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ادبــی
خوانندگان عزیز و گرامی زنان رشق:
سالهاســت رسزمی ـن مــا خاورمیانــه در آتــش جنگــی تحمیلــی میســوزد بــه طــوری کــه روزانــه دههــا انســان را بــه کام خــود میکشــد.
جنگیســت بیرحــم و خانمانســور .زخمهایــی کــه ایــن جنــگ بــر تــن مردمــان ایــن دیــار بــر جــای گذاشــته ومنیگــذارد شــاید تــا ســالها
بعــد از فروک ـش کــردن آن نیــز التیــام نیابنــد .تجــاوز بــه زنــان ،ربــودن و شــکنجهکردن آنهــا ،قتلعــام دســتهجمعی گــروه گــروه انســان،
ویرانکــردن اماکــن مقــدس مردمــان اینجــا و ...از جملــه عملکردهــای غیراخالقــی و غیرانســانی گروههایــی چــون داعــش ،بوکوحــرام،
جبههالن ـرا و کالً ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر ایــن کــرهی خاکــی بــوده اســت.
ســالی کــه گذشــت ب ـرای زنــان ایــن دیــار ســالی رسشــار از درد ،آالم و خاطرههــای تلــخ بــود .خشــونت روز بــه روز فزونــی یافــت و توســط
راهکارهایــی اعــال گردیــد کــه تعریفشــان هــم قلــب انســان را بــه درد مـیآورد .یکــی از کشــورهایی کــه آمــار خشــونت علیــه زنــان و جامعــه
بــه اوج خــود رســید نیــز ایـران بــود .بــه طــوری کــه بــا رسکارآمــدن حســن روحانــی نــه تنهــا آمــار اعــدام کاهــش نیافــت بلکــه افزایــش یافــت.
رسکــوب و فشــار بــر زندانیــان سیاســی و عقیدتــی اوج گرفــت .ایــن اواخــر بارهــا شــاهد رضب و شــتم زندانیــان سیاســی بــه دســت زندانبانــان

رژیــم مســتبد اســامی ایـران بودیــم .اعــدام بیرحامنـهی «ریحانــه جبــاری» مهــر تأییــدی بــود بــر عملکردهــای خشــن داعـش در مقابــل زنــان
و بیانگــر ذهنیــت داعشمآبانـهی خــود رژیــم .همچنیــن در ایــن ســال الیحــه و مصوبههــای زیــادی در مجلــس تصویــب شــدند کــه یکــی پــس
از دیگــری وضعیــت روب ـه وخامــت زنــان را بــه تصویــر میکشــیدند .ایــن لوایــح و قوانیــن بــه متامــی ضدزنانــد ،زی ـرا در راســتای تخریــب
جایــگاه زن در جامع ـهی ای ـران طرحریــزی شــدهاند .بــه هــر راه و روشــی متوســل میشــوند تــا زنــان هوشــیار و بیــدار ای ـران را خانهنشــین
کننــد .زن در صــورت مطالبــه کمتریــن حقوقــش محکــوم بــه تحمــل زنــدان و شــکنجه و حتــی مــرگ میشــود .یکــی از قربانیــان زن دیگــر
نیــز غنچــه قوامــی اســت کــه ایــن روزهــا شــاهد انتشــار خربهــای بســیاری در ارتبــاط بــا وی بودیــم .رژیــم ،زنبــودن و یــا موجودیــت زن را
ب ـرای خــود چــون یــک خطــر و تهدیــد میبینــد .از ایــن جهــت اســت کــه قوانیــن را ســختتر میکنــد .برنامههــای بلندمــدت و کوتاهمــدت
را در دســتور کار خــود میگیــرد ،اسیدپاشــی ،تجــاوز گروهــی ،اغفــال دخ ـران جــوان بــه دســت باندهــای قاچــاق انســان و ترویــج فحشــا را
طــرحریــزی مــی کنــد .سیاســت از رمــق انداخــن جامعــه را بــا پخــش موادمخــدر بیــن جوانــان و اقشــار مختلــف جامعــه در جاهایــی چــون
پــارک ،آرایشــگاه ،دانشــگاه ،مدرســه ،زنــدان و ...رسعــت میبخشــد .خالصــه میتــوان گفــت :ذهنیــت داعشگونـهی رژیــم ایـران هیــچ تغییــر
مثبتــی نکــرده و در راســتای تغییـرات بنیادیــن و ســاختارین نیــز گامــی برداشــته نشــده اســت.
امــا اگــر نگاهــان را بــر کوردســتان فوکــوس کنیــم متوجــه رشایــط و تغییراتــی متفاوتتــر خواهیــم بــود .همزمــان بــا اوجگیــری جنــگ در
کوبانــی و شــنگال و کرکــوک شــاهد خلــق حامسـههای کمنظیــری توســط مبــارزان کــورد در ایــن جبهههــا علیــه داعــش و داعشــیان بودیــم.
حائــز اهمیــت بــودن ایــن مــورد ب ـرای مــا موثــق اســت .در گیــرودار و کشــمکشهایی کــه رس نفــت و بــرق و گاز و آب توســط بهاصطــاح
سیاس ـتمداران خاورمیان ـهای و بهاصطــاح خریــداران خارجــی صــورت میگیــرد واقعیــت دیگــری ر خ میمنایانــد .واقعیتــی کــه مدعــی ایــن
امــر اســت :اگــر آزادی نباشــد هیــچ چیــز حتــی موجودیــت مــا فاقــد ضامنــت نخواهــد بــود .آزادی بیمــه زندگــی ماســت .پــس اگــر بـرای از
دســت نــدادن آزادی و هویــت خــود ارزشــی قائلیــم بایــد دفــاع کنیــم .بایــد باشــیم کــه ادعــای آزادی کنیــم .پــس بایــد دفــاع کنیــم تــا باشــیم.
هــان کاری کــه امــروزه مــردم کــورد از کــودک گرفتــه تــا پیــر و جــوان و زن و مــرد انجــام میدهنــد .تســلیم منیشــوند ،هویــت خــود را
انــکار منیکننــد و بــه جــای امنتــری هــم منیگریزنــد .در طــول ایــن ســالها رژیمهــای مســتبد از ترکیــه گرفتــه تــا ای ـران و ســوریه و ع ـراق
هــر بالیــی بــر رس کوردهــا آوردنــد .قتلعــام فیزیکــی اعــال کردنــد ،بــه نسلکشــی فرهنگــی متوســل شــدند ،مجبــور بــه کــوچ اجبــاری
منودنــد ،گرســنه نگــه داشــتند و مانــع ارتقــاء ســطح فکــری و ذهنــی جامعـهی کــورد شــدند ،از هرگونــه امــکان رفاهــی ،بهداشــتی ،آموزشــی
و ...محــروم نگــه داشــتند ،هـزار مانــع تراشــیدند تــا مانــع حضــور فعــال آنهــا در سیاســت شــوند ،بــه اســتثامر دسرتنجشــان پرداختــه و زادگاه
و آثــار تاریخــی و باستانیشــان را زیــر خــاک و آب مدفــون کردنــد ،کاری کردنــد کــه ب ـرای تهیــه یــک لقمــه نــان هزاربــار مــرگ را بــه جــان
بخرنــد ،بــه هویــت ،فرهنــگ و زبــان خــود بیاحرتامــی کــرده و زیــر بــاران حقــارت آنــان بنشــینند .بــه قــول رهــر آپــو :هــر بالیــی بــر رسمــان
آوردنــد ».دیگــر چــه مانــده کــه نکــرده باشــند .امــا حــاال زمانــه تغییــر کــرده و رشایــط فــرق میکنــد .کوردهــا نــه تنهــا مهرههــای ســوخته و یــا
کارت «بــرد بــرد ،باخــت باخــت» در دســت کســی نیســتند بلکــه خودشــان نتیجـهی ایــن بــازی را رقــم میزننــد .بــا مقاومــت و ایثارشــان ایــن
رشایــط را تــا حــدود زیــادی تغییــر دادنــد .ســعی میکننــد بــا عملکــرد ،ایــان و اعتقادشــان نتیجــه را بــه نفــع خلــق منطقــه متــام کننــد .در
مبحــث ایـران بــه موقعیــت وخیـم زنــان پرداختیــم امــا در کوردســتان ایــن موقعیــت متفــاوت و البتــه کامــا طبــق خواســته و نیازهــای زنــان
رشــد میکنــد .زنــان کــورد بیــش از ســه ده ـه اســت کــه در صفــوف مبــارزات آزادیخواهــی خلــق کــورد نقشــی چش ـمگیر و تعیینکننــده
ایفــا کردهانــد .قبــل از آن نیــز هرچنــد سازماندهیشــده نباشــد هــم زنــان کــورد در صفــوف مبــارزات ملــی و مســلحانه جــای گرفتــه و نقــش
داشــتهاند .بویــژه قــرن بیســتم قــرن اوجگیــری طــرح مطالبــات و خواســتههای خلــق کــورد و زنــان کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان
بودهاســت .ولــی مبــارزات آزادیخواهــی خلــق کــورد و جنبــش زنــان کــورد در ده ـهی نخســت و دوم قــرن بیس ـت و یــک ب ـرای کوردهــا و
بویــژه زنــان کــورد حــاوی دســتاوردهای تاریخــی بســیاری بــوده اســت .بســیاری از ایــن دســتاوردها شــامل شــکلگیری ســازمان ،اتحادیــه و
واحدهــای ویــژهی زنــان میشــوند .شــایان ذکــر اســت کــه مبــارزات آزادیخواهــی خلــق کــورد و جنبــش زنــان کــورد در چارچــوب اسـراتژی
دفــاع مــروع صــورت گرفتــه و میگیــرد.
از ایــن نظــر :مــا در ایــن شــاره از مجلــه خــود بــه ترشیــح دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی کــه ســالیان ســال اســت کوردهــا بــا اتــکا بــر اصــل
آن مبــارزه کردهانــد میپردازیــم .مترکــز بیشــر مــا بــر درک و شــناخت مبــارزات زنــان در چارچــوب دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی خواهــد
بــود .اینکــه زنــان کــورد بــا در پیشــگیری چنیــن اسـراتژی چــه اهدافــی را دنبــال میکننــد و تــا کنــون چــه دســتاوردهایی را کســب منودهانــد.
بــا طــرح ســواالتی چــون دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی یعنــی چــه؟ آیــا زنــان قــادر خواهنــد بــود بــا توســل بــر چنیــن اس ـراتژی بــه آزادی و
حقــوق خــود دســت یاینــد؟ هویــت و ارزشهــای زنــان تــا چــه حــدی تحــت ضامنــت قـرار خواهنــد گرفــت؟ زنــان بــا اتــکا بــر کــدام خــط و
مشــی مبــارزه میتواننــد خشــونتی کــه بــر آنهــا م ـیرود را ریش ـهکن کننــد؟ آیــا ایــده ،نظــر و رهنمــود و برنامههــای جنبــش زنــان کــورد
میتوانــد ب ـرای ســایر زنــان در خاورمیانــه نیــز ضامنتــی اجرایــی داشــته باشــد؟ زنــان فــارس ،عــرب ،بلــوچ ،افغانــی ،تــرک و ...تــا چــه حــدی
میتواننــد از تجــارب زنــان کــورد ســود برنــد؟ آیــا جنبــش آزادیخــواه زنــان کــورد تــا چــه حــدی حــارض و مایــل بــه همــکاری و همدلــی بــا
زنــان خاورمیانـهای اســت؟ ســعی کردیــم از دریچـهای دیگــر بــه زوایــای مبــارزه مســلحانه کــه کمــر بــه آن پرداختــه شــده اســت نــگاه کــرده
و بــه بررســی ابعــاد آن بپردازیــم.

برگرفته از نظرات و تحلیالت رهربی در ارتباط با تکوین ارتش مستقل زنان.»1992/1993 ،

طلــب و خواســتههای زن ب ـرای تکویــن ارتــش بــا خواســتههای آزادیخواهان ـهی آن ارتباطــی تنگاتنــگ دارد .در
تکویــن ارتــش گریــا واقعیــت زن بیانگــر چــه چیــزی میباشــد؟ جوابگویــی بــه ایــن پرســش اهمیــت خاصــی دارد.
اهمیــت آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه برخوردهایــی ســنتی ماننـد «گریالبــودن تنهــا کار مــردان اســت» بــر ذهنیــت
مــا حاکمیــت دارد .البتــه بیادعــا و بیعالقهگــی زن در ایــن مــورد و مشــارکت ننمــودن همهجانبــه از لحــاظ
جســمی ،روحــی و سیاســی باعــث میشــود کــه در مرتب ـهی دوم ق ـرار گیــرد .احتــال چنیــن خطــری وجــود دارد
کــه زن نیــز بــه ضمیمـهای از تکویــن ارتــش مــرد درآیــد .بهطــوری کــه زن در زیــر ســایهی مــرد قـرار گیــرد .زنــی
فاقــد ابتکارعمــل کــه بــا خواســتههای آزادیخواهان ـهاش در تناقــض میباشــد و گریــا بــودن را بعنــوان هویــت
آزادیخواهانـهی خویــش منیبینــد ،برخوردهــای بــردهواری اســت کــه رستعظیــم در برابــر مــرد فــرود مـیآورد و بــا
او یکــی میشــود .در چنیــن رشایطــی از مشــارکتی همهجانبــه چــه مثبــت و چــه منفــی بــدور اســت .بــا توجــه بــه
موقعیتــی کــه در نظــام داشــته ،میخواهــد بــا هــان شــیوه نیــز در میــان صفــوف مــا مشــارکت منایــد .بــه همیــن
علــت زنــان چــه در عرص ـهی گریــا و چــه در عرص ـهی فعالیتهــای سیاســی بایســتی ویژگیهــای ســازماندهی
منــودن و تکویــن ارتــش را بــا خواســتههای ویــژهی خویــش تطابــق ندهنــد .اگــر ایــن کار را هــم انجــام دهیــم،
تالشــی کــه ب ـرای آزادی زن رصف میمنائیــم ،بــه هــدر خواهــد رفــت.
در ایــن مــورد برخوردهایــی ماننــد اینکــه «همزمــان بــا انقــاب ،هرکــس بــه حــق خویــش دســت خواهــد یافــت»
وجــود دارنــد .هامنطــور کــه جنبشهــای چــپ تــرک نیــز بــه مــا چنیــن میگفتنــد کــه «اگــر در ترکیــه انقــاب
شــود ،مشــکل ملــی نیــز بــه خــودی خــود حــل خواهــد گردیــد» .آزمــون جنبــش  PKKبــه مــا نشــان داد ،تــا زمانــی
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روزآمد ساخنت موضوع آزادی زن
تنها با تکوین ارتش میرس است

کــه مــا بــه انقــاب بــزرگ رهایــی ملــی دســت نزنیــم ،نــه انقالبــی در ترکیــه بــه پیــش خواهــد رفــت و نــه اینکــه
خلــق کوردســتان آزاد خواهنــد شــد .ایــن مــورد بـرای مســئلهی زن نیــز صــدق میکنــد .نبایــد گفــت« :اگــر انقــاب
بشــود ،زن نیــز آزاد خواهــد شــد» .در بســیاری از انقالبهــای بــزرگ جهــان چنیــن مــواردی پیــش آمدهانــد ولــی
بعدهــا از آزادی زن خــری بــه میــان نیامــده اســت .بــه همیــن علــت هامنطــور کــه در مســئلهی ملــی هــم دیــده
میشــود ،در مســئلهی زن نیــز بایســتی بــا افــکار ،ســازماندهی و عملیــات ،رهایــی و آزادی خویــش را مســتحکمتر
گرداننــد .زن بایــد در ایــن مــورد نیــروی ذاتــی خویــش را بــه منصـهی عمــل بگــذارد .فعالیتهــای موجــود گریالیــی
و مدنــی میتوانــد مســاعدتی جهــت آزادی زن باشــد و راه را بــر پیرشفتهایــی بــه مراتــب بیشــری بــاز خواهــد
گشــود .ولــی رصف ـاً هــم منیتــوان تنهــا بــه چنیــن فعالیتهایــی بســنده منــود.
نبایــد اجــازه داد تــا فرضیههــای کل ـیای ماننــد «همزمــان بــا انقــاب ،آزادی نیــز بدســت خواهــد آمــد» خــود
را بــر جنبــش آزادیخواهــی زنــان تحمیــل کننــد .همیــن طــور بایــد چنیــن برخوردهــای ســنتی ،ســطحی و
موضعگیریهایــی کــه در حــد خردهبــورژوازی هســتند را کنــار بنهیــم .بیتردیــد تــا بــا متــام و کــال در مســیر
رســیدن بــه آزادی قــرار نگیریــم ،منیتوانیــم بــه ســازماندهی بــا مدیریــت و بــا ابتکارعمــل کــه صحیحتریــن
موضعگیــری هســت ،دســت یابیــم .اینهــا وظایفــی هســتند کــه رضورت ادامنــودن آنهــا برعهــدهی مــا میباشــد.
مناقشــات نیــز بایــد در ایــن مــورد انجــام گیــرد .نبایــد برخوردهایــی رسد و رســمی ماننــد جنبشهــای چــپ داشــته
باشــیم و یــا اینکــه بجــای موضعگیــری در برابــر حاکمیــت مــرد ،همــهی مردهــا را بــه طــور کلــی رد منائیــم.
همچنیــن بــدون اینکــه موضعگیریهایــی راســت و لیــرال ماننــد «همزمــان بــا انقــاب کلــی آنچــه کــه حــق
کردهایــم را خواهیــم گرفــت» داشــته باشــیم ،بایــد متامــی ویژگیهــای مردســاالر را تشــخیص و مــورد انتقــاد قـرار
دهیــم تــا از آنهــا گــذار صــورت گیــرد .صحیحتریــن شــیوه هــم ایــن اســت کــه بایســتی فــرد بــدون اینکــه بــه
انقــاب کلــی و لی ـرال تکیــه بزنــد ،از هماکنــون بطــور روزان ـهای راه رهایــی و آزادی خویــش را روشــنایی بخشــد
و ب ـرای دســت یابــی بــه آن نیــز گامهایــی اســتوارتر بــردارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه آمــوزش و ســازماندهی
اهمیــت فراوانــی دارنــد .اگــر بــه طــور مــداوم عملیــات آزادیخواهانـهی خویــش را در روح ،ذهــن و ســازماندهی
بــارز و در زندگــی آنــرا پراکتیــزه منائیــد و همــهی تالشهــا در ایــن مــورد مســتمر و مــداوم باشــد ،میتــوان
از فعالیتهــای واقعبینانهتــر رهایــی بحــث بــه میــان آورد .آنوقــت اســت کــه میتــوان بــه هویــت ،آزادی،
طلبهــا و اهــداف خویــش جامــهای حقیقــی پوشــانید.
خلقهــا ،طبقــات و هــر گونــه جوامعــی کــه ادعــای حــق و حقــوق خویــش را دارنــد ،بــدون آنکــه ارادهی خویــش
را تســلیم دیگ ـران مناینــد و بــه دســت و پایشــان بیافتنــد بایســتی بــا ارادهی خویــش بــه عملیــات و ســازماندهی
بپردازنــد کــه ایــن نیــز بهرتیــن شــیوه خواهــد بــود .آنهــا کــه طلبهــای حــق خویــش را بــا معرفــت و دانایــی یکــی
نگرداننــد و آن ـرا برنامهریــزی و ســازماندهی و بعــد پراکتیــزه ننامینــد ،تنهــا متنــا کــردن از دیگ ـران نیــز شــیوهای
خطرنــاک میباشــد .در واقعیـ ِ
ـت زن نیــز میتــوان ایــن برخوردهــا را بــه وضــوح دیــد .یــا میگویــد «شــوهرم بــه
مــن همــه چیــز خواهــد بخشــید و نزدیــکان و فامیلهایــم هامننــد ســنگری هســتند کــه از او محافظــت خواهنــد
منــود» .یــا اینکــه دســت نیــاز بــاال میبــرد و از خــدا طلــب یــاری میمنایــد ،چ ـرا کــه رهایــی خویــش را در ایــن
میبینــد .در زندگــی روزمــره هــم مشــاهده میکنیــم کــه ایــن برخــورد تــا چــه حــد فریبنــده اســت .اینهــا گــان
میکننــد کــه بــا تکیهمنــودن بــه دوســتان خــوب و برک ـهی قدرتهایشــان خواهنــد توانســت بــه پیــش رونــد .در
درون حــزب نیــز افـرادی هســتند بــا ایــن تصــور کــه بــا تکیــه بــر مــردان خواهنــد توانســت جایــی بـرای خویــش بــاز
کننــد یــا اینکــه رتبـهای کســب مناینــد .ایــن برخــوردی بــردهوار و تســلیمپذیر در زن میباشــد .بایــد دانســت کــه بــا
اینهــا منیتــوان بــه آزادی و اســتقالل دســت یافــت و تســلیمیت در آن وجــود دارد کــه بــه بردگـیای متفاوتتــری
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ختــم میشــود .هم ـهی ایــن مــوارد بــه طــور گســرده در میــان صفــوف مــا وجــود دارنــد .مــا هــم میخواهیــم
جلــوی اینهــا را بگیریــم .آزادی بــا هویــت و مبــارزهی ذاتــی میــر خواهــد گردیــد .تحــت حامیـهی کســی درآمــدن
و خــود را تســلیم قــدرت مدیریــت منــودن ،بــه گــان اینکــه بــا سوءاســتفاده از شــخصیت زن آزاد خواهــد شــد،
خودفریبـیای بیــش منیباشــد .شــخصیتی کــه در ایــن مــورد هــم شــکل خواهــد گرفــت ،دورو ،خودفریــب و لیـرال
کــه بردگــی را ترجیــح منــوده اســت ،خواهــد بــود.
بایــد بســیار واقعبینانــه بــود .بایســتی در درون حــزب و خــارج از آن نیــز در برابــر هــر گونــه رفاقــت و دوســت
دور و نزدیــک صاحــب هویــت ذاتــی باشــید و بــه شــخصیتی دســت یابیــد کــه بــه نیــروی ذاتــی خویــش اعتــاد
کامــل داشــته باشــد .ایــن برخوردهــا نتیجـهی طبیعــی تکویــن ارتــش میباشــد .بــا تکویــن ارتــش زن خواســتههای
فــردی جهــت دس ـتیابی بــه آزادی و هویــت خویــش ،جنب ـهی حقیقیتــری بــه خــود میگیــرد .چ ـرا کــه حــق
بــا متنــا و خواهــش از دیگ ـران گرفتــه منیشــود بلکــه بــا اعتــاد بــه نیــروی خویــش ممکــن خواهــد بــود .ب ـرای
رســیدن بــه ایــن نیــرو هــم ،بایــد خــود را ســازماندهی منــود .بــه همیــن علــت بایــد ایــن واقعیــت را بــا متــام وجــود
احســاس کنیــد.
بدیــن ســبب هــم وابســتگی ســطحی ،کورکورانــه و ب ـیارزش بــه واقعیــت رهــری را فاقــد معنــا میبینــم .بجــای
داشــن هویتــی ملیتانــی و برخــوردار بــودن از نیــروی فکــر و ســازمان ،نیتهــای ســوبژکتیو و ســحطی را کــه
بــه طــور گســردهای رایــج میباشــد را نوعــی وابســتگی کورکورانــه دانســته و ایــن طــرز وابســتگی را بســیار
عقبمانــده میبینــم .زن بــه ایــن وضعیــت راضــی شــده کــه بایــد از آن گــذار صــورت گیــرد .ایــن هــم از طریــق
ســازماندهی میــر خواهــد شــد .صحیحتریــن شــیوه ایــن اســت کــه زن در ســازماندهیهای نظامــی ،سیاســی،
اجتامعــی و اقتصــادی و غیــره بــا خواســته و ســازماندهی ویــژهی خویــش مشــارکت منایــد .تفکــر ،بحــث و تبــادل
نظــر و تصمیمگیــری از واجبــات ایــن کار میباشــند .بطــور ســازمانی در ایــن عرصههــا مشــارکت منــودن باعــث
مــی شــود کــه مــورد توجــه ق ـرار گیریــد .در ایــن صــورت حاکمیتــی کــه مــرد در گذشــته بــه زن تحمیــل میکــرد
و باتوجــه بــه قدرتــی کــه از ســنتها کســب منــوده کــه باعــث میشــود خــود را برتــر ببینــد ،اندکــی محــدود
خواهــد شــد .بدیــن ترتیــب راه بــر نگرشهایــی ماننــد «هرچــه دمل خواســت انجــام خواهــم داد و حتــی آن را بــا
زور تحمیــل خواهــم کــرد و ایــن یــک قانــون اســت و بایــد در برابــر آن رستعظیــم فــرود آوری» بســته خواهــد
شــد .راه دســتیابی بــه قــدرت بیــان ماننــد اینکــه مــن هــم هویتــی دارم ،حقوقــی دارم و خواســتههایی دارم تنهــا
از گفــن مــن هــم نیرویــی دارم و ســازمانی دارم میگــذرد .اگــر میخواهیــم هم ـهی احقــاق ملــی و طلبهــای
طبقاتــی را بــا نیــروی گریــا بدســت بیاوریــم ،زن نیــز بایســتی رهایــی خویــش را در نیــروی گریــا ببینــد .تکویــن
ارتــش زن بخشــی از تکویــن ارتــش گریــا میباشــد کــه نیــاز بــه آزادی دارد .ایــن آزادی را هــم خــود ارتــش گریالیــی
بازتــاب خواهــد داد.
یــک ارتــش گریالیــی هامننــد آنچــه کــه در نظامهــای دیگــر نیــز وجــود دارد کــه در آن مــرد ابتــکار عمــل بیشــری
دارد و همــه چیــز تحــت حاکمیــت و حامیــت مــرد قــرار دارد ،نخواهــد بــود بلکــه صحیحتریــن شــیوه ارتــش
گریالیــی ایــن اســت کــه زن نیــز در آن دارای افــکاری مختــص بــه خویــش باشــد و بتوانــد بــه طــور مســتقل بــه
بحــث بپــردازد ،رهربیــت آنـرا برعهــده بگیــرد و ســازماندهی منایــد کــه ایــن نیــز بــا خواســتههای آزادیخواهانـهی
وی در ارتبــاط میباشــد .موقعیتهــای جســانی زن نبایــد مانعــی در برابــر ایــن پیرشفتهــا باشــد .نبایــد چنیــن
پنداشــت کــه زن از لحــاظ جســانی توانایــی انجــام کاری را نــدارد و یــا اینکــه زن منیتوانــد کارهــای ســخت انجــام
بدهــد .هامنطــور کــه در جامعــه خانـهداری میمنــود بایــد در ارتــش نیــر بــه همیــن کارهــا بپــردازد .هــر مبــارزی
در ارتــش ،چــه زن و چــه مــرد بــا کار آشــپزخانه رسوکار دارد ولــی درســت نیســت کــه ایــن کار را تنهــا بــه زن واگــذار

منائیــم .همینطــور بجــا نیســت کــه هامننــد آنچــه کــه در جامعــه رایــج اســت ،کارهــای پشــت جبهــه یــا زیربنایــی
را زن بــه دوش بگیــرد .خالص ـه اینکــه بجــز ایــن کارهــا ،زن بایــد در جنــگ و عملیــات نیــز مشــارکت منایــد .بایــد
چنیــن موضعگیــریای وجــود داشــته باشــد کــه زن نیــز هامننــد مــرد دارای ادعایــی جهــت مبــارزه میباشــد و
برایــن اســاس بــه ســازماندهی خویــش بپــردازد.
قب ـاً نیــز تأکیــد کــرده بودیــم کــه رسهلدانها(قیــام و خیــزش) در رابطــه بــا تکویــن ارتــش سیاســی زن شــکلی
از عملیــات اســت کــه زنــان بایــد پیشــاهنگی آنرا بــر عهــده بگیرنــد .راهپیامییهــا ،فعالیتهــای سیاســی و
ســازمانی ،چــاپ و پخــش روزنامههــا و راهپیامئیهــای خیابانــی و حتــی عملیاتهــا نیــز بخشــی از تکویــن
ارتــش زن هســتند کــه میتوانــد بطــور ســازماندهی شــده گســرش یابــد .در شــهرها اقشــاری کــه حداقــل تحــت
کنــرل دشــمن قـرار دارنــد ،زنــان میباشــند .بــه همیــن علــت مشــارکت زنــان در فعالیتهــای سیاســی شــهر و در
رسهلدانهــا و حتــی جایگرفــن در یگانهــای عملیاتــی دارای اهمیــت میباشــد .زنــان میتواننــد در فعالیتهــای
مدنــی و غیرمدنــی و عملیاتهــای صلحجویانــه رشکــت مناینــد .در ایــن مــورد کــم و کاســتیهایی وجــود دارد کــه
بایــد از آنهــا گــذار صــورت گیــرد .بــا توجــه بــه رشایــط ســخت کوهســتان بایــد وضعیــت زن را مــورد بررســی
قـرار داد .ولــی در شــهرها و حتــی در عرصههــای دشــت و کوهســتان بایســتی ســازمانهای زنــان را از هــر لحاظــی
گســرش داد .دســتیابی بــه تکویــن ارتــش بایــد ابعــاد مختلفــی از جملــه سیاســی ،صلحآمیــز و جنــگ و مبــارزه را
دارا باشــد .زمین ـهای مناســب نیــز دارد.
نبایــد فرامــوش منــود کــه بزرگرتیــن عملیــات در ســازماندهی پنهانــی نهفتــه اســت .امــروزه بزرگرتیــن قهرمانــی،
ســازماندهی میباشــد .بهرتیــن ســازماندهی بدیــن معناســت کــه میتــوان هــرکاری را کــه نیــاز بــه قهرمانــی دارد
را نیــز انجــام داد .اف ـراد متخصــص چنیــن نقــل میکننــد کــه «یکــی از ویژگیهــای اساســی انقالبــی پرولتاریــا،
ســازماندهی میباشــد» .یکــی از فعالیتهــای اساســی مــن نیــز فعالیتهــای ســازمانی اســت .مــن بــا پیرشفــت
ســازماندهی ،جنــگ و مبــارزه را نیــز رهــری و گســرش میدهــم .بــه همیــن علــت بایــد ســازماندهی را بعنــوان
بهرتیــن طــرز عملیــات و بــا نیروتریــن فعالیتهــا دانســت و مــورد پســند قـرار داد .در ایــن مــورد ســازماندهی زن
هــم بســیار راحــت و هــم نتیجهبخــش اســت .هامنطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره منــودم ،پتانســیلی بکــر و
دســت نخــورده وجــود دارد.
یکــی دیگــر از برخوردهــای فریبنــده ایــن اســت کــه مثــل اینکــه اگــر اســلحهای در دســت نداشــته باشــد ،انقالبــی
منیشــود .ایــن نگرشــی ماجراجویانــه میباشــد .در حالــی کــه بایــد حــق اســلحه در دســت گرفــن را ادا منــود.
برخــوردی ســطحیگرایانه بــا اســلحه و نارنجــک بزرگرتیــن بــدیای اســت کــه بــه خودتــان میکنیــد .حیــف کــه
بــه علــت عــدم ســازماندهی و مشــارکتی مناســب ،رفقــای زن بســیاری را از دســت دادیــم .ایــن یــک تقدیــر نیســت
بلکــه ازعــدم ســازماندهی خویــش نشــأت میگیــرد .اگــر اندکــی بــا احتیــاط و بــا ویژگیهایــی متناســب بــا هویــت
خویــش فعالیــت میمنــود ،اکنــون ارتشــی شــدنی نیرومنــد بوجــود میآمــد و حتــی میتوانســت گریــا را نیــز
نیرومندتــر ســازد .اگــر چنیــن زنانــی زودتــر بــه صفــوف گریــا میپیوســتند ،میتوانســتند موفقیتهــای بیشــری
را کســب مناینــد.
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زنــان کــوردی کــه بــا اتــکا بــر دانــش و آگاهــی
از خــود و تاریخشــان ،مبــارزه میکننــد بــرای
هم ـهی زنــان دنیــا بهعنــوان یــک الگــو محســوب
میشــوند .هامننــد قــرن  ،20در قــرن  21نیــز
خاورمیانــه بــا مداخلــهی نیروهــای کاپیتالیســت
بــه عرصــهی جنــگ گــرم و رسد مبــدل گشــته و
هماکنــون نیــز ایــن جنــگ بــا تــداوم و رسعــت
غیرقابــل پیشبینــیاش تراژدیهــای عظيمــي
را بــرای خلــق منطقــه بــه وجــود آوردهاســت.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســراتژی جدیــدی
تحــت نــام «تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن» بــر
منطقــه تحمیــل گشــت تــا نیروهــای رسمایــهدار
بــا بهرهگیــری از آن بتواننــد بــه اهــداف خــود
جام ـهی عمــل بپوشــانند .آنهــا بــر مبنــای همیــن
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اســراتژی و بــا همــکاری گرفــن از نیروهــای
موقعیتپرســت منطقــه ســعی در برقــراری
تــوازن دلخــواه بیــن عرص ـهی سیاســی ،نظامــی و
اقتصــادی منودنــد .بــا بهرهگیــری از ایــن موقعیــت
نیــز بــه تــاراج و اســتثامر منابــع رو زمینــی و
زیرزمینــی خاورمیانــه پرداختنــد .خلــق خاورمیانــه
را نیــز محکــوم بــه تحمــل زندگــیای نــاآرام ،پــر
از درد و فقــر و بیــاری کردنــد .سالهاســت کــه
بــا اجراییمنــودن سیاســتی ویــژه کــه در راســتای
منافعشــان کار کنــد خلــق ایــن رسزمیــن غنــی از
فرهنــگ و اقتصــاد را بــه جــان هــم میاندازنــد
تــا از ّآب آلــود ماهــی بگیرنــد .ایــن جنگهــای
تحمیلــی باعــث شــدند کــه خاورمیانــه نتوانــد
رنــگ آرامــش را ببینــد تــا همــه از زندگیکــردن
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انقــــالب روژآوا
انـــقالب خاورمــیانه

كــــورديــناسيون KJAR

در آن گریــزان باشــند .همیــن طــور هــم شــد.
آنهــا موفــق شــدند کــه جوانــان و روشــنفکران و
مغزهــای متفکــر منطقــه را فـراری دهنــد تــا در آن
ســوی آب از اســتعداد و خالقیتشــان در راســتای
خدمــت بــه نظام رسمایـهداری بهــره جوینــد .کاری
کردنــد کــه در بیشــر کشــورها مــردم آن بــرای
تهیــه یــک لقمــهی نــان بــه هــر کار ریســکدار
و خطرناکــی دســت زننــد .موفــق شــدند سیاســتی
کــه از هــم میپاشــد و شــکاف ایجــاد میکنــد را
بــه خوبــی پیــاده کننــد تــا حتــی در داخــل یــک
خانــه بــه طــوري كــه افـراد خانــواده بــه همديگــر
اعتــاد نداشــته باشــند .از ســویی دیگــر با تأســیس
ســازمانهایی چــون القاعــده ،طالبــان ،جبهــه
الن ـرا ،بوکوح ـرام ،داعــش و ...زندگــی را بــه کام
خلــق ایــن منطقــه تلــخ کردهانــد.
بــا رشوع خیــزش و اوجگیــری اعــراض خلقهــای
خاورمیانــه و شــکلگیری انقــاب در روژآوای
کوردســتان کــه زنــگ هوشــیاری بــود بــرای
نظامهــای رسکوبگــرا هــم نظامهــای حاکــم در
منطقــه و هــم نظامهــای امپریالیســت خارجــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دیگــر زمــان آن
رســیده خــود خلقهــا سیاستشــان را تعییــن
کننــد و برحســب آن نیــز بــه زندگیشــان تــداوم
بخشــند .واقعیــت ایــن اســت کــه خلــق خاورمیانــه
درصــدد اســت تــا بــه حــق تعییــن رسنوشــت خــود
دســت یابــد .نبایــد از خاطــر بــرد کــه ایــن مبــارزه،
مبارزهایســت ایدئولوژیکــی ،فرهنگــی ،تاریخــی
و اجتامعــی .میتــوان گفــت کــه نیروهــای HPJ
و  HPGهــان نیروهایــی هســتند کــه در ســیر
تحــوالت نقشــی بس ـزا ایفــا کــرده و بــه صیانــت
از ارزشهــای جوامــع خاورمیانــه و بهویــژه خلــق
کــورد میپردازنــد .حتــم داریــم کــه در تاریخــی
نهچنــدان دور خاورمیانــهای آزاد و دموکراتیــک

