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پيش درآمد:
ﻣﺴﺄﻟﻪي »رهايي زن« ) (1در جنبش روژاوا ) ،(2احتماﻻ يكي از شناختﻪ شدهترين وجوه و جلوههاي بيروني اين تغيير اجتماعي/
سياسي در شمال سوريﻪ است .در تبليغات ايدئوﻟوژيك براي ﻣخاطبان چپگراي غربي ،چنين استدﻻل ﻣيشود كﻪ» :نميتوان
سرﻣايﻪداري را نابود كرد ﻣگر آنكﻪ دوﻟت را نابود كرد .نميتوان دوﻟت را نابود كرد ﻣگر آنكﻪ »پدرساﻻري« را نابود كرد« ،تا اين
نتيجﻪ اﻟقاء شود كﻪ »رهايي زن« در روژاوا در راستاي بديلي سوسياﻟيﺴتي است .از سوي ديگر ،در تبليغات ايدئوﻟوژيكي كﻪ ﻣخاطب
آن دوﻟتهاي اروپايي است ادعا ﻣيكنند» :روژاوا ﻣحملي براي »رهايي زن« در ﻣنطقﻪ است .در ﻣنطقﻪاي كﻪ داعش و ديگر
جهاديها زنان را بﻪعنوان بردهي جنﺴي ﻣيفروشند ،زنان قدرت تصميمگيري و توان ﻣداخلﻪي سياسي و نظاﻣي يافتﻪاند «.در
هردوي اين ﻣوارد ،چﻪ براي ﻣجابكردن چپهاي غربي و چﻪ ﻣجابكردن دوﻟتهاي اروپايي براي حمايت از روژاوا ،استدﻻﻻت
درست و همزﻣان ناكافياند.
تصوير بﺴيار آشنايي كﻪ عمدتا نشانگر »رهايي زن« است ،زنان جوان ﻣﺴلح و ﻣصممي را نشان ﻣيدهد كﻪ در خط ﻣقدم جبهﻪي
نبرد عليﻪ داعش گام ﻣيزنند و چهرهشان ﻣبرا از ذرهاي ترديد در اراده و توان آنهاست .قدرت اين تصوير اﻟهامبخش از زنان در آنجا
نهفتﻪ است كﻪ ﻣيخواهد نشان دهد آنان ﻣتعلق بﻪ ﻣنطقﻪاي از جهان )خاورﻣيانﻪ( هﺴتند كﻪ اصوﻻ )و نﻪ تنها بنا بﻪ تفاسيري
اروپاﻣحور( ﻣشهور بﻪ حكمراني ﻣردان در جاﻣعﻪ و ناچيزبودن نقش زن در ساحت اجتماعي هﺴتند .در حقيقت ،اينها همان زنانياند
كﻪ بنا بﻪ واقعيت اجتماعي و تاريخي ﻣنطقﻪي خاورﻣيانﻪ بايد تنها نقش ﻣادر و زن سركوبشدهي خانﻪدار را بازي كنند ،اﻣا در نتيجﻪي
ي
اين تغيير اجتماعي /سياسي بﻪچنان درجﻪاي از رهايي و قدرت اجتماعي دست يافتﻪاند كﻪ عمﻼ كليشﻪهاي عمدهي جنﺴيت ِ
ي جنﮓ
خاورﻣيانﻪ را تغيير دادهاند .زنان در روژاوا نشان دادهاند كﻪ نﻪ تنها توان تصميمگيري سياسي دارند ،بلكﻪ در ﻣيدانهاي واقع ِ
فرﻣاندهان نظاﻣي توانمندي هم هﺴتند .اصوﻻ جنﮓ و سربازي در جنﮓ ،اﻣري ﻣردانﻪ است ،اﻣا زنان در روژاوا ثابت كردهاند كﻪ در
جنﮓ نيز گاهي بهتر از ﻣردان عمل ﻣيكنند.
بﻪسادگي نميتوان بﻪقضاوتي قطعي در ﻣورد تغيير جايگاه زنان در شمال سوريﻪ دست يافت .چراكﻪ بخش عمدهاي از اين تصاوي ِر
اﻟهامبخش ،خصلت تبليغاتي دارند .از سوي ديگر پذيرش اين فرض كﻪ ساختار اجتماعي صلب و ايﺴتايي ﻣﺜل »پدرساﻻري« )با
ت چند ساﻟﻪ بﻪتماﻣي نابود شدهاست ،سادهانگاري است.
قدﻣتي چند هزار ساﻟﻪ( در عرض يك دورهي كوتاهﻣد ِ
ن پ.ك.ك ،در جنبش ﻣنتج از آن يعني روژاوا،
در اين نوشتﻪ تﻼش ﻣيشود تا يكي از ﻣهمترين سازﻣانهاي اجتماعي /سياسي زنا ِ
ﻣعرفي شود .پرسش اساسي اين است كﻪ تا چﻪ حد تصاوير تبليغاتي با واقعيت زندگي روزﻣرهي ﻣردم شمال سوريﻪ نﺴبت دارند؟ تغيير
ﻣهم در خصوص زنان در روژاوا چﻪ بودهاست؟ و نهايتا ﻣوانع اصلي »رهايي زنان« چيﺴت؟
قدرت تأثيرگذاري زنان مسلح در جامعه
واحدهاي يگانهاي ﻣدافع خلق )ي.پ.گ( در طول ساﻟيان گذشتﻪ خود را بﻪ ﻣﺜابﻪ نيروي ﻣلي خلق كرد در شمال سوريﻪ تﺜبيت
كردهاند .از آنجا كﻪ بخش عمدهي اعضاي آن كرد هﺴتند ،اين ﻣﺴﺄﻟﻪ تعجببرانگيز نيﺴت .اﻣا تﺄييد و پذيرفتﻪشدن آنها در ﻣناطق
غير كردنشين سوريﻪ ﻣيتواند قابل تﺄﻣل باشد .در كنار عواﻣل سياسي و تبليغات ايدئوﻟوژيك چﻪ چيز ﻣوجب ﻣحبوبيت ي.پ.گ و
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ي.پ.ژ در ﻣناطق عربنشين شدهاست؟) (3چند روز پﺲ از آزادسازي ﻣنبيج از داعش و تصرف و كنترل شهر توسط ي.پ.گ،
عمليات جرابلﺲ آغاز شد .بنا بﻪ گزارش شاهدان عبور كاروان نيروهاي ي.پ.گ و ي.پ.ژ از ﻣيان روستاهاي تازه آزادشدهي اطراف
ﻣنبيج همراه با ستايشي عميق از سوي روستاييان عرب ﻣنطقﻪ بود .ﻣردان و كودكان براي ديدن اين نيروها بﻪ كنار جاده ﻣيآﻣدند و با
شعارهاي »اﷲ ﻣعكم« و »اﷲ يحميكم« ]»خدا همراهتان«» ،خدا پشت و پناهتان«[ بﻪ شكلي هيجانانگيز از كاروان ي.پ.گ و
ي.پ.ژ بﻪ ﻣﺜابﻪ ارتشي رهاييبخش استقبال ﻣيكردند .بايد توجﻪ داشت كﻪ استقبال ﻣردم جنﮓزده از يك نيروي تازهوارد ضرورتا بﻪ
ﻣعناي تﺄييد قلبي و اختياري آنان نيﺴت .ﻣيتوان تصور كرد كﻪ همين شعارها از زبان كودكان و ﻣردان همين ﻣنطقﻪ در هنگام عبور
كاروان ديگر گروههاي نظاﻣي و جهادي نيز سرداده ﻣيشدهاست .اﻣا عمق همدﻟي و پذيرش را از ﻣيان چشمان )گاه اشكبار( زنان
ش كاروان ي.پ.گ ،زنان ﻣﺴلح و شجاع روژاوا در حركت بودند.
جوان عرب در ﻣﺴير كاروان و حياط خانﻪهايشان ﻣيشد ديد .پيشاپي ِ
شايد يك ناظر دقيق بتواند ،اشتياق نهفتﻪ در چشمان زنان عرب در ﻣﺴير كاروان نيروهاي كرد را بﻪحﺴرتِ همراهي با ي.پ.ژ يا زنان
رزﻣندهي جنبش روژاوا تعبير كند كﻪ چندان بﻪدور از واقعيت نيﺴت.
پذيرش واحدهاي نظاﻣي نيروهاي كرد در ﻣناطق عربنشين ،عمدتا بﻪ ﻣيانجي تﺄثير عميق رواني حضور واحدهاي زنان ،دوشادوش
ت »ﻣﺴﺄﻟﻪي زن« در جنبش روژاوا و تﺄثيرگذاري استراتژيك آن بر
ﻣردان در اين نيروها بودهاست .و اين نشاندهندهي عمق اهمي ِ
حوزههاي كنترﻟي در ﻣنطقﻪ است.
ﻣﺴﺄﻟﻪي چند همﺴري در ﻣناطق عربنشين احتماﻻ بﻪطور تاريخي فراگيرتر از ﻣناطق كردنشين بودهاست و بعدها در همين ﻣناطق
ﻣيشد بﻪوفور شاهد حضور چند زن )گاهي در فاصلﻪي سني  15تا  30سال( در خانﻪهاي روستايي بود كﻪ گواه عمق ﻣاجراي چند
همﺴري در ﻣنطقﻪ بود .در حقيقت اينها همان زنان سركوب شدهاي بودند كﻪ رهايي خود را بﻪ عينيترين شكل ﻣمكن در پيشاپيش
كاروان نيروهاي ي.پ.گ و ي.پ.ژ ﻣشاهده ﻣيكردند .پيشاپيش كاروان نظاﻣي عﻼوه بر زنان رزﻣنده ،ژنرالهاي زني كﻪ فرﻣاندهي
كلي عمليات را برعهده داشتند و ﻣصممانﻪ بﻪ ﻣردان فرﻣان ﻣيدادند ،در حركت بودند.
در اين ﻣناطق و همچنين ﻣناطق كردنشين ،گاه دختران نوجوان خود را بﻪ قرارگاههاي نظاﻣي ﻣيرساندند و ﻣﺴتقيما تقاضاي
عضويت در ي.پ.ژ ﻣيكردند .آنها عمﻼ از خانوادههاي خود و ساختار سركوبگري كﻪ تنها ازدواج اجباري و چند همﺴري را عرضﻪ
ﻣيكرد ﻣيگريختند .گاه اعضاي خانوادههايشان بﻪدنبال آنان ﻣيآﻣدند اﻣا سازﻣاندهي ي.پ.ژ بﻪشكلي بود كﻪ بﻪسرعت اين دختران
جوان را بﻪﻣراكز آﻣوزشي نظاﻣي و ايدئوﻟوژيك ﻣنتقل ﻣيكرد و از آنان در ﻣقابل انتقام خانوادههايشان ﻣحافظت ﻣيكرد .عضويت در
ارتش نيمﻪحرفﻪاي زنان روژاوا يك فرصت اساسي براي اين زنان بود )و هﺴت( كﻪ خود را از آيندهي ﻣحتوم و غمناكي )ازدواج و
ن آسايش( كﺴي زنان را ﻣجبور بﻪ
سركوب توسط خانواده و جاﻣعﻪ( كﻪ در انتظارشان بود برهانند .در ي.پ.ژ و پليﺲ زنان )واحد زنا ِ
ازدواج نميكند و در جهتي كاﻣﻼ عكﺲ در دورههاي آﻣوزشي ايدئوﻟوژيك خود نﻪ تنها ازدواج كﻪ اصوﻻ ﻣيل جنﺴي و هرنوع رابطﻪي
عاطفي را عاﻣل نگونبختي و علتاﻟعلل اسارت چند هزار ساﻟﻪي زنان از زﻣان »تمدن سوﻣريان« تا »ﻣدرنيتﻪي كاپيتاﻟيﺴتي«
ﻣيدانند.
