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خلقهــای آزادیخــواه در چنــان مرحلــ ه و عصــری
همــت گــذار از پدیــدهی قــدرت و اقتــدار را از خویــش
نشــان میدهنــد کــه تقریبــا در سراســر ایــن کــرهی خاکــی
تحــت فــرم و اشــکالهای متفــاوت مبــارزهی خویــش را
علیــه ذهنیــت آن بســط و گســترش بخشــیدهاند .نیــک
میدانیــم کــه یکــی از نقــاط مثبــت ایــن عصــر نیــز در
تعمیــق و ارتقــاء مبــارزات آزادیخواهــی زنــان نهفته اســت.
شــاهدیم کــه نیروهــای قدرتگــرا و جنســیتگرا تحــت
هــر شــرایطی در صــدد تخلیــه ،مارژینــال و منحرفنمــودن
ایــن پتانســیل هســتند .افزایــش جنــگ و لشکرکشــیهای
روزافزونــی کــه در عصــر جدیــد ســیر ســعودی بــه خــود
گرفتهانــد نیــز ،هرچــه بیشــتر موجــب تعمیــق تخریباتــی کــه
قدرتطلبــان در طــول هــزاران ســال مســبب آن شــدهاند،
میگــردد .و بیشــتر از همــه بــر زنــان تأثیــری مخــرب
بــر جــای میگــذارد .بــه عنــوان مثــال در کشــورهای
خاورمیانــه و بویــژه عربــی ،آســیای میانــه و افریقــا شــاهد
عینــی ایــن تأثیــرات بودیــم .بطــوری کــه در چهــار ســال
اخیــر عملکردهــای نظامهــای حاکــم و بخصــوص
دســتگاههای وابســته بــه آنهــا وحشــتناک و هراسبرانگیــز
بودنــد .برخوردهایــی کــه در تظاهراتهــای اعتراضآمیــز
ســرزمینهای عربــی بــا زنــان میشــدند بــه جــز یــک پیــام
چیــز دیگــری در بــر نداشــت .تــرس ذهنیــت مردســاالر از
تقویــت نیــروی آگاهــی و درک زنــان نســبت بــه مقول ـهی
آزادی و رهائــی بــی حــد و حســاب اســت .از ایــن جهــت،
قبــل از هرچیــز بــه زنــان حملـهور شــده و درصــدد شــکاندن
اراده و روحیــهی بهوجودآمــده برمیآینــد.
اقداماتــی کــه در همیــن روزهــای اخیــر توســط داعــش و ...علیــه
زنــان صــورت میپذیرنــد نیــز گوشــهای از ایــن واقعیــت ســاخته
و پرداختهشــده را منایــان میســازد .عقلیــت ،مردســاالر اســت و
عملکــرد نیــز بــه جــز تخریــب ،تهدیــد ،تبعیــض ،طــرد ،قتلعــام و...
را در برنــدارد .ایــن َردای مردســاالر چــه بــر تــن جمهــوری اســامی
ای ـران باشــد؛ چــه بــر تــن عربســتان و هندوســتان و چــه بــر تــن
طالبــان و داعــش ،هــان نتیجــه را بــه بــار م ـیآورد .داعــش نیــز
بــه اقدامــات وحشــتناکی چــون رسبریــدن و ...دســت میزنــد؛
جمهــوری اســامی ایــران نیــز اعــدام و سنگســار میکنــد! حــال
قضــاوت بــا شامســت کــه بگوییــد چــه تفاوتــی در محتــوای ایــن
دو میبینیــد .یکــی تحــت نــام رشیعــت و دیــن دولتــی و قانونــی
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خوانندگان گرامی؛

شــده انجــام میدهد(دولــت ایـران)؛ و دیگــری تحــت نــام رشیعــت
و دینــی کــه هنــوز بــه تأییــد ســایر اقدامکننــدهگان مشــابه
نرســیده اســت .آمــار کشتهشــدگانی کــه بــه دســت داعــش صــورت
پذیرفتنــد بســیار کمتــر از آمــار اعدامشــدگان و یــا بــه رضب گلولــه
بــه قتلرســیدگان دولــت ای ـران میباشــد .بــاز قضــاوت را بــه شــا
واگــذار میکنیــم.
بنابرایــن بــرای قرشهــای ســتمدیدهی جامعــه و نیروهــای
آزادیخــواه در چنیــن مــکان و زمانــی بــه جــز ارتقاءبخشــیدنِ
مبــارزه و مقاومــت؛ نهادینهمنــودن نظامــی دموکراتیــک و
آزادیّبخــش هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد .یگانــه راهحل در بســط
و گســرشدهی بــه نظــام آلرتناتیویســت کــه قــادر باشــد هم ـهی
اقشــاری کــه خــارج از چارچــوب چرخ ـهی قــدرت بــه رس میبرنــد
را در بربگیــرد؛ ســازماندهی کــرده و ســامان بخشــد .ب ـرای همیــن
اســت کــه نیروهــای آزادیخــواه روژهــات کوردســتان احتیــاج بــه
چنیــن تغییــری دیدنــد .البتــه کــه رسانجــام ایــن درک و بینــش بــه
تولــد کــودار و کــژار میانجامیــد .زیــرا درحــال حــارض کــودار و
کــژار یگانــه نیــرو و یــا نظامهایــی هســتند کــه متفاوتتــر از
نیروهــای دیگــر فکــر کــرده و در صــدد عملیمنــودن برنامــ ه و
پروژههــای عینــی و محســوس خویــش هســتند.
بــدون شــک تأســیس ک.ژ.ا.ر گام مهمــی در راســتای رســیدن بــه
آمــال و ایدههــای آزادیخوانـهی زنــان ایرانــی بــا مدنظــر قـراردادن
واقعیــات حقیقــی و یــا ساختهشــده موجــود میباشــد .ک.ژ.ا.ر
نظامــی منعطــف و غیرمرکزیســت .برحســب ایــن ویژهگــی
منحــر بــه فــرد نیــز هم ـهی زنــان میتواننــد در آن جــای گرفتــه
و بــه مبــارزهی خویــش تــداوم بخشــند .حــارض اســت بــا هم ـهی
ســازمانها و نهادهایــی کــه در راســتای رهائــی زنــان میکوشــند
نیــز ارتبــاط برق ـرار کــرده و در چارچوبــی اصولــی کــه در ق ـرارداد
آن درج شــده اســت بــه اقدامــات و مبــارزهای مشــرک بپــردازد.
خواننــدگان گرامــی :نرشی ـهای کــه همکنــون پیــش روی شامســت
نیــز از انتشــارات ک.ژ.ا.ر میّباشــد .مطلــع هســتید کــه قبــا دو
مــاه یــک بــار خواننــدهی نرشیــه «زیــان» بودیــد .بــه اطالعتــان
میرســانیم کــه از ایــن پــس میتوانیــد بــا «زنــان رشق» باشــید.
در شــارهی نخســت ایــن نرشیــه ســعی شــده بیشــر بــه رونــد
برگــزاری کنگــره و همچنیــن شناســاندن ک.ژ.ا.ر پرداختــه شــود.
الزامیســت کــه بیشــر بــه چرایــی تأســیس ک.ژ.ا.ر در ایــن برهـهی
حســاس بپردازیــم .و امیدواریــم کــه بــا همــکاری شــا عزیــزان
بتوانیــم در ایــن مســیر موفقتتــر عمــل مناییــم.
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کنفدرالیسم دموکراتیک

آ .در بــه روي تشــكلهاي سياســي متفــاوت
و چنداليــهاي ،بــاز اســت .تشــكلهاي سياســي
متفــاوت افقــي و عمــودي بــه ســبب ســاختار
پيچيــدهي جامعــهي موجــود ،اجباريانــد.
تشــكلهاي سياســي مركــزي ،منطقـهاي و بومــي
را در درون يــك تــوازن بــا هــم حفــظ مينمايــد.
بــه ســبب اينكــه هركــدام جوابگــوي شــرايطي
محســوس و ملمــوس ميباشــد ،ســاختارهاي
سياســي كثرتگــرا ،بــه يافتــن صحيحتريــن
راهحــل مشــكالت اجتماعــي نزديكترنــد .ابــراز
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عبداهلل اوجاالن

وجــود هويتهــاي فرهنگــي ،اتنيكــي و ملــي
از طريــق تشــكلهاي سياســي ،طبيعيتريــن
حقشــان اســت .بــه عبــارت صحيحتــر،
الزمـهي جامعـهي اخالقــي و سياســي اســت.
بــه روي ســازشهاي اصولــي بــا
ســنتهاي دولتــي ،چــه در اَشــكال
دولــتـ ملــت ،چــه جمهــوري و چــه
دموكراســيهاي بورژوايــي ،بــاز
اســت .ميتوانــد بــر پايــهي يــك
صلــح اصولــي ،بــا آنهــا همزيســتي
داشــته باشــد.
بـــ  .متكــي بــر جامع ـهي اخالقــي و
سياســي اســت .تالشهــاي مشــابهي را
كــه بــا اتــكا بــر مهندســي جامعــه در
راســتاي پروژههــاي كليشــهگرايانهي
جامعــهي كاپيتاليســتي ،سوسياليســتي،
فئودالــي ،صنعتگــرا و مصرفگــرا
صــورت ميگيرنــد ،در گســترهي
انحصــارات كاپيتاليســتي ميبينــد.
ايــن ســنخ جامعــه بهلحــاظ ماهــوي
وجــود نــدارد ،تنهــا تبليغــات آن
وجــود دارد .جوامــع ،اساســاً سياســي
و اخالقــي هســتند .انحصــارات
اقتصــادي ،سياســي ،ايدئولوژيــك
و نظامــي دســتگاههايي هســتند كــه
بــا جويــدن ايــن طبيعــت بنياديــن
جامعــه ،در پــي ارزش افزونــه و حتــي باجگيــري
اجتماعــي هســتند .بهخــودي خــود و تنهايــي
هيــچ ارزشــي ندارنــد .حتــي انقــاب نيــز
جامعــهي نوينــي نميآفرينــد .انقالبهــا تنهــا
بهمنزلــهي عملياتهايــي جهــت رســاندن بافــت
فرسودهشــده و از َدور خارجگشــتهي جامعــهي
اخالقــي و سياســي بــه نقشويــژهي اصليشــان
ميتواننــد نقشــي مثبــت ايفــا كننــد .مابقــي را
ارادهي آزاد جامع ـهي اخالقــي و سياســي تعييــن
مينمايــد.

جـــ  .بــر سياســت دموكراتيــك متكــي
ميباشــد .در برابــر نگــرش مبتنــي بــر اداره و
مديريــت بروكراتيــك ،خطـيـ مســتقيم و مطلقـاً
مركـ ِ
ـزي «دول ـتـ ملــت» ،از طريــق تشــكلهاي
سياســياي كــه نمايانگــر تمامــي گروههــاي
اجتماعــي و هويتهــاي فرهنگيانــد ،مديريــت
ذاتــي جامعــه را تحقــق ميبخشــند .ادارهي
امــور از طريــق مديرانــي صــورت ميگيــرد
كــه در ســطوح گوناگــون از طريــق انتخابــات
و نــه انتصــاب ،بــر ســر كار آمدهانــد .مــورد
اصلــي ،قابليــت تصميمگيــري از راه مجلــس
و بحــث اســت .مديــران خــودرأي ،بايســته
نيســتند و در اينجــا جايــي ندارنــد .از هيــأت
عمومــيِ كورديناســيون مركزي(مجلــس،
كميســيون ،كنگــره) گرفتــه تــا هيأتهــاي
محلــي و بــا دســتهاي از هيأتهايــي كــه «در
ِ
وحــدت ضمــن تفاوتمنديهاينــد،
جســتجوي
چندســاختارياند و بــا ســاختار هــر گــروه و
فرهنــگ ســازگار هســتند» ،مديريــت و نظــارت
دموكراتيــك امــور را انجــام ميدهنــد.
د .متكــي بــر دفــاع ذاتــي اســت .واحدهــاي
دفــاع ذاتــي نــه بهمنزلــهي انحصــار نظامــي
بلكــه مطابــق نيازهــاي امنيتــي داخلــي و خارجــي
جامعــه ،نيــروي بنيادينــي ميباشــند كــه تحــت
نظــارت شــديد ارگانهــاي دموكراتيــك قــرار
دارنــد .وظيفهشــان ،مصداقبخشــيدن بــه ارادهي
سياســت دموكراتيــك ـ بهمثابــهي ســاختار
ي كــه
تصميمگيــري جامع ـهي اخالقــي و سياس ـ 
بــر مبنــاي تفاوتمنديهــا ،برابريطلبانــه و
آزادانــه ميباش ـدـ اســت .اقــدام بــه خنثيســازي
مداخل ـهي نيروهايــي مينماينــد كــه از داخــل و
خــارج ايــن اراده را بيتأثيــر ســازند ،در برابــر آن
مانعســازي كننــد و آن را نابــود گردانند .ســاختار
فرماندهــي واحدهــا ،تحــت نظــارت دوجانب ـهي
هــم ارگانهــاي سياســت دموكراتيــك و هــم
اعضــاي واحــد اســت و در صــورت لــزوم از

طريــق پيشــنهادات و تأييدهــاي متقابــل بهراحتــي
قابــل تغييــر خواهــد بــود.
ً
هـــ  .جايــي بــراي عمومــا هژمونيگرايــي و
خاصــه هژمونيگرايــي ايدئولوژيــك وجــود
نــدارد .اصــل هژمونيــك ،در تمدنهــاي
كالســيك مصــداق دارد .در تمدنهــا و
مدرنيتــهي دموكراتيــك ،خوشــبينانه بــا ديــدي
مثبــت بــه نيروهــا و ايدئولوژيهــاي هژمونيــك
نگريســته نميشــود .هنگامــي كــه مرزهــاي
مديريــت دموكراتيــك و ابــراز عقيدههــاي
متفــاوت را پشــت ســر نهنــد ،بــا مديريــت ذاتــي
و آزادي بيــان بيتأثيــر گردانــده ميشــوند.
در مديريــت جمعي[يــا كلكتيــو] امــور جامعــه،
درك متقابــل ،احتــرام بــه پيشــنهادات متفــاوت
و پايبنــدي بــه بنيانهــاي تصميمگيــري
دموكراتيــك ،شــرطي الزم ميباشــد .در
ايــن خصــوص ،عليرغــم تصــادم نگــرش
مديريتــيِ تمــدن كالســيك عمومــي و مدرنيتـهي
كاپيتاليســتي بــا نگــرش دولــتـ ملــت ،بيــن
آنهــا و نگــرش مديريتــيِ «تمــدن و مدرنيت ـه»ي
دموكراتيــك ،تفاوتهــا و مغايرتهــاي
عظيمــي وجــود دارد .در بنيــان ايــن تفاوتهــا
و مغايرتهــا ،شــيوهي «مديريــت بروكراتيــك و
كامشــكارانه» و «مديريــت اخالقــي دموكراتيك»
نهفتــه اســت.
هژمونــي ايدئولوژيــك ،نميتوانــد مطــرح
و موضــوع بحــث باشــد .كثرتگرايــي در
ميــان ديدگاههــا و ايدئولوژيهــاي متفــاوت
نيــز مصــداق دارد .مديريــت ،نيــاز نــدارد كــه
بــا توســل بــه اســتتار ايدئولوژيــك خويــش را
نيرومنــد ســازد .بنابرايــن ،مديريــت همانگونــه
كــه بــه ايدئولوژيهــاي مليگــرا ،دينــي،
ِ
گــراي پوزيتيويســتي و جنيســتگرا
علم
احســاس نيــاز نمينمايــد ،مخالــف برقــراري
هژمونــي نيــز ميباشــد .هــر ديــدگاه ،انديشــه و
اعتقــاد تــا زمانــي كــه ســاختار اخالقــي و سياســي
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جامعــه را فرســوده ننمايــد و در پــي برقــراري
هژمونــي نــرود ،داراي حــق ابــراز وجــود آزادانــه
اســت.
و .در برابــر نگــرش مبتنــي بــر اتحــاد دول ـتـ
ملتهــا بهشــكل «ســازمان ملــل» كــه تحــت
نظــارت نيــروي اَبَرهژمونيــك اســت ،طرفــدار
برقــراري اتحــاد «كنفــدرال دموكراتيــك
جهانــي» در ميــان جوامــع ملــي ميباشــد .ايجــاد
اتحــاد بيــن اجتماعــات بســيار وســيعتر ـ چــه
از لحــاظ ك ّمي[يــا عــددي] و چــه از لحــاظ
كيفــيـ از راه معيارهــاي سياســت دموكراتيــك
در كنفدراســيون دموكراتيــك جهانــي،
جهــت نيــل بــه دنيايــي امنتــر ،صلحآميزتــر،
اكولوژيكتــر ،عادلتــر و مولّدتــر شــرطي
ضــروري اســت.
نتيجتــاً ،تفاوتمنديهــا و تقابلهــاي
مدرنيتههــاي كاپيتاليســتي و دموكراتيــك كــه
ميتوانيــم بهگونــهاي بســيار وســيعتر آنهــا را
مقايســه نماييــم ،تنهــا يــك ايــده نيســت بلكــه
اينهــا دو جهــان بــزرگ هســتند كــه بهطــور
ملمــوس و مشــخص وجــود دارنــد .ايــن دو
جهــان ،طــي خـط ســيري در طــول تاريــخ كــه بــه
حالــت تضادهــا و تقابلهــاي ديالكتيكــيِ تــوأم بــا
جنگهــاي بيامــا ِن گاهوبيــگاه ولــي همــگام بــا
صلــح در ميــان آنهــا گذشــته اســت ،امــروزه نيــز
بهشــكل مشــابهي بــا روابــط و چالشهايشــان گاه
در حــال درگيريانــد و گاه صلــح مينماينــد.
بــدون شــك نتيجــهاش را آنهايــي تعييــن
خواهنــد نمــود كــه بهصــورت روشــنفكرانه[يا
انتلكتوئلــي] ،سياســي[يا پوليتيــك] و اتيك[يــا
اخالقــي] از بحــران ســاختارينِ نظاممنــد موجــود
بــه شــيوهاي صحيــح ،نيــك و زيبــا بيــرون آينــد.
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در مديريت جمعي امور جامعه ،درك
متقابل ،احترام به پيشنهادات متفاوت
و پايبندي به بنيانهاي تصميمگيري
دموكراتيك ،شرطي الزم ميباشد.
در اين خصوص ،عليرغم تصادم
نگرش مديريتيِ تمدن كالسيك
عمومي و مدرنيتهي كاپيتاليستي
با نگرش دولتـ ملت ،بين آنها
و نگرش مديريتيِ «تمدن و
مدرنيته»ي دموكراتيك ،تفاوتها
و مغايرتهاي عظيمي وجود دارد.
در بنيان اين تفاوتها و مغايرتها،
شيوهي «مديريت بروكراتيك و
كامشكارانه» و «مديريت اخالقي
دموكراتيك» نهفته است.

