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  چکیده
هـاي تحلیـل    تـرین روش  سـناریوپردازي کـه یکـی از مهـم     ۀوشد بر پایک یرو م  پیشِ مقالۀ

تکفیـري چـون    يهـا  گروهـک  ةآینـد «پژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد کـه   آینده
، تـر  یـق النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهـد رفـت؟ بـه عبـارت دق     ۀداعش و جبه

هـا را   هاي تکفیري چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایالت مردمی وضعیت این نظام جریان
 مطرح ساخت توان یدر این خصوص پنج سناریو را م رسد یبه نظر م» در آینده رقم خواهد زد؟

ـ  بندي عبارت که در سه دسته گرایـان   نـابودي نهـایی اسـالم    .1مطلـوب:   يسـناریو  .الـف  :د ازان
 يهـا  سرکوبی گروهک .2تکفیري و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبري تشریفاتی بشار اسد. 

جاي حکومت جمهوري عربی سوریه و ه تکفیري و حاکم شدن حکومت جمهوري اسالمی، ب
یم قدرت داخلـی میـان کردهـا،    نابودي داعش و تقس .1محتمل:  يسناریو .جمهوري عراق. ب

 .1ممکـن:   يسـناریو  .تجزیه عراق و استقالل کردستان عراق. ج .2در سوریه  ها یشیعیان و سن
هـاي   تسخیر بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسوم به حکومـت اسـالمی توسـط گروهـک    

ابقـاي   منظور بهرو، هاي پیش نراسیاسی سوریه و عراق نیز با توجه به بح يها تکفیري. البته نظام
دست به اصالحاتی بزنند که عمدتاً در ابعاد سیاسی، اقتصادي و اجتماعی قابـل   بایست یخود م

  بحث است.
  

  تکفیري، دموکراسی ناقص يها پژوهی، عراق، سوریه، گروهک آینده :کلیدي واژگان
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  مقدمه  
منطقـه جهـان بـه    برانگیزتـرین   دغدغـه  عنـوان   طورکلی در چند سال اخیر خاورمیانه به به

اي مـؤثر، تمـامی جهـان را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت.         گونـه  شمار رفته و تحوالت آن به
 ۀاخیر نقش بسیاري در منطقه ایفا کرده و هر روز نیز بر دامنـ  ۀهایی که در ده ازجمله جریان

است. جریانات تکفیـري  » تکفیري« يها شود، جریان گروهک نفوذ آن در منطقه افزوده می
اسـالمی در پهنـه جهـان اسـالم      جهان اسالم از ابتداي پیدایش، در جهت احیاي خالفت در

در » داعـش و جبهـه النصـره   « یـژه و هـا، بـه   لذا اقدامات تروریستی این گروه ؛اند داشته وجود
منصـه ظهـور    هـا بـه   کشورهاي مسلمانِ لبنان، عراق و سـوریه و آنچـه از سـوي ایـن جریـان     

ها، یکـی از   ی و غیررسمی کشورهاي عرب منطقه از این جریانرسم هاي یتو حما رسد یم
جدیـد و   ۀغـرب آسـیا را وارد مرحلـ    ۀدنیاي اسالم اسـت کـه منطقـ    يها ترین چالش بزرگ

  کرده است. يساز سرنوشت
این منطقه همـواره بـا    گران یلمطالعات خاورمیانه از سوي تحل رسد ی، به نظر مهمه  بااین

آینـده،   بینـی  یشیک نقد بزرگ همراه بوده و آن این است که به جاي دیـدن واقعیـت و پـ   
کننـد.   قضـایا را دنبـال   ،محورانـه  به یک جنبه تحوالت توجه شود و یا ارزش شود یسعی م

تـالش   رو، در این مقاله . ازاینشود یها دیده م اي در اکثر تحقیقات و نوشته گونه آفتی که به
آینده «واقعی، به این پرسش پاسخ دهیم که  يها ها و داده قول بر این است تا با استناد به نقل

النصره در خاورمیانه به چه شکل خواهـد بـود؟    ۀتکفیري چون داعش و جبه يها گروهک
هاي تکفیري چگونه پـیش خواهنـد رفـت و کـدام تمـایالت مردمـی        این جریان ،به عبارتی

در همین راستا نیـز پـنج سـناریو در سـه     » ها را در آینده شکل خواهد داد؟ وضعیت این نظام
انـد از:   ممکن طراحی شده است کـه عبـارت   يمطلوب، محتمل و سناریو یوهايبخشِ سنار

گرایان تکفیـري و تقسـیم دموکراتیـک قـدرت بـا       نابودي نهایی اسالم .1مطلوب:  يسناریو
تکفیـري و حـاکم شـدن حکومـت      يهـا  هـک سرکوبی گرو .2رهبري تشریفاتی بشار اسد. 

 يجاي حکومت جمهوري عربـی سـوریه و جمهـوري عـراق. سـناریو      هجمهوري اسالمی، ب
  در سـوریه   هـا  یقدرت داخلی میان کردها، شیعیان و سـن  نابودي داعش و تقسیمِ .1محتمل: 

 تسـخیر بغـداد و بیـروت و    .1ممکـن:   يتجزیه عراق و استقالل کردستان عـراق. سـناریو   .2
  تکفیري. يها تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسالمی توسط گروهک



 201                                                       بخش دولت سوریه و عراق کارهاي ثبات تکفیري و راه يها گروهک ةآیند

علت انتخاب سناریوهاي استخراج شده و به عبارتی علت انتخـاب پـنج سـناریو در ایـن     
، محتمل جحبر اساس منطق سناریونویسی، سناریوها در سه دسته ار اولنوشتار این است که 

یسـندگان واکـاوي وقـایع حـال و تحلیـل      ، بـه اعتقـاد نو  دومو  شـوند  یبندي م و ممکن دسته
طور منطقـی در بخـش سـناریوهاي مطلـوب و محتمـل       که به دهد یموجود نشان م يها داده

یک سناریو را انتخاب نمـود. در   توان یسناریو و در بخش سناریو ممکن، تنها مو هرکدام د
اشـت و در  پـژوهش خـواهیم د   ۀدهی این تحقیق، ابتدا نگـاهی بـه پیشـین    ادامه جهت سازمان

روشـی، بـه    و سناریوسـازي در قسـمت چـارچوبِ    1پژوهی یندهآ از روشِ یريگ ادامه با بهره
ها پرداختـه و در انتهـا    روي آن تکفیري و تبیین سناریوهاي پیش يها گروهک ةبررسی آیند

  .شود میبخش دولت عراق و سوریه تشریح  نیز راهکارهاي ثبات

  پژوهش یشینهپ
انجـام شـده   زیادي به  يها مقوالتی چون بنیادگرایی تاکنون پژوهشگرچه در ارتباط با 

طورکلی  تکفیري که امروزه در عراق و سوریه و به يها گروهپژوهیِ  یندهاست اما از منظر آ 
اند، کمتـر تحقیـق و پژوهشـی دیـده      زیادي را به خود جلب نموده يها خاورمیانه عربی نگاه

 يهـا  کـه عمـدتاً بـه روش    پـردازیم  یی مـی هـا  پـژوهش  از تعـدادي . در ادامه به ذکر شود یم
  .اند بررسی کردهتاریخی موضوع بنیادگرایی در خاورمیانه  -توصیفی

، »پاکسـتان و بنیـادگرایی اسـالمی   «بـا عنـوان    يا ) در مقاله1380محمد اکرم عارفی ( -1
اسالمی در تنها به توصیف جریان بنیادگرایی پاکستان پرداخته و معتقد است که بنیادگرایی 

است. دولت پاکستان نیز که از  بوده گیري برخوردار اخیر از رشد چشم ۀپاکستان در دو ده
توجهی را در اختیـار   کرد، تسهیالت قابل نهضت مقاومت در افغانستان و کشمیر حمایت می

هـا را در جامعـه پاکسـتان     رشد و گسـترش آن  ۀداد و زمین هاي اسالمی پاکستانی قرار گروه
جمعیت علماي اسالم، سپاه صحابه، لشکر جنگـوي،   يها ساخت. در این میان، گروه فراهم

هـاي بیشـتري    المجاهدین، لشکر طیبه و جـیش محمـد، از امکانـات، نفـوذ و توانـایی      کهحر
  برخوردار هستند.

بنیادگرایی  یريگ ها و شکل فضاي جریان«) در اثري با عنوان 1385مرتضی قورچی ( -2
اسـت. از    گرفتـه   متناقضـی شـکل   یـان معتقد است که در جهـان امـروز جر  » در شرق آفریقا

                                                   
1. Future Study 
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 هـاي  یـت هاي غیردولتی خیریه متأثر از هو ناشهرها، توسط سازم منابع مالی از جهان سو یک
 اي جهت آمـوزش و تعلـیم بنیـادگرایی سـوق داده     هاي حاشیه ناکننده به سوي مک مقاومت

را تهدیـد   شـهرها  ، در یـک جریـانی معکـوس، جهـان    یافتگان یمدیگر تعل يسو و از شود یم
اي مبتنـی بـر اقتصـاد     شـبکه  ۀاي در جامع کنند. در همین راستا، شرق آفریقا مکان حاشیه می

گیـري بنیـادگرایی بـه وجـود آورده      اطالعاتی است که فضاي بسیار مناسبی را جهت شکل
  است.
بنیـادگرایی اسـالمی در آسـیاي     هاي ینهزم«با عنوان  يا ه) در مقال1384الهه کوالیی ( -3

در آسـیاي   1990معتقد است که بنیادگرایان اسـالمی از بـازیگران تحـوالت دهـه     » مرکزي
هاي عمیقِ باورها و تمـایالت اسـالمی در    گیري از ریشه ها با بهره اند. این گروه مرکزي بوده
اثبات کرد که اسالم در  یخوب تحوالت اخیر بهاند.  هاي وسیعی را سازمان داده منطقه، تالش
هویت جدید منطقه بسـیار مـؤثر بـوده اسـت. در      یريگ ویژه و در شکل اهمیتمنطقه داراي 

شده است. نخبگـانِ سیاسـیِ    سپتامبر، این عنصر از تأثیر بیشتري برخوردار 11شرایط پس از 
انـد؛ بنـابراین،    برآورد کردهترین رقیب سیاسی خود  را مهم یاسیس آسیاي مرکزي نیز اسالم

  پردازد. هاي توسعه بنیادگرایی اسالمی در منطقه آسیاي مرکزي می این مقاله به ریشه
ــوان  1385غالمرضــا خســروي ( -4 ــا عن ــر ب ــین«) در اث ــر   مطالعــات ب الملــل: درآمــدي ب

 را بررسـی کنـد.  » بنیـادگرایی اسـالمی  «هاي فکري  نا، بر آن است تا بنی»بنیادگرایی اسالمی
گرایــانی چــون یوســف  اســالم در برداشــت» االصــولیه«نویســنده بنیــادگرایی را متــردف بــا 

و بـه بررسـی نسـبت آن بـا مفـاهیمی چـون        دانـد  یقرضاوي، راشد الغنوشی و حسن البنـا مـ  
اسـاس، بنیـادگرایی اسـالمی،     ایـن  پـردازد. بـر   مـی » طلبـی دینـی   اصالح«و » بیداري اسالمی«

دهـد   ائت مدرنیته از روابط میان انسان، خداوند و جامعه ارائه میتفسیري جدید و مغایر با قر
  تا سعادت دنیوي و اخروي بشر را تأمین کند.

