
زانن

نشریه  ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی 
زنان آزاد شرق کوردستان ک.ژ.ا.ر

سال نخست شماره
 تیر. 1393

قشرزانن قزانن شر
تأسیس  ک.ژ.ا.ر گامی مهم در راستای آزادی زنان ایرانی

شماره ی وژیهشماره ی وژیه

نظام نوین کژار، ضامن زندگی آزاد

تاسیس کژار گامی ارزنده در...

مبنای اساسی مبارزاتی ک.ژ.ا.رکسب مطالبات..  .

از ی.ژ.ر.ک تا ک.ژ.ا.ر

مصاحبه
پورتره



تان
ســ

رد
 کو

ق
شــر

د 
زا

 آ
نان

 ز
ه ی

امع
 ج

ریه
نشــ

زانن3

خوانندگان گرامی؛

خلق هــای آزادی خــواه در چنــان مرحلــه  و عصــری 
ــش  ــدار را از خوی ــدرت و اقت ــده ی ق ــذار از پدی ــت گ هم
نشــان می دهنــد کــه تقریبــا در سراســر ایــن کــره ی خاکــی 
ــش را  ــارزه  ی خوی ــاوت مب ــکال های متف ــرم و اش ــت ف تح
علیــه  ذهنیــت آن بســط و گســترش بخشــیده اند. نیــک 
ــز در  ــر نی ــن عص ــت ای ــاط مثب ــی از نق ــه یک ــم ک می دانی
تعمیــق و ارتقــاء مبــارزات آزادی خواهــی زنــان نهفته اســت. 
ــت  ــیت گرا تح ــرا و جنس ــای قدرت گ ــه نیروه ــاهدیم ک ش
هــر شــرایطی در صــدد تخلیــه، مارژینــال  و منحرف نمــودن 
ــی های  ــگ و لشکرکش ــش جن ــتند. افزای ــیل هس ــن پتانس ای
ــه خــود  ــد ســیر ســعودی ب ــی کــه در عصــر جدی روزافزون
گرفته انــد نیــز، هرچــه بیشــتر موجــب تعمیــق تخریباتــی کــه 
ــده اند،  ــبب آن ش ــال مس ــزاران س ــول ه ــان در ط قدرت طلب
می گــردد. و بیشــتر از همــه بــر زنــان تأثیــری مخــرب 
بــر جــای می گــذارد. بــه عنــوان مثــال در کشــورهای 
ــاهد  ــا ش ــه و افریق ــیای میان ــی، آس ــژه عرب ــه و بوی خاورمیان
ــار ســال  ــوری کــه در چه ــم. بط ــرات بودی ــن تأثی ــی ای عین
بخصــوص  و  حاکــم  نظام هــای  عملکردهــای  اخیــر 
ــز  ــه آنهــا وحشــتناک و هراس برانگی دســتگاه های وابســته  ب
ــز  ــد. برخوردهایــی کــه در تظاهرات هــای اعتراض آمی بودن
ســرزمین های عربــی بــا زنــان می شــدند بــه جــز یــک پیــام 
چیــز دیگــری در بــر نداشــت. تــرس ذهنیــت مردســاالر از 
تقویــت نیــروی آگاهــی و درک زنــان نســبت بــه مقولــه ی 
آزادی و رهائــی بــی حــد و حســاب اســت. از ایــن جهــت، 
قبــل از هرچیــز بــه زنــان حملــه ور شــده و درصــدد شــکاندن 

اراده و روحیــه ی به وجودآمــده برمی آینــد.
اقداماتــی کــه در همیــن روزهــای اخیــر توســط داعــش و... علیــه 

ــاخته  ــت س ــن واقعی ــه ای از ای ــز گوش ــد نی ــورت می پذیرن ــان ص زن

ــت و  ــاالر اس ــت، مردس ــازد. عقلی ــان می س ــده را منای و پرداخته ش

عملکــرد نیــز بــه جــز تخریــب، تهدیــد، تبعیــض، طــرد، قتل عــام و... 

را در برنــدارد. ایــن رَدای مردســاالر چــه بــر تــن جمهــوری اســامی 

ــن  ــر ت ــر تــن عربســتان و هندوســتان و چــه ب ــران باشــد؛ چــه ب ای

ــز  ــار مــی آورد. داعــش نی ــه ب ــان و داعــش، هــان نتیجــه را ب طالب

بــه اقدامــات وحشــتناکی چــون رسبریــدن و... دســت می زنــد؛ 

ــال  ــد! ح ــار می کن ــدام و سنگس ــز اع ــران نی ــامی ای ــوری اس جمه

ــن  ــوای ای ــی در محت ــد چــه تفاوت ــا شاســت کــه بگویی قضــاوت ب

دو می بینیــد. یکــی تحــت نــام رشیعــت و دیــن دولتــی و قانونــی 

شــده انجــام می دهد)دولــت ایــران(؛ و دیگــری تحــت نــام رشیعــت 

اقدام کننــده گان مشــابه  تأییــد ســایر  بــه  و دینــی کــه هنــوز 

نرســیده اســت. آمــار کشته شــدگانی کــه بــه دســت داعــش صــورت 

پذیرفتنــد بســیار کم تــر از آمــار اعدام شــدگان و یــا بــه رضب گلولــه 

بــه قتل رســیدگان دولــت ایــران می باشــد. بــاز قضــاوت را بــه شــا 

ــم.  ــذار می کنی واگ

نیروهــای  و  جامعــه  ســتم دیده  ی  قرشهــای  بــرای  بنابرایــن 

آزادی خــواه در چنیــن مــکان و زمانــی بــه جــز ارتقاءبخشــیدِن 

و  دموکراتیــک  نظامــی  نهادینه منــودن  مقاومــت؛  و  مبــارزه 

آزادی ّبخــش هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد. یگانــه راه حل در بســط 

ــه ی  ــادر باشــد هم ــه ق ــه نظــام آلرتناتیویســت ک و گســرتش دهی ب

اقشــاری کــه خــارج از چارچــوب چرخــه ی قــدرت بــه رس می برنــد 

را در بربگیــرد؛ ســازماندهی کــرده و ســامان بخشــد. بــرای همیــن 

اســت کــه نیروهــای آزادی خــواه روژهــات کوردســتان احتیــاج بــه 

چنیــن تغییــری دیدنــد. البتــه کــه رسانجــام ایــن درک و بینــش بــه 

ــودار و  ــارض ک ــال ح ــرا درح ــد. زی ــژار می انجامی ــودار و ک ــد ک تول

کــژار یگانــه نیــرو و یــا نظام هایــی هســتند کــه متفاوت تــر از 

نیروهــای دیگــر فکــر کــرده و در صــدد عملی منــودن برنامــه  و 

پروژه هــای عینــی و محســوس خویــش هســتند.

ــه  ــیدن ب ــتای رس ــی در راس ــیس ک.ژ.ا.ر گام مهم ــک تأس ــدون ش ب

آمــال و ایده هــای آزادی خوانــه ی زنــان ایرانــی بــا مدنظــر قــراردادن 

واقعیــات حقیقــی و یــا ساخته شــده موجــود می باشــد. ک.ژ.ا.ر 

ویژه گــی  ایــن  برحســب  غیرمرکزی ســت.  و  منعطــف  نظامــی 

منحــر بــه فــرد نیــز همــه ی زنــان می تواننــد در آن جــای گرفتــه 

ــا همــه ی  ــداوم بخشــند. حــارض اســت ب ــش ت ــارزه ی خوی ــه مب و ب

ــند  ــان می کوش ــی زن ــتای رهائ ــه در راس ــی ک ــازمان ها و نهادهای س

نیــز ارتبــاط برقــرار کــرده و در چارچوبــی اصولــی کــه در قــرارداد 

ــردازد. ــارزه ای مشــرتک بپ ــات و مب ــه اقدام آن درج شــده اســت ب

ــش روی شاســت  ــون پی ــه همکن ــه ای ک ــدگان گرامــی: نرشی خوانن

ــا دو  ــه قب ــتید ک ــع هس ــد. مطل ــارات ک.ژ.ا.ر می ّباش ــز از انتش نی

ــان  ــه اطاع ت ــد. ب ــان« بودی ــه »زی ــده  ی نرشی ــار خوانن ــک ب ــاه ی م

ــید.  ــان رشق« باش ــا »زن ــد ب ــس می توانی ــن پ ــه از ای ــانیم ک می رس

ــد  ــه رون ــرت ب ــده بیش ــعی ش ــه س ــن نرشی ــت ای ــاره ی نخس در ش

ــود.  ــه ش ــاندن ک.ژ.ا.ر پرداخت ــن شناس ــره و همچنی ــزاری کنگ برگ

الزامی ســت کــه بیشــرت بــه چرایــی تأســیس ک.ژ.ا.ر در ایــن برهــه  ی 

ــزان  ــا عزی ــکاری ش ــا هم ــه ب ــم ک ــم. و امیدواری ــاس بپردازی حس
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ــاوت  ــي متف ــکل هاي سیاس ــه روي تش آ. در ب
ــي  ــکل هاي سیاس ــت. تش ــاز اس ــه اي، ب و چندالی
متفــاوت افقــي و عمــودي بــه ســبب ســاختار 
اجباري انــد.  موجــود،  جامعــه ي  پیچیــده ي 
تشــکل هاي سیاســي مرکــزي، منطقــه اي و بومــي 
را در درون یــک تــوازن بــا هــم حفــظ مي نمایــد. 
ــرایطي  ــوي ش ــدام جوابگ ــه هرک ــبب اینک ــه س ب
ســاختارهاي  مي باشــد،  ملمــوس  و  محســوس 
صحیح تریــن  یافتــن  بــه  کثرت گــرا،  سیاســي 
راه حــل مشــکالت اجتماعــي نزدیک ترنــد. ابــراز 

وجــود هویت هــاي فرهنگــي، اتنیکــي و ملــي 
طبیعي تریــن  سیاســي،  تشــکل هاي  طریــق  از 
صحیح تــر،  عبــارت  بــه  اســت.  حق شــان 
الزمــه ي جامعــه ي اخالقــي و سیاســي اســت. 
بــا  اصولــي  ســازش هاي  روي  بــه 
ســنت هاي دولتــي، چــه در اَشــکال 
ــه  ــوري و چ ــه جمه ــت، چ ــت ـ مل دول
بــاز  بورژوایــي،  دموکراســي هاي 
یــک  پایــه ي  بــر  مي توانــد  اســت. 
ــتي  ــا همزیس ــا آن ه ــي، ب ــح اصول صل

ــد.  ــته باش داش
ــر جامعــه ي اخالقــي و  بـــ . متکــي ب
سیاســي اســت. تالش هــاي مشــابهي را 
ــه در  ــي جامع ــر مهندس ــکا ب ــا ات ــه ب ک
ــه گرایانه ي  ــاي کلیش ــتاي پروژه ه راس
ــتي،  ــتي، سوسیالیس ــه ي کاپیتالیس جامع
فئودالــي، صنعت گــرا و مصرف گــرا 
گســتره ي  در  مي گیرنــد،  صــورت 
مي بینــد.  کاپیتالیســتي  انحصــارات 
ایــن ســنخ جامعــه به لحــاظ ماهــوي 
آن  تبلیغــات  تنهــا  نــدارد،  وجــود 
ــي  ــاً سیاس ــع، اساس ــود دارد. جوام وج
انحصــارات  هســتند.  اخالقــي  و 
ایدئولوژیــک  سیاســي،  اقتصــادي، 
و نظامــي دســتگاه هایي هســتند کــه 
بنیادیــن  طبیعــت  ایــن  جویــدن  بــا 
جامعــه، در پــي ارزش افزونــه و حتــي باج گیــري 
اجتماعــي هســتند. به خــودي  خــود و تنهایــي 
نیــز  انقــالب  حتــي  ندارنــد.  ارزشــي  هیــچ 
جامعــه ي نوینــي نمي  آفرینــد. انقالب هــا تنهــا 
ــت  ــاندن باف ــت رس ــي جه ــه ي عملیات های به منزل
فرسوده شــده و از َدور خارج  گشــته ي جامعــه ي 
ــان  ــژه ي اصلي ش ــه نقش وی ــي ب ــي و سیاس اخالق
مي تواننــد نقشــي مثبــت ایفــا کننــد. مابقــي را 
اراده ي آزاد جامعــه ي اخالقــي و سیاســي تعییــن 

یــد. مي نما

متکــي  دموکراتیــک  سیاســت  بــر   . جـــ 
مي باشــد. در برابــر نگــرش مبتنــي بــر اداره و 
مدیریــت بروکراتیــک، خطــي ـ مســتقیم و مطلقــاً 
ــکل هاي  ــق تش ــت«، از طری ــت ـ مل ــزِي »دول مرک
گروه هــاي  تمامــي  نمایانگــر  کــه  سیاســي اي 
ــت  ــد، مدیری ــاي فرهنگي ان ــي و هویت ه اجتماع
اداره ي  مي بخشــند.  تحقــق  را  جامعــه  ذاتــي 
مي گیــرد  صــورت  مدیرانــي  طریــق  از  امــور 
ــات  ــق انتخاب ــون از طری ــطوح گوناگ ــه در س ک
و نــه انتصــاب، بــر ســر کار آمده انــد. مــورد 
راه مجلــس  از  قابلیــت تصمیم گیــري  اصلــي، 
بایســته  خــودرأي،  مدیــران  اســت.  بحــث  و 
نیســتند و در اینجــا جایــي ندارنــد. از هیــأت 
مرکزي)مجلــس،  کوردیناســیون  عمومــِي 
هیأت هــاي  تــا  گرفتــه  کنگــره(  کمیســیون، 
محلــي و بــا دســته اي از هیأت هایــي کــه »در 
ــد،  ــن تفاوت مندي هاین ــدِت ضم ــتجوي وح جس
چندســاختاري اند و بــا ســاختار هــر گــروه و 
ــت و نظــارت  ــگ ســازگار هســتند«، مدیری فرهن

مي دهنــد. انجــام  را  امــور  دموکراتیــک 
ــاي  ــت. واحده ــي اس ــاع ذات ــر دف ــي ب د. متک
نظامــي  انحصــار  به منزلــه ي  نــه  ذاتــي  دفــاع 
بلکــه مطابــق نیازهــاي امنیتــي داخلــي و خارجــي 
ــت  ــه تح ــند ک ــي مي باش ــروي بنیادین ــه، نی جامع
ــرار  ــک ق ــاي دموکراتی ــدید ارگان ه ــارت ش نظ
ــه اراده ي  ــد. وظیفه شــان، مصداق بخشــیدن ب دارن
ســاختار  به مثابــه ي  دموکراتیــک  ـ   سیاســت 
ــي و سیاســي   کــه  ــه ي اخالق ــري جامع تصمیم گی
و  برابري طلبانــه  تفاوت مندي  هــا،  مبنــاي  بــر 
ــه خنثي ســازي  ــدام ب ــه مي باشــد  ـ اســت. اق آزادان
ــد کــه از داخــل و  ــي مي نماین ــه  ي نیروهای مداخل
خــارج ایــن اراده را بي تأثیــر ســازند، در برابــر آن 
مانع ســازي کننــد و آن را نابــود گردانند. ســاختار 
ــه ي  ــا، تحــت نظــارت دوجانب فرماندهــي واحده
هــم ارگان هــاي سیاســت دموکراتیــک و هــم 
اعضــاي واحــد اســت و در صــورت لــزوم از 

طریــق پیشــنهادات و تأییدهــاي متقابــل به راحتــي 
ــود. ــر خواهــد ب ــل تغیی قاب

هـــ . جایــي بــراي عمومــاً هژموني گرایــي و 
وجــود  ایدئولوژیــک  هژموني گرایــي  خاصــه 
تمدن هــاي  در  هژمونیــک،  اصــل  نــدارد. 
و  تمدن هــا  در  دارد.  مصــداق  کالســیک 
ــدي  ــا دی ــبینانه ب ــک، خوش ــه ي دموکراتی مدرنیت
ــک  ــاي هژمونی ــا و ایدئولوژي ه ــه نیروه ــت ب مثب
مرزهــاي  کــه  هنگامــي  نمي شــود.  نگریســته 
عقیده هــاي  ابــراز  و  دموکراتیــک  مدیریــت 
متفــاوت را پشــت ســر نهنــد، بــا مدیریــت ذاتــي 
مي شــوند.  گردانــده  بي تأثیــر  بیــان  آزادي  و 
ــه،  ــور جامع ــو[ ام ــا کلکتی ــت جمعي]ی در مدیری
ــاوت  ــنهادات متف ــه پیش ــرام ب ــل، احت درک متقاب
تصمیم گیــري  بنیان هــاي  بــه  پایبنــدي  و 
در  مي باشــد.  الزم  شــرطي  دموکراتیــک، 
نگــرش  تصــادم  علي رغــم  خصــوص،  ایــن 
مدیریتــِي تمــدن کالســیک عمومــي و مدرنیتــه ي 
کاپیتالیســتي بــا نگــرش دولــت ـ ملــت، بیــن 
ــه «ي  ــِي »تمــدن و مدرنیت آن هــا و نگــرش مدیریت
مغایرت هــاي  و  تفاوت هــا  دموکراتیــک، 
ــا  ــن تفاوت ه ــان ای ــود دارد. در بنی ــي وج عظیم
و مغایرت هــا، شــیوه ي »مدیریــت بروکراتیــک و 
کامشــکارانه« و »مدیریــت اخالقــي دموکراتیک« 

ــت. ــه اس نهفت
مطــرح  نمي توانــد  ایدئولوژیــک،  هژمونــي 
در  کثرت گرایــي  باشــد.  بحــث  موضــوع  و 
متفــاوت  ایدئولوژي هــاي  و  دیدگاه هــا  میــان 
ــه  ــدارد ک ــاز ن ــت، نی ــداق دارد. مدیری ــز مص نی
ــش را  ــک خوی ــتتار ایدئولوژی ــه اس ــل ب ــا توس ب
ــه  ــت همان گون ــن، مدیری ــازد. بنابرای ــد س نیرومن
دینــي،  ملي گــرا،  ایدئولوژي هــاي  بــه  کــه 
جنیســت گرا  و  پوزیتیویســتي  علم گــراِي 
برقــراري  نمي نمایــد، مخالــف  نیــاز  احســاس 
ــه و  ــدگاه، اندیش ــر دی ــد. ه ــز مي باش ــي نی هژمون
اعتقــاد تــا زمانــي کــه ســاختار اخالقــي و سیاســي 

کنفدرالیسم دموکراتیک
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جامعــه را فرســوده ننمایــد و در پــي برقــراري 
هژمونــي نــرود، داراي حــق ابــراز وجــود آزادانــه 

ــت. اس
ــت ـ  ــر اتحــاد دول ــي ب ــر نگــرش مبتن و. در براب
ملت هــا به شــکل »ســازمان ملــل« کــه تحــت 
نظــارت نیــروي اَبَرهژمونیــک اســت، طرفــدار 
دموکراتیــک  »کنفــدرال  اتحــاد  برقــراري 
ــان جوامــع ملــي مي باشــد. ایجــاد  ــي« در می جهان
اتحــاد بیــن اجتماعــات بســیار وســیع تر ـ چــه 
از لحــاظ  از لحــاظ کّمي]یــا عــددي[ و چــه 
ــک  ــت دموکراتی ــاي سیاس ــي ـ از راه معیاره کیف
جهانــي،  دموکراتیــک  کنفدراســیون  در 
جهــت نیــل بــه دنیایــي امن تــر، صلح آمیزتــر، 
شــرطي  مولّدتــر  و  عادل تــر  اکولوژیک تــر، 

ضــروري اســت.
تقابل هــاي  و  تفاوت مندي  هــا  نتیجتــاً، 
مدرنیته هــاي کاپیتالیســتي و دموکراتیــک کــه 
مي توانیــم به گونــه  ا ي بســیار وســیع تر آن هــا را 
ــه  ــت بلک ــده نیس ــک ای ــا ی ــم،  تنه ــه نمایی مقایس
این هــا دو جهــان بــزرگ هســتند کــه به طــور 
ایــن دو  ملمــوس و مشــخص وجــود دارنــد. 
جهــان، طــي خــط  ســیري در طــول تاریــخ کــه بــه 
حالــت تضادهــا و تقابل هــاي دیالکتیکــِي تــوأم بــا 
ــا  ــي همــگام ب ــگاه ول ــاِن گاه وبی جنگ هــاي بي ام
صلــح در میــان آن هــا گذشــته اســت، امــروزه نیــز 
به شــکل مشــابهي بــا روابــط و چالش هایشــان گاه 
در حــال درگیري انــد و گاه صلــح مي نماینــد. 
تعییــن  آن هایــي  را  نتیجــه اش  شــک  بــدون 
ــنفکرانه]یا  ــورت روش ــه به ص ــود ک ــد نم خواهن
انتلکتوئلــي[، سیاســي]یا پولیتیــک[ و اتیک]یــا 
اخالقــي[ از بحــران ســاختاریِن نظام منــد موجــود 
بــه شــیوه اي صحیــح، نیــک و زیبــا بیــرون آینــد. 

در مديريت جمعي امور جامعه، درك 
متقابل، احترام به پيشنهادات متفاوت 
و پايبندي به بنيان هاي تصميم گيري 

دموكراتيك، شرطي الزم مي باشد. 
در اين خصوص، علي رغم تصادم 
نگرش مديريتِي تمدن كالسيك 
عمومي و مدرنيته ي كاپيتاليستي 
با نگرش دولت ـ ملت، بين آن ها 

و نگرش مديريتِي »تمدن و 
مدرنيته «ي دموكراتيك، تفاوت ها 

و مغايرت هاي عظيمي وجود دارد. 
در بنيان اين تفاوت ها و مغايرت ها، 

شيوه ي »مديريت بروكراتيك و 
كامشكارانه« و »مديريت اخالقي 

دموكراتيك« نهفته است.