همچــو قدیــم خواهیــم داشــت و بــا تکیــه بــر
فرهنــگ غنــی و پویــای آن حیاتــی رسشــار از
آرامــش و صلــح خواهیــم زیســت .بــا ایــن وجــود
خلــق کــورد بــه امیــد ســایر خلقهــای منطقــه
از نظــر منحرصبــه فردبــودن مــدل مدیریتــی و
سیاســی و حتــی نظــام اجتامعــی خویــش مبــدل
گشــته اســت.
از ایــن نظــر متــام کســانی کــه در پــی نظامــی
اینچنینــی هســتند تحــت تاثیــر شــدید مــدل
روژآوا قــرار گرفتهانــد .امــا نیروهایــی کــه از
ذهنیــت مردســاالر حاکــم تغذیــه میکننــد
درصــدد رسکــوب اراده و مارژینالمنــودن فرهنــگ
جوامــع هســتند .ولــی خلــق هوشــیار خاورمیانــه
کــه مبــارزان بســیاری پیشــاهنگ آن هســتند بــا
خوانشــی صحیــح از ایــن مرحلــه و درک سیاســتی
کــه بــر مــا تحمیــل میگــردد بــه مقاومــت و
مبــارزه میپردازنــد .مثــال خلــق و زنــان قهرمــان
کوبانــی مصداقیســت در ایــن راســتا.
ایــن مبــارزان در برابــر کســانی میایســتند کــه در
تالشــند زندگــی را بــه کام خلقهــای کوردســتانی
بهویــژه در روژآوا تلــخ کننــد .اهــداف نیروهــای
تروریســتپرور از تأســیس ســازمانهایی چــون
داعــش و ...کامــا هویداســت .شــاید بــرای
خیلیهــا ایــن ســوأل پیــش بیایــد چــرا داعــش؟
چونکــه بــه هیــچ ارزشــی پایبنــد نیســت .زیــرا
فاقــد ریشــه فرهنگــی و تاریــخ اســت .بــه هیــچ
جامعـهای تعلــق نــدارد؛ نــه بـرای حــل معضــات و
مشــکالت بلکــه بـرای ایجــاد بحـران ســاخته شــده
اســت .بــرای همیــن اســت بــا کیــن و نفــرت و
انزجــار تــام بــه تهاجــات خــود دامــن میزنــد.
عملکردهــای داعــش هیــچ ربطــی بــا اهــداف
اســام هــم ندارنــد .اســام فرهنگــی هیــچ مشــکلی
بــا فرهنــگ و بــاور و اعتقــاد ســایرین نــدارد .امــا
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از زاویــهای دیگــر اگــر بــه مســئلهي
خاورمیانــه نــگاه کنیــم میبینیــم کــه
زنــان کــورد بــا مبــارزه و مقاومتشــان
در مقابــل هــان ذهنیــت و ســاختار
مشــابه همــهی ایــن مناســبات و
معــادالت را برهــم میزننــد .بــا
حضورشــان در متــام عرصههــا و
مشــارکت در همــهی امــور تابلــوی
ازپیشترســیم شــده را تغییــر دادنــد.
نقشهــا را از نــو ســاختند .فریــاد زدنــد
کــه بازیگــران صحنــهی زندگــی تنهــا
مــردان نیســتند تــا زنــان نیــز پشــت
پــرده اشــک خوشــحالی بــرای آنهــا
بریزنــد و بــه وجودشــان افتخــار کننــد.
ایــن بــار همــه چیــز تغییــر کــرده و
زنــان میتواننــد ایفاگــر نقــش اصلــی
خــود باشــند .حضورشــان ظاهــری یــا
ترشیفاتــی و ویرتینــی نیســت بلکــه
بــرای تغییــر اســت.
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داعــش تحمــل دیــدن تفاوتمنــدی و رنگهــای
مختلــف را نــدارد .اســام از صلــح و بــرادری
بحــث میمنايــد امــا داعــش بــا ذات ایــن مقول ـه
مشــکل دارد .پدیــدهای بهنــام داعــش ســاخته
و پرداختــهی ذهــن قدرتـدولتگــرای حاکــم
بــر جهــان اســت .حــال چــه از نــوع آمریکایــی
آن باشــد چــه از نــوع ایرانــی ،ترکیهیــی و چــه
ســعودی .بــا هنجارهــای اجتامعــی رسجنــگ دارد و
رویکــردش مغایــر بــا ارزشهــای واقعــی و تاریخـی
جامعــهی برشیســت.
اگــر از زوای ـهای دیگــر بــه بحــث خــود بپردازیــم،
خواهیــم دیــد کــه تشــابهات فکریـنظــری و
عملــی نیرویهایــی چــون داعــش بــا عملکردهــای
نظــام حاکــم بــر ایــران فراواننــد .ایــران نیــز بــا
رسعتبخشــيدن بــه سیاســت نفــی و انــکار،
تحقیــر و رسکــوب ،طــرد و شــکنجه ،زنــدان و
اعــدام درصــدد از بیــن بــردن ارادهی آزاد جوامــع و
انگیــزهی زندگــی آزاد در انســانها هســتند .قوانین
ضــدزن رژيــم ایــران و فرهنگــی کــه از ذهنیــت
مردســاالر تغذیــه میکنــد کوچکرتیــن حــق و
حقوقــی را نیــز بـرای زنــان بســیار دیــده و بــه هــر
روشــی متوســل میشــوند تــا محدودیــت ایجــاد
کــرده و مانعســاز باشــند .همیــن اواخــر بــود کــه
شــاری از زنــان اصفهانــی مــورد غضــب حاکــان
جمهــوری زنســتیز ای ـران ق ـرار گرفتنــد و بهدلیــل
زنبــودن خــود بــا خشــنترین و وحشــیانهترین
طــرز هجــوم مواجــه شــدند .اعــدام ریحانــه
جبــاری بــه دســت نظــام حاکــم نیــز بعــد دیگــری
از خشــونت آشــکار رژیــم را بــه تصویــر میکشــد.
وی زنــی بــود کــه بــه دفــاع از خــود برخاســته
بــود .کســی منیدانــد کــه اگــر از خــودش دفــاع
منیکــرد چــه بــررسش میآمــد .امــا جمهــوری
اســامی ای ـران ایــن واقعیــت را نادیــده گرفتــه و

درک منیکنــد .ولــی بــه راحتــی میتوانــد او را
محکــوم بــه اعــدام کنــد .چــرا؟ زیــرا از خــودش
دفــاع کردهاســت .اگــر توجــه کنیــم در فرهنــگ
جمهــوری اســامی ای ـران هــر کســی کــه از خــود
چــه هویتــی چــه فیزیکــی دفــاع کنــد محکــوم بــه
اعــدام ،سنگســار ،زنــدان و ...میشــود .بنابرایــن از
نظــر نظــام نبایــد در مقابــل جــادان و تجــاوزکارن
و نفیکننــدگان از خــود و هویــت خویــش دفــاع
کــرد بلکــه بایــد رستعظیــم فــرود آورد و ســاکت
مانــد .ســاخنت فضــای رعــب و وحشــت هدفــی

جــز ترســاندن و خاموشمنــودن نــدارد.
از زاویــهای دیگــر اگــر بــه تصویــر خاورمیانــه
نــگاه کنیــم میبینیــم کــه زنــان کــورد بــا مبــارزه و
مقاومتشــان در مقابــل هــان ذهنیــت و ســاختار
مشــابه همـهی ایــن مناســبات و معــادالت را برهــم
میزننــد .بــا حضورشــان در متــام عرصههــا و
مشــارکت در هم ـهی امــور تابلــوی ازپیشترســیم
شــده را تغییــر دادنــد .نقشهــا را از نــو ســاختند.
فریــاد زدنــد کــه بازیگ ـران صحن ـهی زندگــی تنهــا
مــردان نیســتند تــا زنــان نیــز پشــت پــرده اشــک
خوشــحالی بــرای آنهــا بریزنــد و بــه وجودشــان
افتخــار کننــد .ایــن بــار همــه چیــز تغییــر کــرده و
زنــان میتواننــد ایفاگــر نقــش اصلــی خــود باشــند.
حضورشــان ظاهــری یــا ترشیفاتــی و ویرتینــی
نیســت بلکــه ب ـرای تغییــر اســت.
درســت در همیــن نقطــه اســت کــه نــــیروهای
 YPJ، HPJو STARــــ  YJAوارد میــدان شــده و
جهــت رهایــی و دفــاع از هم ـهی زنــان جانشــان
را فــدا میکننــد .زنــان مبــارز کــورد نقــش بسـزایی
در ســیر تحــوالت اخیــر در منطقــه داشــتهاند .بــه
طــوری کــه بــا ایســتار و ســطح مشــارکت خــود
توجــه کل جهــان را بــه مســئلهی ملــی و آزادی
زنــان کــورد جلــب کردهانــد .ســال  2014ســالی
بــود کــه از نقطــه نظــر منفــی و مثبــت دارای
ویژگیهــای مختــص بــه خــود بــود .بهعنــوان
مثــال برگـزاری کنفرانــس زنــان خاورمیانــه در شــهر
آمــد واقــع در باکور(شامل)کوردســتان و رشکــت
و حضــور زنــان در آن یکــی از نقــاط مثبــت در
ایــن ســال بــود .همچنیــن زنــان امســال نســبت
بــه ســالهای گذشــته ســعی کردنــد بــا حضــور بــه
هــم رســاندن مبــارزهای مشــرک و همســو جهــت
جلوگیــری از اعــال خشــونت ذهنیــت مردســاالر
و دس ـتیافنت بــه اهــداف اساســی خــود را انجــام

دهنــد .بیشــک در ایــن راســتا ژینوئولــوژی ب ـرای
کســب آگاهــی و دانــش زنــان حائــز اهمیــت
اســت .بــا تکیــه بــر علــم ژنئولــوژی کــه تعریفــی
جدیــد بــرای همــهی علــوم مــیآورد و در متــام
حوزههــا بــر مشــارکت برابــر زنــان تأکیــد مـیورزد،
خواهیــم توانســت بــه ایــدهی رهایــی زن جامـهی
عمــل بپوشــانیم .تنهــا بــا ایــن علــم میتوانیــم در
مقابــل ذهنیتــی کــه زنــان را از همـه چیــز محــروم
نگــه داشــته و مانــع حضورشــان در حوزههــای
اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و...
شــده موفــق باشــیم .در راســتای کســب حــق
و حقوقمــان الزامیســت کــه ژنئولــوژی را
بشناســیم ،راجــع بــه آن تحقیــق کنیــم ،بــه ادراک
کافــی در ارتبــاط بــا آن دســت یابیــم.
قابــل ذکــر اســت کــه دســتاورد بــاارزش و بااهمیت
جنبــش مــا زنــان در بطــن انقــاب روژآوای
کوردســتان میــر شــده اســت .حامســهآفرینی
زنــان کــورد در کوبانــی می ـراث گرانبهــای جنبــش
مــا محســوب میشــود و امیدواریــم کــه همــهی
زنــان خاورمیانــه در ایــن مســیر بــا مــا هــمگام
شــوند .جالــب اســت کــه علیرغــم اینکــه داعــش
درصــدد شکســن ارادهی آزاد زنــان برآمــد امــا
مقاومــت زنــان کوبانــی ،شــنگال و مبــارزان
آزادیخــواه قهرمــان کــورد خــط بطالنــی بــود بــر
ایــن ذهنیــت زنســتیز حاکــم بــر جهــان .هم ـهی
مــا نیــز بایــد بــا مبنــا قــراردادن ایــن تجــارب،
دســتاورد و میـراث ســطح مبــارزهی خــود را ارتقــاء
داده و تــا متــام ســلولهای اجتامعــی نیــز تعمیــم
دهیــم .تنهــا مبــارزه و مقاومــت اســت کــه مــا را
بــه پیــروزی نهایــی خواهــد رســاند.
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يــي ديگــر از مهمتریــن راهکارهــای دســتیابی بــه
اهــداف تكويــن ارتــش زن ،پيشــرد خطمــي جنــگ،
متناســب بــا خطمــي ايدئولوژيــك اســت .رهــر خلــق
کــورد عبداللــه اوجــاالن كــه مبــارزهي ســازمانیافتهی
زنــان را بهعنــوان پيرشفتهتريــن ارزش انقــاب و نــرو
و ســاح ســازمان ارزيــايب ميكنــد ،مبــارزهاي بیوقفــه
عليــه تاثـرات جامعـهي طبقــايت در ابعــاد ايدئولوژيــي،
حيــايت و ســازماين ارائــه داده اســت .تــايش عظيــم در
عــدم انعــكاس ايــن اث ـرات در خطمــي جنگــي رصف
منــوده اســت .منطــق ارتــش و نظاميگــري تحميــي
از جانــب خطمــي ارشار مــزدور و برداشــت آنــان
در مــورد خشــونت را بــه هيــچ وجــه نپذيرفتــه و در
تحليــات ايدئولوژيــي خــود ،پيوســته از آن انتقــاد
منــوده اســت .از ايــنرو تكويــن ارتــش زن ،تدبــري
ســازماين ،ايدئولوژيــي و عمــي اســت كــه در برابــر
خــط تجزیهطلــب و مــزدور ،گرايشــات و تالشهــاي
مبتنــي بــر بازتــاب آن خــط در مســر راســتني جنــگ
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اتخــاذ شــده اســت .اگــر توجــه شــود ســال  1993كــه
فعاليتهــاي تكويــن ارتــش زن در آن رشوع شــد ،در
عــن حــال نخســتني فراخوانــی  PKKبــه آتشبــس
بــود كــه از ســوي تجزیهطلبــان و مــزدوران موجــود
در داخــل دولــت و  PKKعقيــم گذاشــته ش ـد .تكويــن
ارتــش زن در واقــع بــراي از ميــان برداشــن ذهنیــت
دولــت تــرك ،كــه اعتنايــي بــه آتشبــس مزبــور ننمــوده
و آن خطمــي درون حــزب بــود كــه آگاهانــه چنــن
گامــي تاريخــي برداشــت كــه ميتوانســت جنــگ را بــه
پايــان رســانده ،گــذار بــه راهحــل ســيايس را امكانپذيــر
و صلــح را عمــي ســازد .همچنــن ،فعاليــت ايجــاد تغيــر
در روش انقــايب بــا بنيانهــاي تاريــخ خویــش اســت.
رسشــت هــر دو دســتهي رشارت،چــه در درون دولــت و
چــه در داخــل PKK؛ خطم ـيای اســت كــه جامع ـهي
طبقــايت و نظــام مردســاالري آن را بهوجــود آورده و
بــا مکیــدن خــون خلقهــا و قتلوعــام زنــان ادامــهی
حيــات داده اســت .بــدون تحليــل ،نقــد ،بررســی و

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

تکوین ارتش زن در PKK

ترشیــح و از ميــان برداشــن ايــن خطمــي ،برقــراري
صلــح ،بــرادري ،برابــري و آزادي هرگــز امكانپذيــر
نخواهــد بــود .در آنصــورت ســازماندهي و بــه مبــارزه
واداشــن قــري كــه رشــد چنــن پديدههايــي از جانــب
وي و حاكميتــش بــر زندگــي را هدف منــوده ،هم خويش
و هــم زندگيــش را وقــف ايــن كار كــرده و بيشــرين
تأثـرات را از پيرشفــت جنــگ ،توحــش و خشــونت نظــام
مردســاالري پذيرفتــه ،امــري اجباريســت .امــري كــه
بــا تكويــن ارتــش زن عمــي شــده ،نيــز همــن اســت.
فعاليــت تكويــن ارتــش زن ،تــداوم گوهــر فراخــوان بــه
آتشبــس اعــام شــده در ســال  1993و ضامــن پيشــرد
خطمــي جنــگ مرتبــط بــا ايدئولــوژي  PKKاســت .در
طــول تاريــخ  PKKعملياتهــاي نظام ـیای انجــام شــد
كــه بــه خطمــي ايدئولوژيــي آن تعلــق نداشــتهاند.
شــكلگیری شــخصیت مــرد ارتجاعگــرا در بُعــد ايــن
امــر مؤثــر اســت .درصوريتكــه ايــن شــكلگیری
شــخصیتی مرتجــع از طريــق كاناليــزه منــودن رسشــت زن
بــه درون مبــارزه مــورد تغيــر و تحــويل برپاي ـهي خــط
ايدئولوژيــي  PKKقــرار منيگرفــت ،از ايــن نقطــه
بــه بعــد امــكان داشــت جنــگ تحــت جهتدهــي
نگرشهایــي خــارج از خطمــي حــزب رشــد يابــد.
رهــري  PKKبــا اعتقــادي عظيــم نســبت بــه ايــن كــه
زن از چنــان رسشــت و نريويــي برخــوردار اســت كــه
قــادر اســت هــم شــخصیت مــرد و هــم گرايشــات و
نگرشهــاي ضــد طبقــايت موجــود در داخــل حــزب را در
راســتاي حقيقــي و صحيــح بــه مــن جنــگ بكشــاند ،زن
را بــا مســئوليت و ســازمانيافتگي پيوســته روبهرشــد
در فعاليتهــاي ارتــش جــاي داد .از ايــن زاويــه ،تكويــن
ارتــش زن ـ كــه پيرشفتــي تاريخــي زن ،حــزب و خلقمــان
اســت ـ از طريــق ارائــهي پاســخها و تهديدهايــي
بســيار جــدي كــه پايههــاي نظــام امپرياليســتي و
خــط مــزدوريـتجزیهطلــب را بــه لــرزه درآوردو بــا
حملهایــی انقالبآســا ،روزنــهي اميــد نوينــي را بــراي
جنبــش آزاديخواهــی خلــق گشــوده اســت.
مــورد مهــم ديگــر ایــن اســت کــه رهــر آپــو در
حــن آنکــه تحقــق بخشــيدن بــه تكويــن ارتــش زن را
اســاس گرفــت ،تغيــر آن منطقــي بــود كــه بــا توجــه

بــه آن زن از لحــاظ جســاين ناتــوان بــوده بنابرايــن
تنهــا ميتوانــد در برخــي از فعاليتهــا بهطــور
محــدود رشكــت منايــد .تكويــن ارتــش زنــان ممكــن
اســت بــراي آنانكــه محكوميــت انســان را در رشايــط
جغرافيايــي ســخت و دشــوار كوردســتان و دولتــي كــه
ارادهي خلقهــاي بســياري را درهــم شكســته و بــرآن
حكمـراين كــرده اســت را درك كننــد ،در حكــم معجــزهاي
باشــد .امــا جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــه زن
رصف ـاً بــا دیــدی بیولوژیــک ننگریســته بلكــه وي را بــا
نیــروی ذاتــی و ارا دهي راســخ و نــروي فكــرياش در
نظــر گرفتــه و بــا اعتقــاد بــه اينكــه بــا رشــد اينهــا
بــه مــرور زمــان از نیــروی جســانی نیــز برخــوردار
خواهــد گشــت ،ب ـرای زن جایــگاه و منزلتــی بخصــوص
قائــل بــوده اســت .نگهداشــن زن در حالــت ناتــواين از
لحــاظ جســمي طــي هـزاران ســال و بــه اســارت درآوردن
جســم وي ،پيوســته موجــب تعمیــق بردگــي و از دســت
دادن اعتامدبهنفــس در زنــان شــده اســت .ذهنیــت
مردســاالر باگــذار بــه جامعــهي طبقــايت در حايلكــه
از طريــق دســتیافنت بــه وســايل توليــد ،بــر فراينــد
توليــد حاكميــت مييافــت ،از طــريف ديگــر جنبــهی
ايدئولوژيــي حاکمیــت و قدرتگرایــی خــود را نيــز
تقویــت منــود .ضمــن مرشوعيــت بخشــيدن بــه نظــام
ايدئولوژيــي مبتنــي بــر حاكميــت يــك جانبــهي مــرد
و نهادينــه ســاخنت آن ،رويش كــه بســيار بــدان توســل
یافتــه اســت؛ بــه ذلــت كشــاندن جســم زن و ارائـهدادن
تعریفــی غلــط از هویــت و واقعیــت زنــان بــوده اســت.
زن را گنــاهکار ،رشمآور ،دروغگــو و ...خوانــده اســت.
احســاس رشم ـ نخســتني احسايسســت كــه از هــان
دوران بچگــي بــه زن آموختــه ميشــود ـ همــواره
بــر طــرز فكــر ناقــص و نصفپنداشــن زن اســتوار
اســت .ايدئولــوژي خانــواده و جامعــهي كالســيككــه
زن را ناقــص ،گناهــكار و معيــوب ميدانــد ،از لحــاظ
جســاين نيــز او را پيوســته ناگزيــر از پذيــرش و بهجــاي
آوردن واجبــات خــود ميمنايــد .يعنــي از هــان اوان
كــوديك حــق اســتفادهي مســتقل از جســمش را از وی
ميگرينــد .ايــن بديــن معناســت نقطــهاي كــه بردگــي
در آن بــه وي شناســانده و چشــانيده شــده ،زنبــودن و
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نــرو در بُعــدي خشــن و رقابــت با مــرد در ايــن زمينه خــود وي ،امــا بــا آنهــا بيگانــه شــده بــود .انباشــت نــرو
بــرريس كــرد .امــا اينكــه زن از نیــروی جســانی مختــص بــه نفــع زن ،در دنيــاي مردســاالر كــه عــدم تــوازن نــرو
بــه خــود برخــوردار بــوده و در صورتيكــه بــه فكــر و بــر زندگــي حكمفرماســت ،منجــر بــه تحليــل پديــدهي
ارادهي آزاد دســت يابــد حتــي همــن جســم ظاهــرا ً خشــونت ـكــه در رسارس حيــات بــا آن مواجــه بــوده
بســيار ناتــوان ميتوانــد بــه منشــأ قــدرت نامحــدودي ـ كســب تجربــهي چگونگــي شكســت دادن آن شــده
تبديــل شــود ،صحــت دارد .در اصــل يــي از نگرشهــاي اســت .زن حتــي در ميــدان جنــگ هــم از وضعيتــي
اساســی كــه تكويــن ارتــش زن در جنبــش آزادیخواهــی كــه بهعنــوان نريويــي ديــده شــود كــه همچــون ســابق
خلــق کــورد بــرآن اســتوار اس ـت ،نيــز همــن ميباشــد .بــه راحتــي بتــوان آنرا درهــم شكســت خــارج شــده
ايــن بــه معنــي رشوع از نقطــهي ناتــواين و وابســتگي اســت .بــه شــكل چنــان نــروي ســازمانيافتهاي درآمــده
جســاين ـ كــه زن در آن محبــوس شــده ـ و بديــن كــه اشــخاص بســیاری از آن واهمــه داشــته و حســاب
ترتيــب شكســن زنجیرهــای بردگــي بــر ذهــن و جســم ميبرنــد .همچنــن ،آمــوزش نــروي زن در رشــد انضبــاط
زن و تحقــق جهــش از ســوي او ميباشــد .ايــن امــر از نظامــي در جريــان فعاليــت ارتــش و پــرورش جســاين
طريــق تكويــن ارتــش بــا موفقيــت بــه انجــام رســيده و بــه شــيوهاي نريومنــد و ســازمان يافتهتــر بـراي دســتيايب
حداقــل انديشــ هي «مــن هــم ميتوانــم دفــاع كنــم و بــه قابليــت جنگــي بيــش از پيــش در برابــر نريوهــاي
در كوههايــي كــه ســابقاً جــرأت صعــود كــردن بــه آنهــا طبيعــي و دشــمن موثــر بــوده اســت .ايــن امــر نقــش
را نداشــتم ،بــرروي پاهــاي خــود بايســتم ،ميتوانــم بســيار مهمــي در زمينــهي رشــد انضبــاط در ارتــش و
حــرف بزنــم و داراي نیرویــی متکــی بــر ارادهی خویــش پيشــرد مقــررات زندگــي نظامــي هــم ايفــا كــرده اســت.
باشــم» را در زن پديــد آورده اســت .در اوايــل شــهادت الزم اســت از زاويــهي مــرد هــم بــه تكويــن ارتــش
بســياري از رفقــاي زن در صفــوف گريــا از خطاهايــی زن نگريســت .از طريــق تكويــن ايــن ارتــش اثــرات
کــه ناشــی از عــدم تجربــه در کوهســتان بــود ،رخداد .بردهســازانهي زن ،خطــر پيونــد خــوردن بــا درماندگــي
زن از لحــاظ جســاين هــم دچــار مشــكالت میشــد .و واپســگراییهای تحمیلشــدهی اجتامعــ ی بدســت
بــراي مثــال ،واكنــش زن در خصــوص دفــاع از خــود مــرد برطــرف شــده اســت .زين درمانــده و ناتــوان در
در برابــر تهاجــات دشــمن و يــا خطــرات طبيعــي ،جامعــه ،فضــاي زندگــي را هــم بــراي خــود و هــم
بســيار ضعيــف بــود .ایــن وضعيــت از نتيج ـهي بيگانــه بــراي مــرد بهشــكل شــكنجه ،درمــيآورد .ســاختار
شــدن زن بــا طبيعــت و زندگــي رسچشــمه میگرفــت .اجتامعــي حتــي در صورتيكــه درنهايــت ضعــف ب ـهرس
يــك چنــن ســاختار شــخصيتي در زن پديــد آمــده بــود بــرد ،پيوســته معتقــد بــه رضورت حفــظ قــدرت
زي ـرا از زمــان پيدايــش جامع ـهي طبقــايت تــا بــه امــروز ســاختگي مــرد و نــروي ســاختگي اوســت .از ايــنرو
همــواره در ميــان چهــار ديــواريای اســر مانــده بــود .مــرد در رسارس زندگــي حافــظ زن بــوده و زن نيــز در
تكويــن ارتــش زن بــه انــدازهي ابعــاد ايدئولوژيــي ،طــول حيــات بــه او پنــاه بــرده .بازتــاب ايــن نگــرش
ســازماين ،ســيايس و فرهنگــي آن ،از لحــاظ نظامــي نيــز در صفــوف مبــارزايت مــا در مراحــل اوليــهي انقــاب،
در مــوارد شــناخت طبيعــت ،طــرح تاكتيــك ،دفــاع از حتــي در نخســتني مراحــل فعاليتهــاي تكويــن ارتــش
خــود ،اقــدام بــه ضــد حملــه در برابــر تهاجــايت كــه بــا زن بــه شــكيل گســرده جريــان داشــته اســت .ايــن امــر
آن مواجــه شــده و  ...نيــز بـراي زن آموزنــده بوده اســت .هــم در مــن زندگــي و هــم در جريــان جنــگ ،راه را
بــدون شــك ،نريومنــد شــدن در بُعــد نظامــي بــه تنهايــي بــر بــروز مشــكالت و تلفــات ســنگيني همــوار و باعــث
كايف و يــا هــدف نخســتني نيســت .بــا ايــن وجــود ،تلفــات يبمــورد بســياري شــده اســت .هــدف از تكويــن
عرص ـهاي مهــم در رابطــه بــا بازيافــن نــروي جســاين ،ارتــش زن ،رضبــهزدن بــر ايــن حالــت مطیــع ،عــدم
فكــري ،و بــروز واكنــش زن اســت كــه اساســا متعلــق بــه نشــاندادن هرگونــه تالشــی از خویــش ،همــواره بــه

دیگــران و بهویــژه مــردان تکیهکــردن و توقعداشــن
در زن بــوده اســت .همچنیــن ،میبایســت بــا آغــاز
چنیــن کاری متــام روابــط بردهگونــه از میــان برداشــته
میشــدند و از نگرشــی کــه بــه چشــم ضعیفــه ،ناتــوان
و بــیاراده بــه زن نگریســته میشــد گــذار صــورت
میگرفــت .زنــان نهتنهــا بــاری بــر دوش کســی نبودنــد
بلکــه بــا ســازماندهی و ســعی خودشــان از ایــن پــس
میتوانســتند بــار عظیمــی از انقــاب را عهــدهدار
شــوند .از مناســبات قدرتــی و واپســگرای اجتامعــی
کــه همــواره بــر زنــان تحمیلشــده میبایســت بــا
جایگزینــی آلرتناتیــوی تازهتــر گــذار صــورت میگرفــت.
تحقــق ایــن مهــم در صورتــی انجــام میگرفــت کــه از
چنیــن نگرشــاتی گــذار صــورت میپذیرفــت .ایــن چنیــن
بــود کــه یــک دورهی عظیــم مبارزاتــی آغازیــدن گرفــت.
البتــه تكويــن ارتــش زن چنــان هــم آســان منیمنــود از
بیــن بــردن مناســبات فئــودال و مردســاالر حاکــم بــر
کوردســتان و خاورمیانــه بســیار ســاده نبودنــد .همــواره
چنیــن گرایشــاتی خــود را تحمیلکر دهانــد کــه اگــر
بنــا باشــد ارتــي وجــود داشــته باشــد ،جنگــي در كار
باشــد فقــط تحــت فرماندهــي مــردان باشــد و بــس .در
صفــوف حــزب نیــز زنــان بــا چنیــن مشــکالت ذهنیتــی و
عینــی مواجــه بودنــد.
عــدم اعتــاد بــه زن موجــب تضعیــف اعتامدبهنفــس
در خــود زنــان نیــز شــده بــود .آنهــا نیــز قــادر نبودنــد به
ســادگی و بــا دیــدی وســیعتر بــه موجودیــت و هویــت
خــود بنگرنــد .بیشرتشــان بــا نگاهــی تقدیرگرایانــه بــه
موضــوع مینگریســتند .بنابرایــن شــکاندن تابوهایــی
کــه ســالیان ســال ذهنیــت جوامــع بــر مبنــای آنهــا آمــاده
شــده بودنــد پیمــودن راه درازی را میطلبیــد .حتــی
خــود زن نیــز قــادر نبــود بــه تواناییهــای خــود اعتــاد
کنــد و حتــی از آگاهــی کافــی در آن رابطــه هــم رنــج
میبــرد .همــواره بــه زنــان ایــن نگــرش القــا شــده کــه
«زن هيــچ اســت و بــه درد هيــچ كاري منيخــورد».
بنابرایــن در وهلــهی نخســت بایســتی در راســتای
آگاهیّبخشــی بــه زنــان اقداماتــی انجــام میگرفــت.
آمــوزش یکــی از مبانــی اساســی جنبشهــای آزادیخــواه
و جنبــش زنــان بودهاســت کــه بــا تعمیــم آن بــه همـهی

عرصههــای زندگــی زنــان ســعی در ســاخنت ذهنیتــی نــو
کــرده و میکنــد .کســب آگاهــی زنــان از خویشــن
خویــش و شــناخت اســتعداد و تواناییهایشــان موجــب
گردیــد تــا زنــان بــه ایــن عقیــده برســند کــه اگــر
بخواهنــد میتواننــد از پــس هــر کاری بربیاینــد حتــی
تشــکیل ارتــش.
بــه منظــور پيشــرد ايــن امــر ،در وهلهي نخســت زنان
بــه تشــکیل ســازمان مســتقل خــود پرداختنــد .با تشــکیل
ایــن ســازمان ،بــه هــان انــدازه كــه زن بــه نقــاط قــوت
و ضعــف خــود پــی بــرد ،بــه افشــای ایــن موضــوع نیــز
پرداخــت کــه همــواره مــردان زنــان را مقــر شکســت
خــود دانســته و اشــتباهات خــود را اینگونــه توجیــه
میکننــد .انگشــت اتهــام مــرد همــواره بــه ســوی زن
دراز اســت .قــادر نیســت مســئولیت اشــتباهاتش را
برعهــده بگیــرد و جســارت رودروشــدن بــا ضعفهایــش
را نــدارد .در ســاختارهای قدرتگرایانــه هنــوز هــم
ایــن ذهنیــت حاکــم اســت؛ زنــان را مقــر گنــا ه و
اشــتباهات مــردان میداننــد .بــه مــرد اجــازه منیدهــد
کــه بــه تحلیــل شــخصیت خــود پرداختــه و بــه تغییــری
اساســی دســت زنــد .بــا ســاخنت شــخصیتی توخالــی و
پهلوانپنبــه ،مــدام بــه تعریــف و متجیــد وی پرداختــه
و از نیــروی فکــری و جســمیش در راســتای کســب
قــدرت بیشــر بهــره میگیــرد .چراکــه ایــن پهلوانــان
ســاختگی هســتند کــه بــه درد نظــام میخوردنــد نــه
پهلوانــان حقیقــی .ب ـرای همیــن ایــن نگــرش اشــتباه و
پــر از نقــص موجــب میشــد کــه مــردان خــود را برتــر از
زنــان ،طبیعــت و ...بداننــد و ســودای ریاســت بــر جهــان
و کل هســتی را در رس بپروراننــد .چونکــه همــواره بــا
ایــن نگــرش کــه تــو برتــری و دیگـران هیــچ ،حــق تــو و
حــرف تــو بــر همــگان مقدمتــر اســت ،هــم خــدا ،هــم
قوانیــن و هــم ...از تــو حامیــت میکننــد ،ذهنیــت مــرد
را از مســیر واقعــی و انســانیش منحــرف ســاختند .تیــپ
مــردی شــکل گرفــت کــه نــه تنهــا زندگـیای آزاد بــا وی
میــر نبــود بلکــه موجودیــت و هویــت زنــان را نيــز بــه
نابــودی میکشــاند .همــه چیــز را در راســتای تحقــق
امیــال خــود میخواســت و اگــر زنــی از امــرش
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روحی ـهی آنهــا میشــد .بــاور نداشــتند کــه میتواننــد
بــدون وجــود مــردان بــه موفقیــت دســت یابنــد.
حقیقتــاً اســتقالل زنــان در ایــن مرحلــهی
حســاس کــه بحــث و ابــراز نظــرات میــان
کادرهــای جنبــش در ارتبــاط بــا توانســن و
یــا عــدم توانســن زنــان اوج گرفتــه بــود،
نقط ـهی عطفــی در جنبــش آزادیخواهــی
زنــان محســوب میشــود.
زنــی کــه همــواره یــاد گرفتــه بــود تحــت
حامیــت و مراقبــت یــک مــرد باشــد دیگــر
نیــازی بــه ایــن مــورد منیدیــد .تابوهــا
شکســته میشــدند و مــوارد تازهتــری کــه
خلــق منطقــه بــه آن عــادت نداشــت شــکل
میگرفتنــد .هــوای مردان ـهی حاکــم بــر خاورمیانــه و
کوردســتان رنــگ میباخــت و اتفاقــات و حــوادث جدیــد
امــا غیرقابــل تصــوری شــکل میپذیرفتنــد .اگــر تاكنــون حضــور
همــوارهی مــرد ،ارادهاش را تضعیــف منــوده بــود ،بــه ســبب
فقــدان نیــروی دفــاع از خويــش بــود .هــر مقاومــت و
مخالفتــی هــم کــه انجــام مــیداد بــا شکســتی
ســنگینتر بــر علیــهاش بــه پایــان میرســید.
الزم بــه ذکــر اســت کــه زن بــراي رفــع
وابســتگي بــه مــرد كــه در ناخودآگاهــش
بســيار نريومنــد اســت ،بــا دشــواريهاي
زيــادي روبــهرو شــده اســت .برخــورد
اســايس و خطرنــاك وي ،پافشــاري بــر
يبســازماينـكــه زن هـزاران ســال بــدان
خوگرفتــهـبــوده اســت .علــت اصــي
نهــاين در ايــن امــر نيــز؛ ناتــواين در درك
اينكــه فعاليــت ايدئولوژيــي مزبــور
بــراي انتقامگــري از عدمســازماندهي
تاريخــی زن بایســتی پیشــرد یابــد.
در جريــان تكويــن ارتــش زن،
كميتههــاي آزادي و برابــري بــه منظــور
حضــور يكســان منايندگــي زنــان در ســطوح
مديريتــي و رســيدن بــه يــك ســازماندهي
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رسپیچــی میکــرد ســزایش مــرگ بــود .هنــوز هــم
ایــن ذهنیــت در بســیاری جوامــع غالــب اســت در
کوردســتان نیــز همینطــور .بارهــا شــاهد خربهــای
تراژیکــی هســتیم کــه در نتیجــهی ایــن مناســبات
غلــط و پ ـراز نقــص انجــام میگیرنــد .مــرد اگــر از زنــی
خوشــش آمــد دیگــر همـه چیــز متــام میشــود ،احســاس
و عالیــق زن دغدغههایــی نیســتند کــه بــه مــرد ربــط
داشــته باشــند .زیـرا همــواره بــه وی یــاد دادهانــد کــه«
اگــر چیــزی را بخواهــد بــه هــر قیمتــی کــه شــده بایــد
بــه دســتش بیــاورد ».حــال اگــر زن راضــی باشــد و یــا
نباشــد دیگــر تفاوتــی نــدارد زی ـرا عالیــق ،احساســات،
عواطــف ،فکــر ،نظــر و خواســتهی وی بــر همــگان
مقدمتــر اســت.
حــال زن مبــارز کــورد بــا چنیــن نگرشــات و مناســباتی
دســت و پنجــه نــرم کــرد و ب ـرای تغییــر و برچیدنشــان
حتــی از جــان خود مایه گذاشــت .میبایســت شــخصیت
و تیــپ زنــی شــکل میگرفــت کــه بتوانــد اســتقالل از
هــر لحــاظ را بــاور کنــد و بــرای همهگیرشــدنش از
هیــچ تالشــی فروگــذار ننامیــد .ایــن اســتقالل موجــب
شــد کــه زن بــه تواناییهــای رسکوبشــدهی خویــش
پــی بــرد و در راســتای شکوفاشــدن اســتعدادهایش بهــر
و بیشــر بکوشــد .بــه خودبــاوری الزم دســت یابــد و بــه
پیــروزی ایــان داشــته باشــد.
نــروي زن براســاس تحليــات ارائــه شــده پريامــون
تكويــن ارتــش زنــان ،تقســيامت نوينــي را در داخــل
ارتــش بخــود ديــد .در ايــن مرحلــه ،نــروي زن موجــود
در ارتــش بــه شــيوهاي كــه مشــابه آن در تاريــخ ديــده
نشــده ،ســازماندهي خــاص خــود را آغــاز منــود .جنبــش
در رشايــط جنــگ طبيعتــاً ميبايســت بــه ســازماين
متناســب بــا رشايطــي كــه در آن ظهــور يافتــه ،دســت
مييافــت .برپايـهي ايــن امــر ،ســازماندهي خــاص زنــان
در آغــاز بهشــكل يگانهــاي مســتقل زنــان بهوجــود
آمــد .در ســال  1993ايــن اقدامــات مهم رشوع شــد .زنان
بهشــكل يگانهــاي مســتقل در كوههــا ســازماندهي
شــدند .در امــر آمــوزش ،اســتقرار نــرو ،زندگــي ،تشــكيل
جلســه و عمليــات نظامــي در رشايــط مــكاين و زمــاين
مناســب ،اســتقالل حائــز اهميتــي را كســب منودنــد.

