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به  را سوریه قیام عمداً ،سوریه جمهوررئیس اسد، بشار که ادعا این

 های گروه از حمایت دنبالبه وسوق داد شدن مسلحانهسمت 

بارها  ،غربهای  رسانه در ،بود داعش جمله از افراطی، جهادی

اسالمگرایان  یآزاد ،سوریه دولت منتقدانِاز نگاه . است شده تکرار

 نجنگید داعش با سوریه ارتشکه  هتکن و این سوریه های زندان از

شاهدی بر این  ،کرد حمایتها  آن از ،داعش از نفت خرید با اسد و

 برای را اقدامات این ،اسد که این استاین گروه  استدالل. ادعاست

بود انجام  روبرون ی که با آدموکراتیک و خیزش آرامدر  خرابکاری

ست و ها تروریستکه در حال سرکوب  سازدتا غرب را متقاعد  داد

 که است این بر فرض. دموکراسی طرفدار طلب صلح معترضین نه

  نداشت جز اینکه ای گزینه متحده ایاالت ،دش موفق می اسد اگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر و داعش تروریسم با جنگ شریک خود در را سوریه دولت

 )شر( ن پس شیطانآ زا را اسد و بداند افراطی های گروه

دیلی ، نیوزویکدر  زمینه این در مقاالتی. بیندبتری  کوچک

 .منتشر شدند اشپیگل و ژورنال استریت وال ،ایندیپندنت، بیست

 توضیح سوریهمسائل  تحلیلگر یمیمتال نایم که همانطور واقع، در

 دولت. جنگ، با داعش در نبرد بود طول در سوریه ارتش، دهد می

که  طور همان ضرورت؛روی  از اما ،خرید نفت می داعش از سوریه

 هایسازمان حتی ومورد حمایت امریکا  شورشی های گروه

 جزئیاتبه  ؛این کار را کردندیت مالی غرب تحت حما دولتی غیر

  .امپرداخته مقاله این این مسئله در 
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 گرا اسالم زندانیان عمداً اسد که ادعا این مورد در من ،مقاله این در

 خواهم کرد. بحثگرایانه شود  افراط ومسلحانه  ،آزاد کرد تا قیام را

 در ژانویه نشنال یاماراتی روزنامه ی مقالهبار در نخستین ادعا این

 یاطالعات سابق ناشناس مقام یکقول از  که منتشر شد 4102

 ،سوریه اطالعاتی های سازمان» که کند می مطرحسوریه 

 قیام تا ندکرد آزاد زندان ازعمدا  را گرا اسالم جویان ستیزه

 «.شودور  شعله آمیز خشونت های شورش و بپاشد از هم آمیز صلح

 4100 سال ژوئن و می آوریل، ماه یرویدادها به نشنالمقاله 

 دارد قصد که کرد اعالم سوریه دولت که زمانی کند، می اشاره

 .کند آزاد عمومی عفو برنامه از بخشی عنوان به را زندانی هزاران

 عامدانه اسد که را اعتباری این ادعا مبنی بر بیدالیلی  ابتدا من

آزاد  سوریه اعتراضی جنبشتسلیح  منظور به را گرا اسالم زندانیان

 بحث تفصیل به را دالیل این از یک هر سپس ،کنم ، مرور میکرد

  .کرد خواهم

 عنوان به ،قیامنخست  های ماه ها و هفته در اسد ،کهنخست این

 سوریه دولت کرد. آزاد را گرا اسالم زندانیان ،عمومی عفو از بخشی

 واشنگتن .عملی نمود سوریه اپوزیسیون درخواست این اقدام را به

 تنهزار  01 حدود ،عفو» که داد گزارش 4100 می ماه در پست

 ماه اواسط در ضددولتی تظاهراتآغاز  زمان از را سوری فعال

 کلیدیی  خواسته ،سیاسی زندانیان آزادی .یردگ در بر می مارس

 «.است مخالفان

 فعاالن و نه کرد آزاد را گرا اسالم زندانیان از بسیاری اسد چرا اما

های رسانه دیدگاه برخالف زیرا ؟را دموکراسی طرفدار سکوالر

 بسیاری بلکه ،نبود سکوالر عمدتاً سوریه اپوزیسیون اصلی، جریان

 المسلمین، اخوان گرایان اسالم نفوذ تحت سوریه مخالفان از

 .بودند سوریه دولت دورهای  سال دشمن

 ترور و قیام 0794 تا 0791 هایسال بین، المسلمیناخوان

 اسد، حافظ که به راه انداخت سوریه دولت علیهی آمیز خشونت

معروف به  حوادث در اسد، بشار پدر و سوریه سابق جمهوررئیس

 شکست سوریه در اگرچه اخوان .کردسرکوب آن را  به شدت حما،

 تغییر به متعهد همچنان المسلمین اخواندر تبعید  رهبری خورد،

 دولت نتیجه، در. باقی ماند مسلحانه مبارزه از طریق سوریه رژیم

 بسیاری و کرداعالم  ممنوع را المسلمین اخوان در عضویت سوریه

و  دستگیر المسلمیناخوان با ارتباط خاطر به را سوریه مردم از

 سراسر در ها ناآرامی که هنگامی نتیجه، در. برخی را اعدام کرد

زندانیان  ،فراگیر شد 4100 سال در عربی بهار نام به خاورمیانه

 متحد با گرایان اسالم ،پژمردندمی سوریه های زندان در که سیاسی

 .بودند اخوان

 دولت با یافته سازمان مخالفت ها سال از پس المسلمین،اخوان

 فساد و ییاقتدارگرا ت گرفته ازنشئعمومی  نارضایتی از سوریه،

 در ویژه به سوریه، مردم از بسیاری اقتصادیبد  وضعیتو  دولت

برداری  به خوبی بهره خشکسالی های سال از پس روستایی، مناطق

 4100 انقالب بوکفیس صفحه المسلمیناخوان اعضای کرد.

 هماهنگی نآی که از طریق سازوکار ،کردند اندازی راه را سوریه

 کانالترین  اصلی و گرفت صورت می سوریه در ضددولتی تظاهرات

-اخوان. بود فارسخلیج و غرب های رسانه به قیام اخباردر انتشار 

 کشور از خارج در اپوزیسیون اصلی گروهبر  همچنین المسلمین

 را خود مالی منابع ینبیشترکه  (SNC) سوریه ملی شورای یعنی

 دریافت قطر و سعودی عربستان مذهبی بنیادگرای های دولت از

 مطمئناو ) بسیاری نتیجه، در. ای داشت جانبه همه کنترل کرد می

های  تظاهرات در شرکت به خاطر که سوریه مردماز ( همه نه

 .بودند گرا اسالم شدند، دستگیر روزهای نخست قیام

از  ،بود گرا اسالمچون گذشته هم عمده طور به سوریه، اپوزیسیون

 بلکه سکوالر زندانیان فقط نه آزادی خواستارها  آن این رو

 را یانگرا اسالم اسد که است آشکاربنابراین . شدند نیز یانگرا اسالم

جلوی  بود امیدوار وا د.کر آزاد در کنار نیروهای سکوالر نیز

 اخیراً رهبران دیگر سرنوشت به و بگیرد را بحران گسترش

 تونس، در علی بن و مصر در مبارک یعنی عرب، ی شده سرنگون

 . دچار نشود

 گرا اسالم زندانیان سازیآزادمقامات سوری به دنبال این نبودند تا 

-اخوان اعضای که شد اعالم علنا زمان آن در. کنند پنهان را

 ، می ،رسما های ماه در که هستند کسانی میان درهم  المسلمین

 یاعطا با گرااسالم زندانیان آزادی. شدند آزاد 4100 سال ژوئن و

 سوریه جامعه مذهبی کار محافظه های بخش به دیگری امتیازات

نقاب  ممنوعیت لغو و هاکازینو کردن تعطیل جمله از بود، همراه

https://www.thenational.ae/world/assad-regime-abetted-extremists-to-subvert-peaceful-uprising-says-former-intelligence-official-1.319620
https://www.washingtonpost.com/world/syria-offers-general-amnesty/2011/05/31/AGTVcgFH_story.html?noredirect=on&utm_term=.fdc31631940c
https://www.washingtonpost.com/world/syria-offers-general-amnesty/2011/05/31/AGTVcgFH_story.html?noredirect=on&utm_term=.fdc31631940c
https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB47.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm
https://www.joshualandis.com/blog/the-man-behind-syria-revolution-2011-facebook-page-speaks-out/
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0531/Syria-s-Assad-offers-amnesty-to-political-prisoners
https://amp.theaustralian.com.au/news/political-prisoners-relased-amid-syrian-protests/news-story/0fa4267ceb5de33f465cfbff2ed61f2e?sv=e75d915f2cd10e7a5a25ee9873280c41&nk=ee1fbb990acb4802e9147f87618d8ccd-1516225360&__twitter_impression=true
https://www.washingtonpost.com/world/syria-offers-general-amnesty/2011/05/31/AGTVcgFH_story.html?utm_term=.aa32f8b3c5e9
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/2011621944198405.html
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-assad-niqab/syria-lifts-niqab-ban-shuts-casino-in-nod-to-sunnis-idUKTRE7353SH20110406
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-assad-niqab/syria-lifts-niqab-ban-shuts-casino-in-nod-to-sunnis-idUKTRE7353SH20110406


 اسدحکایت ازین داشت که  ،بیشترکه  سوریه معلمان برای

 . رام کندآ را اپوزیسیون طلب رنگونیترین بخش س مصصم کوشد می

 گرا اسالم زندانیان آزادی مخالف سوریه دولت مخالفان ،مقابل در

هم  را شده اعالم اصالحات سایر و اقدامات این ،بلکه .نبودند

 ؛نپذیرفتند ن راو آ دانستندناکافی  غربی رهبران هم و مخالفان

 . از قدرت بودند اسد برکناری خواستار همچنان دو هر که چرا

 دوستی روی انسان از را امتیازات این اسد که نیست معنا بدان این

تصور  صرفاً او ،شاید. بخشیدبه اپوزیسیون  اخالقی های نگرانی یا

 از) وارد بر او را فشار مخالفان، به محدود امتیازات اعطای کرد می

 این به ودهد  کاهش میرا  برکناری ایبر( کشور از خارجو  داخل

به  اجازه خواهد یافت و کند می حفظ را خود قدرت ترتیب

 ،است شدیدی اتانتقادمستحق  سوریه، دولت حکومت ادامه دهد.

منتظر  یاسیس انیزندان زادیو آ یاصالحات چنینبرای اجرای  زیرا

 ،این وجود با قرار گرفت. زیادی تحت فشار زمانی تا ماند

 آوردندستبه فرصت رژیم، تغییر اپوزیسیون با اصرار بر

 هدف واقع در اگر)از دست داد  را دموکراتیک واقعی دستاوردهای

 داخلی جنگ سوی به کشور که شد موجب و( بود این ها آن

 بسیاری که بودآن  ،وقایعاین  ناپذیراجتناب ی نتیجه ؛کشیده شود

  .پیوستند سوریه دولت و اسدامیان حبه  واقعاً سوریه مردم از

 سعودی عربستان ویژه به آن، عرب متحدان و متحده ایاالت ،دوم

 افراطی شورشی های گروه به کمک و سالح تامین مسئولقطر  و

 از هایی نمونه بودع ناحس و شعلو زهران. هستند سوریه در

 آزاد سوریه دولت 4100 سال عمومی عفوبا  که هستند زندانیانی

 و االسالم جیش یشورش یها گروه یرهبر بیبه ترت و ندشد

 سلفی ایدئولوژی حامی ،گروه دو هر گرفتند.را به عهده  ماالشاحرار

 نظامی و مالی حمایت قطر و سعودی عربستان از و بودند جهادی

 مخالفان تا کوشیدند نتیجه در و کردند میدریافت  توجهی قابل

ا هبعد( دیگران و) دبوع و شعلو هماگر . مسلح کنند را سوری

آزادی  ،کردند نمی دریافت یخلیج متحدان را از سالح و بودجه

 که آنجایی ازمهم نبود. چندان  سوریه مقامات ها بدست آن

 کنند، سرنگون را سوریه دولت که داشتند آرزو آمریکا ریزان برنامه

 انجام برای جهادی سلفی شورشی های گروه از که بود ها آن نفع به

 ریزان برنامه که را استراتژیهمان  و کنند استفاده کار این

 4100 سال در لیبی و 0791 دهه طول در افغانستان در آمریکایی

 .پیاده کردنداتخاذ کرده بودند، 

 سوریه قیام مسلحانه شدن که است اهمیت حائزنیز این مسئله 

را  انزندانی و کردهعمومی  اعالم عفو سوری دولت آنکه از پیش

. گذارد تاثیر قیام ماهیت بر توانست مین و در جریان بود کند آزاد

 کرد ادعا تایم مجلهبا  مصاحبهدر  الشام احرار ی از پیکارجویانیک

 میالدی، 4100 سال مارس ماه از قبل حتی ،جهادی گروه این که

 قیام که زمانی یعنی ،غاز کرده بودرا آی خود ها گردان تشکیل

 اذعاننیز  الشام احرار پیکارجویان دیگر. بود شده آغاز تازه سوریه

 در سعودی عربستان جمله از ی از خارججنگجویان که داشتند

 ژوئن ماه اواسط در. پیوستند گروه این به 4100 سال مه ماه اوایل

 که کردند اذعان تایمز نیویورک در آمریکایی مقامات حتی ،4100

 گر تحلیل ،الند آرن .«است شکلگیریحال  رقیام مسلحانه د»

به  مخالفان(به ) قطرو  ترکیه های کمک :نویسد می سوریهمسائل 

از جمله  گرا اسالم های شبکه طریق از و زودی از راه رسید

 لیبی داخلی جنگ در جریانکه  المسلمین اخوان های چهره

 ثانیلآجابربنجاسمبنحامد. کانالیزه شد ،کردند اسلحه جابجا می

 عملیات بر قطر از طرف 4102 سال تا که قطر سابق وزیر نخست

 از حمایت با قیام ابتدای از که پذیرد می کرد، می نظارت سوریه

های جهادی  هایاالت متحده از گرو ویژه به و سعودی عربستان

 به من ،در آغاز قیام» که داد توضیح انیالث. کرده است حمایت می

 از که «کردم مالقات عبداهللملک  با و رفتم سعودی عربستان

 با سوریه، در شورشیان به سالح ارسال برای انیالث های تالش

. کرد می حمایت «آمریکایی نیروهای با هماهنگی» و ترکیه کمک

نیازی  ببیند، را مسلحانه قیام تا داشت قصد اسد اگر نتیجه، در

 حال در آمریکا ای منطقه متحدان که چرا ،نبود کاری انجام دهد

 . بودند نتیجه این از اطمینان برای الزم اقدامات پیشبرد

بود،  اسد سرنگونی به دنبال متحده ایاالت که زمانی ،این بر عالوه

معنی  بی تروریسم، با مبارزه به کمک برای آنخواست کمک از در

 های گروهمشغول حمایت از  متحده ایاالت که چرا ،رسد به نظر می

 متحدانش،دست یاری به سوی  اسد عوض، دربود.  شورشی متعدد

 کمک درخواست طرف دو هر از و دراز کرد ایران و روسیه یعنی

 اسد. دیدند می قدرت در حفظ او منافع خود را دردو  هرزیرا  ،کرد
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 با مبارزه برای متحده ایاالت از ، نهکنند برخی ادعا میرغم آنکه  به

را  غربی رهبران نه حتی تالش کرد و خواستکمک  ها تروریست

 خلیج و غربی متحدان و متحده ایاالت از او بلکه ،راضی کند

 که هنگامی. شوند ها تروریست مالیتامین  مانع تا خواست

 نزدیک 4102 سال در داعش، جمله از جهادی، سلفی های گروه

 و کرد مداخله او نجات برای روسیه ،تصرف کنند بود دمشق را

 . ندکرد اعتراض تلخی به آمریکایی مقامات

 دولت علیه مسلحانه شورشی عمالً اسد که نیست منطقی سوم،

. در مورد هر رهبر دیگر نیز صادق است که این کند آغاز را خود

 سوریه در گرایان افراط از حمایت به را اسد که کسانی از بسیاری

 گرایان افراط همکاری اسد بااز  کنند، می متهم 4100 سال در

 شاهدی بر اینبه عنوان  4112 سال در عراق جنگ در القاعده

 با نبرد برای سوریه خاک از داد اجازهها  به آن که کنند یاد می عااد

 چنین عمداً در آن زمان اسد اگر. استفاده کنند آمریکایی نیروهای

 زیرا بود، او نفع به این کار عجیب نبود اتخاذ کرده بود را استراتژی

کرده بودند  تهدید عراق به حمله از پس متحده ایاالت ریزان برنامه

 بسیار اسد برای حال، این با. حمله خواهند کرد سوریه به

 و دولت برابر در استراتژیهمان  از عمالً که بود خواهد آور تعجب

 برابر در شود می گفته که کند استفاده خود امنیتی نیروهای

 . بود آمیز موفقیت بسیار عراق در اش آمریکایی دشمنان

عجیب و غریب  ادعاهای لیج فارسخ و خاورمیانه های رسانه

 اسد این ادعا که مثال، عنوان به .کردند می تبلیغنیز  را دیگری

 و دفاع وزیر جمله از خود امنیتی ارشد مقامات از زیادی تعداد

 دستور هب ساختگی گذاری بمب یک در ا ر خود ی خواندهبرادر

 ی گسترده تهاجم دل در گذاری بمب اینکه به توجه با. کشت ایران

بسیار  ادعاها این پیوست وقوع به دمشق فتح برای شورشیان

 گرفتند جشن را گذاری بمب این ،شورشی های گروهعجیب است. 

. دارد قرار فروپاشی آستانه در اسد دولت که کردند اطمینان ابراز و

 شورشیان» که ادد گزارشچنین  رویترز گذاری، بمب این از

 در عطفی نقطهن را و آ گرفتند عهده بر را نآ مسئولیتشادمانه 

 ی برآغاز» با توصیف حمله اینبرای  و «ندنامید سوریه تاریخ

 ادعا همچنان سوریه مفسراناز برخی  اما .هلهله سر دادند «پایان

 و اسد نفع به نوعی به ساختگی یگذار بمب نیچن که کنند می

 .استه بود ایران

 ،جهادی پیوستند های گروهبه  بعدها که یزندانیان آزادی ،چهارم

برمال  کرد آزادها را  که آن طرفی ی دربارهچیزی  ،خودی خودبه 

 به)را آزاد کرد  زندانیان از بسیارینیز  آمریکا ارتش. کندنمی

هم  که( کوبا در گوانتانامو و عراق در بوکا اردوگاه از مثال عنوان

 از بعد و دپیوستننان بودند و هم به آ جو ستیزه های گروه اعضای

 ها آن ترین معروف. قرار دادند حملهرا مورد  متحده ایاالت ،آزادی

ی زمان داعش اعضای از یکی. استداعش  رهبر البغدادی، ابوبکر

 یک»را  ن، آبود کابو در متحده ایاالت کمپ در البغدادی با که

 این. است حیاتی ،سازمان ایجاد برای کهکند  می توصیف «دانشگاه

 البغدادی با آزادی ییآمریکا ریزان برنامه که دهد نمی نشانمسئله 

 چنین هرگز غربی مطبوعات و) ندداشت را داعش ایجاد قصد

 یا دانست نمی آمریکا ارتش زیاد، احتمال به(. گمانی نبردند

در مورد  .بودند خطرناک ،زندانیان این از تعداد چه که فهمید نمی

 تواند صادق باشد.  میاین مسئله  ،زادیدولت سوریه هم هنگام آ

زاد آ را یزندانیان که دانست می سوریه دولت دیگر، موارد در

 منتقدان که دالیلی به نه اما ،هستند تروریست عمدتاًکند که  می

 00 حمالت از طراحان مار،ز حیدر دمحم سوریه، دولت. گویند می

عفو برنامه  در 4100 سال در نه اما ،زاد کردآ زندان از را سپتامبر

 با زندانی تبادل از بخشی عنوان به 4102 سال دربلکه  عمومی،

 یارتشافسران  آزادکردن برای قطر، حمایتمورد  الشام، احرار

 استیالیتحت سوریه های شورش آنکه از پس ها مدت و ربوده شده

 سوریه اپوزیسیون اعضای ،این وجود با. ه بودگرفت قرار جهادگرایان

 زاد کرد. آ داعش ریزی پایه زمار را برای ،سوریه دولت دنکن می ادعا

 غریب و عجیب ادعاهایدر طرح  عربی و غربی های رسانه تمایل

 دولت علیه مشابه ادعاهای از که حالی در سوریه، دولت علیه

 سوریه در القاعده رهبر ی مسئلهدر  ،کنند اجتناب می آمریکا

از  ،نشنال. بسیار روشن است ابومحمدالجوالنی ،(هنصر جبهه)

