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قرار دارد که احتامل روی دادن درگیری های داخلی برایش ممکن می باشد .برای اینکه به
درگیری های داخلی دچار نشود ،به ویژه در روژهالت کردستان(رشق کردستان) با ماده و
تبرصه های به اصطالح حقوقی و سیاسی که در انجام به حبس و چوبه ی دار منتهی می
شود از زنان و جوانان پیشی می گیرد.

وضعیتی که به عنوان جنگ جهانی سوم از آن نام برده می شود ،بحرانی است ناپایدار.
این پروسه برای منطقه خاورمیانه مسئله ای نرمال نیست .ابرقدرت های رسمایه دار نه
تنها هیچ تالشی در راستای رفع معضالت خاورمیانه ندارند ،بلکه با هدف قرار دادن این
منطقه در صدد نهایت استفاده از آن به منظور منافع سودرسمایه ای شان برآمده اند.
جنبش آپویی در میان متام رخدادهای منطقه ای جایگاهی مشخص کننده و متاثری دارد.
موضع سیاسی و لشکری جنبش ما به عنوان پیشاهنگ خاورمیانه در برابر متام خشونت
ها ،نابرابری و بی عدالتی ها رسبرآورده است .ما در برابر تهاجامت شدید دشمنان ملت
مان بی صدا نخواهیم ماند و به منظور آزادی و دفاع از هویت مان می جنگیم .پیشاهنگی
جنبش زنان آپویی به سطحی رسیده که از میان متام ملیت ها زنان را جذب کرده و
سازماندهی می مناید .بی شک این نشان دهنده ی پیرشفت راه اتحاد زنان خاورمیانه در
راستای دفاعی مرشوع می باشد.

زنان گریال با توجه به موقعیت کنونی زنان در منطقه ،به ویژه در ایران و روژهالت
کردستان با ارتقای سطح مبارزات سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و اجتامعی خود بر مبنای
خط مشی دفاع ذاتی به توان پاسخگویی بزرگی در برابر مسائل زنان دست یافته اند.
رژیم دیکتاتور و جنسیت گرای ایران با متام توان در تالش است تا تاثیر ما را در جامعه ی
روژهالت کردستان از بین بربد .رژیم ایران که نسبت به ما مرتدد می باشد و ما را تهدیدی
جدی در برابر خود می بیند در تالش است که تاثیر ما را در جامعه ی روژهالت کردستان از
بین بربد .وظیفه ی اساسی ما در برابر این تهاجامت ،بیشرت از هر زمانی خود را سازماندهی
کردن و اکتیو بودن است؛ امیدواریم با مطالعه ی این شامره از مجله ی کژوان توانسته
باشیم در این راستا شام خوانندگان گرامی را همراهی کرده باشیم.

سده ای که در آن زندگی می کنیم از جانب رهربآپو با نام سده ی انقالب زن از آن تعریف
شده است .در این سده با پیشاهنگی زنان آزاد ،انقالب های مردمی اوج گرفته و به
دستاوردهای زیادی رسیده است .بی گامن دست آوردهای زنان ،دست آورد های ملت
فرودست نیز می باشد .سازماندهی زنان و ارتقای جنبش زن با چنین هوشمندی ای ،
اوج سوسیالیسم در خاورمیانه می باشد .این سطح از ارتقای جنبش زن در خاورمیانه با
پیشاهنگی زنان کرد انجام پذیرفته است .می بینیم که این روزها عملیات های اخالقی و
وجدانی بسیار ارجمندی به منظور پایان حرص رهربآپو در حال انجام می باشد .مقاومت
اعتصاب غذا تا رسیدن به هدف پایان حرص رهربآپو با پیشاهنگی لیال گون رشوع شده است
و برای پشت گیری از او رفقای زندان و میهن دوستان دراکرث نقاط دنیا در این عملیات
مشارکت دارند.
در پاسخ به یورش های بی امان دولت های مقتدر مردساالر بر جوهره ی وجود زنان ،و
تحمیل زشت ترین شیوه های زندگی بر انسان ها نیروی ملت کرد با زنان و جوانان خود،
فعالرتین و آماده ترین نیروی پاسخگویی می باشند .از این رو تالش قدرت ها از بین بردن
پتانسیل مقابله با توسل به هر روشی می باشد .در این هنگام ایران از لحاظ روابط داخلی
در برابر پتانسیل قیام ها تدبیرات الزمه اش را می گیرد .می توان گفت ایران در وضعیتی
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تحلیالت رهبر آپو

عناصر سياست دموكراتيك و
دفاع ذاتي
ميتوان وجود محيط دموكراتيك و ساختاربندي سياست جامعهي پوليتيك را
عموماً سياست دموكراتيك ناميد .سياست دموكراتيك تنها يك شيوه نيست،
بلكه بيانگر متام ّيت نهادي نيز ميباشد .اگر احزاب ،گروهها ،مجالس ،رسانهها،
ميتينگها و نهادشدگيهاي مشابه بسياري نباشند ،پراكتيك سياست دموكراتيك
توسعه منييابد
ِ
هستي جامعهي اخالقي و سيايس نقش بنياديني را ايفا
امنيت» متدن دموكراتيك ،در
عنارص «سياست و
ِ
ميمنايند .ممكن است در برداشت[از مفهوم] جامعه كه خو ِد آن پوليتيك[يا سيايس] است ،يك مقولهي
سياست دموكر ِ
اتيك ديگر ،اضافه جلوه منايد؛ اما بني اين دو تفاوت وجود دارد .ممكن است در جامعهي
پوليتيك همواره سياست دموكراتيك اجرا نگردد .اين در حاليست كه آنچه متدن رسمي در طول تاريخ بر
پادشاهي استبدادي بوده است .جامعهي پوليتييك كه
جامعهي سيايس تحميل منوده ،بهطور عمده حاكميت
ِ

تحت حاكميت است ،بهمتامي از بني منيرود اما منيتواند خويش را دموكراتيزه منايد .همچنانكه هميشه
داشنت گوش براي شنيدن كايف نيست و بهغري از آن ساملبودن نيز رضورت دارد ،به هامن شكل ،وجود بافت
سيايس نيز هميشه به معناي برخورداري آن از عملكرد آزاد نيست .عملكرد سامل تنها بسته به وجو ِد محيط
.دموكراتيك ميباشد
ميتوان وجود محيط دموكراتيك و ساختاربندي سياست جامعهي پوليتيك را عموماً سياست دموكراتيك
ناميد .سياست دموكراتيك تنها يك شيوه نيست ،بلكه بيانگر متام ّيت نهادي نيز ميباشد .اگر احزاب،
گروهها ،مجالس ،رسانهها ،ميتينگها و نهادشدگيهاي مشابه بسياري نباشند ،پراكتيك سياست دموكراتيك
توسعه منييابد .نقش اصيل نهادها ،بحث و تصميمگريي است .بدون بحث و تصميمگريي دربارهي متامي
امور مشرتك جامعه ،زندگي جريان منييابد .نتيجه يا به كائوس منجر ميگردد و يا به ديكتاتوري .رسنوشت
جامعهاي كه دموكراتيك نيست ،هميشه اينگونه است .دچار نوسان پياپي بني منتهياليههاي كائوس و
ديكتاتوري ميگردند .ممكن نيست جامعهي اخالقي و سيايس در چنني محيطهايي توسعه يابد .بنابراين
هدف درجهي اول مبارزهي سيايس يعني سياست دموكراتيك ،تشكيل جامعهي دموكراتيك و در همني
.چارچوب قرار دادن امور مشرتك در بهرتين مسري حل ،از طريق بحث و تصميمگريي است
در محيطها و نهادهايي كه عنوان دموكرايس بورژوايي بر آنها اطالق ميگردد و از نقشويژهي اسايسشان
دور گردانده شدهاند ،هدف سياست قبل از هرچيز دستيايب به قدرت است[ .رسيدن به] قدرت نيز سهمبردن
از انحصار است .آشكار است كه سياست دموكراتيك منيتواند چنني اهدايف داشته باشد .اگر چنانچه در
نهادهاي قدرت(بهعنوان منونه حكومت) جاي بگريد ،آنگاه نيز كار بنيادين هامن است .اين كار سهمبردن
از انحصار نيست ،بلكه توان اخذ تصميامت صحيح جهت منافع حيايت مشرتك جامعه و پيگريي اجراي
آنهاست .اظهار اينكه «بهمثابهي يك قاعده و هنجار بايستي در دموكرايسهاي بورژوايي جاي نگرفت»،
دانسنت[چگونگي] جايگريي مرشوط در آن ،امري رضوري است .يبمبدأيي،
رويكرد بامعنايي نيست .اما
ِ
ورزي متقلبانهي طبقهي حاكم مفيد واقع شده است
.هميشه جهت سياست ِ
به هيچ وجه منيتوان از نظر دور داشت كه سياست دموكراتيك مستلزم كادرهاي مج ّرب ،رسانهها،
سازماندهي احزاب ،سازمانهاي جامعهي مدين ،تبليغات و فعاليتهاي مستمر آموزيش جامعه ميباشد.
ميتوان مواردي نظري برخورد احرتامآميز در قبال متامي تفاوتمنديهاي جامعه ،رضورت برابري و سازگاري
بر پايهي تفاوتمنديها ،اسلويب متناسب با محتواي بحث ،شهامت سيايس ،اولويت اخالقي« ،اِرشاف» بر

جوامعي كه بر[سامانهي ذايت يا] خو ْدهستيشان ارصار ميورزند و
مستعمرهشدگي و همه نوع وابستگيهاي تحميلگرايانهي يكطرفه را رد
ميمنايند ،اين موضع را تنها از رهگذر امكانات و نهادهاي دفاع ذايت ميتوانند
توسعه بخشند
موضوعات ،آگاهي تاريخي و روزآمد ،و رويكرد كليّتمندـ علمي را بهعنوان برخي خصوصيات الزامي
.سياست دموكراتيك در جهت نتيجهگريي و موفقيت برشمرد
امنيتي جامعهي اخالقي و سيايس است .به عبارت صحيحتر ،جامعهاي كه قادر به
دفاع ذايت ،سياست
ِ
محافظت از خويش نباشد ،معناي صفت اخالقي و سيايس را از دست ميدهد .جامعهاي كه در چنني
۴

در امر ايجاد جامعهي دموكراتيك و تداوم موجوديتش ،ساختاربندي و به
ت رسانيدن دفاع ذايت و نگهداشنت آن در حالت آماده و كارا ـ دستكم در
فعلي 
سطح محدودگردانيدن حمالت و استثامرهاي صورتگرينده از جانب انحصارات
رسمايه و قدرتـ رشطي اسايس است0
وضعيتي بهرس برد يا به حالت مستعمره درآمده ،استحاله يافته و فاسد شده است؛ يا اينكه در حال
مقاومت است و ميخواهد صفت اخالقي و سيايس را مجددا ً به دست آورد و به كارايي برساند .دفاع
ذايت ،عنوان اين مرحله[يا پروسه] است .جوامعي كه بر[سامانهي ذايت يا] خو ْدهستيشان ارصار ميورزند
و مستعمرهشدگي و همه نوع وابستگيهاي تحميلگرايانهي يكطرفه را رد ميمنايند ،اين موضع را تنها از
رهگذر امكانات و نهادهاي دفاع ذايت ميتوانند توسعه بخشند .دفاع ذايت ،تنها در برابر تهديدات خارجي
صورت تحقق بهخود منيگريد .امكان بروز چالش و تنش هميشه در ساختاربنديهاي جامعه وجود دارد.

نبايد فراموش كرد كه جوامع تاريخي مدتزماين طوالين است كه داراي طبقات گشته و با قدرت عجني
شدهاند؛ همچنني نريوهايي هستند كه خواهند خواست تا مدتزمان طوالينتري اين خصوصياتشان را
حفظ منايند .اين نريوها جهت حفظ موجوديت خويش سعي خواهند كرد كه با متامي قوا مقاومت كنند.
بنابراين دفاع ذايت بهمنزلهي يك خواست رايج اجتامعي ،تا مدتزماين طوالين جايگاه مهمي را در موضوع
بحث جامعه به خود اختصاص خواهد داد .نريوي تصميمگريي ،منيتواند بدون تقويتشدن از جانب نريوي
.دفاع ذايت ،به آساين به اجرا گذاشته شود
اين در حاليست كه امروزه با قدريت رويارو هستيم كه نهتنها از بريون جامعه بلكه از داخل به متامي
منافذ آن نفوذ كرده است .تشكيل گروههاي دفاع ذايت مشابه در كل ّيهي منافذ مناسب جامعه ،امري حيايت
است .جوامع فاقد[مكانيسم] دفاع ذايت ،جوامعي هستند كه تسليم انحصارات رسمايه و قدرت گرديده و
به مستعمرهشان تبديل شدهاند .در رستارس طول تاريخ از كالنها گرفته تا قبايل و عشاير ،از اقوام و ملل
گرفته تا جامعات ديني ،از روستاها گرفته تا شهرها ،هر واحد جامعه بهطور دائم با مسئلهي دفاع ذايت
مواجه بوده است .انحصار رسمايه و قدرت ،هامنند ِ
گرگ در پي شكار ،مهاجم و متجاوز بوده است؛ هميشه
آناين را كه محروم از دفاع ذايت بودهاند ،هامنند رمههاي گوسفند از هم پراكنده و به ميزاين كه ميخواسته
ب منوده است
.تصاح 
در امر ايجاد جامعهي دموكراتيك و تداوم موجوديتش ،ساختاربندي و به فعليت رسانيدن دفاع ذايت و
نگهداشنت آن در حالت آماده و كارا ـ دستكم در سطح محدودگردانيدن حمالت و استثامرهاي صورتگرينده
از جانب انحصارات رسمايه و قدرتـ رشطي اسايس است .مادامي كه تا مدتزماين طوالين حيايت درهمتنيده
با دستگاههاي رسمايه و قدرت وجود خواهد داشت ،عدم ارتكاب به دو اشتباه حائز اهميت است :اولني
اشتباه ،واگذار كردن امنيت ذايت خويش به دست نظم انحصارگر است(هامنند گوشت را به دست گربه
سپردن ) .نتايج مخ ّرب اين امر با هزاران منونه اثبات گشته است .دومني اشتباه ،اين است كه با اس م رمز «در
برابر دولت ،بايستي بالفاصله ب ه حالت دولت درآمد» ،سعي بر دستيايب به دستگاه قدرت مناييم .آزمونهاي
سوسياليسم رئال در اين رابطه به اندازهي كايف روشنگرند .بنابراين يك دفاع ذايت بامعنا و كاربردي ،هميشه
.يك عنرص متدن دموكراتيك خواهد بود كه در تاريخ ،امروزه و آينده نيز از آن چشمپويش منيكند
بدون شك ميتوان عنارص بيشرتي را براي متدن دموكراتيك برشمرد و توضيح داد .اما معتقدم كه همني
پذيري موضوع و درك اهميتش كايف ميباشد
.توضيح براي فهم ِ
۶

ارتش خودویژه ی زنان

نیروی دفاع از ارزش های جامعه می باشد
...................................................ژین کُ تُل.....................................................

اکرث داستان و منابع مکتوبی که تا امروز از تاریخ برشیت به دست ما رسیده اند  99/9درصد در مورد جنگ
بر رس اقتدارگرایی نوشته شده اند .به این دلیل برای اینکه اشخاص ،اطالعاتی در مورد جنگ اقتدارگرایی
بیابند نیاز زیادی به جستوجو ندارند .تقریبا متام اقتدارگرایان ارتش تشکیل داده اند و به جنگ های
تهاجمی روی آورده اند .به هرجایی که رفته اند دست به قتل ،تجاوز و آتش سوزی زده اند ،ارزش های
مادی و معنوی را به غنیمت گرفته و در انجام به بردگی کشانده اند .به بردگی کشیدن ،فرومایه ترین
نتیجه ی این جنگ ها در طول تاریخ می باشد .اگر بخواهیم داستان چنین جنگ هایی را در این منت رشح
دهیم شاید ماه ها طول بکشد .زمانی که اقتدارگرایان به ثبت تاریخ پرداخته اند از این جنگ ها به عنوان
جوامنردی یاد کرده اند و به مدح و ستایش پرداخته اند .از منظری دیگر :در تاریخ ،مردانگی با این تخریبات
سمبولیزه می شوند .قدرت مردان برای اینکه در تاریخ ماندگار شوند و شخص ظامل و اقتدارگرا جاودان مباند
در مورد خود و کردار خود می نویسند .چیزی که مکتوب می شود از ویژگی تقدس و مرشوعیت بهره می
گیرد .دیگر متام نوشته ها مقدس اند و متام محتویات آن روا می باشد .زیرا همه به عنوان کالم خدا به قلم

اگر در جایی تهاجم وجود داشته باشد خود -دفاعی نیز وجود خواهد داشت.
اما این کُنش واال (خوددفاعی) به صورت مکتوب ثبت نشده است .اگر که در
بعضی جاها نیز مکتوب آن دیده شده باشد توسط اقتدارگرایان آن را از بین
برده اند .به همین دلیل بسیاری از جنگ های خوددفاعی فقط به صورت
روایات ،سینه به سینه نقل شده تا به امرو ِز ما رسیده اند .یا به صورت داستان
یا ترانه روایت شده اند.
کشیده می شوند .خدا کیست؟ بی شک مرد اقتدارگراست .مرد جنگ جوی ویرانگر است ،فرماندار ارتش
فتوحات است .بزرگرتین قاتل دوران خود است .مقتدرترین متجاوز و برده دار است .زیرک ترین غاثب و
غارتگر است.
امروزه جستوجو کنیم و اسناد و مدارکی در مورد دفاعیات بیابیم .شاید تا حدودی اطالعاتی به دست
بیاوریم ،البته اگر  001سال پیش در مورد آن جستوجو می کردیم قطعا چیزی پیدا منی کردیم .این به آن
معنا نیست که در تاریخ خود-دفاعی وجودنداشته .البته که اگر در جایی تهاجم وجود داشته باشد خود-
دفاعی نیز وجود خواهد داشت .اما این کُنش واال (خوددفاعی) به صورت مکتوب ثبت نشده است .اگر که
در بعضی جاها نیز مکتوب آن دیده شده باشد توسط اقتدارگرایان آن را از بین برده اند .به همین دلیل
بسیاری از جنگ های خوددفاعی فقط به صورت روایات ،سینه به سینه نقل شده تا به امرو ِز ما رسیده اند.
یا به صورت داستان یا ترانه روایت شده اند.
سده ای که در آن زندگی می کنیم از جانب رهربآپو با نام سده ی انقالب زن از آن تعریف شده است .در
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نشوند را پوچ کرد و ذهنیت و فلسفه ای نو ایجاد کرد .ما به مانند زن باهم متحدیم و باهم توان مندیم.
دیگر نه فقط دو زن ،بلکه صدها و هزاران زن در کردستان با همدیگر در کوهستان های آزاد گردهم آمده
و سازمان تشکیل دادند .در این مورد رسنوشت زن کرد ورسنوشت ملت او یکی شده است .ملت کر ِد بدون
سازمان دهی ،امروزه دارای جنبشی بین املللی است .متحول شدن رسنوشت زن کرد راهی به سوی تحول
رسنوشت ملت کرد باز کرد.
زن کرد ارتش و لشکر را از انحصار مرد درآورد و ارتش زنان خودویژه را بنیان نهاد و با حضور و اصالت
جوهری خود در جنگ مشارکت کرد .این جنگ جنگی دفاعی است .جنگی برای انسانیت است .این جنگ،
جنگ حضور زن است.
پراکتیک زن کرد ،نتیجه ی دنبال کردن تئوری مورد مناقشه ی او می باشد .ذهنیت من چه می گویم به آن
عمل می کنم به مانند شیوه ای هم آهنگ مربوط به انقالبی بودن را به وجودآورد.
زنان کرد به ذهنیت غنیمت و غارت گری در جنگ پایان دادند .غنیمت ،رسشت جنگ اقتدارگرایان می باشد.
ِ
خداوند زاگرس،
اسطوره شناسی سومریان در مورد جنگ ها با هدف غنیمت نوشته شده است .خدا انکی،
نین هورساک را غارت می کند و ارزش های مادینگی او را می دزدد و این داستان را به نام کمک به جامعه
ی انسانی مکتوب می گرداند و به این شکل خود را به عنوان قهرمان و ناجی به جامعه می قبوالند.