مادورا آسو

نظام نوین ک.ژ.ا.ر؛ ضامن زندگی آزاد
نظــام کنفــدرال ،اتحادیــهی نامتمرکــز و
منعطفــی اســت کــه در آن مجموعــهای از
گروههــا ،جمعیتهــا ،ســازمانها ،نهادههــا و
تنوعــات هویتــی بــر پایـهی یــک تعهــد آگاهانــه
و اخالقــیای کــه فراتــر از قانــون باشــد ،قــرار
میگیرنــد .همگــی ایــن تنوعــات بــا حفــظ
هویــت و موجودیــت خــود ســعی بــر تشــکیل
یــک موجودیــت جمعیتــر و کل تــازهای دارنــد.
ایــن نظــام بــر خــاف نظــام فــدره یــا فدرالیســم،
دارای یــک قــدرت مرکــزی نیســت .همــهی
شــهروندان و نهادهایــی کــه در چارچــوب ایــن
نظــام قــرار میگیرنــد در تعییــن سرنوشــت خــود
آزاد هســتند .همچنیــن هم ـهی تنوعــات نــژادی،
اتنیکــی ،مذهبــی ،دینــی ،جنســیتی ،فرهنگــی و...
از حــق و حقــوق طبیعــی خــود برخــوردار هســتند
و میتواننــد در راســتای تحقــق زندگ ـیای بهتــر
و آزادتــر کوشــا باشــند .در نظــام فدراســیون
دولــت و یــا قــدرت مرکــزی بــر عملکــرد تمامــی
واحدهــا و نهادهــای متشــکله فدراســیون نظــارت
و فرمانروایــی دارد امــا در نظــام کنفــدرال
ایــن بدیــن گونــه نمیباشــد .بطــوری کــه
تمــام نهادهــا و واحدهــا و ســازمانهای عضــو
در برنامهریــزی کــردن فعالیتهــای مختلــف
خویــش آزاد هســتند .در ارتبــاط بــا ایــن حیــث
رهبــری از اتحــاد کنفــدرال دموکراتیــک
جهانــی نیــز ســخن بــه میــان آورده اســت .همـهی
ایــن گروههــای ذکــر شــده بــر مبنــای منافــع
مشــترک گــرده هــم میآینــد .هیــچ گروهــی
حــق نــدارد بــه ارزشهــای گــروه و یــا نهــاد و
هویــت دیگــری کــه در ایــن نظــام عضــو هســت

تعــرض و یــا اهانــت کنــد .تمامــی واحــد ،نهــاد
و ســازمانهای متشــکله بــر مبنــای قــراردادی
کــه در بینشــان اخــذ میشــود در قبــال منافــع
یکدیگــر مســئولاند .باورداشــتهای مختلــف
ایــن گروههــا بــه معنــای ســلب هیــچ امتیــازی از
آنهــا نبــوده و هــر کــس میتوانــد طبــق عــادات
و باورهــای خــود بــه زندگــی آزادان ـهاش ادامــه
دهــد .تنــوع و تفــاوت بــرای نظــام کنفــدرال
زنــان نــه تنهــا یــک خطــر و تهدیــد محســوب
نمیگــردد بلکــه بــه معنــای فرصــت و غنایــی
بــس عظیــم نیــز قلمــداد میشــود .همانطــور
کــه رهبــر آپــو میگوینــد «:ميتــوان بــر
پايـهي يــك صلــح اصولــي ،بــا آنهــا همزيســتي
داشــت» .چراکــه ارادهي آزاد جامع ـهي اخالقــي
و سياســي همــه چیــز را تعييــن مينمايــد .هیــچ
نهــاد و یــا شــخصی از چنیــن حقــی برخــوردار
نمیباشــد کــه هــر طــور دلــش خواســت بــا
ســایر اشــخاص و نهادهــای موجــود در ایــن نظــام
رفتــار نمایــد .هــر شــخص و نهــادی بــه میزانــی
میتوانــد از حــق و ســهم خــود بهــره ببــرد کــه
بــه پایمالــی حــق و ســهم ســایرین منجــر نشــود.
در ایــن نظــام کســی حــق تجــاوز و یــا تعــرض بــه
حقــوق دیگــری را نــدارد .زیــرا توجــه بــه ایــن
اصــل امــکان بــا همزیســتن را فراهــم میســازد.
بنابرایــن بیــش از هــر کســی جامعــهی زنــان
بــه برقــراری چنیــن نظامــی نیــاز دارد .زیــرا در
گســترهی نظــام حاکــم حــق و حقــوق طبیعــی
زنــان بهشــدت پایمــال میگــردد .در بیشــتر
کشــورها بگذریــم از اینکــه زنــان حــق شــرکت
در سیاســت و تعییــن سرنوشــت ملــت خــود را
ندارنــد بلکــه از حــق انتخــاب آزاد در رابطــه بــا

زندگــی خصوصــی خــود نیــز محرومانــد .بــرای
اینکــه زنــان در امــور سیاســی ملــت خویــش
شــرکت داشــته باشــند بایســتی مهــر تأییــدیای از
مــردان صالــح و...حاکــم بــر ممکلــت را داشــته
باشــند و توســط آنهــا کســب صالحیــت کننــد.
همچنیــن بــرای اینکــه چگونــه زندگــی کننــد و
چطــور نفــس بکشــند بــه اجــازهی دولتمــردان
حاکــم در کشــور و مــردان حاکــم در خانــه نیــاز
دارنــد .نظامهــای حاکــم بــا پیــروی از سیاســتی
کــه منجــر بــه مهندســی جامعــه میگــردد روز
بــه روز زندگــی را بــر زنــان ســخت و ســختتر
میکننــد .اینکــه زنــان چگونــه بــه امــر سیاســت
بپردازنــد و آیــا صالحیت انجام ایــن کار را دارند
یــا نــه؛ اینکــه در چنــد ســالگی ازدواج کننــد و
چنــد تــا فرزنــد بــه دنیــا بیاورنــد؛ و چــه بخورنــد
و چــه بپوشــند و چــه بکننــد و چههــای بســیار
دیگــری کــه لزومــی بــه طرحشــان نمیبینــم.
بنابرایــن در چنیــن بســتری و بــا وجــود نظامــی
اینچنینــی چگونــه میتــوان از زنــان توقــع داشــت
کــه در عرصههــای مختلــف جامعــه حضــور
داشــته و فعــال باشــند .و ایــن درحالیســت کــه
نظــام همـهی عرصههــا مذکــور را تحــت ســلطهی
خــود گرفتــه و رفتــه رفتــه تخریــب میکنــد .در
نتیج ـهی عملکردهــای نظــام اســت کــه امــروزه
جوامــع و بویــژه زنــان و جوانــان از پرداختــن
بــه امــر سیاســت گریزاننــد .زیــرا سیاســت را
عرصــهی دروغ ،نیرنــگ ،حقهبــازی ،دوز و
کلــک میداننــد .و تمــام اینهــا نیــز بــا سرشــت
زنــان همخوانــی نــدارد .بیشــتر زنــان بــرای اینکــه
از لحــاظ شــخصیتی تخریــب نشــوند از پرداختــن
بــه ایــن امــر خــودداری میورزنــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه رهبــر آپــو اقــدام بــه تعریفــی
نویــن در ایــن ارتبــاط نمودهانــد .بــه طــوری
کــه سیاســت و سیاســتورزی را نــه تنهــا کار
دولــت و دســتگاههای قدرتــی نمیدانــد بلکــه
مدعیســت کــه در طــول تاریــخ تــا کنــون ایــن

دســتگاهها بــه جــز تخریــب مفاهیــم نظــری و
مفهومــی ایــن پدیــده و ســایر پدیدههایــی کــه
جامعــه خالــق آنهاســت کاری از پیــش نبــرده
اســت .ایشــان میگویند«:سیاســت کار خــود
جامعــه و هنــر زیباســاختن آن اســت» .و امــا
بــرای نهادینهکــردن و یــا عملــی نمــودن تمامــی
ایــن نظــرات نیــاز بــه فراهــم نمــودن امــکان و
بســتر عملیاتــی آن میباشــد .ایــن بســتر نیــز
توســط نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ایجــاد
میگــردد .قابــل توجــه اســت کــه شــکلگیری
ذهنیــت و تفکــری دموکراتیــک شــرط اساســی
نهادینهشــدن ایــن نظــام میباشــد .زیــرا جامع ـهی
آزاد بــا وجــود افــراد و اشــخاصی آزاد شــکل
میگیــرد .و تشــکیل ملــت دموکراتیــک
نیــز هنگامــی میســر اســت کــه زنــان آن
جوامــع بــه آزادیشــان دســت یافتــه باشــند.
در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر کســی
برحســب نیازهــای انســانی خویــش میتوانــد
در سیاســت دموکراتیــک شــرکت ورزد .زنــان
نیــز در چنیــن نظامــی دارای نقشــی پیشــاهنگ و
حیاتیانــد .اگــر زنــی قــادر نباشــد بــا توســل بــر
ارادهی آزاد خویــش در امــر سیاســت شــرکت
جویــد بــدون شــک آن سیاســت نمیتوانــد
دموکراتیــک باشــد .بــه درازای هــزاران ســال
اســت کــه اراده و مطالبــات زنــان نادیــده
گرفتــه شــده و لگدمــال میگــردد .همچنیــن
نظامهــای منفعتگــرای حاکــم بــا توســل
بــه ذهنیــت مردســاالر بــه صورتــی متــداوم از
پتانســیل تحولخواهــی کــه در نهــاد زنــان
اســت جهــت رســیدن بــه برنامههــای پلیــد
خــود سوءاســتفاده کــرده و میکننــد .نــه تنهــا
اجــازه ندادهانــد کــه در زنــان اســتعدادهای
نهــان بــه شــکوفایی و بالندگــی الزم برســد
بلکــه جهــت منحرفســاختن ایــن نیــرو بــه هــر
کار و کــرداری متوســل میشــوند .بطــوری
کــه اعتمــاد و اطمینانشــان نســبت بــه تــوان و

نیــروی درونــی خودشــان بهشــدت کاســته شــده
اســت .بــه هویــت و موجودیتشــان لطمــات
و صدمــات جــدی وارد گردیــده اســت .از
ایــن حیــث پرداختــن بــه ایــن موضــوع را حائــز
اهمیــت میبینــم .زیــرا در صورتــی هــم کــه،
بــه زنــان اجــازه مشــارکت در امــر سیاســت داده
باشــند یــا میبایســت پــا را فراتــر از چارچــوب
و حدودهایــی کــه توســط نظــام ترســیم و تعییــن
شــده نگذارنــد و یــا صرفــا مشارکتشــان بــرای
جــا دادن بــه نماهــای زنســتیز نظامهــای حاکــم
مؤثــر بــوده اســت .در رابطــه بــا ایــن موضــوع
میتــوان مثــال ایــران را زد؛ اینکــه فراکســیون
زنــان در مجلــس جمهــوری اســامی ایــران
تــا چــه حــدی از ابتــکار عمــل و آزادی عمــل
برخــوردار اســت؛ و یــا زنــان نماینــده در مجلــس
و ســایر پســتهای دولتــی کــی و چــه زمانــی
بــرای رفــع تبعیــض و نابرابــری موجــود در ایــران
برنامــه و پــروژهی مشــخصی ارائــه کردهانــد؛ و
اصــا افزایــش و حادشــدن معضالتــی کــه نظــام
بــرای زنــان ایجــاد میکنــد توانســته بــرای ایــن
زنــان بــه ظاهــر سیاســی دغدغــه ایجــادکنــد؟
جهــت پاســخ بــه صراحــت میتــوان گفــت
نــه! در واقــع ادلههــای بســیاری دال بــر اینکــه
سیاستشــان بــه هیــچ وجــه در راســتای منافــع
جامعـهی زنــان انجــام نپذیرفتــه در دســت هســت.
امــر دیگــری کــه در نظــام کنفــدرال زنــان
حائــز اهمیــت اســت موضــوع دفــاع ذاتــی
میباشــد .تأســیس واحدهــای دفــاع ذاتــی در
بیــن جامعــه زنــان شــرطی اساســی و الزامــی
محســوب میگــردد .همچنیــن ارتقــاءدادن
آگاهــی دفاعــی در راســتای محافظــت و مراقبــت
از ارزشهــای مــادی و معنــوی جامعــهی زنــان
حیاتیســت .هــر موجــودی دارای مکانیزمهــای
دفاعــی و حفاظتــی طبیعــی و مختــص بــه خویــش
میباشــد .امــا تأســیس واحدهــای دفــاع ذاتــی

در جامع ـهی زنــان در راســتای مصداقبخشــیدن
بــه ارادهی سیاســت دموکراتیــک صــورت
میگیــرد .در صورتــی کــه خطــری ارزشهــای
جامعــه و بویــژه زنــان را تهدیــد کنــد ایــن
واحدهــا بــه ســرعت وارد عمــل میشــوند .از
هــر گونــه اقدامــی کــه قصــد مانعســازی در
برابــر مشــارکت زنــان در عرصههــای مختلــف
را داشــته باشــد و یــا بــه قصــد نابودکــردن و
ضربــهزدن بــا آن حرکــت کنــد ،جلوگیــری
میکننــد .و بــه خنثیســازی مداخالتــی کــه
در صــدد آسیبرســاندن بــه ارادهی آزاد زنــان
هســتند میپردازنــد .بــدون شــک در هیــچ جــای
ایــران و روژهــات کوردســتان زنــان نبایســتی
بــدون اینکــه واحدهــای دفــاع ذاتــی خــود را
تشــکیل دهنــد وارد عرصــهی عمــل گردنــد.
زیــرا ایــن واحدهــا میتواننــد از خطــرات و
آســیبهایی کــه احتمــاال زنــان در خــال روز
بــا آنهــا مواج ـ ه میشــوند نیــز جلوگیــری نمایــد.
رهبــر آپــو همیشــه بــر ایــن اصــل بافشــاری
نمودهانــد و بارهــا ایــن مقولــه را اینچنیــن مطــرح
کردهانــد« :اگــر زنــان از امنیــت الزم جهــت
مشــارکت در عرصههــای مختلــف اجتماعــی و
سیاســی برخــوردار نباشــند نبایــد بــه خارجشــدن
از خانــه اقــدام کننــد ».چراکــه هــر لحظــه
خطــری زنــان را تهدیــد میکنــد .نمونههــای
بســیاری داریــم کــه ایــن ادعاهــا را بــه اثبــات
میرســانند .بــه عنــوان مثــال تجاوزاتــی کــه ایــن
اواخــر در کشــور هنــد ،مالــزی ،ســوریه ،حتــی
باشــور و باکــور کوردســتان انجــام گرفتنــد نشــان
میدهنــد کــه روز بــه روز وضعیــت امنیــت زنــان
در جامعــه روبــه وخامــت مینهــد .بــرای همیــن
نیــاز بــه واحدهــای دفــاع ذاتــی ویــژه زنــان وجود
دارد کــه راه بــر انجــام گرفتــن چنیــن اقدامــات
وحشــتناکی کــه نظــام مردســاالر مولــد آن اســت
را بگیــرد .خاطرنشــان میکنــم کــه نظامهــای

مردســاالر هرگــز جهــت حــل ایــن مشــکل
اقــدام نکــرده و مرتکبــان اینگونــه جنایــات را
تنبیــه نمیکننــد .بنابرایــن بایســتی خــود زنــان
در ایــن مــورد اقدامــی عملــی انجــام دهنــد.
در راســتای تحقــق زندگــی آزاد بهتریــن و
معقولتریــن و حتــی در حــال حاضــر یگانــه
مدلــی کــه میتــوان بــه آن جهــت نهادینهنمــودن
نظامــی دموکراتیــک کــه ضامــن آزادی و
دموکراســی در جامعــه بــرای زنــان باشــد و
همچنیــن جهــت عملیشــدن ایــن مهــم نیــز نقــش
پیشــاهنگ آن را بــر عهــده بگیــرد ،ک.ژ.ا.ر
میباشــد .ک.ژ.ا.ر بعنــوان نظامــی کنفــدرال
بــه ســازماندهی خــود در بیــن جامع ـهی زنــان در
ایــران و روژهــات کوردســتان میپــردازد .ایــن
نظــام دارای فرمــی انعطافپذیــر و بــاز اســت کــه
میتوانــد انــواع تنوعــات را در خــود جــای دهــد.
زیــرا بــا ایــن تغییــر ســعی دارد از نظامــی حزبــی
و یــا نهــادی تنــگ و معطــوف بــه منافــع اقشــاری
مشــخص و محــدود در جامعــهی زنــان عبــور
کنــد .هــر ســازمان ،نهــاد و جنبشــی کــه قــرارداد
ک.ژ.ا.ر را مبنــا بگیــرد میتوانــد بــا حفــظ
تفاوتمندیهــای خــود در ایــن نظــام جــای
گرفتــه و بیهیــچ مانعــی در راســتای مبــارزات
آزادیخواهــی زنــان تــاش نماید .زیــرا ک.ژ.ا.ر
بــاور دارد کــه زنــان میتواننــد روی پــای خــود
بایســتند و الزامیســت کــه بــه خودبــاوری
الزم دســت یابنــد .زنــان بیــش از هــر قشــری
قربانــی سیاســتهای ظالمانــه و ســتمکارانهی
نظامهــای حاکــم قــرار گرفتــه و میگیرنــد.
بنابرایــن بایســتی بــه ایــن درک و شــناخت و
آگاهــی دســت یابنــد کــه نظامهــای مردســاالر
هرگــز و هیچوقــت اجــازه نخواهنــد داد کــه زنان
بــه اســتقالل کامــل دســت یابنــد .بــه هــر ترفنــدی
متوســل خواهــد شــد تــا بــا ســنگاندازی از
نهادینهشــدن نظــام کنفــدرال زنــان بــا پیشــاهنگی
ک.ژ.ا.ر انجــام میگیــرد جلوگیــری نمایــد.

بــرای همیــن بایســتی بــا آمادگــی الزم و کافــی
بــه میــدان مبــارزه گام نهــاد .ایــن واقعیــت بــر
همــه مبرهــن اســت کــه مــا زنــان چیــز زیــادی
بــرای از دســت نداریــم امــا بــرای بــه دســت
آرودن چــرا .بنابرایــن امــروز و همیــن لحظــه
بهتریــن و بجاتریــن زمانیســت کــه جهــت
ارتقاءمبــارزهای کــه دســتاوردهای مانــدگاری
را بــا خــود بــه همــراه دارد همــت گماریــم.

سخرنانی افتتاحیه کنفرانس

قبــل از هــر چیــز بــه روح شــهیدانی کــه
فیزیکــی در بیــن مــا نیســتند امــا یــاد و خاطــر
و رشادتهایشــان روشــنکنندهی راه ماســت
درود فرســتاده و در مقابلشــان ســر تعظیــم
فــرود میآوریــم .همچنیــن پیــش از هــر
چیــز برگــزاری ایــن کنفرانــس را بــه رهبــر
آپــو کــه بنیانگــذار و مشــعلدار نظــام آزاد
و دموکراتیــک بــرای خلقهــا و زنــان اســت
و همینطــور بــه همــهی زنــان ایرانــی و
کورســتانی تبریــک عــرض میکنیــم.
امــروزه جهــان و بهویــژه خاورمیانــه در
شــرایط و موقعیتــی بــس حســاس و حیاتــی بــه
ســر میبــرد .از ســویی خلقهــا مصممانــد کــه
بــه حــق و حقــوق پایمــال شــدهی خویــش و
آزادی و دموکراســی دســت یابنــد و از ســویی
دیگــر نظامهــای دولتـملتــی علیرغــم
اینکــه فاقــد توانایــی مقابلــه بــا ایــن ســیل
خروشــان را دارنــد امــا بــاز هــم جهــت تــداوم
خویــش بــه ترفندهــا و خونریزیهایشــان
ادامــه میدهنــد .از زاویــهای دیگــر اگــر بــه
ایــن مســئله بنگریــم شــاهد آنیــم کــه ،فقــدان
نظامــی آلترناتیــو کــه بتوانــد هرچــه زودتــر
وضعیــت موجــود را ســامان دهــد روز بــه روز
خــاء بــه وجــود آمــده را تعمیــق میبخشــد.
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همچنیــن ناتوانــی هــر دو طــرف ،در برقــرار
ســاختن نظامــی دموکراتیــک کــه همــهی
خلقهــا بــا تفاوتمندیهــای موجودشــان در
آن شــرکت بجوینــد هــم موجــب هــدر رفتــن
زمــان گشــته و هــم راه بــر افزایــش تــراژدی و
گســترش جنــگ و خونریــزی گشــوده اســت.
بیشــک بــه دلیــل ژئواســتراتژیک بــودن
کوردســتان ایــن جنــگ و خونریزیهــا بــه
ایــن جغرافیــا نیــز ســرایت کــرده اســت .زیــرا
در روژآوای کوردســتان و گاهــی نیــز در
جنــوب کوردســتان شــاهد حمــات انتحــاری
و انفجــاری و همچنیــن روبــودن ســاکنان ایــن
مناطــق از ســوی نیروهــای افراطــی وابســته بــه
ی هســتیم .کــه
ســازمانهای تروریســت جهانــ 
البتــه بــه هیچوجــه عملکردهایشــان در راســتای
خدمــت بــه بشــریت و خلقهــای منطقــه انجــام
نگرفتــه برعکــس ،جهــت اجرایــی نمــودن
برنامــه و پالنهــای نیروهــای امپریالیســت
و منفعتطلــب ایــن اقدامــات صــورت
میپذیرنــد .چنانچــه منطقــه بــه انــدازهای کــه
تنـشزا و نــاآرام باشــد نظامهــای اســتعمارگر و
ســرمایهدار راحتتــر میتواننــد نقشههایشــان
را بــرای نابــود نمــودن جوامــع بشــری و طبیعــی
اجرایــی نماینــد .امــا شــروانها و مبــارزان راه

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

جیهان اورمیه

آزادی کوردســتان در روژآوای وطــن از جــان
و دل مایــه گذاشــته و در راســتای رانــدن ایــن
نیروهــا از خــاک ایــن دیــار تــاش میکننــد.
در واقــع میتــوان بــر ایــن ادعــا صحــه گذاشــت
کــه نــه میتــوان از نیروهــای امپریالیســتی کــه
تظاهــر بــه ناجیگــری میکننــد و نیروهــای
ضداجتماعــی کــه تحــت لــوای دیــن و اســام
انســانها را ســر میبرنــد و زنــان و کــودکان را
میرباینــد و بــه جنایــات وحشــتناکی مرتکــب
میشــوند انتظــار داشــت کــه وضعیــت موجــود
را ســامان داده و آزادی را حتمــی ســازند .زیــرا
هــر دوی ایــن نیروهــا از یــک ایدئولــوژی
و فکــر تغذیــه میکننــد و عملکردهایشــان
در راســتای نابــودی بشــر و طبیعــت انجــام
میگیــرد.
البتــه میتــوان بــه خط ســومی کــه امــروزه در
دل کوردســتان ســربرآورده و آزادی خاورمیانه
را هــدف قــرار داده امیــد داشــت .بنابرایــن همــه
چیــز بــد و غیرقابــل تحمــل و تغییرناپذیــر
نیســت .نیرویــی وجــود دارد کــه نــه تنهــا در
ســخن بلکــه در عمــل هــم اثبــات نمــوده اســت
کــه بــه جــزآزادی و برقــراری دموکراســی
در کوردســتان و خاورمیانــه دغدغــهی دیگــر
نــدارد .شــروانهای آپویــی امــروزه تنهــا
امیــد خاورمیانــه محســوب میشــوند .زنــان
و مــردان مبــارز کــورد بــا سرمشــق قــراردادن
فکــر و فلســفهی رهبــر آپــو درصــدد نهادینــه
نمــودن نظامــی دموکراتیــک و آزاد در منطقــه
بــا پیشــاهنگی کوردســتان هســتند .حضــور
چشــمگیر زنــان در صفــوف نخســت مبــارزه
در سراســر کوردســتان نقطــهی عطفیســت
در ایــن مبــارزات .دســتاورد و میراثــی کــه
جنبــش در باکور(شــمال) و روژآوای(غــرب)
کوردســتان کســب کــرده اســت نویددهنــدهی
برداشــتن گامهایــی مصممتــر و مســتحکمتر در

رابطــه بــا روژهــات( روژهــات) کوردســتان
نیــز هســت .میبینیــم کــه همــهی خلقهــای
ســوری در نظــام خودمدیریتــی روژآوا شــرکت
میجوینــد و امــور کارهــای خــود خودشــان
رســیدگی میکننــد .بــرای چگونــه زیســتن
خودشــان برنامهریــزی کــرده و بــاز هــم
خودشــان اجرایــی میکننــد .هیــچ قشــر الیــت
و یــا دولتــی از بــاال برایشــان نقشــه و پــان
نمیکشــد و آنهــا را وادار بــه انجــام کارهــای
ناخواســته نمیکنــد .در باکــور کوردســتان نیــز
شــرایط بــا کمــی تفــاوت بدینمنــوال اســت.
روژهــات کوردســتان نیــز بــرای برقــراری
و نهادینهشــدن هرچــه زودتــر ایــن نظــام
تاحــدودی آمــاده اســت .تنوعــات موجــود
در روژهــات و ایــران خــود امتیــازی مؤثــر
و فرصتــی ارزشــمند محســوب میگردنــد.
تجربههــای انقالبــی و مبارزاتــی نیــز موجــود
اســت .همچنیــن پتانســیل و نیرویــی مخالفتــی
عظیــم در دل ایــران و روژهــات از نظــام
موجــود نهفتــه اســت .بــدون تردیــد ایــن
آتــش زیــر خاکســتر هــر آن ممکــن اســت
ســر بکشــد .بــرای همیــن آمادگــی الزم جهــت
کانالیزهنمــودن ایــن پتانســیل الزامیســت.
نبایســتی گذاشــت کــه ماننــد آزمونهــای
گذشــته ایــن امیــد و خیــال و تــاش خلــق
ایرانــی بــه هــدر بــرود.
از طرفــی دیگــر میتــوان بــه صراحــت ایــن
را بیــان کــرد کــه زنــان ایرانــی نیــز از ایــن
لحــاظ دارای تجــارب و آزمونهــای بســیاری
میباشــند .از قدیــم تــا امــروز حضــور زنــان
در صفــوف مبــارزات ملــی و آزادیخواهــی
چشــمگیر بــوده و ایــن نیــز نشــاندهندهی
آن اســت کــه بــه هیچوجــه ،از وضــع موجــود
راضــی نبــوده و در مقابــل ذهنیــت مردســاالر
حاکــم عقبنشــینی نخواهنــد نمــود .چنانکــه

ش
زاننرق
13

ش
زاننرق 14

نمیتــوان از نظامــی کــه تحمــل
دیــدن رنــگ و شــنیدن صدایــی
متفــاوت را نــدارد بیــش از
ایــن هــم توقــع داشــت .زیــرا
فرهنگهــای غیرفــارس را خــرده
فرهنــگ و ناچیــز تلقــی میکننــد.
اصــا پرداختــن بــه ایــن مســئله
را هــم اتــاف وقــت میداننــد.
بــه فرهنــگ و لباسهــای
کــوردی بیحرمتــی میکننــد
و بــرای تحقیــر و تنبیــه ـبــه
قــول خودشــان مجرمــانـ از آن
اســتفاده میکننــد.

