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  چكيده

هاي بازسازي مناطق مخروبه را تأمين كند، تواند هزينهنمي ،دولت ورشكسته و درگير در بحرانيك عنوان دولت سوريه به
در شرايط كنوني كه داعش به پايان كار  .نمايدمي ضروري ،براي بازسازي اين كشوري ديگر مشاركت كشورهارو ازاين

سياسي و ، اشتراكات فرهنگي نيزو  سوريهبه خود هاي مستشاري و نظامي كمكبا توجه به ايران  ،رسيدهسوريه خود در 
 هايبررسي .م باشديسهاين كشور نيز بايد در بازسازي  و تجربه داخلي بازسازي پس از جنگ تحميلي مذهبي دو كشور

كه سوريه كنوني دهد نشان مي، پس از جنگبازسازي  مشهور در زمينه ايعنوان نمونهروي طرح مارشال بهگرفته صورت
اجراي چنين  لذاو  مقايسه كرد پس از جنگ جهاني دوم انساني با اروپاي توان از لحاظ بنيه اقتصادي، علمي ورا نمي

كننده به ، قدرت آمريكا به عنوان كشور اصلي كمكعالوهبهن براي سوريه انتظار داشت. تواطرحي با همان كيفيت را نمي
 آمريكا در كشور يهامطالعه هزينه، حالكرد. بااينتوان با ظرفيت اقتصادي ايران مقايسه ها در دوره پساجنگ را نمياروپايي
توان با ميدان دادن و تقويت بخش مي ،براي مثال شد.ه باندآموز از برخي جهات،تواند افغانستان مي ماننداي زدهجنگ

حضور پررنگ در  مانندروي مواردي  ،محليـ  خصوصي كشور در كنار نيازسنجي مردمي و مشاركت دادن جوامع بومي
در طور كلي، بههاي ارتباطي و ... متمركز شد. وكارهاي الكترونيك و فناوريمهندسي، كسب ـ هاي عمراني، فنيعرصه
اين  بازار نبايد ايران هستند،پرسود سوريه  بازسازي ازخواهي سهماي در پي هاي جهاني و منطقهقدرت كه كنوني	يطشرا

 ميوه اين مبارزه كه در مبارزه با داعش متحمل شده است و روا نيسترا بيشترين هزينه  چرا كه؛ بدهد دست از را كشور
  .بچينند روسيهو  چين، تركيه مانندرقبايي  را تنها

  مقدمه

هاي مختلف بخشدر را هاي زيادي خسارت ،سوريهتروريستي در شهرهاي مختلف  هايگروهبا  هسالچند هايدرگيري
زده جنگبر شدت تخريب مناطق  سوريههاي تروريستي در طبيعي است كه مبارزه با گروهاست. به بار آورده  اين كشور

دوران پس از  در نيازمند بازسازي سوريهاكنون در اين مرحله، . برده است هاي اين كشور را از بينافزوده و زيرساخت
 چراكه؛ ندبگيردست در را  سوريه كالن هايپروژه ،سرعتسعي خواهند كرد كه بهكشورهاي خارجي  ،بنابراين. جنگ است

 ،. در اين مياناستخارجي  متخصصانگذاران و سرمايهحضور  مندها نياززده در بيشتر حوزهجنگ ركشوطور طبيعي به
 در ،سوريهند با توجه به شرايط نايران فراهم شده كه بتوابسياري از كشورها از جمله ي براي مانندفرصت بي

ترين مطلوبعنوان يكي از بهكه  مدتي است ،نام طرح مارشال .داشته باشندمشاركت  اين كشوربازسازي  هايگذاريسرمايه
كشورهاي (كمك به طرح اين از  الًمعموشود. ميسران برخي كشورها رانده  بر زبان ،براي حل بحران سوريه هاراهكار
 .شودترين پروژه سياست خارجي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم ياد ميعنوان موفقبه ،ي)اقتصاددر راستاي بازسازي  اروپا

