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 چکیده

لیل تعدد بازیگران و تعارض منافع آنها، آینده سیاسی این کشور در  گذشت یک دهه بحران در سوریه، به د  با

در ارتباط با محور مقاومت    اسی امنیتی سوریهتحوالت سیام است. پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی  ای از ابه هاله

تحوالت  آینده پژوهی  ل است که  پی پاسخ به این سوأ  های آجا درموریتو نقش آن بر مأ  به روش سناریونویسی

در این پژوهش جامعه  های آجا دارد؟  موریت چه نقشی بر مأامنیتی سوریه چگونه است و این تحوالت    -سیاسی

صورت تمام  های جامعه آماری و محدود بودن آن، جامعه آماری بهبنابراین با توجه به ویژگی  .باشد نفر می  40آماری

های حاصل از مصاحبه مورد  آمار استنباطی و استداللی دادهسپس با استفاده از    .مورد پرسش قرار گرفتشمار  

گانه سناریو نویسی شوارتز    8مراحل    و طی  پژوهی علمیآیندهو با استفاده از الگوی  تجزیه و تحلیل قرار گرفت  

بازیگران،   کلیدی)شناسایی  پیشران فاکتورهای  قطعیت،  عدم  شاخص(  بندیاولویتها،  ها،  انتخاب  به    و  نسبت 
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 مقدمه 

فرار از غافلگیری راهبردی ناشی  امنیتی    و نها دهای  نظامی  یگان هایاصلی تمامی    اهدافیکی از  

منطقه ژئواستراتژی  روندهای  است  از  جهانی  و  از  وای  ناشی  های  هزینه  رساندن  حداقل    به 

و کسب آمادگی برای مواجه شدن    روندها از طریق پیش بینی دامنه وسیعی از    غافلگیری راهبردی

امنیتی    -(. بحران سوریه، یک بحران سیاسی 1396همکاران،  قیه باشی و  )  ستا  ها غافلگیریبا این  

توان  با بازیگران متعدد و اهداف متضاد است و بازیگران دخیل در سوریه را می  چندالیه، پیچیده

المللی تقسیم نمود. هر بازیگر داخلی و حامی خارجی آن  ای و بینبه سه سطح داخلی، منطقه

وط بشار اسد، هدف محوری و مبنای راهبردی آنهاست. دارای اهدافی هستند که حفظ و یا سق 

داند و از آنجا که سوریه ایران خود را رهبر محور مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی می

محور  تضعیف  معنای  به  سوریه  بر  حاکم  نظام  تغییر  است،  مقاومت  محور  مهم  ارکان  از  یکی 

در این عرصه    .(1399،  یانمحمد)   ا خواهد شد.او برآیند آن منجر به تضعیف ج.مقاومت بوده  

دشوار آنان،  منافع  تضاد  و  بازیگران  روابط  تصمیم پیچیدگی  و  حساسیت  تحلیل،  در  ی  گیری 

تواند کمک شایانی  پژوهی تحوالت می دهد که روندوضعیت فعلی سوریه و آینده آن را نشان می

 در تحلیل وضعیت و مشخص نمودن سناریوهای آینده سوریه نماید.   
  هوریت ارتش ج.ا.ا اشارمقانون اساسی در خصوص مأ  147س اصل  اسا  بر  آجا قانون    7ماده      

»آمادگی جهت همکاری با سپاه در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با  دارد  می

اسالم، در سطح جهان، در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا  

ز  موریت دارد بنا به دستور در خارج ااساس ارتش جمهوری اسالمی ایران مأبه دستور«. بر این  

 موریت نظامی )آفندی و پدافندی( نماید.مبادرت به انجام مأ مرزهای کشور

جلوگیری از تضعیف امنیت نظامی درپی از دست رفتن عمق استراتژیک  ،  در مسئله سوریه     

محور مقاومت در شامات در اولویت یکم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. با بروز  

ن نیروهای مسلح کشور، بر ارکا  یکی ازتش ج.ا.ا به عنوان  بحران امنیتی و سیاسی در سوریه، ار

م مخ  موریتأاساس  نیرو  رزمی،  )مستشاری،  نظامی  حضور  به  نسبت  توپخانه،  ابالغی  صوص، 

 .اقدام نموده است ، خدمات رزمی( در کشور سوریهاطالعات، پشتیبانی

و پدافندی در    های آفندی موریتهای اخیر در انواع مأ یران در سالا  تجارب ارزنده ارتش ج.ا.    

های مستشاری، رزمی، نیرو مخصوص، توپخانه، اطالعات، پشتیبانی،  موریتعرصه سوریه نظیر مأ

ترابری، بارریزی، خدمات رزمی و لجستیکی اگرچه حاکی از توان رزمی و اقتدار این نیروی توانمند  

آن اساس حفظ هوشمندی در رصد   هایی را نشان داد که برو مردمی بود، لیکن نواقص و کاستی

نماید. بر این اساس امنیتی منطقه را جهت نیل به شرایط مطلوب ضروری می  –تحوالت سیاسی  
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امنیتی    –دغدغه محققین این است که ارتش جمهوری اسالمی ایران با تبیین تحوالت سیاسی  

ود را در عرصه  موریت قانونی و نقش خأسوریه و تحلیل سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب، م

 سوریه به درستی اجراء و خود را برای مواجهه با هر وضعیتی آماده نماید.  

منیتی سوریه و تعیین ا  - هدف اصلی تحقیق، شناسایی سناریوهای آینده تحوالت سیاسی      

است و اهداف فرعی شامل شناسایی سناریوهای ممکن، محتمل و   آجاهای  موریتنقش آن بر مأ

منظور نیل به پاسخ سئوال اصلی تحقیق مبنی    امنیتی سوریه به  - آتی سیاسیمطلوب تحوالت  

 باشد.   می آجاهای موریتمختلف )ممکن، محتمل، مطلوب( بر مأبر نقش سناریوهای 

 

 نه پژوهشییو پیشمبانی نظری 

دیگر های  در این تحقیق با علم به اینکه نظریه به بهای نادیده گرفتن بخشی از واقعیت بر بخش

المللی  گیری منازعه بینگرایی به بررسی علل شکلنماید، تالش گردیده تا از منظر واقع تاکید می

 های ممکن، محتمل و مطلوب پرداخته شود.  در سوریه و آینده

(. 1396  )نجات،توان یک منازعه نامید  المللی میهای بینوضعیت سوریه را بر اساس نظریه     

یار زیادی به عمل آمده است. در فرهنگ لغت آکسفورد منازعه حالتی توصیف از منازعه تعاریف بس

هم چنین وضعیتی    ها یا کشورها در یک تضاد یا مشاجره درگیر هستند. شده که در آن مردم، گروه

ای  لوئیس کوزر« آن را مبارزه  »   (.1399،مرادیان)  است که در آن نظرها و عقاید متضاد وجود دارد

ارزش منابع کمیاب میبرای  و  قدرت  نمودن، آسیب ها، مطالبات،  در آن هدف خنثی  داند که 

رساندن یا از بین بردن رقبای خویش است و از دید »جوزف فرانکل«، وضعیتی است که دو دولت، 

حیدری  هایی باشند که با یکدیگر ناسازگار است. )ها درصدد انجام کنشدو ملت یا دو گروه از آن

 . (1399، و همکاران

دو نظریه برای تبیین رفتار دو دسته از بازیگران دخیل در روند    در این تحقیق همچنین از      