و  نامتمرکــز  اتحادیــه ی  کنفــدرال،  نظــام 
از  مجموعــه ای  آن  در  کــه  اســت  منعطفــی 
و  نهاده هــا  ســازمان ها،  جمعیت هــا،  گروه هــا، 
تنوعــات هویتــی بــر پایــه ی یــک تعهــد آگاهانــه 
ــرار  ــد، ق ــون باش ــر از قان ــه فرات ــی ای ک و اخالق
بــا حفــظ  تنوعــات  ایــن  همگــی  می گیرنــد. 
ــکیل  ــر تش ــعی ب ــود س ــت خ ــت و موجودی هوی
یــک موجودیــت جمعی تــر و کل تــازه ای دارنــد. 
ایــن نظــام بــر خــالف نظــام فــدره یــا فدرالیســم، 
دارای یــک قــدرت مرکــزی نیســت. همــه  ی 
ــن  ــی کــه در چارچــوب ای شــهروندان و نهادهای
نظــام قــرار می گیرنــد در تعییــن سرنوشــت خــود 
ــژادی،  آزاد هســتند. همچنیــن همــه ی تنوعــات ن
اتنیکــی، مذهبــی، دینــی، جنســیتی، فرهنگــی و... 
از حــق و حقــوق طبیعــی خــود برخــوردار هســتند 
و می تواننــد در راســتای تحقــق زندگــی ای بهتــر 
و آزادتــر کوشــا باشــند. در نظــام فدراســیون 
دولــت و یــا قــدرت مرکــزی بــر عملکــرد تمامــی 
واحدهــا و نهادهــای متشــکله فدراســیون نظــارت 
کنفــدرال  نظــام  در  امــا  دارد  فرمان روایــی  و 
کــه  بطــوری  نمی باشــد.  گونــه  بدیــن  ایــن 
تمــام نهادهــا و واحدهــا و ســازمان های عضــو 
مختلــف  فعالیت هــای  کــردن  برنامه ریــزی  در 
ــن حیــث  ــا ای ــاط ب خویــش آزاد هســتند. در ارتب
دموکراتیــک  کنفــدرال  اتحــاد  از  رهبــری 
جهانــی نیــز ســخن بــه میــان آورده اســت. همــه ی 
ایــن گروه هــای ذکــر شــده بــر مبنــای منافــع 
ــی  ــچ گروه ــد. هی ــم می آین ــرده ه ــترک گ مش
ــاد و  ــا نه ــروه و ی ــای گ ــه ارزش ه ــدارد ب ــق ن ح
هویــت دیگــری کــه در ایــن نظــام عضــو هســت 

ــد. تمامــی واحــد، نهــاد  ــا اهانــت کن تعــرض و ی
و ســازمان های متشــکله بــر مبنــای قــراردادی 
ــع  ــال مناف ــود در قب ــذ می ش ــان اخ ــه در بین ش ک
یکدیگــر مســئول اند. باورداشــت های مختلــف 
ایــن گروه هــا بــه معنــای ســلب هیــچ امتیــازی از 
ــد طبــق عــادات  آنهــا نبــوده و هــر کــس می توان
ــه اش ادامــه  ــه زندگــی آزادان و باورهــای خــود ب
دهــد. تنــوع و تفــاوت بــرای نظــام کنفــدرال 
ــوب  ــد محس ــر و تهدی ــک خط ــا ی ــه تنه ــان ن زن
ــی  ــت و غنای ــای فرص ــه معن ــه ب ــردد بلک نمی گ
بــس عظیــم نیــز قلمــداد می شــود. همان طــور 
بــر  مي تــوان  می گوینــد:»  آپــو  رهبــر  کــه 
پایــه ي یــک صلــح اصولــي، بــا آن هــا همزیســتي 
داشــت«. چراکــه اراده ي آزاد جامعــه ي اخالقــي 
ــچ  ــد. هی ــن مي نمای ــز را تعیی ــه چی ــي هم و سیاس
ــوردار  ــی برخ ــن حق ــخصی از چنی ــا ش ــاد و ی نه
نمی باشــد کــه هــر طــور دلــش خواســت بــا 
ســایر اشــخاص و نهادهــای موجــود در ایــن نظــام 
ــی  ــه میزان ــادی ب ــد. هــر شــخص و نه ــار نمای رفت
ــه  ــرد ک ــره بب ــود به ــهم خ ــق و س ــد از ح می توان
ــی حــق و ســهم ســایرین منجــر نشــود.  ــه پایمال ب
در ایــن نظــام کســی حــق تجــاوز و یــا تعــرض بــه 
ــن  ــه ای ــرا توجــه ب ــدارد. زی ــوق دیگــری را ن حق
ــازد. ــم می س ــتن را فراه ــا همزیس ــکان ب ــل ام اص

ــان  ــه ی زن ــی جامع ــر کس ــش از ه ــن بی بنابرای
ــرا در  ــاز دارد. زی ــی نی ــن نظام ــراری چنی ــه برق ب
ــی  ــوق طبیع ــق و حق ــم ح ــام حاک ــتره ی نظ گس
بیشــتر  در  می گــردد.  پایمــال  به شــدت  زنــان 
ــان حــق شــرکت  کشــورها بگذریــم از اینکــه زن
ــود را  ــت خ ــت مل ــن سرنوش ــت و تعیی در سیاس
ــا  ــد بلکــه از حــق انتخــاب آزاد در رابطــه ب ندارن

زندگــی خصوصــی خــود نیــز محروم انــد. بــرای 
اینکــه زنــان در امــور سیاســی ملــت خویــش 
شــرکت داشــته باشــند بایســتی مهــر تأییــدی ای از 
ــت را داشــته  ــر ممکل ــح و...حاکــم ب ــردان صال م
ــد.  ــت کنن ــا کســب صالحی باشــند و توســط آنه
ــد و  ــه زندگــی کنن ــرای اینکــه چگون ــن ب همچنی
ــه اجــازه ی دولت مــردان  چطــور نفــس بکشــند ب
حاکــم در کشــور و مــردان حاکــم در خانــه نیــاز 
ــتی  ــروی از سیاس ــا پی ــم ب ــای حاک ــد. نظام ه دارن
ــردد روز  ــه می گ ــی جامع ــه مهندس ــر ب ــه منج ک
ــان ســخت و ســخت تر  ــر زن ــه روز زندگــی را ب ب
ــه امــر سیاســت  ــه ب ــان چگون ــد. اینکــه زن می کنن
بپردازنــد و آیــا صالحیت انجام ایــن کار را دارند 
ــد و  ــالگی ازدواج کنن ــد س ــه در چن ــه؛ اینک ــا ن ی
چنــد تــا فرزنــد بــه دنیــا بیاورنــد؛ و چــه بخورنــد 
ــیار  ــای بس ــد و چه ه ــه بکنن ــند و چ ــه بپوش و چ
دیگــری کــه لزومــی بــه طرح شــان نمی بینــم. 
ــی  ــود نظام ــا وج ــتری و ب ــن بس ــن در چنی بنابرای
اینچنینــی چگونــه می تــوان از زنــان توقــع داشــت 
کــه در عرصه هــای مختلــف جامعــه حضــور 
ــه  ــن درحالی ســت ک ــند. و ای ــال باش ــته و فع داش
نظــام همــه ی عرصه هــا مذکــور را تحــت ســلطه ی 
خــود گرفتــه و رفتــه رفتــه تخریــب می کنــد. در 
ــروزه  ــه ام ــای نظــام اســت ک ــه ی عملکرده نتیج
جوامــع و بویــژه زنــان و جوانــان از پرداختــن 
بــه امــر سیاســت گریزاننــد. زیــرا سیاســت را 
و  دوز  حقه بــازی،  نیرنــگ،  دروغ،  عرصــه ی 
ــت  ــا سرش ــز ب ــا نی ــام اینه ــد. و تم ــک می دانن کل
زنــان همخوانــی نــدارد. بیشــتر زنــان بــرای اینکــه 
از لحــاظ شــخصیتی تخریــب نشــوند از پرداختــن 
بــه ایــن امــر خــودداری می ورزنــد. الزم بــه 
ــی  ــه تعریف ــدام ب ــو اق ــر آپ ــه رهب ــت ک ــر اس ذک
نویــن در ایــن ارتبــاط نموده انــد. بــه طــوری 
کــه سیاســت و سیاســت ورزی را نــه تنهــا کار 
ــه  ــد بلک ــی نمی دان ــتگاه های قدرت ــت و دس دول
ــا کنــون ایــن  مدعی ســت کــه در طــول تاریــخ ت

دســتگاه ها بــه جــز تخریــب مفاهیــم نظــری و 
ــه  ــی ک ــایر پدیده های ــده و س ــن پدی ــی ای مفهوم
جامعــه خالــق آنهاســت کاری از پیــش نبــرده 
خــود  کار  می گویند:»سیاســت  ایشــان  اســت. 
جامعــه و هنــر زیباســاختن آن اســت«. و امــا 
ــا عملــی نمــودن تمامــی  ــرای نهادینه کــردن و ی ب
ــکان و  ــودن ام ــم نم ــه فراه ــاز ب ــرات نی ــن نظ ای
بســتر عملیاتــی آن می باشــد. ایــن بســتر نیــز 
ــاد  ــک ایج ــم دموکراتی ــام کنفدرالیس ــط نظ توس
ــکل گیری  ــه ش ــت ک ــه اس ــل توج ــردد. قاب می گ
ــک شــرط اساســی  ــت و تفکــری دموکراتی ذهنی
نهادینه شــدن ایــن نظــام می باشــد. زیــرا جامعــه ی 
ــکل  ــخاصی آزاد ش ــراد و اش ــود اف ــا وج آزاد ب
دموکراتیــک  ملــت  تشــکیل  و  می گیــرد. 
آن  زنــان  کــه  اســت  میســر  هنگامــی  نیــز 
جوامــع بــه آزادی شــان دســت یافتــه باشــند.
در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر کســی 
برحســب نیازهــای انســانی خویــش می توانــد 
ــان  ــرکت ورزد. زن ــک ش ــت دموکراتی در سیاس
نیــز در چنیــن نظامــی دارای نقشــی پیشــاهنگ و 
ــر  ــا توســل ب ــی قــادر نباشــد ب ــد. اگــر زن حیاتی ان
ــرکت  ــت ش ــر سیاس ــش در ام اراده ی آزاد خوی
نمی توانــد  سیاســت  آن  شــک  بــدون  جویــد 
دموکراتیــک باشــد. بــه درازای هــزاران ســال 
نادیــده  زنــان  مطالبــات  و  اراده  کــه  اســت 
گرفتــه شــده و لگدمــال می گــردد. همچنیــن 
توســل  بــا  حاکــم  منفعت گــرای  نظام هــای 
ــداوم از  ــی مت ــه صورت ــاالر ب ــت مردس ــه ذهنی ب
زنــان  نهــاد  در  کــه  تحول خواهــی  پتانســیل 
پلیــد  برنامه هــای  بــه  رســیدن  جهــت  اســت 
ــا  ــه تنه ــد. ن ــرده و می کنن ــتفاده ک ــود سوءاس خ
اســتعدادهای  زنــان  در  کــه  نداده انــد  اجــازه  
برســد  الزم  بالندگــی  و  شــکوفایی  بــه  نهــان 
ــر  ــه ه ــرو ب ــن نی بلکــه جهــت منحرف ســاختن ای
بطــوری  می شــوند.  متوســل  کــرداری  و  کار 
ــوان و  ــه ت ــبت ب ــان نس ــاد و اطمینان ش ــه اعتم ک
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نیــروی درونــی خودشــان به شــدت کاســته شــده 
اســت. بــه هویــت و موجودیت شــان لطمــات 
از  اســت.  گردیــده  وارد  جــدی  صدمــات  و 
ــز  ــن موضــوع را حائ ــه ای ــن ب ــن حیــث پرداخت ای
اهمیــت می بینــم. زیــرا در صورتــی هــم کــه، 
بــه زنــان اجــازه مشــارکت در امــر سیاســت داده 
ــوب  ــر از چارچ ــا را فرات ــت پ ــا می بایس ــند ی باش
و حدودهایــی کــه توســط نظــام ترســیم و تعییــن 
ــرای  ــا مشارکت شــان ب ــا صرف ــد و ی شــده نگذارن
جــال دادن بــه نماهــای زن ســتیز نظام هــای حاکــم 
ــوع  ــن موض ــا ای ــه ب ــت. در رابط ــوده اس ــر ب مؤث
می تــوان مثــال ایــران را زد؛ اینکــه فراکســیون 
ایــران  اســالمی  مجلــس جمهــوری  در  زنــان 
ــل  ــل و آزادی عم ــکار عم ــدی از ابت ــه ح ــا چ ت
برخــوردار اســت؛ و یــا زنــان نماینــده در مجلــس 
ــی  ــه زمان ــی و چ ــی ک ــت های دولت ــایر پس و س
بــرای رفــع تبعیــض و نابرابــری موجــود در ایــران 
ــد؛ و  ــه کرده ان ــخصی ارائ ــروژه ی مش ــه و پ برنام
اصــال افزایــش و حادشــدن معضالتــی کــه نظــام 
ــن  ــرای ای ــته ب ــد توانس ــاد می کن ــان ایج ــرای زن ب
ــد؟  ــاد  کن ــه ایج ــی دغدغ ــر سیاس ــه ظاه ــان ب زن
جهــت پاســخ بــه صراحــت می تــوان گفــت 
ــه  ــر اینک ــیاری دال ب ــای بس ــع ادله ه ــه! در واق ن
ــع  ــتای مناف ــه در راس ــچ وج ــه هی ــان ب سیاست ش
جامعــه ی زنــان انجــام نپذیرفتــه در دســت هســت.
امــر دیگــری کــه در نظــام کنفــدرال زنــان 
ذاتــی  دفــاع  موضــوع  اســت  اهمیــت  حائــز 
می باشــد. تأســیس واحدهــای دفــاع ذاتــی در 
بیــن جامعــه زنــان شــرطی اساســی و الزامــی 
ارتقــاءدادن  همچنیــن  می گــردد.  محســوب 
آگاهــی دفاعــی در راســتای محافظــت و مراقبــت 
ــان  ــه ی زن ــوی جامع ــادی و معن ــای م از ارزش ه
ــای  ــودی دارای مکانیزم ه ــر موج ــت. ه حیاتی س
دفاعــی و حفاظتــی طبیعــی و مختــص بــه خویــش 
ــی  ــاع ذات ــای دف ــیس واحده ــا تأس ــد. ام می باش

ــیدن  ــان در راســتای مصداق بخش ــه ی زن در جامع
صــورت  دموکراتیــک  سیاســت  اراده ی  بــه 
ــای  ــری ارزش ه ــه خط ــی ک ــرد. در صورت می گی
ایــن  کنــد  تهدیــد  را  زنــان  بویــژه  و  جامعــه 
واحدهــا بــه ســرعت وارد عمــل می شــوند. از 
هــر گونــه اقدامــی کــه قصــد مانع ســازی در 
ــف  ــای مختل ــان در عرصه ه ــارکت زن ــر مش براب
را داشــته باشــد و یــا بــه قصــد نابودکــردن و 
ضربــه زدن بــا آن حرکــت کنــد، جلوگیــری 
مداخالتــی کــه  بــه خنثی ســازی  و  می کننــد. 
ــان  ــه اراده ی آزاد زن ــاندن ب ــدد آسیب رس در ص
هســتند می پردازنــد. بــدون شــک در هیــچ جــای 
ــتی  ــان نبایس ــتان زن ــالت کوردس ــران و روژه ای
ــود را  ــی خ ــاع ذات ــای دف ــه واحده ــدون اینک ب
تشــکیل دهنــد وارد عرصــه ی عمــل گردنــد. 
و  از خطــرات  می تواننــد  واحدهــا  ایــن  زیــرا 
ــالل روز  ــان در خ ــاال زن ــه احتم ــیب هایی ک آس
بــا آنهــا مواجــه  می شــوند نیــز جلوگیــری نمایــد. 
رهبــر آپــو همیشــه بــر ایــن اصــل بافشــاری 
نموده انــد و بارهــا ایــن مقولــه را اینچنیــن مطــرح 
کرده انــد: »اگــر زنــان از امنیــت الزم جهــت 
ــی و  ــف اجتماع ــای مختل ــارکت در عرصه ه مش
سیاســی برخــوردار نباشــند نبایــد بــه خارج شــدن 
لحظــه  هــر  چراکــه  کننــد.«  اقــدام  خانــه  از 
خطــری زنــان را تهدیــد می کنــد. نمونه هــای 
ــات  ــه اثب ــا را ب ــن ادعاه ــه ای ــم ک ــیاری داری بس
می رســانند. بــه عنــوان مثــال تجاوزاتــی کــه ایــن 
ــی  ــوریه، حت ــزی، س ــد، مال ــور هن ــر در کش اواخ
باشــور و باکــور کوردســتان انجــام گرفتنــد نشــان 
می دهنــد کــه روز بــه روز وضعیــت امنیــت زنــان 
ــن  ــرای همی ــه وخامــت می نهــد. ب در جامعــه روب
نیــاز بــه واحدهــای دفــاع ذاتــی ویــژه زنــان وجود 
ــات  ــن اقدام ــن چنی ــر انجــام گرفت دارد کــه راه ب
وحشــتناکی کــه نظــام مردســاالر مولــد آن اســت 
را بگیــرد. خاطرنشــان می کنــم کــه نظام هــای 

ایــن مشــکل  مردســاالر هرگــز جهــت حــل 
اقــدام نکــرده و مرتکبــان اینگونــه جنایــات را 
ــان  ــود زن ــتی خ ــن بایس ــد. بنابرای ــه نمی کنن تنبی
در ایــن مــورد اقدامــی عملــی انجــام دهنــد. 
در راســتای تحقــق زندگــی آزاد بهتریــن و 
معقول تریــن و حتــی در حــال حاضــر یگانــه 
مدلــی کــه می تــوان بــه آن جهــت نهادینه نمــودن 
و  آزادی  ضامــن  کــه  دموکراتیــک  نظامــی 
و  باشــد  زنــان  بــرای  جامعــه  در  دموکراســی 
همچنیــن جهــت عملی شــدن ایــن مهــم نیــز نقــش 
بگیــرد، ک.ژ.ا.ر  بــر عهــده  را  پیشــاهنگ آن 
کنفــدرال  نظامــی  بعنــوان  ک.ژ.ا.ر  می باشــد. 
بــه ســازماندهی خــود در بیــن جامعــه ی زنــان در 
ایــران و روژهــالت کوردســتان می پــردازد. ایــن 
نظــام دارای فرمــی انعطاف پذیــر و بــاز اســت کــه 
می توانــد انــواع تنوعــات را در خــود جــای دهــد. 
ــا ایــن تغییــر ســعی دارد از نظامــی حزبــی  زیــرا ب
و یــا نهــادی تنــگ و معطــوف بــه منافــع اقشــاری 
مشــخص و محــدود در جامعــه ی زنــان عبــور 
کنــد. هــر ســازمان، نهــاد و جنبشــی کــه قــرارداد 
حفــظ  بــا  می توانــد  بگیــرد  مبنــا  را  ک.ژ.ا.ر 
ایــن نظــام جــای  تفاوت مندی هــای خــود در 
ــارزات  ــتای مب ــی در راس ــچ مانع ــه و بی هی گرفت
آزادی خواهــی زنــان تــالش نماید. زیــرا ک.ژ.ا.ر 
ــای خــود  ــد روی پ ــان می توانن ــاور دارد کــه زن ب
خودبــاوری  بــه   کــه  الزامی ســت  و  بایســتند 
الزم دســت یابنــد. زنــان بیــش از هــر قشــری 
قربانــی سیاســت های ظالمانــه و ســتم کارانه ی 
می گیرنــد.  و  گرفتــه  قــرار  حاکــم  نظام هــای 
بنابرایــن بایســتی بــه ایــن درک و شــناخت و 
ــاالر  ــای مردس ــه نظام ه ــد ک ــت یابن ــی دس آگاه
هرگــز و هیچ وقــت اجــازه نخواهنــد داد کــه زنان 
بــه اســتقالل کامــل دســت یابنــد. بــه هــر ترفنــدی 
متوســل خواهــد شــد تــا بــا ســنگ اندازی از 
نهادینه شــدن نظــام کنفــدرال زنــان بــا پیشــاهنگی 
نمایــد.  جلوگیــری  می گیــرد  انجــام  ک.ژ.ا.ر 

ــی  ــا آمادگــی الزم و کاف ــن بایســتی ب ــرای همی ب
ــر  ــت ب ــن واقعی ــاد. ای ــارزه گام نه ــدان مب ــه می ب
ــادی  ــز زی ــان چی ــا زن ــه م ــت ک ــن اس ــه  مبره هم
بــرای از دســت نداریــم امــا بــرای بــه دســت 
آرودن چــرا. بنابرایــن امــروز و همیــن لحظــه 
جهــت  کــه  زمانی ســت  بجاتریــن  و  بهتریــن 
ارتقاءمبــارزه ای کــه دســتاوردهای مانــدگاری 
را بــا  خــود بــه همــراه دارد همــت گماریــم.
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قبــل از هــر چیــز بــه روح شــهیدانی کــه 
ــر  ــاد و خاط ــا ی ــتند ام ــا نیس ــن م ــی در بی فیزیک
و رشادت هایشــان روشــن کننده ی راه ماســت 
تعظیــم  درود فرســتاده و در مقابل شــان ســر 
هــر  از  پیــش  همچنیــن  می آوریــم.  فــرود 
چیــز برگــزاری ایــن کنفرانــس را بــه رهبــر 
آپــو کــه بنیان گــذار و مشــعل دار نظــام آزاد 
و دموکراتیــک بــرای خلق هــا و زنــان اســت 
و  ایرانــی  زنــان  همــه ی  بــه  همین طــور  و 

می کنیــم.  عــرض  تبریــک  کورســتانی 
در  خاورمیانــه  به ویــژه  و  جهــان  امــروزه 
ــه  شــرایط و موقعیتــی بــس حســاس و حیاتــی ب
ــد کــه  ــا مصمم ان ــرد. از ســویی خلق ه ســر می ب
ــش و  ــده ی خوی ــال ش ــوق پایم ــق و حق ــه ح ب
آزادی و دموکراســی دســت یابنــد و از ســویی 
علی رغــم  دولت ـ ملتــی  نظام هــای  دیگــر 
اینکــه فاقــد توانایــی مقابلــه بــا ایــن ســیل 
ــاز هــم جهــت تــداوم  ــد امــا ب خروشــان را دارن
خون ریزی هایشــان  و  ترفندهــا  بــه  خویــش 
ادامــه می دهنــد. از زاویــه ای دیگــر اگــر بــه 
ــدان  ــه، فق ــم ک ــاهد آنی ــم ش ــئله بنگری ــن مس ای
نظامــی آلترناتیــو کــه بتوانــد هرچــه زودتــر 
ــه روز  ــت موجــود را ســامان دهــد روز ب وضعی
ــد.  ــق می بخش ــده را تعمی ــود آم ــه وج ــالء ب خ

همچنیــن ناتوانــی هــر دو طــرف، در برقــرار 
همــه ی  کــه  دموکراتیــک  نظامــی  ســاختن 
خلق هــا بــا تفاوت مندی هــای موجودشــان در 
ــن  ــد هــم موجــب هــدر رفت آن شــرکت بجوین
ــراژدی  و  ــر افزایــش ت زمــان گشــته و هــم راه ب
گســترش جنــگ و خون ریــزی گشــوده اســت. 
بــودن  ژئواســتراتژیک  دلیــل  بــه  بی شــک 
کوردســتان ایــن جنــگ  و خون ریزی هــا بــه 
ــرا  ــز ســرایت کــرده اســت. زی ــا نی ــن جغرافی ای
در  نیــز  گاهــی  و  کوردســتان  روژآوای  در 
ــتان شــاهد حمــالت انتحــاری  ــوب کوردس جن
ــن  ــودن ســاکنان ای ــن روب و انفجــاری و همچنی
ــه  ــای افراطــی وابســته ب مناطــق از ســوی نیروه
ــه  ــتیم. ک ــی  هس ــت جهان ــازمان های تروریس س
البتــه بــه هیچ وجــه عملکردهایشــان در راســتای 
خدمــت بــه بشــریت و خلق هــای منطقــه انجــام 
نمــودن  اجرایــی  برعکــس، جهــت  نگرفتــه 
امپریالیســت  نیروهــای  پالن هــای  و  برنامــه 
صــورت  اقدامــات  ایــن  منفعت طلــب  و 
ــه  ــدازه ای ک ــه ان ــه ب ــه منطق ــد. چنانچ می پذیرن
تنــش زا و نــاآرام باشــد نظام هــای اســتعمارگر و 
ســرمایه دار راحت تــر می تواننــد نقشه هایشــان 
را بــرای نابــود نمــودن جوامــع بشــری و طبیعــی 
ــارزان راه  ــروان ها و مب ــا ش ــد. ام ــی نماین اجرای

آزادی کوردســتان در روژآوای وطــن از جــان 
ــن  ــدن ای ــتای ران ــته و در راس ــه گذاش و دل مای
ــد.  ــالش می کنن ــار ت ــن دی ــاک ای ــا از خ نیروه
در واقــع می تــوان بــر ایــن ادعــا صحــه گذاشــت 
ــای امپریالیســتی کــه  ــوان از نیروه ــه می ت کــه ن
تظاهــر بــه ناجی گــری می کننــد و نیروهــای 
ــوای دیــن و اســالم  ضداجتماعــی کــه تحــت ل
انســان ها را ســر می برنــد و زنــان و کــودکان را 
ــات وحشــتناکی مرتکــب  ــه جنای ــد و ب می رباین
می شــوند انتظــار داشــت کــه وضعیــت موجــود 
را ســامان داده و آزادی را حتمــی ســازند. زیــرا 
ایدئولــوژی  نیروهــا از یــک  ایــن  هــر دوی 
عملکردهایشــان  و  می کننــد  تغذیــه  فکــر  و 
انجــام  بشــر و طبیعــت  نابــودی  در راســتای 

می گیــرد.
البتــه می تــوان بــه خط ســومی کــه امــروزه در 
دل کوردســتان ســربرآورده و آزادی خاورمیانه 
را هــدف قــرار داده امیــد داشــت. بنابرایــن همــه 
تغییرناپذیــر  و  تحمــل  غیرقابــل  و  بــد  چیــز 
ــا در  ــه تنه ــه ن ــود دارد ک ــی وج ــت. نیروی نیس
ســخن بلکــه در عمــل هــم اثبــات نمــوده اســت 
کــه بــه جــزآزادی و برقــراری دموکراســی 
ــر  ــه ی دیگ ــه دغدغ ــتان و خاورمیان در کوردس
تنهــا  امــروزه  آپویــی  شــروان های  نــدارد. 
امیــد خاورمیانــه محســوب می شــوند. زنــان 
ــراردادن  ــق ق ــا سرمش ــورد ب ــارز ک ــردان مب و م
ــه  ــدد نهادین ــو درص ــر آپ ــفه ی رهب ــر و فلس فک
نمــودن نظامــی دموکراتیــک و آزاد در منطقــه 
پیشــاهنگی کوردســتان هســتند. حضــور  بــا 
ــارزه  ــت مب ــوف نخس ــان در صف ــم گیر زن چش
نقطــه ی عطفی ســت  در سراســر کوردســتان 
در ایــن مبــارزات. دســتاورد و میراثــی کــه 
ــرب(  ــمال( و روژآوای)غ ــش در باکور)ش جنب
کوردســتان کســب کــرده اســت نویددهنــده ی 
برداشــتن گام هایــی مصمم تــر و مســتحکم تر در 