طورکلی، آثاري که در زمینه  که به گرفتاین نتیجه را  توان ی، ممطالب بیان شده ۀبر پای
. عالوه بر ایـن،  اند یافتهپژوهی نگارش ن تفکرات بنیادگرایی نگاشته شده است با روش آینده

   :عبارت است از کند یحاضر را با تحقیقات دیگر در این زمینه متفاوت م نوشتارآنچه 
   ؛ها گروه تکفیري و دیگر يها میان گروهک یزتما .1
  ؛ پژوهی چون داعش و جبهه النصره با روش آینده یريهاي تکف آینده جریان یبررس .2
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هـاي عـراق و    محتمـل بـراي دولـت    ةدبـا آینـ   ارجـح ممکـن و   ةمشخص نمودن آیند .3
  ؛ سوریه
  بخش دولت سوریه و عراق. ثبات يراهکارها .4

  چارچوب نظري و روش پژوهش

  پژوهی آیندهالف) 
انــد. ایــن روش،  در نظــر گرفتــه Future Studiesپژوهــی را معــادل لغــت التــین  آینــده

مختلف بررسی و مطالعـه آینـده را مطـرح و     يها علمی و مدل يها تفکرات فلسفی و روش
، ابزاري پژوهی یندهو لذا، آ نماید یبدیل و احتمالی را ترسیم م هاي یندهها، آ با استفاده از آن

ــمندان  ــی هوش ــراي مهندس ــت  ۀب ــده اس ــر  آین ــادي،آ(ناص ــت  خن .)25: 1379ب ــتین فعالی س
توسـط گروهـی از    1933تـا   1930 يهـا  پژوهی در قالب یک بررسـی علمـی در سـال    آینده

کـه علـم نوپـایی     یشناسـ  در زمینـه جامعـه   1گران و با سرپرستی ویلیـام اف آگبـرن   پژوهش
پژوهـی در مقـام یـک فعالیـت عمـومی از دهـه        آینده 2.شد، در آمریکا انجام شد یشناخته م

نـر  ه«نخسـتین پـژوهش نظـري در مـورد آینـده را بنـام        3شصت آغاز شد. برتراند دوژوئنـل 
، »هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد« که یناو در این زمینه با اشاره به ا نوشت.» مانگُ

غیرمتـداول   ییهـا  نتیجه گرفت که یافتن مدارك و اسـتنتاجات بـراي آینـده، نیازمنـد روش    
  است.

طیف وسیعی از متخصصین در  ةکه خود دربرگیرند نگري یندهکه متخصصین آ درحالی
حــال بــر روي  مختلــف هســتند، درعــین هــاي یــدگاهو دعلــوم مختلــف بــا عالیــق، ســالیق  

 تـوان  یرا مـ  هـا  یژگیاجماع نظر دارند. این و نگر یندهآ هاي یدگاهمشخصی از د هاي یژگیو
  صورت زیر در نظر گرفت:  به

  ؛ عنوان یک هنجار که همواره رو به تزاید است در نظر گرفتن تغییرات به .1
بـه هـم تنیـده کـه متقـابالً روي هـم اثـر         هـاي  یدهعنوان پد در نظر گرفتن رویدادها به. 2

   ؛و جدا از هم و نامرتبط به هم نیستند گذارند یم
                                                   

1 - William F.Ogburn 
   و وندل بل اند از: هاریسون براون، راشل کارسون عبارتپردازان  برخی دیگر از نظریه -2

3 -Bertrand de Jouvenel 
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 هـاي  یسـتم همبسته) یـا س  يها گرا (وابسته به سازواره گرفتن یک دیدگاه کل یشدر پ .3
   ؛یکپارچه در مالحظه و بررسی تغییرات

و فرضـیه   فـرض  یشعنوان یک پـ  بسیار متنوع براي آینده به هاي ینهپذیرفتن وجود گز .4
   ؛)30: 1391اصلی (منطقی، 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه      .ممکـن، محتمـل و ارجـح    هـاي  ینـده تمایز قائل شدن بـین آ  .5
آینده ارجـح: بـه معنـاي در نظـر     . کرد: الف بندي یمآینده را به سه گروه اصلی تقس توان یم

آینده محتمل: یعنی در نظـر گـرفتن   . براي وقوع در آینده. بترین رویدادها  گرفتن مطلوب
 تواننـد  یرویدادهایی که بیشترین احتمال را بـراي وقـوع در آینـده دارنـد. ایـن رویـدادها مـ       

در نظر گرفته شـوند (مظفـري،    ،به طرق مختلف ،صورت بسط روندهاي گذشته در آینده به
یه رویدادها اعم از بد، خوب، محتمل و آینده ممکن: یعنی در نظر گرفتن کل.ج .)35: 1388

   ؛فتدادر آینده اتفاق بی تواند یاالمکان که م یا ضعیف
   ؛مثبت در خلق یک دنیاي بهتر در آینده هاي یدگاهها و د ، ارزشها یدها یتاهم .6
توانمندسازي مردم در جهت انتخاب و عملکـرد از روي مسـئولیت و اراده در زمـان     -7

لکردهایی در ساختن آینده بسیار تأثیرگذار خواهـد بـود. بایـد توجـه     حال، چراکه چنین عم
در آن زندگی و فعالیـت کنـیم، بـر مبنـاي      خواهیم یاي که م داشت همه ما در ساختن آینده

طـور خالصـه بایـد گفـت      ، سهیم هستیم. بهدهیم یو انجام م کنیم یآنچه امروز به آن فکر م
بـه وجـود آوریـم. بـه      خـواهیم،  یآنچـه مـ   بر اساستفاوت و دگرگونی را  توانیم یهمه ما م

بـراي انجـام    يا همین دلیل باید همگی راجع به این حقیقت آگاه باشیم. آنگاه تعهد و برنامه
 تواند یم رسد می به نظر د وها اصالً اهمیت ندار برخی امور که اصوالً کوچکی و بزرگی آن

   ؛در بهتر شدن جهان آینده مؤثر باشد، ایجاد کنیم
طـور خالصـه بایـد     به .مدت و بلندمدت مدت، میان کوتاه یزير پذیرفتن اهمیت برنامه. 8

اي که مایلیم  خلق آینده راه. بلکه باید فعاالنه در واگذار کنیمگفت نباید آینده را به شانس 
  ).122: 1386(مظلوم زاده،  خوبی زندگی کنیم، بکوشیم خود و آیندگان در آن به

پژوهشـی و   بـود کـه تقریبـاً تمـام متخصصـین آینـده       هایی یژگیو آنچه گفته شد برخی 
 تـوان  ینگري بر آن اتفاق نظـر دارنـد. هرچنـد مـوارد دیگـري نیـز وجـود دارد کـه مـ          آینده

هـا را در نظـر گرفـت. در مقالـه حاضـر از       طیف فکري خاص آن یک هاي یژگیعنوان و به
وتحلیـل   لفـی، تجزیـه  ه، روش دبـانی آینـد   پژوهـی یعنـی دیـده    مختلف آینده يها میان روش
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ــه ــدها، تجزی ــل پیشــ رون ــس  نراوتحلی ــا، ســناریوپردازي، نقشــه راه، پ ــدلینگ و ينگــر ه ، م
، روش هـاي در دسـترس   چنـین داده  سازي؛ با توجه به موضوع و هدف پـژوهش و هـم   شبیه

  .شود یسناریوپردازي به کار گرفته م

  هیپژو آینده يها عنوان یکی از روش سناریونویسی به ب)
ــا سناریونویســی کــه یکــی از روش  ــده يه ــارت اســت از شــرح    آین پژوهــی اســت، عب

که تحت شرایط معین ممکن است روي دهند. سناریو شامل تصاویري  يا ندهیرویدادهاي آ
ها مورد آزمایش قـرار   کارگیري آن هاز آینده مطلوب، محتمل و ممکن است که هدف از ب

موجـود آینـده بـا     يهـا  اتخاذ شده در برابر چـالش  يها يو استراتژ ها استیدادن عملکرد س
هـا   مند چـالش  ایجاد و ترسیم فضایی از ممکنات است. بدین منظور، سناریوها با کشف نظام

گیرد. سناریوها تنها به حـدس   قرار می ها ي، در خدمت تدوین استراتژِرو شیپ يها و فرصت
چگونـه در شـرایط محیطـی     کنـد  ی، بلکه به ما کمـک مـ  کند یزدن در مورد آینده اکتفا نم

 &Makridakis( و مـدیریت آینـده بپـردازیم    يریـ گ میمتفاوت آینده، بیندیشیم و بـه تصـم  

Wheelwright, 1989: 215سناریو، چهـره آینـده اسـت. هـدف سناریوسـازي،      ، ن)؛ بنابرای
توانـد   تر کـردن طیـف آلترناتیوهـایی اسـت کـه مـی       گسترش تفکر در مورد آینده و عریض

شـوند.   ما باشد. به عبارتی، سناریو مجموعه امکاناتی است کـه بـه آینـده مـرتبط مـی     مدنظر 
آموزد. سناریوها به ما  آینده نامعلوم است و سناریو، اندیشیدن در مورد نامعلومی را به ما می

نامناسب را از ذهن خـود دور   يها ها بیندیشیم و فرض که درباره همین نامعلومی آموزند یم
را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند، شناسـایی کنـیم    ییها یم گسستکنیم و بتوان

(Martin, 1982: 123)اي براي  هناتواند به ؛ بنابراین، اقرار به نامعلوم بودن آینده، هرگز نمی
دست روي دست گذاشتن باشد. البته اقدامات ما در آینده بایـد بـر پایـه شـناخت امکانـاتی      

رو،  شناسـایی نمـاییم. ازایـن    تـوانیم  یهـا را مـ   د دارد و امـروز آن باشد که بـراي تغییـر وجـو   
وجود، در حال حاضر ما با شرایط زمان حال  سناریوسازي با کیفیت تفکر مرتبط است. بااین

سنجیم. نگرش مـا بـه دنیـا     نگریم و تحت تأثیر اتفاقات اطراف خود، مسائل را می دنیا را می
رهنگی ما وابسته بوده که خود، دید ما را نسبت بـه  است که به مبناي ف »نگرش شرطی«یک 

هـا   هدف اصلی نگرش سناریویی، شکستن محـدودیت  ،رتیبت ینا هسازد. ب آینده محدود می
  )Chermack, 2004: 261( .و اماواگرها است
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امر شفافیت کامل در مـورد کـل موضـوع تـا      ینتر ساخت سناریوهاي منطقی، مهم براي
گردنـد.   يآور درك کامل از موضـوع بایـد کلیـه اطالعـات جمـع     پس از  حد امکان است.