رفتار دولت آمریکا به مثابه سردمدار  به منظور تحلیل    والت اخیر سوریه استفاده شده است تح

روند  گرایی تدافعی« استفاده شده است. این نظریه  واقع»جریان مخالف دولت سوریه، از نظریه  

بر مبنای موازنه  از سیاست و استراتژی کالن آمریکا در غرب آسیا  تابعی  رخدادهای سوریه را 

داند. برای تحلیل تهدید با کشورهای پیش رو و انقالبی نظیر جمهوری اسالمی ایران و سوریه می

است رفتار دولت سوریه در قبال بحران اخیر از مدل »موازنه سازی درونگرا و برون گرا در سی 

ائتالف ایجاد  در  اسد  بشار  رفتار  است.  شده  استفاده  مقابل   خارجی«  در  داخلی  های  گروه  با 

های  عرصه بین المللی برای مقابله با جریان  همچنین الگوی ائتالف و اتحاد این کشور در  ،معارضان

   .اندای حامی معارضان در این بررسی مورد تدقیق قرار گرفتهفرامنطقه
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 نویسیسناریو  

 « توصیف .بگذارد  رو  پیش است  ممکن  آینده،  آنچه  مورد در  داخلی  را »اجماع  مایکل بورتر سناریو 

کند که در آن تعریف می های ممکن آینده  تجسم  برای  عملی روشی  را  سناریو  شومیکر  پال کند. می

 ای آینده  رویدادهای شرح یا  یعنی »داستان  سناریو  تواند اجرا شود. در واقع های سازمان می تصمیم 

 .( 1399  شیرودی و همکاران،)   بیفتد« اتفاق تواند می  که 

های محتمل  آینده از  احتماالت  همه  بلکه توصیف  نیست  خاص آینده  یک  بینی پیش  تنها سناریو   

های ها، نیازها و ارزش و شناخت تهدیدات، فرصت  آینده  مطالعه  برای  ابزاری  سناریو  واقع، در است. 

  است.  ممکن  تصاویر  همه ترسیم  بلکه  نیست،  ممکن  تصویر  ترین محتمل  انتخاب  آینده است و برتر  

 کشیده  تصویر  به  های محتمل آینده  تمامی  سناریوها،  طراحی  در  زیرا  نیست  آینده  بینی پیش  سناریو 

 .( 1399  )اسمعیلی،   نشوند محقق هرگز  آنها  از  برخی  است  ممکن  که شوندمی 

 :  دارد وجود  سناریو نوع  معمواًل سه  روش سناریونویسی، پژوهشی به آینده در 

کند. تا  تصدیق  را  آن  وقوع  امکان  عقل  و  بگنجد  انسان  مخیله  که در  ای آینده   ممکن:  ( سناریو   الف 

دانستند »تداوم وضع موجود« »آینده خوب، نوع آینده را »ممکن« می   3  معمواًل    70اوایل دهه  

 .( 1397)پدرام و همکاران،   آینده بد، بدتر شدن وضع موجود«بهتر شدن وضع موجود« و » 

 مبتنی  و  دارد  وقوع بیشتری  احتمال  مورد نظر  افق زمانی در  که  ای آینده  : آینده مطلوب  و ی ( سنار   ب 

 (.1392  )چرمک، است  آینده  در کنونی  روندهای  استمرار  بر 

 اتفاق نیفتد    که  کنیم می  آرزو  را  آن  پیوستن  واقعیت  به  و  وقوع  که  ای آینده  مطلوب: آینده نا  پ( سناریو  

   . ( 9139،  بهنیافر ) 

این  با شناسایی کنشآینده های روش  شناسایی  با پژوهش  در  با خبرگان  گران، پژوهی، مصاحبه 

های کلیدی، در ها و تعیین عدم قطعیت ها، بررسی عدم قطعیت ران تعیین وزن آنها، تعیین پیش

سناریوهای ممکن در آینده سوریه را ترسیم و سناریوهای محتمل را شناسایی و گام نخست همه  

براساس منافع ج.ا.ا، بهترین آینده ممکن یا سناریو مطلوب مورد بررسی قرا گرفته است. همچنین 

 شده است.بررسی    آجا موریت  أ در هر مرحله نقش هر سناریو بر م 

 های پژوهشپیشینه

به    به       با مراجعه  نیروهای مسلح   و  مرکز تحقیقات و دانشگاهی آجا  منظور اجرای پژوهش، 

های پزوهشی انجام شده در راستای تحقیق اقدام گردید که اهم نتایج  نسبت به بررسی فعالیت

 باشد.شرح جدول ذیل میحاصله به
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 تحقیق ( پیشینه 1) جدول

 تحقیق های یافته آورنده پدید عنوان تحقیق 

تحقیقاتی آینده بشار  پروژه  

اسد و نقاط قوت، ضعف،  

 تهدید و فرصت آن بر ج.ا.ا 

 ،راد آرش سعیدی

 دانشگاه یزد ،  1395

شار  بهای این پژوهش نشان میدهد حفظ  یافته

اسد، جمهوری اسالمی ایران را با سه نقطه قوت   

قوت و ضعف فرصت روبرو می کند.   فرصت، ضعف

اسد، ایران را با تهدید  روبرو  در حالی که سقوط  

 خواهد کرد. 

پایان نامه آینده پژوهی  

امنیتی    -بحران سیاسی

 سوریه بر پایه سناریو نویسی 

،  جواد علی پور  

 بریز دانشگاه ت،  1396

یافته ها حاکی از آن است که آینده تحوالت این  

کشور در قالب سناریوهای مطلوبی چون حفظ و  

سناریوهای محتملی چون  یا سقوط دولت اسد و  

تجزیه سوریه و یا تداوم جنگ داخلی طوالنی  

مدت و سناریوی ممکن آغاز جنگی منطقه ای  

میان مخالفان و مدافعان اسد قابل پیش بینی 

 است. 

  مقاله آینده سیاسی

هاو  فرصت سوریه و  

 ا . اهای آن برای ج. چالش 

عیدی، آرش  عطارس

،  1397سعیدی راد،

مطالعات  نشریه  

راهبردی سیاسست  

 گذاری 

دهد، اتحاد بین    یافته های این پژوهش نشان می

ایران و سوریه که به دلیل شرایط خاص  

تر و     استراتژیک است، با پیروزی بشار اسد قوی

موجب تقویت منافع ملی و بین المللی ایران  

 خواهد شد. 

برای  مقاله الگویی نوین  

سناریونویسی در  

موضوعات راهبردی  

مطالعه موردی  

سناریوهای آینده بحران  

 سوریه 

عبدالرحیم پدرام،  

،  1397سلمان زالی،  

نشریه مطالعات  

 سیاسی جهان اسالم 

یافته پژوهش حاکی از این است الگویی بومی  

با استفاده از    سناریونویسی در مسائل راهبردی

ست که برای  مرحله ای ا  9الگویی گام به گام  

ی آینده سوریه، شامل  تشریح این منظور سناریوها

ور از بحران، حفظ سنگر، شکستن  سناریوهای عب

محاصره، حفظ معبر مورد واکاوی قرار گرفته 

 است. 

