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سخن مجله
خوانندگان عزیز مجلهی زیالن؛ سال  2013در حالی
به پایان رسید که خاورمیانه ،هنوز هم در خون خود
غلتان است .چه اسفبار است که کودکان با صدای
انفجار و اسلحه از خواب برخیزند .و چه وحشتناک
که هر روز شاهد قتلعامهای بیشماریم .بیش از  3یا
 4سال از انقالب موسوم به بهار عربی میگذرد ولی
متاسفانه هنوز هم از ثبات ،امنیت و آزادی در این
کشورها خبری نیست و این بدین معناست که هر خیزش
و یا هر اعتراضی قادر به تغییر و تحول نمیباشد .اگر
اینچنین باشد روزی نیست که خبر از اعتراض و خیزش
خلقها و معترضان به وضع موجود ،منتشر نشود .اما جای
سؤال است که این انقالبها و قیامها چه نتیجهای به بار
میآورند؟ و در عاقبت به جای رسیدن به هدف یعنی
آزادی و دموکراسی به ظهور «چهها» منجر میگردند؟
بدون شک بارها با شما خوانندگان عزیز راجب به افول
نظامهای مستبد منطقهای در چه شکل و اشکالی که باشند،
سخن گفتهایم .رخدادهایی که در خالل این چند سال
اتفاق افتادند بر این ادعای ما صحه گذاشته و میگذارند.
چرا این نظامها دیگر قادر به تداوم خویش بدینشکل
نمیباشند؟ آیا خلقهای منطقه دیگر تاب تحمل ستم و
ظلم آنها را ندارند و کاسهی صبرشان لبریز شده و به ستوه
آمدهاند و یا فاکتورهای دیگری موضوع بحث هستند؟
جای تردید نیست که عامل اصلی عدم نتیجهبخشی
این انقالبها فقدان روش و راهکارهای صحیح مبارزه
و سازماندهیای متداوم باشد .به قول سیمون دوبووار«:
اگر در ضمن مبارزه تمام موجباتی که بهخاطر آنها
مبارزه انتخاب شده است نقض شود دیگر از مبارزه
چه سود؟ در رابطه وسیله و هدف ،اگر هدف در افق
تا بینهایت واپس رانده شود ،خود وسیله جای هدف
را میگیرد ،اما هدفی عاری از هر معنی و هر مفهوم».
بایستی خاطرنشان کرد که همیشه اهداف انقالبها در
راستای تغییری بنیادین در بطن جوامع صورت میپذیرند
و اگر این نتیجه حاصل نگردد ،ضدانقالب به منصهی
ظهور میرسد .چیزی که امروزه در خاورمیانه نیز
شاهدیم ،واقعیت همین امر میباشد .چنانکه هنوز پیراهن

خونآلود کسانی که در این راه جانفشانی کرده بودند
«تَر» بود که به آرمانهای انقالب همانا رعایت موازین
دموکراسی و آزادی ،خیانت شد .جای تأکید است که
باری دیگر عرق خیانت که از ذهنیت مردساالر و مستبد
نشأت میگیرد بر جبین انقالب نشست .زیرا هنوز این
انقالبها فاصلهی زیادی با انقالب اصلی یعنی همان
«انقالب ذهنیتی» داشتند .مستبدی رفت و یکی دیگر
جای او نشست .قانون اساسیها تصویب و اجرایی شدند
و زنان «حتی» از حقوق طبیعیشان هم محروم ماندند.
شاید لزومی به ذکر فداکاری و ازخودگذشتگی زنان
در به ثمر نشستن این انقالبها نباشد چراکه آنها با این
باور که انقالب در موقعیتشان «تغییر» ایجاد خواهد
کرد ،در صفوف مقدم شرکت جسته و از هیچ تالشی
امتناع نورزیدند .در این خصوص ،به راحتی نمیتوان
بیذکر نام انقالب  17اکتبر ،انقالب کبیر فرانسه(،)1789
انقالب مشروطه و  57ایران و ...هم گذشت.
نظامهای موجود بدین حال و بدین شکل قادر به
تداوم خویش نیستند .خلقها نیز به آگاهی الزم جهت
تغییر این وضع دست یافتهاند .اما متاسفانه خبری از
مدلی «آلترناتیو» که چارهیاب باشد ،نیست .چنین است
که نیروهای فرصتطلب و جامعهستیز چون گروههای
افراطی که در سوریه ،غرب کوردستان و عراق و...
موجب وقوع تراژدیهای بیشمار میشوند و درصدند
از این آب گلآلود ماهی بگیرند .نیروهایی که از
شکافهای ایجاد شده در پیکر نظامها و عدم مدلی
آلترناتیو سوءاستفاده میکنند .بنابراین اگر قادر به
واکاوی ،ارزیابی ،بررسی و نقد این وضع نباشیم ،قادر به
گذار هم نخواهیم بود .البته تنها انتقاد هم در صورت ارائه
ندادن راهحل و یا آلترناتیو نمیتواند چارهی مساله باشد.
حال این انقالبها چرا قادر به متحول نمودن و یا
گذار از نظامهای حاکم نیستند؟ یکی از عمده دالیل
آن پشت کردن به رنج و تالشهاییست که زنان در
راستای تحقق انقالب انجام دادند .پس از دست یافتن
به قدرت تمام سخنانی که در رابطه با آزادی و برابری
میزدند در حد «شعار» ماندند .قوانینی تصویب کردند

که وضع زنان را به مراتب وخیمتر از قبل میکرد.
تمامی موارد مذکور دال بر این موضوع است که تا در
ذهنیت و دیدگاه تغییر ایجاد نشود ،هیچ ساختاری نیز
در خود تغییر ایجاد نخواهد کرد .تا زمانی که تک تک
افراد جامعه به این حقیقت ایمان پیدا نکنند که خودشان
قادر به مدیریت امور خودشان هستند و لزومی ندارد که
کسانی از باال برایشان تصمیم گرفته و یا قانونگذاری
کند ،این وضع بدینمنوال ادامه خواهد یافت .تا هنگامی
که هر کس نه در ظاهر بلکه در اعماق فکر و ذهن خود
به این واقعیت پی نبرد که تا زن به آزادیاش دست نیابد
اقشار دیگر جامعه نیز از اسارت در چارچوب نظام حاکم
محصور خواهند ماند ،چارهیابی ممکن نخواهد بود.
در صورت تأیید نمودن سخنان خود میخواهم مدلی
که در غرب کوردستان نهادینه شده را مثال بزنم .در
شمارههای قبل به این موضوع بیشتر پرداخته بودیم،
تنها به ذکر چند نکتهی کوتاه اکتفا میکنم .در 21
ژانویه اعالن خودمختاری در ایالت جزیره شد و در
 28ژانویه نیز ایالت کوبانی این گام مهم را عملی کرد
و به احتمال قوی در روزهای پیشرو ایالت عفرین نیز
خودمختاری خود را اعالن کند .اینها گامهایی بسیط
و ناچیزی نمیباشند .تقریبا تنها مدلی میباشد که در
کل خاورمیانه قادر شده جهت نهادینهنمودن نظام
خودمدیریتی دموکراتیک اقدامی عملی انجام دهد.
جهت تحقق این مهم خلق کورد در غرب وطن متحمل
ت و سختیهای زیادی شدند .گروههای افراطی
مشق 
خیلی سعی کردند به دستآوردهای انقالب در غرب
وطن آسیب وارد سازند اما با مقاومت دوشادوش زنان
و مردان مبارز در این خطه نقشههایشان نقش بر آب
گردید .زنان به صورت مستقل به سازماندهی خود در
همهی عرصهها اعم از سیاسی ،دیپلماسی ،اجتماعی و
نظامی دست زدند .به مانند انقالبهای ذکر شده نبود که
از نیروی زنان جهت به ثمر رساندن انقالب استفاده شود
و بعد از آن نیز دوباره به زنان گفته شود جای شما کنج
آشپزخانه است و به خانههایتان برگردید .زیرا خشت این
بنا درست گذاشته شد .زنان کورد از گذشته تجارب
ارزندهای کسب کردهاند .زیرا باور دارند که تغییر
ذهنیت با تغییر قدرت موردیست کامال متفاوت .چنانکه
سازماندهی مستقل در همهی عرصهها موجب شد که هم
زنان به تواناییهای خود پی برده و جهت شکوفا نمودن
و آکتیو نمودن آنها تالش بیشتر انجام دهند و هم بر هر
کس اثبات شد که نقش زنان در پیشرفت ،توسعه ،ترقی،

ایجاد امنیت ،آرامش و آزادی در جامعه کلیدی میباشد.
در این شماره محور اصلی روایت تاریخی میباشد
که بیش از  30سال مبارزهی زنان در راستای تحقق
ایدهی «مشارکت اجتماعی زنان به صورتی برابر با در
نظر گرفتن تفاوتمندیهای متفاوت» در سطح اجتماع
صورت پذیرفته است .و اگر امروزه شاهد نهادینهشدن
چنین مدلی در غرب وطن بوده ،مدیون همان زحمات
و تالشهایی هستیم که جنبش آزادیخواهی زنان
کورد در کوردستان و خاورمیانه انجام دادهاند .زیرا هیچ
پدیدهای مستقل از تاریخ خویش به وقوع نمیپیوندد.
اگر امروزه زنان در غرب و شمال وطن قادر به مشارکت
در همهی امور میباشند و حتی نقشی پیشاهنگ را ایفا
میکنند ،بدلیل نتیجهایست که جنبش زنان کورد طی
مبارزهای مستمر حاصل کردهاند .برای همین در این
شماره بیشتر در این باره خواهید خواند .اینکه جنبش
آزادیخواهی زنان کورد در چه موقعیت و شرایطی
ظهور کرد و تاکنون چگونه مبارزهای در پیش گرفت،
از چه سختی و مشقتهایی گذشته و حاصل آن چه
دستاوردهایی میباشند؟ شاید وقتی این تاریخ خوانده
میشود بیشتر بتوان به ضعفهای انقالبات پیشین که
ادعای آزادی زنان را داشتند پی برد و در مورد حقیقیتر
بودن این انقالب نیز آگاهی بیشتری کسب کرد.

ایدئولوژیک
 PKKجنبشی راهگشا ،جهت اجتماعیشدن آزاد است
رهنمود رهبری
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 PKKجنبشی راهگشا ،جهت اجتماعیشدن آزاد است
آیا توان [وصول به] حقیقت را خواهد داشت؟ این،
با [ارتقاءی] سطح راستین آزادی ،آزادگی و ملیتا ِن
انقالب یود ِن همراهانمان امكانپذیر میباشد .اگر ما به
این نتایج دست یافته باشیم ،با انقالبی بودنمان ممكن
گردیده است .تکوین انقالبیمان ما را واداشته كه تا
این حد به این مسئله بیاندیشیم .با دیوارهای خانواده
و [غرایز] جنسی [چون موانعی] روبرو گشتیم ،بنابراین
چارهیابی رفتهرفته خود را [بر ما] تحمیل نمود .اگر
رهبر حزب هستی ،بایستی نیروی چارهیابی باشی ،به
گونهای دیگر نمیتوان از زیر بار این مسئله شانه خالی
کرد .با برخوردها و سخنان بیارزشی همچون «سختی
و دشواری را متحمل میشوم[ ،هنگامی كه] اتوریتهام
ق ّوت گرفت من هم خاندانی تشكیل داده و بالعکس
واقعیت رهبری عمل خواهم كرد» ،نمیتوان [از این]
وضعیت نجات یافت .این نیز ما را ضعیف و ناتوان
خواهد ساخت .گفتن «انكار خواهم كرد» نیز؛ انسان را
از روند ارتباط تنگاتنگ با زندگی انقالبی ،به مرحلهای
عقبتر پس خواهد راند .بدین سبب در وضعیتی هستیم
که باید به گونهای ژرف؛ چارهیابی ،نگرش و در صورت
امكان روند گامهای خویش را استوار و مجذوب
گردانیم .برخورد و رویكردمان بر این اساس میباشد.
در رابطه با این موضوع ،بایستی دارای چه مفهوم و
نگرشی باشیم؟
نخست؛ قطعا بایستی در برابر خانوادهگرایی
دارای موضعی [متفاوت] باشیم .باید از ویژگیهای
خانوادهگرایی؛ از خانواده بعنوان یک نهاد و
عواطف متكی برآن گذار نموده و دوستداشتنها
و تاثیرپذیریهایتان را محدود نمایید .حقوقی كه
در حیطهی حقوق خانواده محدود مانده را ترك و
طرد نموده و میبایست از مفاهیمی كه محدود به
ذهنیت خانوادهگرایی است ،دست بردارید .حسرتها
و عادتهایتان را رها كرده و فرار از خانواده را نیز به
مثابهی نجات و رهایی نبینید؛ گذار از خانواده و گریز
از آن ،از یكدیگر متمایزِند[ .میبایست] رویكردتان با
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این مسئله در چنین سطحی باشد .این را هم فراموش
نكنید كه این نهاد خود به تنهایی [عمل] ننموده[ ،بلكه]
نهاد ویژهای است كه دشمن بر آن اهتمام ورزیده،
فعال نموده و بكار میگیرد و دارای ریشهی تاریخیای
قوی میباشد .خود به خود به این وضعیت در نیامده
است؛ این نهاد تنها نهادیست كه در كوردستان سرپا
مانده ،اما رأساً نهادی مسئلهساز بوده و بزرگترین
مانع حقوقی در برابر پیشرفت جامعه ،ملت و بشریت
است .این مشكل فقط با مبارزشدنی سازمانیافته
برطرف میگردد ،نمیتوان به راهی جز این اندیشید.
نكتهی دوم؛ مرتبط با موضوع اول در خصوص
رابطهی زن و مرد ،باید از نوع رابطهای كه از محیط،
در نتیجه فرهنگ زندگی دولتی و خانوادهگرایی
آموختهاید نیز گذار كنید .بایستی به رابطهی میان
جنسها از این چارچوب [و از این دیدگاه] بنگرید.
ارزشی كه به رابطهی میان جنسها و جنسیت داده
میشود را ،نه با فرهنگ سینما و تلویزیون ،نه با تقدس
[دروغین] دولت و نه با موضعگیریهای اخالقی خانواده
نباید همسان بپندارید .بایستی تالش كنید كه در بنیان
روابط میان جنسها پیوند بین اسلوب با استعمار،
دولت ،اتوریتهی واپسگرا و فاشیسم را ببینید .به ویژه
خواهید دید كه برخورد کنونی با زن به فاشیسم ،فشار
و اتوریته خدمت نموده و شخص را منحرف و ازخود
بیگانه كرده است .بسیار واضح است که این [مهم] نه
تنها از سوی مرد بلكه باید از طرف هر دو [جنس (زن
و مرد)] مدنظر قرار گیرد .خواهید دید كه عرصهی
موجود مملو از پلیدیهای بسیار بوده [كه] انسان را
محافظهكار ،منفعل و از لحاظ فیزیكی و معنوی ناتوان
كرده است .كسانی كه همواره در پی مسائل جنسی
هستند ،از لحاظ مادی و معنوی ناتوان خواهند شد.
میبایست این را بدینگونه نگریسته و [در برابر آن]
موضعگیری نمائید .خواهید دید كه رفتار و برخوردهای
منطبق با دین و مؤمنیت نیز راهحل نبوده و انكار نیز
چارهساز نیست ،اینها در تضاد با قوانین زندگی بوده و
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در پیش میگیریم ،بیانگر این باشد كه؛ نوع رابطهی
میان دوجنس (مرد و زن) را در ارتباط با كدام مبادی
فلسفی ،اخالقی و اجتماعی میتوان تنظیم نمود .نسبت به
این مسائل دارای چه برخورد فلسفیای هستید؟ نگرش
مرد به زن و زن به مرد چگونه است؟ چگونه دیدگاهی
از مذكر و مؤنثبودن دارید؟ موضع اخالقیتان در
این مورد چگونه میباشد؟ مواضع اخالقیای نشات
گرفته از این موضوع ،برخوردهای اشخاص نسبت به
همدیگر یعنی برخوردهای نرم ،بسیار نامنعطف و تند،
و یا ریاكارانه در طبقهبندیای اخالقی جای میگیرند.
زن برای آنكه به دید یک مرد اخالقی جلوه نماید ،به
كارهای عجیبی متوسل میشود .همچنین مرد نیز دارای
بسیاری مواضع اخالقی مشابهی است[ .در گذشته]
این مواضع [و ایستارها] مورد انتقاد قرار گرفته است.
پس چه موضعی را میتوان اخالقی عنوان نمود؟
رویکردها[ی اخالقی] چگونه به وجود میآیند؟ این
ایستارها چه ارتباطی با آزادی و چارهیابی انقالبی
دارند؟ معیارهای دوستداشتن و احترام کدامند و به
چه میزانی با آزادی در پیوند هستند؟ پاسخ به تمامی
این سؤاالت ضروریست .ما نیز نه در آزادی بلكه در
وضعیت بردگی بسر میبریم ،در واقع در میان ما آزادی
فقط و فقط با مبارزه حاصل میشود .همچنان که تحت
بردگی نمیتوان به آزادی اندیشید؛ پس نمیتوان به
رابطهی آزاد نیز فكر كرد .این نیز یك واقعیت و دو
جانبه است .بایستی یک طرف دیگر [قضیه] را بدین
شکل ببینید :هر چند كه خود را آزاد پنداشته و [تصور
میکنیم که] بر مبنای ارادهی آزاد [با یکدیگر] ارتباط
برقرار میكنیم[ ،اما] این یك خطا و اشتباه است .و نه
تنها در این عرصه ،بلكه سهوی در تمامی عرصههای
زندگی است .شما آزاد نیستید ،از تکوین ملی دور گشته
و از اساسیترین خصوصیات اجتماعی بیبهرهاید .با این
وضعیتتان چگونه میتوانید بگویید كه «آزاد هستیم»؟
اساسا دموكراتهایی كه دولت آنان را تصفیه كرده،
اصطالحاً میگویند« :آزادیم» .دموكرات شدنشان بر
اساس [اِعمال] پاکسازی و آسمیالسیون از سوی دشمن
ایجاد شده و [اینگونه] خود را «آزاد» میپندارند .این
برخورد و رفتاری مخاطرهآمیز است ،هیچ ارتباطی با
آزادی نداشته و دماگوژی (عوامفریبی) میباشد .به
همان اندازه كه از میهن و واقعیت اجتماعی [خویش]
گسستهاند ،با دشمن روابطی خائنانه داشته و خائنان نیز
ارتباطی با آزادی ندارند .بنابراین رابطهی زن و مرد به
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ِ
انحطاط دیگری بگشایند.
میتوانند راه را بر انحراف و
نكتهی سوم؛ آیا جهت [شرکت در] این رابطه ،موفق
به اخذ برخوردی صحیح و طبیعی میشوم؟ آیا توان این
كار را دارم؟ چگونه میتوانم در رابطهای كه از قرنها
و بخصوص بعد از ایجاد نظام سلطه با این همه ازخود
بیگانگی روبرو شده و با انحراف و دروغ پیدرپی مزیّن
گردیده ،راهی صحیح را بیابم؟ ضروریست كه بر اساس
این [پرسش]ها از خود سوال نموده تا باور کنید كه حل
و فصل [این مسئله] آسان نخواهد بود .باور خواهید كرد
كه به اندازهی حل مشكلی فلسفی و یا سیاسی دشوار
میباشد .باید این را بدانید كه راهحل ساده و آسان وجود
ندارد .مسئلهی توافق دو نفر هم [در میان] نیست .این
مشكل در شرایط انقالب نیز بسی دشوار میگردد .اگر
بدین شیوه که «یكدیگر را پسندیده و به هم رسیدیم»
برخورد نمائیم ،راهی فالكتبار را برگزیدهایم .چنین
راهحل سطحی حداقل به اندازهی راهحلهای دیگر
امكان روبهرو شدن شما با نتایج خطرناك را دربر دارد.
مسئله ،دوستداشتن و همدردیای ساده و یا درك و
فهم متقابل نیست .علیالخصوص که مشكل به هیچ
وجه [محدود به] دو نفر نمیشود .به اندازهای كه مشكل
سیاسی عمیقی است ،همزمان خود به تنهایی مشكلی
نظامی نیز میباشد .شاید بعضیها بگویند كه «بسیار مبالغه
میكنی ،دو نفر به تفاهم رسیده[ ،به هم] عشق ورزیدهاند
و به وصال هم رسیدهاند» ،ولی زندگی در محیط ما
نشان میدهد كه موضوع اینطور نمیباشد .میدانیم
كه در خانوادههای تشكیل شده وضعیت چنین نیست.
دقیقا مشکلی عظیم و دیوآساست ،محتوای تجربیات
درون حزب نیز نشان میدهد كه این ،چنین نیست .زیرا
اگر دارای منشأیی ژرف بوده ،در تاریخ مدفون گشته
و در فریب و غفلتی دست و پاگیر فرو رفته ،نتیجهی
متفاوتی دربر نخواهد داشت .پس این بدان معناست كه
قربانی قرنها گشتهاید .بطوریکه چنین چیزهایی كه در
میان ما روی میدهند ،به طریقی قربانی نیات حسنهاند.
مورد چهارم؛ بایستی در مورد راهحلی واقعی كاوش و
جستجو نمایید .در این خصوص کسب دانش و آگاهی
حائز اهمیت میباشد ،باید در خصوص این موضوع به
دانش و آگاهی دست یابید .با توجه به روزگار كنونیمان،
ریشه و بنیان تاریخی موضوع را دریافته ،به وجود سه
رویکرد منفی كه در موضوع مذكور بیان كردیم ،پیبرده
و از هر لحاظ بر آن واقف و آگاه گردید .به طور كلی
پس از آگاهی و وقوف بر آن میبایست برخوردی كه
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سطح آزادی بستگی دارد .آزادی با گذار از
بردگی ممكن بوده و این نیز با مبارزه امكا ن مییابد.
بنابراین اگر در رابطه مرد ـ زن خواهان دستیابی به
آزادی هستیم ،ناگزیر به آزادسازی حیات هستیم.
بسیار واضح است كه اگر به این مسئله همچون
[وسیلهای جهت] نیرنگ و فریب یكدیگر ننگرید ،و
باور داشته باشید که بایستی مسئله را بشکل الزمهی
نگرش مبارز آزادیخواهی و آزادی مشترک ببینید،
آنگاه چنین خواهید گفت :كارهای بسیار زیادی وجود
دارند كه باید انجام دهیم ،مبارزهی آزادیخواهانهای در
جریان است كه باید در آن پیروز گردیم .وصال زن به
مرد و عكس آن نیز در این چارچوب بامعنا خواهد بود.
در غیر این صورت انحراف ،بازیچهبودن و دورویی
خواهد بود[ .با] گفتن [اینکه] «همدیگر را دیدیم و به
توافق رسیدیم» ،و انحطاط یکدیگر [از این طریق]،
نابخشودنی است .برخیها نیز دست همدیگر را گرفته و
فرار میكنند .در این نکته رابطهی مبارزه و آزادی ،دچار
خیانت میگردد .این [عمل] چه ارتباطی با ایجاد رابطهی
آزاد دارد؟ مگر كدامین مشكل [تحقق] آزادی را حل
كردهاید كه این را معمولی میبینید؟ نباید باور کرد
كه ،بدون انجام تالش و کوششی بسیار اصیل همچون
مبارزهی آزادیخواهانه ،با برقراری روابطی بیارزش
میتوان مطابق واقعیت [فلسفی]مان روابط معنادار میان
جنسها را در میان حزب گسترش داد .این نه تنها یك
پرنسیب بلكه همزمان بیانگر یك واقعیت میباشد ،زیرا
مطابق نگرش ما بایستی در رابطهی میان زن ـ مرد آزادی
حاكم گردد .اگر مبارزهی آزادیخواهانه را سامان
بدهیم یا ندهیم نیز ،این پرنسیب به كلی مصداق دارد.
اما برای ما پرنسیب صرف كافی نیست ،امروزه
واقعیت موجودی وجود دارد که آن هم بردگی است؛
بایستی متوجه این بردگی باشید .نمیتوانید بردگی
را نادیده بشمارید .برقراری رابطه با پناه بردن به مبدأ
کافی نمیباشد .اصوالً نكتهای كه بسیاری از رفقا در آن
دچار اشتباه میشوند ،همین است .به اصطالح میتوانند
بر اساس مبادی آزادی رابطه برقرار نمایند ،میگویند:
«من آزاد هستم» و رابطه را با اتكاء بر مبداء [و اصول]
شکل میدهند .این شکل رابطهی كسانی است كه در
غفلت به سر میبرند .آیا اصول و پرنسیب آزادی به
طور ملموس عملی میگردد یا خیر؟ موفق است یا نه؟
بسیاری اشخاص این وضعیت را در نظر نمیگیرند.
این [امر] در بنیان بسیاری از روابط منحرف نیز وجود
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دارد ،میپندارند كه بدون وجود مبارزهی آزادیخواهانه
میتوانند رابطهی آزاد ،عشق ،ازدواج ،دوستی و غیره را
تجربه نمایند .این خطاست ،آنهم خطائی بسیار جدّی.
حتی خطائیست كه بسیار آسان میتوان به دام آن افتاد.
وضعیتی به تمامی به دور از واقعیت میباشد؛ [این
رابطه] به دلیل دوری از واقعیت ،رابطهای سالم نیست.
پیوندهای عاطفی و عشقی به اصطالح آنقدر نیرومند
است كه هیچ جنگی نمیتواند آن را فرو بپاشاند!
هنگامی به كسانی كه چنین روابطی را تجربه میکنند
مینگریم؛ میبینیم که تیشه به ریشهی رابطه زدهاند .پس
دروغگو هستید[ ،مسائل را] بطور صحیح تحلیل ننموده
و بعدها هم هر یك به بال و مشکل مبدل میشوید.
چنین گفتیم :همچنانکه خانواده مانعی در برابر آزادی
است و بدون گذار از این مهم نمیتوانیم به آزادی دست
یابیم ،در درون حزب نیز در صورتی كه از نظام رابطهی
دونفره موجود گذار نشود ،نمیتوانیم در مبارزهی
آزادیخواهانه پیشبردی کسب نماییم .اگر از خانواده و
خانوادهگرایی گذار نماییم ،امکان پیشرفت در آزادی
اجتماعی و تکوین ملی را فراهم نمودهایم .به میزانی كه
از سطحینگری ،عدم ژرفا و ساختگیبودن موجود در
روابط دونفره موجود گذار نماییم ،هم انقالب گسترش
یافته و مبارزهی آزادیخواهانه تقویت میگردد و هم
به واسطهی این مبارزه معنای رابطهی میان جنسها
سادهتر شده ،به حالت طبیعی در میآید .و از هر نوع
دورویی ،دروغ ،الپوشانی و فریبكاری رهایی خواهد
یافت .بایستی این موضوع را به خوبی درك كرده
و اجرا نمود .یكی از وظایف مثبت ما نیز در این ماده
چهارم نهفته است .مبدأ آزادی مبدأیی نیكو و اساسی
است ،اما هر چیز با آن حل نمیشود .یعنی جبر و زور
بر رابطهی میان جنسها حاکم نیست .تحمیل رابطه با
زور و اجبار و یا به واسطهی پول« ،مغایر با [مفهوم] اصل
کلی آزادی ما میباشد .بدون گذار از وضعیت بردگی
موجود ،بدون دستیابی به سطح ملیتانی موفق ،و تا زمانی
که شخصاَ تاثیر آزادکنندگی مبارزه ساماندهی و تجربه
نشود ،نمیتوان به این مبدأ آزادی کارایی بخشید.
اگر وضعیت هم در مبداء و هم به طور عینی اینچنین
است ،نباید [طرز روابط] گذشته را تحمیل نمود .عاقبت
كسانی كه میگویند «من باز هم آنچه را كه خود میدانم
انجام میدهم ،حرص و امیال بسیار نیرومندند وعواطف
مبداءـ قانون نمیشناسند» ،معلوم است .اشخاص بسیاری
در نزد ما مرتکب این عمل میشوند؛ اینها نیز یا خیانت
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رویآوردن به برخی راهحلهای جعلی به اندازهای كه بر
خالف طبیعت مبارزاتیمان میباشد ،همزمان دشوار نیز
میباشد .عرصهی پراکتیک این [واقعیت] را نشان میدهد.
بردهها برای به دست آوردن حق تشكیل خانواده
صدها سال جنگیدند .به همان شكل شما نیز حداقل چند
سال بجنگید كه حق [برقراری] رابطهی آزاد را به دست
آورید .اغلب شما بر این هم واقف نیستید .دستیابی به
حق [برقراری] رابطهی آزاد آسان نیست .تحت اختیار
گرفتن برخی روابط [نوین] ایجاد گشته در حزب
خطرناك میباشد .برخوردهایی که خود را این چنین:
«هر چه باشد تاثیر گذارم ،هر چه بگویم انجام خواهند
داد ،به مبارزی بگویم بمیر ،میمیرد ،به زن بگویم مرا
پرستش کن ،خواهد كرد» ،ابراز و بیان میدارند ،رفتار
و برخوردهایی واپسگرا و بسیار خطرناك میباشند.
اقدام به چنین روابطی به این شكل در درون ،PKK
به معنی روی آوردن به خطرناکترین جسارت
بوده و این نیز شخص را محکوم مینماید .رابطهی
خطرناك دیر یا زود آن شخص را از بین خواهد برد.
نكتهی پنجم؛ اگر روابط با آزادی و آزادی نیز با
مبارزه پیوند بخورد ،در نتیجه دوستداشتن به وجود
میآید .این مبدأیی صحیح بوده و دوستداشتن صحیح
نیز به این مبادی بستگی دارد .اگر در چهار نكتهی
نخست نتیجهای صحیح حاصل گردد ،آنوقت در نكتهی
پنجم یعنی در موضوع دوستداشتن نیز میتوانیم به
نتیجهای [معقول] دست یابیم و خواهیم توانست با این
مسئله برخوردی صحیح داشته باشیم .اگر شما به صورت
همگام و متداخل در چهار مورد اول ،موفقیت كسب
ننموده باشید ،نمیتوانید به دوستداشتن [حقیقی]
دست یابید .دوستداشتن نتیجه و ثمره[ی روندی]
است ،همچون به بار نشستن درخت .بایستی نهال را
بزرگ کنید ،درخت برگ و گل داده و بعد میوه بدهد.
دوستداشتن این است[ .اما] اغلب دوستداشتنها
بیدرخت و گیاه است ،تنها به شكل ثمرهای است.
از آغاز به عواطف و دوستداشتنها[ی این چنینی]
شك میكردم .میگفتم كه چرا اینان چنین احساسات
دهشتناکی را میپسندند؟ [یکدیگر را] دوست میداشتند
اما بر كدامین بنیان؟ در شرایطی که میهن و خانهیشان
ویران گشته و آیندهای ندارند[ ،پس] چرا این همه
وابستگی به یکدیگر را ضروری میبینند؟ اینها را دیده و
[از آن] نفرت داشتم ،حتا بسیار مشمئز گشتم .اكنون درك
میشود كه حق با من بوده است .به نظر من دوستداشتن
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خواهند كرد و یا به خرابكارانی مبدل میشوند که قادر
به رهایی نیستند .به این شکل امکانپذیر نیست .كسانی
هستند كه در بسیاری از مکانها خود را تحمیل میكنند.
اینان فاقد آگاهی از مبادی ،آزادی و بنیانهای تاریخی
روابط آزاد هستند .از وضعیت ملموس هم بیخبرند.
گویا همدیگر را بسیار پسندیده و باید با همدیگر فرار
كنند!این ابتداییترین شکل دزدی و هوسبازی در رابطه
است .بدین دلیل اشخاصی هم هستند که از صفوفمان
فرار میكنند .برخیها هم ابزار پرواكاسیون شدند .حتی
انتقاداتی ناروا برحزب وارد آوردند .اینان دشمنان آزادی
هستند ،میتوان چنین تیپهایی (شخصیتهایی) را به عنوان
قاتالن روابط واال و شامخ ارزیابی نمود .آنان حزب را
نیز بسیار تخریب و تضعیف نموده و به [دشمن] پیشکش
كردند ،به خاطر هوس و احساسات به بنیادیترین
ارزشها خیانت كرده و در جهت شكست و سرنگونی
جبهههای بسیاری عمل نمودند .اینها زمانی درون حزب
و عضو حزب بودند ،اما بدان جهت كه به مبداء آزادی
و مشخصهی آن توجه نكردند به این وضعیت دچار
گشتند؛ در آغاز جاسوس نبوده ،بر مبنای هوسها و
احساساتی که تاب نمیآورند ،رفتار كردند .نتیجهی آن
هم وضعیتی خطرناكتر از خیانت بود .نمونههای بسیاری
از این موارد در این عرصه بوقوع پیوست .بنابراین
[باید درد و الم] این جراحت را به خوبی درك نماییم.
میبایست دریابیم همانگونه كه بردهها به راحتی قادر
به تشكیل خانواده نیستند ،كسانی همچون ما كه در
بردگی چندالیه بسر میبرند نیز به آسانی قادر به برقراری
رابطهی آزاد نخواهند بود .باید بخوبی درک گردد که
شما در مدارس و نهادهای فرهنگی چگونه عاشق شدن
را یاد گرفتهاید .شاید هم در [ ُرمان]های كالسیك
دنیا خوانده باشید ،آزمونهای بسیاری را پیش روی
خود دارید .اگر [مراد از] این چیزهایی که در PKK
صورت میپذیرند ،آزادی باشد و اگر مسئلهی هر نوع
از نو بهپاخاستن و مبارزه در انقالب کوردستان باشد،
پس شما باید به این مبداء پایبند و به خوبی بر اجرای
آن واقف باشید .حال آنچه که بدان روابط [در ُرمان]
های كالسیك میگویید چیست؟ روابطی كه تحت فشار
نظام در درون چارچوب کاپیتالیسم ،و نهادهای فرهنگی
تحت مدیریت بورژوازی نظام ـ فشار ایدئولوژیك ،که
آن را قوانین و قواعد فئودالی مینامیم ـ اشاعه مییابند،
کدام است و در میان ما چگونه بازتاب یافتند؟ تحت
تاثیر این مسائل بودن ،و بر این اساس حرکت کردن و
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صحیح با به جای آوردن چهار مورد مذکور به وجود
میآید .در دوستداشتن نمیتوان به دنبال عیوب و بدی
بود ،محبّت قابل انتقاد نیست ،به شرطی که به چهار اصل
اساسی [فوق الذکر] پیوند بخورد .در غیر اینصورت
نفرین شده و تهوعآور است .دوستداشتن مسئلهای
خنثی نیست .استعمار و فاشیسم مخصوصاً میخواهند كه
آن را بدینگونه (خنثی) تحمیل كنند .فاشیسم میگفت:
«در برابر هم دارای شفقت بوده و همدیگر را دوست
بدارید» و بیش از همه این كلمات را به كار گرفت.
گرگ و گوسفند را كنار هم آورد و گفت كه «همدیگر
ِ
نهایت زشتی و زیبایی را كنار
را دوست داشته باشید».
هم آورده و گفتند «دوست بدارید ».فاشیست و انقالبی
را كنار هم آورده و گفتند «باهم به تفاهم برسید» .بر آن
واقفیم كه در این مورد نظام [حاكم] تا چه اندازه خواهان
انجام محاالت است .اكنون نیز میگویند كه میتوانند
ُكرد و ترك را به اصطالح با دوست داشتن به هم پیوند
دهند .با خطاب نمودن عواطف میخواهند برپایهی
انقطاع از واقعیات ،از وضعیت موجود رهایی یابند.
چنین مفهوم دوستداشتن ،مفهوم دوستداشتن
فاشیستی و استعماری میباشد .مفهوم و منش
دوستداشتن اکثریت شما که سالهاست بر آن اصرار
میورزید ،همین است .این دوستداشتن و مهرورزی از
جوهرهی تاریخی محروم است .از نظام فشار ،استعمار ،از
هرنوع پلیدی و معضالت خانوادگی غافل بوده و همچنین
با رنج بیگانه است .باور نمیكنم دوستداشتنی كه تا این
اندازه بر بنیانی غیر واقعی رشد كرده ،معنادار باشد .نهایتاً
ارزش این دوستداشتن به اندازهی ارزش دوستداشتن
و محبتی است كه در فاحشهخانهها امکان دست یافتن
بدان را داشته باشید .ارزش این روابط به اندازهی ارزش
رابطهی میان دو جنس است که در بازارها و متروپلهای
اروپا اشاعه دادهاند .شاید آنقدر هم ارزش نداشته باشد.
دوستداشتنی كه مقامات فاشیسم ترك آن را تحمیل
مینمایند[ ،حتی] تا این اندازه هم ارزش ندارد .در
واقع زندگی نشان میدهد که چنین نیست .موضع و
ایستارهایی [چون] ترس ،فشار ،استعمار ،پلیدی ،عدم
محبّت و مواضع جانیمآبانه ،جامعه را از پای انداخته
است .در اصل بیش از هرچیز تحت نام دوستداشتن،
ِ
[حقیقت] دوستداشتن را کشته و از میان برداشتهاند،
اما باز هم بیشتر از همه اینها دم از دوستداشتن میزنند.
موردصحیح ،مفهوم دوستداشتنی است كه ما
خواهان پیشبرد و توسعهی آن میباشیم .باید بر مفهوم
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محبّت و دوستداشتنی كه مبنایی حقیقی دارد ،اصرار
ورزیم .اما ناگزیریم كه واقعبین باشیم .بدون موفقیت در
این موارد نمیتوانید در دوستداشتن به موفقیت برسید،
نمیتوانید دوست بدارید و دوست داشته شوید .با بیان؛
«دوست داشتم ،دلم خواست ،چشمانم دید ،به هم نگاه
كرده و به تفاهم رسیدیم» ،دوستداشتن [واقعی ایجاد]
نمیشود .چرا؟ زیرا از خطرات بزرگ و آنچه كه این
دوستداشتن در پی خواهد داشت ،غافلید .با این رابطه
دو روزه به خائن مبدل شده و برای نجات آن به دشمن
پناه میبرید .پس این مفهوم دوستداشتن مفهومی
صحیح نیست ،خصوصاَ بطور قطع مسئلهی [احساسات]
قلبی هم نمیباشد .این ،مسئلهی یك جنگ است.
چرا بردهها صدها سال فكر تشكیل خانواده را به
ذهن خود راه ندادند؟ چرا زن و مر ِد برده ،غالم و كنیز و
زن و مر ِد كارگر به آسانی مسئلهی [عواطف] قلب[ی و
احساسات] به فكرشان خطور نمیكند؟ آنها نمیتوانند به
راحتی روابط قلبی (احساسی) را گسترش دهند .زندگی
برای آنان موردی بسیار متفاوت است ،این مسئله دالیلی
دارد .وگرنه مورد دیگری [که ذکر شد] به یك وضعیت
منحرف مشروعیت میبخشد .به سوی قربانی شدن
تاكتیك فاشیسم ،ـ فریب خلقها توسط فاشیسم ،استعمار
و امپریالیسم و ادارهی راحت جوامع ـ كشانیده خواهد
شد .آنگاه میبایست موضعی اخالقی اخذ نمایید .موضع
اخالقی در موضوع دوستداشتن ،اسیر نشدن در دام
رابطهی بیارزش احساس و قلب میباشد .در اینجا باید
بسیار قاطع بوده و با خود در حال انجام جنگ و مبارزهای
صحیح باشید .به اندازهی مبارزهای كه با دشمن انجام
میدهید ،باید در برابر طرز رابطهای كه تحمیل مینماید
نیز بجنگید و در برابر شیوههای جاسوسی ابژكتیو و
سوبژكتیو دشمن كه بر این مبنا انجام میشوند نیز مبارزه
کنید .با مبارزه و جنگیدن نیز اساس و بنیان واقعهای
كه آن را دوستداشتن مینامند ،گذارده میشود.
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  سیری در تاریخ آزادی زنان کورد در جنبش پ ک ک
کاری از مرکز مطالعات و تحقیقات YJRK

