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   پيش درآمد:

اين تغيير اجتماعي/  هاي بيرونيو جلوه ترين وجوهشده ، احتماال يكي از شناخته)2( در جنبش روژاوا )1( »رهايي زن«ي مسأله
توان نمي« :شود كهمياستدالل چنين گراي غربي، در تبليغات ايدئولوژيك براي مخاطبان چپ سياسي در شمال سوريه است.

، تا اين »را نابود كرد» پدرساالري«كه آن توان دولت را نابود كرد مگركه دولت را نابود كرد. نميداري را نابود كرد مگر آنسرمايه
تبليغات ايدئولوژيكي كه مخاطب در  از سوي ديگر، .سوسياليستي است يراستاي بديلدر روژاوا در » رهايي زن« نتيجه القاء شود كه

اي كه داعش و ديگر در منطقه است. در منطقه» رهايي زن«روژاوا محملي براي «كنند: هاي اروپايي است ادعا ميآن دولت
در » اند.ي سياسي و نظامي يافتهوان مداخلهگيري و تفروشند، زنان قدرت تصميمي جنسي ميعنوان بردهها زنان را بهجهادي

تدالالت هاي اروپايي براي حمايت از روژاوا، اسكردن دولتهاي غربي و چه مجابكردن چپمجاببراي هردوي اين موارد، چه 
  .اندزمان ناكافيدرست و هم

ي خط مقدم جبههكه در  دهدنشان مي را يماست، زنان جوان مسلح و مصم» رهايي زن«گر نشانتصوير بسيار آشنايي كه عمدتا  
جا آن در بخش از زنانوير الهامتص . قدرت اينهاستآن ترديد در اراده و تواناي ذرهمبرا از شان زنند و چهرهنبرد عليه داعش گام مي

ه تنها بنا به تفاسيري (و ناي از جهان (خاورميانه) هستند كه اصوال آنان متعلق به منطقهخواهد نشان دهد مينهفته است كه 
اند ها همان زناني. در حقيقت، اينهستندراني مردان در جامعه و ناچيزبودن نقش زن در ساحت اجتماعي محور) مشهور به حكماروپا

ي هر نتيجدار را بازي كنند، اما دي خانهشدهي خاورميانه بايد تنها نقش مادر و زن سركوبكه بنا به واقعيت اجتماعي و تاريخي منطقه
ي جنسيتِي هاي عمدهاند كه عمال كليشهاي از رهايي و قدرت اجتماعي دست يافتهچنان درجهاين تغيير اجتماعي/ سياسي به

جنگ  هاي واقعيِ كه در ميدانبل ،گيري سياسي دارندنه تنها توان تصميماند كه اند. زنان در روژاوا نشان دادهخاورميانه را تغيير داده
اند كه در اصوال جنگ و سربازي در جنگ، امري مردانه است، اما زنان در روژاوا ثابت كرده هستند. هم دينفرماندهان نظامي توانم

  .كنندعمل مي بهتر از مردان يگاه جنگ نيز

 اي از اين تصاويرِ عمده قضاوتي قطعي در مورد تغيير جايگاه زنان در شمال سوريه دست يافت. چراكه بخشتوان بهسادگي نميبه 
(با  »پدرساالري«مثل  ساختار اجتماعي صلب و ايستايي پذيرش اين فرض كه از سوي ديگر .خصلت تبليغاتي دارند ،بخشالهام

  .انگاري استساده ،استشده تمامي نابودچند ساله به مدتِ ي كوتاهدر عرض يك دوره قدمتي چند هزار ساله)

 ،روژاوا جنبش منتج از آن يعني ، درپ.ك.ك هاي اجتماعي/ سياسي زنانِ ازمانشود تا يكي از مهمترين سدر اين نوشته تالش مي 
ي مردم شمال سوريه نسبت دارند؟ تغيير معرفي شود. پرسش اساسي اين است كه تا چه حد تصاوير تبليغاتي با واقعيت زندگي روزمره

  چيست؟» رهايي زنان«است؟ و نهايتا موانع اصلي وا چه بودهمهم در خصوص زنان در روژا

  قدرت تأثيرگذاري زنان مسلح در جامعه

شمال سوريه تثبيت  هاي مدافع خلق (ي.پ.گ) در طول ساليان گذشته خود را به مثابه نيروي ملي خلق كرد درواحدهاي يگان 
ها در مناطق شدن آنانگيز نيست. اما تأييد و پذيرفتهبرمسأله تعجب اي آن كرد هستند، ايني اعضجا كه بخش عمدهاند. از آنكرده

تواند قابل تأمل باشد. در كنار عوامل سياسي و تبليغات ايدئولوژيك چه چيز موجب محبوبيت ي.پ.گ و غير كردنشين سوريه مي
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ي.پ.گ، و كنترل شهر توسط  از آزادسازي منبيج از داعش و تصرف پس چند روز )3(است؟نشين شدهي.پ.ژ در مناطق عرب
ي اطراف عبور كاروان نيروهاي ي.پ.گ و ي.پ.ژ از ميان روستاهاي تازه آزادشدهبنا به گزارش شاهدان عمليات جرابلس آغاز شد. 

آمدند و با منبيج همراه با ستايشي عميق از سوي روستاييان عرب منطقه بود. مردان و كودكان براي ديدن اين نيروها به كنار جاده مي
انگيز از كاروان ي.پ.گ و به شكلي هيجان] »و پناهتانخدا پشت «، »خدا همراهتان«[» اهللا يحميكم«و » اهللا معكم«شعارهاي 

وارد ضرورتا به زده از يك نيروي تازهد توجه داشت كه استقبال مردم جنگكردند. بايبخش استقبال ميي.پ.ژ به مثابه ارتشي رهايي
مردان همين منطقه در هنگام عبور  توان تصور كرد كه همين شعارها از زبان كودكان ومعناي تأييد قلبي و اختياري آنان نيست. مي

) زنان اشكباراست. اما عمق همدلي و پذيرش را از ميان چشمان (گاه شدههاي نظامي و جهادي نيز سرداده ميكاروان ديگر گروه
بودند.  زنان مسلح و شجاع روژاوا در حركت ،كاروان ي.پ.گ ديد. پيشاپيشِ  شدمي شانهايجوان عرب در مسير كاروان و حياط خانه

با ي.پ.ژ يا زنان همراهي  حسرتِرا به ته در چشمان زنان عرب در مسير كاروان نيروهاي كرداشتياق نهف بتواند، شايد يك ناظر دقيق
   دور از واقعيت نيست.بش روژاوا تعبير كند كه چندان بهي جنرزمنده

نشين، عمدتا به ميانجي تأثير عميق رواني حضور واحدهاي زنان، دوشادوش پذيرش واحدهاي نظامي نيروهاي كرد در مناطق عرب 
در جنبش روژاوا و تأثيرگذاري استراتژيك آن بر » ي زنمسأله« ي عمق اهميتِ دهندهاست. و اين نشانمردان در اين نيروها بوده

  ت.هاي كنترلي در منطقه اسحوزه

و بعدها در همين مناطق  استطور تاريخي فراگيرتر از مناطق كردنشين بودهبه احتماال نشيني چند همسري در مناطق عربمسأله 
هاي روستايي بود كه گواه عمق ماجراي چند سال) در خانه 30تا  15ي سني در فاصله گاهيوفور شاهد حضور چند زن (شد بهمي

ترين شكل ممكن در پيشاپيش اي بودند كه رهايي خود را به عينيها همان زنان سركوب شدهقيقت اينهمسري در منطقه بود. در ح
هاي زني كه فرماندهي ، ژنرالن نظامي عالوه بر زنان رزمندهكردند. پيشاپيش كاروامشاهده مي كاروان نيروهاي ي.پ.گ و ي.پ.ژ

  دادند، در حركت بودند.ميان فرممانه به مردان كلي عمليات را برعهده داشتند و مصم

رساندند و مستقيما تقاضاي هاي نظامي ميچنين مناطق كردنشين، گاه دختران نوجوان خود را به قرارگاهدر اين مناطق و هم 
گري كه تنها ازدواج اجباري و چند همسري را عرضه هاي خود و ساختار سركوبها عمال از خانوادهكردند. آنعضويت در ي.پ.ژ مي

سرعت اين دختران شكلي بود كه بهدهي ي.پ.ژ بهآمدند اما سازمانيدنبال آنان مبهشان هايي خانوادهگريختند. گاه اعضاكرد ميمي
كرد. عضويت در شان محافظت ميهايكرد و از آنان در مقابل انتقام خانوادهمراكز آموزشي نظامي و ايدئولوژيك منتقل ميجوان را به
ي محتوم و غمناكي (ازدواج و كه خود را از آينده )و هست(اساسي براي اين زنان بود اي زنان روژاوا يك فرصت حرفهارتش نيمه

