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  30/05/1399پذیرش نهایی:  تاریخ              10/05/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
  منطقه قدرت یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری سوریه، کشور در بحران وقوع پی در

ِ
 دولـت حـامی ای

 امی،نظ سیاسی، مختلف های عرصه در حاکم نظام از حمایت مسیر در و شد کشور این وارد اسد، بشار
ی هـا در پرتو انجام اقـدامات و کنش ایران اسالمی جمهوری .برداشت گام ای رسانه و اقتصادی امنیتی،

 حفظ اسد، بشار بقای جمله از راهبردی اهداف از ای نهضتی در دو عرصه سخت و نرم سعی نمود مجموعه
 از لبنـان، جلـوگیری و سـوریه عـراق، ایران، میان سرزمینی اتصال آن تبع به و مقاومت محور در سوریه

 در راستای سوریه در الله حزب پشتیبانی و راهبردی عقبه حفظ همچنین و تکفیری اندیشه نفوذ و گسترش
  صهیونیستی را محقق سازد.  رژیم با تقابل

 عرصه این در را راهی نقشه سوریه، بحران طول در ایران اسالمی جمهوری نهضتی های کنش بررسی
  تصمیم برای مقاومت محور عضو سیاسی واحدهای گردی در مندی بهره جهت

ِ
 فراهم نهضتی عرصه سازان

  سازد.  می
ی نهضـتی در دو ها کنش میان دهد می نشان سوریه بحران طول در اسالمی جمهوری نهضتی تجربه

. دارد وجود دوسویه رابطه یک نظامی عرصه و دیپلماسی دیگر تعبیر به افزاری یا عرصه سخت افزاری و نرم
الزم در عرصـه  کارآمـدی میـدانی از ی نظـامی وها ظرفیت به اتکا بدون نهضتی نرم های کنش واقع، رد

 و سیاسی های پیوست بر اتکا بدون امنیتی و نظامی های کنش دیگر، سوی از و نبوده برخوردار دیپلماسی
   .باشد نمی داربرخور معادله و موازنه تغییر جهت میدانی عرصه در الزم گذاریتأثیر از دیپلماتیک

  واژگان کلیدي  
  ی نهضتی ها سوریه، جمهوری اسالمی ایران، کنش

                                                                                                                                         
  کارشناس مسائل حوزه شامات. ١
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  بیان مساله
 غـرب راهبـردی منطقـه در شدن واقع و ژئوپلیتیکی موقعیت از برخورداری دلیل به سوریه کشور
 همسـایگی و ساحل کیلومتر ۵۸۱ از برخورداری مدیترانه، دریای شرقی کناره بر گرفتن قرار آسیا،

 در راهبـردی نقـش و ژئـوپلیتیکی اهمیـت از عـراق، و ، اردنترکیـه لبنـان، اشـغالی، فلسطین با
 تحـوالت از بسـیاری تـوان نمی کـه ای گونـه به اسـت؛ برخوردار المللی بین و ای منطقه مناسبات

  . داد قرار تحلیل و تبیین مورد سوریه جایگاه و نقش گرفتن نظر در بدون را آسیا غرب منطقه
 میـان جغرافیایی پیوستگی زمینه کشور این که است ای گونه به سوریه غرافیاییج موقعیت

 مسـأله همـین و بـوده زنجیـره این میان وصلی حلقه و سازد می فراهم را لبنان و عراق ایران،
 و حمایـت دلیل به و داده ایران اسالمی جمهوری نزد در کشور این به مهمی جایگاه و نقش

  .شود می یاد" مقاومت محور کمر" عنوان به کشور این از ت،مقاوم محور از پشتیبانی
 از بسـیاری در ایـران راهبـردی متحـد عنوان بـه کـه سوریه، کشور در بحران وقوع پی در
به حمایت و پشـتیبانی  ایران اسالمی جمهوری شود، می تلقی المللی بین و ای منطقه مسائل

  . یدی مختلف مبادرت ورزها اسد در عرصه بشار دولت از
 حاکم نظام از سوریه، بحران نخست های سال طی ایران اسالمی جمهوری اینکه رغم به

 بـه توجـه بـا امـا کـرد؛ می پشـتیبانی و حمایـت تروریسـتی معـارض هـای گروه با تقابل در
 به تروریست تزریق و مسلح معارض های گروه از المللی بین و ای منطقه شدید های حمایت
 پیـدا تغییـر هـا گروه این نفع به ۱۳۹۳ سال تا میدانی صحنه در امینظ موازنه سوریه، داخل
   درآمد. ها گروه این اشغال به سوریه جغرافیای اعظم بخش که جایی تا کرد،

 دیپلماسـی اصـل بر تکیه با و ابتکاری اقدام یک طی ایران اسالمی جمهوری آن، پی در
 سـمت بـه کشـور دو آن موجـب به هک شد روسیه با امنیتی – نظامی توافق یک وارد  نهضتی،
 هـای گروه بـا مقابلـه جهـت مشـخص و معین وظایف تقسیم با نظامی ائتالف یک تشکیل
 موفـق نخسـت های ماه  طی ائتالف این. برداشتند گام سوریه خاک در تروریستی و معارض

 مـرور به و کرده ایجاد سوریه امنیتی -نظامی معادالت عرصه در را چشمگیری تغییرات شد
  .دهد تغییر حاکم نظام نفع به را معادله صحنه زمان

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

 رونـد  شـد، می تلقـی لحمسـ معـارض های گروه پایگاه ترین اصلی عنوان به آن از پیش تا که



وع
ن

 
یه 
سور

ن 
حرا

ر ب
ی د

الم
اس

ي 
هور
جم

ش 
 کن
سی

شنا
  

 

 

 85  

 در کشـور دو هـر و شـد آغـاز سیاسـی عرصه در روسیه و ایران میان ها همکاری از جدیدی
  کردند. آفرینی نقش به اقدام سوریه تحوالت سیاسی فصل و حل فرآیند
 معارض های گروه اشغال تحت مراکز و ها پایگاه دیگر حلب، راهبردی شهر آزادسازی با

 هـای لرزه پس از متـأثر زیـادی حد تا امر این و شد آزاد سوریه مهم یها استان در تروریستی
  بود.  حلب آزادسازی

 محوریـت بـا آستانه مذاکرات فرآیند گیری شکل حلب، شهر آزادسازی دستاوردهای دیگر از
  عرصـه در مـذاکرات آن مبنـای بـر که بود ترکیه و روسیه ایران،

ِ
 بـدون سـوریه تحـوالت سیاسـی

 مـذاکرات فرآینـد گیری شـکل واقـع، در. شـد آغاز غربی و عربی کشورهای ننمایندگا مشارکت
 دیپلماسـی کنش از برخاسته و ابتکاری اقدامی مذاکرات، این در ترکیه کشور کردن همراه و آستانه

 روسـیه و اسالمی جمهوری میان نظامی ائتالف گیری شکل. باشد می اسالمی جمهوری نهضتی
 گیری شـکل نهایت در و سوریه نظام نفع به نظامی موازنه تغییر و حلب آزادسازی ،۱۳۹۴ سال در

  داشت.  همراه به را سوریه تحوالت سیاسی عرصه در آستانه فرآیند
 کمک با سوریه ارتش نیروهای سوریه، بحران از سال ۹ گذشت از پس و حاضر حال در

 هـای گروه رحضـو از را سـوریه جغرافیـای درصـد ۶۰ از بیش شدند موفق خود پیمانان هم
 سـکونت سـوریه مـردم جمعیت درصد ۷۲ از بیش مناطق این رکند. د پاکسازی تروریستی

 شـدن برطـرف و سـوریه نظـام نفع به امنیتی و نظامی موازنه تغییر بخش نوید امر این. دارند
 
ِ
   باشد. می نظام سقوط خطر

 نیـز یـرانا اسـالمی جمهـوری امنیتـی، – نظامی عرصه در حاکم نظام تثبیت با همزمان
 جغرافیـای در ژئـوپلیتیکی اهـداف تحقـق جهـت در را خود های ظرفیت و ها تالش تمامی
 در آن حفـظ و مقاومت محور سرزمینی اتصال برای را زمینه کرد سعی و گرفته کار به سوریه
 و جایگـاه تقویـت سمت به ایران اسالمی جمهوری راستا، همین در. سازد فراهم مدت بلند

 منطقـه و »دیرالزور« استان در خاص طور به و عراق با سوریه مرزی مناطق در خود موقعیت
  برداشت.  گام »بوکمال« مرزی
 شـروع های سـال طـی اسالمی جمهوری نهضتی های کنش بررسی دنبال به نوشتار این
 ســازی مقاوم جملــه از مختلــف ابعــاد و هــا حوزه در) ۱۳۹۹ تــا ۱۳۹۰( ســوریه در بحــران

 و مرکـزی های استان بر نظام سیطره روسیه، با نظامی شراکت و همکاری پرتو در المللی بین
 در سـوریه از ای منطقه دفاع آستانه، مذاکرات فرآیند گیری شکل حلب، استان خاص طور به
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 مقاومـت محـور سـرزمینی اتصـال تحقـق و بومی غیر مقاومت نیروهای سازی شبکه قالب
 دیپلماتیـک هـای کنش کـه اسـت ای گونـه به مقالـه سـازماندهی اساس، همین بر. باشد می

