
   

 

  
  

  الملل نیدر تراز ب یتجربه نهضت کیاز  يدازالگوپر
  (مناسبات ایران و روسیه در بحران سوریه)

   1 محمود عباسی
  
  
  

  
  15/10/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                   30/09/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
غرب آسیا، قرار  یراهبردو واقع شدن در منطقه  یتیکیکشور سوریه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپل
کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغالی،  ۵۸۱گرفتن بر کناره شرقی دریای مدیترانه، برخورداری از 

المللـی  ای و بـین و عراق، از اهمیت ژئوپلیتیکی و نقش راهبردی در مناسبات منطقـه ،  اردنلبنان، ترکیه
گرفتن نقش و  الت منطقه غرب آسیا را بدون در نظرتوان بسیاری از تحو ای که نمی گونه برخوردار است؛ به

پرداز آمریکایی در خصوص اهمیـت  تحلیل قرار داد. بر همین اساس، نظریه و جایگاه سوریه مورد تبیین
  »پذیر نیست. هیچ صلحی بدون سوریه و هیچ جنگی بدون مصر در منطقه امکان«گوید:  سوریه می

ت که این کشور زمینه پیوستگی جغرافیایی میان ایران، عراق و ای اس گونه موقعیت جغرافیایی سوریه به
له نقش و جایگاه مهمی بـه ایـن أو همین مس بودهسازد و حلقه وصلی میان این زنجیره  لبنان را فراهم می

و به دلیل حمایت و پشتیبانی از محور مقاومت، از این کشـور  دادهکشور در نزد جمهوری اسالمی ایران 
  شود. یاد می »محور مقاومت کمر«عنوان  به

،  عنوان متحـد راهبـردی ایـران در بسـیاری از مسـائل منطقـه در پی وقوع بحران در کشور سوریه، به
هـای مختلـف  شد و در مسیر حمایت در عرصهوارد سوریه عنوان حامی این کشور  جمهوری اسالمی به

  . ای گام برداشت سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه

  
  گان کلیدی واژ

  سوریه، بشاراسد، جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران، دیپلماسی نهضتی، بحران امنیتی 

                                                                                                                                         
  سازان نور  کارشناس حوزه شامات مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشهدکترای زبان عربی  و . ١

  5ـ 41؛ صفحات 1399پاییز  ،83، پیاپی 3، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه

هـای  سـوریه در تقابـل بـا گـروه ، ازهای نخسـت بحـران جمهوری اسالمی ایران طی سال
های شـدید  با توجه به حمایترغم آن  بهاما  ؛کرد معارض تروریستی حمایت و پشتیبانی می

های معارض مسـلح و تزریـق تروریسـت بـه داخـل سـوریه،  المللی از گروه ای و بین قهمنط
تا جایی کـه  ،ها تغییر پیدا کرد به نفع این گروه ۱۳۹۳موازنه نظامی در صحنه میدانی تا سال 

  . ها درآمد بخش اعظم جغرافیای سوریه به اشغال این گروه
تکـاری و بـا تکیـه بـر اصـل دیپلماسـی در پی آن، جمهوری اسالمی ایران طی یک اقـدام اب

 تشـکیل سـمت به کشور دو آن موجب به که شد روسیه با امنیتی –وارد یک توافق نظامی   نهضتی،
هـای معـارض و  با تقسیم وظایف معین و مشـخص جهـت مقابلـه بـا گـروه نظامی ائتالف یک

فـق شـد تغییـرات هـای نخسـت مو ماه  تروریستی در خاک سوریه گام برداشتند. این ائتالف طی
 صـحنه زمـان مـرور بـه و کـرده ایجـاد سوریه امنیتی - یچشمگیری را در عرصه معادالت نظام

  .دهد تغییر حاکم نظام نفع به را معادله
جمهوری اسالمی ایران بیش از هر چیـزی در شـراکت راهبـردی خـود بـا روسـیه بـه دنبـال 

ه و برخورداری از پشتیبانی این کشور در المللی روسی های بین توانمندیها و  مندی از ظرفیت بهره
روسیه نیـز در تـالش بـود از  ،از سوی دیگر .ن نظام اسد بوداحمالت هوایی علیه مواضع معارض

سـازی  های جمهوری اسالمی ایـران در عرصـه میـدانی و قـدرت ایـن کشـور در شـبکه ظرفیت
مدت، جمهوری اسالمی بـا نیروهای بومی و محلی و بسیج کردن این نیروها بهره گیرد. طی این 

بـومی را در  ای از نیروهـای غیـر سـازی منطقـه شـبکه نـوعیتکیه بر ابزارهای مختلف توانسـت 
  .  گیردها آنها در عرصه میدانی بهره  و از ظرفیتداده جغرافیای سوریه تشکیل 

تحـوالت و کسـب  ،بخش بودن شراکت ایران و روسـیه در عرصـه میـدانی در پی نتیجه
های تروریستی و آزادسازی شهر راهبردی حلـب  و راهبردی در تقابل با گروه پیروزهای مهم

رونـد   شـد، های معارض مسـلح تلقـی مـی ترین پایگاه گروه عنوان اصلی که تا پیش از آن به
ها میان ایران و روسیه در عرصه سیاسـی آغـاز شـد و هـر دو کشـور در  جدیدی از همکاری

  آفرینی کردند.  یه اقدام به نقشفصل سیاسی تحوالت سور و یند حلآفر
های معارض  ها و مراکز تحت اشغال گروه آزادسازی شهر راهبردی حلب، دیگر پایگاه با

هـای  لـرزه ثر از پـسأزیادی مت های مهم سوریه آزاد شد و این امر تا حد تروریستی در استان
  آزادسازی حلب بود. 
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یند مذاکرات آستانه بـا محوریـت آفرگیری  حلب، شکلشهر از دیگر دستاوردهای آزادسازی 
 تحـوالت سـوریه بـدون  ،ایران

ِ
روسیه و ترکیه بود که بـر مبنـای آن مـذاکرات در عرصـه سیاسـی

ینـد مـذاکرات آگیـری فر شـکل ،. در واقـعشدآغاز  غربیمشارکت نمایندگان کشورهای عربی و 
برخاسته از کنش دیپلماسـی ابتکاری و  یآستانه و همراه کردن کشور ترکیه در این مذاکرات، اقدام

گیری ائتالف نظامی میان جمهوری اسالمی و روسـیه  باشد. شکل نهضتی جمهوری اسالمی می
گیـری  ، آزادسازی حلب و تغییر موازنه نظامی به نفع نظام سوریه و در نهایت شکل١٣٩٤در سال 

  یند آستانه در عرصه سیاسی تحوالت سوریه را به همراه داشت.  آفر
سال از بحران سوریه، نیروهـای ارتـش سـوریه بـا کمـک  ۹اضر و پس از گذشت در حال ح

هـای  درصـد جغرافیـای سـوریه را از حضـور گـروه ۸۰یمانان خـود موفـق شـدند بـیش از پ هم
درصـد جمعیـت مـردم سـوریه سـکونت  ۷۲و در این مناطق بـیش از  کردهتروریستی پاکسازی 

 بخش تغییر موازنه نظام این امر نوید .دارند
ِ
ی و امنیتی به نفع نظام سـوریه و برطـرف شـدن خطـر

    باشد.  میسقوط نظام 
 نیـز ایـران اسـالمی جمهـوری امنیتی، –در عرصه نظامی وضع سوریه ان با تثبیت مهمز
 جغرافیـای در ژئـوپلیتیکی اهـداف تحقـق جهـت در را خود های ظرفیت و ها تالش تمامی
ای اتصال سرزمینی محور مقاومت و حفـظ آن در زمینه را بر کردو سعی  هر گرفتکا به سوریه
به سمت تقویـت جایگـاه و  ، جمهوری اسالمی ایراندر همین راستا .مدت فراهم سازد بلند

و منطقـه  »دیرالزور«طور خاص در استان  موقعیت خود در مناطق مرزی سوریه با عراق و به
  گام برداشت.  »بوکمال«مرزی 

هایت اتصال سرزمینی محور مقاومت مـورد بررسـی اصالح قانون اساسی سوریه و در ن
در طـول بحـران ایران های دیپلماتیک نهضتی جمهوری اسالمی  گیرد. بررسی کنش قرار می

مندی در دیگر واحدهای سیاسی عضو محور  سوریه، نقشه راهی را در این عرصه جهت بهره
 عرصه دیپلما مقاومت برای تصمیم

ِ
  سازد.  فراهم می سیسازان

دهـد میـان  دیپلماسی نهضتی جمهوری اسالمی در طـول بحـران سـوریه نشـان مـی تجربه
 . در واقـع،سیاست یا به تعبیر دیگر دیپلماسی و عرصه نظـامی یـک رابطـه دوسـویه وجـود دارد

عرصه میدانی از کارآمدی الزم در عرصـه سیاسـی برخـوردار  ههای دیپلماتیک بدون اتکا ب کنش
های سیاسـی و دیپلماتیـک  ی نظامی و امنیتی بدون اتکا بر پیوستها دیگر، کنش سویو از  نبوده
   باشد.  نمیثیرگذاری الزم در عرصه میدانی جهت تغییر موازنه و معادله برخوردار أاز ت
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  ابعاد بحران سوریه

صـورت پراکنـده در  و انجام تظاهراتی بـه ۱۳۹۰نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، سال 
ای، پیرامونی و شهرهای کوچک با هدف مبارزه بـا فسـاد،  اطق حاشیهاستان درعا و دیگر من

گیری بحـران سیاسـی در ایـن کشـور و شـروع  انجام اصالحات و کسب آزادی بود. با شکل
هـای  المللی در مسیر رقابت ای و بین اعتراضات مردمی در مناطقی محدود، بازیگران منطقه

المللی با سـوار شـدن بـر  ثر از معادالت بینأای و همچنین مت راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه
های مخالف نظام، در مسیر  آمیز مردم و مسلح کردن برخی از گروه موج اعتراضات مسالمت

 در حـاکم نظـام تغییر هدف با امنیتی – نظامی بحران یک به اجتماعی –تبدیل بحران سیاسی 
  .برداشتند گام کشور این

 ترکیـه، صهیونیسـتی، رژیـم امنیـت، شـورای پاییارو اعضای آمریکا، مانند کشورهایی
سازی این طرح بودند. این بـازیگران  همراهی اتحادیه عرب به دنبال پیاده به قطر و عربستان
، اما داشتندهای مختلفی از مداخله در امور سوریه  انگیزه نخست شروع بحرانهای  در سال

  د.هدف مشترک آنها برکناری اسد از قدرت بو
اس خطر یا تهدید مشترک باعث نزدیکی و همگرایی این بازیگران شـده و همچنین احس

آفرینی ایران،  کانون این احساس خطر متوجه ایران و قدرت روزافزون محور مقاومت با نقش
س أبـا کنـار زدن بشـار اسـد از ر کـرد تـا میاین محور تـالش  .الله لبنان بود سوریه و حزب

پیمانـان  سیاست تضعیف و تحت فشار قرار دادن همقدرت، ضمن کوتاه کردن دست ایران، 
الله را در دستور کار قرار دهد تا بـدین وسـیله امنیـت خـود را  ای ایران از جمله حزب منطقه

  ای منزوی سازد. تضمین کرده و جمهوری اسالمی را در سطح منطقه
 محور مخالف در تالش بود با اجـرا کـردن پـروژه اسـقاط بشـار اسـد، ضـمن ،در واقع

مریکا و بـه آو تضعیف جبهه مقاومت، موازنه قوا را به نفع  رژیم صهیونیستی تقویت جایگاه
در منطقـه قلمـداد  آمریکـا گـر تـرین چـالش عنـوان مهم ضرر جمهوری اسالمی ایران که به

  شود، تغییر دهد.  می
جهانی همانند روسیه و چین و های  قدرتاز سوی دیگر، طیفی از کشورهای قدرتمند و 

بحـران  نخسـتاللـه لبنـان در روزهـای  ای از جمله ایران، عراق و حـزب منطقههای  رتقد
  بودند.  ـ بدون هرگونه مداخله نظامی ـ خواهان ایجاد اصالحات اساسی در این کشور

بحران در سوریه در شرایطی آغاز شده بود که کشورهای مرتجع عربی نسبت به تحوالت 
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ای را در ایـن  و سعی داشتند به هر نحوی موازنه منطقه ودهبپیش آمده در منطقه بسیار نگران 
ای  خـورد کـه وضـعیت منطقـه ای رقم مـی گونه شرایط به نفع خود تغییر دهند؛ اما اوضاع به

شد و آنها را در یـک وضـعیت انفعـال قـرار  تر می مرتجع عربی روز به روز وخیمکشورهای 
عربسـتان و دیگـر کشـورهای معـارض  . با شروع برخی اعتراضات در کشور سوریه،داد می

در  ١د.نـسوریه این فرصت را مساعد یافتند تا در مسیر تغییر نظام حاکم در سوریه گـام بردار
کرد و معتقد بود سرنگونی اسد به معنای  این دوره، عربستان سعودی نقش محوری را ایفا می

سـرنگونی نظـام حـاکم بـر بـا نیز ترین متحد ایران در منطقه است و تهران  از بین رفتن مهم
سـعودی در مسـیر عربسـتان دمشق در عرصه منطقه تضعیف خواهد شد. بر همین اساس، 

هـای مـالی  تحقق اهداف خود در سوریه، مجموعه اقداماتی را با تکیه بـر ابزارهـا و ظرفیت
  د:توان به موارد زیر اشاره کر که می خود انجام داد

و اتحادیه عرب در جهت اعمال فشـار علیـه فارس  سازی شورای همکاری خلیج فعالـ 
  ؛سازی برای تکرار تجربه لیبی در سوریه اسد و زمینه بشار

  این کشور؛ به معارضان سوریه در خارج و داخل پشتیبانیکمك مالی، تسلیحاتی و ـ 
 محور و رژیم صهیونیستی ،قطر ،ای ترکیه همکاری و هماهنگی ریاض با محور منطقهـ 
  حاکم؛ دولت و نظام براندازی حتی و تضعیف علیه انگلیس، و فرانسه ،اآمریک المللی بین

  ؛وهابی در سوریه ـ تالش برای تقویت جریان سلفی ـ 
ای و تبلیغـاتی در سـطح گسـترده بـرای تحریـک افکـار  های رسانه سازی ظرفیت فعالـ 

  ؛یافکار عموم در میانعمومی جهان عرب و غرب علیه دولت سوریه و تخریب چهره آن 

                                                                                                                                         
مـیالدی کـه رفیـق  ۱۳۸۴نظام بشار اسد پیش از تحوالت منطقه تدارک دیده شـده بـود. در سـال  . طرح سرنگونی١

ا ابتدا متوجه سـوریه مارس انگشت اتهام ر ۱۴مریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و جریان آحریری ترور شد، 
مارس متولی اجرای این طرح شدند، اما  ۱۴سعودی با کمک نیروهای داخلی عربستان مریکا و آو در آن زمان  کرده

بـا این طـرح ، این سناریو متوقف شد تا اینکه ۱۳۸۵روزه در سال  ۳۳بنا به دالیلی از جمله تحوالت لبنان و جنگ 
مور اجرای آن بود، طبق اخبار منتشره در أسلطان که م مشق لو رفت و بندر بنسلطان در فرودگاه د دستگیری بندر بن

