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خوانندگان گرامی: خوشحالیم که توانستیم با انتشار دومین شامره ی نرشیه زنان رشق باری دیگر به شام عزیزان برسیم و انعکاس دهنده ی افکارتان باشیم. 

دومین شــامره ی این نرشیه در حالی انتشــار می یابد که کوردســتان از ســوی اســتعامرگران منطقه ای و گروه های دست نشــانده ی نیروهای امپریالیســت جهانی 

بــاری دیگــر بــا تهدیــدی عظیــم مواجــه اســت. از هــر ســو بر رس شــهروندان کوردســتانی آتــش این جنگ می بــارد. تقریبا چند شــهر کوردســتان به مرکــز آن مبدل 

شــده و بیــم مــی رود کــه بــه ســایر شــهرهای دیگــر نیــز رسایت کند. جنگی کــه تاکنون تقریبــا بــه آواره گــی، گرســنه گی، بی خانه مانی و قتل عــام هــزاران تن منجر 

شــده اســت. مربهــن اســت کــه ایــن جنــگ هم اکنــون تحــت نقــاب داعــش صــورت می گیــرد امــا، بــر بخــش بزرگــی از جوامــع آشــکار هــم هســت کــه دولت ها 

و نیروهــای منطقــه ای و خارجــی هــم از هــر لحــاظ داعــش را حامیــت و پشــتیبانی و تقویــت می کننــد. این سیاســت تازه ای نیســت که دولت های امپریالیســت 

جهانــی جهــت نفــوذ بیشــر و دورزدن موانــع مداخلــه بــه منطقــه تحــت نــام و فرم هــای بســیار ابــزار می ســازند. داعــش نیــز ابــزار تازه ایســت بــرای بازکــردن و 

هموارســاخنت راه مداخلــه ای چند بــاره به منطقه. 

وجهــه ی اســفبار مســاله در ایــن اســت کــه همــواره قربانیــان ایــن جنگ های از پیش تعیین شــده انســان های غیرنظامــی و به ویــژه زنــان و کودکان هســتند. آتش 

جنگــی کــه امپریالیســت ها رشوع کرده انــد تاکنــون هــم دامــان خاورمیانــه را رهــا نکــرده؛ و جــای تعجــب اســت کــه تعصبــات کورکورانه برخــی از افــراد به ظاهر 

خاورمیانــه ای نیــز بــه تعمیــق و گســرش آن دامــن می زنــد. کوردســتان هــم بــه کانــون ایــن جنــگ مبــدل شــده و از هــر ســو در مضیقــه قــرار دارد. خلق  کــورد در 

روژآوا و بخشــی از باشــور کوردســتان علی رغــم در دســت داشــنت امکانــات و تســحیالت کــم هــم، به مقاومتی بی نظیر و قابل ســتایش دســت زده  اســت. تــا اجازه 

ندهــد ایــن بــار هــم نتیجــه ی جنــگ به نفــع اســتعامرگران و اســتثامرکنندگان متــام شــود؛ و بــاری دیگر بــه تکه تکه شــدن و تجزیه  پیکــر این رسزمین هــا نیجامد. 

وگرنــه هــر کــس می دانــد ایــن جنــگ از ســوی چــه کســانی رشوع شــده و چــه گــروه  و قدرت هایــی از تعمیــق آن ســود می برنــد.

اگــر چشــمی بــه رســانه های جهانــی بیندازیــم، مشــاهده می کنیــم کــه هر کس بــه جنــگ و حمــالت آمریــکا و... علیه داعــش می پــردازد. امــا اگر نگاهــی هم به 

رســانه های آزادی خــواه و همچنیــن رســانه های کــوردی بیندازیــد هــر کــس از مقاومــت و مبــارزه خلق کــورد و همــه ی خلق های کوردســتانی در مقابل ایــن گروه 

تبهــکار ســخن می گویــد. اکنــون بیــش از 3 ســال اســت که در روژآوای کوردســتان جنگی ســخت و طاقت فرســا بین مبــارزان کــورد و این گروه تبهکار و شــاخه های 

مختلــف آن جریــان دارد. تــا کنــون صدهــا گریــالی کــورد در راه آزادی و امنیت کوردســتان و خاورمیانه جان شــان را از دســت داده اند. بــار اول و یا در همین ماه های 

اخیــر نیســت کــه حملــه از ســوی تبهــکاران بــه ایــن منطقــه و ســایر مناطق کوردســتان صــورت می گیــرد. اما تا کنــون یــک دولت و حتــی یک نهــاد حقوق برشی 

و نهــاد اجتامعــی بــه ایــن موضــوع اشــاره هــم نکرده  انــد. چــرا؟ آیــا خلــق کــورد کــه در روژآوا قتل عــام می شــوند چــه گناهــی مرتکــب شــده اند کــه اینگونــه مورد 

طــرد قــرار گرفتــه و نادیــده گرفتــه می شــوند. تــا حــاال ده هــا بــار روســتاهای کوردنشــین مــورد حمــالت ایــن گــروه قــرار گرفتــه و ســاکنان آن قتل عــام شــده  اند. اما 

دریــغ از یــک بــار مطــرح منــودن آن در ســازمان ملــل و ســایر نهادهــای به ظاهــر حقوق برشی.

گریالهــای کــورد بــا مقاومــت و محافظــت از خــاک و بــا تکیــه بــر رشف و کرامــت انســانی خویش تــا کنون مقابلــه کرده انــد. بارها در محارصه شــدید قــرار گرفته 

و هــر بــار بــا تکیــه بــر اراده ی آزاد و اعتامدبه نفــس خویــش بــر دشــمنان و تجــاوزکاران غلبــه کرده انــد. متاســفانه، تاریخ مملو اســت از این دســت وقایــع. گروهی 

حملــه و تــارج می کننــد و گروهــی دیگــر بــا ازخودگذشــتگی و ایثــار بــه صیانــت از ارزش های مــورد حمله قرار گرفتــه ی انســانیت و جوامــع می پــردازد. رشوان های 

ی.پ.ژ و ی.پ.گ امــروزه در روژآوای کوردســتان حامســه  می آفریننــد. حتــم داریــم کــه پیروزی رشوان هــای آزادی خواه کورد تضمین گر آینده ای آزاد و مســاملت آمیز 

خواهــد بــود. بایســتی بــه ایــن ذهنیتــی کــه بــه جنگ دامــن می زنــد، بحــران زا و اســتعامرگر اســت پایــان داد. چــه روزی بهــر از امــروز. هامن طــور که رهــرب اذعان 

می دارنــد هیــچ ملتــی و یــا خلقــی بــه مــدت زمــان درازی منی توانــد در بحــران و کائــوس بــه رس بــرد«. یــا بایــد همیــن امــروز به ایــن کائــوس و بحــران پایــان داد و 

یــا ایــن بحــران پایــان مــا را رقــم خواهــد زد. بــدون شــک، منی تــوان گفــت کــه جنــگ راه حــل اساسی ســت. حتــم دارم کــه هیــچ کــس بــه انــدازه ی رهــرب آپــو بــرای 

صلحــی پایــدار و اساســی در خاورمیانــه و کوردســتان تــالش نکــرده اســت؛ و هیــچ خلقــی بــه انــدازه ی خلــق کــورد قربانــی جنگ و خشــونت باشــد. بنابرایــن این 

جامعــه  بیــش از هــر جامعــه ی دیگــری بــه صلــح، آرامــش، امنیــت و آزادی نیــاز دارد. اگــر امروز هم وارد جنگی تحمیلی شــده  اســت رصفاً بــرای دفاع بــوده و بس.

بــرای صلحــی پایــدار، بــرای زندگــی آزاد و برســاخت جامعــه ای دموکراتیــک بــه اندیشــه ای آزاد و افــرادی دموکــرات نیــاز هســت. نرشیــه مــا همــواره ســعی دارد با 

رهنمودهایــی کــه ارائــه می دهــد راه رســیدن بــه چنیــن حیاتــی را همــوار ســازد. اگــر امــروزه خاورمیانــه در آتــش جنــگ می ســوزد؛ ارزش هــا و منابــع اش بــه تــارج 

می رونــد و اســتثامر می شــوند فقــدان دموکراســی، بینشــی صحیــح در رابطــه بــا آزادی و زندگــی در بیــن جوامع آن را نشــان می دهــد. واقعیت این اســت که دیگر 

زمــان آن رســیده اســت خودمــان به عنــوان جامعــه و خلــق و ملــت به مدیریت خــود بپردازیم. بــرای احقاق حقوق پایامل شــده ی خــود تالش کنیم. جهت تعیین 

رسنوشــت خویــش اقــدام مناییــم. دیگــر بیــش از ایــن اجــاره  ندهیــم کــه از باال و توســط اشــخاصی بــرای ما تعیین تکلیــف شــود و مــا را وارد مســائل و برنامه های 

ساخته شــده یی ســازند کــه تنهــا و تنهــا در راســتای منافــع آنهــا طرح ریــزی می گردنــد. هامننــد ســاخنت گروهــی چــون داعش.
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5 قشرزانن4 قشرزانن

ملــت  حيــات  ابعــاد  بيــان  هنــگام  بــه 
دموكراتيــك، جهــت درنيفتــادن بــه یــك اشــتباه 
بایــد از قبــل یــك هشــدار داد؛ هشــدار مزبور در 
این بــاره اســت: در حيــات ملــت دموكراتيــك یــا 
هــر نــوع دیگــري از ملــت، هميشــه كليّت منــدي 
ــع و  ــاً جوام ــي و نهــادي وجــود دارد. عموم ذهن
ــت  ــي، جه ــك مل ــع دموكراتي ــاً جوام خصوص
تســهيل در آناليزهــا و تحليــات بــه حوزه هــا 
ــچ  ــا هي ــوند. ام ــيم مي ش ــي تقس ــاد مختلف و ابع
كــدام از ایــن تقســيمات، به تنهایــي و بــه شــكل 
ــته  ــود داش ــد وج ــت« نمي توانن ــته از كليّ »گسس
ملت هــاي  به ویــژه  و  جوامــع  اگــر  باشــند. 
دموكراتيــك عصــر مــا را بــه یــك اُرگانيســم یــا 
ــود  ــوم مي ش ــم، معل ــبيه نمایي ــده تش ــود زن موج
ــته  ــكلي همبس ــا به ش ــاد آن ه ــا و ابع ــه حوزه ه ك
یــا  اُرگانيســم  كليّت منــدي  چارچــوب  در  و 
موجــود زنــده اي كــه اعضایــش بــه هــم وابســته 
ــك  ــر ی ــه ه ــن اگرچ ــد. بنابرای ــتند، مي زین هس

بررســي  نيــز  جداگانــه  به صــورت  ابعــاد  از 
ــه  ــت ك ــر داش ــه در نظ ــد هميش ــا بای ــوند، ام ش
آن هــا بخش هایــي از یــك كليّــت مي باشــند.
بــه  دموكراتيــك،  ملــت  شــهرونِد  فــرد ـ 
انــدازه اي كــه آزاد اســت، ناچــار اســت كمونــال 
پوشــاليِن  و  تقلبــي  آزاد«  »فــرد  باشــد.  نيــز 
فردگرایــي كاپيتاليســتي كــه در برابــر جامعــه 
شــورانده شــده، ماهيتــاً دچــار ژرفایافته تریــن 
ــري  ــا تصوی ــاژ ی ــا ایم ــت. ام ــي اس ــوع بردگ ن
مي نمایــد،  ترســيم  ليبــرال  ایدئولــوژي  كــه 
طــوري اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه داراي 
آزادي هــاي بي پایــان اســت. ليكــن واقعيــت ایــن 
اســت: فــردي كــه بــرده ي كارهــاي دســتمزددار 
اســت و تمایــل به بيشــينه ســود را تحقق بخشــيده 
ــه نظامــي هژمونيــك مبــدل مي نماید)آن هــم  و ب
ــه اي كــه در هيــچ یــك از ادوار تاریــخ  ــه گون ب
توســعه یافته ترین  نماینــده ي  نيافتــه(،  تحقــق 
در  فــردي،  چنيــن  اســت.  بردگــي  شــكل 

پراكتيــك زندگــي و آمــوزش بي رحمانــه ي 
ــون  ــردد. چ ــاد مي گ ــي ایج ــت ـ ملت« گرای »دول
زندگــي  اش بــه حاكميــت پــول وابســته گردانــده 
ــه  ــتمزدي اي داده ك ــتم دس ــه سيس ــن ب ــده، ت ش
هماننــد قــاده ي بسته شــده بــه گــردن یــك 
ــه هــر طــرف جهت دهــي  ســگ، او را بســته و ب
ــاره ي  ــردن چ ــراي زندگي ك ــرا ب ــد. زی مي نمای
ــكاري  ــي بي ــزد یعن ــر بگری ــدارد. اگ ــري ن دیگ
ــه معنــاي آن اســت  ــز ب را ترجيــح دهــد، ایــن ني
كــه همان طــور ایســتاده و روي پــا جانــش را 
ــر  ــتي، ب ــي كاپيتاليس ــن فردگرای ــتانند. همچني بس
ــت.  ــده اس ــاكله بندي ش ــه ش ــي جامع ــاي نف مبن
معتقــد اســت كــه بــه تناســب رد هــر نــوع 
فرهنــگ و ســنت جامعــه ي تاریخــي، خــود 
را تحقــق خواهــد بخشــيد. ایــن بزرگ تریــن 
تحریفــي اســت كــه ایدئولــوژي ليبــرال صــورت 
ــت:   ــكل اس ــن ش ــي بدی ــعار اساس ــد. ش مي ده
»جامعــه اي در كار نيســت، تنهــا فــرد وجــود 
ــت  ــار اس ــي بيم ــاً نظام ــم، اساس دارد«! كاپيتاليس
اتــكا دارد. بــر مســتهلك نمودن جامعــه  كــه 

ملــت  بــه  متعلــق  فــرد  ایــن،  برابــر  در 
ــه ي  ــود را در كموناليت ــك، آزادي  خ دموكراتي
ــاِت  ــكل اجتماع ــي به ش ــي در زندگ ــه یعن جامع
ــاع  ــا اجتم ــون ی ــد. كم ــر مي یاب ــِك كارات كوچ
»آزاد و دموكراتيــك«، مدرســه ي اساســي اســت 
ــك  ــت دموكراتي ــه مل ــق ب ــرِد متعل ــه در آن ف ك
ایجــاد مي گــردد. كســي كــه كمــون نــدارد 
نمي كنــد،  زندگــي  كمونــال  به صــورت  و 
فردیّــت او نيــز ایجــاد نمي گــردد. كمون هــا 
حــوزه ي  هــر  در  و  هســتند  متنــوع  به غایــت 
حيــات اجتماعــي مصــداق دارنــد. فــرد مي توانــد 
تفاوت مندي هــا،  بــا  متناســب  به گونــه اي 
حياتــش را در بيــش از یــك كمــون و اجتمــاع 
ــرد  ــه ف ــت ك ــن اس ــم ای ــورد مه ــَرد. م َ ــر ب به س
اســتعدادها،  بــا  همخوانــي  در  باشــد  قــادر 

و  تفاوت مندي هــا 
ــه  ــه ب ــي ك كار و تاش
در  مي دهــد،  خــرج 
بــه  كمونــال  اجتمــاع 
حياتــش ادامــه دهــد. 
ــئوليت پذیري  ــرد، مس ف
یــا  كمــون  برابــر  در 
ــاي اجتماعي اي  واحده
تعلــق  بدان هــا  كــه 
دارد را اصــل بنيادیــن 
ن  د قي بــو خا ا
اخــاق  مي شــمارد. 
و  احتــرام  معنــاي  بــه 
ــاع و  ــه اجتم ــدي ب پایبن
حيــات كمونــال اســت. 
اجتمــاع  یــا  كمــون 
ــل  ــت كام ــا صيان ــز ب ني
آن هــا  از  افــرادش،  از 
مي نمایــد  حفاظــت 
حيــات  آن هــا  بــه  و 

مي بخشــد. اصــل بنيادیــن تأســيس جامعــه ي 
مســئوليت پذیري  اصــل  هميــن  نيــز  انســاني 
ــون  ــِك كم ــت دموكراتي ــت. خصل ــي اس اخاق
ــي  ــه عبارت ــو« و ب ــا اجتماعــات، »آزادي كلكتي ی
ــق  ــي« را تحق ــاع سياس ــا اجتم ــون ی ــر »كم دیگ
مي بخشــد. كمــون یــا اجتماعــي نادموكراتيــك، 
ــون  ــا كم ــاع ی ــد. اجتم ــي باش ــد سياس نمي توان
باشــد.  آزاد  نمي توانــد  نيــز  غيرسياســي 
»دموكرات بــودن،  بيــن  تنگاتنگــي  همســاني 
دارد. وجــود  كمــون  آزادي  و  سياســي بودن 

پــس بنابرایــن اوليــن بُعــد اساســي ملــت 
بایــد در چارچــوب كمــون و  دموكراتيــك، 
فــردي كــه مبنــا قــرار داده، بدین گونــه تعریــف 
ملــت  بــه  مبدل شــدن  شــرط  اوليــن  شــود: 
دموكراتيــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و 

شيوه ي حيات كمون دموكراتيك و فردـ شهروند آزاد در ملت دموكراتيك

عبدالله اوجاالن

هر عضو ـ شهروند 
KCK، بايد از 

شخصيت فردي كه 
كاپيتاليسم او را از 
طريق فردگرايي به 

سطح »هيچ و پوچ« 
تنزل داده، گذار 
كند و به مثابه ي 

عضو كمون زندگي 
نمايد. بايد به عنوان 
يك اصل بنيادين 

اخالقي بدانيم 
و ملكه ي ذهن 

گردانيم كه فرد 
فاقد زندگي كمونال 
ممكن نيست بتواند 

داراي فرديّت نيز 
باشد.
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ایــن آزادي را بــه همــراه كمــون یــا اجتماعاتــي 
كــه بدان هــا تعلــق دارد، بــر مبنــاي سياســت 
دموكراتيــك تحقــق بخشــد. هنگامــي كــه فــرد ـ 
شــهرونِد ملــت دموكراتيــك بــا »دولــت ـ ملــت« 
ــد،  ــي نمای ــي زندگ ــقف سياس ــك س ــر ی در زی
تعریفــش اندكــي دیگــر وســعت مي یابــد. در این 
وضعيــت و در چارچــوب »شــهروندي مبتنــي بــر 
قانــون اساســي«، بــه انــدازه اي كــه فــرد ـ شــهرونِد 
فــردـ  اســت،  خویــش  دموكراتيــِك  ملــت 
ــوردي  ــد. م ــز مي باش ــت ني ــت ـ مل ــهروند دول ش
اســت  ایــن  مي یابــد  اهميــت  اینجــا  در  كــه 
ــك  ــت دموكراتي ــتاتوي مل ــا[ اس ــت ی كه]موقعي
بــه رســميت شــناخته شــود؛ یعنــي خودگردانــي 
دموكراتيــك، در قانونــي اساســي ملــي به عنــوان 
و  گــردد  تعييــن  حقوقــي  اســتاتوي  یــك 
گنجانــده شــود. اســتاتوِي دموكراتيــك ملــي دو 
جنبــه دارد: اولــي، بيانگــر تحقــق اســتاتو، قانــون 
خودگردانــي  درون  در  اساســي  قانــون  یــا  و 
اســت  عبــارت  دومــي  اســت.  دموكراتيــك 
ــي[  ــا اتونوم ــتاتوي خودگرداني]ی ــم اس از، تنظي
اســتاتوي  زیرمجموعــه ي  یــك  به صــورت 
اساســي[.  قانــون  بــر  مبتنــي  قانوني]یــا  ملــِي 
كشــورهاي  از  بســياري  اساســي  قانــون  در 
ــان،  ــورهاي جه ــي كش ــا و حت ــه ي اروپ اتحادی
ــد. ــود دارن ــي وج ــتاتو« هایي اینچنين ــم اس »تنظي

ــت  ــتوار اس ــن اس ــر ای ــاي كار ب ــد مبن هرچن
بــر  متكــي  دموكراتيــِك  ملــت   KCK كــه 
ــهروند آزاد« را  ــرد ـ ش ــون و ف ــودنِ  كم »توأمان ب
به طــور یكطرفــه برســازد، امــا KCK مي توانــد 
بــا دولــت ـ ملت هــاي حاكــم، در چارچــوب 
اساســي  قانــون  بــر  متكــي  ملــي  اســتاتوي 
خودگردانــي  اســتاتوي  كــه  دموكراتيكــي 
راه حلــي  بــه  نيــز  را مي پذیــرد  دموكراتيــك 
ــد. ســاختاربندي KCK، به گونه ایســت  دســت یاب
ــه روي هــر دو حالــت »حيــات  كــه دروازه اش ب

اجتمــاع و فــرد ـ شــهروند آزاد« و »پيوســت دادن 
ــا  ــي ی ــتاتوي قانون ــه اس ــات ب ــيوه ي حي ــن ش ای
اســت. گشــوده  اساســي«  قانــون  بــر  مبتنــي 
به عنــوان  را   KCK در  عضویــت  مي تــوان 
فــرد ـ شــهروند آزاِد ملــت دموكراتيــك نيــز 
ایــن عضویــت و  نبایــد  امــا  نمــود.  تعریــف 
ملــت  دولــت ـ   شــهروندي  بــا  را  شــهروندي 
همســان دانســت. شــهروندي دولــت ـ ملــت، 
ــر  ــدرن مدنظ ــي م ــتاتوي[ بردگ ــا اس موقعيت]ی
فردگرایــي  مي نمایــد.  تعييــن  را  كاپيتاليســم 
جهــت  مطلــق  بندگــي  بيانگــر  كاپيتاليســتي 
ــهروندي  ــي ش ــت؛ ول ــت اس ــت ـ مل ــداي دول خ
ــت  ــه حال ــيدن ب ــر رس ــك بيانگ ــت دموكراتي مل
»فــرد آزاد« اســت آن هــم بــه معنــاي واقعــي 
ــِك ُكردهــا،  كلمــه. شــهروندي ملــت دموكراتي
اســت.  تحقــق  قابــل   KCK اســتاتوي  تحــت 
شــهروندي  هویــت  عطف نمــودن  بنابرایــن 
ــك  ــت KCK، ی ــه عضوی ــك ب ــت دموكراتي مل
ــود. شــهروندبودِن  ــف مناســب تر خواهــد ب تعری
خودشــان،  دموكراتيــِك  ملــت  در  ُكردهــا 
اغماض ناپذیــر  وظيفــه ي  هــم  و  حــق  هــم 
ملــت  شــهروند  بــه  مبدل نشــدن  آن هاســت. 
خویــش، بيانگــر نوعــي ازخودبيگانگــي بــزرگ 
ــوان از  ــي نمي ت ــچ توجيه ــق هي ــت و از طری اس
ــا آن  ــاع نمــود. مســئله اي كــه در اینجــا ب آن دف
ــس  ــت: پ ــن اس ــا ای ــه ب ــویم، در رابط ــه  ش مواج
ــد  ــه خواه ــم چ ــت حاك ــت ـ مل ــهروندي دول ش
ــهروندي را  ــر دو ش ــوان ه ــع مي ت ــد؟ در واق ش
ــا  ــده نمایندگي]ی ــط و درهم تني ــورت مختل به ص
بازنمایــي[ كــرد. اگــر مســئله ي ُكــرد در كشــور 
ذي ربــط در چارچــوب موقعيــت شــهروندِي 
مبتنــي بــر قانــون اساســي دموكراتيــك حــل 
ــهروندي  ــوع ش ــر دو ن ــورداري از ه ــود، برخ ش
ــت اجتماعــي  ــا واقعي ــان، ب آن هــم به طــور همزم
همخوان تــر اســت. حتــي اگــر تركيــه عضــو 

ــه گانه ي  ــف س ــود، تعری ــا مي ب ــه ي اروپ اتحادی
ــه  ــت. همانگون ــن مي گش ــز ممك ــهروندي ني ش
كــه در اســپانيا شــهروندي »كاتالــون ـ اســپانيایي ـ 
اتحادیــه ي اروپــا« داراي معنایــي ســه گانه اســت، 
اتحادیــه ي  تركيــه ـ  »ُكردســتان ـ  شــهروندي 
اروپــا« نيــز داراي همــان معنــا بــوده و ميّســر 
نيــز مي بــود. در مقطــع KCK در هــر دولــت ـ 
ملــت ذي ربــط، هــر فــرد ُكــرد بایــد اهتمــام 
ــوب  ــش را در چارچ ــا خوی ــد ت ــرج ده ــه خ ب
فراتــر  نمایــد؛ حتــي  دو شــهروندي تعریــف 
ــت  ــتي دو هوی ــرج دادن، بایس ــه خ ــام ب از اهتم
 KCK .شــهروندي را بــه منصــه ي ظهــور برســاند
ــه  بایــد هویــت شــهروندِي دووجهــي مختــص ب
افــراد ملــت دموكراتيــك خــود را تحقــق بخشــد 
یــا اگــر به واســطه ي عــدم توافــق و ســازش 
ایــن امــر تحقــق نيابــد، بایــد هویــت شــهروندِي 
ــه  ــد. ب ــاد نمای ــان را ایج ــاص آن ــي خ تك وجه
ــان آور و  ــّو خفق ــه ج ــه ب ــا توج ــت ب ــن جه همي
 KCK ،ــم ــاي حاك ــت ـ ملت ه ــركوبگري دول س
ــوب  ــب، مكت ــاد مناس ــا ابع ــنامه اي ب ــد شناس بای
ــد. ــر شــهروندش اعطــا نمای ــه ه و نشــان دار را ب

هــر عضــو ـ شــهروند KCK، بایــد از شــخصيت 
فــردي كــه كاپيتاليســم او را از طریــق فردگرایــي 
بــه ســطح »هيــچ و پــوچ« تنــزل داده، گــذار كنــد 
و به مثابــه ي عضــو كمــون زندگــي نمایــد. بایــد 
به عنــوان یــك اصــل بنيادیــن اخاقــي بدانيــم و 
ملكــه ي ذهــن گردانيــم كــه فــرد فاقــد زندگــي 
ــت  ــد داراي فردیّ ــت بتوان ــن نيس ــال ممك كمون
نيــز باشــد. بایــد هميشــه مدنظــر داشــت كــه 
ــن  ــات، در عي ــا اجتماع ــون ی ــت در كم عضوی
حــال داراي جنبــه اي دموكراتيــك اســت. كمون 
یــا اجتمــاع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابطــه ي 
ــد سياســي و بنابرایــن آزاد  دموكراتيــك مي توان
ــر  ــه ه ــردد ك ــب درك مي گ ــن ترتي ــد. بدی باش
كمــون یــا اجتماعــي، در عيــن حــال یــك واحــد 

جامعــه ي اخاقــي و سياســي اســت. هــر كمــون 
و اجتمــاع KCK در عيــن حــال یــك واحــد 
اخاقــي و سياســي اســت. فــرد ـ شــهرونداِن 
آن نيــز فــرد ـ شــهرونداِن اخاقــي و سياســي 
مي باشــند. مقصــود از كمــون یــا اجتماعــات، 
گروه هایــي انســاني اســت كــه در هــر حــوزه ي 
و كارایــي هســتند.  نقش ویــژه  داراي  جامعــه 
ــرایط  ــده ي ش ــه دربردارن ــتا ك ــك روس ــًا ی مث
یــا  كمــون  یــك  از  عبــارت  باشــد  كمــون 
ــن  ــوان ای ــو مي ت ــان نح ــه هم ــت؛ ب ــاع اس اجتم
ــم  ــز تعمي ــه و شــهر ني ــا ســطح محل تعریــف را ت
بخشــيد و چنيــن تعریفــي را دربــاره ي آن هــا 
تعاونــي[،  كئوپراتيو]یــا  یــك  آورد.  به عمــل 
كارخانــه، وقف]یــا بنيــاد خيریــه[، انجمــن و 
ســازمان مدنــي نيــز مي توانــد كمــون باشــد. 
دموكراتيك بودن شــان  چــون  حــال  عيــن  در 
نظــام  را  این هــا  مي تــوان  اســت،  الزامــي 
نمــود.  عنــوان  نيــز  دموكراتيــك  كمونــال 
ــه  ــات كمون محــور را ب ــوان حي همچنانكــه مي ت
تمامــي عرصه هــاي آموزشــي، فرهنگــي، هنــري 
ــات  ــوان حي ــم داد، مي ت ــال و تعمي ــي انتق و علم
ــي  ــه حالــت كمون اجتماعــي و سياســي را هــم ب
درآورد و هــم دموكراتيــك گردانيــد. فــرد ـ 
شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حيــات كمونال 
ــاً  ــردد. عموم ــاد گ ــد ایج ــك مي توان دموكراتي
فــرد ـ شــهروندِي دموكراتيــك و خصوصــاً فــرد ـ 
شــهروندِي محسوس گشــته ي KCK ضرورتــي 
جهــت حيــات مســئوالنه، اخاقــي و سياســي 
ــد  ــال مي توان ــن ح ــرورت در عي ــن ض ــت. ای اس
نيــز  مــا  اساســي  وظيفــه ي  و  حــق  به عنــوان 
درك گــردد. هنگامــي كــه دولــت ـ ملت هــا 
ــد،  ــا را بپذیرن ــي م ــه ي اساس ــق و وظيف ــن ح ای
وظيفــه ي  و  حــق  مي تواننــد  نيــز  ُكردهــا 
اساســي شــهروندي آن دولت هــا را بپذیرنــد.
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ــت  ــت. الزامی س ــی ا س ــودی سياس ــان موج انس
كــه بــه  اقتضــای ایــن شــاكله بندی نيــز خاقيــت، 
ابتكارعمــل، مشــاركت و  فعاليــت، نــوآوری،  
ــه  ــيدن ب ــودن و حيات بخش ــت زیبانم ــاش جه ت
تمــام ســلول های بنيادیــن جوامــع صــورت دهــد. 
دموكراتيــك  كنفدراليســم  نظــام  بُن مایــه ی 
می دهنــد.  تشــكيل  كومين هــا  و  مجلــس  را 
چونانكــه، نبایــد هيــچ فــردی خــارج از ایــن 
نظــام باقــی بمانــد. هــر فــرد در یــك جامعــه 
كوميــن  چنــد  یــا  و  یــك  عضــو  می توانــد 
ــی  ــی و حيات ــورد اساس ــك، م ــدون ش ــد. ب باش
ــر  ــن نظــام را مســتحكم تر و پایدارت ــان ای كــه بني
می كنــد دســت یافتن تــك تــك افــراد بــه درك 
و بينشی ســت كــه در زندگــی خــود، رویــه ی 
احســاس  درك،  باهم زیســتن،  اشــتراكی بودن، 
ــد.  ــرار می دهن ــرلوحه  ق ــل را س ــناخت متقاب و ش
هنگامــی كــه انســان ها و جوامــع انســانی در پــی 
كســب هویــت خویــش برآمــده و ســعی كردنــد 
در چارچوبــی اصولــی بــه تعریــف »خویــش« 
ــا آن  ــو ب ــان و همس ــز همزم ــت ني ــد ذهني بپردازن
ــوان  ــش بعن ــف خوی ــت. تعری ــه اس ــكل گرفت ش
نشــان دهنده ی آن  اجتمــاع  یــا  و  یــك جمــع 
ــت  ــكل گيری هوی ــه ش ــرد ب ــك ف ــه ی ــت ك اس
و یــا هویت یابــی در چارچــوب یــك كليــت 
اعتقــاد داشــته و ســعی دارد در همــان زمينــه 
نيــز بــه ابــراز وجــود بپــردازد. در چنيــن مواقعــی 
مشــاهده می شــودكه شــكل گيری ایــن مقولــه 
ــرح  ــد« مط ــك »تول ــه ي ی ــي به  منزل ــر ذهن از نظ
ــا  ــل، كوردبودن]ی ــك اص ــوان ی ــود. »به عن می ش

هویــت كــوردی[ مبنــا گرفتــه مي شــود، امــا 
بحــث  كوردبودنــی«،  »چگونــه  دربــاره ي 
هســتي  دارد.  جریــان  فراوانــی  جدلهــای  و 
ــه اي  ــي به گون ــي و مكان ــر تاریخ ــا از نظ كورده
ــرد.  ــرار مي گي ــي ق ــورد ارزیاب ــيخته م از هم گس
و  معلومــات، چگونگــي  از طریــق كلي تریــن 
ــش،  ــورش، زبان ــورد، كش ــه ي ك ــت جامع ماهي
مرزهایــش، تقسيم شــدگي اش و عقب ماندگــي  
ــه بحــث و گفتگــو گذاشــته  ــش ب ــا معاصربودن ی
ــه شــخصيت  ــژه ، ب مي شــود. شــخصيت كــورِد اب
گــذار  سوژه  شــونده  و  آزادشــونده  كــورِد 
ــخصيت  ــذار از ش ــن را گ ــم ای ــد. مي تواني مي كن
شــخصيت  بــه  كــورد  بــرده ي  و  جســدوار 
كــوردي ســرزنده  و آزادشــده نيــز عنــوان كنيــم. 
ــروه  ــك گ ــمِي ی ــي و اس ــد ذهن ــاً تول ــن صرف ای
ــد  ــمار چن ــا ش ــي ب ــه خلق ــت، بلك ــك نيس كوچ
ميليونــي اســت كــه از وضعيــت ابــژه  شــده و 
ــي  ــت خلق ــي واقعي ــه نوع ــرده وار ب ــته اي ب گذش
تحــول یافتــه كــه قــادر اســت آزادانــه ابــراز 
نظــر كنــد، ســازماندهي نمایــد، دســت بــه ُكنــش 
بزنــد و بجنگــد«. در واقــع حالــت خارج شــدن از 
ــت  ــكل گيری هوی ــح ش ــان صری ــژهِ، بي ــورد اب ك
و یــا هویت یابــی بــر مبنــای ذهنيتــی آزادانــه 
ــق  ــعی دارد از طری ــه س ــی ك ــان هویت ــت. هم اس
ــراز وجــود پرداختــه و  ــه اب روش هــای مختلــف ب
ــد كــه موجــب تنگ شــدن  ــی نظام من در چارچوب
عرصــه ی حيــات بــر ســایرین نگــردد، بــه زندگــی 

ــد. ــامان بخش ــود س خ
در  مبــارزه  و  تــاش  نيــز  زنــان  بيــن  در 

ــه های  ــده  و اندیش ــه ای ــيدن ب ــتای تحقق بخش راس
ّبخشــی و كســب هویــت اســتبدادزده  ی  رهایی 
خویــش همــواره ادامــه داشــته اســت. شــاید 
ــی  ــا در چارچوب ــوده و ی ــد نب ــارزه نظام من ــن مب ای
اصولــی و بــر مبنــای اســتراتژی معينــی انجــام 
نگرفتــه باشــد. امــا واقعيــت ایــن اســت كــه 
ــی  ــت تعریف ــی جه ــش كاف ــان از درك و بين زن
پدیده هــای  محتــوای  از  صریــح  و  صحيــح 
از  بســياری  در  هســتند.  برخــوردار  بردگــی زا 
ــری  ــاهد اوج گي ــی ش ــی و اجتماع ــع تاریخ مقاط
ایــن مبــارزه بــوده ایــم كــه نشــأت گرفته از یــك 
ــه  ــروز گام ب ــه ام ــا ب ــت. ت ــجم هس ــت منس ذهني
گام تحــت نــام و نشــان های مختلــف در راســتای 
گــذار از موانــع و ســختی های تحميل شــونده، 
ــت  ــح اس ــر واض ــم. پ ــن روندی ــداوم ای ــاهد ت ش
ــن  ــه ی تكوی ــای پروس ــتين گام ه ــان در نخس زن
بــوده و هســتند. در  پيشــاهنگ  اســامی  جــزو 
ــواره  ــع هم ــارزه ي جوام ــزي كــه در مب ــع چي واق
»ارزش هــاي  از:  عبارتنــد  بــوده ،  تعيين كننــده 
فلســفي و علمــي اي كــه جوامــع همــواره در 
ــارت  ــه عب ــته اند؛ ب ــش داش ــاي خوی جهان بيني ه
صحيح تــر عبــارت اســت از ســطح ادراك نمــودِن 
چارچــوب  در  جهانشــمول  حيــات  »واقعيــت 
زنده بودن هایــش«. و  تفاوت مندي هــا  كليّــه ي 

یــا  و  زندگــی جمعــی  دادن  قــرار  شــالوده 
كومينــال از طــرف بخــش عظيمــی از جامعــه 
ــده  ــرح ش ــی مط ــی اساس ــه هدف ــه مثاب ــواره ب هم
ــران و  ــخ ای ــه تاری ــذرا ب ــی گ ــر نگاه ــت. اگ اس
ــن  ــه ای ــم، متوج ــتان بيندازی ــات كوردس روژه
امــر كــه بــه صورتــی بســيار بــارز متجلــی شــده، 
نبــرد  از  مملــو  تاریــخ  صفحــات  می شــویم. 
اقتدارگراـ جاه طلــب  نيروهــای  بيــن  پيــكار  و 
محــور  حــول  دارد  ســعی  كــه  جامعــه ای  و 
ســامان  بــه  كوميناليتــه  ســاختاری  و  نگــرش 
برســد، اســت. كوردهــا كــه همــواره در پــی 
مســالمت آميز  و  دموكراتيــك  آزاد،  حياتــی 

ــن  ــد. » اولي ــن ادعاین ــارز ای ــه ی ب ــد، نمون بوده ان
اتحــاد و كنفــدرال ميــان تبارهــاي عشــيره اي 
مــاد در 715 ق.م تشــكيل شــده  اســت. آن هــا 
بــا  و  شــده  هم پيمــان  اسكيت ها)ســكاها(  بــا 
ــه اســتبداد آشــور  مقاومــت سيصد ســاله ي خــود ب
پایــان داده انــد. مي تــوان گفــت كوردها)اعــم 
اورارتــو،  كاســيها،  گوتي هــا،   هوري هــا،  از 
ميتانــي و مــاد( بــه نظــام كنفدراليســتِي عشــيره اي 
ــي  ــي دموكراس ــه در آن نوع ــد ك ــل بوده ان متمای
است)كنفدراســيون  بــوده  حاكــم  ابتدایــي 
عشــيره اي و ایلــي از یــك مدیریــت درونــي 
برخــوردار اســت؛ یعنــي جامعــه ي عشــيره اي 
مدیریــت امــورش را خــود در دســت دارد و ایــن 
ــا  ــت(. ام ــي  اس ــي ابتدای ــوم دموكراس ــان مفه هم
ــام  ــمت نظ ــه س ــيان ب ــط هخامنش ــا توس پارس ه
ترتيــب  بدیــن  یافته انــد.  تمایــل  امپراطــوري 
تاریــخ خلق هــاي ایــران بــه قــدرت و ســلطه 
ــير ه ای  ــه ی عش ــع اتحادی ــت«. در واق ــوده گش آل
ــان دهنده ی  ــود نش ــكيل می ش ــان تش ــه آن زم ك
ــوع  ــه ن ــه ب ــت ك ــی ای  س ــگاه و جهان بين ــوع ن ن
زندگــی ای عــاری از قــدرت كــه همــه ی امــور را 
غيرمركــزی نمــوده و عرصــه ی مشــاركت ســایر 
متمایــل  اقشــار اجتمــاع را تضميــن می كنــد، 
اســت. داد و ســتد فرهنگــی، اقتصــادی و سياســی 
ــن  ــتری در بي ــای بيش ــدن و غن ــب نيرومندش موج
ایــن اتحادیه هــا می شــود. همچنيــن متحدنمــودن 
نيــروی تدافعــی كــه در مقابــل هرگونــه حملــه ای 
كــه از بيــرون و حتــی داخــل، منافع كنفدراســيون 
ــچ  ــه هي ــد. در داده هــای تاریخــی ب ــد كن را تهدی
ــيون  ــن كنفدراس ــه ای ــم ك ــه ای برنمی خوری نمون
جوامــع  قــراردادن  تنگنــا  در  بــه  محكــوم  را 
همســایه كنــد. در واقــع تــا بــه حــال چنــان ســندی 
ــت  ــدم رعای ــر ع ــه دال ب ــيده ك ــت نرس ــه دس ب
عدالــت در كنفدراســيون توســط مدیــران آن 
بــوده باشــد. همچنيــن تاكنــون بــه نظــر و یــا 
بــر  كــه،  برنخورده ایــم  تاریخ شناســی  تثبيــت 