 ،در سوريهمشابه آن  يطرحشدن ياجرايبررسي امكان  ،و اهداف و منافع اين طرح براي كشور مجري طرح مارشالمعرفي 
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هايي از مطلب بخش بندي و ارائه راهكارهاي پيشنهادياين كشور و جمعها و منافع ايران در بازسازي فرصتبررسي 
  .شود پرداخته هاشود به آنكه تالش مي هستندحاضر 

  طرح مارشال -1

 بلوك ايدئولوژيك در مقابل شوروييك  ،اروپاغرب به كمك كشورهاي  كرد تامي تالش آمريكا ،جنگ جهاني دومدر پايان 
 عمالً ،ضاع اقتصادي كشورهاي اروپاي غربياو شديد وخامت حال،باايند. شوو مانع از گسترش نفوذ آن  وجود آورد به

 .بندبه اهداف موردنظر دست يا ندتوانكشورها سروساماني داده شود تا ببه اوضاع نابسامان اقتصادي اين كرد كه حكم مي
هاي غذايي و سال، كمكچند بايد طي كه آمريكا نمود  برآورد وزير امور خارجه وقت آمريكا ،مارشالدر همين راستا، 

و روي پاي  دادهبهبود را گ بتوانند خسارات ناشي از جن آنهاقرار دهد تا  هاديگر ملزومات اساسي را در اختيار اروپايي
ميليارد  13حدود  ،1948ـ1952دوره طي ، ت عنوان جلوگيري از نفوذ كمونيسماساس اين طرح، آمريكا تحبر خود بايستند.

به زعم مارشال كه  هايكمك د.كراروپا كمك مالي غرب ) به كشورهاي ميليارد دالر فعلي 130به ارزش بيش از دالر (
 غذايي، مواد و هاوام محصوالت، اوليه، مواد سوخت، شامل شد، اروپا اقتصادي رشد سريع آغازگر جهش ،بسياري
 ونقل،حمل هايسيستم بازسازي مشاوران عادي، حالت به بازگشت براي هاكارخانه به كمك براي آمريكايي آالتماشين
فرانسه، ايتاليا، آلمان  ،بريتانيا .كشاورزان فرانسه بودبافندگان اتريشي و تراكتور براي هيگيران نروژي، پشم براي ما براي تور

  .هاي آمريكا بودندكمك كنندگانترين دريافتاصلي غربي و هلند
براي واشنگتن وجود  آنتري در پس پرده د، اما منافع گستردهيرسنظر ميكه اين اقدام آمريكا بشردوستانه بهدرحالي

ي هامواد و كاال ،مصالحبايد بازسازي،  درراستايمندي از كمك مالي براي بهره هك شرط كرده بود با اروپاداشت. آمريكا 
واقع در به اروپا منتقل شوند. ابا استفاده از ناوگان دريايي يا هوايي آمريك و شدههاي آمريكايي خريداري الزم از شركت

تزريق اش داخليبه صنعت  بدون ايجاد تورممنابع مالي خود را  خود،گسترش بازار مصرف براي توليدات آمريكا عالوه بر 
 آن عمالً ،الملليجايگاه دالر در عرصه بينبا تثبيت تنها وضعيت اقتصادي خود را رونق بخشيد، بلكه نهبا اين كار، و  كرد
  .دكربه ارز برتر در اقتصاد جهاني تبديل  را

  گيري از طرح مارشال؛ آري يا نه؟بهره -2

نخست اينكه، نمايد. گيري از طرح مارشال براي بازسازي كشورهايي مانند سوريه، ذكر چند نكته الزم ميدرباره امكان بهره
هاي بازسازي ها مشخص و هزينهطرحي بود كه بعد از پايان جنگ دوم جهاني و در شرايطي كه ويراني ،طرح مارشال

كه توان از طرح و برنامه براي بازسازي سوريه سخن گفت درحاليآيا مي، ارائه و اجرا شد. در مقابل، شده بود محاسبه
هاي بازسازي سوريه، همين است كه در محاسبه هزينه رايب ؟است تازه به پايان خود نزديك شده ،جنگ در اين كشور