مریکا و رژیم صهیونیستی به همراهی عربستان آدارد که رفیق حریری را،  اعترافات صوتی و تصویری خود اظهار می
ای  ت علنـی و رسـانهسلطان و اعترافات وی، ورق برگشت و برای اینکه این اعترافـا به قتل رساندند. با دستگیری بن

وارد سـوریه  نیز و سوریه از فشار پرونده ترور خارج شد و ملک عبدالله کردهنشینی  مریکا عقبآنشود، عربستان و 
  شد. اعالم و پرونده ترور برای مدتی مختومه  هشد

هـا  غربـیشد تا اینکه تحوالت بیداری اسالمی در منطقه آغاز شد و  ۱۳۸۴ سال خیر سناریویأاین موضوع علت ت
حسـاب کـرده و سـرنگونی رژیـم مبـارک را بـا  فضا را مناسب دیدند تا به بهانه فراگیری تحوالت، با سوریه تسـویه

مریکا برای سرنگونی بشـار اسـد، آهادی سیدافقهی، سناریوی  سیدمنبع: سرنگونی حکومت سوریه جبران کنند. (
  )۴، ص۱۳۹۰سازان نور،  سسه مطالعاتی اندیشهؤتهران، م
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در فراخوانی سفیر کویت و  ویکننده  و نقش تحریک از دمشقفراخوانی سفیر عربستان ـ 
  از دمشق.  بحرین

هـای مسـلح داخـل سـوریه، بـا  سعودی در کنار حمایت و پشـتیبانی از گـروهعربستان 
هـای تروریسـتی وارداتـی  سـازی گـروه پشتیبانی غرب و همراهی قطر و ترکیه در مسیر فعال

ها، سـعی نمـود ضـعف  و با تکیه بر این گروه هالنصره نیز گام برداشت و جبهههمچون داعش 
حاکم را  نظام کنترل تحت جغرافیای و داده پوشش را داخلی مسلح های گروه امنیتی –نظامی 

  کاهش داده و مشروعیت نظام را به چالش بکشد.
های معـارض از  ریانها و ج با  همراهی غرب، از گروه نیز در کنار عربستان، ترکیه و قطر

عنـوان  به ١سوریه ملی معارضان شورایجمله شورای ملی سوریه حمایت و پشتیبانی کردند. 
هـای  پـس از نشسـت کـهشـود  های اصلی معارض در اوایل بحران شناخته می یکی از گروه

استانبول یک، استانبول دو و آنتالیا در ترکیه، پاریس، بروکسل، وین و دو نشسـت در قطـر و 
  تشکیل شد. نشست در قاهره  یک

مرتجـع عـرب در سـوریه و کشـورهای همزمان با تشدید اقدامات کارشـکنانه غـرب و 
تغییـر بحـران از وضـعیت اجتمـاعی بـه  های معارض داخلـی و حمایت و پشتیبانی از گروه

 خود ای منطقه پیمان هم بازیگران همراه به ایران اسالمی جمهوری امنیتی، –وضعیت نظامی 
 سـوریه بقـای راهبـرد ابتـدا، همان از و برداشته گام سوریه در غرب طرح با مقابله سیرم در

هـا و  ظرفیـت از مسیر این در و کرده ترسیم خود برای را اسد بشار حاکمیت تحت یکپارچه
المللـی (حـوزه  روسیه در عرصه داخلی (حوزه نظامی و امنیتی) و بـینکشور های   توانمندی

  . گرفتسیاسی) بهره 
عد نظامی نخستتر از آن و در روزهای  البته پیش

ُ
 به امنیتی -بحران و قبل از آنکه بحران ب

                                                                                                                                         
  ستون فقرات این شورا از سه جریان عمده تشکیل شده بود: . ١

این جریـان دهه با حزب بعث و نظام سیاسی سوریه درگیر بوده و هست.  چهارالمسلمین که حدود  جریان اخوانـ 
  مند شد.  خوبی بهره سعودی بهعربستان از امکانات قطر و ترکیه و حتی  ١٣٩٠در حوادث سال 

 ٥شـد؛ حـدود  ءدوباره احیا ١٣٩٠ سال سازمان یافت و در پی تحوالت ١٣٨٤ه در سال جریان اعالمیه دمشق کـ 
و اغلب رهبـران ایـن جریـان  شتهمشی لیبرال و الئیک دا خطاین جریان گروه و حزب در این جریان حضور دارند. 

  مریکایی و اروپایی دارند. آتابعیت 
ای آن ماننـد ترکیـه، قطـر و  . غرب و متحدان منطقـهدهی شد نها که توسط فرانسه سازما و الئیک ها ائتالف لیبرالـ 

زیرا با جریان هماهنگی ملی کـه بـا مداخلـه  سازند،حاکم در سوریه سعودی سعی داشتند این جریان را عربستان 
  خارجی در سوریه مخالف است، در اصول و سیاست در تضاد بودند.



داز
وپر
الگ

یاز  ي
 ک

ضت
 نه
ربه
تج

 ی
ز ب
ترا

در 
 نی

لل
الم

  
 

 

 11  

کیـد مـردم، های خواسـته از حمایت ضمن ایران اسالمی جمهوری گیرد، خود م انجـا بـر تأ
جانبه خود را از سوریه اعالم  اصالحات و لزوم حفظ حاکمیت ملی در سوریه، حمایت همه

های مختلـف در  گوهای طرفو گونه عملیات مسلحانه، از گفت رد هر کرده بود. ایران ضمن
و بارها نیز تـالش نمـود تـا آن دسـته از مخالفـان سـوری را کـه  هسوریه اعالم حمایت کرد

تا بدین ترتیب درباره آینده  همخالف دخالت خارجی در سوریه هستند، در تهران گردهم آورد
  و کنند.گو سوریه با نظام حاکم بر این کشور گفت

  
  اقدامات ایران 

گو در خصـوص و در همین راستا، ایران درهای خود را به روی کشورهای منطقه بـرای گفـت
و در  ههای غرب در این کشور باز کرد حلی برای توقف خونریزی و دورکردن دخالت یافتن راه

ی را این زمینه، تشکیل کمیته چهارجانبه متشکل از مصـر، ایـران، ترکیـه و عربسـتان سـعود
های مقابـل بـر گزینـه نظـامی و حمایـت  اما این طرح به نتیجه نرسید و طرف ؛پیشنهاد کرد

  کید کردند. أهای معارض ت مالی و پشتیبانی تسلیحاتی از گروه
، ١٣٩٠، مجلس شـورای اسـالمی در سـال سوریهدر داخل ایران و در مسیر حمایت از 

منظـور  دو ناو رزمی ایـران بـه ١٣٩١سال  معاهده تجارت آزاد با سوریه را تصویب کرد و در
 ، سـید١٣٩٢آموزش ناوگان دریایی سوریه، در سواحل ایـن کشـور پهلـو گرفتنـد. در سـال 

ایران و دیگـر کشـورها  طی یک سخرانی اعالم کرد لبنان، الله کل حزب دبیر ،حسن نصرالله
  کنند.  ورودمنظور حمایت از دولت بشار اسد در سوریه  ممکن است به

ای را بـه متحـد  جانبـه هـای همـه دوران بحران سوریه، کمک درهوری اسالمی ایران جم
کشورهای ابعاد و شدت گرفتن آن با مداخله  ،و متناسب با حجم هراهبردی خود گسیل داشت

هـای  ها و پشتیبانی میزان حمایت رژیم صهیونیستیمریکا و آسعودی، قطر، ترکیه، عربستان 
هـای گذشـته، ایـران دمشـق را خـاکریز  سـال درگرفت.  ی به خود میا ایران نیز روند فزاینده

های مقاومت در  توانمندیها و  و در این مسیر از ظرفیت هنخست جبهه مقاومت معرفی کرد
و  گرفتـهور مقابله با بحران گسترده و پیچیده تروریسم بهـره ظمن مناطق مختلف جغرافیایی به

 سـوی در. کـرد امنیتی –سوریه وارد میدان نظامی های مقاومت را در حمایت از دولت  هسته
 و تسـلیحاتی حمایـت و نیـابتی بـازیگران بر تکیه با مقاومت محور معاند کشورهای دیگر،

رد کردن ستون محور حتی و تضعیف دنبال به آنها، از پشتیبانی
ُ
قاومت یعنی نظـام بشـار م خ
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  اسد بودند.  
این ارتـش خـود را تا ایران تالش کرد  شده بود،ضعف در مقطعی که ارتش سوریه دچار 

تبدیل شود. پـیش از آن در  رزمیو انسجام داخلی خود را حفظ کند و به یک نیروی  بازیافته
توانست محور اساسی جنگ بـا تروریسـم و  داخل ارتش سوریه، شرایطی حاکم بود که نمی

ود کـه از سـوی ب نخستی، گام یهای مسلح باشد؛ تبدیل کردن ارتش به یک ارتش رزم گروه
جمهوری اسالمی برداشته شد. گفتنی است این اتفاق، مرهون وجود برخی افسـران فـداکار 

عهده گرفتند. حتی شاید عقیده و  را بر صحنه و مدیریت گی کردهایستادبود که در بدنه ارتش 
بسیاری کرد تا انسجام خود را حفـظ کننـد. پـس از آن، ارتـش   افکار بعثی در این راه کمک

هـایی را در  و عملیـات بازیافتـهعنوان ستون فقرات بخش نظامی و امنیتی توانست خود را  به
 ییهـا محورهای مختلف آغاز کند. این واقعه زمانی رخ داد کـه در حمـص و حمـا درگیری

  کرد.  شکل گرفته بود و ارتش در ابتدای کار باید با حفظ برخی مناطق از خود دفاع می
ایجاد توازن میدانی بود؛ به این معنا که این وضـعیت در راستای ران ای اقدامدر مرحله بعد، 

ای باشد که ایران با انجام عملیاتی آفندی کنترل یک منطقه را به دست گیرد. بخـش  گونه باید به
الله در خطوط مـرزی  ویژه حزب نیروهای مقاومت به حضورها مرهون  وسیعی از این عملیات

تسلط بـر جغرافیـا بـه  وارد شد،الله به منطقه قصیر  مانی که حزبلبنان (عملیات قصیر) بود. ز
های افغانی نیـز بـه پیشـبرد  مذاق ارتش سوریه خوش آمد و توازن میدانی آغاز شد. ورود گروه

له کمک کرد. نیروهای رزمنده ایرانی نیز کوشیدند تسلط بر زمین در بخشی از منـاطق أاین مس
 )۱۸۵: ۱۳۹۸سازان نور،  (اندیشه یش رفت.تدریج پ اعمال شود که این کار به

های  هـای تروریسـتی در جبهـه های متـوالی گروه پیشـروی ، به دنبـال ۱۳۹۳در اواسط سال 
ویژه در شمال، نگرانی از تغییر معادالت میدانی و سیاسی نزد نظام و متحدانش فزونی  مختلف به

بـه دسـت داعـش و  »تـدمر«الفـتح و پـس از آن تصـرف  توسـط جـیش »ادلـب«یافت. سقوط 
های ارتش سوریه در جنوب موجب شد ایران راهبرد خود را در مورد نوع کمک به دولت  شکست

   سوریه تغییر دهد. 
 به ارتش سوریه در مقابلـه بـا تروریسـت بر

ً
ها کمـک  اساس راهبرد جدید قرار شد عمال

های مستشـاری،  شود. این در حالی بود که روند سازماندهی، آموزش و کمک ارائه بیشتری
تصمیم جدید در شـرایطی اتخـاذ شـد کـه این و تسلیحاتی همچنان ادامه داشت.  پشتیبانی

هایی شده بودند. مسئوالن سوری  ها دچار کاستی ارتش و نیروهای بومی در بسیاری از جبهه
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   هم آشکارا از ایران درخواست اعزام نیروی رزمی کرده بودند. 
 آن ی میان محور مقاومت و جبهـه تروریسـم و حامیـاناستان حلب، نقطه کانونی درگیر

کـرد. افـزایش  بود. این شهر آبستن معرکه بزرگی بود که تکلیف آن را برای همیشه یکسره می
کننده بود. بـر  تر در عرصه حلب، یک گام تعیین های مستشاری ایران و حضور پررنگ کمک

هـای مستشـاری خـود را در  همین اساس، ایران در آزادسازی شهر راهبردی حلـب حمایت
  سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی ارائه داد.  

  
  آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی

بحران نداشـت.  زماناستفاده از نیروهای مردمی در  زمینه در زیادی  حکومت سوریه تجربه
 در زیـر هایی از اقشار جامعه مانند جوانان را دربردا هایی هم که بخش سازمان

ً
شتند، عمـدتا

هایی بودند که هیچ سنخیتی بـا شـرایط بحـران  فعالیت سرگرمو  قرار داشته چتر حزب بعث
هـای مردمـی در  ایران به مقامات سـوری توصـیه کـرد از ظرفیت ،رو داخلی نداشت. از این

ت بـه توانسـ سـو می برداری کنند. این اقدام عالوه بر آن که از یک مقابله با بحران جاری بهره
، ی دیگـرها کمک شایانی کنـد، از سـو ارتش و نیروهای امنیتی در برابر حمالت تروریست

   کرد.  برای ایجاد شکاف میان دولت و مردم را نیز خنثی می  هرگونه توطئه
 بنابراین،سنت و عشایر همسو با نظام بودند.  نیروهای مردمی شهر حلب متشکل از اهل

ــودگــذاری بســیج مردمــی حلــب متفــ نام ــه ه اوت ب ــاع محلــی«و ب (قــوات » نیروهــای دف
سنت، شیعیان دو روستای نبل و الزهرا نیز یکـی  المحلی) شناخته شدند. در کنار اهل الدفاع

دادند که نقش مهمی در دفـاع از  های اصلی نیروهای مردمی در حلب را تشکیل می از هسته
طور  کردند. به ءفیری ایفاهای تک دو روستای مذکور و حفظ آن از تصرف به دست تروریست

ها، نقـش  های آزادسازی حلب و اطراف آن از تروریسـت در مراحل مختلف عملیات ،کلی
  برجسته و قابل توجه بود. ینیروهای مردمی سوریه نقش

  
  تقویت ارتش سوریه

های آن  ها پیش، آموزه یافته مکتبی بود که از مدت تربیت کیلحاظ ایدئولوژی ازارتش سوریه 
و وحـدت  گرایانـه ملیعلیه سوریه، شـعارهای  ها عربق رفته بود. در اوج همدستی به محا

عربی رنگ باخته و پشتوانه بلوک شرق نیز پس از فروپاشی شوروی سـابق هماننـد گذشـته 
توانست ارتش سوریه را پابرجا نگـاه دارد،  قابل اتکا نبود. تنها پشتوانه فکری و معنوی که می
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  بود.از کشور و نظام با محوریت بشار اسد  های ملی و دفاع انگیزه
ایران امنیتی جمهوری اسالمی  –های اصلی سیاست نظامی  بر همین اساس، یکی از پایه

در همین راسـتا، ارتبـاط بـا ارتـش و اقـدامات  .در راستای تقویت ارتش سوریه تعریف شد
تری یافـت. ایـن  بحران کمک به ارتش حالت نهادینـه طولمستشاری در جریان بود، اما در 

شـدند، عملیـاتی شـد. هـدف  خوانـده می» کمیته ارتش«هایی که  سیاست با تشکیل کمیته
اصلی این طرح، بازسازی و توانمندی ارتش در ابعاد مختلف سازمانی، عملیاتی، تاکتیکی، 

و مالی بود. مشاوران ایرانی طی جلسات متعـدد بـا فرمانـدهان ارتـش  پشتیبانیتسلیحاتی، 
هایی را در امر بازسازی ارتش ارائه کردند. پس از آن، ارتش نتایج  اهکارها و توصیهسوریه، ر

مثبتی در سطح عملکرد میدانی برجای نهاد و سطح روحیه مردم را پس از شکست در برخی 
 و آنان را برای معرکه بزرگ حلب بیش از پیش آماده کرد. هداد ءها، تا حد زیادی ارتقا از جبهه

های مستشاری  سته ارتش در قرارگاه عملیاتی در حلب، ضمن آن که از کمکفرماندهان برج
شـدند، در فرمانـدهی و هـدایت عملیـات  منـد می فرماندهان با تجربه سـپاه پاسـداران بهره

   کردند.  می ءآزادسازی حلب نقش بسزایی ایفا
ان آمیزی را سام های موفقیت های ارتش سوریه در مناطق شرقی حلب هم عملیات یگان

آمیزی را  های موفقیت ، با یگان ویژه خود، عملیات»سهیل حسن«دادند. برای نمونه سرتیپ 
 علیه داعش فرمانـدهی کـرد کـه از جملـه دسـتاوردهای آن، آزادی فرودگـاه کـویرس بـود.

