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 همقدم

دیگر بهه ییییهی      سوریه شرایط نبرد بر روی زمین

سابق نیست و شفاف شین صف آرایه  نگرانه   ها را    

داده درباره امکان آغاز نبرد بزر تر در سوریه افهزای   

به واسطه برقراری آت  بس دولهت   طرف یک از. است

 ا  روه مسلح و ییشروی نیرو ای دولته    سوریه با ده

با یشتیبان  زمین  و  هوای  ایهران و روسهیه بهر روی     

در جهت ا یاف تهران، دمشهق   مثبت  تغییراتزمین 

و مسکو رخ داده است امها از سهوی دیگهر بها افهزای       

اقیامات نظام  آمریکا بر علیه دولت سهوریه، ماایهت   

تسههلیتات  واشههنگتن از نیرو ههای  ههردی و م الفههان 

سوری و نزدیک شین به لتظهه از بهین رفهتن دیهوار     

 و متتهی دمشهق   نیرو های دو جبهه  بین داع مایل 

فان، این بیم م  رود  ه م الفان سهوری  مامیان م ال

م  تواننی  اه توان خود را علیه دولت دمشق به  هار  

 یرنی و در این صورت زمان انت اب دشوار برای دولت 

سوریه، ایران و روسیه در سوریه فرا خوا ی رسیی. این 

سناریو یرس   ای مهاه  را بهه وجهود مه  آورد از     

ای خهود را بهه   جاله اینکه آیا جنگ بها تروریسهم جه   

جنگ رو در رو بین دو طرف مامیان و م الفان دولت 

سوری خوا ی داد؟ و موضع روسهیه در قبهاآ آن  هه    

خوا ی بود؟ ایران برای یر یز از وارد شین بهه جنهگ   

 های آن  هه    با آمریکا در سوریه و یها  ها    زینهه   

 را برد ای  بایی ات اذ  نی؟

بر این اساس گزارش حاضر ضممن بررسم    

رکات جدید آمریکا در سوریه، مواضع روسیه تح

در اینباره را ارزیاب  نموده است؛ موضموی  کمه   

گیری روند جدیمد در بحمرا     تواند در شکل م 

 سوریه موثر باشد. 

 تحرکات جدید آمریکا در سوریه

 مشه    سهوریه  در را خود ا یاف ظا را آمریکای   ا

 هوای    تیارک زمین  و ماهتت  ه  اراه با  انی  رده

 .  باشی م 

 نیرو ههاید نههی اسههت رار  ( شههوا ی نشههان مهه 1

تنهها بهرای    اردن خهاک  درو متتیان   آمریکا زمین 

 معههار  نیرو ههای ماایههت آموزشهه  و لکسههتیک  از

نیست، بلکه برای مفظ و بهبود موقعیت  سوری مسلح

امتااال واشنگتن در ماآ تیارک م یمات طهر  ب در  
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 از 1« یاهار  » موشهک   سیستم انت اآسوریه است. 

ایکهاد    به نظر م  رسهی در راسهتای   2سوریه به اردن

 3است.انکام شیه  این ب   سوریهمنط ه ای امن در 

ایکاد این منط ه امن نیز در  هل در جههت عالیهات     

 توان بر آن عنوان شود  ه م    ارزیاب  م طرمشین 

شهامل   ذاشهت  هه    اربنی امنیت  در شرق سهوریه  

  سوریه  ایهون  تیمر و مناطق شرق صترای سوریه،

 .دشو استان دیرالزور م 

از زمان به قهیرت رسهیین دونالهی ترامه  در     ( 2

آمریکا، واشنگتن  فت متاوله تسلیتات  برای  رد ا 

صههرف نظههر از اینکههه  رد هها  4ارسههاآ ناههوده اسههت.

نیرو ای موثر زمین  در جنگ علیهه داعه   سهتنی،    

برای این اقهیام  اانهه     ای آمریکا درباره علل و انگیزه

 ههای زیههادی وجههود دارد. یکهه  از مهاتههرین     زنهه 

امهیا     ا توافق واشنگتن بها  رد ها، دربهاره     امتااآ

 ه با تثبیهت   یایگاه  ای نظام  در شااآ سوریه است

توانی  مضور آمریکا در جنوب شرق  و شرق سوریه م 

به معنای متاصره مناطق تتت  نترآ دولهت سهوریه   

 .باشی

                                                           
 تها  توانی م   ه است انیاز موشک بار با  امیون یک  یاار ، .1

 . نی منهیم را ا یاف  یلومتری 3۰۰ شعاع

 ه بر فهراز ایهن منط هه تها       ای  نیرو ای ائتتف در اعتمیه .2

شاا وارد یک منط ه امهن  »نویسنی:   ننی، م  شهر تنف ر ا م 

ایی، این یک تکاوز است و نیرو های مها در برابهر آن اقهیام      شیه

 «خوا نی  رد.
See more: http://www. foxnews.com/ world/ 
2017/06/14/un- investigators-syria- de-escalation-