شـکل بگیرنـد    تواننـد  یکه این اطالعات در طی زمان م ییها سپس کلیه احتماالت و حالت
دهـی ایـن    وتحلیل نیروهایی است کـه در شـکل   بررسی گردد. مرحله بعد، شناخت و تجزیه

. آنگـاه عوامـل   گردنـد  یح مـ تصـحی  ،یکم هاي یلمحیط مؤثرند. سپس به یاري منطق و تحل
تـر،   طور جامع هب  (Swap, Leonard & M Shields, 2001: 103).شوند نامربوط حذف می

باید بر اساس وقایع حال  یوهاسنار .1در ساخت سناریوها، رعایت موارد زیر ضروري است: 
ك  .3 .پذیرفتـه شـود  کننـده از آن سـناریو    هـر سـناریو بایـد از دیـد اسـتفاده      .2 .بنـا گردنـد  

داخلـی   دهنـدة  یلده و بین عوامل تشـک شوتحلیل دقیق بنا  سناریوي خوب باید بر پایه تجزیه
که یک سناریو طرز تفکر استفاده کننده از آن را  یزمان .4 .آن هماهنگی وجود داشته باشد

کـه   براي ایـن -5 .است شدهسناریو به ابزاري براي آموزش تبدیل  یقتدر حق ،دهد تغییر می
امکان استفاده از سناریوها وجود داشته باشد بایـد منظـور سـازندگان آن مسـتقیم و      مستقیماً

 يهـا  در ادامـه ضـمن تعریـف گروهـک      (Chermack, 2005: 114) .شـود وضـوح بیـان    به
فهـم بهتـر    بـراي نـوع مناسـبات قـدرت در عـراق و سـوریه       ةتکفیري و ذکـر نکـاتی دربـار   

چنـین   تکفیري و هـم  يها گروهک ةباط با آیندتحوالت کنونی، به طرح سناریوهایی در ارت
  .شود یمناسبات قدرت در عراق و سوریه پرداخته م ةآیند

  تکفیري يها پژوهی گروهک آینده

  تکفیري يها گروهکالف) 
(متولد  »احمد بن حنبل«هاي  هاي تکفیري از حیث اعتقادي به اندیشه لی، جریانکطور به
(متولـد   »سید قطـب «)، 751(متولد  »ابن القیم الجوزیه«)، 728(متولد  »احمد بن تیمیه«)، 241

. جوینـد  ی) اسـتناد مـ  1206-1115(متولـد   »محمد بن عبـدالوهاب تمیمـی نجـدي   «) و 1906
. در ایـن  شـوند  یبندي به سه دسته سنتی، اصالحی و تکفیري تقسـیم مـ   ها در یک تقسیم آن

اور بسیاري، نقطه شـروع و نضـج   گرایان تکفیري است. به ب مقاله تأکید نویسندگان بر اسالم
اصـل    (Bulos, 2014: 12) .) اسـت 1966-1906یافتن گفتمان تکفیري، ظهور سید قطب (
اسالم است. در شـرایط فعلـی نیـز، ایـن جریـان در       مورد اجماع این خرده گفتمان، شریعت

هـویتی خـود،    هـاي  يسـاز  غیریـت براي  النصره هۀهمچون داعش و جب ییها قالب گروهک
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تأکید بر قابلیت اعتبار اسالم و در دسترس بودن آن، علت مبارزات خشن و ترورهاي ضمن 
تکفیـري بـا رویکردهـاي     يها . این گروه1دانند یخود را دعوت به اسالم و مسلمان کردن م

خصوص منطقـه خاورمیانـه    هخود، عامل اصلی ناامنی جهان و ب انۀساز و خشونت طلب یریتغ
شـود کـه    بـه جریـانی گفتـه مـی     تکفیـر  یـان  ؛ بنـابراین، جر (Abi-Habib, 2014: 32)هستند 
گـريِ علمـی را رد کـرده و تکفیـر و خشـونت را راهـی        گرایـی و سـلفی   هاي اسـالم  دیدگاه

مناسب و ضروري براي مقابله با حمالت غرب و حاکمان کشـورهاي اسـالمی علیـه اسـالم     
 یاسـالم  یـر از رفتارهـاي غ پاك کـردن جامعـه اسـالمی     ،زعم خود به ،دانند. هدف آنان می

 1980هاي رادیکال تکفیري در دهـه  هاي این دیدگاه را ممکن است در حرکت است. ریشه
ها کمتر از یک درصـد کـل    میالدي در مصر پیدا کرد. تخمین زده شده است که گروهک

  دهند. جمعیت مسلمانان را تشکیل می

  نکات مؤثر در فهم تحوالت اخیر عراق و سوریه ب)
و  هـا  فهـم  یشگـران، بـا توجـه بـه پـ      در بـاب آینـده داعـش، هـر یـک از تحلیـل      امروزه 

تکفیري، تحلیلی خـاص و متفـاوت دارنـد. ایـن      یانگرا خود، نسبت به اسالم هاي فرض یشپ
، در درك تحوالت عراق و پژوهی یندهبا توجه به روش آ رسد یاست که به نظر م یدر حال

جامع نسـبت بـه نـوع مناسـبات قـدرت در عـراق و       سوریه و تحلیل آینده آن، باید با دیدي 
سوریه و عوامل تأثیرگذار در تحوالت اخیر این دو کشور، به نکاتی توجه کرد که در ادامه 

  .شود یها اشاره م به آن
هـا   در کنار اختالفات ایجاد شده در بحران سوریه و عراق، زمینه برخی از مشـارکت  -1

حداقل در ظاهرِ امر، آمریکا براي اولین بـار در طـول   در خاورمیانه فعال شده است. چنانچه 
هـایی   ناهاي منطقه یعنی ایران و حتی سـازم  سه دهه گذشته با یکی از تأثیرگذارترین قدرت

در حال جنـگ   ،ولی نه در یک جبهه واحد ،اهللا لبنان، علیه یک دشمن مشترك چون حزب
و حکومت بشار اسـد هسـتند    است. آمریکا و ایران دو قطب مخالف هم در ماجراي سوریه

                                                   
و داعش و  21هاي مسلح مانند القاعده در آغاز قرن  بخش بسیاري از گروه دیگر، ایدئولوژي تکفیري الهام عبارت به -1

  جبهه النصره در شرایط کنونی بوده است.
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گري داعش هر دو کشور را در یک موضـع مشـترك قـرار داده اسـت کـه البتـه        اما افراطی
  .1سو شدن با ایران است ویژگی اصلی آن چرخش آمریکا در قبال تحوالت خاورمیانه و هم

دیگري که نباید از آن غافل شـد آن اسـت کـه نبایـد از نقـش شخصـیتی مثـل         ۀنکت -2
سـرکوب   ۀمالکی در تحوالت اخیر غافل بود. نوري المالکی کسی است که به بهانـ النوري 

ها  بعثی. را از ارتش بیرون راند و یک ارتش تمام شیعی را مجهز کرد ها ی، سنها یکردن بعث
الدین و موصل شدند و سـپس   بودند وارد سه استان االنبار، صالح کار یها که اکثراً ب و سنی

 ،اندگی از قدرت، آن را طلب کردند و با فرمولیزه کردن نقش داعشبعد از یک دهه دورم
هـایی کـه در داعـش فعالیـت      بینـیم کـه سـنی    ما اآلن مـی «چنین اتفاقاتی را پشتیبانی کردند. 

هزار نفر بیشتر نیستند، امـا حامیـانی دارنـد کـه جوانـان متعصـب اهـل         40تا  30کنند بین  می
به هویت حقیقی و حقوقی خود، نسبت به مسئله تحقیر  ها عالوه بر پی بردن سنت هستند. آن

 زیرا احساس تحقیرشدگی به انسـان قـدرت   ؛»2اند از سوي دولت مرکزي واکنش نشان داده
هـاي مختلـف در    . انتقام محصول تحقیر شدن و نفرت است، نفرتی که به شیوهدهد اقدام می

یش از صـد هـزار ارتشـی    زمانی کـه موصـل تسـلیم شـد بـ     « .این جوامع به وجود آمده است
ها اصالً دنبال  بازنشسته در این شهر بود که در دولت نوري المالکی بازنشسته شده بودند. آن

گرایانـه عمـل    ذاریـد ولـی قـوم   گ شما اسم خود را دولت ملـی مـی   که یجنگیدن نبودند. وقت
رد عنـوان بـازخو   کنید مطمئن باشید که روزي بـازخورد آن را خواهیـد دیـد، داعـش بـه      می

چنین رفتارهایی است. این هم در سوریه، هم در عراق و هم به نظر من یک بخش آن رفتار 
هاي دیکتاتوري است. در صـحبتم اشـاره کـردم شـما      آمریکا در منطقه در حمایت از دولت

ــه منازعــ  ــدون توجــه ب ــی  ۀتحــوالت منطقــه را ب قیدوشــرط  اعــراب و اســرائیل و حمایــت ب
توانیـد تحلیـل کنیـد. کسـانی کـه در       الم از سوي غـرب نمـی  ها و تحقیر جهان اس آمریکایی

داننـد آنـان چـه نگـاه تحقیرآمیـزي بـه جهـان اسـالم          اند، می کشورهاي غربی زندگی کرده
  (MEMRI, 2013: 4-8) . »دارند

  (Abd-Allah, 2013: 35) .اسـت این تحلیل در ارتباط بـا تحـوالت سـوریه نیـز صـادق      
به شکل عمده در  یو انجام تظاهرات 2011یاسی سوریه، سال آغاز بروز بحران س ۀاساساً نقط

                                                   
1. Eaworldview, (7 August 2013), Which Insurgents Captured Menagh Airbase. Retrieved 7 
August 2013, Retrieved 28 may 2014. 
2. Daily Star, AFP, (14 December 2012), Syrian protesters slam U.S. blacklisting of jihadist 
group, Retrieved 28 may 2014. 
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، پیرامونی و شهرهاي کوچک سوریه براي مبارزه با فساد، انجام اصالحات اي یهمناطق حاش
تی عـراق و سـوریه دیگـر    مردمـان سـنّ   امـروزه و کسب آزادي بوده است. در همـین راسـتا،   

لت خود بهبـود وضـعیت معیشـتی و رفـاه     ها از دو تی پیشین را ندارند. امروزه آنتفکرات سنّ
عمرانـی و از میـان    يهـا  خـواري، انجـام پـروژه    اقتصادي، مبارزه با فسـاد اقتصـادي و رشـوه   

