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چکیده
ادبیااات نظااری و شااواهد تاااریخی حاااکی از آن هسااتند کااه در غیاااو
یششرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،جنطشهای اجتماعی و انقالبای
للوما به دموکراسی و تحکیم دموکراسی نمیانجامند و احتماال به آشوو و
جنگ داخلی بیانجامند؛ بحران و جنگ داخلی ساوریه ،یکای از باارزترین
مصادیق در این زمینه است در این نوشتار ،نگارندگان باا رویکارد نظاری
جامعهشناختی تاریخی -سیاسی و روش تحقیاق تطیینای علای -تحلیلای
تالش داشته اند که به این رسش اسخ دهند چرا ا وزیسیون ساکوالر در
بحران سوریه به سمت رادیکالیسام و دور شادن از اهادا و راهطردهاای
الالحطلطانه سوق یافت؟ فرضیه ژوهش آن است که ا وزیسیون ساکوالر
به دالیل مهمی همنون اسخگویی ضعی حکومات بشاار اساد در قطاال
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خواستههای الالحطلطانه ا وزیسیون سکوالر از یکسو و عدم شکلگیاری
اجماع نظر راهطردی و تاکتیکی در جریان سکوالر باه خااطر شاکا هاای
قومی-زبانی و شکا های سیاسی و ایدئولوژیک از سوی دیگر ،باه سارعت
از خواستههای الالحطلطانه و ویش مطارزاتی دموکراتیک منحر شادی و
به سمت جنگ داخلی و رادیکالیسم مسلحانه کشاندی شد یافتههاای ایان
ژوهش ،تاییدکنندی کامال فرضایه اژوهش هساتند ،یعنای آمیالی ای از
نقشآفرینی منفی و رادیکال سکوالرها و نیل اسالمگرایان تکفیری منجر به
یااأس شاادید مااردم و بدنااه اجتماااعی از ایاان کنشااگران و از بااین رفااتن
مشروعیت کامل ا وزیسیون سکوالر و غالب شدن جریانات مخو تکفیری
بر سمهر سیاسی و اجتماعی سوریه شدند

واژههای کلیدی :بحران سیاسی سوریه ،ا وزیسیون سکوالر ،شاکا هاای
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درونی

مقدمه
اپسرن سد ارستم ا این سو ،اهین شیهد موج نسبتی فعاگرهع ا لعکه

ا را

خهی انبر هی ااتمیصی انقالای دموکعاارر شد ،امی ا د یلی همچهون نبهود
پرر شعایط ضع ر فعهنگی ،فهع  ،اقتصید
اامیمنظع ارن کنشگعان دموکعاسی یوا

سریسی ،رادیهیحرسم سریسی ،نبود

لیکم شدن قدرتطلبی اع ننهین ،سهبب

شدند ک اههداد ا ایهن دموکعاسهیههی نوظههور اه ازهعان دایلهی ظههور
دیهتیاور در اشهیل ای منزعف شوند .یی رمرینه صعاهی نرهز یههی ا منهیطقی

در سیل  ،2011اهی نغهی اههیر صعاهی ا اهونس ،ازهعان مشهع صر
لهوم

سریسهی

در ییندان اسد ا مثیا للق ااصیحی اعا شع م انبر ااتمهیصی اهعا

دموکعاسییواهی در سوری شد ک در نن ،اپو یسرون اصم ا سهو ر وه گهعا
حربعال ملیگعا اسالمگعایین در طرفههی گونهیگون مشهیرک

کعدنهد .در نغهی ،

انبر ااتمیصی ای مشی مسیحم نمرهز دموکعاارهر نغهی شهد امهی اه سهعص ،
منزعف شد

ا سم

انر دایلی سوق ییف  .ای اشهدید ازهعان ،اپو یسهرون

سهههو ر نرههز ا اهههداف دموکعاارههر مشههی مسههیحم نمرههز فی ههل گعفهه
از احشهیم رادیهیحرسم سریسی نظیمی ارار ن اد اعیین اهفرع قعارگعف .
ا طورکلی اعیینیت سریسی در لهوم

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

اس ک اعیالف انتظیر اخر قیال اواهی ا ازلرلگعان ،ا سیل  2011اه
ایههنسههو ،شههیهد مههوای ا لعکهه هههی یرههزسهههی صمههومی اههعا
دموکعاسییواهی شد؛ امی قعیب ا اافیق ننهین اه ازهعان انهر دایلهی
انجیمرد ک سوری  ،ایر اعین ننهی اس .

اشهیر اسهد اه ونهد دسهت اقسهرم
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میشوند ک صبیراند ا  .1 :اعیین سهو ر وپگهعا .2 ،اعیهین سههو ر مخهیحف
منتقد حربعال ملیگعا  .3اعیین اسالمگعا ای مزوری

ایواناحمسلمرن .مهماعین

طرفهی اشهرلدهند اپو یسرون سهو ر در سوری صبهیرتانهد ا  :وه گعایهین
(لزب ملیگعا ااتمیصی سوری  ،لزب لدت دموکعاارر ملهی لهزب اراد
ملی) دموکعات هی (ارار ن اد ،اژتالف ملی نرع هی انقالای مخیحفهین سهوری ،
همیهنگی ملی شورا ملی سوری ) .اپو یسرون سهو ر در ازعان سهوری ،

هرئ

فیقد موض مشتع

دارا مشی د گین ا التطلبی انقالای اود اس .

در این نوشتیر ،نگیرندگین در دد هستند ای استفید ا مدل سرهلی ازعان ،ا
این پعسر پیس ازلرلی دهند ک وعا اپو یسرون سههو ر در ازهعان سهوری اه
سههم

د ر شههدن ا اهههداف راهبعدهههی

رادیهیحرسههم انههر مسههلزین

ا التطلبین سوق ییف ؟ در پیس ا این پعسر ،فعضر پژ هر ا این هورت
طعت می شود ک اپو یسرون سهو ر ا د یل مهمی همچون :پیسهخگویی ضههرف
لهوم

اشیر اسد در قبهیل یواسهت ههی ا هالتطلبینه اپو یسهرون سههو ر ا

یرسو صدم شهل گرع اامیم نظع راهبعد

ایکترهی در اعیهین سههو ر اه
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ییطع شهیف هی قومی -اینی شهیفهی سریسی ایدژوحودیر ا سو دیگع،
ا سعص
ا سم

ا یواست هی ا التطلبین

پویر مبیر اای دموکعاارر منزعف شهد

انر دایلی رادیهیحرسم مسلزین کشیند شد .در این نوشتیر ،ر س

پژ هر ا نوم ابررنی صلی-ازلرلی ای ر یههعد نظهع ایمهه شهنییتی اهیریخی-
سریسی اس
ا لر

ر س ام ن ر اطالصیت ا
پرشرن پژ هر ،اییستی گف

ورت اینتعنتی کتیاخین ا اس .
ک گعو در ارابیط اهی ازهعان سهوری

مقی ت متهدد نوشت شد اس  ،امی در ارابیط ای اییگهی
ازعان سوری ا
مستقرم ا

نقهر سههو رهی در

یژ ا منظع شهیفهی ااتمیصی ایمه شنییتی سریسی ،مقیحه

این فیرسی اود ندارد؛ حذا مطیحب داد ههی مواهود در ارابهیط اهی

اپو یسرون سهو ر صمدای در ذیل صنوان کلی ازعان ازهو ت سهوری اهود یهی
صمدای فیقد مبنی ازلرلی ای ر یهعد این نوشتیر ا منظع شهیفههی ااتمهیصی اهی
امعکز اع شهیفهی قومی -اینی ،سریسی ایدژوحودیر اود اند .همرن طور اییهد
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ییطعنشین سیی

ک در اهداد قیال اواهی ا مقی ت ،نقر اسالمگعایین اهفرع

قدرتهی فعامنطق ا
صنی ین ،نن هم ا

منطق ا مورد اوا

اق شد

در ذیل اعیی ا ایهن

ورت مزد د ا نقر سهو رهی پعدایت شد اسه  .انهیاعاین

ا د یل ییدشد انجیم این پژ هر در ارابیط ای نقر اییگی اپو یسرون سهو ر
در ازو ت ازعان سوری ای ر یهعد ایمه شنییتی سریسی ،ا نظهع مهیرسهد ا
ضع رت ای یی اعیوردار ایشد .ا ییطع ضع رت اواه اه مزهد دی
لر

مقیحه ا

کمی نرهز الهوگرع ا طهو نی شهدن نوشهتیر ،ا پهعدایتن اه صنهی ین

مطیحهیت غرعمستقرم انجیم شد در ارابیط ای این موضوم یوددار میشود.
 .1چهارچوب نظری
1

2

«مدل سرهلی کشمهر یی ازعان» اوسط هیگ مییلس طعت شهد اسه  .در ایهن
مدل وعی ا  ،پنج معلل اعا ازعان کشمهر طعت شد اس

ک اه اامهیل

ن رد میشود.
پتینسرل هی ازعان در اشیر ا ریش هی یی صوامل سهییتیر

نرهز اسهتعهی

ااتمیصی ازعان ا کیر میر د ک در طول مین وندین ده  ،شهل گعفته انهد
مواود میشوند .طبهی هع ازعان ازرگ ،دارا یهر صقبه اهیریخی نسهبتی طهو نی
مدت اسه

