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خوانندگانگرامی؛
خوانندگانگرامی:خوشحالیمکهتوانستیمباانتشاردومینشامرهینرشیهزنانرشقباریدیگربهشامعزیزانبرسیموانعکاسدهندهیافکارتانباشیم.
دومین شــارهی این نرشیه در حالی انتشــار مییابد که کوردســتان از ســوی اســتعامرگران منطقهای و گروههای دستنشــاندهی نیروهای امپریالیســت جهانی
بــاری دیگــر بــا تهدیــدی عظیــم مواجــه اســت .از هــر ســو بر رس شــهروندان کوردســتانی آتــش این جنگ میبــارد .تقریبا چند شــهر کوردســتان به مرکــز آن مبدل
شــده و بیــم مـیرود کــه بــه ســایر شــهرهای دیگــر نیــز رسایت کند .جنگی کــه تاکنون تقریبــا بــه آوارهگــی ،گرســنهگی ،بیخانهمانی و قتلعــام هـزاران تن منجر
شــده اســت .مربهــن اســت کــه ایــن جنــگ هماکنــون تحــت نقــاب داعــش صــورت میگیــرد امــا ،بــر بخــش بزرگــی از جوامــع آشــکار هــم هســت کــه دولتها
و نیروهــای منطقـهای و خارجــی هــم از هــر لحــاظ داعــش را حامیــت و پشــتیبانی و تقویــت میکننــد .این سیاســت تازهای نیســت که دولتهای امپریالیســت
جهانــی جهــت نفــوذ بیشــر و دورزدن موانــع مداخلــه بــه منطقــه تحــت نــام و فرمهــای بســیار ابـزار میســازند .داعــش نیــز ابـزار تازهایســت بـرای بازکــردن و
هموارســاخنت راه مداخلـهای چند بــاره به منطقه.
وجهـهی اســفبار مســاله در ایــن اســت کــه همـواره قربانیــان ایــن جنگهای از پیشتعیینشــده انســانهای غیرنظامــی و بهویــژه زنــان و کودکان هســتند .آتش
جنگــی کــه امپریالیسـتها رشوع کردهانــد تاکنــون هــم دامــان خاورمیانــه را رهــا نکــرده؛ و جــای تعجــب اســت کــه تعصبــات کورکورانه برخــی از افـراد بهظاهر
خاورمیانـهای نیــز بــه تعمیــق و گســرش آن دامــن م یزنــد .کوردســتان هــم بــه کانــون ایــن جنــگ مبــدل شــده و از هــر ســو در مضیقــه قـرار دارد .خل ق کــورد در
روژآوا و بخشــی از باشــور کوردســتان علیرغــم در دســت داشــن امکانــات و تســحیالت کــم هــم ،به مقاومتی بینظیر و قابل ســتایش دســت زد ه اســت .تــا اجازه
ندهــد ایــن بــار هــم نتیجـهی جنــگ به نفــع اســتعامرگران و اســتثامرکنندگان متــام شــود؛ و بــاری دیگر بــه تکهتکهشــدن و تجزی ه پیکــر این رسزمینهــا نیجامد.
وگرنــه هــر کــس میدانــد ایــن جنــگ از ســوی چــه کســانی رشوع شــده و چــه گــرو ه و قدرتهایــی از تعمیــق آن ســود میبرنــد.
اگــر چشــمی بــه رســانههای جهانــی بیندازیــم ،مشــاهده میکنیــم کــه هر کس بــه جنــگ و حمــات آمریــکا و ...علیه داعــش میپــردازد .امــا اگر نگاهــی هم به
رســانههای آزادیخـواه و همچنیــن رســانههای کــوردی بیندازیــد هــر کــس از مقاومــت و مبــارزه خلق کــورد و همـهی خلقهای کوردســتانی در مقابل ایــن گروه
تبهــکار ســخن میگویــد .اکنــون بیــش از 3ســال اســت که در روژآوای کوردســتان جنگی ســخت و طاقتفرســا بین مبــارزان کــورد و این گروه تبهکار و شــاخههای
مختلــف آن جریــان دارد .تــا کنــون صدهــا گریــای کــورد در راه آزادی و امنیت کوردســتان و خاورمیانه جانشــان را از دســت دادهاند .بــار اول و یا در همین ماههای
اخیــر نیســت کــه حملــه از ســوی تبهــکاران بــه ایــن منطقــه و ســایر مناطق کوردســتان صــورت میگیــرد .اما تا کنــون یــک دولت و حتــی یک نهــاد حقوقبرشی
و نهــاد اجتامعــی بــه ایــن موضــوع اشــاره هــم نکردهانــد .چـرا؟ آیــا خلــق کــورد کــه در روژآوا قتلعــام میشــوند چــه گناهــی مرتکــب شــدهاند کــه اینگونــه مورد
طــرد قـرار گرفتــه و نادیــده گرفتــه میشــوند .تــا حــاال دههــا بــار روســتاهای کوردنشــین مــورد حمــات ایــن گــروه قـرار گرفتــه و ســاکنان آن قتلعــام شــدهاند .اما
دریــغ از یــک بــار مطــرح منــودن آن در ســازمان ملــل و ســایر نهادهــای بهظاهــر حقوقبرشی.
گریالهــای کــورد بــا مقاومــت و محافظــت از خــاک و بــا تکیــه بــر رشف و کرامــت انســانی خویش تــا کنون مقابلــه کردهانــد .بارها در محارصه شــدید قـرار گرفته
و هــر بــار بــا تکیــه بــر ارادهی آزاد و اعتامدبهنفــس خویــش بــر دشــمنان و تجــاوزکاران غلبــه کردهانــد .متاســفانه ،تاریخ مملو اســت از این دســت وقایــع .گروهی
حملــه و تــارج میکننــد و گروهــی دیگــر بــا ازخودگذشــتگی و ایثــار بــه صیانــت از ارزشهای مــورد حملهقرار گرفتـهی انســانیت و جوامــع میپــردازد .رشوانهای
ی.پ.ژ و ی.پ.گ امــروزه در روژآوای کوردســتان حامسـ ه میآفریننــد .حتــم داریــم کــه پیروزی رشوانهــای آزادیخواه کورد تضمینگر آیندهای آزاد و مســاملتآمیز
خواهــد بــود .بایســتی بــه ایــن ذهنیتــی کــه بــه جنگدامــن م یزنــد ،بحـرا نزا و اســتعامرگر اســت پایــان داد .چــه روزی بهــر از امــروز .هامنطــور که رهــر اذعان
میدارنــد هیــچ ملتــی و یــا خلقــی بــه مــدت زمــان درازی منیتوانــد در بحـران و کائــوس بــه رس بــرد» .یــا بایــد همیــن امــروز به ایــن کائــوس و بحـران پایــان داد و
یــا ایــن بحـران پایــان مــا را رقــم خواهــد زد .بــدون شــک ،منیتـوان گفــت کــه جنــگ راهحــل اساسیســت .حتــم دارم کــه هیــچ کــس بــه انــدازهی رهــر آپــو بـرای
صلحــی پایــدار و اساســی در خاورمیانــه و کوردســتان تــاش نکــرده اســت؛ و هیــچ خلقــی بــه انــدازهی خلــق کــورد قربانــی جنگ و خشــونت باشــد .بنابرایــن این
جامعـ ه بیــش از هــر جامعـهی دیگــری بــه صلــح ،آرامــش ،امنیــت و آزادی نیــاز دارد .اگــر امروز هم وارد جنگی تحمیلی شــد ه اســت رصفاً بـرای دفاع بــوده و بس.
بـرای صلحــی پایــدار ،بـرای زندگــی آزاد و برســاخت جامعـهای دموکراتیــک بــه اندیشـهای آزاد و افـرادی دموکـرات نیــاز هســت .نرشیــه مــا همـواره ســعی دارد با
رهنمودهایــی کــه ارائــه میدهــد راه رســیدن بــه چنیــن حیاتــی را همـوار ســازد .اگــر امــروزه خاورمیانــه در آتــش جنــگ میســوزد؛ ارزشهــا و منابـعاش بــه تــارج
میرونــد و اســتثامر میشــوند فقــدان دموکراســی ،بینشــی صحیــح در رابطــه بــا آزادی و زندگــی در بیــن جوامع آن را نشــان میدهــد .واقعیت این اســت که دیگر
زمــان آن رســیده اســت خودمــان بهعنـوان جامعــه و خلــق و ملــت به مدیریت خــود بپردازیم .بـرای احقاق حقوق پایامل شــدهی خــود تالش کنیم .جهت تعیین
رسنوشــت خویــش اقــدام مناییــم .دیگــر بیــش از ایــن اجــاره ندهیــم کــه از باال و توســط اشــخاصی بـرای ما تعیین تکلیــف شــود و مــا را وارد مســائل و برنامههای
ساختهشــدهیی ســازند کــه تنهــا و تنهــا در راســتای منافــع آنهــا طرحریــزی میگردنــد .هامننــد ســاخنت گروهــی چــون داعش.

عبدالله اوجاالن

بــه هنــگام بيــان ابعــاد حيــات ملــت
دموكراتيــك ،جهــت درنيفتــادن بــه يــك اشــتباه
بايــد از قبــل يــك هشــدار داد؛ هشــدار مزبور در
اينبــاره اســت :در حيــات ملــت دموكراتيــك يــا
هــر نــوع ديگــري از ملــت ،هميشــه كليّتمنــدي
ذهنــي و نهــادي وجــود دارد .عموم ـاً جوامــع و
خصوصــاً جوامــع دموكراتيــك ملــي ،جهــت
تســهيل در آناليزهــا و تحليــات بــه حوزههــا
و ابعــاد مختلفــي تقســيم ميشــوند .امــا هيــچ
كــدام از ايــن تقســيمات ،بهتنهايــي و بــه شــكل
«گسســته از كليّــت» نميتواننــد وجــود داشــته
باشــند .اگــر جوامــع و بهويــژه ملتهــاي
دموكراتيــك عصــر مــا را بــه يــك اُرگانيســم يــا
موجــود زنــده تشــبيه نماييــم ،معلــوم ميشــود
كــه حوزههــا و ابعــاد آنهــا بهشــكلي همبســته
و در چارچــوب كليّتمنــدي اُرگانيســم يــا
موجــود زنــدهاي كــه اعضايــش بــه هــم وابســته
هســتند ،ميزينــد .بنابرايــن اگرچــه هــر يــك

زاننشرق 4

از ابعــاد بهصــورت جداگانــه نيــز بررســي
شــوند ،امــا بايــد هميشــه در نظــر داشــت كــه
آنهــا بخشهايــي از يــك كليّــت ميباشــند.
فــردـ شــهرون ِد ملــت دموكراتيــك ،بــه
انــدازهاي كــه آزاد اســت ،ناچــار اســت كمونــال
نيــز باشــد« .فــرد آزاد» تقلبــي و پوشــالينِ
فردگرايــي كاپيتاليســتي كــه در برابــر جامعــه
شــورانده شــده ،ماهيتــاً دچــار ژرفايافتهتريــن
نــوع بردگــي اســت .امــا ايمــاژ يــا تصويــري
كــه ايدئولــوژي ليبــرال ترســيم مينمايــد،
طــوري اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه داراي
آزاديهــاي بيپايــان اســت .ليكــن واقعيــت ايــن
اســت :فــردي كــه بــردهي كارهــاي دســتمزددار
اســت و تمايــل به بيشــينه ســود را تحقق بخشــيده
و بــه نظامــي هژمونيــك مبــدل مينمايد(آنهــم
بــه گون ـهاي كــه در هيــچ يــك از ادوار تاريــخ
تحقــق نيافتــه) ،نماينــدهي توســعهيافتهترين
شــكل بردگــي اســت .چنيــن فــردي ،در

و
تفاوتمنديهــا
كار و تالشــي كــه بــه
خــرج ميدهــد ،در
اجتمــاع كمونــال بــه
حياتــش ادامــه دهــد.
فــرد ،مســئوليتپذيري
در برابــر كمــون يــا
واحدهــاي اجتماعياي
كــه بدانهــا تعلــق
دارد را اصــل بنياديــن
ا خال قي بــو د ن
ميشــمارد .اخــاق
بــه معنــاي احتــرام و
پايبنــدي بــه اجتمــاع و
حيــات كمونــال اســت.
كمــون يــا اجتمــاع
نيــز بــا صيانــت كامــل
از افــرادش ،از آنهــا
حفاظــت مينمايــد
و بــه آنهــا حيــات
ميبخشــد .اصــل بنياديــن تأســيس جامعــهي
انســاني نيــز هميــن اصــل مســئوليتپذيري
ِ
دموكراتيــك كمــون
اخالقــي اســت .خصلــت
يــا اجتماعــات« ،آزادي كلكتيــو» و بــه عبارتــي
ديگــر «كمــون يــا اجتمــاع سياســي» را تحقــق
ميبخشــد .كمــون يــا اجتماعــي نادموكراتيــك،
نميتوانــد سياســي باشــد .اجتمــاع يــا كمــون
غيرسياســي نيــز نميتوانــد آزاد باشــد.
همســاني تنگاتنگــي بيــن «دموكراتبــودن،
سياســيبودن و آزادي كمــون وجــود دارد.
پــس بنابرايــن اوليــن بُعــد اساســي ملــت
دموكراتيــك ،بايــد در چارچــوب كمــون و
فــردي كــه مبنــا قــرار داده ،بدينگونــه تعريــف
شــود :اوليــن شــرط مبدلشــدن بــه ملــت
دموكراتيــك ايــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و
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شيوهي حيات كمون دموكراتيك و فردـ شهروند آزاد در ملت دموكراتيك

پراكتيــك زندگــي و آمــوزش بيرحمانــهي
«دولــتـ ملت»گرايــي ايجــاد ميگــردد .چــون
زندگـياش بــه حاكميــت پــول وابســته گردانــده
شــده ،تــن بــه سيســتم دســتمزدياي داده كــه
هماننــد قــادهي بستهشــده بــه گــردن يــك
ســگ ،او را بســته و بــه هــر طــرف جهتدهــي
مينمايــد .زيــرا بــراي زندگيكــردن چــارهي
ديگــري نــدارد .اگــر بگريــزد يعنــي بيــكاري
را ترجيــح دهــد ،ايــن نيــز بــه معنــاي آن اســت
كــه همانطــور ايســتاده و روي پــا جانــش را
بســتانند .همچنيــن فردگرايــي كاپيتاليســتي ،بــر
مبنــاي نفــي جامعــه شــاكلهبندي شــده اســت.
معتقــد اســت كــه بــه تناســب رد هــر نــوع
فرهنــگ و ســنت جامعــهي تاريخــي ،خــود
را تحقــق خواهــد بخشــيد .ايــن بزرگتريــن
تحريفــي اســت كــه ايدئولــوژي ليبــرال صــورت
ميدهــد .شــعار اساســي بديــن شــكل اســت:
«جامعــهاي در كار نيســت ،تنهــا فــرد وجــود
دارد»! كاپيتاليســم ،اساســاً نظامــي بيمــار اســت
كــه بــر مســتهلكنمودن جامعــه اتــكا دارد.
در برابــر ايــن ،فــرد متعلــق بــه ملــت
دموكراتيــك ،آزادي خــود را در كموناليتــهي
ِ
اجتماعــات
جامعــه يعنــي در زندگــي بهشــكل
ِ
كوچــك كاراتــر مييابــد .كمــون يــا اجتمــاع
«آزاد و دموكراتيــك» ،مدرسـهي اساســي اســت
كــه در آن فــر ِد متعلــق بــه ملــت دموكراتيــك
ايجــاد ميگــردد .كســي كــه كمــون نــدارد
و بهصــورت كمونــال زندگــي نميكنــد،
فرديّــت او نيــز ايجــاد نميگــردد .كمونهــا
بهغايــت متنــوع هســتند و در هــر حــوزهي
حيــات اجتماعــي مصــداق دارنــد .فــرد ميتوانــد
بهگونــهاي متناســب بــا تفاوتمنديهــا،
حياتــش را در بيــش از يــك كمــون و اجتمــاع
ــرد .مــورد مهــم ايــن اســت كــه فــرد
بهســر ب َ َ
قــادر باشــد در همخوانــي بــا اســتعدادها،

هر عضوـ شهروند
 ،KCKبايد از
شخصيت فردي كه
كاپيتاليسم او را از
طريق فردگرايي به
سطح «هيچ و پوچ»
تنزل داده ،گذار
كند و بهمثابهي
عضو كمون زندگي
نمايد .بايد بهعنوان
يك اصل بنيادين
اخالقي بدانيم
و ملكهي ذهن
گردانيم كه فرد
فاقد زندگي كمونال
ممكن نيست بتواند
داراي فرديّت نيز
باشد.
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ايــن آزادي را بــه همــراه كمــون يــا اجتماعاتــي
كــه بدانهــا تعلــق دارد ،بــر مبنــاي سياســت
دموكراتيــك تحقــق بخشــد .هنگامــي كــه فــردـ
شــهرون ِد ملــت دموكراتيــك بــا «دولـتـ ملــت»
در زيــر يــك ســقف سياســي زندگــي نمايــد،
تعريفــش اندكــي ديگــر وســعت مييابــد .در اين
وضعيــت و در چارچــوب «شــهروندي مبتنــي بــر
قانــون اساســي» ،بــه انــدازهاي كــه فــردـ شــهرون ِد
ِ
دموكراتيــك خويــش اســت ،فــردـ
ملــت
شــهروند دولــتـ ملــت نيــز ميباشــد .مــوردي
كــه در اينجــا اهميــت مييابــد ايــن اســت
كه[موقعيــت يــا] اســتاتوي ملــت دموكراتيــك
بــه رســميت شــناخته شــود؛ يعنــي خودگردانــي
دموكراتيــك ،در قانونــي اساســي ملــي بهعنــوان
يــك اســتاتوي حقوقــي تعييــن گــردد و
ِ
ـتاتوي دموكراتيــك ملــي دو
گنجانــده شــود .اسـ
جنبــه دارد :اولــي ،بيانگــر تحقــق اســتاتو ،قانــون
و يــا قانــون اساســي در درون خودگردانــي
دموكراتيــك اســت .دومــي عبــارت اســت
از ،تنظيــم اســتاتوي خودگرداني[يــا اتونومــي]
بهصــورت يــك زيرمجموعــهي اســتاتوي
ملــيِ قانوني[يــا مبتنــي بــر قانــون اساســي].
در قانــون اساســي بســياري از كشــورهاي
اتحاديــهي اروپــا و حتــي كشــورهاي جهــان،
«تنظيــم اســتاتو»هايي اينچنينــي وجــود دارنــد.
هرچنــد مبنــاي كار بــر ايــن اســتوار اســت
ِ
دموكراتيــك متكــي بــر
كــه  KCKملــت
«توأمانبــود ِن كمــون و فــردـ شــهروند آزاد» را
بهطــور يكطرفــه برســازد ،امــا  KCKميتوانــد
بــا دولــتـ ملتهــاي حاكــم ،در چارچــوب
اســتاتوي ملــي متكــي بــر قانــون اساســي
دموكراتيكــي كــه اســتاتوي خودگردانــي
دموكراتيــك را ميپذيــرد نيــز بــه راهحلــي
دســت يابــد .ســاختاربندي  ،KCKبهگونهايســت
كــه دروازهاش بــه روي هــر دو حالــت «حيــات

اجتمــاع و فــردـ شــهروند آزاد» و «پيوس ـتدادن
ايــن شــيوهي حيــات بــه اســتاتوي قانونــي يــا
مبتنــي بــر قانــون اساســي» گشــوده اســت.
ميتــوان عضويــت در  KCKرا بهعنــوان
فــردـ شــهروند آزا ِد ملــت دموكراتيــك نيــز
تعريــف نمــود .امــا نبايــد ايــن عضويــت و
شــهروندي را بــا شــهروندي دولــت ـ ملــت
همســان دانســت .شــهروندي دولــتـ ملــت،
موقعيت[يــا اســتاتوي] بردگــي مــدرن مدنظــر
كاپيتاليســم را تعييــن مينمايــد .فردگرايــي
كاپيتاليســتي بيانگــر بندگــي مطلــق جهــت
خــداي دولــتـ ملــت اســت؛ ولــي شــهروندي
ملــت دموكراتيــك بيانگــر رســيدن بــه حالــت
«فــرد آزاد» اســت آنهــم بــه معنــاي واقعــي
كلمــه .شــهروندي ملــت دموكراتيـ ِ
ـك ُكردهــا،
تحــت اســتاتوي  KCKقابــل تحقــق اســت.
بنابرايــن عطفنمــودن هويــت شــهروندي
ملــت دموكراتيــك بــه عضويــت  ،KCKيــك
تعريــف مناس ـبتر خواهــد بــود .شــهروندبود ِن
ِ
دموكراتيــك خودشــان،
ُكردهــا در ملــت
هــم حــق و هــم وظيفــهي اغماضناپذيــر
آنهاســت .مبدلنشــدن بــه شــهروند ملــت
خويــش ،بيانگــر نوعــي ازخودبيگانگــي بــزرگ
اســت و از طريــق هيــچ توجيهــي نميتــوان از
آن دفــاع نمــود .مســئلهاي كــه در اينجــا بــا آن
مواجــهشــويم ،در رابطــه بــا ايــن اســت :پــس
شــهروندي دولــتـ ملــت حاكــم چــه خواهــد
شــد؟ در واقــع ميتــوان هــر دو شــهروندي را
بهصــورت مختلــط و درهمتنيــده نمايندگي[يــا
بازنمايــي] كــرد .اگــر مســئلهي ُكــرد در كشــور
ِ
شــهروندي
ذيربــط در چارچــوب موقعيــت
مبتنــي بــر قانــون اساســي دموكراتيــك حــل
شــود ،برخــورداري از هــر دو نــوع شــهروندي
آنهــم بهطــور همزمــان ،بــا واقعيــت اجتماعــي
همخوانتــر اســت .حتــي اگــر تركيــه عضــو

اتحاديــهي اروپــا ميبــود ،تعريــف ســهگانهي
شــهروندي نيــز ممكــن ميگشــت .همانگونــه
كــه در اســپانيا شــهروندي «كاتالــونـ اســپانياييـ
اتحاديـهي اروپــا» داراي معنايــي سـهگانه اســت،
شــهروندي « ُكردســتانـ تركيــهـ اتحاديــهي
اروپــا» نيــز داراي همــان معنــا بــوده و ميّســر
نيــز ميبــود .در مقطــع  KCKدر هــر دولــتـ
ملــت ذيربــط ،هــر فــرد ُكــرد بايــد اهتمــام
بــه خــرج دهــد تــا خويــش را در چارچــوب
دو شــهروندي تعريــف نمايــد؛ حتــي فراتــر
از اهتمــام بــه خــرج دادن ،بايســتي دو هويــت
شــهروندي را بــه منص ـهي ظهــور برســاندKCK .
ِ
ـهروندي دووجهــي مختــص بــه
بايــد هويــت شـ
افــراد ملــت دموكراتيــك خــود را تحقــق بخشــد
يــا اگــر بهواســطهي عــدم توافــق و ســازش
ِ
ـهروندي
ايــن امــر تحقــق نيابــد ،بايــد هويــت شـ
تكوجهــي خــاص آنــان را ايجــاد نمايــد .بــه
هميــن جهــت بــا توجــه بــه جــ ّو خفقــانآور و
ســركوبگري دولــتـ ملتهــاي حاكــمKCK ،
بايــد شناســنامهاي بــا ابعــاد مناســب ،مكتــوب
و نشــاندار را بــه هــر شــهروندش اعطــا نمايــد.
هــر عضـوـ شــهروند  ،KCKبايــد از شــخصيت
فــردي كــه كاپيتاليســم او را از طريــق فردگرايــي
بــه ســطح «هيــچ و پــوچ» تنــزل داده ،گــذار كنــد
و بهمثاب ـهي عضــو كمــون زندگــي نمايــد .بايــد
بهعنــوان يــك اصــل بنياديــن اخالقــي بدانيــم و
ملك ـهي ذهــن گردانيــم كــه فــرد فاقــد زندگــي
كمونــال ممكــن نيســت بتوانــد داراي فرديّــت
نيــز باشــد .بايــد هميشــه مدنظــر داشــت كــه
عضويــت در كمــون يــا اجتماعــات ،در عيــن
حــال داراي جنبـهاي دموكراتيــك اســت .كمون
يــا اجتمــاع تنهــا از طريــق ســازوكار و ضابطـهي
دموكراتيــك ميتوانــد سياســي و بنابرايــن آزاد
باشــد .بديــن ترتيــب درك ميگــردد كــه هــر
كمــون يــا اجتماعــي ،در عيــن حــال يــك واحــد