تﺄثير تبليغاتي ارتش زنان و اساسا زنان ﻣﺴلح در سطح جاﻣعﻪاي با باورهاي فرهنگي پيشاسرﻣايﻪداري بﺴيار قاطع است .از سويي
ديگر براي دفاع از جاﻣعﻪ در ﻣقابل تهاجم همﻪجانبﻪي دشمنان از هر سو ،نميتوان تنها بﻪ سازﻣاندهي نيمي از جمعيت )ﻣردان( اكتفا
3

كرد .زنان جواني كﻪ شجاعانﻪ اسلحﻪ در دست گرفتﻪاند و آﻣادهاند كﻪ جان خود را براي اﻣنيت جاﻣعﻪ فدا كنند ،عمدتا احﺴاسي از شرم
را بﻪ ﻣردان غيرﻣﺴلح يا ﻣرداني كﻪ انگيزهاي قاطع نيافتﻪاند كﻪ عضو واحدهاي نظاﻣي شوند ،ﻣنتقل ﻣيكنند .با چنين پيشزﻣينﻪاي
ﻣيتوان درك كرد كﻪ عضويت در واحدهاي نظاﻣي براي زنان چﻪ ﻣيزان اعتماد بﻪنفﺲ يا قدرت اجتماعي ايجاد ﻣيكند .در ﻣتن چنين
تعاﻣل اجتماعياي ،زنان ﻣﺴلح كاري را انجام ﻣيدهند كﻪ حتي برخي از ﻣردان جﺴارت آنرا ندارند .خشم از ﻣردان و ساختار
سركوبگر پدرساﻻري و تحقير ناخواستﻪي ﻣردان غيرﻣﺴلح ،از جملﻪ عواﻣلي هﺴتند كﻪ تواني اعجابانگيز ،قدرتي اجتماعي و اعتماد
بﻪنفﺴي تحﺴينبرانگيز بﻪ زنان ﻣﺴلح و زنان فعال در جنبش سياسي روژاوا اعطا ﻣيكنند.
زنان قدرتمند /زنان برجسته
در آشكارترين شكل شايد عمدهترين ويژگي ﻣشترك زنان در پ.ك.ك اعتماد بﻪنفﺲِ تحﺴينبرانگيز آنان است .شكلي از آگاهي بﻪ
توان حقيقي خود .در واقع ،فارغ از ﻣحتواي ايدئوﻟوژيك يا ﻣحتواي انديشﻪي سياسي ،در شكلي صوري ،در ﻣيان كادرهاي پ.ك.ك
ن برجﺴتﻪ و قدرتمند يا كاريزﻣاتيك يافت .اين جايگاه تا اندازهاي ﻣنبعﺚ از زندگي نظاﻣي آنان است .حمل
ﻣيتوان بﻪوفور كادرهاي ز ِ
سﻼح بﻪ هر فردي كﻪ حاﻣل آن است تا حدي قدرت و يا احﺴاس توانمندي را ﻣنتقل ﻣيكند اﻣا آگاهي بﻪ قدرت و يا اعتماد بﻪنفﺲِ
ﻣاحصل از حمل سﻼح ضرورتا آگاهياي اصيل نيﺴت و ﻣيتواند در بﺴياري از ﻣوارد آگاهياي كاذب از قدرت باشد .شايد ﻣعياري
بهتر براي سنجش درجﻪي رشد اعتماد بﻪنفﺲ زنان ،قضاوت در ﻣواردي است كﻪ آنان در شرايطي غيرﻣﺴلحانﻪ و در كﺴوت يك
فعال سياسي /اجتماعي غيرﻣﺴلح بﻪ فعاﻟيت ﻣيپردازند.
اصوﻻ فرﻣاندهي عمليات نظاﻣي بﻪطور ﻣشترك ﻣيان ﻣردان و زنان انجام ﻣيشود .فرﻣاندهان ارشد )كﻪ اﻟبتﻪ همگي كادرهاي
پ.ك.ك هﺴتند( طراحي و ادارهي عمليات نظاﻣي را ﻣشتركا انجام ﻣيدهند .در واقع كادرهاي زن در پ.ك.ك ثابت كردهاند كﻪ
بﻪطور عملي از توان نظاﻣياي همپاي ﻣردان در صحنﻪي نبرد برخوردارند.
براي درك بهتر تمايز زنان قدرتمند در جنبش پ.ك.ك با ديگر جنبشهاي اجتماعي و سياسي ﻣنطقﻪ بايد بﻪ ﻣقايﺴﻪي تعداد زنان
برجﺴتﻪ و كاريزﻣاتيك در اين جنبش و ديگر احزاب و گروههاي سياسي در خاورﻣيانﻪ پرداخت .در ﻣيان گروههاي اپوزيﺴيون
راستگراي ايراني ،تعداد ﻣرداني كﻪ در كادرهاي رهبري قرار دارند و يا بﻪعنوان فعال و تحليلگر سياسي ﻣشغوﻟند ،بﺴيار بيش از
تعداد زنان در اين گروهها است (4).زنان در پ.ك.ك درجﻪاي از اﻣنيت را احﺴاس ﻣيكنند كﻪ ﻣيتوانند در ﻣقابل همرزﻣان خود
بدون ترس از ﻣوأخذهشدن بايﺴتند .سازﻣاندهي ﻣﺴتقل زنان در پ.ك.ك اين اﻣكان را ايجاد كرده كﻪ ﻣﺴتقﻼ حافظ ﻣنافع ﻣشترك
زنان باشد و تا حد اﻣكان در ﻣقابل تعدي و اجحاف احتماﻟي ﻣردان بر زنان ﻣقاوﻣت كند .در واقع نﻪ تنها سازﻣاندهي ﻣﺴتقل زنان كﻪ
آﻣوزش ايدئوﻟوژيك ﻣردان و همچنين پرنﺴيب سازﻣاني در پ.ك.ك بﻪگونﻪاي شكل گرفتﻪاست كﻪ ﻣكانيﺴمي دفاعي براي سركوب
و بﻪ بياني سادهتر نمودهاي عيان زورگويي ﻣردان بﻪ زنان ايجاد كردهاست .در نتيجﻪ ،زنان بﻪ شكلي از طغيان در ﻣقابل ﻣردان تشويق
ﻣيشوند .اين ﻣﺴﺄﻟﻪ گاهي در شرايط جنگي ﻣمكن است ﻣشكﻼت فرﻣاندهي و انضباطي گروهي را بﻪهمراه آورد ،بااينحال همﻪ زنان
بﻪسمت ارادهورزي و استقﻼل از ﻣردان سوق داده ﻣيشوند.
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در جريان پاكﺴازي يكي از روستاهاي تحت كنترل داعش در جنوب جرابلﺲ ،فرﻣانده گروه) (5از يكي از رزﻣندگان زن ﻣيخواهد بﻪ
همراه دو رفيق زن ديگر بﻪ خانﻪاي كﻪ احتماﻻ پناهگاه داعش است بروند و آنرا پاكﺴازي كنند .زن جواني كﻪ ﻣخاطب اين فرﻣان
قرار گرفتﻪ است بﻪ سرعت اعتراض ﻣيكند كﻪ »چرا بايد رفقاي زن بﻪ آن ﻣحل اعزام شوند؟ بايد رفقاي ﻣرد را اعزام كني!« فرﻣانده
ي نقطﻪاي ديگر بروند و دﻻيلِ ﻣوجﻪ ديگري را عنوان ﻣيكند .اﻣا براي رفيق
ﻣجددا توضيح ﻣيدهد كﻪ بقيﻪي افراد بايد بﻪ پاكﺴاز ِ
زن اين توضيحات قانعكننده نيﺴت و او همچنان پافشاري ﻣيكند كﻪ اين دستور يك دستور نظاﻣي نيﺴت و »دستوري پدرساﻻرانﻪ«
بﻪ تماﻣي رفقاي زن گروه است و آن را نميپذيرد .فرﻣاندهي) (6گروه نﻪ تنها از تجربﻪي نظاﻣي بﺴيار بيشتري از ديگران برخوردار
است ،بلكﻪ بيترديد دانش ايدئوﻟوژيك )آپوئيﺴتي( بيشتري از ديگر كادرهاي گروه دارد و بﻪگواه ديگران ،اساسا كﺴي نيﺴت كﻪ قصد
ن نظاﻣياي نيز كﻪ او صادر كردهاست ﻣطلقا بﻪدور از هر نوع پيشفرض
اجحاف يا بياحتراﻣي بﻪ همرزﻣان زن خود را داشتﻪباشد .فرﻣا ِ
زن ستيزانﻪ يا بنا بر كليشﻪهاي دوگانﻪي ﻣرد/زن است ،او تنها بنا بﻪ يك واقعيت عيني يعني پاكﺴازي ﻣنطقﻪ ،بدون آنكﻪ بخواهد
كﺴي يا گروه را بﻪخطر بياندازد بﻪ همرزم زن خود دستور داده است .اﻣا رفيق زن اين دستور را بنا بﻪ آﻣوزههاي »ژينوﻟوژي«)(7
دستوري پدرساﻻرانﻪ ارزيابي ﻣيكند ،داورياي كﻪ بنا بﻪ شواهد نميتواند در ﻣورد آن فرﻣانده بﻪهيچوجﻪ صادق باشد .سرانجام در
شرايط اضطرارياي كﻪ اﻣنيت همﻪي گروه ،بر سر ﻣشاجرهاي كﻪ ﻣيتواند در شرايطي ديگر سودﻣند باشد ،بﻪخطر افتادهاست ،اعتراض
رزﻣندهي زنِ جوان پذيرفتﻪ ﻣيشود و دو رزﻣندهي ﻣرد ،تحت ﻣﺴئوﻟيت رفيق زن بﻪ نقطﻪي ﻣورد نظر اعزام ﻣيشوند.
بخش تﺄثيرگذار اين اتفاق و ﻣوارد بيشمار ديگر آن است كﻪ دختران جوان و عمدتا روستايياي كﻪ تا پيش از اين شناختي از حقوق
و توان خود نداشتﻪاند ،سالها تحت ستم پدر و برادر و ﻣردان خانواده و جاﻣعﻪي خود بودهاند ،پﺲ از عضويت حتي از طغيان در ﻣقابل
فرﻣاندهان ﻣرد خود بيمي ندارند.
