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فضای گیج و شکستن ُمهر سکوت
 مهدی بازرگان: چند روز اخیر شدت پالس های مثبت و منفی درباره سرنوشت مذاکرات 
وین و آینده احیای برجام از سوی طرف ها در کنار اخبار متعدد، متفاوت و متناقض در 
این رابطه به قدری زیاد اســت که عمال فضای گیجی را در حوزه دیپلماسی هسته ای 
نظاره گر هســتیم. دراین بین ســکوت تهران و عدم تمایل مقامات دســتگاه سیاســت 
خارجی دولت ابراهیم رئیسی به تبیین و تشــریح شرایط، چه از سوی امیرعبداللهیان 
و به طریق اولی ُمهر ســکوت بر لبان باقری کنی بر شــدت ابهامات افزوده اســت. از 
یک ســو، پس از سفر انریکه مورا و به خصوص شیخ تمیم به ایران شاهد فضای مثبتی 
بودیــم که امید برای ازســرگیری مذاکرات را تقویت کرد. به دنبالش دیدارهای شــیخ 
محمــد بن عبدالرحمن آل ثانی با رابرت مالــی و جوزف بورل هم نیم نگاه ها به وین را 
دوچندان کرد. خاصه آنکــه امیر قطر هم در دیدار با صدراعظم آلمان از امیدها برای 

احیای برجام گفت.
پیرو این نگاه دوحه، یك روزنامه لبنانی به نقل از شــیخ تمیم اعالم کرده بود ایران 
از درخواســت خود مبنی بر حذف سپاه از لیســت تروریستی صرف نظر کرده است، در 

مقابــل ایاالت متحده هم با لغــو تحریم های نفت و گاز و محدودیت های ســوئیفت 
موافقت خواهد کرد. هرچند مشــابه این ادعا که توســط وزیر امور خارجه قطر طرح 
شــده بود، با تکذیب رسمی تهران مواجه شد اما به نظر می رسد بافت معنایی بعد از 
ادعای اخیر نشــریه پولتیکو مبنی بر آنکه بایدن تصمیم خود را برای نگه داشــتن سپاه 
پاســداران در لیست FTO نهایی کرده و این تصمیم کامال قطعی است، نشان می دهد 
که ادعای دوحه چندان هم دور از واقعیت نیســت؛ چراکه احتماال با چراغ سبز تهران 
مبنی بر صرف نظر از پیش شــرطش بوده که کاخ ســفید هم ادعای بستن پنجره خط 

قرمز ایران را پیش کشید.
بااین وجود روی دیگر ســکه حکایت از خبرهای دیگری است. به ادعای رویترز پس 
از ســفر انریکه مورا و شیخ تمیم، ایران و آمریکا متعهد به ازسرگیری مذاکرات نشدند. 
بنابراین مشــخصا تحرکات دیپلماتیــک معاون جوزف بورل برخــالف مواضع مثبت 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، حسین امیرعبداللهیان، باقری کنی و شمخانی 
و... حرکتی «بدون پیشــرفت» بوده است. کمااینکه به ادعای برخی رسانه های نزدیک 

به دولت در کشــور، اساسا بازداشــت کوتاه مدت مورا در آلمان نشــان داد که وزن او 
و تالش هایــش تا چه اندازه بی اهمیت بوده اســت. درعین حال این رســانه ها اذعان 
داشــته اند مورا بدون هیچ بسته پیشنهادی ای راهی تهران شده بود. بنابراین دستیابی 
به مصالحه در بحث سپاه غیرمحتمل است؛ البته اگر نگویم غیرممکن. به همین دلیل 
بن بســت وین کماکان به قوت خود باقی اســت. در کنــارش الرا روزن هم از ناامیدی 
مقامات اروپایی و هشــدار در خصوص احتمال شکســت مذاکرات وین می گوید. با این 
تفاســیر چنین بر می آید که هر دو طرف (تهران و واشنگتن) به جهات مختلف می روند 