 ترتیـب حسـب بـر سوریه در بحران آغاز زمان از نهضتی عرصه در ایران اسالمی جمهوری
 و نظـام تثبیـت موضـوع بـه نخسـت که ای گونه به گیرد، می قرار تبیین و توصیف مورد زمانی
 سـازی هشبک بـر تکیـه بـا حلـب اسـتان خـاص طور به و مرکزی های استان بر دولت سیطره

 بعدی های بخش در و پردازد می سوریه از ای منطقه دفاع قالب در بومی غیر و بومی نیروهای
 تشـکیل همچنـین و ها نشسـت برگـزاری روند و آستانه مذاکرات فرآیند گیری شکل موضوع
 بررسی مورد مقاومت محور سرزمینی اتصال نهایت در و سوریه اساسی قانون اصالح کمیته
  .گیرد می قرار

    امنیتی ـ نظامی حوزه در سوریه نظام تثبیت
 در پراکنـده صـورت به تظـاهراتی انجام و ۱۳۹۰ سال سوریه، سیاسی بحران بروز آغاز نقطه
 فسـاد، بـا مبارزه هدف با کوچک شهرهای و پیرامونی ای، حاشیه مناطق دیگر و درعا استان
 شـروع و کشـور ایـن در سیاسـی بحـران گیری شکل با. بود آزادی کسب و اصالحات انجام

 مســیر در المللــی بین و ای منطقــهگران  مداخلــه محــدود، منــاطقی در مردمــی اعتراضــات
 سوار با المللی بین معادالت از متأثر همچنین و ای منطقه ژئوپلیتیکی و راهبردی های رقابت
 نظام، مخالف های گروه از برخی کردن مسلح و مردم آمیز مسالمت اعتراضات موج بر شدن
 نظـام تغییـر هدف با امنیتی – نظامی بحران یک به اجتماعی – سیاسی بحران تبدیل مسیر در

  .برداشتند گام کشور این در حاکم
 ترکیـه، صهیونیسـتی، رژیـم امنیـت، شـورای اروپایی اعضای آمریکا، مانند کشورهایی

 ایـن. بودنـد طـرح ایـن سـازی پیاده دنبـال بـه عـرب اتحادیـه همراهـی بـه قطر و عربستان
 سوریه امور در مداخله از مختلفی های انگیزه بحران شروع نخست های سال درگران  مداخله
  .بودتسلط بر سوریه  آنها مشترک هدف اما داشتند،

 این کانون و شدهآنان  همگرایی و نزدیکی باعث مشترک تهدید یا خطر احساس همچنین
 و سـوریه ایـران، آفرینی نقش با مقاومت محور روزافزون قدرت و ایران متوجه خطر احساس
 دسـت کـردن کوتـاه ضمن ،سیطره بر سوریه با کرد می تالش محور این. بود لبنان الله حزب
 الله حزب جمله از ایران ای منطقه پیمانان هم دادن قرار فشار تحت و تضعیف سیاست ایران،

 را اسـالمی جمهوری و کرده تضمین را خود امنیت وسیله بدین تا دهد قرار کار دستور در را
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  سازد.  منزوی ای منطقه سطح در
 ضـمن اسـد، بشـار اسـقاط پـروژه کـردن اجـرا با بود تالش در مخالف محور واقع، در
 بـه و آمریکا نفع به را قوا موازنه مقاومت، جبهه تضعیف و صهیونیستی رژیم جایگاه تقویت
 قلمـداد منطقـه در کـاآمری گر چـالش تـرین مهم عنوان بـه کـه ایران اسالمی جمهوری ضرر
  دهد. تغییر شود، می

های  قـدرت و چـین و روسیه همانند جهانی قدرتمند کشورهای از طیفی دیگر، سوی از
 ایجـاد خواهـان بحـران نخست روزهای در لبنان الله حزب و عراق ایران، جمله از ای منطقه

  بودند. -نظامی مداخله هرگونه بدون - کشور این در اساسی اصالحات
 تحـوالت بـه نسبت عربی مرتجع کشورهای که بود شده آغاز شرایطی در سوریه در نبحرا

 ایـن در را ای منطقـه موازنـه نحـوی هر به داشتند سعی و بوده نگران بسیار منطقه در آمده پیش
 ای منطقـه وضـعیت کـه خـورد می رقـم ای گونـه به اوضـاع اما دهند؛ تغییر خود نفع به شرایط

 قـرار انفعـال وضـعیت یـک در را آنهـا و شـد می تـر وخیم روز به وزر عربی مرتجع کشورهای
 سوریه معارض کشورهای دیگر و عربستان سوریه، کشور در اعتراضات برخی شروع با. داد می
 دوره، ایـن در. بردارنـد گـام سوریه در حاکم نظام تغییر مسیر در تا یافتند مساعد را فرصت این

 رفتن بین از معنای به اسد سرنگونی بود معتقد و کرد می ایفا را محوری نقش سعودی عربستان
 عرصـه در دمشـق بـر حاکم نظام سرنگونی با نیز تهران و است منطقه در ایران متحد ترین مهم

 مسـلح هـای گروه از پشتیبانی و حمایت کنار در سعودی عربستان. شد خواهد تضعیف منطقه
 هـای گروه سـازی فعال مسـیر در ترکیـه و قطـر همراهـی و غـرب پشـتیبانی بـا سـوریه، داخل

 سعی ها، گروه این بر تکیه با و برداشته گام نیز النصره جبهه و داعش همچون وارداتی تروریستی
 کنتـرل تحـت جغرافیـای و داده پوشش را داخلی مسلح های گروه امنیتی – نظامی ضعف نمود
  .بکشد چالش به را نظام مشروعیت و داده کاهش را حاکم نظام

 از معـارض هـای جریان و ها گروه از غرب، همراهی با نیز قطر و ترکیه عربستان، کنار در
 عنوان بـه سوریه معارضان ملی شورای. کردند پشتیبانی و حمایت سوریه ملی شورای جمله
 های نشسـت از پـس کـه شـود می شـناخته بحران اوایل در معارض اصلی های گروه از یکی

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

 و حمایـت و سوریه در عرب مرتجع کشورهای و غرب کارشکنانه اقدامات تشدید با همزمان
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 – نظـامی وضـعیت بـه اجتماعی وضعیت از بحران تغییر و داخلی معارض های گروه از پشتیبانی
 طرح با مقابله مسیر در خود ای منطقه پیمان هم بازیگران همراه به ایران اسالمی جمهوری امنیتی،
 بشـار حاکمیـت تحـت یکپارچه سوریه بقای راهبرد ابتدا، همان از و برداشته گام سوریه در غرب
 عرصـه در روسیه کشور های  توانمندی و ها ظرفیت از مسیر این در و کرده ترسیم خود برای را اسد

  گرفت.  بهره) سیاسی حوزه( المللی بین و) امنیتی و نظامی وزهح( داخلی
عد بحران آنکه از قبل و بحران نخست روزهای در و آن از تر پیش البته

ُ
 به امنیتی -نظامی ب

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

 در مختلـف های طرف وگوهای گفت از مسلحانه، عملیات گونه هر رد ضمن ایران. بود کرده
 مخـالف که را سوری مخالفان از دسته آن نمود تالش نیز بارها و کرده حمایت اعالم سوریه
 سـوریه آینده درباره رتیبت بدین تا آورده گردهم تهران در هستند، سوریه در خارجی دخالت

  کنند. وگو گفت کشور این بر حاکم نظام با
 خصوص در وگو گفت برای منطقه کشورهای روی به را خود درهای ایران راستا، همین در
 در و کرده باز کشور این در غرب های دخالت دورکردن و خونریزی توقف برای حلی راه یافتن
 را سـعودی عربسـتان و ترکیـه ایـران، مصـر، از شکلمت چهارجانبه کمیته تشکیل زمینه، این

 حمایـت و نظـامی گزینـه بـر مقابـل های طرف و نرسید نتیجه به طرح این اما کرد؛ پیشنهاد
کید معارض های گروه از تسلیحاتی پشتیبانی و مالی   کردند.  تأ

 متحـد بـه را ای جانبـه همه هـای کمک سـوریه، بحران دوران در ایران اسالمی جمهوری
 عربسـتان مداخلـه با آن گرفتن شدت و ابعاد حجم، با متناسب و داشته گسیل خود هبردیرا

 نیـز ایـران های پشتیبانی و ها حمایت میزان صهیونیستی رژیم و آمریکا ترکیه، قطر، سعودی،
 جبهه نخست خاکریز را دمشق ایران گذشته، های سال در. گرفت می خود به ای فزاینده روند

 منـاطق در مقاومـت های توانمنـدی و هـا ظرفیت از مسـیر ایـن در و دهکـر معرفی مقاومت
 و گرفتـه بهـره تروریسـم پیچیـده و گسـترده بحـران بـا مقابلـه منظور بـه جغرافیایی مختلف

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

رد حتی و تضعیف دنبال به آنها، از پشتیبانی
ُ
 بشـار نظـام یعنی مقاومت محور ستون کردن خ