»ﻣﺴﺄﻟﻪي زن« در پ.ك.ك و روژاوا بﻪ يك ﻣﺴﺄﻟﻪي حﺴاس و در ﻣواردي بﻪ خط قرﻣز بدل شدهاست .گاه از آن بﻪعنوان حربﻪاي
براي تنبيﻪ استفاده ﻣيشود ،بﻪ اين ﻣعني كﻪ ﻣﺜﻼ رفتار يك ﻣرد با همرزم زن او ﻣناسب ارزيابي نميشود ،همچون بياحتراﻣي بﻪ زنان
تلقي ﻣيشود و بﻪ ﻣجازات فرد خاطي ﻣيانجاﻣد .اين شكل از تواندهي بﻪ زنان در حزب پ.ك.ك و جنبش ﻣنتج از آن در روژاوا،
ريشﻪ در ابتكارات كادرهاي زن در پ.ك.ك و سازﻣاندهي ﻣﺴتقل آنان درون حزب دارد.
سازمانهاي زنان :از پ.ك.ك تا روژاوا
از بدو پيدايش پ.ك.ك) (8نفوذ در جاﻣعﻪي عمدتا روستايي كردستان يك چاﻟش پيشروي حزب بودهاست .گﺴترش حزب تنها بﻪ
تعداد كادرهاي ﻣرد آن وابﺴتﻪ نبوده و از آغاز ،ﻣﺴﺄﻟﻪي عضوگيري و پذيرش زنان بﻪعنوان گريﻼ و كادر در پ.ك.ك چندان آسان
نبودهاست .اﻣا ﻣشكل اينجاست كﻪ ﻣرداني كﻪ عضو پ.ك.ك ﻣيشوند نيز در همان جاﻣعﻪ و در همان فرهنﮓ عقبافتاده ريشﻪ
دارند .بنابراين ﻣنش و رفتار آنها با زنان چندان ﻣتفاوت با برخورد سركوبگر جاﻣعﻪ با زنان نيﺴت .در ﻣواردي كﻪ زني ﻣورد تجاوز
رفقاي ﻣرد خود قرار ﻣيگيرد ،عمدتا آن زن بابت رفتار ناﻣناسب خود تنبيﻪ ﻣيشود و حتي اثبات ﻣﺴﺄﻟﻪ براي زنان بﺴيار سخت است.
از سوي ديگر زنان در نخﺴتين روزهاي پ.ك.ك ،بﻪ طور سيﺴتماتيك نقش چندان فعاﻟي در عمليات نظاﻣي حزب نداشتﻪاند و حضور
برابر و چشمگير زنان در عمليات نظاﻣي نتيجﻪي ﻣبارزهي آنها درون حزب و واقعيت نياز بﻪ همﻪي نيروها در جنﮓ نابرابر بودهاست.
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زنان كادر پ.ك.ك پﺲ از ﻣدتي ﻣبارزهاي را درون حزب براي دستيابي بﻪ حقوق خود آغاز كردند .عمدهي نقش زنان تا پيش از
آن رتق و فتق اﻣورات زندگي سخت پارتيزاني در قرارگاههاي حزب بود .اﻣوري كﻪ آنها پيش از عضويت نيز بايد در خانﻪهاي خود
انجام ﻣيدادند .در جاﻣعﻪ ،از آنها بﻪعنوان يك زن انتظار ﻣيرفت كﻪ شﺴتوشو و نظافت و پختوپز را انجام دهند ،حاﻻ بايد همان
انتظارات را در حزب برآورده ﻣيكردند .حاصل اينكﻪ در سالهاي نخﺴتين ،در پ.ك.ك اﻣور ﻣهم و جدي ﻣﺜل طراحي و هدايت
عمليات جنگي و ادارهي قرارگاهها و تعليم و تربيت كادرها و ...برعهدهي ﻣردان بود و زنان نقش سنتي خود را همچنان ايفا ﻣيكردند.
پﺲ از ارائﻪي طرحي ﻣبني بر سازﻣاندهي ﻣﺴتقل زنان و تشكيل واحد زنان پ.ك.ك يا ي.ژ.استار)) (9واحد زنان آزاد( ،عمﻼ زنان
قدرت ﻣبارزه و احقاق حق در حزب يافتند .پﺲ از آن قرارگاههاي خود را اداره ﻣيكردند و ﻣﺴتقيما در تصميمگيريها وارد ﻣيشدند.
يك كادر زن قديمي پ.ك.ك از خاطرهي خود از روزهاي نخﺴت اجراي طرح جداسازي كادرهاي ﻣرد و زن ﻣيگويد:
»ﻣردان حاﻻ بايد نﻪ تنها خود ﻟباسهايشان را ﻣيشﺴتند و نظافت پايگاه تحت كنترﻟشان را انجام ﻣيدادند ،بلكﻪ بايد خود نيز غذا
ﻣيپختند .بﻪياد دارم كﻪ اوﻟين ناني كﻪ رفقاي ﻣرد درست كرده بودند اصﻼ قابل خوردن نبود و ﻣﺜل سنﮓ سفت بود«.
بﻪ روايت كادرهاي زن قديمي حزب ،بزرگترين چاﻟش آنها درون حزب ﻣقاوﻣت در برابر همقطاران ﻣرد بودهاست .بﻪنظر ﻣيرسد كﻪ
ﻣردان بﻪسادگي حاضر بﻪ پذيرش تغييرات جديد در حزب و احتماﻻ قبول زنان در جايگاه فرﻣانده و ﻣﺴئول نبودهاند .اﻣا پﺲ از سالها
ﻣقاوﻣت ،زنان توانﺴتﻪاند فرهنﮓ سياسي جديدي درون حزب ايجاد كنند و بﻪطور عملي ﻣﺴﺄﻟﻪي »رهايي زن« را بﻪ يكي از
ﻣوضوعات حﺴاس درون حزب بدل سازند .اگر بياحتراﻣي بﻪ زنان گريﻼ و ناچيز شمردن جايگاه آنان زﻣاني ﻣتداول بودهاست ،حاﻻ
نحوهي برخورد و تعاﻣل با همرزﻣان بﻪ يكي از ﻣعيارهاي داوري در ﻣورد كادرها و سنجش ﻣيزان سرسپردگي آنان بﻪ خط حزبي شده
است .نكتﻪي ﻣهم در اينجا اين است كﻪ زنان درون حزب با سازﻣاندهي ﻣﺴتقل خود توانﺴتند بﻪخواستهاي ﻣشخص خود دست
يابند .نهايتا همين ساختار ﻣﺴتقل زنان ﻣﺜل چتري سازﻣاني براي سازﻣانهاي نﺴل بعدي باقي ﻣاند و آنها را تﺄسيﺲ كرد .كنگرهي
استار) ،(10كﻪ ﻣهمترين تشكل سازﻣاني ﻣﺴتقل زنان در روژاوا است ،سازﻣاني برآﻣده از ي.ژ.استار و تشكﻼت ﻣﺴتقل زنان درون
پ.ك.ك است.
كنگرهي استار
كنگرهي استار كنفدراسيون جنبشهاي زنان در سراسر ﻣنطقﻪي روژاوا است (11).جنبش زنان در روژاوا ،توسط كادرهاي باتجربﻪي
زن در سال  2005تحت نام اتحاد استار) (12تشكيل شد .هدف از ايجاد اين تشكيﻼت ،ﻣنظمساختن فعاﻟيتهاي زنان كرد در
شمال سوريﻪ و تﻼشي جهت دستيابي بﻪ حقوق ﻣشخص آنها بود .پﺲ از خروج نيروهاي اسد از ﻣنطقﻪ ،اتحاد استار بﻪعنوان يكي
از ﻣؤثرترين سازﻣانهاي فعال حزبي در صحنﻪي سياسي و اجتماعي شمال سوريﻪ وارد شد .اين تشكيﻼت از نخﺴتين روزهاي اعﻼم
»انقﻼب روژاوا« ،ﻣتناسب با هدف آن ،يعني تضمين حقوق پايﻪاي زنان در جاﻣعﻪ ،فعاﻻنﻪ در حوزههاي تصميمگيري و قانونگذاري
شركت داشتﻪاست .اتحاد استار نام خود را در سال  2016بﻪ كنگرهي استار تغيير داد .پيش از پرداختن بﻪ فعاﻟيتها و دستآوردهاي
كنگرهي استار )بﻪعنوان ﻣتشكلترين سازﻣان زنان در روژاوا( بايد نكتﻪاي را در ﻣورد خودسازماندهي زنان در روژاوا توضيح داد.
تبليغاتي كﻪ از شمال سوريﻪ بﻪ خارج از ﻣنطقﻪ صادر ﻣيشوند ،عمدتا بر ﻣبناي دو استدﻻل اساسي استوارند .استدﻻل نخﺴت آنكﻪ:
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»زنان در روژاوا بﻪ شكلي خودانگيختﻪ و در ساختاري از پايين بﻪ باﻻ سازﻣانهاي ﻣتبوع خود را شكل دادهاند« و استدﻻل دوم:
»جنبش زنان و سازﻣانهاي زنان در شكلي بيسابقﻪ بﻪ رهايي ﻣطلق زنان در ﻣنطقﻪ ﻣنتهي شدهاند«.