ي زنان را مجبور به ) كسآسايش ) كه در انتظارشان بود برهانند. در ي.پ.ژ و پليس زنان (واحد زنانِ توسط خانواده و جامعه سركوب

ي وژيك خود نه تنها ازدواج كه اصوال ميل جنسي و هرنوع رابطههاي آموزشي ايدئولد و در جهتي كامال عكس در دورهكنازدواج نمي
 »ي كاپيتاليستيمدرنيته«تا » تمدن سومريان«ان از زمان زن يچند هزار ساله اسارت العللعلت بختي وعاطفي را عامل نگون

  دانند.مي

داري بسيار قاطع است. از سويي اي با باورهاي فرهنگي پيشاسرمايهتأثير تبليغاتي ارتش زنان و اساسا زنان مسلح در سطح جامعه 
دهي نيمي از جمعيت (مردان) اكتفا توان تنها به سازماني دشمنان از هر سو، نميجانبهدر مقابل تهاجم همه هديگر براي دفاع از جامع
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اند كه جان خود را براي امنيت جامعه فدا كنند، عمدتا احساسي از شرم آماده اند وي كه شجاعانه اسلحه در دست گرفتهكرد. زنان جوان
اي زمينهكنند. با چنين پيشاند كه عضو واحدهاي نظامي شوند، منتقل مياي قاطع نيافتهرا به مردان غيرمسلح يا مرداني كه انگيزه

كند. در متن چنين نفس يا قدرت اجتماعي ايجاد ميمي براي زنان چه ميزان اعتماد بهدر واحدهاي نظاتوان درك كرد كه عضويت مي
را ندارند. خشم از مردان و ساختار دهند كه حتي برخي از مردان جسارت آناي، زنان مسلح كاري را انجام ميتعامل اجتماعي

انگيز، قدرتي اجتماعي و اعتماد غيرمسلح، از جمله عواملي هستند كه تواني اعجابي مردان گر پدرساالري و تحقير ناخواستهسركوب
  كنند.برانگيز به زنان مسلح و زنان فعال در جنبش سياسي روژاوا اعطا مينفسي تحسينبه

   زنان قدرتمند/ زنان برجسته

شكلي از آگاهي به برانگيز آنان است. تحسين نفسِترين ويژگي مشترك زنان در پ.ك.ك اعتماد بهشايد عمدهشكل  آشكارتريندر  
ر ميان كادرهاي پ.ك.ك د ي سياسي، در شكلي صوري،فارغ از محتواي ايدئولوژيك يا محتواي انديشه ،در واقع توان حقيقي خود.

حمل  زندگي نظامي آنان است.از  منبعث اي اين جايگاه تا اندازهاتيك يافت. وفور كادرهاي زِن برجسته و قدرتمند يا كاريزمتوان بهمي
 نفسِكند اما آگاهي به قدرت و يا اعتماد بهرا منتقل مي  يسالح به هر فردي كه حامل آن است تا حدي قدرت و يا احساس توانمند

ي اي كاذب از قدرت باشد. شايد معيارتواند در بسياري از موارد آگاهياي اصيل نيست و ميماحصل از حمل سالح ضرورتا آگاهي
نفس زنان، قضاوت در مواردي است كه آنان در شرايطي غيرمسلحانه و در كسوت يك ي رشد اعتماد بهبراي سنجش درجه بهتر

  پردازند.فعال سياسي/ اجتماعي غيرمسلح به فعاليت مي

ته همگي كادرهاي شود. فرماندهان ارشد (كه البطور مشترك ميان مردان و زنان انجام مياصوال فرماندهي عمليات نظامي به 
اند كه دهند. در واقع كادرهاي زن در پ.ك.ك ثابت كردهي عمليات نظامي را مشتركا انجام ميپ.ك.ك هستند) طراحي و اداره

  ي نبرد برخوردارند. پاي مردان در صحنهاي همطور عملي از توان نظاميبه

ي تعداد زنان هاي اجتماعي و سياسي منطقه بايد به مقايسهبشبراي درك بهتر تمايز زنان قدرتمند در جنبش پ.ك.ك با ديگر جن 
هاي اپوزيسيون هاي سياسي در خاورميانه پرداخت. در ميان گروهبرجسته و كاريزماتيك در اين جنبش و ديگر احزاب و گروه

، بسيار بيش از مشغولند گر سياسيفعال و تحليل عنوانبهگراي ايراني، تعداد مرداني كه در كادرهاي رهبري قرار دارند و يا راست
رزمان خود توانند در مقابل همكنند كه مياي از امنيت را احساس ميزنان در پ.ك.ك درجه )4(است. هاتعداد زنان در اين گروه

مشترك  را ايجاد كرده كه مستقال حافظ منافع دهي مستقل زنان در پ.ك.ك اين امكانشدن بايستند. سازمانموأخذه ترس از بدون 
دهي مستقل زنان كه زنان باشد و تا حد امكان در مقابل تعدي و اجحاف احتمالي مردان بر زنان مقاومت كند. در واقع نه تنها سازمان

است كه مكانيسمي دفاعي براي سركوب اي شكل گرفتهگونهچنين پرنسيب سازماني در پ.ك.ك بهآموزش ايدئولوژيك مردان و هم
زنان به شكلي از طغيان در مقابل مردان تشويق در نتيجه، است. ر نمودهاي عيان زورگويي مردان به زنان ايجاد كردهتو به بياني ساده

همه زنان حال بااين، همراه آوردفرماندهي و انضباطي گروهي را بهشوند. اين مسأله گاهي در شرايط جنگي ممكن است مشكالت مي
  شوند.ان سوق داده ميورزي و استقالل از مردسمت ارادهبه
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به خواهد مي از يكي از رزمندگان زن )5(گروه در جريان پاكسازي يكي از روستاهاي تحت كنترل داعش در جنوب جرابلس، فرمانده 
را پاكسازي كنند. زن جواني كه مخاطب اين فرمان اي كه احتماال پناهگاه داعش است بروند و آنهمراه دو رفيق زن ديگر به خانه

فرمانده » چرا بايد رفقاي زن به آن محل اعزام شوند؟ بايد رفقاي مرد را اعزام كني!«كه كند ميبه سرعت اعتراض  است قرار گرفته 
اما براي رفيق كند. عنوان ميموجه ديگري را  و داليلِ ندبرواي ديگر نقطه به پاكسازيِ بايد افراد ي بقيهكه  هددميمجددا توضيح 

» دستوري پدرساالرانه«كه اين دستور يك دستور نظامي نيست و  كندپافشاري مي و او همچناننيست كننده زن اين توضيحات قانع
ي نظامي بسيار بيشتري از ديگران برخوردار گروه نه تنها از تجربه )6(ي. فرماندهيردپذميو آن را ن به تمامي رفقاي زن گروه است

كه قصد يست اساسا كسي ن ،گواه ديگرانو به رددانش ايدئولوژيك (آپوئيستي) بيشتري از ديگر كادرهاي گروه دا ترديدبيكه بل است،
فرض دور از هر نوع پيشمطلقا بهاست اي نيز كه او صادر كردهفرماِن نظامي باشد.رزمان زن خود را داشتهاحترامي به هماجحاف يا بي

كه بخواهد آن ، او تنها بنا به يك واقعيت عيني يعني پاكسازي منطقه، بدوناستي مرد/زن هاي دوگانهزن ستيزانه يا بنا بر كليشه
 )7(»ژينولوژي«هاي . اما رفيق زن اين دستور را بنا به آموزهاسترزم زن خود دستور داده خطر بياندازد به همكسي يا گروه را به

در سرانجام  .باشدوجه صادق هيچدر مورد آن فرمانده بهتواند بنا به شواهد نميكه اي داوري ،دنكدستوري پدرساالرانه ارزيابي مي
اعتراض  است،خطر افتادهطي ديگر سودمند باشد، بهدر شراي ندتوااي كه ميي گروه، بر سر مشاجرهاي كه امنيت همهشرايط اضطراري

  .شوندميي مورد نظر اعزام تحت مسئوليت رفيق زن به نقطه ي مرد،و دو رزمنده شوده ميجوان پذيرفت ي زنِرزمنده

اي كه تا پيش از اين شناختي از حقوق شمار ديگر آن است كه دختران جوان و عمدتا روستاييبخش تأثيرگذار اين اتفاق و موارد بي 
حتي از طغيان در مقابل  اند، پس از عضويتي خود بودهها تحت ستم پدر و برادر و مردان خانواده و جامعهسال اند،و توان خود نداشته

  خود بيمي ندارند. فرماندهان مرد

اي عنوان حربهبهاز آن است. گاه خط قرمز بدل شدهبه ي حساس و در مواردي در پ.ك.ك و روژاوا به يك مسأله» ي زنمسأله« 
احترامي به زنان بيهمچون  ،شودرزم زن او مناسب ارزيابي نميرفتار يك مرد با هممثال به اين معني كه ، شودبراي تنبيه استفاده مي