رمــهوار درآروده و در نتیجــه هرطــور
کــه دلــش میخواســت و منافــعاش ایجــاب
میکــرد ،رفتــار میکردنــد .نظــام جمهــوری
اســامی ایــران ســعی کــرده و میکنــد کــه
جامع ـهی ایــران را مبــدل بــه جامع ـهای بیمــار،
عقــدهای ،گریــزان از امــر مبــارزه ،بــیاراده،
لحظهنگــر ،فاقــد برنامــه و پــان بــرای آینــده،
سیاس ـتگریز ،حســاس ،دانشگریــز ،منــزوی،
مازوخیســت ،روانیـافســرده ،فقیــر و گرســنه
و خفتــه ...ســازد .و البتــه دود ایــن آتــش قبــل
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بــا کســب کوچکتریــن فرصــت پرچـم مقاومت
را بــه اهتــزاز درآورده و بــا حضــور پرشورشــان
میادیــن مبــارزه را رونــق بخشــیدهاند .و صدالبتــه
نظامهــای حاکــم نیــز از پتانســیل و نیــروی زنــان
جهــت دســت یافتــن بــه منافــع شــوم قدرتــی
اســتفاده کــرده و هنــگام رســیدن بــه اهدافــش
نیــز ،آنهــا را بــه حاشــیه رانــده اســت .از
زمانهــای قبــل از مشــروطه تــا پــس از آن و از
حاکمــان پهلــوی گرفتــه تــا جمهــوری اســامی
ایــران نیــز ایــن وضــع بدینمنــوال بــوده اســت.
حاکمــان بــا مطــرح نمــودن وعدهوعیدههــای
پرتزویرشــان کــه هرگــز هــم عملــی نمیشــدند
درصــدد تضعیــف نیــروی مقاومتــی و مبارزاتــی
در زنــان شــدند .بهطــوری کــه ســعی نمــودن
بــا طرحریزینمــودن پالنهــای از پیــش
تعییــن شــده بــه زنــان بقبوالننــد کــه وضــع
موجــود تغییرناپذیــر اســت و آنهــا مجبــور بــه
اطاعــت از فرامیــن الهــی هســتند .همچنیــن
ســعی کردنــد تــا ایــن بینــش و گرایشــات را
در اذهــان نهادینــه نماینــد کــه کســی قــادر بــه
ایجــاد تغییــر در تقدیــر و سرنوشــتی نمیباشــد
کــه خــدا برایشــان رقــم زده اســت .زیــرا خــدا
بهتــر میدانــد و حتمــا حکمتــی در کارش
اســت کــه زن را بــرده و مــرد را هــم حاکــم
خلــق کــرده اســت .اینگونــه موجــب میشــدند
تــا بندههــا و بردههایــی کامــا بــیاراده خلــق
ســازند تــا در صــورت نشــان دادن کوچکتریــن
اعتراضــی آنهــا را بــه حکــم محــارب و کافــر...
بــه دار بیاویزنــد و از بیــن ببرنــد.
سیاســتورزیدن را امــری ممنــوع و گنــاه
دانســته و خــود را بــه جــای خــدا نهادنــد.
ارادهی سیاســی و اجتماعــی خلقهــا را آنــان
ســلب کــرده و بــه جایشــان تصمیــم گرفتــه
و آنهــا را نیــز وادار بــه اطاعــت امــر نمودنــد.
کمکــم قدرتـدولــت جامعــه را بــه حالتــی

از هــر کــس بــه چشــم زنــان ایرانــی م ـیرود.
زنــان از پرداختــن بــه امــر سیاســت محرومانــد
و یــا بــه قــول ســران نظــام صالحیــت ایــن کار
را ندارنــد؛ زیــرا کار اصلــی و مقدسشــان
خانـهداری و شــوهرداری و بچـهداری میّباشــد.
بــاز بــه قــول آنهــا اشــتغال و یــا شــرکت در امــر
اقتصــاد نبایســتی دغدغـهی زنــان باشــد؛ چراکــه
میبایــد بــه امــورات خانــه و خانــواده بپرازنــد.
مــرد نــانآور خانــه اســت و زن نیــازی بــه کار و
فعالیــت در امــور اقتصــادی و اجتماعــی نــدارد.
بایســتی چشــمش بــه دســت مــرد باشــد تــا
ایشــان احســاس خودکمبینــی نکننــد .حداقــل
کســی را داشــته باشــند کــه از آنهــا بترســد و یــا
حســاب ببــرد .و همیشــه جهــت رفــع نیازهایــش
جلــوی مــرد ســرخم کنــد .بــه قــول ســران نظــام
اســامی زن بــرای اطاعــت و التمــاس و تقــا
بــه دنیــا آمــده اســت بــرای همیــن هرگــز نبایــد
بــه اســتقالل عاطفــی  ،فکــری و مالــی دســت
یابــد .بایســتی بــرای مــردان موضوعــی باشــد
کــه همیشــه سرشــان را گــرم کنــد و ایــن چــه
بهتــر از زن و بچــه و خانــواده .و بــرای زنــان
مانعســازی وجــود داشــته باشــد کــه اجــازه
ندهــد بــدون خبــرش نفــس بکشــد و ایــن
چــه بهتــر از مــردان .بنابرایــن پرداختــن بــه امــر
سیاســت و مدیریــت و ...چــه بــه کار جامعــه.
زیــرا دغدغههایشــان فــراوان اســت و تــوان
رســیدگی بــه کارهــای اینچنیــن ســنگین و
خطرنــاک را ندارنــد .بنابرایــن چــه کســی بهتــر
از ایــن قشــر الیــت میتوانــد بــه ایــن کارهــای
طاقتفرســا و ســخت بپــردازد .هــر کســی
صالحیــت انجــام کارهــای اینچنینــی را نــدارد.
و تنهــا کســانی کــه همــهی دغدغهیشــان
پرداختــن بــه امــور اجتماعــی جامعــه اســت و
جهــت حــل و فصــل مســائل میکوشــند خــود
دولــت و ســران دولــت هســتند.

 8ســال کارنامــهی دولــت احمدینــژاد در
قبــال زنــان کامــا ســیاه و خــشدار اســت.
چراکــه در ایــن دوران نهایــت تــاش ســران
دولــت ایــن بــود کــه زنــان را از حضــور
در امــورات اجتماعــی بهویــژه اقتصــادی،
آموزشــی ،فرهنگــی و سیاســی بازدارنــد .بیــش
و کــم هم ـهی شــما حضــاران ایــن نشســت بــر
پــان و برنامههــای دولــت مذکــور در قبــال
بــا زنــان مطلعیــد نیــازی بــه وارد شــدن بــه
جزعیــات را نمیبینــم تنهــا غــرض از اشــاره
بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه ،نــه تنهــا
هیــچ یــک از دولتهــای حاکمــی کــه بــر
ایــران حکومــت راندهانــد خواســته و تــاش
کردهانــد کــه وضعیــت زنــان بهبــودی یابــد
بلکــه تمــام سعیشــان در راســتای هرچــه بیشــتر
منــزوی نمــودن و تضعیــف ارادهی آنهــا انجــام
گرفتــه اســت.
دولــت
پراکتیــک
در
پراگماتیســت(منفعتطلب) روحانــی نیــز
تفــاوت چندانــی بــا دولــت قبلــی نمیبینیــم.
ایشــان قبــل از انتخابــات وعدهوعیدههــای
بســیار بــه زنــان ،اقشــار مختلــف جامعـهی ایرانی
دادنــد ،امــا حــاال از هیچکدامشــان خبــری
نیســت .فقــر و تــورم افزایــش چشــمگیری
یافتــه اســت .اجــرای حکــم اعــدام سیرســعودی
یافتــه اســت .فشــار بــر تنوعــات فرهنگــی،
مذهبــی ،دینــی ،ملیتــی و ...رو بــه فزونــی نهــاده
اســت .آمــار معتــادان و بهویــژه زنــان معتــاد
افزایــش سرســامآوری یافتــه اســت .فشــار بــر
زندانیــان سیاســی و اعمــال شــکنجه و ضــرب
و شــتم آنهــا توســط زندانبانــان و اوامــر نظــام
گســترش پیــدا کــرده اســت .توقیــف و سانســور
مطبوعــات ادامــه دارد .بیمــاری ،خودکشــی،
افســردگی ،فــرار از خانــه ،در دام باندهــای
فحشــاء و ...گرفتــار آمــدن زنــان و جوانــان بــه
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امــری عــادی مبدلگشــته اســت .رفتــه رفتــه
بــه اســتثمار و بهرهکشــی از کــودکان و زنــان
بــا دیــدی معمولــی نگریســته شــده و جهــت
توقــف و حــل ایــن همــه معضــل از ســوی
نظــام حاکــم تــا بــه امــروز ،حتــی کوچکتریــن
اقدامــی انجــام نگرفتــه اســت.
و در روژهــات کوردســتان ایــن وضعیــت
بــه مراتــب وخیمتــر و اســفبارتر اســت .زیــرا
خلــق کــورد در ایــن خطــه از وطــن هــم از
لحــاظ فرهنگــی و هــم مذهبــی و ملیتیـهویتــی
تحــت فشــار و ســرکوب شــدید اوامــر نظــام
هســتند .رســمی بــودن مذهــب شــیعه دوازده
امامــی از امتیــازات شــهروند بــودن کوردهــا
میکاهــد .و اگرتفاوتمندیهــای فرهنگــی
و تاریخــی را نیــز بــر ایــن مســئله بیفزاییــم دیگــر
جــای گالیــهای باقــی نمیمانــد .از نظامــی
کــه درصــدد یکرنگ(همــوژن) نمــودن
جوامــع ایرانیســت توقــع دیگــری نمــیرود.
نمیتــوان از نظامــی کــه تحمــل دیــدن رنــگ

و شــنیدن صدایــی متفــاوت را نــدارد بیــش از
ایــن هــم توقــع داشــت .زیــرا فرهنگهــای
غیرفــارس را خــرده فرهنــگ و ناچیــز تلقــی
میکننــد .اصــا پرداختــن بــه ایــن مســئله را
هــم اتــاف وقــت میداننــد .بــه فرهنــگ و
لباسهــای کوردی(مــادر و محافظــان اصلــی
فرهنــگ کــوردی زنــان کوردانــد) بیحرمتــی
میکننــد و بــرای تحقیــر و تنبیــه ـبــه قــول
خودشــان مجرمــانـ از آن اســتفاده میکننــد.
بیاحترامــی بــه زنــان کــورد بــه معنــای
بیحرمتــی بــه همــهی زنــان ایرانــی و خلــق
کــورد اســت .یکــی دیگــر از ارمغانهــای
دولــت روحانــی بــرای خلــق کــورد مــرگ
تدریجــی و حــذف فیزیکــی آنهاســت .زیــرا
روزی نیســت کــه از بــه قتــل رســاندن جوانــی
کــورد توســط اوامــر نظــام در مرزهــا خبــری
منتشــر نشــود .روژهــات از لحــاظ منابــع رو
زمینــی و زیرزمینــی غنــی و ثروتمنــد اســت امــا
خلــق کــورد بــرای تهیــه نــان شــب خــود وادار
میشــود جــان خــود را در کــف دســتش قــرار
داده تــا نیازهایــش را ـــآن هــم اگــر ســالم بــه
خانــهاش برگشــتــ تأمیــن کنــد . ...بیــکاری
و فقــر در روژهــات بیــداد میکنــد .در بیــن
همــهی شــهرهای ایــران شــهرهای روژهــات
باالتریــن آمــار خودکشــی زنــان و جوانــان را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد .افزایــش مســائل
و معضالتــی کــه سیاسـتهای نظــام جمهــوری
اســامی ایــران مولــد و مقصــر اصلــی آنهاســت
روز بــه روز موجــب خشکشــدن شــریانهای
حیــات در ایــن بخــش از وطــن میشــود.
راهانــدازی کمیتــه و نهادهــای بســیج در ایــن
مناطــق بــر اســفباربودن و تراژیکبــودن
وضعیــت روژهــات صدچنــدان میافزایــد.
زیــرا بســیج بــه جــز پراکنــدن حــس خیانــت
و نفــرت و بیاعتمــادی بــرای ایــن جامعــه

معنــای دیگــری نــدارد .بســیج درصــدد
شــکاندن ارادهی مقاومتطلــب و از بیــن بــردن
حــس میهندوســتی در بیــن جامعــه اســت .در
هرکجــای ایــران اگــر مقاومــت و مخالفــت و
اعتراضــی در برابــر نظــام وجــود داشــته باشــد بــا
پاشــاندن بــذر خیانــت و بیاعتمــادی در بیــن
آنهــا میکوشــند تــا در نطفــه خفــه کننــد .در
واقــع بیشــتر جنبشهــای معتــرض و مخالــف
را بدینگونــه یــا بهتمامــی از میــان برداشــته
و یــا منفعــل ســاختهاند .بــر هم ـهی مــا مبرهــن
اســت کــه نظامهــای مردســاالر و قدرتگــرا
بحــرانزا ،تنــشزا و مســئله ســازند .بنابرایــن
جهــت رســیدن بــه جامعــهای آزاد و آرام
الزامیســت کــه از ذهنیــت و ســاختار نظــام
حاکــم گــذار صــورت گیــرد .و معقولتریــن و
مناس ـبترین مــدل آلترناتیــو نیــز کنفدرالیســم
دموکراتیــک بــرای ایــران و خودمدیریتــی
دموکراتیــک نیــز بــرای روژهــات کوردســتان
میباشــد.
مــا برآنیــم کــه در ایــن کنفرانــس بیشــتر بــر
نظــام آلترناتیــوی کــه مدنظــر ماســت تأمــل و
تمرکــز نماییــم .تــا بدینشــکل بــرای گــذار از
مســائل و معضالتــی کــه بــه آزادی و ارادهی
جوامــع و بویــژه زنــان صدمــه میزننــد،
راهحلــی بیابیــم .بایســتی راه و راهکارهــای
مبــارزه و ســازماندهی زنــان بصورتــی بســیار
واضــح و شــفاف مــورد مناقشــه قــرار گیــرد.
اینکــه زنــان در چنیــن نظامــی بــه صــورت بــه
خودســازماندهی خواهنــد پرداخــت؟ آیــا حــد
و حــدودی مشخصشــده بــرای حضــور و
یــا شــرکت زنــان در ایــن نظــام تعیینشــده و
یــا مشــارکت زنــان بصورتــی یکســان و برابــر
انجــام خواهــد گرفــت .بایســتی تــک تــک
مشــکالت و معضالتــی کــه موجــب عــدم
نهادینهشــدن نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک

و خودمدیریتــی دموکراتیــک در ایــران و
روژهــات شــده و مانعســازند ،مــورد واکاوی
دقیقتــری قــرار بگیرنــد .الزامیســت کــه
اساســیترین معضــات و مســائل زنــان در
بحــث و گفتگوهــای مــان شــکافته شــده و
مــورد بررســی صریحتــری قــرار گیرنــد.
هکــذا دســتاورد و رهاوردهــای زنــان مبــارز
کــورد و ایرانــی را بــار دیگــر مدنظــر قــرار داده
و بــر مبنــای تعمیقبخشــیدن ســازماندهی زنــان
بــه ارتقــاء و بســط مبــارزات آزادیخواهــی
بپردازنــد.
بــاری دیگــر بــه همــهی شــما حضــاران
گرامــی خیرمقــدم عــرض میکنــم و امیــدوارم
کــه در بیانــات و نظــرات خــود جهــت رســیدن
بــه هــدف اساســی روشــنگرانه عمــل نماییــم.
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تأسیس ک .ژ .ا.ر ،گامی ارزنده در راستای رهایی زنان ایرانی
واقعیــت ایــن اســت کــه نظامهــای حاکــم
تحــت نــام دموکراســی و آزادی بــه جــز
درد ،رنــج ،جنــگ ،گرســنگی و بیمــاری
بــه خلقهــا چیــزی ندادهانــد .نــه تنهــا
دموکراســی را حکمفرمــا نکردنــد ،بلکــه
دموکراســی واقعــیای کــه در بطــن جوامــع
وجــود داشــت را نیــز دچــار تحریفــات و
جراحــات ســنگینی کردنــد .بــه طــوری کــه
بــه جــرأت میتــوان ادعــا کــرد کــه حتــی
موجودیــت برخــی از خلقهــا در معــرض
خطــر اســتحاله شــدن قــرار دارد و تــدوام
چنیــن شــرایطی نیــز در طوالنــی مــدت
موجــب نتایــج اســفبارتری خواهــد شــد.
زیــرا شــرایطی را کــه نیروهــای ســرمایهدار
و اقتدارگــرای حاکــم بــه وجــود آوردهانــد،
غیــر قابــل تحمــل و مــدارا میباشــد .و صــد
البتــه کــه موقعیــت و شــرایط مذکــور بیــش از
همــه بــه جامعـهی زنــان لطمــه و صدمــه وارد
ســاخته و میســازد .شــاهدیم کــه تحــت
نامهــای متفــاوت هــر روز هــزاران زن را یــا
فیزیکــی بــه قتــل رســانده و از بیــن میّبرنــد
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و یــا از لحــاظ هویتــی و فرهنگــی ذوب
کــرده تــا بــه ضمیم ـهی نظــام حاکــم مبــدل
ســازند .زن از خودبیگانــه شــده ،زنــی بــرده
و خطرناکیســت کــه هــر لحظــه ماننــد یــک
بمــب ویرانگــر موجودیــت و هویــت جامعــه
را تهدیــد میکنــد .حقیقــت ایــن اســت:
نظــام زنانــی را ســاخته کــه متــداوم بــه ترویــج
فرهنــگ ازخودبیگانهگــی و بیهویتــی
دامــن میزنــد .از طریــق تلویزیــون ،همــهی
ابزارهــای رســانهای و ...ایــن فرهنــگ ترویــج
میگــردد و نقــش نخســت را نیــز بــه زنــان
ســپردهاند تــا لزومــات تخریــب را بــه جــای
آورنــد .زنــی کــه آفریننــده اســت را بــه
ابــزاری جهــت مخــرب نمــودن و ویــران
کــردن مبدلســاختهاند .یعنــی تــا ایــن حــد
میتــوان از پســتی و بیمایهگــی ایــن نظــام
ســخن رانــد .چنــان برغــاف دیالیکتیــک
موجــود کار میکنــد کــه حیــرتآور اســت.
بدیــن جهــت برگــزاری چهارمیــن
کنفرانــس ی .ژ.ر.ک کــه اولیــن گامــش
تأســیس ک.ژ.ا.ر بــود میتوانــد گامــی

در ایــن نظــام زنان بــه صورتــی خودویژه
بــه ســازماندهی و فعالیتهــای خــود
خواهنــد پرداخــت .هیــچ نهــاد و یــا
حــوزه و یــا اشــخاصی حــق مداخلــه در
کار و فعالیتهــای زنــان را ندارنــد.
همچنیــن قــادر نخواهنــد بــود از
پیشــرفت ایــن رونــد جلوگیــری کــرده
و یــا اقدامــی جهــت ُکندکــردن و
عــدم بســط و گســترش فعالیــت و
ســازماندهی زنــان انجــام داده و یــا
بــه هــر نحــوی مانعســازی نماینــد.