جامع ـهي اخالقــي و سياســي اســت .هــر كمــون
و اجتمــاع  KCKدر عيــن حــال يــك واحــد
اخالقــي و سياســي اســت .فــردـ شــهروندا ِن
آن نيــز فــردـ شــهروندا ِن اخالقــي و سياســي
ميباشــند .مقصــود از كمــون يــا اجتماعــات،
گروههايــي انســاني اســت كــه در هــر حــوزهي
جامعــه داراي نقشويــژه و كارايــي هســتند.
مثــ ً
ا يــك روســتا كــه دربردارنــدهي شــرايط
كمــون باشــد عبــارت از يــك كمــون يــا
اجتمــاع اســت؛ بــه همــان نحــو ميتــوان ايــن
تعريــف را تــا ســطح محلــه و شــهر نيــز تعميــم
بخشــيد و چنيــن تعريفــي را دربــارهي آنهــا
بهعمــل آورد .يــك كئوپراتيو[يــا تعاونــي]،
كارخانــه ،وقف[يــا بنيــاد خيريــه] ،انجمــن و
ســازمان مدنــي نيــز ميتوانــد كمــون باشــد.
در عيــن حــال چــون دموكراتيكبودنشــان
الزامــي اســت ،ميتــوان اينهــا را نظــام
كمونــال دموكراتيــك نيــز عنــوان نمــود.
همچنانكــه ميتــوان حيــات كمونمحــور را بــه
تمامــي عرصههــاي آموزشــي ،فرهنگــي ،هنــري
و علمــي انتقــال و تعميــم داد ،ميتــوان حيــات
اجتماعــي و سياســي را هــم بــه حالــت كمونــي
درآورد و هــم دموكراتيــك گردانيــد .فــردـ
شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ايــن حيــات كمونال
دموكراتيــك ميتوانــد ايجــاد گــردد .عمومــاً
ِ
ـهروندي دموكراتيــك و خصوصـاً فــردـ
فــردـ شـ
ِ
شــهروندي محسوسگشــتهي  KCKضرورتــي
جهــت حيــات مســئوالنه ،اخالقــي و سياســي
اســت .ايــن ضــرورت در عيــن حــال ميتوانــد
بهعنــوان حــق و وظيفــهي اساســي مــا نيــز
درك گــردد .هنگامــي كــه دولــتـ ملتهــا
ايــن حــق و وظيفــهي اساســي مــا را بپذيرنــد،
ُكردهــا نيــز ميتواننــد حــق و وظيفــهي
اساســي شــهروندي آن دولتهــا را بپذيرنــد.
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مادورا آسو
انســان موجــودی سیاســی اســت .الزامیســت
کــه بــهاقتضــای ایــن شــاکلهبندی نیــز خالقیــت،
فعالیــت ،نــوآوری ،ابتکارعمــل ،مشــارکت و
تــاش جهــت زیبانمــودن و حیاتبخشــیدن بــه
تمــام ســلولهای بنیادیــن جوامــع صــورت دهــد.
بُنمایــهی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک
را مجلــس و کومینهــا تشــکیل میدهنــد.
چونانکــه ،نبایــد هیــچ فــردی خــارج از ایــن
نظــام باقــی بمانــد .هــر فــرد در یــک جامعــه
میتوانــد عضــو یــک و یــا چنــد کومیــن
باشــد .بــدون شــک ،مــورد اساســی و حیاتــی
کــه بنیــان ایــن نظــام را مســتحکمتر و پایدارتــر
میکنــد دس ـتیافتن تــک تــک افــراد بــه درک
و بینشیســت کــه در زندگــی خــود ،رویــهی
اشــتراکیبودن ،باهمزیســتن ،درک ،احســاس
و شــناخت متقابــل را ســرلوح ه قــرار میدهنــد.
هنگامــی کــه انســانها و جوامــع انســانی در پــی
کســب هویــت خویــش برآمــده و ســعی کردنــد
در چارچوبــی اصولــی بــه تعریــف «خویــش»
بپردازنــد ذهنیــت نیــز همزمــان و همســو بــا آن
شــکل گرفتــه اســت .تعریــف خویــش بعنــوان
یــک جمــع و یــا اجتمــاع نشــاندهندهی آن
اســت کــه یــک فــرد بــه شــکلگیری هویــت
و یــا هویتیابــی در چارچــوب یــک کلیــت
اعتقــاد داشــته و ســعی دارد در همــان زمینــه
نیــز بــه ابــراز وجــود بپــردازد .در چنیــن مواقعــی
مشــاهده میشــودکه شــکلگیری ایــن مقولــه
از نظــر ذهنــي بهمنزلــهي يــك «تولــد» مطــرح
میشــود« .بهعنــوان يــك اصــل ،كوردبودن[يــا
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هويــت کــوردی] مبنــا گرفتــه ميشــود ،امــا
دربــارهي «چگونــه كوردبودنــی» ،بحــث
و جدلهــای فراوانــی جريــان دارد .هســتي
كوردهــا از نظــر تاريخــي و مكانــي بهگونــهاي
از همگســيخته مــورد ارزيابــي قــرار ميگيــرد.
از طريــق كليتريــن معلومــات ،چگونگــي و
ماهيــت جامعــهي كــورد ،كشــورش ،زبانــش،
مرزهايــش ،تقسيمشــدگياش و عقبماندگــي
يــا معاصربودنــش بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته
ميشــود .شــخصيت كــور ِد ابــژه ،بــه شــخصيت
كــور ِد آزادشــونده و سوژهشــونده گــذار
ميكنــد .ميتوانيــم ايــن را گــذار از شــخصيت
جســدوار و بــردهي كــورد بــه شــخصيت
كــوردي ســرزنده و آزادشــده نيــز عنــوان كنيــم.
ايــن صرفــاً تولــد ذهنــي و اســميِ يــك گــروه
كوچــك نيســت ،بلكــه خلقــي بــا شــمار چنــد
ميليونــي اســت کــه از وضعيــت ابــژه شــده و
گذشــتهاي بــردهوار بــه نوعــي واقعيــت خلقــي
تحــول يافتــه كــه قــادر اســت آزادانــه ابــراز
نظــر كنــد ،ســازماندهي نمايــد ،دســت بــه ُكنــش
بزنــد و بجنگــد» .در واقــع حالــت خارجشــدن از
کــورد ابــژهِ ،بیــان صریــح شــکلگیری هویــت
و یــا هویتیابــی بــر مبنــای ذهنیتــی آزادانــه
اســت .همــان هویتــی کــه ســعی دارد از طریــق
روشهــای مختلــف بــه ابــراز وجــود پرداختــه و
در چارچوبــی نظاممنــد کــه موجــب تنگشــدن
عرصـهی حیــات بــر ســایرین نگــردد ،بــه زندگــی
خــود ســامان بخشــد.
در بیــن زنــان نیــز تــاش و مبــارزه در
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راســتای تحققبخشــیدن بــه ایــده و اندیشــههای
رهاییّبخشــی و کســب هویــت اســتبدادزدهی
خویــش همــواره ادامــه داشــته اســت .شــاید
ایــن مبــارزه نظاممنــد نبــوده و یــا در چارچوبــی
اصولــی و بــر مبنــای اســتراتژی معینــی انجــام
نگرفتــه باشــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
زنــان از درک و بینــش کافــی جهــت تعریفــی
صحیــح و صریــح از محتــوای پدیدههــای
بردگــیزا برخــوردار هســتند .در بســیاری از
مقاطــع تاریخــی و اجتماعــی شــاهد اوجگیــری
ایــن مبــارزه بــوده ایــم کــه نشــأتگرفته از یــک
ذهنیــت منســجم هســت .تــا بــه امــروز گام بــه
گام تحــت نــام و نشــانهای مختلــف در راســتای
گــذار از موانــع و ســختیهای تحمیلشــونده،
شــاهد تــداوم ایــن روندیــم .پــر واضــح اســت
زنــان در نخســتین گامهــای پروســهی تکویــن
جــزو اســامی پیشــاهنگ بــوده و هســتند .در
واقــع چيــزي كــه در مبــارزهي جوامــع همــواره
تعيينكننــده بــوده ،عبارتنــد از« :ارزشهــاي
فلســفي و علمــياي كــه جوامــع همــواره در
جهانبينيهــاي خويــش داشــتهاند؛ بــه عبــارت
صحيحتــر عبــارت اســت از ســطح ادراكنمــود ِن
«واقعيــت حيــات جهانشــمول در چارچــوب
كليّــهي تفاوتمنديهــا و زندهبودنهايــش».
شــالوده قــرار دادن زندگــی جمعــی و یــا
کومینــال از طــرف بخــش عظیمــی از جامعــه
همــواره بــه مثابــه هدفــی اساســی مطــرح شــده
اســت .اگــر نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ ایــران و
روژهــات کوردســتان بیندازیــم ،متوجــه ایــن
امــر کــه بــه صورتــی بســیار بــارز متجلــی شــده،
میشــویم .صفحــات تاریــخ مملــو از نبــرد
و پیــکار بیــن نیروهــای اقتدارگراـجاهطلــب
و جامعــهای کــه ســعی دارد حــول محــور
نگــرش و ســاختاری کومینالیتــه بــه ســامان
برســد ،اســت .کوردهــا کــه همــواره در پــی
حیاتــی آزاد ،دموکراتیــک و مســالمتآمیز

بودهانــد ،نمونــهی بــارز ایــن ادعاینــد « .اوليــن
اتحــاد و كنفــدرال ميــان تبارهــاي عشــيرهاي
مــاد در  715ق.م تشــكيل شــده اســت .آنهــا
بــا اسكيتها(ســكاها) همپيمــان شــده و بــا
مقاومــت سيصدســالهي خــود بــه اســتبداد آشــور
پايــان دادهانــد .ميتــوان گفــت كوردها(اعــم
از هوريهــا ،گوتيهــا ،كاســيها ،اورارتــو،
ميتانــي و مــاد) بــه نظــام كنفدراليســتيِ عشــيرهاي
متمايــل بودهانــد كــه در آن نوعــي دموكراســي
ابتدايــي حاكــم بــوده است(كنفدراســيون
عشــيرهاي و ايلــي از يــك مديريــت درونــي
برخــوردار اســت؛ يعنــي جامعــهي عشــيرهاي
مديريــت امــورش را خــود در دســت دارد و ايــن
ي اســت) .امــا
همــان مفهــوم دموكراســي ابتدايــ 
پارسهــا توســط هخامنشــيان بــه ســمت نظــام
امپراطــوري تمايــل يافتهانــد .بديــن ترتيــب
تاريــخ خلقهــاي ايــران بــه قــدرت و ســلطه
آلــوده گشــت» .در واقــع اتحادیــهی عشــیرهای
کــه آن زمــان تشــکیل میشــود نشــاندهندهی
نــوع نــگاه و جهانبینــی ایســت کــه بــه نــوع
زندگـیای عــاری از قــدرت کــه همـهی امــور را
غیرمرکــزی نمــوده و عرص ـهی مشــارکت ســایر
اقشــار اجتمــاع را تضمیــن میکنــد ،متمایــل
اســت .داد و ســتد فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی
موجــب نیرومندشــدن و غنــای بیشــتری در بیــن
ایــن اتحادیههــا میشــود .همچنیــن متحدنمــودن
نیــروی تدافعــی کــه در مقابــل هرگونــه حملـهای
کــه از بیــرون و حتــی داخــل ،منافع کنفدراســیون
را تهدیــد کنــد .در دادههــای تاریخــی بــه هیــچ
نمونــهای برنمیخوریــم کــه ایــن کنفدراســیون
را محکــوم بــه در تنگنــا قــراردادن جوامــع
همســایه کنــد .در واقــع تــا بــه حــال چنــان ســندی
بــه دســت نرســیده کــه دال بــر عــدم رعایــت
عدالــت در کنفدراســیون توســط مدیــران آن
بــوده باشــد .همچنیــن تاکنــون بــه نظــر و یــا
تثبیــت تاریخشناســی برنخوردهایــم کــه ،بــر
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قابــل توجــه اســت کــه جوامــع ایرانــی و
بهویــژه مبــارزان راه آزادی در تاریــخ تــا چــه میزانــی
بــا الهــام گرفــن از آییــن و فلســفهی زرتشــت بــه
مقابلــه بــا ذهنیتــی برخاســتهاند کــه ضدکومیــن و
کومینالیتــه بودهانــد .در هــر عــری شــاهد اوجگیــری
قیــام و اعرتاضهایــی هســتیم کــه در برابــر ذهنیــت
قدرتگــرا صــورت پذیرفتهانــد.

تمــام منافــذ جامعــه نفــوذی عمیــق نیــز داشــته
باشــد امــا جوامــع بــا ســعی بــر محافظــت از
خصلتهــای بنیادیــن خویــش بــه دفــاع از آنهــا
برخاســتهاند .تحــت فــرم و اشــکال متفــاوت بــه
ســازماندهی پرداختــه و بــرای گــذار از موانــع
ســاخته شــده طبــق شــرایط زمانــی و مکانــی و
ایدئولوژیهــای حاکــم زمــان خــود بــا تکیــه
یـتاریخــی خویــش از
بــر خصلتهــای فرهنگ 
نابــودی «هویت»شــان جلوگیــری بـ ه عمـلآورده
اســت .تأســیس کنفدراســیون ،کمــون ،مجلــس،
کوپراتیــو ،نهادهــای مدافــع حقــوق بشــری،
نهادهــای مدنــی ،نهادهــای اکولوژیــک،
فرهنگــی ،نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان ،حقــوق
کــودکان و ...کــه خــارج از محــدودهی دولــت به
ســازماندهی خلــق در جامعــه میپردازنــد ،نشــان
دهنــدهی خواســته ،تــوان ،نیــرو و تکاپوییســت
کــه در راســتای تحقــق زندگـیای آزاد و عــادل
صــورت میپذیــرد .هــر یــک از ایــن نهادهــا
در تالشــند تــا بــه دفــاع و احقــاق حقــوق اقشــار
جامع ـهی انســانی و موجوداتــی بپردازنــد کــه در
جهــان مــورد ظلــم و ســتم قــرار گرفتهانــد .ایــن
خــود مبــارزهای دموکراتیــک در راســتای تحقــق
عدالــت اجتماعیســت ،اماکافــی نیســت.
اگــر بــه دورهی جامعــهی طبیعــی نگاهــی

نرشیــه جامعـهی زنــان آزاد رشق کوردســتان

ایــن ادعــا اصــرار ورزد :کنفدراســیون منافــع و
یــا امنیــت جوامعــی کــه خــارج از آن زندگــی
کردهانــد را تهدیــد کــرده و یــا بــه آنهــا آســیبی
رســانده باش ـد .نــه بــر جامع ـهای یــورش بــرده و
نــه بــه تصاحــب و تــاراج امــاک و ارزشــها و...
جامعـهای پرداختــه اســت .امــا اگــر خطــر تهاجــم
و یــا تعــرض قدرتــی را نســبت بــه منافــع و
ارزشهــای جامعـهی خویــش نیــز احســاس کرده
باشــد بــا تمــام قــوا بــه مقابلــ ه و دفــاع مشــروع
پرداختــه اســت« .نحــوهی یــادآوری از مادهــا و
اینکــه همــواره صفــت «نیرومنــد» را در موردشــان
بــکار میبردنــد نشــان میدهــد کــه اتحادیــة
قبایــل مــاد مجموعــه عاملــی را تشــکیل م ـیداده
کــه آشــوریان ناگزیــر از آن حســاب میبردنــد».
زیــرا قدرتگرایــان آشــوری همــواره بــرای
جوامــع منطقــه بــه ماننــد یــک تهدیــد محســوب
میشــدهاند .زیادهخواهــی و جاهطلبــی
حاکمــان آشــوری خطــری بــزرگ بــرای منافــع
جوامــع مــاد و آشــور تلقــی گشــته اســت .در
برخــی از اســناد تاریخــی نقــل شــده کــه بعــد از
اینکــه دولــت آشــور توســط مادهــا فرومیپاشــد
و مادهــا در ســرزمین آشــوریان بــه حکمرانــی
میرســند ،آســایش و امنیــت کمنظیــری در
ایــن جامعــه برقــرار میگــردد .همچنیــن خلــق
مــاد و آشــور و ســایر تفاوتمندیهــای هویتــی
کــه در آن پهنــه زندگــی میکردنــد بــه صورتــی
مســالمتآمیز و در کنــار هــم زندگــی کــرده و
بــا یــاری یکدیگــر عدالــت اجتماعــی را ســرور
مینماینــد .از قلــم نیفتــد کــه «رمــز پيــروزي
آنهــا در برابــر آشــوريان هميــن ســاختار
كنفدراتيــو بــوده اســت».
بعدهــا در تاری ـخ نیــز جوامــع ســعی کردهانــد
بــر مبنــای پرنســیبهای اجتماعیـکومینــال
بــه زندگــیای مطلــوب کــه بــه پدیــدهی
قــدرت آغشــته نشــده باشــد ،دســتیابند.
هرچنــد قدرتگرایــی بــرآن شــده تــا بــه

بیندازیــم ،بــه ســیاق حیــات کمــون ()commune
برمیخوریــم کــه نوعــی ســازماندهی در زندگــی
و کار جمعــی بــوده کــه در آن مالکیت خصوصی
بــر ابزارهــای تولیــدی ،حاکمیــت ،مالکیــت و
یــا برتریــت فــردی بــر فــرد دیگــر ،طبق ـهای بــر
جامع ـهای ،جنســی بــر جنــس دیگــر و ...وجــود
نداشــته و افــراد بــه طــور یکســان از حاصــل
کار جمعــی برخــوردار شــده ،از ارزشهــا
و دســتاوردهای خویــش صیانــت بــه عمــل
آوردهانــ د کــه در آن از سلســله مراتــب خبــری
نبــوده ،همــهی امــوال و وســایل آســایش و...
بــه صــورت اشــتراکی در اختیــار هم ـهی جامعــه
قــرار گرفتــه و در نتیجــه جامع ـهای اشــتراکی را
تحقــق بخشــیدهاند.
اگــر نگاهــی ژرف بــه تاریــخ جوامــع بیندازیــم
متوجــه میشــویم کــه کــم نبودهانــد افــراد،
جنبــش و جوامعــی کــه جهــت نیــل بــه آزادی
و دموکراســی و برابــری مبــارزهای بیامــان در
مقابــل اســتبداد ،اســتعمار و اقتدارگرایــان حاکــم
انجــام دادهانــد .جامعــه خــود پدیــدهای کومینــال
اســت و در بطــن خــود ،هــم خصایــص مشــترک
و هــم منفــرد را میپرورانــد .تکثــر ،تنــوع و
تفاوتمندیهــای موجــود در نهــان جامعــه
موجــب خلــق مــواردی خارقالعــاده در آن
میشــوند .ارزشهــای یــاد شــده در بیــن افــراد
جامعــه راه را بــر انعطافپذیــری ،همدلــی،
دوســتی ،همفکــری ،پایبنــدی ،انگیــزهی رســیدن
بــه حیاتــی آزاد و پیــکار در راه آن ،تعلــق خاطــر
و بســیاری از ویژگیهایــی کــه شــخصیت
انســان را شــکل میدهنــد ،بــاز کــرده اســت.
جامعــهی ایــران و روژهــات کوردســتان نیــز
نــه تنهــا از ایــن مقولــه مســتثنا نیســتند بلکــه در
تاریــخ دور و نزدیــک شــاهد بزرگتریــن و
مســتمرترین مبــارزات در راه کســب آزادی و
برقــراری دموکراســی در ایــن ســرزمینها بــود ه
و هســتیم .همزمــان بــا ظهــور پدیــدهی قــدرت،

روح ســرکش ،مبــارز و تســلیمیتناپذیری کــه از
نهــان جوامــع ایرانــی سرچشــمه میگرفــت نیــز
زاده شــد و لحظــه بــه لحظــه بــا دادن بدیلهــای
بســیار تــا بــه امــروز تحــت فــرم و شــکلهای
مختلــف همچنــان در جریــان مبــارزه تــداوم پیــدا
میکنــد.
قابــل توجــه اســت کــه جوامــع ایرانــی و بهویژه
مبــارزان راه آزادی در تاریــخ تــا چــه میزانــی بــا
الهــام گرفتــن از آییــن و فلســفهی زرتشــت بــه
مقابلــه بــا ذهنیتــی برخاســتهاند کــه ضدکومیــن
و کومینالیتــه بودهانــد .در هــر عصــری شــاهد
اوجگیــری قیــام و اعتراضهایــی هســتیم کــه در
برابــر ذهنیــت قدرتگــرا صــورت پذیرفتهانــد.
بــدون شــک جوامــع بــه هیــچ وجــه تــن بــه
ذهنیــت و ســاختاری ندادهانــد کــه از موازیــن
دموکراســی و فلســفهی زندگــی آزاد بــه دور
باشــد .زیــرا بــا کســب کوچکتریــن فرصــت
مبــارزهی خــود را بســط و ارتقــاء بخشــیدهاند.
بهعنــوان مثــال میتــوان از جنبــش مــزدک
پســر بامــداد کــه حــدودا ً در نیمــه قــرن پنجــم
میــادی نهضــت اجتماعــی مهمــی ایجــاد کــرد
کــه از آن بهعنــوان «کمونیســم ایرانــی» نیــز
یــاده شــده ،نــام بــرد .همچنیــن میتــوان از
جنبــش خرمدینــان کــه رهبرشــان یــک زن بــوده
هــم بهعنــوان یــک کومیــن یــاد کــرد کــه در
مقابــل اســتعمار خارجــی و اســتبداد داخلــی بــه
مقابلــه دســت زده بودنــد .جنبــش مازیــار هــم
دارای همــان کاراکتــر آزادیخواهیســت کــه
در مقابــل دیکتاتــوری وقــت بــه ســازماندهی
اجتماعــی دســت میزنــد .شــاید اینگونــه
جنبشهــا از آنهــا بهعنــوان کومیــن نامــی بــه
میــان نیامــده باشــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
ایــن جنبشهــا دارای بینــش و گرایشــات مبتنــی
بــر زندگــی مســالمتآمیز خلقهــا در کنــار هــم
و رهایــی از یــوغ قدرتهــای مرکــزی بــه تبــع
آن دســت یافتــن بــه مدیریــت ذاتــی خویــش
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نرشیــه جامعـهی زنــان آزاد رشق کوردســتان

بودهانــد .بنابرایــن مبــارزات اجتماعــي در طــول
تاريــخ چــه در قالــب قبيل ـهاي و عشــيرهاي بــوده
و چــه در چارچــوب دينــي و طريقتــي ،در اصــل
نوعــي اصــرار جامعــه بــراي در دســت گرفتــن
امــور مديريتــي خــود و رهاشــدن از قيــد و بنــد
اربابهــا ،فرعونهــا ،نمرودهــا و حاكمــان
مســتبد بــوده اســت .از ایــن نظــر مبــارزات مانــي،
مــزدك ،مازیــار ،خرمدينــان و ...نمونههايــي از
هميــن واقعيــت ميباشــند.
بــه عنــوان مثــال میخواهیــم نگاهــی
خالصــهوار بــه مجلــس مهســتان داشــته باشــیم
کــه بیشــتر مورخــان آن را نخســتین مجلــس در
ایــران مینامنــد .گفتــه میشــود حتــی در نظــام
سیاســی هخامنشــیان مجلــس اشــراف وجــود
داشــته كــه پادشــاه را هــم انتخــاب میکــرده
اســت .همچنیــن «شاهنشــاهی ایــران در زمــان
اشــکانیان ،بــه صــورت ملــوک الطوایــف بــود.
یعنــی کشــور بــه ایالتهــای مختلــف تقســیم
شــده و هــر ایالــت بــه صــورت خودمختــار اداره
میشــده اســت .ایــن ایــاالت هــر کــدام از طریــق
نمایندگانــی بــا دولــت مرکــزی در ارتبــاط بودند.
در دولــت مرکـ ِ
ـزی اشــکانیان نیــز مجلســی بــه نــام
مهســتان تأســیس شــده بود و وظیفـهی آن ادارهی
امــور کالن کشــوری بــود .مجلــس مهســتان
از دو شــاخه تشــکیل میشــد .ایــن مجلــس از
ســران ،شــاهزادگان و روســای خاندانهــای
درجــه اول و همچنیــن از افــرادی کار کشــته در
میــدان سیاســت و کشــورداری تشــکیل میشــد
امــا طــرف دیگــر آن محتمــ ً
ا از روحانیــون و
افــراد برجســتهای کــه از احــوال مــردم در آن
زمــان اطــاع داشــتند تشــکیل میشــده اســت.
ایــن مجلــس بــه منظــور تصمیمگیــری در امــور
داخلــی و خارجــی بنیانگــذاری شــده بــوده
اســت .از جملــهی اختیــارات مجلــس مهســتان
برگزیــدن شــاه بــود .البتــه ،مجلــس حتــی چنیــن
اختیــاری داشــت کــه در صــورت مشــاهدهی

تخلــف از طــرف پادشــاه ،وی را از ســلطنت
خلــع و فــردی دیگــر را برگزینــد ».حــال ،برخــی
از پژوهشگــران بــر ایــن باورنــد کــه اشــکانیان
دارای دو مجلــس دیگــر نیــز بودهانــد« .شــورای
ســلطنتی کــه از ســران هفــت خانــدان بــزرگ
اشــکانی تشــکیل میشــد ،مجلــس مغهــا و
روحانیــون کــه احتمــاالً در زمینههــای فرهنگــی،
باورهــا و اعتقــادات مــردم فعالیــت داشــته و از
مجلــس مهســتان بــه عنــوان مجلســی کــه اهمیــت
تعلــق داشــتن بــه قشــر بــاال در آن بســیار انــدک
بــوده و افــراد آن نیــز بســته بــه توانایــی و ســواد
سیاســی وارد مجلــس نــام بــرده میشــدند .بــر
اســاس آن چــه بــه اثبــات رســیده ،اولیــن مجلــس
شــناخته شــده در تاریــخ ایــران کهــن ،مجلــس
مهســتان اســت .همچنیــن در شــواهد تاریخــی
بــه درج نــام مغســتان بهمعنــای انجمــن مغــان نیــز
برمیخوریــم؛ البتــه گفتــه میشــود مغســتان در
برابــر مهســتان دارای اختیــارات چندانــی نبــوده
اســت .مجلــس مهســتان ،نخســتین جلســه خــود
را در نــوروز ســال  ۱۷۳پیــش از میــاد (2187
ســال پیــش) بــا حضــور مِهــرداد اول -شــاه وقــت
ـ برگــزار کــرد و اولیــن مصوبــه آن انتخــاب
کــردن شــاه بــود .شــایان ذکــر اســت کــه بــه
وجــود چندیــن مجلــس دیگــر نیــز در طــول
ایــن تاریــخ اشــاره شــده اســت .ســرانجام پایــان
عمــر ایــن مجلسهــا نیــز بــا تکی ـهزدن ساســانیان
بــر اریکـهی قــدرت ،رقــم میخــورد .حــال اگــر
نگاهــی بــه ســاختار و عقلیــت حاکــم بــر ایــن
زمــان بیفکنیــم بــاز بــه تبعیضــی عمیــق میــان زنــان
و مــردان و اقشــار مرفــه بــا اقشــار تهیدســت
برمیخوریــم .بعنــوان مثــال در ایــن مجلسهــا
حقــوق زنــان و ســایر اقشــار دیگــر در جامعــه
کامــا نادیــده گرفتــه شــده اســت .نماینــدگان
ایــن مجلسهــا یــا از اقشــار ممتــاز و شــاهزادگان
بودهانــد و یــا از روحانیــون و مغهــا .نماینــدهای
از اقشــار دیگــر جامعــه در ایــن مجلسهــا

آمــاده نبودهانــد کــه بــه نظــر مــن ایــن مســئله
بــرای صــدور رأی در ارتبــاط بــا ایــن اقشــار نیــز
میتوانســت یــک بهانــ ه جهــت عــدم رعایــت
عدالــت باشــد .آیــا هیــچ مــرد نماینــدهای تــوان و
یــا خواســتهی ایــن را دارد کــه بــه ماننــد یــک زن
از حــق و حقــوق زنــان دفــاع کنــد .بــدون شــک
نــه .در سراســر تاریــخ ایــران شــاهد تبعیضی عمیق
در رابطــه بــا زنــان بودهایــم .هرچنــد امــکان دارد
کــه در برخــی از زمانهــا و مراحــل تاریخــی
تــا حــدودی حــق و حقــوق زنــان رعایــتشــده
باشــد و بــه ماننــد امــروز ذهنیــت مردســاالر بــه
حاکمیــت مطلــق نرســیده امــا بــاز هــم ایــن
واقعیــت ،تغییــری در کاراکتــر ضــدز ِن اقتــدار
سیاســی حاکــم بــر ایــران حاصــل نمینمایــد.
بعنــوان مثــال ،هســتند زنــان بســیار اندکــی کــه در
تاریــخ نامشــان درج شــده و یــا مورخــان جایــی
برایشــان قایــل شــدهاند .آرتادخــت یکــی از آن
زنانــی اســت کــه در زمــان حکومــت اشــکانیان
بــه ســمت وزیــر خزانــهداری میرســد .زنهــا

حتــي بــه موبــدي هــم ميرســيدند ولــي موبــد
موبــدان نميتوانســتند باشــند .چــرا؟ چونکــه
همیشــه بــرای مــردان حــق و حقوقــی متفــاوت
و بــه مراتــب واالتــر قایــل میشــدند .ایــن در
حالیســت کــه برخــی از مورخــان خارجــی،
صاحبنظــران ،اندیشــمندان و مورخــان ایرانــی
بــر ایــن باورنــد کــه «بهتريــن دموكراســي در
زمــان اشــكانيان وجــود داشــته كــه مجلــس عامــه
و مجلــس مهســتان وجــود داشــته اســت کــه حــق
انتخــاب پادشــاه را داشــتهاند .در زمــان اشــكانيان
نوعــي آزادي عقيــده وجــود داشــت كــه اعتقــاد
بــه آیینهــای مهــر ،اهورامــزدا و آناهيتــا جايــز
بــود در حالــي كــه ساســانيان تنهــا يــك ديــن
را جايــز ميشــمردند ».مــن چنیــن عقیــدهای
نــدارم زیــرا حقــوق نیمــیـو شــاید از نیمــی
بیشــتر ه ـمـ از افــراد جامعــه یعنــی زنــان پایمــال
میشــده و نظرشــان در مــورد زندگــی اجتماعــی
و شخصیشــان گرفتــه نشــده و امــکان بیــان و
حضورشــان در هم ـهی امــور ســلب میگردیــد.
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اگــر کــه در هــر نهــاد ،حــوزه ،ســازمان ،جنبــش،
جامعــه ،دولــت و کشــوری حقــوق زنــان رعایــت
نشــود و از آنــان ســلب آزادی گــردد معقــول نیســت
کــه آنهــا را دموکراتیــک بخوانیــم .رواج ایــن بینــش
خــود بـه معنــای پایــال منــودن دموکراســی و باژگــون
نشــاندادن جوهــر و محتــوای
واقعی آن است.
نظــام مجلــس و یــا مجلسهــا برمیخوریــم .بــه
عنــوان مثــال اتحادیــه اروپــا دارای دو مجلــس
اساسیســت .ترکیــه یــک مجلــس دارد .در
ایالــت متحــدهی آمریــکا بــر پایـهی نظــام فــدرال
س مختــص بــه خویــش و
هــر ایالــت دارای مجلـ 
تقریبــا در امــور داخلــی خــود دارای اختیــارات
تــام اســت امــا در امــور خارجــی چــون تشــکیل
ارتــش ،اعــان جنــگ ،ضــرب و چــاپ ســکه و
اســکناس و ...اختیــارت آن بــه دولــت مرکــزی
و یــا فــدره ســپرده شــده اســت .در چارچــوب
همـهی دولتهایــی کــه تحــت عنــوان فدرالیســم
تشــکیل گشــتهاند ،مجلسهــای ایالتــی شــکل
گرفتهانــد .مجلــس در تاریــخ جوامــع دارای
نقشــی پراهمیــت و چشـمگیری بــوده اســت .امــا
جــای تعجــب اســت کــه بــه جــای خدمــت بــه
جامعــه و تأمیــن و رفــ ع نیازهــای آن بیشــتر در
راســتای خدمــت بــه منافــع دولــت و ســردمداران
آن عمــل کردهانــد .اگــر نگاهــی بــه نقــش
مجلــس مهســتان کــه در بــاال بــه آن اشــاره
شــد و یــا مجلــس ســنا ،مجلــس عــوام ،مجلــس
اعیــان کــه در برخــی از کشــورها وجــود دارنــد،
مجلــس شــوراهای ملــی در ایــران ،مجلــس
شــورای اســامی ،مجلــس خبــرگان و ...بیفکنیــم
بــه عملکــرد و کارکردشــان بیشــتر پــی خواهیــم
بــرد کــه همســو بــا چــه منافعــی گام برداشــته و
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در واقــع میتــوان گفــت کــه دموكراســيای
طبقاتــي بــوده و همــهي جامعــه را در خــود
جــاي نــداده اســت .بــه طــوري كــه طبقــهي
اَشــراف نفــوذ و ســلطهاي گســترده بــر زنــان،
جوانــان و ســایرین ايجــاد كردهانــد .در ايــن
نــوع دموكراس ـيها كــه نتوانســتهاند از حمــات
عقيدتــي و سياســيِ اقتدارگرایــان خــود را رهايــي
بخشــند ،جنســيتگرايي(تبعيض عليــه زنــان) و
نفــوذ و ســلطهي طبقــات خــاص بــه چشــم
ميخــورد .آشــکار اســت کــه در مکانــی کــه
نیمــی از جامعــه محــروم از مشــارکت سیاســی
باشــند ،نــه نظــر بدهنــد و نــه نظرشــان پرســیده
شــود ،عقیــده و پسندشــان هیــچ اهمیتــی نداشــته
باشــد و ارادهاشــان اســاس گرفتــه نشــود چگونــه،
میتــوان از وجــود و یــا رعایــت دموکراســی و
عدالــت در آنجــا ســخن بــه میــان آورد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه نمیتــوان از
دموکراســی طبقاتــی کــه صرفــا بــرای منافــع و
رفــع حــرص و ولــع بیــش از حــد قشــری ممتــاز
برقــرار گــردد و آزادی و حتــی حقــوق ابتدایــی
تمــام اقشــار جامعــه را نادیــده بگیــرد آنچنــان بــه
خوبــی هــم یــاد کــرد و یــا از آن الگــو بــرداری
نمــود .بــدون شــک در تاریــخ شــاهد تشــکیل
مجل ـس ،تشــکالت و گروههــای زیــادی هســتیم
کــه در ســخن بــه موازیــن دموکراســی احتــرام
میگذاشــتند امــا در عمــل برعکــس آن کار
میکردنــد .در عصــر کنونــی نیــز بــه ذهنیــت و
نظامهــای بســیاری از ایــن دســت برمیخوریــم.
وعــده میدهنــد امــا برعکــس ،وضعیــت را از
همانــی کــه هســت وخیمتــر هــم میســازند
(اگــر کــه نظــری بــه وضعیــت کنونــی ایــران بعــد
از دادن وعدههــای «بنفشــی» حســن روحانــی بــه
زنــان داشــته باشــیم واقعیــت ایــن موضــوع بــر مــا
بیشــتر آشــکار میگــردد).
اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه نظامهــای مدیریتــی
دولتهــا و کشــورها بیندازیــم؛ آنجــا هــم بــا

