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رژیــم مســتبد اســامی ایــران بودیــم. اعــدام بی رحامنــه ی »ریحانــه جبــاری« مهــر تأییــدی بــود بــر عملکردهــای خشــن داعــش  در مقابــل زنــان 

و بیانگــر ذهنیــت داعش مآبانــه ی خــود رژیــم. همچنیــن در ایــن ســال الیحــه و مصوبه هــای زیــادی در مجلــس تصویــب شــدند کــه یکــی پــس 

از دیگــری وضعیــت روبــه  وخامــت زنــان را بــه تصویــر می کشــیدند. ایــن لوایــح و قوانیــن بــه متامــی ضدزن انــد، زیــرا در راســتای تخریــب 

جایــگاه زن در جامعــه ی ایــران طرح ریــزی شــده اند. بــه هــر راه و روشــی متوســل می شــوند تــا زنــان هوشــیار و بیــدار ایــران را خانه نشــین 

کننــد. زن در صــورت مطالبــه کم تریــن حقوقــش محکــوم بــه تحمــل زنــدان و شــکنجه و حتــی مــرگ می شــود. یکــی از قربانیــان زن دیگــر 

نیــز غنچــه قوامــی اســت کــه ایــن روزهــا شــاهد انتشــار خربهــای بســیاری در ارتبــاط بــا وی بودیــم. رژیــم، زن بــودن و یــا موجودیــت زن را 

بــرای خــود چــون یــک خطــر و تهدیــد می بینــد. از ایــن جهــت اســت کــه قوانیــن را ســخت تر می کنــد. برنامه هــای بلندمــدت و کوتاه مــدت 

را در دســتور کار خــود می گیــرد، اسیدپاشــی، تجــاوز گروهــی، اغفــال دخــران جــوان بــه دســت باندهــای قاچــاق انســان و ترویــج فحشــا را 

طــرح  ریــزی 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 می بخشــد. خاصــه می تــوان گفــت: ذهنیــت داعش گونــه ی رژیــم ایــران هیــچ تغییــر 

مثبتــی نکــرده و در راســتای تغییــرات بنیادیــن و ســاختارین نیــز گامــی برداشــته نشــده اســت.

ــا اوج گیــری جنــگ در  امــا اگــر نگاهــامن را بــر کوردســتان فوکــوس کنیــم متوجــه رشایــط و تغییراتــی متفاوت تــر خواهیــم بــود. همزمــان ب

کوبانــی و شــنگال و کرکــوک شــاهد خلــق حامســه های کم نظیــری توســط مبــارزان کــورد در ایــن جبهه هــا علیــه داعــش و داعشــیان بودیــم. 

حائــز اهمیــت بــودن ایــن مــورد بــرای مــا موثــق اســت. در گیــرودار و کشــمکش هایی کــه رس نفــت و بــرق و گاز و آب توســط به اصطــاح 

سیاســت مداران خاورمیانــه ای و به اصطــاح خریــداران خارجــی صــورت می گیــرد واقعیــت دیگــری رخ  می منایانــد. واقعیتــی کــه مدعــی ایــن 

امــر اســت: اگــر آزادی نباشــد هیــچ چیــز حتــی موجودیــت مــا فاقــد ضامنــت نخواهــد بــود. آزادی بیمــه زندگــی ماســت. پــس اگــر بــرای از 

دســت نــدادن آزادی و هویــت خــود ارزشــی قائلیــم بایــد دفــاع کنیــم. بایــد باشــیم کــه ادعــای آزادی کنیــم. پــس بایــد دفــاع کنیــم تــا باشــیم. 

ــت خــود را  ــد. تســلیم منی شــوند، هوی ــر و جــوان و زن و مــرد انجــام می دهن ــا پی ــه ت ــه امــروزه مــردم کــورد از کــودک گرفت هــامن کاری ک

انــکار منی کننــد و بــه جــای امن تــری هــم منی گریزنــد. در طــول ایــن ســال ها رژیم هــای مســتبد از ترکیــه گرفتــه تــا ایــران و ســوریه و عــراق 

ــاری  ــوچ اجب ــه ک ــور ب ــه نسل کشــی فرهنگــی متوســل شــدند، مجب ــد، ب ــام فیزیکــی اعــامل کردن ــد. قتل ع ــر رس کوردهــا آوردن ــی ب هــر بای

منودنــد، گرســنه نگــه داشــتند و مانــع ارتقــاء ســطح فکــری و ذهنــی جامعــه ی کــورد شــدند، از هرگونــه امــکان رفاهــی، بهداشــتی، آموزشــی 

و... محــروم نگــه داشــتند، هــزار مانــع تراشــیدند تــا مانــع حضــور فعــال آنهــا در سیاســت شــوند، بــه اســتثامر دسرنج شــان پرداختــه و زادگاه 

و آثــار تاریخــی و باستانی شــان را زیــر خــاک و آب مدفــون کردنــد، کاری کردنــد کــه بــرای تهیــه یــک لقمــه نــان هزاربــار مــرگ را بــه جــان 

بخرنــد، بــه هویــت، فرهنــگ و زبــان خــود بی احرامــی کــرده و زیــر بــاران حقــارت آنــان بنشــینند. بــه قــول رهــرب آپــو: هــر بایــی بــر رسمــان 

آوردنــد.« دیگــر چــه مانــده کــه نکــرده باشــند. امــا حــاال زمانــه تغییــر کــرده و رشایــط فــرق می کنــد. کوردهــا نــه تنهــا مهره هــای ســوخته  و یــا 

کارت »بــرد بــرد، باخــت باخــت« در دســت کســی نیســتند بلکــه خودشــان نتیجــه ی ایــن بــازی را رقــم می زننــد. بــا مقاومــت و ایثارشــان ایــن 

رشایــط را تــا حــدود زیــادی تغییــر دادنــد. ســعی می کننــد بــا عملکــرد، ایــامن و اعتقادشــان نتیجــه را بــه نفــع خلــق منطقــه متــام کننــد. در 

مبحــث ایــران بــه موقعیــت وخیــم  زنــان پرداختیــم امــا در کوردســتان ایــن موقعیــت متفــاوت و البتــه کامــا طبــق خواســته و نیازهــای زنــان 

ــارزات آزادی خواهــی خلــق کــورد نقشــی چشــم گیر و تعیین کننــده  ــان کــورد بیــش از ســه دهــه  اســت کــه در صفــوف مب رشــد می کنــد. زن

ایفــا کرده انــد. قبــل از آن نیــز هرچنــد سازماندهی شــده  نباشــد هــم زنــان کــورد در صفــوف مبــارزات ملــی و مســلحانه جــای گرفتــه و نقــش 

ــان کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان  داشــته اند. بویــژه قــرن بیســتم قــرن اوج گیــری طــرح مطالبــات و خواســته های خلــق کــورد و زن

بوده اســت. ولــی مبــارزات آزادی خواهــی خلــق کــورد و جنبــش زنــان کــورد در دهــه ی نخســت و دوم قــرن بیســت  و یــک بــرای کوردهــا و 

بویــژه زنــان کــورد حــاوی دســتاوردهای تاریخــی بســیاری بــوده اســت. بســیاری از ایــن دســتاوردها شــامل شــکل گیری ســازمان، اتحادیــه و 

واحدهــای ویــژه ی زنــان می شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه مبــارزات آزادی خواهــی خلــق کــورد و جنبــش زنــان کــورد در چارچــوب اســراتژی 

دفــاع مــروع صــورت گرفتــه و می گیــرد.

از ایــن نظــر: مــا در ایــن شــامره از مجلــه خــود بــه تریــح دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی کــه ســالیان ســال اســت کوردهــا بــا اتــکا بــر اصــل 

ــی خواهــد  ــاع ذات ــاع مــروع و دف ــان در چارچــوب دف ــارزات زن ــر درک و شــناخت مب ــا ب ــز بیشــر م ــم. مترک ــد می پردازی ــارزه کرده ان آن مب

بــود. اینکــه زنــان کــورد بــا در پیشــگیری چنیــن اســراتژی چــه اهدافــی را دنبــال می کننــد و تــا کنــون چــه دســتاوردهایی را کســب منوده انــد. 

بــا طــرح ســواالتی چــون دفــاع مــروع و دفــاع ذاتــی یعنــی چــه؟ آیــا زنــان قــادر خواهنــد بــود بــا توســل بــر چنیــن اســراتژی بــه آزادی و 

حقــوق خــود دســت یاینــد؟ هویــت و ارزش هــای زنــان تــا چــه حــدی تحــت ضامنــت قــرار خواهنــد گرفــت؟ زنــان بــا اتــکا بــر کــدام خــط و 

ــان کــورد  ــده، نظــر و رهنمــود و برنامه هــای جنبــش زن ــا ای ــد؟ آی ــا مــی رود را ریشــه کن کنن ــر آنه ــد خشــونتی کــه ب ــارزه می توانن مشــی مب

می توانــد بــرای ســایر زنــان در خاورمیانــه نیــز ضامنتــی اجرایــی داشــته باشــد؟ زنــان فــارس، عــرب، بلــوچ، افغانــی، تــرک و... تــا چــه حــدی 

می  تواننــد از تجــارب زنــان کــورد ســود برنــد؟ آیــا جنبــش آزادی خــواه زنــان کــورد تــا چــه حــدی حــارض و مایــل بــه همــکاری و همدلــی بــا 

زنــان خاورمیانــه ای اســت؟ ســعی کردیــم از دریچــه ای دیگــر بــه زوایــای مبــارزه مســلحانه کــه کمــر بــه آن پرداختــه شــده اســت نــگاه کــرده 

و بــه بررســی ابعــاد آن بپردازیــم. 

خوانندگان عزیز و گرامی زنان رشق:

ــه کام خــود می کشــد.  ــا انســان را ب ــه ده ه ــه روزان ــه طــوری ک ــی می ســوزد ب ــی تحمیل ــش جنگ ــه در آت ــا خاورمیان ــن  م سال هاســت رسزمی

جنگی ســت بی رحــم و خان مانســور. زخم هایــی کــه ایــن جنــگ بــر تــن مردمــان ایــن دیــار بــر جــای گذاشــته ومنی گــذارد شــاید تــا ســال ها 

ــروه انســان،  ــروه گ ــته جمعی گ ــام دس ــا، قتل ع ــودن و شــکنجه کردن آنه ــان، رب ــه زن ــاوز ب ــد. تج ــام نیابن ــز التی ــردن آن نی ــش  ک ــد از فروک بع

ویران کــردن اماکــن  مقــدس مردمــان اینجــا و... از جملــه عملکردهــای غیراخاقــی و غیرانســانی گروه هایــی چــون داعــش، بوکوحــرام،  

ــوده اســت.  ــره ی خاکــی ب ــن ک ــر ای ــم ب ــت مردســاالر حاک ــرا و کاً ذهنی جبهه الن

ســالی کــه گذشــت بــرای زنــان ایــن دیــار ســالی رسشــار از درد، آالم و خاطره هــای تلــخ بــود. خشــونت روز بــه روز فزونــی یافــت و توســط 
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روزآمد ساخنت موضوع آزادی زن 

تنها با تکوین ارتش میرس است

ــگ دارد. در  ــه ی آن ارتباطــی تنگاتن ــا خواســته های آزادی خواهان ــش ب ــن ارت ــرای تکوی ــب و خواســته های زن ب طل

تکویــن ارتــش گریــا واقعیــت زن بیانگــر چــه چیــزی می باشــد؟ جوابگویــی بــه ایــن پرســش اهمیــت خاصــی دارد. 

اهمیــت آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه برخوردهایــی ســنتی ماننــد  »گریابــودن تنهــا کار مــردان اســت« بــر ذهنیــت 

ــاظ  ــه از لح ــودن همه جانب ــارکت ننم ــورد و مش ــن م ــی زن در ای ــا و بی عاقه  گ ــه بی ادع ــت دارد. البت ــا حاکمی م

جســمی، روحــی و سیاســی باعــث می شــود کــه در مرتبــه ی دوم قــرار گیــرد. احتــامل چنیــن خطــری وجــود دارد 

کــه زن نیــز بــه ضمیمــه ای از تکویــن ارتــش مــرد درآیــد. به طــوری کــه زن در زیــر ســایه ی مــرد قــرار گیــرد. زنــی 

ــوان هویــت  ــودن را بعن ــا ب ــه اش در تناقــض می باشــد و گری ــا خواســته های آزادی خواهان ــد ابتکارعمــل کــه ب فاق

آزادی خواهانــه ی خویــش منی بینــد، برخوردهــای بــرده واری  اســت کــه رستعظیــم در برابــر مــرد فــرود مــی آورد و بــا 

او یکــی می شــود. در چنیــن رشایطــی از مشــارکتی همه جانبــه چــه مثبــت و چــه منفــی بــدور اســت. بــا توجــه بــه 

موقعیتــی کــه در نظــام داشــته، می خواهــد بــا هــامن شــیوه نیــز در میــان صفــوف مــا مشــارکت منایــد. بــه همیــن 

ــا و چــه در عرصــه ی فعالیت هــای سیاســی بایســتی ویژگی هــای ســازماندهی  ــان چــه در عرصــه ی گری ــت زن عل

ــا خواســته های ویــژه ی خویــش تطابــق ندهنــد. اگــر ایــن کار را هــم انجــام دهیــم،  منــودن و تکویــن ارتــش را ب

تاشــی کــه بــرای آزادی زن رصف می منائیــم، بــه هــدر خواهــد رفــت. 

در ایــن مــورد برخوردهایــی ماننــد اینکــه »همزمــان بــا انقــاب، هرکــس بــه حــق خویــش دســت خواهــد یافــت« 

ــه انقــاب  ــر در ترکی ــه »اگ ــد ک ــن می گفتن ــا چنی ــه م ــز ب ــرک نی ــد. هامنطــور کــه جنبش هــای چــپ ت وجــود دارن

شــود، مشــکل ملــی نیــز بــه خــودی خــود حــل خواهــد گردیــد«. آزمــون جنبــش PKK بــه مــا نشــان داد، تــا زمانــی 

کــه مــا بــه انقــاب بــزرگ رهایــی ملــی دســت نزنیــم، نــه انقابــی در ترکیــه بــه پیــش خواهــد رفــت و نــه اینکــه 

خلــق کوردســتان آزاد خواهنــد شــد. ایــن مــورد بــرای مســئله ی زن نیــز صــدق می کنــد. نبایــد گفــت: »اگــر انقــاب 

بشــود، زن نیــز آزاد خواهــد شــد«. در بســیاری از انقاب هــای بــزرگ جهــان چنیــن مــواردی پیــش آمده انــد ولــی 

بعدهــا از آزادی زن خــربی بــه میــان نیامــده اســت. بــه همیــن علــت هامنطــور کــه در مســئله ی ملــی هــم دیــده 

می شــود، در مســئله ی زن نیــز بایســتی بــا افــکار، ســازماندهی و عملیــات، رهایــی و آزادی خویــش را مســتحکم تر 

گرداننــد. زن بایــد در ایــن مــورد نیــروی ذاتــی خویــش را بــه منصــه ی عمــل بگــذارد. فعالیت هــای موجــود گریایــی 

و مدنــی می توانــد مســاعدتی جهــت آزادی زن باشــد و راه را بــر پیرفت هایــی بــه مراتــب بیشــری بــاز خواهــد 

گشــود. ولــی رصفــاً هــم منی تــوان تنهــا بــه چنیــن فعالیت هایــی بســنده منــود. 

ــود  ــد« خ ــد آم ــت خواه ــز بدس ــاب، آزادی نی ــا انق ــان ب ــد »همزم ــی ای مانن ــای کل ــا فرضیه ه ــازه داد ت ــد اج نبای

را بــر جنبــش آزادی خواهــی زنــان تحمیــل کننــد. همیــن طــور بایــد چنیــن برخوردهــای ســنتی، ســطحی و 

ــامل در مســیر  ــام و ک ــا مت ــا ب ــد ت ــم. بی تردی ــار بنهی ــورژوازی هســتند را کن ــه در حــد خرده ب ــی ک موضع گیری های

ــن  ــه صحیح تری ــل ک ــا ابتکارعم ــت و ب ــا مدیری ــازماندهی  ب ــه س ــم ب ــم، منی توانی ــرار نگیری ــه آزادی ق ــیدن ب رس

ــا برعهــده ی مــا می باشــد.  ــا وظایفــی هســتند کــه رضورت ادامنــودن آنه ــم. اینه ــری هســت، دســت یابی موضع گی

مناقشــات نیــز بایــد در ایــن مــورد انجــام گیــرد. نبایــد برخوردهایــی رسد و رســمی ماننــد جنبش  هــای چــپ داشــته 

ــم.  ــی رد منائی ــور کل ــه ط ــا را ب ــه ی مرده ــرد، هم ــت م ــر حاکمی ــری در براب ــای موضع گی ــه بج ــا اینک ــیم و ی باش

ــق  ــه ح ــه ک ــی آنچ ــاب کل ــا انق ــان ب ــد »همزم ــربال مانن ــت و لی ــی راس ــه موضع گیری های ــدون اینک ــن ب همچنی

کرده ایــم را خواهیــم گرفــت« داشــته باشــیم، بایــد متامــی ویژگی هــای مردســاالر را تشــخیص و مــورد انتقــاد قــرار 

ــه  ــه ب ــدون اینک ــرد ب ــه بایســتی ف ــن اســت ک ــن شــیوه هــم ای ــرد. صحیح تری ــذار صــورت گی ــا گ ــا از آنه ــم ت دهی

انقــاب کلــی و لیــربال تکیــه بزنــد، از هم اکنــون بطــور روزانــه ای راه رهایــی و آزادی خویــش را روشــنایی بخشــد 

و بــرای دســت یابــی بــه آن نیــز گام هایــی اســتوارتر بــردارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آمــوزش و ســازماندهی 

اهمیــت فراوانــی دارنــد. اگــر بــه طــور مــداوم عملیــات آزادی خواهانــه ی خویــش را در روح، ذهــن و ســازماندهی 

ــوان  ــد، می ت ــداوم باش ــتمر و م ــورد مس ــن م ــا در ای ــه ی تاش ه ــد و هم ــزه منائی ــرا پراکتی ــی آن ــارز و در زندگ ب

از فعالیت هــای واقع بینانه تــر رهایــی بحــث بــه میــان آورد. آنوقــت اســت کــه می تــوان بــه هویــت، آزادی، 

ــانید.  ــی پوش ــه ای حقیق ــش جام ــداف خوی ــا و اه طلب ه

خلقهــا، طبقــات و هــر گونــه جوامعــی کــه ادعــای حــق و حقــوق خویــش را دارنــد، بــدون آنکــه اراده ی خویــش 

را تســلیم دیگــران مناینــد و بــه دســت و پایشــان بیافتنــد بایســتی بــا اراده ی خویــش بــه عملیــات و ســازماندهی 

بپردازنــد کــه ایــن نیــز بهریــن شــیوه خواهــد بــود. آنهــا کــه طلب هــای حــق خویــش را بــا معرفــت و دانایــی یکــی 

ــز شــیوه ای  ــا کــردن از دیگــران نی ــا متن ــد، تنه ــزه ننامین ــزی و ســازماندهی و بعــد پراکتی ــرا برنامه ری ــد و آن نگردانن

خطرنــاک می باشــد. در واقعیــِت زن نیــز می تــوان ایــن برخوردهــا را بــه وضــوح دیــد. یــا می گویــد »شــوهرم بــه 

مــن همــه چیــز خواهــد بخشــید و نزدیــکان و فامیل هایــم هامننــد ســنگری هســتند کــه از او محافظــت خواهنــد 

ــد، چــرا کــه رهایــی خویــش را در ایــن  ــاری می منای ــرد و از خــدا طلــب ی ــاال می ب ــاز ب ــا اینکــه دســت نی منــود«. ی

می بینــد. در زندگــی روزمــره هــم مشــاهده  می  کنیــم کــه ایــن برخــورد تــا چــه حــد فریبنــده اســت. اینهــا گــامن 

ــا تکیه منــودن بــه دوســتان خــوب و برکــه ی قدرت هایشــان خواهنــد توانســت بــه پیــش رونــد. در  می کننــد کــه ب

درون حــزب نیــز افــرادی هســتند بــا ایــن تصــور کــه بــا تکیــه بــر مــردان خواهنــد توانســت جایــی بــرای خویــش بــاز 

کننــد یــا اینکــه رتبــه ای کســب مناینــد. ایــن برخــوردی بــرده وار و تســلیم پذیر در زن می باشــد. بایــد دانســت کــه بــا 

اینهــا منی تــوان بــه آزادی و اســتقال دســت یافــت و تســلیمیت در آن وجــود دارد کــه بــه بردگــی ای متفاوت تــری 

برگرفته از نظرات و تحلیات رهربی در ارتباط با تکوین ارتش مستقل زنان،  1992/1993«. 
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ــم  ــد. مــا هــم می خواهی ــان صفــوف مــا وجــود دارن ــه طــور گســرده در می ــن مــوارد ب ختــم می شــود. همــه ی ای

جلــوی اینهــا را بگیریــم. آزادی بــا هویــت و مبــارزه ی ذاتــی میــر خواهــد گردیــد. تحــت حامیــه ی کســی درآمــدن 

ــا سوءاســتفاده از شــخصیت زن آزاد خواهــد شــد،  و خــود را تســلیم قــدرت مدیریــت منــودن، بــه گــامن اینکــه ب

خودفریبــی ای بیــش منی باشــد. شــخصیتی کــه در ایــن مــورد هــم شــکل خواهــد گرفــت، دورو، خودفریــب و لیــربال 

کــه بردگــی را ترجیــح منــوده اســت، خواهــد بــود. 

بایــد بســیار واقع بینانــه 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 اعتــامد 

کامــل داشــته باشــد. ایــن برخوردهــا نتیجــه ی طبیعــی تکویــن ارتــش می باشــد. بــا تکویــن ارتــش زن خواســته های 

ــه حــق  ــرا ک ــرد. چ ــه خــود می گی ــری ب ــه ی حقیقی ت ــش، جنب ــت خوی ــه آزادی و هوی ــت دســت یابی ب ــردی جه ف

ــرای  ــه نیــروی خویــش ممکــن خواهــد بــود. ب ــا اعتــامد ب ــا و خواهــش از دیگــران گرفتــه منی شــود بلکــه ب ــا متن ب

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 بــی ارزش بــه واقعیــت رهــربی را فاقــد معنــا می بینــم.  بجــای 

ــه  ــحطی را ک ــوبژکتیو و س ــای س ــازمان، نیت ه ــر و س ــروی فک ــودن از نی ــوردار ب ــی و برخ ــی ملیتان ــن هویت داش

ــیار  ــتگی را بس ــرز وابس ــن ط ــته و ای ــه دانس ــتگی کورکوران ــی وابس ــد را نوع ــج می باش ــرده ای رای ــور گس ــه ط ب

عقب مانــده می بینــم. زن بــه ایــن وضعیــت راضــی شــده کــه بایــد از آن گــذار صــورت گیــرد. ایــن هــم از طریــق 

ــی، سیاســی،  ــازماندهی های نظام ــه زن در س ــن اســت ک ــن شــیوه ای ــر خواهــد شــد. صحیح تری ــازماندهی می س

اجتامعــی و اقتصــادی و غیــره بــا خواســته  و ســازماندهی ویــژه ی خویــش مشــارکت منایــد. تفکــر، بحــث و تبــادل 

ــن عرصه هــا مشــارکت منــودن باعــث  ــن کار می باشــند. بطــور ســازمانی در ای ــات ای ــری  از واجب نظــر و تصمیم گی

مــی شــود کــه مــورد توجــه قــرار گیریــد. در ایــن صــورت حاکمیتــی کــه مــرد در گذشــته بــه زن تحمیــل می کــرد 

ــی محــدود  ــد، اندک ــر ببین ــه باعــث می شــود خــود را برت ــوده ک ــه از ســنت ها کســب من ــی ک ــه قدرت و باتوجــه ب

خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب راه بــر نگرش هایــی ماننــد »هرچــه دمل خواســت انجــام خواهــم داد و حتــی آن را بــا 

ــرود آوری« بســته خواهــد  ــم ف ــر آن رستعظی ــد در براب ــون اســت و بای ــک قان ــن ی ــرد و ای ــل خواهــم ک زور تحمی

شــد. راه دســتیابی بــه قــدرت بیــان ماننــد اینکــه مــن هــم هویتــی دارم، حقوقــی دارم و خواســته هایی دارم تنهــا 

از گفــن  مــن هــم نیرویــی دارم و ســازمانی دارم می گــذرد. اگــر می خواهیــم همــه ی احقــاق ملــی و طلب هــای 

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 می باشــد کــه نیــاز بــه آزادی دارد. ایــن آزادی را هــم خــود ارتــش گریایــی 

بازتــاب خواهــد داد. 

یــک ارتــش گریایــی هامننــد آنچــه کــه در نظام هــای دیگــر نیــز وجــود دارد کــه در آن مــرد ابتــکار عمــل بیشــری 

ــش  ــیوه ارت ــن ش ــه صحیح تری ــود بلک ــد ب ــرار دارد، نخواه ــرد ق ــت م ــت و حامی ــت حاکمی ــز تح ــه  چی دارد و هم

گریایــی ایــن اســت کــه زن نیــز در آن دارای افــکاری مختــص بــه خویــش باشــد و بتوانــد بــه طــور مســتقل بــه 

بحــث بپــردازد، رهربیــت آنــرا برعهــده بگیــرد و ســازماندهی منایــد کــه ایــن نیــز بــا خواســته های آزادی خواهانــه ی 

وی در ارتبــاط می باشــد. موقعیت هــای جســامنی زن نبایــد مانعــی در برابــر ایــن پیرفت هــا باشــد. نبایــد چنیــن 

پنداشــت کــه زن از لحــاظ جســامنی توانایــی انجــام کاری را نــدارد و یــا اینکــه زن منی توانــد کارهــای ســخت انجــام 

بدهــد. هامنطــور کــه در جامعــه خانــه داری می منــود 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. خاصــه  اینکــه بجــز ایــن کارهــا، زن بایــد در جنــگ و عملیــات نیــز مشــارکت منایــد. بایــد 

ــارزه می باشــد و  ــت مب ــی جه ــرد دارای ادعای ــد م ــز هامنن ــه زن نی ــته باشــد ک ــری ای وجــود داش ــن موضع گی چنی

برایــن اســاس بــه ســازماندهی خویــش بپــردازد. 

ــش سیاســی زن شــکلی  ــن ارت ــا تکوی ــزش( در رابطــه ب ــام و خی ــم کــه رسهلدان ها)قی ــد کــرده  بودی ــز تأکی ــاً نی قب

ــی و  ــای سیاس ــا، فعالیت ه ــد. راهپیامیی ه ــده بگیرن ــر عه ــاهنگی آن را ب ــد پیش ــان بای ــه زن ــت ک ــات اس از عملی

ســازمانی، چــاپ و پخــش روزنامه هــا و راهپیامئی هــای خیابانــی و حتــی عملیات هــا نیــز بخشــی از تکویــن 

ارتــش زن هســتند کــه می توانــد بطــور ســازماندهی شــده گســرش یابــد. در شــهرها اقشــاری کــه حداقــل تحــت 

کنــرل دشــمن قــرار دارنــد، زنــان می باشــند. بــه همیــن علــت مشــارکت زنــان در فعالیت  هــای سیاســی شــهر و در 

رسهلدانهــا و حتــی جای گرفــن در یگان هــای عملیاتــی دارای اهمیــت می باشــد. زنــان می تواننــد در فعالیت هــای 

ــد. در ایــن مــورد کــم و کاســتی هایی وجــود دارد کــه  مدنــی و غیرمدنــی و عملیاتهــای صلح جویانــه رشکــت مناین

ــورد بررســی  ــت زن را م ــد وضعی ــط ســخت کوهســتان بای ــه رشای ــا توجــه ب ــرد.  ب ــذار صــورت گی ــا گ ــد از آنه بای

قــرار داد. ولــی در شــهرها و حتــی در عرصه هــای دشــت و کوهســتان بایســتی ســازمانهای زنــان را از هــر لحاظــی 

گســرش داد. دســتیابی بــه تکویــن ارتــش بایــد ابعــاد مختلفــی از جملــه سیاســی، صلح آمیــز و جنــگ و مبــارزه را 

دارا باشــد. زمینــه ای مناســب نیــز دارد.

ــی،  ــن قهرمان ــه اســت. امــروزه بزرگری ــی نهفت ــات در ســازماندهی پنهان ــن عملی ــد فرامــوش منــود کــه بزرگری نبای

ســازماندهی می باشــد. بهریــن ســازماندهی بدیــن معناســت کــه می تــوان هــرکاری را کــه نیــاز بــه قهرمانــی دارد 

ــا،  ــی پرولتاری ــی انقاب ــای اساس ــی از ویژگی ه ــه »یک ــد ک ــل می کنن ــن نق ــص چنی ــراد متخص ــام داد. اف ــز انج را نی

ــا پیرفــت  ــز فعالیت هــای ســازمانی اســت. مــن ب ســازماندهی می باشــد«. یکــی از فعالیت هــای اساســی مــن نی

ســازماندهی، جنــگ و مبــارزه را نیــز رهــربی و گســرش می دهــم. بــه همیــن علــت بایــد ســازماندهی را بعنــوان 

بهریــن طــرز عملیــات و بــا نیروتریــن فعالیت هــا دانســت و مــورد پســند قــرار داد. در ایــن مــورد ســازماندهی زن 

هــم بســیار راحــت و هــم نتیجه بخــش 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 اســلحه ای در دســت نداشــته باشــد، انقابــی 

ــود.  ــن را ادا من ــت گرف ــلحه در دس ــق اس ــد ح ــه بای ــی ک ــد. در حال ــه می باش ــی ماجراجویان ــن نگرش ــود. ای منی ش

ــد. حیــف کــه  ــان می کنی ــه خودت ــدی ای اســت کــه ب ــن ب ــا اســلحه و نارنجــک بزرگری برخــوردی ســطحی گرایانه ب

بــه علــت عــدم ســازماندهی و مشــارکتی مناســب، رفقــای زن بســیاری را از دســت دادیــم. ایــن یــک تقدیــر نیســت 

بلکــه ازعــدم ســازماندهی خویــش نشــأت می گیــرد. اگــر اندکــی بــا احتیــاط و بــا ویژگی هایــی متناســب بــا هویــت 

ــز  ــا را نی ــت گری ــی می توانس ــد و حت ــود می آم ــد بوج ــدنی نیرومن ــی ش ــون ارتش ــود، اکن ــت می من ــش فعالی خوی

نیرومندتــر ســازد. اگــر چنیــن زنانــی زودتــر بــه صفــوف گریــا می پیوســتند، می توانســتند موفقیت هــای بیشــری 

را کســب مناینــد.
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ــی  ــش و آگاه ــر دان ــکا ب ــا ات ــه ب ــوردی ک ــان ک زن

بــرای  مبــارزه می کننــد  تاریخ شــان،  و  از خــود 

همــه ی زنــان دنیــا به عنــوان یــک الگــو محســوب 

می شــوند. هامننــد قــرن 20، در قــرن 21 نیــز 

ــت  ــای کاپیتالیس ــه ی نیروه ــا مداخل ــه ب خاورمیان

ــته و  ــدل گش ــرم و رسد مب ــگ گ ــه ی جن ــه عرص ب

ــت  ــداوم و رسع ــا ت ــگ ب ــن جن ــز ای ــون نی هم اکن

عظيمــي  تراژدی هــای  پیش بینــی اش  غیرقابــل 

را  بــرای خلــق منطقــه بــه وجــود آورده اســت.  

بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســراتژی جدیــدی 

ــر  ــن« ب ــداز و حکومــت ک ــه بین ــام »تفرق تحــت ن

ــه دار  ــای رسمای ــا نیروه ــت ت ــل گش ــه تحمی منطق

بــا بهره گیــری از آن بتواننــد بــه اهــداف خــود 

ــن  ــای همی ــر مبن ــا ب جامــه ی عمــل بپوشــانند. آنه

نیروهــای  از  گرفــن  همــکاری  بــا  و  اســراتژی 

برقــراری  در  ســعی  منطقــه  موقعیت پرســت 

ــن عرصــه ی سیاســی، نظامــی و  ــوازن دلخــواه بی ت

اقتصــادی منودنــد. بــا بهره گیــری از ایــن موقعیــت 

نیــز بــه تــاراج و اســتثامر منابــع رو زمینــی و 

زیرزمینــی خاورمیانــه پرداختنــد. خلــق خاورمیانــه 

ــر  ــاآرام، پ ــی ای ن ــل زندگ ــه تحم ــوم ب ــز محک را نی

ــه  ــد. سال هاســت ک ــامری کردن ــر و بی از درد و فق

ــژه کــه در راســتای  ــا اجرایی منــودن سیاســتی وی ب

ــی از  ــن غن ــن رسزمی ــق ای ــد خل منافع شــان کار کن

ــد  ــم می اندازن ــان ه ــه ج ــاد را ب ــگ و اقتص فرهن

ــای  ــن جنگ ه ــد. ای ــی بگیرن ــود ماه ــا از آّب آل ت

تحمیلــی باعــث شــدند کــه خاورمیانــه نتوانــد 

ــردن  ــه از زندگی ک ــا هم ــد ت ــش را ببین ــگ آرام رن

در آن گریــزان باشــند. همیــن طــور هــم شــد. 

ــنفکران و  ــان و روش ــه جوان ــدند ک ــق ش ــا موف آنه

مغزهــای متفکــر منطقــه را فــراری دهنــد تــا در آن 

ســوی آب از اســتعداد و خاقیت شــان در راســتای 

خدمــت بــه نظام رسمایــه داری بهــره جوینــد. کاری 

کردنــد کــه در بیشــر کشــورها مــردم آن بــرای 

ــک دار  ــر کار ریس ــه ه ــان ب ــه ی ن ــک لقم ــه ی تهی

و خطرناکــی دســت زننــد. موفــق شــدند سیاســتی 

ــد را  ــه از هــم می پاشــد و شــکاف ایجــاد می کن ک

ــک  ــی در داخــل ی ــا حت ــد ت ــاده کنن ــی پی ــه خوب ب

خانــه بــه  طــوري كــه افــراد خانــواده بــه همديگــر  

اعتــامد نداشــته باشــند. از ســویی دیگــر با تأســیس 

جبهــه  طالبــان،  القاعــده،  چــون  ســازمان هایی 

ــه کام  ــی را ب ــش و... زندگ ــرام، داع ــرا، بوکوح الن

ــد.  ــخ کرده ان ــه تل ــن منطق ــق ای خل

ــای  ــراض خلق ه ــری اع ــزش  و اوج گی ــا رشوع خی ب

روژآوای  در  انقــاب  شــکل گیری  و  خاورمیانــه 

بــرای  بــود  هوشــیاری  زنــگ  کــه  کوردســتان 

ــم در  ــای حاک ــم نظام ه ــرا ه ــای رسکوب گ نظام ه

ــی  ــت خارج ــای امپریالیس ــم نظام ه ــه و ه منطق

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دیگــر زمــان آن 

تعییــن  را  رســیده خــود خلق هــا سیاست شــان 

ــداوم  ــان ت ــه زندگی ش ــز ب ــب آن نی ــد و برحس کنن

بخشــند. واقعیــت ایــن اســت کــه خلــق خاورمیانــه 

درصــدد اســت تــا بــه حــق تعییــن رسنوشــت خــود 

دســت یابــد. نبایــد از خاطــر بــرد کــه ایــن مبــارزه، 

مبارزه ایســت ایدئولوژیکــی، فرهنگــی، تاریخــی 

HPJ ــای ــه نیروه ــت ک ــوان گف ــی . می ت و اجتامع

ــیر  ــه در س ــتند ک ــی هس ــامن نیروهای و HPG ه

ــت  ــه صیان ــرده و ب ــا ک تحــوالت نقشــی بســزا ایف

از ارزش هــای جوامــع خاورمیانــه و به ویــژه خلــق 

ــی  ــه در تاریخ ــم ک ــم داری ــد. حت ــورد می پردازن ک

نه چنــدان دور خاورمیانــه ای آزاد و دموکراتیــک 

ــر  ــه ب ــا تکی ــت و ب ــم داش ــم خواهی ــو قدی همچ

از  پویــای آن حیاتــی رسشــار  فرهنــگ غنــی و 

آرامــش و صلــح خواهیــم زیســت. بــا ایــن وجــود 

ــه  ــای منطق ــایر خلق ه ــد س ــه امی ــورد ب ــق ک خل

از نظــر منحربــه فردبــودن مــدل مدیریتــی و 

ــدل  ــش مب ــی خوی ــام اجتامع ــی نظ ــی و حت سیاس

ــت. ــته اس گش

از ایــن نظــر متــام کســانی کــه در پــی نظامــی 

مــدل  شــدید  تاثیــر  تحــت  اینچنینــی هســتند 

از  کــه  نیروهایــی  امــا  گرفته انــد.  قــرار  روژآوا 

می کننــد  تغذیــه  حاکــم  مردســاالر  ذهنیــت 

درصــدد رسکــوب اراده و مارژینال منــودن فرهنــگ 

ــه  ــق هوشــیار خاورمیان ــی خل جوامــع هســتند. ول

ــا  ــتند ب ــاهنگ آن هس ــیاری پیش ــارزان بس ــه مب ک

خوانشــی صحیــح از ایــن مرحلــه و درک سیاســتی 

کــه بــر مــا تحمیــل می گــردد بــه مقاومــت و 

ــان  ــان قهرم ــق و زن ــال خل ــد. مث ــارزه می پردازن مب

کوبانــی مصداقی ســت در ایــن راســتا. 

ایــن مبــارزان در برابــر کســانی می ایســتند کــه در 

ــتانی  ــای کوردس ــه کام خلق ه ــی را ب ــند زندگ تاش

ــد. اهــداف نیروهــای  ــخ کنن ــژه در روژآوا تل به وی

تروریســت پرور از تأســیس ســازمان هایی چــون 

بــرای  شــاید  هویداســت.  کامــا  و...  داعــش 

ــش؟  ــرا داع ــد چ ــش بیای ــوأل پی ــن س ــا ای خیلی ه

ــرا  ــت. زی ــد نیس ــی پایبن ــچ ارزش ــه هی ــه ب چونک

ــچ  ــه هی ــخ اســت. ب ــی و تاری ــد ریشــه فرهنگ فاق

جامعــه ای تعلــق نــدارد؛ نــه بــرای حــل معضــات و 

مشــکات بلکــه بــرای ایجــاد بحــران ســاخته شــده 

ــرت و  ــن و نف ــا کی ــت ب ــن اس ــرای همی ــت. ب اس

ــد.  ــن می زن ــود دام ــامت خ ــه تهاج ــام ب ــار ت انزج

عملکردهــای داعــش هیــچ ربطــی بــا اهــداف 

اســام هــم ندارنــد. اســام فرهنگــی هیــچ مشــکلی 

بــا فرهنــگ و بــاور و اعتقــاد ســایرین نــدارد. امــا 

KJAR كــــورديــناسيون انقــــالب روژآوا  
انـــقالب خاورمــیانه



تان
ســ

رد
 کو

ق
شــر

د 
زا

 آ
نان

 ز
ه ی

امع
 ج

ریه
نشــ

11 قشرزانن10 قشرزانن

ــای  ــدی و رنگ ه ــدن تفاوت من ــل دی ــش تحم داع

بــرادری  و  از صلــح  اســام  نــدارد.  را  مختلــف 

ــه   ــن مقول ــا ذات ای ــا داعــش ب ــد ام بحــث می مناي

مشــکل دارد. پدیــده ای به نــام داعــش ســاخته 

حاکــم  قدرت ـ  دولت گــرای   ذهــن  پرداختــه ی  و 

ــی  ــوع آمریکای ــه از ن ــال چ ــت. ح ــان اس ــر جه ب

آن باشــد چــه از نــوع ایرانــی، ترکیه یــی و چــه 

ســعودی. بــا هنجارهــای اجتامعــی رسجنــگ دارد و 

رویکــردش مغایــر بــا ارزش هــای واقعــی و تاریخــی  

ــت. ــه ی بریس جامع

اگــر از زوایــه ای دیگــر بــه بحــث خــود بپردازیــم، 

و  فکری ـ نظــری  تشــابهات  کــه  دیــد  خواهیــم 

عملــی نیروی هایــی چــون داعــش بــا عملکردهــای 

ــا  ــز ب ــران نی ــد. ای ــران فراوانن ــر ای ــم ب ــام حاک نظ

انــکار،  و  نفــی  سیاســت  بــه  رسعت بخشــيدن 

تحقیــر و رسکــوب، طــرد و شــکنجه،  زنــدان و 

اعــدام درصــدد از بیــن بــردن اراده ی آزاد جوامــع و 

انگیــزه ی زندگــی آزاد در انســان ها هســتند. قوانین 

ــت  ــه از ذهنی ــی ک ــران و فرهنگ ــم ای ــدزن رژي ض

و  تغذیــه می کنــد کوچکریــن حــق  مردســاالر 

حقوقــی را نیــز بــرای زنــان بســیار دیــده و بــه هــر 

ــاد  ــت ایج ــا محدودی ــوند ت ــل می ش ــی متوس روش

کــرده و مانع ســاز باشــند. همیــن اواخــر بــود کــه 

شــامری از زنــان اصفهانــی مــورد غضــب حاکــامن 

جمهــوری زن ســتیز ایــران قــرار گرفتنــد و به دلیــل 

ــیانه ترین  ــن ترین و وحش ــا خش ــود ب ــودن خ زن ب

ریحانــه  اعــدام  شــدند.  مواجــه  هجــوم  طــرز 

جبــاری بــه دســت نظــام حاکــم نیــز بعــد دیگــری 

از خشــونت آشــکار رژیــم را بــه تصویــر می کشــد. 