  )۸۵: ۱۳۹۷(شهیدی، 
اللـه،  طور خاص نیروهای حزب های مقاومت به ، تجربه جنگ در کنار گروهآنعالوه بر 

یون، زینبیون و حیدریون نه تنها زمینـه را بـرای تغییـر موازنـه نظـامی در حـوزه نیـروی فاطم
بلکـه در انتقـال تجربیـات در حـوزه  ،های تکفیری فـراهم سـاخت انسانی در تقابل با گروه

و بـه  هثیرگذار بـودأهای شهری و نامنظم به نیروهای کالسیک ارتش سوریه نیز بسیار ت جنگ
  ی و آزادسازی مناطق را برای نیروهای دولت سوریه تسهیل نمود. موجب آن امکان پیشرو

عنوان بازوی نظامی مقتـدر و بـا تجربـه چهـل سـال جنـگ چریکـی،  الله لبنان به حزب
اللــه در  نخســتین گروهــی بــود کــه بــه حمایــت از مــردم ســوریه پرداخــت. حضــور حزب

و حلـب برجسـتگی های مهمی همچون آزادی القصـیر، قلمـون، یبـرود، زبـدانی  عملیات
و این جنبش انقالبی به یکی از عناصر تأثیرگذار میدانی در جنگ سوریه تبدیل  هخاصی یافت
الله در حلب، محورهـای مهمـی را در جنـوب و شـمال در اختیـار داشـت و در  شد. حزب
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ها برای شکستن محاصره  ویژه در مقابله با تالش تروریست عملیات محاصره شرق حلب، به
  کرد. ءنقشی اساسی ایفا »لراموسها«در محور 

هـای  ای در انجـام عملیـات های مقاومت نیز نقـش ویـژه الله، دیگر گروه در کنار حزب
ها  ای که در بخش عمده عملیات گونه به ،کردند ءهای تروریستی ایفا میدانی در تقابل با گروه

لشـکر تند. عنوان نیروهای خط مقـدم در صـحنه میـدانی حضـور داشـ نیروهای فاطمیون به
ویژه معرکـه حلـب، نقـش میـدانی  هایی بود که در جنگ سوریه و به فاطمیون از جمله گروه

دفـاع از  نیروهای داوطلب افغان بود که بـرای. لشکر فاطمیون متشکل از داشتای  برجسته
گیری تیـپ فـاطمیون،   شـکل  اولیـه  هسـتههمچنـین حرم اهل بیت(ع) راهی سوریه شدند. 

  گفتند.  ها سپاه محمد(ص) مینهای افغان بودند که به آتعدادی از نیرو
  

  روسیهو همکاری میدانی ایران 
 ،در پرونـده حلـب بسـیار برجسـته و مشـهود بـود روسیههمکاری و شراکت نظامی ایران و 

های میدانی ایـران و روسـیه  ای که برخی آزادی حلب را مرهون هماهنگی و همکاری گونه به
هر دو کشور بر اساس الگوی تقسیم وظیفه و نقش به حمایـت از ارتـش  رو، از ایندانند.  می

با انجام حمـالت یه روسنیروهای   های تروریستی مبادرت ورزیدند. سوریه در تقابل با گروه
و ایـن  نـدهای مقاومت پرداخت های زمینی ارتش سوریه و گروه هوایی به حمایت از عملیات

  می را در حلب به نفع دولت سوریه تغییر دهد. الگو توانست با گذشت زمان معادله نظا
  

  قرارگاه عملیاتیایجاد 
 با اشراف مشترک نیروهای ایرانی و ۱۳۹۴قرارگاه عملیاتی برای آزادسازی حلب، در تابستان 

فرمانــدهان ارتــش ســوریه ایجــاد شــد. وظیفــه ایــن قرارگــاه همــاهنگی و هــدایت سلســله 
شهر  این ی آزادسازی حومه حلب و سپس آزادیبرا» عملیات نصر«های موسوم به  عملیات

بود. قرارگاه نصر حالت متحرک و سیال داشت و با توجه به تغییـر منـاطق عملیـات، قرارگـاه 
   شد.  جدید در منطقه نزدیک به عملیات برپا می

های مهم آزادی حلب را هدایت و فرماندهی کرد؛ از عملیات آزادی  قرارگاه نصر عملیات
تا آزادی منطقه نبـل و الزهـرا در زمسـتان همـان سـال و  ۱۳۹۴در پاییز  ریف جنوبی حلب

که در نهایت، به آزادی  ۱۳۹۵گشودن جاده کاستیلو و محاصره شرق حلب در پاییز  سرانجام
  شهر حلب انجامید. 
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الگوی ایجاد قرارگاه برگرفته از تجارب جنگ تحمیلی هشت ساله بود و فرماندهانی که سابقه 
هایی کـه  ای شدند که ضمن مشـابهت در آن نبرد را داشتند، امروز وارد معرکه تازه حضور طوالنی

    بود. ها و تمایزهایی  تفاوت نیز دارای با جنگ تحمیلی داشت، در ابعاد مختلف
جنگ سوریه با معیارهای جنگ کالسیک همخوانی نداشت و به الگوهای جنگ شهری 

هـای  ها و نیز تعدد و تنـوع دشـمن (گروه گی جبههتنید تر بود. تعدد و درهم و چریکی نزدیک
معرکـه  ویـژه های ایدئولوژیک آنها، از جمله تمایزات جنگ سوریه و بـه تروریستی) و انگیزه

  مهم حلب بود.
روزه لبنان نیز از دیگر الگوهایی بـود کـه بـه  ۳۳در عرصه جنگ چریکی، تجربه جنگ 

اللـه قـرار داشـت و بـه هـدایت  و حزب روزتر در اختیـار نیـروی قـدس شکل کارآمدتر و به
   کرد. عملیات در قرارگاه نصر کمک شایانی می

باید گفـت ایـن نیروهـا بـا  ،نصر نقش محوری داشت. در واقع قرارگاه های ایران در عملیات
و با کمک به فرماندهان ارتش سوریه  داشتهحضور در قرارگاه حلب، در فرماندهی عملیات نقش 

و معـادالت حـاکم  هها تحمیل کرد تروریست ربرا های سنگینی  سو شکستهای هم و سایر گروه
بر شمال سوریه را تغییر دادند. در نهایت، این حضور فعال میدانی و هدایت هوشمندانه بـه آزادی 

  حلب انجامید. 
 آغاز» انتخاب منطقه نبرد«، مرحله ١٣٩٥بعد از این اتفاقات و با آزادسازی حلب در سال 

توانست ارتش و همه نیروهای همسو و همراه ارتـش سـوریه را بـا  شرایط ایران میشد. در این 
و ابتکار عمل را در تعیین مناطق بعدی عملیات به دست گیرد؛ زیرا جمهوری  کردهخود همراه 

دلیل مالحظه برخی ضررها  دید یا زمانی به اسالمی ایران منافعی را برای خود در آن انتخاب می
کرد. دلیل پذیرش مناطق کاهش تنش در مذاکرات آستانه این بـود  سکوت می انجام اقدامیدر 

دارد. در در آنجـا وجـود شد که بحران بیشتری  که بیشتر قوای ایران باید در مناطقی متمرکز می
گانه یـا چهارگانـه  منـاطق سـه. شـد نبایـد درگیـر می شـتنتیجه مناطقی که دیگر ضرورتی ندا

  را داشتند.  همین کاربردنیز  شده طراحی
عامـل  کـه ها روی مراکز کانونی و حساسی مانند دوما در غوطه شرقی پس از آن، عملیات

عد نظامی، ایران را بـه مرحلـه  ،سوریه بودنظام  تهدید
ُ
متمرکز شدند. آزادسازی این مناطق در ب

وع موفقیت رساند. استفاده از موفقیت دوما، نقطـه عطفـی در شـر این دستاوردهایاستفاده از 
   عملیات منطقه درعا بود و محور جنوب با آن حجم از تنش در دستور کار قرار گرفت.
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در پـی فروپاشـی بخـش فرمانـدهی  زیـرا ؛عملیات نظامی در درعا بسیار محـدود بـود
های مسلح از ابتکار عمل  خارجی نیروهای مسلح که از دوما آغاز شد، نیروهای حامی گروه

فرمانـدهان کـه و ایـن در حـالی بـود  سپردهماندهان میدانی و کار را به دست فر هخارج شد
  قادر به ایستادگی در برابر ارتش نبودند.   میدانی

ــر همــین اســاس ــد گفــت ،ب ــران وارد فرآین ــوری اســالمی ای ــال، مصــالحه و  جمه وگو و انتق
جمهوری اسالمی ایران در آزادسـازی  پیش از عملیات محور جنوب نیزمدتی ها شد.  حساب تسویه

گو و مصـالحه را داده بـود و پیشنهاد گفت ،دوما با توجه به جمعیت یک میلیون نفری مردم این منطقه
  )٧٥: ١٣٩٨سازان نور،  (اندیشه .انجام شددر آنجا نیز با موفقیت این اتفاق که 

نفوذ تروریسم در ایـن کشـور و حمایـت  ،گیری بحران در سوریه بر همین اساس، شکل
 بیآالمللی معاند محور مقاومت از فر بینای و  بازیگران منطقه

ِ
ثباتی و نـاامنی در  ینِد استمرار

، زمینه را برای همگرایی و اتحاد ایران و سوریه در مقابله با ۱۳۹۰های پس از سال درسوریه 
بحران خارجی بیشتر کرد؛ زیرا این بحران تهدیدی مشترک علیه امنیت هـر دو کشـور تلقـی 

کشور، زمینه را برای اتحـاد دو ود تهدید مشترک علیه امنیت هر بر همین اساس، وج .شد می
و هر دو در مسیر ایجاد موازنه در برابر این تهدیدات  هو همگرایی ایران و سوریه فراهم ساخت

    گام برداشتند.
های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصـادی و  جمهوری اسالمی ایران که در عرصه

انجـام  ١٣٩٠های پـس از  سال درای از نظام سوریه  جانبه نی همهای حمایت و پشتیبا رسانه
  که عبارتند از:  مدنظر داشته و دارد ها این حمایتپرتو داده، تحقق اهداف گوناگونی را در 

های ایران در سـوریه از ابتـدای انقـالب  ای؛ یکی از اولویت حفظ موازنه قدرت منطقهـ 
ای  ، حفظ توازن قـدرت منطقـهدر این کشور بحرانآغاز های پس از  سال دراسالمی و حتی 
های رقیب و متخاصم محور مقاومت بوده است. از ابتدای بحران در سوریه،  در برابر قدرت

: در ایـن تبـدیل شـدای  و فرامنطقـهای  های منطقه توطئه بعضی از کشوراین کشور به میدان 
 محور مقاومت با حمایت مـال های منطقه طرف میان

ِ
هـای  ی و تسـلیحاتی از گـروهای رقیب

  بودند.  نظام سیاسی این کشور  تروریستی در سوریه، به دنبال سرنگونی
طلبانه نظام سلطه، رژیم صهیونیستی و ارتجاع در منطقـه  های توسعه خنثی کردن طرحـ 

مریکا، ایجاد جنگ داخلی آهدف از طرح  ؛از طریق حفظ و بقای سوریه در محور مقاومت
و سـعی داشـتند جبهـه  ههـای مسـتقل بـود من زدن به آن و مقابلـه بـا دولـتدر سوریه و دا
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مقاومتِ ضد صهیونیسم را نابود کنند اما جمهوری اسالمی ایـران مـانع تحقـق ایـن هـدف 
  )١٥: ١٣٩٨(کاظمی قمی، شد.