ــا روژهــالت) روژهــالت( کوردســتان  رابطــه ب
نیــز هســت. می بینیــم کــه همــه ی خلق هــای 
ســوری در نظــام خودمدیریتــی روژآوا شــرکت 
ــان  ــود خودش ــای خ ــور کاره ــد و ام می جوین
رســیدگی می کننــد. بــرای چگونــه زیســتن 
هــم  بــاز  و  کــرده  برنامه ریــزی  خودشــان 
ــت  ــچ قشــر الی ــد. هی ــی می کنن خودشــان اجرای
و یــا دولتــی از بــاال برایشــان نقشــه و پــالن 
ــای  ــام کاره ــه انج ــا را وادار ب ــد و آنه نمی کش
ناخواســته نمی کنــد. در باکــور کوردســتان نیــز 
ــت.  ــوال اس ــاوت بدین من ــی تف ــا کم ــرایط ب ش
ــراری  ــرای برق ــز ب ــتان نی ــالت کوردس روژه
نظــام  ایــن  زودتــر  هرچــه  نهادینه شــدن  و 
تاحــدودی آمــاده اســت. تنوعــات موجــود 
در روژهــالت و ایــران خــود امتیــازی مؤثــر 
می گردنــد.  محســوب  ارزشــمند  فرصتــی  و 
ــود  ــز موج ــی نی ــی و مبارزات ــای انقالب تجربه ه
ــی  ــی مخالفت ــیل و نیروی ــن پتانس ــت. همچنی اس
نظــام  از  روژهــالت  و  ایــران  دل  در  عظیــم 
ایــن  تردیــد  بــدون  اســت.  نهفتــه  موجــود 
آتــش زیــر خاکســتر هــر آن ممکــن اســت 
ســر بکشــد. بــرای همیــن آمادگــی الزم جهــت 
الزامی ســت.  پتانســیل  ایــن  کانالیزه نمــودن 
آزمون هــای  ماننــد  کــه  گذاشــت  نبایســتی 
گذشــته ایــن امیــد و خیــال و تــالش خلــق 

ــرود.  ــدر ب ــه ه ــی ب ایران
ــن  ــه صراحــت ای ــوان ب ــی دیگــر می ت از طرف
را بیــان کــرد کــه زنــان ایرانــی نیــز از ایــن 
ــیاری  ــای بس ــارب و آزمون ه ــاظ دارای تج لح
ــان  ــور زن ــروز حض ــا ام ــم ت ــند. از قدی می باش
در صفــوف مبــارزات ملــی و آزادی خواهــی 
نشــان دهنده ی  نیــز  ایــن  و  بــوده  چشــم گیر 
ــه هیچ وجــه، از وضــع موجــود  آن اســت کــه ب
ــاالر  ــت مردس ــل ذهنی ــوده و در مقاب ــی نب راض
ــه  ــود. چنانک ــد نم ــینی نخواهن ــم عقب نش حاک

جیهان اورمیه

سخرنانی افتتاحیه کنفرانس
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بــا کســب کوچکتریــن فرصــت پرچــم  مقاومت 
را بــه اهتــزاز درآورده و بــا حضــور پرشورشــان 
میادیــن مبــارزه را رونــق بخشــیده اند. و صدالبتــه 
نظام هــای حاکــم نیــز از پتانســیل و نیــروی زنــان 
ــی  ــوم قدرت ــع ش ــه مناف ــن ب ــت یافت ــت دس جه
ــه اهدافــش  ــگام رســیدن ب اســتفاده کــرده و هن
از  اســت.  رانــده  حاشــیه  بــه  را  آنهــا  نیــز، 
زمان هــای قبــل از مشــروطه تــا پــس از آن و از 
حاکمــان پهلــوی گرفتــه تــا جمهــوری اســالمی 
ایــران نیــز ایــن وضــع بدین منــوال بــوده اســت. 
ــای  ــودن وعده وعیده ه ــرح نم ــا مط ــان ب حاکم
پرتزویرشــان کــه هرگــز هــم عملــی نمی شــدند 
درصــدد تضعیــف نیــروی مقاومتــی و مبارزاتــی 
ــودن  ــعی نم ــه س ــوری ک ــدند. به ط ــان ش در زن
پیــش  از  پالن هــای  طرح ریزی نمــودن  بــا 
تعییــن شــده بــه زنــان بقبوالننــد کــه وضــع 
ــه  ــور ب ــا مجب ــت و آنه ــر اس ــود تغییرناپذی موج
اطاعــت از فرامیــن الهــی هســتند. همچنیــن 
ــات را  ــش و گرایش ــن بین ــا ای ــد ت ــعی کردن س
ــه  ــادر ب ــه نماینــد کــه کســی ق در اذهــان نهادین
ــر و سرنوشــتی نمی باشــد  ــر در تقدی ایجــاد تغیی
کــه خــدا برایشــان رقــم زده اســت. زیــرا خــدا 
کارش  در  حکمتــی  حتمــا  و  می دانــد  بهتــر 
ــم  ــم حاک ــرد را ه ــرده و م ــه زن را ب ــت ک اس
خلــق کــرده اســت. اینگونــه موجــب می شــدند 
ــق  ــی اراده خل ــال ب ــی کام ــا و برده های ــا بنده ه ت
ســازند تــا در صــورت نشــان دادن کوچکتریــن 
اعتراضــی آنهــا را بــه حکــم محــارب و کافــر... 

ــد.  ــن ببرن ــد و از بی ــه دار بیاویزن ب
سیاســت ورزیدن را امــری ممنــوع و گنــاه 
بــه جــای خــدا نهادنــد.  دانســته و خــود را 
اراده ی سیاســی و اجتماعــی خلق هــا را آنــان 
ســلب کــرده و بــه جایشــان تصمیــم گرفتــه 
ــد.  ــر نمودن ــت ام ــه اطاع ــز وادار ب ــا را نی و آنه
کم کــم قدرت ـ دولــت جامعــه را بــه حالتــی 

هرطــور  نتیجــه  در  و  درآروده  رمــه وار 
کــه دلــش می خواســت و منافــع اش ایجــاب 
ــوری  ــام جمه ــد. نظ ــار می کردن ــرد، رفت می ک
اســالمی ایــران ســعی کــرده و می کنــد کــه 
ــه جامعــه ای بیمــار،  ــدل ب ــران را مب جامعــه ی ای
ــی اراده،  ــارزه، ب ــر مب ــزان از ام ــده ای، گری عق
ــده،  ــرای آین ــالن ب ــه و پ ــد برنام لحظه نگــر، فاق
سیاســت گریز، حســاس، دانش گریــز، منــزوی، 
ــنه  ــر و گرس ــرده، فقی ــت،  روانی ـ افس مازوخیس
ــل  ــن آتــش قب ــه دود ای ــه... ســازد. و البت و خفت

ــی رود.  ــی م ــان ایران ــم زن ــه چش ــس ب ــر ک از ه
ــد  ــر سیاســت محروم ان ــه ام ــن ب ــان از پرداخت زن
ــه قــول ســران نظــام صالحیــت ایــن کار  و یــا ب
مقدس شــان  و  اصلــی  کار  زیــرا  ندارنــد؛  را 
ّباشــد.  خانــه داری و شــوهرداری و بچــه داری می 
بــاز بــه قــول آنهــا اشــتغال و یــا شــرکت در امــر 
اقتصــاد نبایســتی دغدغــه ی زنــان باشــد؛ چراکــه 
ــد.  ــواده بپرازن ــه و خان ــه امــورات خان می بایــد ب
مــرد نــان آور خانــه اســت و زن نیــازی بــه کار و 
فعالیــت در امــور اقتصــادی و اجتماعــی نــدارد. 
بایســتی چشــمش بــه دســت مــرد باشــد تــا 
ــل  ــد. حداق ــی نکنن ــاس خودکم بین ــان احس ایش
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 
ــال  ــاس و تق ــت و التم ــرای اطاع ــالمی زن ب اس
بــه دنیــا آمــده اســت بــرای همیــن هرگــز نبایــد 
ــت  ــی دس ــری و مال ــی،  فک ــتقالل عاطف ــه اس ب
ــد  ــی باش ــردان موضوع ــرای م ــتی ب ــد. بایس یاب
ــن چــه  ــد و ای کــه همیشــه سرشــان را گــرم کن
ــان  ــرای زن ــواده. و ب ــه و خان ــر از زن و بچ بهت
مانع ســازی وجــود داشــته باشــد کــه اجــازه 
ندهــد بــدون خبــرش نفــس بکشــد و ایــن 
چــه بهتــر از مــردان. بنابرایــن پرداختــن بــه امــر 
ــه.  ــه کار جامع ــه ب ــت و... چ ــت و مدیری سیاس
زیــرا دغدغه هایشــان فــراوان اســت و تــوان 
اینچنیــن ســنگین و  بــه کارهــای  رســیدگی 
خطرنــاک را ندارنــد. بنابرایــن چــه کســی بهتــر 
ــه ایــن کارهــای  ــد ب ــن قشــر الیــت می توان از ای
کســی  هــر  بپــردازد.  ســخت  و  طاقت فرســا 
صالحیــت انجــام کارهــای اینچنینــی را نــدارد. 
دغدغه ی شــان  همــه ی  کــه  کســانی  تنهــا  و 
ــت و  ــه اس ــی  جامع ــور اجتماع ــه ام ــن ب پرداخت
جهــت حــل و فصــل مســائل می کوشــند خــود 

ــتند.  ــت هس ــران دول ــت و س دول

8 ســال کارنامــه ی دولــت احمدی نــژاد در 
قبــال زنــان کامــال ســیاه و خــش دار اســت. 
ــران  ــالش س ــت ت ــن دوران نهای ــه در ای چراک
از حضــور  را  زنــان  کــه  بــود  ایــن  دولــت 
اقتصــادی،  به ویــژه  اجتماعــی  امــورات  در 
آموزشــی، فرهنگــی و سیاســی بازدارنــد. بیــش 
ــر  و کــم همــه ی شــما حضــاران ایــن نشســت ب
پــالن و برنامه هــای دولــت مذکــور در قبــال 
بــا زنــان مطلعیــد نیــازی بــه وارد شــدن بــه 
جزعیــات را نمی بینــم تنهــا غــرض از اشــاره 
بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه، نــه تنهــا 
هیــچ یــک از دولت هــای حاکمــی کــه بــر 
ایــران حکومــت رانده انــد خواســته و تــالش 
کرده انــد کــه وضعیــت زنــان بهبــودی یابــد 
بلکــه تمــام سعی شــان در راســتای هرچــه بیشــتر 
منــزوی نمــودن و تضعیــف اراده ی آنهــا انجــام 

ــت.  ــه اس گرفت
دولــت  پراکتیــک  در 
نیــز  روحانــی  پراگماتیســت)منفعت طلب( 
ــم.  ــی نمی بینی ــت قبل ــا دول ــی ب ــاوت چندان تف
وعده وعیده هــای  انتخابــات  از  قبــل  ایشــان 
بســیار بــه زنــان، اقشــار مختلــف جامعــه ی ایرانی 
هیچ کدامشــان خبــری  از  امــا حــاال  دادنــد، 
افزایــش چشــم گیری  تــورم  و  فقــر  نیســت. 
یافتــه اســت. اجــرای حکــم اعــدام سیرســعودی 
یافتــه اســت. فشــار بــر تنوعــات فرهنگــی، 
مذهبــی،  دینــی، ملیتــی و... رو بــه فزونــی نهــاده 
اســت. آمــار معتــادان و به ویــژه زنــان معتــاد 
ــر  ــار ب ــت. فش ــه اس ــام آوری یافت ــش سرس افزای
ــرب  ــکنجه و ض ــال ش ــی و اعم ــان سیاس زندانی
ــام  ــر نظ ــان و اوام ــط زندانبان ــا توس ــتم آنه و ش
گســترش پیــدا کــرده اســت. توقیــف و سانســور 
مطبوعــات ادامــه دارد. بیمــاری،  خودکشــی، 
باندهــای  از خانــه، در دام  فــرار  افســردگی، 
ــه  ــان ب ــان و جوان فحشــاء و... گرفتــار آمــدن زن

نمی تــوان از نظامــی كــه تحمــل 
ــنيدن صدايــی  ديــدن رنــگ و ش
از  بيــش  نــدارد  را  متفــاوت 
ايــن هــم توقــع داشــت. زيــرا 
ــرده  ــارس را خ ــای غيرف فرهنگ ه
ــد.  ــی می كنن ــز تلق ــگ و ناچي فرهن
ــئله  ــن مس ــه اي ــن ب ــال پرداخت اص
را هــم اتــالف وقــت می داننــد. 
لباس هــای  و  فرهنــگ  بــه 
می كننــد  بی حرمتــی  كــوردی 
ـ  بــه  و بــرای تحقيــر و تنبيــه 
ـ  از آن  ــان  ــان مجرم ــول خودش ق

می كننــد. اســتفاده 
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ــه  ــه رفت ــت. رفت ــته اس ــادی مبدل گش ــری ع ام
ــان  ــودکان و زن ــی از ک ــتثمار و بهره کش ــه اس ب
ــت  ــده و جه ــته ش ــی نگریس ــدی معمول ــا دی ب
توقــف و حــل ایــن همــه معضــل از ســوی 
نظــام حاکــم تــا بــه امــروز، حتــی کوچکتریــن 

اقدامــی انجــام نگرفتــه اســت. 
ــت  ــن وضعی ــتان ای ــالت کوردس و در روژه
ــرا  ــت. زی ــفبارتر اس ــر و اس ــب وخیم ت ــه مرات ب
خلــق کــورد در ایــن خطــه از وطــن هــم از 
لحــاظ فرهنگــی و هــم مذهبــی و ملیتی ـ هویتــی 
ــام  ــر نظ ــدید اوام ــرکوب ش ــار و س ــت فش تح
ــیعه  دوازده  ــب ش ــودن مذه ــمی ب ــتند. رس هس
ــا  ــودن کورده ــهروند ب ــازات ش ــی از امتی امام
فرهنگــی  اگرتفاوت مندی هــای  و  می کاهــد. 
و تاریخــی را نیــز بــر ایــن مســئله بیفزاییــم دیگــر 
نظامــی  از  نمی مانــد.  باقــی  جــای گالیــه ای 
نمــودن  یک رنگ)همــوژن(  درصــدد  کــه 
ــی رود.  ــری نم ــع دیگ ــت توق ــع ایرانی س جوام
ــگ  ــدن رن ــی کــه تحمــل دی ــوان از نظام نمی ت

ــش از  ــدارد بی ــاوت را ن ــی متف و شــنیدن صدای
ایــن هــم توقــع داشــت. زیــرا فرهنگ هــای 
ــی  ــز تلق ــگ و ناچی ــرده فرهن ــارس را خ غیرف
ــئله را  ــن مس ــه ای ــن ب ــال پرداخت ــد. اص می کنن
ــگ و  ــه فرهن ــد. ب ــت می دانن ــالف وق ــم ات ه
ــی  ــان اصل ــادر و محافظ ــای کوردی)م لباس ه
فرهنــگ کــوردی زنــان کوردانــد( بی حرمتــی 
ـ  بــه قــول  می کننــد و بــرای تحقیــر و تنبیــه 
ــد.  ــتفاده می کنن ــان ـ  از آن اس ــان مجرم خودش
معنــای  بــه  کــورد  زنــان  بــه  بی احترامــی 
ــق  ــی و خل ــان ایران ــه ی زن ــه هم ــی ب بی حرمت
ارمغان هــای  از  کــورد اســت. یکــی دیگــر 
ــرگ  ــورد م ــق ک ــرای خل ــی ب ــت روحان دول
ــرا  ــت. زی ــی آنهاس ــذف فیزیک ــی و ح تدریج
روزی نیســت کــه از بــه قتــل رســاندن جوانــی 
ــری  ــا خب ــام در مرزه ــر نظ ــط اوام ــورد توس ک
ــع رو  ــاظ مناب ــالت از لح ــود. روژه ــر نش منتش
زمینــی و زیرزمینــی غنــی و ثروتمنــد اســت امــا 
خلــق کــورد بــرای تهیــه نــان شــب خــود وادار 
می شــود جــان خــود را در کــف دســتش قــرار 
داده تــا نیازهایــش را ــــ آن هــم اگــر ســالم بــه 
ــکاری  ــد... . بی ــن کن ــت ــ تأمی ــه اش برگش خان
ــن  ــد. در بی ــداد می کن ــالت بی ــر در روژه و فق
ــالت  ــهرهای روژه ــران ش ــهرهای ای ــه ی ش هم
ــان را  ــان و جوان ــی زن ــار خودکش ــن آم باالتری
ــد. افزایــش مســائل  ــه خــود اختصــاص داده ان ب
و معضالتــی کــه سیاســت های نظــام جمهــوری 
اســالمی ایــران مولــد و مقصــر اصلــی آنهاســت 
ــه روز موجــب خشک شــدن شــریان های  روز ب
می شــود.  وطــن  از  بخــش  ایــن  در  حیــات 
ــن  ــیج در ای ــای بس ــه و نهاده ــدازی کمیت راه ان
تراژیک بــودن  و  اســفباربودن  بــر  مناطــق 
وضعیــت روژهــالت صدچنــدان می افزایــد. 
ــت  ــس خیان ــدن ح ــز پراکن ــه ج ــیج ب ــرا بس زی
ایــن جامعــه  بــرای  بی اعتمــادی  و  نفــرت  و 

درصــدد  بســیج  نــدارد.  دیگــری  معنــای 
شــکاندن اراده ی مقاومت طلــب و از بیــن بــردن 
ــت. در  ــه اس ــن جامع ــتی در بی ــس میهن دوس ح
ــت و  ــت و مخالف ــر مقاوم ــران اگ ــای ای هرکج
اعتراضــی در برابــر نظــام وجــود داشــته باشــد بــا 
ــن  ــادی در بی ــت و بی اعتم ــذر خیان ــاندن ب پاش
ــد. در  ــه کنن ــه خف ــا در نطف ــند ت ــا می کوش آنه
ــف  ــرض و مخال ــای معت ــتر جنبش ه ــع بیش واق
را بدین گونــه یــا به تمامــی از میــان برداشــته 
ــا مبرهــن  ــر همــه ی م ــا منفعــل ســاخته اند. ب و ی
ــرا  ــاالر و قدرت گ ــای مردس ــه نظام ه ــت ک اس
بحــران زا، تنــش زا و مســئله  ســازند. بنابرایــن 
آرام  و  آزاد  جامعــه ای  بــه  رســیدن  جهــت 
الزامی ســت کــه از ذهنیــت و ســاختار نظــام 
حاکــم گــذار صــورت گیــرد. و معقول تریــن و 
ــز کنفدرالیســم  ــو نی ــدل آلترناتی مناســب ترین م
خودمدیریتــی  و  ایــران  بــرای  دموکراتیــک 
دموکراتیــک نیــز بــرای روژهــالت کوردســتان 

می باشــد. 
ــر  مــا برآنیــم کــه در ایــن کنفرانــس بیشــتر ب
ــل و  ــت تأم ــر ماس ــه مدنظ ــوی ک ــام آلترناتی نظ
ــرای گــذار از  ــا بدین شــکل ب تمرکــز نماییــم. ت
ــه آزادی و اراده ی  ــه ب ــی ک ــائل و معضالت مس
می زننــد،  صدمــه  زنــان  بویــژه  و  جوامــع 
راهکارهــای  و  راه  بایســتی  بیابیــم.  راه حلــی 
ــیار  ــی بس ــان بصورت ــازماندهی زن ــارزه و س مب
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد مناقش ــفاف م ــح و ش واض
ــه  ــه صــورت ب ــی ب ــن نظام ــان در چنی اینکــه زن
خودســازماندهی خواهنــد پرداخــت؟ آیــا حــد 
و  حضــور  بــرای  مشخص شــده  حــدودی  و 
ــده و  ــام تعیین ش ــن نظ ــان در ای ــرکت زن ــا ش ی
ــر  ــان و براب ــی یکس ــان بصورت ــارکت زن ــا مش ی
انجــام خواهــد گرفــت. بایســتی تــک تــک 
عــدم  موجــب  کــه  معضالتــی  و  مشــکالت 
ــک  ــم دموکراتی ــام کنفدرالیس ــدن نظ نهادینه ش

و  ایــران  در  دموکراتیــک  خودمدیریتــی  و 
ــورد واکاوی  روژهــالت شــده و مانع ســازند، م
کــه  الزامی ســت  بگیرنــد.  قــرار  دقیق تــری 
در  زنــان  مســائل  و  معضــالت  اساســی ترین 
بحــث و گفتگوهــای مــان شــکافته شــده و 
گیرنــد.  قــرار  صریح تــری  بررســی  مــورد 
هکــذا دســتاورد و رهاوردهــای زنــان مبــارز 
کــورد و ایرانــی را بــار دیگــر مدنظــر قــرار داده 
ــان  ــای تعمیق بخشــیدن ســازماندهی زن ــر مبن و ب
بــه ارتقــاء و بســط مبــارزات آزادی خواهــی 

بپردازنــد. 
بــه همــه ی شــما حضــاران  بــاری دیگــر 
گرامــی خیرمقــدم عــرض می کنــم و امیــدوارم 
کــه در بیانــات و نظــرات خــود جهــت رســیدن 
ــم. ــل نمایی ــنگرانه عم ــی روش ــدف اساس ــه ه ب
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ــن اســت کــه نظام هــای حاکــم  ــت ای واقعی
تحــت نــام دموکراســی و آزادی بــه جــز 
بیمــاری  درد، رنــج، جنــگ، گرســنگی و 
تنهــا  نــه  نداده انــد.  چیــزی  خلق هــا  بــه 
بلکــه  نکردنــد،  حکمفرمــا  را  دموکراســی 
ــع  ــن جوام ــه در بط ــی ای ک ــی واقع دموکراس
وجــود داشــت را نیــز دچــار تحریفــات و 
ــه طــوری کــه  ــد. ب جراحــات ســنگینی کردن
ــی  ــه حت ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــرأت می ت ــه ج ب
موجودیــت برخــی از خلق هــا در معــرض 
خطــر اســتحاله شــدن قــرار دارد و تــدوام 
مــدت  طوالنــی  در  نیــز  شــرایطی  چنیــن 
شــد.  خواهــد  اســفبارتری  نتایــج  موجــب 
ــرمایه دار  ــای س ــه نیروه ــرایطی را ک ــرا ش زی
ــد،  ــه وجــود آورده ان و اقتدارگــرای حاکــم ب
غیــر قابــل تحمــل و مــدارا می باشــد.  و صــد 
البتــه کــه موقعیــت و شــرایط مذکــور بیــش از 
همــه بــه جامعــه ی زنــان لطمــه و صدمــه وارد 
تحــت  ســاخته و می ســازد. شــاهدیم کــه 
ــا  ــزاران زن را ی ــر روز ه ــاوت ه ــای متف نام ه
ــد  ّبرن ــن می  ــانده و از بی ــل رس ــه قت ــی ب فیزیک

ذوب  فرهنگــی  و  هویتــی  لحــاظ  از  یــا  و 
ــدل  ــم مب ــام حاک ــه ی نظ ــه ضمیم ــا ب ــرده ت ک
ــرده  ــی ب ــده، زن ــه ش ــازند. زن از خودبیگان  س
و خطرناکی ســت کــه هــر لحظــه ماننــد یــک 
بمــب ویرانگــر موجودیــت و هویــت جامعــه 
اســت:   ایــن  حقیقــت  می کنــد.  تهدیــد  را 
نظــام زنانــی را ســاخته کــه متــداوم بــه ترویــج 
بی هویتــی  و  ازخودبیگانه گــی  فرهنــگ 
ــه ی  ــون، هم ــق تلویزی ــد. از طری ــن می زن دام
ابزارهــای رســانه ای و... ایــن فرهنــگ ترویــج 
ــان  ــه زن ــز ب ــت را نی ــش نخس ــردد و نق می گ
ــای  ــه ج ــب را ب ــات تخری ــا لزوم ــپرده اند ت س
آورنــد. زنــی کــه آفریننــده اســت را بــه 
ابــزاری جهــت مخــرب نمــودن و ویــران 
ــد  ــن ح ــا ای ــی ت ــاخته اند. یعن ــردن مبدل س ک
ــام  ــن نظ ــی ای ــتی و بی مایه گ ــوان از پس می ت
ســخن رانــد. چنــان برغــالف دیالیکتیــک 
موجــود  کار می کنــد کــه حیــرت آور اســت. 
چهارمیــن  برگــزاری  جهــت  بدیــن 
اولیــن گامــش  کنفرانــس ی. ژ.ر.ک کــه 
گامــی  می توانــد  بــود  ک.ژ.ا.ر  تأســیس 