این سده انقالب های مردمی ای که اوج گرفته اند با پیشاهنگی زن آزاد به دستاوردهای زیادی رسیده است.

زن کرد ارتش و لشکر را از انحصار مرد درآورد و ارتش زنان خودویژه را بنیان
نهاد و با حضور و اصالت جوهری خود در جنگ مشارکت کرد .این جنگ جنگی
دفاعی است .جنگی برای انسانیت است .این جنگ ،جنگ حضور زن است.
بی گامن دست آوردهای زنان ،دست آورد های مردم فرودست نیز می باشد .سازماندهی زنان و ارتقای
جنبش زن با چنین هوشمندی ای  ،اوج سوسیالیسم در خاورمیانه می باشد .تا به این حد ارتقای جنبش زن
در خاورمیانه با پیشاهنگی زنان کرد انجام گرفت.
زن کرد چه چیزهایی را تغیر داد و چه چیزی را بنیان نهاد؟ زنان کرد اینک چه تغیراتی را انجام می دهند؟
در پاسخ سوال اول می توان چنین گفت که زن کرد ابتدا خودسازی را آغاز کرد که این آغازی صحیح و به
جا می باشد .فلسفه ی هر چیزی را از خود رشوع کن .تا چه اندازه توانایی ایجاد تحوالتی درونی را داشته
باشی ،به هامن اندازه توانایی متحول کردن اطرافیان در تو بیشرت خواهد شد؛ طرز و شیوه ای از زندگی در
جنبش زنان آپویی می باشد .از این رو جنبش آپویی در برابر سختی ها ،تا به این حد می تواند ایستادگی
کند .خود او منبع نیروی او می باشد.
زن کرد به عنوان نیرویی عصیانگر ،ذهنیتی که جامعه ی جنسیت گرا به او تحمیل کرده بود و او را به
درجه ای رسانده بود که در هیچ جایگاهی دو زن در کنار هم قرا ر نگیرند و برعلیه مر ِد مقتدر ،متحد

گیلگامش تا کوه های لبنان می رود تا بتواند جنگل های آنجا را غارت کند و با الوار هایی که از درختان
آن درست کرده برای کاخش در و پنجره بسازد .برای اینکه بتواند جنگل را غارت کند جنگل بان آنجا را به
شیوه ای دور از اخالق به قتل می رساند و مردم آن منطقه را مورد تحقیر و آزار قرار می دهد و جنگل های

در کوهستان های زاگرس کاری که نارام سین کرده امروز به دست داعشی که
به اردوغان پشت بسته است در شنگال ،کوبانی ،جزیربوتان و عفرین تکرار شد.
داستان شبیه هم اند .تصویر شبیه هم اند .عقل و عمل انجام شده نیز شبیه
هم اند.
مقدس آنها را هم به غارت می برد و با الوارهای آن کاخ خود را می آراید .سپس داستان این غارت گری را
به عنوان قهرمانی به قلم می کشد.
خدا ماردوک رضبه ای سنگین و ناحق به خداوند و مادر خدایان تیامات می زند و او را به طرزی نامردانه به
قتل می رساند .خود را نیز به عنوان پدر انسان ها و خدای خدایان که خدایان و انسان ها را از سحر تیامات
نجات داده است معرفی می کند .ما می دانیم که ماردوک آن کسی است که تجاوز به زن را سیستامتیک
کرده و تجاوز به مرد را نیز مرشوع منوده .ماردوک دشوارترین حلقه ی عبو ِر برده ساخنت انسان هاست.
افسوس که در اسطوره شناسی بابلیان به مانند خدای ناجی خدا و انسان ها از او نوشته اند.
منی توانیم در این منت داستان کامل غارت گری را رشح دهیم اما مخترصی رشح دهیم از انکی و گیلگامش
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گرفته تا نارام سین ،نبوکد نرص،داریوش ،اسکندر ،سزار ،معاویه ،ناپلئون ،هیتلر ،موسولینی ،صدام ،مصطفی
کامل ،خمینی ،اردوغان و . ...چه تغیراتی که در ذهن مرد اقتدارگرا ایجاد نشده است .در کوهستان های
زاگرس کاری که نارام سین کرده امروز به دست داعشی که به اردوغان پشت بسته است در شنگال ،کوبانی،
جزیربوتان و عفرین تکرار شد .داستان شبیه هم اند .تصویر شبیه هم اند .عقل و عمل انجام شده نیز شبیه
هم اند .تصویر نارام سین که بر روی لوح سنگی بزرگی حک شده است نیزه به دست با اعتامدبه نفس و
با غرور روی بدن مردم لولوبی و گوتی که به قتل رسانیده شده اند ایستاده است .تصویر داعش که رس
انسان ها را می برید و روی آن پا می گذاشت هامن تصویر است که با نام جهاد انجام می داد .قتل کردن
به مانند سمبل قهرمانی مرد از ابتدای تشکیل دولت تا به امروز همیشه وجود داشته است.
زن کرد ،درست در دورانی به این شکل توسط ارتش خود رنگ و معنایی تازه به جنگ بخشید .جنگ فقط
به منظور دفاع از خود می باشد .تو تا چه اندازه توانایی دفاع از خود و جامعه ی خود در برابر ظلم و
غارت ،از برده ساخنت و نابود کردن را داشته باشی به هامن اندازه قهرمانی .معیار قهرمانی ای که همیشه
جوامع انسانی به آن باور داشتند دوباره با پیشاهنگی زن کُرد زنده شد.
دیگر جنگ برای زندگی ای آبرومند ،جنگ برای هستی خود ،جنگ برای پایان دادن به غارت ،جنگ برای
زندگی مشرتک آزاد ،جنگ برای آزاد شدن برای زیبایی و برای دوست داشنت انجام می شود .ارتش زن بر
اساس فلسفه ی آزادی زنان با  5اصل بنیادین خود را سازماندهی می کند و می جنگد .فلسفه ی آزادی زن
که از جانب رهرب آپو در سال  8991مطرح شد برای زنان کُرد و متام زنان دنیا راهربدی برای تالش و آزادی
می باشد.
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مستقل از هم ،معضالت کُرد ها را در مقابل دولت ترک به کار می گیرند.

جنبش آزادی

فاشیسم را فرو می ریزد

...................................................ایرحان ژیندا..................................................

جنبش آزادی فاشیسم را فرو می ریزد
در حال حارض مهمرتین رویداد جنبش ما ،وضعیت رهربآپو و دشوار کردن تجرید برای ایشان است .در این
پروسه جنبش و نیز ملت ما در برابر این تجرید دشوار ،دارای موضع مقاومت بوده و رویکرد سیاسی و
لشکری بسیار آشکاری را از خود منایان ساختند .برای پایان دادن به تجرید رهربآپو ،مقاومت های اعتصاب
غذا با پیشاهنگی رفقای زندان و میهن دوستان رشوع شد .این عملیات ها هم چنان ادامه دارند .دیدار
برادر رهربآپو با ایشان ،منی تواند دلیلی برای پایان دادن به تجرید باشد .متام فعالین نیز اثبات کرده اند
که هدف ازعملیات آنان پایان دادن به حرص رهربآپو و آزاد شدن او از زندان می باشد .می توان گفت این
عملیات های انجام شده از لحاظ اخالقی و وجدانی بسیار ارجمنداند.
دولت ترکیه در وضعیتی بحرانی به رس می برد
دولت ترکیه که متاما به دشمنی با ملت ما برخواسته ،در وضعیتی بسیار بحرانی قرار دارد .در میان متام
ناسازگاری و ائتالف منطقه ای ،نیرویی که بسیار مورد اعتامد واقع منی شود و سیاست گذاری ای بی اصول
و قاعده را به راه می برد دولت ترکیه می باشد .متام ابرقدرت های سودجوی منطقه ،بر اساس روابطی
سودرسمایه ای با رژیم فاشیست ترک به تعامل می نشینند و هر کدام از این قدرت ها با شیوه هایی

نقطه ضعف ترکیه معضالت کُرد و جنگ در برابر جنبش ما می باشد .برای اینکه این معضالت به شیوه
ای دموکراتیک چاره یابی نشود و به هیچ عنوان ملت کُرد به موضع سیاسی دست نیابد از هیچ عملی
دریغ منی ورزد .دولت ترکی که پایه های خود را بر رس پالن ازبین بردن و انکار کُردها بنا کرد ،امروز با
هامن ذهنیت وجود ما و ملت ما را تهدیدی برای ا ز بین رفنت خود می بیند .در میان وضعیت بحرانی
منطقه ،ترکیه نه تنها به مانند آکتوری اساس گرفته منی شود ،بلکه وسیله ای است برای پیشربد پروژه های
سودرسمایه ای ابرقدرت ها .موضوعی پیش چشم است که متام قدرت های سودمحور در خاور میانه روش
های استفاده از دولت ترک را به کار می بندند.
در واقع متام کارهای دور از اخالق ،آنهایی که مگر نیروهایی مانند داعش به آن تنزل کنند ،دولت ترک
اقدام به انجام آنها می کند .به این دلیل ابر قدرت ها  ،ترکیه را نیروی امحاگر سده ی  12قرار داده اند.
این اواخر در خاورمیانه وظیفه ی فروپاشی شامل سوریه و امحای نیروهای آپویی را به دولت ترک سپرده
اند .عملی که روسیه و آمریکا در منطقه ی عفرین توسط ترک فاشیست انجام دادند نیز هامن اسرتاتژی
بود .این بار نیز منبج و مناطق دیگر شامل سوریه و به ویژه مناطق روژآوای کردستان (غرب کردستان) را
قصد اشغال روژآوای کردستان را توسطPKKمورد هدف قرار داده اند .به بهانه ی درگیری میان ترکیه و
دولت ترکیه دارند .رژیم فاشیستی که در رسکوب و قتل عام دارای تجربیاتی تاریخی می باشد ،برای انجام
این عمل ضد انسانی با اندیشه ی جنون آمیز قتل ،ملت ما را مورد تهاجم قرار می دهد.
فاشیسم به کردستان آسیب می رساند
پروسه ای که در آن قرار گرفته ایم ،برای منطقه ی خاورمیانه مسئله ای عادی نیست .وضعیتی که به عنوان
جنگ جهانی سوم از آن نام برده می شود ،بحرانی ناپایدار می باشد و چاره یابی آن در آینده ای نزدیک
نامعلوم است .ابرقدرت هایی که در پی منافع رسمایه داری اند ،به هیچ عنوان ارتباطی در راستای رفع
معضالت خاورمیانه ندارند .بلعکس با هر گونه راه و روشی برای کسب سود هرچه بیشرت آن را از لحاظ
اقتصادی مورد هدف قرار می دهند .برای کسب سود نیز هر راه و روشی روا دیده می شود .منونه ی آن
اتفاقی است که در عفرین ،شهبا ،ادلب و قسمت رشقی انجام شد .در سوریه اتفاقی که افتاده هم از لحاظ
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دموگرافی (جمعیت شناسی) و هم از لحاظ آثار تاریخی خسارت های فراوانی را به جای گذاشته است.
تقریبا حافظه ی تاریخی مردم سوریه از بین رفته است و چیزی را که باقی مانده نیز می خواهند توسط
ترک فاشیست از هم فروپاشند.
در این پروسه سوریه منطقه ی مرکزی بحران می باشد .مردم سوریه مورد تهاجامت شدیدی قرار گرفته اند.
پیش از آن افغانستان ،تونس ،عراق ،لیبی ،مرص و یمن مکان این رویدادها بوده اند .مردم مناطقی که در
مسیر مصیبتی به مانند داعش قرار گرفتند ،باهم متحد شده و به فضیلت ذهنیت خوددفاعی رسیدند .مردم
منطقه با پیشاهنگی جنبش ما ،در برابر اشغالگری همه جانبه خود را سازماندهی منودند.
به دست آوردهای مردم هجوم می بردUSA
داعشی که در برابر نیروی مقاومت ملت ها مرشوعیت خود را در کل دنیا از دست داد و رسافکنده شد،
از هیچ راه مستقیمی برای پیش برد جنایاتش ،رسبازنزد .مگر اینکه تحت نام های دیگری بتوان به آن ادامه
وYPGداد .در شامل سوریه داعش در انجام جنگی بسیار دشوار شکست خورد و در نتیجه نیروهای
چیره شدند .پس از شکست داعش فرصتی در عراق برای نیروهای ایران (حشت شعبی) ایجاد گردیدYPJ
تا وارد آنجا شوند .تاثیر ایران بر سوریه به اندازه ی تاثیریست که ایران بر عراق دارد .ابرقدرت ها نیز در
منطقه دارای حکمرانی چشمگیری شده اند .کسی که خارج از خط سیاسی و لشکری منطقه ای قرار گرفت،
دولت فاشیست ترک بود .آن وضعیت جدیدی که ترکیه انتظارش را نداشت ،توازن بسیاری از مسائل را به
هم ریخت .قدرت های خارجی نیز آمادگی زیادی را برای این اوضاع نداشتند .در کلِ دنیا به خاطر گرایش
بسیاری که به نیروهای آپویی به وجود آمده ،ابرقدرت هایی به مانند آمریکا نتوانسته اند مستقیام به
حمله کنند و حاکمیت آن ها را کم کنند .در ابتدا برای ظاهرسازی که گویا عهده دار YPJو YPGنیروهای
مسئولیت آن هستند منایان گشتند .اما پس از مدتی آمریکا با متام قدرت های دنیا بر رس دست آوردهای
ملت ما معامله به راه انداخت .در ِ
عوض سیاستی که بر رس دسرتنج ملت ما با ترکیه به راه انداخته اند
بهای سنگینی می دهد.