هـای  و گـروه یمقابله با تروریسم نیابتی و جلوگیری از گسترش و نفوذ اندیشـه تکفیـرـ 
ــه آنتروریســتی وابســت ــه دوران پــس از شکســت و ناکــامی  أمنشــ ؛ه ب ــابتی ب تروریســم نی

تروریسـم نـوع از گردد و پس از آن دوران، این  می عراق باز بهمریکا آهای نظامی  لشکرکشی
یافت. ویژگی بارز این تروریسم، سیال بودن آن است که این سـیالیت موجـب و ظهور بروز 
نیـز جمهوری اسالمی ایران  .همسایه سرایت کندهای آن از سوریه به کشورهای  شود رگه می

  (همان) های این تروریسم گام برداشت. با ورود به سوریه در مسیر خشکاندن ریشه
؛ تر حفظ سوریه در محور مقاومت حفظ و بقای بشار اسد در قدرت و در نگاهی کالنـ 

حضـور بـه معنـای تثبیـت سقوط حکومـت حفظ و بقای بشار اسد در قدرت و ممانعت از 
عنوان بخش مهـم و یـا  تواند به سوریه در محور مقاومت خواهد بود و سوریه در آینده نیز می

  ای از محور مقاومت خود را تثبیت کند.  جبهه
جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا و  راهبردیبخشی  حفظ و تداوم روند عمقـ 

از دل بحـران سـوریه بـرای محـور یکی از نتایج و ثمرات به دست آمـده  ؛به سمت مدیترانه
مقاومت و جمهوری اسالمی ایران، صرف نظر از بقای بشار اسد و مهار تروریسـم، گشـوده 

است که نمودهای آن را  رژیم صهیونیستیاین بحران علیه امنیت  درونشدن جبهه جوالن از 
در  این رژیماه پایگ ١٠و بمباران  رژیم صهیونیستی ۱۶ها و سقوط اف  توان در پرواز پهپاد می
  مشاهده کرد.١٣٩٧اردیبهشت  ١٩ روز

 ؛الله حزب پشتیبانیو  راهبردیحفظ عقبه ـ 
 ؛دفاع از شیعیان و مقدسات شیعه در سوریه -

  هــای گذشــته بــا کنشــگری فعــال خــود در عرصــه  ســالدر  جمهــوری اســالمی ایــران
 تـا را یادشـده اهـداف شد موفق مقاومت جبهه رزمندگان های مجاهدت با و امنیتی –نظامی 
در مسیر تقویت محور مقاومت و حفظ موازنه قدرت  را دستاوردهایی ساخته و محقق کنون

حفظ و اسـتمرار ایـن دسـتاوردها و  . بدیهی است کهدر مقابل رژیم صهیونیستی کسب کند
مسـتلزم  -عنوان اهدافی که ماهیـت راهبـردی دارنـد به – مدت در بلند یادشدهتحقق اهداف 

 
ِ
ــیایجــاد ســاز ــه مخــالف از  ،باشــد کارهای الزم م ــه گفتمــان جبه  آن هــم در شــرایطی ک

 بـه سیاسـت عبـارت دیگـر خروج ایران از سوریه یـا بـههدف عبور کرده و به  »بشارزدایی«
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  رسیده است.  »زدایی ایران«
همزمان با گسترش دامنِه سیطره نظام سـوریه و اعـاده حاکمیـت بـر جغرافیـای بیشـتر و 

زدایی نیز از شدت و حدت بیشتری  های تروریستی، گفتمان ایران گروه افزایش روند شکست
هــا و  از ظرفیــت کردنــدســعی  رژیــم صهیونیســتیتــا جــایی کــه مقامــات  شــدبرخــوردار 
مریکـایی آ مقامـات و حتـی گیرنـدهای روسیه در تحقق این هدف و گفتمان بهره  توانمندی

  ینی کنند. نش حاضر شدند تا حدی از گفتمان بشارزدایی خود عقب
  

  ابتکار راهبردی 
، نقطه عطفـی در سـطح منطقـه و به روسیه و توافق وی با والدیمیر پوتین سفر سردار سلیمانی

مهر  ٨و از  )٣: ٢٠١٥(ابراهیم األمین،  متجلی شد ٤+١جهان بود که در پیمان ضد تروریستی 
آغاز شد، تأثیر شگرفی بـر تحـوالت  ه به معادالت نظامی سوریهکه ورود مستقیم روسی ١٣٩٤

گرفتـه میـان سـردار  گذاشت. همچنین توافق صـورتبر جای ویژه اوضاع سوریه  خاورمیانه به
ثیر قـرار داد و موجـب افـزایش أسلیمانی و پوتین، روابط دوجانبه ایران و روسیه را نیز تحـت تـ

  عاتی و امنیتی میان دو کشور شد.های نظامی، اطال همکاری
جمهور این کشور در شـرایطی صـورت  سفر سردار سلیمانی به روسیه و دیدار وی با رئیس

به نقل از مقامات سیاسی این کشور، انجام چنین سـفری را رد  یای روس گرفت که منابع رسانه
صدا بودند. بر همین  هم کردند اما این در حالی بود که منابع غربی و ایرانی در نقل این خبر می

عنـوان  ذکر کردنـد. بـه ١٣٩٤اساس، منابع ایرانی، زمان دومین سفر سردار سلیمانی را دی ماه 
، ، عراقخبرگزاری فارس به نقل از منابع غیر رسمی از بررسی آخرین تحوالت در سوریه ،مثال
  )General Soleimani, 2015( سردار سلیمانی خبر داد. و لبنان در جلسه پوتین و یمن

رغم آنکه خبر این سفرها در آغاز با سکوت مقامات طـرفین مواجـه شـد، بـا گذشـت  به
تی، مشاور مقـام معظـم اکبر والی  علی ،عنوان مثال زمان ابعاد بیشتری از آن نمایان گردید. به

در واکنش بـه ایـن خبـر و در » متن و حاشیه«ل در برنامه تلویزیونی المل رهبری در امور بین
 سـلیمانی رداروگوهای س را نتیجه گفت پاسخ به اینکه برخی حضور نظامی روسیه در سوریه

آمد سردار سلیمانی و هماهنگی با مقامات  و رفت«دانند، تصریح کرد:  با مقامات روسی می
های تروریستی رو بـه گسـترش  ایران و روسیه در مبارزه با گروه در وضعیتی که اتحاد هروسی

 طبیعی است. حتی قبل از سفر پوتین به تهران نیز یکی از مقامـات روس اعـالم 
ً
بوده، کامال
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روند و البته ایران هـم معتقـد اسـت  پیش می راهبردیکرد که ایران و روسیه به سمت روابط 
و  هوجود آمـده در منطقـه بسـیار گسـترده بـود جانبه باشد. تنش بـه ابط دو کشور باید همهرو

مـدت یـا  هـا در کوتاه کنیم ایـن تنش بینی مـی امکان دارد بیش از پیش گسترش یابد که پیش
ز اای  ریشه طور بهرا   »های تکفیری گروه«مدت به وضعیت قبلی خود برنگردد. اگر خطر  میان

طور که اطالع دارید آثار وجود این  بین نبریم، تهدیدی برای همه کشورها خواهد بود. همان
جانبه در مبـارزه بـا آنهـا را  همکاری همهاین روند   ،بنابراین باشد. میها رو به گسترش  گروه
های  شاورهها و م ، کمکطور که اگر ایران به درخواست دولت سوریه و عراق طلبد. همان می

باید در داخل کشور با آنها  زودی  بههای تروریستی انجام ندهد،  مستشاری در مقابله با گروه
هـای تروریسـتی در  و گروه حضور روسیه نیز در مقابلـه بـا داعـش ،بنابراین .رو شویم روبه

 آذر) ١٤: ١٣٩٤(خبرگزاری فارس،  »سوریه به دعوت دولت این کشور (سوریه) بوده است.
های مختلف و متعددی در خصوص چرایی حضور نظامی روسیه  زنی رغم آنکه گمانه به

ها را به ورود نظامی مستقیم به بحـران سـوریه  روس که در سوریه مطرح شده است اما آنچه
،  ترغیب نمود، مذاکرات تهران با مسکو بـود؛ زیـرا بـا وجـود آنکـه از زمـان شـروع بحـران

داشتند، اما تمایلی بـه حضـور مسـتقیم نظـامی نشـان سوریه عالقه نسبت به حفظ  اه سرو
منافع مشخص روسیه در سوریه اگر چه شرط کافی برای حضور نظامی  ،دادند. بنابراین نمی

  دراین کشور بود، اما شرط الزم را تهران در توافق با مسکو رقم زد. 
دیـدار مهـم سـردار نوشـتند پـرس  وشـیتدهـای رویتـرز و آس در همین راستا، خبرگزاری

جمهور روسیه نقشی مؤثر در آغـاز حمـالت هـوایی ایـن  ، رئیسبا والدیمیر پوتین سلیمانی
ایران در آغاز حمالت هوایی روسیه در «نوشت: پرس  است. آسوشیتد داشته کشور در سوریه

که یکی از قدرتمندترین مقامـات نظـامی ایـران  طوری سوریه نقشی مهم ایفا کرده است؛ به
حمله به سوریه برای  جمهور روسیه داشته تا او را نشستی سه ساعته با والدیمیر پوتین، رئیس

 فرمانده نیروی قدس، متقاعد کند. مقامات بلندپایه عراق اعالم کردند سردار قاسم سلیمانی
در  با این پیام به مسکو رفت که حمالت هوایی روسـیه علیـه داعـش مرداد ماهدر سپاه ایران 

و  ههای نظارتی را بررسی کرد ها و عکس سلیمانی و پوتین نقشهسردار سوریه ضروری است. 
این گروه تروریستی در صورتی کـه مسـکو ها نشان داد  به تبادل اطالعات پرداختند. بررسی

  گسترش خواهد داد.  هایش را به نزدیکی روسیه در منطقه قفقاز وارد عمل نشود، فعالیت
در این نشست همچنین درباره برنامه تشکیل یک مرکز مشـترک تبـادل اطالعـات میـان 
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مشترک، اواخر همان ماه کـار  وگو شد. این مرکز عراق، سوریه، ایران و روسیه در بغداد گفت
خود را آغاز کرد. سلیمانی همچنین با مقامات نظامی ارشد روسیه دیدار کرد. این نقش ایران 

جمهور سوریه به  رئیس ،ترین حامی بشار اسد حاکی از نفوذ شدید این کشور است که جدی
  .داردن در عراق با دولت تحت کنترل شیعیا یرود و روابط نزدیک شمار می

ویژه با عـراق حکایـت دارد،  ها به های خاورمیانه از تغییر در ائتالف ورود روسیه به درگیری
تحت فرماندهی آمریکـا علیـه داعـش  گویند حمالت هوایی ائتالف کشوری که مقاماتش می

فتـه اسـت از حمـالت وزیـر عـراق گ اند، مؤثر نبوده است. نخست آنگونه که آنها امیدوار بوده
  اکتبر) ۸: ۲۰۱۵(آسوشیتدپرس،  »جو استقبال خواهد کرد. هوایی روسیه علیه این گروه ستیزه

واسـطه سـفر  به برای حضور نظامی روسیه در سوریه نخستتوان گفت گام  می بنابراین،
ردار سلیمانی با سردار سلیمانی به مسکو برداشته شد. طبق گفته برخی منابع، در آن سفر، س

صـورت  توضیح داد که اگر مسـکو بـه مقامات روسیه توصیف وضعیت موجود در سوریه به
مستقیم در تحوالت روسیه حضور یابد، موازنه قوا و شرایط جنگی به کلی تغییر خواهد کرد. 

تواند به تسلط کامل شورشـیان بـر سـواحل  در آن جلسه روشن شد که عدم اقدام روسیه می
از جمله پایگاه دریایی روسیه در طرطوس منجر شود. سردار سلیمانی در آن  یترانهدریای مد

توانـد  جلسه بر روی نقشه توضیح داد که مشارکت مستقیم روسـیه در تحـوالت سـوریه می
  ها شود. شرایط موجود را تغییر دهد و باعث شکست تروریست

به روسیه و توافق وی با پوتین، افزایش  سردار سلیمانی دستاورد نهایی سفر ،به این ترتیب
و  های نظـامی میـان ایـران و روسـیه، حضـور مسـتقیم نظـامی روسـیه در سـوریه همکاری

ه بـ ضد تروریستی با حضور چهار کشور ایران، روسـیه، سـوریه و عـراق گیری ائتالف شکل
های قابل تـوجهی  ه لبنان بود. از این زمان به بعد، تحوالت سوریه با دگرگونیالل همراه حزب
  مواجه شد. 

شراکت نظامی ایران و روسیه در پرونده سوریه اوضاع را به نفع دولت قانونی این کشـور 
ست مواجه کـرد. عـالوه ب های غرب را در خاورمیانه با بن و از سوی دیگر سیاست هتغییر داد

زمینه را برای تقویت و تحکیم هرچه بیشتر روابط دوجانبه ایران و  آن، این شراکت دوجانبهبر 
  . کردهای نظامی میان دو کشور فراهم  همکاری ویژه  روسیه به

نمونه عینی و عملی این تأثیر، بـاز شـدن گـره تحویـل سـامانه دفـاع موشـکی در واقع، 
 واسطه توافق سردار سـلیمانی بـا والدیمیـر پـوتین بود که به یهبه ایران از سوی روس ٣٠٠ اس
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المللی نیز در پی داشته  ای و بین های ایران و روسیه توانست آثار منطقه محقق شد. همکاری
ه توانست بـرای الل ، سوریه و حزبایران، روسیه، عراق موفقیت ائتالف ،عنوان مثال باشد. به

جمـاهیر  را پـس از فروپاشـی اتحـاد و صلح گیری در حوزه جنگ اولین بار انحصار تصمیم
  .سازدو ابتکارهای غربی خارج  از اختیار ناتو شوروی

هـای همکـاری و شـراکت نظـامی ایـران و روسـیه در پرونـده  تـرین جلـوه یکی از مهم
شود. ورود روسیه به جنگ حلب، به شـکل قابـل  آزادسازی شهر راهبردی حلب تعریف می

توجهی به تغییر معادالت میدانی انجامیـد. چنانکـه بایـد گفـت روسـیه از فرصـت زمـانی 
آمریکا شاهد تغییـر و تحـول در کـاخ سو  آن مقطع، از یک موجود، نهایت استفاده را برد. در

هـای  گیری جمهوری بود و خأل سیاسی موقت در این کشور مانع دخالـت و تصـمیم ریاست
  .شد دشوار از سوی مقامات کاخ سفید می

دیگر، حمالت سنگین هـوایی قابلیـت و کـارایی خـود را نشـان داد و در کنـار  سویاز 
سازی سریع مناطق تحت  پاک سوریه و نیروهای مقاومت، قادر به های زمینی ارتش  عملیات

 استمرار سریع این روند، فرصت بازسازی و تجدیـد قـوا را از  تصرف تروریست
ً
ها بود. طبعا

  الوقوع معرکه بزرگ حلب را رقم زد.  و پیروزی قریب هها سلب کرد تروریست
ــدانی حلــب بیشــتر عملیات    هــای زمینــی  در صــحنه می

ً
ــا پشــتیبانی هــوایی  معمــوال ب

های  افزارهای پیشـرفته، آسـیب کارگیری جنگ شد. روسیه با به های روسی انجام می جنگنده
 ، که عالوه بر تلفات انسانی، بسیاری از مقرهـا ها وارد کرده است؛ طوری جدی به تروریست

رای تغییـر ها نیز از بین رفت و به موجب آن زمینـه بـ ابزارهای ارتباطی و تسلیحات این گروه
  موازنه نظامی به نفع دولت سوریه فراهم شد. 