 که است زندانیانی جمله از جوالنی که دهد خبر می ای شایعه

 این تردیدابراز  بدون پسس نیوزویک. کرده است آزاد سوریه دولت

 منتشر نیوزویک و نشنال مقاالت ،ی کهزمان در. کرد تکرار را ادعا

 ،(است شده گزارش اسرائیل تایمز در) اردن و عراق اطالعات شد،
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. بود نشده زندانی سوریه دراذعان کرده بود جوالنی هرگز  قبال

 شده زندانی عراق در آمریکا ارتش توسط قبالًکه  جوالنی ،بلکه

داعش  رهبر آن، از پس. بود شده آزاداز زندان  4119 سال در بود

 سوریه ی القاعده ی شعبه تا فرستاد سوریه به را جوالنی، بغدادیال

 این وجود با. دبنیان گذارَ 4100 سال های ناآرامی ی بحبوحه در را

 حمایت داعش از عمداًاو  کند را متهم می اسد که ادعاهایی خطا،

 از سوی همین ادعاها حالی در شود، ه، همچنان تکرار میکرد

 زادیبا آ عمداًکه  متحده ایاالت دولت به عربی و غربی مطبوعات

 ،وردداعش را به وجود آ جوالنی  و البغدادی جمله از زندانیان

 .است باورنکردنی

 بهگرا  اسالم زندانیان آزادی که مبنی بر این ادعا این مدارک پنجم،

را بی رام مخالفان سکوالر آ که تظاهرات به هدف این خاص طور

 ذکر باال در که طور همان. است داری جهت منابع از اعتبار کند

 به را گرا اسالم زندانیان اسد که این بر مبنی اولیه ادعای شد،

 ی روزنامه نخستین بار در ،زاد کردآ قیام مسلحانه کردنِ منظور

 خارجی سیاست. شد منتشر نشنال ،عربی متحده اماراتدولتی 

 ،فارس خلیج در خود همسایگان همراه به عربی متحده امارات

ضد  اتتبلیغ در نشنال و سوریه بوده است رژیم حمایت از تغییر

 قابل اطمینانمنابع  چه ،حال .منافعی داشته است سوریه دولت

 ناشناس مقامات به همچنین نشنال ی مقاله ،چه نباشد باشد و

 به البته که) سوریه اپوزیسیون اعضای یا سوریه سابق امنیتی

. کند اشاره می بعمن عنوان به نیز( هستند اسد سرنگونی دنبال

 شواهد اما باشد، دقیق ادعاها از منابع نامشخص ممکن است

ی از منابعفقط ذکر . است الزم ادعاهایی چنین تأیید برای بیشتری

 بدون دتوان نمی و باشدموثق تواند  نمی سوریه دولت رسمی اماتقم

 ادعاهای نباید و دبگیر قرار اعتماد مورد ،معتبر شواهد تایید

 . دشو تلقی اعتماد قابل ،مدرک بدون ،سوریه اپوزیسیون اعضای

جای  شد، تکرار غرب مطبوعات در مشتاقانه نشنال ادعاهای کهاین

 سیاست از های طوالنی مدت انگلیس و آمریکا زیرا ،شگفتی نیست

 در ی،یاه رسانه چنین. ردندک می حمایت سوریه در رژیم تغییر

 خارجی سیاست از معموال ،دانند می مستقلخود را  که حالی

 ظهور برای اسد سرزنش به و دنکن می حمایت متحده ایاالت

دول  و متحده ایاالت دولت از تاعالقه داشتند  مذهبی گرایان افراط

رفع اتهام  اند،داشتهبه عهده  را آن انجام مسئولیت که فارس خلیج

 .ندنک

که  مبنی بر این اپوزیسیون و غرب ادعای دهد می نشان همه این

 تمال قویحبه ا ،قیام بودشدن ی افراط ومسلحانه  دنبال به اسد

 در سوریه دولتزدایی از  مشروعیت معنای به که است گاندااپروپ

 از دیگر یکی. است آن سرنگونی و سازی ثبات بی برای تالش

 غرب ترسِ بر مبنای که است این یتبلیغات ادعاهای این های نشانه

 ،اسد که به این با اذعان. اند شدهبنا نهاده  مسلمانان و اسالم از

 راه ،زاد کردآ زندان ازو وحشی را  خشن ،ترسناک ظاهرا مسلمانانِ

فراهم  غربی مخاطبان چشم در سوریه دولت تخریب برای یآسان

 علیه اصطالح به جنگ سال 02 از پس اکنون که شود می

-در این اعتراضی حال این با. هراسی مبتالست به اسالم تروریسم

 اکثریت ،گرایان اسالم حتی و مسلمانان که ندارد وجود باره

 ضددولتی اعتراضات درکه  دادند می تشکیل را سوری مخالفان

 .کردند می شرکت

 طریق از یانگرا اسالم که جای اعتراض دارد این است نچهآ

 قطر و سعودی عربستان متحده، ایاالت مانند خارجی های قدرت

 ،ثباتاین با و تا پیش از  فاسد و معتدل دولت یک سرنگونی برای

 کشور را به صحنه جنگ داخلی تبدیل کردند.شدند و عمل وارد 

 وقتی باشد، که چه هر ( دولت سوریهشایستگی شایستگی )یا عدم

 خارجی های قدرت تا کند پاره میا پارهر خشونت کشور که

. برند نمیاز آن ها سودی  ، سوریخود را اجرا کنند ی برنامه

 گرایان، اسالم این که نچه مورد ایراد است این استآ همچنین

 را( تکفیری) بنیادگرایانهو  ای حاشیه ،متعصبانه مذهبی های ایده

 سعودی عربستان که در) هایی ایده چنین. کردند می تبلیغ

 سوریه های سنی جمله از ها سوری برای عمدتاً ،(دار است ریشه

 . زد دامن می را مذهبی های اقلیت علیه خشونت و بیگانه بود

 آزاد شدند اپوزیسیونخواست  به پاسخ در زندانیان

 زندانیان ،قیام آغاز در اسد چرا در این مورد که توضیح ترین ساده

 همان از که است این کرد، آزاد سوریه های زندان از را گرااسالم

 تالشدر  اسد و بود سوریه اپوزیسیون خواستدراین  ،قیام ابتدای

 بحران به آن تن داد.  کنترل برای
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 آغاز 4100 مارس 02 در سوریه قیام که باورند این بر بسیاری

 ه جرمب راعا در جوانان از تن 02 مقامات سوری که زمانی شد،

 بازداشت مدرسه یک دیوارهای روی ضدحکومت گرافیتی کشیدن

 تقاضای ابتدا همان از زندانیان آزادی که است روشن. کردند

 که دهد گزارش می 4100 مارس 44 تاریخ در تایم .بود مخالفان

ابراز  برای رتبه عالی هیأت یک داد، واکنش نشان فورا اسد»

ت مَاز سِ فرماندار. باختگان فرستاد جان های خانواده همدردی با

 دو حداقل ی طبق گفته اما. شدند آزاد جوان 02 و معلق شد خود

 دولت به مارس 42 روز صبح تا معترضان ،انمخالف سایت وب

 ی واسطه به را که آنانهای  خواسته لیست تا ندمهلت داد سوریه

 .ورده سازدبرآ شده بود رافرستاده  جمهور رییساعزامی به  هیئت

 ها آن ،دش مین عمل پوشاندهی  جامه ها آن های خواستهبه  اگر

 خواهدبدل  «شهیدان جمعه» به مارس 42 ،نده بودکرد تهدید

 که به خواستی که دیرس به نظر می بعیدی اسد  درباره. . . شد

 تمام آزادکردن و ساله 29 ی فوق العادهوضعیت  لغو شامل

 «دهد. در تنبود  سیاسی زندانیان

. ان را اعالم کردزندانی عفو سرعت به سوریه دولت پاسخ، در

Australian از پس» که داد گزارش 4100 مارس 41 تاریخ در 

 را برای آزادی خود شده امضا هایی درخواست زندانیان اینکه

 که صیدنایا از را زندانی 411 از بیش سوری مقامات، فرستادند

 یک ی اسددولتمقامات  «. کردند آزادبودند،  گرایان اسالم از عمدتا

 آزادی جمله از ،ندکرد اعالم در روز پنج شنبه را اصالحات رشته

 به دادن پایان امکان و ماه این در شده بازداشت فعاالن تمام

 درآمده اجرا به 0712 سال از که اضطراری وضعیت فوق العاده

 .یافت ادامه همچنان دولتی ضد اعتراضات اما .بود

 ،بود مهم بسیار همچنان سیاسی زندانیان مسئلهکه  بعد هفته پنج

 دولت که داد گزارش 4100 سال می 20 تاریخ در پست واشنگتن

شامل  تواند می که را گسترش خواهد داد عفو ی دامنه سوریه

غاز آ زمان ازسوری  فعاالن ی به گفته کهشود  ینفر هزار01 حدود

. دستگیر شده بودند مارس ماه اواسط در ضددولتی تظاهرات

 .بود مخالفان اصلی ی خواسته سیاسی زندانیان آزادی

 دمشق دانشگاه در بحران این مورد در اسد بعد، هفته سه

 خواهند آزاد بیشتری زندانیان کرد اعالم آن در و سخنرانی کرد

 در سوریه، جمهور رئیس اسد، بشار» که داد گزارش الجزیره. شد

 ها ماه به کشور پس از آرامش بازگرداندن برای دیگر آشکار تالش

 برایژوئن  41تا  را جدیدی عمومی عفو ،ضدحکومتی تظاهرات

 دولتی خبرگزاری ..اعالم خواهد کرد. ارتکابی های جرم ی همه

SANA پس ماه یک تقریبا ،دیگر خبر داد اقدامیاز  شنبه سه روز 

 .کرد صادر سیاسی جرم نوع  همه برای را مشابهی عفو اسد آنکه از

 زندانیان تماممجازات می،  20 در دستور دیگری در جمهور رئیس

 اخوان گروه غیرقانونی اعضای جمله از کشور، در سیاسی

 .انداختبه تعویق  المسلمین

 اظهار سخنرانی این از پس ،سوریه مسائل کارشناس ،لش دیوید

 امتیازات او که است معتقد واقع در بشار جمهور رئیس» که داشت

 کوشد می صادقانه اسد که کرد اذعان و «دده می دست از را جدی

بدان  این. ورده سازدبرآ را مخالفان های خواست از بعضی حداقل تا

امتیازات جدی به  او نظر چه ازء آناعطا اسد که معنا نیست

 اخالقی یا بشردوستانه های نگرانیرا به خاطر  مخالفان سوری بود

 به امتیازات اعطای که گمان کرده باشد صرفاً شاید او داد. انجام

 را او ترتیب این به و کند می کمک بحران حل به سوری مخالفان

 مهمی عامل قدرت، در ماندن باقی به تمایل. دارد ت نگه میردر قد

 ءاعطا با اسد کهاین. است حاکمان گیری تصمیم فرآیند توضیح در

 بهموافقت کرد  اعتراضاتکاهش شدت  برای محدودی امتیازات

 شورشیان عمداً کهاست  این از تر محتمل بسیار رسد می نظر

 نیروهای و دولت علیه مذهبی گرایان افراط رهبری برای را مسلح

 .کرد زادآ خود امنیتی

 زاد کرد؟گرا را آ اسد زندانیان اسالم اما چرا

 این آیا کرد؟ آزاد را گرا اسالم زندانیان خاص طور به اسد چرا اما

 جنبش خرابکاری در برای ای برنامه اسد که کند ثابت نمی

 ؟ه استداشت دموکراسی طرفدار و سکوالر آمیز، صلح اعتراضی

 های چهره اینکه کند روشن می ،یغرب های رسانه های گزارش

 است  بوده دلیل این به ،شدند آزاد زندانیان از بسیاری گرای اسالم

 آمیز مسالمت ابتدا در قیام و است سکوالر ،سوریه اپوزیسیون که

و  بیعجرسد  ینظر م به باشد، صحیح دیدگاه این اگر .بود

ها  آن تا کند آزاد را گرا اسالم زندانیان اسد که میز استآ توطئه

 چنینن بشتابند. های افراطی و یا رهبری آ گروهبه برای پیوستن 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html
https://amp.theaustralian.com.au/news/political-prisoners-relased-amid-syrian-protests/news-story/0fa4267ceb5de33f465cfbff2ed61f2e?sv=e75d915f2cd10e7a5a25ee9873280c41&nk=ee1fbb990acb4802e9147f87618d8ccd-1516225360&__twitter_impression=true
https://amp.theaustralian.com.au/news/political-prisoners-relased-amid-syrian-protests/news-story/0fa4267ceb5de33f465cfbff2ed61f2e?sv=e75d915f2cd10e7a5a25ee9873280c41&nk=ee1fbb990acb4802e9147f87618d8ccd-1516225360&__twitter_impression=true
https://www.washingtonpost.com/world/syria-offers-general-amnesty/2011/05/31/AGTVcgFH_story.html?utm_term=.e3aaedb2f47d
https://www.washingtonpost.com/world/syria-offers-general-amnesty/2011/05/31/AGTVcgFH_story.html?utm_term=.e3aaedb2f47d
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/201162013048808816.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/201162013048808816.html


 سوریه قیام. است نادرست قیام و سوری مخالفان نسبت دیدگاهی

 سوری سربازان و پلیس به حمالت زیرا نبود، آمیز صلح ابتدا از

 جهادی مسلح های گروه و شد آغاز ضددولتی اعتراضات با همزمان

 نیز اپوزیسیون. نده بودکرد سازماندهی به شروع تظاهرات از پیش

 اخوان گرایان اسالم تأثیر تحتبیشتر  ،برعکس. نبود سکوالر عمدتاً

 سوری مخالفان که زمانی نتیجه، در. قرار داشت المسلمین

 خواستار که است معنی این به این شدند، زندانیان آزادی خواستار

 کنترل برای تالش در اسد اگر. باشندنیز  گرا اسالم زندانیان آزادی

 آزاد جز یا هگزین هیچ بود، تقاضا این به پاسخ به مایل بحران،

 .نداشت گرایان اسالم کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایان بر مخالفان سوری تاثیر اسالم

 مخالفان کند اذعان میکه  سوریه گر تحلیل حسن، حسن ادعای

 اخوان گرایان اسالماما بعدا ، بودند سکوالر ابتدا در سوری

 اخوان نفوذ. باشد تواند درست نمی را ربودند انقالب المسلمین

 در سیاسی مخالفان و سوریه در اعتراضی جنبش در المسلمین

 مورد در ها رسانه های گزارش در که هرچند بود، معنادار تبعید

 اخوان. بود مبهمآغازین قیام  ی دوره این طول در سوریه وقایع

 را سوریه دولت مخالفان فقرات ستون ها قبلاز مدت المسلمین

 .ادد می تشکیل

 یقیام به دنبال این بود تابه شدت  سوریه المسلمین اخوان

 اخوان که چرا ؛به راه اندازد 4100 سال در سوریه در مسلحانه

 از سوریه، دولت سرنگونی متعهد به 0711 سال از المسلمین

 نشئت گرفته ازین ها تالش این. بودند مسلحانه مبارزه طریق

 سکوالر یگرا ملی حزبرهبری  تحت سوریه دولت که است اعتقاد

 اسالمی حکومت یک با باید که خداست بی رژیم یک ،بعث

 اخوان. ندگیرب قرارصدر آن  در انمسلمان و شود جایگزین

گاه از دید د.دان نمی واقعی مسلمانها را  علوی ،سوریه المسلمین

( حافظ پدرشهمچنین در گذشته  و) اسد بشار حکومت ،آنان

 لیاد. است علوی ی فرقه از اسد ی خانواده چراکه است؛ نامشروع

 و 0711 های دهه در که کند می اشاره سیبرندا دانشگاه از تپرا

 از هدغ ابو عبدالفتاح رهبری تحت المسلمین اخوان جناح یک ،91

 جناح نآ و مسلحانه ی مبارزه همراهبه  مدنی نافرمانی سیاست

اعمال  از همچنین حدید، مروان به رهبری افراطی تر دیگر

 اخوان قیام که کرد می حمایت دولت سرنگونی برای خشونت

ادامه  ها سال تا که را در پی داشت 0791 سال در المسلمین

 خشونت از استفاده با را اخوان سوریه، دولت که زمانی تا ،یافت

. در هم کوبید 0794 سال در حمامعروف  ی واقعه در شدید

 به متعهد زمان آن از حما، حوادث از پس تبعید در اخوان رهبری

 تا که کرد نشان خاطر راتپ. است بوده سوریه دولت سرنگونی

 شورش برای را خود امید همچنان جنبش رهبران 4117 سال

 را خود وظیفه سوریه مردم» که ،ندردک می ابراز سوریه در مدنی

رها  فاسد و استبدادی رژیم از را سوریه و دهند می انجام

 «.سازند می

 ممنوعرا  المسلمین اخواندر  عضویت هیدولت سور که حالی در

به سر  غرب در تبعید در المسلمیناخوان رهبری و بود کرده

 و حما ویژه به سوریه، مناطق برخی در همچنان گروه این ،برد می

 دلیل همین به. بود برخوردار زیرزمینیقوی  حمایتاز  حلب،

 های زندان در قیام ابتدای در که سیاسی زندانیان از بسیاری

 مثال، عنوان به. پیوستند المسلمین اخوان به ،پژمردند می سوریه

 اشاره 4101 سالامریکا در  خارجه امور وزارت بشر حقوق گزارش

 عضویت در ،گرایی اسالممتهمان به  خودسرانه سوریه دولت»: کرد

 .کند را دستگیر می بشر حقوق و مدنیفعاالن  و المسلمین اخوان

 2111 تا 0211 که اند زده تخمین بشر حقوق محلی ناظران

 

https://foreignpolicy.com/2013/03/13/how-the-muslim-brotherhood-hijacked-syrias-revolution/
https://foreignpolicy.com/2013/03/13/how-the-muslim-brotherhood-hijacked-syrias-revolution/
https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB47.pdf
https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB47.pdf
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm


شده  بازداشت ،گرایی اسالمبه  متهمان جمله از سیاسی، زندانی

 بدون طوالنی های دوره برای را سیاسی زندانیان اغلب دولت. اند

را به ها  ها بازداشت و محاکمه آن خانواده اطالع بدون و محاکمه

 هکرد ممنوع را گرااسالم احزاب عضویت در دولت. زدنداا تعویق می

 از قبل ،موارد برخی در و ندا هشد دستگیر سرکردگان و است

 «.ه استکرد اعدام را اعضا این ،نهساال گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 سوریه 1122بوک انقالب  فیس ی صفحه 

 در عربی بهار از بخشی عنوان به سوریه در ها ناآرامی که هنگامی

 در خود پایگاه از المسلمین اخوان ،غاز شدآ 4100 سال اوایل

به خوبی  سوریه در آمیز خشونت یقیام دهی سازمان برای انگلیس،

مقامات  ،شنزدیک متحدان پشتیبانی با دیگر بار ؛جا گرفت

سوریه مسائل  کارشناس .سعودی قطری و آمریکایی، انگلیسی،

 در المسلمین اخوان فعاالن ،خاطر نشان کرد الندیس اشواج

 ندکرد ایجاد را« 4100 سوریه انقالب» بوک فیس ی صفحه سوئد،

 کشور سراسر در اعتراضات دهی در سازمان مهم سازوکاری به که

 این. است سوریه انقالب اینترنتی صفحه مهمترین» و شدتبدیل 

 و اخبار ترین منبع مهم منبع و دارد عضو هزار021 از بیشصفحه 

اظهار  تایمز نیویورک «.است سوریه انقالب مورد در یوتیوب

 از خارج از که ،4100 انقالب بوک فیس ی صفحه» که دارد می

 و است شده تبدیل شورشبلندگوی  به شود، می اداره کشور

  «.استقیام  خط مشیدر واقع  اظهاراتش

 برخی از جمله تظاهرات طول در ضدحکومتی شعارهای نتیجه، در

نه ایران نه » مانند المسلمین اخوان از جانبدارانه علناً شعارهای

این  به اشاره با) می خواهیمخداترس  یمسلمان ما ،حزب اهلل

خورد. به چشم می «.(نیست واقعی مسلمان اسدکه  دیدگاه

و  ویدئو بودند قادر سوریه در المسلمین اخوانبه  وابسته فعاالن

 و 4100 سوریه بوک فیس ی صفحه درها را خرین اخبار تظاهراتآ

 خارجه امور وزارت که بارادا ونیزیتلو ،منتشر کنند یوتیوب کانال

 الجزیره،قطری  خبری کانال و ه بودبنیان نهادآن را  متحده ایاالت

 .ندکرد می پخشرا ها  آن سرعت به دیگران و ان ان سی ، سی بی بی

 سوریه انقالب بوک فیس ی صفحه مدیر ،فداء الدین السید عیسى

 حدوداًرا  بوک فیس ی صفحه: »کرد اعالم ای مصاحبه در ،4100

 شبکهاین  در نفر 221 حدود که حالی در ،گردانند یمنفر  01

 در نفر 011 و سوریه در تن 421 حدود هستند، کار به مشغول

در مورد  کنند، می فیلمبرداری افرادی داریم که ما. جهان سراسر

 صرفاً ما کار. و ...  کنند می آوری جمع اطالعات رهیو غ و میر مرگ

 و اطالعاتی فرم پلت یک مانند بلکه ،نیست اعتراضات دهی سازمان

 سی، بی بی الجزیره، مانند ییها رسانهو  کنیم می عمل منبع

 «.دنکن بازیابی صفحهاز  را اطالعات تواند میالعربیه  ان، ان سی

 لطف به را تظاهرات های فیلم توانست نفعاال ی شبکه این

 از خارج فعاالن برای ،شده فراهم های مودم و ای ماهواره های تلفن

: داد گزارش تایمز نیویورک ،4100 آوریل در. کند ارسال کشور

 خاورمیانه، ی منطقهدر  ،فعاالن از اندکی تعداد ها پیش، از هفته»