دهي به زنان در حزب پ.ك.ك و جنبش منتج از آن در روژاوا، اين شكل از توان .انجامدميفرد خاطي  مجازاتبه شود و ميتلقي 
  دهي مستقل آنان درون حزب دارد. ريشه در ابتكارات كادرهاي زن در پ.ك.ك و سازمان

  تا روژاوا پ.ك.ك هاي زنان: ازسازمان 

است. گسترش حزب تنها به روي حزب بودهي عمدتا روستايي كردستان يك چالش پيشنفوذ در جامعه )8(از بدو پيدايش پ.ك.ك 
 آسانعنوان گريال و كادر در پ.ك.ك چندان ي عضوگيري و پذيرش زنان بهمسألهتعداد كادرهاي مرد آن وابسته نبوده و از آغاز، 

ريشه افتاده همان فرهنگ عقب درو  همان جامعهدر شوند نيز جاست كه مرداني كه عضو پ.ك.ك مياما مشكل ايناست. نبوده
گر جامعه با زنان نيست. در مواردي كه زني مورد تجاوز برخورد سركوب بابا زنان چندان متفاوت  هامنش و رفتار آنبنابراين . دارند

 است.د و حتي اثبات مسأله براي زنان بسيار سخت وشآن زن بابت رفتار نامناسب خود تنبيه ميعمدتا  يرد،گرفقاي مرد خود قرار مي
اند و حضور از سوي ديگر زنان در نخستين روزهاي پ.ك.ك، به طور سيستماتيك نقش چندان فعالي در عمليات نظامي حزب نداشته

 است.ي نيروها در جنگ نابرابر بودهدرون حزب و واقعيت نياز به همه هاي آني مبارزهگير زنان در عمليات نظامي نتيجهبرابر و چشم
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ي نقش زنان تا پيش از يابي به حقوق خود آغاز كردند. عمدهاي را درون حزب براي دستزنان كادر پ.ك.ك پس از مدتي مبارزه 
هاي خود ا پيش از عضويت نيز بايد در خانهههاي حزب بود. اموري كه آنآن رتق و فتق امورات زندگي سخت پارتيزاني در قرارگاه

وپز را انجام دهند، حاال بايد همان وشو و نظافت و پخترفت كه شستعنوان يك زن انتظار ميها بهدادند. در جامعه، از آنانجام مي
ثل طراحي و هدايت هاي نخستين، در پ.ك.ك امور مهم و جدي مكه در سالاينحاصل . كردندميانتظارات را در حزب برآورده 

  كردند.ي مردان بود و زنان نقش سنتي خود را همچنان ايفا ميها و تعليم و تربيت كادرها و... برعهدهي قرارگاهعمليات جنگي و اداره

واحد زنان آزاد)، عمال زنان ( )9(ي.ژ.استاردهي مستقل زنان و تشكيل واحد زنان پ.ك.ك يا ي طرحي مبني بر سازمانپس از ارائه 
شدند.  ها وارد ميگيريكردند و مستقيما در تصميمهاي خود را اداره ميدر حزب يافتند. پس از آن قرارگاه مبارزه و احقاق حققدرت 

  گويد: ي خود از روزهاي نخست اجراي طرح جداسازي كادرهاي مرد و زن مييك كادر زن قديمي پ.ك.ك از خاطره

ه بايد خود نيز غذا دادند، بلكتحت كنترلشان را انجام مي پايگاهشستند و نظافت هايشان را مياال بايد نه تنها خود لباسمردان ح«
  »نبود و مثل سنگ سفت بود. خوردنياد دارم كه اولين ناني كه رفقاي مرد درست كرده بودند اصال قابل پختند. بهمي

رسد كه نظر مياست. بهقطاران مرد بودهها درون حزب مقاومت در برابر همترين چالش آنبه روايت كادرهاي زن قديمي حزب، بزرگ 
ها اند. اما پس از سالسادگي حاضر به پذيرش تغييرات جديد در حزب و احتماال قبول زنان در جايگاه فرمانده و مسئول نبودهمردان به

را به يكي از » رهايي زن«ي طور عملي مسألهايجاد كنند و به ند فرهنگ سياسي جديدي درون حزباهمقاومت، زنان توانست
، حاال استهاحترامي به زنان گريال و ناچيز شمردن جايگاه آنان زماني متداول بودموضوعات حساس درون حزب بدل سازند. اگر بي

يزان سرسپردگي آنان به خط حزبي شده رزمان به يكي از معيارهاي داوري در مورد كادرها و سنجش مي برخورد و تعامل با همنحوه
هاي مشخص خود دست خواستدهي مستقل خود توانستند بهازمانجا اين است كه زنان درون حزب با سي مهم در ايننكتهاست. 

ي نگرهكها را تأسيس كرد. هاي نسل بعدي باقي ماند و آنسازماني براي سازمان ييابند. نهايتا همين ساختار مستقل زنان مثل چتر

ترين تشكل سازماني مستقل زنان در روژاوا است، سازماني برآمده از ي.ژ.استار و تشكالت مستقل زنان درون ، كه مهم)10(استار

 پ.ك.ك است.

  ي استاركنگره

ي جنبش زنان در روژاوا، توسط كادرهاي باتجربه )11(ي روژاوا است.هاي زنان در سراسر منطقهي استار كنفدراسيون جنبشكنگره 

هاي زنان كرد در ساختن فعاليتمنظم ،هدف از ايجاد اين تشكيالتتشكيل شد.  )12(اتحاد استارتحت نام  2005زن در سال 

عنوان يكي خروج نيروهاي اسد از منطقه، اتحاد استار به از ها بود. پسيابي به حقوق مشخص آنشمال سوريه و تالشي جهت دست
ي سياسي و اجتماعي شمال سوريه وارد شد. اين تشكيالت از نخستين روزهاي اعالم هاي فعال حزبي در صحنهمؤثرترين سازماناز 
گذاري و قانون گيريهاي تصميماي زنان در جامعه، فعاالنه در حوزه، متناسب با هدف آن، يعني تضمين حقوق پايه»انقالب روژاوا«

آوردهاي و دستها پيش از پرداختن به فعاليتاد. ي استار تغيير دبه كنگره 2016در سال  اتحاد استار نام خود را است.شركت داشته

وژاوا توضيح داد. در ر دهي زنانخودسازماناي را در مورد ترين سازمان زنان در روژاوا) بايد نكتهعنوان متشكلي استار (بهكنگره

كه: شوند، عمدتا بر مبناي دو استدالل اساسي استوارند. استدالل نخست آنتبليغاتي كه از شمال سوريه به خارج از منطقه صادر مي
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و استدالل دوم: » اندهاي متبوع خود را شكل دادهزنان در روژاوا به شكلي خودانگيخته و در ساختاري از پايين به باال سازمان«
  ».اندسابقه به رهايي مطلق زنان در منطقه منتهي شدههاي زنان در شكلي بينبش زنان و سازمانج«

زمينه و مبدأ شوند، اين است كه تعمدا پيشكه جهت آشنايي مخاطبان غربي با تحوالت روژاوا توليد مي ايويدئوهاي تبليغاتيايراد  
ي زماني هاي زنان در يك دورهسازند كه سازمانگيرند و اين تصور را به مخاطب منتقل ميهاي زنان را ناديده ميتأسيس سازمان

اند. عمال برداشت مخاطب از اين تصاوير تبليغاتي اين خواهد بود كه: زنان ود آمدهوجزمان با اعالم موجوديت روژاوا بهكوتاه و هم
ي زماني چند عادي، زناني كه تا پيش از آن هيچ شناختي از توان خود نداشتند، به يكباره خود را متشكل ساختند و در طي يك دوره

ساختارهاي امروزين زنان در روژاوا كه حاليدر تحميل كنند. ي مردساالر شمال سوريهماهه توانستند قوانيني مترقي را بر جامعه
دهندگان تحوالت مربوط به زنان در و سازمان اندجود داشتهعنوان بخشي از حزب پ.ك.ك وها پيش از تحوالت در سوريه، بهلسا

به سوريه  ،اي آماده را در متن تحوالت روژاواها اين ساختارهند. آناهحزب بود كه كادرهايبلي مردساالر، اجامعه روژاوا نه زنان عاديِ
شده و غير سياسي) شمال (عمدتا سركوباي در ميان زنان برانگيز به عضوگيري و نفوذ و تبليغ تودهمنتقل كردند و در تالشي تحسين

