ﭘﮋوهﺶ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ
در ﺧﺼﻮص رﻳﺸﻪ دار ﺷﺪن و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« و
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﭼﺘﺮ »ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« در ﺳﻮرﻳﻪ،
و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
)از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺗﺎ ﻣﻪ (2014

اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎرﻩ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮرﯼ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« و »داﻋﺶ« و ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
در ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯼ ﺟﻬﺎدﯼ ﺳﻨﯽ

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽ
 .1ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﻪ  ،2014ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺮوﺣﯽ را در 112
ﺻﻔﺤﻪ ،ﺑﺮ روﯼ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﮐﻪ در ﺁن ،ﭘﺪﻳﺪﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدﯼ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داوﻃﻠﺐ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف
»ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﺑﻮﻳﮋﻩ اﻟﺤﺎق اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف »داﻋﺶ« )ﮔﺮوﻩ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎﻣﺎت«( و »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ«
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .1اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻔﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﭘﮋوهﺸﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ
در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺗﺎ ﻣﻪ  2014اﺳﺖ )ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ
ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ( .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻻﻳﻞ و ﺷﻮاهﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯼ اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
»ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« در ﺳﻮرﻳﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ.

 1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ در وﺑﺴﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺳﺖ و ﺑﺰودﯼ
ﮐﺎﻣﻞ ﺁن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﻳﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد) .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﯽ و ﻳﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ(.
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 .2ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺟﺪاﯼ از ﭘﮋوهﺶ هﺎﯼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻏﺮب )از ﺟﻤﻠﻪ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ( اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در اروﭘﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ ا ﻧﺪ .در ﭼﻬﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯼ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،از زواﻳﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﻪ در ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ دوم ،ﮐﻪ در ﻓﻮرﻳﻪ  2014اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ داوﻃﻠﺒﺎن از
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺁورﻳﻞ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪن داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،و اﮐﻨﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻬﺎرم ،ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،اﺷﺘﻴﺎق داوﻃﻠﺒﻴﻦ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﮕﻴﺪن در ﻧﺒﺮدهﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ .ﭼﻬﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ
در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ هﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ وﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺰودﯼ ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﺪهﺎ را
در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﻳﻦ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺁن را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ )اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺪهﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ(.
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 .4ﭘﺪﻳﺪﻩ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ از دﻧﻴﺎﯼ ﻋﺮب ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و اﮐﺜﺮًا ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ
»اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« و »ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .5ﻣﺪاﺧﻠﻪ »ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن« ﺳﻮرﻳﻪ در ﻧﺒﺮد ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺟﺎرﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ
 2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .6ﭘﺪﻳﺪﻩ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ .اﮐﺜﺮ اﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« و »ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺁورﻳﻞ
 2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .7ﺷﻴﺦ ﺳﺎﻣﯽ اﻟﻌﺮﻳﺪﯼ؛ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻳﮏ روﺣﺎﻧﯽ اردﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﺷﺎﺧﻪ
ﺳﻮرﻳﻪ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻓﻮرﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
.8

»ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺁﻣﺪﻩ از ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﮏ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎرﯼ را در ﺷﻬﺮ

ﺣﻠﺐ اﻧﺠﺎم داد )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﻧﻮزدهﻢ ﻓﻮرﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
.9

اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« از ﺳﺎزﻣﺎن »داﻋﺶ« )»دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎﻣﺎت«(؛ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁن

)اﻳﻦ ﮔﺰارش را در هﻔﺪهﻢ ﻓﻮرﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .10ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ اﻧﺘﺤﺎرﯼ؛ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« و »داﻋﺶ« )»دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و
ﺷﺎﻣﺎت«( ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ و ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﻳﺎزدهﻢ ﻓﻮرﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.

 2اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ را در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺷﻴﻌﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ
در ﺳﻮرﻳﻪ در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺷﻴﻌﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻟﺒﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯼ اﻓﺮاﻃﯽ ﺳﻠﻔﯽ و ﺳﻨﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺻﻒ ﺁراﻳﯽ ﮐﺮدﻩ
و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ.
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 .11ﭘﺪﻳﺪﻩ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ هﻤﺴﻮ
ﺑﺎ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« و »ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﺳﻮم ﻓﻮرﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .12ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻋﺮاب ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻋﺮاب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ در ﺳﻮرﻳﻪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﻧﻮزدهﻢ
ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .13اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﯽ ،رهﺒﺮ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮرﯼ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،در ﻋﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮﻩ اﯼ
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﮏ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﯼ ﺑﻪ هﺪف هﺎﯼ ﺟﻬﺎدﮔﺮان اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .14ﭘﺪﻳﺪﻩ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در اول ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .15ﭼﻨﺪ دﻩ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدﮔﺮا از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻏﺰﻩ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺳﻮرﯼ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را
در هﺸﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .16ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺸﮑﻞ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮرﯼ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻮرﺷﯽ هﺎ ،ﺑﺮ ﺣﻮزﻩ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
»دﻳﺮاﻟﺰور« )در ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﻪ( ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .17ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﭘﻴﺠﻴﺪﻩ و ﭘﺮﺗﻠﻔﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺑﻴﺮوت ﻧﺸﺎن از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ »ﻳﮕﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺰام« دارد )اﻳﻦ ﮔﺰارش را اﻧﺪﮎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اﻳﺮان در
ﺑﻴﺮوت ،در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
 .18ﺗﺸﮑﻞ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ« ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮرﯼ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﯽ در ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ
ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ در ﻧﺒﺮدهﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﯽ »ﺣﻤﺺ« را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2013
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
) .19ﺷﻴﺦ دﮐﺘﺮ( اﻳﻤﻦ اﻟﻈﻮاهﺮﯼ ،رهﺒﺮ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺟﻬﺎدﯼ را ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺗﺤﺎد در
ﻳﮏ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ،ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
ﯽ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ،ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ درﮔﻴﺮ در
) .20ﻣﻌﺮﻓﯽ( »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ«؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯼ ﺳﻠﻔ ِ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮرﯼ دارد .اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺰرگ )»ﺷﺎﻣﺎت«( ،ﺑﺮاﯼ
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن رژﻳﻢ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در اﻧﺠﺎم ﺗﺮور و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذﯼ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد )اﻳﻦ ﮔﺰارش را در هﻔﺪم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ(.
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