ايراد ويدئوهاي تبليغاتياي كﻪ جهت آشنايي ﻣخاطبان غربي با تحوﻻت روژاوا توﻟيد ﻣيشوند ،اين است كﻪ تعمدا پيشزﻣينﻪ و ﻣبدأ
تﺄسيﺲ سازﻣانهاي زنان را ناديده ﻣيگيرند و اين تصور را بﻪ ﻣخاطب ﻣنتقل ﻣيسازند كﻪ سازﻣانهاي زنان در يك دورهي زﻣاني
كوتاه و همزﻣان با اعﻼم ﻣوجوديت روژاوا بﻪوجود آﻣدهاند .عمﻼ برداشت ﻣخاطب از اين تصاوير تبليغاتي اين خواهد بود كﻪ :زنان
عادي ،زناني كﻪ تا پيش از آن هيچ شناختي از توان خود نداشتند ،بﻪ يكباره خود را ﻣتشكل ساختند و در طي يك دورهي زﻣاني چند
ﻣاهﻪ توانﺴتند قوانيني ﻣترقي را بر جاﻣعﻪي ﻣردساﻻر شمال سوريﻪ تحميل كنند .درحاﻟيكﻪ ساختارهاي اﻣروزين زنان در روژاوا
سالها پيش از تحوﻻت در سوريﻪ ،بﻪعنوان بخشي از حزب پ.ك.ك وجود داشتﻪاند و سازﻣاندهندگان تحوﻻت ﻣربوط بﻪ زنان در
روژاوا نﻪ زنان عاديِ جاﻣعﻪاي ﻣردساﻻر ،بلكﻪ كادرهاي حزب بودهاند .آنها اين ساختارهاي آﻣاده را در ﻣتن تحوﻻت روژاوا ،بﻪ سوريﻪ
ﻣنتقل كردند و در تﻼشي تحﺴينبرانگيز بﻪ عضوگيري و نفوذ و تبليغ تودهاي در ﻣيان زنان )عمدتا سركوبشده و غير سياسي( شمال
سوريﻪ پرداختند .سازﻣانهاي زنان در روژاوا نﻪ از پايين بﻪ باﻻ ،كﻪ دقيقا باﻟعكﺲ ،كاﻣﻼ از باﻻ بﻪ پايين جهت اهدافي ﻣترقي و قابل
تﺄييد ،ساخت يافتﻪاند .بﻪ بياني سادهتر ،اين حزب پ.ك.ك بود كﻪ زنان را سازﻣاندهي كرد ،و نﻪ خودِ زنان .اين واقعيت در تعارض
است با اين ادعا كﻪ جنبش ﻣوجود زنان در روژاوا نشانﻪي پيروزي بر ساختارهاي ورشكﺴتﻪي دوﻟت  -ﻣلت است ،ادعايي كﻪ ﻣيكوشد
با ﻻپوشاني سازﻣاندهي جنبش زنان توسط حزب ،بيدوﻟتي در روژاوا را ﻣﺴتدل كند؛ چيزي كﻪ حقيقت ندارد .دوﻣين استدﻻل اين
تبليغات عمدتا بر آرﻣانيساختن و بينقص نشاندادنِ تماﻣيت روند جنبش زنان در روژاواست؛ همانا :تحوﻻتي در ﻣورد حقوق زنان در
ش
روژاوا روي دادهاست كﻪ نﻪ تنها در خاورﻣيانﻪ ،بلكﻪ در جهان بيسابقﻪ بوده است .اﻣا ايراد اساسي اين استدﻻل اين است كﻪ بﻪ بخ ِ
ناگفتﻪي تحوﻻت در ﻣورد حقوق زنان هيچ اشارهاي نميكند بﻪعبارت ديگر ،تجربﻪي زيﺴتﻪ و واقعيِ ﻣردم ساكن در روژاوا فداي
تصويري آرﻣاني ﻣيشود.
ساره خليل ﻣﺴئول كنگره استار كانتون كوباني در ﻣورد تاريخچﻪي اين تشكيﻼت و فعاﻟيتهاي كلي آن ﻣيگويد:
»در سال  2005اتحاد استار بﻪعنوان يك تشكيﻼت ﻣخفي زنان با كمك هﻪوالها تﺄسيﺲ شد .هدف از آن سازﻣاندهي زنان
كرد شمال سوريﻪ بود .بعد از خروج اسد و پيروزي انقﻼب روژاوا در سال  ،2012سازﻣاندهي زنان در اين تشكيﻼت گﺴترش يافت.
از آنجا كﻪ تنوع قوﻣيتي يكي از آرﻣانهاي انقﻼب ﻣا بودهاست و ﻣا بﻪ تمايز قوﻣي باور نداريم و قصدﻣان همواره اين بوده كﻪ زنان را
از هر ﻣليتي ﻣتحد سازيم ،در سال  2016نام اتحاد استار را بﻪ كنگره استار تغيير داديم .زنان از هر ﻣليتي ﻣﺜل كرد و عرب و
سورياني و آسوري و ارﻣني و ...در اين تشكيﻼت ﻣيتوانند جاي بگيرند و بخشي از اتحاد بزرگ ﻣا باشند .كنگره استار ﻣﺜل يك
چتر سازﻣاني است .هر زني كﻪ در شمال سوريﻪ در هر ﻣؤسﺴﻪ و نهادي كار ﻣيكند تابع كنگره استار است«.
خليل در ﻣورد فعاﻟيتهاي ﻣشخص كنگره استار ﻣيگويد:
»داﻣنﻪي فعاﻟيتهاي كنگره استار بﺴيار گﺴترده است .ﻣيتوانم ﻣختصرا بﻪ چند ﻣورد اشاره كنم .ﻣا خانهي زن) (13را تﺄسيﺲ
كرديم .خانهي زن ﻣكاني است كﻪ زنان براي پيگيري ﻣشكﻼت خود بﻪ آن رجوع ﻣيكنند .هر ﻣشكلي كﻪ زنان در زندگي
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روزﻣرهي خود با آن ﻣواجﻪاند را با خانهي زن در ﻣيان ﻣيگذارند .زنان تا چندي پيش عادت كردهبودند كﻪ ﻣشكﻼتشان را درون
خود فرو بخورند ،اگر ﻣورد خشونت خانگي قرار ﻣيگرفتند ،اگر در زندگي زناشويي خود ﻣشكل داشتند ،اگر همﺴر آنها ازدواج ﻣجدد
ﻣيكرد و ﻣﺴائلي از اين دست ،عموﻣا راهي براي بيان ﻣشكل خود نداشتند و تنها آنها را تحمل ﻣيكردند .خانهي زن در ﻣناطق
ﻣختلف دائر شدهاست و ارتباط ﻣﺴتقيمي با زنان دارد«.
ي روژاوا دو نوع كمون وجود دارد .يك نوع آن كﻪ تحت نظر  TEVDEMاست و ساختار سياسي حكوﻣتي را
در ساختار رسمي سياس ِ
تشكيل ﻣيدهد و كمون كلي) (14ناﻣيده ﻣيشود .نوع ديگر كﻪ تحت نظارت كنگره استار شكل گرفتﻪ و تنها ﻣختص زنان است،
كمون مستقل زنان ناﻣيده ﻣيشود .اساسا ساختار »كمون ﻣﺴتقل زنان« ﻣشابﻪ »كمونهاي كلي« است و پايﻪي كنفدراﻟيﺴم
دﻣوكراتيك از كمون تشكيل شده است .در كمونهاي كلي كﻪ توسط  TEVDEMسازﻣاندهي شدهاند ،زنان و ﻣردان با هم در
فعاﻟيتهاي كمون حضور دارند ،و در كمونهاي ﻣﺴتقل زنان تنها زنان در ادارهي كمون حاضرند.
خليل توضيح ﻣيدهد كﻪ بخش عمدهي توان كنگره استار ﻣعطوف بﻪ ايجاد و نگهداري كمونهاي مستقل زنان شدهاست .او
فعاﻟيتهاي كمون مستقل زنان را اينچنين شرح ﻣيدهد:
»بخش عمدهي نيرو و انرژي كنگرهي استار ﻣصروف حمايت و پشتيباني از كمونهايِ خودسر زنان )ﻣﺴتقل زنان( ﻣيشود .در هر
كمون كميتﻪهاي ﻣختلفي وجود دارد .ﻣﺜل كميتﻪي تندرستي ،كميتﻪي اقتصادي ،كميتﻪي ﻣحافظت).(15
ﻣا بر اين باوريم كﻪ اگر زنان نتوانند از خود ﻣحافظت كنند ،اگر زنان نتوانند خود را سازﻣاندهي كنند ،بﻪسادگي تحت ستم و استعمار
قرار ﻣيگيرند .تجربﻪي زنان شنگال و حملﻪي داعش بﻪ آنان اين را ثابت كردهاست .بﻪهمين دﻟيل ﻣا كميتهي محافظت را ايجاد
كردهايم تا زنان بتوانند از خود و از خاك خود ﻣحافظت كنند.
كميتهي اقتصادي بﻪ اين دﻟيل ايجاد شدهاست كﻪ قدرت اجتماعي را بﻪ زنان بازگرداند .رهبر آپو ﻣيگويد زﻣاني كﻪ زنان از اﻣور
اقتصادي و كنترل اقتصاد دور شدند ،بردگي آنان آغاز شد .بﻪهمين دﻟيل هدف ﻣا تقويت زنان تا حدي است كﻪ ﻣحتاج شوهران خود و
يا ﻣردان خانوادهي خود نباشند .زنان بﺴياري را ﻣيشناسيم كﻪ با ظلم همﺴرانشان كنار آﻣدهاند ،چراكﻪ نميتوانند خود و فرزندان خود
را از ﻟحاظ اقتصادي تﺄﻣين كنند و ﻣحتاج حمايت ﻣادي ﻣردانشان هﺴتند .ﻣا ﻣيخواهيم بﻪ اين طريق زنان را ﻣﺴتقل كنيم .چند
زﻣين كوپراتيو براي اشتغال زنان ايجاد كردهايم .چند ﻣزرعﻪ ﻣختص اشتغال زنان داير شدهاست .باغچﻪاي بﻪنام باﻏﭽهي
سرووكاتي) (16ﻣخصوص اشتغال زنان ايجاد شدهاست .بﻪهر شكلي كﻪ در توان داريم تﻼش ﻣيكنيم كﻪ براي زنان فرصتهاي
اشتغال ايجاد كنيم.
كميتﻪي ديگر ،كميتهي سﻼمت و تندرستي است .بﺴياري از زنان آگاهياي نﺴبت بﻪ سﻼﻣت و بدن خود ندارند و با
بيماريهاي زنان آشنايي ندارند .از اينطريق فرصتي ايجاد ﻣيشود كﻪ دكتر ﻣتخصص زنان بتواند بﻪ زنان ﻣشورت دهد و در صورت
نياز بﻪ درﻣان آنان بپردازد.
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كميتهي صلح يكي ديگر از كميتﻪهاي كمون است .اين جاﻣعﻪ همچنان ويژگيهاي جاﻣعﻪي عشيرتي را با خود دارد و از اين رو
بﺴياري از ﻣردان نميپذيرند كﻪ ﻣشكﻼت خود با زنان را بﻪ »خانﻪي زن« ارجاع دهند .در كميتهي صلح ﻣشكﻼت و دعواهايي كﻪ
در جاﻣعﻪ رخ ﻣيدهد بررسي ﻣيشود .اگر در اين كميتﻪ ﻣشاجرات و ﻣﺴائل ﻣرد و زن حل نشود ،ﻣوضوع آن بﻪ »خانﻪي زن« ارجاع
دادهﻣيشود .اگر همچنان راهحلي براي درگيري و ناراحتي ﻣرد و زن يافت نشود ﻣوضوع بﻪ دادگاه ارجاع داده ﻣيشود .بﺴياري از ﻣوارد
درگيري و ﻣﺴﺄﻟﻪي زنان و ﻣردان در »خانﻪي زن« با ﻣشورت ﻣا چارهيابي ﻣيشوند و نيازي بﻪ دادگاه نيﺴت.
كميتهي آموزش نيز در كمونها وجود دارد .هدف از آن آﻣوزش ايدئوﻟوژيك) (17و سوادآﻣوزي زنان است .اﻣروز انﺴتيتوهاي
آﻣوزش زبان كردي در روژاوا وجود دارند .اﻣا ﻣمكن است زناني بابت نگهداري از فرزندان خود و يا هر دﻟيل ديگري نتوانند در اين
ﻣؤسﺴات شركت كنند .از طريق اين كميتﻪ ،آﻣوزش را در تماﻣي ﻣحﻼت در سطح شهر و روستا انجام ﻣيدهيم .ﻣمكن است برخي از
دورههاي آﻣوزش ايدئوﻟوژيك از دو هفتﻪ تا چند ﻣاه تداوم يابند .دورههاي زبان نيز بنا بﻪ تعداد ﻣدرسين و اﻣكانات ﻣا ﻣتفاوتند.