ايــن بــراي زن در حكــم مرحلهايــی بســیار حســاس و
حیاتــی بــود .وی بــا برداشــن گامهــای نخســتینی کــه
موجــب شــناخت و کســب آگاهــی جنســیتی در آن
شــد در مســیر آزادی گام نهــاد .همچنیــن توانســت بــا
برقــراری ارتباطــی دوســتانه بــا همجنســان خــود بــه
بیاعتــادی و شــکاف بهوجــود آمــده در بینشــان
پایــان دهــد .یــاد گرفــت کــه بهجــای مــردان بــه
تواناییهــای خــود و همجنســانش تکیــه کنــد .آنهــا
را بــاور داشــته باشــد و در راســتای تعمیقبخشــی بــه
ارتباطــی آزادانــه بکوشــد .همچنیــن مرحلــهای بــود
کــه زن توانســت همســو بــا پیشــرد مبــارزات ملــی بــه
مبــارزه علیــه ذهنیــت جنســیتگرا کــه بیشــر از هــر
کســی بــه زنــان آســیب رســانده نیــز بپــردازد .تقریبــا
توانســت بــه تحلیلــی صحیحــی در ارتبــاط بــا مناســبات
اجتامعــی و ...دســت یافتــه و بــا اعتقــادی راســخ در
مســیر اجتامعیشــدنی آزاد گام بــردارد .البتــه تأکیــد
میکنیــم نخســتني اقداماتــی کــه جهــت تكويــن ارتــش
زنــان صــورت گرفتهانــد ،چنــدان راحــت و بالمانــع هــم
نبودنــد.
گذرانــدن حدودهــای عینــی و ذهنــی کــه ســالیان
ســال نظــام حاکــم رویشــان کار کــرده بــود تــا بــه زنــان
تلقیــن شــود ،کار بســیار ســختی بــود .امــا زنــان علیرغم
تحمــل ســختی و مشــقتهای زیــاد هــم عقبنشــینی
نکــرده و میــدان مبــارزه را تــرک نگفتنــد .در درون
خــود جنبــش نیــز بودنــد زنــان و مــردان واپســگرایی
کــه بــه رشایــط موجــود راضــی بودنــد و هیــچ رغبتــی
بــه تغییــر نشــان منیدادنــد .آنهــا اولیــن کســانی بودنــد
کــه بــا نظریــه اســتقالل و تکویــن ارتــش زنــان مخالــف
بودنــد .ب ـرای عملــی نشــدن ایــن نظریــه نیــز بــه هــر
دری کوبیدنــد .مــرد ســلطهگرا و جاهطلــب احســاس
میکــرد کــه از مقــام و منزلــت وی کاســته شــده و
قــادر نیســت زنــان را در قــدرت ســهیم ســازد .از ســویی
دیگــر زنانــی هــم بودنــد کــه از نداشــن اعتامدبهنفــس
کافــی رنــج میبردنــد .ایــن مــورد هــم موجــب میشــد
کــه زیــاد گــرم بــا ایــن نظریــه و عملیمنــودن آن
برخــورد نکننــد .در واقــع یــک برخــورد گریزگرایانــه و
راحتطلــب بــود .عــدم خودبــاوری موجــب تضعیــف

 17ش
زاننرق

ش
زاننرق 18

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

جداگانــه و مســتقل از لحــاظ عملكــرد ،زن توانســت حقيقــت خــود را پديــدار منايــد.
قبــل از هــر چيــز زن بــه شــكيل بســيار واضــح بــه توانایــی خــود پيبــرده اســت .نــروي
زن كــه بــه هنــگام حضــور در زمينـهاي مشــرك بــا مــرد چنــدان قــادر بــه بــرريس واقعيــت
نبــود ،بــا اســتفاده از تجربــه و آگاهـياي كــه در ايــن مرحلــه کســب منــود ،چنــان قوتــی
گرفــت کــه توانســت رسچشــمهي همهی مســائل و معضــات را بشناســد .مســلامً هدف از
اســتقرار جداگانـهي نــروي زن از مــرد و دســتيايباش بــه تشــكيالت ويــژهي خــود در ارتش
نيــز همــن اســت .يعنــي تأمــن رشايــط الزم ب ـراي روياروشــدن زن محبــوس در محيــط
خانــواده و اماكــن بســته و محــدود طــي ه ـزاران ســال ،بــا طبيعــت و واقعيــت زندگــي
مجــرد اســت .بديــن ترتيــب زن بــه شــانس از ميــان برداشــن فاصلـهي خــود بــا هــر آنچــه
بــا آن بيگانــه شــده اســت از طريــق شــناخت مجــدد آنهــا بــا چشــم ،دل و نیــروی تفکــر
خویــش و بــا اســتفاده از نــرو و كوشــش ذايت خــود دســت يافــت .شــايد واردســاخنت زن به
زمينـهي فعاليتــي بســيار دور از واقعيتــش در نــگاه اول بـراي اقشــار متعــددي يبرحامنــه
بــه نظــر برســد .امــا متــام ایــن تقســیامت و ســازماندهیهای مســتقل و غیرمســتقل
جهــت توامنندســازی زنــان صــورت گرفتهانــد .چكيــدهي مطلــب اينكــه ،ايــن فعاليــت،
فعاليــت رفــع اجحــاف و يبرحميهــاي تاريخــي علي ـهي زن ميباشــد .ايــن كار برپاي ـهي
آشكارســازي قــدرت ذايت خــود زن و بــا اتــكاء بــر كوشــش ذايت وي بــه انجــام رســيده
اســت.
در همیــن راســتا بودنــد مردانــی کــه برخوردهايشــان بيشــر برپايــهي نگرشهــاي
ســلطهگرايانهي ه ـزاران ســاله بــروز مییافتنــد .برخــوردي مبنــي بــر يباعتــادي نســبت

بــه نــروي زن ،نابــاوري ،عدمپذیــرش او بــه عنــوان نــروي اســايس در جنــگ و ارتــش،
قائلشــدن تبعیــض و در درجــهي دوم اهميــت قــراردادن نقــش او ،مامنعــت بــه
عمــلآوردن از اکتیفشــدن وی در متــام عرصههــا بــروز کــرده اســت.
امــا زنــان ســعی کردنــد هــم در طــرز فرماندهــی و هــم مدیریــت یــک شــکل و فــرم
تــازهای کســب کننــد .ســعی کردنــد بــه دور از تقلیدگرایــی بــه نیرومندســاخنت ارتــش
زنــان بپردازنــد .کســب تجــارب جدیــد بــا نگرشــی تــازه موجــب تعمیــق خودبــاوری در
زنــان گشــت .در شــیوه و تاکتیکهــای جنگــی بــه پیرشفتهــای چشــمگیری دســت
یافتنــد .امــا امــروزه رشایــط کام ـاً فــرق میکنــد .ارتــش زنــان بســیار بــزرگ ،نیرومنــد و
باتجربهتــر از همیشــه اســت .تقربیـاً زنــان در هــر چهــار بخــش کوردســتان دارای ارتــش
مســتقل و ســازمان خودویــژه هســتند .مطمئن ـاً جنبــش زنــان راه بســیاری طــی کــرد و
ســختیهای بســیاری پشــت رس گذاشــت تــا توانســت بــه دســتاوردهایی کــه امــروزه
کســب کــرده اســت دســت یابــد.
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تحقق آرمان آزادی
ن ــ روزنامهنگار
گالویژآوری 
همــواره اجتماعیشــدن بــه معنــای قــدرت
و نیــرو بــوده و هســت .انســانها بــا جمعشــدن
در اطــراف یکدیگــر میتوانســتند خــود را در
برابــر هرگونــه خطــری حفــظ کننــد .در اینجــا
اجتماعیشــدن و گردهــم آمــدن تنهــا یــک
معنــای فیزیکــی نداشــته و انســانها بــه حــدی
بــه هــم وابســته میشــوند و خــود را نزدیــک
بــه همدیگــر احســاس میکننــد کــه میتــوان
گفــت از لحــاظ روحــی هــم بــه ســطحی از
اجتماعیشــدن دســت مییابنــد .جامعــهای کــه
از نظــر روحــی بــه هــم گــره خــورده باشــد،
مطمئن ـاً هیــچ یــک از عملکردهــای یورشــگرانه
بــه منظــور نابــود کــردن آن ،نخواهــد توانســت
نتیجــهای کســب نمایــد .انســانها همیشــه در
جامعــهی خــود احســاس آرامــش کردهانــد و
آن را امنتریــن ســرپناه محســوب کردهانــد.
حــال بیاییــد وضعیتــی را تصــور کنیــد کــه اگــر
زمانــی جایــی ،مکانــی یــا جامعــهای را بهتریــن
ســرپناه بــرای خــود میدانســتید و هنــگام
احســاس خطــر بــه آن پنــاه میبردیــد ،اکنــون
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در آنجــا هــم احســاس ناامنــی میکنیــد و خطــر
یــا خطراتــی همــواره شــما را تهدیــد میکننــد.
شــاید هــم بــرای یــک انســان بدتریــن شــرایط
هــم همیــن نــوع زندگــی باشــد کــه البتــه زندگــی
خواندنــش هــم جــای شــک و تردیــد اســت .بــه
نظــر مــن مقولــهی ســرپناه هــم بایــد در اینجــا
واضــح و روشــن گــردد کــه آیــا انســانها در هــر
ســرپناهی احســاس آرامــش میکننــد یــا نــه؟
آیــا میتــوان زیــر هــر ســقفی خــود را از گزنــد
خطــرات محفــوظ نگــه داشــت .متأســفانه امــروزه
بیشــتر ســرپناهها یعنــی خانــهی مــن ،وطــن مــن
و دنيــای مــن مدتهاســت کــه نــام امنیــت را بــه
بــاد فراموشــی ســپردهاند .گویــی تمامــی گیتــی
فریــاد انســانیت را در اعمــاق وجــودش بازتــاب
میدهــد کــه کجاســت آرامــش مــن ،آرامــش
همنوعانــم و همجنســانم؟ شــاید هــم انســانهای
امــروزی در بطــن ریزتریــن ذرات ایــن گیتــی بــه
دنبــال آنچــه کــه مدتهاســت از دســت دادهانــد،
میگردنــد.
مســلماً هــدف از آرامــش در اینجــا بــه معنــای
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ســکوت و منجمدشــدن زندگــی نیســت .بــه
معنــای تــک رنگشــدن و یکنواختشــدن آن
زندگــی هــم نیســت کــه امــروزه بیشــتر انســانها
بــرای رســیدن بــه آن در تــاش و تکاپویــی
بیوقفــه هســتند .فــرد در چنیــن شــرایطی
بعلــت اینکــه حقیقــت آرامــش را در بینهایتــی
خالصــه کــرده ،ســرخورده گشــته و تــازه از
اینکــه مدتهــا بــرای رســیدن بــه ایــن لحظــه جــان
کنــده ،احســاس آرامــش موجــود درخویــش
را هــم از دســت خواهــد داد .واضحتــر اینکــه
نبایــد تــاش و مبــارزه بــرای رســیدن بــه آرامــش
جنبـهای مکانیکی داشــته باشــد و هرگــز فراموش
نکنیــم کــه انســان موجــودی ماوراءالطبیعــه اســت
و در هــر شــرایطی نیــاز بــه آرامشــی روحــی و
روانــی دارد .آنــی کــه انســان خــود را از لحــاظ
روحــی در بهتریــن شــرایط احســاس کــرد ،شــاید
آن موقــع بتــوان نــام آرامشــی نســبی را بــر آن
گذاشــت.
شــاید از دیدگاهــی دیگــر چنیــن بــه ایــن
مقولــه نگریســته نشــود و کســانی باشــند واقعــاً
بــه آرامــش رســیده باشــند .هــدف از ایــن مقالــه
بحــث نمــودن از علــم روانشناســی و چگونگــی به
آرامــش رســیدن انســانها نیســت و از کجــا معلــوم
شــاید هــم روزن ـهای بــرای رســیدن بــه آرامــش
و امنیــت حقیقــی باشــد .بعض ـاً کــه بــه آرامــش
فکــر میکنــم اولیــن چیــزی کــه بــه خاطــرم
میآینــد ،انســانهای محصــور مانــده در میــان
جنگهــای بیامــان .شــاید تصــور کــردن ایــن
تابلــو نیــز بــرای بعضیهــا ســخت باشــد .ولــی
اگــر نگاهــی بــه وضعیــت امنــی انســانها بیندازیــم،
خواهیــم دیــد بیشــتر از  % 80انســانها در جهــان
احســاس آرامــش و امنیــت نمیکننــد .حــال
اگــر ایــن مــورد را بــا وضعیــت زنــان وفــق دهیــم،
آمارهــا تــکان دهندهتــر و نگرانکنندهترنــد.
بــر طبــق آمارهــای رســمی مــردان بیشــتر از زنــان
خــود را درامــان میبیننــد .ایــن مــوارد هــم در

محیــط خانــواده و هــم در محیــط کار و اشــتغال
مشــاهده میشــود کــه حتــی بیشــتر زنــان بــرای
فــرار از محیــط خانــواده تــن بــه ازداوج ناخواســته
میدهنــد کــه البتــه لزومــی بــه شــرح عواقــب
بعــد از ایــن ازدواجهــای اجبــاری و ناخواســته
نمیبینــم .همچنیــن در بیشــتر کشــورها بویــژه
در کشــورهای خاورمیانــه بدلیــل عــدم فضایــی
ســالم و امــن ،خانوادههــا گویــا جهــت حفــظ
امنیــت زنــان و حفــظ نامــوس خانــواده ،نســبت
بــه زنــان محدویتهــای بســیاری اتخــاذ
میکننــد و مراکــز دولتــی نیــز از اســتخدام زنــان
ســرباز میزننــد .نــه امنیــت شــغلی وجــود دارد
نــه امنیــت جانــی و نــه امنیــت روحــی!!؟؟
نکتــهی مهــم اینجاســت :هنگامــی کــه
بــه امنیــت اشــاره میکنیــم ،تابلویــی بســیار
ترســناک در برابرمــان رخنمایــی میکنــد .بــه
حــدی کــه دیگــر از امنیــت فکــری و جانــی
انســانها و بویــژه زنــان بایــد احســاس نگرانــی
کــرد .امنیــت فکــری را میتــوان بعنــوان ســطح
آزادیهــای بیــان و ارادهی هــر فــردی در یــک
جامعــه هــم برشــمرد.
در صورتــی کــه چنیــن امنیــت و در نتیجــه
آزادیهایــی وجود نداشــته باشــد ،شــکافی عظیم
میــان فــرد و جامعــه پدیــد خواهــد آمــد .چــون بــا
آنچــه کــه بهعنــوان هویــت و ایــدهاش اســت،
نمیتوانــد ابــراز وجــود کنــد .اینکــه یــک انســان
بــه راحتــی نتوانــد ایدههایــش را بیــان کنــد
یــا حتــی زمینــهای مناســب بــرای بیــان هویــت
حقیق ـیاش بیابــد ،در بزرگتریــن ناامنــی بــه ســر
میبــرد .چنیــن جامعــه و انســانی بیدفاعتریــن
موجــود خواهــد بــود .در نتیجــه انســانها همزمــان
بــا احســاس ناامنــی فکــری و ســلب آزادیهــای
اجتماعــی ،بهعنــوان عکسالعملــی طبیعــی
جهــت بقــاء خویــش دســت بــه عملکردهایــی
میزننــد .بــه دلیــل شــكاف ميــان فــرد و
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جامعــهاش یــا بهتــر اینکــه میــان فــرد و نظــام
حاکــم کــه درصــدد ســلب ایــن آزادیهــا
برآمــده ،چالشهــا و تضادهــا روز بــه روز
بیشــتر میشــوند .در ایــن صــورت هرکــس
بــرای اولویتبخشــیدن بــه آرمانهــای خویــش
دســت بــه اقداماتــی دفاعانــه میزنــد .همانطــور
کــه در طــول تاریــخ نیــز شــاهد بودهایــم
تمامــی مبــارزات انســانها ،مبــارزه جهــت تأمیــن
امنیــت فکــری یــا دفــاع از آرمانهــا ،ایدههــا
و هویــت خویــش بــوده اســت .در ایــن حالــت
جامع ـهای کــه از لحــاظ فکــری و ایدئولوژیکــی
نیرومنــده بــوده ،براحتــی توانســته خــود را در
برابــر هرگونــه تهاجــم ایدئولوژیکــی و فرهنگــی
محافظــت کنــد .در غیــر اینصــورت و متأســفانه
بــا پیکــر بیجــان جامعــهای روبــهرو میمانیــم
کــه نیــروی دفــاع از خــود را تــا حــد زیــادی از
دســت داده و بــر لب ـهی پرتگاهــی پرخطــر قــرار
گرفتــه اســت.
بــرای همیــن اســت کــه اگــر جامعـهای از نظــر
ایدئولوژیکــی ایســتار و موضعــی قدرتمنــد و بــا
اعتمــاد بــه نفــس از خــود نشــان دهــد ،بــه همــان
انــدازه خواهــد توانســت هرگونــه خطــري را دفــع
نمایــد .نظامهــای حاکــم بیشــترین راهــکاری کــه
جهــت بــه حاکمیــت درآوردن جوامــع بــه کار
میبرنــد ایــن اســت کــه ســعی میکننــد تمامــی
ابزارهایــی کــه انســانها بــا توســل بــه آنهــا قــادر به
دفــاع از خــود باشــند را از آنهــا ســلب کــرده و در
نتیجــه بیدفــاع بگذارنــد .مســلماً ابزارهــای دفــاع
از خویــش تنهــا ابزارهایــی مــادی نمیباشــد،
همانطــور کــه در بــاال هــم بــه آن اشــاره شــد،
مهمتریــن و پردفاعتریــن ابــزار هــر جامعــه همانــا
ابــزار فکــری و ایدئولوژیکــی آن اســت .تــرس
همــهی حاکمــان از دســتیابی افــراد تحــت
حاکمیتشــان بــه ابــزار محکــم ایدئولوژیکــی
نشــأت میگیــرد .چــرا کــه اگــر ایدئولــوژی از
بطــن جوامــع ظهــور نمایــد ،قــادر خواهــد بــود

بزرگتریــن امپراتورهــا را هــم ســرنگون ســازد.
جوامــع ،ملتهــا و اقلیتهــای فکــری و دینــی
در حالــی کــه دارای نیــروی فکــری نیرومنــدی
باشــند ،شــانس زندگــی آزاد را خواهنــد داشــت،
در غیــر اینصــورت از صحنــهی تاریــخ محــو
خواهنــد شــد .قتلعامهــای فرهنگــی و پــس از
آن قتلعامهــای فیزیکــی نمونههــای بــارزی
هســتند کــه هنــوز زخــم دیــروز انســانیت ترمیــم
نیافتــه ،امــروز بــا یکــی دیگر روبه روســت .بیشــتر
ملتهــای خاورمیانــه و بویژه کوردهــا هنوز روی
خوشــی و آرامــش را ندیدهانــد .همــواره خطــر
مــرگ را در بیــخ گــوش حــس کردهانــد و بــا
ایــن نگرانــی و دغدغههــا شــب را بــه روز و روز
را بــه شــب رســاندهاند .جنگهــای اشــغالگری
و اســتیال بــر کوردســتان ،مهمتریــن عامــل برهــم
خــوردن آرامــش انســانهای کــورد بــوده اســت.
در ایــن میــان ماننــد تمامــی نمونههــای تاریخــی
در جهــان ،زنــان کــورد نیــز بیشــترین قربانیــان
ایــن جنگهــا و اشــغالگریها بودهانــد.
نکتــهی بســیار مهــم و آموزنــده در اینجاســت
کــه خوشــبختانه زنــان کــورد علیرغــم تمامــی
نامالیمــات زندگــی نکبتبــاری کــه اشــغالگران
درصــدد تحمیــل آن و دیــدگاه جنســیتگرایانه
خــود بــر جامعــه کوردســتان بودهانــد نیــز زنــان
کــورد از خــود مقاومتــی بینظیــر نشــانداده و
میدهنــد .تاریــخ مقاومــت در کوردســتان اثبــات
کــرده کــه زنــان کــورد در حســاسترین دوران
تاریــخ بــا نشــاندادن ارادهای راســخ ،بــه پاشــنهی
آشــیل کوردســتان تبدیــل شــدهاند .بدیــن
جهــت اســت کــه دشــمنان قبــل از هــر چیــزی
درصــدد بودهانــد ،زنــان را ب ـیاراده کننــد و بــه
تســلیمیت درآورنــد.
مــواردی کــه از آن بحــث رفــت نــه در
گذشــتهای دور بلکــه حقیقتــی اســت کــه در
کنــار مــا و بــا مــا زندگــی میکنــد .اگــر نگاهــی
بــه وضعیــت زنــان در خاورمیانــه بیاندازیــم

بــا دو شــکل زندگــی مواجــه میشــویم
یکــی فشــار و ســرکوبی اســت کــه تحــت
اشــکال متفــاوت اعمــال میگــردد و دیگــری
روحیــهی مقاومتطلبــی اســت کــه بــه هیــچ
وجــه ســرتعظیم فــرود نیــاورد و تســلیم شــرایط
تحمیلــی نمیشــود .هــر طــور شــده بــرای
احقــاق حقوقشــان مبــارزه میکننــد .حقــی
کــه ســالهای ســال نظامهــای افراطگــرا
و دیکتاتــور آن را جامعــه ســلب کردهانــد.
بیشــک زنــان بــا امیــد آزادی از ایــن
دیکتاتورهــا و بــه امیــد تحقــق زندگ ـیای آزاد
بــه ســوی میدانهــای قیــام علیــه حاکمــان دولتــی
رهســپار شــدند .ولــی متأســفانه بیشــتر نظامهایــی
کــه بــا نظــام دیکتاتــوری دســت عــوض کردنــد،
دســت کمــی از حاکمــان بعــد از خــود نداشــتند.
ذهنیــت رنــگ و رورفتـهی دیکتاتــوران را رنگ
کــرده و میخواهنــد بــا فریــب جامعــه و بویــژه
زنــان ،بــاری دیگــر بــر مســند قــدرت بنشــینند.
اگرنگاهــی بــه وضعیــت زنــان روژآوای
کوردســتان و دیگــر کشــورهای خاورمیانــه کــه
در آنجــا قیامهایــی بپــا شــد ،داشــته باشــیم،
متوجــه خواهیــم شــد کــه زنــان کــورد اثبــات
کردهانــد کــه میتواننــد در همــهی امــور بــا
شــرکت فعالــی کــه پیــدا کننــد بســیار موفــق
و تعیینکننــده باشــند .زیــرا اثبــات شــده کــه
اگــر زنــان دارای اراده خودمدیریتــی باشــند و
بــدون نیــاز بــه مــردان بتواننــد در تمامــی مراحــل
حســاس انقــاب و حتــی جنــگ در ســرزمین
خــود ،ارادهی تصمیمگیــری داشــته باشــند،
خواهنــد توانســت خــود و ســرزمین خویــش را
در برابــر هرگونــه تهاجمــی محافظــت کننــد.
اگــر زنــان در افغانســتان ،عــراق و بویــژه در شــهر
شــنگال دارای نیــروی منســجم و ســازماندهی
شــدهای بودنــد ،امــروزه شــاهد تراژدیهایــی
کــه حتــی تصورکردنــش موهــای بــدن انســان
را ســیخ میکنــد ،نمیبودیــم .جــای شــکی

نیســت کــه اگــر زنــان کــورد در روژآوای
کوردســتان و بویــژه در شــهر مقاومــت کوبانــی
دارای نیــروی دفاعــی و ارادهی مبــارزه کــردن
نبودنــد ،سرنوشــت چنــان متفاوتــی از زنــان
بیدفــاع شــنگالی در انتظارشــان نمیبــود.
بایــد دانســت نیرویــی کــه زنــان کــورد را بــه
ایــن وامیــدارد کــه اســلحه به دســت گرفتــه و در
ســنگرهای مقاومــت کوبانــی تــا آخریــن نفــس
بجنگنــد ،همانــا نیــروی ایدئولوژیکــی زن آزاد
اســت .جنبــش آزادیخواهــی زنــان کوردســتان
ســالها توســط نگــرش و بینــش رهبــر آپــو بــا
بینــش مردســاالر حاکــم بــر جهــان مبــارزه کــرد
و بــدون هیــچ شــک و تردیــدی در برابــر ذهنیت
مردســاالرانه کــه هــر روز زن را بــرده میکنــد
و در بازارهــای کالســیک و مــدرن بــه فــروش
میرســاند ،مقاومــت نمود .بــدون درک حقیقت
فلســفه آزادی زن و معیــار دفــاع مشــروع او در
جنبــش آزادیخواهــی کوردســتان نمیتــوان
مقاومــت بینظیــر کوبانــی را هــم درک کــرد.
همچنیــن نمیتــوان بــه برداشــت غلــط بعضــی از
جنبشهــای فمینیســتی کــه زنــان روژآوا را بــه
تقدیسنمــودن اســلحه محکــوم میکننــد هــم
پــی بــرد .بــه نظــر مــن همـهی زنــان بویــژه زنــان
کــورد خیــال و آرزو دنیایــی بــدون جنــگ و
اســلحه را در ســر میپروراننــد .فکــر نمیکنــم
هیــچ زنــی عاشــق اســلحه و جنــگ و کشــتن
باشــد .امــا هنگامــی کــه موجودیــت ،هویــت و
آزادی مــا از ســوی کســانی مــورد تهاجــم قــرار
گیــرد و بــه خطــر بیفتــد هــم بــه دفــاع مشــروع
خواهیــم پرداخــت و در ایــن مــورد هــم هیــچ
تردیــدی بــه دل راه نخواهیــم داد .مــا بــا تقدیــم
گل بــه پیشــواز جــاد خــود نخواهیــم رفــت .نقد
و نظراتــی کــه برخــی از بهظاهــر فمینیســتها
مطــرح میکننــد هیــچ همخوانــی بــا واقعیتــی
کــه در اینجــا اتفــاق میافتــد ندارنــد .زیــرا
نفــس بایــد از جایــی گــرم برخیــزد کــه بتــوان
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ايــن همــه ايدئاليزهشــده ســخن گفــت .نبايــد فرامــوش كــرد كــه مــا درقلــب
خاورميانــه زندگــي ميكنيــم .قلبــي كــه هــر روز از آن خــون جــاری اســت
و احتمــال از کارافتادنــش را دوبرابرمیکنــد .زنــان کــورد تنهــا و تنهــا در
راســتای تحقــق آزادی و آرامــش دائمــی مبــارزه کــرده و بــه دفــاع مشــروع
ميپردازند،تــا بــه ایــن تراژدیهــا پایــان دهنــد .تــا بــا اســلحه دفــاع مشــروع
و دفــاع ذاتــی ذهنیــت خشــن و خونخــوار داعــش و داعشمآبانــهی حاکــم
را نشــانه رود .بــه نظــر مــن از ایــن طبیعیتــر و مشــروعتر هــم چیــزی وجــود
نــدارد .نقــد نظامیشــدن زنــان در ایــن گیــرودار بدیــن معناســت کــه گردنــت
را زیــر چاقــوی جــاد خویــش ببــری و منتظــر باشــی کــه ســرت را از تنــت جدا
کنــد .بــه جــای ایــن انتقــادات بیاییــم بــه اصــل مطلــب بنگریــم کــه ایــن زنــان
چگونــه و بــا چــه نیــروی فکــری و روحــی توانســتهاند در برابــر ســاحهای
پیشــرفته و گروههایــی کــه هیــچ بویــی از انســانیت نبردهانــد ،بیوقفــه در
میــدان مبــارزه پیشــاهنگی مینماینــد .بــرای شــناخت حقیقــت مقاومــت کوبانــی
بایــد بــه شــناخت فلســفهای کــه آریــن میــرکان را بــه آن واداشــت کــه دالورانــه
در حالــی کــه نســخهی پیــروزی کوبانــی را در کولهبــارش داشــت تــا بــه
دشــمنان زن و زندگــی درس آزادی بدهــد ،پرداخــت.
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تــوار مهابــاد ،محققونویســنده

واضــح اســت در حکومتهــای دیکتاتــوری زنــان
قربانیــان اصلــی خشــونت و نامالیــات هســتند.
جامعـهی تاثیــر گرفتــه از حکومــت دینــی و ضــد زن
ایـران نیــز سالهاســت برچســب زنکشــی و زنســتیزی
را بــه دوش میکشــد ،چــه زنانــی کــه توســط
نظــام و تحــت عناویــن مختلــف بــه دار آویختــه
میشــوند ،چــه آنانــی کــه تحــت نامــوس پرســتی بــه
قتــل میرســند و چــه زنانــی کــه تحــت فشــارهای
روحــی و زیــر یــوغ اســتثامر مردســاالری بــدن خــود
را طعمــهی آتــش میکننــد ،همــه و همــه از نهــاد
انسانســتیزانهی سیســتم مردســاالری رسبرآوردهانــد.
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باورهایــی سیســتامتیک شــدە در بطــن جامعــە و
در اذهــان عمــوم ،بــه طوریکــە بــە زن کــە محــور
زیباییهاســت یــورش بــردە و بــا آن متــام عنــارص
زیبایــی را محــو میکنــد.
زنــان بــا شــیوەهای متعــددی مــورد حملـەی عوامــل
مردســاالری قــرار میگیرنــد ،از جملــە ایــن عوامــل
اسیدپاشــی اســت کــە در ســالهای اخیــر در مناطــق
مختلــف ایــران بــە کار گرفتــە شــدە اســت ،بیشــر
اسیدپاشــیهای ســابق بــا انگیزەهــای شــخصی
صــورت گرفتــە اســت ،زنــان همیشــه از ســوی
مردانــی کــە یــا بــه آنهــا جــواب رد دادهانــد یــا
بــە دالیــل ناموســی از ســوی اعضــای خانوادەشــان

مــورد حملــە قــرار گرفتەانــد .آنچــە در تفــاوت
مابیــن اسیدپاشــی و شــیوەهای دیگــر کشــن زنــان
درخــور توجــە اســت ایــن اســت کــە در شــیوەهای
دیگــر خشــونت علیــە زنــان ،زن بــە شــیوەای
کشــتە میشــد یــا تحــت شــکنجە قــرار میگرفــت
کــە اثــر ایــن شــکنجە غیــر از مــواردی محــدود از
جملــە بریــدن بینــی یــا یکــی از اعضــای صــورت کــە
آنهــم بــە نــدرت اتفــاق میافتــاد ،دیگــر شــیوەهای
خشــونت ظاهــرا آشــکار نبــود و حتــی نوعــی رشم
بــرای شــکنجەگر محســوب میشــد .آنچــە مســئلە
اسیدپاشــی را از دیگــر شــیوەهای خشــونت متیــز
میدهــد همیــن قضیــە اســت اوال یورشبرنــدگان بــر
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زنــان بــه شــیوهای سیســتامتیکتر و در محــدودەای
وســیعتر بــە انجــام ایــن شــیوەی وحشــیانە
مبــادرت میورزنــد .ثانیــا در اسیدپاشــیها قصــد
بــر از بیــن بــردن کامــل شــخص نیســت ،بلکــە ایــن
قصــد نشــان از شــکنجەهای تــا آخــر عمــر اســت و
تنبیهــی بـرای همــە زنانــی کــە خواســتههای ردان را
رد میکننــد .اسیدپاشــی بــه صــورت زن را منیکشــد
بلکــە میســوزاند ،زیـرا کــە صــورت تنهــا قســمتی از
بــدن اســت کــە پوشــیدە منیشــود و دیگ ـران او را
میبیننــد و ب ـرای هــر کســی صــورت مهــم اســت.
تنبیــە و شــدت خشــونت بــە صورتــی اســت کــە هــر
کــس بتوانــد آن ـرا ببینــد و ایجــاد تــرس و وحشــت
منایــد و هشــداری بـرای دیگــر زنــان کــە در صــورت
تــن نــدادن بــە خواسـتهای مردســاالران کــه هــان
خواســتههای دولــت اســت از جملــە ازدواج نکــردن
و انجــام فعالیتهــای اجتامعــی ،سیاســی و فعالیتهــای
مدنــی و بــه طــور کلــی کارهــای خــارج از منــزل،
اینگونــە بەرستــان خواهــد آمــد.
باحجــاب بــودن یــا بیحجــاب بــودن ،ســنی یــا
شــیعە بــودن ،فرهنگــی یــا غیرفرهنگــی بــودن ،فارس
یــا کــورد بــودن ،هیــچ تفاوتــی ایجــاد منیکنــد.
کافیســت زن باشــی ،لطیــف و ظریــف باشــی.
وجــە مشــرک قربانیــان اسیدپاش ـیها زیبایــی بــود،
زیبایــی ظاهــری صــورت .اگــر ایــن کار توســط خــود
دولــت هــم صــورت نگرفتــە باشــد بــا اینحــال دولــت
مقــر اصلیســت .زیــرا کــە جامعــەای کــە دههــا
ســال تحــت سیاهســازی و زدودن زیباییهــا قــرار
گرفتــە و ذرە ذرە زیباییهایــش بــە یغــا بــردە
شــدە ،ذهــن مردانــش ســالها زن را تنهــا جنــس
دوم دیــدە اســت چگونــە انتظــاری میتــوان داشــت.
جامعــەای کــە پرنســیبهای اخالقــی و انســانی در
آن گــم گشــتە باشــد .مردانــی کــە جامعــە را از آن
خــود و زنانــش را نیــز ملــک خــود میداننــد و در
صــورت نرســیدن بــە هدفــش کــه بدســت آوردن زن
مــورد دلخواهــش و او را در خدمــت خــود گرفــن
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اســت ،پــس هــر بالیــی بخواهــد بــر رس او مـیآورد.
زیبایــی کــە بـرای او نباشــد بایــد زشــت شــود و حــق
زندگــی نــدارد.
بــر خــاف گفتەهــای مســئولین دولــت کــە عامــان
اسیدپاشـیها غــرض شــخصی داشــتەاند ،اینطــور کــە
پیداســت نــە تنهــا نیــات شــخصی در کار نبــودە بلکــە
بــە احتــال زیــاد هــدف ترســاندن زنــان از ورود بــە
جامعــە و مشــارکت در فعالیتهــای اجتامعــی اســت
زیــرا کــە ایــن رویدادهــا درســت بــە دنبــال اعــام
طــرح افزایــش جمعیــت از ســوی دولــت و منــع
راههــای پیشــگیری از بــارداری بــود و مســئلە بــە
اینجــا نیــز ختــم نشــد بلکــە ب ـرای تخطیــان از ایــن
قانــون مجــازات نیــز در نظــر گرفتــە شــد .مســئولیت
ســنگین ایــن مصوبــە نیــز بــر دوش زنــان اســت زیـرا
کــە زن را بایــد بــاز بــە کنــج خانــە برگردانــد و از
مســئولیتهای اجتامعــی کــە برعهــدە گرفتــە بــود
دور گردانــد و بــە ماشــین تولیــد مثــل تبدیــل کنــد تــا
دوبــاره بــه وظیفـهی چندیــن دهــه قبــل کــه برایــش
مشــخص کردهبودنــد برگــردد تبدیــل بــه کارخانــه
بچهســازی شــده و رسش بــه کار خانـهداری مشــغول
باشــد .ایــن یعنــی زنــان گامــی بــە عقبتــر از آنچــە
هســتند ،برگردنــد.
حتــی احتــال ایــن نیــز م ـیرود کــە حکومــت بــە
بررســی وضعیــت خــود پرداختــە و بــە ایــن موضــوع
نیــز پیبــردە باشــد کــە حامیانــش تــا چــە انــدازە
کــم و قرشهــای ناراضــی رو بــە افزایــش هســتند و
ایــن را نیــز میدانــد کــە غیــر از درصــد کمــی کــە
بــە دالیــل اقتصــادی مجبــور باشــند کــە از ایــن طــرح
پشــتیبانیکننــد یــا آنرا بــە اج ـرا درآورنــد و ب ـرای
منفعــت نظــام خــود بــە ایــن طــرح دســت زدە اســت
کــە کامــا ناشــیانە و دور از عقــل اســت چــرا کــە
وجــود اف ـراد آگاە در جامعــە و همچنیــن معرتضــان
بــە دولــت و افــراد آزادیخــواه خــود ســد بزرگــی
هســتند در بــە انجــام رســاندن ایــن هــدف.
دلیــل دیگــری بـرای ترســاندن زنــان را میتــوان تــرس

از جنبــش زنــان دانســت جنبشــی کــە در کوردســتان
جریــان دارد بخصــوص در روژآوا(غــرب) کوردســتان.
رژیــم ایـران نیــز تاثیــر ایــن جنبــش را در بخشهــای
دیگــر کوردســتان بخوبــی دیــده و ایــن را نیــز کامــا
درک کــردە اســت کــە مبــارزات زنــان کــورد کــە دنیــا
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد و توجــە همــگان را
بهخــود جلــب کــردە تنهــا آزادی زن کــورد را شــامل
منیشــود بلکــە آزادی همــە زنــان را اســاس کار
خــود ق ـرار دادە و آزادی زن نیــز اســاس آزادیهــای
دیگــر از جملــە آزادی ملــی اســت .مســئلەای کــە
تاکنــون دیگــر احــزاب روژهــات(رشق) کوردســتان
نیــز از راهیابــی بــە آن عاجــز ماندەانــد و دولــت
نیــز هیچــگاە غیــر از رسکــوب و کشــتار مــردم هیــچ
گامــی در ایــن راســتا برنداشــتە اســت.
بــا بــرآوردی میتــوان گفــت اگــر وجــە اشــراک
قربانیهــای اخیــر اسیدپاشــی داشــن صــورت زیبــا
بــودە ،وجــە اشــراک علــت قربانــی شــدن همــەی
زنانــی کــه بــه صورتشــان اســید پاشــیده شــده اســت
همیــن ذهنیــت مردســاالری و ملکیــت میباشــد.
یعنــی مالکیــت انســان بــر انســان ،مالکیــت مــرد بــر
زن ،مردانــی کــە دارای ذهنیــت ملکیتانــد و زنــی
را خواهانــش هســتند را نتوانســتەاند تحــت تســلط
اقتــدار پوشــالی خــود بکشــانند و بــا ازدواج حالــت
رســمی بــە آن ببخشــند .مردانــی کــە نتوانســتەاند بــا
زنــی کــە میخواهنــد رابطــە جنســی برق ـرار ســازند.
مــردی کــە مردانگــیاش را در تســلط جنســی بــر
زن میبینــد اگــر بــە خواســتەاش نرســد ،آن موقــع
مردانگ ـیاش را در خطــر دیــدە و دســت بــه چنیــن
عمــل کریــهی میزنــد .ذهنیتــی کــە زن را جنــس
و کاالی خــود میدانــد در صورتیکــە نتوانــد آنــر
بدســت آورد آن زمــان اســت کــە خــود را خــوار و
ذلیــل میبینــد و در جســتجوی رضبــە برمیآیــد
و حتــی انتقــام از زنــی کــه او را قبــول نکــرده و
تســلیمش منیشــود.
از ســویی نیــز ،جنبشهــای زنــان ایرانــی کــە
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نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