که در ایهن ارابهیط مهیاهوان اه ازهعان مشهع صر  ،ابههر

ههی

نیرضییتیههی اقتصهید  ،قهومی ،فعهنگهی ااتمهیصی ،نیرضهییتیههی سریسهی،
سعکواگع

مینند نن اشیر کعد ) .(Frederiksen & et.al, 2013: 14ازعان مشهع صر

ا مثیا مهمتعین ازعان سرسهتمی ،در اسهتع صوامهل نیرضهییتی ههی سهییتیر
ییدشد در طول مین شهل میگرعد .ههینترنگتون ازهعان اقتهدار یهی مشهع صر

را

سعمنشی مهم ظهور ازعانهی انهبرههی ااتمهیصی مهیدانهد .مهمتهعین صوامهل
سببسی این ازعان ا دید

صبیراند ا  :صدم نهیدمند

کنشگعان سریسی ،قینونشههنی لهومه

قینومند لهومه

کنشهگعان سریسهی ااتمهیصی ،فقهع،
1. Conflict Cycle Model

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

منجع ا اهوین نیرضییتی هی اعدید ویحرهی مشع صرتی اهعا نظهیم سریسهی
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نیکیرنمد لهوم  ،ازعانهی اقتصید  ،ایثبهیایههی سریسهی ،انهر دایلهی،
شورسهی مینند نن (ههینترنگتون .)10 :1375 ،یههی ا ر یهعدههی ابرهرنکننهد
یی اقتدار  ،ر یهعد نهید اس  ،این ر یهعد ،معابط ای صملههعد نزهو

مشع صر

لهمعانی لهوم
اقتصید

در ااهید گونیگون نظماخشهی ،اوحرهد امنره  ،یهدمیترسهینی،

مینند نن اس  .ا این ا ی  ،ارن اصتمید مشهع صر

نزو لهمعانی صملههعد لهومه  ،ارابهیط مسهتقرمی اسه

نظهیم سریسهی
(Schoon & Cheng,

) .2011: 3دیوید ایستون ،نظعی پعدا اعاست ائور سرستمی نرز اع این نظهع اسه
ک مشع صر
اکثعی

پذیعس اقتدار لهوم

شهع ندان نسب

ا صملهعد لهوم  ،اصتمید رضیی

مشههع صر

صملهههعد اسه

قینونمند

سطح نمییندگی فع
نفی اس

مدنی

استگی ا این دارد ک ا یرسو ،وگونه
دارنهد که همهین

ا سههو دیگههع ،مشههع صر

لهومه

اههیاهی ا

اهعا مشهیرک

فهیحره

نهیدههی

سی

).(Donovan & et.al, 2

در معلل « اهوین ازعان» 1ایمه ناستن ازعان کشمهر میشود امی هنو

اع
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نریفت اسه  .گهع ههی مختلهف سریسهی ،قهومی ،مهذهبی ااتمهیصی اه

ر سهی مسیحم نمرز ،نیرضییتیهی مطیحبیت یود را ارین میکنند ا لهوم ،
انتظیر پیسخگویی دارنهد .در ایهن معلله  ،افهعاد گهع ههی نیراضهی هعفی ا
راهبعدهی مسیحم نمرز ای ههدف انجهیم ا هاللیت سریسهی ااتمهیصی اسهتفید
میکنند ا دنبیل اعاندا

نرستند .ای این معلل  ،مشع صر

نظیم سریسهی ،کهیمال

یع سئوال نعفت اس  .اگهع لهومه  ،اراد مهطهوف اه ا هاللیت نشهین دههد،
میاواند ا اع

ازعان ا پرچردگی گستعس نن الوگرع کند .انهیاعاین نهوم

راهبعد ردیم مهم اس  ،ا اللیت یی مقی م

سعکوب را اعگزیند

& (Frederiksen

).et.al, 2013: 15
صههدم اراد سریسههی اههد در لهوم ه

اههعا انجههیم ا ههاللیت سریسههی

ااتمیصی ،ایاواهی ا اهوین رشد ادریجی ازعان مشع صر
سییتیر

در اسهتع صوامهل

ااتمیصی ایریخی ااخیذ راهبعد مقی متی سعکوب ایص

میشود ک

1. Gestation of conflict

نظیم سریسی ا ا ج اعسد ا سو دیگع ،گع ههی

ا یرسو ازعان مشع صر

اعیینیت نیراضی سریسهی ،ااتمهیصی ،قهومی فعهنگهی نسهب
ا سم

ر سهی مسیحم نمرز ،نیامرد شد
ن رند .انیاعاین اصیدم ر ییر یی ر

اه ا هاللیت

ر ییر یی مبهیر اهی ردیهم ر

می دهد کنتعل ازعان ،دشوار میشود امی

ن غرع ممهن .لهوم

میاواند ای ااخیذ سعی ا اللیت او ی قدرت پییهین

دادن ادریجی ا ابهر

هی راهبعدهییی ا این دس  ،ا اشدید ازعان الوگرع

کند ).(Frederiksen & et.al, 2013: 14
در این معلل  ،صهدم انجهیم اقهدامیت صیاالنه

سهعی لهومه

اه انجهیم

ایص

مهیشهود

ا اللیت دحجویی ا مخیحفین پیفشیر اع سعکوب مقی م
ک ازعان مشع صر

نظیم سریسی ا ا ج اعسد امرد ا لهوم

حذا سعکوب ارشتع ا ر ییر یی انر مسلزین دایلی میانجیمهد

نداشت ایشند؛
& (Frederiksen

).et.al, 2013: 15
در این معلل  ،کشمهر ای سیط
قدرتهی فعامنطق ا

منطق ا

مرینجرگع سی مینههی اهرناحمللهی

ای ااخهیذ راهبعدههییی همچهون یله سهالت،

انجیم ا اللیت ،صفو صمومی مخیحفین مینند نن ،ر

میدهد کشمهر پییهین

اس  ،امی وهیر موحف فوق کیمال دق میکند ک اکنون این ایمهه را اه سهعلد
نیاود فعاگرع کشیند اس .
 .2عقبه تاریخی بحران و جنگ داخلی سوریه
ای ااخیذ ر یهعد ایمه شنییتی ایریخی-سریسی در وهیرووب ا حهرن د مهرن
موحف اشهرل دهند مدل سرهلی ازعان یهنی پتینسهرلههی یهی صوامهل سهییتیر
ااتمیصی ریش دار پرشی ازعان موحف اهوین ازعان ،اییسهتی گفه
انر دایلی سوری -ک ایمه
د ح

لهوم

که ازهعان

این کشور را اقعیبی ا لد فع پیشهی

اسریر شهنند سوق داد اسه  -دارا صقبه اهیریخی گسهتعد اسه ؛ حهذا

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

میییاد ) .(Frederiksen & et.al, 2013: 16در ارابیط ای سهوری  ،ایهن معلله رخ نهداد

ریش هی نن را نبییستی ا سیلهی ایرع ،مزد د اسند کعد .نگیرندگین ،گعو
قصد نن ندارند ک ا صملهعد نرع هی سهو ر در ازعان سوری دفیم کننهد ،طبههی
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این اعیین در یعانی فعاگرع سوری  ،نقرنفعین اود اس
امی ای این اود ،اییستی ییطع نشین سیی

شهی در این نرسه .

ک نیشههربییی سهطح پهییرن ازمهل

سریسی اسد نرز در رادیهیل شدن این اعیین نرز ایثرعگذار اود .احبته
اس

م اه ذکهع

ک ردیم هرونرستی اسهعاژرل نرهز در انزهعاف اعیهین سههو ر کشهیندن
انر دایلی  ،ایثرعگذار اود اس

کشور ا سم

اس  .مهمتعین اههداف ایهن ردیهم ا دییحه
الوگرع ا ازهرم مزور مقی م

که موضهوم نوشهتیر دیگهع

در ازهعان سهوری صبهیرت انهد ا :

اسالمی اهی اژهتالف ایهعان ،لهزب اهلل حبنهین

سوری  ،انزعاف افهیر صمومی سوری ا اسعاژرل ا سم
ا قدرت ییای ارشتع ایعان در سوری

ازعان سوری  ،الوگرع

در مجموم الوگرع ا قوت یهیفتن ههالل

شرهی.
در وهیرووب اداریت اوسه سریسی ایید گف
مستمع لهوم

اهتمیم اد

ک ازهعان مشهیرک

صهدم

ییندان اسد ا نهیدین کهعدن پهویرههی رقهیاتی

دموکعاارر در ارر ا نرم سد ایرع ،ا نیرضییتی ازعان مشع صر

سریسهی در

نزد اپو یسرون سههو ر انجیمرهد .انهیاعاین ،اهود ایهن صقبه اهیریخی ا ازهعان
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ا مثیا ازعان سرستمی ازعان مشیرک

مشع صر

در وند دهه پهرر ا نغهی

اهیر صعای ،سبب شد ک اعیین سهو ر ا قیصد «مبیر در ردیم» یهنی مبهیر
مشیرک

مسیحم نمرز ا « مبیر ای ردیم» ای ر یهعد اعاندا

اهیر صعای ،سوق ییاد .اهعا ر س شهدن ایهن صقبه اهیریخی ،اه اامهیل ،ر نهد
فعایندهی میهر
اع لهوم

مبیر اای اپو یسرون سهو ر در ایری سریسی سوری اهی امعکهز

اشیر اسد طعت میشود.

