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  زنان کوبانی در صف مقدم ميدان نبرد

 ! عليه تجاوز و بردگی جنسی 
 

 ۀ شھر کوبانی و زنان جنگند- ای در حال درخشيدن است  ای که سايه بر جھان انداخته، ستاره هدر تيرگی و ظلمت شبان

 زنان کوبانی که بخشی از فرماندھی نظامی جنگ را به عھده دارند و مصمم در حال ۀ مقاومت سرسختانه و دليران-آن 

سين جھانيان را برانگيخته و اميدھای ھای جنگی ھستند در صدر اخبار جھان، حيرت و تح ژیيتعيين تاکتيک و سترات

اند اجازه   زنان کوبانی که عزم کردهۀ دليرانۀمبارز. وجود آورده استه بسياری در دل تمام نيروھای مترقی و انقالبی ب

 اسالم به بردگان عصر جاھليت و غنائم جنگی تبديل شوند، در دل بسياری از ۀی و پوسيدئوسطاندھند زير قوانين قرون 

  . وجود آورده استه در سراسر جھان شادی و شعف بزنان 

داعش را که   ای شکل گرفته که نيروی بنيادگرای اسالمی در کردستان سوريه تحت فرماندھی زنان مقاومت مسلحانه

با روابط بغايت  اين زنان که از سرزمينی. ستيزی است، به مصاف طلبيده است ھايش زن ترين مشخصه يکی از اصلی

اند، توانستند اسلحه به دست در ميدان جنگ در صف اول مبارزه  مردساالر و فرھنگ فئودالی برخاسته/ پدرۀعقب افتاد

تحوالت عميقی  ۀاين امر نشان دھند. گرا بجنگند ستيزترين نيروھای واپس ترين و زن قرار گيرند و با يکی از مرتجع

يبخش و ئ رھاۀ اين است که ھرگونه برنامۀشان دھنداست که در سطح منطقه و ھم چنين سراسر جھان به وجود آمده؛ ن

 . عملی نخواھد شد بلکه اساساً ،آزادی خواھانه نه تنھا بدون شرکت زنان غيرممکن است

 سربازان زن، در شرايط بغايت خطرناک ی نفر٧۵٠٠يک گروه ) ١(ھا منتشر شده است، طبق گزارشاتی که در رسانه

. جنگند تر از خودشان، عليه دشمن می تر و سنگين ی بزرگئھا ھستند با اسلحه در معرض کشته و زخمی شدن که دائماً 

 برای دفاع از مردم کردستان در برابر ٢٠١٢ھستند که در سال ) ی پ گ(ھای مدافع خلق  ھا بخش مھمی از يگان آن

شد و در مقابله با و داعش، از جوانان داوطلب کرد تشکيل ) نزديک به القاعده(حمالت دولت سوريه و جبھه النصره 

 آنان زمانی به اوج خود رسيد که موفق ۀشھرت و آواز. اند ای کسب کرده العاده ھای فوق پيشروی نيروھای داعش موفقيت

 داعش نجات دھند و در اين منطقه به ۀھا ھزار نفر از مردم شنگال را از محاصر شدند با به وجود آوردن کانال امنی ده

 اقليم کردستان عراق ۀ پيشمرگی ھزار نفر١۵اين در حالی است که نيروھای . ردم بپردازندسازماندھی و مسلح کردن م

  .نشينی کردند که تحت رھبری بارزانی و طالبانی قرار دارند، بدون کمترين مقاومتی عقب

 ھای خطرناک و موريتأورزند و تالش دارند در م ديگر عشق می در مناسبات درونی اما اين زنان مسلح به يک

گونه اجباری برای ايستادن و  که ھيچ با وجود اين. اند ھا مرگ را به سخره گرفته آن. ديگر پيشی گيرند بار از يک مرگ
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. اند  جنگ شرکت کردهۀ داوطلبانه و با دل و جان در صف اول جبھھا کامالً  جنگيدن برايشان وجود ندارد، اما آن