سالهاســت بــا دگامهــای جامعــە و طرحهــای
دولــت مبــارزە میکننــد بــا اینکــە تاثیــر خــود را در
جامعــە گذاشــتەاند امــا آنطــور کــە انتظــار میرفــت
نتیجــە درخــور را در پــی نداشــتە اســت و جایگزیــن
مناســب و روش چارەســازی بــا خــود بهمــراه
نداشــتە اســت .بــه طوریکــە ســطح مبــارزهی زنــان
از جنبشهــای رادیــکال زنــان در اوایــل انقــاب،
بــە آزادیهــای یواشــکی تنــزل پیــدا کــرده اســت
و آزادی را مخفیانــە و در جاهایــی کــە خطــرات
کمــری بهمــراه داشــتە باشــد ،میجوینــد .در
جســتجوی آزادی هســتند آنهــم آزادیهایــی در حــد
دور انداخــن حجــاب بــە روش محتاطانــە و در بیشــر
مــوارد دور از چشــم انظــار .ایــن در حالیســت کــە
نهادهــای ضــدزن آشــکارا در مقابــل چشــم همە و در
مکانهــای عمومــی اقــدام بــە اسیدپاشــی میکننــد.
ایــن یکــی از ضعفهــای جنبــش زنــان در ایــران
اســت .مبــارزات زنــان جوابگــوی حمــات زنســتیزانە
و ارگانیــک نظــام نیســت مبارزاتــی کــە مســتقل و
خــارج از حیطــە دولــت نیســتند و یــا وابســتە بــە
گروههایــی هســتند کــە خــود از نهادهــای دولتــی
رس برآوردەانــد و در جنایــات علیــە مــردم ســهیم
بودەانــد از جملــە گروههــای اصــاح طلــب .از ســویی
دیگــر ایــن مســلم اســت در جامعــەای کــه تــا ایــن
حــد خشــونت سیســاتیک گشــتە ،مبارزانــش آمــادە
نباشــند و بــە آزادیهــای یواشــکی و محافظەکارانــە
روی آورنــد ،چگونــە انتظــاری میتــوان داشــت یــا
ره ـران جنبشهــای زنــان کــە آهنــگ اتحــاد زنــان را
ننوازنــد و بــە همگرایــی زنــان قرشهــای مختلــف در
جهــت آزادی گام ننهنــد ،بــا هــان ذهنیــت طبقاتــی
پیــش برونــد ،بــا چشــم تحقیر بــە مبــارزات زنــان غیر
از طبقــە حاکمیــت بنگرنــد ،حقــوق دیگــر ملتهــا و
زنــان را بــە رســمیت نشناســند و تواناییهــای آنــان را
کوچــک انگارنــد ،راهــی نپیمودەانــد و تنهــا بیهــودە
وقــت تلــف کردهانــد و مهــر تاییــدی بــر آنچــە بــر
علیــە آن میجنگنــد ،زدەانــد کــه ایــن هــم از میـزان

تاثیرگــذاری مبارزاتشــان خواهــد کاســت.
چرا جامعەای اینچنین؟
یکــی از مــوارد روی دادن چنیــن جنایــات ناخوشــایند،
نداشــن رابطــە ســامل بیــن اعضــای جامعــە اســت.
نبــودن عواملــی پایــەای بـرای ایجــاد جامعــەای ســامل.
از جملــە ایــن عوامــل در عــدم رابطــە درســت بــا
غیــر هــم جنــس ،عــدم روابــط ســامل زنــان و مــردان،
ضعــف در احــرام بــە عقایــد و خواســتهای
یکدیگــر ،بیاعتــاد بــه دوســتی ســامل و صمیمــی
بینشــان ،عــدم معنــا بخشــیدن بــە همدیگــر ،ضعــف
در معنــا دادن رابطــە جنســی اصولــی و  ...همــه
و همــه فاکتورهــای اساســی محســوب میشــوند.
تنهــا در صــورت رعایــت ایــن مســائل مهــم و پایـهای
اســت کــه چنیــن معضالتــی رس بــر نخواهنــد آورد
و ارزشهــای انســانی حفــظ خواهنــد شــد .دور
نگهداشــن اعضــای جامعــە از یکدیگــر بــە معنــای
فلــج کــردن جامعــە اســت آنچــە کــە افراطگرایــان
و سیاهپوشــان رژیــم در ایــران انجــام میدهنــد از
پاشــیدن خانوادههــا و بــه طــور کلــی اتحــاد جامعــه
از همدیگــر اســت مردانــی کــە منیتواننــد رابطــە
درســتی بــا زن برق ـرار ســازند بعلــت محدودیــت یــا
ذهنیــت مریــض خــود کــه زندگــی و بــودن بــا زن
را تنهــا در مســتعمره منــودن و مالــک آن بــودن،
میبیننــد آن موقــع اســت کــە شــنیدن جــواب "نــە"
از طــرف یــک زن معضــل خواهــد شــد ،بــە زن یــورش
میبــرد و عقدەهایــش رس برمــی آورد .بعیــد نیســت
در صــورت داشــن رابطــەای ســامل بــا زن میتوانســت
هیــچ یــک از ایــن عقدەهــا رسبــر نیــاورد و آرامــش
نیــز جــای چنیــن جنایــت وحشــت آمیــزی را بگیــرد.
جنبــش زن کــورد جنبشــی چنــد گانــە اســت یــا
بــە عبارتــی دیگــر جنبشــی کــە نیازهــای اساســی و
خواســتهای اصولــی و بجــای زنــان فمینیســت را
در خــود گنجانــده اســت .مســئلە بــرآوردە کــردن
نیازهــای جنس ـیاش کــە آنهــم رشایطــی آزاد و مهیــا
را میطلبــد .مبــارزات آزادیخواهانــە زنــان حتــی پــا

را از فمینیســم فراتــر نهــادە و وجــە اشـراک متامــی
جنبشهــا را اســاس قــرار داده اســت .جنبشــی
از جامعــەای پــر از فســاد کــە بــدن زنــان را مرکــز
اقتصــاد خــود ق ـرار دادە و بــا تــن زنــان اقــدام بــە
تبلیــغ ب ـرای جــذب توریســم میمنایــد جنبشــی بــە
نــام فمــن کــە بــدن زن را از آن خــود زن میدانــد نــە
بازرگانــان ســکس .جنبشــی دیگــر از بطــن ســتمهای
رواداشــتە شــدە بــر ملتــی برخاســتە وخواهــان
آزادی ملیســت .جنبشــی دیگــر ب ـرای سوسیالیســم
و برابــری ب ـرای اقشــار مختلــف یــک جامعــە ایجــاد
میشــود و جنبشــی نیــز خواســتەهای زنــان را اســاس
قــرار میدهــد ،دیگــری احــرام بــە خواســتها و
باورهــای دینــی مدنظــرش اســت .متــام عنــارصی کــە
در جنبــش آزادی زنــان کــورد متامــا یافــت میشــود،
جنبشــی کــە مبارزاتــش مرزبنــدی نــدارد و طبقــە و
رنــگ و نــژاد خاصــی برتــری نــدارد آنچــە مهــم اســت
انســانیت و ارزشــهای واالی انسانیســت و مبــارزە بــا
پلیــدی و پلیدهــا.
و امــا نقــش فمینیســم ایرانــی در وقایــع اخیــر
خاورمیانــە:
برخــي فمینیســمها کــە در طــی مبــارزات چنــد
دهــە خــود تاکنــون جایــی بــرای زنــان دیگــر اعــم
از کــورد ،بلــوچ ،آذری و  ...بــاز نکردەانــد بــا وقــوع
حمــات وحشــیانە تروریســتان داعــش کــە توطئــەای
جهانــی بــر علیــە زنــان و بخصــوص زنــان کــورد
میباشــد صدایشــان درآمــد و بــە جــای پشــتیبانی
از ه ـزاران زن کــورد ایــزدی کــە قربانــی هوسهــای
ایــن تروریســتان شــدند و مــورد تجــاوز قـرار گرفتنــد
جنایتــی کــە تاکنــون نیــز ادامــە دارد ،ســکوت کردنــد
امــا تــاب دیــدن دفــاع زنــان کــورد را نداشــتند زنانــی
کــە حــارض نبودنــد قربانــی شــوند و تنشــان در اختیار
ددمنشــان قـرار بگیــرد و بــە دفــاع از خــود برخاســتند
و حامســه آفریدنــد .زنانــی کــە میتوانســتند
رسنوشــت زنــان شــنگال برایشــان رقــم زدە شــود امــا
بــا ارادە خــود بــە دفــاع برخاســتە و تســلیم نشــدند،

در برابــر وحشــیانەترین نیــرو جنگیدنــد .ایــن گــروە
از زنــان یادشــان رفتــە تاریــخ فمینیســتهایی کــە
در جنگهــای جهانــی بــە دفــاع از خــاک خــود
پرداختەانــد و اســلحە بــە دســت گرفتەانــد .آیــا
غیــر از ایــن اســت در صورتیکــە رسزمینــی نداشــتە
باشــی کــە در آن بــا امنیــت زندگــی کنــی خــود،
فرزندانــت و همــە آنچــە برایــت قابــل ازرش اســت
را از دســت میدهــی .آری ایــن گــروه زنــان فــارس
بــە اصطــاح فمینیســت ،بــە جــای یــاری رســاندن
بــە همجنسانشــان ،بــا ذهنیــت برتــر دیــدن خــود
بــە تحقیــر زنــان کــورد و مبارزاتشــان پرداختنــد کــە
قهرمانیــت زنــان کــورد در روژآوای(غــرب) کوردســتان
و تاثیرگذارترینهــا وقایــع در ســالهای اخیــر
بــه شــار میآیــد کــه ایــن خــود بهرتیــن جــواب
برایشــان بــود.
آنچــە برخــی فمینیسـتهای مدرسـهی فمنیســتی را
نیــز بــر علیــە زن کــورد رنجانــد تحمــل نکــردن آنچــە
بهعنــوان قــوم برتــر و قــوم پس ـتتر در اذهانشــان
جــای دادەانــد ناشــی از همیــن باورهــای نادرســت
برتــری و ملکیــت اســت .فمینیســمی کــە تشــنە
قــدرت اســت و حکمرانــی .کــە دیگـران را کوچکــر از
خــود ببینــد و بــا چشــمی پســت آنــان را بنگــرد عــدم
دیــدگاه زیباییشناســی ایــن نــوع از بــه اصطــاح
فمینیستهاســت کــە جنگــی متــام عیــار بــر علیــە
زشــتترین فکرهــا و دهنیتهــا را رواج خشــونت
دانســتە و ب ـرای زنــان قربانــی نیــز کاری از دســتش
ســاختە نیســت .زیـرا کــە ناتوان اســت چــون هنوز بە
قــدرت نرســیدە و همــە چیــز را در قــدرت میبینــد.
قدرتــی کــە در همــە مــا نهفتــە اســت .مــادر تــرزا
میگویــد" :مــا کــە منیتوانیــم کارهــای بــزرگ بکنیــم
پــس کارهــای کوچــک را بــا عشــقی بــزرگ انجــام
دهیــم ».زنــان مبــارز کــورد هــم کار بــزرگ کردنــد
هــم بــا عشــق بــزرگ انجــام دادنــد .زنــان جنگجــوی
کــورد عشــق آفریدنــد بــا وجــودی کــە اســلحە در
دســت دارنــد کــودکان را در آغــوش گرفتــە بودنــد
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و جانشــان را نجــات دادنــد .کــودکان از اسلحەشــان
منیترســند چــون احســاس میکننــد و میفهمنــد
ب ـرای دفــاع از آنهاســت" .قربانــی شــدن یــا قهرمــان
شــدن" آنچــە تفــاوت قربانــی شــدن یــا قهرمــان
بــودن را آفریــد ،تنهــا انتخــاب بــود .انتخابــی مابیــن
آنچــه خــود میخواهــی یــا آنچــه تحمیـل میشــود و
آن هــم چیــزی نیســت جــز قــدرت ا ر ا د ە ،
ارادەای کــە از درون متــام
بنبســتها و ناخواســتگیها
برمیخیــزد ،هــان ارادەای
کــە زن را از حالــت قربانــی
بــە قهرمانیــت درم ـیآورد،
زنــی کــە قربانــی
هوسهــا و خواســتهای
نرینگیهاســت ،بــا در دســت گرفــن
اســلحە و دفــاع از خــود ،بــە خــود عــزت
نفــس میبخشــد و بــا صــدای هــر شــلیکی
فریادهــای رسبرنیــاوردە زنــان و در گلــو خفــە شــدە
را میرســاند .فریــادی کــە بــا جســارت میگویــد:
مــن زن هســتم ،خــود را دوســت م ـیدارم و منتظــر
عشـقهای پوشــالین و دروغیــن شــا نیســتم و بــدن
مــن از آن مــن اســت.
رهایــی از جنســیتزدگی ،برابــری و دموکراســی کــە
متامــی اقشــار جامعــە را در بربگیــرد ،قدرتطلــب
نبــودن (آنگونــە نیســت یکــی را بــە زیــر بکشــد تــا
خــود بــر تخــت ســلطنت بنشــیند و قــدرت منایــی
کنــد) ،حقــوق مــردان را نیــز تنهــا بــهعنــوان یــک
انســان زیرپــا منیگــذارد بلكــه آنهــا را ب ـرای ایجــاد
جامع ـەای دمکراتیــک آمــوزش میدهــد ،او را طــرد
منیکنــد امــا بــا شــیوەای مســاملتآمیز و کامــا
انســانی رفتــار میکنــد در عیــن حــال کــە تســلیمش
هــم نخواهــد شــد .اینهــا از جملــە ویژگیهایــی

اســت کــە جنبــش زن کــرد داراســت .یکــی دیگــر از
مــوارد قابــل توجــە در جنبــش زنــان کــورد ،حفــظ
زیبایــی و ظرافــت زنانــە اســت کــە زن ذاتــا آنچــە
در درون دارد از عشــق و زیبایــی منایــان میکنــد و
بــە ابـزار رسمایــەداری تبدیــل نگشــتە و بــر علیــە آن
نیــز میجنگــد .ایــن اســت دوســتی کــە زنــان کــرد
در روابــط خــود بــا مــردان رقــم زدەانــد و مــردان
را نیــز بــرای دوســتی بــا زن ،از خشــونت بینیــاز
می ســازند.
آنچــە در پــی وقایــع اخیــر و مبارزاتــی کــە در طــول
چندیــن دهــە در خاورمیانە روی دادە نشــان میدهد
کــە جنبــش زنــان کــورد کامــا انساندوســتانە و
خواســتار آزادی همــە قرشهــا و باورهــا هســت
و ایــن را بــە اثبــات رســاندەاند کــە جنبشــی
زنانــە و برخاســتە از آن ،میتوانــد جامعــە
را بــە آزادی برســاند آنهــم برخاســتە از
نهــاد زنانــە و بــا عشــق بــە آن ،نــە
فمینیســمی تقلیــدی و وارداتــی یــا
جنبشــهایی برخاســتە از درون
نظــام و حاکمیتــی دیکتاتــور.
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بــا نگاهــی بــه انقــاب روژئــاوا ،میتــوان یکــی از
مولفههــای اساســی پیــروزی ایــن انقــاب را حضــور
گســرده زنــان عنــوان کــرد .در مقاومــت کوبانــی نیــز
ایــن حضــور زنــان و دخــران و جســارت آنــان در
مقابلــه بــا بزرگرتیــن و وحشـیترین گــروه تروریســتی
جهــان بــود کــه ایــن شــهر را بــه دنیــا شناســاند
و انقــاب روژئــاوا را مرکــز توجــه قــرار داد .از ایــن
نظــر کوبانــی بــه ســمبل مقاومــت و جســارت ب ـرای
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متامــی مــردم جهــان تبدیــل شــد کــه از آن بــه نیکــی
یــاد میکننــد و ایــن نیــروی عظیــم مــردم کوبانــی و
حضــور زنــان در آن را مقــدس میشــارند.
همیــن دیــد و نــگاه جهانیــان نســبت بــه کوبانــی و
مــردماش باعــث میشــود کــه بیشــر توجهمــان را
بــه تغییراتــی کــه در طــول ایــن چنــد ســال اخیــر در
ایــن شــهر و تفکــر ایــن مــردم اتفــاق افتــاده معطــوف
داریــم.
چــه میشــود کــه کوبانــی بــا مردمــی کــه بیشرتشــان
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کوبانی ،انقالبی در انقالب دیگر

عشــایرند و تــا زمانــی نــه چنــدان دور کمــر از 10
–  15ســال پیــش و تــا قبــل از انقــاب ،زنــان در
ایــن دیــار اختیــاری نداشــتند و در ســنین کودکــی و
نوجوانــی شــوهر داده میشــدند ،دخرتانشــان را از
فقــر مــادی میفروختنــد ،ظلــم بســیاری بــر ایــن
زنــان روا میداشــتند و حتــی برخــی از عشــایر حــق
تحصیــل و تنهــا بیــرون رفــن دخـران از منــزل از آنهــا
ســلب شــده بــود؛ عشــایری کــه تــا چندیــن ســال پیــش
بــا هــم رس ناســازگاری داشــتند و اکنــون زن و مــرد و
متامــی آنــان بــا هــم و در یــک ســنگر در جبهههــای
جنــگ علیــه دشــمن مســلح شــدهاند و بــدون هیــچ
تفاوتــی بینشــان از خــاک و رسزمیــن خــود دفــاع
میکننــد.
جهــان ،دخــری اهــل کوبانــی اســت کــه تحصیالتــش
را در رشــته حقــوق بــه پایــان رســانده و اکنــون در
دادگاه قامیشــلو مشــغول بــکار اســت ،او میگویــد:
قبــل از انقــاب روژئــاوا همــه بــا تعجــب از مــن
میپرســیدند واقعــا پــدرت مــرد دموکراتــی بــوده
کــه اجــازهداده تــو بــه دانشــگاه بــروی؟! هــر چنــد
مــن نیــز مشــکالت خــودم را داشــتم ولــی همیــن کــه
اجــازهی درس خوانــدن داشــتم نســبت بــه دخــران
دیگــر در وضعیــت برتــری قـرار داشــتم .بـرای مــن کــه
در ایــن رشــته درس خوانــده بــودم و بــا آگاهیهایــی
کــه بدســت آورده بــودم دیگــر پذیرفــن یکــری
عــادات و عقایــد عشــیرهیی برایــم قابــل قبــول نبــود.
تــا چنــد ســال پیــش زنــان و دخ ـران هیــچ اختیــاری
نداشــتند ،حتــی بهــر اســت بگویــم تــا قبــل از انقــاب
روژئــاوا هــم بدیــن گونــه بــود .بســیاری از عشــایرمان
اجــازه منیدادنــد کــه زنــان و دخرتانشــان تنهــا بــه
خیابــان برونــد .اگــر چیــزی الزم بــود توســط مــردان
تهیــه میشــد و عمــا در خیابــان زنــان زیــادی را
منیتوانســتی ببینــی».
امــا پــس از حضــور گریــا در میــان مــا و رشوع انقالب
روژئــاوا در ایــن چنــد ســال اخیــر همــه چیــز بــه نفــع
زنــان عــوض شــد .عــادات و تقالیــد کــم کــم بــه نفــع
زنــان چرخیدنــد .هــواالن جلســاتی را بــا حضــور روســا

و دیگــر افــراد عشــیره برگــزار میکردنــد و در آن از
حقــوق زنــان و اینکــه چگونــه میشــود همزیســتی
آزاد و انســانی داشــت کــه حرمــت انســانی زیرپــا
گذاشــته نشــود ،ســخن میگفتنــد و بــر حضــور
مســتمر زنــان در اجتــاع ارصار میشــد ،بخصــوص
زنانــی کــه صاحــب علــم و هــری میباشــند و
بهرهمنــدی اجتــاع از آنــان بــه کــرات در ایــن
جلســات مطــرح میشــد.
قبــا هــم مــردم بــا رفقــا در ارتبــاط بودنــد امــا نــه
تــا آن حــد کــه از نزدیــک بــا آنهــا زندگــی کننــد و
ایــن رابطـهی مســتقیم رفقــا بــا مــردم تاثیــر بسـزایی
در تغییــر ذهنیــت و بــه تبــع آن تغیی ـرات اجتامعــی
داشــته اســت .ایــن اعتــاد مردمــان کوبانــی بــه رفقــا
بــود کــه باعــث چنیــن تغییراتــی شــد .بــه گونـهای کــه
اگــر در بســیاری از عشــیرهها زن حــق تنهــا بیــرون
رفــن از خانــه را هــم نداشــت پــس از انقــاب روژئــاوا
اگــر میگفتــی بــا رفقــا کار میکنــم یــا میخواهــم
بــه آنهــا بپیونــدم ،دیگــر مامنعتــی بعمــل منیآمــد.
از ایــن بــه بعــد جوابــش ایــن بــود و ایــن اســت کــه
«جــای رشف اســت و بــرو!» ایــن بــرای مــن بســیار
جالــب بــود.
از جهــان میپرســم فکــر میکنــی تنهــا اعتــاد بــه
رفقــا باعــث اینچنیــن تغییراتــی شــده؟
جهــان میگویــد :ببینیــد فعــال بــودن رفقــای زن
موجــب تشــویق و ترغیــب ســایر مــردم میشــود کــه
ب ـرای ملحقشــدن دخرتانشــان بکوشــند و میگوینــد:
چـرا دخــر مــا نیــز اینگونــه نباشــد! فرصــت عظیمــی
بــود بـرای اینکــه دخـران خــود را اثبــات کننــد و ایــن
کار را کردنــد .اگــر دخــری بــه رفقــا میپیوســت دیگــر
واکنــش خانوادههــا همچــون قبــل از انقــاب نبــود!
بلکــه بــا افتخــار از آن یــاد میکننــد .اکنــون دیگــر
کســی منیگویــد مــن مالــک دخــرم هســتم و هــر
چــه مــن بگویــم او مجبــور بــه انجــامدادن آن اســت!
بــه نظــر مــن ایــن اســت شــعور سیاســی .همـهی زنــان
اینجــا چنیــن میاندیشــند کــه ایــن تــاش و کوشــش
رفقــا بــود کــه رشایــط شــکلگیری ایــن انقــاب را
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ازآنزمــان کــه پــدر و
مــادران ،دختــران و پســران
کوبانــی دوشــادوش هــم در
یــک جبهــه علیــه دشــمن
مشترکشــان میجنگنــد و
غیــرت و شــرف ایــن دختــران
کــه تــا زمانــی نیــروی غیرفعــال
بودنــد و اکنــون فرصــت ابــراز
وجــود و اثبــات پیــدا کردهانــد
يعنــي خیلــی چیزهــا تغییــر
کــرد ه اســت .آنچــه مطــرح شــد
تاکیــد بــر عشــیرهیی بــودن
فرهنــگ مــردم کوبانــی و ظلــم و
ســتمی کــه بــر زنــان ایــن دیــار
روا میداشــتند و تغییــرات
ســریعی اســت کــه در عــرض 2
–  3ســال در آن رخداده اســت.
همــهی ایــن تغییــرات هنگامــی
صــورت گرفتنــد کــه بیــش از
 30ســال اســت در ایــن دیــار
فعالیتهــای ایدئولوژیکــی و
ســازماندهی نهادهــای مردمــی
صــورت میگیرنــد .شــاید
آوازهی زنــان کوبانــی و روژآوا
پــس از حملــه تروریســتهای
داعــش بــه اینجــا و مقاومتــی
کــه آنهــا در مقابــل ایــن ســپاه
متوحــش از خــود نشــان دادنــد،
آوازهي دنيــا گرديــد.
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فراهــم ســاخت .زنــان از ظلــم و ســتمی کــه بــر آنهــا
میرفــت بــه ســتوه آمــده بودنــد و ایــن شــعلههای
انقــاب روژآوا بــود کــه همــهی واپســگراییها و
موانــع رس راه زنــان را بــه خاکســر مبــدل ســاخت.
حــال ،جهــان در مــورد عشــایر بگــو و نقــش اســلحه
در کوبانــی قبــل از انقــاب و پــس از آن؟
عشــیرههای بســیاری در کوبانــی زندگــی میکننــد
بهعنــوان مثــال عشــیرهی بــرازی ،معرفــی ،علــی
دینــی ،زرواری ،پیــژان ،مشــکینه ،کتــکان و . ...قبــل
از انقــاب روژئــاوا بارهــا بیــن ایــن عشــیرهها
درگیریهــای خونینــی هــم صــورت میگرفتنــد .در
بیشــر خانههــا بــه جــای یــک اســلحه چنــد اســلحه
وجــود داشــت .امــا پــس از انقــاب روژآوا وقــوع
ایــن درگیریهــا بســیار بســیارکم شــده اســت و بعــد
از حملــه بــه کوبانــی نیــز متامــی اختالفهــا کنــار
گذاشــته شــده اســت و آنچــه اکنــون بــه وضــوح
دیــده مــی شــود ،روحیــهی همبســتگی ،اتحــاد و
یکپارچهگــی مــردم کوبانــی اســت تــا قــادر باشــند
از خــاک و رسزمیــن و ارزشهــای اجتامعیشــان
صیانــت بــه عمــل آوردنــد.
برمــال نیــز کــه دخــری روزنامهنــگار از شــهر
دیــرک اســت ،میگویــد :اوایــل انقــاب و بخصــوص
بــه فاصلــه  2012-2011آمــار فروخــن دخــران رو
بــه فزونــی نهــاده بــود بخصــوص از زمانــی کــه
ترکیــه مرزهــا را گشــوده بــود و رفــت و آمــد بیــن
مرزنشــینان بیشــر شــده بــود .اگــر رفقــا بــه موقــع
اقــدام منیکردنــد و جلــوی آن را منیگرفتنــد
منیدانیــم کــه رسنوشــت صدهــا دخــر کــورد در
اینجــا چــه میشــد .واقعیــت ایــن اســت کــه بیشــر
ایــن دخـران کســانی بودنــد کــه بــه زور شــوهر داده
شــده بودنــد و تنهــا هدفشــان نجــات از خشــونت
خانگــی بــود کــه بــر آنهــا اعــال میشــد .بیشــر
خانوادههــای باکــوری (شــال) هــم کــه هدفشــان
وصلتداشــن بــا عشــیرههای بــزرگ بــود دخــران
روژآوا را بــا مقــدار زیــادی پــول میخریدنــد .شــاید
نــام ایــن وصلــت ازدواج مــروع بــود امــا واقعیــت

ایــن اســت کــه آن دخــران در ازای پــول فروختــه
میشــدند .همــهی ایــن آداب و رســومهای غلــط
موجــب میشــدند کــه خشــونت علیــه زن فزونــی
یابــد و آمــار قربانیــان رس بــه فلــک بزنــد.
میدیــا هــم یــک رفیــق روزنامهنــگار دیگریســت
کــه بــا فرهنــگ بیشــر نقــاط کوردســتان آشناســت و
خــود در میــان مــردم کوبانــی بــزرگ شــده و ضمــن آن
در روژهــات (رشق) کوردســتان نیــز فعالیــت داشــته
اســت .او از غــرور مــردم کوبانــی و موضعگیریشــان
علیــه دشــمن میگویــد .میدیــا تاکیــد میکنــد کــه
مــردم اینجــا بســیار مقاومنــد .روحیــه عجیبــی دارنــد.
زنانشــان نیــز بیخــر از ظلــم و ســتمی نبودنــد کــه
بــر آنهــا میرفــت .ظلــم و ســتم در حــدی بــود کــه بـه
عنــوان کارخان ـهی زاد و ولــد بــه زنــان مینگریســتند.
درصورتــی کــه زنــی فقــط دخــر بــه دنیــا مــیآورد
همــرش حــق داشــت چنــد تــا همــر دیگــر هــم
اختیــار کنــد .زن بهخاطــر زاییــدن پــر بــود کــه
ارزش پیــدا میکــرد .دخـران نیــروی فعالــی محســوب
منیشــدند .امــا امــروز همــه بــا افتخــار از دخــران
مبــارزی یــاد میکننــد کــه بــا اسحلهشــان از یــک ســو
فکــر واپســگرای تحمیلشــده بــر جامعـهی کوردســتان
را نشــانه رفتهانــد و از ســوی دگــر قلــب دشــمنی کــه
تشــنهی خــون برشیــت اســت .چــرا کــه بــا حضــور
حامسهآفرینشــان در صفــوف مبــارزه توانســتند
مرزهــای ترســیم شــده و نقشهــای از پیــش تعییــن
شــده را بــر هــم زننــد و ایــن یعنــی بزرگرتیــن انقــاب
کــه در نــوع خــود بینظیــر اســت.
آنزمــان کــه پــدر و مــادران ،دخــران و پــران
کوبانــی دوشــادوش هــم در یــک جبهــه علیــه دشــمن
مشرتکشــان میجنگنــد و غیــرت و رشف ایــن دخ ـران
کــه تــا زمانــی نیــروی غیرفعــال بودنــد و اکنــون
فرصــت ابــراز وجــود و اثبــات پیــدا کردهانــد يعنــي
خیلــی چیزهــا تغییــر کــرده اســت.
آنچــه مطــرح شــد تاکیــد بــر عشــیرهیی بــودن فرهنــگ
مــردم کوبانــی و ظلــم و ســتمی کــه بــر زنــان ایــن دیار
روا میداشــتند و تغییــرات رسیعــی اســت کــه در

عــرض  3 – 2ســال در آن رخداده اســت .همـهی ایــن
تغییــرات هنگامــی صــورت گرفتنــد کــه بیــش از 30
ســال اســت در ایــن دیــار فعالیتهــای ایدئولوژیکــی
و ســازماندهی نهادهــای مردمــی صــورت میگیرنــد.
شــاید آوازهی زنــان کوبانــی و روژآوا پــس از حملــه
تروریسـتهای داعــش بــه اینجــا و مقاومتــی کــه آنهــا
در مقابــل ایــن ســپاه متوحــش از خــود نشــان دادنــد،
آوازهي دنيــا گرديــد .امــا واقعیــت ایــن اســت ذهنیــت
و فرهنــگ آپویــی تــوان ایــن حضــور را بــرای زنــان
فراهــم ســاخت .تاریــخ عشــایر کــورد ،تاریــخ ملــت
کــورد اســت و بــدون مطالعــه و شــناخت فرهنــگ ایــن
عشــایر و همچنیــن تغییراتشــان در طــول زمــان قــادر
نخواهیــم بــود ادعــای آزادی کوردســتان و تغییــر ایــن
جامعــه را داشــته باشــیم .کوبانــی بوضــوح ایــن مســاله
را ب ـرای مــا روشــن منــود و از دگرگونــی بســتهترین و
جزمگراتریــن عشــیرهها ب ـرای مــا گفــت .ایــن تغییــر
بــه مــا نویــد انقالبــی را داد کــه حتــم دارم در ســایر
بخشهــای کوردســتان رسیعتــر و ســادهتر صــورت
گیــرد.
ظلــم و ســتمی بــس دشــوار بــر مــردم کوبانــی روا
داشــته شــده اســت .خشــونتی کــه توســط حاکــان
بعثــی بــر خلــق اینجــا اعــال شــده موجــب هرچــه
بســتهماندن و عــدم ارتبــاط برقرارکــردن بــا ســایر
جوامــع در شــکل گیــری اجتامعــی آنــان شــده اســت.
بهعنــوان مثــال رود ف ـرات از کنــار کوبانــی میگــذرد
امــا مــردم آنجــا منیتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند.
ب ـرای گــذران زندگــی و انجــام کارهــای کــم محصــول
کشــاورزی بــه حفــر چاههــای عمیــق میپردازنــد.
ایــن نوعــی از سیاستیســت کــه همــواره علیــه
خلــق کــورد بــکار گرفتــه میشــود ،امکاناتــش را از
وی ســلب میکننــد و وادار بــه کارهــای ســختتر
میمناینــد .کارهایــی کــه ســامت و زندگیشــان را بــه
خطــر میانــدازد .اگــر بــه روژهــات کوردســتان نــگاه
کنیــد ،میبینیــد کــه هــم از لحــاظ منابــع رو زمینــی
و هــم زیــر زمینــی چقــدر رسزمینــی غنــی اســت امــا
بــاز جوانــان کــورد را وادار میکننــد کــه ب ـرای کســب
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چنــد تومــان جانشــان را بــه خطــر بیندازنــد و
روزی نیســت کــه شــاهد کشــن چنــد جــوان کــورد
در مرزهــا نباشــیم .بــا افزایــش فقــر و بیــکاری ،کاری
کردهانــد کــه بایــد مــردم کــورد شــب تــا روز فکــر و
ذکرشــان ســیرکردن شــکم خــود و خانوادهشــان باشــد.
ایــن سیاســت بــا کمــی تفــاوت در هم ـهی بخشهــا
در کوردســتان اعــال میگــردد.
بــا ایــن همــه بــاز ملــت کــورد تســلیم منیشــود،
جــان میدهــد امــا رشف و حیثیــت خــود را بــه
معــرض فــروش منیگــذارد .علیرغــم همــهی
دشــواری و ســختیها بــر وطــن دوســتی و آزادی
ارصار م ـیورزد .همــواره بــه دنبــال راهیســت ب ـرای
دور زدن موانعــی کــه دشــمن برایــش ایجــاد میکنــد.
حتــی محــارصه کوبانــی کــه توســط داعــش صــورت
گرفــت و مــردم کوبانــی تــا بــه حــال چنیــن حمل ـهی
همهجانبــهای بــه خــود ندیــده بودنــد بــاز هــم
روحیــه خــود را حفــظ کردنــد بــه تهیــه مایحتاجهــای
خــود پرداختنــد و مبــارزه را تحــت هــر رشایطــی
تــداوم بخشــیدند .تکیــه بــر نیــروی خــود و نــه
دیگــری نیــز از مولفههــای بــارز مــردم ایــن دیــار بــا
آمــوزهی فرهنــگ انقالبــی نویــن اســت.
عشــایر و ایــات بــه دلیــل آمادگــی دایمــی بــرای
کــوچ ،دارای انضبــاط شــبه نظامیانــد و در عــرض
چنــد ســاعت آمــاده حرکــت بــا گلههایشــان بودهانــد
و ایــن فرهنــگ را حتــی در زمــان یکجانشــینی نیــز
حفــظ کردهانــد ،همیــن انضبــاط و آمادگیشــان
ب ـرای جنــگ ،آنــان را تبدیــل بــه یــک ارتــش نظامــی
میکــرده اســت .داشــن نیــروی مســلح از رضوریــات
زندگــی عشــایری بــوده ،ب ـرای دفــاع از خــود در هــر
رشایــط همیشــه آمــاده بودهانــد ،ایــن مولفــه خــود
آنــان را تبدیــل بــه یــک نیــرو کــرده کــه در سیاســت
داخلــی کشــورها نیــز دارای نفــوذ مشــخصی بودهانــد.
چــون اعتقادشــان بــر ایــن بــوده کــه زنــان منیتواننــد
در نیــروی نظامــی و دفاعــی آمادگــی الزمــه را داشــته
باشــند و همچــون مــردان تــوان گرفــن اســلحه را
ندارنــد و از طرفــی بــرای کار زراعــت و گلــهداری و

نیــز اعتقــاد بــر اینکــه هرچــه عشیرهشــان بزرگتــر
باشــد هــان قــدر قدرمتندتــر خواهنــد بــود ،موجــب
تضعیــف جایــگاه زنــان در بینشــان شــده اســت
و نــگاه مردســاالر را تقویــت منــوده اســت .پــس از
انقــاب روژاوا و حضــور زنــان در نیروهــای نظامــی
زنــان عشــیرهها جایگاهشــان را بـرای همیشــه در بیــن
جامعــهی روژآوا کســب کردنــد و تواناییهایشــان
را بــه متــام دنیــا اثبــات کردنــد .قبــول عشــایر و نــه
انکارشــان و ســعی بــر تغییــر افــکار ایــن بخــش عظیــم
از جامعــه کوردســتان خــود رمــز پیــروزی مــا خواهــد
بــود ،رمــز پیــروزی کوبانــی هــم حضــور محکــم زنــان
و هــم عشــیرهیی بــودن کوبانــی اســت .و در واقــع
کوبانــی ،انقالبــی در انقــاب روژئــاوا بــود.
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ب ـرای اینکــه مــا بــه هــدف مــورد نیــاز خــود دســت
یابیــم ،الزامیســت کــه اســراتژی مبــارزهی خــود را
بنابــر نیازهــای عــر طرحریــزی کنیــم تــا قــادر بــه
پاســخگوی مطالبــات و خواســتههای جامعــهی خــود
باشــیم .عملیمنــودن آن نیــز در صورتــی تحقــق
مییابــد کــه مــا ســطح فعالیــت و ارصار خــود را
بــاال بریــم .بدونشــک بــرای پیشــرد ایــن مهــم بایــد
دارای صــر ،شــجاعت و بردبــاری کافــی بــود .مطمئن ـاً
از زمــان رشوع یــک اســراتژی تــا مراحــل اجرایــی آن
دســتاوردهای ارزنــدهای کســب میشــوند.
در چارچــوب اسـراتژی دفــاع مــروع تاکنــون خلــق
کــورد مبــارزهی مســاملتآمیزی انجــام داده و مراحــل
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بســیار حســاس و حیاتــی را پشــت رسگذاشــته اســت.
ایــن مبــارزه و مقاومــت از زنــدان امرالــی گرفتــه تــا
متــام زندانهــای ترکیــه ،ایـران و ...تــا نهادهــای سیاســی
و مدنــی و حتــی توســط گریــا بــه شــکل بســیار
گســرده و تعمیقیافتهتــری بــه پیــش رفتــه اســت.
خلــق کــورد در رسارس کوردســتان و جهــان ایــن مبــارزه
را بســط و تعمیــم میدهــد .بــه گفتــه «رهــر آپــو»
اگــر یــک درصــد امــکان وجــود داشــته باشــد نبایــد از
مبــارزه بازایســتاد .جالــب توجــه اســت کــه اس ـراتژی
نفــی و انــکار کوردســتان توســط اســتعامرگران بــا
شکســت مواجــه شــده اســت .زیـرا افــکار دموکراتیــک و
ایــدهی حیــات آزاد و سوسیالیســت«رهرب آپــو» موجــب
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چرا اسرتاتژی نو؟