. البته، در ایـن میـان، طبقـات متوسـط و     خواهند یبرداشتن فضاي امنیتی حاکم بر جامعه را م
هـان آزادي  مزبـور، خوا  يهـا  کـرده سـوري و عراقـی، افـزون بـر درخواسـت       لاقشار تحصی

سوریه و انتخابات آزاد هستند. در این راسـتا، رژیـم    یحزب فعالیت احزاب، حذف نظام تک
اصـالحی   يهـا  ، گـام ارتبـاط  ینها در ظاهر موافقت نموده و درا سوریه نیز با این درخواست

  برداشته شده است.
درصـد جمعیـت سـوریه     13طـورکلی، اقلیـت مسـیحی سـوریه کـه شـامل حـدود         به -3

چنین کردهاي عراق و بخشی از جامعـه   و هم 1ها يو نیز سکوالرهاي سنی و دروز ندشو یم
سنی و قاطبه شیعیان تمایل چندانی براي ملحـق شـدن بـه مخالفـان سـنی مـذهب را ندارنـد؛        

ها نگران تشکیل یک حکومت تندرو تکفیري در سوریه هستند که موجـب آزار   چراکه آن
چنین برخالف مصـر و تـونس، منـافع     ) همSpencer, 2013: 63( .ها خواهد شد و اذیت آن

مشترك و پیوستگی تقریبی میان ارتش، نیروهاي امنیتی و سیاسیون عـراق و سـوریه وجـود    
  .2دارد که این عامل نیز موجب افزایش قدرت داخلی بشار اسد و دولت عراق شده است

ي نظـام  هـاي تکفیـري و ابقـا    شکسـت جریـان   بـراي مساعدي کـه   وضعیتبا وجود  -4
، مـالی و تسـلیحاتی جریـان    يا رسـانه  ۀسیاسی عراق و سوریه وجود دارد، حمایت همه جانب

یکی از نکات مهم در تحلیل آینده  ،ار عربی با همراهی غرب از اعتراضات سوریهک محافظه
مناسبات قدرت در عراق و سوریه است؛ زیرا این امـر بـه بحـران داخلـی سـوریه دامـن زده       

را در  هـا  یريبه نقش عربستان سعودي نیز اشاره نمود که تکف بایست یباط، مارت است. دراین
دار شـدن بحـران سیاسـی سـوریه تـا       رو، ادامه دهی کرده است. ازاین حمص و حماه سازمان

   .کــار عربــی اســت خــارجی در محــور محافظــه يهــا حــدود زیــادي نتیجــه مداخلــه قــدرت
(Al Jazeera, 2013: 06-15)  

                                                   
میالدي از اسماعیلیان منشعب شدند و از مکاتب گنوسی و فلسفه  11اي مذهبی هستند که در سده دروزها فرقه - 1

  نامند. است. دروزیان خود را اهل التوحید یا الموحدین می هاي دیگر تاثیر پذیرفته نوافالطونی و فلسفه
2. Agence France Presse, (10 April 2013), Al-Nusra Commits to al-Qaeda, Deny Iraq Branch 
'Merger', Retrieved 28 may 2014. 
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بحث هدف و انگیزه اصـلی روسـیه در    رسد یکه حائز اهمیت به نظر منکته دیگري  -5
حمایت از بشار اسد و مخالفت با دشمنان او بر اساس منافع ملی روسیه است؛ اما چرا منـافع  

شود؟ در پاسخ به این پرسش بایـد گفـت بـه سـه دلیـل       روسیه در حمایت از اسد مطرح می
مسکو تمایلی  -1بشار اسد گره خورده است.  عمده منافع ملی روسیه در سوریه با سرنوشت

به تشکیل حکومت طرفدار غرب در دمشق نـدارد؛ زیـرا روي کـار آمـدن چنـین دولتـی را       
. روسـیه در حـال حاضـر در کلیـه سـطوح      دانـد  یتهدید منافع بلندمـدت خـود در سـوریه مـ    

ت سیاسی، اقتصـادي و نظـامی قراردادهـاي راهبـردي بـا دولـت سـوریه دارد کـه در صـور         
سرنگونی دولت اسد همه این قراردادها با خطر جدي روبرو خواهـد شـد. همچنـان کـه در     
مورد صدام و قذافی این اتفاق افتاد. با این تفاوت که صدام به کشور همسایه خـود ایـران و   

که اسد به هیچ کشوري حمله نکرده است. همچنین درباره  کویت تجاوز کرده بود درحالی
دو سال حکومت دیکتاتوري در طرابلس حاکم کرده بود و حاضـر بـه   قذافی نیز او چهل و 

کـه بشـار اسـد در دو سـال اخیـر رونـد اصـالحات         درحـالی  .گونه اصالح در امور نبود هیچ
تـوان   یرا آغاز کرده است. با وجود کند بودن رونـد اجرایـی اصـالحات مـ     يا مالحظه قابل

؛ بنـابراین، روسـیه بـا    شـود  یا شـامل مـ  گفت ابعاد وسیعی براي مشارکت دادن به مخالفان ر
قاطعیت اتهام حمایت از حکومت سرکوبگر را با اتکا به انجام اصالحات وسیع در سـوریه،  

 یـان گرا مخالفان اسد در سوریه و خارج از این کشور، طیف وسیعی از چپ -2 .کند یرد م
 کـدام  یچکـه از نگـاه مسـکو هـ     شـوند  یتنـدرو را شـامل مـ    یـان گرا و اسـالم  یـان گرا تا غرب

گرا در سوریه نیستند. بلکه دقیقاً به خاطر  جایگزین مناسبی براي تشکیل یک حکومت مردم
جانبـه آمریکـا، انگلـیس، فرانسـه، ترکیـه، امـارات، عربسـتان و قطـر از          حمایت علنی و همه

درصـدد   ویـژه آمریکـا   غرب و بـه  که گرفته است ها شکل مخالفان اسد این یقین براي روس
هستند با مدیریت تحوالت در جهان عرب تغییرات مدنظر خود را براي ایجاد آنچه در سال 

هـا بـراي از دسـت نـدادن      ، به وجود آورند. درنتیجـه آن خواندند یخاورمیانه جدید م 2005
از سقوط دولت اسد کـه آخـرین سـنگر نفـوذ      کوشند یموقعیت خود در آینده خاورمیانه م

روسـیه بـا    -3 .شود، به هر شکل ممکن جلوگیري کننـد  طقه محسوب میها در این من روس
شدت مخالف است و  ها در سوریه به طرفدار تکفیري يگرا هاي اسالم قدرت گرفتن جریان

هـاي سـنی افراطـی تفسـیر      اي از گـرایش  هـا را بـه معنـاي تشـکیل جبهـه      روي کار آمدن آن
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آفـرین شـوند.    اخلـی روسـیه نیـز مشـکل    تواند بـراي مسـلمانان د   کند که در بلندمدت می می
  .هاي تکفیريِ وهابی هم نفوذ داشتند طلبان چچنی نیز گروه همچنان که در بین جدایی

اسـت   هـا  ینهنکته مهم دیگر، متفق بودن هر دو کشور ایران و روس در بسیاري از زم -6
شـد.  طـور مقطعـی با   کـم بـه   ، دسـت هـا  یريعاملی مهم در شکست گفتمان تکف تواند یکه م

اسرائیل است و  یطلب خط مقدم جبهه مبارزه با توسعه یهکه از دیدگاه ایران، سور توضیح آن
اگر دولتی غربی در سوریه قدرت را به دست بگیرد، قطعـاً بـه نفـع ایـران و جبهـه مقاومـت       

کـه متحـد مقاومـت     کند ینخواهد بود؛ بنابراین، جمهوري اسالمی ایران از دولتی حمایت م
ه روسیه، این وجه موضوع که نباید در سوریه با مداخله غرب حکومتی طرفدار است. از نگا

وجــه ضــد  ةآمریکــا در دمشــق بــه قــدرت برســد بــا نگــاه ایــران نزدیــک اســت؛ امــا دربــار 
از طـرف دیگـر،    .مسکو دیدگاه متفـاوتی دارد  ،صهیونیستی بودن آن و حمایت از مقاومت

منظـور   ساختار نظام سیاسـی کنـونی سـوریه بـه     هم ایران و هم روسیه از انجام اصالحات در
و معتقدنـد از   کننـد  یتر مردم سوریه براي تعیین سرنوشتشان حمایـت مـ   ایفاي نقش گسترده

 کاري براي همکاري بین دولـت و مخالفـان دسـت یافـت     توان به راه آمیز می طریق مسالمت
(Ruth, 2014: 86)      ینـۀ کشـورها در زم ؛ اما هر دو کشـور روسـیه و ایـران مـداخالت سـایر 

اي شـدن بحـران در    منطقـه  سـاز  ینهو این اقدام را زم پذیرند یح کردن مخالفان اسد را نممسلّ
عالوه بر این، روسیه و ایران مداخله نظامی در سوریه تحت هر پوشـش   .دانند خاورمیانه می

حـق تعیـین    اي کـه مـردم سـوریه را از    هنـ او با هر اقدام مداخلـه جوی  تابند یو عنوانی را برنم
سرنوشت خود محروم سازد، مخالف هستند. البته هر دو کشور نیز سـطح بحـران در سـوریه    

بیننـد کـه    المللی مـی  اي و بین را نه یک بحران داخلی محدود، بلکه بالقوه یک بحران منطقه
  .وفصل خواهد بود جانبه قابل حل همکاري همه ۀتنها در سای

  تکفیري یانگرا قدرت اسالم ةروي آیند  سناریوهاي پیشِ
در قالـب   -با توجه به نکات یاد شده و در چـارچوب روش سناریوسـازي، پـنج سـناریو    

تکفیـري،   يهـا  بـراي آینـده گروهـک    تـوان  یرا مـ  -مطلـوب، محتمـل و ممکـن    هاي یندهآ
  خصوصاً داعش و فرجام مناسبات قدرت در عراق و سوریه به شرح زیر در نظر گرفت:
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  ارجح آینده مطلوب یا

قدرت بـا رهبـري تشـریفاتی     دموکراتیک تقسیمتکفیري و  يها نابودي نهایی گروهک -1
 بشار اسد

که هر یـک   ندیب یچون داعش دشمنان زیادي را در اطراف خود م ییها يریامروزه تکف
مثال، یکی از اهـداف آمریکـا از حملـه بـه داعـش       عنوان . بهکنند یاهداف خاصی را دنبال م

تـرین اهـداف    باشد یا یکی از مهـم  عمومی افکار نزدد بخشیدن به موضع خود بهبو تواند یم
النصـره   ۀخـود اسـت. از سـویی داعـش و جبهـ      مـان یپ هم يحفظ امنیت در کشورها هیروس