ــته  ــود برخاس ــاع از خ ــه دف ــه ب ــود ک ــی ب وی زن

ــاع  ــودش دف ــر از خ ــه اگ ــد ک ــی منی دان ــود. کس ب

منی کــرد چــه بــررسش می آمــد. امــا جمهــوری 

ــه و  ــده گرفت ــت را نادی ــن واقعی ــران ای اســامی ای

درک منی کنــد. ولــی بــه راحتــی می توانــد او را 

ــودش  ــرا از خ ــرا؟ زی ــد. چ ــدام کن ــه اع ــوم ب محک

ــگ  ــم در فرهن ــه کنی ــر توج ــت. اگ ــاع کرده اس دف

ــران هــر کســی کــه از خــود  جمهــوری اســامی ای

چــه هویتــی چــه فیزیکــی دفــاع کنــد محکــوم بــه 

اعــدام، سنگســار، زنــدان و... می شــود. بنابرایــن از 

نظــر نظــام نبایــد در مقابــل جــادان و تجــاوزکارن 

ــاع  ــش دف ــت خوی ــدگان از خــود و هوی و نفی کنن

ــاکت  ــرود آورد و س ــم ف ــد رستعظی ــه بای ــرد بلک ک

ــی  ــت هدف ــب و وحش ــای رع ــاخن فض ــد. س مان

ــدارد. ــودن ن ــاندن و خاموش من ــز ترس ج

از زاویــه ای دیگــر اگــر بــه تصویــر خاورمیانــه 

نــگاه کنیــم می بینیــم کــه زنــان کــورد بــا مبــارزه و 

مقاومت شــان در مقابــل هــامن ذهنیــت و ســاختار 

مشــابه همــه ی ایــن مناســبات و معــادالت را برهــم 

و  عرصه هــا  متــام  در  حضورشــان  بــا  می زننــد. 

ــوی ازپیش ترســیم  ــور تابل مشــارکت در همــه ی ام

شــده را تغییــر دادنــد. نقش هــا را از نــو ســاختند. 

فریــاد زدنــد کــه بازیگــران صحنــه ی زندگــی تنهــا 

ــرده اشــک  ــز پشــت پ ــان نی ــا زن مــردان نیســتند ت

ــان  ــه وجودش ــد و ب ــا بریزن ــرای آنه ــحالی ب خوش

افتخــار کننــد. ایــن بــار همــه چیــز تغییــر کــرده و 

زنــان می تواننــد ایفاگــر نقــش اصلــی خــود باشــند. 

یــا تریفاتــی و ویرینــی  حضورشــان ظاهــری 

نیســت بلکــه بــرای تغییــر اســت.

ــیروهای  ــه نــ ــه اســت ک ــن نقط  درســت در همی

YPJ، HPJ و STARــــ YJA وارد میــدان شــده و 

ــان جان شــان  ــی و دفــاع از همــه ی زن جهــت رهای

را فــدا می کننــد. زنــان مبــارز کــورد نقــش بســزایی 

در ســیر تحــوالت اخیــر در منطقــه داشــته اند. بــه 

ــود  ــارکت  خ ــطح مش ــتار و س ــا ایس ــه ب ــوری ک ط

توجــه کل جهــان را بــه مســئله ی ملــی و آزادی 

ــالی  ــال 2014 س ــد. س ــب کرد ه ان ــورد جل ــان ک زن

بــود کــه از نقطــه نظــر منفــی و مثبــت دارای 

ویژگی هــای مختــص بــه خــود بــود. به عنــوان 

مثــال برگــزاری کنفرانــس زنــان خاورمیانــه در شــهر 

آمــد واقــع در باکور)شامل(کوردســتان و رشکــت 

ــت در  ــاط مثب ــان در آن یکــی از نق ــور زن و حض

ــبت  ــال نس ــان امس ــن زن ــود. همچنی ــال ب ــن س ای

ــا حضــور بــه  بــه ســالهای گذشــته ســعی کردنــد ب

هــم رســاندن مبــارزه ای مشــرک و همســو جهــت 

ــت مردســاالر  ــری از اعــامل خشــونت ذهنی جلوگی

و دســت یافن بــه اهــداف اساســی خــود را انجــام 

دهنــد. بی شــک در ایــن راســتا ژینوئولــوژی بــرای 

کســب آگاهــی و دانــش زنــان حائــز اهمیــت 

ــا تکیــه بــر علــم ژنئولــوژی کــه تعریفــی  اســت. ب

ــام  ــی آورد و در مت ــوم م ــه ی عل ــرای هم ــد ب جدی

حوزه هــا بــر مشــارکت برابــر زنــان تأکیــد مــی ورزد، 

خواهیــم توانســت بــه ایــده ی رهایــی زن جامــه ی 

عمــل بپوشــانیم. تنهــا بــا ایــن علــم می توانیــم در 

مقابــل ذهنیتــی کــه زنــان را از همــه  چیــز محــروم 

نگــه داشــته و مانــع حضورشــان در حوزه هــای 

و...  اقتصــادی  فرهنگــی،  سیاســی،  اجتامعــی، 

شــده موفــق باشــیم. در راســتای کســب حــق 

را  ژنئولــوژی  کــه  الزامی ســت  حقوق مــان  و 

بشناســیم، راجــع بــه  آن تحقیــق کنیــم، بــه ادراک 

ــم.  ــت یابی ــا آن دس ــاط ب ــی در ارتب کاف

قابــل ذکــر اســت کــه دســتاورد بــاارزش و بااهمیت 

روژآوای  انقــاب  بطــن  در  زنــان  مــا  جنبــش 

کوردســتان میــر شــده اســت. حامســه آفرینی 

ــراث گرانبهــای جنبــش  ــی می ــان کــورد در کوبان زن

ــه ی  ــه هم ــم ک ــود و امیدواری ــوب می ش ــا محس م

ــم گام  ــا ه ــا م ــیر ب ــن مس ــه در ای ــان خاورمیان زن

شــوند. جالــب اســت کــه علی رغــم اینکــه داعــش 

درصــدد شکســن اراده ی آزاد زنــان برآمــد امــا 

مبــارزان  و  شــنگال  کوبانــی،  زنــان  مقاومــت 

آزادی خــواه قهرمــان کــورد خــط بطانــی بــود بــر 

ــر جهــان. همــه ی  ایــن ذهنیــت زن ســتیز حاکــم ب

مــا نیــز بایــد بــا مبنــا قــراردادن ایــن تجــارب، 

دســتاورد و میــراث ســطح مبــارزه ی خــود را ارتقــاء 

ــا متــام ســلول های اجتامعــی نیــز تعمیــم  داده و ت

ــارزه و مقاومــت اســت کــه مــا را  دهیــم. تنهــا مب

ــاند. ــد رس ــی خواه ــروزی نهای ــه پی ب

از زاویــه ای دیگــر اگــر بــه مســئله ي 

ــه  ــم ک ــم می بینی ــگاه کنی ــه ن خاورمیان

ــارزه و مقاومت شــان  ــا مب ــان کــورد ب زن

در مقابــل هــامن ذهنیــت و ســاختار 

و  مناســبات  ایــن  همــه ی  مشــابه 

بــا  می زننــد.  برهــم  را  معــادالت 

و  عرصه هــا  متــام  در  حضورشــان 

تابلــوی  امــور  همــه ی  در  مشــارکت 

ازپیش ترســیم شــده را تغییــر دادنــد. 

نقش هــا را از نــو ســاختند. فریــاد زدنــد 

کــه بازیگــران صحنــه ی زندگــی تنهــا 

مــردان نیســتند تــا زنــان نیــز پشــت 

آنهــا  بــرای  خوشــحالی  اشــک  پــرده 

ــد.  ــه وجودشــان افتخــار کنن ــد و ب بریزن

ایــن بــار همــه چیــز تغییــر کــرده و 

زنــان می تواننــد ایفاگــر نقــش اصلــی 

خــود باشــند. حضورشــان ظاهــری یــا 

بلکــه  نیســت  ویرتینــی  و  ترشیفاتــی 

بــرای تغییــر اســت.
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ــه  ــتیابی ب ــای دس ــن راهکاره ــر از مهم تری ــي ديگ ي

ــگ،  ــي جن ــربد خط م ــش زن، پيش ــن ارت ــداف تكوي اه

متناســب بــا خط مــي ايدئولوژيــك اســت. رهــرب خلــق 

ــازمان یافته ی  ــارزه ي س ــه مب ــاالن ك ــه اوج ــورد عبدالل ک

ــريو  ــاب و ن ــن ارزش انق ــوان پيرفته  تري ــان را به عن زن

ــه  ــارزه  اي بی وقف ــد، مب ــايب مي   كن ــازمان ارزي ــاح س و س

عليــه تاثــريات جامعــه ي طبقــايت در ابعــاد ايدئولوژيــي، 

ــم در  ــايش عظي ــت. ت ــه داده اس ــازماين ارائ ــايت و س حي

ــرات در خط   مــي جنگــي رصف  ــن اث ــكاس اي ــدم انع ع

منــوده اســت. منطــق ارتــش و نظامي  گــري تحميــي 

از جانــب خط   مــي ارشار مــزدور و برداشــت آنــان 

ــه و در  ــه نپذيرفت ــچ وج ــه هي ــونت را ب ــورد خش در م

انتقــاد  از آن  پيوســته  ايدئولوژيــي خــود،  تحليــات 

منــوده اســت. از ايــن رو تكويــن ارتــش زن، تدبــريي 

ســازماين، ايدئولوژيــي و عمــي اســت كــه در برابــر 

خــط تجزیه طلــب  و  مــزدور، گرايشــات و تاش هــاي 

ــگ  ــتني جن ــري راس ــط در مس ــاب آن خ ــر بازت ــي ب مبتن

ــه  ــال 1993 ك ــر توجــه شــود س ــاذ شــده اســت. اگ اتخ

فعاليت هــاي تكويــن ارتــش زن در آن رشوع شــد، در 

عــني حــال نخســتني فراخوانــی  PKK بــه آتش بــس   

بــود كــه از ســوي تجزیه طلبــان و مــزدوران موجــود  

در داخــل دولــت و PKK عقيــم گذاشــته شــد . تكويــن 

ارتــش زن در واقــع بــراي از ميــان برداشــن ذهنیــت 

دولــت تــرك، كــه اعتنايــي بــه آتش بــس مزبــور ننمــوده 

ــني  ــه چن ــه آگاهان ــود ك ــزب ب ــي درون ح و آن خط  م

گامــي تاريخــي برداشــت كــه مي توانســت جنــگ را بــه 

پايــان رســانده، گــذار بــه راه    حــل ســيايس را امكان  پذيــر 

و صلــح را عمــي ســازد. همچنــني، فعاليــت ايجــاد تغيــري 

ــت.  ــش اس ــخ خوی ــاي تاري ــا بنيان ه ــايب ب در روش انق

رسشــت هــر دو دســته ي رشارت،  چــه در درون دولــت و 

چــه در داخــل PKK  ؛ خط مــي ای اســت كــه جامعــه ي 

طبقــايت و نظــام مردســاالري آن  را به وجــود آورده و 

ــه ی  ــان ادام ــام زن ــا و قتل  و  ع ــون خلق ه ــدن خ ــا مکی ب

حيــات داده اســت. بــدون تحليــل، نقــد، بررســی و 

PKK تکوین ارتش زن در
آرين اورميه

عضو شورای نظامي نريوهای دفاعي رشق كوردستان

ــراري  ــي، برق ــن خط م ــن اي ــان برداش ــح و از مي تری

امكانپذيــر  هرگــز  آزادي  و  برابــري  بــرادري،  صلــح، 

نخواهــد بــود. در آن صــورت ســازماندهي و بــه مبــارزه 

واداشــن قــري كــه رشــد چنــني پديده هايــي از جانــب 

وي و حاكميتــش بــر زندگــي را هدف منــوده، هم خويش 

ــرين  ــرده و بيش ــن كار ك ــف اي ــش را وق ــم زندگي و ه

تأثــريات را از پيرفــت جنــگ، توحــش و خشــونت نظــام 

مردســاالري پذيرفتــه، امــري اجباريســت. امــري كــه 

ــني اســت.  ــز هم ــش زن عمــي شــده، ني ــن ارت ــا تكوي ب

فعاليــت تكويــن ارتــش زن، تــداوم گوهــر فراخــوان بــه 

آتش بــس اعــام شــده در ســال 1993 و ضامــن پيشــربد 

خط مــي جنــگ مرتبــط بــا ايدئولــوژي PKK اســت. در 

طــول تاريــخ PKK عمليات هــاي نظامــی ای انجــام شــد 

ــته اند.  ــق نداش ــي آن تعل ــي ايدئولوژي ــه خط م ــه ب ك

شــكل  گیری شــخصیت مــرد ارتجاع گــرا در بُعــد  ايــن 

شــكل گیری  ايــن  درصوريت كــه  اســت.  مؤثــر  امــر 

شــخصیتی مرتجــع از طريــق كاناليــزه منــودن رسشــت زن 

ــارزه مــورد تغيــري و تحــويل برپايــه ي خــط     بــه درون مب

ايــن نقطــه  از  قــرار مني گرفــت،   PKK ايدئولوژيــي

بــه بعــد امــكان داشــت جنــگ تحــت جهت دهــي 

نگرش هایــي خــارج از خط     مــي حــزب رشــد يابــد. 

ــا اعتقــادي عظيــم نســبت بــه ايــن كــه  رهــربي PKK ب

ــه  ــت ك ــوردار اس ــي برخ ــت و نريوي ــان رسش زن از چن

ــات و  ــم گرايش ــرد و ه ــخصیت م ــم ش ــت ه ــادر اس ق

نگرش هــاي ضــد طبقــايت موجــود در داخــل حــزب را در 

راســتاي حقيقــي و صحيــح بــه مــن جنــگ بكشــاند، زن 

را بــا مســئوليت و ســازمان يافتگي پيوســته روبه  رشــد 

در فعاليت هــاي ارتــش جــاي داد. از ايــن زاويــه،  تكويــن 

ارتــش زن  ـ  كــه پيرفتــي تاريخــي زن، حــزب و خلق مــان 

تهديدهايــي   و  پاســخ ها  ارائــه  ي  طريــق  اســت  ـ  از 

و  امپرياليســتي  نظــام  پايه هــاي  كــه  جــدي  بســيار 

ــا  ــرزه درآورد   و ب ــه ل ــب را ب ــزدوري  ـ  تجزیه طل ــط م خ

ــراي  ــي را ب ــد نوين ــه ي امي ــا، روزن ــی انقاب آس حمله    ای

ــت.  ــوده اس ــق گش ــی خل ــش آزادي خواه جنب

مــورد مهــم ديگــر ایــن اســت کــه رهــرب آپــو در 

ــش زن را  ــن ارت ــه تكوي ــيدن ب ــق بخش ــه تحق ــني آنک ح

ــه  ــا توج ــه ب ــود ك ــي ب ــري آن منطق ــت، تغي ــاس گرف اس

بــه آن زن از لحــاظ جســامين ناتــوان بــوده بنابرايــن 

به طــور  فعاليت هــا  از  برخــي  در  مي   توانــد  تنهــا 

محــدود رشكــت منايــد. تكويــن ارتــش زنــان ممكــن 

ــط  ــان را در رشاي ــت انس ــه محكومي ــراي آنان ك ــت ب اس

ــه  ــي ك ــي ســخت و دشــوار كوردســتان و دولت جغرافياي

ــرآن  ــته و ب ــم شكس ــياري را دره ــاي بس اراده  ي خلق ه

حكمــراين كــرده اســت را درك كننــد، در حكــم معجــزه         اي 

ــه زن  ــورد ب ــق ک ــی خل ــش آزادی خواه ــا جنب ــد. ام باش

ــا  ــک ننگریســته بلكــه وي را ب ــدی بیولوژی ــا دی ــاً ب رصف

ــري اش در  ــريوي فك ــخ و ن ــی و اراد  ه ي راس ــروی ذات نی

ــا  ــد اين ه ــا رش ــه ب ــه اينك ــاد ب ــا اعتق ــه و ب ــر گرفت نظ

بــه مــرور زمــان از نیــروی جســامنی نیــز برخــوردار 

ــگاه و منزلتــی بخصــوص  ــرای زن جای خواهــد گشــت، ب

ــواين از  ــوده اســت. نگه داشــن زن در حالــت نات قائــل ب

لحــاظ جســمي طــي هــزاران ســال و بــه اســارت درآوردن 

جســم وي، پيوســته موجــب تعمیــق بردگــي و از دســت 

دادن اعتامدبه نفــس در زنــان شــده اســت. ذهنیــت 

مردســاالر باگــذار بــه جامعــه ي طبقــايت در حايل كــه 

ــد  ــر فراين ــد، ب ــايل تولي ــه وس ــت یافن ب ــق دس از طري

توليــد حاكميــت مي يافــت، از طــريف ديگــر جنبــه                                        ی 

ايدئولوژيــي حاکمیــت و قدرت گرایــی خــود را نيــز 

ــام  ــه نظ ــت بخشــيدن ب ــن مروعي ــود. ضم ــت من تقوی

ــرد  ــه    ي م ــك جانب ــت ي ــر حاكمي ــي ب ــي مبتن ايدئولوژي

ــل  ــدان توس ــيار ب ــه بس ــاخن آن، رويش ك ــه س و نهادين

یافتــه اســت؛ بــه ذلــت كشــاندن جســم زن  و ارائــه دادن 

تعریفــی غلــط از هویــت و واقعیــت زنــان بــوده اســت. 

زن را گنــاه کار، رشم آور، دروغ گــو و... خوانــده اســت. 

احســاس رشم  ـ  نخســتني احسايس ســت كــه از هــامن 

مي   شــود  ـ  همــواره  آموختــه  زن  بــه  بچگــي  دوران 

بــر طــرز فكــر ناقــص و نصف پنداشــن زن اســتوار 

ــه  ــيك   ك ــه ي كاس ــواده و جامع ــوژي خان ــت. ايدئول اس

ــاظ  ــد، از لح ــوب مي دان ــكار و معي ــص، گناه زن را ناق

جســامين نيــز او را پيوســته ناگزيــر از پذيــرش و به جــاي 

آوردن واجبــات خــود مي  منايــد. يعنــي از هــامن اوان 

ــمش را از وی  ــتقل از جس ــتفاده   ي مس ــق اس ــوديك ح ك

ــي  ــه بردگ ــه اي ك ــت نقط ــن معناس ــن بدي ــد. اي مي گرين

در آن بــه وي شناســانده و چشــانيده شــده، زن بــودن و 
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نــريو در بُعــدي خشــن و رقابــت با مــرد در ايــن زمينه 

بــرريس كــرد. امــا اينكــه زن از نیــروی جســامنی مختــص 

ــر و  ــه فك ــه ب ــوده و در صورتيك ــوردار ب ــود برخ ــه خ ب

اراده   ي آزاد دســت يابــد حتــي همــني جســم ظاهــراً 

ــدرت نامحــدودي  ــه منشــأ ق ــد ب ــوان مي توان بســيار نات

تبديــل شــود، صحــت دارد. در اصــل يــي از نگرش هــاي 

اساســی كــه تكويــن ارتــش زن در جنبــش آزادی خواهــی 

خلــق کــورد بــرآن اســتوار اســت ، نيــز همــني مي باشــد. 

ــتگي  ــواين و وابس ــه ي نات ــي رشوع از نقط ــه معن ــن ب اي

جســامين  ـ  كــه زن در آن محبــوس شــده  ـ  و بديــن 

ــر ذهــن و جســم  ترتيــب شكســن زنجیرهــای بردگــي ب

ــن امــر از  زن و تحقــق جهــش از ســوي او مي   باشــد. اي

طريــق تكويــن ارتــش بــا موفقيــت بــه انجــام رســيده و 

ــم و  ــاع كن ــم دف ــم مي     توان ــن ه ــه ي   »م ــل انديش حداق

در كوههايــي كــه ســابقاً جــرأت صعــود كــردن بــه آنهــا 

را نداشــتم، بــرروي پاهــاي خــود بايســتم، مي توانــم 

حــرف بزنــم و داراي نیرویــی متکــی بــر اراده ی خویــش 

باشــم« را در زن پديــد آورده اســت. در اوايــل  شــهادت 

ــی  ــا از خطاهاي ــاي زن در صفــوف گري بســياري از رفق

ــود، رخ داد.  ــه در کوهســتان ب ــه ناشــی از عــدم تجرب ک

ــد.  ــكات می ش ــار مش ــم دچ ــامين ه ــاظ جس زن از لح

بــراي مثــال، واكنــش زن در خصــوص دفــاع از خــود 

در برابــر تهاجــامت دشــمن و يــا خطــرات طبيعــي، 

بســيار ضعيــف بــود. ایــن وضعيــت از نتيجــه ي بيگانــه 

ــت.  ــي رسچشــمه می گرف ــا طبيعــت و زندگ شــدن زن ب

ــود  ــد آمــده ب يــك چنــني ســاختار شــخصيتي در زن پدي

زيــرا از زمــان پيدايــش جامعــه ي طبقــايت تــا بــه امــروز 

ــود.  ــده ب ــواري ای اســري مان ــار دي ــان چه همــواره در مي

ــي،  ــاد ايدئولوژي ــدازه     ي ابع ــه ان ــش زن ب ــن ارت تكوي

ســازماين، ســيايس و فرهنگــي آن، از لحــاظ نظامــي نيــز 

ــاع از  ــك، دف ــرح تاكتي ــت، ط ــناخت طبيع ــوارد ش در م

خــود، اقــدام بــه ضــد حملــه در برابــر تهاجــاميت كــه بــا 

آن مواجــه شــده و ... نيــز بــراي زن آموزنــده بوده اســت. 

بــدون شــك، نريومنــد شــدن در بُعــد نظامــي بــه تنهايــي 

كايف و يــا هــدف نخســتني نيســت. بــا ايــن وجــود، 

عرصــه اي مهــم در رابطــه بــا بازيافــن نــريوي جســامين، 

فكــري، و بــروز واكنــش زن اســت كــه اساســا متعلــق بــه 

خــود وي، امــا بــا آنهــا بيگانــه شــده بــود. انباشــت نــريو 

بــه نفــع زن، در دنيــاي مردســاالر كــه عــدم تــوازن نــريو 

ــده  ي  ــل پدي ــه تحلي ــر زندگــي حكمفرماســت، منجــر ب ب

ــوده   ــه ب ــا آن مواج ــات ب ــه در رسارس حي ــونت  ـ  ك خش

ــده  ــت دادن آن ش ــي شكس ــه ي چگونگ ــب تجرب ـ  كس

اســت. زن حتــي در ميــدان جنــگ هــم از وضعيتــي 

كــه به عنــوان نريويــي ديــده شــود كــه همچــون ســابق 

ــده  ــارج ش ــت خ ــم شكس ــوان آن را دره ــي بت ــه راحت ب

اســت. بــه شــكل چنــان نــريوي ســازمان يافته اي درآمــده 

ــاب  ــته و حس ــه داش ــیاری از آن واهم ــخاص بس ــه اش ك

مي    برنــد. همچنــني، آمــوزش نــريوي زن در رشــد انضبــاط 

ــرورش جســامين  ــت ارتــش و پ ــان فعالي نظامــي در جري

بــه شــيوه    اي نريومنــد و ســازمان يافته  تــر بــراي دســتيايب 

ــاي  ــر نريوه ــش در براب ــش از پي ــي بي ــت جنگ ــه قابلي ب

ــن امــر نقــش  ــوده اســت. اي ــر ب طبيعــي و دشــمن موث

ــش و  ــاط در ارت ــد انضب ــه ي رش ــي در زمين ــيار مهم بس

پيشــربد مقــررات زندگــي نظامــي هــم ايفــا كــرده اســت. 

الزم اســت از زاويــه ي مــرد هــم بــه تكويــن ارتــش 

زن نگريســت. از طريــق تكويــن ايــن ارتــش اثــرات 

ــي  ــا درماندگ ــد خــوردن ب ــازانه ي زن، خطــر پيون برده   س

بدســت  اجتامعــی   تحمیل شــده ی  واپســگرایی های  و 

ــوان در  ــده و نات ــت. زين درمان ــده اس ــرف ش ــرد برط م

جامعــه، فضــاي زندگــي را هــم بــراي خــود و هــم 

ســاختار  درمــي   آورد.  شــكنجه،  به شــكل  مــرد  بــراي 

ــه رس  ــت ضعــف ب ــي در صورتيكــه درنهاي اجتامعــي حت

قــدرت  حفــظ  رضورت  بــه  معتقــد  پيوســته  بــربد، 

ــن رو  ــت. از اي ــاختگي اوس ــريوي س ــرد و ن ــاختگي م س

ــز در  ــوده و زن ني ــظ زن ب ــي حاف ــرد در رسارس زندگ م

ــرش  ــن نگ ــاب اي ــرده. بازت ــاه ب ــه او پن ــات ب ــول حي ط

ــاب،  ــه ي انق ــل اولي ــا در مراح ــارزايت م ــوف مب در صف

ــن ارتــش  ــي در نخســتني مراحــل فعاليت هــاي تكوي حت

زن بــه شــكي گســرده جريــان داشــته اســت. ايــن امــر 

ــگ، راه را  ــان جن ــم در جري ــي و ه ــن زندگ ــم در م ه

بــر بــروز مشــكات و تلفــات ســنگيني همــوار و باعــث 

تلفــات يب     مــورد بســياري شــده اســت. هــدف از تكويــن 

ارتــش زن، رضبــه         زدن بــر ايــن حالــت مطیــع، عــدم 

نشــان دادن هرگونــه تاشــی از خویــش، همــواره بــه 

دیگــران و به ویــژه  مــردان تکیه کــردن و توقع داشــن 

در زن بــوده اســت. همچنیــن، می بایســت بــا آغــاز 

ــته  ــان برداش ــه از می ــط برده گون ــام رواب ــن کاری مت چنی

می شــدند و از نگرشــی کــه بــه چشــم ضعیفــه، ناتــوان 

و بــی اراده بــه زن نگریســته می شــد گــذار صــورت 

می گرفــت. زنــان نه تنهــا بــاری بــر دوش کســی نبودنــد 

ــس  ــن پ ــان از ای ــعی خودش ــازماندهی و س ــا س ــه ب بلک

عهــده دار  را  انقــاب  از  عظیمــی  بــار  می توانســتند 

شــوند. از مناســبات قدرتــی و واپســگرای اجتامعــی 

کــه همــواره بــر زنــان تحمیل شــده می  بایســت بــا 

جایگزینــی آلرناتیــوی تازه تــر گــذار صــورت می گرفــت. 

ــه از  ــت ک ــی انجــام می گرف ــم در صورت ــن مه ــق ای تحق

چنیــن نگرشــاتی گــذار صــورت می پذیرفــت. ایــن چنیــن 

بــود کــه یــک دوره ی عظیــم مبارزاتــی آغازیــدن گرفــت. 

ــان هــم آســان منی منــود از  ــش زن چن ــن ارت ــه تكوي البت

ــر  ــم ب ــاالر حاک ــودال و مردس ــبات فئ ــردن مناس ــن ب بی

کوردســتان و خاورمیانــه بســیار ســاده نبودنــد. همــواره 

چنیــن گرایشــاتی خــود را تحمیل کرد ه انــد کــه اگــر 

ــي در كار  ــته باشــد، جنگ ــي وجــود داش ــا باشــد ارت بن

باشــد فقــط تحــت فرماندهــي مــردان باشــد و بــس. در 

صفــوف حــزب نیــز زنــان بــا چنیــن مشــکات ذهنیتــی و 

ــد.  ــی مواجــه بودن عین

عــدم اعتــامد بــه زن موجــب تضعیــف اعتامدبه نفــس 

در خــود زنــان نیــز شــده بــود. آنهــا نیــز قــادر نبودنــد به 

ســادگی و بــا دیــدی وســیع تر بــه موجودیــت و هویــت 

ــه  ــه ب ــا نگاهــی تقدیرگرایان ــان ب ــد. بیشرش خــود بنگرن

ــی  ــکاندن تابوهای ــن ش ــتند. بنابرای ــوع می نگریس موض

کــه ســالیان ســال ذهنیــت جوامــع بــر مبنــای  آنهــا آمــاده 

شــده بودنــد پیمــودن راه درازی را می طلبیــد. حتــی 

خــود زن نیــز قــادر نبــود بــه توانایی هــای خــود اعتــامد 

ــج  ــی از آگاهــی کافــی در آن رابطــه هــم رن ــد و حت کن

ــن نگــرش القــا شــده کــه  ــان ای ــه زن ــرد. همــواره ب می ب

ــچ كاري مني خــورد«.   ــه درد هي ــچ اســت و ب »زن هي

بنابرایــن در وهلــه ی نخســت بایســتی در راســتای 

آگاهی ّبخشــی بــه زنــان اقداماتــی انجــام می گرفــت. 

آمــوزش یکــی از مبانــی اساســی جنبش هــای آزادی خــواه 

و جنبــش زنــان بوده اســت کــه بــا تعمیــم آن بــه همــه ی 

عرصه هــای زندگــی زنــان ســعی در ســاخن ذهنیتــی نــو 

کــرده و می کنــد. کســب آگاهــی زنــان از خویشــن 

خویــش و شــناخت اســتعداد و توانایی هایشــان موجــب 

گردیــد تــا زنــان بــه ایــن عقیــده برســند کــه اگــر 

ــی  ــد حت ــس هــر کاری بربیاین ــد از پ ــد می توانن بخواهن

ــش. تشــکیل ارت

بــه منظــور پيشــربد ايــن امــر، در وهله ي نخســت زنان 

بــه تشــکیل ســازمان مســتقل خــود پرداختنــد. با تشــکیل 

ایــن ســازمان، بــه هــامن انــدازه كــه زن بــه نقــاط قــوت 

و ضعــف خــود پــی بــرد، بــه افشــای ایــن موضــوع نیــز 

ــان را مقــر شکســت  پرداخــت کــه همــواره مــردان زن

ــه  ــه توجی ــود را این گون ــتباهات خ ــته و اش ــود دانس خ

ــوی زن  ــه س ــواره ب ــرد هم ــام م ــت اته ــد. انگش می کنن

دراز اســت. قــادر نیســت مســئولیت اشــتباهاتش را 

برعهــده بگیــرد و جســارت رودروشــدن بــا ضعف هایــش 

را نــدارد. در ســاختارهای قدرت گرایانــه هنــوز هــم 

ایــن ذهنیــت حاکــم اســت؛ زنــان را مقــر گنــاه  و 

ــه مــرد اجــازه منی دهــد  ــد. ب اشــتباهات مــردان می دانن

کــه بــه تحلیــل شــخصیت خــود پرداختــه و بــه تغییــری 

ــی و  ــخصیتی توخال ــاخن ش ــا س ــد. ب ــت زن ــی دس اساس

ــه  ــد وی پرداخت ــف و متجی ــه تعری ــدام ب ــه، م پهلوان پنب

و از نیــروی فکــری و جســمیش در راســتای کســب 

ــان  ــن پهلوان ــه ای ــرد. چراک ــره می گی ــر به ــدرت بیش ق

ــه  ــد ن ــام می خوردن ــه درد نظ ــه ب ــتند ک ــاختگی هس س

ــن نگــرش اشــتباه و  ــن ای ــرای همی ــان حقیقــی. ب پهلوان

پــر از نقــص موجــب می شــد کــه مــردان خــود را برتــر از 

زنــان، طبیعــت و... بداننــد و ســودای ریاســت بــر جهــان 

ــا  ــواره ب ــه هم ــد. چونک ــتی را در رس بپرورانن و کل هس

ایــن نگــرش کــه تــو برتــری و دیگــران هیــچ، حــق تــو و 

حــرف تــو بــر همــگان مقدم تــر اســت، هــم خــدا، هــم 

قوانیــن و هــم... از تــو حامیــت می کننــد، ذهنیــت مــرد 

را از مســیر واقعــی و انســانیش منحــرف ســاختند. تیــپ 

مــردی شــکل گرفــت کــه نــه تنهــا زندگــی ای آزاد بــا وی 

میــر نبــود بلکــه موجودیــت و هویــت زنــان را نيــز  بــه 

ــق  ــتای تحق ــز را در راس ــه چی ــاند. هم ــودی می کش ناب

ــرش  ــی از ام ــر زن ــال خــود می خواســت و اگ امی
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ــم  ــوز ه ــود. هن ــرگ ب ــزایش م ــرد س ــی می ک رسپیچ

ایــن ذهنیــت در بســیاری جوامــع غالــب اســت در 

کوردســتان نیــز همین طــور. بارهــا شــاهد خربهــای 

مناســبات  ایــن  نتیجــه  ی  در  کــه  تراژیکــی هســتیم 

غلــط و پــراز نقــص انجــام می گیرنــد. مــرد اگــر از زنــی 

خوشــش آمــد دیگــر همــه  چیــز متــام می شــود، احســاس 

ــط  ــرد رب ــه م ــه ب ــی نیســتند ک ــق زن دغدغه های و عای

داشــته باشــند. زیــرا همــواره بــه وی یــاد داده انــد کــه» 

اگــر چیــزی را بخواهــد بــه هــر قیمتــی کــه شــده بایــد 

ــا  ــر زن راضــی باشــد و ی ــاورد.« حــال اگ ــه دســتش بی ب

ــق، احساســات،  ــرا عای ــدارد زی ــی ن نباشــد دیگــر تفاوت

عواطــف، فکــر، نظــر و خواســته ی وی بــر همــگان 

مقدم تــر اســت.

حــال زن مبــارز کــورد بــا چنیــن نگرشــات و مناســباتی 

دســت و پنجــه نــرم کــرد و بــرای تغییــر و برچیدنشــان 

حتــی از جــان خود مایه گذاشــت. می بایســت شــخصیت 

ــد اســتقال از  ــه بتوان ــت ک ــی شــکل می گرف ــپ زن و تی

هــر لحــاظ را بــاور کنــد و بــرای همه گیرشــدنش از 

ــب  ــتقال موج ــن اس ــد. ای ــذار ننامی ــی فروگ ــچ تاش هی

ــش  ــده ی خوی ــای رسکوب ش ــه توانایی ه ــه زن ب ــد ک ش

پــی بــربد و در راســتای شکوفاشــدن اســتعدادهایش بهــر 

و بیشــر بکوشــد. بــه خودبــاوری الزم دســت یابــد و بــه 

پیــروزی ایــامن داشــته باشــد. 

ــون  ــده پريام ــه ش ــات ارائ ــاس تحلي ــريوي زن براس ن

تكويــن ارتــش زنــان، تقســيامت نوينــي را در داخــل 

ارتــش بخــود ديــد. در ايــن مرحلــه، نــريوي زن موجــود 

در ارتــش بــه شــيوه   اي كــه مشــابه آن در تاريــخ ديــده 

نشــده، ســازماندهي خــاص خــود را آغــاز منــود. جنبــش 

در رشايــط جنــگ طبيعتــاً مي  بايســت بــه ســازماين 

ــه، دســت  ــور يافت ــه در آن ظه ــا رشايطــي ك متناســب ب

مي    يافــت. برپايــه ي ايــن امــر، ســازماندهي خــاص زنــان 

در آغــاز به شــكل يگان هــاي مســتقل زنــان به وجــود 

آمــد. در ســال 1993 ايــن اقدامــات مهم رشوع شــد. زنان 

به شــكل يگان  هــاي مســتقل در كوه هــا ســازماندهي 

شــدند. در امــر آمــوزش، اســتقرار نــريو، زندگــي، تشــكيل 

ــاين  ــكاين و زم ــط م ــي در رشاي ــات نظام ــه و عملي جلس

مناســب، اســتقال حائــز اهميتــي را كســب منودنــد. 

ــاس و  ــیار حس ــی بس ــم مرحله     اي ــراي زن در حك ــن ب اي

ــه  ــتینی ک ــای نخس ــن گام ه ــا برداش ــود. وی ب ــی ب حیات

موجــب شــناخت و کســب آگاهــی جنســیتی در آن 

ــا  ــن توانســت ب ــاد. همچنی شــد در مســیر آزادی گام نه

ــه  ــود ب ــان خ ــا همجنس ــتانه ب ــی دوس ــراری ارتباط برق

بین شــان  آمــده در  به وجــود  بی اعتــامدی و شــکاف 

بــه  به جــای مــردان  یــاد گرفــت کــه  پایــان دهــد. 

توانایی هــای خــود و همجنســانش تکیــه کنــد. آنهــا 

ــه  ــی ب ــتای تعمیق بخش ــد و در راس ــته باش ــاور داش را ب

ارتباطــی آزادانــه بکوشــد. همچنیــن مرحلــه ای بــود 

کــه زن توانســت همســو بــا پیشــربد مبــارزات ملــی بــه 

ــر  ــر از ه ــه بیش ــیت گرا ک ــت جنس ــه ذهنی ــارزه علی مب

ــا  ــردازد. تقریب ــز بپ ــانده نی ــیب رس ــان آس ــه زن ــی ب کس

توانســت بــه تحلیلــی صحیحــی در ارتبــاط بــا مناســبات 

ــخ در  ــادی راس ــا اعتق ــه و ب ــت یافت ــی و... دس اجتامع

مســیر اجتامعی شــدنی آزاد گام بــردارد. البتــه تأکیــد 

می کنیــم نخســتني اقداماتــی کــه جهــت تكويــن ارتــش 

زنــان صــورت گرفته انــد، چنــدان راحــت و بامانــع هــم 

ــد.  نبودن

ــالیان  ــه س ــی ک ــی و ذهن ــای عین ــدن حدوده گذران

ســال نظــام حاکــم روی شــان کار کــرده بــود تــا بــه زنــان 

تلقیــن شــود، کار بســیار ســختی بــود. امــا زنــان علی رغم 

ــاد هــم عقب نشــینی  تحمــل ســختی و مشــقت های زی

نکــرده و میــدان مبــارزه را تــرک نگفتنــد. در درون 

ــگرایی  ــردان واپس ــان و م ــد زن ــز بودن ــش نی ــود جنب خ

ــی  ــچ رغبت ــد و هی ــه رشایــط موجــود راضــی بودن کــه ب

بــه تغییــر نشــان منی دادنــد. آنهــا اولیــن کســانی بودنــد 

کــه بــا نظریــه اســتقال و تکویــن ارتــش زنــان مخالــف 

ــه هــر  ــز ب ــه نی ــن نظری ــی نشــدن ای ــرای عمل ــد. ب بودن

دری کوبیدنــد. مــرد ســلطه گرا و جاه طلــب احســاس 

می کــرد 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 اعتامدبه نفــس 

ــد. ایــن مــورد هــم موجــب می شــد  کافــی رنــج می بردن

آن  عملی منــودن  و  نظریــه  ایــن  بــا  گــرم  زیــاد  کــه 

ــه و  ــورد گریزگرایان ــک برخ ــع ی ــد. در واق ــورد نکنن برخ

ــف  ــب تضعی ــاوری موج ــدم خودب ــود. ع ــب ب راحت طل

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــاور نداش ــد. ب ــا می ش ــه ی آنه روحی

بــدون وجــود مــردان بــه موفقیــت دســت یابنــد. 

ایــن مرحلــه ی  در  زنــان  اســتقال  حقیقتــاً 

ــان  ــرات می ــراز نظ ــث و اب ــه بح ــاس ک حس

کادرهــای جنبــش در ارتبــاط بــا توانســن و 

ــود،  ــه ب ــان اوج گرفت ــن زن ــدم توانس ــا ع ی

نقطــه  ی عطفــی در جنبــش آزادی خواهــی 

ــود.  ــوب می ش ــان محس زن

زنــی کــه همــواره یــاد گرفتــه بــود تحــت 

ــر  ــرد باشــد دیگ ــک م ــت ی ــت و مراقب حامی

تابو هــا  منی دیــد.  مــورد  ایــن  بــه  نیــازی 

کــه  تازه تــری  مــوارد  و  می شــدند  شکســته 

شــکل  نداشــت  عــادت  آن  بــه  منطقــه  خلــق 

می گرفتنــد. هــوای مردانــه ی حاکــم بــر خاورمیانــه و 

کوردســتان رنــگ می باخــت و اتفاقــات و حــوادث جدیــد 

ــد. اگــر تاكنــون حضــور  ــل تصــوری شــکل می پذیرفتن امــا غیرقاب

ــه ســبب  ــود، ب همــواره ی مــرد، اراده اش را تضعیــف منــوده ب

ــت و  ــر مقاوم ــود. ه ــش ب ــاع از خوي ــروی دف ــدان نی فق

مخالفتــی هــم کــه انجــام مــی داد بــا شکســتی 

ســنگین تر بــر علیــه اش بــه پایــان می رســید. 