هماهنگی  ، بازمانی ی منطقه هردر  تقریبا متحده ایاالت و اروپا

را  دوربین و تاپ لپ ، مودم ،همراه تلفن و ماهواره صدها اند توانسته

 پست افزار نرم با هموطنان آنجا، در. قاچاق کنند سوریه به

پ دیاالبا سیستم را  ها فیلم، ندا که غیرقابل ردیابی الکترونیکی

 طریق از شبکه این که رسد می نظر به «.کنند آپلود می

زیرا  ،کند می دریافت کمک متحده ایاالت اطالعاتی های سرویس

 مسئول ی برجسته فعال به عنوان یکتایمز   نیویورک ای که چهره

ساکن  عبدالحمید عمار کند از آن یاد می مهم تجهیزات این انتشار

 است. مریلند

 

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=51470&lang=en
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 امور وزارت ی خاورمیانه سابق کارشناس رت،لو فلینت ی به گفته

 بوش، دولت ی دوره در ملی امنیت شورای و سیا ،امریکا خارجه

را از نخستین روزهای  آمریکا یامنیت های ی سازمان مداخله

 که چگونه کند می توصیف تلور. باید قبول کرددرگیری 

 آوریل تا و. . . شد آغاز 4100 مارس ماه در سوریه در ها ناآرامی»

 های ، در پس گزارشاوباما دولت، آن از پس ماه یک تنها ،4100

 به ،همدل خبرنگاران دیگر و تایمز نیویورک از رگسن دیوید

 ایران تضعیف و نشینی عقب برای راهی عنوان به سوریه وضعیت

 سوریه در رژیم تغییر مبتوانی اگر که بود این استدالل. ردک می نگاه

 ایران ای منطقه موقعیتبه این معنی است که  مبیاوری ارمغان به را

 تغییر و خواهد کرد احیا را سبز جنبشاین  و خواهد شد تضعیف

 واقعی راهبردمحرک  ،مسئله این .کند می میسر را ایران رژیم

 «. استبوده  وضعیتاین  با رابطه در آمریکا سیاست

 

 SRGCسوریه انقالب عمومی کمیسیون

 دهی سازمان برای بوک فیس اصلی ی صفحه کنترل عالوه بر

 مردمی های سازمان بزرگترین از یکی در گرایاناسالم تظاهرات،

 نفوذ  (SRGC) سوریه انقالب عمومی کمیسیون سوریه، در مستقر

 رااین کمیسیون  ،جنگ مطالعات ی موسسه. داشتند زیادی

 91 تقریبا» که کرد توصیف سوریه در« مردمی ائتالف بزرگترین»

 با را محلی هماهنگی های کمیته اکثریت و انقالبی شوراهای درصد

 رسمیت به خود منشور در رسمی طور به مختلف  سازمان 21

 ی صفحه بین ارتباط ی مطالعات جنگ به موسسه .«بود شناخته

قرار  المسلمین اخوان تحت کنترل که سوریه انقالب بوک فیس

 ی صفحه که دهد می توضیح کند و اشاره می SRGC وداشت 

 فعاالن مهم های گروه ی ازیک توسط سوریه انقالب بوک فیس

 .دوش می اداره SRGC با ینزدیککه ارتباط  مردمی

 بررسیداشت در  رگرایان قرا تحت نفوذ اسالم SRGC اینکه 

 کارنگیخاورمیانه  مرکز. است مشهود نیز SRGC رهبری پیشینه

 در «کلیدی های شخصیت» که کرد اشاره 4104 دسامبر در

SRGC قیصر رانیه درویش، یدالن وی،مالح صالح ش،علو محمد 

 گرا اسالم شورشیان ی فرماندهنفر  دو نفر، چهار این از. هستند

را ابراز  القاعده همدلی خود با ها  آن از یکی کهحالی در هستند،

  کرده بود.

 یکی رهبر و کمک کرده بود SRGC گیری به شکل شعلو محمد

 جیش سوریه، در گرااسالم شورشی های گروه قدرتمندترین از

 در سوریه مخالفان اصلی ی کننده مذاکره تمَسِ شعلو. بود االسالم

 .را بر عهده داشت 4101 ژانویه در ژنو صلح مذاکرات

: نوشت ArabNew هوادار مخالفان  خبری سایت ،علوشدرباره 

 عنوان به علوش محمد سالماال جیش رهبر همه، تعجب درمیان»

 پسر محمد. شد انتخاب اپوزیسیون اعضای اصلی ی کننده مذاکره

که  گرا اسالم جهادی گروه این پیشین رهبر ش،علو زهران عموی

 سال در شعلو. شد کشته روسیه هوایی ی حمله در گذشته ماه در

 نزدیکی در شرقی غوطه منطقه شهر بزرگترین دوما، در 0791

 و سپس برای در دانشگاه دمشق شریعت خواند. شد متولد دمشق،

 میان در شعلو. رفت سعودی عربستان در مدینه به تحصیل ادامه

 سازمان و نهاد چندین و پیوست جهادیون به که بود کسانی اولین

 از پس و کرد تاسیس را االسالم جیش وی. کرد تاسیس را انقالبی

مختلف  سیاسی های کنفرانس در را اش سیاسی دفترمدیریت  آن

  «.شد برگزار اخیراکه  ریاض کنفرانس جمله از ،بر عهده گرفت

 شورشی رهبر جانشین و عمو پسر سوریه مخالفان که است عجیب

 انتخاب کننده ی تیم مذاکرهبه سرپرست را ش،علو زهران ،سلفی

 به کردند، اذعان می مخالفان که علووش، رانهمان زه ،کردند

 انمخالف کردن قیامافراطی و مسلحانه برای توطئه از بخشی عنوان

 عنوان به محمدعلوش نامزدی. زاد شدآ طلب صلح و سکوالر

 یکی او که اپوزیسیون مخالف منابع تأیید و اصلی ی کننده مذاکره

 و نهاد چندین و پیوست جهادیون کسانی بود که به اولین از

 ی نشانه خود،  SRGC به عبارت دیگر ،ایجاد کرد انقالبی سازمان

 تحتقیام  آغاز از عمدتا اپوزیسیون که مبنی بر این است دیگری

 بودند. گرایان اسالم ی سلطه

 های دیدگاهنیز  ،SRGC گذاران بنیان از یکی وی،الحم صالح

سوریه  دولت علیه ،علوش مانند وی،مالح. داشت یانهگرا اسالم

 اپوزیسیون طرفدار سایت ی به گفته .زد مسلحانه دست به اقدامات

 زخمی معترضینبه  متخصص یک عنوان به عمدتا او ،الوصلزمان 

https://scotthorton.org/interviews/81512-flynt-leverett/
http://carnegie-mec.org/diwan/50425?lang=en
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/1/22/profiling-the-members-of-the-syrian-opposition-negotiations-team
https://www.zamanalwsl.net/news/article/62539


 هما،ال صالح با نباید و) بشردوستانه های فعالیتدر  وکرد  کمک می

. کرد مشارکت می (فته شوداشتباه گر نصرت جبهه فرمانده

 فعالیت» ویالحم که شد یادآور 4102 فوریه در پست واشنگتن

 کشور سراسر در دیگران با را حما استان در جهادی واحدهای

 داشت اظهار الجزیره با ای مصاحبه در الحموی «.دکن می هماهنگ

 با مطابق و اسالمی از اساس باید سوریه آینده ی دردولت هر که

 توجه با» که داد گزارش الجزیره «.باشد المسلمین اخوان دیدگاه

 دولت که کرد تأیید ویالحم صالح آینده، در سوریه دولت شکل به

حرف  آخرین که دنمو اذعان اما باشد، اسالمی مرجعیت دارای باید

 خواهد حکم اکثریت تصمیم بنابراین و خواهد زد رای صندوقرا 

  «.کرد

 استدالل ی دهنده نشان اکثریت، حکم و رأی به مویالح اعتماد

 هستند. سنی سوریه مردم از درصد 91 زیرا .است رایج  جهادیون

 اساس بر را اسالمی حکومت یک خواهند می سوریه مردم اکثریت

 این با. بپذیرند اسالمی قانون از المسلمین اخوان یا سلفی تفسیر

 به سوریه شورشیان که است واضح. است تردیدجای  این حال،

 زیرا کنند؛ می مبارزه اسالمی دولت یک برای کلی طور

 جهادی/گرا گرایش اسالم همه ،شورشی های گروه قدرتمندترین

 حال عین در و( نصره جبهه م،االش احرار ،سالماال جیش) دارند

 وجنگند  می سوریه ارتشدر  همچنان سوریه های سنی از بسیاری

 از حمایت همچنین. هستند شورشیان قربانیان اغلب خودشان

. ه استبود اندک همیشه( سنی اکثریت شهر) حلب در سوریه قیام

 بله،» :کرد اعالم حلب در شورشی ی فرمانده یک که طور همان

 همیشه. است رژیم با حلب شهر از درصد 91 حدود. است درست

 آنها با شهر و ماست با شهر ی حومهاما . است بوده طور همین

 های سنی( بیشتر احتماال و) بسیاری که دهد می نشان این« .است

مورد احترام بیشتر  این و نددکر نمی رد را سکوالر دولت ،سوریه

 ها بود.  گروه

 به 4104 آوریل در که است سوری آمریکایی یک رانیه قیصر

. کرد رها خود کار داالس دانشگاه در پذیرشبخش  کارمند عنوان

 های کمکدر  سوریه مرز نزدیکی دررفت و  ترکیه به ابتدا او

 و کرد می سفر سوریه به مرتبقیصر . مشارکت جست بشردوستانه

شت دا قرار القاعده حکومت تحت که ادلب استان در را ای مدرسه

 این با. نیست معلوم قیصر ایدئولوژیک های دیدگاه. کرد تاسیس

 مطبوعات در (النصره جبهه) القاعده جویان ستیزه برای او حال،

 القاعده جویان ستیزه و عنوان کرده که است کرده همدردی ابراز

ها نیاز  به آن مخالفان و کنند می ایفا سوریه انقالب در مهمی نقش

مبنی  القاعده جویان ستیزه ازبه رغم شکایت او  ،این وجود با. دارند

 ایندیپندنت به 4109 ژوئیه ماه در، کودکان آموزشبر دخالت در 

 گرایان اسالمکه  این از جهانی ی ترس جامعه» به نظر او که گفت

 ی دهنده نشان و است آمیز اغراق دست بگیرنده سوریه را ب ،افراطی

 ی هم به ارائه ها آن ،های مخالف سوری است گروه از درک فقدان

و هم پیکارجویانی ماهر  اندولغمش زیرساختتامین  و خدمات

 «.دنماین دریافت نمی الزم را پشتیبانی بعدا اما ،کنند تربیت می

در اختیار  SRGC و 4100انقالب  بوک فیس ی صفحه اینکه

 اهداف همگی ،اتاعتراض که نیست معنی این به بود، گرایان اسالم

 درمعترضین  اما. است کرده دنبال می را گرایانه اسالم

 یافته سازمان کشور از خارج از طورعمده به که هایی تظاهرات

 وقتی. یافتند می حضور شناختند نمی که افرادی توسط بودند،

 که کرد سوال اپوزیسیون فعاالن از یکی از مرکز مطالعات جنگ

و  وباال انداخت  را هایششانه او» کند می فکرچه  SRGC در مورد

 :داد ادامه بلند آه یک از پس«هستند؟ انیکس چه: پرسیدبا اکراه 

 یست؟ک آن یرهبر است؟ کسانی آناز  SRGC دانم نمی من»

 گروه این درباره چیز هیچ من هستند؟ کسانی چه آن اعضای

 هستند «مردم نمایندگان» که کنند جز این که ادعا می دانم نمی

 «.دنکن می نمایندگی را مردم دنکن می ادعا همهاین روزها  اما
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 المسلمین اخوان ی تحت سلطه سوریه ملی شورای

 ملی شورای کشور، از خارج در سوریه مخالف گروه بزرگترین

 نخستین. بود گرایان اسالم نفوذ تحت عمدتا نیز( SNC) سوریه

. شد برگزار 4100 آوریل 41 تاریخ در استانبول در SNC نشست

 اعضای عمومی ی جلسه اولین این که داد گزارش الجزیره

 ترکیه دولتی غیر های سازمان دعوتبه  و بود سوریه اپوزیسیون

مستقر در بریتانیا در صدر آن  MJDتوسعه  و عدالت که جنبش

 المسلمیناخوان سابق عضو چندینرا  MJD. شد برگزاربود 

اعالمیه  ی مضا کنندها های گروه از یکی و ل داده بودندیشکت

  .بود دمشق

 شناسی جامعه استاد و سکوالر سنی لیون،غ انهبر SNC اعضای

 4100 اکتبر در خود رییس عنوان به را پاریس سوربن در سیاسی

 لیونغ که دهد می گزارش مرکز مطالعات جنگ. کردند انتخاب

رهبر سابق  واست  «المسلمیناخوان ی نشاندهدست شدهمتهم»

 کرده اعتراف بیانونی،ال الدین سعید علی سوریه، المسلمین اخوان

 مرکز مطالعات جنگ. است« ویترین» ناخوابرای غلیون  که است

 دهدمی توضیح نونیالبیا ،یوتیوب ویئوید در که شود می یادآور

-بین جلب حمایت برای نمایشی است حرکتی لیونغ ینامزد که

در حمایت این شورا از  سوریه رژیماتهام  از جلوگیری و المللی

 سوریه رژیم خواستیم نمی ما»: گفت ویدئو این در وی. گرایی اسالم

 کنند می رهبری را SNC گرایان اسالم که واقعیت این از

 «.دنماین برداری بهره

 Stratfor ژئوپولتیکی یاطالعات شرکت ،4104 فوریه ماه در

در حال  جدید های نام با یمخالف های گروه که کند میمشاهده 

 کند می ادعا که ملی تغییر جنبش جمله از ،گیری هستند شکل

 دیدگاه ی کننده منعکس و است، SNC برای غیراسالمی جایگزین

 . را در کنترل دارند SNC ی است کهگرایان اسالم از برخی

 مارس ماه در تایمز نیویورکاز  گزارشی از مرکز مطالعات جنگ

احترام دگراندیش قابل یک» انی،اللبو کمال که کند می نقل 4104

یمی از ن که در حالی گذشته سال در هسوری زندان از که

 و داد استعفا SNC از، «زاد شدمحکومیتش را گذرانده بود آ

 و بودجه انحصار به را متهمبعید ت در المسلمیناخوان اعضای»

بدون  اللبوانی که گوید می اسرائیل یمزتا« .کرد نظامی پشتیبانی

 منصوب به ریاست ،بود زندان در هنوز که حالی دراو  خوداطالع 

 که کند ادعا تا کرد استفاده من نام از SNC » کردمی ادعا و شد

 که شنیدم بار یک از بیش .برخوردار است حمایتاز  داخل در

 «.کند رهبری را مرحله این باید اخوان که گویند می ها آمریکایی

 این. رو نه میانه ،ی هستندافراط ،ها یاخوان»: گفتیم هاآن به ما

 تایمزنیویورک «.باشد مناسب تمدن برای که نیست یاسالم

 از نیز البنی، لیدو ،SNC اعضای از دیگر یکی که داد گزارش

SNCشورا تمام المسلمین اخوان» که داشت اعتراض و داد استعفا 

 «.بودیم اضافی ما. ه بودگرفت دست به را

 دولتبه  ،SNC رهبر عنوان به المسلمیناخوان عضو یک داشتن

 قیام رهبری تا نشان دهد داداین امکان را می( درستی به) سوریه

 بشرحقوق مبارزان و لیبرال های دموکرات ها، مارکسیستدر دست 

 اعضای در دست  بلکه نیست ،کنند ادعا میغربی  ناظران که

 ،آن رفت ذکر قبال که طور هماناست که  المسلمیناخوان

زده  سوریه دولت با آمیز خشونت ی دست به مبارزهنیز  درگذشته

 مبارزه طریق از سوریه، دولت سرنگونی به متعهد و بودند

ی پنهان برا .ندبود اسالمی دولت یک با آنی جایگزین و مسلحانه،

 SNC یررهب به را لیونغ ،المسلمیناخوانع کردن این موضو

 .رساند

 توجهیقابل ی بودجه زیرا تسلط یافت، SNC بر المسلمین اخوان

مرکز  گزارش براساس. کرد دریافت می قطر ویژه به ،دول حامی از

 SNC داخل در توجهیقابل نفوذ المسلمیناخوان ،مطالعات جنگ

 طول در که منطقه در باال سطح ارتباطات طریق از زیرا دارد،

هواداران در  قدرتمند ی شبکه یک وشکل گرفته  تبعید های سال

. است فراوانی مالی منابع دارای فارس خلیج ی حاشیه کشورهای

 منابع که است، ارتباطات این از SNC مالی کمک اعظم بخش

  را منحصرا در اختیار اخوان قرار داده است. شورا و مالی

 سکوالر کامال کردند می تصور غربی ناظرانقیامی که کوتاه این که 

 در ،است آن غربی معنای به بشر حقوق و آزادی خواستار است و

-اخوان توسط که داشت اسالمی قوی بسیار جزء یک واقع

حاشیه  کشورهای از قوی مالی حمایت و شد می هدایت المسلمین

 اسالم از افراطی های نسخه کرد که خود را دریافت می فارس خلیج

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/201191134516292651.html
http://iswresearch.blogspot.com/sites/default/files/Syrias_Political_Opposition.pdf
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. ندبود سوریه به آندور ص خواهانو  در کشور خود داشتند سنی

