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انیرانیایبراهیسورانقالبیهادرس

 «جنگ و انقالب در ها یسور: سوزد یم که یکشور» کتاب یبررس

 یآفار دایفر

 

 

 

 :که پرسند یم خود از هنوز انیرانیا زا یاریبس ه،یسور انقالب از پس سال پنج

 شد؟ هیسور مردم عامقتل به لیتبد بود، یبرابر و عدالت ،یدموکراس خواستار که یمردم انقالب کی چرا 

 کرد؟ رشد یمذهب ییگراادیبن و ییگرافرقه چگونه و چرا بماند؟ پابرجا توانست اسد بشار یستیفاش میرژ چرا 

 سربرآورد؟ چگونه داعش 

 بوده؟ چه یکنون ی فاجعه آوردن بار به در رانیا تدول نقش 

 داد؟ انجام یکنون ریمس رییتغ امکان جادیا یبرا توان یم چه 

 نیا یمعرف به مقاله نیا. بخواند را ریز کتاب که کوستین هاست پرسش نیا یبرا ییها پاسخ یایجو که یکس

 .دارد اختصاص کتاب

Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shami. Burning Country: Syrians in Revolution and 

War. Pluto Press, 2016. 

 

 پلوتو، انتشارات ،یالشام الیل و کساب نیاسی نیراب قلم به جنگ و انقالب در ها یسور: سوزد یم که یکشور

۲۰۱۶. 
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 از دفاع یها جنبش با که یسینو وبالگ ،یالشام الیل و دمشق، از یا جاده رمان ی سندهینو و هیسور اخبار مفسر کساب، نیاسی نیراب

 اول دست مطالب از سرشار که اند داده ارائه یاثر کتاب نیا با کند، یم یهمکار انهیخاورم یکشورها گرید و هیسور در بشر حقوق

 انقالب یها تیمحدود و ها ضعف به صراحت با ،یاجتماع عدالت یبرا ها یسور ی مبارزه مورد در اریبس اتیجزئ بر عالوه و است

 .پردازد یم زین هیسور

 داد؟ رخ چه هیسور انقالب نخست سال در

 در یزندگ قرن مین بایتقر از پس هیسور مردم اکثر ،۲۰۱۱ مارس در

. زدند امیق به دست یبعث یاقتدارگرا میرژ کی وغی ریز "یاضطرار طیشرا"

 بود آمده کار سر بر ینظام ییکودتا قیطر از ۱۹۶۳ سال در که بعث حزب

 یدارهیسرما از یقیتلف آغاز در و رفتهیپذ ریتاث سمیفاش و سمینیاستال از

. بود داده ارائه "عرب سمیالیسوس" نام ریز را عرب سمیونالیناس و یدولت

 دو از پس ۱۹۷۱ سال در ،۱۹۶۳ یکودتا عامالن از یکی اسد، حافظ

 با را یبعث یحزب تک نظام و خواند جمهور سیرئ را خود گرید ینظام یکودتا

 جمهور سیرئ عنوان به بیرق بدون یانتخابات در اسد بشار پسرش ۲۰۰۰ سال در او مرگ از پس. ختیدرآم تیشخص شیک

 .کرد یم محروم یانسان یهیبد حقوق از را هیسور مردم که داد ادامه را یحکومت و شد "انتخاب"

 یبرا و عتیشر بر یمبتن مسلمانان یبرا خانواده نیقوان. بود تعیشر نیقوان تابع زمانهم دیبال یم خود ودنب" سکوالر" به که ینظام

 از) کرد هزار ۲۲۰ از شیب. باشد مسلمان ستیبا یم زین دولت سیرئ کشور، یاساس قانون بر بنا. بود سایکل نییآ بر یمبتن انیحیمس

 یسور تیتابع که ییکردها. شدند یم قلمداد کشوریب و شده منع یسور تیتابع داشتن از( هیسور در کردها یونیلیم ۲،۳ تیجمع

 .بودند مواجه شده نهینهاد ضیتبع با داشتند

 و رانده رونیب یدولت مزارع از را دهقانان و اخراج را کارگران بود، آورده یرو ایمزا و مزدها کاهش به آشکار یا وهیش به دولت

 هیحاش عرب یکشورها از عمدتا) یالملل نیب گذاران هیسرما و دولت به وابسته یانحصار یها شرکت تا بود کرده جادیا یطیشرا

 کردند یم تقال معاش امرار یبرا دهقانان و کارگران .(۳۱. ص) کنند استثمار ترشیب هرچه را کارگران بتوانند( فارس جیخل

 امیق خاص فرهنگ کی یبرا ما»
 به صرفا چون میکن یم امیق. میکن ینم

 نفس میتوان ینم گرید یمتعدد لیدال
 .«میبکش

 .نیزم یرو انیدوزخ فانون، فرانتس
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 انیزندان از مملو ها دانزن. بودند محروم زین یکارگر مستقل یها هیاتحاد لیتشک حق از و( بود ماه در دالر ۱۱۵ معادل مزد نیانگیم)

 .کردند یم تحمل را ها شکنجه نیتر انهیوحش که بود یاسیس

 روشنفکران و بشر حقوق فعاالن یها خواست

 یآزاد ،یحزب چند ینظام ان،یب یآزاد بر یمبن

 یقانون ضیتبع به دادن انیپا ،یاسیس انیزندان

. بود شده رد میرژ یسو از کردها و زنان هیعل

 تیرسم به را "یشنفکرانرو" تنها دولت

 داشتند، تیعضو بعث حزب در که شناخت یم

 کنترل زین را پرورش و آموزش نظام که یحزب

 .کرد یم

 نیز که که مصر و تونس در یا توده یها امیق

 بودند، برانداخته را مبارک یحسن و نیالعابد

 ۱۵ در تا کردند قیتشو را هیسور یناراض مردم

 آغاز در. زندیرب ها ابانیخ به ۲۰۱۱ مارس

 ،یاسیس انیزندان یآزاد خواستار تظاهرکنندگان

 دیجد احزاب لیتشک و یاضطرار طیشرا یالغا

 خشونت حمالت با شدن روبرو از پس اما. شدند

  یمبن  دولت  دستور و ها تانک ورود ارتش، زیآم

  هاآن تظاهرکنندگان، کشتن قصد به کیشل بر

 (۴۳. ص. )ددادن سر را اسد میرژ یبرانداز شعار

 و "ها ینفوذ" به را ها آن عوض در. بشناسد تیرسم به را گسترش حال در یا توده تظاهرات وجود نشد حاضر اسد میرژ آغاز، از