برمیدارنــد .برخــی از تاریخنــگاران ایرانــی بــر
ایــن باورنــد کــه بســاط مجلــس بــا ورود اســام
و تشــکیل حکومتهــای اســامی بــرای بیــش از
هــزار ســال برچیــده شــد امــا برخــی دیگــر نیــز
مدعیانــد کــه بــا شــروع حاکمیــت ساســانیان
عمــر «مجلــس» در ایــران بــه ســر آمــد تــا انقــاب
مشــروطه (نوعــی حکومــت کــه در آن وضــع
قوانیــن بــه عهــدهی مجلــس یــا مجلسین(شــورا
و ســنا) باشــد و دولــت مجــری آن قوانیــن
محســوب میگــردد).
در زمــان ناصرالدیــن شــاه وی در چنــد مــورد
مجــوز تشــکیل مجالســی را صــادر کــرد .در
 ۲۳محــرم  ۱۲۷۵هجــری قمــری در روزنامــه
وقایــع اتفاقیــه فرمانــی از ناصرالدیــن شــاه منتشــر
شــد کــه وظایــف حکومــت را میــان وزارت
خانههــای امورخارجــه ،جنــگ ،مالیــه ،عدلیــه
و فوایــد عامــه تقســیم نمــود و در ایــن میــان
میرزاجعفرخــان مشــیرالدوله نیــز بــه عنــوان
رییــس مجلــس  ۲۵نفــره «مصلحــت خانــه» یــا بــه
اختصــار «مجلــس مشــورت» معرفــی شــده بــود.
ایــن مجلــس مشــروطی همانگونــه کــه از نامــش
پیــدا بــود بیشــتر جنبــه تشــریفاتی داشــت .پــس از
آن و در شــوال  ۱۳۰۱قمــری ،جمعــی از تجــار و
بازرگانــان نیــز توانســتند اجــازه تأســیس مجلــس
وکالی تجــار ایــران را از ناصرالدیــن شــاه بگیرند
کــه مرامنامــه آن بســیار مترقــی و برخــوردار از
جنبــه پررنــگ اصالحطلبانــه بــود .امــا در ایــن
مجلسهــا نیــز زنــان امــکان حضــور نیافتنــد و
چــون همیشــه در حاشــیه ماندنــد .شــایان ذکــر
اســت کــه افــرادی کــه بــه ایــن گونــه مجالــس
راه پیــدا میکردنــد یــا کســانی نزدیــک شــاه و
یــا اشــخاص پرنفــوذی در امــور مالــی و اداری
کشــور بودنــد .بنابرایــن اینگونــه افــراد هرگــز
نمیتوانســتند نماینــدهی قشــر تهیدســت و
فرودســت جامعــه باشــند .زیــرا در تــاش حفــظ
قــدرت حاکــم و افــزودن بــر قــدرت شــخصی

خــود بودنــد .امــا تشــکیل اولیــن مجلــس ملــی
کشــور بــه انقــاب مشــروطه بــاز میگــردد
کــه فرمــان تشــکیل آن در روز  ۱۶مــرداد ســال
 ۱۲۸۵توســط مظفرالدیــن شــاه بــه امضــا رســید.
نظامنامــه مجلــس شــورای ملــی نیــز در روز
 ۱۷شــهریور  ۱۲۸۵بــه امضــای مظفرالدیــن شــاه
رســید .مجلــس شــورای ملــی از  ۱۲۸۵تــا ۱۳۶۸
در حــدود  ۸۳ســال بــه حیــات خــود ادامــه داد تــا
اینکــه ســرانجام در جریــان بازنگــری در قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران در ســال ۱۳۶۸
از مجلــس شــورای ملــی بــه مجلــس شــورای
اســامی تغییــر نــام پیــدا کــرد.
تـملــت حاکــم بــر ایــران
در چارچــوب دول 
نیــز از قدیــم تــا بــه امــروز شــاهد شــکلگیری
چندیــن مجلــس تحــت عناویــن :مجلــس
مهســتان ،مجلــس مغســتان ،مجلــس ســنا ،مجلــس
شــورای ملــی ،مجلــس خبــرگان رهبــری ،مجلس
خبــرگان قانــون اساســی و مجلــس شــورای
اســامی بودهایــم .ایــن مجلسهــا تاکنــون
در چارچــوب و راســتای خدمــت بــه منافــع
نظامهــای حاکــم ،بــه صــورت قانونــی اجــازهی
فعالیــت داشــتهاند .همــهی ایــن مجلسهــای
نامبــرده شــده ،دولتــی بــوده و تقریبــا فاقــد
دموکراســی واقعــی بودنــد .اینکــه چــرا بــه
موازیــن دموکراســی احتــرام نمیگذاشــتند و
یــا نمیگذارنــد در فــوق اشــارهای مختصــر
نمودیــم .بیشــتر نماینــدگان ایــن مجلسهــا
انتصابیانــد نــه انتخابــی .انتخابــات نیــز بــه
شــیوهای نادموکراتیــک انجــام میگیرنــد.
چراکــه بیشــتر اعضــای ایــن مجلسهــا بــه
غیــر از مجلــس شــورای اســامی انتصابیانــد.
البتــه مســئلهی ردصالحیــت کــردن نامزدهــا در
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی هــم خــود
موردیســت کــه ناســالم و نادموکراتیکبــودن
آن را میرســاند .درهرحــال ،از قدیــم تاکنــون
مســئلهی عــدم رعایــت موازیــن دموکراســی
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در ایــران در ردهی یکــی از حادتریــن و
دغدغهآورتریــن و حتــی در صــدر مســائل بــوده
اســت.
هرچنــد انقــاب مشــروطه موجــب تبدیــل
حکومــت اســتبدادی بــه حکومــت مشــروطه
شــد و منجــر بــه تشــکیل مجلــس شــورای ملــی
و تصویــب اولیــن قانــون اساســی ایــران گشــت
امــا قــادر نشــد دموکراســی مســتقیم را نهادینــه
نمایــد .از ایــن حیــث نمیتــوان از برقــراری
دموکراســی توســط حکومــت مشــروطه در
ایــران بحثــی بــه میــان آورد .زیــرا علیرغــم
اینکــه زنــان در بــه پیــروزی رســاندن جنبــش
مشــروطه نقــش پیشــاهنگ و چشــمگیری هــم
ایفــا کردنــد امــا در قانــون اساســی مشــروطه
( )1285بســیاری از حقــوق زنــان نادیــده گرفتــه
شــد و زنــان درکنــار مهجــوران و مجرمــان از
حــق رأی دادن و انتخابشــدن محــروم ماندنــد.
هرچنــد نقــش مجلــس شــورای ملــی در تاریــخ
حاکمیــت سیاســی ایــران گامــی مهــم و ارزنــده
هــم محســوب شــود امــا از نظــر دموکراتیــک
بــودن آن جــای شــک و تردیــد بســیار عظیمــی
وجــود دارد .زیــرا در مجلــس حتــی یــک
نماینــدهی زن هــم نبــود .یعنــی بیــش از نیمــی
از جامعــه از حــق تعییــن سرنوشــت و یــا شــرکت
در امــور سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی در میهن،
شــهر ،روســتا و ...محــروم بودنــد .البتــه ً
کال
نمیتــوان ادعــا کــرد کــه ســایر اقشــار دیگــر
ی برخــوردار بودنــد بــه
در جامعــه کــه از حــق رأ 
صورتــی برابــر حقوقشــان رعایــت شــده و نظــام
در موردشــان هیــچ ســتمی روا نداشــته اســت و
یــا صرفــا بــا یــک رأی قــادر بــه مشــارکت در
هم ـهی امــور جامع ـه گشــته و دارای حــق تعییــن
سرنوشــت خویــش بودهانــد .واقعیــت ایــن اســت
کــه زیربنــای مجلــس از همــان اول تأســیس آن
اشــتباه و نادموکراتیــک گذاشــته شــد .اگــر کــه
در هــر نهــاد ،حــوزه ،ســازمان ،جنبــش ،جامعــه،

دولــت و کشــوری حقــوق زنــان رعایــت نشــود و
از آنــان ســلب آزادی گــردد معقــول نیســت کــه
آنهــا را دموکراتیــک بخوانیــم .رواج ایــن بینــش
خــود بــه معنــای پایمــال نمــودن دموکراســی و
باژگــون نشــاندادن جوهــر و محتــوای واقعــی
آن اســت .امــری کــه ســالیان اســت توســط
قدرتگرایــان و جاهطلبــان صــورت میگیــرد.
گذشــته از ایــن ،مجلــس صرفــاً جــای افــراد و
یــا اشــخاصی برگزیــده نیســت .بلکــه مــکان
اساسیســت کــه همــهی مــردم اعــم از زن،
مــرد ،پیــر و جــوان بتواننــد در آن مشــکالت و
مســائل خویــش را مطــرح کــرده ،بــه بحــث و
گفتگــو گذاشــته ،نقــد و بررســی نمــوده و بــرای
آنهــا راهحلــی بیابنــد .یعنــی مکانیســت کــه
دموکراســی مســتقیم در آن تجلــی مییابــد.
در واقــع «کومیــن» واحــد اجــرای دموکراســی
مســتقیم اســت بــه طوریکــه برقــراری دموکراســی
مســتقیم توســط کومیــن ممکــن میگــردد .بــه
مجلسهــای کوچــه و روســتاها کومیــن گفتــه
میشــود .در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک
هــر فــرد حداقــل عضــو یــک کومیــن خواهــد
بــود .یعنــی هیــچ کــس خــارج از چارچــوب
ایــن نظــام باقــی نخواهــد مانــد .همچنیــن ،یــک
فــرد میتوانــد عضــو بیــش از یــک کومیــن
نیــز باشــد .مــردم در هــر ده ،دهســتان ،بخــش،
ناحیــه ،شهرســتان ،شــهر ،کشــور و ...بایســتی
کومیــن و مجالــس خــود را تأســیس کننــد .بــدون
تردیــد نمیتــوان از تأســیس کومیــن کــودکان،
نوجوانــان ،جوانــان ،میانســاالن ،کهنســاالن،
زنــان و ...صرفنظــر کــرده و یــا بــه زمانــی
نامشــخص موکــول کــرد .وظیفــهی هــر فــردی
اســت کــه بــرای نهادین ـه نمــودن نظــام کومینــال
تــاش کــرده و ملزومــات آن را بجــا آورد .البتــه
کومیــن صرفــا بهمعنــای مجلــس هــم نیســت
بلکــه طــرز و رویــهی زندگــی افــراد و جوامــع
بــه معنــای کومیــن اســت .الزامیســت کــه در

همــهی حوزههــای زندگــی بهماننــد کومیــن
زندگــی کنیــم .زیــرا تعاونــی ،وقــف ،جمعیــت،
نهادهــای اجتماعیـمدنــی و ...نیــز میتواننــد
بهماننــد کومیــن ســازماندهی شــوند .در فــوق
اشــاره کردیــم کــه بایــد هــر فــرد حداقــل عضــو
یــک کومیــن باشــد یعنــی خــارج از عضویــت
در کومیــن بــزرگ بایــد عضــو کومیــن ویــژه
خــود نیــز باشــند .بهعنــوان مثــال هــر زنــی بایــد
عضــو کومیــن ویــژهی زنــان نیــز باشــد ،یــک
فــرد جــوان ،میانســال ،کهنســال و ...نیــز
همینطــور .در هــر جلســهایی کــه بنابــر رفــع
نیازهــای روســتا و یــا شــهر و ...تشــکیل میشــود
مــوارد مربــوط بــه مــردم آن بایــد مــورد بحــث و
گفتگــو و در صــورت نیــاز ،عملکردهــای تــک
تــک افــراد کومیــن مــورد نقــد و بررســی قــرار
گیــرد .در رابطــه بــا برطرفکــردن احتیاجــات
و نیازهــای مــادی و معنــوی اهــل روســتا و
یــا شــهر تصمیمهایــی اتخــاذ گشــته و جهــت
عملــی نمــودن آن نیــز کومیــن در بیــن اعضــا
توســط انتخابــات چندیــن تــن را برگزیــده کــه
ایــن اشــخاص برگزیــده بهماننــد کوردیناتــور
عمــل خواهنــد کــرد کــه آنهــا نیــز نقــش

باالتریــن ارگان تصمیمگیــری روســتا و یــا
شــهر و ...را ایفــا میکننــد .نمونــهی بــارز ایــن
مــدل کومینهــا هماکنــون در روژآوا و باکــور
کوردســتان و همچنیــن در کامــپ مخمــور در
باشــور کوردســتان نهادینــهشــده اســت .بهعنــوان
مثــال مــردم مخمــور در همــه امــور شــرکت
کــرده و خودشــان جهــت رفــع نیازهــای امنیتــی،
آسایشــی ،رفاهــی و ...کمــپ خــود اقــدام
میکننــد .در بیشــتر شــهرها و روســتاهای باکــور
کوردســتان نیــز ایــن کومینهــا فعــال هســتند.
زنــان و جوانــان از ایــن لحــاظ دارای نقشــی
پیشــاهنگ هســتند .یعنــی هــر دو دینامیــک و
موتــور اصلــی چرخانــدن چرخهــای دموکراســی
محســوب میگردنــد.
از جانــب دیگــر بــه نظــام شــوراها در ایــران
برمیخوریــم« .بعــد از وقــوع انقــاب کبیــر
فرانســه در ســال  1789نظــام مجلسهــا و
نماینــدگان و شــوراها چــه بــه صــورت نظــام
پارلمانــی و چــه بــه صــورت شــورای شــهر
گســترش و رواج زیــادی در کشــورهای مختلــف
جهــان پیــدا کــرد و امــروزه تقریبـاً اصــل شــورای
شــهر در اکثــر کشــورها پذیرفتــه شــده اســت و
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مــردان بودنــد کــه مدعــی حقــوق زنــان بــوده و
حــق کســب رأی را از جملــه طبیعیتریــن حقــوق
انســانی بهشــمار میآوردنــد .در ایــن بــاب زنــان
تالشهــای بســیاری انجــام دادنــد .میدانیــم
کــه انــکار مشــارکت و تــاش بینظیــر زنــان در
بــه ثمررســیدن انقــاب مشــروطه امــری محــال
اســت امــا ،قابــل توجــه اســت کــه در همــان
ابتــدا انقــاب مشــروطه نیــز زنــان را از کســب
طبیعیتریــن حقوقشــان محــروم گذاشــت.
ســخنان مــدرس در جــواب بــه وکیــل الرعایــا که
در یکــی از جلســات دور دوم راجــع بــه حقــوق
زنــان و دادن حــق رأی بــه آنهــا مطــرح شــده
بــود ،چنیــن بــود« :برهــان ایــن اســت کــه امــروز
مــا هــر چــه تأمــل مىکنیــم مىبینیــم خداونــد
قابلیــت در اینهــا قــرار نــداده اســت کــه لیاقــت
حــق انتخــاب را داشــته باشــند .مســتضعفین و
مســتضعفات و آنهــا از آن نمرهانــد کــه عقــول
آنهــا اســتعداد نــدارد و گذشــته از ایــن کــه در
حقیقــت نســوان در مذهــب اســام مــا الرجــال
قوامــون علــى النســاء در تحــت قیومیــت رجــال
هســتند و مذهــب رســمى مــا اســام اســت آنهــا
در تحــت قیومتنــد .ابــدا ً حــق انتخــاب نخواهنــد
داشــت .دیگــران بایــد حفــظ حقــوق زنهــا را
بکننــد کــه خداونــد هــم در قــرآن مىفرمایــد
در تحــت قیومیتانــد و حــق انتخــاب نخواهنــد

داشــت ،هــم دینــى هــم دنیــوی ».ایــن مســئلهای
بــود کــه اجمــاالً عــرض شــد .طــرح قانونــی
الیحــه انتخابــات کــه از ســوی نخســت وزیــر
دکتــر مصــدق در رابطــه بــا حــق رأی بــه زنــان
بــه مجلــس ارائــه شــده بــود از هــر ســو صــدای
مخالفــان و موافقــان را بلنــد کــرد .نطــق و
بیانیههــای زیــادی در ایــن رابطــه انتشــار یافتنــد.
بیشــترین قشــر مخالــف نیــز قشــر روحانــی بــود.
البتــه اعتــراض و نارضایتیهــای زنــان نیــز نســبت
بــه وضــع موجــود اوج گرفتــه بــود .تظاهــرات
و تحصنهــای بســیاری در خــال ایــن ســالها
ســازماندهی شــدند .جامعــهی ایــران در پــی
تغییــری بنیادیــن بــود .تــاب و تحمــل ذهنیــت
موجــود ،دیگــر ناممکــن مینمــود .حضــور
زنــان در هــر حــوزهی اجتماعــی دشــواریهای
خــاص خــود را بهمــراه داشــت .بــدون تردیــد از
بیــن بــردن و ریشــهکنی ذهنیتــی کــه بــه درازای
هــزاران ســال از عمــر آن میگــذرد چنــان امــر
آســانی هــم نیســت .شــماری از پیشــهوران و
اتحادیــه بازرگانــان تهــران نیــز در طــی بیانی ـهای
مخالفــت خــود را بــا ایــن طــرح اعــام کــرده و
مدعــی بودنــد « :حاضرنــد ثابــت کننــد کــه عــدم
دخالــت نســوان در انتخابــات بــه نفــع کشــور
اســت».
یکــی از مخالفــان بــه نــام ســید باقــر جاللــی

نرشیــه جامعـهی زنــان آزاد رشق کوردســتان

جــزء اصولــی از قانــون اساســی آنهــا گردیــده،
هرچنــد از لحــاظ ک ّمیــت و کیفیــت کار بــا هــم
تفاوتهایــی دارنــد ».واقعیــت ایــن اســت کــه
شــوراها در نظــام مرکزگــرای جمهــوری اســامی
ایــران فاقــد کارکــرد میماننــد .بدیهیســت کــه
جنب ـهی تشــریفاتی آن بیشــتر ســنگینی میکنــد.
همچنیــن شــورا چــه بهعنــوان شــخص چــه
بهعنــوان نهــاد از ابتکارعمــل آنچنانــی برخــوردار
نمیباشــد« .بهعنــوان مثــال شــوراي شــهر و
روســتا تشــكيل ميشــود ،همچنيــن دهيــاري و
شــهرداري وجــود دارد امــا بــه دليــل اينكــه ايــن
نهادهــا تحــت نظــارت شــديد نهادهــاي دولتــي
هســتند و اعضــاي آنهــا از طريــق دموكراتيــك
انتخــاب نميشــوند و مــاك انتخــاب اعضــا
را ميــزان وابســتگي بــه حكومــت و پايبنــدي بــه
قانــون اساسـياي غيردموكراتيــك قــرار دادهانــد،
موجــب مشــاركت واقعــي جامعــهي مدنــي
و عمــوم شــهروندان نميشــود» .اشــخاصی
کــه بهعنــوان اعضــای شــورا هــم برگزیــده
میشــوند صرفــاً واســطه هســتند .خواســتههای
مــردم را حتــی اگــر بــه مراجــع بــاال نیــز ارجــاع
دهنــد تــا هنگامــی کــه دســتگاههای باالتــر
مناســب نبیننــد بــه موضــوع رســیدگی نمیکننــد
و اعضــا و ریاســت شــورا نیــز از حــق اختیــاری
برخــوردار نیســت .شــاید حــل مســائلی چــون
مســائل معیشــتی ،رفاهــی ،آموزشــی ،بهداشــتی
و ...بــه زمانهــای دور هــم موکــول شــود.
زیــرا دغدغــهی اصلــی نهادهــای فــوق حــل
مســائل نیســت ،بلکــه محکمنمــودن پایههــای
قــدرت خویــش و حاکمــا ن باالتــر از خویــش
اســت .معمــوالً ایــن دســتگاههای دولتــی در
قبــال مشــکالت و مســائل مــردم خــود را مســئول
نمیبیننــد و شــورا نیــز بهمثابــهی واســطهای
اســت کــه وعدههــای ســرخرمن دولــت را بــه
گــوش مــردم میرســاند .بــرای همین«شــوراهاي
شــهر و روســتا در ايــران فعــا جنبــهاي كامــا

تشــريفاتي دارنــد و اعضــاي آن يــا بــه مهــرهي
مســئولين حكومتــي مبــدل ميشــوند يــا بــه
دليــل عــدم وجــود مكانيســم نظــارت مردمــي بــر
عملكردهــاي آنهــا ،بــه ســمت رانتخــواري
و زدوبندهــاي انحصــاري و مالــي ســوق پيــدا
ميكننــد .شــوراها و مجالســي كــه از طــرف
دولــت تشــكيل ميشــوند نهتنهــا دولــت و
مســئولين را در برابــر جامعــه بــه پاســخگو بــودن
وانميدارنــد بلكــه نهادهايــي بومــي هســتند كــه
در تالشــند سياس ـتهاي دولــت را در همــه جــا
ســرايت بخشــند بــه طوریکــه بــه يــك ابــزار
نظارتــي دولــت بــر جامعــه مبــدل گشــتهاند.
چــون فــرم ايــن نهادهــا غيردموكراتيــك اســت،
بــا مداخلـهي مســتقیم دولــت بــر جامعــه تحميــل
ميشــوند و خــود جامعــه در ايجــاد آنهــا
نقشــي نــدارد بنابرايــن محتــواي آنهــا نيــز
غيردموكراتيــك بــوده و موجــب تمركززدايــي
و حــل مســائل جامعــه نميگردنــد .شــوراهاي
شــهر و روســتا و نهادهــاي محلــي وقتــي
ميتواننــد يــك گام تمركــززدا شــمرده شــوند
كــه از قــ ّوهي تصميمگيــري و اختيــار عمــل
واقعــي برخــوردار باشــند و جامعــه بتوانــد بــر
عملكــرد آنهــا نظــارت كــرده ،از مســئولين
حســابخواهي نمــوده و مديــران نامناســب را
بركنــار ســازد».
در چنیــن ســاختار ضــدزن وغیردموکراتیکــی
بــدون شــک متوسلشــدن بــه اصــل مبــارزه تــا
برقــراری دموکراســی و احقــاق حقــوق ،مســئلهی
مهــم واساســی محســوب میشــود .چنانکــه از
اولیــن دورهی مجلــس شــورای ملــی تــا زمــان
موفقیــت زنــان در کســب حــق رأی ،تقریبــا
نیــم قــرن گذشــت .آن زمــان کــه بــرای بــار
نخســت پایههــای مجلــس بــه شــکل مدرنتــر
آن ،در ایــران طرحریــزی شــد در راســتای رفــع
تبعیــض بیــن ملتهــا ،جنسهــا و ...ســخنانی نیــز
بــه گــوش میرســیدند .زنــان و حتــی برخــی از
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خاورمیانــه کــه روزی
مهــد متــدن و فرهنــگ و اجتامعیبــودن
بــود امــروزه بــه حــال و روزی افتــاده اســت کــه هــر
کــس از آن گری ـزان اســت زی ـرا ضامنــت حیــات وجــود
نــدارد .امنیتــی در بیــن نیســت .حــال ایــن نیروهــای
بهظاهــر دموکــرات و آزادیخــواه غربــی بــا ناجــی
قلمدادمنــودن خــود ،گویــی بــه فکــر خلــق ســتمدیدهی
مــا هســتند بــا بالگردهــای خــود بــه یــاری مــردم محصــور
مانــده در دســت عوامــل خودشــان میشــتابند .وجه ـهی
غمانگیــز ایــن مســئله هــم در ســادهلوحی برخیهــا
نهفتــه اســت.