پابرجـا اسـت. ایـن امـر در      قدرت ابتدایی خود را از دست داده و دولت سوریه هم همچنان
افـول   يهـا  از دولت و ارتش این کشـور، نشـانه  کنار نقش مؤثر ایران و حمایت مردم عراق 

داعش و جبهه النصره را آشکار کرده است. داعش امروزه حتی برخی از حامیان اولیه خود 
 يهـا  اسـت کـه گروهـک    ینـ یب شیرا نیز نگران نموده است؛ زیرا براي این حامیان، قابـل پـ  

ان و کویـت را  تکفیري زمینـه و اسـتعداد حملـه بـه کشـورهاي عربـی چـون اردن و عربسـت        
انـد، امـا بـه     زیـادي را دریافـت کـرده    يها ؛ زیرا اگرچه از جانب این کشورها کمک1دارند

این گروه حتی کشـوري   ۀ. در اندیشدانند یلحاظ دینی، حکومت این کشورها را طاغوت م
احتمـالی   يهـا  رو، طـرح  همـین  وهابی مانند عربستان هم به معناي واقعی اسـالمی نیسـت. از  

حمله به کویت و عربستان باعث شده است این دو کشور نیز به فکر مهـار ایـن    داعش براي
این، در پی سوزاندن خلبـان   بر  ). عالوه184 :1393باشند (حبیب الهی، یستیترور يها گروه

ها نسبت به داعش کمی انتقادآمیزتر شده است. مجموعه عوامل ذکر شده  اردنی مواضع آن
  ازپیش در اذهان متبادر ساخته است. اعش را بیشها عامل دیگر، نابودي د و ده

 سناریوها از طیفی خود درون در احتماالً فوق ، بعد از سقوط داعش سناریويهمه بااین

 داشـته  متنـوعی  درجـات  و اشـکال  توانـد  یم قدرت که تقسیم معنا بدین داشت. خواهد را

 اوالً که است اسد، تقسیمیدمکراتیک قدرت با رهبر تشریفاتی بشار  تقسیم از باشد. منظور

                                                   
هاي سوریه و عراق کرده  هاي مالی فراوانی را به تکفیري در اینجا، الزم به ذکر است که عربستان سعودي، کمک - 1

هاي زیادي را در اختیار آنان که به طور عمده در شهرهاي درعا، حمص، حماه، دیر الزور، موصل و  است. حتی سالح
هـاي سـوریه و عـراق     ، از تکفیـري 1982طورکلی، عربستان سـعودي از سـال    ه است. بهتکریت مستقر هستند، قرار داد

  کند. حمایت می
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و ثالثـاً بـا رهبـري     یـک دمکرات مکانیسـمی  اسـاس  بـر  ثانیـاً  و گـروه  هـر  جمعیـت  با متناسب
 دمکراتیک نهادهاي و ها ارزش تثبیت و استواري که نیست تشریفاتی بشار اسد باشد. شکی

 این از بخشی ؛ بنابراین،طلبد یم طوالنی زمانی و بود نخواهد به سهولت عراق و سوریه در

 در باثبـات  دمکراسـی  برقـراري  بـود.  خواهـد  دمکراتیک اصول به قبول مربوط هم سناریو

 با اما ،رسد ینم نظر به مطلوب چندان نیستند، که دمکرات همسایگانی براي سوریه و عراق

 همسایگان مخالفت عدم و )کردها و (شیعیان عراق اصلی داخلی نیروهاي حمایت به توجه

 جمهـوري  دیـدگاه منـافع   . ازرسد یم نظر به مطلوب سناریویی چنین ترکیه)، و (ایران مهم

 طبیعـی ایـران   متحـدان  سـو  کیـ  اسـت. از  بسـیار  مثبـت  وجوه داراي سناریو، این اسالمی،

 دیگر، عراق سوي . ازآورند یم دست به عراق در مهمی و ممتاز جایگاه کردها) و (شیعیان

نظیـر   مـاجراجویی  ظهـور  احتمـال  و داشت خواهد ایران براي را خطر کمترین دمکراتیک،
 و حضـور  بـراي  اي نـه ابه همچنـین،  ).15 :1393(ساسـانیان،  دهد یم کاهش بسیار را ها یبعث

 مـدیون  و باثبـات  عـراق  حـال،  درعـین  .ماند ینم باقی در عراق منطقه از خارج يها دخالت

 و ایـران  اقتصـاد  براي است، بازسازي حال در که خسارات جنگ) از ناشی (قروض ایران
 زیرا باشد، يا گسترده و مناسب بازار تواند یم دولتی کشور و خصوصی بخش يها شرکت

سـرمایه  بـه  احتیـاج  و دیـده  آسـیب زیـادي   داخلی طوالنی جنگ از عراق اصلی زیربناهاي
  دارد. گذاري

تکفیري و حـاکم شـدن حکومـت جمهـوري اسـالمی، بجـاي        يها سرکوبی گروهک -2
  حکومت جمهوري عربی سوریه و جمهوري عراق

و چـه کردهـاي    هـا  یـري طورکلی مخالفان دولت عراق و حکومت بشار اسد چـه تکف  به
چنـین انـدازه سـازمان در     ناراضی، با توجه به اهداف اصـالحی، انقالبـی و مشـارکتی و هـم    

. امـروزه  جویند یو ابزارهاي مختلف سیاسی بهره م ها یوهز شداخلی و خارجی، ا يها عرصه
ازپیش خواهان اصالح دولت سوریه هستند. البتـه در   ، بیشها یکردها و بخش وسیعی از سن

تکفیري خواستار براندازي بشار اسد هسـتند. گرچـه ایـن نیـت، دولـت       يها این میان، گروه
مـدعی   توان یازاین ذکر شد، م آنچه پیشعراق و سوریه را هراسان کرده است اما بر اساس 

فکـران تکفیـري آن محکـوم بـه شکسـت       گرایان تکفیري چون داعـش و هـم   بود که اسالم
معتقدند که در صورت برگزاري انتخابات  ها یستاز استراتژ يا هستند. در همین راستا، عده
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وریه و خصـوص سـ   در بسیاري از کشورهاي مسـلمان بـه   تردید یصورت صحیح و آزاد، ب به
گراي داراي تفکر نوین، قدرت سیاسی را به دسـت خواهنـد گرفـت.     عراق، نیروهاي اسالم

در سوریه نیز، آینـده قـدرت در    ها یريدیگر، در صورت خاتمه یافتن ماجراي تکف عبارت به
گرایان دموکرات رقم خواهد خـورد. حـال سـؤالی کـه پـیش       کشور مذکور به دست اسالم

آینـده مطلـوبی را بـراي شـهروندان      توانـد  یم شکل از حکومت مـ این است که کدا آید یم
کـه   دهد ینشین نشان م عراق و سوري به وجود آورد. ترکیب مذهبی این دو کشور مسلمان

 ٪13جمعیـت سـوریه را مسـلمانان سـنی،      ٪74صـورت تقریبـی، حـدود     از نظر مـذهبی، بـه  
. دهنـد  یدروزي تشـکیل مـ   ٪3 مسـیحی و  ٪10امامی و اسـماعیلیان،   علویان، شیعیان دوازده

درصـد مسـیحی و پیـروان     2درصد سـنی و   30درصد مردم عراق شیعه،  68چنین حدود  هم
بر این مبنا و با توجـه بـه تجربـه مسـاعد حکومـت        (Bloom, 2014: 38) .سایر ادیان هستند

اسـتدالل نمـوده کـه حکومـت      تـوان  یچون ایران مـ  اي یهجمهوري اسالمی در کشور همسا
اي که شکل حکومت جمهوري و ماهیت آن به دلیل بافت مذهبی  گونه ي اسالمی بهجمهور

عنـوان یـک حکومـت     و مسلمان جامعه عراق و سوریه، اسالمی باشد، ترکیب مناسبی هم به
  .(Chivers, 2013: 37)عنوان یک حکومت مذهبی به وجود آورد  مدرن و هم به

مختلفـی در فقـه    هـاي  یـه اصـالح از نظر ایـن   ازایـن،  ذکر این نکته اهمیت دارد که پیش
عملی عرضه سیاست، تبلور یافته است. سـه جریـان و نهضـت     هاي یدانسیاسی آغاز و در م

گراي معاصر، یعنـی جنـبش اخـوان المسـلمین بـه رهبـري حسـن البنـا، جماعـت           مهم اسالم
، در ه)(راسالمی به رهبري ابواالعلی مودودي و نهضت اسالمی ایران به رهبري امـام خمینـی  

وبیش  ها نیز کم دیگر گروه رسد یاند که به نظر م سیاسی قرار داشته یخواه رأس این اصالح
ترین نکته اشـتراك در میـان ایـن     رو و پیرو یکی از این سه نهضت بزرگ هستند. مهم دنباله

کوشش براي ایجاد  ،ها هاي جغرافیایی فرهنگی و مذهبی میان آن ها، با وجود تفاوت نهضت
  ).6 :1370(راشد الغنوشی،  اسالمی و تحقق احکام اسالمی است حکومت

چـون داعـش نیـز پـس از      هـایی  یريفکري تکف -و تحوالت سیاسی ها یکواکاوي تاکت
تشکیل حکومت اسـالمی را دارنـد.    ۀها نیز داعی آنه این است ک ةاعالم خالفت، نشان دهند

تکفیري چون جبهه النصـره،   يها است که در نقطه مقابل داعش و دیگر گروه یاین در حال
غالباً از دستاوردهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع معاصـر بهـره    ،اسالمی يها نهضت

شـده از سـوي    هاي اسالمی بـوده و مـدل حکـومتی ارائـه     و چارچوب ها یهبرده و مبتنی بر پا



 215                                                       بخش دولت سوریه و عراق کارهاي ثبات تکفیري و راه يها گروهک ةآیند

جمهــوري و دموکراتیــک و مبتنــی بــر اهــداف   يهــا نظــام ،مردمــی يهــا هــا، حکومــت آن
خواهانۀ اجتمـاعی و اقتصـادي اسـت؛ بنـابراین، در صـورت فیصـله یـافتن تحـوالت          دالتع

توان در سوریه و عراق دولتی را متصور بود که همچنان رویکردي تک گفتار و  سوریه نمی
انحصاري داشته باشد زیرا واقعیت موجود در کشورهاي اسالمی نویدبخش این نکته اسـت  

محور هستند و درواقع از  گرا و ارزش سیاسی مردم يها نظام اسالمی، به دنبال يها که جنبش
سلطنتی و استبدادي موجـود در جوامـع خـود، خواهـان فضـاي بـاز سیاسـی بـراي          يها نظام

ایـن وضـعیت هـم     .1آمیز هسـتند  صورت مسالمت مشارکت در عرصه قدرت و کسب آن به
هـاي حقـوقی، تحـوالت     برده و هم هویت باال شهروندان سوري و عراقی را يتوان کنشگر

. از طـرف دیگـر، بـراي    بخشـد  یها را ثبات مـ  هاي اسالمی آن سیاسی و ارزش یزآم مسالمت
  دولتی چون ایران مصداق صدور الگوي انقالبی خود خواهد بود.