به پايين جهت اهدافي مترقي و قابل هاي زنان در روژاوا نه از پايين به باال، كه دقيقا بالعكس، كامال از باال سوريه پرداختند. سازمان
واقعيت در تعارض اين  دهي كرد، و نه خودِ زنان.تر، اين حزب پ.ك.ك بود كه زنان را سازمانند. به بياني سادهاهتأييد، ساخت يافت

 كوشدادعايي كه مي، ملت است -ي دولت ي پيروزي بر ساختارهاي ورشكستهكه جنبش موجود زنان در روژاوا نشانهبا اين ادعا است 
دومين استدالل اين  چيزي كه حقيقت ندارد. ؛نددولتي در روژاوا را مستدل ك، بيدهي جنبش زنان توسط حزببا الپوشاني سازمان

تحوالتي در مورد حقوق زنان در ؛ همانا: تماميت روند جنبش زنان در روژاواست دادنِاننقص نشساختن و بيتبليغات عمدتا بر آرماني
ايراد اساسي اين استدالل اين است كه به بخِش اما سابقه بوده است. بلكه در جهان بي ،كه نه تنها در خاورميانه است روي دادهژاوا رو

ي زيسته و واقعيِ مردم ساكن در روژاوا فداي تجربه عبارت ديگر، به كنداي نميي تحوالت در مورد حقوق زنان هيچ اشارهناگفته
  .شودميتصويري آرماني 

  :گويدميهاي كلي آن ي اين تشكيالت و فعاليتكانتون كوباني در مورد تاريخچه كنگره استارساره خليل مسئول  

دهي زنان ها تأسيس شد. هدف از آن سازمانواليك تشكيالت مخفي زنان با كمك هه عنوانبهاتحاد استار  2005در سال « 

دهي زنان در اين تشكيالت گسترش يافت. ، سازمان2012كرد شمال سوريه بود. بعد از خروج اسد و پيروزي انقالب روژاوا در سال 
ه تمايز قومي باور نداريم و قصدمان همواره اين بوده كه زنان را است و ما بهاي انقالب ما بودهجا كه تنوع قوميتي يكي از آرماناز آن

تغيير داديم. زنان از هر مليتي مثل كرد و عرب و  كنگره استاررا به  اتحاد استارنام  2016از هر مليتي متحد سازيم، در سال 

مثل يك  كنگره استار د بزرگ ما باشند.توانند جاي بگيرند و بخشي از اتحاسورياني و آسوري و ارمني و... در اين تشكيالت مي

  »است. كنگره استاركند تابع چتر سازماني است. هر زني كه در شمال سوريه در هر مؤسسه و نهادي كار مي

  گويد:مي كنگره استارهاي مشخص خليل در مورد فعاليت 

را تأسيس  )13(ي زنخانهتوانم مختصرا به چند مورد اشاره كنم. ما بسيار گسترده است. مي كنگره استارهاي ي فعاليتدامنه«

كنند. هر مشكلي كه زنان در زندگي گيري مشكالت خود به آن رجوع ميمكاني است كه زنان براي پي ي زنخانهكرديم. 
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شان را درون بودند كه مشكالتعادت كردهچندي پيش  ن تاگذارند. زنادر ميان مي ي زنخانهاند را با ي خود با آن مواجهروزمره

ها ازدواج مجدد آن شويي خود مشكل داشتند، اگر همسرگرفتند، اگر در زندگي زنا، اگر مورد خشونت خانگي قرار ميفرو بخورندخود 

در مناطق  ي زنخانهكردند. مي تحملها را آنكرد و مسائلي از اين دست، عموما راهي براي بيان مشكل خود نداشتند و تنها مي

  »است و ارتباط مستقيمي با زنان دارد.مختلف دائر شده

است و ساختار سياسي حكومتي را  TEVDEMدر ساختار رسمي سياسِي روژاوا دو نوع كمون وجود دارد. يك نوع آن كه تحت نظر  

 ،شكل گرفته و تنها مختص زنان است كنگره استارنوع ديگر كه تحت نظارت شود. ناميده مي )14(كمون كليدهد و تشكيل مي

ي كنفدراليسم است و پايه» هاي كليكمون«مشابه » كمون مستقل زنان«اساسا ساختار  شود.ناميده مي كمون مستقل زنان

 اند، زنان و مردان با هم دردهي شدهسازمان TEVDEMهاي كلي كه توسط دموكراتيك از كمون تشكيل شده است. در كمون
  .ي كمون حاضرندهاي مستقل زنان تنها زنان در ادارههاي كمون حضور دارند، و در كمونفعاليت

او  است.شده هاي مستقل زنانكمونمعطوف به ايجاد و نگهداري  كنگره استاري توان دهد كه بخش عمدهخليل توضيح مي

  دهد:چنين شرح ميرا اين كمون مستقل زنانهاي فعاليت

شود. در هر مي يِ خودسر زنان (مستقل زنان)هاي استار مصروف حمايت و پشتيباني از كموني نيرو و انرژي كنگرهعمدهبخش « 
  .)15(ي محافظتي اقتصادي، كميتهي تندرستي، كميتههاي مختلفي وجود دارد. مثل كميتهكمون كميته

سادگي تحت ستم و استعمار دهي كنند، بهما بر اين باوريم كه اگر زنان نتوانند از خود محافظت كنند، اگر زنان نتوانند خود را سازمان 

را ايجاد  ي محافظتكميتههمين دليل ما است. بهي داعش به آنان اين را ثابت كردهي زنان شنگال و حملهگيرند. تجربهقرار مي

  زنان بتوانند از خود و از خاك خود محافظت كنند. ايم تا كرده

گويد زماني كه زنان از امور مي رهبر آپواست كه قدرت اجتماعي را به زنان بازگرداند. به اين دليل ايجاد شده ي اقتصاديكميته 

حدي است كه محتاج شوهران خود و همين دليل هدف ما تقويت زنان تا ور شدند، بردگي آنان آغاز شد. بهاقتصادي و كنترل اقتصاد د
توانند خود و فرزندان خود اند، چراكه نميشان كنار آمدهشناسيم كه با ظلم همسراني خود نباشند. زنان بسياري را مييا مردان خانواده

چند مستقل كنيم. خواهيم به اين طريق زنان را شان هستند. ما ميرا از لحاظ اقتصادي تأمين كنند و محتاج حمايت مادي مردان

ي باغچهنام اي بهاست. باغچهايم. چند مزرعه مختص اشتغال زنان داير شدهزمين كوپراتيو براي اشتغال زنان ايجاد كرده

هاي كنيم كه براي زنان فرصتهر شكلي كه در توان داريم تالش مياست. بهمخصوص اشتغال زنان ايجاد شده )16(سرووكاتي

  اشتغال ايجاد كنيم.

بدن خود ندارند و با  و اي نسبت به سالمتاست. بسياري از زنان آگاهيي سالمت و تندرستي كميته ،ي ديگركميته 

شود كه دكتر متخصص زنان بتواند به زنان مشورت دهد و در صورت طريق فرصتي ايجاد ميهاي زنان آشنايي ندارند. از اينبيماري
  نياز به درمان آنان بپردازد. 
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ي عشيرتي را با خود دارد و از اين رو هاي جامعههاي كمون است. اين جامعه همچنان ويژگييكي ديگر از كميته ي صلحكميته 

مشكالت و دعواهايي كه  ي صلحكميتهارجاع دهند. در » ي زنخانه«پذيرند كه مشكالت خود با زنان را به بسياري از مردان نمي

ارجاع » ي زنخانه«شود. اگر در اين كميته مشاجرات و مسائل مرد و زن حل نشود، موضوع آن به دهد بررسي ميدر جامعه رخ مي
وارد شود. بسياري از مموضوع به دادگاه ارجاع داده مي دحلي براي درگيري و ناراحتي مرد و زن يافت نشوچنان راهشود. اگر همميداده

  شوند و نيازي به دادگاه نيست.يابي ميبا مشورت ما چاره» ي زنخانه«ي زنان و مردان در درگيري و مسأله

ستيتوهاي و سوادآموزي زنان است. امروز ان )17(هدف از آن آموزش ايدئولوژيكها وجود دارد. نيز در كمون ي آموزشكميته 

ممكن است زناني بابت نگهداري از فرزندان خود و يا هر دليل ديگري نتوانند در اين  آموزش زبان كردي در روژاوا وجود دارند. اما
دهيم. ممكن است برخي از مؤسسات شركت كنند. از طريق اين كميته، آموزش را در تمامي محالت در سطح شهر و روستا انجام مي

 هاي زبان نيز بنا به تعداد مدرسين و امكانات ما متفاوتند.هاي آموزش ايدئولوژيك از دو هفته تا چند ماه تداوم يابند. دورهدوره
  تواند خود را اداره كند.اي آموزش نبيند نميگويد: اگر جامعهمي» رووكاتيسَ «چنان كه آن

هاي مشترك (نه كمون زنان)، شهر و روستا در اين است كه در كمون كلي هايبا كمون زنان مستقل هايكمونتنها تمايز  

ما تصميم گرفتيم كه اين كميته را از كمون زنان حذف كنيم، چراكه زنان به  ي خدمت.كميته اي ديگر نيز وجود دارد به نامكميته

شوند مسئوليت خدماتي اضافي ديگري برعهده طريق بار ديگر مجبور ي كافي در خدمت جامعه هستند و نيازي نيست كه از ايناندازه
  »بگيرند.