زندگــی کنــد .نمیتوانــد موفــق باشــد و مطــرح
گــردد .ایــن در حالیســت کــه اگــر در کنــار
مــردی هــم باشــد چنیــن اتفاقــی رخ نخواهــد داد.
چــرا کــه بــه قــول ایرانیهــا همیشــه پشــت ســر
یــک مــرد موفــق قــرار میگیــرد بــرای همیــن
هــم ممکــن اســت کــه هرگــز دیــده نشــود .بــا
ایــن حــال اگــر در فرهنــگ ایــران (البتــه همــان
فرهنــگ بــه اقتــدار آغشــته شــده) ایــن همــه مــادر
مــادر میکننــد صرفــاً بهخاطــر قابلیــت زاییــدن
او میباشــد .از نظــر رژیــم ،زن تنهــا کارخان ـهی
زاد و ولــد اســت .تردیــد نــدارم کــه اگــر نظــام
بتوانــد ایــن قابلیــت را از زن گرفتــه و بــه مــرد
اعطــا کنــد درنــگ نمایــد.
آیــا امــروزه هــم لوایــح و مصوبههایــی کــه
بــر علیــه زنــان در مجلــس تصویــب میشــوند
تــا چــه انــدازهای اراده و نظــر زنــان را مبنــا قــرار
میدهنــد .میتوانیــم بــه صراحــت بگوییــم کــه
«هیــچ» .زیــرا شــمار زنانــی کــه بــه نمایندگــی از
کل زنــان کشــور بــه مجلــس رفتهانــد آنقــدر
اندکانــد کــه نمیتــوان بــه تغییــر و یــا اصــاح
قوانیــن بــا ایــن تعــداد کــم ،در هنــگام رای دادن
یــا عــدم رای دادن بــه الیحــه یــا مصوبــهای در

نرشیــه جامعـهی زنــان آزاد رشق کوردســتان

موســوی در ســال  1331در رابطــه بــا ایــن مســئله
چنیــن اظهاراتــی را منتشــر میکنــد «:ورود زن
در انتخابــات ،نــه تنهــا بــارى از دوش جامعــه مــا
برنمــىدارد بلکــه بــر مشــکالت مــا بــا مخالفتــى
کــه اکثریــت قریــب باتفــاق ملــت ایــران بــا آن
دارنــد ،خواهــد افــزود .بنــده در عیــن حالــى
کــه بــه پیــروى از دیانــت اســام کــه مبنــاى آن
برفطــرت بشــرى قــراردارد ،کمــال احتــرام را
بــه مقــام بــزرگ مــادرى دارم و درعیــن حالــی
کــه زنــان را مربــى ومعلــم اخــاق فرزنــدان
یعنــى مراحــل اولیــه رشــد و زندگــى دختــران
وپســران میدانــم ،در عیــن حالــی کــه عــ ّزت و
شــوکت جامعــه اســام را در گــرو آســایش زنــان
میدانــم ،بایــد بگویــم کــه دیــن اســام ضامــن
وحافــظ حقــوق بانــوان بــه بهتریــن صــورت
ممکــن مــى باشــد و بــا ایــن حــال طــرح مســأله
شــرکت بانــوان را در انتخابــات عامــل تشــن ّج
مضــر بــه حــال
وآشــوب مىشناســم وآن را
ّ
وحــدت جامعــه و بالنتیجــه مخــل بــه پیــروزى
میدانــم »...ایــن ســخنان زاییــدهی ذهنیــت و
عقلیتیســت کــه بــه ســالیان بــرای زنــان خــط
و نشــان کشــیدهاند ،نقــش تعییــن کردهانــد،
شــکل و فــرم بخشــیدهاند و در نتیجــه آن را
بــه کار گرفتهانــد .ایــن نگــرش اکثــر مــردان
ایران ـی اســت کــه هنــوز هــم علیرغــم تغییــرات
بســیاری کــه در افــکار جوامــع صــورت گرفتــه
غالبیــت خــود را حفــظ میکنــد .هنــوز هــم بــرای
زن تعییــن تکلیــف میکننــد و بــر ایــن باورنــد
کــه زن تنهــا مــادر اســت و بــرای زاییدن شــیرهای
نــر خلــق شــده اســت و بــس .چــرا جایــگاه مــادر،
مقــدس اســت امــا مــال زن نــه .چــرا اینگونــه
قالببنــدی و طبقهبنــدی شــده اســت .چــرا
وقتــی کــه دختــری تــن بــه ازدواج نمیدهــد و
ترجیــح میکنــد تمــام عمــر مجــرد بمانــد بــه
چشــمی خــوار و ناچیــز بــه او مینگرنــد؟ چونکــه
بــر ایــن باورنــد زن بــه تنهایــی قــادر نیســت

مجلــس بــه نفــع زنــان دلگــرم شــد .آیــا ایــن
زنــان نماینــده ،نماینــدگان زنــان هســتند و
قادرنــد کــه بــه عنــوان تمثیلــی از ارادهی هم ـهی
زنــان ایرانــی در صحــن مجلــس حضــور یافتــه
و نقــش ایفــا نماینــد یــا اینکــه واقعــاً از نیازهــا
و خواســتههای آنهــا آگاهانــد .بــدون شــک
کــم و یــا هیــچ .آیــا تمــام طرحهایــی کــه ایــن
اواخــر در مجلــس علیــه زنــان تصویــب شــدند
بــا رضایــت همــهی زنــان انجــام گرفتنــد .اگــر
زنــان حاضــر در مجلــس هــم بخواهنــد بــه ایــن
طرحهــا و مصوبههــا اعتــراض کننــد بــاز بــه
علــت شــمار اندکشــان قــادر نیســتند ممانعتــی
ایجــاد کننــد .ایــن اعتراضــات یــا وجــود ندارنــد
و یــا اگــر وجــود داشــته باشــند در حــدی هســتند
کــه ســرانجام رأیشــان نادیــده گرفتــه میشــود.
زیــرا دموکراســی بــر مبنــای جلــب رأی اعتمــاد
اکثریــت انجــام میپذیــرد و زنــان حاضــر در
مجلــس هــم جــزو گــروه اقلیــت هســتند .تمــام
طرحهایــی کــه در مجلــس تصویــب شــدند
ضــدزن بودنــد و در ایــن مــورد نــه نظــر و نــه
خواســتهی زنــان مدنظــر قــرار نگرفــت .حــال
ســوأل مــا اینجاســت کــه دولتمــردان ایرانــی
از کــدام دموکراســی و رعایــت حقــوق زنــان
ســخن میگوینــد؟
بیــش از  33ســال از عمــر بــه قــدرت
رســیدن جمهــوری اســامی ایــران میگــذرد.
ایــن درحالیســت کــه تاکنــون  9بــار شــاهد
برگــزاری انتخابــات پارلمــان بودهایــم امــا،
طــی ایــن همــه ســال شــمار زنانــی کــه قــادر
شــدند بــه خان ـهی مل ـت ـبــه قــول خودشــانـ راه
یابنــد از تعــداد  14نفــر نگذشــت .حــال چنیــن
ســوألی پیــش میآیــد کــه آیــا ایــن مــورد بیشــتر
از جنبــه منفــی برخــوردار اســت یــا مثبــت؟ آیــا
در اعتمــاد مــردم بــه زنــان مشــکلی وجــود دارد؛
و یــا خــود زنــان قــادر بــه اثبــات تواناییهــای
خــود نشــدهاند؟ آیــا تاکنــون آن بســتری کــه

زنــان بتواننــد د ر آن حضــوری چشــمگیرتر در
همــهی امــور اجتماعــی داشــته و اســتعدادهای
خــود را بــه نمایــش بگذارنــد ،تــا چــه میزانــی
فراهــم بــوده اســت؟ طبیعتــا ذهنیــت مردســاالر
حاکــم بــر ایــران کمتــر زمینــه را بــرای حضــور
زنــان در عرصههــای اجتماعــی و سیاســی فراهــم
کــرده اســت و البتــه تــا ایــن ذهینــت هــم تغییــری
بنیادیــن از ســر نگذرانــد انتظــار تحقــق چنیــن
امــری هــم عبــث خواهــد بــود .زیــرا تــار و پــود
ذهنیــت مردســاالر بــر مبنــای انــکار ،ســرکوب،
طــرد ،نفــی و نابــودی زنــان گذاشــته شــده اســت.
بنابرایــن بــرای بازگشــت بــه اصالــت خویــش
و جامعــهای دموکراتیــک و مســاواتطلب
الزامیســت کــه از ذهنیــت موجــود گــذار
صــورت گیــرد و هرچــه زودتــر نظامـی بــر پایهی
عدالــت و دموکراســی نهادینــه گــردد .در وهلهی
اول بایــد در ذهنیــت و نــوع نــگاه مــا بــه زندگــی
و جهــان و رویدادهــا تغییــرات بنیادینــی صــورت
پذیرنــد وگرنــه اگــر ســاختاری هــم شــکل گیــرد
بیمحتــوا خواهــد بــود و ســخنانمان نیــز صرف ـاً
از چند شــعار خشــک و خالــی آنســوتر نخواهند
رفــت .بــا ایــن وجــود و در چنیــن شــرایطی کــه
خاورمیانــه در آتــش جنگهــای تحمیلــی
میســوزد بایــد بــه فکــر راهحــل بــود .مبرهــن
اســت کــه نظــا م دولتـملتگــرا نمیتوانــد
پاســخگو باشــد .همچنیــن قــادر نیســت تغییراتــی
هــم ایجــاد نمایــد .خلقهــای منطقــه از ایــن
نظامهــا ناراضیانــد .تقریبــاً هــر روز بــا مــرگ،
دســته و پنجــه نــرم میکننــد .بــا خطــر قتلعــام
مواجهانــد .روزی نیســت کــه خــون و خونریــزی
راه نیفتــد و جــان صدهــا انســان گرفتــه نشــود.
نــه تنهــا ضمانــت زندگــی شــرافتمندانه
وجــود نــدارد بلکــه در ایــن شــرایط و موقعیــت
ضمانــت یــک زندگــی عــادی و پیشپــا افتــاده
نیــز امکانپذیــر نیســت .مــردم بــرای تهیــهی
یــک لقمــه نــان جانشــان را فــدا میکننــد .نــه
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منابع و مواخذ
عبداللــه اوجــاالن؛ مانیفســت متــدن دموکراتیــک
کتــاب ســوم «جامعهشناســی آزادی»؛ مانیفســت
متــدن دموکراتیــک کتــاب پنجــم «مســئلهی کــورد و
رهیافــت ملــت دموکراتیــک»
ریــوار آبدانان؛»کنفدرالیســم دموکراتیــک
پــروژهاي روزآمــد بــراي حــل مســئلهي كــورد و
ديگــر خلقهــاي ايــران»
ایگــور میخائیلوویــچ دیاکونــوف؛ کتــاب «تاریــخ
مــاد»
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خبــری از آزادی هســت و نــه از امنیــت جانــی
و اجتماعــی .نیروهــای امپریالیســت ،خاورمیانــه را
بــه میــدان تاخــت و تــاز و تــاراج مبدلکردهانــد.
تحــت نــام و مارکهــای بســیاری بــه جنــگ بــا
جامعــهی خاورمیانــه ادامــه میدهنــد .ســعی
میکننــد گامبــهگام برنامههــای خــود را بــه
پیــش ببرنــد و عملــی ســازند .گاهــی تحــت نــام
تـملتهایــی چــون صــدام و ،...گاهــی نیــز
دول 
بــا ســاختن نیروهــای افراطــی و خونخــواری
چــون طالبــان ،القاعــده ،النصــرا ،داعــش ،ســلفی
و ...زندگــی را بــه کام ایــن خلــق زهــر میکننــد.
خاورمیانــه کــه روزی مهــد تمــدن و فرهنــگ و
اجتماعیبــودن بــود امــروزه بــه حــال و روزی
افتــاده اســت کــه هــر کــس از آن گریــزان اســت
زیــرا ضمانــت حیــات وجــود نــدارد .امنیتــی
در بیــن نیســت .حــال ایــن نیروهــای بهظاهــر
دموکــرات و آزادیخــواه غربــی بــا ناجــی
قلمدادنمــودن خــود ،گویــی بــه فکــر خلــق
ســتمدیدهی مــا هســتند بــا بالگردهــای خــود بــه
یــاری مــردم محصــور مانــده در دســت عوامــل
خودشــان میشــتابند .وجهــهی غمانگیــز ایــن
مســئل ه هــم در ســادهلوحی برخیهــا نهفتــه
اســت.
خالصــه تــا صــدای خــود را در مقابــل نظــام
و مــدل حاکــم بــر خاورمیانــه بلنــد نکنیــم
وضعیــت بدیــن منــوال ادامــه پیــدا خواهــد
تـملــت وعــدهاش بــه ســر
کــرد .نظــام دول 
آمــده اســت .هرگــز قــادر نبــوده بــه خلــق،
آزادی ببخشــد .امــروزه هــم قــادر نیســت .اگــر
هــزار نخســتوزیر و رئیــس جمهــور هــم
تغییــر کننــد بــاز در وضعیــت موجــود تغییــری
حاصــل نخواهــد شــد .زیــرا ذهنیــت همــان
اســت .نمیتوانــد بــه برقــراری دموکراســی و
حتــی مدلــی فراتــر از دولــت و اعمــال قــدرت
بیندیشــد .یادگرفتهانــد کــه بــا اعمــال زور
و قــدرت حکمرانــی کننــد .نژادپرســتی و

ملیتگرایــی و فرقهگرایــی را دامــن میزننــد.
آشــکار اســت کــه در خاورمیانــهای کــه مهــد
فرهنــگ و هویتهــای متفــاوت اســت چنیــن
ذهنیتــی بحــرانزا خواهــد بــود .آیــا در نتیج ـهی
کار نظامــی کــه بــه شــیعهگرایی و یــا برعکــس
دامــن زنــد و ســنی ،ایــزدی ،کلدانــی ،یارســانی،
یهــودی ،مســیحی ،زرتشــتی ،کــورد ،عــرب،
بلــوچ و ...را نادیــده بگیــرد چــه چیــزی حاصــل
میشــود؟ مطمئنــاً همــان نتیجــهای بــه بــار
میآیــد کــه امــروزه شــاهد آنیــم .شوونیســم
عربــی ســربرآورده و برخــی از اشــخاص بریــده
از جامعــه نیــز بــه آلــت دســت آنهــا مبــدل
گشــتهاند .نژادپرســتی شــیع هـفارس تعمیــق یافتــه
و حاکمــان ایــران نیــز بــا آن دامــن میزننــد.
پانترکیســم و نژادپرســتی تــرک افزایــش
یافتــه و حاکمانــی چــون اردوغــان و امثــال وی
بــه ســتایش از آن برمیخیزنــد .بــه خاطــر یــک
پرچــم حاضرنــد یــک شــهر را بــه آتــش بکشــند.
چــرا؟ چونکــه تکگرایــی و تمرکزگرایــی ژرفــا
یافتــه اســت .چونکــه تحمــل دیــدن رنگــی دیگــر
و شــنیدن صدایــی متفاوتتــر از صــدای خــود را
ندارنــد .زیــرا تــا اعمــاق وجودشــان نارسیســم و
نهیلیســم نفــود کــرده اســت.
حــال بــا وجــود چنیــن تابلــوی ملمــوس و
تراژیکــی ،چگونــه میتــوان از یکدیگــر توقــع
داشــت کــه در کنــار هــم و مســالمتآمیز
زندگــی کــرد .بــدون شــک ســخت ،امــا
شدنیســت .زیــرا اگــر قــادر باشــیم تمــام
پــان و برنامههــای حاکمــان و بــه اصطــاح
سیاســتمداران خاورمیانــهای و غربــی را
بخوانیــم و درک کنیــم و اگــر بــرای تغییــری
بنیادیــن و گــذار از نظــام موجــود دارای عزمــی
راســخ باشــیم ،و اگــر قــادر باشــیم در ایــن
مســیر مصممتــر و متداومتــر گام برداریــم،
اگــر میخواهیــم کــودکان و آیندهســازان
ســرزمینمان حیاتــی مشــابه حیــات مــا نداشــته

باشــند و رنــگ آرامــش و آزادی را ببیننــد،
بایــد از همیــن لحظــه دســت بــه کار شــویم .مــا
بــاور داریــم کــه بــرای گــذار از هم ـهی مســائل
و مشــکالتی کــه در فــوق بدانهــا اشــاره شــد
و همچنیــن بــرای کســب آزادی ،یگانــه راه در
برقــراری نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت
کــه همــان نظــام کمونهــا اســت .در ایــن نظــام
کســی کــس دیگــری را نــه انــکار میکنــد و نــه
اجــازه دارد کــه انــکار کنــد .انــکار نمیکنــد
زیــرا بایــد ذهنیــت خــود را تغییــر دهــد ،اجــازه
نــدارد کــه انــکار کنــد زیــرا اعضــای کمــون بــه
او ایــن رخصــت را نخواهنــد داد .شــاید اعضــای
یــک کمــون از یــک بهایــی ،یــک کــورد ،یــک
آذری ،یــک عــرب ،یــک بلــوچ و ...تشــکیل
شــود .امــا مطمئن ـاً باورهــا و فرهنــگ هــر یــک
از ایــن اعضــا نیــز بــا دیگــری متفــاوت اســت
حــال متفاوتبــودن امتیــازی نیســت کــه یکــی
بخواهــد دیگــری را انــکار کنــد و یــا از او
مرتبــهای باالتــر کســب کنــد .همــهی انســانها
برابرنــد امــا بــر حســب تفاوتمندیهــای
خــود .در نظــام کمونهــا برابــری بــه معنــای
تــک رنگــی ،یکدســتی و یــا همــوژن بــودن
نیســت .هــر کســی رنگــی ،صدایــی و هویتــی
دارد کــه اعضــای کمــون بــا مدنظــر گرفتــن ایــن
ویژگیهــای یکدیگــر ،رفتــار خواهنــد کــرد و
هــر کــس بــا اعتقــادات و باورهــای مخصــوص
بــه خــود زندگــی خواهــد کــرد .بنابرایــن
تنهــا نظــام و مدلــی کــه قــادر اســت تابلــوی
غمانگیــز و ترسیمشــد ه توســط اســتعمارگران
و اقتدارگرایــان و آنچــه که»تقدیــر» خلقهــای
خاورمیانــه و بهویــژه زنــان نامیــده میشــود را
تغییــر دهــد ،کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت.
در ایــن جنــگ و درگیریهــای اخیــر شــاهد
بودیــم کــه اگــر ذهنیــت مردســاالر فرصتــی
بیابــد چگونــه بــر زنــان میتــازد و بــه اســتثمار،
قتــل و تجــاوز دامــن میزنــد .بنابرایــن بیــش از

هــر کســی زنــان بــه نهادینهشــدن چنیــن نظامــی
نیــاز دارنــد .تــا متفاوتبودنشــان دلیلــی بــر
مــورد تجــاوز قــرار گرفتــن ،اســتثمار دســترنج،
خــوار و ناچیزشمردنشــان نباشــد .زنــان بایــد
بداننــد متفاوتبــودن یعنــی غنــا ،یعنــی زندگــی،
یعنــی جریــان و عــدم ســکون و ایســتایی .ایــن
نظــام حاکــم اســت کــه از تفاوتمندیهــا و
تغییــرات هراســان اســت نــه نظــام کنفدرالیســم
دموکراتیــک.
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بریتان زاگرس
کیبوتــص بهمعنــای برانداختــن هرگونــه
ســلطهی طبقاتــی ،نشــاندن تعــاون حقیقــی
بهجــای تولیــد ســرمایهداری ،بینالمللــی کــردن
و نــه صرفــاً ملــی کــردن زمیــن و مالکیــت
خصوصــی ،ســازماندهی نمــودن زندگــی و کار
جمعــی کــه در آن افــراد دارایــی خصوصــی
نداشــته و بــه طــور یکســان از حاصــل کار جمعی
برخــوردار میشــوند .همچنیــن مشــارکت هــر
فــردی بنــا بــر اســتعداد و تواناییهایــش درهمـهی
امــور روزانــهی جمعــی ،فعالیــت بیوقفــه و
از خــود نشــاندادن قابلیــت کار و تــاش در
راســتای بهبــود رفــاه اجتماعــی.
راز موفقیــت اســرائیلیها در تأســیس «کمــون»
کــه آن را «کیبوتــص» مینامنــد ،نهفتــه اســت.
کیبوتــص بــه زبــان عبــری یعنــی تعــاون،
دهکــدهی اشــتراکی ،کمــون و یــا جمــع
میباشــد .در واقــع میتــوان کیبوتـص را کمــون
نیــز خوانــد .زیــرا هممعنــا و متــرادف یکدیگرنــد.
هــر چنــد در تاریــخ شــاهد تأســیس کمونهــای
زیــادی بودهایــم و یــا تحــت نــام کمــون چنیــن
شــکل ســازماندهی در جــای جــای جهــان
بــه مراتــب مشــاهد شــده ،امــا کیبوتــص مدلــی
مختــص بــه اسرائیلیهاســت .هماکنــون در
کشــور اســرائیل در حــدود  ۲۵۰کیبوتــص و
بیــش از  ۴۵۲موشــاو وجــود دارد .موشــاو بــه
عبــری نوعــی «مزرعــه اشــتراکی کشــاورزی در
کشــور اســرائیل اســت کــه در آن هــر خانــواده
مزرعــه و خانــه خویــش را در تملــک دارد،
ولــی برخــی از وســایل تولیــدی روســتا بــه طــور
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اشــتراکی در اختیــار همــه ســاکنین موشــاو قــرار
دارد .در هــر یــک از ایــن موشــاوها نزدیــک بــه
 ۶۰خانــوار یــا بیشــتر زندگــی میکننــد .ســاکنین
موشــاوها حــدود  ۳٫۳درصــد جمعیــت اســرائیل
را تشــکیل میدهنــد .بــه طــور کلــی واحدهــای
کشــاورزی مالکیــت اشــتراکی ماننــد موشــاو و
کیبوتــص ،بخــش بزرگــی از مجموعــه تولیــدات
زراعــی کشــور اســرائیل را فراهــم میآورنــد.
میتــوان گفــت در واقــع مــدل کیبوتــص از
فکــر و ایــدهی کســانی چــون :مارتیــن بوبــر،
پیــر ژوزف پــرودون ،ســنت ســیمون نشــأت
گرفتــه اســت .ایــن مــدل بــرای اولیــن بــار در
ســال  1909تأســیس شــده اســت .بدیــن نحــو
یهودیــان قانــون مشــهور کارل مارکــس را کــه
«هرکــس بــه انــدازهی توانــش کار میکنــد و
بــه انــدازهی نیــازش بــر مـیدارد» را در اســرائیل
عملــی کردنــد.
شــرکت در کیبوتصهــا داوطلبانــه اســت.
کیبوتصهــا مســئولیت تمــام امــور زندگــی
و تامیــن نیازهــای کلیــه اعضــای خــود را در
تمــام طــول زندگــی آنهــا بــه عهــده دارنــد.
در کیبوتــص ،همــه چیــز از زمیــن گرفتــه تــا
ابــزارکار و مســکن ،اشــتراکی اســت.
اســرائیل کشــوری در جنــوب غربــی آســیا و
در منطقــه خاورمیانــه قــرار گرفتــه اســت .نــام
رســمی آن دولــت اســرائیل و پایتخــت آن شــهر
اورشــلیم اســت .پهنــاوری ایــن کشــور ۲۲٬۱۴۵
کیلومتــر مربــع اســت .اســرائیل در ســاحل شــرقی
دریــای مدیترانــه واقــع شــده و در شــمال بــا لبنان،

در شــمال شــرقی بــا ســوریه ،در شــرق بــا اردن
و در جنــوب غربــی بــا مصــر مــرز زمینــی دارد.
اســرائیل همچنیــن در شــرق بــا کرانــه باختــری
رود اردن و در جنــوب غربــی بــا نــوار غــزه
مجــاورت دارد .ایــن کشــور بــا وجــود انــدازه
نســبتاً کوچکــش ،امــا دارای ویژگیهــای
جغرافیایــی متنــوع اســت .اســرائیل تنهــا کشــور
عمدتــاً یهــودی در جهــان اســت .بــر پایــهی
سرشــماری آمــار مرکــزی ایــن کشــور جمعیــت
اســرائیل بــه بیــش از  7میلیــون میرســد .بــه
غیــر از یهودیــان مابقــی ســاختار جمعیتــی از
مســلمانها ،مســیحیان ،دروزهــا و ســامریون
تشــکیل شــده اســت .همچنیــن بزرگتریــن
بخــش از اقلیتهــای قومــی را شــهروندان
موســوم بــه عــرب اســرائیلی تشــکیل میدهنــد.
در کیبوتــص «مالکیــت خصوصــی» وجــود
نــدارد و مالکیــت تنهــا «اشــتراکی» اســت.
در کشــور نســبتاً کوچــک اســرائیل کــه تنهــا از
 20درصــد از خــاک آن بــرای کشــاورزی بهــره
بــرداری میشــود ســاالنه بیــش از یــک میلیــارد
دالر درآمــد کشــاورزی دارد .بــه غیــر از کار
کشــاروزی بــه کار دامپــروری نیــز میپردازنــد
کــه تاکنــون در ایــن کار نیــز موفقیــت
چشــمگیری کســب نمودهانــد.
کیبوتــص نیازهــای روزان ـهی خــود را توســط

ســازماندهی منظمــی کــه در بیــن همــهی
کیبوتصهــا انجــام میدهــد ،رفــع میکنــد.
بهعنــوان مثــال نیــاز آمــوزش ،مســکن و
بهداشــت ،رفــاه و آســایش ،ســرگرمی و تفریــح
و ...توســط کیبوتــص و یــا کیبوتصهــا تأمیــن
میگردنــد .همــهی اعضــای کیبوتــص کــه
قــادر بــه فعالیــت باشــند ،مجبورنــد تقریبــا در
هفتــه ،شــش روز کار کننــد .فعالیتهــای
تجــاری نیــز کــه کیبوتــص آن را ســازماندهی
میکنــد توســط تعاونیهــا انجــام میگیرنــد.
در ایــن داد و ســتد همـهی اعضــای کیبوتــص بــه
صورتــی مســاوی از حاصــل کار بهــره میبرنــد.
تقســیمات مالــی بیــن اعضــا نیــز بــر حســب
نیازهایشــان صــورت میگیرنــد .اعضــای
مدیریــت نیــز دســتمزدی مســاوی بــا ســایر اعضــا
کیبوتــص دارنــد .تمــام فعالیتهــای اقتصــادی
کیبوتــص ،تحــت نظــارت مؤسســات مشــترک
ســامان میگیرنــد .همچنیــن همــهی ابزارهــای
تولیــد ،تحــت نظــارت مشــترک کیبوتــص بــهکار
گرفتــه میشــوند .بهــر ه و محصوالتــی کــه در
نتیج ـهی کار و فعالیتهــای کیبوتــص بــه دســت
آمدهان ـ د نیــز بــه صنــدوق مالــی مشــترک واریــز
میگردنــد .بخشــی از آن جهــت تأمیــن مایحتــاج
روزانـهی اعضــای کیبوتــص مصــرف میشــود و
بخــش دیگــر هــم بــه فــروش خارجــی میرســد.
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واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چقــدر
ملتــی در رفــاه و آزادی بــه ســر بَــرد امــا
در همســایگی او خلقهایــی در فقــر و
تنگدســتی بــه ســر برنــد و حتــی مــورد
تهاجمــات آنهــا قــرار گیرنــد ،آن ملــت
نــه میتوانــد ادعــای آزادی کنــد و نــه
قــادر بــه تــداوم زندگــی دموکراتیکــی
باشــد.

در کیبوتــص از موازیــن دموکراســی مســتقیم
و بیواســطه پیــروی میشــود.
در واقــع میتــوان گفــت کــه ایــن مــدل
آلترناتیــوی نیرومنــد بــرای بهبــود و رونقبخشــی
بــه اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده اســت.
همچنیــن مبــدل بــه پایــهی اساســی زندگــی
در ایــن ســرزمین گشــته اســت .مجلــس واالی
کیبوتــص نیــز از تــک تــک اعضــای آن تشــکیل
میشــود .مشــکالت و مســائل کیبوتــص توســط
کمیتههایــی کــه اعضــای آن در مجلــس واالی
کیبوتــص برگزیــده میشــوند ،رســیدگی شــده
و حــل میگردنــد .بهعنــوان مثــال میتــوان بــه
کمیت ـهی آمــوزش و پــرورش ،کمیت ـهی ورزش
و ســامت ،کمیتـهی مالــی ،کمیتـهی فرهنــگ و
مدیریــت و ...اشــاره کــرد .همـهی ایــن کمیتههــا
هفتــهای یــک بــار جلســههای خــود را تشــکیل
داده و بــه نقــد و بررســی کارهــا میپردازنــد.
بــرای اینکــه فعالیتهــای اقتصــادی کیبوتــص
ســازمانمند باشــد ،مجلــس و کمیتههایــی
جهــت رســیدگی بــه وضعیــت کارگــران و
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کســی کــه در کیبوتــص زندگــی میکنــد
نمیتوانــد خانــهای را کــه در آن ســاکن اســت
اجــاره دهــد و یــا بفروشــد .همچنیــن اشــخاصی
کــه خــارج از کیبوتــص کار میکننــد هــم
دســتمزد خــود را بــه صنــدوق مشــترک واریــز
میکننــد .امــا هــر خانــواده بــه غیــر از اماکــن
مشــترک نیــز دارای یــک باغچـهی کوچــک نیــز
هســت.
همـهی اعضــای کیبوتــص در برابــر آمــوزش و
پــرورش کــودکان مســئول هســتند.
کــودکان در کیبوتــص بــه صورتــی مشــترک
و بــدون قائــل شــدن هرگونــه تبعیضــی بیــن آنهــا
از امکانــات آموزشــی ،ورزشــی ،ســرگرمی و...
بهرهمنــد میشــوند .معمــوالً آمــوزگاران و یــا
افــراد حرفــهای و آمــوزش دیــده ،مســئولیت
آمــوزش و پــرورش و تأمیــن نیازهــای کــودکان
را عهــدهدار میگردنــد .کــودکان در مهــد
کودکهــای مشــترک کیبوتــص کــه از هرگونــه
امــکان آموزشــی و رفاهــی بهرهمنــد هســتند،
نگــهداری میشــوند .بــه غیــر از مســئوالنی کــه
جهــت آمــوزش و پــرورش کــودکان ،برگزیــده
میشــوند همــهی اعضــای کیبوتــص نیــز در
قبــال تربیــت و پــرورش کــودکان مســئولند.
بدینترتیــب تقریبــاً بــار ســنگین مســئولیت
بــزرگ کــردن و پــرورش بچههــا کــه بــه
تنهایــی بــر دوش مــادران گذاشــته شــده بــود
ســبکتر شــده و بــه انــدازه زنــان ،مــرد هــم در
ایــن مــورد خــود را مســئول میبیننــد .آمــوزش
و اســم نویســی در مــدارس تــا ســن  18ســالگی
بــرای دختــران و پســران الزامــی اســت .بنابرایــن
هــر فــرد مجبــور اســت  12ســال درس بخوانــد
و در صــورت مایــل نبــودن بــه ادام ـهی تحصیــل
بــه اشــتغال بپــردازد .تقریبــا ً  97%اســرائیلیها
باســواد هســتند .آمــوزش در اســرائیل یکــی از
مهمتریــن بخشهــای فرهنــگ زندگــی در ایــن
کشــور محســوب میشــود.