ارینر دمش ا مثیا نخسترن سنر انی
سوری  :در سیل  ،2000ای ر
لهوم

اشیر اسد ،امرهدهی

سهو ر اه

ر د اعیین سهو ر ا سپهع سریسی

کیر نمدن اشیر اسد ر یههعد ا هاللی نخسهترن
یهید در دل گهع ههی سریسهی ا هالتطلهب

اهود ن رد .سهخنعانی اشهیر اهی گفتمهین دموکعاارهر

ا الت طلبین ایص

صهد ههی

شد اسریر ا افعاد اعیینیت سهو ر حربعال وپگعا لتی

اسالمگعایین متقیصد شوند ک صصع ا اللیت فعارسرد اس
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مسهلزین پهس ا

( .)wikas, 2007: 4امهی

ای گذش

یر سیل ،این امردهی ونهدان ازقه نریفتنهد یهی در لهد انتظهیر اعیهین

سهو ر نبود .در د سیل نخس

لهوم

اشیر اسد ،ارن ایاستین  2000اهی ،2001

سوری ای انبر دموکعاسییواهین ادریجی موااه شهد که اوسهط اعیینهیت
گع هی سریسی سهو ر صمدای حربعال ملیگعا ر ا ر شد ک اهد از

صنهوان

«اهیر دمش » نیمگذار شد .در د ژن  2000یهنی پرر ا معگ لیفن اسد ،مرشهل
کرلو 1،ر نیم نگیر فهیل ایمه مدنی نشستی اهی لوهور نویسهندگین ،فههی ن
هنعمندان اعارب داد ک منجع ا شهلگرع کمرت هی انقالب ایمه مدنی شد که
ارینر دمش » شهد که اکنهون مهمتهعین هسهت اپو یسهرون

استعسی «اهیر دمش

سهو ر اعاندا را اشهرل میدهد (.)wikas, 2007: 4
نخسترن ارینر ا ک اوسط این اعیهین منتشهع شهد« ،ارینره  »99اهود که در
سپتیمبع  ،2000در ر نیم احزریت ویپ حندن منتشهع شهد .ایهن ارینره اوسهط 99
متفهههع ،مخههیحف فهههیل سهههو ر ایمه ه مههدنی سههور اموههی شههد .مهمتههعین
یواست هی ننهی ا د ح

صبیرت اود ا  .1 :پییین دادن اه لهومه نظهیمی که ا

سیل  1936اعقعارشهد اهود .2 .امنره
لهوم

اعا ن اد هی صمومی .4 .ن اد معدم ا قوانرن مزد دکنند در لرهیت
ااتمیصی

(2006

 .(NPR,اعیین سهو ر در دانوی  ،2001د مرن ارینر یود

ای نیم « ارینر  »1000را ای ازژریای ا معااب ارشهتع ا ارینره  99منتشهع کهعد .ایهن
ارینر اوسط  1000سور حربعال سهو ر اموی شد .در این ارینر اعیین سههو ر
یواستیر ایسرس لزب مستقل ای ر یهعد حربعال ملی اعا اپو یسرون سهو ر اهی
صنوان «انبر لح ااتمیصی» شد .امویکنندگین این ارینر  ،اقیضهیهی دیگهع اهی
گفتمین مزوری

دموکعاارر نرز مطعت کعدند ک صبیراند ا  :ن اد هی سریسی،

اعقعار افهرر قوا ایجید نهیدین سی

نظیمی وندلزای رقیاتی اعا گهعدس

قدرت در ایمه سوری  .در این ارینر  ،قینون ارلزای مزهد دی ههی شهدید
اصمیل شد اع ایمه مدنی مزهوم شد اع هش

نهت متمعکز اود ک صبیراند ا :

 .1حغو قینون ض اضطعار (لهوم نظیمی) .2 .ن اد هی سریسهی گسهتعد .3 .

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

فعد

نهدانرین سریسهی .3 .اوهمرنههی اهد
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ن اد مطبوصیت .4 .اد ین ااعا قینون انتخیایت دموکعاارر .5 .نظهیم قوهییی
مستقل .6 .لقوق اقتصید اعا هم شهع ندان .7 .ای نگع در ابه اعقهییهوا
ملی (گع هی ا الزاب ااست ا لهوم
صلر

ابهر

لهوم

در مجلس سهوری ) .7 .پییهین دادن اه

نین ).(NPR, 2006
اشیر اسد در قبیل این ارینر هی دموکعاارهر ا هالتطلبینه

لد انتظیر اعیین ا الت طلب پیس مثب

نداد .لهوم

در

اشیر اسهد ،لهزب اهی

ایسرس سهو رهی ای صنوان«انبر لح ااتمیصی» را غرعقینونی اصهالم کهعد .صهدم
ازق کیمل ا اللیت سریسی اصالمی اشهیر اسهد اه ازهعان مشهع صر
لهوم

انجیمرد؛ حذا این اعیین ا سم

سریسهی

انتقید اشهرل اپو یسرون سوق ییفه .

ونرن ییفت هی ازقر  ،در وهیرووب مدل سرهلی ازعان یهنی صوامل ریشه دار
سییتیر ازعان اهوین نشین هی ازعان ،دق میکند.
در پیس ا صملهعد لهوم

اشیر اسد ،اعیهین سههو ر ،نیامرهد نشهد اه

د یلی همچون ای اودن هزین صمل سریسی نیشی ا مبهیر غرعمسهیحم نمرهز اهی
سییتیر متصلب قدرت سریسی ییطع ال سعکوب انبر اسالمگعایین ایهوانی
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در لمی در ده  1990 1980امرد ار ا ازق اههداف در نینهد  ،اه مبهیر
مسیحم نمرز یود ادام داد یویشتندار سریسی را ا کیر اس  .در ایهن راسهتی
اود ک گعدهمیییهی سریسی مزفلی شهل گعفتند .پرشرن این گعدهمیییههی اه
شهل گرع کمرت هی انقال ب ایمهه مهدنی اه رهبهع مرشهل کرلهو (ر شهنفهع
مسرزی سور ) اقهدام ریهیض سهرف ،صوهو سههو ر حربهعال پیرحمهین اهعا
اعگزار نشس

گعدهمیییهی سریسی ای هدف اعقهعار ارابهیط اهرن اصوهی اعییسهت ا طبقه
متوسط ادید (ر شنفهعان ،مهلمین ،اسیارد ،دانشهجویین ،مهندسهین ،لقوقهدانین
فهی ن مدنی سریسی) ای اود هی شهع در شهعستینهی اسهتمعار ییفه
قیال اواهی ایفی کعد

(2005

نقهر

 .)Blanford,در اکنر ا انسداد رسین ا در لهومه

اشیر اسد ،سهو رهی ا رسین هی پین صعای ا
مزتوا انتقید
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صمومی ای لوور سهو رهی در ایاسهتین  2000اعمهیگهعدد .ایهن

یژ شهبه احجزیهع اهعا انتشهیر

دموکعاارر ننهی استفید کهعد ( .)Smith, 2006شهیید مههماهعین

نیعین منیظع  ،منیظع امیل ا ایسی اعا گف
ای سیل  2005ادام ییف

گو دموکعاارر اود ،این منیظع

(.)Washington Post, 2005

«ارینر  2005دمش » ا مثیا نخسترن پل نی فهع  -ایهدژوحودیر سههو رهی
ای اسالمگعایین :این ارینر ا نواه یهود ،نخسهترن اهالس اهعا گسهتعس صع ه
مخیحف

ای لهوم

ا سطح ر شنفهع ا سطح اود هی ای استفید ا نفوذ اعیهین

اسالمگعا ایواناحمسلمرن اود .ا صبیرای دیگع ،اه مثیاه نخسهترن اهالس اهعا
پل نی نزدیهی ادن ر شنفهع

ادن ااتمیصی اود هی اود ک ا سهیل 2005

شع م شد در  2011ا یرزس گستعد اعا ا هاللیت انجیمرهد (

Spolar, 2006:

 .)29گع هی اموی کنند این ارینر صبهیرت اودنهد ا  :ااتمهیم دموکعاارهر ملهی
صعای ،اازید دموکعاارر کعد  ،کمرت هی ایمه مدنی ،ابه دموکعاارر کعد
انبر نیند کعد  .مهمتعین مفید یواست هی در این ارینره صبهیرت اودنهد ا .1 :
دادن نسرب ارد ا کشور ا لهوم

نسب
لهوم

اقتدارگعا سوری  .2 .اأسهرس یهر

دموکعاارر ملی ا صنوان شرو ا اسیسی اه

اعاسیئ گف

اغررهع ا هالت سریسهی

گو در متقیال .3 .اومرن ن اد افعاد ،گهع ههی اقلره ههی

ملی اعا ارین دیدگی ههی یهویر .5 .یهیفتن را للهی دموکعاارهر اهعا مسهئل
کعدستین در سوری

اهلر قینون ض اضطعار

حغو قینون شمیر ( 49اصدام اصوی ایواناحمسلمرن).