در روند تحوالت سوریه، رؤیای دشمنان سوریه  یعطف مهم  عنوان نقطه آزادی حلب به
تنها در شـمال سـوریه، بلکـه در سـایر منـاطق بـه   ها را نه را بر باد داد و موقعیت تروریست

شـمال و جنـوب سـوریه  بـینحلـب،  مخاطره افکند. طرح دشمنان این بود که با تسلط بـر
. بـه ایـن ترتیـب، شـمال سـوریه بـه سـازندو زمینه تجزیه سوریه را فـراهم  ختهجدایی اندا

شد که به حیـاط خلـوت مناسـبی در  ها و حامیانی چون ترکیه تبدیل می جوالنگاه تروریست
  .یافت جنوب مرزهای خود دست می
رقـم زد و در مقابـل،  آن متحـدان را بـرای نظـام سـوریه و یآزادی حلب پیـروزی بزرگـ
داد و  ءرا ارتقـا نیروهای سوریها وارد کرد. این پیروزی روحیه  شکست سختی به تروریست



داز
وپر
الگ

یاز  ي
 ک

ضت
 نه
ربه
تج

 ی
ز ب
ترا

در 
 نی

لل
الم

  
 

 

 23  

ها را دچار سرخوردگی و فروپاشی کرد. ایـن وضـعیت، فرصـت  به همان نسبت، تروریست
ویـژه  ه، بـهماند منظور آزادسازی مناطق باقی های ارتش سوریه به مناسبی برای تداوم عملیات

  ادلب در غرب و رقه در شرق فراهم ساخت.
بینی محافـل غربـی حـاکی از پیـروزی  تا پیش از عملیات آزادسازی حلب نیز پیش اگرچه

مرکز مطالعات واشنگتن در گزارشی درباره جنگ حلب نوشت:  ،بود آن نظام سوریه و متحدان
طور قطـع، خوشـایند ترکیـه و  بـهویژه حلـب،  پیشروی چشمگیر روسیه و ایران در سوریه و بـه 

نظامی در  و چه بسا این دو کشور به سازماندهی و تجهیز نیروهای شـبه نبودهعربستان سعودی 
اقدام کنند. گشودن جبهه جدیدی در شمال لبنـان » الفتح جیش«قالب سازمانی جدید همانند 

ن نیسـت. گـزارش هم با استفاده از نیروهای سلفی این منطقـه و آوارگـان سـوری، دور از ذهـ
رسد که ترکیه و عربستان عزم و توان مقابلـه بـا قـدرت نظـامی  مذکور در پایان به این نتیجه می

جنگ حلـب نشـان داد کـه اکنـون پـوتین در وسـط صـفحه  نداشته وروسیه، ایران و سوریه را 
    )۱۸: ۲۰۱۵(مرکز مطالعات واشنگتن، مات رقباست. و شطرنج سوریه مشغول کیش

هــای تروریســتی و  هــای مشــترک ایــران و روســیه در عقــب رانــدن گروه وزیپــس از پیر
فصـل سیاسـی  و ، رونـد جدیـدی از حـلعنوان دومین شهر بزرگ سوریه آزادسازی حلب به

آفرینـی کردنـد. نکتـه قابـل توجـه در ایـن  شروع شد کـه در آن ایـران و روسـیه نقش بحران
و و آستانه برگزار شد، عدم حضور نمایندگان کشورهای عربی و غربـی مذاکرات که در مسک

ایران و روسیه توانسته تـا حـد زیـادی ابتکـار عمـل را از دسـت  داد ائتالف بود که نشان می
های ژنو درباره  تر در جریان نشست کشورهای غربی خارج کند. این در حالی است که پیش

و کشورهای عربی، ابتکار عمل را در دست داشتند، بلکـه از حضـور  سوریه، نه تنها آمریکا
  آوردند.  ایران نیز ممانعت به عمل می

  
  گیری شراکت راهبردی میان ایران و روسیه عوامل دخیل در شکل

گیری شراکت و همکاری نظامی میان روسیه و جمهـوری اسـالمی  در ارتباط با چرایی شکل
  که عبارتند از:  باشد متعددی دخیل میایران در پرونده سوریه عوامل 

پلیتیکی: ترین عوامل همکاری و شراکت راهبردی ایران و روسـیه در  یکی از مهم حفظ منافع ژئو
تیکی در منطقه بوده است؛ این منافع در ابعـاد یمین منافع ژئوپلأپرونده سوریه، تالش برای ت

تیکی دو یعاد آن حفظ منافع ژئـوپلاز اب یباشد که یک بندی و تعریف می مختلفی قابل تقسیم
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ای در سـایه حفـظ نظـام حـاکم و حفـظ موقعیـت و  کشور و تالش برای افزایش وزن منطقه
در سوریه پایگاه  بحرانتا قبل از این  سیهجایگاه سنتی خود در سوریه و منطقه بوده است. رو

 ١٣٨٢عد از سال داشته و در زمان رژیم بعثی در عراق نیز حضور داشت؛ اما ساختار عراق ب
کـه جایگـاه خـود را در  ها از این کشور خـارج شـدند، در حـالی دچار تغییراتی شد و روس

که ناوگان اصلی روسیه در آنجا قرار » تسلط بر منطقه مدیترانه و دریای سیاه«سوریه با هدف 
  دارد، حفظ کرده بودند.

دسـت آوردن  بهه امکان ایجاد کرد ک های غربی قدرتبحران سوریه این تصور را در میان 
که دامنه تـنش را از بودند مدت به دنبال آن  در بلند های غربی قدرتاین پایگاه، وجود دارد. 

مواجـه شـدند. یه با واکنش سـخت روسـ آنها اما ؛ندندریای سیاه به جنوب مدیترانه منتقل ک
ات بـود کـه ایـن کشـور در موضـوع  غربـیکشـورهای واکنش روسیه حاوی این پیام بـرای 

ر شدن خأل یژئوپلیتیک
ُ
  کند. بسیار جدی عمل می ،قدرت به ضرر خود و پ

و فضای نفـوذ  نگریستهقرمز  مثابه خط به محیط پیرامون خود به یهداد که روس  این امر نشان
هــای  ، رقابتراهبــردیو چنــین هــدفی را در چــارچوب  نــدادهبــه بــازیگران رقیــب و دشــمن 

مقامـات با آمریکا حفظ خواهد کـرد. بـر همـین اسـاس،  ژئوپلیتیکی، روابط جهانی و رقابت
و همگرایی با جمهوری  نزدیکیاستمرار و تضمین منافع ژئوپلیتیکی خود را در راستای روسیه 

  . ارزیابی کردندهای این کشور در پرونده سوریه  مندی از ظرفیت اسالمی ایران و بهره
 مقامات در واقع، 

ِ
 روس به ارزش

ِ
 ن راهبردی

ِ
 ایران در سطح منطقهپویایی

ِ
ای در تقابل  قش

اجـرای پیمـان در  همبهتـرین » ایـران«و به این نتیجه رسیدند که ه مریکایی پی بردآبا محور 
  است.غرب در منطقه سیاست جلوگیری از نفوذ 

در عراق نیز پس از ایران . دارد عمیقینفوذ طور سنتی در لبنان  جمهوری اسالمی ایران به
 ـ  نخبگـی، تجـارت، حـوزه نظـامی ی روابط خود را از طریق ارتباط بینسرنگونی رژیم بعث

در سوریه نیز روابط سنتی خود را حفـظ کـرده بـود. امـا  بخشیده و امنیتی و سایر امور عمق
جغرافیای ایـن از درصد  ٧٠های تروریستی بر بیش از  شروع بحران در سوریه و سیطره گروه

بحـران  زمـانشرایط آن ؛ زیرا یان لبنان و عراق شدقدرت م کشور، باعث تصور احتمال خأل
  را از لحاظ ژئوپلیتیکی به چالش بکشد.مقاومت ای  توانست جایگاه منطقه سوریه می

یـک بـازیگر  توانمنـدیجمهوری اسالمی ایران با تکیـه بـر ظرفیـت و   بر همین اساس،
. در طقه گام برداشتخود در من یتیکیالمللی همچون روسیه، در مسیر حفظ منافع ژئوپل بین
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در راستای ایجـاد تـوازن در برابـر محـور و در منطقه مقاومت برای تثبیت قدرت  واقع، ایران
هـای  و در همـین راسـتا، ظرفیت داشـتالمللـی نیـاز  گر بین آمریکایی به یک نیروی موازنه

 محـور بـا مقابلـه در امنیتـی -المللی روسیه بستر مساعدی را برای ایجاد موازنه نظـامی بین
  . ساخت فراهم آمریکا

شـامل هـایی برخـوردار اسـت کـه  توانمندیها و  المللی از ظرفیت روسیه در عرصه بین
  شود: موارد ذیل می

حضور روسیه در شورای امنیِت سازمان ملل متحـد؛ جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای ـ 
ای بـه  نطقـههای حقوقی برای خود در برخی از مسائل و موضوعات م رهایی از ایجاد چالش

 روسیه برای تعدیل این وضعیت نیاز دارد. 
ِ
عدم مشارکت روسیه در بحران در واقع، حق وتوی
تصویب چندین قطعنامه علیه ایران و محور مقاومت را در شورای  توانست می نوعی سوریه به

  .ه باشدداشتبه دنبال  امنیت سازمان ملل
 مقابل ایران؛ رو ارتباطات روسیه با طرفـ 

ِ
سیه با عربستان سعودی، اسرائیل، آمریکا های

 راهبردی در سطح جهانی میـان  و برقراری گفت بودهو کشورهای اروپایی در ارتباط 
ِ
وگوهای

 عمده را بـه آن می
ِ
های روسـیه تـا حـد  دهـد. فرصـت روسیه با این بازیگران اجازه بازیگری

تواننـد از  ها نیز می ابد و روسی ای مطابقت می های ایران در مسائل منطقه زیادی با نیازمندی
 متقابـل ایـران و روسـیه در پرونـده سـوریه مشـابه  برگه

ِ
های ایران در منطقه بهره گیرند. نیـاز

وضعیت روابط ایران و روسیه در پرونده افغانستان است. حضور روسیه در شورای امنیـت و 
 ایران در صحنه منطقه

ِ
 رقیب و مقابل

ِ
المللی  نی دو برگه عمده بینای و جها ارتباط با بازیگران

   )٣٩: ١٣٩٨سازان نور،  (اندیشه شود. روسیه محسوب می
بحران سوریه نقطه اتصالی برای فهم بهتر ایران و روسیه از پویایی نقش و ظرفیت   بر همین اساس،

عد نظامی و امنیتی همدیگر را کشف کرده و دریافتند که در یک نقطه هیکدیگر بود
ُ
 و هر دو طرف از ب

قـدرت عبارت دیگر، ترکیب روابط یـک  کالن خواسته مشترک و متقاطعی دارند. به راهبرددر سطح 
باعـث یکـدیگر غیر ایدئولوژیک با تکیه بر قدرت های خاص خود و دیگری،  ایدئولوژیک با ویژگی

  )٢٢: ١٣٩٨(برزگر،  دستیابی به این نتیجه شد که دو کشور به یکدیگر نیاز متقابل دارند.
لفه اصلی قدرت روسیه در سوریه پس از ورود به ؤم ساز ایران و قدرت سخت روسیه: قدرت شبکه ترکیب

طـور خـاص در عرصـه هـوایی  افزاری و بـه ، در حـوزه سـخت١٣٩٤بحران نظامی از سال  
های گذشـته  سال درهای میدانی  لفه نقش بسزایی در تحقق پیشرویؤاین م .شود تعریف می
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ای در  وری اسـالمی ایـران در عرصـه میـدانی عملکـرد ویـژهدر سمت دیگر، جمه داشت.
و ثابـت کـرد توانـایی آن را دارد کـه  هسازی نیروهای محلی و بومی از خود نشـان داد شبکه

  عملیاتی سازد. » سازی در میدان شبکه«قدرت نرم خود را با 
ار برخـورددر دوره بحـران  مقامات روساز اهمیت بسزایی در نزد » سازی محلی شبکه«

هـای  لفه نقش بسـزایی در انجـام اقـدامات و فعالیـتؤبود و در دوران پسا بحران نیز، این م
تـرین تجهیـزات  ها هرچنـد دارای پیشـرفته . طی دوره بحران، روسداشتافزاری خواهد  نرم

 وتو در سطح جهانی بودند، امـا همـه ایـن مـوارد بـدون در 
ِ
نظامی و هوایی و همچنین حق

» تسلط بر زمین یا میدان«ممکن بود. از نگاه روسیه،  ن نبرد برای آنها غیراختیار داشتن میدا
   نقش مهمی در برتری یک کشور در معادالت سیاسی دارد.

المللـی دخیـل در  ای و بـین هـای منطقـه با پایان یافتن بحران سوریه، طـرف طور قطع به
هـای  و برخـی از گروه هبـود تـرفراگیردولتـی کنند که دولت آینـده سـوریه  تالش می  بحران،
  میانه

ِ
دارد. از آنجـایی » سازی ائتالف«روتر در حکومت شریک باشند و این امر نیاز به تداوم

توان گفـت کـه مشـابه  که ماهیت قدرت و ساختار سیاسی سوریه و عراق متفاوت است نمی
 
ُ
ملـی سـنِت عـراق در سـوریه هـم ع ردها و اهلنقش ایران در ائتالف شیعیان در قدرت با ک

سازی بـه نفـع  اما شرایط پسا بحران در سوریه نیاز به نقش ایران در تداوم شبکه ؛خواهد شد
  حکومت این کشور دارد.
گـاه هسـتند؛ آنهـا  از محدودیت سیاستمداران روسیه های خود در موقعیت پسا بحـران آ

ان بحـران شباهتی با مردم منطقه نداشته و در بین شبکه نخبگان محلی هم نفوذ ندارند و پایـ
سنِت سوریه بازی  کاهد. روسیه در حوزه اهل افزاری آنها می سوریه نیز از جنبه قدرت سخت

 نقشی نداشته است. از 
ً
سنِت متمایل به همکاری با  اهل ،دیگر سویمحدودی داشته یا اصال

ز سنِت معتدلی هستند که با ایران در ارتباط بوده و تأثیرپـذیری بیشـتری ا روسیه در زمره اهل
و همکاری له نیازمند أرو، روسیه در مدیریت و کنترل این مس از این .دارند جمهوری اسالمی

  افزاری ایران خواهد بود. قدرت نرم
و تنهـا  بـودهدر ایـن میـدان  روسیهگر  افزاری، یاری بر همین اساس، اتصال با قدرت نرم

سـازی روی نیروهـای  کهتواند در این زمینه ایفای نقش کند. شب جمهوری اسالمی ایران می
در مسیر تقویت و باید  ایران در سوریه است که راهبردمحلی یکی از شاهکارهای سیاست و 

سـازی در  تحکیم آن گام برداشت. البته ممکن است جمهوری اسالمی ایران در مسیر شبکه
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رویکـرد  ضـرورتامـا  ؛نظام حاکم و حزب بعث مواجـه شـود سویمیدان با مالحظاتی از 
بـه  ایـن کشـوردر سـطوح مختلـف اجتمـاعی  سوریه و بازسازی تصویر حاکمیتاصالح 

  . خواهد گرفت قرارحاکم  در دستور کار نظام ای  گونه
هــای قــدرت نــرم جمهــوری اســالمی ایــران در پرونــده ســوریه و  لفــهؤنظــر گــرفتن م بــا در
ایـران در های قدرت سخت روسیه در این کشور، شاید بتوان تجربه همکـاری روسـیه و  شاخصه

پرونده سوریه را الگوی جدیدی از قـدرت هوشـمند (ترکیـب قـدرت سـخت و نـرم) در سـطح 
فرادولتی ارزیابی کرد که به نوبه خود الگوی جدیدی از نظم نـوین جهـانی را در مقابـل رویکـرد 

  گذارد.  مریکا به نمایش میآتک قطبی 
هـدف نهـایی هایی دارد.  تفاوتیه هدف نهایی ایران و روسیه در سور راهبرد مشترک حفظ سوریه:

و هدف نهایی روسـیه حضـور در جغرافیـای سـوریه در رقابـت  ایران، حفظ جبهه مقاومت
با آمریکاست. با این حال آنچه هـر دو کشـور را در هـدف نهـایی بـه یکـدیگر  یژئوپلیتیک

. دشوار است نظام فعلیحفظ بدون فظ سوریه و البته حکند، حفظ سوریه است؛  نزدیک می
و از کند  را تضمین میایران با جبهه مقاومت  پشتیبانیسو ارتباط زمینی و  از یکاین سیاست 
  شود. تحوالت سوریه میروسیه در مانع آسیب خوردن موقعیت سوی دیگر، 
وریه رغم آنکـه هـدف نهـایی ایـران و روسـیه در دفـاع از نظـام سیاسـی سـ بـه ،بنابراین