نیروهای آپویی قبل از هرچیز برای ملت کُرد و متام ملت های منطقه نیروی تضمین صلح و دموکراسی
هستند .در ماهیت اتحاد خاورمیانه ،با پیوسنت ملت عرب به جنبش ما پروسه ای ارزشمند رشوع شده
است .فاشیست و امپریالیست که اتحاد هر دو ملت را تهدیدی جدی در برابر استیالی خود می داند ،اما از
طرفی در تالش اند که کرد و عرب را علیه همدیگر به جنگ وادارند و از طرفی دیگر به دولت ترک فرصت
هجوم بر رس آنان را می دهد.
ایران مشغول درگیری های داخلی می باشد
در میان متام پیرشفت های منطقه ای ،ایران رول اصلی را دارد .در منطقه ی خاورمیانه اکرث پیرشفت های
سیاسی و لشکری وابسته به ایران می باشد .ایران تا پاییز سال قبل از لحاظ سیاسی و لشکری در منطقه
بسیار تاثیرگذار بود .از پاییز سال قبل در بسیاری از موارد برایش مرز تعیین شد و در بعضی مناطق تاثیر
او کمرنگ تر شد .رژیم ایران که اکرث پروژه هایش بر اساس مدیریت سیاسی و موضع لشکری خارجی بود،
از پاییز سال قبل متام انرژی هایش را به درون خود جاری می سازد .زیرا از لحاظ روابط داخلی به وضعیت
خطرناکی دچار گشته است .در این هنگام ایران از لحاظ روابط داخلی در برابر پتانسیل قیام ها تدبیرات
الزمه اش را می گیرد .در این پروسه ی تدبیر گرفنت ،از لحاظ سیاست های خارجی اش ناموفق بوده است.
حتی می توان گفت که ایران در وضعیتی قرار دارد که احتامل روی دادن درگیری های داخلی برایش ممکن
می باشد .برای اینکه به درگیری های داخلی دچار نشود با توسل به هر روشی در تالش است که پتانسیل
مقابله را از بین بربد.
هرچند که در ایران نیروهای مخالف بسیارند اما باهم متحد نیستند .تفکر این است که آمریکا حمله
خواهد کرد آن هنگام فرصت حاکمیت به دست مخالفت می افتد .در مخالفت روح کوشش را نیست کرده
است .به دلیل روحیات انتظار ،بی چارگی ،راه چاره را در آمریکا دیدن ،از لحاظ ایدئولوژیک خود را نو
منی کند و از لحاظ سیاسی و لشکری خود را آماده منی سازد .بر ضد دولتی به مانند ایران اپوزیسیونی به
این شکل آشفته و بی چاره ،فرصتی برای ماندگاری است.
بی شک در جوامع ایرانی زنان و جوانان کُرد به مانند نیروهای پیشاهنگ رس برآورده اند .قابل مشاهده
است که فلسفه ی آپویی کنجکاوی متام مردم ایران را بر می انگیزد.
در امور ایران USAمداخالت
مدتی است طوالنی که مداخالت آمریکا در امور ایران رشوع شده است .اما مداخالتی نظامی منی باشد

بلکه بیشرت به شیوه ی تحریامت اقتصادی و تالش برای سازماندهی کردن مخالفت هاست .زیرا هدف،
به راه انداخنت جنگی داخلی می باشد .همزمان تالش در راستای این هدف که ایران را از لحاظ سیاسی و
لشکری در منطقه ضعیف کند .اما در انجام آنطور که آمریکا می خواهد مخالفت سازماندهی نشده است.
برای منونه در سوریه و روژآوای کردستان اثبات شده است که آمریکا توانایی سازماندهی مخالفت منطقه
ای را ندارد .اگر واقعا توانایی آن را می داشت در سوریه نیروی لشکری منطقه ای وابسته به خود را تشکیل
می داد و آن را حاکم می گرداند .یا اینکه در عراق نیرویی وابسته به خود را تشکیل می داد .اما مشخص
است که آمریکا توانایی سازماندهی و تشکیل نیرویی مخالف را در منطقه ندارد .هرچقدر هم در این
راستا تالش کرده باشد نتوانسته است به آن دست یابد .در ایران هم به همین شکل .می خواهد این خأل
را توسط نیروهای صلفی و حزب های کُردی پر کند .اما تا به حال نتوانسته به چنین هدفی برسد .آمریکا
برای اینکه بتواند ترکیه ای را که با پیشاهنگی اردوغان از خود بی خود شده و منی داند که چه می کند بار
دیگر مورد استفاده قرار دهد ،بزرگرتین نقطه ضعف او را هدف قرار داد .سه تن از اندام مدیریت جنبش
را هدف قرار دادند .به این شیوه بار دیگر ترکیه را به سمت خود کشاند .تالش آمریکا این است کهPKK
از راه ترکیه در میان جنبش آپویی و ایران درگیری ایجاد کند .آمریکا می داند که اگر همراه با پیشاهنگی
ملت کرد نباشد ،پیروزی انقالب ملت ایران ناممکن نیست .نیروی ملت کُرد با زنان و جوانان خود فعالرتین
و آماده ترین نیروی پاسخگوی آنی می باشد .از این رو تالش آن قدرت ها این است که کردها را با ایران
به جنگ وادارند .در نتیجه می خواهند که ایران را درگیر جنگی داخلی و بی رسانجام منایند .کُردها را نیز
هدف تهاجامت ایران قرار دهند .جنگی طوالنی مدت و بی رسانجام که ایران را مجبور به پذیرفنت دخالت
قدرت های بیرون می کند .همزمان جنبش آپویی با جنگی بی پایان در میان ایران و ترکیه قرار گیرد .برای
نیز سود می برند YNK.و PDKاینکه به هدف خود برسند ،از نیروهای منطقه ای به مانند
ایران در موقعیتی این گونه که نسبت به متام قدرت ها تردید دارد در تالش است تا در مقابل هر کس
تدابیر الزمه را اتخاذ مناید .به ویژه در متام مناطق روژهالت کردستان در سطحی گسرتده تدابیر امنیتی را
اتخاذ می مناید.
ایران درگیر مهیا کردن

به مانند چنربه زدن در متام روستاها پایگاه نظامی ساخته اند .در رستارس خط مرزیِ باشور -روژهالت(جنوب-
رشق) و باکور -روژهالت(شامل-رشق) به طرزی که محافظ یک دیگر باشد برای نظارت مداوم ،برجک
ساخته و نیروهای تقویتی را مستقر کرده اند .برای اینکه نیروهای مردم و گریال را رو به درگیری سوق دهند
و بار رژیم را سبک تر کنند و گریال بر نیروهای بسیج متمرکز شود در متام پایگاه های روستاها نیروهای
بسیج را مستقر کرده اند .این نیروهای بسیج که قسمت اصلی آنان فعال اند ،هم به عنوان نیروهای
اطالعاتی و هم نیروهای کمین و نیز مستقر شدن در پایگاه مورد استفاده قرار می گیرند .سیاست ,,کُرد را
به دست کُرد کشنت ،،به عنوان سیاستی اساسی به راه برده می شود.
به عنوان جنبش آپویی جایگاهی مشخص کننده داریم
به عنوان جنبش آپویی در میان متام پیرشفت های منطقه ای جایگاهی مشخص کننده و متاثر داریم .در
ابتدا تهاجامت شدید دشمنان ملت مان ،ترکیه و ایران را تحمل نخواهیم کرد .اولین وظیفه ی جنبش ما را
که رهربآپو مشخص منوده اند ،به دست آوردن آزادی و دفاع از هویت مان می باشد .هنگامی که نسبت به
پیش موضع جنبش خود را در نظر می گیریم ،گام های بلندی برداشته شده اند.
موضع سیاسی و لشکری جنبش ما به عنوان پیشاهنگ خاورمیانه در برابر متام خشونت ها ،نابرابری و
بی عدالتی ها رسبرآورده است .در ابتدا پیشاهنگی انقالب زن که بذر آن ،جنبش زنان آپویی می باشد به
سطحی رسیده که از میان متام ملیت ها زنان را جذب کرده و سازماندهی می مناید .بی شک این نشان
دهنده ی پیرشفت راه اتحاد زنان خاورمیانه می باشد.
در باکور ،باشور ،روژهالت و روژآوای کردستان جنبش ما به درجه ای رسیده که دشمن ما به هر شیوه ای
در برابر ما تا بهAKPو حتی در خیال هم منی تواند نابودی ما را ببیند .آشکار است که رژیم فاشیست
آخر بی چاره و بی امید مانده است .رژیم ایران که نسبت به ما مرتدد می باشد و ما را تهدیدی جدی در
برابر خود می بیند در تالش است که تاثیر ما را در جامعه ی روژهالت از بین بربد .وظیفه ی اساسی ما در
برابر این ها بیشرت از هر زمانی خود را سازماندهی کردن و اکتیو بودن است.
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زنان

اولین قربانیان جنگ های خاورمیانه اند

....................................................گالن فهیم...................................................

خاورمیانه با مرکز جغرافیایی کردستان ،جغرافیای کهن ،اسرتاتژیک و ژئوپلیتیکی
است که سالهاست به میدان قدرت منایی ابرقدرتهای جهانی و غارتگری منابع و
ثروتهای آن توسط این صاحبان قدرت مبدل گشته است نقطه آغازی برای رشوع
جنگ هایی شده است که رهرب آپو تحت عنوان جنگ جهانی سوم آن را تعریف
منوده است.
این موضوع که قربانیان اصلی جنگ ها زنان اند موضوعی تازه نیست .در تاریخ جوامع همیشه اولین و
هدف ِ
اصلی ترین ِ
جنگ اقتدار گرایان ،زنان بوده اند .اولین رضبه ی این استعامرگران ،تعرض و تجاوز به
حقوق زنان و به غنیمت گرفنت آنان می باشد .از زمانی که انباشت سود و رسمایه مسئله ی اصلی نظام
رسمایه محور گردید جنگ ها رشوع به رخ دادن کردند و از هامن زمان تا به امروز زن هدف اصلی جنگ
ها قرار گرفته است.

مدیریت طبیعی زن -مادر موجب شکل گیری جوامع متمدن شد؛ با مدیریت او بود که جوامع ابتدایی و
بدوی به سوی متدن حرکت منودند ،پیرشفت های علمی و صنعتی رخ دادند و در راستای آن رشد اقتصادی
صورت گرفت که موجب افزایش تولیدات گردید ،نیازهای جوامع به راحتی برطرف می گردید و محصوالت
به طور مساوی ازآن همگان بود .ذهنیت منفعت طلب مردساالر به منظور انبوه تولید و انباشت رسمایه با

تخریباتی که جنگ های نرم و روانی بر جای می گذارد کمرت از تاثیرات جنگهای
تسلیحاتی و نظامی نیست .بخش مهم و ویژه ای از جنگها که اثرات و پیامدهای
آنان به مراتب عمیق تر بوده ،جنگهای ویژه و روانی است که امروزه با متام
شدت خود در جوامع و به ویژه علیه زنان پیشربد داده می شود.
هدف قرار دادن زن -مادر او را از جایگاه اصلی اش که مدیریت و پیشربد جوامع به صورت دموکراتیک بود
به جایگاه زن برده تنزل داد .با هدف قرار دادن زن -مادر بود که توانست بر جامعه سلطه یابد.
جغرافیای خاورمیانه مکانی اسرتاتژیک برای نظام رسمایه داری می باشد .خاورمیانه با مرکز جغرافیایی
کردستان ،جغرافیای کهن ،اسرتاتژیک و ژئوپلیتیکی است که سالهاست به میدان قدرت منایی ابرقدرتهای
جهانی و غارتگری منابع و ثروتهای آن توسط این صاحبان قدرت مبدل گشته است نقطه آغازی برای رشوع
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جنگ هایی شده است که رهرب آپو تحت عنوان جنگ جهانی سوم آن را تعریف منوده است؛ جنگهایی
که در مقایسه با جنگهای جهانی اول و دوم اثرات آن به مراتب مخرب تر و تراژیک تر است .نسل کشی
های فرهنگی وفیزیکی ،قتل عام انسانهای بی گناه ،تخریب محیط زیست و غارت منابع طبیعی ،آوارگی و
مهاجرت انسانها ،کشته شدن کودکان و زنان از پیامدهای این جنگ هاست .کاپیتالیسم و پایه های آن که
از اروپا رسبرآورده باعث و بانی اصلی این جنگ ها می باشد که برای استیال و نهادینه ساخنت ایدئولوژی
خود زنان را هدف اصلی قرار داده است.
سیستم رسمایه داری پس از ظهور سیصد سال ،در سده بیست و یک با شعار آزادی ،دمکراسی و برابری
گویا برای زنان آزادی و عدالت به ارمغان آورده است ،اما با نگاهی به جایگاه و وضعیت زنان می بینیم که
نه تنها زنان را از جایگاه اصلی خویش که مدیریت جامعه است به کناری رانده ،بلکه برای نیل به اهداف
پلید و غیر انسانی اش از هرگونه خشونت علیه زنان دریغ منی ورزد .زن از تخت الهگی پایین آورده شده
و هامنند ابژه ای جنسی به آن نگریسته می شود ،به بخش اعظم و مهم ترین کارگران قسمت های تولیدی
با دستمزد اندک برای دستگاه دولتی تبدیل شده اند .در برخی جوامع زیر لوای نگرشهای دینی ،مذهبی و
سنتی زنان بیش از همه مورد تعرض و خشونت قرار می گیرند و هیچ اختیاری در مورد جسم و روح خود
ندارند .محصور شدن زنان در میان تفکرات واپسگرا ،پایامل شدن حقوق و خدشه دار شدن کرامت انسانی
آنان حاصل ذهنیتی جنسیت گرا می باشد .بنابراین می توان گفت زنان از نخستین قربانیان سیستم رسمایه
داری هستند که روح و جسم آنان تحت استثامر این سیستم جنسیت گرا قرار گرفته است.
تخریباتی که جنگ های نرم و روانی بر جای می گذارد کمرت از تاثیرات جنگهای تسلیحاتی و نظامی
نیست .بخش مهم و ویژه ای از جنگها که اثرات و پیامدهای آنان به مراتب عمیق تر بوده ،جنگهای ویژه
و روانی است که امروزه با متام شدت خود در جوامع و به ویژه علیه زنان پیشربد داده می شود .خودکشی،
خودسوزی ،فحشا ،اعتیاد و دهها بحران اجتامعی دیگر منونه ای از این روشها در جوامع است .سیستم

های دولتی که پایه های قدرت خود را بر روی بردگی زنان بنا نهاده اند برای حاکمیت و کنرتل اجتامعی
زنان را قربانی امیال پلید خویش قرار داده اند .آمار خودکشی و جنایتهای علیه زنان در کشورهایی مانند
افغانستان ،ایران ،عراق و ترکیه این حقایق تلخ را آشکار می مناید .جایگاه و وضعیت زنان درافغانستان
دهشتناک است ،در عراق هنوز هم زنان ازترس مورد تجاوز قرار گرفنت منیتوانند به راحتی از خانه خارج

نکته مهمی که بایستی از این رخدادها در خالل جنگهای خاورمیانه کسب منود
این است که جنگ هایی که در این جغرافیا گسرتش یافته و تشدید می شوند با
هدف قرار دادن زنان جوامع را تحت انحصار خویش در آوردن است .بنابراین
جنگها بیش از اینکه نظامی باشند ،ایدئولوژیک اند.
شوند ،در ایران زنان به دلیل نوع پوشش خود مورد خشونت قرار می گیرند و این تنها بخشی از وضعیت
زنان در جوامع خاورمیانه است .نگرش جنسیت گرا نسبت به زنان ،نادیده گرفنت توانایی ها و قابلیتهای
آنان و بی اعتنایی به وضعیت و حقوق زنان از جمله خشونت هایی می باشد که در حق زنان روا داشته
می شود.
رشایط زندگی زنانِ ایران در سالهای اخیر دشوارتر شده است .به دلیل رویکردهای زن ستیز و فرهنگ حاکم
بر جامعه زنان از بسیاری حقوق انسانی واجتامعی خود محروم هستند و مجبورند برای ابتدایی ترین
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حقوق خود بجنگند .زنانی که با نگرش عرف و سنت تحت عنوان ناموس در حصار خانه محبوس گشته و
مجبوراند به طور کامل در متکین دولت و همرس باشند .در یکسال اخیر با تشدید بحرانهای اقتصادی و
افزایش فقر در ایران زنان به دلیل عدم وجود پشتوانه ای اقتصادی و حقوقی قرشی شکننده هستند و بیش
از هر قرش دیگری در معرض بحرانها و آسیبهای اجتامعی قرار دارند .به عبارتی دیگر بحرانهای اجتامعی
در ایران هویتی زنانه کسب منوده و زنان برای گذران زندگی به هزاران راه نرفته کشیده می شوند .این
سیاستهای دولت آگاهانه و سیستامتیک بوده و یکی از روشهای جنگ نرم علیه زنان محسوب می شود.
چرا که در منجالب اعتیاد فرو رفنت و تن فروشی ،قوه فکری و روحی زنان را ضعیف منوده و بدین گونه
آنان را از عرصه مبارزه در برابر رژیم و ایستادگی در برابر سیاستهای آنان باز می دارد .چنین سیاستهایی در
مورد جوانان نیز صدق می کند .جوانان و زنان که نقش پیشاهنگ را در جوامع بر عهده دارند قوه فکری

یکی از ویژگی های حرکت آزادی خواهی این است که آزادی زنان را شالوده
ی فعالیت های خود قرار داده است .حضور زنان و فعالیت آنان منایانگر این
موضوع می باشد زنان کرد با سازماندهی و ارتقای نیروی فکری و ایدئولوژیک
خود در خط فکری رهرب آپو قهرمانانه در برابر ارتجاع جنایت کاران مبارزه می
منایند.
و روحی آنان عامدانه و آگاهانه توسط رژیم تضعیف می شود تا بدین گونه قادر نباشند در برابر سیستم
و اعامل و اقدامات آنان واکنشی داشته باشند.
نکته مهمی که بایستی از این رخدادها در خالل جنگهای خاورمیانه کسب منود این است که جنگ هایی
که در این جغرافیا گسرتش یافته و تشدید می شوند با هدف قرار دادن زنان جوامع را تحت انحصار خویش
در آوردن است .بنابراین جنگها بیش از اینکه نظامی باشند ،ایدئولوژیک اند.
جایی که زنان آن دچار بیشرتین تخریبات جنگی شده اند مناطق کردستان به ویژه روژآوای کردستان
می باشد که مدتی طوالنی جنگ در آن جریان دارد .کردستان به دلیل جغرافیای زیبا ،غنی و کهن اش از
دیرباز مورد طمع قدرتهای جهانی قرار گرفته و به کانون جنگهای جهانی سوم مبدل گشته است .هر یک
از دولتهای ترکیه ،سوریه ،عراق و ایران با اشکال متفاوتی کردها را رسکوب کرده و درصدد ذوب فرهنگ
و زبان آنان هستند .اما به دلیل وجود روح مقاومت و مبارزه ی کردها در برابر استعامر ،این دول تاکنون
قادر نبوده اند کردها را به سوی نابودی سوق دهند .به ویژه زنان کرد که از این قاعده مستثنی نیستند
و عصیانگری آنان در برابر ستم و اشغالگری همیشه گوش زد همگان بوده است؛ مقاومت زنان سلحشور
روژآوا بیانگر این روح مقاومت است.
روح مقاومت و مبارزه زنان به ویژه زنان کرد در انقالب باشکوه روژآوا گوشزد متام عامل است که چگونه در
صفوف مقدم جنگ جای گرفتند ودالورانه در مقابل دشمن جنگیدند .در پروسه ای که گروههای ارتجاعی
و بنیادگرای اسالمی داعش و النرصه در سوریه و عراق به جنایتهای هولناکی دست زدند .جنایتهایی که
هیچ سنخیتی با اسالم نداشته و کامال مغایر با فرهنگ اصیل اسالم است .می توان به رصاحت گفت یکی