رفــع  بــراي  زن  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

ــش  ــه در ناخودآگاه ــرد ك ــه م ــتگي ب وابس

ــواري هاي  ــا دش ــد اســت، ب بســيار نريومن

ــورد  ــت. برخ ــده اس ــه رو ش ــادي روب زي

ــر  ــاري ب ــاك وي، پافش ــايس و خطرن اس

يب  ســازماين  ـ  كــه زن هــزاران ســال بــدان 

ــت اصــي  ــوده اســت. عل ــه  ـ  ب خوگرفت

نهــاين در ايــن امــر نيــز؛ ناتــواين در درك 

مزبــور  ايدئولوژيــي  فعاليــت  اينكــه 

از عدم ســازماندهي  انتقام گــريي  بــراي 

ــد.  ــربد یاب ــتی پیش ــی زن بایس تاريخ

زن،  ارتــش  تكويــن  جريــان  در 

بــه منظــور  برابــري  آزادي و  كميته هــاي 

ــطوح  ــان در س ــي زن ــان منايندگ ــور يكس حض

مديريتــي و رســيدن بــه يــك ســازماندهي 
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جداگانــه و مســتقل از لحــاظ عملكــرد، زن توانســت حقيقــت خــود را پديــدار منايــد. 

قبــل از هــر چيــز زن بــه شــكي بســيار واضــح بــه توانایــی خــود پي بــرده اســت. نــريوي 

زن كــه بــه هنــگام حضــور در زمينــه اي مشــرك بــا مــرد چنــدان قــادر بــه بــرريس واقعيــت 

نبــود، بــا اســتفاده از تجربــه و آگاهــي اي كــه در ايــن مرحلــه کســب منــود، چنــان قوتــی 

گرفــت کــه توانســت رسچشــمه ي همه ی مســائل و معضــات را بشناســد. مســلامً هدف از 

اســتقرار جداگانــه ي نــريوي زن از مــرد و دســتيايب اش بــه تشــكيات ويــژه ي خــود در ارتش 

ــراي روياروشــدن زن محبــوس در محيــط  ــز همــني اســت. يعنــي تأمــني رشايــط الزم ب ني

خانــواده و اماكــن بســته و محــدود طــي هــزاران ســال، بــا طبيعــت و واقعيــت زندگــي 

مجــرد اســت. بديــن ترتيــب زن بــه شــانس از ميــان برداشــن فاصلــه ي 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 نــريو و كوشــش ذايت خــود دســت يافــت. شــايد واردســاخن زن به 

زمينــه ي فعاليتــي بســيار دور از واقعيتــش در نــگاه اول بــراي اقشــار متعــددي يب رحامنــه 

ــتقل  ــتقل و غیرمس ــازمان دهی های مس ــیامت و س ــن تقس ــام ای ــا مت ــد. ام ــر برس ــه نظ ب

ــت،  ــن فعالي ــه، اي ــب اينك ــده ي مطل ــد. چكي ــان صــورت گرفته ان ــازی زن ــت توامنندس جه

فعاليــت رفــع اجحــاف و يب رحمي هــاي تاريخــي عليــه ي زن مي باشــد. ايــن كار برپايــه ي 

ــيده  ــام رس ــه انج ــش ذايت وي ب ــر كوش ــكاء ب ــا ات ــود زن و ب ــدرت ذايت خ ــازي ق آشكار س

اســت. 

ــاي  ــه    ي نگرش ه ــر برپاي ــان بيش ــه برخوردهاي ش ــی ک ــد مردان ــتا بودن ــن راس در همی

ســلطه گرايانه ي هــزاران ســاله بــروز می یافتنــد. برخــوردي مبنــي بــر يب اعتــامدي نســبت 

ــش،  ــگ و ارت ــايس در جن ــريوي اس ــوان ن ــه عن ــرش او ب ــاوري، عدم پذی ــريوي زن، ناب ــه ن ب

قائل شــدن تبعیــض و در درجــه  ي دوم اهميــت قــراردادن نقــش او، مامنعــت بــه 

ــت.  ــرده اس ــروز ک ــا ب ــام عرصه ه ــدن وی در مت ــل آوردن از اکتیف ش عم

امــا زنــان ســعی کردنــد هــم در طــرز فرماندهــی و هــم مدیریــت یــک شــکل و فــرم 

ــش  ــاخن ارت ــه نیرومندس ــی ب ــه دور از تقلیدگرای ــد ب ــعی کردن ــد. س ــب کنن ــازه ای کس ت

ــاوری در  ــازه موجــب تعمیــق خودب ــا نگرشــی ت ــان بپردازنــد. کســب تجــارب جدیــد ب زن

ــت  ــم گیری دس ــای چش ــه پیرفت ه ــی ب ــای جنگ ــیوه  و تاکتیک  ه ــت. در ش ــان گش زن

یافتنــد. امــا امــروزه رشایــط کامــاً فــرق می کنــد. ارتــش زنــان بســیار بــزرگ، نیرومنــد و 

باتجربه تــر از همیشــه اســت. تقربیــاً زنــان در هــر چهــار بخــش کوردســتان دارای ارتــش 

ــان راه بســیاری طــی کــرد و  ــاً جنبــش زن ــژه هســتند. مطمئن مســتقل و ســازمان  خودوی

ــروزه  ــه ام ــتاوردهایی ک ــه دس ــت ب ــا توانس ــت ت ــت رس گذاش ــیاری پش ــختی های بس س

کســب کــرده اســت دســت یابــد. 
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همــواره اجتماعی شــدن بــه معنــای قــدرت 
و نیــرو بــوده و هســت. انســانها بــا جمع شــدن 
در اطــراف یکدیگــر می توانســتند خــود را در 
ــا  ــد. در اینج ــظ کنن ــری حف ــه خط ــر هرگون براب
یــک  تنهــا  اجتماعی شــدن و گردهــم آمــدن 
معنــای فیزیکــی نداشــته و انســانها بــه حــدی 
بــه هــم وابســته می شــوند و خــود را نزدیــک 
بــه همدیگــر احســاس می کننــد کــه می تــوان 
گفــت از لحــاظ روحــی هــم بــه ســطحی از 
ــه  ــه ای ک ــد. جامع ــت می یابن ــدن دس اجتماعی ش
از نظــر روحــی بــه هــم گــره خــورده باشــد، 
ــک از عملکردهــای یورشــگرانه  ــچ ی ــاً هی مطمئن
ــت  ــد توانس ــردن آن، نخواه ــود ک ــور ناب ــه منظ ب
در  همیشــه  انســانها  نمایــد.  کســب  نتیجــه ای 
جامعــه ی خــود احســاس آرامــش کرده انــد و 
کرده انــد.  محســوب  ســرپناه  امن تریــن  را  آن 
حــال بیاییــد وضعیتــی را تصــور کنیــد کــه اگــر 
ــن  ــه ای را بهتری ــا جامع ــی ی ــی، مکان ــی جای زمان
هنــگام  و  می دانســتید  خــود  بــرای  ســرپناه 
ــون  ــد، اکن ــاه می بردی ــه آن پن ــر ب ــاس خط احس

در آنجــا هــم احســاس نا امنــی می کنیــد و خطــر 
ــد.  ــد می کنن ــما را تهدی ــواره ش ــی هم ــا خطرات ی
ــرایط  ــن ش ــان بدتری ــک انس ــرای ی ــم ب ــاید ه ش
هــم همیــن نــوع زندگــی باشــد کــه البتــه زندگــی 
خواندنــش هــم جــای شــک و تردیــد اســت. بــه 
ــا  ــد در اینج ــم بای ــرپناه ه ــه ی س ــن مقول ــر م نظ
واضــح و روشــن گــردد کــه آیــا انســانها در هــر 
ســرپناهی احســاس آرامــش می کننــد یــا نــه؟ 
ــد  ــر هــر ســقفی خــود را از گزن ــوان زی ــا می ت آی
خطــرات محفــوظ نگــه داشــت. متأســفانه امــروزه 
ــن  ــن م ــن، وط ــه ی م ــی خان ــرپناه ها یعن ــتر س بیش
ــه  ــت را ب ــام امنی ــه ن ــت ک ــن مدتهاس ــای م و دنی
ــی  ــی گیت ــی تمام ــپرده اند. گوی ــی س ــاد فراموش ب
ــاب  ــاد انســانیت را در اعمــاق وجــودش بازت فری
ــش  ــن، آرام ــش م ــت آرام ــه کجاس ــد ک می ده
ــانهای  ــم انس ــاید ه ــانم؟ ش ــم و همجنس همنوعان
امــروزی در بطــن ریزتریــن ذرات ایــن گیتــی بــه 
ــد،  ــال آنچــه کــه مدتهاســت از دســت داده ان دنب

می گردنــد. 
مســلماً هــدف از آرامــش در اینجــا بــه معنــای 
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تحقق آرمان آزادی

بــه  نیســت.  ســکوت و منجمدشــدن زندگــی 
ــدن آن  ــدن و یکنواخت ش ــک رنگ ش ــای ت معن
ــروزه بیشــتر انســانها  زندگــی هــم نیســت کــه ام
بــرای رســیدن بــه آن در تــالش و تکاپویــی 
شــرایطی  چنیــن  در  فــرد  هســتند.  بی وقفــه 
ــی  ــش را در بی نهایت ــت آرام ــه حقیق ــت اینک بعل
خالصــه کــرده، ســرخورده گشــته و تــازه از 
اینکــه مدتهــا بــرای رســیدن بــه ایــن لحظــه جــان 
کنــده، احســاس آرامــش موجــود درخویــش 
ــه  ــر اینک ــد داد. واضح ت ــت خواه ــم از دس را ه
نبایــد تــالش و مبــارزه بــرای رســیدن بــه آرامــش 
جنبــه ای مکانیکی داشــته باشــد و هرگــز فراموش 
نکنیــم کــه انســان موجــودی ماوراءالطبیعــه اســت 
ــی و  ــی روح ــه آرامش ــاز ب ــرایطی نی ــر ش و در ه
ــی کــه انســان خــود را از لحــاظ  ــی دارد. آن روان
روحــی در بهتریــن شــرایط احســاس کــرد، شــاید 
ــر آن  ــبی را ب ــی نس ــام آرامش ــوان ن ــع بت آن موق

ــت.  گذاش
شــاید از دیدگاهــی دیگــر چنیــن بــه ایــن 
ــاً  ــند واقع ــانی باش ــود و کس ــته نش ــه نگریس مقول
بــه آرامــش رســیده باشــند. هــدف از ایــن مقالــه 
بحــث نمــودن از علــم روانشناســی و چگونگــی به 
آرامــش رســیدن انســانها نیســت و از کجــا معلــوم 
ــه آرامــش  ــرای رســیدن ب ــه ای ب شــاید هــم روزن
ــه آرامــش  ــی باشــد. بعضــاً کــه ب ــت حقیق و امنی
فکــر می کنــم اولیــن چیــزی کــه بــه خاطــرم 
ــان  ــده در می ــور مان ــان های محص می آینــد، انس
ــن  ــردن ای ــور ک ــاید تص ــان. ش ــای بی ام جنگ ه
ــی  ــد. ول ــخت باش ــا س ــرای بعضی ه ــز ب ــو نی تابل
اگــر نگاهــی بــه وضعیــت امنــی انســانها بیندازیــم، 
ــد بیشــتر از 80 % انســان ها در جهــان  ــم دی خواهی
امنیــت نمی کننــد. حــال  احســاس آرامــش و 
اگــر ایــن مــورد را بــا وضعیــت زنــان وفــق دهیــم، 
نگران کننده ترنــد.  و  دهنده تــر  تــکان  آمارهــا 
بــر طبــق آمارهــای رســمی مــردان بیشــتر از زنــان 
ــم در  ــوارد ه ــن م ــد. ای ــان می بینن ــود را درام خ

ــواده و هــم در محیــط کار و اشــتغال  محیــط خان
ــرای  ــان ب ــتر زن ــی بیش ــه حت ــود ک ــاهده می ش مش
فــرار از محیــط خانــواده تــن بــه ازداوج  ناخواســته 
ــب  ــرح عواق ــه ش ــی ب ــه لزوم ــه البت ــد ک می دهن
ــته  ــاری و ناخواس ــای اجب ــن ازدواج ه ــد از ای بع
نمی بینــم. همچنیــن در بیشــتر کشــورها بویــژه 
ــی  ــدم فضای ــل ع ــه بدلی ــورهای خاورمیان در کش
ــظ  ــت حف ــا جه ــا گوی ــن، خانواده ه ــالم و ام س
ــبت  ــواده، نس ــوس خان ــظ نام ــان و حف ــت زن امنی
اتخــاذ  بســیاری  محدویت هــای  زنــان  بــه 
می کننــد و مراکــز دولتــی نیــز از اســتخدام زنــان 
ــود دارد  ــغلی وج ــت ش ــه امنی ــد. ن ــرباز می زنن س

ــی!!؟؟  ــت روح ــه امنی ــی و ن ــت جان ــه امنی ن
کــه  هنگامــی  اینجاســت:  مهــم  نکتــه ی 
بســیار  تابلویــی  می کنیــم،  اشــاره  امنیــت  بــه 
ترســناک در برابرمــان رخنمایــی می کنــد. بــه 
حــدی کــه دیگــر از امنیــت فکــری و جانــی 
انســانها و بویــژه زنــان بایــد احســاس نگرانــی 
ــوان ســطح  ــوان بعن ــت فکــری را می ت کــرد. امنی
ــک  ــردی در ی ــر ف ــان و اراده ی ه ــای بی آزادی ه

ــم برشــمرد. جامعــه ه
ــه  ــت و در نتیج ــن امنی ــه چنی ــی ک  در صورت
آزادی هایــی وجود نداشــته باشــد، شــکافی عظیم 
میــان فــرد و جامعــه پدیــد خواهــد آمــد. چــون بــا 
ــت،  ــده اش اس ــت و ای ــوان هوی ــه به عن ــه ک آنچ
نمی توانــد ابــراز وجــود کنــد. اینکــه یــک انســان 
بیــان کنــد  ایده هایــش را  نتوانــد  بــه راحتــی 
ــت  ــان هوی ــرای بی ــب ب ــه ای مناس ــی زمین ــا حت ی
ــه ســر  ــی ب ــن ناامن ــد، در بزرگتری حقیقــی اش بیاب
می بــرد. چنیــن جامعــه و انســانی بی دفاع تریــن 
موجــود خواهــد بــود. در نتیجــه انســانها همزمــان 
ــا احســاس ناامنــی فکــری و ســلب آزادی هــای  ب
طبیعــی  عکس العملــی  به عنــوان  اجتماعــی، 
ــی  ــه عملکردهای ــت ب ــش دس ــاء خوی ــت بق جه

ــرد و  ــان  ف ــکاف  می ــل  ش ــه دلی ــد. ب می زنن
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ــام  ــرد و نظ ــان ف ــه می ــر اینک ــا بهت ــه اش ی جامع
آزادی هــا  ایــن  ســلب  درصــدد  کــه  حاکــم 
روز  بــه  روز  تضادهــا  و  چالش هــا  برآمــده، 
هرکــس  صــورت  ایــن  در  می شــوند.  بیشــتر 
ــش  ــای خوی ــه آرمان ه ــیدن ب ــرای اولویت بخش ب
ــور  ــد. همانط ــه می زن ــی دفاعان ــه اقدامات ــت ب دس
بوده ایــم  شــاهد  نیــز  تاریــخ  طــول  در  کــه 
ــارزه جهــت تأمیــن  ــارزات انســانها، مب تمامــی مب
امنیــت فکــری یــا دفــاع از آرمان هــا، ایده هــا 
ــت  ــن حال ــت. در ای ــوده اس ــش ب ــت خوی و هوی
جامعــه ای کــه از لحــاظ فکــری و ایدئولوژیکــی 
نیرومنــده بــوده، براحتــی توانســته خــود را در 
برابــر هرگونــه تهاجــم ایدئولوژیکــی و فرهنگــی 
ــفانه  ــورت و متأس ــر اینص ــد. در غی ــت کن محافظ
ــم  ــه رو می مانی ــه ای روب ــان جامع ــر بی ج ــا پیک ب
ــادی از  ــا حــد زی ــاع از خــود را ت ــروی دف کــه نی
ــرار  ــه ی پرتگاهــی پرخطــر ق ــر لب دســت داده و ب

ــت.  ــه اس گرفت
بــرای همیــن اســت کــه اگــر جامعــه ای از نظــر 
ــا  ــد و ب ایدئولوژیکــی ایســتار و موضعــی قدرتمن
اعتمــاد بــه نفــس از خــود نشــان دهــد، بــه همــان 
انــدازه خواهــد توانســت هرگونــه خطــري را دفــع 
نمایــد. نظام هــای حاکــم بیشــترین راهــکاری کــه 
ــه کار  ــع ب ــت درآوردن جوام ــه حاکمی ــت ب جه
ــد تمامــی  ــن اســت کــه ســعی می کنن ــد ای می برن
ابزارهایــی کــه انســانها بــا توســل بــه آنهــا قــادر به 
دفــاع از خــود باشــند را از آنهــا ســلب کــرده و در 
نتیجــه بی دفــاع بگذارنــد. مســلماً ابزارهــای دفــاع 
از خویــش تنهــا ابزارهایــی مــادی نمی باشــد، 
ــد،  ــاره ش ــه آن اش ــم ب ــاال ه ــه در ب ــور ک همانط
مهم تریــن و پردفاع تریــن ابــزار هــر جامعــه همانــا 
ــرس  ــت. ت ــی آن اس ــری و ایدئولوژیک ــزار فک اب
افــراد تحــت  همــه ی حاکمــان از دســت یابی 
ــی  ــم ایدئولوژیک ــزار محک ــه اب ــان ب حاکمیت ش
ــوژی  از  ــر ایدئول ــه اگ ــرا ک ــرد. چ ــأت می گی نش
ــود  ــد ب ــادر خواه ــد، ق ــور نمای ــع ظه ــن جوام بط

ــازد.  ــرنگون س ــم س ــا را ه ــن امپراتوره بزرگتری
ــی  ــری و دین ــای فک ــا و اقلیت ه ــع، ملت ه جوام
ــدی  ــری نیرومن ــروی فک ــه دارای نی ــی ک در حال
باشــند، شــانس زندگــی آزاد را خواهنــد داشــت، 
در غیــر اینصــورت از صحنــه ی تاریــخ محــو 
ــس از  ــی و پ ــای فرهنگ ــد. قتل عام ه ــد ش خواهن
بــارزی  نمونه هــای  فیزیکــی  قتل عام هــای  آن 
هســتند کــه هنــوز زخــم دیــروز انســانیت ترمیــم 
نیافتــه، امــروز بــا یکــی دیگر روبه روســت. بیشــتر 
ملت هــای خاورمیانــه و بویژه کوردهــا هنوز روی 
ــر  ــواره خط ــد. هم ــش را ندیده ان ــی و آرام خوش
ــا  ــد و ب ــس کرده ان ــوش ح ــخ گ ــرگ را در بی م
ایــن نگرانــی و دغدغه هــا شــب را بــه روز و روز 
ــغالگری  ــای اش ــانده اند. جنگ ه ــب رس ــه ش را ب
و اســتیال بــر کوردســتان، مهمتریــن عامــل برهــم 
خــوردن آرامــش انســان های کــورد بــوده اســت. 
ــد تمامــی نمونه هــای تاریخــی  ــان مانن ــن می در ای
ــان  ــترین قربانی ــز بیش ــورد نی ــان ک ــان، زن در جه
بوده انــد.  اشــغالگری ها  و  جنگ هــا  ایــن 
نکتــه ی بســیار مهــم و آموزنــده در اینجاســت 
ــی  ــم تمام ــان کــورد علی رغ کــه خوشــبختانه زن
نامالیمــات زندگــی نکبت بــاری کــه اشــغالگران 
ــدگاه جنســیت گرایانه  ــل آن و دی درصــدد تحمی
ــان  ــز زن ــد نی ــه کوردســتان بوده ان ــر جامع خــود ب
ــان داده و  ــر نش ــی بی نظی ــود مقاومت ــورد از خ ک
می دهنــد. تاریــخ مقاومــت در کوردســتان اثبــات 
ــان کــورد در حســاس ترین دوران  کــرده کــه زن
تاریــخ بــا نشــان دادن اراده ای راســخ، بــه پاشــنه ی 
بدیــن  شــده اند.  تبدیــل  کوردســتان  آشــیل 
ــزی  ــر چی ــل از ه ــمنان قب ــه دش ــت ک ــت اس جه
ــه  ــد و ب ــی اراده کنن ــان را ب ــد، زن درصــدد بوده ان

ــد.  ــلیمیت درآورن تس
در  نــه  رفــت  بحــث  آن  از  کــه  مــواردی 
گذشــته ای دور بلکــه حقیقتــی اســت کــه در 
کنــار مــا و بــا مــا زندگــی می کنــد. اگــر نگاهــی 
بیاندازیــم  خاورمیانــه  در  زنــان  وضعیــت  بــه 

می شــویم  مواجــه  زندگــی  شــکل  دو  بــا 
اســت کــه تحــت  فشــار و ســرکوبی  یکــی 
ــری  ــردد و دیگ ــال می گ ــاوت اعم ــکال متف اش
روحیــه ی مقاومت طلبــی اســت کــه بــه هیــچ 
ــاورد و تســلیم شــرایط  وجــه ســرتعظیم فــرود نی
بــرای  شــده  طــور  هــر  نمی شــود.  تحمیلــی 
احقــاق حقوق شــان مبــارزه می کننــد. حقــی 
افراط گــرا  نظام هــای  ســال  ســال های  کــه 
کرده انــد.  ســلب  جامعــه  را  آن  دیکتاتــور  و 
ایــن  از  آزادی  امیــد  بــا  زنــان  بی شــک 
ــد تحقــق زندگــی ای آزاد  ــه امی ــا و ب دیکتاتوره
بــه ســوی میدانهــای قیــام علیــه حاکمــان دولتــی 
رهســپار شــدند. ولــی متأســفانه بیشــتر نظام هایــی 
کــه بــا نظــام دیکتاتــوری دســت عــوض کردنــد،  
دســت کمــی از حاکمــان بعــد از خــود نداشــتند. 
ذهنیــت رنــگ و رورفتــه ی دیکتاتــوران را رنگ 
ــژه  ــا فریــب جامعــه و بوی ــد ب کــرده و می خواهن
ــدرت بنشــینند.  ــر مســند ق ــاری دیگــر ب ــان، ب زن
روژآوای  زنــان  وضعیــت  بــه  اگرنگاهــی 
کوردســتان و دیگــر کشــورهای خاورمیانــه کــه 
در آنجــا قیام هایــی بپــا شــد، داشــته باشــیم، 
ــات  ــورد اثب ــان ک ــه زن ــد ک ــم ش ــه خواهی متوج
کرده انــد کــه می تواننــد در همــه ی امــور بــا 
ــق  ــیار موف ــد بس ــدا کنن ــه پی ــی ک ــرکت فعال ش
ــه  ــده ک ــات ش ــرا اثب ــند. زی ــده باش و تعیین کنن
ــند و  ــی باش ــان دارای اراده خودمدیریت ــر زن اگ
بــدون نیــاز بــه مــردان بتواننــد در تمامــی مراحــل 
ــرزمین  ــگ در س ــی جن ــالب و حت ــاس انق حس
باشــند،  داشــته  تصمیم گیــری  اراده ی  خــود، 
ــش را  ــد توانســت خــود و ســرزمین خوی خواهن
در برابــر هرگونــه تهاجمــی محافظــت کننــد. 
اگــر زنــان در افغانســتان، عــراق و بویــژه در شــهر 
شــنگال دارای نیــروی منســجم و ســازماندهی 
ــی  ــاهد تراژدی های ــروزه ش ــد، ام ــده ای بودن ش
ــان  ــدن انس ــای ب ــش موه ــی تصورکردن ــه حت ک
نمی بودیــم. جــای شــکی  را ســیخ می کنــد، 

در روژآوای  زنــان کــورد  اگــر  نیســت کــه 
کوردســتان و بویــژه در شــهر مقاومــت کوبانــی 
ــردن  ــارزه ک ــی و اراده ی مب ــروی دفاع دارای نی
نبودنــد، سرنوشــت چنــان متفاوتــی از زنــان 

نمی بــود.  انتظارشــان  در  شــنگالی  بی دفــاع 
بایــد دانســت نیرویــی کــه زنــان کــورد را بــه 
ایــن وامیــدارد کــه اســلحه به دســت گرفتــه و در 
ســنگرهای مقاومــت کوبانــی تــا آخریــن نفــس 
ــی زن آزاد  ــروی ایدئولوژیک ــا نی ــد، همان بجنگن
ــتان  ــان کوردس ــی زن ــش آزادیخواه اســت. جنب
ــا  ــو ب ــر آپ ــش رهب ــرش و بین ــط نگ ــالها توس س
بینــش مردســاالر حاکــم بــر جهــان مبــارزه کــرد 
و بــدون هیــچ شــک و تردیــدی در برابــر ذهنیت 
ــد  ــرده می کن ــر روز زن را ب ــه ه ــاالرانه ک مردس
ــروش  ــه ف ــدرن ب ــای کالســیک و م و در بازاره
می رســاند، مقاومــت نمود. بــدون درک حقیقت 
ــروع او در  ــاع مش ــار دف ــفه آزادی زن و معی فلس
نمی تــوان  کوردســتان  آزادیخواهــی  جنبــش 
ــرد.  ــم درک ک ــی را ه ــر کوبان ــت بی نظی مقاوم
همچنیــن نمی تــوان بــه برداشــت غلــط بعضــی از 
ــه  ــان روژآوا را ب ــه زن ــتی ک ــای فمینیس جنبش ه
ــم  ــد ه ــوم می کنن ــلحه محک ــودن اس تقدیس نم
پــی بــرد. بــه نظــر مــن همــه ی زنــان بویــژه زنــان 
ــگ و  ــدون جن ــی ب ــال و آرزو دنیای ــورد خی ک
ــم  ــر نمی کن ــد. فک ــر می پرورانن ــلحه را در س اس
ــتن  ــگ و کش ــلحه و جن ــق اس ــی عاش ــچ زن هی
ــا هنگامــی کــه موجودیــت، هویــت و  باشــد. ام
آزادی مــا از ســوی کســانی مــورد تهاجــم قــرار 
ــاع مشــروع  ــه دف ــد هــم ب ــه خطــر بیفت ــرد و ب گی
ــچ  ــم هی ــورد ه ــن م ــت و در ای ــم پرداخ خواهی
تردیــدی بــه دل راه نخواهیــم داد. مــا بــا تقدیــم 
گل بــه پیشــواز جــالد خــود نخواهیــم رفــت. نقد 
ــت ها  ــر فمینیس ــی از به ظاه ــه برخ ــی ک و نظرات
ــی  ــا واقعیت ــی ب ــچ همخوان ــد هی ــرح می کنن مط
کــه در اینجــا اتفــاق می افتــد ندارنــد. زیــرا 
ــوان  ــزد کــه بت ــی گــرم برخی ــد از جای نفــس بای
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ایــن همــه ایدئالیزه شــده ســخن گفــت. نبایــد فرامــوش کــرد کــه مــا درقلــب 
ــر روز  از آن خــون جــاری اســت  ــي کــه ه ــم. قلب ــه زندگــي مي کنی خاورمیان
و احتمــال از کارافتادنــش را دوبرابر می کنــد. زنــان کــورد تنهــا و تنهــا در 
ــروع  ــاع مش ــه دف ــرده و ب ــارزه ک ــی مب ــش دائم ــق آزادی و آرام ــتای تحق راس
ــروع  ــاع مش ــلحه دف ــا اس ــا ب ــد. ت ــان دهن ــا پای ــن تراژدی ه ــه ای ــا ب مي پردازند،ت
ــم  ــه ی حاک ــش و داعش مآبان ــوار داع ــن و خون خ ــت خش ــی ذهنی ــاع ذات و دف
ــزی وجــود  ــر و مشــروع تر هــم چی ــن طبیعی ت ــن از ای ــه نظــر م را نشــانه رود. ب
نــدارد. نقــد نظامی شــدن زنــان در ایــن گیــرودار بدیــن معناســت کــه گردنــت 
را زیــر چاقــوی جــالد خویــش ببــری و منتظــر باشــی کــه ســرت را از تنــت جدا 
کنــد. بــه جــای ایــن انتقــادات بیاییــم بــه اصــل مطلــب بنگریــم کــه ایــن زنــان 
ــالح های  ــر س ــته اند در براب ــی توانس ــری و روح ــروی فک ــه نی ــا چ ــه و ب چگون
پیشــرفته و گروه هایــی کــه هیــچ بویــی از انســانیت نبرده انــد، بی وقفــه در 
میــدان مبــارزه پیشــاهنگی می نماینــد. بــرای شــناخت حقیقــت مقاومــت کوبانــی 
بایــد بــه شــناخت فلســفه ای کــه آریــن میــرکان را بــه آن واداشــت کــه دالورانــه 
ــه  ــا ب ــت ت ــارش  داش ــی را در کوله ب ــروزی کوبان ــخه ی پی ــه نس ــی ک در حال

دشــمنان زن و زندگــی درس آزادی بدهــد، پرداخــت.   
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 زن 
    عشق 

           انقالب
تــوار مهابــاد، محقق ونویســنده

     واضــح اســت در حکومت هــای دیکتاتــوری زنــان 

قربانیــان اصلــی خشــونت و نامایــامت هســتند. 

جامعــه ی تاثیــر گرفتــه از حکومــت دینــی و ضــد زن 

ایــران نیــز سالهاســت برچســب زن کشــی و زن ســتیزی 

توســط  کــه  زنانــی  چــه  می کشــد،  دوش  بــه  را 

نظــام و تحــت عناویــن مختلــف بــه دار آویختــه 

می شــوند، چــه آنانــی کــه تحــت نامــوس پرســتی بــه 

ــارهای  ــت فش ــه تح ــی ک ــه زنان ــند و چ ــل می رس قت

روحــی و زیــر یــوغ اســتثامر مردســاالری بــدن خــود 

ــاد  ــه از نه ــه و هم ــد، هم ــش می کنن ــه ی آت را طعم

انسان ســتیزانه ی سیســتم مردســاالری رسبرآورده انــد. 

باورهایــی سیســتامتیک شــدە در بطــن جامعــە و 

ــور  ــە مح ــە زن ک ــە ب ــه طوریک ــوم، ب ــان عم در اذه

زیبایی هاســت یــورش بــردە و بــا آن متــام عنــارص 

زیبایــی را محــو می کنــد. 

زنــان بــا شــیوەهای متعــددی مــورد حملــە ی عوامــل 

ــل  ــن عوام ــە ای ــد، از جمل ــرار می گیرن ــاالری ق مردس

اسیدپاشــی اســت کــە در ســال های اخیــر در مناطــق 

ــر  ــت، بیش ــدە اس ــە ش ــە کار گرفت ــران ب ــف ای مختل

شــخصی  انگیزەهــای  بــا  ســابق  اسیدپاشــی های 

ســوی  از  همیشــه  زنــان  اســت،  گرفتــە  صــورت 

مردانــی کــە یــا بــه آنهــا جــواب رد داده انــد یــا 

ــان  ــای خانوادەش ــوی اعض ــی از س ــل ناموس ــە دالی ب

تفــاوت  در  آنچــە  گرفتەانــد.  قــرار  مــورد حملــە 

ــان  ــن زن ــر کش ــیوەهای دیگ ــی و ش ــن اسیدپاش مابی

ــە در شــیوەهای  ــن اســت ک درخــور توجــە اســت ای

شــیوەای  بــە  زن  زنــان،  علیــە  خشــونت  دیگــر 

ــت  ــرار می گرف ــکنجە ق ــت ش ــا تح ــد ی ــتە می ش کش

ــدود از  ــواردی مح ــر از م ــکنجە غی ــن ش ــر ای ــە اث ک

جملــە بریــدن بینــی یــا یکــی از اعضــای صــورت کــە 

ــاد، دیگــر شــیوەهای  ــدرت اتفــاق می افت ــە ن آنهــم ب

ــی رشم  ــی نوع ــود و حت ــکار نب ــرا آش ــونت ظاه خش

ــئلە  ــە مس ــد. آنچ ــوب می ش ــکنجەگر محس ــرای ش ب

اسیدپاشــی را از دیگــر شــیوەهای خشــونت متیــز 

می دهــد همیــن قضیــە اســت اوال یورش برنــدگان بــر 

زنــان بــه شــیوه ای سیســتامتیک تر و در محــدودەای 

وحشــیانە  شــیوەی  ایــن  انجــام  بــە  وســیع تر 

مبــادرت می ورزنــد. ثانیــا در اسیدپاشــی ها قصــد 

بــر از بیــن بــردن کامــل شــخص نیســت، بلکــە ایــن 

قصــد نشــان از شــکنجەهای تــا آخــر عمــر اســت و 

تنبیهــی بــرای همــە زنانــی کــە خواســته های ردان را 

رد می کننــد. اسیدپاشــی بــه صــورت زن را منی کشــد 

بلکــە می ســوزاند، زیــرا کــە صــورت تنهــا قســمتی از 

ــران او را  ــە پوشــیدە منی شــود و دیگ ــدن اســت ک ب

ــم اســت.  ــرای هــر کســی صــورت مه ــد و ب می بینن

تنبیــە و شــدت خشــونت بــە صورتــی اســت کــە هــر 

ــرس و وحشــت  ــد و ایجــاد ت ــرا ببین ــد آن کــس بتوان

منایــد و هشــداری بــرای دیگــر زنــان کــە در صــورت 

تــن نــدادن بــە خواســت های مردســاالران کــه هــامن 

خواســته های دولــت اســت از جملــە ازدواج نکــردن 

و انجــام فعالیتهــای اجتامعــی، سیاســی و فعالیتهــای 

ــزل،  ــارج از من ــای خ ــی کاره ــور کل ــه ط ــی و ب مدن

ــد.  ــان خواهــد آم ــە بەرست اینگون

باحجــاب بــودن یــا بی حجــاب بــودن، ســنی یــا 

شــیعە بــودن، فرهنگــی یــا غیرفرهنگــی بــودن، فارس 

یــا کــورد بــودن، هیــچ تفاوتــی ایجــاد منی کنــد. 

باشــی.  و ظریــف  لطیــف  باشــی،  زن  کافیســت 

وجــە مشــرک قربانیــان اسیدپاشــی ها زیبایــی بــود، 

زیبایــی ظاهــری صــورت. اگــر ایــن کار توســط خــود 

دولــت هــم صــورت نگرفتــە باشــد بــا اینحــال دولــت 

ــا  ــە ده ه ــەای ک ــە جامع ــرا ک ــت. زی ــر اصلی س مق

ســال تحــت سیاه ســازی و زدودن زیبایی هــا قــرار 

بــردە  یغــام  بــە  زیبایی هایــش  ذرە  ذرە  و  گرفتــە 

شــدە، ذهــن مردانــش ســال ها زن را تنهــا جنــس 

دوم دیــدە اســت چگونــە انتظــاری می تــوان داشــت. 

ــانی در  ــی و انس ــیب های اخاق ــە پرنس ــەای ک جامع

ــە را از آن  ــە جامع ــی ک ــد. مردان ــتە باش ــم گش آن گ

ــد و در  ــود می دانن ــک خ ــز مل ــش را نی ــود و زنان خ

صــورت نرســیدن بــە هدفــش  کــه بدســت آوردن زن 

ــن  ــود گرف ــت خ ــش و او را در خدم ــورد دلخواه م
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اســت، پــس هــر بایــی بخواهــد بــر رس او مــی آورد. 

زیبایــی کــە بــرای او نباشــد بایــد زشــت شــود و حــق 

ــدارد. ــی ن زندگ

ــر خــاف گفتەهــای مســئولین دولــت کــە عامــان  ب

اسیدپاشــی ها غــرض شــخصی داشــتەاند، اینطــور کــە 

پیداســت نــە تنهــا نیــات شــخصی در کار نبــودە بلکــە  

بــە احتــامل زیــاد هــدف ترســاندن زنــان از ورود بــە 

جامعــە و مشــارکت در فعالیت هــای اجتامعــی اســت 

ــام  ــال اع ــە دنب ــت ب ــا درس ــن رویداده ــە ای ــرا ک زی

طــرح افزایــش جمعیــت از ســوی دولــت و منــع 

ــە  ــئلە ب ــود و مس ــارداری ب ــگیری از ب ــای پیش راهه

ــن  ــان از ای ــرای تخطی ــم نشــد بلکــە ب ــز خت اینجــا نی

قانــون مجــازات نیــز در نظــر گرفتــە شــد. مســئولیت 

ســنگین ایــن مصوبــە نیــز بــر دوش زنــان اســت زیــرا 

ــد و از  ــە برگردان ــج خان ــە کن ــاز ب ــد ب ــە زن را بای ک

ــود  ــە ب ــدە گرفت ــە برعه ــی ک ــئولیت های اجتامع مس

دور گردانــد و بــە ماشــین تولیــد  مثــل تبدیــل کنــد تــا 

دوبــاره بــه وظیفــه  ی چندیــن دهــه قبــل کــه برایــش 

ــه  ــه کارخان ــل ب ــردد تبدی ــد برگ ــخص کرده بودن مش

بچه ســازی شــده و رسش بــه کار خانــه داری مشــغول 

باشــد. ایــن یعنــی زنــان گامــی بــە عقب تــر از آنچــە 

ــد. هســتند، برگردن

ــە  ــت ب ــە حکوم ــی رود ک ــز م ــن نی ــامل ای ــی احت حت

بررســی وضعیــت خــود پرداختــە و بــە ایــن موضــوع 

ــدازە  ــە ان ــا چ ــش ت ــە حامیان ــد ک ــردە باش ــز پی ب نی

ــتند و  ــش هس ــە افزای ــی رو ب ــای ناراض ــم و قره ک

ــە  ــی ک ــد کم ــر از درص ــە غی ــد ک ــز می دان ــن را نی ای

بــە دالیــل اقتصــادی مجبــور باشــند کــە از ایــن طــرح 

ــرای  ــد و ب ــە اجــرا در آورن ــا آن را ب ــد ی پشــتیبانی  کنن

منفعــت نظــام خــود بــە ایــن طــرح دســت زدە اســت 

ــە  ــرا ک ــت چ ــل اس ــیانە و دور از عق ــا ناش ــە کام ک

وجــود افــراد آگاە در جامعــە و همچنیــن معرضــان 

بــە دولــت و افــراد آزادیخــواه خــود ســد بزرگــی 

ــن هــدف. ــە انجــام رســاندن ای هســتند در ب

دلیــل دیگــری بــرای ترســاندن زنــان را می تــوان تــرس 

از جنبــش زنــان دانســت جنبشــی کــە در کوردســتان 

جریــان دارد بخصــوص در روژآوا)غــرب( کوردســتان. 

رژیــم ایــران نیــز تاثیــر ایــن جنبــش را در بخش هــای 

دیگــر کوردســتان بخوبــی دیــده و ایــن را نیــز کامــا 

درک کــردە اســت کــە مبــارزات زنــان کــورد کــە دنیــا 

ــگان را  ــە هم ــرار داد و توج ــود ق ــر خ ــت تاثی را تح

به خــود جلــب کــردە تنهــا آزادی زن کــورد را شــامل 

کار  اســاس  را  زنــان  همــە  آزادی  بلکــە  منی شــود 

ــز اســاس آزادی هــای  خــود قــرار دادە و آزادی زن نی

ــە  ــئلەای ک ــت. مس ــی اس ــە آزادی مل ــر از جمل دیگ

ــتان  ــات)رشق( کوردس ــزاب روژه ــر اح ــون دیگ تاکن

ــت  ــد و دول ــز ماندەان ــە آن عاج ــی ب ــز از راهیاب نی

نیــز هیچــگاە غیــر از رسکــوب و کشــتار مــردم هیــچ 

ــن راســتا برنداشــتە اســت.  گامــی در ای

بــا بــرآوردی می تــوان گفــت اگــر وجــە اشــراک 

ــا  ــورت زیب ــن ص ــی داش ــر اسیدپاش ــای اخی قربانی ه

ــە ی  ــدن هم ــی ش ــت قربان ــراک عل ــە اش ــودە، وج ب

زنانــی کــه بــه صورتشــان  اســید پاشــیده شــده اســت 

همیــن ذهنیــت مردســاالری و ملکیــت می باشــد. 

یعنــی مالکیــت انســان بــر انســان، مالکیــت مــرد بــر 

ــی  ــد و زن ــت ملکیت ان ــە دارای ذهنی ــی ک زن، مردان

ــش هســتند را نتوانســتەاند تحــت تســلط  را خواهان

ــت  ــا ازدواج حال ــدار پوشــالی خــود بکشــانند و ب اقت

رســمی بــە آن ببخشــند. مردانــی کــە نتوانســتەاند بــا 

زنــی کــە می خواهنــد رابطــە جنســی برقــرار ســازند. 

مــردی کــە مردانگــی اش را در تســلط جنســی بــر 

ــع  ــد، آن موق ــتەاش نرس ــە خواس ــر ب ــد اگ زن می بین

ــه چنیــن  ــدە و دســت ب مردانگــی اش را در خطــر دی

عمــل کریــه ی می زنــد. ذهنیتــی کــە زن را جنــس 

و کاالی خــود می دانــد در صورتیکــە نتوانــد آنــر 

ــوار و  ــود را خ ــە خ ــت ک ــان اس ــت آورد آن زم بدس

ذلیــل می بینــد و در جســتجوی رضبــە برمی آیــد 

و حتــی انتقــام از زنــی کــه او را قبــول نکــرده و 

تســلیمش منی شــود. 