شناخت و درک تاریخ مترادف است با شناخت و
درک خویشتن .خودآگاهی نیز به معنای درک واقعی
تاریخ میباشد .از این نقطه نظر درک این واقعیت برای
زنان از اهمیت شایانی برخوردار میباشد .زیرا شاهدیم
که قدرتطلبان و جاهطلبان سعی در محروم نمودن ملت
زن ،از این شناخت و معنا نمودهاند .سعی کردهاند که ملت
زن را فاقد تاریخ بگذارند .به هر ترفندی متوسل شدهاند
تا حافظهی تاریخی جوامع را از وقایع ،رویداد ،پدیده
و رخدادهای حقیقی پاک سازند و به جای آن مملو از
موارد خودساخته کنند .بدون شک فقدان وجدان و اخالق
جمعی موجب باژگون جلوهدادن بسیاری از حقایق و
وقایع در طول تاریخ شده است .چنانکه رهبر آپو نیز نقل
میکنند «:تاریخ توسط حاکمان به رشتهی تحریر درآمده
است» .بنابراین نمیتوان توقعی از چنین ذهنیتی داشت
که با استفاده از کوچکترین فرصت سعی کرده زنان را
از صحنهی تاریخ حذف کند .تاریخ زنان بطور گسترده
نانوشته مانده و تاریخ آزادی زن نیز در حال نوشتن است.
جالب است که تاکنون کسی جسارت مطرح نمودن
این تاریخ نانوشته را ننموده به جز رهبر آپو .با مطرح
نمودن چنین نظری بر آن شد در همهی امور زندگانی
بشر زنان بایستی حضوری برابر با رعایت تفاوتمندیهای
خودشان داشته باشند .با پروژه و تزهایی که تقدیم جنبش
آزادیخواهی زنان کوردستان نمود ،موجب شد زنان
در همهی عرصهها اعم از سیاسی ،دیپلماسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و ...حضور چشمگیری داشته
باشند .در باور رهبر آپو واقعیتی غیر قابل انکار موج میزند
آن هم کسب اعتماد به نفس زنان به تواناییهای خویش
و شناخت و کشف استعدادهای سرکوب شده در طی
سالیان دراز میباشد .برای به تحریر درآوردن تاریخی
نانوشته خودسازی بر مبنای پرنسیبهای آزادی امری
ی میباشد .زیرا نوشتن تاریخ آزادی به افراد آزاد نیاز
الزام 
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دارد .تاریخ زنان نیز مستثنا از این قاعده نمیباشد .چنانکه
نمیتوان زندگی اشتباهآمیز را صحیح زیست .در PKK
زنان در تالشند که از زیر آوارههایی که ذهنیت مردساالر
حاکم بر جای گذاشته ارزشهای ویران شده را دوباره
زنده کنند و بر مبنای پرنسیبهای اخالقی ،زندگیای
توأمان با رهایی و آزادی را احیا نمایند .واقعیت این است
که در حزب پ ک ک با پیشاهنگی زنان کورد تاریخ
آزادی زنان به رشتهی تحریر در میآید .و این نقطهی
عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانهی زنان جهان
محسوب میشود .شاید بارها برای ما چنین سوالی پیش
آمده که تفاوت جنبش آزادیخواهی زنان کورد با سایر
جنبشهای موجود و قبلی در جهان چیست؟ در مبارزات
ملی زنان کورد دارای چه نقشی بودهاند؟ قابل ذکر است
که جنبش آزادیخواهی زنان کورد با استفاده از تجارب
و اندوختههای جنبشهای قبل از خویش توانسته است تا
به امروز گامهای مؤثری در راستای احیا و نهادینه نمودن
زندگی آزاد بردارد .تالش و مبارزه در راه آزادی «ملت
زنان» همسو با مبارزات رهاییبخش ملی انجام گرفته است.
در سدهی  18کمکم جنبشهای زنان و نهادهای
وابسته به آن تأسیس شده و روند روبه رشدی نیز به خود
میگیرند .اما پراکندگی و نبود اتحادی منسجم بین این
اتحادیه ،نهاد ،سازمانها و ...انحالل و انزوای آنها را
گریزناپذیر میکند .همچنین کمتجربهگی و عدم انتخاب
راهکارهای صحیح و بهجای مبارزه موجب اتالف وقت
و انرژی بینهایت میگردد .در قرن  19سطح ذکر شده
با از سر گذراندن برخی از تغییرات و کسب تجارب
بیشتر وارد مرحلهی تازهتری میگردد .بدون شک
طلب حق تحصیل ،حق رأی و انتخاب شدن از جمله
حقوق طبیعی زنان محسوب شده و پرداختن به آن نیز
حائز اهمیت شایانی میباشد .ولی این مبارزه نتوانست از
گسترهی جغرافیایی برخی از کشورها گذر کند و جهت
احقاق حقوق همهی زنان در جهان تالش الزم صورت
دهد .بیشک زحمات و رنجهایی که زنان در این سالها
متحمل شدهاند غیر قابل انکارند اما محدود نمودن و
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یا تقلیل دادن چنین مسئلهی عمیقی نمیتوانست
دستاورد قابل تصوری نیز حاصل نماید .زنانی که
جسورانه راه مبارزه علیه ذهنیت خشن و انکارگر
مردساالر را برمیگزیدند بیهیچ تردیدی مورد غضب
قدرتطلبان قرار گرفته و با مجازات بسیار سنگینی مواجه
شدهاند .چنانکه مبارزه در آن سالها به مراتب سختر از
این سالها به نظر میرسد .فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن
 ۱۹پدید میآید .زمانی که مردم به طور وسیع این امر را
پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور ،سرکوب
میشوند .شایان ذکر است که عدم همعقیده بودن
فمینیستها موجب چالشهای اساسی در سیر و
روند پیشرفت و گسترش مبارزات آزادیخواهی
زنان شده است .همچنین تقلیل دادن مسائل
اساسی به سطحی زیرین موجب عدم چارهیابی
مسائل گشته است .پرداختن به مباحثی صوری
و پافشاری بر طرحهایی غیراساسی به جای حل
مسائل به تعمیق آن دامن زده و میزند .پراکندگی
بیش از حد عقیده ،باور و ایدههای مبارزاتی این
گرایشات سبب اصلی عدم اتحاد و همبستگی
آنها شده و به جای در نظر گرفتن تفاوتمندیها،
موجب بازتر شدن شکاف بین آنها گشته است.
جنبش آزادیخواهی زنان کورد با در نظر
گرفتن تفاوتمندیهای بحث شده با کسب
تجارب از اشتباهات مبارزاتی از طریق مبارزه و
همچنین با وفاداری کامل به ارزش و دستاوردهای
این جنبشها هم به صیانت از آنها پرداخته و هم
در راستای بسط و گسترش سازمان تالش الزم
را انجام داده و میدهد .این جنبش به هیچ وجه
انتقاد نمودن را به حساب انکار حقایق ننهاده و
عمده دالیل پیشرفت سازمان و مبارزه را نیز در
رعایت این اصل میانگارند .نقش روشنگرانهی
جنبشهای فمینیستی در جامعهی زنان غیر قابل
انکار است .اینکه زنان جسارت حقطلبی را
کسب کرده و در راستای احقاق حقوق خود
تالش میکنند و سعی دارند در همهی عرصهها
حضوری چشمگیر داشته باشند نیز به دلیل ایفای
این نقش میباشد .کمی و کاستیهای زیادی در
سیاق مبارزه به چشم میخورد ولی این حقیقت
نیز قابل مشاهده است که جنبش فمینیستی در
بیشتر جوامع موجب ارتقاء آگاهی جنسیتی هم شده است.
در مقابل ذهنیت خشونتزای حاکم بدیلهای گرانبهایی
تقدیم کرده و علیرغم همهی کمی و کاستیها نیز توانسته

پژوهشی

است در بیشتر جوامع و به ویژه بین زنان جای معینی باز کند.
حتی بستر بحث و گفتوگوهای زیادی بر سر مسئلهی
زنان مهیا کرده است .فقط دلیل اساسی عدم موفقیت در
مبارزه فقدان ایدئولوژی آزادی و رهایی زنان و فلسفهی
زندگی آزاد میباشد .از چشماندازی ایدئولوژیک و
فلسفیک بر مبنای رهایی کامل و بیشرط فاصلههای زیاد
دارند .این موضوع نیز موجب تحلیل رفتن این جنبشها
در سیستم حاکم گشته و میگردد .بنابراین بعد از مدتی
حقیقتا مسئلهی به همان موردی شباهت پیدا میکنند
که قبال با آن مخالفت انجام میدادند.
بردگی و
در واقع چنین نظری بیشتر به دل
قدرت چنان
مسائل اساسی و میآید که بایستی به اندازهی هدف،
در هم تنیدهای روشهای رسیدن به آن نیز عاری
از اشکال باشند .به مسئلهی رهایی
هستند که با
تغییر فرمهای و آزادی زنان با دیدی تنگنظرانه
قدرتی_دولتی برخورد میکنند .گویی مسئلهی
و چند مدل
آزادی تنها مسئلهی زنان است و مردان
کوچک
از این بابت هیچ مشکلی ندارند .در
و
اجتماعی
حالی که این مسئلهای اجتماعیست و
یا تغییراتی
همهی قشرهای اجتماع را در برگرفته
قابل
سطحی
است .رهایی از این وضع نیز زمانی
حل نمیباشند .امکانپذیر میگردد که مردان نیز به
سکان قدرت
اندازهی زنان به ارتقاء مبارزهی رهایی
دست
چه در
و آزادی دست بزنند و مسئله را تنها
طبقهی بورژوا
به یک قشر خاص محدود نسازند .تا
باشد و چه در
زمانی که ذهنیت مردساالر که مردان
دست طبقهی
کارگر بهبودی حامل و تقویتکنندهی آن هستند
تغییر نکند آزادی و رهایی جامعه
و یا آزادی
نیز غیر ممکن خواهد بود .بنابراین
را موجب
مسئلهی آزادی و رهایی تنها مسئله
نمیشود .زیرا
سرشت قدرت زنان نیست زیرا مردان نیز از آسیب و
آنتی آزادی و تخریباتی که ذهنیت مردساالر عامل
دموکراسیست .آن است در امان نبودهاند .نمیتوان
با دیدی چنین محدود و تنگنظرانه
بردگی هم از
به حل مسئله یاری رساند .تاکید
قدرت نهادینه
شده سرچشمه
میورزیم به میزانی که این مسئله به
میگیرد.
زنان مرتبط است به همان اندازه مردان
را نیز در بر میگیرد .در بستر چنین
نظامی هیچ انسانی نمیتواند ادعای
آزاد بودن بکند .آنهایی که چنین ادعاهایی دارند نیز بیش
از هر کسی در چرخهای بیرحم نظام ذوب میشوند.
اگر رهایی کامل از نظام و تمام اشکال ذهنیتی آن انجام
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بنابراین چپگرایان سوسیالیست و حزبهای دموکرات
هم نتوانستند خود را از افتادن در دامهای ذهنیت موجود
مصون دارند .نتوانستند از بینش مردساالر حاکم رهایی
یابند .چراکه این پدیده را ریشهیابی نکرده ،بلکه برای گذار
از آن به ارزیابی ،تفسیر و پژوهش به مواردی سطحیتر
پرداختند .علل را آنگونه که الزامی بود بررسی ننمودند
و نتایج به بار آمده نیز نتوانست از چند تغییر صوری فراتر
رود .حتی در برخی از کشورها در ارتباط با مسائل زنان
عقبگردهای بسیار بدتری نیز انجام گرفتند .وضع زنان
از قبل از وقوع انقالبات و مبارزات آزادیخواهی بدتر هم
شد .کشور روسیه نمونهی بارز این ادعاست .بیبندوباری،
فحشا ،بیکاری ،فقر ،پوچی و ...سراسر کشور را در بر
گرفت .آمار زنانی که برای گذران زندگی خود به فحشا
و ...تن میدادند اوج گرفت .حس سرخوردگی و شکست
تا مُخ وجود انسانها نفوذ کرد .ذهنیت مردساالر حاکم
تحت لوای فکر و نظریهای مختلفـکه آن روزها شایع
بودندـ خود را سازماندهی کرده و در سطح جوامع تعمیم
داد .زنانی که در این حزبها جای گرفتهاند نیز قادر نشدند
با تکیه بر گذاری رادیکال ،خویش را از ورطهی شکست
و در افتادن به تکرار دور باطل رها سازند .همچنین عدم
تحلیل و واشکافی پدیدهی قدرتـدولت یکی از موارد
اساسی بود که اندیشههای سوسیالیستی را به سوی زوال
و افول سوق داد .زیرا استثماری که بر زنان روا میگشته
و میگردد نه تنها بُعد اقتصادی آن موضوع بحث است
بلکه از هر لحاظ این مورد مصداق دارد .اگر طبقهی
کارگرـزحمتکش هم به قدرت میرسید تغییری در
محتوای موضوع ایجاد نمیکرد .حقیقتا مسئلهی بردگی و
قدرت چنان مسائل اساسی و در هم تنیدهای هستند که با
تغییر فرمهای قدرتیـدولتی و چند مدل کوچک اجتماعی
و یا تغییراتی سطحی قابل حل نمیباشند .سکان قدرت
چه در دست طبقهی بورژوا باشد و چه در دست طبقهی
کارگر بهبودی و یا آزادی را موجب نمیشود .زیرا سرشت
قدرت آنتی آزادی و دموکراسیست .بردگی نیز از قدرت
نهادینه شده سرچشمه میگیرد .چیزی که غیر قابل انکار
میباشد این واقعیت است که نه انقالبهای بورژوازی و
تـمارکسیستی
نه انقالبهای متکی بر گرایشات سوسیالیس 
توانستند در وضعیت و موقعیت زنان تحولی بنیادین
ایجاد کنند .زیرا همهی آنها فاقد شناخت و درکی
ت مردساالر بودند .عدم شناخت این
کافی از ذهنی 
پدیده نیز واکاوی و بررسی و نقد الزم را موجب نشد.
در خاورمیانه شرایط و موقعیتی که زنان
در آن به سر میبردند و بخشی نیز به مبارزه
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نگیرد ،دم زدن از آزادگی و آزادبودن نیز ادعایی عبث
میباشد .بایستی مردان نیز در مبارزهی رهایی شرکت
جسته و به آنالیز ابعاد مختلف پدیدهی بردگی بپردازند.
قابل ذکر است که مردان نیز به اندازهی زنان در قبال
رهایی و آزادی جامعه مسئولند .و اگر در این مبارزه
این بخش از جامعه منفعل عمل کند رسیدن به اهداف
اساسی را دچار اشکاالت بسیار خواهد کرد .پدیدهی
حاکمیت ،قدرت و بردگی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
هیچ ربطی بین جاهطلبی و قدرتطلبی با آزادیخواهی و
مساواتطلبی وجود ندارد .چنانکه برخی بر این باورند
به میزانی که زنان به قدرت دست یابند به همان میزان
نیز به آزادی و رهایی نزدیک شدهاند .این دو پدیدهی
متضاد را در یک کفه قرار دادن اشتباهی بزرگ است
که برخی از مبارزین زن در دامش گرفتارند .حاکمیت،
آزادی نیست و قدرت هم قادر نیست راه رسیدن به آن
را هموار کند .تنها کاری که قدرت میکند بیارادگی،
وابستگی و در نهایت بردگی را تعمیق میبخشد .بخش
دیگر انتقادهای ما متوجه افراد و یا نهادهایی است که به
صورتی شایسته و الزم جهت حل مسائل اجتماعی کاری
از پیش نبرده و حتی از آنالیز و تفسیری صحیح و معقول
راجب به این مسائل سرباز زدهاند .در حقیقت جنبشهای
فمینیستی نتوانستند مبارزهی آزادیخواهی خود را در
همهی ابعاد گسترش دهند .نتوانستند این مبارزه را در بستر
جامعه بسط دهند و به مبارزهای اجتماعی مبدل سازند.
نتوانستند از حقوق همهی افرادی که تحت سلطه هستند
و مورد استثماری نظاممند قرار میگیرند دفاع کنند.
در جنبشهای سوسیالیستـمارکسیست نیز چنین نوع
نگا ه تنگنظرانهای که از بینشی محدود نشأت میگیرد،
به چشم میآید .چنانکه این نگرش در طی سالها جامعهی
زنان را متحمل خسارت بسیاری نموده است .آنها نیز
نتوانستند به بینشی گسترده در ارتباط با مسئلهی زنان دست
یابند .مسئلهی رهایی را به زنان کارگر تقلیل دادند و این
گونه موجب شکافی بزرگ بین زنان شدند .گویی زنان
بورژوا و ...رها و آزاداند و نیازی به مبارزه در راستای
تحقق این مهم ندارند .بدون شک هر چه رفت شکاف بین
زنان بیشتر شد و نظام حاکم نیز چون همیشه از این عدم
اتحاد و همبستگی استفاده کرد .چراکه همهی زنان اعم از
بورژوا ،خرده بورژوا ،روستایی ،کارگر و ...تحت سلطهی
نظام و ذهنیت حاکم بودند ،به صورتی متداوم و از همه
لحاظ به بند کشیده و استثمار میشدند .طبقهبندی نمودن
زنان در اجتماع موجب گسترش و تعمیق جنسیتگرایی
شده و راه بسط و پیشروی آن را هموار کرده است.
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میپرداختند به مراتب وخیمتر بوده است .در مراحلی کس نه از خود صدای اعتراضی بلند میکرد و نه راه
که پشت سر نهادیم سازمان و جنبشهای بسیاری شکل مقابلهای میگزید .زیرا تحریفاتی که در اسالم حقیقی
گرفتند .اما هیچ کدام از این جنبش ،اتحادیه و سازمانهای اتفاق افتاده بودند راه بر نرمال و یا طبیعی جلوه دادن چنین
شکل گرفته هم قادر نشدند از ضمیمهشدن به چرخهی رفتار و کردارهایی هموار میکرد .قوانینی که از ذهنیت
قدرت رهایی یابند .یعنی نتوانستند خویش
بیمار مردساالر نشأت گرفته بودند نیز بر آن
را از گرفتار شدن در دامهای قدرتدولتی
صح ه گذاشته و مشروع میساخت .بدین
ظهور حزب
کارگران  
مصون دارند .در ایران ،ترکیه و کشورهای
یـاخالقی
گونه بود که کمکم واقعیات فرهنگ 
عربی نیز این جنبشها شکل گرفته با ادعا
کوردستان انقالب اسالم رنگ باخته و جای خود را به خشونت
محسوب
زنان
و اصرار بینهایت جهت تحقق احقاق
نهادینه شده و ناهنجاریهای تحمیل شده داد.
میگردد .با
حقوق زنان پا به عرصهی فعالیت گذاشتند.
بر زندگی زنان سایهای از شک و تردید و
این ظهور در  
اما نتوانستند تأثیرگذار باشند .برعکس
کوردستان سطح عدم اعتماد به نفس ،استعداد و تواناییهایش
تحت تأثیر قرار گرفته و در طی زمانی نه
روشنگری خلق نشست .بطوری که برای زن ممنوع بود در
چندان دور تضعیف گشته و بیشترشان از
کورد نیز ارتقاء  صورت نبود یک مرد در کنارش (حتی اگر
مییابد .برای
صحنهی فعالیت و مبارزه خارج میگردند.
این مرد بچه هم میبود) به خارج از خانه پا
جسارت
که
زن
اما قابل توجه است که در بخش کثیری از
بگذارد .هنگامی که پدیدهای به نام ناموس
نداشت حتی
زنان حس بیداری و روشنگری نسبت به
در ذهنها شکل گرفت و به جسم زن تقلیل
یک بار هم بدون
حقوق پایمال شدهشان را ایجاد میسازد.
داده شد ،بسیاری از ارزشهای جامعه اهمیت
اجازهی مرد از
اما از پرسپکتیو(رهنمود) ایدئولوژیکی
خانه خارج شده؛ خود را از دست دادند .دیدگاه ملکیتگرانه
جهت سازماندهی نمودن زنان و همچنین
نسبت به زن اوج میگیرد و به مثابهی مال و
باید  24ساعت
بسط و ارتقاء مبارزه برخوردار نمیباشند.
اموالی غیرقابل چشمپوشی به وی نگریسته
به خدمت مرد
بیشک فقر ایدئولوژیکی موجب
پرداخته و از حق میشود .در اعتقاد و باورهای خلق این
هم
اعتراضی
هیچ
تحلیل رفتن آنها به مرور زمان شد.
جوامع نیز تغییرات زیادی ایجاد شدند .البته
نباشد؛
برخوردار
این وضعیت در کوردستان نیز به همین
همهی تغییراتی که در این راستا صورت
گونه بود .ورود اسالم به این سرزمین موجب
مطیع بوده و از گرفتند موجب تعمیق هر چه بیشتر جهالت
اوامر وی سرپیچی
هرچه بیشتر تضعیف موقعیت و جایگاه زنان
در سطح جوامع گردیدند .بنابراین نمیتوان
نکند؛ مرحلهی
کورد در سطح جامعه شد .اسالم دولتی
تازهای آغازیدن با دیدی مثبت به هر تغییری هم نگریست.
شده که در خدمت قدرتطلبان قرار گرفته
همراه با تنزل جایگاه زن در سطح جامعهی
گرفته است.
بود در کوردستان نیز به تعمیق بردگی
کوردستان ،به ارزشهای مشترک و باورهای
تحمیل شده پرداخت .بر این باوریم که
دیرینهی این جامعه نیز آسیبهای جدی
ارزشهای اجتماعیـاخالقی اسالم در بین
وارد میگردد .هنگامی که زن در بین چهار
جوامع کوردستان دارای جایگاه خاصی هستند .ا سال م دیوار خانه محبوس و به تمامی وابسته به مرد میگردد،
فرهنگی برای حقوق زنان احترام و اهمیت بسیاری قائل مرد هم سعی میکند به نمایندگی از ذهنیتی که روزانه
بوده است .ولی با تحریفاتی که در اسالم حقیقی ایجاد استعمار و استثمار را ترویج میدهد ،به نقش خود
کردند هر چه بیشتر به ذهنیت مردساالر حاکم که از بپردازد .نقشی که در خانه وی را مبدل به یک ارباب و
قدرت سرچشمه میگیرد ،دامن زدند .پیامدهای تراژیک در بیرون مبدل به بردهای مطیع میسازد .بدینترتیب دو
این تحریف را به وضوح در کوردستان شاهد بودیم و رنگی(دو رویی) و تزلزل شخصیتی ایجاد شده در مرد
متأسفانه این وضعیت در موقعیت اجتماعی زنان تأثیر آشکارتر میگردد .جای تأسف است که بیشتر انسانها
بسزایی داشت .این موقعیت به درجهای تنزل یافته بود که از روشهای نظام که جهت بیگانه ساختن فرد از واقعیات
حتی پسر هم به بدرفتاری ،بیاحترامی و حتی در برخی اجتماعی بکار گرفته میشوند بیخبرند .روشهایی که
جاها اعمال خشونت فیزیکی علیه مادرش میپرداخت روز به روز به این بیگانگی دامن زدند خسارت بسیاری
و جای تأسف بود که این فرهنگ رفته رفته در جوامع را متوجه جامعهی کوردستان ساختند .و نقش مردان
کوردی جا میافتاد .در مقابل چنین عملکردهایی هیچ کورد در افزایش این خسارت به مراتب بیشتر است.
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ظهور پ.ک.ک ،آغازی بود بر بیداری
اجتماعی و پایانی بر استعمار و استثمار دولتی