 

هایی که به علت ممانعت از طوالنی شدن بحث، از  بندی شده و پیشینه  های جمعدر پیشینه   

آنها خوددا به عمل  ذکر  آیندهری  به  تحوالت سیاسی  آمده، عموماً  به   –پژوهی  امنیتی سوریه 

حاضر دارای    های مختلف از جمله سناریو نویسی اشاره شده است که از این منظر با تحقیقروش

ای بوده لیکن در تحقیق عموما توصیفی و کتابخانه  باشند ولیکن تحقیقات مذکور اشتراکاتی می

در عرصه سوریه حضور که    شده استنظرانی استفاده  و مصاحبه با صاحب  اکتشافیحاضر از روش  
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بال و  پیشینه داشته  هواسطمستقیم  از  یک  هیچ  در  تحوالت                  اند.  نقش  به  موجود  های 

ساساً محققین از حضور امنیتی سوریه بر ارتش جمهوری اسالمی ایران اشاره نشده و ا  -سیاسی  

نقش تحوالت  اند، لذا  مستقیم آجا در عرصه میدانی سوریه بی اطالع و یا بسیار کم اطالع بوده

م  -سیاسی  بر  پژوهی(  آینده  بر  )مبتنی  تا  موریتأامنیتی سوریه  این کشور  ارتش ج.ا.ا در  های 

گردد که حسوب می بدیل م کنون مورد بررسی قرار نگرفته و بدین لحاظ تحقیق حاضر کاری بی

در عرصه میدانی سوریه، با نگاه آینده پژوهی در پرتو نظریات امنیتی    آجاهای  عالوه بر ذکر رشادت

 نماید. فراهم می آجا هایی است که این تحوالت برای در پی کشف فرصت

 

 شناسی پژوهش روش

 سناریو براساس نظریه پیتر شوارتز روش تدوین  

شده است   انجام  مبتنی بر رهیافت منطق شهودی  مطالعات پیتر شوراتزرو بر اساس  تحقیق پیش

پژوهی، تدوین منعطف و نامتناقض در  که ساده و قابل استفاده بودن برای انواع موضوعات آینده

برابر حوادث آینده، استفاده بهینه از اطالعات موجود در زمینه آینده، کمک به شناسایی الگوهای  

های نهایی  گیرینده به حوادث و درگیر کردن شرکت کنندگان در تصمیمزیربنایی و ساختار ده

از    توان به وابستگی بیش باشد. البته این رهیافت معایبی دارد که از جمله آن میاز مزایای آن می

 (. 1990تز،ر)شوا حد به افراد خبره اشاره نمود 

 :    شودهای مشروحه ذیل انجام میدر این روش سناریونویسی برابر گام
 مشخص کردن موضوع اصلی سناریو   -ل  گام او

اعضاء با  این گام مصاحبه  روشنتصمیم  در  و  برای تشخیص  یا موضوع   تر ساختن تصمیمساز 

شروع   بیرون به دروندرون به بیرون به جای  پذیرد. در این گام، باید با نگاه  اصلی صورت می 

ثیر آن  سی امنیتی سوریه و تأپژوهی تحوالت سیا»آیندهبنابراین موضوع  (.  1392  )حاجیانی،  کرد

)عرصه   موریت آجا« شناسایی و انتخاب گردید و سپس سناریوها با توجه به محیط بیرونی بر مأ

 شوند. میدانی سوریه( تدوین می

   مشخص کردن فاکتورهای کلیدی  -گام دوم  

ثیرات را در تحوالت سیاسی  بیشترین تأد فهرستی از عواملی که  که موضوع مشخص ش  بعد از این

-. هدف از این گام عمدتاً شناسایی کنش گردیدهای آجا دارند، تهیه  موریتامنیتی سوریه و مأ  –

در این گام، مهم ترین بازیگران شناسایی  گران، اهداف آنان و فهم تحلیلی از موضوع پروژه است.  

اساسی در گام دوم مشتمل بر   یمحورها   .ستاره(دهیم )از صفر تا سه    اره می بازیگران، ستبه  و  
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ثیر مستقیم  بر آینده تحوالت  ن تأگران اصلی که بیشتری شناسایی موضوع اصلی و فهرست کنش

 .(1399، عباسی)  باشدموریت آجا را دارند، میتی سوریه و مأامنی –سیاسی 
   مشخص کردن نیروهای پیشران -گام سوم  

در مورد قضیه    (.1990)شوارتز،  پیشران، نیروهای بزرگ تغییر است  تعریفترین و شیواترین  ساده

سوریه، پیشرانهای عرصه داخلی شامل از بین رفتن امنیت فردی و سیاسی بشار اسد، از میان  

رفتن انسجام نیروهای داخلی جبهه اسد، برجسته شدن نقش القاعده، مداخله نظامی کشورهای  

حامی معارضین و در عرصه بین المللی شامل قطع حمایت روسیه از دولت سوریه، قطع حمایت 

نیز،    آنها، به  هارانپس از تعیین پیش غرب از معارضین و تغییر دیدگاه غرب به نفع اسد هستند. 

پیشرانهایی که ستاره بیشتری   اًطبیعت  ،(  دهیم )از صفر تا سه ستاره  مشابه بازیگران ستاره می

  می گیرند، با اهمیت تر هستند.

 های کلیدیعدم قطعیتها و تعیین  شناسایی عدم قطعیت –گام چهارم 

بینی است. به عبارت دیگر عدم قطعیت، آن چیزی است که قابل عدم قطعیت، نقطه مقابل پیش

 . (1393، آذر)  در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ما نمی دانیم کهبینی نیست. پیش
 شناسایی و تعیین منطق سناریو  -م گام پنج

است که   ها، محورهایی ها و عدم قطعیترانبندیِ روندهای با اهمیت، پیشمرحله طبقه  نتیجه

آن اساس  بر  نهایی  تصمیمسناریوهای  و  برای خبرگان  آیندهها،  و  بوده  توجه  قابل  های  سازان 

 . (1390، )شوارتز زنند سناریوهای متفاوت را رقم میمختلف و 
 ها تدوین سناریو -گام ششم 

هایی که سناریوها را از هم  ها و منطققطعیتترین نیروهای پیشران، عدم  بعد از شناسایی مهم

اسکلت و جزئیات سناریوها با رجوع به فاکتورهای کلیدی    کنند، نوبت به پربار کردن متمایز می

  رسد.های دوم و سوم میو نیروهای پیشران شناسایی شده در گام
 بندی سناریوها بررسی و اولویت  -  گام هفتم 

شود. پیامدها و نتایج هر یک از سناریوها به صورت جداگانه پرداخته میدر این مرحله به بررسی  

شود و به صورت جداگانه برای این منظور توجه خاص روی موضوع اصلی )گام اول( متمرکز می

 شود. اریوهای تهیه شده پرداخته میبه بررسی جایگاه موضوع اصلی در سن 
 انتخاب  شاخص ها و عالئم  راهنما  - گام هشتم 

تر این موضوع که کدام یک از چندین سناریوی نوشته شده به واقعیت در حال ظهور رك سریعد

اند و مضامین که سناریوهای مختلف پربار شدهدر هنگامی باشد.تر است، بسیار مهم مینزدیک 
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اصلی آن موضوع  برای  سیاسی  )آینده  ها  تحوالت  بر   – پژوهی  آن  نقش  و  سوریه  امنیتی 

 . استهای آجا( مشخص شده موریتمأ

مصاحبه با  اساس    بر و  و نوع پژوهش اکتشافی است  ای  پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه در این  

و نقش    مختلف را برای بحران سوریه   سناریوهای کند تا  تالش می و      تدوین خبرگان و گزارشات مستند  