کــە  ایرانــی  زنــان  جنبش هــای  نیــز،  ســویی  از 
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طرح هــای  و  جامعــە  دگامهــای  بــا  سال هاســت 

ــا اینکــە تاثیــر خــود را در  دولــت مبــارزە می کننــد ب

جامعــە گذاشــتەاند امــا آنطــور کــە انتظــار می رفــت 

نتیجــە درخــور را در پــی نداشــتە اســت و جایگزیــن 

بهمــراه  خــود  بــا  چارەســازی  روش  و  مناســب 

ــان  ــارزه ی زن ــه طوریکــە ســطح مب نداشــتە اســت. ب

از جنبش هــای رادیــکال زنــان در اوایــل انقــاب، 

بــە آزادی هــای یواشــکی تنــزل پیــدا کــرده اســت 

و  آزادی را مخفیانــە و در جاهایــی کــە خطــرات 

در  می جوینــد.  باشــد،  داشــتە  بهمــراه  کمــری 

جســتجوی آزادی هســتند آنهــم آزادی هایــی در حــد 

دور انداخــن حجــاب بــە روش محتاطانــە و در بیشــر 

ــن در حالی ســت کــە  مــوارد دور از چشــم انظــار. ای

نهادهــای ضــدزن آشــکارا در مقابــل چشــم همە و در 

ــە اسیدپاشــی می کننــد.  مکان هــای عمومــی اقــدام ب

ایــن یکــی از ضعف هــای جنبــش زنــان در ایــران 

اســت. مبــارزات زنــان جوابگــوی حمــات زن ســتیزانە 

ــتقل و  ــە مس ــی ک ــت مبارزات ــام نیس ــک نظ و ارگانی

ــە  ــتە ب ــا وابس ــتند و ی ــت نیس ــە دول ــارج از حیط خ

ــی  ــای دولت ــود از نهاده ــە خ ــتند ک ــی هس گروه های

رس برآوردەانــد و در جنایــات علیــە مــردم ســهیم 

بودەانــد از جملــە گروه هــای اصــاح طلــب. از ســویی 

ــن  ــا ای ــن مســلم اســت در جامعــەای کــه ت دیگــر ای

حــد خشــونت سیســامتیک گشــتە، مبارزانــش آمــادە 

نباشــند و بــە آزادی هــای یواشــکی و محافظەکارانــە 

ــا  ــت ی ــوان داش ــاری می ت ــە انتظ ــد، چگون روی آورن

رهــربان جنبش هــای زنــان کــە آهنــگ اتحــاد زنــان را 

ننوازنــد و بــە همگرایــی زنــان  قرهــای مختلــف در 

جهــت آزادی گام ننهنــد، بــا هــامن ذهنیــت طبقاتــی 

پیــش برونــد، بــا چشــم تحقیر بــە مبــارزات زنــان غیر 

از طبقــە حاکمیــت بنگرنــد، حقــوق دیگــر ملت هــا و 

زنــان را بــە  رســمیت نشناســند و تواناییهــای آنــان را 

کوچــک انگارنــد، راهــی نپیمودەانــد و تنهــا بیهــودە 

ــر  ــر آنچــە ب ــدی ب ــر تایی ــد و مه ــف کرده ان وقــت تل

علیــە آن می جنگنــد، زدەانــد کــه ایــن هــم از میــزان 

ــت. ــد کاس ــان خواه ــذاری مبارزاتش تاثیرگ

چرا جامعەای اینچنین؟

یکــی از مــوارد روی دادن چنیــن جنایــات ناخوشــایند، 

ــت.  ــە اس ــای جامع ــن اعض ــامل بی ــە س ــن رابط نداش

نبــودن عواملــی پایــەای بــرای ایجــاد جامعــەای ســامل. 

ــا  ــت ب ــە درس ــدم رابط ــل در ع ــن عوام ــە ای از جمل

غیــر هــم جنــس، عــدم روابــط ســامل زنــان و مــردان، 

خواســت های  و  عقایــد  بــە  احــرام  در  ضعــف 

ــی  ــامل و صمیم ــتی س ــه دوس ــامد ب ــر، بی اعت یکدیگ

بینشــان، عــدم معنــا بخشــیدن بــە همدیگــر، ضعــف 

در معنــا دادن رابطــە جنســی اصولــی و ... همــه 

و همــه فاکتورهــای اساســی محســوب می شــوند. 

تنهــا در صــورت رعایــت ایــن مســائل مهــم و پایــه ای 

ــد آورد  ــر نخواهن ــی رس ب ــن معضات ــه چنی ــت ک اس

انســانی حفــظ خواهنــد شــد. دور  ارزش هــای  و 

ــای  ــە معن ــر ب ــە از یکدیگ ــای جامع ــن اعض نگهداش

ــان  ــە افراط گرای ــە ک ــت آنچ ــە اس ــردن جامع ــج ک فل

ــد از  ــام می دهن ــران انج ــم در ای ــان رژی و سیاهپوش

پاشــیدن خانواده هــا و بــه طــور کلــی اتحــاد جامعــه 

ــە  ــد رابط ــە منی توانن ــی ک ــت مردان ــر اس از همدیگ

ــا  ــا زن برقــرار ســازند بعلــت محدودیــت ی درســتی ب

ــا زن  ــودن ب ــی و ب ــه زندگ ــود ک ــض خ ــت مری ذهنی

را تنهــا در مســتعمره منــودن و مالــک آن بــودن، 

می بیننــد آن موقــع اســت کــە شــنیدن جــواب "نــە" 

از طــرف یــک زن معضــل خواهــد شــد، بــە زن یــورش 

می بــرد و عقدەهایــش رس برمــی آورد. بعیــد نیســت 

در صــورت داشــن رابطــەای ســامل بــا زن می توانســت 

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 

ــە نیازهــای اساســی و  ــی دیگــر جنبشــی ک ــە عبارت ب

ــت را  ــان فمینیس ــای زن ــی و بج ــت های اصول خواس

ــردن  ــرآوردە ک ــئلە ب ــت. مس ــده اس ــود گنجان در خ

نیازهــای جنســی اش کــە آنهــم رشایطــی آزاد و مهیــا 

ــا  ــی پ ــان حت ــە زن ــارزات آزادیخواهان ــد. مب را می طلب

را از فمینیســم فراتــر نهــادە و وجــە  اشــراک متامــی 

جنبشــی  اســت.  داده  قــرار  اســاس  را  جنبش هــا 

ــز  ــان را مرک ــدن زن ــە ب ــاد ک ــر از فس ــەای پ از جامع

ــە  ــدام ب ــان اق ــن زن ــا ت ــرار دادە و ب اقتصــاد خــود ق

ــە  ــد جنبشــی ب ــرای جــذب توریســم می منای ــغ ب تبلی

نــام فمــن کــە بــدن زن را از آن خــود زن می دانــد نــە 

بازرگانــان ســکس. جنبشــی دیگــر از بطــن ســتم های 

وخواهــان  برخاســتە  ملتــی  بــر  شــدە  رواداشــتە 

ــرای سوسیالیســم  ــر ب آزادی ملی ســت. جنبشــی دیگ

و برابــری بــرای اقشــار مختلــف یــک جامعــە ایجــاد 

می شــود و جنبشــی نیــز خواســتەهای زنــان را اســاس 

قــرار می دهــد، دیگــری احــرام بــە خواســت ها و 

باورهــای دینــی مدنظــرش اســت. متــام عنــارصی کــە 

ــان کــورد متامــا یافــت می شــود،  در جنبــش آزادی زن

جنبشــی کــە مبارزاتــش مرزبنــدی نــدارد و طبقــە و 

رنــگ و نــژاد خاصــی برتــری نــدارد آنچــە مهــم اســت 

انســانیت و ارزشــهای واالی انسانی ســت و مبــارزە بــا 

پلیــدی و پلید هــا.

ایرانــی در وقایــع اخیــر  امــا نقــش فمینیســم  و 

خاورمیانــە:

برخــي فمینیســم ها کــە در طــی مبــارزات چنــد 

ــم  ــر اع ــان دیگ ــرای زن ــی ب ــون جای ــود تاکن ــە خ ده

ــا وقــوع  ــد ب ــاز نکردەان ــوچ، آذری و ... ب از کــورد، بل

حمــات وحشــیانە تروریســتان داعــش کــە توطئــەای 

جهانــی بــر علیــە زنــان و بخصــوص زنــان کــورد 

ــتیبانی  ــای پش ــە ج ــد و ب ــان درآم ــد صدایش می باش

ــی هوس هــای  ــزدی کــە قربان از هــزاران زن کــورد ای

ایــن تروریســتان شــدند و مــورد تجــاوز قــرار 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 قــرار بگیــرد و بــە دفــاع از خــود برخاســتند 

می توانســتند  کــە  زنانــی  آفریدنــد.  حامســه  و 

رسنوشــت زنــان شــنگال برایشــان رقــم زدە شــود امــا 

بــا ارادە خــود بــە دفــاع برخاســتە و تســلیم نشــدند، 

در  برابــر وحشــیانە ترین نیــرو جنگیدنــد. ایــن گــروە  

ــە  ــت هایی ک ــخ فمینیس ــە تاری ــان رفت ــان یادش از زن

در جنگ هــای جهانــی بــە دفــاع از خــاک خــود 

پرداختەانــد و اســلحە بــە دســت گرفتەانــد. آیــا 

ــی نداشــتە  ــە رسزمین ــن اســت در صورتیک ــر از ای غی

باشــی کــە در آن بــا امنیــت زندگــی کنــی خــود، 

ــل ازرش اســت  ــت قاب ــت و همــە آنچــە برای فرزندان

ــارس  ــان ف ــروه زن ــن گ ــی. آری ای ــت می ده را از دس

ــاندن  ــاری رس ــای ی ــە  ج ــت، ب ــاح فمینیس ــە اصط ب

ــود  ــدن خ ــر دی ــت برت ــا ذهنی ــان، ب ــە همجنسانش ب

بــە تحقیــر زنــان کــورد و مبارزاتشــان پرداختنــد کــە 

قهرمانیــت زنــان کــورد در روژآوای)غــرب( کوردســتان 

اخیــر  ســال های  در  وقایــع  تاثیرگذارترین هــا  و 

ــواب  ــن ج ــود بهری ــن خ ــه ای ــد ک ــامر می آی ــه ش ب

ــود.  برایشــان ب

آنچــە برخــی فمینیســت های مدرســه ی فمنیســتی  را 

نیــز بــر علیــە زن کــورد رنجانــد تحمــل نکــردن آنچــە 

ــر و قــوم پســت تر در اذهان شــان  ــوان قــوم برت به عن

ــای نادرســت  ــن باوره ــد ناشــی از همی جــای دادەان

برتــری و ملکیــت اســت. فمینیســمی کــە تشــنە 

قــدرت اســت و حکمرانــی. کــە دیگــران را کوچکــر از 

خــود ببینــد و بــا چشــمی پســت آنــان را بنگــرد عــدم 

دیــدگاه زیبایی شناســی ایــن نــوع از بــه اصطــاح 

ــە  ــر علی ــار ب ــام عی ــی مت ــە جنگ ــت ک فمینیست هاس

زشــت ترین  فکرهــا و دهنیت هــا را رواج خشــونت 

ــز کاری از دســتش  ــی نی ــان قربان ــرای زن دانســتە و ب

ســاختە نیســت. زیــرا کــە ناتوان اســت چــون هنوز بە 

قــدرت نرســیدە و همــە چیــز را در قــدرت می بینــد. 

ــرزا  ــادر ت ــە اســت. م ــا نهفت ــە م ــە در هم ــی ک قدرت

می گویــد: "مــا کــە منی توانیــم کارهــای بــزرگ بکنیــم 

ــام  ــزرگ انج ــقی ب ــا عش ــک را ب ــای کوچ ــس کاره پ

ــد  ــزرگ کردن ــورد هــم کار ب ــارز ک ــان مب ــم.« زن دهی

هــم بــا عشــق بــزرگ انجــام دادنــد. زنــان جنگجــوی 

ــلحە در  ــە اس ــودی ک ــا وج ــد ب ــق آفریدن ــورد عش ک

ــد  ــە بودن ــوش گرفت ــودکان را در آغ ــد ک ــت دارن دس
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و جانشــان را نجــات دادنــد. کــودکان از اسلحەشــان 

منی ترســند چــون احســاس می کننــد و می فهمنــد 

بــرای دفــاع از آنهاســت. "قربانــی شــدن یــا قهرمــان  

شــدن" آنچــە تفــاوت قربانــی شــدن یــا قهرمــان 

بــودن را آفریــد، تنهــا انتخــاب بــود. انتخابــی مابیــن 

آنچــه خــود می خواهــی یــا آنچــه تحمیــل  می شــود و 

، آن هــم چیــزی نیســت جــز قــدرت  ە د ا ر ا

متــام  درون  از  کــە  ارادەای 

ناخواســتگی ها  و  بن بســت ها 

برمی خیــزد، هــامن ارادەای 

کــە زن را از حالــت قربانــی 

ــە قهرمانیــت درمــی آورد،  ب

قربانــی  کــە  زنــی 

خواســت های  و  هوس هــا 

گرفــن  دســت  در  بــا  نرینگی ها ســت، 

عــزت  خــود  بــە  خــود،  از  دفــاع  و  اســلحە 

شــلیکی  هــر  صــدای  بــا  و  می بخشــد  نفــس 

فریادهــای رسبرنیــاوردە زنــان و در گلــو خفــە شــدە 

را می رســاند. فریــادی کــە بــا جســارت می گویــد: 

مــن زن هســتم، خــود را دوســت مــی دارم و منتظــر 

عشــق های پوشــالین و دروغیــن شــام نیســتم و بــدن 

ــت. ــن اس ــن از آن م م

ــری و دموکراســی کــە  ــی از جنســیت زدگی، براب رهای

ــب  ــرد، قدرت طل ــە را در بربگی ــار جامع ــی اقش متام

نبــودن )آنگونــە نیســت یکــی را بــە زیــر بکشــد تــا 

ــی  ــدرت منای ــیند و ق ــلطنت بنش ــت س ــر تخ ــود ب خ

ــک  ــوان ی ــه  عن ــا ب ــز تنه ــردان را نی ــوق م ــد(، حق کن

ــاد  ــرای ایج ــا را ب ــه آنه ــذارد بلك ــا منی گ انســان زیرپ

ــوزش می دهــد، او را طــرد  ــک آم ــە ای دمکراتی جامع

منی کنــد امــا بــا شــیوەای مســاملت آمیز و کامــا 

انســانی رفتــار می کنــد در عیــن حــال کــە تســلیمش 

ویژگیهایــی  از جملــە  اینهــا  شــد.  نخواهــد  هــم 

اســت کــە جنبــش زن کــرد داراســت. یکــی دیگــر از 

ــظ  ــورد، حف ــان ک ــش زن ــە در جنب ــل توج ــوارد قاب م

ــە  ــا آنچ ــە زن ذات ــت ک ــە اس ــت زنان ــی و ظراف زیبای

ــد و  ــان می کن ــی منای ــق و زیبای در درون دارد از عش

بــە ابــزار رسمایــەداری تبدیــل نگشــتە و بــر علیــە آن 

ــرد  ــان ک ــە زن ــن اســت دوســتی ک ــد. ای ــز می جنگ نی

ــردان  ــد و م ــم زدەان ــردان رق ــا م ــود ب ــط خ در رواب

را نیــز بــرای دوســتی بــا زن، از خشــونت بی نیــاز 

می ســازند.  

آنچــە در پــی وقایــع اخیــر و مبارزاتــی کــە در طــول 

چندیــن دهــە در خاورمیانە روی دادە نشــان می دهد 

کــە جنبــش زنــان کــورد کامــا انساندوســتانە و 

ــت  ــا هس ــا و باوره ــە قره ــتار آزادی هم خواس

ــی  ــە جنبش ــاندەاند ک ــات رس ــە اثب ــن را ب و ای

زنانــە و برخاســتە از آن، می توانــد جامعــە 

را بــە آزادی برســاند آنهــم برخاســتە از 

نهــاد زنانــە و بــا عشــق بــە آن، نــە 

ــا  فمینیســمی تقلیــدی و وارداتــی ی

درون  از  برخاســتە  جنبشــهایی 

نظــام و حاکمیتــی دیکتاتــور. 
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پخشان عزیزی، روزنامه  نگار

کوبانی، انقالبی در انقالب دیگر 

ــی از  ــوان یک ــاوا، می ت ــاب روژئ ــه انق ــی ب ــا نگاه ب

ــور  ــاب را حض ــن انق ــروزی ای ــی پی ــای اساس مولفه ه

گســرده زنــان عنــوان کــرد. در مقاومــت کوبانــی نیــز 

ایــن حضــور زنــان و دخــران و جســارت آنــان در 

مقابلــه بــا بزرگریــن و وحشــی ترین گــروه تروریســتی 

جهــان بــود کــه ایــن شــهر را بــه دنیــا شناســاند 

ــن  ــرار داد. از ای ــه ق ــز توج ــاوا را مرک ــاب روژئ و انق

ــرای  ــه ســمبل مقاومــت و جســارت ب ــی ب نظــر کوبان

متامــی مــردم جهــان تبدیــل شــد کــه  از آن بــه نیکــی 

ــم مــردم کوبانــی و  ــن نیــروی عظی ــد و ای ــاد می کنن ی

حضــور زنــان در آن را مقــدس می شــامرند.

ــی و  ــه کوبان ــان نســبت ب ــگاه جهانی ــد و ن ــن دی همی

مــردم اش باعــث می شــود کــه بیشــر توجه مــان را 

بــه تغییراتــی کــه در طــول ایــن چنــد ســال اخیــر در 

ایــن شــهر و تفکــر ایــن مــردم اتفــاق افتــاده معطــوف 

داریــم.

چــه می شــود کــه کوبانــی بــا مردمــی کــه بیشرشــان 

ــر از 10  ــدان دور کم ــه چن ــی ن ــا زمان ــایرند و ت عش

– 15 ســال پیــش و تــا قبــل از انقــاب، زنــان در 

ــی و  ــاری نداشــتند و در ســنین کودک ــار اختی ــن دی ای

نوجوانــی شــوهر داده می شــدند، دخرانشــان را از 

فقــر مــادی می فروختنــد، ظلــم بســیاری بــر ایــن 

ــی برخــی از عشــایر حــق  ــان روا می داشــتند و حت زن

تحصیــل و تنهــا بیــرون رفــن دخــران از منــزل از آنهــا 

ســلب شــده بــود؛ عشــایری کــه تــا چندیــن ســال پیــش 

بــا هــم رس ناســازگاری داشــتند و اکنــون زن و مــرد و 

ــا هــم و در یــک ســنگر در جبهه هــای  ــان ب متامــی آن

ــچ  ــدون هی ــه دشــمن مســلح شــده اند و ب جنــگ علی

تفاوتــی بین شــان از خــاک و رسزمیــن خــود دفــاع 

می کننــد.

جهــان، دخــری اهــل کوبانــی اســت کــه تحصیاتــش 

ــون در  ــانده و اکن ــان رس ــه پای ــوق ب ــته حق را در رش

ــد:  ــت، او می گوی ــکار اس ــغول ب ــلو مش دادگاه قامیش

قبــل از انقــاب روژئــاوا همــه بــا تعجــب از مــن 

می پرســیدند واقعــا پــدرت مــرد دموکراتــی بــوده 

ــه دانشــگاه بــروی؟! هــر چنــد  ــو ب کــه اجــازه  داده ت

مــن نیــز مشــکات خــودم را داشــتم ولــی همیــن کــه 

ــران  ــه دخ ــبت ب ــتم نس ــدن داش ــازه ی درس خوان اج

دیگــر در وضعیــت برتــری قــرار داشــتم. بــرای مــن کــه 

در ایــن رشــته درس خوانــده بــودم و بــا آگاهی هایــی 

کــه بدســت آورده بــودم دیگــر پذیرفــن یکــری 

عــادات و عقایــد عشــیره یی برایــم قابــل قبــول نبــود. 

ــاری  ــان و دخــران هیــچ اختی ــد ســال پیــش زن ــا چن ت

نداشــتند، حتــی بهــر اســت بگویــم تــا قبــل از انقــاب 

روژئــاوا هــم بدیــن گونــه بــود. بســیاری از عشــایرمان 

ــه  ــا ب ــان تنه ــان و دخرانش ــه زن ــد ک ــازه منی دادن اج

ــود توســط مــردان  ــزی الزم ب ــد. اگــر چی ــان برون خیاب

تهیــه می شــد و عمــا در خیابــان زنــان زیــادی را 

منی توانســتی  ببینــی.«

امــا پــس از حضــور گریــا در میــان مــا و رشوع انقاب 

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 

ــد و در آن از  ــزار می کردن ــیره برگ ــراد عش ــر اف و دیگ

ــتی  ــود همزیس ــه می ش ــه چگون ــان و اینک ــوق زن حق

آزاد و انســانی داشــت کــه حرمــت انســانی زیرپــا 

حضــور  بــر  و  می گفتنــد  ســخن  نشــود،  گذاشــته 

مســتمر زنــان در اجتــامع ارصار می شــد، بخصــوص 

و  می باشــند  هــری  و  علــم  صاحــب  کــه  زنانــی 

ایــن  در  کــرات  بــه  آنــان  از  اجتــامع  بهره منــدی 

جلســات مطــرح می شــد.

ــه  ــا ن ــد ام ــاط بودن ــا در ارتب ــا رفق ــردم ب ــا هــم م قب

ــد و  ــی کنن ــا زندگ ــا آنه ــک ب ــه از نزدی ــد ک ــا آن ح ت

ایــن رابطــه ی مســتقیم رفقــا بــا مــردم  تاثیــر بســزایی 

در تغییــر ذهنیــت و بــه تبــع آن تغییــرات اجتامعــی 

داشــته اســت. ایــن اعتــامد مردمــان کوبانــی بــه رفقــا 

بــود کــه باعــث چنیــن تغییراتــی شــد. بــه گونــه ای کــه 

ــرون  ــا بی ــق تنه ــیره ها زن ح ــیاری از عش ــر در بس اگ

رفــن از خانــه را هــم نداشــت پــس از انقــاب روژئــاوا 

ــم  ــا می خواه ــم ی ــا کار می کن ــا رفق ــی ب ــر می گفت اگ

ــد.  ــل منی آم ــی بعم ــر مامنعت ــدم، دیگ ــا بپیون ــه آنه ب

از ایــن بــه بعــد جوابــش ایــن بــود و ایــن اســت کــه 

ــیار  ــن بس ــرای م ــن ب ــرو!« ای ــت و ب ــای رشف اس »ج

جالــب بــود.

ــه  ــامد ب ــا اعت ــی تنه ــر می کن ــم فک ــان می پرس از جه

ــی شــده؟  ــن تغییرات ــا باعــث اینچنی رفق

جهــان می گویــد: ببینیــد فعــال بــودن رفقــای زن 

موجــب تشــویق و ترغیــب ســایر مــردم می شــود کــه 

ــد:  ــرای ملحق شــدن دخرانشــان بکوشــند و می گوین ب

چــرا دخــر مــا نیــز اینگونــه نباشــد! فرصــت عظیمــی 

بــود بــرای اینکــه دخــران خــود را اثبــات کننــد و ایــن 

کار را کردنــد. اگــر دخــری بــه رفقــا می پیوســت دیگــر 

ــود!  ــاب نب ــل از انق ــش خانواده هــا همچــون قب واکن

ــر  ــون دیگ ــد. اکن ــاد می کنن ــار از آن ی ــا افتخ ــه ب بلک

ــر  ــتم و ه ــرم هس ــک دخ ــن مال ــد م ــی منی گوی کس

چــه مــن بگویــم او مجبــور بــه انجــام  دادن آن اســت! 

بــه نظــر مــن ایــن اســت شــعور سیاســی. همــه ی زنــان 

ــاش و کوشــش  ــن ت ــن می اندیشــند کــه ای اینجــا چنی

رفقــا بــود کــه رشایــط شــکل گیری ایــن انقــاب را 
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و  پــدر  کــه  ازآن زمــان 
پســران  و  دختــران  مــادران، 
در  هــم  دوشــادوش  کوبانــی 
دشــمن  علیــه  جبهــه  یــک 
و  می جنگنــد  مشترکشــان 
ــران  ــن دخت ــرف ای ــرت و ش غی
کــه تــا زمانــی نیــروی غیرفعــال 
ــراز  ــت اب ــون فرص ــد و اکن بودن
ــد  ــدا کرده ان ــات پی ــود و اثب وج
یعنــي خیلــی چیزهــا تغییــر 
کــرده  اســت. آنچــه مطــرح شــد 
تاکیــد بــر عشــیره یی بــودن 
فرهنــگ مــردم کوبانــی و ظلــم و 
ســتمی کــه بــر زنــان ایــن دیــار 
تغییــرات  و  می داشــتند  روا 
ــرض 2  ــه در ع ــت ک ــریعی اس س
ــت.  ــال در آن رخ  داده اس – 3 س
ــی  ــرات هنگام ــن تغیی ــه ی ای هم
ــش از  ــه بی ــد ک ــورت گرفتن ص
ــار  ــن دی ــت در ای ــال اس 30 س
و  ایدئولوژیکــی  فعالیت هــای 
ــی  ــای مردم ــازماندهی نهاده س
شــاید  می گیرنــد.  صــورت 
روژآوا  و  کوبانــی  زنــان  آوازه ی 
پــس از حملــه تروریســت های 
ــی  ــا و مقاومت ــه اینج ــش ب داع
ــپاه  ــن س ــل ای ــا در مقاب ــه آنه ک
متوحــش از خــود نشــان دادنــد، 

آوازه ي دنیــا گردیــد.

فراهــم ســاخت. زنــان از ظلــم و ســتمی کــه بــر آنهــا 

می رفــت بــه ســتوه آمــده بودنــد و ایــن شــعله های 

انقــاب روژآوا بــود کــه همــه ی واپســگرایی ها 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؟

ــد  ــی می کنن ــی زندگ ــیاری در کوبان ــیره های بس عش

به عنــوان مثــال عشــیره ی بــرازی، معرفــی، علــی 

ــل  ــکان و... . قب ــژان، مشــکینه، کت ــی، زرواری، پی دین

عشــیره ها  ایــن  بیــن  بارهــا  روژئــاوا  انقــاب  از 

ــد. در  ــورت می گرفتن ــم ص ــی ه ــای خونین درگیری ه

بیشــر خانه هــا بــه جــای یــک اســلحه چنــد اســلحه 

ــوع  ــاب روژآوا وق ــس از انق ــا پ ــت. ام ــود داش وج

ایــن درگیریهــا بســیار بســیارکم شــده اســت و بعــد 

ــار  ــا کن ــی اختاف ه ــز متام ــی نی ــه کوبان ــه ب از حمل

ــوح  ــه وض ــون ب ــه اکن ــت و آنچ ــده اس ــته ش گذاش

ــاد و  ــتگی، اتح ــه ی همبس ــود، روحی ــی ش ــده م دی

یک پارچه گــی مــردم کوبانــی اســت تــا قــادر باشــند 

اجتامعی شــان  ارزش هــای  و  خــاک و رسزمیــن  از 

ــد.  ــل آوردن ــه عم ــت ب صیان

شــهر  از  روزنامه نــگار  دخــری  کــه  نیــز  برمــال 

دیــرک اســت، می گویــد: اوایــل انقــاب و بخصــوص 

ــران رو  ــن دخ ــار فروخ ــه 2011-2012 آم ــه فاصل ب

بــه فزونــی نهــاده بــود بخصــوص از زمانــی کــه 

ــن  ــد بی ــت و آم ــود و رف ــا را گشــوده ب ــه مرزه ترکی

مرزنشــینان بیشــر شــده بــود. اگــر رفقــا بــه موقــع 

منی گرفتنــد  را  آن  جلــوی  و  منی کردنــد  اقــدام 

منی دانیــم کــه رسنوشــت صدهــا دخــر کــورد در 

اینجــا چــه می شــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بیشــر 

ایــن دخــران کســانی بودنــد کــه بــه زور شــوهر داده 

شــده بودنــد و تنهــا هدف شــان نجــات از خشــونت 

ــر  ــد. بیش ــامل می ش ــا اع ــر آنه ــه ب ــود ک ــی ب خانگ

خانواده هــای باکــوری )شــامل( هــم کــه هدف شــان 

ــران  ــود دخ ــزرگ ب ــیره های ب ــا عش ــن ب وصلت داش

روژآوا را بــا مقــدار زیــادی پــول می خریدنــد. شــاید 

نــام ایــن وصلــت ازدواج مــروع بــود امــا واقعیــت 

ایــن اســت کــه آن دخــران در ازای پــول فروختــه 

ایــن آداب و رســوم های غلــط  می شــدند. همــه ی 

موجــب می شــدند کــه خشــونت علیــه زن فزونــی 

ــد. ــک بزن ــه فل ــان رس ب ــار قربانی ــد و آم یاب

میدیــا هــم یــک رفیــق روزنامه نــگار دیگری ســت 

ــا فرهنــگ بیشــر نقــاط کوردســتان آشناســت و  کــه ب

خــود در میــان مــردم کوبانــی بــزرگ شــده و ضمــن آن 

ــز فعالیــت داشــته  در روژهــات )رشق( کوردســتان نی

ــی و موضع گیری شــان  ــردم کوبان اســت. او از غــرور م

ــه  ــد ک ــد می کن ــا تاکی ــد. میدی ــمن می گوی ــه دش علی

مــردم اینجــا بســیار مقاومنــد. روحیــه عجیبــی دارنــد. 

ــه  ــد ک ــتمی نبودن ــم و س ــرب از ظل ــز بی خ ــان نی زنانش

بــر آنهــا می رفــت. ظلــم و ســتم در حــدی بــود کــه بــه   

عنــوان کارخانــه ی زاد و ولــد بــه زنــان می نگریســتند. 

ــی آورد  ــا م ــه دنی ــر ب ــط دخ ــی فق ــه زن ــی ک درصورت

ــم  ــر ه ــر دیگ ــا هم ــد ت ــت چن ــق داش ــرش ح هم

اختیــار کنــد. زن به خاطــر زاییــدن پــر بــود کــه 

ارزش پیــدا می کــرد. دخــران نیــروی فعالــی محســوب 

ــران  ــار از دخ ــا افتخ ــه ب ــروز هم ــا ام ــدند. ام منی ش

مبــارزی یــاد می کننــد کــه بــا اسحله  شــان از یــک ســو 

فکــر واپســگرای تحمیل شــده بــر جامعــه ی کوردســتان 

را نشــانه رفته انــد و از ســوی دگــر قلــب دشــمنی کــه 

ــور  ــا حض ــه ب ــرا ک ــت. چ ــت اس ــون بری ــنه ی خ تش

توانســتند  مبــارزه  صفــوف  در  حامسه آفرین شــان 

ــن  ــش  تعیی ــای از پی ــده و نقش ه ــیم  ش ــای ترس مرزه

 شــده را بــر هــم زننــد و ایــن یعنــی بزرگریــن انقــاب 

ــت. ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ک

پــران  و  دخــران  مــادران،  و  پــدر  کــه  آنزمــان 

کوبانــی دوشــادوش هــم در یــک جبهــه علیــه دشــمن 

مشرکشــان می جنگنــد و غیــرت و رشف ایــن دخــران 

کــه تــا زمانــی نیــروی غیرفعــال بودنــد و اکنــون 

ــي  ــد يعن ــدا کرده ان ــات پی ــود و اثب ــراز وج ــت اب فرص

ــت.  ــرده  اس ــر ک ــا تغیی ــی چیزه خیل

آنچــه مطــرح شــد تاکیــد بــر عشــیره یی بــودن فرهنــگ 

مــردم کوبانــی و ظلــم و ســتمی کــه بــر زنــان ایــن دیار 

روا می داشــتند و تغییــرات رسیعــی اســت کــه در 

عــرض 2 – 3 ســال در آن رخ  داده اســت. همــه ی ایــن 

ــش از 30  ــه بی ــد ک ــورت گرفتن ــی ص ــرات هنگام تغیی

ســال اســت در ایــن دیــار فعالیت هــای ایدئولوژیکــی 

ــد.  ــورت می گیرن ــی ص ــای مردم ــازماندهی نهاده و س

ــه  ــس از حمل ــی و روژآوا پ ــان کوبان ــاید آوازه ی زن ش

تروریســت های داعــش بــه اینجــا و مقاومتــی کــه آنهــا 

در مقابــل ایــن ســپاه متوحــش از خــود نشــان دادنــد، 

آوازه ي دنيــا گرديــد. امــا واقعیــت ایــن اســت ذهنیــت 

ــان  ــرای زن ــور را ب ــن حض ــوان ای ــی ت ــگ آپوی و فرهن

ــت  ــخ مل ــورد، تاری ــایر ک ــخ عش ــاخت. تاری ــم س فراه

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 

ــرای مــا روشــن منــود و از دگرگونــی بســته ترین و  را ب

ــر  ــن تغیی ــت. ای ــا گف ــرای م ــن عشــیره ها ب جزم گراتری

ــم دارم در ســایر  ــی را داد کــه حت ــد انقاب ــا نوی ــه م ب

بخش هــای کوردســتان رسیع تــر و ســاده تر صــورت 

گیــرد.

ــی روا  ــردم کوبان ــر م ــوار ب ــس دش ــتمی ب ــم و س ظل

ــامن  ــط حاک ــه توس ــونتی ک ــت. خش ــده اس ــته ش داش

ــق اینجــا اعــامل شــده موجــب هرچــه  ــر خل ــی ب بعث

بســته ماندن و عــدم ارتبــاط برقرارکــردن بــا ســایر 

جوامــع در شــکل گیــری اجتامعــی آنــان شــده اســت. 

ــی می گــذرد  ــار کوبان ــال رود فــرات از کن ــوان مث به عن

ــوند.  ــد ش ــد از آن بهر ه من ــا منی توانن ــردم آنج ــا م ام

ــرای گــذران زندگــی و انجــام کارهــای کــم محصــول  ب

کشــاورزی بــه حفــر چاه هــای عمیــق می پردازنــد. 

علیــه  همــواره  کــه  سیاستی ســت  از  نوعــی  ایــن 

ــش را از  ــود، امکانات ــه می ش ــکار گرفت ــورد ب ــق ک خل

وی ســلب می کننــد و وادار بــه کارهــای ســخت تر 

می مناینــد. کارهایــی کــه ســامت و زندگی شــان را بــه 

خطــر می انــدازد. اگــر بــه روژهــات کوردســتان نــگاه 

ــی  ــع رو زمین ــه هــم از لحــاظ مناب ــد ک ــد، می بینی کنی

و هــم زیــر زمینــی چقــدر رسزمینــی غنــی اســت امــا 

بــاز جوانــان کــورد را وادار می کننــد کــه بــرای کســب 
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و  بیندازنــد  خطــر  بــه  را  جان شــان  تومــان  چنــد 

ــورد  ــوان ک ــد ج ــن چن ــاهد کش ــه ش ــت ک روزی نیس

در مرزهــا نباشــیم. بــا افزایــش فقــر و بیــکاری، کاری 

ــا روز فکــر و  ــد مــردم کــورد شــب ت ــد کــه بای کرده ان

ذکرشــان ســیرکردن شــکم خــود و خانواده شــان باشــد. 

ــا کمــی تفــاوت در همــه ی بخش هــا  ــن سیاســت ب ای

در کوردســتان اعــامل می گــردد.

ــود،  ــلیم منی ش ــورد تس ــت ک ــاز مل ــه ب ــن هم ــا ای  ب

جــان می دهــد امــا رشف و حیثیــت خــود را بــه 

همــه ی  علی رغــم  منی گــذارد.  فــروش  معــرض 

دشــواری و ســختی ها بــر وطــن دوســتی و آزادی 

ارصار مــی ورزد. همــواره بــه دنبــال راهی ســت بــرای 

دور زدن موانعــی کــه دشــمن برایــش ایجــاد می کنــد. 

ــه توســط داعــش صــورت  ــی ک ــی محــارصه کوبان حت

گرفــت و مــردم کوبانــی تــا بــه حــال چنیــن حملــه ی 

همه جانبــه ای بــه خــود ندیــده بودنــد بــاز هــم 

روحیــه خــود را حفــظ کردنــد بــه تهیــه مایحتاج هــای 

خــود پرداختنــد و مبــارزه را تحــت هــر رشایطــی 

تــداوم بخشــیدند. تکیــه بــر نیــروی خــود و نــه 

ــا  دیگــری نیــز از مولفه هــای بــارز مــردم ایــن دیــار ب

ــت.  ــن اس ــی نوی ــگ انقاب ــوزه ی فرهن آم

عشــایر و ایــات بــه دلیــل آمادگــی دایمــی بــرای 

کــوچ، دارای انضبــاط شــبه نظامی انــد و در عــرض 

چنــد ســاعت آمــاده حرکــت بــا گله هایشــان بوده انــد 

ــز  ــینی نی ــان یکجانش ــی در زم ــگ را حت ــن فرهن و ای

آمادگی شــان  و  انضبــاط  همیــن  کرده انــد،  حفــظ 

بــرای جنــگ، آنــان را تبدیــل بــه یــک ارتــش نظامــی 

می کــرده اســت. داشــن نیــروی مســلح از رضوریــات 

زندگــی عشــایری بــوده، بــرای دفــاع از خــود در هــر 

ــه خــود  ــن مولف ــد، ای ــاده بوده ان ــط همیشــه آم رشای

آنــان را تبدیــل بــه یــک نیــرو کــرده کــه در سیاســت 

داخلــی کشــورها نیــز دارای نفــوذ مشــخصی بوده انــد. 

چــون اعتقادشــان بــر ایــن بــوده کــه زنــان منی تواننــد 

در نیــروی نظامــی و دفاعــی آمادگــی الزمــه را داشــته 

باشــند و همچــون مــردان تــوان گرفــن اســلحه را 

ــه داری و  ــت و گل ــرای کار زراع ــی ب ــد و از طرف ندارن

ــر  ــان بزرگ ت ــه عشیره ش ــه هرچ ــر اینک ــاد ب ــز اعتق نی

باشــد هــامن قــدر قدرمتندتــر خواهنــد بــود، موجــب 

تضعیــف جایــگاه زنــان در بین شــان شــده اســت 

ــس از  ــت. پ ــوده اس ــت من ــاالر را تقوی ــگاه مردس و ن

ــی  ــای نظام ــان در نیروه ــور زن ــاب روژاوا و حض انق

زنــان عشــیره ها جایگاه شــان را بــرای همیشــه در بیــن 

جامعــه ی روژآوا کســب کردنــد و توانایی هایشــان 

ــه  ــول عشــایر و ن ــد. قب ــات کردن ــا اثب ــام دنی ــه مت را ب

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 

ــع  ــت. و در واق ــی اس ــودن کوبان ــیره یی ب ــم عش و ه

ــود. ــاوا ب ــی در انقــاب روژئ ــی، انقاب کوبان
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بــرای اینکــه مــا بــه هــدف مــورد نیــاز خــود دســت 

یابیــم، الزامی ســت کــه اســراتژی مبــارزه ی خــود را 

ــه  ــادر ب ــا ق ــم ت ــزی کنی ــر طرح ری ــای ع ــر نیازه بناب

ــود  ــه ی خ ــته های جامع ــات و خواس ــخگوی مطالب پاس

تحقــق  صورتــی  در  نیــز  آن  عملی منــودن  باشــیم. 

را  خــود  ارصار  و  فعالیــت  ســطح  مــا  کــه  می یابــد 

ــد  ــم بای ــن مه ــربد ای ــرای پیش ــک ب ــم. بدون ش ــاال بری ب

ــاً  ــود. مطمئن ــی ب ــاری کاف دارای صــرب، شــجاعت و بردب

ــی آن  ــل اجرای ــا مراح ــراتژی ت ــک اس ــان رشوع ی از زم

دســتاوردهای ارزنــده ای کســب می شــوند. 

در چارچــوب اســراتژی دفــاع مــروع تاکنــون خلــق 

ــل  ــام داده و مراح ــاملت آمیزی انج ــارزه ی مس ــورد مب ک

ــت.  ــته اس ــت رسگذاش ــی را پش ــاس و حیات ــیار حس بس

ــا  ــه ت ــی گرفت ــدان امرال ــت از زن ــارزه و مقاوم ــن مب ای

متــام زندان هــای ترکیــه، ایــران و... تــا نهادهــای سیاســی 

و مدنــی و حتــی توســط گریــا بــه شــکل بســیار 

گســرده و تعمیق یافته تــری بــه پیــش رفتــه اســت. 

خلــق کــورد در رسارس کوردســتان و جهــان ایــن مبــارزه 

ــو«  ــرب آپ ــه »ره ــه گفت ــد. ب ــم می ده ــط و تعمی را بس

اگــر یــک درصــد امــکان وجــود داشــته باشــد نبایــد از 

ــه اســراتژی  ــب توجــه اســت ک ــارزه بازایســتاد. جال مب

بــا  اســتعامرگران  انــکار کوردســتان توســط  نفــی و 

شکســت مواجــه شــده اســت. زیــرا افــکار دموکراتیــک و 

ایــده ی حیــات آزاد و سوسیالیســت»رهرب آپــو« موجــب 

KJARرونیا آویر، عضو مطبوعات چرا اسرتاتژی نو؟

خنثی شــدن اهــداف شوونیســتانه و فاشیســتی دشــمنان 

خلــق کــورد شــد.

