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 چرا جنگ در سوریه و کشورهای عربی  است

گویند هر قدرت مند اوالً کمزوران  را تصاحب می کند سپس از این کمزوران لشکری برای خود ساخته  در برابر 

از چین روسیه قدرت بروی آیدالوژی دولت ساخته بودند که عبارت بودند  2در جهان  .رقیبان  استفاده می نمایند

کنون در صدد . بالک غرب در قدمه اول  اتحاد شوروی را با متحدینش از پا در آورد.  میباشند  وکشورهای اسالمی

اکثر کشورهای عربی  دارای نفت  . آن است که  کشورهای اسالمی  قوی را ضیف ساخته سپس در کنترول در آورد

این پولها اکثراً در بانکهای . د ملیارد ها دالر در سال  میباشدپول که از این مدرک بدست می آی. سرشار میباشند

در طی چند سال اخیر ناتو و . اسالمی تجمع نموده از کنترول دول غرب و بانکهای امریکائی دور باقی مانده بود

کتعداد یچنین سرمایه گذاری   جبرانبمنظور . نددولت امریکا مصارف زیادی را در عراق  افغانستان متقبل گردید

آمده سرمایه های خودرا در بانکهای  درتا سرمایه داران  بخوف براه انداختند در کشورهای عربی تشنجات را 

دارای نظامهای شاهی    اسالمی  اکثر کشور های. ابودوبی و سایر بانکهای که در کنترول امریکا است  انتقال دهند

نین نظامها خسته شده آماده یک تحول هستند تا در از چ ا مردم این سرزمینه. یا جمهوری مشابه شاهی  میباشند

دول غرب از این  وضیعت استفاده نموده در سرنگونی ریژیم ها مردم را  .کشور شان دموکراسی  برقرار گردد

سپس به مردم چنان . ریژیم جدید  تند روان مداخله نموده جنگ آغاز میشود در پس از چند روز .  کمک می نمایند

درین میان سرمایه داران که جان و . ا نشان می دهد که مردم محتاج ریژیم فاسد گذشته خود می شوندتحول ر

سرمایه خودرا در خطر می بینند  از این کشور ها فرار نموده سرمایه خودرا برای بانکهای قابل تضمین انتقال می 

دول عرب .  به مصر انتقال دادندیه از سورتاجر سوریائی سرمابه های خودرا  011درین اواخر حدود  . دهند

امارات متحده عربی به  .بار دیگر نظام مصر را تغیر دادند همکاری مصر با سوریه قطع و بمنظور ترد تاجرین 

المللی موفق شده است که این  دلیل ثبات سیاسی و همچنین وضعیت دوبی به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری بین

اعالم کرد که امارات متحده  ای  دبن راشد آل مکتوم در بیانیهدفتر شیخ محم. ذب کندها را به سمت خود ج سرمایه

گفتنی است بازار . سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است( امارات)میلیارد درهم 21عربی سال گذشته به میزان 

ذاران این کشور را گ شروع به رشد کرده و سرمایهبه اینطرف مسکن دوبی پس از یک دوره رکود، از سال گذشته 

تا اکنون . بدین ترتیب مکان نیز در ابو دوبی  گران شده است. شناسند گذاری می به عنوان مکان امنی برای سرمایه

 .کاهش سرمایه در کشورهای مصر سوریه تونس عراق بحرین و لیبا رخ داده است

 جنگ داخلی سوریه

هار عرب   بحران سوریه" یا  األزمة السوریة : زبان عربی در  درگیری  ، نامیده می شود قیام سوریه همچنین  ب

و کسانی که به دنبال به سرنگونی  یا حزب بعث   دولت میان نیروهای وفادار به سوریه  های مسلحانه جاری در

شار  حکومت  حمایت ترکیه  و مخالفین سوریه از طرف امریکا فرانسه انگلیس سعودی قطر.   میباشد اسد هستندب

در   9100سپس درماه ایریل ا تظاهرات مردمی آغاز شد ب ،9100مارس  00در  اولین در گیری  . ومسلح میشوند

حافظ اسد . را در دست دارندسوریه  ریاست جمهوری مقام  0290از سال اسد   خانواد  .سراسر کشور رشد کرد

با یک کودتا توانست مقام ریاست جمهوری را بدست . وظیفه داشتسپس صدراعظم  درآن ایام به حیث وزیر دفاع 

 .آرد
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شلیک سربازان به روی تظاهرکنندگان ، قیام اعزام شدنمودن سرکوب  اردو سوریه برای   ،9100 یل ماه اپردر

نیروهای مخالف، عمدتا از  .دست زدندبه شورش مسلحانه ان اعتراض نموده پس از چند ماه نظامی نمودند ولی 

 .ه  در سراسر سوریه کشانیده شداین شورش مسلحان. سربازان پناهنده شده و داوطلبان غیر نظامی تشکیل شده است

 .سوریه را از اتحادیه خارج نمودندکه نوکر غرب است اتحادیه اعراب 

نام   گروه اسالمگرا . گروه های اسالمی گر در شورش نفوذ نمود 9100اواخر سال در در درون  را الجبهاد نص ب