از دوران تاریک و تراژیک برای زنان بود چرا که هزاران زن کرد و عرب تحت نام غنایم جنگی ربوده شده
و به شکلی غیر انسانی و دور از وجدان مورد استفاده و در میادین شهرها و بازارها در معرض فروش قرار
گرفتند .هنوز هم شاهد از اسارت درآوردن گروه ها و افراد زیادی توسط زنان مبارز حرکت آزادی هستیم.
هامنطور که گفتیم جنگها بیش از همه زنان را تحت تاثیرات مخرب خود قرار می دهد .بر این اساس برای
ایستادگی و مقاومت در برابر جنگ نیاز به سیستمی تدافعی وجود دارد تا زن بدین گونه از کرامت و شان
انسانی خود محافظت به عمل آورد .سیستم خوددفاعی چنین سیستمی است و بیش از همه زنان بایستی
سیستم خوددفاعی خود را سازماندهی منایند .هامنطور که در طبیعت و کیهان هر موجود زنده ای دارای
مکانیسم خودفاعی است ،انسانها نیز باید دارای چنین مکانیسمی باشند .بر این اساس دفاع مرشوع یکی
از پایه های اساسی و مهم سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک است.
با ارتش شدن زنان در سال  3991نقطه عطفی در مبارزات زنان کرد ایجاد شد و اراده و توانایی جوهری
(نیروی دفاع از زنان)HPJآنان بار دیگر منایان گشت .امروزه این مبارزات را می توان در سازماندهی
KJARمثال زد که به مراحل باالیی ارتقا یافته و شاهد شهادت و عملیاتهای پیروزمندانه ی آنان هستیم.
که سیستم کنفدرالیسم و دمکراتیک زنان ایران و رشق کردستان است هامنند چرتی متامی زنان ایرانی اعم
از فارس ،کرد ،عرب و بلوچ و سایر ملیتها و ادیان و اندیشه ها را دربرمی گیرد و در راستای آزادی زنان
نیروی دفاع زنان ایران و رشق کردستانHPJجدای از تفاوتها مبارزه و خود را سازماندهی منوده است.
است که خود را در راستای دفاع از زنان سازماندهی منوده و در این زمینه عملیات و فعالیتهای بسیاری
انجام داده است.
یکی از ویژگی های حرکت آزادی خواهی این است که آزادی زنان را شالوده ی فعالیت های خود قرار داده
است .حضور زنان و فعالیت آنان منایانگر این موضوع می باشد زنان کرد با سازماندهی و ارتقای نیروی
فکری و ایدئولوژیک خود در خط فکری رهرب آپو قهرمانانه در برابر ارتجاع جنایت کاران مبارزه می منایند.
این مبارزات بی نظیر این واقعیت را آشکار و اثبات منود که سیستم رسمایه داری و دولتی و ذهنیت آن
است که زنان را ضعیف و فاقد اراده ی مبارزه قلمداد منوده است ،در حالی که زنان هر زمان در تاریخ،
پیشاهنگ مبارزه در برابر بیدادگری بوده اند و این میراث گرانبها امروزه توسط زنان مبارز حرکت آزادی
بار دیگر زنده شد و این شکوه و فدائی بودن در راستای آرمانهای انسانی و آزادی ،جهان را دچار بهت
و حیرت منود به گونه ای که صدها زن مبارز در هر جایی از جهان برای مبارزه با ذهنیت استثامرگر مرد
ساالر وارد حرکت آزادی شدند .مبارزات بی قید و رشط و زیبای زنان کرد امید به آزادی را در میان زنان
بار دیگر احیا منود و الهام بخش آنان شد.
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بسیج

ابزار نسل کشی فرهنگی است
........................................................نوال ژیان ..................................................

فرهنگ این امکان را به جامعه می دهد تا طبق ایده های خود ،خویشنت را
تعریف مناید و از آن خود باشد .جامعه ای که از زبان ،ادبیات ،باورداشت ها و
مولفه های فرهنگی خود ،بیگانه شده باشد و فاقد ایده های خودی باشد ،نه
از آن خویش خواهد بود و نه برای خویش .اگر خواست و ارصار جامعه جهت
تداوم زندگی را در معنای کلی مقاومت بنامیم ،آنگاه فرهنگ ،مقاومت است.
در مقاالت قبل در مورد الیه های بسیج(خواهران زینب) و این که بسیج در حقیقت تزریق فرهنگ فحشای
داوطلبانه به جامعه و تحمیل تن فروشی فکر ی ،اجتامعی ،سیاسی و فرهنگی بر مردم یک جامعه است
را مورد بحث و ارزیابی قرار دادیم .اینک در ادامه ی این مقاله خواهان آنیم نسل کشی فرهنگی را که
ابزاری در دست سیستم اقتدارگرا برای نابودی جوانان و به ویژه زنان است را مورد بحث و ارزیابی قرار
دهیم .او می کوشد تا با مشارکت بسیج جامعه ی زنان ،مدل زنی کامال وابسته به نظام را به وجود آورد.

رژیم پتانسیل جسامنی و فکری زنان جوان را جهت اهداف نظامی و استثامرگری خود آموزش می دهد تا
به ترویج فعالیت هایش در رستارس ایران و شهرهای بزرگ گرفته تا درور افتاده ترین روستاها برای به اجرا
در آوردن طرح نسل کشی فرهنگی پیرشفت دهد.

زنان بسیج ستون اصلی نظام و مجری متامی طرح های جمهوری اسالمی برای
نابودی متامی ملت ها است .منونه ی بارز این بی اخالقی ها که رژیم اسالمی
به نام اسالم انجام می دهد عقد زنان جوان بسیجی با اشخاصی که در جنگ ها
و درگیری ها جان خود را از دست داده اند.
فرهنگ ،حاصل هزاران سال تجربه ی اجتامعی شدن است؛ از این جهت بیانگر موجودیتی اجتامعی در یک
جغرافیاست .فرهنگ ،نشانگر خواست و تالش جامعه برای تداوم زندگی و آزاد زیسنت در جغرافیای خویش
است .فرهنگ این امکان را به جامعه می دهد تا طبق ایده های خود ،خویشنت را تعریف مناید و از آن خود
باشد .جامعه ای که از زبان ،ادبیات ،باورداشت ها و مولفه های فرهنگی خود ،بیگانه شده باشد و فاقد
ایده های خودی باشد ،نه از آن خویش خواهد بود و نه برای خویش .اگر خواست و ارصار جامعه جهت
تداوم زندگی را در معنای کلی مقاومت بنامیم ،آنگاه فرهنگ ،مقاومت است.
مقاومت سیاسی هر جامعه ،بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ آن جامعه است .به این دلیل است که بعد از
ِ
فرهنگ بسیج و بسی ِج جامعه ی زنان ،یک فرهنگ ضد مقاومت و در واقع شمشیر
اجرایی شدن پروژه ی
نسل کشی فرهنگی در جامعه ایجاد گردید .زنان بسیجی ،ستون اصلی دولت در امر ضعیفه سازی جامعه
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هستند .برای منونه زنان جوانی که عضوی بسیج می شوند ،توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و به عنوان
عنرصی جاسوسی در مدارس و دانشگاه ها و روستاهای اطراف محل سکونت خود مشغول کار و فعالیت
می شوند .این اشخاص با وعده ی کسب دستمزد و اینکه در صورت کشته شدنشان در حین ماموریت از

یکی از عملکرد های اساسی بسیج این است که دولت را در جامعه پیاده کرده
و جامعه را هم در دولت ذوب کند .جامعه خود ،از آن دولت شده است .برای
اینکه جامعه ای را که پایه های اساسی آن زنان هستند از خواب غفلت بیدار
کنیم به مبارزه بپردازیم .مبارزه ای فراگیر علیه بسیج ،افشای چهره ی واقعی آن
و تالش برای ریشه کن کردن این نهاد ضدبرشی و زدودن تاثیرات آن از جامعه
تنها راه ،ایجاد فضای مبارزه ی دموکراتیک و میل به آزادی است.
فداییان رژیم ایران خوانده می شوند ،استخدام شده و از این جهت هدف اصلی فعالیت های آن ها و متام
اعضای بسیج زنان بر محور تخریب فرهنگی ،به عضویت در بسیج در همه ی مراکز آموزشی و اداری به
شیوه های وسیع در جامعه ی ما ادامه دارد .از طرفی تحمیل فقر مادی و اقتصادی بر ملت به خصوص
زنان و از طرفی دیگر دعوت از آن ها برای قبول خیانت در ازای لقمه ای نان ،بزرگ ترین تحقیری است که
می توان بر ملت روا داشت .تحمیل بیچارگی محض به تک تک افراد جامعه و سپس عادی سازی ،مرشوع
منودن ،خودفروشی و وطن فروشی برای آنان چیزی جز طرح نابود سازی کلی اخالق و کرامات انسانی
در جامعه ی ایران به خصوص کردستان نیست .کام اینکه بسیج تنها قبول کارت عضویت در یک سازمان
نبوده و بسیج و بسیجیان عالوه بر اعامل فشار و رسکوب بر ملت به خصوص زنان در اشاعه ی فساد،
فحشا ،موادمخدر و همه ی ناهنجاری های اجتامعی نقش اصلی را بازی می کنند .ایجاد شخصیتی بی رگ

و ریشه که همه ی حساسیت های انسانی در او روبه نابودی رفته و هرگونه خیانت و خودفروشی برایش
موجه و مرشوع است و هر آن می تواند ارزش ها و رشافت اجتامعی و انسانی خلق خود را پایامل مناید،
هدف اصلی فعالیت همه ی بسیج زنان در کردستان و ایران است .در این رابطه تاکید بسیج بر عضوگیری
از نوجوانان و دانش آموزان به عنوان نیروی آینده ی جامعه و همچنین ارسار بر نفوذ در میان زنان و
دخرتان به عنوان حافظان اصلی فرهنگ و هویت و اخالق اجتامعی ما قابل تامل است .جامعه ای که در
آن جوانان و زنان به پلیدی خیانت خودفروشی و فحشا آلوده شوند ،جامعه ای است که بنیان اخالقی و
ارزشی آن از هم پاشیده شده و محکوم به نابودی است .زمان دیدن چهره ی واقعی بسیج زنان (خواهران
زینب) و سیاست های پلیدی که در پس این نهاد شیطانی بر علیه جامعه و فرد اعامل می شود فرا رسیده
است .زنان بسیج ستون اصلی نظام و مجری متامی طرح های جمهوری اسالمی برای نابودی متامی ملت ها
است .منونه ی بارز این بی اخالقی ها که رژیم اسالمی به نام اسالم انجام می دهد عقد زنان جوان بسیجی
با اشخاصی که در جنگ ها و درگیری ها جان خود را از دست داده اند .عقد این زنان با مردگان نه تنها
هیچ عکس العملی در زنان بسیجی ایجاد نکرده بلکه با استقبال فراوانی هم روبه رو شده و زنان جوان
را برای به اجرا در آوردن این طرح بی فرهنگی و بی اخالقی کاندید می کنند ،این امر گویای آن است که
بسیج حرکتی ضد فرهنگی ،ضداجتامعی و ضداخالقی است که در راستای ایجاد سلطه ی مطلق نظام بر
فرد و جامعه ی کردستان و ایران عمل می کند.
در واقع اسلحه ای است که نظام برای خودکشی در دست زنان کورد و ایرانی قرار می دهد .در این نهادها،
تالش می شود که زنان از دیدگاه دولت به تعریفی فرهنگی از خویش دست یابند .این دیدگاه دولتی که
بر مبنای منطق فرادست_ فرودست پیرامون متدن بربریت بنا نهاده شده است ،همواره زنان را وامی دارد
تا فرهنگ خود را حقیر ،به دور از متدن و عقب مانده ببینند .این فرایند که از دهه ی هفتاد بسیار رواج
یافته است ،دخرتان جوان را بر رس دوراهی احساس رشمساری از فرهنگ خودی و گریز از آن به نوعی
خودانکاری فرهنگی و یا قبول مدل ترسیم شده ی زنی امروزی از جانب دولت وا می دارد .دین که یک
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زن کُ رد

عنرصفرهنگی و از آن جامعه است ،همچون یک ابزار و به شکل اسالم سیاسی از سوی رژیم اسالمی ایران
به کار گرفته شده است.
مراکز آموزشی نظام ،به ویژه از دهه ی هفتاد به این سو تغییر کارکردی وسیعی یافته اند و از حالت
مراکز علمی خارج شده اند .این مراکز یا به مراکز منفعل سازی و ازخودبیگانه سازی جوانان مبدل شده
اند یا به حالت مراکز جذب نیرو جهت نهادهای امنیتی نظامی و پرورش مبلغان ایدولوژی رسمی دولت
درآمده اند .منونه ی برجسته ی این مراکز ،مدارس شبانه روزی هستند .این مدارس که بیشرت دانش آموزان
مناطق روستایی و کم بضاعت در آن جا به تحصیل می پردازند ،عمال به مراکز بسیج و جاسوس سازی
مبدل شده اند .دولت از دهه ی هفتاد بدین سو متام تالش خود را به کار بسته تا در مراکز آموزشی خود،
تیپی شخصیتی بیافریند که سیاست گریز و فاقد اعتامد به نفس بوده ،احساس ناامنی و ترسی شدید مناید،
غیرمستقل ،بی ثبات و به هامن اندازه جامعه گریز باشد.
یکی از عملکرد های اساسی بسیج این است که دولت را در جامعه پیاده کرده و جامعه را هم در دولت
ذوب کند .جامعه خود ،از آن دولت شده است .برای اینکه جامعه ای را که پایه های اساسی آن زنان هستند
از خواب غفلت بیدار کنیم به مبارزه بپردازیم .مبارزه ای فراگیر علیه بسیج ،افشای چهره ی واقعی آن و
تالش برای ریشه کن کردن این نهاد ضدبرشی و زدودن تاثیرات آن از جامعه تنها راه ،ایجاد فضای مبارزه
ی دموکراتیک و میل به آزادی است .زنان کرد و ایرانی به عنوان قربانیان اصلی طرح ضدانسانی بسیج ،راه
آزادی خود و همه ی مردمان ایران را در پیشاهنگی مبارزه علیه بسیج و تاثیرات مخرب آن می دانند .براین
مبنا هر زن آزاده از این پس یک ضدبسیج است.

پیشاهنگ رنسانس زن در خاورمیانه

....................................................آواشین آوا...................................................

زن وجوه مشرتک و پیوندی نزدیکی با طبیعت دارد .هامنگونه که طبیعت در چرخه ای خود را نو می
کند و همیشه حیات در او جاریست ،زن نیز با ویژگی زایندگی ،همسو با او حیات می بخشد .هامنگونه
که اکوسیستم با متام ارگان هایش به عنوان یک واحد پویا و سیستامتیک در تعامل اند ،در نهاد زن-مادر
نیز زندگیِ تعاملی با اجتامعی که بنیاد نهاده وجود دارد .زن-مادر به طور ذاتی از حیات پاسداری میکند.
نیروها و غرایز حفاظت از خود در جانداران اولیه محدود است اما در نوع ماده ی انسان ها عالوه بر داشنت
غریزه ی دفاع از خود دارای نیروی ذاتی حفاظت و نگهداری از کودکی است که به دنیا می آورد .زن پدید
آورنده ی اولین گروه های اجتامعی است .او در تهیه ی مکانی برای حفاظت و تغذیه ی کودکانش تالش
می منود در حالی که مرد به طور طبیعی در برابر موجودی به غیر از خود احساس مسئولیتی نداشت .زن
با نرش تدریجی این خصلتش ،نقش آغازگر در تغییر تدریجی خصوصیات حیوانی و توسعه ی عادات انسانی
مورد نیاز اجتامعی شدن را ایفا منوده است.
در دیدگاه مردساالری بی حرمتی و حتی انکار مراحل نخستین انسانیت وجود دارد .یکی از حقایق مهمی
که نظام مردساالری امروزه در صدد پوشاندن آن می باشد حقیقت خارج منودن انسان از حالت توحش
به دست زن است .حاکمیت مرد ساالری طی دوره های متدن ،اقدام به طرد تدریجی زن از ساختارها و
۳۰

حاصل تجارب مبارزه ی بیست ساله ی صدها هزار زن کرد که در عرصه ی
مبارزه ی رهایی ملی رشکت جسته ،شهید شده ،جنگیده و متحمل زحامت
گردیده اند ،اکنون با تکیه بر میراثی عظیم و سطح آزادی و همچنین طرح
برنامه و تصمیامت متخذه اش ،پرادعاترین نیروی آماده در جریان مبارزه ی
آفرینش زن در قرن  12میباشد.