ــی  ــتای صلح ــو« در راس ــرب آپ ــر »ره ــالهای اخی در س

مانــدگار و زندگــی ای مســاملت آمیز تــاش بی نظیــری 

ــک از  ــری دموکراتی ــودن بس ــا فراهم من ــام داده و ب انج

ــوگ و مذاکــره پروژه هــای خــود را مطــرح  طریــق دیال

می کنــد. هــر چنــد در مراحــل گذشــته فرصت هــای 

مطلوبــی جهــت ایــن مهــم پیش آمــده باشــند نیــز عــدم 

توجــه بــه آن از ســوی حاکــامن تــرک موجــب طوالنی تــر 

شــدن ایــن رونــد و الینحــل  مانــدن مســئله ی کورد شــده 

اســت. در دوران حاکمیــت »بلنــت اجویــت« هــم بــاری 

ــه ی  ــن جامع ــئله در بی ــن مس ــل ای ــه ح ــد ب ــر امی دیگ

ــه  ــا رضب ــفانه ب ــه متاس ــت ک ــکل گرف ــرک ش ــورد و ت ک

اقتصــادی کــه از طــرف امریــکا بــر آن وارد شــد بــه یــأس 

ــت  ــت اجوی ــدن دول ــاقط  ش ــد از س ــد. بع ــدل گردی مب

حــزب عدالــت و توســعه در ســال 2002 ســکان قــدرت 

ــخنانی  ــی س ــروزی در پ ــن پی ــت. ای ــت گرف ــه دس را ب

کســب شــد کــه اردوغــان در رابطــه بــا صلــح و آشــتی 

ــر  ــط را ب ــدن AKP رشای ــود. رسکارآم ــده ب ــان ران برزب

سیاســت مداران و فعــاالن مدنــی و حقوقــی کــورد نیــز 

ــخت تر منــود. دســتگیری  فعــاالن و حقوقدانــان در  س

ایــن مرحلــه بــود کــه رشوع و تــا کنــون نیــز بــا افزایــش 

ــد. ــداوم می یاب ــار ت آم

بــرای  کــورد  خلــق  آزادی خواهــی  جنبــش  امــا 

یــا  توســعه  و  اهــداف حــزب عدالــت  خنثی ســازی 

ــک  ــه کارزار ی ــت ب ــال 2003 دس ــدرت در س ــزب ق ح

ایــن حملــه موجــب تقویــت و  حزیران)ژوئیــه( زد. 

پیشــربد هرچــه بیشــر اســراتژی دفــاع مــروع گشــت. 

در  آمریــکا  پشــتیبانی  بــا  ترکیــه  دولــت  تاش هــای 

»رهــرب  صلــح  پروژه هــای  گذاشــن  راکــد  راســتای 

تــرک و  برنامــه ی دولــت   یافتنــد. در  آپــو« فزونــی 

همپیامنانــش بــه جــز ایجــاد مانــع و افزایــش تهاجــامت 

بــر جامعــه ی کوردســتان چیــز دیگــری یافــت منی شــد. 

ــه  ــی ک ــت و رشایط ــه وضعی ــی ب ــای بهبودبخش ــه ج ب

ــد  ــی روی آوردن ــه اقدامات ــد ب ــد آن بودن خودشــان مول

کــه بــه حادشــدن و بحرانی ترشــدن مســئله منجــر 

شــد. اقداماتــی بــا ایــن مضمــون، رسعــت بخشــیدن بــه 

ــتگیری  ــی، دس ــی و فرهنگ ــامل قتل عام هــای فیزیک اع

کــورد،  مدنــی  و  سیاســی  فعــاالن  شــکنجه کردن  و 

دســت زدن بــه تبلیغــات منحرف کننــده و ســیاه منایی 

ــق  ــرب خل ــورد و ره ــق ک ــواه خل ــش آزادی خ ــه جنب علی

کــورد، افزایــش تجاوزهــای گروهــی در مــدارس و... 

توســط مأمــوران رژیــم، ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت 

در جامعــه ی کوردســتان و... . ایــن پــان و برنامه هــا در 

چارچــوب اســراتژی حــذف و انــکار، اجرایــی می گشــتند 

کــه گاهــی شــکلی بســیار خشــن و گاهــی نیــز چهــره ای 

ــرک  ــام ت ــرد نظ ــد. رویک ــه خــود می گرفتن ــرم و آرام ب ن

ــد  ــه، فاق ــاً خصامن ــردی کام ــورد رویک ــئله ی ک ــه مس ب

معیــار و پرنســیب های انســانی و اخاقــی بــوده و 

ــت. هس

و  حامیــت  اگــر  کــه  نیســت  ایــن  در  تردیــدی 

پشــتیبانی های آمریــکا از دولــت تــرک نبــود هرگــز بــه 

تنهایــی قــادر بــه پیشــربد ایــن طرح هــا منی شــدند. ایــن 

آمریــکا بــود کــه دســت حــزب قــدرت را در ترکیــه قــوی 

کــرد. ارتــش را تحــت کنــرل آن درآورد تــا احتــامل هــر 

کودتایــی را از میــان بــردارد. از لحــاظ اقتصــادی و مالــی 

ــی  ــگاه محکم ــد پای ــا بتوان ــت ت ــت آن پرداخ ــه حامی ب

در خاورمیانــه و به ویــژه خــط بالــکان بنیــان نهــد. 

ــاد  ــاری نه ــه کن ــک ب ــک ت ــز ت ــف را نی ــای مخال نیروه

ــان  ــدرت، اردوغ ــدان ق ــاز می ــا یکه ت ــرد ت ــال ک و مارژین

باشــد. 

ــه ی  ــروژه ی خاورمیان ــردن پ ــرای اجرایی ک ــکا ب آمری

بــزرگ بــه همــکاری ترکیــه نیــاز داشــت. حامیــت 

ــت  ــود. توانس ــدآن ب ــا امی ــز تنه ــان نی ــزب اردوغ از ح

صــدام را از میــان بــردارد و نگاه هــا را بــه ســوی خــود 

جلــب کنــد و وامنــود منایــد کــه ماننــد یــک ناجــی آمــده 

ــتبداد  ــلطه اس ــر س ــه را از زی ــق خاورمیان ــا خل ــت ت اس

ــی داد  ــازه من ــه اج ــی ک ــی از موانع ــد. یک ــی بخش رهای

ناتــو و آمریــکا بــرای دیزایــن جدیــد خاورمیانــه و تکــه 

ــش  ــد حضــور جنب پاره کــردن پیکــرش موفــق عمــل کنن

بــود.  منطقــه  ایــن  در  کــورد  خلــق  آزادی خواهــی 

ــور  ــش در باک ــش و کادرهای ــه جنب ــات علی حم
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کوردســتان فزونــی گرفتنــد. طــرح تجزیــه منــودن 

ــل  ــئله موص ــد. مس ــه ش ــزب ریخت ــرای ح ــل ب در داخ

و کرکــوک الینحــل مانــد. حمــات هوایــی و زمینــی 

ارتــش تــرک علیــه کادرهــای حــزب در باکــور و باشــور 

وســعت یافتنــد. بــرای جنبــش آزادی خــواه خلــق کــورد 

نیــز موقعیــت بســیار خطرناکــی بــه وجــود آمــده بــود. 

در واقــع مســئله ی مانــدن و نابودشــدن در میــان بــود. 

در ایــن رشایــط حســاس و حیاتــی  تغییــر اســراتژی 

ــق  ــرب خل ــید. ره ــر می رس ــه نظ ــر ب ــری اجتناب ناپذی ام

بــا حــاد و بغرنج بــودن مســئله ی  کــورد در رابطــه 

کــورد و بی رحمــی و قســاوت  قلبــی دشــمنان خلــق 

ــت  ــورد، وضعی ــده ی ک ــد:»در پدی ــن می گوی ــورد چنی ک

متفــاوت اســت. خــود موجودیــت کــورد و هویتــش 

مــورد انــکار قــرار گرفتــه و یــک پروســه ی نابــودی 

بی امــان علیــه تکه هــای باقی مانــده اش جریــان دارد. 

ــد  ــت و آزادی دو مفهوم ان ــت، موجودی ــن وضعی در ای

ــق  ــدون تحق ــد. ب ــط گردیده ان ــده و مختل ــه درهم تنی ک

ــر  ــت. اگ ــق نیس ــل تحق ــری قاب ــی، دیگ ــیدن یک بخش

ــر  ــی؛ اگ ــت بیاب ــد موجودی ــی، بای ــان آزادی باش خواه

خواهــان موجودیــت هــم باشــی، بایــد در زمینــه ی 

ــردی!« ــق گ ــودن موف آزادب

ــر  ــه تغیی ــش ب ــه جنب ــود ک ــت ب ــن واقعی ــا درک ای ب

ــی  ــراتژی مبارزات ــر اس ــد. تغیی ــامم ورزی ــراتژی اهت اس

ــم  ــد بتوانی ــت. بای ــوژی نیس ــر ایدئول ــای تغیی ــه معن ب

ایــن دو را از هــم متیــز دهیــم. جنبــش از اســراتژی 

ــوب  ــارزه در چارچ ــه مب ــق ب ــدت خل ــگ طوالنی م جن

ــاع  ــذار از دف ــا گ ــروع روی آورد. ب ــاع م ــراتژی دف اس

پاســیو»غیرفعال« هــم وارد مرحلــه ی دفــاع اکتیو»فعال« 

شــد. در ایــن بیــن تغییــرات اساســی از لحــاظ تاکتیکــی 

ــر  ــی ب ــارزه مبن ــد. راه و روش مب ــورت پذیرفتن ــز ص نی

اســراتژی جدیــد بازنگــری شــدند. اســراتژی که شــیوه ی 

مبــارزه  سیاســی و نظامــی ســازمان را مشــخص می کنــد 

از طریــق راه و روش هــای هــدف دار عملــی و اجرایــی 

شــد و هدفمنــد بــودن هــر اقدامــی از ملزومــات آن بــه 

شــامر می آمــد و می آیــد.

جهــت عملی شــدن ایــن اســراتژی دو عامــل اساســی 

کــه یکــی نیــروی مردمــی و دومــی گریــا هســتند 

همزمــان و همســو بــا هــم بــه ایفــای نقــش پرداختنــد. 

چارچــوب  در  نظامــی  عملیات هــای  حیــث  ایــن  از 

ــی و  ــا و عملیات هــای مدن ــاع مــروع توســط گری دف

ــدند.  ــازماندهی ش ــق س ــط خل ــز توس ــاملت آمیز نی مس

در ایــن میــان نقــش هــر کادر حرفــه ای، کادر محلــی و 

ــی مشــخص و تعیین شــده اند. متامــی  کادرهــای مدیریت

ــد ســازماندهی   ــن راســتا بای ــات در ای ــا و اقدام فعالیته

ــق  ــی خل ــگ انقاب ــا رشوع جن ــون ب ــند. تاکن ــده باش ش

دســتاوردهای بســیاری حاصــل شــده اند. متــام حمــات 

ــا خوانشــی  ــی ب ــه اعــم از سیاســی و نظام ــت ترکی دول

ــورد  ــق ک ــواه خل ــش آزادی خ ــط جنب ــا توس ــه از آنه ک

ــد.  ــاکام ماندن ــد ن صــورت گرفتن

خاطرنشــان می کنــم کــه زنــان  و جوانــان نقــش 

ایفــا کرده انــد.  ایــن اســراتژی  بســزایی در پیشــربد 

تأســیس »YJA-STAR«  توانســت روحیــه ی مقاومــت و 

مبــارزه را در بیــن زنــان کــورد ارتقــاء دهــد. همچنیــن از 

میــراث فداییانــی چــون »زیــان« و »ســام« صیانــت بــه 

عمــل آورده و خط مشــی آنهــا را بــا ثابت قدمــی هرچــه 

YJA-« متام تــر تــداوم بخشــد. مقاومتــی کــه کادرهــای

STAR« در جــای جــای ایــن رسزمیــن بــا فداکــردن جــان 

ــزاران  ــنگر راه ه ــت روش ــد توانس ــام داده ان ــود انج خ

ــی چــون:  ــه قهرمانان ــارز باشــد. راهــی ک ــرد مب زن و م

»ژیــن، ژیــان و آریــن« و هــزاران زن آزادی خــواه دیگــر 

آن را ادامــه می دهنــد. چنانکــه امــروزه ایــن مبــارزه در 

ــورت  ــن ص ــرده تری در روژآوای وط ــیار گس ــطح بس س

ــع  ــه تب ــق حامســه و ب ــه شــاهد خل ــرد کــه روزان می گی

آن پیشــربد زندگــی آزاد و دموکراتیــک هســتیم.

نـــــريوی دفـــــاع زنان

دنیـــــایی فاقد جنـــگ

بریتان زاگرس، روزنامه نگار

ارتــش جایی ســت کــه ویژگی هــای زنانــه عمیقــاً 

تحــت تأثیــر اشــکال جنســیت گرا قــرار می گیرنــد 

موقعیــت  بنابــر  می شــود.  تحمیــل  زنانگــی  و 

تحمیل شــده و جایــگاه تعریــف شــده نیــز کاراکــری 

بــا ویژگی هــای مردانــه شــکل می پذیــرد.  جدیــد 

هنگامــی کــه تاریــخ ارتش هــا را در جهــان مــورد 

ــان  ــگ زن ــای کمرن ــه ردپ ــم ب ــرار می دهی ــری ق بازنگ

کردیــم  ذکــر  کــه  هامن طــور  برمی خوریــم.  نیــز 

ــد در صــف ارتــش و  ــان بای ــگاه و نقشــی کــه زن جای

یــا مراکــز نظامــی بــازی کننــد، از پیــش تعییــن شــده 

ــی  ــروی جنگ ــک نی ــم ی ــه چش ــتند. ب ــدود هس و مح

ــت  ــوال در پش ــت. معم ــده اس ــته نش ــه زن نگریس ب

جبهــه یــا بــه کار آشــپزی و یــا درمــان زخمی هــا و یــا 

ــن  ــن در چنی ــد. بنابرای ــغول بوده ان ــی مش کار خیاط

رشایــط و بــا وجــود رسور بــودن چنیــن ذهنیتــی 

ــز  ــان نی ــژه ی زن ــاص و وی ــش خ ــن از ارت ــخن گف س

ــود.  ــد ب ــن خواه غیرممک

ــام  ــت ن ــی تح ــای بزرگ ــث از انقاب ه ــخ بح در تاری

انقــاب بــورژوا و انقــاب پرولتاریــا و... می شــود. 

ــه  ــون ب ــن انقابی ــگاه ای ــوع ن ــه ن ــم ک ــا می دانی ام

مســئله ی زن هــم محافظه کارانــه و هــم پراگامتیســت 

ــا تأســیس ارتش هــای  ــن انقاب هــا ب ــوده اســت. ای ب

بــزرگ، مبــارزات بســیار عظیمــی را زیــر پرچــم آزادی 
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و برابــری انجــام دادنــد. امــا نــوع نــگاه غلــط و 

مردســاالرانه ی رهــربان و مــردان مبــارز ایــن انقاب هــا 

ــرژی و  ــوس  منــودن ان ــا محب ــت ب ــان و در نهای ــه زن ب

پتانســیل زنــان مبــارز و آزادی خــواه همســنگر خــود، 

رفتــه رفتــه موجبــات سست شــدن و فروپاشــی بنــای 

ــام  انقــاب را فراهــم ســاخت. رسانجــام انقــاب، به ن

مــردان رقــم خــورد و مبــارزه، مبــارزه ی مــردان تلقــی 

گردیــد. مســئله اینجــا رصفــاً مشــارکت دادن زنــان در 

صفــوف ارتــش و بــردن بــه خــط مقــدم جبهــه هــم 

نیســت. مســئله، تاثیرگذاربــودن و هدف داربــودن 

تصمیم گیــری   حــق  از  اگــر  اســت.  زن  حضــور 

برخــوردار نباشــد، از ابــراز نظــرات خــود نیــز محــروم 

ــت و  ــا رشک ــد در رابطــه ب ــه داشــته شــود  و نتوان نگ

یــا عــدم رشکــت خــود و همجنســان مبــارزش حرفــی 

ــزی را  ــز چی ــورش نی ــدم حض ــا ع ــور و ی ــد، حض بزن

ــر  ــد مســتقل فک ــرا منی گذارن ــر نخواهــد داد. زی تغیی

ــن و اساســی ترین  ــرد. بزرگری ــم بگی ــا تصمی ــد و ی کن

بــه آن  انقاب هــا در زمــان خــود  مســئله ای کــه 

ــز  ــا نی ــت آن انقابه ــه شکس ــا ب ــد و بعده نپرداختن

منجــر شــد، همیــن مســئله ی آزادی و رهایــی زن 

بــود. عــدم پرداخــن و بررســی زوایــای مختلــف ایــن 

مســئله نــه تنهــا موجــب الینحــل مانــدن خــود آن شــد 

بلکــه راه بــر تراژدی هــای بســیار در جوامــع بــاز کــرد 

ــج اســفبار آن هســتیم. ــوز هــم شــاهد نتای کــه هن

زنــان  کنونــی  دولت هــای  از  بســیاری  ارتــش  در 

حضــور دارنــد. حتــی زنــان خلبــان و دریانــورد و غیــره 

هــم وجــود دارنــد. امــا ایــن حضــور منی توانــد بیانگــر 

ــان  ــر آزادی و رهایی ش ــا تضمین گ ــان و ی ــاع از زن دف

در عــر کاال شــدن زن باشــد. همچنیــن قــادر نیســت 

ــان  ــر اذه ــم ب ــاالر حاک ــگرا و مردس ــنت های واپس س

می تواننــد  صورتــی  در  زنــان  بــردارد.  میــان  از  را 

از نگــرش و  عضــو ارتشــی محســوب شــوند کــه 

ــش  ــه خوی ــامع ب ــاالرانه ی اجت ــت مردس ــش دهنی بین

گسســته باشــند. ایــن مــردان هســتند کــه صاحیــت 

و یــا عــدم صاحیــت زنــان را بــرای رشکــت در ارتــش 

تشــخیص می دهنــد. بــا ایــن اوصــاف حضــور زن 

تنهــا در غیرخودشــدن می توانــد ضامنــت شــود. زنــان 

ــد  ــی روی می آورن ــه تقلیدگرای ــی ب ــن رشایط در چنی

ــه  ــه حــرکات مردان ــع از اینک ــی در بیشــر مواق و حت

ــه  ــه داشــته باشــند ب ــاری مردگون ــد و رفت انجــام دهن

رقابــت می پردازنــد. حتــی بــرای بســیاری اســلحه 

ــه نظــر  ــر ب ــه دســت گرفــن امــری جــذاب و دلپذی ب

ــم نیســت  ــه »مه ــد ک ــن را دارن ــای ای می رســد و ادع

چــه اتفاقــی بیفتــد مهــم ایــن اســت در هــر صورتــی 

اگــر  شــوم.«  انتخــاب  ارتــش  در  مــن  شــده  کــه 

نــه  باشــد  از خودبیگا نه شــدن  ازای  بــه  مشــارکت 

ــد  ــاک خواه ــه خطرن ــدارد بلک ــی ن ــچ ارزش ــا هی تنه

ــود. ب

ــطوح  ــه ی س ــان در هم ــذف زن ــاهد ح ــخ ش  در تاری

امــروز شــاهد حضــور  امــا  و عرصه هــا هســتیم. 

عرصه هاییــم.  ایــن  همــه ی  در  زنــان  چشــم گیر 

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد ولــی واقعیــت امــر را 

ــوع  ــرد. موض ــی ک ــر بررس ــه ای دیگ ــوان از زاوی می ت

مــورد توجــه ایــن اســت کــه در محتــوا و جهان بینــی 

ــری  ــچ تغیی ــی هی ــای تاریخ ــن دوره ه ــر ای ــم ب حاک

بــه چشــم منی آیــد. در شــکل و ظواهــر تغییراتــی 

پــرزرق  نقاب هــای  ایــن  ولــی  نظــر می آیــد  بــه 

و برقنــد کــه ظاهــر را پوشــانیده اند. زنــان آرایــش 

ــان  ــود عکس های ش ــی خ ــت های مانکن ــا ژس ــرده ب ک

را بــر صفحــه ی فیســبوک و... در معــرض منایــش 

ــِد روز  ــِز م ــان پ ــرب از کاالشدگی ش ــد و بی خ می گذارن

می گیرنــد. بــا افتخــار لبــاس مردانــه می پوشــند و 

بــر ایــن باورنــد کــه همــه چیــز بــه نفــع آنهــا تغییــر 

ــر  ــه نحــوی دیگ ــه ب ــل از اینک ــا غاف ــرده اســت. ام ک

استثامرشــان تــداوم دارد و در همــه ی ابعــاد ایــن 

نظامی گیــری، ماهرانــه بردگــی گنجانــده شــده اســت. 

ــه خودشــان هســتند  و  ــق ب ــه متعل ــان ن ــه زن اینگون

ــد.  ــاع کنن ــان دف ــوق همجنسان ش ــد از حق ــه قادرن ن

و  دولــت   چهره هــای  ارتــش،  در  حضورشــان  بــا 

حکومت هــای مســتبد بــزک می خــورد و تحریــف 

واقعیــات تریــع می یابــد.

از منظــری دیگــر اگــر بــه ایــن مقولــه بنگریــم، 

ــون  ــی چ ــز خصوصیات ــان نی ــه زن ــه عام ــم، ک می بینی

شــجاع بــودن، توانایــی رشکــت در جنگ هــا، قدرمتنــد 

ــه  ــه )ک ــردن از جامع ــاع ک ــیل های دف ــودن و پتانس ب

در افــکار عمــوم مــردم، زنــان و بچه هــا شــامل اقشــار 

ــت  ــان مراقب ــد از آن ــتند و بای ــه هس ــف جامع ضعی

می دهنــد  نســبت  مــردان  بــه  را  گیــرد(  صــورت 

و  مهربانــی  چــون  عواطفــی  مقابــل  نقطــه  در  و 

ازخودگذشــتگی، ضعیــف بــودن و احساســاتی بــودن 

را از خصوصیــات شــناخته شــده ی زنــان برمی شــامرند. 

ــادر  ــال ق ــه ح ــا ب ــان ت ــود زن ــه خ ــت ک ــن روس از ای

نشــدند نقــش و جایــگاه واقعــی خــود را در صفــوف 

منظــم  ارتش  هــای  حتــی  و  مســلح  ســازمان های 

دولــت تعریــف کننــد و البتــه خــود ایــن نهادهــا نیــز 

متایلــی بــه ایــن کار نشــان نــداده و بــا وجــود چنیــن 

ــد داد.  ــز نخواهن ــز هرگ ــی نی ذهنیت

و  ســختی  دارای  زنــان  ویــژه  ارتــش  تشــکیل 

دشــواری های خــاص خــود اســت. بی شــک نیروهــای 

مردســاالر و حاکــم از هــر طریقــی بــرای مانع ســازی 

اســتفاده خواهنــد کــرد. از ایــن حیــث حامیــت همه ی 

ســازمان و نهادهــای زنــان در جهــان امــری الزامــی و 

ــورد را  ــن م ــد ای ــرا بای ــد. زی ــه شــامر می آی ــی ب حیات

درک کنیــم کــه نهادهــای موجــود بــرای پاســداری از 

ــر  ــه ی تغیی ــر داعی ــده اند. اگ ــیس ش ــاالری تأس مردس

ــام  ــی انج ــی و اجرای ــی عمل ــد اقدام ــم بای آن را داری

ــه و افراطــی.  ــه شــکلی تقلیدگون ــه ب ــه ن ــم. البت دهی

ــچ  ــه هی ــتانه ک ــا انسان دوس ــی کام ــا ذهنیت ــه ب بلک

ــه ارزش و هنجارهــای جوامــع وارد نســازد.  آســیبی ب

دســتاوردها و منابــع هیــچ جامعــه ای را هــدف تــاراج 

و اســتعامر قــرار ندهــد. ارتشــی باشــد کــه رصفــاً در 

ــان و ارزش هــای جامعــه  راســتای دفــاع از جامعــه زن

بــری _از هــر نظــر_ کار کنــد. هیچ گونــه تهاجمــی 

را اگــر تحــت هــر بهانــه و انگیــزه ای صــورت بگیــرد را 

ــن  ــر ای ــد ب ــذارد. بای تحمــل نکــرده و بی پاســخ منی گ

بــاور باشــد کــه بــا ترســاندن و اســتفاده از زور اســلحه 

ــر داده و  ــود جوهــر مســئله را تغیی ــادر نخواهــد ب ق

ــزار اســت  ــک اب ــاً ی ــرا اســلحه رصف ــد. زی ــا حــل کن ی

ــلحه و  ــا زور اس ــوان ب ــت را منی ت ــاع. ذهنی ــرای دف ب

ــی  ــت هنگام ــر داد. ذهنی ــب تغیی ــاد رع ــرس و ایج ت

و  فکــری  فعالیت هــای  کــه  کــرد  خواهــد  تغییــر 

ایدئولوژیکــی داشــته باشــیم. ذهنیــت مــردان نیــز بــر 

ــد  ــان بای ــا زن ــرد. ام ــر خواهــد ک ــن اســاس تغیی همی

ــد و  ــاوز می کن ــه او تج ــه ب ــی ک ــا کس ــه ب ــد ک بدانن

یــک لحظــه از اعــامل زن ســتیزانه و غیراخاقــی 

ــت و  ــوان نشس ــم منی ت ــی دارد، ه ــت برمن ــود دس خ

بحث هــای ایدئولوژیــک و سیاســی و فرهنگــی انجــام 

ــور  ــن خط ــه ذه ــه ب ــزی ک ــا چی ــه تنه داد. آن لحظ

ــت  ــن وضعی ــی از ای ــود و رهای ــاع از خ ــد دف می کن

اســت. بــرای دفــاع نیــز بایــد راه و روش بلــد بــود و از 

آمادگــی الزم برخــوردار بــود. بــرای همیــن از آن نظــر 

ــت  ــر ذهنی ــر تغیی ــی ب ــری مبن ــای فک ــه فعالیت ه ک

زمــان طوالنــی نیــاز دارد رعایــت مســائل امنیتــی حائز 

اهمیــت می مناینــد. بایــد بتوانیــم رشایطــی را کــه 

هــم اکنــون در آن بــه رس می بریــم را بــا دنیایــی کــه 

ــم.  ــز بگیری ــم متامی ــم از ه ــور می کنی ــده تص در آین

ــی ای  ــد زندگ ــه بتوان ــت ک ــر زنی س ــال ه ــده و خی ای

ــم  ــد بدانی ــا بای ــد. ام ــته  باش ــر داش آزاد و آرام و براب

پیمــودن راهــی دراز  نیــز  امــر  ایــن  کــه تحقــق 

می طلبــد. رهــا شــدن از اســارت فیزیکــی بــه مراتــب 

ــان  ــک انس ــرای ی ــت. ب ــارت فکری  س ــر از اس راحت ت

ــی  ــایندتر از بردگ ــر و ناخوش ــده ای کریه ت ــچ پدی هی

اختیــاری نیســت. نظام هــای حاکــم بــر اذهــان افــراد 

ــق  ــه عم ــز ب ــا هرگ ــد ت ــرده و می کنن ــان کار ک آنچن

ــد  ــاق می افت ــس اتف ــد. برعک ــی نربن ــود پ ــی خ بردگ

ــی  ــه پ ــد. اینجاســت ک ــار هــم بکنن ــه آن افتخ ــه ب ک

می بریــم مبــارزه در راســتای تغییــر ذهنیــت آنچنــان 

ــت. ــانی نیس ــود کار آس ــور می ش ــه تص ــم ک ه

ذهنیــت  از  کــه  ارتش هایــی  اســراتژی  برابــر  در 

ارتــش  تشــکیل  می کننــد  تغذیــه  مردســاالرانه 
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ــد  ــتی می توان ــی سوسیالیس ــا گرایش ــان ب ــرک زن مش

ــن  ــود. در چنی ــب ش ــیاری را موج ــتاوردهای بس دس

نهادهایــی شــخصیت و ویژگی هــای زنــان کــه ویــران 

و تخریــب گشــته، راه را بــر آبــادی و امنیــت خواهــد 

گشــود. جنــگ و مبــارزه هــم در چارچــوب اســراتژی 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــروع انج ــاع م دف

کوهســتان های کوردســتان، کوهســتان های امیدنــد 

و مکانــی بــرای دســت یافــن بــا آرزوهایــامن

و رسارس  روژآوا  در  امــروزه  کــه  پدیــده ای  هــامن 

تاریــخ  اســت.  آمــده  به وجــود  کوردســتان 

از رشــادت و قهرمانــی  کوردســتان رسشــار اســت 

زنانــی کــه بــا جــان و دل بــرای صلــح و آشــتی و 

تحقــق زندگــی ای آزاد مبــارزه کــرده و در ایــن راه 

تــا  گرفتــه  خرم دیــن  جنبــش  از  شــده اند.  شــهید 

جان فشــانی های "قدم خیــر لرســتانی" تــا مقاومــت 

ــر  ــورد در براب ــارز ک ــان مب "خــان زاد میرســوران" و زن

اورمیــه.  دم  دم  قلعــه   در  صفــوی  غاصــب  ســپاه 

بســیارند زنانــی کــه چــه سازماندهی شــده و چــه 

غیرسازماندهی شــده در مقابــل ذهنیــت اشــغال گر 

ــه  ــد. "حلیم ــان دادن ــر نش ــی بی نظی ــود مقاومت از خ

بدرخــان" و "زاهیــده" از جملــه زنانــی بودنــد کــه در 

ایــن قلعــه بــه اعضــای قلعــه آمــوزش نظامــی داده انــد 

تــا آنهــا را بــرای مقابلــه بــا تهاجــامت صفویــان آمــاده 

مناینــد. "قمــری" زنی ســت کــه در ایــن قلعــه زندگــی 

ــم  ــد علی رغ ــاس می کن ــه احس ــی ک ــد. هنگام می کن

همــه ی مقاومت هــا و مبــارزات حــاال کــه ســپاه 

صفــوی آب را برآنهــا بســته اند احتــامل ســقوط قلعــه 

وجــود دارد بــا گیســوی خــود از بلنــدای قلعــه خــود 

ــوی  ــپاهیان صف ــت س ــه دس ــا ب ــرده ت ــز ک را حلق آوی

نیفتــد. حتــی یــک فرمانــده صفــوی بعــد از اینکــه بــر 

رس جنــازه ی "قمــری" می رســد بــا اشــاره بــه وی چنیــن 

می گویــد: "هــر ملتــی کــه دارای چنیــن زنانــی باشــد 

ــد.« ــد ش ــروز خواه روزی پی

ــس عشــیره ی جــاف  ــه رئی ــان ک ــم همزم ــه خان  عادل

بــوده اســت یــک رسدار بــزرگ دارای ســپاهی نیرومند 

ــب  ــه وی لق ــی ها ب ــی انگلیس ــت. حت ــوده اس ــز ب نی

ــهناز  ــد. "ش ــهرزور" داده بودن ــاج ش ــاه  بانو ی بی ت "ش

ــی  ــان اردالن ــان قهرم ــر از زن ــی دیگ ــز یک ــون" نی خات

ــد  ــتان هامنن ــه کوردس ــش در منطق ــه نقش ــوده ک ب

یــک زن جنگنــده و مبــارزه حائــز اهمیــت اســت. او 

ــه شــاه قاجــار بــه کوردســتان  وقتــی از احتــامل حمل

مطلــع می شــود 500 زن ســوارکار را آمــاده کــرده 

و بــه مبــارزان همــرزم خــود بــا رسداری هلوخــان 

ــر کوردســتان  ــاه قاجــار را ب ــا حصــار ش ــدد ت می پیون

بشــکند. 

ــاط  ــی در ارتب ــا دارای اطاعات ــدون شــک همــه ی م ب

ــک  ــام آرارات هســتیم. چــه از دور و چــه نزدی ــا قی ب

در مــورد مقاومــت و مبــارزه ی پیکارگــران ایــن قیــام 

ــرای  ــده ی آزادی ب ــد  دهن ــه نوی ــی ک شــنیده ایم. قیام

کوردســتان و هشــداری بــه نیروهــای اســتعامرگر بــود. 

ــر خلــق  ــود کــه ب همچنیــن خواهــان امتــام ســتمی ب

ایــن مــرز و بــوم تحمیــل می شــد. اگــر از قیــام آرارات 

شــنیده باشــیم محــال اســت در مــورد عصیانگــری کــه 

از هیــچ گونــه فــداکاری و ازخودگذشــتگی  در راه 

آرمان هــای خلــق کــورد دریــغ نورزیــد، بی اطــاع 

باشــیم. "گلنــاز خانــم" زنــی عصیانگــر و آشــنا بــا درد 

ــتان  ــدان آزادی در کوردس ــود. فق ــق اش ب ــج خل و رن

روح رسکــش اش را بــرای رشکــت در قیــام ترغیــب 

قیــام  بــه   1927 ســال  در  خانــم  گلنــاز  می کــرد. 

آزادی  و  اســتقال  پیــام آور  تــا  می پیونــدد  آرارات 

بــرای رسزمیــن اش باشــد. او خواهــر رسداری جنگجــو 

بنــام عــزت بیــگ بــود. گلنــاز خانــم در صفــوف مقــدم 

از هیچ گونــه جان فشــانی  مبــارزه جــای گرفتــه و 

ــتگیر  ــا دس ــی از درگیری ه ــد. در یک ــذار منی کن فروگ

شــده و زندانــی می گــردد. گلنــاز خانــم از ایلــی بــود 

ــل سیاســت های کوردســتیز  ــچ وقــت در مقاب ــه هی ک

نظام هــای حاکــم در ترکیــه خامــوش منانــده و راه 

مقاومــت و مقابلــه را برگزیده انــد. از دیــاری بــود 

ــتم  ــم درد و س ــا طع ــی ب ــان هایش از کودک ــه انس ک

ناشــی از سیاســت های تبعیض آمیــز حاکــامن آشــنا 

بودنــد. هنگامــی کــه در زنــدان اســت خــرب شــهادت 

بــرادرش )عــزت بیــگ(و فرزندش)صــادق( بــه وی 

ــر  ــد ه ــخیص جس ــت تش ــم جه ــاز خان ــد. گلن می رس

دو مبــارز قهرمــان از زنــدان خــارج شــده و در حالــی 

بــا جســدهای بــی روح آنهــا برخــورد می کنــد کــه 

ــه  ــت شــده ک رس از تن شــان جــدا شــده اســت، روای

گلنــاز خانــم هنگامــی کــه رس فرزنــدش را در دســت 

ــدی  ــن فرزن ــه چنی ــن مفتخــرم ک ــد: م ــه می گوی گرفت

را بــرای کوردســتان پرورانــده ام. خوشــحامل کــه بــرای 

دعــوی وطــن مســتعمره مان جانــش را فــدا کــرده 

ــش  ــود شــیرم را حال ــن می ب ــر از ای ــر غی اســت و اگ

منی کــردم«.

یکــی دیگــر از زنــان مبــارز کــورد کــه شایســته نیســت 

از قلــم بیفتــد هــم "ظریفــه خانــم" اســت. وی اهــل 

ــا همرزمــش علی شــیر  ــی ب ــود کــه در جوان درســیم ب

در 1914 بــه صــورت فعــال وارد صحنه ی مبــارزه علیه 

امپریالیســم جهانــی شــد. بــا نیروهــای روس و ارمنــی 

وارد همــکاری و تحــت نــام »مبــارزه برای کوردســتانی 

ــال  ــد. در س ــاز کردن ــلحانه را آغ ــارزات مس آزاد« مب

ــتان"  ــی کوردس ــت تعال ــرای "جمعی ــه ای ب 1919 نام

فرســتاده و خــود را وابســته بــه »جمعیــت کوردهــای 

درســیم و کوچگــری« اعــان کردنــد. هــر دو به صورت 

دو فرمانــده و دو رهــرب مبــارز و انقابــی خلــق کــورد 

در صفــوف مبــارزات آزادی خواهــی مشــارکتی فعــال 

داشــتند. آمــوزش و پــرورش جنگجویــان تــازه وارد نیــز 

جــزو برنامه هــای درازمــدت ایــن دو مبــارز بــوده 

ــگاه خاصــی  اســت. ظریفــه در کوردســتان دارای جای

بــوده و هســت. ایشــان بعنــوان زنــی مبــارز، عاصــی، 

ــه  ــد ب ــور، پایبن ــامد، جس ــل اعت ــلیمیت ناپذیر، قاب تس

ارزش هــای جامعــه ی کوردســتان در بیــن خلــق کــورد 

مشــهور و محبــوب بــود. بــه رصاحــت می تــوان 

ــی اش را  ــام زندگ ــه مت ــود ک ــی ب ــه ایشــان زن گفــت ک

فــدای راه آزادی و برقــراری عدالــت در کوردســتان 

منــود. از ظریفــه درســیمی یــک ســخن بســیار مشــهور 

بدیــن مضمــون نقــل شــده است:»کوهســتان های 

ــرای  ــی ب ــد و مکان ــتان های امیدن ــتان، کوهس کوردس

دســت یافــن بــا آرزوهایــامن«. او بــه آزادی و رهایــی 

کوردســتان اعتقــادی راســخ و ایامنــی عظیــم داشــت. 

ــن  ــه در ای ــد ک ــب می ش ــش موج ــده  ی واالی ــن ای ای

ــی از  ــورزد. یک ــغ ن ــه تاشــی دری ــچ گون ــتا از هی راس

رفقــای ظریفــه بنــام گلشــن چنیــن نقــل کرده  اســت:» 

ظریفــه همیشــه مســلح بــود. هــر کجــا کــه می رفــت 

ــن  ــرد. همچنی ــل می ک ــودش حم ــا خ ــامت اش را ب مه

تیرانــداز و اسب ســواری ماهــر، منونــه ی یــک زن 

واقعــی کــورد بــود.«

ــان  ــه باعــث شــده زن یکــی از فاکتورهــای اساســی ک

و مــردان کــورد بــرای محافظــت و دفــاع از خــود بــه 

ــتان  ــغال کوردس ــد اش ــلحانه روی آورن ــارزات مس مب

ــت.  ــوده اس ــه ب ــتعامرگر منطق ــای اس ــط نیروه توس

زیــرا ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه رصفــا 

ــوان از  ــک منی ت ــری و ایدئولوژی ــای فک ــا فعالیت ه ب

شــدت خشــونت و ســتمی کــه بــر خلق مــان رفتــه و 

مــی رود بکاهیــم. جغرافیــای ســخت کوردســتان هــم 

یکــی دیگــر از ایــن فاکتورهــا بــوده کــه موجــب شــده 

ــک اســلحه وجــود داشــته  ــه ی هــر کــوردی ی در خان

تــا بتوانــد خــود و خانــواده و جامعــه اش  باشــد 

را در مقابــل گزندهــای احتاملــی محافظــت کنــد. 

اســلحه  بــا  اول  از  کــورد  کــودکان  شــاید همــه  ی 

آشــنا می شــوند و ترس شــان در مقابــل ایــن ابــزار 

خطرنــاک از بیــن مــی رود. خلــق کــورد و زنــان کــورد 

ــار اولــی نیســت کــه دســت بــه اســلحه برده انــد و  ب

ــط  ــت و رشای ــوند. موقعی ــنا می ش ــلحه آش ــا اس ــا ب ی

کوردســتان همــواره آنهــا را مجبــور بــه ایــن امــر 

ــود  ــواه خ ــی به دلخ ــم کس ــر منی کن ــت. فک ــرده اس ک

تــن بــه برداشــن اســلحه بدهــد و یــا مایــل بــه چنیــن 

ــی وی  ــری زندگ ــه خط ــر اینک ــد مگ ــده باش کاری ش

و ارزش هــای اجتامعــی اش را تهدیــد کــرده باشــد. 

بایــد خاطرنشــان منایــم کــه اگــر بخواهیــم از تاریــخ 



کوردســتان  گــرد وغبــار اســتعامر و اســتثامر را 

ــارز  ــان و مب ــزاران قهرم ــای ه ــه ردپ ــم ب ــاک کنی پ

برخواهیــم خــورد کــه تنهــا و تنهــا در راســتای 

ــده اند.   ــلح ش ــود مس ــه ی خ ــود و جامع ــاع از خ دف

ــا  ــه دارد. ام ــارزه ادام ــن مب ــم ای ــروز ه ــه ام ــا ب ت

ســازماندهی تر و متحدتــر از همیشــه. متــام زنــان و 

ــی  ــر چــر کوردســتانی آزاد و جهان مــردان کــورد زی

را  مبــارزه  پرچــم  و  آمــده  گردهــم  دموکراتیــک 

ــر  ــه اگ ــت ک ــه نیس ــد. مبالغ ــزاز درآورده ان ــه اهت ب

بگوییم: راه آزادی و رسوری دموکراســی در جهان از 

مســیر آزادی و رهایــی کوردســتان می گــذرد و ایــن 

یــک نیــز بــدون آزادی زنــان تحقــق نخواهــد یافــت. 