 با همراه «انقالبی» و «کمیته» و «شورا» مانند یعبارات از استفاده

 زبانی به شعارهایسردادن  و اعتراضات از ویدئویی های فیلم

 انهگرای اسالمی  عمده ماهیت تا کرد کمک ،آزادی درباره انگلیسی

  .مخفی بماند قیام

 کنترل تحت عمدتا سوریه اپوزیسیون کهاین به توجه با

 و بودند گرا اسالمنیز  سیاسی زندانیان از بسیاری بود، یانگرا اسالم

توان از  میپس  ،بودند سیاسی زندانیان خواستار آزادی مخالفان

 زندانیان عمومی عفوبرنامه  از بخشیدر  انتظار داشت سوریه دولت

 .دعلنا ان را اعالم کن و آزاد را گرا اسالم

 در که طور همان. داد رخ که است چیزی همان دقیقا این واقع، در

 00 فقط ،4100 مارس 41 تاریخ در stralianAu شد، ذکر باال

 از بیش سوریه دولت» که داد گزارش ،عادر تظاهرات از پس روز

 کهاین از پس ،زاد کردآ صیدنایا از گرا را عمدتا اسالم زندانی 411

 اسد، بشار دولت .«کردند امضازادی بر آ مبنی ییتقاضا زندانیان

 آزادی جمله از کرد، اصالحات رشته یکاعالم  شنبه پنج روز

 به دادن پایان امکان و ماه این در شده بازداشت فعاالن ی همه

 در این. آمده بوددر  اجرا به 0712 سال از که فوق العاده وضعیت

ها را  خیابان که دادند قول سوریه در معترضان که است حالی

 را اسد بشار که تظاهراتی در تلفات افزایش رغم علی ،تسخیر کنند

 یبوک فیس گروه یک. بود داده قرارداخلی  ی سابقه بی فشار تحت

محرک  موتور عنوان به و (تحت کنترل اخوان المسلمین بود )که

 فردای پیدا شد و سوریه در ،این ماه هایتظاهرات رشته سپ در

 های تظاهرات برگزاری از شدن بسیاری در سراسر کشورکشته

 «.حمایت کرد بیشتر

 دولت شد، اعالم یم ماه پایان در دیگری عفو ی برنامه که هنگامی

 جمله از المسلمین اخوان اعضای که کرد اعالم صراحت به سوریه

 Christian Science Monitor. شدند آزاد که هستند کسانی

ی اقدام در سوریه، جمهور رئیس اسد، بشار» که داد گزارش

 هایهفته گذشت از پس ضدرژیم معترضان بهجویانه مسالمت

 را عمومی عفو شنبهسه روز امنیتی، نیروهای وحشیانه سرکوب

 ی گفته به. کرد اعالم مه ماه 20 از قبل تا جرائم همه برای

گروه  همچنین و سیاسی زندانیان تمام ،عفو سوریه، تلویزیون

 «.در برگرفت نیزرا  المسلمین اخوان  ممنوعه

 به گرایان اسالم آزادی برای مخفی ای برنامهدولت سوریه  اگر

 نظر به بعید ،داشترا طلب  صلح مخالفان کردنمسلح منظور

 ها ناآرامی آغاز از سوریه دولت. را اعالم کند آن رسید می

 نقش ،های دورش سال دشمن المسلمین،اخوان که دانست می

 کردنرامآ برای یتالش هر. است کرده بازی اعتراضات در مهمی

 بود، مواجه آن با که ای سابقه بی داخلی فشار کاهش و معترضین

 زندانیانی آزاد و اخوانکردن رامآ معنی بهناپذیری به طرز اجتناب

 .بود گرا اسالم

 با غربی رهبران و سوریه اپوزیسیون که است این مهم ی نکته

 هاآن ،مقابل در. نددکرنمی مخالفت گرا اسالم زندانیان سازیآزاد

از این جهت  را اصالحات برای اتپیشنهاد سایر و زندانیان آزادی

بعد از . یستنکه برای مخالفان کافی  دادند قرار انتقاد مورد

 الجزیره ،4100 ژوئن در دمشق دولتی دانشگاه سخنرانی اسد در

 از نفر صدها بشری، حقوق های گروه ی گفته به» که داد گزارش

 دولت ی از امتیازاتبخشعفو،  احکام. شدند آزاد شدگان بازداشت

 های گروه. دش می تلقی نمادین عمدتا که بود به مخالفان سوریه

 ناکافی را آن و ندداد قرار انتقاد مورد را عمومی عفو حقوق بشری

 اظهار الملل بین عفو سازمان از مالکوم اسمارت «.دانستند می

. نیست کافی ،واقعی باشد اگر حتی شده، اعالم عفو» که داشت

 ی همه باشد، داشته اعتبار اسد جمهوررئیس ی اعالمیه اگر

 سوریه هایزندان در ستها سال که عقیدتی-سیاسی زندانیان

 نقض توقف برای عینی اقدامات باید و کند آزاد بایدرا  اندمحبوس

« نیروهای نظامی سوریه را انجام دهد.از سوی  بشر حقوق شدید

 جمله از کشور، از خارج مخالفان که کرد اشاره تایمز نیویورک

 اسد آقای که طور پاسخ دادند این اقدامبه این  المسلمیناخوان

 ویلیام .تر برگزار شود هرچه سریع آزاد انتخاباتو  برود فورا باید

 و کننده ناامید» رااسد  سخنرانی بریتانیا، خارجه وزیر هیگ

 یک از نقل به همچنین گاردین. کرد توصیف «تحسینغیرقابل

 سال درشاید  را سخنرانی این من»: کرد اعالم مخالف فعال

« .هستیم یمتفاوت دورۀ در اکنون اما پذیرفتم،می گذشته

 از پس تظاهرات در معترضان که شد ه میداد گزارش همچنین

https://amp.theaustralian.com.au/news/political-prisoners-relased-amid-syrian-protests/news-story/0fa4267ceb5de33f465cfbff2ed61f2e?sv=e75d915f2cd10e7a5a25ee9873280c41&nk=ee1fbb990acb4802e9147f87618d8ccd-1516225360&__twitter_impression=true
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0531/Syria-s-Assad-offers-amnesty-to-political-prisoners
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/2011621944198405.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/06/syria-must-release-all-prisoners-conscience-under-amnesty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/06/syria-must-release-all-prisoners-conscience-under-amnesty/
https://www.nytimes.com/2011/06/21/world/middleeast/21syria.html
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/20/syria-president-assad-offers-concessions


 سر «سرنگونی دولت ،خواسته مردم» مشترک شعار سخنرانی،

 تنها ،یغربحامیان  و مخالفان برای خالصه، طور به. دادند می

 .بود کننده و راضی کافی رژیم تغییر

 دولت ،شتدا قرار گرا اسالم انمخالف فشارهای معرض در اسد

 به بیشتری امتیازات اسالمی، زندانیانسازی آزاد بر عالوه سوریه

 در رویترز. کرد اعطا سوریه ی جامعه مذهبی کار محافظه های بخش

 و اعتراضات آغاز از پس هفته سه فقط) 4100 آوریل 1 تاریخ

 چهارشنبه روز در سوریه» که داد گزارش( عادر در ناآرامی

 یک شدنبسته دستور و صورت را لغو کرد کامل پوشش ممنوعیت

 که به شدت را مسلمانان کاران محافظه تا ،درا صادر نمو کازینو

 تصمیماترام کند. را آ ندتحت کنترل بود ناآرامی ها هفتهپس از 

 کشور در مذهبی کاران محافظه از حمایت هدفبه  چهارشنبه روز

ب قدرت سلسله مرات که جایی ،اتخاذ شد سنی مسلمان با اکثریت

اشاره به  «.اند که انشعابی از تشیع ستها در اختیار اقلیتی از علوی

-اخوان طرفداران و بود علوی اقلیت ی فرقه از اسد که این واقعیت

 انآن و داشتند ها علوی به نسبت ای گرایانه فرقه نگرش المسلمین

 که کنند قبول توانستند نمی بنابراین ودانستند  ن نمیمسلمارا 

بتواند بر کشور  ،است مسلمان غیریک  ها آن نظر به که اسد،

  .کندحکومت 

 

 

 

 

 

 عمومی میلیتاریزه شده بود عفو از قبل سوریه قیام

 از بسیاری آمیز خشونت ماهیت بلکه ،ییگرا اسالم تنها نه

 آغاز زمان از. پنهان کردند ماهرانه اخوان فعاالن نیزرا  ها تظاهرات

 از هم ،سود بردند دوگانه استراتژی یک از اخوان حامیان قیام،

در  سوریه امنیتی نیروهای به مسلحانه حمالتهم  و تظاهرات

 غربی های هرسان در ضددولتی تظاهرات. کردند استفاده کنار هم

 به حمالت که حالی در گرفت، قرار توجه مورد قیام اوایل در

 طور به. گرفت مورد توجه قرار کم بسیار سوریه امنیتی نیروهای

 زندانیان آزادسازی آغاز از پیش بسیار شدن قیاممسلحانه مشخص،

 . غاز شده بودآعمومی  عفو های مختلف برنامه تحت

 از ترکیه-قطر های حمایت»: نویسد می سوریه تحلیلگر ندال آرن

از  اسالمی های شبکه طریق از از راه رسید و زودخیلی  مخالفان

 لیبی داخلی جنگمیانه  از اسلحه انتقال المسلمین اخوان جمله

 کرد، بسیج را گرا اسالم متحدان هم سعودی عربستان. کانالیزه شد

-اخوان نسبت به خاص طور به وبیمناک  گرایی افراطمارپیچ  از اما

-غیر سیاستمداراناز  مثال، عنوان به. بود اعتمادبی المسلمین

 مرز از اسلحه حملبرای  4100 سال اواخر در لبنان یگرا اسالم

 مسائل محقق با ارجاع بهند ال «.کمک خواست ترکیه و لبنان

 عملیات این که کند می اشاره سوربن از روجیور برنارد ،سوریه

 سعودی مخفی های سرویس نظارت تحت ،گذشته از هر تردیدی»

 The Sunni Tragedy in the)ببینید  «.بود شده ریزی برنامه

Qaeda -Middle East: Northern Lebanon from al

871to ISIS, p. )  

 قطر طرف از که قطر سابق وزیرنخست انیثالجابربنجاسمبنحمد

تایید این مسئله را  نظارت داشت4102 سال تا سوریه عملیات بر

 شورشی های گروه از پذیرد که از اوایل قیام می انیثآل .کند می

 متحده ایاالت ویژهبه و سعودی عربستان پشتیبانی با مسلح

ها  یریگدر وقتی» که داد توضیح انیثلآ. استکرده  حمایت می

 با و رفتم سعودی عربستان به من ،ه بودشد آغاز سوریه در تازه

 ارسال برای انیثلآ های تالش از که «کردم مالقات عبداهللملک

 با هماهنگی و ترکیه کمک با سوریه، در شورشیان به سالح

 . کرد می حمایت آمریکایی نیروهای

تحت  شورشی گروه از پیکارجو یک ،ثانیلآ ادعای در تایید

 از پس احرار» که گفت تایمز مجله به الشاماحرار ،قطر حمایت

در سوریه سنگرهای خود  ،4100 مارس 02 از قبل و مصر انقالب

 جنوبی شهر در تظاهرات با سوریهانقالب  که زمانی ،ل دادیشکترا 

 سوریه نگار روزنامه علی،سلیمانعبداهلل «.شد آغاز عادرکشاورزی 

 قیام نخستین های ماه از الشاماحرار که نوشت تورمانیلا در نیز

 الشام،احرار در خود منابع براساس که دهد می گزارش او. بود فعال

 

https://www.theguardian.com/world/2011/jun/20/syria-president-assad-offers-concessions
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https://press.princeton.edu/titles/10586.html
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-28/shocking-viral-interview-qatar-confesses-secrets-behind-syrian-war
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https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html
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https://libertarianinstitute.org/articles/assad-deliberately-release-islamist-prisoners-militarize-radicalize-syrian-uprising/#ixzz4sTtn60TA


 پیکارجویان از تعدادی 4100می گیری احرار در  از زمان شکل

  .برند می سر به سوریه در ها سعودی جمله از خارجی

 که) حکومتضد جویان ستیزه ور نیست که چراآ بنابراین تعجب

 به از آغاز( شد اد میها یاز آن ها رسانه در معترضین عنوان به اغلب

 عنوان به. حمله کردند اعدر قیام امنیتی نیروهای و سوریه پلیس

 09 جمعه روز در که داد گزارش اسرائیلخبرگزاری ملی  مثال،

گشود و چهار  آتشروی معترضان  پلیس» اعدر در 4100 مارس

 افسر هفت» 4100 مارس 41 یکشنبه، روز در و «تن را کشت

 .«زده شد آتش دادگاه و بعث حزب ستاد و شدند کشته پلیس

 کرد نشان خاطر سعودی، عربستان ی بازنشستهژنرال  ،عشقیانور

 و خالف درعا در الحریری جدمس در مخالف جویان ستیزه که

 ی ازیبترک این. ندکردمی انبار اسلحه ،جمعه امام های خواسته

 این. را به وجود آورد مسلحانه قیام و آمیز خشونتغیر اعتراضات

 معترضین از بیش پلیس افسران که این و بودند مسلح معترضین

 . است تامل قابل خود ندشد کشته

 بعدی های ماه و هاهفته در سوریه امنیتی نیروهایبه  حمالت

 ژوئن در نتایندیپند نگار روزنامه فیسک رابرت. پیدا کرد ادامه

 اخبار شبانگاهی من ماه، یک از بیش برای» نوشت 4100

 ها برنامه از نیمی کم دست و مکرد تماشا را سوریه تلویزیونی

 «.کشته شده بود سربازانی  جنازه تشییع مراسم شامل

 تردستی با عمدتا سوریه های درگیری آمیز خشونت های جنبه

خارجی  ناظران برای وقایع گزارش هنگام در مخالف فعاالن

 شورشیان نقش مخفی کردن دنبال به فعاالن این .ماند پوشیده

 سوریه دولت های خشونت که حالی در بودند، این نبردها در مسلح

 . کردند سرهم بندی میآن  در موردهایی  داستانیا  برجسته را

 که هنگامی»: داد گزارش نیوزویک ،4100 آوریل 2 روز در

-قتل ویدئوی توییتر در جعلی فعاالن شد، آغاز در درعا تظاهرات

 که کردندمنتشر  را تهیه شده بود ای شکل ابلهانه به که یعام

 ویدیو این. ن استناد کردندنیز به آ عمران جمله از یمخالفان

 منابع که رااجتماعی  های رسانه فعاالن و مدآاز آب در ساختگی

 اعتباربی را ندبود تونس و مصر مانند کشورهایی در مهم خبری

 طور به که کسانی دیگر و مخالف فعال ،ذ عمرانمال به اشاره. )کرد

 («.را منتشر کردند نادرست اطالعات این ناخواسته

دست ه ب هیسور امنیتی نیروهای آن در که هایی درگیری

 شدند می اعالم یتظاهرات اغلب ،شدند کشته می مسلح شورشیان

 را غیرمسلح معترضان سوریه، امنیتی نیروهای آن در که

 فعاالن(. ه استداد رخ نیز غیرمسلح معترضان قتل) کشتند می

 غیرنظامی افراد جای به را شورشیان های کشته ،اغلب ،اپوزیسیون

 نیر. کردند تکرار غرب مطبوعات دررا  ادعاها این و دادند گزارش

 سوریه در را زیادی زمان ،قیام اوایل در که ،نگار روزنامه ،روزن

 ،اپوزیسیون روز هر» چگونه که دهد می توضیح ،ه بودکرد سپری

 مرگ علت از توضیحی هیچ بدون غالبا را مرگبار تلفاتاخبار 

نها داده شدن آکشته گزارش که کسانی از بسیاری. درک منتشر می

مشخص  هاآن مرگ علت اما بودند مخالف پیکارجویان واقع درشد 

ی که گناه بی غیرنظامیان عنوان به ها گزارش در اغلب و نیست

 ،ها نام برده شده است از آن اند، شده کشته امنیتی نیروهای بدست

  نشسته هایشان خانه در یا کرده اعتراض صرفا آنها ی همه کهانگار 

 «.دارد ادامه مرتب طور به هم هنوز هامیر و مرگ این البته،. ندبود

 از یکی که داد گزارش 4104 سال اوایل در( NPR) ملی رادیو

 و او که کند می اذعان» حمص از مخالف های رسانه فعاالن

 ،انغیرنظامی های بدبختی دادنپررنگ نشان برای همکارانش

 های شورشیان ی کمی به فعالیت و اشاره ندتباف هم میاطالعاتی به 

 «.کردند )مسلح( می

 شورشیان دسته سوری ب سربازان که شد مشخص که هنگامی

 سربازان که کردند ادعا راحتی به اپوزیسیون فعاالن ند،شد کشته

 کشته خود فرماندهان به دستور که دبودن ینیمتمرد کشته شده

 رامیحتی . کردند امتناع شهرونداناز کشتن  زیرا ند،شد

 اپوزیسیون طرفدار سوریه بشر حقوقبان  دیده رئیس عبدالرحمان،

(SOHR)، برای سوریه وقایع مورد در اطالعات اصلی منبع که 

 مورد یک. کرد رد را ناموثق ادعاهای این است، غربی مطبوعات

ادعا  مخالفان که است بانیاس در سوری سربازان کشتن مشهور

 جاشوا اند که شده کشته خود افسران دسته ب سربازانکردند 

 .است کرده ردآن را  سوری محقق لندیس،

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143026
https://www.youtube.com/watch?v=VKN-tP4s_uU
https://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-the-people-vs-the-president-2294383.html
https://www.newsweek.com/syria-republic-fear-66433
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html
https://www.npr.org/2012/03/01/147742477/syrian-army-drives-out-rebels-in-embattled-city
https://www.washingtonpost.com/world/syria-claims-security-forces-killed-by-protesters/2011/06/06/AGJuYNKH_story.html?utm_term=.8f992f8c0b97
https://www.rt.com/op-edge/157412-syria-hidden-massacre-2011/
http://www.joshualandis.com/blog/western-press-misled-who-shot-the-nine-soldiers-in-banyas-not-syrian-security-forces/
http://www.joshualandis.com/blog/western-press-misled-who-shot-the-nine-soldiers-in-banyas-not-syrian-security-forces/


. شد ها ی درگیری درباره واقعیاتتحریف  به منجر اینها ی همه

 علیهزیادی  خشونتاز  گوناگون موارد در سوریه دولت

 اشتباهزیادی را به  غیرنظامیان واستفاده کرد  تظاهرکنندگان

 در دخالت به مظنون که نظامیانیغیربا  و کردزندانی  ،کشت

 مانند)به شدت برخورد کرد بودند مسلحانه حمالت و اعتراضات

 یک با همواجه داستان، دیگر ی نیمه حال، این با ؛(ها دولت اکثر

از ابتدا  را سوریه امنیتی نیروهای ،شورشیان وبود  انهمسلح قیام

ها نیامده  گزارشدر  عمدتاکه  ،کشتند توجه قابل مقیاسی در

 .است

 سوریه قیام آمیز خشونت های جنبه 4100 سال تابستان در جریان

 شورش دیگر ،مخالف های گروه ووضوح بیشتری پیدا کرد 

 که کردند صرفا اذعان می اکنون ها آن. کردند نمی انکار را مسلحانه

 در و غیرنظامیان از محافظت برای سوریه دولت با مسلح شورشیان

 مبارزه معترضین «تضعیف» برای دولت های تالش به پاسخ

 به ،(FSA) سوریه آزاد ارتش ،4100 ماه جوالی در. کنند می

 برای تالش در ،بنیان گذاشته شد اسعد، ریاض سرهنگ ریاست

بهتر  کانال یک ایجاد و انشورشی های تالش موثرتر دهی سازمان

 ترکیه و قطر سعودی، عربستان متحده، ایاالت آن طریق از که

 .برسانند شورشیانبه  را خود های سالح بتوانند

 در ،سوریه قیام تسلیح برای قطر های تالش مورد در بیشتر شواهد

 و انگلیس در سوریه سفیر ی،مخیا سامی سوی از ،قیام اول سال

 بود ارائه شد.همدل  سوری مخالفان اب خود که سکوالر سنی یک

 آمریکایی محقق ،لش دیوید طریق از خیامی ،4100 سال اواخر در

 آمریکایی مقامات که کرد درخواستپنهانی  سوریه،ل ئمسا

  به منجر تا ها را در سوریه متوقف سازد مشکل آفرینی قطری»

 .«شودن بحران میلیتاریزه شدن

به عنوان  را زندانیان اسد که هنگامی که است معنی بدان این

 آزاد ژوئن و مه مارس، های ، در ماهعمومی عفوبرنامه  از بخشی

 و بود گرایان اسالم ی سلطه تحت عمدتا سوریه اپوزیسیون کرد،

استفاده نیز  خشونتاز  آمیز صلح اعتراضات دهی سازمان بر عالوه

مورد  که زمانی تا قیام آغاز زمان از سوریه اپوزیسیون. کرد می

 در اسالمگرایان ی مسلحانه قیام که تایید همگان قرار گرفت

باره مخالفان در مکرر ادعاهای رغم به. نکرد تغییری است، جریان

 دموکرات و طلبصلح سکوالر، نوعی به آنان که غرب مطبوعات در

 ،گرا اسالم ،سریع تحوالتبا  آن از پس اما رسند، می نظر به

 هایی گروه ظهور به منجر که ندشد یافراط سرانجام و انهمسلح

 .شد داعش مانند

 :نویسد می او. کند می بیان خوبیبه را کلی  وضعیت ندال آرون

 ومسلحانه  که اند گفته اسد سوری و یغرب منتقدان برخی»

 وحشیانه سرکوب به ناپذیراجتناب واکنش ،قیام این شدنیزهاسالم

 نمایندگی را« اصلی انقالب» ،دموکراتیک فعاالنآن  و استبوده 

 و است این مخالف گرا اسالم تر قوی بسیار جنبش اما. ندکرد می

 چنین ،غلتید می گرا فرقه داخلی جنگ در دامن سوریه که هنگامی

همان  ،مخالفی(  )جبهه .اهمیتی نداشت دیگرواقعی مطالب غیر

  .«باشدکه حامیانش دوست داشتند  چه کهکه بود و نه آن است

 ترسد؟ اسد از چه کسانی بیشتر می

حسن  را گرا اسالم زندانیان آزادی کهبه جای این غربی های رسانه

 ،بدانند اپوزیسیون های درخواست به پاسخ در سوریه دولت نیت

 علیهاسد برای تسلیح قیام  ی گاهانهآ را تالش رویدادها این بعدها

 نهظاهرامت پی آن است که گویا که او بازخوانی کردند خود دولت

 نه و کند می سرکوب ها را تروریست که ندک ثابت غرب به

 .زنند فریاد می دموکراسی در راه کهطلب صلح معترضان

به این دلیل انجام  را کار این اسد کردند می ادعا سوری مخالفان

 بترسد گرا اسالم شورشیان از کهآن از بیش سوریه دولت داد که

 سعودی عربستان و قطر آمریکا، خارجی توجهقابل ی پشتوانه از که

طرفدار  یجو مسالمتاز تظاهرکنندگان  ،ودندب برخوردار

 و در گاه دقیق بررسی نشد هیچ نیز ادعا این. ترسید می دموکراسی

 ی کمیته ،انمخالفدیگر  اصلی جناح با سوریه دولت ای که شیوه

 .رفتار کرد مشهود است NCC)) ملی هماهنگی

 پانزده و شکل گرفت دمشق در( NCC) ملی هماهنگی کمیته

. جمع کردکنار هم  را مستقل شخصیت چندین و سیاسی حزب

ForeignPolicy یک» :کند این کمیته را چنین توصیف می 

 و مانده باقی سیاسی حزب 02 از که داخلی اپوزیسیون بلوک

 فعاالن و ردکُ سیاسی حزب 2 جمله از مستقل سیاسی فعاالن

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/24866
https://tcf.org/content/report/assads-enemies-gave-syrian-opposition/