نظام كومينال و ایده ی حيات آزاد

مادورا آسو 



ن
ــتا

س
رد

کو
ق 

رش
د 

زا
 آ

ن
نــا

 ز
ی

ــه 
مع

جا
ه 

یــ
رش

ن

13 قشرزانن12 قشرزانن

ــع و  ــيون مناف ــرار ورزد :كنفدراس ــا اص ــن ادع ای
ــی  ــارج از آن زندگ ــه خ ــی ك ــت جوامع ــا امني ی
كرده انــد را تهدیــد كــرده و یــا بــه آنهــا آســيبی 
ــرده و  ــر جامعــه ای یــورش ب ــه ب رســانده باشــد . ن
نــه بــه تصاحــب و تــاراج امــاك و ارزشــها و... 
جامعــه ای پرداختــه اســت. امــا اگــر خطــر تهاجــم 
بــه منافــع و  یــا تعــرض قدرتــی را نســبت  و 
ارزش هــای جامعــه ی خویــش نيــز احســاس كرده 
ــروع  ــاع مش ــه  و دف ــه مقابل ــوا ب ــام ق ــا تم ــد ب باش
ــا و  ــادآوری از ماده ــوه ی ی ــت. »نح ــه اس پرداخت
اینكــه همــواره صفــت »نيرومنــد« را در موردشــان 
بــكار می بردنــد نشــان می دهــد كــه اتحادیــة 
قبایــل مــاد مجموعــه عاملــی را تشــكيل مــی داده 
كــه آشــوریان ناگزیــر از آن حســاب می بردنــد.« 
بــرای  زیــرا قدرت گرایــان آشــوری همــواره 
جوامــع منطقــه بــه ماننــد یــك تهدیــد محســوب 
جاه طلبــی  و  زیاده خواهــی  می شــده اند. 
ــرای منافــع  حاكمــان آشــوری خطــری بــزرگ ب
جوامــع مــاد و آشــور تلقــی گشــته اســت. در 
برخــی از اســناد تاریخــی نقــل شــده كــه بعــد از 
اینكــه دولــت آشــور توســط مادهــا فرومی پاشــد 
ــی  ــه حكمران ــوریان ب ــرزمين آش ــا در س و ماده
در  كم نظيــری  امنيــت  و  آســایش  می رســند، 
ــق   ــن خل ــردد. همچني ــرار می گ ــه برق ــن جامع ای
ــی  ــای هویت ــاد و آشــور و ســایر تفاوت مندی ه م
كــه در آن پهنــه زندگــی می كردنــد بــه صورتــی 
ــرده و  ــی ك ــم زندگ ــار ه ــالمت آميز و در كن مس
ــت اجتماعــی را ســرور  ــاری یكدیگــر عدال ــا ی ب
می نماینــد. از قلــم نيفتــد كــه »رمــز پيــروزي 
ســاختار  هميــن  آشــوریان  برابــر  در  آن هــا 

ــت«. ــوده اس ــو ب كنفدراتي
ــد  ــز جوامــع ســعی كرده ان ــخ  ني بعدهــا در تاری
اجتماعی ـ كومينــال  پرنســيب های  مبنــای  بــر 
پدیــده ی  بــه  كــه  مطلــوب  زندگــی ای  بــه 
دســت یابند.  باشــد،  نشــده  آغشــته  قــدرت 
بــه  تــا  شــده  بــرآن  قدرت گرایــی  هرچنــد 

ــته  ــز داش ــق ني ــوذی عمي ــه نف ــذ جامع ــام مناف تم
باشــد امــا جوامــع بــا ســعی بــر محافظــت از 
ــاع از آنهــا  ــه دف ــن خویــش ب خصلت هــای بنيادی
ــه  ــاوت ب ــرم و اشــكال متف ــته اند. تحــت ف برخاس
ســازماندهی پرداختــه و بــرای گــذار از موانــع 
ــی و  ــی و مكان ــرایط زمان ــق ش ــده طب ــاخته ش س
ایدئولوژی هــای حاكــم زمــان خــود بــا تكيــه 
بــر خصلت هــای فرهنگی ـ تاریخــی خویــش از 
نابــودی »هویت«شــان جلوگيــری بــه  عمــل آورده 
اســت. تأســيس كنفدراســيون، كمــون، مجلــس، 
بشــری،  حقــوق  مدافــع  نهادهــای  كوپراتيــو، 
اكولوژیــك،  نهادهــای  مدنــی،  نهادهــای 
فرهنگــی، نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان، حقــوق 
كــودكان و... كــه خــارج از محــدوده ی دولــت به 
ســازماندهی خلــق در جامعــه می پردازنــد، نشــان 
ــرو و تكاپویی ســت  ــوان، ني ــده ی خواســته، ت دهن
كــه در راســتای تحقــق زندگــی ای آزاد و عــادل 
صــورت می پذیــرد. هــر یــك از ایــن نهادهــا 
در تاشــند تــا بــه دفــاع و احقــاق حقــوق اقشــار 
جامعــه ی انســانی و موجوداتــی بپردازنــد كــه در 
ــد. ایــن  ــرار گرفته ان جهــان مــورد ظلــم و ســتم ق
خــود مبــارزه ای دموكراتيــك در راســتای تحقــق 

عدالــت اجتماعی ســت، اماكافــی نيســت. 
نگاهــی  بــه دوره ی جامعــه ی طبيعــی  اگــر 

 )commune( بيندازیــم، بــه ســياق حيــات كمــون
برمی خوریــم كــه نوعــی ســازماندهی در زندگــی 
و كار جمعــی بــوده كــه در آن مالكيت خصوصی 
ــت و  ــت، مالكي ــدی، حاكمي ــای تولي ــر ابزاره ب
ــر  ــرد دیگــر، طبقــه ای ب ــر ف ــردی ب ــا برتریــت ف ی
ــر جنــس دیگــر و... وجــود  جامعــه ای، جنســی ب
نداشــته و افــراد بــه طــور یكســان از حاصــل 
ارزش هــا  از  شــده،  برخــوردار  جمعــی  كار 
عمــل  بــه  صيانــت  خویــش  دســتاوردهای  و 
ــری  ــب خب ــله مرات ــه در آن از سلس ــد  ك آورده ان
نبــوده، همــه ی امــوال و وســایل آســایش و... 
بــه صــورت اشــتراكی در اختيــار همــه ی جامعــه 
ــتراكی را  ــه ای اش ــه و در نتيجــه جامع ــرار گرفت ق

بخشــيده اند. تحقــق 
اگــر نگاهــی ژرف بــه تاریــخ جوامــع بيندازیــم 
افــراد،  نبوده انــد  متوجــه می شــویم كــه كــم 
ــه آزادی  ــل ب ــت ني ــه جه ــی ك ــش و جوامع جنب
و دموكراســی و برابــری مبــارزه ای بی امــان در 
مقابــل اســتبداد، اســتعمار و اقتدارگرایــان حاكــم 
انجــام داده انــد. جامعــه خــود پدیــده ای كومينــال 
اســت و در بطــن خــود، هــم خصایــص مشــترك 
و هــم منفــرد را می پرورانــد. تكثــر، تنــوع و 
جامعــه  نهــان  در  موجــود  تفاوت مندی هــای 
آن  در  خارق العــاده  مــواردی  خلــق  موجــب 
ــراد  ــن اف ــده در بي ــاد ش ــای ی ــوند. ارزش ه می ش
همدلــی،  انعطاف پذیــری،  بــر  را  راه  جامعــه 
دوســتی، همفكــری، پایبنــدی، انگيــزه ی رســيدن 
بــه حياتــی آزاد و پيــكار در راه آن، تعلــق خاطــر 
شــخصيت  كــه  ویژگی هایــی  از  بســياری  و 
انســان را شــكل می دهنــد، بــاز كــرده اســت. 
جامعــه ی ایــران و روژهــات كوردســتان نيــز 
ــه در  ــتند بلك ــتثنا نيس ــه مس ــن مقول ــا از ای ــه تنه ن
و  بزرگ تریــن  نزدیــك شــاهد  تاریــخ دور و 
مســتمرترین مبــارزات در راه كســب آزادی و 
ــوده   ــرزمين ها ب ــن س ــی در ای ــراری دموكراس برق
ــدرت،  ــده ی ق ــا ظهــور پدی ــان ب و هســتيم. همزم

روح ســركش، مبــارز و تســليميت ناپذیری كــه از 
ــز  ــت ني ــمه می گرف ــی سرچش ــع ایران ــان جوام نه
ــا دادن بدیل هــای  ــه لحظــه ب زاده شــد و لحظــه ب
ــكل های  ــرم و ش ــت ف ــروز تح ــه ام ــا ب ــيار ت بس
مختلــف همچنــان در جریــان مبــارزه تــداوم پيــدا 

می كنــد.
قابــل توجــه اســت كــه جوامــع ایرانــی و به ویژه 
مبــارزان راه آزادی در تاریــخ تــا چــه ميزانــی بــا 
ــه  ــت ب ــفه ی زرتش ــن و فلس ــن از آیي ــام گرفت اله
ــن  ــه ضدكومي ــته اند ك ــی برخاس ــا ذهنيت ــه ب مقابل
و كوميناليتــه بوده  انــد. در هــر عصــری شــاهد 
اوج گيــری قيــام و اعتراض هایــی هســتيم كــه در 
ــد.  ــورت پذیرفته ان ــرا ص ــت قدرت گ ــر ذهني براب
بــدون شــك جوامــع بــه هيــچ وجــه تــن بــه 
ذهنيــت و ســاختاری نداده انــد كــه از موازیــن 
دموكراســی و فلســفه ی زندگــی آزاد بــه دور 
ــت  ــن فرص ــب كوچك تری ــا كس ــرا ب ــد. زی باش
ــيده اند.  ــاء بخش ــط و ارتق ــود را بس ــارزه ی خ مب
مــزدك  جنبــش  از  می تــوان  مثــال  به عنــوان 
ــم  ــرن پنج ــه ق ــدوداً در نيم ــه ح ــداد ك ــر بام پس
ــادی نهضــت اجتماعــی مهمــی ایجــاد كــرد  مي
نيــز  ایرانــی«  »كمونيســم  به عنــوان  آن  از  كــه 
از  می تــوان  همچنيــن  بــرد.  نــام  شــده،  یــاده 
جنبــش خرم دینــان كــه رهبرشــان یــك زن بــوده 
ــه در  ــرد ك ــاد ك ــن ی ــك كومي ــوان ی ــم به عن ه
ــه  ــی ب ــتبداد داخل ــی و اس ــتعمار خارج ــل اس مقاب
ــم  ــار ه ــش مازی ــد. جنب ــت زده بودن ــه دس مقابل
ــه  ــت ك ــر آزادی خواهی س ــان كاراكت دارای هم
در مقابــل دیكتاتــوری وقــت بــه ســازماندهی 
این گونــه  شــاید  می زنــد.  دســت  اجتماعــی 
جنبش هــا از آنهــا به عنــوان كوميــن نامــی بــه 
ميــان نيامــده باشــد، امــا واقعيــت ایــن اســت كــه 
ــی  ایــن جنبش هــا دارای بينــش و گرایشــات مبتن
ــار هــم  ــر زندگــی مســالمت آميز خلق هــا در كن ب
ــع  ــه تب ــزی ب ــای مرك ــوغ قدرت ه ــی از ی و رهای
ــش  ــی خوی ــت ذات ــه مدیری ــن ب ــت یافت آن دس

و  ایرانــی  جوامــع  کــه  اســت  توجــه  قابــل 

به ویــژه مبــارزان راه آزادی در تاریــخ تــا چــه میزانــی 

بــا الهــام گرفــنت از آییــن و فلســفه ی زرتشــت بــه 

مقابلــه بــا ذهنیتــی برخاســته اند کــه ضدکومیــن و 

کومینالیتــه بوده  انــد. در هــر عــری شــاهد اوج گیــری 

ــت                                    ــر ذهنی ــه در براب ــتیم ک ــی هس ــام و اعراض های قی

پذیرفته انــد.  صــورت  قدرت گــرا 
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ــول  ــي در ط ــارزات اجتماع ــن مب ــد. بنابرای بوده ان
تاریــخ چــه در قالــب قبيلــه اي و عشــيره اي بــوده 
و چــه در چارچــوب دینــي و طریقتــي، در اصــل 
ــن  ــت گرفت ــراي در دس ــه ب ــرار جامع ــي اص نوع
ــد  ــد و بن ــدن از قي ــود و رهاش ــي خ ــور مدیریت ام
حاكمــان  و  نمرودهــا  فرعون هــا،  ارباب هــا، 
مســتبد بــوده اســت. از ایــن نظــر مبــارزات مانــي، 
ــي از  ــان و... نمونه های ــار، خرمدین ــزدك، مازی م

هميــن واقعيــت مي باشــند.
نگاهــی  می خواهيــم  مثــال  عنــوان  بــه 
ــيم  ــته باش ــتان داش ــس مهس ــه مجل ــه وار ب خاص
ــس در  ــتين مجل ــان آن را نخس ــتر مورخ ــه بيش ك
ــام  ــی در نظ ــود حت ــه می ش ــد. گفت ــران می نامن ای
سياســی هخامنشــيان مجلــس اشــراف وجــود 
داشــته كــه پادشــاه را هــم انتخــاب می كــرده 
اســت. همچنيــن »شاهنشــاهی ایــران در زمــان 
ــود.  ــف ب ــوك الطوای ــورت مل ــه ص ــكانيان، ب اش
یعنــی كشــور بــه ایالت هــای مختلــف تقســيم 
شــده و هــر ایالــت بــه صــورت خودمختــار اداره 
می شــده اســت. ایــن ایــاالت هــر كــدام از طریــق 
نمایندگانــی بــا دولــت مركــزی در ارتبــاط بودند. 
در دولــت مركــزِی اشــكانيان نيــز مجلســی بــه نــام 
مهســتان تأســيس شــده بود و وظيفــه ی آن اداره ی 
بــود. مجلــس مهســتان  امــور كان كشــوری 
از دو شــاخه تشــكيل می شــد. ایــن مجلــس از 
خاندان هــای  روســای  و  شــاهزادگان  ســران، 
ــرادی كار كشــته در  ــن از اف درجــه اول و همچني
ــد  ــكيل می ش ــورداری تش ــت و كش ــدان سياس مي
امــا طــرف دیگــر آن محتمــًا از روحانيــون و 
افــراد برجســته ای كــه از احــوال مــردم در آن 
ــت.  ــده اس ــكيل می ش ــتند تش ــاع داش ــان اط زم
ــور  ــری در ام ــه منظــور تصميم گي ــس ب ــن مجل ای
بنيان گــذاری شــده بــوده  داخلــی و خارجــی 
ــتان  ــس مهس ــارات مجل ــه ی اختي ــت. از جمل اس
برگزیــدن شــاه بــود. البتــه، مجلــس حتــی چنيــن 
اختيــاری داشــت كــه در صــورت مشــاهده ی 

تخلــف از طــرف پادشــاه، وی را از ســلطنت 
خلــع و فــردی دیگــر را برگزینــد.« حــال، برخــی 
ــد كــه اشــكانيان  ــن باورن ــر ای از پژوهش گــران ب
ــد. »شــورای  ــز بوده ان دارای دو مجلــس دیگــر ني
ــزرگ  ــدان ب ــت خان ــران هف ــه از س ــلطنتی ك س
و  مغ هــا  مجلــس  می شــد،  تشــكيل  اشــكانی 
روحانيــون كــه احتمــاالً در زمينه هــای فرهنگــی، 
ــته و از  ــت داش ــردم فعالي ــادات م ــا و اعتق باوره
مجلــس مهســتان بــه عنــوان مجلســی كــه اهميــت 
ــاال در آن بســيار انــدك  ــه قشــر ب تعلــق داشــتن ب
ــی و ســواد  ــه توانای ــز بســته ب ــراد آن ني ــوده و اف ب
ــر  ــدند. ب ــرده می ش ــام ب ــس ن ــی وارد مجل سياس
اســاس آن  چــه بــه اثبــات رســيده، اوليــن مجلــس 
ــس  ــن، مجل ــران كه ــخ ای ــده در تاری ــناخته ش ش
مهســتان اســت. همچنيــن در شــواهد تاریخــی 
بــه درج نــام مغســتان به معنــای انجمــن مغــان نيــز 
ــتان در  ــود مغس ــه می ش ــه گفت ــم؛ البت برمی خوری
ــوده   ــی نب ــارات چندان ــتان دارای اختي ــر مهس براب
ــود  ــه خ ــتين جلس ــتان، نخس ــس مهس ــت. مجل اس
را در نــوروز ســال 173 پيــش از ميــاد )2187 
ســال پيــش( بــا حضــور مِهــرداد اول- شــاه وقــت 
ـ برگــزار كــرد و اوليــن مصوبــه آن انتخــاب 
ــه  ــه ب ــت ك ــر اس ــایان ذك ــود. ش ــاه ب ــردن ش ك
وجــود چندیــن مجلــس دیگــر نيــز در طــول 
ــان  ــخ اشــاره شــده اســت. ســرانجام پای ــن تاری ای
عمــر ایــن مجلس هــا نيــز بــا تكيــه زدن ساســانيان 
بــر اریكــه ی قــدرت، رقــم می خــورد. حــال اگــر 
ــن  ــر ای ــم ب ــت حاك ــاختار و عقلي ــه س ــی ب نگاه
زمــان بيفكنيــم بــاز بــه تبعيضــی عميــق ميــان زنــان 
و مــردان و اقشــار مرفــه بــا اقشــار تهی دســت 
ــا  ــن مجلس ه ــال در ای ــوان مث ــم. بعن برمی خوری
ــه  ــر در جامع ــار دیگ ــایر اقش ــان و س ــوق زن حق
ــدگان  ــت. نماین ــده اس ــه ش ــده گرفت ــا نادی كام
ایــن مجلس هــا یــا از اقشــار ممتــاز و شــاهزادگان 
ــده ای  ــا. نماین ــون و مغ ه ــا از روحاني ــد و ی بوده ان
مجلس هــا  ایــن  در  جامعــه  دیگــر  اقشــار  از 

ــئله  ــن مس ــن ای ــر م ــه نظ ــه ب ــد ك ــاده نبوده ان آم
بــرای صــدور رأی در ارتبــاط بــا ایــن اقشــار نيــز 
ــت  ــدم رعای ــت ع ــه  جه ــك بهان ــت ی می توانس
عدالــت باشــد. آیــا هيــچ مــرد نماینــده ای تــوان و 
یــا خواســته ی ایــن را دارد كــه بــه ماننــد یــك زن 
از حــق و حقــوق زنــان دفــاع كنــد. بــدون شــك 
نــه. در سراســر تاریــخ ایــران شــاهد تبعيضی عميق 
در رابطــه بــا زنــان بوده ایــم. هرچنــد امــكان دارد 
كــه در برخــی از زمان هــا و مراحــل تاریخــی 
ــان رعایــت  شــده  تــا حــدودی حــق و حقــوق زن
ــه  ــاالر ب ــت مردس ــروز ذهني ــد ام ــه مانن ــد و ب باش
حاكميــت مطلــق نرســيده امــا بــاز هــم ایــن 
ــدار  ــدزِن اقت ــر ض ــری در كاراكت ــت، تغيي واقعي
ــم بــر ایــران حاصــل نمی نمایــد.  ــی حاك سياس
بعنــوان مثــال، هســتند زنــان بســيار اندكــی كــه در 
ــا مورخــان جایــی  تاریــخ نامشــان درج شــده و ی
ــل شــده اند. آرتادخــت یكــی از آن  برایشــان قای
ــان حكومــت اشــكانيان  ــی اســت كــه در زم زنان
بــه ســمت وزیــر خزانــه داری می رســد. زنهــا 

ــد  ــي موب ــيدند ول ــم مي رس ــدي ه ــه موب ــي ب حت
موبــدان نمي توانســتند باشــند. چــرا؟ چونكــه 
ــاوت  ــی متف ــق و حقوق ــردان ح ــرای م ــه ب هميش
و بــه مراتــب واالتــر قایــل می شــدند. ایــن در 
حالی ســت كــه برخــی از مورخــان خارجــی، 
ــی  ــان ایران ــمندان و مورخ ــران، اندیش صاحب نظ
بــر ایــن باورنــد كــه »بهتریــن دموكراســي در 
زمــان اشــكانيان وجــود داشــته كــه مجلــس عامــه 
و مجلــس مهســتان وجــود داشــته  اســت كــه حــق 
انتخــاب پادشــاه را داشــته اند. در زمــان اشــكانيان 
نوعــي آزادي عقيــده وجــود داشــت كــه اعتقــاد 
ــز  ــا جای ــزدا و آناهيت ــر، اهورام ــای مه ــه آیين ه ب
ــن  ــك دی ــا ی ــانيان تنه ــه ساس ــي ك ــود در حال ب
را جایــز مي شــمردند.« مــن چنيــن عقيــده  ای 
نــدارم زیــرا حقــوق نيمــی  ـ و شــاید از نيمــی 
ــان پایمــال  ــراد جامعــه یعنــی زن بيشــتر هــم ـ  از اف
می شــده و نظرشــان در مــورد زندگــی اجتماعــی 
و شخصی شــان گرفتــه نشــده و امــكان بيــان و 
ــد.  ــور ســلب می گردی حضورشــان در همــه ی ام
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در واقــع می تــوان گفــت كــه دموكراســي ای 
را در خــود  بــوده و همــه ي جامعــه  طبقاتــي 
جــاي نــداده اســت. بــه طــوري كــه طبقــه ي 
ــان،  ــر زن ــترده ب ــلطه اي گس ــوذ و س ــراف نف اَش
جوانــان و ســایرین ایجــاد كرده انــد. در ایــن 
ــوع دموكراســي ها كــه نتوانســته اند از حمــات  ن
عقيدتــي و سياســِي اقتدارگرایــان خــود را رهایــي 
ــان( و  ــه زن ــيت گرایي)تبعيض علي ــند، جنس بخش
بــه چشــم  و ســلطه ي طبقــات خــاص  نفــوذ 
ــه  ــی ك ــه در مكان ــت ك ــكار اس ــورد. آش مي خ
ــی  ــاركت سياس ــروم از مش ــه مح ــی از جامع نيم
ــيده  ــان پرس ــه نظرش ــد و ن ــر بدهن ــه نظ ــند، ن باش
شــود، عقيــده و پسندشــان هيــچ اهميتــی نداشــته 
باشــد و اراده اشــان اســاس گرفتــه نشــود چگونــه، 
ــی و  ــت دموكراس ــا رعای ــود و ی ــوان از وج می ت

ــان آورد؟  ــه مي ــخن ب ــا س ــت در آنج عدال
از  نمی تــوان  كــه  اســت  ایــن  واقعيــت 
ــع و  ــرای مناف ــا ب ــه صرف ــی ك ــی طبقات دموكراس
رفــع حــرص و ولــع بيــش از حــد قشــری ممتــاز 
برقــرار گــردد و آزادی و حتــی حقــوق ابتدایــی 
تمــام اقشــار جامعــه را نادیــده بگيــرد آنچنــان بــه 
خوبــی هــم یــاد كــرد و یــا از آن الگــو بــرداری 
ــكيل  ــاهد تش ــخ ش ــك در تاری ــدون ش ــود. ب نم
مجلــس ،  تشــكات و گروه هــای زیــادی هســتيم 
ــرام  ــی احت ــن دموكراس ــه موازی ــخن ب ــه در س ك
امــا در عمــل برعكــس آن كار  می گذاشــتند 
ــت و  ــه ذهني ــز ب ــی ني ــد. در عصــر كنون می كردن
ــم.  ــن دســت برمی خوری ــای بســياری از ای نظا م ه
ــس، وضعيــت را از  ــا برعك ــده می دهنــد ام وع
همانــی كــه هســت وخيم تــر هــم می ســازند 
)اگــر كــه نظــری بــه وضعيــت كنونــی ایــران بعــد 
از دادن وعده هــای »بنفشــی« حســن روحانــی بــه 
زنــان داشــته باشــيم واقعيــت ایــن موضــوع بــر مــا 

بيشــتر آشــكار می گــردد(.
اگــر بخواهيــم نگاهــی بــه نظام هــای مدیریتــی 
دولت هــا و كشــورها بيندازیــم؛ آنجــا هــم بــا 

ــه  ــم. ب ــا برمی خوری ــا مجلس ه ــس و ی نظــام مجل
ــس  ــا دارای دو مجل ــه اروپ ــال اتحادی ــوان مث عن
در  دارد.  مجلــس  یــك  تركيــه  اساسی ســت. 
ایالــت متحــده ی آمریــكا بــر پایــه ی نظــام فــدرال 
هــر ایالــت دارای مجلــس  مختــص بــه خویــش و 
ــارات  ــی خــود دارای اختي ــور داخل ــا در ام تقریب
تــام اســت امــا در امــور خارجــی چــون تشــكيل 
ارتــش، اعــان جنــگ، ضــرب و چــاپ ســكه و 
ــت مركــزی  ــه دول ــارت آن ب اســكناس و... اختي
ــوب  ــت. در چارچ ــده اس ــپرده ش ــدره س ــا ف و ی
همــه ی دولت هایــی كــه تحــت عنــوان فدراليســم 
ــكل  ــی ش ــای ایالت ــته اند، مجلس ه ــكيل گش تش
دارای  جوامــع  تاریــخ  در  مجلــس  گرفته انــد. 
نقشــی پراهميــت و چشــم گيری بــوده اســت. امــا 
ــه  ــه جــای خدمــت ب جــای تعجــب اســت كــه ب
ــتر در  ــای آن بيش ــع  نيازه ــن و رف ــه و تأمي جامع
راســتای خدمــت بــه منافــع دولــت و ســردمداران 
نقــش  بــه  آن عمــل كرده انــد. اگــر نگاهــی 
مجلــس مهســتان كــه در بــاال بــه آن اشــاره 
شــد و یــا مجلــس ســنا، مجلــس عــوام، مجلــس 
اعيــان كــه در برخــی از كشــورها وجــود دارنــد، 
مجلــس  ایــران،  در  ملــی  شــوراهای  مجلــس 
شــورای اســامی، مجلــس خبــرگان و... بيفكنيــم 
بــه عملكــرد و كاركردشــان بيشــتر پــی خواهيــم 
ــا چــه منافعــی گام برداشــته و  ــرد كــه هم ســو ب ب

ــر  ــی ب ــگاران ایران ــی از تاریخ ن ــد. برخ برمی دارن
ــا ورود اســام  ــد كــه بســاط مجلــس ب ایــن باورن
و تشــكيل حكومت هــای اســامی بــرای بيــش از 
ــز  ــا برخــی دیگــر ني ــده شــد ام ــزار ســال برچي ه
ــانيان  ــت ساس ــروع حاكمي ــا ش ــه ب ــد ك مدعی ان
عمــر »مجلــس« در ایــران بــه ســر آمــد تــا انقــاب 
مشــروطه )نوعــی حكومــت كــه در آن وضــع 
ــورا  ــا مجلسين)ش ــس ی ــده ی مجل ــه عه ــن ب قواني
قوانيــن  آن  مجــری  دولــت  و  باشــد  ســنا(  و 

محســوب می گــردد(.
در زمــان ناصرالدیــن شــاه وی در چنــد مــورد 
مجــوز تشــكيل مجالســی را صــادر كــرد. در 
23 محــرم 1275 هجــری قمــری در روزنامــه 
وقایــع اتفاقيــه فرمانــی از ناصرالدیــن شــاه منتشــر 
شــد كــه وظایــف حكومــت را ميــان وزارت 
ــه  ــه، عدلي ــگ، مالي ــه، جن ــای امورخارج خانه ه
و فوایــد عامــه تقســيم نمــود و در ایــن ميــان 
عنــوان  بــه  نيــز  مشــيرالدوله  ميرزاجعفرخــان 
ریيــس مجلــس 25 نفــره »مصلحــت خانــه« یــا بــه 
ــود.  اختصــار »مجلــس مشــورت« معرفــی شــده ب
ایــن مجلــس مشــروطی همانگونــه كــه از نامــش 
پيــدا بــود بيشــتر جنبــه تشــریفاتی داشــت. پــس از 
آن و در شــوال 13۰1 قمــری، جمعــی از تجــار و 
بازرگانــان نيــز توانســتند اجــازه تأســيس مجلــس 
وكای تجــار ایــران را از ناصرالدیــن شــاه بگيرند 
ــوردار از  ــی و برخ ــيار مترق ــه آن بس ــه مرامنام ك
ــن  ــا در ای ــود. ام ــه ب ــگ اصاح طلبان ــه پررن جنب
ــد و  ــور نيافتن ــكان حض ــان ام ــز زن ــا ني مجلس ه
ــر  ــایان ذك ــد. ش ــيه ماندن ــه در حاش ــون هميش چ
ــس  ــه مجال ــن گون ــه ای ــرادی كــه ب اســت كــه اف
ــاه و  ــك ش ــانی نزدی ــا كس ــد ی ــدا می كردن راه پي
ــی و اداری  ــور مال ــوذی در ام ــخاص پرنف ــا اش ی
ــز  ــراد هرگ ــه اف ــن این گون ــد. بنابرای ــور بودن كش
و  تهی دســت  قشــر  نماینــده ی  نمی توانســتند 
فرودســت جامعــه باشــند. زیــرا در تــاش حفــظ 
ــخصی  ــدرت ش ــر ق ــزودن ب ــم و اف ــدرت حاك ق

ــی  ــس مل ــن مجل ــكيل اولي ــا تش ــد. ام ــود بودن خ
بــاز می گــردد  انقــاب مشــروطه  بــه  كشــور 
ــال  ــرداد س ــكيل آن در روز 1۶ م ــان تش ــه فرم ك
ــه امضــا رســيد.  1285 توســط مظفرالدیــن شــاه ب
نيــز در روز  ملــی  نظام نامــه مجلــس شــورای 
ــن شــاه  ــه امضــای مظفرالدی 17 شــهریور 1285 ب
رســيد. مجلــس شــورای ملــی از 1285 تــا 13۶8 
در حــدود 83 ســال بــه حيــات خــود ادامــه داد تــا 
ــون  ــری در قان ــان بازنگ ــرانجام در جری ــه س اینك
اساســی جمهــوری اســامی ایــران در ســال 13۶8 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی ب ــورای مل ــس ش از مجل

ــدا كــرد. ــام پي ــر ن اســامی تغيي
ــران  ــر ای ــم ب ــت حاك ــوب دولت ـ  مل در چارچ
ــكل گيری  ــاهد ش ــروز ش ــه ام ــا ب ــم ت ــز از قدی ني
مجلــس  عناویــن:  تحــت  مجلــس  چندیــن 
مهســتان،  مجلــس مغســتان، مجلــس ســنا، مجلــس 
شــورای ملــی، مجلــس خبــرگان رهبــری، مجلس 
شــورای  مجلــس  و  اساســی  قانــون  خبــرگان 
تاكنــون  مجلس هــا  ایــن  بوده ایــم.  اســامی 
منافــع  بــه  راســتای خدمــت  و  در چارچــوب 
ــی اجــازه ی  ــه صــورت قانون نظام هــای حاكــم، ب
مجلس هــای  ایــن  همــه ی  داشــته اند.  فعاليــت 
فاقــد  تقریبــا  و  بــوده  دولتــی  شــده،  نامبــرده 
بــه  چــرا  اینكــه  بودنــد.  واقعــی  دموكراســی 
احتــرام نمی گذاشــتند و  موازیــن دموكراســی 
مختصــر  اشــاره ای  فــوق  در  نمی گذارنــد  یــا 
مجلس هــا  ایــن  نماینــدگان  بيشــتر  نمودیــم. 
بــه  نيــز  انتخابــات  انتخابــی.  نــه  انتصابی انــد 
می گيرنــد.  انجــام  نادموكراتيــك  شــيوه ای 
بــه  مجلس هــا  ایــن  اعضــای  بيشــتر  چراكــه 
غيــر از مجلــس شــورای اســامی انتصابی انــد. 
ــا در  ــردن نامزده ــت ك ــئله ی ردصاحي ــه مس البت
ــود  ــم خ ــامی ه ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ــودن  ــالم و نادموكراتيك ب ــه ناس ــت ك موردی س
ــون  ــم تاكن ــال، از قدی ــاند. درهرح آن را می رس
مســئله ی عــدم رعایــت موازیــن دموكراســی 

 اگــر کــه در هــر نهــاد، حــوزه، ســازمان، جنبــش، 

جامعــه، دولــت و کشــوری حقــوق زنــان رعایــت 

ــان ســلب آزادی گــردد معقــول نیســت  نشــود و از آن

ــش  ــن بین ــم. رواج ای ــک بخوانی ــا را دموکراتی ــه آنه ک

خــود بــه  معنــای پایــامل  منــودن دموکراســی و باژگــون  

ــوای  ــر و محت ــان دادن جوه نش

واقعی آن است.
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به ماننــد كوميــن  زندگــی  همــه ی حوزه هــای 
زندگــی كنيــم. زیــرا تعاونــی، وقــف، جمعيــت، 
می تواننــد  نيــز  و...  اجتماعی ـ مدنــی  نهادهــای 
به ماننــد كوميــن ســازماندهی شــوند. در فــوق 
اشــاره كردیــم كــه بایــد هــر فــرد حداقــل عضــو 
ــت  ــارج از عضوی ــی خ ــد یعن ــن باش ــك كومي ی
ــژه  ــن وی ــو كومي ــد عض ــزرگ بای ــن ب در كومي
ــد  ــی بای ــال هــر زن ــوان مث ــز باشــند. به عن خــود ني
ــك  ــد، ی ــز باش ــان ني ــژه  ی زن ــن وی ــو كومي عض
نيــز  و...  كهن ســال  ميان ســال،  جــوان،  فــرد 
همين طــور. در هــر جلســه  ایی كــه بنابــر رفــع 
نيازهــای روســتا و یــا شــهر و... تشــكيل می شــود 
مــوارد مربــوط بــه مــردم آن بایــد مــورد بحــث و 
ــاز، عملكردهــای تــك  گفتگــو و در صــورت ني
ــرار  ــورد نقــد و بررســی ق ــن م ــراد كومي تــك اف
ــات  ــردن احتياج ــا برطرف ك ــه ب ــرد. در رابط گي
و  روســتا  اهــل  معنــوی  و  مــادی  نيازهــای  و 
یــا شــهر تصميم هایــی اتخــاذ گشــته و جهــت 
ــا  ــن اعض ــن در بي ــز كومي ــودن آن ني ــی نم عمل
ــه  ــده ك ــن را برگزی ــن ت ــات چندی ــط انتخاب توس
ایــن اشــخاص برگزیــده به ماننــد كوردیناتــور 
نقــش  نيــز  آنهــا  كــه  كــرد  خواهنــد  عمــل 

یــا  و  روســتا  تصميم گيــری  ارگان  باالتریــن 
ــن  ــارز ای ــه ی ب ــد. نمون ــا می كنن ــهر و... را ایف ش
ــور  ــون در روژآوا و  باك ــا هم اكن ــدل كومين ه م
كوردســتان و همچنيــن در كامــپ مخمــور در 
باشــور كوردســتان نهادینــه  شــده اســت. به  عنــوان 
مثــال مــردم مخمــور در همــه  امــور شــركت 
كــرده و خودشــان جهــت رفــع نيازهــای  امنيتــی، 
اقــدام  خــود  كمــپ  و...  رفاهــی  آسایشــی، 
می كننــد. در بيشــتر شــهرها و روســتاهای باكــور 
ــتند.  ــال هس ــا فع ــن كومين ه ــز ای ــتان ني كوردس
زنــان و جوانــان از ایــن لحــاظ دارای نقشــی 
پيشــاهنگ هســتند. یعنــی هــر دو دیناميــك و 
موتــور اصلــی چرخانــدن چرخ هــای دموكراســی 

می گردنــد.  محســوب 
ــران  ــوراها در ای ــام ش ــه نظ ــر ب ــب دیگ از جان
كبيــر  انقــاب  وقــوع  از  »بعــد  برمی خوریــم. 
و  مجلس هــا  نظــام   1789 ســال  در  فرانســه 
نماینــدگان و شــوراها چــه بــه صــورت نظــام 
بــه صــورت شــورای شــهر  پارلمانــی و چــه 
گســترش و رواج زیــادی در كشــورهای مختلــف 
جهــان پيــدا كــرد و امــروزه تقریبــاً اصــل شــورای 
ــه شــده اســت و  ــر كشــورها پذیرفت شــهر در اكث

و  حادتریــن  از  یكــی  رده ی   در  ایــران  در 
دغدغه آورتریــن و حتــی در صــدر مســائل بــوده  

ــت.  اس
هرچنــد انقــاب مشــروطه موجــب تبدیــل 
بــه حكومــت مشــروطه  حكومــت اســتبدادی 
ــه تشــكيل مجلــس شــورای ملــی  شــد و منجــر ب
ــت  ــران گش ــی ای ــون اساس ــن قان ــب اولي و تصوی
ــه  ــتقيم را نهادین ــی مس ــد دموكراس ــادر نش ــا ق ام
برقــراری  از  نمی تــوان  ایــن حيــث  از  نمایــد. 
در  مشــروطه  حكومــت  توســط  دموكراســی 
ایــران بحثــی بــه ميــان آورد. زیــرا علی رغــم 
اینكــه زنــان در بــه پيــروزی رســاندن جنبــش 
ــم  ــم گيری ه ــاهنگ و چش ــش پيش ــروطه نق مش
ایفــا كردنــد امــا در قانــون اساســی مشــروطه 
ــه  ــان نادیــده گرفت )1285( بســياری از حقــوق زن
شــد و زنــان دركنــار مهجــوران و مجرمــان از 
ــد.  حــق رأی دادن و انتخاب شــدن محــروم ماندن
ــخ  ــی در تاری ــد نقــش مجلــس شــورای مل هرچن
ــده  ــران گامــی مهــم و ارزن حاكميــت سياســی ای
ــك  ــر دموكراتي ــا از نظ ــود ام ــوب ش ــم محس ه
ــد بســيار عظيمــی  ــودن آن جــای شــك و تردی ب
یــك  حتــی  مجلــس  در  زیــرا  دارد.  وجــود 
ــی  ــش از نيم ــی بي ــود. یعن ــم نب ــده ی زن ه نماین
از جامعــه از حــق تعييــن سرنوشــت و یــا شــركت 
در امــور سياســی، اجتماعــی، اقتصــادی در ميهن، 
البتــه كًا  بودنــد.  محــروم  و...  شــهر، روســتا 
ــر  ــار دیگ ــایر اقش ــه س ــرد ك ــا ك ــوان ادع نمی ت
در جامعــه كــه از حــق رأی  برخــوردار بودنــد بــه 
صورتــی برابــر حقوق شــان رعایــت شــده و نظــام 
ــت و  ــته اس ــتمی روا نداش ــچ س ــان هي در موردش
ــاركت در  ــه مش ــادر ب ــك رأی ق ــا ی ــا ب ــا صرف ی
همــه ی امــور جامعــه  گشــته و دارای حــق تعييــن 
سرنوشــت خویــش بوده انــد. واقعيــت ایــن اســت 
ــس از همــان اول تأســيس آن  ــای مجل كــه زیربن
اشــتباه و نادموكراتيــك گذاشــته شــد. اگــر كــه 
در هــر نهــاد، حــوزه، ســازمان، جنبــش، جامعــه، 

دولــت و كشــوری حقــوق زنــان رعایــت نشــود و 
از آنــان ســلب آزادی گــردد معقــول نيســت كــه 
آنهــا را دموكراتيــك بخوانيــم. رواج ایــن بينــش 
ــی و  ــودن دموكراس ــال  نم ــای پایم ــه  معن ــود ب خ
ــی  ــوای واقع ــر و محت ــان دادن جوه ــون  نش باژگ
آن اســت. امــری كــه ســاليان اســت توســط 
ــرد.  ــورت می گي ــان ص ــان و جاه طلب قدرت گرای
ــراد و  ــای اف ــاً ج ــس صرف ــن، مجل ــته از ای گذش
یــا اشــخاصی برگزیــده نيســت. بلكــه مــكان 
زن،  از  اعــم  مــردم  همــه ی  كــه  اساسی ســت 
ــكات و  ــد در آن مش ــوان بتوانن ــر و ج ــرد، پي م
ــث و  ــه بح ــرده، ب ــرح ك ــش را مط ــائل خوی مس
گفتگــو گذاشــته، نقــد و بررســی نمــوده و بــرای 
آنهــا راه حلــی بيابنــد. یعنــی مكانی ســت كــه 