  :گويدميي وضع كنوني با پيش از انقالب روژاوا خليل در مورد ميزان خشونت خانگي و مقايسه 

است. اما شرايطي ايجادشده كه از آن تا حدي طور كلي از ميان رفتهتوان گفت كه خشونت خانگي بعد از انقالب روژاوا بهنمي« 
به تصويب رسانديم. و پس از آن محله به محله و روستا  و كال در مورد دفاع از حقوق زنان موردرا در اين قوانينيما ري شود. گيپيش

توان تنها با زور قانون جامعه را تربيت كرد و بايد با آموزش و اين قوانين را در ميان مردم توضيح داديم. معتقديم كه نميبه روستا 
كند و زنان حريمي گيري از ارتكاب جرم عليه زنان را ايجاد ميپيش ي اين قوانين اما خصلتت. مجموعهاي نو ساخگري جامعهروشن

سال تصويب كرديم. قانوني در مورد منع چند همسري  18امن را تجربه خواهند كرد. مثال قانوني در مورد منع ازدواج كودكان زير 
آورند. در مقابل اين مسأله قانوني تصويب تري را در ازاي مبلغي پول به عقد مردي در ميها دختصويب شد. در برخي موارد خانواده

زنان را در  نتوانند نوعي مقابل اين موضوع بايستيم كهكرديم كه حق ارث زن از شوهر و خانواده وجهي مشخص و روشن بيابد و به
ها ايم كه حق ارث آناند نيز قانوني تصويب كردهاند و در خانه ماندهردهازاي پول براي ازدواج بفروشند. در مورد دختراني كه ازدواج نك

ها باال است مورد آزار و اذيت نه تنها ها صيانت حقوقي كند، چراكه اين زنان مجرد كه سن آنمشخص شود و نيز خانواده از آن
ها براي مرخصي و نگهداري كنند، حق آنر ميدر مورد زناني كه كاشوند. ي خود نيز ميآشنايان و جامعه كه اعضاي خانواده

ايم كه حقوق مادي زن پس از جدايي به او تعلق ايم. در مورد طالق زن و مرد، مشخص كردهشان را در قانوني مشخص كردهفرزندان
سالگي  15دي دارند، تا اگر فرزن بنا به اين قانون زنند.ي زن سرباز ميبگيرد، در موارد بسياري پس از طالق مردان از دادن مهريه

  »د.نماننزد مادر خود مي
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  :گويدميي رسيدگي به شكايت زنان از خشونت خانگي چگونه است كه پروسهدر مورد اين 

مراجعه كند و از اين مسأله شكايت كند.  ي زنخانهتواند مستقيما به اگر مردي همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، زن مي«

پردازند. مردان مورد نظر مي گو در مورد وضعيت زن و مردِوكند و به داوري و گفتمرد خاطي را احضار مي ي زنخانهصورت در اين

يابد. اما در مواردي زنان از بيم همسران خود اين مسأله را به دهند كه ديگر همسران خود را آزار ندهند و قائله فيصله ميقول مي

گزارشي از وضعيت زن  كه زن ساكن است، محلي در مستقل زنان كمونصورت از طريق در اينسازند. منتقل نمي ي زنخانه

وگو كنند و با گفتبه منزل فرد خاطي مراجعه مي ي زنخانهشود و رأسا نمايندگاني از سوي ارسال مي ي زنخانهمورد نظر به 

تر از اين بود و شود. اما اگر اين مسأله عميقشكل مسأله حل ميكند مرد را به اشتباه رفتار خود آگاه كنند. عمدتا به اين سعي مي
كنند، البته مواردي كه به دستگيري منجر شود بسيار كم كمه مياتداوم يافت، از طريق نيروي آسايش (پليس) مرد را دستگير و مح

   »يابد.ماجرا خاتمه مي ي زنخانهاست و عموما از طريق پادرمياني 

كم بخشي از زنان) در تغييرات قانوني در جهت تقويت جايگاه و نقش زن در روژاوا، موجب استقالل نسبي زنان (اگر نه همه، دست 
ي طالق نشان ألهاست. اين نقش جديد و استقالل نسبي خود را در نوع نگرش زنان به مسجامعه و تغيير نقش اجتماعي آنان شده

مال سوريه از فرهنگي گاه عشايري و بسته برخوردار است و برخي مفاهيم در آن جامعه حاوي بار نظرداشت كه شدهد. بايد درمي
نفس آنان نفع زنان در شمال سوريه، اعتماد بهرسد كه تغييرات اجتماعي بهظر مينبه اي هستند، از جمله طالق.سره منفيمعنايي يك

  ي از سوي قدرت سياسي مستقر در روژاوا براي حمايت از اين روند وجود ندارد.است، اما تمايلرا براي اقدام به طالق افزايش داده

  گويد:ي طالق و ميزان نسبي آن ميخليل در مورد مسأله 

اصوال در كوباني، و نه تنها كوباني كه روستاهاي اطراف آن، بابت خصلت عشيرتي جامعه طالق امري مذموم و ناپسند و عمال «
ه بودند در اگر در عقد مردي چند زن .كردندخانه ظلم و اجحاف مردان را تحمل ميو بسيار نادر بود. زنان در شد ناهنجار شناخته مي

رغم ميل خود ازدواج كرده بودند، در تمامي اين شرايط زنان سن بودند و يا اساسا عليماندند، اگر در هنگام ازدواج كمآن شرايط مي
ي طالق گسترش مهاجرت، مسألهگيري حتي به طالق فكر كنند. بعد از جنگ و خصوصا اوجخواستند كردند و نميتنها تحمل مي

در جامعه تا حدي از ميزان طالق نسبت به افزايش آن در دوران مهاجرت پس از جنگ، كاسته  ي زنخانهدواندن يافت. اما با ريشه

كنيم كه نفع جامعه نيست و ما تالش ميگسترش آن به اماتواند حق هر انساني باشد و در آن عيبي نيست. طالق مياست. شده
ي زوجين به دادگاه، براين بعد از ارسال پروندهنع كنيم و نه تشويق به طالق. بناي زندگي مشترك قاالمقدور زوجين را به ادامهحتي

ي زندگي مشترك براي ادامه المقدور طالق صورت نگيرد و زوجين راهيكشد تا حتيها طول ميي بررسي طالق ماهگاهي پروسه
طريق است. افراد در فيس بوك با بوكي و ازدواج از آن تباطات فيساري ها امروزه نتيجهبخش قابل توجهي از طالق خود بيابند.

اند، اما در زندگي واقعي متفاوت از شخصيت فيس بوكي خود هستند و مشكالت مند شدههم عالقههاند و بيكديگر آشنا شده

قائليم. ما هر روز  آموزشي خود اهميت زيادي براي گيرند. مسأله اين است كه ما در جامعههمين دليل طالق ميهندداشت و بهواخ

ها جلوي از طريق اين آموزش دهيم.مي آموزش ايدئولوژيكمختلف در محالت مختلف شهر و روستاها مردم را  هايتبه مناسب
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وشتم زنان ها، مقابل خشونت خانگي و ضرباست. البته از طريق همين آموزشطالق كمتر شده ايم و تعدادگسترش طالق را گرفته

  »كنيم مردان را وادار به ترك خشونت عليه زنان كنيم.سعي مي آموزشبا  است.توسط مردان نيز گرفته شده

، بابت بابت تحوالت مربوط به حقوق زنان روژاوا شناسند، در واقعدر سطح جهاني عمدتا انقالب روژاوا را مترادف با انقالب زنان مي 
. اگر اين يك انقالب زنانه يا در راستاي اهدافي در سطح جهاني معروف است دهي به زنانسياست جنسيتي خاص خود و قدرت

داشته است؟ در واقع مفهوم رهايي ) LGBT )18هاي جنسي مثل دگرباشان يا آوردي براي حقوق اقليتفمينيستي است، چه دست
تواند مدعاي تأمين رهايي زنان و ي مفروض زماني ميهاي جنسي نيز هست. يك جامعهي مفهومي رهايي اقليتبستهزنان هم

را  هاي جنسيكم اقليتهاي جنسي نيز باشد و يا دستزمان مانع از تبعيض عليه اقليتها را داشته باشد كه همپاسداري از حقوق آن
  يك واقعيت اجتماعي بپذيرد. عنوانبه