آنچنان كﻪ » َسرووكاتي« ﻣيگويد :اگر جاﻣعﻪاي آﻣوزش نبيند نميتواند خود را اداره كند.
تنها تمايز كمونهاي مستقل زنان با كمونهاي كلي شهر و روستا در اين است كﻪ در كمونهاي ﻣشترك )نﻪ كمون زنان(،
كميتﻪاي ديگر نيز وجود دارد بﻪ نام كميتهي خدمت .ﻣا تصميم گرفتيم كﻪ اين كميتﻪ را از كمون زنان حذف كنيم ،چراكﻪ زنان بﻪ
اندازهي كافي در خدﻣت جاﻣعﻪ هﺴتند و نيازي نيﺴت كﻪ از اينطريق بار ديگر ﻣجبور شوند ﻣﺴئوﻟيت خدﻣاتي اضافي ديگري برعهده
بگيرند«.
خليل در ﻣورد ﻣيزان خشونت خانگي و ﻣقايﺴﻪي وضع كنوني با پيش از انقﻼب روژاوا ﻣيگويد:
»نميتوان گفت كﻪ خشونت خانگي بعد از انقﻼب روژاوا بﻪطور كلي از ﻣيان رفتﻪاست .اﻣا شرايطي ايجادشده كﻪ از آن تا حدي
پيشگيري شود .ﻣا قوانيني را در اينﻣورد و كﻼ در ﻣورد دفاع از حقوق زنان بﻪ تصويب رسانديم .و پﺲ از آن ﻣحلﻪ بﻪ ﻣحلﻪ و روستا
بﻪ روستا اين قوانين را در ﻣيان ﻣردم توضيح داديم .ﻣعتقديم كﻪ نميتوان تنها با زور قانون جاﻣعﻪ را تربيت كرد و بايد با آﻣوزش و
روشنگري جاﻣعﻪاي نو ساخت .ﻣجموعﻪي اين قوانين اﻣا خصلت پيشگيري از ارتكاب جرم عليﻪ زنان را ايجاد ﻣيكند و زنان حريمي
اﻣن را تجربﻪ خواهند كرد .ﻣﺜﻼ قانوني در ﻣورد ﻣنع ازدواج كودكان زير  18سال تصويب كرديم .قانوني در ﻣورد ﻣنع چند همﺴري
تصويب شد .در برخي ﻣوارد خانوادهها دختري را در ازاي ﻣبلغي پول بﻪ عقد ﻣردي در ﻣيآورند .در ﻣقابل اين ﻣﺴﺄﻟﻪ قانوني تصويب
كرديم كﻪ حق ارث زن از شوهر و خانواده وجهي ﻣشخص و روشن بيابد و بﻪنوعي ﻣقابل اين ﻣوضوع بايﺴتيم كﻪ نتوانند زنان را در
ازاي پول براي ازدواج بفروشند .در ﻣورد دختراني كﻪ ازدواج نكردهاند و در خانﻪ ﻣاندهاند نيز قانوني تصويب كردهايم كﻪ حق ارث آنها
ﻣشخص شود و نيز خانواده از آنها صيانت حقوقي كند ،چراكﻪ اين زنان ﻣجرد كﻪ سن آنها باﻻ است ﻣورد آزار و اذيت نﻪ تنها
آشنايان و جاﻣعﻪ كﻪ اعضاي خانوادهي خود نيز ﻣيشوند .در ﻣورد زناني كﻪ كار ﻣيكنند ،حق آنها براي ﻣرخصي و نگهداري
فرزندانشان را در قانوني ﻣشخص كردهايم .در ﻣورد طﻼق زن و ﻣرد ،ﻣشخص كردهايم كﻪ حقوق ﻣادي زن پﺲ از جدايي بﻪ او تعلق
بگيرد ،در ﻣوارد بﺴياري پﺲ از طﻼق ﻣردان از دادن ﻣهريﻪي زن سرباز ﻣيزنند .بنا بﻪ اين قانون اگر فرزندي دارند ،تا  15ساﻟگي
نزد ﻣادر خود ﻣيﻣانند«.
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در ﻣورد اينكﻪ پروسﻪي رسيدگي بﻪ شكايت زنان از خشونت خانگي چگونﻪ است ﻣيگويد:
»اگر ﻣردي همﺴر خود را ﻣورد ضرب و شتم قرار دهد ،زن ﻣيتواند ﻣﺴتقيما بﻪ خانهي زن ﻣراجعﻪ كند و از اين ﻣﺴﺄﻟﻪ شكايت كند.
در اينصورت خانهي زن ﻣرد خاطي را احضار ﻣيكند و بﻪ داوري و گفتوگو در ﻣورد وضعيت زن و ﻣردِ ﻣورد نظر ﻣيپردازند .ﻣردان
قول ﻣيدهند كﻪ ديگر همﺴران خود را آزار ندهند و قائلﻪ فيصلﻪ ﻣييابد .اﻣا در ﻣواردي زنان از بيم همﺴران خود اين ﻣﺴﺄﻟﻪ را بﻪ
خانهي زن ﻣنتقل نميسازند .در اينصورت از طريق كمون مستقل زنان در ﻣحلي كﻪ زن ساكن است ،گزارشي از وضعيت زن
ﻣورد نظر بﻪ خانهي زن ارسال ﻣيشود و رأسا نمايندگاني از سوي خانهي زن بﻪ ﻣنزل فرد خاطي ﻣراجعﻪ ﻣيكنند و با گفتوگو
سعي ﻣيكند ﻣرد را بﻪ اشتباه رفتار خود آگاه كنند .عمدتا بﻪ اين شكل ﻣﺴﺄﻟﻪ حل ﻣيشود .اﻣا اگر اين ﻣﺴﺄﻟﻪ عميقتر از اين بود و
تداوم يافت ،از طريق نيروي آسايش )پليﺲ( ﻣرد را دستگير و ﻣحاكمﻪ ﻣيكنند ،اﻟبتﻪ ﻣواردي كﻪ بﻪ دستگيري ﻣنجر شود بﺴيار كم
است و عموﻣا از طريق پادرﻣياني خانهي زن ﻣاجرا خاتمﻪ ﻣييابد«.
تغييرات قانوني در جهت تقويت جايگاه و نقش زن در روژاوا ،ﻣوجب استقﻼل نﺴبي زنان )اگر نﻪ همﻪ ،دستكم بخشي از زنان( در
جاﻣعﻪ و تغيير نقش اجتماعي آنان شدهاست .اين نقش جديد و استقﻼل نﺴبي خود را در نوع نگرش زنان بﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪي طﻼق نشان
ﻣيدهد .بايد درنظرداشت كﻪ شمال سوريﻪ از فرهنگي گاه عشايري و بﺴتﻪ برخوردار است و برخي ﻣفاهيم در آن جاﻣعﻪ حاوي بار
ﻣعنايي يكسره ﻣنفياي هﺴتند ،از جملﻪ طﻼق .بﻪنظر ﻣيرسد كﻪ تغييرات اجتماعي بﻪنفع زنان در شمال سوريﻪ ،اعتماد بﻪنفﺲ آنان
را براي اقدام بﻪ طﻼق افزايش دادهاست ،اﻣا تمايلي از سوي قدرت سياسي ﻣﺴتقر در روژاوا براي حمايت از اين روند وجود ندارد.
خليل در ﻣورد ﻣﺴﺄﻟﻪي طﻼق و ﻣيزان نﺴبي آن ﻣيگويد:
»اصوﻻ در كوباني ،و نﻪ تنها كوباني كﻪ روستاهاي اطراف آن ،بابت خصلت عشيرتي جاﻣعﻪ طﻼق اﻣري ﻣذﻣوم و ناپﺴند و عمﻼ
ناهنجار شناختﻪ ﻣيشد و بﺴيار نادر بود .زنان در خانﻪ ظلم و اجحاف ﻣردان را تحمل ﻣيكردند .اگر در عقد ﻣردي چند زنه بودند در
آن شرايط ﻣيﻣاندند ،اگر در هنگام ازدواج كمسن بودند و يا اساسا عليرغم ﻣيل خود ازدواج كرده بودند ،در تماﻣي اين شرايط زنان
تنها تحمل ﻣيكردند و نميخواستند حتي بﻪ طﻼق فكر كنند .بعد از جنﮓ و خصوصا اوجگيري ﻣهاجرت ،ﻣﺴﺄﻟﻪي طﻼق گﺴترش
يافت .اﻣا با ريشﻪدواندن خانهي زن در جاﻣعﻪ تا حدي از ﻣيزان طﻼق نﺴبت بﻪ افزايش آن در دوران ﻣهاجرت پﺲ از جنﮓ ،كاستﻪ
شدهاست .طﻼق ﻣيتواند حق هر انﺴاني باشد و در آن عيبي نيﺴت .اﻣا گﺴترش آن بﻪنفع جاﻣعﻪ نيﺴت و ﻣا تﻼش ﻣيكنيم كﻪ
حتياﻟمقدور زوجين را بﻪ اداﻣﻪي زندگي ﻣشترك قانع كنيم و نﻪ تشويق بﻪ طﻼق .بنابراين بعد از ارسال پروندهي زوجين بﻪ دادگاه،
گاهي پروسﻪي بررسي طﻼق ﻣاهها طول ﻣيكشد تا حتياﻟمقدور طﻼق صورت نگيرد و زوجين راهي براي اداﻣﻪي زندگي ﻣشترك
خود بيابند .بخش قابل توجهي از طﻼقها اﻣروزه نتيجﻪي ارتباطات فيﺲ بوكي و ازدواج از آنطريق است .افراد در فيﺲ بوك با
يكديگر آشنا شدهاند و بﻪهم عﻼقﻪﻣند شدهاند ،اﻣا در زندگي واقعي ﻣتفاوت از شخصيت فيﺲ بوكي خود هﺴتند و ﻣشكﻼت
خواهندداشت و بﻪهمين دﻟيل طﻼق ﻣيگيرند .ﻣﺴﺄﻟﻪ اين است كﻪ ﻣا در جاﻣعﻪي خود اهميت زيادي براي آموزش قائليم .ﻣا هر روز
بﻪ ﻣناسبتهاي ﻣختلف در ﻣحﻼت ﻣختلف شهر و روستاها ﻣردم را آموزش ايدئولوژيك ﻣيدهيم .از طريق اين آﻣوزشها جلوي
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گﺴترش طﻼق را گرفتﻪايم و تعداد طﻼق كمتر شدهاست .اﻟبتﻪ از طريق همين آﻣوزشها ،ﻣقابل خشونت خانگي و ضربوشتم زنان
توسط ﻣردان نيز گرفتﻪ شدهاست .با آموزش سعي ﻣيكنيم ﻣردان را وادار بﻪ ترك خشونت عليﻪ زنان كنيم«.