  بودند. اسد
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 تا کرد تالش ایران بود، شده روحی فروپاشی و انشقاق دچار سوریه ارتش که مقطعی در
 و کند حفظ را خود داخلی انسجام و تهبازیاف را خود فراوان، های گسست وجود با ارتش این
 کـه بـود حـاکم شرایطی سوریه، ارتش داخل در آن از پیش. شود تبدیل رزمی نیروی یک به

 به ارتش کردن تبدیل باشد؛ مسلح های گروه و تروریسم با جنگ اساسی محور توانست نمی
 اسـت تنـیگف. شد برداشته اسالمی جمهوری سوی از که بود نخستی گام رزمی، ارتش یک
 و کـرده ایسـتادگی کـه بـود ارتـش بدنـه در فـداکار افسـران برخی وجود مرهون اتفاق، این

 و نظـامی بخـش فقـرات ستون عنوان به ارتش آن، از پس. گرفتند عهده بر را صحنه مدیریت
 واقعـه این. کند آغاز مختلف محورهای در را هایی عملیات و بازیافته را خود توانست امنیتی
 بایـد کار ابتدای در ارتش و بود گرفته شکل هایی درگیری حما و حمص در که داد رخ زمانی

  کرد. می دفاع خود از مناطق برخی حفظ با
 ایـن کـه معنـا ایـن بـه بـود؛ میـدانی تـوازن ایجاد راستای در ایران اقدام بعد، مرحله در

 دسـت بـه را منطقه یک کنترل آفندی عملیاتی انجام با ایران که باشد ای گونه به باید وضعیت
 در اللـه حزب ویژه به مقاومت نیروهای حضور مرهون ها عملیات این از وسیعی بخش. گیرد
 شـد، وارد قصـیر منطقـه بـه اللـه حزب که زمانی. بود) قصیر عملیات( لبنان مرزی خطوط
مقاومـت از جملـه  هـای گروه ورود. شـد آغـاز میـدانی به تبع آن تـوازن و جغرافیا بر تسلط
  . کرد کمک مسأله این پیشبرد به نیز ونفاطمی
 های جبهـه در تروریسـتی های گروه متوالی های پیشروی  دنبال به ،۱۳۹۳ سال اواسط در

 متحـدانش و نظـام نزد سیاسی و میدانی معادالت تغییر از نگرانی شمال، در ویژه به مختلف
 داعش دست به »تدمر« تصرف آن از پس و الفتح جیش توسط »ادلب« سقوط. یافت فزونی

 به کمک نوع مورد در را خود راهبرد ایران شد موجب جنوب در سوریه ارتش های شکست و
   دهد. تغییر سوریه دولت
  شد قرار جدید راهبرد اساس بر

ً
 کمـک ها تروریسـت بـا مقابلـه در سوریه ارتش به عمال

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

 سوری مسئوالن. بودند شده هایی کاستی دچار ها جبهه از بسیاری در بومی نیروهای و ارتش
  بودند. کرده رزمی نیروی اعزام درخواست ایران از آشکارا هم

 آن حامیـان و تروریسـم جبهـه و مقاومت محور انمی درگیری کانونی نقطه حلب، استان
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 افـزایش. کـرد می یکسره همیشه برای را آن تکلیف که بود بزرگی معرکه آبستن شهر این. بود
 بـر. بود کننده تعیین گام یک حلب، عرصه در تر پررنگ حضور و ایران مستشاری های کمک
 در را خـود مستشـاری هـای حمایت حلـب راهبردی شهر آزادسازی در ایران اساس، همین
داد و در پرتو شـراکت راهبـردی بـا  ارائه فنی و تاکتیکی عملیاتی، راهبردی، مختلف سطوح
بر اساس الگوی تقسیم وظایف توانست زمینه را برای آزادسـازی ایـن شـهر مهـم و  ها روس

  کلیدی فراهم سازد. 

  ستان حلب)ایران در آزادسازي مناطق اشغالی (نمونه موردي ا آفرینی نقش .1ـ1
  مردمی نیروهاي سازماندهی و آموزش .1ـ1ـ1

. نداشت بحران زمان در مردمی نیروهای از استفاده زمینه در ای تجربه هیچ سوریه حکومت
  دربرداشتند، را جوانان مانند جامعه اقشار از هایی بخش که هم هایی سازمان

ً
 زیـر در عمـدتا

 بحـران شـرایط بـا سنخیتی هیچ که بودند هایی فعالیت سرگرم و داشته قرار بعث حزب چتر
 در مردمـی هـای ظرفیت از کـرد توصـیه سـوری مقامات به ایران رو، این از. نداشت داخلی
 بـه توانسـت می سـو یک از که آن بر عالوه اقدام این. کنند برداری بهره جاری بحران با مقابله
 دیگـر، سـوی از کنـد، شایانی کمک ها تروریست حمالت برابر در امنیتی نیروهای و ارتش
  کرد. می خنثی نیز را مردم و دولت میان شکاف ایجاد برای  توطئه هرگونه

 بنابراین،. بودند نظام با همسو عشایر و سنت اهل از متشکل حلب شهر مردمی نیروهای
 الـدفاع قـوات( »محلـی دفـاع نیروهـای« بـه و بوده متفاوت حلب مردمی بسیج گذاری نام

 از یکـی نیـز الزهـرا و نبـل روسـتای دو شیعیان سنت، اهل کنار در. دشدن شناخته) المحلی
 دو از دفاع در مهمی نقش که دادند می تشکیل را حلب در مردمی نیروهای اصلی های هسته

 طور بـه. کردنـد ایفـاء تکفیری های تروریست دست به تصرف از آن حفظ و مذکور روستای
 نقـش ها، تروریسـت از آن اطراف و حلب آزادسازی های عملیات مختلف مراحل در کلی،

  بود. توجه قابل و برجسته نقشی سوریه مردمی نیروهای
  سوریه ارتش تقویت .1ـ1ـ2

 آن های آموزه پیش، ها مدت از که بود مکتبی یافته تربیت ایدئولوژیکی لحاظ از سوریه ارتش
 وحـدت و ایانـهگر ملی شـعارهای سوریه، علیه ها عرب همدستی اوج در. بود رفته محاق به

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

 اقـدامات و ارتـش بـا ارتبـاط راسـتا، همین در. شد تعریف سوریه ارتش تقویت راستای در
 ایـن. یافـت تری نهادینـه حالـت ارتـش به کمک بحران طول در اما بود، جریان درحمایتی 
 هـدف. شـد عملیـاتی شـدند، می نـدهخوا »ارتش کمیته« که هایی کمیته تشکیل با سیاست
 تاکتیکی، عملیاتی، سازمانی، مختلف ابعاد در ارتش توانمندی و بازسازی طرح، این اصلی

 ارتـش فرمانـدهان با متعدد جلسات طی ایرانیفرماندهان . بود مالی و پشتیبانی تسلیحاتی،
 نتایج ارتش آن، از سپ. کردند ارائه ارتش بازسازی امر در را هایی توصیه و راهکارها سوریه،
 برخی در شکست از پس را مردم روحیه سطح و نهاد برجای میدانی عملکرد سطح در مثبتی

. کرد آماده پیش از بیش حلب بزرگ معرکه برای را آنان و داده ارتقاء زیادی حد تا ها، جبهه از
کـری ف هـای کمک از کـه آن ضـمن حلب، در عملیاتی قرارگاه در ارتش برجسته فرماندهان
 عملیـات هـدایت و فرمانـدهی در شـدند، می منـد بهره پاسـداران سـپاه تجربه با فرماندهان
  کردند. می ایفاء بسزایی نقش حلب آزادسازی
 سامان را آمیزی موفقیت های عملیات هم حلب شرقی مناطق در سوریه ارتش های یگان

 را آمیزی موفقیت های عملیات خود، ویژه یگان با ،»حسن سهیل« سرتیپ نمونه برای. دادند
  ١بود. کویرس فرودگاه آزادی آن، دستاوردهای جمله از که کرد فرماندهی داعش علیه

 اللـه، حزب نیروهای خاص طور به مقاومت های گروه کنار در جنگ تجربه آن، بر عالوه
 نیـروی حـوزه در نظـامی موازنـه تغییـر بـرای را زمینـه تنها نه حیدریون و زینبیون فاطمیون،

 حـوزه در تجربیـات انتقـال در بلکـه سـاخت، فـراهم تکفیری های گروه با تقابل در سانیان
 بـه و بـوده گذارتأثیر بسیار نیز سوریه ارتش کالسیک نیروهای به نامنظم و شهری های جنگ
  نمود. تسهیل سوریه دولت نیروهای برای را مناطق آزادسازی و پیشروی امکان آن موجب

 چریکـی، جنـگ سـال چهـل تجربـه بـا و مقتـدر نظامی بازوی نعنوا به لبنان الله حزب
 در اللــه حزب حضــور. پرداخــت ســوریه مــردم از حمایــت بــه کــه بــود گروهــی نخســتین
 برجسـتگی حلـب و زبـدانی یبـرود، قلمـون، القصـیر، آزادی همچون مهمی های عملیات
 تبدیل سوریه نگج در میدانی گذارتأثیر عناصر از یکی به انقالبی جنبش این و یافته خاصی