 .7اشهرل گعدهمیییهی هرئ هییی اعا سی میندهی ندگی ااتمیصی ،سریسی
فعهنگی سور هی .8 .انتخیایت همگینی صمومی یر مجم ادید اهعا نوشهتن
اسیسنیم ا ادید (.)Spolar, 2006: 25
پس ا ارینر  2005دمش  ،ارینر ارع ت-دمش  2006یدر شهد .ایهن ارینره
د مرن ارینر ا اود ک در نن ا یطوط قعمز لهوم
سوری را ا اید انتقید گعف  .ا حزی
پع ند قتل رفر لعیع

فشیرهی ای

صبور شد سریسه

حبنهینی

مینی ،ایهن ارینره در اعیهین رسهردگی اه
منطق ا

ارناحمللهی ارد اهع اشهیر

اسد منتشع شد ( .)wikas, 2007: 15این ارینر اهی امعکهز اهع التهعام اه لیکمره
استقالل سوری

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

ضمین

لقوق اعااهع امهیم شههع ندان کهعد سهوری .6 .

حبنین ،ااعا قینون اسیسی ا هول لقهوق اشهع شههع ند ،

203

اعقعار لهوم

دموکعاارر مزهوم کعدن اع ر سریسی لمییه

پع ند قتل نخس

یع پرشرن حبنین ،رفره لعیهع انظهرم شهد اهود ( هیحزی،

 .)55:1391پیس لهوم
ای داش

در قبیل د ارینر یهید شهد  ،انهد سهعی اهود که اه

مزیکم سعان گع هی مخیحف اوسهط لهومه

لدت امنر

ا اعرسهی

اه ااههیم اوههرف

ملی همهیر ننهی ای صنی ع یهیرای منجهع شهد

 .) 11مرشل کرلو انور احبونی ا افعاد اعاست ای داشه

( Wikas, 2007:

شهد اودنهد .گهع ههی

اپو یسرون ا دسیمبع  ،2007مجدد یود را سی مین دهی کعدنهد اهی نهیم «اصالمره
دمش اعا اغررع دموکعاارر ملهی» 1اه

هزن سریسه

ای گشهتند (

CBC News,

.)2006
بحران مشرودیت سیاسی به مثابه یک ت انه مه م ب رای ورود اپوزیس یون
س والر به جنگ داخلی س وریه :مهمتهعین گهع ههی اشههرل دهنهد اعیهین

سهو ر صبیراند ا  :اژتالف ملی نرع هی انقالاهی اپو یسهرون سهوری ( 2اژهتالف
ملی سوری ) ،شورا ملی سوری  3،هرئ

ارار ن اد سوری .

5

همیهنگی ملی اعا اغررع دموکعاارر

4
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1. Damascus Declaration for National Democratic Change
2. National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition For
3. Syrian National Council
4. National Coordination Committee for Democratic Change
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5. Free Syrian Army

سنخشناسی سکوالرها در بحران سوریه

در وهیرووب مدل سرهلی ازعان ،ایید گف
فعاگرع ک ا

یعانی ایمه سوری

که

قهوم ازهعان انهر دایلهی

درگرع شدگی منفهی قهدرتههی منطقه ا

گستعس ییف  ،دارا یهر صقبه اهیریخی گسهتعد اسه  .ایهن صقبه اهیریخی را
میاوان در د ازعان سرستمی مشع صر
همچون انزصیر نسبتی ای

لزب لیکم اه

هوی

یال

اع سهپهع سریسهی اصهمرمگرهع ،

فسید در لیکمر  ،هعمی مور ثی اودن لهوم  ،ابهر
لهمعانی غلط سطح نی ل مشیرک

کعد .نمرز ا ا د یهل
هی مذهبی سریسهی،

سریسی مسیحم نمرز ا اپو یسهرون سریسهی

اصم ا سهو ر اسالمگعا ،منجهع اه شههل گرهع
سریسی شد( .سعدارنری .)271 :1392 ،لزب لیکم اهه

اشهدید ازهعان مشهع صر
در سهوری اهی لهد قیاهل

اهواهی صع ه را اههع نهیدهههی مههدنی اپو یسههرون انههر کههعد ،ا ن اد صمههل
مطبوصیت گعدس ن اد اطالصیت کیس
د ر سیی

ننههی را ا مزتهوا انتقهید

اقههی

(.)King, 2009, p. 90

در اق  ،لهوم

ییندان اسد ا همهین نغهی اه یهیطع ییسهتگی کوداهییی

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

فعامنطق ا انجیمرد در ادام ازهعان ،اعیهین مخهوف اهفرهع داصهر ظههور
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لهوم  ،ا یرسو ا ازعان مشع صر

در شهل «ایسرسی میهو » ا لره

صملهعد ضهرف در شییص هی سریسی ،ااتمیصی اقتصید ا یژ در ارابیط اهی
اپو یسرون سنی مذهبهی ای «ازعان مشع صر

صملهعد » مواا اهود .اسهتمعار

این د انب ا ازعان هم میهو  -ایسرسی هم صملههعد

اه یهژ اهی یورد

منفی اپو یسهرون سههو ر اسهالمگعا اه ا هاللیت اقیضهیهی ا هاللی اهی
ر سهی مسیحم نمرز ،منجع ا رنجر ییطع شدید ارگینگی ایمه سور اصم
ا اخر صظرمی ا ادن ااتمیصی سنی مذهب کعد صعب ادنه ر شهنفهع ا
لهوم

ییندان اسد شهد .ایهن د ازهعان ،اه مثیاه ناهر یهع ییکسهتع اهعا

اپو سرون اصم ا سهو ر اسالمگعا صمل کعدند دنبهیل فع هتی اهعا اهع
ظهور در شهل رادیهیل اودند ک ای قهوم اههیر صعاهی در  ،2011فهعاهم شهد (در
اجلی ازعان در مدل سرهلی ازعان) ازعان مشع صر  ،للق

راستی موحف اع

ااصیل مشتع امیم گع هی اعیینیت اپو یسرونی اصم ا سهو ر اسهالمگعا در
پروستن ا اصتعاضیت سریسی ا سیل  2011ا این سو اود.
ای قوم انقالب اونس ،سوری یهی ا نخسترن کشورهییی اود ک اه سهم
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اصتعاض سریسی اعا اغررع رف  .ازعان سوری در شهع مع
وند دانر نمو صلر لهوم
ننهی اوسط لهوم

در  15میرئ  2011نغی شد ک ا ای داش

سهعی

منجع شد .اعیین سهو ر ،نخسترن نغی گع اقهدام کننهد اه

اصتعاض سریسی اود ،امی نهت ایحب نن که ایهن اعیهین در ادامه ر س مبهیر اای
سریسی پرشرن ،ا ر س مسیحم نمرز اعا طعت مطیحبیت سریسی استفید کهعد .امهی
لهوم

اشیر اسد در یر اقدام اواره نیپهذیع ،اصتهعاض سریسهی مسهیحم نمرهز

سهو رهی در درصی را ای سعکوب اهواب داد

اه نهوصی مزهع ازهعان شهد

( ارصین .)34 :1394 ،در وهیرووب مدل سرهلی ازعان ،ایید گفه
نخسترن نشین هی ازعان ،لهوم
مخیحفین سعکوب شد

مهیاوانسه

که اهی اهع

اهی کنتهعل ا ضهیم دحجهویی ا

اراژ مشوق هی طعتهییی اعا ا هاللیت ،ا گسهتعس

ازعان الوگرع کند ،امی این لی ل نشد ا د یل دیگهع -که یواههد نمهد-
ازعان ا سم
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درصی ای شهیرنویسی

انر دایلی مسلزین سوق ییف .

در اق  ،لهوم

اشیر اسد ای اقدام صجو ن در سهعکوب لعکه

اصتعاضهی

سهههو رهی ،یههر یطههی ابههعان نیپههذیع اسههتعااژیر را معاهههب شههد .مهمتههعین
استد لهی در القی استعااژیر ا این یطی اقهدام لهومه
انیسب ارن نوم منر یهنی کنر مسیحم
سعی

نمرز اعا ا اللیت سریسی ای سهعکوب

هم اینب  .2 .ایاواهی ا ااهید منطق ا

منطق ا

صبیرانهد ا  .1 :صهدم

اشیص ییاند ازعان در سهطح

اثعات ا شدت منفی مشع صرتی این سعکوب اعا لهوم

ملی ،منطق ا

در سطوت

اههینی .3 .صهدم یویشهتندار سریسهی نیدیهد گهعفتن صقبه

ریشه دار ازههعان مشههع صر

لهومه

سببسی اوار پذیع مشیرک

در نههزد سهههو رهی سههییع مخیحفههین که

مسلزین اپو یسهرون سههو ر در ازهعان سهوری

شد .4 .صدم امهین اهع اعدار ا ایتالفهیت سریسهی ایهدژوحودیر سههو رهی
اسالمگعایین شهلگرع ابه فعاگرع ا مخیحفین.
ایثرع شهیف قومی -اینی اع انزعاف اپو یسهرون سههو ر اه انهر دایلهی:
یهههی ا مهمتههعین وههیحرهههی پههررر

دموکعاسههی ازههزب در کشههورهی

یی رمرین ا امل سوری  ،اود استمعار ازعان هوی
مذهبی اس  .در سوری نرز ،نبود هوی

شهیفههی قهومی

ملی قو یی «می ملهی فعاگرهع» ،در کنهیر

ایص

شد اس

ک استع دموکعاارر یی «می مدنی» اعا رقیا ههی دموکعاارهر

اززب در ذیل قواصد ای

دموکعاارر یی «قیصد لدت در صرن کثعت» فهعاهم

نشود .انیاعاین در ونرن استع  ،در ارن طرف هی اشهرل دهند اعیین سهو ر -
ای اود اهداف انریدهی فههع مشهتع  -یهر اژهتالف سهی مین فعاگرهع در
پرشبعد اهداف یود شهل نگعف
شد

یی اژتالفهی شهل گعفت اه سهعص

اوههرف

فع پیشرد .نترجه نههییی ایهن ضههر  ،صهدم اصتمهید ادنه ااتمهیصی اه

اعیینیت دموکعاارر سهو ر ظهور غیحب شدن اعیینیت اهفرهع اهع سهوری
ای اهع اعدار شدید ا اود هی نیراضی مذهبی ،اقتصید
مهلهی اع ایمه سوری

سریسی اود ک ضهعا

دند.