رونیا آویر ،عضو مطبوعاتKJAR

خنثیشــدن اهــداف شوونیســتانه و فاشیســتی دشــمنان
خلــق کــورد شــد.
در ســالهای اخیــر «رهــر آپــو» در راســتای صلحــی
مانــدگار و زندگــیای مســاملتآمیز تــاش بینظیــری
انجــام داده و بــا فراهممنــودن بســری دموکراتیــک از
طریــق دیالــوگ و مذاکــره پروژههــای خــود را مطــرح
میکنــد .هــر چنــد در مراحــل گذشــته فرصتهــای
مطلوبــی جهــت ایــن مهــم پیشآمــده باشــند نیــز عــدم
توجــه بــه آن از ســوی حاکــان تــرک موجــب طوالنیتــر
شــدن ایــن رونــد و الینحـل مانــدن مســئلهی کورد شــده
اســت .در دوران حاکمیــت «بلنــت اجویــت» هــم بــاری
دیگــر امیــد بــه حــل ایــن مســئله در بیــن جامعــهی
کــورد و تــرک شــکل گرفــت کــه متاســفانه بــا رضبــه
اقتصــادی کــه از طــرف امریــکا بــر آن وارد شــد بــه یــأس
مبــدل گردیــد .بعــد از ســاقط شــدن دولــت اجویــت
حــزب عدالــت و توســعه در ســال  2002ســکان قــدرت
را بــه دســت گرفــت .ایــن پیــروزی در پــی ســخنانی
کســب شــد کــه اردوغــان در رابطــه بــا صلــح و آشــتی
برزبــان رانــده بــود .رسکارآمــدن  AKPرشایــط را بــر
سیاس ـتمداران و فعــاالن مدنــی و حقوقــی کــورد نیــز
ســختتر منــود .دســتگیری فعــاالن و حقوقدانــان در
ایــن مرحلــه بــود کــه رشوع و تــا کنــون نیــز بــا افزایــش
آمــار تــداوم مییابــد.
امــا جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــرای
خنثیســازی اهــداف حــزب عدالــت و توســعه یــا
حــزب قــدرت در ســال  2003دســت بــه کارزار یــک
حزیران(ژوئیــه) زد .ایــن حملــه موجــب تقویــت و
پیشــرد هرچــه بیشــر اسـراتژی دفــاع مــروع گشــت.
تالشهــای دولــت ترکیــه بــا پشــتیبانی آمریــکا در
راســتای راکــد گذاشــن پروژههــای صلــح «رهــر
ت تــرک و
آپــو» فزونــی یافتنــد .در برنامــهی دولــ 
همپیامنانــش بــه جــز ایجــاد مانــع و افزایــش تهاجــات
بــر جامع ـهی کوردســتان چیــز دیگــری یافــت منیشــد.
بــه جــای بهبودبخشــی بــه وضعیــت و رشایطــی کــه
خودشــان مولــد آن بودنــد بــه اقداماتــی روی آوردنــد
کــه بــه حادشــدن و بحرانیترشــدن مســئله منجــر

شــد .اقداماتــی بــا ایــن مضمــون ،رسعــت بخشــیدن بــه
اعــال قتلعامهــای فیزیکــی و فرهنگــی ،دســتگیری
و شــکنجهکردن فعــاالن سیاســی و مدنــی کــورد،
دســتزدن بــه تبلیغــات منحرفکننــده و ســیاهمنایی
علیــه جنبــش آزادیخــواه خلــق کــورد و رهــر خلــق
کــورد ،افزایــش تجاوزهــای گروهــی در مــدارس و...
توســط مأمــوران رژیــم ،ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت
در جامعـهی کوردســتان و . ...ایــن پــان و برنامههــا در
چارچــوب اسـراتژی حــذف و انــکار ،اجرایــی میگشــتند
کــه گاهــی شــکلی بســیار خشــن و گاهــی نیــز چهــرهای
نــرم و آرام بــه خــود میگرفتنــد .رویکــرد نظــام تــرک
بــه مســئلهی کــورد رویکــردی کامــاً خصامنــه ،فاقــد
معیــار و پرنســیبهای انســانی و اخالقــی بــوده و
هســت.
تردیــدی در ایــن نیســت کــه اگــر حامیــت و
پشــتیبانیهای آمریــکا از دولــت تــرک نبــود هرگــز بــه
تنهایــی قــادر بــه پیشــرد ایــن طرحهــا منیشــدند .ایــن
آمریــکا بــود کــه دســت حــزب قــدرت را در ترکیــه قــوی
کــرد .ارتــش را تحــت کنــرل آن درآورد تــا احتــال هــر
کودتایــی را از میــان بــردارد .از لحــاظ اقتصــادی و مالــی
بــه حامیــت آن پرداخــت تــا بتوانــد پایــگاه محکمــی
در خاورمیانــه و بهویــژه خــط بالــکان بنیــان نهــد.
نیروهــای مخالــف را نیــز تــک تــک بــه کنــاری نهــاد
و مارژینــال کــرد تــا یکهتــاز میــدان قــدرت ،اردوغــان
باشــد.
آمریــکا بــرای اجراییکــردن پــروژهی خاورمیانــهی
بــزرگ بــه همــکاری ترکیــه نیــاز داشــت .حامیــت
از حــزب اردوغــان نیــز تنهــا امیــدآن بــود .توانســت
صــدام را از میــان بــردارد و نگاههــا را بــه ســوی خــود
جلــب کنــد و وامنــود منایــد کــه ماننــد یــک ناجــی آمــده
اســت تــا خلــق خاورمیانــه را از زیــر ســلطه اســتبداد
رهایــی بخشــد .یکــی از موانعــی کــه اجــازه منــیداد
ناتــو و آمریــکا ب ـرای دیزایــن جدیــد خاورمیانــه و تکــه
پارهکــردن پیکــرش موفــق عمــل کننــد حضــور جنبــش
آزادیخواهــی خلــق کــورد در ایــن منطقــه بــود.
حمــات علیــه جنبــش و کادرهایــش در باکــور
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کوردســتان فزونــی گرفتنــد .طــرح تجزیــه منــودن
در داخــل بــرای حــزب ریختــه شــد .مســئله موصــل
و کرکــوک الینحــل مانــد .حمــات هوایــی و زمینــی
ارتــش تــرک علیــه کادرهــای حــزب در باکــور و باشــور
وســعت یافتنــد .ب ـرای جنبــش آزادیخــواه خلــق کــورد
نیــز موقعیــت بســیار خطرناکــی بــه وجــود آمــده بــود.
در واقــع مســئلهی مانــدن و نابودشــدن در میــان بــود.
در ایــن رشایــط حســاس و حیاتــ ی تغییــر اســراتژی
امــری اجتنابناپذیــر بــه نظــر میرســید .رهــر خلــق
کــورد در رابطــه بــا حــاد و بغرنجبــودن مســئلهی
کــورد و بیرحمــی و قســاوتقلبــی دشــمنان خلــق
کــورد چنیــن میگویــد«:در پدیــدهی کــورد ،وضعیــت
متفــاوت اســت .خــود موجودیــت کــورد و هویتــش
مــورد انــکار قــرار گرفتــه و یــک پروســهی نابــودی
بیامــان علیــه تکههــای باقیمانــدهاش جریــان دارد.
در ایــن وضعیــت ،موجودیــت و آزادی دو مفهومانــد
کــه درهمتنیــده و مختلــط گردیدهانــد .بــدون تحقــق
بخشــیدن یکــی ،دیگــری قابــل تحقــق نیســت .اگــر
خواهــان آزادی باشــی ،بایــد موجودیــت بیابــی؛ اگــر
خواهــان موجودیــت هــم باشــی ،بایــد در زمینــهی
آزادبــودن موفــق گــردی!»
بــا درک ایــن واقعیــت بــود کــه جنبــش بــه تغییــر
اســراتژی اهتــام ورزیــد .تغییــر اســراتژی مبارزاتــی
بــه معنــای تغییــر ایدئولــوژی نیســت .بایــد بتوانیــم
ایــن دو را از هــم متیــز دهیــم .جنبــش از اســراتژی
جنــگ طوالنیمــدت خلــق بــه مبــارزه در چارچــوب
اســراتژی دفــاع مــروع روی آورد .بــا گــذار از دفــاع
پاســیو«غیرفعال» هــم وارد مرحلـهی دفــاع اکتیو«فعال»
شــد .در ایــن بیــن تغییـرات اساســی از لحــاظ تاکتیکــی
نیــز صــورت پذیرفتنــد .راه و روش مبــارزه مبنــی بــر
اسـراتژی جدیــد بازنگــری شــدند .اسـراتژی که شــیوهی
مبــارزه سیاســی و نظامــی ســازمان را مشــخص میکنــد
از طریــق راه و روشهــای هــدفدار عملــی و اجرایــی
شــد و هدفمنــد بــودن هــر اقدامــی از ملزومــات آن بــه
شــار میآمــد و میآیــد.
جهــت عملیشــدن ایــن اسـراتژی دو عامــل اساســی

کــه یکــی نیــروی مردمــی و دومــی گریــا هســتند
همزمــان و همســو بــا هــم بــه ایفــای نقــش پرداختنــد.
از ایــن حیــث عملیاتهــای نظامــی در چارچــوب
دفــاع مــروع توســط گریــا و عملیاتهــای مدنــی و
مســاملتآمیز نیــز توســط خلــق ســازماندهی شــدند.
در ایــن میــان نقــش هــر کادر حرفـهای ،کادر محلــی و
کادرهــای مدیریتــی مشــخص و تعیینشــدهاند .متامــی
فعالیتهــا و اقدامــات در ایــن راســتا بایــد ســازماندهی
شــده باشــند .تاکنــون بــا رشوع جنــگ انقالبــی خلــق
دســتاوردهای بســیاری حاصــل شــدهاند .متــام حمــات
دولــت ترکیــه اعــم از سیاســی و نظامــی بــا خوانشــی
کــه از آنهــا توســط جنبــش آزادیخــواه خلــق کــورد
صــورت گرفتنــد نــاکام ماندنــد.
خاطرنشــان میکنــم کــه زنــان و جوانــان نقــش
بســزایی در پیشــرد ایــن اســراتژی ایفــا کردهانــد.
تأســیس « »YJA-STARتوانســت روحیـهی مقاومــت و
مبــارزه را در بیــن زنــان کــورد ارتقــاء دهــد .همچنیــن از
میـراث فداییانــی چــون «زیــان» و «ســا» صیانــت بــه
عمــل آورده و خطمشــی آنهــا را بــا ثابتقدمــی هرچــه
متامتــر تــداوم بخشــد .مقاومتــی کــه کادرهــای «YJA-
 »STARدر جــای جــای ایــن رسزمیــن بــا فداکــردن جــان
خــود انجــام دادهانــد توانســت روشــنگر راه هــزاران
زن و مــرد مبــارز باشــد .راهــی کــه قهرمانانــی چــون:
«ژیــن ،ژیــان و آریــن» و هـزاران زن آزادیخــواه دیگــر
آن را ادامــه میدهنــد .چنانکــه امــروزه ایــن مبــارزه در
ســطح بســیار گســردهتری در روژآوای وطــن صــورت
میگیــرد کــه روزانــه شــاهد خلــق حامســه و بــه تبــع
آن پیشــرد زندگــی آزاد و دموکراتیــک هســتیم.

نـــــريوی دفـــــاع زنان
دنیـــــایی فاقد جنـــگ
بریتان زاگرس ،روزنامهنگار

ارتــش جاییســت کــه ویژگیهــای زنانــه عمیقــاً
تحــت تأثیــر اشــکال جنســیتگرا قــرار میگیرنــد
و زنانگــی تحمیــل میشــود .بنابــر موقعیــت
تحمیلشــده و جایــگاه تعریــف شــده نیــز کاراکــری
جدیــد بــا ویژگیهــای مردانــه شــکل میپذیــرد.
هنگامــی کــه تاریــخ ارتشهــا را در جهــان مــورد
بازنگــری قــرار میدهیــم بــه ردپــای کمرنــگ زنــان
نیــز برمیخوریــم .هامنطــور کــه ذکــر کردیــم
جایــگاه و نقشــی کــه زنــان بایــد در صــف ارتــش و
یــا مراکــز نظامــی بــازی کننــد ،از پیــش تعییــن شــده
و محــدود هســتند .بــه چشــم یــک نیــروی جنگــی

بــه زن نگریســته نشــده اســت .معمــوال در پشــت
جبهــه یــا بــه کار آشــپزی و یــا درمــان زخمیهــا و یــا
کار خیاطــی مشــغول بودهانــد .بنابرایــن در چنیــن
رشایــط و بــا وجــود رسور بــودن چنیــن ذهنیتــی
ســخن گفــن از ارتــش خــاص و ویــژهی زنــان نیــز
غیرممکــن خواهــد بــود.
در تاریــخ بحــث از انقالبهــای بزرگــی تحــت نــام
انقــاب بــورژوا و انقــاب پرولتاریــا و ...میشــود.
امــا میدانیــم کــه نــوع نــگاه ایــن انقالبیــون بــه
مســئلهی زن هــم محافظهکارانــه و هــم پراگامتیســت
بــوده اســت .ایــن انقالبهــا بــا تأســیس ارتشهــای
بــزرگ ،مبــارزات بســیار عظیمــی را زیــر پرچــم آزادی
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و برابــری انجــام دادنــد .امــا نــوع نــگاه غلــط و
مردســاالرانهی رهـران و مــردان مبــارز ایــن انقالبهــا
بــه زنــان و در نهایــت بــا محبــوس منــودن انــرژی و
پتانســیل زنــان مبــارز و آزادیخــواه همســنگر خــود،
رفتــه رفتــه موجبــات سستشــدن و فروپاشــی بنــای
انقــاب را فراهــم ســاخت .رسانجــام انقــاب ،بهنــام
مــردان رقــم خــورد و مبــارزه ،مبــارزهی مــردان تلقــی
گردیــد .مســئله اینجــا رصفـاً مشــارکت دادن زنــان در
صفــوف ارتــش و بــردن بــه خــط مقــدم جبهــه هــم
نیســت .مســئله ،تاثیرگذاربــودن و هدفداربــودن
حضــور زن اســت .اگــر از حــق تصمیمگیــری
برخــوردار نباشــد ،از ابـراز نظـرات خــود نیــز محــروم
نگــه داشــته شــود و نتوانــد در رابطــه بــا رشکــت و
یــا عــدم رشکــت خــود و همجنســان مبــارزش حرفــی
بزنــد ،حضــور و یــا عــدم حضــورش نیــز چیــزی را
تغییــر نخواهــد داد .زی ـرا منیگذارنــد مســتقل فکــر
کنــد و یــا تصمیــم بگیــرد .بزرگرتیــن و اساس ـیترین
مســئلهای کــه انقالبهــا در زمــان خــود بــه آن
نپرداختنــد و بعدهــا بــه شکســت آن انقالبهــا نیــز
منجــر شــد ،همیــن مســئلهی آزادی و رهایــی زن
بــود .عــدم پرداخــن و بررســی زوایــای مختلــف ایــن
مســئله نــه تنهــا موجــب الینحــل مانــدن خــود آن شــد
بلکــه راه بــر تراژدیهــای بســیار در جوامــع بــاز کــرد
کــه هنــوز هــم شــاهد نتایــج اســفبار آن هســتیم.
در ارتــش بســیاری از دولتهــای کنونــی زنــان
حضــور دارنــد .حتــی زنــان خلبــان و دریانــورد و غیــره
هــم وجــود دارنــد .امــا ایــن حضــور منیتوانــد بیانگــر
دفــاع از زنــان و یــا تضمینگــر آزادی و رهاییشــان
در عــر کاالشــدن زن باشــد .همچنیــن قــادر نیســت
ســنتهای واپســگرا و مردســاالر حاکــم بــر اذهــان
را از میــان بــردارد .زنــان در صورتــی میتواننــد
عضــو ارتشــی محســوب شــوند کــه از نگــرش و
بینــش دهنیــت مردســاالرانهی اجتــاع بــه خویــش
گسســته باشــند .ایــن مــردان هســتند کــه صالحیــت
و یــا عــدم صالحیــت زنــان را بـرای رشکــت در ارتــش

تشــخیص میدهنــد .بــا ایــن اوصــاف حضــور زن
تنهــا در غیرخودشــدن میتوانــد ضامنــت شــود .زنــان
در چنیــن رشایطــی بــه تقلیدگرایــی روی میآورنــد
و حتــی در بیشــر مواقــع از اینکــه حــرکات مردانــه
انجــام دهنــد و رفتــاری مردگونــه داشــته باشــند بــه
رقابــت میپردازنــد .حتــی بــرای بســیاری اســلحه
بــه دســت گرفــن امــری جــذاب و دلپذیــر بــه نظــر
میرســد و ادعــای ایــن را دارنــد کــه «مهــم نیســت
چــه اتفاقــی بیفتــد مهــم ایــن اســت در هــر صورتــی
کــه شــده مــن در ارتــش انتخــاب شــوم ».اگــر
مشــارکت بــه ازای از خودبیگانهشــدن باشــد نــه
تنهــا هیــچ ارزشــی نــدارد بلکــه خطرنــاک خواهــد
بــود.
در تاریــخ شــاهد حــذف زنــان در همــهی ســطوح
و عرصههــا هســتیم .امــا امــروز شــاهد حضــور
چشــمگیر زنــان در همــهی ایــن عرصههاییــم.
شــاید عجیــب بــه نظــر برســد ولــی واقعیــت امــر را
میتــوان از زاویــهای دیگــر بررســی کــرد .موضــوع
مــورد توجــه ایــن اســت کــه در محتــوا و جهانبینــی
حاکــم بــر ایــن دورههــای تاریخــی هیــچ تغییــری
بــه چشــم منیآیــد .در شــکل و ظواهــر تغییراتــی
بــه نظــر میآیــد ولــی ایــن نقابهــای پــرزرق
و برقنــد کــه ظاهــر را پوشــانیدهاند .زنــان آرایــش
کــرده بــا ژســتهای مانکنــی خــود عکسهایشــان
را بــر صفحــهی فیســبوک و ...در معــرض منایــش
میگذارنــد و بیخــر از کاالشدگیشــان پــ ِز ِ
مــد روز
میگیرنــد .بــا افتخــار لبــاس مردانــه میپوشــند و
بــر ایــن باورنــد کــه همــه چیــز بــه نفــع آنهــا تغییــر
کــرده اســت .امــا غافــل از اینکــه بــه نحــوی دیگــر
استثامرشــان تــداوم دارد و در همــهی ابعــاد ایــن
نظامیگیــری ،ماهرانــه بردگــی گنجانــده شــده اســت.
اینگونــه زنــان نــه متعلــق بــه خودشــان هســتند و
نــه قادرنــد از حقــوق همجنسانشــان دفــاع کننــد.
تو
بــا حضورشــان در ارتــش ،چهرههــای دولــ 
حکومتهــای مســتبد بــزک میخــورد و تحریــف

واقعیــات ترسیــع مییابــد.
از منظــری دیگــر اگــر بــه ایــن مقولــه بنگریــم،
میبینیــم ،کــه عامــه زنــان نیــز خصوصیاتــی چــون
شــجاع بــودن ،توانایــی رشکــت در جنگهــا ،قدرمتنــد
بــودن و پتانســیلهای دفــاع کــردن از جامعــه (کــه
در افــکار عمــوم مــردم ،زنــان و بچههــا شــامل اقشــار
ضعیــف جامعــه هســتند و بایــد از آنــان مراقبــت
صــورت گیــرد) را بــه مــردان نســبت میدهنــد
و در نقطــه مقابــل عواطفــی چــون مهربانــی و
ازخودگذشــتگی ،ضعیــف بــودن و احساســاتی بــودن
را از خصوصیــات شــناخته شــدهی زنــان برمیشــارند.
از ایــن روســت کــه خــود زنــان تــا بــه حــال قــادر
نشــدند نقــش و جایــگاه واقعــی خــود را در صفــوف
ســازمانهای مســلح و حتــی ارتشهــای منظــم
دولــت تعریــف کننــد و البتــه خــود ایــن نهادهــا نیــز
متایلــی بــه ایــن کار نشــان نــداده و بــا وجــود چنیــن
ذهنیتــی نیــز هرگــز نخواهنــد داد.
تشــکیل ارتــش ویــژه زنــان دارای ســختی و
دشــواریهای خــاص خــود اســت .بیشــک نیروهــای
مردســاالر و حاکــم از هــر طریقــی ب ـرای مانعســازی
اســتفاده خواهنــد کــرد .از ایــن حیــث حامیــت همهی
ســازمان و نهادهــای زنــان در جهــان امــری الزامــی و
حیاتــی بــه شــار میآیــد .زی ـرا بایــد ایــن مــورد را
درک کنیــم کــه نهادهــای موجــود ب ـرای پاســداری از
مردســاالری تأســیس شــدهاند .اگــر داعیــهی تغییــر
آن را داریــم بایــد اقدامــی عملــی و اجرایــی انجــام
دهیــم .البتــه نــه بــه شــکلی تقلیدگونــه و افراطــی.
بلکــه بــا ذهنیتــی کامــا انساندوســتانه کــه هیــچ
آســیبی بــه ارزش و هنجارهــای جوامــع وارد نســازد.
دســتاوردها و منابــع هیــچ جامعـهای را هــدف تــاراج
و اســتعامر ق ـرار ندهــد .ارتشــی باشــد کــه رصف ـاً در
راســتای دفــاع از جامعــه زنــان و ارزشهــای جامعــه
بــری _از هــر نظــر_ کار کنــد .هیچگونــه تهاجمــی
را اگــر تحــت هــر بهانــه و انگیــزهای صــورت بگیــرد را
تحمــل نکــرده و بیپاســخ منیگــذارد .بایــد بــر ایــن

بــاور باشــد کــه بــا ترســاندن و اســتفاده از زور اســلحه
قــادر نخواهــد بــود جوهــر مســئله را تغییــر داده و
یــا حــل کنــد .زی ـرا اســلحه رصف ـاً یــک اب ـزار اســت
بــرای دفــاع .ذهنیــت را منیتــوان بــا زور اســلحه و
تــرس و ایجــاد رعــب تغییــر داد .ذهنیــت هنگامــی
تغییــر خواهــد کــرد کــه فعالیتهــای فکــری و
ایدئولوژیکــی داشــته باشــیم .ذهنیــت مــردان نیــز بــر
همیــن اســاس تغییــر خواهــد کــرد .امــا زنــان بایــد
بداننــد کــه بــا کســی کــه بــه او تجــاوز میکنــد و
یــک لحظــه از اعــال زن ســتیزانه و غیراخالقــی
خــود دســت برمنــیدارد ،هــم منیتــوان نشســت و
بحثهــای ایدئولوژیــک و سیاســی و فرهنگــی انجــام
داد .آن لحظــه تنهــا چیــزی کــه بــه ذهــن خطــور
میکنــد دفــاع از خــود و رهایــی از ایــن وضعیــت
اســت .بـرای دفــاع نیــز بایــد راه و روش بلــد بــود و از
آمادگــی الزم برخــوردار بــود .بـرای همیــن از آن نظــر
کــه فعالیتهــای فکــری مبنــی بــر تغییــر ذهنیــت
زمــان طوالنــی نیــاز دارد رعایــت مســائل امنیتــی حائز
اهمیــت میمناینــد .بایــد بتوانیــم رشایطــی را کــه
هــم اکنــون در آن بــه رس میبریــم را بــا دنیایــی کــه
در آینــده تصــور میکنیــم از هــم متامیــز بگیریــم.
ایــده و خیــال هــر زنیســت کــه بتوانــد زندگــیای
آزاد و آرام و برابــر داشــته باشــد .امــا بایــد بدانیــم
کــه تحقــق ایــن امــر نیــز پیمــودن راهــی دراز
میطلبــد .رهــا شــدن از اســارت فیزیکــی بــه مراتــب
راحتتــر از اســارت فکریســت .بــرای یــک انســان
هیــچ پدیــدهای کریهتــر و ناخوشــایندتر از بردگــی
اختیــاری نیســت .نظامهــای حاکــم بــر اذهــان اف ـراد
آنچنــان کار کــرده و میکننــد تــا هرگــز بــه عمــق
بردگــی خــود پــی نربنــد .برعکــس اتفــاق میافتــد
کــه بــه آن افتخــار هــم بکننــد .اینجاســت کــه پــی
میبریــم مبــارزه در راســتای تغییــر ذهنیــت آنچنــان
هــم کــه تصــور میشــود کار آســانی نیســت.
در برابــر اســراتژی ارتشهایــی کــه از ذهنیــت
مردســاالرانه تغذیــه میکننــد تشــکیل ارتــش
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نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

مشــرک زنــان بــا گرایشــی سوسیالیســتی میتوانــد
دســتاوردهای بســیاری را موجــب شــود .در چنیــن
نهادهایــی شــخصیت و ویژگیهــای زنــان کــه وی ـران
و تخریــب گشــته ،راه را بــر آبــادی و امنیــت خواهــد
گشــود .جنــگ و مبــارزه هــم در چارچــوب اسـراتژی
دفــاع مــروع انجــام خواهــد گرفــت.
کوهســتانهای کوردســتان ،کوهســتانهای امیدنــد
و مکانــی ب ـرای دســت یافــن بــا آرزوهایــان
هــان پدیــدهای کــه امــروزه در روژآوا و رسارس
کوردســتان بهوجــود آمــده اســت .تاریــخ
کوردســتان رسشــار اســت از رشــادت و قهرمانــی
زنانــی کــه بــا جــان و دل بــرای صلــح و آشــتی و
تحقــق زندگــیای آزاد مبــارزه کــرده و در ایــن راه
شــهید شــدهاند .از جنبــش خرمدیــن گرفتــه تــا
جانفشــانیهای "قدمخیــر لرســتانی" تــا مقاومــت
"خــانزاد میرســوران" و زنــان مبــارز کــورد در برابــر
ســپاه غاصــب صفــوی در قلعــه دم دم اورمیــه.
بســیارند زنانــی کــه چــه سازماندهیشــده و چــه
غیرسازماندهیشــده در مقابــل ذهنیــت اشــغالگر
از خــود مقاومتــی بینظیــر نشــان دادنــد" .حلیمــه
بدرخــان" و "زاهیــده" از جملــه زنانــی بودنــد کــه در
ایــن قلعــه بــه اعضــای قلعــه آمــوزش نظامــی دادهانــد
تــا آنهــا را بـرای مقابلــه بــا تهاجــات صفویــان آمــاده
مناینــد" .قمــری" زنیســت کــه در ایــن قلعــه زندگــی
میکنــد .هنگامــی کــه احســاس میکنــد علیرغــم
همــهی مقاومتهــا و مبــارزات حــاال کــه ســپاه
صفــوی آب را برآنهــا بســتهاند احتــال ســقوط قلعــه
وجــود دارد بــا گیســوی خــود از بلنــدای قلعــه خــود
را حلقآویــز کــرده تــا بــه دســت ســپاهیان صفــوی
نیفتــد .حتــی یــک فرمانــده صفــوی بعــد از اینکــه بــر
رس جنــازهی "قمــری" میرســد بــا اشــاره بــه وی چنیــن
میگویــد" :هــر ملتــی کــه دارای چنیــن زنانــی باشــد
روزی پیــروز خواهــد شــد».
عادلــه خانــم همزمــان کــه رئیــس عشــیرهی جــاف
بــوده اســت یــک رسدار بــزرگ دارای ســپاهی نیرومند

نیــز بــوده اســت .حتــی انگلیســیها بــه وی لقــب
"شــاهبانوی بیتــاج شــهرزور" داده بودنــد" .شــهناز
خاتــون" نیــز یکــی دیگــر از زنــان قهرمــان اردالنــی
بــوده کــه نقشــش در منطقــه کوردســتان هامننــد
یــک زن جنگنــده و مبــارزه حائــز اهمیــت اســت .او
وقتــی از احتــال حملــه شــاه قاجــار بــه کوردســتان
مطلــع میشــود  500زن ســوارکار را آمــاده کــرده
و بــه مبــارزان همــرزم خــود بــا رسداری هلوخــان
میپیونــدد تــا حصــار شــاه قاجــار را بــر کوردســتان
بشــکند.
بــدون شــک هم ـهی مــا دارای اطالعاتــی در ارتبــاط
بــا قیــام آرارات هســتیم .چــه از دور و چــه نزدیــک
در مــورد مقاومــت و مبــارزهی پیکارگ ـران ایــن قیــام
شــنیدهایم .قیامــی کــه نویــددهنــدهی آزادی ب ـرای
کوردســتان و هشــداری بــه نیروهــای اســتعامرگر بــود.
همچنیــن خواهــان امتــام ســتمی بــود کــه بــر خلــق
ایــن مــرز و بــوم تحمیــل میشــد .اگــر از قیــام آرارات
شــنیده باشــیم محــال اســت در مــورد عصیانگــری کــه
از هیــچ گونــه فــداکاری و ازخودگذشــتگی در راه
آرمانهــای خلــق کــورد دریــغ نورزیــد ،بیاطــاع
باشــیم" .گلنــاز خانــم" زنــی عصیانگــر و آشــنا بــا درد
و رنــج خلــقاش بــود .فقــدان آزادی در کوردســتان
روح رسکــشاش را بــرای رشکــت در قیــام ترغیــب
میکــرد .گلنــاز خانــم در ســال  1927بــه قیــام
آرارات میپیونــدد تــا پیــامآور اســتقالل و آزادی
ب ـرای رسزمی ـناش باشــد .او خواهــر رسداری جنگجــو
بنــام عــزت بیــگ بــود .گلنــاز خانــم در صفــوف مقــدم
مبــارزه جــای گرفتــه و از هیچگونــه جانفشــانی
فروگــذار منیکنــد .در یکــی از درگیریهــا دســتگیر
شــده و زندانــی میگــردد .گلنــاز خانــم از ایلــی بــود
کــه هیــچ وقــت در مقابــل سیاس ـتهای کوردســتیز
نظامهــای حاکــم در ترکیــه خامــوش منانــده و راه
مقاومــت و مقابلــه را برگزیدهانــد .از دیــاری بــود
کــه انســانهایش از کودکــی بــا طعــم درد و ســتم
ناشــی از سیاســتهای تبعیضآمیــز حاکــان آشــنا

بودنــد .هنگامــی کــه در زنــدان اســت خــر شــهادت
بــرادرش (عــزت بیــگ)و فرزندش(صــادق) بــه وی
میرســد .گلنــاز خانــم جهــت تشــخیص جســد هــر
دو مبــارز قهرمــان از زنــدان خــارج شــده و در حالــی
بــا جســدهای بــیروح آنهــا برخــورد میکنــد کــه
رس از تنشــان جــدا شــده اســت ،روایــت شــده کــه
گلنــاز خانــم هنگامــی کــه رس فرزنــدش را در دســت
گرفتــه میگویــد :مــن مفتخــرم کــه چنیــن فرزنــدی
را ب ـرای کوردســتان پرورانــدهام .خوشــحامل کــه ب ـرای
دعــوی وطــن مســتعمرهمان جانــش را فــدا کــرده
اســت و اگــر غیــر از ایــن میبــود شــیرم را حاللــش
منیکــردم».
یکــی دیگــر از زنــان مبــارز کــورد کــه شایســته نیســت
از قلــم بیفتــد هــم "ظریفــه خانــم" اســت .وی اهــل
درســیم بــود کــه در جوانــی بــا همرزمــش علیشــیر
در  1914بــه صــورت فعــال وارد صحنهی مبــارزه علیه
امپریالیســم جهانــی شــد .بــا نیروهــای روس و ارمنــی
وارد همــکاری و تحــت نــام «مبــارزه برای کوردســتانی
آزاد» مبــارزات مســلحانه را آغــاز کردنــد .در ســال
 1919نامــهای بــرای "جمعیــت تعالــی کوردســتان"
فرســتاده و خــود را وابســته بــه «جمعیــت کوردهــای
درســیم و کوچگــری» اعــان کردنــد .هــر دو به صورت
دو فرمانــده و دو رهــر مبــارز و انقالبــی خلــق کــورد
در صفــوف مبــارزات آزادیخواهــی مشــارکتی فعــال
داشــتند .آمــوزش و پــرورش جنگجویــان تــازهوارد نیــز
جــزو برنامههــای درازمــدت ایــن دو مبــارز بــوده
اســت .ظریفــه در کوردســتان دارای جایــگاه خاصــی
بــوده و هســت .ایشــان بعنــوان زنــی مبــارز ،عاصــی،
تســلیمیتناپذیر ،قابــل اعتــاد ،جســور ،پایبنــد بــه
ارزشهــای جامعـهی کوردســتان در بیــن خلــق کــورد
مشــهور و محبــوب بــود .بــه رصاحــت میتــوان
گفــت کــه ایشــان زنــی بــود کــه متــام زندگ ـیاش را
فــدای راه آزادی و برقــراری عدالــت در کوردســتان
منــود .از ظریفــه درســیمی یــک ســخن بســیار مشــهور

بدیــن مضمــون نقــل شــده است«:کوهســتانهای
کوردســتان ،کوهســتانهای امیدنــد و مکانــی بــرای
دســت یافــن بــا آرزوهایــان» .او بــه آزادی و رهایــی
کوردســتان اعتقــادی راســخ و ایامنــی عظیــم داشــت.
ایــن ایــدهی واالیــش موجــب میشــد کــه در ایــن
راســتا از هیــچ گونــه تالشــی دریــغ نــورزد .یکــی از
رفقــای ظریفــه بنــام گلشــن چنیــن نقــل کرده اســت«:
ظریفــه همیشــه مســلح بــود .هــر کجــا کــه میرفــت
مهــاتاش را بــا خــودش حمــل میکــرد .همچنیــن
تیرانــداز و اسبســواری ماهــر ،منونــهی یــک زن
واقعــی کــورد بــود».
یکــی از فاکتورهــای اساســی کــه باعــث شــده زنــان
و مــردان کــورد بـرای محافظــت و دفــاع از خــود بــه
مبــارزات مســلحانه روی آورنــد اشــغال کوردســتان
توســط نیروهــای اســتعامرگر منطقــه بــوده اســت.
زی ـرا ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه رصفــا
بــا فعالیتهــای فکــری و ایدئولوژیــک منیتــوان از
شــدت خشــونت و ســتمی کــه بــر خلقمــان رفتــه و
م ـیرود بکاهیــم .جغرافیــای ســخت کوردســتان هــم
یکــی دیگــر از ایــن فاکتورهــا بــوده کــه موجــب شــده
در خان ـهی هــر کــوردی یــک اســلحه وجــود داشــته
باشــد تــا بتوانــد خــود و خانــواده و جامعــهاش
را در مقابــل گزندهــای احتاملــی محافظــت کنــد.
شــاید همــهی کــودکان کــورد از اول بــا اســلحه
آشــنا میشــوند و ترسشــان در مقابــل ایــن ابــزار
خطرنــاک از بیــن مـیرود .خلــق کــورد و زنــان کــورد
بــار اولــی نیســت کــه دســت بــه اســلحه بردهانــد و
یــا بــا اســلحه آشــنا میشــوند .موقعیــت و رشایــط
کوردســتان همــواره آنهــا را مجبــور بــه ایــن امــر
کــرده اســت .فکــر منیکنــم کســی بهدلخــواه خــود
تــن بــه برداشــن اســلحه بدهــد و یــا مایــل بــه چنیــن
کاری شــده باشــد مگــر اینکــه خطــری زندگــی وی
و ارزشهــای اجتامعــیاش را تهدیــد کــرده باشــد.
بایــد خاطرنشــان منایــم کــه اگــر بخواهیــم از تاریــخ
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کوردســتان گــرد وغبــار اســتعامر و اســتثامر را
پــاک کنیــم بــه ردپــای هــزاران قهرمــان و مبــارز
برخواهیــم خــورد کــه تنهــا و تنهــا در راســتای
دفــاع از خــود و جامع ـهی خــود مســلح شــدهاند.
تــا بــه امــروز هــم ایــن مبــارزه ادامــه دارد .امــا
ســازماندهیتر و متحدتــر از همیشــه .متــام زنــان و
مــردان کــورد زیــر چــر کوردســتانی آزاد و جهانــی
دموکراتیــک گردهــم آمــده و پرچــم مبــارزه را
بــه اهتــزاز درآوردهانــد .مبالغــه نیســت کــه اگــر
بگوییم :راه آزادی و رسوری دموکراســی در جهان از
مســیر آزادی و رهایــی کوردســتان میگــذرد و ایــن
یــک نیــز بــدون آزادی زنــان تحقــق نخواهــد یافــت.
نــام جنبشهــای زنــان کــورد در تاریــخ مبــارزهی
جنبــش آزادیخواهــی:
اتحادیــه زنــان میهندوســت کوردســتان(-
)1 9 8 7 Y J W K
جنبش آزادی زنان کوردستان()TAJK
اتحادیــه آزادی زنــان کوردســتان(-1995 ,YAJK
)1999
اعالن ایدئولوژی رهایی زنان ()1998 Adar 8
حــزب زنــان کارگــر کوردســتان (-1999 ,PJKK
)2000
حزب زنان آزاد()2004-2000 ,PJA
حزب آزادی زنان کوردستان()2004 ,PAJK
اتحادیه زنان آزاد استار()2004 ,YJA STAR
اتحادیه زنان رشق کوردستان()2004-2014 YJRK
جمعیت زنان واال ()2005 KJB

نیروی زنان رشق کوردستان()2010 _2014HJRK
اتحادیــه دفــاع از زنــان روژاوای کوردســتان(YPJ
)2011
سازمان زنان آزاد کوردستان()2011 RJAK
جمعیت زنان آزاد رشق کوردستان()2014 KJAR
نیروی دفاع از زنان رشق کوردستان()2014 HPJ
جامعه زنان کوردستان()2014 KJK