                                                                                                                                         
  .۹۶، ص۱۳۹۷سازان نور، اردیبهشت  سسه مطالعات اندیشهمؤ  شهیدی، حلب؛ خرمشهر سوریه،. فرزان ١
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 در و داشـت اختیـار در شـمال و جنـوب در را مهمـی محورهـای حلب، در الله حزب. شد
 محاصره شکستن برای ها تروریست تالش با مقابله در ویژه به حلب، شرق محاصره عملیات

  کرد. ایفاء اساسی نقشی »الراموسه« محور در
 هـای عملیات انجـام در ای هویـژ نقـش نیـز مقاومت های گروه دیگر الله، حزب کنار در
 ها عملیات عمده بخش در که ای گونه به کردند، ایفاء تروریستی های گروه با تقابل در میدانی

 لشـکر. داشـتند حضـور میـدانی صـحنه در مقـدم خط نیروهای عنوان به فاطمیون نیروهای
 میـدانی نقـش حلـب، معرکـه ویژه به و سوریه جنگ در که بود هایی گروه جمله از فاطمیون
 از دفـاع بـرای که بود افغان داوطلب نیروهای از متشکل فاطمیون لشکر. داشت ای برجسته

 فـاطمیون، تیـپ گیری  شـکل  اولیـه  هسـته همچنـین. شدند سوریه راهی) ع(بیت اهل حرم
  .گفتند  می) ص( محمد سپاه آنها به که بودند افغان نیروهای از تعدادی

  روسیه و ایران میدانی همکاري .1ـ1ـ3
 بـود، مشـهود و برجسـته بسـیار حلـب پرونـده در روسیه و ایران نظامی شراکت و همکاری

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

 حمـالت انجام با روسیه نیروهای  .ورزیدند مبادرت تروریستی های گروه با تقابل در سوریه
 ایـن و پرداختنـد مقاومت های گروه و سوریه ارتش زمینی های عملیات از حمایت به هوایی
  دهد. تغییر سوریه دولت نفع به حلب در را نظامی معادله زمان گذشت با توانست الگو

  یعملیات قرارگاه اندازي راه .1ـ1ـ4
 و ایرانی نیروهای مشترک اشراف با ١٣٩٤ تابستان در حلب، آزادسازی برای عملیاتی قرارگاه

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

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

 آزادی عملیات از کرد؛ فرماندهی و هدایت را حلب آزادی مهم های عملیات نصر قرارگاه
 و سـال همـان زمسـتان در الزهـرا و نبـل منطقه آزادی تا ١٣٩٤ پاییز در حلب جنوبی ریف
 آزادی به نهایت، در که ١٣٩٥ پاییز در حلب شرق محاصره و کاستیلو جاده گشودن انجامسر
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   انجامید. حلب شهر
 سابقه که فرماندهانی و بود ساله هشت تحمیلی جنگ تجارب از برگرفته قرارگاه ایجاد الگوی

 کـه هایی مشـابهت ضمن که شدند ای تازه معرکه وارد امروز داشتند، را نبرد آن در طوالنی حضور
  بود. تمایزهایی و ها تفاوت دارای نیز مختلف ابعاد در داشت، تحمیلی جنگ با

 شهری جنگ الگوهای به و نداشت همخوانی کالسیک جنگ معیارهای با سوریه جنگ
 هـای گروه( دشـمن تنـوع و تعدد نیز و ها جبهه تنیدگی درهم و تعدد. بود تر نزدیک چریکی و

 معرکـه ویژه بـه و سـوریه جنگ تمایزات جمله از آنها، دئولوژیکای های انگیزه و) تروریستی
  .بود حلب مهم

 بـه کـه بـود الگوهایی دیگر از نیز لبنان روزه ٣٣ جنگ تجربه چریکی، جنگ عرصه در
 هـدایت بـه و داشـت قـرار اللـه حزب و قـدس نیـروی اختیـار در روزتر به و کارآمدتر شکل

  کرد. می شایانی کمک نصر قرارگاه در عملیات
 با نیروها این گفت باید واقع، در. داشت محوری نقش نصر قرارگاه های عملیات در ایران
 ارتـش فرمانـدهان به کمک با و داشته نقش عملیات فرماندهی در حلب، قرارگاه در حضور
 و کـرده تحمیـل ها تروریسـت بـر را سـنگینی های شکسـت همسو های گروه سایر و سوریه

 هدایت و میدانی فعال حضور این نهایت، در. دادند تغییر را سوریه شمال بر حاکم معادالت
  ١انجامید. حلب آزادی به هوشمندانه

  بر پایه الگوي تقسیم وظایف روسیه راهبردي با شراکت
 قـدرت  یـک عنوان بـه ایـران اسـالمی جمهـوری ،١٣٩٠ سـال در سـوریه در بحران وقوع پی در

  منطقه
ِ
 مختلـف های عرصـه درمـردم  از حمایت مسیر در و شد کشور این وارد ،سوریه حامی ای
 هـای گروه گـرفتن قـدرت بـا امـا برداشـت؛ گـام ای رسـانه و اقتصـادی امنیتی، نظامی، سیاسی،
 بـه خـارج از تروریسـتی عناصر تزریق و ها گروه این از المللی بین و ای منطقه حمایت و معارض
 نفـع بـه عربی حوزه و غرب پشتیبانی و حمایت به توجه با میدانی عرصه در نظامی موازنه سوریه،

 کشـور جغرافیای از درصد ٧٠ از بیش ١٣٩٤ سال تا و خورد هم بر تروریستی معارض های گروه
    گرفت. قرار مخالف های جریان اختیار در سوریه
 شـده مواجـه هـایی دگرگونی با بحران شروع زمان به نسبت سوریه وضعیت سال، این در

                                                                                                                                         
  .۱۰۰و ۹۹مان، صص . ه١
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 وخیمی شکل به را سوریه شرایط گران، تحلیل و ها رسانه اکثر مقطع، آن رد که نحوی به. بود
 کـه بـود ایـن بر مبتنی اشپیگل تحلیل مانند ها تحلیل اکثر نمونه، عنوان به. کردند می ترسیم

 خود قلمرو است ناچار و گرفته قرار تنگنا در ای فزاینده طور به نظامی لحاظ از سوریه دولت"
 این تا هرگز اسد بشار دولت گذشته، سال چهار طول در. کند محدود زیمرک منطقه یک به را

  ها جبهه همه در. است نداشته قرار تنگنا در حد
ِ
. هستند پیشروی حال در دولت این دشمنان

 نیز القاعده شاخه النصره، جبهه دربرگیرنده که دارد قرار الفتح جیش کنترل تحت کشور شمال
 دست در را کنترل داعش شرق، در و سوریه آزاد ارتش یانشورش کشور، جنوب در. باشد می

 را خـود مسیر طریق این از و کرده تصرف نیز را پالمیرا شهر جنگجویان، این تازگی به. دارند
 نظـامی توانـایی گونـه هیچ دیگر اسد. اند کرده هموار دمشق و حمص به مستقیم حمله برای

 نیروهـای گـرفتن خدمت به با را خود تلفات ندتوا می سختی به و شده نابود آن ارتش ندارد،
 سـوی از حمالتشـان و اقـدامات همـاهنگی واسـطه به وی مخالفـان اما. کند جبران جدید،
 همـه، از پـیش بـین ایـن در. انـد کرده کسـب بیشتری قدرت قطر و سعودی عربستان ترکیه،
. اسـت فراخوانـده قیهالذ از را خود مشاوران مسکو تازگی به. گیرد می فاصله دمشق از روسیه
 به. کند می تحمیل روسیه دولت بودجه به ای فزاینده و سنگین بار سوریه، به تجهیزات ارسال
 دالر میلیـارد ٣٥٠ کـه بازسـازی عملیـات در است کرده اعالم اسد دولت به کرملین تازگی
 ،نفـت پایین قیمت و غرب های تحریم خاطر به مسکو. کرد نخواهد شرکت شود، می برآورد

  »دهد می ازدست را خود مالی توانایی آرام آرام
 »گلن مارتین« توسط که است ١٣٩٤ ماه خرداد در سوریه وضعیت از توصیفی روند این

 مـاه شـهریور تـا زمـانی دوره آن در. اسـت درآمـده تحریر رشته به اشپیگل تاگس نشریه در
 مشـاهده غربـی های نهرسـا در وفور به دست این از دیگری های تحلیل و ها گزارش ،١٣٩٤

کید اساسی مؤلفه چند بر همگی که شد می   د:داشتن تأ
  سوریه؛ ارتش و دولت توان و قدرت کاهشـ 
  تروریستی؛ های گروه پیشروی افزایشـ 
  دمشق؛ سقوط بودن الوقوع ریبـ ق
  آمریکا؛ رهبری به سیاسی حل راه پیگیری یافتن قوتـ 
   .هسوری امور در مداخله از روسیه ناتوانیـ 
 دولـت سـیطره شـدید کـاهش و تروریسـتی هـای گروه نفع به نظامی موازنه تغییر پی در
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 اقـدام یـک در موازنه تغییر منظور به ایران اسالمی جمهوری کشور، این های استان بر سوریه
 ائـتالف یـک کشـور دو هـر آن پـی در و شد روسیه با امنیتی ـ نظامی توافقی وارد  ابتکاری،