، ممانعـت از تغییـر کند نزدیک می، اما آنچه هر دو کشور را به هدف نهایی هایی دارد تفاوت
با آمریکا تمایـل  یهر دو کشور در رقابت ژئوپلیتیک آن،نظام سیاسی دمشق است. عالوه بر 

گرا تصور کنند. همچنین هر دو کشور در مقابله بـا  ندارند سوریه را در زمره کشورهای غرب
در خصـوص سـوریه و  همچون عربستان و ترکیه ی منطقههای برخی از کشورها روازیبلندپ

  آینده منطقه، منافع مشترکی دارند.
معنای استمرار شـراکت و همکـاری ایـران و روسـیه در  حفظ حاکمیت کنونی سوریه به

توانـد  وریه میگونه تالش برای ثبات حاکمیت کنونی سـ هر رو، از این .بلندمدت خواهد بود
همکاری ایـران و روسـیه سـبب پـذیرش مدت باشد.  عاملی برای تثبیت این شراکت در بلند

آن شده است  و عالوه بر آن در نهایت به استمرار المللی  مشروعیت بینو حاکمیت بشاراسد 
  انجامد.  شراکت ایران و روسیه در مسایل راهبردی مورد عالقه دو طرف می

هایی هـم  تفاوت است ، ممکننکه هدف نهایی ایران و روسیه در سوریهرغم آ بنابراین به
را بـا منـافع راهبـردی خـود در  ، اما آنچه هر دو کشور تغییر نظام سیاسی سوریهداشته باشد
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تصور اینکه روسیه با هر جریان لیبـرال، کمونیسـتی یـا اسـالمی در سـوریه  بینند و تضاد می
  اشد. ب ، نادرست میکنار بیایدتواند  می

نظام سوریه در طول تاریخ نشـان  ونگاهی به روابط ایران  های تروریستی: گیری مجدد هسته خطر شکل
دو در واقع، ها و تهدیدات مشترک شکل گرفته است.  دهد که این روابط بر مبنای فرصت می

 له درأاند. همین مسـ ها و تهدیدات مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته کشور در سایه فرصت
و تهدیدات مشترک بستر مساعدی را برای  هثیرگذار بودأروابط و مناسبات ایران و روسیه نیز ت

  گیری ائتالف نظامی میان دو طرف در پرونده سوریه فراهم ساخت. شکل
ترین عوامل همکاری و شراکت راهبردی ایران و روسیه در پرونده سوریه، مبـارزه  یکی از مهم

 یتیکیبوده که هر دو کشور در پرتو مهار و کنترل این پدیده، منافع ژئـوپلگرایی  با تروریسم و افراط
عـد نظـامی و  دهکرخود را در سطح منطقه تضمین 

ُ
اند. احساس خطر از جانب تروریسم تنهـا از ب

 فوری مد
ِ
جریـان نظر نیست، بلکه از جنبه تمدنی نیز موضـع ضـد ایرانـی و ضـد روسـی  امنیتی

 ژئـوپل بودهآفرین  لشتکفیری برای هر دو کشور چا
ِ
خـود را در  یتیکیو هر دو طرف تثبیت منـافع

  دانند. مهار و کنترل این چالش می
تهدیدات برخاسته از تروریسم به راحتی دامان نظام آینده سـوریه را رهـا نخواهـد کـرد. 

گیری ائتالف و شراکت نظامی میان  ساز شکل نه تنها زمینه وجود این تهدید مشترک بنابراین،
توانند بر پایه تهدیدات مشترک به روابط خود در حـوزه  بلکه این دو کشور می ،طرف شده دو

 داغ های هسـته وجـود. دهنـد ادامـه سـوریه و منطقـه در ـ نظـامی حـوزه از بـیش ــ امنیتی
خواهد بـود و بایـد در  بلندمدت در ایران نظامی حضور برای ای بهانه و ضرورت ،تروریسم

تـا حـداقل طور قطـع  ها به روی آورد. روس راهبردتدوین طرح، برنامه و این زمینه به ارائه و 
هـر چنـد  .خواهند ماندزمان باز بودن پرونده سوریه از جنبه امنیتی و نظامی با ایران همگرا 

  دهد. سوق میهم تجربه سوریه آنان را به سمت روابط راهبردی در موضوعات دیگر 
های تروریستی خارجی در مناطق شـمالی و شـرقی  در واقع تا زمانی که مراکز ثقل گروه

دارند، ضرورت بقای نیروهای ایران و استفاده از ظرفیت جمهـوری اسـالمی  حضورسوریه 
له واقـف أبـه ایـن مسـ . مقامـات روسـیوجود دارد مقامات روسدر مهار تروریسم در نزد 

هـا  نهان این گروههای پ های تروریستی و هسته حضور گروهشرایط هستند که خروج ایران در 
  مطالبـهبنـابراین، خواهد کرد. سوریه را با ابهام مواجه سوریه، وضعیت آینده  نقاط اقصیدر 

  .وجود دارد مقامات روسیحضور نظامی ایران در سوریه و استمرار آن در نزد 
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ریزی برای حضور نظامی ایران باید با توجه به شرایط موجود مانند رشد خاموش و  برنامه
. نامشـخص بـودن وضـعیت صورت گیردهای آن  گیری مجدد هسته تروریسم و شکل پنهان

و نظـام سـوریه نیـز  کـردهادلب نیز زمینه را برای تداوم حضور نظامی ایران در سوریه فراهم 
  )۱۴: ۱۳۹۸(آزاد،  خواستار تداوم حضور نظامی ایران است.

، ایاالت متحـده »پوتین والدیمیر«مله در نگاه سران و رهبران بلندپایه روسیه از ج مهار آمریکـا:
  مریکا بهآ

ِ
و نزدیکی بـه آمریکـا در نگـاه رهبـران کنـونی  شدهروسیه تلقی  راهبردیعنوان رقیب

عنوان یک دشمن راهبـردی  مریکا بهآتقویت نشده است. جمهوری اسالمی ایران نیز به  یهروس
مریکـا هسـتند. آبـا » تراتژیکتضاِد اسـ« نوعی نگرد و بر همین اساس، هر دو کشور دارای می

را مطرح کردنـد و ایـن » مهار آمریکا« راهبردمقام معظم رهبری در سفر اخیر پوتین به ایران نیز 
له به نوبه خود بیانگر فصل مشترک ایران و روسیه در مخالفت با حضور و نفوذ آمریکـا در أمس

همکاری نظامی میان دو طـرف باشد که بر پایه آن شراکت و  طور کلی در منطقه می سوریه و به
  در پرونده سوریه شکل گرفت.

عنوان  مـدت همچنـان بـه ای، آمریکـا در بلنـد در پرونده سوریه و حتی در سطح منطقـه
مریکـا، یـک آسـاخت سیاسـی و نظـامی   روسیه باقی خواهد ماند. در سمت مقابل،»ِ دگر«

 
ً
 شـدت رویکـرد ضـد مریکـا بـهآو سطوح مختلف حاکمیتی  بودهضد روسی  ساخت کامال

و همگرایی میـان دو طـرف را در برخـی از  نزدیکیگونه  امکان هر امرو همین  داشتهروسی 
مریکـا در شـرق فـرات و آدهد. استقرار  شدت کاهش می ها از جمله پرونده سوریه به پرونده
های   دولت در این منطقه با ایجاد زیرساخت های این کشور در راستای تشکیل یک شبه تالش

و هـر دو بـازیگر را در  داشتهامی و امنیتی، در تعارض با منافع مشترک ایران و روسیه قرار نظ
  دهد.  مریکا قرار میآنقطه مقابل 

در شرایط کنونی نیز تنها دو اردوگاه یا بلوک در منطقه وجود دارد؛ یک اردوگاه منتسب به 
کنـد و اردوگـاه  مین میأرب تو ارتجاع ع رژیم صهیونیستیمریکا بوده که منافع آن را غرب، آ

اردوگاه  با باشد. روسیه ناچار خواهد بود در آینده نیز دوم منتسب به تفکر محور مقاومت می
آینـده نیـز در در این محور انجام ندهد. سوریه علیه اقدامی  و کندهمکاری محور مقاومت 

  اردوگاه محور مقاومت باقی خواهد ماند.
های سوسیالیستی در اردوگاه  ا توجه به حاکمیت اندیشهمصر در زمان جمال عبدالناصر ب

صهیونیستی نظام  گفتمان ضد اروسیه قرار داشت و نفوذ روسیه در این کشور تا حد زیادی ب
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  ،هایی دادنـد شوروی امتیازاتحاد جماهیر به  های غربی قدرتاما  ؛وقت مصر ارتباط داشت
را متوقف  رژیم صهیونیستیجنگ علیه  وکنار گذاشته صهیونیستی خود را  گفتمان ضدمصر 

ها  همین امر در نهایت منجر به خروج مصر از اردوگاه روسیه شد و در پی آن روس .ساخت
بـرای خود را همچنان دنبـال کنـد و ایـن گفتمـان اجازه دادند گفتمان مستقل حافظ اسد  به

دلیل قرار داشتن به . بر همین اساس، نظام و حکومت سوریه روسیه نیز دستاوردهایی داشت
اگـر یـک داننـد  هـا می روس ؛نخواهد شدتلقی خارج از اردوگاه روسیه  ،مقاومتدر محور 

 پایگـاهی بـرای روسـیه در آنجـا
ً
 مقاومتی در سوریه روی کـار بیایـد، قطعـا

ِ
 بـاقی نظام غیر

  )٢٧: ١٣٩٨سازان نور،  (اندیشه ماند. نمی
  

  ها  گسترش همکاری در سایر پرونده
شود، بلکه دو  پرونده امنیتی همکاری ایران و روسیه محسوب نمینخستین  »یهپرونده سور«

ای داشــتند. چنــین  هــای گســترده همکارینیــز » پرونــده افغانســتان«در پــیش از آن کشــور 
سیاسی، نظامی و امنیتی با اشغال افغانستان از سوی طالبان های  در زمینهمشترکی همکاری 

 نخسـتر سطح محدود بین ایران و روسیه با حملـه هایی د شکل گرفت. همچنین همکاری
عراق به کویت و ورود آمریکـا بـه صـحنه درگیـری وجـود داشـت، همکـاری دو کشـور در 

ونقل برقرار بود. عـالوه بـر  افغانستان در سطح گسترده نظامی، پشتیبانی، لجستیکی و حمل
  ه انجام شد. در جنوب لبنان نیز با مشارکت روسی ١٣٧٥تفاهم نیسان در سال   ،آن

در اما سطح همکاری و شراکت جمهوری اسـالمی ایـران و روسـیه در پرونـده سـوریه 
تر از  گسـتردهالمللی  ای و بین این کشور و به تبع آن در عرصه منطقهمسایل سیاسی و امنیتی 

   داده است. مدت  ای به این همکاری و استمرار آن در بلند اهمیت ویژه موارد دیگر بود و این
، کارشـناس روابـط روسـیه و خاورمیانـه در مؤسسـه واشـنگتن در »نا بورشچوسکایاآ«
است که  نوشته» فارین پالیسی«در نشریه » والدیمیر پوتین و محور شیعی«ای با عنوان  مقاله

ای در پرونـده  سـابقه وجود منافع و دشمنان مشترک، موجب شده ایران و روسیه به نحـو بی«
   کـه وی بـا مـرور تـاریخ روابـط دو کشـور اعتقـاد دارد »وند.سوریه به یکدیگر نزدیـک شـ

در تاریخ چند صد ساله روابط دو کشور، تهران و مسکو هرگز تا این حد همکاری نزدیـک «
اند که منافع آنهـا  اند. این از بخت بد آمریکاست که مسکو و تهران دریافته با یکدیگر نداشته

  .»ع ایاالت متحده تا چه حد اشتراک دارددر خاورمیانه از جمله در مخالفت با مناف
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ثباتی در افغانسـتان و همچنـین  افزایش تهدیدهای تروریستی، منافع اقتصادی، وجود بی
هـای  های دو کشور برای تعمیـق همکاری امکان همکاری در آسیای مرکزی از جمله انگیزه

روابط دو کشـور را بـه اوج رسـانده  نیز سوریه بحران میان،آیند. در این  دوجانبه به شمار می
و تهـران هـم  دانسـتهاست؛ زیرا مسکو حضور در سوریه را نشانه گسترش دایره نفـوذ خـود 

  کند. حمایت مسکو از نظام سوریه را به نفع خود تعبیر می
 هکند در روابط خود با کشورهای خاورمیانـ تالش می رغم آنکه کرملین به ،بر این اساس

رو بـه  توازن برقرار کند، اما در حال حاضر بیشتر به محور شیعی متمایل شده اسـت. از ایـن
رسد همکاری ایران و روسیه همچنان ادامه یابد. این در حالیست که حتی اگـر ایـن  نظر می

مدت نباشد، باز هم برای منافع آمریکا مضـر اسـت. در  همکاری نزدیک چندان هم طوالنی
ای بلندمدت به منافع ایاالت متحده وارد کند.  تواند لطمه مدت هم می کوتاه یک اتحاد ،واقع

مشترک میـان  یتواند موجب تقویت راهبرد های تاکتیکی می و پیروزی  ضمن آنکه همکاری
  )٣٠/٨/٢٠١٦(فارین پالیسی،  »تهران و مسکو شود.

  
  تجربه مشترک دیپلماتیک آستانه

های نظام سوریه و ورود روسیه به عرصه نظامی و امنیتـی،  به روند پیروزیبا توجه  ١٣٩٥در سال 
، اتفاق خاصی در فرآینـد سیاسـی نظـام سـوریه در سـال سوریه موازنه نظامی و امنیتیو تغییر در 

ای پیشنهاد داد که تـا حـد زیـادی  بسته چهارگانه» میستورا دی«، ١٣٩٦رخ نداد. در سال   ١٣٩٥
شورای امنیت بود. موضـوعاتی ماننـد ایجـاد دولـت انتقـالی، جـدول  ٢٢٥٤متناظر به قطعنامه 

زمانی برای تدوین قانون اساسی جدید، اجرای انتخابات سالم و مبارزه با تروریسم در ایـن بسـته 
  مطرح شده بود.