انعکاسجهانیمقاومتزنانمبارزکورد
خاور باور ،روزنامهنگار

جوانــان کــرد بـرای پاســداری از خلــق و میهــن خــود
واحدهــای مدافــع خلــق YPGو واحدهــای مدافــع زن
YPJرا از روزهــای آغازیــن انقــاب غــرب کردســتان در
ســال  ٢٠١١تشــکیل دادنــد .پــس از اعــام موجودیــت
کانتونهــای روژآوا  ،نقــش بــارز و برجســتە زنــان
در متامــی ســطوح جامعــە  ،توجــە بســیاری از رســانە
هــای منطقــە و جهــان را بــە خــود جلــب کرد.مبــارزات
و فعالیتهــای حــزب اتحــاد دمکراتیــک و ســازماندهی
مــردم نقــش بســزایی در مــورد حضــور بــارز زنــان و
فعالیتهــای سیاســی و مدنــی آنــان در ســطح جامعــە
داشــت.
بــا ارتقــاء ســطح مبــارزات و آگاهــی زنــان  ،آنهــا بــە
ایــن نتیجــە رســیدە بودنــد کــە بــا مــردان هیچگونــە
تفاوتــی ندارنــد و میتواننــد در مدیریــت و رهــری
جامعــە نقــش ایفــا کننــد.رضورت دفــاع مــروع و
حفاظــت از میهــن و کانتونهــای خــود مدیــر و مردمــی،
کانتونهــای تــازە بنیانــی کــە از هــر ســو بــا محــارصە
اقتصــادی روبــرو شــدە بــود  ،ایجــاب کــرد زنــان جــوان
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کــرد بیــش از پیــش احســاس مســئولیت کــردە و ب ـرای
پاســداری از آن بــە پــا خیزنــد .پیوســن روزافــزون و
چشــمگیر زنــان جــوان در واحدهــای مدافــع زنــان YPJ
گواهــی بــر آن بــود .بدیــن ترتیــب از بطــن انقــاب
روژآوا ،انقــاب زنــان کــرد رشوع و تــا کنــون ادامــە دارد.
پــس از حمــات وحشــیانە و اشــغالگرانە داعــش
بــە کوبانــی کــە از اواســط مــاه ســیپتامرب ســال جــاری
رشوع شــد و ســوی دولتهــای متخاصــم منطقــە و جهــان
پشــتیبانی مــی شــدند ،نقــش زنــان کــرد در صفــوف
YPJدر دفــاع از کوبانــی و خلــق آن کــە بــە مثابــە دفــاع
و پاســداری از کرامــت انســانی اســت زبانــزد رســانەها
و متامــی مــردم جهــان شــد .زنــدە بــاد YPJبــە شــعاری
جهانــی مبــدل شــد .دخــران جــوان YPJدوشــادوش
مبــارزان YPGدر صفــوف مقــدم جبهــە جنــگ علیــە
تروریســم وحشــی جهانــی در نــرد بــودە و هســتند.
مبــارزان YPJدیگــر آن زنانــی نبودنــد کــە در کنــج خانــە
محصــور مباننــد و فقــط بــە کارهــای خانــەداری و بچــە
داری مشــغول شــوند.در نتیجــەی انقــاب روژآوا زنــان
کــرد دیگــر بــە جایــگاە اصلــی خــود در جامعــە دســت
یافتەانــد.
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انقالبروژآوا

قهرمانیهــا و مبــارزات YPJدر پرتیراژتریــن مجــات
و روزنامەهــای جهانــی انعــکاس پیــدا کرد.هفتــە نامــە
نیوزویــک از مجــات سیاســی مشــهور آمریکایــی کــە در
رسارس جهــان بیــش از ســە میلیــون نســخە آن بفــروش
مــی رســد ،دههــا صفحــە ایــن مجلــە را بــە مقاومــت
کوبانــی اختصــاص داد .روزنامــە نــگار نیوزویــک بــە
کوبانــی رفتــە بــود و از نزدیــک نظــارە گــر قهرمانیهــای
مبــارزان YPJعلیــە تبهــکاران داعــش بــودە .ایــن مجلــە
ضمــن اشــارە بــە اینکــە مبــارزان YPGو YPJبــە دلیــل
کمبــود امکانــات در نربدهــای خــود علیــە عنــارص
داعــش بصــورت حســاب شــدە از فشــنگ اســتفادە مــی
کننــد مینویســد ،مبــارزان جــوان کــرد مقاومتــی علیــە
داعــش انجــام مــی دهنــد کــە تاکنــون در طــول تاریــخ
مشــاهدە نشــدە اســت.
والــری تورانیــن رسدبیــر مجلــە «ال» یکــی از
پــر تیراژتریــن مجلــە زنــان در دنیــا  ،بــا اشــارە بــە
گریالهــای زن مــی نویســد ،مبــارزات آنهــا ب ـرای آزادی
متــام زنــان منطقــە اعــم از کــرد ،ســوریە ،عراقــی،
مســلامن ،مســیحی و ایــزدی اســت .والــری در مقالــە
خــود خطــاب بــە اوبامــا و اوالن روســای جمهــور
آمریــکا و فرانســە مــی نویســدعالوە بــر عــراق بایــد
از زنــان مبــارز کــرد در روژآوا هــم حامیــت کــرد ،چ ـرا
کــە آنهــا در برابــر بربریــت ایســتادەاند ،ایســتادەاند
تــا بگوینــد هنــوز تاریــخ زنــان نگاشــتە نشــدە و ایــن
تــازە آغــاز مبــارزە اســت .ایــن روزنامــە نــگار فرانســوی
در انتهــای مقالــەاش نوشــتە ،ایــن زنــان افتخــار زنــان
آزادنــد ،افتخــاری فرامــوش نشــدنی و مبــارزە زنــان
هرگــز متوقــف نخواهــد شــد.
در ایــن راســتا اتحادیــە اروپــا نیــز مقاومــت و
مبــارزات زنــان و مــردان جــوان کــرد را بعنــوان مقاومت
و پاســداری از حقــوق و ارزشــهای انســانی یــاد کــرد.
در آرژانتیــن نیــز در مجمــع عمومــی ســاالنە جنبــش
زنــان آرژانتیــن کــە بیــش از یکصــد ســازمان آرژانتینــی و
نهادهــای بیــن املللــی زنــان رشکــت مــی کننــد بــا اشــارە
بــە مبــارزات زنــان YPJدر برابــر نیروهــای داعــش از
حامیــت کشــورهای رسمایــەداری و بــە ویــژە پشــتیبانی

مســتقیم حکومــت ترکیــە برخــوردار اســت در مــورد
عملیــات فداییانــە فرمانــدە آریــن میــرکان مــی گویــد،
اقــدام فداییانــە آریــن میــرکان در برابــر عنــارص داعــش
نــە تنهــا بــرای خلــق کردســتان  ،بلکــە در راســتای
آزادی همــە خلقهــای جهــان صــورت گرفتــە و بســیار
پرمعنــی اســت .در افغانســتان نیزآزادیخواهــان بــە
ویــژە زنــان افغانــی بــا پیشــاهنگی حــزب همبســتگی
کــە در حامیــت از مقاومــت کوبانــی بــە خیابانهــا آمــدە
بودنــد ،پوســرهای زنــان YPJو پالکارهایــی کــە بــر روی
آن نوشــتە بودنــد «ایســتادگی در برابــر مداخلەگـران را
از شــیرزنان کوبانــی بیاموزیــم» را در دســت داشــتند.
یکــی از زنــان افغانــی کــە ســخنگوی حــزب همبســتگی
بــود بــا اشــارە بــە مبــارزات جســورانە YPJگفــت ،زنــان
افغانــی از مبــارزات و قهرمانیهــای YPJجســارت گرفتــە
و ب ـرای احقــاق حقــوق خــود مبــارزە خواهنــد کــرد.
«ریــم کالنــی» هرنمنــد نامــدار فلســطینی تبعــە
انگلســتان نیزبــا انتشــار ویدیویــی در شــبکەهای
اجتامعــی ،از مقاومــت و مبــارزات زنــان و مــردان
کوبانــی حامیــت کــردە اســت.
«نــوال ســعداوی» ,نویســنده نامــدار و فعــال مــری
در مــورد زنــان مبــارز YPJکــه در کوبانــی و غــرب
کردســتان مبــارزه میکننــد ,گفــت :مبارزبــودن آنهــا در
راســتای آزادی و دموکراســی جهــان نیــز میباشــد.
ایــن مطالــب فقــط بخــش کوچکــی از انعــکاس
جهانــی مبــارزات زنــان قهرمــان روژآوا ســت.در
حالیکــە انقــاب غــرب کردســتان ،انقــاب زنــان اســت،
انعــکاس جهانــی مبــارزات زنــان کــرد نقطــە عطفــی در
تاریــخ زنــان کــرد مــی باشــد.هامنطوری کــە زنــان کــرد
بـرای انقــاب زراعــی پیشــاهنگی کردەانــد ،امــروز هــم
بــا مبــارزات خــود در برابــر تروریســتهای داعــش در
غــرب کردســتان و ذهنیــت اقتدارگرایانــە مــرد ســاالری
در کل خاورمیانــە بــرای انقــاب جامعــە دمکراتیــک
پیشــاهنگی مــی کننــد انقالبــی کــە تاثیــرات آن نــە
فقــط درجوامــع کردســتان و خاورمیانــە ،بلکــە در ســطح
جهانــی خواهــد بــود.
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 STARــYJA

خواننــدگان گرامــی :میدانیــم بیــش از  30ســال اســت کــه
زنــان در صفــوف مبــارزات مســلحانهی حــزب کارگ ـران کوردســتان
 PKKجــای گرفتــه و تحــت ایدئولــوژی رهایــی زنــان در هــر
حــوزهای مبــارزهی دفــاع مــروع و ذاتــی خــود را بســط و تــداوم
بخشــیدهاند .در اوایــل ،واحــد و یگانهــای زنــان بــه صــورت
خودویــژه ســازماندهی شــدند و بعــد تحــت نــام یــژاـســتار
بــه ســازماندهیای منســجمتر دســت یافتنــد .در ایــن راســتا و
بــرای شــناخت بهــر “ ”YJA-STARو آشــنا شــدن بــا اهــداف
آتــی آن مصاحبــهای بــا عضــو شــورای نظامــی “”YJA-STAR
« ِهــزل اوزگــور» انجــام دادهایــم کــه امیدواریــم بتوانــد جوابگــوی
پرســشهای شــا باشــد.

هیزل اوزگور
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“ ”YJA-STARدر چه سالی تاسیس شد و لزوم تاسیس آن چه بود؟
ِهــزل اوزگــور :واقعیــت ایــن اســت کــه “ ”YJA-STARبــا تکیــه بــر میراثــی بســیار گرانقــدر اولیــن گامهایــش را در
راســتای دفــاع از زنــان برداشــت .یژاـســتار هنگامــی تأســیس شــد کــه زنــان کــورد همســو بــا مبــارزات ملــی ســالها
پیــش در صفــوف مبــارزات جــای گرفتــه و بــه هویــت ملـ ی و جنسیتیشــان پــی بــرده بودنــد .یعنــی بــه آن ســطح
آگاهــی و شــناخت دســت یافتــه بودنــد کــه قادرباشــند یــک ســازمان ویــژه زنــان بــا شناســنامهای نظامــی تأســیس
مناینــد .قبــا هــم زنــان کــورد در ارتــش رهایــی کــورد مشــارکتی چشـمگیر داشــته و مبارزاتــی بیهمتــا انجــام داده
بودنــد .هنگامــی کــه زنــان در راســتای تأســیس “ ”YJA-STARگام برداشــتند از میراثــی تاریخــی و بهویــژه نظامــی
برخــوردار بودنــد .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه زنــان زحــات بســیاری در ایــن راه کشــیدند تــا بــه ایــن ســطح
رســیدند .جامعـهی کوردســتان تحــت فشــار سیاسـتهای مردســاالر قـرار داشــت و نــوع نــگاه فئــودال جامعــه بــه
زنــان اجــازه منـیداد کــه حتــی زنــان نفــس راحــت بکشــند چــه برســد بــه اینکــه بتواننــد مبــارزه در راســتای رهایــی
ملــی و جنســیتی انجــام دهنــد .بـرای همیــن گام نخســت بایــد زمانــی موفــق میبــود کــه بتوانــد ایــن نــوع نــگاه
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را تغییــر دهــد و تابوهــای حاکــم بــر کوردســتان را از میــان بــردارد.
هنگامــی کــه ارتــش زنــان هــم تأســیس شــد هیجــان و اســتقبال زنــان از ایــن موضــوع بینظیــر بــود .همچنیــن
مشارکتشــان از هــر لحــاظ مایـهی خوشــحالی و رسبلنــدی بــود .واحدهــای ویــژه و مســتقل زنــان تأســیس شــدند
و عملیاتهــای مســتقل صــورت گرفتنــد .رسانجــام ارتــش زنــان بــه شــیوهای کامــا مســتقل بــه ســازماندهی خــود
پرداختنــد و کادرهــای زن را در ایــن راســتا آمــوزش منودنــد .مشــارکت و حضــور زنــان در صفــوف مبــارزات ملــی
و نظامــی جنبــش خلــق کــورد دارای جایگاهــی ویــژه اســت .زنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند هنگامــی میتواننــد
نیرومنــد باشــند کــه ســازماندهی خویــش را بزرگــر و فراگیرتــر منــوده باشــند .تنهــا بــا تکیــه بــر ایــن واقعیــت قــادر
بــه گــذار از مســائل و معضالتــی خواهنــد بــود کــه ذهنیــت مردســاالر و حاکــم ،ســالیان ســال بــر جامعـهی زنــان
تحمیــل کردهانــد.
میدانیــد کــه در بیشــر نقــاط دنیــا زنانــی کــه در بخشهــای نظامــی فعالیــت میکننــد ،وجــود دارنــد کــه بــا
اشــکال و اهــداف مختلــف بــه فعالیتهــای نظامــی میپردازنــد .در برخــی کشــورها زنــان در ارتــش جــای میگیرنــد
یــا تحــت هــر عنوانــی فعالیتهــای نظامــی انجــام میدهنــد .بــه نظــر شــا تفــاوت بیــن “ ”YJA-STARو ایــن
ســازمان و یــا زنــان مســلح در چیســت؟
بلــه .ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه زنــان در تاریــخ جوامــع نقشــی کلیــدی و اساســی ایفــا کردهانــد .در
خطهــای مقــدم مبــارزات ملــی و آزادیبخــش خلقهــا جــای گرفتنــد .از هیچگونــه تــاش و کوششــی فروگــذار
نکردهانــد .بــا جانفشــانی و ازخودگذشــتگیهای بینظیــر راه رهایــی خلقهــا را همــوار ســاختهاند .امــا واقعیتــی
دیگــر هــم وجــود دارد آن هــم ایــن اســت کــه هرگــز ایــن زنــان قــادر نشــدند بــا تکیــه بــر شــناخت و آگاهـیای
جنســیتی بــه ســازماندهی خودویــژه بپردازنــد .دارای برنامــهای طوالنیمــدت در راســتای آزادی زنــان نبودنــد.
مقطعــی و کوتاهمــدت بــه مبارزاتشــان نگریســتند .نتوانســتند همــهی زنــان را بــا متــام تفاوتمندیهایشــان
زیــر یــک ســقف ایدئولوژیــک و بینشــی واحــد جمــع کننــد .یــا پراکنــده و از هــم گســیخته فعالیــت کردهانــد و یــا
اهدافشــان نامشــخص بــوده اســت.
بــه نظــر مــن نظامیــان زن در داخــل سیســتم دولتهــا نیــز دارای هیچگونــه هدفــی در راســتای صیانــت از حــق و
حقــوق پایــال شــدهی زنــان نیســتند .حتــی بیشرتشــان علیــه همجنسانشــان دســت بــه خشــونت ،توهیــن و...
میزننــد .زنــان پلیــس هــم بــه جــای اینکــه از زنــان دفــاع کننــد از نظامهــای حاکــم و ظــامل پاســداری میکننــد.
بنابرایــن اینکــه هــر کســی چــه هدفــی دارد مهــم اســت .بـرای همیــن مــن معتقــدم کــه از حمــل اســلحه بیشــر،
بایــد بــه نحــوهی بکارگیــری آن نگریســت .چــون امــروزه تقریبــا در هــر چهــار بخــش کوردســتان زنــان کــورد مســلح
هســتند امــا نــه تنهــا مســلح بــودن هیـچ کدامشــان تهدیــدی بـرای زنــان نیســت بلکــه بـرای دفــاع از همـهی زنــان
و جامعهایســت کــه زیــر خطــر تهدیــدات نیروهایــی چــون داعــش ...ق ـرار دارنــد.
بــا تغییــر پارادایــم ،مبــارزات مســلحانه جنبــش آزادی خلــق کــورد نیــز وارد مرحلـهی جدیــدی شــد .در چارچــوب
اس ـراتژی دفــاع مــروع ،زنــان نیــز بــه ســازماندهی خــود پرداختنــد« .رهــر آپــو» بعــد از تغییــر پارادایــم ب ـرای
ســازماندهی زنــان نیــز پیشــنهادهای تــازهای داشــتند .بهعنــوان مثــال بــه فعالیتهــای ایدئولوژیکــی ،اجتامعــی،
سیاســی ،فرهنگــی و ...اهمیــت بیشــری دادنــد و بــه ســازماندهی نوینــی در ایــن چارچــوب پرداختنــد کــه در
هــر حــوزهای بــه فعالیتهــای ویــژه و مســتقل نیــز اهتــام داده شــود .جنبــش زنــان نیــز بــه چنیــن تغییراتــی
پرداخــت .حــزب آزادی زنــان کوردســتان « »PAJKو فعالیتهــای اجتامعــی تحــت نــام اتحــاد زنــان آزاد« »YJAو
فعالیتهــای نظامــی نیــز بــا نــام اتحادی ـهی زنــان آزاد-ســتار« »YJA-STARبــه فعالیــت پرداختنــد »KJB« .نیــز
بهعنــوان ســازمان چرتآســا بــه ســازماندهی هم ـهی ایــن ســازمانها پرداخــت.

تأســیس « »YJA-STARدر مقابــل همــهی نقشــهها و برنامههایــی کــه در راســتای از بیــن برداشــن ســازمان
صــورت میگرفتنــد گامــی بســیار مهــم و بــا اهمیــت بــود .همچنیــن ســازمان زنــان از پتانســیل و اندوختههــای
بســیار ارزنــدهای برخــوردار بــود کــه موجــب زایــش « »YJA-STARشــد .بــه نظــر مــن» »YJA-STARاز بــدو تولــد
خــود تــا کنــون دارای اسـراتژی معینــی بــوده اســت .بــر مبنــای پــان و پروژههــای مشــخصی گام برداشــته اســت.
در برنامههایــش مبــارزه علیــه ذهنیــت مردســاالر و اقتدارگــر را اســاس ق ـرار داده اســت .همچنیــن هنگامــی کــه
خطــری را بــر زنــان احســاس کــرده باشــد و یــا پایاملــی حقوقــی را مشــاهده کــرده باشــد وارد میــدان شــده و
عامــان را بــه سزایشــان رســانده اســت .بــا متــام تــوان خــود در چارچــوب اسـراتژی دفــاع مــروع و بــا اســاسگیری
دفــاع ذاتــی بــه مقابلــه علیــه ذهنیــت جنســیتگرا برخاســته اســت .بــه انــدازهی تــوان خویــش در برابــر عامــان
خشــونت علیــه زنــان ،مبــارزه را گســرش داده و ارتقــاء بخشــیده اســت .میدانیــم کــه تاریــخ رســمی موجــب انــکار
و حــذف زنــان شــده اســت .بـرای همیــن کســب ارادهی آزاد کــه تنهــا بــه تواناییهــای خــود تکیــه کنــد بـرای مــا
حیاتــی بــود .مــا یــاد گرفتیــم کــه بــا تکیــه بــر تواناییهــای خــود و کســب اعتــاد بــه نفــس خواهیــم توانســت
بــه تأســیس ارتــش ،ســازمان ،جنبــش و ...ویــژهی خــود نیــز بپردازیــم .تأســیس “ ”YJA-STARپاســخ بســیار مهمــی
بــود بــه ذهنیتــی کــه همــواره خواســته ،مطالبــات و تواناییهــای مــا را نادیــده و ناچیــز بگیــرد .بــه نظــر مــن
دقیقـاً تفــاوت “ ”YJA-STARبــا ســایر ســازمانهای مســلح زنــان نیــز در همیــن مــورد اســت ”YJA-STAR“ .دارای
ایدئولــوژی مشــخصی ب ـرای پیشــرد مبــارزه بــوده و هســت .همچنیــن دارای اهدافــی مشــخص و طوالنــی مــدت
اســت .بــه اهدافــی کوتاهمــدت و مقطعــی بســنده نکــرده و منیکنــد.
آیا «»YJA-STARدر طول این مبارزه تا کنون به دستاوردی هم دست یافته است؟
بــه نظــر مــن توانســت تواناییهــای خــود را اثبــات کنــد و بــا تکیــه بــر ارادهی خــود گامهــای بزرگــی را بــردارد.
قــادر شــد تــرس و وحشــتی کــه ذهنیــت مردســاالر بــر جامعـهی زنــان حاکــم کــرده را از میــان بــردارد .کــم نیســتند
زنانــی کــه داوطلبانــه بــه ایــن جنبــش پیوســته و اکنــون در صفــوف آن قهرمانانــه مبــارزه میکننــد .امــروزه «YJA-
 »STARاز هــر لحــاظ توانســته در عرصــهی دفــاع مــروع بــا گســرشدهی بــه مبــارزات خــود دســتاوردهای
زیــادی را کســب کنــد .موجودیتــش مایـهی افتخــار و ضامنــت زندگـی آزاد بـرای زنــان اســت .هــم اکنــون ارتشــی
بــزرگ اســت و تقریبـاً در جنــوب ،شــال ،غــرب کوردســتان بــه مبــارزه میپــردازد .میدانیــم کــه دفــاع حــق مســلم
هــر انســان و هــر ملتــی اســت .زنــان نیــز قــادر شــدند از ایــن حــق خــود صیانــت بــه عمــل آورنــد .از همــه مهمــر
زنــان امــروزه “ ”YJA-STARرا بــاور میکننــد و پرچــم آن را برمیدارنــد ”YJA-STAR“ .در ایــن راه شــهیدان
بســیار گرانقــدری را تقدیــم کــرده اســت .بخصــوص در ســالهای اخیــر توانســت هــم در کوردســتان و هــم در
جهــان کادرگیــری کنــد و بــه جایــگاه و پایــگاه عظیمــی در بیــن زنــان برســد.
بــر مبنــای تجربــه و فرهنــگ خــاص دفــاع از زنــان کــه از « »YJA-STARبدســت آوردهانــد هــم اکنــون در بیشــر
بخشهــای کوردســتان زنــان بــه ســازماندهی خودویــژهی نظامــی پرداختهانــد .بهعنــوان مثــال زنــان کــورد در
روژآوا(غــرب) بــه تأســیس یگانهــای دفــاع از از زنــان  YPJو در روژهــات(رشق) نیــز نیــروی دفــاع از زنــان HPJ
تاســیس گشــتهاند .در حــال حــارض نیــز در شــنگال و کرکــوک و ...واحدهــای ویــژه وابســته بــه «»YJA-STARبــه
مبــارزهی مســلحانه در برابــر نیــروی داعــش میپردازنــد .بــه نظــر مــن از اینکــه زنــان کــورد بــاور کردهانــد کــه بــا
تکیــه بــر اسـراتژی دفــاع مــروع و بــا پیشــرد و کســب آگاهــی در رابطــه بــا دفــاع ذاتــی میتواننــد آزادی خویــش
را تحقــق بخشــند ،دســتاورد مهمــی اســت .ایــن مــورد مهمــی اســت کــه اگــر هــر ســازمانی اعــم از ایدئولوژیــک،
نظامــی ،اجتامعــی و ...نتوانــد خــود را از تاثیـرات نظــام کاپیتالیســتی برهانــد و بــا تکیــه بــه ایــده و افــکار خویــش
مبارزاتــش را بســط دهــد ،محکــوم بــه نابــودی اســت.
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چه موانع و یا سختیهایی موجب میشوند که شام نتوانید همهی برنامههایتان را عملی کنید؟
بــدون شــک همــواره بــا مشــکالت و موانــع بســیار بزرگــی مواجــه بودهایــم .ذهنیــت دولتـملــت کــه بــه شــدت
جنســیتگرا و زنســتیز اســت بــه راحتــی اجــازه منیدهــد کــه زنــان مبــارزات جنســیتی خــود را در هــر فــرم و
شــکلی کــه الزم باشــد ،ارتقــاء دهنــد .در هــر موقعیــت و تحــت هــر رشایطــی مانعســازی میکننــد .میخواهــم
بــه یــک مــورد بســیار مهــم اشــاره کنــم ،آن هــم ایــن اســت کــه « »YJA-STARیــک ســازمان نظامــی رصف نیســت.
زی ـرا دارای ایدئولــوژی خــاص خــود اســت و ب ـرای نهادین ـ ه منــودن ایــن ایدئولــوژی از هیچگونــه تالشــی فروگــذار
نخواهــد کــرد.
چنیــن انتقاداتــی هــم بــر شــا بــه عنــوان ســازمان مســلح زنــان وارد میشــود اینکــه جنــگ و اســلحه مغایــر بــا
رسشــت زن اســت؟ در ایــن رابطــه چــه میگوییــد؟
هســتند ســازمان و اشــخاصی کــه بــر ایــن عقیدهانــد .زنــان را بــه عروســک و گل تشــبیه میکننــد .امــا میدانیــم
گلهــا خــار دارنــد و بــا همیــن خارهایشــان هــم از خودشــان دفــاع میکننــد .عروســک هــم اب ـزاری ب ـرای بــازی
در دستهاســت .در واقــع آنهــا نیــز بــا زنــان ابزارگونــه برخــورد میکننــد .زنــان را ضعیــف و ناتــوان میپندارنــد.
معتقدنــد نبایــد اســحله بردارنــد و حتــی اگــر موجودیتشــان هــم در خطــر باشــد نبایــد از خودشــان دفــاع کننــد.
ایــن نــوع نــگاه بســیار کلیشـهای و پیشپــا افتــاده اســت .هیــچ انســانی آن هــم در چنیــن عــری حــارض نیســت
بنشــیند تــا برخــی دیگــر از وی مراقــب و محافظــت کننــد .اگــر همــه انســانند و در یــک رشایــط و یــک موقعیــت
بــه رس میبرنــد و بـرای زندگــی و موجودیتشــان نگراننــد بایــد بــا هــان یکســانی هــم تــاش و مقاومــت کننــد.
حــال ایــن مقاومــت بــا اســلحه باشــد یــا بــا ایدئولــوژی و . ..اســلحه همــه چیــز نیســت .هیــچ کــس هــم رصفــا
بــا تکیــه بــر اســلحه قــادر بــه کســب آزادی خویــش نخواهــد بــود .اســلحه یــک اب ـزار اســت و چیــزی کــه مهــم
میباشــد دســت و فکریســت کــه آن را بـهکار میگیــرد .حقیقــت دیگــری هــم کــه نبایــد از خاطــر بــرود ایــن اســت
کــه هیــچ کــس رصفــا بــا تئــوری بــه هــم بافــن هــم بــه آزادی دســت پیــدا منیکنــد .کســی کــه ادعــای آزادی و
دفــاع از حقــوق زنــان را دارد بایــد در میــدان مبــارزه باشــد .مبــارزه ســخت و دشــوار اســت .شــاید بــه زنــدان هــم
بیفتیــم ،مــورد شــکنجه و رسکــوب هــم قـرار گیریــم ،حتــی در ایــن راه شــهید هــم بشــویم .ولــی بــا نشســن جلــوی
کامپیوتــر و اینرتنــت و ...منیتوانیــم ادعــای مبــارز بــودن کنیــم .مبارزبــودن ،فــداکاری و از خودگذشــتگی میطلبــد.
«»YJA-STARبرنامهی بخصوصی در رابطه با زنان در دستور کار دارد؟
بایســتی ارتــش خــود را بزرگــر کنیــم .بــه آمــوزش کادرهــا در زمینـهی دفــاع ذاتــی و دفــاع مــروع اهمیــت شــایانی
میدهیــم ،از ایــن لحــاظ آمــوزش در صــدر برنامههــای مــا قـرار دارد .ســازماندهی همـهی زنــان در راســتای ارتقــاء
دادن بــه مبــارزات دفــاع مــروع بـرای مــا مبناســت .از همـهی زنــان توقــع داریــم کــه بــا مــا همــکاری کننــد تــا
بتوانیــم ارتــش مشــرک زنــان را تأســیس کنیــم تــا ایــن نیــروی مشــرک قــادر باشــد از همـهی زنــان خاورمیانــه دفــاع
کنــد و خطرهــا و تهدیدهایــی کــه زندگــی را بــه کام زنــان تلــخ میکننــد را دفــع مناینــد.
از زنان چه توقعی دارید؟
امیدواریــم کــه همـهی زنــان بــا ایجــاد اتحــاد و همگرایــی بتواننــد مســیر مبــارزهی خویــش را معیــن کننــد .زنــان
دیگــر را ســازماندهی کننــد .تاریخشــان را بشناســند .بــه آگاهــی جنیســتی دســت یابنــد .زنــان را فرامیخوانیــم
کــه بــا پیوســن بــه صفــوف مبــارزات آزادیخــواه کوردســتان ،آزادی خویــش و همجنســان و نسـلهای آینــدهی را
تضمیــن مناینــد.
بهویــژه در ایــن اواخــر کــه موجودیــت و آزادی زنــان بیــش از هــر زمانــی بــه خطــر افتــاده اســت زنــان کــورد
نشــان دادنــد کــه نــه در مقابــل نظامیــان قاتــل تــرک نــه در برابــر نظامیــان جــاد ایـران و نــه در مقابــل نیروهــای

قصــاب داعــش و ...از مبــارزه دســت نکشــیده و بــه عقــب گام برنخواهنــد داشــت .بلکــه بــه ایــن نیروهــا و همـهی
دنیــا نشــان دادنــد کــه زنــان کــورد بیــش از هــر زمانــی فقــدان آزادی ب ـرای زنــان را درک کردهانــد و در راســتای
تحقــق آن ،از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهنــد کــرد .همچنیــن در ایــن چهــار ســال اخیــر ایــن واقعیــت بــر هــر
کســی عیــان گشــت کــه نــه تنهــا زنــان کــورد و جامعـهی کوردســتان بلکــه متــام جوامــع خاورمیانــه و حتــی جهــان
در معــرض خطــر حمــات بیرحامنـهای قـرار دارنــد کــه تنهــا راه آن هــم دفــاع از خویــش و ارزشهــای جامعــهو
انســانیت اســت کــه آن نیــز بــا اتحــاد همـهی نیروهــای زنــان منطقــه میــر خواهــد بــود .همـهی زنــان بایــد در
نظــر داشــته باشــند کــه بـرای مبــارزه بــا نیرویــی چــون داعــش و همـهی ذهنیتهــای واپســگرای شــبه داعــش ،ملیــت
و یــا نــژاد و دیــن تفاوتــی نــدارد .زیـرا اینــان همگــی زنســتیز و آزادیســتیزند ،حملــه میکننــد و ســعی میکننــد
جــوی خــون بــه راه بیاندازنــد ،همــه جــا را ویـران کننــد و هــر چیــزی را چپــاول مناینــد.
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خواننــدگان عزیــز در زیــر ،مصاحب ـهای بــا عضــو شــورای
نظامــی  HPJآخیــن ماکــو در راســتای ترشیــح اهــداف و
برنامههــای نیروهــای دفــاع زنــان  HPJکــه در روژهــات
کوردســتان بهعنــوان شــاخهی نظامــی جامعــه زنــان آزاد
روژهــات  KJARبــه فعالیتهــای نظامــی میپــردازد،
انجــام دادهایــم کــه شــا را بــه خوانــدن مــن کامــل آن
دعــوت میمناییــم.

آخین ماکو

.
میتوانیــد تفــاوت بیــن دفــاع مــروع و دفــاع
ذاتــی را بــرای مــا رشح دهیــد.
در واقــع همـهی موجــودات در جهــان دارای سیســتم
خود-دفاعــی هســتند .هــر موجــودی اگــر خطــری
احســاس کنــد بــه صــورت خــودکار از خــودش
واکنــش نشــان میدهــد .انســان هــم یکــی از ایــن
موجــودات اســت .البتــه بــا تفاوتمندیهــای
بیشــر .حــق دفــاع ذاتــی نــه بــه کســی بخشــیده
میشــود و نــه کســی قــادر اســت آن را بــه متامــی از
ســایرین ســلب کنــد .شــاید در دنیــای امــروز شــاهد
ضعیفشــدن ایــن واکنشهــا باشــیم امــا بــاز هــم
منیتــوان ادعــا داشــت کــه فــردی یــا اجتامعــی
کامــا فاقــد دفــاع ذاتــی اســت .هماکنــون هــم
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جوامــع و هــم کل طبیعــت و هســتی از ســوی نظــام
قدرتگــرای حاکــم تهدیــد بــه نابــودی میشــوند،
امــا میبینیــم کــه هــم هســتی و هــم جوامــع بــه
هــر نحــوی کــه شــده بــه مقابلــه برخاســته و ســعی
در دفــاع از ارزشهــای معنــوی و مــادی خــود دارنــد.
مراقبــت و غنــا بخشــیدن بــه فرهنــگ خــود هــان
خوددفاعـی اســت .بــه سیاسـت پرداخــن و مدیریــت
امــور خویــش نیــز همینطــور .همـهی اینهــا موجــب
میشــود کــه یــک جامعــه و یــا یــک فــرد از بیــن
نــرود .مقــاوم و پویــا مبانــد .دفــاع ذاتــی حــق مســلم
هــر موجــودی اســت.
دفــاع مــروع نیــز ابتــکار انســان اســت .هنگامــی
کــه خطــری از جانبــی ،جامعــه و یــا فــردی را تهدیــد
کنــد از حــق دفــاع از خــود برخــوردار اســت .در

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

دفاع مشـــــروع
دفاع ذاتـــــــــی

چارچــوب اســراتژی دفــاع مــروع حملــه بــه
ارزشهــا و قداسـتهای جوامــع و یــا اشــخاص قابــل
قبــول نیســت .در راســتای انتقامگیــری هــم بــه هــر
راهــکاری متوسلشــدن بــه هیــچ وجــه وجدانــی
نیســت .انتقامگیــریای کــه طبــق معیارهــای دفــاع
مــروع نباشــد و مغایــر بــا موازیــن حقوقــی
و اخالقــی جنــگ باشــد را منیپذیریــم .نبایــد
بــرای رســیدن بــه آرزو و ایدههــای خــود خیــال
و آزادیهــای ســایرین را از آنــان ســلب کــرده و
حقشــان را پایــال کنیــم .اگــر کــه انتقامگیــری هــم
انجــام گیــرد هــدف بایــد تنهــا و تنهــا طــرف مقابــل و
درگیــر در جنــگ باشــد نــه جامعــه و یــا اشــخاصی که
هیــچ اطالعــی از موضــوع نداشــته باشــند .واقعیــت
ایــن اســت کــه نظــام هیرارشــیک و قدرتگـرا موجب
تضعیــف سیســتم دفــاع ذاتــی شــده اســت .نیــروی
کنــش و واکنــش اجتــاع را تــا ســطح بســیار زیــادی
تقلیــل داده اســت .نــگاه کنیــد بــه ارتشهایــی کــه
گویــا جهــت دفــاع از ارزشهــای جوامــع و خلقهــا
تأســیس شــدهاند .بارهــا شــاهد بودهایــم کــه همیــن
ارتشهــا بــه قتلعــام خلقهــا پرداختــه و بــه دفــاع
از نیروهــای قدرتگ ـرا و ضــد اجتــاع برخاســتهاند.
تحــت نــام دفــاع از متامیــت ارضــی کشــورها هرگونــه
اعــراض و نارضایتــی خلقهــا را رسکــوب کردهانــد.
بــه تــوپ و تانــک بســته و نسلکش ـیهای بســیاری
انجــام دادهانــد.
زنــان نیــز بیشــرین قربانیــان ایــن ذهنیــت و
دســتگاههای اجرایــی آن بودهانــد .هنــوز هــم اگــر
نگاهــی بــه عملکردهایــی بیندازیــم کــه در طــول
جنــگ انجــام میگیرنــد ،میبینیــم زنانــی کــه فاقــد
دفــاع ماندهانــد بــا چــه خشــونت ژرفــی مواجهانــد.
هیــچ زنــی نیســت کــه از خشــونت روحــی و
جســمی در امــان باشــد .زنــان در بیشــر کشــورها
کــه ایــران نیــز یکــی از آنهاســت از هیچگونــه
پشــتوانهی حقوقــی برخــوردار نیســتند .اگــر کــه بــه
هنــگام دیــدن خطــر بــه دفــاع مــروع از خویــش

نیــز برخیزنــد بــه رسنوشــت "ریحانــه جبــاری" دچــار
میشــوند و ایــن واقعیــت تحمیلــی عمــق فاجعــه و
بیدفــاعمانــدن زنــان را نشــان میدهــد .برحســب
ایــن ارزیابــی بایــد گفــت کــه زنــان بیــش از هــر
کســی بــه ســازماندهی و نیرومنــد ســاخنت نظــام
دفــاع مــروع و مکانیزمهــای خود-دفاعــی نیــاز
دارنــد.
آیــا تأســیس نیــروی دفــاع زنــان  HPJو مســلحکردن
زنــان هــم مرتبــط بــا ایــن موضوع اســت؟
صددرصــد .دفــاع ذاتــی رصفــا بــه معنــای
مسلحشــدن و یــا اســلحه بــه دســت گرفــن نیســت.
میتــوان ایــن نظــام را بــه عرصههــای مختلفــی
بســط داد .اگــر بتوانیــم طبــق سیاســت دموکراتیــک
بــه خودمدیریتــی دموکراتیــک دســت یابیــم بــه ایــن
معناســت کــه نظــام دفــاع ذاتــی مــا نیرومنــد اســت و
کســب آزادی نیــز میــر میشــود .بـرای دفــاع ذاتــی
خودســازماندهی ،کســب آگاهــی ،بــاال بــردن ســطح
دانــش و شــناخت از واقعیــات اجتامعــی و تاریخــی و
فرهنگــی جامعـه مبناســت .تــک تــک افـراد جامعــه
مســئول پیشــرد ایــن نظــام هســتند.
 HPJنیــز بــر همیــن مبنــا در بهــار  2014تأســیس
شــد .امــا قبــل از آن نیــز نیروهــای زنــان روژهــات
کوردســتان(ه.ژ.ر.ک) در چارچــوب اســراتژی
دفــاع مــروع بــه مبــارزات مســلحانهی خــود
میپرداخــت .شــهدای گرانقــدری نیــز در ایــن راه
فــدا کــرده اســت .بــدون شــک مقاومــت و حامسـهای
کــه گریالهــای HJRKدر جنــگ قندیــل در تابســتان
 2011مقابــل سپاهپاســداران رژیــم اســامی ایــران
از خــود نشــان دادنــد بینظیــر بــود .همچنیــن
آمــوزش و اعـزام نیروهــای HJRKبــه نقــاط مختلــف
روژهــات هــم نقطـهی عطفــی در مبــارزات ســازمان
زنــان روژهــات کوردســتان محســوب میشــود.
دربرابــر حمــات نیروهــای رژیــم بــه مقاومــت
و دفــاع از خــود و همرزمــان و ارزشهــای خلــق
خــود برخاســن نیــز از جملــه دســتاورد و تجاربــی
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نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