 در تروریستی و معارض های گروه با مقابله جهت مشخص و معین وظایف تقسیم با نظامی
  .دادند تشکیل سوریه خاک

 معـادالت عرصـه در را چشـمگیری تغییـرات شـد موفق نخست های ماه در ائتالف این
 تغییـر حـاکم نظام نفع به را معادله صحنه زمان مرور به و کرده ایجاد سوریه امنیتی ـ نظامی
 های عرصـه در خـود تـداوم و اسـتمرار بـرای را زمینـه توانسـت ئـتالفا این همچنین. دهد

 گیری شکل آن تبع به و حلب آزادسازی همچون میدانی بزرگ های پیروزی پرتو در غیرنظامی
  سازد. فراهم ائتالف این سمت به ترکیه جذب و آستانه فرایند

 سـطح در عطفـی نقطـه پـوتین، والدیمیـر بـا وی توافق و روسیه به سلیمانی سردار سفر
 ورود کـه ١٣٩٤ مهر ٨ از و شد متجلی ٤+١ تروریستی ضد پیمان در که بود جهان و منطقه

 خاورمیانـه تحـوالت بـر شـگرفی تـأثیر شد، آغاز سوریه نظامی معادالت به روسیه مستقیم
 و سـلیمانی سردار میان گرفته صورت توافق همچنین. گذاشت جای بر سوریه اوضاع ویژه به

  های همکاری افزایش موجب و داد قرار تأثیر تحت نیز را روسیه و ایران دوجانبه ابطرو پوتین،
  .شد کشور دو میان امنیتی و اطالعاتی نظامی،
 با اما شد، مواجه طرفین مقامات سکوت با آغاز در سردار سلیمانی سفر خبر آنکه رغم به

 مقـام مشاور والیتی، اکبر  علی مثال، عنوان به. گردید نمایان آن از بیشتری ابعاد زمان گذشت
 و خبر این به واکنش در »حاشیه و متن« تلویزیونی برنامه در الملل بین امور در رهبری معظم

 سـردار وگوهـای گفت نتیجـه را سـوریه در روسـیه نظـامی حضـور برخی اینکه به پاسخ در
 با هماهنگی و یسلیمان سردار آمد و رفت: «کرد تصریح دانند، می روسی مقامات با سلیمانی
 بـه رو تروریسـتی هـای گروه با مبارزه در روسیه و ایران اتحاد که وضعیتی در روسیه مقامات
  بوده، گسترش

ً
 روس مقامات از یکی نیز تهران به پوتین سفر از قبل حتی. است طبیعی کامال

 معتقـد هـم ایـران البته و روند می پیش راهبردی روابط سمت به روسیه و ایران که کرد اعالم
 و بوده گسترده بسیار منطقه در آمده وجود به تنش. باشد جانبه همه باید کشور دو روابط است
 یـا مـدت کوتاه در هـا تنش ایـن کنیم مـی بینی پیش که یابد گسترش پیش از بیش دارد امکان
 از ای ریشـه طور بـه را  »تکفیری های گروه« خطر اگر. برنگردد خود قبلی وضعیت به مدت میان
 ایـن وجـود آثـار داریـد اطـالع کـه طور همان. بود خواهد کشورها همه برای تهدیدی نبریم، بین
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 را آنهـا بـا مبـارزه در جانبـه همه همکـاری رونـد ایـن بنـابراین،. باشـد می گسترش به رو ها گروه
 های مشـاوره و هـا کمک عـراق، و سـوریه دولـت درخواست به ایران اگر که طور همان. طلبد می

 آنهـا بـا کشـور داخـل در بایـد زودی  به ندهد، انجام تروریستی های گروه با مقابله در یمستشار
 بـه سوریه در تروریستی های گروه و داعش با مقابله در نیز روسیه حضور بنابراین،. شویم رو روبه

  ١است. بوده) سوریه( کشور این دولت دعوت
 روسیه نظامی حضور چرایی خصوص در متعددی و مختلف های زنی گمانه آنکه رغم به

 ترغیـب سوریه بحران به مستقیم نظامی ورود به را ها روس که آنچه اما شد مطرح سوریه در
 وجود با زیرا بود؛ مسکو در قالب سفر سردار سلیمانی به این کشور با تهران مذاکرات نمود،
 سـیتحسا کشـور ایـن وضـعیت حفظ به نسبت ها روس سوریه، بحران شروع زمان از آنکه

 منـافع بنـابراین،. دادنـد نمی نشـان نظامی مستقیم حضور به تمایلی هرگز اما داشتند، جدی
 شرط اما بود، کشور دراین نظامی حضور برای کافی شرط چه اگر سوریه در روسیه مشخص

  زد. رقم مسکو با توافق در تهران را الزم
 پرونــده در ســیهرو و ایــران نظــامی شــراکت و همکــاری هــای جلوه تــرین مهم از یکــی
 قابـل شـکل به حلب، جنگ به روسیه ورود. شود می تعریف حلب راهبردی شهر آزادسازی
 زمـانی فرصـت از روسـیه گفـت بایـد چنانکـه. انجامیـد میدانی معادالت تغییر به توجهی
 کـاخ در تحـول و تغییـر شاهد آمریکا سو یک از مقطع، آن در. برد را استفاده نهایت موجود،
 های گیری تصـمیم و دخالـت مـانع کشور این در موقت سیاسی خأل و بود یجمهور ریاست
  .شد می سفید کاخ مقامات سوی از دشوار
 کنـار در و داد نشـان را خـود کـارایی و قابلیـت هـوایی سنگین حمالت دیگر، سوی از

 تحت مناطق سریع سازی پاک  به قادر مقاومت، نیروهای و سوریه ارتش زمینی های عملیات
 . بود ها تروریست تصرف

ً
 از را قـوا تجدیـد و بازسازی فرصت روند، این سریع استمرار طبعا

  زد. رقم را حلب بزرگ معرکه الوقوع قریب پیروزی و کرده سلب ها تروریست
ــدانی صــحنه در ــب می     زمینــی هــای عملیات بیشــتر حل

ً
ــا معمــوال  هــوایی پشــتیبانی ب

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

                                                                                                                                         
  ۱۳۹۴ آذر ۱۴ فارس، خبرگزاری هستند، هماهنگ ایران با سوریه در ها روس: حاشیه متن، تلویزیونی برنامه در والیتی .١
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 تغییـر بـرای زمینـه آن موجب به و رفت بین از نیز ها گروه این تسلیحات و ارتباطی ابزارهای
  .شد فراهم سوریه دولت نفع به نظامی موازنه

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

 سـوریه جنـوب و شـمال بـین حلـب، بـر تسلط با که بود این دشمنان طرح. افکند مخاطره
 بـه سـوریه شـمال ترتیـب، ایـن بـه. سـازند فـراهم را سوریه تجزیه زمینه و انداخته جدایی

 در مناسـبی خلـوت حیـاط به که شد می تبدیل ترکیه چون حامیانی و ها تروریست جوالنگاه
  .یافت می دست خود مرزهای جنوب

 مقابـل، در و زد رقـم آن متحـدان و سـوریه نظـام بـرای را بزرگـی پیـروزی حلب آزادی
 و داد ارتقـاء را سوری نیروهای روحیه پیروزی ینا. کرد وارد ها تروریست به سختی شکست

 فرصـت وضـعیت، ایـن. کرد فروپاشی و سرخوردگی دچار را ها تروریست نسبت، همان به
 ویژه بـه مانـده، باقی مناطق آزادسازی منظور به سوریه ارتش های عملیات تداوم برای مناسبی
  .ساخت فراهم شرق در رقه و غرب در ادلب

 و تروریســتی هــای گروه رانــدن عقــب در روســیه و ایــران مشــترک هــای پیروزی از پــس
 سیاسـی فصـل و حل از جدیـدی رونـد سـوریه، بزرگ شهر دومین عنوان به حلب آزادسازی

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

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

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

 مسکو و تهران میان نظامی و امنیتی همکاری ایجاد موجب تنها نه روسیه و ایران نظامی توافق
 نگـرش در نیـز را تحـوالتی بلکـه کـرد، پیـدا جهـانی ابعـادی و شده خاورمیانه منطقه سطح در

 سـلیمانی سـردار میان گرفته صورت توافق اساس این بر. آورد پدید ایران به نسبت روسی مقامات
. دارد دوجانبـه اعتماد از حکایت که است کشور دو روابط در جدیدی فصل آغاز بیانگر پوتین، با
 بـه. داد مـی تشـکیل روسـیه و ایران میان دوجانبه اعتماد را ٤+١ ائتالف اصلی پایه و مبنا واقع، در

  شد. سوریه بحران وارد مستقیم صورت هب ایران، به اعتماد با روسیه مقامات که نحوی
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 ائـتالف گیری شـکل را برای زمینه سوریه پرونده در روسیه و ایران میان نظامی همکاری
  کرد. فراهم آمریکا های طرح با مقابله نهایت در و تروریسم پدیده با مقابله هدف با ۱+۴