(. ۴۰-۳۹. صص) بودند شده فرستاده لیاسرائ و ی سعود عربستان ها، یسلف ،یخارج احزاب توسط که داد نسبت "مسلح یباندها"

 منظور به که یقانون شدند، نیگزیجا "سمیترورضد قانون" با بود سال ۴۸ شانقدمت که "یاضطرار نیقوان" ۲۰۱۱ لیآور در

"جنگ و انقالب در ها یسور: سوزد یم که یکشور" کتاب دجل یور  
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 بدون یا توده تظاهرات اما. کرد مجوز افتیدر به موظف را زیآممسالمت تظاهرات قانون نیا. شد برده کار به نفر هزار ها ده بازداشت

 .شدند جمهور سیرئ اعدام خواهان هاآن در مردم. افتندی ادامه اجازه

 از حلب، ییروستا مناطق و یکارگر محالت تا حمص از دمشق، نیکارگرنش یها حومه تا درعا از: گرفت بر در را کشور کل تظاهرات

 انیعلو ها،یدروز ان،یحیمس ،یسن ی کردها شامل نیچنهم تظاهرکنندگان. هیسلم و الزور رید رقه، تا شمال در نیکردنش ی منطقه

 لیتشک را یسور آزاد انیدانشجو اتحاد ۲۰۱۱ ریسپتام در و کردند فایا یدیکل ینقش ها دانشگاه انیدانشجو. بودند ورانخدانابا و

 زنان حلب در. نمود اعالم زن یاسیس انیزندان از را خود تیحما و کرد منتشر "آزادگان یصدا" نام به یا مجله حلب در که دادند

 کردند یم یسع فعاالن. پرداخت یتیجنس یبرابر جیترو به که کردند سیتاس هیسور در را تقلمس ییویراد ستگاهیا نیاول یانقالب

 محالت و مناطق در مردم. باشد داشته وجود کنندگان شرکت انیم در یترشیب تنوع تا نندیبرگز جلسات یبرا را یمتنوع محالت

 ییویراد یها ستگاهیا. بود یاسیس نظام کامل یبرانداز که اصالحات صرفا نه شانهدف و دادند لیتشک یانقالب یها تهیکم فرودست

 (X. ص. )کردند سیتاس زین مستقل یها روزنامه و

 مستقل یها هیاتحاد و بود شده نابود یبعث میرژ توسط یکارگر جنبش: داشت لیدل نیچند جنبش در یکارگر تشکالت فقدان

 اشتغال نفت استخراج و یکار معدن دات،یتول مانند یعیصنا در کار یروین از درصد ۱۶ تنها ن،یا بر عالوه. بودند ممنوع یکارگر

 کارمند و کارگر ۱۴ از ترکم کیهر که بودند یخانوادگ یها بنگاه حلب و دمشق مانند بزرگ یشهرها در کار محالت اغلب. داشتند

 از داشتند تیعضو یستینیاستال زاباح در که یسور یها یچپ اکثر.. شدند یم محسوب یرسم ریغ کارگران از یاریبس. داشتند

 .نداشتند نیراست یکارگر جنبش کی جیترو به یا عالقه و کردند یم تیحما میرژ

 و انقالب در عیوس و ختهیخودانگ یشکل به کارگر ی طبقه یاعضا شده، یدهسازمان و مستقل یکارگر یها هیاتحاد فقدان وجود با

 ۱۱ در "یانسان کرامت یبرا اعتصاب" از پس. کردند شرکت "یمحل یهماهنگ یاه تهیکم" توسط شده داده بیترت دراعتصابات

-یاجتماع یها خواست از یبرخ .(۶۲. ص) کرد اخراج را کارگر هزار ۸۵ و لیتعط را کارخانه ۱۸۷ اسد میرژ ،۲۰۱۱ دسامبر

 و سمیالیسوس یها دهیا یستینیالاست فیتحر سبب به اما. داشت بر در یدارهیسرماضد حایتلو یامیپ یکارگر طبقات یاقتصاد

 و مستقل یها ستیالیسوس حال نیا با. بود شده اعتبار یب ها یسور از یاریبس منظر از سمیالیسوس بعث، حزب توسط سمیمارکس

 شرکت انقالب در تا گسستند خود احزاب از زین یستینیاستال احزاب جوان یاعضا از یاریبس. بودند فعال انقالب در ها ستیآنارش

 .کنند

 



 

 5 

 به شروع خودروها تردد کنترل و زباله یآورجمع و آب عیتوز با محالت مردم م،یرژ توسط شهرها ینظام ی محاصره با زمانهم

 حمالت به آن دادن انیپا بر مشروط را میرژ با مذاکره و زیپره ییگرا فرقه از که خواستند مردم از فعاالن. کردند یدهخودسازمان

 یها مارستانیب برآوردند، سر محالت از یاریبس در که اتیقیتنس ای "یهماهنگ یها تهیکم" .(۵۱. ص) کنند یتیامن و ینظام

 لیوک تونه،یز رزان توسط ها تهیکم نیا. گرفتند یم تماس ها رسانه با و کردند یم عیتوز مردم انیم در را آذوقه ساختند، یم یموقت

 زین یخارج ینظام ی مداخله و ییگرا فرقه با ها آن. بود شده سیتاس زیپره خشونت مقاومت ردبُشیپ هدف با و بشر حقوق مدافع

 نوامبر در که بود گرفته الهام زیعز عمر ،یسور ستیآنارش یها دهیا از ها تهیکم نیا رمتمرکزیغ شکل .(۵۴. ص) دندیورز یم مخالفت

 .باخت جان زندان در بعد ماه سه و رشدیدستگ ۲۰۱۲

 نفر، ۲۵۰۰ کمدست مرگ ز،یآممسالمت ی تظاهرکننده هزار ها ده ی شکنجه و بازداشت م،یرژ ی ندهیفزا خشونت ،۲۰۱۱ سال یط

 از که یکسان از یاریبس که شد باعث ارتش، حمالت در که ها زندان در تنها نه متداول یعمل عنوان به تجاوز از میرژ ی استفاده

 قیطر از ترشیپ یسور بالغ مرد هر اسد میرژ در. کنند دفاع خود محالت از تا رندیگ دست به اسلحه کردند یم تیحما انقالب