و عملــی شــدن
تصمیمــات و قرارهــای کنفرانــس هســتند.
نبایســتی بــه هیــچ وجــه عملــی نمــودن
تصمیمــات و قرارهــا بــه زمانهــای
نامشــخص و دور موکــول گــردد .نبایســتی
محــول و یــا موکــول نمــودن مســائلی کــه
خــود کمــون ،مجلــس ،گــروه ،نهــاد ،کادر
و یــا آکتیویســت تــوان حــل آن را دارد،
انجــام گیــرد .همـهی نهادهــا و کادر و فعــاالن
ک.ژ.ا.ر بایســتی بــا مبنــا قــراردادن نیــروی
ذاتــی و مبدأهــای ایدئولــوژی رهایــی زنــان
بــه ســازماندهی و فعالیــت و مبــارزه بپردازنــد.
بــا مبنــا قــراردادن قــرارداد اجتماعــی
ک.ژ.ا.ر ســعی خواهیــم کــرد کــه بــه حــق
و حقــوق پایمالشــدهی خــود دســت
یابیــم .ایــن قــرارداد موجــب میشــود کــه
تمــام نقشــههای عوامفریبانــهی نظامــی
کــه پیدرپــی بــر راه زنــان در حــال دا م
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کازیوه آرارات

راســخ در راســتای فروپاشــی ذهنیــت
مردســاالر حاکــم باشــد .هــم در کوردســتان
و هــم در خاورمیانــه و جهــان ســتمی بــس
عظیــم بــر زنــان مــیرود .بــرای ریشــهکنی
ایــن ســتم نیــز عزمــی راســخ و ارادهای آزاد
الزم اســت کــه بتــوان بــا تکیــه بــر توانایــی
ذاتــی خویــش و مبنــا قــراردادن ســازماندهی
و اتحــاد مبــارزه را بــه پیــش بُــرد .الزامیســت
کــه بــه ذهنیــت مردان ـهای کــه خاورمیانــه را
جهتدهــی میکنــد و بــر آن حکــم مطلــق
و خدایــی میرانــد ،پایــان داد .در قــرارداد
اجتماعــی ک.ژ.ا.ر بــه اهداف و مبانی اساســی
جنبــش بــه صورتــی ژرفتــر و واضحتــر
پرداختــه شــده اســت .بــرای همیــن همــهی
زنــان را فرامیخوانیــم کــه در ایــن راســتا
گامهــای عملــی بردارنــد .بــرای شــناخت
و درک هرچــه بیشــتر ک.ژ.ا.ر میتواننــد
بــه قــرارداد آن مراجعــه کننــد .بیشــک
اتحــاد و همبســتگی همــهی مــا موجــب
اتمــام ایــن شــرایط زنســتیز خواهــد شــد.
در ایــن کنفرانــس شــرایط و موقعیــت زنــان
ایرانــی و روژهالتــی بــه صورتــی مفصــل
و در همــهی زوایــا و ابعــاد مــورد نقــد،
ارزیابــی و بررســی قــرار گرفــت .و مهمتــر
از همــه خودانتقــادی بــود کــه توســط همـهی
کادرهــای ک.ژ.ا.ر انجــام گرفــت .زیــرا
الزامــی دانســته شــد کــه هرچــه صریحتــر
مــواردی را کــه در گذشــته در مــورد آنهــا
کــمکاری شــده و یــا انجــام نگرفتهانــد را
اجرایــی نمــوده و در رابطــه بــا برخــی از
تصمیمــات و نظــرات اساســی محســوستر
و شــفافتر عمــل کــرد .همــهی کادرهــا و
اکتیویســتهای ک.ژ.ا.ر مســئول اجرایــی
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گسترانیســت نقــش بــر آب شــوند.
دیگــر هیــچ زنــی نبایســتی ســخنان سرشــار
از تزویــر آنهــا را بــاور کنــد .دیگــر بــرای
زنــان ایرانــی و روژهالتــی وعد هوعیدهایــی
کــه توســط دولتمــردان داده میشــدند
ولــی هیــچ وقــت عملــی نشــدند ،بیاهمی ـت
هســتند .حتــی نبایســتی یــک زن هــم وجــود
داشــته باشــد کــه فکــر کنــد دولتمــردان
میتواننــد حــال مشــکالت و معضــات
او باشــند .بایســتی هــر کــس بــر ایــن امــر
بــه خوبــی واقــف باشــد مســبب اصلــی ایــن
همــه ســختی و زحماتــی کــه بــر ملــت زن
روا مــیرود خــود دولتمــردان و نظــام
اقتدارگــرای حاکــم و زنســتیز اســت.
بــرای همیــن هیــچ زنــی حتــی بــه اشــتباه
هــم نبایســتی فکــر کنــد کــه اینهــا ناجــی و
صاحــب زن هســتند .خــود زن صاحــب خــود
اســت .یگانــه ناجــی هــم خــود زن اســت و
بــس .زن اگــر همــت کنــد و بــه انــدازهی
کافــی بــرای رهایــی و آزادی مبــارزه کنــد
دســت یازیــدن بــه مطالبــات و خواســتههایش
امریســت حتمــی .محبوسمانــدن در کنــج
خانــه و یــا بــه ســکوت و قهــر متوســل شــدن
هیــچ چیــزی را تغییــر نمیدهــد برعکــس ،بــه
زنســتیزان جــرأت میدهــد تــا گســتاخانه
بــر ارزشهــای جامعــهی زنــان بتازنــد.
بدیهیســت کــه نظامهــای حاکــم دیگــر
بدینشــکل قــادر بــه تــداوم خویــش نیســتند.
شــرایط و موقعیــت پیشآمــده ســاختار
اقتدارگــرا و مرکزگــرای حاکــم را مجبــور
بــه تغییــر میکنــد .یــا بایســتی تغییــر کننــد و
یــا فروپاشــند .اعتراضاتــی کــه در کشــورهای
خاورمیانــه ،آســیای میانــه ،آمریــکای التیــن،

آفریقــای شــمالی و ...صــورت میگیرنــد
نمونــهی بــارز ایــن ادعاینــد .دیریســت کــه
بدنـهی نظــام در بســیاری از کشــورها منجملــه
اوکرایــن ،ســوریه ،افغانســتان ،مصــر ،تونــس،
لیبــی و ...شــکاف برداشــته و م ـیرود تــا بــه
تمامــی فروپاشــد .نظامهــای امپریالیســت
جهانــی ســعی در منحرفنمــودن
خواســتههای اساســی خلقهــا در ایــن
اعتراضــات هســتند امــا در عصــری کــه ســطح
آگاهــی و شــناخت و درک بشــر ارتقــاء
یافتــه اســت دیگــر سیاســتهای پرتزویــر
هیــچ نمــیارزد .زیــرا خلقهــا بــر ایــن امــر
بــه خوبــی واقفنــد کــه ایــن نظــام قــادر نیســت
جوابگــوی نیازهــا و خواســتههای طبیعــی
آنهــا باشــد .بــه قــول رهبــر آپــو در ایــن عصــر
نقابهــای خدایــان از چهرههایشــان افتــاده و
واقعیــت بــر هــر کســی مشــهود گشــته اســت.
جالــب توجــه اســت کــه حاکمــان ایــران
نیــز بــر ایــن امــر بــه خوبــی مطلعانــد .زیــرا
چنــان دســتپاچه شــدهاند کــه نمیداننــد
چگونــه از ســرایت نکــردن ایــن اعتراضــات
بــه ایــران و خلقهــای ناراضــی و محــق ایــران
جلوگیــری کننــد .شــایان ذکــر اســت کــه
خلقهــای ناراضــی ایرانــی منتظــر یــک جرقــه
و یــک رهبریــت فکــری و اجرایــی منســجم
هســتند .زیــرا بســان انقــاب  57نمیخواهنــد
بیگــدار بــه آب بزننــد .بایســتی مراقــب
تکــرار نشــدن رویدادهــای اشــتباهی بــود کــه
در تاریــخ صــورت گرفتهانــد .وگرنــه دوبــاره
روز از نــو و روزی از نــو .ماننــد آزمــون  57و
بــه قــول معــروف انقــاب مصــر و...؛ چنانکــه
دولــت و قدرتــی خواهــد رفــت و دولــت و
قدرتــی بــه مراتــب بدتــر از آن خواهــد آمــد.

بنابرایــن بهتریــن و معقولتریــن مــدل
بــرای ایــران کنفدرالیســم دموکراتیــک
اســت و دولــت هــم نبایســتی در ایــن ارتبــاط
مانعســازی کنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه
ســرزمین ایــران از ایــن بابــت هیــچ مشــکلی
نــدارد .تنوعــات فرهنگــی ،مذهبــی ،دینــی
و ...موجــب هرچــه زودتــر نهادینــه شــدن ایــن
مــدل خواهنــد گشــت .یعنــی مدلــی مناســب
و متناســب بــا خواســته و نیــاز و طلبهــای
خلقهــای ایرانــی میباشــد .بدینگونــه
زنــان نیــز در همــهی عرصههــای اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و ...حضــوری پررنــگ و
چشــمگیری خواهنــد داشــت .بــه هیچوجــه
بــه ماننــد جمهــوری اســامی ایــران نیســت
کــه هــر روز بــدون اینکــه بــه ارادهی آزاد
جامعــه اهمیتــی بدهــد حتــی بــرای زندگــی
خصوصــی آنهــا نیــز خــط و نشــان میکشــد
و نقش ـههایی را طــرح میکنــد .زیــرا افــراد و
جامعــه برایشــان فاقــد ارزش و بهاینــد .ســعی
در مهندســی جامعــه دارنــد و خــود جامعــه را
نیــز ایــن انتخــاب کــه چگونــه و بــه شــکل
زندگــی کننــد محــروم میگذارنــد .زیــرا
بــه درازای ســالیان اســت کــه در گــوش
جامعــه زمزمــه میکننــد کــه شــما لیاقــت
و صالحیــت مدیریــت زندگــی خصوصــی
خــود و جامعــه خــود را نداریــد .و ایــن گونــه
اراده و صالحیــت قشــری الیت(ممتــاز بــه
قــول آنهــا) را بــر اراده و صالحیــت جامعــه
ترجیــح میدهنــد .امــا در کنفدرالیســم
دموکراتیــک بدیــن شــکل نیســت حتــی نظــر
کودکــی چنــد ســاله هــم قابــل احتــرام قــرار
میگیــرد و مدنظــر قــرار داده میشــود .نــه
کســی برتــر و نــه کســی بدتــر اســت .هم ـهی

افــراد بنــا برحســب تفاوتمندیهــای خــود
دارای حــق و حقــوق یکســان و برابرنــد.
بــرای همیــن امیدواریــم کــه زنــان و هم ـهی
خلقهــای ایرانــی جهــت بهتــر درک و
شــناخت ایــن مــدل اقدامــات الزم را انجــام
دهنــد و تــا هرچــه زودتــر شــاهد کوردســتانی
آزاد و ایرانــی دموکراتیــک باشــیم.
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تــا کنــون جنبــش زنان در شــرق کوردســتان
جهــت کســب دســتاوردهایی اساســی و
ش و کوشــش وافــر انجــام داده
بنیادیــن تــا 
اســت .در ایــن راه بدیلهــای زیــادی داده و
هنــوز هــم مبــارزهای بیامــان را علیرغــم
همـهی ســختی و زحماتــش بــه پیــش میبــرد.
جنبــش آزادیخواهــی زنــان کورد در سراســر
خاورمیانــه ،اروپــا و روســیه ...جهــت رهایــی
زنــان از بنــد بردگــی ذهنیــت حاکم و زنســتیز
نقشــی ویــژه ایفــا نمــوده و در ایــن عرصــه نیــز
رهاوردهــای مهمــی کســب نمــوده اســت .در
تاریــخ خاورمیانــه بیشــمارند کســانی کــه در
راه حقیقــت و دفــاع از حقــوق طبیعــی خلقهــا
تمــام تــاش خــود را انجــام داده و ســرانجام
جــان خــود را نیــز فــدا کردهانــد .هســتند زنــان
بســیاری کــه در راســتای رهایــی و آزادی
زنــان مبــارزه کــرده و هنــوز هــم میکننــد.
هم ـهی ایــن ارزش و آموزههــا بــرای جنبــش
مــا هــم زیربنــای اساســی مبــارزه محســوب
میگردنــد.

زیــرا هیــچ پدیــدهای بــدون اینکــه میــراث
و یــا زیربنــای تاریخــی داشــته باشــد بــه بــار
نمیآیــد .چنانکــه بــا تکیــه بــر واقعیتهــای
تاریخــی خویــش بــه عرصــهی ظهــور گام
گذاشــته و بــه ثمــر مینشــیند .جنبــش مــا نیــز
بــر مبنــای رهــاورد ،دســتاورد و تجاربهــای
مبــارزات مبــارزان پیــش از خــود هماکنــون
بــه مبــارزه خــود اســتمرار میّبخشــد و
ریشـهای عمیــق در قلــب تاریــخ انــکار شــدهی
زنــان دارد .ســعیاش بــر ایــن اســت تــا ایــن
تاریــخ انــکار و باژگونشــده را بازنویســی
کنــد .امــا ایــن بــار نــه بــا کلمــات و جمالتــی
کــه ریشــه در ادبیــات ذهنیــت مردســاالر دارد،
بلکــه ایــن قلــم روایتکننــدهی واقعیتهایــی
خواهــد بــود کــه در طــول هــزاران ســال ســعی
بــر نفــی و تحریــف آنهــا شــده اســت.
از ایــن حیــث برگــزاری کنفرانــس و
نشســتهای ویــژهِی زنــان کــه در راســتای
یافتــن راهحلــی مانــدگار و اساســی در ارتباط با
مســائل و معضــات موجــود انجــام میگیرنــد
حائــز اهمیــت شــایانی میباشــند .بیتردیــد مــا
زنــان در ایــن کنفرانــس و نشسـتها بــه نتایــج
ارزنــده و مهمــی دســت مییازیــم .زیــرا بــر
نیــرو و تــوان واقعیمــان میافزایــد .همدلــی
و اتحــاد زنــان موجــب هرچــه گرمتــر شــدن
عرصــهی مبــارزه میگــردد.

اگــر همــهی مــا زنــان قــادر باشــیم
در راهــی کــه بــه آزادی و دموکراســی
ختــم میشــود ثابتقدمتــر گام
برداریــم ،خواهیــم توانســت بــر هم ـهی
مشــکالت و موانعــی کــه بــر ســر راه
مــا ایجــاد میشــوند غلبــه کــرده و در
رابطــه بــا گــذار از آنهــا نیــز موفقتــر
عمــل کنیــم .هــر چنــد کــه همـهی زنان
آزادیخــواه شــرق کوردســتان در ایــن
کنفرانــس حضــور نداشــتند امــا بایســتی
بــه تأکیــد ابــراز شــود کــه مــا حاضریــم
تــا پــای جــان از تمــام حــق و حقــوق
طبیعــی آنهــا کــه توســط جمهــوری
اســامی ایــران پایمــال میشــود ،دفــاع
کنیــم .بــدون شــک برگــزاری چنیــن
نشســتهایی نیــز در راســتای تحقــق
ایــن مهــم انجــام میگیرنــد .بــرای
جنبــش مــا مهــم نیســت کــه زنــان بــه
چــه ادیــان ،مذاهــب ،فرهنــگ ،تبــار،
نــژاد و ملیــت و ...تعلــق دارنــد ،بــرای
مــا آزادی همـهی زنــان مــاک و معیــار
و هــدف اساسیســت.

بیــن زن کارگــر و مامــور و خانــهدار هیــچ
تفاوتــی قائــل نمیشــویم زیــرا بــر ایــن امــر بــه
خوبــی واقفیــم کــه هــر کــدام از اینهــا بــه نحــو
و طریقــی تحــت ســتم جنســیتی قــرار گرفتــه و
حقوقشــان نفــی میشــود .بــرای همیــن بــا همـهی
زنــان احســاس همدلــی و همــدردی کــرده و
هرگــز از شــرایط موجــودی کــه نظــام حاکــم
مولــد آن اســت چشمپوشــی نکــرده و یــک
لحظــه از مبــارزه علیــه ذهنیــت زنســتیز جمهــوری
اســامی ایــران بــاز نخواهیــم ایســتاد.
یکــی از قرارهای مهمــی در چهارمین کنفرانس
ی.ژ.ر.ک (اتحادیــه زنــان روژهالت کوردســتان)
اتخــاذ شــد هــم ،تأســیس ک.ژ.ا.ر(جامع ـ ه زنــان
آزاد روژهــات) میباشــد .از ایــن پــس زنــان
مبــارز ایرانــی و روژهالتــی میتواننــد تحــت
لــوای ایــن جنبــش بــه مبــارزهی آزادیخواهــی
خــود بپردازنــد .مــا حتــم داریــم کــه زنــان مبــارز
بــا درک و شــناخت هرچــه بیشــتر اهــداف و
فعالیتهــای ایــن جنبــش خواهنــد توانســت
حضــوری پررنــگ در همــهی حوزههــای
اجتماعــی نشــان دهنــد .بنابرایــن در آتیــه بــا
برگــزاری چنیــن گردهمــای و نشســتهایی
خواهیــم توانســت هــر چــه بیشــتر بــه ابعــاد فعالیتی
و مبارزاتــی ایــن جنبــش پیبریــم.
بــدون شــک در چنیــن موقعیــت و شــرایطی که
زنــان در آن بــه ســر میبرنــد بایســتی تصمیمــات
و قرارهــای رادیکالــی اتخــاذ نمــود .و قــدم بعــدی
و البتــه مهــم نیــز بــه نحــو احســن عملــی و اجرایــی
نمــودن آنهــا میباشــد .بــه انــدازهای کــه بتوانیــم
تصمیمــات و قــرارات اتخاذشــده را در عرص ـهی
پراکتیکــی پیــاده و اجرایــی کنیــم بــه همــان
انــدازه موفــق بــه برداشــتن گامهــای اساســی کــه
مــا را بــه هــدف نهایــی میرســاند ،خواهیــم شــد.

سخرنانی اختتامیه کنفرانس

قبــل از هــر چیــز برگــزاری چهارمیــن
کنفرانــس ی.ژ.ر.ک و اولیــن کنفرانــس
تأســیس ک.ژ.ا.ر را بــه همــهی زنــان مبــارز
و آزادیخــواه کوردســتانی و ایرانــی تبریــک
عــرض میکنــم و امیــدوارم کــه نتایــج بــه
بــار آمــده قــادر باشــند راه ســازماندهی را
هرچــه بیشــتر همــوار؛ شــور و شــوق مبــارزه
را ارتقــاء؛ و امیــد و آگاهــی جنســیتی را در
زنــان تعمیــق دهــد.

کــه جهــت رســیدن بــه هــدف نهایــی الزامــی
میباشــند .همچنیــن مــا را ترغیــب میکننــد
تــا در برداشــتن گامهایــی مصرتــر و مصممتــر
بیشــتر تــاش کنیــم .بیگمــان تــا پیــروزی
نهایــی هنــوز راه درازی را بایســتی طــی کــرد.
زیــرا بــا ذهنیــت و نظامــی مواجهایــم کــه بــا
تمــام قــوای خــود ســعی در نفــی و حــذف مــا
دارد .در طــی بیاناتــی کــه در کنفرانــس نیــز
مطــرح شــدند ایــن مــورد بــر هــر کســی کامــا
مبرهــن اســت کــه مســائل زنــان بنیادینتریــن
و حادتریــن مســائل اجتماعـی هســتند و رهایی
و آزادی جامعــه نیــز رابطــهی تنگاتنگــی بــا
آزادی کامــل زنــان آن جامعــه دارد .بنابرایــن
هــر تــاش و کوششــی کــه در ایــن راســتا
انجــام گیــرد بــه معنــای حتمینمــودن آزادی
جامعــه خواهــد بــود.