و فاصله در حال کاهش نیست.
در چنین شــرایطی ترور یکشــنبه جاری در تهران هم می توانــد به عنوان کاتالیزور 
تشــدید گسل فعلی عمل کند. باوجود آنکه ایاالت متحده هرگونه دست داشتن در این 
ترور را به کل رد کرده و اکنون سیبل اتهامات صرفا به سمت اسرائیل نشانه رفته است 
اما چه واشنگتن در این ترور دست داشته یا نداشته، فضای برجامی و فضای منطقه ای 
دچار دگردیســی ضدمذاکراتی خواهد شد که یقینا به تحقق سناریوی مطلوب تل آویو 

در جهت وزن کشی نظامی و امنیتی منجر می شود؛ بنابراین در ورود به فضای پساترور 
با وعده انتقام از جانب تهران عمال ازســرگیری مذاکرات با تداوم ســکون و بن بســت 

جاری محلی از اعراب نخواهد داشت.
در این شــرایط فراخوانده شــدن رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران به کنگره 
برای تشریح آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات وین هم موتور سنا و کنگره را برای آغاز 
دور جدیدی از تحرکات ضدبرجامی هم روشن خواهد کرد، به ویژه که زنگ رقابت های 
انتخابات میان دوره ای هم زده شــد و اهرم فشــار بر دولت بایدن از ِقَبل برجام هم به 
شــکل پررنگ تری ادامه خواهــد یافت. در این فضای ُگنگ و مبهــم به واقع نمی توان 
ارزیابی دقیقی از ســرانجام مذاکرات وین داشــت. چون به همــان میزان که دالیل و 
شواهد برای احیای برجام وجود دارد، می توان به پالس های منفی و تحوالت چند روز 
اخیر پس از ترور هم برای شکســت مذاکرات یا حداقل تداوم بن بســت کنونی استناد 
کرد. اینجاســت که خأل روشنگری امیرعبداللهیان و شکســت ُمهر سکوت باقری کنی 

بیش ازپیش خودنمایی می کند.

پنجشنبه
۵ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۸

 برگ سبز خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک   ۷۳ ب  ۲۶۵ - ایران ۹۱ و شماره 

 موتور 153H0059051 و شماره شاسی
 NAAW61HU6NE489319 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   با شماره 
دانشجویی ۷۱۰۲۰۴۵ از دانشگاه سیستان و بلوچستان 
رشته مدیریت در مقطع کارشناسی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

 پروانه فعالیت 
 به شماره

  ۲۶۵۳۵ / ۱۱ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

۳ برگ چک بانک ملی شعبه خجسته کد ۷۹۹ جاری 
۰۱۰۰۴۱۰۲۳۹۰۰۵ به نام  از شماره سریال 
۸۸۷۵۵۴ / ۹۹۲۷ - ۰۷ الی ۸۸۷۵۵۶ / ۹۹۲۷ - ۰۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

شناسنامه مالکیت و سند کمپانی و کارت موتور سیکلت  
هوندا  ویو  به شماره پالک ۶۷۳۵۱ ایران ۱۱۲ و   شماره 

شاسی ۸۷۰۰۱۹۱  و شماره موتور ۸۰۰۵۵۸۰ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو  نیسان  پاترول  ۲ درب  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۷۷ به شماره پالک ایران ۴۴ _ ۹۱۱ م ۴۴ و شماره موتور 

 PNK15Z619169 و شماره شاسی Z24045845Z 

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۶۳ _ ۶۲۳ ط ۲۷ و شماره موتور ۱۴۱۸۶۰۲۹۳۴۲ 
و شماره شاسی ۲۱۵۲۴۷۸۹ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ،  سند کمپانی و کارت  تراکتور کشاورزی  
 جاندیر  رنگ سبز  مدل ۱۹۸۷ به شماره پالک ایران

 ۶۸ _ ۶۷۲ ک ۱۵  و شماره موتور ۶۹۷۲۹۶ و شماره 
شاسی 575707L به نام  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدین وسیله اعالم میگردد پروانه بهره برداری 
متعلق به  به شماره 

۱۳۲۲۹/۲۴ مورخ ۰۴ / ۰۶ / ۱۳۹۱  مفقود گردیده  
و از درجه اعتبار ساقط میباشد

سند کمپانی خودرو  پژو  405GLX-XU7  رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱۳۹۸ به  شماره موتور 124K1307428 و 