 کهمتعهد بود  مهم اصل سه به NCC «.استتشکیل شده  جوان

های عربی  دولت تحت حمایت  SNCو  المسلمین اخوان ازن را آ

 کارنگی مرکز از شده منتشر ای مقاله بنابر .کرد متمایز می

به  «نه» خارجی، نظامی ی مداخله به «نه» به NCC خاورمیانه،

 انقالب و تسلیح خشونت به «نه» و ای فرقه و مذهبیانگیزی  فتنه

 .متعهد بود

 و عربستان قطر، المسلمین،اخوان با NCC ی انهطلب اصالح اهداف

 کارنگی مرکز نتیجه، در. در تضاد بود رژیم تغییر مورد در ترکیه

 همکاری شورایاعضای  با NCC روابط» که نشان کرد خاطر

قطر  و سعودی عربستان با خاص طور به و کلی، طور به خلیج

 مسلح و سوریه رژیم با گفتگواست زیرا بر سر  SNCتر از سرد

 بالتردیدلویت وابا توجه به  .وجود دارداختالف  ،مخالفان کردن

 NCCبا را روابطش  ،SNC سوریه ملی شورایبه  ترکیه دولت

 «.داشتنتعریفی 

SNC  به بود، ترکیه و کشورهای عربی مورد حمایتکه خود 

 برای سوریه دولت با مذاکره به تمایل برای NCCبه  شدت

. معترض بود اصالحات پیروزی و بحران گسترش جلوگیری از

Stratfor برخالف همچنین» که دهد می گزارش SNC، NCC با 

 که دلیل این به و نتیجه در. است کرده دیدار اسد رژیم اعضای

 NCC سوریه معترضین از برخی است، مستقر دمشق در گروه این

 رژیم کنترل تحت ی نشانده دست مخالف جنبش یک عنوان به را

 «.بینند می

 ،NCC طلباصالح و آمیز صلح ضعامو ی نتیجه در کهکوتاه این

. شود وارد گفتگو اپوزیسیون بخش این با بود مایل سوریه دولت

 کار محافظه های بخش به درصدد بودهمچنین  سوریه دولت

 برخوردار بود المسلمیناخواناز حمایت  حتی که جامعه مذهبی

 این با. شود بحرانمانع گسترش  دتوانب تا دسترسی داشته باشد

 که SNC سوریه، انمخالف المسلمین اخوانتحت نفوذ  جناح حال،

 ،شد می پشتیبانی ترکیه و فارس خلیج ی حوزه کشورهایسوی  از

 اجرای و امتیازات اعطای برای سوریه دولت تالش هرگونه

 قیام مسلحانه شدنبر  آن جای به و کرد رد را تدریجی اصالحات

 فشرد.  پای میرژیم  تغییر و

 کهبا اذعان به این ؛واقعیت را برگرداندند غربی مطبوعات اهبعد

تا  شود مواجه انگرای اسالم قیام با داد ترجیح سوریه دولت

این  گرا اسالم زندانیان سازیآزادو با  سکوالر و آمیز صلح اعتراضات

 د.تضعیف کر جنبش را

های جهادی در سوریه  ظهور گروهمسئول  یاالت متحدها 

 است 

 از حمایت او و اسد دسته انقالب ب ی مدعیان تسلیح عامدانه

 و متحده ایاالتکه  لیمسجّ شواهد ،افراطی شورشی های گروه

خود به  قطر، و سعودی عربستان ویژه به آن، ای منطقه شرکای

 های گروه از حمایت با را کار این و بودند سوریه قیام دنبال تسلیح

 با کار این. گیرد نادیده میبه ثمر رساندند  افراطی شورشی

 سابق وزیر های صحبت)« سالح زیادی رادیمق» «پمپاژ»

 سوریه، در متحده ایاالت ویژه فرستاده و کری، جان ،امورخارجه

ایدئولوژی  معتقد به که سوریه، شورشی های گروه به( راتنر مایکل

 .انجام گرفت، بودند القاعده ایدئولوژیهمان  ،جهادی سلفی

 ای منطقه متحدان و امریکا شد، داده توضیح باال در که طور همان

 قیام، ابتدای از ترکیه، و قطر سعودی، عربستان ویژه به آن،

 ارسال. دنکرد می تامین پول و اسلحه با را سوریه یانشورش

 ژانویه در آمریکایی مقامات سوی از آشکارا ،سالح های محموله

 آمریکایی مقامات که داد گزارش تایمز نیویورک .اعالم شد 4104

 آمریکا اطالعاتی افسران ،مخفیاز دفاتر »چگونه  که دادندتوضیح 

 جمله از ،کردند میکمک سالح  خرید برای عربی های دولت به

 بررسی یک به یک فرماندهان و کرواسی از یبزرگ تدارکات

 اسلحهمحموله  باید کسانی چه کنند تعیین تا ،شورشی های گروه

 آمریکاییسابق  مقام» همان و «دنکن دریافت ورود از پس را

 اینکمک به  نوامبر،ماه  تاسیا  مدیر پترائوس، دیوید که گوید یم

سر  بررا  مختلف کشورهای و شتافته هوایی نقل و حمل ی شبکه

 کهاین به اشاره با. «ترغیب کرده بوداین موضوع همکاری در 

 4104 ژانویه در که سوریه شورشیان به سالح هوایی ونقلحمل

ه ب که رسیدنظامی  ی محموله 011 از بیش به» بود شده آغاز

تحویل  قطر و عربستان اردن، نظامی-باری هواپیماهای ی وسیله

 اشاره آمریکایی سابق مقام یک از نقل به تایمزنیویورک« .داده شد

http://carnegie-mec.org/diwan/48369?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=e4phB-_pXDM&feature=youtu.be
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?pagewanted=all


 بزرگ هایی رسیده و بسیار اند محموله شنیده مردم»که  کرد

 که کند اذعان می (DIA) یدیگر دفاعی اطالعات آژانس «.است

به شورشیان  لیبی از طریق ها سالح قذافی، رژیم سقوط از پس

 .داشته شدسوری گسیل 

 

 

 

 

 

 های نمونه الشیخ عیسیاحمد و دوعب ناحس ش،علو زهران

 عفوجریان  در اسد سوی از شده آزاد زندانیان از ای برجسته

 سوری جهادی های گروهرهبری به  بعدها که هستند 4100

 به ویژه ،اش ای منطقه شرکای و آمریکا پشتیبانی از کهرسیدند 

 در نام سه هر. برخوردار بودند ترکیه و قطر سعودی، عربستان

 .مده استآ شد ذکرکه در باال نشنال  مقاله

 آزادی، از پس» :داد گزارشچنین  عبود و علوش درباره تلگراف

 قدرتمندترین به ،مسلح جهادی گروه دو انرهبر عنوان به هاآن

 ،ودعب ناحس گروه. شدند بدل سوریه قیام ی صحنه بازیگران

 علوش زهران سالمِاال جیش. جلب کرد را قطر حمایت ،احرارالشام

 پدر عبداهلل که جائی ،گرفتقرار  سعودی عربستان مورد حمایت

 برای را خود ،حامیان خلیجی. است روحانی یک علوش

 همیشه که سوریه نشین سنی هایحومه مذهبی پیکارجویان

 به ستون زاد بودندای و بعضا آ شهرهای چندفرقه از کارتر محافظه

که  سوریه آزاد ارتش ههنگامی ک .قابل اتکایی بدل کردند

 رژیم ارتش ی جداشده فرماندهان توسط ابتدا در که)سکوالرتر بود 

-سر و دست می ها سالح و پول دریافت برای( شکل گرفت سوریه

 «.کرد رشد همینطور  علوش و بودع قدرت ،شکست

  

 

 علوش زهران

 از این رو و تکفیری باور داشتو  سلفیایدئولوژی به  ش،علو

 درنتیجه ،دانست می مجوس چون زرتشتیان و را رافضی شیعیان

مجاز  را هاآن قتل روازهمین و شمردبرنمیها را مسلمان نآ

از  سوریه «پاکسازی» او هدف که کرد می اظهاراو . شمرد می

 تا کاری کند است «ها آن جمجمه پکاندن» و علویان و شیعیان

 ،خداوند اینکه از بچشند پیش زندگی در را شکنجه بدترین طعم»

 «.دچار کند قیامت روز درها  شکنجه بدترینبه  را آنها

 کرده اعالم دموکراسی با را خود دشمنیاز پیش  همچنین شعلو

 که دهد می گزارشالنهار  ،سعودی طرفدار لبنانی روزنامه. بود

 وکیل یک که است، «زایتونا انزرو پدید شدننا مسئول» علوش

 به علوش همچنین .بود اسد منتقد و بشر حقوق ی شده شناخته

 او» اینکه ومعروف است  «دموکراسی طرفداران به خود حمالت»

 اسالمی دولت یک خواستار و پذیرفته را جهادی سلفی ایدئولوژی

 .«ورزید مخالفت می جمهوری و دموکراتیک های نظام با و بود

 مهمهای سایر فرقه هب اإلسالم جیش ،4102 سال نوامبر ماه در

-الجبهه) اسالمی جبهه تشکیل منظور به سوریه دیگر یگرا اسالم

 واشنگتن. شد آن نظامی ی فرمانده شعلو و پیوست( االسالمیه

نقل  آمریکا اطالعاتی مقاماتاز یکی از  4102 دسامبر در پست

 ی دهنده نشان که «داریمن مشکل اسالمی جبهه با ما» کند: می

 گروه این از عربستان نظامی و مالی حمایت از متحده ایاالت تأیید

 .است

 دوش می یادآور 4102 دسامبر در سوریه کارشناس لندیس، جوشوا

 در القاعده) النصره جبهه با خوب روابط حفظ برای شعلو» که

 رابطه» کهه بود گفت علوش «.روشش را عوض کرده است( سوریه

 های تفاوت اندکیبا همراه ای برادرانه و  رابطه ،هنصرال با او

 حلآن را  ،بحث و شریعت با توان می که است سطحی ایدئولوژیک

 که کند می متقاعد را لندیس اظهاراتاین  .«کرد فصل و

 .«نیست عمیق القاعده و جبهه بین ایدئولوژیکی های تفاوت»

 روسیه هوایی ی حمله در 4102 دسامبر در شوعل که هنگامی

 این بهنهار ال ،سعودی عربستان طرفدار ی روزنامه شد، کشته
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 ترین برجسته از یکی ترور با داشته قصد روسیه که رسید نتیجه

 به ای ضربه ،سوریه اپوزیسیون در سعودی اعتماد مورد افراد

 شلواز ع عربستان حمایتوارد کند و  سعودی عربستان پادشاهی

 .می داند روشنرا 

 به را ای بیانیه( هنصرال جبهه) سوریه القاعده علوش، مرگ از بعد

 انرزه محمد مجاهد شیخ» که کرد اعالمو  او منتشر کرد یاد

 و دهیم می شهادت - دهیم می شهادت - است شده شهید شعلو

 دمشق مرز در سرانجام فداکاری سال دو از پس - است قاضی خدا

به  (شیعیان) ها رافضی و( ها علوی) ها نصیری علیه مبارزهدر راه  و

 «.و به دیدار حق شتافت رستگاری رسید

 

 

 

 

 

 

 عبود حسان

 نیز ودعب ناحس از فارس خلیجعرب دول  و متحده ایاالت حمایت

 مااحرارالش یرهبربه  زندان، از آزادی از پس بودع. است روشن

 سایر و شیعیان علیه جهادبه  کهبود  سوری جهادی یکاو  .رسید

 همکاری سوریه ی القاعده با و داد بشارت می سوریه های اقلیت

 و مااحرارالش که است ذکر قابل .(هنصرال جبههداشت ) دیکنز

 دلبا استان مرکز 4102 سال در مشترک ی حمله یک در القاعده

 را تصرف کردند. سوریه شمال در

 فوریه ماه در آنکه از پیش ابوخالدالسوری، م،ااحرارالش گذار بنیان

در  القاعده با مدت طوالنی ،شود کشتهدست داعش ه ب 4102

 الظواهری، ایمن ،Long war از گزارشی براساس ارتباط بود.

 در خود ی نماینده عنوان به را وریسال ،افغانستان در القاعده رهبر

 و هنصرال جبهه بین که کرد تالش وریسال. ه بودکرد تعیین سوریه

گری  میانجی انشعاب کردند القاعدهاز  گروه دو که زمانی ،داعش

 مقامات و بود افغانستان در الدن بن اسامه پیک قبال وریسال. کند

 تجارت مرکز های نظارت دوربین نوار او که کنند می ادعا اسپانیایی

 و کند آماده کرده بود دریافت می را ها فیلم کهماموری  را از جهانی

 .دهد می تحویل افغانستان در القاعده ارشد رهبر به را آنها

 مااحرارالش رهبران از بسیاری و بودع ناحس ،4102 سپتامبر در

 النصر،صنفیکه دالیل آن پیدا نشد کشته شدند. بزرگی  انفجار در

: کند یاد می توییتر در را دیگران و عبود مرگاز  القاعده، رهبر

را با او  ما ونود است خوش آنها از و کند ترحمرا  هاآن خداوند»

 «.در بهشت محشور گرداند

 به ،(شودمی شناخته ابوجابر عنوان به) الشیخهشام درنتیجه،

سال  منصبی که از یک شد، انتخاب گروه این جدید رهبر عنوان

 ینمخالفگروه طرفدار  ی گفته به. اشغال کرده بود آن را قبل

 به سوریه از خارجی جنگجویان در سفر قبال ابوجابر الشامیه،الدرر

 دولتبعدا  و کمک کرده بود 4112 تا 4112 های سال بین عراق

زندان  سال 9 به و دستگیراو را « گری وهابی» اتهام به سوریه

 کاهش را ابوجابر حکم ،4100 در سال عفو با اعالم. کردمحکوم 

 ابوجابر. کرد آزاد را او 4100 سپتامبر ماه در سال 1 از پس و داد

 وریسالدالابوخ تمعاونبه مقام  و شد ملحق الشامارحرا به سپس

 حلب ی منطقه احرار( امیر) رهبر که رسید (شد ذکر باال در که)

 سازمان) ماالش التحریر تاحی یرهبربه  آن از بعد ابوجابر. بود

تحت کنترل  عمدتا که جهادی یائتالف رسید، (شام آزادیبخش

 .بود( نصرهال جبهه) سوریه در القاعده

. قطر بود ،متحده ایاالت موافقت با ظاهرا م،االش احرار اصلی حامی

  Foreign Policy سوریه،جهادیون  از حمایت در قطر نقش از

 تن 2211 یی برای ارسالهواپیماها» قطر که دهد می گزارش

 CIA حمایت با ،4102 و 4104 های سال در نظامی تجهیزات

 آسان قطر با کار آمریکایی مقاماتبرای  اینکه و «.فرستاده است

سه  »: گفت آمریکا سابق مقامات از یکی اینکه به توجه با است،

 «حضور داشته است هاآن اژانسی بین فرایندنفر در 

 ژوئیه ماه در گروه این القاعده، با احرارالشام ارتباطات رغم علی

 در ،سرمقاله منتشر کند پستواشنگتن دراجازه یافت تا  4102
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https://www.longwarjournal.org/archives/2014/09/al_qaeda_members_mou.php


 نیویورک در گروه این مورد دردیگری  ی همدالنه ی مقاله کهحالی

 بخشی مقاالت این رسدمی نظر به. شد منتشر بعد ماه یک تایمز

جا « رو یانهم» عنوان به را گروهاین  تا بود آمریکایی کارزار یک از

از  ستایش و القاعده با روابط جهادی، سلفی ایدئولوژی رغم به ،بزند

 تا کرد تالش تایمز نیویورک. افغانستان در طالبان رهبر مالعمر،

نقل از  هب :...طور توجیه کند این را مالعمراحرارالشام از  ستایش

 اقلیت یک تنها»کند  می ادعا که گروهی به نزدیک روحانی یک

 واشنگتن ی نویسنده و احرارالشام ارشد مقام یک .«دارد افراطی

 در متحده ایاالت از اجازه یافت تابی سروصدا  لبیب نحاس پست

 کند. دیدار 4101 مه ماه

 جبهه به متعلق شعلو سالماالجیش کنار در نیز مااحرارالش

متحده  ایاالت مقامات شد، ذکر باال در که طور همان. بود اسالمی

 برای( النصره جبهه) مالشا احرار. را تایید کردند اسالمی جبهه

 به القاعده 4102 مارس در( الفتح جیش) فتح ارتش تشکیل

 .پیوست

 الشیخ عیسی احمد

 های گروه از دیگر یکی م،االشرقوص رهبر الشیخ احمدعیسی

 سوریه های درگیری در ای برجسته نقش که بود گرا اسالم شورشی

کشورهای حوزه  و متحده ایاالت توجه قابل های حمایت و کرد ایفا

 .دریافت کرد را خلیج فارس

 4100 سال در الشامصقور» که نویسد می حسین تام نگار روزنامه

گروه  یک به ،خورد شکست آمیز مسالمت تظاهراتن که آ از پس

 یا الشیخ عیسیاحمد. شد تبدیلبه تمام معنا  مسلحانه جهادی

این  رژیم، توسط برادرش دو مرگ از پس آن، بنیانگذار ،یابوعیس

 در که بود المسلمیناخوان به متعلق او. داد تشکیل را ناگرد

 بارچندین و ندبودن آدر  رژیم از بسیاری انمخالف 91 ی دهه

 زندانیان که یاناصید زندان نه در اما بود شده زندانی رژیم توسط

 .«ندشد می نگهداری ندر آ گرا اسالم

زمان » اپوزیسیون طرفدار وبسایت با ای مصاحبه در احمدعیسی

 ودعب ناحس و شعلو زهران با که کردرا رد  ادعااین  خود «الوصل

 اپوزیسیون ادعاهایاین  بنابراین است، کرده مالقاتصیدنایا  در

ی مسلحانه ابر اسد دولت ی توطئه از بخشی عنوان به این سه که

 من»: داشت اظهار عیسی احمد مردود است. زاد شدندآ شدن قیام

 در ماه 00 من بلکه. بودم نشده بازداشت صیدنایا در واقع در

 شیخ یا شعلو زهران شیخ با و شدم بازداشت فلسطین ی شعبه

. منکرده بود دیدار انقالب، از قبل ،(ماالش احرار رهبر) بودع ناحس

 من. بودند صیدنایا در شدگان بازداشت دوعب شیخ و زهران شیخ

 محصول« صیدنایارفقای » داستان. دیدمن آنجا در را آنها هرگز

«حقیقت ندارد و استفضای مجازی 

 در اما ،مستقر بود ادلب استان زاویهال جبل منطقه در الشام صقور

 به ابتدا در قورالشامص. یافت گسترش کشور سراسر در نهایت

 مالی های کمک و ها سالح و بود وابسته  (FSA) سوریه آزاد ارتش

 متحده ایاالت حمایت تحت (SMC) نظامی عالی شورای از را

 یچتر گروه چندین در گروه این درنهایت. کرد می دریافت

 اسالمی جبهه(SILF) سوریه خواه آزادی جبهه جمله از شورشی،

(IF)جبهه) سوریه در القاعده با همچنین و نقش مهمی بازی 

 امالشقورص داعش، با درگیری ی نتیجه در. کرد همکاری( نصرت

 اعضای آنکه از پس شد، ضعیفت شدت به 4102 سال اوایل در

منشعب  کنند مبارزه داعش ید بابا آیا اینکه مورد در الشامرقوص

 از گروه، مذهبی ارشد مشاور ،الصرنینی حمانلراعبد ابو شدند.