در سطح جهاني عمدتا انقﻼب روژاوا را ﻣترادف با انقﻼب زنان ﻣيشناسند ،در واقع روژاوا بابت تحوﻻت ﻣربوط بﻪ حقوق زنان ،بابت
سياست جنﺴيتي خاص خود و قدرتدهي بﻪ زنان در سطح جهاني ﻣعروف است .اگر اين يك انقﻼب زنانﻪ يا در راستاي اهدافي
فمينيﺴتي است ،چﻪ دستآوردي براي حقوق اقليتهاي جنﺴي ﻣﺜل دگرباشان يا  (18) LGBTداشتﻪ است؟ در واقع ﻣفهوم رهايي
زنان همبﺴتﻪي ﻣفهوﻣي رهايي اقليتهاي جنﺴي نيز هﺴت .يك جاﻣعﻪي ﻣفروض زﻣاني ﻣيتواند ﻣدعاي تﺄﻣين رهايي زنان و
پاسداري از حقوق آنها را داشتﻪ باشد كﻪ همزﻣان ﻣانع از تبعيض عليﻪ اقليتهاي جنﺴي نيز باشد و يا دستكم اقليتهاي جنﺴي را
بﻪعنوان يك واقعيت اجتماعي بپذيرد.
نجمير طيار ،ﻣﺴئول كميتﻪي ديپلماسي كنگره استار كانتون كوباني در پاسخ بﻪ اين پرسش كﻪ اصوﻻ انقﻼب روژاوا چﻪ دستآوردي
براي اقليتهاي جنﺴي داشتﻪاست چنين پاسخ ﻣيدهد:
»زﻣاني كﻪ انقﻼب روژاوا پيروز شد ،رهايي زن نيز ﻣيﺴر شد .در واقع بﻪواسطﻪي انقﻼب روژاوا رهايي زن ايجاد شد .اﻣا اين رهايي
براي تغيير جاﻣعﻪ بود .رهايي زنان تنها براي خودشان نيﺴت ،بلكﻪ براي اين است كﻪ بتوانند در جهت تغيير جاﻣعﻪ كوشش كنند .اﻣا
چﻪ جاﻣعﻪاي را ﻣيتوان تغيير داد؟ ﻣا ظرف حركت خود را ﻣيشناسيم .روژاوا نهايتا بخشي از خاورﻣيانﻪ است .ﻣا نميتوانيم دگرباشان
جنﺴي يا تراجنﺴي و غيره را در اين جاﻣعﻪ قبول كنيم .اين فرهنﮓ ﻣا نيﺴت .چيزي چنين شاق را ،نميتوانيم بپذيريم .انقﻼب براي
ساختن جاﻣعﻪ است .ﻣا ﻣخاﻟف آنيم كﻪ فرهنﮓ دگرباشان و تراجنﺴيها بﻪ فضاي انقﻼب روژاوا راه بيابد ،جاﻣعﻪ را از هم ﻣيگﺴﻼند و
نﻪ جاﻣعﻪ و نﻪ ﻣا ،آنرا قبول نميكنيم .ﻟيبراﻟيﺴم در اروپا بﻪ اين دﻟيل پيشرفت دارد كﻪ بر پايﻪي تحرر الفرد يا آزادي فرد است .در
ﻟيبراﻟيﺴم اروپايي فرد پيش ﻣيافتد و جاﻣعﻪ عقب ﻣيافتد .ﻣا چنين چيزي را قبول نميكنيم ،ﻣا حركتي راديكال هﺴتيم و ﻣخاﻟف اين
شكل از فردگرايي و آزادي فردي بﻪدور از جاﻣعﻪ هﺴتيم .ﻣا ﻣيخواهيم كﻪ جاﻣعﻪاي آزاد ايجاد كنيم كﻪ فردِ آزاد درون اين جاﻣعﻪ خود
را تغيير و رشد دهد .نﻪ اينكﻪ فرد ،آزاد باشد هركاري كﻪ خواست انجام دهد و بﻪهرشكلي كﻪ خواست زندگي كند و بﻪ جاﻣعﻪ نگاه
نكند .پيش از هرچيز ،انقﻼب ﻣا انقﻼبي براي تغيير ذهنيت است .براي ﻣا اتحاد و زندگي جمعي بﺴيار اهميت دارد .برناﻣﻪي ﻣا
پيشبرد دﻣوكراسي و تغيير براي زنان در خاورﻣيانﻪ است .كنفدراﻟيﺴم ﻣا تﻼشي براي ايجاد جواﻣع طبيعي است .بﻪ شكل كموناﻟي كﻪ
جواﻣع در ابتداي تاريخ بشر زندگي ﻣيكردند .هدف ﻣا بازگرداندن انﺴان بﻪ اصلِ خود است .بﻪهمين دﻟيل ﻣا نميتوانيم اين فرهنﮓ
ي فردگرايي را بپذيريم .اگر زنان و ﻣردان تنها ﻣشغول تفكر بﻪ ﻣﺴائل جنﺴي باشند ،جاﻣعﻪ چگونﻪ ﻣيتواند بﻪ پيش برود؟ اگر
غرب ِ
چنين شود ،ﻣعناي انقﻼب ﻣا از بين ﻣيرود«.
در پاسخ بﻪ اينكﻪ دگرباشان نيز نهايتا بخشي از جاﻣعﻪ هﺴتند و اگر انقﻼب ادعا ﻣيكند براي تمام جاﻣعﻪ است نميتواند آنها را از
حقوقشان ﻣحروم سازد گفت:
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»درست است ،آنها نيز بخشي از جاﻣعﻪ هﺴتند .اﻣا ﻣﺴﺄﻟﻪ اين است كﻪ اگر بﻪ شكل آﻣاري بﻪ قضيﻪ نگاه كنيم آنها بﺴيار نادرند.
يعني در اين ﻣحدودهي جغرافيايي شمال سوريﻪ افراد دگرباش بﺴيار نادرند .ﻣن بﻪشخصﻪ تاكنون در اين ﻣنطقﻪ يك دگرباش هم
نديدهام«.
ممنوعيت عشق
در جاﻣعﻪاي با فرهنﮓ سركوبگر »پدرساﻻري« و نفوذ عميق ﻣذهب و باورهاي اسﻼﻣي در ﻣورد زنان ،چگونﻪ ﻣيتوان خانوادهها را
ﻣتقاعد ساخت كﻪ آسيبي اجتماعي و يا آنچنان كﻪ در زبان عاﻣيانﻪ رواج دارد ،سرشكﺴتگياي بابت حضور دختران در قرارگاههاي
نظاﻣي پ.ك.ك ،ﻣتوجﻪ آنان نميشود؟ در جاﻣعﻪاي كﻪ باكرگي زن يك ارزش ﻣﺴلط فرهنگي و اجتماعي است چطور ﻣيتوان
خانوادهها را ﻣتقاعد ساخت كﻪ عضويت دختران آنان نﻪ تنها ﻣوجب سرشكﺴتگي خانواده ،كﻪ باﻟعكﺲ ﻣوجب سرافرازي خانواده
ﻣيشود؟
راهحل پ.ك.ك در اين ﻣورد وضع قوانين انضباطياي بود كﻪ بﻪشكلي از فرهنﮓ سياسي اين حزب بدل شد .اين قوانين هيچ
ﻣحدودهي ﻣشخصي ندارند و عمدتا بﻪ شكل شفاهي و از طريق آموزش بﻪ افراد تازه وارد ﻣنتقل ﻣيشدند و نﺴل بﻪ نﺴل در ﻣيان
گريﻼها اداﻣﻪ يافتﻪاند.
يك واقعيت غيرقابل انكار در ﻣورد وضعيت جنگي اين است كﻪ گاه روابط »غير ﻣجاز« يا ﻣقيد بﻪ ﻣوقعيت ﻣيان زنان و ﻣردان ﻣمكن
است تبعات ناگواري بﻪبار آورد .راه حل سادهي پ.ك.ك در اين ﻣورد ،ﻣمنوعيت كاﻣل هر نوع ارتباط عاطفي ﻣيان گريﻼها بوده
است .درحاﻟي پ.ك.ك عشق ﻣيان كادرها را ﻣمنوع كردهبود ،در ﻣيان ديگر احزاب چپگراي تركيﻪ ﻣيتوان ﻣﺜالهايي براي آزادي
روابط عاطفي نشان داد .اﻟبتﻪ بايد بﻪياد داشت كﻪ ﻣمنوعيت روابط عاشقانﻪ ،گاه نيز بﻪعنوان يكي از راهكارهاي سازﻣانهاي
استاﻟينيﺴتي براي كنترل و ادارهي بهتر كادرها صورت ﻣيگرفتﻪ است .گذشتﻪ از اين قاعدهي كلي ،يعني ﻣمنوعيت عشق ﻣيان اعضا
بﻪ طور فرهنگي ،در پ.ك.ك قواعدي براي جداسازي زنان و ﻣردان ايجاد شدهاست .از ﻣواردي جزئي ﻣﺜل ﻣمنوعيت :ﻣﺴواك زدن
در ﻣقابل كادرهاي جنﺲ ﻣخاﻟف ،استفاده از آيينﻪ در ﻣقابل جنﺲ ﻣخاﻟف ،بﻪ زبان آوردن واژگان تداعيگر تواﻟت ،تا ﻣواردي كﻪ
جنبﻪي احترام بﻪ زنان را دارد ﻣﺜل دو زانو نشﺴتن در ﻣقابل جنﺲ ﻣخاﻟف.
بديهي است كﻪ پ.ك.ك بﻪعنوان يك حزب سياسي و جنگي ،ﻣجاز است چنين قواعد انضباطي خشكي )و گاه فئوداﻟي( را بر
كادرهاي خود اعمال كند .كادرهاي اين حزب با آگاهي از اين قواعد عضويت در حزب را پذيرفتﻪاند و در انتخاب سياسيشان ﻣختار
بودهاند .ﻣيتوان اين قواعد را ﻣفيد يا زائد ارزيابي كرد .اﻣا ﻣﺴﺄﻟﻪاي كﻪ اين فرهنﮓ سياسي را خطرناك ﻣيسازد ،اعمال آن بر
جاﻣعﻪي تحت كنترل حزب است .ﻣيتوان بﻪهر دﻟيلي اين فرهنﮓ انضباطي و اعمال آن بر كادرها يا سمپاتهاي حزب را توجيﻪ كرد،
اﻣا براي اعمال اين فرهنﮓ انضباطي بر شهروندان غيرنظاﻣي يك جاﻣعﻪ ﻣطلقا هيچ توجيهي وجود ندارد .در شمال سوريﻪ همين
قواعد انضباطي كﻪ بازتابي از فرهنﮓ سياسي پ.ك.ك است بﻪشكلي سيﺴتماتيك در ساختار سياسي و اجتماعي تحت نظارت آن
اعمال ﻣيشود .تماﻣي ادارات دوﻟتي كﻪ تحت نظر ساختار حكوﻣتي كنفدرال در شمال سوريﻪ ﻣديريت ﻣيشوند بﻪ اين شكل با
كاركنان و وابﺴتگان بﻪ اين ادارات ،رفتار ﻣيكنند.