 ۀکشند که در آن ھم ی را به تصوير میئگويند، دنيا ی خود سخن میبسياری از اين زنان زمانی که از آمال و آرزوھا

ھا در سرنوشت خود دخالت داشته و در يک تعاون داوطلبانه به سازماندھی جامعه برای از بين بردن ستم و  انسان

  .کنند استثمار فعاليت می

ستيزان داعش و مبارزه برای حق   با زنمبارزه: گيرند در واقعيت زنان کوبانی با شليک ھر تيری، دو ھدف را نشانه می

درعين حال اين مبارزات ضربات جدی به فرھنگ، آداب و سنن عقب مانده و زن ستيز وارد . تعيين سرنوشت خود

در حال . شناسد  مادری و کار خانگی را به رسميت میۀی که برای زنان تنھا وظيفا مردساالرانه/پدرفرھنگ . کرده است

از خودگذشتگی،  ۀدرج. ھای جنگ، فرماندھی نظامی را برعھده دارند ر سه منطقه از جبھهحاضر زنان کوبانی د

ست که نيروھای داعش  ھای سياسی و نظامی اين زنان مبارز به حدی یئری و تعھد به منافع مردم و تواناپذي وليتؤمس

 به نمايش گذاردن آن تالش کردند بر با بريدن سر سه زن ووھا، روز اول اکت برای ايجاد جو رعب و وحشت در بين آن

بر، يکی از فرماندھان نظامی زن که ودر مقابِل اين جنايت، روز پنج اکت. ھا باز گردانند تا اين نيروی مصمم را به خانه

ھا نشود با يک بمب انتحاری، خود و  تا آخرين فشنگ در برابر داعش ايستادگی کرده بود برای اين که زنده اسير آن

 . ھای مرتجع را کشت ی از داعشیتعداد زياد

ی که داعش را مستقيم و غيرمستقيم حمايت ئگرا واپسھای   نيروھا و دولتۀمبارزات مردم کوبانی در مقابل داعش، ھم

مريکائی که برای ايجاد ا امپرياليست ھای ھا خصوصاً  امپرياليست. کنند وادار به موضع گيری کرده است کرده و می

اند که  ، شديداً نگران)٢(گيری داعش ھستند رزھای جديد در منطقه، خود از مسببين و مشوقين شکل جديد يا مۀخاورميان

ی برای ساير مناطق ئبه الگو جامعه که در کوبانی شکل گرفته، تبديل ۀ مبارزه و سيستم ادارۀمبادا اين سنگر و نحو

شد و در حالی که سقوط اين شھر را به انتظار گر سقوط کوبانی با مريکا بنا دارد تا نظارهااز شواھد پيداست . شود

 مردم خاورميانه معرفی ۀخود را تنھا نجات دھند" دمکرات منشی"و " خواھیآزادي"ھای  نشسته، تالش دارد با ژست

ای   آن را به گونهۀ خود کند و ادارۀجويان ھای تجاوزگرانه و سلطه نموده و بيش از پيش کل منطقه را مطيع نقشه

ی نمايشی و پرتاب چند ئيک سری عمليات ھوامريکا با انجام ا. نمايد که در خدمت منافع خود قرار گيردسازماندھی 

خواھد وانمود  کارانه می ی که کيلومترھا با نيروھای داعش فاصله دارد، فريبئ جا شھر کوبانی،ۀبمب بی اثر به حوم

توانند ھدف کوچکی را ردگيری کنند  ی که میئماھا که ھواپيعجيب نيست. نمايد که در کنار مردم کوبانی قرار دارد

 !ی کنند؟ئش را شناسا سنگينۀھای داعش و توپخان توانند صف تانک چطور نمی

مريکا در منطقه است از سه سال پيش با دادن ادر اين ميان رژيم فاشيستی و ضدزن ترکيه که از ھم پيمانان نزديک 

 شھر ۀروھای ھوادار داعش از اقصی نقاط جھان به ترکيه برای محاصرامکانات مالی، آموزش نظامی، تسھيل ورود ني