 NAAM01CE6KK163041 شماره شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 جنگ اوکراین سبب شد که روسیه برای تمرکز بیشتر عمال دست به   .
تغییر آرایش نظامی خود در ســایر مناطق جهان بزند. به همین دلیل 
خروج نظامیان روسیه از ســوریه کلید خورده است. حال در سایه خأل 
حضور روســیه دیگر بازیگران حاضر به دنبــال بازتعریف نفوذ خود در 
سوریه هستند، کمااینکه ترکیه از یکشــنبه هفته جاری عملیات جدید 
نظامی خود با هدف اشــغال حلب را آغاز کرده است. حال به باور شما 

آیا کرملین با خروج ارتش روسیه و بر هم زدن معادالت امنیتی و دفاعی 
سوریه خواهان فشار به غرب و به خصوص آمریکاست یا به واقع شرایط 
کنونی بخشی از آثار و تبعات اجتناب ناپذیر خروج ارتش روسیه از سوریه 

به دلیل جنگ اوکراین است؟
تلفیقی از هــر دو گزینه می تواند به تبیین هر چــه بهتر اوضاع این 
روزهای ســوریه کمک کند. چون واقعیت امر آن اســت که روسیه در 

شرایط کنونی خود را درگیر جدی جنگ اوکراین در همه ابعاد می بیند، 
چه در حوزه نظامی، امنیتی و دفاعی و چه در حوزه سیاسی، دیپلماتیک 
و به خصوص مسئله تحریم ها و اقتصاد. بنابراین روسیه خود را گرفتار 
در باتــالق اوکراین می بیند که به این زودی ها از آن خالص نمی شــود. 
پس خواه ناخواه باید دست به یک باز تعریف در آرایش نظامی خود در 
سایر مناطق جهان مانند سوریه و قفقاز بزند؛  همچنان که مجبور شده 
اســت ساختار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری خود را هم بعد 
از جنگ اوکراین با منطق جنگی دستخوش تغییر کند. در نتیجه خروج 
ارتش روسیه از سوریه امری اجتناب ناپذیر جلوه می کند. درعین حال به 
نظر می رسد روس ها با خروج معنادار خود از سوریه سعی می کنند که 
موازنه امنیتی، نظامی و دفاعی در سوریه را تغییر دهند یا به عبارت دیگر 

بافت امنیتی و دفاعی کنونی سوریه را دستخوش تغییر کنند.

  با چه هدفی؟  .
با این هدف که شرایط منطقه در تقابل با منافع آمریکا قرار بگیرد و 

واشنگتن تمرکز خود را از جنگ اوکراین بردارد.

  روسیه در این امر موفق خواهد بود؟  .
اینکه نقشه روسیه برای برهم زدن موازنه دفاعی، امنیتی و نظامی 
در ســوریه با هدف فشــار بر آمریکا تا چه اندازه موفق خواهد شد، به 
عوامل متعددی بستگی دارد اما همان گونه که قبال اشاره شد و بازهم 
تأکید می کنم، روســیه به معنای واقعی کلمه در باتالق جنگ اوکراین 
گرفتار شده اســت؛ بنابراین به هر چیزی چنگ می زند تا بتواند خود را 
نجات دهد. پس روسیه با خروج از سوریه یک تیر در تاریکی می اندازد 
تا بتواند با برهم زدن بافت نظامی و امنیتی در سوریه فشار به آمریکا را 
هم کلید بزند که حداقل بخشــی از تمرکز واشنگتن روی جنگ اوکراین 

کاهش پیدا کند.

  اما خروج روسیه از سوریه، چه بخشی از تبعات اجتناب ناپذیر جنگ   .
اوکراین باشد و چه برنامه کرملین برای فشار به آمریکا از طریق برهم زدن 
موازنه امنیتی در سوریه، شرایطی را شکل داده است که کشورهایی مانند 
ترکیه هم دست به تغییر و بازتعریف نفوذ خود ذیل افزایش حمالت و 
تجاوزات در سوریه بزنند. پیرو این نکته، ترکیه از یکشنبه اشغال حلب را 

کلید زده است. آیا آنکارا موفق به این مهم خواهد شد؟
ترکیه در سال های اخیر به روشنی ثابت کرده است ابایی از پیگیری 
و اجرای سیاســت تجاوزکارانه ندارد؛ چون یک حوزه نفوذ سیاســی و 
دیپلماتیک منطقه ای و جهانی را برای خود تعریف کرده است. در سایه 
این نفوذ هم تجاوز به ســوریه و عراق را کلید زده اســت تا از یک ســو 
نگرانی امنیتی خود را در قبال کردها رفع کند و از طرف دیگر در ســایه 

نگاه نئوعثمانی گری، بخشی از عراق و سوریه را به خود ملحق کند.