 و ها شهر به و ختندیگر خدمت از زین سربازان از یاریبس. کند افتیدر ینظام ماتیتعل بود شده موظف یاجبار یسرباز خدمت

 .کنند یدهسازمان را محالتشان تا بازگشتند خود یروستاها

 یروهاین بودند شده کشته ادلب در الشغور جسر در میرژ یها روین توسط که کارگر ۱۵ یارسپخاک مراسم در ۲۰۱۱ ژوئن ماه در

 دست به را آن در موجود یها سالح و کرده حمله سیپل ستگاهیا کی به سوگواران. گشودند آتش کنندگانشرکت یرو به یتیامن

 سپس. بکشند را انینظام ریغ بودند نشده حاضر که داد را یسربازان اعدام دستور نخست ارتش،. کنند دفاع خود از تا گرفتند

     کشتار نیا. بکشند را انینظام ریغ و زیگر خدمت سربازان گرید تا بازگشتند محل به تانک و یجنگ یکوپترهایهل با انینظام

 ترک به منجر نیچنهم واقعه نیا. زد رقم را انیجوپناه موج نیاول و شد هیترک مرز یسو به نفر هزار ۱۰ فرار به منجر یجمعدسته

 لیتشک فراخوان و کرد اعالم نیدورب برابر در را خود خدمت ترک آشکار یشکل به که شد هرموش نیحس نام به یسرهنگ خدمت

 (۸۳. ص. )داد سر را" هیسور آزاد ارتش" کی

 متعهد هدف دو به را خود هک بود یدفاع و یمحل عمدتا یها انگی از یا مجموعه بلکه نبود ارتش کی چگاهیه» هیسور آزاد ارتش

. بود یرهبر چیه بدون و یمل مقاومت یروین کی واقع در "ارتش" نیا .«کیدموکرات دولت کی سیتاس و میرژ ینابود: دانستند یم

 یمال کمک مداوم یصورت به ای یکاف ی اندازه به چگاهیه .«دده میتعل و کند جیبس را افراد یمرکز قیطر از که نبود یسازمان»

 (۸۵. ص. )نداشت زین یریپذاعمال یاخالق منشور چیه و نکرد فتایدر
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 یروین انیم در اسلحه و یمال منابع کمبود و میرژ یسو از ینظام حمالت شیافزا با که کنند یم استدالل یالشام و کساب نیاسی

 رهبر هزار انیم رقابت مرج و هرج به مبدل بود رهبر بدون یجنبش که را انقالب ،یمال کمک و اسلحه افتیدر یبرا تقال» مقاومت،

 ...بودند شده یدهسازمان یافق یا وهیش به که یمحالت و ها تهیکم... شد ها مراتب سلسله نیب رقابت به مبدل یافق یدهسازمان. کرد

 به ترشیب چههر انقالب در زنان نقش ...نمودند معطوف بقا ادامه یبرا محله مردم یهیبد یازهاین به را خود توجه ترشیب هرچه

 دارخدشه با ...شدند تررنگ کم یمدن مبارزات ...گرفتند یم دست به اسلحه یگاه کرد، زنان خصوصا زنان، اگرچه. شد رانده هیحاش

 دایپ خود خشونت یبرا یا بهانه میرژ ،ییجهادگرا رشد با سپس و طلبانه، فرصت یکارتبه و یانضباط یب سبب به مقاومت شدن

 (۷۹-۷۸. صص.« )بود شیافزا به رو زین آن از شیپ که یخشونت. کرد

 یها شکاف جیترو یبرا اسد میرژ ی شده یزیربرنامه یها استیس. کرد فیتضع را مقاومت که نبود میرژ ی ندهیفزا خشونت تنها اما

 .برد بهره هیسور ی جامعه در موجود یتضادها از یا فرقه

 شد؟ ییگرا فرقه رشد به منجر یعوامل چه

 یکودتا از پس. داشت یعیوس یتیامن ساختار و بزرگ یارتش هیسور میرژ

 یعلو تیهو از اسد حافظ ۱۹۷۰ سال از پس خصوصا و ۱۹۶۳ سال در یبعث

 را هیسور تیجمع درصد ۱۲ که یتیاقل) یعلو ی جامعه با خود یوندهایپ و

 عنوان به را جامعه نیا مردان ی عمده بخش تا کرد استفاده( دهند یم لیتشک

 گارد افسران ۱۹۷۰ سال از پس. دهد میتعل یتیامن یروهاین و ارتش ارکنانک

 یاصل یها قدرت" یعنی ،یتیامن یها سازمان و ژهیو یروهاین خواه،یجمهور

 یبعث یها یعلو" .(۱۱۴. ص) بودند یعلو منحصرا بایتقر "کشور ی کنندهاداره

 یزندان شیاند مستقل یعلو یمذهب رهبران. شدند سرکوب رحمانهیب مخالف،

 بر عالوه ."شدند سکوت به وادار و مرعوب ای و شده فرستاده دیتبع به ای شده

 مناطق در بودند شاغل یتیامن یها سیسرو ای ارتش در که ییها یعلو ن،یا

 نیابرابن. بود شده ساخته بزرگ یها شهر به یورود یها ریمس در کیاستراتژ ینقاط در میرژ توسط که کردند یم یزندگ یمحصور

 نیب زین ازدواج و کنند کار مختلط یشهر مناطق در گریدکی کنار در بودند کرده عادت ها یعلو و ها یسن ۲۰۱۱ سال در اگرچه

. ص) داشت یتیامن یها سیسرو در ای ارتش در مذکر یبستگان یعلو ی خانواده هر بایتقر گرفت، یم صورت گروه دو نیا افراد

 ی جهینت یا فرقه یها تنش
 از بلکه ستندین یباستان یها خصومت

 یامروز یاسیس یها یبازسهیدس
 الیل و کساب-نیاسی.« شوند یم یناش

 (۱۱۰. ص) یالشام

 را یمل گفتمان نتوانست ونیسیاپوز»
 را ها تیاقل ی همه که دهد ارائه

.« شوند انقالب همراه تا کند متقاعد
 (۱۰۸. ص) اسد زیعز



 

 7 

 با سرنوشتش که شد دهیدستم یخیتار لحاظ از ی جامعه کی تیهو که یمذهب عمدتا نه» یتیهو به مبدل یعلو تیهو .(۱۱۴