ذهنیــت  فروپاشــی  راســتای  در  راســخ 
مردســاالر حاکــم باشــد. هــم در کوردســتان 
و هــم در خاورمیانــه و جهــان ســتمی بــس 
ــه کنی  ــرای ریش ــی رود. ب ــان م ــر زن ــم ب عظی
ــخ و اراده ای آزاد  ــی راس ــز عزم ــتم نی ــن س ای
ــی  ــر توانای ــه ب ــا تکی ــوان ب ــه بت ــت ک الزم اس
ــراردادن ســازماندهی  ــا ق ذاتــی خویــش و مبن
و اتحــاد مبــارزه را بــه پیــش بـُـرد. الزامی ســت 
ــه را  ــه ای کــه خاورمیان ــت مردان ــه ذهنی کــه ب
ــق  ــم مطل ــر آن حک ــد و ب ــی می کن جهت ده
و خدایــی می رانــد، پایــان داد. در قــرارداد 
اجتماعــی ک.ژ.ا.ر بــه اهداف و مبانی اساســی 
جنبــش بــه صورتــی ژرف تــر و واضح تــر 
ــه ی  ــن هم ــرای همی ــت. ب ــده اس ــه ش پرداخت
زنــان را فرامی خوانیــم کــه در ایــن راســتا 
گام هــای عملــی بردارنــد. بــرای شــناخت 
می تواننــد  بیشــتر ک.ژ.ا.ر  هرچــه  و درک 
بی شــک  کننــد.  مراجعــه  آن  قــرارداد  بــه 
موجــب  مــا  همــه ی  همبســتگی  و  اتحــاد 
اتمــام ایــن شــرایط زن ســتیز خواهــد شــد. 
در ایــن کنفرانــس شــرایط و موقعیــت زنــان 
ایرانــی و روژهالتــی بــه صورتــی مفصــل 
نقــد،  مــورد  ابعــاد  و  زوایــا  همــه ی  در  و 
ــر   ــت. و مهمت ــرار گرف ــی ق ــی و بررس ارزیاب
از همــه خودانتقــادی بــود کــه توســط همــه ی 
زیــرا  گرفــت.  انجــام  ک.ژ.ا.ر  کادرهــای 
الزامــی دانســته شــد کــه هرچــه صریح تــر 
ــا  ــورد آنه ــته در م ــه در گذش ــواردی را ک م
کــم کاری شــده و یــا انجــام نگرفته انــد را 
اجرایــی نمــوده و در رابطــه بــا برخــی از 
تصمیمــات و نظــرات اساســی محســوس تر 
ــا و  ــه ی کادره ــرد. هم ــل ک ــفاف تر عم و ش
اجرایــی  مســئول  ک.ژ.ا.ر  اکتیویســت های 

شــدن  عملــی  و 
تصمیمــات و قرارهــای کنفرانــس هســتند. 
نمــودن  عملــی  وجــه  هیــچ  بــه  نبایســتی 
زمان هــای  بــه  قرارهــا  و  تصمیمــات 
ــتی  ــردد. نبایس ــول گ ــخص و دور موک نامش
ــه  ــائلی ک ــودن مس ــول نم ــا موک ــول و ی مح
ــاد، کادر  ــروه، نه ــس، گ ــون، مجل ــود کم خ
یــا آکتیویســت تــوان حــل آن را دارد،  و 
انجــام گیــرد. همــه ی نهادهــا و کادر و فعــاالن 
ــروی  ــراردادن نی ــا ق ــا مبن ــتی ب ک.ژ.ا.ر بایس
ــان  ــی زن ــوژی رهای ــای ایدئول ــی و مبدأه ذات
بــه ســازماندهی و فعالیــت و مبــارزه بپردازنــد. 
اجتماعــی  قــرارداد  قــراردادن  مبنــا  بــا 
ــق  ــه ح ــه ب ــرد ک ــم ک ــعی خواهی ک.ژ.ا.ر س
دســت  خــود  پایمال شــده ی  حقــوق  و 
ــه  ــود ک ــب می ش ــرارداد موج ــن ق ــم. ای یابی
نظامــی  عوام فریبانــه ی  نقشــه های  تمــام 
دام   در حــال  زنــان  راه  بــر  پی درپــی  کــه 

                       تأسیس ک. ژ. ا.ر، گامی ارزنده  در راستای رهایی زنان ایرانی

کازیوه آرارات

 

در ايــن نظــام زنان بــه صورتــی خودويژه 
ــود  ــای خ ــازماندهی و فعاليت ه ــه س ب
ــا  ــاد و ي ــچ نه ــت. هي ــد پرداخ خواهن
حــوزه و يــا اشــخاصی حــق مداخلــه در 
كار و فعاليت هــای زنــان را ندارنــد. 
از  بــود  نخواهنــد  قــادر  همچنيــن 
پيشــرفت ايــن رونــد جلوگيــری كــرده 
و يــا اقدامــی جهــت ُكندكــردن و 
ــت  و  ــترش فعالي ــط و گس ــدم بس ع
ــا  ــام داده و ي ــان انج ــازماندهی زن س
ــد. ــازی نماين ــوی مانع س ــر نح ــه ه ب
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شــوند. آب  بــر  نقــش  گسترانی ســت 
 دیگــر هیــچ زنــی نبایســتی ســخنان سرشــار 
ــرای  ــر ب ــد. دیگ ــاور کن ــا را ب ــر آنه از تزوی
ــی  ــی وعده و عیدهای ــی و روژهالت ــان ایران زن
می شــدند  داده  دولت مــردان  توســط  کــه 
ــت   ــی نشــدند، بی اهمی ــت عمل ــچ وق ــی هی ول
هســتند. حتــی نبایســتی یــک زن هــم وجــود 
داشــته باشــد کــه فکــر کنــد دولت مــردان 
معضــالت  و  مشــکالت  حــالل  می تواننــد 
ــر  ــن ام ــر ای ــس ب ــر ک ــتی ه ــند. بایس او باش
ــن  ــی ای ــف باشــد مســبب اصل ــی واق ــه خوب ب
ــت زن  ــر مل ــه ب ــی ک ــختی و زحمات ــه س هم
نظــام  و  دولت مــردان  خــود  مــی رود  روا 
اســت.  زن ســتیز  و  حاکــم  اقتدارگــرای 
بــرای همیــن هیــچ زنــی حتــی بــه اشــتباه 
ــی و  ــا ناج ــه اینه ــد ک ــر کن ــتی فک ــم نبایس ه
صاحــب زن هســتند. خــود زن صاحــب خــود 
ــت و  ــود زن اس ــم خ ــی ه ــه ناج ــت. یگان اس
بــس. زن اگــر همــت کنــد و بــه انــدازه ی 
ــد  ــارزه کن ــی و آزادی مب ــرای رهای ــی ب کاف
دســت یازیــدن بــه مطالبــات و خواســته هایش 
امریســت حتمــی. محبوس مانــدن در کنــج 
خانــه و یــا بــه ســکوت و قهــر متوســل شــدن 
هیــچ چیــزی را تغییــر نمی دهــد برعکــس، بــه 
زن ســتیزان جــرأت می دهــد تــا گســتاخانه  
بتازنــد.  زنــان  جامعــه  ی  ارزش هــای  بــر 
ــر  ــم دیگ ــای حاک ــه نظام ه ــت ک بدیهی س
بدین شــکل قــادر بــه تــداوم خویــش نیســتند. 
ســاختار  پیش آمــده  موقعیــت  و  شــرایط 
ــور  ــم را مجب ــرای حاک ــرا و مرکزگ اقتدارگ
ــد و  ــر کنن ــا بایســتی تغیی ــد. ی ــر می کن ــه تغیی ب
یــا فروپاشــند. اعتراضاتــی کــه در کشــورهای 
خاورمیانــه، آســیای میانــه، آمریــکای التیــن، 

می گیرنــد  و... صــورت  شــمالی  آفریقــای 
ــه  ــت ک ــد. دیریس ــن ادعاین ــارز ای ــه ی ب نمون
بدنــه ی نظــام در بســیاری از کشــورها منجملــه 
اوکرایــن،  ســوریه، افغانســتان، مصــر، تونــس، 
ــه  ــا ب ــی رود ت ــته و م ــی و... شــکاف برداش لیب
امپریالیســت  نظام هــای  فروپاشــد.  تمامــی 
منحرف نمــودن  در  ســعی  جهانــی 
ایــن  در  خلق هــا  اساســی  خواســته های 
اعتراضــات هســتند امــا در عصــری کــه ســطح 
ارتقــاء  بشــر  و درک  شــناخت  و  آگاهــی 
یافتــه اســت دیگــر سیاســت های پرتزویــر 
ــر  ــن ام ــر ای ــا ب ــرا خلق ه ــی ارزد. زی ــچ نم هی
بــه خوبــی واقفنــد کــه ایــن نظــام قــادر نیســت 
طبیعــی  خواســته های  و  نیازهــا  جوابگــوی 
آنهــا باشــد. بــه قــول رهبــر آپــو در ایــن عصــر 
ــاده و  ــان از چهره هایشــان افت نقاب هــای خدای
واقعیــت بــر هــر کســی مشــهود گشــته اســت. 
ــران  ــان ای ــه حاکم ــت ک ــه اس ــب توج جال
ــرا  ــد. زی ــی مطلع ان ــه خوب ــر ب ــن ام ــر ای ــز ب نی
نمی داننــد  کــه  شــده اند  دســتپاچه  چنــان 
ــات  ــن اعتراض ــردن ای ــرایت نک ــه از س چگون
بــه ایــران و خلق هــای ناراضــی و محــق ایــران 
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــری کنن جلوگی
خلق هــای ناراضــی ایرانــی منتظــر یــک جرقــه 
ــی منســجم  ــت فکــری و اجرای و یــک رهبری
هســتند. زیــرا بســان انقــالب 57 نمی خواهنــد 
مراقــب  بایســتی  بزننــد.  آب  بــه  بی گــدار 
تکــرار نشــدن رویدادهــای اشــتباهی بــود کــه 
در تاریــخ صــورت گرفته انــد. وگرنــه دوبــاره 
روز از نــو و روزی از نــو. ماننــد آزمــون 57 و 
بــه قــول معــروف انقــالب مصــر و...؛ چنانکــه 
ــت و  ــت و دول ــد رف ــی خواه ــت و قدرت دول
قدرتــی بــه مراتــب بدتــر از آن خواهــد آمــد. 

مــدل  معقول تریــن  و  بهتریــن  بنابرایــن 
دموکراتیــک  کنفدرالیســم  ایــران  بــرای 
اســت و دولــت هــم نبایســتی در ایــن ارتبــاط 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــازی کن مانع س
ــکلی  ــچ مش ــت هی ــن باب ــران از ای ــرزمین ای س
ــی  ــی، دین ــی، مذهب ــات فرهنگ ــدارد. تنوع ن
و... موجــب هرچــه زودتــر نهادینــه شــدن ایــن 
مــدل خواهنــد گشــت. یعنــی مدلــی مناســب 
ــای  ــاز و طلب ه ــته و نی ــا خواس ــب ب و متناس
بدین گونــه  می باشــد.  ایرانــی  خلق هــای 
ــی،  ــای اجتماع ــه ی عرصه ه ــز در هم ــان نی زن
سیاســی، اقتصــادی و... حضــوری پررنــگ و 
ــه  ــه هیچ وج ــت. ب ــد داش ــم گیری خواهن چش
ــت  ــران نیس ــالمی ای ــوری اس ــد جمه ــه مانن ب
کــه هــر روز بــدون اینکــه بــه اراده ی آزاد 
ــی  ــرای زندگ ــی ب ــد حت ــی بده ــه اهمیت جامع
ــز خــط و نشــان می کشــد  ــا نی خصوصــی آنه
و نقشــه هایی را طــرح می کنــد. زیــرا افــراد و 
جامعــه برایشــان فاقــد ارزش و بهاینــد. ســعی 
در مهندســی جامعــه دارنــد و خــود جامعــه را 
ــکل  ــه ش ــه و ب ــه چگون ــاب ک ــن انتخ ــز ای نی
زندگــی کننــد محــروم می گذارنــد. زیــرا 
اســت کــه در گــوش  بــه درازای ســالیان 
جامعــه زمزمــه می کننــد کــه شــما لیاقــت 
و صالحیــت مدیریــت زندگــی خصوصــی 
خــود و جامعــه خــود را نداریــد. و ایــن گونــه 
بــه  اراده و صالحیــت قشــری الیت)ممتــاز 
ــه  ــت جامع ــر اراده و صالحی ــا( را ب ــول آنه ق
کنفدرالیســم  در  امــا  می دهنــد.  ترجیــح 
دموکراتیــک بدیــن شــکل نیســت حتــی نظــر 
ــل احتــرام قــرار  کودکــی چنــد ســاله هــم قاب
می گیــرد و مدنظــر قــرار داده می شــود. نــه 
کســی برتــر و نــه کســی بدتــر اســت. همــه ی 

ــود  ــای خ ــب تفاوت مندی ه ــا برحس ــراد بن اف
برابرنــد.  و  یکســان  حقــوق  و  حــق  دارای 
ــان و همــه ی  ــم کــه زن ــن امیدواری ــرای همی ب
و  درک  بهتــر  جهــت  ایرانــی  خلق هــای 
ــام  ــات الزم را انج ــدل اقدام ــن م ــناخت ای ش
دهنــد و تــا هرچــه زودتــر شــاهد کوردســتانی 
باشــیم. دموکراتیــک  ایرانــی  و  آزاد 



بیــن زن کارگــر و مامــور و خانــه دار هیــچ 
ــه  ــر ب ــن ام ــر ای ــرا ب ــویم زی ــل نمی ش ــی قائ تفاوت
ــو  ــه نح ــا ب ــدام از اینه ــر ک ــه ه ــم ک ــی واقفی خوب
ــه و  ــرار گرفت ــیتی ق ــتم جنس ــت س ــی تح و طریق
حقوقشــان نفــی می شــود. بــرای همیــن بــا همــه ی 
زنــان احســاس همدلــی و همــدردی کــرده و 
ــم  ــام حاک ــه نظ ــودی ک ــرایط موج ــز از ش هرگ
یــک  و  نکــرده  اســت چشم پوشــی  آن  مولــد 
لحظــه از مبــارزه علیــه ذهنیــت زن ســتیز جمهــوری 

ــتاد.  ــم ایس ــاز نخواهی ــران ب ــالمی ای اس
یکــی از قرارهای مهمــی در چهارمین کنفرانس 
ی.ژ.ر.ک )اتحادیــه زنــان روژهالت کوردســتان( 
ــان  اتخــاذ شــد هــم، تأســیس ک.ژ.ا.ر)جامعــه  زن
آزاد روژهــالت( می باشــد. از ایــن پــس زنــان 
مبــارز ایرانــی و روژهالتــی می تواننــد تحــت 
ــی  ــارزه ی آزادی خواه ــه مب ــش ب ــن جنب ــوای ای ل
خــود بپردازنــد. مــا حتــم داریــم کــه زنــان مبــارز 
بــا درک و شــناخت هرچــه بیشــتر اهــداف و 
توانســت  خواهنــد  جنبــش  ایــن  فعالیت هــای 
حوزه هــای  همــه ی  در  پررنــگ  حضــوری 
بــا  بنابرایــن در آتیــه  اجتماعــی نشــان دهنــد. 
نشســت هایی  و  گردهمــای  چنیــن  برگــزاری 
خواهیــم توانســت هــر چــه بیشــتر بــه ابعــاد فعالیتی 

و مبارزاتــی ایــن جنبــش پی بریــم.
بــدون شــک در چنیــن موقعیــت و شــرایطی که 
ــد بایســتی تصمیمــات  ــه ســر می برن ــان در آن ب زن
و قرارهــای رادیکالــی اتخــاذ نمــود. و قــدم بعــدی 
و البتــه مهــم نیــز بــه نحــو احســن عملــی و اجرایــی 
نمــودن آنهــا می باشــد.  بــه انــدازه ای کــه بتوانیــم 
تصمیمــات و قــرارات اتخاذشــده را در عرصــه ی 
پراکتیکــی پیــاده و اجرایــی کنیــم بــه همــان 
انــدازه موفــق بــه برداشــتن  گام هــای اساســی کــه 
مــا را بــه هــدف نهایــی می رســاند، خواهیــم شــد. 

تــا کنــون جنبــش زنان در شــرق کوردســتان 
و  اساســی  دســتاوردهایی  کســب  جهــت 
ــام داده  ــر انج ــش واف ــالش  و کوش ــن ت بنیادی
ــادی داده و  ــای زی ــن راه بدیل ه ــت. در ای اس
هنــوز هــم مبــارزه ای بی امــان را علی رغــم 
همــه ی ســختی و زحماتــش بــه پیــش می بــرد. 
جنبــش آزادی خواهــی زنــان کورد در سراســر 
ــی  ــیه... جهــت رهای ــا و روس ــه، اروپ خاورمیان
زنــان از بنــد بردگــی ذهنیــت حاکم و زن ســتیز 
نقشــی ویــژه  ایفــا نمــوده و در ایــن عرصــه نیــز 
رهاوردهــای مهمــی کســب نمــوده اســت. در 
ــه بی شــمارند کســانی کــه در  تاریــخ خاورمیان
راه حقیقــت و دفــاع از حقــوق طبیعــی خلق هــا 
ــرانجام  ــام داده و س ــود را انج ــالش خ ــام ت تم
جــان خــود را نیــز فــدا کرده انــد. هســتند زنــان 
بســیاری کــه در راســتای رهایــی و آزادی 
ــد.  ــم می کنن ــوز ه ــرده و هن ــارزه ک ــان مب زن
ــش  ــرای جنب ــا ب ــن ارزش  و آموزه ه همــه ی ای
ــوب  ــارزه محس ــی مب ــای اساس ــم زیربن ــا ه م

می گردنــد. 

ــراث  ــدون اینکــه می ــده ای ب ــچ پدی ــرا هی زی
ــار  ــه ب ــد ب ــته باش ــی داش ــای تاریخ ــا زیربن و ی
ــای  ــر واقعیت ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــد. چنانک نمی آی
تاریخــی خویــش بــه عرصــه ی ظهــور گام 
ــه ثمــر می نشــیند. جنبــش مــا نیــز  گذاشــته و ب
ــاورد، دســتاورد و تجارب هــای  ــای ره ــر مبن ب
ــون  ــود هم اکن ــش از خ ــارزان پی ــارزات مب مب
و  ّبخشــد  می  اســتمرار  خــود  مبــارزه  بــه 
ریشــه ای عمیــق در قلــب تاریــخ انــکار شــده ی 
ــن  ــا ای ــت ت ــن اس ــر ای ــعی اش ب ــان دارد. س زن
بازنویســی  باژگون شــده را  انــکار و  تاریــخ 
کنــد. امــا ایــن بــار نــه بــا کلمــات و جمالتــی 
کــه ریشــه در ادبیــات ذهنیــت مردســاالر دارد، 
بلکــه ایــن قلــم روایت کننــده  ی واقعیت هایــی 
خواهــد بــود کــه در طــول هــزاران ســال ســعی 

ــر نفــی و تحریــف آنهــا شــده اســت.  ب
و  کنفرانــس  برگــزاری  حیــث  ایــن  از 
نشســت های ویــژه ِی زنــان کــه در راســتای 
یافتــن راه حلــی مانــدگار و اساســی در ارتباط با 
مســائل و معضــالت موجــود انجــام می گیرنــد 
حائــز اهمیــت شــایانی می باشــند. بی تردیــد مــا 
زنــان در ایــن کنفرانــس و نشســت ها بــه نتایــج 
ــر  ــرا ب ــم. زی ــت می یازی ــی دس ــده و مهم ارزن
ــی  ــد. همدل ــان می افزای ــوان واقعی م ــرو و ت نی
ــدن  ــر ش ــه گرمت ــب هرچ ــان موج ــاد زن و اتح

ــردد. ــارزه می گ ــه ی مب عرص

ــیم  ــادر باش ــان ق ــا زن ــه ی م ــر هم اگ
در راهــی کــه بــه آزادی و دموکراســی 
گام  ثابت قدم تــر  می شــود  ختــم 
برداریــم، خواهیــم توانســت بــر همــه ی 
ــر راه  ــر س ــه ب ــی ک ــکالت و موانع مش
ــرده و در  ــه ک ــوند غلب ــاد می ش ــا ایج م
ــر  ــز موفق ت ــا نی ــذار از آنه ــا گ ــه ب رابط
عمــل کنیــم. هــر چنــد کــه همــه ی زنان 
آزادی خــواه شــرق کوردســتان در ایــن 
کنفرانــس حضــور نداشــتند امــا بایســتی 
بــه تأکیــد ابــراز شــود کــه مــا حاضریــم 
ــوق  ــق و حق ــام ح ــان از تم ــای ج ــا پ ت
طبیعــی آنهــا کــه توســط جمهــوری 
اســالمی ایــران پایمــال می شــود، دفــاع 
ــن  ــزاری چنی ــک برگ ــدون ش ــم. ب کنی
نشســت هایی نیــز در راســتای تحقــق 
بــرای  می گیرنــد.  انجــام  مهــم  ایــن 
ــه  ــان ب ــه زن ــت ک ــم نیس ــا مه ــش م جنب
ــار،  ــگ، تب ــب، فرهن ــان، مذاه ــه ادی چ
ــرای  ــد، ب ــق دارن ــت و... تعل ــژاد و ملی ن
مــا آزادی همــه ی زنــان مــالک و معیــار 

اساسی ســت. هــدف  و 

رونیا آویر

              مبنای اساسی مبارزاتی ک.ژ.ا.رکسب مطالبات آزادی خواهی زنان ایرانی 
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چهارمیــن  برگــزاری  چیــز  هــر  از  قبــل 
کنفرانــس  اولیــن  و  ی.ژ.ر.ک  کنفرانــس 
ــارز  ــان مب ــه ی زن ــه هم ــیس ک.ژ.ا.ر را ب تأس
و آزادی خــواه کوردســتانی و ایرانــی تبریــک 
ــه  ــج ب ــه نتای ــدوارم ک ــم و امی ــرض می کن ع
بــار آمــده قــادر باشــند راه ســازماندهی را 
ــارزه  ــوق مب ــور و ش ــوار؛ ش ــتر هم ــه بیش هرچ
ــیتی را در  ــی جنس ــد و آگاه ــاء؛ و امی را ارتق

ــد. ــق ده ــان تعمی زن

در طــی ســخنرانی هایی کــه در نشســت ایــراد 
ــه در آن  ــه ای ک ــت بره ــه اهمی ــز ب ــدند نی ش
بــه ســر می بریــم اشــاره شــد. قابــل توجــه 
اســت کــه برگــزاری چنیــن کنفرانســی در 
چنیــن شــرایط و موقعیتــی از اهمیــت فراوانــی 
ــر هــدف و  ــد ه ــدون تردی برخــودار اســت. ب
یــا قــرار و تصمیمــی کــه در اینگونــه نشســت و 
جلســات اتخــاذ می گردنــد بــرای مــا روشــنگر 
هســتند  رهنمودهایــی  کامل کننــده ی  و  راه 

کــه جهــت رســیدن بــه هــدف نهایــی الزامــی 
ــد  ــب می کنن ــا را ترغی ــن م ــند. همچنی می باش
تــا در برداشــتن گام هایــی مصرتــر و مصمم تــر 
ــروزی  ــا پی ــان ت ــم. بی گم ــالش کنی ــتر ت بیش
نهایــی هنــوز راه درازی را بایســتی طــی کــرد. 
ــا  ــم کــه ب ــی مواجه ای ــت و نظام ــا ذهنی ــرا ب زی
تمــام قــوای خــود ســعی در نفــی و حــذف مــا 
ــز  ــس نی ــه در کنفران ــی ک ــی بیانات دارد. در ط
مطــرح شــدند ایــن مــورد بــر هــر کســی کامــال 
مبرهــن اســت کــه مســائل زنــان بنیادین تریــن 
و حادتریــن مســائل اجتماعــی  هســتند و رهایی 
ــا  ــی ب ــه ی تنگاتنگ ــز رابط ــه نی و آزادی جامع
آزادی کامــل زنــان آن جامعــه دارد. بنابرایــن 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــی ک ــالش و کوشش ــر ت ه
ــای حتمی نمــودن آزادی  ــه معن ــرد ب انجــام گی