مهمتعین شهیف قومی در اپو یسرون سهو ر ارن کعدهی صعبهی اسه

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

ریش دار نهیدین نبودن فعهنر مدنی ،لتی در اعیینیت سههو ر ر شهنفهع ،

که
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ا نوا یود ،اع اوهرف الزاب اعیین سههو ر در ازهعان سهوری مهوثع اهود
اژتالف اپو یسرون سهو ر را ای اگعایی شدید صدم اامیم در اسهتعااژ

اس

یی راهبعد ایکتررهی مبیر اای مواا سییت اس  .کعدهی ای دارا اودن  9در هد
ا امهر

کشور ،ازرگ اعین اقلر

قومی شهع ند کعدهی ابهر
مشیرک

قومی سوری مزسوب میشوند .نق
هی قومی-فعقه ا لهومه

لقوق

اسهد ،منجهع اه

کعدهی پروستن ننهی ا اصتعاضیت ا سیل  2011اه ایهن سهو شهد .ایهن
اعااهع در مقیاهل قهینون اهی

گع قومی ای مطیحبیای هچون اقیضی له ری

هدف کسب یودمختیر در منیط کعدنشرن ،اه انهبر اپو یسهرون پروسهتند
( .)Tanir, 2012کعدهی سوری ا نغی استقالل سوری ای ابهر

هی لیشهر نشهرنی

مواا اود اند.
در نغی  ،اعاسیئ سند ک کعدهی ای اژتالف ملهی اموهی کعدنهد ،ملهیگعایهی
کعد ا سو اصعاب اژتالف ملی اه رسهمر
لهوم

شهنییت شهد؛ حهذا اهع سهع شههل

نیند سوری نرز مرین د گع اواف لی ل شد .امی ایهن اازهید اوافه

استمعار نریف  ،مهمتعین د یهل نن صبهیرت اودنهد ا  :احهف) نگعانهی نیرضهییتی
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صمر الزاب سهو ر کعد ا سلط ییای الزاب سهو ر اسهالمگعا سهور اهع
اصتعاضیت؛ ب) االس صعبهی اعا ا لیشر راندن کعدهی صعایسی
انقالب؛ ج) ر ااط پنهینی اپو یسرون صعب اسالمگعا سهو ر ای د حه

اصتهعاض
اعکره

ک در دد طعد کیمل کعدهی صدم قدرتییای ننهی در اژتالف ای کعدههی اعکره
صعاق اود .در مجموم ،ییطع اله کعدههی ا سریسه
امهر  ،هوی
ایاهر

«اهعیهب» یهی صعاهیسهی

دایی ا کعدهی ،کووینهدن اصهعاب اه منهیط کعدنشهرن سهلب

ا اسریر ا کعدهی ( ارصین )18 :1394 ،سبب شد اهی کعدههی اشههالت

لزای سهو ر ا الزاب سهو ر صعب اصتمید نهنند ا سو دیگهع ،اهی در نظهع
گههعفتن یههیطعات ال ه اههیریخی لقههیرتهههی ،ا اسههتمعار پرونههدهی افقههی
همهیر اویین ای همتییین صهعب سههو ر د ر گزیهد

در منهیط کعدنشهرن،

اصالم یودمختیر کنند ا دنبیل نن اع ااهید ازعان سوری  ،افز د شود .لهوم
اشیر اسد نرز ای نگیهی ا شهیف قومی سریسی در اپو یسرون ،اهالس کهعد اهی ا
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این موضوم اهع اعدار کند ،حذا ای اصطی یودمختهیر  ،ادار ننههی را اه سهیکنین
کعدنشرن سپعد ای ا این رهگذر ،مین ا استمعار اژتالف ننهی ای اپو یسهرون سهلفی
سنی مذهب ر شنفهع حربعال و گعا صعب ابیر سنی مذهب شود.
مبیر مسلزین نعفتند .در اق میاوان گفه

احبت امیم الزاب کعد ا سم

ک سوق ییفتن اخشی ا ننههی اه صملرهیت مسهلزین  ،در اکهنر اه کهنرههی
مسلزین ابه احنصع اود« .شورا ملی کعد » ،نظیم فدراحی را اهتعین گزین اعا
اومرن نیند

سعنوش

معدم کعد در سوری میدانسه  ،یهعا در ایهن هورت

لقوق امیمی صنی ع فعق ا  ،مذهبی ملی لفن میشود

(2014

« .)Hamed,لهزب

انبر نیند کعد » ا همین نغی ا دنبیل یودمختیر نبهود الهه در پهی سهیقط
کعدن لهوم

اشیر اسد مشیرک

انیسبی اس

یواستیر شنیسییی معدم کعد ا صنوان یر قوم ا لی میننهد اصهعاب

هستند

)2013

کیمل در د حه

ادیهد اعاسهیئ نمیینهدگی
گف

 .(Carnegie,اعیالف د لزب دیگع ،این لزب ای سریس

گهو

ای اپو یسرون صعب سههو ر اسهالمگعا در

ای ردیم اسد ا شدت مخیحف

کعد

ر ییر یی مسلزین ای لهوم

اسد ،همعاهی کعد اس « .لزب اازید دموکعاارر

کعد » ای اود این ک منتقد ردیم اود ،امی ا دنبیل یودمختیر اعا کعدهی اهود.
ای صملریت مسلزین کنتعل منیط کعدنشرن شمیحی را در دس
 .)2013ای ظهور داصر لمل
اشهالت سریسی کعد ا سم

گعف

( Carnegie, B,

سلط نن اع شهع کعدنشرن کواینی ،کلر
صملریت مسلزین هوی

مهعدم

انرید قومی سوق ییفتند.

ش اف های سیاسی و قدرت بنیاد در اپوزیسیون س والر و تشدید بح ران:
ا حزی سریسی ،اپو یسرون سهو ر ا لر
اشیر اسد ،دارا شهیف یی اهیرض سریسی اس
صلو

نوم موض گرهع در قبهیل لهومه
ک صبیراند ا  :احف) سههو رهی

اهوی وپگعا مواف ای لهوم  ،ب) سههو رهی مخهیاحف منتقهد اهی

ر یهعد ا التطلبین

غرعانقالای ،ج) سهو رهی مخیحف ای ر یههعد انقالاهی

اعاندا ان .

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

ای ادا م ازعان ،لزب اازید ا نشوب مواود اهع اعد ای یع ج اراهر سهوری ،

اود ونرن شهیفهی سریسی در سوری ا یرسو منجع ا اوهرف شهدید
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پروندهی افقی همهیر اویین در ارن اعیینیت سهو ر شهد اسه ؛ ا سهو
دیگع ،ا اقوی

اسهریر رادیههیل اسهالمگعا

ورع شهدن اعیینهیت اهفرهع

اهفرع اع اصتعاضیت انزعاف شدید اصتعاضیت ا سم
د ر شدن لعک

اصتعاضی ا حر ای میهره

انر دایلی امیم صریر

انبشهی ا هالتطلبینه شهد .حهذا

ایدژوحود ا التطلبین سهو رهی در ونبع ایالق سریسی اهداف قهدرت انرهید
کنشگعانر ا شهدت گعفتهیر شهد
ا التطلبین

منزهعف شهد .انهیاعاین ،ایهدژوحود ظهیهعا

دموکعاارر سهو رهی اصم ا وپگعا حربعال ملیگهعا در نهزد ادنه

ااتمیصی یی اود هی ،ا مشع صر
گذشت اوهرف شد .در نهیی

افتید نفوذ ننهی در اود ههی اه معااهب ارشهتع ا
این ک شهیفهی سریسی ،ابه سهو ر سوری را

ا ااخیذ لدت راهبعد یی استعااژیر ایکترهی ایجید ابه فعاگرع در پرشهبعد
ا اللیت اصمیل فشیر اع لهوم
ای داش  .ا سو دیگع ،اعاع

اعا انجیم ا اللیت یی کنیر گرع ا قدرت
ورع گی ر یهعد صمدای مسلزین اهع سههو رهی

گعفتیر شدن این کشور در انر دایلی دییحه
منطق ا

منفهی قهدرتههی یهیرای

فعامنطق ا نرز ،این اعیین را ا نیلر افهیر صمومی دایلی ،منطق ا

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

ارناحمللی ای کیهر اف

مشع صرتی پشتربینی مواا سیی .