امنیتی به نفع نظام حاکم  -و بعد از آزادسازی حلب و تغییر موازنه نظامی ١٣٩٦سال در 
آزادسازی شهر  ،شکل گرفت. در واقع» روند آستانه«روند ژنو با عنوان ازی و موروند جدید 

راهبردی حلب، ضرورت خارج ساختن پرونده سیاسی سوریه از دست غرب را که تـا پـیش 
و برای جمهـوری اسـالمی  کردگرفت، تقویت  از آن در چارچوب مذاکرات ژنو صورت می

  سوریه مراقبت شود. سیاسیاز روند له برجسته شد که باید أایران این مس
نوعی تردید و همچنین شـکاف در جبهـه مقابـل به موازات آنکه بعد از آزادسازی حلب 

بر این اساس، برای  بیشتری پیدا کرد و جبهه مقاومت اعتماد به نفس ،ایجاد شدنظام سوریه 
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یـری گ دفاعی و بـاز پس ـ مقاومت و تداوم اقدامات نظامیعنصر حل بحران سوریه در کنار 
. بـر ایـن در دستور کار قرار گرفت کارگیری راهکارهای سیاسی مناطق اشغالی، استراتژی به

ترکیه آغاز شد. این موضوع نیز مطـرح دولت گوهایی با و مبنا، پس از آزادسازی حلب، گفت
در اختیار همچنان پرونده سیاسی نباید ، هبه نتیجه نرسید ان سوریهتالش دشمنوقتی شد که 

گرفته میـان جمهـوری اسـالمی ایـران و  های صـورت . با رایزنیداشته باشد قرار همان جبهه
روسیه با ترکیه قرار شد پرونده سیاسی و استفاده از ابزار سیاسی برای حل بحـران سـوریه در 

  قرار گیرد.  میدانپیروز نیروهای اختیار 
مریکـا و جبهـه شده پیرامون حل بحـران سـوریه، بـرخالف خواسـته آ وگوهای انجام در گفت

و در ایـن مقطـع  دانسـتهحـل سیاسـی  کارگیری راه مقابل، ترکیه مصلحت و منفعت خود را در به
پایتخت قزاقسـتان این اجالس در روی برگزاری اجالس آستانه آغاز به کار کرد. سه کشور یادشده 

ه در نظر گرفتـه عنوان تاکتیکی برای حل بحران سوری به  حل سیاسی . از این مقطع، راهتوافق کردند
شد. اجالس آستانه در ابتدا بر مسائل معیشـتی و  شد و در کنار آن مقاومت و دفاع نیز پیگیری می

و در ادامه موضوعات امنیتی، نظامی و سیاسی در دسـتور  هرفع مشکالت مردم سوریه متمرکز بود
قـرار دارد، از هـای معـارض  کار قرار گرفت و به موجب آن مقرر شد مناطقی که در اشغال گـروه

  وفصل شود.  طریق سیاسی حل
وگوها با عنـوان  کار اجالس آستانه قرار بگیرد، در گفت اینکه کدام مناطق باید در دستور

 تنش«
ِ
وگوها تعیین شد، از  مطرح شد. چهار منطقه کاهش تنش در این گفت »مناطق کاهش

وب برای تعیین نقطه هدف جمله ادلب، جنوب سوریه و دو منطقه دیگر که البته در منطقه جن
  آن بین روسیه و ایران اختالفاتی وجود داشت.

بـه همـراه داشـت کـه  یهای آستانه در دو عرصه نظامی و سیاسـی دسـتاوردهای نشست
  توان برخی از آنها را در موارد زیر برشمرد: می

 ساز از جبهـه مقابـل گرفتـه شـد و در عنوان پرونده سرنوشت پرونده سیاسی سوریه به .١
عنوان کشوری که در مقابل جبهـه مقاومـت قـرار  بهترکیه اختیار جبهه مقاومت قرار گرفت. [

داشت، از تصمیمات این اجالس تمکین کرد.] اجالس آستانه با ظرافِت تمام برای سـازمان 
. از در اختیار آن قرار نـداد ملل در این روند نقش و جایگاه قائل شده بود، اما اصل پرونده را

ساز به جای اینکه در ژنو رقـم بخـورد،  تعیین تکلیف موضوعات اساسی و سرنوشت رو، این
شد. بحث قانون اساسی، انتخابات و مسائل انسانی مربوط بـه  در آستانه تعیین وضعیت می
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  جنگ در این اجالس بحث و بررسی شد. 
نترل و ها قرار داشت با کمترین درگیری به ک بخشی از مناطقی که در اشغال تروریست .٢

حاکمیت دولت درآمد. اعاده حاکمیت بر برخی از منـاطق تحـت اشـغال از دسـتاوردهای 
 اجالس آستانه بود. ارسال خدمات به مردم و ایجاد امنیت و بازگشت حاکمیت به این مناطق

  از نتایج این اجالس بود.نیز 
نـاطق و امنیتـی و نیروهـای مقاومـت از ایـن م -آزاد شدن بخشی از نیروهای نظامی. ٣

کارگیری نیروها در  های درگیری و به عبارتی کاهش میدان عزیمت آنها به مناطق درگیری یا به
  ؛تر بحرانهای  میدان
انگیزه نیروهای مخالف حاکمیت و همسو با جبهه آمریکا با فضای سیاسـی حاصـل . ٤

ند. در ها به سمت حاکمیت متمایـل شـد از اجالس آستانه کاهش یافته و برخی از این گروه
ردها برای گفتمان با دولت برای دستیابی به نتیجه افزایش یافت.

ُ
  این فضا، اقبال ک

صورت تـدریجی  المللی نظام بشار اسد نیز به با شروع اجالس آستانه مشروعیت بین. ٥
  شد.تقویت 
ای درآمد و این  . اجالس آستانه به صورت یک مدل در حل و فصل سایر موضوعات منطقه٦
  ای فراروی مقاومت قرار داد.  راه تازه
 شان دستاورد دیگر اجالس آستانه است.  شده به سرزمین بازگشت تعدادی از نیروهای رانده. ٧
طور کلی، اجالس آستانه در ابتدا بر موضوعات انسـانی و مسـائل مربـوط بـه جنـگ  به

اداره امـور  متمرکز بوده و در ادامه به امور سیاسی و امنیتی پرداخت. همچنین قـرار شـد کـه
مناطق کاهش تنش نیز با حاکمیت سوریه باشد. باز کردن فضـا بـرای بازگشـت مهـاجران و 

  آوارگان به سوریه نیز از دستاوردهای مهم اجالس آستانه بود. 
وبازرسی در استان ادلب بـرای  های آستانه موضوع ایجاد نقاط ایست در یکی از اجالس

رار گرفت. هر سه کشور ضامن یعنی ایـران، ترکیـه و کنترل این منطقه مورد بحث و بررسی ق
وبازرسی برقرار کرده و نـوع  نقطه ایست ١٢روسیه از حامیان این طرح بودند و باید هر کدام 

تردیدهایی نسبت به نقش ترکیه در این  این زماندر  کردند. مأموریت در هر نقطه را تعیین می
به مکانی بـرای عبـور و مـرور  ممکن است وبازرسی وجود داشت مبنی بر اینکه نقاط ایست
  شد.  که در مذاکرات فی مابین روسیه و ایران به دقت بررسی می ها تبدیل شود تروریست
مخـالف بـود و ایـن  منـاطقاز این در برخی ایران وبازرسی  استقرار نقاط ایستبا ترکیه 
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 ح شـد و بـههـای مشـترک ترکیـه و روسـیه مطـر اجالسیکی از در اختتامیه  مخالفت حتی
واکنش تند نماینـده ایـران در ایـن مـذاکرات منجر شد و با های جدی میان سه کشور  بحث

مورد پذیرش  وبازرسی نقطه ایست ١٢مواجه شد، اما در نهایت پیشنهاد ایران مبنی بر تعیین 
. بنابراین، وجود اختالف میان سه کشور عضو اجالس که هر کدام منـافع و ترکیه قرار گرفت

های مشروع و مناسـب  رسد، اما باید بر خواسته های متفاوتی دارند طبیعی به نظر می هدیدگا
  )١٥: ١٣٩٩(کاظمی قمی،  اصرار ورزید.

در تالش بودنـد موضـوع  مقامات روسیهبه موازات پیگیری و تمرکز بر تحوالت میدانی، 
رو،  ایـن تدوین قانون اساسـی را در چـارچوب مـذاکرات آسـتانه و سـوچی دنبـال کننـد. از

گیری روند آستانه و در دور سوم  ها بعد از شکل نویس قانون اساسی سوریه توسط روس پیش
مالحظـات مشـترک سـوریه و نـویس از سـوی روسـیه بـا  مذاکرات آن ارائه شد. ارائـه پیش

نویس قانون  اولین پیشو از اولویت مذاکرات خارج شد.  جمهوری اسالمی ایران مواجه شد
در که با مخالفت ایران و روسـیه ماده ارائه شد،  ٧١با  ١٣٩٥ها در سال  اساسی توسط روس

  ارائه کرد.ماده  ٨٥با متن جدیدی  ١٣٩٦سال 
وگوهای ملـی سـوریه را در  ، اولین کنگره گفت١٣٩٦بهمن  ١٠تاریخدر  مقامات روسیه

دولـت نمایندگانی از سوی حضور داشتند. نفر در آن  ١٥٠٠سوچی برگزار کردند که بیش از 
در این کنگـره  ترکیه با هماهنگینمایندگان معارضه داخل و خارج (معارضه خارج و  سوریه

) در آن شرکت کردند. در این کنگره ایده کمیته قانون اساسی شـکل گرفـت و حضور داشتند
کید قرار  های مربوط به روند آستانه نیز به سپس در بیانیه عنوان دستاورد کنگره سوچی مورد تأ

ترین نتیجه و خروجی کنگره سوچی، کمیته قانون اساسـی بـود کـه بـا  بنابراین، مهمگرفت. 
  مواجه شد.و احزاب غیر معارض استقبال معارضه 

که بر مبنای  دادو طرحی را ارائه  هنیز در پی آن ابتکار عمل را به دست گرفت »میستورا دی«
شد. یک سوم اعضـاء بایـد  مینفره تقسیم  ٥٠بایست کمیته قانون اساسی به سه دسته  آن می

وابسته به نظام حاکم باشند و یک سوم وابسته به معارضه و یک سوم دیگر بـه جامعـه مـدنی 
تعلق داشته باشند. با توجه به اینکه نظام حاکم در این دوران دست برتر را در عرصه نظامی و 

قـانون اساسـی  امنیتی داشت، تمایل چندانی برای ورود به فرآیند سیاسـی و تشـکیل کمیتـه
 ویو مذاکرات پوتین با  ١٣٩٨اردیبهشت  ٢٧اما طی سفر بشار اسد به سوچی در  نداشت؛

در نهایت به تشکیل کمیته رضایت داد و به موجب آن دولت سوریه چند هفتـه بعـد از ایـن 



داز
وپر
الگ

یاز  ي
 ک

ضت
 نه
ربه
تج

 ی
ز ب
ترا

در 
 نی

لل
الم

  
 

 

 35  

  نفره سهم دولت برای شرکت در کمیته را ارائه کرد. ٥٠سفر، لیست 
و مدتی پس از آن،  دادهانی بود که لیست خود را ارائه کس نخستیناز جمله  سوریه دولت

احـزاب هایی در ارائـه لیسـت از سـوی  . امـا پیچیـدگیکـردمعارضه نیز لیست خود را ارائه 
مدت یک سال طـول کشـید. اهمیـت   وجود داشت و بهغیرمعارض موسوم به جامعه مدنی 

وازن را بـه نفـع یکـی از توانسـت تـ ارائه لیست از سوی جامعه مدنی تـا جـایی بـود کـه می
هم بزند. سازمان ملل بر این عقیـده بـود کـه ترکیـب جامعـه  رهای دولت یا معارضه ب گروه

نبود و به اسـتقرار حاکمیـت بـر  مدنی باید متوازن و معتبر باشد. دولت با این خواسته موافق
  کرد.  درصد از زمین استناد می ٧٠

و  نـدبـه مسـکو و آنکـار رفت و سپس و هتهران شددر این میان، هیأتی از سازمان ملل وارد  
ها تهیه کردنـد. آنهـا  هایی از ایران، روسیه، ترکیه و دولت سوریه، معارضه و سایر جریان لیست
 همچنـین .به هر سه کشور ضامن ارائـه دادنـدنیز و رزومه آنها را  هنفر را در لیست قرار داد ٥٠

میسـتورا  ستورا در این هیأت حضـور نداشـت. دیمی سازمان ملل تیم فنی اعزام کرد و خود دی
. هدف سازمان ملل توجیـه اعزام کردتهران  بهدستیار حقوقی خود را برای شرکت در این جلسه 

هـا و مـذاهب در  ها، قومیت لیست متوازنی را انتخاب کردند که همه گروه این نکته بود که آنها
کرد. در نهایت، قرار شـد  د را ابراز میآن حضور دارند، اما دولت سوریه همچنان مخالفت خو

نفـر نیـز متمایـل بـه معارضـه باشـند.  ١٩نفره را دولت انتخـاب کنـد و  ٥٠نفر از لیست  ٢٩
 به بنابراین، در عمل کسانی انتخاب شدند که 

ً
  .طرف دولت متمایل بودنداکثرا

آمـاده  نیـز ای در ژنو تشکیل شد و اسامی کمیته قانون اساسـی ، جلسه١٣٩٨ ماه در دی
در ژنـو تشـکیل دادنـد تـا  ١٣٩٨ای را در دی  بود. سه کشور ضامن در سطح وزیران جلسه

کمیته قانون اساسی اعالم شود. مشکل این بود که در روز تشکیل جلسه، سه کشور اروپایی 
و از او خواستند تا کمیته  ارسال کردهای به دبیرکل سازمان ملل  آلمان، فرانسه و انگلیس نامه

میسـتورا بـرای  رو، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملـل بـه دی از این تشکیل نشود.ه مربوط
  تشکیل کمیته قانون اساسی مجوز نداد. 

