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فلسفھ حضور ایران در سوریھ 

صحنه تحوالت سوریه، زمینه مساعدی را برای برجستگی عینی اهداف و منافع ملی ایران در قبال تحوالت 

بین المللی و منطقه خاورمیانه فراهم ساخته است.در عین حال این سوال پیش می آید که چرا منافع ملی 

ایران ایجاب می کند که از سوریه حمایت کند؟ برای پاسخ به این پرسش می توان از دومنظر به این قضیه 

نگاه کرد.      

ابتدا از این منظر که سوریه تنها کشور عربی بود که در اوج اتحاد عربها در پشت صدام،در جنگ هشت ساله، 

عراق علیه ایران، به حمایت ما برخواست و در اوج مظلومیت و محاصره اقتصادی ایران در جنگ تحمیلی 

این سوریه بود که بخشی از تسلیحات ما را به صورت غیرمستقیم تأمین می کرد، در این زمان سوریه قصد 

داشت ضمن حمایت از ایران، نظر بدبینانه کشورهای عرب منطقه خاورمیانه را از ایران مالیمتر سازد و 

خصومت ها را نیز کمتر نماید.          

عالوه بر آن رفتار سوریه باعث شد  که عربها نتوانند جنگ را عربی ـ ایرانی کنند چرا که ما در درون 

اعراب یاری گیری کرده بودیم. این سیاست سوریه در طول هشت سال دفاع مقدس ثابت بود و فوائد زیادی 

برای جنگ ما داشت. همچنین رقابت حزب بعث سوریه با حزب بعث عراق نیز دلیل دیگر به شمار می رود. 

رییس جمهور وقت سوریه حافظ اسد در سال 2891 و در طی جنگ ایران و عراق به حمایت از ایران 

پرداخت. به این صورت که یک خط لوله اصلی نفت عراق به مدیترانه با ظرفیت انتقال روزانه 500 هزار 

بشکه نقت را مسدود کرد تا باعث کاهش درآمد دولت صدام حسین شود. در پی این اقدام سوریه، عراق نیز 

در اقدامی تالفی جویانه کمکهای مالی و نظامی خود را به مخالفان حضور نظامیان سوری در لبنان بیشتر 

. کرد

از دیدگاه منافع ملی چنین برآورد می شود که حمایت از سوریه به دالیل زیر می تواند باشد:

سوریه تنها کشور عربی است که در خط مقدم مبارزه با صهیونیست ایستاده است و پیمان صلح با -2

تاکنون در جنگ سرد  2899ف اردن و مصر( سوریه و اسرائیل از ها را امضاء نکرده است )برخال صهیونیست

..            برند و این رفتار سوریه یعنی بازی در پازل جمهوری اسالمی ایران به سر می

ی دارد و کلدوم اینکه به جهت جغرافیائی کشور لبنان وسعتی به اندازه استان چهارمحال و بختیار-1

مساحت نوار غزه به اندازه شهر تهران نیست لذا اشراف صهیونیستها از جهت اطالعاتی و هوایی و امنیتی 

براین دو منطقه کوچک قطعی است.بنابراین سوریه عقبه مقاومت است و فروپاشی نظام سوریه یعنی قطع 

پیروزی صهیونیستها و آمریکا بر تنها کشور  رابطه ایران با عقبه مقاومت در لبنان و فلسطین و نتیجه آن یعنی
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.. عربی که همچنان به مقاومت معتقد است

سومین نکته حمایت ایران از سوریه چنین می تواندباشد که عالوه بر آن مالحظه دیگر نیز مد نظر -3

نماید در سوریه حاکم شود، معتقد به مقاومت و  ایران هست. اگر جریانی که تالش می جمهوری اسالمی

توانیم با آنان کار کنیم.  حمایت از مقاومت باشد طبیعتاً حمایت از دولت سوریه نیز کمرنگ خواهد شد و می

.اینگونه نیست و آتش زدن پرچم ایران و حزب اله در سوریه نشان داد که« اله ال ایران الحزب»اما شعار 

جنگد سلفی است و مورد حمایت عربستان چهارمین نکته دیگر اینکه جریان مسلحی که در سوریه می-4