ــارزه ی  ــخ مب ــورد در تاری ــان ک ــای زن ــام جنبش ه ن

ــی: ــش آزادیخواه جنب

کوردســتان)- میهن دوســت  زنــان  اتحادیــه 

)1 9 8 7 Y J W K
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)2000

)2004-2000 ,PJA(حزب زنان آزاد
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)2005 KJB( جمعیت زنان واال

)2010 _2014HJRK(نیروی زنان رشق کوردستان

 YPJ(اتحادیــه دفــاع از زنــان روژاوای کوردســتان

)2011

)2011 RJAK(سازمان زنان آزاد کوردستان

)2014 KJAR(جمعیت زنان آزاد رشق کوردستان

)2014 HPJ(نیروی دفاع از زنان رشق کوردستان

)2014 KJK(جامعه زنان کوردستان
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جوانــان کــرد بــرای پاســداری از خلــق و میهــن خــود 

واحدهــای مدافــع خلــق YPGو واحدهــای مدافــع زن 

YPJرا از روزهــای آغازیــن انقــاب غــرب کردســتان در 

ســال 2011  تشــکیل دادنــد. پــس از اعــام موجودیــت 

زنــان  برجســتە  و  بــارز  نقــش   ، روژآوا  کانتون هــای 

ــانە  ــیاری از رس ــە بس ــە ، توج ــطوح جامع ــی س در متام

هــای منطقــە و جهــان را بــە خــود جلــب کرد.مبــارزات 

ــازماندهی  ــک و س ــاد دمکراتی ــزب اتح ــای ح و فعالیته

ــان و  ــارز زن ــور ب ــورد حض ــزایی در م ــش بس ــردم  نق م

ــە  ــطح جامع ــان در س ــی آن ــی و مدن ــای سیاس فعالیته

داشــت.

بــا ارتقــاء ســطح مبــارزات و آگاهــی زنــان ، آنهــا بــە 

ــە  ــردان هیچگون ــا م ــە ب ــد ک ــیدە بودن ــە رس ــن نتیج ای

تفاوتــی ندارنــد و میتواننــد در مدیریــت و رهــربی 

جامعــە نقــش ایفــا کننــد.رضورت دفــاع مــروع و 

حفاظــت از میهــن  و کانتونهــای خــود مدیــر و مردمــی، 

ــارصە  ــا مح ــو ب ــر س ــە از ه ــی ک ــازە بنیان ــای ت کانتونه

اقتصــادی روبــرو شــدە بــود ، ایجــاب کــرد زنــان جــوان 

کــرد بیــش از پیــش احســاس مســئولیت کــردە و بــرای 

پاســداری از آن بــە پــا خیزنــد. پیوســن روزافــزون و 

YPJ چشــمگیر زنــان جــوان در واحدهــای مدافــع زنــان

ــاب  ــن انق ــب از بط ــن ترتی ــود. بدی ــر آن ب ــی ب گواه

روژآوا، انقــاب زنــان کــرد رشوع و تــا کنــون ادامــە دارد.

پــس از حمــات وحشــیانە و اشــغالگرانە داعــش 

ــە کوبانــی کــە از اواســط مــاه ســیپتامرب ســال جــاری  ب

رشوع شــد و ســوی دولتهــای متخاصــم منطقــە و جهــان 

ــوف  ــرد در صف ــان ک ــش زن ــدند، نق ــی ش ــتیبانی م پش

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 

ــە  ــگ علی ــە جن ــدم جبه ــوف مق ــارزان YPGدر صف مب

ــتند.  ــودە و هس ــربد ب ــی در ن ــی جهان ــم وحش تروریس

مبــارزان YPJدیگــر آن زنانــی نبودنــد کــە در کنــج خانــە 

محصــور مباننــد و فقــط بــە کارهــای خانــەداری و بچــە 

ــان  داری مشــغول شــوند.در نتیجــەی انقــاب روژآوا زن

کــرد دیگــر بــە جایــگاە اصلــی خــود در جامعــە دســت 

ــد. یافتەان

خاور باور، روزنامه نگار

انقالب روژآوا 
انعکاس جهانی مقاومت زنان مبارزکورد

ــات  ــن مج ــارزات YPJدر پرتیراژتری ــا و مب قهرمانیه

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 

ــە مقاومــت  ــە را ب ــن مجل ــا صفحــە ای مــی رســد، دهه

ــە  ــک ب ــگار نیوزوی ــە ن ــاص داد. روزنام ــی اختص کوبان

کوبانــی رفتــە بــود و از نزدیــک نظــارە گــر قهرمانیهــای 

مبــارزان YPJعلیــە تبهــکاران داعــش بــودە. ایــن مجلــە 

ضمــن اشــارە بــە اینکــە مبــارزان YPGو YPJبــە دلیــل 

امکانــات در نربدهــای خــود علیــە عنــارص  کمبــود 

داعــش بصــورت حســاب شــدە از فشــنگ اســتفادە مــی 

کننــد می نویســد،  مبــارزان جــوان کــرد مقاومتــی علیــە 

داعــش انجــام مــی دهنــد کــە تاکنــون در طــول تاریــخ 

مشــاهدە نشــدە اســت.

از  یکــی  »ال«  مجلــە  رسدبیــر  تورانیــن  والــری 

پــر تیراژتریــن مجلــە زنــان در دنیــا ، بــا اشــارە بــە 

گریاهــای زن مــی نویســد ،مبــارزات آنهــا بــرای آزادی 

متــام زنــان منطقــە اعــم از کــرد، ســوریە، عراقــی، 

ــە  ــری در مقال ــت. وال ــزدی اس ــیحی و ای ــلامن، مس مس

اوالن روســای جمهــور  اوبامــا و  بــە  خــود خطــاب 

ــد  ــراق بای ــر ع ــدعاوە ب ــی نویس ــە م ــکا و فرانس آمری

از زنــان مبــارز کــرد در روژآوا هــم حامیــت کــرد، چــرا 

ــتادەاند  ــتادەاند، ایس ــت ایس ــر بربری ــا در براب ــە آنه ک

ــن  ــان نگاشــتە نشــدە و ای ــخ زن ــوز تاری ــد هن ــا بگوین ت

تــازە آغــاز مبــارزە اســت. ایــن روزنامــە نــگار فرانســوی 

ــان  ــان افتخــار زن ــن زن ــەاش نوشــتە، ای در انتهــای  مقال

آزادنــد، افتخــاری فرامــوش نشــدنی و مبــارزە زنــان 

ــد. ــد ش ــف نخواه ــز متوق هرگ

و  مقاومــت  نیــز  اروپــا  اتحادیــە  راســتا  ایــن  در 

مبــارزات زنــان و مــردان جــوان کــرد را بعنــوان مقاومت 

ــرد.  ــاد ک ــانی ی ــهای انس ــوق و ارزش ــداری از حق و پاس

ــش  ــاالنە جنب ــی س ــع عموم ــز در مجم ــن نی در آرژانتی

زنــان آرژانتیــن کــە بیــش از یکصــد ســازمان آرژانتینــی و 

نهادهــای بیــن املللــی زنــان رشکــت مــی کننــد  بــا اشــارە 

ــش از  ــای داع ــر نیروه ــان YPJدر براب ــارزات زن ــە مب ب

حامیــت کشــورهای رسمایــەداری و بــە ویــژە پشــتیبانی 

ــورد  ــت در م ــوردار اس ــە برخ ــت ترکی ــتقیم حکوم مس

ــد،  ــرکان مــی گوی ــن می ــدە آری ــە فرمان ــات فداییان عملی

اقــدام فداییانــە آریــن میــرکان در برابــر عنــارص داعــش 

نــە تنهــا بــرای خلــق کردســتان ، بلکــە در راســتای 

ــیار  ــە و بس ــورت گرفت ــان ص ــای جه ــە خلقه آزادی هم

پرمعنــی اســت. در افغانســتان نیزآزادیخواهــان بــە 

ــا پیشــاهنگی حــزب همبســتگی  ــی ب ــان افغان ــژە زن وی

کــە در حامیــت از مقاومــت کوبانــی بــە خیابانهــا آمــدە 

بودنــد، پوســرهای زنــان YPJو پاکارهایــی کــە بــر روی 

آن نوشــتە بودنــد »ایســتادگی در برابــر مداخلەگــران را 

ــتند. ــت داش ــم« را در دس ــی بیاموزی ــیرزنان کوبان از ش

یکــی از زنــان افغانــی کــە ســخنگوی حــزب همبســتگی 

بــود بــا اشــارە بــە مبــارزات جســورانە YPJگفــت، زنــان 

افغانــی از مبــارزات و قهرمانیهــای YPJجســارت گرفتــە 

ــد کــرد. ــارزە خواهن ــرای احقــاق حقــوق خــود مب و ب

»ریــم کانــی« هرمنــد نامــدار فلســطینی تبعــە 

شــبکەهای  در  ویدیویــی  انتشــار  نیزبــا  انگلســتان 

از مقاومــت و مبــارزات زنــان و مــردان  اجتامعــی، 

کوبانــی حامیــت کــردە اســت.

»نــوال ســعداوی«, نویســنده نامــدار و فعــال مــری 

در مــورد زنــان مبــارز YPJکــه در کوبانــی و غــرب 

کردســتان مبــارزه می کننــد,  گفــت: مبارزبــودن آنهــا در 

ــد. ــز می باش ــان نی ــی جه ــتای آزادی و دموکراس راس

ایــن مطالــب فقــط بخــش کوچکــی از انعــکاس 

ســت.در  روژآوا  قهرمــان  زنــان  مبــارزات  جهانــی 

حالی کــە انقــاب غــرب کردســتان، انقــاب زنــان اســت، 

انعــکاس جهانــی مبــارزات زنــان کــرد نقطــە عطفــی در 

تاریــخ زنــان کــرد مــی باشــد.هامنطوری کــە زنــان کــرد 

بــرای انقــاب زراعــی پیشــاهنگی کردەانــد، امــروز هــم 

ــش در  ــتهای داع ــر تروریس ــود در براب ــارزات خ ــا مب ب

غــرب کردســتان و ذهنیــت اقتدارگرایانــە مــرد ســاالری 

در کل خاورمیانــە بــرای انقــاب جامعــە دمکراتیــک 

پیشــاهنگی مــی کننــد انقابــی کــە تاثیــرات آن نــە 

فقــط درجوامــع کردســتان و خاورمیانــە، بلکــە در ســطح 

ــود.  ــد ب ــی خواه جهان
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خواننــدگان گرامــی: می دانیــم بیــش از 30 ســال اســت کــه 

زنــان در صفــوف مبــارزات مســلحانه ی حــزب کارگــران کوردســتان 

PKK جــای گرفتــه و تحــت ایدئولــوژی رهایــی زنــان در هــر 

حــوزه ای مبــارزه ی دفــاع مــروع و ذاتــی خــود را بســط و تــداوم 

بخشــیده اند. در اوایــل، واحــد و یگان هــای زنــان بــه صــورت 

خودویــژه ســازماندهی شــد ند و بعــد تحــت نــام یــژا  ـ  ســتار 

بــه ســازماندهی ای منســجم تر دســت یافتنــد. در ایــن راســتا و 

ــداف  ــا اه ــدن ب ــنا ش ــر  “YJA-STAR” و آش ــناخت به ــرای ش ب

 ”YJA-STAR“ آتــی آن مصاحبــه ای بــا عضــو شــورای نظامــی

»ِهــزل اوزگــور« انجــام داده ایــم کــه امیدواریــم بتوانــد جوابگــوی 

پرســش های شــام باشــد. 

هیزل اوزگور

STAR YJA ــ

 “YJA-STAR” در چه سالی تاسیس شد و لزوم تاسیس آن چه بود؟

ِهــزل اوزگــور: واقعیــت ایــن اســت کــه “YJA-STAR” بــا تکیــه بــر میراثــی بســیار گران قــدر اولیــن گام هایــش را در 

راســتای دفــاع از زنــان برداشــت. یژاـ ســتار هنگامــی تأســیس شــد کــه زنــان کــورد همســو بــا مبــارزات ملــی ســالها 

پیــش در صفــوف مبــارزات جــای گرفتــه و بــه هویــت ملــی  و جنسیتی شــان پــی بــرده بودنــد. یعنــی بــه آن ســطح 

آگاهــی و شــناخت دســت یافتــه بودنــد کــه قادرباشــند یــک ســازمان ویــژه زنــان بــا شناســنامه ای نظامــی تأســیس 

مناینــد. قبــا هــم زنــان کــورد در ارتــش رهایــی کــورد مشــارکتی چشــم گیر داشــته و مبارزاتــی بی همتــا انجــام داده 

بودنــد. هنگامــی کــه زنــان در راســتای تأســیس “YJA-STAR” گام برداشــتند از میراثــی تاریخــی و به ویــژه نظامــی 

ــن ســطح  ــه ای ــا ب ــن راه کشــیدند ت ــان زحــامت بســیاری در ای ــه شــایان ذکــر اســت کــه زن ــد. البت برخــوردار بودن

رســیدند. جامعــه ی کوردســتان تحــت فشــار سیاســت های مردســاالر قــرار داشــت و نــوع نــگاه فئــودال جامعــه بــه 

زنــان اجــازه منــی داد کــه حتــی زنــان نفــس راحــت بکشــند چــه برســد بــه اینکــه بتواننــد مبــارزه در راســتای رهایــی 

ملــی و جنســیتی انجــام دهنــد. بــرای همیــن گام نخســت بایــد زمانــی موفــق می بــود 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  بی نظیــر بــود. همچنیــن 

مشارکت شــان از هــر لحــاظ مایــه ی خوشــحالی و رسبلنــدی بــود. واحدهــای ویــژه و مســتقل زنــان تأســیس شــدند 

و عملیات هــای مســتقل صــورت گرفتنــد. رسانجــام ارتــش زنــان بــه شــیوه ای 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 می تواننــد 

نیرومنــد باشــند کــه ســازماندهی خویــش را بزرگــر و فراگیرتــر منــوده باشــند. تنهــا بــا تکیــه بــر ایــن واقعیــت قــادر 

بــه گــذار از مســائل و معضاتــی خواهنــد بــود کــه ذهنیــت مردســاالر و حاکــم، ســالیان ســال بــر جامعــه ی زنــان 

ــد.  ــل کرده ان تحمی

ــا  ــه ب ــد ک ــد، وجــود دارن ــی کــه در بخش هــای نظامــی فعالیــت می کنن ــا زنان ــد کــه در بیشــرت نقــاط دنی می دانی

اشــکال و اهــداف مختلــف بــه فعالیتهــای نظامــی می پردازنــد. در برخــی کشــورها زنــان در ارتــش جــای می گیرنــد 

یــا تحــت هــر عنوانــی فعالیت هــای نظامــی انجــام می دهنــد. بــه نظــر شــام تفــاوت بیــن “YJA-STAR” و ایــن 

ســازمان و یــا زنــان مســلح در چیســت؟ 

بلــه. ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه زنــان در تاریــخ جوامــع نقشــی کلیــدی و اساســی ایفــا کرده انــد. در 

ــذار  ــاش و کوششــی فروگ ــه ت ــد. از هیچ گون ــی و آزادی بخــش خلق هــا جــای گرفتن ــارزات مل ــدم مب خط هــای مق

نکرده انــد. بــا جان فشــانی و ازخودگذشــتگی های بی نظیــر راه رهایــی خلق هــا را همــوار ســاخته اند. امــا واقعیتــی 

دیگــر هــم وجــود دارد آن هــم ایــن اســت کــه هرگــز ایــن زنــان قــادر نشــدند بــا تکیــه بــر شــناخت و آگاهــی ای 

ــد.  ــان نبودن ــتای آزادی زن ــدت در راس ــه ای طوالنی م ــد. دارای برنام ــژه بپردازن ــازماندهی خودوی ــه س ــیتی ب جنس

ــان  ــام تفاوت مندی هایش ــا مت ــان را ب ــه ی زن ــتند هم ــتند. نتوانس ــان نگریس ــه مبارزات ش ــدت ب ــی و کوتاه م مقطع

زیــر یــک ســقف ایدئولوژیــک و بینشــی واحــد جمــع کننــد. یــا پراکنــده و از هــم گســیخته فعالیــت کرده انــد و یــا 

ــوده اســت. اهداف شــان نامشــخص ب

بــه نظــر مــن نظامیــان زن در داخــل سیســتم دولتهــا نیــز دارای هیچ گونــه هدفــی در راســتای صیانــت از حــق و 

ــن و...  ــه خشــونت، توهی ــه همجنسان شــان دســت ب ــی بیشرشــان علی ــان نیســتند. حت ــامل شــده ی زن حقــوق پای

ــان دفــاع کننــد از نظام هــای حاکــم و ظــامل پاســداری می کننــد.  ــان پلیــس هــم بــه جــای اینکــه از زن می زننــد. زن

بنابرایــن اینکــه هــر کســی چــه هدفــی دارد مهــم اســت. بــرای همیــن مــن معتقــدم کــه از حمــل اســلحه بیشــر، 

بایــد بــه نحــوه ی بکارگیــری آن نگریســت. چــون امــروزه تقریبــا در هــر چهــار بخــش کوردســتان زنــان کــورد مســلح 

هســتند امــا نــه تنهــا مســلح بــودن هیــچ  کدامشــان تهدیــدی بــرای زنــان نیســت بلکــه بــرای دفــاع از همــه ی زنــان 

و جامعه ایســت کــه زیــر خطــر تهدیــدات نیروهایــی چــون داعــش... قــرار دارنــد. 

 بــا تغییــر پارادایــم، مبــارزات مســلحانه جنبــش آزادی خلــق کــورد نیــز وارد مرحلــه ی جدیــدی شــد. در چارچــوب 

اســراتژی دفــاع مــروع، زنــان نیــز بــه ســازماندهی خــود پرداختنــد. »رهــرب آپــو« بعــد از تغییــر پارادایــم بــرای 

ــه فعالیت هــای ایدئولوژیکــی، اجتامعــی،  ــال ب ــوان مث ــازه ای داشــتند. به عن ــز پیشــنهادهای ت ــان نی ســازماندهی زن

ــه در  ــد ک ــوب پرداختن ــن چارچ ــی در ای ــازماندهی نوین ــه س ــد و ب ــری دادن ــت بیش ــی و... اهمی ــی، فرهنگ سیاس

هــر حــوزه ای بــه فعالیت هــای ویــژه و مســتقل نیــز اهتــامم داده شــود. جنبــش زنــان نیــز بــه چنیــن تغییراتــی 

پرداخــت. حــزب آزادی زنــان کوردســتان »PAJK«  و فعالیت هــای اجتامعــی تحــت نــام اتحــاد زنــان آزاد»YJA« و 

ــز  ــه فعالیــت پرداختنــد. »KJB« نی ــان آزاد-ســتار»YJA-STAR« ب ــام اتحادیــه ی زن ــا ن ــز ب فعالیت هــای نظامــی نی

ــه ســازماندهی همــه ی ایــن ســازمانها پرداخــت.  ــوان ســازمان چرآســا ب به عن

ــازمان  ــن س ــن برداش ــه در راســتای از بی ــی ک ــه ها و برنامه های ــه ی نقش ــل هم ــیس »YJA-STAR« در مقاب تأس

ــان از پتانســیل و اندوخته هــای  ــن ســازمان زن ــود. همچنی ــت ب ــا اهمی ــد گامــی بســیار مهــم و ب صــورت می گرفتن

بســیار ارزنــده ای برخــوردار بــود کــه موجــب زایــش »YJA-STAR« شــد. بــه نظــر مــن«YJA-STAR« از بــدو تولــد 

خــود تــا کنــون دارای اســراتژی معینــی بــوده اســت. بــر مبنــای پــان و پروژه هــای مشــخصی گام برداشــته اســت. 

در برنامه هایــش مبــارزه علیــه ذهنیــت مردســاالر و اقتدارگــر را اســاس قــرار داده اســت. همچنیــن هنگامــی کــه 

ــدان شــده و  ــرده باشــد وارد می ــی را مشــاهده ک ــی حقوق ــا پایامل ــرده باشــد و ی ــان احســاس ک ــر زن خطــری را ب

عامــان را بــه سزایشــان رســانده اســت. بــا متــام تــوان خــود در چارچــوب اســراتژی دفــاع مــروع و بــا اســاس گیری 

دفــاع ذاتــی بــه مقابلــه علیــه ذهنیــت جنســیت گرا برخاســته اســت. بــه انــدازه ی تــوان خویــش در برابــر عامــان 

خشــونت علیــه زنــان، مبــارزه را گســرش داده و ارتقــاء بخشــیده اســت. می دانیــم کــه تاریــخ رســمی موجــب انــکار 

و حــذف زنــان شــده اســت. بــرای همیــن کســب اراده ی آزاد کــه تنهــا بــه توانایی هــای خــود تکیــه کنــد بــرای مــا 

حیاتــی بــود. مــا یــاد گرفتیــم کــه بــا تکیــه بــر توانایی هــای خــود و کســب اعتــامد بــه نفــس خواهیــم توانســت 

بــه تأســیس ارتــش، ســازمان، جنبــش و... ویــژه ی خــود نیــز بپردازیــم. تأســیس “YJA-STAR” پاســخ بســیار مهمــی 

ــن  ــه نظــر م ــرد. ب ــز بگی ــده و ناچی ــا را نادی ــات و توانایی هــای م ــه همــواره خواســته، مطالب ــی ک ــه ذهنیت ــود ب ب

دقیقــاً تفــاوت “YJA-STAR” بــا ســایر ســازمان های مســلح زنــان نیــز در همیــن مــورد اســت. “YJA-STAR” دارای 

ایدئولــوژی مشــخصی بــرای پیشــربد مبــارزه بــوده و هســت. همچنیــن دارای اهدافــی مشــخص و طوالنــی مــدت 

ــد. ــه اهدافــی کوتاه مــدت و مقطعــی بســنده نکــرده و منی کن اســت. ب

 آیا »YJA-STAR«در طول این مبارزه تا کنون به دستاوردی هم دست یافته است؟

بــه نظــر مــن توانســت توانایی هــای خــود را اثبــات کنــد و بــا تکیــه بــر اراده ی خــود گام هــای بزرگــی را بــردارد. 

قــادر شــد تــرس و وحشــتی کــه ذهنیــت مردســاالر بــر جامعــه ی زنــان حاکــم کــرده را از میــان بــردارد. کــم نیســتند 

YJA-« زنانــی کــه داوطلبانــه بــه ایــن جنبــش پیوســته و اکنــون در صفــوف آن قهرمانانــه مبــارزه می کننــد. امــروزه

ــتاوردهای  ــود دس ــارزات خ ــه مب ــرش دهی ب ــا گس ــروع ب ــاع م ــه ی دف ــته در عرص ــاظ توانس ــر لح STAR« از ه

زیــادی را کســب کنــد. موجودیتــش مایــه ی افتخــار و ضامنــت زندگــی  آزاد بــرای زنــان اســت. هــم اکنــون ارتشــی 

بــزرگ اســت و تقریبــاً در جنــوب، شــامل، غــرب کوردســتان بــه مبــارزه می پــردازد. می دانیــم 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 

ــهیدان  ــن راه ش ــد. “YJA-STAR” در ای ــم آن را برمی دارن ــد و پرچ ــاور می کنن ــروزه “YJA-STAR” را ب ــان ام زن

ــم در  ــتان و ه ــم در کوردس ــت ه ــر توانس ــالهای اخی ــوص در س ــت. بخص ــرده اس ــم ک ــدری را تقدی ــیار گران ق بس

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-STAR« بدســت آورده انــد هــم اکنــون در بیشــر 

ــورد در  ــان ک ــال زن ــوان مث ــد. به عن ــی پرداخته ان ــژه ی نظام ــازماندهی  خودوی ــه س ــان ب ــتان زن ــای کوردس بخش ه

 HPJ رشق( نیــز نیــروی دفــاع از زنــان(و در روژهــات YPJ بــه تأســیس یگانهــای دفــاع از از زنــان )روژآوا)غــرب

تاســیس گشــته اند. در حــال حــارض نیــز در شــنگال و کرکــوک و... واحدهــای ویــژه وابســته بــه  »YJA-STAR«بــه 

مبــارزه ی مســلحانه در برابــر نیــروی داعــش می پردازنــد. بــه نظــر مــن از اینکــه زنــان کــورد بــاور کرده انــد کــه بــا 

تکیــه بــر اســراتژی دفــاع مــروع و بــا پیشــربد و کســب آگاهــی در رابطــه بــا دفــاع ذاتــی می تواننــد 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 تاثیــرات 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 سختی هایی موجب می شوند که شام نتوانید همه ی برنامه هایتان را عملی کنید؟

بــدون شــک همــواره بــا مشــکات و موانــع بســیار بزرگــی مواجــه بوده ایــم. ذهنیــت دولت  ـ ملــت کــه بــه شــدت 

ــرم و  ــارزات جنســیتی خــود را در هــر ف ــان مب ــه زن ــی اجــازه منی دهــد ک ــه راحت جنســیت گرا و زن ســتیز اســت ب

ــد. می خواهــم  ــد. در هــر موقعیــت و تحــت هــر رشایطــی مانع ســازی می کنن شــکلی کــه الزم باشــد، ارتقــاء دهن

بــه یــک مــورد بســیار مهــم اشــاره کنــم، آن هــم ایــن اســت کــه »YJA-STAR« یــک ســازمان نظامــی رصف نیســت. 

زیــرا دارای ایدئولــوژی خــاص خــود اســت و بــرای نهادینــه  منــودن ایــن ایدئولــوژی از هیچ گونــه تاشــی فروگــذار 

نخواهــد کــرد.

چنیــن انتقاداتــی هــم بــر شــام بــه عنــوان ســازمان مســلح زنــان وارد می شــود اینکــه جنــگ و اســلحه مغایــر بــا 

رسشــت زن اســت؟ در ایــن رابطــه چــه می گوییــد؟

هســتند ســازمان  و اشــخاصی کــه بــر ایــن عقیده انــد. زنــان را بــه عروســک و گل تشــبیه می کننــد. امــا می دانیــم 

گل هــا خــار دارنــد و بــا همیــن خارهایشــان هــم از خودشــان دفــاع می کننــد. عروســک هــم ابــزاری بــرای بــازی 

در دست هاســت. در واقــع آنهــا نیــز بــا زنــان ابزارگونــه برخــورد می کننــد. زنــان را ضعیــف و ناتــوان می پندارنــد. 

معتقدنــد نبایــد اســحله بردارنــد و حتــی اگــر موجودیت شــان هــم در خطــر باشــد نبایــد از خودشــان دفــاع کننــد. 

ایــن نــوع نــگاه بســیار کلیشــه ای و پیش پــا 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 می برنــد و بــرای زندگــی و موجودیت شــان نگراننــد بایــد بــا هــامن یکســانی هــم تــاش و مقاومــت کننــد. 

ــز نیســت. هیــچ کــس هــم رصفــا  ــا ایدئولــوژی و.. . اســلحه همــه چی ــا ب ــا اســلحه باشــد ی حــال ایــن مقاومــت ب

بــا تکیــه بــر اســلحه قــادر بــه کســب آزادی خویــش نخواهــد بــود. اســلحه یــک ابــزار اســت و چیــزی کــه مهــم 

می باشــد دســت و فکریســت کــه آن را بــه کار می گیــرد. حقیقــت دیگــری هــم کــه نبایــد از خاطــر بــرود ایــن اســت 

ــا تئــوری بــه هــم بافــن هــم بــه آزادی دســت پیــدا منی کنــد. کســی کــه ادعــای آزادی و  کــه هیــچ کــس رصفــا ب

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 قــرار گیریــم، حتــی در ایــن راه شــهید هــم بشــویم. ولــی بــا نشســن جلــوی 

کامپیوتــر و اینرنــت و... منی توانیــم ادعــای مبــارز بــودن کنیــم. مبارزبــودن، فــداکاری و از خودگذشــتگی می طلبــد.

»YJA-STAR«برنامه ی بخصوصی در رابطه با زنان در دستور کار دارد؟

بایســتی ارتــش خــود را بزرگــر کنیــم. بــه آمــوزش کادرهــا در زمینــه ی دفــاع ذاتــی و دفــاع مــروع اهمیــت شــایانی 

می دهیــم، از ایــن لحــاظ آمــوزش در صــدر برنامه هــای مــا قــرار دارد. ســازماندهی همــه ی زنــان در راســتای ارتقــاء 

دادن بــه مبــارزات دفــاع مــروع بــرای مــا مبناســت. از همــه ی زنــان توقــع داریــم کــه بــا مــا همــکاری کننــد تــا 

بتوانیــم ارتــش مشــرک زنــان را تأســیس کنیــم تــا ایــن نیــروی مشــرک قــادر باشــد از همــه ی زنــان خاورمیانــه دفــاع 

کنــد و خطرهــا و تهدیدهایــی کــه زندگــی را بــه کام زنــان تلــخ می کننــد را دفــع مناینــد. 

از زنان چه توقعی دارید؟

امیدواریــم کــه همــه ی زنــان بــا ایجــاد اتحــاد و همگرایــی بتواننــد مســیر مبــارزه ی خویــش را معیــن کننــد. زنــان 

ــم  ــان را فرامی خوانی ــد. زن ــه آگاهــی جنیســتی دســت یابن ــد. تاریخ شــان را بشناســند. ب ــر را ســازماندهی کنن دیگ

کــه بــا پیوســن بــه صفــوف مبــارزات آزادی خــواه کوردســتان، آزادی خویــش و همجنســان و نســل های آینــده ی را 

تضمیــن مناینــد.

ــان کــورد  ــاده اســت زن ــه خطــر افت ــی ب ــش از هــر زمان ــان بی ــن اواخــر کــه موجودیــت و آزادی زن ــژه در ای به وی

نشــان دادنــد کــه نــه در مقابــل نظامیــان قاتــل تــرک نــه در برابــر نظامیــان جــاد ایــران و نــه در مقابــل نیروهــای 

قصــاب داعــش و... از مبــارزه دســت نکشــیده و بــه عقــب گام برنخواهنــد داشــت. بلکــه بــه ایــن نیروهــا و همــه ی 

دنیــا نشــان دادنــد کــه زنــان کــورد بیــش از هــر زمانــی فقــدان آزادی بــرای زنــان را درک کرده انــد و در راســتای 

ــر هــر  ــر ایــن واقعیــت ب تحقــق آن، از هیــچ تاشــی فروگــذار نخواهنــد کــرد. همچنیــن در ایــن چهــار ســال اخی

کســی عیــان گشــت کــه نــه تنهــا زنــان کــورد و جامعــه ی کوردســتان بلکــه متــام جوامــع خاورمیانــه و حتــی جهــان 

در معــرض خطــر حمــات بی رحامنــه ای قــرار دارنــد کــه تنهــا راه آن هــم دفــاع از خویــش و ارزش هــای جامعــه  و 

انســانیت اســت کــه آن نیــز بــا اتحــاد همــه ی نیروهــای زنــان منطقــه میــر خواهــد بــود. همــه ی  زنــان بایــد در 

نظــر داشــته باشــند کــه بــرای مبــارزه بــا نیرویــی چــون داعــش و همــه ی ذهنیتهــای واپســگرای شــبه داعــش، ملیــت 

و یــا نــژاد و دیــن تفاوتــی نــدارد. زیــرا اینــان همگــی زن ســتیز و آزادی ســتیزند، حملــه می کننــد و ســعی می کننــد 

جــوی خــون بــه راه بیاندازنــد، همــه جــا را ویــران کننــد و هــر چیــزی را چپــاول مناینــد.  
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خواننــدگان عزیــز در زیــر، مصاحبــه ای بــا عضــو شــورای 

ــداف و  ــح اه ــتای تری ــو در راس ــن ماک ــی HPJ آخی نظام

ــات  ــه در روژه ــان HPJ ک ــاع زن ــای دف ــای نیروه برنامه ه

کوردســتان به عنــوان شــاخه ی نظامــی جامعــه زنــان آزاد 

می پــردازد،  نظامــی  فعالیت هــای  بــه   KJAR روژهــات 

انجــام داده ایــم کــه شــام را بــه خوانــدن مــن کامــل آن 

می مناییــم. دعــوت 

 

آخین ماکو

 دفاع مشـــــروع
دفاع ذاتـــــــــی

.

 می توانیــد تفــاوت بیــن دفــاع مــرشوع و دفــاع 

ذاتــی را بــرای مــا رشح دهیــد.

در واقــع همــه ی موجــودات در جهــان دارای سیســتم 

ــری  ــر خط ــودی اگ ــر موج ــتند. ه ــی هس خود-دفاع

خــودش  از  خــودکار  صــورت  بــه  کنــد  احســاس 

ــن  ــی از ای ــم یک ــان ه ــد. انس ــان می ده ــش نش واکن

تفاوت مندی هــای  بــا  البتــه  اســت.  موجــودات 

ــیده  ــی بخش ــه کس ــه ب ــی ن ــاع ذات ــق دف ــر. ح بیش

می شــود و نــه کســی قــادر اســت آن را بــه متامــی از 

ســایرین ســلب کنــد. شــاید در دنیــای امــروز شــاهد 

ــم  ــاز ه ــا ب ــیم ام ــا باش ــن واکنش ه ــدن ای ضعیف ش

منی تــوان ادعــا داشــت کــه فــردی یــا اجتامعــی 

کامــا فاقــد دفــاع ذاتــی ا ســت. هم اکنــون هــم 

جوامــع و هــم کل طبیعــت و هســتی از ســوی نظــام 

قدرت گــرای حاکــم تهدیــد بــه نابــودی می شــوند، 

ــه  ــع ب ــم جوام ــتی و ه ــم هس ــه ه ــم ک ــا می بینی ام

هــر نحــوی کــه شــده بــه مقابلــه برخاســته و ســعی 

در دفــاع از ارزش هــای معنــوی و مــادی خــود دارنــد. 

ــه فرهنــگ خــود هــامن  ــا بخشــیدن ب مراقبــت و غن

خوددفاعــی  اســت. بــه سیاســت  پرداخــن و مدیریــت 

امــور خویــش نیــز همین طــور. همــه ی اینهــا موجــب 

ــن  ــرد از بی ــک ف ــا ی ــه و ی ــک جامع ــه ی ــود ک می ش

نــرود. مقــاوم و پویــا مبانــد. دفــاع ذاتــی حــق مســلم 

هــر موجــودی اســت. 

ــی  ــکار  انســان اســت. هنگام ــز ابت ــاع مــروع نی دف

کــه خطــری از جانبــی، جامعــه و یــا فــردی را تهدیــد 

کنــد از حــق دفــاع از خــود برخــوردار اســت. در 

بــه  حملــه  مــروع  دفــاع  اســراتژی  چارچــوب 

ارزش هــا و قداســت های جوامــع و یــا اشــخاص قابــل 

قبــول نیســت. در راســتای انتقام گیــری هــم بــه هــر 

راهــکاری متوسل شــدن بــه هیــچ وجــه وجدانــی 

ــاع  ــای دف ــق معیاره ــه طب ــری ای ک ــت. انتقام گی نیس

حقوقــی  موازیــن  بــا  مغایــر  و  نباشــد  مــروع 

نبایــد  منی پذیریــم.  را  باشــد  جنــگ  اخاقــی  و 

بــرای رســیدن بــه آرزو و ایده هــای خــود خیــال 

و آزادی هــای ســایرین را از آنــان ســلب کــرده و 

حق شــان را پایــامل کنیــم. اگــر کــه انتقام گیــری هــم 

انجــام گیــرد هــدف بایــد تنهــا و تنهــا طــرف مقابــل و 

درگیــر در جنــگ باشــد نــه جامعــه و یــا اشــخاصی که 

هیــچ اطاعــی از موضــوع نداشــته باشــند. واقعیــت 

ایــن اســت کــه نظــام هیرارشــیک و قدرت گــرا موجب 

ــروی  ــی شــده اســت. نی ــاع ذات تضعیــف سیســتم دف

کنــش و واکنــش اجتــامع را تــا ســطح بســیار زیــادی 

ــه  ــی ک ــه ارتش های ــد ب ــگاه کنی ــل داده اســت. ن تقلی

ــاع از ارزش هــای جوامــع و خلق هــا  ــا جهــت دف گوی

تأســیس شــده اند. بارهــا شــاهد بوده ایــم کــه همیــن 

ــه دفــاع  ــه و ب ــه قتل عــام خلق هــا پرداخت ارتش هــا ب

ــامع برخاســته اند.  ــرا و ضــد اجت از نیروهــای قدرت گ

تحــت نــام دفــاع از متامیــت ارضــی کشــورها هرگونــه 

ــد.  ــوب کرده ان ــا را رسک ــی خلق ه ــراض و نارضایت اع

ــه تــوپ و تانــک بســته و نسل کشــی های بســیاری  ب

ــد. انجــام داده ان

و  ذهنیــت  ایــن  قربانیــان  بیشــرین  نیــز  زنــان 

ــر  ــم اگ ــوز ه ــد. هن ــی آن بوده ان ــتگاه های اجرای دس

ــول  ــه در ط ــم ک ــی بیندازی ــه عملکردهای ــی ب نگاه

ــد  ــه فاق ــی ک ــم زنان ــد، می بینی ــگ انجــام می گیرن جن

دفــاع مانده انــد بــا چــه خشــونت ژرفــی مواجه انــد. 

و  روحــی  خشــونت  از  کــه  نیســت  زنــی  هیــچ 

ــورها  ــر کش ــان در بیش ــد. زن ــان باش ــمی در ام جس

هیچ گونــه  از  آنهاســت  از  یکــی  نیــز  ایــران  کــه 

پشــتوانه ی حقوقــی برخــوردار نیســتند. اگــر کــه بــه 

ــش  ــروع از خوی ــاع م ــه دف ــر ب ــدن خط ــگام دی هن

نیــز برخیزنــد بــه رسنوشــت "ریحانــه جبــاری" دچــار 

می شــوند و ایــن واقعیــت تحمیلــی عمــق فاجعــه و 

ــان را نشــان می دهــد. برحســب  ــدن زن ــاع  مان بی دف

ــر  ــش از ه ــان بی ــه زن ــت ک ــد گف ــی بای ــن ارزیاب ای

کســی بــه ســازماندهی و نیرومنــد ســاخن نظــام 

دفــاع مــروع و مکانیزم هــای خود-دفاعــی نیــاز 

ــد. دارن

آیــا تأســیس نیــروی دفــاع زنــان  HPJ و مســلح کردن 

زنــان هــم مرتبــط بــا ایــن موضوع اســت؟

معنــای  بــه  رصفــا  ذاتــی  دفــاع  صددرصــد. 

مسلح شــدن و یــا اســلحه بــه دســت گرفــن نیســت. 

می تــوان ایــن نظــام را بــه عرصه  هــای 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 می شــود. بــرای دفــاع ذاتــی 

ــاال بــردن ســطح  خودســازماندهی، کســب آگاهــی، ب

دانــش و شــناخت از واقعیــات اجتامعــی و تاریخــی و 

فرهنگــی جامعــه  مبناســت. تــک تــک افــراد جامعــه 

ــن نظــام هســتند.  مســئول پیشــربد ای

ــیس  ــار 2014 تأس ــا در به ــن مبن ــر همی ــز ب HPJ نی

ــان روژهــات  ــز نیروهــای زن ــل از آن نی ــا قب شــد. ام

اســراتژی  چارچــوب  در  کوردســتان)ه.ژ.ر.ک( 

خــود  مســلحانه ی  مبــارزات  بــه  مــروع  دفــاع 

ــن راه  ــز در ای ــدری نی ــهدای گران ق ــت. ش می پرداخ

فــدا کــرده اســت. بــدون شــک مقاومــت و حامســه ای 

کــه گریاهــای HJRKدر جنــگ قندیــل در تابســتان 

2011 مقابــل سپاه پاســداران رژیــم اســامی ایــران 

بــود. همچنیــن  از خــود نشــان دادنــد بی نظیــر 

آمــوزش و اعــزام نیروهــای  HJRKبــه نقــاط مختلــف 

روژهــات هــم نقطــه ی عطفــی در مبــارزات ســازمان 

می شــود.  محســوب  کوردســتان  روژهــات  زنــان 

بــه مقاومــت  رژیــم  نیروهــای  دربرابــر حمــات 

و دفــاع از خــود و همرزمــان و ارزش هــای خلــق 

ــی  ــتاورد و تجارب ــه دس ــز از جمل ــن نی ــود برخاس خ
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ــگ  ــدم جن ــوف مق ــا در صف ــن نیروه ــه ای ــت ک اس

ــاهو،  ــون ش ــختی چ ــق س ــد. در مناط ــب کرده ان کس

علی رغــم  و  جاگیرشــدن  و...  داالهــو  قلعــه رش، 

تــداوم  را  خــود  مبــارزات  دشــواری ها  همــه ی 

بخشــیدن را ارزشــمند می دانیــم. HPJ رفقایــی چــون 

شــیرین علم هولــی، زیــان په پولــه، ســاریا اونــور، 

برفیــن ســقز، روناهــی وان و دههــا زن قهرمانــی را که 

جهــت تعمیــق و بســط مبــارزات آزادی خواهــی زنــان 

چــه در عرصــه ی نظامــی و چــه در عرصــه ی سیاســی 

را  شــده اند  شــهید  ســازماندهی،  فعالیت هــای  و 

به عنــوان مانیفســت رهایــی خــود قبــول کــرده و بــر 

ــه  ــزان اســت ک ــن عزی ــارزات همی ــراث مب ــای می مبن

ــارزه را  ــت و مب ــر از همیشــه مقاوم ــروزه مدعی ت ام

می بخشــد. تــداوم 

مقولــه  ایــن  از  بخشــی  نیــز  زنــان  مسلح شــدن 

اســت. مسلح شــدن رضورتــی اســت کــه در رسارس 

خاورمیانــه احســاس می شــود. تقریبــاً در همــه ی 

مدنظــر  نیــاز  ایــن  رفــع  کوردســتان  بخش هــای 

ــت  ــت اس ــن واقعی ــا درک ای ــت. ب ــده اس ــه ش گرفت

ــه ی  ــازماندهی تر از هم ــورد س ــان ک ــروزه زن ــه ام ک

زنــان در خاورمیانــه و جهــان هــم در امــور اجتامعــی 

ــروع  ــاع م ــر دف ــکا ب ــا ات ــم ب ــته و ه ــت جس رشک

ــرای  ــه ب ــز ن ــان نی ــدن زن ــده اند. مسلح ش ــلح ش مس

کشــن و یــا حمله بــردن بــه ارزش هــا و دســتاوردهای 

جامعــه ای دیگــر اســت بلکــه بــرای دفــاع از خــود و 

ــده  ــط پیش آم ــه رشای ــم ک ــت. می دانی ــانیت اس انس

ایجــاد  را  خــودش  خــاص  خطــرات  زنــان  بــرای 

می کنــد. همیــن اواخــر شــاهد ربــوده  شــدن صدهــا 

زن ایــزدی و نیجریــه ای توســط نیروهــای افراطــی 

بوده ایــم.  و...  بوکوحــرام  و  داعــش  فاقداخــاق  و 

جامعــه  در  امنیتــی  هیچ گونــه  زنــان  همچنیــن 

ندارنــد. حتــی در خانــه و در کوچــه ی خودشــان. 

