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  خسرو چيتگر:  ازبرگردان

 ٢٠١۴ جنوری ١١

 ISIS١مبارزه با :  انقالب در انقالب
) در يک جنگ وجودی(ھای القاعده  يرفته بودند که بشار عليه تروريست که روايت رژيم بشار را کامال پذئیھا آن

  .گيج شده باشند) در اثر مبارزات اين ھفته در سوريه(کند بايد  مبارزه می

و وابسته » داعش«معروف به » (ISIS) عراق و شام یدولت اسالم«ه گروِه ي است که علی طوالنی مدتیفعاالن انقالب

 طلِب عمدتاً   جنگین گروه، از مبارزان جھاديا] ١.[اند دست به تظاھرات زده ه،ير سور القاعده دی اصلۀبه شاخ

ل خود بر وم کنتري مخالف مسلح، بر تحکیھا ا ھماھنگ با گروهي مبارزه در خط مقدم و یل شده و به جاي تشکیخارج

رت يل خود و در مغاوتحت کنترن گروه در مناطق يا.  کشور متمرکز شده استی شمال از قلمرو عمدتاً ی بزرگیھا بخش

عت و با تجاوز به حقوق زنان و ين شريرانه از قوانيگ  سختیري تفسیساز ادهي، با پیب به اتفاق مردم محليت قريبا اکثر

چنين  ن گروه ھميا] ٢.[ برقرار کرده استیساھا، امارات اسالميل پوشش بر زنان و حمله به کليھا از جمله تحم تياقل

 یھا  ماهیدر ط] ٣.[ بوده استیئ  و کشتار فرقهی عمومیھا ان، اعداميرنظاميه غيانه عليالت وحشول انجام حمؤمس

ه را ربوده و ي انجام داده و فرماندھان ارتش آزاد سور(FSA)ه ي به مواضع ارتش آزاد سورئیھا ورشي داعشر، ياخ

ھا را مورد ھدف قرار داده است که  الن رسانهژه فعايون به ويسي اپوزیچنين فعاالن مدن ھم ن گروهيا. اعدام کرده است

در ] ۴.[ شده استليکفرن یعني در قلب انقالب راً يو اخالرقه، حلب  یھا در شھرھا یريمنجر به حمالت به دفاتر و دستگ

 یھاوهي و شیدئولوژين گروه، ايبا رد ا] ۵.[ج استي خودسرانه رایھا ، شکنجه، شالق و اعدامداعشمراکز بازداشت 

سر » مرگ بر داعش«و »  ھستندیکيم يداعش و رژ« خروش یھا به طور منظم ، معترضان در تظاھراتآنان

 داعش در برابر یگ ستاديبا ا» سعاد نوفل« شجاع یانقالب.  کردندی بازین اعتراضات نقش مھميزنان در ا] ۶.[دادند یم

  ]٧.[ اعتراض در سراسر کشور شدیگر براي دیبخش زنان  الھام الرقهدر شھر

داده است، حمالت آنان به  ی انجام محلبو  الرقه ی به شھرھایه حمالتيسور مي که رژی واژگونه، ھنگامیا وهيبه ش

 داعش یدفاتر مرکز] ٨.[ بوده استداعش یا دفاتر مرکزيو نه مواضع ) ی کارگرعمدتاً  (یرنظامي غیمناطق مسکون

 آنان، یست اما به جاي که ھدف قرار دادن آنان سخت نیا نهن ساختمان شھر مستقرند به گويتر در بزرگ الرقهدر شھر 

م ي حمالت رژی به عنوان سپر بالداعش] ٩.[آموزان مدارس است ه، کشتار دانشيم سوري رژئیھدف حمالت ھوا

                                                 
  Revolution within the revolution’: The battle against ISIS’: است ازای  اين مقاله ترجمه 1
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ان ي که زندانی پر است در حالیرنظاميزندان اسد از فعاالن سکوالر و غ.  عمل کرده استیزش مردميه به خيسور

  . انقالب آزاد شدندۀي اولی القاعده در روزھاوابسته به

 ۀن گروه محدود است از جمله حومي که ایافته است و حتا در مناطقيش ي افزاداعشه ير تظاھرات علي اخیدر روزھا

 یھا وهي محکوم کردن شیشھروندان در سراسر کشور برا جنوری ٣در . دھد یز رخ مي در جنوب ندرعا و دمشق

معروف به ( احرار آل شام   فرماندهمانيسل ن آليحسر و قتل دکتر ي اخیھا ز شکنجهي و نی ارتجاعیوژئول دي و ایاستبداد

 را به عنوان جنوری ١٠و فعاالن ] ١١[افته است ين ھفته ادامه ياعتراضات ا] ١٠.[ختنديھا ر ابانيبه خ) انيابوالر

 روشن از مردم یاست و شھادت» انقالب در انقالب«ن يا] ١٢.[اند دهيم ناميه و رژيه القاعده در سوريعل» روز خشم«

 .ستي آنان نۀندي نماداعشه که يسور

 وابسته به ارتش آزاد یھا  گروهجنوری ٣در . ان استيدر جر داعش ار در برابريک جنگ تمام عيز ي نی نظامۀدر جبھ

ن يا.  شروع کردندداعشبا  را یدي شدیرين درگيالمجاھد شي و جی اسالمۀس جبھيسأچنين گروه تازه ت ه و ھميسور

 ٧از ] ١٣.[اند ر کردهيان داعش را اسي از جنگجویادياند و تعداد ز  شدهرانده در شمال یاري بسیھا گاهيھا از پا گروه

  مکان در٣، ادلب مکان در ۶، حلب مکان در شھر ١٠از  داعشکند که  یتر فعاالن اشاره مئي تویھا ، گزارشجنوری