ــود.  جامعــه خواهــد ب

زنــان ایرانــی از پتانســیل نیرومنــدی جهــت 
تحقــق انقــالب و برســاخت جامعــه ای آزاد 

ــرا هــم  و دموکراتیــک برخــوردار هســتند. زی
ــی  ــن مــورد تجــارب و آزمون هــای کاف در ای
را داشــته؛ هــم صاحــب تاریخــی سرشــار 
از مقاومــت و ایثــار و مبــارزه بــوده؛ و هــم 
ــده ای  ــای ارزن ــته درس ه ــتباهات گذش از اش
ــد. ســختی  و مشــقت  و ســتمی  کســب کرده ان
کــه بــر مــا زنــان ایرانــی تحمیــل شــده و 
ــف  ــب تضعی ــا موج ــه تنه ــتی ن ــود بایس می ش
شــود  مــا  مبارزه گــری  و  مقاومتــی  اراده  ی 
ــروی  ــر نی ــر چــه بیشــتر ب بلعکــس، بایســتی ه
مقاومتــی و مبارزاتی مــان بیفزایــد. زیــرا مکررا 
از دســت دادن  بــرای  بیــان کرده ایــم کــه 
چیــزی را نداریــم امــا بــرای بــه دســت آرودن 
چــرا. نظــام حاکــم هــر راه و روشــی را بــه کار 
ــا مــا را از صحنــه ی روزگار محــو  می گیــرد ت
کنــد. نــه تنهــا بــه حــذف هویتــی و فرهنگــی و 
اجتماعی مــان بســنده نکــرده بلکــه ســعی دارد 
ــرد.  ــن بب ــان را از بی ــز زن ــی نی ــث فیزیک از حی
نظــام  جمهــوری اســالمی ایــران زن ســتیزترین 
ــر علیــه آن همــت  نظام هایســت کــه بایســتی ب
مبــارزه و مقابلــه را از خــود نشــان داد. زیــرا بــه 
ــارزان و  ــا مب ــل می شــود ت ــدی متوس ــر ترفن ه
ــان برداشــته، منفعــل ســاخته  مخالفــان را از می
و یــا مجبــور بــه تــرک دیــار کنــد. نظامــی کــه 
از خــود انعطــاف تغییرپذیــری را نشــان ندهــد 
محکــوم بــه فروپاشی ســت. و اگــر جمهــوری 
ــه ایــن روال ادامــه دهــد  اســالمی ایــران نیــز ب
دیــری نخواهــد پاییــد کــه بــه سرنوشــت 
نظــام پُــر اهتشــام پهلــوی دچــار گــردد. زیــرا 
پدیده هــای اجتماعــی تغییرپذیرنــد و هیــچ 
مطلقیتــی را هــم برنمی تابنــد. امــروزه بیــش از 
هــر زمانــی آگاهــی ملــی، فرهنگــی، اجتماعی 
و جنســیتی جامعــه و زنــان افزایــش یافتــه و بــا 
ــم  ــطایی ه ــرون وس ــای ق ــه ترفنده ــل ب توس

ــد خــورد.  ــب نخواه کســی فری

در کنفرانــس بــه مــوارد بســیار ارزنــده ای 
و  نقــد  همــه  از  مهمتــر  و  شــد.  اشــاره 
طــول  در  کــه  بــود  فعالیت هایــی  بررســی 
ــدون  ــد. ب ــه بودن ــالیان گذشــته انجــام گرفت س
شــک نتایــج بــه دســت آمــده چنــان هــم 
ــل  ــر قاب ــن مــورد غی ــه ای ــوب نیســتند. البت مطل
ــال  ــد س ــن چن ــول ای ــه در ط ــت ک ــکار اس ان
 4 در  کــه  ی.ژ.ر.ک  ســوم  کنفرانــس  )از 
زنــان  جنبــش  شــد(  بســته   2011 آوریــل 
بســیاری  دســتاوردهای  کوردســتان  شــرق 
ــت  ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ــرده، ام ــب ک کس
ــای آن  ــارزه و فعالیت ه ــرز مب ــیوه و ط ــه ش ک
ــت  ــاط مثب ــی از نق ــرا یک ــم. زی ــاد نکنی را انتق
آزمون هــای گذشــته  از  هــم  جنبــش  ایــن 
تجربــه کســب کــردن می باشــد. بــرای همیــن 
نمی توانیــم ایــن مــورد را نادیــده انگاشــته 
ــدون  ــم. ب ــورد کنی ــا آن برخ ــطحی ب ــا س و ی
ــادی  ــدیم اتح ــادر نش ــته ق ــا در گذش ــک م ش
منســجم و ارتباطــی مســتحکم بــا همــه  ی زنــان 
ــان و فعــاالن حقــوق  ــی و جنبش هــای زن ایران
ــل  ــتگی کام ــا همبس ــاخته و ب ــرار س ــان برق زن
جهــت پیــاده نمــودن طرح هــای مبارزاتــی 
باشــیم  راه حلــی  همچنیــن  نماییــم.  اقــدام 
بــرون رفــت از شــرایط و موقعیتــی  بــرای 
ــت.  ــه اس ــان را گرفت ــان زن ــروزه گریب ــه ام ک
ــند  ــه باش ــام گرفت ــم انج ــی ه ــد اقدامات هرچن
ــوان  ــه عن ــم. ب ــی می بینی ــا را ناکاف ــا آنه ــا م ام
ــرای توقــف حکــم اعــدام و سنگســار  ــال ب مث
ســعی  شــده،  راه انــدازی  کمپین هــای  بــا 
کردیــم نهایــت همــکاری و حمایــت خــود را 
انجــام دهیــم. در برخــی از مــوارد نتیجه بخــش 
هــم بــوده اســت. همچنیــن از طریــق راه هــای 
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بیانــات  نظــرات و  مجــازی ســعی کردیــم 
ایــران  و  زنــان در روژهــالت  بــا  را  خــود 
همــه ی  از  همچنیــن  بگذاریــم.  میــان  در 
ــوی  ــه از نح ــم ک ــتیم و داری ــع داش ــان توق زن
ــرات  ــا نظ ــا م ــش ب ــات جنب ــت و اقدام فعالی
و پیشــنهادات و انتقــادات خــود را در میــان 
ــه  ــم ک ــان کنی ــن را بی ــم ای ــد. می توانی بگذارن
در ایــن ســالهای اخیــر ســطح آگاهی جنســیتی 
ــترش  ــاء و گس ــیار ارتق ــان بس ــی زن و مبارزات
از  بزرگــی  بخــش  واقــع  در  اســت.  یافتــه 
زنــان خــود را در قبــال کار و فعالیت هــای 
جنبــش زنــان مســئول می بیننــد و ایــن نقطــه ی 
ــان  ــش زن ــارزات رهایی بخ ــت در مب عطفی س
در  بودیــم  شــاهد  کــه  همان طــور  ایرانــی. 
ــات اعتراضــی  ــی و تجماع ســال 92 گردهمای
ــان چــه در  و نشســت های مختلفــی توســط زن
داخــل و چــه در خــارج از کشــور راه انــدازی 
ــترده  ــی گس ــه صورت ــار اول ب ــرای ب ــدند. ب ش
بــرای برگــزاری مراســم 8 مــارس توســط 
جنبــش زنــان در ایــران بــرای دعــوت از زنــان 
ــد  ــا بیان ــه خیابا ن ه ــه ب ــد ک ــوان داده ش فراخ
و ایــن مراســم را باشــکوه برگــزار نماینــد. 
از  جمعــی  کــه  نشســت هایی  در  همچنیــن 
ــا  ــاط ب ــتند در ارتب ــرکت داش ــان در آن ش زن
ــی  ــت روحان ــهروندی دول ــوق ش ــور حق منش
ــه  ــده ای ارائ ــات ارزن ــان نظــرات و بیان و...، زن
ــی در  ــه ی مثبت ــد نقط ــه می توان ــد ک داده بودن
کارنامــه ی کاری ایــن فعــاالن باشــد. همچنیــن 
نشــان دهنده ی ایــن واقعیــت اســت کــه در 
ــان  ــی زن ــن فرصت ــب کوچکتری ــورت کس ص
ــده ی  ــال ش ــوق پایم ــق و حق ــد از ح حاضرن
علیــه  و  آورده  عمــل  بــه  صیانــت  خــود 
ــه  ــی مقابل ــر طریق ــه ه ــز ب ــده گان نی نقض کنن
بینــش و  و مبــارزه نماینــد. حقیقتــا ســطح 

آگاهــی ای کــه زنــان ایرانــی و روژهالتــی 
کســب کرده انــد می توانــد هموارکننــده ی 
خاورمیانــه  در  زنــان  همــه ی  رهایــی  راه 
باشــد. زیــرا روخــداد و رویدادهایــی کــه 
در کوردســتان و ایــران اتفــاق می افتنــد بــه 
بــر تمــام  صورتــی بســیار شــفاف و ژرف 
ــری بســزا برجــای می گــذارد. ــه تاثی خاورمیان

فعالیــت و اقدامــات و نتایــج کســب شــده 
اگــر بــه صورتــی صحیــح و علمــی مــورد 
ــب  ــک موج ــدون ش ــد ب ــرار گیرن واکاوی ق
ــد  ــه خواه ــی در آتی ــی مبارزات ــق آگاه تعمی
ــف  ــاد ضع ــکافی ابع ــن واش ــرای همی ــد. ب ش
ــش در  ــه جنب ــی ک ــت و اقدامات ــوت فعالی و ق
ــه  ــا را ب ــام داد م ــر انج ــال اخی ــد س ــن چن ای
رهنمودهایــی  ارزنــده ای می رســاند.  نتایــج 
ــق  ــی از طری ــج مهم ــب نتای ــب کس ــه موج ک
ارزیابــی، نقــد و بررســی هایی کــه در ایــن 
بســتری  شــد،  گرفتنــد  انجــام  کنفرانــس 
مناســب را بــرای اقدامــات مهم تــر و برداشــتن  

گام هــای ارزنده تــر فراهــم ســاخت.

در  موضــوع  ایــن  رونــد  شــک  بــدون 
می باشــد؛  منــوال  بدیــن  نیــز  کوردســتان 
چنانچــه حتمــی شــدن پیــروزی و کســب 
موفقیــت در ســایر بخش هــای کوردســتان 
نیــز بــا همراهــی و پیــروزی مبــارزه و نهادینــه 
در  آزاد  و  دموکراتیــک  نظــام  نمــودن 
روژهــالت امکان پذیــر و میســر می گــردد. 
ــای  ــات لهجه ه ــر تنوع ــم از نظ ــالت ه روژه
زبــان کــوردی و غنــای فرهنگــی و هــم از 
لحــاظ جمعیــت و وســعت جغرافیــک نقشــی 
ــن  ــد. همچنی ــا می کن ــتان ایف ــزا در کوردس بس
دارای  کوردســتان  دیــار  از  خطــه  ایــن 
ّباشــد.  ــی نیــز می  تاریخــی بــس غنــی و طوالن

ــی  ــتان قهرمان ــه و داس ــه و حماس ــزاران قص ه
در  بی مهابــا  کــه  دلیرانــی  رشــادت های  و 
مقابــل اســتعمارگران ایســتاده و مقابلــه کردنــد 
در خــود نهــان دارد. از قدیــم تــا اکنــون خلــق 
آزادی خــواه کــورد در روژهــالت ســرتعظیم 
نظــام  ضعیفه ســاز  سیاســت های  برابــر  در 
نمانــده  مبــارزه غافــل  از  نیــاورده و  فــرود 
عظیــم  و  گران بهــا  بــس  میراثــی  اســت. 
مبارزاتــی در ایــن دیــار وجــود دارد کــه بــرای 
مبــارزه و مقاومــت همــه ی آزادی خواهــان 
ــه  ــار از درس و تجرب ــا و سرش ــی بی همت ثروت

و آزمــون بــه شــمار می آیــد. 

از ســویی دیگــر اکنون بیش از 30 ســال اســت 
کــه در سراســر کوردســتان بــا پیشــاهنگی 
جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد مبــارزه و 
ــه  ــرد. چنانک ــام می گی ــر انج ــی بی نظی مقاومت
بــه  خاورمیانــه  و  کوردســتان  سراســر  در 
دســتاورد و رهاوردهــای ارزنده ای رســیده اند. 
ــان  ــش زن ــن جنب ــخ ای ــع تاری ــام مقاط در تم
پــای مــردان کــورد  بــه  پــا  دوشــادوش و 
مبــارزه کــرده و بــه ســازماندهی خودویــژه 
و  رشــادت  راه  ایــن  در  کرده انــد.  اقــدام 
ازخودگذشــتگی های زنــان قهرمــان و جســور 
بــدون شــک  مثال زدنــی می باشــد.  کــورد 
ــه  ــی ک ــه و فئودال ــوای مردان ــردن ه ــن ب از بی
ــه نظــر  ــود چنانکــه ب ــر کوردســتان حاکــم ب ب
ــختی و  ــت. س ــوده اس ــم نب ــان ه ــد آس می رس
ــارزه در راه تحقــق  ــان مب مشــقت هایی کــه زن
اراده ی آزاد زن در کوردســتان متحمل شــدند 
ــا  ــردن آنه ــرح ک ــه مط ــازی ب ــه نی ــیارند ک بس
ــان  ــم. فرجــام ســخن اینکــه جنبــش زن نمی بین
ــراث و  ــط می ــتان توس ــالت کوردس در روژه
ــان  ــش زن ــی کــه جنب ــج موفق دســتاورد و نتای

آزادی خــواه کــورد در سراســر کوردســتان 
ــراز  ــد اب ــروز می توان ــت ام ــرده اس ــب ک کس
ــس  ــاال در پ ــد و ب ــی بلن ــد. تاریخ ــت کن هوی
ــد  ــه آن می توان ــه ب ــا مراجع ــه ب ــود دارد ک خ
و  بهتــر  خــود  فعالیت هــای  و  اقدامــات  در 

موفق تــر عمــل نمایــد.

بدیــن صــورت بــرای همــه ی حضــاران گرامی 
ــت  ــس آرزوی موفقی ــن کنفران ــر در ای حاض
ــاری دیگــر برگــزاری ایــن  و پیــروزی دارم. ب
ــان کوردســتانی و  ــه همــه ی زن ــس را ب کنفران
ــدوارم  ــم. امی ــرض می کن ــک ع ــی تبری ایران
وســیله ای باشــد بــرای مســتحکم تر کــردن 
روابــط بــا ســایر زنــان در ایــران و ایجــاد 

ــتر. ــه بیش ــاد هرچ ــتگی و اتح همبس
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بــدون شــک در ایــن نشســت ایــن موضــوع 
ــی  ــد و بررس ــورد نق ــل م ــور مفص ــه ط ــز ب نی
قــرار گرفــت. زنــان ایــران از هــر لحــاظ دارای 
تجــارب و اندوخته هــای مبارزاتــی و انقالبــی 
هســتند. چونانکــه مــا در تاریــخ شــاهد حضور 
چشــم گیر زنــان در صفــوف مقــدم مبارزاتــی 
بــر علیــه نظام هــای حاکــم و ضــدزن بوده ایــم. 
زنــان بدیل هــای زیــادی در ایــن راه داده و 
ــد.  ــز ثبــت کرده ان ــده ای نی دســتاوردهای ارزن
امــا مشــکل و یــا مســئله ی اساســی ایــن خــط 
مبارزاتــی و یــا جنبــش نیــز در عــدم برقــراری 
و ایجــاد اتحــاد بیــن همــه ی زنــان ایرانــی بوده 
اســت. بعنــوان مثــال ایــن فعالیت هــا و قیام هــا 
و اعتراضــات یــا مقطعــی و کوتــاه مــدت 
ــورت  ــور ص ــز مح ــتر مرک ــا بیش ــد و ی بوده ان
ــد. از ایــن حیــث، ضعــف اساســی ای  گرفته ان
ــول  ــان در ط ــت زن ــدم موفقی ــب ع ــه موج ک
ــن  ــده در همی ــز ش ــان نی ــی آن ــخ مبارزات تاری
ــران  ــان در ای ــش زن ــت. جنب ــه اس ــورد نهفت م
ــا  ــاند ام ــطحی برس ــه س ــارزه را ب ــت مب توانس
ــه ی آن صعــود  ــن مرتب ــه بلندتری ــادر نشــد ب ق
نمایــد. از لحــاظ ایدئولوژیکــی بشــدت تحــت 
تاثیــر نگرش هــای زنــان غربــی بودنــد و طبــق 
آن ســعی کردنــد بــرای زنــان ایرانــی نیــز 
ــز بشــدت  ــادی نی ــد. از لحــاظ م نســخه بپیچن
وابســته  وقــت  یــا حاکمــان  و  دولــت  بــه 
ــی و فکــری  ــد و ایــن عــدم اســتقالل مال بودن
عرصــه ی  تنگ ترشــدن  هرچــه  موجــب 
گردیــد.  زنــان  بــرای  مبارزاتی ـ فعالیتــی 
ــرش  ــا نگ ــه م ــی ک ــت وقت ــر اس ــه ذک الزم ب
ــم  ــاد می کنی ــش را انتق ــن جنب ــور ای غرب مح
بــدان معنــا نیســت کــه می گوییــم از تجــارب 
مبارزاتــی همدیگــر بهرمنــد نشــویم. برعکــس 

و  مبــارز  زنــان  و  ارزنــده   الگوهــای 
مقابــل  در  کــه  هســتند  بســیاری  قهرمــان 
گرایشــات مردمحــور غــرب هرگــز ســرتعظیم 
ــه  ــد و تــا ســطح بســیاری هــم ب فــرود نیاوردن
ــا از  ــد م ــا مقص ــد. ام ــت یافته ان ــت  دس موفقی
ایــن نقــد، ایــن اســت کــه علی رغــم مشــترک 
بــودن مســئله ی بردگــی زن مــوارد متفــاوت و 

ــا و  ــز هســتند کــه تنه ــژه ای نی وی

و  مــرز  و  صصفرهنــگ  ایــن  در  صرفــا 
ــن  ــب ای ــد و برحس ــو یافته ان ــد و نم ــوم رش ب
روش هــای  و  راه  بایســتی  نیــز  اختالفــات 
ــذار از آن را  ــت گ ــز جه ــه آن نی ــص ب مخت

 

تــا ذهنيــت حاكــم تغييــر نكنــد هزارها 
حكومــت و دولــت  هــم تغييــر كننــد در 
ــد  ــی نخواه ــچ حاصل ــود هي ــع موج وض
داشــت. امــا موضــوع اميدواركننــده 
ــان علی رغــم اينكــه  ايــن اســت كــه زن
ــز  ــورد طــرد و خشــونت بســياری ني م
قــرار می گيرنــد، بــاز از مبــارزه دســت 
برنداشــته و بــه طــرق ديگــری جهــت 
بســط مبــارزه ی به حــق خــود متوســل 
ــك  ــان دهنده ی ي ــن نش ــدند. اي می ش
بينــش و ارتقاءآگاهــی جنســيتی در 
ــن ايــن دســتاورد  ــان اســت. بنابراي زن
ارزشمندی ســت كــه خواهــد توانســت 
برحســب نقــاط مشــتركی كــه همــه ی 
ــوای  ــت ل ــد تح ــا آن درگيرن ــان ب زن
يــك ســازمان چترآســا بــه فعاليــت و 

مبــارزه ختــم شــود. 

كنفرانــس  چهارميــن  تاســيس  بــا 
ــتان،  ــان روژهــالت كوردس ــه ی زن اتحادي
ــوی  ــه س ــه ب ــد ك ــر آن ش ی.ژ.ر.ك ب
ــه ی  ــردارد. اتحادي ــی گام ب ــی نوين نظام
در  كوردســتان  روژهــه الت  زنــان 
ــك  ــوان ي ــه عن ــه ب ســال های گذشــته ك
ســازمان فعاليــت خويش را انجــام می داد،  
همكنــون بــا تاســيس نظــام جديــد تحــت 
ــالت  ــران و روژه ــوای ك. ژ. ا. ر در اي ل
كوردســتان بــا بســط و گســترش دهی 
بــه گســتره ی فعاليت هــای خــود بــه 
عرصــه ی مبارزاتــی گام می نهــد. در ايــن 
ــان  ــت زن ــه وضعي ــب ب ــس راج كنفران
پيشــرفت   بخصــوص  و  خاورميانــه  در 
چنــد  ايــن  در  كــه  دســتاوردهايی  و 
ــور  ــه ط ــد ب ــب كرده ان ــر كس ــال اخي س
ــت.  ــت اس ــام گرف ــه انج ــل مناقش مفص
بــه  گســترده ای  طــور  بــه  همچنيــن 
ــران  ــان در اي ــی ای كــه زن وضعيــت كنون

و روژهــه الت كوردســتان در آن بــه ســر 
می برنــد، پرداختــه شــده اســت. و مهمتــر 
از همــه هــم اهتمــام  ورزيــدن بــه مقوله ی 
ــی  ــای مبارزات ــاب روش ه ــل و انتخ راه ح
بــر عليــه ذهنيــت مردســاالر و زن ســتيز 
نظــام حاكــم ايــران مــورد بحــث و گفتگــو 
قــرار گرفتــه اســت. بــرای شــناخت 
ــی  ــر و بيشــتر و كســب آگاه هرچــه بهت
از چنــد و چــون برگــزاری ايــن كنفرانــس 
ــا يكــی از شــركت كنندگان  ــه ای ب مصاحب
ايــن نشســت بــه نــام دليــا چياكــو انجــام 
داده ايــم كــه مشــروح آن را در ذيــل 

نيــد.  می خوا
زنــان شــرق: آيــا در ايــن نشســت 
چگونگــی مهيــا نمــودن بســتری كــه 
ــه  ــك را ب ــام دموكراتي ــوان در آن نظ بت
ــه  ــرد را ب ــه ك ــد نهادين ــی نظام من صورت
چــه شــكلی مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 

ــد؟ دادي

مصاحبه با دلیال چیا

از ی.ژ.ر.ک تا ک.ژ.ا.ر
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ــع و مأخــذ در  ــدازه ای کــه مناب ــه ان بنابرایــن ب
راســتای کســب پیــروزی و تحقــق آزادی 
ــز ذهنیــت  ــزان نی ــه همــان می ــان بســیاراند ب زن
ــارزه  ــواری مب ــه و دش ــق یافت ــاالر تعمی مردس
بــا آن نمایــان اســت. ذهنیــت اقتدارگــرا و 
ــت  ــت بسیاریس ــم دارای قدم ــیت گرا ه جنس
جهــت  معینــی  روش هــای  و  ترفنــد  از  و 
بهــره  زنــان  و  جامعــه  برده نگه داشــتن 
ــی  ــن ذهنیت ــر چنی ــن در براب ــد. بنابرای می جوی
انجــام دادن  بی وقفــه  و  بی امــان  مبــارزه ای 
ــم  ــاز دارد و ه ــرژی و هیجــان الزم نی ــم، ان ه
ادعــا و اســتقرار و اســتمرار در روش هــای 

ـ مبارزاتــی. فعالیتی 
بایــد  بــا جوهــر ســوال شــما  در رابطــه 
ــان راه هــای دشــواری  ــا زن ــم کــه حقیقت بگوی
بــه  راه هــا  ایــن  طــول  در  و  کــرده  طــی 
ــد.  ــز دســت یافته ان دســتاوردهای باارزشــی نی
اخیــر حضــور  ســال  در 50-40  ویــژه  بــه 
خیره کننــده ی زنــان در صفــوف مبــارزات 
دموکراتیــک خلق هــا قابــل تقدیــر اســت. 
در ایــن رابطــه می تــوان بــه زنــان ترکیــه، 
هندوســتان،  عربــی،  کشــورهای  ایــران، 
افغانســتان، کوردســتان و... اشــاره داشــت. 
مشــارکت زنــان در اعتراضــات و قیام هــای 
تحقــق  راســتای  در  کــه  دموکراتیکــی 
ــه و مســاوات طلبانه  ــای آزادی خواهان آرمان ه
در ایــن ســرزمین ها صــورت می پذیرفتنــد، 
ســیر تحــوالت را ســرعت بخشــید. زنــان نیــز 
همســو بــا اوج گیــری مبــارزات دموکراتیــک 
ملــی در ایــن ســرزمین ها کــه از نیــازی شــدید 
ــت  ــأت می گرف ــی نش ــه آزادی و دموکراس ب
ــن  ــود را در صح ــای خ ــای پ ــدند ج ــادر ش ق
علنــی کشــوری کــه بشــدت مردانــه بــود بــاز 

ــودن  ــرای مطرح نم ــاده ب ــبتا آم ــی نس و فضای
مطالبــات خــود »خلــق« کننــد. زیــرا زنــان 
ــه  ــلحانه و چ ــارزات مس ــوف مب ــه در صف چ
بدیل هــای  مســالمت آمیز  مبــارزات  در 
ــد. از جــان و زندگــی  ــدا کردن ارزشــمندی ف
از  تقدیــر  ایــن  تــا  گذاشــتند  مایــه  خــود 
هنــوز  دهنــد.  تغییــر  را  تعیین شــده  پیــش  
هــم ایــن رونــد ادامــه دارد. بعنــوان مثــال 
ــت  ــه ذهنی ــتان علی ــان در هندوس ــون زن همکن
ــد  ــر جامعــه حکــم می ران تجــاوزکاری کــه ب
مبــارزه می کننــد و ایــن مبــارزه بــه اوج خــود 
ــن  ــدی ای ــاظ مت ــاید از لح ــت. ش ــیده اس رس
مبــارزه دارای ضعــف و نقص هایــی هــم باشــد 
ــر هــم  ــل تقدی ــز اهمیــت و قاب ــا مــورد حائ ام
مبــارزه و مقابلــه زنــان در برابــر ایــن هجمــه ی 
ّباشــد.  ســنگین تحقیــر و تجــاوز و نابــودی  می 
در کشــورهای عربــی نیــز بدیــن منــوال بــود. 
بــه زمســتانی  را  بهــار  ذهنیــت مردســاالر، 
ســرد و ناامیدکننــده بــرای زنــان مبــدل کــرد. 
ســیل تجــاوزات و نفــی و انــکاری کــه از 
ســوی ایــن ذهنیــت نهادینــه شــده متوجــه 
ــارزه  ــوف مب ــه در صف ــد ک ــارزی ش ــان مب زن
حضــور داشــتند،  نشــان دهنده ی ایــن واقعیــت 
بــود کــه تــا ذهنیــت حاکــم تغییــر نکنــد 
هزارهــا حکومــت و دولــت  هــم تغییــر کننــد 
در وضــع موجــود هیــچ حاصلــی نخواهــد 
داشــت. امــا موضــوع امیدوارکننــده ایــن بــود 
کــه زنــان علی رغــم اینکــه مــورد طــرد و 
ــاز از  ــد، ب ــرار گرفتن ــز ق خشــونت بســیاری نی
مبــارزه دســت برنداشــته و بــه طــرق دیگــری 
ــارزه ی به حــق خــود متوســل  جهــت بســط مب
بینــش  یــک  نشــان دهنده ی  ایــن  شــدند. 
و ارتقاءآگاهــی جنســیتی در زنــان اســت. 