ر خاموش نشود، هاي جنگ در اين كشورسد تا زماني كه شعلهنظر ميبنابراين به ؛رقمي زيادي هستيم شاهد اختالف
  مارشالي سخن گفت.هاي مارشالي يا شبهتوان از طرحنمي
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هاي بازسازي به فرض پايان نزاع و بحران در اين كشور، مشخص نخواهد بود چه كشورهايي قرار است هزينه ،دوم اينكه
 ،خواست با نفوذ در اروپاه ميبه بازسازي اروپا كمك كرد، به اين دليل بود كدر آن دوران را بر عهده بگيرند؟ اگر آمريكا 

هاي از ظرفيتبه عالوه، اين كشور  .بازار و اقتصاد اروپا را تحت كنترل خود درآورد و از گسترش كمونيسم جلوگيري كند
 هايطرح ارائه برايرسد آنچه در پايان جنگ سوريه اما به نظر مي ،سازي اروپا برخوردار بودبراي باز الزماقتصادي 
كه رسد نظر نمي. بههستند بحران اين الملليبين و ايمنطقه بازندگان و برندگان شود، گرفته نظر در بايدآن  بازسازي
قرار دارد، ايران و روسيه با حضور اسد كه تحت نفوذ  سوريهبازسازي در بخواهند منطقه ب كشورهاي عرها و اروپايي

  .مشاركت داشته باشند
تواند نكات مهمي را در زمينه امكان اجراي مي جنگ و قياس آن با طرح مارشال اروپا تجربه آمريكا در افغانستان پس از

، »مريكا براي بازسازي افغانستانآويژه  يبازرس« چند سال پيش هايگزارشيكي از در  دست دهد.طرح مشابه در سوريه به
كشور اروپايي بعد از جنگ  16ه ب كشور اين هايكمك و 2001 سال از پس افغانستان به آمريكا هايكمك بين ايمقايسه

ارزش  از بيشتر ،صرف كرد كمك به افغانستان براي	آمريكا اي كهبودجه ،اين گزارش طبقجهاني دوم صورت گرفته است. 
توليد كه  است نوشته آمريكا، مارشال طرح هايدر بررسي هزينه اين گزارش همچنين. است بوده مارشال طرح حال بودجه

فقط گرفته ميزان كمك انجامهزار ميليارد دالر بود و  2، حدود )1948سال ( طرحاين  اجراي زمان درناخالص آمريكا 
 ،هاي آمريكا در افغانستاننيمي از هزينهطبق اين گزارش،  .شده استآمريكا را شامل مي GDPاز كل  درصد 65/0حدود 

 اقتصاد اروپااحياي به ها كمك ،شود در حالي كه در طرح مارشالميدر روند بازسازي نيروهاي نظامي اين كشور هزينه 
هاي آمريكا بدون هدف به مصرف رسيده يا صرف هزينه ،از سوي ديگر نه به بازسازي نيروهاي نظامي.و  اختصاص يافت

و موجود  اساسيهاي تفاوتصورت نگرفته است. تحقيق و بررسي  هانضرورت اجراي آ بارهكه از قبل درشده هايي پروژه
ها از سوي ، و تفاوت در شيوه مصرف كمكييسوشرايط كشورهاي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم و افغانستان از  ميان

ها ر مشخص اين تفاوتبه طو سازد.ميكننده اشتباه و حتي گمراهرا مقايسه بين تجربه اروپايي و افغانستان  ديگر، اساساً
تفاوت ، بر رشد هااندازه اقتصاد داخلي و ميزان تأثير كمكتفاوت در ، داخلي كالن ساختارهاي در عبارت هستند از: تفاوت

  .گيرندههاي كمكفاوت در نقش دولتت و گذاريهاي سرمايهدر زمينه
فاصله دارد، به افغانستان آغاز هزاره جديد  1940شك، سوريه امروزي به همان اندازه كه از اروپاي پيشرفته دهه يب

طور مسلم هيچگاه كشوري قدرتمند در قرابت دارد. سوريه پيش از جنگ شايد به ويراني افغانستان نبوده باشد، ولي به
، ربراي بازسازي اين كشوهاي خارجي توان انتظار داشت كه كمكهاي اقتصادي و علمي و ... نيز نبوده است و نميعرصه