نفـر از اعضـای  ٦میستورا برای برگزار نکردن جلسه متوسل به این بهانـه شـد کـه اسـامی  دی
خارجـه کشـورهای  جامعه مدنی به علت وابستگی به دولت سوریه مورد پذیرش نیست. وزیـران

 کمیته قانون اساسی شـکل نگرفـت بـه ایـن  مربوطه گردهم آمدند و بیانیه
ً
ای صادر شد، اما عمال

فشار کشـورهای  اعمال و هجامعه مدنی اختالف ایجاد شدلیست نفر از  ٦دلیل که بر سر اسامی 
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میتـه قـانون ک ١٣٩٨ مـاه دیدر  بایـداروپایی نیز مانع از تشکیل آن شد. این در حـالی بـود کـه 
  .شد اساسی تشکیل می

نفر  ٦اعالم شد که » میستورا دی«با » پترسون«و همزمان با جایگزینی  ١٣٩٨اوایل دی در 
نفر را دوباره ارائه  ٦از اسامی مربوط به دولت باید جایگزین شوند. دولت اعالم کرد که اسامی 

شده از سـوی دولـت  جدید ارائهکند. پترسون اسامی  نفر قبلی می ٦و افرادی را جایگزین  کرده
نفر دیگر را خود او  ٣نفر از سوی دولت انتخاب شوند و  ٣سوریه را نپذیرفت و پیشنهاد داد که 

پترسون نیز موافقت نکـرد  ٣+٣کند. دولت با پیشنهاد  با هماهنگی ترکیه و معارضه انتخاب می
چهار نفر از سـوی دولـت و رسیدند که  ٤+٢به فرمول  روسیهمشورت با  طیتا اینکه سرانجام 

  دو نفر از سوی سازمان ملل در مشورت با معارضه و ترکیه انتخاب شوند.
نداده بود، بلکه طی مذاکرات تلفنی پوتین  ٤+٢راحتی تن به فرمول  البته دولت سوریه به

با اسد و سپس سفر نماینده ویژه پوتین در امور سوریه به دمشق و آنکارا ایـن پیشـنهاد را بـه 
چار پذیرفت. دولت سوریه تعدادی از اسامی پیشنهادی را به پترسون ارائه کرد تا او از بـین نا

آنها چهار نفر را انتخاب کند و در مقابل، سازمان ملل هم اسامی خود را بـه دولـت سـوریه 
نفـر، اعضـای کمیتـه  ٦تا از بین آنها دو نفر را انتخاب کند. با نهایی شدن اسـامی  کردارائه 

  اساسی تکمیل شدند.قانون 
بخشی به کمیته تدوین قـانون  پترسون از ابتدای کار همه تالش خود را در راستای عینیت

در پرتو » پترسون«پیشبرد فرآیند سیاسی از سوی ؛ زیرا اساسی در حوزه سیاسی به کار گرفت
 موفـق شـد ، ویپذیر بود. بر همین اسـاس به پیش راندن موضوع کمیته قانون اساسی امکان

  برگزار کند.  ١٣٩٨اولین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی را در آبان 
هـای مهمـی در ایـن  موضوع قوانین مرجع و آیین کار کمیته نیز در این میان مطرح بود. بحث

زیـرا دولـت مـدعی بـود کـه  ؛توانسـت آنهـا را بپـذیرد راحتی نمی شد که دولت بـه ارتباط مطرح 
اسامی اکتفا کند، بلکه باید همزمان بـا ارائـه اسـامی، بـه تـدوین آیـین کـار تواند تنها به ارائه  نمی

پرداخته شود تا در جریان قرار بگیرند. ایده اولیه آیین کار با ابتکاری از سوی جمهـوری اسـالمی 
میستورا نداشت و ایـران در آن زمـان  ایران ارائه شد. دمشق در آن زمان دیگر تمایلی به پذیرش دی

به پیشبرد موضوع تدوین قانون اساسی اقدام  بستهصورت یک  د که دولت سوریه باید بهپیشنهاد دا
های اصلی آیین کار را بـه او ارائـه  کند. ایران از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل دعوت کرد و ایده

  نفره نیز از سوی جمهوری اسالمی ایران ارائه شده بود. ٤٥داد. ایده کمیته کوچک 
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صورت نـان پیپـر (برگـه غیررسـمی)  شده از سوی ایران را به های مطرح ا ایدهمیستور دی 
کار اجرایی کمیته  آماده کرد و طی تشکیل جلسه

ِ
ای در ژنو و دعوت از سه کشور ضامن، ساز

تدوین قانون اساسی را مطرح کرد. خروجی جلسه ژنو به دمشق ارائه شـد و دولـت سـوریه 
و از طریق ایران به نماینده سازمان ملل منتقـل کـرد. امـا مالحظات خود را زیر آن قید کرده 

زمانی که پترسون روی کار آمد، دولت سوریه او را پذیرفت؛ این در حالیسـت کـه تـا کنـون 
های دبیرکل سـازمان ملـل را نپذیرفتـه بـود. پترسـون  یک از نمایندگان و فرستاده دمشق هیچ

  و دولت سوریه بود. روسیهنوعی مورد حمایت  به
کار اجرایی کمیته قانون اساسی با دولت سوریه به مـذاکره پرداخـت.  

ِ
پترسون بر سر ساز

وبرگشـت  و چنـدین دور رفت پرداخـتبه مذاکره  »فیصل مقداد«و  »ولید معلم«پترسون با 
کار اجرایی صورت گرفت. البته دو طرف دولت و معارضه بر سـر 

ِ
برای انجام اصالحات ساز
. بنابراین، نشینی کرد از مواضع خود عقبتند که در نهایت معارضه چهار بند اختالفاتی داش

  آیین کار اجرایی نهایی شد و مورد موافقت دولت و معارضه قرار گرفت. 
بحث بر سر اصالح یا تدوین قانون اساسی یکـی از مـوارد اختالفـی دو طـرف بـود کـه 

دوین آن بـود، امـا در و معارضه قائـل بـه تـ ١٣٩١سال دولت مایل به اصالح قانون اساسی 
کار بیان کردند تا کمیته در 

ِ
تصمیم بگیرد. متن آیین کار  این زمینهنهایت هر دو مورد را در ساز

ای نوشته شده که چندین بار به اصالح قانون اساسی اشاره کرده است. در ماده یک آن  گونه به
  کند. دمی آماده میگیری مر آمده است که کمیته موارد اصالح قانون اساسی را برای رأی
تواند در چارچوب دیگر تجربیـات  در بند دیگر آن آمده است که کمیته قانون اساسی می

را مورد بازنگری قرار دهـد و قـانون اساسـی  ١٣٩١قانون اساسی سوریه، قانون اساسی سال 
کار را بـا ابهـدر واقع، کنونی را اصالح کرده یا قانون اساسی جدیدی تدوین کند. 

ِ
ام متن ساز

گوید کمیته کوچک  نوشتند تا بتوانند هرگونه از آن استنباط کنند. همچنین در جایی دیگر می
دهــد و کمیتــه بــزرگ  و پیشــنهاد می کــردهنــویس اصــالحات قــانون اساســی را آمــاده  پیش

  کند. اصالحات قانون اساسی را تعیین می
کار بــه اصــالح قــانون اساســی اشــاره دارد، 

ِ
منظــور مهــار  امــا بــهدر نهایـت، روح مــتن ســاز

کار را بـا  مخالفت
ِ
های معارضه تدوین هم در درون آن گنجانده شده است. سازمان ملل این سـاز

را نبایـد از  روسـیهپرده  وگو پرداخت. البته نقـش پشـت گفت   و با معارضه نیز به هدولت نهایی کرد
  .  استنقش محوری برای خود در روند آستانه قائل  روسیهنظر دور داشت. 
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کار هـم   و آیین ه، زمانی که اسامی کمیته قانون اساسی نهایی شد١٣٩٨مهر  ١در تاریخ 
را اعـالم کـرد. همـواره نظـر » کمیته قانون اساسی«تعیین شد، دبیرکل سازمان ملل تشکیل 

ای  جمهوری اسالمی ایران بر این بود که کشورهای ضامن رونـد آسـتانه بـا پترسـون جلسـه
هـایی ایجـاد شـد  کمیته قانون اساسی را اعالم کنند. اما همزمان بحثبرگزار کرده و تشکیل 

المللی بود که در آن آمریکا و کشورهای  اندازی نشست بین مبنی بر اینکه پترسون به دنبال راه
ها نیز تا حـدی بـه ایـن  اروپایی برای اعالم تشکیل کمیته مذکور حضور داشته باشند. روس

طور مسـتقیم بـه  هرگز زیر بار نرفت. حتی وزیر خارجه ایـران بـهخواسته تن دادند، اما ایران 
المللی مـانع از  حضور آمریکا در این نشست بینکه اعالم کرد  روسیهپترسون و همچنین به 

  شود.  به نتیجه رسیدن این کمیته می
المللی شد و دبیرکل سازمان ملل  های ایران مانع از تشکیل نشست بین در نهایت، تالش

کمیتـه قـانون «کمیته را اعالم کرد. در نامه آنتونیو گوترش به شورای امنیت آمده کـه تشکیل 
کار کمیته نیز به زبان عربی و انگلیسـی ضـمیمه ایـن نامـه   آیین». اساسی شکل گرفته است

توان این آیین کار را در آرشیو سازمان ملـل مشـاهده کـرد. مقامـات روسـیه،  شده است. می
و سـه وزیـر  هشیه مجمع عمومی سـازمان ملـل بـا یکـدیگر دیـدار کـردایران و ترکیه در حا

برده با هم قرار گذاشتند که در زمان تشکیل کمیته حضور داشته باشند تا کار از  کشورهای نام
  روند آستانه خارج نشود، زیرا کمیته قانون اساسی مولود روند آستانه است.

و بیانیـه  هن، ترکیه و روسیه در ژنو گردهم آمـدایرا وزیران امور خارجه، ١٣٩٨آبان  ٧در تاریخ 
و در آن به نقش رونـد آسـتانه و کنگـره سـوچی در تشـکیل کمیتـه قـانون  همشترکی را صادر کرد

کید کردند کـه کمیتـه قـانون اساسـی سـوری  - اساسی اشاره کردند. همچنین وزرای سه کشور تأ
باشد. معارضه  بندی خارجی می ها و بدون تحمیل زمان سوری و تحت مالکیت و هدایت سوری

تر بـه نتیجـه  و کشورهای غربی هنوز بر این نظر هستند که کمیته قانون اساسی باید هرچـه سـریع
در ایـن ارتبـاط  ٢٢٥٤ماهه را اعالم کردند که متناظر با بندی از قطعنامه  برسد و بازه زمانی شش

بنـدی خـارجی  د شود کـه بـدون زماناما ایران تمام تالش خود را به کار گرفت تا در آن قی ؛است
  باید کار کمیته به پیش برده شود.

کید قـرار گرفـت کـه  همچنین در مورد آیین کار اجرایی و قواعد مرجع هم این نکته مورد تأ
 مـذاکرات بندی خارجی در آن دخالت داده شود. بعد از این مـاجرا نیـز هـر بـار در نباید زمان

کید قرار بنـدی خـارجی بـه کـار  گرفت که این روند باید بدون زمان می آستانه این نکته مورد تأ
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  خود ادامه دهد. 
نفر از اعضای کمیته قانون اساسی با حضـور  ١٥٠، اولین جلسه ١٣٩٨آبان  ٨در تاریخ 

پترسون برگزار شد که همان جلسه افتتاحیـه بـود. ایـن جلسـه بسـیار مثبـت ارزیـابی شـد، 
هـا  یج آن فراتر از حد انتظـارش بـود. هـر کـدام از گروهکه پترسون اعالم کرد که نتا طوری به

عضـو  ٤٥از ایـن کمیتـه دارای  کمیته کوچـک. دادندهای خود را در این جلسه ارائه  دیدگاه
نفـر از اعضـای کمیتـه کوچـک  ٤٥است که حضورشان بسیار اهمیت دارد. شیوه انتخـاب 

نفر از جامعه مدنی  ١٥عارضه و نفر از م ١٥نفر از اعضای دولت،  ١٥تدوین اینگونه بود که 
از  نیـز نفـر دیگـر ٧نفر جامعه مدنی را دولت انتخـاب کـرده و  ١٥نفر از  ٨گردهم آمدند و 

  سوی معارضه تعیین شدند.
نفـره  ١٥٠تـر  نویس اصالحات و ارائـه آن بـه کمیتـه بزرگ نفره برای تدوین پیش ٤٥کمیته 
آیـد، منظـور جلسـات  سـخن بـه میـان می کند. اکنون هر زمان که از تشکیل جلسـه اقدام می
صـورت  نفره است. بر اساس آیین کار نیز ریاست این کمیتـه به ٤٥شده از سوی کمیته  تشکیل

آن شود و از ابتدا توافق شد که یک نفر از دولت و یک نفر از معارضه ریاست  مشترک انجام می
از سـوی معارضـه بـرای » رههادی البح«از سوی دولت و » احمد الکزبری«را بر عهده گیرند. 

  نفره هستند.  ١٥٠نفر از ترکیب همان اعضای  ٤٥ریاست این کمیته انتخاب شدند. این 
برگزار شد. البته اعضای این کمیته به ژنو  ١٣٩٨دومین جلسه کمیته کوچک در اوایل آذر 

 جلسهسفر کردند
ً
زیـرا بـر بست رسید،  ای تشکیل نشد و کار کمیته در اینجا به بن ، اما عمال

سـفر سر دستور کار به توافق نرسیدند. هر دو رئیس مشترک کمیته کوچک و پترسون به ژنـو 
نفره، دستور کار آن مشـخص شـود. امـا بـر سـر  ٤٥و قرار شد قبل از تشکیل جلسه  کردند

» اجمـاع ملـی«دستور کار به توافق نرسیدند، به این نحو که دولت برخی اصول را با عنـوان 
مخالفت با  و ها ملی) ارائه کرد که عبارتند از: مبارزه با اشغالگری، رفع تحریم(اصول توافق 
صورت موردی بررسی   دولت آن است که در ابتدا باید این اصول به  . موضعنحضور بیگانگا

طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرنـد. پترسـون ایـن  شوند و سپس بندهای قانون اساسی به
  رضه مطرح کرد که در نهایت با مخالفت معارضه مواجه شد.درخواست دولت را با معا

ها روند بررسی اصول توافق ملـی را  دیدگاه معارضه آن است که ممکن است دولت سال
به درازا بکشاند تا هرگز زمان بررسی بندهای قانون اساسی فـرا نرسـد. در نهایـت معارضـه 

که در مقدمه قانون اساسی در مورد  بحث بر سر اصول توافق ملی را پذیرفت، اما با این شرط
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طور موازی بـا بنـدهای قـانون اساسـی آن را بررسـی  آن بررسی و ارزیابی صورت گیرد یا به
کند، با این توجیه که ماهیت این اصول متفاوت  کنند. دولت هرگز با این شروط موافقت نمی

 مستقل قبل از ورود به بررسی بندهای قانون اسا بوده
ً
ارزیابی و بررسی مورد سی و باید کامال

 بست رسیده است.  شوند. اکنون کار این کمیته به بنواقع 
گیری آن  ترین نکته در مورد آیین اجرایی کمیته قانون اساسی در مورد شـیوه تصـمیم مهم

 ٧٥معارضه بعد از پافشاری دولت بر گنجاندن تأیید های  جریاناست که روال آن بیان شد. 
برای تصمیمات، بسـیار از تشـکیل آن ناامیـد شـدند. در اظهـارات  درصد از اعضای کمیته

 با تعیین  برخی از جریان
ً
های معارضه بعد از تشکیل کمیته قانون اساسی گفته شده که عمال

تواند کاری به پیش ببرد. همچنین دولـت در میـان معارضـه نفـوذ  درصد، معارضه نمی ٧٥
کار  میطـور کلـی،  بـهیت کنـد. تواند اوضاع را به نفـع خـود هـدا و می داشته

ِ
تـوان بـه سـاز

  تصمیم
ً
گیری موجود در آیین کار کمیته قانون اساسی به چشم فرصت نگاه کرد، زیـرا عمـال

  تواند هر تصمیمی را بلوکه کند. بندد و می این روند دست طرف مقابل را می
باشـد و اجـازه تواند نقطه قوت  موضوع تأیید مردمی یا انتقال آن به نظام فعلی سوریه می

کار بیشتر ابزاری برای خرید  دهد که کار کمیته قانون اساسی به نمی
ِ
خوبی پیش برود. این ساز

خودی خود بـرای نظـام اسـد  رود. البته تشکیل کمیته به زمان بیشتر برای دولت به شمار می
دولت سوریه  کند که المللی به همراه دارد و این پیام را به بازیگران دیگر منتقل می وجهه بین

حل نظامی آغاز کرده است. دولت در زمینه بازسازی  وفصل سیاسی بحران را در کنار راه حل
  عنوان رونـد حـل برداری کند. کار کمیته قانون اساسی به تواند از این موضوع بهره سوریه می

و  شـدهعنوان گامی مثبت از سـوی دولـت سـوریه تلقـی  سیاسی بحران آغاز شده است تا به
  )١٦: ١٣٩٩(عباسی،  ورهای دیگر در ازای آن گامی برای بازسازی آن بردارند.کش
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