has-limited-effects.html 

3  . See more: https://www.ft.com/content/fa143fe6-

55aa-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2?mhq5j=e2 

  های  موشهک   ها،  خاپهاره   ها،  زر پوش ماننی  ای  ست  .4

 و خود هار  نیاه و خو ار  ای تفنگ بزرگ، تیربار ای مرارت ،

 است شب در دیی  ای دوربین

م الف سوری  ازمان یرو ای آموزش دییه ن( 3

)نزدیک  دمشق( بها دولهت   یا سویاستان درعا و  دودر 

سوریه در ماآ نبرد  ستنی و از سوی د ر در رقهه بها   

 ننهی.   این نیرو ا برای تسهلط بهر داعه  رقابهت مه      

تسلط این نیرو ا بر استان  ای درعا و سوییا با توجهه  

توانی ضان اینکهه   م با اردن  آنها مرز ای مشترکبه 

ماایت لکسهتیک  آنهها از سهوی آمریکها را شهیت و      

علیهه یایت هت سهوریه     جهیی  تهییهی سرعت بب شی، 

 .خوا ی بود

( از زمان روی  ار آمین دولت ترام ، نیرو ای 4

آمریکای  به دفعات بهه مواضهع دولهت سهوریه مالهه      

 بهه  آمریکها  ارته   مالهه د هی   انی،  ه نشان م   رده

در ماه آوریل تصهادف  نبهوده و    شعیرات  وای  یایگاه

آغاز یک سلسهله اقهیامات برنامهه ریهزی شهیه بهرای       

 تضعیف دولت سوریه است.

در منط ههه و  واشههنگتناخیههر اقههیامات در  ههل 

به مواضع دولت  سوریه ما   از  آمریکا ماتت ارت 

بهه نفهع   تتش آمریکا بهرای تغییهر موازنهه در سهوریه     

 آته  بهس   ع توافهق  هر نهو    هردن  خنث  وم الفان 

باشی  ه در غیاب آمریکها   )آستانه( و طر  سیاس  م 

امری  ه م  توانهی   ای اخیر منع ی شیه است.  در ماه

( یها صهتنه نبهرد بهه     1دو ییامی اساس  داشته باشی؛ 

جنگ مست یم مامیان سهوریه و م الفهان آن تبهییل    

( در صورت باز شت به میز مذا رات، م الفهان  2شود 

 قیرت قرار داشته باشنی. اسی در موضع

 ضع روسیهاموارزیاب  

 توسهط  سهوری  22-سهوخو  جنگنهیه  سرنگون  یس از

، رقهه  شههر  جنوب  یلومتری 3۰ در آمریکای  ائتتف

 ها  هم وا ههن  سیاسه  داشههته و  هم  شههیار      رو 

 خارجههه امههور وزیههر الوروف، سههر   نظههام  دادنههی. 

http://www/
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 را سهوری  جنگنیه  ردن سرنگوندر اظهارات   روسیه

و  خوانی « ا تروریست از ماایت و تکاوز ارانه عال »

 امتهرام  سهوریه  ارض  تاامیت به خواستاز واشنگتن 

 اینین اعتم  رد  روسیه . نی رعایت را آن و بگذارد

 بههرایرا  آمریکهها بهها نظههام  نامههه تفهها م اجههرای ههه 

 نهی و    نین مهوادث  متوقهف مه     وقوع از جلو یری

  واییاا های    اه  شور آن  وای  نیروی رد  تهییی

 در روسهیه   هوای   نیهروی  عالیهات   منط هه  در  ه را

اما یس  5.داد خوا ی قرار  یف باشنی، تردد در ،سوریه

 ر ههسدر  فتگههوی تلفنهه  بهها    الوروفاز تتههوالت 

خود ضان اعهتم آمهاد      آمریکای   اتای تیلرسون

برای مذا ره با آمریکها دربهاره متور های  ونها ون از     

 موضوع سوریه و او راین، اعتم  هرد مسهکو در  جاله 

 بهرای  شهیه  ارائهه  ییشهنهاد  بهه  واشنگتن یاسخ انتظار

 6.است  شور دو روابط بهبودی

در واقع مکاوع مواضع مسکو در قبهاآ تتهوالت   

د ی روسیه از تتر ات نظهام  آمریکها    اخیر نشان م 

 ها   در سوریه نگران است اما بهه دنبهاآ تشهییی تهن     

 نیست.