دموكراســی مســتقيم در آن تجلــی می یابــد.
 در واقــع »كوميــن« واحــد اجــرای دموكراســی 
مســتقيم اســت بــه طوریكــه برقــراری دموكراســی 
ــه  ــردد. ب ــن می گ ــن ممك ــط كومي ــتقيم توس مس
ــه  ــن گفت ــتاها كومي ــه و روس ــای كوچ مجلس ه
می شــود. در نظــام كنفدراليســم دموكراتيــك 
ــد  ــن خواه ــك كومي ــو ی ــل عض ــرد حداق ــر ف ه
بــود. یعنــی هيــچ كــس خــارج از چارچــوب 
ــد. همچنيــن، یــك  ایــن نظــام باقــی نخواهــد مان
فــرد می توانــد عضــو بيــش از یــك كوميــن 
ــش،  ــتان، بخ ــر ده، دهس ــردم در ه ــد. م ــز باش ني
ناحيــه، شهرســتان، شــهر، كشــور و... بایســتی 
كوميــن و مجالــس خــود را تأســيس كننــد. بــدون 
ــن كــودكان،  ــوان از تأســيس كومي ــد نمی ت تردی
نوجوانــان، جوانــان، ميان ســاالن، كهن ســاالن، 
زنــان و... صرف نظــر كــرده و یــا بــه زمانــی 
ــردی  ــر ف ــه ی ه ــرد. وظيف ــول ك ــخص موك نامش
اســت كــه بــرای نهادینــه  نمــودن نظــام كومينــال 
تــاش كــرده و ملزومــات آن را بجــا آورد. البتــه 
كوميــن صرفــا به معنــای مجلــس هــم نيســت 
ــع  ــراد و جوام ــی اف ــه ی زندگ ــرز و روی ــه ط بلك
ــه در  ــت ك ــت. الزامی س ــن اس ــای كومي ــه معن ب
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ــده،  ــا گردی ــی آنه ــون اساس ــی از قان ــزء اصول ج
ــا هــم  هرچنــد از لحــاظ كّميــت و كيفيــت كار ب
ــه  ــت ك ــن اس ــت ای ــد.« واقعي ــی دارن تفاوت های
شــوراها در نظــام مركزگــرای جمهــوری اســامی 
ایــران فاقــد كاركــرد می ماننــد. بدیهی ســت كــه 
ــد.  ــریفاتی آن بيشــتر ســنگينی می كن ــه ی تش جنب
چــه  شــخص  به عنــوان  چــه  شــورا  همچنيــن 
به عنــوان نهــاد از ابتكارعمــل آنچنانــی برخــوردار 
و  شــهر  شــوراي  مثــال  »به عنــوان  نمی باشــد. 
ــاري و  ــن دهي ــود، همچني ــكيل مي ش ــتا تش روس
شــهرداري وجــود دارد امــا بــه دليــل اینكــه ایــن 
ــي  ــاي دولت ــدید نهاده ــارت ش ــت نظ ــا تح نهاده
هســتند و اعضــاي آن هــا از طریــق دموكراتيــك 
انتخــاب نمي شــوند و مــاك انتخــاب اعضــا 
ــه  ــدي ب ــه حكومــت و پایبن ــزان وابســتگي ب را مي
قانــون اساســي اي غيردموكراتيــك قــرار داده انــد، 
مدنــي  جامعــه ي  واقعــي  مشــاركت  موجــب 
اشــخاصی  نمي شــود«.  شــهروندان  عمــوم  و 
برگزیــده  هــم  شــورا  اعضــای  به عنــوان  كــه 
می شــوند صرفــاً واســطه هســتند. خواســته های 
ــز ارجــاع  ــاال ني ــه مراجــع ب مــردم را حتــی اگــر ب
باالتــر  دســتگاه های  كــه  هنگامــی  تــا  دهنــد 
مناســب نبيننــد بــه موضــوع رســيدگی نمی كننــد 
ــاری  ــق اختي ــز از ح ــورا ني ــت ش ــا و ریاس و اعض
ــون  ــائلی چ ــل مس ــاید ح ــت. ش ــوردار نيس برخ
ــتی  ــی، بهداش ــی، آموزش ــتی، رفاه ــائل معيش مس
شــود.  موكــول  هــم  دور  زمان هــای  بــه  و... 
زیــرا دغدغــه ی اصلــی نهادهــای فــوق حــل 
مســائل نيســت، بلكــه محكم نمــودن پایه هــای 
ــش  ــر از خوی ــان  باالت ــش و حاكم ــدرت خوی ق
ایــن دســتگاه های دولتــی در  اســت. معمــوالً 
قبــال مشــكات و مســائل مــردم خــود را مســئول 
واســطه ای  به مثابــه ی  نيــز  شــورا  و  نمی بيننــد 
ــه  ــت را ب ــرخرمن دول ــای س ــه وعده ه ــت ك اس
گــوش مــردم می رســاند. بــرای همين»شــوراهاي 
ــا  ــه اي كام ــا جنب ــران فع ــتا در ای ــهر و روس ش

ــره ي  ــه مه ــا ب ــاي آن ی ــد و اعض ــریفاتي دارن تش
بــه  یــا  مي شــوند  مبــدل  حكومتــي  مســئولين 
دليــل عــدم وجــود مكانيســم نظــارت مردمــي بــر 
عملكردهــاي آن هــا، بــه ســمت رانت خــواري 
و زدوبندهــاي انحصــاري و مالــي ســوق پيــدا 
مي كننــد. شــوراها و مجالســي كــه از طــرف 
و  دولــت  نه تنهــا  مي شــوند  تشــكيل  دولــت 
مســئولين را در برابــر جامعــه بــه پاســخگو بــودن 
ــي بومــي هســتند كــه  ــد بلكــه نهادهای وانمي دارن
ــت را در همــه جــا  در تاشــند سياســت هاي دول
ســرایت بخشــند بــه طوریكــه بــه یــك ابــزار 
نظارتــي دولــت بــر جامعــه مبــدل گشــته اند. 
چــون فــرم ایــن نهادهــا غيردموكراتيــك اســت، 
بــا مداخلــه ي مســتقيم دولــت بــر جامعــه تحميــل 
آن هــا  ایجــاد  در  جامعــه  خــود  و  مي شــوند 
نيــز  آن هــا  محتــواي  بنابرایــن  نــدارد  نقشــي 
ــي  ــب تمركززدای ــوده و موج ــك ب غيردموكراتي
و حــل مســائل جامعــه نمي گردنــد. شــوراهاي 
وقتــي  محلــي  نهادهــاي  و  روســتا  و  شــهر 
ــوند  ــمرده ش ــززدا ش ــك گام تمرك ــد ی مي توانن
قــّوه ي تصميم گيــري و اختيــار عمــل  از  كــه 
واقعــي برخــوردار باشــند و جامعــه بتوانــد بــر 
عملكــرد آن هــا نظــارت كــرده، از مســئولين 
حســاب خواهي نمــوده و مدیــران نامناســب را 

ــازد.« ــار س بركن
ــن ســاختار ضــدزن وغيردموكراتيكــی  در چني
ــا  ــارزه ت ــل مب ــه اص ــدن ب ــك متوسل ش ــدون ش ب
برقــراری دموكراســی و احقــاق حقــوق، مســئله ی 
مهــم واساســی محســوب می شــود. چنانكــه از 
ــان  ــا زم ــی ت ــورای مل ــس ش ــن دوره ی مجل اولي
موفقيــت زنــان در كســب حــق رأی، تقریبــا 
نيــم قــرن گذشــت. آن زمــان كــه بــرای بــار 
ــر  ــكل مدرن ت ــه ش ــس ب ــای مجل ــت پایه ه نخس
ــع  ــزی شــد در راســتای رف ــران طرح ری آن، در ای
تبعيــض بيــن ملت هــا، جنس هــا و... ســخنانی نيــز 
ــی برخــی از  ــان و حت ــه گــوش می رســيدند. زن ب

ــوده و  ــان ب ــد كــه مدعــی حقــوق زن مــردان بودن
حــق كســب رأی را از جملــه طبيعی تریــن حقــوق 
ــان  انســانی به شــمار می آوردنــد. در ایــن بــاب زن
می  دانيــم  دادنــد.  انجــام  بســياری  تاش هــای 
كــه انــكار مشــاركت و تــاش بی نظيــر زنــان در 
ــال  ــری مح ــروطه ام ــاب مش ــيدن انق ــه ثمررس ب
اســت امــا، قابــل توجــه اســت كــه در همــان 
ــب  ــان را از كس ــز زن ــروطه ني ــاب مش ــدا انق ابت
گذاشــت.  محــروم  حقوق شــان  طبيعی تریــن 
ســخنان مــدرس در جــواب بــه وكيــل الرعایــا كه 
ــه حقــوق  در یكــی از جلســات دور دوم راجــع ب
ــده  ــرح ش ــا مط ــه آنه ــق رأی ب ــان و دادن ح زن
بــود، چنيــن بــود: »برهــان ایــن اســت كــه امــروز 
ــد  ــم خداون ــم می بيني ــل می كني ــه تأم ــر چ ــا ه م
ــت  ــه لياق ــت ك ــداده اس ــرار ن ــا ق ــت در اینه قابلي
حــق انتخــاب را داشــته باشــند. مســتضعفين و 
ــول  ــد كــه عق ــا از آن نمره ان مســتضعفات و آن ه
ــدارد و گذشــته از ایــن كــه در  آن هــا اســتعداد ن
ــال  ــا الرج ــام م ــب اس ــوان در مذه ــت نس حقيق
ــت رجــال  ــی النســاء در تحــت قيومي ــون عل قوام
هســتند و مذهــب رســمی مــا اســام اســت آن هــا 
ــداً حــق انتخــاب نخواهنــد  ــد. اب در تحــت قيومتن
ــا را  ــوق زن ه ــظ حق ــد حف ــران بای ــت. دیگ داش
ــد  ــرآن می فرمای ــم در ق ــد ه ــه خداون ــد ك بكنن
ــد  ــاب نخواهن ــق انتخ ــد و ح ــت قيوميت ان در تح

داشــت، هــم دینــی هــم دنيــوی.« ایــن مســئله ای 
بــود كــه اجمــاالً عــرض شــد. طــرح قانونــی 
ــر  ــت وزی ــوی نخس ــه از س ــات ك ــه انتخاب الیح
ــان  ــه زن ــا حــق رأی ب ــدق در رابطــه ب ــر مص دكت
ــود از هــر ســو صــدای  ــه شــده ب ــه مجلــس ارائ ب
و  نطــق  كــرد.  بلنــد  را  موافقــان  و  مخالفــان 
ــد.  ــن رابطــه انتشــار یافتن ــادی در ای بيانيه هــای زی
ــود.  ــی ب ــز قشــر روحان بيشــترین قشــر مخالــف ني
البتــه اعتــراض و نارضایتی هــای زنــان نيــز نســبت 
ــرات  ــود. تظاه ــه ب ــود اوج گرفت ــع موج ــه وض ب
و تحصن هــای بســياری در خــال ایــن ســالها 
پــی  در  ایــران  ســازماندهی شــدند. جامعــه ی 
ــت  ــل ذهني ــاب و تحم ــود. ت ــن ب ــری بنيادی تغيي
حضــور  می نمــود.  ناممكــن  دیگــر  موجــود، 
ــواری های  ــی دش ــوزه ی اجتماع ــر ح ــان در ه زن
خــاص خــود را بهمــراه داشــت. بــدون تردیــد از 
ــه درازای  ــردن و ریشــه كنی ذهنيتــی كــه ب بيــن ب
ــر  ــان ام ــذرد چن ــر آن می گ ــال از عم ــزاران س ه
آســانی هــم نيســت. شــماری از پيشــه وران و 
ــان تهــران نيــز در طــی بيانيــه ای  اتحادیــه بازرگان
ــا ایــن طــرح اعــام كــرده و  مخالفــت خــود را ب
مدعــی بودنــد: » حاضرنــد ثابــت كننــد كــه عــدم 
دخالــت نســوان در انتخابــات بــه نفــع كشــور 

ــت«. اس
ــی  ــر جال ــيد باق ــام س ــه ن ــان ب ــی از مخالف یك
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موســوی در ســال 1331 در رابطــه بــا ایــن مســئله 
چنيــن اظهاراتــی را منتشــر می كنــد:» ورود زن 
در انتخابــات، نــه تنهــا بــاری از دوش جامعــه مــا 
ــا مخالفتــی  ــر مشــكات مــا ب برنمــی دارد بلكــه ب
ــا آن  ــران ب ــت ای ــاق مل ــب باتف ــت قری كــه اكثری
دارنــد، خواهــد افــزود. بنــده در عيــن حالــی 
ــای آن  ــت اســام كــه مبن ــروی از دیان ــه پي كــه ب
برفطــرت بشــری قــراردارد، كمــال احتــرام را 
ــی  ــن حال ــادری دارم و درعي ــزرگ م ــام ب ــه مق ب
كــه زنــان را مربــی ومعلــم اخــاق فرزنــدان 
ــران  ــی دخت ــد و زندگ ــه رش ــل اولي ــی مراح یعن
ــّزت و  ــه ع ــی ك ــن حال ــم، در عي ــران می دان وپس
شــوكت جامعــه اســام را در گــرو آســایش زنــان 
ــن  ــن اســام ضام ــم كــه دی ــد بگوی ــم، بای می دان
وحافــظ حقــوق بانــوان بــه بهتریــن صــورت 
ــن حــال طــرح مســأله  ــا ای ممكــن مــی باشــد و ب
شــركت بانــوان را در انتخابــات عامــل تشــنّج 
بــه حــال  را مضــّر  وآشــوب می شناســم وآن 
ــروزی  ــه پي ــل ب ــه مخ ــه و بالنتيج ــدت جامع وح
می دانــم...« ایــن ســخنان زایيــده ی ذهنيــت و 
ــط  ــان خ ــرای زن ــاليان ب ــه س ــه ب ــت ك عقليتی س
كرده انــد،  تعييــن  نقــش  كشــيده اند،  نشــان  و 
را  نتيجــه آن  در  و  بخشــيده اند  فــرم  و  شــكل 
بــه كار گرفته انــد. ایــن نگــرش اكثــر مــردان 
ایرانــی  اســت كــه هنــوز هــم علی رغــم تغييــرات 
ــه  ــع صــورت گرفت ــكار جوام بســياری كــه در اف
غالبيــت خــود را حفــظ می كنــد. هنــوز هــم بــرای 
ــد  ــن باورن ــر ای ــد و ب ــف می كنن ــن تكلي زن تعيي
كــه زن تنهــا مــادر اســت و بــرای زایيدن شــيرهای 
نــر خلــق شــده اســت و بــس. چــرا جایــگاه مــادر، 
ــه  ــرا این گون ــه. چ ــال زن ن ــا م ــت ام ــدس اس مق
چــرا  اســت.  شــده  طبقه بنــدی  و  قالب بنــدی 
ــد و  ــه ازدواج نمی ده ــن ب ــری ت ــه دخت ــی ك وقت
ــه  ــد ب ــرد بمان ــر مج ــام عم ــد تم ــح می كن ترجي
چشــمی خــوار و ناچيــز بــه او می نگرنــد؟ چونكــه 
بــر ایــن باورنــد زن بــه تنهایــی قــادر نيســت 

ــق باشــد و مطــرح  ــد موف ــد. نمی توان زندگــی كن
ــار  ــر در كن ــه اگ ــت ك ــن در حالی س ــردد. ای گ
مــردی هــم باشــد چنيــن اتفاقــی رخ نخواهــد داد. 
ــا هميشــه پشــت ســر  ــول ایرانی ه ــه ق چــرا كــه ب
ــن  ــرای همي ــرد ب ــرار می گي ــق ق ــرد موف ــك م ی
ــا  ــود. ب ــده نش ــز دی ــه هرگ ــت ك ــن اس ــم ممك ه
ــه همــان  ــران )البت ایــن حــال اگــر در فرهنــگ ای
فرهنــگ بــه اقتــدار آغشــته شــده( ایــن همــه مــادر 
ــدن  ــت زایي ــر قابلي ــاً به خاط ــد صرف ــادر می كنن م
ــه ی  ــم، زن تنهــا كارخان او می باشــد. از نظــر رژی
ــدارم كــه اگــر نظــام  ــد ن ــد اســت. تردی زاد و ول
ــرد  ــه م ــه و ب ــت را از زن گرفت ــن قابلي ــد ای بتوان

ــد. ــگ نمای ــد درن ــا كن اعط
ــه  ــی ك ــح و مصوبه های ــم لوای ــروزه ه ــا ام آی
ــوند  ــب می ش ــس تصوی ــان در مجل ــه زن ــر علي ب
تــا چــه انــدازه ای اراده و نظــر زنــان را مبنــا قــرار 
ــه  ــم ك ــت بگویي ــه صراح ــم ب ــد. می تواني می دهن
»هيــچ«. زیــرا شــمار زنانــی كــه بــه نمایندگــی از 
كل زنــان كشــور بــه مجلــس رفته انــد آنقــدر 
ــا اصــاح  ــر و ی ــه تغيي ــوان ب ــد كــه نمی ت اندك ان
قوانيــن بــا ایــن تعــداد كــم، در هنــگام رای دادن 
ــه ای در  ــا مصوب ــه ی ــه الیح ــدم رای دادن ب ــا ع ی

ــن  ــا ای ــد. آی ــرم ش ــان دلگ ــع زن ــه نف ــس ب مجل
و  هســتند  زنــان  نماینــدگان  نماینــده،  زنــان 
قادرنــد كــه بــه عنــوان تمثيلــی از اراده ی همــه ی 
ــه  ــور یافت ــس حض ــن مجل ــی در صح ــان ایران زن
ــا  ــاً از نيازه ــه واقع ــا اینك ــد ی ــا نماین ــش ایف و نق
شــك  بــدون  آگاه انــد.  آنهــا  خواســته های  و 
ــن  ــی كــه ای ــا تمــام طرح های ــچ. آی ــا هي كــم و ی
ــدند  ــب ش ــان تصوی ــه زن ــس علي ــر در مجل اواخ
ــر  ــد. اگ ــام گرفتن ــان انج ــه ی زن ــت هم ــا رضای ب
ــن  ــه ای ــد ب ــان حاضــر در مجلــس هــم بخواهن زن
طرح هــا و مصوبه هــا اعتــراض كننــد بــاز بــه 
ــی  ــتند ممانعت ــادر نيس ــان ق ــمار اندك ش ــت ش عل
ایجــاد كننــد. ایــن اعتراضــات یــا وجــود ندارنــد 
و یــا اگــر وجــود داشــته باشــند در حــدی هســتند 
كــه ســرانجام رأی شــان نادیــده گرفتــه می شــود. 
ــای جلــب رأی اعتمــاد  ــر مبن ــرا دموكراســی ب زی
اكثریــت انجــام می پذیــرد و زنــان حاضــر در 
ــام  ــتند. تم ــت هس ــروه اقلي ــزو گ ــم ج ــس ه مجل
مجلــس تصویــب شــدند  در  طرح هایــی كــه 
ــه  ــر و ن ــه نظ ــورد ن ــن م ــد و در ای ــدزن بودن ض
ــال  ــت. ح ــرار نگرف ــر ق ــان مدنظ ــته ی زن خواس
ــی  ــردان ایران ــه دولت م ــت ك ــا اینجاس ــوأل م س
از كــدام دموكراســی و رعایــت حقــوق زنــان 

می گوینــد؟ ســخن 
قــدرت  بــه  عمــر  از  ســال   33 از  بيــش 
رســيدن جمهــوری اســامی ایــران می گــذرد. 
ایــن درحالی ســت كــه تاكنــون 9 بــار شــاهد 
امــا،  بوده ایــم  پارلمــان  انتخابــات  برگــزاری 
ــادر  ــه ق ــی ك ــمار زنان ــال ش ــه  س ــن هم ــی ای ط
شــدند بــه خانــه ی ملــت  ـ بــه قــول خودشــان ـ  راه 
ــن  ــال چني ــت. ح ــر نگذش ــداد 14 نف ــد از تع یابن
ســوألی پيــش می آیــد كــه آیــا ایــن مــورد بيشــتر 
ــا  ــا مثبــت؟ آی از جنبــه منفــی برخــوردار اســت ی
در اعتمــاد مــردم بــه زنــان مشــكلی وجــود دارد؛ 
ــای  ــات توانایی ه ــه اثب ــادر ب ــان ق ــود زن ــا خ و ی
ــه  ــتری ك ــون آن بس ــا تاكن ــده اند؟ آی ــود نش خ

ــم گيرتر در  ــوری چش ــد در  آن حض ــان بتوانن زن
ــتعدادهای  ــته و اس ــی داش ــور اجتماع ــه ی ام هم
ــی  ــه ميزان ــا چ ــد، ت ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب خ
ــاالر  ــت مرد س ــا ذهني ــت؟ طبيعت ــوده اس ــم ب فراه
ــرای حضــور  ــه را ب ــر زمين ــران كمت ــر ای حاكــم ب
زنــان در عرصه هــای اجتماعــی و سياســی فراهــم 
كــرده اســت و البتــه تــا ایــن ذهينــت هــم تغييــری 
ــن  ــق چني ــار تحق ــد انتظ ــر نگذران ــن از س بنيادی
امــری هــم عبــث خواهــد بــود. زیــرا تــار و پــود 
ــكار، ســركوب،  ــای ان ــر مبن ذهنيــت مردســاالر ب
طــرد، نفــی و نابــودی زنــان گذاشــته شــده اســت. 
ــه اصالــت خویــش  ــرای بازگشــت ب بنابرایــن ب
مســاوات طلب  و  دموكراتيــك  جامعــه ای  و 
گــذار  موجــود  ذهنيــت  از  كــه  الزامی ســت 
صــورت گيــرد و هرچــه زودتــر نظامــی  بــر پایه  ی 
عدالــت و دموكراســی نهادینــه گــردد. در وهله ی 
اول بایــد در ذهنيــت و نــوع نــگاه مــا بــه زندگــی 
و جهــان و رویدادهــا تغييــرات بنيادینــی صــورت 
پذیرنــد وگرنــه اگــر ســاختاری هــم شــكل گيــرد 
ــاً  ــز صرف ــود و ســخنان مان ني ــد ب ــوا خواه بی محت
از چند شــعار خشــك و خالــی آن ســوتر نخواهند 
ــا ایــن وجــود و در چنيــن شــرایطی كــه  رفــت. ب
تحميلــی  جنگ هــای  آتــش  در  خاورميانــه 
ــن  ــود. مبره ــل ب ــر راه ح ــه فك ــد ب ــوزد بای می س
نمی توانــد  دولت ـ ملت گــرا  نظــام   كــه  اســت 
پاســخگو باشــد. همچنيــن قــادر نيســت تغييراتــی 
هــم ایجــاد نمایــد. خلق هــای منطقــه از ایــن 
ــرگ،  ــا م ــر روز ب ــاً ه ــد. تقریب ــا ناراضی ان نظام ه
ــام  ــر قتل ع ــا خط ــد. ب ــرم می كنن ــه ن ــته و پنج دس
مواجه انــد. روزی نيســت كــه خــون و خون ریــزی 
ــود.  ــه نش ــان گرفت ــا انس ــان صده ــد و ج راه نيفت
شــرافت مندانه  زندگــی  ضمانــت  تنهــا  نــه 
ــت  ــن شــرایط و موقعي ــدارد بلكــه در ای وجــود ن
ــاده  ــا افت ــادی و پيش پ ــك زندگــی ع ــت ی ضمان
نيــز امكان پذیــر نيســت. مــردم بــرای تهيــه ی 
ــه  ــد. ن ــدا می كنن ــان را ف ــان جان ش ــه ن ــك لقم ی

ــه روزی  ــه ک خاورمیان

ــودن  ــگ و اجتامعی ب ــدن و فرهن ــد مت مه

بــود امــروزه بــه حــال و روزی افتــاده اســت کــه هــر 

کــس از آن گریــزان اســت زیــرا ضامنــت حیــات وجــود 

نــدارد. امنیتــی در بیــن نیســت. حــال ایــن نیروهــای 

ناجــی  بــا  غربــی  آزادی خــواه  و  دموکــرات  به ظاهــر 

ــق ســتم دیده ی  ــه فکــر خل ــی ب قلمدادمنــودن خــود، گوی

مــا هســتند بــا بالگردهــای خــود بــه یــاری مــردم محصــور 

مانــده در دســت عوامــل خودشــان می شــتابند. وجهــه ی 

غم انگیــز ایــن مســئله  هــم در ســاده لوحی برخی هــا 

ــه اســت.  نهفت
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ــی  ــت جان ــه از امني ــت و ن ــری از آزادی هس خب
و اجتماعــی. نيروهــای امپریاليســت، خاورميانــه را 
بــه ميــدان تاخــت و تــاز و تــاراج مبدل كرده انــد. 
ــا  ــه جنــگ ب ــام و مارك هــای بســياری ب تحــت ن
ســعی  می دهنــد.  ادامــه  خاورميانــه  جامعــه ی 
بــه  را  خــود  برنامه هــای  گام بــه گام  می كننــد 
پيــش ببرنــد و عملــی ســازند. گاهــی تحــت نــام 
ــز  ــی چــون صــدام و...، گاهــی ني دولت ـ ملت  های
بــا ســاختن نيروهــای افراطــی  و خون خــواری 
چــون طالبــان، القاعــده، النصــرا، داعــش، ســلفی 
و... زندگــی را بــه كام ایــن خلــق زهــر می كننــد. 
ــه كــه روزی مهــد تمــدن و فرهنــگ و  خاورميان
ــال و روزی  ــه ح ــروزه ب ــود ام ــودن ب اجتماعی ب
افتــاده اســت كــه هــر كــس از آن گریــزان اســت 
زیــرا ضمانــت حيــات وجــود نــدارد. امنيتــی 
در بيــن نيســت. حــال ایــن نيروهــای به ظاهــر 
ناجــی  بــا  غربــی  آزادی خــواه  و  دموكــرات 
بــه فكــر خلــق  قلمدادنمــودن خــود، گویــی 
ــه  ــا بالگردهــای خــود ب ســتم دیده ی مــا هســتند ب
ــل  ــت عوام ــده در دس ــور مان ــردم محص ــاری م ی
خودشــان می شــتابند. وجهــه ی غم انگيــز ایــن 
نهفتــه  برخی هــا  ســاده لوحی  در  هــم  مســئله  

اســت. 
ــام  ــل نظ ــود را در مقاب ــدای خ ــا ص ــه ت خاص
نكنيــم  بلنــد  خاورميانــه  بــر  حاكــم  مــدل  و 
خواهــد  پيــدا  ادامــه  منــوال  بدیــن  وضعيــت 
ســر  بــه  وعــده اش  دولت ـ ملــت  نظــام  كــرد. 
آمــده اســت. هرگــز قــادر نبــوده بــه خلــق، 
ــر  ــت. اگ ــادر نيس ــم ق ــروزه ه ــد. ام آزادی ببخش
هــم  جمهــور  رئيــس  و  نخســت وزیر  هــزار 
ــری  ــود تغيي ــت موج ــاز در وضعي ــد ب ــر كنن تغيي
همــان  ذهنيــت  زیــرا  شــد.  نخواهــد  حاصــل 
اســت. نمی توانــد بــه برقــراری دموكراســی و 
ــدرت  ــال ق ــت و اعم ــر از دول ــی فرات ــی مدل حت
زور  اعمــال  بــا  كــه  یادگرفته انــد  بيندیشــد. 
و  نژادپرســتی  كننــد.  حكم رانــی  قــدرت  و 

مليت گرایــی و فرقه گرایــی را دامــن می زننــد. 
ــد  ــه مه ــه ای ك ــه در خاورميان ــت ك ــكار اس آش
فرهنــگ  و هویت هــای متفــاوت اســت چنيــن 
ــا در نتيجــه ی  ــود. آی ذهنيتــی بحــران زا خواهــد ب
ــس  ــا برعك ــيعه گرایی و ی ــه ش ــه ب ــی ك كار نظام
دامــن زنــد و ســنی، ایــزدی، كلدانــی، یارســانی، 
یهــودی، مســيحی، زرتشــتی، كــورد، عــرب، 
بلــوچ و... را نادیــده بگيــرد چــه چيــزی حاصــل 
بــار  بــه  نتيجــه ای  همــان  مطمئنــاً  می شــود؟ 
می آیــد كــه امــروزه شــاهد آنيــم. شوونيســم 
ــده  ــی ســربرآورده و برخــی از اشــخاص  بری عرب
از جامعــه نيــز بــه آلــت دســت آنهــا مبــدل 
ــه  ــق یافت گشــته اند. نژادپرســتی شــيعه ـ فارس تعمي
و حاكمــان ایــران نيــز بــا آن دامــن می زننــد. 
افزایــش  تــرك  نژادپرســتی  و  پان تركيســم 
ــال وی  ــان و امث ــون اردوغ ــی چ ــه و حاكمان یافت
ــك  ــر ی ــه خاط ــد. ب ــتایش از آن برمی خيزن ــه س ب
پرچــم حاضرنــد یــك شــهر را بــه آتــش بكشــند. 
چــرا؟ چونكــه تك گرایــی و تمركزگرایــی ژرفــا 
یافتــه اســت. چونكــه تحمــل دیــدن رنگــی دیگــر 
و شــنيدن صدایــی متفاوت تــر از صــدای خــود را 
ــا اعمــاق وجودشــان نارسيســم و  ــرا ت ــد. زی ندارن

ــت.  ــرده اس ــود ك ــم نف نهيليس
حــال بــا وجــود چنيــن تابلــوی ملمــوس و 
ــع  ــر توق ــوان از یكدیگ ــه می ت ــی، چگون تراژیك
مســالمت آميز  و  هــم  كنــار  در  كــه  داشــت 
امــا  ســخت،  شــك  بــدون  كــرد.  زندگــی 
تمــام  باشــيم  قــادر  اگــر  زیــرا  شدنی ســت. 
پــان و برنامه هــای حاكمــان و بــه اصطــاح  
را  غربــی  و  خاورميانــه ای  سياســت مداران 
بخوانيــم و درك كنيــم و اگــر بــرای تغييــری 
ــی  ــن و گــذار از نظــام موجــود دارای عزم بنيادی
ایــن  در  باشــيم  قــادر  اگــر  و  باشــيم،  راســخ 
برداریــم،  گام  متداوم تــر  و  مصمم تــر  مســير 
آینده ســازان  و  كــودكان  می خواهيــم  اگــر 
ــته  ــا نداش ــات م ــابه حي ــی مش ــرزمين مان حيات س

ببيننــد،  را  آزادی  و  آرامــش  رنــگ  و  باشــند 
ــا  ــه كار شــویم. م ــن لحظــه دســت ب ــد از همي بای
ــرای گــذار از همــه ی مســائل  ــاور داریــم كــه ب ب
ــد  ــاره ش ــا اش ــوق بدان ه ــه در ف ــكاتی ك و مش
ــه راه در  ــب آزادی، یگان ــرای كس ــن ب و همچني
برقــراری نظــام كنفدراليســم دموكراتيــك اســت 
ــن نظــام  كــه همــان نظــام كمون هــا اســت. در ای
كســی كــس دیگــری را نــه انــكار می كنــد و نــه 
ــد  ــكار نمی كن ــد. ان ــكار كن ــه ان ــازه دارد ك اج
ــر دهــد، اجــازه  ــت خــود را تغيي ــد ذهني ــرا بای زی
نــدارد كــه انــكار كنــد زیــرا اعضــای كمــون بــه 
او ایــن رخصــت را نخواهنــد داد. شــاید اعضــای 
یــك كمــون از یــك بهایــی، یــك كــورد، یــك 
آذری، یــك عــرب، یــك بلــوچ و... تشــكيل 
ــك  ــر ی ــگ ه ــا و فرهن ــاً باوره ــا مطمئن ــود. ام ش
ــت  ــاوت اس ــری متف ــا دیگ ــز ب ــا ني ــن اعض از ای
ــی  ــه یك ــت ك ــازی نيس ــودن امتي ــال متفاوت ب ح
او  از  یــا  و  كنــد  انــكار  را  دیگــری  بخواهــد 
ــان ها  ــه ی انس ــد. هم ــب كن ــر كس ــه ای باالت مرتب
تفاوت مندی هــای  حســب  بــر  امــا  برابرنــد 
خــود. در نظــام كمون هــا برابــری بــه معنــای 
ــودن  ــوژن ب ــا هم ــتی و ی ــی، یك دس ــك رنگ ت
ــی  ــی و هویت ــی، صدای ــی رنگ ــر كس ــت. ه نيس
دارد كــه اعضــای كمــون بــا مدنظــر گرفتــن ایــن 
ــرد و  ــد ك ــار خواهن ــر، رفت ــای یكدیگ ویژگی ه
ــای مخصــوص  ــادات و باوره ــا اعتق ــر كــس ب ه
بنابرایــن  كــرد.  خواهــد  زندگــی  خــود  بــه 
تنهــا نظــام و مدلــی كــه قــادر اســت تابلــوی 
غم انگيــز و ترسيم شــده  توســط اســتعمارگران 
و اقتدارگرایــان و آنچــه كه«تقدیــر« خلق هــای 
خاورميانــه و به ویــژه زنــان ناميــده می شــود را 
ــت.  ــك اس ــم دموكراتي ــد، كنفدراليس ــر ده تغيي
ــاهد  ــر ش ــای اخي ــگ و درگيری ه ــن جن در ای
بودیــم كــه اگــر ذهنيــت مردســاالر فرصتــی 
ــتثمار،  ــه اس ــازد و ب ــان می ت ــر زن ــه ب ــد چگون بياب
ــش از  ــن بي ــد. بنابرای ــن می زن ــاوز دام ــل و تج قت

ــن نظامــی  ــه نهادینه شــدن چني ــان ب هــر كســی زن
نيــاز دارنــد. تــا متفاوت بودن شــان دليلــی بــر 
ــترنج ،  ــتثمار دس ــن ، اس ــرار گرفت ــاوز ق ــورد تج م
خــوار و ناچيزشمردن شــان نباشــد. زنــان بایــد 
بداننــد متفاوت بــودن یعنــی غنــا، یعنــی زندگــی، 
ــن  ــتایی. ای ــكون و ایس ــدم س ــان و ع ــی جری یعن
نظــام حاكــم اســت كــه از تفاوت مندی هــا و 
ــم  ــام كنفدراليس ــه نظ ــت ن ــان اس ــرات هراس تغيي

دموكراتيــك.

منابع و مواخذ

ــک  ــدن دموکراتی ــه اوجــاالن؛ مانیفســت مت عبدالل

کتــاب ســوم »جامعه شناســی آزادی«؛ مانیفســت 

متــدن دموکراتیــک کتــاب پنجــم »مســئله ی کــورد و 

ــک« ــت دموکراتی ــت مل رهیاف

دموکراتیــک  آبدانان؛«کنفدرالیســم  ریــوار 

پــروژه اي روزآمــد بــراي حــل مســئله ي كــورد و 

ايــران« خلق هــاي  ديگــر 

ــخ  ــاب »تاری ــوف؛ کت ــچ دیاکون ــور میخائیلووی ایگ

مــاد«
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هرگونــه  برانداختــن  به معنــای  كيبوتــص 
حقيقــی  تعــاون  نشــاندن  طبقاتــی،  ســلطه ی 
ــی كــردن  ــد ســرمایه داری، بين الملل به جــای تولي
مالكيــت  و  زميــن  ملــی كــردن  نــه صرفــاً  و 
خصوصــی، ســازماندهی نمــودن زندگــی و كار 
جمعــی كــه در آن افــراد دارایــی خصوصــی 
نداشــته و بــه طــور یكســان از حاصــل كار جمعی 
ــر  ــاركت ه ــن مش ــوند. همچني ــوردار می ش برخ
فــردی بنــا بــر اســتعداد و توانایيهایــش درهمــه ی 
و  بی وقفــه  فعاليــت  روزانــه ی جمعــی،  امــور 
از خــود نشــان دادن قابليــت  كار و تــاش در 

ــی. ــاه اجتماع ــود رف ــتای بهب راس
راز موفقيــت اســرائيلی ها در تأســيس »كمــون « 

كــه آن  را »كيبوتــص« می نامنــد،  نهفتــه اســت.
بــه زبــان عبــری یعنــی تعــاون،  كيبوتــص 
جمــع  یــا  و  كمــون  اشــتراكی،  دهكــده ی 
می باشــد. در واقــع می تــوان كيبوتــص  را كمــون 
نيــز خوانــد. زیــرا هم معنــا و متــرادف یكدیگرنــد. 
هــر چنــد در تاریــخ شــاهد تأســيس كمون هــای 
ــن  ــام كمــون چني ــا تحــت ن ــم و ی ــادی بود ه ای زی
جهــان  جــای  جــای  در  ســازمان دهی  شــكل 
ــی  ــص مدل ــا كيبوت ــب مشــاهد شــده، ام ــه مرات ب
در  هم اكنــون  اسرائيلی هاســت.  بــه  مختــص 
كشــور اســرائيل در حــدود 25۰ كيبوتــص و 
بيــش از 452 موشــاو وجــود دارد. موشــاو بــه 
ــری نوعــی »مزرعــه اشــتراكی كشــاورزی در  عب
ــواده  كشــور اســرائيل اســت كــه در آن هــر خان
مزرعــه و خانــه خویــش را در تملــك دارد، 
ولــی برخــی از وســایل توليــدی روســتا بــه طــور 

اشــتراكی در اختيــار همــه ســاكنين موشــاو قــرار 
دارد. در هــر یــك از ایــن موشــاو ها نزدیــك بــه 
۶۰ خانــوار یــا بيشــتر زندگــی می كننــد. ســاكنين 
موشــاوها حــدود 3٫3 درصــد جمعيــت اســرائيل 
ــی واحدهــای  ــه طــور كل ــد. ب را تشــكيل می دهن
ــاو و  ــد موش ــتراكی مانن ــت اش ــاورزی مالكي كش
كيبوتــص، بخــش بزرگــی از مجموعــه توليــدات 
ــد.  ــم می آورن ــرائيل را فراه ــور اس ــی كش زراع
می تــوان گفــت در واقــع مــدل كيبوتــص از 
فكــر و ایــده ی كســانی چــون: مارتيــن بوبــر، 
پيــر ژوزف پــرودون، ســنت ســيمون نشــأت 
ــار در  ــن ب ــرای اولي ــدل ب ــن م ــت. ای ــه اس گرفت
ــو  ــن نح ــت. بدی ــده اس ــيس ش ــال 19۰9 تأس س
ــه  ــس را ك ــهور كارل مارك ــون مش ــان قان یهودی
»هركــس بــه انــدازه ی توانــش كار می كنــد و 
بــه انــدازه ی نيــازش بــر مــی دارد« را در اســرائيل 

ــد. ــی كردن عمل
اســت.  داوطلبانــه  كيبوتص هــا  در  شــركت 
زندگــی  امــور  تمــام  مســئوليت  كيبوتص هــا 
و تاميــن نيازهــای كليــه اعضــای خــود را در 
تمــام طــول زندگــی آنهــا بــه عهــده دارنــد. 
در كيبوتــص، همــه چيــز از زميــن گرفتــه تــا 

ابــزاركار و مســكن، اشــتراكی اســت.
ــيا و  ــی آس ــوب غرب ــوری در جن ــرائيل كش اس
ــام  ــت. ن ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــه خاورميان در منطق
رســمی آن دولــت اســرائيل و پایتخــت آن شــهر 
ــور 22٬145  ــن كش ــاوری ای ــت. پهن ــليم اس اورش
كيلومتــر مربــع اســت. اســرائيل در ســاحل شــرقی 
دریــای مدیترانــه واقــع شــده و در شــمال بــا لبنان، 

ــا اردن  ــرق ب ــوریه، در ش ــا س ــرقی ب ــمال ش در ش
ــی دارد.  ــرز زمين ــا مصــر م ــی ب ــوب غرب و در جن
ــری  ــه باخت ــا كران ــرق ب ــن در ش ــرائيل هم چني اس
رود اردن و در جنــوب غربــی بــا نــوار غــزه 
ــدازه  ــود ان ــا وج ــور ب ــن كش ــاورت دارد. ای مج
ویژگی هــای  دارای  امــا  كوچكــش،  نســبتاً 
ــور  ــا كش ــرائيل تنه ــت. اس ــوع اس ــی متن جغرافيای
عمدتــاً یهــودی در جهــان اســت. بــر پایــه ی 
سرشــماری آمــار مركــزی ایــن كشــور جمعيــت 
اســرائيل بــه بيــش از 7 ميليــون می رســد. بــه 
غيــر از یهودیــان مابقــی ســاختار جمعيتــی از 
ســامریون  و  دروزهــا  مســيحيان،  مســلمان ها، 
بزرگ تریــن  هم چنيــن  شــده  اســت.  تشــكيل 
شــهروندان  را  قومــی  اقليت هــای  از  بخــش 
ــد. ــكيل می دهن ــرائيلی تش ــرب اس ــه ع ــوم ب موس
در كيبوتــص »مالكيــت خصوصــی« وجــود 

نــدارد و مالكيــت تنهــا »اشــتراكی« اســت.
در كشــور نســبتاً كوچــك اســرائيل كــه تنهــا از 
2۰ درصــد از خــاك آن بــرای كشــاورزی بهــره 
ــارد  ــرداری می شــود ســاالنه بيــش از یــك ميلي  ب
دالر درآمــد كشــاورزی دارد. بــه غيــر از كار 
ــد  ــز می پردازن ــروری ني ــه كار دام پ ــاروزی  ب كش
موفقيــت  نيــز  كار  ایــن  در  تاكنــون  كــه 

نموده انــد. كســب  چشــم گيری 
ــه ی خــود را توســط  كيبوتــص نيازهــای روزان

همــه ی  بيــن  در  كــه  منظمــی  ســازماندهی 
می كنــد.  رفــع  می دهــد،  انجــام  كيبوتص هــا 
و  مســكن  آمــوزش،  نيــاز  مثــال  به عنــوان 
بهداشــت، رفــاه و آســایش، ســرگرمی و تفریــح 
ــن  ــا تأمي ــا كيبوتص ه ــص و ی ــط كيبوت و... توس
كــه  كيبوتــص  اعضــای  همــه ی  می گردنــد. 
ــا در  ــند، مجبورنــد تقریب ــت باش ــه فعالي ــادر ب ق
فعاليت هــای  كننــد.  كار  روز  شــش  هفتــه، 
ــازمان دهی  ــص آن را س ــه كيبوت ــز ك ــاری ني تج
انجــام می گيرنــد.  می كنــد توســط تعاونی هــا 
در ایــن داد و ســتد همــه ی اعضــای كيبوتــص بــه 
ــد.  صورتــی مســاوی از حاصــل كار بهــره می برن
تقســيمات مالــی بيــن اعضــا نيــز بــر حســب 
اعضــای  می گيرنــد.  صــورت  نيازهای شــان 
مدیریــت نيــز دســتمزدی مســاوی بــا ســایر اعضــا 
ــادی  ــای اقتص ــام فعاليت ه ــد. تم ــص دارن كيبوت
ــترك  ــات مش ــارت مؤسس ــت نظ ــص، تح كيبوت
ــای  ــه ی ابزاره ــن هم ــد. همچني ــامان می گيرن س
توليــد، تحــت نظــارت مشــترك كيبوتــص بــه كار 
ــه در  ــی ك ــره  و محصوالت ــوند. به ــه می ش گرفت
نتيجــه ی كار و فعاليت هــای كيبوتــص بــه دســت 
آمده انــد  نيــز بــه صنــدوق مالــی مشــترك واریــز 
می گردنــد. بخشــی از آن جهــت تأميــن مایحتــاج 
روزانــه ی اعضــای كيبوتــص مصــرف می شــود و 
بخــش دیگــر هــم بــه فــروش خارجــی می رســد.