سعودی و آمریکاست. حاکمیت این جریان در سوریه یعنی ظهور یک طالبان دیگر در منطقه و فوران تنفر 

د شد عالوه بر این نظام جمهوری ضد شیعی که هم شامل حال عراق، ایران و علویان حاکم در سوریه خواه

..        اسالمی معتقد به اصالحات در سوریه است

سوریه را قبول نداریم و از اصالحات داخلی )بدون فشار  در  ذکر این نکته الزم است که ما نظام تک حزبی

کنیم و دولت سوریه این امر را شروع نموده است، آنچه در سوریه  غرب و صهیونیست و عربها( حمایت می

..       گذرد یک جنگ مسلحانه است می

مردمی باشد قطعاً مشکلی نخواهد بود و دولت اسد تحمل آن را دارد، مخالفان دولت  ها اگر راهپیمائی

سوریه مسلح هستند، به طوری که می توان گفت، قطر و عربستان حمایت مالی می کنند، ترکیه مرزهای 

کیه خود را برای عبور و مرور تروریستها باز گذاشته است، آمریکا و اسرائیل نیروهای تروریست را در تر

..            آموزش می دهند تا با حضور در سوریه به عملیات های تروریستی دست بزنند

بنابراین برای ایران حمایت از حفظ نظام سوریه، برای خوش خدمتی به این نظام نیست که برای اهداف 

 به دست اسد  خواهند ها است، غربیها و عربها نمی نیستدیگری است و آن استمرار مقاومت در حاشیه صهیو

..         امنیت ببرند شورای به را وی بتوانند تا بزند اصالحات

ه مسئله سوریه یک مسئله صرفا داخلی نیست و چنین به نظر می رسد که منافع ملی ایران ایجاب می کند ک

 .از سوریه دفاع نماییم، کشور ایران و مردم ایران همیشه پایبند به حفظ منافع ملی خود بوده اند
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  :شهید سجاد طاهرنیا

 متولد رشت بود و از پاسداران گیالنی در حین عملیات مستشاری برای دفاع 

 از حرم اهل بیت )ع( در سوریه در مقابل تکفیری ها و تروریست های داعش 

 به شهادت رسیده است. شهادتش یك روز پس از عاشورای ٤۴۳١آبان  ۴در روز 

 با حضور گسترده مردم رشت ٤۴۳١آبان  ۷حسینی واقع شد و پیکرش در روز  

 د. این شهید بزرگوارتشییع و در گلزار شهدای تازه آباد این شهر به خاك سپرده ش 

 .موقع شهادتش، یك دختر یك ساله و یك پسر بیست روزه داشت که هرگز موفق به دیدار پسرش نشد 

 :شهید سیداسماعیل سیرت نیا

 در رشت متولد شد. از پاسداران گیالنی بود که در حین عملیات ٤۴1۷او در سال 

حلب سوریه به ضرب مستشاری برای دفاع از حرم اهل بیت )ع( درحومه شهر  

به  ٤۴۳١آبان  ٤6سپس در روز  گلوگه تك تیراندازان تکفیری داعش مجروح و

شهادت رسید. او از پاسداران سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران و از فعاالن 

 فرهنگی رشت به شمار می رفت که در عرصه مقابله با جنگ نرم نیز فعال بود و

پیکرش صبح روز  .تالش های زیادی را برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت به مردم رشت انجام داده بود 

آبان در تهران تشییع شده و سپس برای تشییع و تدفین به رشت برده شد و بعد از اقامه نماز  ٤۱دوشنبه 

 .توسط آیت اهلل سیدمجتبی رودباری در گلزار شهدای تازه آباد رشت مدفون شد

  :شهید حامد کوچک زاده

رشت قرار داشت که در هر جایی که  فرهنگیاو در زمره بچه های متدین و فعال 

 پاسداران کار خوبی در حال برگزاری بود حضور می یافت و کمك می کرد. او از

گیالنی است که به صورت داوطلبانه و در قالب چند گردان برای دفاع از سرزمین 

 اهل بیت راهی کشور سوریه شده و در حال جنگ با داعش وهای اسالمی و حرم 

 .در سوریه به شهادت رسید ٤۴۳١بهمن٤۴پروردگان آمریکا بودند. در روز  دست 
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 :ماکلوانی مسافر سعید شهید