فعــاالن کیبوتــص تأســیس شــدهاند .عملکــرد
و فعالیتهــای کارگــران کیبوتــص توســط
ایــن مجالــس مــورد نظــارت میگیرنــد .هئیــت
مدیریــت کیبوتــص از اعضــای مدیریــت
بلنــد کار و اشــتغال ،نماینــدگان کارگــران و
نماینــدگان تمــام کیبوتصهــا تشــکیل میشــود.
در فعالیتهــای اقتصــادی کیبوتــص اهمیــت
شــایانی بــه آمــوزش و حرفــه و فــنآوری
میشــود .ایــن مقولــه نیــز موجــب میشــود کــه
شــمار مهندسهــای کشــاورزی و کار ،کســانی
کــه بــا ف ـنآوری و ...ســر و کار دارنــد در میــان
اعضــای کیبوتــص افزایــش یابــد و کیفیــت
کار و محصوالتشــان ارتقــاء یابــد .در واقــع
تمــام فعالیتهــای کیبوتــص در چارچــوب
کشــاورزی صنعتــی انجــام میگیرنــد.
نقــدی بــر وضعیــت کنونــی کیبوتصهــا در
اســرائیل کیبوتصهــای امــروزی بــه نحــوی
فجیــع تحــت تأثیــر شــرکتهای کاپیتالیســتی
قــرار گرفتهانــد .تقســیم دســتمزد بیــن کارگــر
و کارفرمــا مثــل ســابق مســاوی و عادالنــه
نیســت .کارفرماهــا بیشــتر از کارگــران دســتمزد
میگیرنــد .در بیشــتر کیبوتصهــا خانــه و
امــاک خصوصــی تأســیس شــدهاند .همچنیــن
مؤسســاتی همچــون رســتوران ،هتــل ،نهادهــای
فرهنگــی ،بهداشــتی ،ورزشــی و ...بــه مراکــز
تجــاری مبدلشــده و افــرادی تحــت تأثیــر
ذهنیــت ســرمایهداری بــه تخریــب ایــن نهادهــا
میپردازنــد.
هماکنــون بــه غیــر از اســرائیل در کشــورهایی
همچــون اســتونی ،لهســتان ،اســپانیا ،پرتغــال،
رومانــی و برخــی از کشــورهای دیگــر نیــز مــدل
کیبوتصهــای جدیــد موجــود اســت .اســرائیل
بــه دلیــل اجــرای ایــن مــدل و یــا نظــام خــود،
یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای خاورمیانــه و
جهــان بــه شــمار میآیــد .ایــن مــدل از بهــرهوری
مناســبی برخــوردار اســت .قابــل توجــه اســت

کــه علیرغــم همــهی ضعفهــای مطــرح
شــده بــاز هــم نیــروی انســانی بــه نحــو احســنی
ســازماندهی میشــوند و بــه هــدر نمیرونــد.
امــا شــاهدیم کــه نیــروی کار انســانی خاورمیانــه
بــه شــدت بــه هــدر رفتــه و حتــی افــراد بــرای
تأمیــن یــک لقمــه نــان شــب خــود از جانشــان
مایــه میگذارنــد .کافیســت کــه نگاهــی بــه
روژهــات کوردســتان بیفکنیــم ،بهتــر درک
خواهیــم کــرد کــه دســترنج خلــق چگونــه
اســتثمار شــده و هــر روز شــاهد تراژدیهــای
عظیمــی کــه بــرای رفــع نیازهــای خــود بــه
ســختترین و طاقتفرســاترین کارهــا چــون
کولبــری و ...میپردازنــد .جــای ســؤال دارد
کــه آیــا واقعــاً خــاک کوردســتان از لحــاظ
نیــروی کار و فرصتهــای شــغلی و همچنیــن
حاصلخیزبــودن زمینهــای کشــاورزی و ســایر
امکانــات ،مناس ـبتر از اســرائیل نیســت .شــایان
ذکــر اســت کــه در اســرائیل هیــچ کــس بیــکار
نیســت .بــرای کهنســاالن هــم کار وجــود دارد.
در واقــع ملــت اســرائیل بــرای اینکــه بــاری
دیگــر بــا قتلعــام ،تبعیــد و دیاســپورا مواجــه
نگــردد ســعی میکننــد از همــه لحــاظ تدابیــر
الزم را اتخــاذ نماینــد .در همیــن راســتا بــه
آمــوزش و پــرورش اهمیــت بســیاری میدهنــد.
روشــنفکران آن در تالشــند تــا بــرای آینــده
نســلی روشــنفکر و آگاه را آمــاده نماینــد.
تــا حــدودی هــم بــه دســتاوردهای مهــم و
غیرقابــل انــکاری دســت یافتهانــد .امــا شــمار
ملیتگرایــان و حتــی دینگرایــان در بینشــان
بســیار اســت .ایــن مقولــه موجــب میشــود کــه
یـانســانی بــا
نتواننــد رابطــهی دوســتانه و اخالق 
ســایر خلقهــای منطقــه و جهــان نیــز برقــرار
کننــد .صرفــاً بــا اولویــتدادن بــه منافــع خلــق
اســرائیل ،منافــع و آزادیهــای ســایر خلقهــا
را نادیــده میگیرنــد کــه ایــن هــم از جنبــهی
دموکراتیــک بــودن نظــام و ذهنیتشــان
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میکاهــد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چقــدر
ملتــی در رفــاه و آزادی بــه ســر بَــرد امــا در
همســایگی او خلقهایــی در فقــر و تنگدســتی
بــه ســر برنــد و حتــی مــورد تهاجمــات آنهــا قــرار
گیرنــد ،آن ملــت نــه میتوانــد ادعــای آزادی
کنــد و نــه قــادر بــه تــداوم زندگــی دموکراتیکــی
باشــد .رهبــر آپــو راجــع بــه ایــن موضــوع چنیــن
میگویــد« :اگــر خلــق یهــود میخواهــد آزاد
باشــد ،بایــد بدانــد کــه تــا جهــان آزاد نشــود
آزادی آنهــا نیــز تحقــق نخواهــد یافــت» .خلــق
یهــود بایــد نیــک بدانــد کــه تــا فلســطین و
ســایر خلقهــای خاورمیانــه و جهــان از نظامــی
دموکراتیــک و آزاد و از اقتصــادی دموکراتیــک
و کمونــال برخــوردار نباشــند ،نمیتــوان از
آزادی و دموکراســی در ایــن کشــور نیــز چنــان
بحثــی بــه میــان آورد .شــاید مدلــی کــه بــرای
زندگــی در ســرزمین خویــش مبنــا گرفتهانــد تــا
حــدودی دموکراتیــک باشــد امــا ذهنیتشــان
آنچنــان کــه الزم اســت ،دموکراتیــک نیســت.
در واقــع ملیتگرایــی ماننــد یــک کــرم ذهنیــت
انســانها را تخریــب میکنــد.
در واقــع زنــان میتواننــد بــا تأســیس
کیبوتص(کمون)هــای ویــژه از ایــن نظــام
ضــدزن در سیســتم اقتدارگــرا گــذار صــورت
دهنــد .متاســفانه تاکنــون از طــرف جنبشهــای
زنــان شــاهد رهنمودهایــی نبودهایــم کــه بتوانــد
همــهی زنــان را ســازماندهی کــرده ،از هــر
لحــاظ موجبــات استقاللشــان را فراهــم نمایــد،
ت آنــان را تأمیــن نمایــد.
آمــوزش دهــد و امنیــ 
زنــان بســیاری در جــای جــای دنیــا وجــود دارنــد
کــه فاقــد هرگونــه امنیــت و شــغلی مناســب
هســتند .در شــرایط بســیار نابســامانی بــه ســر
میبرنــد .فکــر میکننــد کــه بــا خوشــبختی و
رفــاه فاصلههــای زیــادی دارنــد و اص ـ ً
ا بهماننــد
یــک خیــال دســتنیافتنی بــه آن مینگرنــد .در
حالــی کــه پتانســیل و انــرژی و دسترنجشــان بــه

هــدر رفتــه و مــورد اســتثمار قــرار میگیــرد و
حتــی یــک ســازمان و یــا حــوزهای کــه بتواننــد
در آن کار کــرده ،بــه اســتقالل دســت یافتــه و از
امکانــات آموزشیـبهداشــتی بهرهمنــد شــوند،
وجــود نــدارد.
هرچنــد زنــان در سراســر دنیــا مبــارزهای
گســترده و فراگیــر در برابــر ذهنیــت مردســاالر
انجــام میدهنــد امــا بــاز هــم ،از تــا ایجــاد
نظــام کامــ ً
ا دموکراتیــک و ویــژه بــرای زنــان
فاصلههــای زیــادی دارنــد .شــاید تــا حــدودی
برخــی از قالبهــای ذهنیــت مردســاالر کــه بــر
اذهــان جوامــع تحمیــل شــده و میشــوند از بیــن
رفتــ ه و فروپاشــید ه شــده باشــند امــا نمیتــوان
بــه تمامــی ادعــا کــرد کــه از ســاختار و ذهنیــت
حاکــم ،گــذار صــورت گرفتــه اســت .زیــرا
تأســیس «خانههــای امــن بــرای زنــان» بدیــن
معناســت کــه زنــان بیپنــاه هســتند و قــادر نیســتند
از خــود محافظــت نماینــد .ایــن در حالیســت
کــه اگــر زنــان فرصــت آمــوزش خوبــی داشــته
باشــند از لحــاظ روحــی و فیزیکــی قــادر خواهنــد
بــود کــه از خــود محافظــت و مراقبــت کننــد.
زنــان بســیاری هســتند کــه ایــن واقعیــت را بــه
اثبــات رســاندهاند .کافیســت کــه امکانــات
الزم برایشــان تــدارک دیــده شــوند.
در واقــع تــا کنــون کمونهایــی کــه تأســیس
شــدهاند نیــز نتوانســتهاند بــرای حــل و فصــل
مســائل و مشــکالت زنــان کار آنچنانــی بــه پیــش
برنــد .بهعنــوان مثــال در ایــران و روژهــات
کوردســتان هنــوز هــم زنــان بــه دلیــل مســائل
خانوادگــی ،معیشــتی و ...در وضعیــت اســفباری
بــه ســر میبرنــد .تردیــدی بــر ایــن نیســت
کــه مقصــر اصلــی ایــن مشــکالت و مســائل
خــود دولــت و سیاســتهای آن میباشــد .در
نتیج ـهی ایــن سیاستهاســت کــه زنــان بســیاری
دســت بــهخودکشــی زده ،بــه قتــل رســیده،
دسترنجشــان استثمارشــده و بــیکار میماننــد.

بنابرایــن تأســیس واحــد ،کمــون ،کیبوتــص،
نهــاد و ...بــرای زنــان در ایــران و روژهــات
کوردســتان الزامیســت.
تــا وقتــی کــه تــاش و کوشــش در راســتای
تغییــر ذهنیــت غالــب انجــام نگیــرد ،تحقــق
زندگــیای کومونــال نیــز دشــوار خواهــد بــود.
آمــوزش و پــرورش اندیشــه و حتی احساســات
بــر پایــهی ایدئولــوژی رهایــی زنــان ،مــوردی
غیرقابــل اغمــاض اســت .میتــوان کمیتــه و یــا
وقفهــای زیــادی جهــت آمــوزش و آگاهســازی
زنــان ایجــاد کــرد .ایــن مقولــه غیرقابــل انــکار
اســت کــه زنــان بیــش از هــر چیــزی بــه آزادی
فکــری و ذهنــی نیــاز دارنــد .هنگامــی کــه قــادر
شــدند از لحــاظ ذهنیتــی رهایــی و اســتقالل
کامــل خــود را از مــردان تحقــق بخشــند ،بــدون
شــک بســتر بــرای پراکتیــزه نمــودن زندگــی
کمونــال و آزاد هــم همــوار خواهــد گشــت .ایــن
اولویــت مهــم احســاس میشــود و وظیفــهی
اساســی کمــون و کمیتههــا نهادینــه نمــودن
نظــام دموکراتیــک و کمونــال اســت .تأســیس
کیبوتصهــای ویــژه بــرای زنــان دارای اهمیــت
بســیار زیــادی اســت .میتــوان در گام اول،
برنامــه و پروژههــای مناســبی بــرای آگاهســازی
زنــان آمــاده کــرد .بهعنــوان مثــال راهانــدازی
برنامههایــی چــون ســمینار ،پانــل ،پالتفــرم و...
بــه صورتــی دائمــی ،میتواننــد بســیار موثــر
واقــع شــوند .در ایــن پالتفــرم و پانلهــا زنــان
میتواننــد اندیشــههای خــود را بیــان کننــد و
مســائل مهــم زنــان بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته
شــود .قابــل ذکــر اســت کــه اســاتید دانشــگاه،
دانشــجویان ،متفکــران ،فعــاالن حقــوق زنــان و...
میتواننــد ســازماندهی و مدیریــت ایــن ســمینارها
و پالتفرمهــا و ...را همچــون زنــان پیشــاهنگ بــر
عهــده بگیرنــد .تــا بدیــن شــکل بتــوان گام بــه
گام بــه ایــن وضعیــت اســفبار زنــان خاتمــه داد.
بیتردیــد کســب آگاهــی ،شــناخت و درک

الزم از زندگــی بسترســاز آینــدهای آزاد ،آرام
و امــن هــم بــرای زنــان و هــم بــرای کل جامعــه
خواهــد بــود.
کیبوتصهــای زنــان موجــب تحقــق جامعـهای
اخالقــی و سیاســی کــه نیازمنــد زیربنــای
نیرومندیســت ،خواهنــد شــد .بیــش از هــر
کــس خــود زن نیــاز بــه اقتصــادی خودکفــا و
کومینــال دارد .اگــر چنیــن نظــام دموکراتیکــی
بــه وجــود آیــد زنــان قــادر خواهنــد بــود از هــر
لحــاظ دســتاوردهای مهــم و ارزنــدهای کســب
نماینــد .در صــورت ایجــاد کیبوتصهــای
زنــان الزامیســت کــه در گام اول کمیتههــای
اقتصــادی ویــژه ،ســازماندهی گردند.کمیتههــای
اقتصــادی بایــد کمونــال و عــاری از هرگونــه
ملکیــت خصوصــی و اهدافــی کــه افزایــش ســود
را هــدف میگیرنــد ،باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت در صورتــی کــه
کیبوتصهــای اقتصــادی تأســیس شــدند بایــد از
فناوریهایــی اســتفاده شــود کــه بــه هیــچ وجــه
بــه اکوسیســتم ضــرری وارد نکنــد .زیــرا زندگــی
صرفـاً عبــارت از اقتصــاد نیســت .اگــر اکولــوژی
تخریــب گــردد حیــات بشــر نیــز بــه خطــر افتــاده
و بــا نابــودی مواجــه میگــردد .در واقــع چیــزی
کــه امــروزه جهــان را بــا خطــر نابــودی رو بــه
رو میکنــد ،نادیدهگرفتــن طبیعــت و تخریــب
محیــط زیســت اســت .نابــودی گونههــای
جانداریـگیاهــی و فالکــت و تراژدیهایــی
کــه هــر روز در جهــان رخ میدهنــد نیــز گویــای
ایــن واقعیــت اســت .در صورتــی میتوانیــم از
اقتصــادی دموکراتیــک و خودکفــا ســخن بــه
میــان آوریــم کــه توانســت ه باشــیم تــوازن خوبــی
بیــن اقتصــاد و اکولــوژی برقــرار کــرده باشــیم.
اقتصــادی کــه بــه اکولــوژی و محیطزیســت
ضــرر برســاند بدیــن معناســت کــه فاقــد ذهنیــت
دموکراتیــک و آزادیخــواه اســت.
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زنان ،بیشترین قربانیان جنگ
گالن فهیم

قــرن  21بــرای خلقهــای خاورمیانــه قرنــی
خونیــن و تراژیــک بــوده اســت .اســتارت ایــن
جنــگ در ســال  1948توســط جنــگ اســرائیل
و اعــراب زده شــد و بــا حملــهی اول آمریــکا
در ســال  1991بــه عــراق ادامــه پیــدا کــرد.
شــعلههای آتــش ایــن جنــگ کــه نیروهــای
امپریالیســت افروختــه بودنــد بــا حمل ـهی آمریــکا
بــه افغانســتان در ســال  2001و حملــهی دوم آن
بــه عــراق در ســال  2003هــر چــه بیشــتر خاورمیانه
را در برگرفــت و فضایــی کام ـ ً
ا متشــنج ،ناامــن
و نــاآرام را موجــب شــد .هماکنــون نیــز شــاهد
مهرههــای جدیــدی چــون داعــش و ...هســتیم کــه
تحــت حمایــت همیــن نیروهــای امپریالیس ـت بــه
ایــن آتــش دامــن میزننــد .بهطــوری کــه هنــوز
هــم خاورمیانــه بعــد از گذشــت بیــش از نیمقــرن
در آتــش ایــن جنــگ تحمیلــی میســوزد و
روزانــه جوامــع آن بــا خطــر قتلعــام ،نسلکشــی
و آسیمیالســیون دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
همــواره جوامــع خاورمیانــه وادار شــدهاند کــه
تحــت ســختترین شــرایط بــه زندگــی ادامــه
دهنــد .کاری کردهانــد کــه انســانها تنهــا
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بــه فکــر نجــات جــان خــود باشــند زیــرا هیــچ
تضمینــی حتــی بــرای زنــده بــودن وجــود نــدارد
چــه برســد بــه آزاد زیســتن .روزی نیســت کــه در
افغانســتان ،ســوریه ،عــراق ،فلســطین ،کوردســتان
و ...شــاهد بــه هــم خــوردن آرامــش و امنیــت
نباشــیم .نیروهــای امپریالیســت بــا کمــک
دستنشــاندههای خــود در منطقــه ،خاورمیانــه
را بــه میــدان جــوالن قــدرت خــود مبــدل کــرده
و گا م بــه گام جهــت پیادهکــردن پــروژه و
برنامههایشــان بــا گرفتــن جــان و آزادی و مــال
مــردم بــه پیــش میرونــد.
امــا اگــر نگاهــی بــه آمــار قربانیــان جنگهایــی
کــه در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز بــه راه
افتادهانــد بیندازیــم ،متوجــه میشــویم کــه شــمار
بیشــتر ایــن قربانیــان را زنــان و کــودکان تشــکیل
میدهنــد .در خاورمیانــه نیــز وضــع بدیــن منــوال
بــوده اســت .هماکنــون نیــز بــه دســت تبهــکاران
داعــش ایــن تراژدیهــا تکــرار میگردنــد.
بــه طــوری کــه در حملــهی داعــش بــه شــنگال
هــزاران زن بــه اســارت درآورده شــدهاند و
صدهــا کــودک کشــته و یتیــم ماندنــد .زنــان بــه

غنیمتگرفتــه را تحــت شــدیدترین فشــارهای
روانیـروحــی نگــه داشــته و بــه آنهــا تجــاوز
میکننــد .در بازارهــای شــهرهای عربنشــین
در معــرض فــروش قــرار میدهنــد .کــودکان
شــنگال و روژآوای کوردســتان چنــان جنایاتــی را
بــه چشـم خــود شــاهد بودهانــد کــه مطمئنـاً هیــچ
وقــت از خاطرشــان پــاک نخواهــد شــد .حــال
بنگریــد کــه در ایــن فضــا و در چنیــن محیطــی
چــه کودکانــی بــار خواهنــد آمــد و چگونــه
س
ذهــن خــود را از هجــوم خاطــرات ایــن کابــو 
محفــوظ دارنــد.
غمانگیزتــر از همــه ایــن اســت کــه ایــن
جنایــات تحــت نــام اســام و خــدا صــورت
میگیرنــد .جــای هیــچ شــک و تردیــدی
نیســت کــه اینگونــه گــروه و اشــخاص بــه جــز
تخریــب چهــرهی اســام نــزد جهانیــان هیــچ
هدفــی در راســتای ترویــج و یــا خدمــت بــه آن
ندارنــد .همیــن گــروه و اشــخاص بــا در پیــش
گرفتــن چنیــن جنایــات و عملکردهایــی موجــب

تضعیــف و تخریــب اســام در جهــان و بهویــژه
در جهــان غــرب شــدند .بهطــوری کــه همــواره
بــه انســانهای خاورمیان ـهای و مســلمان بــه چشــم
تروریســت و جانــی مینگردنــد.
بارهــا گفتهایــم بــاز هــم تکــرار میکنیــم کــه
ایــن عملکردهــا صرفـاً و مطمئنـاً بــه جــز خدمــت
بــه منافــع آمریــکا و ســایر نیروهــای امپریالیســت
و ســرمایهدار هیــچ خدمتــی بــه منافــع جوامــع
جهانــی ،خلقهــای خاورمیانــه و مســلمانان
نمیکننــد .برعکــس خاورمیانــه را همــواره
در شــرایطی تنــشزا ،بحرانــی ،ناامــن و نــاآرام
نگــه مــیدارد تــا ســایرین بتواننــد برنامههــای
خــود را بــا خیــال آســوده پیــاده و اجــرا کننــد و
بــرای اینکــه هم ـهی نگاههــا بــه مســئله جنــگ و
درگیــری معطــوف باشــد ،نــه بــه اینکــه آمریــکا
در پــی چــه چیــزی در خاورمیانــه اســت .در ابتــدا
گروههایــی چــون داعــش را حمایــت میکننــد
و بعــد از اینکــه منطقــه بــه خــاک و خــون
کشــیده شــد خــود را همچــون ناجــیـمســیح ـ
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آنهایی که
شوونیسم عربی را تقویت
میکنند بدون شک از جامعهی عرب
جدا شده و افرادی رمیده از ارزشهای جامعهی
خویش هستند .زیرا عملکردهایشان غیرمنطقی و فاقد
احساس هستند .در حالی که جامعه رسشار از احساس و
عقل و خرد جمعیست .ناسیونالیسم فارس و ملیتگرایی
ترک نیز نتیجهی همین ذهنیت ضد اجتامع است .وگرنه
شاهدیم که در ایران و سایر نقاط جهان ،فارسها در کنار
سایر خلقها با آرامش و احرتام در کنار هم زندگی میکنند
بدون اینکه بیاحرتامی به ارزشهای خلق دیگری کرده
باشند .اما حاکمیت چکار میکند؟ سعی میکند اذهان
مردم را تسخیر کند و مطابق منافع خود به کار
گیرد.

ایــن دیــن و پیــروان آن میشــود.
بــدون شــک مســئلهی زن از جملــه مســائل
بســیار قدیمــی و نشــأتگرفته از ذهنیــت
مردســاالر و اقتدارگــرای حاکــم اســت .ایــن
مقولــه صرف ـاً بــا پیدایــش داعــش و یــا نیروهــای
افراطــی و جهــادی کــه کامــ ً
ا ضــدزن هســتند
بــه وجــود نیامــده اســت .بلکــه ایــن نیروهــای
واپســگرا و جنســیتگرا هــم از ایــن ذهنیتــی
کــه قدمــت آن بــه بیــش از هــزاران ســال
میرســد تغذیــه میکننــد .آنهــا بــر ایــن امــر
واقفنــد کــه بــرای تســخیر ســریعتر در وهلــهی
اول بایســتی موتــور جوامــع را از کار انداختــه
و نیــروی دینامیــک آن را خنثــی ســازند .از
ایــن حیــث بیپــروا بــر زنــان و ارزشهــای
جوامــع یــورش بــرده و بــه تــاراج و اســتثمار آن
میپردازنــد .در ایــن اواخــر بــار دیگــر شــاهد
تــراژدی و فاجع ـهای تاریخــی در شــنگال بودیــم
کــه کوردهــای ایــزدی در آن ســاکن هســتند.
تقریبــاً دو مــاه اســت کــه خلــق ایــزدی در زیــر
گرمــای شــدید تابســتان بــرای نجــات جــان خــود
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معرفــی مینماینــد کــه میخواهــد بــه داد مــردم
جنگزدهی(بــه قــول آنهــا) ایــن مناطــق بشــتابد.
امــا اگــر بپرســیم چــه کســی موجــب تقویــت و
یــا آغــاز ایــن جنــگ شــد؟ جــواب معلــوم اســت
برخــی از گروههــای مخالــف دولتهــای
حاکــم در ســوریه و عــراق و . ...بــاز اگــر بپرســیم
چــرا ایــن جنــگ تنهــا در کشــورهایی آغــاز
شــد کــه حکومــت و یــا دولتهــای حاکــم بــر
آن برخــاف نظــرات نیروهــای امپریالیســت کار
میکردنــد؟ و آیــا داعــش صرفــاً ماننــد اســب
تــروا کار نکــرد بــرای فتــح قلعــه از درون؟ آیــا
داعــش بــه ارزشهــای تاریخــی و اجتماعــی و
اخالقــی خلقهایــی کــه ســالیان ســال اســت چــه
پیــش از اســام و چــه پــس از اســام در ایــن
ســرزمینها زندگــی کردهانــد ،حملــهور نشــده
و نابــود نمیکنــد .البتــه کــه همیــن طــور اســت.
عمــده دلیــل تجــاوز و ربــودن زنــان توســط
ایــن اشــخاص نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ایــن
مســئله دارد .بــا چنیــن رفتارهایــی کــه بــا زنــان
انجــام میدهنــد خواســتار از میــان بــردن و
تضعیــف روحیــهی مقاومتطلبــی خلقهــا و
بهویــژه خلــق کــورد هســتند .خــوب میداننــد
کــه بــرای هــر جامع ـهای زنــان جــزو ارزشهــای
مقــدس و نیــروی ســازنده و گرداننــدهی آن
محســوب میشــوند .بــرای همیــن بیدلیــل
نیســت کــه قبــل از هــر چیــز دســت بــر مقولههــای
حســاس ایــن جوامــع میگذارنــد .ایــن تاکتیــک
تجــاوز و ربــودن زنــان چیــز تــازهای نیســت .از
بــدو پیدایــش ذهنیــت مردســاالر تــا کنــون ایــن
تاکتیــک در جنگهــا بــرای تضعیــف روحی ـهی
مخالفــان و مبــارزان بــه کار گرفتــه شــده اســت.
حــال تحــت نــام اســام بــوده باشــد و یــا تحــت
هــر نــام دیگــری .امــا جــای ذکــر دوبــاره دارد
کــه اینگونــه اعمــال نــه تنهــا هیــچ ســودی بــرای
مســلمانان در برنخواهنــد داشــت بلکــه هرچــه
بیشــتر موجــب تشــدید تنفــر جوامــع و افــراد از

آواره گشــتهاند .روزهــا در کوههــای ســینجار
گرســنه و تشــنه زیــر آتــش ســوزان آفتــاب
بیهیــچ ســرپناهی ماندنــد .گرســنگی و تشــنگی
و بیمــاری موجــب مــرگ دههــا کــودک ،زن و
ســالمند شــد .جامع ـهی جهانــی در چنیــن قرنــی
کــه ادعــا دارد دموکراســی ،برابــری و آزادی
در اوج شــکوه خــود اســت بســیار بیتفــاوت از
کنــار ایــن فاجعــه گذشــت .در چنیــن مرحلهایــی
کــه ســطح درک ،فهــم و شــناخت جوامــع
از یکدیگــر بــا پیشــرفت ارتباطــات افزایــش
یافتــه اســت ایــن طــرز برخــورد بــا خلقهــای
ســتمدیده بــرای نشــان دادن هــمدردی و یافتــن
راهحــل کافــی نیســت .هــر کجــای دنیــا اتفاقــی
بیفتــد بالفاصلــه میلیونهــا انســان در جریــان آن
قــرار گرفتــه و در مــورد آن ابــراز احساســات
میکننــد .بنابرایــن در چنیــن ســدهای اگــر کــه
هنــوز هــم گروهــی چــون داعــش وجــود دارد
و بیهیــچ ابایــی بــه ایجــاد رعــب و وحشــت در
منطقــه دامــن میزنــد ،جــای تعجــب دارد!
بیتردیــد تــک تــک افــراد در جهــان مؤظفنــد
کــه بــرای پایــان دادن بــه ذهنیــت داعــش و
داعشمآبانــه بــه میــدان مبــارزه گام نهنــد .هیــچ
فرقــی نــدارد زن باشــد و یــا مــرد .پیــر باشــد و
یــا جــوان .هرکســی بــه نوب ـهی خــود از عهــدهی
برخــی از کارهــا برمیآیــد .مهــم بــه وجــود
آوردن روحیـهی همبســتگی ،همــدردی و اتحــاد
اســت .در حــال حاضــر کــه نیروهــای امپریالیســت
و منفعتطلــب از شــکاف و عــدم همبســتگی و
اتحــاد بیــن مــا بهــره میبرنــد مــا بایســتی ایــن
زمینــه را بــرای آنهــا مهیــا ننماییــم .اتحــاد زنــان
یعنــی اتحــاد جوامــع و در نتیجــه پیــروزی جهــان
بــر ذهنیــت مردســاالر و حاکمیتــی کــه مســبب
هم ـهی ایــن فجایــع اســت.
مــا نبایــد اجــازه بدهیــم کــه ایــن مــرگ
تدریجــی کــه توســط جنــگ ویــژه و تهاجمــات
فرهنگــی بــهراه انداختهانــد ،تــداوم پیــدا کنــد.