اســت کــه ایــن نیروهــا در صفــوف مقــدم جنــگ
کســب کردهانــد .در مناطــق ســختی چــون شــاهو،
قلعــهرش ،داالهــو و ...جاگیرشــدن و علیرغــم
همــهی دشــواریها مبــارزات خــود را تــداوم
بخشــیدن را ارزشــمند میدانیــم HPJ .رفقایــی چــون
شــیرین علمهولــی ،زیــان پهپولــه ،ســاریا اونــور،
برفیــن ســقز ،روناهــی وان و دههــا زن قهرمانــی را که
جهــت تعمیــق و بســط مبــارزات آزادیخواهــی زنــان
چــه در عرصـهی نظامــی و چــه در عرصـهی سیاســی
و فعالیتهــای ســازماندهی ،شــهید شــدهاند را
بهعنــوان مانیفســت رهایــی خــود قبــول کــرده و بــر
مبنــای می ـراث مبــارزات همیــن عزی ـزان اســت کــه
امــروزه مدعیتــر از همیشــه مقاومــت و مبــارزه را
تــداوم میبخشــد.
مسلحشــدن زنــان نیــز بخشــی از ایــن مقولــه
اســت .مسلحشــدن رضورتــی اســت کــه در رسارس
خاورمیانــه احســاس میشــود .تقریبــاً در همــهی
بخشهــای کوردســتان رفــع ایــن نیــاز مدنظــر
گرفتــه شــده اســت .بــا درک ایــن واقعیــت اســت
کــه امــروزه زنــان کــورد ســازماندهیتر از همــهی
زنــان در خاورمیانــه و جهــان هــم در امــور اجتامعــی
رشکــت جســته و هــم بــا اتــکا بــر دفــاع مــروع
مســلح شــدهاند .مسلحشــدن زنــان نیــز نــه بــرای
کشــن و یــا حملهبــردن بــه ارزشهــا و دســتاوردهای
جامع ـهای دیگــر اســت بلکــه ب ـرای دفــاع از خــود و
انســانیت اســت .میدانیــم کــه رشایــط پیشآمــده
بــرای زنــان خطــرات خــاص خــودش را ایجــاد
میکنــد .همیــن اواخــر شــاهد ربــوده شــدن صدهــا
زن ایــزدی و نیجریــهای توســط نیروهــای افراطــی
و فاقداخــاق داعــش و بوکوحــرام و ...بودهایــم.
همچنیــن زنــان هیچگونــه امنیتــی در جامعــه
ندارنــد .حتــی در خانــه و در کوچــهی خودشــان.
هنــوز زخمهــای زنــان اصفهانــی کــه بــا اســید بــه
آنهــا حملــه شــده تــازه اســت .هنــوز زخــم بهقتــل
رســاندن ریحانــه جبــاری و صدهــا ریحانــه تــازه

اســت .یــک دخــر دانشــجوی کــورد اورمیــه را در
خوابگاهــش بــه قتــل رســاندند .بارهــا شــاهد ایــن
جنایــات بودهایــم کــه هیــچ کــس مســئولیت آن
را برعهــده نگرفتــه و منیگیــرد .کســانی کــه گویــا
مســئول هســتند هــم پیگــری منیکننــد .بنابرایــن در
رشایطــی کــه بســیار وخیمتــر از آن چیزیســت کــه
هــر کــس تصــور میکنــد چگونــه میتــوان از امنیــت
جانــی و مالــی و روحــی زنــان ســخنی بــه میــان آورد.
بــه نظــر مــن هیــچ .بنابرایــن ســازماندهی زنــان در
چارچــوب اســراتژی دفــاع مــروع و بــا تکیــه بــر
اصــل دفــاع ذاتــی حائــز اهمیــت اســت.
از اهداف  HPJبرای ما بگویید؟
هــدف اساســی ،دفــاع از زنــان اســت و در همیــن
راســتا آمــوزش و آمادهکــردن کادرهــای دفــاع ذاتی در
روژهــات کوردســتان و ای ـران؛ تأســیس کمیتههایــی
کــه بــا عضوگیــری زنــان جــوان و آمادهکــردن آنهــا
جهــت دفــاع از هم ـهی زنــان بــه فعالیــت بپردازنــد
و همچنیــن از هــر لحــاظ زنــان را آمــادهی مقابلــه
و مبــارزه کــردن ،اســاس گرفتــه میشــود .آمــوزش
رصفــا آمــوزش نظامــی نیســت .زی ـرا هــر کادر زنــی
کــه اســلحه بــه دســت میگیــرد بایــد دارای بینشــی
دموکراتیــک باشــد .یعنــی نبایــد بــه خــودش حــق
بدهــد کــه خــود را از ســایرین برتــر بدانــد .یــا اســلحه
را چــون اهرمــی فشــار علیــه جامعــه ب ـهکار گیــرد و
یــا از آن در راســتای اهــداف شــخصی سوءاســتفاده
کنــد .بایــد بــه ایــن ادراک رســیده باشــد کــه هــدف
از برداشــن اســلحه دفــاع اســت نــه حملــه .اســلحه
را بــه دســت میگیــرد بــرای اینکــه از جامعــهای
محافظــت و دفــاع کنــد کــه بــا هــزاران تهدیــد
مواجــه اســت .بــرای همیــن طــرز فکــری کــه آن
اســلحه را بــه کار میانــدازد بــرای مــا مهمتــر از
خــود اســلحه اســت .اســلحه هــم یــک اب ـزار اســت.
بــرای همیــن بســتگی بــه چگونــه اســتفادهکردن
از آن دارد .بایــد زنــان یــاد بگیرنــد کــه چگونــه از
خــود در مقابــل هرگونــه خشــونت جســمی و روحــی

دفــاع کننــد .بایــد هــم دولــت و هــم مــردان بداننــد
کــه دیگــر قــادر نخواهنــد بــود هرطــور کــه دلشــان
خواســت بــا زنــان برخــورد کننــد.
آیــا  HPJآمــاده اســت در صــورت هــر گونــه خطــری
کــه زنــان روژهــات و ایــران را تهدیــد کنــد وارد
میــدان شــود و اقدامــی انجــام دهــد؟
بــدون هیــچ تردیــدی .زیــرا هــدف اساســی HPJ
دفــاع از زنــان اســت .هیــچ تفاوتــی منیکنــد چــه در
ایــران و چــه در روژهــات کوردســتان .در صورتــی
کــه خطــری زنــان را تهدیــد بکنــد و یــا حقوقشــان
پایــال شــود بیهیــچ تردیــدی  HPJبــا کســب
کوچکتریــن فرصــت مســئولین ایــن جنایــات را
بــه ســزای اعاملشــان خواهــد رســاند .بــه نظــر
مــن بهرتیــن رضبــه بــه ذهنیــت مردســاالر و یــا
انتقامگیــری از آن از طریــق آمادهکــردن و آمــوزش
زنــان میــر خواهــد بــود .هامنطــور کــه گفتــم
اســلحه فقــط بخــش کوچکــی از ایــن برنامــه اســت.
هــدف اساســی ســاخنت ذهنیت ـی اســت کــه بردگــی
و مطیعبــودن را منیپذیــرد .بــه هــر نحــوی کــه
شــده از هویــت خــود دفــاع و مراقبــت میکنــد.
رس تعظیــم فــرود نیــاورده و بــه مقابلــه برمیخیــزد.
در هــر عرصــهای مبــارزه را مبنــا میگیــرد .زنــان
بایــد بــه چنیــن ســطحی برســند کــه بداننــد غفلــت
از مبــارزه یعنــی بــه دام افتــادن و اسیرشــدن .بایــد
بــا هــر آنچــه کــه مــا را اســیر میســازد بــه مبــارزه
برخیزیــم.
به نظر شام زنان چقدر  HPJرا میشناسند؟
بــه نظــر مــن تــا حــدودی میشناســد امــا کافــی
نیســت .هامنطــور کــه در بــاال نیــز بــدان اشــاره
کــردم مقاومــت زنــان در صفــوف  HPJبارهــا مطــرح
شــده و دســتاوردهای ارزشــمندی را هــم رقــم زده
اســت .زنانــی چــون شــیرین علمهولــی و زیــان
پهپولــه و برفیــن ســقز و ...تــاش بســیاری در
راســتای ایــن مهــم انجــام دادهانــد .منیتــوان ســعی
و تــاش هیــچ رفیقــی را نادیــده گرفــت .امــا بــاز هــم

میگویــم زنــان زیــادی هــم از مــا انتقــاد میکننــد
کــه ســطح فعالیتــی یــا ســازماندهی مــا کافــی
نیســت .ایــن انتقــادی کامــا بجاســت .امــا در ایــن
بیــن منیتــوان موانعــی را کــه رژیــم ایجــاد میکنــد،
نادیــده گرفــت .رژیــم از هرگونــه اقدامــی جهــت
بســط ســازماندهی بیــن زنــان میهراســد و بــرای
جلوگیــری از آن هــم از هــر روشــی اســتفاده میکنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه حضــور زنــان روژهالتــی
در صفــوف گریــا بــه خــودی خــود رضبــهی
کشندهایســت بــر پیکــر ذهنیــت مردســاالر اســامی
ایــران و بــرای  HPJهــم یــک دســتاورد بــزرگ.
میدانیــم کــه امــروزه در تاریــخ روژهــات و ای ـران
بــار اولــی اســت کــه تــا ایــن حــد زنــان بـرای پیوســن
بــه صفــوف مبــارزات آزادیخواهــی  HPJو KJAR
از خودشــان رغبــت نشــان میدهنــد .ایــن مشــارکت
در بیــن هیــچ حــزب و گروهــی دیــده نشــده اســت.
زنــان ایرانــی هــم بایــد بیشــر از همیشــه در شــناخت
 HPJتــاش کننــد HPJ .را از خودشــان بداننــد تــا
بهــر بتوانیــم همدیگــر را بشناســیم .تــا همــه بــا هــم
بــه ذهنیــت ظــامل مردســاالر پایــان دهیــم.
آیــا  HPJرصفــا یــک ســازمان نظامـی اســت و یــا بــه
فعالیتهــای دیگــر نیــز اهمیــت میدهــد؟
قبــا نیــز بــه مــواردی اشــاره کــردم کــه  HPJرصفــا
یــک ســازمان نظامــی نیســت .اســلحه را در راســتای
نهادینــه کــردن صلــح و پایــان بخشــیدن بــه خشــونت
و ظلــم بــه کار میبــرد .اســلحهای کــه بــه سیاســت
دموکراتیــک آســیب برســاند را بــه کار نخواهــد
گرفــت .اگــر رزمنــدهای پایبنــد بــه اخــاق و قوانیــن
جنگــی نباشــد منیتوانــد ادعــای پیکارجویــی در راه
آزادی را داشــته باشــد .هــر کادر مبــارز بایــد بــر ایــن
اصــل واقــف باشــد .مــا ســعی میکنیــم بــه آزادی
خــود دســت یابیــم و در راســتای تحقــق آن هــم از
هیــچ گونــه تالشــی فروگــذار نخواهیــم کــرد امــا
هرگــز هــم بــه راه و روشــی متوســل نخواهیــم شــد
کــه آزادی و حقــوق ســایرین را پایــال کنیم HPJ .در
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چارچــوب پارادایــم جامعــه اکولوژیــک ،دموکراتیــک
و آزادیخواهــی زنــان مبــارزهاش را ارتقــاء میدهــد.
بـرای پذیرفــن هــر زنــی در میــان صفــوف خــود هــم
آمــاده اســت .هیــچ تفاوتــی نــدارد کــه یــک زن از
کــدام نــژاد ،ملیــت ،دیــن و ...باشــد ،اینهــا مــواردی
نیســتند کــه اختــاف ایجــاد کننــد و یــا مانعــی باشــند
رس راه زنــی کــه مبــارزه را برمیگزینــد.
 HPJدر آینــده چــه برنامههایــی دارد در حالــی
کــه شــاهدیم روز بــه روز وضعیــت زنــان رو بــه
وخامــت مینهــد؟
ســدهی بیســت و یــک ،سدهایســت کــه ســطح
مبــارزات آزادیخواهــی زنــان بــه اوج رســیده اســت.
زنــان مرصنــد کــه در ایــن ســده بــه آزادی خودشــان
دســت یابنــد .جــز ایــن نیــز راهحــل دیگــری در بیــن
نیســت HPJ .هــم بخشــی از ایــن ســیل خروشــان
اســت کــه بــه ســوی آزادی در حــال حرکــت
میباشــد .بــدون شــک آیندهنگــری و یــا بــه ســوی
آینــدهای آزاد گام برداشــن برنامــه و پروژههــای
مشــخص و معینــی میطلبــد .منیتــوان تنهــا بــر
خیالهــای زیبــا و آزاد تکیــه کــرد .بایــد در راســتای
بــه واقعیتپیوســن خیالهــای خــود گامهــای
عملــی برداشــت .بــا ایــدهی آزادیهــای فــردی هــم
منیتــوان آزادی همــهی زنــان را تحــت ضامنــت
گرفــت .بهعنــوان مثــال بایــد از وضعیــت اجتامعــی
همــهی زنانــی کــه در ایــران زندگــی میکننــد
اطالعاتــی دقیــق و موثــق داشــت .بایــد بــا نگاهــی
جامعهشناســانه بــه مســائل زنــان نگریســت و
جهــت حـل و فصــل آنهــا نیــز تحقیــق و بررسـیهای
الزم را انجــام داد .بــا شــعار هــم ،منیتــوان کاری
از پیــش بــرد .از شــعار تــا واقعیــت از خیــال تــا
حقیقــت فرســنگها فاصلــه اســت .زنــان بســیاری را
میشناســیم کــه دارای خیالهــای بســیار زیباینــد امــا
در عرصـهی عمــل فاقــد هــر گونــه کارکــردی هســتند.

بــدون شــک زنــان بهعنــوان قدیمیتریــن ملتــی کــه
مســتعمره گشــتهاند بــه آزادی نیــاز دارنــد و آرزو و
خیــال هــر زنــی هــم حــول همیــن محــور میگــردد.
امــا بایــد بــرای تحقــق ایدههــای خــود هــم بــه
گامهــای عملــی اکتفــا کــرد .بایــد ســازماندهی خــود
را گســرش داد .هیــچ زنــی نبایــد خــارج از محدودهی
مبــارزه و ســازماندهی مبانــد .هــر کســی هرآنچــه کــه
از دســتش برمیآیــد نبایــد دریــغ کنــد .هم ـهی مــا
چــه آذری و بلــوچ ،چــه کــورد و فــارس و ...اگــر در
کنــار هــم باشــیم شکس ـتناپذیر خواهیــم بــود .بــه
همـهی مــا تحــت رشایــط مختلــف ظلــم شــده اســت
و روزانــه حقوقمــان پایــال میگــردد .بنابرایــن
بــرای کســب حــق و حقــوق طبیعــی خــود بایــد
یکــی باشــیم .بایــد همدیگــر را بــاور داشــته باشــیم
و بدانیــم کــه در کنــار هــم نیرومندیــم و پیــروزی از
آن مــا خواهــد بــود.
یکــی از اهــداف و برنامــهی مشــخص  HPJهــم
متحدمنــودن زنــان اســت ،مــا حتــم داریــم کــه بــا
ایجــاد همبســتگی خواهیــم توانســت پایــان ذهنیــت
ضــدزن رژیــم را رقــم بزنیــم .در صــورت اتحــاد
همـهی زنــان ،برنامههــای آمــوزش و عضوگیــری هــم
بــا انســجام بهــری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .بســط
و ســازماندهی کمیتههــای دفــاع ذاتــی هــم یکــی از
برنامههــای مشــخص  HPJاســت کــه بــا ارصار بــر
نهادینهکــردن آنهــا تأکیــد میورزیــم.

شکوهحماسهیزن
خواننــدگان عزیــز ،همانطــور کــه مطلعیــد ،زمانیســت کــه انقــاب روژآوای کوردســتان و بهویــژه حضــور مبــارزان
زن در صفــوف انقــاب جلــب توجــه میکنــد .در ایــن مجلــه بــه ایــن موضــوع در زوایــای متفــاوت پرداختــه شــده
اســت .بدیــن منظــور مصاحب ـهای بــا فرمانــده YPJســوزدار دِ یــرک انجــام شــده کــه بیشــتر بــه تشــریح وظایــف
مبــارزان زن در صفــوف انقــاب ،وضعیــت عینــی کــه در آن بــه ســر میبرنــد و همچنیــن نحــوی مشارکتشــان در
صــف مبــارزات مســلحانه و ایدئولوژیکیســت پرداختــه شــده اســت .امیــد م ـیرود کــه ایــن مصاحبــه هرچنــد انــدک
هــم ،مقبــول واقــع گــردد.

میتوانیــد در رابطــه بــا رشایطــی کــه اتحادیــه مدافــع
زنــانYPJدر آن متولــد شــد یــک توضیــح کوتــاه
داشــته باشــید؟
بیــش از ســه ســال اســت کــه در روژآوای وطــن یــک
مقاومــت همهجانبــه انجــام میگیــرد .زنــان و مــردان
مبــارز کــورد در ایــن خط ـهی کوردســتان حامس ـههای
تاریخــی و از یادنرفتنــی خلــق کردنــد .مقاومــت
مبارزانــی چــون آریــن میــرکان ،ژیــان ماکــو و دســتینا
باشــور هــزاران شــهید قهرمــان دیگــر منونههایــی از
ایــن داســتان تاریخــی هســتند .خطمشــی هــوال آریــن
بــه خطمشــی زنــان روژآوا و کوردســتان مبــدل گردیــد.

ایــن خــط در مقابــل خطـی اســت کــه فرهنــگ جاریــه
و کنیــز را توســط داعــش گســرش میدهــد .ژیــان
ماکــو هــم یکــی از آن قهرمانانــی بــود کــه بــه منایندگی
از زنــان روژهــات کوردســتان در جنــگ کوبانــی
مشــارکت جســت .او بــا ارصار خــود بــه جبهــه رفــت.
تــا آخریــن گلولـهاش مبــارزه کــرد و بــه شــهادت رســید.
هــوال دســتینا نیــز یکــی دیگــر از حامســهآفرینان
جنــگ کوبانــی و اهــل جنــوب کوردســتان بــود.
رضورت ظهــور هــر ســازمان و یــا نهــاد مردمــی
برحســب نیازهــای جامعــه تعییــن میشــود .در اینجــا
فاکتــور اساســی ،خــود جامعــه و نیازهــای اوســت.
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زنــان در ســطوح مختلــف
مدیریتــی و نظامــی مشــارکت
دارنــد .مشــارکتی کامــا داوطلبانــه.
از زنــان عــرب گرفتــه تــا یهــودی،
ســریانی ،مســیحی و کــورد در ایــن
نظــام بــا تشــریک مســاعی شــرکت
میکننــد .همــهی زنــان عــاوه
بــر کومیــن ویــژه جامعــهی خــود
در کومیــن مشــترک نیــز عضــو
هســتند .مســائل خــود را بایکدیگــر
در میــان گذاشــته و بــا مطــرح کردن
آن در مجلــس و کومینهــای ویــژه
و مشــترک بــه راهحــل میرســند.
هیــچ زنــی تنهــا نیســت و نبایــد
خــود را بیدفــاع و تنهــا احســاس
کنــد .نهــاد و مراکز بســیار تأســیس
شــدهاند کــه بــه مســئله رســیدگی
کننــد .اراده و نیــروی خــود زنــان
نیــز از ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت
اســت .در ایــن مراکــز بــه زنــان
یــاد داده میشــود کــه چگونــه
از حقوقشــان محافظــت کننــد.
در صورتــی کــه تنهــا بودنــد و
احســاس خطــر کردنــد چــه اقدامــی
انجــام دهنــد.
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واقعیــت ایــن اســت کــه منیتــوان رشایــط و فرصتــی
کــه ایــن امــکان را فراهــم میســازد تــا ظهــور کنــد
و بــه پایــگاه اجتامعــی دســت یابــد را هــم نادیــده
گرفــت .یــگان دفاع از زنان YPJدر ســال  2011تأســیس
شــد و بهعنــوان یــک ســازمان خودویــژه در صفــوف
مبــارزات یــگان دفــاع از خلقYPGبــه نحــو بســیار
فعالــی جــای گرفــت .مبــارزان YPJهمــواره دوشــادوش
همرزمــان YPGدر چارچــوب اسـراتژی دفــاع مــروع
بــه مقاومــت پرداختــه و دســتاوردهای گرانبهایــی تــا
بــه امــروز کســب کردهانــد .اگــر نگاهــی بــه کارنامـهی
YPJبیافکنیــد ،میبینیــد کــه علیرغــم جــوانبــودن
نیروهــا امــا توانســت بســیار زود تجربــه و دســتاورد
کســب منایــد .توانســت در جبهههــای مقــدم مبــارزه
علیــه ذهنیــت مردســاالر و زنســتیزی کــه تحــت نــام
داعــش بــه قتلعــام و نسلکشــی میپــردازد هــم
در باشــور(جنوب) و هــم روژآوای کوردســتان در
ســنگرها جــای گرفتنــد و رضبــات ســنگینی بــه آنهــا
وارد ســاختند .فــداکاری و ازخودگذشــتگی زنــان YPJ
توانســت تابلــوی ســیاه ترســیم شــده توســط ذهنیتــی
کــه بــر مبنــای نفــی و انــکار زنــان در همـهی امــور در
اذهــان انســانهای خاورمیان ـهای و جهــان شــکلگرفته
بــود ،را بشــکند .گریالهــای زن نشــان دادنــد کــه زنــان
کــورد نــه تنهــا کَــر و الل نیســتند بلکــه هوشــیارتر
و آگاهتــر و ســازماندهیتر از همــهی جنبشهایــی
هســتند کــه ادعــای دفــاع از حقــوق بــر و زنــان را
دارنــد .ایــن ســخن کــه میگویــد «انقــاب روژآوار
انقــاب زنــان اســت» کامــا بجاســت .زنــان کــورد بیــش
از هــر کســی خــاء و یــا فقــدان آزادی را حــس کردنــد
و بـرای دســت یافــن بــه آن نیــز بیــش از هــر قــری از
خــود مایــه گذاشــتند.
YPJدر رشایطــی متولــد شــد کــه ذهنیــت مردســاالر و
اســتعامرگر بــا متــام نیــروی خــود بــر ارزشهــای خلــق
کــورد و زنــان خاورمیانــهای میتازیــد .ایــن ذهنیــت
تحــت نــام داعــش و یــا هــر نــام دیگــری ،سیاســت بــه
بردگیکشــاندن زنــان را بــه نحــو بســیار بیپروایــی
پیــاده میکــرد .روشهایــی چــون تجــاوز ،شــکنجه،

ربــودن ،ازدواج اجبــاری تحــت نــام نــکاح جهــادی و...
را بــه کار میبندنــد تــا بدیــن شــکل اراده و حیثیــت
زنــان را لگدمــال کننــد .امــا ظهــور YPJرضبــهی
محکمــی بــود بــر همیــن ذهنیتــی کــه رصفــا زنــان را
ب ـرای آســایش و ارضــاء نیازهــای خــود میخواهنــد و
بــسYPJ .بــه همــهی زنــان ثابــت کــرد کــه اگــر زن
بخواهــد و ب ـ ه خودبــاوری الزم دســت یابــد ،میتوانــد
در مقابــل همـهی دشــمنانش تحــت هــر شــکل و نــام
و نشــانی کــه باشــند بــه مقابلــه برخیــزدYPJ .ایــن
پیــام را بــه زنــان داد کــه «زن نبایــد برتســد و میــدان
را خالــی کنــد .نبایــد اعتــادش را بــه خــود از دســت
بدهــد و بــه ســایرین تکیــه کنــد .بایــد یــاد بگیــرد
در هــر صــورت و تحــت هــر رشایطــی روی پاهــای
خــودش بایســتد ».حــاال هــم اگــر نگاهــی بــه هم ـهی
نهادهــای روژآوا بیندازیــم میبینیــم کــه مشــارکت
زنــان بــه بیــش  85درصــد میرســد.
آیــا YPJهــم از لحــاظ نظامــی و هــم از لحــاظ
ســازمانی از تجــارب جنبــش و یــا نهادهــای زنــان قبــل
از خــود در کوردســتان میراثــی بــرده اســت؟
البتــهYPJ .یــک روزه متولــد نشــد .بلکــه از تجــارب
و دســتاوردهای ارزنــدهای کــه  YJA-STARدر طــی
مبــارزات خــود کســب کــرده بــود ،بهرهمنــد شــد.
همچنیــن از لحــاظ آمــوزش نظامــی و تاکتیکهــای
جنگــی و آموزشهــای تئوریــک و ایدئولوژیــک و بــکار
گرفــن اندوختههــای  YJA-STARرا بـرای خــود اســاس
گرفــت .شــهید "آریــن میــرکان" نیــز ادامــه دهنــدهی
خطمشــی قهرمانانــی همچــون "زیــان و بریتــان"
اســت کــه از شــهیدان  YJA-STARهســتند .شــاید
هــر یــک از ایــن شــهیدان در زمــان و مکانهــای
متفــاوت مبــارزه کــرده و خــط مقاومــت زن کــورد
را زنــده نگــه داشــته و برجســته منودهانــد امــا ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه در مبارزههــا ،گسســن صــورت
گرفتهانــد .بــه نظــر مــن نیــروی مدافــع زنــان  HPJدر
رشق کوردســتان هــم میتوانــد از دســتاورد و تجــارب
 YPJدر روژهــات کوردســتان اســتفاده بســیاری بــرد.
امــروز گریالهایــی چــون "ژیــان ماکــو" در روژآوای

کوردســتان قهرمانانــه در مقابــل گلولههــای دشــمن
خونخــواری چــون داعــش ســینه ســپر میکننــد و
یقینــا فــردا هــان حامســه را یــک زن فدایــی روژآوایــی
در روژهــات کوردســتان خلــق میکنــد .همــهی مــا
اگــر بــر مبنــای دســتاوردهای مبارزاتــی یکدیگــر گام
برداریــم حتــم دارم کــه در گامهــای خــود کمــر دچــار
اشــتباه شــویم .شــاید زنــان هــر یــک از بخشهــای
کوردســتان دارای ویژگیهــای مختــص بــه خــود باشــند
و یــا در رشایــط متفاوتــی بــه رس برنــد امــا از یــاد
نربیــم کــه دارای نــکات مشــرک بســیاری نیــز هســتند.
همیــن نــکات مشــرک هســتند کــه شــهید"ژیان ماکــو"
را بــه کوبانــی و شــهید "دجلــه عفریــن" را بــه اورمیــه
میکشــاند.
از  HPJگفتیــد میتوانیــد در ایــن مــورد بیشــر
توضیــح دهیــد.
بایــد بــا نگاهــی کامــا اســراتژیک بــه فعالیتهــای
ه.پ.ژ بنگریــم .ببینیــد اینجــا جــا دارد کــه بــه آن
تراژدیهایــی کــه در شــنگال روی دادنــد نگاهــی
عمیقتــر داشــته باشــیم .زنــان آنجــا کامــا بیدفــاع
ماندنــد .پــدران قــادر نشــده بودنــد کــه از دخرتانشــان
محافظــت کننــد .زنــان شــنگالی نیــز از هیچگونــه
آموزشــی برخــودار نبودنــد کــه بتواننــد در مقابــل ایــن
حمــات از خودشــان دفــاع کننــد .زنــان بایــد از ایــن
واقعــه تلــخ درسهــای بســیاری کســب کننــد .زنــان
بایــد بداننــد کــه خودشــان صاحــب خــود هســتند و اگر
آمــوزش الزم را ببیننــد ،آمادگــی الزم را پیــدا خواهنــد
کــرد تــابتواننــد از خودشــان دفــاع کننــد .نباید وابســته
و ضمیم ـهی اشــخاص و یــا گروههــا باشــند .اگــر یــک
زن بــه تنهایــی در یــک مــکان پــر از دشــمن هــم مبانــد
بایــد بدانــد کــه چگونــه از خــود دفــاع کنــد .بنابرایــن
بایــد از هــر لحــاظ آموزشــی کامــل ببینــد HPJ .هــم،
بــرای زنــان روژهــات کوردســتان نقشــی اینچنیــن را
ایفــا میکنــد کــه بایــد زنــان روژهــات کوردســتان را
از همــه لحــاظ ب ـرای مقابلــه و مدافعــه آمــاده کنــد.
بایــد بــه ایــن فعالیــت اهمیــت شــایانی بدهــد .رشایــط
روژهــات کوردســتان بــه مراتــب بهــر از روژآوای

کوردســتان اســت .تجــارب جنــگ مســلحانه زنــان در
تاریــخ ایــن خطــه و مســاعد بــودن جغرافیــا میتوانــد
رونــد پیرشفــت را رسعــت بخشــد.
آیــا YPJرصفــا بهعنــوان یــک ســازمان نظامــی اســت
و یــا کادرهایــش در حوزههــای دیگــر نیــز مشــارکت
دارنــد؟
ببینیــد مــا از دو نــوع دفــاع بحــث بــه میــان میآوریــم.
یکــی فیزیکــی یعنــی دفــاع مــروع ،دومــی دفــاع
ذاتــی کــه بــا کســب دانــش و شــناخت از خــود و
جامعــه و گیتــی میــر میشــود .اگــر در جامعــهای
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دفــاع ذاتــی توســعه نیابــد تأســیس ارتشهــای بســیار
پیرشفتــه هــم منیتوانــد جوابگــو باشــد .اگــر خلقــی
نتوانــد از فرهنــگ و زبــان و تاریــخ خــود صیانــت
بــه عمــل آورد تأســیس ارتــش و نیــروی نظامــی هــم
تغییــری در محتــوای آن ایجــاد منیکنــد .یــک خلــق
هنگامــی میتوانــد پویایــی خــود را حفــظ کنــد کــه
از ارزشهایــش آگاه باشــد و بدانــد چگونــه از آنــان
دفــاع کنــد .تأســیس نیــروی دفــاع مســلحانه یــک پایــه
اســت امــا همــه چیــز نیســتYPJ .هــم بــه کســب
آگاهــی در رابطــه بــا همــهی امــور اهتــام شــایانی
میدهــد .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اگــر نیــروی
دفــاع مســلحانه وجــود داشــته باشــد زنــان مــورد
خشــونت قــرار منیگیرنــد .بهعنــوان مثــال در ایــران
جنــگ هــم نیســت امــا همــه روزه شــاهد قتلعــام
زنــان توســط نظــام هســتیم .بــه قتـ ل رســاندن "ریحانــه
جبــاری" نیــز یکــی از ایــن منونههاســت .بنابرایــن
دفــاع ذاتــی بســیار مهــم اســت .تأســیس یــک واحــد
نظامــی راحتتــر از یــک نهــاد آموزشــی و یــا سیاســی
و فرهنگــی اســت .بــدون شــک تغییــر ذهنیــت و
کســب آگاهــی و دانــش ب ـرای زنــان ب ـه مراتــب بهــر
و بــا اهمیتتــر از اســلحه بــهکار بــردن اســت .اگــر
زنــی بتوانــد از نیــروی ذاتــی و فکــری خــود بـه خوبــی
اســتفاده کنــد میتوانــد بــه شــیوههای گوناگــون
جهــت مقابلــه بــا نظــام مردســاالر مبــارزه منایــد .تاکیــد
میکنــم کــه اســلحه بخــش کوچــک امــا کاملکننــدهی
ایــن مبــارزه اســت .بــرای همــهی اینهــا الزامیســت
کــه نظــام اجتامعــی یــا ســازماندهی جامعــه نیرومنــد
باشــد .بایــد نظــام آموزشــی هــم منظــم و نیرومنــد
باشــد .خاطرنشــان میکنــم آمــوزش نظامــی مســلحانه
ب ـرای هم ـهی زنــان الزامــی و حیاتــی اســت.
بــه نظــر شــا مبارزاتــی کــه YPJانجــام داد بــرای
جنبــش زنــان دارای چــه دســتاورد و تجاربــی اســت؟
امــروز YPJرصفــاً یــک واحــد ویــژه و محــدود بــه
روژآوا (غــرب) کوردســتان نیســت .زنــان مبــارز YPJ
بــا تجاربــی کــه در میــدان جنــگ کســب کردهانــد
قادرنــد در صــورت هرگونــه خطــری کــه ســایر زنــان

در خاورمیانــه را تهدیــد کنــد وارد میــدان عمــل شــده
و اقــدام مناینــد .ایــن تجــارب و دســتاوردها کــم
اهمیــت و یــا بــیارزش نیســتند .زنــان خاورمیانــهای
بایــد بداننــد کــه دیگــر بیدفــاع نیســتند و نیرویــی
وجــود دارد کــه از آنهــا حفاظــت کنــد .زنــان مبــارز
YPJحارضنــد تجــارب خــود را بــا هــر زنــی در میــان
بگذارنــد .زنــان YPJخــود را مجــزا از جنبــش زنــان
منیبیننــد و جهــت ارتقــاء مبــارزات آن نیــز از هیــچ
تالشــی دریــغ نورزیدهانــد .بــه نظــر مــن همیــن
مقاومــت زنــان YPJخــود صیانــت از دســتاوردهای
جنبــش زنــان اســت.
از رســانهها بســیار راجــع بــه تغییراتــی کــه در روژآوا
ایجــاد شــدهاند ،میشــنویم آیــا شــا میتوانیــد در
مــورد آن تغییـرات توضیــح دهیــد؟
البتــه .اکنــون در روژآوای کوردســتان ،زنــان 30
مؤسسـه ،خانههــای زنــان و ســازمان مختــص بــه خــود
دارنــد .ایــن خانههــا بــرای آمــوزش و دفــاع از زنــان
تأســیس شــدهاند و بــه مســائل و مشــکالت متفاوتــی
کــه زنــان را در تنــگا قــرار میدهنــد ،رســیدگی
میکننــد .در روژآوای کوردســتان قوانینــی وضــع
شــدهاند کــه جایــی بــرای تبعیــض قائــل نیســتند.
هیــچ مــردی تحــت هیــچ رشایطــی منیتوانــد حــق و
حقــوق همــر و فرزندانــش را پایــال کنــد .قانــون بــه
او اجــازه منیدهــد کــه دو و یــا چنــد همــر اختیــار
کنــد .اگــر زنــی نتوانــد بــا مــردی زندگــی را ادامــه دهــد
دادگاه منیتوانــد وی را وادار بــه ادامــهدادن بــا مــردی
کنــد کــه هیــچ عالق ـهای بــه او نــدارد .ازدواج اجبــاری
تحــت هیــچ رشایطــی قابــل قبــول نیســت .ســن ازدواج
بــرای دخــران باالتــر از  18ســال (البتــه بــا رضایــت
دخــر) اســت .هنگامــی کــه زن و مــردی از هــم طــاق
گرفتنــد اگــر فرزنــدی داشــته باشــند آن فرزنــد تــا 15
ســالگی بــا مــادرش و بعــد از آن نیــز اختیــار بــا خــود
فرزنــد اســت کــه بــا کدامیــک از والدینــش زندگــی
کنــد .البتــه هنگامــی کــه فرزنــد نــزد مــادر هــم هســت
پــدر نیــز از لحــاظ مــادی و معنــوی بــه آنهــا یــاری
میرســاند .می ـراث هــم بــه نحــو مســاوی بیــن زن و

مــرد یــا دخــر و پــر تقســیم میشــود .در چارچــوب
نظــام دموکراتیکــی کــه در روژآوا نهادینــه شــده کســی
منیتوانــد بــه حقــوق کــس دیگــر تعــرض کنــد .یــا بــه
ارزشهــای اشــخاص و جامعــهای بیاحرتامــی منایــد.
زنــان در ســطوح مختلــف مدیریتــی و نظامــی
مشــارکت دارنــد .مشــارکتی کامــا داوطلبانــه .از زنــان
عــرب گرفتــه تــا یهــودی ،رسیانــی ،مســیحی و کــورد
در ایــن نظــام بــا ترشیــک مســاعی رشکــت میکننــد.
همـهی زنــان عــاوه بــر کومیــن ویــژه جامعـهی خــود
در کومیــن مشــرک نیــز عضــو هســتند .مســائل خــود
را بایکدیگــر در میــان گذاشــته و بــا مطــرح کــردن آن
در مجلــس و کومینهــای ویــژه و مشــرک بــه راهحــل
میرســند .هیــچ زنــی تنهــا نیســت و نبایــد خــود را
بیدفــاع و تنهــا احســاس کنــد .نهــاد و مراکــز بســیار
تأســیس شــدهاند کــه بــه مســئله رســیدگی کننــد .اراده
و نیــروی خــود زنــان نیــز از ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت
اســت .در ایــن مراکــز بــه زنــان یــاد داده میشــود کــه
چگونــه از حقوقشــان محافظــت کننــد .در صورتــی
کــه تنهــا بودنــد و احســاس خطــر کردنــد چــه اقدامــی
انجــام دهنــد.
در ایــن مقاومــت اخیــر مبــارزان YPGو  ،YPJهمـهی
نگاههــا بــه ســوی روژآوا و بخصــوص کوبانــی چرخیــد.
زنــان مبــارز کــورد از هــر ســو مــورد حامیــت قــرار
گرفتنــد و بودنــد اشــخاص و یــا ســازمانهایی کــه بــا
زنــان مبــارز کــورد احســاس همســبتگی میکردنــد .در
ایــن صــورت بــه نظــر شــا YPJچقــدر توانســت خــود
را بــه جهــان بشناســاند و بــا دنیــای خــارج و زنــان
دنیــا ارتبــاط برقـرار ســازد؟
البتــه کــه مقاومــت زنــان و مــردان مبــارز کــورد در
روژآوا و بهویــژه کوبانــی مثالزدنــی اســت .امــا چیــز
تــازهای نیســت و مــوردی نیســت کــه نظیــر نداشــته
باشــد .چراکــه االن بیــش از  3ســال اســت کــه ایــن
مقاومــت انجــام میگیــرد .بیــش از  3ســال اســت کــه
روژآوا و دســتاوردهای خلــق کــورد در ایــن خطـه مــورد
تهاجــات داعــش و جبهــه النــرا قــرار میگیرنــد.
مقاومــت کوبانــی مقاومتــی تاریخــی بــود و بــا خل ـق

قهرمانانــی چــون آریــن موجــب شــد کــه ایــن مقاومــت
منادیــن شــود و در تاریــخ ،جــای خــاص خــود را بــاز
کنــد .در واقــع رســانههای جهانــی بــرای بازتــاب
ایــن مقاومــت بســیار دیــر جنبیدنــد .در حالــی کــه
وظیف ـهی آنهــا اطالعرســانی بهموقــع اســت .امــا ایــن
وظیفــه را فــدای منافــع سیاس ـیو ...کردنــد کــه ایــن
نیــز مغایــر بــا معیارهــای روزنامهنــگاری اســت.
بــه نظــر شــا هماکنــون دنیــاYPJ ،را چگونــه
میبینیــد ؟
بــه نظــر مــن YPJبــا مقاومتــی کــه در مقابــل ســپاه
وحشــیانهی داعــش از خــود نشــان داد ثابــت کــرد کــه
بــا خلــق اســت ،در قلــب ایــن جامعــه جــای دارد و
فرزنــد ایــن مــرز و بــوم اســت .نــه YPJو نــه YPG
هرگــز بــه هیــچ کــدام از خلقهــای و ارزشــهای جوامــع
رضر نرســاندند .هنجارهــای جامعــه را زیرپــا نگذاشــته
و بــه حقــوق کســی بیاحرتامــی نکردهانــد .امــروزه
هــم بـرای دفــاع از ارزشهــای جوامــع روژآوا مقاومــت
میکننــد .در ایــن راه بــدون هیــچ تردیــدی از جــان و
زندگــی خــود مایــه میگذارنــد .اوایــل انقــاب روژآوا
برچســبهای زیــادی بــه مبــارزان کــورد زده شــدند.
امــا واقعیــات هرگــز قابــل انــکار نیســتند و کســی
قــادر نیســت بــه مــدت زمــان طوالنــی دروغ بگویــد.
ب ـرای همیــن حــاال رســانههای دنیــا و اف ـراد و جوامــع
بســیاری مجبورنــد کــه ایــن واقعیــات را هــان طــور
کــه هســتند بیننــد .باژگــون و یــا منحــرف نشــان دادن
حقیقــت طوالنــی مــدت امکانپذیــر نخواهــد بــود.
سخن آخر؟
امیــدوارم هــر یــک از مــا زنهــا بــه ایــن واقعیــت
پــی بربیــم کــه میتوانیــم و قادریــم از خودمــان و
ارزشهــای جامعهیمــان صیانــت بــه عمــل آوریــم
بــدون اینکــه از کــس دیگــری توقــع داشــته باشــیم
کــه وظیفــهی دفــاع و محافظــت از مــا را عهــدهدار
شــود .در ایــن برهـهی حســاس بایــد بــه ســازماندهیای
منســجمتر دســت یابیــم و جهــت دفاعــی همهجانبــه
نیــاز بــه آمادگــی و آمــوزش داریــم.
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لحظــه هــم از مبــارزه غافــل منیشــود.
همچنیــن بــاور دارد کــه زندگــی همــهی
مــا بــه هــم گــره خــورده و اگــر یکــی آزاد
باشــد و دیگــری از فقــدان آن رنــج بــرد ،بــه
شــکل واقعـیاش آزادیای در میــان نخواهــد
بــود .آزادی همــهی مــا هنگامــی میــر
خواهــد شــد کــه بــه حقــوق یکدیگــر احـرام
بگذاریــم .ب ـرای باورهــای هــم ارزش قائــل
باشــیم و در وهلــهی نخســت در راســتای
تحقــق زندگــیای آزاد بــه خودســازی
شــخصیتی دســت زده و مراحــل آن را طــی
کنیــم.