 یک سرباز زد،داعش  ن که از جنگ باآ از پس 4102 ژانویه گروه

او  ،ربود را ماقورالشص نظامی رئیس الدیک، محمد ،داعش بعد، ماه

 ادامه ها گروه میان رقابت که طور همان. کشت وکرد  شکنجهرا 

 گروه این از ماالشرقوص داخل های جناح بزرگترین از یکی یافت،

 ماه در. کنند مبارزه داعش با خواستند نمی نیز زیرا شد، جدا

 در القاعده به سرعت به که م،ااحرارالش با قورالشامص ،4102 مارس

پیوسته  (الفتح جیش) فتح ارتش دایجا برای (هنصر جبهه) سوریه

 ند.شد ادغام ،بود

 به زندانیان آزادیکه تاثیر  پرسید  باید زمینه، این به توجه با

 گرا اسالم شورشی های گروه ظهور تسهیل و سازی نظامی لحاظ

سوی  از اگر ،چه بود الشام،ورقص و سالماالجیش احرارالشام، مانند

 ها گروه این از مالی و نظامی عظیمحمایت  ،آن متحدان و آمریکا

 آزادسازیبرای  سرزنش سزاوار اسد اگر ؟گرفت صورت نمی

 و متحده ایاالت آیا باشد، قیام شدنمسلحانه قبال در گرایان اسالم

http://www.tamhussein.co.uk/2016/12/aleppo-under-siege-interview-with-suqour-al-sham-an-islamist-rebel-perspective/
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https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia-shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html


 تامین و تسلیح برای سرزنش سزاوار نیز آن ای منطقه متحدان

 احمد و ودبع وش،عل مانند شورش رهبران نیستند؟ آنها مالی

 چه خلیجکشورهای عرب  و متحده ایاالت حمایت بدون عیسی

 د؟کردن می

 که کنند را متهم می اسد غربی های رسانه که زمانی این، بر عالوه

 نیروهای معارضسایر  میان درکرد و  مسلحانقالب سوریه را  عمدا

پیش را  فرض این طورضمنی به ،دنمو پشتیبانی گرایان افراط از

 همچنان سوریه قیام خواستند می غربی های قدرت که کشدمی

 حقوق و دموکراسی سکوالر های آرمان و بماند باقی آمیز مسالمت

 شرکای و متحده ایاالت چرا چنین بود، اگر. کند حفظ را بشر

اسالمگرای  های گروه و علوش، عبود و احمد عیسی از خود ،خلیج

 برای را منحوس طرح یک باید اسد چرا ؟مسلح حمایت کردند

 سوری شورشی های گروه میان در جهادی سلفی عناصر تقویت

دقیقا  داشتند نظر در نیز آن متحدان و امریکا که زمانی ،اجرا کند

 دهند؟ انجام را کار همین

به خشونت کشیده شد  سوریه دری عرب بهار هایقیام چرا که این

ل دو و متحده ایاالت حمایترا  ماند باقیمیز آ صلح مصر در اما

-اخوان. کند روشن می سوریه، در شورشیان از فارس خلیج

نچه آ از و کرد شرکت مصر در آمیزصلح اعتراضات در المسلمین

 ریاست و پارلمانی انتخابات .تر بود ویشد بسیار ق می بینی پیش

. برد مصر سکوالر اپوزیسیون تردید و ناامیدی در میانرا  جمهوری

 به مصر دولت سوی از که توجهی قابل های خشونت رغم علی

 به متعهد همچنان المسلمین اخوان ،عمال شدا المسلمیناخوان

 المسلمین اخوان ،مقابلدر . بود قدرتبرای کسب  آمیزصلح ابزار

 و 0791سالهای  یه به دنبال افروختن قیام خشونت آمیز مانندسور

 .بود 0794

در  نیاخوان المسلم یها شاخه یکردهایبه نظر من، تفاوت در رو

که تواند بستگی داشته باشد می تیواقع نیابه و مصر  هیسور

 هیبود، دولت سور کایآمر کیمبارک متحد نزد دولت مصر تحت

. در مصر، شد محسوب می کایاسد دشمن بزرگ آمرکومت حتحت 

 چیو ه کند می دوریهاست که از خشونت  مدت نیالمسلماخوان

 هیعل امیق یبر ارتقا یمبن کایاطالعات آمر دستگاه یبرا یلیدل

 نیالمسلماخوان ه،یبرعکس در سورشت. خود مبارک وجود ندا

 یخارج یغرب انیبا اصرار حام دیهمچنان از مبارزات مسلحانه )شا

 ی عالقه کایکه اطالعات آمر یکرد، در حال یم تیخود( حما

و  یسعود یشرکا قی)از طر هیسور امیقمسلحانه شدن به  یدیشد

 امیدر ق ییکایآمر زانیر طور که برنامه همان ،داشت خود( یقطر

)نه تنها  یدیدشمنان کل فیتضع یبرامغتنم  یفرصت هیسور

 .دیدند میو حزب اهلل(  رانیا نیبلکه همچن هیسور

 

 

 

 

 

 

 

به ظهور  اسد سرنگونی برای متحدهایاالت های تالش

 کرد کمک جهادی شورشی های گروه

دلیلی  ،رده باشدک ایجاد شورش خود علیه عمدا سوریه دولت اگر

 به نسبت غربی کشورهای موضع این که نداشته اسد تصور کند

. شد خواهد حمایتاز او  ناگهان و داد خواهد تغییر را سوریه

 منظور به ژئوپلتیکی، خاص دالیل به ستها سال متحدهایاالت

 دولت سرنگونی به اهللحزب و ایران یعنی آمریکا دشمنان تضعیف

 رهبری و مسلحانه شود سوریه قیام چه چنان. است متعهد سوریه

را  سوریه دولت نتیجه در و بیفتد افراطی شورشیان آن به دست

. است متحده ایاالت منافعبیشتر در جهت  واقع در دتهدید کن

 ریزان برنامهمورد استقبال ( چنین بود حقیقت در و) روندی چنین

 .شد خواهد واقع متحده ایاالت

 سال به کمدست سوریه دولت سرنگونی برای متحدهایاالت رزویآ

 دولت در برجسته کاران نومحافظه کهزمانی گردد، می باز 4110

 ایران و سوریهبه  بلکه عراقبه  تنهانهکردند  تهدید متحدهایاالت

 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/22/why-egypts-military-orchestrated-a-massacre/?utm_term=.cb49a47bdfad
https://www.cfr.org/backgrounder/egypts-muslim-brotherhood
https://libertarianinstitute.org/articles/western-plot-overthrow-assad/


 از پس هفته چند ،ولسی کالرکژنرال سابق . کنندنیز حمله می

خبر رتبه با یک ژنرال عالیای  از مکالمه پنتاگون در سپتامبر 00

 ی آیندهوزیر  رامسفلد، دونالد از یادداشت یک درحالیکه، دهد می

 کشور هفت»سرنگونی استراتژی از که دهد را نشانش می دفاع

 و شد می شروع سوریه و عراق ازداد که  ر میخب« سال پنج ظرف

 هدف زمان آن در ایران و سوریه. دیرس می پایان به ایران با

معاون وزیر دفتر  بعدا .ندبود رژیم تغییر برای متحدهایاالت ی بالقوه

 .کرد تاییدن را آ فیث داگالس ،امور سیاسیدفاع آمریکا در 

 های فرصت دنبال به 4112 سال اوایل از متحدهایاالت ریزان برنامه

 به بوش دولت ،بودند سوریه دولت کردنثبات بی برای مشخص

 جملهآن  از .را افزایش دادسوری  مخالف های گروه ی بودجه شدت

 در ترس» اعثب سوریه بود که داخل در ها گروه برخیکمک به 

 امنیتیماموران  که شده بود چرا متحده ایاالت های دیپلمات میان

 کشفرا  واشنگتن از پولرد  ،پستواشنگتن گزارش به سوریه

 «.بودند کرده

 دنبال به متحدهایاالت ریزان برنامه ،4111 سال تا این، بر عالوه

 طریق از ونجهادی از بسیاری که بودند واقعیت این از برداری بهره

ه مدند و بآ می عراق به آمریکایی نیروهای با جنگ برای سوریه

 اسناد. بودند سوریه دولت به سمت جنگجویان چرخش این دنبال

 ایاالت سفارت در سیاسی مشاور روبوک، ویلیام ی شده بندی طبقه

 برجسته را هایی فرصت چنین 4111 دسامبردر  دمشق، در متحده

 ضعف نقاط معتقدیم ما» که شود می یادآور یادداشت این. کند می

 حال در احتمالی و واقعیِ مسائل به چگونه که است این در بشار

 حضور از رژیم ی بالقوه تهدید ...مانند  دهد واکنش نشان  ظهور

  «.گرا اسالم نیوافراط ی فزاینده

 در هرش سیمور ،4119 سال مارس ماه در ترتیب، همین به

 راهبرد»باید  متحده ایاالت ریزان برنامه که نوشت نیویورکر

 جوی ستیزه های گروه از استفاده برای را جدیدی «کاستراتژی

عراق  به آمریکا حمله از ترس دلیل به ایران تضعیف برای یسنّ

از  ایران طرفدار عراقیِ سیاستمداران که طور همان) کند جرااِ

ایران  سوی از عراق جدید دولت بر تسلط برای راهبردهایی

 که کند می نقل پنتاگون مشاور از هرش(. کردند می حمایت

 و مالی های کمک واشنگتن، موافقت با سعودی، عربستان دولت»

 خواهد فراهم سوریه از اسد بشار دولت تضعیف برای را تدارکاتی

 سفیر سلطان، بن بندر شاهزاده از استفاده شامل طرح این «.کرد

 بنیادگرایان» مالی منابع تأمین برای امریکا در سعودی سابق

 بود آمریکا خارجی سیاست کثیف کار انجام برای اسالمی «مذهبی

 وارد عمل شود.  مستقیم طور به انستتو نمی آمریکاخود  که

 دیگر و بندر که کرد نشان خاطر پنتاگون مشاور هرش، ی گفته به

 بنیادگرایان بر ها آن» که دادند اطمینان سفید کاخ به ها سعودی

 این ما»: بود این ماها به  آن پیام. از نزدیک نظارت دارند مذهبی

طور  این «.کنیم کنترل را آن توانیم می و ایم کرده ایجاد را جنبش

 گذاری کنند. بمب [جهادگرایان] ها سلفی که خواهیمن مانیست که 

 اهلل، حزب ؛چه کسانی را هدف قرار دهند که مهم این است

 و اهلل حزب با کار به همچنان اگر ها سوری و ایران صدر، مقتدی

 « دهند. ادامه ایران

 نفوذ با سیاستمدار جنبالط لیدو که داد گزارش همچنین هرش

 جمهور رئیس معاون چنی دیک با 4111 سال اواخر در لبنانی

 به جنبالط و بررسی کنند را «اسد تضعیف احتمال» تا کرد دیدار

خواهد علیه دولت سوریه کاری  اگر آمریکا می که کرد توصیه چنی

 المسلمیناخوان .وارد گفتگو شود المسلمین اخوان بکند باید با

 سال درگیری های در سوریه های درگیری در کلیدی ینقش بعدها

 ذکر آن رفت.  که طور همان ،بازی کرد 4100

هدایت  مذهبی گرایان افراط را مسلحانه شورش اگر نتیجه، در

 منافع واقع در امر این ،را تهدید کند سوریه دولت تا کردند می

 آژانس از یادداشتی در دیدگاه این. کردمی تقویت را متحده ایاالت

 که است شده نقل 4104 سال در (DIA) جاسوسی اطالعات

 دقیقا «سوریهشرق  در لفیوالیت س» یک ایجاد کند می اذعان

 سوری مخالفان های حامی قدرت که است چیزی همان

 استراتژیک عمق که سوریه رژیم یانزواهدف  به د،نخواه می

  .یدآ به حساب می( ایران و عراق) تشیع گسترش

 بر فشار منظور به سلفی جهادی های گروه افزایش از امریکااینکه 

 از متحدهایاالت حمایت تنها نه کند می استقبال سوریه دولت

تایید  شد، اشاره باال در که طور همان را، سالماالجیش و مااحرارالش

را نیز  داعش با رابطه در آمریکا سیاست همچنین بلکه کند، می

https://www.salon.com/2007/10/12/wesley_clark/
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/JE07Ak01.html
https://www.washingtonpost.com/world/us-secretly-backed-syrian-opposition-groups-cables-released-by-wikileaks-show/2011/04/14/AF1p9hwD_story.html?utm_term=.5f117346eab2
https://www.versobooks.com/blogs/2219-decoding-the-current-war-in-syria-the-wikileaks-files
https://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection
http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf


 موارد، از بسیاری در داعش بمباران رغم به د.نمای مشخص می

حمایت  ،مفید بود برایش یی کهداعش جاها پیشروی ازامریکا 

 پیش دمشق به سمت 4102 سال در داعش که زمانی یعنی ،کرد

 تاییدوقت  خارجه امور وزیر کری جان را بعدا امر این. رفت می

 4101 سپتامبر در سوریه اپوزیسیون اعضای با دیدار در کری. کرد

ه شد تر قوی داعش کهاین است  روسیه ورود دلیل» که داد توضیح

 دلیل همین به و امکان ورود به دمشق را داشت شعدا. است

 از و خواستند داعشی نمی دولت یک آنها. شد عمل وارد روسیه

خواهد  گسترش این قدرت ستیمدان می ما و کردند حمایت اسد

 فکر و شود تر می قوی شعدا که دیدیم .کردیم تماشا ما. یافت

 مدیریت یموانت می کردیم می فکر. است شده تهدید اسد که کردیم

 در را پوتین او مذاکره، جای به ، اماشود مذاکرهوارد  اسد تا کنیم

 یک ما سیاسی، امریکا از نظر برای ولی .از خود یافت حمایت

 را آن کنگره. داند نمی مجاز را ما نیروی از استفاده که داریم کنگره

 «.را برویم راه بهترین تا کنیم می تالش ما بنابراین و نکرد تصویب

 حمایت بین خواهد می روسیه از متحده ایاالت که رسد می نظر به

یکی را انتخاب کند.  داعش دسته سقوط دمشق ب خطر و اسد از

 معتدل شورشیاناز طرف دیگر  و سقوط کند اسد طرف یک از

 روسیه. قدرت را به دست بگیرند مذاکرات، طریق از غرب طرفدار

امواج را به  تا ستقیمم نظامی مداخله یعنی ،برگزید را سوم انتخاب

 متحده ایاالتمورد حمایت  دیگر جهادی های گروه و داعش سمت

 مستقیم نظامی دخالت احتمال. برگرداند خلیجکشورهای  و

 آمریکا ریزان برنامه ظاهرا که بود چیزی سوریه در روسیه

 ردند.ک نمی بینی پیش

 کند متهم می تروریسم از حمایت به را غرب اسد

 مبارزه ها تروریست با که می کند ادعا مرتب اسد که است درست

این  جائی در او ؛یستن غرب نظر جلب برای کار این اما کند، می

از  های آنخلیج متحدان و غربی های قدرت که کندمیکار را 

. ان استبا آن مبارزه حال دراو  که دنکن حمایت می هایی تروریست

 ریاست کاخ در خود سخنرانی در اسد ،4102 ژوئیه ماه در

 عربی کشورهای به زودی خواهیم دید» که کرد عنوان جمهوری

بابت  باالیی هزینه کنند، می حمایت تروریسم از که غربی و منطقه

 طور همین ،مقامات سوری نیز بود دائم شکایت این « بپردازند آن

 فیصل. غربی نگاران روزنامه با صحبت در سوری شهروندان گالیه

 برنوک پاتریک از سوریه، ی خارجه امور وزیر معاون داد،قالم

 علیه در یک کشور بریتانیا و متحدهایاالت» چرا که پرسیده بود

 ترجیح ها راآن دیگر در کشوری را آنها اما هستند، ها تروریست

 حمایت ازدست بگویند  خود دوستانبه  باید هاآند دهن می

 رابرت به وریس سرهنگیک « بردارند. سوریه در ها تروریست

 های تروریست به غرب و است توطئه یک این»: گوید می فیسک

 همان کند، می کمک اند شده سوریه وارد که خارجی

. فیسک همچنین به بکشید مالی در خواهید می که هایی تروریست

 اعتراض مسیحیان» که کند می اشاره سوری دوست یکنظری از 

 خواسته تا غربی های قدرت از حلب کاتولیک اعظم اسقف. دارند

 Descent into the) ارسال نکنند حسال بنیادگرایان برای

)982pg.  Abyss,)» با نبرد در غرب از اسد این که خالصه 

 تسلیح ازخواست دست  غربصرفا از  ،کمک نخواست تروریسم

 .بردارد سوریه در افراطی شورشی های گروه

 

 قدرت در ماندن برای روسیه و ایران از حمایت به نیاز اسد 

 غربی های قدرت نه ،داشت 

 غربی هایقدرت دیگر و امریکا اتحاد با برای تالش جای بهاسد 

 و ایران با کوشید تا ،داشتند را او حکومت سرنگونی قصد قبال که

او  حفظ منافعی در حقیقت در که یکشور دو متحد شود؛ روسیه

 حفظ از عبارتند منافع این روسیه، برای. داشتند قدرتدر 

 که طرطوس در گرم های در آب پایگاه چندین از یکی به دسترسی

 مدیترانه دریای در نظامی نیروی تا دهد می امکان روسیه به

صادرات و  سوریه طریق از لوله خط احداث ازرا  قطر و کند مستقر

 که برای شکستن انحصار سوریه است باز دارد. اروپا به طبیعی گاز

 سلفی های گروه رشد از جلوگیری خواستار همچنین روسیه

 مسلمان های ایاالت اکثر در توانستند می بعدا که بود جهادی

 در مسکو ی تجربه به توجه با. ی را ترتیب دهندحمالت ،روسیه

 اوایل و 0771 اواخر در چچن در جهادی سلفی شورشیان با مقابله

 جویانستیزه از سوی تروریستی حمالت ی سابقه و 4111 سال

 اطمینان تا بود مهم روسیه برای مسکو، خود در چچن مسلح

https://www.youtube.com/watch?v=e4phB-_pXDM&feature=youtu.be
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-assad-speech-idUSKBN0FL0ZP20140716
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-10-14/putins-gas-attack
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,383909,00.html


لت را در سوریه نتوانند دو جهادی سلفی شورشیان که کند حاصل

 پوتین خود. دهندسترش گای خود را  و نفوذ منطقه سرنگون کنند

 کرد تمایل ابراز حتی و بوده رگیرد چچن جنگ در شخصا

 مسائل این کند. عقیمرا  روسیه علیه جنگ در چچن جهادیان

 ها یچچن از بسیاری اینکه به توجه با، بود مهمبرای پوتین بسیار 

ه کرد سفر سوریه به جهادی سلفی های گروه پیوستن به برای

 .ندبود

 تمایل ؛باشدئوپولیتیکی ژ مالحظات هااین ی همه از مهمتر شاید

 در بازیگران مهمترین از یکی عنوان به ظهور دوباره به روسیه

از  شکبیکه  ای منطقه خاورمیانه، در ویژه به جهانی صحنه

 و متحدهایاالت تالش با مخالفت. ای برخوردار است یژهاهمیت و

در  نزدیک ینمتحدیکی از  سرنگونی برای فارس خلیجدول 

 ویژه به ،بود روسیهمجدد  بازگشت برای راهی خاورمیانه یمنطقه

 تصویب با خصوصا به حاشیه راند را پوتینغرب،  آنکه از پس

پرواز  منطقهاعالم بر  مبنی ملل سازمان امنیت شورای ی قطعنامه

 برای آن از پس آمریکا که 4100 سال در لیبی در ممنوع

وارد  روسیه منافع علیه ،در لیبی معمر قذافی دولت سرنگونی

 .صحنه شد

 برای خود توانایی تا از نیاز داشت قدرت در اسد حفظ به ایران

 های توانایی کهاطمینان حاصل کند  اهللحزب به سالح ارسال

 به تنها نه اسرائیلی ی آینده حمالت از جلوگیری دررا  هاآن نظامی

 بخواهد اسرائیل اگر. نیاز دارد ایرانبه خود  همچنین بلکه لبنان،

 طریق از توانندمی اهلل حزب و ایران ،بمباران کند را لبنان یا ایران

 رشد .دهند پاسخن به آ اسرائیل شمال در اهلل حزب های موشک

 برای تهدیدی نیز سوریه در سعودی سلفی-جهادی های گروه

 ،فلوجه اشغال که طور همان ،بود عراق در ایران طرفدار دولت

 .داد نشان این را موصل و رمادی

 های قدرت توانست نه به این خاطر که ست،ا قدرت در هنوز اسد

 خاطر به را او ایران و روسیه بلکه ،با خود همراه کند را غربی

 .حفظ کردند خود استراتژیک ژئو دالیل

 

 

 

 

 

  

 

 زاد کرد آ را جهادی زندانیان متحده ایاالت

 این بسیاری که دانستشاید نمی سوریه دولت این، بر عالوه

ادی چه تهدیدی به وجود زدر صورت آ یا و بودند هک زندانیان

در  ضددولتی، اعتراضات آغاز از پس ها ماه نخستینورند. آ می

 که اینوجود داشت احتمال  اینو  بودبه پا  مرجوهرجکشور 

. نده باششد آزاد روشنی و منسجم استراتژی هیچ بدون زندانیان

. . . شدند آزاد مهمی افراد»: گوید می سوریه گر تحلیل الند آرون

 انجام کاری چه که دانست نمی احتماال رژیم نیز، مرحله این در اما

 در تلگراف،« .گرفت میرا در بر همه بایددستور آزادی . دهد می

 در جهت را گرایان اسالم زادسازی تعمدیی آ فرضیه که حالی

 برای» :کرد اشاره این وجود با ،کرد ترویج می قیاممسلحانه کردن 

 بازیگران به به دست داد تا فرصتی یدنایاص از آزادی ،گرا اسالم دو

 ودعبناحس بود.ن تصور قابل که در گذشتهتبدیل شوند  المللیبین

 نظر به و شهرتی نداشتند قیام از پیش یکهیچ شعلو هرانز و

شده  زندانی یدنایاصمسلحانه در  های فعالیتبه خاطر  رسید نمی

 اسالم ی ترین نسخه یعنی ناب – ها سلفی بودندآن یدو هر. باشند

 سوریه از هایی بخش در تدریج به گذشته ی دهه در که کار محافظه

 برای و ندبود ناشناختهکامال  دو هر اینکه« .ریشه دوانیده بود

 که دهد می نشان اند، شده زندانی میزآغیرخشونت های فعالیت

 یا دانست از بقیه نمی تر مهمعبود و علوش را » شاید سوریه دولت

پیشی  گرایان اسالم سایر از خشونتعمال اِ در داد احتمال نمی

 هاآن آزادی، از پس» که شود می یادآور همچنین تلگراف. بگیرند

 بعدها که شدند تبدیل مسلح پیکارجویاناز  گروه دو رهبران به

 گروه. شدند سوریه قیام بازیگران قدرتمندترین به تبدیل

 جیش. آورد دست به را قطر حمایت ،دوعب ناحس احرارالشامِ

 که )جایی سعودی عربستان نیز حمایت شلوع زهران االسالمِ

 

https://www.nytimes.com/2002/11/13/world/why-putin-boils-over-chechnya-is-his-personal-war.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/chechen-jihad-syria-boston-bombing.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/chechen-jihad-syria-boston-bombing.html
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/isis-jihad-syria-assad-islamic/
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/isis-jihad-syria-assad-islamic/
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/isis-jihad-syria-assad-islamic/