آوردي در پاسخ به اين پرسش كه اصوال انقالب روژاوا چه دستاستار كانتون كوباني  ي ديپلماسي كنگرهنجمير طيار، مسئول كميته 
  دهد:است چنين پاسخ ميهاي جنسي داشتهبراي اقليت

ي انقالب روژاوا رهايي زن ايجاد شد. اما اين رهايي واسطهزماني كه انقالب روژاوا پيروز شد، رهايي زن نيز ميسر شد. در واقع به«
جهت تغيير جامعه كوشش كنند. اما  در تغيير جامعه بود. رهايي زنان تنها براي خودشان نيست، بلكه براي اين است كه بتوانندبراي 

توانيم دگرباشان شناسيم. روژاوا نهايتا بخشي از خاورميانه است. ما نميتوان تغيير داد؟ ما ظرف حركت خود را مياي را ميجامعه چه
توانيم بپذيريم. انقالب براي نمي ،را قجنسي يا تراجنسي و غيره را در اين جامعه قبول كنيم. اين فرهنگ ما نيست. چيزي چنين شا

گسالند و ها به فضاي انقالب روژاوا راه بيابد، جامعه را از هم مي. ما مخالف آنيم كه فرهنگ دگرباشان و تراجنسيساختن جامعه است

در  يا آزادي فرد است. تحرر الفردي كنيم. ليبراليسم در اروپا به اين دليل پيشرفت دارد كه بر پايهرا قبول نمينه جامعه و نه ما، آن

كنيم، ما حركتي راديكال هستيم و مخالف اين افتد. ما چنين چيزي را قبول نميافتد و جامعه عقب ميپيش ميفرد  ليبراليسم اروپايي
اي آزاد ايجاد كنيم كه فردِ آزاد درون اين جامعه خود خواهيم كه جامعهدور از جامعه هستيم. ما ميشكل از فردگرايي و آزادي فردي به

هرشكلي كه خواست زندگي كند و به جامعه نگاه هركاري كه خواست انجام دهد و به آزاد باشد ،دكه فررا تغيير و رشد دهد. نه اين
ي ما نكند. پيش از هرچيز، انقالب ما انقالبي براي تغيير ذهنيت است. براي ما اتحاد و زندگي جمعي بسيار اهميت دارد. برنامه

ت. به شكل كمونالي كه كنفدراليسم ما تالشي براي ايجاد جوامع طبيعي اسبرد دموكراسي و تغيير براي زنان در خاورميانه است. پيش
توانيم اين فرهنگ همين دليل ما نميرداندن انسان به اصلِ خود است. بهكردند. هدف ما بازگتداي تاريخ بشر زندگي ميجوامع در اب

اگر  تواند به پيش برود؟نسي باشند، جامعه چگونه مياگر زنان و مردان تنها مشغول تفكر به مسائل ج فردگرايي را بپذيريم. غربيِ 
  ».رودمعناي انقالب ما از بين مي چنين شود،

ها را از تواند آنكند براي تمام جامعه است نميكه دگرباشان نيز نهايتا بخشي از جامعه هستند و اگر انقالب ادعا ميدر پاسخ به اين
  شان محروم سازد گفت:حقوق
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ها بسيار نادرند. ا نيز بخشي از جامعه هستند. اما مسأله اين است كه اگر به شكل آماري به قضيه نگاه كنيم آنهدرست است، آن«
شخصه تاكنون در اين منطقه يك دگرباش هم من به ي جغرافيايي شمال سوريه افراد دگرباش بسيار نادرند.يعني در اين محدوده

  »ام.نديده

  ممنوعيت عشق

ها را توان خانوادهو نفوذ عميق مذهب و باورهاي اسالمي در مورد زنان، چگونه مي» پدرساالري«گر اي با فرهنگ سركوبدر جامعه 
هاي اي بابت حضور دختران در قرارگاهچنان كه در زبان عاميانه رواج دارد، سرشكستگيمتقاعد ساخت كه آسيبي اجتماعي و يا آن

توان اي كه باكرگي زن يك ارزش مسلط فرهنگي و اجتماعي است چطور ميشود؟ در جامعهان نمينظامي پ.ك.ك، متوجه آن
ها را متقاعد ساخت كه عضويت دختران آنان نه تنها موجب سرشكستگي خانواده، كه بالعكس موجب سرافرازي خانواده خانواده

  شود؟مي

شكلي از فرهنگ سياسي اين حزب بدل شد. اين قوانين هيچ به اي بود كهحل پ.ك.ك در اين مورد وضع قوانين انضباطيراه 

شدند و نسل به نسل در ميان به افراد تازه وارد منتقل مي آموزشي مشخصي ندارند و عمدتا به شكل شفاهي و از طريق محدوده

  اند.گريالها ادامه يافته

ميان زنان و مردان ممكن  يا مقيد به موقعيت »مجازغير «ط روابيك واقعيت غيرقابل انكار در مورد وضعيت جنگي اين است كه گاه  
باط عاطفي ميان گريالها بوده كامل هر نوع ارتممنوعيت  ،ي پ.ك.ك در اين موردبار آورد. راه حل سادهبهناگواري است تبعات 

هايي براي آزادي مثالتوان ميگراي تركيه ميان ديگر احزاب چپدر  ،بودحالي پ.ك.ك عشق ميان كادرها را ممنوع كردهدر .است
هاي كارهاي سازمانيكي از راه عنوانبه نيز ياد داشت كه ممنوعيت روابط عاشقانه، گاهط عاطفي نشان داد. البته بايد بهرواب

ن اعضا ي كلي، يعني ممنوعيت عشق مياگرفته است. گذشته از اين قاعدهي بهتر كادرها صورت مياستالينيستي براي كنترل و اداره
مسواك زدن  :است. از مواردي جزئي مثل ممنوعيتبه طور فرهنگي، در پ.ك.ك قواعدي براي جداسازي زنان و مردان ايجاد شده

تا مواردي كه ، گر توالتاستفاده از آيينه در مقابل جنس مخالف، به زبان آوردن واژگان تداعي، در مقابل كادرهاي جنس مخالف
  .ا دارد مثل دو زانو نشستن در مقابل جنس مخالفبه زنان ر احترام ي جنبه

بر گاه فئودالي) را  (و خشكي انضباطي قواعد چنين مجاز است يك حزب سياسي و جنگي، عنوانبهپ.ك.ك بديهي است كه 
شان مختار سياسياند و در انتخاب با آگاهي از اين قواعد عضويت در حزب را پذيرفتهخود اعمال كند. كادرهاي اين حزب كادرهاي 

اعمال آن بر  ،سازداي كه اين فرهنگ سياسي را خطرناك ميمسألهاما ارزيابي كرد. اين قواعد را مفيد يا زائد  توانمي .اندبوده
هاي حزب را توجيه كرد، هر دليلي اين فرهنگ انضباطي و اعمال آن بر كادرها يا سمپاتتوان بهاست. ميحزب ي تحت كنترل جامعه

. در شمال سوريه همين وجود نداردمطلقا هيچ توجيهي يك جامعه  غيرنظاميبراي اعمال اين فرهنگ انضباطي بر شهروندان  اما
شكلي سيستماتيك در ساختار سياسي و اجتماعي تحت نظارت آن ابي از فرهنگ سياسي پ.ك.ك است بهقواعد انضباطي كه بازت

شوند به اين شكل با نظر ساختار حكومتي كنفدرال در شمال سوريه مديريت ميشود. تمامي ادارات دولتي كه تحت اعمال مي
   كنند. مي رفتار ،كاركنان و وابستگان به اين ادارات
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ر روژاوا وابسته و تحت ها و نهادهاي فعال دجز تعداد محدودي سازمان خيريه و چند دفتر دولتي رژيم اسد، ادارات دولتي و سازمانبه
ي ترين قانون آن منع رابطهشكلي نانوشته موجود است و مهمها قوانين فرهنگي پ.ك.ك بهدر تمامي اين حوزه اند.كنترل حزب

ي عاطفي ميان خود ساختن رابطهي دولتي چه زن و چه مرد، حق علنيعاشقانه ميان كاركنان است. به اين معنا كه كاركنان يك اداره
هاي متبوع حزب مشغول ا سازماني (و نه كادرهاي حزب) در شمال سوريه، اگر در ادارات دولتي يتر، زنان عادبياني سادهرا ندارند. به

اين    شوند.شان با يكي از همكاران مرد خود در آن محل، با مجازات حزبي مواجه ميي عاشقانهشدن رابطهكارند، در صورت فاشبه
ري ديگر براي مدتي مشخص (مثال چند ماه) باشد. در اين مدت فرد تواند تبعيد از سازمان اداريِ يك شهر به شهمجازات مي

خود به از  انتقادمبني بر بايد به رفتار اشتباه خود بينديشد و گزارشي  است)دهبوي عاشقانه رابطه داراي (زن يا مردي كه  »خاطي«

خوانده فرا  »پالتفرم«اند به اما عموما افرادي كه قانون ممنوعيت عشق را زير پا گذاشته كادرهاي مسئول سازمان مورد نظر بنويسد.