رهایی زن را باور کرده باشد ،جهت تحقق بخشیدن به ایده
و خواستههایش از هیچ تالشی فروگذار نمیکند .میتوان
گفت :رهبری تقریبا در همهی مراحل حساس زندگی
خود موضع سرسختانهای در قبال وضعیت تحمیل شده
بر زن و جامعه اتخاذ کرده است .در مرحلهی کودکی
نیز این موضوع بدین منوال است .شاید در آن موقعیت
سنی ،رهبری از چنان آگاهی مبارزاتی و آزادیخواهانه
برخوردار نبودهاند ،ولی این بدان معناست که جستجوی
آزادی و برگزیدن زندگیای با معنا ،با مالکهای مشخص
از همان اوان کودکی شکل میگیرد .نمیتواند معیارهایی
که توسط ذهنیت مردساالر و جنسیتگرا بر جامعه تحمیل
میگردند را بپذیرد .زیرا بر این باورند که «آزادی از همان
اوان کودکی آغاز میگردد» .و این نوع نگاه در آینده تأثیری
ژرف بر تقویت روحیه مبارزاتی زنان کوردستانی گذاشت.
بی تردید مشارکت زنان در صفوف مبارزات آزادیخواهی
کوردستان در وهلهی نخست با موانع زیادی مواجه گردید.
نوع نگاه واپسگرای حاکم در جامعه به راحتی حضور زنان
را در صفوف مبارزه نمیپذیرفت .از این رو در سالهای
نخست زنان برای گذار از این موانع و مشکالت راهی
سخت و دشوار را طی میکردند .زیرا در بستر جامعه چنین
نگرشی حاکم بود که زنان از توان و نیروی مبارزه برخوردار
نمیباشند .زیرا با دیدی ضعیف و ناتوان به زنان نگریسته
میشد .اما مشارکت زنان در پ.ک.ک نقطهی پایان و خط
بطالنی بود بر همهی این باور و عقاید و نظرها .گذار از بینشی
که زن را ملک ،مال ،ناموس و شرف مرد تلقی مینمود ،به
راحتی صورت نگرفت .چنانکه در تحقق این مهم مبارزهای
بیامان و انرژی بسیار صرف شد .بیشک ایجاد تغییر و
تحول با تحمل درد و رنج بسیار توأم بود .این در حالی
بود که زنان نیز از چنان آگاهی جنسیتی برخوردار نبودند.
زنانی که به صفوف پ.ک.ک میپیوستند نیز یا دارای
حس مهیندوستی قوی و یا بر عقیدهی چپـسوسیالسیت
بودند .زنان کورد از نیروی احساسی بسیار قوی نسبت به
ن مادریشان برخوردارند .پایبندی به خاک
خاک و سرزمی 
و میهن یکی از مبدأهای بنیادین ایدئولوژی رهایی زنان
کورد میباشد .شاید فاقد آگاهی جنسیتی بودند ولی
پایبندی آنها به خاک و آزادی منسجم و انکارناپذیر بود.

پ.ک.ک ،برای زنان خاورمیانهای و بهویژه زنان
کوردستانی بیانگر یک انقالب عظیم اجتماعیـذهنیتیست.
در واقع برای همهی زنان در جهان پیامآور آزادی و برابری
میباشد .از این حیث ،ظهور حزب کارگران کوردستان
انقالب زنان محسوب میگردد .با این ظهور در کوردستان
سطح روشنگری خلق کورد نیز ارتقاء مییابد .برای زن که
جسارت نداشت حتی یک بار هم بدون اجازهی مرد از
خانه خارج شده؛ باید  24ساعت به خدمت مرد پرداخته و
از حق هیچ اعتراضی هم برخوردار نباشد؛ مطیع بوده و از
اوامر وی سرپیچی نکند؛ مرحلهی تازهای آغازیدن گرفته
است .مرحلهای که موجب شد زن هم جسارت و هم اعتماد
به نفس خویش را بازیابد ،همراه با همجنسانش صدای
آزادیخواهیش را بلند کرده و روز به روز با پیوستن به
موج عظیم مبارزان راه آزادی دستاوردهای بینظیری کسب
کند .بدون شک موردی که پ.ک.ک را ساخت ،حقیقت
رهبر آپو بود .تفاوتمندی و آزاداندیشی رهبر آپو بود که
نگذاشت پ.ک.ک به سرنوشت انقالب و خیزشهای
قبل از خویش دچار شود .در افکار ،ذهن و روح رهبر آپو
کنکاش ،کاوش ،جستجو و شناخت «زن آزاد» برمیگردد
به زمان کودکی و نوجوانی .بنابراین موردی نبود که با
پ.ک.ک شروع و یا به وجود آمد .از نظر رهبری زن مشارکت مستقیم زنان به صفوف مبارزهی
زیبا یعنی زن باهوش .زنی که بطور مداوم در پی آزادی آزادیخواهی خلق کورد
و رهایی از نظام موجود و هرگونه اشکال آلوده به قدرت
بوده و هیچ مرز و محدودهای قادر به متوقف نمودن وی
نخستین زنی که در سال 1974به صفوف مبارزهی
در این راستا نمیگردد .زیرا زنی که آزادی و ایدئولوژی آزادیخواهی کوردستان پیوست ،فاطمه بود .بعد از آن،
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در این بحبوبه جامعهای از هم گسسته بر جای مانده
است که سعی میکند با تکیه بر خانواده(این نهاد نیز به
سوی فروپاشی میرود) خود را سر پا نگه دارد .لیکن
بازتاب عملکردهای خشونتزای نظام در چهرهی خانواده
بیشتر جلوهگر میگردد .چنانکه اگر کسی به رهایی در
چارچوب آن بیندیشد به ورطهی نابودی سوق مییابد و
به جز تسلیمیت راه دیگری برایش باقی نمیماند .مردی
که خاک ،شرف ،حق و حقوق ،ارزشهای اجتماعی و
تاریخیاش در معرض نابودی قرار گرفتهاند و روز به روز
سایهی استعمار و استثمار بر سرزمیناش سنگینی میکند ،به
جز تحکمنمودن بر زن چیز دیگری نمییابد .نفرت ،انتقام
و همهی انزجار خود را بر علیه زنان بهکار میگیرد .زیرا
توانش یارای مقابله با قدرتگرایان و استعمارگران را ندارد.
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هم رفیق سارا(سکینه جانسز که در  9ژانویه 2013
به طور وحشیانهای در پاریس به قتل رسید) ،سکینه
کوچگری ترکان درین ،بسه آنوش ،سلطان یاووز،
رحیمه قهرمان ،خانم یاورکایا ،سکینه قرمزی توپراک،
سایمه آشکن ،سحر و خیلی از زنان دیگری بودند که با
مشارکت در مبارزهی آزادیخواهی خلق کورد گامهای
راسخی جهت نیل به آرمانهای آزادی و دموکراسی
برداشته و در هموار نمودن بستر مبارزهای همهجانبه نقش
حائز اهمیتی ایفا نمودهاند .تا سال  1980پیوستن زنان به
صفوف پ.ک.ک افزایش چشمگیری پیدا کرد .تقریبا
در بسیاری از مناطق کوهستانی شمال و جنوب کوردستان
زنان حضور داشته و دوشادوش همرزمان مرد جنگ
چریکی را بسط و گسترش میدادند .بیتردید در این راه
زنان متحمل سختی و دشواریهای زیادی میشدند .از
یک طرف مبارزه در مقابل دشمن ،عادت کردن به شرایط
کوهستان و جنگ چریکی و از دیگر سو نیز ارتقاء دادن به
مبارزهی رهایی بر علی ه ذهنیت جنسیتگرایی که هم زنان
و هم مردان را تحت تأثیر قرار داده بود ،انجام میگرفت.
در سال  1980چند تن از رفقای زن شهید میشوند
که نخستینشان شهید ت ُرکان درین میباشد .یک سال
بعد بسه آنوش و در سال  1985هم خانم یاور کایا به
شهادت میرسند .این شهادتها تأثیرات بسزایی بر روحیه
میهندوستی خلق کورد بر جای میگذارند .در زمان بسیار
کوتاهی شمار زنانی که به صفوف مبارزه میپیوندند
افزایش مییابد .رهبر آپو هم در جواب هر شهادتی سعی
میکند سازماندهی زنان را گسترش داده و سطح آگاهی
رفقای زن را ارتقاء دهد .مواردی چون نهاد خانواده و
پدیدهی ازدواج مورد بحث و بررسی قرار میگیرند .این
وضعیت هم در سطح جامعهی کوردستان و هم در بین
کادرهای پ.ک.ک تغییرات بنیادینی را ایجاد میکند .با
دیدی منتقدانه به روابط زن و مرد و همهی اعضای خانواده
و جامعه و به یکدیگر نگریسته و جهت گذار از روابط
واپسگرایی که زن را مبدل به ضعیفه و برده میکند ،اهتمام
الزم به خرج میدهد .روابط آزاد چگونه شکل میگیرند؛
مستلزم است که معیار و مالکهای این روابط بر کدام
اصل و پرنسیبهای اخالقی و اجتماعی بنیان نهاده شوند؛
از جمله مواردی بودهاند که در این کالسهای آموزشی
به آن پرداخته میشده است .از سال  1985به بعد شمار
زنان در صفوف مبارزهی آزادیخواهی خلق کورد بیشتر
میشود .بهویژه شهرهای چون ماردین ،بوتان و غرب
کوردستان بیشترین آمار مشارکتکنندهها را به خود
اختصاص میدهند .در کنگره سومین پ.ک.ک()1986
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سازمان ویژهی زنان وابسته به ( ERNKارتش رهایی
ملی کوردستان) تأسیس شد .در سال  1987هم
(YJWKاتحادیه زنان میهندوست کوردستان) تأسیس
میگردد .در این سالها به صورتی متداول دسته دسته زنان
جوان از روستا گرفته تا شهر و کالن شهرهای کوردستان
و ترکیه و حتی اروپا به صفوف مبارزه ملحق میشوند.
از سویی دیگر زنان کوردستانی در زندانهای ترکیه
مقاومتی بینظیر را به نمایش میگذارند .موج عظیمی
از دستگیری و زندانی نمودن رفقایی که با کودتای
 12سپتامبر  1980آغاز شده بود تا چند سال بعد هم
ادامه پیدا کرد .روحیه مقاوم ،فداکار و ایثارگری که
در زندانهای ترکیه لرزه بر اندام دشمنان کوردستان
میانداخت در نتیجهی مبارزه و فعالیتهای پ.ک.ک
شکل گرفته بود .این روحیهی سرکش و عصیانگری بود
که با مقاومت و ازخودگذشتگی خویش علیه هر گونه
تهاجم و سیاست امحا و انکاری که دولتمردان ترکیه
همواره بر خلق کورد تحمیل مینمودهاند ،مقاومت نموده
و در نتیجه توانست دستاوردهای عظیمی کسب کند.
باز هم این زنان بودند که در قیام و سرهلدانهای شمال
کوردستان پیشاهنگی کرده و مُهر خود را بر نتایج بهبار
آمده میزدند .بنفش آگال( )Bınefş Agalیکی از
زنان قهرمانی بود که با جسارت و حفظ روحیهی مبارزه
در شهر جزیره ،بوتان و ماردین(واقع در شمال کوردستان)
با حضور در میادین این شهرها و سازماندهی خلق جهت
شرکت در قیامهای عظیم سالهای متمادی ،نقشی حائز
اهمیتی ایفا کرد .چنان که خلق کورد در شمال کوردستان
وی را اسطورهی مقاومت و جسارت میخواندند .رفیق
بنفش در آن سالهای سخت مبارزه با داشتن حداقل امکان
و فرصت الزم جهت سازماندهی خلق ،در این راستا با
ادعا و مُ ِّصر بود .به مرور زمان این قیامها شهرهای دیگر
کوردستان را نیز در برگرفته و شکلی کوردستانی به خود
میگیرد .روح مبارزه و مقاومت چنان به خروش میآید که
هیچ دژخیمی یارای مقابله و سرکوب آن را پیدا نمیکند.
در سالهای  1990تا  95سیل عظیمی از زنان جوان از
سراسر کوردستان به حزب پیوستند .چنین مشارکتیهایی
تقریبا در سالهای پیشرو کم تکرار شدند .سمپاتی و شور
مبارزاتی که موجب شده بود زنان کورد راه مبارزه را
برگزینند بیانگر واقعیت تاریخی بود که ردپای آن در سراسر
کوردستان مشاهده میشد .خلق و بهویژه زنان کورد به این
نتیجه رسیده بودند که تنها راه رسیدن به آزادی و برابری
مبارزه است و بس .ساختار بستهی اجتماعی که روزانه زنان
را محکوم به تحمل سخترین و دشوارترین شرایط میکرد،
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بنابراین الزامی بود که از چنین فکر و عملی گذار صورت
پذیرد .تفاوت ارتش زنان که در جنبش آزادیخواهی
زنان کورد جای میگرفت نیز در این مورد بود .زنان این
بار نه برای خوشخدمتی به دولت و اشکال وابسته به آن
بلکه برای رهایی و آزادی همهی زنان و خلقهای تحت
ستم مسلح میشدند .تأسیس ارتش این بار نه برای این بود
که بر کسی خشونت اعمال کنند بلکه برای از بین بردن
خشونت و ظلمی که روزانه هزاران زن را به کام مرگ
میکشاند ،صورت گرفت .همچنین نه برای تاراج و غصب
مال و اموال خلقها بلکه برای تضمین و برقراری امنیت هر
چه بیشتر بود .تأسیس چنین ارتشی توانست در زمان بسیار
کوتاهی فضای رعب و وحشتی که در نتیجهی عملکردهای
دولتمردان ترکیه به وجود آمده بود را بیتاثیر کند.
در این مرحله زنان موفق شدند با تأسیس ارتش،
به اعتماد به نفس کامل از درک و شناخت استعداد و
نیروی ذاتی خویش و ارتقاء سطح آگاهی جنسیتیشان
دست یابند .کمکم سازماندهی ویژهی زنان بسط و
گسترش پیدا میکرد و هر کادر زن نیز قادر میشد با
تکیه بر این دستاوردها به طلب و خواستههای اجتماعی
خویش جامهی عمل بپوشاند .در این عرصه زنان بسیاری
با ازخودگذشتگیهای فراوان توانستند سطح مبارزهی
مسلحانه را ارتقاء دهند .حضور این زنان در عرصهی
نظامی توانست یک بار برای همیشه آن بینشی که زن
را نصف مرد ،ضعیفه و ...میپنداشت را از میان بردارد.

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

شکافته شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میگرفت .با
ظهور پ.ک.ک زنان نه تنها جسارت بیرون رفتن از چهار
دیوار خانه را یافتند ،بلکه در هر فرصتی صدای حقطلبی و
آزادیخواهی خویش را بلند کرده و با حضور در صفوف
مبارزاتی میرفتند تا تقدیر از پیشتعیین شده را تغییر دهند.
یکی از مراحل حیاتی و سرنوشتسازی که جنبش
آزادیخواهی زنان کوردستان در آن بسر میبردند نیز
هنگامی بود که رهبر آپو در مورد تأسیس شاخهی نظامی
این جنبش به تبادل نظر و بحث و گفتگو با کادرهای زن
پرداخت .تقریبا تا رسیدن سال  1993کمکم بستر برای اعالن
آن هم فراهم میشد .در این راستا فعالیتهای زیادی انجام
گرفتند و رهبر آپو با آماده نمودن تحلیالت و ارزیابیهای
بسیار جهت آموزش کادرهای زن استارت آغاز مرحلهای
جدید را زدند .تأسیس ارتش زنان (یعنی تأسیس یک
ارتش در دل یک ارتش دیگر) مورد بسیار تازهای بود که
هم در منطقه و هم در کل جهان کمنظیر مینمود .رهبر
آپو همیشه بر این ادعا بوده و میگفتند« :که بایستی
از دید مرسوم و واپسگرایی که تنها حضور مردان را در
ارتش برمیتابد و اجازه نمیدهند زنان برای خود ارتشی
مستقل داشته باشند ،گذار صورت گیرد .شاید در بسیاری
از ارتشهای دنیا زنان حضور دارند ولی زنان از ارتشی
ش دولتها نیز
مستقل و ویژه برخوردار نمیباشند .در ارت 
به زنان میآموزند که به جای صیانت از منافع «ملت زن» به
محافظت از منافع قدرتطلبان و اقتدارپرستان بسنده کنند».
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فرماندهان زن در این مرحله نقشی پیشاهنگ را ایفا
میکردند .بطوری که محبوبیت و سطح پیشرفت حزب
کارگران کوردستان با مشارکت زنان در این حزب
سنجیده میشد .در سال  ،1992حملهای که از سوی
نیروهای قدرتگرا و امپریالست جهانی سازماندهی
شده بود و توسط نیروهای (PDKحزب دموکراتیک
کوردستان) عملی گردید تقریبا بیشتر مناطق حفاظتی
میدیا(واقع در جنوب کوردستان) را در برگرفت .در این
جنگ و درگیری کادرهای پ.ک.ک مبارزهای قهرمانانه
از خود نشان دادند .رفقای زن نیز در این جنگ شرکت
کردند و بدیلهای باارزشی نیز جهت نیل به آزادی و صلح
دادند .در این جنگ که تسلیمیت و خیانت بر کادرهای
حزب کارگران کوردستان تحمیل میشد ،قهرمانانی
چون بریتان(گلناز کاراتاش) با مقاومت و ادعایی بزرگ
توانست ذهنیت و افکار خیانتپرورانهی مزدوران کوردی
که به تسلمیت و خیانتنمودن عادت داده شده بودند،
را در هم شکند .یکی از اهداف اساسی این جنگ از
بین بردن اراده و امیدهای خلق کورد و در هم شکستن
خیالهای آزادیخواهانهی کادرهای حزب بود .اتفاقاتی
که در این سال افتادند یکی پس از دیگری سرشار از
تجارب و آزمونهای باارزشی برای جنبش آزادیخواهی
زنان کورد بود .زیرا پس از این جنگ ،تقریبا اواخر
 1993بود که ارتش زنان به صورت رسمی اعالن گردید.
تصمیمات خطیر رهبر آپو در قبال شهیدان ــ که از عالقه و
پایبندی ایشان به ارزشهای معنوی خلق نشأت میگیرد،ــ
در هر یک از مراحل حساس موجب شده تا حزب
گسترش پیدا کرده و از همه لحاظ به پیشرفت چشمگیری
دست یابد .بدون شک پافشاری رهبر آپو در مورد اعالن
ارتش زنان بعد از شهادت رفیق گلناز کارتاش(بریتان)
به یک تصمیم قطعی مبدل و بالفاصله هم عملی گردید.
یکی دیگر از قهرمانانی که مُهر خود را بر تاریخ
آزادیخواهی زده و نقش مهمی در این راستا ایفا کرده
رفیق زکیه آلکان میباشد .ایشان در زندان مبارزهای
رادیکال و بیامان در مقابل ذهنیت ملیتگراـپانترکیسم
حاکم انجام میدهند .رفیق زکیه سال  1990در زندان
با آتش زدن به جان خود محکمترین موضع را علیه
سیاستهای انکارگر رژیم حاکم اتخاذ میکنند .ایستار
مبارز ،مقاوم و پیکارجوی شهیدان ،راه انقالبی عظیمی
را در کوردستان هموار ساخت .سال  1992نیز رفیق
رهشان دمیرل با آتش وجود و روشنی فکر و اندیشهاش
نوید آزاد زیستن را به کودکان فردای این دیار داد .چنین
عملیاتهایی روشنیبخش مبارزهی رهایی زنان کورد
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بودند .زیرا کسانی که دست به عملیاتهای بدینگونه
میزدند از جسارت و نیروی عظیمی برخوردار بودند.
عالقه و پایبندیشان به آرمانهای خلق کورد چنان
نیرومند بود که خطمشی مقاومتیشان به مانیفست راه
رهایی خلق و زنان کورد و جهان مبدل گشت .چنین
کسانی توانستند قلههای رفیع شهادت را فتح کرده و در
آسمانهای بیکران معنویت و انسانیت نام و نشانشان
بسان ستارهی زیبا خوش بدرخشد .عملیاتهای جسورانه
و شجاعانهی رفقا موجب میشد که عالقهی خلق و زنان
کورد نسبت به حزب کارگران کوردستان رفتهرفته بیشتر
گردد .زیرا خلق کورد باور میکرد که این مبارزان با
جان و دل فداکاری کرده و منافع ملی را بر منافع شخصی
ترجیح میدهند و به حساب و کتاب فردی نمیپردازند .از
گفتههای خود عدول نکرده و به منافع خلق پشت نمیکنند.
فکر و عملشان یکیست .به قول خود وفا کرده و هرگز
سنگر مبارزه را خالی نمیگذارند .کسی که نظریهای
میداد بایستی موارد اجرایی آن را نیز در نظر میگرفت و
بدون اینکه در انتظار باشد تا فرد دیگری نظراتش را اجرا
کند ،خودش وارد میدان عمل میشد .هر کس به اندازهی
درک خویش میبایست مواجبات عملی نمودن آن را نیز
فراهم میساخت .اگر غیر از این میبود حزب مذکور نیز
به همان سرنوشتی دچار میشد که حزبهای چپگرا
و ...دچار شدند .نبایستی شکافی بین تئوری و عمل وجود
داشته باشد و یا با در نظر گرفتن یکی ،دیگری را نفی کرد.
همهی کسانی که در این راه شهید شدند ،از درکی واال و
شناخت کافی در قبال جامعه و نظرات و تئوریهای حزب
برخوردار بودهاند .زیرا اینانند که پایبندی خود را به باور،
اعتقاد و ایدههای خلق و جامعهیشان اثبات نمودهاند.
هرگز صرفا به درک و شناخت موضوع بسنده نمیکردند،
به نظرشان برای عملی نمودن ایدئولوژیای تنها شناختی
تئوریک کافی نمیباشد .زیرا محک و سنجش شناخت
کافی به میزان اجرایی و عملی نمودن آن ربط دارد .برای
همین شهدا کسانی هستند که به موقع نیازهای مرحله را
درک کرده و جهت به هدف رساندن این کاروان از هیچ
گونه تالش و کوششی امتناع نورزیدند .برای همین در
پ.ک.ک شهدا دارای منزلت و جایگاه خاصی هستند.
اعالن ارتش و جای گرفتن همهی کادرهای زن در آن و
تأسیس یگانهای ویژهی زنان و برعهده گرفتن فرماندهی
یگانهای ویژه و مشترک توسط کادرهای زن ،موجب
تغییر نوع نگاهی که هم در کوردستان و هم در منطقهی
خاورمیانه رواج داشت و زن را موجودی ناتوان و ضعیف
میپنداشت ،شد .بیشک کسب چنین دستآوردهایی بسیار
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کادرهای زن که در عرصههای مختلف فعالیت میکنند
در ارتباط مستقیم بوده و در همه حال ،پاسخگوی نیازهای
آنان باشد )YAJK( .از نظر ایدئولوژیکی و سازمانی از
هویت ویژهای برخوردار است .رهبری برای ()YAJK
مبنا قرار دادن مبدأهای مهیندوستی؛ کسب ارادهی مبارزه،
سازماندهی و دست یافتن به ویژگیهای یک جنگجوی
مبارز را برای هر کادر زن امری حیاتی دانستند .شایان ذکر
است که سالهای 97ــ  1995برای جنبش زنان مبارز کورد
از اهمیت بسیاری برخوردار میباشند .زیرا دستاوردهایی
که در این سالها کسب شدند ،اهمیت و الزامی بودن جنبش
و یا سازمانی ویژه و مستقل به زنان را بهتر نمایان کرد.
 30ژوئیه 1996
بود که رفیق زینب
کنا جی ( ز یال ن )
با عملیاتی که در
دل دشمن انجام
داد این واقعیت را
بیش از هر زمان
دیگری به اثبات
رساند که زنان
کورد ،بینهایت
به گام برداشتن و
ادامه دادن در مسیر
آزادی و رهایی
مصمماند .عملیات
رفیق زیالن از دو
جنبه مورد ارزیابی
قرار گرفت یکی،
هشدار بزرگی بود برای نیروهایی که در صدد دسیسه و
توطئهچینی بودند تا به رهبری آسیب برسانند و از سوی
دیگر پاسخ محکمی بود برای زنانی که به تمامی تسلیم شده
و از مبارزه گریزان بودند .این عملیات زمانی انجام گرفت
که دشمنان خلق کورد با قرار دادن ماشین بمبگذاری
شده در نزدیکی محل اقامت رهبری در دمشق که خواهان
سوءقصد به جان رهبری بودند و خوشبختانه خنثی شد.
بعد از این عملیات ،رهبر آپو لقب الههگی را الیق شهید
زیالن دانسته و میگفتند «:زیالن یکی از کسانیست که به
حقیقت رهبری پی برده بود» .بعد از شهادت ایشان بسیاری
از خانوادههای کوردستانی نام زیالن را بر دخترانشان
نهادند .زنان مبارز کورد نیز با مبنا قرار دادن خطمشی
شهید زیالن مبارزه را گسترش و ارتقاء بخشیدند .زیرا
شهید زیالن بر مسئلهی تحت ستم بودن خلق و زنان کورد