برگزیــد. جهــت حــل یــک مســئله بــا دیکتــه 
بنابــر  کــه  متــدی  یــا  یــک روش  کــردن 
فرهنگــی  و  مکانــی  و  زمانــی  تفاوت هــای 
عــدم ســنخیت را موجــب می شــود نمی تــوان 
بــه هــدف دســت یافــت. ایــن عــدم خالقیــت 
ــران  ــان در ای ــش زن ــی را ســر جنب همــان بالی
ــز ســایر  ــل از آن و بعــد از آن نی آورد کــه قب
ــدند.  ــار آن ش ــه ای دچ ــای خاورمیان جنبش ه
بنابرایــن بــه نظــر مــا همکنــون علی رغــم 
همــه ی ســرکوب و فشــارهای نظــام جمهوری 
ــان وارد  ــه ی زن ــر جامع ــه ب ــران ک ــالمی ای اس
ــرای نهادینه نمــودن نظــام  ــاز ب ــز ب می ســازد نی
دموکراتیــک زنــان بســتر بیــش از هــر زمانــی 

ّباشــد.  آمــاده می 

زیــرا هــم عصــری کــه مــا در آن بســر 
ّبریــم دارای کاراکتــری بســیار متفــاوت  می 

اســت و هــم زنــان بــر نیازهــای اساســی خــود 
واقف انــد. و ایــن آگاهــی جنســیتی ای کــه زن 
ایرانــی در طــول ایــن ســالهای کســب کــرده  
اســت می توانــد بــه هموارکــردن راه  مبــارزه و 
ــای فکــری و ایدئولوژیــک کمــک  فعالیت ه

شــایانی داشــته باشــد. 
زنــان شــرق: شــما در طــول گفته هــای 
ــا  ــان ت ــه زن ــتاوردهايی ك ــه دس ــود ب خ
بــه امــروز در ايــران و خاورميانــه كســب 
ــد در  ــد،  می تواني ــاره كردي ــد اش كرده ان

ــاره بيشــتر توضيــح دهيــد؟ ايــن ب
ببینیــد. در خاورمیانــه ای کــه بــرای بــار 
اجتماعی شــدن  و  اجتماعی بــودن  نخســت 
صــورت  زن ـ مــادر  فرهنــگ  حول محــور 
گرفتــه اســت؛ فرهنــگ مردســاالر و زن ســتیز 
بــه  تقریبــا  و  کــرده  رشــد  تاکنــون  نیــز 
ــت.  ــیده اس ــم رس ــی ه ــذ اجتماع ــه ی مناف هم
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از  قبــل  دولت مــردان  همــه ی  دارد.  ادامــه 
ــد  ــوس کنن ــت جل ــت حاکمی ــر تخ ــه ب اینک
وعده هــای رنگارنگــی کــه هرگــز عملــی 
نشــدند بــه زنــان و ســایر اقشــار جامعــه دادنــد. 
ــود. و  ــراد ب ــان اف ــی از هم ــز یک ــی نی روحان
سیاســت یــک بــام و دو هوایــی کــه همــواره 
ــه  ــد در رابط ــش می گیرن ــردان در پی دولت م
ــده  ــه ش ــش گرفت ــز در پی ــان نی ــل زن ــا معض ب
ــه  ــی ک ــئله ی اساس ــل و مس ــود. معض و می ش
هرگــز راه حلــی بنیادیــن و مانــدگار در رابطــه 
ــالمی  ــوری اس ــان جمه ــر حاکم ــا آن مدنظ ب
ایــران نبــوده اســت. احمدی نــژاد سیاســت 
پیــش گرفــت.  را در  زنــان  حــذف کلــی 
و  مبــارزه  بــا  کــه  عرصه هایــی  از  حــذف 
امــروزه  و  بــود.  یافتــه  تحقــق  تالش شــان 
ــان  ــز در هم ــی نی ــت روحان ــت های دول سیاس
ــی  ــه گاه گاه ــر چ ــی دارد. اگ ــتا گام برم راس
یــا ژســت های ظاهــری هــم  حرکت هــا و 
ــن دســت  ــه نظــر م ــا ب ــد ام ــه خــود می گیرن ب
ــه  ــاز شــده اســت و ب ــران ب ــان ای ــزد زن اینهــا ن
قــول معــروف دیگــر » حنای شــان رنگــی 
نــدارد«. هــر دولتــی بــه نوبــه ی خــود بایســتی 
مســئولیت وخیم تــر و اسفبارترشــدن وضــع 
ــم  ــر نمی کن ــرد. فک ــده بگی ــود را برعه موج
هیــچ زن آگاهــی از دول هــای حاکــم انتظــار 
داشــته باشــد کــه بــه وی آزادی ببخشــند. 
ــا تــالش  ــرا آزادی و تحقــق دموکراســی ب زی
و کوشــش خــود زنــان و ســایر اقشــار جامعــه 
ــت  ــق گرفتنی س ــد. ح ــد ش ــر خواه امکان پذی
نــه دادنــی. آزادی هــم حــق همــه ی زنــان 
بایســتی  نیــز  آن  چشــیدن  بــرای  و  اســت 
تــا  بــود  ایدئولــوژی  بــه اســلحه ی  مجهــز 
ــش را در  ــار و نتیجه بخ ــارزه ای پرب ــوان مب بت

پیــش گرفــت. چراکــه شــاید در ظاهــر برخــی 
از دولت هــا بعنــوان مثــال دولــت روحانــی 
ــیم،  ــطحی باش ــوری و س ــرات ص ــاهد تغیی ش
ــن  ــوان چنی ــی نمی ت ــاظ محتوای ــن از لح لیک
تغییراتــی را مشــاهده کــرد. در چنیــن عصــری 
وضــع  کــه  می شــوند  موجــب  حاکمــان 
ــه  ــر و ب ــم وخیم ت ــل ه ــده های قب ــان از س زن
مراتــب  ســخت تر بشــود. تحمــل کوچکتریــن 
ــز  ــد را نی ــب کرده ان ــان کس ــه زن ــی ک حقوق
و  آگاه شــدن  از  شــدیدی  بیمــی  ندارنــد. 
در  همیــن  بــرای  دارنــد.  زنــان  پیشــرفت 
برنامه ریزی هــای  و  طــرح  بــه  اواخــر  ایــن 
ــر  ــی محکم ت ــا چگونگ ــه ب ــدی در رابط جدی
و مســتحکم تر کــردن زنجیرهــای بردگــی 
برپــای زنــان می پردازنــد. دغدغــه ی نظــام نــه 
نهادینه کــردن دموکراســی و برابــری و تحقــق 
ایرانی ســت  جوامــع  و  زنــان  بــرای  آزادی 
بلکــه مشــغله ی اصلــی آنهــا تعمیق بخشــی 
بــه بردگــی و سرســپردگی  و درمانده گــی  بــر 

ــت. آنهاس
ــرايطی  ــن ش ــا در چني ــرق: آي ــان ش زن
ك.ژ.ا.ر تــا چــه حــدی قــادر خواهــد شــد 
بســتر تغييــر و تحــوالت بنياديــن، در 
رابطــه بــا وضــع موجــودی كــه زنــان در 
ــازد؟ ــا س ــد را محي ــر می برن ــه س آن ب

ــه  ــی ک ــام نوین ــیس نظ ــد تأس ــدون تردی ب
ــه ســازماندهی در نهــاد  ــام ک.ژ.ا.ر ب تحــت ن
جامعــه اهمیــت شــایانی می دهــد در راســتای 
ــه ی  ــن بره ــد. در ای ــم می باش ــن مه ــق ای تحق
حســاس مبارزاتــی تأســیس چنیــن نظامــی 
خــود گامــی مهــم و نقطــه ی عطفــی در تاریخ 
مبــارزات زنان ایــران و روژهالت کوردســتان 
محســوب می گــردد. از ایــن جهــت وظایــف 

ــن دســتاورد ارزشمندی ســت کــه  ــن ای بنابرای
ــترکی  ــاط مش ــب نق ــت برحس ــد توانس خواه
کــه همــه ی زنــان بــا آن درگیرنــد تحــت 
ــت و  ــه فعالی ــا ب ــازمان چترآس ــک س ــوای ی ل

ــود.  ــم ش ــارزه خت مب
درســت اســت کــه دیکتاتــوری و اســتبداد 
مردســاالر در خاورمیانــه بــه تمامــی ریشــه کن 
ــم  ــن مه ــق ای ــت تحق ــا جه ــت، ام ــده اس نش
ــا  ــه مهی ــتر و زمین ــی بس ــدازه ی کاف ــه ان ــز ب نی
ایجــاد  لحــاظ  ایــن  از  بنابرایــن  می باشــد. 
ــی  ــان الزام ــن زن ــتگی بی ــی و همبس یکپارچگ

حیاتی ســت.  و 
در  كــه  می دانيــد  شــرق:  زنــان 
ــدن  ــر ش ــاهد وخيم ت ــر ش ــالهای اخي س
ــه  ــم. ب ــران بودي ــان در اي ــت زن وضعي
ــن  ــش اي ــری و افزاي ــما اوج گي ــر ش نظ

وضعيــت می توانــد چــه رابطــه ای بــا 
ايــران  سياســت های نظــام حاكــم در 

داشــته باشــد؟
بــدون شــک رابطــه ای تنگاتنــگ. هیــچ 
ــودن  ــا نم ــدد مهی ــلطه گری درص ــلطه  و س س
نبــوده  زنــان  بــرای  آرام  و  آزاد  زمینــه ای 
ــم  ــای حاک ــدام از دولت ه ــچ ک ــت. و هی اس
بــر ایــران نیــز مســتثنا از ایــن قاعــده نبوده انــد. 
ــه در زمانــی کــه دولــت هاشــمی و خاتمــی  ن
و احمدی نــژاد بــر ایــران مســلط بودنــد شــاهد 
ســویی  از  تکاپویــی  یــا  و  تغییــر  هرگونــه 
آنهــا در راســتای بهبــودی وضعیــت زنــان 
بوده ایــم و نــه گمــان مــی رود کــه دولــت 
روحانــی قــادر باشــد و یــا بخواهــد چــرخ 
ــد.  ــول بچرخان ــالف معم ــرار را برخ ــن تک ای
ــد  ــن رون ــه و ای ــتم رفت ــان س ــر زن ــواره ب هم
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زنــان شــرق: همــان گونــه كــه مطلعيــد بيــش از 
يــك قــرن و نيــم اســت كــه مبــارزات زنــان وارد 
ــروزه  ــده اند. ام ــی ش ــاس و حيات ــه ی حس مرحل
نيــز تقريبــا در بيشــتر نقــاط دنيــا و بويــژه 
ــارزه  ــن مب ــاء اي ــرورت ارتق ــم ض ــه ه خاورميان
كوردســتان  و  ايــران  در  می شــود.  احســاس 
ــی مواجــه  ــم مبارزات ــا پتانســيل عظي ــه ب ــز ك ني
ــش،  ــه،  جنب ــيس اتحادي ــا تأس ــان ب ــتيم زن هس
ــه ســازماندهی خــود  نهــاد و... ســعی می كننــد ب
ــه  ــا ب ــد. شــما ت ــی و آزادی بپردازن جهــت رهاي
امــروز رونــد ايــن ســير تاريخــی را چگونــه 

ارزيابــی می كنيــد؟
مناطــق  و  تــوروس  ـ  زاگــروس  جغرافیــای 
آریایی نشــین از پیشــینه ی کهــن تاریخــی مبــارزه، 
فعالیــت و مقاومــت زنــان برخــوردار اســت. فرهنــگ 
ــاوم،  ــی مق ــرزمین، زنان ــن س ــی ای ــای عاص و جغرافی
دامــان  در  را  تســلیمیت ناپذیر  و  ذاتــی  بــااراده ی 
خویــش پــرورش داده و می دهــد. اگــر چــه در طــول 
ــه  ــده ک ــعی ش ــاالری س ــاله ی مردس ــخ 5000 س تاری
ایــن اراده بــه تســلیمیت گرفتــه شــود، امــا هرازگاهــی 
ــام  ــان انج ــرف زن ــه از ط ــی ک ــش و قیام های ــا واکن ب
راکــد  و  خنثــی  برنامه های شــان  و  پــالن  گرفتــه، 
ــاالری  ــت مردس ــتن ذهنی ــم گش ــه حاک ــد. البت می مانن
شــاید از شــدت مقاومــت جامعــه و بویــژه زنــان 
کاســته باشــد، امــا هرگــز قــادر نشــد زمینــه ی چنیــن 
رنــج  و مبارزاتــی را کــه بــه تمامــی آثــار دســت زن ـ 
مــادر بــر آن هویداســت را، خشــک نمایــد. ســابقه ی 
جنبــش زنــان در ایــران و روژهــالت کوردســتان نیــز 
ــال  ــردد. فع ــن برمی گ ــل و که ــخ طوی ــن تاری ــه ای ب
گشــتن مبــارزات زنــان در عرصــه ی اجتمــاع بعــد 
ــود، در  ــته ب ــاد گش ــه ایج ــی ای ک ــه ی طوالن از فاصل
ســده های 18 دوبــاره اوج گرفــت. همچنــان کــه 

ــه امــروز  شــاهدیم در مراحــل مختلــف تاریخــی تــا ب
ــان  ــرف زن ــت از ط ــراز موجودی ــای اب ــتر راهگش بیش
ذهنیــت  ســرکوب  و  علیرغــم خشــونت  و  گشــته 
خویــش  موجودیــت  بــه  همچنــان  تحاکــم کار 
ادامــه می دهنــد. تمامــی مبــارزات و تــالش زنــان 
نشــاندهنده ی آن اســت کــه حــس آزادی خواهــی 
هیــچ  بــا  و  هیــچ گاه  را  زاگروس نشــین  مردمــان 
ــن  ــا اوج گرفت ــاخت. ب ــر س ــوان بی تاثی ــزاری نمی ت اب
مبــارزات آزادیخواهــی زنــان در قــرن اخیــر، ذهنیــت 
بــر  بیشــتر  مردســاالر  جنســیت گرای  و  مقتــدر 
شــدت ســرکوب و خشــونت های خویــش افــزود. 
ــا و  ــه تنه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــتیز ب ــت زن س ذهنی
ــان  ــر زن ــواع خشــونت ها ب تنهــا ســرکوب و اعمــال ان
بــوده کــه می توانــد موجودیــت آنهــا را حفــظ کنــد. 
ــاء  ــه ی ارتق ــه پل ــدل ب ــرای اینکــه مب ــان ب ــع زن در واق
ــد  ــت، نمی توان ــده اس ــاالر ش ــدار مردس ــده ی اقت دهن
ــی  ــد. زمان ــت نمای ــراز هوی ــوده و اب ــت نم ــر راس کم
ــه  ــیدند ک ــی رس ــطح از آگاه ــن س ــه ای ــان ب ــه زن ک
ــت   ــا ذهنی ــدار باشــند؛ ب ــع اقت ــزار ترفی ــد اب دیگــر نبای
ــرای بــی ارج نمــودن  ــد کــه ب ــرو ماندن متجــاوزی روب
و تحقیــر شــخصیت زن از تجاوزهــای عمومــی و 
ابایــی  خصوصــی در 24 ســاعت شــبانه روز هیــچ 
نداشــت و بیشــرمانه هــر تجــاوزی کــه هــم از لحــاظ 
روحــی ـ معنــوی و هــم فیزیکــی انجــام می گرفــت را 
ــتند.  ــان می دانس ــدن و روح زن ــر ب ــح ب ــانه ی فت ــه نش ب
ــد  ــن موضــوع تاکی ــر ای ــوان بوضــوح ب ــع می ت در واق
ورزیــد کــه تمامــی جنگ هایــی کــه در طــول تاریــخ 
ــت ـ ملــت  ــا پیشــاهنگی دول ــز ب رخ داده و امــروزه نی
ــر روی  ــد، ب ــام می گیرن ــه آن انج ــته ب ــکال وابس و اش
ــا  ــرد. در غیراینصــورت چــرا ت ــدن زن انجــام می گی ب
ــار  ــترین آم ــه دادن بیش ــان وادار ب ــدازه زن ــن ان ــه ای ب
هرگونــه  نیــز  زن ســتیزان  و  می گردنــد  قربانیــان 

خوانندگان گرامی: ما در راستای هرچه بیشرت درک و شناخت نظام نوین ک.ژ.ا.ر با عضو کوردیناسیون آن اوین 

زیان مصاحبه ای انجام داده ایم. امیدواریم که این مصاحبه بتواند اندک هم باشد جهت رفع احساس نیاز و 

کنجکاوی شا عزیزان مقبول واقع گردد.  

خطیــر و تاریخــی ای بــر عهــده ی جامعــه زنــان 
ــرار  ــتان ک.ژ.ا.ر ق ــه الت کوردس آزاد روژه
می گیــرد. بایســتی قــادر باشــد از عهــده ی 
ــود  ــاهنگ خ ــش پیش ــده و نق ــش برآم وظایف
ــک  ــام دموکراتی ــودن نظ ــت نهادینه نم را جه
کــوردار بــه نحواحســن ایفــا نمایــد. همچنیــن 
بــه خــط و مشــی مبارزاتــی منســجم و متــداوم 
ــی و  ــای عمل ــه و پروژه ه ــد. برنام ــت یاب دس
بــرای  و  کــرده  طرح ریــزی  را  مشــخصی 
اجرایی شــدن آنهــا اقدامــات الزم را انجــام 
و  اتحــاد  برقــراری  بــا  باشــد  قــادر  دهــد. 
همبســتگی بیــن زنــان ایرانــی بــه یــک جنبــش 
ــم از  ــی اع ــر زن ــه ه ــا ک ــی چترآس ــا نظام و ی
کــورد، تــرک، بلــوچ، عــرب، فــارس و... 
بتوانــد در آن قــرار گرفتــه و بــه ســازمان دهی 
خویــش متوســل گردد، دســت یابــد. ک.ژ.ا.ر 
را  تــا کمــی و کاســتی هایی  اســت  بــرآن 
کــه جنبش هــای زنــان  چــه در روژهــالت 
کوردســتان و چــه در ایــران در کارنامــه ی 
ــا  ــه از آنه ــب تجرب ــا، کس ــد را ب ــود دارن خ
جبــران ســازد. همچنیــن جهــت عملی نمــودن 
برنامه هــای خــود نهایــت ســعی و تالشــش 
را انجــام دهــد. بــرای همیــن شــما نیــز اشــاره 
کردیــد شــرایطی کــه مــا در آن بــه ســر 
می بریــم بســیار حســاس و حیاتــی هســتند. 
ــن  نظــام زن ســتیز حاکــم اجــازه ی کوچکتری
ــان ســلب  ــی را از زن ــدام و فعالیت ــراض، اق اعت
ــا ســعی  می کنــد. بنابرایــن مــا معتقدیــم کــه ب
ــن  ــکاندن ای ــتای ش ــه در راس ــارزه ای ک و مب
فضــای خفقــان آوری کــه نظــام ایجــاد کــرده 
ــه  ــاد خــود را رســاتر ب ــم توانســت فری خواهی
گــوش هــر کســی برســانیم. چــه رژیــم مایــل 
ــدا  ــداوم پی ــارزه ت ــن مب ــد ای ــه نباش ــد چ باش

خواهــد کــرد و حتــم داریــم در آینــده ای 
ــت  ــده ای دس ــج ارزن ــه نتای ــدان دور ب ــه چن ن

ــت. ــم یاف خواهی
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هــم عقــب بکشــد. بــا وجــود آنکــه تندرســتی ایشــان 
بــه شــدت در خطــر اســت هــم، نمی خواهــد کــه 
ــه ی  ــر جامع ــاره ســایه ب ــرده داری دوب ــخ ب تکــرر تاری
ــان بیافکنــد. چــون مســلما زنــی کــه طعــم شــیرین  زن
ــه  ــد ک ــد ش ــر نخواه ــد، حاض ــیده باش آزادی را چش
جــالدان  شــکنجه های  شــدیدترین  تحــت  حتــی 
زن ســتیز از آن دســت بــردارد و دوبــاره سرتســلیمیت 
فــرود آورد. جنبــش و مبــارزات زنــان نیــز امــروزه بــه 
مرحلــه ای رســیده اســت کــه بــا تکیــه دادن بــر میراثــی 
کــه زنــان بــا رنــج و خــون آفریده انــد، تاریــخ آزادی 

ــد.   ــر درآورن ــه رشــته ی تحری ــش را ب خوی
ــود را وارث  ــش ی.ژ.ر.ك خ ــرق: جنب ــان ش زن
جنبش هــای آزادی خواهــی زنــان در ايــران و 
روژهــالت كوردســتان می خوانــد، ولــی بــا نگاهــی 
ــا  ــن جنبش ه ــای اي ــه عملكرده ــز ب ــادی ني انتق
می پرداخــت. آيــا جنبــش ی.ژ.ر.ك تــا چــه 
ــای  ــداف و ايده ه ــه اه ــد ب ــادر ش ــدازه ای ق ان