 در سوریه ترسیم نماید.  های ارتش ج.ا.ا  موریت آن بر مأ 

های مکمل استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در غرب کشور تا دریای  قلمرو مکانی سرزمین

قلمرو   است.(  1408تا    1398از سال  میالدی )  2030تا    2020قلمرو زمانی از سال  و    مدیترانه

را  پژوهش  جامعه آماری این  های آجا و  یتمورامنیتی سوریه و مأ  – موضوعی تحوالت سیاسی  

ای و  اعضاء میزهای  با حوزه تحوالت منطقه   جمعی از معاونین آجا، خبرگان نظامی و سیاسی مرتبط  

دهد  تشکیل می های آجا در عرصه میدانی سوریه مطلع هستند،  موریت أ تخصصی حوزه سوریه که از م 

-آماری به   جامعه در این پژوهش حجم  باشد.  نفر می  40که حجم آن به صورت تمام شمار حدود 

روش گردآوری داده ها در این  شود. ورت تمام شمار بوده و مصاحبه به صورت کیفی انجام می ص 

و  کتابخانهپژوهش   میدانی  ابزارهای    مصاحبهبرای  ای،  اعتبار  و  روایی  است.  شده  استفاده 

تأگردآوری   با  صاحب  8یید  پرسشنامه  و  حوزه  این  خبرگان  از  دارای  نفر  که  ارشد  نظران 

 هستند، انجام شد.   آجا های موریتأمسئولیت مستقیم با حوزه سوریه و م

 

 های پژوهش  یافته 

 سوریه  امنیتی    – تحوالت سیاسی  بازیگران  

تر از آینده دخالت کنشگران و ارائه تصاویری دقیق  ، با توجه به معادالت چندوجهیدر این تحقیق  

 .ایمنموده تحلیل ، المللیای و بینبحران سوریه، بازیگران درگیر را در سه سطح داخلی، منطقه

 سوریهامنیتی    –تحوالت سیاسی    سطح داخلیازیگران  ب   - 

النصره، طرف ارتش و نیروهای وفادار به اسد و از سوی دیگر جبههدر سطح داخلی، از یک        

های مخالف اسد منازعات خشونت آمیزی میان خود نیز ، البته گروهقرار دارند داعش و ارتش آزاد  

در کنار مناقشات   (.1399)محمدیان، است  دارند که به یک »منازعه خونین داخلی« تبدیل شده 

دار است. یعه( و قومی )کرد و عرب( از جمله مسائل ریشه)سنی و ش  سیاسی، مباحث مذهبی

ای و مذهبی وضعیت سوریه را دچار ابهام  خشونت آمیز قومی، فرقه  پیچیدگی بحران و درگیری

قومی و در    ،های متعدد مذهبی ترین ضعف سوریه وجود گروهکرده است. از نظر اجتماعی، مهم

 (. 1399)نیاکویی،   ت انسجام کافی و هویت ملی سست اس نتیجه عدم
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  سوریهامنیتی    –تحوالت سیاسی    ایسطح منطقهبازیگران    - 

متفاوتی با حمایت از مدعیان قدرت در سوریه بر پیچیدگی بحران امنیتی    ای منطقهبازیگران        

کند. علت سنگینی می   ،المللی بر سایر عواملاند، تا جایی که وزن عوامل بیناین کشور افزوده

ایگاه  المللی به دلیل موقعیت استراتژیکی سوریه است که از جای و بینهای منطقهدرگیری قدرت

های اعراب و لتیک آسیای صغیر و مدیترانه، پیوند سوریه با درگیریهای ژئوپمرکزی آن در حوزه

به عنوان »حلقه وصل   شودی محور مقاومت ناشی میأ« اعض رژیم صهیونیستی و نقش سوریه 

های خارجی است و تداوم آن ناشی از  سوریه دخالت قدرت  عد بحرانمهمترین بُ  (.1396قلم بر،  )

 های بزرگ است د محور مقاومت و محافظه کار عربی با حمایت قدرترقابت بین دو جریان متضا

مصر،   حزب اهلل،   ، به ایران، عراق  توانای در بحران سوریه میگران منطقهاز جمله مهمترین کنش 

 (.1400)سیف آبادی،کیه و رژیم صهیونیستی اشاره نمود  تر قطر، عربستان، 

 سوریهامنیتی   –تحوالت سیاسی    سطح بین المللیبازیگران    - 

به یک منازعه بین المللی تبدیل شده است که در یک سمت   سال  دهبا گذشت    بحران سوریه      

های  با برنامه  اسد  انآمریکا و غرب به دنبال ساقط کردن اسد هستند و از سوی دیگر روسیه و حامی 

 (. 1399)فخری و همکاران،   کنندآنها در قبال سوریه در نهادهای بین المللی مقابله می 
 بحران سوریه بازیگران درگیر در ( 2)جدول

 بازیگران  هدف  سطح 

 

 داخلی

 دفاع و حمایت از حکومت اسد و حفظ آن
  حکومت بشار اسد، نیروهای مسلح سوریه،

 نیروهای دفاع ملی سوریه و علویان 

مخالفت با حکومت اسد و خواهان تغییر  

 آن

جبهه    ارتش آزاد سوریه،  اخوان المسلمین،

 داعش و کردها   النصره، جیش الفتح،

 

 منطقه ای 

 ایران، عراق و حزب اهلل لبنان )محور مقاومت(  دفاع و حمایت از حکومت اسد و حفظ آن

مخالفت با حکومت اسد و خواهان تغییر  

 آن

  جریان چهارده مارس لبنان،  مصر، قطر، اردن،

 ترکیه و رژیم صهیونیستی   عربستان،

 

 بین المللی 

 روسیه و چین  دفاع و حمایت از حکومت اسد و حفظ آن

مخالفت با حکومت اسد و خواهان تغییر  

 آن

آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی قدرت های  

 اروپایی

 سوریهامنیتی    –در تحوالت سیاسی    اهداف و رفتار بازیگران  

ها در مناطق مختلف به دو عامل بستگی دارد، نخست قدرت و دیگری میزان اصواًل دخالت دولت 

ها باالتر باشد، پتانسیل دخالت مالحظات دولت ها در آن منطقه. هرچه قدرت دولت ارتباط منافع و  

و هرچه منافع آن  یافته  افزایش  نزدیک آنان  باشد، ها پیوند  با منطقه درگیر تحوالت داشته  تری 
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از آنجا که تمامی بازیگران شناسایی   . ( 1399  ، شفت نیا،جعفری )   یابد احتمال دخالت افزایش می 

توانایی تأ شده در منازعه سوریه  با  قدرتمند  بازیگران  تند، بحث قدرت و پتانسیل ثیرگذاری هس، 

گردد، بنابراین برای شناسایی علت مداخله آنان در این منازعه و تحلیل رفتاری مین می دخالت تأ 

رد بحث پرداخت. از دیدگاه رئالیسم، منافع گران در منطقه مو آنان،  باید به بررسی منافع کنش 

و ارزیابی   دهد. بنابراین فهم دقیق سیاست کشورها در گرو فهم بازیگران به رفتارهای آنان شکل می 

در ادامه و با توجه به این بعد نظری، منافع   .( 1400  ،و همکاران   زمردی)  آنان از منافعشان است

اساس این منافع مورد تحلیل قرار   ها بربازیگران در منازعه بررسی و مشخص خواهد شد و رفتار آن 

 .گیرد می

قرار    اگر گفته  پیش  مشخص  طیف  دو  در  هدف،  بعد  از  سوریه  منازعه  بازیگران   چه 

مین هدف خود، نوع خاصی از رفتار را به نمایش  تألی هر یک از این بازیگران برای  گیرند، ومی

)حمایت گذاشته سخت  تا  دیپلماتیک(  )اقدامات  نرم  رفتارهای  از  طیفی  در  رفتارها  این  اند. 