                   تأسيس كيبوتص؛ گامی عملی در راستای زندگی كومينال

بریتان زاگرس
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می كنــد  زندگــی  كيبوتــص  در  كــه  كســی 
ــت  ــاكن اس ــه در آن س ــه ای را ك ــد خان نمی توان
ــا بفروشــد. همچنيــن اشــخاصی  اجــاره دهــد و ی
هــم  می كننــد  كار  كيبوتــص  از  خــارج  كــه 
ــز  ــترك واری ــدوق مش ــه صن ــود را ب ــتمزد خ دس
ــن  ــر از اماك ــه غي ــواده ب ــر خان ــا ه ــد. ام می كنن
مشــترك نيــز دارای یــك باغچــه ی كوچــك نيــز 

ــت. هس
همــه ی اعضــای كيبوتــص در برابــر آمــوزش و 

پــرورش كــودكان مســئول هســتند.
ــه صورتــی مشــترك  كــودكان در كيبوتــص ب
و بــدون قائــل شــدن هرگونــه تبعيضــی بيــن آنهــا 
ــات آموزشــی، ورزشــی، ســرگرمی و...  از امكان
بهره منــد می شــوند. معمــوالً آمــوزگاران و یــا 
افــراد حرفــه ای و آمــوزش دیــده، مســئوليت 
آمــوزش و پــرورش و تأميــن نيازهــای كــودكان 
مهــد  در  كــودكان  می گردنــد.  عهــده دار  را 
كودك هــای مشــترك كيبوتــص كــه از هرگونــه 
امــكان آموزشــی و رفاهــی بهره منــد هســتند، 
ــه  ــئوالنی ك ــر از مس ــه غي ــوند. ب ــه داری می ش نگ
جهــت آمــوزش و پــرورش كــودكان، برگزیــده 
نيــز در  اعضــای كيبوتــص  می شــوند همــه ی 
قبــال تربيــت و پــرورش كــودكان مســئولند. 
مســئوليت  ســنگين  بــار  تقریبــاً  بدین ترتيــب 
بــه  كــه  بچه هــا  پــرورش  و  كــردن  بــزرگ 
تنهایــی بــر دوش مــادران گذاشــته شــده بــود 
ــرد هــم در  ــان، م ــدازه زن ــه ان ســبك تر شــده و ب
ــوزش  ــد. آم ــئول می بينن ــود را مس ــورد خ ــن م ای
ــا ســن 18 ســالگی  و اســم نویســی در مــدارس ت
ــرای دختــران و پســران الزامــی اســت. بنابرایــن  ب
ــد  ــال درس بخوان ــت 12 س ــور اس ــرد مجب ــر ف ه
و در صــورت مایــل نبــودن بــه ادامــه ی تحصيــل 
بــه اشــتغال بپــردازد. تقریبــا ً %97 اســرائيلی ها 
ــی از  ــرائيل یك ــوزش در اس ــتند. آم ــواد هس باس
ــن  ــن بخش هــای فرهنــگ زندگــی در ای مهم تری

كشــور محســوب می شــود.

ــن دموكراســی مســتقيم  در كيبوتــص از موازی
و بی واســطه پيــروی می شــود.

مــدل  ایــن  كــه  گفــت  می تــوان  واقــع  در 
آلترناتيــوی نيرومنــد بــرای بهبــود و رونق بخشــی 
اســت.  شــده  تبدیــل  كشــور  اقتصــاد  بــه 
همچنيــن مبــدل بــه پایــه ی اساســی زندگــی 
ــس واالی  ــت. مجل ــته اس ــرزمين گش ــن س در ای
كيبوتــص نيــز از تــك تــك اعضــای آن تشــكيل 
می شــود. مشــكات و مســائل كيبوتــص توســط 
ــس واالی  ــای آن در مجل ــه اعض ــی ك كميته های
ــده  ــيدگی ش ــوند، رس ــده می ش ــص برگزی كيبوت
ــه  ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــد. به عن ــل می گردن و ح
ــه ی ورزش  ــرورش، كميت ــوزش و پ ــه ی آم كميت
و ســامت، كميتــه ی مالــی، كميتــه ی فرهنــگ و 
مدیریــت و... اشــاره كــرد. همــه ی ایــن كميته هــا 
ــكيل  ــود را تش ــه های خ ــار جلس ــك ب ــه ای ی هفت
داده و بــه نقــد و بررســی كارهــا می پردازنــد.

بــرای اینكــه فعاليت هــای اقتصــادی كيبوتــص 
كميته هایــی  و  مجلــس  باشــد،  ســازمان مند 
و  كارگــران  وضعيــت  بــه  رســيدگی  جهــت 

فعــاالن كيبوتــص تأســيس شــده اند. عملكــرد 
توســط  كيبوتــص  كارگــران  فعاليت هــای  و 
ــت  ــد. هئي ــارت می گيرن ــورد نظ ــس م ــن مجال ای
مدیریــت  اعضــای  از  كيبوتــص  مدیریــت 
نماینــدگان كارگــران و  اشــتغال،  بلنــد كار و 
ــدگان تمــام كيبوتص هــا تشــكيل می شــود. نماین
ــت  ــص اهمي ــادی كيبوت ــای اقتص در فعاليت ه
فــن آوری  و  حرفــه   و  آمــوزش  بــه  شــایانی 
ــز موجــب می شــود كــه  ــه ني ــن مقول می شــود. ای
ــانی  ــاورزی و كار، كس ــای كش ــمار مهندس ه ش
ــا فــن آوری و... ســر و كار دارنــد در ميــان  كــه ب
كيفيــت  و  یابــد  افزایــش  كيبوتــص  اعضــای 
كار و محصوالت شــان ارتقــاء یابــد. در واقــع 
چارچــوب  در  كيبوتــص  فعاليت هــای  تمــام 

انجــام می گيرنــد. كشــاورزی صنعتــی 
ــا در  ــی كيبوتص ه ــت كنون ــر وضعي ــدی ب نق
نحــوی  بــه  امــروزی  كيبوتص هــای  اســرائيل 
فجيــع تحــت تأثيــر شــركت های كاپيتاليســتی 
ــر  ــن كارگ ــتمزد بي ــيم دس ــد. تقس ــرار گرفته ان ق
عادالنــه  و  مســاوی  ســابق  مثــل  كارفرمــا  و 
ــا بيشــتر از كارگــران دســتمزد  نيســت. كارفرماه
و  خانــه   كيبوتص هــا  بيشــتر  در  می گيرنــد. 
ــن  ــده اند. همچني ــيس ش ــی تأس ــاك خصوص ام
ــای  ــل، نهاده ــتوران، هت ــون رس ــاتی همچ مؤسس
فرهنگــی، بهداشــتی، ورزشــی و... بــه مراكــز 
تأثيــر  تحــت  افــرادی  و  مبدل شــده  تجــاری 
ــا  ــن نهاده ــب ای ــه تخری ــرمایه داری ب ــت س ذهني

می پردازنــد.
هم اكنــون بــه غيــر از اســرائيل در كشــورهایی 
همچــون اســتونی، لهســتان، اســپانيا، پرتغــال، 
رومانــی و برخــی از كشــورهای دیگــر نيــز مــدل 
ــرائيل  ــت. اس ــود اس ــد موج ــای جدی كيبوتص ه
ــود،  ــام خ ــا نظ ــدل و ی ــن م ــرای ای ــل اج ــه دلي ب
ــه و  ــن كشــورهای خاورميان یكــی از ثروتمند تری
جهــان بــه شــمار می آیــد. ایــن مــدل از بهــره وری 
ــت  ــه اس ــل توج ــت. قاب ــوردار اس ــبی برخ مناس

مطــرح  ضعف هــای  همــه ی  علی رغــم  كــه 
ــه نحــو احســنی  ــروی انســانی ب ــاز هــم ني شــده ب
ســازماندهی می شــوند و بــه هــدر نمی رونــد. 
امــا شــاهدیم كــه نيــروی كار انســانی خاورميانــه 
ــرای  ــراد ب ــی اف ــه و حت ــدر رفت ــه ه ــدت ب ــه ش ب
ــان  ــود از جانش ــب خ ــان ش ــه ن ــك لقم ــن ی تأمي
مایــه می گذارنــد. كافی ســت كــه نگاهــی بــه 
بهتــر درك  بيفكنيــم،  روژهــات كوردســتان 
چگونــه  خلــق  دســترنج   كــه  كــرد  خواهيــم 
اســتثمار شــده و هــر روز شــاهد تراژدی هــای 
عظيمــی كــه بــرای رفــع نيازهــای خــود بــه 
ســخت ترین و طاقت فرســاترین كارهــا چــون 
دارد  ســؤال  جــای  می پردازنــد.  و...  كولبــری 
كــه آیــا واقعــاً خــاك كوردســتان از لحــاظ 
نيــروی كار و فرصت هــای شــغلی و همچنيــن 
ــاورزی و ســایر  ــای كش حاصلخيزبــودن زمين ه
ــایان  ــرائيل نيســت. ش ــات، مناســب تر از اس امكان
ــكار  ــچ كــس بي ذكــر اســت كــه در اســرائيل هي
نيســت. بــرای كهن ســاالن هــم كار وجــود دارد.
ــاری  ــه ب ــرای اینك ــرائيل ب ــت اس ــع مل در واق
دیگــر بــا قتل عــام، تبعيــد و دیاســپورا مواجــه 
ــر  ــاظ تدابي ــه لح ــد از هم ــعی می كنن ــردد س نگ
بــه  راســتا  هميــن  در  نماینــد.  اتخــاذ  را  الزم 
ــد.  ــت بســياری می دهن ــرورش اهمي آمــوزش و پ
روشــنفكران آن در تاشــند تــا بــرای آینــده 
نماینــد.  آمــاده  را  آگاه  و  روشــنفكر  نســلی 
و  مهــم  دســتاوردهای  بــه  هــم  حــدودی  تــا 
غيرقابــل انــكاری دســت یافته انــد. امــا شــمار 
مليت گرایــان و حتــی دین گرایــان در بين شــان 
ــه موجــب می شــود كــه  ــن مقول بســيار اســت. ای
ــا  ــانی ب ــتانه و اخاقی ـ انس ــه ی دوس ــد رابط نتوانن
ســایر خلق هــای منطقــه و جهــان نيــز برقــرار 
ــق  ــع خل ــه مناف ــت دادن ب ــا اولوی ــاً ب ــد. صرف كنن
اســرائيل، منافــع و آزادی هــای ســایر خلق هــا 
را نادیــده می گيرنــد كــه ایــن هــم از جنبــه ی 
ذهنيت شــان  و  نظــام  بــودن  دموكراتيــك 

 واقعيــت ایــن اســت كــه هــر چقــدر 
ملتــی در رفــاه و آزادی بــه ســر بـَـرد امــا 
در همســایگی او خلق هایــی در فقــر و 
تنگ دســتی بــه ســر برنــد و حتــی مــورد 
تهاجمــات آنهــا قــرار گيرنــد، آن ملــت 
ــه  ــد و ن ــای آزادی كن ــد ادع ــه می توان ن
ــداوم زندگــی دموكراتيكــی  ــه ت ــادر ب ق

باشــد.
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ــدر  ــر چق ــه ه ــت ك ــن اس ــت ای ــد. واقعي می كاه
ملتــی در رفــاه و آزادی بــه ســر بَــرد امــا در 
ــتی  ــر و تنگ دس ــی در فق ــایگی او خلق های همس
بــه ســر برنــد و حتــی مــورد تهاجمــات آنهــا قــرار 
گيرنــد، آن ملــت نــه می توانــد ادعــای آزادی 
كنــد و نــه قــادر بــه تــداوم زندگــی دموكراتيكــی 
باشــد. رهبــر آپــو راجــع بــه ایــن موضــوع چنيــن 
می گویــد: »اگــر خلــق یهــود می خواهــد آزاد 
ــود  ــان آزاد نش ــا جه ــه ت ــد ك ــد بدان ــد، بای باش
ــق  ــت«. خل ــد یاف ــق نخواه ــز تحق ــا ني آزادی آنه
یهــود بایــد نيــك بدانــد كــه تــا فلســطين و 
ــی  ــان از نظام ــه و جه ــای خاورميان ــایر خلق ه س
دموكراتيــك و آزاد و از اقتصــادی دموكراتيــك 
از  نمی تــوان  نباشــند،  برخــوردار  كمونــال  و 
ــان  ــز چن آزادی و دموكراســی در ایــن كشــور ني
ــرای  ــه ب ــی ك ــاید مدل ــان آورد. ش ــه مي ــی ب بحث
ــا  ــد ت ــا گرفته ان زندگــی در ســرزمين خویــش مبن
ــان  ــا ذهنيت ش ــد ام ــك باش ــدودی دموكراتي ح
ــت.  ــك نيس ــت، دموكراتي ــه الزم اس ــان ك آنچن
در واقــع مليت گرایــی ماننــد یــك كــرم ذهنيــت 

می كنــد.  تخریــب  را  انســان ها 
تأســيس  بــا  می تواننــد  زنــان  واقــع  در 
نظــام  ایــن  از  ویــژه  كيبوتص)كمون(هــای 
ــورت  ــذار ص ــرا گ ــتم اقتدارگ ــدزن در سيس ض
ــای  ــرف جنبش ه ــون از ط ــفانه تاكن ــد. متاس دهن
ــد  ــم كــه بتوان ــی نبوده ای ــان شــاهد رهنمودهای زن
هــر  از  كــرده،  ســازماندهی  را  زنــان  همــه ی 
ــد،  ــم نمای ــات استقال  شــان را فراه لحــاظ موجب
ــد.  ــن نمای ــان را تأمي ــت  آن ــد و امني ــوزش ده آم
زنــان بســياری در جــای جــای دنيــا وجــود دارنــد 
كــه فاقــد هرگونــه امنيــت و شــغلی مناســب 
هســتند. در شــرایط بســيار نابســامانی بــه ســر 
می برنــد. فكــر می كننــد كــه بــا خوشــبختی و 
ــد و اصــًا به ماننــد  ــاه فاصله هــای زیــادی دارن رف
ــد. در  ــه آن می نگرن ــت نيافتنی ب ــال دس ــك خي ی
ــه  ــرژی و دسترنج شــان ب ــی كــه پتانســيل و ان حال

ــرد و  ــرار می گي ــتثمار ق ــورد اس ــه و م ــدر رفت ه
ــد  ــا حــوزه ای كــه بتوانن حتــی یــك ســازمان و ی
در آن كار كــرده، بــه اســتقال دســت یافتــه و از 
امكانــات آموزشی ـ بهداشــتی بهره منــد شــوند، 

ــدارد.  ــود ن وج
مبــارزه ای  دنيــا  سراســر  در  زنــان  هرچنــد 
ــاالر  ــت مردس ــر ذهني ــر در براب ــترده و فراگي گس
ایجــاد  تــا  از  بــاز هــم،  امــا  انجــام می دهنــد 
ــان  ــرای زن ــژه ب ــك و وی ــًا دموكراتي ــام كام نظ
ــدودی  ــا ح ــاید ت ــد. ش ــادی دارن ــای زی فاصله ه
ــر  ــه ب ــاالر ك ــت مردس ــای ذهني ــی از قالب ه برخ
اذهــان جوامــع تحميــل شــده و می شــوند از بيــن 
ــوان  ــا نمی ت ــند ام ــده باش ــيده  ش ــه  و فروپاش رفت
ــه تمامــی ادعــا كــرد كــه از ســاختار و ذهنيــت  ب
حاكــم، گــذار صــورت گرفتــه اســت. زیــرا 
تأســيس »خانه هــای امــن بــرای زنــان« بدیــن 
معناســت كــه زنــان بی پنــاه هســتند و قــادر نيســتند 
ــت  ــن در حالی س ــد. ای ــت نماین ــود محافظ از خ
ــی داشــته  ــان فرصــت آمــوزش خوب كــه اگــر زن
باشــند از لحــاظ روحــی و فيزیكــی قــادر خواهنــد 
ــد.  ــت كنن ــت و مراقب ــود محافظ ــه از خ ــود ك ب
ــه  ــت را ب ــن واقعي ــه ای ــتند ك ــياری هس ــان بس زن
امكانــات  كــه  رســانده اند. كافی ســت  اثبــات 

ــوند. ــده ش ــدارك دی ــان ت الزم برایش
ــيس  ــه تأس ــی ك ــون كمون های ــا كن ــع ت در واق
شــده اند نيــز نتوانســته اند بــرای حــل و فصــل 
مســائل و مشــكات زنــان كار آنچنانــی بــه پيــش 
برنــد. به عنــوان مثــال در ایــران و روژهــات 
ــائل  ــل مس ــه دلي ــان ب ــم زن ــوز ه ــتان هن كوردس
خانوادگــی، معيشــتی و... در وضعيــت اســفباری 
نيســت  ایــن  بــر  تردیــدی  می برنــد.  ســر  بــه 
كــه مقصــر اصلــی ایــن مشــكات و مســائل 
خــود دولــت و سياســت های آن می باشــد. در 
ــان بســياری  نتيجــه ی ایــن سياست هاســت كــه زن
دســت بــه  خودكشــی زده، بــه قتــل رســيده، 
دسترنج شــان استثمارشــده و بــی كار می ماننــد. 

بنابرایــن تأســيس واحــد، كمــون، كيبوتــص، 
نهــاد و... بــرای زنــان در ایــران و روژهــات 

الزامی ســت. كوردســتان 
ــتای  ــش در راس ــاش و كوش ــه ت ــی ك ــا وقت ت
نگيــرد، تحقــق  انجــام  تغييــر ذهنيــت غالــب 
ــود. ــد ب ــوار خواه ــز دش ــال ني ــی ای كومون زندگ
آمــوزش و پــرورش اندیشــه و حتی احساســات 
ــوردی  ــان، م ــی زن ــوژی رهای ــه ی ایدئول ــر پای ب
ــا  ــه و ی ــوان كميت ــت. می ت ــاض اس ــل اغم غيرقاب
وقف هــای زیــادی جهــت آمــوزش و آگاه ســازی 
ــكار  ــل ان ــه غيرقاب ــن مقول ــرد. ای ــاد ك ــان ایج زن
ــه آزادی  ــزی ب ــان بيــش از هــر چي اســت كــه زن
فكــری و ذهنــی نيــاز دارنــد. هنگامــی كــه قــادر 
از لحــاظ ذهنيتــی رهایــی و اســتقال  شــدند 
كامــل خــود را از مــردان تحقــق بخشــند، بــدون 
شــك بســتر بــرای پراكتيــزه  نمــودن زندگــی 
كمونــال و آزاد هــم همــوار خواهــد گشــت. ایــن 
اولویــت مهــم احســاس می شــود و وظيفــه ی 
نهادینــه  نمــودن  كميته هــا  و  كمــون  اساســی 
ــيس  ــت. تأس ــال اس ــك و كمون ــام دموكراتي نظ
ــت  ــان دارای اهمي ــرای زن ــژه ب ــای وی كيبوتص ه
اول،  گام  در  می تــوان  اســت.  زیــادی  بســيار 
ــازی  ــرای آگاه س ــبی ب ــای مناس ــه و پروژه ه برنام
زنــان آمــاده كــرد. به عنــوان مثــال راه انــدازی 
ــرم و...  ــل، پاتف ــمينار، پان ــون س ــی چ برنامه های
بــه صورتــی دائمــی، می تواننــد بســيار موثــر 
ــان  ــا زن ــرم و پانل ه ــن پاتف ــوند. در ای ــع ش واق
می تواننــد اندیشــه های خــود را بيــان كننــد و 
مســائل مهــم زنــان بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته 
ــگاه،  ــاتيد دانش ــه اس ــت ك ــر اس ــل ذك ــود. قاب ش
دانشــجویان، متفكــران، فعــاالن حقــوق زنــان و... 
می تواننــد ســازماندهی و مدیریــت ایــن ســمينارها 
و پاتفرم هــا و... را همچــون زنــان پيشــاهنگ بــر 
ــه  ــوان گام ب ــكل بت ــن ش ــا بدی ــد. ت ــده بگيرن عه
ــان خاتمــه داد.  ــت اســفبار زن ــن وضعي ــه ای گام ب
بی تردیــد كســب آگاهــی، شــناخت و درك 

الزم از زندگــی بسترســاز آینــده ای آزاد، آرام 
ــان و هــم بــرای كل جامعــه  و امــن هــم بــرای زن

ــود. ــد ب خواه
كيبوتص هــای زنــان موجــب تحقــق جامعــه ای 
زیربنــای  نيازمنــد  كــه  سياســی  و  اخاقــی 
هــر  از  بيــش  شــد.  خواهنــد  نيرومندی ســت، 
ــا و  ــادی خودكف ــه اقتص ــاز ب ــود زن ني ــس خ ك
ــی  ــام دموكراتيك ــن نظ ــر چني ــال دارد. اگ كومين
ــود از هــر  ــان قــادر خواهنــد ب ــه وجــود آیــد زن ب
ــب  ــده ای كس ــم و ارزن ــتاوردهای مه ــاظ دس لح
كيبوتص هــای  ایجــاد  صــورت  در  نماینــد. 
زنــان الزامی ســت كــه در گام اول كميته هــای 
اقتصــادی ویــژه، ســازمان دهی گردند.كميته هــای 
اقتصــادی بایــد كمونــال و عــاری از هرگونــه 
ملكيــت خصوصــی و اهدافــی كــه افزایــش ســود 

را هــدف می گيرنــد، باشــد.
كــه  صورتــی  در  اســت  ذكــر  بــه  الزم 
كيبوتص هــای اقتصــادی تأســيس شــدند بایــد از 
ــچ وجــه  ــه هي ــی اســتفاده شــود كــه ب فناوری های
بــه اكوسيســتم ضــرری وارد نكنــد. زیــرا زندگــی 
صرفــاً عبــارت از اقتصــاد نيســت. اگــر اكولــوژی 
تخریــب گــردد حيــات بشــر نيــز بــه خطــر افتــاده 
ــا نابــودی مواجــه می گــردد. در واقــع چيــزی  و ب
ــه  ــودی رو ب ــر ناب ــا خط ــان را ب ــروزه جه ــه ام ك
رو می كنــد، نادیده گرفتــن طبيعــت و تخریــب 
گونه هــای  نابــودی  اســت.  زیســت  محيــط 
تراژدی هایــی  و  فاكــت   و  جانداری  ـ  گياهــی 
كــه هــر روز در جهــان رخ می دهنــد نيــز گویــای 
ــم از  ــی می تواني ــت. در صورت ــت اس ــن واقعي ای
ــخن بــه  اقتصــادی دموكراتيــك و خودكفــا س
ميــان آوریــم كــه توانســته  باشــيم تــوازن خوبــی 
ــيم.  ــرده باش ــرار ك ــوژی برق ــاد و اكول ــن اقتص بي
اقتصــادی كــه بــه اكولــوژی و محيط زیســت 
ضــرر برســاند بدیــن معناســت كــه فاقــد ذهنيــت 

ــت.  ــواه اس ــك و آزادی خ دموكراتي
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قــرن 21 بــرای خلق هــای خاورميانــه قرنــی 
ــن  ــتارت ای ــت. اس ــوده اس ــك ب ــن و تراژی خوني
ــرائيل  ــگ اس ــط جن ــال 1948 توس ــگ در س جن
و اعــراب زده شــد و بــا حملــه ی اول آمریــكا 
پيــدا كــرد.  ادامــه  عــراق  بــه  در ســال 1991 
نيروهــای  ایــن جنــگ كــه  شــعله های آتــش 
امپریاليســت افروختــه بودنــد بــا حملــه ی آمریــكا 
ــه ی دوم آن  ــال 2۰۰1 و حمل ــتان در س ــه افغانس ب
بــه عــراق در ســال 2۰۰3 هــر چــه بيشــتر خاورميانه 
ــن  ــًا متشــنج، ناام ــی كام ــت و فضای را در برگرف
ــاهد  ــز ش ــون ني ــد. هم اكن ــب ش ــاآرام را موج و ن
مهره هــای جدیــدی چــون داعــش و... هســتيم كــه 
ــه  تحــت حمایــت هميــن نيروهــای امپریاليســت  ب
ــوز  ــد. به طــوری كــه هن ــن آتــش دامــن می زنن ای
هــم خاورميانــه بعــد از گذشــت بيــش از نيم قــرن 
و  می ســوزد  تحميلــی  جنــگ  ایــن  آتــش  در 
روزانــه جوامــع آن بــا خطــر قتل عــام، نسل كشــی 
ــد.  ــرم می كنن ــه ن ــت و پنج ــيون دس و آسيمياس
همــواره جوامــع خاورميانــه وادار شــده اند كــه 
ــه  ــی ادام ــه زندگ ــرایط ب ــخت ترین ش ــت س تح
تنهــا  انســان ها  كــه  كرده انــد  كاری  دهنــد. 

ــچ  ــرا هي ــند زی ــود باش ــان خ ــات ج ــر نج ــه فك ب
تضمينــی حتــی بــرای زنــده  بــودن وجــود نــدارد 
چــه برســد بــه آزاد زیســتن. روزی نيســت كــه در 
افغانســتان، ســوریه، عــراق، فلســطين، كوردســتان 
ــت  ــش و امني ــوردن آرام ــم خ ــه ه ــاهد ب و... ش
كمــك  بــا  امپریاليســت  نيروهــای  نباشــيم. 
دست نشــانده های خــود در منطقــه، خاورميانــه 
را بــه ميــدان جــوالن قــدرت خــود مبــدل كــرده 
و  پــروژه  پياده كــردن  جهــت  گام  بــه  گام   و 
ــال  ــن جــان و آزادی و م ــا گرفت برنامه های شــان ب

ــد.  ــش می رون ــه پي ــردم ب م
امــا اگــر نگاهــی بــه آمــار قربانيــان جنگ هایــی 
راه  بــه  امــروز  بــه  تــا  تاریــخ  طــول  در  كــه 
افتاده انــد بيندازیــم، متوجــه می شــویم كــه شــمار 
بيشــتر ایــن قربانيــان را زنــان و كــودكان تشــكيل 
ــه نيــز وضــع بدیــن منــوال  می دهنــد. در خاورميان
ــه دســت تبهــكاران  بــوده اســت. هم اكنــون نيــز ب
می گردنــد.  تكــرار  تراژدی هــا  ایــن  داعــش 
ــنگال  ــه ش ــش ب ــه ی داع ــه در حمل ــوری ك ــه ط ب
و  شــده اند  درآورده  اســارت  بــه  زن  هــزاران 
ــه  ــان ب ــد. زن صدهــا كــودك كشــته و یتيــم ماندن

غنيمت گرفتــه را تحــت شــدیدترین فشــارهای 
روانی ـ  روحــی نگــه داشــته و بــه آنهــا تجــاوز 
بازارهــای شــهرهای عرب نشــين  در  می كننــد. 
در معــرض فــروش قــرار می دهنــد. كــودكان 
شــنگال و روژآوای كوردســتان چنــان جنایاتــی را 
بــه چشــم  خــود شــاهد بوده انــد كــه مطمئنــاً هيــچ 
ــال  ــد. ح ــد ش ــاك نخواه ــان پ ــت از خاطرش وق
ــی  ــن محيط ــا و در چني ــن فض ــه در ای ــد ك بنگری
چــه كودكانــی بــار خواهنــد آمــد و چگونــه 
ذهــن خــود را از هجــوم خاطــرات ایــن كابــوس  

ــد. ــوظ دارن محف
ایــن  كــه  اســت  ایــن  همــه  از  غم انگيزتــر 
جنایــات تحــت نــام اســام و خــدا صــورت 
تردیــدی  و  شــك  هيــچ  جــای  می گيرنــد. 
ــز  ــه ج ــخاص ب ــروه و اش ــه گ ــه اینگون ــت ك نيس
تخریــب چهــره ی اســام نــزد جهانيــان هيــچ 
ــه آن  ــت ب ــا خدم ــج و ی ــی در راســتای تروی هدف
ــش  ــا در پي ــخاص ب ــروه و اش ــن گ ــد. همي ندارن
گرفتــن چنيــن جنایــات و عملكردهایــی موجــب 

ــژه  ــان و به وی ــام در جه ــب اس ــف و تخری تضعي
ــواره  ــه هم ــوری ك ــدند. به ط ــرب ش ــان غ در جه
بــه انســان های خاورميانــه ای و مســلمان بــه چشــم 

می نگردنــد.  جانــی  و  تروریســت 
ــم كــه  ــاز هــم تكــرار می كني ــم ب بارهــا گفته ای
ایــن عملكردهــا صرفــاً و مطمئنــاً بــه جــز خدمــت 
ــه منافــع آمریــكا و ســایر نيروهــای امپریاليســت  ب
و ســرمایه دار هيــچ خدمتــی بــه منافــع جوامــع 
مســلمانان  و  خاورميانــه  خلق هــای  جهانــی، 
همــواره  را  خاورميانــه  برعكــس  نمی كننــد. 
ــاآرام  ــن و ن ــی، ناام ــش زا، بحران ــرایطی تن در ش
نگــه مــی دارد تــا ســایرین بتواننــد برنامه هــای 
ــاده و اجــرا كننــد و  ــا خيــال آســوده پي خــود را ب
ــه مســئله جنــگ و  ــرای اینكــه همــه ی نگاه هــا ب ب
ــه اینكــه آمریــكا  ــه ب درگيــری معطــوف باشــد، ن
در پــی چــه چيــزی در خاورميانــه اســت. در ابتــدا 
ــد  ــت می كنن ــش را حمای ــون داع ــی چ گروه های
خــون  و  خــاك  بــه  منطقــه  اینكــه  از  بعــد  و 
ــيح ـ   ــی  ـ  مس ــون ناج ــود را همچ ــد خ ــيده ش كش

          زنان، بيشترین قربانيان جنگ

گالن فهیم
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ــردم  ــه داد م ــد ب ــه می خواه ــد ك ــی می نماین معرف
ــه قــول آنهــا( ایــن مناطــق بشــتابد.  جنگ زده ی)ب
ــت و  ــا اگــر بپرســيم چــه كســی موجــب تقوی ام
یــا آغــاز ایــن جنــگ شــد؟ جــواب معلــوم اســت 
دولت هــای  مخالــف  گروه هــای  از  برخــی 
حاكــم در ســوریه و عــراق و... . بــاز اگــر بپرســيم 
چــرا ایــن جنــگ تنهــا در كشــورهایی آغــاز 
ــر  ــم ب ــای حاك ــا دولت ه ــت و ی ــه حكوم ــد ك ش
آن برخــاف نظــرات نيروهــای امپریاليســت كار 
ــب  ــد اس ــاً مانن ــش صرف ــا داع ــد؟ و آی می كردن
ــا  ــه از درون؟ آی ــح قلع ــرای فت ــرد ب ــروا كار نك ت
ــی و  ــی و اجتماع ــای تاریخ ــه ارزش ه ــش ب داع
اخاقــی خلق هایــی كــه ســاليان ســال اســت چــه 
پيــش از اســام و چــه پــس از اســام در ایــن 
ــده  ــه ور نش ــد، حمل ــی كرده ان ــرزمين ها زندگ س
ــن طــور اســت.  ــه كــه همي ــد. البت ــود نمی كن و ناب
ــط  ــان توس ــودن زن ــاوز و رب ــل تج ــده  دلي عم
ــن  ــا ای ــی ب ــاط تنگاتنگ ــز ارتب ــخاص ني ــن اش ای
ــان  ــا زن ــه ب ــی ك ــن رفتارهای ــا چني ــئله دارد. ب مس
و  بــردن  ميــان  از  خواســتار  می دهنــد  انجــام 
و  خلق هــا  مقاومت طلبــی  روحيــه ی  تضعيــف 
ــد  ــوب می دانن ــتند. خ ــورد هس ــق ك ــژه خل به وی
كــه بــرای هــر جامعــه  ای زنــان جــزو ارزش هــای 
آن  گرداننــده ی  و  ســازنده  نيــروی  و  مقــدس 
بی دليــل  هميــن  بــرای  می شــوند.  محســوب 
نيســت كــه قبــل از هــر چيــز دســت بــر مقوله هــای 
حســاس ایــن جوامــع می گذارنــد. ایــن تاكتيــك 
ــت. از  ــازه ای نيس ــز ت ــان چي ــودن زن ــاوز و رب تج
ــن  ــون ای ــا كن ــدو پيدایــش ذهنيــت مردســاالر ت ب
ــه ی  ــرای تضعيــف روحي تاكتيــك در جنگ هــا ب
ــه شــده اســت.  ــه كار گرفت ــارزان ب مخالفــان و مب
ــا تحــت  ــوده باشــد و ی ــام اســام ب حــال تحــت ن
ــاره دارد  ــر دوب ــای ذك ــا ج ــری. ام ــام دیگ ــر ن ه
كــه اینگونــه اعمــال نــه تنهــا هيــچ ســودی بــرای 
مســلمانان در برنخواهنــد داشــت بلكــه هرچــه 
ــراد از  ــع و اف ــر جوام ــدید تنف ــب تش ــتر موج بيش

ایــن دیــن و پيــروان آن می شــود.
بــدون شــك مســئله ی زن از جملــه  مســائل 
ذهنيــت  از  نشــأت گرفته  و  قدیمــی  بســيار 
مردســاالر و اقتدارگــرای حاكــم اســت. ایــن 
ــا نيروهــای  ــا پيدایــش داعــش و ی ــاً ب ــه صرف مقول
ــتند  ــدزن هس ــًا ض ــه كام ــادی ك ــی و جه افراط
ــای  ــن نيروه ــه ای ــت. بلك ــده اس ــود نيام ــه وج ب
واپســگرا و جنســيت گرا هــم از ایــن ذهنيتــی 
ســال  هــزاران  از  بيــش  بــه  آن  قدمــت  كــه 
می رســد تغذیــه می كننــد. آنهــا بــر ایــن امــر 
ــه ی  ــریع تر در وهل ــخير س ــرای تس ــه ب ــد ك واقفن
اول بایســتی موتــور جوامــع را از كار انداختــه 
از  ســازند.  خنثــی  را  آن  دیناميــك    نيــروی  و 
ارزش هــای  و  زنــان  بــر  بی پــروا  حيــث  ایــن 
ــاراج و اســتثمار آن  ــه ت ــرده و ب ــورش ب ــع ی جوام
می پردازنــد. در ایــن اواخــر بــار دیگــر شــاهد 
تــراژدی  و فاجعــه ای تاریخــی در شــنگال بودیــم 
كــه كوردهــای ایــزدی در آن ســاكن هســتند. 
ــر  ــزدی در زی ــق ای ــه خل ــت ك ــاه اس ــاً دو م تقریب
گرمــای شــدید تابســتان بــرای نجــات جــان خــود 

آواره گشــته اند. روزهــا در كوه هــای ســينجار 
گرســنه و تشــنه زیــر آتــش ســوزان آفتــاب 
ــد. گرســنگی و تشــنگی  ــچ ســرپناهی ماندن بی هي
ــودك، زن و  ــا ك ــرگ ده ه ــب م ــاری موج و بيم
ــی  ــن قرن ــی در چني ــه ی جهان ــد. جامع ــالمند ش س
كــه ادعــا دارد دموكراســی، برابــری و آزادی 
ــاوت از  ــيار بی تف ــت بس ــود اس ــكوه خ در اوج ش
كنــار ایــن فاجعــه گذشــت. در چنيــن مرحله ایــی 
جوامــع  شــناخت  و  فهــم  درك،  ســطح  كــه 
افزایــش  ارتباطــات  پيشــرفت  بــا  یكدیگــر  از 
ــای  ــا خلق ه ــرز برخــورد ب ــن ط ــت ای ــه اس یافت
ــن  ــم دردی و یافت ــان دادن ه ــرای نش ــتم دیده ب س
ــی  ــا اتفاق ــی نيســت. هــر كجــای دني راه حــل كاف
ــان آن  ــان در جری ــا انس ــه ميليون ه ــد بافاصل بيفت
قــرار گرفتــه و در مــورد آن ابــراز احساســات 
ــه  ــر ك ــده ای اگ ــن س ــن در چني ــد. بنابرای می كنن
ــود دارد  ــش وج ــون داع ــی چ ــم گروه ــوز ه هن
ــه ایجــاد رعــب و وحشــت در  ــی ب ــچ ابای و بی هي

منطقــه دامــن می زنــد، جــای تعجــب دارد! 
بی تردیــد تــك تــك افــراد در جهــان مؤظفنــد 
كــه بــرای پایــان دادن بــه ذهنيــت داعــش و 
ــچ  ــد. هي ــارزه گام نهن ــدان مب ــه مي ــه ب داعش مآبان
ــد و  ــر باش ــرد. پي ــا م ــد و ی ــدارد زن باش ــی ن فرق
یــا جــوان. هركســی بــه نوبــه ی خــود از عهــده ی 
برخــی از كارهــا برمی آیــد. مهــم بــه وجــود 
آوردن روحيــه ی همبســتگی، همــدردی و اتحــاد 
اســت. در حــال حاضــر كــه نيروهــای امپریاليســت 
ــتگی و  ــدم همبس ــكاف و ع ــب از ش و منفعت طل
ــن  ــتی ای ــا بایس ــد م ــره می برن ــا به ــن م ــاد بي اتح
ــان  ــاد زن ــم. اتح ــا ننمایي ــا مهي ــرای آنه ــه را ب زمين
یعنــی اتحــاد جوامــع و در نتيجــه پيــروزی جهــان 
ــبب  ــه مس ــی ك ــاالر و حاكميت ــت مردس ــر ذهني ب

ــع اســت.  ــن فجای همــه ی ای
مــرگ  ایــن  بدهيــم كــه  اجــازه  نبایــد  مــا 
تدریجــی كــه توســط جنــگ ویــژه و تهاجمــات 
ــد.  ــدا كن ــداوم پي ــد، ت ــه راه انداخته ان ــی ب فرهنگ

مرگــی كــه روزانــه صدهــا انســان را بــا روش های 
ــر  ــن تقدی ــاند. ای ــود می كش ــه كام خ ــف ب مختل
ــاز  ــت و ت ــدان تاخ ــه مي ــه ب ــت ك ــه نيس خاورميان
ــر  ــه ه ــردد ك ــدل گ ــت مب ــای امپریاليس دولت ه
وقــت وضعيــت  اقتصــادی و... آنــان خــراب شــد 
بــا راه انــدازی جنگــی بــازار ســرمایه داری خــود را 
رونــق بخشــيده و ســرمایه داران را فربــه ســازند. از 
جانــب دیگــر نبایــد بيــش از ایــن اجــازه داد كــه 
ــای  ــه پس مانده ه ــی ك ــگرا و افراط ــه ی واپس طبق
ــات  ــه حي ــن ب ــش از ای ــتند بي ــطی هس ــرون وس ق
ــب  ــه موج ــتند ك ــا هس ــد. اینه ــه دهن ــود ادام خ
می شــوند نيروهــای امپریاليســت بــه راحتــی و 
ــی  ــرزمين لشكركش ــن س ــه ای ــه ای ب ــر بهان ــه ه ب
ــت  ــد. ذهني ــتار راه بيندازن ــت و كش ــرده و كش ك
ــر  ــری ب ــد معب ــا س ــده ی آنه ــيده و عقب مان پوس
بــرای  پيشــرفت و كســب آزادی  ترقــی و  راه 
ــتی  ــت. بایس ــه اس ــه ی خاورميان ــع در منطق جوام
ــه  ــنده ب ــی كش ــد ویروس ــه مانن ــت ك ــن ذهني ای
جــان مــردم افتــاده اســت را ریشــه كن كــرد. 
مطمئنــاً یگانــه راه برون رفــت از ایــن بحــران و 
ــه و  ــای خاورميان ــاد خلق ه ــت در اتح ــن موقعي ای
ــه اســت كــه  ــراری نظامــی دموكراتيــك نهفت برق
قــادر باشــد راه را بــر هرگونــه مداخلــه  و یــا نفــوذ 
بيگانــگان ببنــدد. تجزیه شــدن، تفرقه انــدازی و 
ایجــاد نفــاق و خصومــت تنهــا و تنهــا در راســتای 
ــه و  ــرار گرفت ــه نيروهــای قدرت گــرا ق خدمــت ب
آســيبی بــزرگ بــر پيكــر دموكراســی و جامعــه ی 
ســاخت.  خواهــد  وارد  محــور  دموكــرات 
زیــرا همــه ی خلق هــای خاورميانــه بــه درازای 
ــيحی  ــه مس ــلمان چ ــه مس ــت چ ــال اس ــزاران س ه
و یهــودی، فــارس و كــورد و بلــوچ و عــرب 
ــد و  ــی كرده ان ــم زندگ ــار ه ــالمت در كن ــا مس ب
هرگــز هــم بــرای اســتثمار و یــا تــاراج و بــه قصــد 
ــی  ــده اند. آنهای ــی نش ــب اقدام ــم مرتك ــتن ه كش
می كننــد  تقویــت  را  عربــی  شوونيســم  كــه 
بــدون شــك از جامعــه ی عــرب جــدا شــده 