رسی وا ن  اولیهه روسهیه بهه سهاقط      ر م به نظ

شین جنگنیه روس  ارت  سوریه، اقهیام  تها تیک    

با دو  یف بود؛ اوآ اینکه به طهرف سهوری اطاینهان    

د ی  ه از این اقیام آمریکا اطتع  نیاشته و از سهوی  

دیگر مانع اقیامات  اا نگ نشهیه ائهتتف آمریکهای     

تبییل جنهگ  مانع از  در سوریه شیه و به عبارت دیگر

علیه تروریسهم بهه جنهگ رودرروی سهوریه و آمریکها      

 شود.

                                                           
5  . See more: https:// ir. sputniknews. com/ us/ 
201706192605987/ 

 . قابل مشا یه 6
http://www.irna.ir/fa/News/82574503/ 

 خبر هزاری این در مال  است  هه اوایهل ئوئهن    

 ایکهاد  برای روسیه و آمریکا م فیانه مذا ره از رویترز،

بهر   داد. خبهر  سهوریه  جنهوب  در تهن    ا   منط ه

 یهک  ایکهاد   ها  آمریکهای   اسا  این اخبهار ییشهنهاد  

 بنها  آستانه اسهت.  فراینی از خارج تن   ا   منط ه

 آلکسهانیر ) طهرف  دو ویژه نااینی ان ، ا  زارش براین

 طهرف  از راتنه   مایکهل  و روسهیه  طهرف  از الورنتیوف

 های    فتهه  ظهرف   شهور  دو دیگر  ای م ام و( آمریکا

 یکهییگر  بها  اردن یایت هت  در بار دو  م دست ، ذشته

 صهورت  و و های   فهت  شهود،  م   فته .انی  رده دییار

 مهرزی  خطوط تعیین برای م یمات  مذا رات   رفته،

 در واقهع  درعا استان در تن   ا   منط ه به مربوط

بهوده   جوالن  ای بلنیی مرز در قنیطره، و اردن با مرز

   7.رود این مذا رات ادامه یابی وامتااآ م 

به یبارت دیگمر آنهمه از مومموو مواضمع     

روسمیه در ببمات تحرکمات آمریکما در سمموریه     

شود این است که در حال  که دولت  استنباط م 

ترامپ در داخل آمریکا به شمدت در رابهمه بما    

خواهد به  روسیه زیر فشار برار دارد، مسکو نم 

 ها از طرفه     رو  ها با واشمنگتن بیافزایمد.   تنش

 ننهی و    ا را دنباآ م   ای دوجانبه با آمریکای  رایزن 

ی بهرای بهبهود    ای جییه  از سوی دیگر به دنباآ  اناآ

مناسبات با واشنگتن  ستنی.  بهه  هر مهاآ بهه رغهم      

 ها در    ای جییی آمریکا علیه روسیه،  اکهاری  تتریم

 های بهرای    موضوعات   ون او راین به عنوان درییهه 

 ا   فشار ای اقتصادی واشنگتن علیه مسهکو روی  

 ا بیشهتر بهه دنبهاآ مهل و      میز قرار دارنی. البته رو 

ای   ای منط هه  به  ستنی اما بترانفصل مسایل دوجان

                                                           
7  . See more: https://www.reuters.com/article/us-

mideast-crisis-syria-deraa-idUSKBN1902HR 
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 ای مسکو در این رابطه  اربرد دارنهی.   به عنوان  ارت

ضان اینکه دوستان مشترک آمریکا و روسیه، به ویژه 

تواننی به نزدیک سهاختن واشهنگتن و    اسرائیل نیز م 

 مسکو   اک  ننی.

 بندی جمع

رقابت برای تسلط بر شهر تنف، یهک شههر سهوریه در    

 ای  ذشهته، تنهها یهک ناونهه از      ر  فتهمرز عراق، د

رقابت جییی نیرو ای رقیب در سوریه برای تسلط بهر  

شرق این  شور نیست، بلکه نشانه آ ا   دو طهرف از  

اما نزدیک شین به یک رویاروی  اجتناب نایذیر است. 