 .تسلیحاتی( به شرح جدول زیر قابل تشخیص و تفکیک است
 امنیتی سوریه  –تحوالت سیاسی  اثرگذار در گرانهدف و نوع رفتار کنش (3) جدول

 نوع رفتار  هدف  بازیگر 

آمریکا و  

 اروپا 

 تامین امنیت رژیم صهیونیستی. .1

 تضعیف محور مقاومت.  .2

ایجاد محدودیت در توسعه نفوذ   .3

 روسیه. 

 دسترسی به منابع انرژی سوریه. .4

فشارهای دیپلماتیک توام با تحریم   .1

 ترکیبی 

حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی از  .2

 مخالفین. 

حمالت نظامی  حضور نظامی و انجام   .3

 محدود. 
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پس از شناسایی بازیگران، در گام نخست درجه اهمیت )وزن( بازیگران عرصه سوریه مورد بررسی 

( داده شد که نشانه درجه -   3+ تا    3)   گری نمرهمیزان کنشبا توجه به  قرار گرفت و به هر بازیگر  

نشان مثبت ت با  ثیرگذاری طرفداران دولت اسد و جبهه مقاوم درجه اهمیت و تأ )اهمیت بازیگران  

باشد. ثیرگذاری بازیگران مخالف دولت اسد با نشان منفی مشخص شده است( می و درجه اهمیت و تأ 

( و نزدیک -1سوریه ) براساس نتایج جمع اوزان بازیگران موافق و مخالف در تحوالت سیاسی امنیتی  

 نظر   به   بعید  ود موج   روند   با   و  هست که این امر دلیل اصلی طوالنی شدن بحران سوریه  به صفر است  

 انداز میان مدت، این غائله به نتیجه برسد.      چشم  در که  رسدمی 
 )وزن( بازیگران اهمیت (4) جدول

 اهمیت  بازیگران  هدف  سطح 

 

 

 

 داخلی

 

حامیان  

 اسد 

 +   3 حکومت بشار اسد 

 +   2 نیروهای مسلح سوریه 

 +   2 علویان 

مخالفین  

 اسد 

 -1 ارتش آزاد سوریه 

 -   1 النصره جبهه  

 -   1 جیش الفتح 

 -   1 کردها 

 

 

 

 ای منطقه

حامیان  

 اسد 

 +   2 ایران 

 +   1 عراق 

 +   2 حزب اهلل لبنان 

مخالفین  

 اسد 

 -   1 مصر و اردن 

 -   2 ترکیه

 -   3 رژیم صهیونیستی

 عربستان و قطر 
2  – 

 

 

 بین المللی 

حامیان  

 اسد 

 +   3 روسیه 

 +   1 چین 

مخالفین  

 اسد 

 -   3 آمریکا 

 -   1 (   انگلیس و فرانسه  اروپا )

های اساسی در آینده تحوالت رانها، در تدوین سناریوها نقش اساسی دارند لذا پیش ران پیش

 المللی ای و بین در سه سطح داخلی، منطقه از طریق مصاحبه و پرسشنامه  امنیتی سوریه    – سیاسی  
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(   براساس نظر خبرگان  اهمیت و میزان اثرگذاری )ران به میزان درجه  استخراج و به هر پیش 

 . ارائه شده است  ذیل ستاره داده شد. نتایج حاصله در قالب جدول  3تا    1از  
 ها و درجه اهمیت آنها ران ( پیش5جدول )

 اهمیت  ران عنوان پیش  سطح 

 

 ها رانپیش

 در عرصه داخلی 

 ***  از بین رفتن امنیت فردی و سیاسی بشار اسد 

 ** میان رفتن انسجام نیروهای داخلی جبهه اسد از  

 ** چرخش اسد به سمت غرب و کشورهای عربی مرتجع 

و پیوستن فرماندهان عمده به  متالشی شدن ارتش اسد  

 معارضین 
** 

 ***  تجزیه سوریه و ایجاد حکومت های محلی

 ** برجسته شدن نقش القاعده یا داعش در سوریه

 ** پتانسیل اقتصادی دولت سوریهعدم استمرار  

 ** انسجام گروه های سیاسی معارض تحت رهبری واحد 

 ** درگیری داخلی گروه های مسلح معارض با یکدیگر 

 ** انجام اصالحات توسط اسد و انسجام ملی

 ***  آزادسازی کلیه مناطق سوریه از معارضین و مخالفین 

 ** سوریهتعامل کردها با دولت مرکزی  

ها در  رانپیش

 ای عرصه منطقه

 ***  مداخله نظامی علنی محور مقاومت در بحران سوریه 

های    بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه به روی گروه

 معارض 
* 

سوریه برای کشورهای حامی  هزینه ساز شدن بحران  

 معارضین 
 *** 

 ** حمله گسترده ترکیه به شمال سوریه 

و  عدم توانایی ج.ا.ایران در استمرار پشتیبانی از سوریه  

 خروج از  عرصه میدانی این کشور 
 *** 

توافق ایران با عربستان، قطر و ترکیه در مورد آینده  

 وریه س
 *** 

 ***  حمله رژیم صهیونیستی به سوریه 

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و توافق با کشورهای  

 عربی 
 *** 

 ***  کشورهای عربی به روند بازسازی کشور سوریهورود  

 ***  قطع حمایت روسیه از دولت سوریه 
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 اهمیت  ران عنوان پیش  سطح 

ها در  رانپیش

 المللی عرصه بین

 ***  هتوافق آمریکا و روسیه در موضوع سوری

 ** قطع حمایت غرب از معارضین 

 ***  تغییر دیدگاه غرب به نفع اسد 

امنیتی سوریه استخراج و با تعیین درجه - تحوالت سیاسیها در آینده  عدم قطعیت در گام بعدی  

های کلیدی اقدام گردید. نتایج حاصله در قالب اهمیت هر یک، نسبت به تعیین عدم قطعیت 

 ارائه شده است.  ذیل جدول  
 ها و درجه اهمیت آنها عدم قطعیت (6)جدول 

 ها در بحران سوریه عدم قطعیت

 های کلیدی انتخاب شدند عنوان عدم قطعیتستاره دارند به    3هایی که  ردیف

 اهمیت  عدم قطعیت  

 ***  موفقیت یا عدم موفقیت اسد در حفظ انسجام ملی  1

 * اقتصادی دولت اسد   –محاصره سیاسی   2

 ***  حمایت یا عدم حمایت خارجی از معارضان 3

 ** دخالت مستقیم نظامی مخالفان اسد در تحوالت داخلی 4

 ** امی محور مقاومت در تحوالت داخلی مستقیم نظدخالت   5

 ***  موفقیت یا عدم موفقیت اسد در حفظ ارتش و نخبگان سیاسی  6

 ***  همگرایی یا واگرایی معاندین و احزاب سیاسی مخالف اسد  7

 * توافق ایران با عربستان، قطر و ترکیه در مورد آینده سوریه 8

 و ارتباط آن با محور مقاومت   سوریهامنیتی    –تحوالت سیاسی  تدوین نهایی سناریوهای  

امنیتی سوریه که بر اساس نظر خبرگان استخراج  –گانه آینده تحوالت سیاسی    8سناریوهای 