  آینده محتمل
  در سوریه ها ینابودي داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها، شیعیان و سن. 1

به شـش گـروه عمـده     توان یمخالفان دولت سوریه و عراق را مطورکلی، معارضان و  به
هـا   اکراد: در حال حاضر، اکراد به دلیل تفاهم حکومت سوریه و عراق با آن .1تقسیم نمود: 

اخـوان المسـلمین    .2اند و بیشتر منتظر نتیجۀ تحوالت هسـتند؛   معارضان خارج شده ۀاز جرگ
. شوند یگروه بخشی از جمعیت سوریه را شامل م(به رهبري علی صدرالدین البیانونی): این 

معارضـان   .3وابسته بـه آنـان نیسـت؛     ،برخالف مصر ،وجود، بنیادهاي اجتماعی سوریه بااین
، در داخـل سـوریه و عـراق محـرك     یننشـ  خـارج  يهـا  خارجی سوریه و عراق: ایـن گـروه  

ه، برهـان غلیـون،   مخالفان هستند اما چندان جایگاهی ندارنـد. نماینـده ایـن گـروه در سـوری     
کـه ایـن گـروه در     رسـد  یحزب تنسیق ملی: بـه نظـر مـ    .4رئیس شوراي ملی سوریه است؛ 

و در رأس آن، حسن  کند یداخل سوریه داراي جایگاه هستند. هیثم مناع آن را نمایندگی م
و در  کننـد  یاستفاده مـ  یزآم خشونت يها : این گروه از روشها یريتکف .5عبدالعظیم است؛ 

 ,al-Khatieb) .انـد  جسر الشغور، موصل و تکریـت کشـتارهایی را مرتکـب شـده    حمص و 

امـا در   شـود  یگرچه از طرف برخـی کشـورهاي عربـی حمایـت مـ     ااین گروه   (35 :2014
ارتـش آزاد سـوریه بـه فرمانـدهی ریـاض       .6داخل سوریه و عراق چندان جایگاهی ندارند. 

                                                   
1. Agence France Presse, (10 April 2013), Al-Nusra Commits to al-Qaeda, Deny Iraq Branch 
'Merger', Retrieved 28 may 2014. 
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عراق: این گروه از معارضان نیز توسط اتحادیه عـرب و غـرب پشـتیبانی     هاي یاالسعد و بعث
 .انــد خصــوص در شـهر حمـص قیـام مسـلحانه انجـام داده      و در برخـی شـهرها بـه    شـوند  یمـ 

(Dorian, 2014: 13)  
مـذهبی بـا چهـار محـور مسـیحیان،      -یبندي قوم اگر مخالفان ذکر شده را در یک تقسیم

هیم، یکی از سناریوهاي احتمالی این است که آینده عراق و قرار د ها یکردها، شیعیان و سن
سوریه با نابودي نیروهاي تکفیري مخالف و تقسـیم سیاسـی کشـور بـین کردهـا، شـیعیان و       

ازاین در کشور لبنان افتاده است. بر ایـن پایـه    رقم بخورد؛ یعنی دقیقاً اتفاقی که پیش ها یسن
ارلمانی باشد. در این راستا، نظام پارلمانی متأثر پ بایست یسیستم سیاسی در عراق و سوریه م

اي  گونـه  اي، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور خواهد بود. این سیستم بـه  از وضعیت فرقه
طراحی خواهد شد که تمامی اقوام و مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشـته باشـند.   

 مـذهب  یعهر از میان مسلمانان شـ وزی ، نخستها یبر طبق این توافق، رئیس جمهور از میان سن
شـود. عـالوه بـر     وزیر از بین مسیحیان انتخاب می و رئیس پارلمان از کردها و معاون نخست

طـور مسـاوي بـین مسـیحیان و مسـلمانان و       پارلمان نیز در این چارچوب بـه  هاي یاین، کرس
 ,Balaghi)    67 :2011( .شود یکردها تقسیم م

هبی و مخالف دولـت عـراق و سـوریه نویـد بـه وجـود       مذ-گرچه وجود نیروهاي قومی
احتمال تحقق  رسد یاما به نظر م دهد، یآمدن چنین ساختاري را به لحاظ سیاسی در آینده م

 :Hinnebusch, 2011طور کامـل وجـود نـدارد (    با این شکل و سیاق به یاسیاین ساختار س

جاري خاورمیانـه بشـار اسـد     طور موقت طرف پیروز در بحران زیرا در شرایط فعلی، به )63
جمهور سوریه و دولت عراق است. اسد و دولت عراق انتخابات را از سر گذرانـده و   رئیس

نفـس   بـا اعتمادبـه   تواننـد  یداده و مـ  رخ يجـد  يها از طرفی نیز در صف مخالفانشان شکاف
قلـیم  ا  )Aymenn, 2015: 13).را موقتـاً بـه حاشـیه براننـد     خـود باقیمانده نیروهـاي مخـالف   

 هـاي  یرساختهرحال داراي ز خودمختار کردستان عراق و سوریه پیروز دیگري است که به
اداري و سیاســی اســت. ایــن بخــش از ســوریه همــواره خواهــان خودمختــاري بــوده اســت. 

راه  ۀتدریج و با نقشـ  تاکنون به 2003خصوص کردهاي عراق که پس از سقوط صدام در  به
 .مختلـف یـک حکومـت مسـتقل را داشـته اسـت       يهـا  حساب شده، سعی در برپایی بخـش 

)Joanna, 2014: 35(   
  تجزیه عراق و استقالل کردستان. 2
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هـاي مـذهبی و قـومی، ماننـد اقـوام کـرد در        هاي گذشته تاکنون برخـی جریـان   نااز زم
انـد تـا بـه اسـتقالل      کردستان عراق و به رهبري مسعود بارزانی، همواره تالش فراوانی نموده

هـاي   کشور مستقلی تشکیل دهند. این روزهـا بـا تحـوالت عـراق و برخـی ناکـامی      برسند و 
ارتش این کشور در برابر پیشرفت داعش، بارِ دیگر مسئله استقالل ایـن منطقـه مطـرح شـده     

کردهـا و   ة، شرایطی که اکنون در عراق پدید آمده ازهرجهت براي استفادیاست. به عبارت
 ۀی مذهب، مناسب شده است تا تمایالت تجزیه طلبانسن يها هاي مذهبی چون گروه جریان

خود را عملیاتی کنند. اکنون کردهاي عراق، از زمان فروپاشی امپراتوري عثمـانی تـا زمـان    
را بـه دسـت    يتـر  تـر و بـزرگ   اند کـه یـا منطقـه مناسـب     بهترین شانس را پیدا کرده ،حاضر

ن میان، بـا دسـتیابی کردهـا بـه منطقـه      که کشور مستقلی را ایجاد کنند. در ای بیاورند و یا این
بـه سـود کردهـا     يطورجد ها بر این منطقه، شرایط به خیز کرکوك و کنترل تقریبی آن نفت

در کرکـوك   یپرسـ  اي که در برخی موارد داستان برگـزاري همـه   گونه تغییر کرده است. به
که بـه   کنند یخیز انتخاب م که بر طبق آن مردم این منطقه نفت یپرس مطرح شده است. همه

؛ زیـرا در عمـل و در شـرایط    ماننـد  ییا در عراق یکپارچه باقی مـ  وندندیپ یاقلیم کردستان م
کرکوك با منابع نفتی خود، از کنترل دولت مرکزي عراق خارج شده  رسد یفعلی به نظر م

کـم بسـیار    نباشـد، دسـت   رممکنیـ ، اگـر غ زیـ آم طور صلح است و برگرداندن آن به عراق به
هد بود؛ بنابراین، در حدود صدسال اخیر بهتـرین فرصـت بـراي کردهـاي عـراق      سخت خوا

پیکـو،   -اند و در جریان سـایکس  فراهم شده است که بتوانند به آرزویی که از دیرباز داشته
جنگ جهانی اول، سقوط عثمانی و حتی سـقوط صـدام محقـق نشـد، دسـت یابنـد و یـک        

کـه ایـن رونـد     این ل عراق ایجاد کنند. حالدر شما ،کشور مستقل و نه حتی خودمختاري را
چه زمانی حاصل شود بحث دیگري است، اما واقعیت این است که تحقق سناریوي بـاال در  

 بر  عراق با مشکالت جدي مواجه خواهد شد. عالوهی صورت مخالفت مردم و افکار عموم
ـ  ، احتمال ایننیا ایسـتادگی کنـد   شـدت   رد بـه که ترکیه در برابر تحقق یک دولت مستقل کُ

. دیگـر  آورد یتـرین تهدیـد امنیتـی خـود بـه شـمار مـ        زیاد اسـت، چـون ایـن امـر را بـزرگ     
 دهنـد  یبسـیاري بـروز مـ    يهـا  تیکشورهاي منطقه نیز نسبت به ایجاد دولت کـردي حساسـ  

  ).78: 1393(جعفري پویا،

    ممکن ةآیند
  تکفیري يها و تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسالمی توسط گروهک دمشقتسخیر بغداد و . 1
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عراق و سوریه که از اهمیت کمتـري از بعـد تحقـق آن     ةآیند احتماالت ممکنیکی از 
ممکـن قـرار    ةنسبت به سایر سناریوها مطرح شده وجود دارد و به همین علت در دسته آیند

وم به دولت اسـالمی عـراق و شـام    ، سقوط بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسردیگ یم
توسط داعش است. نیروهاي داعش اکنون در امتداد هالل بزرگی در شـمال سـوریه کـه از    

هـا سـیطره دارد، بـه     آن مرزهاي عراق و سوریه آغاز و با گذشتن از دیرالزور و الرقه که بـر 
کیـه  جرابلس، منبج، الباب، اعزار، شـمال حلـب، شـمال ادلـب کـه بـه نزدیـک مرزهـاي تر        

هـا قصـد دارنـد ایـن      . آنکننـد  ی، مستقر هستند و براي گسترش نفوذ خود تـالش مـ  رسد یم
مناطق را به دولت اسالمی در عراق و شام ملحق کنند. در همین راستا، هریـک از نیروهـاي   

و در  کننـد  یالنصره و داعش نیز از هرگونه برخـورد بـا یکـدیگر در سـوریه پرهیـز مـ       ۀجبه
ها معتقدند که هدف مشترکی دارند و هرگونـه   . آندهند ینظر نمخصوص مواضع یکدیگر 