ــاند؟ ــل بپوش ــه ی عم ــود جام ــی خ اساس
روژهــالت  و  ايــران  در  كــه  جنبش هايــی 
کوردســتان مشــغول فعالیــت بــوده  و حتــی توانســته اند 
ــان  ــی زن ــارزه آزادی خواه ــداوم مب ــرای ت ــه را ب زمین
ــرام  ــل احت ــمند و قاب ــه ارزش ــه ک ــازند، البت ــم س فراه
می باشــند. مطمئنــا میراثــی کــه زنــان در طــول تاریــخ 
در  غیرکــوردی  و  کــوردی  جنبش هــای  حتــی  و 
ــد، زمینه ســاز  ــران و روژهــالت کوردســتان آفریدن ای
فعالیت هــای اتحادیــه ی زنــان روژهــالت کوردســتان 
ــت  ــز فعالی ــخ موجــود نی ــچ گاه مجــزا از تاری ــود. هی ب
شــد  باعــث  را  آنچــه  همزمــان  امــا  ننموده ایــم. 
مبــارزات زنــان بــه نتیجــه ی مثمرثمــر نرســد، یــا 
ــر  ــاره تحت تاثی ــن دوب ــی معی ــد از مدت زمان اینکــه بع
ــد،  ــل گردن ــت و منفع ــرار گرف ــاالر ق ــت مردس ذهنی
ــود.  ــم نم ــاد ه ــی انتق ــز و حت ــل و آنالی ــتی تحلی بایس
ــان آن  ــود را وارث ــه خ ــز ک ــا نی ــورت م در غیراینص
ــخ  ــت. تاری ــم رف ــا خواهی ــه خط ــاره ب ــم، دوب می دانی
ــن  ــت و بهتری ــش آموزنده س ــب خوی ــی جوان از تمام
ــوب  ــارب خ ــد از تج ــس بای ــت، پ ــم زندگی س معل
ــر آن  ــرار ب ــی اســتفاده کــرد، چــون ق ــد آن بخوب و ب
نیســت، آنچــه را کــه گذشــتگان مــا تجربــه کرده انــد 
ــه  ــان را تجرب ــز هم ــا نی ــته اند، م ــرر گش و از آن متض

نماییــم، کــه البتــه خطــا را آزمــودن خطاســت. آنچــه 
ــان  ــه ی زن ــاز کار اتحادی ــا در آغ ــد ت ــبب ش ــه س ک
روژهــالت کوردســتان بــه شــکلی موفــق گام بــردارد، 
ــان  ــرای زن ــل ب ــوژی   ای منســجم و کام داشــتن ایدئول
بــود. چــون تــا بحــال ایدئولــوژی ای کــه زنــان تحــت 
ــته،  ــل گش ــان تحمی ــر آن ــه و ب ــرار گرفت ــر آن ق تاثی
بخصــوص  مردساالریســت.  افــکار  و  ایدئولــوژی 
اصــرار بــر ایجــاد سیســتمی خودویــژه و بــا مدیریتــی 
ــود و در  ــه ب ــان از اهــداف اساســی اتحادی مســتقل زن
ایــن چارچــوب نیــز موفــق شــدیم کــه گامــی اساســی 
در راســتای حــل مشــکالت زنــان کــه عمــده ی آنهــا 
از عــدم اعتمــاد به نفــس و بی هویتــی زنــان نشــات 
ــان  ــرای زن ــا ب ــه م ــه را ک ــه آنچ ــر چ ــت. اگ می گرف
ــوده   ــی نب ــد مکمــل و مطلوب ــام داده ایــم، در ح انج
ــته  ــوارد گام برداش ــی م ــتیم در برخ ــا توانس ــد، ام باش
زنــان  مبــارزات  پیشــرفت  بــرای  را  ایــن زمینــه  و 
فراهــم ســازیم. اگــر امــروزه نیــز شــاهدیم کــه صدهــا 
ــورد  ــان ک ــی زن ــارزات آزادیخواه ــوان مب ــر ج دخت
ــه در  ــده و آزادی را ن ــن نظــام موجــود دی را جایگزی
ــتجو  ــتی جس ــارزات آپوئیس ــه در مب ــام، بلک درون نظ
ــای  ــری از تالش ه ــدون تاثیرپذی ــل ب ــد، بدلی می کنن
نیســت.  کوردســتان  روژهــالت  زنــان  اتحادیــه ی 
ــل  ــان و می ــات زن ــطح مطالب ــن س ــاال رفت ــن ب همچنی
بــه آزادیخواهــی در ســطح قابــل تعریفــی قــرار دارد. 
ــدام  ــچ ک ــه هی ــم ک ــم بگویی ــن نمی توانی ــرای همی ب
ــزا  ــری بس ــه تاثی ــت در جامع ــان نتوانس از برنامه هایم
ــان مشــکالت و موانعــی هــم  برجــای بگــذارد. همزم
کــه بــر ســر راهمــان قــرار گرفــت و ضعــف تاکتیــک 
پیشــرفت  رونــد  بــر  وبیــگاه  گاه  نیــز  مبارزاتــی 
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــذار ب ــز تاثیرگ ــا نی ــی م مبارزات
ــای  ــه از فعالیت ه ــی ک ــا تجارب ــه ب ــم ک ــعی داری س
ــرفت  ــا پیش ــم، ب ــب کردی ــته کس ی.ژ.رک در گذش
ــی  ــان گام ــرای زن ــر ب ــک و فراگی ــی دموکراتی نظام
ــم.  ــش رویمــان برداری ــه ی پی ــر در مرحل نتیجه بخش ت
ــش در  ــای خوی ــودن فعالیت ه ــترده تر نم ــت گس جه
ســطح ایــران و روژهــالت کوردســتان پیشــبرد نظامــی 
دموکراتیــک و چترآســا را امــری الزم و ضــروری 

ــتیم.   دانس
چهارميــن  مــی   22 در  شــما  شــرق:  زنــان 

ــزان می ســنجند؟! ــن می ــروزی خــود را برحســب ای پی
اوج  امــروز  بــه  تــا  اخیــر  قــرن  در    خوشــبختانه 
ــاله ی زن ـ  ــزاران س ــج ه ــت رن ــان توانس ــارزات زن مب
ــا ســازد. رشــد و ترقــی  مــادر در طــول تاریــخ را احی
ایــن مبــارزات در تمامــی کشــورهای اروپایــی و 
خارق العــاده  شــیوه ای  بــه  توانســت  خاورمیانــه 
جلب توجــه نمایــد. اگــر چــه موانــع بســیاری از طــرف 
ذهنیــت مردســاالر بــر ســرراه پیشــرفت آن قــرار داده 
می شــود، امــا نتوانســت از انعــکاس آنــی آن در تمــام 
جهــان جلوگیــری نمایــد. در تمامــی کوردســتان نیــز 
ــش  ــه خوی ــی ب ــکل خاص ــارزات ش ــیوه از مب ــن ش ای
ــز در  ــتان نی ــالت کوردس ــران و روژه ــت. در ای گرف
زمــان مشــروطیت و ببعــد علیرغــم موانــع ذکــر شــده 
زنــان از حرکــت بــاز نیســتادند، اگــر چــه قربانی هــای 
ارزشــمندی در ایــن راه دادنــد، امــا بــر داشــتن اراده ای 
آزاد و هویتــی مســتقل اصــرار ورزیدنــد. اگــر چــه در 
ــواع  ــل ان ــا تحمی ــران ب ــم ای ــم، رژی ــر ه ــال حاض ح
سیاســت و اســتفاده از هــر متــدی بــرای بــه زانــو 
درآوردن جامعــه و بویــژه زنــان خــودداری نکــرده و 
ــان  ــه و زن ــی جامع ــس آزادیخواه ــا ح ــد، ام نمی کن
ــال شــکنجه،  ــش رســیده و اعم ــه نقطــه ی اوج خوی ب
 ... و  تجــاوز  نمــودن،  زندانــی  اعــدام،  سیاســت 

ــد.  ــد نمای ــاد س ــر آن ایج ــد در براب نمی توان
بــا پیشــرفت ایدئولــوژی آزادیخواهــی رهبــر آپــو 
و  تغییــر  در کوردســتان وضعیــت موجــود دچــار 
ــات  تحــول عظیمــی گشــت. حقیقــت و فلســفه ی حی
آزادی کــه رهبــر آپــو بــه جامعــه و تمامــی زنــان 
ــق  ــی خل ــارزات آزادیخواه ــیر مب ــود، مس ــم نم تقدی
ــر  ــارزه در سرتاس ــال مب ــاخت. 40 س ــون س را دگرگ
راه  توانســت  از کوردســتان  و خــارج  کوردســتان 
آزادی را بــه خلــق، زنــان و جوانــان نشــان بدهــد. 
اگــر چــه در طــول تاریــخ رنــج و زحماتــی بیشــماری 
ــه،  ــان انجــام گرفت ــارزات زن در راســتای پیشــرفت مب
امــا ایدئولــوژی منســجم و مکمــل رهایــی زن کــه از 
ــم گشــته  ــان تقدی ــه ی زن ــه جامع ــو ب ــر آپ طــرف رهب
ــاند  ــه برس ــه نتیج ــا را ب ــی آنه ــت تمام ــت، توانس اس
ــت بعمــل  ــخ صیان ــزاران ســاله  در تاری ــراث ه و از می
آورد. امــروزه هــم بوضــوح نتیجــه ی مبــارزات زنان را 
در هــر چهــار بخــش کوردســتان کــه دوش بــه دوش 

دیگــر هم جنســان خویــش در کشــورهای عربــی کــه 
بعــد از بهــار عربــی اوج گرفتــه بــود، می توان مشــاهده 
نمــود. نمونــه ی مبــارزات دموکراتیکــی کــه در شــمال 
کوردســتان و غــرب کوردســتان بــه مرحلــه ای از 
ــاء و رشــد رســیده اســت، توانســت پاســخگوی  ارتق
ــی  ــا زمان ــد. ت ــان باش ــاله ی زن ــزاران س ــج و درد ه رن
کــه زن حتــی جســارت لــب بــاز کــردن را هــم 
ــر  ــی وصف ناپذی ــد و آرزوی ــا امی ــروزه ب ــت، ام نداش
ــدوش و  ــد. هم ــش می زن دم از آزادی و اراده ی خوی
همســنگر فرزنــدان خویــش در مقابل گلوله ی دشــمن 
ــر  ــی در س ــه آزادی خیال ــز ب ــرده و ج ــپر ک ــینه س س
ــم  ــام( کنفدرالیس ــتم )نظ ــیس سیس ــد. تاس نمی پرورانن
و خودمدیریتــی دموکراتیــک در شــمال و غــرب 
ــان  ــه ی زن کوردســتان، همزمــان مشــارکت های فعاالن
ــیوه  ــن ش ــاندن ای ــور رس ــه ی ظه ــه منص ــتای ب در راس
ــارزات  ــکار از مب ــل ان ــای غیرقاب ــت نمونه ه از مدیری
زنــان اســت. بــا پیشــاهنگی ایدئولــوژی رهایــی زن در 
ــارزات  ــاد، مب ــل زحمــات زی ــا تقب جامعــه توانســتند ب
ــری  ــطحی از براب ــه س ــش را ب ــه ی خوی آزادیخواهان
برســانند. از ایــن طریــق هــم بــه اثبــات رســاندند کــه 
دیگــر زمــان آن فرارســیده کــه زن و مــرد بــا همدیگــر 
ــه  ــه را ب ــت جامع ــد مدیری ــر بتوانن ــیوه ای براب ــه ش و ب
عهــده بگیرنــد. سیســتم ریاســت مشــترک که توانســته 
مبــدل بــه مٌدلــی موفــق در کوردســتان گــردد، دال بــر 
نتیجه بخــش و مناســب بــودن ایــن مــدل دموکراتیــک 
اســت. بــه طــوری کــه در ایــن راه و بــا اعتقــاد بــر ایــن 
ــم  ــه ه ــان، آزادی جامع ــدون آزادی زن ــورد کــه »ب م
میَّســر نخواهــد گشــت«، بــا علــم چگونگی رســیدن به 
فلســفه ی حیــات آزاد صدهــا زن کــورد جــان خویــش 
شــهادت  واالی  مرتبــه ی  بــه  و  نموده انــد  فــدا  را 
رســیده اند. نمونــه ی چنیــن رفقایــی شــهید زیــالن 
په پولــه، شــهید شــیرین علم هولــی می باشــند کــه 
ــای ســطح  ــی جهــت ارتق ــچ شــک و دودل ــدون هی ب
زنــان در سرتاســر جامعــه ی  مبــارزات  آگاهــی و 
ــت  ــارزه و مقاوم ــتان مب ــالت کوردس ــران و روژه ای
نمودنــد، امــا تســلیم نگشــتند، ســر دادنــد امــا شــرف 
ــران  ــیاهچاله های ای ــز در س ــروزه نی ــد. ام ــّر ندادن و ِس
زینــب جاللیــان بــا قبــول هــر شــرایطی در زنــدان امــا 
ــدم  ــک ق ــش ی ــداف خوی ــت از راه و اه ــر نیس حاض
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جوینــد. مابیــن زنــان هیــچ تفاوتــی نــه از لحــاظ 
ــل  ــژاد، مذهــب و... قائ ــان، ن ــه از لحــاظ زب ــی، و ن مل
نیســت. چــون کــژار بــر ایــن بــاور اســت کــه تمامــی 
ــم  ــوده، آن ه ــترک ب ــکل مش ــک مش ــان دارای ی زن
آزادیســت. مدلی ســت کــه بــه شــیوه ای دموکراتیــک 
و غیرمرکــزی عمــل نمــوده و بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــز وجــود  ــزی نی ــل افزایــش جنــگ  و خونری تنهــا دلی
ــه  ــت. در حالیک ــی مرکزیس ــت و مدیریت ــت ـ مل دول
ــاور اســت کــه  ــن ب ــر ای ــک ب کنفدرالیســم دموکراتی
ــزی  ــی مرک ــه نظام ــا ب ــه حتم ــت جامع ــرای مدیری ب
ــت  ــیوه ی مدیری ــت در ش ــون مرکزی ــت. چ ــاز نیس نی
یعنــی متمرکــز نمــودن اقتــدار و وسیله ایســت جهــت 
ترویــج ذهنیــت دولــت ـ ملــت و ایــن مــورد بــه تمامی 
ضــدزن بــوده و ایــن سیاســت را نیــز در ســطح جامعــه 
ترویــج می دهــد. نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک 
کــه بخصــوص در ایــن ســرزمین دارای پیشــینه ی 
ــد  ــش نمای ــای نق ــته ایف ــی توانس ــت، بخوب تاریخی س
ــر قشــر دیگــر  ــا قشــری را ب ــدون اینکــه ملتــی و ی و ب
ــا احتــرام بــرای تمــام رنگارنگــی  ارجحیــت بدهــد، ب
حفــظ  نیــز  را  آن  خــاص  ویژگی هــای  جامعــه 
ــان دارای  ــز زن ــت نی ــیوه ی مدیری ــن ش ــد. در ای نمای
ــودن  ــک ب ــون دموکراتی ــد، چ ــزایی بوده ان ــش بس نق
ــا سرشــت  ــم ب ــا از آن بحــث می کنی جامعــه ای کــه م
واقعــی زنــان یکــی بــوده و در صــورت ایجــاد چنیــن 
ــوان  ــد بعن ــی می توانن ــان براحت ــه، زن ــی در جامع نظام
مدلــی جهــت حــل مشــکالت موجــود از آن اســتفاده 
ــاری  ــد و ع ــتمی نظام من ــاد سیس ــت ایج ــد. جه نماین
از هرگونــه ذهنیــت جنســیت گرا، کــژار می توانــد 

ــی مناســب و معقــول باشــد.  مدل
ــه  ــخ ك ــن برهــه  از تاري ــا در اي ــان شــرق: آي زن
ــان  ــت زن ــدن وضعي ــاهد وخيم ترش ــر روز ش ه
هــم در خاورميانــه و جهــان و هــم در كوردســتان 
ــارزه و  ــبرد مب ــه پيش ــادر ب ــتيم ك.ژ.ا.ر. ق هس
ــاء  ــن ارتق ــان و همچني ــن زن ــازماندهی در بي س
ــان در  ــه زن ــن جامع ــی در بي ــزه ی مبارزات انگي

ــود؟ ــد ب ــتان خواه ــالت كوردس ــران و روژه اي
مســلما ایــن چنیــن خواهــد شــد. چــون در حــال 
حاضــر مدلــی مناســب تر جهــت رشــد و ارتقــای 
ــت  ــه یاف ــان در جامع ــی زن ــزه ی مبارزات ــل و انگی می

ــن نیســت کــه ایــن مــدل  ــه منظــورم ای نمی شــود. البت
ــد  ــده خواه ــود در آین ــدل موج ــا م ــد تنه 100درص
ــود  ــم وج ــر ه ــی بهت ــر مدل ــه اگ ــود، در صورتی ک ب
و  مشــکالت  تمامــی  جوابگــوی  بتوانــد  و  داشــته 
مســائل زنــان باشــد، مطمئنــا مــا هــم دنبالــه رو آن 
ــبرد  ــت پیش ــه جه ــم ک ــن باوری ــر ای ــود. ب ــم ب خواهی
ــی  ــدازه ی کاف ــه ان ــان ب ــازماندهی زن ــارزات و س مب
ــن  ــم و در ای ــد و تاکتیــک ســازمانی برخورداری از مت
ــول 10  ــه در ط ــم. چنان ک ــکی نداری ــچ ش ــورد هی م
ســال فعالیــت اتحادیــه ی زنــان روژهــالت کوردســتان 
ــه  ــدل ب ــازیم و مب ــم س ــه را فراه ــن زمین ــتیم ای توانس
نقطــه ی 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 
ــال  ــی فع ــی، زنان ــان ایران ــون زن ــازیم. چ ــم س را فراه
ــه  ــع از ب ــد مان ــازنده و نظام من ــی س ــود مدل ــوده و نب ب
ــعی  ــز س ــا نی ــود. م ــان می ش ــری مبارزات ش نتیجه گی
از لحــاظ سیســتماتیزه  ایــن خــالء را  داریــم کــه 
ــه  ــرده و ب ــر ک ــان پ ــه ی زن ــارزات فعاالن ــودن مب نم

ــانیم.  ــی برس ــطح مطلوب س
زنــان شــرق: ك.ژ.ا.ر بــر مبنــای كداميــن اصــول 

بــه مبــارزه و ســازماندهی خواهــد پرداخــت؟
جامعــه ای  نمــودن  نهادینــه   راســتای  در  کــژار 
ــارزه  ــه مب ــک و آزادی زن ب ــک، دموکراتی اکولوژی
ــت جنســیت گرا،  ــه ذهنی ــه هرگون ــر علی ــردازد. ب می پ
نسل کشــی  سیاســت  کــه  دین گــرا  دولت گــرا، 
و انــواع خشــونت را بــر زنــان تحمیــل می ســازد، 
فعالیت هــای  و  ســازماندهی  را  زنــان  تمامــی 
تشــکیل  می دهــد.  گســترش  و  بســط  را  خویــش 
ملــت دموکراتیــک را جهــت آزادی زنــان امــری 
ــتا  ــان را همراس ــازماندهی زن ــد و س ــروری می دان ض
بــا  می دانــد.  جامعــه  آزادی  و  ســازماندهی  بــا 
زنــان  و ســطح روشــنفکرانه ی  بــر آگاهــی  علــم 
سیاســی  ــــ  اخالقــی  جامعــه ی  ســازماندهی  بــه 
ملــی،  هویتــی،  تفاوت مندی هــای  می پــردازد. 
فرهنگــی، باورداشــتی و... را همچــون غنــای تاریخــی 
ــک  ــای دموکراتی ــود جنبش ه ــد. وج ــع می دان جوام
ــع را از  ــگ  جوام ــت و فرهن ــا، باورداش و آزاد خلق ه

كنفرانــس ی.ژ.ر.ك را اعــالن كرديــد كــه ظاهــرا 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــم ك ــراری ه ــن ق مهمتري
ــد.  ــيس ك.ژ.ا.ر می باش ــم تأس ــده ه ــاذ ش اتخ
ــرايط و  ــن ش ــه در اي ــت ك ــن اينجاس ــوال م س
موقعيــت چــه نيــازی بــه برداشــتن چنيــن گامــی 

ــد؟ ديدي
ــر  ــاره ای مختص ــدان اش ــم ب ــاال ه ــه در ب ــان ک همچن
نمــوده ام، جهــت گســترده تر نمــودن فعالیــت و بســط 
آن در ســطح ایــران الزم دیدیــم کــه چنیــن ســاختاری 
را تاســیس ســازیم. چــون هــم در ســطح خاورمیانــه و 
ــا تغییــر و تحــوالت جــدی  هــم کوردســتان جامعــه ب
روبروســت و ایــن مــورد هــم برداشــتن گامــی نویــن 
را خواســتار اســت. ایــن تغییــر و تحــول متاســفانه 
آنچنــان نمــوده کــه تمامــی عرصه هــای حیــات را 
بــر زنــان تنــگ و محــدود ســاخته و امــکان هرگونــه 
اســت.  گرفتــه  آنــان  از  را  اجتماعــی  مشــارکتی 
انــواع خشــونت، نسل کشــی،  افزایــش شــکنجه و 
ــی نمــودن، تجــاوز، صیغــه، اعــدام، سنگســار و  زندان
بــی ارج نمــودن زنــان هــم در منــزل و هــم در خــارج 
از منــزل بــه طــور سیســتماتیک و مســتمر زنــان را 
ــوص  ــد. بخص ــرار می ده ــرکوب ق ــار و س ــت فش تح
بــا شــروع بهــار خلق هــا در خاورمیانــه و همچنیــن 
ــیوه ای  ــه ش ــدام ب ــر ک ــه ه ــوع ک ــکار متن ــرفت اف پیش
جداگانــه و در راســتای منافــع خویــش خلــق و زنــان 
را بــکار گرفتــه و از آنهــا سوءاســتفاده می نمایــد. 
بخصــوص بیشــتر از هــر قشــر دیگــری در جامعــه 
زنــان قربانــی ایــن سیاســت اقتدارگــرای دولــت ـ 
ملــت می گردنــد. از طــرف دیگــر وقتــی کــه بــه 
مطالبــات و رشــد مبــارزات زنــان نیــز می نگریــم، 
بدرســتی می تــوان تشــخیص داد کــه زنــان نیــز تحــت 
ــود در  ــع موج ــه وض ــتند ب ــاده نیس ــرایطی آم ــر ش ه
جامعــه ادامــه بدهنــد. ایــن ســطح از مطالبــات زنــان و 
ارتقــای مبــارزات آزادیخواهانــه مــا را بــر آن داشــت 
ایــن خواســته ها  بــه  بــودن  کــه جهــت جوابگــو 
بتوانیــم بــه شــیوه ای وســیع تر خویــش را ســازماندهی 
نماییــم. چــون اگــر جنبــش زنــان کــه بــه امیــد تغییــر 
ــه  ــده، ب ــد داده ش ــود رش ــت موج ــول در وضعی و تح
ــا  ــال دارد ی ــند، احتم ــف نرس ــجم و منعط ــی منس مدل
ــته  ــتیز ذوب گش ــت زن س ــوژی ذهنی ــه در ایدئول اینک

ــرار  ــه ق ــا در منگن ــه ب ــا اینک ــوند و ی ــل می ش و منفع
دادنشــان مجبــور بــه دســت کشــیدن از مبــارزات 
ــان را  ــد زن ــورد می توان ــن م ــد، و ای خویــش می گردن
بــرای همیشــه بــه گوشــه ی منــزل بکشــاند. تصمیــم بــر 
ــی کــه  ــوان مدل ــژار بعن ــدل دموکراتیــک َک ایجــاد م
ــد  ــورت ده ــذار ص ــود گ ــام موج ــد از نظ ــم بتوان ه
ــان  ــی زن ــه تمام ــردد ک ــه ای گ ــه زمین ــدل ب ــم مب و ه
ایــران و روژهــالت کوردســتان در آن موجودیــت 
ــد.  ــود نمای ــار وج ــد و اظه ــش را بیاب ــت خوی و هوی
اگــر چــه اتحادیــه ی زنــان روژهــالت کوردســتان هــم 
ــد در  ــه بتوان ــته ک ــعی داش ــال س ــن 10 س ــول ای در ط
ایــن چارچــوب عمــل نمــوده و تنظیمــات خویــش را 
گســترش دهــد. امــا مــدل ســازماندهی اتحادیــه ایــن 
ــیوه ای  ــه ش ــم ب ــه بتوانی ــی داد ک ــا نم ــه م ــکان را ب ام
گســترده و دموکراتیــک اقــدام بــه فعالیــت نماییــم. در 
چنیــن مرحله ی حساســی کــه خاورمیانه و کوردســتان 
در حــال جوشــیدن اســت، خلــق بــه مدلــی کــه آنهــا 
ــد. در  ــاز دارن ــازد، نی ــارج س ــود خ ــران موج را از بح
غیراینصــورت در نتیجــه ی ایــن بحران هــا احتمــال 
هرگونــه انفجــار آنــی در ســطح جامعــه وجــود دارد. 
مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک در حــال حاضــر 
می توانــد بهتریــن مــدل بــرای رهایــی از وضعیــت 
ک.ژ.ا.ر  بــه  ی.ژ.ر.ک  تغییــر  بــا  موجــود  باشــد. 
خواســتار وســیع تر ســاختن سیســتم ســازماندهی زنــان 
در ایــران و روژهــالت کوردســتان شــدیم. بطوریکــه 
هــر زنــی بتوانــد سیســتم موجــود را همچــون هویتــی 
بــرای خویــش دیــده و در ایــن چارچــوب بتوانــد 
بدنبــال مطالبــات و چاره یابــی مســائل خویــش باشــد. 
ــه  ــده ك ــن آم ــرارداد چني ــرق: در ق ــان ش زن
ك.ژ.ا.ر دارای نظامــی چترآســا وكنفــدرال اســت، 
ــح  ــدل بيشــتر توضي ــن م ــا اي ــه ب ــا در رابط لطف
بدهيــد اينكــه چــه تفاوتــی مابيــن ك.ژ.ا.ر و »ی. 