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

آسان هم نبودند .بدیل و جانفشانیهای زیادی در این
راه داده و انجام گرفتند .سرانجام این دستاوردها موجب
تقویت روحیه آزادیخواهی شده و زمزمههای درک نیاز
«زندگی آزاد» از سراسر کوردستان به گوش میرسید .یکی
از این دستاوردها نیز میراثی بود که اتحادیهی آزاد زنان
کوردستان( )YAJKبا الهام گرفتن از آن تأسیس شد.
ارتش زنان توانست به تشکیل ساختار اساسی()YAJK
کمک کند .بیتردید همهی مراحلی که زنان مبارز از آن
گذشتهاند ،از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار بودهاند.
زیرا عدم آگاهی ما از تاریخ یک پدیده (چه کوتاه مدت
و چه بلند) ،سخن گفتن از آیندهی آن را نیز با مشکل
مواجه میسازد .هر
چیزی رگ و ریشهای
دارد .اگر بستری
که ( )YJWKو
( )TAJKمهیا ساخته
بودند ،نمیبود ،در
آینده ساختن ارتش
رهایی بخش زنان هم
کاری سخت میبود.
در ماه مارس ،1995
( )YAJKاتحادیهی
آزاد زنان کوردستان
کنگرهی
نخستین
خود را بست.
تقریبا شمار شرکت
کنندگان بیش از 350
تخمین زده شده است.
زنان در این کنگره برای بار نخست مجلس تشکیل داده
و اعضای این مجلس را انتخاب میکنند .میتوان گفت:
تأسیس مجلس زنان کورد در آن کنگره نقطهی عطفی
در مبارزات آزادیخواهی و دموکراسیطلبی میباشد.
رهبر آپو نیز برای هر چه موفقتر برگزار شدن این کنگره
تالش بسیاری انجام دادند .این گام باارزش هم برای زنان
شرکت کننده و هم برای سایر زنان کورد ،هیجانانگیز و
شورآفرین بود .در این کنگره تقریبا  17کس بعنوان اعضای
مدیریتی مجلس انتخاب میگردند .کنگرهی مزبور برای
( )YAJKنیز امکان «از نو سازماندهی» را فراهم ساخت.
در این کنگره نظر بر کسب استقالل کامل مطرح شده و
به گفتگو بر چگونه عملی نمودن آن پرداخته شد .چنانکه
َم َقر ویژه و مستقل خود را تأسیس کنند .این ایده در زمان
بسیار کوتاهی عملی گشتَ .م َقر سعی میکند با همهی
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و نیاز رهایی و آزادی آنان خوب واقف بود .در نامهای
که قبل انجام عملیات نوشتهاند ،چنین آمده « :هنگامی
که انسان با توجه به حقیقت کوردستان به مسالهی زن
مینگرد ،میبیند که زن در کوردستان هم بخاطر اینکه
زن است و هم بخاطر اینکه فرد سرزمینی اشغال شده است،
بیشتر تحت ستم بوده و این امر مساله را پیچیدهتر میکند.
قبل از اینکه مبارزهی آزادیخواهی ملی شروع شود ،فرد
کورد نمیتوانست بحثی از هویت و ارادهی آزاد زن به
میان آورد .چنین بحثی غیر ممکن بود .زن هیچ ارزشی
نداشت .وضعیت زن کورد آنچنان وخیم و اسفبار بود
که روز به روز حادتر و الینحلتر مینمود .بنابراین گذار
از این وضعیت مستلزم مبارزهای عظیم و همهجانبه بود».
سال  1997یکی از آن سالهایی بود که بیش از هر سالی
«تئوری گسست» مورد بحث قرار گرفت .بر مبنای این
تئوری اولین گامی که در راستای جدایی برداشته میشد،
به تمامی رهاشدن و مستقل شدن از فکر جنسیتگرای
مردساالر بود .بدینگونه بود که بایستی زنان مبارز و
همهی زنانی که به آزادی ایمان دارند و در راه تحقق آن
همهی تالش خود را انجام میدهند ،از فکر ،نظر ،بیان و
هر گونه اشکال آغشته به ذهنیت مردساالر حاکم رهایی
یابند .چنانکه به هیچ وجه اجازه ندهند تا ذهنیت موجود
در بین زنان و جامعه به تداوم خویش بپردازد .رهایی از
این ذهنیت که همواره زن را به مثابه بردهای مطیع ،بیاراده
و وابسته قلمداد میکند ،از نان و آب هم واجبتر است.
زن از هرگونه استقاللی چه فکری و چه عملی بیبهره بود.
منظور رهبری با مطرح نمودن تئوری گسست این بود :زن
با قدم اولی که در این مسیر برمیدارد ،راه برداشتن گامهای
آتی در راستای تغییری بنیادین را هموار میسازد .زیرا اگر
راهکارهای مبارزه رهایی آغشته به ذهنیتی قدرتگرا و
جنسیتگرا باشند ،توقع رهایی و آزادی نیز توهمی بیش
نخواهد بود .تفاوت فرد مبارز با فرد قدرتگرا در این
واقعیت نهان است .زیرا اگر روش و مِتُد که زائدهی ذهن
توست عاری از حرص قدرتطلبی ،جاهطلبی و ...نباشد
فرق بین فردی که ادعای مبارزه در راه آزادی و رهایی را
دارد ،با فرد و یا نهادی که در صدد است جامعه و انسانها
را به بردگی بکشاند ،از بین میرود .زیرا هم بردگی و
هم قدرتگرایی ،جنسیتگرایی و ...مواردی هستند که
از یک منبع تغذیه میشوند .فردی که به بردگی تن ندهد
محال است کسی قادر به وادار کردن آن باشد .چونان که
در طول تاریخ شاهد بودهایم ،جوامع و افرادی که تن به این
خفت ندادهاند با چه سختی ،دشواری و حتی خطر استحاله
و نابودی فرهنگیـفیزیکی مواجه شدهاند .در ارتباط با
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ملت زن نیز این مورد مصداق دارد .زن قشریست که
بیش از هر قشر دیگری در جامعه مورد استثمار و استعمار
قرار گرفته است ،اما به هیچ وجه از ته و اعماق دل و فکر
خود به این وضعیت خشنود و راضی نبوده است .انرژی
و توانش تخلیه شده و به هدر رفته است اما هرگز نسبت
به آزادی و رهایی امیدش را از دست نداده است .همان
گونه که رهبر آپو نیز میگویند «:زن با درک کوچکترین
روزنهی امید و کسب کوچکترین فرصتی همیشه به سوی
آزادی شتافته است» .چنانکه همواره برای کسب و تحقق
این مهم در تالش بوده و هست .زنان مبارز کورد بر این
باورند که هر چقدر تغییر ایجاد کنند ،همان قدر به آزادی
و رهایی نزدیک میشوند .بدون تردید تئوری گسست به
معنای گسست فیزیکی مطرح نشد .بیش از آن به گسست
و رهایی فکری ،نظری و عملی معطوف بود .زنان و
مردانی که قادر نباشند از تاثیرات ذهنیت جنسیتگرا و
مردساالر رهایی یابند نمیتوانند ادعای آزادی و انقالبی
بودن کرده و برای برساختن جامعهای دموکراتیک و
آزاد موفق باشند .در واقع عملیاتی که زیالن و زیالنها
در طول مبارزه انجام دادهاند بیانگر موضع انقالبیشان
بود علیه ذهنیت موجود .زیرا عملیات یک نتیجه و نقطهی
آخر است .ولی چیزی که موجب میشود آن عملیات
به سرانجام برسد ،شخصیتیست تماما از خودگذشته.
مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفتن تئوری
گسست هر چه بیشتر موجب افزایش آگاهی جنسیتی در
بین زنان کورد شد .این بستر آماده برای اعالن ایدئولوژی
رهایی زنان که از بدو تولد حزب کارگران کوردستان
رهبر آپو بر روی آن کار کرده و بارها در مجالس،
سخنرانیهای متعدد ،برنامههای تلویزیونی ،نوشته و کتاب،
آکادمی و ...از آن سخن گفته بود ،مناسب مینمود .در
این مراحل جنبش زنان کورد از بسیاری لحاظ به کسب
دستاوردهایی نائل شده بود .همزمان شهادت و بدیلهای
زیادی نیز در این راه داده شده بودند .در مناطق داخلی
کشور مانند ایالت آمد ،درسیم ،بوتان ،گارزان و ارزروم
رفقای زیادی به شهادت رسیده بودند .رفیق مریم عضو
مرکزی اتحادیهی آزاد زنان کوردستان (،)YAJK
رفیق زالل ،غربت علی ارسوز ،شهید دلزار آمد ،شیالن
مازگرت ،سوزدار و ...شهیدان قهرمان این مرحله از تاریخ
بودند که برای تحقق خیالهای کودکان فردای کوردستان
از فدا کردن جان خود نیز تردیدی به دل راه ندادند .بدون
شک هر فرد انقالبیای زمانی میتوانست از آزادگی و
عشق به وطن سخن به میان آورد که قادر باشد پایبندی و
وفاداری خود را به شهیدان اثبات کند .چنانکه رهبر آپو
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برای اثبات پایبندی و عالقهی خود به این شهیدان بستر و جامعه بیتفاوت بوده ،بایستی مبارزهای همهجانبه انجام
را فراهم میساخت تا اتحادیه را به حزب مبدل سازد .پذیرد .یکی از وظایف اساسی زنان مبارز نیز تغییر نوع
بهعنوان مثال همیشه پاسخ خون شهیدان را با برداشتن گامی نگاه زنان و مردانی میباشد که ذهنیت جنسیتگرا تا عمق
ارزندهتر در راستای رسیدن به آزادی و دموکراسی میداد .وجودشان رخنه کرده و روزانه با استفاده از نیروی آنها نظام
سال  1998دومین کنفرانس زنان خاورمیانه تشکیل خود را سرپا نگه میدارد .زیرا زنی که ادعای انقالبی بودن
شد .رهبری برای کنفرانس بیانیهای آماده کرده و
میکند بایستی دارای چنین ویژگیهایی
با
حاکم
نظام
تقدیم نشست نمودند .رهبر آپو به اصرار تأکید
باشد؛ «شخصیتی که به صورتی متداول
های
ش
رو
به
توسل
میکردند که نبایستی هیچ زنی فاقد ایدئولوژی
خودسازی کرده و روزانه بر آگاهی
مختص به خویش
باشد .اگر زنان بدون ایدئولوژی باشند قادر
خویش میافزاید؛ نسبت به زندگی از
به شکافتن و
نخواهند بود علیه ذهنیت مردساالر و جنسیتگرا
دیدگاهی نقادانهـفیلسوفانه برخوردار باشد؛
تضعیف نیروی
مبارزه و مقابله کنند .زیرا ایدئولوژی رهایی زنان
به ارتقاء آگاهی جنسیتی خویش اهتمام
زنان پرداخته و
موجب میشد که از هر گونه اشکال ذهنیت
الزم به خرج دهد؛ بااراده و مستقل؛ مبارز و
میپردازد .رهبر
جسور؛ علیه هر گونه اشکال جنسیتگرایی
مزبور مبرا و از افتادن در دام مصون بمانند .آپو نیز بر این
افزایش و ارتقاء آگاهی جنسیتی هر چه بیشتر باورند که «:انسان که بردگی را تحمیل میکند مقابله کرده
زنان را به رهایی و آزادی نزدیک میساخت .سازماندهی نشده و ادعای گذار از آن را از خود نشان
برای تحقق این مهم نیز بایستی هر کادر و عضو از همه چیز محروم دهد ،دارای ذهنی منعطف و برای تغییر
ذهنیت حاکم بر جامعه باهمت باشد».
سازمان از ایدئولوژیای مستقل تغذیه میکرد .است ».این در
سما یوج َه نیز یکی از رفقای قهرمان
فقدان ایدئولوژی زنان تاکنون مسبب تحمل مورد زنان نیز
همهی دردها و رنجهایست که ذهنیت حاکم مصداق دارد .زیرا و سنبل مقاومت زنان مبارزیست که در
تحمیل کرده است .زیرا در صورت از خود بیش از هر قشری تاریخ  21مارس  1998با آتش زدن جان
خویش در زندان ترکیه برگی زرین بر
نشان دادن هرگونه مقابله و تالشی نیز بعد از در جوامع فاقد
تاریخ مقاومت و ایثار زنان کورد افزود.
مدتی منزوی شدهاند .بسنده کردن به مبارزهای سازماندهیست.
مقطعی سرنوشتی ناگوار را برای جنبش زنان عدم سازماندهی
به سنبل همهی مبارزانی مبدلگشت که در
مبارز در جهان رقم زد .زیرا نتوانستند با تغییراتی نیز موجب هر
راه آزادی و دموکراسی در پیکار بودند.
تعمیق
که در طول مبارزه انجام میگیرد همخوانی چه بیشتر
سما یوج َه میگفت :میخواهم با آتش
نشان داده و مقابل تغییراتی که نیروی مقابل در استثمار ،استعمار،
جان خود از  8مارس تا  21مارس پل
بردگی
تاکتیکهای خود به وجود میآورد هوشیاری سرکوب و
پیوندی(ارتباط) بسازم تا همهی پلیدیها
به خرج دهند و سرانجام با افتادن در دامهای شده است .خلق
را در آن سوزانده و از همین خاکستر،
نظام از دور خارج میشدند .ایدئولوژی رهایی و یا فرد فاقد
دوباره خویش را احیا کنم» .از قلم نیفتد:
به
نیز
زنان کورد بر اینکه بایستی زنان در مبدأهای سازماندهی
شکلگیری حزب زنان کورد حاصل نتایج
اساسی رهایی(رزگاری ،آزادی) غور یابند ،همان سرنوشت
مبارزات بیامان سما یوج َه ،زینب کناجی،
مصر میباشند .زنان بایستی از ویژگیهایی که دچار میشود.
بریتان کاراتاش و دهها زن مبارز و شهید بود.
ُ ِّ
در واقع شرایط
آنها را به بردگی و درون نظام حاکم میکشاند،
در دومین کنفرانس زنان خاورمیانه
و موقعیت خلق
گذار صورت دهند .همچنین در مقابل شخصیتی
که در فوق به آن اشاره شد ،مسائل زنان
کورد مثال بارز
که بیارادهگی؛ مطیعبودن؛ ضعیفهبودن؛ از
به صورتی ریز مورد بحث و بررسی
این قضیه است.
جنس خود دوری میگزیند و نسبت به آن
قرار گرفتند .برگزاری چنین نشست
بیاعتماد و در قبالش فاقد مسئولیت است؛ فاقد
و کنفرانسهایی مستقیما در راستای
اعتماد به نفس بوده و جهت برطرف نمودن این ما نع آمادهسازی بستر جهت اعالن حزب صورت میپذیرفتند.
هیچ تالشی نمیکند؛ از مبارزه گریزان و راحتطلب زیرا نشستهای بسیار نیز قبل از آغاز کنفرانس در
است؛ جهت ارتقاء آگاهی جنسیتی خود و سایر زنان مناطق مختلف کوردستان برگزار گردیدند .چرا که
هیچ کوششی انجام نمیدهد؛ نسبت به آینده تقدیرگرا و رهبر آپو مدتی بعد از آن به طور رسمی ایدئولوژی
بیادعاست؛ خودخواه ،خودپسند و در قبال مسائل زنان رهایی زنان را بعنوان یک ارمغان در  8مارس 1998
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به زنان کورد و جهان تقدیم میکند .این ایدئولوژی
از  5مبدأ اساسی چون سازماندهی ،مبارزه ،ارادهی آزاد،
استاتیک(زیباییشناسی) و میهندوستی شکل میپذیرد.
این ایدئولوژی ،ایدئولوژیای اجتماعیست و نه تنها به
مسائل زنان بلکه به تمام مسائل موجود در اجتماع توجه
کرده و در راستای یافتن راهحل و گذار از آنها اهتمام
الزم را به خرج میدهد .زیرا در قبال تمام قشرهای اجتماع
خویش را مسئول دیده و در صدد است بنیان ذهنیت
جنسیتگرا را برچیند .همچنین به مسئلهی تناقض جنسیتی
میپردازد که از همهی مسائل اجتماعی قدیمیتر میباشد.
زیرا سرچشمهی همهی مسائل موجود در اجتماع را مرتبط
با این موضوع میداند .چنانکه ملت زن را قدیمیترین
مستعمره دانسته و برای از بین بردن این پدیدهی
ساخته شده به مبارزهای بیامان و متواتر دست میزند.
هر حزبی از فلسفه ،نوع دیدگاه مختص به خود ،گرایش
مبارزاتی ویژه و ...برخوردار میباشد .اما اتحادیه کمی
محدودتر از حزب میباشد .قابلیت کارکردی حزب از
اتحادیه بیشتر است .طبق این واقعیت نیز دارای شیوهی
زندگی و مبارزاتی مختص به خویش است .از این نقطه
نظر به یک جهانبینی متفاوت دست مییابد .حزب زنان
کورد ،به حزبی شدن زنان اهتمام ورزیده و رهاییشان را
جزو اهداف اساسی مبارزه میدانند .این ایدئولوژی با در
نظر گرفتن مسئلهی رهایی زنان ،زنان سراسر دنیا را در
برمیگیرد و «گسست بینهایت و نامحدود» را شالودهی
فعالیتهای رهاییبخش خود قرار میدهد.
توضیحی مختصر در رابطه با مبدأهای
ایدئولوژی رهایی زنان کورد
نخستین و اساسیترین مبدأ ایدئولوژی رهایی زنان
کورد ،میهندوستی میباشد .زیرا هر فرد ،قشر ،جامعه و...
بر مبنای رگ و ریشههای بنیادین خویش شکل گرفته،
تنومند شده و حامل فواید بیشمار میگردد .غیر از این
بهمعنای فقدان هویت میباشد .درک این مسئله برای مردان
کورد نیز حائز اهمیت میباشد .زنان از این لحاظ دارای
امتیازات بیشتری هستند .زیرا پایبندیشان به ارزشهای
اجتماعی بیشتر و با حافظه ،سیاق زندگی ،آگاهی طبیعی
خویش حامل و تقویتکنندهی این فرهنگ میباشند .از
این حیث ،نظامهای استعمارگر هنگامی که برای اشغال
سرزمینی به تکاپو میافتند ،نخست به تسخیر ذهن و حتی
فیزیک زنان آن جا میپردازند .این راهکار در بزرگترین
جنگهای دنیا نیز بکارگرفته شده است .زیرا با به غنیمت

پژوهشی

گرفتن زنان جامعهای ،در صدد شکستن ارادهی آزاد و
اشغال ارزشهای فرهنگی و تاریخ آن خلق هستند .البته
شایان ذکر است که امروزه وسیله و یا روشهای تسخیر
و اشغال اذهان جوامع تغییرات قابل توجهی به خود
دیدهاند .چنانکه به جای لشکرکشی به سرزمینی و دست
زدن به اشغال آن؛ توسط تلویزیون ،رادیو ،اینترنت و...
به نفوذ و رخنهکردن تا عمق سلولهای بنیادین جوامع
میپردازند .توسط فیلم ،سریال ،برنامههای کودک،
مقاله ،کتاب ،نشریه و ...روزانه ذهنهای زیادی را به
مسلخگاه کشانده و رفته رفته مرگ جامعه را رقم میزنند.
و در این جنگ نیز بیشترین آسیب متوجه زنان میشود.
مبدأ دومین نیز ،ارادهی آزاد و فکر آزاد میباشد.
نظام حاکم مردساالر به درازای سالیان است که درصدد
جداساختن فکر و ارادهی زن از یکدیگر است .با
روشهای سرکوبگرانهی خود تالش کرد ارادهی آزاد
زنان را در هم بشکند ،تا به اندازهی دلخواه به استثمار و
بردگی عمق بخشد .چنانکه این سیاست موجب تضعیف
خودباوری و اعتماد به نفس زنان شد .رفتهرفته خویش
را در مقابل نظام حاکم و قدرتمند فاقد هرگونه راه
چارهای یافته و به درجهای رسید که خودش هم این وضع
تحمیلی را طبیعی تلقی کرده و با توسل به باورهای غلط
مانند تقدیر و سرنوشت به تسلی خویش میپرداخت .قابل
ذکر است که نظام برای قبوالندن این شرایط و وضعیت
به زنان از بکارگیری هیچ مکر و نیرنگی فروگذار نکرده
و نمیکند .در جاهایی با اتکا بر دین ،در جایی دیگر با
توسل به قدرت و پول و در جایی دیگر نیز با بکارگیری
ایدئولوژی و علم روزانه این فکر بیمار را به اذهان جوامع
تزریق میکنند که زنان فاقد نیرو ،توان ،درک و شناخت
کافی از خود و پیرامون هستند .چنانکه بایستی همیشه
مردان به کنترل و نظارت عملکرد و افکارشان بپردازند.
زیرا ناقصالعقل و فاقد نیروی تصمیمگیری ،مدیریتی
و اجرایی الزم میباشند .وجهی اسفبار این موضوع در
جایی نهفته است که برخی از زنان نیز این وضع را باور
کرده و به حساب سرنوشت و تقدیر خویش میگذارند.
البته جای خوشحالیست که در قرن  ،21این وضعیت به
مراتب تغییرات بیشتری از سر گذرانده است .زیرا بیشتر
زنان به درک نیاز آزادی و رهایی دست یافته و با توسل
به راهکارهای متفاوت به مبارزه میپردازند .به جرأت
میتوان گفت :زنان کورد از این لحاظ پیشاهنگاند.
سومین مبدأ نیز سازماندهی میباشد .یکی از عمده
دالیل تعمیق این همه بردگی نیز فقدان سازماندهی
مستقل زنان میباشد .هکذا در عصر نئولوتیک(نوسنگی)
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نگذاشته است .از این لحاظ اگر توسط سازمان ،حزب،
اتحادیه ،نهادهای مخالف نظام حاکم جهت دستیافتن
به اهداف اساسی مبارزهای رادیکال صورت نپذیرد و
روحیهی مقاومتی تقویت نگردد خواسته یا ناخواسته به
سوی ذوب شدن در چرخهای قدرت سوق پیدا خواهند
کرد .این مبارزه است که آزادی را تضمین میکند .در
زندگی روزمره نیز این اصل مصداق دارد .هر موجودی
در گیتی جهت تداوم زندگی خویش مبارزه میکند .برای
انسان نیز بدین گونه است .شاید متد ،اهداف و یا نوع نگاه
به زندگی متفاوت باشد اما نتیجهاش این است که هیچ
کس و موجودی مغایر با سرشت طبیعی خود نمیتواند
زندگی کند و در مقابل قدرت و یا کسانی که چنین طرز
زندگیای تحمیل کنند نیز مقابله و مبارزه صورت میپذیرد.
مبدأ پنجمین نیز ،استاتیک( زیباییشناسی) میباشد.
مبدأ مورد نظر به اصلی اشاره میکند که به هیچ وجه
تنها یکبعدی به مسئلهی زیبایی نمینگرد و برای تغییر
چنین نظری به اصل مبارزه تکیه میکند .زیبایی فیزیکی
را نادیده نمیگیرد اما به زیبایی ذهنیتی اهتمام بیشتری
میورزد .بدون شک نظام حاکم با تکه تکه کردن روح و
جسم زن از یکدیگر و عرضه کردن هر کدامشان به بازار
موجب تعمیق بیش از حد بردگی در سطح جوامع شده
است .در این راستا فیزیک زن مورد تجاوز و تعرضات
مکرر قرار گرفته چنان که فاقد هیچ گونه فکر و احساسی
باشد .بسان یک شیء با زن رفتار شده و روز به روز بر
دنیای معنویـروحیاش هالهای از ترس ،ناامیدی و یأس
سایه افکنده است .این در حالیست که اگر زنی از لحاظ
یـروحی با ویژگیهای انسانی خویش بیگانه شده
فکر 
باشد ولی از لحاظ فیزیکی بینهایت زیبا نیز باشد ،برای
اصل آزادی و آزادگی معنایی نخواهد داشت .انسان زیبا
انسانیست که ذهن ،فکر ،عاطفهاش عاری از هر گونه
تـدولتی باشد .زیبایی فیزیکی مطلق
پسماندههای قدر 
نبوده و روزی دورهاش به پایان میرسد .اما واالمنشی،
کرامت ،مهربانی ،مسئولیتپذیری ،صداقت ،رفاقت،
نوعدوستی ،مشورت ،عالقه به زندگی و گیتی و...
ویژگیهایی هستند که انسان بودن را میسازند .فیزیک و
یا جسم تنها یک بُعد قضیه آنهم کوچکترینشان میباشد.
اگر نوع نگاه به زیبایی و زیباییشناسی تغییر نکند همان
نگرش واپسگرای قدیمی که به زیبایی ظاهری اهمیت
میدهد ،برجسته خواهد شد .رهبر آپو نیز میگویند«:
زنی که مبارزه کند ،زیبا میشود ،زنی که زیبا شد قابل
دوستداشتن است و آزاد میگردد ».بنابراین بیش از
زیبایی ظاهری بایستی جهان ذهن و اندیشه و احساس

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

شواهدی دال بر اینکه نخستین بذر سازماندهی در پیرامون
زنان شکل گرفتهاند ،به دست آمده است .نیروی جذب و
سمپاتی طبیعی زنان موجب برقراری بهتر و آسانتر روابط
شده است .ویژگی مسئولیتپذیر بودن و جمعآوری
محصول رفته رفته بر این امتیاز افزوده است .ظرافت زن
با در نظر گرفتن جزئیات زندگی برجستهتر شده و راه بر
گسترش بیمسئولیتی و بیتفاوتی میبندد .چنانکه به هر
کس میآموزد ،در زندگی هر چیزی ارزش و معنای
خاص خود را دارد .پیشرفت و توسعهی این ارزشها
در بطن جوامع رفتهرفته بر قداست و نیروی پیشاهنگی و
سازماندهی زنان میافزاید .اگر نیرویای سازماندهی شود
به مراتب موفقتر و پربارتر عمل میکند .غیر از این تمام
انرژی بیمورد مصرف و یا هدر میرود .با هم بودن ،به
معنای کسب نتایج مطلوبتر است .به قول معروف «یک
دست نمیتواند صدا داشته باشد» .در خصوصهایی
که در فوق نیز به آن پرداختیم ،نظام حاکم با توسل به
روشهای مختص به خویش به شکافتن و تضعیف نیروی
زنان پرداخته و میپردازد .رهبر آپو نیز بر این باورند که«:
انسان سازماندهی نشده از همه چیز محروم است ».این
در مورد زنان نیز مصداق دارد ،زیرا بیش از هر قشری
در جوامع فاقد سازماندهیست .عدم سازماندهی نیز
موجب هر چه بیشتر تعمیق استثمار ،استعمار ،سرکوب
و بردگی شده است .خلق و یا فرد فاقد سازماندهی
نیز به همان سرنوشت دچار میشود .در واقع شرایط
و موقعیت خلق کورد مثال بارز این قضیه است .اگر
امروزه حزب کارگران کوردستان به جایگاه مشخصی
در بطن جامعه دست یافته است به دلیل مدنظر قرار دادن
همین واقعیت میباشد .رهبر آپو بارها اذعان داشتهاند«:
سازماندهی برای زنان حیاتیتر از آب و نان است و زن
سازماندهی نشده به مثابه زنی فاقد حیات اجتماعیست».
مبدأ چهارمین هم مبارزه میباشد .برای ارتقاءدادن
مبارزه نیز الزامیست که آگاهی ذاتی ،ارادهی آزاد و
سازماندهی گسترش یافته باشد .فقدان مبارزهای همهجانبه
توسط زنان موجب شده که از همهی عرصههای زندگی
طرد شده و ایزوله گردند .شاید در برخی از مواقع و مقطعها
توسط بعضی از زنان و یا نهادهای وابسته به حقوق زنان و
حقوق بشری مبارزه هم صورت گرفته باشد اما این مبارزه
توسط ایدئولوژی ویژهی زنان تغذیه نشده ،مقطعی و بدون
چشماندازی فلسفیکـایدئولوژیک ،عدم سازماندهیای
اجتماعی موجب شده تا بتدریج یا به تمامی منفعل شوند
و یا به نتایج مطلوبی دست نیابند .گاهی نیز این مبارزه
شخصی شده و نتایجاش چنان تأثیری بر سیاق زندگی زنان
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هر انسانی زیبا باشد .این زیبایی حقیقت آزادی را بیان
میکند.
بیتردید زن اگر نتواند خویش را از نوع نگاه
واپسگرایی که ذهنیت جنسیتگرا بر جهان اندیشهاش
تحمیل نموده برهاند ،همه جا و همیشه به خدمتکار و
ابزاری جهت ارضاء نیازهای مرد مبدلگشته و ذهنیت
حاکم را تقویت خواهد کرد .برای همین تغییر نوع
نگاه به زندگی و مسائل آن امری الزامی میباشد .زیرا
تا هنگامی که این عقیده و تصور زن نسبت به خود و
توانایی و استعدادهایش تغییر نکند ،در وضع موجود نیز
تغییری ایجاد نخواهد شد .شاهدیم که نظام سرمایهداری
چگونه از فیزیک زن سوءاستفاده میکند و برای کسب
سود بیشتر به پرفروشترین کاال مبدل میسازد .برای هر
اعضای بدنش نرخی تعیین کرده ،بیارزش و بیمحتوا
نموده ،روزی هزار بار به اعتقاد ،نیاز ،طلب ،خواسته،
عالقه و انسانبودنش بیاحترامی میکند .بر این باوریم که
هیچ زنی از این وضع خشنود نیست .هیچ زنی برای اینکه
به کاالی مبادالتی بازار سکس و ...مبدل گشته راضی
نیست .برای همین الزامیست برای پایان دادن به وضع
موجود همت تغییراتی بنیادین را از خویش نشان دهیم.
اولین کنگرهی ( )PJKKحزب زنان کارگر
کوردستان در  13مارس  1999تشکیل شد .این کنگره در
موقعیت و شرایطی تشکیل گردید که مدت زمان کوتاهی
از دستگیری رهبری میگذشت .الزامی بود زنان مبارز
کورد در چنین مرحلهی حساس و پرالتهابی علیه ذهنیت
توطئهگر حاکم به موضعگیری قاطعی دست یابند .کمپینی
تحت نام «کسی نمیتواند خورشید ما را به ظلمات بکشاند»
آغاز میگردد .زنان کورد و بهویژه زنان مبارز نیز با تمام
تالش سعی کردند پشتیبانی و حمایت خود را از این کمپین
اعالن دارند .در بخشهای مختلف کوردستان و بهویژه
اروپا این کمپین بعنوان گامی ارزنده در راستای تحقق
آزادی زنان و بنیانگذار جنبش زنان کورد یعنی رهبر آپو
از زندان امرالی ارزیابی شد .در چنین مرحلهای بود که
بسیاری از رفقا با آتش زدن به جان خود پایبندیشان را به
رهبری و آرمانهای انقالب کوردستان اعالم میکردند.
رفقایی چون زین ،روژبین ،بروار و ...از جملهی اینها بودند.
سومین کنگرهی جنبش زنان در سال  2000بسته شد.
در این کنگره ( )PJKKحزب زنان کارگر کوردستان
به ( )PJAحزب زنان آزاد تغییر اسم داد .در این کنگره
انتقاد و خودانتقادی همهی اعضای شرکت کننده انجام
میگیرد .محور اصلی بحثهایی که در کنگره مطرح
میگردند حول ارتقاء مبارزهی آزادیخواهی زنان در