آنهایی که 

شوونیسم عربی را تقویت 

می کنند بدون شک از جامعه ی عرب 

جدا شده و افرادی رمیده از ارزش های جامعه ی 

خویش هستند. زیرا عملکردهایشان غیرمنطقی و فاقد 

احساس هستند. در حالی که جامعه رسشار از احساس و 

عقل و خرد جمعی ست. ناسیونالیسم فارس و ملیت گرایی 

ترک نیز نتیجه ی همین ذهنیت ضد اجتامع است. وگرنه 

شاهدیم که در ایران و سایر نقاط جهان، فارس ها در کنار 

سایر خلق ها با آرامش و احرام در کنار هم زندگی می کنند 

بدون اینکه بی احرامی به ارزش های خلق دیگری کرده 

باشند. اما حاکمیت چکار می کند؟ سعی می کند اذهان 

مردم را تسخیر کند و مطابق منافع خود به کار 

گیرد.
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و افــرادی رميــده از ارزش هــای جامعــه ی 
عملكردهایشــان  زیــرا  هســتند.  خویــش 
در  هســتند.  احســاس  فاقــد  و  غيرمنطقــی 
حالــی كــه جامعــه سرشــار از احســاس و 
ناسيوناليســم  جمعی ســت.  خــرد  و  عقــل 
ــه ی  ــز نتيج ــرك ني ــی ت ــارس و مليت گرای ف
ــه  ــاع اســت. وگرن ــت ضــد اجتم ــن ذهني همي
شــاهدیم كــه در ایــران و ســایر نقــاط جهــان، 
ــا آرامــش  ــار ســایر خلق هــا ب فارس هــا در كن
و احتــرام در كنــار هــم زندگــی می كننــد 
ارزش هــای  بــه  بی احترامــی  اینكــه  بــدون 
ــت  ــا حاكمي ــند. ام ــری كــرده باش ــق دیگ خل
اذهــان  می كنــد  ســعی  می كنــد؟  چــكار 
ــع خــود  ــق مناف ــد و مطاب مــردم را تســخير كن
ــه  ــرد. آرامــش، امنيــت و آزادی ب ــه كار گي ب
ــرا  ــد. زی ــرا نمی خورن ــای اقتدارگ درد نظام ه
آنهــا از خــون و جنــگ تغذیــه می كننــد و 
ــا  ــع اســت كــه بيشــتر دولت ه ــن مواق در همي
اقتصــاد خــود را از ركــود و ورشكســتگی 
ــترین  ــانی بيش ــه كس ــا چ ــد. ام ــات می دهن نج
ــدارد  ــك ن ــای ش ــد؟ ج ــيب ها را می بينن آس
ــرای  ــن ب ــه. بنابرای ــاع جامع ــار بی دف ــه اقش ك
جلوگيــری و پایــان دادن بــه ایــن سياســت 
ــد  ــداوم یاب ــا ت ــد ت ــی می كن كــه پيوســته قربان
بایــد نظامــی دموكراتيــك و آزاد كــه همــه ی 
در  موجــود  تفاوت مندی هــای  و  هویت هــا 
خاورميانــه بتواننــد در درون آن و در كنــار 
هــم زندگــی كننــد، از حــق و حقــوق طبيعــی 
ــه  ــر هرگون ــد و راه را ب ــد گردن ــود بهر ه من خ
نفــوذ و دخالتــی بگيرنــد كــه بــه قصد تــاراج و 
ــه  ــد. البت اســتثمار و كشــتن صــورت می پذیرن
كــه در چنيــن شــرایطی و بــرای دســت یافتــن 
ــن  ــن و دموكراتيك تری ــن هــدف بهتری ــه ای ب
راه حــل، مــدل كنفدراليســم دموكراتيــك 

می باشــد. خاورميانــه 

ی.پ.ژ، نيروی مقاومتی زنان در مقابل توحش داعش
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و  مطلقــه  حكومــت  بــه  زدن  لجــام  مشــروطه 
پاســخگو شــدن حاكمــان در برابــر نماینــدگان مــردم 
ــم و  ــته می نگری ــه گذش ــه ب ــك ك ــرد. این ــش ب را پي
آن را ســبك ســنگين می كنيــم تــازه در می یابيــم 
صــدور فرمــان مشــروطيت از ســوی شــاه قاجــار 
كاری بــوده كارســتان كــه هــرگاه عقــل سازشــكار، 
آن را پيــش نمی بــرد، در محاصــره ی لشــكر بــزرگ 
اینــك  نــوری،  اهلل  فضــل  شــيخ  فرمــان  زیــر  و 
نمی توانســتيم از مشــروطه ای كــه بــه دســت آوردیــم 
و مشــروعه ای كــه ســد راه بوده و هســت بــا دل قرص 
ــواد،  ــه بيس ــه جامع ــرایطی ك ــم در ش ــخن بگویي س
ــل  ــود، عق ــنتی ب ــی و س ــيار مذهب ــين و بس روستانش
ــی  ــرا و روحان ــه ی غرب گ ــه از دو طایف ــران ك رهب
بودنــد كار خــودش را كــرد و مــردم تشــنه ی عدالــت 
و عدالتخانــه را بــه ســوی خــود كشــيد. جاذبه هــا 
ــق  ــای خــود اف ــان از الی چادره ــود كــه زن ــان ب چن
پيــش رو را دیدنــد و جماعتــی بــه آن خــوش دل 
نيــرو بخشــيدند. نمی شــود گفــت كــه  شــدند و 
ــی  ــتند، ول ــط گذاش ــردان را وس ــا م ــر ب ــی براب نيروئ
ــر  ــخ معاص ــار در تاری ــتين ب ــن نخس ــت ای ــد گف بای
ــتند وارد  ــتند و توانس ــان خواس ــه زن ــت ك ــران اس ای
ــا حــدودی  عرصــه ی مشــاركت سياســی بشــوند و ت
حضــور خــود را بــه رخ بكشــند. زنــان درس خوانــده 
بــه خانواده هــای  و  بــود  انــدك  تعدادشــان  كــه 
نزدیــك بــه دربــار متصــل بودنــد، مشــروطه را بــرای 
رهائــی از خانه نشــينی و تحقيــر تاریخــی و ســنتی 
ــه  ــواد ك ــان بيس ــت زن ــد و جمعي ــتایش می كردن س

اساســا روح شــان از موضوعــی بــه نــام حــق خواهــی 
زنــان بــا خبــر نبــود رهــرو راه عدالتخانــه شــده 
ــی از  ــرای رهائ ــده ی اشــتياق ب ــد كــه در برگيرن بودن
ــه  ــه ب ــود و از آن ظلــم كــه در خان ظلــم حكومتــی ب
ــاید  ــت. ش ــزی نمی كاس ــد چي ــن می كردن آن تمكي
ــه  ــا ب ــی ی ــم خانگ ــه ظل ــد ك ــان نمی بردن ــا گم اساس
زبــان امــروزی خشــونت خانگــی روزی و روزگاری 
ــود. ــترده بش ــث گس ــك بح ــه ی ــل ب ــان تبدی در جه

ــا ایــن وصــف نخســتين مجالــس قانون گــذاری،  ب
ــار  ــف صغ ــا را در ردی ــت. آنه ــده گرف ــان را نادی زن
و مجانيــن بــه رســميت شــناخت و از حــق رای و 
ــی  ــازه حت ــاخت. ت ــان س ــی محرومش ــق نمایندگ ح
ــن مجلــس محافظــه كار تحمــل نشــد و محمــد  همي
علی شــاه قاجــار بــه تحریــك شــيخ فضــل اهلل نــوری 
آن را بــه تــوپ بســت و هنگامــی كــه ســلطنت خــود 
ــر  ــور در خط ــر كش ــا در سراس ــوی انجمن ه را از س
دیــد و تلگــراف پشــت تلگــراف دریافــت كــرد كــه 
بــوی عــزل از ســلطنت را مــی داد، شــيخ را لــو داد و 
ــان كــرده و  ــه اغــوای شــيخ چن ــی گفــت كــه ب جای
ــم  ــاری و از بي ــد و ب ــر و بی بن ــاعه ی كف ــرس اش از ت
ــوپ بســته  ــه ت لكــه دار شــدن نواميــس، مجلــس را ب
اســت. بــا ایــن حربــه كــه شــيخ را اغواگــر و خــود را 
عروســكی در دســت افــكار او معرفــی كــرد چنــدی 

ــاج و تخــت حفــظ كــرد. ت
ــروعه  ــت مش ــت حكوم ــال اس ــه 31 س ــك ك این
داریــم كــه البتــه برخــی اصــول مشــروطه در آن 
نــگاه  گنجانــده شــده، قضایــا را جــور دیگــری 
ــر  ــس ب ــن مجال ــر اولي ــاید اگ ــم. ش می كني
زنــان  حقــوق  بــه  مشــروطه  از  آمــده 
می پرداختنــد بــه ســهولت بــر بادشــان 
ریشــه كن شــده  مشــروطه  و  می دادنــد 
ــخصات  ــا مش ــه ای ب ــس در جامع ــود، از ب ب
ایــران ورود بــه بحــث حقــوق زن حســاس 
ــم  ــق می دهي ــا ح ــه آنه ــت ب ــوده و هس ب
كــه بــرای آینــده ی زنــان بسترســازی 
ــا از روی  ــرس ی ــود از ت ــا خ ــد، ام كردن
در  طرفــی  از  نچرخيدنــد.  آن  در  عقيــده 
آن زمــان نماینــدگان منتخــب مــردم بــا همــه ی 
تظاهــرات بــه مشــروطه خواهی در خيال شــان هــم 

نمی گنجيــد كــه زنــان را همچــون انســان برابــر 
بنگرنــد. هریــك در خانــه همســر یــا همســرانی 
ــه  ــدك و تكاليفــی نزدیــك ب ــی ان ــا حقوق داشــتند ب
ــنجيدند،  ــان می س ــا تبارش ــان را ب ــی. زن ــز مطبخ كني
ــر  ــا، محترم ت ــلطنه ها و دوله ه ــه س ــر ب ــه نزدیكت هرچ
و در همــه حــال در مجالــس مشــروطه جــدی گرفتــه 
ــد و  ــين بودن ــه نش ــتوره و خان ــان مس ــدند. زن نمی ش
ــه  ــان جاودان ــرای زن ــت را ب ــن موقعي ــيان همي مجلس
ــر  ــل نظ ــاعر و اه ــخنور و ش ــان س ــتند. زن می خواس
ــد و  ــداز می كردن ــوز و گ ــریات آن دوران س در نش
مشــروطه نونهالــی بــود كــه هــرگاه می خواســتند بــه 
ــد و  ــل كنن ــر ثمــری تبدی ــه درخــت پ ــاگاه آن را ب ن
ــن  ــر ای ــاره زی ــد، یكب ــار كنن ــر آن ب ــوق زن را ب حق
بــار ســرخم می كــرد و از پایــه فــرو می ریخــت. 
شــيخ فضــل اهلل نــوری یــك تــن نبــود تــا بــه دارش 
بكشــند و قصــه تمــام بشــود. بــه دار كشــيدن او 
بزرگتریــن خطــای مشــروطه خواهان بــود. شــيخ 
ــده و زاد و  ــام زاده ش ــخ اس ــتر تاری در بس
ــود  ــود، مظهــر یــك تفکــر ب ــد كــرده ب ول
كــه بــر پایــه ی آن، زن را نواميــس مــردان 
می شــناختند. مشــروطه خواهان از هــر دســته و 
ــد  ــر نواميــس را ارج می نهادن ــت ب ــن مالكي گــروه ای
ــيخ  ــا ش ــيدند ب ــه می رس ــوع زن ك ــه موض ــود ب و خ
فــرض  بــه  نداشــتند.  بنيــادی  نظرهــای  اختــاف 
شــيخ  خــاف  بــر  را  زنــان  دانش آمــوزی  اگــر 
ــون  ــل مت ــه نق ــه آن ب ــد و در توجي ــرعا می پذیرفتن ش
اســامی و ســنت و حدیــث می پرداختنــد تــا در 
مسلمانی شــان خدشــه ای وارد نشــود، امــا چندیــن 
ــه  ــق را ب ــه ح ــد ك ــی افزودن ــر آن م ــرط ب ــد و ش قي

امــری محــال نزدیــك می كــرد.
ــه  ــروطه ب ــه مش ــاده ك ــب افت ــه ی عق در آن جامع
ــا از  ــه عموم ــاد ك ــا افت ــی ج ــل رهبران ــزه ی عق معج
ــان و  ــود زن ــذاری، س ــد، قانون گ ــرد بودن ــس م جن
مســائل خــاص آنــان را در دســتور كار نداشــت. 
بــر  شــرعی  نگــرش  باشــد.  داشــته  نمی توانســت 
مناســبات زن بــا افــراد خانــواده و جامعــه مســلط 
ــان  ــود. مشــروطه، امــا زميــن آمــاده ای شــد كــه زن ب
تحصيلكــرده و اهــل حرفــه و فــن در گــذار زمــان بــه 
آن چشــم داشــتند و روزگاری را انتظــار می كشــيدند 

مشروطه ی زنان، نواميس مردان

مهرانگيز کار

۲۵ مرداد ۱۳۸۹



ن
ــتا

س
رد

کو
ق 

رش
د 

زا
 آ

ن
نــا

 ز
ی

ــه 
مع

جا
ه 

یــ
رش

ن

كــه خــود بــر صندلی هــای مجلــس اش تكيــه بزننــد. 
ــان  ــه گمــان آن ــه و جامعــه ب ــان در خان فرودســتی زن
كــه درد را می شــناختند، بــدون حضــور زنــان در 
مجلــس ممكــن نمی شــد. تاریــخ در رونــد خــود 
ــان  ــات زن ــرح مطالب ــه در آن ط ــود ك ادواری را پيم
ــه علــت اســتبداد سياســی كــه  ــه تدریــج و اغلــب ب ب
ــی  ــار داشــت و اســتبداد دین هــرم قــدرت را در اختي
كــه اوضــاع را از حيــث حقــوق زن از قــم و نجــف 
كنتــرل می كــرد، فقــط از ســوی زنــان حكومتــی 
می شــد.  ميســر  حكومتــی  مــردان  پشــتيبانی  بــه 
حوزه هایــی  بــه  و  شــدند  دانشــگاه ها  وارد  زنــان 
ــدی  ــال و ان ــد س ــن یكص ــتند. در ای ــتغال پيوس از اش
كــه از مشــروطه می گــذرد زنــان در امــر آمــوزش و 
اشــتغال و فعاليتهــای اجتماعــی پيــش رفته انــد. حتــی 
در نظــام جمهــوری اســامی كــه نظــرات شــيخ فضل 
اهلل نــوری را تــا جایــی كــه زورش رســيده  اجرایــی 
كــرده اســت، زنــان راه انــواع مــدارس و دانشــگاه و 
ــا  ــر ده ه ــر زی ــد و دیگ ــه ای را پيموده ان ــز حرف مراك
در  تــا  نمی پذیرنــد  ایمانــی  و  اجبــاری  حجــاب 
ــوق  ــرام و حق ــرو و احت ــردان آب ــس م ــدود نوامي ح
فــردی و اجتماعــی داشــته باشــند. تفكــر شــيخ فضــل 
ــان در  ــه زن ــد ك ــی ش ــالوده ی حكومت ــوری ش اهلل ن
می خورنــد،  شــاق  اســت  ســال   31 آن  ســایه ی 
سنگســار می شــوند، بــه صــورت اهانــت آميــز ارشــاد 
ــكار می شــود،  ــای حســاب شــان ان می شــوند، حرفه
ــا  ــط ب ــان مرتب ــت جاني ــه دس ــی ب ــای محفل در قتل ه
ــان و  ــند، جانش ــل می رس ــه قت ــی ب ــای حكومت نهاده
اعضــای بدنشــان را نصــف مــردان قيمت گــذاری 
پذیرفتــه  تصميم گيــری  مراكــز  در  می كننــد، 
ــت  ــاغ حكوم ــوی دم ــال م ــن ح ــا ای ــوند و ب نمی ش
حــوزه ی  در  آنهــا  مطالبــات  شــده اند.  مشــروعه 
ــری  ــای تصميم گي ــه حوزه ه ــواده، ارث، ورود ب خان
ــا یكصــد و  و حــق آنهــا بــر بــدن خویــش نــه تنهــا ب
انــدی ســال پيــش تفاوتــی نــدارد، بلكــه همــان اســت 

ــزوده هــم  شــده اســت.  ــر آن اف ــود و ب كــه ب
زنــان در 31ســال اخيــر هــر چنــد بــه نيــروی 
شــاگردان خلــف شــيخ كــه قانون گــذار بوده انــد 
تــا  واقعــی  زندگــی  در  امــا  رفته انــد.  قهقــرا  بــه 
زده انــد.  دور  را  قانون گــذار  و  قانــون  توانســته اند 

ــاز  ــه در آغ ــت ك ــان اس ــا هم ــات آنه ــگفتا مطالب ش
مشــروطه بــود بــه عــاوه ی مطالباتــی كــه در 31ســال 
ــلب  ــاظ س ــه لح ــامی و ب ــاب اس ــس از انق ــر پ اخي
حقــوق مكتســبه از زنــان بــر آن افــزوده شــده اســت. 
زنــان بــه اراده ی قانون گــذار پوزخنــد زده انــد و 
ــای  ــه واقعيت ه ــه ك ــن موضوع ــت قواني ــر حاكمي ب
امــروزی جامعــه را بازتــاب نمی دهــد، تاخته انــد. 
را  آموختــگان  دانــش  از  بزرگــی  درصــد  زنــان 
بــه  كار  و  كســب  در  زنــان  می دهنــد.  تشــكيل 
ــاری  ــان اجب ــده اند، حجاب ش ــال ش ــود فع ــت خ هم
اســت، حتــی اگــر مســلمان نباشــند، دیگــر بــار 
و  ماشــين جوجه كشــی  بــه  كرده انــد  تبدیل شــان 
دولــت می خواهــد بابــت هــر زایمــان بــه پــدر نــوزاد 
ــه  ــای زن ب ــذاری روی اندام ه ــد. قيمت گ ــول بده پ
گونــه ای اســت كــه یــك چشــم مــرد مســاوی اســت 

بــا دو چشــم زن و...

ــال  ــار س ــد و چه ــان یكص ــی  زن ــات قانون مطالب
پــس از صــدور فرمــان مشــروطيت همــان اســت 
ــن  ــو قواني ــه عــاوه ی بســياری دیگــر. لغ ــود ب كــه ب
ــب  ــازات مناس ــن مج ــان و تعيي ــل زن ــا قت ــط ب مرتب
بــرای صدماتــی كــه بــر اعضــای بــدن آنــان توســط 
ــد اســت  ــات جدی ــه وارد می شــود مطالب ــردان خان م
ــتی از  ــر فهرس ــش اگ ــال پي ــار س ــد و چه ــه یكص ك
ــات را  ــن مطالب ــد، ای ــن می ش ــان تدوی ــات زن مطالب
در بــر نمی گرفــت. زنــان می خواهنــد بتواننــد بــه 
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ــازه ی ورود  ــوند. اج ــور بش ــس جمه ــردم رئي رای م
بــه صــورت  بــه تمــام حوزه هــای زمامــداری را 
ــد  ــات آزاد می خواهن ــد. انتخاب ــب كنن ــی كس قانون
ــی  ــای اجتماع ــه ی الیه ه ــان از هم ــدگان زن ــا نماین ت
و فكــری وارد مجلــس بشــوند و حمایــت از حقــوق 
ــه زنانــی كــه وارد  ــان محــدود و منحصــر نشــود ب آن
ــه و  ــر رفت ــم فرات ــيخ ه ــا  از ش ــوند ت ــس می ش مجل
خوشــبختی زنــان را درگــرو فرودســتی و هــووداری 

ــد.  ــام كنن ــان اع ــی آن و بردگ
مطالبــات قانونــی زنــان ایرانــی كــه درصــد بــزرگ 
ــد،  ــكيل می دهن ــگاهی را تش ــای دانش تحصيلكرده ه
همــان اســت كــه یكصــد و چهــار ســال پيــش بــوده و 
تــازه لغــو ســن مســئوليت كيفــری كــه بــرای دختــران 
ــر  ــار و... ب ــاق و سنگس ــو ش ــت و لغ ــالگی اس 9 س
ــه  ــت ك ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــزوده ش آن اف
ــواد  ــه ای بيس ــش جامع ــال پي ــران 1۰4س ــه ی ای جامع
ــود و  ــنتی ب ــی و س ــدت مذهب ــه ش ــين و ب و روستانش
بــا تاســيس چنــد چاپخانــه و انتشــار تعــدادی كتــاب 
آخونــد  هوشــمندانه ی  ائتــاف  و  شــده  ترجمــه 
و روشــنفكر، مشــروطه را شــدنی كــرد و امــروز 
ــود  ــا وج ــده و ب ــا دی ــرده و دني ــی تحصيلك ــا انبوه ب
ــاالی باســوادی و  ــار ب ــد آم ــات اجتماعــی مانن واقعي
شهرنشــينی و آشــنایی بــا ریزه كاریهــای سياســی و بــا 
وجــود روحانيونــی آگاه بــه پلشــتی ها، نمی توانــد 
خطــوط ایــن سرنوشــت را  كــه جهــت مخالــف 

ــد.  ــر بده ــه تغيي ــش گرفت ــی را پي ــروطه خواه مش
بــاور كردنــی نيســت كــه از ســال 19۰۶ تــا كنــون  
ــا  ــد، ام ــده ان ــوض ش ــدازه ع ــه ان ــان چ ــران و جه ای
بــود:  ایرانــی همــان اســت كــه  مطالبــات زنــان 
ــوق  ــت، حق ــوهر اس ــا ش ــه ب ــر در رابط ــوق براب حق
الزم در رابطــه بــا فرزنــد اســت، حــق طــاق اســت، 
حــق حيــات بــی امــا و اگــر اســت، حــق خوانندگــی 
ــدن  ــول ش ــفير و كنس ــق س ــت، ح ــی اس و نوازندگ
ــه از كشــور اســت، حــق  اســت، حــق خــروج آزادان
ــاب  ــق انتخ ــت، ح ــد اس ــه فرزن ــت ب ــض تابعي تفوی
پوشــاك اســت، حــق ورود بــه تمــام حوزه هــای 
و  ســازمان ها  ایجــاد  حــق  اســت،  زمامــداری 
زنــان  بيــن  ميانجی شــدن  بــرای  نهادهــای مدنــی 
و حكومــت بــه اتــكای آزادی بيــان اســت، حــق 

ــه  ــذارد ك ــا نمی گ ــه ج ــت ك ــدن اس ــر ب ــت ب مالكي
بگوینــد  ســخن  مــردان  نواميــس  همچــون  او  از 
و در همــان چارچــوب تقدیــرش كننــد و یــك 
ــوق  ــی حق ــط جهان ــا ضواب ــب ب ــری متناس كام براب
ــن  ــاق قواني ــرای انطب ــروطه راه را ب ــت. مش ــر اس بش
ــه  ــروطه ب ــرد. مش ــاز ك ــه ب ــی جامع ــای عرف ــا نيازه ب
ــت  ــدی اس ــران ج ــوالت ای ــخ تح ــدازه ای در تاری ان
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان ك
ــرداری  ــی از آن را الگوب ــتی ها پاره های ــه ی كاس هم
ــی كــه در  كــرده اســت. بحــران مشــروعيت و بحران
ــاده، جمهــوری اســامی  پذیــرش مردمــی اتفــاق افت
را بيــش از احتمــال حملــه ی نظامــی تهدیــد می كنــد 
و از آن ناشــی می شــود كــه پشــت كرده انــد  بــه 
ــكاری  ــاف و هم ــه ائت ــی ك ــروطه خواه ــنت مش س
از  تحصيلكرده هــای  و  آخونــد  آشــتی پذیری  و 
ــن  ــه ای ــد ب ــردن ننهاده ان ــت و گ ــده اس ــگ آم فرن
ســنت. نماینــدگان جنبــش اعتراضــی را بــه ميــز 
مذاكــره دعــوت نكرده انــد. جمهــوری اســامی 
ــركوب  ــه را س ــه هم ــت ك ــدل اس خوش
كــرده و غافــل اســت كــه زنــدان در 
ــران و در  ــا ســوابق تاریخــی ای كشــوری ب
ــگاهی  ــك دانش ــر دموكراتي ــای غي نظام ه
گزینه هــای  آن  درون  از  كــه  اســت 
و  می آینــد  بيــرون  آینــده  حکومــت 
آنهــا چرخــه ی خشــونت را بــاز توليــد 
ــی  ــان سياس ــه زنداني ــد. آن چنانک می كنن
از  پــس  و  شــاه چنيــن كردنــد  دوران 
آدم  گــروه  گــروه  انقــاب  پيــروزی 
ــردم  ــرای م ــخ ب ــن تاری ــرار ای ــتند. تک كش
ــرای حکومــت واجــد  چــه نفعــی دارد و ب
ــروطه را  ــت؟ مش ــی اس ــده ی نهای ــدام فای ك
بــاری دیگــر بخوانيــم. ایــن بــار روایــت شــيخ و شــاه 
را كنــار بگذاریــم و روایــت خشــم و اعتــراض مــردم 
را عمــده كنيــم كــه شــيخ را دار زدنــد، طرفدارانــش 
ــد و  ــده مان ــرش زن ــا تفك ــد، ام ــش نبردن كاری از پي

ــتيم. ــه هس ــيدیم ك ــا رس ــه اینج ــا ب ــرد ت كار ك

 

دیگــر  بــاری  را  مرشوطــه 

بخوانیــم. ایــن بــار روایــت شــیخ و شــاه 

ــراض  ــم و اع ــت خش ــم و روای ــار بگذاری را کن

مــردم را عمــده کنیــم کــه شــیخ را دار زدنــد، 

طرفدارانــش کاری از پیــش نربدنــد، امــا تفکــرش 

بــه تــا  کــرد  کار  و  مانــد  زنــده 

            اینجا رسیدیم که هستیم.
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بــا زندگــی  زنــان رشق: مــا می خواهیــم در رابطــه 

کومیــن و اشــراکی بــه شــناخت و درک کافــی دســت 

یابیــم. مــوردی کــه بیــش از همــه توجــه مــا را بــه خــود 

جلــب می کنــد و کنجــکاوی مــا را برمی انگیزانــد نحــوه  و 

شــیوه ی زندگــی زنــان در کوردســتان اســت. طــرز زندگــی 

کمونــال در کوردســتان از چــه قدمتــی برخــوردار اســت و 

ــی  ــی و جغرافیای ــک از ویژگی هــای اجتامع ــدام ی ــا از ک ی

نشــأت می گیــرد؟ 

روكــن په پولــه: بــی هيــچ تردیــدی ایــن ویژگــی 
سرچشــمه  ملزومــات  و  واقعيــات  از  برخــی  از 
ــخ  ــه تاری ــی ب ــر نگاه ــال اگ ــوان مث ــرد. به عن می گي
اجتماعــی كوردســتان بيفكنيــم بــه وضــوح بــا ایــن 
مــوارد برخــورد می كنيــم. زندگــی كومينــال و 
اجتماعــی بــار اول در اطــراف زن ـ مــادر شــكل 
گرفتــه اســت. هيــچ كــس خــارج از ایــن نظــام باقی 
نمی مانــد. هــر فــرد و یــا عضــو كوميــن بــه نحــوی 
مســئوليت خــود را در قبــال زندگــی نشــان می دهــد. 
همــه بــا هــم كار می كننــد و از حاصــل آن بــه 
ــام  ــه  ن ــه ای ب ــد. مقول ــره می برن ــاوی به ــيوه ی مس ش
ــی و...  ــت خصوص ــا ملكي ــی و ی ــار خصوص انحص
ــرای  ــدارد. همــان شــعار مشــهور »یكــی ب وجــود ن
ــرای یكــی« اســاس زندگی ســت كــه  همــه، همــه ب
ميــراث همــان زندگــی  ـ كمــون ابتدایــی ـ  می باشــد. 
بــر  نيــز  جغرافيــا  مقولــه ی  شــك  بــدون 
شــكل گيری چنيــن شــيوه ی زندگــی ای تاثيرگــذار 
امكانــات  یافتــن  مثــال  به عنــوان  اســت.  بــوده 
اوليــه بــرای تــداوم زندگــی، كار همــه  ی افــراد 
جامعــه بــوده اســت. ایــن بدیــن شــكل نيســت كــه 
ــت  ــس مدیری ــی از پ ــه تنهای ــاً زن ب ــا صرف ــرد و ی م
ــی  ــا زراع ــداری و ی ــند. كار دام ــده باش ــور برآم ام
ــرای  ــتند. ب ــایی هس ــخت و طاقت فرس ــای س كاره

هميــن در گردانــدن ایــن امــور مشــاركت عمومــی 
شــرط اساســی بــوده اســت. همچنيــن نمی تــوان 
ــت  ــن حقيق ــكل گيری ای ــا را در ش ــور جغرافي فاكت
نادیــده گرفــت. جغرافيــای ســرد و ســخت و عاصی 
ــه  زاگــرس موجــب می شــود كــه انســان ها بيشــتر ب
همــكاری یكدیگــر نيــاز پيــدا كــرده و امنيــت را در 

اتحــاد و باهم بــودن بيابنــد.
زنــان رشق: زمانــی کــه بــه نحــوه ی زندگــی زنــان 

می نگریــم، ویژگی هــای کمونــال در آن برجســته تر بــه 

نظــر می آینــد. نظــر شــام چیســت؟

روكــن په پولــه: ببينيــد، در بــاال هــم بــه ایــن مورد 
كــه زنــان خالــق زندگــی كمونــال و دموكراتيــك 
ــن،  ــرای همي ــتم. ب ــر داش ــاره ای مختص ــتند اش هس
ــودن  ــان در ماندگارنم ــود زن ــه خ ــت ك ــی اس طبيع
و  بكوشــند  بيشــتر  نيــز  آن  نهادینه كــردن  و 
آن  فراگيرنمــودن  راســتای  در  تاش شــان  یــا 
برجســته تر باشــد. چونكــه مســتقيماً از ذهنيت شــان 
ــه عرصــه ی  ــم ب ــه و در زندگــی ه سرچشــمه گرفت
عمــل می رســانند. یعنــی بــه دور از مركزگرایــی 
ــوز هــم اگــر  ــد هن و انحصارطلبی  ســت. توجــه كني
در خانه ایــی مــادر و یــا زنــی كــه بتوانــد امــور 
ــراد  ــایر اف ــی س ــد، زندگ ــد نباش ــت نمای را مدیری
ــه  ــه چــه شــكلی اســت. بی خــود نيســت ك ــه ب خان
ویژگی هــای  هنــوز  كــه  جوامــع  از  برخــی  در 
ــد  ــظ كرده ان ــود را حف ــك خ ــال و دموكراتي كمون
ــت«.  ــران اس ــادر وی ــدون م ــه ی ب ــد: »خان می گوین
ــان در زندگــی موجــب  ــت و ابتكارعمــل زن خاقي
آبادانــی و جذابيــت آن می شــود. جریــان ســيال 
ــود  ــرار و رك ــر تك ــود در وی راه را ب ــرژی موج ان

می بنــدد.
زنــان رشق: معمــوالً در بیــن جوامــع همســایه و...، 

صداقــت  مهامن پــروری،  نوع دوســتی،  بــه  کوردهــا 

ایــن  شــام  نظــر  بــه  مشــهورند.  خــود  خون گرمــی  و 

ویژگی هــا چــه ارتباطــی بــا شــکل زندگــی کمونــال و 

ذهنیــت دموکراتیــک موجــود در بطــن ایــن جامعــه دارد؟

روكــن په پولــه: بــه نظــر مــن ارتباطــی تنگاتنــگ 
دارد. از همــان اوان پيدایــش زندگــی اجتماعــی تــا 
كنــون هيــچ دليلــی دال بــر اینكــه كوردهــا موجــب 
ناراحتــی و یــا آزار و اســتثمار خلق هــای همســایه ی 
چشــم  بــه  باشــند،  شــده  طبيعــت  یــا  و  خــود 
نمی خــورد. هميشــه در دامــان طبيعــت بــا برقــراری 
ــه گــذران  ــا ســایر جــان داران ب ارتباطــی اخاقــی ب
ــه  ــود ب ــترنج خ ــط دس ــد. توس ــی پرداخته ان زندگ
ــا دوختــن  ــه ب تأميــن نيازهــای جامعــه  پرداخته انــد ن
ــی  ــران. مردمان ــك دیگ ــال و مل ــه م ــع ب ــم طم چش
صلح دوســت بــوده و بــه ارزش هــای ســایر جوامــع 
ــه  ــت ك ــخص اس ــوب مش ــته اند. خ ــرام گذاش احت
ــا در  ــت آنه ــب محبوبي ــی موج ــن ویژگی های چني
ميــان همســایگان و خلق هایــی كــه بــا آنهــا روابــط 
ــا حــدودی  ــد، می شــود. همچنيــن ت اجتماعــی دارن
بــه ذهنيــت  از آلوده شــدن  را  توانســته اند خــود 
ایــن  دارنــد.  محفــوظ  دولت گــرا  و  اقتدارگــرا 
ــا  ــه تنهایــی كافی ســت كــه اجــازه بدهــد ب مــورد ب
صداقــت و روراســتی و بــه دور از منفعت طلبــی 
ــرار  ــاط برق ــا ســایرین ارتب و ســودجویی و حســد ب

ــد. كنن
زنــان رشق: از پدیــده ی اقتــدار بحــث بــه میــان آوردیــد. 

ــد  ــود را از گزن ــتان خ ــه ی کوردس ــه جامع ــد ک ــام گفتی ش

ــم  ــا می بینی ــه داشــته اســت. ام ــوظ نگ ــده محف ــن پدی ای

کــه امــروزه برخــالف ویژگی هــای تاریخی ـ اجتامعــی ای 

کــه شــام در فــوق برشــمردید، زنــان تحــت شــدیدترین و 

ســخت ترین رشایــط بــه رس می برنــد. به عنــوان مثــال 

کشــنت زنــان، ازدواج هــای اجبــاری، آزار و خشــونت خانگی 

و... از جملــه مــواردی هســتند کــه زنــان کــورد در رسارس 

کوردســتان بــا آن مواجه انــد. آیــا ایــن مســائل و معضــالت 

ــد؟ ــمه منی گیرن ــدار رسچش ــده ی قدرت ـ اقت ــن پدی از همی

طــور  هميــن  محققــاً  چــرا  په پولــه:  روكــن 
اســت. اوالً مــن در جــواب ســوأل قبــل هــم گفتــم 
ــود را از  ــدودی خ ــا ح ــته اند ت ــا توانس ــه كورده ك
درافتــادن بــه دام ایــن ذهنيــت مصــون دارنــد. 
نگفتــم كــه بــه طــور مطلــق از آن تاثيــر نپذیرفته انــد. 
مــواردی كــه در ســوأل شــما هــم بــدان اشــاره 
ــخ اســت كــه  ــت تل ــن واقعي ــای ای شــد خــود گوی
پدیــده ی جنســيت گرایی كــه زایيــده ی ذهنيــت 
ــدی  ــه ح ــا چ ــد، ت ــرا می باش ــاالر و اقتدارگ مردس
در جوامــع كوردســتان ریشــه دوانيــده اســت. ایــن 
ــكار  ــاً ان ــت و مطمئن ــكار اس ــل ان ــر قاب ــوردی غي م
ــرای  ــر عــدم حــل آن می گشــاید. ب ــز راه را ب آن ني
ــه  ــائل را ب ــن مس ــود و ای ــن ب ــن بایســتی واقع بي همي
ــد  ــی و نق ــل، بررس ــكافی، تحلي ــورد واش ــی م خوب

ــرار داد.  ق
مــورد مهــم ایــن اســت كــه كوردهــا هيــچ وقــت 
دارای دولــت نبوده انــد، كــه ایــن نيــز مــوردی 
مثبــت اســت. بدیــن شــكل بــه اقشــار خــاص جامعــه 
اجــازه  نــداده تــا بــه حكم رانــی بــر كل جامعــه 

خواننــدگان محــرم »زنــان رشق«، مــا بــا »روکــن په پولــه« عضــو مدیریــت کــودار و کــژار مصاحبه ای 

در رابطــه بــا شــیوه ی زندگــی کمونــال در کوردســتان و در بیــن گریالهــا انجــام داده ایــم. ســعی کردیــم 

ــا شــام  ــات گریال هــای کــورد را ب ــارزه و حی ــه صورتــی مختــر، شــیوه ی رابطــه، مب ــه ب ــن مصاحب در ای

عزیــزان در میــان بگذاریــم. 
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بپردازنــد و بــه تبــع آن طبقه گرایــی را دامــن بزننــد. 
از آن گذشــته در سراســر دنيــا و تقریبــاً در بيــن 
همــه ی جوامــع هنــوز هــم زنــده  و پویابــودن برخــی 
ــه چشــم  از ویژگی هــای اخاقــی و دموكراتيــك ب
می آینــد و حتــی در بيشــتر جوامــع بســيار برجســته 
ــان  ــا نيســت كــه همزم ــدان معن ــن ب هــم هســتند. ای
بــا پيدایــش پدیــده ی قــدرت و دولــت جامعــه 
بشــری از تمــام ویژگی هــای مثبــت و كمونــال 
خــود تهــی و عــاری شــد. خــوب اگــر بدیــن 
شــكل می بــود كــه االن شــاهد اوج گيــری ایــن 
همــه اعتــراض و نارضایتــی در مقابــل عملكردهــای 
ــاهد  ــم. ش ــه نبودی ــان و خاورميان ــان در جه حاكم
تأســيس نهادهــای مدنــی و حقــوق بشــری و... 
بــه شــكلی  نيــز نمی بودیــم. جامعــه همــواره و 
ــده را دور  ــاد ش ــای ایج ــه محدودیت ه ــته ك توانس
ــد  ــر می دان ــودش بهت ــه خ ــيوه ای ك ــه ش ــد و ب بزن
بــه تــداوم حيــات بپــردازد. وقتــی صفحــات تاریــخ 
را ورق می زنيــم، می بينيــم كــه چگونــه برخــی 
ــه مقاومــت  ــه ب ــه نمایندگــی از جامع ــان ب از قهرمان
و مبــارزه در مقابــل حاكمــان ظالــم پرداختــه و 
گویــای  همــه  اینهــا  كرده انــد.  حماســه  آفرینی 
ــا   ــودن، پوی ــده  ب ــم زن ــتند آن ه ــت هس ــك واقعي ی
بــودن، كمونــال  بــودن و آزاد بــودن جامعــه اســت. 
ــا را  ــت، آنه ــدار و دول ــده ی قدرت ـ اقت ــاید پدی ش
كمرنگ تــر كــرده باشــند ـ بخصــوص در عصــر 
ــود  ــه وج ــت ك ــا نيس ــدان معن ــن ب ــا ای ــر ـ  ام حاض

ــند. ــه  باش ــن رفت ــا كًا از بي ــد و ی ندارن
ــا  ــن معن ــث بدی ــن بح ــرح ای ــم ط ــرار می كن تك
ــده  ــن پدی ــتان از ای ــه ی كوردس ــه جامع ــت ك نيس
هيــچ تاثيــر نپذیرفتــه اســت. بلكــه منظــور مــن ایــن 
ــر  ــع بيشــتر و بهت ــه ســایر جوام اســت كــه نســبت ب
را حفــظ  ویژگی هــای كمونــال خــود  توانســته 
ــا در  ــوند. ام ــر ش ــد كمرنگ ت ــازه نده ــد و اج كن
ــا پدیــده جنســيت گرایی ایــن بــدان شــكل  رابطــه ب
ــن  ــه م ــت ك ــورد اس ــن م ــت در همي ــت. درس نيس
مقولــه ی »تاثيرپذیــری« را طــرح كــردم. معتقــدم، و 
البتــه دالیــل كافــی هــم بــرای اثبــات ایــن موضــوع 
وجــود دارنــد كــه جامعــه ی كوردســتان، جامعــه ای 

ــوان  ــی می ت ــن به راحت ــرای همي ــت. ب ــور اس زن مح
ــر  ــا سرشــت و جوه ــده ب ــن پدی ــا كــرد كــه ای ادع
ایــن جامعــه همخوانــی نداشــته و كامــًا دور از 