 حمایت. دست آورده را ب است( مفتی یک شعلو پدر عبداهلل

 مذهبیِ پیکارجویان مرکز ثقلبه  را هاآن ،فارس خلیج های دولت

 از کارتر محافظه همیشه که دل کردب سوریهنشین  سنیهای  حومه

 دهد می نشان این. بودند اندیشو بعضا آزاد ای فرقههرهای چند ش

ها به عنوان آن سازماندهی در ،عبود علوش و شخصیت که

 عربستان نظامی و مالی حمایت بلکه ،بودن مؤثر شورشی های گروه

 و شلوآزادی ع حمایت، این بدون. بودتر  مهم بسیار قطر و سعودی

 نبود.  توجهقابل  بودع

 داد رخ «ترور علیه جنگ» اصطالح به جریان در مشابهی وضعیت

 در بعدها که را زندانیان از بسیاری نیز متحدهایاالت آن در که

 گوانتانامو زندان جمله از) جستند شرکت تروریستی های فعالیت

 ،موارد از بسیاری در کرد. آزاد (عراق در بوکا زندان و کوبادر

 .نداشتند زندانیان این از درستی شناخت متحدهایاالت مقامات

 رهبر البته شد، آزاد امریکا زندان از که جهادی ی نمونه بدترین

 .است البغدادی ابوبکر ،داعش فعلی

 را بغدادیال زندگی از یطرح بروکینگز موسسه از نتزاک مک ویلیام

 توسط وی زندانی شدن و بازداشت جمله از کند، ترسیم می

 متحده،ایاالت تهاجم از پس 4112 سال در. آمریکایی نیروهای

 برای الجماعةسنتاهلجیش پیکارجوی گروهبه ایجاد  بغدادیال

 ،4112 سال فوریه در. کرد کمک آمریکایی نیروهای با نبرد

افراد مورد  لیست در کهحال مالقات با دوستی  در بغدادیال

 یک به و دستگیر فلوجه در قرار داشت آمریکاییتعقیب 

 بغدادی ،زندان ی پرونده در .شد منتقل اکبو کمپ در بازداشتگاه

 همین که شده بود بندی طبقه غیرنظامی یبازداشت یک در رده

 عنوان بهاو  هایفعالیت از آمریکا اطالعاتسازمان کند  یاذعان م

 میان در سرعت به بغدادی. ه استنداشت آگاهی جهادی

 دیداز  همچنین و جای خود را باز کرد سنی شدگان بازداشت

 یوثرمفرد  زندانیانمیان  اختالفات گری میانجی در ،زندان مقامات

ی که زمان از دیگر زندانیان جذب و دهی سازمان برای بغدادی. بود

 در بغدادی که زمانی » :نویسد می کنتز مک. کرد استفاده داشت

 مجدد ارتباط برقراری برای شد، آزاد 4112 سال دسامبر 9 تاریخ

 پوشش در را یکدیگر های تلفن شماره خودریدان م و بندان هم با

ی از اقوامش یک با بغدادی «.نوشتند شانزیرهای  لباس یاالستیک

 در سرعت به و تماس گرفت آزادی از پس القاعده از اعضای

 که شود می یادآور همچنین کینز مک. رشد کرد سازمان صفوف

 با از دوستان بغدادی بودندکه  بوکا درسابق  های بعثی از بسیاری»

بند او  همان زندانی ی ازیک «.مدندباال آ اسالمی دولت صفوف در او

 اکنون نبود، در عراق آمریکایی زندان اگر» که گفت گاردین به

 را ما ی همه جاآن. بود کارخانه یک بوکااسالمی در کار نبود.  دولت

  «.شکل گرفت ما ایدئولوژی نجاآ. ساخت

 محمد ابو ،(هنصر جبهه) سوریه در القاعده گذار بنیان این، بر عالوه

. شد بازداشت آمریکایی نیروهای توسط بوکا در نیز الجوالنی

 زندانیان عمدا اسد کنند می ادعا که یمقاالت ،مسئله این رغم علی

 به کند، مسلحانه و افراطی را سوریه قیام تا کرد آزاد را راگ اسالم

 یاانصید در جوالنی که کند می اشاره «شایعه» این به مداوم طور

 آن به باال در که نشنال مقالهشده بود.  زندانی سوریه دولت توسط

 سال ژانویه در اسد به مربوط ادعاهای این مورد اولین شد، اشاره

 محمد ابواست که  شده شایعه» کند می اشارهکه  است 4102

 مورد در گرچه اند، شده آزاد که است کسانی جمله از الجوالنی

 را ادعا این نیوزویک «.اطالعات کمی موجود است او واقعی هویت

 مخالف به اشاره با 4102 سال ژوئن ماه در آن از پسماه  چند

به  سوریه مقامات توسط 4111 سال در که رانی،والغ طارق ،سوری

 زندان در رانیوالغ. ، تکرار کردبود شده زندانی وبالگش خاطر

 عمومی عفو از بخشی عنوان به سپس و شد داری می نگه یاادنصی

 محمد ابو» که کرد ادعا نیوزویک در غورانیال. شد آزاد 4100 سال

 بود شده شایعه ،(النصره جبهه ،دیجها گروه بنیانگذار) الجوالنی،

 دهندگان سازمان از یکی) رازم حیدر محمد. زندانی است جا آن که

 در که است جایی همان این. بود آنجا( سپتامبر 00 حمالت

 اول روزهای از» :دهد می ادامه نیاروالغ .شد متولد داعش «سوریه»

 کار عنوان به را سازمان این اسد ،(4100 مارس ماه در) انقالب

یی که خودش ها سلفی او بنابراین کرد، محکوم تندرو های سلفی

دشمنی  اگر .تا ادعایش را توجیه کند کرد آزاد را ساخته بود

 «ن را خلق کنید.آندارید 

 کردند، منتشر را اثبات قابل غیر شایعات این نیوزویک و نشنال

در  اردن و عراق اطالعات را جوالنی زندگی مایشِ گرچه

 از یادداشتی اسرائیلتایمز  ی روزنامهبود.  یارشان گذاشتهاخت

http://csweb.brookings.edu/content/research/essays/2015/thebeliever.html
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/7/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.newsweek.com/how-syrias-assad-helped-forge-isis-255631
http://www.timesofisrael.com/elusive-al-qaeda-leader-in-syria-stays-in-shadows/


 4102 نوامبر ماه در اردن سلفی ی برجسته رهبر ،جوالنی زندگی

 جوالنی که ساخت روشن که کرد منتشرها  بر اساس این گزارش

 عوض، در جوالنی. بود نشده زندانی سوریه دولت توسط هرگز

 شده آزاد سپس و شده زندانی عراق در آمریکایی نیروهای توسط

ه بازنگشت سوریه به 4100 سال در سوریه قیام آغاز زمان تا وبود 

 . بود

 با مبارزه برای 4112 سال در جوالنی اسرائیل، تایمز ی گفته طبق

 ابومصعب و به یار نزدیک کرد سفر عراق به متحده ایاالتنیروهای 

 از پس جوالنی. شد تبدیل( AQI) عراق در القاعده رهبر الزرقاوی

 لبنان به 4111 سال در آمریکایی نیروهای توسط زرقاویترور 

 مدت. دهد آموزش را جندالشام جهادی گروه اعضای تا کرد سفر

 نیروهای توسط و بازگشت عراق به جوالنی آن، از پس کوتاهی

 مانند جوالنی را. شد زندانی اکبو کمپ در و بازداشت آمریکایی

رهبر  آن از پس جوالنی. کردند آزاد آمریکایی مقامات بغدادی

 قیامآغاز  از پس تنها جوالنی. شد موصل در القاعده عملیات

 کشوراین  در القاعده شعبه ایجاد منظور به 4100 سال در سوریه

 . بازگشت سوریه به بغدادی دستور به

 مورد تایید 4102جزئیات مشابهی از زندگی جوالنی در جوالی 

 ماه در جوالنی که داد گزارشقرار گرفته است. الجزیره  الجزیره

 آوریل، ماه در زندانیان عمومی عفو از پس ها مدت ،4100 تسوگا

. بازگشت سوریه به بود، شده اعالم اسد توسط که ژوئن و یمِ

 که این به توجه با ،داشت آگاهی جوالنی ی پیشینه از الجزیره

در : است داده انجام شبکهاین  با را مهم ی مصاحبه دو جوالنی

 . 4102 سال درو  4102دسامبر 

 برایصیدنایا  در دیگری زندانی هر یارانی والغ برای این بر عالوه

که با توجه به این بود زندانی آنجا در جوالنی آیا کهدانستن این

راهی  بودن شده شناخته عمومی طور به زمان آن در جوالنی هویت

 نشان تنها نام مستعار او بود که جوالنی) او واقعی نام. نداشتند

 شناختهنیز اش چهرهو ( است سوریهجوالن  منطقه از او دهد می

 الجزیره با 4102 و 4102 سال های مصاحبه طی. بودن شده

بنابراین . نداشت وجود او از تصویری هیچ و کرد پنهان را اش چهره

 یا شد، منتشر نشنال مقاله که زمانی ،4102 ژانویه تا شناخت،این 

 جوالنی شناسایی بارهدر نیوزویک مقاله که زمانی ،4102 ژوئن در

 که ادعاهایی که است معنی بدان این. نبود پذیر امکان ،صیدنایا در

تکیه  شایعات د بهندان میه سوری های اندر زندرا محبوس  جوالنی

 .ساختگی استدارند و 

 بازداشت هرگز صیدنایا در جوالنی اینکه بر مبنی فراوانی شواهد

 توصیف در «هنصرال» عضو الشامی عبداهلل ابو از زبان است، نشده

 التمیمی توسط که است نصره قابل مشاهده جبهه های ریشه

 به ای اشارههیچ  الشامی. است شده ان تاکید بر سوریه گر تحلیل

 اشاره و زندانی بوده است صیدنایا در جوالنی که نکرد نکته این

 و نقد پول با ،داعشرهبر البغدادی، ابوبکر توسط جوالنی که کرد

 القاعده از ای شاخه ایجاد منظور به مردان از شماری انگشت تعداد

 . شد فرستاده عراق به

 که کند می ادعا رانی مخالف سوریوغال است این جالب همچنین

 از را سپتامبر 00 حمالت ی دهنده سازمان زامار، حیدر محمد اسد،

 زاد کرد.آ ،داعش ایجاد به کمک منظور بهصیدنایا 

مامور » او که شود می گفته زیرا است، شده شناخته خوبی به زامار

 00 حمالت کهبود  هامبورگ سلول از القاعده جویان ستیزه «سفر

 توسط او 4110 سال دسامبر در. مرتکب شدند را سپتامبر

 ،فرستاده شد سوریه به و شد ربوده مراکش در آمریکا اطالعات

 و گرفت قرار سوریه اطالعاتی نیروهای تحت شکنجه و بازجویی

 ،4111 سال در (غربی احتماال) خارجی اطالعاتی عوامل حضور در

به  سوریه ی دردادگاه در محرمانه، بازداشت سال چهار از پس

 که هرچند شد،مرگ  به محکوم المسلمین اخوان در عضویت جرم

 داده شد.قلیل ت سال 04 به بالفاصله اعدام حکم

 دولت و شدداری می نگه صیدنایا زندان در رازم که است درست

 سال عمومی عفو از بخشی عنوان به زاماراما . کرد آزاداو را  سوریه

 به 4102 سال اواخر در را او سوریه دولت ،بلکه. شدن آزاد 4100

 دولت آن در که امالش احرار با انزندانی تبادل از بخشی عنوان

، معاوضه کرد سوریه ارتش افسرانبا  گرا را اسالم زندانیان سوریه

 شوداست که گفته می آن از پس سال دو از بیشاین . آزاد کرد

و بسیار  کرد آزاد قیام مسلحانه کردن منظور به را زندانیان اسد

 میدان مبارزه را تسخیر کرده بودند. ها جهادیکه ز آنپس ا

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/7/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/7/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/7/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
https://www.youtube.com/watch?v=-hwQT43vFZA&t=1191s
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/zammar-hamburg-cell-qaeda-terror-ahrar-syria.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/zammar-hamburg-cell-qaeda-terror-ahrar-syria.html


که  جو ستیزه گروه یک چرا کهشود  می مطرح این سوال حال

 متحده، ایاالت توسط ضمنی طور به و) قطر توسط مستقیما

 خواهان شود می حمایت (شد داده توضیح باال در که طور همان

 سپتامبر 00 حمالت ریزی برنامه در کننده شرکت زامار، آزادی

نچه مشخص است این آ .استدالل کند تواند میخود  خواننده. است

 کهی زندانیان نوع بهرو  است ای پنجره زامار، ی است که پرونده

 جنگ مختلف های دوره در هاآزادی آن خواستار سوری مخالفان

 موارد در گرا اسالم زندانیان آزادی در سوریه اپوزیسیون. بودند

به عنوان اهرم  را آن بتوان که زمانی تنها اما ،بودند موفق مختلف

 که دهد می نشان بیشتر این. استفاده کرد سوریه دولتعلیه  فشار

 کردن نظامی یا داعش ساختن طرح ی نتیجه در سوریه دولت

بلکه مالحظات  ،نکرد آزادرا  گرا اسالم زندانیان ،مخالفان ی عامدانه

 . دیگری در بین بود

 سال در حما در زندان های شورش مورد این از دیگری مثال

گرا  اسالم زندانی 21 دست کم سوریه دولت که است زمانی ،4101

 صیدنایا به زندانی چندین شایعه شد آنکه از پس. کرد آزاد را

ی شورش الشام، جند یجهاد گروه به وابسته زندانیان ،منتقل شدند

 اسیر را نگهبان چندین و متصدی و انداختند راه به زندان در

 در آور اشک گاز شلیک با ابتدا سوریه امنیتی نیروهای. کردند

 از پس مذاکرات، جریان در سرانجام،. دادند پاسخ زندان داخل

 آزاد را زندانیان از بسیاری ،کردند توافق سوریه مقامات آنکه

 .ندکرد

 کرد؟ می همکاری عراق جنگ در القاعده با اسد آیا

 خارجی های تروریست به اسد که کندمی ادعا متحده ایاالت دولت

تا با  بروند عراق به سوریه از تا کرده است کمک القاعده جمله از

. بجنگند 4112 سال اشغال عراق در از نیروهای امریکایی پس

 عراق به سوریه طریق از خارجی جنگجویان از بسیاریکه این

 یکوچک شهر رانجس. است شده برمال «راجنس» اسنادرفتند در  می

 از بسیاری و دارد قرار سوریه مرز نزدیکی در و عراق غرب در

 ،4111 سال در. دنکن می زندگی آنجا در عراق ایزدی اقلیت

 و کردند حمله آنجا در القاعده واحد یک به آمریکایی نیروهای

 اصلی ایستگاه رسنجا ددا می نشان که آوردند دست به را اسنادی

 به جنگ برای سوریه طریق از که است خارجی جنگجویان ورودی

 .شوند می وارد عراق

 اسد اینکه بر مبنی مدرکی عنوان به را این سوریه دولت منتقدان

 آزاد و افراطی شدن قیام میلیتاریزه منظور به را گرا اسالم زندانیان

 4112 سال در اسد اگر این منتقدان معتقدند .دنکن می ذکر کرد،

 ،کرده است پس همکاری القاعده با( فعاالنه یا غیرقانونی طور به)

 کند. همکاریها با آننیز  4100 سال در باید

از  حداقل سوریه دولت که دارد وجود احتمال این من نظر به

استقبال کرده  عراق به خود خاک از خارجی جنگجویان خروج این

منافع  اسد بود بوش بعدی هدف سوریه کهبا توجه به این باشد.

  عینی در این کار داشته است.

 چند  کالرک، یسلوژنرال  ،شد داده توضیح باال در که طور همان

 «ارشد ژنرال»یک  با پنتاگون در سپتامبر 00 از پس هفته

 دفتر از یادداشت یک ژنرال آن در که داد انجام را گفتگوهایی

 را کشور هفت»نشان داده که را به او وزیر دفاع  رامسفلد، دونالد

 شروع سوریه و عراق از که « سرنگون خواهند کرد سال پنج ظرف

 .شدختم می ایران هب و د ش می

 کمک عراق در آمریکایی نیروهای دادن شکست به بتواند اسد اگر

 این اگر. شود سوریه به بعدی ی حمله مانع است ممکن کند

 بود، آمیز موفقیت تقریبادر مقیاس محدود،  بود، اسد استراتژی

متحمل  آمریکا متحده ایاالت ندشد باعث عراق شورشیان زیرا

 ترک به مجبور نهایت در آمریکا شود وزیادی جانی و مالی تلفات 

 مردم عموم اشتیاق عراق شکست. دش 4100 سال در عراق

 محدود خاورمیانه در یبیشتر های جنگ شرکت در برای را آمریکا

 برای اسد های تالش عنوان به آمریکایی ریزان برنامه آنچه. کرد

 از یکی ،شمرند می بر عراق در متحده ایاالت های برنامه تخریب

 کردند تالش و یکم تدهه اول قرن بیس در آنها که است دالیلی

 .اقدامات کمتر مستقیم با البته کنند، سرنگون را او  دولت تا

 و سیا سازمان در خاورمیانه سابق ارشد گر تحلیل لوبرت، فلینت

 دولت اولین در ملی امنیت شورای در خاورمیانه امور ارشد مدیر

 دولت که طور همان»: کرد اشاره ادعا این به 4112 سال در بوش،

 ،به راه انداخت صدام رژیم علیه نظامی کارزار 4112 سال در بوش

https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-hama-prison-besieged-inmates-riot-160503051507548.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-hama-prison-siege-assad-inmates-share-pictures-ofrces-surrounding-jail-a7014866.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-hama-prison-siege-assad-inmates-share-pictures-ofrces-surrounding-jail-a7014866.html
https://foreignpolicy.com/2012/10/01/the-generals-gambit/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/20/AR2008012002609.html
https://www.salon.com/2007/10/12/wesley_clark/