در طــی ســخنرانیهایی کــه در نشســت ایــراد
شــدند نیــز بــه اهمیــت برهــهای کــه در آن
بــه ســر میبریــم اشــاره شــد .قابــل توجــه
اســت کــه برگــزاری چنیــن کنفرانســی در
چنیــن شــرایط و موقعیتــی از اهمیــت فراوانــی
برخــودار اســت .بــدون تردیــد هــر هــدف و
یــا قــرار و تصمیمــی کــه در اینگونــه نشســت و
جلســات اتخــاذ میگردنــد بــرای مــا روشــنگر زنــان ایرانــی از پتانســیل نیرومنــدی جهــت
راه و کاملکننــدهی رهنمودهایــی هســتند تحقــق انقــاب و برســاخت جامعــهای آزاد
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و دموکراتیــک برخــوردار هســتند .زیــرا هــم کســی فریــب نخواهــد خــورد.
در ایــن مــورد تجــارب و آزمونهــای کافــی
در کنفرانــس بــه مــوارد بســیار ارزنــدهای
را داشــته؛ هــم صاحــب تاریخــی سرشــار
اشــاره شــد .و مهمتــر از همــه نقــد و
از مقاومــت و ایثــار و مبــارزه بــوده؛ و هــم
بررســی فعالیتهایــی بــود کــه در طــول
از اشــتباهات گذشــته درسهــای ارزنــدهای
ســالیان گذشــته انجــام گرفتــه بودنــد .بــدون
ت و ســتمی
کســب کردهانــد .ســختی و مشــق 
شــک نتایــج بــه دســت آمــده چنــان هــم
کــه بــر مــا زنــان ایرانــی تحمیــل شــده و
مطلــوب نیســتند .البتــه ایــن مــورد غیــر قابــل
میشــود بایســتی نــه تنهــا موجــب تضعیــف
انــکار اســت کــه در طــول ایــن چنــد ســال
ارادهی مقاومتــی و مبارزهگــری مــا شــود
(از کنفرانــس ســوم ی.ژ.ر.ک کــه در 4
بلعکــس ،بایســتی هــر چــه بیشــتر بــر نیــروی
آوریــل  2011بســته شــد) جنبــش زنــان
مقاومتــی و مبارزاتیمــان بیفزایــد .زیــرا مکررا
شــرق کوردســتان دســتاوردهای بســیاری
بیــان کردهایــم کــه بــرای از دســت دادن
کســب کــرده ،امــا ایــن بــدان معنــا نیســت
چیــزی را نداریــم امــا بــرای بــه دســت آرودن
کــه شــیوه و طــرز مبــارزه و فعالیتهــای آن
چــرا .نظــام حاکــم هــر راه و روشــی را بــه کار
را انتقــاد نکنیــم .زیــرا یکــی از نقــاط مثبــت
میگیــرد تــا مــا را از صحن ـهی روزگار محــو
ایــن جنبــش هــم از آزمونهــای گذشــته
کنــد .نــه تنهــا بــه حــذف هویتــی و فرهنگــی و
تجربــه کســب کــردن میباشــد .بــرای همیــن
اجتماعیمــان بســنده نکــرده بلکــه ســعی دارد
نمیتوانیــم ایــن مــورد را نادیــده انگاشــته
از حیــث فیزیکــی نیــز زنــان را از بیــن ببــرد.
و یــا ســطحی بــا آن برخــورد کنیــم .بــدون
نظــام جمهــوری اســامی ایــران زنســتیزترین
شــک مــا در گذشــته قــادر نشــدیم اتحــادی
نظامهایســت کــه بایســتی بــر علیــه آن همــت
منســجم و ارتباطــی مســتحکم بــا همـهی زنــان
مبــارزه و مقابلــه را از خــود نشــان داد .زیــرا بــه
ایرانــی و جنبشهــای زنــان و فعــاالن حقــوق
هــر ترفنــدی متوســل میشــود تــا مبــارزان و
زنــان برقــرار ســاخته و بــا همبســتگی کامــل
مخالفــان را از میــان برداشــته ،منفعــل ســاخته
جهــت پیــاده نمــودن طرحهــای مبارزاتــی
و یــا مجبــور بــه تــرک دیــار کنــد .نظامــی کــه
اقــدام نماییــم .همچنیــن راهحلــی باشــیم
از خــود انعطــاف تغییرپذیــری را نشــان ندهــد
بــرای بــرون رفــت از شــرایط و موقعیتــی
محکــوم بــه فروپاشیســت .و اگــر جمهــوری
کــه امــروزه گریبــان زنــان را گرفتــه اســت.
اســامی ایــران نیــز بــه ایــن روال ادامــه دهــد
هرچنــد اقداماتــی هــم انجــام گرفتــه باشــند
دیــری نخواهــد پاییــد کــه بــه سرنوشــت
امــا مــا آنهــا را ناکافــی میبینیــم .بــه عنــوان
نظــام پُــر اهتشــام پهلــوی دچــار گــردد .زیــرا
مثــال بــرای توقــف حکــم اعــدام و سنگســار
پدیدههــای اجتماعــی تغییرپذیرنــد و هیــچ
بــا کمپینهــای راهانــدازی شــده ،ســعی
مطلقیتــی را هــم برنمیتابنــد .امــروزه بیــش از
کردیــم نهایــت همــکاری و حمایــت خــود را
هــر زمانــی آگاهــی ملــی ،فرهنگــی ،اجتماعی
انجــام دهیــم .در برخــی از مــوارد نتیجهبخــش
و جنســیتی جامعــه و زنــان افزایــش یافتــه و بــا
هــم بــوده اســت .همچنیــن از طریــق راههــای
توســل بــه ترفندهــای قــرون وســطایی هــم
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فعالیــت و اقدامــات و نتایــج کســب شــده
اگــر بــه صورتــی صحیــح و علمــی مــورد
واکاوی قــرار گیرنــد بــدون شــک موجــب
تعمیــق آگاهــی مبارزاتــی در آتیــه خواهــد
شــد .بــرای همیــن واشــکافی ابعــاد ضعــف
و قــوت فعالیــت و اقداماتــی کــه جنبــش در
ایــن چنــد ســال اخیــر انجــام داد مــا را بــه
نتایــج ارزنــدهای میرســاند .رهنمودهایــی
کــه موجــب کســب نتایــج مهمــی از طریــق
ارزیابــی ،نقــد و بررســیهایی کــه در ایــن
کنفرانــس انجــام گرفتنــد شــد ،بســتری
مناســب را بــرای اقدامــات مهمتــر و برداشــتن
گامهــای ارزندهتــر فراهــم ســاخت.
بــدون شــک رونــد ایــن موضــوع در
کوردســتان نیــز بدیــن منــوال میباشــد؛
چنانچــه حتمــی شــدن پیــروزی و کســب
موفقیــت در ســایر بخشهــای کوردســتان
نیــز بــا همراهــی و پیــروزی مبــارزه و نهادینــه
نمــودن نظــام دموکراتیــک و آزاد در
روژهــات امکانپذیــر و میســر میگــردد.
روژهــات هــم از نظــر تنوعــات لهجههــای
زبــان کــوردی و غنــای فرهنگــی و هــم از
لحــاظ جمعیــت و وســعت جغرافیــک نقشــی
بســزا در کوردســتان ایفــا میکنــد .همچنیــن
ایــن خطــه از دیــار کوردســتان دارای
تاریخــی بــس غنــی و طوالنــی نیــز میّباشــد.

بدیــن صــورت بــرای همـهی حضــاران گرامی
حاضــر در ایــن کنفرانــس آرزوی موفقیــت
و پیــروزی دارم .بــاری دیگــر برگــزاری ایــن
کنفرانــس را بــه هم ـهی زنــان کوردســتانی و
ایرانــی تبریــک عــرض میکنــم .امیــدوارم
وســیلهای باشــد بــرای مســتحکمتر کــردن
از ســویی دیگــر اکنون بیش از  30ســال اســت روابــط بــا ســایر زنــان در ایــران و ایجــاد
کــه در سراســر کوردســتان بــا پیشــاهنگی همبســتگی و اتحــاد هرچــه بیشــتر.
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد مبــارزه و
مقاومتــی بینظیــر انجــام میگیــرد .چنانکــه
در سراســر کوردســتان و خاورمیانــه بــه
دســتاورد و رهاوردهــای ارزندهای رســیدهاند.
در تمــام مقاطــع تاریــخ ایــن جنبــش زنــان
دوشــادوش و پــا بــه پــای مــردان کــورد
مبــارزه کــرده و بــه ســازماندهی خودویــژه
اقــدام کردهانــد .در ایــن راه رشــادت و
ازخودگذشــتگیهای زنــان قهرمــان و جســور
کــورد مثالزدنــی میباشــد .بــدون شــک
از بیــن بــردن هــوای مردانــه و فئودالــی کــه
بــر کوردســتان حاکــم بــود چنانکــه بــه نظــر
میرســد آســان هــم نبــوده اســت .ســختی و
مشــقتهایی کــه زنــان مبــارزه در راه تحقــق
ارادهی آزاد زن در کوردســتان متحمل شــدند
بســیارند کــه نیــازی بــه مطــرح کــردن آنهــا
نمیبینــم .فرجــام ســخن اینکــه جنبــش زنــان
در روژهــات کوردســتان توســط میــراث و
دســتاورد و نتایــج موفقــی کــه جنبــش زنــان
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مجــازی ســعی کردیــم نظــرات و بیانــات
خــود را بــا زنــان در روژهــات و ایــران
در میــان بگذاریــم .همچنیــن از همــهی
زنــان توقــع داشــتیم و داریــم کــه از نحــوی
فعالیــت و اقدامــات جنبــش بــا مــا نظــرات
و پیشــنهادات و انتقــادات خــود را در میــان
بگذارنــد .میتوانیــم ایــن را بیــان کنیــم کــه
در ایــن ســالهای اخیــر ســطح آگاهی جنســیتی
و مبارزاتــی زنــان بســیار ارتقــاء و گســترش
یافتــه اســت .در واقــع بخــش بزرگــی از
زنــان خــود را در قبــال کار و فعالیتهــای
جنبــش زنــان مســئول میبیننــد و ایــن نقطـهی
عطفیســت در مبــارزات رهاییبخــش زنــان
ایرانــی .همانطــور کــه شــاهد بودیــم در
ســال  92گردهمایــی و تجماعــات اعتراضــی
و نشس ـتهای مختلفــی توســط زنــان چــه در
داخــل و چــه در خــارج از کشــور راهانــدازی
شــدند .بــرای بــار اول بــه صورتــی گســترده
بــرای برگــزاری مراســم  8مــارس توســط
جنبــش زنــان در ایــران بــرای دعــوت از زنــان
فراخــوان داده شــد کــه بــه خیابانهــا بیانــد
و ایــن مراســم را باشــکوه برگــزار نماینــد.
همچنیــن در نشســتهایی کــه جمعــی از
زنــان در آن شــرکت داشــتند در ارتبــاط بــا
منشــور حقــوق شــهروندی دولــت روحانــی
و ،...زنــان نظــرات و بیانــات ارزنــدهای ارائــه
داده بودنــد کــه میتوانــد نقطــهی مثبتــی در
کارنامـهی کاری ایــن فعــاالن باشــد .همچنیــن
نشــاندهندهی ایــن واقعیــت اســت کــه در
صــورت کســب کوچکتریــن فرصتــی زنــان
حاضرنــد از حــق و حقــوق پایمــال شــدهی
خــود صیانــت بــه عمــل آورده و علیــه
نقضکننــدهگان نیــز بــه هــر طریقــی مقابلــه
و مبــارزه نماینــد .حقیقتــا ســطح بینــش و

آگاهــیای کــه زنــان ایرانــی و روژهالتــی
کســب کردهانــد میتوانــد هموارکننــدهی
راه رهایــی همــهی زنــان در خاورمیانــه
باشــد .زیــرا روخــداد و رویدادهایــی کــه
در کوردســتان و ایــران اتفــاق میافتنــد بــه
صورتــی بســیار شــفاف و ژرف بــر تمــام
خاورمیانــه تاثیــری بســزا برجــای میگــذارد.

هــزاران قصــه و حماســه و داســتان قهرمانــی
و رشــادتهای دلیرانــی کــه بیمهابــا در
مقابــل اســتعمارگران ایســتاده و مقابلــه کردنــد
در خــود نهــان دارد .از قدیــم تــا اکنــون خلــق
آزادیخــواه کــورد در روژهــات ســرتعظیم
در برابــر سیاســتهای ضعیفهســاز نظــام
فــرود نیــاورده و از مبــارزه غافــل نمانــده
اســت .میراثــی بــس گرانبهــا و عظیــم
مبارزاتــی در ایــن دیــار وجــود دارد کــه بــرای
مبــارزه و مقاومــت همــهی آزادیخواهــان
ثروتــی بیهمتــا و سرشــار از درس و تجربــه
و آزمــون بــه شــمار میآیــد.

آزادیخــواه کــورد در سراســر کوردســتان
کســب کــرده اســت امــروز میتوانــد ابــراز
هویــت کنــد .تاریخــی بلنــد و بــاال در پــس
خــود دارد کــه بــا مراجعــه بــه آن میتوانــد
در اقدامــات و فعالیتهــای خــود بهتــر و
موفقتــر عمــل نمایــد.
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مصاحبه با دلیال چیا
بــا تاســیس چهارمیــن کنفرانــس
اتحادیــهی زنــان روژهــات کوردســتان،
ی.ژ.ر.ک بــر آن شــد کــه بــه ســوی
نظامــی نوینــی گام بــردارد .اتحادیــهی
زنــان روژهــهالت کوردســتان در
ســالهای گذشــته کــه بــه عنــوان یــک
ســازمان فعالیــت خویش را انجــام میداد،
همکنــون بــا تاســیس نظــام جدیــد تحــت
لــوای ک .ژ .ا .ر در ایــران و روژهــات
کوردســتان بــا بســط و گســترشدهی
بــه گســترهی فعالیتهــای خــود بــه
عرص ـهی مبارزاتــی گام مینهــد .در ایــن
کنفرانــس راجــب بــه وضعیــت زنــان
در خاورمیانــه و بخصــوص پیشــرفت
و دســتاوردهایی کــه در ایــن چنــد
ســال اخیــر کســب کردهانــد بــه طــور
مفصــل مناقشــه انجــام گرفــت اســت.
همچنیــن بــه طــور گســتردهای بــه
وضعیــت کنون ـیای کــه زنــان در ایــران
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و روژه ـهالت کوردســتان در آن بــه ســر
میبرنــد ،پرداختــه شــده اســت .و مهمتــر
از همــه هــم اهتمــام ورزیــدن بــه مقولهی
راهحــل و انتخــاب روشهــای مبارزاتــی
بــر علیــه ذهنیــت مردســاالر و زنســتیز
نظــام حاکــم ایــران مــورد بحــث و گفتگــو
قــرار گرفتــه اســت .بــرای شــناخت
هرچــه بهتــر و بیشــتر و کســب آگاهــی
از چنــد و چــون برگــزاری ایــن کنفرانــس
مصاحبــهای بــا یکــی از شــرکتکنندگان
ایــن نشســت بــه نــام دلیــا چیاکــو انجــام
دادهایــم کــه مشــروح آن را در ذیــل
میخوانیــد.
زنــان شــرق :آیــا در ایــن نشســت
چگونگــی مهیــا نمــودن بســتری کــه
بتــوان در آن نظــام دموکراتیــک را بــه
صورتــی نظاممنــد نهادینــه کــرد را بــه
چــه شــکلی مــورد بحــث و گفتگــو قــرار
دادیــد؟

تــا ذهنیــت حاکــم تغییــر نکنــد هزارها
حکومــت و دول ـت هــم تغییــر کننــد در
وضــع موجــود هیــچ حاصلــی نخواهــد
داشــت .امــا موضــوع امیدوارکننــده
ایــن اســت کــه زنــان علیرغــم اینکــه
مــورد طــرد و خشــونت بســیاری نیــز
قــرار میگیرنــد ،بــاز از مبــارزه دســت
برنداشــته و بــه طــرق دیگــری جهــت
بســط مبــارزهی بهحــق خــود متوســل
میشــدند .ایــن نشــاندهندهی یــک
بینــش و ارتقاءآگاهــی جنســیتی در
زنــان اســت .بنابرایــن ایــن دســتاورد
ارزشمندیســت کــه خواهــد توانســت
برحســب نقــاط مشــترکی کــه همـهی
زنــان بــا آن درگیرنــد تحــت لــوای
یــک ســازمان چترآســا بــه فعالیــت و
مبــارزه ختــم شــود.

الگوهــای ارزنــد ه و زنــان مبــارز و
قهرمــان بســیاری هســتند کــه در مقابــل
گرایشــات مردمحــور غــرب هرگــز ســرتعظیم
فــرود نیاوردنــد و تــا ســطح بســیاری هــم بــه
موفقیــت دســت یافتهانــد .امــا مقصــد مــا از
ایــن نقــد ،ایــن اســت کــه علیرغــم مشــترک
بــودن مســئلهی بردگــی زن مــوارد متفــاوت و
ویــژهای نیــز هســتند کــه تنهــا و
صرفــا در ایــن صصفرهنــگ و مــرز و
بــوم رشــد و نمــو یافتهانــد و برحســب ایــن
اختالفــات نیــز بایســتی راه و روشهــای
مختــص بــه آن نیــز جهــت گــذار از آن را
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از ی.ژ.ر.ک تا ک.ژ.ا.ر

بــدون شــک در ایــن نشســت ایــن موضــوع
نیــز بــه طــور مفصــل مــورد نقــد و بررســی
قــرار گرفــت .زنــان ایــران از هــر لحــاظ دارای
تجــارب و اندوختههــای مبارزاتــی و انقالبــی
هســتند .چونانکــه مــا در تاریــخ شــاهد حضور
چش ـمگیر زنــان در صفــوف مقــدم مبارزاتــی
بــر علیــه نظامهــای حاکــم و ضــدزن بودهایــم.
زنــان بدیلهــای زیــادی در ایــن راه داده و
دســتاوردهای ارزنــدهای نیــز ثبــت کردهانــد.
امــا مشــکل و یــا مســئلهی اساســی ایــن خــط
مبارزاتــی و یــا جنبــش نیــز در عــدم برقــراری
و ایجــاد اتحــاد بیــن همـهی زنــان ایرانــی بوده
اســت .بعنــوان مثــال ایــن فعالیتهــا و قیامهــا
و اعتراضــات یــا مقطعــی و کوتــاه مــدت
بودهانــد و یــا بیشــتر مرکــز محــور صــورت
گرفتهانــد .از ایــن حیــث ،ضعــف اساس ـیای
کــه موجــب عــدم موفقیــت زنــان در طــول
تاریــخ مبارزاتــی آنــان نیــز شــده در همیــن
مــورد نهفتــه اســت .جنبــش زنــان در ایــران
توانســت مبــارزه را بــه ســطحی برســاند امــا
قــادر نشــد بــه بلندتریــن مرتب ـهی آن صعــود
نمایــد .از لحــاظ ایدئولوژیکــی بشــدت تحــت
تاثیــر نگرشهــای زنــان غربــی بودنــد و طبــق
آن ســعی کردنــد بــرای زنــان ایرانــی نیــز
نســخه بپیچنــد .از لحــاظ مــادی نیــز بشــدت
بــه دولــت و یــا حاکمــان وقــت وابســته
بودنــد و ایــن عــدم اســتقالل مالــی و فکــری
موجــب هرچــه تنگترشــدن عرصــهی
مبارزاتیـفعالیتــی بــرای زنــان گردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت وقتــی کــه مــا نگــرش
غربمحــور ایــن جنبــش را انتقــاد میکنیــم
بــدان معنــا نیســت کــه میگوییــم از تجــارب
مبارزاتــی همدیگــر بهرمنــد نشــویم .برعکــس
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برگزیــد .جهــت حــل یــک مســئله بــا دیکتــه
کــردن یــک روش یــا متــدی کــه بنابــر
تفاوتهــای زمانــی و مکانــی و فرهنگــی
عــدم ســنخیت را موجــب میشــود نمیتــوان
بــه هــدف دســت یافــت .ایــن عــدم خالقیــت
همــان بالیــی را ســر جنبــش زنــان در ایــران
آورد کــه قبــل از آن و بعــد از آن نیــز ســایر
جنبشهــای خاورمیانــهای دچــار آن شــدند.
بنابرایــن بــه نظــر مــا همکنــون علیرغــم
همـهی ســرکوب و فشــارهای نظــام جمهوری
اســامی ایــران کــه بــر جامعــهی زنــان وارد
میســازد نیــز بــاز بــرای نهادینهنمــودن نظــام
دموکراتیــک زنــان بســتر بیــش از هــر زمانــی
آمــاده میّباشــد.

اســت و هــم زنــان بــر نیازهــای اساســی خــود
واقفانــد .و ایــن آگاهــی جنســیتیای کــه زن
ایرانــی در طــول ایــن ســالهای کســب کــرده
اســت میتوانــد بــه هموارکــردن راه مبــارزه و
فعالیتهــای فکــری و ایدئولوژیــک کمــک
شــایانی داشــته باشــد.
زنــان شــرق :شــما در طــول گفتههــای
خــود بــه دســتاوردهایی کــه زنــان تــا
بــه امــروز در ایــران و خاورمیانــه کســب
کردهانــد اشــاره کردیــد ،میتوانیــد در
ایــن بــاره بیشــتر توضیــح دهیــد؟
ببینیــد .در خاورمیانــهای کــه بــرای بــار
نخســت اجتماعیبــودن و اجتماعیشــدن
حولمحــور فرهنــگ زنـمــادر صــورت
گرفتــه اســت؛ فرهنــگ مردســاالر و زنســتیز
نیــز تاکنــون رشــد کــرده و تقریبــا بــه
هم ـهی منافــذ اجتماعــی هــم رســیده اســت.