 (۱۱۵. ص.« )بود خورده گره اسد ی خانواده خود با و دولت گر سرکوب یسازوکارها

 یسو از یدیتهد وانعن به را انقالب و بترساند را ها یعلو تا کرد استفاده ها یسن و ها یعلو نیب یها شکاف از میرژ انقالب، از پس

 ها یسن الوقوعبیقر ی حمله مورد در هاآن به تا شدند یم فرستاده یعلو محالت به حهیشب یتیامن ماموران. دهد جلوه ها یسن

 یط .«میکش یم آتش به را کشور ای اسد ای: »شدند یم فرستاده یسن محالت به شعار نیا با نیچنهم حهیشب یها روین. دهند هشدار

 حما و حمص نیب یمرکز دشت در را ها یسن یجمعدسته یها کشتار سلسله کی دستور اسد حکومت ،۲۰۱۲ سال ابستانت و بهار

 کشتارها نیا با میرژ. کرد صادر بودند شده محاصره عهیش و یعلو یروستاها توسط ییایجغراف لحاظ از که گرید یمناطق در و

 مخالف یاعضا یحت تا کرد استفاده ییجوانتقام نیا خطر از زمان هم و شود ییوج انتقام ی تشنه تا ختیبرانگ را یقربان ی جامعه»

 (۱۱۲. ص.« )کند ترشیب یوفادار به وادار را "مقصر ی جامعه" درون

 سمر و سابق، یاسیس یزندان و یاسیس فعال ل،یخل رایسم مانند بخش الهام ییها ستینیفم جمله از ها یعلو از درصد ۱۰ کمدست

 یاریبس صدمات ها یعلو و ها یسن نیب یاعتماد یب از میرژ ی استفاده اما. بودند انقالب مدافعان جزء نگار،روزنامه و سندهینو زبک،ی

 از آن در که کردند صادر یا هیانیب یعلو ی جامعه یمذهبریغ و یمذهب رهبران از یگروه ۲۰۱۶ لیآور در حال نیا با. زد انقالب به

 ".شوند داده نسبت شده مرتکب میرژ که ییها تیجنا به دینبا ها یعلو": گفتند نیچن و گرفته فاصله اسد میرژ

 چیه زین انقالب از شیپ و کرده سرکوب بود، سرنوشت نییتع حق به یابیدست یبرا تالش که را کردها مبارزات همواره اسد میرژ

 کرده تیحما هیترک و عراق در کردها یها جنبش از طلبانهفرصت یشکل به یگاه اما. بود ندانسته مجاز را یخودمختار از یشکل

[ ینظام] میتعل لبنان در هیترک کردستان کارگران حزب انیجوجنگ تا بود داده یبیترت اسد حافظ" ،۱۹۹۰ ی دهه اوائل در. بود

 .(۸۸. ص) "بود داده پناه اوجاالن عبدالئه حزب، نیا رهبر به ه،یترک یسو از جنگ به دیتهد نگامه یعنی ۱۹۹۹ سال تا و نندیبب

 بودند، شده محروم یسور تیتابع از ۱۹۶۱ سال در که کشوریب یسور کرد هزار ۲۲۰ به سرانجام هیسور دولت انقالب، آغاز از پس

 در بود، شده آزاد زندان از ترشیپ ماه چند که تمو. رساند قتل به را تمو مشعل نام به کرد رهبر کی بعد، ماه چند. کرد اهدا تیتابع

 .بود اسد میرژ با مذاکره مخالف و یقامشل در میرژ ضد تظاهرات یدهسازمان حال

 هیعل تظاهرات در فعاالنه شهرها گرید و دمشق حلب، مانند ییشهرها در نیچنهم و هیسور شمال در نیکردنش ی منطقه در کردها

 سرنوشت نییتع حق مورد در یبحث چگونهیه به لیتما هیسور انقالب عرب رهبران اکثر اما. کردند شرکت ۲۰۱۱ سال در میرژ

 .نداشتند سمیفدرال ای کردها

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35941679
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           اسد طیشرا نیا در. بودند آن یبرانداز خواستار که بود روبرو یتیاکثر یسو از یجد یدیتهد با میرژ ۲۰۱۲ تابستان در

 ی عمده بخش کنترل نانوشته، تجاوز عدم توافق کی اساس بر و داد بیترت را هیسور نیکردنش ی منطقه از شیروهاین ینینشعقب

 یکوبان و رهیجز ن،یآفر در خودمختار یا منطقه. سپرد( د. ی.پ) کیدمکرات اتحاد حزب به را منطقه نیا یادار و یتیامن فیوظا

 تختیپا ،یقامشل در اسد میرژ یها دادگاه و ارتش .(۷۳. ص) شناسند یم روژاوا یکرد نام به را آن انیجهان اکنون که شد لیتشک

 .ماندند یباق حساکا در نیچنهم و رهیجز کانتون یرسم ریغ

 یحیمس ی جامعه ترس احساس از بلکه جست بهره کردها و اعراب نیب و ان،یعلو و ها یسن نیب موجود یها شکاف از فقط نه میرژ

 سایکل رهبران و یحیمس یسایکل با یخوب مناسبات میرژ انقالب، از شیپ. کرد استفاده خود نفع به زین( تیجمع درصد ۱۰) هیسور

 .بود سایکل کنترل تحت انیحیمس یبرا زین خانواده نیقوان. بود کرده برقرار

 کردند، یدارجانب انقالب از ها ینیفلسط کهیهنگام اما. داشت را آنان از دفاع هیداع میرژ که بودند ییها تیاقل جمله از ها ینیفلسط

 در ینیفلسط تیجمع نیتر بزرگ و داشت ساکن هزار ۲۰۰ که دمشق در رموکی ینیفلسط پناهندگان ارودگاه. شدند مجازات

 کشور مناطق گرید در سرکوب سبب به که ییها یسور به شد حاضر اما کرد اتخاذ طرفیب یموضع نخست داد یم لیتشک را هیسور

 هدف رموکی ۲۰۱۲ دسامبر در ه،یهمسا مناطق از مقاومت یروهاین انیجوجنگ و انیجوپناه ورود با. دهد پناه بودند شده آواره

 .(۱۰۲. ص) شد انجام "نیفلسط یآزاد یبرا یمردم جبهه" کمک با که یا محاصره گرفت، قرار آن ی محاصره تحت و میرژ ی حمله