پژوهشی

سراسر کوردستان و خاورمیانه شکل میپذیرد .اعضای
شرکتکننده در کنگره از پرسپکتیوی (رهنمود)
اساسیتر و محکمتر جهت عملی کردن قرارهای گرفته
شده برخوردار بودند .این کنگره در تاریخ جنبش
آزادیخواهی زنان کورد دارای جایگاهی حیاتی و مغتنم
بود .زیرا کنگره با ادعایی بزرگ با ابرام بر اصل آزادی
زنان به میدان عمل گام نهاد .در سال  2001نیز سومین
کنفرانس زنان در منطقهی حفاظتی میدیا برگزار شد.
این کنفرانس توانست مواردی که در کنگره ناتمام مانده
بودندـ به دلیل کمی زما نـ را مورد بحث و تبادل نظر قرار
داده و به رهنمودی رادیکالتر در راستای پیشبرد مبارزه
و سازماندهی در جوامع کوردستان دست یابد .در این
کنفرانس مسائل اساسی که زنان در جامعهی کوردستان
با آن مواجهاند مورد نقد ،بحث و بررسی قرار گرفتند.
بحث و بررسی در ارتباط با قرارداد اجتماعی یکی از
موضوعهای اساسی این نشست بود .قرارداد اجتماعی
چیست و شرایط متضمن و اجرایی نمود ِن مفاد آن چه
باید باشند به وضوح مورد ارزیابی قرار گرفت .یک سال
بعد از آن ،چهارمین کنگرهی زنان برگزار میشود .بدون
شک در صفوف جنبش آزادیخواهی خلق کورد نیز
اشخاصی بودند که خویش را از ذهنیت جنسیتگرای
حاکم مبرا نساخته و برای ضربه زدن به ارزشهای انقالب،
جنبش زنان را آماج حمالت خود قرار میدادند .یکی از
این اشخاص نیز عثمان اوجاالن بود .او در مقابل هرگونه
قراری که موجب استقالل و کسب اعتماد به نفس زنان
به خود میشد ،مخالفت میکرد .تمام تالشش جلوگیری
از وقوع انقالب ذهنیتیای بود که رهبر آپو بر آن تأکید
میکرد .زیرا فاقد درک چنین تحول عظیمی بود .بر آن
بود که روابط واپسگرای ز نـشوهر در حزب نیز ادامه پیدا
کنند .مناسباتی که نه تنها موجب تحول و یا انقالب در
سطح جامعهی کوردستان نخواهند شد بلکه هرچه بیشتر
بردگیـبندهگی را تعمیق میبخشند .بدینسان سعی
میکرد جنبش زنان را فاقد کارکرد و نیروی اجرایی
گذاشته و به تمامی منفعل نماید .به تمامی خنثی ساخته و
به کناری بگذارد .وی شخصیتی کامال ضدانقالبی بود .او
در مقابل هر زنی که رادیکال در مقابل ذهنیت و پراکتیک
وی ایستادگی میکرد ،موضعگیری سختی میگرفت.
شهادت رفیق ُگالن نیز در همین گیرودار انجام گرفت.
هنوز کنگره به اتمام نرسیده بود که خبر شهادت وی منتشر
شد .رفیق ُگالن یکی از آن مبارزانی بود که هرگز در
مقابل ذهنیت عثمان و امثال وی سر تعظیم فرود نیاورده و
جهت صیانت از ارادهی آزاد زنان از هیچ تالشی فروگذار
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نمیکرد .ایشان بر این اعتقاد بودند که زنان در کدام نهاد ایستاری انقالبی به اتخاذ تصمیماتی سرنوشتساز بپردازد.
و سازمانی جای بگیرند بایستی به سازماندهی خودویژه ،به
آموزش ویژه و هر گونه موردی که موجب تقویت ارادهی
در ژوئیهی سال  2004و در پنجمین کنگرهی
آزاد زنان و اعتماد به نفسشان گردد ،اهمیت دهند .جنبش ( )PJAحزب زنان آزاد ،قرار تأسیس ()PAJK
ُ
زنان به قتل رساندن رفیق گالن را یک توطئه علیه خویش حزب آزادی زنان کوردستان به تصویب رسید .این
خواند .ذهنیتی که تحمل دیدن زن آزاد را نداشت مسئول اسم نیز پیشتر توسط رهبری پیشنهاد شده بود .بعنوان
کـفلسفیک نامگذاری شد .رهبری
چنین قتلعامی نامیده شد .در مورد این جنایت بیشتر حزبی ایدئولوژی 
اعضای حزب به عثمان اوجاالن و کسان نزدیک به وی همچنین برای عرصهی نظامی ( )YJA Starاتحادیه
مشکوک بودند (.عثمان اوجاالن بعدها از حزب جدا شد ).زنان آزادـ ستار (یا همان ایشتار که نماد الههی ز ن ـ مادر
موضعگیری قاطع کنگره در مقابل پروژهی رفرم میباشد) و برای عرصهی اجتماعی در شمال کوردستان
اجتماعیایی بود که عثمان اوجاالن به بسط آن در سطح نیز ( )DÖKHجنبش زنان آزاد و دموکراتیک را
حزب میپرداخت .این پروژه موجب میشد که مبدأ و پیشنهاد کرده بود .حزب زنان آزاد مؤظف به آموزش
معیارهای آزادی تضعیف شده و تفاوت یک شخص کادر ،تأسیس آکادمی در کوهستان و شهر و روستاهای
انقالبی و مبارز با یک شخص معمولی از بین برود .این در کوردستان میباشد .مسئولیت اصلی آن ارزیابی ،بررسی و
حالی بود کسانی که به حزب میپیوستند ادعای شرکت تحلیل مسائل و یافتن راه برون رفت از مسائل اجتماعیست
در انقالب و ایجاد تحوالت بزرگ ذهنیتیـفکری را که زنان کوردستانی با آن مواجهاند .رهبر آپو ()PAJK
مطرح میکردند .بدینگونه عثمان باعث میشد انقالب را بعنوان حزبی که تمام کادر و اعضایش خود را فدای
به ضدانقالب مبدلگردد .او سعی داشت از طریق فکر راه آزادی و مبارزهی آزادی نمودهاند ،شناساند .کادرهایی
تقلیدگرا و مارژینال خود دستاوردهای انقالب و مبارزه ایدئولوژیک که به هیچ عنوان نبایستی در مسیر رسیدن
را به باد دهد .و تمام سعیاش در راستای قانع کردن به آزادی و رهایی مردد باشند .چراکه بایستی از همهی
جنبش زنان در ارتباط با این پروژه بود .اما جنبش زنان با پسماندههای ذهنیت مردساالر خویش را مبرا ساخته و
موضعگیری قاطعانهی خود اعالن کرد که به دستاوردهای جهت نیل به آزادی و دموکراسی بیوقفه تالش کنند.
انقالب و حزبی که رهبر آپو بنیانگذار آن میباشد همیشه هکذا نبایستی به غیر از مدل زندگیای آزاد به ترجیحی
وفادار بوده و خواهد بود .همچنین در راستای صیانت از دیگر رویآورده و یا بیندیشند .رهبری خواست با مطرح
آنها نیز راه مبارزهای رادیکال را برمیگزیند .در واقع نمودن چنین ایدهای فرهنگ جامعهی طبیعی را دوباره
ذهنیت منفعتگرا و ویرانگر حاکم در بطن انقالب نیز بازسازی کرده و زنده سازد و توسط این فرهنگ دیرین
سعی کرد ارزشهای اجتماعی و انقالب خلق را تصاحب اجتماعیـاخالقی به ترمیم زخمهای کهنهی جوامع و بهویژه
کرده و با استفاده از نیروی زنان به اهداف شوم خود دست زنان بپردازد .برساخت جامعهای اخالقیـسیاسی نظریه و
یابد .با تقویت نمودن گرایشات لیبرالیستیـفردگرایانه واالترین ایدهایست که رهبری مدعیست انرژی سیال و
در پی از بین بردن روحیه و افکار سوسیالیست 
یـجمعی نیروی پویای زنان به آن تحقق خواهد بخشید .موضوع
مبارزه
بود .کادری که بر مبنای خطمشی رهبر آپو
مورد بحث صرف تئوریک و یا انتزاعی نیست .این مدل
میکرد مورد حمالت شدید آنها قرار میگرفت .در آن ریشهی تاریخی دارد و در طول قرنهای متمادی جوامع
شرایط سخت و طاقتفرسا جنبش زنان سعی میکرد با با اتکا بر آن زیستهاند .همهی تالش و مبارزهی رهبری
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در راستای زندهنمودن هویت و معنابخشیدن به واقعیت
موجود است که نظام حاکم به انحراف آن پرداخته است.
همچنین برای دفاع مشروع تأسیس اتحادیه زنان آزادـستار(
شاخهی نظامی جنبش زنان) را الزامی دانست .این اتحادیه
به معنای کالسیک و مرسومی که در همهی ارتشها وجود
دارد ،نمیباشد .بلکه به تمامی مستقل و جهت پیشبرد
مبارزهی آزادیخواهی زنان کورد به جنگ دفاع مشروع
میپردازد .این جنگ و مبارزه به معنای واقعی خویش در
راستای تضمیننمودن زندگیای توأمان با امنیت و آزادی
برای زنان صورت میگیرد .نه جهت تاراج و استعمار
ارزشهای اجتماعی و مختل نمودن امنیت جامعه .زیرا
تنها موردی که موجب تضمین آیندهی آزاد جامعهی
زنان خواهد شد ،سازماندهی و ارتقاءیافتن خودآگاهی و
مبارزهی دفاع مشروع و ذاتی میباشد .خودسازماندهی و
سازماندهی ویژه برای زنان امری غیرقابل چشمپوشی است.
جمعیت زنان واال )KJB
َب
این جمعیت در  20آوریل  2005تأسیس شدَ .کژ َ
بر این باور است که نبایستی عرصهی سیاسی را تهی از
حضور خلق نمود و برای عدهی کثیری گذاشت .نبایستی
این عرصه تحت حاکمیت عرصهی سیاسی قرار گیرد و
اقشاری ممتاز از باال برای خلق تعیین تکلیف کنند .برای
یـمدنی از ملزومات جمعیت
همین تأسیس نهادهای اجتماع 
مزبور میباشد .این نظریه برای عرصههای مختلف و بهویژه
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سیاسی نیز صدق میکند .بایستی در عرصهی سیاسی نیز
زنان و خلقها با اتکا بر ارادهی ذاتی و خودمدیریتی در
همهی امور زندگی خویش تصمیمگیرنده باشند .با مبنا
قرار دادن سیاست دموکراتیک به مشارکت زنان و همهی
اقشار اجتماع در این عرصه اهتمام میورزد .بایستی جامعه
با ارتقاءبخشیدن به آگاهی سیاسی خود بتواند در مقابل
هر گونه هجومی از ارزشهایش صیانت به عمل آورد.
بدون شک اگر جامعهای از مکانیزمهای دفاعیاش
محروم بماند هر لحظه خطر مستعمرهشدن تهدیدش
خواهد کرد .جمعیت زنان واال مؤظف است در همهی
عرصهها اعم از سیاسی ،ایدئولوژیک ،دفاع مشروع و
اجتماعی به نهادینه کردن پارادایم «جامعهای دموکراتیک،
اکولوژیک و مبتنی بر آزادیخواهی زنان» بپردازد.
َب چترآسا بوده و در نهاد این سیستم بخشهای
سیستم َکژ َ
دیگری نیز به سازماندهی خود میپردازند .سازماندهی
خلق بر مبنای موازین دموکراسی و در چارچوب دفاع
َب به سازماندهی خود در همهی
مشروع انجام میگیردَ .کژ َ
بخشها پرداخته است .پایههای اساسی این سازماندهی در
چهار حوزه اعم از عرصهی ایدئولوژیک (PAJKحزب
آزاد زنان کوردستان) ،اجتماعی (YJAاتحادیه زنان
آزاد) ،دفاع مشروع (YJA-STARاتحادیه زنان
آزادـستار) و کمیتهی زنان جوان میباشد .بدون شک
َب در ارتباط بوده و در صورت
همهی این بخشها با َکژ َ
لزوم به رهنمود( )perspectiveمشترکی جهت
بهبودی فعالیت میرسند .همچنین در راستای فراهم نمودن
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شرایط بهتر برای ارتقاء مبارزه و بسط سازماندهی بین زنان
تالشهای وافری در زمینههای مختلف انجام میگیرد.
بدون شک نظام با ایجاد خالءهای بسیار در جامعهی زنان
سعی میکند با شیوههای مختص به خویش آنها را پر کند.
برای همین سازماندهیای که عاری از ایدئولوژی باشد
قادر به مقابلهای دراز مدت در برابر نظام مردساالریی که
همهی گامهایش حسابشده انجام میگیرند ،نخواهد بود.
(PAJKحزب آزاد زنان  کوردستان)

( YJAاتحادیهی زنان آزاد)
یژا(اتحادیهی زنان آزاد) مؤظف است ایدئولوژی
رهایی زنان را در بستر جامعه بسط و گسترش دهد .در
برابر ذهنیت مردساالر و دولتگرا به مبارزه پرداخته؛
شرایط و امکانات جهت تحقق حیاتی توأمان با آزادی و
امنیت را برای زنان مهیا سازد .تغییر ذهنیتی که نسبت به
زنان تبعیض قائل میشود ،همزمان زن را جنس و شهروند
درجهی دوم به حساب آورده و آن را مبنای فعالیتهای
اجتماعی خود قرار میدهد .بیتردید عرصهی اجتماعی،
از جمله حوزههایی میباشد که از سوی ذهنیت حاکم و
فرادست مورد استثمار اقتصادی و استعمار ایدئولوژیکی
قرار میگیرد .نتایج مخرب این سیاست بیشتر بر قشرهای
آسیبپذیر جامعه تاثیر میگذارد .وظیفهی اصلی یژا ،در
راستای دموکراتیزه نمودن جامعه و تغییر ذهنیت موجود
و رواج فکر آزادیخواه در بستر جوامع میباشد .سیاست
بایستی جهت رفع مشکالت و مسائل و تامین حیاتی آزاد
انجام گیرد .درحالی که امروزه سیاست در خدمت منافع
قشری الیت بوده و بهتمامی از بطن جامعه فاصله گرفته است.
یژا ،با نهادینه کردن سیاست دموکراتیک که هر انسانی با
توسل به آن قادر باشد بر مشکالت و مسائل تولید شده فائق
آید ،در تکاپوی تغییر ذهنیتیست که مکررا تأکید میکند:
«سیاست کار هر کس نیست» .همچنین بایستی زنان شکاف
ایجاد شده بین طبیعت واقعی و موجودیت ظاهری را از میان
بردارند .حقیقتا نمیتوان با توسل به عقلیت مردساالری که
هیچ مطابقتی با عقلیت زنان ندارد به آزادی دست یافت.
هکذا برعکس آن مصداق دارد .بایستی زنان از هرگونه
اشکال بردگیزا مبرا گردند .با طبیعت خویش وصالی
گسستناپذیر انجام دهند .همهی شکافها و فاصلهها
را با همجنسان خویش از میان برداشته ،زیرا مواردی که
باعث اتحاد و دلبستگی زنان به همدیگر شده بیشتر از
مواردی هستند که باعث تجزیه و گسست زنان از همدیگر
میگردد .در واقع بایستی از ذهنیتی که روزی هزار بار
هویت ،باور ،خواسته ،ایده ،آرزو ،خیال ،عالقه ،نیاز و
فکر ما را نفی و پایمال میکند ،گسستی بیپایان انجام داد.
به میزانی که یژا در کوردستان سعی در قرابت دل و
ذهن زنان به شیوهای مؤثر داشته ،به همان میزان در سطح
خاورمیانه نیز سعی دارند که این قرابت را ایجاد ساخته و
فاصلههای ساختگی را مابین زنان برچیده و از میان بردارند.
وقف ،اتحادیه ،نهاد ،مؤسسه و همهی سازمانهایی که در
هر  4بخش کوردستان و خارج از میهن به شیوهای ویژه و
مرتبط با امور زنان کار میکنند ،اتحادیه زنان آزاد را تشکیل
میدهند .جهت پیشبرد سازماندهی و فعالیت زنان در عرصهی
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پاژک یا حزب آزاد زنان کوردستان ،مسئول ارگانیزه
نمودن همهی فعالیتهای ایدئولوژیک در عرصههای
مختلف بوده و جهت فراهم نمودن امکان و شرایط
فعالیتهای فکریـایدئولوژیکی نیز تالش میکند.
همچنین برای آموزش و آمادهسازی کادر نیز فعالیتهای
ویژهی آموزشی انجام میدهد .الزامیست که همهی
کادرها در دورههای آموزشیای که پاژک ارگانیزه
میکند ،شرکت جویند .کادرهای محلی و فعالین حقوق
زنان نیز در صورت قبولی اساسنامهی یژا(اتحادیه زنان
آزاد) میتوانند در این دورهها شرکت جویند .پاژک
مسئول آموزش همهی کادرهای زن چه در کوهستان و چه
در شهر و روستاهای کوردستان میباشد .در واقع میتوان
گفت نقش پاژک شباهت زیادی به نقش کارکردی
سلولهای فکری «مغز» انسان دارد .کادر در آکادمیهایی
که پاژک تأسیس کرده است بر مبنای ایدئولوژی ،فلسفه،
تئوری ،پراکتیک ،اراده و حیاتی آزاد و کامال مستقل
به خودسازی میپردازد .زیربنای ساختاری ()KJB
َب توسط ()PAJKپاژک که آن هم با آمادهسازی
َکژ َ
کادر میسر میگردد ،شکل میپذیرد .فقدان پرسپکتیوی
(رهنمود) معین و مشخص آیندهای نامشخص و تهی از
معنویات را رقم میزند .هیچ فرد ،نهاد ،سازمان و جامعهای
که فاقد مکانیزمهای دفاعی باشد نخواهد توانست از
حمالت مکرر ایدئولوژی حاکم مصون و در امان باشد.
بایستی پاژک بتواند با ارتقاء فعالیتهای خود رسالت
( )missionتاریخیاش را به جا آورد .چنانکه سعی
دارد نقش پیشاهنگی که جنبش آزادیخواهی زنان کورد
بر عهده آن قرار داده را به نحو احسن ایفا نماید .اساساً،
شالودهی مبارزات آزادیخواهی و مستقل در چارچوب
ایدئولوژی رهایی زنان شکل میپذیرد .همهی افرادی که
ایدئولوژی مزبور را مبنای مبارزات و فعالیتهای خود قرار
میدهند ،کادرهای حرفهای این جنبش بهشمار میآیند.
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سیاسیـاجتماعی این اتحادیه و نهادهای وابسته به آن با در
نظر داشتن حیطهی فعالیتی سازمان مربوطه ،مسئول میباشند.
َب دارای
یژا برای اجرایی کردن قرارداد اجتماعی َکژ َ
مسئولیتهای خطیری میباشد .یژا بطور مستمر از
حزب آزادی زنان یعنی پاژک پرسپکتیو ایدئولوژیک
میگیرد .همچنین در هر نهاد  ،KCKبعنوان خودویژه
به سازماندهی میپردازد .هر سازمان و یا عضوی که
اهداف و نحوهی فعالیتهای اتحادیه زنان آزاد را
سرمشق قرار دهد ،بعنوان عضو محسوب میگردد.
در کوردستان و خاورمیانه شاهد موقعیت ،جایگاه و
شرایط سخت و دشوار زنان هستیم .ذهنیت حاکمیتگرای
مردساالر تقریبا در همهی عرصههای زندگی خویش را
تحمیل نموده و با توسل به راهکارهای سرکوبگرانه و
استثمارگرای خویش زندگی را برای زنان با مشکالت
بسیاری مواجه ساخته است .جایگاه مقدس زنـمادر در
سرزمینهایی که مهد فرهنگ و انسانیت هستند ،تا حد
غیرقابل تصوری افول نموده است .بنابراین برای دستیافتن
و دوباره برساختن شیوهی حیاتی که به درازای سالیان
در آن انحرافات جدی صورت پذیرفته است ،مبارزهای
بیامان توسط خود زنان امری الزامی میباشد .شایان ذکر
است که این مبارزه صرف توسط مشارکت و یا فعالیت در
یـاجتماعی میسر نمیگشت .برای همین
حوزههای سیاس 
تأسیس شاخهی نظامی زنان برای دفاع مشروع و دفاع ذاتی
حائز اهمیت مینمود(YJA- STAR .اتحادیهی زنان
آزاد ـ ستار) ،در نتیجهی غور ،تأمل و آگاهی در ارتباط
با این واقعیت پا به عرصهی ظهور گذاشت .این اتحادیه
در مقابل هرگونه تعرض ،خشونت و حملهای علیه زنان و
ارزشهای جامعه با اتکا بر اصل دفاع مشروع عمل میکند
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و در صورت لزوم به عملیاتهای نظامی نیز متوسل
خواهد شد .هر گونه خطر و یا تهدیدی را خنثی نموده
و بیاثر خواهد کرد .در مقابل تجاوز ،تهدید و اِعمال
اَعمال ناپسند و خارج از هنجارهای اخالقی مبارزه کرده
و جهت آمادهسازی بستر سازماندهی و ارتقاءبخشیدن
به آگاهی جنسیتی تالشی بیوقفه انجام میدهد.
()KJCکمیتهی زنان جوان
جمعیت زنان واال( ،)KJBبا علم بر این واقعیت که نظام
سرمایهدار جهانی با سوءاستفاده از دینامیکهای اساسی
جامعه یعنی زنان و جوانان برای نهادینه نمودن و استمرار
قدرت خویش بهره میگیرد .جهت سودجویی هر چه بیشتر
سکس را ترویج داده و با تخریب عواطف و منطق انسانها
به عمر نظام خویش تداوم میبخشد .عرصهی ورزش که
بایستی جهت سالمتی و تندرستی افراد و جوامع کار کند،
به عرصهی تولید انسانهای فاناتیک و فاقد هرگونه منطق
زیباییشناسانه و فلسفیک مبدل گشته است .عرصهای که
برای رقابت و خالی نمودن کین و استرسهای روزانه به
کار میرود و اصل اساسی آن همان سالمت و بهداشت
میباشد ،نادیده گرفته میشود .به جای مغزها ،پاها کار
میکنند و به جای منطق و عقل ،احساساتی زودگذر و
موقتی که یک لحظه همه چیز را ویران میسازند ،جای
میگیرند .یعنی نظام کاپیتالیست ،انسانها را تا بدین اندازه
از جوهر و ذات اساسیشان تهی میسازد .چنان تهی که
میتواند در صورت شکست تیم مورد عالقهاش جان و
آرامش انسانها را به خطر بیندازد .هنگامی که تیم مورد
عالقهاش در بازی شکست میخورد ،دنیایش ویران
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موانع و سیر پیشرفتهای زنان در عرصهی
سیاسیـاجتماعی در ترکیه و شمال کوردستان
در تمام طول مبارزه سیاستمداران کورد سختی و
مشقتهای زیادی را پشت سر نهادهاند تا بتوانند حتی اگر
بشود راه نفسی برای به سیاست پرداختن در خاک ترکیه
باز کنند .در ژوئیه  1990حزب  HEPحزب زحمتکشان
خلق کوردستان را تاسیس میکنند .در  20اکتبر ،1991
 18نمایندهی  HEPتحت حمایت  SHPحزب سوسیال
دموکرات خلق وارد مجلس میشوند .در  31مارس همان
سال همهی نمایندههایی که عضو حزب  HEPهستند
مجبور به استعفاء شده و به عضویت  DEPدر آیند .در
 25ژوئیه  ،1992به احتمال اینکه حزب  HEPممنوع شده
و بسته خواهد شد حزب  ÖZDEPتأسیس میشود .در
 27ژوئیه  7 ،1993عضو مرکزی  DEPدستگیر میشوند
و در سپتامبر همان سال فعالیتهای این حزب توسط
دولت متوقف میگردد .در همان سال موج دستگیری
عضو و فعاالن این حزب در سراسر شمال کوردستان و
ترکیه آغاز میگردد و برخی از این عضوها نیز به صورتی
بسیار مشکوک به قتل میرسند .در  23نوامبر ،1993
حزب  ÖZDEPنیز تعطیل میگردد .در  2ژانویه ،1993
حکم متوقف نمودن حزب  DEPبه بهانهی اینکه به
فعالیتهای تجزیهطلبانه دامن زده و تبلیغات صلحطلبانه
انجام میدهند ،حتمی شد 12 .ژانویه  ،1994بمبی مهیب
که توسط اشخاصی ناشناس جاسازی شده بود ساختمان
 DEPرا ویران کرد .در فوریهی همان سال از شرکت
در انتخابات کنارگیری کرد و بعد از یک ماه چند عضو
حزب از جمله ریاست حزب دستگیر شدند .در بین این
دستگیرشدگان لیال زانا یکی از نمایندههای مجلس و عضو
حزب نیز وجود داشت .همهی این اعضا روی هم رفته به
 15سال حبس محکوم شدند .بعد از تحمل  10سال از
زندان آزاد شدند .لیال زانا هم به دلیل عضویت و هم به
دلیل یادکردن سوگند به زبان کوردی به تحمل  10سال
زندان محکوم شد .ترکیه به دلیل صادر کردن این حکم
توسط دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شد .در مارس همان
سال  HADEPتأسیس شد .با تأسیس حزب شاخهی زنان
نیز بصورتی خودویژه به سازماندهی خود در این حزب
پرداخت .در  16ژوئیه همان سال  DEPتعطیل شد .در
 1996به بهانهی اینکه  HADEPدر دومین کنگرهی
خود از برافراشتن پرچم ترکیه خودداری کرده است
ریاست حزب و  50عضو مجلس حزب را دستگیر کرده
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میشود ،ولی روزانه هزار بار ارزشهای انسانیـمعنوی
جامعهاش مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرند را نادیده
میگیرد .در واقع نظام حاکم به راهکارهای متوسل
میشود که همیشه اصلها و اساسها را تا سطح بسیار نازلی
تقلیل دهد .یعنی کاری میکند که جای موارد اساسی،
اصیل و حساس را ،مواردی سطحی ،بیاهمیت ،بیمورد
و ...بگیرند .سطح حساسیتهای افراد و جوامع را کاهش
داده و بدینگونه در صدد کسب امتیازات بیشتر از این بستر
مینماید .در عرصهی هنر و فرهنگ نیز بدین شیوه میباشد.
زن را به مثابه یک شیءای که تنها و تنها برای تزئین دکور
کلیپ ،فیلم ،سریال ،رکالم(آگهیهای بازرگانی) و...
به کار میگیرند .زن در این عرصهها نه تنها دارای هیچ
نقش مثبت و الگوبرداری نیست ،بالعکس ،نقشهایی که
داده میشوند نیز بیانگر هرچه بیگانهتر ساختن وی از ذات
حقیقیاش میباشند .زنانی که اسیر چرخهای بیرحم
نظام کاپیتالیست شدهاند به کاالهای پردرآمد بازار سکس
و پورنو مبدلگشتهاند .بطوری که گویی نه راه پس و نه
راه پیش برایشان باقی مانده باشد .در این عرصههای مورد
بحث ،بیشترین آسیبها متوجه زنان جوان میگردد .زیرا
امتیاز زن بودن و جوان بودن ،خطر بیشتری برای قدرت
نظامهای حاکم ایجاد میکند .برای همین است بیشترین
ضرر و خسران نثار قشر مذکور میگردد .زن بودن و
جوان بودن همیشه نیرویی پویا و متحولخواهی را در بطن
خود نهان دارد .آموزش و سازماندهیای صحیح میتواند
این نیرو را به سمت برساختن جامعهای دموکراتیک و
آزاد جهتدهی کند .این مهم نیز جزو وظایف اصلی
کمیتهی زنان جوان میباشد .در کوردستان و خاورمیانه
نیز زنان و جوانان و سایر قشرهای اجتماع با مشکالت
و مسائل بسیاری دست و پنجه نرم میکنند .مسائلی که
روزانه موجب جنایات و مکافات بسیاری میگردد .در
خاورمیانه مواردی چون قتل ،خودکشی ،طرد ،اعمال
خشونت به شیوههای مختلف علیه زنان و ...شکل خشن و
مردانهی حاکم بر فضای منطقه را نشان میدهد .علیرغم
مبارزات بیامانی که بیش از سه دهه است در کوردستان
انجام میگیرد ،هنوز هم آمار خودکشی زنان ،قتلهای
ناموسی(بیناموسی) ،فرار دختران از خانه و افتادن در دام
باندهای جاسوسیـمافیایی نظامهای حاکم ،اعتیاد و ...بسیار
باالست .برای همین کمیتهی زنان جوان مؤظف است جهت
ارتقاء مبارزهی آزادیخواهی در بین اقشار مختلف جامعه
و بهویژه زنان جوان تالش و کوششی بیوقفه انجام دهد.
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و روانهی زندان نمودند .همچنین توسط پلیس همهی
آرشیو و وسایل حزب توقیف شدند 1998 .شعبه مبارزه
با ترور به بهانههای واهی به ساختمان مرکزی حزب
حمله کرده و بیشتر کسانی را که برای شرکت در سمینار
و کالسهای آموزشی که حزب راهاندازی میکرد را
دستگیر و محکوم به تحمل زندان نمود .در بین دستگیر
شدگان شماری زن هم به چشم میخوردند .این حمالت
پلیس همزمان در  13شهر شمال کوردستان انجام گرفت
و در نتیجهی آن دهها کس دستگیر و محکوم به تحمل
حبس و تبعید شدند .در بیشتر شهر و روستاهای شمال
کوردستان و ترکیه جهت محکوم نمودن این حمالت
اعتصاب غذایی  3روزه اعالم شد .اعتصابکنندهها
توسط پلیس و گاردهای ویژه مورد هجوم قرار گرفته
و بیشترشان دستگیر شدند .در بین بیشتر دستگیرشدگان
ریاست نهادهای مدنی و حقوقبشری ،فعاالن سیاسی،
روشنفکران ،فعالین زن ،جوان و ...به چشم میخوردند.
 HADEPدر انتخابات محلی  1999توانست در بیشتر
شهرهای شمال کوردستان رأی بیاورد .در نتیجه 37
شهرداری توسط حزب مزبور مدیریت میشدند .همچنین
در انتخابات مجلس نیز  34نماینده حزب توانستند رأی
بیاورند ولی به دلیل سد 10درصدی انتخابات در ترکیه
همهی آنها نتوانستند به مجلس راه یابند .در مارس 2003
دولت ترکیه قرار تعطیل نمودن این حزب را اعالم نمود.
این حزب نیز به بهانههای واهی که در مورد همهی
حزبهای کوردی نیز صدق داشت ،متوقف شد .قابل
توجه است که همهی این قرارها و حکمها سیاسی بودند.
زیرا بعد از آن و قبل از آن نیز حزب و نهادهایی چون حزب
برابری و آزادی دمکراسی( ،)ÖZEPحزب دمکراسی و
رنج خلق ( ،)HEPحزب
آزاد ( ( ،)ÖZDEPحزب ِ
دمکراتیک خلق  ،)DEHAPحزب جامعه دموکراتیک
( ،)DTPحزب دمکراسی خلقها ( )HADEPو ...یکی
پس از دیگری یا تعطیل و اعضای آنها با شدیدترین
مجازات مواجه شده و از صحنهی سیاسی دور شدند
و یا خودشان مجبور به فسخ و انحالل حزب شدند.
زیرا به دلیل فشار و سرکوبهای دولت ترکیه حزب
 DEHAPدر  19نوامبر  2005انحالل خود را اعالن کرد.
در  9نوامبر  2005حزب جامعه دموکراتیک()DTP
تأسیس شد .شاخهی زنان که در حزب HADEPبه
سازماندهی دست زده بود در این حزب به یک مجلس
 4000نفری مبدل گشت .سهمیهی  30درصدی زنان به
 40درصد ارتقاء یافت .سال  2006سیستم ریاست مشترک
توسط اعضای این حزب مطرح شد .هرچند با مخالفت