  جامعــه جهانی و حقوق بین الملــل چنین اجازه ای بــه اردوغان   .
می دهند؟

بــا توجه به آنکه در گذشــته عملیات های ترکیه همچون شــاخه 
زیتون به اشغال بخشی از خاک سوریه منجر شده است یا عملیات های 
آنکارا به نام مبارزه با پ ک ک سبب شده بخشی از شمال عراق و اقلیم 
کردستان تحت اشغال ارتش ترکیه قرار بگیرد، احتمال اشغال حلب نیز 
چندان دور از ذهن نیست؛ به خصوص آنکه دیگر نیروی حائل بین ترکیه 

و جمهوری اسالمی ایران در سوریه وجود ندارد.

  منظورتان روسیه است؟  .
دقیقا. ببینید روسیه بعد از شکســت داعش نوعی موازنه امنیتی، 
نظامی و دفاعی در سوریه را بر اساس منافع خود در دستور کار قرار داده 
بود. به همین دلیل از یک طرف موازنه ای نظامی بین ایران و ترکیه را پی 
می گرفت و از طرف دیگر مشابه همین شیوه را برای تهران مقابل تل آویو 

داشت. اما اکنون به واسطه تداوم و تشدید جنگ اوکراین و سایه سنگین 
بحران اقتصادی، تحلیل توان نظامی و  ... که سبب شده روسیه به ناچار 

سوریه را تخلیه کند، خواه ناخواه موازنه امنیتی به هم خواهد خورد.

  با این تفاسیر شما سناریوی جنگ یا تنش ناخواسته بین ایران و ترکیه   .
در سوریه را محتمل می دانید؟

قطعا چنین است. به هر حال ترکیه برای رسیدن به منافع خود، هیچ 
خط قرمزی نمی شناسد؛ به خصوص در برهه هایی ارتش ترکیه حمله 
بــه نیروها و مواضع ایران را عملیاتی کرد و تلفاتی را هم روی دســت 
ایران گذاشت. بنابراین آنکارا بر سر منافع خود، نه تعارفی با تهران و هیچ 
کشور دیگری دارد و نه به واسطه فشار نظم جهانی و حقوق بین الملل، 
سلســله تجاوزات خود را به ســوریه و عراق کنار خواهد گذاشــت یا 

بخش های اشغال شده این دو کشور را تخلیه خواهد کرد.

  اردوغان در برهه ای عمال حکومت بشار اسد را به رسمیت شناخته   .
بود، آیا تالش برای اشغال حلب در تضاد با مواضع وی قرار ندارد؟