 (۲۱۵-۲۱۴. صص. )دندیکش یگرسنگ و شده شکنجه یسور ونیانقالب با یبستگهم ابراز سبب به ها ینیفلسط

 .شد روبرو یاریبس موانع با یا فرقه یها شکاف بردن انیم از یبرا متعدد ی ها تالش مجموع در

 کردند؟ رشد چگونه و چرا یسلف ییجهادگرا و یمذهب ییگراادیبن

 یهاسال در خود یها ییماجراجو سبب به" نیالمسلماخوان و بودند، شده اعتباریب شانسکوت سبب به علما اکثر انقالب، از پس

 نداشتند حضور صحنه در نیالمسلماخوان یاعضا انقالب، از بعد نخست ماه نیچند یط(. ۱۱۸-۱۱۷ .صص) نبود خوشنام "۱۹۸۰

 رومندین یعامل انقالب آغاز در یاسالم ییگراادیبن. بودند شده مار و تار حما کشتار در اسد حافظ دستور به ۱۹۸۲ سال در چون

 دولت کی به یلیتما هاآن از درصد ۳۰ تنها که داد یم نشان یسور انیپناهجو از یپرسهمه کی زین ۲۰۱۴ سال در یحت. نبود

 (۱۲۱. ص. )داشتند یمذهب
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 به( یجهاد تا روانهیم از) یمذهب ییگراادیبن انواع که داد اجازه یعوامل چه

 نه ،ییگرافرقه و میرژ خشونت مقابل در» نخست، کند؟ رشد زمان مرور

. ص« )شد تیتقو انهیگرافرقه خشم و یسن تیهو بلکه ینید تعصب فقط

 ،۲۰۰۳ سال در عراق به کایآمر ینظام ی حمله از پس که،نیا گرید(. ۱۲۱

 کایآمر با شانمخالفت سبب به که داد اجازه یسلف یها شبکه به اسد میرژ

 از هاآن تردد نیچنهم میرژ نیا. کنند تیفعال هیسور در یمانع چیه بدون

. بجنگند ییکایآمر یروهاین با ات کرد لیتسه را عراق یسو به هیسور مرز

 نیتر مهم از نفر ۱۵۰۰ حدود میرژ ،۲۰۱۱ اکتبر تا مارس از ن،یا بر عالوه

 یگادهایبر جادیا در هاآن به و کرد آزاد شیهازندان از را یسلف فعاالن

 یها روین که باشد داشته ادعا نیا یبرا ییمبنا تا رساند یاری مسلح

 یها سپاه یاصل رهبران از یاریبس. دان یجهاد -یسلف صرفا ونیسیاپوز

 ی شعبه) النصرهجبهه و الشام احرار عنوان به اکنون که یجهاد یسلف

 از شده صادر عفو فرمان سبب به شوند یم شناخته داعش و( القاعده یسور

 .شدند آزاد اسد یسو

 یمال یها کمک کمبود. ۱: بودند قرار نیا از شد منجر( یجهاد تا روانهیم از) یمذهب یادگرایبن یروهاین رشد به که یگرید عوامل

 گرید ،یسعود عربستان یها کمک. ۲. یدولتریغ و خواهیترق یها سازمان و منابع یسو از یبستگهم و یرسانیاری یها شکل گرید و

 موثر انینظامریغ به خدمات ی ارائه در و جنگ دانیم در انیادگرایبن کیدئولوژیا انضباط. ۳ هیترک و جیخل هیحاش عرب یکشورها

 کشتن یبرا نیسار گاز از آن ی استفاده از پس خصوصا اسد یقوم یها یسازپاک و کشتارها به یالمللنیب یپاسخ فقدان. ۴. بود

. دهند دست از یالملل نیب یبستگهم به را خود دیام یاریبس که شد باعث ۲۰۱۳ اوت در دمشق یها حومه از یکی در انینظامریغ

 (۱۲۲. ص)

 شکل به که بود یا کنندهنییتع عامل گناهیب انینظامریغ هیعل ییایمیش گاز از اسد میرژ ی استفاده برابر در یجهان ی جامعه اغماض

 لوا و االسالم شیج مانند ییها سازمان که "یاسالم ی جبهه" .(۱۹۵. ص) دیانجام ۲۰۱۳ نوامبر در "یاسالم ی جبهه" یریگ

 از» داعش هم و النصرهجبهه هم
 ضد جنگ که کنند یم هیتغذ یصالیاست

 تیهو حس خصوصا و اسد یانقالب
 به منطقه کل در آمده خشم به یسن

 برابر در را خود که یتیهو. آورده وجود
    عهیش یها سپاه و یدولت قدرت

 تا گر،ید یعبارت به. ندیب یم ریپذبیآس
 و بماند پابرجا[ اسد] میرژ که یزمان

 واکنش ابد،ی ادامه رانیا ی مداخله
 ها نیهم تحت زین ها یسن زیآمخشونت

 یها سازمان ای[ داعش و النصرهجبهه]
.« افتی خواهد ادامه ها آن نیجانش

-۱۴۵. صص) یالشام و کساب-نیاسی
۱۴۶) 
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 خواستار نیچنهم جبهه نیا .«دیبزدا هیسور از را عهیش کثافت» که داد وعده گرفت، یم بر در را داعش و النصرهجبهه نه و دیالتوح

 .کرد رد را کیدموکرات انتخابات قیطر از یمردم تیحاکم مفهوم و شد عتیشر بر یمبتن یدولت لیتشک

 االسالمشیج یاعضا یقو احتمال به ۲۰۱۳ سامبرد در. بودند یسور ونیانقالب همانا "یاسالم ی جبهه" انیقربان نینخست از یبرخ

. یحماد ناظم حماده، وائل ل،یخل رایسم تونه،یز رزان: ربودند را هیسور کیدموکرات و سکوالر ونیانقالب نیبهتر از تن چهار که بودند

 بلکه اسد میرژ یسو از فقط نه بشر حقوق نقض موارد که بودند یمحل یهماهنگ یها تهیکم گذارانانیبن یحماد و حماده تونه،یز

 حال در سابق یاسیس یزندان و ستینیفم فعال لیخل رایسم .(۹۲. ص) کردند یم مستند را ونیسیاپوز یها سپاه و ها گروه یسو از

 ونیسیاپوز یروهاین کنترل تحت که داد رخ دمشق یها حومه از یکی دوما، شهر در ییرباآدم نیا. بود زنان یبرا یمراکز کردن برپا