ايستد، اند ميدر اين مورد عاشق) در مقابل افرادي كه به پالتفرم دعوت شده( »خاطي«رم، دادگاه حزبي است. فرد پالتف شوند.مي
به نظر جمعي كنند و پس از آن بنا عضاي حاضر در اتاق او را نقد ميتك اكند و سپس تكابتدا رفتار اشتباه خود را شخصا نقد مي

بودن شود. اما با توجه به بستهاي كه در آن فعال بوده اخراج ميال فرد از سازمان يا ادارهاحتماشود. نظرگرفته ميمجازاتي براي فرد در
ه خسارتي مادي براي فرد داشته باشد، عميقا او را در محيط كهاي حزبي (پالتفرم) بيش از آنمحيط اجتماعي در روژاوا، اين دادگاه

  .دهددر معرض تحقير و سرافكندگي قرار مياش زندگي

منع چند همسري، منع قوانين است، مثل اند كه تا پيش از آن وجود نداشتهزنان در روژاوا به حقوقي دست يافته ،شكل قانونيبه 
بودن است. به اين معنا كه زنان توان بودن به معناي تحت كنترل شديد اجتماعيچنان زناما همازدواج اطفال زير سن قانوني و غيره. 

توان اي داشته باشند. نميي مخفيانه عاشقانه ِ هاي رسمي ندارند و بايد زندگياعمال اراده بر احساسات و عواطف خود را در محيط
است. در تحقق يافتهترين شكل خود به متعالي ،شودگفته ميرسمي تبليغات در  ، برخالف آنچه»رهايي زن«تصور كرد كه در روژاوا 

ي تغيير سوژه شود؛ وتلقي مي ي تغييرسوژهه ازديد اين حزب، كنيرويي است حقيقت پ.ك.ك به شكلي ايدئولوژيك خواهان بازتوليد 
شكلي از سركوب جنسيتي بدل زنان روژاوا به زن گريال از ميانجذب و تربيت گريال است. تالش براي پ.ك.ك.، در  ايدئولوژي 

چيز خود را نمونه، يك زِن گريال است كه همه شوند، چراكه يك زنِ شكلي غيرمستقيم منع مياست. زنان از بيان عاطفي، بهشده
   د.كنمينظر حتي از عشق نيز صرف رود. زنِ گريالدر اين راه پيش مي جان كند و تا پايميفداي حزب و آرمان حزب 

  هايي از روژاوا: درستضاد رهايي زن و كيش شخصيت

، احتماال يكي از معيارهاي رهايي اجتماعي داردي سركوب جنسيتي توسط رژيم جمهوري اسالمي را كه تجربه ي ايرانجامعهبراي  
ي گشت ارشاد و بازجويي از اي كه تجربهي روابط عاطفي است. جامعه(نه تنها براي زنان) ميزان امنيت حريم خصوصي در زمينه

در ايران  ناديده بگيرد. سادگي اهميت آزادي در ابراز عشق در ساحت اجتماعي راتواند بهدر خيابان را دارد، نميي زنان و مردان رابطه
 گيرند.ي پليس قرار ميترين اشكال ممكن زنان در سطح معابر عمومي مورد حملهزنان حق انتخاب نوع پوشش را ندارند. به عيان

 ن،در مقايسه با ايراشمار ديگر. بيفشارهاي توان به ازدواج واداشت. و طبق قانون چند همسري آزاد است. طبق قانون كودكان را مي
 زنان در شمال سوريهتري براي بسيار پيشرفته وضعيتِ فراهم آوردن  ،كم از نظر قانونيدست ،آوردهاي جنبش زنان در روژاوادست

است كه زنان در هر تغيير، قوانين حمايتي از زنان است. ساختار مسلط سياسي جديد، امكاني فراهم آوردهي اين پايهبوده است. 
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اي ي دولتي جايگاه مديريتي داشته باشند. ممكن است در بسياري از موارد اين جايگاه مديريتي زنان تنها مسألهسازمان و مؤسسه
ناپذير جامعه، بخش اجتناب عنوانبهاما همين حضور فرمال زنان صوري باشد و مرد يا حتي كادرها سازمان مفروض را كنترل كنند، 

  مردان از مواجه با زنان در قدرت را ريخته است.ترس 

در اين مورد بايد كمي محتاط بود. است؟ ي آنان منتهي شدهجانبهپرسش اين است كه آيا امنيت حقوقي زنان به رهايي همه 
دارد. » ستيبديل سوسيالي«يا حتي » جامعه«، »آزادي«اي از مفاهيمي چون يك حزب سياسي قرائت بسيار ويژه عنوانبهپ.ك.ك 

ها براي خودشان نيست، هدف تغيير هدف از آزادي زنان، آزادي آن«گويد: ي ديپلماسي كنگره استار ميچنان كه مسئول كميتهآن
توان چنين نتيجه گرفت كه كنترل جامعه از نظر اين حزب ملزوماتي دارد، ايم؟ مياما با چه تعريفي از جامعه مواجه» جامعه است

بايد در خدمت هدف حزب يعني كنترل جامعه باشد. » رهايي زن«ي زن دارند، اما نهايتا ي نسبتا مترقي به مسألههرچند كه نگاه
راز دانستن آزادي فردي با ليبراليسم غربي، زنان بايد از تدليل قرائت ويژه و عمدتا منفيِ ايدئولوژي پ.ك.ك از آزادي فردي و همبه

ي بديل حزب بيابند. در چنين متني، اصوال آزادي فردي مترادف با سبك زندگي غربي ت جامعهخود بگذرند و آزادي خود را در كسو
ترين شكل آن، با موانعي جدي انسان در غايي عنوانبهي خود جانبهچنان در بيان همهشود و امري مذموم است. زنان همدانسته مي

  ي شمال سوريه است.منطقه رئال پولتيكو بخشي از آن واقعيت  ؛اندمواجه

اي مواجه است. بند به فرهنگ اخالقيِ عشيرهچنان پايي سنتي و همدر شمال سوريه با يك جامعهپ.ك.ك بايد در نظر داشت كه  
ي حمايت قانوني از دوش آنان واسطهبه» پدرساالري«كنند كه بار سنگين كنترل از سويي دختران جوان در روژاوا احساس مي

ي قواعد جانبهخواهد اين پيام مستقيم را به جامعه منتقل كند كه قصد نابودي همهته شده است، اما از سوي ديگر حزب نميبرداش
اخالقيِ سنتي آنان را دارد. لذا زنان جوانان در مؤسسات و نهادهاي تحت نظر حزب، سطحي از آزادي را كه ضرورتا تا پيش از آن 

يك  عنوانبهي خود جانبهناپذير بيان همهي متعالي و بازگشتتوانند اين سطح از آزادي را به مرحلهنمي چشند، امامي اندتجربه نكرده
گراي شمال سوريه ي نسبتا عشيرهتواند پايگاه اجتماعي خود را به اين علت به خطر اندازد كه جامعهانسان ارتقا دهند. پ.ك.ك نمي

گرا و ضد مذهبي در حال منحرف شدن هستند. پ.ك.ك تنها يك جريان سكوالر غرباحساس كند كه زنان و دختران آنان توسط 
افتاده شود، نه بابت آزادي انساني زنان متهم به گر و عقبروي عمل كند. نه تسليم مطلق فرهنگ سركوبتواند در حد ميانهمي

ها تا حد ايين و توسط يك جريان سياسي است. آناز باال به پ» رهايي زن«توهين به مقدسات سنتي جامعه شود. اين  تضاد اساسي 
  دور از انتظار كمك از حزب است.ي خود زنان بهتوانند آزادي زنان را تضمين كنند، مابقي مسير بر عهدهمشخصي مي

در برآوردن اهداف مترقي اين است كه اهداف مترقي وسائلي براي رسيدن به آرمان مشخص » كيش شخصيت«ايراد اساسي  
» هدفي براي«است بلكه » هدفي در خود«نه » كيش شخصيت«توسط جريانات متأثر از » رهايي زن«هستند. » شخصيت كيش«

  است.» آرمان بزرگ و مطلوب غايي« به رسيدن

يابي كه پيش از هر اقدامي تشكلتوان از تحوالت جنبش زنان در شمال سوريه آموخت. نخست ايني بزرگ را مياما چند تجربه 
شدن ، نه متشكل»يابي مستقل زنانتشكل«ي روژاوا بايد تأكيد كرد كه بقاي حركت آنان است. و احتماال بنا به تجربهي الزمهزنان 