توان مي ،گرفته در اين بخشحال، از مقايسه صورتاينبه اندازه طرح مارشال در رسيدن به اهداف خود موفق باشند. با
طوركه گفته شد، راهبردش متمركز سوريه گرفت. اول اينكه، بر خالف طرح مارشال (كه همانبازي سازي هايي براي درس

اساساً در  ا با افغانستان) نياز به بازسازي ارتش و تجديد قواي نظامي دارد؛ زيراراستبر رشد اقتصادي بود) سوريه (البته هم
توان شانس زيادي براي شكوفايي اقتصادي قائل شد. درس ديگري كه بايد از تجربه آمريكا در افغانستان نبود امنيت نمي
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ها شود. يكي از بودن هزينه اي صرف هدفمندشده، توجه ويژهانجام نظر از حجم كمكآموخت، اين است كه صرف
  ويژه در عرصه اقتصادي است.راهكارهاي پيشنهادي براي اين موضوع، تحقيقات گسترده پيش از اجراي هرگونه پروژه، به

  در بازسازي سوريه ايران حضور هايفرصت -3

يكي از پنج شريك ايران سوريه در اقتصاد كشورمان،  كمرنگبه رغم نقش ، 2011هاي داخلي در سال از بروز درگيري پيش
، فرصت حضور هاي داخلي و حمالت داعشپس از اتمام جنگ ،حالاين. بارفتشمار ميعمده اقتصاد سوريه به تجاري

وتار شدن روابط سوريه با با توجه به تيرهگسترش يافته و بيش از پيش در بازارهاي سوري براي فعاالن اقتصادي ايران 
شود با توجه به بيني ميپيش. برخوردار شودجايگاه خاصي در سوريه تواند از مياخير، ايران هاي همسايگان خود در سال

 ،هاي ايراني در بازار اين كشوراز وقوع بحران و حضور شركت پيشهاي مناسب روابط اقتصادي و تجاري ايجاد زيرساخت
. مشاركت در بازسازي اين كشور نقش داشته باشندهاي قبلي و همچنين ها بتوانند در زمينه نهايي كردن پروژهاين شركت

 هايزمينه در ايران همكاري گذشته در. دارد هازمينه همه در ايران با همكاري براي زيادي منديعالقه ،سوريه دولتي بخش
هاي سبك، روغنآرد گندم، همچنين . است بوده و غيره تونل سد، رساني،آب برق، نيروگاه سيمان، كارخانه خودرو، توليد

در هاي زيادي رو نيز فرصتده پيش. در آيناندبودهترين اقالم صادراتي كشور عمدهشيرآالت بهداشتي  و شيرخشك، اوره
هاي بالقوه گسترش روابط فرصت ريه براي ايران وجود خواهد داشت.و مشاركت در بازسازي سو كاالهاي مورد نيازن أميت

  به شرح زير است:هاي آتي اقتصادي ايران و سوريه در سال
نقش  بهبا توجه  هاتكفيريمانده از حمالت برجايي هاتخريب(براي بازسازي  نياز سوريهمورد مين مصالح ساختمانيتأ-

 .)منطقهسيمان توليدكنندگان ترين مهمعنوان يكي از ايران به

در  مجلس 1391مصوب سال  سوريه با آزاد تجارت معاهدهاستفاده از ظرفيت با ( كاالهاي ضروري و مصرفيمين تأ-

از ديگر احساسات مردم سوريه دار شدن جريحههاي اقتصادي اروپا عليه سوريه و تمديد تحريمفرصت مندي از بهره كنار
 بحران).دوران سخت طول در  هاآن بشردوستانهاعراب به دليل مواضع ضد

هاي صنعت اي از زيرساختبه دليل ويران شدن بخش عمده(با توجه به نياز وارداتي سوريه  پتروشيمي هايوردهفرا-