برخوردي بین آنان به مصلحت نیست. عالوه بر این، داعش در پی اعالم دولت اسـالمی در  
ویژه در شهر حلـب   عراق و شام از سوي البغدادي، تعداد زیادي از اعضاء جبهه النصره را به

نـین شـماري از اعضـاء مجلـس شـوراي      چ به عضویت در صفوف خود درآورده است. هـم 
چنین عناصري از ارتش مهـاجرین و انصـار بـه رهبـري      و هم» ابواالسیر«مجاهدین به رهبري 

اند. تعـدادي از جنگجویـان پیشـین ارتـش آزاد سـوریه و       شیخ عمر چچنی به داعش پیوسته
 ,Roi( .انـد  هاي احرار الشام و التوحید هم بـه عضـویت داعـش درآمـده     عناصري از جنبش

2014: 93(  
این وسعت نفوذ باعث شـده اسـت تـا امکـان سـقوط بغـداد و بیـروت نیـز در برخـی از          

راه  يتکفیـر  يهـا  رسد در این زمینه گروهک سیاسی جا باز کند. البته به نظر می يها لیتحل
زیرا در شرایط کنونی روسـیه و ایـران و ظـاهراً آمریکـا و حتـی تـا        سخت و دشواري دارند

ان که برخی از بـازیگران اصـلی منطقـه خاورمیانـه هسـتند، خواهـان سـقوط        حدودي عربست
تکفیري نیستند. ایـن مسـئله    يها گروهک و دولت اسالمی تکار آمدن خالف يبغداد و رو

، دیـر یـا زود امنیـت    هـا  يریتکف یابی ها در تضاد است و در صورت قدرت عمیقاً با منافع آن
  برو خواهد شد.کشورهاي مذکور نیز با مخاطرات جدي رو

  
  کارهاي پیشاروي دولت عراق و سوریه جهت ثبات سیاسی راه. 2

کارهاي موجـود پـیش روي    علمی، به راه هاي بینی یشاینک بر اساس تحلیل روندها و پ
رفت از بحران موجود اشـاره خواهـد شـد؛ زیـرا هـدف       دو دولت عراق و سوریه براي برون
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محتمـل اسـت کـه     ةآینـد مطلوب و ارجح به  ةندآینگر، تبدیل  اصلی در یک بررسی آینده
خلق کنیم و سپس تخصیص منابع، انرژي، زمان  خواهیم یاین مهم با تجسم شفاف ازآنچه م

  خواهد شد. یسرو... در جهت خلق آن، م
دریافت که وضعیت فعلی سـوریه و عـراق    توان یبر پایه آنچه تاکنون به آن اشاره شد م

است. در این میان، یده و مکرر را قوت بخش يا فرقه يها شدت بحرانی شده و خطر جنگ به
دهـی   مـرزي آن، تشـکیالت و سـازمان    ، نقش کلیدي ایران و نیروهـاي بـرون  رسد یبه نظر م

ریه، و حـزب بعـث سـوریه و عـراق و نقـش علویـون در سـو        هـا  یـري کردها و گفتمـان تکف 
کـه در مـورد    یروسیه از موضع اشتباهپراکندگی قومی و مذهبی و نژادي در میان مخالفان، 

 ،برخی کشورهاي حامی سوریه و عـراق  گرایانۀ یتکرد و نیز حضور فعال و حمااتخاذ لیبیا 
زمـانی و   دیگر ایـن تـرازو، هـم    ۀاما در کف ،است شتهاترازو را به نفع رژیم سوریه نگه د ۀکف

و  يا هـاي مـاهواره   وضاع سـوریه و عـراق بـا تحـوالت جهـان عـرب، قـدرت رسـانه        تقارن ا
ها و رویدادهاي جاري در ایـن دو کشـور و    درگیري دهی اخبارِ اینترنتی در بازتاب و جهت

گـرا از   تروریسـتی و فرقـه   يهـا  هاي تقریبی غرب و برخی کشورهاي عربی و گروه حمایت
. نگـاهی بـه ایـن دو کفـه     آینـد  یمخالفان به شمار مـ  ۀفک ها و عوامل سنگینیِ مخالفان، نشانه

حکایت از آن دارد کـه نـه بشـار اسـد و دولـت عـراق قـادر اسـت موازنـه را بـراي همیشـه            
قادر  یسادگ صورت مطلق برچیند و نه مخالفان به هسویه حفظ کند و بساط مخالفان را ب یک

 ،موجـود  هـاي  یـت ن واقعشـرطی و نادیـده انگاشـت    خواهند بود که بدون پذیرش هـیچ پـیش  
  1.حکومت را سرنگون کنند

در چنین شـرایطی، جـز     هاي فرسایشی ادامه خواهد یافت؛ که احتماالً درگیري نتیجه آن
انتظـار   يا شدن اختالفات فرقـه  تر یقافزایش خشونت و توحش در رفتارها و رویدادها و عم

کـه   ایـن گمانـه را نیـز مطـرح نمـود کـه درصـورتی        تـوان  یداشت. حتی م توان یدیگري نم
وضعیت آینده سوریه و عراق به نفع یکی از طرفین خـتم گـردد، بـازهم آثـار تخریبـی ایـن       

 :O'Bagy, 2014) .یافـت سادگی و آسـانی التیـام نخواهـد     ینها باقی خواهد بود و بد زخم

رهایی پیشاروي دولت کا که چه راه شود یطورجدي مطرح م هبه این جهت این سؤال ب  (33
سـخت و   هـاي  ینـه حاکم در سـوریه و عـراق وجـود دارد کـه باعـث گـذر از گز       گفتمانو 

 یـک مناسـب و دموکرات  ییک حکمران به و رسیدن اي یفهو طا يا پیچیده، برخوردهاي فرقه
                                                   

1. Dobbins, James, (2012), Syria, the Case for Intervention, September 
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 ةمطلـوب و آرمـانی و تبـدیل آن بـه آینـد      ةکارهـاي عبـور از آینـد    ؟ به عبارتی، راهشود یم
از  رسـد  یاست؟ با در نظر گرفتن مباحثی که تاکنون بدان اشاره شد، به نظـر مـ  ممکن کدام 

انداز، شکل نوین مناسبات قدرت در عراق و سوریه، بر مالحظاتی چنـد بـه شـرح     این چشم
 زیر باید استوار باشد:

هـا در مقابـل    که باید مشروعیت حاکمان، بر کارآمدي و پاسـخگویی آن  نخست این -1
کـه:   اند از این کار عبارت کارهاي عملی این راه راه )Mosher, 1978: 5( .شودتابعان استوار 

 یختهگسـ  لجـام  هـاي  يبایـد آزاد  سـو  یـک حاکمان با پذیرش الزامات دنیـاي نـوین، از   -الف
فضاي باز انتخاباتی و بسط روحیه انتقادپذیري محـدود سـازند و    يانداز پیشین خود را با راه

ها و نیازهاي تابعان، بـه سـوي مناسـباتی عادالنـه حرکـت       استهاز سوي دیگر، با پذیرش خو
در نهادهاي آموزشی، برداشـت نـوینی از مفهـوم     بایست یم -ب  (Roi, 2014: 93) .نمایند

حاکمان  گویی پذیري و پاسخ سو بر مسئولیت شهروندي و جامعه مدنی ارائه شود که از یک
بـر اطمینـان خـاطر شـهروندان و نهادهـاي       در برابر شهروندان استوار باشد و از سوي دیگر،

، مناسبات نـوین،  یبترت ینآمیز قدرت داللت داشته باشد. بد جامعه مدنی، از انتقال مسالمت
و اجمـاع بـر سـر     هـا  یاستسو با روند مدرنیته، باید بر جلب رضایت تابعان، کارآمدي س هم

کارهـاي   تـرین راه  ی از مهمیک یشاید تغییر یا اصالح قانون اساس شود. قواعد قدرت استوار
پارلمانی در عـراق و سـوریه    يها نظارت -ج  )Isam, 1990: 94( .عملی در این زمینه است

طورکلی اصـالح   لذا باید به ؛نظارت بر اقدامات قوه مجریه نبوده است برايابزاري اثربخش 
ز طرفـی  نظـر داده شـود. ا   شوند و به نمایندگان مردم قدرت بیشتري جهت نظـارت و اعمـال  

براي احقاق حقـوق افـراد بـه     تري يکه نظام قضایی عراق و سوریه سازوکار قو نیز، درحالی
نظارت قضایی آن اسـت چـون فراینـد رسـیدگی بـه       مدة؛ مشکل عین؛ باوجودارسد ینظر م

هـا   دعاوي در قوه قضائیه طوالنی و پرهزینـه اسـت، بسـیاري از مـردم از مراجعـه بـه دادگـاه       
 لـذا بایـد سـاختار بروکراسـی قضـایی عـراق و سـوریه اصـالح شـود.          کننـد،  خودداري می

(Ahmad & khan, 1990: 39)  
پس  گران سیاسی، دولت عالوه بر این، آنچه مشخص است این است که اکثر تحلیل -2

 :Hassan, 2014انـد (  از صدام را مصداق نوعی از چرخش نخبگان دیکتـاتورمنش دانسـته  

، تفسـیري کـاذب   شـود  یق و سـوریه از دموکراسـی عنـوان مـ    )؛ زیرا تفسیري که در عرا38
 اي یلهرسیدن به قدرت هدف است و دموکراسی وسـ  به این سبب کهاست. به عبارت بهتر، 
و » حاکمیـت مـردم بـر مـردم    «هاي دموکراسی کـه عبـارت اسـت از     براي آن، دیگر ارزش
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ی بـراي قدرتمنـدان پیـدا    ؛ معنا و مفهوم»رعایت حقوق انسانی«و » احترام به کرامت انسانی«
و  شـود  یو دموکراسی از معناي اصلی خود تهی گردیده، تبدیل بـه یـک شـعار مـ     کند ینم

طلبان، مهم این اسـت کـه از هـر راهـی بـه قـدرت برسـند و مشـروعیت و غیـر           براي قدرت
بر اساس این باور است که نظـام    )Mona, 2014: 38(. مشروعیت براي آنان مفهومی ندارد

ی در عراق سوریه همیشه دچار نوعی پارادوکس و تضاد است و نظام دموکراسی دموکراس
هـاي دموکراسـی از قالـب     تا اصالح سیاسـی؛ زیـرا ارزش   گردد یبیشتر دچار نزاع سیاسی م

بـه همـین دلیـل     .براي رسیدن به قدرت شده است اي یلهاصلی خود تهی گردیده و خود وس
رده دو چیـز اسـت، یکـی فسـاد گسـترده در      خـو  شکسـت  هـاي  یگونـه دموکراسـ   نتیجه ایـن 

ماندگی و عدم توسعه را به دنبال دارد و دوم  عمومی و عقب اعتمادي یحکومت که فقر و ب
بـراي عملیـاتی    رسـد  یبه نظـر مـ    (Brian, 2014: 67) .گریز دار قانون نوعی آنارشیسم دوام