پژوهشی

شدید دولتمردان نیز روبرو ماند اما برای اولین بار توسط
حزب جامعهی دموکراتیک اجرایی گشت .ریاست
مشترک این حزب نیز بر عهدهی احمد ترک و آیسل
توگلوک بود .زنان مبارز کورد به این نیز قانع نشدند و
سعی کردند در همهی عرصههای فعالیتی مدیریت مشترک
مبنا قرار گیرد .البته میتوان گفت تا حد بسیار زیادی این
ایده نیز عملی گشته است .در انتخابات  22ژوئیه 2007
توانست علیرغم همهی موانعها  20نماینده به مجلس
بفرستد .همچنین در انتخابات محلی  2009توانست ادارهی
 99شهرداری را بر عهده بگیرد .در اپراسیونهایی که در
ماه آوریل  2009توسط دولت ترکیه طراحی شدند تقریبا
بیش از  1000کادر و فعاالن حزب روانهی زندان شدند.
هماکنون نیز بیش از  8000کادر و عضو این سازمان در
زندانهای دولت ترکیه زندانی هستند .در میان این دستگیر
شدهها شماری از نمایندههای مجلس که اعضای حزب
( BDPحزب صلح و دموکراسی) هستند ،وکالی رهبری،
روزنامهنگاران ،فعاالن مدنی و حقوق بشری ،فعاالن حقوق
زنان و ...هم وجود دارند .مشارکت زنان هماکنون در
حزب صلح و دموکراسی  %50اعالن میشود .هماکنون
در تمام ترکیه  26شهردار زن وجود دارند .از  26شهردار،
 16شهردار به حزب صلح و دموکراسی تعلق دارند.
جنبش زنان آزاد و دموکراتیک ()ÖKBHهم توانست
جای پای خود را در بین زنان در شمال کوردستان و ترکیه
باز کند .با تأسیس مجلس ،کمون ،خانههای زنان ،آکادمی،
پارک ،نشریه و ...روز به روز موجب ارتقاء سطح آگاهی
و شناخت زنان از تاریخ و جنسیتشان شده و میشود.

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  25آذر ـ دی 1392
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کمپین؛ نه برای نسلکشی زنان و اعدام
پالتفورم زنان شرق کوردستان

زن ،زندگی و آزادی مفاهیمی هستند که همیشه در
عمق تاریخ معنایی پنهان را با خود به همراه داشته ،آن
چنان به هم پیوند خورده که هیچ ذهنیت استثمارگری تا
بهحال نتوانسته مابین آنها شکافی ایجاد نماید .علیرغم
تحاکم ،سرکوب و فشار ذهنیت مردساالر در طول
 5000سال اقتدارگری ،موجودیت خویش را همچون
امری واقع که غیرقابل انکار و جدایی ناپذیرند به
اثبات رساندند .در راستای به بردگی کشاندن این
نیروی اجتماعی و ضعیفه ساختنش جهت خدمت به
ذهنیت مقتدر مردساالر از هیچ عملی فروگذار نکرده
و پرهیز ننمودند .ذهنیت جنسیتگرا که زنان را همچون
ضمیمهی مردان دانسته و منبع گناه به شمار میآورد ،زن
را مجبور به دادن این ِدین دانسته و حتی کوچکترین حق
انسانی را برایش روا نمیدانند .زن که سرچشمهی حیات
و آفرینش است ،امروزه مبدل به منشاء خرابیها ،تجاوز
و پایان حیات ساختهاند .گناهکار است و بایستی تا آخر
عمر تنها وظیفهی خدمتگزاری به مرد جهت پاک کردن
گناهش را برعهده بگیرد .مبدل به مُدلی برای کل جامعه
ساختهاند و در نمونهی همان زن ضعیفهشده جامعه را
به زانو درآورده و ضعیفه میسازند .نه تنها دیگر اثری
از مقدس بودن زن باقی نمانده ،بلکه همزمان ناموس و
شرف مردان و جامعه در بدن زن خالصه شده است.
تجاوز و تحاکمی روحیـ روانی و جسمی عادتهای
روزمرگیست که از طرف نظام مردساالر بر زنان و