مرگــی کــه روزانــه صدهــا انســان را بــا روشهای
مختلــف بــه کام خــود میکشــاند .ایــن تقدیــر
خاورمیانــه نیســت کــه بــه میــدان تاخــت و تــاز
دولتهــای امپریالیســت مبــدل گــردد کــه هــر
ت اقتصــادی و ...آنــان خــراب شــد
وقــت وضعی ـ 
بــا راهانــدازی جنگــی بــازار ســرمایهداری خــود را
رونــق بخشــیده و ســرمایهداران را فربــه ســازند .از
جانــب دیگــر نبایــد بیــش از ایــن اجــازه داد کــه
طبقــهی واپســگرا و افراطــی کــه پسماندههــای
قــرون وســطی هســتند بیــش از ایــن بــه حیــات
خــود ادامــه دهنــد .اینهــا هســتند کــه موجــب
میشــوند نیروهــای امپریالیســت بــه راحتــی و
بــه هــر بهانــهای بــه ایــن ســرزمین لشکرکشــی
کــرده و کشــت و کشــتار راه بیندازنــد .ذهنیــت
پوســیده و عقبمانــدهی آنهــا ســد معبــری بــر
راه ترقــی و پیشــرفت و کســب آزادی بــرای
جوامــع در منطقــهی خاورمیانــه اســت .بایســتی
ایــن ذهنیــت کــه ماننــد ویروســی کشــنده بــه
جــان مــردم افتــاده اســت را ریشــهکن کــرد.
مطمئنــاً یگانــه راه برونرفــت از ایــن بحــران و
ایــن موقعیــت در اتحــاد خلقهــای خاورمیانــه و
برقــراری نظامــی دموکراتیــک نهفتــه اســت کــه
قــادر باشــد راه را بــر هرگونــه مداخلـه و یــا نفــوذ
بیگانــگان ببنــدد .تجزیهشــدن ،تفرقهانــدازی و
ایجــاد نفــاق و خصومــت تنهــا و تنهــا در راســتای
خدمــت بــه نیروهــای قدرتگــرا قــرار گرفتــه و
آســیبی بــزرگ بــر پیکــر دموکراســی و جامعـهی
دموکــرات محــور وارد خواهــد ســاخت.
زیــرا همــهی خلقهــای خاورمیانــه بــه درازای
هــزاران ســال اســت چــه مســلمان چــه مســیحی
و یهــودی ،فــارس و کــورد و بلــوچ و عــرب
بــا مســالمت در کنــار هــم زندگــی کردهانــد و
هرگــز هــم بــرای اســتثمار و یــا تــاراج و بــه قصــد
کشــتن هــم مرتکــب اقدامــی نشــدهاند .آنهایــی
کــه شوونیســم عربــی را تقویــت میکننــد
بــدون شــک از جامعــهی عــرب جــدا شــده
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و افــرادی رمیــده از ارزشهــای جامعــهی
خویــش هســتند .زیــرا عملکردهایشــان
غیرمنطقــی و فاقــد احســاس هســتند .در
حالــی کــه جامعــه سرشــار از احســاس و
عقــل و خــرد جمعیســت .ناسیونالیســم
فــارس و ملیتگرایــی تــرک نیــز نتیجــهی
همیــن ذهنیــت ضــد اجتمــاع اســت .وگرنــه
شــاهدیم کــه در ایــران و ســایر نقــاط جهــان،
فارسهــا در کنــار ســایر خلقهــا بــا آرامــش
و احتــرام در کنــار هــم زندگــی میکننــد
بــدون اینکــه بیاحترامــی بــه ارزشهــای
خلــق دیگــری کــرده باشــند .امــا حاکمیــت
چــکار میکنــد؟ ســعی میکنــد اذهــان
مــردم را تســخیر کنــد و مطابــق منافــع خــود
بــه کار گیــرد .آرامــش ،امنیــت و آزادی بــه
درد نظامهــای اقتدارگــرا نمیخورنــد .زیــرا
آنهــا از خــون و جنــگ تغذیــه میکننــد و
در همیــن مواقــع اســت کــه بیشــتر دولتهــا
اقتصــاد خــود را از رکــود و ورشکســتگی
نجــات میدهنــد .امــا چــه کســانی بیشــترین
آســیبها را میبیننــد؟ جــای شــک نــدارد
کــه اقشــار بیدفــاع جامعــه .بنابرایــن بــرای
جلوگیــری و پایــان دادن بــه ایــن سیاســت
کــه پیوســته قربانــی میکنــد تــا تــداوم یابــد
بایــد نظامــی دموکراتیــک و آزاد کــه همـهی
هویتهــا و تفاوتمندیهــای موجــود در
خاورمیانــه بتواننــد در درون آن و در کنــار
هــم زندگــی کننــد ،از حــق و حقــوق طبیعــی
خــود بهرهمنــد گردنــد و راه را بــر هرگونــه
نفــوذ و دخالتــی بگیرنــد کــه بــه قصد تــاراج و
اســتثمار و کشــتن صــورت میپذیرنــد .البتــه
کــه در چنیــن شــرایطی و بــرای دســت یافتــن
بــه ایــن هــدف بهتریــن و دموکراتیکتریــن
راهحــل ،مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک
خاورمیانــه میباشــد.
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مشــروطه لجــام زدن بــه حکومــت مطلقــه و
پاســخگو شــدن حاکمــان در برابــر نماینــدگان مــردم
را پیــش بــرد .اینــک کــه بــه گذشــته مینگریــم و
آن را ســبک ســنگین میکنیــم تــازه در مییابیــم
صــدور فرمــان مشــروطیت از ســوی شــاه قاجــار
کاری بــوده کارســتان کــه هــرگاه عقــل سازشــکار،
آن را پیــش نمیبــرد ،در محاصــرهی لشــکر بــزرگ
و زیــر فرمــان شــیخ فضــل اهلل نــوری ،اینــک
نمیتوانســتیم از مشــروطهای کــه بــه دســت آوردیــم
و مشــروعهای کــه ســد راه بوده و هســت بــا دل قرص
ســخن بگوییــم در شــرایطی کــه جامعــه بیســواد،
روستانشــین و بســیار مذهبــی و ســنتی بــود ،عقــل
رهبــران کــه از دو طایفــهی غربگــرا و روحانــی
بودنــد کار خــودش را کــرد و مــردم تشــنهی عدالــت
و عدالتخانــه را بــه ســوی خــود کشــید .جاذبههــا
چنــان بــود کــه زنــان از الی چادرهــای خــود افــق
پیــش رو را دیدنــد و جماعتــی بــه آن خــوش دل
شــدند و نیــرو بخشــیدند .نمیشــود گفــت کــه
نیروئــی برابــر بــا مــردان را وســط گذاشــتند ،ولــی
بایــد گفــت ایــن نخســتین بــار در تاریــخ معاصــر
ایــران اســت کــه زنــان خواســتند و توانســتند وارد
عرص ـهی مشــارکت سیاســی بشــوند و تــا حــدودی
حضــور خــود را بــه رخ بکشــند .زنــان درس خوانــده
کــه تعدادشــان انــدک بــود و بــه خانوادههــای
نزدیــک بــه دربــار متصــل بودنــد ،مشــروطه را بــرای
رهائــی از خانهنشــینی و تحقیــر تاریخــی و ســنتی
ســتایش میکردنــد و جمعیــت زنــان بیســواد کــه
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مشروطهی زنان ،نوامیس مردان

اساســا روحشــان از موضوعــی بــه نــام حــق خواهــی
زنــان بــا خبــر نبــود رهــرو راه عدالتخانــه شــده
بودنــد کــه در برگیرنــدهی اشــتیاق بــرای رهائــی از
ظلــم حکومتــی بــود و از آن ظلــم کــه در خانــه بــه
آن تمکیــن میکردنــد چیــزی نمیکاســت .شــاید
اساســا گمــان نمیبردنــد کــه ظلــم خانگــی یــا بــه
زبــان امــروزی خشــونت خانگــی روزی و روزگاری
در جهــان تبدیــل بــه یــک بحــث گســترده بشــود.
بــا ایــن وصــف نخســتین مجالــس قانونگــذاری،
زنــان را نادیــده گرفــت .آنهــا را در ردیــف صغــار
و مجانیــن بــه رســمیت شــناخت و از حــق رای و
حــق نمایندگــی محرومشــان ســاخت .تــازه حتــی
همیــن مجلــس محافظــه کار تحمــل نشــد و محمــد
علیشــاه قاجــار بــه تحریــک شــیخ فضــل اهلل نــوری
آن را بــه تــوپ بســت و هنگامــی کــه ســلطنت خــود
را از ســوی انجمنهــا در سراســر کشــور در خطــر
دیــد و تلگــراف پشــت تلگــراف دریافــت کــرد کــه
بــوی عــزل از ســلطنت را م ـیداد ،شــیخ را لــو داد و
جایــی گفــت کــه بــه اغــوای شــیخ چنــان کــرده و
از تــرس اشــاعهی کفــر و بیبنــد و بــاری و از بیــم
لک ـهدار شــدن نوامیــس ،مجلــس را بــه تــوپ بســته
اســت .بــا ایــن حربــه کــه شــیخ را اغواگــر و خــود را
عروســکی در دســت افــکار او معرفــی کــرد چنــدی
تــاج و تخــت حفــظ کــرد.
اینــک کــه  ۳۱ســال اســت حکومــت مشــروعه
داریــم کــه البتــه برخــی اصــول مشــروطه در آن
گنجانــده شــده ،قضایــا را جــور دیگــری نــگاه
میکنیــم .شــاید اگــر اولیــن مجالــس بــر
آمــده از مشــروطه بــه حقــوق زنــان
میپرداختنــد بــه ســهولت بــر بادشــان
میدادنــد و مشــروطه ریشــهکن شــده
بــود ،از بــس در جامعــهای بــا مشــخصات
ایــران ورود بــه بحــث حقــوق زن حســاس
بــوده و هســت بــه آنهــا حــق میدهیــم
کــه بــرای آینــدهی زنــان بسترســازی
کردنــد ،امــا خــود از تــرس یــا از روی
عقیــده در آن نچرخیدنــد .از طرفــی در
آن زمــان نماینــدگان منتخــب مــردم بــا همــهی
تظاهــرات بــه مشــروطهخواهی در خیالشــان هــم

نمیگنجیــد کــه زنــان را همچــون انســان برابــر
بنگرنــد .هریــک در خانــه همســر یــا همســرانی
داشــتند بــا حقوقــی انــدک و تکالیفــی نزدیــک بــه
کنیــز مطبخــی .زنــان را بــا تبارشــان میســنجیدند،
هرچــه نزدیکتــر بــه ســلطنهها و دولههــا ،محترمتــر
و در همــه حــال در مجالــس مشــروطه جــدی گرفتــه
نمیشــدند .زنــان مســتوره و خانــه نشــین بودنــد و
مجلســیان همیــن موقعیــت را بــرای زنــان جاودانــه
میخواســتند .زنــان ســخنور و شــاعر و اهــل نظــر
در نشــریات آن دوران ســوز و گــداز میکردنــد و
مشــروطه نونهالــی بــود کــه هــرگاه میخواســتند بــه
نــاگاه آن را بــه درخــت پــر ثمــری تبدیــل کننــد و
حقــوق زن را بــر آن بــار کننــد ،یکبــاره زیــر ایــن
بــار ســرخم میکــرد و از پایــه فــرو میریخــت.
شــیخ فضــل اهلل نــوری یــک تــن نبــود تــا بــه دارش
بکشــند و قصــه تمــام بشــود .بــه دار کشــیدن او
بزرگتریــن خطــای مشــروطهخواهان بــود .شــیخ
در بســتر تاریــخ اســام زاده شــده و زاد و
ولــد کــرده بــود ،مظهــر یــک تفکــر بــود
کــه بــر پایـهی آن ،زن را نوامیــس مــردان
میشــناختند .مشــروطهخواهان از هــر دســته و
گــروه ایــن مالکیــت بــر نوامیــس را ارج مینهادنــد
و خــود بــه موضــوع زن کــه میرســیدند بــا شــیخ
اختــاف نظرهــای بنیــادی نداشــتند .بــه فــرض
اگــر دانشآمــوزی زنــان را بــر خــاف شــیخ
شــرعا میپذیرفتنــد و در توجیــه آن بــه نقــل متــون
اســامی و ســنت و حدیــث میپرداختنــد تــا در
مسلمانیشــان خدشــهای وارد نشــود ،امــا چندیــن
قیــد و شــرط بــر آن مــی افزودنــد کــه حــق را بــه
امــری محــال نزدیــک میکــرد.
در آن جامعــهی عقــب افتــاده کــه مشــروطه بــه
معجــزهی عقــل رهبرانــی جــا افتــاد کــه عمومــا از
جنــس مــرد بودنــد ،قانونگــذاری ،ســود زنــان و
مســائل خــاص آنــان را در دســتور کار نداشــت.
نمیتوانســت داشــته باشــد .نگــرش شــرعی بــر
مناســبات زن بــا افــراد خانــواده و جامعــه مســلط
بــود .مشــروطه ،امــا زمیــن آمــادهای شــد کــه زنــان
تحصیلکــرده و اهــل حرفــه و فــن در گــذار زمــان بــه
آن چشــم داشــتند و روزگاری را انتظــار میکشــیدند
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مرشوطــه را بــاری دیگــر
بخوانیــم .ایــن بــار روایــت شــیخ و شــاه
را کنــار بگذاریــم و روایــت خشــم و اعــراض
مــردم را عمــده کنیــم کــه شــیخ را دار زدنــد،
طرفدارانــش کاری از پیــش نربدنــد ،امــا تفکــرش
زنــده مانــد و کار کــرد تــا بــه
اینجا رسیدیم که هستیم.
شــگفتا مطالبــات آنهــا همــان اســت کــه در آغــاز
مشــروطه بــود بــه عــاوهی مطالباتــی کــه در ۳۱ســال
اخیــر پــس از انقــاب اســامی و بــه لحــاظ ســلب
حقــوق مکتســبه از زنــان بــر آن افــزوده شــده اســت.
زنــان بــه ارادهی قانونگــذار پوزخنــد زدهانــد و
بــر حاکمیــت قوانیــن موضوعــه کــه واقعیتهــای
امــروزی جامعــه را بازتــاب نمیدهــد ،تاختهانــد.
زنــان درصــد بزرگــی از دانــش آموختــگان را
تشــکیل میدهنــد .زنــان در کســب و کار بــه
همــت خــود فعــال شــدهاند ،حجابشــان اجبــاری
اســت ،حتــی اگــر مســلمان نباشــند ،دیگــر بــار
تبدیلشــان کردهانــد بــه ماشــین جوجهکشــی و
دولــت میخواهــد بابــت هــر زایمــان بــه پــدر نــوزاد
پــول بدهــد .قیمتگــذاری روی اندامهــای زن بــه
گونـهای اســت کــه یــک چشــم مــرد مســاوی اســت
بــا دو چشــم زن و...
مطالبــات قانونــی زنــان یکصــد و چهــار ســال
پــس از صــدور فرمــان مشــروطیت همــان اســت
کــه بــود بــه عــاوهی بســیاری دیگــر .لغــو قوانیــن
مرتبــط بــا قتــل زنــان و تعییــن مجــازات مناســب
بــرای صدماتــی کــه بــر اعضــای بــدن آنــان توســط
مــردان خانــه وارد میشــود مطالبــات جدیــد اســت
کــه یکصــد و چهــار ســال پیــش اگــر فهرســتی از
مطالبــات زنــان تدویــن میشــد ،ایــن مطالبــات را
در بــر نمیگرفــت .زنــان میخواهنــد بتواننــد بــه
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کــه خــود بــر صندلیهــای مجل ـساش تکیــه بزننــد.
فرودســتی زنــان در خانــه و جامعــه بــه گمــان آنــان
کــه درد را میشــناختند ،بــدون حضــور زنــان در
مجلــس ممکــن نمیشــد .تاریــخ در رونــد خــود
ادواری را پیمــود کــه در آن طــرح مطالبــات زنــان
بــه تدریــج و اغلــب بــه علــت اســتبداد سیاســی کــه
هــرم قــدرت را در اختیــار داشــت و اســتبداد دینــی
کــه اوضــاع را از حیــث حقــوق زن از قــم و نجــف
کنتــرل میکــرد ،فقــط از ســوی زنــان حکومتــی
بــه پشــتیبانی مــردان حکومتــی میســر میشــد.
زنــان وارد دانشــگاهها شــدند و بــه حوزههایــی
از اشــتغال پیوســتند .در ایــن یکصــد ســال و انــدی
کــه از مشــروطه میگــذرد زنــان در امــر آمــوزش و
اشــتغال و فعالیتهــای اجتماعــی پیــش رفتهانــد .حتــی
در نظــام جمهــوری اســامی کــه نظــرات شــیخ فضل
اهلل نــوری را تــا جایــی کــه زورش رســیده اجرایــی
کــرده اســت ،زنــان راه انــواع مــدارس و دانشــگاه و
مراکــز حرفــهای را پیمودهانــد و دیگــر زیــر دههــا
حجــاب اجبــاری و ایمانــی نمیپذیرنــد تــا در
حــدود نوامیــس مــردان آبــرو و احتــرام و حقــوق
فــردی و اجتماعــی داشــته باشــند .تفکــر شــیخ فضــل
اهلل نــوری شــالودهی حکومتــی شــد کــه زنــان در
ســایهی آن  31ســال اســت شــاق میخورنــد،
سنگســار میشــوند ،بــه صــورت اهانــت آمیــز ارشــاد
میشــوند ،حرفهــای حســاب شــان انــکار میشــود،
در قتلهــای محفلــی بــه دســت جانیــان مرتبــط بــا
نهادهــای حکومتــی بــه قتــل میرســند ،جانشــان و
اعضــای بدنشــان را نصــف مــردان قیمتگــذاری
میکننــد ،در مراکــز تصمیمگیــری پذیرفتــه
نمیشــوند و بــا ایــن حــال مــوی دمــاغ حکومــت
مشــروعه شــدهاند .مطالبــات آنهــا در حــوزهی
خانــواده ،ارث ،ورود بــه حوزههــای تصمیمگیــری
و حــق آنهــا بــر بــدن خویــش نــه تنهــا بــا یکصــد و
انــدی ســال پیــش تفاوتــی نــدارد ،بلکــه همــان اســت
کــه بــود و بــر آن افــزوده هــم شــده اســت.
زنــان در ۳۱ســال اخیــر هــر چنــد بــه نیــروی
شــاگردان خلــف شــیخ کــه قانونگــذار بودهانــد
بــه قهقــرا رفتهانــد .امــا در زندگــی واقعــی تــا
توانســتهاند قانــون و قانونگــذار را دور زدهانــد.

رای مــردم رئیــس جمهــور بشــوند .اجــازهی ورود
بــه تمــام حوزههــای زمامــداری را بــه صــورت
قانونــی کســب کننــد .انتخابــات آزاد میخواهنــد
تــا نماینــدگان زنــان از همــهی الیههــای اجتماعــی
و فکــری وارد مجلــس بشــوند و حمایــت از حقــوق
آنــان محــدود و منحصــر نشــود بــه زنانــی کــه وارد
مجلــس میشــوند تــا از شــیخ هــم فراتــر رفتــه و
خوشــبختی زنــان را درگــرو فرودســتی و هــووداری
و بردگــی آنــان اعــام کننــد.
مطالبــات قانونــی زنــان ایرانــی کــه درصــد بــزرگ
تحصیلکردههــای دانشــگاهی را تشــکیل میدهنــد،
همــان اســت کــه یکصــد و چهــار ســال پیــش بــوده و
تــازه لغــو ســن مســئولیت کیفــری کــه بــرای دختــران
 ۹ســالگی اســت و لغــو شــاق و سنگســار و ...بــر
آن افــزوده شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
جامعــهی ایــران ۱۰۴ســال پیــش جامعــهای بیســواد
و روستانشــین و بــه شــدت مذهبــی و ســنتی بــود و
بــا تاســیس چنــد چاپخانــه و انتشــار تعــدادی کتــاب
ترجمــه شــده و ائتــاف هوشــمندانهی آخونــد
و روشــنفکر ،مشــروطه را شــدنی کــرد و امــروز
بــا انبوهــی تحصیلکــرده و دنیــا دیــده و بــا وجــود
واقعیــات اجتماعــی ماننــد آمــار بــاالی باســوادی و
شهرنشــینی و آشــنایی بــا ریزهکاریهــای سیاســی و بــا
وجــود روحانیونــی آگاه بــه پلشــتیها ،نمیتوانــد
خطــوط ایــن سرنوشــت را کــه جهــت مخالــف
مشــروطه خواهــی را پیــش گرفتــه تغییــر بدهــد.
بــاور کردنــی نیســت کــه از ســال  ۱۹۰۶تــا کنــون
ایــران و جهــان چــه انــدازه عــوض شــده انــد ،امــا
مطالبــات زنــان ایرانــی همــان اســت کــه بــود:
حقــوق برابــر در رابطــه بــا شــوهر اســت ،حقــوق
الزم در رابطــه بــا فرزنــد اســت ،حــق طــاق اســت،
حــق حیــات بــی امــا و اگــر اســت ،حــق خوانندگــی
و نوازندگــی اســت ،حــق ســفیر و کنســول شــدن
اســت ،حــق خــروج آزادانــه از کشــور اســت ،حــق
تفویــض تابعیــت بــه فرزنــد اســت ،حــق انتخــاب
پوشــاک اســت ،حــق ورود بــه تمــام حوزههــای
زمامــداری اســت ،حــق ایجــاد ســازمانها و
نهادهــای مدنــی بــرای میانجیشــدن بیــن زنــان
و حکومــت بــه اتــکای آزادی بیــان اســت ،حــق

مالکیــت بــر بــدن اســت کــه جــا نمیگــذارد کــه
از او همچــون نوامیــس مــردان ســخن بگوینــد
و در همــان چارچــوب تقدیــرش کننــد و یــک
کالم برابــری متناســب بــا ضوابــط جهانــی حقــوق
بشــر اســت .مشــروطه راه را بــرای انطبــاق قوانیــن
بــا نیازهــای عرفــی جامعــه بــاز کــرد .مشــروطه بــه
انــدازهای در تاریــخ تحــوالت ایــران جــدی اســت
کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــا
همــهی کاســتیها پارههایــی از آن را الگوبــرداری
کــرده اســت .بحــران مشــروعیت و بحرانــی کــه در
پذیــرش مردمــی اتفــاق افتــاده ،جمهــوری اســامی
را بیــش از احتمــال حملـهی نظامــی تهدیــد میکنــد
و از آن ناشــی میشــود کــه پشــت کردهانــد بــه
ســنت مشــروطه خواهــی کــه ائتــاف و همــکاری
و آشــتیپذیری آخونــد و تحصیلکردههــای از
فرنــگ آمــده اســت و گــردن ننهادهانــد بــه ایــن
ســنت .نماینــدگان جنبــش اعتراضــی را بــه میــز
مذاکــره دعــوت نکردهانــد .جمهــوری اســامی
خوشــدل اســت کــه همــه را ســرکوب
کــرده و غافــل اســت کــه زنــدان در
کشــوری بــا ســوابق تاریخــی ایــران و در
نظامهــای غیــر دموکراتیــک دانشــگاهی
اســت کــه از درون آن گزینههــای
حکومــت آینــده بیــرون میآینــد و
آنهــا چرخــهی خشــونت را بــاز تولیــد
میکننــد .آن چنانکــه زندانیــان سیاســی
دوران شــاه چنیــن کردنــد و پــس از
پیــروزی انقــاب گــروه گــروه آدم
کشــتند .تکــرار ایــن تاریــخ بــرای مــردم
چــه نفعــی دارد و بــرای حکومــت واجــد
کــدام فایــدهی نهایــی اســت؟ مشــروطه را
بــاری دیگــر بخوانیــم .ایــن بــار روایــت شــیخ و شــاه
را کنــار بگذاریــم و روایــت خشــم و اعتــراض مــردم
را عمــده کنیــم کــه شــیخ را دار زدنــد ،طرفدارانــش
کاری از پیــش نبردنــد ،امــا تفکــرش زنــده مانــد و
کار کــرد تــا بــه اینجــا رســیدیم کــه هســتیم.
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زنــان رشق :مــا میخواهیــم در رابطــه بــا زندگــی
کومیــن و اشــراکی بــه شــناخت و درک کافــی دســت
یابیــم .مــوردی کــه بیــش از همــه توجــه مــا را بــه خــود
جلــب میکنــد و کنجــکاوی مــا را برمیانگیزانــد نحــوه و
شــیوهی زندگــی زنــان در کوردســتان اســت .طــرز زندگــی
کمونــال در کوردســتان از چــه قدمتــی برخــوردار اســت و
یــا از کــدام یــک از ویژگیهــای اجتامعــی و جغرافیایــی
نشــأت میگیــرد؟
روکــن پهپولــه :بــی هیــچ تردیــدی ایــن ویژگــی
از برخــی از واقعیــات و ملزومــات سرچشــمه
میگیــرد .بهعنــوان مثــال اگــر نگاهــی بــه تاریــخ
اجتماعــی کوردســتان بیفکنیــم بــه وضــوح بــا ایــن
مــوارد برخــورد میکنیــم .زندگــی کومینــال و
اجتماعــی بــار اول در اطــراف ز نـمــادر شــکل
گرفتــه اســت .هیــچ کــس خــارج از ایــن نظــام باقی
نمیمانــد .هــر فــرد و یــا عضــو کومیــن بــه نحــوی
مســئولیت خــود را در قبــال زندگــی نشــان میدهــد.
همــه بــا هــم کار میکننــد و از حاصــل آن بــه
شــیوهی مســاوی بهــره میبرنــد .مقول ـهای بــ ه نــام
انحصــار خصوصــی و یــا ملکیــت خصوصــی و...
وجــود نــدارد .همــان شــعار مشــهور «یکــی بــرای
همــه ،همــه بــرای یکــی» اســاس زندگیســت کــه
یـ میباشــد.
میــراث همــان زندگــیـکمــون ابتدای ـ 
بــدون شــک مقولــهی جغرافیــا نیــز بــر
شــکلگیری چنیــن شــیوهی زندگ ـیای تاثیرگــذار
بــوده اســت .بهعنــوان مثــال یافتــن امکانــات
اولیــه بــرای تــداوم زندگــی ،کار همــهی افــراد
جامعــه بــوده اســت .ایــن بدیــن شــکل نیســت کــه
مــرد و یــا صرف ـاً زن بــه تنهایــی از پــس مدیریــت
امــور برآمــده باشــند .کار دامــداری و یــا زراعــی
کارهــای ســخت و طاقتفرســایی هســتند .بــرای
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همیــن در گردانــدن ایــن امــور مشــارکت عمومــی
شــرط اساســی بــوده اســت .همچنیــن نمیتــوان
فاکتــور جغرافیــا را در شــکلگیری ایــن حقیقــت
نادیــده گرفــت .جغرافیــای ســرد و ســخت و عاصی
زاگــرس موجــب میشــود کــه انســانها بیشــتر بــه
همــکاری یکدیگــر نیــاز پیــدا کــرده و امنیــت را در
اتحــاد و باهمبــودن بیابنــد.
زنــان رشق :زمانــی کــه بــه نحــوهی زندگــی زنــان
مینگریــم ،ویژگیهــای کمونــال در آن برجســتهتر بــه
نظــر میآینــد .نظــر شــا چیســت؟
روکــن پهپولــه :ببینیــد ،در بــاال هــم بــه ایــن مورد
کــه زنــان خالــق زندگــی کمونــال و دموکراتیــک
هســتند اشــارهای مختصــر داشــتم .بــرای همیــن،
طبیعــی اســت کــه خــود زنــان در ماندگارنمــودن
و نهادینهکــردن آن نیــز بیشــتر بکوشــند و
یــا تالششــان در راســتای فراگیرنمــودن آن
برجســتهتر باشــد .چونکــه مســتقیماً از ذهنیتشــان
سرچشــمه گرفتــه و در زندگــی هــم بــه عرص ـهی
عمــل میرســانند .یعنــی بــه دور از مرکزگرایــی
و انحصارطلبیســت .توجــه کنیــد هنــوز هــم اگــر
در خانهایــی مــادر و یــا زنــی کــه بتوانــد امــور
را مدیریــت نمایــد نباشــد ،زندگــی ســایر افــراد
خانــه بــه چــه شــکلی اســت .بیخــود نیســت کــه
در برخــی از جوامــع کــه هنــوز ویژگیهــای
کمونــال و دموکراتیــک خــود را حفــظ کردهانــد
میگوینــد« :خانــهی بــدون مــادر ویــران اســت».
خالقیــت و ابتکارعمــل زنــان در زندگــی موجــب
آبادانــی و جذابیــت آن میشــود .جریــان ســیال
انــرژی موجــود در وی راه را بــر تکــرار و رکــود
میبنــدد.
زنــان رشق :معمــوالً در بیــن جوامــع همســایه و،...