هاي زنان ي خواستجانبهآنان از باال توسط يك جريان سياسي كه دير يا زود بنا به واقعيات سياسيِ قدرت، دست از تأمين همه
  خواهد كشيد. 
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دومين درس آموزنده، احتماال تغيير اساسي قوانين است كه حداقلي از امنيت رواني را براي زنان و در كل براي جامعه ايجاد كند.  
ي كوتاه زماني، زنان را رها طور مكانيكي و در طي يك دورهي مهم اين است كه نبايد توهمي داشت كه تغيير قوانين بهنكته
  مدت خواهد بود.طوالنيي اسازد. اين مبارزهمي

هاي خواهند كرد نيز يكي از برداشتعمل هاي ارتجاعي ضرورتا به نفع زنان تصور اين كه ساختارهاي امنيتي بعد از سقوط رژيم 
ن جا كه برآمده از متهاي انتظامي و نظامي شايد كادر رهبري خود را عوض كنند، اما از آنِي آرماني است. دستگاهاشتباه از آينده

فكر قانوني ساختن ند داد. شايد زنان ايران بايد بهخود را بروز خواه» ضد زن«چنان خصائل هستند، مطمئنا هم» مردساالر«اي جامعه
دور از وابستگي حزبي و سياسي به جرياني در قدرت باشند. واحدهايي كه از كم ايجاد واحدهاي مستقل زنان بهحمل سالح يا دست

ي اين واحدهاي متشكل امنيتي زنان در اين خواهد اند. تمايز عمدهدهي كردهاند و خود را سازمانشهري آمدهمتن محالت و مناطق 
گرا) پس از تعامل قدرت خواهانه و چپها از جريانات مستقر در قدرت حاكم (هرچند با ادعاهاي ترقيبود، كه به علت استقالل آن

  آوردهاي حداقلي خود را از دست نخواهند داد.دست» ستيززن«اجتماعي  كاري آن با فرهنگموجود و سازش

چنان محل ي آن از سوي جامعه هماست كه پذيرش مشتاقانهدر روژاوا نهادهايي از باال براي حمايت از حقوق زنان ايجاد شده 
توان يك بافت گرايانه ميشكلي ارادهصرف تأسيس نهادهايي مترقي، بهتر اين باشد كه آيا بهرسش اساسيپرسش است. شايد پ

شكلي چنان نهادهاي مترقي زنان، بهي كه پ.ك.ك از سوريه خارج شود آيا همزكه، روتر ايناجتماعي را دگرگون ساخت؟ ساده
 گردد؟د يا بار ديگر ارتجاع عريان مردساالري (در شكل چند همسري قانوني) به منطقه باز مينشوداوطلبانه توسط جامعه پذيرفته مي

توان در يك بستر زماني چندماهه و چند ساله تاريخ را دگرگون ساخت؟ در شمال سوريه امروز (برخالف ايران) گرايانه ميآيا ارداه
  آورد جالبي باشد، هرچند موقتي.كم در فضاي عمومي) واهمه دارند. شايد همين هم دستواسطه بر زنان (دستمردان از خشونت بي

  
  ها: يادداشت

  
جويی برای رهايی زنان و اصوال چاره» رهايی زن«يکی از سه محور اساسِی ايدئولوژی متأخر اوجاالن و پ.ک.ک  - 1

کنند و گاه از جنبش روژاوا به مثابه جنبشی ياد می women emancipationاست. در متون انگليسی از آن عمدتا با 
  برند.نام می» رهايی زن«مترادف با 

  
فرض صورت بگيرد که اين گزارش توسط يک مرد تی در مورد مشاهدات اين مقاله بايد با اين پيشهر نوع قضاو - 2

ها ای از شرايط واقعی زنان نداشته است. اهميت اين موضوع در ارزيابیی زيستهاست و الجرم هيچ نوع تجربهنوشته شده
  شد.ر اين مقاله توسط يک زن به شکل ديگری انجام میحتی شايد انتخاب واژگان د هاست.گيریو نهايتا استدالالت و نتيجه

 عنوانبهچنان که آيا امروز نيز ی.پ.گ همبايد در نظر داشت که اين محبوبيت همواره فراز و نشيب داشته است و اين -3

  .گيرد يا نه موضوع اين بحث نيستنشين مورد پذيرش مردم محلی قرار میبخش در مناطق عربيک نيروی رهايی

برای مثال شايد شمردن تعداد زنان برجسته در ميان اپوزيسيون سلطنت طلب و درصدگيری نسبت زنان به مردان از  -4

طلب، اندکی عمق ماجرای مردساالرانه بودن کليت اپوزيسيون ايرانی را ی سلطنتی فعاالن شناخته شدهميان مجموعه
اند. کسی مادر شاهزاده است، قبال مردان دارند هويت سياسی يافتهنشان دهد. زنان برجسته عمدتا به ميانجی نقشی که در 

توان يافت که تنها بابت فعاليت خود به وزير زمان جنگ بوده و القص علی الهذا. زنان معدودی را میديگری همسر نخست
ی اپوزيسيون ايران ساالرانهاند. شايد اين مسأله گواه آن باشد که ساختار مردای درون اين جريانات دست يافتههويت سياسی

  فاقد انعطاف الزم برای رشد زنان درون اين ساختارهای کهنه است.
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  شود.(قُل) ناميده می QOLواحد عملياتی در حين انجام عمليات  -5

کرد. در در جنبش فعاليت می» باهوز«کاوه با نام مستعار ». کاوه مجيدی«باخته ی جاناو کسی نبود جز فرمانده - 6
توان در اين نوشته داوطلبانه به عفرين رفت و بر خاک غلطيد. نمی باهوزگر ترکيه به عفرين، ان يورش ارتش اشغالجري

ی مرگ و رزمان نزديکش که او بارها برای نجات آنان از مهلکهبرای دوستان و هم باهوزاز او يادی نکرد. غياب بزرگ 
  د.نشنوهايش را میذيرش و سخت محسوس است، هنوز صدای شاد قهقهچنان غير قابل پآتش خود را به خطر انداخت، هم

شود. اساس شناسی يکی از دروس ايدئولوژيکی است که به کادرهای زن در پ.ک.ک تدريس میزن ژينولوژی يا علمِ  - 7

  های اوجاالن است.آن نوشته

ی شود با اشاره به چند نکتهتنها تالش میجا های زنان در پ.ک.ک موضوع اين مقاله نيست. در اينبررسی سازمان - 8

  تاريخی، ساختاِر سياسی/اجتماعی زنان در روژاوا را بررسی کنيم.

9 - Yekîneyên Jinên Azad ên Star 

10_ Kongreya Star 

  های مختلف آن به اين منبع رجوع کنيد:ی استار و بخشبرای آشنايی بيشتر با کنگره - 11
  

https://undercoverinfo.files.wordpress.com/2016/09/k-star.pdf 
  

12_ Yekîtiya Star 

13_ Mala jin 

14_ Komina gisti 

15_ Komiteya Parastin 

16_ Baxceya Serokati 

Serokati و گاهی » رهبر آپو«برای اشاره به اوجاالن گاهی از  است.» رهبريت«معنای در زبان کردی به

  کنند.(رهبريت) استفاده می» َسرووکاتی«

ای از طريق با سطح گستردههای آموزش ايدئولوژيک فراوانی وجود دارد. پ.ک.ک از ايناصوال در روژاوا، دوره - 17
اند که صتی تاريخی برای پ.ک.ک ايجاد کردهها و ادارات دولتی فر. کمونکندتماس برقرار میشهروندان شمال سوريه 

سازی کند. در هر محله و در هر روستا، حزب به ميانجی کمون و ای از ميان مردم عضوگيری و سمپاتبه شکلی توده
کند. در اين های ايدئولوژيک حزب وارد میها را در دورهو آن يابدرا میها با تودهامکان تماس ديگر تشکالت رسمی 

ها (به شکلی نانوشته) برای مردم عادی اجباری است، ايدئولوژی ا که در ادارات رسمی اجباری و از طريق کمونهدوره
کنند. اصول عقايد اوجاالن به ی رهبريت ياد میيا فلسفه» ی سرووکاتیفلسفه«شود. از آن با عنوان پ.ک.ک تدريس می

ی يک جلسه Perwerdeی آموزش يا انتهای هر دورهشوند. در زبانی ساده توسط کادرهای حزب شرح داده می

Pelatform انتقاد کند و ديگر افراد حاضر بايد انتقادات  خودفرد بايد در مقابل ديگران به شود. هر(پالتفرم) برگزار می
  خود از فرد مورد نظر را بيان کنند.
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18_ Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. 

   vZ-https://wp.me/p9vUft» : نقد«  لينک کوتاه شده در سايت