ایران بدلیل اینکه . سیه  داخل صحنه شدحزب اله با تائید رو 9102و در سال . مداخله نمود نیروهای اپوزیسیون

با ورود حزب اله . بشار اسد از یک خانواده اقلیت علوی که شاخه از شیعه مذهب است   پشتبانی خودرا اعالن نمود

دولت سعودی .   دولت سنی مذهبان سعودی وقطر همکاری خودرا با اپوزیسیون آغاز نموده آنها را مسلح نمود

دولت قطر به همین منظور دفتر طالبان  افغانی را در قطر باز . اکستان به سوریه فرستادتندروان را از پ 0111

بدنبال این حادثه جنگها و قتلها در کشورهای اسالمی میان مسلمانان .نمود تا بتواند از طالبان افغانی سواستفاده نماید

سوریه  درصد از کنترل قلمرو  01-21، دولت سوریه حدود 9102تا جوالی   . شعیه و سنی مذهبان رخ داده است

جنگ شدید در حلب گوشه  .شیان قسمت های  شمال وشرق سوریه  را در دست داردرکنون شو.  را در دست داشت

 .دمشق حمص وجود دارد

 رهبران این شورش  

 « وریهس ملی شورای » سوریه، انقالب اصلی کلید دو .حیات بسر میبردندو مصر رهبران شورش قبالً در ترکیه 

 «  مانّا َحیّم » و«  تنسیق هیثم» مدیریت به «  سوریه انقالب هماهنگی شورای »  و غلیون برهان رهبری به

 را سوریه  انقالب مشترک طور به تا کردند توافق  مصرپایتخت  قاهره  در ۱۱۲۲ دسامبر  اواخر درآنها . میباشد

 نبیل » حضور با گروه دو این نامه   موافقت. کنند گیری تصمیم ها اعتراض ادامه   فرایند چگونگی درباره   و راهبری

 . یافت رسمیت و رسید امضا به  عرب اتحادیه  رئیس ،« عربی

 رسیده استنفر  011111 به  سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان گذارش  ، با توجه به3102 الی جون 

 نتعداد قطعات مخالفی (9102 آگوست)ظتعداد قطعات دولت سوریه

  001111: سوریه مسلح نیروهای

  00111دیگر  های بخش از

 0111: امنیت سوریه عمومی اداره

 Shabiha: 10،000 سوریه نظامیان شبه

  مبارزان

  سرباز 01111: سوریه ملی دفاع نیروی

  01111 عباسال  مبارزان سوریه

 01111: شعبی سوریه آل جایش

  نظامی مشاور 001: ایران 

 مبارزان 0111-  بنان ل0011 هللا حزب

 سپاه قدس )سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

 

 01111-01111اردو آزاد سوریه 

  29111: آزادی سوریه اسالمی جبهه 

 02111:هسوری اسالمی جبهه 

 0111: جبهه النصره  

 01111:خارجی  مجاهدین

 القاهده

 احزاب کرد

 جوانان از اروپا 

 طالبان پاکستانی

  مبارز  00111یا صالح مسلمین احزاب کرد 
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 بمباردمان واستعمال مواد شیمائی

حلب یژه شهر حمص دولت بشار اسد به منظور سرکوب مخالفان بارها اقدام به بمباران شهرهای مختلف سوریه به و

به روی معترضان در دمشق، حلب و الزبدانی آتش گشودند و مناطق  ۱۱۲۱نیروهای ارتش سوریه در فوریه . کرد

شورای عمومی انقالب سوریه با ارائه آماری . های موقت درمانی شهر حمص را بمباران کردند مسکونی و کلینیک

. ها کودک هستند نفر از آن ۵۲اند که دستکم  ر سوریه کشته شدهنفر د ۵۷۷ کرد طی یک هفته از آغاز بمباراناعالم 

نفر از رهبران  02به اساس نشست بالک غرب   . نیروهای سوری مواد شیمائی را بروی مردم استعمال نمودند

.میباشندو ممنوع  الدخول به کشورهای عربی  دولتی  سوریه  قابل محاکمه   

 

 ترکیب قومی مذهبی سوریه

  60)٪(سنی عرب  

  12)٪(علوی عرب  

  9)٪(سنی - کرد  

  9)٪(یونانی مسیحی ارتدکس  

  4)٪(ارمنی مسیحی  

  3)٪(دروزی عرب  

  2)٪(اسماعیلی عرب  

 ٪0)گران و دی مسیحی آشوری و سنی، Circassian و سنی، ترکمن  

  حمله بر سوریه

درین جنگ دولت ترکیه نیز شریک . قرار است درین چند روز نیروهای امریکائی ناتو باالی سوریه حمله کند

روسیه باالی عربستان سعودی حمله . روسیه وچین توافق نمودند اگر امریکا باالی سوریه حمله کند. خواهد بود

 .خواهد نمود

 منابع

 نوشته بی بی سی. رانسه به سوریه حمله میکندامریکا انگلیس و ف.0
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130828_l42_vid_syria_sot.shtml 

بی بی سی یههای حمله احتمالی آمریکا و بریتانیا به سور نشانه .9  

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130828_l42_vid_syria_targets.shtml 
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 ویکی پیدیا انگلیسیجنگ داخلی سوریه .2

27-http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war#cite_note 
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