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 همقدم

منطقه غرب آسیا در طول سالهای گذشته با بحرانهای 

متعددی روبرو بوده کهه بحهراس سهورره را مها  هواس      

اصلا  ررن آنها دانست. ارن بحراس با فراز و نشهیههای  

متعههدد و چیدیههدگیهای بسههیاری بوههراه بههوده و از    

ظرفیت الزم برای ارجهاد منازاهام منطقهه ای و بهین     

. بهه خوهوا ارن هه    الوللا نیز برخوردار بهوده اسهت  

الوللها در   ای و بهین  بازرگراس مهوا در سطوح منطقه

ارن بحراس دخیه  بهوده اسهت. در یهالا کهه بحهراس       

سورره با موازنه نسها نیروبا  و ادامهه منازاهه بوهراه    

رسد آزادی یلب  حهول مهوها    بوده است، به نظر ما

در  غییر منازاه در ارهن بحهراس محسهوب مها شهود.       

سوی ار ه  سهورره و متحهدرن آس را    آزادی یلب از 

 واس نقطه اطف مهوا در بحراس سهورره در طهول    ما

به بعهد دانسهت. ارهن  حهول  ها یرام       ٢٠11سالهای 

جنگ سهورره و نتهارب بحهراس دارد و  غییهر     مهوا بر 

دبنهده بسههیاری از رونههدبای نظهاما و سیاسهها ارههن   

 هواس بهه    بحراس است. با ارن یال جنگ یلب را نوها 

ارههاس جنههگ در سههورره  لقهها کههرد و بنههوز  انههواس چ

بخشهارا از ارن کشور در دست گروبههای معهارو و   

 روررستا قرار دارد. در ارن نوشهتار مهون اشهاره بهه     

بای  ا یرگذار بر آزادی یلهب و نتهارب    روندبا و مولفه

 چردازرم. ارن  حول برای بحراس سورره ما

 روندهای آزادی حلب و شرایط جدید .1

را ما  واس نتیجه چندرن روند رها متغیهر   آزادی یلب 

  ا یرگذار بر بحراس سورره در سطوح مختلف دانسهت. 

نخستین  و اصلا  ررن روند را متغیر مقاومت،  هواس و  

مهههارزه نظههاما نیروبههای ار هه  سههورره و متحههدرن  

میدانا آس مانند یزب اهلل است و ارن موفقیت جز در 

متغیهر دوم   چر و چنین مهارزه نظاما محقق نوا شد.

گیهری از   ورود نظاما روسیه  به بحراس سورره و بههره 

 واس نظاما برای کوک به ار ه  سهورره و مقابلهه بها     

گروبهای معارو و  روررستا است و ارن ورود بااه   

بازگشت روند جنگ سورره شد. سومین متغیر فقهداس  

اراده و طرح قاب  ا  ا از سوی دولهت اوبامها و شهرار     

امرر است کهه بهر گونهه یوارهت از      گذار سیاسا در

معارمین را مخالفهت جهدی بها رونهد آزادی یلهب را      

بسیار دشوار ساخت. به خووا ارن ه رور رد دونالهد  

 رامپ رئیس جوهور منتخب آمرر ا مهنا بهر مههارزه   

جدی با گروبهای  روررستا و  ساب  در قهال دولهت  
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اسد و بو اری با روسیه بهه چیشهرفت بهتهر اولیهام     

دی یلب  کوک کرد. متغیر مهم درگر  غییر جدی آزا

در رور رد  رکیه در بحراس سورره در طول چنهد مهاه   

گذشته بود.  رکیه با روبرو شدس بها  هدرهدام امنیهت    

داخلا  ورکز خهود را از بهدت  غییهر ر رهم اسهد بهه       

مهارزه با  هدرد کردی و سپس بو اری با مس و برای 

رور هرد  ها یرام    ی  بحراس معطوت کرد و ارن  غییر

مهوا برای جنگ یلب و خروج نیروبهای معهارو از   

 آس داشت.

در  هیین شرار  کنونا بحراس سورره مها  هواس   

مسائ  و ن هام مختلفها را مهورد اشهاره قهرار داد. در      

ارصه نظاما با آزادی یلهب اکنهوس اوهده شههربا و     

مناطق مهم و جوعیتا سهورره  حهت کنتهرل دولهت     

ادلب، مناطقا در اطهرات دمشهق   درآمده است و  نها 

مانند غوطه شرقا و دراا در جنوب ارن کشهور  حهت   

 سل  معارمینا است که فتح الشهام ججهههه النوهره    

سابق( در آنها محوررت دارد. بودنین الرقه و  هدمر و  

برخا شهربا و مناطق بیابانا سهورره از جولهه الههاب    

ب در شوال در کنترل داا  قرار داد. اما دمشق و یل

به انواس دو شههر اصهلا سهورره در کنهار شههربارا      

مانند یوص، الذقیه و طرطوس در اختیار دولت قهرار  

دارد. مون ارن ه برخا از مناطق شوالا ارهن کشهور   

نیز در کنترل کردبا رها  رکیهه و نیروبهای متحهد آس     

باشد. لذا نقشه نظاما جدرهد در سهورره یهاکا از     ما

ه و  غییر جهدی ارهن   چاراس موازنه نظاما نسها گذشت

 موازنه به نفع دولت و متحدرن آس است.