 (۱۲۵. ص. )تاس

 سبب به و ...بودن منضبط و متشکل سبب به» النصرهجبهه مانند یسلف یها گروه: انقالب در کنندگانشرکت از یکی گفته به

 که گرفتند متصمی -ما مانند ییسکوالرها جمله از - مردم رو نیا از. بودند احترام مورد رومندین سربازان عنوان به شانیهامهارت

 (۱۲۷. ص.« )بود اشتباه کی نیا که میده صیتشخ میتوان یم اکنون ...کنند تحمل میرژ یاندازبر زمان تا را هاآن

 هیسور در یمردم یگاهیپا النصره،جبهه و االسالمشیج مانند ییها گروه برخالف داعش که کنند یم دیتاک یالشام و کساب نیاسی

 ی شاخه النصره،جبهه. کرد وجود اعالم القاعده یعراق وعض کی ،یالبغداد ابوبکر یرهبر تحت داعش ۲۰۱۳ لیآور در. نداشت

 رساندن قتل به قیطر از داعش ،۲۰۱۳ لیآور از پس. نشد داعش در ادغام به حاضر یکیتاکت اختالفات سبب به القاعده یسور

 در را سازمانش مقر اسد میرژ یسو از یمزاحمت چیه بدون توانست و شد مسلط رقه شهر بر وحشت حکومت یبرقرار و ونیانقالب

 ها مارستانیب مدارس، عوض در میرژ. بود برقرار داعش و میرژ نیب ها ماه تا نانوشته تجاوز عدم توافق کی واقع، در. کند بنا شهر نیا

 .ابدی گسترش تا داد اجازه داعش به نانوشته توافق نیا .(۱۳۱. ص) داد یم قرار خود یها بمباران هدف را رقه یبازارها و

 حلب و ادلب از را داعش النصرهجبهه و یاسالم ی جبهه ه،یسور آزاد ارتش نیچنهم و یمردم تظاهرات ۲۰۱۴-۲۰۱۳ تانزمس در

 (۱۳۱. ص. )باشد هیسور از خروج حال در داعش که آمد یم نظر به. راندند رونیب

 دولت به نسبت عراق یها یسن یتینارضا از داعش. داد نجات پرتگاه ی لبه از را داعش داد رخ عراق در چهآن ،۲۰۱۴ بهار در اما

 ضیتبع ها یسن هیعل و بود رانیا حکومت تیحما از برخوردار و انیعیش تسلط تحت که یدولت. کرد استفاده کشورشان یگرا فرقه
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 ند،بود رانده رونیب را القاعده( ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ یها سال در) ترشیپ ها یسن که یمناطق همان در ۲۰۱۴ ژوئن در. شد یم قائل

 .وستندیپ هم به داعش یرهبر تحت ن،یحس صدام ارتش از مانده یباق یها یبعث و لیقبا یروسا و یناراض یها یسن

 یبخش سپس. افتی دست آن یها بانک نقد پول و نفت شگاهیپاال اسلحه، یها انبار به و کرد تصرف را موصل شهر نیچنهم داعش

 پول با و راندند عقب به بود گرسنه لحاظ هر از که را هیسور آزاد ارتش ها سالح نیا کمک با بازگشتند، هیسور به داعش یروهاین از

 به بازگشته، حلب ییروستا مناطق به کرده، تیتقو رقه در را خود یروهاین نیچنهم .(۱۳۵-۱۳۴. ص) دندیخر یوفادار خود نقد

 .کشتند خود کنترل تحت مناطق در را نیسترا یانقالب ونیسیاپوز و گرفته دست در را هیسور خاک سوم کی کنترل سرعت

 و مردان شامل که کیدموکرات اتحاد حزب کرد یروهاین. دندیجنگ داعش هیعل شجاعانه کردها ،یکوبان شهر در خصوصا و روژاوا در

 در توانستند نیزم یرو یعراق کرد یها پشمرگه و هیسور آزاد ارتش یها روین و هوا از کایآمر ارتش یها بمب کمک به شوند یم زنان

 .برانند رونیب منطقه آن از را داعش یروهاین ۲۰۱۵ هیژانو

 قدرتمند یگاهیپا سازمان نیا و اند یعراق داعش رهبران آن در که عراق برخالف» که کنند یم نشان خاطر یالشام و کساب نیاسی

     گرافرقه ریغ آغاز در و یمردم انقالب کی از هک است یوارد تازه سازمان نیا و اند یخارج داعش رهبران اکثر ه،یسور در دارد،

 یکیچر حمالت شکل به داعش هیعل یمحل مقاومت که کنند یم نشان خاطر نیچنهم سندگانینو .(۱۳۴. ص« )کرده استفادهسوء

 در داعش اگرچه که کنند یم دیتاک اما .(۱۳۵. ص) دارد ادامه مردم توسط داعش انیجوجنگ ترور نیچنهم و کوچک اسیمق در

 چون ابدی شیافزا است ممکن تیحما نیا و است یا توده تیحما یدارا یحد تا است، برخوردار یکم یا توده تیحما از هیسور

 یسو از کن حکومت و اندازیب تفرقه یاستراتژ ...کند یم استفادهسوء ثبات به مردم ازین و اسد میرژ هیعل مردم خشم از داعش»

 (۱۳۸. ص.« )است رکانهیز یانسانریغ یا وهیش به اسد یها استیس ی اندازه همان به داعش

 مردم اکثر کنند، حمله داعش به تا کردند مداخله ییهوا حمالت قیطر از انشیحام و کایآمر کهیهنگام ۲۰۱۴ سپتامبر از بعد

 یها دولت کرد استفاده گناهیب انینظامریغ هیعل ییایمیش گاز از ۲۰۱۳ تابستان در اسد میرژ کهیهنگام چرا که دندیپرس یم هیسور

 و شهرها. شد هیسور شمال در تظاهرات سلسله کی به منجر کایآمر ینظام حمالت. »نکردند مداخله میرژ نیا هیعل یغرب

 در اسد و رانیا کا،یآمر ی متحده االتیا نیب یاتحاد همانا را ینظام ی مداخله نیا بودند داعش مخالف تر شیپ که ییروستاها

 (۱۴۲. ص.« )دندید یم ها یسن هیعل یجنگ
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 است؟ کرده مداخله هیسور رد چگونه و چرا رانیا دولت