ــت. ــی آن اس ــات اجتماع واقعي
زنــان،  كشــتن  چــون  مســائلی  مــورد  در 
ــر  ــم بهت ــاری و... ه ــان، ازدواج اجب ــی زن خودكش
ــده  ــل ش ــات تحمي ــه واقعي ــی ژرف ب ــت نگاه اس
بــر ایــن جامعــه داشــته باشــيم. تقریبــاً هــزاران ســال 
ــاز  ــت و ت ــدان تاخ ــه مي ــتان ب ــه كوردس ــت ك اس
ــل  ــه  و عوام ــب منطق ــای اقتدارگــرا و جاه طل نيروه
خارجــی مبدل گشــته اســت. همچنيــن بيــش از 
4۰۰ ســال اســت كــه كوردســتان، نخســت بــا پيمــان 
قصــر شــيرین بيــن صفویــان و عثمانيــان بــه دو 
ــا پيمــان لــوزان بــه چهــار قســمت  بخــش، ســپس ب
ــتعمار  ــت اس ــز تح ــش ني ــر بخ ــود. ه ــيم می ش تقس
كشــوری در آمــده و سياســتی ویــژه بــر آن تحميــل 
جنســيت گرای  شــدت  بــه  ذهنيــت  می گــردد. 
بــر  به ســزایی  تأثيــر  بــر جوامــع عربــی  حاكــم 
بخش هــای تقسيم شــده ی كوردســتان در تحــت 
حاكميــت عــراق و ســوریه گذاشــته و تــا حــدودی 
نيــز بــه دو بخــش دیگــر آن هــم نفــوذ كــرده اســت. 
بــدون شــك ازدواج اجبــاری، ختنــه ی زنــان، چنــد 
همســری، زن ُكشــی از جملــه مــواردی هســتند كــه 
ــز  ــه جوامــع كوردســتان ني از طریــق ایــن ذهنيــت ب
ســرایت كرده انــد. ایــن در حالی ســت كــه ایــن 
مــوارد نــه در فرهنــگ آریایــی و نــه در آیيــن 
ــه  ــده ك ــل ش ــی نق ــته اند. حت ــی نداش ــت جای زرتش
زرتشــت بــرای ازدواج دخترش نظــر و رضایت وی 
را بــاارزش و مهــم می دانــد. هنــوز هــم كوردســتان 
پيــروی  مــوارد  بيشــتر  در  آیيــن كهــن  ایــن  از 
می كنــد. شــاید ایــن آیيــن در جامعــه ی كوردســتان 
ــگاه  ــته جای ــه گذش ــبت  ب ــياری، نس ــل بس ــه دالی ب
و اهميــت خویــش را حفــظ نكــرده باشــد امــا 
هنــوز هــم در حافظــه ی تاریخــی ایــن خلــق دارای 
قداســت و ارزش واالیــی می باشــد. قابــل توجــه 
ــه،  ــران، تركي اســت كــه دولت هــای اســتعمارگر ای
ســوریه و عــراق همــواره از خــاك كوردســتان 
بــرای »دفــع  ماننــد ســپری  بــه  و خلــق كــورد 

سياســت های  می كننــد.  اســتفاده  خــود«  از  بــا 
تبعيض آميــز ایــن كشــورها موجــب محروميــت 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــق ش ــن خل ــدن ای و در مضيقه مان
ــد  ــه تمــام بخش هــای كوردســتان بيندازی نگاهــی ب
شــهرهای  محروم تریــن  كــه  می شــوید  متوجــه 
ایــن كشــورها، شــهرهای كوردســتان هســتند. ایــن 
محروميت هــا در روژهــات كوردســتان نيــز بــه 
شــكل بــارزی بــه چشــم می خــورد و در ســایر 
ــتند  ــبب آن هس ــا مس ــر دولت ه ــه دیگ ــا ك بخش ه

نيــز همين طــور.
ــر و  ــده ی فق ــه پدی ــد ک ــد بفرمایی ــان رشق: می توانی زن

محرومیــت چــه ارتباطــی بــا زن کشــی و اعــامل خشــونت 

بــر زنــان دارد؟

كــه  نيســتم  صــدد  در  مــن  په پولــه:  روكــن 
توجيــه  چنيــن  را  بغرنجــی  ایــن  بــه  مســئله ایی 
ــت.  ــم نيس ــی ه ــی و وجدان ــه اخاق ــه ك ــم. البت كن
نمی خواهــم در دام نظریــه ای كــه می خواهــد منبــع 
مســئله را بــه فقــر و ســایر مســائل معيشــتی و روانــی 
ربــط  دهــد، هــم بيفتــم. زیــرا چنيــن اعتقــادی 
ــكات  ــائل و مش ــام مس ــأ تم ــه منش ــدارم ك ــز ن ني
اجتماعــی فقــر اســت. جوابــی كــه بــه پرســش بــاال 
دادم هــم بســيار طوالنــی شــد. زیــرا مقصــودم ایــن 
ــر  ــم ب ــی حاك ــی و سياس ــرایط اجتماع ــه ش ــود ك ب
ــا  ــم ت ــح ده ــور مختصرتوضي ــه ط ــتان را ب كوردس
بتوانيــم بــا نگاهــی جامعه شناســانه بــه واكاوی ابعــاد 
مســئله پرداختــه و بــه راه حلــی اساســی دســت یابيم. 
چنانكــه قبــًا هــم ذكــر كــردم ایــن گونــه مســائل، 
تحميل شــونده  و  شــده  ســاخته  پدیده هــای  از 

می گيرنــد. سرچشــمه 
می خواهــم بــرای درك بيشــتر ایــن مســئله توجــه 
شــما را بــه اتفاقاتــی كــه در ســده های ميانــه در 
اروپــا افتادنــد جلــب كنــم. نــگاه كنيــد كــه چگونــه 
ــان  ــخير اذه ــه تس ــن ب ــتفاده از دی ــا اس ــان ب حاكم
ــا  ــه از كليس ــد. چگون ــع می پرداختن ــان  و جوام انس
ــرده و  ــتفاده ك ــان اس ــر زن ــار ب ــرم فش ــوان اه به عن
خــود  قــدرت  پایه هــای  مســتحكم تركردن  بــه 
ــه  ــان ب ــن زن ــال پرداخت ــوان مث ــد. به عن می پرداختن
ــی  ــر زن ــود. اگ ــوع ب ــر و... ممن ــت، هن ــم، سياس عل

ــرار  ــده ق ــدوده ی تعيين ش ــر از مح ــا را فرات ــم پ ه
مــی داد بــا قهــر حاكمــان مواجــه شــده و بــه گيوتين 

و دادگاه هــای انگيزاســيون ســپرده می شــد.
زنان رشق: چرا؟

پيشــرفت  و  دانایــی  از  زیــرا  په پولــه:  روكــن 
زنــان هراســانند. چونكــه هرچقــدر ایــن اتفــاق 
بيفتــد همــان قــدر بــر هوشــياری و آگاهــی جامعــه 
ــا  ــا و آگاه فرزنــدی دان خواهــد افــزود. مــادری دان
و آگاه تربيــت خواهــد كــرد. در نتيجــه كســی 
ــرد.  ــی را بپذی ــرده و بردگ ــان ب ــه فرم ــد ك نمی مان
ــع  ــه مناف ــری ك ــا قش ــز تنه ــرایطی ني ــن ش در چني
آن بــه خطــر می افتــد، قشــر اليــت و حاكمــان 
هســتند. بنابرایــن اعمــال خشــونت بــر زنــان موجــب 
ــد به اعتمــاد الزم دســت  می شــود كــه هرگــز نتوانن
ــه  ــواره ب ــه و هم ــند، هميش ــن باش ــد، خودكم بي یابن
ــل  ــد ابتكارعم ــی اراده و فاق ــد، ب ــه كنن ــردان تكي م
ــد  ــان كوردســتان هــم از چن ــت شــوند. زن و خاقي
لحــاظ مــورد اســتثمار قــرار گرفته انــد. از یــك 
ــر  ــاظ به خاط ــك لح ــت، از ی ــر  ملي ــاظ به خاط لح
به خاطــر  هــم  لحــاظ  یــك  از  و  مذهب ـ دیــن 
ــان كــورد  ــر زن ــن خشــونتی كــه ب جنســيت. بنابرای
ــر از  ــتر و عميق ت ــب بيش ــه مرات ــردد ب ــال می گ اعم
زنــان دیگــر جوامــع اســت. هــم توســط دولت هــای 
جنســيت گرای  ذهنيــت  توســط  هــم  و  حاكــم 
ــه استعماركشــيده  ــده در كوردســتان ب به وجــود آم

شــده و اســتثمار می شــوند.
زنــان رشق: امــروزه شــاهد تغییــر و تحــوالت اساســی در 

ــژه  ــورد به وی ــان ک ــه زن ــم ک ــتیم. می بینی ــتان هس کوردس

در باکــور و روژآوای کوردســتان بــه جایــگاه اجتامعــی 

در همــه ی  یافته انــد. تقریبــاً  بســیار عظیمــی دســت 

ــز  ــم گیری نی ــای چش ــرده و موفقیت ه ــارکت ک ــور مش ام

کســب کرده انــد. ســوأل مــن ایــن اســت کــه کســب ایــن 

دســتاوردها از چــه طریقــی میــر شــده اســت؟

بــدون شــك هنگامــی كــه  په پولــه:  روكــن 
ــت  ــور گذاش ــه ی ظه ــه عرص ــا ب ــی پ ــش آپوی جنب
ــه  ــفباری ب ــياری اس ــت بس ــورد در وضعي ــق ك خل
از  و  انــكار شــده  می بــرد. موجودیــت  آن  ســر 
لحــاظ فرهنگــی تحــت ســخت ترین و شــدیدترین 
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شــرایط قــرار گرفتــه بــود، بــا خطــر آسيمياســيون 
مواجــه بــود. پدیــده ی خيانــت بــه هویــت خویــش 
كــورد  یــك  مــی داد.  رواج  را  مــزدوری  نيــز 
ــد.  ــراز كن جــرأت نداشــت كــه هویــت خــود را اب
ــر  ــه دیگ ــود ك ــيده ب ــی رس ــه جای ــت ب ــن وضعي ای
بخــش بزرگــی از كوردهــا بــه خودانــكاری یــا 
اتوآسيمياســيون متوســل می شــدند. اگــر كــوردی 
خواهــان زندگــی بــود یــا می بایســت بــه غيــر خــود 
مبــدل شــود یعنــی خــود را متعلــق بــه طبقــه ی 
ممتــاز قلمــداد كــرده و خــود را تــرك معرفــی 
كنــد و یــا راه مبــارزه را در برابــر ذهنيــت فاشيســت 
ــد.  ــه برگزین ــر تركي ــم ب ــه حاك ــر هميش و كودتاگ
در واقــع پيدایــش جنبــش آزادی خــواه كوردســتان 
ــه یــك  ــه مثاب ــرای كوردهــا ب ــی ب ــن موقعيت در چني
نجات دهنــده و ميــادی دوبــاره تلقــی می شــد. 
ــت  ــا در آن وضعي ــورد كورده ــم در م ــری ه رهب
»مــن  كــه:  كرده انــد  اذعــان  بارهــا  اسفبارشــان 
ــيدم«.  ــی بخش ــان داده و زندگ ــنگ ج ــك س ــه ی ب
ــدن  ــه مان ــتن و چگون ــه زیس ــو راه چگون ــر آپ رهب
را آمــوزش دادنــد. تــا ســال 197۰ هــم كســی 
ــكار و اندیشــه هایش را نداشــت.  ــان اف جســارت بي
اگــر امــروزه می بينيــم كــه هزارهــا نهــاد، مؤسســه، 
ســازمان و... بــه نمایندگــی از قشــرهای مختلــف در 
جامعــه بــه مبــارزه پرداختــه و عليــه ذهنيــت حاكــم 
پرچــم رهایــی را علــم كرده انــد، بی ارتبــاط بــا 
آزادی خواهــی  جنبــش  نيســت.  موضــوع  ایــن 
متضمــن  كوردهــا  بــرای  تنهــا  نــه  كوردســتان 
زندگــی آزاد و دموكراتيــك بــود بلكــه بــرای 
همــه ی اقشــار تحــت ســتم در تركيــه و خاورميانــه 

ــت. ــوده و هس ــی آزاد ب ــت زندگ ــز ضمان ني
حــال اگــر از منظــری دیگــر بــه مقولــه بنگریــم، 
بی نظيرتریــن  و شــاید  بزرگتریــن  می بينيــم كــه 
دســتاوردی كــه ایــن جنبــش بــه دســت آورده 
حمایــت و مشــاركت زنــان در بخش هــای مختلــف 
آن بــوده اســت. رهبــر آپــو همــواره بــا دیــدی 
بــه مســئله ی رهایــی زن  اســتراتژیك و حياتــی 
ــز  ــر مهــم ني ــن ام نگریســته و در راســتای تحقــق ای
ــان  ــت. ایش ــوده اس ــذار ننم ــی فروگ ــچ تاش از هي

معتقدنــد كــه مســئله ی بردگــی زن قدیمی تریــن 
مســئله و منشــأ تمــام مســائل دیگــر در جامعــه بــوده 
و زن كهن تریــن مســتعمره و ملــت اســت. همچنيــن 
معتقدنــد كــه تــا زن آزاد نگــردد تمــام مســائل 
ــد و آزادی  ــد مان ــی خواهن ــل باق ــی الینح اجتماع
جامعــه ميســر نخواهــد شــد. بــا درك كافــی از ایــن 
نظــرات درمی یابيــم كــه ایــن مســئله بســيار حــاد و 
ــری در  ــات عظيم ت ــر تخریب ــل آن راه را ب ــدم ح ع
ــذار از  ــن گ ــرای همي ــرد. ب ــد ك ــاز خواه ــه ب جامع
ــيده و  ــال رس ــزاران س ــه ه ــش ب ــه قدمت ــی ك ذهنيت
ــی  ــه ایــن آســانی و راحت ــاً اســتخوانی شــده ب تقریب
ــی  ــن اقدام ــرای چني ــی ب ــت. در ثان ــوده اس ــم نب ه
ــوان  ــه بت ــرایطی ك ــا ش ــكان و ی ــه ام ــچ گون از هي
ــر  ــه ظاه ــه )ب ــه در تركي ــتان و چ ــه در كوردس چ
ــوده  ــت، نب ــتا برداش ــن راس ــی در ای ــرفته( گام پيش
اســتثمار گشــته ی كوردســتان  اســت. جامعــه ی 
بــا ســاختن حصــاری ســخت بــه دورش بــرای 
بــه دام  محفــوظ نگه داشــتن خــود از درافتــادن 
آسيمياســيون)فرهنگی( تــا حــدودی توانســته بــود 
موفــق عمــل كنــد. امــا از لحــاظ دیگــر بــه شــدت 
ــه  ــر منطق ــم ب ــتيز حاك ــودال و زن س ــت فئ از ذهني
تأثيرپذیرفتــه بــود. به طــوری كــه حتــی خــارج  
ــند  ــح و ناپس ــه كاری قبي ــك زن را از خان ــدن ی ش
كوردســتان  كل  بــر  حاكــم  هــوای  می شــمرد. 
هوایــی مردانــه و بــه شــدت زن ســتيز بــود. از یــك 
لحــاظ دولت هــای حاكــم و اســتعمارگر بــرای 
ــون  ــان قان ــژه زن ــورد و به وی ــه ی ك ــی جامع زندگ
وضــع كــرده و خــط و نشــان می  كشــيدند و از 
ــد درك و بينشــی  ــردان كــورد فاق ســوی دیگــر م

ــد.  ــك بودن دموكراتي
امــروزه همــه ی جهانيــان شــاهد مشــاركت و 
حضــور گســترده ی زنــان در حوزه هــای اجتماعــی، 
ــه  نظامــی و سياســی در سراســر كوردســتان و تركي
هســتند. نيــازی بــه برشــمردن تــك تــك ایــن 
ایــن موضــوع  امــا ذكــر  دســتاوردها نمی بينــم. 
خالــی از لطــف نيســت كــه زنــان كــورد بــا گــذار 
ــان  ــه سرراهش ــر لحظ ــه ه ــی ك ــه ی آن موانع از هم
گســترانيده می شــدند، توانســتند مســافت بســيار 

راه  طوالنــی 
را  رهایــی 
كــرده  طــی 
و  دســتاورد  و 
ی  هــا د ر و ها ر
را  ارزنــده ای 
كســب نماینــد. 
ــا  ــورد ب ــان ك زن
اتــكا بــر توانایــی 
اســتعدادهای  و 
قــادر  خــود 
در  شــدند 
ی  صف هــا
مبــارزه  مقــدم 
گرفتــه  جــای 
نقشــی  و 
را  پيشــاهنگ 
مبــارزات  در 
ملــی و مبــارزه ی 
آزادی خواهــی 
ایفــا  زنــان 
ایــن  نماینــد. 
نبــرد  و  مبــارزه 

همســو بــا مطالبــات ملــی شــكل گرفــت و موجــب 
كوردســتان  در  حيــات  شــریان های  بازشــدن 
ــن  ــا ای ــورد ب ــان ك ــع زن ــد. در واق ــتبدادزده ش اس
حضــور باشــكوه خــود موجــب تغييــر تصــور ایجــاد 
شــده ی حاكــم بــر كوردســتان وكل خاورميانــه 

. ند شــد
زنــان رشق: می توانیــد کمــی در رابطــه بــا شــیوه ی 

زندگــی رفقــا بــرای خوانندگان مــان توضیــح دهیــد.

روكــن په پولــه: زندگــی گریــا، زندگــی ای 
ــت.  ــی و ماجراس ــان، تازگ ــور، هيج ــار از ش سرش
زندگــی ای كــه تكــرار را نمی پســندد و جایــی 
در  زندگــی  نــدارد.  ایســتایی  و  ركــود  بــرای 
كمــون  یــا  و  دســته جمعی  صورتــی  بــه  اینجــا 
بــه  كــه  انــدازه ای  بــه  می شــود.  ســازماندهی 
ــرد  ــای ف شــكوفایی اســتعدادها و كشــف توانایی ه

ــرای  ــز ب ــزان ني ــان مي ــه هم ــت داده می شــود ب اهمي
به وجــودآوردن روحيــه ا ی كلكتيــو بيــن همــه ی 
ــر  ــرد. ه ــورت می پذی ــه ص ــی بی وقف ــا تاش اعض
ــه  ــد البت ــت. ص ــخص اس ــی مش ــس دارای اهداف ك
هــدف اصلــی همــه ی مــا رســيدن بــه آزادی و 
كشــورهای  و  كوردســتان  نمــودن  دموكراتيــزه 

خاورميانه  ســت. 
زنــان رشق: بــه نظــر شــام در وهلــه ی اول بــرای رســیدن 

بــه چنیــن نظامــی چــه بایــد کــرد، یعنــی گام هــای اساســی 

کــه می بایســت برداشــته شــوند چه هــا هســتند؟

ــراد  ــك اف ــك ت ــت ت ــا ذهني ــه: ت ــن په پول روك
ایــن جامعــه و به ویــژه كادرهایــی كــه ادعــای 
بــرای كل  دموكراســی  و  آزادی  تضمين نمــودن 
جامعــه را دارنــد تغييــر نكنــد تحقــق ایــن مهــم نيــز 
غيرممكــن خواهــد بــود. زیــرا اگــر كادر بــه خــود 
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مردســاالر،  ذهنيــت  تــا  كــه  نه قبوالنــد 
حاكــم، اقتدارگــرا و اجتماع ســتيز تغييــر 
ــز  ــی ني ــق آزادی و دموكراس ــد، تحق نكن
ناممكــن خواهــد بــود، قــادر بــه قبوالنــدن 
ــود. بنابرایــن  ــه جامعــه نيــز نخواهــد ب آن ب
بایســتی  اســت  پيشــاهنگ  كادر  اگــر 
مراتــب آن را نيــز طــی كنــد. همچنيــن 
قــادر باشــند زندگــی ای كمونــال و عــاری 
را  برده ـ ارباب گونــه  ارتبــاط  از هرگونــه 

ــند. ــامان بخش س
و  ســختی ها  مــورد  در  شــام  رشق:  زنــان 

ــد  ــد. می توانی ــارزه بحــث منودی مشــقت های مب

ــد. ــح دهی ــر توضی بیش

ــروزه  ــه ام ــطحی ك ــه: س ــن په پول روك
نمی تــوان  را  رســيده اند  آن  بــه  زنــان 
ــا  ــوان ادع ــا نمی ت ــت. ام ــم گرف ــت ك دس
كــرد كــه بــه راحتــی و یــا بــا تغييــر شــرایط 
هــم ميســر شــده اســت. بایســتی فاكتورهای 
كــرد.  بررســی  وضــوح  بــه  را  دخيــل 
پيشــتر نيــز بــه ذهنيــت و بينــش حاكــم بــر 
كوردســتان و خاورميانــه اشــاره ای مختصر 
ــا  ــه تنه ــن اســت كــه ن ــت ای داشــتم. واقعي
ســایر اقشــار جامعــه، بلكــه خــود زنــان 
ــر  ــود بی خب ــای خ ــرو و توانایی ه ــز از ني ني
ــر  ــم بی خب ــت بگویي ــر اس ــا بهت ــد و ی بودن
ــر  ــا را ب ــام راه ه ــد. تم ــده بودن ــته ش گذاش
زنــان بســته بودنــد و همــواره بــا توســل بــه 
ــتان  ــه ی كوردس ــط در جامع ــای غل باوره
بــه ســركوب اســتعداد و توانایی هایشــان 
بتوانــد  زن  اینكــه  بــرای  می پرداختنــد. 
بــا حــق و  رابطــه  بــه آگاهــی الزم در 
ــد،  حقــوق پایمال شــده ی خــود دســت یاب
مبــارزه ای بی امــان الزم بــود. در خــال 
ایــن مبــارزه بــود كــه زن توانســت بــه 
ــد و  ــاوری دســت یاب خودآگاهــی و خودب
بــه اراده ی ذاتــی خــود متكــی باشــد؛ بــاور 
كنــد كــه بــه تنهایــی می توانــد از پــس 

همــه ی كارهــا برآیــد و راه را بــر حــل تمــام 
مســائل موجــود در جامعــه نيــز همــوار ســازد. 
طبيعــت  دشــواری های  دیگــر  طرفــی  از 
ــان  ســخت كوردســتان نيــز وجــود دارد و زن
گریــا می بایســت از پــس اینهــا نيــز برآینــد. 
ــتان و  ــارزه ای در كوردس ــن مب ــه چني خاص
ــاص  ــای خ ــا و جدایی ه ــه تفاوت ه خاورميان

ــم دارد. ــود را ه خ
زنــان رشق: شــام ایــن دســتاورد و رهاوردهایــی 

ــی  ــد را کاف ــا کســب کرده ان ــه اینج ــا ب ــان ت ــه زن ک

می بینیــد؟

و  جایــگاه  مطمئنــاً  په پولــه:  روكــن 
ــورد  ــارز ك ــان مب ــروزه زن ــه ام ــی ك پایگاه
هــم در كوردســتان و هــم در منطقــه كســب 
كرده انــد را كــم و یــا ناچيــز نمی پنداریــم 
امــا، ادعــای كافــی بــودن آن را هــم نداریــم. 
ــاالر  ــت مردس ــا ذهني ــه ت ــم ك ــرا معتقدی زی
نگــردد،  ریشــه كن  ُكلــی  به طــور  حاكــم 
ــل و  ــی كام ــه صورت ــز ب ــری ني آزادی و براب
فراگيــر محقــق نخواهــد شــد. حــاال بنگریــم 
تــا رســيدن بــه ایــن هــدف چقــدر راه هســت. 
مــا نبایــد اهدافــی كوتاه مــدت داشــته باشــيم 
و یــا مبــارزه را مقطعــی تلقــی كنيــم. بــه 
نظــر مــن تــا رســيدن بــه هــدف نهایــی نبایــد 
ــتاد.  ــد ایس ــت و بای ــه كافی س ــرد ك ــر ك فك
اصــًا چنيــن برداشــت و یــا طــرز فكــری 
مغایــر  آن  طبيعــت  و  انســان  سرشــت  بــا 
مــا  و طلب هــای  زیــرا خواســته ها  اســت. 
برحســب آگاهــی و شــناخت مــا از خودمــان 
وســيع تر  و  بزرگ تــر  پيرامون مــان  و 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــم ب ــر می كن ــوند. فك می ش
ــرد و  ــزی ك ــتی برنامه ری ــم بایس ــوع ه موض

ــط داد. ــطح بس ــن س ــا باالتری ــارزه را ت مب
 زنــان رشق:  از اینکــه وقــت خودتــان را بــه مــا 

اختصــاص دادیــد متشــکرم.

روكن په پوله: خواهش می كنم.
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گشــودم.  جهــان  بــه  مهابــاد چشــم  شــهر  در 
مهابــاد نيــز هماننــد دیگــر شــهرهای  كوردســتان  
بــه  پایبنــد  و  ســنتی  حــدودی  تــا  شهری ســت 
پــدرم  اجتماعــی خویــش.  تعلقــات  و  تعصبــات 
ــواده اش  ــال خان ــئوليت در قب ــول مس ــزان از قب گری
ــود. هنگامــی  و فــردی عصبــی و بســيار ســاده لوح ب
ــد ســال  ــازه چن ــدرش را از دســت می دهــد ت كــه پ
خانــواده  بــزرگ  پســر  اینكــه  علی رغــم  دارد. 
ــئوليتی در  ــس مس ــه ح ــد هرگون ــا فاق ــود ام ــم ب ه
بــود.  نيازهــای مــادی و معنــوی خانــواده   قبــال 
از ایــن جهــت، مــادرم بــه تنهایــی بــرای رفــع 
ــی  ــادرم زن ــه می كوشــيد. م ــای خان ــاج و نيازه احتي
ســخت كوش و دل ســوز بــود. ازدواج آن دو بــدون 
ميــل خودشــان صــورت گرفتــه بــود. مــادرم وقتــی 
كــه جــوان بــوده آرزو داشــته كــه بــه چریك هــای 
ــدد  ــتان بپيون ــات كوردس ــال در روژه ــارز و فع مب
ــر  ــن ام ــوع ای ــواده از وق ــت خان ــدم رضای ــی ع ول
جلوگيــری می كنــد. یكــی از دایی هایــم هــم در 
صفــوف پيشــمرگ ها بــه شــهادت رســيده بــود. 
ــادرم  ــگاه م ــر ن ــزایی ب ــر بس ــی ام تاثي ــهادت دای ش
ــود.  ــت و وطــن گذاشــته ب ــه ی هوی ــه مقول نســبت ب
اصــرار وی هــم بــرای پيوســتن بــه صفــوف مبــارزان 
اهــداف  بــه  تحقق بخشــيدن  جهــت  آزادی،  راه 

نيمه تمــام بــرادرش بــود.
ــادر  ــر م ــا تأثي ــه  ی م ــه در خان ــت ك ــوان گف می ت
چونكــه  بــود.  تعيين كننــده  نقشــش  و  برجســته 
ــرای  ــه ب ــم ك ــادر را دیدی ــم م ــاز كردی ــم ب ــا چش ت
ــچ  ــی هي ــان ب ــن نيازهای م ــش و تأمي ــت، آرام تربي
چشم داشــتی تــاش و فــداكاری می كنــد. بــرای 
ــا  ــودكان ت ــرورش ك ــه و پ ــت خان ــن از مدیری همي
ــر  ــه ب ــه هم ــای خان ــن نيازه ــد و تأمي ــب درآم كس

ــت  ــك پش ــوان ی ــه به عن ــود. هميش ــادرم ب ــده م عه
و پنــاه بســيار محكــم بــه او نگریســته و اطمينــان 
داشــتيم. امــا پــدرم بــه جــای انجــام دادن كار و 
ســبك كــردن بــار ســنگين زندگــی كــه بــه تنهایــی 
بــر دوش خســتگی ناپذیر مــادر افتــاده بــود، بــه 
اعمــال خشــونت در خانــه پرداختــه و مــادرم را 
ــياری  ــب های بس ــت، ش ــادم هس ــرد. ی ــت می ك اذی
كــه مــادر یواشــكی در پــی كنــج دنجــی می گشــت 
ــار ســنگين  ــش را از ب ــا اشــك هایش كمــی دل ــا ب ت
ــد. صــدای گریه هــای  ــن غــم و غصــه ســبك كن ای
آهســته ی مــادر هنــوز هــم در گوش هــای مــن 
طنين اندازنــد. هرگــز نتوانســتم فحــش و ناســزا و 
بهانه گيری هــای نابجــای پــدر را فرامــوش كنــم. 
بــه  می كردیــم.  تنهایــی  احســاس  بســيار  مــا 
ــچ  ــاهد هي ــادر ش ــدر و م ــای پ ــوا و مرافه ه ــز دع ج
ــا  ــی ب ــاط آنچنان ــه ارتب ــدیم. ن ــری نمی ش ــز دیگ چي
همســایه ها داشــتيم و نــه رفــت و آمــدی بــا دوســتان 
ــدر  ــال پ ــن اعم ــاهد ای ــه ش ــی ك ــنایان. هنگام و آش
ــبت  ــن نس ــار م ــر و انزج ــر تنف ــه روز ب ــودم روز ب ب
از  می كــردم  ســعی  امــا  می افــزود.  مــردان  بــه 
اینكــه  مــادرم مراقبــت كنــم. گاهــی علی رغــم 
می دانســتم كــه از دســت پــدرم كتــك خواهــم 
خــورد امــا، می ایســتادم و اعمالــش را بــه او گــوش 
ــا مــادرم  ــداری ب زد می كــردم. می گفتــم تــو حــق ن
ــل  ــری حاص ــفانه تغيي ــی. متاس ــار كن ــوری رفت اینط

ــرد. ــدا ك ــه پي ــان ادام ــت همچن ــد. وضعي نمی ش
پــدرم  خانــواده ی  بودیــم.  دختــر  چهــار  مــا 
ــه  ــد و از اینك ــار می آوردن ــادرم فش ــر م ــواره ب هم
چــرا پســر بــه دنيــا نيــاورده، او را اذیــت می كردنــد. 
و  شــود  پســر  صاحــب  بایــد  كــه  می گفتنــد 
ــدت  ــه ش ــای ب ــت حرف ه ــن دس ــتم از ای می دانس
ــد.  ــادرم را آزار می دادن جنســيت گرا چقــدر روح م
ــه  ــا ب ــتم پ ــم داش ــم ك ــه ك ــی ك ــد وقت ــادم می آی ی
ســن 12 ســالگی ام می گذاشــتم بــه هــر جــا كــه 
قــدم می نهــادم بــا ایــن نــوع نــگاه زن ســتيزانه مواجــه 
ــر روح  ــی آن را ب ــرات منف ــه تاثي ــدم و روزان می ش
ــم  ــز برای ــه  چي ــردم. هم ــس می ك ــود ح و روان خ
ــد  ــواب می ماندن ــا بی ج ــوأل هایم ی ــود. س ــوع ب ممن

نمی رســيدند.  قانع كننــده ای  جــواب  بــه  یــا  و 
ــه  ــم را ب ــواره ذهن ــا« هم ــن »چرا ه ــار ای ــش آم افزای

خــود مشــغول می كردنــد. 
ــربچه های  ــد پس ــم مانن ــن ه ــت م ــم می خواس دل
بــازی  تــوپ  كنــم،  دوچرخه ســواری  همســایه، 
ببــرم.  لــذت  خــودم  بچگــی  دنيــای  از  و  كنــم 
امــا ســنت های حاكــم بــر جامعــه و قدغن هــای 
اســامی  جمهــوری  نظــام  توســط  تحميل شــده 
ــان ماننــد ســد معبــری جلــوی مــا ســبز  ــر زن ایــران ب
می شــدند. اینكــه تــو دختــری، بایــد ســنگين باشــی، 
ــا پســرها  نبایــد مثــل پســرها رفتــار كنــی، دخترهــا ب
فــرق دارنــد و... . انــگار دنيــا و تمــام امكانــات 
ــر فضــای  ــرای مــردان آفریــده شــده اند. ب زندگــی ب
ــرا  ــه حاكــم اســت. زی ــی مردان ــران همــواره هوای ای
ــان تحميــل می كننــد. ــر زن ایــن شــيوه ی حيــات را ب

ــردم و درك  ــس می ك ــا را ح ــن تضاده ــام ای تم
می كــردم. نمی خواســتم اینچنيــن زندگــی كنــم. 
ــم.  ــن ده ــات ت ــيوه ی حي ــن ش ــه ای ــودم ب ــادر نب ق
احســاس تنفــر شــدیدی نســبت بــه مــردان پيــدا كرده 
بــودم. كودكيــم در حالــی رو بــه پایــان می نهــاد 
كــه ذهنــم سرشــار از ایــن تضــاد، چالــش، دغدغــه  
یــادم  هــم  هنــوز  بــود.  بی جــواب  ســوأل های  و 
ــيدم  ــالگی رس ــت س ــن هف ــه س ــی ب ــه وقت ــت ك هس
ــم  ــد كــه روزه بگيری در مدرســه وادارمــان می كردن
ــاهد  ــم ش ــالگی ه ــه س ــن ن ــم. در س ــاز بخواني و نم
برگــزاری جشــن تكليــف  بودیــم. هنگامــی بــود 
كــه دیگــر بــه راحتــی و بــه صورتــی كامــًا مشــروع 
ــان تحميــل می كردنــد.  هــر چــه می خواســتند بــر زن
دختــران را وادار می كردنــد در ایــن ســن ازدواج 
كننــد. حتــی بــرای چگونــه نفــس كشــيدن دخترهــا 
هــم قانــون و مقــررات وضــع می كردنــد. كاری 
مقابــل  در  را  عقيــده اش  انســان  كــه  می كردنــد 
ــا  ــد ب ــعی می كردن ــد. س ــت بده ــام از دس ــن اس دی
ــخصيت هایی  ــتی ش ــن سياس ــن چني ــش گرفت در پي

دین گریــز و جامعه گریــز شــكل دهنــد. 
ســال 1999 بــا یــك پســری آشــنا شــدم كــه 
ــرات و  ــه سياســت داشــت. تغيي ــه ی شــدیدی ب عاق
ــد  ــران می افتادن ــی كــه در كوردســتان و ای اتفاق های

ــت  ــر وضعي ــرد ب ــعی می ك ــرد. س ــری می ك را پيگي
ــف  ــتان واق ــران و كوردس ــر ای ــم ب ــع حاك آن موق
ــه  ــد ك ــث ش ــتر باع ــی در او بيش ــن ویژ گ ــد. ای باش
ــردم  ــعی می ك ــن س ــد. م ــب كن ــن را جل ــه م توج
اخبارهــای سياســی را تعقيــب كنــم. هــر چيــزی كــه 
ــد،  ــاخته بودن ــروم س ــه آن مح ــن ب ــا را از پرداخت م
برایمــان جالــب می آمــد. امــر سياســت هــم یكــی از 
هميــن مــوارد بــود. ایــن رفيــق مــن موجــب می شــد 
كــه بيشــتر در مــورد آن تصویــری كــه پــدرم و 
جمهــوری اســامی ایــران در رابطــه بــا »مــرد و 
مــردان« در ذهنــم ســاخته بودنــد، تجدیــد نظركنــم. 
ــم كــه مــردان آزاداندیشــی  نمی توانســتم تصــور كن
ــعی  ــه س ــانی ك ــد. كس ــود دارن ــه وج ــز در جامع ني
ــام  ــه نظ ــاری ك ــوب و حص ــن چارچ ــد از ای می كنن
ــر  ــورم ب ــوند. تص ــا ش ــت ، ره ــاخته اس ــان س برایش
ایــن بــود كــه همــه ی مــردان بــد و زن ســتيزند. قــادر 
ــا  ــد ذهن ه ــعی می كن ــدام س ــه م ــی ك ــودم ذهنيت نب
را فتــح كنــد و تحــت نظــارت خــود بگيــرد را 
تحليــل نمایــم. بــا دیــدی تنگ نظرانــه بــه ایــن 
اگــر  كــه  می كــردم  فكــر  می پرداختــم.  پدیــده 
آن را كنــاری بنهــم و كاری بــا كار آن نداشــته 
ــه  ــم ب ــاید ه ــود و ش ــوب می ش ــز خ ــه چي ــم هم باش
ــر  ــه اگ ــردم ك ــر می ك ــد. فك ــر كن ــان  تغيي ــرور زم م

ــم  ــات كن ــا اثب ــه آنه ــازوی خــودم را ب ــم زور ب بتوان
از مــن حســاب بــرده و خواهنــد ترســيد. ایــن تغييــر 
ــن  ــه س ــه ب ــردم ك ــاس ك ــی احس ــزرگ را هنگام ب
ــه  ــم را گرفت ــته و دیپلم ــدم گذاش ــالگی ق ــوزده  س ن
بــودم. آری، ایــن بــار، بــا دیــدی وســيع تر بــه دنيــا و 

می نگریســتم. پيرامونــم 
ــا همســرم آشــنا شــدم.  ــود كــه ب ــگام ب ــن هن همي
كســی بــود كــه فكــر می كــردم حــرف دلــم را 
می زنــد. حرفــی كــه تــا بــه حــال هيــچ مــرد دیگــری 
نــزده بــود. از خــودم بارهــا پرســيدم كــه آیــا وجــود 
ایــن فــرد حقيقی ســت؛ یعنــی قــادر اســت مــرا درك 
كنــد و بفهمــد؟ آیــا می توانــم بــه او اعتمــاد كــرده و 
دســت در دســت او بگــذارم تــا بــا هــم تمــام موانــع 
و ســختی های روزگار را پشــت ســر نهيــم. بعــد 
ــم ازدواج  ــا ه ــه ب ــم ك ــم گرفتي ــاه تصمي ــش م از ش
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ــه ی  ــد. عاق ــم  می آم ــرش خوش ــرز فك ــم. از ط كني
شــدید او بــه سياســت موجــب بســتن شــكاف و 
هرگونــه فاصلــه ا ی در بيــن  مــا می شــد. مــدام در 
رابطــه بــا حقــوق زنــان و در مــورد سياســت صحبــت 
ــردان  ــر از ســایر م ــدم كــه متفاوت ت می كــرد. می دی
ادامــه ی  بــا  مخالفتــی  گونــه  هيــچ  می اندیشــد. 
موفقيت هــای  بــه  نمــی داد.  نشــان  مــن  تحصيــل 
بگویــم  می توانــم  می ورزیــد.  اهتمــام  مشــترك 
ــه او ایمانــی راســخ و اعتمــادی قــوی داشــتم.  كــه ب
هماننــد یــك دلــداده  بــرای دیــدن او بی قــراری 
می كــردم. ســرانجام زندگــی مشــترك مان را آغــاز 

ــم. نمودی
متاســفانه بعــد از ازدواج ایــن طلســم جادویــی 
چهــره ی  آن  حقيقــت  و  شكســت  رویایــی  و 
ــدرم  ــل پ ــم مث ــت. او ه ــكار گش ــنفكرنما آش روش
بهانــه می گرفــت و  بســيار ســطحی  مــوارد  ســر 
ــت  ــزا می گف ــی زد. ناس ــم م ــر ه ــن را ب ــش م آرام
ــه  ــه خان ــب ب ــای ش ــود. نيمه ه ــی می نم و بی احترام
ــك  ــی هــم كــه می خواســتم ســر ی ــد. هنگام می آم
موضوعــی بــا وی ســر صحبــت را بــاز كنــم بــا ایــن 
چنــد كلمــه جوابــم را مــی داد: » هيــچ حرفــی بــرای 
ــار  ــرز رفت ــن ط ــورد و ای ــن برخ ــدارم«. ای ــن ن گفت
ــم ایجــاد كــرده  ــس عظي ــی ب ــن خــاء و ضعف در م
بــود. بــه ایــن نتيجــه رســيده بــودم كــه اشــتباه 
كــرده ام. نمی بایســت طبــق خواســته اش اســتقال 
ــه  ــن حــد ب ــه ای ــا ب ــی دادم و ت خــودم را از دســت م
می كــردم.  پيــدا  وابســتگی  و  تعلــق  احســاس  او 
ــاركت  ــود و مش ــرفت خ ــرای پيش ــی داد ب ــازه نم اج
ــم.  ــام ده ــی انج ــه اقدام ــرون از خان ــای بي در كاره
ــه می هراســيد. رابطــه ی  مــدام از خــروج مــن از خان
ــچ  ــود. هي ــاب ب ــه ی برده ـ ارب ــد رابط ــن مانن ــا م او ب
ــه ســرگرمی و تفریحــی نداشــتم. حتــی تــاش  گون
می كــرد فكرهایــم را هــم بــه غــل و زنجيــر بكشــد. 
ــام  ــه ای انج ــا مطالع ــم و ی ــعر بنویس ــت ش نمی گذاش
ــده  ــا ش ــخت و طاقت فرس ــم س ــی برای ــم. زندگ ده
ــی  ــه چاه ــه ب ــه از چال ــردم ك ــاس می ك ــود. احس ب
عميق تــر افتــاده ام. از پــدرم فــرار كــرده و حــاال 
گرفتــار چنيــن شــخصی شــده بــودم. بســيار عصبــی 

ــا مــی زد اشــياء  ــی می شــد ی ــی كــه عصبان ــود. وقت ب
خانــه را می شكســت و یــا ســرش را بــه در و دیــوار 
می كوبيــد. در اینچنيــن مواقعــی از تــرس بــه خــودم 
می پيچيــدم. كاری از دســتم بــر نمی آمــد. بــا چنيــن 
شــخصی چطــور می توانســتم ادامــه دهــم. بــا كســی 
كــه قــادر نيســت یــك دقيقــه بنشــيند و منطقــی فكــر 
كنــد چگونــه زندگــی كنــم؟ ایــن ســوألی بــود كــه 
ــودم  ــار از خ ــزاران ب ــب ها ه ــا و ش ــول روزه در ط
می پرســيدم. چونكــه واقعــا یــك روانــی به تمــام 