جریان س والر موافق با ح ومت :در ارن سهو رهی ،صلویین وه در شههل
شخصر هی سریسی سهو ر و در قیحهب صوهوی
قویتعین

فیداراعین طرف سهو ر ا لهوم

در لهزب لهیکم اهه ،

ییندان اسد اهود انهد .قعیهب اه

اافیق صلویین در سوری هموار در کنیر د ح

اهود انهد ،مهمتهعین د یهل در ایهن

ارابیط صبیراند ا  :صلو اودن ییندان اسد

ااستگی قیال اوا سییتیر لیکمر

قدرت سریسی ا یژ در پس هی لسیئ سریسی امنرتی اه صلویهین .حهذا در
ازو ت ایرع ا از صد ا مهد د ،صلویین صمدای مواف
اود اند.

م ا ذکع اس

پشتربین لهومه

که صلویهین  13در هد ا امهره

اسهد

سهوری را اشههرل

میدهند اهل اسنن ،ارر ا  70در د را شهل میدهند.
جریان س والر با روی رد اصالحی :در اعیین سهو ر ،طعفهداران ر یههعد
ا اللی را مهیاهوان صمهدای در سههو رهی وپگهعا ییفه ؛ یهعا که ا لره
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ایدژوحودیر در وپگعایی ای لهزب اهه

لهیکم ،نقطه مشهتع داشهتند« .لهزب

ملیگعا ااتمیصی سوری » ،لزای سهو ر وپگعا ملهی گهعا اسه

که در سهیل

 1932اوسط ننتوان سهد در ارع ت حبنین ایسرس شد .این لزب ا اصوهی ا حره
ابه معدمهی اغررهع ن اد اهود .اهعیالف اسهریر ا اصوهی اژهتالف فعاگرهع
سهو رهی وپگعا در هرئ
اعاندا
اس

همیهنگی ،این لزب اغررع ر یهعد ا سم

نداد همچنین ا ر یهعد ا اللی گفه

گهو اهی لهومه

انقهالب
پییبنهد

ا مدایل ییرای نظیمی در سوری ا شدت انتقید میکند .همینند اعیی

ا الزاب لیمی لهوم  ،سریس هی لزب ملیگعایی ااتمهیصی اه ایهن شهعت
اس  :اعقعار نظیم سریسهی سههو ر دموکعاارهر ،انتخیاهیت ن اد ،ن اد ارهین،
افهرر قوا ،اعااع شهع ندان ملیگعایی سور (.)Carnegie A, 2013
«کمرت ملی اعا
کمونرستی اس

لدت کمونرس هی سوری » (لهزب اراد ملهی) 1لزاهی

ک ا ر یهعد ا اللی گف

گویی دفیم میکند .قدر امرهل

رهبع لزب ،اقتصهیددان سعشهنیئ پع فسهور دانشهگی دمشه اسه
پروندهی مستزهمی ای لهوم

د ح

که دارا

سهوری اسه  .ایهن لهزب در اهو

 ،2011ا لزب ملیگعا ااتمیصی سوری (ا نتفیض ) پروسه

اهی ابهه معدمهی

نرع هی اغررع لح نمرز پروس  .ا سریس ههی لهزب در قبهیل ازهعان سهوری
می اوان ا انتقید ا مدایل نظیمی ییرای مسلح شدن اپو یسهرون اشهیر نمهود.
این گع همچنرن یواستیر گف

گو مذاکع اهی لهومه

در یصهوص نینهد

سوری نرز اود .اهداف سریسی لزب هموار لول ایجید نظیمی مهدنی ،سههو ر
دموکعاارر وعیرهد اسه  .انتخیاهیت ن اد ،ن اد ارهین ،افهرهر قهوا اعااهع
شهع ندان ا دیگع اهداف لزب ا لسیب مینید (.)Carnegie c, 2013
«لزب اازید دموکعاارر ملی» ،پس ا اصویب مید  8قهینون اسیسهی ادیهد
در سیل  2000مبنی اع مجی اودن نظیم وندلزای ای دارعکلهی سهلرم احخهعاط ثبه
1. The National Committee for the Unity of Syrian Communists (The Party of
)the Popular Will

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

اعا اغررع ن اد را اأسرس کننهد .در ا ایهل مهی  ،2012اه اژهتالف اهزرگاهع
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شد .این لهزب در پهی ایجهید ایمهه ا متمهدن اعاسهیئ صهداح  ،یهپهیروگی،
همبستگی اازید ملی اود اس  .این لزب ا طور یژ اع اهداف مهمی همچون
لیکمر

ملی استقالل سریسی فهع ا هعگون مرعاث استهمیر اأکرد دارد

مهتقد ا ا اللیت ااتمیصی ،سریسهی اقتصهید اسه  .موضه ایهن لهزب در
ازعان سوری  ،دفیم ا ر یهعد ا اللی گف

ای مدایل نظیمی

گویی مخیحف

ییرای اقدامیت مسلزین ا سو اپو یسرون اود (.)Carnegie B, 2013
گعو قعیب ا اافیق طرفهی الزاب ااست اه اعیهین سههو ر حربهعال
راس  ،ر یهعد انقالای داشت اند امی در این ارن ،میاوان ا «انهبر ایجهید د حه
سوری » ا صنوان لزب راس گعا سهو ر یید کهعد که ا ر یههعد ا هاللی
دفیم میکعد .این انبر در سپتیمبع  ،2011ا صنوان لزای کوور ا رهبع حهوا
لسرن 1،نویسند

ندانی سریسی سیا  ،در دمش شههل گعفه  .همیننهد گهع

ازرگاع مهماع امی کم انسجیماع «هرئه
دموکعاارر» ،این انبر نرز ای هدف لمیی
فهیحر
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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همهیهنگی ملهی اهعا نرع ههی اغررهع
ا مهیرضین ،امی اهی لفهن لهومه ،

یود را نغی کعد مینند گهع پرشهرن ا لمییه

همچنرن اغررع اه
منتقد سعسخ
اود اس

مدایله یهیرای

ا سو اقدامیت نظیمی مسلزین امتنهیم کهعد .ایهن انهبر

هع د گع اقتدارگعایین (مقیمیت د حتی) شب نظیمرهین مههیرض

(.)International Crisis Group, 2013: 5-6

جریان س والر با روی رد انقالبی« :شورا ملهی سهوری » نخسهترن اشههل
اژتالفی اپو یسرون ای مشی انقالای اود ک در سیل  2011در استینبول اعکر اشهرل
شد .این شورا متشهل ا کمرت هی همیهنگی مزلی ،اقلر هی مذهبی مسهرزی
نشور  ،سهو رهی حربهعال ملهیگهعا اهوهی وپگهعا ،الهزاب سههو ر کهعد،
اسالمگعایین ایوانی ارار ن اد اود .این شورا صمدای ا مخیحفهین ابهرهد

نرهز

شخصر هی مخیحف لیضع در کشور اشهرل شد .اهداف اصالمی شورا ملهی ا
ر د ا مبیر در سیل  2011صبیرت اود ا  :سیقط کعدن لهومه

یینهدان اسهد،

متزد کعدن دیگع گع هی مخهیحف طعفهدار انقهالب مسهیحم نمرهز ،ضهع رت
1. Louay Hussein

لقهوق اشهع ،اسهتقالل دسهتگی قوهییی ،ن اد مطبوصهیت ،دموکعاسهی

رصیی

اهثعگعایی (اینسرز قیسمرین.)117-116:1392 ،
ا همین هفت هی نغهی ین ،شهورا ملهی دوهیر شههیفههی سریسهی شهد.
صال اع شهیف قومی ،شهیف سریسی یی اقیال د ر یهعد نظهیمی ا هالتطلبهی
نرز در اوهرف اعیین سهو ر موثع اود .ورهع شهدن طرهف نظهیمی یهنهی گهع
«ارار ن اد» اع شورا ملی ،سبب شد اهی شهورا ملهی سههو رهی اه اهی یگع
سریسی غرعمؤثع ابدیل شود .صال اع این ،همگعایی ارشتع ارن نظیمرهین اراهر ن اد
اندر هی اسالمی ایوانی نرز ا انز ا ارشهتع سههو رهی وه
شورا ملی انجیمرد شورا را ا سهم
پروند اداصی کنند اندر
مشع صر

راسه

در

نشهوب انهر دایلهی کشهیند .ونهرن

رادیهیحرسم نظیمی مبیر اای اهود؛ حهذا اه سهلب

ارناحمللی کیهر پشتربینی ارناحمللی ا شورا انجیمرد.