 به همراه ٤۴۳١بهمن  ٤۷او از جوانان اهل شهرستان صومعه سرا بود که در 

 عده ای از پاسداران تیپ عملیاتی میرزاکوچك خان لشکر قدس گیالن برای  

 فروردین ٤١دفاع از حریم اهل بیت به سوریه اعزام شد. شهید مسافر در روز 

 در هنگام عملیات مستشاری در اطراف شهر حلب سوریه به همراه ٤۴۳1 

 ام شهادتتعدادی از رزمندگان حزب اهلل لبنان به شهادت رسید. وی در هنگ

 .سال داشت ۴۳ 

 : رضیجمال شهید 

 بهمن ٤۷شهید رضی از پاسداران اهل شهرستان آستانه اشرفیه بود که در 

 به همراه عده ای از پاسداران تیپ عملیاتی میرزاکوچك خان لشکر قدس ٤۴۳١ 

گیالن برای دفاع از حرم اهل بیت به سوریه اعزام شد. شهید جمال رضی در روز  

 در هنگام عملیات مستشاری در اطراف شهر حلب سوریه ٤۴۳1فروردین  ٤١

 به همراه تعدادی از رزمندگان حزب اهلل لبنان و در کنار شهید سعید مسافر 

 سال داشت و دو فرزند پسر ۴1به شهادت رسید. وی در هنگام شهادت  

 .ساله از او به یادگار مانده است ٤۱و  6 

  :شهید محمدحسین عطری

 در خانواده ای گیالنی متولد شد. این شهید بزرگوار حین ٤۴1١او در سال 

 عملیات سپاه پاسداران در سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب )س( و به  

 به درجه رفیع شهادت ٤۴۳۱خرداد  ٤6دلیل اصابت ترکش خمپاره با وی در روز 

 در رشت و اقامه نائل آمد. پیکر این شهید بزرگوار را بعد از تشییع باشکوه 

 نماز توسط آیت اهلل سیدمجتبی رودباری، در سلیمان داراب رشت در جوار مزار

 .روحانی شهید میرزاکوچك جنگلی به خاك سپرده شد 
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 :بر خوشه فرهاد شهید

 در خراط محله کوشالشاه از توابع شهرستان ٤۴6۳شهید خوشه بر در سال 

 لنگرود متولد شد. این شهید بزرگوار حین عملیات سپاه پاسداران در روز 

 در سوریه به شهادت رسید. او سومین شهید گیالنی ٤۴۳۴اسفند  ٤۳ 

 های شریف حضرات معصومین )ع( است که برای دفاع از حرم« مدافع حرم» 

 در سوریه و عراق به شهادت رسیده است. پیکر این شهید بزرگوار با حضور 

 گسترده مردم در شهرستان لنگرود گیالن تشییع و در گلزار شهدای این شهر

 .به خاك سپرده شد 

  :شهید حبیب روحی چوکامی

 متولد شد. او از ٤۴6٤او در روستای چوکام از توابع خمام در سال 

 پاسداران گیالنی بود که برای دفاع از حرم اهل بیت عازم سوریه 

به دست گروه تکفیری داعش به  ٤۴۳١آذر  ٤۱شده بود و در روز  

 .شهادت رسید. پیکر این شهید در گلزار شهدای چوکام دفن شد

  :شهید سجاد عفتی

 در کوچصفهان به دنیا آمد. در نوجوانی به همراه ٤۴6١او در سال 

 نواده اش به شهریار نقل مکان کرد. او از بسیجیانی بود که برایخا 

 ۱۳ع( عازم سوریه شده و در روز یکشنبه )دفاع از حرم اهل بیت  

 مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسگری )ع( به ٤۴۳١آذر  

 شهادت رسید. پیکر این شهید ظهر جمعه با حضور گسترده  

 هریار تشییع و در گلزار شهداینمازگزاران در مصالی نماز جمعه ش

 .کهنز به خاك سپرده شد 
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شھید جھانگیر جعفری نیا: 