از بین بردن سلطهی موجود مرد در خاورمیانه ،فقط با تحقق رنسانس زن در
خاورمیانه میرس خواهد شد؛ پیشاهنگی این امر را زنان کرد بر عهده گرفتهاند.
زنان کرد با حضور در جایگاه نیروی اصلی در هر چهار بخش کردستان و
همبستگی نیرومندی که با جنبشها ،نهاد و ارگانهای مرتقی دموکراتیک زن
ایجاد کردهاند از طریق سازماندهیهای مشرتک ،ضامن صلح و دموکراسی در
دنیا شدهاند.
نهادهای روبنایی و زیربنایی جامعه شده است؛ تا زمانیکه اراده ی زن و شخصیت وی مطرح نشود راه
حلهای رصفا مبتنی بر نگرش های سلطه گرانه ی مرد ،به خودی خود قادر به چاره یابی موارد جنگ و صلح
نخواهد بود .از بین بردن سلطه ی موجود مرد در خاورمیانه ،فقط با تحقق رنسانس زن در خاورمیانه میرس
خواهد شد؛ پیشاهنگی این امر را زنان کرد بر عهده گرفته اند .زنان کرد با حضور در جایگاه نیروی اصلی
در هر چهار بخش کردستان و همبستگی نیرومندی که با جنبش ها ،نهاد و ارگان های مرتقی دموکراتیک
زن ایجاد کرده اند از طریق سازماندهی های مشرتک ،ضامن صلح و دموکراسی در دنیا شده اند.
گوهر میهن پرستی و دموکراسی خواهی ،آن زمان در نهاد زن کرد جای گرفت که در صدد پاسداری از
ریشه های نژادی و هویتی خود به کوهستان ها پناه بردند .به دلیل مشارکت فعال در جنگ های دفاعی،
از شخصیتی خودباور و خوداتکا برخوردارند .زنان کرد در متام عرصه های انقالب قبول مسئولیت منوده اند
و عالوه بر آن به مقام فرماندهی هم رسیده و در قهرمانی و شهامت زبان زد هستند .سنت مقاومت گری
در تاریخ کردها با عشق ،وفاداری و مقاومت و شهادت قهرمانانه ی هزاران زن کرد به خاکش پدید آمد؛
خاکی که رسزمین مادری آزادترین و زیباترین اندیشه و زندگی هاست .تا زمانیکه انقالب و در نتیجه جنگ

به شیوه ای گسسته از زن بدان پرداخته شود ،نه امکان مطرح بودن جنگ کامال به صورت جنگی آزادی
بخش وجود خواهد داشت و نه اینکه آشتی متعاقب آن می تواند صلحی واقعی باشد .ایدئولوژی حرکت
آزادی خواه آپوئیستی با ارائه ی راه کارهایی برای حل معضل زن ،بیش از پیش جنگ و صلح را مسئله ای
مرتبط با زن می خواند .رهرب آپو به عنوان یک شخصیت مرد ،از آنجایی که پیوسته در جستوجوی زندگی
آزاد بوده است ،به طرزی گسرتده پیرامون پرسش «زندگی با زن چگونه باید باشد»؟ متمرکز شده و حزب را
نیز بر این مبنا مترکز داده و همواره وارد بحث منوده است .رهرب آپو اهمیت فراوانی به برخوردهای دارای
بعد جنسی ،تسهیم زندگی با زن در کلیه ی عرصه ها و ترشیک مساعی در سیاست و حتی فعالیت های
تکوین ارتش و رضورت بحث علنی پیرامون آنها داده است .زن را نیز در کانون پروژهی زندگی آزاد مورد
نظرش قرار داده است؛ زیرا همواره معتقد بوده که این جغرافیا به محض خیانت به فرهنگ الهه ی مادر
شکست خورده است و متامی پیروزی ها ،با بازگرداندن ارزش های شایسته ی الهه ی مادر به وی تحقق
خواهد یافت .اگر در این فعالیت و حل این تضاد موفقیت حاصل شود ،پیروزی به دست خواهد آمد ،در
غیر این صورت از هر لحاظ شکست به بار خواهد آمد.
امروزه زنان مبارز آپویی به آمادگی های مهمی از لحاظ ایدئولوژیکی ،سازمانی و ابعاد مبارزاتی برای ورود
به عرص دموکراسی و صلح دست یافته اند و در جنبش و انقالب اجتامعی نقش پیشاهنگ را بر عهده دارند.
به سطح قابل توجهی در آموزش و تربیت کادر برای آمادگی های سازمانی و پراکتیک دست یافته اند.
ایدولوژی رهایی خویش را از راه شیوه ی زندگی در ابعاد اجتامعی ،فرهنگی و هرنی به جامعه انتقال داده
اند .جامعه ی میلیونی زنان آگاه ،سازمان یافته و به پا خواسته برای خواسته های آزادی ،عدالت اجتامعی
و صلح می تواند نهاد سیاست یا به عبارتی دولت را دموکراتیزه کند .زنی که رفته رفته از موقعیت بی
ادعاترین ها خارج شده ،به پویاترین و پرادعاترین نیروی حیات تبدیل شده است .حاصل تجارب مبارزه ی
بیست ساله ی صدها هزار زن کرد که در عرصه ی مبارزه ی رهایی ملی رشکت جسته ،شهید شده ،جنگیده
و متحمل زحامت گردیده اند ،اکنون با تکیه بر میراثی عظیم و سطح آزادی و همچنین طرح برنامه و
تصمیامت متخده اش ،پرادعاترین نیروی آماده در جریان مبارزه ی آفرینش زن در قرن  12می باشد .برای
انتقام گرفنت از تاریخ با اراده و فعالیت های خود با ارائه ی پروژه ی زندگی جدید آن را دوباره باز خواهد
گرداند .هدف او در اختیار گذاشنت عرصه های سازماندهی ،سیاست ،فرهنگ و هرن و به طور کلی متام
عرصه های زندگی ،ابتدا برای زنان خاورمیانه و سپس متام دنیا می باشد .قرن بیست و یک قرن مبارزه برای
زن آزاد ،مرد آزاد و حیات آزاد و دموکراتیک است .مبارزهی آزادی زنان ،مبارزهی بازپسگیری و ارتقای متام
ارزشهای به رسقت رفتهی زنان جامعهی انسانی و حیات و طبیعت است که توسط سیستم مردساالری به
رسقت رفته است .آزادیهایی که هرکس باید بدون تبعیض طبقاتی ،ملی ،جنسی و نژادی و فقط به دلیل
انسان بودنش از آنها برخوردار باشد؛ این حقوق شامل آزادی اندیشه و بیان ،آموزش به زبان مادری ،حقوق
اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی و در صدر آنها حق زندگی آزاد و دموکراتیک است.
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جنسیت گرایی

اشتباه آمیزترین شکل زندگیست
 .............................ژوان سنه  -برگرفته از تحلیالت رهبر آپو...............................

هستی متام موجودات دنیا بر اساس نرینگی و مادینگی شکل می گیرد .از ابتدای خلقت تا به امروز ،روند
حیات با وجود دو جنس ممکن بوده است .وجود دو جنس را می توانیم تعادلی در حیات طبیعی بدانیم.
این شکل از هستی یافنت در مورد متام موجودات دنیا صادق است ،چه موجوداتی که تکثیر و تولید مثل
آنها غیر جنسی باشد چه موجوداتی که به صورت جنسی تولیدمثل می کنند .انسان نیز به مانند جزیی از
هستی از این قاعده مستثنی نیست و به مانند متام موجودات هستی دارای دوگانگی جنسیتی می باشد.
اما در میان متام موجودات گردون تنها گونه ی انسان است که دچار جنسیت گرایی شده ،نظم طبیعی
حیات را بر هم زده و برتری جنسیتی را مطرح کرده است .مسئله ی برتری جنسیتی ،مسئله ای کامال
ساخته ی ذهن انسان می باشد؛ زیرا برای هستی یافنت ،هیچکدام تاثیر پررنگ تری ندارند و در نبود یکی
هستی به شکل فعلی ممکن نخواهد بود .نرینگی و مادینه گی فقط تفاوتی بیولوژیکی می باشد و بس.
هامنگونه که دوگانگی جنسیتی در هیچ موجودی در دنیا معضل تلقی منی گردد در نوع انسان نیز منی
تواند دلیلی در معضل اجتامعی گردد .رهرب آپو در این مورد می گوید :وجود دو جنس ،شیوه ی ممکن
هستی می باشد.

نرینگی و مادینه گی فقط تفاوتی بیولوژیکی می باشد و بس .هامنگونه که
دوگانگی جنسیتی در هیچ موجودی در دنیا معضل تلقی منی گردد در نوع
انسان نیز منی تواند دلیلی در معضل اجتامعی گردد .رهرب آپو در این مورد می
گوید :وجود دو جنس ،شیوه ی ممکن هستی می باشد.
تاریخ متدن در عین حال تاریخ مفقود شدن زن می باشد .ذهنیت جنسیت گرای مردساالر پیش از شکل
گیری جامعه ی طبقاتی و تشکیل دولت ،نهادینه گشته است؛ از ابتدای شکل گیری این ذهنیت تا به امروز،
زن در البه الی تاریخ محو گشته است .اتوریته ی زنان ،حاصل حاصلخیزی و زایندگی و توان بخشیدن به
هستی اجتامعی است .با این ویژگی تولیدات افزایش یافتند و انباشت محصوالت به وجود آمد .پس از
محصول مازاد اتوریته ی زن کمرنگ شد ،زن که به عنوان ایزد بانو وارد زیگورات های سومری می شد
بعدها همچون فاحشه و کنیز معبد مورد استفاده قرار می گرفت .جامعه ی جنسیت گرا حاصل کمرنگ
شدن ارزش و جایگاه زن در جامعه می باشد .مردساالری ای که ذهنیت جنسیت گرای سنتی علیه زن به
وجود آورده است رسچشمه ی قدرت و ایدولوژی دولت می باشد که این امر باعث شده تاریخ مردانه پیش
برود و پرده بر حضور زنان بپوشاند.
در عرص کنونی بیشرت از هر عرصی استفاده از زنان به صورت یک ابزار استثامر همه جانبه ،رسمشق دولت
و قدرت می باشد .هیچ یک از پدیده های اجتامعی ،به اندازه زن از نظر روحی و جسمی با استعامرگری
مواجه نگشته است .هنگامی که مرد جنسیت گرا حاکمیت اجتامعی اش را بر روی زن برقرار می منایاند
چنان خود را برتر احساس می کند که هر گونه رفتار و روابط او آمیخته با اقتدار است .مرد به خاطر ارضای
حس پیروزی بر زن اقدام به متاس جنسی می کند .متامی حقوقی که طی عرف و قانون ،در برابر زن به مرد
تعلق گرفته است از ویژگی آزار رسانی و تجاوز برخوردار است .پست فطرتی هایی اعم از تجاوز ،جنایت،
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این عوامل یا فاکتورها زن را در چنگال حیاتی بی معنا گرفتار و مچاله می مناید تنها می تواند جامعه ای
بیامر باشد جامعه ی زن بی معنا خود نیز بی معنا خواهد بود .با زنی که فاقد قوه ی حفاظت از خویش
است و به حالت ملک درآورده شده زندگی آزاد منی تواند میرس باشد.
هدف دولت از استثامر زنان ،تسلط بر افکار جامعه می باشد .دولت دارای حافظه تاریخی است و می داند
که هوشیاری زنان ،فروپاشی استبداد و استثامر دولت را در پی دارد  ،بنابراین به هر شکلی که بتواند ،پرده
بر تاریخ راستین زن می پوشاند و یا با تحریف آن حقیقت زن را از جامعه پنهان می دارد .زن با وجود آن
همه تهاجامتی که در طول تاریخ بدان دچار گشته اما بازهم ویژگی الهگی و پیشاهنگی خود را حفظ کرده
است .سده ی کنونی سده ی انقالب زن است و این زنان هستند که رسنوشت جهان را تغییر خواهند داد.
شکافنت گره کورهای اجتامعی در هم شکسنت بی بصیرتی و فقدان دیدی که در مورد زنان وجود دارد فقط
با فروپاشاندن مردساالری امکان پذیر است.
حال آنکه زندگی مشرتکی که با زنان و ازطریق فلسفه ای رسشار از آزادی ،برابری و دموکراسی ساماندهی
و تنظم شود ،توانایی تحقق زیبایی ،نیکی و درستی را در عالی ترین سطوح داراست؛ نوعی از زندگی با زن

در عرص کنونی بیشرت از هر عرصی استفاده از زنان به صورت یک ابزار استثامر
همه جانبه ،رسمشق دولت و قدرت می باشد .هیچ یک از پدیده های اجتامعی،
به اندازه زن از نظر روحی و جسمی با استعامرگری مواجه نگشته است.
کتک کاری و فحاشی که به نام عشق الپوشانی می شود ،و تاهل یا ازدواج که در جامعه به طور یکجانبه
بر زن تحمیل می شود ،متام این موارد ،مردساالری را به صورت چندجانبه برمی سازد و از این طریق نوعی
نهاد بردگی و وابستگی را پایه گذاری می مناید.
بدون درک روابط میان زن و مرد منی توان هیچ مسئله ی اجتامعی را نه به اندازه ی کافی درک منود و نه
تحلیل و چاره یابی کرد .مبارزه ی آزادی خواهانه و برابری طلبانه ای که زن را در مرکز خویش قرار ندهد
نخواهد توانست به حقیقت برسد و برابری و آزادی را برقرار مناید .اولویت دهی به تعریف زن و تعیین
نقش وی در زندگی اجتامعی برای نیل به حیاتی صحیح ،پایه و مبناست .مسئله ی زن ،معضلی است که
منبع متامی مسائل می باشد .بردگی زن سطح بردگی جامعه را تعیین می مناید .مرد با نیروی زورگویانه و
نابودکننده اش با حمله به زن در اصل بر زندگی یورش می برد.
زندگی با زنی که در موقعیت فعلی قرار دارد حیات را به خطر می اندازد که نشانه های بی شامری از
این واقعیت وجود دارد :افزایش جمعیت و تهدید اکولوژی ،خشونت های بی حد و مرز قدرت محور در
درون و بیرون جوامع ،مبدل گردانیدن زن به یک ابزار دهشت انگیز استثامر ،به کژروی و بی راهه کشانده
شدن کامل زندگی همراه با نوعی انحراف جنسی که خود را به صورت بی معنایی تکرار می مناید .زنی
که به تدریج از صحنه ی جامعه زدوده می شود به ابزار تداوم نسل اجباری ،کاالی جنسی و نیروی کاری
با ارزان ترین دستمزد درآورده می شود گویی که معنای دیگری ندارد؛ درست مثل این است که یک نسل
کشی فرهنگی علیه زنان به اجرا درآید .زن به منزله ی عضوی بی دستمزد تنها به واسطه ی حیث جنسی و
نقش خود در تداوم دهی نسل ارزشمند شمرده شده است .زن از نیروی ذاتی ای که بتواند با توسل بدان
از حیث فیزیکی ،اخالقی و معنایی به دفاع از خویش بپردازد محروم گردانده شده است .جامعه ای که با

هدف دولت از استثامر زنان ،تسلط بر افکار جامعه می باشد .دولت دارای
حافظه تاریخی است و می داند که هوشیاری زنان ،فروپاشی استبداد و استثامر
دولت را در پی دارد  ،بنابراین به هر شکلی که بتواند ،پرده بر تاریخ راستین زن
می پوشاند و یا با تحریف آن حقیقت زن را از جامعه پنهان می دارد.
که زیبایی شناسی و درستی مبنای آن باشد .زنان هم از نظر فیزکی هم معنایی وسیع ترین بخش طبیعت
اجتامعی را تشکیل می دهند .تا زمانی که زن در تاریکی و ابهام باقی مباند ،متامی طبیعت و جامعه در
تاریکی باقی خواهد ماند .سطح عمومی آزادی جامعه ،متناسب با سطح آزادی زنان می باشد .آزادی زنان
و برابری آنان با مردان تنها آزادی و برابری اجتامعی را تعیین منی مناید ،بلکه نشان می دهد بدون زنان
ِ
سیاست دموکراتیک امری ناشدنی است و منی توان صلح را توسعه داد و از محیط زیست حفاظت منود.
برای میرس شدن زندگی با زن در سطح رشیک آزاد مواردی که باید ایجاد شوند را این گونه می توان خالصه
وار برشمرد  :قبل از هرچیز به مفهوم زندگی مشرتک اکولوژیکی نیاز وجود دارد که تداوم نسل و تکثیر را
ِ
انسانیت جهانی سازگار است و به هستی سایر جانداران موجود در
مبنا قرار منی دهد ،بلکه با ایده آل
سیاره توجه می مناید .سوسیالیسم حقیقی را فقط بر پایه ی زندگی آزاد با زن می توان برساخت باید با
قدرت هژمونیک مردساالر از حیث ذهنیتی و نهادی مبارزه منود و پیروزی قطعی این مبارزه را از لحاظ
ذهنیت و نهاد در سطح رشیک آزاد رقم زد .زندگی مشرتک آزاد را بدون کسب این موفقیت و پیروزی منی
توان تحقق بخشید .به هیچ وجه نباید زندگی با زن را به صورت مستمر گردانیدن غریزه ی جنسی و تجربه
کردن فراوان آن تفسیر منود .اگر حیات جنسیت گرایانه ی اجتامعی ای که هم گام با متدن و مدرنیته ی
کاپتالیستی به سطحی وحشتناک رسیده است در متامی حوزه های ذهنیتی و نهادی از میان برداشته نشود،
منی توان زندگی مشرتک آزاد را تحقق بخشید .زندگی با زن اگر در چهارچوب پارادایم ها و نهادهایی باشد
که زن را تنها به عنوان یک پدیده ی ملکی و ابژه ای جنسیت گرایانه می بیند ،نه تنها بزرگ ترین بی اخالقی
است بلکه در عین حال کریه ترین و اشتباه آمیزترین شکل زندگی می باشد.
۳۶

متامی کوههای ارزروم مستقر شدیم.گروه ما ٩هوال بودیم و بە طرف منطقەی"یایالدرە"بە حرکت
افتادیم ،ما ٥هوال زن و ٤هوال مرد بودیم ،در میان گروه ما هوال ماهیر و هوال زین هم بودند.
دشمن ناحیهی یایالدره را خیلی قوی گرفته بود ،بە همین دلیل الزم بود که در طرز و شیوە حرکت
کردمنان خیلی احتیاط کردە و دقت کافی را داشته باشیم .همگی می دانستیم و بر این واقف
بودیم کە راهی دور و دراز در انتظار ماست ،بعد از پیمودن راهی طوالنی در گرگ و میش غروب
بە نقطەی موردنظر رسیدیم.
نانی کە ما با خود آوردە بودیم کفایت نکرد .هواالن می خواستند قبل از اینکە هوا تاریک شود،
خمیر درست کنند .همەی وسایل مورد نیاز برای پخنت نان آمادە شد .در این اثنا چند تن از هواالن
برای انجام دادن وظایف خویش مشغول بودند .اندکی بعد از اینکە از پیش ما می روند بە تپەای
می رسند و می بینند کە دشمن در اراضی دوروبر مشغول عملیات است و ما بی خربیم .نخست
ما گفتیم حتام مثل هر بار یگان های مخفی دشمن در منطقە خود را مخفی کردەاند ،اما این بار
فرق می کرد و وضعیت جدا بود .نیرویی کە در اراضی مشغول عملیات بود ،نە یگان های مخفی
بلکە نیروهای ویژە در عملیات علیە ما بودند .دشمن دربارەی ما استخبارات گرفتە بود ،بە همین
دلیل عملیاتی گسرتدە را رشوع کردە بود .ما هم تصمیم گرفتیم کە از آنجا دور شویم و فورا بە
صورت٣گروه از آنجا دور شدیم.