«ارار ن اد سوری » ا صنوان الد نظهیمی شهورا ملهی اسه

که در یهر

گعدهمییی گع ههی مسهلح سهور در ننتیحرهی اعکره در دسهیمبع  2012شههل
گعف  ،وهع شییص نن سعار

دنعال سلرم ادریس اود ( .)Carnegie, 2013ایهد

افهع گعدهمییی ننتیحری این اود ک د ح هی ییرای لیمی شورس ،ا یهرسهو ا
ا سو دیگهع ،گهع ههی مسهلح یودمختهیر یهودگعدان در سهوری ازه
فعمیندهی دنعال ادریس کنتعل سریسی درنیند.
ویحر دیگع شورا ملی نیشهی ا شههیف فههع  -راهبهعد اهرن رهبهعان
سهو ر اود .اکثع رهبعان مهیرض مرین ر مینند مهیذ احخطرهب ،اه اشههرل د حتهی
انتقیحی ا صنوان اازار نگهدارند سییتیر لهومتی پرشگرع ا نشوب اعا انتقهیل
ا لهوم

دموکعاارر اأکرد داشتند ،حی در مقیال ،نخسه

هرتو اصوی شورا ملی سوری اع شهلگرع د حه
لذفی نسب

ا نخبگهین لهیکم در لهومه

شهیفهی

اگعاییهی در نی ییدشد  ،در نشس

موقه

یهع پرشهرن غسهین
ااخهیذ ر یههعد

اسهد اهی ر داشهتند .در اکهنر اه
وهیرر

یود در د ل قطع،

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

طعی سی مین ارار ن اد ،پول ،اسلرزیت نمو س در ایتریر شورشرین قعاردهنهد

شورا ملی مخیحفین ،رژرس ادید ا نیم اعج هبعا را انتخهیب کهعد انهدکی
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اهد« اژتالف ملی» در نوامبع  2012ای شورا ملی را گعف

که رییسه

نن اه

صهد مهیذ احخطرب یهی ا رهبعان ایواناحمسلمرن اود ،سپعد شد .اژهتالف ملهی،
د ح

موق

را شهل داد ای اییگزین لهوم

«اژتالف ملی» ا دنبیل همیهنرسی
اازید ننهی اود ای لهوم

فهلی سوری ایشد.
اسرج صنی ع سریسی مهیرض سهوری

ادید را اییگزین لهوم

اسد سهی د .اژهتالف ملهی

در دد اود ا طعی مشع صر ییای ارناحمللی ،افهیر صمومی ارناحمللی ،منطقه ا
دایلی را ای یهود همهعا سهی د ( .)Sofer, & Shafroth, 2013: 3حهی ایهن اژهتالف
ایکنون ا دحرل صدم مشع صر

ا سو گع هی مهیرض دایلی ،موف ا ازقه

اهداف اصالمی یود نشد اس  .اژتالف ملی ایکنون اوانییی مزد د در مهدیعی
یی کنتعل گع هی ایشمیر مخیحف شورا غرعنظیمی سوری ا یود اه نمهییر
گذاشت اس

(.)Lang and et.al, 2014

اژتالف ملی نرز همینند شورا ملی سوری  ،دویر شهیفهی قومی ،مذهبی
ایدژوحودیر شد .مهمتعین گع هی اشهرل دهند نن صبیراند ا  :ایواناحمسلمرن،
اژتالف سور هی سهو ر دموکعاارر یی اژهتالف سهور نرع ههی سههو ر
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

دموکعاارر ،اصالمر دمش  ،لزب یل دموکعاارر سوری  ،شورا صهیحی انقهالب
سوری  ،سی مین دموکعاارر نشور  ،مجم اعکمنهی سوری  ،انبر دموکعاارهر
اعکمنی سوری  ،ابه ملی اعکمنی سوری  ،کمرته ههی همهیهنگی مزلهی سهوری ،
شورا صیحی نظیمی ار هی اعکمنی سوری .
یهی ا موحف هی یی صوامل موثع اهع شههیف سریسهی در اژهتالف ملهی سهوری ،
شهل گرع ایتالف ارن اژهتالف ملهی د حه
اشهرل شد ،حی ر ااط مرین د ح

موقه

موقه

اهود که در مهیرئ 2013

اژهتالف ملهی همهوار متزحهزل اهود.

مهماعین مشهل اعین موضوم در ن اپو یسرون سهو ر ،اود ایاصتمید مرهین
ننهی اود .اعیی ا اصوی د ح

موق  ،ا یژ ننههییی که اوسهط قطهع پشهتربینی

میشدند ،ای گع هی ا رهبعان اژتالف ملی که ازه
اودند ،در رقیا

سریسی اود

لمییه

صعاسهتین سههود

انی م اع سع قدرت داشتند .در ااالئ دنهو  2که

در سیل  2014اعگزار شد ،منب دیگع اعا شهیف در در ن اپو یسهرون سریسهی
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سهو ر سوری شهل گعف  .گع هی ا مخیحفهین ،شهعک
لح دنو را متهم ا سی س ای لهومه

کننهدگین در مهذاکعات

سهوری سهییتند ایهن د دسهتگی مرهین

اصوی لیمی مخیحف ااالئ دنهو مهینی اافهیق افتهید که ایمهه اهرناحمللهی
یواستیر لدت اپو یسرون اود ( .)Lang and et.al, 2014صدم لوور مستمع اژهتالف
ملی در سوری  ،االس اعا اازید ای یگعان مزلی مخیحف لهوم
مواا سیی  ،اخشی ا این موضوم ا افعقه

را ای پرچرهدگی

ونددسهتگی اهرر ا انهدا در

منیط ن اد ای میگعدد.
اپوزیسیون س والر چپ از روی رد اص ال طلبان ه ت ا انقالب ی« :کمرته

همیهنگی ملی اعا نرع هی اغررع دموکعاارر» 1یی «هرئه
اغررع دموکعاارر» 2ا صنوان مهمتهعین اژهتالف وه
صبداحهظرم ای اژتالف  13لهزب سریسهی وه

همهیهنگی ملهی اهعا

سههو ر اه رهبهع لسهن

سههو ر در سهیل  2011در دمشه

اشهرل شد .کمرت همیهنگی ملی ا وندین لزب و گعا اشهرل شد اسه
صبیراند ا  :لزب کیرگعان انقالای صعب ،انبر سوسریحرس
کمونرس  ،اازیدی سوسریحرس

میرکسرس  ،ای هم اهعا سهوری
لزب اازید سور  .در اقه ،

قعیب ا اافیق اصوی این اژتالف را سهو رهی و

اشهرل میدهند.

لیکم سوسریحرستی اس  ،حهذا ایهن اعیهین ااتهدا

مسیحم نمرز را ااخیذ کعد ارن کمرت همیهنگی اژهتالف

ملی در ارابیط ای راهبعد مبیر اای ،شهیف ایتالف نظع سریسهی اهد ر
اعیی ا فهی ن اپو یسرون ،کمرت همیهنگی را ا لمیی

ا لهومه

داد.

اشهیر اسهد

متهم کعدند .ا طور کلی ،ارابیط کمرت همیهنگی ای دیگهع گهع ههی اپو یسهرون
سریسی سوری ضهرف اهود« .کمرسهرون صمهومی انقهالب سهوری »« 3،کمرته ههی
1. National Coordination Committee for the Forces of Democratic Change
2. National Coordination Body for Democratic Change

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

ن اد دموکعاارر ،لزب دموکعاارر یل سوری

ر یهعد ا التطلبین

صعای ،لزب کهیرگع

صعای دموکعاارر ،لزب سوسریل دموکعات اهه

صعای ،لزب اازید دموکعاارر ملی ،مجم و

ا ننجی ک انرین لزب اه

که
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همیهنگی مزلی سوری » 1یی «شورا صیحی انقالب سوری » 2ای این کمرت اه یهیطع
گهویی اهی لهومه

ر یهعد مسیحم نمرز گف

کعدنهد ا ر یههعد

مخیحفه

انقالای دفیم کعدند .در سپتیمبع  ،2012شورا ملی سوری مجهددا اصهالم کهعد که
ا رغم پعاکندگی اصوی یود ،هعگز ا کمرته همهیهنگی ملهی نخواههد پروسه .
کمرت همیهنگی ملی اهعیالف اژهتالف ملهی سهوری ا مدایله نظهیمی یهیرای
سریسهی یهیرای اه

استقبیل نهعد ،امی لمییه

یهژ لمییه

شهورا صهعب را

پذیعف .
در سههپتیمبع  ،2012کمرتهه همههیهنگی اهه شهههل غرههع منتظههع ا  ،ا مشههی
مسیحم نمرز ا ر یهعد انقالاهی ،اغررهع موضه داد در  23سهتیمبع  ،2012اهعا
نخسترنایر ارار ن اد را ا صنوان شیی نظیمی اپو یسرون ا رسمر
این اقدام نشیندهند پذیعس مشی انقالای اعا سیقط کعدن لهومه

شنیی

که

اسهد اهود.

مهمتعین د یل در ارابیط ای اغررع ر یهعد کمرت همهیهنگی صبیرانهد ا  :فشهیرهی
ارد ا سو اصوی دایلی اژتالف ،فشیرهی ویحرهی شدید سریسی ا نیلره
اپو یسههرون سههو ر ،صههدم مشههع صر
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

مشع صر

در مزیفههل اههرناحمللههی ،اوهههرف شههدید

دایلی نیامرد ا سو لهوم

اعا ازق اههداف ا هالتطلبینه .