 ههای غیرقابههل انکههار آن، بایههی   بهها توجههه بههه  زینههه 

روی   اسهته و  را برد ای  ات اذ  رد  ه از امکان رویا

بهانه و توجیه آمریکا برای میاخلهه نظهام  بیشهتر در    

سوریه را از واشنگتن بگیرد. بهر ایهن اسها  بهه نظهر      

 رسی ایران بایی این تیابیر را در نظر داشته باشی؛ م 

حمایت دیپلماتیک از راهکار سیاسم  و  ( 1

برجسته نمود  آ  )به رغم دنبات نمود  برناممه  

شرایط  نون  و  ر روی زمین( ؛ها و اهداف نظام  ب

ماایت آمریکا از م الفان امتااال نشست یهی  رو در  

آستانه را تضعیف خوا ی  رد، مگر اینکه روسیه، ایران 

 و تر یه ابتکار جییی طرام   ننی.  

 ای الزم برای تتوآ مثبت  روسیه و تر یه انگیزه

 ای سیاس  ییرامون سهوریه را دارنهی. ا هر     در رایزن 

 ا با آمریکا است و بر  سیه به دنباآ  ا   تن  ه رو

این اسا  در جستکوی را کهاری بهرای  اها نگ  و    

 اکاری با آمریکا در موضوع سوریه است، با این ماآ 

بسیار تاایل دارد  ه نشسهت آسهتانه موف یهت آمیهز     

باشی. از سوی دیگهر تر یهه نیهز بهه دلیهل نگرانه  از       

ماایت تسلیتات  از اقیامات آمریکا در سوریه به ویژه 

 های    رد ای سوریه، طبیعتا اینبار نسبت بهه نشسهت  

سیاس  ییرامون سوریه از جالهه آسهتانه و ئنهو نگهاه     

رسی  تری بایی داشته باشی. در مکاوع به نظر م  جیی

ایران نیز در اینباره بایی جییت بیشتری داشته باشی و 

در این راستا تسا ل بیشتر نسبت به دعوت آمریکا بهه  

توانهی مهیاقل بهه شهکل تها تیک        نشست آستانه م 

  اربرد داشته باشی.

حمایت از ابتکار نو بمرای شمکل گیمری     (2

مکانیزم جدید برای مبارزه بین الملل  با دایش؛ 

بهرد از داخهل خهاک     موشک بالسهتیک میهان   6یرتاب 

اقههیام بسههیار  ایههران بههه مواضههع داعهه  در سههوریه، 

ارت های یرسهتیژ    وشانیانه و موف یت آمیهزی بهرای   

ای و وجهه ایران در مبارزه با تروریسم بهود. بهه    منط ه

 های یککانبهه    رسی عتوه بر ابتکار ا و  زینهه  نظر م 

تر است تههران   ایران در امر مبارزه با تروریسم، مناسب

الالل   ای و یا بین اعتم  نی از ایکاد یک ابتکار منط ه

ی خها   برای مبارزه جاعه  بها تروریسهم و در معنها    

 نهی  هه ایهن ابتکهار      داع  در سهوریه اسهت باآ مه    

توانی از درون نشست ییشهرو در آسهتانه و یها ئنهو      م 

 بیرون آیی.

در  افزایش رایزن  با متحدا  در سموریه؛ ( 3

 ها،    های جییهی بها رو      این ماآ بایهی در رایزنه   

 ای روسیه برای ماایهت از آزادسهازی منهاطق     انگیزه

از  نتهرآ داعه  را افهزای     شرق  و مر زی سهوریه  

داد. تار ز بر مبارزه با داع  در این مناطق و یر یهز  

 ا و امکانات آمریکا  از برخورد با آمریکا، م  توانی بهانه

برای ایکاد  اربنی امنیت  در شرق سهوریه را خنثه    

  نی.

واگذاری تحرکمات زمینم  در مرزهمای    ( 4

تهتش نیرو های   شرب  سوریه به حشد الشمبب ؛  

یالشعب  عراق برای قطع  اناآ ارتباط  داع  در مش
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عراق و سوریه، ا ر  ه با وا ن  آمریکها مواجهه شهی،    

اما این وا ن  به دلیل وجهه مشروع   ه این نیرو ا 

در جنگ علیه داع  در منط ه و جهان دارنی،  نیان 

شههییی نبههود. در واقههع مضههور مشیالشههعب  در ایههن  

ترنهاتیو بهرای سهپاه    توانی یک نیهروی آل  منط ه نیز م 

مورد ماایت ایران در سوریه باشی  ه در مسیر اجرای 

 ههای آمریکههای  در ایههن نامیههه  ههال  ایکههاد   طههر 
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