کوردهــا بــه نوعدوســتی ،مهامنپــروری ،صداقــت
و خونگرمــی خــود مشــهورند .بــه نظــر شــا ایــن
ویژگیهــا چــه ارتباطــی بــا شــکل زندگــی کمونــال و
ذهنیــت دموکراتیــک موجــود در بطــن ایــن جامعــه دارد؟
روکــن پهپولــه :بــه نظــر مــن ارتباطــی تنگاتنــگ
دارد .از همــان اوان پیدایــش زندگــی اجتماعــی تــا
کنــون هیــچ دلیلــی دال بــر اینکــه کوردهــا موجــب
ناراحتــی و یــا آزار و اســتثمار خلقهــای همســایهی
خــود و یــا طبیعــت شــده باشــند ،بــه چشــم
نمیخــورد .همیشــه در دامــان طبیعــت بــا برقــراری
ارتباطــی اخالقــی بــا ســایر جــانداران بــه گــذران
زندگــی پرداختهانــد .توســط دســترنج خــود بــه
تأمیــن نیازهــای جامع ـه پرداختهانــد نــه بــا دوختــن
چشــم طمــع بــه مــال و ملــک دیگــران .مردمانــی
صلحدوســت بــوده و بــه ارزشهــای ســایر جوامــع
احتــرام گذاشــتهاند .خــوب مشــخص اســت کــه
چنیــن ویژگیهایــی موجــب محبوبیــت آنهــا در
میــان همســایگان و خلقهایــی کــه بــا آنهــا روابــط
اجتماعــی دارنــد ،میشــود .همچنیــن تــا حــدودی
توانســتهاند خــود را از آلودهشــدن بــه ذهنیــت
اقتدارگــرا و دولتگــرا محفــوظ دارنــد .ایــن
مــورد بــه تنهایــی کافیســت کــه اجــازه بدهــد بــا
صداقــت و روراســتی و بــه دور از منفعتطلبــی
و ســودجویی و حســد بــا ســایرین ارتبــاط برقــرار
کننــد.
زنــان رشق :از پدیــدهی اقتــدار بحــث بــه میــان آوردیــد.
شــا گفتیــد کــه جامعــهی کوردســتان خــود را از گزنــد

ایــن پدیــده محفــوظ نگــه داشــته اســت .امــا میبینیــم
کــه امــروزه برخــاف ویژگیهــای تاریخیـاجتامعــیای
کــه شــا در فــوق برشــمردید ،زنــان تحــت شــدیدترین و
ســختترین رشایــط بــه رس میبرنــد .بهعنــوان مثــال
کشــن زنــان ،ازدواجهــای اجبــاری ،آزار و خشــونت خانگی
و ...از جملــه مــواردی هســتند کــه زنــان کــورد در رسارس
کوردســتان بــا آن مواجهانــد .آیــا ایــن مســائل و معضــات
از همیــن پدیــدهی قدرتـاقتــدار رسچشــمه منیگیرنــد؟
روکــن پهپولــه :چــرا محققــاً همیــن طــور
اســت .اوالً مــن در جــواب ســوأل قبــل هــم گفتــم
کــه کوردهــا توانســتهاند تــا حــدودی خــود را از
درافتــادن بــه دام ایــن ذهنیــت مصــون دارنــد.
نگفتــم کــه بــه طــور مطلــق از آن تاثیــر نپذیرفتهانــد.
مــواردی کــه در ســوأل شــما هــم بــدان اشــاره
شــد خــود گویــای ایــن واقعیــت تلــخ اســت کــه
پدیــدهی جنســیتگرایی کــه زاییــدهی ذهنیــت
مردســاالر و اقتدارگــرا میباشــد ،تــا چــه حــدی
در جوامــع کوردســتان ریشــه دوانیــده اســت .ایــن
مــوردی غیــر قابــل انــکار اســت و مطمئنــاً انــکار
آن نیــز راه را بــر عــدم حــل آن میگشــاید .بــرای
همیــن بایســتی واقعبیــن بــود و ایــن مســائل را بــه
خوبــی مــورد واشــکافی ،تحلیــل ،بررســی و نقــد
قــرار داد.
مــورد مهــم ایــن اســت کــه کوردهــا هیــچ وقــت
دارای دولــت نبودهانــد ،کــه ایــن نیــز مــوردی
مثبــت اســت .بدیــن شــکل بــه اقشــار خــاص جامعــه
اجــازه نــداده تــا بــه حکمرانــی بــر کل جامعــه
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خواننــدگان محــرم «زنــان رشق» ،مــا بــا «روکــن پهپولــه» عضــو مدیریــت کــودار و کــژار مصاحبهای
در رابطــه بــا شــیوهی زندگــی کمونــال در کوردســتان و در بیــن گریالهــا انجــام دادهایــم .ســعی کردیــم
در ایــن مصاحبــه بــه صورتــی مختــر ،شــیوهی رابطــه ،مبــارزه و حیــات گریالهــای کــورد را بــا شــا
عزیـزان در میــان بگذاریــم.
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بپردازنــد و بــه تبــع آن طبقهگرایــی را دامــن بزننــد.
از آن گذشــته در سراســر دنیــا و تقریبــاً در بیــن
همـهی جوامــع هنــوز هــم زنــده و پویابــودن برخــی
از ویژگیهــای اخالقــی و دموکراتیــک بــه چشــم
میآینــد و حتــی در بیشــتر جوامــع بســیار برجســته
هــم هســتند .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه همزمــان
بــا پیدایــش پدیــدهی قــدرت و دولــت جامعــه
بشــری از تمــام ویژگیهــای مثبــت و کمونــال
خــود تهــی و عــاری شــد .خــوب اگــر بدیــن
شــکل میبــود کــه االن شــاهد اوجگیــری ایــن
همــه اعتــراض و نارضایتــی در مقابــل عملکردهــای
حاکمــان در جهــان و خاورمیانــه نبودیــم .شــاهد
تأســیس نهادهــای مدنــی و حقــوق بشــری و...
نیــز نمیبودیــم .جامعــه همــواره و بــه شــکلی
توانســته کــه محدودیتهــای ایجــاد شــده را دور
بزنــد و بــه شــیوهای کــه خــودش بهتــر میدانــد
بــه تــداوم حیــات بپــردازد .وقتــی صفحــات تاریــخ
را ورق میزنیــم ،میبینیــم کــه چگونــه برخــی
از قهرمانــان بــه نمایندگــی از جامعــه بــه مقاومــت
و مبــارزه در مقابــل حاکمــان ظالــم پرداختــه و
حماســهآفرینی کردهانــد .اینهــا همــه گویــای
یــک واقعیــت هســتند آن هــم زنــد ه بــودن ،پویــا
بــودن ،کمونــال بــودن و آزاد بــودن جامعــه اســت.
شــاید پدیــدهی قدرتـاقتــدار و دولــت ،آنهــا را
کمرنگتــر کــرده باشــند ـبخصــوص در عصــر
حاضــرـامــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه وجــود
ندارنــد و یــا ً
کال از بیــن رفتــ ه باشــند.
تکــرار میکنــم طــرح ایــن بحــث بدیــن معنــا
نیســت کــه جامعــهی کوردســتان از ایــن پدیــده
هیــچ تاثیــر نپذیرفتــه اســت .بلکــه منظــور مــن ایــن
اســت کــه نســبت بــه ســایر جوامــع بیشــتر و بهتــر
توانســته ویژگیهــای کمونــال خــود را حفــظ
کنــد و اجــازه ندهــد کمرنگتــر شــوند .امــا در
رابطــه بــا پدیــده جنســیتگرایی ایــن بــدان شــکل
نیســت .درســت در همیــن مــورد اســت کــه مــن
مقولـهی «تاثیرپذیــری» را طــرح کــردم .معتقــدم ،و
البتــه دالیــل کافــی هــم بــرای اثبــات ایــن موضــوع
وجــود دارنــد کــه جامعـهی کوردســتان ،جامعـهای

زنمحــور اســت .بــرای همیــن بهراحتــی میتــوان
ادعــا کــرد کــه ایــن پدیــده بــا سرشــت و جوهــر
ایــن جامعــه همخوانــی نداشــته و کامــ ً
ا دور از
واقعیــات اجتماعــی آن اســت.
در مــورد مســائلی چــون کشــتن زنــان،
خودکشــی زنــان ،ازدواج اجبــاری و ...هــم بهتــر
اســت نگاهــی ژرف بــه واقعیــات تحمیــل شــده
بــر ایــن جامعــه داشــته باشــیم .تقریبـاً هــزاران ســال
اســت کــه کوردســتان بــه میــدان تاخــت و تــاز
نیروهــای اقتدارگــرا و جاهطلــب منطق ـه و عوامــل
خارجــی مبدلگشــته اســت .همچنیــن بیــش از
 400ســال اســت کــه کوردســتان ،نخســت بــا پیمــان
قصــر شــیرین بیــن صفویــان و عثمانیــان بــه دو
بخــش ،ســپس بــا پیمــان لــوزان بــه چهــار قســمت
تقســیم میشــود .هــر بخــش نیــز تحــت اســتعمار
کشــوری در آمــده و سیاســتی ویــژه بــر آن تحمیــل
میگــردد .ذهنیــت بــه شــدت جنســیتگرای
حاکــم بــر جوامــع عربــی تأثیــر بهســزایی بــر
بخشهــای تقسیمشــدهی کوردســتان در تحــت
حاکمیــت عــراق و ســوریه گذاشــته و تــا حــدودی
نیــز بــه دو بخــش دیگــر آن هــم نفــوذ کــرده اســت.
بــدون شــک ازدواج اجبــاری ،ختنـهی زنــان ،چنــد
همســری ،زن ُ
کشــی از جملــه مــواردی هســتند کــه
از طریــق ایــن ذهنیــت بــه جوامــع کوردســتان نیــز
ســرایت کردهانــد .ایــن در حالیســت کــه ایــن
مــوارد نــه در فرهنــگ آریایــی و نــه در آییــن
زرتشــت جایــی نداشــتهاند .حتــی نقــل شــده کــه
زرتشــت بــرای ازدواج دخترش نظــر و رضایت وی
را بــاارزش و مهــم میدانــد .هنــوز هــم کوردســتان
از ایــن آییــن کهــن در بیشــتر مــوارد پیــروی
میکنــد .شــاید ایــن آییــن در جامعـهی کوردســتان
بــه دالیــل بســیاری ،نســبت بــه گذشــته جایــگاه
و اهمیــت خویــش را حفــظ نکــرده باشــد امــا
هنــوز هــم در حافظ ـهی تاریخــی ایــن خلــق دارای
قداســت و ارزش واالیــی میباشــد .قابــل توجــه
اســت کــه دولتهــای اســتعمارگر ایــران ،ترکیــه،
ســوریه و عــراق همــواره از خــاک کوردســتان
و خلــق کــورد بــه ماننــد ســپری بــرای «دفــع

بــا از خــود» اســتفاده میکننــد .سیاســتهای
تبعیضآمیــز ایــن کشــورها موجــب محرومیــت
و در مضیقهمانــدن ایــن خلــق شــده اســت .اگــر
نگاهــی بــه تمــام بخشهــای کوردســتان بیندازیــد
متوجــه میشــوید کــه محرومتریــن شــهرهای
ایــن کشــورها ،شــهرهای کوردســتان هســتند .ایــن
محرومیتهــا در روژهــات کوردســتان نیــز بــه
شــکل بــارزی بــه چشــم میخــورد و در ســایر
بخشهــا کــه دیگــر دولتهــا مســبب آن هســتند
نیــز همینطــور.
زنــان رشق :میتوانیــد بفرماییــد کــه پدیــدهی فقــر و
محرومیــت چــه ارتباطــی بــا زنکشــی و اعــال خشــونت
بــر زنــان دارد؟
روکــن پهپولــه :مــن در صــدد نیســتم کــه
مســئلهایی بــه ایــن بغرنجــی را چنیــن توجیــه
کنــم .البتــه کــه اخالقــی و وجدانــی هــم نیســت.
نمیخواهــم در دام نظری ـهای کــه میخواهــد منبــع
مســئله را بــه فقــر و ســایر مســائل معیشــتی و روانــی
ربــطدهــد ،هــم بیفتــم .زیــرا چنیــن اعتقــادی
نیــز نــدارم کــه منشــأ تمــام مســائل و مشــکالت
اجتماعــی فقــر اســت .جوابــی کــه بــه پرســش بــاال
دادم هــم بســیار طوالنــی شــد .زیــرا مقصــودم ایــن
بــود کــه شــرایط اجتماعــی و سیاســی حاکــم بــر
کوردســتان را بــه طــور مختصرتوضیــح دهــم تــا
بتوانیــم بــا نگاهــی جامعهشناســانه بــه واکاوی ابعــاد
مســئله پرداختــه و بــه راهحلــی اساســی دســت یابیم.
چنانکــه قب ـ ً
ا هــم ذکــر کــردم ایــن گونــه مســائل،
از پدیدههــای ســاخته شــده و تحمیلشــونده
سرچشــمه میگیرنــد.
میخواهــم بــرای درک بیشــتر ایــن مســئله توجــه
شــما را بــه اتفاقاتــی کــه در ســدههای میانــه در
اروپــا افتادنــد جلــب کنــم .نــگاه کنیــد کــه چگونــه
حاکمــان بــا اســتفاده از دیــن بــه تســخیر اذهــان
انســا ن و جوامــع میپرداختنــد .چگونــه از کلیســا
بهعنــوان اهــرم فشــار بــر زنــان اســتفاده کــرده و
بــه مســتحکمترکردن پایههــای قــدرت خــود
میپرداختنــد .بهعنــوان مثــال پرداختــن زنــان بــه
علــم ،سیاســت ،هنــر و ...ممنــوع بــود .اگــر زنــی

هــم پــا را فراتــر از محــدودهی تعیینشــده قــرار
مـیداد بــا قهــر حاکمــان مواجــه شــده و بــه گیوتین
و دادگاههــای انگیزاســیون ســپرده میشــد.
زنان رشق :چرا؟
روکــن پهپولــه :زیــرا از دانایــی و پیشــرفت
زنــان هراســانند .چونکــه هرچقــدر ایــن اتفــاق
بیفتــد همــان قــدر بــر هوشــیاری و آگاهــی جامعــه
خواهــد افــزود .مــادری دانــا و آگاه فرزنــدی دانــا
و آگاه تربیــت خواهــد کــرد .در نتیجــه کســی
نمیمانــد کــه فرمــان بــرده و بردگــی را بپذیــرد.
در چنیــن شــرایطی نیــز تنهــا قشــری کــه منافــع
آن بــه خطــر میافتــد ،قشــر الیــت و حاکمــان
هســتند .بنابرایــن اعمــال خشــونت بــر زنــان موجــب
میشــود کــه هرگــز نتواننــد بهاعتمــاد الزم دســت
یابنــد ،خودکمبیــن باشــند ،همیشــه و همــواره بــه
مــردان تکیــه کننــد ،بــیاراده و فاقــد ابتکارعمــل
و خالقیــت شــوند .زنــان کوردســتان هــم از چنــد
لحــاظ مــورد اســتثمار قــرار گرفتهانــد .از یــک
لحــاظ بهخاطــرملیــت ،از یــک لحــاظ بهخاطــر
بـدیــن و از یــک لحــاظ هــم بهخاطــر
مذه 
جنســیت .بنابرایــن خشــونتی کــه بــر زنــان کــورد
اعمــال میگــردد بــه مراتــب بیشــتر و عمیقتــر از
زنــان دیگــر جوامــع اســت .هــم توســط دولتهــای
حاکــم و هــم توســط ذهنیــت جنســیتگرای
بهوجــود آمــده در کوردســتان بــه استعمارکشــیده
شــده و اســتثمار میشــوند.
زنــان رشق :امــروزه شــاهد تغییــر و تحــوالت اساســی در
کوردســتان هســتیم .میبینیــم کــه زنــان کــورد بهویــژه
در باکــور و روژآوای کوردســتان بــه جایــگاه اجتامعــی
بســیار عظیمــی دســت یافتهانــد .تقریبــاً در همــهی
امــور مشــارکت کــرده و موفقیتهــای چشــمگیری نیــز
کســب کردهانــد .ســوأل مــن ایــن اســت کــه کســب ایــن
دســتاوردها از چــه طریقــی میــر شــده اســت؟
روکــن پهپولــه :بــدون شــک هنگامــی کــه
جنبــش آپویــی پــا بــه عرصــهی ظهــور گذاشــت
خلــق کــورد در وضعیــت بســیاری اســفباری بــه
ســر میبــرد .موجودیــت آن انــکار شــده و از
لحــاظ فرهنگــی تحــت ســختترین و شــدیدترین
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شــرایط قــرار گرفتــه بــود ،بــا خطــر آسیمیالســیون
مواجــه بــود .پدیــدهی خیانــت بــه هویــت خویــش
نیــز مــزدوری را رواج مــیداد .یــک کــورد
جــرأت نداشــت کــه هویــت خــود را ابــراز کنــد.
ایــن وضعیــت بــه جایــی رســیده بــود کــه دیگــر
بخــش بزرگــی از کوردهــا بــه خودانــکاری یــا
اتوآسیمیالســیون متوســل میشــدند .اگــر کــوردی
خواهــان زندگــی بــود یــا میبایســت بــه غیــر خــود
مبــدل شــود یعنــی خــود را متعلــق بــه طبقــهی
ممتــاز قلمــداد کــرده و خــود را تــرک معرفــی
کنــد و یــا راه مبــارزه را در برابــر ذهنیــت فاشیســت
و کودتاگــر همیشــه حاکــم بــر ترکیــه برگزینــد.
در واقــع پیدایــش جنبــش آزادیخــواه کوردســتان
در چنیــن موقعیتــی بــرای کوردهــا بــه مثابــه یــک
نجاتدهنــده و میــادی دوبــاره تلقــی میشــد.
رهبــری هــم در مــورد کوردهــا در آن وضعیــت
اسفبارشــان بارهــا اذعــان کردهانــد کــه« :مــن
بــه یــک ســنگ جــان داده و زندگــی بخشــیدم».
رهبــر آپــو راه چگونــه زیســتن و چگونــه مانــدن
را آمــوزش دادنــد .تــا ســال  1970هــم کســی
جســارت بیــان افــکار و اندیش ـههایش را نداشــت.
اگــر امــروزه میبینیــم کــه هزارهــا نهــاد ،مؤسســه،
ســازمان و ...بــه نمایندگــی از قشــرهای مختلــف در
جامعــه بــه مبــارزه پرداختــه و علیــه ذهنیــت حاکــم
پرچــم رهایــی را علــم کردهانــد ،بیارتبــاط بــا
ایــن موضــوع نیســت .جنبــش آزادیخواهــی
کوردســتان نــه تنهــا بــرای کوردهــا متضمــن
زندگــی آزاد و دموکراتیــک بــود بلکــه بــرای
هم ـهی اقشــار تحــت ســتم در ترکیــه و خاورمیانــه
نیــز ضمانــت زندگــی آزاد بــوده و هســت.
حــال اگــر از منظــری دیگــر بــه مقولــه بنگریــم،
میبینیــم کــه بزرگتریــن و شــاید بینظیرتریــن
دســتاوردی کــه ایــن جنبــش بــه دســت آورده
حمایــت و مشــارکت زنــان در بخشهــای مختلــف
آن بــوده اســت .رهبــر آپــو همــواره بــا دیــدی
اســتراتژیک و حیاتــی بــه مســئلهی رهایــی زن
نگریســته و در راســتای تحقــق ایــن امــر مهــم نیــز
از هیــچ تالشــی فروگــذار ننمــوده اســت .ایشــان

معتقدنــد کــه مســئلهی بردگــی زن قدیمیتریــن
مســئله و منشــأ تمــام مســائل دیگــر در جامعــه بــوده
و زن کهنتریــن مســتعمره و ملــت اســت .همچنیــن
معتقدنــد کــه تــا زن آزاد نگــردد تمــام مســائل
اجتماعــی الینحــل باقــی خواهنــد مانــد و آزادی
جامعــه میســر نخواهــد شــد .بــا درک کافــی از ایــن
نظــرات درمییابیــم کــه ایــن مســئله بســیار حــاد و
عــدم حــل آن راه را بــر تخریبــات عظیمتــری در
جامعــه بــاز خواهــد کــرد .بــرای همیــن گــذار از
ذهنیتــی کــه قدمتــش بــه هــزاران ســال رســیده و
تقریب ـاً اســتخوانی شــده بــه ایــن آســانی و راحتــی
هــم نبــوده اســت .در ثانــی بــرای چنیــن اقدامــی
از هیــچ گونــه امــکان و یــا شــرایطی کــه بتــوان
چــه در کوردســتان و چــه در ترکیــه (بــه ظاهــر
پیشــرفته) گامــی در ایــن راســتا برداشــت ،نبــوده
اســت .جامعــهی اســتثمار گشــتهی کوردســتان
بــا ســاختن حصــاری ســخت بــه دورش بــرای
محفــوظ نگهداشــتن خــود از درافتــادن بــه دام
آسیمیالســیون(فرهنگی) تــا حــدودی توانســته بــود
موفــق عمــل کنــد .امــا از لحــاظ دیگــر بــه شــدت
از ذهنیــت فئــودال و زنســتیز حاکــم بــر منطقــه
تأثیرپذیرفتــه بــود .بهطــوری کــه حتــی خــارج
شــدن یــک زن را از خانــه کاری قبیــح و ناپســند
میشــمرد .هــوای حاکــم بــر کل کوردســتان
هوایــی مردانــه و بــه شــدت زنســتیز بــود .از یــک
لحــاظ دولتهــای حاکــم و اســتعمارگر بــرای
زندگــی جامعــهی کــورد و بهویــژه زنــان قانــون
وضــع کــرده و خــط و نشــان میکشــیدند و از
ســوی دیگــر مــردان کــورد فاقــد درک و بینشــی
دموکراتیــک بودنــد.
امــروزه همــهی جهانیــان شــاهد مشــارکت و
حضــور گســتردهی زنــان در حوزههــای اجتماعــی،
نظامــی و سیاســی در سراســر کوردســتان و ترکیــه
هســتند .نیــازی بــه برشــمردن تــک تــک ایــن
دســتاوردها نمیبینــم .امــا ذکــر ایــن موضــوع
خالــی از لطــف نیســت کــه زنــان کــورد بــا گــذار
از همــهی آن موانعــی کــه هــر لحظــه سرراهشــان
گســترانیده میشــدند ،توانســتند مســافت بســیار

طوالنــی راه
را
رهایــی
طــی کــرده
و دســتاورد و
ر ها و ر د هــا ی
ارزنــدهای را
کســب نماینــد.
زنــان کــورد بــا
اتــکا بــر توانایــی
و اســتعدادهای
خــود قــادر
در
شــدند
صف هــا ی
مقــدم مبــارزه
جــای گرفتــه
نقشــی
و
پیشــاهنگ را
در مبــارزات
ملــی و مبــارزهی
آزاد یخواهــی
ایفــا
زنــان
نماینــد .ایــن
مبــارزه و نبــرد
همســو بــا مطالبــات ملــی شــکل گرفــت و موجــب
بازشــدن شــریانهای حیــات در کوردســتان
اســتبدادزده شــد .در واقــع زنــان کــورد بــا ایــن
حضــور باشــکوه خــود موجــب تغییــر تصــور ایجــاد
شــدهی حاکــم بــر کوردســتان وکل خاورمیانــه
شــد ند .
زنــان رشق :میتوانیــد کمــی در رابطــه بــا شــیوهی
زندگــی رفقــا بــرای خوانندگانمــان توضیــح دهیــد.
روکــن پهپولــه :زندگــی گریــا ،زندگــیای
سرشــار از شــور ،هیجــان ،تازگــی و ماجراســت.
زندگــیای کــه تکــرار را نمیپســندد و جایــی
بــرای رکــود و ایســتایی نــدارد .زندگــی در
اینجــا بــه صورتــی دســتهجمعی و یــا کمــون
ســازماندهی میشــود .بــه انــدازهای کــه بــه
شــکوفایی اســتعدادها و کشــف تواناییهــای فــرد

اهمیــت داده میشــود بــه همــان میــزان نیــز بــرای
بهوجــودآوردن روحیــهای کلکتیــو بیــن همــهی
اعضــا تالشــی بیوقفــه صــورت میپذیــرد .هــر
کــس دارای اهدافــی مشــخص اســت .صــد البتــه
هــدف اصلــی همــهی مــا رســیدن بــه آزادی و
دموکراتیــزه نمــودن کوردســتان و کشــورهای
خاورمیانهســت.
زنــان رشق :بــه نظــر شــا در وهلـهی اول بـرای رســیدن
بــه چنیــن نظامــی چــه بایــد کــرد ،یعنــی گامهــای اساســی
کــه میبایســت برداشــته شــوند چههــا هســتند؟
روکــن پهپولــه :تــا ذهنیــت تــک تــک افــراد
ایــن جامعــه و بهویــژه کادرهایــی کــه ادعــای
تضمیننمــودن آزادی و دموکراســی بــرای کل
جامعــه را دارنــد تغییــر نکنــد تحقــق ایــن مهــم نیــز
غیرممکــن خواهــد بــود .زیــرا اگــر کادر بــه خــود
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نهقبوالنــد کــه تــا ذهنیــت مردســاالر،
حاکــم ،اقتدارگــرا و اجتماعســتیز تغییــر
نکنــد ،تحقــق آزادی و دموکراســی نیــز
ناممکــن خواهــد بــود ،قــادر بــه قبوالنــدن
آن بــه جامعــه نیــز نخواهــد بــود .بنابرایــن
اگــر کادر پیشــاهنگ اســت بایســتی
مراتــب آن را نیــز طــی کنــد .همچنیــن
قــادر باشــند زندگ ـیای کمونــال و عــاری
از هرگونــه ارتبــاط بردهـاربابگونــه را
ســامان بخشــند.
زنــان رشق :شــا در مــورد ســختیها و
مشــقتهای مبــارزه بحــث منودیــد .میتوانیــد
بیشــر توضیــح دهیــد.
روکــن پهپولــه :ســطحی کــه امــروزه
زنــان بــه آن رســیدهاند را نمیتــوان
دســت کــم گرفــت .امــا نمیتــوان ادعــا
کــرد کــه بــه راحتــی و یــا بــا تغییــر شــرایط
هــم میســر شــده اســت .بایســتی فاکتورهای
دخیــل را بــه وضــوح بررســی کــرد.
پیشــتر نیــز بــه ذهنیــت و بینــش حاکــم بــر
کوردســتان و خاورمیانــه اشــارهای مختصر
داشــتم .واقعیــت ایــن اســت کــه نــه تنهــا
ســایر اقشــار جامعــه ،بلکــه خــود زنــان
نیــز از نیــرو و تواناییهــای خــود بیخبــر
بودنــد و یــا بهتــر اســت بگوییــم بیخبــر
گذاشــته شــده بودنــد .تمــام راههــا را بــر
زنــان بســته بودنــد و همــواره بــا توســل بــه
باورهــای غلــط در جامعــهی کوردســتان
بــه ســرکوب اســتعداد و تواناییهایشــان
میپرداختنــد .بــرای اینکــه زن بتوانــد
بــه آگاهــی الزم در رابطــه بــا حــق و
حقــوق پایمالشــدهی خــود دســت یابــد،
مبــارزهای بیامــان الزم بــود .در خــال
ایــن مبــارزه بــود کــه زن توانســت بــه
خودآگاهــی و خودبــاوری دســت یابــد و
بــه ارادهی ذاتــی خــود متکــی باشــد؛ بــاور
کنــد کــه بــه تنهایــی میتوانــد از پــس