متولد ۳ شھریور ۱۳۵۷ و از پاسداران اھل طالب آباد انزلی و دارای مدرک فوق 

دیپلم، بود. شھید جعفری نیا فرمانده دلیر و شجاع گردان تکاوران (صابرین) لشگر 

عملیاتی ۱۶ قدس گیالن بود کھ پس از ماھھا حضور در خاک سوریھ و مقابلھ با 

گروھھای تکفیری بھ فیض شھادت نایل آمد.او در عملیات آزادسازی نبل و الزھرا کھ 

رزمندگان گیالنی در آن درخشیده بودند بھ درجھ جانبازی نائل شده بود و بعد از انتقال 

بھ ایران با ھمان مجروحیت در مراسم تشییع شھید مھدی کوچک زاده شرکت کرد.او 

برای آخرین بار در تاریخ ۲۹ اردیبھشت امسال برای انجام ماموریت مستشاری بھ 

سوریھ اعزام شده بود کھ ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ در آستانھ ماه مبارک رمضان، در اطراف 

شھر حلب سوریھ بھ شھادت رسید. از وی دو دختر ۱۰ سالھ و ۱۶ سالھ بھ یادگار 

مانده است.

شھید حسینعلی پورابراھیمی:
 متولد ۱۳۵۰ از آستانھ اشرفیھ در ۱۴ خرداد در روستای الحمره در اطراف 

شھر حلب سوریھ مجروح شد و بعد از چند روز در ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ در دفاع 
از حرم اھل بیت بھ شھادت رسید. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این شھید 

مدافع حرم گیالن صبح روز دوشنبھ ۲۴ خرداد در میان خیل عظیم مردم از 
مسیر پل عراق تا گلزار شھدای تازه آباد رشت این شھر را با سر دادن 

شعارھایی چون «کلنا عباسک یا زینب» و «لبیک یا حسین» طی کردند و در 

ھمان گلزار بھ خاک سپردند. از این شھید بزرگوار دو فرزند پسر بھ یادگار 
مانده است.

سردار شھید جواد دوربین:
متولد ۱۷ فروردین ۱۳۴۶ بود. شھید دوربین از سال ۵۸ 

بھ عضویت سپاه درآمد و از چھره ھای فعال سپاه انزلی 
بود کھ تا سمت جانشینی سپاه آنجا ارتقا یافتھ بود. شھید 
دوربین با اینکھ در سال ۱۳۸۹ از سپاه بازنشستھ شده 

بود ولی در ۱۷ فروردین امسال بھ صورت داوطلبانھ عازم 
سوریھ شد و در حملھ تروریستھا بھ خان طومان در روز 

۱۷ اردیبھشت ۱۳۹۵ بھ شھادت رسید. از این سردار 
سرافراز سھ پسر و یک دختر بھ یادگار مانده است.
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  :شهید سید احسان میرسیار

اهل روستای بارکوسرای الهیجان بود که از بسیجیان پایگاه حضرت  میرسیارشهید 

حر زیباشهر قرچك بوده است و در کارنامه خود مبارزه با گروهك پژاك را نیز 

داشت. او یکی از رزمندگان گیالنی جزو نیروهای صابرین سپاه حضرت محمد رسول 

سوریه  در مستشاری های درگیری در ٤۴۳١اهلل تهران بزرگ بود که در بهمن ماه 

ه اسارت نیروهای تکفیری در ب وی که شد می تصور مفقوداالثر شده و پس از آن

های انجام شده، شهادت وی  ماه و بررسی ۱آمده است. ولی بعد از گذشت حدود 

شود که نیروهای تکفیری  می تصور و نیست دسترس در وی . البته تاکنون پیکرشد تایید ٤۴۳١بهمن  ۱٤در روز 

 .فرزند دختر به یادگار مانده است ۴این شهید بزرگوار  از. اند درآورده خود اختیار رادر شهید این رپیک

حقیقتًا هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر 

گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند.

یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه 

بـه شـهادت رسـیدند.امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی 

مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... 

اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می 

جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از 

کشـور، ملت، دیـن، انقالب اسالمی فـدا کردند.امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت 

بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش 

نمی شـود.

پایگاه مقاومت و انجمن اسالمی شهدای شرکت صنعتی پارس خزر 
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