  ومنبج، مانند شھرھای داعش از مناطق آزاد شده از دست یبرخ] ١۴.[ شده استرانده ماح مکان در ١ و رالزوريد

اند که باعث شد در مورد  م اسد قرار گرفتهيد رژيباران شد ان، در معرض گلولهيل شورشو، به دنبال اعمال کنتربنش

ه يم سوريو رژ داعش ني بی نظامیھا در مورد ھماھنگ یزن  قادر به پس گرفتن شھر شود و گمانهداعش، بنششھر 

ه در شھر ي ارتش آزاد سوریروھايه نيعام عل ک قتلي نشان داده است که بدون مبارزه و ارتکاب داعش. ابديش يافزا

شدند  ی می نگھدارحلب در ی را که در بازداشتگاھی زندان۵٠، جنوری ۶ در داعش] ١۵.[کند ی، آنجا را ترک نمالرستن

ن مناطق ي، قبل از خروجشان از اادلب و حارم یشدگانی را در شھرھا چنين بازداشت د و ھمو شامل زنان و فعاالن بودن

 در حال آوردن داعشکه  ی مناطق وجود دارد مادامی از برخداعشز در مورد خروج ي نئیھا ینگران] ١۶.[اعدام کردند

  ]١٧.[شوند یمتقابل م حمالت یايھا مھ  از آن باشد که آنیگر است که ممکن است حاکي دیرو از جاھاين

 که یا  در انقالب است به گونهی نقطه عطفۀدھند ن مبارزه نشانيروز نباشد، اما اي ممکن است ھنوز پداعشمبارزه با 

 به داعشن وجود، شکست يبا ا. اند وستهي ھستند به ھم پداعشده شدن ي که خواستار برچی و فعاالن مدنی نظامۀشاخ

النصره که در حال   مانند جبھهئیھا  که گروهیا ست به گونهي القاعده نیدئولوژي ای دارایھا  گروهۀ شکست ھمیمعنا

 از ئیھا  توسعه داده شده است، نمونهی اسالمۀ رھبر جبھحسن عبود قرار ندارد و حتا توسط ی نظامۀحاضر تحت حمل

 یھا گر گروهيش و عدم تعارض با ديشتر اعضاي بودِن بیل سوريالنصره به دل با جبھه] ١٨.[ ھستندداعشگاِن  کنند دنبال

 انجام داده داعش که یت نکردن شھروندان به حديا آزار و اذيگرا و   کثرتیمخالف مسلح و داشتن ساختار دولت مدن

 با یدي شدیھا ن حال مخالفتيبا ا. شتر مدارا شده استيه، بيم سوريون رژيسيشترش بر اپوزي آن تمرکز بیاست و به جا

 شناخته ی ضد انقالبیرويک نيھا است که به عنوان  ن گروه مدتي وجود دارد و ای فعاالن مدنیوالنصره از س جبھه

  ]١٩.[شود یم

ست و ين که از القاعده ني است، با ای سلفالت عمدتاً يازده تشکي از ی شکل گرفته و ائتالفی که به تازگی اسالمۀجبھ

] ٢٠.[ استی از فعاالن انقالبیگر برخي دیز نگرانيد، نيآ یه به حساب ميم سوريون مسلح رژيسي از اپوزیبخش

 یبانيفارس پشت جي در خلی ارتجاعیھا ن گروه توسط سلطنتيا.  تفاوت داردداعش با ین گروه، تنھا، اندکي ایئولوژ ديا

ر  دیرفت جاد کند که به پسياز اسالم ا] ینيد پاک[یتانيورير پي بر اساس تفسیک دولت اسالميل دارد يشود و تما یم

در ) ن گروهي ای نظام  فرماندهزھران علوشاز جمله ( آن ی از اعضایبرخ. شود ی میھا و زنان منتھ تيحقوق اقل

  قطعاً یئولوژ دين ايا] ٢١.[ھا است یان و علويعيه از شي سوریساز اند که خواستار پاک ر شدهي درگیئ  فرقهیھا گفتمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 تمام ی برایک مدنيک دولت دموکراتي که خواستار یرات انقالب سکوالر و ستون فقیون مدنيسي اپوزیھا با خواسته

کند که  ی اشاره می به درستسهياث نعيغ. ار فاصله دارديت است، بسيا جنسيت، فرقه يه فارغ از قوميشھروندان سور

 یب باشد و نه دفاع از اھداف اصليک رقي مبارزه طلبيدنشتر به ي ممکن است بداعش به ی اسالمۀجبھ ۀحمل

 یھا  به کمکیل دسترسي به دلی اسالمۀ از مبارزان به جبھیاريش بسين احتمال وجود دارد که گرايا] ٢٢.[البانق

بدون شک، . کيئولوژ ديو نه اشتراک ا) ب کرده استيھا را تکذ ه آنيکه ارتش آزاد سور( باشد ی خارج تي و حماینظام

 در مبارزه با اسد به ارمغان ی نظامیھا یتواند برتر ی میم بزرگ و قدرتمند نظایھا  و اتحاد تشکلی اسالمۀن جبھيتکو

ه با ي مردم سورۀمبارز. ستي به اھداف انقالب نیابيبرابر با دست) و القاعده(م يه رژيروز شدن در نبرد علياما پ. اورديب

  .چنان ادامه دارد  ھمی، کرامت و عدالت اجتماعی آزادیاستبداد و برا

  

  :ھا نوشت پی
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12. See http://yallasouriya.wordpress.com/2014/01/05/10-01-2014-day-of-rage-against-
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tm_medium=fb&utm_campaign=notgeorgesabra&utm_content=419641966180057089  
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pure-revolutions-just-revolutions/ and this protest against arrest of family members by 

Jabhat Al Nusra in Al Raqqa in June 2013 
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