از مهم ترین شاخصه های سیاســت خارجی ترکیه بعد از روی کار 
آمدن اردوغان در طول دو دهه گذشــته، این بوده اســت که هیچ خط 
ســیر ثابت و منطقی ای در دیپلماســی ترکیه وجود ندارد. ما همیشه 
نوعی شتاب زدگی، بی برنامگی، اقدامات لحظه ای و تصمیمات یک شبه 
را در سیاســت خارجی ترکیه، چه در ابعاد منطقه ای و چه در مســائل 
بین الملل شاهد بوده ایم. این سیاست بی برنامه و شتاب زده اردوغان در 
مسئله جنگ سوریه به شدت خودنمایی می کرد؛ از یک طرف با حمایت 
از داعــش، جبهه النصره، ارتش آزاد و ... شــرایطی را رقم زد که ناامنی 
و ترور به خود ترکیه رســید و بعد از آن ترک ها به ناچار به دنبال تغییر 
رفتار در قبال حمایت این گروه های تروریستی بودند. مضافا از یک طرف 
سقوط هواپیما و جنگنده روسیه و کشته شدن سفیر روسیه در آنکارا را 
شاهد بودیم، اما به دنبال آن دولت اردوغان برای حفظ روابط با مسکو، 
عمال در مسیر گسترش تعامل با مسکو برای جلوگیری از قطع روابط با 
روسیه گام برداشت. از طرف دیگر، علی رغم اقدامات مخرب، کارشکنانه 
و تجاوز آشــکار ترکیه به خاک سوریه، اردوغان خود را به عنوان یکی از 
کشــورهای دوست در کنار ایران و روسیه قرار داده است. بنابراین با یک 
وضعیت پیچیده، مبهم، متزلزل و به نوعی سردرگم در حوزه سیاست 
خارجی ترکیه، حداقل در قبال سوریه مواجه هستیم. از طرف دیگر، من 
معتقدم ترکیه هیچ گاه حکومت بشار اسد را به رسمیت نشناخته بود. 
شاید در مقاطعی مواضع دیپلماتیکی را در این خصوص مطرح کرده، 
اما این مواضع از ســر ناچاری بوده است. بااین حال، اکنون که شرایط و 
فضا در سوریه برای تقابل با حکومت بشار اسد شکل گرفته است، ترکیه 
از این فرصت نهایت استفاده را خواهد برد. به همین دلیل من معتقدم 
احتمال درگیری بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه به شدت جدی است و 
به دنبــال آن تقابل احتمالی نیروهای ایرانی و ترکیه هم می تواند روی 

دهد.

  حال این تحــوالت میدانی چــه تأثیری روی تحوالت سیاســی و   .

دیپلماتیک خواهد گذاشت. به خصوص آنکه بسیاری معتقد بودند محور 
آستانه تعیین کننده آینده سوریه خواهد بود؟

من همین جا به صراحت عنوان می کنم محور آستانه که از قبل هم 
شکست خورده بود، بعد از جنگ اوکراین از هم فرو پاشیده است.

  به چه دلیلی چنین باوری دارید؟  .
چون از یک طرف ترکیه بعد از جنگ اوکراین تقابل جدی با روسیه را 
در دستور کار قرار داده است و اکنون هم با خروج روس ها از سوریه به 
دنبال افزایش نفوذ و جایگاه خود در این کشور هستند؛ بنابراین ضدیت 
ترکیه با منافع روســیه و ایران اکنون به شــکل جدی در سوریه خود را 
نشــان داده است. از طرف دیگر روس ها هم با خروج از سوریه با هدف 
تمرکز بر جنگ اوکراین به خوبی نشان دادند که فعال مسائل مناطق دیگر 
در اولویت سیاست خارجی، نظامی و دفاعی آنها قرار ندارد؛ کما اینکه 
مشابه همین وضعیت در قفقاز هم شکل گرفت و باعث شد که ترکیه و 
جمهوری آذربایجان هم نفوذ خود را در آنجا پررنگ تر کنند. پس محور 
آســتانه دیگر وجود ندارد. البته به باور من محور آســتانه قبل از جنگ 
اوکراین هم عمال توان الزم برای ترســیم آینده سوریه را نداشت؛ چون 
شدت اختالف نظر روســیه، ترکیه و ایران در ابعاد مختلف سبب شده 
بود که این محور در یک شــکنندگی کامل قرار بگیرد؛ بنابراین مطمئنم 
حتی اگر جنگ اوکراین هم شکل نمی گرفت، محور آستانه در سایه این 
فضای شکننده از هم فرو می پاشید. چون پیش تر به بشار اسد اشاره شد، 
جا دارد این را هم بگویم که یکی از مهم ترین اختالف نظرها بین تهران 
و آنکارا بر سر تداوم حکومت بشار اسد بود. ترکیه و به خصوص شخص 
اردوغان یکی از جدی ترین مخالفان حکومت بشار اسد بوده و هستند. تا 
جایی که با وجود آنکه ما شاهد تعدیل مواضع کشورهای عربی حاشیه 
خلیــج فارس مانند امارات متحده عربی درخصوص پذیرش حکومت 
بشار اسد هستیم و حتی رئیس جمهور سوریه سفری به امارات متحده 
عربی داشت که نشــان می دهد جامعه عربی نوعی پذیرش حکومت 
بشار اســد را در دستور کار قرار داده اســت؛ اما ترکیه به دالیل متعدد 
هیچ گاه حکومت بشار اســد را قبول نکرده است و پذیرش دیپلماتیک 
بشار اسد و حکومتش جزء خطوط قرمز سیاست خارجی ترکیه در قبال 

سوریه است.