 "جنگ و انقالب در ها یسور: سوزد یم که یکشور" کتاب سندگانینو

 و محورنید یاتحاد در شهیر اسد میرژ از رانیا تیحما که کنند یم استدالل

 وندیپ حفظ یبرا ازین مورد و یاسیس یاتحاد بلکه ندارد یگرعهیش بر یمبتن

 انهیخاورم ی منطقه در رانیا قدرت گسترش و لبنان در اهللحزب با رانیا

 منعقد یزمان در اسد حافظ و ینیخم اهللتیآ توسط نخست اتحاد نیا. است

 و داشت اختالف منطقه در عرب یها قدرت گرید با اسد حافظ که شد

. کرد عالما عراق و رانیا جنگ در رانیا از را خود( یلفظ کمدست) تیحما

 اجازه و شد لبنان در اهللحزب با یضرور یاتصال ی حلقه به مبدل اسد میرژ

 اطالعات و دهد انتقال لبنان به را خود یها سالح بتواند رانیا دولت که داد

 .کند بدل و رد را محرمانه

. کرد یم تکرار را اسد محورتوطئه غاتیلتب و ودی یلفظ نخست اسد میرژ از رانیا تیحما ،۲۰۱۱ بهار در یمردم انقالب آغاز از پس

 از دفاع یبرا یعاد مردم شدن مسلح و افسران و سربازان خدمت ترک سبب به اسد یروهاین دیشد فیتضع ۲۰۱۳ تابستان در اما

 یشکل به اکنون اسد یها جنگ .(۹۲. ص) بفرستد هیسور به را خود ینظام مستشاران رانیا که شد باعث شانمحالت و شهرها

 توسط که افغان و یعراق ،یلبنان ی عهیش انینظام شبه از یاریبس شمار. شدند یم تیریمد یرانیا یارتش کارشناسان توسط ندهیزاف

 به رانیا پاسداران سپاه .(۱۹۸. ص) دشدن اسد میرژ جنگ یها جبهه مقدم خط وارد شدند، یم نیتام و دهید میتعل رانیا حکومت

 ینقش آورادی هیسور در رانیا نقش»
 فایا تنامیو در متحده االتیا که است
. ص) یالشام و کساب نیاسی.« کرد
۲۱۳) 

 رانیا و یاسد ی هیسور انیم اتحاد»
 یاتحاد عهیش یساالرنید بر یمبتن

 نیاسی.« یمذهب نه و است یاسیس
 (۱۱۲. ص) یالشام و کساب
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 بر عالوه نیچنهم رانیا. پرداخت یعیش و یعلو یسور هزار ۷۰ از متشکل یسپاه و میرژ دیجد "یمل دفاع یروین" میتعل

 دولت اریاخت در دالر اردیلیم ۳.۶ مبلغ به یوام بازار، از ترارزان متیق به نفت یحاو یها محموله فرستادن و ینظام یها کمک

 .داد قرار هیسور

 یوابستگ گرفتن نظر در با. داشتند تیشکا هیسور تیوضع به "یداخل جنگ" اصطالح اطالق مورد در یسور ونیانقالب رو نیا از»

 (۱۹۸. ص.« )بود یخارج ینظام اشغال هیعل یجنگ مشابه ترشیب جنگ نیا ها، سپاه و انینظام شبه نیا به اسد میرژ ی ندهیفزا

 انیعیش انیم در یمخالف یصداها نیچنهم .بود ریناپذجبران یاسیمق در شد وارد رانیا یلبنان اهللحزب به جنگ در که یصدمات

 در مداخله با انیعیش رهبران از یکی فحص، یهان دیس و اهللحزب سابق رهبر ،یلیالطف یصبح خیش مثال یبرا: شد یم دهیشن لبنان

 یا ندهیآ که یعوامل از یکی" که کرد یم استدالل و کرده تیحما هیسور انقالب از آشکار یشکل به فحص یهان. بودند مخالف هیسور

 مدرن و گرا کثرت ک،یدموکرات یدولت تیحاکم تحت و آزاد ثبات، با یا هیسور وجود کند، یم نیتضم لبنان در ما یبرا را خوب

 (۲۰۰. ص) ".بود خواهد

 یوشریپ حال در یتوجهقابل صورت به هیسور در یمذهب یادگرایبن ونیسیاپوز هم و رو انهیم ونیسیاپوز هم ،۲۰۱۵ تابستان در

 مقطع نیا در. بودند ترانهیمد یایدر ساحل و دمشق به ینینشعقب حال در شیروهاین و یفروپاش ی آستانه در زین اسد دولت. بودند

 آن تا که شود نیپوت ریمیوالد از یترشیب کمک خواهان تا کرد سفر هیروس به پاسداران سپاه قدس یروین فرمانده ،یمانیسل قاسم

 در را یجاسوس مرکز کی و محرمانه اطالعات ،ینظام مستشاران نیچنهم و کوپتریهل سوخت، مهمات، سلحه،ا دالر ادرهایلیم زمان

 .بود داده قرار هیسور دولت اریاخت

 ونیسیاپوز کنترل تحت مناطق در را یا گسترده اریبس ییهوا یها بمباران" داعش به حمله" ی بهانه به هیروس سپتامبر، ۳۰ در

 قرار هدف مورد داعش کنترل تحت مناطق یکینزد در را یمحل چیه» ها بمباران نیا. کرد آغاز حلب شهر از یبخش جمله از روانهیم

 هیعل هم که شد ختهیر یکسان سر بر ها بمب ی عمده بخش. بودند رانده برون را داعش که کردند حمله یمناطق به عوض در. ندادند

 (۲۲۳. ص.« )بودند داعش هیعل هم و اسد

 یریگ جهینت

 (۲۲۴. ص) یالشام و کساب نیاسی.« شدند نابود عوض در بخواهند، یآزاد کردند جرات که یمردم»
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 کردن وادار و داشتن نگاه گرسنه منظور به شهرها ی محاصره م،یرژ ی سوخته نیزم استیس وجود با که کنند یم دیتاک سندگانینو

 کوچک و بزرگ یشهرها گرید و کفرنبل حمص، ،یزبادان حلب، در یاریبس ،یابشکه یها بمب از مداوم ی استفاده و میتسل به مردم

. بکشند چالش به را یمذهب ییادگرایبن و ییگرافرقه و کنند ابراز گریدکی با را خود یبستگهم تا زدند قهرمانانه یاعمال به دست