هاي دموکراسی در نهادهاي آموزشی در مـتن   شدن اصالحات در این زمینه باید اوالً ارزش
سازي آموزش داده شود. در ثانی، با بسترسازي مناسب جهت احیـاي   جامعه، جهت فرهنگ

منطقی سیاسی تبدیل شود؛ بنابراین، مسئله مهمی که  يها سیاسی به رقابت يها احزاب، نزاع
رهاي عراق و سوریه باید در نظر گرفته شود مقوله نهادسازي حزبی است؛ زیرا تنها در کشو

هـا را از سـطح    خشـونت  توانـد  ییک نهاد حزبی و به قول هانتینگتون یک دولت نهادمند مـ 
 Los( .جامعــه جمــع نمــوده و امکــان رشــد دموکراســی و تحکــیم آن را بــه وجــود آورد 

Angeles Times, 2014: 38(  
دیگر احترام به هویت حقـوقی و حقـوق شـهروندي مردمـان عـراق و سـوریه        کار راه-3

هویت حاکم در عراق و سـوریه هنـوز بـه ایـن      رسد یاست که به نظر م یاست. این در حال
طـور برابـر و    که اتباع سوري و عراقی اعم از مسلمانان و غیرمسـلمانان بـه   اند یدهحقیقت نرس

طـور   حال، همان حقوق شهروندي برخوردارند. درعین از ،در حدود مقرر در قوانین ،یکسان
مند است در مقابل تکالیفی نیز بـر عهـده    که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره

منـد   نیست و چون فرد از مزایـاي اجتمـاع بهـره    طرفه یکدارد که باید انجام دهد. این عمل 
ادا نماید و در ایجاد یک جامعه سـالم و  جامعه  بهین خود را شود الزم است در مقابل، د می

مرفّه و خوشبخت، خود را سهیم بداند. بدین ترتیب، ارتباطی بین شهروند و دولت به وجود 
مثـال شـهروند    عنوان شود و به که درنتیجه براي هر دو طرف حق و تکلیفی ایجاد می آید یم

لـف اسـت آن را محتـرم    شـود و دولـت مک   از امتیازات سیاسی، اجتماعی و... برخوردار می
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 یفـۀ وظ بشمارد و در مقابل شهروند به پرداخت مالیـات و رعایـت انتظامـات دولتـی و انجـام     
کار، عـالوه   اعمال این راه منظور به   (Spencer, 2013: 05-19).شود ف میعمومی و... مکلّ

جهت آموزش سیاسی شهروندان عراقـی و سـوري،    یآموزش هاي یستمگیري از س بر کمک
هـاي نظـارتی و حراسـتی،     ناارگـ  يانداز م سیاسی موجود در عراق و سوریه باید با راهسیست

شـهروندان را کنتـرل نمـوده و در ایـن زمینـه از هـر دو مقولـه         يها و کنش يمنطق عملکرد
  تشویق و مجازات استفاده نمایند.

ري گیـ  براي کشورهاي عراق و سوریه شکل مسائلترین  یکی از مهم رسد یبه نظر م -4 
 هـا  یـت گیري هویت ملی به معنـی از بـین رفـتن خـرده هو     یک هویت ملی است. البته شکل

پـذیرش دموکراسـی اسـت.     هـاي  شـرط  یشخـود یکـی از پـ    هـا  یـت نیست. بلکـه خـرده هو  
هویـت ملـی ازآنجـا اولویـت دارد کـه هویـت ملـی باعـث توافـق           یـري گ وجود، شکل بااین

سـتیابی بـه ایـن مهـم، مقـوالتی چـون       دهی یک نهاد ملی اسـت. جهـت د   همگانی در شکل
ملـی و القـاي برابـري شـهروندان بـدون توجـه بـه         يهـا  اي، توجه به اسـطوره  نهاتبلیغات رس

  زبانی بسیار اهمیت دارد. يها جنسیت، قومیت و تفاوت
ممکن است مشارکت سیاسی  آخرین مسئله نیز افزایش مشارکت سیاسی است، زیرا -5

ومـرج شـود. بـه همـین خـاطر       یک دولت نهادمند باعث آشـوب و هـرج   یريگ قبل از شکل
کـار، رعایـت    . براي عملی شدن این راه1مشارکت سیاسی باید در آخرین مرحله قرار بگیرد

اند از: وجود فضاي باز سیاسی، امکان نقـد و نقـادي،    مواردي چند اهمیت دارند که عبارت
هـاي جمعـی و    تشـویق فعالیـت   مـاعی، سـازي در امـور اجت   گیـري و تصـمیم   امکـان تصـمیم  

گروهی، تمرکز بر آموزش گروهی به جاي آموزش انفرادي، اتخـاذ تمهیـداتی بـراي ورود    
هـاي انتخابـاتی، چـرخش صـحیح و منطقـی       تري به مجـالس یـا دیگـر پسـت     قشرهاي وسیع

  نخبگان، امکان تماس زیاد و آسان بین مردم و مسئوالن.
کـه   کرداستدالل  توان یم يبند ون بیان شد، در یک جمعبنابراین، با توجه به آنچه تاکن

هاي عراق و سوریه باید اقـدام بـه اصـالحات اساسـی در سـاختار قـدرت و برقـراري         دولت
گفتمان مدرنیته نمایند. الزمـه ایـن کـار برقـراري     و  دموکراسی متناسب با شرایط خاورمیانه

غیر حکـومتی،   يها فعالیت روزنامه ، اجازه فعالیت به احزاب منتقد، اجازهیسیستم چندحزب

                                                   
1. The New York Times, (10 June 2012), Syria's Assads Turned to West for Glossy P.R, 
Retrieved 28 may 2014. 
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 .سیاسی و فراهم کـردن برگـزاري انتخابـات آزاد ریاسـت جمهـوري اسـت       یانآزادي زندان
)Radwan, 2014: 63(  ازپـیش موجـب تـداوم بحـران      ، آنچـه بـیش  یسـندگان از دیـدگاه نو

 خارجی است. البته، الزم به ذکر است يها سیاسی کنونی عراق و سوریه شده است، مداخله
و  يا ؛ بنـابراین، دو عامـل منطقـه   انـد  هکـرد  که سوریه و عراق تاکنون از اصـل بحـران عبـور   

المللی بر عامل داخلی در جهت حاکم شـدن وضـعیت سیاسـی جـاري سـوریه اولویـت        بین
، يا منطقـه  هـاي  يدارد؛ بنابراین، استقرار ثبات در سوریه و عـراق از طریـق تقویـت همکـار    

ه مـورد  کـ  -آمیـز بحـران سـوریه    گفتگوهاي ملی ـحل مسالمت کار سیاسی، اصالحات،  راه
  توافق مردم و دولت سوریه است، حاصل خواهد شد.

  نتیجه  
مسائلی از قبیل آینده سیاسی عراق و سوریه در منطقه خاورمیانه، شکل حکومت بعـدي  
در این دو کشور پـس از خـروج نیروهـاي تکفیـري و ائـتالف، ترکیـب حکومـت و نقـش         

المللـی و   معارض در سرنوشت سیاسی عـراق و سـوریه در کـانون توجهـات بـین      يها گروه
رغـم   کـه علـی   دهـد  ینشـان مـ   پژوهی یندهقرار دارد. نتایج تحقیق بر اساس روش آ يا منطقه

، تـالش حاکمـان   دهد یتحوالت ایجاد شده، آنچه در مقام عمل، در عراق و سوریه روي م
ها در متابعت کامل از سوي تابعان است. تحوالت  نو اصرار آ یزآم در تداوم مناسبات سلطه

اجتماعی این دو کشور، تأییدي بر فرض مذکور است. -اخیر در خاورمیانه و فضاي سیاسی
هاي عراق و سوریه امروزه بیش از گذشته بایـد بـه ایـن مسـئله      است که دولت یاین در حال

بین مردم و شهروندان عـادي  هاي تکفیري، باید  توجه کنند که در عرصه مبارزه با گروهک
کار، جوانان جویـاي   محافظه هاي یمسیحی، سن هاي یتعراق و سوریه، خصوصاً کردها، اقل

تکفیــري  يگــرا حقــوقی و کــار و شــاکیان علمــی از یـک طــرف و گفتمــان اســالم یـت  هو
جبهه النصره و داعش از طـرف دیگـر، تفکیـک قائـل شـوند؛ زیـرا        يها خصوصاً گروهک
وضعیت نابسامان عراق و سوریه طوالنی شده و این دو دولت جز خشونت بدیهی است اگر 

بخشـی از شـهروندان    شـک  یآمیز بیان شده را امتحان نکنند، بـ  و تصلب، ابزارهاي مسالمت
هاي تکفیري خواهند پیوست. در این صـورت، گفتمـان    عراقی و سوري به هواداران جریان

هـاي   انـد، بـا تقابـل بـا جریـان      به میدان آمده حاکم بر عراق و سوریه که با شعارهاي مردمی
  شود. مذکور، به ضد مردم تبدیل می
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بنابراین، اگرچه کشورهاي عراق و سـوریه تـا دموکراسـی راه درازي در پـیش دارنـد و      
از آن هسـتند کـه بتواننـد بـه      تـر  یفانـد ضـع   هایی که در این کشورها روي کار آمده دولت

کـن کننـد، امـا بایـد      ن تفکر گروهک داعـش را ریشـه  سهولت بنیادگرایی و تفکرهایی چو
مـذهبی خواهـان آن هسـتند     هـاي  یـت تدریج خود را به انجـام اصـالحاتی کـه مـردم و اقل     به

ور  آتش خشم تندروان اسالمی همچنـان شـعله   شود یبینی م ترغیب نمایند؛ زیرا اگرچه پیش
هـا راه بـه    ، این حرکـت همه ینبماند و لطمه زیادي به وجهه اسالم و مسلمانان خواهد زد، باا

کـه احتمـاالً قـدرت     دهـد  یجایی نخواهند برد. سناریوهاي محتمل در تحقیق حاضر نشان م
یـه  سیاسی در میان نیروهاي مذهبی و داخلی در سوریه تقسـیم شـود و عـراق نیـز خطـر تجز     

مطلوب، تأسیس حکومت جمهوري اسـالمی   ةصورت جدي تجربه کند؛ اما آیند شدن را به
ي عراق و سوریه و رهبري تشریفاتی حاکمان و تقسیم قدرت در میان شهروندان عراقـی  برا

محتمل که هدف اصـلی   ةمطلوب به آیندة و سوري است. در همین راستا، براي نیل از آیند
کارهــایی پیشــنهاد شــد کــه عمــدتاً حــول   پژوهــی و سناریونویســی اســت، راه روش آینــده

  ازش است.محورهاي سیاسی و فرهنگی قابل پرد
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