نان اوپراسیون

.......................................زالل اورفا

من همیشه می خواستم بدانم که این زمستان نامی و مشهور ارزروم چه وقت به پایان خواهد
رسید؟ در آن وقت طبق تقویم و فصلهای سال ،فصل بهار رشوع شدە بود .اما حیف که اگر آدم
در کوههای کردستان باشد ،حتی اگر آدم در کوههای رسد ارزروم باشد ،وضعیت کمی فرق میکنه.
این کوه های با هیبت خود فصل خویش را تعیین می کنند .اما حاال بیا و نگاه کن که ما گریال
هستیم و با وجود این دشمن هم داریم .به همین دلیل و علیرغم رسما و یخبندان کوههای ارزروم
دیگر ناچاریم بە حرکت بیافتیم-یعنی از کمپ زمستانە خارج شدە و ایام فعال گریالیی را رشوع
کنیم .-چون ما زمستانی طوالنی را در انتظار این روزها بودیم .متام امید و آرزوهای ما در قید و
بند بهاری نو بود.
به این منوال ما متام آماده کاریهای خود را طبق رشایط و موقعیت طبیعت ارزروم متام کردە و از
کمپ خارج شدیم .بعد از خروج؛ تقسیامت هر گروه از هواالن به جایی جدا تعیین شد .یعنی ما در

مسافت زیادی با نقطەی را طی کردیم .برای اینکە ردپایی از ما بجا مناند ،مسیر خود را بە سوی
رود عوض کردیم و یواش یواش ادامە دادیم .در حین پیادەروی مناظر خیلی خندەداری اتفاق افتاد،
اما متاسفانە ما امکان خندیدن نداشتیم .ما توی آب بودیم و می بایست رسیعرت حرکت می کردیم.
وقت می گذشت و هنوز بە جای امنی نرسیدە بودیم .بە همین دلیل ما ناچار بودیم موقتا در جایی
ماندە و منتظر ساعات صبح باشیم .باالخره صبح فرا رسید ،دو تا از هواالن که برای کنرتل کردن
اراضی رفته بودند رسیع خودشان را بە ما رساندند ،وقتی که گفتند دشمن نزدیک ما شده؛ هر چه
وسایل داشتیم بر پشت خود حمل کردیم و به راه افتادیم .خمیری را که هواالن درست کرده بودند
را هم با خود آوردە بودیم .دوبارە خمیر را در کیسە گذاشتیم و بر پشت نهادیم ،چون به غیر از آن
آرد دیگری نداشتیم .همچنین باید به یاد داشته باشیم که برای رسیدن این آرد به دست ما چقدر
زحمت کشیدە و بدل دادە میشود ،ما هرگز منی توانستیم خمیر را گذاشتە و برویم .هوال هایی که
قرار بود نان درست کنند ،خمیر را برداشتند .اما چون خمیر زیادی ترش شده بود ،خیلی باد کردە
بود .آوانتاژ این بود که هم هوا زیاد گرم نبود هم هواالن مایه را خیلی کم ریخته بودند.
چون بار سنگینی بر پشت هواالن بود خود را بە جای امنی رساندیم تا اندکی از خستگی این راه
طوالنی را از تن در کنیم .بعد از اسرتاحت ما به طرف جایگاه اصلی خود بە راه افتادیم .همین که
به جای مورد نظر رسیدیم یک نفر را به عنوان نگهبان مشخص کردیم .اگر رشایط عادی می بود،
هواالن به شیوهای مساعد نان را درست می کردند ،اما حیف به دلیل عملیاتی که دشمن رشوع
کرده بود هواالن فرصت نان پخنت را پیدا نکردند ،چون خیلی خستە بودیم گوشەی مناسب و امنی
۳۸

۳۹

را برای اسرتاحت در نظر گرفتیم .بعد از چند ساعت هوال روژن آمد و برای نگهبانی مرا صدا زد،
وقتی که به جای نوبت رفتم ،دوربین را گرفتم همه جا را کنرتل کردم ،ناگهان صدایی را شنیدم ،فورا
جهت دوربین را به طرف جایی که صدا میآمد چرخاندم ،دیدم که چند چیزی می درخشند ،وقتی
که خوب نگاه کردم دیدم چیزهایی می درخشند جلیقههای پوالدی رسبازان دشمن بودند .جایی
که من نشستە بودم ،کمی در دید دشمن بود .به همین علت به صورت سینه خیز و آهستهآهسته
خود را به هواالن رساندم .دقیقا در هامن لحظه هم بعضی از هواالن برای اینکه نان بپزند رفته
بودند تا چوب جمع کنند.

وقتی که به طرف هواالن رفتم ،هوال ماهیر منو دید و بهم گفت" :هوال زالل چی شده؟ چرا جای
نگهبانی را خالی گذاشتی"؟...منم بهش گفتم" :دشمن خیلی نزدیک شده ،آمدم تا به هواالن اطالع
بدم" .هوال ماهیر اول باور نکرد و فکر کرد که من دارم شوخی می کنم ،به خاطر همین هوال
فرات را فرستاد تا مطمنئ شود .هوال فرات هم مانند من سینه خیز و آهستهآهسته از جای نوبت
برگشت و گفت " :هوال زالل راست می گوید ،ما االن در وسط دشمن قرار گرفتهایم وتحت هیچ
رشایطی منیتوانیم حرکت بکنیم".

تا آن موقع هنوز خمیر رو پشت ما بود ،نه جای مساعدی هست که بتوانیم نان درست کنیم و
نه می توانستیم خمیر را جا بگذاریم .عاقبت ما بار دیگر از رود رد شدیم و از طرفی دیگر رفتیم.
جایی را که ما قرار بود برویم محال بود کە بە فکر دشمن برسد ،بیشرت برای اینکە در آنجا فرصت
نان درست کردن داشتیم ،همگی خوشحال بودیم.
آخر رس ما فاصلەی زیادی از دشمن گرفتە بودیم و نیروهای دشمن هم که ردپایی از ما پیدا نکرده
بودند؛ یواشیواش عقب نشینی کردند ...ما هم برای اینکه بتوانیم از این خمیری که بر پشت ما بود،
خالص شویم؛ در یک جای مساعد آتشی بدون دود روشن کردیم و با هم رشوع به نان پخنت کردیم.
 ۴۰نان ازخمیری که چند روز بر پشت ما بود ،درست شد .این طور بود کە نان اپراسیون یا نان
عملیات را پختیم و از بوی خمیر ورمیدە و ترشیدە خالص شدیم...

واقعا اگر حرکت میکردیم دشمن ما را میدید ،نزدیک ده دقیقهای به همین شکل ماندیم .بعد
تصمیم گرفتیم که خود را در میان درختان و برگها پنهان کنیم .جایی که ما قرار داشتیم خیلی تنگ
بود ،کوچکرتین حرکت هم می توانست جای ما را فاش کند.
نیم ساعتی سپری شد یک دفعه متوجە شدیم کە پنجاه تا از رسبازان ترک از مقابل ما رد شدند
کە سە تن از آن ها فرماندە بودند ،در میان آن ها یکی از فرماندهان خسته به نظر میرسید ،برای
همین نزدیک تختەسنگ بزرگی درست در مقابل ما مدتی نشست ،دوروبر خود را نگاه کرد .بعد
بلند شد و به دنبال رسبازها به راه افتاد ،جایی که نشسته بود دقیقا روبروی ما بود ،ممکن نبود که
ما را نبیند.هنوز شوق و هیجان این موقعیت در وجود خود حس میکردیم ،که رسبازها بار دیگر
برگشتند .هامن فرماندهای که روبروی ما نشست و اسرتاحت کرد ،این بار هم دقیقا بر روی هامن
تختەسنگ نشست .من به هوال ماهیر وهوال زین گفتم" :ولال این مرد ما را میبیند" ،هوال زین هم
گفت" :اگه ما رو میبینه چرا کاری منی کنه؟"
هنوز داشتیم وضعیت را تعقیب می کردیم و میخواستیم مطمنئ شویم که آن فرمانده در آنجا
چکار می کند؟ دیدیم که رسبازی آمد و بهش گفت" :ما خسته شدیم و میخواهیم اسرتاحت بکنیم
" فرمانده بهش گفت ":خود را جمع و جور کنید باید از اینجا بریم ،اینجا چیزی نیست" .این طور
بود کە رسبازها را از آنجا دور کرد .در برابر این وضعیت متامی هواالن متحیر شده بودند و کنجکاو
بودند کە آن فرمانده چرا کاری نکرد؟
بدون این کە کاری بکند به طرف رسبازها رفت .به همین شکل ما آن روز را در میان دشمن ماندیم،
تا اینکە یکی از هواالن گفت ":ما باید کمی پایین تر برویم ،مگر در این صورت بتوانیم خود را از
نیروهای عملیاتی دشمن دور بکنیم.
۴۰

اختصاص داده است .حقیقت این روز که توانسته مهر خود را بر تاریخ بزند ،فرصتی بود که زن توانست
.علیه متام ناحقی هایی که در حق او روا داشته می شود بسرتی برای قیام و مقاومت هایش ایجاد کند
ِ
سوسیالیست آمریکا ،آملان و
این روز در ابتدا بهعنوانِ یک رویدا ِد سیاسیِ سوسیالیستی در میانِ احزاب
اروپای رشقی آغاز شد ،اما پسینترها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد .روز بیناملللی زنان در
برخی از مناطق ،رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و آمیزهای از روز مادر و روز ولنتاین شده
است .با این حال در مناطقی دیگر ،اصل سیاسی و زمین ٔه حقوق اجرا میشود و آگاهیِ سیاسی و اجتامعیِ
امیدوارکنندهای از مبارز ِ
ات زنان در رسارس جهان به ارمغان میآورد .سازمان ملل هم از سال  ۱۹۷۷این روز
.را بهعنوانِ «روز حقوق زنان و صلح بیناملللی» بهرسمیت میشناسد
اولین مراسم ،در سال  ۱۹۰۹به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی برگزار شد .این مراسم حاصل
آمیختگی فرهنگ چندین کشور و در درج ٔه اول کشورهای اروپایی به ویژه بلوک رشق بود .این روز در
سال  ۱۹۱۷در اتحاد جامهیر شوروی یک مناسبت ملی اعالم شد و به دیگر کشورهای همسایه نیز رسایت
یافت .در حال حارض در بسیاری از کشورهای رشقی این روز جشن گرفته میشود
اولین مراسم روز زن در تاریخ  ۲۸فوریه سال  ۱۹۰۹در نیویورک برگزار شد .این مراسم توسط حزب
سوسیالیست آمریکا ،برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در سال ۱۹۰۸
سازمان یافت.در ماه اوت  ،۱۹۱۰کنفرانس جهانی زنان قبل از جلسه عمومی سوسیالیستهای بینامللل
دوم در کپنهاگ دامنارک برگزار شد .با الهام از سوسیالیستهای آمریکایی ،لوییس زیتس سوسیالیست آملانی
پیشنهاد تأسیس ساالنه روز بیناملللی زن را داد و کالرا زتکین سوسیالیست پیرشو که بعدها یک رهرب
کمونیست شد از او حامیت کرد ،البته در آن کنفرانس روز خاصی مشخص نشد .منایندگان که مجموعهای
از  ۱۰۰زن از  ۱۷کشور بودند ،با این ایده برای ترویج حقوق برابر ،شامل حق رای برای زنان ،موافقت
کردند .سال بعد در  ۱۹مارس  ۱۹۱۱روز بیناملللی زن برای میلیونها نفر در اتریش ،دامنارک ،آملان و
سوییس برای اولین بار شناخته شده بود .فقط در امپراطوری اتریش-مجارستان ۳۰۰ ،تظاهرات برگزار شد..

مختصری از تاریخ  8مارس

حقیقت این روز که توانسته مهر خود را بر تاریخ بزند ،فرصتی بود که زن
توانست علیه متام ناحقی هایی که در حق او روا داشته می شود بسرتی برای
.قیام و مقاومت هایش ایجاد کند

روز بین امللی زنان که در گذشته روز بین امللی کارگر نامیده می شد ،بزرگداشتی است که هر ساله در
روز  8مارس برگزار می شود .این روز ،روز بزرگداشت برپایی جشن هایی برای زنان در رسارس جهان است.
بسته به مناطق مختلف ،مترکز جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان ،قدردانی ،عشق به زن و برگزاری
جشنی برای دستاوردهای اقتصادی ،سیاسی و اجتامعی زنان است .روز  8مارس ،روز آگاهی مدنی دخرتان
و زنان ،روز ضد تبعیض جنسیتی است .شاید در بیشرت کشورهای دنیا این روز را جشن می گیرند اما این روز
در ذات خود روز مقاومت زنان می باشد؛ روز مقاومت زنان و رشوعی برای پایان دادن تفکرات واپسگرای
مردساالر .مبارزه ای است بزرگ در سطح جهانی بر علیه نظام برده دار رسمایه دار .روزی است که زنان
در تاریخی که متاما رنگی مردانه به خود گرفته است و پرده بر حضور زنان پوشیده اند ،روزی را به خود

در وین ،زنها در رینگاشرتاسه رژه میرفتند و برنهایی به افتخار شهدای کمون پاریس حمل میکردند .زنان
خواستار حق رای و مناصب عمومی بودند .آنها همچنین نسبت به تبعیض جنسیتی در استخدام اعرتاض
داشتند .همچنین تا سال  ،۱۹۱۴اعتصاباتی به رهربی زنان ،راهپیامییها و تظاهرات دیگری وجود داشت
که هیچکدام از آنها در  ۸مارس اتفاق نیفتاد .در  ۱۹۱۴روز جهانی زنان در  ۸مارس برگزار شد ،احتامالً به
این دلیل که آن روز یکشنبه بود و در حال حارض این روز در همه کشورها در  ۸مارس برگزار میشود .در
سال  ۱۹۱۴برگزاری روز زن در آملان به حق رای زنان اختصاص داده شد که البته زنان آملانی تا سال ۱۹۱۸
.این حق را به دست نیاوردند
۴۲

۴۳

در  ۱۹۱۷تظاهراتی تحت عنوان روز بیناملللی زن در سنت پرتزبورگ در آخرین پنجشنب ٔه فوریه (مصادف
با  ۸مارس در گاهشامری میالدی) برپا شد که رسآغاز انقالب فوریه بود .در این روز ،زنان در سنت پرتزبورگ
برای «نان و صلح» در اعتصابات رشکت کردند و خواستار پایان دادن به جنگ جهانی اول ،کمبود مواد
غذایی روسیه و حکومت استبدادی مطلقه شدند .لئون تروتسکی مینویسد ۲۳« :فوریه ( ۸مارس) روز
بیناملللی زن بود و جلسات و اقدامات پیش بینی شده بود ولی ما تصور منیکردیم که این روز زن ،انقالب
به پا میکند .اقدامات انقالبی پیش بینی میشدند اما زمان آنها مشخص نبود .برخالف دستورها ،کارگران
نساجی در چندین کارخانه کارشان را رها کرده و منایندگانشان را برای حامیت از تظاهرات فرستادند… که
.منجر به اعتصاب تودهها شد… همه به خیابانها ریختند
پس از انقالب اکترب انقالبی بلشویک الکساندرا کولونتای و والدمیر لنین ،این روز را در اتحاد جامهیر
شوروی مناسبتی رسمی اعالم کردند .اما تا  ۱۹۶۵یک روز غیر تعطیل بود .در  ۸می  ۱۹۶۵شورای عالی
ریاست اتحاد جامهیر شوروی روز بیناملللی زنان را یک روز تعطیل در اتحاد جامهیر شوروی اعالم کرد.
«برای یادبود مقاومت و ایستادگی زنان شوروی در ساختار کمونیست ،در دفاع از رسزمین مادری در جنگ
بزرگ وطن ،در قهرمانی و از خودگذشتگی در جلو و عقب (جبههها) و همچنین نشان دادن مشارکت
.عظیم زنان برای تقویت دوستی در بین مردم و تالش برای صلح ،روز زن باید مانند دیگر وقایع برپا شود
پس از رسمی شدن این روز در روسیه ،بعد از انقالب شوروی در  ۱۹۱۷این مراسم عمدتاً در کشورهای

در طول جنگ جهانی دوم بعضی از کشورهای غربی ،بر این روز به عنوان
.مشارکت زنان در جنگ و شکست فاشیسم تأکید کردند
کمونیستی و سوسیالیستی برگزار شده است .در چین از سال  ۱۹۲۲و در اسپانیا از سال  ۱۹۳۶توسط
کمونیستها برگزار شد .پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکترب  ،۱۹۴۹در تاریخ  ۲۳دسامرب ،شورای
دولتی اعالم کرد که روز  ۸مارس مناسبتی رسمی است و به زنان در چین نصف روز مرخصی داده خواهد
.شد
در غرب ،روز بیناملللی زنان اولین بار بعد از سال  ۱۹۷۷مشاهده شد که در این تاریخ مجمع عمومی
سازمان ملل دول عضو را دعوت کرد تا روز  ۸مارس را به عنوان روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و
صلح جهانی بنامند؛ ولی زنان اروپای رشقی که در آمریکای شاملی ساکن بودند ،روز جهانی زن را دههها
پیش از این برگزار میکردند .در طول جنگ جهانی دوم بعضی از کشورهای غربی ،بر این روز به عنوان
.مشارکت زنان در جنگ و شکست فاشیسم تأکید کردند
.در ادامه ،تظاهرات زنان در روز  ۸مارس (برابر با  ۱۷اسفند) سال ۱۳۵۷