 شـامل دولتـی رغی بازیگر یک و کشور چهار شامل عضو پنج مشارکت با که ائتالف این
 بـا تقابـل مسـیر در ابتکـاری اقـدامی شـد، تشکیل الله حزب و سوریه عراق، ایران، روسیه،
 مختلف های حوزه در کشور این نفوذ با که بود منطقه در آمریکا اردوگاه های طرح و ها برنامه
  کرد. مقابله
 تنهـا نـه سـوریه جغرافیای در روسیه و ایران اسالمی جمهوری ائتالف اساس، همین بر

 نشان بلکه کرد، کسب سوریه تحوالت امنیتی و نظامی عرصه در را ای برجسته دستاوردهای
 حضـور بـا منطقـه سطح در تر گسترده های ائتالف تشکیل و گسترش به قادر ائتالف این داد

 واکـنش آغـاز، در آنکـه رغم بـه واقع، در. باشد می دولتی غیر بازیگران و سیاسی واحدهای
 از پـس امـا بود، منفی روسیه و ایران های همکاری به نسبت عربی و غربی رهایکشو بیشتر

 نـاگزیر غربـی کشـورهای آورد، دسـت به تروریسم با مبارزه در ۴+۱ائتالف که هایی پیروزی
  .کنند نشینی عقب اسد بشار و سوریه دولت قبال در خود پیشین مواضع از شدند

 تـأمین ای منطقـه عرصـه در را کشور دو ژئوپلیتیکی افعمن تنها نه آینده در ائتالف این موفقیت
 بـه آنهـا جذب حتی و منطقه در سیاسی واحدهای دیگر رویکرد تغییر به منجر بلکه کرد، خواهد

 جهـان کشـور ۶۰ از بیش عضویت با آمریکا ائتالف که حالیست در این. شد خواهد ائتالف این
  آورد. دست به سوریه انیمید تحوالت عرصه در را چندانی موفقیت نتوانست

 و روسیه ائتالف« که است معتقد آمریکا ارتش بازنشسته فرماندهان از یکی »کین جک«
 کشـورهای تمـام بر ائتالف این. است خاورمیانه در بازی تغییردهنده راهبردی، نظر از ایران

  و گذاشته اثر خاورمیانه
ً
  برد. می بین از را آمریکا نفوذ احتماال

 توجـه با سوریه پرونده در روسیه و ایران اسالمی جمهوری شراکت و ریهمکا سطح اما
 عرصـه در آن تبـع بـه و کشـور ایـن داخلـی تحـوالت رونـد در همکاری این که اتیتأثیر به

 در آن اسـتمرار و همکـاری ایـن بـه ای ویـژه اهمیت داشت، همراه به المللی بین و ای منطقه
  است. داده مدت بلند

 در واشـنگتن مؤسسـه در خاورمیانـه و روسـیه روابـط کارشـناس ،»بورشچوسکایا آنا«
 که است نوشته »پالیسی فارین« نشریه در »شیعی محور و پوتین والدیمیر« عنوان با ای مقاله
 پرونـده در ای سـابقه بی نحـو بـه روسیه و ایران شده موجب مشترک، دشمنان و منافع وجود
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 تاریخ در« که دارد اعتقاد کشور دو روابط تاریخ مرور با وی. شوند نزدیک یکدیگر به سوریه
 یکـدیگر با نزدیک همکاری حد این تا هرگز مسکو و تهران کشور، دو روابط ساله صد چند

 در آنهـا منـافع کـه انـد دریافته تهـران و مسـکو کـه آمریکاسـت بـد بخت از این. اند نداشته
  .دارد اشتراک حد چه تا متحده ایاالت منافع با مخالفت در جمله از خاورمیانه
 همچنـین و افغانسـتان در ثباتی بی وجود اقتصادی، منافع تروریستی، تهدیدهای افزایش

 هـای همکاری تعمیـق برای کشور دو های انگیزه جمله از مرکزی آسیای در همکاری امکان
 هرسـاند اوج بـه را کشـور دو روابط نیز سوریه بحران میان، این در. آیند می شمار به دوجانبه
 هـم تهـران و دانسـته خـود نفـوذ دایره گسترش نشانه را سوریه در حضور مسکو زیرا است؛

  .کند می تعبیر خود نفع به را سوریه نظام از مسکو حمایت
 خاورمیانـه کشورهای با خود روابط در کند می تالش کرملین آنکه رغم به اساس، این بر
 بـه رو ایـن از. اسـت شده متمایل شیعی رمحو به بیشتر حاضر حال در اما کند، برقرار توازن
 ایـن اگـر حتی که حالیست در این. یابد ادامه همچنان روسیه و ایران همکاری رسد می نظر

 در. اسـت مضـر آمریکا منافع برای هم باز نباشد، مدت طوالنی هم چندان نزدیک همکاری
. کند وارد متحده یاالتا منافع به بلندمدت ای لطمه تواند می هم مدت کوتاه اتحاد یک واقع،
 میـان مشترک راهبردی تقویت موجب تواند می تاکتیکی های پیروزی و  همکاری آنکه ضمن
  ١.»شود مسکو و تهران

  آستانه مذاکرات فرآیند گیري شکل
 و نظـامی عرصـه بـه روسیه ورود و سوریه نظام های پیروزی روند به توجه با ١٣٩٥ سال در

 موازنـه واقـع، در. نداشـت سیاسـی فرآیند و عرصه به ورود ایبر تمایلی حاکم نظام امنیتی،
 فرآینـد در خاصـی اتفـاق رو، ایـن از. بـود حـاکم نظام نفع به تغییر حال در امنیتی و نظامی

ــام سیاســی ــوریه نظ ــال در س ــداد رخ ١٣٩٥ س ــال در. ن ــتورا دی« ،١٣٩٦ س ــته »میس  بس
. بـود امنیـت شـورای ٢٢٥٤ عنامـهقط بـه متنـاظر زیادی حد تا که داد پیشنهاد ای چهارگانه

 جدیـد، اساسـی قـانون تـدوین بـرای زمـانی جدول انتقالی، دولت ایجاد مانند موضوعاتی
  .بود شده مطرح بسته این در تروریسم با مبارزه و سالم انتخابات اجرای
 حاکم نظام نفع به امنیتی -نظامی موازنه تغییر و حلب آزادسازی از بعد و ١٣٩٦ سال تا

                                                                                                                                         
1. https://foreignpolicy.com/ ٢٠١٦/٠٨/٣٠ /Vladimir-putin-and-shiite-axis-russia-iran-syria/ 

https://foreignpolicy.com/
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. گرفـت شکل »آستانه روند« عنوان با ژنو روند با موازی روندی یا جدید روند یادیز حد تا
 از سـوریه سیاسـی پرونده ساختن خارج ضرورت حلب، راهبردی شهر آزادسازی واقع، در

 و کـرد تقویت گرفت، می صورت ژنو مذاکرات چارچوب در آن از پیش تا که را غرب دست
 حـل راه کنـار در سیاسی حل راه باید که شد برجسته ألهمس این ایران اسالمی جمهوری برای

  .گیرد قرار توجه مورد نظامی
 ایجـاد مقابـل جبهـه در شکاف همچنین و تردید نوعی حلب آزادسازی از بعد بنابراین،

 بر. بود بازیافته را خود نفس به اعتماد حلب آزادسازی از بعد مقاومت جبهه مقابل، در. شد
 دفاعی - نظامی اقدامات تداوم و مقاومت عنصر کنار در سوریه رانبح حل برای اساس، این
 این بر. شد برجسته سیاسی راهکارهای کارگیری به استراتژی اشغالی، مناطق گیری پس باز و

 مطـرح نیز موضوع این. شد آغاز ترکیه دولت با وگوهایی گفت حلب، آزادسازی از پس مبنا،
 پرونده که ندارد ضرورتی دیگر نرسید، نتیجه به قابلم جبهه در دشمن تالش تمام اگر که شد

 اسالمی جمهوری میان گرفته صورت های رایزنی با. بگیرد قرار جبهه همان اختیار در سیاسی
 بحـران حـل بـرای سیاسـی ابـزار از استفاده و سیاسی پرونده شد قرار ترکیه با روسیه و ایران

 حـل پیرامـون شـده انجام وگوهـای گفت . درگیـرد قرار میدان نیروهای کار دستور در سوریه
 در را خـود منفعت و مصلحت ترکیه مقابل، جبهه و آمریکا خواسته برخالف سوریه، بحران

 کشـور سـه. کرد کار به آغاز آستانه اجالس مقطع این در و دانسته سیاسی حل راه کارگیری به
 مقطـع، ایـن از. شـود برگـزار طـرف بی کشـور یک در اجالس این تا گرفتند تصمیم یادشده

 آن کنـار در و شـد گرفتـه نظـر در سـوریه بحـران حل برای تاکتیکی عنوان به  سیاسی حل راه
 رفـع و معیشـتی مسـائل بـر ابتـدا در آسـتانه اجـالس. شـد می پیگیـری نیز دفاع و مقاومت

 دستور در سیاسی و نظامی امنیتی، موضوعات ادامه در و بوده متمرکز سوریه مردم مشکالت
 از دارد، قرار معارض های گروه اشغال در که مناطقی شد مقرر آن موجب به و گرفت قرار رکا