بــه نظــر شــا مقولههایــی چــون آزادی؛
هویــت و دفــاع ذاتــی چــه ارتباطــی بــا هــم
دارنــد؟
نــودا تاژدیــن :آزادی یعنــی هویــت و
دفــاع نیــز یعنــی ضامنــت ایــن هــر دو.
بفرمایید خشونت یعنی چه؟
ِ
ستا زاگروس :کین.
دجله فرات :ترس.
فراشین دیانا :حقارت.
گشین بهار :بیمعنایی.
روژوین شلیر :بیمحبتی.
چهارچل :بیاحرتامی.
شاندا
ِ
َوروز منزور :درد.
وقتــی میگوینــد گریــا اولیــن چیــزی کــه
ژاالنه ژونی :خشم.
بــه ذهنتــان خطــور میکنــد چیســت؟
ژیال آویر :خوارشمردن.
روژ اورمیه :فداکاری و تواضع.
تانیا آرِز :جهالت.
آرژین آرارات :نظم و دیسیپلین.
باسیا جیلو :تاریکی و مردساالری.
میتوانیــد از چنــد ویژگــی بــارز گریــا عصیان اورین :صداقت و مهربانی.
تینا داالهو :مبارزه و ایثار.
برایــان بگوییــد؟
دجلــه قندیــل :بــه نظــر مــن گریــا جهــت ارسیــن پاییــز :همفکــری ،همدلــی و
دســتیافنت بــه ایدههــای خــود یــک عشــق.
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زندگــــــی
از دریچهای دیگر

دلوین سارا :تالش و کوشش.
مژدار لَ َوند :شو ِر زندگی.
کازیوه روژهالت :دانش و عمل.
ژیــان مریــوان :ازخودگذشــتگی .امیــد.
آیندهنگــری و انعطافپذیــری.
آریانا آریا :مبارزه و مقاومت.
شام در این مورد چه نظری دارید؟
ویــان تکوشــین :عاصــی اســت و هرگــز در
مقابــل ظلــم و ســتمی ســاکت منیمانــد.
بهــای هــر ثانیــه از زندگیــش را میدانــد و
ســعی میکنــد در ایــن بامعنایــی حضــوری
جــاری داشــته باشــد .از تک ـرار بی ـزار اســت
و همــواره بــه دنبــال تازههاســت .همــواره
بــرای اینکــه خویــش باشــد در تــاش و
مبــارزهای بیوقفــه اســت .بــه انــدازهای
کــه بــه خویشبــودن اهمیــت میدهــد
بــه هــان میــزان نیــز جهــت اشــراکی
زیســن میکوشــد .زندگــی اش ـراکی را مبنــا
میگیــرد و بــر اصــل مکملّبــودن هــم
اهتــام مــیورزد.
آیــا اســحله میتوانــد ضامــن زندگ ـیای آزاد
و عــاری از خشــونت باشــد؟
امــارا برخــودان :تــا حــدودی .آن هــم
بســتگی بــه کســی دارد کــه آن اســلحه را
بــه چــه هدفــی در دســت میگیــرد .زیــرا
اســلحه یــک ابــزار اســت همیــن.
زیــان شورشــگر :چگونــه بکاربــردن
آن میتوانــد ضامــن باشــد .هســتند
گروههایــی کــه اســلحه در دســت دارنــد

امــا بــه جــای تــاش ب ـرای برق ـراری صلــح و
آرامــش مــدام جنــگ و خشــونت را دامــن
میزننــد .اســلحه بــه خــودی خــود اب ـزاری
ب ـرای کشــن اســت .امــا اگــر ب ـرای دفــاع از
خــود و جامعــه و انســانیت از آن در مقابــل
نیروهایــی کــه بــه ارزشهایــت چشــم طمــع
دارنــد بکارگیــری آن مــروع اســت.
گریــا چگونــه بــه زندگــی و جنــگ نــگاه
میکنــد و یــا چــه ارتباطــی بینشــان
میبینــد ؟
یلــدا چــاالک :زندگــی فاقــد مبــارزه فاقــد
رنــگ ومعناســت .زندگــی بــا مبــارزه زیبــا
میشــود ایــن یــک قانــون طبیعــی اســت
کــه همــواره همــهی موجــودات بــرای
تــداوم بخشــیدن بــه بــودن خــود در حــال
مبارزهانــد.
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بخشی از منت وصیت نامه صوتی «ریحانه جباری»
شــعله جــان ،امــروز فهمیــدم کــه چــه اتفاقــی
افتــاده؛ فهمیــدم حــاال دیگــر در نوبــت اجــرای
حکــم قصــاص قرارگرفتــهام .از تــو گلــه دارم کــه
چــرا خــودت بــه مــن نگفتــی کــه بــه آخریــن
صفحــه کتــاب زندگــیام رســیدهام .بــه نظــر تــو
ایــن حــق مــن نبــود کــه بدانــم؟! تــو کــه میدانــی
چقــدر از غمگیــن بودنــت رشم زدهام ،چـرا فرصــت
عذرخواهــی و یــا بوســیدن دســت خــودت و بابــا را
برایــم کوتاهتــر کــردی؟!
دنیــا بــه مــن اجــازه نــوزده ســال زندگــی را داد ،آن
شــب شــوم میبایــد مــن کشــته میشــدم ،جســدم
در گوشــهای از شــهر میافتــاد و بعــد از چنــد
روز نگرانــی ،پلیــس شــا را ب ـرای شناســاییام بــه
پزشــکی قانونــی میبــرد و تــازه آنجــا میفهمیدیــد
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کــه بــه مــن تجــاوز هــم شــده!
قاتــل هرگــز پیــدا منیشــد زیـرا مــا زر و زور آنهــا
را نداریــم و همــهی شــا رنجــور و رشمزده بــه
زندگیتــان ادامــه میدادیــد ،چنــد مــاه یــا چنــد
ســال بعــد هــم دق میکردیــد و متــام!
امــا بــا آن رضبــه لعنتــی ،قصــه عــوض شــد ،جســدم
نــه در بیابانهــا ،کــه در گــور زنــدان «اویــن» و
بندهــای بــاال و پاییــن و انفـرادی و حــاال در زنــدان
گــور ماننــد شــهر ری رســیده اســت .امــا تســلیم
رسنوشــت بــاش و هرگــز گالیــه نکــن!
تــو بهــر از مــن میدانــی ،مــرگ پایــان زندگــی
نیســت! تــو یــادم دادی هــر انســانی بــه دنیــا
میآیــد تــا تجربــهای کســب کنــد و درســی یــاد
بگیــرد و بــا هــر تولــد ،رســالتی بــر دوش انســان
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صفحهیتو

گذاشــته میشــود .مــن یــاد گرفتــم کــه گاهــی بایــد
جنگیــد.
یــادت هســت داســتان نیچــه فیلســوف را برایــان
میگفتــی کــه بــه مــرد گاریچــی کــه بــه اســبش
شــاق مـیزد ،اعـراض کــرد و صاحــب اســب ،شــاق
را بــه رس و صــورت نیچــه کوبیــد و در نهایــت بــه
مــرد ســنجابی .تــو میگفتــی ،او بــه همــه یــاد داد
کــه در راه خلــق یــک ارزش بایــد ایســتاد ،حتــی
اگــر مبیــری! تــو بــه مــا یــاد دادی کــه در گیــرودار
مدرســه ،دعواهــا و چقولیهــای کودکانــه بایــد
خانــم بــود .یــادت هســت چقــدر روی رفتــار مــا
تأکیــد داشــتی؟! تجرب ـهات غلــط بــود!
وقتــی بــه حادثــه پــرت شــدم ،آموزشــم کمکــی
بــه مــن نکــرد .رفتــار آرامــم در دادگاه مــرا بــه
خونــردی در قتــل و جنایتــکار بیرحــم بــودن
متهــم کــرد .اشــک نریختــم ،التــاس نکــردم و
کولــیوار هــوار نــزدم .چــون بــه حامیــت قانــون
اطمینــان داشــتم ،امــا متهــم شــدم بــه بیتفاوتــی
در برابــر جنایــت.
میبینــی! مــن کــه حتــی پشــهها را منیکشــتم و
سوســک را بــا شــاخکش بیــرون میانداختــم ،شــدم
جانــی ،آن هــم بــا قصــد قبلــی! رفتــارم بــا حیوانــات
متایــل بــه پــر بــودن تعبیــر شــد و قاضــی حتــی
بــه خــودش زحمــت نــداد کــه توجــه کنــد هنــگام
حادثــه ناخنهایــم بلنــد و ســوهان کشــیده بــود و
بیتوجــه بــه ایــن گفــت کــه مــن بوکــر بــودهام!
چــه خــوش خیــال بودیــم کــه از قضــات توقــع عــدل
و داد داشــتیم .او هرگــز از خــود نپرســید کــه آیــا
دســتهایم ضامنــت ورزشــکاران بــه خصوص ورزشــی
مثــل بوکــس را هرگــز میتوانــد داشــته باشــد .در
ایــن کشــور کــه تــو عشــقش را در دمل کاشــتی ،هیــچ
کــس م ـرا نخواســت و هیــچ کــس حامیتــم نکــرد،
وقتــی زیــر رضبههــای بازجــو فریــاد مــیزدم و

رکیکتریــن الفــاظ را میشــنیدم .وقتــی آخریــن
نشــانهی زیبایــی را از خــودم دور کــردم و موهایــم
را تراشــیدم ،جایــزه گرفتــم ...یــازده روز انف ـرادی!
شــعله جــان ...گریــه نکــن بــه خاطــر چیزهایــی کــه
از مــن میشــنوی! مــن هــان روزهــای اول در
ادارهی آگاهــی ،وقتــی پیــر دخــری بــه اســم مأمــور
آگاهــی از خجالــت ناخنهایــم درآمــد ،فهمیــدم
زیبایــی چیــزی نیســت کــه مطلــوب ایــن دوره
باشــد ،زیبایــی ظاهــر ،زیبایــی افــکار و آرزوهــا،
زیبــای خــط ،زیبایــی چشــم و بینــش و حتــی داشــن
صدایــی خــوش.
مــادر عزیــزم ،جهانبینــی مــن عــوض شــده و تــو
مســئولش نیســتی .حرفهایــم متامــی نــدارد و همــه
را بــه کســانی دادهام تــا اگــر زمانــی دور از چشــم
تــو و بیخــر اعدامــم کردنــد ،بــه تــو برســانند .مــن
کاغــذ فراوانــی برایــت بــه ارث گذاشــتهام .امــا قبــل
از مــرگ چیــزی میخواهــم کــه تــو بایــد بــا متــام
تــوان از هــر راهــی کــه میتوانــی بــرآورده ســازی.
در واقــع ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه از ایــن دنیــا،
کشــور و از تــو میخواهــم .میدانــم بـرای ایــن کار
نیــاز بــه زمــان داری ،بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از
وصیــت نام ـهام را زودتــر بــه تــو میگویــم.
تــو را بــه خــدا اشــک نریــز و گــوش کــن! از تــو
میخواهــم بــه دادگاه بــروی و تقاضایــم را بگویــی.
از داخــل زنــدان امــکان نوشــن چنیــن نامــهای را
کــه بــه تأییــد رئیــس زنــدان برســد ،نــدارم و تــو
بایــد یــک بــار دیگــر برایــم عــذاب بکشــی .ایــن
تنهــا چیــزی اســت کــه اگــر برایــش التــاس کنــی
ناراحتــم منیکنــد ،هرچنــد بارهــا بــه تــو گفتــهام
بــرای نجاتــم از اعــدام التــاس نکــن.
کــه تــو بایــد بــا متــام تــوان از هــر راهــی کــه
میتوانــی بــرآورده ســازی .در واقــع ایــن تنهــا
چیــزی اســت کــه از ایــن دنیــا ،کشــور و از تــو
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کــه تــو بایــد بــا متــام تــوان از هــر راهــی کــه
میتوانــی بــرآورده ســازی .در واقــع ایــن تنهــا
چیــزی اســت کــه از ایــن دنیــا ،کشــور و از تــو
میخواهــم .میدانــم بــرای ایــن کار نیــاز بــه
زمــان داری ،بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از وصیــت
نامــهام را زودتــر بــه تــو میگویــم.
تــو را بــه خــدا اشــک نریــز و گــوش کــن! از تــو
میخواهــم بــه دادگاه بــروی و تقاضایــم را بگویــی.
از داخــل زنــدان امــکان نوشــن چنیــن نامــهای را
کــه بــه تأییــد رئیــس زنــدان برســد ،نــدارم و تــو
بایــد یــک بــار دیگــر برایــم عــذاب بکشــی .ایــن
تنهــا چیــزی اســت کــه اگــر برایــش التــاس کنــی
ناراحتــم منیکنــد ،هرچنــد بارهــا بــه تــو گفتــهام
ب ـرای نجاتــم از اعــدام التــاس نکــن.
مهربــان مــادرم ،شــعله جانــم ،عزیزتــر از جانــم،
منیخواهــم زیرخــاک بپوســم .منیخواهــم چشــم
یــا قلــب جوانــم خــاک شــود .التــاس کــن کــه
ترتیبــی داده شــود کــه بــه محــض دار زدنــم ،قلــب،
کلیــه ،چشــم ،کبــد ،اســتخوانها و هرچــه کــه
قابــل پیونــد زدن اســت ،از بدنــم جــدا و بــه کســی
کــه نیــاز دارد هدیــه شــود .منیخواهــم گیرنــده
عضــو ،نامــم را بدانــد ،گلــی برایــم بخــرد یــا حتــی
فاتحـهای برایــم بخوانــد .از صمیــم قلــب میگویــم
منیخواهــم قــری داشــته باشــم کــه تــو خاکســر
نشــینش باشــی.
منیخواهــم ســیاه پوشــم شــوی .همــه تالشــت
را بکــن تــا فرامــوش کنــی روزهــای ســخت را.
مــرا بــه دســت بــاد بســپار .دنیــا مــرا دوســت
نداشــت ،رسنوشــت مـرا منیخواســت و اکنــون مــن
تســلیم محضــم و بــا آغــوش بــاز از مــرگ اســتقبال
میکنــم .چــرا کــه در دادگاه خداونــد ،ایــن منــم
کــه متهــم میکنم«مأموریــن آگاهــی» را ،متهــم
میکنــم «بازپــرس شــاملو» را ،متهــم میکنــم

«قاضــی تردســت» و «قضــات دیــوان عالــی کشــور»
را ،کســانی کــه بیدریــغ «کتکــم» زدنــد و در آزار
فروگــذار نکردنــد .مــن در دادگاه خالــق هســتی
متهــم میکنــم «دکــر رسبنــدی» را ،متهــم میکنــم
«قاســم شــعبانی» را و متــام کســانی را کــه بیتوجــه
یــا بــه دروغ یــا از روی تــرس حــق مـرا ناحــق کردند
و توجــه نکردنــد کــه گاهــی آنچــه واقعیــت بــه
نظــر میرســد ،بــا حقیقــت متفــاوت اســت.
شــعله دل نازکــم ،در جهــان دیگــر ،در رسای باقــی،
مــن و تــو شــاکی هســتیم و دیگـران متهــم .تــا خــدا
چــه خواهــد .دمل میخواهــد در آغوشــت باشــم تــا
مبیرم...

 73ش
زاننرق

«قــدر اورتاکایــا» یــک دخــر جــوان کــورد اهــل باکور(شامل)کوردســتان بــود کــه هنــگام رفــن بــه جنــگ علیــه
داعــش بــه طــرف کوبانــی بــه دســت نظامیــان تــرک بیــن مــرز شــال و غــرب کوردســتان مــورد ســوءقصد ق ـرار
گرفــت و شــهید شــد .وی عضــو انســیاتیو حــزب جوامــع آزاد و دانشــجوی دانشــگاه مرمــره اســتانبول بــود .قــدر
اورتاکایــا قبــل از اینکــه بــه کوبانــی بــرود نامـهای بـرای خانــوادهاش نوشــته بــود کــه همـهی خواننــدگان گرامــی
مجل ـهی «زنــان رشق» را بــه خوانــدن مــن ترجمــه شــدهی آن دعــوت میکنیــم.
خانواده عزیز و گرامی من
هنگامــی کــه شــا نام ـهام را میخوانیــد مــن در کوبانــی هســتم .ایــن مبــارزه تنهــا مبــارزهی مــردم کوبانــی
نیســت بلکــه مــال همـهی ماســت .مــن ،هــم بـرای خانــوادهام -کــه از آن بســیار روحیــه و نیــرو کســب میکنــم-
و بـرای متــام انســانیت بــه ایــن جنــگ مـیروم .اگــر مــا ایــن جنــگ را بهعنــوان جنــگ خــود نبینیــم ،فــردا هنگامــی
کــه خانـهی مــا نیــز زیــر مببــاران قـرار گرفــت ،تنهــا خواهیــم مانــد .ایــن خلــق ســتمدیده اســت کــه در ایــن جنــگ
پیــروز میــدان خواهــد بــود .بــا رشکــت در ایــن جنــگ و مقاومــت بــی نظیــر ،مطمــن هســتم کــه بهرتیــن کاری
اســت کــه اکنــون انجــام میدهــم کــه هــم بـرای خانــواده و هــم بـرای انســانیت مفیــد واقــع خواهــد شــد .شــاید
از دســت مــن ناراحــت شــوید ،امــا دیــر یــا زود بــه محــق بــودن مــن پــی خواهیــد بــرد.
میخواهــم همــهی انســانها آزاد و برابــر باشــند .منیخواهــم کســی بــرای تهیــه یــک لقمــه نــان و یــا
پیداکــردن یــک رسپنــاه امــن بیخانــه و کاشــانه مبانــد و یــا وادار بــه تــرک وطــن و زادگاه خــود شــود .اگــر
منیخواهیــم چنیــن اتفاقــی بیفتــد بایــد بجنگیــم و ســطح مبــارزات خــود را ارتقــاء دهیــم .هنگامــی کــه ایــن
جنــگ بــه امتــام رســید و کوبانــی پیــروز شــد مــن بــه خانــه برمیگــردم .هنگامــی کــه رفقــای مــن نیــز بــه خانــه
آمدنــد بــا مهربانــی بــا آنهــا رفتــار کنیــد .بــه دنبــال مــن نگردیــد .زیـرا ممکــن نیســت کــه مـرا بیابیــد .اگــر بـرای
مــن اتفاقــی بیفتــد شــا از آن خــردار میشــوید .ب ـرای همیــن اســت کــه برایتــان نامــه مینویســم.
اگــر میخواهیــد بــرای مــن کاری انجــام دهیــد از مبــارزهام صیانــت بــه عمــل آوریــد .ســالها در مقابــل
عملکردهــای خشــن و ظاملانـهی دولــت تــرک ســاکت و بیموضـع ماندیــد .دولــت تــرک در برابــر کوردهــا از هیــچ
اقــدام وحشــیانهای رصفنظــر نکــرد از ویرانکــردن خانههــا ،مببــاران کــردن و بــه آتشکشــیدن روســتاها گرفتــه تــا
قتلعامهایــی چــون روبوســکی .زمــان آن فرارســیده بگوییم«دیگــر کافیســت ».اگــر نــزد شــا میبــودم همــواره
در راهپیامییهــا رشکــت میکــردم بــه نهادهــای مدنــی میرفتــم و کار و فعالیتهــای دموکراتیــک خــود را
بیوقفــه تــداوم میبخشــیدم .تــا روزی هــم کــه برگــردم امیــدوارم شــا جــای مــن را خالــی نگذاریــد و مبــارزات
مــن را تــداوم بخشــید .همـهی افـراد خانــواده را بــه گرمــی در آغــوش میفشــارم .ســام و درودهــای انقالبیــم را
پذیـرا باشــید.
هم ه شام را دوست دارم .موفق و پیروز باشید.
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قدر اورتاکایا

منبرایدفاعازانسانیتبهجنگ میروم
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هم گان مات و مبهوت هک چگوهن طلوع را از روژئاوای این سرزمین ربآوردی

ببین هک چگوهن رد جای جای این خاک ،خواستند سیاه بنویسند

ببین هک چگوهن دل خاک رتک ربداشته بود از بودنشان
ببین هک نفس اهی هوا هب شماره افتاده بود

حس
و من میشمارم شباهیی را هک لب دوخته و سرگردان رد همدوداه رد رت گاماهیت هستند ات هب روزشان
ویپبندی...

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

پرتره

میرســاند .دوســتان مدرسـهای او از زرنگی
و باهــوش بودنــش ســخن میگفتنــد .بــا
اوجگیــری جنــگ انقالبــی در کوردســتان
و بویــژه روژآوای وطــن در ســال 2007
بــه صفــوف مبــارزات آزادیخواهــی YPJ
میپیونــدد.
آریــن میــرکان مبــارزی فــداکار و
ازخودگذشــته بــود .هامننــد زنــی کــه خــود
را میشناســد و بــه خودبــاوری الزم دســت
یافتــه اســت ،گام برمیداشــت .بــه دلیــل
اینکــه در خانــوادهای مهیندوســت بــزرگ
شــده بــود دارای حــس میهندوســتی
بســیار نیرومنــدی بــود .بــه ارزش و
هنجارهــای اجتامعــی پایبنــد بــود .در
ماههــای اخیــر تهاجــات دشــمنان
کوردســتان فزونــی یافــت و روژآوای
وطــن نقطــهی مترکــز ایــن تهاجــات
شهیدآرینمیرکان بــود .امــا زنــان و مــردان قهرمانــی چــون
آریــن میــرکان بــرای صیانــت از ارزش
و دســتاوردهای روژآوای کوردســتان از
او جانش را به زندگی بخشید
تاریــخ خلــق کورد رسشــار اســت از حامســه هیــچ گونــه تالشــی دریــغ نکردنــد .حتــی
و قهرمانــی .حامســهآفرینی زنــان کــورد فداکــردن جانشــان .ایــن عشــق و ایثــار بــه
هــم همــواره زبانــزد خــاص و عــام بــوده انســانیت بــود کــه موجــب شــد داعشــیان
اســت .همیــن روزهــای اخیــر بــود کــه در اهــداف غیرانســانی خــود نــاکام مباننــد.
بــاری دیگــر دنیــا بــا خــر حامســهی زن کوبانــی ایــن قلعــهی حامســه و صالبــت،
قهرمــان کــوردی لرزیــد کــه بــا فداکــردن بــا مبــارزه و مقاومــت چنیــن کســانی بــود
جــان خــود برگــی دیگــر بــر ایــن تاریــخ کــه ب ـرای دشــمنانش مبــدل بــه گورســتان
افــزود .آری« ،آریــن میــرکان» یکــی دیگــر شــد.
از ایــن حامســهآفرینان اســت .حتــم دارم هنگامــی کــه از همکالســی و همبــازی
کــه هیــچ کلمـهای قــادر بــه توصیــف ایــن کودکــی آریــن میــرکان م .ش .ســؤال
روح و ایــن عشــق و عالقــه بــه زندگــی میکردیــم کــه او چگونــه انســانی بــود؟
نخواهــد بــود .زیــرا مبــارزان و عاشــقان بــا نگاهــی کــه حرستــی بیپایــان در آن
ایــن راه چنــان پایبنــد و از خودگذشــتهاند مــوج مــیزد بــه نقطــهای خیــره شــد
کــه حارضنــد بــرای تحقــق آرمانهــای و از شــور و هیجــان دوران کودکــی و
خلقشــان از جــان خــود مایــه بگذارنــد نوجوانــی وی میگفــت« :بــه دلیــل
در حالیکــه در چنیــن عــری ایــن امــر بــه اینکــه فرزنــد کوچــک خانــواده بــود
بســیار دوســتش میداشــتند .بــا هــر
نــدرت اتفــاق میافتــد.
فرمانــده آریــن میــرکان ســال  1992در کــس رابطــهاش خــوب بــود .یــک بــار
روســتای میــرکان کانتــون عفریــن بــه دنیــا هــم ندیــدم کــه کســی از آریــن برنجــد.
میآیــد .خانــودهی وی مهیندوســتند و حضــورش در مدرســه و دوســت بــودن
بــه همیــن دلیــل نــام شــهید دالرا را بــر بــا وی بــه مــن آرامــش مــیداد .قابــل
وی میگذارنــد .وی مراحــل ابتدایــی و اعتــاد و بســیار خونــرد بــود .بســیاری
راهنامیــی را در روســتای خــود بــه پایــان از دخرتهــای همســن و ســال مــا تحــت
تأثیــر رفتــار وی قــرار میگرفتنــد .هیــچ

وقــت شکســت را منیپذیرفــت .همــواره
تــاش میکــرد کــه در کارهایــش موفــق
و پیــروز باشــد .بــه نظــم و دیســیپلین
اهمیــت خاصــی مــیداد .همیشــه ســعی
میکــرد روی پاهــای خــودش بایســتد
و مســائل و مشــکالتش را حــل کنــد.
دارای اعتامدبهنفســی بســیار قــوی بــود.
رفیقــی خودبــاور بــود .تواناییهایــش
را میشــناخت .اینکــه از پــس چــه کاری
برمیآیــد و از پــس چــه برمنیآیــد ،از
هــم تشــخیص م ـیداد .منیخواســت تهــی
و بیهــدف زندگــی کنــد .تــاش میکــرد
خــودش باشــد .بــه کســی تکیــه نکنــد.
عاشــق زندگــی بــود .زندگ ـیای کــه در آن
کســی برتــر از دیگــری نباشــد؛ طبقــه و
شــکاف بیــن انســانها از میــان بــرود.
وی قبــل از اینکــه بــه صفــوف مبــارزه
بپیونــدد تصمیمــش را مبنــی بــر
ملحقشــدن ،بــا خانــوادهاش در میــان
میگــذارد .آنهــا میگفتنــد آریــن همــواره
ایــن حــرف را تکــرار میکــرد «:تصمیــم
دارم کار بزرگــی انجــام دهــم ».آن موقــع
کســی از ایــن حرفــش رسدرمنــیآورد امــا
امــروز متــام دنیــا باخربســت کــه او کــه بــود
چــه کــرد .او در روز عیــد قربــان 2007
بــه صفــوف انقــاب میپیونــدد و در
عیــد قربــان  2014کــه داعشــیان درصــدد
تســخیر خــاک کوبانــی بودنــد علیــه آنهــا
عمیــات فدایــی انجــام میدهــد.
همرزمــان «آریــن میــرکان» هــم بــر
ایــن باورنــد کــه هــر چــه از رشــادت
و جانفشــانیهای وی بگوینــد هــم
منیتواننــد شــخصیت واال و قهرمــان
وی را توصیــف و تعریــف مناینــد .آریــن
مبــارزی بــه متــام معنــا بــود .در راســتای
تحقــق آزادی و صیانــت از ارزشهــای
خلــق و اجتامعــش حــارض شــد جانــش را
هــم فــدا کنــد .اینهمــه از خودگذشــتگی
تنهــا از کســانی برمیآیــد کــه عاشــق
انســانیت باشــند تــا بــرای آزادی آن
اینچنیــن بیمحابــا جــان ،فــدا کننــد .او
منــرد و منیمیــرد .زیـرا عاشــق زندگــی بــود
و مــرگ را نــه بـرای مــرگ کــه بـرای زندگــی
برگزیــد.

بلندرت از کوه  ،جاری رت از آب و سوزندهرت از آتش این یاد توست هک فریادم میسازد...

انمت را روی ربگاهی بلوط روژآوای این سرزمین نوشتم.

نوشتم ات هم گان بخوانند و بنویسند الفبای زندگی را از نو.

اینک فرزندا ن این سرزمین الفبای زندگیشان را نوع دیگر میآموزند،

هم
الفبایی با آغازی چون آرین ،ربخودان و ات بی پایان جاوید

اکنون دگر ،کودکان این سرزمین نقاشیاهیشان را با لبخندت رد هم میآمیزند...
خاطرهات همیشه جاویدا ن ای شهید.

واران کلهر
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واژهایکهزیستنشالزماستوباید...

رزرین کامنگر
ســالها خوانــدن و نوشــن ،ســالها مدعــی
تهــی بــودن
ســالها منتظــر بــاران بــودن و نرفــن
برپشــت بــام کــه مبــادا کالغــی خــر بــرد کــه
تــو رسبــرآوردی .ســالها کاهــش عمــرت را
جمــع بســتند وســالها خــط کــش و نقالــه
در دســتت دادنــد کــه مبــادا یــک میلــی مــر
فراتــر از مرزهــا رفتــه باشــی .هرچــه کــه بزرگــر
میشــدی ،مرزهــا نیــز بیشــر میشــدند.
دگــر متــام هــم و غمشــان ایــن میشــد کــه
تــو نتوانــی مرزهاشــان را بشــکنی .مغزهــای
منجمــد کــه بــه خیالشــان هیچکــس در هیــچ
کجــای ایــن جهــان منیتوانــد ایــن انجــاد را
بشــکند .ســالها بــود کــه رسمــا رستــارس متامــی
شــعرهایم را فراگرفتــه بــود .ســالها شــعرهای
پــر از بغــض ،انبــوه از فریادهــای بیصــدا،
مملــو از قهرمانهــای خیالــی کــه رسارس
زندگیمــان را فــرا گرفتــه بودنــد .پرســشهای
پــر از تردیــد و بــی پاســخ مانــده ،ذهنــم را
بیشــر بــه خــودش مشــغول میســاخت .تــا
بــه کــی رس در گریبــان مبانیــم؟ پــس چــرا
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کســی ســامامن را نخواهــد گفــت پاســخ و ...
مدتهــا بــود کــه مــن و امثــال ش ـبنامههای
زندگیمــان را بــه خیــال ســپید بــودن بــه روز
میرســاندیم.
و اکنــون کــه ســالها از رسودن آن شــعرها
میگــذرد...
مــن هــان دخــرم کــه از منزلــگاه خورشــید،
فراتــر از متامــی مرزهــا طلــوع را بــا تــو در
روژآوا بــه نظــاره نشســتم .بــا تویــی کــه
نگاههــا را خیــره ســاختی ...و بــار دیگــر
جهــان مــات و مبهــوت از بــرق تیــز چشــانت
کــه میبــرد .خیلــی وقــت بــود گوشهایــم
دلتنــگ شــنیدن داســتانهایی بــود کــه
قهرمانانــش واقعــی باشــند .مدتهــا بــود کــه
تنهــا یــک جملــه را ملکــه ذهنــم ســاخته بودنــد
کــه بـرای قهرمــان شــدن بایــد از هفــت خــوان
عبــور منــود ،یــا ســوپرمن باشــی تــا بتوانــی در
خیالهــا رخنــه منایــی و قهرمــان خیالهــا شــوی.
شــاید هــم بایــد میشــدی فــردی هـزار چهــره،
تــا پاســخی باشــی ب ـرای ایــن ماســک پوشــان
بــه ظاهــر میهــن دوســت .همیــن و بــس!...

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

آزادزیستن

آن قــدر تکــرار منودیــم تــا باورمــان شــود
کــه هفــت خــوان را هــر کــس نتوانــد .متــام
سعیشــان بــر ایــن بــود تــا رنگــی از خودشــان
بگیریــم ،دروغ را مشــق هــر ش ـبمان کردنــد
تــا بــاور کنیــم کــه صداقــت راه را بــه ناکجــا
آبــاد میبــرد .اینجــا مردمــان در ایــن ســو در
کلنجــار بــا هفــت خواننــد و تــو در آن ســو در
ســنگرهای عشــق ،داســتان عدولــه و درویــش
عبــدی را لحظــه بــه لحظــه زنــده میگردانــی
و هــر آنــش را بــه تصویــر میکشــی .تــو فراتــر
از متامــی خوانهــای شــاهنامه راه را پیمــودی.
بــا دلــی تپنــده ،تــا ســکنا گزینــی در رسزمیــن
بلندپــروازان .تــا متــام ســازی متامــی نامتامهــا
را ،تــا بســان عدولــه ،عــروس رسزمینــت
باشــی ...تــا ایــن بــار فرهــاد از بیســتون فریــاد
بــرآورد کــه شــیرین چگونــه بــه پیــکار بــا دیــو
رفتــه و آنجــا فریــاد عشــق رسداده بــود.
ایــن ستودنیســت کــه چگونــه طلوعــت کــوه
یــخ ســلطه و ســتم را آب منــود .قابــل ســتایش
اســت وجــودت اســتقامت بخشــید دل متامــی
آنانــی کــه از تــرس اب ـراز وجــود ،میلرزیدنــد
و مدتهــا بــود کــه خامــوش شــده بودنــد.
میگوینــد تاریــخ تکــرار میگــردد ،ایــن بــار
نویســندهی تاریــخ تــو شــدی تــا قلــم را خــود
در دســت گیــری .تــا بنویســی از رسزمین عشــق
و خــاک و خــون .تــا بنویســی از بــودن ،از درد و
رنــج ،از مبــارزه بـرای رســیدن .از کــورد بــودن.
مــن بــا تــو شــعر آزادی را رسودم .مــن بــا تــو
قهرمــان بــودن را تجربــه کــردم.
و امــروز بــا تــو اســت کــه دلهــا بــا همنوایــی
امیــد بــه تپــش در میآینــد و مــا هــان

دخرتانیــم کــه میجنگیــم تــا بــی پایــان ،تــا
رسزمینمــان چهــرهی عشــق شــود.
امــروز تاریــخ بــا داســتانهای واقعــی و
قهرمانــان اصیلــش رقــم میخــورد .اکنــون
مدتهاســت کــه بتهــای ایــن رسزمیــن بــر
زمیــن افتادهانــد و مــن بــه خــودم میبــامل
کــه تــو چگونــه قیــام منــودی بــرای انقالبــی
شــدن .کــه چگونــه کالمــت ،اندیشــه شــده
اســت .مدتهاســت کــه روژآوا ورد هــر
زبانــی اســت ،مدتهاســت کــه دیگــر ســنگ،
زبــان گشــوده و از مقاومتــت ســخن میگویــد
و از همنشــینیاش بــا گلولــه و فریــاد .از
شــببیداریهایش بــا قهرمانــان ایــن رسزمیــن.
از اینکــه تنهــا آرزویــش ایــن اســت کــه او را
در مشــت بگیرنــد و بــه ســوی خیانــت پرتــاب
کننــد.
تــو فرزنــد ایــن رسزمیــن هســتی ،رسزمیــن
آوازهــای پــر ز درد امــا پــر امیــد .ایــن جــا
کوردســتان اســت و ایــن بــار کاکتوسهــا
ایــن بــار در هــر چهــار ســوی ایــن خــاک،
رسســبزتر و شــادابتر از همیشــه میروینــد
تــا تیغشــان خــاری گــردد در چشــمهایی کــه
ناپــاک مینگرنــد و فــرو رونــد در دســتانی کــه
بــه نشــانهی خیانــت دراز میشــوند.
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ZENANÊ ŞERQ

Kovara Bîrdozî, Siyasî, Civakî û Çandî A KJAR Ê
Cotmeh-Mijdar 2714

zanan.shargh@gmail.com
www.facebook.com/zanane.
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