در ارصه سیاسا آزادی یلهب بهه منزلهه چارهاس     

 واما روندبا و راب اربای سیاسا گذشهته از جولهه   

نشستهای  نو و آغهاز رونهد سیاسها نهورن اسهت. در      

یالا که در گذشته محور اصلا راه یلهای سیاسا بها  

کنار رفتن بشار اسهد  مضامینا مانند  عیین وقت برای 

از قدرم و ارجهاد دولهت جدرهد بها  سهل  معارمهین       

بوراه بهود در شهرار  جدرهد چگهونگا وارد سهاختن      

برخا از معارمین معتدل و غیر مسلح در دولت بشهار  

اسد به منظور ارجاد وفاق ملا مدنظر است. بودنهین  

در یالا کهه در گذشهته غهرب کهانوس یه  و فوه        

و راه یلها نیز  حت سیطره سیاسا بحراس سورره بود 

اربا بود، اکنهوس کهانوس یه  و فوه       -ائتالت غربا

بحراس در یال انتقهال بهه شهرق و کشهوربارا ماننهد      

سهوری   - رکها  -اررانها  -قزاقستاس با مدرررت روسا

است. لذا در ارن ارصه نیز شرار  بهه صهورم جهدی    

  واس شابد شرار  جدردی شد. دچار  حول شده و ما

 آزادی حلب برای بحران سوریه پیامدهای .2

در خوههوا نتههارب و چیامههدبای آزادی یلههب بههرای  

رسد بی  از آن هه بتهواس بهه     بحراس سورره به نظر ما

 واس به گزاره بای  بارا ارجابا چرداخت ما ذکر گزاره

سلها اشاره کرد. نخستین گزاره آس اسهت کهه طهرح    

براندازی و  غییر دولت بشار اسد به انواس بدت اصلا 

دولتهای یهاما آنهها   گروبهای معارو و  روررستا و 

با ناکاما مواجه شده است و اسهقا  نظهام سهورره بها     

 هواس بهدفا در دسهترس     شیوه بهای نظهاما را نوها   

دانست. چرا که با آزادی یلب معادالم بسیاری  غییر 

رافته و به خووا طرح اسقا  نظام با ابزار نظاما به 

 وانهد مهورد  وجهه و     انواس طریا موفق درگهر نوها  

 ر گیرد.  مقهولیت قرا

دوم ارن ههه رابهههرد کههالس گروبهههای معههارو و  

 روررستا بی  از آن ه بهر  ههاجم و  وسهعه منهاطق     

 حت سیطره خود متورکز باشد ایتواال بر یفظ بقا و 

یفظ مناطق کلیدی  حت سیطره خهود بهه خوهوا    

 هواس رونهد جنهگ را     ادلب متورکز خوابد شد. لذا ما

رای کهاب   برای دولت سورره و متحدرن آس  الش به 
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قههدرم و منههاطق  حههت کنتههرل معارمههین و بههرای   

مخالفاس یفظ بقا  لقا کرد. به نظر مها رسهد دولهت    

سورره بعد از  ثهیهت منهاطق  حهت کنتهرل خهود در      

اطرات دمشق و مناطقا مانند  دمر  و چاکسهازی آنهها   

به  دررب ادلب را بهه انهواس جنهگ بهزرا نههارا بها       

کنهد. منهاطق   گروبهای معارو و  روررسهتا  عررهف   

شرقا  حت  سل  داا  مانند الرقهه نیهز بهه انهواس     

ابدات نهارا دولت سورره برای کنترل کام  سرزمین 

 سورره مد نظر خوابند بود.

سوم ارن ه موفقیتهای نظاما دولت و چیدا شهدس  

چشم اندازی برای چارهاس جنهگ مها  وانهد نیروبهای      

بیشتری را برای  حقق بدت چاراس جنهگ بها اولورهت    

قورت دولت مرکزی  جویع کند. در یالا که بحهراس   

سورره بزرنه بای و  هدردام محتلفا را بهرای مهردم   

سورره، کشوربای منطقه و یتا بازرگراس بین الوللها  

ارجاد کرده است و موازنه نسها مهانع از  وافهق شهده    

است، اکنوس ومعیت جدرد ما  وانهد بااه  گهرار     

ره و بهازرگراس  بیشتر مهردم و گروبههای داخلها سهور    

خارجا به گزرنه  هام سازی در چر و دولت مرکزی به 

 انواس گزرنه محتو  و قاب  دسترس  ر شود.