ــود دارد؟ ژ.ر.ك وج
 مــدل دموکراتیــک َکــژار مدلــی چترآســا بــوده کــه با 
سرشــت طبیعــت به تمامــی یکــی بــوده و بــا آن تطابــق 
دارد. مدلــی انعطاف پذیــر بــوده کــه می توانــد تمامــی 
بطــن  در  را  جامعــه  تفاوت مندی هــای  و  تنوعــات 
خویــش قــرار دهــد. زنــان هــم بــه شــکل فــرد و هــم 
شــکل جامعــه می تواننــد در سیســتم کــژار مشــارکت 
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ــه  ــیوه ای فعاالن ــه ش ــه ب ــازمانی و جامع ــای س عرصه ه
می جوینــد.  مشــارکت 

بســط و گســترش نظــام خوددفاعــی کــه زنــان در 
ــه تهاجــم ذهنیــت مردســاالر و زن ســتیز  ــر هرگون براب
ــه  ــز ب ــان را نی ــد و زن ــاع نماین ــش دف ــد از خوی بتوانن
ایــن ســطح از آگاهــی و علــم برســانند را امــری 
الزم  کــژار  تنهــا  نــه  می دانــد.  مهــم  و  ضــروری 
روژهــالت  و  ایــران  زنــان  دیگــر  کــه  می دانیــم 
نیــز جهــت ایجــاد سیســتمی دفاعــی  کوردســتان 
بتواننــد در ایــن راســتا گام برداشــته تــا اینکــه بتوانیــم 
جبهــه ی امنیتــی بــرای زنــان ایجــاد ســازیم و آینــده ی 
زنــان را در مقابــل هرگونــه خشــونت، تهاجــم آنــی و 
ــم. عرصــه ی اقتصــاد  ذهنیــت تجــاوزکار حفــظ نمایی
عرصه هایی ســت  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی  نیــز 
ــه زده و  ــر آن تکی ــاالر ب ــدر مردس ــت مقت ــه ذهنی ک
ــف  ــی ضعی ــه تمام ــه ب ــن عرص ــان را در ای ــروی زن نی
ــد  ــان بتوانن ــودن زن ــاج نم ــا محت ــه ب ــا اینک ــاخته ت س
اقتــدار خویــش را تحــت ضمانــت قــرار دهنــد. بــرای 
ــا  ــد ب ــان بتوانن ــت می باشــد کــه زن ــن دارای اهمی همی
ــش را  ــه خوی ــک ک ــادی دموکراتی ــتفاده از اقتص اس
ــادر آن را  ــه زن ـ م ــی ک ــه ی طبیع ــاد جامع ــه اقتص ب
ذهنیــت   تاثیــرات  می ســپارد،  می نمــود،  مدیریــت 
ســرمایه داری و اقتدارگــرا را بی رنــگ ســازد. در ایــن 
ــم  ــعی داری ــوده و س ــی ب ــز دارای برنامه های ــتا نی راس
کــه بــا تکیــه بــر اقتصــاد زن ـ 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  دموکراتیــک  جنبش هــای  ســازمان،  تشــکیل  و 
ــان جهــت مشــارکتی  ــدن دیگــر زن ــن فراخوان همچنی
ــر  ــت تغیی ــد. جه ــروری می دان ــری ض ــترک را ام مش
اساســی  قانــون  یــک  تشــکیل  و  اساســی  قانــون 
ســطحی  در  را  خویــش  مبــارزات  دموکراتیــک 

ــد داد.    ــط خواه ــترده بس گس
ــای  ــداف از برنامه ه ــه و اه ــن برنام ــار ای ــه در کن البت
درازمــدت نیــز برخورداریــم کــه بــه شــکل مســتمر و 
ــارزه  ــوند. مب ــوب می ش ــژار محس ــیپ ک ــوان پرنس بعن
در برابــر سیاســتی کــه جامعــه را عقیــم و بیمــار ســاخته 
ــت،  ــرار داده اس ــش ق ــالت خوی ــاج حم ــورد آم و م

در ایــن راســتا نیــز بــه پخــش مــواد مخــدر، گســترش 
ــوند، را  ــل می ش ــاوز ... متوس ــرض و تج ــاء، تع فحش
ــن  ــد. همچنی ــرار می ده ــش ق ــارزات خوی ــاس مب اس
ارتقــای آگاهــی و علــم جامعــه و بویــژه زنــان در 
شــیربها،  گرفتــن  ضعیفه ســازی،  سیاســت  مقابــل 
ــن  ــواره ای، ازدواج درس ــد گه ــاری، عق ازدواج اجب
کــم و... را وظیفــه ی خویــش می دانــد. در مقابــل 
ــدار خویــش، دشــمنی  ــع اقت ــی کــه جهــت مناف ذهنیت
را  اکولوژیــک  و  می دانــد  الزم  را  طبیعــت  بــا 
مبــارزه  می ســازد،  مواجــه  خطــر  بــا  و  تخریــب 
نمــوده و جامعــه را در ایــن مــوارد بــه ســطح آگاهــی 
اکولوژیســتی برســانیم. جهــت ایجــاد جامعــه ی آزاد و 
ــت اول و  ــن طبیع ــح مابی ــتی و صل ــک، آش دموکراتی
ثانــی بــا داشــتن سرشــتی فمنــی و اکولوژیســتی شــرط 
و ضروریســت. مبــارزه بــرای بســط و گســترش زبــان 
ــی  ــازمان  و نهادهای ــیس س ــوردی، تاس ــگ ک و فرهن
کــه ســالمت افــراد و اجتمــاع را تضمیــن نمــوده، 
ــل حاکمیــت مردســاالر  ــوژی در مقاب ــای ژنول ــر مبن ب
و  فعالیــت  زنــان  ســاختن  و جهــت آگاه  ایســتاده 

می دهــد. انجــام  را  الزم  ســازماندهی های 

ــر  ــد. ب ــوب می کن ــک محس ــت دموکراتی ــول مل اص
ــی  ــاع ذات ــرادش دف ــه و اف ــی جامع ــاز تمام ــای نی مبن
ــش را  و ســازماندهی و مشــارکت دموکراتیــک خوی
گســترش می دهــد. بــر مبنــای پرســپکتیو کوردســتانی 
آزاد و دموکراتیــک در راســتای مشروعیت بخشــی 
بــه ســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک خلــق کــورد 
ــان را  ــردازد و زن ــارزه می پ ــه مب ــان ب ــوص زن و بخص
ــن  ــد. همچنی ــازماندهی می نمای ــتا س ــن راس ــز درای نی
ــات آزاد  ــرد آزاد، حی ــخصیت زن و م ــای ش ــا ارتق ب
ــای  ــان را مبن ــی زن ــی رهای ــودن خط مش ــه نم و نهادین

مبــارزات خویــش قــرار می دهــد. 
زنــان شــرق: می توانيــد ارتبــاط مابيــن ك.ژ.ا.ر و 

كــودار را بيشــتر توضيــح دهيــد؟ 
سیســتم کــژار سیســتمی خودویــژه و مســتقل می باشــد 
و ســازماندهی خویــش را نیــز بــه شــیوه ی ویــژه 
ــه ی  ــتم جامع ــژار سیس ــوان ک ــا بعن ــد. م ــام می ده انج
را  کوردســتان  روژهــالت  آزاد  و  دموکراتیــک 
همچــون سیســتمی کنفــدرال بــرای جامعــه ی ایــران و 
روژهــالت کوردســتان پذیرفتــه و بــا قبــول مشــارکت 
پیشــبرد  در چارچوبــی دموکراتیــک می توانــد در 
ــان دارای نقــش باشــد،  جامعــه ی کنفــدرال و آزاد زن
ــد از  ــز می توانن ــه نی ــراد جامع ــر اف ــه دیگ ــان ک همچن
ایــن حــق برخــوردار باشــند. مــا بعنــوان کــژار خویــش 
و  دموکراتیــک  سیســتم  موســس  و  پیشــاهنگ  را 
ــا  ــودار و ی ــه ک ــی ک ــم و تصمیمات ــدرال می دانی کنف
ــه  ــری ک ــک و آزادی دیگ ــتمی دموکراتی ــر سیس ه
ــه شــیوه ای  ــرادش ب ــه و اف ــع جامع در چارچــوب مناف
دموکراتیــک گرفتــه باشــد، کــژار خویــش را در 
راســتای عملــی ســاختن آن مســئول می دانــد. همچنین 
از نهــاد ریاســت مشــترک کــه کــودار در تاریــخ 
روژهــالت کوردســتان بــرای اولیــن بــار توانســته 
ــر عهــده بگیــرد، پشــتیبانی نمــوده  پیشــاهنگی آن را ب
و جهــت پیــاده نمــودن در ســطح جامعــه و دیگــر 
احــزاب سیاســی و جنبش هــای مدنــی و اجتماعــی 
تمــام تــالش و ســعی خویــش را بــکار می گیــرد. 
ــودار  ــه ک ــک ک ــه ای آزاد و دموکراتی ــبرد جامع پیش
در راســتای آن خویــش را ســازماندهی و هدفمنــد 
ســاخته، از اهــداف و برنامــه ی اساســی کــژار نیــز 
می باشــد و بــا رشــد و ارتقــای ملــت دموکراتیــک در 

ــالت  ــران و روژه ــش را در ای ــارزات خوی ــه مب جامع
کوردســتان بســط می دهــد.  

ــا حــل مســائل زنــان  زنــان شــرق: در ارتبــاط ب
در ايــران و روژهــالت كورســتان ك.ژ.ا.ر تــا چــه 
ــخص و  ــای مش ــه و پروژه ه ــی دارای برنام ميزان

محسوسی ســت؟
بــا تاســیس کــژار بــر ایــن باوریــم کــه خواهیــم 
فعالیت هــای  و  ســازماندهی  زمینــه ی  توانســت 
مشــترک زنــان را فراهــم ســازیم. یکــی از برنامه هــای 
اساســی مان نیــز فعالیــت در ایــن راســتا بــوده و اینکــه 
بتوانیــم در زمینه هــای مختلــف بــا دیگــر زنــان کــورد 
ــرد  ــه گ ــران ب ــارج از ای ــران و خ ــورد در ای ــر ک و غی
هــم آمــده، باهمدیگــر متحــد گشــته و در مــورد 
ــد و  ــه ای هدفمن ــه برنام ــان ب ــترک زن ــکالت مش مش
ــت  ــه ذهنی ــر هرگون ــارزه در براب مشــترک برســیم. مب
زن ســتیز، جنســیت گرا، اقتدارگــرا و دین گــرا کــه 
ــی  ــونت های خانگ ــکنجه  و خش ــواع ش ــا ان ــان را ب زن
و بیــرون از خانــه مواجــه می ســازد را اســاس کار 
راســتای  در  می دهــد.  قــرار  خویــش  مبــارزه ی  و 
ایجــاد زمینــه ی آموزشــی دموکراتیــک و صحیــح 
ــق کــورد و  ــخ خل ــت و تاری ــای شــناخت هوی ــر مبن ب
ــن  ــط چنی ــبرد و بس ــا پیش ــوده و ب ــالش نم ــانیت ت انس
نظــام آموزشــی،  سیســتم تعلیــم و آمــوزش نظــام 
دولت گــرا را رد و منفعــل می ســازد. آنچنــان کــه 
بــر مــا واقــف اســت، بن مایــه ی جامعــه ای آزاد و 
برابــر زن و مــرد آزاد بــوده و ایجــاد همزیســتی ای 
آزاد، مشــترک و دموکراتیــک را نیــز ضــروری و در 
ســطح جامعــه جهــت پیشــبرد چنیــن نظامــی تــالش و 
ســازماندهی الزم را انجــام خواهیــم داد. بــرای همیــن 
کــه  و کالســیکی  واپســگرا  خانــواده ی  از  گــذار 
ــوده  ــت مردســاالر و جنســیت گرا ب ــد ه ی ذهنی پس مان
ــام  ــه نظ ــیدن ب ــدرت بخش ــرای ق ــزاری ب ــون اب و چ
کاپیتالیســتی کارکــرد مــی یابــد، مبــدل بــه ملــک مــی 
ــارزات الزم  ــته و مب ــروری دانس ــری ض ــازد، را ام س
ــوان  ــان ج ــم داد. زن ــبرد خواهی ــتا پیش ــن راس را در ای
کــه پیشــاهنگ تاســیس ایــن نظــام دموکراتیــک 
نظــام در ســطح  ایــن  پیاده ســاختن  بــوده، جهــت 
جامعــه و مشــارکت در سیســتم دموکراتیــک کــژار را 
بعنــوان وظیفــه ی اصلــی خویــش دانســته و در تمامــی 



شــهید  زیــالن په پولــه )لطیفــه ســالمت( در 
از توابــع  ســال 1983 در منطقــه »مه رگــه وه ر« 
اســتان ارومیــه متولــد شــد. پــدر ایشــان از عشــایر 
در  و  برادوســت  عشــیره  از  مــادرش  و  زرزا 
ــد  ــد. فرزن ــي مي کردن ــودال زندگ ــواده اي فئ خان
ــرادري از  ــر و ب ــود. دو خواه ــواده ب ــارم خان چه
خــود بزرگتــر داشــت. بعــد از ســه ســال زندگــي 
ــه از  ــارهاي ک ــختي ها و فش ــت س ــتا، بعل در روس
ــواده وي  ــه خان جانــب دیگــر خان هــاي روســتا ب
تحمیــل مي شــود، مجبــور بــه تــرک روســتا شــده 
ارومیــه  شهرســتان  اســالم آباد،  شــهرک  در  و 
ــت  ــه ســبب وضعی ــا ب ــد. ام ــات مي دهن ــه حی ادام
ناگــواري کــه بعــد از توطئــه بین المللــي بــر رهبــر 
خلــق کــورد رهبــر آپــو ایجــاد شــده بــود بعــد از 
مشــارکت در قیــام ســال 1999 در روژهــالت 
ــوف  ــه صف ــورک ب ــه خاک ــتان، در منطق کوردس
ــدد.  ــي مي پیون ــش آزادي خواه ــاي جنب گریاله
خــود  کودکــي  همــان  از  زیــالن  شــهید 
و  طبقاتــي  چالش هــاي  و  تضاد هــا  میــان  در 
جنســیتي خــان و بیگي،کــه حاکــم بــوده و بــه هــر 
ــم  ــت ظل ــر و فرودس ــه فقی ــل طبق ــي در مقاب نوع
ــاس  ــده و آن را احس ــزرگ ش ــتند، ب روا مي داش
ــي ای  ــري عاص ــبب دخت ــن س ــه همی ــرد و ب مي ک
بــود.  بویــژه از لحــاظ جنســیتي، وجــود تبعیضات 

و نابرابري هــا را بخوبــي دیــده و بــر آن تأمــل 
مي نمــود و هــر چــه مي رفــت در مقابــل ایــن 
در  مي گشــت.  آگاه تــر  تبعیضــات  و  ســتم ها 
خانــواده نیــز دختــري هوشــیار و عاصــي بــوده و 
ــاي  ــود در خانواده ه ــات موج ــا و تبعیض چالش ه
ــود و  ــه دار مي نم ــات وي را خدش ــنتي احساس س
ــر  ــه ه ــا ب ــد ام ــز نباش ــل نی ــي کام ــا آگاه ــر ب اگ
نوعــي بــا ایــن طــرز برخــورد مقابلــه نمــوده و آن 
را قبــول نمي کــرد. بــراي نمونــه هنگامــي کــه در 
ــش  ــود و برادران ــان خ ــاي می ــواده نابرابري ه خان
ــه در  ــي ک ــن وقت ــرد و همچنی ــاهده مي ک را مش
خــارج از خانــواده ازدواج اجبــاري دختــران کــم 
ســن و ســال را مشــاهده مي کــرد؛ همچنانکــه 
رســومات  و  رســم  »ایــن  مي گفــت:  وي 
ــن  جنســیت گرا و مردســاالر همیشــه موجــب کی
و نفــرت مــن مي گشــت و همیشــه بــه دنبــال 
ــنت هاي  ــن س ــا ای ــم ب ــه بتوان ــودم ک ــي ب راه حل
کنــم«. نابــود  را  آن  و  کــرده  مبــارزه  غلــط 

ــا  ــر ی ــه دخت ــا دیگــران ب در ارتباطــات خــود ب
ــچ  ــودن هی ــر ب ــد و فقی ــا ثروتمن ــودن و ی ــر ب پس
ــس  ــا هرک ــه ب ــوده ک ــعي نم ــداده و س ــي ن اهمیت
و هــر جنســي ارتباطــي اخالقــی داشــته باشــد. در 
خانــواده نیــز بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان قوانیــن و 
ــد  ــول ننموده ان ــیره اي را قب ــیک عش ــنن کالس س
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بارهــا از جانــب مادرشــان مــورد فشــار قــرار داده 
ــن  ــه ای ــي ب ــت چندان ــا ایشــان اهمی ــود ام شــده ب
ــدا  ــه مب ــد ب ــه پایبن ــد و همیش ــداده بودن ــائل ن مس
و پرنســیب هاي خودشــان بوده انــد. در حیــات 
حزبــي خــود نیــز همیشــه بــه رفاقــت پایبنــد 
بودنــد. وی در مناطقــی چــون زاگــرس،  قندیــل، 
ــه  ــت  چریکــی پرداخت ــه فعالی ــوان ب ــره و مری خنی
ــای ســپاه  ــرانجام در یکــی از کمین ه ــت. س اس
مریــوان  در   2006 حزیــران   30 در  پاســداران 
زن  شــهید  اولیــن  او  می رســند.  شــهادت  بــه 
می باشــد. خط ومشــی  کوردســتان  روژهــالت 
مقاومــت و ایثــار وی بــه مانیفســت مبــارزه و 
ــته  ــی مبدل گش ــی و ایران ــان روژهالت ــی زن رهای
اســت. بعــد از شــهادت شــهید زیــالن په پولــه 
ــارزات  ــر مب ــت تاثی ــه تح ــورد ک ــر ک ــا دخت ده ه
بودنــد  قــرار گرفتــه  ســازمانی وی  اخــالق  و 
ــارزه  ــوف مب ــه صف ــتان ب ــالت کوردس از روژه
پیوســته و خــط ایشــان را تــداوم بخشــیدند. شــهید 
زیــالن په پولــه در ســیاق مبــارزه ی خــود نیــز زنــی 
جســور و فــداکار بــود. ســختی های مبــارزه را بــه 
جــان خریــده و تــا آخریــن قطــره ی خــون خــود 
نیــزص از ارزش و کرامــت خلــق اش صیانــت 
بــه عمــل آورد. از شــهید زیــالن ده هــا شــعر 
ایده ئولوژیکــی  متفــاوت  مقاله هــای  و  نثــر  و 
و اجتماعــی بــر جــای مانــده اســت. همچنیــن 
ــوری  ــاده نمــودن بروش ــه آم ــهادتش ب ــل از ش قب
نمــودن  نهادینــه  چگونگــی  بــا  رابطــه  در 
و  ایــران  در  دموکراتیــک  کنفدرالیســم  نظــام 
کــه  اســت  پرداختــه  کوردســتان  روژهــالت 
می باشــد. چــاپ  دســت  در  نیــز  همکنــون 
از ســطر ســطر شــهرهای زیــالن بــوی آزاده گی 
و عشــق بــه آزادی و رهایــی می آیــد. ادعاهایــش 
هــم هماننــد خیال هایــش پــاک و بی آالیــش 
روژهــالت  آزادی  بــرای  قلبــش  واالینــد.  و 
کوردســتان می تپیــد و نفســش هنگامــی بــاال 
می آمــد کــه احســاس کنــد یــک قــدم دیگــر بــه 

عملی شــدن ایده هایــش نزدیــک شــده اســت. 
ــی  ــخنش از آزادی و رهای ــر س ــر کالم و ه در ه
زن گفتــه و در هــر کــردار و رفتــارش نیــاز تحقــق 
آن را هویــدا می ســاخت. زنــی بــود بی نظیــر. 
شــناخت  راســتای  در  کافــی  درک  بــه  هــم 
ــم از  ــود و ه ــه ب ــت یافت ــاالر دس ــت مردس ذهنی
ــوذ  ــان زن نف ــا نه ــه ت ــی ک ــده ی بردگ ــق پدی عم
یافتــه بــود آگاه. بــرای همیــن سراســر زندگــی اش 
ــود در  ــت ب ــارزه و مقاوم ــات مب ــار از لحظ سرش
ــار و برخــوردی کــه بردگــی  ــه رفت ــر هرگون براب
ــه  ــان تحمیــل می کــرد. ب ــر زن ــودن را ب ــع ب و مطی
ــراي  ــت و ب ــود آزادي اس ــي خ ــول وی:»زیبای ق
ــرد.  ــارزه ک ــان مب ــد بي ام ــت آوردن آن بای بدس
بــاد. پررهــرو  راهــش  و  شــاد  روحــش 

پورتره



.....
  از خاکستر قلب هایي که 

سوخته شده اند
  در بغض گلوهایي که فریاد 

برآورده اند
  در سکوتی که هزار بار 

شکسته
  از افکاري که بیکران ها را 

عبور کرده 
  از هق هق صدای گریه ها...ها

  از آسمان همیشه بارانی
 نو و شاید دوباره در 

 اردیبهشتی خیس
  من زاده شدم

همراه با تو
  نمی دانم

 شاید راز زندگي هفت روزه ام 
این باشد

...با تو زاده شدن

در تو تبلور یافتن
به بلندای قامت بودن

دوباره و چندباره 
تولد...ها را به جشن نشستن..

 شهید؛ زیالن په پوله

دوباره زاده شدم

          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.
ــەڕووی گیانــی منــە پژاوەتــە ســەر الشــە  ــەوە ب ئ

ــۆدا ــەی ت زامدارەك
ئەوە تاڤگەی كەزیەی منە

دەمارەكانی ناخی تۆ تژی سەوزەاڵنی دەكات.
ئەوەش دەالقەی بینینمە 

و  سەردەشــت  و  )ســەقز  بەرینــی  ســەیرانی 
دەكات. ەكــەت  ســاباڵغ( 
سنە وسەرحەد و سلێمانی
باڵ لە باڵی سینگی مندا

شووری سەركەوتنیان ڕاكردووە.
ــپە  ــواری ئەس ــە س ــن ئامادەی ــینەكەی هێم حەوس

ــت و ــێركۆ بێ ــێیەەكەی ش ش
پێكەوە دونیا پڕ بكەن لە خەونی نارنجی.

ــاواری  ــۆ ه ــەرووی ت ــم، گ ــن ئەدركێن ــی ئەوی پەیڤ
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 

بخوێنمــەوە. ســین  كیــژان 
ئەرێ 
عاسیم

نــە قورئانەكــەی دایكــم و نــەش تەزبێحەكــەی 
ــم باوك

ــەن وا  ــانە ناك ــەم پرســە رەش ــی ئ ــری هوروژم تێ
ــوم. ــێ چنی ــان ل ئوقرەی

خودای پارە و خواكانی تر
ــاو چەرمگــی كراســەكەی  ــدووە ن ــان داچەقان چاوی

منــدا و
هەڕەشــەی خــودای ســاتوورە بــۆ ئەنجــن بوونێكــی 

یكە د
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
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