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بﻪجز تعداد ﻣحدودي سازﻣان خيريﻪ و چند دفتر دوﻟتي رژيم اسد ،ادارات دوﻟتي و سازﻣانها و نهادهاي فعال در روژاوا وابﺴتﻪ و تحت
كنترل حزباند .در تماﻣي اين حوزهها قوانين فرهنگي پ.ك.ك بﻪشكلي نانوشتﻪ ﻣوجود است و ﻣهمترين قانون آن ﻣنع رابطﻪي
عاشقانﻪ ﻣيان كاركنان است .بﻪ اين ﻣعنا كﻪ كاركنان يك ادارهي دوﻟتي چﻪ زن و چﻪ ﻣرد ،حق علنيساختن رابطﻪي عاطفي ﻣيان خود
را ندارند .بﻪبياني سادهتر ،زنان عادي )و نﻪ كادرهاي حزب( در شمال سوريﻪ ،اگر در ادارات دوﻟتي يا سازﻣانهاي ﻣتبوع حزب ﻣشغول
بﻪكارند ،در صورت فاششدن رابطﻪي عاشقانﻪشان با يكي از همكاران ﻣرد خود در آن ﻣحل ،با ﻣجازات حزبي ﻣواجﻪ ﻣيشوند .اين
ﻣجازات ﻣيتواند تبعيد از سازﻣان اداريِ يك شهر بﻪ شهري ديگر براي ﻣدتي ﻣشخص )ﻣﺜﻼ چند ﻣاه( باشد .در اين ﻣدت فرد
»خاطي« )زن يا ﻣردي كﻪ داراي رابطﻪي عاشقانﻪ بودهاست( بايد بﻪ رفتار اشتباه خود بينديشد و گزارشي ﻣبني بر انتقاد از خود بﻪ
كادرهاي ﻣﺴئول سازﻣان ﻣورد نظر بنويﺴد .اﻣا عموﻣا افرادي كﻪ قانون ﻣمنوعيت عشق را زير پا گذاشتﻪاند بﻪ »پﻼتفرم« فرا خوانده
ﻣيشوند .پﻼتفرم ،دادگاه حزبي است .فرد »خاطي« )در اين ﻣورد عاشق( در ﻣقابل افرادي كﻪ بﻪ پﻼتفرم دعوت شدهاند ﻣيايﺴتد،
ابتدا رفتار اشتباه خود را شخصا نقد ﻣيكند و سپﺲ تكتك اعضاي حاضر در اتاق او را نقد ﻣيكنند و پﺲ از آن بنا بﻪ نظر جمعي
ﻣجازاتي براي فرد درنظرگرفتﻪ ﻣيشود .احتماﻻ فرد از سازﻣان يا ادارهاي كﻪ در آن فعال بوده اخراج ﻣيشود .اﻣا با توجﻪ بﻪ بﺴتﻪبودن
ﻣحيط اجتماعي در روژاوا ،اين دادگاههاي حزبي )پﻼتفرم( بيش از آنكﻪ خﺴارتي ﻣادي براي فرد داشتﻪ باشد ،عميقا او را در ﻣحيط
زندگياش در ﻣعرض تحقير و سرافكندگي قرار ﻣيدهد.
بﻪشكل قانوني ،زنان در روژاوا بﻪ حقوقي دست يافتﻪاند كﻪ تا پيش از آن وجود نداشتﻪاست ،ﻣﺜل قوانين ﻣنع چند همﺴري ،ﻣنع
ازدواج اطفال زير سن قانوني و غيره .اﻣا همچنان زنبودن بﻪ ﻣعناي تحت كنترل شديد اجتماعيبودن است .بﻪ اين ﻣعنا كﻪ زنان توان
زندگي عاشقانﻪي ﻣخفيانﻪاي داشتﻪ باشند .نميتوان
ِ
اعمال اراده بر احﺴاسات و عواطف خود را در ﻣحيطهاي رسمي ندارند و بايد
تصور كرد كﻪ در روژاوا »رهايي زن« ،برخﻼف آنچﻪ در تبليغات رسمي گفتﻪ ﻣيشود ،بﻪ ﻣتعاﻟيترين شكل خود تحقق يافتﻪاست .در
حقيقت پ.ك.ك بﻪ شكلي ايدئوﻟوژيك خواهان بازتوﻟيد نيرويي است كﻪ ازديد اين حزب ،سوژهي تغيير تلقي ﻣيشود؛ و سوژهي تغيير
در ايدئوﻟوژي پ.ك.ك ،.گريﻼ است .تﻼش براي جذب و تربيت زن گريﻼ از ﻣيان زنان روژاوا بﻪشكلي از سركوب جنﺴيتي بدل
ن گريﻼ است كﻪ همﻪچيز خود را
ن نمونﻪ ،يك ز ِ
شدهاست .زنان از بيان عاطفي ،بﻪشكلي غيرﻣﺴتقيم ﻣنع ﻣيشوند ،چراكﻪ يك ز ِ
فداي حزب و آرﻣان حزب ﻣيكند و تا پاي جان در اين راه پيش ﻣيرود .زنِ گريﻼ حتي از عشق نيز صرفنظر ﻣيكند.
تضاد رهايي زن و كيش شخصيت :درسهايي از روژاوا
براي جاﻣعﻪي ايران كﻪ تجربﻪي سركوب جنﺴيتي توسط رژيم جمهوري اسﻼﻣي را دارد ،احتماﻻ يكي از ﻣعيارهاي رهايي اجتماعي
)نﻪ تنها براي زنان( ﻣيزان اﻣنيت حريم خصوصي در زﻣينﻪي روابط عاطفي است .جاﻣعﻪاي كﻪ تجربﻪي گشت ارشاد و بازجويي از
رابطﻪي زنان و ﻣردان در خيابان را دارد ،نميتواند بﻪسادگي اهميت آزادي در ابراز عشق در ساحت اجتماعي را ناديده بگيرد .در ايران
زنان حق انتخاب نوع پوشش را ندارند .بﻪ عيانترين اشكال ﻣمكن زنان در سطح ﻣعابر عموﻣي ﻣورد حملﻪي پليﺲ قرار ﻣيگيرند.
طبق قانون چند همﺴري آزاد است .طبق قانون كودكان را ﻣيتوان بﻪ ازدواج واداشت .و فشارهاي بيشمار ديگر .در ﻣقايﺴﻪ با ايران،
ت بﺴيار پيشرفتﻪتري براي زنان در شمال سوريﻪ
دستآوردهاي جنبش زنان در روژاوا ،دستكم از نظر قانوني ،فراهم آوردن وضعي ِ
بوده است .پايﻪي اين تغيير ،قوانين حمايتي از زنان است .ساختار ﻣﺴلط سياسي جديد ،اﻣكاني فراهم آوردهاست كﻪ زنان در هر
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سازﻣان و ﻣؤسﺴﻪي دوﻟتي جايگاه ﻣديريتي داشتﻪ باشند .ﻣمكن است در بﺴياري از ﻣوارد اين جايگاه ﻣديريتي زنان تنها ﻣﺴﺄﻟﻪاي
صوري باشد و ﻣرد يا حتي كادرها سازﻣان ﻣفروض را كنترل كنند ،اﻣا همين حضور فرﻣال زنان بﻪعنوان بخش اجتنابناپذير جاﻣعﻪ،
ترس ﻣردان از ﻣواجﻪ با زنان در قدرت را ريختﻪ است.
پرسش اين است كﻪ آيا اﻣنيت حقوقي زنان بﻪ رهايي همﻪجانبﻪي آنان ﻣنتهي شدهاست؟ در اين ﻣورد بايد كمي ﻣحتاط بود.
پ.ك.ك بﻪعنوان يك حزب سياسي قرائت بﺴيار ويژهاي از ﻣفاهيمي چون »آزادي«» ،جاﻣعﻪ« يا حتي »بديل سوسياﻟيﺴتي« دارد.
آنچنان كﻪ ﻣﺴئول كميتﻪي ديپلماسي كنگره استار ﻣيگويد» :هدف از آزادي زنان ،آزادي آنها براي خودشان نيﺴت ،هدف تغيير
جاﻣعﻪ است« اﻣا با چﻪ تعريفي از جاﻣعﻪ ﻣواجﻪايم؟ ﻣيتوان چنين نتيجﻪ گرفت كﻪ كنترل جاﻣعﻪ از نظر اين حزب ﻣلزوﻣاتي دارد،
هرچند كﻪ نگاهي نﺴبتا ﻣترقي بﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪي زن دارند ،اﻣا نهايتا »رهايي زن« بايد در خدﻣت هدف حزب يعني كنترل جاﻣعﻪ باشد.
بﻪدﻟيل قرائت ويژه و عمدتا ﻣنفيِ ايدئوﻟوژي پ.ك.ك از آزادي فردي و همتراز دانﺴتن آزادي فردي با ﻟيبراﻟيﺴم غربي ،زنان بايد از
خود بگذرند و آزادي خود را در كﺴوت جاﻣعﻪي بديل حزب بيابند .در چنين ﻣتني ،اصوﻻ آزادي فردي ﻣترادف با سبك زندگي غربي
دانﺴتﻪ ﻣيشود و اﻣري ﻣذﻣوم است .زنان همچنان در بيان همﻪجانبﻪي خود بﻪعنوان انﺴان در غاييترين شكل آن ،با ﻣوانعي جدي
ﻣواجﻪاند؛ و بخشي از آن واقعيت رئال پولتيك ﻣنطقﻪي شمال سوريﻪ است.
بايد در نظر داشت كﻪ پ.ك.ك در شمال سوريﻪ با يك جاﻣعﻪي سنتي و همچنان پايبند بﻪ فرهنﮓ اخﻼقيِ عشيرهاي ﻣواجﻪ است.
از سويي دختران جوان در روژاوا احﺴاس ﻣيكنند كﻪ بار سنگين كنترل »پدرساﻻري« بﻪواسطﻪي حمايت قانوني از دوش آنان
برداشتﻪ شده است ،اﻣا از سوي ديگر حزب نميخواهد اين پيام ﻣﺴتقيم را بﻪ جاﻣعﻪ ﻣنتقل كند كﻪ قصد نابودي همﻪجانبﻪي قواعد
اخﻼقيِ سنتي آنان را دارد .ﻟذا زنان جوانان در ﻣؤسﺴات و نهادهاي تحت نظر حزب ،سطحي از آزادي را كﻪ ضرورتا تا پيش از آن
تجربﻪ نكردهاند ﻣيچشند ،اﻣا نميتوانند اين سطح از آزادي را بﻪ ﻣرحلﻪي ﻣتعاﻟي و بازگشتناپذير بيان همﻪجانبﻪي خود بﻪعنوان يك
انﺴان ارتقا دهند .پ.ك.ك نميتواند پايگاه اجتماعي خود را بﻪ اين علت بﻪ خطر اندازد كﻪ جاﻣعﻪي نﺴبتا عشيرهگراي شمال سوريﻪ
احﺴاس كند كﻪ زنان و دختران آنان توسط يك جريان سكوﻻر غربگرا و ضد ﻣذهبي در حال ﻣنحرف شدن هﺴتند .پ.ك.ك تنها
ﻣيتواند در حد ﻣيانﻪروي عمل كند .نﻪ تﺴليم ﻣطلق فرهنﮓ سركوبگر و عقبافتاده شود ،نﻪ بابت آزادي انﺴاني زنان ﻣتهم بﻪ
توهين بﻪ ﻣقدسات سنتي جاﻣعﻪ شود .اين تضاد اساسي »رهايي زن« از باﻻ بﻪ پايين و توسط يك جريان سياسي است .آنها تا حد
ﻣشخصي ﻣيتوانند آزادي زنان را تضمين كنند ،ﻣابقي ﻣﺴير بر عهدهي خود زنان بﻪدور از انتظار كمك از حزب است.