مسههاله چهههارم  هها یر آزادی یلههب بههر رور ههرد  

بازرگراس خارجا بحهراس در سهورره اسهت. مهوتهررن     

 ا یر در ارن ارصه  افهزار  بو هاری و  فهابم بهین     

رونهد جدرهد سیاسها    ارراس و روسیه برای چاره گذاری 

برای یه  بحهراس و  ا یرگهذاری جهدی  هر در نتهارب       

بحههراس اسههت. بههر چنههد کههه از گذشههته درههدگابهای 

مختلفا در خووا ایتوال افهزار  اختالفهام بهین    

مس و و  هراس در خووا بحراس سورره وجود داشته، 

ای  اما به نظر ما رسد آزادی یلب  بهه انهواس  جربهه   

اررههای دو طهرت در ارهن    موفق  ا یر مثهتها بهر بو   

یوزه دارد. مون ارن ه چیوسهتن  رکیهه بهه طرفههای     

روس و اررانهها در مههذاکرام و اههدم مخالفههت صههررح 

 -آن هارا  - ههراس  -امرر ا با  الشهای چهارجانهه مس و

دمشق برای ی  بحراس بسیاری از معهادالم سیاسها   

گذشته را  غییر ما دبد. در ارن چههارچوب بهه نظهر    

زار  جهدی یوارتههای موهر از دولهت     ما رسد با اف

اسد،  ا یرگذاری کشهوربای اربها خلهیب فهارس بهر      

بحراس سورره به شدم در یال نهزول اسهت. بهر ارهن     

 هواس شه      اساس نتارب خارجا جنهگ یلهب را مها   

گیری روند سیاسا منطقه ای و بین الوللا نهورن بهه   

 نفع دمشق در بحراس سورره دانست.

 گیری نتیجه

ما  واس به انواس نقطه اطفا مهم در را آزادی یلب 

بحراس سورره دانست. نقطه اطفها کهه بااه   غییهر     

بسیاری از موازنه بای نظاما و سیاسا به نفع دولهت  

دبا به ذبنیتهای جدرهدی بهرای چارهاس     و یتا ش  

بحراس شده است. با ارن یهال ارهن  حهول برگهز بهه      

منزله چاراس جنگ در ارن کشور نیسهت. چراکهه بنهوز    

خالفاس مناطق مختلفا را در اختیار دارند و برخا از م

بازرگراس خارجا با ایساس خسارم از ارهن  حهول در   

جستجوی فرصتهارا جدرد برای  غییر اوماع بستند. 

بر ارن اساس در یالا که دولت سورره و متحدرن آس 

ابت ار او  را در روندبای نظاما و سیاسا در دسهت  

صت و ظرفیت بزرگا  لقها  دارند و آس را به انواس فر

ما کنند، به بوین نسهت برای یه  بحهراس و چارهاس    

رو   دادس به آس وظارف و مسئولیتهای دشواری را چی 

دارند. در واقع برندگاس جنگ یلب نیازمند آس بستند 

که بهتررن و جامع  ررن ابت ارام سیاسا را برای ی  

ا بحراس ارائه داده و بازرگراس مختلف داخلها و خهارج  

را در طریهای سیاسا جدرد مشهارکت دبنهد و ارهن    

مومواا است که با  وجه به  عدد بازرگراس و اختالت 
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منافع دشوار است. بر ارن اساس چگونگا بهره گیهری  

از منههافع آزادی یلههب در ارصههه سیاسهها مهوتههررن 

 مساله چی  روی دولت اسد و متحدرن آس است.

آس در ارصه نظاما نیهز دولهت سهورره نیازمنهد     

است که مون  ثهیت منهاطق  حهت کنتهرل خهود و     

موانعت از اقهدامام  ههاجوا گروبههای معهارو بهه      

 ههدررب بههه کههاب  قههدرم و منههاطق  حههت  سههل    

معارمین اقدام کند. در ارن چهارچوب ارجاد ش ات و 

جههذب  و خلههع سههالح برخهها گروبههها بهها روشهههای  

مذاکرا ا و یداق  ساختن بزرنه با و اقدامام نظاما 

یت ما رابد. مون ارن هه  عررهف چهارادارم جدرهد     ابو

ف ری و سیاسا برای اجوهاع در خوهوا گروبههارا    

مانند فتح الشام به انواس گروبا  روررستا در ارصه 

بین الوللا ما  واند به  سههی  رونهد نظهاما کوهک     

 کند.  