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

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

 هدف نقطه تعیین برای جنوب منطقه در البته که دیگر منطقه دو و سوریه جنوب ادلب، جمله
 مذاکرات در تنش کاهش مناطق پذیرش داشت. دلیل وجود اختالفاتی ایران و روسیه بین آن

 آنجا در بیشتری بحران که شد می متمرکز مناطقی در باید ایران قوای بیشتر که بود این آستانه
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 یا گانه سه مناطق. شد می درگیر نباید نداشت ضرورتی دیگر که مناطقی نتیجه در. دارد جودو
 و کانونی مراکز روی ها عملیات آن، از پس داشتند. را کاربرد همین نیز شده طراحی چهارگانه
و همچنین مناطق شرق  -بود سوریه نظام تهدید عامل – شرقی غوطه در دوما مانند حساسی

  . شدند کزسوریه متمر
 جمهــوری بـرای را دســتاوردهایی سیاسـی و نظـامی عرصــه دو در آسـتانه های نشسـت

  :برشمرد زیر موارد در را آنها از برخی توان می که داشت همراه به ایران اسالمی
 در و شـد گرفتـه مقابـل جبهـه از ساز سرنوشت پرونده عنوان به سوریه سیاسی پرونده. ١
 مقاومت جبهه مقابل در که کشوری عنوان به ترکیه هرچند[. فتگر قرار مقاومت جبهه اختیار
 بـرای تمـام ظرافـِت  بـا آسـتانه اجالس ].کرد تمکین اجالس این تصمیمات از داشت، قرار

 مقابـل جبهـه بـه را پرونده اصل اما بود، شده قائل جایگاه و نقش روند این در ملل سازمان
 در اینکـه جـای به ساز سرنوشت و اساسی اتموضوع تکلیف تعیین رو، این از. نکرد واگذار

 مسـائل و انتخابـات اساسی، قانون بحث. شد می وضعیت تعیین آستانه در بخورد، رقم ژنو
  شد. بررسی و بحث اجالس این در جنگ به مربوط انسانی
درگیـری در پرتـو  کمترین با داشت قرار ها تروریست اشغال در که مناطقی از بخشی .٢

 از برخـی بـر حاکمیـت اعاده. درآمد دولت حاکمیت و کنترل به هش تنشابتکار مناطق کا
 ایجـاد و مـردم بـه خـدمات ارسال. بود آستانه اجالس دستاوردهای از اشغال تحت مناطق
  .بود اجالس این نتایج از نیز مناطق این به حاکمیت بازگشت و امنیت
 و منـاطق ایـن از مـتمقاو نیروهـای و امنیتـی -نظامی نیروهای از بخشی شدن آزاد .٣

 در نیروها کارگیری به و درگیری های میدان کاهش عبارتی به یا درگیری مناطق به آنها عزیمت
  اصلی؛ های میدان
 نیروهـای انگیـزه منـاطق؛ ایـن در ایران اسالمی جمهوری سیاسی و فرهنگی حضور .٤

 از حاصل اسیسی فضای با صهیونیستی رژیم و آمریکا جبهه با همسو و حاکمیت با مخالف
  . شدند متمایل حاکمیت سمت به ها گروه این از برخی و یافته کاهش آستانه اجالس
در تقابـل بـا  شـرق در منطقـه نیروهـای نظـامی ارتـش و مقاومـت تمرکز حداکثری .٥
  ی تروریستی از جمله داعشها گروه
 تـدریجی صورت به نیز اسد بشار نظام المللی بین مشروعیت آستانه اجالس شروع با .٦
  .شد آغاز
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 و دسـتاوردها به توجه با المللی بین عرصه در ایران اسالمی جمهوری جایگاه ارتقای .٧
  سوریه جبهه در آن نظامی و سیاسی های پیروزی
  است. آستانه اجالس دیگر دستاورد شان سرزمین به شده رانده نیروهای از تعدادی بازگشت .٨
 جنـگ بـه مربـوط مسـائل و انسـانی موضوعات بر ابتدا در آستانه اجالس کلی، طور به
 امـور اداره کـه شـد قـرار همچنین. پرداخت امنیتی و سیاسی امور به ادامه در و بوده متمرکز
 و مهـاجران بازگشـت بـرای فضـا کردن باز. باشد سوریه حاکمیت با نیز تنش کاهش مناطق
  ١بود. آستانه اجالس مهم دستاوردهای از نیز سوریه به آوارگان

  نیروهاي بومی و غیربومی در سوریهسازي  کهشب
 در ای ویـژه عملکـرد میدانی عرصه در ایران  اسالمی ی بحران سوریه، جمهوریها طی سال

 قدرت که دارد را آن توانایی کرد ثابت و داد نشان خود از بومی و محلی نیروهای سازی شبکه
  سازد. عملیاتی »میدان در سازی شبکه« با را خود نرم

و با وجـود  بود برخوردار بحران دوره در ها روس نزد در بسزایی اهمیت از »محلی سازی شبکه«
  همچنین و هوایی و نظامی تجهیزات ترین پیشرفته دارای ها روس آنکه،

ِ
 جهـانی سـطح در وتـو حـق

 ،روسـیه نگـاه از. بـود غیرممکن آنها برای نبرد میدان داشتن اختیار در بدون موارد این همه اما بودند،
  .دارد سیاسی معادالت در کشور یک برتری در مهمی نقش »میدان یا زمین بر تسلط«

 در بـومی غیـر نیروهای سازی شبکه سوریه، در مقاومت محور دستاوردهای از لذا یکی
 در مردمـی گسـترده تشـکل یـک حـرم مدافعان. است بوده" حرم مدافعان" تشکیالت قالب
 حرم تخریب از جلوگیری و تکفیری های تروریست تحمال با مقابله هدف با که بوده سوریه
 هـای گروه. گرفـت شـکل) س(رقیـه حضرت و) س(زینب حضرت ویژه به بیت، اهل مطهر

  .شدند تشکیل راستا این در حیدریون و زینبیون فاطمیون، همچون مقاومت
 جزم سوریه در مقدس های حرم از دفاع برای را شیعی رزمندگان عزم که حوادثی از یکی

 در داشـتند تـالش هـا گروه این. بود) س(زینب حضرت حرمبه  ها تکفیری ناکام حمله کرد،
 اما کنند، منفجر را) س(زینب حضرت حرم شده گذاری بمب کامیون یک با ١٣٩١ ماه بهمن
 انفجار عملیات و شد منفجر حرم به نزدیک خودروهای ترمینال به ورود از پیش کامیون این
   ماند. ناکام حرم

                                                                                                                                         
  ۱۳۹۹مصاحبه مولف با حسن کاظمی قمی، مرداد ماه  . ١
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 مرقـد تخریـب جملـه از مقدسـات، به ها تکفیری حمالت و سوریه در نبرد گیری اوج با
 نیـز و النصره جبهه توسط ١٣٩٢ سال در دمشق حومه درمرج عذرا  منطقه در عدی بن حجر

 با حرم مدافعان اولیه هسته داعش، توسط ١٣٩٣ سال در رقه شهر در یاسر عمار مرقد انفجار
  برگرفت.  در را سوریه مختلف مناطق و یافت هتوسع فاطمیون لشکر گیری شکل
 و سـوریه جنـگ در کـه بود هایی گروه جمله از فاطمیون حرم، مدافع رزمندگان میان در

 نیروهـای از متشکل فاطمیون لشکر. کرد ایفاء ای برجسته میدانی نقش حلب، معرکه ویژه به
  .شدند هسوری راهی) ع(بیت اهل حرم از دفاع برای که بود افغان داوطلب
 سپاه عنوان به که بودند افغان نیروهای از تعدادی فاطمیون، لشکر گیری شکل  اولیه  هسته

 علیـه افغانسـتان در مـیالدی هشـتاد دهـه در کـه گـروه این. شدند می شناخته) ص(محمد
 جمهـوری و) ره(خمینـی امـام بـه اسـالمی انقـالب پیـروزی از پس جنگیدند،  می شوروی
 ایـران علیـه عـراق تحمیلی جنگ در آنان از برخی هرچند. کردند پیدا گرایش ایران اسالمی
  داشتند. حضور نیز طالبان با جنگ صفوف در بعدها و کرده شرکت

 مقـیم آن رزمنـدگان از بسـیاری و پاشـید هم از طالبان سقوط از پس) ص( محمد سپاه
 قـرار تعقیـب تتحـ آمریکـا جاسوسی دستگاه و افغانستان دولت سوی از زیرا شدند؛ ایران
 بـا مبـارزه و کشـور ایـن بـه اعـزام بـرای نیروهـا ایـن سـوریه در بحران آغاز با. بودند گرفته

 مجـدد سازماندهی به قدس نیروی آن، از پس. کردند آمادگی اعالم تکفیری های تروریست
 ممقـی های افغانستانی از اعم ـ افغان جدید و جوان نیروهای از بسیاری و پرداخته نیروها این

  شدند. آن جذب ـ سوریه مقیم های افغانستانی و ایران
. کـرد موجودیت اعالم سوریه در گروهان یک استعداد با ١٣٩٢ سال در فاطمیون لشکر

 هـای گردان ماننـد عراقـی هـای گروه و لبنـان اللـه حزب کنـار در سوریه در ابتدا تشکل این
  . شد لشکر نهایت، در و تیپ به تبدیل تدریج به اما کرد، می فعالیت سیدالشهدا