 یبعث حکومت توسط قرن مین به کینزد که ندافتیباز را ییصدا و ندیبگو سخن کردند جرات هیسور مردم اکثر ،۲۰۱۱ مارس از پس

 .بود شده خفه اقتدارگرا

 نیا که دهند یم نشان صادقانه و اند کرده اتخاذ هیسور انقالب یها تیمحدود به نسبت یانتقاد یکردیرو نیچنهم سندگانینو

 حق نشناختن تیرسم به که کنند یم اذعان هاآن. دیانجام یمذهب یینادگرایب و ییگرافرقه رشد به چگونه تضادها و ها تیمحدود

 نشان خاطر زمانهم. شد انقالب فیتضع باعث یسور ونیسیاپوز تیاکثر یسو از سمیفدرال با مخالفت و کردها سرنوشت نییتع

 جادیا یبرا ییها تالش شناختن تیرسم به از ها یچپ یخوددار و روژاوا ی تجربه از یجهان چپ یانتقادریغ شیستا که کنند یم

 .است تضاد کی انگرینما ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ یها سال در هیسور یها بخش گرید در یانقالب یاهاشور

 را هیسور انقالب نیآغاز یها خواست چون دهند یم قرار انتقاد مورد را یالملل نیب چپ تیاکثر شدت به یالشام و کساب نیاسی

 سندگانینو. کردند تیحما هیسور میرژ از یحیتلو ای شکارآ یصورت به یغرب سمیالیامپر با مخالفت عنوان تحت و گرفتند دهیناد

 گرید ،یسعود عربستان ران،یا ن،یچ ه،یروس ،یغرب یها قدرت گرید و کایآمر با هماهنگ ها یچپ اکثر واقع، در که کنند یم استدالل

 بدون ای اسد با ینوع به را ینونک یاقتدارگرا نظام خواهند یم که ییها دولت اند،کرده عمل هیترک و جیخل هیحاش عرب یها دولت

 .کنند حفظ اسد

. دهیرس ونیلیم مین به آن شمار اکنون که است هیسور در رهایم و مرگ اعظم بخش یبان و باعث اسد میرژ که است نیا تیواقع

 .بوده یسور ونیلیم ۱۳ یآوارگ یاصل عامل و کرده یزندان را نفر هزار ۱۵۰ گذشته سال ۵ یط نیچنهم

 هیسور انقالب از مجموع در ۲۰۱۱ مارس در فقها حکومت مخالف و منتقد یرانیا یاسیس فعاالن و مستقل یها انهرس اگرچه

 یرانیا یها توده بخشالهام انقالب نیا که داشتند دیام و بودند موافق یاجتماع عدالت بر یمبن آن یها خواست با کرده، استقبال

 به داعش دنیرس از یریجلوگ یبرا هیسور در رانیا ینظام دخالت که اند رفتهیپذ را رانیا میرژ یادعا نیا یبرخ اکنون شود،

 ی نهیگز دو نیب بهتر ی نهیگز اسد» که اند شده ادعا نیا مبلغ و مدافع زین یرانیا یها یچپ انیم در یبرخ. است الزم رانیا یمرزها

 .«است بد
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 در بلکه اسد میرژ یکشتارها ی ادامه در تنها نه رانیا دولت که دهند یم نشان و کنند یم رد را ادعاها نیا یالشام و کساب نیاسی

 یاقتصاد و ینظام تیحما اگر که کنند یم استدالل هاآن. کرده فایا یمهم نقش است شده داعش ظهور به منجر که یطیشرا جادیا

 یها سازمان و منابع از یکاف ی اندازه به رزندو یم مخالفت ها یجهاد با هم و اسد میرژ با هم که یمردم و ردیگ انیپا اسد میرژ از

 برند، یم سر به دیتبع در عمدتا اگرچه نگرندهیآ و محترم معقول، یها یسور از یاریبس» کنند، افتیدر کمک یدولتریغ و خواهیترق

 به دیتهد را مردم گرید عشدا و میرژ یبازرس یها ستیا و زندینر آسمان از ها بمب کهیهنگام. بود خواهند مبارزه ی آماده هنوز

 (۲۲۰. ص.« )رسانند یم ما گوش به بهتر یا ندهیآ یبرا را شانیصدا و گشت بازخواهند هیسور به مردم نیا نکنند، مرگ

 گذاشته کنار دیبا یاجتماع انقالب ی دهیا که ستین یمعن نیا به هیسور انقالب شکست که رندیگ یم جهینت سندگانینو انیپا در

 به صرفا چون میکن یم امیق: »دیگو یم فانون فرانتس که طورهمان چون داد خواهند رخ انقالبات مینخواه چه میواهبخ چه. شود

 .«میبکش نفس میتوان ینم گرید یمتعدد لیدال

. میبود یاجتماع عدالت تحقق یبرا کردها و جوانان زنان، ،یکارگر طبقات عیوس شرکت شاهد هیسور انقالب در ۲۰۱۱ سال در

 و رانیا ینظام ی مداخله اسد، میرژ ی ندهیفزا خشونت ،یمردم و یدولتریغ سطح در یالملل نیب یبستگهم زیناچ زانیم اسفانهمت

 ،یسعود عربستان اسد، میرژ کمک با ییگراجهاد و یمذهب ییگرا ادیبن ،ییگرا فرقه رشد و م،یرژ نیا از تیحما منظور به هیروس

 .شد فاجعه کی به منجر هیترک و جیخل هیحاش عرب یگشورها گرید

 جادیا یبرا ییها راه دنبال به و ردیبگ موضع هیسور در رانیا دولت ینظام ی مداخله هیعل که است خواهیترق یرانیا هر ی فهیوظ حال

. است الزم انینرایا به کمک یبرا بلکه ها یسور به کمک یبرا تنها نه ارتباط و یریگموضع نیا. باشد یسور خواهانیترق با ارتباط

 ترشیب هرچه را رانیا در خواهانهعدالت مبارزات تواند یم دهد، ادامه هیسور در خود ینظام ی مداخله به رانیا میرژ کهیزمان تا

 دارد یم وا را ما د،یانجام یکنون ی فاجعه به که ییها تیمحدود و ها ضعف و هیسور انقالب اتیتجرب از آموختن ،یوانگه. کند سرکوب

 .میبپرداز رانیا در خواهانهعدالت مبارزات یدرون یتضادها و مشکالت به تا

 

 رادیو زمانهاز تارنمای برگرفته 