 ایاالت برای ممانعت اقداماتی بلکه بود، جنگ مخالف تنها نه بشار

 فشار تا هم داد انجام عراق در خود اهداف به دستیابی در متحده

 و مهار کند طرف یک ازرا  دمشق بر لفظی و سیاسی اقتصادی،

 این. خنثی کند دیگر سوی ازرا  اجباری رژیم تغییر اثر هم

 های تحریم و مخالفین حمایت از ،مخفی حمایت شکل به ها تالش

 ی حملهبعدها  که حالی در ،گرفت می صورت سوریه اقتصادی

 روی میز قرار گرفت. آمریکا ارتش توسط نظامی مستقیم

یکارجویان رسید که پ منطقی به نظر می اسد برای  همچنین

 عراق هب مبارزه برای سوریه طریق مرتبط با القاعده را که از

 ،4119 تا 4112 سال از اینکه رغم علی ،تحمل کند رفتند می

 که را القاعده با مرتبط مسلح های گروه داشت سعی سوریه دولت

شکست  را بودند سوریه خود داخل در ترور و گذاری بمب درگیر

 گران اشغال با مبارزه برای جویان ستیزه این بود بهتر. دهند

 حمالت و بمانند باقی سوریه در تا به عراق بروند آمریکایی

 .دهند انجام سوریه دولت علیه تروریستی

 به دست سوریه در القاعده به وابسته های گروه که واقعیت این

مطرح شده یا کمتر  ،زدند می سوریه دولت علیه تروریستی حمالت

 مان،ونی پیتر حال، این با. شود به طور کل صحبتی از آن نمی

 و 4112 های سال در» که شود می وریادآ تروریسم، کارشناس

از  ،که به خارج درز کرده خارجه امور وزارت های گزارش 4112

 گذاری بمب یک ؛دهدخبر می ییها تیراندازی و ها گذاری بمب

 در گذاری بمب برای تالش و مسلحانه درگیری چندین و انتحاری

 گذاری بمب چندین بیشتر، ی مسلحانههای  درگیری ؛4111 سال

 و نقلیه وسایل انتحاری، کمربندهای کشف و دمشق در ماشین

 همچنین ؛4119 سال در منفجره مواد کیلوگرم 0411

 اولین .4117 مارس ماه در شیعیان حامل اتوبوس یک گذاری بمب

صورت  الشام جند توسط 4111  تا 4112 سال از حمالت موج

 که بودند باور این بر کارشناسان که ناشناس گروه یک ؛گرفت

 که حالی در ،ن را تاسیس کردآ عراق ی رهبر القاعده زرقاوی

 .بود االسالم فتح کار 4117 تا 4119 سال ازموج  دومین

 برای اسد های تالش او آنچه که کند می یادآوریعدا ب ومانین

 شودمطرح می عراق به سمت القاعده جویان ستیزه بازگرداندن

 ادامه مانوین. ها به سوریه بازگشته بودند آن بسیاری که بود زمانی

ر د حمالت مسئول که افرادی ،ها را هرچه بنامیم آن»: دهد می

 قدیمی خارجی پیکارجویان استثنا، بدون بودند، سوریه خاک

 آورده سوریه بهند بود عراق هایناآرامی از بخشیعامل  که بودند

 برایخود  رزمی های مهارت و مبارزه ی تجربه از که جایی ،ندشد

 از یکی. دکردن استفاده میشیعیان به  بیشتر و دولت به حمله

 نتیجه عکس داد اسد سیاست مشی خط که تصاویری مهمترین

 مقامات عراق، ی آمریکا به حمله از پس. بود صیدنایاشورش زندان 

 خارج در بدنام مکان این در گرا اسالم زندانیان به ،سوریه اطالعاتی

را  عراق در ائتالف نیروهای با نبرد و نظامی آموزش ،دمشق از

 کسانی که به بیرون درز کردهوزارت کشور اخبار به توجه با. دادند

 سوریه به توانستند آن از پس پذیرفتند را پیشنهاداین  که

 شدند فرستاده لبنان به ها بعضی ،باقی ماندند هابیشتر آن بازگردند،

 که کسانی .شدند منتقل صیدنایا به و دستگیر دوباره سوم گروه و

 انتظار .اند فریب خوردهکردند  می احساس بازگشتند زندان به

 شرایط از شوند. آزاد حتی شاید و ر شودرفتابا آنها بهتر  داشتند

 کارکنان از تعدادی آنها ،4119 ژوئیه در. بودند ضینارا زندان

 نیروهای استقرار رغم علی. گرفتند گروگان را نظامی کادر و زندان

را حفظ  زندان از بخشی کنترل خود بر ماه چندین زندانیان ویژه،

 یک در رویارویی طوالنی دوران ،4117 سال ژانویه در. کردند

 به قیمت جان که ای . درگیریبه پایان رسید رحمانه بی درگیری

 ارتش، برای. به پایان رسید سربازان از تن ها ده و زندانی یکصد

 چیزی آن از هرگز سوریه های رسانه. بود یسیاه ی لکه ،پایاناین 

 «.ندنگفت

 این از برخی ارسال برای سوریه دولت های تالش به بیشتر ومانین

 از بسیاری» حال این با. کند می اشاره لبنان به جویان ستیزه

 سوریه در تاتصمیم داشتند های خوب که بازگشته بودند  جهادی

 این. زده بودند تروریستی به عملیات دست که جایی کنند، زندگی

 تلویزیون دولتی،های مهم  به ساختمان حملهشامل  ها حمله

 حادثه صدها اما. بود شیعیان حرم و متحده ایاالت سفارت دولتی،

 را آن ،حکومت که داشت وجود خوردهشکست حمالت و کوچکتر

 دانستن برای راهی وجه هیچ به بیگانگان و بود داشته نگه مخفی

 در مستقر اروپایی اطالعاتی های سرویس نمایندگان. نداشتند

 ی درباره ماهانه گزارش ها آن که گویند می زمان همان در سوریه

 «.نددکر می دریافت را تروریستی حوادث

https://www.lrb.co.uk/v36/n07/peter-neumann/suspects-into-collaborators
https://www.lrb.co.uk/v36/n07/peter-neumann/suspects-into-collaborators
https://libertarianinstitute.org/articles/assad-deliberately-release-islamist-prisoners-militarize-radicalize-syrian-uprising/


 با مقابله برای تالش درتوجیه کند که  تواند می سوریه دولت

 اکتبر در نهایت در چرا، خانه در مدت طوالنی تروریستی حمالت

 ی چهره مهترین غدیا، ابو ترور در متحده ایاالت نیروهای اب 4119

 نیروهای .همکاری کرد ،خارجی جنگجویان انتقال در عراق القاعده

. پیوستند نیروهای سوری به حمله این انجام برای آمریکایی

 به» دهد می گزارش Foreign Policy از نیلور سین نگار روزنامه

 با. غدیا را زیر نظر داشت ،پیش از سوریه اطالعات که رسد می نظر

برای  عربی مختلف هایدولت با  متحده ایاالت البی گرفتن نظر در

 خارجی، پیکارجویان مسئله مورد در سوریه گذاشتن فشار تحت

مخالفت نخواهد  ،ا خارج شودغدی اگر که کرد اعالم نهایت در اسد

سپس نیروی یگان . موافقت کرد تروریست این قتلبا  اساسا رد وک

 دیاغ محل زندگی به سفرعملیات ویژه ایاالت متحده چند ی  ویژه

او را با تا داد  اجازه می NSA به که هایی دستگاهتا  داد انجام

. دبگذارن کار را در محل دنف قرار دههد همراه تلفنمختصات 

یگان  ،را هدف قرار داد دیاغ تلفن گوشیروی  NSA که هنگامی

نفوذی  غدیا ی شبکه در اسد اطالعات - بود تأیید منتظر ویژه

. شد آغاز 4119 اکتبر 41 در مرزی درون عملیات. داشت

 Delta نیروهای ییهوا ویژه عملیات MH-11 هلیکوپترهای

Force را به  ها تروریست از تعدادی تا فرستاده شدند سوریه به

  ، خود غدیا نیز در این عملیات به قتل رسید.قتل برسانند

راه عبور  عمدا اسد که باشد درست متحده ایاالت ادعاهای اگر»

 آمریکایی نیروهای با مبارزه برای را عراقبه  القاعده جویان ستیزه

 کرده ایجاد سوریه در را داعش اسد، که کند ثابت نمی این ،باز کرد

 سال درعامدانه  را سوریه قیام تا هزاد کردآ را گرا اسالم زندانیان یا

را نشان  آن عکس شواهد حقیقت، در. کندافراطی مسلح و  4100

با  آمریکایی نیروهای علیه ای استراتژی چنین اسد اگر. می دهد

مرتکب  القاعدهی که های عامقتل تمام با ،اجرا کرد عراق درموفقیت 

 علیه را استراتژی همین وی که غیرعادی است شدت به ،شد

 ،استراتژی چنین. کند استفاده خود امنیتی نیروهای و دولت

 برابر در نه ،گرفته شود کاربه  دشمنان برابر در که است منطقی

 با مبارزه در هسوری دولت طوالنی ی سابقه ویژه به ،یخود

 اند اطالع بین از آ خارجی ناظران بیشتر که جو ستیزه گرایان اسالم

 . است داشته ادامه 4117 سال تا حداقل که

 فارس خلیجل وَدُ و متحده ایاالت حمایتمورد  جهادی شورشیان

و یا مجروح  کشتند را دولت طرفدار نظامی شبه و سرباز هزار 011

کردند  ترور اسد را برادر جمله ازدولتی  ی بلندپایه مقامات .کردند

نسبتا  زمان مدت و وردندبه چنگ آ را کشور از بزرگی بخش و

 کنترل را تحت سوریه نفت تولید های زیرساخت اکثر طوالنی

 تسلیح را سوریه مخالفان عمدی طور به اسد که ادعااین . داشتند

 از یک هر برای احتمال کمی حتی اگر ، حیرت برانگیز است،کرد

 .داشت می وجود بینی پیش قابل راحتی به پیامدهای این

 

 

 

 

 

 ؟کشتاسد برادرش را  ایآ

 یزتریانگ رتیح یهاادعا دیلی بیست گوتمن از یرو ،نگار روزنامه

 یتیاز مقامات ارشد امن یاریدهد اسد، بس یکه نشان م کرده است

 کیدر  را کتوآصف ش دفاع و معاونش ریخود، از جمله وز

 تیدر ساختمان امن تروریستی ی سازی شده صحنه یگذار بمب

 به قتل رساند.  4104 هیژوئ 09 خیدر دمشق در تار یمل

ترین اطمینان مورد» دهدیگزارش مچنین  ترزیرورا  یگذار بمب

صف او آ ی خواندهبرادر به فرماندهی اسد ارتش ایه سرهنگ

با انفجار  تیستاد امنای اضطراری در  در جریان جلسهشوکت 

افسران از  گرید یکیدفاع و  ریوز، صف شوکت. آندکشته شد بمبی

رئیس اطالعات از شدت  بعد روز. دو کشته شدند رتبه یعال

 «.دیصدمه دبه شدت  زیکشور ن ریو وز کشته شد جراحات

که در آن  متکی بودف وخال یمحمد نور یها یزن به گمانه گوتمن

در خدمت وزارت دفاع بود و  هیدر ارتش سور افسر ارشد کیزمان 

 پلماتید» یرابندبسام ب طور همین. ستویشورشیان پ بعدها به و

که در حال حاضر در واشنگتن  ونیسیبه اپوز کینزد هیسابق سور

کند  یم اذعان« است یاسیس یاهندگکند و به دنبال پن یم یزندگ
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https://libertarianinstitute.org/articles/assad-buy-oil-isis/
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https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720


. به عنوان مثال گوتمن است یگذار بمباین  صحنه پشت رانیکه ا

مشاوران »که « متقاعد شده است»دهد که خالوف  یگزارش م

 نیاز اسد خواستند تا چند تن از همکارانش را که چند یرانیا

انفجار، این  زپس ا ند.حذف ک به راه انداختند، یو هیعل  کودتا

 «.تواند اعتماد کند نمی رانیجز ا اسد به هیچ کس

هم خالوف و  هم. اول، ستندیمعتبر ن لیدل نیچندبه ادعاها  نیا

 یاعضااز  آنها یچرا که هر دو ،نیستند طرف بیمنابع  یرابندب

 .خود بودند یدر زمان ادعا هیسور انمخالف فعال

ادعا که  نیبر ا یرا مبن یشواهد ینه خالوف و نه بارابند دوم،

در این  تنها. آنها نکردندقرار دارد، ارائه  یگذار در پشت بمب رانیا

 زنی کردند.  باره گمانه

به  انیشورش ی گسترده ی حمله مانها در ز یگذار بمب نیا سوم،

به  یمل تیساختمان امن یِگذار که بمبنیدمشق صورت گرفت. ا

 تر از شیان صورت گرفته بسیار منطقیشوراز حمله  یعنوان بخش

برای کشتن مشاوران ارشد  را یزمان قایکه اسد دقباور به این است 

زمان خود  نیترفیضعدر دمشق بر انتخاب کرد که کنترل او  خود

ین در چهارم یگذار بمب نیکه ا شود یم ادآوری ترزی. روقرار داشت

 اتیبه عنوان عملاز آن  انیکه شورش صورت گرفتتهاجم  روز

شعله های » نبردی کهو  «هیسور ی لرزه زمینآتشفشان دمشق و »

 یاد کردند. «.ور شد لهشعاسد  یجمهور استیکاخ ردرون  در آن

را غافلگیر  دولت یروهاین ،این عملیات ترز،یرو گزارشبر اساس 

برای نقاط کشور  ریاز سا یشورش نپیکارجویانفر از  4211 و کرد

 یحمله زمان نیا داشتند. شرکتن پایتخت در آ اشغالتمرکز در 

ر حج ی هیدر ناح نژوئ 02در روز شنبه  انیآغاز شد که شورش

حمله کردند.  هیسور یتیامن یروهایدر جنوب دمشق به ن وداالس

از جمله  ،کشیده شد گرید ی هیبه سه ناحدر فردای آن روز  نبرد

اتوبوس پر  کی انیکه شورش یدر قلب شهر، در حال دانیمنطقه م

کردند.  یها را زخماز آن یاریو بس را بمباران یاز سربازان سور

 ،کردند میاستفاده تمام اتوماتیک  ی هاز اسلح انیشورش

 یرا برا یموشک یها ساز و نارنجک دست یانفجار یها دستگاه

سرهم کرده شهر  کیبار یها در کوچه یدولت یروهایمبارزه با ن

 تیساختمان امن یگذار اخبار مربوط به بمب مزیتا ورکیوی. نبودند

که  اشاره کردو  قرار داد انیدر ارتباط با تهاجم شورش زیرا ن یمل

روز جنگ در  نیدر چهارم یرهبر یدرون ی حلقهبه  ای که حمله»

در به نقطه عطفی  امیاز شهر رخ داد، نشان داد که ق ییها بخش

مرکز قدرت خانواده اسد،  تخت،یپا یاست. نبرد برا دهیرس هیسور

 «.رسد آغاز شده است یبه نظر م

را بر عهده  یگذار بمب تیخود مسئول یشورش یها گروه چهارم،

ارتش  انیسخنگو. را جشن گرفتند یتیامن قاماتگرفتند و مرگ م

برای  یگذار بمب ازدو  السالم هرا شیو ج (FSA) هیآزاد سور

، ادعا FSA یسخنگو ن،یالدقاسم سعد .کردند اعتبار خود کسب

 زیدمشق نبه  انیاز تهاجم شورش یبخش یگذار بمب نیکرد که ا

است که ما در مورد آن  یآتشفشان نیا»بوده است و اشاره کرد که 

که  گزارش داد ترزیرو« .این تازه شروع کار است م،یصحبت کرد

نقطه »ن را و آرا بر عهده گرفتند آن  تیمسئولمسرور  انیشورش»

 «انیآغاز پا» راحمالت  نیاند و دینام «هیسور خیدر تار یعطف

از حما،  ئیویدیودر » :نویسدمی مزیتا ورکیویدانستند. ن یم

شیرینی پخش ت شوک یآقامرگ جشن  در ونیسیاپوز یاعضا

 .«کردند می

 یدر مطبوعات غربدر آن زمان که  یتیامن گرانلیتحل پنجم،

به  ای مهلکضربه یگذار که بمبموافق بودند کردند  اظهار نظر می

که به  کرد کایت میحضعف دولت  ازو ورده بود وارد آ هیدولت سور

نمود و  دید میتهنیز را  یتیمقامات ارشد امن جان سایرطور بالقوه 

اظهار  مزیتا ورکیوین. شود منجر به سقوط دولت توانست می

 گرانلیتحل ؛روحیه بی دولت و باال با روحیه یمخالفان» داشت

ش از یب و افسران مورد اعتماد ینظام یواحدها ریسا ایآ پرسند می

از  یکیاز  به نقل «؟کنندمیپیدا  جهت رییبه تغ لیمات پیش

خواهید  را میچه کسانی »ارتش لبنان،  ی افسران بازنشسته

 نیگزیجاغیرقابل  رحلهم نیآنها در ا ؟جایگزین این مردم کنید

سخت است  ،در همه جا کاشته شده دیتردتخم  زمانی که .هستند

ف شوکت صآ کسی که بتواند به. دیکن دایوفادار پافراد که 

 نیهمچن مزیتا ورکیوین «.تواند به اسد هم میکند  دایپ یدسترس

 حقوق بشر بان عضو دیده یعبدالرحمان از مخالفان سور یرام از

  «است. یفروپاشدر حال  هیسور میرژ»کند که  نقل می  سوریه

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720
https://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-in-damascus-as-more-generals-flee.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9408321/Assads-brother-in-law-and-top-Syrian-officials-killed-in-Damascus-suicide-bomb.html
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720
https://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-in-damascus-as-more-generals-flee.html
https://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-in-damascus-as-more-generals-flee.html
https://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-in-damascus-as-more-generals-flee.html
https://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-in-damascus-as-more-generals-flee.html


در حال  یتیمقامات ارشد امن نیاگر ا پیداست ناگفتهششم، 

یا  و اعدام ریتوانست آنها را دستگ می، اسد ودندکودتا ب یزیر برنامه

 ی حمله ی بحبوحهبمب در  کار گذاشتن. ها را عزل کند آن حداقل

 فیضعرا تاسد تنها  ،هاکشتن آن یفقط برا مخالفانگسترده 

 که ی، در حالشدی مخالفان می تقویت روحیهکرد و باعث  می

 داد، نه تنها اسد را قوی جلوه می، و اعدام طراحان افشای کودتا

 داد. لفان هم عواقب خیانت را هشدار میبلکه به دیگر مخا

در سال ، ها پس از بمبارانسالدیلی بیست داستان گاتمن در 

ات دهد که پس از آنکه انتظار یمنتشر شد و نشان م 4101

 روایت ،تحقق نیافت هیدولت سور یدر مورد فروپاش ونیسیاپوز

و  یگذار بمب اینخود  ،اسد کهکرد  رییتغبه این سمت ها آن

داد را اجرا  میرا هدف  هیدولت سورهای دیگری که  گذاری بمب

 . کرد می

 اندغیر قابل اطمینان شده منابع ادعا 

خاصی  ی برنامهاسد  میکه رژمبنی بر این منابع اتهامات ت،یدر نها 

 ورد تردیدمداشت  هیسور امیقتسلیح و به افراط کشیدن  برای

 ، یااست کینزد یبه مخالفان سورکه منابع  نیا ی است. همه

 پیش چشمرا  هیاعتبار ساختن دولت سور یب یبرا الزم ی هزیانگ

که گفته  هستند یمنابع ناشناس ایو  ندا هداشت یمخاطبان غرب

 نیا یادعاها ن،یند. عالوه بر اا هیسابق سور یتیماموران امنشود یم

که  منتشر شد کشورهای عربی یها ابتدا در رسانهاز همان منابع 

طرفداران  میانخود، و  سقوط اسد بودند رزویدر آ شانیها دولت

 یسازقدرتمندبه دنبال  که گرفتند جای می ای یجهاد انیشورش

 از سوی آنانمطرح شده  یاعتبار ادعاها بیترت نیبه ا .ندبود هانآ

امارات  یدولت ی روزنامه ،نشنالبه عنوان مثال، زیر سوال است. 

را دنبال  هیسور میرژ رییتغ شفاف استیکه س یمتحده عرب

به نظر »، International Affairs Review به گزارش. کند می

 سرکوبعمال به  یو ظهور حکومت سن هیسور میامارات، سقوط رژ

 «دهد. یم انیپا کشور یسن تیجمع

افسر » و «میرژ یتیمقام سابق امن» کیبه  یبه سادگ ،نشنال

د نکن اذعان می آن دو نیز. کند یاشاره م «سابق ینظام یاطالعات

آنها  یآزاد کرد و هر دو شریرانه لیگرا را به دال اسالم انیاسد زندان

 ندک میکه ادعا  دوم نفردر مورد اند. ماندهناشناس همچنان 

خشونت بر تا  را شنیده استگرا  اسالم انیزندان یدستورالعمل آزاد

این  یادعاها»کند که  یاذعان مهم  نشنال خود ،ده شوددامن ز

از  یبانیپشتبرای  یو اسناد کند دییتا تواند مستقالً ینم فرد را

  .«ندارد ی وجودتیامنپیشین  یمقام رسمادعای 

 محمد السعود اظهارات سبر اسا نیوزویک یاز ادعاها یاریبس

مخالف نیروهای از  ،سوریه انقالب یائتالف مل یاز اعضا یکی، است

 سیتأس قطر و در بوده اسددولت  یسرنگون متعهد بهکه  هیسور

در باال  یجهاد یها گروهتامین مالی )نقش قطر در  .شده است

 کی ،غورانیال قارطاظهارات  رب نیهمچن کیوزوی(. نبحث شد

که هفت سال  کندتکیه می هیسور مخالفانطرفدار  سینو بالگو

 عفو شد. زین 4100در سال در زندان بود و 

 جهینت

 قیامرا آزاد کرد تا گرا  اسالم انیزندان عامدانهاستدالل که اسد  نیا

 به راه اندازددولت خود  هیرا عل یمذهب انیگرا افراط ی مسلحانه

ای تردید  بدون ذره یغرب یها رسانهکه  ادعاها نیاست. اتردید قابل

 دولمتحده/االتیا ایرسانه پروپگاندای از منتشر کردند

متحده و االتیاست که ا نیا تیواقع دهد. خبر می جیخلمتحد

 بودند که یقطر و عربستان سعود ژهیآن، به و یا متحدان منطقه

 ،اهللو حزب رانیاتضعیف و  هیدولت سور یسرنگون یدر تالش برا

 . بنیادگرایی کشاندندورطه به  و تسلیح کردندرا  هیسور امیق
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