وری اسالمی عثمانی را در سر می تکوبانی و ديگر شھرھای سوريه چون حلب، حمص و رقه، سودای احيای امپرا

لم عبور و مرور آزاد مرتجعين داعشی با کمک و ف)٣(ی شده ئھا مرکز داعش در خاک ترکيه شناسا تا کنون ده. پروراند

ھای  ترين کشتارھا توسط سازمان مخفی فاشيست چنين آموزش وحشيانه و ھم) م ی ت(سازمان تشکيالت اطالعات ملی 

 ۀ کشتارھزاران نفر ازکمونيستھا وآزاديخواھان ترک و کرد در فاصلۀ که سابق-) ژيتم(کماليست ارتش ترکيه موسوم به 

ترکيه در اين جنگ . ھای جھانی و اينترنت فاش شده است  در رسانه-)۵( ميالدی را دارد ٢٠٠٠ تا ١٩٩٣سالھای 

گر  و ارتش ترکيه که تنھا چند صد متر با نيروھای داعش فاصله دارد، نظاره )۴(بزرگترين حامی نيروھای داعش است 

اھد موج عظيمی از اعتراضات و در مقابل اين سياست ارتجاعی دولت ترکيه ما ش. ست سقوط شھر کوبانی

ھای خود   کردھا در شھرھای بزرگ ترکيه ھستيم که طبق اخبار خبرگزاریھای خيابانی مردم، خصوصاً  تظاھرات

  . ھا نفر و دستگيری ھزاران نفر شده است ترکيه باعث کشته شدن ده
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يانت رھبران ارتجاعی و ناسيوناليست و کند، خ داد می ھای ناموسی بی ستيزی و قتل در اقليم کردستان عراق نيز که زن

شان با دولت ترکيه، موجب انزجار عمومی مردم در شھرھای سليمانيه، اربيل و دھوک شده است، به طوری  ھمکاری

که مردم بعد از شکست مفتضحانه در شھر شنگال و فرار پيشمرگان اقليم کردستان بدون کمترين مقاومت، در 

 .ھای مسعود بارزانی و پدرش را به آتش کشيدند ، عکساعتراضات و تظاھرات خيابانی

رژيمی که خود پدر معنوی داعش . ای، رژيم جمھوری اسالمی ايران را نمی توان ناديده انگاشت اما در معادالت منطقه

 ناست و توانسته بيش از سی و پنج سال، با سرکوب قھرآميز جنبش انقالبی و اعدام و سنگسار و جنايت، با بکار بست

ستيز اسالمی، قدرت دولتی خود را اعمال نمايد، فرق ماھوی با داعش يا دولت اسالمی  ی و زنئاحکام قرون وسطا

  . امروزين در عراق و سوريه ندارد؛ و اين واقعيت تلخ و سخت بيش از ھمه برای زنان ايران آشکار و ملموس است

ھای تئوکراتيک  گرايان و حکومت  عليه واپس لی از مبارزه زنان کوبانی عليه داعش را شکۀطور که ما مبارز اما ھمان

شان به وحشت   زنان در مقابل مردم و خصوصاً ۀ مرتجعين از شيوع اين شکل از مبارزۀدانيم، به ھمان ميزان ھم می

در مقابلش وقفه  ر آن بیثيأبه ھمين علت برای تعديل ت. ند که غائله با سقوط کوبانی خاتمه يابداافتاده اند؛ و اميدوار

،  جويانه ن خودخوانده در درون جنبش زنان ايران سعی دارند نصايح مصلحت بخشی از فعاالکنند و حتی ی میئفرسا قلم

آنان مدام . پرھيز خود را به گوش مردم و زنان کوبانی نيز بخوانند تا شايد فرجی حاصل شود آميز و خشونت صلح

 متھم ،ران را که در جھت سرنگونی رژيم زن ستيز اسالمی فعاليت می کنند زنان انقالبی و مترقی ايۀ حق طلبانۀمبارز

طلب و خشونت گريز است که بايد با استفاده  چرا که از نظر آنان جنبش زنان يک جنبش صلح. طلبی کرده اند به خشونت