کچی زاگروس ،ژیان ئه حره ز
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جاری یەکەم کە هەڤاڵ ژیانم بینی ،هاتبوو بۆ چووینی دووبارەی بۆ شاهۆ لووتکەی ژوورینی ترپەەی دڵی
زاگرۆس ،لە هەڤااڵنی خاتر بخوازێ .تازە خۆلی پەروەردەی فەرمانداری شەهید بێریتانی دوای چەند ساڵ
خەبات و تێکۆشان لە ڕۆژهەاڵتدا کۆتایی پێ هێنابوو .هەڤاڵێکی جوان و جەوان بوو .تەمەنی ئەو دەم
 ٠١٠٢نزیکی  ٦٢ -٥٢ساڵ بوو .شێوەی ژنێکی کوردی ئەسمەر ،چاوی ڕەش و پڕ لە بریقەی گەشی ژیان
بوو .دیار بوو تازە قژی خەنە کردبوو ،بە لە ئامێز گرتنی بۆنێکی نەرمی خەنەم هەست پێ کرد .پەلکەیکی
درێژی هەبوو .کاتێ زانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتم و زاراوەم سۆرانیە وەها خۆشحاڵ بوو کە دەتگوت دارە و
یەکەمین چرۆی بەهاری لە سەر نیشتوە .دەستی کرد بە سۆرانی قسە کردن .ئێستاش پێم سەیرە چۆن
ئەوەندە زوو بێ هیچ ئەستەمێک ،ئاوا پێوەندی درووست دەکرد و دەکەوتە دونیای دەروونی مرۆڤەوە.
باسی لە ڕۆژهەاڵت کرد ،لە هەوارەکانی خەڵکی هەورام و قەڵخانی لە سەر سینگی شاهۆدا ،لە کانی ،بەرد
و الوانی دڵداری کامیاران و ژنانی کرماشان باسی بۆم کرد .دەیگووت خۆزگە ڕێبەر ئاپۆ لە گرتووخانە نەبای
و بیدیتبا کە چۆن ژنانی جەوان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ ئازادی خۆیان ،پۆل ،پۆل ڕێگای تێکۆشانی
ئاپۆیان گرتوە بەر.
۴۴

۴۵

سادە و بە عەشقێکی گەورەوە ،ئەو شتانەی وا تا ئێستا لە هیچ کتێب و دەفتەرێکدا بۆ ئەو بابەتانە پێناسە
نەکرابوون ،هێنایانیە سەر زمان .دیار بوو حەقی ناوی خۆی لە هەر کوێ خەباتی کردبوو ،دابوویی .لێکۆڵینەوە
و لێگەڕینی بۆ ناسینی مێژوو و کولتوری گەالن بە تایبەت گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا منوونە بوو .ئەمە لە
کەسایەتی ئەودا بوو بە لێ هاتوویەک بۆ ناسینی دەروونیاتی خەڵکی ئەم بەشە لە کوردستان و کردبووی
بە خاوەن هێزێکی رشۆڤە و هەڵسەنگاندنی پڕالیەنەی سیاسەتەکانی لە ناو بردنی ڕژیمی داگیرکەری
ئێران ،لە سەر هەموو هەرێمەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان .شۆڕشگێرێکی ئاپۆچی کە لە ناخەوە هەست
بە ڕاستیەکانی گەلی چەوساوە دەکات قسەکانی؛ باسی ڕێگای نوێن بە گوێ کۆرپەکاندا ،هەر هەنگاوێکی
هیوا بەخشی الوانە و هەر وشەیێکی زایینەری بڕوایە بۆ سبەینیە ڕۆژەکانی الپەڕە چاوەڕوانەکانی نووسینی
مێژووی ئازادی و یەکسانی .هەر منداڵ ،ژن یان جەوانێک کە هەڤاڵ ژیانی دیبوو و گوت و بێژی لە گەڵ
کردبوو ،یان بە ڕامانی ڕێبەر ئاپۆ پەروەردەیانی کردبوو ،قەد ئەوی لە بیر ناڕوا و سوورە لە سەر هێڵی
ئاپۆئیسم .تێکۆشان و هەڵسو کەوتی ئەو ،سنورەکانی دینت و ناسینی لە زیهنی ئەو کەسانەی وا دەیان ناسی،
تێک دەبرد .هەڤال ژیان بۆ نواندنی ڕۆح و گیانی هەڤااڵنێک وەکو هەڤاڵ شیرین عەلەم هوولی و گەلێک
لەو هەڤااڵنەی وا لە شوێنەوارە جیاوازەکانی چیای شاهۆ لە گەڵیان خەبات و هاوڕێتی کردبوو ،وەکوو
ئاوێنەیێکی زەالڵ بوو .کاتێ لە گەڵ هەڤاڵ ژیان ببای هەستێک وەکوو بەهێز بوون ،هێوری و متامنەت
لە ناخی خۆتدا هەست پێ دەکرد .ئەو خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان گوندێکی بە ناوی ئەحرەز (گۆندێکی
ناوچەی شێرئاوای سەر بە عەفرین) بوو .لە تەمەنێکی زۆر جەوان دەور و بەری  ٥١ساڵەییخۆیدا بەشداری
بزووتنەوەی ئاپۆیی ببوو.
 ٢١٠٢بۆ جاری دووەم دەمدیت ،یەکێ لە فەرماندەکانی ئەیالەتی مەریوان بوو .وەکوو یەکەمین دیتنم،
هێشتا گەش و روناک بوو ،دەست و مشتاقەکەی دڵنیاییەکی نیانی دەدا بە مرۆڤ .هەڤاڵ ژیان بڕوای
ئەوە بوو کە بێ ڕەنج ژیانی شۆڕشگێڕی و هەڤاڵەتی ،هێوری ناداتە مرۆڤ بە بیر و بۆچوونێکی وەهاوە
لە هەموو کارێکدا بە ورەوە لە الی هاوڕیانی بوو .فەرماندارێک بوو کە ئاگای لە تەواوی چۆنیەتی ژیانی
شەڕڤانەکانی بوو و بە دڵسۆزیەوە بیری لە ڕێکخسنت کردن و بەڕێوەبردنی هەڤااڵنی دەکرد و دەیگوت
هەر یەک لە ئێمە سەرمایەی ڕزگاری کۆمەڵگای خۆمانین و دەبێ نرخی یەک بزانین .بە دڵنزمی و دڵگەشی
خۆیەوە ،ویستی خەبات و هاوڕێتی لە هەڤااڵنیدا زیاتر دەکردەوە .خاوەن کەسایەتیەک بە لێهاتوویەکی
زۆر الیەنە و فرەڕەنگیەک بوو .جاری وا بە دەنگی پێکەنینی خۆی ،دەتگووت پەپولەیە و شەقەی باڵی،
ئاگری ژیانی هەڤااڵنی گەشرت دەکاتەوە .جاری واش ماندوو نەناسانە بۆ تێکربدنی الیەنە دواکەوتوهکانی
کەسایەتی هەڤااڵنی تێدەکۆشیا و هەوڵی لە گەڵ ئەدان .بۆ ئەوەی هەڤاڵێکی لە ژیان بە شێوە و ڕامانی
ئاپۆیی تێ بگات و ئەستەمەکانی لە پێش ئەم ژیانە بناسێت و بۆ تێک بردنیان ببێتە خاوەن بۆچون و هێز،
شەو و ڕۆژی نەدەناسی .هەڤاڵ ژیان بۆ گەیاندنی ڕامانی ڕێبەر ئاپۆ و بۆ ئەوەی پێوەندی واتای ئازادی
ڕێبەر ئاپۆ لە گەڵ ،گەل و ژنانی ڕۆژهەاڵت بکات بە وزە بۆ ڕاپەڕینێکی نوێ لە دەروونی سەرکوت کراوی
ئەوان ،بە ئەوینەوە گیانی خۆی بە ئیرادەیەکی پۆاڵیینەوە هۆناندبووە.
هەڤاڵ ژیان وەک ملیتانێکی ئاپۆئی ،دوای گەڕانەوەی لە ڕۆژهەاڵت کە هاوکات بوو لە گەڵ بەرزبونەوەی
ئاستی شۆڕشی ڕۆژئاوا ،بێ ئەوەی کە ماندوویەتی بناسێ ،لە بەر پێویستی شۆڕش بە پێشەنگی تێگەیشتوو
و چاالک ڕێ ڕۆژئاوای ئەم واڵتیە گرتە بەر .جارێکی تر گەڕانەوە بۆ شوێنی لە دایک بوون بۆ شۆڕشگێڕێک
کە ئێدی سنوورە دەستکردەکانی دەسەاڵت و داگیرکەری لە زیهنی خۆیدا تێک بردوە و خەمی مرۆڤ و
ژیانی ئازادی هەیە ،بەنرخرتین واتای هەبوونە .ئەو هەڤاڵە توانی بە ئازایی و ژیرانە لە خەباتی پاراسنت
و داڕێشتنی سیستەمی خۆسەری ڕۆژئاوا ڕۆڵێکی کاریگەر بگێڕێت .بەاڵم شۆڕشی کوردستان ،جارێکی تر

یەک لە جەوانەکانی لە ساڵی ٥١٠٢دا کرد بە نەخشێک لە الپەڕەی کتێبی ڕۆژانی خۆبوون و سەربەستی
خۆی .فەرماندە ژیان لە یەکێک لەو ڕۆژانەی وا لە سەر ئەرکی شۆڕشگێڕانەی بوو ،لە قەزایێکی ئۆتۆمۆبیلدا
گیانی خۆی بەختی ئامانجی ژیانی ئازاد و هاوبەش کرد .بۆ ئێمە وەکوو هاوڕیانی ئەو ژنە شۆڕشگێڕە،
شێوەی هەڤاڵەتی ،خۆشەویستی ژیانی شۆڕشگێڕانە ،ڕەنج و بڕوای بە " سەرکەوتنی ئازادی " کە هەڵوێستی
ڕێبەر ئاپۆیە لە بەرانبەر سەپاندنی ڕادەستی و سەردانەواندن ،لە ئەمڕۆ تا دوا هەناسەمان لە پێناویدا تێ
دەکۆشین.

۴۶

سوزی چاوانی جیهان
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جاری وا ،کاتێ لە بەرانبەر کێوێکی بەرز ڕادەوەستم و چاو لە ئاسۆ دەکەم ،هەست دەکەم هیچ شتێک
هێزی لەو ئاستەدا نیە کە پێشی لە یەک بوونم لە گەڵ چیا و خاکی ئەم نیشتامنە بگرێ و لە ناو خەیاڵەکانم
دا ،باسک دەردێنم .دوو باسکی کەسکی کەسک ،لە ڕەنگی واڵتەکەم و وردە وردە بەرز دەمبەوە .سەرەتای
ئەم فڕینەم ،فڕینێکی نزمە و دەڕۆم ،دەڕۆم تا دەگەمە ئەو کێوە بەرانبەرمە و هەڵدەستمەوە ،بەسینگی
کێوەکەدا ئەوەندە نزیک دەفڕم کە جار و بار بەردی ئەو کێوە لە سینگم دەخشێن .بای باسکەکانم چ
بوونەوەری ئەو کێوەیە لە خەو ڕایاندەچڵەکێنێ .خۆم بە کێودا هەڵدەکێشم و ئەڕۆم تا لووتکە ،لەوێ چاو
لە کێو دەکەم ،ئەڵەی دوو ئەویندارین و دوای هەزاران ساڵ گەیشتووینە یەک و شۆخ و دڵ خۆش پێکەوە،
دوور لە خەمی دوونیا ،سەمای ڕەنگ و نوور دەنەخشێنین لە سەر ئاسامنی نیشتامندا .لە ژووری ژوور
کاتێ کێو چاوی هەڵهێنا و چاوی لێم کرد ،ئاگر دەگرم و دەبم بە خۆڵێکی زێڕین و هەڵدەوەرم .هەڵوەرینی
ئەویندارێک بە سەر ئەوینەکەی دا قەد نابێ بە وشە و نە دەنوورسێت و نە دەگووترێتەوە ،تەنیا وێنەیکە
کە نابیندرێت ،چرکەیەکە لە زەمانێک کە دەبێ تیایدا و لە بۆی بژی تا هەستی پێ بکەیت و لێ تێبگەیی.
پیرەمێردێک یان پیرەژنێک و منداڵێک لەم واڵتە ،هەموویان بۆ من هەر ئەو کێوەن و کاتێ دەستیان و
چاویان ماچ دەکەم خۆزگە لە خۆدای خۆم دەخوازم کە لەو چرکەیەدا چ وزەم هەیە بڕژێتە ناو داماریان و
من مبرم و ئەو بگەشێنەوە .من نەمێنم و ئەو ئاسوودە بن.

من ژنە گەریالی کوردستانیم کە ئەگەرچی لە واڵتێکی بن دەستدا چاوم بە دوونیا هەڵهێنابێ ،ئازادی جیهان
لە ناو بریسکەی چاوی پڕ لە بڕیاری تێکۆشامندا بۆ هەمیشەی بێ مردن چرکەی هیوا دەخۆلقێنێت .من
جیهانم ،جوانرتین و جەوانرتین ژنی دونیا .من ئەو ژنەم کە بۆ پاراستنی بەرزی واتای ژیان ،گۆڵی ڕواو لە
سەر بەرد بە بەردی ئەم واڵتە بە ئارەقەی نێوچاوانی خەبات و تێکۆشانم تێر ئاو دەکەم .من رشیخەی
دەنگی " مبرێ خەیانەت " ی بێریتان لە خاکۆرکەوە ،بۆ مەریوان دەگوێزمەوە .دوای یەکەمین بەری گۆڵ
و باخچە ،دوای یەکەمین زاینی غهزاڵەکانی سەر لووتکەی شاهۆ ،دوای بارینی هەر دلۆپە بارانێکی بەهار،
شانازی جانتاکەی عەگید بۆ داڕێشتنی نیشتامنێک بۆ ژیانی گشت مرۆڤێک ،دەکەم بە گۆرانی .گۆرانیەک لە
هەڵبەستەکانی بۆتان و بە ئاهەنگی قاسپەی بەربەیانی کەوی کۆسااڵن.
دەستی درێژی کەدخواری دەشکێنم ،بە دەستی خۆم ناو و چارەنووسی خۆم دەنووسمەوە .خۆم دەبم بە
خۆری خۆم و سێبەری خۆم .ورەم ،بەرزی هزر و ئیرادەم ،چاوی چاو چنۆکی تاریک بینی دەڕژێنێ .ئێدی
حیچ ئەرتەش و هێزێک ناتوانێت من بە تااڵن بەرێ ،مبکات بە غهنیمهت و لە بازاڕەکاندا مبفرۆشێت .پێش
هەاڵتنی خۆر و پێش لە خۆنواندنی شانازی یەکەمین تیرەژ ،شیرین لە " ئێڤیندا " کەلەبچەی دەستمی پساند
و فەرزاد سوێندی سەرکەفتنی منی بە سۆزی دەنگی "ئەی ڕەقیب" کرد بە ترپە و لێدانی دڵم.
سووری بڕیاری مزگین بۆ تێکربدنی سنوور ،لە دەنگمدا دەکەم بە الیە الیە بۆ گوێ هەموو کۆرپەکانی لە
دایک بوویی بناری کۆسااڵن .وریشەی چاوی ژنانی سەر لوتکەکان دەکەم بە تاجی خوەداوەندی بۆ هەموو
دایکانی واڵتی نان و گەنم ،ئەو ژنانە کە ئێستا برسی و چاو لە دەست کراون .هیوای دواین چرکەی زیالن
پێش تەقینی ڕۆناکی دڵی ،بە سەر تارمائی داگیرکەر ،کە هەموو ڕۆژێک لە خوێنمدا ئیامن بە سەرکەفنت
دەزێت دەڕژێنمە بێخی هەموو دارە بەڕویەکی چاوەڕێ بااڵکردن و نەسوتان .ئەم خاکە هەناسەی پڕ لە
سەر شۆڕی ئەوەی وا لە بەرانبەر نرخی ڕومەتی ،لە گەڵ مندا بە شەڕ هات ،ناحەوێنێت.
خوێنم لە ناخی ئەم خاکە ،پێش لە دایک بونی من ،هەزاران جار داری ژیانی سەربەرزی ئاو داوە .دوژمنی
من هێشتا بە ڕەمزی پیرۆزی منی نەزانیوە .من ئەو ڕۆژەی وا شەهید کرام ،لە دایک بووم .چرکەی ژیانەوەی
من؛ چرکەی هەڵهاتنی دوایین هەناسەیە ،لە هەوای هەمیشەی پڕ لە هیوا و سەرکەفنت ،ئەگەرچی سەدان
جار لە ناو سینگێکی هەڵدڕاودا هەڵ هاتبێت.
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de hewce nake mirov behs bike ka çawa mêzê li jinên Elewî dikin. Heta roja
me ya îro jî helbestvan û hozanên Elewî bi şîara “Ya Allah!” hatine şewitandin.
Ya herî dawî di sala 1993’an li Sêwas’ê Otela Madimak’ê hatibû jiyandi û
37 helbestvan, nivîskar, hozan û semahvan hatibûn şewitandin. Hed û hesabên
qetlîamên li serê Elewiyan hatî nîn in.
Di Jin De Parastina Cewherî
Eger em rewşa ku jin tê de careke din vegerin ya rastî ji bo Elewiyên Kurd ji
saziyên heyî yên civakî nehatiye dûrxistin. Lê belê di destê mirovên Elewî de
saziyên civakî zêde nemane. Ji aboriyê heta diplomasiyê ji perwerdê heta ewlekariyê; saziyên bingehîn hemû ketine destê dewlet û desthilatdariyê. Jixwe
bi pêşketinên şaristaniyê ve jin ji van saziyan hatine dûrxistin û bi malê hatiye
sînordarkirin. Jin ne kirdeyek civakî ye, tenê jina malê û ya zilam e.
Di nava Elewiyên Kurd de taybet jî di nava jinan de tişta ku dihêle jin pêşketî
bibe zanista parastina cewherî ye. Jixwe mirovên Elewî taybet jî jinên Elewî
her tim di bin êrîşan de ne. Civak di zanista vêya de ye. Wê demê bihêzbûna
jin, tûanaya xweparastina jin ji ya zilam girîngtir e. Piranî di gundên çiyan de
jinên Elewî dizane çek bişixulîne. Di nava zarokan de ji bo keçikan ev derfet
zêdetir tê dayîn. Vêya di heman demê de berdewamiya hişên civakê ye. Şaristanî dixwaze jin û xwezayê ji hev dûr bike. Ango jinê ji cewherê xwe dûr bixe.
Zanista ekolojîk zanista parastina cewherî ye.