 ه).مربوط هايبازسازي زيرساخت بهكمك كنار اين كشور در  پتروشيمي

با توجه سازي، نيروگاهي، صنعتي، معدني و ... هاي ساختمانجمله در بخشاز( مهندسي و خدمات دانش فنيصدور -

هاي برق و تعمير ساخت نيروگاه ،به صورت خاصو  سوريه يهازيرساختهاي وارده به تخريب و آسيب بسياربه ميزان 
  ها و سدها)ها، جادهي، ساخت پلرسانهاي برقشبكه

اكتشاف و توسعه ميادين گازي  نيزو  ساخت پااليشگاه و خط لوله( وگازنفتصنعت تأسيسات و  زيرساختبازسازي -

دليل نياز داخلي فزاينده در در دوره پساداعش بهاز سوريه به پااليشگاه اي روي نيتأكيد ويژهبا و نفتي در خاك اين كشور 
 ويژه بنزين.هاي پااليشگاهي، بهونقل به فراوردهزمينه توسعه حمل
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بر اثر حمالت هاي زراعي و واحدهاي توليدي سوريه (نابودي بسياري از زمين مواد غذايي و داروييصادرات -

ي خود مانند انواع دارو، وسايل بهداشتي، مواد غذايي تازه و در تأمين نيازهاي اساسو وابستگي سوريه  هاتروريست
 ها و ... به بازارهاي خارجي).كنسروشده، مكمل

كاالهاي صادراتي زني كشور براي واردات (استفاده از موقعيت برتر چانه نياز از سوريهالهاي موردواردات برخي از كا-

در ازاي صادرات كاالهاي با كيفيت عالي و با قيمت مناسب زيتون، روغن زيتون، پنبه و محصوالت نساجي  شامل سوريه
  .اي بيشتري دارند)غيركشاورزي به سوريه كه عمدتاً ارزش افزوده

قدر شهرهايي همچون (مشاركت در احيا و ترميم آثار باستاني گران مشاركت در بازسازي آثار باستاني و ابنيه تاريخي-

در ازاي دريافت مبلغ مشخصي بابت بازديد ساالنه  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحدحلب و پالميرا زير نظر 
  گردشگران خارجي از آنها. 

  اقتصاديمالحظات امنيت  -4

اي به دمشق ترين قدرت منطقهو نزديك است بوده 2011در سال  بحراناثرگذار براي سوريه پس از آغاز  يايران متحد
هاي اقتصادي وشش برنامه، در پسوريهدر آمريكا و عربستان  ي همچوناست كه نفوذ كشورهاي بديهيشود. ارزيابي مي

زبان هستند مذهب و عربزده، سني. اكثريت جمعيت مناطق جنگاتي مواجه كنددر منطقه را با تهديد ايرانتواند منافع مي
تواند ، ميمي در اين مناطق عليه حضور ايرانگيري افكار عموهراسي قرار دارند. جهتاي در معرض ايرانطور ويژهو به

هاي برخي قدرت، همزمان بايد با بازسازيايران براي ورود به بازار از طرفي،  .روند مشاركت ايران را با مشكل مواجه كند
ريزي كاربردي، مانع از آن خواهد شد كه جايگاه ايران در بازسازي اقدام براساس يك برنامهرقابت كند.  جهان و منطقه

تنها منافع اقتصادي ايران همچنين، فعال شدن ديپلماسي اقتصادي در سوريه، نهسوريه توسط كشورهاي ديگر، اشغال شود. 
در مناطق كرد و  ويژهعربستان و آمريكا، به هايتواند مانع از اجراي برنامهكند، بلكه در زمينه سياسي نيز ميتأمين مي را

ترين نوان يكي از مهمعبه(عمل آورد؛ زيرا روابط تركيه برداري را بهبايد از فرصت موجود نهايت بهره نشين شود.سني
ترين با توجه به اينكه تركيه مهمامر نگ اين كشور، از حالت دوستانه خارج شده و اين با سوريه در دوران ج )رقباي مطرح

  برخوردار است. وافريبه سوريه است، از اهميت 	صادركننده محصوالت مختلف
منافع راستاي در ،نهايت، اما درباشد، در ظاهر به ضرر ايران ورود ساير بازيگران همسوشايد برخي بر اين باورند كه 