گانه سناریو نویسی پیتر شوارتز، مجددًا مورد ارزیابی و تطبیق   8گردید، با طی نمودن مراحل  

 4با یکدیگر تلفیق و تعداد    جی بی ان   ها واقع گردید و به روشا و عدم قطعیت ه ران با پیش 

امنیتی سوریه  تعیین گردید که عناوین   –سناریو به عنوان سناریوهای آینده تحوالت سیاسی 

 :  های هر سناریو عبارتند ازاصلی و شاخصه 

بهترین سناریو ممکن برای ج.ا.ا، شرایطی که اسد موفق به سرکوبی   :سوریه با مقاومت  (1)

حمایت از محور مقاومت در تمامیت ارضی کشور، مبادرت به    حفظمعارضین شده و با  

 :  عبارتند از « سوریه با مقاومت شاخص های راهنما در سناریوی »  نماید.منطقه  

 معارضین دولت اسد  عدم حمایت خارجی از -
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 نشقاق میان رهبری سیاسی معارضانایجاد ا واگرایی احزاب مخالف و  -

 موفقیت اسد در حفظ انسجام ارتش  -

  موفقیت اسد در حفظ انسجام ملی  -

 فضای مناسب برای حضور محور مقاومت و ج.ا.ا در سوریه -

 )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی( ج.ا.ا در سوریه فراهم شدن حضور ترکیبی  -

اشاره به حفظ وضع موجود دارد یعنی تداوم جنگ داخلی با حمایت   سوریه در مقاومت: (2)

های راهنما   شاخص  . سوریه   در   ملی  یکپارچگی  وعدمداخلی    ثباتعدم    خارجی،  بازیگران

 :  عبارتند از  « سوریه در مقاومتدر سناریوی » 

 تداوم حمایت خارجی از معارضین دولت اسد -

 ایجاد انشقاق میان رهبری سیاسی معارضان واگرایی احزاب مخالف و  -

 موفقیت اسد در حفظ انسجام ارتش  -

 موفقیت اسد در حفظ انسجام ملی  عدم  -

 تسلط ارتش سوریه بر شهرهای بزرگ  -

 های نظامی محور مقاومت از ارتش و دولت اسدادامه حمایت  -

بشار    مقاومت: سوریه بی  (3) نوعی  به  است که  و یک حکومت شرایطی  اسد حذف گردیده 

سکوالر در سوریه تشکیل شده و اعتقادی به همراهی با محور مقاومت ندارد و روابط کشور 

شاخص های راهنما در   شود. اساس توسعه روابط با غرب و دول مرتجع عربی تعریف می   بر 

 :   عبارتند از « سوریه بی مقاومتسناریوی » 

 یاسی )توسط اسد یا دولت وفاق ملی(  حفظ انسجام ملی با انجام اصالحات س -

 )توسط اسد یا دولت وفاق ملی(   انسجام ارتش و نخبگان سیاسی کشور -

 دم حمایت خارجی از معارضین مسلحع  -

 های خارجی جهت بازسازی و آبادانی کشور تالش دولت سوریه در جذب سرمایه  -

های کلیدی، در میان قطعیت ها و عدم  ران این سناریو براساس نظر خبرگان، تبیین پیش  -

محقق شود، برآیند این   2030رود در افق  مدت باالترین احتمال وقوع را دارد و انتظار می

  های سوریه خواهد بود.وضعیت حذف یا کاهش شدید نفوذ ج.ا.ا در همه عرصه 

ای که علیه محور مقاومت قرار دارد، بدترین سناریو ممکن برای سوریه   سوریه بر مقاومت: (4)

اند و با نزدیکی ج.ا.ا، شرایطی که معارضین اسد با حمایت کشورهای عربی به پیروزی رسیده 

شاخص های به رژیم صهیونیستی، تمام قد در برابر محور مقاومت و ج.ا.ا قرار گرفته است.  

 :  عبارتند از   «سوریه بر مقاومت راهنما در سناریوی » 
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 اسد ترور شده یا از کشور خارج شده است -

 دولتی خسارت جدی دیده و ساختار دولت متالشی شده است اموال  -

 نیروهای مقاومت حاضر در سوریه به شهادت رسیده یا در ترك سوریه هستند  -

 نبال توسعه وضعیت در سوریه هستندهای متخاصم ج.ا.ا به شدت به د دولت  -

 

 ها دادهو تحلیل تجزیه 

بازیگران در   کنش محیط آنارشیک نظام بین الملل و شرایط خاص منطقه غرب آسیا، منجر به  

امنیتی    – پژوهی تحوالت سیاسی  منظور آینده  مسیر معمای امنیت شده است. در این تحقیق به

ای  )در سه سطح داخلی، منطقه  سوریه، نسبت به شناسایی بازیگران، تحلیل رفتار  و منافع آنان

الملی( اقدام و مشخص گردید دنبال نمودن الگوهای رفتاری ناشی از ساختار آنارشیک  و بین

با ایجاد تالش بازیگران برای افزایش قدرت خود یا ممانعت از افزایش قدرت رقبا    المللنظام بین

 منافع متعارض منجر به طوالنی شدن منازعه سوریه شده است. 

سوریه در دکترین دفاعی ج.ا.ا به عنوان مکمل استراتژیک و یکی از اضالع اصلی جبهه       

دنبال تحکیم کمربند امنیتی محور  گردد ج.ا.ا با حضور در عرصه سوریه، بهمقاومت محسوب می

این آرمان  ت. در این راهبرد عراق نیز نقش مهمی دارد، تحقق  مقاومت و حفظ پیوستگی آن اس

اجزأ بودن همه  فراهم  پازل  در  اجزاء  از  پازل است چنانچه یکی  برود، گسست   این  از دست 

علیه منافع ج.ا.ا در سوریه   آمریکامان رژیم صهیونیستی و  د شد. تالش توأتیک ایجاد خواهیژئوپل

و عراق درجهت برهم زدن این پازل است. بنابراین سقوط دولت اسد در کنار تالش استکبار 

 ثیر مستقیم دارد. ایران تأ جهانی جهت تغییر موازنه قدرت در منطقه، بر امنیت ج.ا.