بنابرایــن بــه انــدازهای کــه منابــع و مأخــذ در
راســتای کســب پیــروزی و تحقــق آزادی
زنــان بســیاراند بــه همــان میــزان نیــز ذهنیــت
مردســاالر تعمیــق یافتــه و دشــواری مبــارزه
بــا آن نمایــان اســت .ذهنیــت اقتدارگــرا و
جنســیتگرا هــم دارای قدمــت بسیاریســت
و از ترفنــد و روشهــای معینــی جهــت
بردهنگهداشــتن جامعــه و زنــان بهــره
میجویــد .بنابرایــن در برابــر چنیــن ذهنیتــی
مبــارزهای بیامــان و بیوقفــه انجــام دادن
هــم ،انــرژی و هیجــان الزم نیــاز دارد و هــم
ادعــا و اســتقرار و اســتمرار در روشهــای
فعالیتیـمبارزاتــی.
در رابطــه بــا جوهــر ســوال شــما بایــد
بگویــم کــه حقیقتــا زنــان راههــای دشــواری
طــی کــرده و در طــول ایــن راههــا بــه
دســتاوردهای باارزشــی نیــز دســت یافتهانــد.
بــه ویــژه در  50-40ســال اخیــر حضــور
خیرهکننــدهی زنــان در صفــوف مبــارزات
دموکراتیــک خلقهــا قابــل تقدیــر اســت.
در ایــن رابطــه میتــوان بــه زنــان ترکیــه،
ایــران ،کشــورهای عربــی ،هندوســتان،
افغانســتان ،کوردســتان و ...اشــاره داشــت.
مشــارکت زنــان در اعتراضــات و قیامهــای
دموکراتیکــی کــه در راســتای تحقــق
آرمانهــای آزادیخواهانــه و مســاواتطلبانه
در ایــن ســرزمینها صــورت میپذیرفتنــد،
ســیر تحــوالت را ســرعت بخشــید .زنــان نیــز
همســو بــا اوجگیــری مبــارزات دموکراتیــک
ملــی در ایــن ســرزمینها کــه از نیــازی شــدید
بــه آزادی و دموکراســی نشــأت میگرفــت
قــادر شــدند جــای پــای خــود را در صحــن
علنــی کشــوری کــه بشــدت مردانــه بــود بــاز

و فضایــی نســبتا آمــاده بــرای مطرحنمــودن
مطالبــات خــود «خلــق» کننــد .زیــرا زنــان
چــه در صفــوف مبــارزات مســلحانه و چــه
در مبــارزات مســالمتآمیز بدیلهــای
ارزشــمندی فــدا کردنــد .از جــان و زندگــی
خــود مایــه گذاشــتند تــا ایــن تقدیــر از
پیــش تعیینشــده را تغییــر دهنــد .هنــوز
هــم ایــن رونــد ادامــه دارد .بعنــوان مثــال
همکنــون زنــان در هندوســتان علیــه ذهنیــت
تجــاوزکاری کــه بــر جامعــه حکــم میرانــد
مبــارزه میکننــد و ایــن مبــارزه بــه اوج خــود
رســیده اســت .شــاید از لحــاظ متــدی ایــن
مبــارزه دارای ضعــف و نقصهایــی هــم باشــد
امــا مــورد حائــز اهمیــت و قابــل تقدیــر هــم
مبــارزه و مقابلــه زنــان در برابــر ایــن هجمـهی
ســنگین تحقیــر و تجــاوز و نابــودی میّباشــد.
در کشــورهای عربــی نیــز بدیــن منــوال بــود.
ذهنیــت مردســاالر ،بهــار را بــه زمســتانی
ســرد و ناامیدکننــده بــرای زنــان مبــدل کــرد.
ســیل تجــاوزات و نفــی و انــکاری کــه از
ســوی ایــن ذهنیــت نهادینــه شــده متوجــه
زنــان مبــارزی شــد کــه در صفــوف مبــارزه
حضــور داشــتند ،نشــاندهندهی ایــن واقعیــت
بــود کــه تــا ذهنیــت حاکــم تغییــر نکنــد
هزارهــا حکومــت و دول ـت هــم تغییــر کننــد
در وضــع موجــود هیــچ حاصلــی نخواهــد
داشــت .امــا موضــوع امیدوارکننــده ایــن بــود
کــه زنــان علیرغــم اینکــه مــورد طــرد و
خشــونت بســیاری نیــز قــرار گرفتنــد ،بــاز از
مبــارزه دســت برنداشــته و بــه طــرق دیگــری
جهــت بســط مبــارزهی بهحــق خــود متوســل
شــدند .ایــن نشــاندهندهی یــک بینــش
و ارتقاءآگاهــی جنســیتی در زنــان اســت.
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بنابرایــن ایــن دســتاورد ارزشمندیســت کــه
خواهــد توانســت برحســب نقــاط مشــترکی
کــه همــهی زنــان بــا آن درگیرنــد تحــت
لــوای یــک ســازمان چترآســا بــه فعالیــت و
مبــارزه ختــم شــود.
درســت اســت کــه دیکتاتــوری و اســتبداد
مردســاالر در خاورمیانــه بــه تمامــی ریشـهکن
نشــده اســت ،امــا جهــت تحقــق ایــن مهــم
نیــز بــه انــدازهی کافــی بســتر و زمینــه مهیــا
میباشــد .بنابرایــن از ایــن لحــاظ ایجــاد
یکپارچگــی و همبســتگی بیــن زنــان الزامــی
و حیاتیســت.
زنــان شــرق :میدانیــد کــه در
ســالهای اخیــر شــاهد وخیمتــر شــدن
وضعیــت زنــان در ایــران بودیــم .بــه
نظــر شــما اوجگیــری و افزایــش ایــن

وضعیــت میتوانــد چــه رابطــهای بــا
سیاســتهای نظــام حاکــم در ایــران
داشــته باشــد؟
بــدون شــک رابطــهای تنگاتنــگ .هیــچ
ســلطه و ســلطهگری درصــدد مهیــا نمــودن
زمینــهای آزاد و آرام بــرای زنــان نبــوده
اســت .و هیــچ کــدام از دولتهــای حاکــم
بــر ایــران نیــز مســتثنا از ایــن قاعــده نبودهانــد.
نــه در زمانــی کــه دولــت هاشــمی و خاتمــی
و احمدینــژاد بــر ایــران مســلط بودنــد شــاهد
هرگونــه تغییــر و یــا تکاپویــی از ســویی
آنهــا در راســتای بهبــودی وضعیــت زنــان
بودهایــم و نــه گمــان مــیرود کــه دولــت
روحانــی قــادر باشــد و یــا بخواهــد چــرخ
ایــن تکــرار را برخــاف معمــول بچرخانــد.
همــواره بــر زنــان ســتم رفتــه و ایــن رونــد

ادامــه دارد .همــهی دولتمــردان قبــل از
اینکــه بــر تخــت حاکمیــت جلــوس کننــد
وعدههــای رنگارنگــی کــه هرگــز عملــی
نشــدند بــه زنــان و ســایر اقشــار جامعــه دادنــد.
روحانــی نیــز یکــی از همــان افــراد بــود .و
سیاســت یــک بــام و دو هوایــی کــه همــواره
دولتمــردان در پیــش میگیرنــد در رابطــه
بــا معضــل زنــان نیــز در پیــش گرفتــه شــده
و میشــود .معضــل و مســئلهی اساســی کــه
هرگــز راهحلــی بنیادیــن و مانــدگار در رابطــه
بــا آن مدنظــر حاکمــان جمهــوری اســامی
ایــران نبــوده اســت .احمدینــژاد سیاســت
حــذف کلــی زنــان را در پیــش گرفــت.
حــذف از عرصههایــی کــه بــا مبــارزه و
تالششــان تحقــق یافتــه بــود .و امــروزه
سیاســتهای دولــت روحانــی نیــز در همــان
راســتا گام برمــیدارد .اگــر چــه گاه گاهــی
حرکتهــا و یــا ژســتهای ظاهــری هــم
بــه خــود میگیرنــد امــا بــه نظــر مــن دســت
اینهــا نــزد زنــان ایــران بــاز شــده اســت و بــه
قــول معــروف دیگــر « حنایشــان رنگــی
نــدارد» .هــر دولتــی بــه نوب ـهی خــود بایســتی
مســئولیت وخیمتــر و اسفبارترشــدن وضــع
موجــود را برعهــده بگیــرد .فکــر نمیکنــم
هیــچ زن آگاهــی از دولهــای حاکــم انتظــار
داشــته باشــد کــه بــه وی آزادی ببخشــند.
زیــرا آزادی و تحقــق دموکراســی بــا تــاش
و کوشــش خــود زنــان و ســایر اقشــار جامعــه
امکانپذیــر خواهــد شــد .حــق گرفتنیســت
نــه دادنــی .آزادی هــم حــق همــهی زنــان
اســت و بــرای چشــیدن آن نیــز بایســتی
مجهــز بــه اســلحهی ایدئولــوژی بــود تــا
بتــوان مبــارزهای پربــار و نتیجهبخــش را در

پیــش گرفــت .چراکــه شــاید در ظاهــر برخــی
از دولتهــا بعنــوان مثــال دولــت روحانــی
شــاهد تغییــرات صــوری و ســطحی باشــیم،
لیکــن از لحــاظ محتوایــی نمیتــوان چنیــن
تغییراتــی را مشــاهده کــرد .در چنیــن عصــری
حاکمــان موجــب میشــوند کــه وضــع
زنــان از ســدههای قبــل هــم وخیمتــر و بــه
مراتـب ســختتر بشــود .تحمــل کوچکتریــن
حقوقــی کــه زنــان کســب کردهانــد را نیــز
ندارنــد .بیمــی شــدیدی از آگاهشــدن و
پیشــرفت زنــان دارنــد .بــرای همیــن در
ایــن اواخــر بــه طــرح و برنامهریزیهــای
جدیــدی در رابطــه بــا چگونگــی محکمتــر
و مســتحکمتر کــردن زنجیرهــای بردگــی
برپــای زنــان میپردازنــد .دغدغ ـهی نظــام نــه
نهادینهکــردن دموکراســی و برابــری و تحقــق
آزادی بــرای زنــان و جوامــع ایرانیســت
بلکــه مشــغلهی اصلــی آنهــا تعمیقبخشــی
ی و درماندهگ ـی بــر
بــه بردگــی و سرســپردگ 
آنهاســت.
زنــان شــرق :آیــا در چنیــن شــرایطی
ک.ژ.ا.ر تــا چــه حــدی قــادر خواهــد شــد
بســتر تغییــر و تحــوالت بنیادیــن ،در
رابطــه بــا وضــع موجــودی کــه زنــان در
آن بــه ســر میبرنــد را محیــا ســازد؟
بــدون تردیــد تأســیس نظــام نوینــی کــه
تحــت نــام ک.ژ.ا.ر بــه ســازماندهی در نهــاد
جامعــه اهمیــت شــایانی میدهــد در راســتای
تحقــق ایــن مهــم میباشــد .در ایــن برهــهی
حســاس مبارزاتــی تأســیس چنیــن نظامــی
خــود گامــی مهــم و نقطـهی عطفــی در تاریخ
مبــارزات زنان ایــران و روژهالت کوردســتان
محســوب میگــردد .از ایــن جهــت وظایــف
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خوانندگان گرامی :ما در راستای هرچه بیشرت درک و شناخت نظام نوین ک.ژ.ا.ر با عضو کوردیناسیون آن اوین
زیالن مصاحبهای انجام دادهایم .امیدواریم که این مصاحبه بتواند اندک هم باشد جهت رفع احساس نیاز و
کنجکاوی شام عزیزان مقبول واقع گردد.
زنــان شــرق :همــان گونــه کــه مطلعیــد بیــش از
یــک قــرن و نیــم اســت کــه مبــارزات زنــان وارد
مرحلــهی حســاس و حیاتــی شــدهاند .امــروزه
نیــز تقریبــا در بیشــتر نقــاط دنیــا و بویــژه
خاورمیانــه هــم ضــرورت ارتقــاء ایــن مبــارزه
احســاس میشــود .در ایــران و کوردســتان
نیــز کــه بــا پتانســیل عظیــم مبارزاتــی مواجــه
هســتیم زنــان بــا تأســیس اتحادیــه ،جنبــش،
نهــاد و ...ســعی میکننــد بــه ســازماندهی خــود
جهــت رهایــی و آزادی بپردازنــد .شــما تــا بــه
امــروز رونــد ایــن ســیر تاریخــی را چگونــه
ارزیابــی میکنیــد؟
جغرافیــای زاگــروس ـ تــوروس و مناطــق
آریایینشــین از پیشــینهی کهــن تاریخــی مبــارزه،
فعالیــت و مقاومــت زنــان برخــوردار اســت .فرهنــگ
و جغرافیــای عاصــی ایــن ســرزمین ،زنانــی مقــاوم،
بــاارادهی ذاتــی و تســلیمیتناپذیر را در دامــان
خویــش پــرورش داده و میدهــد .اگــر چــه در طــول
تاریــخ  5000ســالهی مردســاالری ســعی شــده کــه
ایــن اراده بــه تســلیمیت گرفتــه شــود ،امــا هرازگاهــی
بــا واکنــش و قیامهایــی کــه از طــرف زنــان انجــام
گرفتــه ،پــان و برنامههایشــان خنثــی و راکــد
میماننــد .البتــه حاکــم گشــتن ذهنیــت مردســاالری
شــاید از شــدت مقاومــت جامعــه و بویــژه زنــان
کاســته باشــد ،امــا هرگــز قــادر نشــد زمین ـهی چنیــن
رنـج و مبارزاتــی را کــه بــه تمامــی آثــار دســت زن ـ
مــادر بــر آن هویداســت را ،خشــک نمایــد .ســابقهی
جنبــش زنــان در ایــران و روژهــات کوردســتان نیــز
بــه ایــن تاریــخ طویــل و کهــن برمیگــردد .فعــال
گشــتن مبــارزات زنــان در عرصــهی اجتمــاع بعــد
از فاصلــهی طوالنــیای کــه ایجــاد گشــته بــود ،در
ســدههای  18دوبــاره اوج گرفــت .همچنــان کــه

شــاهدیم در مراحــل مختلــف تاریخــی تــا بــه امــروز
بیشــتر راهگشــای ابــراز موجودیــت از طــرف زنــان
گشــته و علیرغــم خشــونت و ســرکوب ذهنیــت
تحاکــمکار همچنــان بــه موجودیــت خویــش
ادامــه میدهنــد .تمامــی مبــارزات و تــاش زنــان
نشــاندهندهی آن اســت کــه حــس آزادیخواهــی
مردمــان زاگروسنشــین را هیــچگاه و بــا هیــچ
ابــزاری نمیتــوان بیتاثیــر ســاخت .بــا اوج گرفتــن
مبــارزات آزادیخواهــی زنــان در قــرن اخیــر ،ذهنیــت
مقتــدر و جنســیتگرای مردســاالر بیشــتر بــر
شــدت ســرکوب و خشــونتهای خویــش افــزود.
ذهنیــت زنســتیز بــر ایــن بــاور اســت کــه تنهــا و
تنهــا ســرکوب و اعمــال انــواع خشــونتها بــر زنــان
بــوده کــه میتوانــد موجودیــت آنهــا را حفــظ کنــد.
در واقــع زنــان بــرای اینکــه مبــدل بــه پل ـهی ارتقــاء
دهنــدهی اقتــدار مردســاالر شــده اســت ،نمیتوانــد
کمــر راســت نمــوده و ابــراز هویــت نمایــد .زمانــی
کــه زنــان بــه ایــن ســطح از آگاهــی رســیدند کــه
دیگــر نبایــد ابــزار ترفیــع اقتــدار باشــند؛ بــا ذهنی ـت
متجــاوزی روبــرو ماندنــد کــه بــرای ب ـیارج نمــودن
و تحقیــر شــخصیت زن از تجاوزهــای عمومــی و
خصوصــی در  24ســاعت شــبانهروز هیــچ ابایــی
نداشــت و بیشــرمانه هــر تجــاوزی کــه هــم از لحــاظ
روحــی ـ معنــوی و هــم فیزیکــی انجــام میگرفــت را
بــه نشــانهی فتــح بــر بــدن و روح زنــان میدانســتند.
در واقــع میتــوان بوضــوح بــر ایــن موضــوع تاکیــد
ورزیــد کــه تمامــی جنگهایــی کــه در طــول تاریــخ
رخ داده و امــروزه نیــز بــا پیشــاهنگی دولــت ـ ملــت
و اشــکال وابســته بــه آن انجــام میگیرنــد ،بــر روی
بــدن زن انجــام میگیــرد .در غیراینصــورت چــرا تــا
بــه ایــن انــدازه زنــان وادار بــه دادن بیشــترین آمــار
قربانیــان میگردنــد و زنســتیزان نیــز هرگونــه
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خطیــر و تاریخـیای بــر عهــدهی جامعــه زنــان خواهــد کــرد و حتــم داریــم در آینــدهای
آزاد روژهــهالت کوردســتان ک.ژ.ا.ر قــرار نــه چنــدان دور بــه نتایــج ارزنــدهای دســت
میگیــرد .بایســتی قــادر باشــد از عهــدهی خواهیــم یافــت.
وظایفــش برآمــده و نقــش پیشــاهنگ خــود
را جهــت نهادینهنمــودن نظــام دموکراتیــک
کــوردار بــه نحواحســن ایفــا نمایــد .همچنیــن
بــه خــط و مشــی مبارزاتــی منســجم و متــداوم
دســت یابــد .برنامــه و پروژههــای عملــی و
مشــخصی را طرحریــزی کــرده و بــرای
اجراییشــدن آنهــا اقدامــات الزم را انجــام
دهــد .قــادر باشــد بــا برقــراری اتحــاد و
همبســتگی بیــن زنــان ایرانــی بــه یــک جنبــش
و یــا نظامــی چترآســا کــه هــر زنــی اعــم از
کــورد ،تــرک ،بلــوچ ،عــرب ،فــارس و...
بتوانــد در آن قــرار گرفتــه و بــه ســازماندهی
خویــش متوســل گردد ،دســت یابــد .ک.ژ.ا.ر
بــرآن اســت تــا کمــی و کاســتیهایی را
کــه جنبشهــای زنــان چــه در روژهــات
کوردســتان و چــه در ایــران در کارنامــهی
خــود دارنــد را بــا ،کســب تجربــه از آنهــا
جبــران ســازد .همچنیــن جهــت عملینمــودن
برنامههــای خــود نهایــت ســعی و تالشــش
را انجــام دهــد .بــرای همیــن شــما نیــز اشــاره
کردیــد شــرایطی کــه مــا در آن بــه ســر
میبریــم بســیار حســاس و حیاتــی هســتند.
نظــام زنســتیز حاکــم اجــازهی کوچکتریــن
اعتــراض ،اقــدام و فعالیتــی را از زنــان ســلب
میکنــد .بنابرایــن مــا معتقدیــم کــه بــا ســعی
و مبــارزهای کــه در راســتای شــکاندن ایــن
فضــای خفقــانآوری کــه نظــام ایجــاد کــرده
خواهیــم توانســت فریــاد خــود را رســاتر بــه
گــوش هــر کســی برســانیم .چــه رژیــم مایــل
باشــد چــه نباشــد ایــن مبــارزه تــداوم پیــدا

ش
زاننرق
35

ش
زاننرق 36

نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

پیــروزی خــود را برحســب ایــن میــزان میســنجند؟!
خوشــبختانه در قــرن اخیــر تــا بــه امــروز اوج
مبــارزات زنــان توانســت رنــج هــزاران ســالهی زن ـ
مــادر در طــول تاریــخ را احیــا ســازد .رشــد و ترقــی
ایــن مبــارزات در تمامــی کشــورهای اروپایــی و
خاورمیانــه توانســت بــه شــیوهای خارقالعــاده
جلبتوجــه نمایــد .اگــر چــه موانــع بســیاری از طــرف
ذهنیــت مردســاالر بــر ســرراه پیشــرفت آن قــرار داده
میشــود ،امــا نتوانســت از انعــکاس آنــی آن در تمــام
جهــان جلوگیــری نمایــد .در تمامــی کوردســتان نیــز
ایــن شــیوه از مبــارزات شــکل خاصــی بــه خویــش
گرفــت .در ایــران و روژهــات کوردســتان نیــز در
زمــان مشــروطیت و ببعــد علیرغــم موانــع ذکــر شــده
زنــان از حرکــت بــاز نیســتادند ،اگــر چــه قربانیهــای
ارزشــمندی در ایــن راه دادنــد ،امــا بــر داشــتن ارادهای
آزاد و هویتــی مســتقل اصــرار ورزیدنــد .اگــر چــه در
حــال حاضــر هــم ،رژیــم ایــران بــا تحمیــل انــواع
سیاســت و اســتفاده از هــر متــدی بــرای بــه زانــو
درآوردن جامعــه و بویــژه زنــان خــودداری نکــرده و
نمیکنــد ،امــا حــس آزادیخواهــی جامعــه و زنــان
بــه نقط ـهی اوج خویــش رســیده و اعمــال شــکنجه،
سیاســت اعــدام ،زندانــی نمــودن ،تجــاوز و ...
نمیتوانــد در برابــر آن ایجــاد ســد نمایــد.
بــا پیشــرفت ایدئولــوژی آزادیخواهــی رهبــر آپــو
در کوردســتان وضعیــت موجــود دچــار تغییــر و
تحــول عظیمــی گشــت .حقیقــت و فلســفهی حیــات
آزادی کــه رهبــر آپــو بــه جامعــه و تمامــی زنــان
تقدیــم نمــود ،مســیر مبــارزات آزادیخواهــی خلــق
را دگرگــون ســاخت 40 .ســال مبــارزه در سرتاســر
کوردســتان و خــارج از کوردســتان توانســت راه
آزادی را بــه خلــق ،زنــان و جوانــان نشــان بدهــد.
اگــر چــه در طــول تاریــخ رنــج و زحماتــی بیشــماری
در راســتای پیشــرفت مبــارزات زنــان انجــام گرفتــه،
امــا ایدئولــوژی منســجم و مکمــل رهایــی زن کــه از
طــرف رهبــر آپــو بــه جامع ـهی زنــان تقدیــم گشــته
اســت ،توانســت تمامــی آنهــا را بــه نتیجــه برســاند
و از میــراث هــزاران ســال ه در تاریــخ صیانــت بعمــل
آورد .امــروزه هــم بوضــوح نتیجـهی مبــارزات زنان را
در هــر چهــار بخــش کوردســتان کــه دوش بــه دوش