احساسات زنان گریالی جوان
 تعریفی سمبلیک و ادبی، انقالب محبت است؛ این نیز عبارتی علمیست،•انقالب زنان
.نیست
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.یک زن آپویی به اوج شکوه و عظمت خود می رسند
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 یک زن آپویی انسانیت را برای خود اساس: خواهم گفت،میشوند؟ پرسیده شود
 هر چیزی را. آشتی آزادی برابری و دموکراسی را برای خود اساس میگیرد.میگیرد
 زندگی برای آزادی مردن برای آزادی.برای آزادی میخواهد
 پیگری،•من خود به عنوان یک زن کرد آپویی با شناخت رهرب آپو تولدی دیگر یافتم
جنبش آزادی خواهانهای که با اتکا به واقعیتهای تاریخی و تحلیالت قوی به
مسئلهی زن میپردازد قطعا برای زنی که به عنوان جنس دوم به او نگریسته می شود
.امیدی بزرگ خواهد بود
•رهرب آپو نیاز به آزادی زن را با ایدولوژی رهایی زن پاسخ داد و اصول آن یعنی میهن
 مبارزهی اخالق و زیبایی شناسی، سازماندهی منودن، ارادهی آزاد، فکر آزاد،دوستی
.را بنیاد نهاد
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vêya jiyana xwe didomînin, em deyndarê refleksên xwe yên parastina cewherî
ne. Bêgûman em ji aliyekê jî paşketina xwe ya civakî jî nikarin pişt guh bikin.
Lê belê hişê me yê civakî nehatiye rûxandin û hîna jî di nava berxwedanekê de
ye. Vêya jî ji bo me nirxeke dîrokî ye.
Elewî, ji bo ku taybetmendiyên xwe yên civakî biparêzin, hewl dane ocaxên
xwe (di nava civaka Elewiyan de ji cihên mezinên wan re dibêjin ocax) biparêzin. Di nava civakê de ocax an jî cihên bapîran hîn jî pir girîng in. Elewî ew
rêzdayîna ku didin van saziyan rêzgirtina wan a ji bo hefizaya civaka xwe ye.
Ew Elewiyên ku ocaxa xwe biçûk dibîne di rastî de xwe biçûk dibîne. Bêgûman
êrîşên şaristaniyê yên pir cure li hemberê vê taybetmendiya civakê jî çêbûne.
Ew tişta ku rêz tê dayîn, bêrêzkirin an jî hundirê wê valakirin, hindek ji van êrî-

Wek Aleviyên Kurd em pir di komkujiyan re derbas bûne.
Lê belê îro hîna jî eger em van taybetmendiyên xwe yên
civaka xwezayî diparêzin û em li ser vêya jiyana xwe didomînin, em deyndarê refleksên xwe yên parastina cewherî ne.
şan in. Eger îro li hember saziyên dewletê ve çûyin hebe û civak nekariye xwe
pêş bixe sedema vê dewlet bi xwe ye.
Ya rastî civaka Elewî û ferdên wî her roj rewşa şer dijîn. Ev şerê taybet jî ji hêla
şaristaniyê ve bi awayeke bandor û rêyên cûrbicûr pêk tê. Ruxmê ew qas êrîşan
jî nekarîn mirovên Elewî radest bigirin, ji bo wê jî serî li rêyên wek Elewitiyê
tunekirin, taybet jî hundirê wê valakirin dan. Mirovên Elewî wek morikên ku
ji tizbiyên xwe qetiyayî, li her deverê cihanê belav bûne. Civaka Elewiyan ew
qasî ji axên xwe dûr ketine. Di rewşa îmamokê wan ji destê wan hatiye girtin
de ne.
Di nava civaka Elewiyan de jin jî ji vê rewşê para xwe bi awayeke zêde girtiye.
Wexta em dibêjin “şer”, di hişê me de zêdetirî şerekî ku di mewziyan de û bi
çekan têkirin zindî dibe. Lê belê civak her roj di bin êrîşên saziyên dewletê û
zihniyeta serwer de ye. Civak jî bi awayekê li hemberê vêya xwe diparêzin.
Şaristanî her tim dixwaze wê radest bigire. Şerê wî yê zihniyetê yê bingehîn
afirandina tîpên zû teslîm dibin e. Di cihana şaristaniyê ya birdozî de têgînên ku
diperçiqîne û yên tên perçiqandin, yên serwer yên bindest, kirde-bireser, zindî
û ne zindî pir diyarker in. Ango şaristanî an dê biperçiqîne an jî dê teqez serwer
be. Ew kirde (subje) ye û yên din jî objeyên ku ew bi rê ve dibe, îdare dike ne.
Vêya li ser hemû civakê dide ferzkirin û di vê de serkeftî ye. Yek ji çandên ku
van sînorên şaristaniyê dixe zehmetiyê jî çanda Kurdên Elewî ne.
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Elewîtiya Kurd bi hezaran salan li hemberê tevahî hovîtiyan ber xwe daye. Her
wiha xwedî felsefeyeke kûr û çandeke cewherî ye. Felsefeyeke wisa ye ku bi
hezar salên din jî dikare li hemberê birdoziyên newekhev û dogma ber xwe
bide. Di bingeha ew qas berxwedayînê de cewhera zihnî û çanda berxwedêriyê

. Piranî di gundên çiyan de jinên Elewî dizane çek bişixulîne. Di nava zarokan de ji bo keçikan ev derfet zêdetir tê
dayîn. Vêya di heman demê de berdewamiya hişên civakê
ye.

heye. Elewîtiya Kurd bi saya çanda ku di hundirê xwe de parastî û baweriya
Kurdan a beriya îslamiyetê ku avabûyî ve kariye xwe li ser lingan bigire. Bi
hezaran salan girêdayîna wan bi Zerdeşt re hatiye çêkirin û jê re hatiye gotin
ku “tu kafir î, tu zindik î” û hatiye qetilkirin. Ji wê zêdetir hatiye gotin; “kî heft
Elewiyan bikuje dê biçe bihuştê, kî ji malên Elewiyan kevirekê jêke, destên wî,
ne di vê cihanê de, ne jî di cihana din de nakeve tengasiyê. Ango bi vî awayî
kesên bi baweriya sunî û mezhebên din in, dane bawerkirin. Jixwe di vê rewşê

civakên-dîrokî ji mêj ve ye biçin û bidesthilat in û wê hêz hebin ku bixwazin hîn
demeke dirêj van taybetmendiyên xwe biparêzin (muhefeze bikin). Van hêzan,
ji bo parastina hebûnên xwe, wê bi hemû hêza xwe li ber xwe bidin. Lewre parastina cewherîn, weke daxwaziyeke belave ya civakî, wê demeke dirêj, di rojeva
civakê de ciyekî girîng bigire. Hêza biryarê, eger bi hêza parastina cewherîn ve
xurt nebe, nikare bi hêsanî were xistin meriyetê.
Bi ser de, di roja me ya îro de, em bi rastiyeke desthilatî re rûbirû ne, ku ne tenê
ji derveyî civakê, lê ji hundirê wê ve jî xwe çirpandiye heya tevahiya çavikên
wê. Jiyanî (heyatî) ye ku civak di tevahiya çavikên xwe yên guncav de komên
dirûvî hev ên parastina cewherîn ava bike. Civakên bêparastina cewherîn, ew
civak in ku ji alî yekdestiyên sermaye û desthilatî ve hatine radest (teslîm) girtin
û mêtingehkirin. Her yekeya civakê, ji klan û qebîleyan heya eşîretan, ji qewm
û netewan heya civatên olî û ji gundan heya bajaran, herdem pirsgirêkekê wê ya
parastina cewherîn, bi dirêjiya dîrokê, hebûye. Yekdestiya sermaye û desthilatî
di êrîşkariya gurê li pey nêçîrê de ye; yên bêpar (mehrûm) ji parastina cewherîn,
weke keriyên pez, tarumar kiriye û bi qasî ku xwestiye, desteser kiriye.
Şert e ku, di bûyîna civaka demokratîk û domandina hebûna xwe de, pêkhate û
çalakbaziya parastina cewherîn, herî kêm di pîvana sînordarkirina êrîşên yekdestiyên sermaye û desthilatî de, bêne çêkirin û di rewşa amade û (xebatbar)
sazbar de bêne hêştin. Li gorî ku wê demeke dirêj bi amrazên sermaye û desthilatî re di nava hev de bê jiyîn, girîng e ku mirov nekeve nava du şaşîtiyan: şaşîtiya yekemîn ew e mirov ewlekariya xwe ya cewherîn radestî (teslîmî) pergala
yekdestîperest bike, mîna ku mirov kezebê raspêre (emanet bike) pisîkekê).
Encamên rûxîner ên vê yekê, bi hezaran nimûneyan derketine holê. Şaşîtiya
duyemîn ew e ku mirov hewl bide bibe amraza desthilatî, bi parolaya bûyîna
yekser weke dewlet li hemberî dewletê. Ceribandinên sosyalîzma pêkhatî, di
vê mijarê de, bi têra xwe ronakker in. Lewre parastineke cewherîn a watedar
û sazbar, wê bidomîne bûyîna xwe ya hêmaneke şaristaniya demokratîk, ku dê
nikaribe wê di dîrokê, roja me ya îro û pêşerojê de ji paşçav bike.
Bê gûman mirov dikare hêmanên şaristaniya demokratîk zêdetir pirr bike û rave
bike. Lê ez di wê baweriyê de me ku, ji bo mijar karibe bê têgihîştin û girîngiya
wê bê têgihîn, ev pêşkêşî bes e.
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Wek têgîn em hewl didin weke ku hê nû parastina cewherî fêm bikin. Em nizanin ku ev têgîn bi qasî dîroka mirovatiyê kevnar e û her di her cûre hebûnên
civakê ku heta roja me hatine de roleke mezin dilîze; ango em tişta ku herî zêde
dijîn nizanin. Bêgûman pir sedemên vê hene; ji ber ku em nizanin ka çi dizanin
û çi nizanin. Vêya jî nîşan dide ku şaristaniya kapîtalîst çi qasî li ser me şerekî
giran meşandiye. Gelo, Sokrates wexta gotina; “tişteke ku ez dizanim, tiştekê
nizanim e” dianî ser ziman, ew tiştên ku em dijîn an jî dikin dîtiba wê çi ji me
re gotiba? Bêgûman pêwîst e wateyeke vêya hebe.
Pirsgireka her zindiyekê ku hebûna xwe bidomîne heye. Bersiva her hebûnekê
ya hevbeş, li hember vê pirsgirekê wek xwe zêdekirin, parastin û xwe xwedîkirin derdikeve holê. Di her cûreyên hucreyên bedena me de refleksa xweparastinê derdikeve holê. Bi qasî ku di hundirê me de ye, ew qasî jî sedema hebûna
me ye.
Wek Aleviyên Kurd em pir di komkujiyan re derbas bûne. Lê belê îro hîna jî
eger em van taybetmendiyên xwe yên civaka xwezayî diparêzin û em li ser

desthilat. Desthilatî jî ji yekdestiyê girtina parê ye. Eşkere ye ku nabe ku armancên wisa yên siyaseta demokratîk hebin. Em bêjin ku di saziyên desthilatî (ji bo
nimûne, hukumet) de cî hat girtin, tew wê demê jî karê bingehîn heman e. Ev
kar, ne ew e ku ji yekdestiyê par were rahêştin, lê ew e ku mirov karibe ji bo
berjewendiyên jiyanî yên hevbeş ên civakê, biryaran bigire û sepanan bişopîne.

Civaka ku pêdagerî bike ku bibe ya xwe, her wisa mêtingehbûn û her cûre rajêriyên yek-alî yên pêwîstker (ferzker) red bike, dikare vê helwesta xwe ancax bi derfet û sazî
yên parastina cewherîn pêş bixe.

Ne nêzîkatiyeke watedar e ku mirov bêje di demokrasiyên burjuva de, weke
rêsa, cî nayê girtin. Lê belê, pêwîst e mirov zanibe ku bi mercdarî di nava wan
de cî bigire. Bêrêgezî herdem bi kêrî siyasetmedariya sexte ya çîna serwer, tê.
Ti caran nikare bê paşçavkirin ku ji bo siyaseta demokratîk bi rengekî têr baş,
kadro, medya, rêxistingeriyên partiyan, rêxistinên civakî yên sivîl, xebatên
berdewamî yên perwerdeya civakê û propaganda, pêwîst dikin. Weke taybetmendiyên pêwîst ên siyaseta demokratîk, di warê girtina encam û serkeftinê de,
mirov dikare vana rêz bike: nêzîkatiya rêzgir (hurmetkar) ji hemû cewaziyên
civakê re; pêdiviya wekhevî û lihevhatinê li ser bingeha cewaziyan; şêwaz
(uslûb)a gotûbêjê û bi qasî wê, naveroka wê; wêrekiya siyasi; pêşikiya ex56

Şert e ku, di bûyîna civaka demokratîk û domandina
hebûna xwe de, pêkhate û çalakbaziya parastina cewherîn, herî kêm di pîvana sînordarkirina êrîşên yekdestiyên sermaye û desthilatî de, bêne çêkirin û di rewşa
amade û (xebatbar) sazbar de bêne hêştin.
laqî; zalî (hakimiyet) li ser mijaran; zanyarî li ser dîrok û rojaneyîtî û nêzîkatiya
yekparetî û zanistî.
Parastina cewherîn polîtîkaya ewlekarî ya civaka exlaqî û polîtîk e. Hîn rasttir,
wesfa exlaqî û polîtîk a civaka ku nikaribe xwe biparêze, wateya xwe wenda
dike. Di rewşek wisa de civak, an dibe mêtingeh û dihele û dirize; yan jî di
berxwedanê de ye û dixwaze wesfa xwe ya exlaqî û polîtîk ji nû ve bidest bixe
û wê bigihîne sazbariyê. Parastina cewherîn, navê vê pêvajoyê ye. Civaka ku
pêdagerî bike ku bibe ya xwe, her wisa mêtingehbûn û her cûre rajêriyên yekalî yên pêwîstker (ferzker) red bike, dikare vê helwesta xwe ancax bi derfet û
sazî yên parastina cewherîn pêş bixe. Parastina cewherîn, ne tenê li hemberî
xeteriyên ku ji derve bên, çêdibe. Her wisa her dem dibe ku di pêkhateyên
navxweyî yên civakê de jî nakokî û rageşî hebin. Pêwîst e neyê jibîrkirin ku
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Hêmanên wê yên Siyaseta Demokratîk û Parastina Cewherîn

Hêmanên şaristaniya demokratîk ên siyaset û ewlekarî di heyîna civaka exlaqî
û polîtîk de rola bingehîn dilîzin. Dibe ku zêde were, kategoriyek din a siyaseta
demokratîk di feraseta civakê de, ku ew bi xwe, ji xwe polîtîk e. Lê, di navbera
herduyan de cewazî heye. Di civaka polîtîk de, dibe ku siyaseta demokratîk
herdem neyê sepandin. Bi ser de, ya ku şaristaniya fermî bi dirêjiya dîrokê li civaka polîtîk ferz kiriye, bi pirraniya raser serweriya zordarî (despotîk) ya qraltî
ye. Civaka polîtîk a di bin serweriyê de bi tevahî tune nabe, lê nikare xwe bike
demokratîk. Çawa ku ji bo bihîstinê, ne bes e ku mirov herdem xwedî guh be,

Mirov dikare Bi gelemperî bêje siyaseta demokratîk ji
heyîna dorhêla demokratîk û pêkhateya siyasetê ya civaka polîtîk re. Siyaseta demokratîk, ne tenê şêwazek e, lê
tê wateya yekparetiya saziyê. Eger gelek sazîbûn ên mîna
partî, kom, meclîs, medya, mîtîng û wekî vana nebin,
pratîka siyaseta demokratîk pêş nakeve.

wekî din pêwîst dike ku mirov bijûndar (bisihet) be; bi şêweya dirûv, heyîna
tevna polîtîk, nayê wateya ku herdem bi rengekî azad bixebite. Xebitîna bijûndar a tevnê, ancax girêdayî hebûna dorhêla demokratîk e.
Mirov dikare Bi gelemperî bêje siyaseta demokratîk ji heyîna dorhêla demokratîk û pêkhateya siyasetê ya civaka polîtîk re. Siyaseta demokratîk, ne tenê
şêwazek e, lê tê wateya yekparetiya saziyê. Eger gelek sazîbûn ên mîna partî,
kom, meclîs, medya, mîtîng û wekî vana nebin, pratîka siyaseta demokratîk pêş
nakeve. Rola rastîn a saziyan gotubêj û girtina biryaran e. Eger di hemû karên
hevbeş ên civakê de gotubêj û girtina biryaran nebin, jiyan nameşe; di encam de
kaos yan jî dîktadorî çêdibin. Çarenûs (qeder)a civaka ne-demokratîk, tim wisa
ye. Di navbera serîkên kaos û dîktadoriyê de hema her têne hejandin. Nikare
were hizirîn ku civaka exlaqî û polîtîk pêş bikeve. Di dorhêlên bi vî rengî de
Wê demê, armanca pêşdatir a têkoşîna polîtîk, anku siyaseta demokratîk, ew e
ku civaka demokratîk ava bibe û karên hevbeş bi gotûbêj û biryaran di vê çarçoveyê de bêne xistin rêya çareseriya herî baş.
Armanca siyaseta ku ji erka xwe ya rasteqîn hatibe dûrxistin û di dorhêl û saziyên ku jê re tê gotin ‘demokrasiya burjuwa’de be ew e ku berî her tiştî bibe