ها خواستار  نآآمریکا و رژیم صهیونیستی به بحران سوریه، یک نگاه امنیتی است.  دیدگاه      

مین و نفوذ ج.ا.ا در این کشور به طور وب در سوریه هستند تا منافعشان تأایجاد حاکمیتی مطل

تیک محور مقاومت شوند و ایران یلش دارند تا مانع از پیوستگی ژئوپکامل قطع شود، آنان تال

نفوذ ایران در عراق را در مرزهای خود محدود نمایند. در این طرح، آمریکا مسئولیت مقابله با  

 است.   و رژیم صهیونیستی مسئولیت مقابله با نفوذ ایران در سوریه را برعهده گرفته

 خود را   منافع استراتژیک به دنبال آن است تا    روسیه مهمترین بازیگر عرصه سوریه است و     

با همه   بُعدی ج.ا.ا، سیاست تعامل  نماید. روسیه برخالف سیاست تک در شرق مدیترانه حفظ  

فرامنطقهبازیگران )داخلی، منطقه اتخاذ نموده استای و  با روس.  ای( را  ها در بحران سوریه 

ها  معارضین اسد، ایران، ترکیه، قطر، اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی هماهنگ هستند. روس

را در  بمانند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند لجمن خود  اند تا به هر قیمتی در سوریه  آمده
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برابر ناتو از ریملند، به عقب برانند. اگرچه روسیه و ایران بر سر حفظ اسد در سوریه توافق دارند و با  

ای معنادار  هم همکاری نمودند لیکن نگاه آنان به آینده سوریه بسیار متفاوت است و اهدافشان زاویه 

مین  ران مهمی برای تأ ج.ا.ا و پیش ای بزرگ به  دارد. ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ضربه 

گردد. پس از این ترور، روسیه به تنهایی کنترل قطاری را در دست گرفته  منافع روسیه ارزیابی می 

 ا.ا را در میانه راه پیاده کند. که هر آن ممکن است ج. 

تیک امنیتی خود یرا مکمل ژئوپل   پژوهانه دارد و آن  ترکیه نیز به سوریه نگاه راهبردی و آینده        

داند. ترکیه در زمره بازیگرانی است که حاضر است برای دعاوی خود بجنگد و کشته دهد لذا می 

طور جدی مدنظر قرار گرفته است. ترکیه با   نقش این کشور در سناریونویسی تحوالت سوریه به

نانچه و چ ردای سازگاری کامل ندارد و تعارضات متعددی با هریک از بازیگران داهیچ مجموعه 

زند. ج.ا.ا برای نیل به اهداف خود در سوریه و ممانعت از مین نشود، بازی را به هم میمنافعش تأ 

تازی روسیه، باید با ترکیه تعامل نماید و در این خصوص قضیه کردها، گزینه مناسبی است، یکه 

 کردی ایفاء نماید. - سوری   –تواند این نقش را در مثلث ترکی  ایران می 

تحلیل رفتار آنان، برشماری  با تعیین بازیگران،  گران،  از نظر خبرگان و تحلیل بهره  با    پژوهشدر این  

چهار سناریو در  ها،  ها و بررسی عدم قطعیترانگران، تعیین وزن آنان، تبیین پیشکنشمنافع  

سوریه    سناریوهای عنوان »سناریوهای ممکن« ارائه گردید که شامل  خصوص آینده تحوالت سوریه به 

این سناریوها پلکانی   باشند. مقاومت، سوریه در مقاومت و سوریه بر مقاومت می با مقاومت، سوریه بی 

 نماید. های کلیدی، روند آن را تعیین میو مسلسل هستند که عدم قطعیت

سوریه  " ،  " مقاومت   سوریه بی " ،  " سوریه با مقاومت "   سناریوهای نتایج تحقیق حاکی از آن است که        

باشند.  می   سوریه   امنیتی   - سناریوهای ممکن تحوالت سیاسی    " سوریه بر مقاومت " و    " در مقاومت 

ترین  محتمل   " مقاومت   سوریه بی " به عنوان سناریوی محتمل در کوتاه مدت و    " مقاومت   سوریه در " 

است. همچنین ارتش ج.ا.ا    " سوریه با مقاومت " ج.ا.ا    ناریوی مطلوب باشد. س می   2030سناریو در افق  

موریت حفظ  قانون اساسی مأ   143، بر اساس اصل  به عنوان یکی از ارکان اصلی نیروهای مسلح کشور 

را بر عهده دارد، لذا تحقق هر یک از    ستقالل و حفظ نظام مقدس ج.ا.ا تمامیت ارضی کشور، حفظ ا 

گذار خواهد  ثیر دفاع فراسرزمینی تأ   آجا در دفاع سرزمینی و  موریت عی بر مأ نو  های مذکور به سناریو 

 بود که نقش آن به تفکیک مورد واکاوی قرار گرفته  است. 
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 سناریوهای بحران سوریه  (7)جدول 

 
سناریوهای مفروض آینده تحوالت  

 امنیتـی سوریـه بر مبنـای    –سیاسی  

 های کلیدی «» عدم قطعیت
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 حفظ انسجام ملی موفقیت اسد در  
 سوریه    

 با مقاومت 
موفقیت اسد در حفظ ارتش و نخبگان  

 سیاسی 

 سوریه    حفظ انسجام ملی با انجام اصالحات 

 بی مقاومت 

 

 انسجام ارتش و نخبگان سیاسی 

 سوریه   عدم موفقیت اسد در حفظ انسجام ملی

 در مقاومت 

  

 نخبگانموفقیت اسد در حفظ ارتش و  

 عدم موفقیت اسد در حفظ انسجام ملی
 سوریه 

 بر مقاومت 

   
عدم موفقیت اسد در حفظ ارتش و  

 نخبگان 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

برای آنان بسیار  تبدیل شده که قوانین بازی  )با منافع متناقض(    گرانیجوالنگاه کنشسوریه به   -

 .   انداز مثبتی ندارددر مسیری حرکت نمود که چشم نباید. در این شرایط است پیچیده

بحران، سیاقتصاد  بعددر   - از  اقتصادیوریه  تا   برد.میرنج    های شدید   400بازسازی سوریه 

ای ندارد. ج.ا.ا به عنوان یکی از ارکان  محور مقاومت چنین سرمایهدارد که    هزینه میلیارد دالر  

،  نداردگذاری در سوریه را  سرمایه  امکان   اقتصادی  هایبا وجود تحریمنیز  نجات دولت بشار اسد  

ای جزء تامین آن از طریق چرخش به سمت جبهه  )یا هر دولت وفاق ملی( چاره  لذا دولت اسد

)یا هر    ت که به دالیل متعدد، اسدنتایج تحقیق حاکی از آن اس  نخواهد داشت.عربی    –غربی  

 .  به طور رسمی به خانواده عرب باز خواهد گشت دولت وفاق ملی( در یک دهه آینده

بُعد نظامی   - ها خواهان  روسنی،  دیگر ایرا  و   یکی روسی  دو برنامه برای سوریه وجود دارد؛ از 

ضمن  با این حال، روسیه   هستند  سوریه و نیروهای مسلح براساس دکترین خود در  بازسازی  
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که عمالً توان الزم جهت بازسازی   روبرو است  یبا مشکالت اقتصاددرگیری در بحران اکراین، 

سوریه   در  ج.ا.ا نیز با توجه به مشکالت ناشی از تحریم، توان مالی الزم  .ارتش سوریه را ندارد

سازی الگوی بسیج  برنامه ج.ا.ا جهت پیاده  عبری از  - عربی    –ولی خوف جبهه غربی    را ندارد 

است    " یپنج بعد"ا.. در لبنان است. از دیدگاه غرب طرح ایران، یک برنامه مردمی مانند حزب

 شود .و امنیتی را شامل میفرهنگی صادی، سیاسی، که ساختار نظامی، اقت

را  رژیم صهیونیستی   - و ج.ا.ا  مقاومت  با حمالت مستمر هوایی، محور  فشار  سعی دارد  تحت 

نماید ج.ا.ا حضور  هد و هزینه ایران را در سوریه باال ببرد. این وضعیت ایجاب میشدید قرار د

 . ریزی نمایدبرنامهفیزیکی خود را کاهش و جهت نفوذ هیبریدی 

  آجا موریت قانونی  برای مأ  هایاخت تحقق سناریو مطلوب )سوریه با مقاومت( امکان ایجاد زیرس -

فراهم می زیر را  تفاهمساخت  سازد.  پایگاهنامههایی همچون  ایجاد  نظامی،  نظامی،  های  های 

و سایر حوزه  همکاری منوط  آموزشی  تمام کشور  فراگیبه  ها  بر  اسد  نفوذ  این  ری  در  است. 