ذهنیت آنها تحمیل میشود .آن چنان نموده که زنان هم
به خویش باوراندهاند که دیگر متعلق به خویش نبوده
و تعریفی فراتر از شیءشدگی جهت برآورده ساختن
خواستههای مرد ندارد .اگر چه هنوز هم تاریخ کهنی
که زنان در آن دارای نقشی مثبت و تعیینکننده بوده،
سوسو میزند؛ اما با بیحافظه ساختن جامعه در شخصیت
زنان سعی دارند که این تاریخ را به باد فراموشی بسپارند.
با ایجاد جامعهای که بهصورت رمه درآمده ،شبشان
در گرو روزشان میباشد؛ نه از دیروز و نه از فردای
خویش هیچ اطالعی ندارند و همچنان بیحس و منجمد
گشتهاند .دیگر نه اثری از تاریخ برایشان باقی مانده و نه
بانگ آزادیخواهی زنان به گوشهامیرسد .مسلما چنین
ذهنیت جنسیتگرا و اقتدارطلبی مابین نژاد ،ملیت ،زبان،
فرهنگ ،دین و مذهب و ...تفاوتی قائل نخواهد بود .آنچه
که در اینجا مهم است؛ شكلدهي زن و جامعهای برده
است ،که از طریق آن بتواند بنمایهی اقتدار خویش را
قویتر و مستحکمتر سازد .پس هر زنی چه در اروپا باشد
یا آمریکا و خاورمیانه بدون هیچ تبعیضی با این ذهنیت
روبرو میباشد و روزانه تاثیرات آن را همچون سایهی
سنگین و سیاهی بر حیات خویش احساس مینماید.
یکی از کشورهای بارزی که در سطح خاورمیانه
زنان و جوانانش روزانه به شدت با این ذهنیت روبرو
میشوند ،ایران میباشد .وقتی سخن از ایران به میان
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خواننــدگان گرامــی زیــان :پالتفــرم زنــان شــرق کوردســتان در  9ژانویـ ه
 2014کمپینــی را مبنــی بــر «نــه بــرای نسلکشــی زنــان و اعــدام» آغــاز کــرد.
مــا نیــز بعنــوان اتحادیــه زنــان شــرق کوردســتان حمایــت و پشــتیبانی خــود
را از ایــن کمپیــن اعــام کردهایــم .بــا امیــد بــه اینکــه ایــن کمپیــن بتوانــد
بــا حمایــت و پشــتیبانی شــما عزیــزان هــم ،گامهــای پربارتــر و مهمتــری
در راســتای ریش ـهکنی خشــونت و تبعیــض علیــه زنــان بــردارد .در زیــر نیــز
توجــه شــما را بــه مقالــهای درایــن ارتبــاط جلــب میکنیــم کــه توســط
پالتفــرم زنــان شــرق کوردســتان تهیــه و تدویــن گشــته اســت.
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میآید؛ مسلما قبل از هر چیز تاریخ کهن ،نقش را پیموده و عصریست که بیشتر از هر زمان دیگری به
تاریخی این سرزمین در گسترش و پیشرفت دادن عصر تاریکیــوسطا شباهت دارد .جمهوری اسالمی
مهد تمدن بخصوص مردمان زاگروسنشین و به طور ایران که با وعده و وعیدهای دروغین توانست امید زنان
کل جغرافیای این سرزمین به اذهان خطور میکند .و جوانان که بیشترین نقش را در پیروزی آن داشتند،
سرزمینی که دارای موزاییک خلقها،
نقش برآب ساخته و باری دیگر زنان را
برخوردار از غنای فرهنگی و توأمان با
ترویج سیاست روانهی منازلشان سازد .بیشتر از یک زن
زن علیه زن
دمکراسی ،برابری و یکسانی بوده است.
خانهدار و نقش مادر بودن هیچ نقشی به
یا زن ضد
همزیستیای با تمام رنگارنگی خویش
زنان ندادند و نمیدهند .ذهنیت والیت
زن در نهاد و
و احترام برای هرگونه تفاوتمندی را
فقیه نیز در این راستا بیشتر بر قداست و
های
ن
سازما
میتوانست مشاهده نمود .قابل ذکر
اهمیت خانه و زن خانهدار شدن مدام
عنوان
با
مختلف
است که ذهنیت اقتدارگرا و منفعتطلب
تاکید میورزد .تمامی عرصههای جامعه
نتوانست چنین حیاتی را تحمل نماید و
بسیج خواهران و را با ممنوعیت و قدغنهای گوناگون بر
جهت توسعهی هر چه بیشتر عرصهی
خواهران زینب زنان تنگ ساخته و هر سخن و هر حرکت
اقتدار مانند اختاپوسی تمام جامعه را در
و...که مدل زنی زنان را به مثاب ه گناه میشمرند .متاسفانه
کامال وابسته به
برگرفت .تنها قشری که قبل از دیگر
ذهنیت پراگماتیست جمهوری اسالمی در
اقشار جامعه از این ذهنیت متضرر شد،
نظام را به جامعه طول  35سال حکومت خویش اگر زمینهی
تحویل داده،
زنان بودند .چنانکه در طول تاریخ زنان
مشارکت در عرصههای اجتماعیـ سیاسی
اولین قشری بوده که تحت استثمار و
مورد دیگریست را فراهم ساخته باشد ،حتما در راستای
که بیشتر از هر
بردگی قرار گرفتهاند ،در ایران نیز به
منافع ذهنیت پراگماتیست و استثمارگر
خشونت
چیز
همین منوال بوده است .تنها مُدل زنی
آن بوده است .نمونه؛ هر زنی از سن 18
و نسلکشی بر
که تحت تاثیر ذهنیت نظام در ایران
سالگی ببعد حق مشارکت در انتخابات را
علیه زنان را
نقش داشت ،نمونهی زنان دربار بود
دارد و میتواند نمایندهی سیاسی خویش
که نمایندهی ذهنیت مردساالر و زنان
سیری صعودی را انتخاب کند و رای او همچون یک
ضعیفه در جامعه بودند .در طول تاریخ
میبخشد و ترویج انسان بالغ و عاقل قابل قبول است .اما
چنین سیاستی
ایران این مدل زن به شیوههای متنوع
همین زن بالغ و عاقل حق مشارکت در
از مهمترین
نقش گرفته و با ذهنیتی مردانه در
عرصهی سیاست و مراجع تصمیمگیری،
و اساسیترین
خدمت نظام قرار گرفته است .مسلما
مدیریت و اجرایی را ندارد و طبق مادهی
وظیفهی
در چنین جامعهای هستند زنانی که با
 115قانون اساسی رییس جمهور باید
این ذهنیت مخالف بوده و با مبارزات
ایدئولوژی نظام از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب
آزادیخواهی خویش سعی بر گذار از
والیت فقیه است .شود .دقیقا نکات ضد و نقیضی هستند که
آن و بازگشت به گوهرهی خویش را
تصویب یکی دال بر رد دیگریست .حتی
دارند .گرمای حیاتی آزاد و برابر هنوز
اگر بندرت زنانی در عرصهی سیاسی
هم احساس شده و تبدیل به خاکستر
حضور داشته باشند ،جهت رخنمایاندن
نشده است .در جایجای تاریخ ایران زنان با الهام از این یا بکارگرفتن زنان در سیاست در مقابل رقیبان و یا
گرمای زندگی سعی بر مبارزهای آزادیخواه و بر علیه جهت کسب امتیاز بکار گرفته میشوند .چنان که در
ذهنیت جنسیتگرا و زنستیز داشتهاند .اما همزمان در دربارها زنان را از این طریق با توطئه و حیلهها آشنا
کنار مبارزات زنان ،تغییر هر دولتی در مراحل مختلف بر ساختند و امروزه هم با ذهنیت مدرنیتهی کاپیتالیسم
بهبود وضعیت زنان تاثیری نگذاشت ،بالعکس بیشتر در رنگ و لعابی جداگانه بدان بخشیده و زنانی همچون
انزوا قرار داد ،از حقوق طبیعی خویش محروم و بینام و مرضیه دستجردی و مرضیه افخمیها و ...را با زدن
بیتاریخ گذاشت .امروزه که جمهوری اسالمی ایران بر ماسکی مردانه بر چهرهی -زنانهشان به میدان سیاست و
سرکار است ،وضعیت زنان همچنان سیر نزولی خویش سیاستورزی میکشانند .مسلما چنین ذهنیتی نمیتواند
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و گناه کبیرهست که بایستی حتما سنگسار و یا کشته
شوند .در حالیکه ذهنیت تجاوزگر همان است که چه
مشروع باشد یا غیرمشروع ،سوءاستثمار بر بدن و روح
زنان را بنمایهی ذهنیت ظالم و فریبکار خویش ساختهاند.
مشروعیت نیز فرمولیست که نظام برای هر چه بیشتر
نهادینه کردن ذهنیت خود از آن استفاده میکند .بدن
زنان را قطعهقطعه نموده و برای هر چند ساعت و هر
قطعهی آن قیمت بخصوصی گذاشته و به معرض فروش
میگذارند .یکی دیگر از نمونههای ذهنیت متجاوز مرد
در برابر زن ،تصویب الیحهی «ازدواج پدر خوانده با
دختر خوانده»ست که بعد از سن  9سالگی پدر خویش
را میتواند شوهر خویش بداند .بدون اینکه حتی به
روحیه و روان او توجهی شود .کوچکترین حق
یک انسان برای زنان دادنی شده و باید همیشه گدای
حق طبیعی خویش باشد .در اینجاست که زن را به
تمامی بدون حافظه گذاشته و ذهنیت شیءوارگی در
برابر زن را بیشتر رواج داده و مشروعیت میبخشند.
ترویج سیاست زن علیه زن یا زن ضد زن در نهاد
و سازمانهای مختلف با عنوان بسیج خواهران و
خواهران زینب و...که مدل زنی کامال وابسته به نظام
را به جامعه تحویل داده ،مورد دیگریست که بیشتر
از هر چیز خشونت و نسلکشی بر علیه زنان را سیری
صعودی میبخشد و ترویج چنین سیاستی از مهمترین
و اساسیترین وظیفهی ایدئولوژی نظام والیت فقیه
است .تحت قوانین «امر به معروف و نهی از منکر » در
سطح جامعه خواهران بسیج را بر ضد زنان بکار گرفته و
کین و نفرت زن در برابر زن که سبب از هم گسستگی
سازماندهی زنان و عدم یکپارچگی گشته ،را افزایش
داده و زن را بدست زن ضعیف میسازند .ذهنیت چنین
زنی چنان با ایدئولوژی مردمآبانه شستشو داده شده که
فرسنگها از آزادی فاصله گرفته و بهتر از مردان زنان را
با خشونت روبرو میسازند .راهاندازی پایگاههای بسیج
در مناطق کوردنشین و بخصوص روستاها از سیاستهای
بارز جمهوری اسالمی در این موارد میباشد .برای
هرچه بهتر وابستهساختن به ایدئولوژی و نظام خویش،
بسیج و بسیجی بودن را همچون کارتی سبز برای ورود
به تمامی عرصههای اجتماع بکار میگیرند .از دبستان
گرفته تا دانشگاه و تمام نهاد و سازمانهای حکمی و ...
و برای هر کاری باید کارت بسیج همراه داشته باشند.
سیاست «گرسنه بگذار و حکومت کن» نیز سیاستی
در راستای هرچه وابستهسازی و تحاکم هر چه
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هیچ خدمتی به آزادی زن نموده و رهیافتی را جهت
برون رفت از وضع موجود بیابد .بدون شک در معاوضه
و یا دست به دست شدن سکان قدرت باز این جامعهی
زنان بود که متحمل شدیدترین آسیبها شد .چنانکه نه
دولت لیبرالـپراگماتیستها ،نه اصالحطلبـمذهبیون و
نه اپورتونیستـپولیستها«خواستند» در این وضع تغییری
ایجاد نمایند .رژیم در طول زمامداری خود همیشه
یک خطمشی را دنبال کرده است و تعویض مجرییان
نمادین آن تغییری در محتوای اصل مسئله درست نکرده
است .همه جا و همیشه از انرژی و پتانسیل محرک زنان
سوءاستفاده شده و به چشمی منفعتطلبـمصلحتگرا
به آن نگریسته شده و میشود .سران نظام از همان اوان
انقالب به وعدهوعیدههایی که توسط خمینی به زنان داده
شده بود ،پشت کردند و تا به امروز نیز بدین منوال ادامه
دارد .چنانکه قبل از هر انتخاب ریاست جمهوری شاهد
وعدههای پرزرق و برق نامزدهای این سمت هستیم ولی
بعد از اینکه بر تخت قدرت جلوس کردند ،محتوای
وعدههای دروغینشان بهتر آشکار میگردد .نمونهی نه
چندان دور آن انتخابات ریاست جمهوری امسال بود.
حسن روحانی نیز در مراسمهای تبلیغاتی خود در راستای
خدمت به جامعه و بخصوص بهبودی وضعیت زنان
وعده و وعیدهای بسیاری داد ،ولی هنگامی که وضعیت
به روال عادی خود ـبرای آنهاـ بازگشت و روحانی
موفق شد بر این مسند تکیه کند ،نه تنها تغییری مثبت در
وضع زنان حاصل نشد بلکه از قبل هم وخیمتر گردید.
قابل توجه است که سیاستهای زنستیز ،تبعیضآمیز،
خشونتطلبانهی حکومت جدید بیشتر از گذشته زنان
و تمامی جامعه را با قتلعام و نسلکشی روبرو ساخته
است .در جامعهی ایران و بخصوص شرق کوردستان
زنان که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل میدهند،
به صورتی جدی هم حقوقشان پایمال گشته و هم با
خشونتهای مستمر روبرو میگردند .این در حالیست
که زنان در شرق کوردستان بعلت شهروند درجهی
چندم بودن و همزمان در تمامی ایران بعلت جنس دوم
بودن با این گونه خشونتها مواجهاند .در این مورد ایران
از آمار  66درصدی خشونت بر علیه زنان برخوردار
است .موردی که در ایران بسیار مورد بحث اقشار دینی
و مذهبی قرار میگیرد و از این طریق خشونتی مستمر بر
زنان روا میدارند ،مبحث صیغه میباشد .صیغه یا همان
زنای مشروع که اگر خود دولت و عوامل آن حدیثی
بخوانند ،مباح بوده و در غیر اینصورت زنا محسوب شده
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بیشتر بخصوص در مناطق مرزی وکشتن کاسبکاران
کورد و غیرکورد میباشد .در مناطق مرزی بخصوص
در کوردستان و بلوچستان بعلت فقر اقتصادی خلق
مجبور به کاسبکاری هستند .سن کاسبکاران مابین 13ـ
 60سال بوده که تعداد بارزی از آنها زنان میباشند
که مجبورا برای تامین احتیاجات زندگی خویش
و خانوادهشان به این کار روی آوردهاند .اکثر این
زنان ،همسرانشان نیز کاسبکار بوده که در مرزها
بدست نیروهای امنیتی کشته یا ناقصالعضو شدهاند.
بر اساس منابع مختلف سازمانهای حقوق بشر بیشتر
کشتهشدگان از توابع سردشت ،پیرانشهر ،بانه ،مریوان
و ن َوسود میباشند .طبق آمار بدست آمده در هر 48
ساعت یک نفر کاسبکار در مرزهای ایران بدست
نیروهای نظامی ایران کشته میشود .درمیان سالهای
 1390ـ  1391بیشتر از  182کاسبکار جانشان را از
دست دادهاند .یکی از نمونههای بارز که در این موارد
به شکلی آشکار ذهنیت خشن جمهوری اسالمی را به
تصویر میکشد ،جنایتی که در خاموشی کامل ـ گویا
به جرم قاچاق ـ اتفاق افتاد و موجب قتل «اوین عثمانی»
شد .پروندهی این جنایت همچنان در حالت مسکوت
ماند و هیچ مسئولی «قتل عمد» آن را برعهده نگرفت.
ذهنیت جنسیتگرا با ترویج سیاست تبعیضآمیز
در تمامی عرصههای اجتماعی سیاست « یا تسلیمیت
یا مرگ» را بر زنان تحمیل کرده و با اجرایینمودن
قانونهای مردساالرانه که حق و حقوق زن به تمامی
در آن به فراموشی سپرده شده ،در صدد گسترشدهی
به حاکمیت خود بر ذهن ،روح ،بدن و تمامی حیات
انسانها و بخصوص زنان میباشد .ذهنیت دولت ـ
ملتگرای ایران جهت تقویت پایههای نظام خسروانی
که یکرنگی و هموژنسازی را مبنای ایدئولوژی خود
قرار داده است در راستای عقیم گذاشتن و ضعیفهسازی
جامعه از اِعمال هیچگونه سیاست ظالمانهای خودداری
نمیکند .یکی از همین روشها نیز تقویت و حمایت
از مدل خانوادهی دولتی و یا میکرو دولت میباشد .با
تقویت این مدل در صدد است تا سیاستهای ضد زن را
تا سطح کوچکترین سلول جامعه تقلیل دهد .جا دارد به
این موضوع اشاره شود که پدر بعنوان رئیس خانه مجری
اصلی سیاستهای دولتی در سطح خانواده است .برای
همین دولت براحتی میتواند از این طریق ،ذهنیت خویش
را به ذهن افراد خانواده تزریق کرده و به آنها بیاموزد
که چگونه از چنین ذهنیت جنسیتگرا پیروی کنند.
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سهمیهبندی دانشگاهها و مانعسازی جهت کسب
اشتغال زنان و ممنوع ساختن بعضی از رشتههای
تحصیلی برای دختران ،حجاب اجباری و حتی دخالت
در شیوهی و رنگ پوشیدن لباس ،توهین به لباس و
فرهنگ ملتهای دیگر در ایران ،توزیع مواد مخدر و
تخدیر ذهن زنان و جوانان که باعث افزایش تعرض و
تجاوز در میان خانواده و خارج از خانواده شده ،افزایش
آمار ایدز و بیاخالقی ،افزایش زندانیان سیاسی که تا
به امروز ایران اعتراف به موجودیت زندانی سیاسی
در کشورش ننموده ،افزایش اعدام و شکنجههای
طاقتفرسا در زندانهای تاریک ایران و ...از نمونه
سیاستهای خشونتزای ذهنیت نظام جمهوری اسالمی
ایران هستند که ادامهی زندگی را برای افراد جامعه با
مشکل مواجه ساخته است .مورد دیگر اینکه هرچند سن
 18سال برای گرفتن پاسپورت ،سنی قانونیست اما با
وجود چنین قانونی هنوز که هنوز است زنان نمیتوانند
از این حق مشروع استفاده نمایند و اجازهی ولی یا شوهر
شرط اساسیست .در ایران و شرق کوردستان  100نفر
از زنانی که دارای رتبههای عالی در دانشگاه و دبیرستان
هستند ،از حق اشتغال همچون خلبانی ،مهندسی،
قضاوت و ...محروماند .قابل ذکر است که تمامی موارد
مذکور ،مواردی اساسی هستند که وضعیت اجتماعی
و اقتصادی زنان و جامعه را با مشکل مواجه میسازد.
همزمان اعمال اینگونه سیاستها باعث شده که بدالیل
فقر اقتصادی به تنفروشی ،استفاده از مواد مخدر ،خرید
و فروش زنان روی آورند که به تمامی در خدمت نظام
قرار میگیرند .نمونه؛ دستگیری  15زن ایرانی و کورد
در زندانهای تایلند و مالزی دلیلیست بر این ادعا.
بعد از چین و هندوستان ،ایران سومین کشور در
جهان میباشد که آمار خشونت و وخیم شدن وضعیت
روحی ـ روانی شهروندان و بخصوص زنان افزایش یافته
است .در این میان ایالم اولین آمار و بعد از آن شهرهای
کهکیلویه و بویراحمد ،کرمانشاه ،لرستان ،کرمان،
کوردستان ،بوشهر ،بلوچستان و خوزستان و چندین شهر
دیگر باالترین رقم خودسوزی و خودکشی زنان را در
سطح ایران به خود اختصاص داده است .در همین راستا
طبق منابع مختلف اثبات شده از آغاز سال جاری تاکنون
دست کم  74شهروند کورد با خودکشی به زندگی خود
پایان دادهاند که  43نفر زن و  31نفر مرد بودهاند .بر
اساس مراکز تحقیقاتی در ایران در سال گذشته 3640
مرگ مشکوک انجام گرفته که اکثریت آنها زن
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نسرین و شهال کعبی ،معصومه سرهنگی ،شهین باوفا،
شهربانو مدرسی ،اوین عثمانی و فرزاد کمانگر ،فرهاد
وکیلی ،علی حیدریان ،داریوش فروهر ،حسین خضری،
رضا مامدی ،حبیباهلل گلپریپور ،احسان فتاحیان ،فصیح
یاسمنی ،شیرکو معارفی ،حسن حکمت دمیر و کشتن
صدها زن و جوان بلوچ ،آذری ،عرب ،کورد و فارس
که فاعل مجهولند و یا بخاطر اندیشه آزادیخواهی و
مساوتطلبانهشان ،توسط حاکمان جمهوری اسالمی
به قتل و یا بدار آویخته شدهاند .امسال ( 19 )1392زن
در زندانهای ایران اعدام گشتهاند که  5نفر آنها کورد
میباشند .بر اساس آمار بدست آمده در ایران 4679
زن در زندانهای ایران بسر میبرند که  403نفر از آنها
سنشان کمتر از  17میباشد .بیشتر از  1600نفر 18ـ 24
سال 1630 ،نفر آنها  25ـ  34و  691نفر آنها نیز دارای
سنین  35سال به باال میباشند .پخش مواد مخدر و فروش
آن در زندان با همکاری نیروهای امنیتیـاطالعاتی و سپاه
پاسداران با هدف بیاراده ساختن و تضعیف روحیهی
زندانیان سیاسی و همچنین اهمیت ندادن به وضعیت
بهداشتیـتندرستی زندانیان از عمده مشکالت اساسی در
زندانهای ایران میباشد که وضعیت حیاتی زندانیان را
با خطر جدی مواجه میسازد .نمونه؛ زینب جاللیان که
بر اثر شکنجه و ضربه خوردن از ناحیهی سر با مشکل
بینایی مواجه گشته و عدم رسیدگی توسط مسئولین
نیز ،موجب افزایش خطر و وخیمتر شدن وضعیت
سالمتی وی میشود .خانم بهاره هدایت ،قدریه قادری،
مهدیه گلرو ،محبوبه کرمی و دهها زن روزنامهنگار و
فعال حقوق بشر و سیاسی که بعلت تنوع فکر و اندیشه
و دفاع از هویت خویش در زندان بسر میبرند .از
ابتدای سال 1391ش2012 /م تا به امروز  2179کس از
طرف نیروهای امنیتی ایران به اتهام فعالیتهای سیاسی
دستگیر و روانهی زندان شدهاند .در بین این آمارها
شمار زیادی زن و حتی کودک هم به چشم میخورند.
قابل ذکر است که در شرق کوردستان امسال بیشتر از
 160کس به تهمت همکاری نمودن با احزاب و بههم
زدن امنیت ملی دستگیر که در میان آنها روزنامهنگار
و دانشجو نیز مشاهده میشوند .مسلما بحث نمودن از
پدیدهی اعدام و قتلعامهایی از این قبیل بخصوص
در سدهی  21جای بسی تأسف و مایهی ننگ بزرگی
برای نظام مستبد ایران میباشد .این عملکرد غیرانسانی
دولت مذکور در حالتی صورت میگیرد که روزی
هزار بار برای مشروعیت بخشیدن به آنها از دین اسالم
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میباشند .این تعداد در تهران  409نفر ،در کرمانشاه 270
نفر92 ،درصد آنها خود را به دار آویختهاند28 .درصد
آنها میانگین سنی آنها مابین 18ـ  24سال17 ،درصد
25ـ13، 28درصد باالی سن  50سال قرار داشتهاند.
بیش از چهار ماه از تشکیل کابینهی جدید و تحویل
دولت یازدهم میگذرد ولی هنوز هم خبری از اجرایی
نمودن وعدههایی که رئیس جمهور به خلق و زنان
ایرانی داده بود ،نیست .برعکس ،آمار اعدام جوانان
و زنان ایرانی افزایش چشمگیری به خود گرفته
است .توسط دولتمردان حاکم تا چه اندازه ذهنیت
ملیتگراـپانایرانیسم «سروری» یافته نتیجهی آن را
میتوان در آمار اخیر قربانیان کورد ،بلوچ ،عرب ،آذری
و ...مشاهده کرد .حکومتی که از نرمش منعطفانه بحث
میکرد ،تنها ابزار ساکت کردن صداهای مخالف،
آزادیخواه و متنوع در ایران را در طنابدار دید .اگر
در این اثنا به دهههای  60نیز نگاهی بیندازیم ،در طول
تاریخ ایران دههایست فراموش نشدنی .طی این سالها و
تا همین امروز و فرداهای دیگر هزاران خانواده با یاد
بستگان اعدام شدهشان روزگار میگذرانند .سالهای
.1981( 1360م) تا  1364نزدیک به  11هزار نفر بر اساس
آمارهای موجود در زندانهای مختلف تیرباران یا اعدام
و یا زیرشکنجه کشته شدند و این آمار به فرمان خمینی
تا سال  1367به  15هزار افزایش یافته است .همچنین بر
اساس آمارهای موجود که به صورت رسمی از طرف
نهاد و سازمانهای حقوق بشر اعالم شده ،در سالهای
.2005( 1384م) تعداد نفرات اعدام شده به  94نفر ،در
سال.2006( 1385م) به  177نفر ،در سال.2007( 1386م)
به  317نفر ،در سال.2008( 1387م) به  350نفر1388 ،
(.2009م) به  402نفر ،در سال .2010( 1389م) به 546
نفر ،در سال .2011( 1390م)به  676نفر و در سال 1391
(.2012م)به  580نفر رسیده که از  580مورد  294بطور
رسمی گزارش شده و  286مربوط به گزارشهای منابع
غیررسمی است .در میان این اعدام شدگان تقریبا  9نفر
آنها زن بودهاند .طبق آمار سازمان حقوق بشر کوردستان
( )KMMKدر حال حاضر بیشتر از  1250زندانی سیاسی
در زندانهای ایران و شرق کوردستان وجود دارندکه
تعداد زیادی از آنها کورد بوده و در وضعیت وخیمی
بسر میبرند .در میان آنها  24زندانی حکم اعدام گرفته
و هر آن احتمال جابجایی حکمشانــقتل عمدــ وجود
دارد .شخصیتهایی چون زهرا کاظمی ،نداآغاسلطان،
شیرینعلمهولی ،هالهی صحابی ،پروانه اسکندری،
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بهره گرفته ،اما قابل توجه است که این اعمال و احکام
هیچ سنخیتی با دین اسالم و قرآن ندارند .چون در دین اسالم
محمدی و اسالم مدینه به حیات و موجودیت انسانها احترام
گذاشته ،در صورتی که جمهوری گویا اسالمی ایران در طول
زمامداری خویش تاکنون انسانهای زیادی تحت عناوین
گوناگون همچون محارب ،مفسد ،تجزیهطلب و ...را به قتل
رساندهاند .با تشکیل دادگاههای فرمایشی و چند دقیقهای به
راحتی و بدون هیچ ابایی برای انسانها حکم قصاص یا اعدام
صادر میکنند .یعنی کشتن هر نوع تفاوتمندی ،افکار آزاد،
ارادهی مستقل ،دمکراسی دقیقا عملیست که با سرشت و
جوهرهی طبیعت ،کیهان و انسانیت در چالش میباشد.
از طرفی ذهنیت مردساالر دولت که هر روز با شیوههای
گوناگون به ذهن و بدن زن تجاوز و او را تحقیر میسازد ،از
طرف دیگر نیز مرد خانواده(پدر ،برادر ،شوهر ،عمو ،دایی،
پدربزرگ و) زنان را تحت اهرم فشار قرار میدهند .آداب
و رسوم کهن اجتماع نیز روزانه جان دهها زن را گرفته و
نتیجهی این ذهنیت ،دنیا را برای زن مبدل به گورستان ابدی
نموده است .تمامی این موارد نشاندهندهی آن است که زنان
ایرانی اعم از بلوچ ،کورد ،فارس ،آذری ،عرب و ...با ذهنیت
جنسیتگرا و ظالم مردساالر بدون هیچگونه تبعیضی روبرو
هستند .پس آنچه که مشخص است تمامی زنان دارای یک
درد مشترک ،آنهم فقدان آزادیست! مشاهدهی آمار مذکور
سطح نسلکشی زنان را در تمامی عرصههای اجتماعی نشان
میدهد .همچنان که افزایش قانون زیادی در جامعه از عدم
اخالق و فرهنگ خبر میدهد ،همزمان افزایش بیحقوقی در
برابر زنان را نیز به نظاره میگذارد .بخصوص رشد وحشتناک
قانون در نظام سرمایهداری برمیگردد به میل برای کسب امتیاز
زودهنگام و سریع که هیچ مرزی و حدودی را نمیشناسد،
برای همین زنان را مبدل به بزرگترین ابزار و کاال ساختهاند.
در چارچوب موارد مذکور و جهت برونرفت از بحران
هویتی ـ ذهنیتی که در تمامی عرصهها دامن زنان را فراگرفته،
همچون پالتفورم زنان شرق کوردستان تحت شعار «نه برای
نسلکشی زنان و اعدام» منشاء تمامی معضالت مذکور
را مشکل ذهنیتی دانسته و الزم میدانیم که تمامی نهادها،
احزاب ،سازمانهای حقوق بشری و مدنی ،سیاستمدار ،فعالین
حقوق زن و حقوق بشر و تمامی اشخاص و شخصیتهایی
که دارای اندیشه و میل آزادیخواهی و یکسان میباشند ،چه
ایرانی و چه غیرایرانی به شیوهای فعال و بدون هیچ محدودیتی
در راستای آگاهسازی وسیع زنان و کل جامعه خود را مسئول
دانسته و حمایت و پشتیبانی خویش را نشان دهند .بایستی ما
زنان ایرانی نیز در همهی عرصههای مختلف با گسترشدادن
فعالیتهای دموکراتیک خویش بتوانیم به ذهنیت قاتل و
نسلکش جمهوری اسالمی پایان دهیم و همچنین از طریق
سازمانهای بینالمللی ،نهادهای دولتی نظام حاکم در ایران را
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تحت فشار قرار داده و تا از میان برداشتن احکامی چون اعدام،
سنگسار ،قصاص و ...گام به عقب برنداریم .چون این کمپین
تنها جهت خدمت به زنان و جامعهی کورد نبوده بلکه تمامی
اقشار و ملل ایرانی اعم از بلوچ ،کورد ،فارس ،آذری ،عرب
و ...را در برمیگیرد .جهت از میان برداشتن ذهنیت اعدام و
نسلکشی زنان ایرانی با دادن سمینار ،آموزشهای الزم جهت
آگاهسازی زنان ،فعالیتهای گوناگون ،فعالیتهای رسانهای
و از این قبیل این کمپین سازماندهی شده است .با هدف
ایرانی دموکراتیک که تمامی خلقهایش و بخصوص زنان
بتوانند از حیاتی آزاد ،مستقل و دمکراتیک برخوردار باشند،
تالشی مستمر و هدفمند خواهیم داشت .الزم به ذکر است
که برای ایجاد جامعهای آزاد و ایرانی دموکراتیک قبل از هر
چیز بایستی زنان به آزادی دست یابند .چون آزادی جامعه
در گرو آزادی زنان میباشد .بخصوص زنان ایرانی( آذری،
کورد ،عرب ،فارس و بلوچ)که از فرهنگی غنی و تاریخی
کهن برخوردار است ،بایستی با رجوع به غنای تاریخی
خویش ،جستجوگر حیاتی فلسفیک توامان با آگاهی و علم و
سیاستـاخالق باشد .مسلما موفقیت زن در عرصهی سیاست
شرطی اساسی برای رسیدن به آزادی و پیروزیست .عرصهی
سیاسی دشوارترین و پرتنشترین عرصهی مبارزه برای زنان
است .عرصهای که تاکنون تحت استعمار ذهنیت مردساالر
بوده و زنان همیشه خارج از محدودهی آن باقی ماندهاند.
پس برای موفقیتی مستمر و پایدار در هر مرحلهای از تاریخ،
یکپارچگی ،یکصدایی ،همرنگی و سازماندهی زنان در
تمامی عرصهها شرط اساسیست .آنچه را که تا امروز سبب از
همگسستگی اتحاد زنان شده با علم بر حیاتی فلسفی و سیاسی
از هم فروپاشانده و جستجوگر راه آزادی و حقیقت حیاتی
آزاد باشیم .کمپین«نه برای نسلکشی زنان و اعدام » میتواند
گامی جدید در این راستا باشد .بایستی بتوانیم با پایبندی به
تاریخ آزادی زنان مبارزهمان را در راه رسیدن به آیندهای
آزاد و روشن ارتقاء دهیم .بدون شک اتحاد و همبستگی
زنان تضمینگر موفقیت و پیروزی پیشرویمان خواهد بود.
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جهت تحلیل و تجزیه همه جانبه وضعیت زنان
در شرق کوردستان الزم است بطور مختصر
اوضاع شرق کوردستان را مورد بررسی قرار دهیم.
یکی از خلقهایی که فرهنگ زنـمادر (نوسنگی) را
بسیار عمیق زیسته و پیشرفت داده ،خلق کورد است.
زندگی روزمره کوردها ،رسم و رسوم ،فرهنگ و زبان
آنها حاکی از این حقیقت است که تا حد زیادی تحت
تاثیر فرهنگ نوسنگی میباشند .بخصوص فرهنگ
کشاورزی ،روستانشینی ،روابط نزدیک با طبیعت و
خصایص بارز آنان ،نشأت گرفته از این دوران است.
فرهنگ جامعه طبیعی چنان در تاروپود ساختار اجتماعی
کوردها نفوذ کرده که علی رغم گذشت  5000سال
حاکمیت نظام هیرارشیک ،کوردها هنوز با سیستمهای
سلطهگر عجین نگشته و در مقابل سیاستهای
انتگره(ضمیمه)نمودن و ذوبنمودن مقاومت میکنند.
نهادینهشدن فرهنگ(بیفرهنگی) مردساالری و
مبتنی به آن نظام طبقاتی با کاراکتر جنگ و تصاحب
خاکهای حاصلخیز و پر برکت ،کوردستان را در طول
تاریخ مدام مورد حمالت شدید قرار دادهاند .ساختار
اجتماعی و بافت عشیرهای کوردها از مفاهیم و ماهیت
دولت مرکزی دور بود با اتکا به فرهنگ دیرینه خود،
در حفظ و پایداری موجودیت اجتماعی خویش تاثیر
بسزایی داشته است .کوردها در حین یورش و تهاجمات
تمدنهای استعمارگر با گریز به کوههای مرتفع که نقش
قلعههای طبیعی را داشت ،به شکل گروههای کوچک
و عشیرهای زندگی کرده است .اگر چه نتوانسته از
پیشرفتهای مثبت که در سایر جوامع صورت میگیرد
بهرهمند شود ،اما حداقل تا حدی از پیامدهای منفی و
مخرب بر فرهنگ جامعهی خویش جلوگیری نموده است.
تشکیل دولت ملی در ایران و تاثیرات آن بر
شرق کوردستان
در جریان رشد و توسعه سیستم سرمایهداری و در
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رأس آن تاسیس دولتهای ملی که یک به یک ساختار
دول کهن رو به فروپاشی گذاشتند ،در چنین موقعیتی
اوضاع کوردستان نیز دستخوش دگرگونی شد زیرا تا
قبل از سدهی  19کوردها با هویت و خصایص فرهنگی
خود با کشورهایی که بر کوردستان حکم میورزیدند؛
در امور اداری کشور شریک بوده و بسیار اوقات نیز
از طرف بیگها مناطق کوردنشین اداره میشد .در پی
تشکیل دولتـ ملت برخورد دول حاکم بر کوردستان
نیز مبتنی به فرضیهی یک فرهنگ ،یک زبان ،یک ملت
و یک دولت به انکار و امحا و قتل عام کوردها روی
آوردند .اسناد مکتوبی نشان میدهند کوردها هنگامیکه
در مورد امنیت سرزمینشان احساس خطر کرده و یا به
الزمهی جنگ پی میبردند ،به همکاری دولتهایی که
بر کوردستان حاکم بودند ،شتافته و بعلت ویژگیهای
جنگجویی و دلیری در میدانهای جنگ توانستهاند
پیروزیهای بسیاری را کسب کنند .پس چطور شد که
دول حاکم در پاسخ به همکاری و همزیستی دیرینه با
کوردها به سیاست انکار و امحا متوسل گشت .البته یکی
از علل اصلی این است که ذهنیت و منطق دولتـملت،
هویتزُدایی و خنثیسازی فرهنگی را در مبنای
ایدئولوژیکی خویش قرار میدهد .از طرف دیگر نیز
توطئهچینی نیروهای سلطهگر سرمایهداری غرب از قبیل
انگلستان بود که با ایجاد تفرقه در میان خلقها سبب هر
چه بیشتر تضعیف شدن و وابسته شدن دول منطقه گشت.
بدینگونه در صدد بهرهجویی از منابع اقتصادیشان برآمد
و کوردها را نیز در این راستا به کار گرفت .در فضایی
که دولتـملت در خاورمیانه تازه نهادینه میشد و هنوز
استقالل کامل را صاحب نبود ،قیامها و شورشهای خلق
کورد همچون خطری بزرگ در مقابلشان سربرآورد.
البته الزم به ذکر است که دولتهای حاکم بر
کوردستان هر یک برای سرکوب و نابودی اکراد ،متد و
روش منحصر به خود را دارند .بگونهای که دولت ترکیه
بکلی کوردها را منکر شده و زبان ،فرهنگ و هویت
کوردها همه جزو ممنوعیتها شدهاند .دولت عراق
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نیز تا قبل از فروپاشی نظام بعث از طرفی کوردها را به دولت ترکیه از اعتراف به موجودیت چنین خلقی نیز ابا
رسمیت می شناخت ،ولی از طرف دیگر در رویدادهای داردـ اما برای نابودی و از میان برداشتن این موجودیت
انفال و حلبچه صدها هزار کورد را قتلعام کرد .کشور نیز به هر راهکاری متوسل میگردد .از جنگ گرم گرفته
گ غنیاش
سوریه راهکارهای بسیار ریز و منفعتطلبانهای به کار تا جنگ ویژه و سرد علیه خلق کورد و فرهن 
میگرفت تا نه خشم و نارضایتی کوردها را برانگیزد و نه سیاستهای کردستیز خویش را بکار میگیرد .کوردها
به رشد و بالندگی اجتماعیشان اجازهی شکوفایی دهد .در پستهای مدیریتی جایی ندارند .نظام ادعا میکند «:
با نگاهی وسیعتر به شرق کوردستان،
کوردها صالحیت مدیریت استان و شهرهای
موفق به درک و شناخت بیشتری
شرق کوردستان را هم ندارند» .برای همین از
فرهنگ هر
از سیاستهای جمهوری اسالمی
استعدادهای سایر شهرها برای مدیریت شرق
بیانگر
خلق
ایران در قبال کوردها میگردیم .این
کوردستان استفاده میکنند .شاید به نظر برسد
و
هویت
کشور نیز متدهای مختص به خویش
که کوردها در مجلس اسالمی حضور دارند و
موجودیت آن
جهت آسیمیلهنمودن و همگونسازی
حتی موفق به تشکیل فراکسیون شدهاند ،ولی
خلق است.
کوردها و سایر خلقهای موجود در
قابل توجه است که نقش و عملکرد مجلس
کوردها نیز
این سرزمین بکار گرفته و میگیرد.
اسالمی نمادین و محدودهی کارکردی آن
دارای فرهنگی
سیاستی که با مرور زمان موجب محو
مشخص است .زیرا تحت تاثیر شدید نظرات
غنی هستند که
و نابودی کامل این ملتها میگردد.
هنوز هم میراث ،و اوامرات والیت فقیه است .پس در چنین
زیرا چیزی از فرهنگ اصلیشان باقی
عالئم و نشانههای موقعیتی مشارکت کوردها تاثیر بالقوهای
نمیماند .شاید به قتلعامهای زیاد
زیادی از فرهنگ بر ساختار دولت نمیگذارد .همچنین یکی
فیزیکی دست نمیزدند ولی حق
دیگر از مانعهای اصلی مشارکت کوردها در
نوسنگی را با
توسعه و پیشرفت فرهنگی را نیز از
خود دارد .دولت امور اداری مفاد و شرطی است که مشارکت
خلقهای غیر فارس سلب میکند.
ایران نیز همچون در نهادهای اداری و قانونی ایران وابسته به
(البته جمهوری اسالمی ایران تاکنون از
دیگر دول حاکم این است که فارس ،شیعه و مذکر باشی.
کوردستان
بر
نابودی و قتلعامهای فیزیکی نیز هیچ
یعنی همهی درهایی که به مدیریت کشور
خلق
فرهنگ
ابایی نداشته و روزانه صدها ایرانیـ
ختم شوند ،بر روی کوردها بسته شدهاند.
آماج
را
کورد
اعم از کورد ،بلوچ ،ترک ،عرب و...ـ
کوردستان که یکی از منابع غنی معادن
و
گرم
حمالت
را یا به دار میآویزد و یا با متدهای
طبیعی ،با خاکهای حاصلخیز ،کشاورزی و
سرد خود قرار
مخصوص نابود میکند{).ویراستار}
دامداری تا حد قابل توجهی از هزینهی کشور
داده و میدهد.
رژیم جمهوری اسالمی ایران
میکاهد و اقتصاد آن را توسعه میبخشد،
با توسل به هر
پس از انقالب بر مبنای ایدئولوژی
ولی هنگامیکه به اوضاع اقتصادی کوردستان
ترفندی در
دولتـملت سیاست امحا و انکار را
مینگریم ،فقر ،تهیدستی ،زیربنای نامناسب،
صدد تعمیق
که توسط همهی نظامهای پیش از آن
عدم بهرهمندی از امکانات مترقی(بهداشتی،
کوردستیزی
نیز اعمال میشد ،بسط و گسترش داد.
رسانهای و آموزشی) زندگی خلق کورد را
میباشد.
ساختار اجتماعی ایران با سایر کشورها
با مشکالت زیادی مواجه ساخته است .نظام
متفاوت است و این امتیازیست که
جمهوری اسالمی سودهایی را که از معادن
بستر «همگونسازی» را با مشکل مواجه
طبیعی و غنی کوردستان کسب میکند
میسازد .تفاوتمندیهای متعدد،
نه جهت بازسازی کوردستان بلکه صرف
سیاست نظام را بارها و بارها با شکست مواجه ساخته پروژهی مخصوص خود میکند .این مقوله نیز از سیاست
است .این در حالی میباشد که نظام هم عقبنشینی امحا و انکار دولت سرچشمه میگیرد زیرا در راستای
نکرده و به متدهای مختلف رو میآورد .یعنی اینکه گرسنه و در مضیقهگذاشتن خلق کورد از هیچ تالشی
نظام جمهوری اسالمی ایران با پنبه سر انسانها را میبرد .فروگذار نمیکنند .سعی دارند با چنین متدهایی سیاست
رژیم از اصطالح کورد و کوردستان استفاده میکند ـ تأدیب و تحمیل را بسط دهند .خلق کورد هرچقدر از
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لحاظ مادی در مضیقه باشد همان قدر محتاج دولت
و اشکال وابسته به آن میگردد .این وابستگی نیز بستر
خودکفایی و خودبودگی را تضعیف نموده و توان رونق
و پیشرفت را از جامعه سلب میکند .روزانه شاهدیم که
کوردها جهت تأمین هزینههای کمرشکن زندگی ساخته
شده به دست دولت چگونه به راههای خطرناک که به
بهای جانشان تمام میشود ،متوسل میگردند .روزی
نیست که خبر به قتل رساندن جوانان کورد توسط
نیروهای نظامی کشور اسالمی ایران ،منتشر نگردد.
شرق کوردستان بخصوص مناطق روستانشین از
امکانات آموزشی ،بهداشتی ،راه و ترابری و بسیاری
از موارد دیگر محروم مانده بخصوص در مناطق
مرزنشین ،توسعه کولبری مبدل به شغل اصلی و تنها راه
امرار معاش میباشد .کوردهای مناطق مرزی هر روز با
خطر مرگ دست و پنجه نرم کرده و تنها برای تامین
درآمد خانواده از مرزهای مینگذاریشده و کمینهای
نظام میگذرند .این وضعیت وخیم از سیاست امحا و
انکاری که از طرف نظام بر خلق کورد تحمیل گشته،
برمیگردد .حتی کودکان  15-14ساله و مردان مسن و
سالمند نیز بعلت بیکاری و فقر شدید مجبور به برگزیدن
این راه جهت کسب درآمدـ به بهای خون خودـ هستند.
از طرفی دیگر در شرق کوردستان سیاستهای ویژهی
دولت که نسبت به مناطق دیگر متفاوت است ،سبب
پراکندگی خلقهای ایران از همدیگر و بخصوص ایجاد
موانع و مصائبی عظیم در راه اتحاد ملی-دموکراتیک
خلقمان شده است .کوردها که در طول تاریخ بر این
مرز و بوم سکونت گزیدهاند با خلقهای همسایه رابطهای
دوستانه ،گرم ،صمیمی و مساواتطلبانهای داشتهاند.
نه بر خلقی تاخته و نه در راستای تاراج و استعمار
ارزشهای مادی و معنوی ملتها کوشیدهاند .اقتدار و
نظام قدرتگرای حاکم مفاهیم تازه و جدیدی را وارد
ادبیات و اعتقاد خلقها ساختند .تجزیهطلبی ،تفرقه،
تبعیض ،نژادپرستی ،ازخودبیگانگی و ...مواردی از این
دستهاند .نظام حاکم در ایران نیز با برجسته کردن مفاهیم
«شیعه -سنی» سعی دارد که خلقهای ایران را تحریک
نموده و بدینگونه به روابط برادرانهی آنها پایان دهد .با
رسمی نمودن مذهب شیعه موجب تضعیف و طرد سایر
باور و عقایدها میشود .بیتردید مذهب و یا دینی که
در خدمت قدرت و دیوانگان قدرت قرار گیرد از ذات
اجتماعیـاخالقیاش فاصله میگیرد .این بار هم با برجسته
نمودن مذهب شیعه به نژادپرستی دامن زده و این گونه

ویژه

پایهی ذهنیت دولتـملت را استحکام میبخشد .شاید
تغییراتی صوری در روشهای نظام حاکم بنا به اقتضای
زمانی و مکانی شکل گرفته باشند اما مطرح نمودن
چنین بحثی در ارتباط با «ذات ذهنیت» عبث خواهد بود.
عدم آگاهی و روح میهندوستی و عالوه بر آن مسائلی
از قبیل فقر باعث میشود که «بعضی» از کوردها نیز در
دام سیاست جاسوسی و مزدوری بیفتند .دولت ایران در
صدد تضعیف اتمسفر اتحاد و همکاری خلق کورد با
رواج تبلیغاتی از قبیل «همه چیز مطلق است و مردم قادر
به تغییر آن نیستند» ،است .در چنین شرایطی حالتی پیش
میآید که برده ،بردهزا میشود .نظام ایران در سالهای
اخیر از طریق مردان کورد ،دختران و زنان کورد را نیز
به نهادهای جاسوسی خود جذب نموده و به ترویج
مزدوری ،بیاعتمادی ،سوءظن و احساس ناامنی در
این جامعه دامن زده است .در پیشگیری چنین اعمالی
نیز منجر به گسستگی و اتحاد ملی کوردها میگردد.
دولت نقشههای پلید و جنایتکارانهی خود را توسط این
اشخاص انجام میدهد .اشخاصی که بهغیر از یک وسیله
و یا ابزار برای نظام بیانگر معنای دیگری نمیباشند .زیرا
از همه چیز بریده و انسانبودنشان نیز جای سوال دارد.
فرهنگ هر خلق بیانگر هویت و موجودیت آن
خلق است .کوردها نیز دارای فرهنگی غنی هستند که
هنوز هم میراث ،عالئم و نشانههای زیادی از فرهنگ
نوسنگی را با خود دارد .دولت ایران نیز همچون دیگر
دول حاکم بر کوردستان فرهنگ خلق کورد را آماج
حمالت گرم و سرد خود قرار داده و میدهد .با توسل
به هر ترفندی در صدد تعمیق کوردستیزی میباشد.
عرصههای فرهنگی به روی سایر خلقهای موجود در
ایران مسدود است و اگر بندرت مشارکت هم کنند تنها
و تنها بایستی در چارچوب مشخص شده از طرف نظام
و در راستای خدمت به او باشد .زنان کورد از ابتدای
تاریخ تا به امروز در حفظ فرهنگ ،آداب ،رسوم و
زبان کردی نقش عمدهای ایفا کردهاند .یعنی علیرغم
وجود سیاستهای تحمیلی و درد و رنجی که خلق
کورد کشیده ،زنان کورد عشق به آزادی ،مهر به خاک
و وطنشان را ابراز کرده و میکنند .در کوردستان البته
نمیتوان تنها از یک شکل زندگی و فرهنگ سخن
گفت ،زیرا در هر منطقه از شرق کوردستان ،کوردها
لهجه و فرهنگ ویژه خود را دارند .مثال شیوهی زندگی،
مناسبات اقتصادی -اجتماعی کوردهای کرمانج،
سوران ،هورامی ،کلهر ،لُر و لکی با هم تمایزاتی
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هم دارند و ما این تفاوتمندیها را موجب گسست
اتحاد ،همفکری ،همدلی و همبستگی ندانسته ،بلکه
آن را مبین غنای فرهنگی کوردها در شرق کوردستان
میدانیم .در صورتیکه نظام حاکم در صدد است این
تفاوتمندیها را به حساب بیگانگی آنها از یکدیگر
بگذارد .حتی سعی میکند بین خلق کورد تفرقه انداخته
و حکومت کند .چرا که مفاهیمی چون کورد اصیل یا
پیشرفته و مترقی نیز از همین ذهنیت سرچشمه میگیرند.
یکی از معیارهای سنجش رشد ابتکار عمل و ترقی
جامعه ،عرصهی آموزشی است که اگر سطح تحصیلی
کوردهای شرق کوردستان را بر کفهی ترازو قرار دهیم،
نتایج چنان مطلوبی به دست نمیآید .کوردها از امکانات
آموزشی بخصوص حرفهای بسیار ناکام ماندهاند .طوری
که اگر شرق کوردستان را با دیگر مناطق ایران مقایسه
کنیم ،بهتر نمایان میشود .امکاناتی که به کوردستان
اختصاص داده شده ،بسیار محدود است .اغلب روستاهای
کوردستان حتی از مدارس ابتدایی هم محروم هستند.
دانشآموزان مجبور میشوند که برای تحصیل به شهرها
و یا روستاهای همسایه بروند .در مدارس کوردستان به
جای آموزش به زبان کوردی ،همه اسناد و کتابها به زبان
فارسی است و حتی با نقل داستان و اشعار به تبلیغ تاریخ
نظام حاکم میپردازند .در حالیکه این حق طبیعی و انسانی
کوردها است که با زبان خود و فرهنگشان آشنا شوند و
به زبان خود تحصیل بکنند .همواره مشکالت اقتصادی و
مخارج سنگین تحصیل نیز مانع دیگری است که کودکان
را از سوادآموزی باز میدارد .زنان و کودکان روستانشین
جهت تأمین معیشت خانواده و بعلت بیبنیادی اقتصادی
و فقر مادی به کارهای کشاورزی ،دامداری و قالیبافی
میپردازند .بخصوص در شهرهای شرق کوردستان مانند
ماکو ،سلماس ،خوی ،ارومیه ،مهاباد ،بوکان و  ...کودکان
و بخصوص دخترها از تحصیل به سبب مادی و فقر دور
مانده به کارهای طاقت فرسا مانند قالیبافی در مکانهای
تاریک و مرطوب مجبور میشوند که این نیز سبب
بیماریهایی مثل ضعف دید ،سل ،کمردرد و  ...میشود.
در مناطق شهری تحصیل و امکانات آموزشی بیشتری
به چشم میخورد .بدین صورت سطح آموزش کودکان
و جوانان نیز باالتر است .ولی مشکالت کوردها تنها
جنبش آزادی خواهی خلق کورد در شرق
به این چند مورد خالصه نمیشود زیرا زندگی در کوردستان
شهر بنوبهی خود پر مصرفتر از روستاها میباشد .در
خانههای پرجمعیت کوردها این امر خود علتیست که
قیام و عصیانهای خلق کورد تسلیم نشدن در برابر
جوانان نتوانند از عهدهی مصارف تحصیلی برآیند و نظامهای حاکم و سیاستشان را حکایت میکند .چگونه