دیگــر همجنســان خویــش در کشــورهای عربــی کــه
بعــد از بهــار عربــی اوج گرفتــه بــود ،میتوان مشــاهده
نمــود .نمونـهی مبــارزات دموکراتیکــی کــه در شــمال
کوردســتان و غــرب کوردســتان بــه مرحلــهای از
ارتقــاء و رشــد رســیده اســت ،توانســت پاســخگوی
رنــج و درد هــزاران ســالهی زنــان باشــد .تــا زمانــی
کــه زن حتــی جســارت لــب بــاز کــردن را هــم
نداشــت ،امــروزه بــا امیــد و آرزویــی وصفناپذیــر
دم از آزادی و ارادهی خویــش میزنــد .همــدوش و
همســنگر فرزنــدان خویــش در مقابل گلولهی دشــمن
ســینه ســپر کــرده و جــز بــه آزادی خیالــی در ســر
نمیپروراننــد .تاســیس سیســتم (نظــام) کنفدرالیســم
و خودمدیریتــی دموکراتیــک در شــمال و غــرب
کوردســتان ،همزمــان مشــارکتهای فعاالن ـهی زنــان
در راســتای بــه منص ـهی ظهــور رســاندن ایــن شــیوه
از مدیریــت نمونههــای غیرقابــل انــکار از مبــارزات
زنــان اســت .بــا پیشــاهنگی ایدئولــوژی رهایــی زن در
جامعــه توانســتند بــا تقبــل زحمــات زیــاد ،مبــارزات
آزادیخواهانــهی خویــش را بــه ســطحی از برابــری
برســانند .از ایــن طریــق هــم بــه اثبــات رســاندند کــه
دیگــر زمــان آن فرارســیده کــه زن و مــرد بــا همدیگــر
و بــه شــیوهای برابــر بتواننــد مدیریــت جامعــه را بــه
عهــده بگیرنــد .سیســتم ریاســت مشــترک که توانســته
مبــدل بــه مٌدلــی موفــق در کوردســتان گــردد ،دال بــر
نتیجهبخــش و مناســب بــودن ایــن مــدل دموکراتیــک
اســت .بــه طــوری کــه در ایــن راه و بــا اعتقــاد بــر ایــن
مــورد کــه «بــدون آزادی زنــان ،آزادی جامعــه هــم
میَّســر نخواهــد گشــت» ،بــا علــم چگونگی رســیدن به
فلســفهی حیــات آزاد صدهــا زن کــورد جــان خویــش
را فــدا نمودهانــد و بــه مرتبــهی واالی شــهادت
رســیدهاند .نمونــهی چنیــن رفقایــی شــهید زیــان
پهپولــه ،شــهید شــیرین علمهولــی میباشــند کــه
بــدون هیــچ شــک و دودلــی جهــت ارتقــای ســطح
آگاهــی و مبــارزات زنــان در سرتاســر جامعــهی
ایــران و روژهــات کوردســتان مبــارزه و مقاومــت
نمودنــد ،امــا تســلیم نگشــتند ،ســر دادنــد امــا شــرف
ــر ندادنــد .امــروزه نیــز در ســیاهچالههای ایــران
و ِس ّ
زینــب جاللیــان بــا قبــول هــر شــرایطی در زنــدان امــا
حاضــر نیســت از راه و اهــداف خویــش یــک قــدم

هــم عقــب بکشــد .بــا وجــود آنکــه تندرســتی ایشــان
بــه شــدت در خطــر اســت هــم ،نمیخواهــد کــه
تکــرر تاریــخ بــردهداری دوبــاره ســایه بــر جامع ـهی
زنــان بیافکنــد .چــون مســلما زنــی کــه طعــم شــیرین
آزادی را چشــیده باشــد ،حاضــر نخواهــد شــد کــه
حتــی تحــت شــدیدترین شــکنجههای جــادان
زنســتیز از آن دســت بــردارد و دوبــاره سرتســلیمیت
فــرود آورد .جنبــش و مبــارزات زنــان نیــز امــروزه بــه
مرحلـهای رســیده اســت کــه بــا تکیــه دادن بــر میراثــی
کــه زنــان بــا رنــج و خــون آفریدهانــد ،تاریــخ آزادی
خویــش را بــه رشــتهی تحریــر درآورنــد.
زنــان شــرق :جنبــش ی.ژ.ر.ک خــود را وارث
جنبشهــای آزادیخواهــی زنــان در ایــران و
روژهــات کوردســتان میخوانــد ،ولــی بــا نگاهــی
انتقــادی نیــز بــه عملکردهــای ایــن جنبشهــا
میپرداخــت .آیــا جنبــش ی.ژ.ر.ک تــا چــه
انــدازهای قــادر شــد بــه اهــداف و ایدههــای
اساســی خــود جامــهی عمــل بپوشــاند؟
جنبشهایــی کــه در ایــران و روژهــات
کوردســتان مشــغول فعالیــت بــوده و حتــی توانســتهاند
زمینــه را بــرای تــداوم مبــارزه آزادیخواهــی زنــان
فراهــم ســازند ،البتــه کــه ارزشــمند و قابــل احتــرام
میباشــند .مطمئنــا میراثــی کــه زنــان در طــول تاریــخ
و حتــی جنبشهــای کــوردی و غیرکــوردی در
ایــران و روژهــات کوردســتان آفریدنــد ،زمینهســاز
فعالیتهــای اتحادی ـهی زنــان روژهــات کوردســتان
بــود .هی ـچگاه مجــزا از تاریــخ موجــود نیــز فعالیــت
ننمودهایــم .امــا همزمــان آنچــه را باعــث شــد
مبــارزات زنــان بــه نتیجــهی مثمرثمــر نرســد ،یــا
اینکــه بعــد از مدتزمانــی معیــن دوبــاره تحتتاثیــر
ذهنیــت مردســاالر قــرار گرفــت و منفعــل گردنــد،
بایســتی تحلیــل و آنالیــز و حتــی انتقــاد هــم نمــود.
در غیراینصــورت مــا نیــز کــه خــود را وارثــان آن
میدانیــم ،دوبــاره بــه خطــا خواهیــم رفــت .تاریــخ
از تمامــی جوانــب خویــش آموزندهســت و بهتریــن
معلــم زندگیســت ،پــس بایــد از تجــارب خــوب
و بــد آن بخوبــی اســتفاده کــرد ،چــون قــرار بــر آن
نیســت ،آنچــه را کــه گذشــتگان مــا تجربــه کردهانــد
و از آن متضــرر گشــتهاند ،مــا نیــز همــان را تجربــه

نماییــم ،کــه البتــه خطــا را آزمــودن خطاســت .آنچــه
کــه ســبب شــد تــا در آغــاز کار اتحادیــهی زنــان
روژهــات کوردســتان بــه شــکلی موفــق گام بــردارد،
داشــتن ایدئولــوژیای منســجم و کامــل بــرای زنــان
بــود .چــون تــا بحــال ایدئولــوژیای کــه زنــان تحــت
تاثیــر آن قــرار گرفتــه و بــر آنــان تحمیــل گشــته،
ایدئولــوژی و افــکار مردساالریســت .بخصــوص
اصــرار بــر ایجــاد سیســتمی خودویــژه و بــا مدیریتــی
مســتقل زنــان از اهــداف اساســی اتحادیــه بــود و در
ایــن چارچــوب نیــز موفــق شــدیم کــه گامــی اساســی
در راســتای حــل مشــکالت زنــان کــه عمــدهی آنهــا
از عــدم اعتمــاد بهنفــس و بیهویتــی زنــان نشــات
میگرفــت .اگــر چــه آنچــه را کــه مــا بــرای زنــان
انجــام دادهایــم ،در حــد مکمــل و مطلوبــی نبــوده
باشــد ،امــا توانســتیم در برخــی مــوارد گام برداشــته
و ایــن زمینــه را بــرای پیشــرفت مبــارزات زنــان
فراهــم ســازیم .اگــر امــروزه نیــز شــاهدیم کــه صدهــا
دختــر جــوان مبــارزات آزادیخواهــی زنــان کــورد
را جایگزیــن نظــام موجــود دیــده و آزادی را نــه در
درون نظــام ،بلکــه در مبــارزات آپوئیســتی جســتجو
میکننــد ،بدلیــل بــدون تاثیرپذیــری از تالشهــای
اتحادیــهی زنــان روژهــات کوردســتان نیســت.
همچنیــن بــاال رفتــن ســطح مطالبــات زنــان و میــل
بــه آزادیخواهــی در ســطح قابــل تعریفــی قــرار دارد.
بــرای همیــن نمیتوانیــم بگوییــم کــه هیــچ کــدام
از برنامههایمــان نتوانســت در جامعــه تاثیــری بســزا
برجــای بگــذارد .همزمــان مشــکالت و موانعــی هــم
کــه بــر ســر راهمــان قــرار گرفــت و ضعــف تاکتیــک
مبارزاتــی نیــز گاه وبیــگاه بــر رونــد پیشــرفت
مبارزاتــی مــا نیــز تاثیرگــذار بــود .در حــال حاضــر
ســعی داریــم کــه بــا تجاربــی کــه از فعالیتهــای
ی.ژ.رک در گذشــته کســب کردیــم ،بــا پیشــرفت
نظامــی دموکراتیــک و فراگیــر بــرای زنــان گامــی
نتیجهبخشتــر در مرحل ـهی پیــش رویمــان برداریــم.
جهــت گســتردهتر نمــودن فعالیتهــای خویــش در
ســطح ایــران و روژهــات کوردســتان پیشــبرد نظامــی
دموکراتیــک و چترآســا را امــری الزم و ضــروری
دانســتیم.
زنــان شــرق :شــما در  22مــی چهارمیــن
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نشــریه جامعهی زنان آزاد شــرق کوردســتان

کنفرانــس ی.ژ.ر.ک را اعــان کردیــد کــه ظاهــرا
مهمتریــن قــراری هــم کــه در ایــن کنفرانــس
اتخــاذ شــده هــم تأســیس ک.ژ.ا.ر میباشــد.
ســوال مــن اینجاســت کــه در ایــن شــرایط و
موقعیــت چــه نیــازی بــه برداشــتن چنیــن گامــی
دیدیــد؟
همچنــان کــه در بــاال هــم بــدان اشــارهای مختصــر
نمــودهام ،جهــت گســتردهتر نمــودن فعالیــت و بســط
آن در ســطح ایــران الزم دیدیــم کــه چنیــن ســاختاری
را تاســیس ســازیم .چــون هــم در ســطح خاورمیانــه و
هــم کوردســتان جامعــه بــا تغییــر و تحــوالت جــدی
روبروســت و ایــن مــورد هــم برداشــتن گامــی نویــن
را خواســتار اســت .ایــن تغییــر و تحــول متاســفانه
آنچنــان نمــوده کــه تمامــی عرصههــای حیــات را
بــر زنــان تنــگ و محــدود ســاخته و امــکان هرگونــه
مشــارکتی اجتماعــی را از آنــان گرفتــه اســت.
افزایــش شــکنجه و انــواع خشــونت ،نسلکشــی،
زندانــی نمــودن ،تجــاوز ،صیغــه ،اعــدام ،سنگســار و
ب ـیارج نمــودن زنــان هــم در منــزل و هــم در خــارج
از منــزل بــه طــور سیســتماتیک و مســتمر زنــان را
تحــت فشــار و ســرکوب قــرار میدهــد .بخصــوص
بــا شــروع بهــار خلقهــا در خاورمیانــه و همچنیــن
پیشــرفت افــکار متنــوع کــه هــر کــدام بــه شــیوهای
جداگانــه و در راســتای منافــع خویــش خلــق و زنــان
را بــکار گرفتــه و از آنهــا سوءاســتفاده مینمایــد.
بخصــوص بیشــتر از هــر قشــر دیگــری در جامعــه
زنــان قربانــی ایــن سیاســت اقتدارگــرای دولــت ـ
ملــت میگردنــد .از طــرف دیگــر وقتــی کــه بــه
مطالبــات و رشــد مبــارزات زنــان نیــز مینگریــم،
بدرســتی میتــوان تشــخیص داد کــه زنــان نیــز تحــت
هــر شــرایطی آمــاده نیســتند بــه وضــع موجــود در
جامعــه ادامــه بدهنــد .ایــن ســطح از مطالبــات زنــان و
ارتقــای مبــارزات آزادیخواهانــه مــا را بــر آن داشــت
کــه جهــت جوابگــو بــودن بــه ایــن خواســتهها
بتوانیــم بــه شــیوهای وســیعتر خویــش را ســازماندهی
نماییــم .چــون اگــر جنبــش زنــان کــه بــه امیــد تغییــر
و تحــول در وضعیــت موجــود رشــد داده شــده ،بــه
مدلــی منســجم و منعطــف نرســند ،احتمــال دارد یــا
اینکــه در ایدئولــوژی ذهنیــت زنســتیز ذوب گشــته

و منفعــل میشــوند و یــا اینکــه بــا در منگنــه قــرار
دادنشــان مجبــور بــه دســت کشــیدن از مبــارزات
خویــش میگردنــد ،و ایــن مــورد میتوانــد زنــان را
بــرای همیشــه بــه گوشـهی منــزل بکشــاند .تصمیــم بــر
ایجــاد مــدل دموکراتیــک َکــژار بعنــوان مدلــی کــه
هــم بتوانــد از نظــام موجــود گــذار صــورت دهــد
و هــم مبــدل بــه زمینــهای گــردد کــه تمامــی زنــان
ایــران و روژهــات کوردســتان در آن موجودیــت
و هویــت خویــش را بیابــد و اظهــار وجــود نمایــد.
اگــر چــه اتحادیـهی زنــان روژهــات کوردســتان هــم
در طــول ایــن  10ســال ســعی داشــته کــه بتوانــد در
ایــن چارچــوب عمــل نمــوده و تنظیمــات خویــش را
گســترش دهــد .امــا مــدل ســازماندهی اتحادیــه ایــن
امــکان را بــه مــا نمــیداد کــه بتوانیــم بــه شــیوهای
گســترده و دموکراتیــک اقــدام بــه فعالیــت نماییــم .در
چنیــن مرحلهی حساســی کــه خاورمیانه و کوردســتان
در حــال جوشــیدن اســت ،خلــق بــه مدلــی کــه آنهــا
را از بحــران موجــود خــارج ســازد ،نیــاز دارنــد .در
غیراینصــورت در نتیجــهی ایــن بحرانهــا احتمــال
هرگونــه انفجــار آنــی در ســطح جامعــه وجــود دارد.
مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک در حــال حاضــر
میتوانــد بهتریــن مــدل بــرای رهایــی از وضعیــت
موجــود باشــد .بــا تغییــر ی.ژ.ر.ک بــه ک.ژ.ا.ر
خواســتار وســیعتر ســاختن سیســتم ســازماندهی زنــان
در ایــران و روژهــات کوردســتان شــدیم .بطوریکــه
هــر زنــی بتوانــد سیســتم موجــود را همچــون هویتــی
بــرای خویــش دیــده و در ایــن چارچــوب بتوانــد
بدنبــال مطالبــات و چارهیابــی مســائل خویــش باشــد.
زنــان شــرق :در قــرارداد چنیــن آمــده کــه
ک.ژ.ا.ر دارای نظامــی چترآســا وکنفــدرال اســت،
لطفــا در رابطــه بــا ایــن مــدل بیشــتر توضیــح
بدهیــد اینکــه چــه تفاوتــی مابیــن ک.ژ.ا.ر و «ی.
ژ.ر.ک وجــود دارد؟
مــدل دموکراتیــک َکــژار مدلــی چترآســا بــوده کــه با
سرشــت طبیعــت بهتمامــی یکــی بــوده و بــا آن تطابــق
دارد .مدلــی انعطافپذیــر بــوده کــه میتوانــد تمامــی
تنوعــات و تفاوتمندیهــای جامعــه را در بطــن
خویــش قــرار دهــد .زنــان هــم بــه شــکل فــرد و هــم
شــکل جامعــه میتواننــد در سیســتم کــژار مشــارکت

جوینــد .مابیــن زنــان هیــچ تفاوتــی نــه از لحــاظ
ملــی ،و نــه از لحــاظ زبــان ،نــژاد ،مذهــب و ...قائــل
نیســت .چــون کــژار بــر ایــن بــاور اســت کــه تمامــی
زنــان دارای یــک مشــکل مشــترک بــوده ،آن هــم
آزادیســت .مدلیســت کــه بــه شــیوهای دموکراتیــک
و غیرمرکــزی عمــل نمــوده و بــر ایــن بــاور اســت کــه
گ و خونریــزی نیــز وجــود
تنهــا دلیــل افزایــش جن ـ 
دولــت ـ ملــت و مدیریتــی مرکزیســت .در حالیکــه
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــر ایــن بــاور اســت کــه
بــرای مدیریــت جامعــه حتمــا بــه نظامــی مرکــزی
نیــاز نیســت .چــون مرکزیــت در شــیوهی مدیریــت
یعنــی متمرکــز نمــودن اقتــدار و وسیلهایســت جهــت
ترویــج ذهنیــت دولــت ـ ملــت و ایــن مــورد بــه تمامی
ضــدزن بــوده و ایــن سیاســت را نیــز در ســطح جامعــه
ترویــج میدهــد .نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک
کــه بخصــوص در ایــن ســرزمین دارای پیشــینهی
تاریخیســت ،بخوبــی توانســته ایفــای نقــش نمایــد
و بــدون اینکــه ملتــی و یــا قشــری را بــر قشــر دیگــر
ارجحیــت بدهــد ،بــا احتــرام بــرای تمــام رنگارنگــی
جامعــه ویژگیهــای خــاص آن را نیــز حفــظ
نمایــد .در ایــن شــیوهی مدیریــت نیــز زنــان دارای
نقــش بســزایی بودهانــد ،چــون دموکراتیــک بــودن
جامع ـهای کــه مــا از آن بحــث میکنیــم بــا سرشــت
واقعــی زنــان یکــی بــوده و در صــورت ایجــاد چنیــن
نظامــی در جامعــه ،زنــان براحتــی میتواننــد بعنــوان
مدلــی جهــت حــل مشــکالت موجــود از آن اســتفاده
نماینــد .جهــت ایجــاد سیســتمی نظاممنــد و عــاری
از هرگونــه ذهنیــت جنســیتگرا ،کــژار میتوانــد
مدلــی مناســب و معقــول باشــد.
زنــان شــرق :آیــا در ایــن بره ـه از تاریــخ کــه
هــر روز شــاهد وخیمترشــدن وضعیــت زنــان
هــم در خاورمیانــه و جهــان و هــم در کوردســتان
هســتیم ک.ژ.ا.ر .قــادر بــه پیشــبرد مبــارزه و
ســازماندهی در بیــن زنــان و همچنیــن ارتقــاء
انگیــزهی مبارزاتــی در بیــن جامعــه زنــان در
ایــران و روژهــات کوردســتان خواهــد بــود؟
مســلما ایــن چنیــن خواهــد شــد .چــون در حــال
حاضــر مدلــی مناســبتر جهــت رشــد و ارتقــای
میــل و انگیــزهی مبارزاتــی زنــان در جامعــه یافــت

نمیشــود .البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه ایــن مــدل
100درصــد تنهــا مــدل موجــود در آینــده خواهــد
بــود ،در صورتیکــه اگــر مدلــی بهتــر هــم وجــود
داشــته و بتوانــد جوابگــوی تمامــی مشــکالت و
مســائل زنــان باشــد ،مطمئنــا مــا هــم دنبالــهرو آن
خواهیــم بــود .بــر ایــن باوریــم کــه جهــت پیشــبرد
مبــارزات و ســازماندهی زنــان بــه انــدازهی کافــی
از متــد و تاکتیــک ســازمانی برخورداریــم و در ایــن
مــورد هیــچ شــکی نداریــم .چنانکــه در طــول 10
ســال فعالیــت اتحادیـهی زنــان روژهــات کوردســتان
توانســتیم ایــن زمینــه را فراهــم ســازیم و مبــدل بــه
نقطـهی امیــدی بــرای زنــان شــویم .مطمئنــا با تاســیس
چنیــن سیســتم دموکراتیکــی بیشــتر خواهیــم توانســت
ایــن انگیــزه را تشــویق نمــوده و حتــی در میــان زنــان
غیرکــورد نیــز براحتــی خواهیــم توانســت ایــن زمینــه
را فراهــم ســازیم .چــون زنــان ایرانــی ،زنانــی فعــال
بــوده و نبــود مدلــی ســازنده و نظاممنــد مانــع از بــه
نتیجهگیــری مبارزاتشــان میشــود .مــا نیــز ســعی
داریــم کــه ایــن خــاء را از لحــاظ سیســتماتیزه
نمــودن مبــارزات فعاالنــهی زنــان پــر کــرده و بــه
ســطح مطلوبــی برســانیم.
زنــان شــرق :ک.ژ.ا.ر بــر مبنــای کدامیــن اصــول
بــه مبــارزه و ســازماندهی خواهــد پرداخــت؟
کــژار در راســتای نهادینــه نمــودن جامعــهای
اکولوژیــک ،دموکراتیــک و آزادی زن بــه مبــارزه
میپــردازد .بــر علیــه هرگونــه ذهنیــت جنســیتگرا،
دولتگــرا ،دینگــرا کــه سیاســت نسلکشــی
و انــواع خشــونت را بــر زنــان تحمیــل میســازد،
تمامــی زنــان را ســازماندهی و فعالیتهــای
خویــش را بســط و گســترش میدهــد .تشــکیل
ملــت دموکراتیــک را جهــت آزادی زنــان امــری
ضــروری میدانــد و ســازماندهی زنــان را همراســتا
بــا ســازماندهی و آزادی جامعــه میدانــد .بــا
علــم بــر آگاهــی و ســطح روشــنفکرانهی زنــان
بــه ســازماندهی جامعــهی اخالقــی ــــ سیاســی
میپــردازد .تفاوتمندیهــای هویتــی ،ملــی،
فرهنگــی ،باورداشــتی و ...را همچــون غنــای تاریخــی
جوامــع میدانــد .وجــود جنبشهــای دموکراتیــک
و آزاد خلقهــا ،باورداشــت و فرهنــگ جوامــع را از
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اصــول ملــت دموکراتیــک محســوب میکنــد .بــر
مبنــای نیــاز تمامــی جامعــه و افــرادش دفــاع ذاتــی
و ســازماندهی و مشــارکت دموکراتیــک خویــش را
گســترش میدهــد .بــر مبنــای پرســپکتیو کوردســتانی
آزاد و دموکراتیــک در راســتای مشروعیتبخشــی
بــه ســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک خلــق کــورد
و بخصــوص زنــان بــه مبــارزه میپــردازد و زنــان را
نیــز درایــن راســتا ســازماندهی مینمایــد .همچنیــن
بــا ارتقــای شــخصیت زن و مــرد آزاد ،حیــات آزاد
و نهادینــه نمــودن خطمشــی رهایــی زنــان را مبنــای
مبــارزات خویــش قــرار میدهــد.
زنــان شــرق :میتوانیــد ارتبــاط مابیــن ک.ژ.ا.ر و
کــودار را بیشــتر توضیــح دهیــد؟
سیســتم کــژار سیســتمی خودویــژه و مســتقل میباشــد
و ســازماندهی خویــش را نیــز بــه شــیوهی ویــژه
انجــام میدهــد .مــا بعنــوان کــژار سیســتم جامعــهی
دموکراتیــک و آزاد روژهــات کوردســتان را
همچــون سیســتمی کنفــدرال بــرای جامعـهی ایــران و
روژهــات کوردســتان پذیرفتــه و بــا قبــول مشــارکت
در چارچوبــی دموکراتیــک میتوانــد در پیشــبرد
جامع ـهی کنفــدرال و آزاد زنــان دارای نقــش باشــد،
همچنــان کــه دیگــر افــراد جامعــه نیــز میتواننــد از
ایــن حــق برخــوردار باشــند .مــا بعنــوان کــژار خویــش
را پیشــاهنگ و موســس سیســتم دموکراتیــک و
کنفــدرال میدانیــم و تصمیماتــی کــه کــودار و یــا
هــر سیســتمی دموکراتیــک و آزادی دیگــری کــه
در چارچــوب منافــع جامعــه و افــرادش بــه شــیوهای
دموکراتیــک گرفتــه باشــد ،کــژار خویــش را در
راســتای عملــی ســاختن آن مســئول میدانــد .همچنین
از نهــاد ریاســت مشــترک کــه کــودار در تاریــخ
روژهــات کوردســتان بــرای اولیــن بــار توانســته
پیشــاهنگی آن را بــر عهــده بگیــرد ،پشــتیبانی نمــوده
و جهــت پیــاده نمــودن در ســطح جامعــه و دیگــر
احــزاب سیاســی و جنبشهــای مدنــی و اجتماعــی
تمــام تــاش و ســعی خویــش را بــکار میگیــرد.
پیشــبرد جامعــهای آزاد و دموکراتیــک کــه کــودار
در راســتای آن خویــش را ســازماندهی و هدفمنــد
ســاخته ،از اهــداف و برنامــهی اساســی کــژار نیــز
میباشــد و بــا رشــد و ارتقــای ملــت دموکراتیــک در