 هـای گروه از تعـدادی و فاطمیون مشارکت با) ع(العباس ابوالفضل تیپ نمونه، عنوان به
 و زینبیـه سـازی پاک  عملیـات تیـپ، این مأموریت   اولین. گرفت شکل عراقی شیعه رزمنده
 مأموریـت   ایـن. بـود تکفیـری های تروریسـت بـا نبـرد و) س(زینـب حضـرت حرم اطراف

 بــه وادار را هــا تکفیری شــد موفــق مــدتی از پــس) ع(ابوالفضــل تیــپ و بــوده آمیز موفقیـت
  کند. آزاد ها تروریست دست از را مناطقاین  و کرده زینبیه منطقه از نشینی  عقب
 و اجتمـاعی فرهنگـی، هـای  فعالیت نظـامی، هـای فعالیت بـر عالوه) ع(ابوالفضل تیپ
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 لبنان الله حزب کنار در سوریه در ابتدا تشکل این. دارد دمشق زینبیه در ای گسترده ای خیریه
 و تیپ به تبدیل تدریج به اما کرد، می فعالیت سیدالشهداء های گردان مانند عراقی های گروه و

 
ً
  . شد لشکر چند نهایتا

 فرماندهی که ابوحامد. بود) ابوحامد( توسلی علیرضا شهید عهده بر فاطمیون فرماندهی
 و ایـران سـاله هشـت جنـگ در همچنین و شوروی ارتش با جنگ در بود، باتجربه و شجاع
 سـپاه قـدس نیـروی فرمانـده سـلیمانی، سردار اعتماد مورد افراد از او. داشت شرکت عراق

 بخشـی رضـا همـراه بـه النصـره جبهه بـا نبرد در ١٣٩٣ اسفند ٩ در ابوحامد. بود پاسداران
   رسید. شهادت به سوریه نوبج در درعا حومه در فاطمیون لشکر جانشین ،)فاتح(

 فعال حضور ها تروریست برابر در سوریه مختلف های جبهه نبردهای در فاطمیون لشکر
  و داشته شجاعانه و

ً
 لشـکر ایـن شـجاع نیروهـای. اسـت کرده عمل شکن خط عنوان به غالبا

 . داشتند مهمی نقش ١٣٩٤ سال در حلب اطراف در نصر های عملیات در ویژه به
 رزمنـدگان های مجاهـدت«گفـت:  ابوحامـد شهید خانواده با دیدار در مانیسلی سردار
 فاطمیون رزمندگان های مجاهدت. زدود ها افغانستانی چهره از را مظلومیت خاک فاطمیون،

 تحـول منشأ فاطمیون و داشته فراتری اتتأثیر هم و بوده اثرگذار بسیار نبرد های جبهه در هم
 کـه گفـت بایـد شـود، نگـاه فـاطمیون های رشادت به بعدی هر از. شدند هم ما جامعه در

 قبل باره این در که است گذاشته جا به ارزشمندی و ارزنده العاده فوق اثر آنان، های مجاهدت
 هـای خانواده بـه را اثرگذاری این و توفیق این باید هم بعد و کرد شکر را خدا باید چیز هر از

  ».گفت تبریک فاطمیون
 مـرزی و حد اسالمی های ارزش از دفاع برای که هستند دالورمردانی مجموعه فاطمیون

 مبـارزه مختلـف منـاطق در اسـالم از دفاع برای که هستند مبارزانی جزء اینها. شناسند نمی
 به را اسالم امت پیوستگی هم به فاطمیون لشکر. اند جنگیده بار چندین افغانستان در کردند؛
 در مقاومت گسترده پهنای در فرهنگ یک آنها عملکرد و رسانده ظهور عرصه به واقعی معنی

 بـا مبـارزه توان هم و هستند مبارزه اهل هم کردند اثبات فاطمیون. است اسالمی کشورهای
 افـراد ایـن بلکـه نیست، سوریه خاک به محدود آنها گذاری اثر حوزه و دارند را ها تروریست

 ١.اند ه کرد ایجاد مقاومت عرصه در را جدیدی فضای

                                                                                                                                         
 مطالعـات مؤسسـه سـوریه، در تروریسـم شکسـت در قـدس نیـروی نقـش: امیـه پسـران بـا نبرد شهیدی، فرزان. ١

   ۱۴۵و ۱۴۴،صص۱۳۹۵ اسفند نور، سازان اندیشه
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  عراق به سوریه سرزمینی اتصال
 آزادسـازی سـوریه، بحـران طول در ایران اسالمی جمهوری نهضتی های کنش از دیگر یکی
 مـرزی گـذرگاه بازگشـایی بعـدی گـام در و داعش عناصر از دیرالزور استان در بوکمال شهر

 به شرایط زگشتبا برای مهمی بسیار گام گذرگاه این بازگشایی با. باشد می »القائم – بوکمال«
 ایران همچنین و سوریه و عراق میان روزمره تردد شدن عادی و سوریه در بحران شروع از قبل

عد از .گرفت صورت
ُ
 نظام برای ای ویژه پیامدهای و اتتأثیر گذرگاه این بازگشایی اقتصادی، ب

 معـرض در سـوریه نظـام کنـونی شـرایط در اینکـه بـه توجه با ویژه به دارد، همراه به سوریه
 شکسـتن ضمن تواند می گذرگاه این و گرفته قرار آمریکا سوی از اقتصادی شدید های تحریم

 کشور به سوریه خوراکی و کشاورزی محصوالت صادرات برای را زمینه اقتصادی، محاصره
  سازد. فراهم طرف دو میان اقتصادی و تجاری مناسبات احیای و عراق
 بـرای اقتصـادی تـنفس راه ایجاد منزله به فعلی رایطش در گذرگاه این بازگشایی واقع، در
 انتظـار که جایی تا باشد، می کشور این برای مهمی اقتصادی منبع گیری شکل و سوریه نظام
 طبـق. یابـد افـزایش کشـور دو بـین درصـد ٣٠ از بـیش تا خدمات و کاال ترانزیت رود می

 از پیش و ١٣٩٠ سال در ریهسو و عراق کشور دو میان تجاری تبادل حجم موجود، آمارهای
 ٤٦ حـدود عراق به سوریه صادرات و بوده دالر میلیارد ٢ از بیش کشور، این در بحران آغاز

 شـرایط در. شـد می شامل ١٣٩١ سال در را عربی حوزه به کشور این صادرات کل از درصد
 دو میـان تجـاری تبـادل تسـهیل در گـذرگاه این های توانمندی و ها ظرفیت به توجه با کنونی
 دو میـان اقتصـادی تبـادالت سطح افزایش امکان صادرات و واردات حوزه در ویژه به کشور
  .رود می انتظار سوریه لیره ارزش بهبود آن تبع به و طرف

 خواهـد سـوریه و عـراق میان تجاری تبادل افزایش به منجر تنها نه گذرگاه این بازگشایی
 خواهـد فـراهم نیـز سـوریه و ایـران میـان قتصـادیا مناسبات بهبود برای را زمینه بلکه شد،

 بازگشـایی سـوریه، و ایـران اقتصـادی مشـترک کمیتـه رئیس گفته طبق که ای گونه به ساخت
 معـادل یعنـی دالر ۲۰۰۰ تـا ۱۵۰۰ حدود کانتینر هر برای را ترانزیت هزینه بوکمال گذرگاه

  . دهد می کاهش درصد ۵۰
 سـفرهای افزایش و گردشگری صنعت رونق برای ار زمینه گذرگاه این بازگشایی همچنین

 اینکـه بـه توجه با ویژه به ساخت، خواهد فراهم سوریه به عراقی شهروندان درمانی و زیارتی
  دارد. قرار عراق کشور از تری مطلوب سطح در پزشکی خدمات ارائه حوزه در سوریه کشور



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 2
یپ، 

اپ
 ی

82
، تابستان 

1399
  

   
 

 

 106  

 کشور نفتی های فرآورده و سوخت نتأمی در حیاتی نقشی گذرگاه این بازگشایی اینها، بر عالوه
 از خـارج سـوریه نظـام نفتی ذخایر اعظم بخش اینکه به توجه با ویژه به کرد، خواهد ایفاء سوریه
 اسـتفاده حـاکم نظـام علیه فشار اهرم عنوان به مسأله این از آمریکا و داشته قرار حاکم نظام کنترل
 هـای فرآورده کمبود کردن برطرف در ای یژهو نقش گذرگاه این بازگشایی اساس، همین بر. کند می

  داشت. خواهد کشور این در سوخت بهای کاهش همچنین و سوریه در نفتی
 کسـی بـرای آن در شـرایط شـدن عادی و گذرگاه این بازگشایی در سلیمانی سردار نقش
 هوشـمندانه ابتکـاری در بوکمـال، شـهر آزادسازی از بعد ایشان که ای گونه به نیست پوشیده

 تـردد شـدن عـادی و گذرگاه این بازگشایی در را مقاومت نیروهای اصلی راهبردهای از کیی
  .یافت تحقق امر این آن موجب به و کرده تعریف آن در سوریه و عراق میان روزمره