واقعيت ناخوشايند اين است كه متحدان كليدي دمشق، يعني تهران و مسكو در حال حاضر پول الزم را ايران خواهد بود. 
در  ماننديتوانايي بي اين دو كشوراست كه آن بخش اميد نكتهاما  ندارند، سوريهبازسازي براي حضور قدرتمند در عرصه 

 شكلبه از جنگ را سوريه پس بازسازي د با هوشمندي، نتوانو اين بار نيز مي اندهتبديل تهديد به فرصت از خود نشان داد
ديپلماسي اقتصادي هوشمند انديشه بايد در بازسازي سوريه، براي موفقيت در عرصه  دو كشور. دنبه پيش ببر قبولقابل
ند. در سطح نيند بازسازي توزيع كعادالنه در فراو آن را به صورت مناسب و  هدواند منابع مالي الزم را تأمين كرد تا بتنباش
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كه ويژه ازي سوريه ايفا كند، بهيند بازستواند نقش مهمي در فرامي ياداقتصيك ابرقدرت المللي، چين به عنوان بين
  همسو با ايران و روسيه و در تضاد با خواست غرب قرار دارد.هاي پكن درباره جنگ سوريه سياست

روابط خوب را در شرايطي قرار دهد تا براي بازسازي سوريه هزينه كنند.  هاي ثروتمند منطقهدولتي حت تواندمي روسيه
را دارد  ظرفيتروسيه اين نه تهديد.  ؛قاومت عمل كندممحور مزيت براي يك عنوان تواند بهمي هاي منطقهمسكو با كشور

از  گيري. ايران براي بهرهندك بازسازي سوريهكمك در ويژه قطر و عربستان و كويت را متقاعد به به ،تا كشورهاي عرب
بر ديپلماسي اقتصادي آمدهاي ديپلماتيك بين دو كشور را افزايش دهد و تمركز بيشتري وتواند رفت، مياين مزيت روسيه

رقابت و دشواري بيشتر  شدت يافتنكشورها در بازسازي سوريه ممكن است باعث  ديگر داشته باشد. افزايش حضور
 توانرا ميي متحد تر سوريه به عنوان كشوربهتر و سريع د، اما در نگاه كلي، بازسازيبراي ايران شومستقيم كسب سود 

بايد از  ،بازسازي سوريهبازار ايران از برداري حداكثري ضمن تالش براي بهره ،رو. ازاينكردارزيابي  ايرانراستاي منافع در
  دارند، استقبال كرد. ايرانكه همسويي بيشتري با مواضع  يير كشورهاديگحضور 

  ارائه راهكارهاي پيشنهاديبندي و جمع -5

خارجي داخلي و  بازيگران ي، همكاري تمامهاسازي تروريستپس از پاكهاي پيش روي دولت سوريه ت چالشمديري
پايدار اقتصادي رشد  كردنو دنبال  سوريهاجراي نقش سازنده در معماري اقتصادي تواند با ايران مي طلبد.ميرا اين كشور 
ند و با اين ككمك  و ارتش سوريه نيزبه تقويت نهادهاي سياسي در كنار كسب منافع اقتصادي ، در اين كشور و فراگير
ي المللاعتبار بين اين امر باعث افزايش. بردارد گامي تروريستي هاجنبشظهور  هايها و فرصتمشوق تقليل راستايكار، در
در كنار  روابط خوب سياسي داشتن. اي نيز خواهد شدازيگر قدرتمند منطقهبيك عنوان به ايران نقششدن  پررنگو كشور 

اين بازسازي ثر تهران در پروژه ؤن ضرورت مشاركت م، مبيتوسط دشمنانهراسي تأمين امنيت منطقه و جلوگيري از ايران
هاي جذاب و فراوان اقتصاد سوريه و در نتيجه، امكان كسب منافع اقتصادي براي ايران در اين ميان، فرصتاست.  كشور