ــود. ــا ب معن
ــه  ــا چاقــو ب ســرانجام كار بــه جایــی كشــيد كــه ب
ــب های  ــت و برچس ــن تهم ــه م ــرد. ب ــه ك ــن حمل م
نــاروا مــی زد. هــدف اش ایــن بــود مــن را بــه تمامــی 
ــه  ــر گون ــد اراده و ه ــد و فاق ــته  كن ــود وابس ــه خ ب
جنــب و جوشــی نمایــد. مــن هــم بــه او عــادت 
كــرده بــودم. همــواره ســعی می كــردم كــه نگــذارم 
ــدت  ــه م ــت ب ــن وضعي ــد. ای ــی بكش ــه جدای كار ب
شــش ســال طــول كشــيد. هميشــه بــه خــودم گفتــم 
ــود.  ــوض می ش ــز ع ــه چي ــد. هم ــر می كن ــه تغيي ك
نبایــد بــه فكــر طــاق بيفتــم. زیــرا آبرویــم مــی رود. 
ــویم.  ــه دار ش ــم، بچ ــن گرفت ــر ای ــرار ب ــه ق ــا اینك ت
ــده  ــدر ش ــد پ ــس كن ــر ح ــه اگ ــردم ك ــر می ك فك
تغييــر خواهــد كــرد. امــا بــاز هــم دچــار خطــا شــدم 
و تغييــری حاصــل نشــد. تصميــم گرفتــم كــه خــودم 
ــچ  ــاس هي ــذارم احس ــم و نگ ــزرگ كن ــه  ام را ب بچ

ــدر. ــود پ ــی نب ــد، حت ــودی كن ــه كمب گون
ــتر  ــرم از او بيش ــاس تنف ــی احس در دوران حاملگ
و فاصلــه و شــكاف بيــن مــا بازتــر می شــد. روز 
امــا قوی تــر احســاس  بــه روز خــودم را تنهاتــر 
می كــردم. بــه خــودم می قبوالنــدم كــه بــدون او 
نيــز می تــوان ادامــه داد و صــد البتــه بهتــر. وقتــی كــه 
فرزندمــان گریــه می كــرد او داد مــی زد و ســرش را 
ــه  ــن بچ ــرا ای ــت: »چ ــد و می گف ــوار می كوبي ــه دی ب
ــه«! خاصــه از  ــه كن ــد گری ــه. نبای ــه می كن داره گری
ــن  ــازه دادم چني ــرا اج ــه چ ــد ك ــدم می آم ــودم ب خ
كســی پــدر جگرگوشــه ام باشــد. بــه حالــت نفــرت 
ــی  ــل و رغبت ــچ مي ــودم. هي ــزاری از او رســيده ب و بي
ــده  ــن نمان ــا او در م ــداوم رابطــه ی زناشــویی ب ــه ت ب

ــاز  ــود ب ــر ب ــن باخب ــال م ــن ح ــه از ای ــا اینك ــود. ب ب
ــه خــودش  ــا نمی توانســت ب ــم می كــرد. ام ــم اذیت ه
بقبوالنــد كــه مــن از او بيــزارم. فكــر می كــرد تحــت 
ــه  ــم. چونك ــق او بمان ــم عاش ــرایطی می توان ــر ش ه
ــا  ــاب ب ــك ارب ــود كــه ی ــاری ب ــارش همــان رفت رفت
بــرده اش انجــام می دهــد و بــرای بــرده چــاره ای 
ــم  ــه صراحــت می گوی ــن نمی گــذارد. ب جــز پذیرفت
ــه  ــردم ب ــاس می ك ــع احس ــه مواق ــن گون ــه در ای ك
كرامــت، حيثيــت، عواطــف، عایــق و وجــودم 
بــود.  هــم همين طــور  تجــاوز می شــود. حقيقتــاً 
ــه  ــم ب ــه تصمي ــدم ك ــر می ش ــودم متنف ــتم از خ داش
جدایــی گرفتــم. نمی توانســتم بگــذارم كــه فرزنــدم 
در ایــن شــرایط بــزرگ شــود. در بيــن جمــع مــدام 
تحقيــرم می كــرد و آزارم مــی داد. یــا می بایســت 
خــودم را بكشــم و یــا او را و یــا فرزنــدم را. در 
ــادم.  ــه فكــر خودكشــی افت ــا ب ــن رانندگــی باره حي
می خواســتم خــودم و بچــه ام را از ایــن وضعيــت 
اســفبار نجــات دهــم؛ ولــی دلــم نمی آمــد كــه 
فرزنــدم را بكشــم. زیــرا بــه دنيــا آمــدن او را تقصيــر 
خــودم می دانســتم. بــه ایــن نتيجــه رســيدم كــه 
فریــب خــوردم. فریــب ظاهــر و ســخنان پرتزویــرش 
ــوض  ــد، ع ــر می كن ــه تغيي ــردم ك ــر ك ــا فك را. باره
ــد...  ــا نش ــد. ام ــود می یاب ــز بهب ــه چي ــود، هم می ش
ــرژی،  ــن ان ــدر رفت ــز ه ــه ج ــرد. ب ــر نك ــزی تغيي چي
پتانســيل و هيجــان در مــن. بــا درك ایــن مهــم 
ســعی كــردم كــه بــه خــودم بقبوالنــم كــه شكســت 
نخــورده ام و می توانــم ســرآغازی نــو داشــته باشــم، 
ــی  ــم اقدام ــر ه ــم. اگ ــروع كن ــاره ش ــم دوب می توان
بكنــم بایــد از تجــارب و اندوخته هــای خــودم بهــره 
ــته  ــوم. از گذش ــتباه نش ــب اش ــر مرتك ــا دیگ ــرم ت بب
درس بگيــرم. هنگامــی هــم تصميــم بــه جدایــی 

ــودم. ــيده ب ــش رس ــن درك و بين ــه ای ــم ب گرفت
ایــن تنهــا سرنوشــت مــن نبــود. هــزاران زن و 
شــاید ميليون هــا زن همــان سرگذشــتی را دارنــد 
ــه  ــنيده ام ك ــياری ش ــان بس ــته ام. از زن ــن داش ــه م ك
بــا  همسرشــان  كــه  هنگامــی  می كردنــد،  ادعــا 
ــاس  ــد، احس ــرار می كن ــی برق ــه ی جنس ــا رابط آنه
می كننــد كــه بدان هــا تجــاوز می شــود. چراكــه 

ــه  ــك طرف ــز ی ــه چي ــت. هم ــه اس ــك طرف ــه ی رابط
ــادم می آیــد روزی  ــرای مــرد. ی اســت. عليــه زن و ب
صــدای گریــه و زاری زن همســایه ی مــا مــن را وادار 
كــرد كــه بــه در خانــه ی آنها بــروم و جویــای حالش 
ــر شــدم صــدای همســر او  شــوم. هنگامــی نزدیك ت
ــزا  ــش و ناس ــه فح ــيد ك ــم رس ــه گوش ــر ب واضح ت
می گفــت و زن را كتــك مــی زد. بــا عصبانيــت هــر 
چــه تمامتــر بــر در كوبيــدم. همســرش در را بــاز كرد 
و پرســيد چــه می خواهــی؟ دیــدم كــه ســيگاری در 
دســتش هســت و روی بــدن همســرش كــه بــا تــرس 
و لــرز پشــت ســرش ایســتاده بــود جــای داغ ســيگار 
ــدم،  ــر را دی ــن تصوی ــی كــه ای ــده اســت. هنگام مان
كنتــرل خــودم را از دســت دادم و هــر چــه از دهانــم 
بيــرون آمــد بــه آن مــرد گفتــم. ایــن اســت تصویــر 
ــدیم.  ــزرگ ش ــده و ب ــه در آن زاده ش ــه ای ك جامع
هــر یــك از مــا بــا هــزاران حســرت بــر دل مانــده بــه 
ــك انتخــاب  ــه خاطــر ی ــم. ب ــه می دهي زندگــی ادام
ــور می شــویم تمــام عمــر تقــاص پــس  اشــتباه، مجب
ــی،  ــرف بزن ــه ح ــد ك ــق نمی دهن ــو ح ــه ت ــم. ب دهي
اعتــراض كنــی، مخالفــت كنــی، رد كنــی، بپســندی 
و... . مــدام در گــوش مــا خواندنــد كــه مــرد مالــك 
اســت، صاحــب اســت،  پشــتيبان اســت، نــان آور 
خانــه و... اســت. می خواســتم كــه الگــو باشــم. 
ســعی می كــردم تحمــل كنــم تــا تمــام اینهــا را 
ــرایط  ــن ش ــا ازدواج در چني ــذارم. ام ــر بگ ــت س پش
و موقعيــت اجتماعــی یعنــی شكســت، یعنــی ماتــم، 
تاریكــی، ســكوت، درماندگــی و تنهایــی. بایــد فــرم 
گرفته انــد،  شــكل  جامعــه  در  كــه  قالب هایــی  و 

ــد.  ــر كن ــگاه  تغيي ــوع ن ــد ایــن ن فروپاشــند. بای
حــاال هــم بــه تنهایــی هــم درس می خوانــم، 
ــدم  ــردن فرزن ــه بزرگ ك ــم ب ــم و ه ــم كار می كن ه
ــد.  ــرم آزادن ــر، روح و فك ــه مهم ت ــغولم. از هم مش
زندگــی  تشــكيل  كــه:  نتيجــه رســيدم  ایــن  بــه 
ــتبدادزده و  ــه ی اس ــن جامع ــن چني ــترك در بط مش
تحــت ســتمی بــه جــز ترویــج و تعميــق بردگــی هيچ 
دســتاورد دیگــری در بــر نخواهــد داشــت. انســان ها 
بــه شــدت تحــت ســتم و ظلــم قــرار گرفتــه و از هــر 
ــا  ــه تنه ــون ك ــم اكن ــوند. ه ــتثمار می ش ــاظ اس لح
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ــن  ــه م ــاوت ب ــًا متف ــا چشــمی كام ــم ب هــم زندگــی می كن
ــم  ــد. علی رغ ــگاه می كنن ــه ن ــك زن مطلق ــا ی ــول آنه ــه ق ــی ب یعن
ــی از  ــرزنش بخش ــرد و س ــورد ط ــت م ــن اس ــتم ممك ــه می دانس اینك
جامعــه نيــز قــرار گيــرم بــه طــاق تــن دادم. از دیــد بخــش وســيعی 
از جامعــه كوردســتان طــاق موردی ســت قبيــح كــه زن نبایــد آن را 
ــد  ــی آقاباالســر نداشــته باشــد، بای ــد. چنان كــه اگــر یــك زن برگزین
ــم كــه  ــاور كرده ای ــا ب ــا م ــن راه چــاره ای نيســت. ام ــرد و جــز ای بمي
ایــن تقدیــر را می تــوان تغييــر داد. زیــرا هــر یــك از مــا در زندگــی 
خــود تجــارب و درس هــای ارزنــده ای كســب می كنــد و امتحانــات 
ســنگين بســياری را پشــت ســر می گــذارد. زندگــی یعنــی تــاش و 
كوشــش. نبایــد نااميــد و مأیــوس شــد. بایــد بــرای جبــران اشــتباهاتی 

ــم. ــانس بدهي ــان ش ــه خودم ــده ایم ب ــب ش ــته مرتك ــه در گذش ك
ــویی  ــی زناش ــی در زندگ ــر زن ــه اگ ــت ك ــور نيس ــن منظ ــن بدی ای
خــود ناموفــق باشــد بایــد بــرای هميشــه از تــاش و كوشــش 
ــردارد.  ــت ب ــتنی آزاد دس ــود و زیس ــی خ ــاختن زندگ ــت زیباس جه
بــزرگ  آزمونــی  و  ســختی  كــه  هنگامــی  انســان ها  برعكــس، 
را پشــت ســرمی گذارند بيشــتر بــه تــوان، نيــرو و اســتعدادهای 
مقابلــه و مبــارزه و همان طــور َخلــق كــردن خــود پــی می برنــد. 
ــتر  ــنجيدن بيش ــر و س ــناخت بهت ــب ش ــع موج ــر مان ــان و ه ــر امتح ه
بــا  نمی شــود  می گفتــم:  كــه  وقتــی  می گــردد.  توانایی هایمــان 
ــد  ــی بودن ــرد. مدع ــاور نمی ك ــی ب ــات داد كس ــه ی حي ــرد ادام آن ف
ــودم  ــرای خ ــم ب ــودم ه ــور ب ــم. مجب ــت را نمی گوی ــن حقيق ــه م ك
ــس  ــی از پ ــه تنهای ــم ب ــم كــه می توان ــات كن ــون اثب ــرای پيرام ــم ب ه
زندگــی خــود برآیــم. حــاال هــم بــا دیــدی كامــًا وســيع تر و 
انــدازه ای كــه  بــه  بــه موضــوع می نگــرم. می خواهــم  عميق تــر 
ــش  ــاش و كوش ــان ت ــی و آزادی زن ــرای رهای ــرو دارم ب ــوان و ني ت
كنــم. در ایــن رابطــه بــه برخــی از فعاليت هــا دســت می زنــم و 
ــدون  ــم. ب ــام ده ــری انج ــجم تر و كارآمدت ــی منس ــم فعاليت می خواه
ــارب  ــود تج ــی خ ــه در زندگ ــان ك ــا زن ــك از م ــر ی ــر ه ــك اگ ش
بســياری كســب می كنيــم، ســعی كنيــم تجــارب خــود را در اختيــار 
نســل جوان تــر زنــان قــرار دهيــم،  خواهيــم توانســت از وقــوع تكــرار 
ــد یــك  ــم می خواهــد مانن ــم. دل ــری كني اشــتباهات بســياری جلوگي
مشــاور در ایــن حــوزه موفــق عمــل نمایــم. بــرای آینــده ی فرزنــدم و 
ــم را در ایــن  ــدان ســرزمينم خواهــم كوشــيد و تمــام توان تمــام فرزن
ــم  ــنهاد می كن ــم پيش ــان ه ــرای زن ــت. ب ــم گرف ــه كار خواه ــير ب مس
ــه توانایی هــای خــود تكيــه كننــد.  ــر مــردان، ب ــه جــای تكيــه ب كــه ب
ــی و اســتعدادهای خــود را  ــد. توانای ــاوری الزم دســت یابن ــه خودب ب
دســت كــم نگيرنــد. از هــر فرصتــی بــرای پيشــرفت خــود و یكدیگــر 

ــد.  ــتفاده كنن اس

59 58



ن
ــتا

س
رد

کو
ق 

رش
د 

زا
 آ

ن
نــا

 ز
ی

ــه 
مع

جا
ه 

یــ
رش

ن

61 قشرزانن60 قشرزانن

شام آزادی را چگونه تفسیر می کنید؟

یعنــی  آزادی  مــن  نظــر  بــه  روژان:  هــوال 
بی نهایــت بــودن، یعنــی پایان ناپذیــری. بســان 
نقطــه ی  و  می كنــد  پيــدا  امتــداد  كــه  راهــی 
توقفــی نــدارد. آزادی، همــواره رفتــن، پيمــودن و 
خواســتن را تداعــی می كنــد. هــر چقــدر در ایــن 
ــت  ــدازه هدف ــان ان ــه هم ــی ب ــير راه می پيمای مس
بامعناتــر می شــود. چنانكــه هرگــز  بزرگتــر و 
ــر  ــن ام ــر ای ــرا ب ــی، زی ــف كن ــی توق نمی خواه

ــان. ــی پای ــتادن یعن ــه ایس ــی ك واقف
هنگامــی کــه واژه ی آزادی در گوش تــان طنین انــداز 

خطــور  ذهنتــان  بــه  کــه  مــوردی  اولیــن  می شــود 

چیســت؟ می کنــد 

ــروی  ــه ني ــن ب ــت یافت ــا. دس ــرا: معن ــوال ميت ه
ــی  ــادادن یعن ــن معن ــر م ــه نظ ــی. ب ــم معناده عظي
یعنــی  ارتبــاط.  یعنــی  درك؛   یعنــی  آزادی. 
ــی  ــرواز. گاه ــی پ ــت. یعن ــدم گسس ــد و ع پيون
وقت هــا كــه قلــه ی كوهــی را فتــح می كنــی 
ــاس  ــی احس ــدای آن می یاب ــر بلن ــودت را ب و خ
ــه انســان  بســيار مســرت بخش و وصف ناشــدنی ب

دســت می دهــد و حتــم دارم كــه، ایــن خــود 
آزادی ســت. 

هــر موجــود زنــده ای در ایــن گیتــی دارای هــدف و 

مقصــودی در زندگــی می باشــد. هــدف شــام از زندگــی 

چیســت؟

هــوال دیــان: همــان طــور كــه شــما هم اشــاره 
كردیــد هــر موجــود زنــده ای دارای هدفی ســت. 
رهبــر آپــو هــم در مــورد كيهــان می گویــد: 
»آیــا هــدف كيهــان آزادی ســت«. در واقــع تمــام 
ــال آزادی هســتند.  ــه دنب موجــودات در هســتی ب
ــا  ــت ام ــودات اس ــن موج ــی از ای ــم یك ــان ه انس
بــا تفاوت مندی هــای مختلــف. حتــم دارم، در 
ــيارند  ــم بس ــر می بری ــه س ــا ب ــه م ــی ك ــن دنيای ای
و  هســتند  آزادی  دنبــال  بــه  كــه  انســان هایی 
ــاز  ــك ني ــن ی ــت. ای ــدف آنهاس ــه ه ــن یگان ای
ــر  ــت و ه ــده ای نسبی س ــت. آزادی پدی طبيعی س
ــه  ــد. البت ــا آن برخــورد می كن ــه نحــوی ب كــس ب
اقشــاری هســتند كــه بيشــتر از اقشــار دیگــر تحــت 
حاكميــت و ســلطه قــرار گرفته انــد و بیشــتر ایــن 
نيــاز را احســاس می كننــد. به عنــوان مثــال، 

خواننــدگان گرامــی »زنــان رشق«، از هنگامــی کــه انســان قــادر بــه درک و اندیشــیدن و همزمــان امــکان 

ــت.  ــنت« اس ــه زیس ــوأل »چگون ــه س ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــال، ب ــه ح ــا ب ــود ت ــه هایش را من ــودن اندیش ــاده من پی

تــدوام ایــن رونــد هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقی ســت. بــرش بــرای درک و شــناخت حقیقــت زندگــی و راز 

ــارزه کــرده و اســتمرار می بخشــد،  ــان برمــی دارد. مب هســتی، بیکران هــا را درمی نــوردد و ناممکن هــا را از می

خطرهــا را بــه جــان خریــده و موفقیــت کســب می کنــد. جالــب اســت کــه مقولــه ی آزادی و زندگــی از جملــه 

ــوی  ــه نح ــس ب ــر ک ــاخته اند. ه ــغول س ــود مش ــه خ ــراد را ب ــن اف ــواره ذه ــه هم ــد ک ــی بوده ان دغدغه های

زندگــی و آزادی را تفســیر کــرده و ســعی دارد طبــق هــامن برداشــت و افــکارش بــه ادامــه ی حیــات بپــردازد. 

ــه  ــن رابط ــی در ای ــرات متفاوت ــدگاه و نظ ــنیدن دی ــن ش ــوع و همچنی ــن موض ــر ای ــد و کاو بیش ــت کَن جه

مصاحبــه ای بــا چنــد تــن از گریالهــای ک.ژ.ا.ر انجــام داده ایــم کــه در ذیــل مــنت کامــل آن آمــده اســت.

نگاه به زندگی، از دریچه ای دیگر

»زنــان«. در بســياری از اعصــار تاریــخ به عنــوان 
ــا قشــر زن برخــورد شــده و ســتم  ــرده ب یــك ب
طبيعی ســت  بســيار  داشــته اند.  روا  جنســيتی 
كــه ایــن قشــر بيشــتر بــرای رهایــی خــود 
تــاش كنــد. امــا ایــن بدیــن منظــور نيســت كــه 
ــن  ــی از ای ــرای رهای ــد ب ــد و نبای ــردان آزادن م
ــع را  ــت جنســيت گرایی كــه اذهــان  جوام ذهين
فتــح كــرده اســت، بكوشــند. ایــن مبــارزه تنهــا 

ــان نيســت. ــارزه ی زن مب
کمی از فلسفه ی زندگی تان برایامن بگویید؟

یــك  از  شــخصی  هــر  تكوشــين:  هــوال 
ــاِص  ــفه ی خ ــا فلس ــی و ی ــگاه، جهان بين ــوع ن ن
نــوع  واقــع  در  اســت.  برخــوردار  زندگــی 
ــتی  ــائل و كل هس ــا، مس ــه پدیده ه ــگاه وی ب ن
ــی  ــت كل ــك حقيق ــه از ی ــود ك ــب می ش موج
ــدازه ای كــه  ــه ان ــرد ب ــاد می گي ــد. ی ــروی كن پي
جــزء اســت همــان قــدر نيــز، نقــش وی می توانــد 
حتــی  و  تاثير گــذار  كل  شــكل گيری  در 
ــی  ــد، زندگ ــن دی ــد. از ای ــم باش ــده ه تعيين كنن
سرشــار از لحظــات غافل گيركننده ایســت كــه 
ــد  ــن زد در چن ــه نمی تــوان تخمي ــچ وج ــه هي ب
دقيقــه ی آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. بــرای 
می تــوان  كــه  كــرد  ادعــا  نمی تــوان  هميــن 
ناممكــن  تخمين شــان  كــه  پيش آمدهایــی  از 
بــه  مــن  عمــل آورد.  بــه  جلوگيــری  اســت، 
ــان  ــا ایم ــير رویداده ــر مس ــان در تغيي اراده ی انس
دارم. همچنيــن از اینكــه قــادر اســت مانــع از 
وقــوع بيشــتر اتفاقــات ناگــواری شــود كــه بــرای 
جامعــه ی بشــری و طبيعــی روی می دهنــد. بــه 
نظــر مــن انســان ها می تواننــد از بــروز وقایــع 
غيــر طبيعــی كــه بــه دســت خــود انســان ســاخته 
قــادر  وگرنــه  كنــد.  جلوگيــری  می شــوند، 
ــی  ــان زندگ ــل جری ــد در مقاب ــی باش ــت مانع نيس
كــه ســعی می كنــد در مجــرای طبيعــی خــود 
ــتی.  ــت راز هس ــن  اس ــم ای ــاید ه ــد. ش ــداوم یاب ت

همــان رازی كــه اشــخاص بســياری جهــت درك 
آن عاشــقانه در راهــش ســر دادنــد. چونكــه، 
همــه ی موجــودات در هســتی ســعی می كننــد 
زندگی شــان  مســير  خــود  ویژ گی هــای  طبــق 
ــم  ــن مه ــتای ای ــاً در راس ــد و مطمئن ــی نماین را ط
ــد.  ــان برمی دارن ــع ســرراه خــود را از مي ــز موان ني
ــای بخصوصــی از  ــته و طلب ه ــا خواس ــاید م ش
زندگــی داشــته باشــيم، امــا نبایــد فرامــوش كنيــم، 
ــا  ــه آنه ــم ب ــده نمی تواني ــه ش ــی ك ــر قيمت ــه ه ب
دســت یابيــم. زمانــی می توانيــم از آزادی ســخن 
بگویيــم كــه حــق و آزادی هــای كــس، كســان و 
حتــی موجــودات دیگــر را پایمــال نكــرده باشــيم. 
یکــی از رفقــا از اراده،  حقــوق و آزادی هــای افــراد و 

ســایر موجــودات دیگــر ســخن بــه میــان آورد. بــه نظــر 

شــام در حــال حــارض و در دنیــای کنونــی، تــا چــه حــدی 

بــه رعایــت ایــن مقولــه توجــه می شــود؟

ــر  ــم. ه ــيار ك ــن بس ــر م ــه نظ ــوما: ب ــوال س ه
ــم  ــود طع ــی خ ــد در زندگ ــعی می كن ــانی س انس
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ــته و  ــی نداش ــه همخوان ــت و جامع ــان و طبيع انس
مغایــر اســت. راز و رمــز زندگــی گریــا نيــز در 
ایــن واقعيــت نهفتــه اســت. گریــا ســعی می كنــد 
ــتانه و  ــه ای دوس ــود رابط ــون خ ــت پيرام ــا طبيع ب
ــد  ــرار ســازد. همــواره تــاش می كن اخاقــی برق
كــه هيــچ وســيله ای را كــه حيــات گونه هــای 
ــه كار  ــدازد ب ــر بين ــه خط ــی را ب ــی و حيوان گياه
نگيــرد. از هــر آنچــه كــه بــر عليــه منافــع طبيعــت 
ارتباطــی  مبنــای  بــر  می كنــد.  پرهيــز  باشــد 
ــرار  ــه برق ــر رابط ــای دیگ ــا گونه ه ــمبيوتيك ب س
ــه تأميــن منافــع و نيازهــای خــود  می كنــد. تنهــا ب
ــه در آن  ــه ای ك ــان و جامع ــا انس ــد. ب نمی اندیش
زندگــی می كنــد نيــز هميــن ارتبــاط را دارد. 
ــه آزادی  ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــر گریای ه
وی زمانــی امكان پذیــر اســت كــه رفيــق كنــار او 
و تمــام جامعــه ی بشــری بــه آزادی خــود دســت 
ــتثمار  ــر اس ــه ب ــی ك ــن ذهنيت ــد. همچني ــه باش یافت
ــد، ریشــه كن شــده باشــد.  ــد می كن طبيعــت تأكي
ــان  ــه آن ایم ــا ب ــه ی م ــه هم ــت ك ــن اصلی س ای
داشــته و ســعی می كنيــم جهــت بســط آن مبــارزه 

ــم.  ــاء دهي ــود را ارتق خ
آیــا هــر کــس می توانــد آزاد بیندیشــد و آزاد زندگــی 

؟ کند

هــوال آدار: بــا توجــه بــه سرشــت انســان بایــد 
ایــن طــور باشــد. امــا، بدليــل اینكــه اقتدارگرایــان 
علــم،   در  كــه  انحرافاتــی  بــا  قدرت طلبــان  و 
ــد  ــاد كرده ان ــن و... ایج ــوژی، دی ــفه، ایدئول فلس
ــان و  ــه در انس ــن و اندیش ــراف ذه ــب انح موج
ــر  ــوب اگ ــته اند. خ ــز گش ــه ني ــع آن جامع ــه تب ب
نتوانيــم صحيــح بيندیشــيم، قــادر بــه درســت 
ــك  ــن ی ــود. ای ــم ب ــم نخواهي ــردن ه ــی ك زندگ
واقعيــت اســت كــه اگــر كســی، برحســب چيــزی 
كــه فكــر می كنــد زندگــی كنــد همانــی خواهــد 
ــی  ــيدن یعن ــت اندیش ــد. درس ــد باش ــه بای ــود ك ب
ــانی  ــيارند كس ــن بس ــر م ــه نظ ــتن. ب ــح زیس صحي
كــه می تــوان بــه آنهــا گفــت »آزاداندیــش«. 

شــاید بــه راحتــی قــادر بــه تغييــر ذهنيــت حاكــم 
ــا تــاش در  ــای ذهن هایمــان نشــویم ام ــر دني ب
از  را هــم مهــم و حتــی بخشــی  راســتای آن 
ــه  ــم ك ــل درك كرده ای ــم. حداق آزادی می داني
بــا ایــن شــيوه ی حيــات، نمی تــوان بــه آزادی 
دســت یافــت و در هميــن راســتا اعتقــاد دارم كــه 
پيوســتن بــه صفــوف گریــا نيــز یكــی از هميــن 
گام هــای عملــی  در جهــت تحقــق ایــن مهــم 

ــت. اس
را  زندگــی  کلمــه  چنــد  در  مــا  بــرای  می توانیــد 

کنیــد ؟ خالصــه 

هــوال شــيدا: البتــه. زندگــی یعنــی عشــق و 
ــم  ــيدن طع ــی چش ــات آزاد. یعن ــی حي ــق یعن عش
خــوش رفاقــت. یعنــی مبــارزه و ایثــار. یعنــی 

جنــب و جــوش و عــدم ركــود و ایســتایی. 
ــی  ــه، یعن ــن دو مقول ــن ای ــی را بی ــه ارتباط ــام چ ش

می بینیــد؟ زندگــی  و  آزادی 

ــار  ــوای پرب ــان محت ــر: آزادی از چن هــوال آوی
و پرمعنایــی برخــوردار اســت كــه بــه ســختی 
نمــود.  كلمــه خاصــه اش  چنــد  در  می تــوان 
صرفــاً  آزادی  كــه  گفــت  می تــوان  همزمــان 
مقولــه ای خيالــی هــم نيســت. هنگامــی كــه قــادر 
باشــيم در ذهــن خــود بــه آزادی بيندیشــيم، بدون 
شــك آن را حــس  كــرده و خواهيــم زیســت. 
انــدازه ی  بــه  انســانی  می گوید:»هــر  چگــوارا 
ــه ميــزان  خيــال خــود آزاد اســت« و شــاید هــم ب
بزرگــی آن. حتــم دارم كــه بــه ادعــا، خواســته و 

مبــارزه ی انســان ها بســتگی دارد. 
ــدن  ــردن و دوری گزی ــه ك ــا غلب ــر ناممكن ه ب
از ایــن نــوع نــگاه بخشــی از آزادی می توانــد 
ــت  ــد توانس ــد خواه ــر اراده كن ــان اگ ــد. انس باش
صعب العبورهــا  و  درنــوردد  را  بی كران هــا 
ــه  ــش ب ــان آزاداندی ــن انس ــد. بنابرای ــح كن را فت
ــز  ــا ناچي ــك و ی ــای كوچ ــت و پيروزی ه موفقي
بســنده نمی كنــد؛ زیــرا تاشــش در راســتای 
تحقق بخشــيدن بــه ایــده ی خــود كــه آن هــم 

خوشــبختی و ســعادت را بچشــد. امــا بــه چــه 
چــون  شــهرهایی  در  مثــال  به عنــوان  قيمتــی؟ 
ــو،  ــدن، توكي ــورك، لن ــكو، نيوی ــتانبول، مس اس
هنــگ كنــگ، لس آنجلــس و... آمــار تعــداد 
افــراد ميليــاردر بــه بيــش از 1۰۰ و شــاید هــم 
ــه  ــرادی ك ــار اف ــا،  آم ــد ام ــتر می رس ــی بيش كم
ــا  ــه ميليون ه ــد ب ــی می كنن ــر زندگ ــط فق ــر خ زی
ــن  ــد ای ــار ثروتمن ــن اقش ــا همي ــد. آی ــم می رس ه
ــر  ــه زی ــد ك ــر دارن ــی خب ــهرها از خانواده های ش
بچه هایــی  از  می كننــد.  زندگــی  فقــر  خــط 
ــن  ــر بالي ــر ب ــنه س ــد و گرس ــب ندارن ــان ش ــه ن ك
می گذارنــد. از انســان هایی كــه شــب ها حتــی 
جــای خــواب ندارنــد و كنــار معابــر می خوابنــد؟ 
جــواب منفی ســت! چــون اگــر مطلــع بودنــد 
و یــا كمــی بــه خودشــان زحمــت می دادنــد 
و  شــهر  همــان  در  كننــد  درك  می توانســتند 
ســرزمينی كــه زرانــدوزی می كننــد،  انســان ها 
دچــار ســوءتغذیه می شــوند. البتــه كــه اینجــا 
بحــث مــا ســر پــول و ثــروت نيســت. بحــث مــا در 
رابطــه بــا حــس همــدردی و درك متقابــل اســت. 
مــن ایمــان دارم كــه پــول خوشــبختی نمــی آورد. 
امــا مطمئــن هســتم كــه فقــر هــم، منشــأ بســياری 
ــت.  ــع اس ــی جوام ــات كنون ــائل و معض از مس

هنگامــی كــه انســان ها و جوامــع می تواننــد 
ــای  ــت تفاوت مندی ه ــن و رعای ــا در نظــر گرفت ب
ــيوه ای  ــه ش ــان ب ــی و جنسيتی ش ــی، هویت فرهنگ
برابــر زندگــی كننــد، چراكــه نكننــد. هــر انســانی 
از حــق زندگــی ای آرام، آزاد و زیبــا برخــوردار 
ــه  ــرا؟! ب ــكاف چ ــه ش ــن هم ــن ای ــت. بنابرای اس
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــراد نبای ــع و اف ــن، جوام نظــر م
قدرت طلبــان  توســط  كــه  زندگــی  شــيوه ی 
ــل  ــه تحمي ــار جامع ــام اقش ــر تم ــدوزان ب و زران
ــر  ــاد امــروز بامعنات ــد. فری می شــود، ســكوت كنن

ــت. ــرت فرداس از حس
ــی  ــتید. زندگ ــال هس ــک زن گری ــون ی ــم اکن ــام ه ش

در اینجــا هــم ســختی های خــودش را دارد، شــور و 

شــوق مبــارزه و مقاومــت در نگاه هایتــان جوان تــر، 

لطیف تــر و پربارتــر از همیشــه مــوج می زنــد. ایــن 

چــه رمــز و راز نهفتــه  در زندگــی گریالســت کــه موجــب 

ــد؟ ــر و موفقیــت حاصــل می منای ســیرنژی شــده و تغیی

هــوال نــوال: ببينيــد. هــر یــك از مــا بــرای 
تشــكيل  را  آن  كــه  كليتــی  و  زندگــی  درك 
ادراك  و  نيــروی شــناخت  بــه  نيــاز  می دهــد 
بســيار عظيمــی داریــم. بایــد بشناســيم تــا بتوانيــم 
ــی  ــود و حت ــت موج ــم. ذهني ــرار كني ــاط برق ارتب
غالــب بــر جوامــع موجــب شــكاف بســيار عظيمی 
بيــن طبيعــت و انســان شــده اســت. بــه طــوری كــه 
انســان ها بــه راحتــی می تواننــد یــك گونــه ی 
گياهــی و حيوانــی را نابــود كننــد. تمــام اینهــا را 
اگــر بــه كنــاری بنهيــم و بــا چشــم دل بــه جهانــی 
ــم،  ــم نگاهــی بيندازی كــه در آن زندگــی می كني
متوجــه می شــویم كــه از گــروه و انســان هایی 
و  ویرانــی  بــه  متــداوم  تشــكيل شــده اند كــه 
ــم  ــان رح ــوع انس ــه ن ــه ب ــد. ن ــودی می پردازن ناب
ــری  ــود دیگ ــچ موج ــی هي ــه زندگ ــد و ن می كنن

ــت دارد. ــان اهمي برایش
انســان ها از هــم فاصلــه گرفتــه  و تنهایــی را 
ــادر  ــختی ق ــه س ــه ب ــوری ك ــه ط ــد. ب برمی گزینن
ــرادی  ــمار اف ــد. ش ــرار كنن ــاط برق ــوند ارتب می ش
كــه بيگانگــی و بی تفاوتــی را در قبــال تمــام 
ــه  ــد كــه انســان را ب ــی اســاس می گيرن ارز ش های
ــد،  ــل می كن ــه تبدی ــه جامع ــه را ب ــان و جامع انس
ــی رود  ــر چــه م ــد. ه ــش می یاب ــه روز افزای روز ب
خطــوط مرزهــای ترسيم شــده در ذهــن واضح تــر 
و برجســته تر بــه نظــر می آینــد. متاســفانه  ایــن 
تابلــوی واقعــی جهــان ماســت. امــا،  در نقــاط 
بســياری از ایــن جهــان هنــوز اشــخاص، گــروه و 
ــا ایــن  یــا جوامعــی هســتند كــه ســعی می كننــد ب
ــارزه  ــوند. مب ــراه نش ــده و هم ــدا نش ــوج یكص م
از  ارزش هــای  زنده نمــودن  بــه  كــه  می كننــد 
دســت رفتــه و یــا كمرنگ  شــده بپردازنــد. تــاش 
می كننــد تغييــر دهنــد هــر آنچــه كــه بــا سرشــت 
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ــه  ــد. اینگون آزادی همــه ی انسان هاســت، تــداوم می یاب
افــراد، اســير مرزهــای ســاخته شــده نمی شــوند. ســعی 
دارنــد بيشــتر درك كنند، بفهمنــد، بشناســند، بيافرینند، 
پيشــرفت كننــد، تــداوم بخشــند و اندیشه هایشــان را در 
ــرای كســی كــه  ــن ب ــد. بنابرای ــتا توســعه دهن ــن راس ای
اینگونــه می اندیشــد غيرممكنــی وجــود نــدارد. در 
ــت  ــم در كاری موفقي ــا بخواهي ــر م ــه اگ ــی ك صورت
ــده خواهــد  ــان تعيين كنن ــا و اصرارم ــم ادع كســب كني
ــی  ــن آزادی و زندگ ــاط بي ــه ارتب ــت ك ــود. اینجاس ب
درك  می شــود.  نمایــان  و  برجســته  بيشــتر  و  بهتــر 
ــه چشــيدن طعــم  ــادر ب ــم كــه اگــر نيندیشــيم ق می كني

ــود. ــم ب ــم نخواهي ــب آن ه ــی و عجای زندگ
ــه  ــم آزادی ب ــر نمی كن ــر، فك ــری دیگ ــه نظ از نقط
ــه  ــم ب ــق هــم وجــود داشــته باشــد. شــاید ه طــور مطل
ایــن خاطــر اســت كــه تــا بــه حــال فــردی و یــا جامعه ای 
مطلقــاً نتوانســته ادعــا كنــد كــه آزاد اســت. شــاید هــم 
ــراد و  ــت اف ــود  داش ــق« وج ــه ی »مطل ــن مقول ــر ای اگ
جوامــع و حتــی تمــام موجــودات در هســتی از تــاش 
و كوشــش جهــت بهتــر زیســتن بــاز می ایســتادند. 
ــدی  ــه و پایبن ــدن، عاق ــاش وكوشــش، آفری ــد، ت امي
بــه ارزش هــای زندگــی یعنــی دســت یافتــن بــه آزادی.