ترک تحصیل کرده به کارهای کمدرآمد ،طاقتفرسا،
سخت و دشوار و  ...مشغول شوند .حتی اگر تحصیلشان
ادامه یابد« ،سنی بودنشان» خود مانعی است که بتوانند
در نظام شیعهگرای (البته در اینجا منظور شیعهی
دولتیست نه شیعهی علوی) ایران آموزش دیده و در
کار دلخواه خویش ترقی نمایند .بسیاری از جوانان
کورد بهمین علت است که انگیزهی ادامهی تحصیل را
از دست میدهند .آنان میدانند که پس از زحمات و
مصارف زیاد آیندهشان چنان که الزم است تضمینشده
نمیباشد .این نیز منصرفشدن از ادامه دادن تحصیل را
هموار میکند .دختران کورد نسبت به سالهای گذشته و
بخصوص در مقایسه با مناطق روستایی ،در شهرها بیشتر
از امکانات آموزشی و حتی شاغلشدن بهرهمندند .اما
از دو طرف مورد تبعیض قرار میگیرند زیرا از دیدگاه
نظام جمهوری اسالمی ایران هم زن و هم کورد هستند.
همچنین عقاید واپسگرایی که در اکثر نقاط شرق َسر َور
است اینکه تحصیل دختران امری بیهوده و وقت تلفی
تلقی میگردد .البته اشتباه درک نگردد که دانشآموز
و یا دانشجویی در نظام آموزشی حاکم امری الزامی و
یا حیاتی میباشد .برعکس به میزان تحصیلی که در این
نظام صورت میگیرد شخص تحصیلکرده از جوهر و
ذات طبیعی و فرهنگی خویش فاصله میگیرد .مواردی
که ذکر شدند برای نشان دادن تبعیضی بود که بین خلقها
ی میباشد
قائل میگردد .امکاناتی که حق مسلم هر انسان 
از آنها سلب میگردد .اما نمیتوان از جنبهی آسیمیلهگر
آن نیز چشمپوشی کرد .نظام آموزشی جمهوری اسالمی
ایران به آسیمیالسیون و فرهنگ ُکشی میپردازد .زیرا
هیچ خلقی حق تدریس و یا تحصیل به زبان و فرهنگ
مادری خویش را ندارد .روزی هزاربار مورد حقارت
و توهین قرار گرفته و تحقیر میشود .خوارشمرده و
کولی و یا نادان انگاشته میشود .بنابراین کسی که در
بستر چنین نظامی آموزش نبیند چیز زیادی را از دست
نداده است ،بلکه بالعکس آن بیشتر صدق میکند.
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در سالهای دراز به کوهها پناه برده زندگی طبیعی خود
را ادامه دادند ،در عصیانهای شیخ سعید ،سید رضا،
سمکو شکاک ،قاضی محمد و  ...نیز این خصوصیت
خود را اثبات کردهاند .البته عدم استقالل ،فقدان روح
ملیـدموکراتیک و عدم سازماندهی مردمی این جنبشها
سبب شد به پیروزی و آزادی دست نیابند .کوردها
بدلهای زیادی پرداختند .صدها روستا به آتش کشیده
شد ،از وطنشان تبعید شدند ،در زندانها و جبهههای
جنگ شهید شدند ولی از مبارزه و مقاومت یک قدم به
عقب برنداشتند .بخصوص روح تشنهی آزادی و امید
به برابری در  35سال اخیر با مبارزات آزادیخواهی
خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان سازماندهی و
آگاهی ملی و دستاوردهای گرانبهایی را بوجود آورده
است .جنبش آزادیخواهی خلق کورد با پیشاهنگی فلسفه
و ایدئولوژی آزاد رهبر آپو مبدل به مظهر رستاخیزی
و انقالبی نوین برای خلق کورد در تمامی کوردستان
گشت .با تحلیل و ارائهی استراتژی و تاکتیکهای
علمیـفلسفی ،کوردها اوال به هویت گم شدهشان
پیبرده و در راه آزادی خویش چه در صفوف گریال
و چه در میدانهای مبارزه در سطح اجتماع ،فعالیت و
عملیاتهای دموکراتیک و صلحطلبانهنشان را به اوج
رساندهاند .بخصوص با اسارت رهبر آپو ،خلقمان در
شرق کوردستان با گسترده ساختن حلقههای آتشین که
گرد رهبر آپو ایجاد ساخته بودند ،اظهار وابستگی بیشتر
نموده و به اثبات رساندند .بر تمامی جهان آشکار شد
که خلق کورد به سطحی از آگاهی ملی و دموکراتیک
آنهم بهشیوهای سازماندهی شده دست یافتهاند .پیوستن
هزاران دختر و پسر در شرق کوردستان به صفوف گریال
و تأسیس حزب حیات آزاد کوردستان  PJAKمبین
این امر است .کوردهای شرق کوردستان با پیشاهنگی
حزب حیات آزاد کوردستان مبتنی به ایدئولوژی
آزادیخواهی و بر اساس پارادایم جامعه اکولوژیک ـ
دموکراتیک و زنان آزاد ،در ایجاد کوردستانی آزاد و
ایرانی دموکراتیک نقش اساسی را ایفا خواهند کرد.
مشارکت زنان کورد و جوانان در جنبش آزادیخواهی
خلق کرد ،با توسعهی فراگیر مبارزات دموکراتیک،
نویدبخش مرحلهای نوین برای خلق کورد و بخصوص
زنان است .زیرا جنبش آزادیخواهی خلق کورد نه تنها
با سیاست و برخوردهای نظامهای حاکم بر کوردستان،
همچنین با تحلیل و تجزیه جامعهی کورد و بخصوص
نهاد خانواده شخصیت متزلزل و ناپایدار کورد را به

ویژه

شیوهای علمی ارزیابی کرده و جهت آفریدن هویت
آزاد کورد برای فعالیتهای دموکراتیک و سازماندهی
جوانان و زنان اهمیت شایانی قائل است .چرا که علت
توسعهنیافتگی و عدم رشد جوامع کورد جنبههای
مختلفی در خود نهان دارد که تا هنگامیکه تاثیرات منفی
نظام قدرتطلب ،هیرارشیک و جنسیتگرا مورد انتقاد
قرار نگیرد و سپری نشود ،آزادی و برابری تنها یک
خیال خواهد بود .از این جهت است که زنان کورد در
ابتدای تاسیس جنبش به صفوف آزادیخواهی ملحق
شدند و در بطن انقالب ،زنان مبارز با تحقق مبارزات
آزادیخواهانه و عملیاتهای قهرمانانه برای آزادی وطن،
زن و عشق به زندگی ،جان خویش را فدا کردند .نمونهی
بارز آن عملیات فدایانهی رفیق زیالن (زینب کناجی)
در درسیم که مبدل به بمبی در دل دشمن خونخوار و
حاکم در کوردستان گشت ،رفیق بریتان که در مقابل
خط خیانت و مزدوری مبدل به خط و سمبل آزادی و
مقاومت شد و صدها و هزاران زن قهرمان دیگر که در
قیام و انقالبات سرنوشتساز خلق کورد شرکت جسته و
در مقابل تحمیالت دشمن سرفرود نیاوردند .قیام ماکو،
مقاومت رفقایمان در زندانها رژیم مستبد جمهوری
اسالمی ایران ،مقاومت اجتماعی خلق شرق کوردستان
و ...بیانگر این واقعیت انکارناپذیر میباشند .زنان شرق
کوردستان و ایران نیازمند سازماندهیای منسجم میباشد.
اتحادیهی زنان شرق کوردستان  YJRKبا هدف آزادی
زنان شرق کوردستان و به کلی آزادی زنان ایران در
کلیه مناطق ایران به سازماندهی پرداخته و هدف دارد
که با مبنا قرار دادن ایدئولوژی رهایی زن ،جهت تأسیس
برساختن جامعه اکولوژیک -دموکراتیک و مبتنی بر
آزادیخواهی زنان نهایت تالش و مبارزه را انجام دهد.

زنان نامدار
سکینه جانسز
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زنان نامدار

شهید ،سکینه جانسز

پ ک ک در تاریخ خلق کورد دارای جایگاه مشخصی
میباشد .اگر امروزه خلقی وجود دارد و برای اثبات
همین موجودیتی که تا دیروز انکار و نفی میشد مبارزه
میکند ،در نتیجهی وجود همین پ ک کای میباشد
که کسانی چون سکینه جانسز بنیانگذار آن بودهاند.
سکینه جانسز (رفیق سارا) از نسل عصیانگران ،مبارزان
و دلیران «درسیم» بود .شهری که با عصیان زاده شد و
هنوز هم آتش گرم «انقالب» از دلش شرر میزند .سکینه
جانسز زن نامدار و مبارز کورد متولد سال  1957میباشد.
وی در سال  1974از جمله نخستین زنانی بود که به
گروه موسوم به آپوچیها پیوست .در چنان شرایط
سخت ،دشوار و فضای خفقانی که بر جامعهی کوردستان
سنگینی میکرد و مبارزه ،فداکاری و جسارتی در سطح
واال میطلبید .برای بار نخست که جرقههای آزادیخواهی
در جامعه درخشید ،نظرات سوسیالیستـکمونیستی که
آن موقع در بین دانشجویان و روشنفکران روال داشت
موجب برانگیختن حس کنجکاوی و جستجوی راهی
نوین در افکار و سیاق زندگی رفیق سارا شد .پیوستن
رفیق سارا به حزب؛ بیانگر درک ،آگاهی ،شناخت و
ارزیابی صحیح او از شرایط موجود بود .فقدان آزادی و
دموکراسی در ترکیه و کوردستان ،همچنین دست یافتن
به رهیافتی دموکراتیک برای آن از عمده دغدغههایی
بود که تمام زندگی رفیق سکینه جانسز را دربرمیگرفت.
مقاومت او در زندان «آمد» نیز خود گویای روح مقاوم
و سرکشی وی میباشد .نه در زندان ،نه در بیرون از

زنان نامدار

زندان و طی مبارزات خویش در طول سالیان متمادی
هیچ وقت در مقابل حمالت و هجمهی شدید فیزیکی،
روحیـروانی و ایدئولوژیکی دشمنان سرتعظیم فرود
نیاورده و تسلیم نشده است .مقاومت زندان «آمد» موجب
تقویت روحیهی مهیندوستی و مبارزاتی در سراسر
کوردستان و ترکیه شد .یکی از حماسیترین رویدادهای
تاریخ این سرزمین به دست قهرمانانی چون سکینه جانسز
و همرزمانش در زندان «آمد» خلق شد .دشمنان همیشه
سعی کردند ارادهی خلق کورد را مورد حمله قرار
داده و تضعیف سازند ،اما با جانفشانیهایی که توسط
قهرمانانی چونان رفیق سارا انجام گرفتند این اهداف شوم
هرگز به مقصود نرسیدند .رفیق سکینه جانسز حتی در
بین زندانیان نیز از محبوبیت و احترام خاصی برخوردار
بود .وی بیش از  11سال عمر خود را در زندان آمد
تحت سختترین و دشوارترین شکنجهها سپری کرد.
نقش رفیق سارا در بیداری و ارتقاء سطح آگاهی
جنسیتی در بین جامعهی زنان ،مبارزهای اساسی و سرشار
از معنا میباشد .وی هنگامی به حزب پیوست که حتی
یک مادر کورد هم جسارت نداشت بر فرزند خود اسم
کوردی بنهد .کسی حتی جرأت حرف زدن به زبان
مادری در اماکن خصوصی خود را هم نداشت .حقوق
زنان کورد نادیده گرفته میشد و حتی مطرح کردن بحثی
در این رابطه غیرممکن و دور از واقعیت مینمود .در چنین
شرایطی ظهور کسانی چون رفیق سکینه جانسز برای نسل
آینده نقطهی امیدی محسوب میشد .زیرا نشاندهندهی

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  25آذر ـ دی 1392

رنج و تالش فاکتورهایی بودند که رفیق سارا در
سراسر زندگی خود مبنا قرار داد .دوست داشت و
در راه متحول نمودن ذهنیت جنسیتگرایی که هیچ
ویژگیاش را متعلق به طبیعت واقعی انسان نمیدانست،
بیوقفه مبارزه کرد .رفیق سکینه جانسز ،رفیق صادق
رهبر آپو بود .در سیاق مبارزهاش انسجام و تعهد قابل
ذکری مشهود بود .میگفت «:ما آمادهایم با همه جور
دشمنی هم دیدار کنیم .به میزانی که محق هستیم قادریم
این حقیقت را برای آنها نیز شرح دهیم ».وی به حقیقت
مبارزه و راهی که برگزیده بود ایمان راسخ داشت.
از این لحاظ حتی یک روز هم تردید به دل راه نداد.

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

این واقعیت بود که هنوز هویت کوردی از بین نرفته
و هویت زن با خویشتن خویش بیگانه نگشته است.
یکی از همرزمهای رفیق سارا چنین میگفت «:آرزوی
وی همیشه این بود که در کوهستانهای درسیم مبارزهی
چریکی انجام دهد ».بارها جهت تحقق این مهم پیشنهاد
کرده بود .شاید هم یکی از آرزویهایی بود که هرگز
نتوانست به تحقق برساند .او کسی بود که پیشنهاد میکرد
اما هرگز نظر و یا خواستهی خود را بر حزب تحمیل
نمیکرد .یک انقالبی و مبارزی به تمام معنا بود .زندگی
او همانطور که خودش هم میگوید« :سراسر مبارزه» بود.
حتی بدین مضمون رمانی به نام «زندگیام سراسر مجادله
()kavgaبود» را نوشت که به زبان ترکی آخرین چاپ در
دسامبر  2013صورت پذیرفت .وی زنی مبارز بود که تمام
عمر خود را وقف مبارزه در راه رهایی خلق و بهویژه زنان
کوردستانی نمود .رفیق سارا ،اگر واقعیت چیزی را درک
میکرد برای زنده نگهداشتن و تداوم آن همهی تالشش
را انجام میداد .انسانی با احساس ،مهربان و مسئولیتپذیر
که در قبال خلق و رفقای خود هرگز کوتاهی نمیکرد.
ل ُکشیای بود که استعمارگران بر
قتلعام درسیم ،نس 
کوردها و زنان تحمیل کرده و میکنند ،ستمی که در
زندانها بر انسانها و بهویژه زندانیان سیاسی روا میشد و
بیش از اینها موجب «حساس»شدن رفیق سارا در قبال درد
و آالم خلقها شده بود .بطوری که هرگز یک لحظه هم از
این واقعیت دور نزیست و با تمام وجود خود آنها را حس و
لمس کرد و در هر لحظه از زندگیاش در شیوهی مبارزهی
خود تالش میکرد انتقام بگیرد .از ذهنیتی انتقام بگیرد
که هزاران سال است استعمار و ظلم را بر خلقها تحمیل
میکنند .انتقامی که با تحقق انقالبی عظیم میسر میگشت.
رفیق جانسز قربانی ذهنیت قاتلی شد که روزانه
موجب مرگ هزارها انسان میگردد .قادر نیست
مخالفان و مبارزان را تحمل کند و در مقابل طلبهای
آزادیخواهانهیشان بیصدا بنشیند .بار اولی نبود که
دشمنان آزادی اشخاص آزادیخواه را آماج هدف خود
قرار داده و درصدد خاموش کردن فریادشان برآمدهاند.
همچنین بار نخستی نمیباشد که مبارزان کورد را ترور
میکنند .اما ،الزامیست که خودشان قبل از هرکسی بر این
امر واقف باشند که با چنین قتلعام و ترورهایی نه صدای
آزادیخواهی خاموش و نه نقش پررنگشان در صفوف
مبارزات رهائی کمرنگ خواهد بود و نه خاطرشان از اذهان
پاک خواهد شد .رفقای رفیق سارا سوگند یاد کردهاند:
آرزوی وی که آزادی کوردستان بود را تحقق بخشند.
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خاطرات گريال

حماسهی قندیل سنبل مقاومت...

تاریخ
حماسهی قندیل تجلی و اثبات حقانیت
ِ
همیشه انکارشدهی خلق کورد بود .تاریخی که
رزمآورانش هرگز در مقابل یورش و هجوم
اشغالگران به پدیدهی ننگ خیانت تسلیم نشده
و شجاعانه مبارزه را ارتقاء دادهاند .حماسهی
قندیل نیز یکی از همان افسانههایی بود که
مبارزان کورد با سپرقرار دادن کوههایی که
سالها برایمان مادری کردهاند ،خلق شد .بار
اولی نبود که اشغالگران به خاک وطن تعرض
کرده و درصدد تسخیر و تصاحب وجب به وجب
آن بودهاند .و همچنین بار نخستی نبود که در
مقابل تهاجمات سپاهیان دشمنان ،قهرمانان و
مبارزان کورد به صیانت از ارزشها و مقدسات
اجتماع خویش برخواستهاند .شایان ذکر است
که در این جنگ مقاومت حماسهوار و سترگ
گریالها ضربهی سنگینی بر پیکر سپاهیان دشمن
وارد ساخت .قابل توجه است که مقاومت و
صالبت خلق کورد در برابر مشقت ،سختی و
مشکالت تحمیلشده از سوی استعمارگران ریشه 
در فرهنگ و تاریخ مقاومتی این ملت دارد.
سال  2011بود که حملهی سپاه پاسدران
ایران به قندیل صورت گرفت .در مقابل،
گریالهای  HRKبا تمام ازخودگذشتگی،
فداکاری و جسارت با در دست داشتن
کمترین امکانات جنگی در همهی
سنگرها جای گرفته و به مبارزه پرداختند.
قبل از حملهی سپاه به قندیل من در یگان
ویژه زنان بودم .آن سال در راستای آمادگی
در برابر هر گونه حملهی ایدئولوژیک و
نظامی برنامهریزی مفصلی داشتیم .تقریبا در
همان خاللها بود که از احتمال حملهی سپاه
جمهوری اسالمی ایران به قندیل مطلع شدیم.
جالب بود که بعد از شنیدن این خبر همهی
رفقا به صورت داوطلب برای رفتن به سنگرهای
جلویی آمادگی خودشان را اعالن کردند.
حتی بسیار تالش و اصرار کردند که پیشنهادشان
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قبول گردد .در واقع بیشتر این رفقا هم تازه به
حزب پیوسته و علیرغم کسب آموزش نظامی
هم از تجارب جنگ گرم و مسلحانه اطالع
کمی داشتند .واقعیت این بود که مسئله جنگ
و شرکت در جنگ نبود ،مسئله شور و شوقی
بود که هر روز موجب ارتقاء سطح آگاهی
و بینش انقالبی در بین رفقا میشد و این
حقیقت که نشانگر روح فدایی رفقاست در هر
لحظه از زندگیشان تبلور مییافت و مییابد.
در گروهی که به سوی خط مقدم جنگ
حرکت کردند ما  7رفیق زن و بقیه هم رفقای
مرد بودند .در این گروه رفقای شهید؛ «برفین
چلچمه» و «اویندار گاره» هم حضور داشتند.
رفیق برفین ،تنها  8ماه از پیوستناش به حزب
میگذشت .رفیقی جوان و پرشور بود .شادابی
و نشاط جوانیاش موجب میشد جهت شرکت
در هر کاری داوطلب باشد .قابل اعتماد و
مهربان بود .در طول مدتی که با هم بودیم
شاهد سعی و تالش وی در راستای ساختن
شخصیتی مبارز بودم .سعی میکرد چیزهایی
که میآموخت را به رفقای خود هم بیاموزد.
در واقع ایستار مبارز وی نشاندهندهی روح
واالیش بود .هنوز سخنانش در گوشهایم
طنینانداز است که میگفت « :نظام حاکم
مسبب اصلی بحران هویتی در زنان و سایر
قشرهاست .هر روز که میگذرد استعمار و
استثمار تعمیق مییابد و این موردی بسیار
اسفبار است» .وی در ارتباط با مسئلهی زن
نیز بسیار حساس بود .یادم میآید وقتی که
مشغول پیمودن راه تپه بودیم پای یکی از رفقا
لیز خورد و بر زمین افتاد .در همان حال بود
که رفیق برفین برگشت و با اشاره به آن رفیق
گفت «:زنان بایستی در مسیر راه خود بینهایت
مراقب گامبرداشتنشان باشند .اگر غیر از این
باشد قادر به ادامه دادن راه نخواهند بود .زیرا
در سراسر زندگی  با تلههایی که توسط نظام 

حاکم گسترانیده شده مواجه خواهند شد  .
برای همین است که بایستی زنان تواناییهای
خود را شناخته و به آگاهی الزم از نظامی
که به هر ترفندی متوسل میشود تا به زنان
آسیب برساند ،دست یابند ».رفیق برفین بر این
واقعیت واقف بود که تا چه اندازهای بردگی
زن تعمیق یافته است .برای همین بود که در
مقابل هر مسئلهای که به زن ربط پیدا میکرد،
هوشیار و حساس برخورد میکرد .در سخنان
وی پیامهای ارزندهای نهفته بودند .به نیروی
پویای زن ایمان و اعتقاد راسخ داشت .رفیقی
بسیار جذاب و دوستداشتنی بود .میتوانست
با همهی رفقا ارتباط برقرار کرده و به تبادل
نظر با آنها راجب به بسیاری از مسائل بپردازد.
شخص دیگری که سعادت شناختن هر چه
بیشترش را در جبهه پیدا کردم هم رفیق اویندار
بود .رفیق اویندار نیز بسیار متین و فروتن بود.
عالقهی وی به هنر موجب شده بود که به نوع
نگاهی بسیار ظریف و ریزبین دست یابد .اشتیاق
و هیجان جوانی از وی گریالیی جذاب ساخته
بود .همچنین در طرز برخورد خود با همهی
موجودات هستی و بهویژه رفقا محتاط و لطیف
بود .سعی میکرد مسائل را به خوبی درک کند
تا بتواند به راهحلی مطمئنتر دست یابد .وی
دارای کاراکتری واالمنش و منسجم بود .در
سیاق مبارزاتی خود همیشه پیروزی و موفقیت
را مبنا قرار میداد .رفیق اویندار فرماندهی
گروه ما را نیز برعهده داشت .همیشه در خاطرم
هست که چگونه در سنگرها برای روحیه دادن
به رفقا تالش میکرد .زیر بمباران شدید دشمن
بیهیچ ترس و دلهرهای از این سنگر به آن
سنگر میرفت تا از حال رفقا خبردار باشد و
بتواند در صورت لزوم اقدام کند .جای شکی
نیست که این همه فداکاری و ازخودگذشتگی
او موجب ارتقاء روحیهی مبارزاتی در بین
سایر همسنگرانش میشد .جسارت و شجاعت
وی نمونهی بارز و تصویر واقعی یک زن
کورد را در اذهان تداعی میکرد .زنی
که در راستای رهائیاش میبایست یک
لحظه هم از مبارزه و مقاومت غافل نمیشد.
هر رفیقی نیز بر واقعیت این امر وقوف

کافی داشت که نباید اجازهی پیشروی دشمن
را به خاک قندیل داد .میبایست از کوه  و
کوهستانهایی که سالیان سال است مبارزان
کورد با اتکا بر صالبت و استقامت آنها مقاومت
را انجام داده و مبارزه را پیش میبرند،
محافظت میشد .زمان آن رسیده بود که
باری دیگر به هر کس اثبات شود که کوهستان
و گریال دو مقولهی از هم تفکیکناپذیرند.
بسان روح و جسم در هم تنیده و وجود یکی
موجودیت دیگری را نیز میسر میسازد .با
علم بر همین واقعیت جوانان مبارز کورد
باری دیگر حماسهای بهیادماندنی  را در دل
کوههایی که در طول تاریخ خویش شاهد
حماسههای اینچنین بوده است ،خلق کردند.
قصههای دلدادگی و ازخودگذشتگیای که
در پی آن هزاران امید شکوفته و جوانه زدند.
فراوان است داستانهای قهرمانی و مقاومت
رزمآورانی که در راستای صیانت و پاسداری
از خاک و ارزشهای اجتماعیشان جانفشانی
کردهاند .این مقاومت و مبارزه جهت دفاع از
حق طبیعی و مشروع بود .زیرا گریالهای کورد
نه به ارزشهای جامعهی هیچ کس هجوم برده
و نه در صدد غصب و تصاحب خاک و سرزمین
کسی اقدامی کرده بودند .این دشمنان بودند
که خاک وطن را به چهار قسمت تقسیم کرده
و هر کس مطابق میلش بر این پیکر تکه  تکه
شده طرح و نقشهای ریخته و اجرایی میکرد.
الزم به خاطرنشانیست که یادآوری خاطرات
جنگ و حماسهی قندیل هر روز بیش از روز
دیگر موجب ارتقاء روحیهی مبارزاتی در
بین رفقا و خلق کورد میگردد .میراثی که
شهیدان بر جای گذاشتهاند سرمایههای واقعی
این مرز و بوماند .و برای صیانت از آنها تنها
راه بسط و گسترش مبارزه و سازماندهی در
سطح کوردستان و خاورمیانه خواهد بود.
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                     مادر!....
كوچه بن بست و تاريك وخلوت
فرياد ميزنند صداي جيرجيركها تنهايي را
شكست سكوتي از رنگ بيكسي
عكس مهتاب محبوس پنجره...
باد تنها مهمان خستهی گوشهنشین حياط
اشكان مادر باز خروشانتر از هميشه...
با رفتن هر خورشيد غمها دوباره لباس نو ميپوشند
گريان بود آمدن ظلمت غروب تا طلوع
شيشهايي بيغبار ميپوشاند چشمانش را
مبهوب قاب عكس رنگ و رو رفته ساعتها
دلتنگي و غصه دست در دست
ميبافتند حصاری از كين دورش
در خياالتش ال اليي ميخواند براي فرزندش
با حس محبت قصهاي رنگي میبافد:
بخواب فرزندم ؛ بخواب فرزندم
روز افول قد صلیب و طناب دار هم فراخواهد رسید
«عشق» زنداني نخواهد شد
آزادي در «نام» میادین و تندیسها محدود نخواهد ماند
آرزو به جاي كوچ به سرزمين رويا
دعوت ميشود به واقعيت...
خواب شيرين كابوس نخواهد شد
ترس با صداي هر دري دل مادران شرقی را نخواهد
لرزاند
بخواب فرزندم؛ بخواب فرزندم
سپيده دستان شمس را بلند كرد
به گونه چسپيد چشمان خيس
تنها نور شمع بود خوراك نيمه سحر
دیگر نفس عميق هیچ مادری از آه حسرت دود نخواهد
شد!......
                                                      آمارا جوانرود
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وقتي چهچه و آوازخواني
بلبل از بهترين سمفونيها
فراتر ميرود ،اين حقيقت
را جز از طريق مفهوم
«آزادي» با كدامين اصطالح
ميتوانيم توضيح دهيم؟ اگر
اندكي پيشتر رويم ،آيا
تمامي اصوات و الوان كيهان
سبب انديشيدن به آزادي
نميشوند؟ تمامي تلواسهها  و
تق ّ
الهاي يك زن که بهمنزلهي
اولين و آخرين بردهي دچار
عميقترين وضعيت بردگي
در جامعهي انسانی  بهغير از
جستجوي آزادي با كدامين
اصطالح قابل ايضاح است.
اينكه «آزادي» از طرف
ژرفانديشترين فيلسوفاني
نظير اسپينوزا  به برونشد از
جهالت و نيروي معناشناختي
تعبير شده است ،آيا به
همان چيز ختم نميگردد؟
رهبر آپو