هاي رو ضمن پرهيز از تكيه بر بودجه داخلي براي بازسازي سوريه، حتي كمكايناي برخوردار خواهد بود. ازاز اهميت ويژه
تقويت روابط با  برداري اقتصادي ايران نمود.سياسي به اين كشور را نيز بايد تا حد امكان، مشروط به بهره بالعوض و

دقيق و ، بررسي و كردها اهالي تسنّندر قدرت، اعتمادسازي با  همگي آنهاو تأكيد بر تعامل  هاي مختلف سياسيطيف
ها، استفاده از جي و مشاركت دادن مردم محلي در اجراي پروژهريزي بهتر، نيازسنمنظور برنامهبه هاي جنگيآسيبكامل 

هاي استفاده حداكثري از ظرفيت نمايشگاه ،كننده حضور ايران در اقتصاد سوريهديپلماسي براي تصويب قوانين تسهيل

، خود در سوريهاقتصادي  راستاي مقابله با موانع مشاركتتواند درهايي هستند كه ايران ميگيريجهت المللي بازسازي،بين
  .اتخاذ كند
هاي بااليي كه در اين راه ها بوده و به دليل هزينهترين حاميان سوريه در مبارزه با تروريستبدون شك از بزرگ ايران

اين واقعيت را نيز بايد مدنظر البته  ؛خود كند آنِاي از سود فرايند بازسازي سوريه را ازعمدهسهم  بايدمتقبل شده است، 
نگري واقع ،و همچنين هاتروريستتر و بهتر سوريه در جلوگيري از بازگشت كه نقش حياتي بازسازي هرچه سريع قرار داد
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شود تا هاي مربوط به بازسازي سوريه، باعث ميپروژه بيشترينهاي اقتصادي ايران در بر عهده گرفتن محدوديت بارهدر
در اين راه رقباي بزرگي نظر برسد. گرش همسو مثل چين نيز عقالني بهنهاي داراي استقبال از مشاركت گسترده قدرت

سازي، صنعت نفت و گاز، پااليشگاه سازي، راههايي مثل پلتوان در زمينهحضور دارند، اما مي تركيهچين و  ،روسيه مانند
حداكثري در سوريه پساداعش گري مهندسي كشور است، به دنبال كنش ـ اقتصادي و توان فني ظرفيتو ... كه متناسب با 

 مسئوالننياز است تا هاي آتي، سوريه در سالكنوني دولت  استمرارو  سياسيبه دليل قطعي نبودن شرايط حال، بااين بود.
به الزامات تعامل اقتصادي  ،ادامهند. در كنايران در سوريه محافظت منافع اقتصادي از  ،هاي مختلفروشتوسل به با امر 

  دشومي ارائهطور مشخص، راهكارهاي پيشنهادي پرداخته و به سوريهبا ايران 
 ي از منابع در بازه زماني يادشدهبرداربستن قراردادهاي بلندمدت به همراه حق مالكيت ايرانيان در بهره  
 الملل)تأكيد روي يك راهبرد موردقبول جامعه بينبا ( هاي مشترك چندجانبهگذاريسرمايه شركت در  
 به و فروش مستقيم آن از طريق بنادر سوري، سوريه دريافت نفت خام ( سوي بازسازي در برابر نفت حركت به

  )بازگشت مطالبات اقتصادي ايرانمنظور تضمين 
  با توجه به حضور رقباي قدرتمند پذيرفتنيتوجه به كيفيت و لحاظ كردن استانداردهاي  
  ؛ ديپلماتيك و ... هاي سياسي،اهرم همهاز گيري جدي و سريع بهرهلزوم  
  و مصالح ساختماني بخش ساختمانتوجه ويژه به  
 با توجه به چربش صادراتي ايران تأكيد بر تجارت آزاد ميان دو كشور و رفع موانع موجود  
 ويژه در مورد محصوالت غيراستراتژيك ارزآوربه توجه به كشت فراسرزميني  
  اطالعات سوريهحضور اپراتورهاي داخلي در بخش مخابرات و فناوري  
  كارهاي الكترونيكوكسبتوجه به فرصت   