ــق  ــودش تعل ــه خ ــز ب ــر چي ــل از ه ــتی قب ــرد بایس ف
داشــته باشــد و بعــد بدانــد كــه در قبــال جامعــه ی 
ــز، دارای  ــتی ني ــام هس ــی و تم ــه ی جهان ــود، جامع خ
مســئوليت های خطيــری هســت. بایــد بتوانــد طبــق 
تفاوت منــدی  و هویــت خــود زندگــی كنــد و در 
صــورت مشــاهده ی هرگونــه تعرضــی هــم، از آن 
دفــاع نمایــد. هــر كــس هنگامــی كــه خــودش باشــد،  
ــت  ــودن از هوی ــزان ب ــی، گری ــت. تقليدگرای آزاد اس
ــای  ــگ و ارزش ه ــمردن فرهن ــوار و ناچيزش ــود، خ خ
مقابــل  در  بی تفاوت بــودن  خویــش،  اجتماعــی 
هرگونــه تعــرض و تجــاوزی كــه بــه ارزش هــای مــادی 
ــه  ــرد. از جمل ــورت می گي ــه ی وی ص ــوی جامع و معن
ــه تمامــی از  ــرده ای هســت كــه ب ویژگی هــای انســان ب
ــه ی آزاد گــی  خــود، جامعــه، حقيقــت هســتی و روحي

ــت.  ــه اس ــه گرفت فاصل
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ــف  ــرش را وق ــام عم ــه تم ــی ك زن
ــود. ــتی نم ــه ی سوسياليس ــق جامع تحق
»الكســاندرا ميخای لوونــا كولونتــای« )1872-
1952( انقابــی بلشــویك، مبــارز حقــوق زنــان 
ــه  ــا ب ــه بعده ــود ك ــوروی ب ــت مدار ش و سياس
ــا  ــدل گشــت. او ب ــن ســفير زن در جهــان ب اولي
كنتــرل اتحادیه هــای كارگــری توســط حــزب، 
اعتقــاد  ســندیكاگری  بــه  و  بــود  مخالــف 
داشــت و از طــرف داران عشــق آزاد بــود. از 
ــان  ــائل زن ــورد مس ــياری در م ــب بس وی مطال
ــه جــا مانده اســت.  و دیگــر مســائل اجتماعــی ب
ــاد و  ــای هفت ــب در دهه ه ــن مطال ــی ای بازخوان
هشــتاد در غــرب، باعــث شــد كولونتــای را بــه 
عنــوان چهــره ای مبــارز بــرای آزادی و رهایــی 

ــند. ــی، بشناس ــاب جنس ــان و انق زن
الكســاندرا كولونتــای: ایــن فلســفه ی زندگــی 

مــن اســت كــه بتوانــم در مســير خــود گام هــای 
دوشــادوش  كنــم،  كار  بــردارم،  مســتداومی  
مــردان بــرای انســان بودن و آزادزیســتن بــه 
فعاليــت  بپــردازم. تردیــد نــدارم كــه بدیــن 
ــود،  ــی خ ــازماندهی زندگ ــه س ــادر ب ــب ق ترتي
ــم  ــن آن خواه ــن قواني ــيدن و تعيي ــامان بخش س

ــد«. ش
ســنت  در   1872 ســال  در  الكســاندرا، 
پترزبــورگ بــه دنيــا آمــد. مــادرش دو بــار 
او  دوم  ازدواج  ثمــره ی  و وی  كــرده  ازدواج 
ــلطنتی  ــش س ــی در ارت ــز ژنرال ــدرش ني ــود. پ ب
ــود و  ــواده ب ــر خان ــد آخ ــود. او فرزن ــيه ب روس
ــود.  ــزرگ می ش ــودش ب ــواه خ ــه دلخ ــًا ب كام
در خانــواده ای اشــرافی و ثروتمنــد رشــد و نمــو 
می یابــد. كولونتــای از زندگــی مرفــه و اشــرافی 
ــان  ــتر زم ــن بيش ــرای همي ــد ب ــش نمی آی خوش

ــد  ــش در فنان ــه ی پدربزرگ ــود را در مزرع خ
ــود  ــد خ ــعی می كن ــواره س ــد. او هم می گذران
را از قوانيــن و مقــررات طبقــه ی فرادســت دور 
نگــه دارد و بــا كســانی هم بــازی باشــد كــه 
از طبقــه ی فرودســت جامعــه هســتند. دلــش 
آن  و  می ســوخت  خدمت كارهــا  حــال  بــه 
ــرد.  ــاهده می ك ــك مش ــا را از نزدی بی عدالتی ه
چالش هــای طبقاتــی روز بــه روز در ذهنــش 
می كردنــد.  ایجــاد  جدیــدی  دغدغه هــای 
ــرده  ــر درك ك ــم را بهت ــت حاك ــم ذهني كم ك
و بــه انتقــاد از آن برمی خيــزد. بطــوری كــه 
كولونتــای بــه یكــی از منتقــدان سرســخت نظــام 
ــردد.  ــدل  می گ ــرمایه داری مب ــوری و س دیكتات
را  روســيه   جامعــه ی  در  موجــود  بی عدالتــی 
ــذار  ــال راه گ ــه دنب ــرار داده و ب ــاد ق ــورد انتق م

می گــردد. وضعيــت  آن  از 
ــای گام بــه روزهــای  هنگامــی كــه كولونت
در  روســيه  می گــذارد  خویــش  جوانــی 
آســتانه ی انقابــی عظيــم قــرار می گيــرد. آتــش 
ــته  ــته دس ــه و دس ــا را فراگرفت ــه ج ــاب هم انق
ــه  ــه ك ــف جامع ــای مختل ــا گروه ه ــردم ب از م
ــود  ــه خ ــد را ب ــت بودن ــنه ی آزادی و عدال تش
كاس هــای  وقــت  بيشــتر  می كنــد.  جــذب 
بــا گفتگــو  دانشــگاه ها  و  مــدارس  درس در 
نتایــج  انقــاب و  و جــر و بحــث در مــورد 
محتمــل آن می گذشــت. مــدارس مبــدل بــه 
ــرای نقــد و بررســی وضعيــت حاكــم  ــی ب مكان
و جســتجوی سوسياليســم توســط جوانــان شــده 
بــود. خانــواده ی كولونتــای بــه شــدت مخالــف 
نظــام  برقــراری  و  انقــاب  شــكل گيری 
سوسياليســتی بودنــد. هنگامــی كــه خانــواده بــه 
ــه ی  ــه بهان ــد ب ــای پــی می برن گرایشــات كولونت
ــن  ــع رفت ــت مان ــوب نيس ــامتی اش خ ــه س اینك
ــد. زیــرا متوجــه شــده  ــه مدرســه می گردن وی ب
بودنــد كــه وی تحــت تأثيــر عقاید سوسياليســتی 

ــون رابطــه  ــا انقابي ــه و در مدرســه ب ــرار گرفت ق
ــم  ــك معل ــرای وی ی ــداً ب ــد. بع ــرار می كن برق
ــه  ــی متوج ــد از مدت ــد. بع ــی می گيرن خصوص
دارای  نيــز  معلــم خصوصــی  می شــوند كــه 
ــری  ــم تأثي ــت. معل ــتی اس ــات سوسياليس گرایش
ــازه شــكل گرفته ی  ــر عقایــد و افــكار ت به ســزا ب

كولونتــای بــر جــای می گــذارد.
خانــواده ســعی می كنــد او را نيــز هماننــد 
خواهرانــش تربيــت كــرده تــا یــك زنــی كامــًا 
ــم و  ــم، چش ــام حاك ــه نظ ــته ب ــگرا و وابس واپس
گــوش بســته و مطيــع بــه بــار آیــد. بعــد از اتمــام 
تحصياتــش وی را بــرای ازدواج بــا مــردی كــه 
ــروت  ــا دارای ث ــود ام ــر ب ــيار از او بزرگ ت بس
كولونتــای  می كننــد.  آمــاده  هســت،  بســيار 
ــه  ــت ك ــال اس ــت و مح ــری ا س ــر عصيانگ دخت
ایــن طــرز زندگــی را بــرای خــود بپســندد. 
او عاشــق پســرخاله ی خــود می شــود كــه از 
ــته  ــه داش ــا فاصل ــا آنه ــيار ب ــی بس ــاظ طبقات لح
بــا پافشــاری  و فقيــر هســتند كــه ســرانجام 
ــا اراده  ــی ب ــد. او زن ــا او ازدواج می كن ــود ب خ
و مســتقل بــود. هرگــز در مقابــل ســنت ، آداب 
ــاورده و  ــرود ني و رســوم های غلــط ســرتعظيم ف
ــان  ــز در برابرش ــان ني ــارزه ای بی ام ــس مب برعك

         الکساندرا میخای لوونا کولونتای

الکساندرا به مبارزه  

علیه ذهینت جنسیت گرا اهمیت 

شایانی می داد. برای همین سازماندهی 

زنان به صورت ویژه و مستقل را بهرین 

روش جهت تحقق این امر می دانست. 

همچنین در دیپلامسی خود به ارتباط 

برقرارکردن با همه ی بخش های جامعه 

اهتامم می ورزید. معتقد به دیپلامسی بین 

جوامع و ملل بود نه رصفاً دولت ها.
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انجــام داد. از قيــد و بندهــای طبقــه ی فرادســت، 
خــود را رهــا ســاخته و خــودش راه زندگــی اش 

برمی گزینــد. را 
الكســاندرا در ســن 2۰ ســالگی ازدواج كــرده 
و دارای یــك فرزنــد پســر می شــود. امــا بعــد از 
ســه ســال از همســرش جــدا می گــردد. در ایــن 
ــق و  ــه عش ــد ك ــه می رس ــن نتيج ــه ای ــه ب رابط
ازدواج دو مقولــه ی كامــًا از هــم جــدا هســتند 
و معتقــد اســت كــه ازدواج بــه ماننــد یــك 
قفــس اســت كــه هــر لحظــه بيشــتر روحــش را 
بــه غــل و زنجيــر كشــيده و راه نفس كشــيدنش 
را بنــد مــی آورد. چنانكــه پــی می بــرد كــه روز 
بــه روز او از آرمان هایــش دور شــده و رفتــه 
رفتــه از بيــن مــی رود. او ازدواج را بــه مثابــه 
ــراد و  ــعادت اف ــبختی و س ــق، خوش ــرگ عش م

ــد. ــه ی آزادی می دان ــودن عرص ــگ نم تن
بعــد از جداشــدن از همســرش فعاالنــه بــه كار 
و كوشــش  در راســتای نهادینــه نمــودن نظامــی 
سوسياليســت می پــردازد. بــا كســب آگاهــی 
ــای  ــال در كاره ــوی فع ــه نح ــناخت الزم ب و ش
و  فرزنــد  بــا  می جویــد.  مشــاركت  انقــاب 
مــادرش زندگــی می كنــد امــا دیگــر ازدواج و 
ــی  ــت چندان ــرای او از اهمي ــخصی ب ــط ش رواب
ــرا تمــام وقــت خــود  برخــوردار نمی باشــند. زی
را صــرف هــدف اساســی اش می كنــد. او در 
تأثيــر زنــان  انقابــی خــود تحــت  زندگــی 
مبــارز و كمونيســت بســياری از جملــه روزا 
لوكزامبــورگ قــرار می گيــرد. در گرماگــرم 
انقــاب اســت كــه نظــرات خــود را در ارتبــاط 
منتشــر  و  نوشــته  طبقاتــی اش  مبــارزات  بــا 
می كنــد. بــه خاطــر انتشــار ایــن افكاركولونتــای 
بــه كشــور آلمــان تبعيــد می شــود. امــا ایــن 
ــق  ــل و تحقي ــتر تأم ــه بيش ــب هرچ ــد موج تبعي

وی در رابطــه بــا سوسياليســم می گــردد.
بــه  از آلمــان  بازگشــت  از  بعــد  در 1917 

حــزب بلشــویك می پيونــدد. كولونتــای اوليــن 
كميســر رفــاه اجتماعــی در دولــت جدیــد بــود. 
او در ایــن پســت، تغييــرات بســياری ایجــاد 
ــه ی  ــن اجتماعــی بســياری در زمين كــرد و قواني
بــه  فرزنــدان،  از  مراقبــت  و  طــاق  ازدواج، 
فمينيســت  هــم راه  بــه  او  رســاند.  تصویــب 
خواســتار  آرمانــد،  اینســا  فرانســوی تبار، 
ــزب  ــان در درون ح ــرای زن ــژه ا ی ب ــش وی بخ
كمونيســت روســيه بــود. الكســاندرا بــه مبــارزه  
عليــه ذهينــت جنســيت گرا اهميــت شــایانی 
مــی داد. بــرای هميــن ســازماندهی زنــان بــه 
روش  بهتریــن  را  مســتقل  و  ویــژه  صــورت 
ــن  ــت. همچني ــر می دانس ــن ام ــق ای ــت تحق جه
در دیپلماســی خــود بــه ارتبــاط برقراركــردن بــا 
ــد.  ــام می ورزی ــه اهتم ــای جامع ــه ی بخش ه هم
ــود  ــل ب ــه دیپلماســی بيــن جوامــع و مل معتقــد ب

نــه صرفــاً دولت هــا.
بــه قــول لنيــن، انقــاب اكتبــر بــا پيشــاهنگی 
می گيــرد.  شــكل  زنــان  عمــل  ابتــكار  و 
ــاب  ــن انق ــاهنگان ای ــی از پيش ــای یك كولونت
بــود. ســازمان زنــان را كــه تحــت نظــارت 
ــری می كــرد. وی  ــود، رهب ــه ی مركــزی ب كميت
ــه ارزش هــای  ــد ب ــكال و پایبن ــی رادی چپ گرای
ــرا  ــخصيتی جزم گ ــود. ش ــش ب ــی خوی اجتماع
نبــود كــه چشــم بــر ضعــف و كاســتی های 
موجــود در حــزب و انقابيــون ببنــدد. بــه هيــچ 
وجــه بــا كســانی كــه خــود را رهبــران انقــاب 
می دانســتند، كنــار نيامــده و همــواره بــا ذهنيــت 
ــان از  ــم دم زدنش ــه علی رغ ــا ك ــگرای آنه واپس
ــودال  ــًا جنســيت گرا و فئ ــا كام سوسياليســم ام
بودنــد، مخالفــت و مبــارزه می كــرد. بــرای ایــن 
بــا طــرد  بارهــا  مســتقلش  موضع گيری هــای 
ــاب  ــران انق ــدید رهب ــای ش ــدن و برخورده ش
مواجــه شــد. حتــی ســعی می كردنــد كــه او 
را از ســمتش بركنــار ســازند. ایــن درحالــی 

ــمت و  ــر س ــه فك ــای ب ــز كولونت ــه هرگ ــود ك ب
تخــت و قــدرت نبــود. حتــی موضع  گيــری 
اقتدارگــرای  حــزب  مقابــل  در  وی  شــدید 
نيــز  را  بســياری  نارضایتی هــای  )بلشــویك( 
و  واپســگرایی   مقابــل  در  بــود.  برانگيختــه 
كمــی و كاســتی های حــزب كوتــاه نيامــده 
برابرشــان  در  رادیــكال  موضعــی  همــواره  و 
ــجاع  ــور و ش ــيار جس ــی بس ــرد. زن ــاذ می ك اتخ
انقاب ـ اجتمــاع  ارزش هــای  بــه  زیــرا  بــود. 
ــاب  ــه انق ــت ك ــت. می دانس ــرام می گذاش احت
ــر از  ــی دیكتاتورت ــب دولت ــا صاح ــد ت نكرده ان

دولــت ســابق شــوند. در ســال 1921، او در 
ــی،  ــاد اداری و اتوریته طلب ــد فس ــه رش ــاد ب انتق
ــزب  ــری درون ح ــيون كارگ ــروه اپوزیس ــه گ ب
از  پــس  وی  ســرانجام  پيوســت.  كمونيســت 
ــن ســال های عمــر خــود را  بازنشســتگی، آخری
در مســكو گذرانــده و در ســال 1952 چشــم از 

ــت. ــان فروبس جه



شــهيد ژیــن روژ )گلســتان فرامــرزی( متولد199۰ 
از منطقــه ی قطــور توابــع شهرســتان خــوی و از 
ــودال و  ــواده ای فئ ــود. در خان ــكاك ب ــيره ی ش عش
ــد  ــرادر بودن ــر و ب ــزرگ شــد. 9 خواه ــت ب پرجمعي
كــه او از همــه ی آنهــا بزرگ تــر بــود. وضعيــت 
مالــی نســبتاً متوســطی داشــتند. همــه ی فرزنــدان 
ــرورش  ــه پ ــواده ب ــاش خان ــرار مع ــرای ام ــواده  ب خان

دام و قالی بافــی مشــغول بودنــد. 
وی در جامعــه ای كــه ســایه ی ذهنيــت مردســاالر 
بــزرگ  بــر قداســت های زن ســنگينی می كــرد، 
شــد. زیــر ســایه ی آن ذهنيــت زن ســتيز مطــرح كردن 
حــق و حقــوق پایمال شده ی شــان بســيار دشــوار 
می نمــود. هــوال ژیــن در قبــال خواهــر و برادرهــای 
می كــرد.  عظيمــی  مســئوليت  احســاس  خــود 
بــه كارهــای  وی جهــت حــل مســائل معيشــتی 
طاقت فرســایی چــون دام پــروری، زراعــت، قاليبافــی 
كارهــای  انجــام  در  همچنيــن  می پرداخــت.  و... 
ــه خاطــر  ــادرش كمــك می كــرد. ب ــه م ــز ب ــه ني خان
همــه ی ایــن مشــكات، هــوال ژیــن موفــق بــه رفتــن 
بــه مدرســه نمی گــردد. از ایــن جهــت او نيــز قربانــی 
ــكار  ــه در اف ــود ك ــاالری می ش ــگاه مردس ــر و ن فق
جامعــه ریشــه دوانيــده اســت. همــان بينشــی كــه زن 
ــل،  ــق تحصي ــر ح ــش نظي ــن حقوق را از ابتدایی تری
ــاع  ــور در اجتم ــه، حض ــان اندیش ــت، بي ــق بهداش ح
و... نيــز محــروم گذاشــته اســت. شــایان ذكــر اســت 
ــان در روژهــات  ــه وضعيــت زن كــه اگــر نگاهــی ب
كوردســتان و همچنيــن زنانــی كــه در ایــران بــه ســر 
ــق  ــه ح ــه چگون ــد ك ــم دی ــم خواهي ــد بيفكني می برن

ــان و كــودكان پایمــال شــده و مجبــور  و حقــوق زن
ــه ســخت ترین و  ــرای گــذران زندگــی ب می شــوند ب

ــد.  ــت بزنن ــا دس ــاترین كاره طاقت فرس
ــازی و  ــر آگاه س ــات كمت ــل امكان ــه دلي ــال ب ح
اطاع رســانی، زنــان كــورد بــه مراتــب در وضعيــت 
ــتر  ــم در بيش ــوز ه ــد. هن ــر می برن ــه س ــری ب وخيم ت
عشــيره های كــورد ازدواج اجبــاری، ازدواج در ســن 
كــم، ازدواج زن بــه زن، عقــد در گهــواره، خشــونت 
ــوع  ــع ن ــد. در واق خانگــی، خودكشــی و... متداول ان
نگاهــی حاكــم اســت كــه هميشــه در راســتای 
احساســات  و  روحيــه  افــكار،  خدشــه داركردن 
زنــان كار می كنــد. ســركوفت، ســرزنش، حقــارت، 
اســتفاده از ســخنان ركيــك، ضــرب و شــتم و... 
ــه نفــس  ــردن اعتمــاد ب ــن ب ــرای از بي همــه و همــه ب
می شــوند.  گرفتــه  بــه كار  مقابل شــان  در  زنــان 
ــه  ــبت ب ــرد نس ــرای م ــتری ب ــازات بيش ــواره امتي هم
ــوز هــم بيشــتر خانواده هــای كــورد  ــد. هن زن قائل ان
ادعــا می كننــد كــه پســر چــراغ خانــه اســت و دختــر 
ملــك دیگــران.  ایــن نــگاه سرشــار از تبعيــض، 
كانــون خانــه و آغــوش جامعــه را بــرای زنــان مبــدل 
بــه دوزخ نمــوده اســت. هــوال ژیــن هــم یكــی از آن 
دخترانــی بــود كــه حتــی بــا آن ســن كوچكــش بــه 

ــود.  ــرده ب ــی ب ــی پ ــخ و تحميل ــت تل ــن واقعي ای
بــدون شــك ایــن واقعيــت بــر هــر كســی مبرهــن 
ــد حــق و  ــردی احســاس كن ــی كــه ف اســت، هنگام
حقــوق طبيعــی اش پایمــال گشــته، در موقعيت بســيار 
ــوان  ــه و دیگــر بدیــن شــكل ت ــرار گرفت اســفباری ق
ادامــه  دادن را نــدارد، همــان هنگامی ســت كــه فكــر 

رونیا آویر

آزادی و رهایــی در ذهنــش جوانــه می زنــد. تــا 
ــچ  ــود هي ــوق خ ــق و حق ــخص از ح ــه ش ــی ك زمان
آگاهــی نداشــته باشــد، طبيعتــاً دچار فقــدان درك از 
وضعيــت خــود خواهــد شــد. می تــوان بــه صراحــت 
ــن  مدعــی شــد كــه در ذهــن و اندیشــه ی هــوال ژی
ــب  ــه موج ــدند ك ــكوفا می ش ــای آزادی ش جوانه ه
ــده  ــرده وار ش ــی ب ــه آن زندگ ــردن وی ب ــت ك پش
ــات و  ــی آن اعتراض ــری و در پ ــارت رهب ــود. اس ب
ــتان و  ــات كوردس ــان در روژه ــه خلق م ــی ك قيام
ایــران ســازمان دهی می كردنــد از عمــده دالیلــی 
بــود كــه موجــب پيوســتن شــهيد ژیــن بــه صفــوف 
گریــا شــد. حضــور رفقــا در آن منطقــه و آشــنایی 
ــم او  ــری تصمي ــا اندیشــه های رهب هرچــه بيشــتر او ب
مبنــی بــر ملحق شــدنش در ســال 2۰۰5 را ســبب 

ــد. گردی
و  خاكــورك  زاپ،  چــون  مناطقــی  در  وی 
زاگــرس بــا دل و جــان كار كــرد و یــك روز هم در 
قبــال مســئوليت هایش كوتاهــی ننمــود. زنــی شــجاع 
و جســور بــود. وی تشــنه ی افــكار و اندیشــه های 
ــرای هميــن در تمــام طــول زندگــی   ــود. ب رهبــری ب
ــا افــكار و  گریایيــش ســعی كــرد هــر چــه بيشــتر ب
ــرای  ــده و ب ــنا ش ــری آش ــی رهب ــه ی و زندگ اندیش
خــود سرمشــق قــرار دهــد. بــرای درك ایدئولــوژی 
رهایــی زن چنــان كنجــكاو بود كــه انگار بایســتی در 
یــك روز همــه چيــز را یــاد می گرفت و تشــنگی اش 
ــی كــه باعــث شــد در  ــع می كــرد. عمــده دليل را رف
مــدت زمــان بســيار كوتاهــی خوانــدن و نوشــتن بــه 
ــاد بگيــرد از هميــن ویژگــی اش  ــان كــوردی را ی زب
نشــأت می گيــرد. شــهيد ژیــن عاشــق و شــيفته ی 
ــود. دوســت داشــت از هــر  آموختــن و آموزانــدن ب
ــود.  ــداكار ب ــرد. ف ــاد بگي ــاورد و ی ــر دربي ــز س چي
ــی نكــرد و  ــار مســئوليت شــانه خال ــر ب هرگــز از زی
ــيد.  ــس نكش ــچ كاری پ ــام دادن هي ــود را از انج خ
اگــر كاری پيــش می آمــد او قبــل از هــر كــس بــرای 
ــا شــاهد  ــب می شــد. باره ــاده و داوطل انجــام آن آم
بــودم كــه چنيــن می گفــت: »مــن تنهــا بــرای خــودم 
ــه  ــان ب ــزاران زن اميدش ــه ه ــم، بلك ــی نمی كن زندگ
ــارزه ی  ــا مب ــم ب ــه بتواني ــت ك ــن اس ــال م ــن و امث م

ــا  ــم. ب ــی برهاني ــوغ بردگ ــد و ی ــا را از بن ــود آنه خ
ــود كــه  ــا خواهــد ب ــر ایــن مبن ایــن وجــود تاشــم ب
بــرای رســاندن ایــن بــار تــا بــه مقصــد از انجــام هيــچ 

ــم«. ــذار نكن كاری فروگ
كامــًا  رفقایــش  بــا  ژیــن  هــوال  رابطــه ی   
ــی  ــر نگاه ــود. اگ ــش ب ــاك و بی آالی ــی، پ صميم
ــم  ــر بيندازی ــا همدیگ ــه ب ــان در جامع ــط زن ــه رواب ب
خواهيــم دیــد كــه نظــام چــه شــكافی بيــن آنهــا بــاز 
كــرده اســت. كاری نمــوده كــه هرگــز زنــان بــه هــم 
ــد و از  ــد، همــواره از هــم دوری گزینن اعتمــاد نكنن
ــن،  ــه دور از حســادت، كي برقرارنمــودن رابطــه ای ب
نفــرت، رقابــت و... گریــزان باشــند. چــرا در جامعــه 
ــاد  ــم اعتم ــه ه ــه ب ــانی ك ــتند كس ــم هس ــيار ك بس
ــم و  ــه ه ــد و ب ــت دارن ــر را دوس ــد، همدیگ می كنن
حقــوق یكدیگــر احتــرام می گذارنــد؟ چــرا روابــط 
ــرای ایــن  ــد؟ ب ــدار نمی مان ــا یكدیگــر پای انســان ها ب
اســت كــه بــذر خيانــت، دروغ، حيلــه و نيرنــگ 
در آن پاشــيده شــده اســت. اگــر رابطــه ای هــم 
ــر مبنــای كســب ســود  برقــرار كننــد بــدون شــك ب
ــر را  ــتند همدیگ ــادر نيس ــت. ق ــتر اس ــت بيش و منفع
َخلــق كننــد و زندگــی بخشــند. اگــر یكــی بــه پایــان 
خــط می رســد آیــا چنــد دوســت و رفيــق پيــدا 
ــد  ــك كنن ــه و كم ــتش را گرفت ــه دس ــوند ك می ش
ــدون  ــد. ب ــته باش ــی داش ــرای زندگ ــزه ای ب ــا انگي ت
ــا بســيار  ــرادی در جامعــه هســتند ام ــن اف شــك چني
ــت  ــك و دوس ــای نزدی ــه رفق ــاً ب ــا صرف ــد و ی كم ان
و آشــنای خــود یــاری می رســانند. بســيارند افــرادی 
كــه قادرنــد بــه هــزاران خانــواده، كمك هــای مالــی 
و عاطفــی برســانند امــا ایــن كار را انجــام نمی دهنــد 
ــت  ــن در حالی س ــد. ای ــه می بينن ــا را غریب ــرا آنه زی
كــه بایــد تمــام انســان ها در قبــال بهبــودی وضعيــت 
موجــود جامعــه، خــود را مســئول بيننــد و صرفــاً بــه 
ــد.  ــان نپردازن ــود و اطرافيان ش ــخصی خ ــی ش زندگ

ــد. ــای یكدیگرن ــی آدم اعض ــرا بن زی
ــاختار و  ــل س ــن در مقاب ــوال ژی ــاظ ه ــن لح از ای
ــاق و  ــه نف ــب این هم ــه موج ــه در جامع ــی ك ذهنيت
تفرقــه، تفكيــك و تبعيــض شــده بــود و موجودیــت 
زنــان در جامعــه را كم رنــگ  كــرده بــود مبــارزه ای 
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نيــز  خــود  شــخصيت  در  مــی داد.  انجــام  بی امــان 
داده  انجــام  بی نظيــری  دگرگونی هــای  و  تحــوالت 
بــود. بــر اصــل مبــارزه تأكيــد می ورزیــد و ســعی 
ــارز راه  ــود، مب ــی خ ــات زندگ ــام لحظ ــرد در تم می ك
ــع  حقيقــت باشــد. هرگــز مســائل شــخصی خــود را مان
انجــام دادن كار و یــا مشــاركت در امــور مشــترك 
بــود. ســعی  بزرگــوار  و  واالمنــش  نكــرد.  زندگــی 
ــارزه ی  ــرز مب ــی و ط ــرز زندگ ــه، ط ــرد از اندیش می ك
هــوال زیــان درس هــای عظيمــی كســب كنــد. چراكــه 
ــق  ــان را سرمش ــوال زی ــی ه ــخصيت فدای ــواره ش هم

ــی داد. ــرار م ــش ق خوی
 هــوال ژیــن بعــد از یــك دوره ی آموزشــی آكادمــی 
رهبــری،  شــخصيت  بــر  تأمل نمــودن  و  »حقی قــرار« 
ــارزه در راه زندگــی ای  ــزه ی مب هيجــان زندگــی و انگي
پيــش  از  برجســته تر  خویــش  شــخصيت  در  را  آزاد 
نمــود. شــيوه ی فدایــی بــودن را اســاس می گرفــت. هــر 
ــا  ــت تنه ــی می رف ــه جای ــی ب ــام مأموریت ــرای انج گاه ب
بــه موفقيــت می اندیشــيد. هرگــز شكســت را قبــول 
نمی كــرد. بــرای هميــن تمــام برنامه هــای روزانــه ی 
طرح ریــزی  پيــروزی  كســب  راســتای  در  را  خــود 

می نمــود.
ــه و  ــدم گل ــز ندی ــود. هرگ ــع ب ــيار متواض ــی بس رفيق
شــكایت كنــد. رادیــكال بــود و اجــازه نمــی داد مســائل 
ــعی  ــواره س ــند. هم ــاد برس ــی ح ــه حالت ــكات ب و مش
ــل  ــب ح ــی مناس ــان و مكان ــائل را در زم ــرد مس می ك
كنــد. بــر ایــن بــاور بــود كــه بایــد روز و شــب كار كنيــم 
تــا بتوانيــم نظامــی دموكراتيــك را در روژهــات و 
ایــران نهادینــه كــرده و زندگــی  آزاد را تحقــق بخشــيم.

ســرانجام شــهيد ژیــن در 4 آگوســت 2۰12 طــی 
عملياتــی كــه در منطقــه ی زاپ در برابــر ارتــش تركيــه 
صــورت گرفــت، بــه شــهادت رســيد. وی بــا روحيــه ای 
ــود  ــا وج ــرده و ب ــه ك ــمن حمل ــع دش ــه مواض ــی ب فدای
اینكــه بــه شــدت زخمــی می شــود، عقب نشــينی نكــرده 
و بــا نارنجــك بــه طــرف ســربازان دشــمن حملــه بــرده 
ــهيد  ــی آورد. ش ــای درم ــربازان را از پ ــماری از س و ش
ــه ای  ــق حماس ــا َخل ــرد و ب ــارزه ك ــا مب ــن، زیان آس ژی
تــازه نــام خــود را بــا الفبــای زرینــی بــر صفحــات تاریــخ 
پــر از ایثــار و مقاومــت كوردســتان بــه یادگار گذاشــت. 

ــاد.  روحــش شــاد و راهــش مســتدام ب
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هســت  زمان هایــی كــه وجــدان و عدالــت 
برخــی از انســان ها قبــل از جسم شــان مدفــون 
گشــته؛ چنانكــه بــه خاموشــی مطلــق گرایيده 
ــد؛  ــی می مان ــه باق ــا همان گون ــد. مدت ه باش
شــاید هــم بــه درازای عمرشــان. در حقيقــت 
كــه  كــرد  ادعــا  تمامــی  بــه  نمی تــوان 
وجــدان و عدالــت در جوهــر ایــن اشــخاص 
ــا  ــت، ام ــه هس ــدارد،  بلك ــود ن ــراد وج و اف
فاقــد كاركــرد اســت؛  و پدیــده ای كــه فاقــد 
آنچنانــی  معنــای  از  باشــد  هــم  كاركــرد 
برخــوردار نيســت. زیــرا معنادارشــدن، یعنــی 
عــدم خنثی شــدن و عــدم راكدمانــدن؛ یعنی، 
ركــود  از  و  رســوخ كردن  و  متأثربــودن 
خارج شــدن و در كل یعنــی مفيــد بــودن؛ 
فعال شــدن؛ تغييــر و تحــول ایجادنمــودن. 

ــان  ــه مي ــخن ب ــده س ــه از پرن ــی ك هنگام
ــدون شــك نخســتين چيــزی كــه  می آیــد، ب
بــه ذهــن خطــور می كنــد، پــرواز اســت. زیرا 
بــا تــكان  دادن بالهای شــان، ردی از آنهــا بــر 
ــرای  ــه ب ــدد. چنانك ــش می بن ــمان نق دل آس
ــس  ــرت لم ــد، حس ــال ندارن ــه ب ــی ك آنهای
پــرواز را بــر دلشــان می نهــد. شــرط اساســی 
پــرواز، همــان بالی ســت كــه بتوانــد تــو را بــه 
اوج بكشــاند. بنابرایــن نمی تــوان بــه آنهایــی 
كــه بــال دارنــد امــا قــادر بــه پــرواز نيســتند، 
گفــت »پرنــده«. بــه عنــوان مثــال مــرغ؛ او هم 

ــای  ــه معن ــن ب ــا ای ــرواز نيســت. ام ــه پ ــادر ب ق
انــكار بال هایــش هــم نيســت. بــال دارد، امــا 
ــی  ــن پرنده های ــت. اینچني ــرد اس ــد كارك فاق
كــه قــادر بــه پــرواز نيســتند، از زیبایــی پــرواز 
فرصــت  مانــده،  محــروم  آن  تجربــه ی  و 
ــت داده  ــی را از دس ــمان آب ــا آس ــنایی ب آش
و محكــوم بــه مانــدن در النه هــای ســاختگی 

می شــوند. 
انســان هــم بــا كمــی تفــاوت بــا تمــام 
ــتعدادهای  ــی و اس ــه از توانای ــی ك موجودات
ــرد  ــد كارك ــد و فاق ــتفاده نمی كنن ــود اس خ
برخــوردار  مشــتركی  نقــاط  از  می ماننــد، 
اســت. ایــن درحالی ســت كــه می بایســت 
امتيازاتــی  و  اســتعدادها  همــه ی  از  انســان 
كــه در طــول تاریــخ تكامــل كســب كــرده،  
ــا را  ــوده و آنه ــتفاده نم ــن اس ــو احس ــه نح ب
در راســتای آزادزیســتن بكارگيــرد. زیــرا 
ــی  ــده ای كــه در گيت هــر موجــود و هــر پدی
ــخص  ــی مش ــا و هدف ــده دارای معن ــق ش خل
یــا  و  بی معنــا  چيــز  هيــچ  اساسی ســت.  و 
ــایند و  ــر خوش ــی اگ ــت؛ حت ــدف نيس بی ه
رضایت بخــش هــم نباشــد. اگــر اینگونــه 
بيندیشــيم، هــم بــه كل گيتــی و هــم بــه 
خودمــان بــا نگاهــی معنــادار نگریســته و 
ــخص تر  ــير مش ــن مس ــود را در ای ــدف خ ه
ــی  ــم ســاخت. معنادارشــدن چــه زمان خواهي
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ــه  ــم ب ــه بتواني ــی ك ــردد؟ هنگام ــر می گ ميس
بــودن و یــا موجودیــت خودمــان و تمــام 
گيتــی  ایــن  پهنــای  در  كــه  موجوداتــی 
می زینــد، معنــا ببخشــيم و طبــق آن زندگــی 
اســتعدادهای  و  توانایــی  یعنــی  كنيــم. 
آزادزیســتن  راســتای  در  را  خودمــان 
بكارگيریــم. بی هــدف و ســرگردان نباشــيم. 
بــه دنبــال چيزهایــی نباشــيم كــه شــاید هيــچ 
ــم. دارای  ــه  كني ــا را تجرب ــم آنه ــت نتواني وق
ایده هــای واالیــی باشــيم، بــزرگ بيندیشــيم، 
امــا جاه طلــب نباشــيم. زیــرا جاه طلبــی یعنــی 
ســقوط و انحطــاط. بنابرایــن اگــر پاهــا، برای 
ــن آفریده شــده اند، هميشــه  ــدن و راه رفت دوی
ــرای  ــز ب ــر مغ ــم. اگ ــام دهي ــن كار را انج ای
اندیشــيدن و بی كران هــا را درنوردیــدن و 
ــذار  ــاختگی گ ــا س ــی و ی ــای عين از حصاره
ــن كار را  ــده شــده، هميشــه ای نمــودن، آفری
ــر از ایــن باشــد، فلــج  انجــام دهيــم. اگــر غي
می شــویم و از كار می افتيــم؛ یعنــی فاقــد 
كاركــرد می مانيــم. اگــر نتایجــی را كــه 
از همــه ی ایــن تاش هــا و یــا فعاليت هــا 
بهترزیســتن  كســب می كنيــم در راســتای 
ــاز  ــم، ب ــكار نبندی ــه ب ــتنی آزادان و باهم زیس
هــم بی فایــده اســت. همــه ی اعضــای وجــود 
انســان و گيتــی هنگامــی كــه بــه هــدف خــود 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد. درغي ــند، بامعناین می رس

از بــودن و یــا نبودن شــان چــه حاصــل؟!
 صــد البتــه دل هــم بــرای حس كــردن 
ــت.  ــد، دل نيس ــس نكن ــه ح ــی ك ــت. دل اس
كارایــی دل از ایــن جهــت حائــز اهميــت 
اســت كــه بــه همــه ی عواطــف و احساســاتی 
ــا  ــا آنه ــز ب ــد و مغ ــس می كن ــود ح ــه وج ك
درگيــر اســت، معنــا می بخشــد. هنگامــی 

ایــن جریــان از كار می افتــد مــرگ  كــه 
ــه  ــانی ك ــه كس ــد؛ ب ــه كني ــد. توج فرامی رس
قــادر نيســتند دوســت بدارنــد، لقــب ســنگدل 
ــا  ــدان معن ــن ب ــد. ای ــاس را می دهن و بی احس
نيســت كــه واقعــا دل ندارنــد و یــا نمی تواننــد 
ــت  ــئله  در اینجاس ــه مس ــد بلك ــاس كنن احس
كــه اینگونــه افــراد، قــادر نيســتند بيــن عقــل، 
اندیشــه و احســاس خــود تــوازن و هماهنگــی 
ایجــاد كننــد. بنابرایــن اگــر دل داشــته باشــی 
ــر و  ــال حاض ــتی. در ح ــه نيس ــانی، وگرن انس
ــی را  ــا زندگ ــه تقریب ــروزی ك ــای ام در دني
ــش  ــد، بي ــی ماشــين گونه درآورده ان ــه حالت ب
از هــر زمانــی نيــاز بــه طــرح و بحــث چنيــن 
مــواردی  را بایســتی احســاس كــرد. بایســتی 
ــایرین  ــا س ــردن ب ــاط برقرارك ــه ارتب ــادر ب ق
شــد. بایــد بــا همــه ی موجوداتــی كــه در 
ــد رابطــه ای دوســتانه  ــی زندگــی می كنن گيت

ــت. ــی داش و طبيع
ــم؛  ــان بيندازی ــر خودم ــه دور و ب نگاهــی ب
ــزرگ  ــده و ب ــه در آن زاده ش ــرزمينی ك س
ــی  ــا رخ دادهای ــم؛ آی ــا كني ــده ایم را تماش ش
كنارمــان  در  ســال  و  روز  طــول  در  كــه 
در  می كنيــم؟  حــس  را  می افتنــد  اتفــاق 
ــرای مــا مهــم هســتند؟  جریانشــان هســتيم؟ ب
ــم؟ و  ــرای دركشــان تاشــی انجــام می دهي ب
ــی  ــره ی خاك ــروزه ك ــه ام ــائلی ك ــرای مس ب
ــد  ــان را تهدی ــری و طبيعی م ــه ی بش و جامع
ــه؛  ــر ن ــيم؟ اگ ــاره ای می اندیش ــد، چ می كنن

ــانيم!!!؟  ــه انس ــس چگون پ

سیتاوک کوردستانی
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کوله بارم بر دوش؛ سفری 

می باید...

گاه  می توان از نبودن، بودن 

ساخت گاه از ویرانی، آبادانی 

گاه می توان رویش 

گل و شکوفه را                                                                                                                                       

در دل سنگ و  بنت مشاهده منود                                                                                                                                     

گاه کاروانی.                                                                                                            

راه را چشم انتظارت خواهد 

گذ اشت تا همراه شوی                                                                                                                    

و اینگونه است که غیر 

ممکن، غیرممکن می شود                                                                                                                              

مدت ها بود که سنگینی خأل 

وجودت را بر دوش هایم 

می کشیدم. روزها از پی هم 

می  گذشت و جای خالی ات روز 

به روز بیشر خویش را نشان 

می داد. مدت ها بود که بدنبال 

دستی می گشتم که دستم را 

بگیرد بی رنگ و ریا،

 دستی صاف و زالل؛ چیزی که 

این روزها بسیار کمش داریم.    

در روزگاری که نگاه ها تیره و 

تار، دستان همچون ترب، تیشه بر 

ریشه می زنند و روح ها رسدتر از 

همیشه قبولش دارند، من در پی 

تو مي گشتم. حس نبودنت و عطش رسیدن 

به تو مرا روانه می سازد؛ روانه ی هامن راه 

که مدت ها کاروانی چشم انتظار بود، هامن 

حس مرا به دل این کوه و کمر کشاند. گام را 

بسویت لرزان اما با هیجان برمی دارم،

 من هنوز در پی هامن دستانم و تو دستت 

را به من می دهی و می گویی »خوش آمدی«.                                                                                                                                      

من تو را در خیال می پروراندم و تو آن  را به 

واقعیت مبدل ساختی و چه زیباتر است از 

به واقعیت پیوسنت خیال هایی که روزی مهر 

ممنوع خورده بودند و من جرأت گفنت شان 

را نداشتم. من با اندیشیدن به تو به این 

واقعیت رسیدم. تو از واژه ای سخن می گفتی. 

واژه ای که هیچ گاه تا به این حد صادقانه 

نشنیده بودم. می دانی مدت ها بود صمیمیت 

را دزدیده بودند و ناآشنایت ساخته بودند؟                                                                                                                         

وجودت، بودنم را معنا می بخشید، بودنی 

که مدت ها انکارش می کردند. وجودت یعنی 

جسارت عبور از خویش و حس بودن، در 

کنار دیگران. یعنی تنهایی وجود را در هم 

شکسنت و من این را با تو تجربه منودم.                                                                                               

ببین...که تا چه اندازه فاصله انداخته اند 

و خط کشیده اند به دور نامت؟ ببین که 

چه حصاری را در اطرافت گذاشته اند؟ 

و ببین که چگونه در تنهایی  فرو 

برده اند مرا، تا بودنت را حس نکنم؟                                                                                                                                            

 تو همچنان می گویی و من به تو می نگرم...                                                                                                                                 

در دل هیجان و در رس هزاران سوأل... 

تنها تو می توانی پاسخگوی  آنان باشی.                                                                              

گفتم: چه می خوانید؟ گفتی: درس زندگی. 

گفتم: مدت هاست که نابودش ساخته اند.  

گفتی: می سازیمش...                       

 گفتم: می شود؟؟؟  

 گفتی: وجودش اینجا تجلی 

می یابد. من، تو، او در کنار هم.                                                                                                                 

تو می گویی و من  می نگرم...به بودن مان 

می نگرم...آن زمان که ما را به کناری زدند، بسان 

ساحلی که نگاه  را حرت مندانه به دریا دوخته 

بود که شاید موجی به رویش بزند، تا مبانیم اما 

بی اراده، بی جسارت... امید تو بود که جسورم 

ساخت تا به دریا بزنم.

اکنون من و کوله بارم با متام نداشته ها 

مدت هاست که راهی این راه شده ایم، من به 

منزلگاه آرامش رسیدم... 

 هرچه که می گذرد در دل همین کوه ها، پا به 

پای آب، هم نفس با متام آنچه که مرا نفس 

بخشید؛ خویشنت را بیشر خواهم شناخت. 

خود را خواهم شناخت تا این بار خود باشم، 

بی آنکه دیگری ام کنند که گر چنین نبود 

آوازه ی معرفتت در گوش فلک منی پیچید.                                                                

در این روزگار سینه ی خاک را به آتش کشیدند، 

اما بوی گرم خاک را قدغن کردند؛ من با تو 

جرأت بوییدن خاک گرم را پیدا کردم.

وجودت

یعنی جسارت عبور از خویش و حس بودن در 

کنار دیگران.

در این بی ارادگی محض، تو دژ استوار مقاومت 

شدی  

در این سیاهی شب، با تو رهنورد قله ی

 خورشید

 شدم.

  افق نگاهت همیشه  بلند...

دستانت

 همواره همراه...  

و گام هایت همیشه

 استوار ای »هه ڤــــاڵ«...  

یک شعر از روزین کامنگر
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قومێك هوشیاریم 

بدەرێ

تینویەتی ئەم هاوینە 

قەڵسە

بزە سەوزەكانی رۆحمی 

تاراندووە

تۆفانێكم پێ ببەخشە

با ئااڵكانی دۆڕاندمنی پێ 

بفڕێنم

دەستێك ...

دەستێك...

دەستێكی كەش..

پەنجەی رزگاریم بگۆشە.

ژین ژیار