ايراد اساسي »كيش شخصيت« در برآوردن اهداف ﻣترقي اين است كﻪ اهداف ﻣترقي وسائلي براي رسيدن بﻪ آرﻣان ﻣشخص
»كيش شخصيت« هﺴتند» .رهايي زن« توسط جريانات ﻣتﺄثر از »كيش شخصيت« نﻪ »هدفي در خود« است بلكﻪ »هدفي براي«
رسيدن بﻪ »آرﻣان بزرگ و ﻣطلوب غايي« است.
اﻣا چند تجربﻪي بزرگ را ﻣيتوان از تحوﻻت جنبش زنان در شمال سوريﻪ آﻣوخت .نخﺴت اينكﻪ پيش از هر اقداﻣي تشكليابي
زنان ﻻزﻣﻪي بقاي حركت آنان است .و احتماﻻ بنا بﻪ تجربﻪي روژاوا بايد تﺄكيد كرد كﻪ »تشكليابي ﻣﺴتقل زنان« ،نﻪ ﻣتشكلشدن
آنان از باﻻ توسط يك جريان سياسي كﻪ دير يا زود بنا بﻪ واقعيات سياسيِ قدرت ،دست از تﺄﻣين همﻪجانبﻪي خواستهاي زنان
خواهد كشيد.
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دوﻣين درس آﻣوزنده ،احتماﻻ تغيير اساسي قوانين است كﻪ حداقلي از اﻣنيت رواني را براي زنان و در كل براي جاﻣعﻪ ايجاد كند.
نكتﻪي ﻣهم اين است كﻪ نبايد توهمي داشت كﻪ تغيير قوانين بﻪطور ﻣكانيكي و در طي يك دورهي كوتاه زﻣاني ،زنان را رها
ﻣيسازد .اين ﻣبارزهاي طوﻻنيﻣدت خواهد بود.
تصور اين كﻪ ساختارهاي اﻣنيتي بعد از سقوط رژيمهاي ارتجاعي ضرورتا بﻪ نفع زنان عمل خواهند كرد نيز يكي از برداشتهاي
ي آرﻣاني است .دستگاههاي انتظاﻣي و نظاﻣي شايد كادر رهبري خود را عوض كنند ،اﻣا از آنجا كﻪ برآﻣده از ﻣتن
اشتباه از آينده ِ
جاﻣعﻪاي »ﻣردساﻻر« هﺴتند ،ﻣطمئنا همچنان خصائل »ضد زن« خود را بروز خواهند داد .شايد زنان ايران بايد بﻪفكر قانوني ساختن
حمل سﻼح يا دستكم ايجاد واحدهاي ﻣﺴتقل زنان بﻪدور از وابﺴتگي حزبي و سياسي بﻪ جرياني در قدرت باشند .واحدهايي كﻪ از
ﻣتن ﻣحﻼت و ﻣناطق شهري آﻣدهاند و خود را سازﻣاندهي كردهاند .تمايز عمدهي اين واحدهاي ﻣتشكل اﻣنيتي زنان در اين خواهد
بود ،كﻪ بﻪ علت استقﻼل آنها از جريانات ﻣﺴتقر در قدرت حاكم )هرچند با ادعاهاي ترقيخواهانﻪ و چپگرا( پﺲ از تعاﻣل قدرت
ﻣوجود و سازشكاري آن با فرهنﮓ اجتماعي »زنستيز« دستآوردهاي حداقلي خود را از دست نخواهند داد.
در روژاوا نهادهايي از باﻻ براي حمايت از حقوق زنان ايجاد شدهاست كﻪ پذيرش ﻣشتاقانﻪي آن از سوي جاﻣعﻪ همچنان ﻣحل
پرسش است .شايد پرسش اساسيتر اين باشد كﻪ آيا بﻪصرف تﺄسيﺲ نهادهايي ﻣترقي ،بﻪشكلي ارادهگرايانﻪ ﻣيتوان يك بافت
اجتماعي را دگرگون ساخت؟ سادهتر اينكﻪ ،روزي كﻪ پ.ك.ك از سوريﻪ خارج شود آيا همچنان نهادهاي ﻣترقي زنان ،بﻪشكلي
داوطلبانﻪ توسط جاﻣعﻪ پذيرفتﻪ ﻣيشوند يا بار ديگر ارتجاع عريان ﻣردساﻻري )در شكل چند همﺴري قانوني( بﻪ ﻣنطقﻪ باز ﻣيگردد؟
آيا ارداهگرايانﻪ ﻣيتوان در يك بﺴتر زﻣاني چندﻣاهﻪ و چند ساﻟﻪ تاريخ را دگرگون ساخت؟ در شمال سوريﻪ اﻣروز )برخﻼف ايران(
ﻣردان از خشونت بيواسطﻪ بر زنان )دستكم در فضاي عموﻣي( واهمﻪ دارند .شايد همين هم دستآورد جاﻟبي باشد ،هرچند ﻣوقتي.
يادداشتها:
اساسی ايدئولوژی متأخر اوجاﻻن و پ.ک.ک »رهايی زن« و اصوﻻ چارهجويی برای رهايی زنان
 -1يکی از سه محور
ِ
است .در متون انگليسی از آن عمدتا با  women emancipationياد میکنند و گاه از جنبش روژاوا به مثابه جنبشی
مترادف با »رهايی زن« نام میبرند.
 -2هر نوع قضاوتی در مورد مشاهدات اين مقاله بايد با اين پيشفرض صورت بگيرد که اين گزارش توسط يک مرد
نوشته شدهاست و ﻻجرم هيچ نوع تجربهی زيستهای از شرايط واقعی زنان نداشته است .اهميت اين موضوع در ارزيابیها
و نهايتا استدﻻﻻت و نتيجهگيریهاست .حتی شايد انتخاب واژگان در اين مقاله توسط يک زن به شکل ديگری انجام میشد.
 -3بايد در نظر داشت که اين محبوبيت همواره فراز و نشيب داشته است و اينکه آيا امروز نيز ی.پ.گ همچنان بهعنوان
يک نيروی رهايیبخش در مناطق عربنشين مورد پذيرش مردم محلی قرار میگيرد يا نه موضوع اين بحث نيست.
 -4برای مثال شايد شمردن تعداد زنان برجسته در ميان اپوزيسيون سلطنت طلب و درصدگيری نسبت زنان به مردان از
ميان مجموعهی فعاﻻن شناخته شدهی سلطنتطلب ،اندکی عمق ماجرای مردساﻻرانه بودن کليت اپوزيسيون ايرانی را
نشان دهد .زنان برجسته عمدتا به ميانجی نقشی که در قبال مردان دارند هويت سياسی يافتهاند .کسی مادر شاهزاده است،
ديگری همسر نخستوزير زمان جنگ بوده و القص علی الهذا .زنان معدودی را میتوان يافت که تنها بابت فعاليت خود به
هويت سياسیای درون اين جريانات دست يافتهاند .شايد اين مسأله گواه آن باشد که ساختار مردساﻻرانهی اپوزيسيون ايران
فاقد انعطاف ﻻزم برای رشد زنان درون اين ساختارهای کهنه است.
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 -5واحد عملياتی در حين انجام عمليات ) QOLقُل( ناميده میشود.
 -6او کسی نبود جز فرماندهی جانباخته »کاوه مجيدی« .کاوه با نام مستعار »باهوز« در جنبش فعاليت میکرد .در
جريان يورش ارتش اشغالگر ترکيه به عفرين ،باهوز داوطلبانه به عفرين رفت و بر خاک غلطيد .نمیتوان در اين نوشته
از او يادی نکرد .غياب بزرگ باهوز برای دوستان و همرزمان نزديکش که او بارها برای نجات آنان از مهلکهی مرگ و
آتش خود را به خطر انداخت ،همچنان غير قابل پذيرش و سخت محسوس است ،هنوز صدای شاد قهقههايش را میشنوند.
علم زنشناسی يکی از دروس ايدئولوژيکی است که به کادرهای زن در پ.ک.ک تدريس میشود .اساس
 -7ژينولوژی يا ِ
آن نوشتههای اوجاﻻن است.
 -8بررسی سازمانهای زنان در پ.ک.ک موضوع اين مقاله نيست .در اينجا تنها تﻼش میشود با اشاره به چند نکتهی
ساختار سياسی/اجتماعی زنان در روژاوا را بررسی کنيم.
تاريخی،
ِ
9 - Yekîneyên Jinên Azad ên Star
10_ Kongreya Star
 -11برای آشنايی بيشتر با کنگرهی استار و بخشهای مختلف آن به اين منبع رجوع کنيد:
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
 Serokatiدر زبان کردی بهمعنای »رهبريت« است .برای اشاره به اوجاﻻن گاهی از »رهبر آپو« و گاهی
سرووکاتی« )رهبريت( استفاده میکنند.
» َ
 -17اصوﻻ در روژاوا ،دورههای آموزش ايدئولوژيک فراوانی وجود دارد .پ.ک.ک از اينطريق با سطح گستردهای از
شهروندان شمال سوريه تماس برقرار میکند .کمونها و ادارات دولتی فرصتی تاريخی برای پ.ک.ک ايجاد کردهاند که
به شکلی تودهای از ميان مردم عضوگيری و سمپاتسازی کند .در هر محله و در هر روستا ،حزب به ميانجی کمون و
ديگر تشکﻼت رسمی امکان تماس با تودهها را میيابد و آنها را در دورههای ايدئولوژيک حزب وارد میکند .در اين
دورهها که در ادارات رسمی اجباری و از طريق کمونها )به شکلی نانوشته( برای مردم عادی اجباری است ،ايدئولوژی
پ.ک.ک تدريس میشود .از آن با عنوان »فلسفهی سرووکاتی« يا فلسفهی رهبريت ياد میکنند .اصول عقايد اوجاﻻن به
زبانی ساده توسط کادرهای حزب شرح داده میشوند .در انتهای هر دورهی آموزش يا  Perwerdeيک جلسهی
) Pelatformپﻼتفرم( برگزار میشود .هر فرد بايد در مقابل ديگران بهخود انتقاد کند و ديگر افراد حاضر بايد انتقادات
خود از فرد مورد نظر را بيان کنند.
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18_ Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender.
https://wp.me/p9vUft-vZ : «لينک کوتاه شده در سايت »نقد
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