انشهیب اعیی الزاب ،کمرت همیهنگی را اعا اغررع ر یهعد اه نفه انقالاهی یهی
اعاندا ان از

فشیر قعارداد ،در این ارابیط میاوان ا انشههیب «لهزب کهیرگعان

انقالای صعب» ا صنوان لزب سهو ر وپگعا اشیر کهعد (
.)International Peace, 2012
«اازیدی سوسریحرسه
وپگعایی اس
ا سم

Carnegie Endowment for

صعاهی دموکعاارهر» 3نرهز ا دیگهع الهزاب سههو ر

ک ا ر یهعد ا اللی گف

گویی در سیلهی نغهی ین ازهعان

ر یهعد انقالای سوق ییف  .این لزب در سیل  ،1964اهی اازهید ونهدین

انبر ملیگعا نی ع ای هدف ایجید اازید پینصعب اشهرل شد .ایهن لهزب در
د ژن  2011ا صووی

هرئ

همیهنگی ملی درنمد لسهن صبهداحهظرم دارعکهل
1. Local Coordination Committees of Syria
2. Supreme Council of the Syrian Revolution
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3. The Democratic Arab Socialist Union

این لزب ا سم
لزب ضمن مخیحف

همیهنر کنند هرئ

مدیعی

ای مدایله نظهیمی یهیرای مسهلح شهدن اپو یسهرون ،اهی

نوامبع ،2011یهنی ای پرر ا اصمیل یشون
گف

گو مذاکع ای د ح

کعدن لهوم

همیهنگی ملی منصوب شد .این
صلره شورشهرین ،یواسهتیر

لهومه

ر یهعد انقالاهی سهیقط

اود؛ امی پس ا نن ا سم

اسد ،اغررع موض داد (.)Carnegie B, 2012

 .3شکافهای ایدئولوژیک
ا لر

ایدژوحودیر ،د شهیف در در ن اپو یسرون سوری

اژتالف فعاگرع اپو یسهرون در نهییه

مهین ا

اود دارد ک مین ا

لهدت راهبهعد

اهیکترهی در

اپو یسرون شد اس  .پریمد نهییی این ضههر  ،گعفتهیر شهدن سهوری در انهر
دایلی امیم صریر سوق ییفتن د ح
د ح

سوری ا د حه

اسهریر شههنند

التمهی

فع پیشرد در نیند اس  .ایهن د شههیف ایهدژوحودیر صبیرانهد ا  :احهف)

شهههیف ایههدژوحودیر اههرن اپو یسههرونی اسههالمگعایین سهههو رهی ،ب) شهههیف
ایدژوحودیر در ن اپو یسرون سهو ر ارن و گعایین نی هع

سوسریحرسهتی اهی

راس گعایین ملیگعا حربعال.
لل نشدنی اسالمگعایین سهو رهی اس  .این شهیف همینگون ک در مطیحهب
قبل ذیل گفتیر معاوط ا ارینر دمشه نرهز اشهیر شهد ،همهوار مرهین اپو یسهرون
سریسی سوری

اود داشت اس  .ا یرسو اسالمگعایین مخیحف اشهیر ا اشههرل

لهومتی اسالمی ک اع مبنی اهیحرم اسالم ادار شود هزب

مهیکننهد؛ ا سهو

دیگع اعیین سهو ر سوری در پی اشهرل د حتی سهو ر اسه  .اسهالمگعایهین ا
اسیئ نظیم اقتصید  ،ااتمیصی سریسی مدنظع اعیین سهو ر را نمهیپسهندند
ایرهی صدم سی گیر یود را ای ر یهعد نگی سهو رهی اصالم کعد اند.
ننچ در سوری در ارن مخیحفین اعیین دارد ،ادال ارن د ایدژوحود سریسی
اس

ک دارا ریش هی ایریخی صمرقی اس  .ننچ در این اهرن اهمره

دارد ،این اس

اسیسهی

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

صیمل دیگع ک مین همگعایی مخیحفین د ح

سوری میشود ،شهیف صمره

ک شهیف ارن گع هی غعبمزور ضدغعب مزور ا یرسو

شهیف اسالمگعایین سهو رهی ا سو دیگع ،اع ر

هم قعارمهیگرعنهد یهر
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شهیف متعاکم را ایجید می کنند .ننچ از

صنوان اعیهین غهعبمزهور ا نن نهیم

اعد شد ،سهو ریسم را ای یود لمل مهیکنهد اعیهین ضهدغعب مزهور نرهز
اعاسههیئ اسههالم در سههوری لوههور دارد ایههن امههع اهههیرض اههرن د گههع را
اررا پرر صمر اع میکند .در اق این د شهیف ک اع ر

هم ایرشد اند ،منجهع

ا فهیل شدن ارر ا پرر این شهیفهی در ایمه سوری شد اس  .شههیفههییی
ک در سوری

مینی در لیح

انفهیل ییموشی اود اند ،اکنهون اه شههیفههییی

فهیل در سپهع سریسی ابدیلشد اند (.)Friedman, 2014
نتیجهگیری
در این پژ هر ،االس شد ای ر یهعد متفی ت اهی فی هل گرهع ا امعکزههی
موضوصی سییع ازقر هی -ک صمدای ا نقر اعیینیت اهفرع پعدایت اند -نقهر
اییگی اپو یسرون سهو ر در ازهعان سهوری  ،ابرهرن شهود .اهی کیراسه

مهدل

سرهلی ازعان وهیر موحف نن (مشهتمل اهع صوامهل سهییتیر اهیریخی ،اههوین
ازعان ،اع

ازعان کشمهر مسلزین ) ،االس شد ک ا پعسر ازقر مبنیاهع
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وعایی انزعاف اپو یسرون سهو ر ا اهداف راهبعدهی ا هالتطلبینه پهرر ا
اهیر صعای ر هی نخسترن نغهی ازهعان انزهعاف نن اه سهم

مسلزین  ،پیس داد شود .ای ااخیذ یر ر یهعد اق ارنین  ،ییفت کلهی ایهن ازقره
نن اس

ک در نسرب شنیسی ازعان سوری  ،نمهیاهوان یهر طهعف را مقصهع

طعف دیگع را مبعا ا هعگون صرب نقص کیستی دانس  .در اق این ازهعان،
پریمد نیشهربییی سریسی یطیهی استعااژیر ایکترهی هع د طعف ا یرسهو
صقب ایریخی ا ریش هی نیرضییتیهی ریشه دار سریسهی ااتمهیصی قهومی-
مذهبی در د ر لهوم

ییندان اسد ا سو دیگع اود.

یهی ا مهمتعین ییفت هی این ازقر نن اود ک اعیین سهو ر پس ا
اهیر صعای ،ا یهبیر
کعدن لهوم

اد ن مقدم ا سم

قوم

ر ییر یی ای لهوم  ،ای هدف سیقط

سوق نریف  .در وهیرووب مدل سرهلی ازعان ،این نترج لی هل

شد ک انزعاف صملهعد سهو رهی ا ا التطلبی ا سهم
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کهنرههی

ر یهیر یی ،ا یهر

ا ی نیشی ا نیرضییتیهی ریش دار سریسی ااتمیصی ننهی ا لهوم

ا یهیطع

نیپیسخگویی در قبیل یواست هی مبیر ات مسهیحم نمرهز سهعکواگع اهود .در
اق  ،اگع لهوم

ا ادریج ا ا اللیت دس

سهو ر ایجید میکعد ،اهرد اود ک پس ا
ر ییر یی ای ردیم لعک

مهی د امرهد ار در اعیینهیت

قوم اهیر صعای ،ای این شدت ا سهم

کنند یی لداقل ،ایافی ت ایقی میمیندنهد .ا همه اهداع

این ک سعکوب یواست هی شهیرهی ا التطلبین سههو رهی در درصهی در نغهی
لعک هی اصتعاضی در سوری ا مثیا مهمتعین یطی استعااژیر اسد ،اه مثیاه
کیایحرز ر اعا شهل ر شدن نفعتهی یواست هی سعکوب شد ا التطلبینه
ننین یی نیرضییتیهی یفت ننین صمل کعد.
در نغی  ،ا اپو یسرون سهو ر ا ییطع اههداف دموکعاارهر نگهعسههی
متعقرین  ،انتظیر میرف

ک رهبع مسرع اصتعاضیت را ا صهد گعفت

لهوم

را

نیگزیع ا پذیعس ا اللیت گعدس قهدرت سهی د ،امهی ونهرن انتظهیر اه اهیر
ننشس
را ا سم

اعیینیت اهفرع احنصع

داصر ،مرداندار اصتعاضیت شهدند کشهور

انر دایلی امیم صریر سوق دادند .در ازهو ت سهوری  ،اپو یسهرون

سهو ر نتوانس

ا نقرنفعینی مثب

اعیوردار ایشد ا اییگی اسهریر ضههرف

اعیوردار اود اس  .در این ارابیط ،مهمتعین د یلی ک مطعت شد صبهیرت اودنهد
شهیفهی سریسی راهبعد

ایکترهی انشهیب سهو رهی ا س مشی مبهیر اای

ا هالتطلبههی ،انقالاههی مشههی در نوسههین اهرن د مشههی ییدشههد  ،شهههیفهههی
ایدژوحودیر ارن سهو رهی وپگعا صمهدای نی هع

راسه گعایهین حربهعال

ملیگعا د یلی ا این دس  .در مجموم ،ا دحرل ورعگی نظیمیگعایهین اراهر
ن اد اع اپو یسرون سهو ر انزعاف اخر صمد ا ا این اپو یسهرون اه سهم
رادیهیحرسم یشن غلب اعیهین اهفرهع اهع ازهو ت سهوری  ،اه طهور کلهی،
اپو یسرون ای صدم مشع صر
ونرن استع  ،د ح

سریسی دایلی ،منطق ا

ایمه سوری ا یر ضهر

ادام این ضهر  ،ممهن اس

ارناحمللی مواا شهد .در
اسریر شهنند گعفتیر شهد

در نیند ن وندان د ر ،ایهن کشهور را اه اجزیه

اپوزیسیون سکوالر و بحران سوریه  خلیلاهلل سردارنیا و رضا آز

ا  :شهههیفهههی قههومی -اههینی در اپو یسههرون سهههو ر اههرن کعدهههی اصههعاب،

کیمل کشیند.
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