نويه اسالم نمايند؛ گوی متمدنانه و چانه زدن با سران جمھوری اسالمی آنان را ملزم به رعايت احکام ثا و از گفت

 مسلحانه خشونت ۀمبارز" کنند که  کيد میأگذارند و ت امروز نگران و مضطرب، ھمان راه را جلوی زنان کوبانی می

شود که زنان کوبانی چه  االت عينی مطرح میؤاما بالفاصله اين س). ٧-۶"(طلب ھستند زنان صلح"و " آميز است 

 مدنی و حقوق زنان حرف ۀداعش بخواھند که با ھم بنشينند و بر سر جامعاز ! پاسخی بايد به حمالت داعش بدھند؟

  ! ھا متھم به خشونت طلبی نشوند؟ بپيوندند تا خشونت افزايش نيابد وآن" جھاد نکاح"يا داوطلبانه به ! بزنند؟

  حلھای  زنان، راهی ئ و افق رھا رھبریۀھا و کمبودھايش در عرص  زنان کوبانی با تمام کاستیۀ مسلحانۀامروزه مبارز

را " جنبش عدم خشونت" طلبيده و محمالت مبارزه اعتدال و مدارا با دشمنان زن ستيز را به ۀورشکستی تاريخاز ديد 

يافته و دولتی عليه مردم به ويژه زنان به اشکال  تاريخ ثابت کرده که وقتی خشونت سازمان. کند بار ديگر افشاء می

 آن رھائی از ستم و استثمار قرار داشته باشد ۀ قھرآميز که در سرلوحۀيش برد مبارزگيرد، تنھا پ گوناگون صورت می

ھای گوناگون مبارزات طبقاتی در  اين درسی است که صحتش بارھا در تجربه. می تواند زنان و مردم را رھا سازد

 موجود ۀت سازمانيافتانقالب خشونت نيست، انقالب درھم شکستن توحش و خشون. سراسر جھان به اثبات رسيده است

 .است

 زنان است، اگر تحت ھدايت  بخش مردم جھان خصوصاً  مبارزات زنان کوبانی و شجاعت و دليری آنان که الھام

 مبارزات جنبش ۀتواند نقش و جايگاه بسيار مھمی برای پيشبرد آيند نگرشی انقالبی و رھبری درستی قرار گيرد، می

که از ... ی فرھنگی وئگرا  رفرميستی، پست مدرنيستی و نسبيت حلھای مام راه زنان در سطح جھان بازی کند و به ت

  .جانب نيروھای رنگارنگ در جنبش زنان مطرح است، ضربه کاری وارد کند

 )  افغانستان–ايران  (چسازمان زنان ھشت مار 

 ٢٠١۴بر واکت
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 :زير نويس

 اين زنان نام آور با داعش می جنگند -١

 زمان آن فرارسيده است تا آنھا را بشناسيد 

  زھره اسدپور :  مترجم-اليزابت گريفين 

ISIS of Origins covert The٢-  

 آنونيموس-داعش از ترکيه و مريکاا حمايت اسناد

BPI7oMjXbuj=v?watch/com.youtube.www://http 

2014 ,29 Aug on Published 

Evidence exposing who put ISIS in power, and how it was done.  

Sources and full transcript: http://scgnews.com/the-covert-origins… 

  

 In Terrorists Qaeda Al and ISIS Supporting Directly Are Israel and Turkey٣-

-al-and-isis-supporting-directly-are-israel-and-turkey/org.geoengineeringwatch.www://syria

/syria-in-terrorists-qaeda 

   العالم خبری شبکه - داعش یتروريست گروه با ترکيه ھمکاری افشای -٤

  

https://www.st-andrews.ac.uk/.../war-on-terror-and-the-turkish-state.doc۵- 

by T Jacoby -     

  مبارزه عليه خشونت داعش يا تشديد آن:  نظامی کردن زنان - آزاده دواچی -۶

   تاريک زنان خاور ميانهۀو آيند" اسلحه محوری" فھيمه تفسيری گفتمان -٧

 

 

  