ــه   ــید ب ــا اس ــه ب ــی ک ــان اصفهان ــای زن ــوز زخم ه هن

ــل  ــوز زخــم به قت ــازه اســت. هن ــه شــده ت ــا حمل آنه

رســاندن ریحانــه جبــاری و صدهــا ریحانــه تــازه 

ــه را در  ــورد اورمی ــجوی ک ــر دانش ــک دخ ــت. ی اس

ــن  ــاهد ای ــا ش ــاندند. باره ــل رس ــه قت ــش ب خوابگاه

جنایــات بوده ایــم کــه هیــچ کــس مســئولیت آن 

ــا  ــه گوی ــانی ک ــرد. کس ــه و منی گی ــده نگرفت را برعه

مســئول هســتند هــم پیگــری منی کننــد. بنابرایــن در 

ــه  ــر از آن چیزی ســت ک ــه بســیار وخیم ت رشایطــی ک

هــر کــس تصــور می کنــد چگونــه می تــوان از امنیــت 

جانــی و مالــی و روحــی زنــان ســخنی بــه میــان آورد. 

ــان در  ــن ســازماندهی زن ــچ. بنابرای ــه نظــر مــن هی ب

ــر  ــه ب ــا تکی ــروع و ب ــاع م ــراتژی دف ــوب اس چارچ

ــت. ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــاع ذات ــل دف اص

 از اهداف HPJ برای ما بگویید؟

ــن  ــت و در همی ــان اس ــاع از زن ــی، دف ــدف اساس ه

راســتا آمــوزش و آماده کــردن کادرهــای دفــاع ذاتی در 

ــی  ــران؛ تأســیس کمیته های روژهــات کوردســتان و ای

ــا  ــردن آنه ــوان و آماده ک ــان ج ــری زن ــا عضوگی ــه ب ک

ــان بــه فعالیــت بپردازنــد  جهــت دفــاع از همــه ی زن

ــه  ــاده ی مقابل ــان را آم ــاظ زن ــر لح ــن از ه و همچنی

ــوزش  ــود. آم ــه می ش ــاس گرفت ــردن، اس ــارزه ک و مب

ــی  ــرا هــر کادر زن ــا آمــوزش نظامــی نیســت. زی رصف

کــه اســلحه بــه دســت می گیــرد بایــد دارای بینشــی 

ــق  ــودش ح ــه خ ــد ب ــی نبای ــد. یعن ــک باش دموکراتی

بدهــد کــه خــود را از ســایرین برتــر بدانــد. یــا اســلحه 

را چــون اهرمــی فشــار علیــه جامعــه بــه کار گیــرد و 

ــا از آن در راســتای اهــداف شــخصی سوءاســتفاده  ی

کنــد. بایــد بــه ایــن ادراک رســیده باشــد کــه هــدف 

ــه. اســلحه  ــه حمل ــاع اســت ن از برداشــن اســلحه دف

را بــه دســت می گیــرد بــرای اینکــه از جامعــه ای 

محافظــت و دفــاع کنــد کــه بــا هــزاران تهدیــد 

مواجــه اســت. بــرای همیــن طــرز فکــری کــه آن 

اســلحه را بــه کار می انــدازد بــرای مــا مهم تــر از 

خــود اســلحه اســت. اســلحه هــم یــک ابــزار اســت. 

بــرای همیــن بســتگی بــه چگونــه اســتفاده کردن 

ــه از  ــه چگون ــد ک ــاد بگیرن ــان ی ــد زن از آن دارد. بای

خــود در مقابــل هرگونــه خشــونت جســمی و روحــی 

دفــاع کننــد. بایــد هــم دولــت و هــم مــردان بداننــد 

کــه دیگــر قــادر نخواهنــد بــود هرطــور کــه دل شــان 

ــد. ــان برخــورد کنن ــا زن خواســت ب

آیــا HPJ آمــاده اســت در صــورت هــر گونــه خطــری 

کــه زنــان روژهــالت و ایــران را تهدیــد کنــد وارد 

ــدان شــود و اقدامــی انجــام دهــد؟ می

 HPJ بــدون هیــچ تردیــدی. زیــرا هــدف اساســی

دفــاع از زنــان اســت. هیــچ تفاوتــی منی کنــد چــه در 

ــی  ــتان. در صورت ــات کوردس ــه در روژه ــران و چ ای

ــا حقوق شــان  ــد و ی ــد بکن ــان را تهدی کــه خطــری زن

بــا کســب   HPJ پایــامل شــود بی هیــچ تردیــدی

را  ایــن جنایــات  فرصــت مســئولین  کوچک تریــن 

بــه ســزای اعاملشــان خواهــد رســاند. بــه نظــر 

مــن بهریــن رضبــه بــه ذهنیــت مردســاالر و یــا 

انتقام گیــری از آن از طریــق آماده کــردن و آمــوزش 

زنــان میــر خواهــد بــود. هامن طــور کــه گفتــم 

اســلحه فقــط بخــش کوچکــی از ایــن برنامــه اســت. 

ــی  ــه بردگ ــی  اســت ک هــدف اساســی ســاخن ذهنیت

و مطیع بــودن را منی پذیــرد. بــه هــر نحــوی کــه 

شــده از هویــت خــود دفــاع و مراقبــت می کنــد. 

رس تعظیــم فــرود نیــاورده و بــه مقابلــه برمی خیــزد. 

در هــر عرصــه ای مبــارزه را مبنــا می  گیــرد. زنــان 

بایــد بــه چنیــن ســطحی برســند کــه بداننــد غفلــت 

ــد  ــادن و اسیرشــدن. بای ــه دام افت ــی ب ــارزه یعن از مب

ــارزه  ــه مب ــا هــر آنچــه کــه مــا را اســیر می ســازد ب ب

ــم.   برخیزی

به نظر شام زنان چقدر HPJ را می شناسند؟

ــی  ــا کاف ــد ام ــدودی می شناس ــا ح ــن ت ــر م ــه نظ ب

ــاره  ــدان اش ــز ب ــاال نی ــه در ب ــور ک ــت. هامن ط نیس

کــردم مقاومــت زنــان در صفــوف HPJ بارهــا مطــرح 

ــم زده  ــم رق ــمندی را ه ــتاوردهای ارزش ــده و دس ش

اســت. زنانــی چــون شــیرین علم هولــی و زیــان 

در  بســیاری  تــاش  و...  ســقز  برفیــن  و  په پولــه 

ــوان ســعی  ــد. منی ت راســتای ایــن مهــم انجــام داده ان

و تــاش هیــچ رفیقــی را نادیــده گرفــت. امــا بــاز هــم 

ــد  ــاد می کنن ــا انتق ــم از م ــادی ه ــان زی ــم زن می گوی

کافــی  مــا  یــا ســازماندهی  فعالیتــی  کــه ســطح 

ــن  ــا در ای ــا بجاســت. ام ــادی کام ــن انتق نیســت. ای

بیــن منی تــوان موانعــی را کــه رژیــم ایجــاد می کنــد، 

ــت  ــی جه ــه اقدام ــم از هرگون ــت. رژی ــده گرف نادی

ــرای  ــد و ب ــان می هراس ــن زن ــازماندهی بی ــط س بس

جلوگیــری از آن هــم از هــر روشــی اســتفاده می کنــد. 

ــی  ــان روژهات ــور زن ــه حض ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

رضبــه ی  خــود  خــودی  بــه  گریــا  صفــوف  در 

کشنده ای ســت بــر پیکــر ذهنیــت مردســاالر اســامی 

ایــران و بــرای HPJ هــم یــک دســتاورد بــزرگ. 

ــران  ــخ روژهــات و ای ــروزه در تاری ــه ام ــم ک می دانی

بــار اولــی اســت کــه تــا ایــن حــد زنــان بــرای پیوســن 

 KJAR و HPJ ــی ــارزات آزادی خواه ــوف مب ــه صف ب

از خودشــان رغبــت نشــان می دهنــد. ایــن مشــارکت 

در بیــن هیــچ حــزب و گروهــی دیــده نشــده اســت. 

زنــان ایرانــی هــم بایــد بیشــر از همیشــه در شــناخت 

HPJ تــاش کننــد. HPJ را از خودشــان بداننــد تــا 

بهــر بتوانیــم همدیگــر را بشناســیم. تــا همــه بــا هــم 

ــم.  ــان دهی ــت ظــامل مردســاالر پای ــه ذهنی ب

آیــا HPJ رصفــا یــک ســازمان نظامــی  اســت و یــا بــه 

فعالیت هــای دیگــر نیــز اهمیــت می دهــد؟

ــا  ــه مــواردی اشــاره کــردم کــه HPJ رصف ــز ب ــا نی قب

یــک ســازمان نظامــی نیســت. اســلحه را در راســتای 

نهادینــه کــردن صلــح و پایــان  بخشــیدن بــه خشــونت 

ــه سیاســت  ــرد. اســلحه ای کــه ب ــه کار می ب ــم ب و ظل

نخواهــد  کار  بــه  را  برســاند  آســیب  دموکراتیــک 

گرفــت. اگــر رزمنــده ای پایبنــد بــه اخــاق و قوانیــن 

ــی در راه  ــای پیکارجوی ــد ادع جنگــی نباشــد منی توان

آزادی را داشــته باشــد. هــر کادر مبــارز بایــد بــر ایــن 

ــه آزادی  ــم ب ــعی می کنی ــا س ــد. م ــف باش ــل واق اص

ــم و در راســتای تحقــق آن هــم از  خــود دســت یابی

هیــچ گونــه تاشــی فروگــذار نخواهیــم کــرد امــا 

هرگــز هــم بــه راه و روشــی متوســل نخواهیــم شــد 

کــه آزادی و حقــوق ســایرین را پایــامل کنیم. HPJ در 
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خواننــدگان عزیــز، همان طــور کــه مطلعیــد، زمانی ســت کــه انقــالب روژآوای کوردســتان و به ویــژه حضــور مبــارزان 
ــده  ــه ش ــاوت پرداخت ــای متف ــوع در زوای ــن موض ــه ای ــه ب ــن مجل ــد. در ای ــه می کن ــب توج ــوف انقــالب جل زن در صف
ــه تشــریح وظایــف  ــرک انجــام شــده کــه بیشــتر ب ــوزدار ِدی ــدهYPJ س ــا فرمان ــه ای ب ــن منظــور مصاحب اســت. بدی
ــان در  ــوی مشارکت ش ــن نح ــد و همچنی ــر می برن ــه س ــه در آن ب ــی ک ــت عین ــالب، وضعی ــوف انق ــارزان زن در صف مب
صــف مبــارزات مســلحانه و ایدئولوژیکی ســت پرداختــه شــده اســت. امیــد مــی رود کــه ایــن مصاحبــه هرچنــد انــدک 

هــم، مقبــول واقــع گــردد. 

شکوه حماسه  ی زن 

چارچــوب پارادایــم جامعــه اکولوژیــک، دموکراتیــک 

و آزادی خواهــی زنــان مبــارزه اش را ارتقــاء می دهــد. 

بــرای پذیرفــن هــر زنــی در میــان صفــوف خــود هــم 

ــک زن از  ــه ی ــدارد ک ــی ن ــچ تفاوت ــت. هی ــاده اس آم

ــا مــواردی  ــن و... باشــد، اینه ــژاد، ملیــت، دی کــدام ن

نیســتند کــه اختــاف ایجــاد کننــد و یــا مانعــی باشــند 

ــد.  ــارزه را برمی گزین ــه مب ــی ک رس راه زن

HPJ در آینــده چــه برنامه هایــی دارد در حالــی 

ــه  ــان رو ب ــت زن ــه روز وضعی ــاهدیم روز ب ــه ش ک

می نهــد؟ وخامــت 

کــه ســطح  یــک، سده ایســت  و  بیســت  ســده ی 

مبــارزات آزادی خواهــی زنــان بــه اوج رســیده اســت. 

زنــان مرنــد کــه در ایــن ســده بــه آزادی خودشــان 

دســت یابنــد. جــز ایــن نیــز راه حــل دیگــری در بیــن 

ــان  ــیل خروش ــن س ــی از ای ــم بخش ــت. HPJ ه نیس

حرکــت  حــال  در  آزادی  ســوی  بــه  کــه  اســت 

ــه ســوی  ــا ب ــری و ی ــدون شــک آینده نگ ــد. ب می باش

آینــده ای آزاد گام برداشــن برنامــه و پروژه هــای 

مشــخص و معینــی می طلبــد. منی تــوان تنهــا بــر 

ــد در راســتای  ــه کــرد. بای ــا و آزاد تکی خیال هــای زیب

گام هــای  خــود  خیال هــای  واقعیت پیوســن  بــه 

ــا ایــده ی آزادی هــای فــردی هــم  عملــی برداشــت. ب

را تحــت ضامنــت  زنــان  آزادی  همــه ی  منی تــوان 

ــد از وضعیــت اجتامعــی  ــال بای ــوان مث گرفــت. به عن

می کننــد  زندگــی  ایــران  در  کــه  زنانــی  همــه ی 

ــا نگاهــی  ــد ب ــق داشــت. بای ــق و موث ــی دقی اطاعات

و  نگریســت  زنــان  مســائل  بــه  جامعه شناســانه 

جهــت حــل  و فصــل آنهــا نیــز تحقیــق و بررســی های 

الزم را انجــام داد. بــا شــعار هــم، منی تــوان کاری 

از پیــش بــرد. از شــعار تــا واقعیــت از خیــال تــا 

حقیقــت فرســنگ ها فاصلــه اســت. زنــان بســیاری را 

می شناســیم کــه دارای خیال هــای بســیار زیباینــد امــا 

در عرصــه ی عمــل فاقــد هــر گونــه کارکــردی هســتند. 

بــدون شــک زنــان به عنــوان قدیمی تریــن ملتــی کــه 

ــد و آرزو و  ــاز دارن ــه آزادی نی مســتعمره  گشــته اند ب

خیــال هــر زنــی هــم حــول همیــن محــور می گــردد. 

امــا بایــد بــرای تحقــق ایده هــای خــود هــم بــه 

گام هــای عملــی اکتفــا کــرد. بایــد ســازماندهی خــود 

را گســرش داد. هیــچ زنــی نبایــد خــارج از محدوده ی 

مبــارزه و ســازماندهی مبانــد. هــر کســی هرآنچــه کــه 

ــا  ــد. همــه ی م ــغ کن ــد دری ــد نبای از دســتش برمی آی

ــر در  ــارس و... اگ ــوچ، چــه کــورد و ف چــه آذری و بل

کنــار هــم باشــیم شکســت ناپذیر خواهیــم بــود. بــه 

همــه ی مــا تحــت رشایــط مختلــف ظلــم شــده اســت 

و روزانــه حقوق مــان پایــامل می گــردد. بنابرایــن 

بــرای کســب حــق و حقــوق طبیعــی خــود بایــد 

ــاور داشــته باشــیم  یکــی باشــیم. بایــد همدیگــر را ب

و بدانیــم کــه در کنــار هــم نیرومندیــم و پیــروزی از 

ــود.  ــا خواهــد ب آن م

یکــی از اهــداف و برنامــه ی مشــخص HPJ هــم 

ــا  ــه ب ــم ک ــم داری ــا حت ــت، م ــان اس ــودن زن متحدمن

ایجــاد همبســتگی خواهیــم توانســت پایــان ذهنیــت 

ضــدزن رژیــم را رقــم بزنیــم. در صــورت اتحــاد 

همــه ی زنــان، برنامه هــای آمــوزش و عضوگیــری هــم 

بــا انســجام بهــری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. بســط 

و ســازماندهی کمیته هــای دفــاع ذاتــی هــم یکــی از 

ــر  ــا ارصار ب ــه ب ــت ک ــخص HPJ اس ــای مش برنامه ه

تأکیــد می ورزیــم. آنهــا  می توانیــد در رابطــه بــا رشایطــی کــه اتحادیــه مدافــع نهادینه کــردن 

یــک توضیــح کوتــاه  زنــانYPJدر آن متولــد شــد 

ــید؟ ــته باش داش

بیــش از ســه ســال اســت کــه در روژآوای وطــن یــک 

ــان و مــردان  ــرد. زن ــه انجــام می گی مقاومــت همه جانب

ــارز کــورد در ایــن خطــه ی کوردســتان حامســه های  مب

مقاومــت  کردنــد.  خلــق  یادنرفتنــی  از  و  تاریخــی 

ــان ماکــو و دســتینا  مبارزانــی چــون آریــن میــرکان، ژی

ــی از  ــر منونه های ــان دیگ ــهید قهرم ــزاران ش ــور ه باش

ایــن داســتان تاریخــی هســتند. خط مشــی هــوال آریــن 

بــه خط مشــی زنــان روژآوا و کوردســتان مبــدل گردیــد. 

ایــن خــط در مقابــل خطــی  اســت کــه فرهنــگ جاریــه 

و کنیــز را توســط داعــش گســرش می دهــد. ژیــان 

ماکــو هــم یکــی از آن قهرمانانــی بــود کــه بــه منایندگی 

کوبانــی  جنــگ  در  کوردســتان  روژهــات  زنــان  از 

مشــارکت جســت. او بــا ارصار خــود بــه جبهــه رفــت. 

تــا آخریــن گلولــه اش مبــارزه کــرد و بــه شــهادت رســید. 

هــوال دســتینا نیــز یکــی دیگــر از حامســه آفرینان 

ــود. ــوب کوردســتان ب ــی و اهــل جن جنــگ کوبان

مردمــی  نهــاد  یــا  و  ســازمان  هــر  ظهــور  رضورت 

برحســب نیازهــای جامعــه تعییــن می شــود. در اینجــا 

فاکتــور اساســی، خــود جامعــه و نیازهــای اوســت. 
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ــی  ــط و فرصت ــوان رشای ــه منی ت ــن اســت ک ــت ای واقعی

ــد  ــور کن ــا ظه ــازد ت ــم می س ــکان را فراه ــن ام ــه ای ک

ــده  ــم نادی ــد را ه ــت یاب ــی دس ــگاه  اجتامع ــه پای و ب

گرفــت. یــگان دفاع از زنان YPJدر ســال 2011 تأســیس 

ــژه در صفــوف  ــک ســازمان خودوی ــوان ی شــد و به عن

ــیار  ــو بس ــه نح ــاع از خلقYPGب ــگان دف ــارزات ی مب

فعالــی جــای گرفــت. مبــارزان YPJهمــواره دوشــادوش 

همرزمــان YPGدر چارچــوب اســراتژی دفــاع مــروع 

بــه مقاومــت پرداختــه و دســتاوردهای گران بهایــی تــا 

بــه امــروز کســب کرده انــد. اگــر نگاهــی بــه کارنامــه ی 

ــودن  ــوان  ب ــم ج ــه علی رغ ــد ک ــد، می بینی YPJبیافکنی

ــتاورد  ــه و دس ــیار زود تجرب ــت بس ــا توانس ــا ام نیروه

ــارزه  ــدم مب ــد. توانســت در جبهه هــای مق کســب منای

ــام  علیــه ذهنیــت مردســاالر و زن ســتیزی کــه تحــت ن

داعــش بــه قتل عــام و نسل کشــی می پــردازد هــم 

در  کوردســتان  روژآوای  هــم  و  باشــور)جنوب(  در 

ــا  ــه آنه ــنگینی ب ــات س ــد و رضب ــای گرفتن ــنگرها ج س

YPJ ــان ــتگی زن ــداکاری و ازخودگذش ــاختند. ف وارد س

توانســت تابلــوی ســیاه ترســیم شــده توســط ذهنیتــی 

کــه بــر مبنــای نفــی و انــکار زنــان در همــه ی امــور در 

اذهــان انســان های خاورمیانــه ای و جهــان شــکل گرفته 

بــود، را بشــکند. گریاهــای زن نشــان دادنــد کــه زنــان 

ــیارتر  ــه هوش ــا کَــر و الل نیســتند بلک ــه تنه ــورد ن ک

و آگاه تــر و ســازماندهی تر از همــه ی جنبش هایــی 

ــان را  ــر و زن ــوق ب ــاع از حق ــای دف ــه ادع ــتند ک هس

دارنــد. ایــن ســخن کــه می گویــد »انقــاب روژآوار 

انقــاب زنــان اســت« کامــا بجاســت. زنــان کــورد بیــش 

از هــر کســی خــاء و یــا فقــدان آزادی را حــس کردنــد 

و بــرای دســت یافــن بــه آن نیــز بیــش از هــر قــری از 

ــه گذاشــتند.  خــود مای

YPJدر رشایطــی متولــد شــد کــه ذهنیــت مردســاالر و 

اســتعامرگر بــا متــام نیــروی خــود بــر ارزش هــای خلــق 

ــت  ــن ذهنی ــد. ای ــه ای می تازی ــان خاورمیان ــورد و زن ک

تحــت نــام داعــش و  یــا هــر نــام دیگــری، سیاســت بــه 

بردگی کشــاندن زنــان را بــه نحــو بســیار بی پروایــی 

پیــاده می کــرد. روش هایــی چــون تجــاوز، شــکنجه، 

ربــودن، ازدواج اجبــاری تحــت نــام نــکاح جهــادی و... 

ــت  ــکل اراده و حیثی ــن ش ــا بدی ــد ت ــه کار می بندن را ب

YPJرضبــه ی  ظهــور  امــا  کننــد.  لگدمــال  را  زنــان 

ــان را  محکمــی بــود بــر همیــن ذهنیتــی کــه رصفــا زن

ــد و  ــرای آســایش و ارضــاء نیازهــای خــود می خواهن ب

ــر زن  ــه اگ ــرد ک ــت ک ــان ثاب ــه ی زن ــه هم ــس. YPJب ب

بخواهــد و بــه  خودبــاوری الزم دســت یابــد، می توانــد 

در مقابــل همــه ی دشــمنانش تحــت هــر شــکل و نــام 

ــن  ــزد. YPJای ــه برخی ــه مقابل ــند ب ــه باش ــانی ک و نش

ــدان  ــد برســد و می ــه »زن نبای ــان داد ک ــه زن ــام را ب پی

ــه خــود از دســت  ــد اعتــامدش را ب ــد. نبای ــی کن را خال

ــرد  ــاد بگی ــد ی ــد. بای ــه کن ــایرین تکی ــه س ــد و ب بده

ــای  ــی روی پاه ــر رشایط ــت ه ــورت و تح ــر ص در ه

خــودش بایســتد.« حــاال هــم اگــر نگاهــی بــه همــه ی 

نهادهــای روژآوا بیندازیــم می بینیــم کــه مشــارکت 

ــد.  ــد می رس ــش 85 درص ــه بی ــان ب زن

از لحــاظ  از لحــاظ نظامــی و هــم  آیــا YPJهــم 

ســازمانی از تجــارب جنبــش و یــا نهادهــای زنــان قبــل 

ــت؟ ــرده اس ــی ب ــتان میراث ــود در کوردس از خ

ــارب  ــه از تج ــد. بلک ــد نش ــک روزه متول ــه. YPJی البت

و دســتاوردهای ارزنــده ای کــه YJA-STAR در طــی 

مبــارزات خــود کســب کــرده بــود، بهره منــد شــد. 

همچنیــن از لحــاظ آمــوزش  نظامــی و تاکتیک هــای 

جنگــی و آموزش هــای تئوریــک و ایدئولوژیــک و بــکار 

گرفــن اندوخته هــای YJA-STAR را بــرای خــود اســاس 

ــده ی  ــه دهن ــز ادام ــرکان" نی ــن می ــت. شــهید "آری گرف

خط مشــی قهرمانانــی همچــون "زیــان و بریتــان" 

ــاید  ــتند. ش ــهیدان  YJA-STAR هس ــه از ش ــت ک اس

هــر یــک از ایــن شــهیدان در زمــان  و مکان هــای 

متفــاوت مبــارزه کــرده و خــط مقاومــت زن کــورد 

ــن  ــا ای ــد ام ــته منوده ان ــته  و برجس ــه داش ــده نگ را زن

بــدان معنــا نیســت کــه در مبارزه هــا، گسســن صــورت 

گرفته انــد. بــه نظــر مــن نیــروی مدافــع زنــان HPJ در 

ــد از دســتاورد و تجــارب  رشق کوردســتان هــم می توان

YPJ در روژهــات کوردســتان اســتفاده بســیاری بــربد. 

امــروز گریاهایــی چــون "ژیــان ماکــو" در روژآوای 

کوردســتان قهرمانانــه در مقابــل گلوله هــای دشــمن 

خونخــواری چــون داعــش ســینه ســپر می کننــد و 

یقینــا فــردا هــامن حامســه را یــک زن فدایــی روژآوایــی 

ــا  ــه ی م ــد. هم ــق می کن ــتان خل ــات کوردس در روژه

ــر گام  ــی یکدیگ ــتاوردهای مبارزات ــای دس ــر مبن ــر ب اگ

برداریــم حتــم دارم کــه در گام هــای خــود کمــر دچــار 

ــای  ــک از بخش ه ــر ی ــان ه ــاید زن ــویم. ش ــتباه ش اش

کوردســتان دارای ویژگی هــای 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 

می کشــاند.

بیشــرت  مــورد  ایــن  در  می توانیــد  گفتیــد   HPJ از 

دهیــد.  توضیــح 

ــای  ــه فعالیت ه ــراتژیک ب ــا اس ــی کام ــا نگاه ــد ب بای

ه.پ.ژ بنگریــم. ببینیــد اینجــا جــا دارد کــه بــه آن 

نگاهــی  دادنــد  روی  شــنگال  در  کــه  تراژدی هایــی 

ــاع  ــا بی دف ــا کام ــان آنج ــیم. زن ــته باش ــر داش عمیق ت

ماندنــد. پــدران قــادر نشــده بودنــد کــه از دخرانشــان 

محافظــت کننــد. زنــان شــنگالی نیــز از هیچ گونــه 

آموزشــی برخــودار نبودنــد کــه بتواننــد در مقابــل ایــن 

ــن  ــد از ای ــان بای ــد. زن ــاع کنن حمــات از خودشــان دف

ــان  ــد. زن ــب کنن ــیاری کس ــای بس ــخ درس ه ــه تل واقع

بایــد بداننــد کــه خودشــان صاحــب خــود هســتند و اگر 

ــد  ــدا خواهن ــی الزم را پی ــد، آمادگ ــوزش الزم را ببینن آم

کــرد تــا  بتواننــد از خودشــان دفــاع کننــد. نباید وابســته 

و ضمیمــه ی اشــخاص و یــا گروه هــا 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، 

ــن را  ــی اینچنی ــتان نقش ــات کوردس ــان روژه ــرای زن ب

ــان روژهــات کوردســتان را  ــد زن ــه بای ــد ک ــا می کن ایف

ــد.  ــاده کن ــه و مدافعــه آم ــرای مقابل از همــه لحــاظ ب

بایــد بــه ایــن فعالیــت اهمیــت شــایانی بدهــد. رشایــط 

روژهــات کوردســتان بــه مراتــب بهــر از روژآوای 

ــان در  ــلحانه زن ــگ مس ــارب جن ــت. تج ــتان اس کوردس

تاریــخ ایــن خطــه و مســاعد بــودن جغرافیــا می توانــد 

ــد پیرفــت را رسعــت بخشــد. رون

ــوان یــک ســازمان نظامــی اســت  ــا به عن ــا YPJرصف آی

ــز مشــارکت  ــر نی ــش در حوزه هــای دیگ ــا کادرهای و ی

دارنــد؟

ببینیــد مــا از دو نــوع دفــاع بحــث بــه میــان می آوریــم. 

ــاع  ــروع، دومــی دف ــاع م ــی دف یکــی فیزیکــی یعن

ذاتــی کــه بــا کســب دانــش و شــناخت از خــود و 

ــه ای  ــر در جامع ــود. اگ ــر می ش ــی می ــه و گیت جامع

مختلــف  ســطوح  در  زنــان 
مشــارکت  نظامــی  و  مدیریتــی 
دارنــد. مشــارکتی کامــا داوطلبانــه. 
ــودی،  ــا یه ــه ت ــان عــرب گرفت از زن
ســریانی، مســیحی و کــورد در ایــن 
نظــام بــا تشــریک مســاعی شــرکت 
می کننــد. همــه ی زنــان عــاوه 
ــود  ــه ی خ ــژه جامع ــن وی ــر کومی ب
در کومیــن مشــترک نیــز عضــو 
هســتند. مســائل خــود را بایکدیگــر 
در میــان گذاشــته و بــا مطــرح کردن 
ــژه  ــای وی ــس و کومین ه آن در مجل
ــند.  ــل می رس ــه راه ح ــترک ب و مش
ــد  ــت و نبای ــا نیس ــی تنه ــچ زن هی
ــاس  ــا احس ــاع و تنه ــود را بی دف خ
کنــد. نهــاد و مراکز بســیار تأســیس 
شــده اند کــه بــه مســئله رســیدگی 
ــان  ــود زن ــروی خ ــد. اراده و نی کنن
ــت  ــز اهمی ــاظ حائ ــن لح ــز از ای نی
ــان  ــه زن ــز ب ــن مراک ــت. در ای اس
یــاد داده می شــود کــه چگونــه 
کننــد.  محافظــت  حقوق شــان  از 
در صورتــی کــه تنهــا بودنــد و 
احســاس خطــر کردنــد چــه اقدامــی 

ــد. ــام دهن انج
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دفــاع ذاتــی توســعه نیابــد تأســیس ارتش هــای بســیار 

ــی  ــر خلق ــد. اگ ــو باش ــد جوابگ ــم منی توان ــه ه پیرفت

نتوانــد از فرهنــگ و زبــان و تاریــخ خــود صیانــت 

ــروی نظامــی هــم  ــش و نی ــه عمــل آورد تأســیس ارت ب

ــق  ــک خل ــد. ی ــاد منی کن ــوای آن ایج ــری در محت تغیی

ــه  ــد ک ــظ کن ــود را حف ــی خ ــد پویای ــی می توان هنگام

ــان  ــه از آن ــد چگون ــد و بدان ــش آگاه باش از ارزش های

دفــاع کنــد. تأســیس نیــروی دفــاع مســلحانه یــک پایــه 

ــب  ــه کس ــم ب ــت. YPJه ــز نیس ــه چی ــا هم ــت ام اس

ــایانی  ــامم ش ــور اهت ــه ی ام ــا هم ــه ب ــی در رابط آگاه

ــروی  ــر نی ــه اگ ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــد. ای می ده

دفــاع مســلحانه وجــود داشــته باشــد زنــان مــورد 

ــران  ــال در ای ــوان مث ــد. به عن ــرار منی گیرن ــونت ق خش

ــام  ــاهد قتل ع ــه  روزه ش ــا هم ــت ام ــم نیس ــگ ه جن

زنــان توســط نظــام هســتیم. بــه قتــل  رســاندن "ریحانــه 

جبــاری" نیــز یکــی از ایــن منونه هاســت. بنابرایــن 

ــک واحــد  ــی بســیار مهــم اســت. تأســیس ی ــاع ذات دف

نظامــی راحت تــر از یــک نهــاد آموزشــی و یــا سیاســی 

و فرهنگــی اســت. بــدون شــک تغییــر ذهنیــت و 

کســب آگاهــی و دانــش بــرای زنــان بــه  مراتــب بهــر 

ــر  ــت. اگ ــردن اس ــه کار ب ــلحه ب ــر از اس ــا اهمیت ت و ب

زنــی بتوانــد از نیــروی ذاتــی و فکــری خــود بــه  خوبــی 

گوناگــون  شــیوه های  بــه  می توانــد  کنــد  اســتفاده 

جهــت مقابلــه بــا نظــام  مردســاالر مبــارزه منایــد. تاکیــد 

می کنــم کــه اســلحه بخــش کوچــک امــا کامل کننــده ی 

ــت  ــا الزامی س ــه ی اینه ــرای هم ــت. ب ــارزه اس ــن مب ای

کــه نظــام اجتامعــی یــا ســازماندهی جامعــه نیرومنــد 

ــد  ــم و نیرومن ــم منظ ــی ه ــام آموزش ــد نظ ــد. بای باش

باشــد. خاطرنشــان می کنــم آمــوزش نظامــی مســلحانه 

ــی اســت. ــی و حیات ــان الزام ــه ی زن ــرای هم ب

بــه نظــر شــام مبارزاتــی کــه YPJانجــام داد بــرای 

ــی اســت؟  ــان دارای چــه دســتاورد و تجارب ــش زن جنب

ــه  ــدود ب ــژه و مح ــد وی ــک واح ــاً ی ــروز YPJرصف ام

YPJ ــارز ــان مب ــت. زن ــتان نیس ــرب( کوردس روژآوا )غ

بــا تجاربــی کــه در میــدان جنــگ کســب کرده انــد 

ــان  ــایر زن ــه س ــری ک ــه خط ــورت هرگون ــد در ص قادرن

در خاورمیانــه را تهدیــد کنــد وارد میــدان عمــل شــده 

کــم  دســتاوردها  و  تجــارب  ایــن  مناینــد.  اقــدام  و 

ــه ای  ــان خاورمیان ــتند. زن ــی ارزش نیس ــا ب ــت و ی اهمی

ــی  ــتند و نیروی ــاع نیس ــر بی دف ــه دیگ ــد ک ــد بدانن بای

ــارز  ــان مب ــد. زن ــت کن ــا حفاظ ــه از آنه ــود دارد ک وج

ــان  ــی در می ــر زن ــا ه ــارب خــود را ب ــد تج YPJحارضن

بگذارنــد. زنــان YPJخــود را مجــزا از جنبــش زنــان 

ــچ  ــز از هی ــارزات آن نی ــاء مب ــت ارتق ــد و جه منی بینن

تاشــی دریــغ  نورزیده انــد. بــه نظــر مــن همیــن 

مقاومــت زنــان YPJخــود صیانــت از دســتاوردهای 

ــت.  ــان اس ــش زن جنب

از رســانه ها بســیار راجــع بــه تغییراتــی کــه در روژآوا 

ــد در  ــام می توانی ــا ش ــنویم آی ــده اند، می ش ــاد ش ایج

مــورد آن تغییــرات توضیــح دهیــد؟

 30 زنــان  کوردســتان،  روژآوای  در  اکنــون  البتــه. 

مؤسســه  ، خانه هــای زنــان و ســازمان مختــص بــه خــود 

ــان  ــاع از زن ــوزش و دف ــرای آم ــا ب ــن خانه ه ــد. ای دارن

ــی  ــه مســائل و مشــکات متفاوت تأســیس شــده اند و ب

رســیدگی  می دهنــد،  قــرار  تنــگا  در  را  زنــان  کــه 

وضــع  قوانینــی  کوردســتان  روژآوای  در  می کننــد. 

شــده اند کــه جایــی بــرای تبعیــض قائــل نیســتند. 

ــد حــق و  ــچ رشایطــی منی توان ــردی تحــت هی ــچ م هی

حقــوق همــر و فرزندانــش را پایــامل کنــد. قانــون بــه 

ــار  ــد همــر اختی ــا چن او اجــازه منی دهــد کــه دو و ی

کنــد. اگــر زنــی نتوانــد بــا مــردی زندگــی را ادامــه دهــد 

دادگاه منی توانــد وی را وادار بــه ادامــه  دادن بــا مــردی 

کنــد کــه هیــچ عاقــه ای بــه او نــدارد. ازدواج اجبــاری 

تحــت هیــچ رشایطــی قابــل قبــول نیســت. ســن ازدواج 

ــت  ــا رضای ــه ب ــال )البت ــر از 18 س ــران باالت ــرای دخ ب

دخــر( اســت. هنگامــی کــه زن و مــردی از هــم طــاق 

ــا 15  ــد ت ــدی داشــته باشــند آن فرزن ــد اگــر فرزن گرفتن

ســالگی بــا مــادرش و بعــد از آن نیــز اختیــار بــا خــود 

ــی  ــش زندگ ــک از والدین ــا کدامی ــه ب ــت ک ــد اس فرزن

کنــد. البتــه هنگامــی کــه فرزنــد نــزد مــادر هــم هســت 

ــاری  ــا ی ــه آنه ــوی ب ــادی و معن ــاظ م ــز از لح ــدر نی پ

ــن زن و  ــه نحــو مســاوی بی ــراث هــم ب ــاند. می می رس

مــرد یــا دخــر و پــر تقســیم می شــود. در چارچــوب 

نظــام دموکراتیکــی کــه در روژآوا نهادینــه شــده کســی 

منی توانــد بــه حقــوق کــس دیگــر تعــرض کنــد. یــا بــه 

ــد.  ــی منای ــه ای بی احرام ــخاص و جامع ــای اش ارزش ه

نظامــی  و  مدیریتــی  مختلــف  ســطوح  در  زنــان 

مشــارکت دارنــد. مشــارکتی کامــا داوطلبانــه. از زنــان 

ــورد  ــیحی و ک ــی، مس ــودی، رسیان ــا یه ــه ت ــرب گرفت ع

ــد.  ــک مســاعی رشکــت می کنن ــا تری ــن نظــام ب در ای

همــه ی زنــان عــاوه بــر کومیــن ویــژه جامعــه ی خــود 

در کومیــن مشــرک نیــز عضــو هســتند. مســائل خــود 

را بایکدیگــر در میــان گذاشــته و بــا مطــرح کــردن آن 

در مجلــس و کومین هــای ویــژه و مشــرک بــه راه حــل 

ــود را  ــد خ ــت و نبای ــا نیس ــی تنه ــچ زن ــند. هی می رس

ــز بســیار  ــاد و مراک ــد. نه ــا احســاس کن ــاع و تنه بی دف

تأســیس شــده اند کــه بــه مســئله رســیدگی کننــد. اراده 

و نیــروی خــود زنــان نیــز از ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت 

اســت. در ایــن مراکــز بــه زنــان یــاد داده می شــود کــه 

ــی  ــد. در صورت ــت کنن ــان محافظ ــه از حقوق ش چگون

کــه تنهــا بودنــد و احســاس خطــر کردنــد چــه اقدامــی 

انجــام دهنــد.

در ایــن مقاومــت اخیــر مبــارزان YPGو YPJ، همــه ی 

نگاه هــا بــه ســوی روژآوا و بخصــوص کوبانــی چرخیــد. 

ــرار  ــت ق ــورد حامی ــو م ــر س ــورد از ه ــارز ک ــان مب زن

ــا  ــا ســازمان هایی کــه ب گرفتنــد و بودنــد اشــخاص و ی

زنــان مبــارز کــورد احســاس همســبتگی می کردنــد. در 

ایــن صــورت بــه نظــر شــام YPJچقــدر توانســت خــود 

ــان  ــارج و زن ــای خ ــا دنی ــاند و ب ــان بشناس ــه جه را ب

دنیــا ارتبــاط برقــرار ســازد؟

ــورد در  ــارز ک ــردان مب ــان و م ــت زن ــه مقاوم ــه ک البت

روژآوا و به ویــژه کوبانــی مثال زدنــی اســت. امــا چیــز 

ــر نداشــته  ــه نظی ــوردی نیســت ک ــازه ای نیســت و م ت

ــن  ــه ای ــت ک ــال اس ــش از 3 س ــه االن بی ــد. چراک باش

مقاومــت انجــام می گیــرد. بیــش از 3 ســال اســت کــه 

روژآوا و دســتاوردهای خلــق کــورد در ایــن خطــه  مــورد 

تهاجــامت داعــش و جبهــه النــرا قــرار می گیرنــد. 

مقاومــت کوبانــی مقاومتــی تاریخــی بــود و بــا خلــق  

قهرمانانــی چــون آریــن موجــب شــد کــه ایــن مقاومــت 

ــاز  ــود را ب ــاص خ ــای خ ــخ، ج ــود و در تاری ــن ش منادی

بازتــاب  بــرای  جهانــی  رســانه های  واقــع  در  کنــد. 