  در چنین شرایطی به باور شما سوریه ای که  خود را در دوران پساجنگ   .
داخلی می دیــد و آماده بازســازی بود، اکنون باید شــاهد دور جدید 

درگیری ها و شروع مجدد بحران جنگ داخلی باشد؟
باید دید که وضعیت در ســوریه به چه سمتی پیش خواهد رفت و 
ترکیه برای رســیدن به منافع خود تــا چه عمقی نفوذ خواهد کرد؟ به 
دنبالش آنکارا تا چه سطحی کدام نیروهای نیابتی خود مانند ارتش آزاد، 
جبهه النصره و سایر گروه های تروریستی را تحریک خواهد کرد؟ از طرف 
دیگر نباید سلسله تجاوزات اسرائیل را هم به خاک سوریه نادیده گرفت 
که بعد از خروج روســیه از سوریه و تشدید نگرانی های تل آ ویو در برابر 
تهران دو چندان شده است. ناگفته نماند که اتفاقا ترور روز یکشنبه عضو 
نیروی قدس سپاه در تهران هم بی ربط به این تحوالت در سوریه نیست؛ 
اگرچه برخی معتقدند مســائل برجامی هم می تواند از دالیل دیگر این 
ترور باشــد؛ اما تغییر بافت موقعیتی در سوریه هم تأثیرگذار است. در 
چنین شرایطی امکان دارد سایر نیروهای مسلح معارض با سوریه هم 
امکان احیای خود را پیدا کنند. در نتیجه به هیچ عنوان نمی توان سناریوی 
از ســرگیری جنــگ داخلی در ســوریه را چندان دور از ذهن دانســت. 
خصوصا آنکه با وجود برگزاری چند دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
هنوز هم  بخشی از جامعه سوریه با حکومت و ریاست جمهوری بشار 

اسد به شکل جدی زاویه دارند.

بررسي تحوالت اخیر در سوریه در گفت وگوي «شرق»
 با علي اکبر فرازي، سفیر سابق ایران در روماني

تشدید تنش آنکارا – تهران 
در سوریه با خروج روسیه

عبدالرحمن فتح الهی: اگرچه جنگ اوکراین در ابعاد مختلف بر نظم جهانی اثرگذار بوده است اما به نظر می رسد خاورمیانه 
بیش از سایر مناطق دنیا به شکل مستقیمی متأثر از تبعات این جنگ شده است. ارتش روسیه با کلیدزدن خروج از پایگاه های 
سوریه بافت نظامی و امنیتی این کشور را به شدت متالطم می کند. به ویژه که جایگزین شدن ایران و نیروهای همسو با تهران 
به جای روس ها حساسیت جدی برای دیگر رقبا ایجاد کرده بود. از یک طرف تشدید نگرانی های امنیتی اسرائیل را شاهد بودیم 
که به دور جدید حمالت موشکی و هوایی علیه سوریه منجر شد و در کنار آن از یکشنبه هفته جاری ترکیه هم از عملیات جدید 
ارتش خود در شمال ســوریه خبر داد؛ عملیاتی که به نظر می رسد با هدف تصرف شهر حلب صورت گیرد. بنابراین بسیاری 
معتقدند که با خروج روسیه از سوریه و تغییر بافت نظامی و امنیتی عمال امکان تقابل، رویارویی و درگیری ها بین بازیگران ُخرد 
و کالن در سوریه افزایش پیدا خواهد کرد. پیرو این نکته احتمال تنش ناخواسته بین تهران و آنکارا چندان دور از ذهن نیست. 
از این رو «شرق» در گفت وگو با علی اکبر فرازی به بررسی احتمال درگیری بین ایران و ترکیه در سوریه پرداخته است. اما مسئله 
مهم تری که سعی شده در این مصاحبه مورد واکاوی قرار گیرد، این است که آیا به باور سفیر پیشین ایران در رومانی، مجارستان 

و قبرس و کارشناس مسائل ناتو، با خروج روسیه از سوریه این کشور دوباره درگیر بحران جنگ داخلی خواهد شد.