جامعــه مبــارزات خویــش را در ایــران و روژهــات
کوردســتان بســط میدهــد.
زنــان شــرق :در ارتبــاط بــا حــل مســائل زنــان
در ایــران و روژهــات کورســتان ک.ژ.ا.ر تــا چــه
میزانــی دارای برنامــه و پروژههــای مشــخص و
محسوسیســت؟
بــا تاســیس کــژار بــر ایــن باوریــم کــه خواهیــم
توانســت زمینــهی ســازماندهی و فعالیتهــای
مشــترک زنــان را فراهــم ســازیم .یکــی از برنامههــای
اساسـیمان نیــز فعالیــت در ایــن راســتا بــوده و اینکــه
بتوانیــم در زمینههــای مختلــف بــا دیگــر زنــان کــورد
و غیــر کــورد در ایــران و خــارج از ایــران بــه گــرد
هــم آمــده ،باهمدیگــر متحــد گشــته و در مــورد
مشــکالت مشــترک زنــان بــه برنامــهای هدفمنــد و
مشــترک برســیم .مبــارزه در برابــر هرگونــه ذهنیــت
زنســتیز ،جنســیتگرا ،اقتدارگــرا و دینگــرا کــه
زنــان را بــا انــواع شــکنج ه و خشــونتهای خانگــی
و بیــرون از خانــه مواجــه میســازد را اســاس کار
و مبــارزهی خویــش قــرار میدهــد .در راســتای
ایجــاد زمینــهی آموزشــی دموکراتیــک و صحیــح
بــر مبنــای شــناخت هویــت و تاریــخ خلــق کــورد و
انســانیت تــاش نمــوده و بــا پیشــبرد و بســط چنیــن
نظــام آموزشــی  ،سیســتم تعلیــم و آمــوزش نظــام
دولتگــرا را رد و منفعــل میســازد .آنچنــان کــه
بــر مــا واقــف اســت ،بنمایــهی جامعــهای آزاد و
برابــر زن و مــرد آزاد بــوده و ایجــاد همزیســتیای
آزاد ،مشــترک و دموکراتیــک را نیــز ضــروری و در
ســطح جامعــه جهــت پیشــبرد چنیــن نظامــی تــاش و
ســازماندهی الزم را انجــام خواهیــم داد .بــرای همیــن
گــذار از خانــوادهی واپســگرا و کالســیکی کــه
پسمان ـ دهی ذهنیــت مردســاالر و جنســیتگرا بــوده
و چــون ابــزاری بــرای قــدرت بخشــیدن بــه نظــام
کاپیتالیســتی کارکــرد مــی یابــد ،مبــدل بــه ملــک مــی
ســازد ،را امــری ضــروری دانســته و مبــارزات الزم
را در ایــن راســتا پیشــبرد خواهیــم داد .زنــان جــوان
کــه پیشــاهنگ تاســیس ایــن نظــام دموکراتیــک
بــوده ،جهــت پیادهســاختن ایــن نظــام در ســطح
جامعــه و مشــارکت در سیســتم دموکراتیــک کــژار را
بعنــوان وظیفـهی اصلــی خویــش دانســته و در تمامــی

عرصههــای ســازمانی و جامعــه بــه شــیوهای فعاالنــه
مشــارکت میجوینــد.
بســط و گســترش نظــام خوددفاعــی کــه زنــان در
برابــر هرگونــه تهاجــم ذهنیــت مردســاالر و زنســتیز
بتواننــد از خویــش دفــاع نماینــد و زنــان را نیــز بــه
ایــن ســطح از آگاهــی و علــم برســانند را امــری
ضــروری و مهــم میدانــد .نــه تنهــا کــژار الزم
میدانیــم کــه دیگــر زنــان ایــران و روژهــات
کوردســتان نیــز جهــت ایجــاد سیســتمی دفاعــی
بتواننــد در ایــن راســتا گام برداشــته تــا اینکــه بتوانیــم
جبهـهی امنیتــی بــرای زنــان ایجــاد ســازیم و آینــدهی
زنــان را در مقابــل هرگونــه خشــونت ،تهاجــم آنــی و
ذهنیــت تجــاوزکار حفــظ نماییــم .عرص ـهی اقتصــاد
نیــز یکــی دیگــر از مهمتریــن عرصههاییســت
کــه ذهنیــت مقتــدر مردســاالر بــر آن تکیــه زده و
نیــروی زنــان را در ایــن عرصــه بــه تمامــی ضعیــف
ســاخته تــا اینکــه بــا محتــاج نمــودن زنــان بتواننــد
اقتــدار خویــش را تحــت ضمانــت قــرار دهنــد .بــرای
همیــن دارای اهمیــت میباشــد کــه زنــان بتواننــد بــا
اســتفاده از اقتصــادی دموکراتیــک کــه خویــش را
بــه اقتصــاد جامعــهی طبیعــی کــه زن ـ مــادر آن را
مدیریــت مینمــود ،میســپارد ،تاثیــرات ذهنیــت
ســرمایهداری و اقتدارگــرا را بیرنــگ ســازد .در ایــن
راســتا نیــز دارای برنامههایــی بــوده و ســعی داریــم
کــه بــا تکیــه بــر اقتصــاد زنـ مــادر جامعــه را بــه ســوی
دمکراتیزاســیون ســوق دهیــم .همزمــان جهــت لغــو و
از میــان برداشــتن سیاســت اعــدام ،شــکنجه ،سنگســار
و از ایــن قبیــل و حــذف آن از قانــون اساســی ،تنظیــم
و تشــکیل ســازمان ،جنبشهــای دموکراتیــک و
همچنیــن فراخوانــدن دیگــر زنــان جهــت مشــارکتی
مشــترک را امــری ضــروری میدانــد .جهــت تغییــر
قانــون اساســی و تشــکیل یــک قانــون اساســی
دموکراتیــک مبــارزات خویــش را در ســطحی
گســترده بســط خواهــد داد.
البتــه در کنــار ایــن برنامــه و اهــداف از برنامههــای
درازمــدت نیــز برخورداریــم کــه بــه شــکل مســتمر و
بعنــوان پرنســیپ کــژار محســوب میشــوند .مبــارزه
در برابــر سیاســتی کــه جامعــه را عقیــم و بیمــار ســاخته
و مــورد آمــاج حمــات خویــش قــرار داده اســت،

در ایــن راســتا نیــز بــه پخــش مــواد مخــدر ،گســترش
فحشــاء ،تعــرض و تجــاوز  ...متوســل میشــوند ،را
اســاس مبــارزات خویــش قــرار میدهــد .همچنیــن
ارتقــای آگاهــی و علــم جامعــه و بویــژه زنــان در
مقابــل سیاســت ضعیفهســازی ،گرفتــن شــیربها،
ازدواج اجبــاری ،عقــد گهــوارهای ،ازدواج درســن
کــم و ...را وظیفــهی خویــش میدانــد .در مقابــل
ذهنیتــی کــه جهــت منافــع اقتــدار خویــش ،دشــمنی
بــا طبیعــت را الزم میدانــد و اکولوژیــک را
تخریــب و بــا خطــر مواجــه میســازد ،مبــارزه
نمــوده و جامعــه را در ایــن مــوارد بــه ســطح آگاهــی
اکولوژیســتی برســانیم .جهــت ایجــاد جامعـهی آزاد و
دموکراتیــک ،آشــتی و صلــح مابیــن طبیعــت اول و
ثانــی بــا داشــتن سرشــتی فمنــی و اکولوژیســتی شــرط
و ضروریســت .مبــارزه بــرای بســط و گســترش زبــان
و فرهنــگ کــوردی ،تاســیس ســازما ن و نهادهایــی
کــه ســامت افــراد و اجتمــاع را تضمیــن نمــوده،
بــر مبنــای ژنولــوژی در مقابــل حاکمیــت مردســاالر
ایســتاده و جهــت آگاه ســاختن زنــان فعالیــت و
ســازماندهیهای الزم را انجــام میدهــد.
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پورتره
شهيد؛ زيالن پهپوله

شــهيد زيــان پهپولــه (لطيفــه ســامت) در
ســال  1983در منطقــه «مهرگــهوهر» از توابــع
اســتان اروميــه متولــد شــد .پــدر ايشــان از عشــاير
زرزا و مــادرش از عشــيره برادوســت و در
خانــوادهاي فئــودال زندگــي ميكردنــد .فرزنــد
چهــارم خانــواده بــود .دو خواهــر و بــرادري از
خــود بزرگتــر داشــت .بعــد از ســه ســال زندگــي
در روســتا ،بعلــت ســختيها و فشــارهاي كــه از
جانــب ديگــر خانهــاي روســتا بــه خانــواده وي
تحميــل ميشــود ،مجبــور بــه تــرك روســتا شــده
و در شــهرك اســامآباد ،شهرســتان اروميــه
ادامــه حيــات ميدهنــد .امــا بــه ســبب وضعيــت
ناگــواري كــه بعــد از توطئــه بينالمللــي بــر رهبــر
خلــق كــورد رهبــر آپــو ايجــاد شــده بــود بعــد از
مشــاركت در قيــام ســال  1999در روژهــات
كوردســتان ،در منطقــه خاكــورك بــه صفــوف
گريالهــاي جنبــش آزادي خواهــي ميپيونــدد.
شــهيد زيــان از همــان كودكــي خــود
در ميــان تضادهــا و چالشهــاي طبقاتــي و
جنســيتي خــان و بيگي،كــه حاكــم بــوده و بــه هــر
نوعــي در مقابــل طبقــه فقيــر و فرودســت ظلــم
روا ميداشــتند ،بــزرگ شــده و آن را احســاس
ميكــرد و بــه هميــن ســبب دختــري عاصــيای
بــود .بويــژه از لحــاظ جنســيتي ،وجــود تبعيضات

و نابرابريهــا را بخوبــي ديــده و بــر آن تأمــل
مينمــود و هــر چــه ميرفــت در مقابــل ايــن
ســتمها و تبعيضــات آگاهتــر ميگشــت .در
خانــواده نيــز دختــري هوشــيار و عاصــي بــوده و
چالشهــا و تبعيضــات موجــود در خانوادههــاي
ســنتي احساســات وي را خدشــهدار مينمــود و
اگــر بــا آگاهــي كامــل نيــز نباشــد امــا بــه هــر
نوعــي بــا ايــن طــرز برخــورد مقابلــه نمــوده و آن
را قبــول نميكــرد .بــراي نمونــه هنگامــي كــه در
خانــواده نابرابريهــاي ميــان خــود و برادرانــش
را مشــاهده ميكــرد و همچنيــن وقتــي كــه در
خــارج از خانــواده ازدواج اجبــاري دختــران كــم
ســن و ســال را مشــاهده ميكــرد؛ همچنانكــه
وي ميگفــت« :ایــن رســم و رســومات
جنســیتگرا و مردســاالر همیشــه موجــب كيــن
و نفــرت مــن ميگشــت و هميشــه بــه دنبــال
راهحلــي بــودم كــه بتوانــم بــا ايــن ســنتهاي
غلــط مبــارزه كــرده و آن را نابــود كنــم».
در ارتباطــات خــود بــا ديگــران بــه دختــر يــا
پســر بــودن و يــا ثروتمنــد و فقيــر بــودن هيــچ
اهميتــي نــداده و ســعي نمــوده كــه بــا هركــس
و هــر جنســي ارتباطــي اخالقــی داشــته باشــد .در
خانــواده نيــز بــا توجــه بــه اينكــه ايشــان قوانيــن و
ســنن كالســيك عشــيرهاي را قبــول ننمودهانــد

بارهــا از جانــب مادرشــان مــورد فشــار قــرار داده
شــده بــود امــا ايشــان اهميــت چندانــي بــه ايــن
مســائل نــداده بودنــد و هميشــه پايبنــد بــه مبــدا
و پرنســيبهاي خودشــان بودهانــد .در حيــات
حزبــي خــود نيــز هميشــه بــه رفاقــت پايبنــد
بودنــد .وی در مناطقــی چــون زاگــرس ،قنديــل،
ت چریکــی پرداختــه
خنيــره و مريــوان بــه فعالی ـ 
اســت .ســرانجام در یکــی از کمینهــای ســپاه
پاســداران در  30حزیــران  2006در مریــوان
بــه شــهادت میرســند .او اولیــن شــهید زن
روژهــات کوردســتان میباشــد .خطومشــی
مقاومــت و ایثــار وی بــه مانیفســت مبــارزه و
رهایــی زنــان روژهالتــی و ایرانــی مبدلگشــته
اســت .بعــد از شــهادت شــهید زیــان پهپولــه
دههــا دختــر کــورد کــه تحــت تاثیــر مبــارزات
و اخــاق ســازمانی وی قــرار گرفتــه بودنــد
از روژهــات کوردســتان بــه صفــوف مبــارزه
پیوســته و خــط ایشــان را تــداوم بخشــیدند .شــهید
زیــان پهپولــه در ســیاق مبــارزهی خــود نیــز زنــی
جســور و فــداکار بــود .ســختیهای مبــارزه را بــه
جــان خریــده و تــا آخریــن قطــرهی خــون خــود
نیــزص از ارزش و کرامــت خلــقاش صیانــت
بــه عمــل آورد .از شــهید زیــان دههــا شــعر
و نثــر و مقالههــای متفــاوت ایدهئولوژیکــی
و اجتماعــی بــر جــای مانــده اســت .همچنیــن
قبــل از شــهادتش بــه آمــاده نمــودن بروشــوری
در رابطــه بــا چگونگــی نهادینــه نمــودن
نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک در ایــران و
روژهــات کوردســتان پرداختــه اســت کــه
همکنــون نیــز در دســت چــاپ میباشــد.
از ســطر ســطر شــهرهای زیــان بــوی آزادهگی
و عشــق بــه آزادی و رهایــی میآیــد .ادعاهایــش
هــم هماننــد خیالهایــش پــاک و بیآالیــش
و واالینــد .قلبــش بــرای آزادی روژهــات
کوردســتان میتپیــد و نفســش هنگامــی بــاال
میآمــد کــه احســاس کنــد یــک قــدم دیگــر بــه

عملیشــدن ایدههایــش نزدیــک شــده اســت.
در هــر کالم و هــر ســخنش از آزادی و رهایــی
زن گفتــه و در هــر کــردار و رفتــارش نیــاز تحقــق
آن را هویــدا میســاخت .زنــی بــود بینظیــر.
هــم بــه درک کافــی در راســتای شــناخت
ذهنیــت مردســاالر دســت یافتــه بــود و هــم از
عمــق پدیــدهی بردگــی کــه تــا نهــان زن نفــوذ
یافتــه بــود آگاه .بــرای همیــن سراســر زندگـیاش
سرشــار از لحظــات مبــارزه و مقاومــت بــود در
برابــر هرگونــه رفتــار و برخــوردی کــه بردگــی
و مطیــع بــودن را بــر زنــان تحمیــل میکــرد .بــه
قــول وی«:زيبايــي خــود آزادي اســت و بــراي
بدســت آوردن آن بايــد بيامــان مبــارزه كــرد.
روحــش شــاد و راهــش پررهــرو بــاد.
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عاسیم

دەشتێكی كەسك و سوور و زەرم دەوێت
هەڵیواسم بە قژە خاوەكەمدا
گێژ دەخۆم و
لە هەر سووڕانەوەیەكدا
ئاسۆ كانی تۆ ئەبینم
جار وا هەس
خولیای هەڵكشانێكی سوور
دەمارەكانم دادەگرێ و
نمە نمە چاوەكانم
بێزوی بارانە بە لێزمەكەت ئەكات.
ئەچمە گژ ئااڵ دۆڕاوەكانی دەستمدا و
رەش هەڵدەگەڕم.
ئــەوە بــەڕووی گیانــی منــە پژاوەتــە ســەر الشــە
زامدارەكــەی تــۆدا
ئەوە تاڤگەی كەزیەی منە
دەمارەكانی ناخی تۆ تژی سەوزەاڵنی دەكات.
ئەوەش دەالقەی بینینمە
ســەیرانی بەرینــی (ســەقز و سەردەشــت و
ســاباڵغ) ەكــەت دەكات.
سنە وسەرحەد و سلێمانی
باڵ لە باڵی سینگی مندا
شووری سەركەوتنیان ڕاكردووە.
حەوســینەكەی هێمــن ئامادەیــە ســواری ئەســپە
شــێیەەكەی شــێركۆ بێــت و
پێكەوە دونیا پڕ بكەن لە خەونی نارنجی.
پەیڤــی ئەویــن ئەدركێنــم ،گــەرووی تــۆ هــاواری
رزگاری دەردەخــات.
چــاو لێــك ئەنێــم ،لــە ئامێــزی باســكی تــۆدا
ئەبمــە خولیــا.
گۆنا ئاڵەكانی من و خوێنی گواڵڵەكانی تۆ
لە لووتكەی چیاكانتدا یەك ئەگرنەوە.

تۆ بوویتە شاخەوانی بەرخودان و
منیــش هێشــتام نازانــم (ســایكس بیكــۆ) بــە
كیــژان ســین بخوێنمــەوە.
ئەرێ
عاسیم
نــە قورئانەكــەی دایكــم و نــەش تەزبێحەكــەی
باوكــم
تێــری هوروژمــی ئــەم پرســە رەشــانە ناكــەن وا
ئوقرەیــان لــێ چنیــوم.
خودای پارە و خواكانی تر
چاویــان داچەقانــدووە نــاو چەرمگــی كراســەكەی
منــدا و
هەڕەشــەی خــودای ســاتوورە بــۆ ئەنجــن بوونێكــی
د یكە
نا ناترسم
وەك پیرە دارە جەاللییەكەی مەڵكشا
پێ لە ئاخ و روو لە شــاخ و ســەر لە كەشــكەالنی
ئاسمان
لە تەك شۆستەكانی شارا
وا شێلیاگین بە مل یەكا
سەری خوامان لێ سوڕ ماوە.
بەڵێن وایە
لە بەرزائیەكانی تۆدا
خۆمان بدەین لە شەقەی نوور
بەڵێن وایە
بە شاباڵی پەلكە زێڕینەدا هەڵبێین.
هیواكانمان
پر بكە ین لە رەنگی ژیان
بچریكێنین
هۆۆۆ ...ئەستەمە سەردانەوان.
ژین ژیار

دوباره زاده شدم
.....
از خاكستر قلبهايي كه
سوخته شدهاند
در بغض گلوهايي كه فریاد
برآوردهاند
در سکوتی که هزار بار
شکسته
از افكاري كه بیکرانها را
عبور کرده
از هق هق صدای گریهها...ها
از آسمان همیشه بارانی
نو و شاید دوباره در
اردیبهشتی خیس
من زاده شدم
همراه با تو
نمیدانم
شاید راز زندگي هفتروزهام
این باشد
...با تو زادهشدن

در تو تبلور یافتن
به بلندای قامت بودن
دوباره و چندباره
تولد...ها را به جشن نشستن..
شهید؛ زیالن پهپوله
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