ــه  ــی ک ــد. در حال ــر جنبیدن ــیار دی ــت بس ــن مقاوم ای

ــن  وظیفــه ی آنهــا اطاع رســانی به موقــع اســت. امــا ای

ــن  ــه ای ــد ک ــع سیاســی و... کردن ــدای مناف ــه را ف وظیف

ــت.  ــگاری  اس ــای روزنامه ن ــا معیاره ــر ب ــز مغای نی

چگونــه   YPJرا  دنیــا،  هم اکنــون  شــام  نظــر  بــه 

؟ می بینیــد

ــل ســپاه  ــه در مقاب ــی ک ــا مقاومت ــه نظــر مــن YPJب ب

وحشــیانه ی داعــش از خــود نشــان داد ثابــت کــرد کــه 

ــای دارد و  ــه ج ــن جامع ــب ای ــت، در قل ــق اس ــا خل ب

YPG ــه ــه YPJو ن ــت. ن ــوم اس ــرز و ب ــن م ــد ای فرزن

هرگــز بــه هیــچ کــدام از خلقهــای و ارزشــهای جوامــع 

رضر نرســاندند. هنجارهــای جامعــه را زیرپــا نگذاشــته 

ــروزه  ــد. ام ــی نکرده ان ــی بی احرام ــوق کس ــه حق و ب

هــم بــرای دفــاع از ارزش هــای جوامــع روژآوا مقاومــت 

می کننــد. در ایــن راه بــدون هیــچ تردیــدی از جــان و 

ــاب روژآوا  ــل انق ــد. اوای ــه می گذارن ــی خــود مای زندگ

ــدند.  ــورد زده ش ــارزان ک ــه مب ــادی ب ــب های زی برچس

امــا واقعیــات هرگــز قابــل انــکار نیســتند و کســی 

ــد.  ــه مــدت زمــان طوالنــی دروغ بگوی قــادر نیســت ب

بــرای همیــن حــاال رســانه های دنیــا و افــراد و جوامــع 

ــات را هــامن طــور  ــن واقعی ــه ای ــد ک بســیاری مجبورن

کــه هســتند بیننــد. باژگــون و یــا منحــرف  نشــان دادن 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــدت امکان پذی ــی م ــت طوالن حقیق

سخن آخر؟

ــت  ــن واقعی ــه ای ــا ب ــا زن ه ــک از م ــر ی ــدوارم ه امی

پــی بربیــم کــه می توانیــم و قادریــم از خودمــان و 

ارزش هــای جامعه ی مــان صیانــت بــه عمــل آوریــم 

ــیم  ــته باش ــع داش ــری توق ــس دیگ ــه از ک ــدون اینک ب

ــده دار  ــا را عه ــت از م ــاع و محافظ ــه ی دف ــه وظیف ک

شــود. در ایــن برهــه ی حســاس بایــد بــه ســازماندهی ای 

منســجم تر دســت یابیــم و جهــت دفاعــی همه جانبــه 

ــم.  ــوزش داری ــی و آم ــه آمادگ ــاز ب نی
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بــه نظــر شــام مقوله هایــی چــون آزادی؛ 

هویــت و دفــاع ذاتــی چــه ارتباطــی بــا هــم 

ــد؟ دارن

و  یعنــی هویــت  آزادی  تاژدیــن:  نــودا 

دفــاع نیــز یعنــی ضامنــت ایــن هــر دو.

بفرمایید خشونت یعنی چه؟

سِتا زاگروس: کین. 

دجله فرات: ترس. 

فراشین دیانا: حقارت.

گشین بهار: بی معنایی. 

روژوین شلیر: بی محبتی. 

شاندا چهارِچل: بی احتامی.

َوروز منزور: درد.

ژاالنه ژونی: خشم. 

ژیال آویر: خوارشمردن.

تانیا آِرز: جهالت.

باسیا جیلو: تاریکی و مردساالری.

گریــال  بــارز  ویژگــی  چنــد  از  می توانیــد 

بگوییــد؟ برایــامن 

ــال جهــت  ــه نظــر مــن گری ــل: ب ــه قندی دجل

یــک  خــود  ایده هــای  بــه  دســت یافنت 

غافــل منی شــود.  مبــارزه  از  لحظــه هــم 

همچنیــن بــاور دارد کــه زندگــی همــه ی 

ــر یکــی آزاد  ــه هــم گــره خــورده و اگ ــا ب م

باشــد و دیگــری از فقــدان آن رنــج بــرد، بــه 

شــکل واقعــی اش آزادی ای در میــان نخواهــد 

بــود. آزادی همــه ی مــا هنگامــی میــر 

خواهــد شــد کــه بــه حقــوق یکدیگــر احــتام 

ــل  ــرای باورهــای هــم ارزش قائ ــم. ب بگذاری

باشــیم و در وهلــه ی نخســت در راســتای 

خودســازی  بــه  آزاد  زندگــی ای  تحقــق 

شــخصیتی دســت زده و مراحــل آن را طــی 

ــم.  کنی

ــه  ــزی ک ــن چی ــال اولی ــد گری ــی می گوین وقت

ــت؟  ــد چیس ــور می کن ــان خط ــه ذهن ت ب

روژ اورمیه: فداکاری و تواضع.

آرژین آرارات: نظم و دیسیپلین.

عصیان اورین: صداقت و مهربانی.

تینا داالهو: مبارزه و ایثار.

و  همدلــی  همفکــری،  پاییــز:  ارسیــن 

عشــق.

زندگــــــی
از دریچه ای دیگر

دلوین سارا: تالش و کوشش.

مژدار لََوند: شوِر زندگی.

کازیوه روژهالت: دانش و عمل.

ژیــان مریــوان: ازخودگذشــتگی. امیــد. 

انعطاف پذیــری. و  آینده نگــری 

آریانا آریا: مبارزه و مقاومت.

شام در این مورد چه نظری دارید؟

ویــان تکوشــین: عاصــی اســت و هرگــز در 

مقابــل ظلــم و ســتمی ســاکت منی مانــد. 

ــد و  ــش را می دان ــه از زندگی ــر ثانی ــای ه به

ــن بامعنایــی حضــوری  ــد در ای ســعی می کن

جــاری داشــته باشــد. از تکــرار بیــزار اســت 

ــال تازه هاســت. همــواره  ــه دنب و همــواره ب

تــالش و  باشــد در  اینکــه خویــش  بــرای 

مبــارزه ای بی وقفــه اســت. بــه انــدازه ای 

اهمیــت می دهــد  بــه خویش بــودن  کــه 

اشــتاکی  نیــز جهــت  بــه هــامن میــزان 

زیســنت می کوشــد. زندگــی اشــتاکی را مبنــا 

هــم  مکمل ّبــودن  اصــل  بــر  و  می گیــرد 

ــی ورزد. ــامم م اهت

آیــا اســحله می توانــد ضامــن زندگــی ای آزاد 

و عــاری از خشــونت باشــد؟

امــارا برخــودان: تــا حــدودی. آن هــم 

ــلحه را  ــه آن اس ــی دارد ک ــه کس ــتگی ب بس

ــرا  ــرد. زی ــت می گی ــی در دس ــه هدف ــه چ ب

ــن. ــت همی ــزار اس ــک اب ــلحه ی اس

بکاربــردن  چگونــه  شورشــگر:  زیــالن 

هســتند  باشــد.  ضامــن  می توانــد  آن 

گروه هایــی کــه اســلحه در دســت دارنــد 

امــا بــه جــای تــالش بــرای برقــراری صلــح و 

ــن  ــونت را دام ــگ و خش ــدام جن ــش م آرام

ــزاری  ــه خــودی خــود اب ــد. اســلحه ب می زنن

بــرای کشــنت اســت. امــا اگــر بــرای دفــاع از 

خــود و جامعــه و انســانیت از آن در مقابــل 

نیروهایــی کــه بــه ارزش هایــت چشــم طمــع 

ــت.  ــروع اس ــری آن م ــد بکارگی دارن

ــگاه  ــگ ن ــی و جن ــه زندگ ــه ب ــال چگون گری

بین شــان  ارتباطــی  چــه  یــا  و  می کنــد 

؟ می بینــد

یلــدا چــاالک: زندگــی فاقــد مبــارزه فاقــد 

ــا  ــارزه زیب ــا مب رنــگ و  معنا ســت. زندگــی ب

ــت  ــی اس ــون طبیع ــک قان ــن ی ــود ای می ش

بــرای  موجــودات  همــه ی  همــواره  کــه 

ــودن خــود در حــال  ــه ب ــداوم  بخشــیدن ب ت

مبارزه انــد. 
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شــعله جــان، امــروز فهمیــدم کــه چــه اتفاقــی 

افتــاده؛ فهمیــدم حــاال دیگــر در نوبــت اجــرای 

ــه  ــه دارم ک ــو گل ــه ام. از ت ــاص قرارگرفت ــم قص حک

چــرا خــودت بــه مــن نگفتــی کــه بــه آخریــن 

ــو  ــر ت ــه نظ ــیده ام. ب ــی ام رس ــاب زندگ ــه کت صفح

ایــن حــق مــن نبــود کــه بدانــم؟! تــو کــه میدانــی 

چقــدر از غمگیــن بودنــت رشم زده ام، چــرا فرصــت 

عذرخواهــی و یــا بوســیدن دســت خــودت و بابــا را 

برایــم کوتاه تــر کــردی؟!

دنیــا بــه مــن اجــازه نــوزده ســال زندگــی را داد، آن 

شــب شــوم می بایــد مــن کشــته می شــدم، جســدم 

در گوشــه ای از شــهر می افتــاد و بعــد از چنــد 

ــه  ــرای شناســایی ام ب ــس شــام را ب ــی، پلی روز نگران

پزشــکی قانونــی می بــرد و تــازه آنجــا می فهمیدیــد 

کــه بــه مــن تجــاوز هــم شــده!

قاتــل هرگــز پیــدا منی شــد زیــرا مــا زر و زور آن هــا 

را نداریــم و همــه ی شــام رنجــور و رشم زده بــه 

ــد  ــا چن ــاه ی ــد م ــد، چن ــه می دادی ــان ادام زندگی ت

ــام! ــد و مت ــم دق می کردی ــد ه ــال بع س

امــا بــا آن رضبــه لعنتــی، قصــه عــوض شــد، جســدم 

ــن« و  ــدان »اوی ــور زن ــه در گ ــا، ک ــه در بیابان ه ن

بندهــای بــاال و پاییــن و انفــرادی و حــاال در زنــدان 

ــلیم  ــا تس ــت. ام ــیده اس ــهر ری رس ــد ش ــور مانن گ

رسنوشــت بــاش و هرگــز گایــه نکــن!

تــو بهــر از مــن می دانــی، مــرگ پایــان زندگــی 

نیســت! تــو یــادم دادی هــر انســانی بــه دنیــا 

ــاد  ــی ی ــد و درس ــب کن ــه ای کس ــا تجرب ــد ت می آی

ــان  ــر دوش انس ــالتی ب ــد، رس ــر تول ــا ه ــرد و ب بگی

بخشی از منت وصیت نامه صوتی »ریحانه جباری«

تو بهتر از من می دانی           مرگ پایان زندگی نیستــــــــــــــ

صفحه ی تو
گذاشــته می شــود. مــن یــاد گرفتــم کــه گاهــی بایــد 

ــد. جنگی

یــادت هســت داســتان نیچــه فیلســوف را برایــامن 

ــبش  ــه اس ــه ب ــی ک ــرد گاریچ ــه م ــه ب ــی ک می گفت

شــاق مــی زد، اعــراض کــرد و صاحــب اســب، شــاق 

را بــه رس و صــورت نیچــه کوبیــد و در نهایــت بــه 

مــرد ســنجابی. تــو می گفتــی، او بــه همــه یــاد داد 

ــی  ــتاد، حت ــد ایس ــک ارزش بای ــق ی ــه در راه خل ک

اگــر مبیــری! تــو بــه مــا یــاد دادی کــه در گیــرودار 

مدرســه، دعوا هــا و چقولی هــای کودکانــه بایــد 

ــا  ــار م ــدر روی رفت ــت چق ــادت هس ــود. ی ــم ب خان

ــود! ــط ب ــه ات غل ــد داشــتی؟! تجرب تأکی

وقتــی بــه حادثــه پــرت شــدم، آموزشــم کمکــی 

بــه مــن نکــرد. رفتــار آرامــم در دادگاه مــرا بــه 

خونــردی در قتــل و جنایتــکار بی رحــم بــودن 

متهــم کــرد. اشــک نریختــم، التــامس نکــردم و 

ــون  ــت قان ــه حامی ــون ب ــزدم. چ ــوار ن ــی وار ه کول

ــی  ــه بی تفاوت ــم شــدم ب ــا مته ــان داشــتم، ام اطمین

در برابــر جنایــت.

ــتم و  ــه ها را منی کش ــی پش ــه حت ــن ک ــی! م می بین

سوســک را بــا شــاخکش بیــرون می انداختــم، شــدم 

جانــی، آن هــم بــا قصــد قبلــی! رفتــارم بــا حیوانــات 

ــی  ــر شــد و قاضــی حت ــودن تعبی ــر ب ــه پ ــل ب متای

بــه خــودش زحمــت نــداد کــه توجــه کنــد هنــگام 

حادثــه ناخن هایــم بلنــد و ســوهان کشــیده بــود و 

بی توجــه بــه ایــن گفــت کــه مــن بوکــر بــوده ام!

چــه خــوش خیــال بودیــم کــه از قضــات توقــع عــدل 

ــا  ــه آی ــید ک ــود نپرس ــز از خ ــتیم. او هرگ و داد داش

دســتهایم ضامنــت ورزشــکاران بــه خصوص ورزشــی 

ــد. در  ــته باش ــد داش ــز می توان ــس را هرگ ــل بوک مث

ایــن کشــور کــه تــو عشــقش را در دمل کاشــتی، هیــچ 

ــرد،  ــم نک ــچ کــس حامیت ــرا نخواســت و هی کــس م

وقتــی زیــر رضبه هــای بازجــو فریــاد مــی زدم و 

رکیک تریــن الفــاظ را می شــنیدم. وقتــی آخریــن 

نشــانه ی زیبایــی را از خــودم دور کــردم و موهایــم 

ــازده روز انفــرادی! را تراشــیدم، جایــزه گرفتــم... ی

شــعله جــان... گریــه نکــن بــه خاطــر چیزهایــی کــه 

از مــن می شــنوی! مــن هــامن روزهــای اول در 

اداره ی آگاهــی، وقتــی پیــر دخــری بــه اســم مأمــور 

آگاهــی از خجالــت ناخن هایــم درآمــد، فهمیــدم 

زیبایــی چیــزی نیســت کــه مطلــوب ایــن دوره 

ــا،  ــکار و آرزوه ــی اف ــر، زیبای ــی ظاه ــد، زیبای باش

زیبــای خــط، زیبایــی چشــم و بینــش و حتــی داشــن 

ــوش. ــی خ صدای

ــو  ــده و ت ــوض ش ــن ع ــی م ــزم، جهان بین ــادر عزی م

مســئولش نیســتی. حرف هایــم متامــی نــدارد و همــه 

ــا اگــر زمانــی دور از چشــم  را بــه کســانی داده ام ت

تــو و بی خــرب اعدامــم کردنــد، بــه تــو برســانند. مــن 

کاغــذ فراوانــی برایــت بــه ارث گذاشــته ام. امــا قبــل 

ــام  ــا مت ــد ب ــو بای ــه ت ــزی می خواهــم ک ــرگ چی از م

تــوان از هــر راهــی کــه می توانــی بــرآورده ســازی. 

در واقــع ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه از ایــن دنیــا، 

کشــور و از تــو می خواهــم. می دانــم بــرای ایــن کار 

نیــاز بــه زمــان داری، بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از 

وصیــت نامــه ام را زودتــر بــه تــو می گویــم.

ــو  ــن! از ت ــوش ک ــز و گ ــک نری ــدا اش ــه خ ــو را ب ت

می خواهــم بــه دادگاه بــروی و تقاضایــم را بگویــی. 

ــه ای را  ــن نام ــن چنی ــکان نوش ــدان ام ــل زن از داخ

ــو  ــدارم و ت ــد، ن ــدان برس ــس زن ــد رئی ــه تأیی ــه ب ک

ــن  ــی. ای ــذاب بکش ــم ع ــر برای ــار دیگ ــک ب ــد ی بای

ــی  ــامس کن ــش الت ــر برای ــه اگ ــزی اســت ک ــا چی تنه

ــه ام  ــو گفت ــه ت ــا ب ــد باره ــد، هرچن ــم منی کن ناراحت

ــن.  ــامس نک ــدام الت ــم از اع ــرای نجات ب

کــه تــو بایــد بــا متــام تــوان از هــر راهــی کــه 

می توانــی 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 

می توانــی بــرآورده ســازی. در واقــع ایــن تنهــا 

چیــزی اســت کــه از ایــن دنیــا، کشــور و از تــو 

بــه  نیــاز  کار  ایــن  بــرای  می خواهــم. می دانــم 

زمــان داری، بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از وصیــت 

نامــه ام را زودتــر بــه تــو می گویــم.

ــو  ــن! از ت ــوش ک ــز و گ ــک نری ــدا اش ــه خ ــو را ب ت

می خواهــم بــه دادگاه بــروی و تقاضایــم را بگویــی. 

ــه ای را  ــن نام ــن چنی ــکان نوش ــدان ام ــل زن از داخ

ــو  ــدارم و ت ــد، ن ــدان برس ــس زن ــد رئی ــه تأیی ــه ب ک

ــن  ــی. ای ــذاب بکش ــم ع ــر برای ــار دیگ ــک ب ــد ی بای

ــی  ــش التــامس کن ــر برای ــه اگ ــزی اســت ک ــا چی تنه

ــه ام  ــو گفت ــه ت ــا ب ــد باره ــد، هرچن ــم منی کن ناراحت

ــن. ــامس نک ــدام الت ــم از اع ــرای نجات ب

ــم،  ــر از جان ــم، عزیزت ــعله جان ــادرم، ش ــان م مهرب

ــم  ــم چش ــم. منی خواه ــاک بپوس ــم زیرخ منی خواه

ــه  ــن ک ــامس ک ــود. الت ــاک ش ــم خ ــب جوان ــا قل ی

ترتیبــی داده شــود کــه بــه محــض دار زدنــم، قلــب، 

کلیــه، چشــم، کبــد، اســتخوان ها و هرچــه کــه 

قابــل پیونــد زدن اســت، از بدنــم جــدا و بــه کســی 

ــده  ــم گیرن ــود. منی خواه ــه ش ــاز دارد هدی ــه نی ک

عضــو، نامــم را بدانــد، گلــی برایــم بخــرد یــا حتــی 

فاتحــه ای برایــم بخوانــد. از صمیــم قلــب می گویــم 

ــر  ــو خاکس ــه ت ــم ک ــته باش ــربی داش ــم ق منی خواه

نشــینش باشــی.

منی خواهــم ســیاه پوشــم شــوی. همــه تاشــت 

را بکــن تــا فرامــوش کنــی روزهــای ســخت را. 

مــرا بــه دســت بــاد بســپار. دنیــا مــرا دوســت 

نداشــت، رسنوشــت مــرا منی خواســت و اکنــون مــن 

تســلیم محضــم و بــا آغــوش بــاز از مــرگ اســتقبال 

ــم  ــن من ــد، ای ــه در دادگاه خداون ــرا ک ــم. چ می کن

کــه متهــم می کنم»مأموریــن آگاهــی« را، متهــم 

می کنــم  متهــم  را،  شــاملو«  »بازپــرس  می کنــم 

»قاضــی تردســت« و »قضــات دیــوان عالــی کشــور« 

ــد و در آزار  ــغ »کتکــم« زدن ــه بی دری را، کســانی ک

فروگــذار نکردنــد. مــن در دادگاه خالــق هســتی 

متهــم می کنــم »دکــر رسبنــدی« را، متهــم می کنــم 

»قاســم شــعبانی« را و متــام کســانی را کــه بی توجــه 

یــا بــه دروغ یــا از روی تــرس حــق مــرا ناحــق کردند 

ــه  ــت ب ــه واقعی ــی آنچ ــه گاه ــد ک ــه نکردن و توج

ــت. ــاوت اس ــت متف ــا حقیق ــد، ب ــر می رس نظ

شــعله دل نازکــم، در جهــان دیگــر، در رسای باقــی، 

مــن و تــو شــاکی هســتیم و دیگــران متهــم. تــا خــدا 

چــه خواهــد. دمل می خواهــد در آغوشــت باشــم تــا 

مبیرم...
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»قــدر اورتاکایــا« یــک دخــت جــوان کــورد اهــل باکور)شامل(کوردســتان بــود کــه هنــگام رفــنت بــه جنــگ علیــه 

داعــش بــه طــرف کوبانــی بــه دســت نظامیــان تــرک بیــن مــرز شــامل و غــرب کوردســتان مــورد ســوءقصد قــرار 

گرفــت و شــهید شــد. وی عضــو انســیاتیو حــزب جوامــع آزاد و دانشــجوی دانشــگاه مرمــره اســتانبول بــود. قــدر 

اورتاکایــا قبــل از اینکــه بــه کوبانــی بــرود نامــه ای بــرای خانــواده اش نوشــته بــود کــه همــه ی خواننــدگان گرامــی 

مجلــه ی »زنــان رشق« را بــه خوانــدن مــنت ترجمــه شــده ی آن دعــوت می کنیــم. 

خانواده عزیز و گرامی من

هنگامــی کــه شــام نامــه ام را می خوانیــد مــن در کوبانــی هســتم. ایــن مبــارزه تنهــا مبــارزه ی مــردم کوبانــی 

نیســت بلکــه مــال همــه ی ماســت. مــن، هــم بــرای خانــواده ام -کــه از آن بســیار روحیــه  و نیــرو کســب می کنــم- 

و بــرای متــام انســانیت بــه ایــن جنــگ مــی روم. اگــر مــا ایــن جنــگ را به عنــوان جنــگ خــود نبینیــم، فــردا هنگامــی 

کــه خانــه ی مــا نیــز زیــر مببــاران قــرار 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 بهتیــن کاری 

اســت کــه اکنــون انجــام می دهــم  کــه هــم بــرای خانــواده و هــم بــرای انســانیت مفیــد واقــع خواهــد شــد. شــاید 

از دســت مــن ناراحــت شــوید، امــا دیــر یــا زود بــه محــق بــودن مــن پــی خواهیــد بــرد. 

می خواهــم همــه ی انســان ها آزاد و برابــر باشــند. منی خواهــم کســی بــرای تهیــه یــک لقمــه نــان و یــا 

ــر  ــود. اگ ــود ش ــن و زادگاه خ ــرک وط ــه ت ــا وادار ب ــد و ی ــانه  مبان ــه و کاش ــن بی خان ــاه ام ــک رسپن ــردن ی پیداک

ــن  ــه ای ــم. هنگامــی ک ــاء دهی ــارزات خــود را ارتق ــم و ســطح مب ــد بجنگی ــد بای ــن اتفاقــی بیفت ــم چنی منی خواهی

جنــگ بــه امتــام رســید و کوبانــی پیــروز شــد مــن بــه خانــه برمی گــردم. هنگامــی کــه رفقــای مــن نیــز بــه خانــه 

آمدنــد بــا مهربانــی بــا آنهــا رفتــار کنیــد. بــه دنبــال مــن نگردیــد. زیــرا ممکــن نیســت کــه مــرا بیابیــد. اگــر بــرای 

ــه می نویســم.  ــان نام ــه برایت ــن اســت ک ــرای همی ــد شــام از آن خــردار می شــوید. ب ــی بیفت ــن اتفاق م

ــل  ــالها در مقاب ــد. س ــل آوری ــه عم ــت ب ــارزه ام صیان ــد از مب ــام دهی ــن کاری انج ــرای م ــد ب ــر می خواهی اگ

عملکردهــای خشــن و ظاملانــه ی دولــت تــرک ســاکت و بی موضــع  ماندیــد. دولــت تــرک در برابــر کوردهــا از هیــچ 

اقــدام وحشــیانه ای رصفنظــر نکــرد از ویران کــردن خانه هــا، مببــاران کــردن و بــه آتش کشــیدن روســتاها گرفتــه تــا 

قتل عام هایــی چــون روبوســکی. زمــان آن فرارســیده بگوییم»دیگــر کافیســت.« اگــر نــزد شــام می بــودم همــواره 

در راهپیامیی هــا رشکــت می کــردم بــه نهادهــای مدنــی می رفتــم و کار و فعالیت هــای دموکراتیــک خــود را 

بی وقفــه تــداوم می بخشــیدم. تــا روزی هــم کــه برگــردم امیــدوارم شــام جــای مــن را خالــی نگذاریــد و مبــارزات 

مــن را تــداوم بخشــید. همــه ی افــراد خانــواده را بــه گرمــی در آغــوش می فشــارم. ســالم و درودهــای انقالبیــم را 

پذیــرا باشــید. 

همه  شام را دوست دارم. موفق و پیروز باشید.

من برای دفاع از انسانیت به جنگ می روم قدر اورتاکایا
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او جانش را به زندگی بخشید
تاریــخ خلــق کورد رسشــار اســت از حامســه 

و قهرمانــی. حامســه آفرینی زنــان کــورد 

ــوده  ــام ب ــزد خــاص و ع ــواره زبان هــم هم

اســت. همیــن روزهــای اخیــر بــود کــه 

ــه ی زن  ــرب حامس ــا خ ــا ب ــر دنی ــاری دیگ ب

ــردن  ــا فداک ــه ب ــد ک ــوردی لرزی ــان ک قهرم

ــخ  ــن تاری ــر ای ــر ب ــی دیگ ــود برگ ــان خ ج

ــرکان« یکــی دیگــر  افــزود. آری، »آریــن می

ــم دارم  ــت. حت ــه آفرینان اس ــن حامس از ای

کــه هیــچ کلمــه ای قــادر بــه توصیــف ایــن 

روح و ایــن عشــق و عاقــه بــه زندگــی 

ــقان  ــارزان و عاش ــرا مب ــود. زی نخواهــد ب

ــان پایبنــد و از خودگذشــته اند  ایــن راه چن

آرمان هــای  تحقــق  بــرای  حارضنــد  کــه 

خلق شــان از جــان خــود مایــه بگذارنــد 

در حالیکــه در چنیــن عــری ایــن امــر بــه 

نــدرت اتفــاق می افتــد. 

میــرکان ســال 1992 در  آریــن  فرمانــده 

روســتای میــرکان کانتــون عفریــن بــه دنیــا 

و  مهین دوســتند  خانــوده ی  وی  می آیــد. 

ــر  ــهید دالرا را ب ــام ش ــل ن ــن دلی ــه همی ب

و  ابتدایــی  مراحــل  وی  می گذارنــد.  وی 

ــان  ــه پای ــود ب ــتای خ ــی را در روس راهنامی

می رســاند. دوســتان مدرســه ای او از زرنگی 

ــا  ــد. ب ــخن می گفتن ــش س ــوش بودن و باه

اوج گیــری جنــگ انقابــی در کوردســتان 

و بویــژه روژآوای وطــن در ســال 2007 

YPJ ــی ــارزات آزادی خواه ــوف مب ــه صف ب

می پیونــدد. 

و  فــداکار  مبــارزی  میــرکان  آریــن 

ازخودگذشــته بــود. هامننــد زنــی کــه خــود 

را می شناســد و بــه خودبــاوری الزم دســت 

ــل  ــه دلی ــت. ب ــت، گام برمی داش ــه اس یافت

ــواده ای مهین دوســت بــزرگ  اینکــه در خان

میهن دوســتی  حــس  دارای  بــود  شــده 

و  ارزش  بــه  بــود.  نیرومنــدی  بســیار 

در  بــود.  پایبنــد  اجتامعــی  هنجارهــای 

دشــمنان  تهاجــامت  اخیــر  ماه هــای 

روژآوای  و  یافــت  فزونــی  کوردســتان 

تهاجــامت  ایــن  مترکــز  نقطــه ی  وطــن 

ــون  ــی چ ــردان قهرمان ــان و م ــا زن ــود. ام ب

ارزش  از  صیانــت  بــرای  میــرکان  آریــن 

از  کوردســتان  روژآوای  دســتاوردهای  و 

ــی  ــد. حت ــغ نکردن ــه تاشــی دری ــچ گون هی

فداکــردن جانشــان. ایــن عشــق و ایثــار بــه 

انســانیت بــود کــه موجــب شــد داعشــیان 

در اهــداف غیرانســانی خــود نــاکام مباننــد. 

ــت،  ــه و صاب ــه ی حامس ــن قلع ــی ای کوبان

بــا مبــارزه و مقاومــت چنیــن کســانی بــود 

ــه گورســتان  ــرای دشــمنانش مبــدل ب کــه ب

ــد.  ش

هنگامــی کــه از همکاســی و همبــازی 

ســؤال  ش.  م.  میــرکان  آریــن  کودکــی 

ــود؟  ــانی ب ــه انس ــه او چگون ــم ک می کردی

بــا نگاهــی کــه حرتــی بی پایــان در آن 

شــد  خیــره  نقطــه ای  بــه  مــی زد  مــوج 

و  کودکــی  دوران  هیجــان  و  شــور  از  و 

دلیــل  »بــه  می گفــت:  وی  نوجوانــی 

بــود  خانــواده  کوچــک  فرزنــد  اینکــه 

هــر  بــا  می داشــتند.  دوســتش  بســیار 

کــس رابطــه اش خــوب بــود. یــک بــار 

ــد.  ــن برنج ــی از آری ــه کس ــدم ک ــم ندی ه

بــودن  حضــورش در مدرســه و دوســت 

بــا وی بــه مــن آرامــش مــی داد. قابــل 

ــیاری  ــود. بس ــرد ب ــیار خون ــامد و بس اعت

از دخرهــای همســن و ســال مــا تحــت 

تأثیــر رفتــار وی قــرار می گرفتنــد. هیــچ 

وقــت شکســت را منی پذیرفــت. همــواره 

تــاش می کــرد کــه در کارهایــش موفــق 

و پیــروز باشــد. بــه نظــم و دیســیپلین 

ــعی  ــه س ــی داد. همیش ــی م ــت خاص اهمی

بایســتد  خــودش  پاهــای  روی  می کــرد 

کنــد.  حــل  را  مشــکاتش  و  مســائل  و 

ــود.  ــوی ب ــیار ق ــی بس دارای اعتامدبه نفس

توانایی هایــش  بــود.  خودبــاور  رفیقــی 

را می شــناخت. اینکــه از پــس چــه کاری 

از  برمنی آیــد،  چــه  پــس  از  و  برمی آیــد 

هــم تشــخیص مــی داد. منی خواســت تهــی 

ــرد  ــاش می ک ــد. ت ــی کن ــدف زندگ و بی ه

خــودش باشــد. بــه کســی تکیــه نکنــد. 

ــه در آن  ــود. زندگــی ای ک عاشــق زندگــی ب

کســی برتــر از دیگــری نباشــد؛ طبقــه و 

شــکاف بیــن انســان ها از میــان بــرود.

وی قبــل از اینکــه بــه صفــوف مبــارزه 

بــر  مبنــی  را  تصمیمــش  بپیونــدد 

میــان  در  خانــواده اش  بــا  ملحق شــدن، 

ــواره  ــن هم ــد آری ــا می گفتن ــذارد. آنه می گ

ایــن حــرف را تکــرار می کــرد:» تصمیــم 

ــع  ــم.« آن موق ــام ده ــی انج دارم کار بزرگ

ــا  ــی آورد ام ــش رسدرمن ــن حرف ــی از ای کس

امــروز متــام دنیــا باخربســت کــه او کــه بــود 

چــه کــرد. او در روز عیــد قربــان 2007 

در  و  می پیونــدد  انقــاب  صفــوف  بــه 

ــه داعشــیان درصــدد  ــان 2014 ک ــد قرب عی

ــا  ــه آنه ــد علی ــی بودن تســخیر خــاک کوبان

انجــام می دهــد. عمیــات فدایــی 

بــر  هــم  میــرکان«  »آریــن  همرزمــان 

از رشــادت  کــه هــر چــه  باورنــد  ایــن 

هــم  بگوینــد  وی  جانفشــانی های  و 

قهرمــان  و  واال  شــخصیت  منی تواننــد 

وی را توصیــف و تعریــف مناینــد. آریــن 

ــتای  ــود. در راس ــا ب ــام معن ــه مت ــارزی ب مب

ارزش هــای  از  صیانــت  و  آزادی  تحقــق 

ــش را  ــق و اجتامعــش حــارض شــد جان خل

ــد. این همــه از خودگذشــتگی  هــم فــدا کن

عاشــق  کــه  برمی آیــد  کســانی  از  تنهــا 

آن  آزادی  بــرای  تــا  باشــند  انســانیت 

اینچنیــن بی محابــا جــان، فــدا کننــد. او 

منــرد و منی میــرد. زیــرا عاشــق زندگــی بــود 

و مــرگ را نــه بــرای مــرگ کــه بــرای زندگــی 

برگزیــد.

پرتره

شهیدآرین میرکان

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

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

ببین هک چگوهن دل خاک رتک ربداشته بود از بودن شان

ببین هک نفس اهی هوا هب شماره افتاده بود

و من می شمارم شب  اهیی را هک لب دوخته و سرگردان رد هم دوداه ردحسرت گام اهیت هستند ات هب روزشان 

ویپبندی...

بلندرت از کوه ، جاری رت از آب و سوزنده رت از آتش این یاد توست هک فریادم می سازد...

انمت را روی ربگ اهی بلوط روژآوای این سرزمین نوشتم. 

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

ن این سرزمین الفبای زندگی شان را نوع دیگر می آموزند،  اینک فرزندا

الفبایی با آغازی همچون  آرین، ربخودان و ات بی پایان جاوید 

اکنون دگر، کودکان این سرزمین نقاشی اهی شان را با لبخندت رد هم می آمیزند...

ن ای شهید.  خاطره ات همیشه جاویدا

واران کلهر



تان
ســ

رد
 کو

ق
شــر

د 
زا

 آ
نان

 ز
ه ی

امع
 ج

ریه
نشــ

79 قشرزانن78 قشرزانن

 ســال ها خوانــدن و نوشــنت، ســال ها مدعــی 

تهــی بــودن 

نرفــنت  و  بــودن  بــاران  منتظــر  ســال ها 

ــرد کــه  ــادا کالغــی خــر ب ــام کــه مب برپشــت ب

تــو رسبــرآوردی. ســال ها کاهــش عمــرت را 

جمــع بســتند وســال ها خــط کــش و نقالــه 

ــت  ــی م ــک میل ــادا ی ــه مب ــد ک در دســتت دادن

فراتــر از مرزهــا رفتــه باشــی. هرچــه کــه بزرگــت 

می شــدند.  بیشــت  نیــز  مرزهــا  می شــدی، 

ــه  ــد ک ــن می ش ــان ای ــم و غم ش ــام ه ــر مت دگ

ــای  ــکنی. مغزه ــان را بش ــی مرزهاش ــو نتوان ت

منجمــد کــه بــه خیال شــان هیچکــس در هیــچ 

ــامد را  ــن انج ــد ای ــان منی توان ــن جه ــای ای کج

بشــکند. ســال ها بــود کــه رسمــا رستــارس متامــی 

شــعرهایم را فراگرفتــه بــود. ســال ها شــعرهای 

پــر از بغــض، انبــوه از فریاد هــای بی صــدا، 

رسارس  کــه  خیالــی  قهرمان هــای  از  مملــو 

ــش های  ــد. پرس ــه بودن ــرا گرفت ــان را ف زندگی م

ــم را  ــده، ذهن ــخ مان ــی پاس ــد و ب ــر از تردی پ

بیشــت بــه خــودش مشــغول می ســاخت. تــا 

بــه کــی رس در گریبــان مبانیــم؟ پــس چــرا 

کســی ســالمامن را نخواهــد گفــت پاســخ و ... 

مدت هــا بــود کــه مــن و امثــال شــب نامه های 

ــه روز  ــودن ب ــال ســپید ب ــه خی ــان را ب زندگی م

می رســاندیم. 

و اکنــون کــه ســال ها از رسودن آن شــعرها 

می گــذرد... 

ــید،  ــگاه خورش ــه از منزل ــتم ک ــامن دخ ــن ه م

فراتــر از متامــی مرزهــا طلــوع را بــا تــو در 

کــه  تویــی  بــا  نشســتم.  نظــاره  بــه  روژآوا 

دیگــر  بــار  و  ســاختی...  خیــره  را  نگاه هــا 

جهــان مــات و مبهــوت از بــرق تیــز چشــامنت 

کــه می بــرد. خیلــی وقــت بــود گوش هایــم 

کــه  بــود  داســتان هایی  شــنیدن  دلتنــگ 

ــود کــه  قهرمانانــش واقعــی باشــند. مدت هــا ب

تنهــا یــک جملــه را ملکــه ذهنــم ســاخته بودنــد 

کــه بــرای قهرمــان شــدن بایــد از هفــت خــوان 

عبــور منــود، یــا ســوپرمن باشــی تــا بتوانــی در 

خیال هــا رخنــه منایــی و قهرمــان خیالهــا شــوی.

شــاید هــم بایــد می شــدی فــردی هــزار چهــره، 

ــن ماســک پوشــان  ــرای ای ــا پاســخی باشــی ب ت

ــس...!  ــن و ب ــت. همی ــن دوس ــر میه ــه ظاه ب

رزرین کامنگر

واژه ای که زیستنش الزم است و باید...
آزاد زیستن 

باورمــان شــود  تــا  آن قــدر تکــرار منودیــم 

ــام  ــد. مت ــس نتوان ــر ک ــوان را ه ــت خ ــه هف ک

سعی شــان بــر ایــن بــود تــا رنگــی از خودشــان 

ــد  ــم، دروغ را مشــق هــر شــب مان کردن بگیری

ــا  ــه ناکج ــت راه را ب ــه صداق ــم ک ــاور کنی ــا ب ت

ــو در  ــن س ــان در ای ــا مردم ــرد. اینج ــاد می ب آب

کلنجــار بــا هفــت خواننــد و تــو در آن ســو در 

ــه و درویــش  ســنگرهای عشــق، داســتان عدول

ــی  ــده می گردان ــه لحظــه زن ــدی را لحظــه ب عب

و هــر آنــش را بــه تصویــر می کشــی. تــو فراتــر 

از متامــی خوان هــای شــاهنامه راه را پیمــودی. 

ــا ســکنا گزینــی در رسزمیــن  ــا دلــی تپنــده، ت ب

ــا  ــی نامتام ه ــازی متام ــام س ــا مت ــروازان. ت بلندپ

رسزمینــت  عــروس  عدولــه،  بســان  تــا  را، 

باشــی... تــا ایــن بــار فرهــاد از بیســتون فریــاد 

بــرآورد کــه شــیرین چگونــه بــه پیــکار بــا دیــو 

ــود.  ــق رسداده ب ــاد عش ــا فری ــه و آنج رفت

ــوه  ــه طلوعــت ک ــن ستودنی ســت کــه چگون ای

یــخ ســلطه و ســتم را آب منــود. قابــل ســتایش 

ــی  اســت وجــودت اســتقامت بخشــید دل متام

ــد  ــراز وجــود، می لرزیدن ــرس اب ــه از ت ــی ک آنان

و مدت هــا بــود کــه خامــوش شــده بودنــد. 

میگوینــد تاریــخ تکــرار می گــردد، ایــن بــار 

نویســنده ی 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 بــرای رســیدن. از کــورد بــودن. 

ــو  ــا ت ــا تــو شــعر آزادی را رسودم. مــن ب مــن ب

ــه کــردم. قهرمــان بــودن را تجرب

و امــروز بــا تــو اســت کــه دل هــا بــا همنوایــی 

هــامن  مــا  و  می آینــد  در  تپــش  بــه  امیــد 

ــا  ــان، ت ــی پای ــا ب ــم ت ــه می جنگی ــم ک دختانی

رسزمین مــان چهــره ی عشــق شــود.

و  واقعــی  داســتان های  بــا  تاریــخ  امــروز 

اکنــون  می خــورد.  رقــم  اصیلــش  قهرمانــان 

ــر  ــن ب ــن رسزمی ــای ای ــه بت ه ــت ک مدت هاس

زمیــن افتاده انــد و مــن بــه خــودم می بــامل 

ــی  ــرای انقالب ــودی ب ــام من ــه قی ــو چگون ــه ت ک

شــدن. کــه چگونــه کالمــت، اندیشــه شــده 

هــر  ورد  روژآوا  کــه  مدت هاســت  اســت. 

ــی اســت، مدت هاســت کــه دیگــر ســنگ،  زبان

زبــان گشــوده و از مقاومتــت ســخن می گویــد 

از  فریــاد.  و  گلولــه  بــا  همنشــینی اش  از  و 

ــن.  ــن رسزمی ــان ای ــا قهرمان ــب بیداریهایش ب ش

ــه او را  ــت ک ــن اس ــش ای ــا آرزوی ــه تنه از اینک

در مشــت بگیرنــد و بــه ســوی خیانــت پرتــاب 

ــد. کنن

تــو فرزنــد ایــن رسزمیــن هســتی، رسزمیــن 

آوازهــای پــر ز درد امــا پــر امیــد. ایــن جــا 

کاکتوس هــا  بــار  ایــن  و  اســت  کوردســتان 

ایــن بــار در هــر چهــار ســوی ایــن خــاک، 

رسســبزتر و شــاداب تر از همیشــه می روینــد 

ــه  ــم هایی ک ــردد در چش ــاری گ ــان خ ــا تیغ ش ت

ناپــاک می  نگرنــد و فــرو رونــد در دســتانی کــه 

بــه نشــانه ی خیانــت دراز می شــوند. 
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