صورت رژیم صهیونیستی در خارج نزدیک خود مشغول خواهد شد و ج.ا.ا امنیت ملی خود را  

نیز موثر است،    آجا های اطالعاتی و عملیاتی  موریتأو بر م  میکند افیای خارج دور دنبال  در جغر

 های آجا دارد. موریتوثری بر مأم بنابراین سناریو مطلوب در سوریه )سوریه با مقاومت( نقش

تحقق سناریو نامطلوب )سوریه برمقاومت یا سوریه بی مقاومت(، تهدید رژیم صهیونیستی را   -

ن ج.ا.ا  جغرافیایی  مرزهای  هزینهبه  و  تأزدیک  برای  فراوانی  بر های  کشور  ملی  امنیت  مین 

 . له ارتش ج.ا.ا تحمیل خواهد نمودنیروهای مسلح از جم

ین بحران بر سطح، نوع و چگونگی در سوریه، آینده ا  آجامجموع فارغ از مشارکت فعال    در -

رای  اجثیرگذار خواهد بود.  ضداطالعاتی تأهای عملیاتی، اطالعاتی و  در حوزه  آجاهای  موریتمأ

ارد.  در فراسوی مرزها از جمله در سوریه نیاز به ایجاد زیرساخت داخلی و خارجی د  موریتمأ

موریت از مراجع ذیصالح، زمینه مشارکت فعال ارتش فراهم شود  ایستی با مطالبه مأدر داخل ب

 و اجازه نداد که سطح راهبردی ارتش به سطح تاکتیکی، تنزل یابد. 

سوریه در مقاومت، سوریه   هایی برای پرهیز از سناریوهای نامطلوببراساس نتایج تحقیق توصیه -

هموار نمودن مسیر جهت نیل به سناریو مطلوب سوریه با  مقاومت و سوریه در مقاومت و  بی

 . ارائه شده است مقاومت

 پیشنهادها

تواند نقش مهمی در  تعیین سناریو مطلوب برای ج.ا.ایران از اهداف مهم این پژوهش بوده که می

پژوهی و مین منافع ملی ج.ا.ا داشته باشد. نکته اساسی در آیندهسازی و تأنگاری، تصمیم آینده

های نامطلوب ممانعت و روندهای موجود  نگاری آن است که با تالش حداکثری از وقوع آیندهآینده
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هایی برای پرهیز  رو براساس نتایج تحقیق توصیه  این   را به سمت آینده مطلوب هدایت نمود. از

و هموار    "تسوریه در مقاوم"و    "مقاومت   سوریه بی"،  "سوریه در مقاومت "از سناریوهای نامطلوب

 ارائه شده است:   "سوریه با مقاومت"نمودن مسیر جهت نیل به سناریو مطلوب 

فعالیت (1) افزایش  نظامی،  نفوذ  های عمرانی و طرحکاهش حضور  برای  استراتژیک  ریزی 

   ،2030ی و فرهنگی در سوریه در افق اقتصاد - امنیتی -جانبه سیاسی همه

مرزی باید تغییر کند. ارتش باید منطبق بر قانون  های برونموریتشیوه حضور آجا در مأ (2)

، بودجه و امکانات طلب نماید  موریت ابالغیموریت کند و متناسب با مأطالبه مأاساسی م

باید در مجموعه نیروهای    ردی با هویت ارتش ج.ا.ا اجرا شودموریت در سطح راهبو مأ

نقش تعریف شود و اجازه نداد    که دارد  با توجه به ظرفیت های راهبردی  آجا مسلح برای  

 اه راهبردی به نقش عملیاتی برسد.آنقدر بُرد ارتش را کم کنند که از جایگ

ثیرگذار است.  از کشور تأ  های آجا در دفاعموریتأامنیتی سوریه بر م  - تحوالت سیاسی (3)

مأ ستاد    موریتاجرای  است  شایسته  دارد.  زیرساخت  به  نیاز  مرزها  از  خارج    آجادر 

چهارگانه سناریوهای  با  بر  متناسب  بی  سوریه  سوریه  مقاومت،  در  سوریه  -مقاومت، 

 . ریزی نماید، اقدام به طرحسوریه با مقاومتمقاومت و 

-همکاریاکنون نسبت به باز نمودن باب  ارتش جمهوری اسالمی ایران قادر است از هم  (4)

دانشجو، و نظایر آن در حوزه فعالیت نیروهای    انتقال تجارب، تبادل استاد،   ای آموزشی، ه

 چهارگانه با ارتش سوریه اقدام نماید. 

 قدردانی 

از کلیه فرماندهان، اساتید و خبرگانی که ما را در فرایند انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال   

 . تشکر و قدردانی را داریم
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 . 66- 45(: 7)3 ،مجله آینده پژوهی دفاعی تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه(.  )مطالعه موردی:
احمدرضاقیه • اصغر  ؛باشی،  علی  )  و   پورعزت،  بهرام.  مطالعه  1396سرمست،  برای  چارچوبی  ارائه   .)

 . 85-64(: 4)1، مجله آینده پژوهی دفاعی  ایران. فتی سازهای نظامی دفاعی پیش روی ج.ا.شگ
مجله گرایی عربی در سوریه و نسبیت آن با تفکر مقاومت،  (. واگرای ملی1399گوگی، محمد. )  کمالی  •

 . 149-127(: 84)21، مطالعات راهبردی جهان اسالم

(. نقش عوامل ژئوپلیتیکی در بحران نوسازی سوریه 1398شیرودی، مرتضی. )  ی، حبیب و محبوب زمان •

 . 19-3(: 23)6. مجله مطالعات بیداری اسالمی، 2011-2018
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. راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرایند دولت ملت سازی سوریه با استفاده از  (1399محمدیان، مهدی. ) •

 . 68-49(: 89)25، مجله مطالعات راهبردیروش دانا،  
 تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.  ،مبانی نظری امنیت(. 1389مرادیان، محسن. ) •

(. بررسی تأثیر جغرافیای فرهنگی  1399بهنیافر، ابوالفضل. )و    اسدبیگی، اردشیر  مهدوی جو، محمود؛ •

 .23-5(: 89)23، مجله مدیریت پژوهش های دفاعی بر امنیت سوریه، 
سارا • سیده  شهروزو    مسعود  غفاری،  ؛موسوی،  گسترش   (.1400)  .شریعتی،  ژئوپلتیکی  پیامدهای 

های چین و ترکیه بر جمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی اتصال دو پروژه کریدور میانی  همکاری

 . 55-34(: 64)17 فصلنامه ژئوپلیتیک،و کمربند و راه(،  
 . تهران: ابرار معاصر. ایبحران سوریه و بازیگران منطقه(. 1396) . نجات، سیدعلی •
امیر • از 1399)  . پیرمحمدی، سعید   ؛نیاکوئی،  عراق و سوریه پس  از دولت به شبه دولت در  (. گذر 

 .107-88(: 17) 5. مجله دولت پژوهی(، 218 - 2011بیداری عربی )
 