هم ـهی کارهــا برآیــد و راه را بــر حــل تمــام
مســائل موجــود در جامعــه نیــز همــوار ســازد.
از طرفــی دیگــر دشــواریهای طبیعــت
ســخت کوردســتان نیــز وجــود دارد و زنــان
گریــا میبایســت از پــس اینهــا نیــز برآینــد.
خالصــه چنیــن مبــارزهای در کوردســتان و
خاورمیانــه تفاوتهــا و جداییهــای خــاص
خــود را هــم دارد.
زنــان رشق :شــا ایــن دســتاورد و رهاوردهایــی
کــه زنــان تــا بــه اینجــا کســب کردهانــد را کافــی
میبینیــد؟
روکــن پهپولــه :مطمئنــاً جایــگاه و
پایگاهــی کــه امــروزه زنــان مبــارز کــورد
هــم در کوردســتان و هــم در منطقــه کســب
کردهانــد را کــم و یــا ناچیــز نمیپنداریــم
امــا ،ادعــای کافــی بــودن آن را هــم نداریــم.
زیــرا معتقدیــم کــه تــا ذهنیــت مردســاالر
حاکــم بهطــور ُکلــی ریشــهکن نگــردد،
آزادی و برابــری نیــز بــه صورتــی کامــل و
فراگیــر محقــق نخواهــد شــد .حــاال بنگریــم
تــا رســیدن بــه ایــن هــدف چقــدر راه هســت.
مــا نبایــد اهدافــی کوتاهمــدت داشــته باشــیم
و یــا مبــارزه را مقطعــی تلقــی کنیــم .بــه
نظــر مــن تــا رســیدن بــه هــدف نهایــی نبایــد
فکــر کــرد کــه کافیســت و بایــد ایســتاد.
اصــ ً
ا چنیــن برداشــت و یــا طــرز فکــری
بــا سرشــت انســان و طبیعــت آن مغایــر
اســت .زیــرا خواســتهها و طلبهــای مــا
برحســب آگاهــی و شــناخت مــا از خودمــان
و پیرامونمــان بزرگتــر و وســیعتر
میشــوند .فکــر میکنــم بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع هــم بایســتی برنامهریــزی کــرد و
مبــارزه را تــا باالتریــن ســطح بســط داد.
زنــان رشق :از اینکــه وقــت خودتــان را بــه مــا
اختصــاص دادیــد متشــکرم.
روکن پهپوله :خواهش میکنم.
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در شــهر مهابــاد چشــم بــه جهــان گشــودم.
ی کوردســتان
مهابــاد نیــز هماننــد دیگــر شــهرها 
شهریســت تــا حــدودی ســنتی و پایبنــد بــه
تعصبــات و تعلقــات اجتماعــی خویــش .پــدرم
گریــزان از قبــول مســئولیت در قبــال خانــوادهاش
و فــردی عصبــی و بســیار ســادهلوح بــود .هنگامــی
کــه پــدرش را از دســت میدهــد تــازه چنــد ســال
دارد .علیرغــم اینکــه پســر بــزرگ خانــواده
هــم بــود امــا فاقــد هرگونــه حــس مســئولیتی در
قبــال نیازهــای مــادی و معنــوی خانــواده بــود.
از ایــن جهــت ،مــادرم بــه تنهایــی بــرای رفــع
احتیــاج و نیازهــای خانــه میکوشــید .مــادرم زنــی
ســختکوش و دلســوز بــود .ازدواج آن دو بــدون
میــل خودشــان صــورت گرفتــه بــود .مــادرم وقتــی
کــه جــوان بــوده آرزو داشــته کــه بــه چریکهــای
مبــارز و فعــال در روژهــات کوردســتان بپیونــدد
ولــی عــدم رضایــت خانــواده از وقــوع ایــن امــر
جلوگیــری میکنــد .یکــی از داییهایــم هــم در
صفــوف پیشــمرگها بــه شــهادت رســیده بــود.
شــهادت دایــیام تاثیــر بســزایی بــر نــگاه مــادرم
نســبت بــه مقول ـهی هویــت و وطــن گذاشــته بــود.
اصــرار وی هــم بــرای پیوســتن بــه صفــوف مبــارزان
راه آزادی ،جهــت تحققبخشــیدن بــه اهــداف
نیمهتمــام بــرادرش بــود.
میتــوان گفــت کــه در خانــهی مــا تأثیــر مــادر
برجســته و نقشــش تعیینکننــده بــود .چونکــه
تــا چشــم بــاز کردیــم مــادر را دیدیــم کــه بــرای
تربیــت ،آرامــش و تأمیــن نیازهایمــان بــی هیــچ
چشمداشــتی تــاش و فــداکاری میکنــد .بــرای
همیــن از مدیریــت خانــه و پــرورش کــودکان تــا
کســب درآمــد و تأمیــن نیازهــای خانــه همــه بــر
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عهــده مــادرم بــود .همیشــه بهعنــوان یــک پشــت
و پنــاه بســیار محکــم بــه او نگریســته و اطمینــان
داشــتیم .امــا پــدرم بــه جــای انجــام دادن کار و
ســبک کــردن بــار ســنگین زندگــی کــه بــه تنهایــی
بــر دوش خســتگیناپذیر مــادر افتــاده بــود ،بــه
اعمــال خشــونت در خانــه پرداختــه و مــادرم را
اذیــت میکــرد .یــادم هســت ،شــبهای بســیاری
کــه مــادر یواشــکی در پــی کنــج دنجــی میگشــت
تــا بــا اشــکهایش کمــی دلــش را از بــار ســنگین
ایــن غــم و غصــه ســبک کنــد .صــدای گریههــای
آهســتهی مــادر هنــوز هــم در گوشهــای مــن
طنیناندازنــد .هرگــز نتوانســتم فحــش و ناســزا و
بهانهگیریهــای نابجــای پــدر را فرامــوش کنــم.
مــا بســیار احســاس تنهایــی میکردیــم .بــه
جــز دعــوا و مرافههــای پــدر و مــادر شــاهد هیــچ
چیــز دیگــری نمیشــدیم .نــه ارتبــاط آنچنانــی بــا
همســایهها داشــتیم و نــه رفــت و آمــدی بــا دوســتان
و آشــنایان .هنگامــی کــه شــاهد ایــن اعمــال پــدر
بــودم روز بــه روز بــر تنفــر و انزجــار مــن نســبت
بــه مــردان میافــزود .امــا ســعی میکــردم از
مــادرم مراقبــت کنــم .گاهــی علیرغــم اینکــه
میدانســتم کــه از دســت پــدرم کتــک خواهــم
خــورد امــا ،میایســتادم و اعمالــش را بــه او گــوش
زد میکــردم .میگفتــم تــو حــق نــداری بــا مــادرم
اینطــوری رفتــار کنــی .متاســفانه تغییــری حاصــل
نمیشــد .وضعیــت همچنــان ادامــه پیــدا کــرد.
مــا چهــار دختــر بودیــم .خانــوادهی پــدرم
همــواره بــر مــادرم فشــار میآوردنــد و از اینکــه
چــرا پســر بــه دنیــا نیــاورده ،او را اذیــت میکردنــد.
میگفتنــد کــه بایــد صاحــب پســر شــود و
میدانســتم از ایــن دســت حرفهــای بــه شــدت
جنســیتگرا چقــدر روح مــادرم را آزار میدادنــد.
یــادم میآیــد وقتــی کــه کــم کــم داشــتم پــا بــه
ســن  12ســالگیام میگذاشــتم بــه هــر جــا کــه
قــدم مینهــادم بــا ایــن نــوع نــگاه زنســتیزانه مواجــه
میشــدم و روزانــه تاثیــرات منفــی آن را بــر روح
و روان خــود حــس میکــردم .همــه چیــز برایــم
ممنــوع بــود .ســوألهایم یــا بیجــواب میماندنــد

و یــا بــه جــواب قانعکننــدهای نمیرســیدند.
افزایــش آمــار ایــن «چراهــا» همــواره ذهنــم را بــه
خــود مشــغول میکردنــد.
دلــم میخواســت مــن هــم ماننــد پســربچههای
همســایه ،دوچرخهســواری کنــم ،تــوپ بــازی
کنــم و از دنیــای بچگــی خــودم لــذت ببــرم.
امــا ســنتهای حاکــم بــر جامعــه و قدغنهــای
تحمیلشــده توســط نظــام جمهــوری اســامی
ایــران بــر زنــان ماننــد ســد معبــری جلــوی مــا ســبز
میشــدند .اینکــه تــو دختــری ،بایــد ســنگین باشــی،
نبایــد مثــل پســرها رفتــار کنــی ،دخترهــا بــا پســرها
فــرق دارنــد و . ...انــگار دنیــا و تمــام امکانــات
زندگــی بــرای مــردان آفریــده شــدهاند .بــر فضــای
ایــران همــواره هوایــی مردانــه حاکــم اســت .زیــرا
ایــن شــیوهی حیــات را بــر زنــان تحمیــل میکننــد.
تمــام ایــن تضادهــا را حــس میکــردم و درک
میکــردم .نمیخواســتم اینچنیــن زندگــی کنــم.
قــادر نبــودم بــه ایــن شــیوهی حیــات تــن دهــم.
احســاس تنفــر شــدیدی نســبت بــه مــردان پیــدا کرده
بــودم .کودکیــم در حالــی رو بــه پایــان مینهــاد
کــه ذهنــم سرشــار از ایــن تضــاد ،چالــش ،دغدغ ـه
و ســوألهای بیجــواب بــود .هنــوز هــم یــادم
هســت کــه وقتــی بــه ســن هفــت ســالگی رســیدم
در مدرســه وادارمــان میکردنــد کــه روزه بگیریــم
و نمــاز بخوانیــم .در ســن نــه ســالگی هــم شــاهد
برگــزاری جشــن تکلیــف بودیــم .هنگامــی بــود
کــه دیگــر بــه راحتــی و بــه صورتــی کامـ ً
ا مشــروع
هــر چــه میخواســتند بــر زنــان تحمیــل میکردنــد.
دختــران را وادار میکردنــد در ایــن ســن ازدواج
کننــد .حتــی بــرای چگونــه نفــس کشــیدن دخترهــا
هــم قانــون و مقــررات وضــع میکردنــد .کاری
میکردنــد کــه انســان عقیــدهاش را در مقابــل
دیــن اســام از دســت بدهــد .ســعی میکردنــد بــا
در پیــش گرفتــن چنیــن سیاســتی شــخصیتهایی
دینگریــز و جامعهگریــز شــکل دهنــد.
ســال  1999بــا یــک پســری آشــنا شــدم کــه
عالق ـهی شــدیدی بــه سیاســت داشــت .تغییــرات و
اتفاقهایــی کــه در کوردســتان و ایــران میافتادنــد

را پیگیــری میکــرد .ســعی میکــرد بــر وضعیــت
آن موقــع حاکــم بــر ایــران و کوردســتان واقــف
باشــد .ایــن ویژگــی در او بیشــتر باعــث شــد کــه
توجــه مــن را جلــب کنــد .مــن ســعی میکــردم
اخبارهــای سیاســی را تعقیــب کنــم .هــر چیــزی کــه
مــا را از پرداختــن بــه آن محــروم ســاخته بودنــد،
برایمــان جالــب میآمــد .امــر سیاســت هــم یکــی از
همیــن مــوارد بــود .ایــن رفیــق مــن موجــب میشــد
کــه بیشــتر در مــورد آن تصویــری کــه پــدرم و
جمهــوری اســامی ایــران در رابطــه بــا «مــرد و
مــردان» در ذهنــم ســاخته بودنــد ،تجدیــد نظرکنــم.
نمیتوانســتم تصــور کنــم کــه مــردان آزاداندیشــی
نیــز در جامعــه وجــود دارنــد .کســانی کــه ســعی
میکننــد از ایــن چارچــوب و حصــاری کــه نظــام
برایشــان ســاخته اســت ،رهــا شــوند .تصــورم بــر
ایــن بــود کــه همـهی مــردان بــد و زنســتیزند .قــادر
نبــودم ذهنیتــی کــه مــدام ســعی میکنــد ذهنهــا
را فتــح کنــد و تحــت نظــارت خــود بگیــرد را
تحلیــل نمایــم .بــا دیــدی تنگنظرانــه بــه ایــن
پدیــده میپرداختــم .فکــر میکــردم کــه اگــر
آن را کنــاری بنهــم و کاری بــا کار آن نداشــته
باشــم همــه چیــز خــوب میشــود و شــاید هــم بــه
مــرور زمــان تغییــر کنــد .فکــر میکــردم کــه اگــر
بتوانــم زور بــازوی خــودم را بــه آنهــا اثبــات کنــم
از مــن حســاب بــرده و خواهنــد ترســید .ایــن تغییــر
بــزرگ را هنگامــی احســاس کــردم کــه بــه ســن
نــوزده ســالگی قــدم گذاشــته و دیپلمــم را گرفتــه
بــودم .آری ،ایــن بــار ،بــا دیــدی وســیعتر بــه دنیــا و
پیرامونــم مینگریســتم.
همیــن هنــگام بــود کــه بــا همســرم آشــنا شــدم.
کســی بــود کــه فکــر میکــردم حــرف دلــم را
میزنــد .حرفــی کــه تــا بــه حــال هیــچ مــرد دیگــری
نــزده بــود .از خــودم بارهــا پرســیدم کــه آیــا وجــود
ایــن فــرد حقیقیســت؛ یعنــی قــادر اســت مــرا درک
کنــد و بفهمــد؟ آیــا میتوانــم بــه او اعتمــاد کــرده و
دســت در دســت او بگــذارم تــا بــا هــم تمــام موانــع
و ســختیهای روزگار را پشــت ســر نهیــم .بعــد
از شــش مــاه تصمیــم گرفتیــم کــه بــا هــم ازدواج
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کنیــم .از طــرز فکــرش خوشــم میآمــد .عالقــهی
شــدید او بــه سیاســت موجــب بســتن شــکاف و
هرگونــه فاصلــهای در بیــن مــا میشــد .مــدام در
رابطــه بــا حقــوق زنــان و در مــورد سیاســت صحبــت
میکــرد .میدیــدم کــه متفاوتتــر از ســایر مــردان
میاندیشــد .هیــچ گونــه مخالفتــی بــا ادامــهی
تحصیــل مــن نشــان نمــیداد .بــه موفقیتهــای
مشــترک اهتمــام میورزیــد .میتوانــم بگویــم
کــه بــه او ایمانــی راســخ و اعتمــادی قــوی داشــتم.
هماننــد یــک دلــداده بــرای دیــدن او بیقــراری
میکــردم .ســرانجام زندگــی مشــترکمان را آغــاز
نمودیــم.
متاســفانه بعــد از ازدواج ایــن طلســم جادویــی
و رویایــی شکســت و حقیقــت آن چهــرهی
روشــنفکرنما آشــکار گشــت .او هــم مثــل پــدرم
ســر مــوارد بســیار ســطحی بهانــه میگرفــت و
آرامــش مــن را بــر هــم مــیزد .ناســزا میگفــت
و بیاحترامــی مینمــود .نیمههــای شــب بــه خانــه
میآمــد .هنگامــی هــم کــه میخواســتم ســر یــک
موضوعــی بــا وی ســر صحبــت را بــاز کنــم بــا ایــن
چنــد کلمــه جوابــم را مـیداد « :هیــچ حرفــی بــرای
گفتــن نــدارم» .ایــن برخــورد و ایــن طــرز رفتــار
در مــن خــاء و ضعفــی بــس عظیــم ایجــاد کــرده
بــود .بــه ایــن نتیجــه رســیده بــودم کــه اشــتباه
کــردهام .نمیبایســت طبــق خواســتهاش اســتقالل
خــودم را از دســت م ـیدادم و تــا بــه ایــن حــد بــه
او احســاس تعلــق و وابســتگی پیــدا میکــردم.
اجــازه نمــیداد بــرای پیشــرفت خــود و مشــارکت
در کارهــای بیــرون از خانــه اقدامــی انجــام دهــم.
مــدام از خــروج مــن از خانــه میهراســید .رابط ـهی
او بــا مــن ماننــد رابطــهی بردهـاربــاب بــود .هیــچ
گونــه ســرگرمی و تفریحــی نداشــتم .حتــی تــاش
میکــرد فکرهایــم را هــم بــه غــل و زنجیــر بکشــد.
نمیگذاشــت شــعر بنویســم و یــا مطالعــهای انجــام
دهــم .زندگــی برایــم ســخت و طاقتفرســا شــده
بــود .احســاس میکــردم کــه از چالــه بــه چاهــی
عمیقتــر افتــادهام .از پــدرم فــرار کــرده و حــاال
گرفتــار چنیــن شــخصی شــده بــودم .بســیار عصبــی

بــود .وقتــی کــه عصبانــی میشــد یــا م ـیزد اشــیاء
خانــه را میشکســت و یــا ســرش را بــه در و دیــوار
میکوبیــد .در اینچنیــن مواقعــی از تــرس بــه خــودم
میپیچیــدم .کاری از دســتم بــر نمیآمــد .بــا چنیــن
شــخصی چطــور میتوانســتم ادامــه دهــم .بــا کســی
کــه قــادر نیســت یــک دقیقــه بنشــیند و منطقــی فکــر
کنــد چگونــه زندگــی کنــم؟ ایــن ســوألی بــود کــه
در طــول روزهــا و شــبها هــزاران بــار از خــودم
میپرســیدم .چونکــه واقعــا یــک روانــی بهتمــام
معنــا بــود.
ســرانجام کار بــه جایــی کشــید کــه بــا چاقــو بــه
مــن حملــه کــرد .بــه مــن تهمــت و برچســبهای
نــاروا مـیزد .هــدفاش ایــن بــود مــن را بــه تمامــی
بــه خــود وابســته کنــد و فاقــد اراده و هــر گونــه
جنــب و جوشــی نمایــد .مــن هــم بــه او عــادت
کــرده بــودم .همــواره ســعی میکــردم کــه نگــذارم
کار بــه جدایــی بکشــد .ایــن وضعیــت بــه مــدت
شــش ســال طــول کشــید .همیشــه بــه خــودم گفتــم
کــه تغییــر میکنــد .همــه چیــز عــوض میشــود.
نبایــد بــه فکــر طــاق بیفتــم .زیــرا آبرویــم مـیرود.
تــا اینکــه قــرار بــر ایــن گرفتــم ،بچــهدار شــویم.
فکــر میکــردم کــه اگــر حــس کنــد پــدر شــده
تغییــر خواهــد کــرد .امــا بــاز هــم دچــار خطــا شــدم
و تغییــری حاصــل نشــد .تصمیــم گرفتــم کــه خــودم
بچــهام را بــزرگ کنــم و نگــذارم احســاس هیــچ
گونــه کمبــودی کنــد ،حتــی نبــود پــدر.
در دوران حاملگــی احســاس تنفــرم از او بیشــتر
و فاصلــه و شــکاف بیــن مــا بازتــر میشــد .روز
بــه روز خــودم را تنهاتــر امــا قویتــر احســاس
میکــردم .بــه خــودم میقبوالنــدم کــه بــدون او
نیــز میتــوان ادامــه داد و صــد البتــه بهتــر .وقتــی کــه
فرزندمــان گریــه میکــرد او داد م ـیزد و ســرش را
بــه دیــوار میکوبیــد و میگفــت« :چــرا ایــن بچــه
داره گریــه میکنــه .نبایــد گریــه کنــه»! خالصــه از
خــودم بــدم میآمــد کــه چــرا اجــازه دادم چنیــن
کســی پــدر جگرگوش ـهام باشــد .بــه حالــت نفــرت
و بیــزاری از او رســیده بــودم .هیــچ میــل و رغبتــی
بــه تــداوم رابط ـهی زناشــویی بــا او در مــن نمانــده

بــود .بــا اینکــه از ایــن حــال مــن باخبــر بــود بــاز
هــم اذیتــم میکــرد .امــا نمیتوانســت بــه خــودش
بقبوالنــد کــه مــن از او بیــزارم .فکــر میکــرد تحــت
هــر شــرایطی میتوانــم عاشــق او بمانــم .چونکــه
رفتــارش همــان رفتــاری بــود کــه یــک اربــاب بــا
بــردهاش انجــام میدهــد و بــرای بــرده چــارهای
جــز پذیرفتــن نمیگــذارد .بــه صراحــت میگویــم
کــه در ایــن گونــه مواقــع احســاس میکــردم بــه
کرامــت ،حیثیــت ،عواطــف ،عالیــق و وجــودم
تجــاوز میشــود .حقیقتــاً هــم همینطــور بــود.
داشــتم از خــودم متنفــر میشــدم کــه تصمیــم بــه
جدایــی گرفتــم .نمیتوانســتم بگــذارم کــه فرزنــدم
در ایــن شــرایط بــزرگ شــود .در بیــن جمــع مــدام
تحقیــرم میکــرد و آزارم مــیداد .یــا میبایســت
خــودم را بکشــم و یــا او را و یــا فرزنــدم را .در
حیــن رانندگــی بارهــا بــه فکــر خودکشــی افتــادم.
میخواســتم خــودم و بچــهام را از ایــن وضعیــت
اســفبار نجــات دهــم؛ ولــی دلــم نمیآمــد کــه
فرزنــدم را بکشــم .زیــرا بــه دنیــا آمــدن او را تقصیــر
خــودم میدانســتم .بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه
فریــب خــوردم .فریــب ظاهــر و ســخنان پرتزویــرش
را .بارهــا فکــر کــردم کــه تغییــر میکنــد ،عــوض
میشــود ،همــه چیــز بهبــود مییابــد .امــا نشــد...
چیــزی تغییــر نکــرد .بــه جــز هــدر رفتــن انــرژی،
پتانســیل و هیجــان در مــن .بــا درک ایــن مهــم
ســعی کــردم کــه بــه خــودم بقبوالنــم کــه شکســت
نخــوردهام و میتوانــم ســرآغازی نــو داشــته باشــم،
میتوانــم دوبــاره شــروع کنــم .اگــر هــم اقدامــی
بکنــم بایــد از تجــارب و اندوختههــای خــودم بهــره
ببــرم تــا دیگــر مرتکــب اشــتباه نشــوم .از گذشــته
درس بگیــرم .هنگامــی هــم تصمیــم بــه جدایــی
گرفتــم بــه ایــن درک و بینــش رســیده بــودم.
ایــن تنهــا سرنوشــت مــن نبــود .هــزاران زن و
شــاید میلیونهــا زن همــان سرگذشــتی را دارنــد
کــه مــن داشــتهام .از زنــان بســیاری شــنیدهام کــه
ادعــا میکردنــد ،هنگامــی کــه همسرشــان بــا
آنهــا رابطــهی جنســی برقــرار میکنــد ،احســاس
میکننــد کــه بدانهــا تجــاوز میشــود .چراکــه

رابطــه یــک طرفــه اســت .همــه چیــز یــک طرفــه
اســت .علیــه زن و بــرای مــرد .یــادم میآیــد روزی
صــدای گریــه و زاری زن همســایهی مــا مــن را وادار
کــرد کــه بــه در خانـهی آنها بــروم و جویــای حالش
شــوم .هنگامــی نزدیکتــر شــدم صــدای همســر او
واضحتــر بــه گوشــم رســید کــه فحــش و ناســزا
میگفــت و زن را کتــک م ـیزد .بــا عصبانیــت هــر
چــه تمامتــر بــر در کوبیــدم .همســرش در را بــاز کرد
و پرســید چــه میخواهــی؟ دیــدم کــه ســیگاری در
دســتش هســت و روی بــدن همســرش کــه بــا تــرس
و لــرز پشــت ســرش ایســتاده بــود جــای داغ ســیگار
مانــده اســت .هنگامــی کــه ایــن تصویــر را دیــدم،
کنتــرل خــودم را از دســت دادم و هــر چــه از دهانــم
بیــرون آمــد بــه آن مــرد گفتــم .ایــن اســت تصویــر
جامعــهای کــه در آن زاده شــده و بــزرگ شــدیم.
هــر یــک از مــا بــا هــزاران حســرت بــر دل مانــده بــه
زندگــی ادامــه میدهیــم .بــه خاطــر یــک انتخــاب
اشــتباه ،مجبــور میشــویم تمــام عمــر تقــاص پــس
دهیــم .بــه تــو حــق نمیدهنــد کــه حــرف بزنــی،
اعتــراض کنــی ،مخالفــت کنــی ،رد کنــی ،بپســندی
و . ...مــدام در گــوش مــا خواندنــد کــه مــرد مالــک
اســت ،صاحــب اســت ،پشــتیبان اســت ،نــانآور
خانــه و ...اســت .میخواســتم کــه الگــو باشــم.
ســعی میکــردم تحمــل کنــم تــا تمــام اینهــا را
پشــت ســر بگــذارم .امــا ازدواج در چنیــن شــرایط
و موقعیــت اجتماعــی یعنــی شکســت ،یعنــی ماتــم،
تاریکــی ،ســکوت ،درماندگــی و تنهایــی .بایــد فــرم
و قالبهایــی کــه در جامعــه شــکل گرفتهانــد،
فروپاشــند .بایــد ایــن نــوع نــگاه تغییــر کنــد.
حــاال هــم بــه تنهایــی هــم درس میخوانــم،
هــم کار میکنــم و هــم بــه بزرگکــردن فرزنــدم
مشــغولم .از همــه مهمتــر ،روح و فکــرم آزادنــد.
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه :تشــکیل زندگــی
مشــترک در بطــن چنیــن جامعــهی اســتبدادزده و
تحــت ســتمی بــه جــز ترویــج و تعمیــق بردگــی هیچ
دســتاورد دیگــری در بــر نخواهــد داشــت .انســانها
بــه شــدت تحــت ســتم و ظلــم قــرار گرفتــه و از هــر
لحــاظ اســتثمار میشــوند .هــم اکنــون کــه تنهــا
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هــم زندگــی میکنــم بــا چشــمی کام ـ ً
ا متفــاوت بــه مــن
یعنــی بــه قــول آنهــا یــک زن مطلقــه نــگاه میکننــد .علیرغــم
اینکــه میدانســتم ممکــن اســت مــورد طــرد و ســرزنش بخشــی از
جامعــه نیــز قــرار گیــرم بــه طــاق تــن دادم .از دیــد بخــش وســیعی
از جامعــه کوردســتان طــاق موردیســت قبیــح کــه زن نبایــد آن را
برگزینــد .چنانکــه اگــر یــک زنــی آقاباالســر نداشــته باشــد ،بایــد
بمیــرد و جــز ایــن راه چــارهای نیســت .امــا مــا بــاور کردهایــم کــه
ایــن تقدیــر را میتــوان تغییــر داد .زیــرا هــر یــک از مــا در زندگــی
خــود تجــارب و درسهــای ارزنــدهای کســب میکنــد و امتحانــات
ســنگین بســیاری را پشــت ســر میگــذارد .زندگــی یعنــی تــاش و
کوشــش .نبایــد ناامیــد و مأیــوس شــد .بایــد بــرای جبــران اشــتباهاتی
کــه در گذشــته مرتکــب شــدهایم بــه خودمــان شــانس بدهیــم.
ایــن بدیــن منظــور نیســت کــه اگــر زنــی در زندگــی زناشــویی
خــود ناموفــق باشــد بایــد بــرای همیشــه از تــاش و کوشــش
جهــت زیباســاختن زندگــی خــود و زیســتنی آزاد دســت بــردارد.
برعکــس ،انســانها هنگامــی کــه ســختی و آزمونــی بــزرگ
را پشــت ســرمیگذارند بیشــتر بــه تــوان ،نیــرو و اســتعدادهای
مقابلــه و مبــارزه و همانطــور خَ لــق کــردن خــود پــی میبرنــد.
هــر امتحــان و هــر مانــع موجــب شــناخت بهتــر و ســنجیدن بیشــتر
تواناییهایمــان میگــردد .وقتــی کــه میگفتــم :نمیشــود بــا
آن فــرد ادامــهی حیــات داد کســی بــاور نمیکــرد .مدعــی بودنــد
کــه مــن حقیقــت را نمیگویــم .مجبــور بــودم هــم بــرای خــودم
هــم بــرای پیرامــون اثبــات کنــم کــه میتوانــم بــه تنهایــی از پــس
زندگــی خــود برآیــم .حــاال هــم بــا دیــدی کامــ ً
ا وســیعتر و
عمیقتــر بــه موضــوع مینگــرم .میخواهــم بــه انــدازهای کــه
تــوان و نیــرو دارم بــرای رهایــی و آزادی زنــان تــاش و کوشــش
کنــم .در ایــن رابطــه بــه برخــی از فعالیتهــا دســت میزنــم و
میخواهــم فعالیتــی منســجمتر و کارآمدتــری انجــام دهــم .بــدون
شــک اگــر هــر یــک از مــا زنــان کــه در زندگــی خــود تجــارب
بســیاری کســب میکنیــم ،ســعی کنیــم تجــارب خــود را در اختیــار
نســل جوانتــر زنــان قــرار دهیــم ،خواهیــم توانســت از وقــوع تکــرار
اشــتباهات بســیاری جلوگیــری کنیــم .دلــم میخواهــد ماننــد یــک
مشــاور در ایــن حــوزه موفــق عمــل نمایــم .بــرای آینــدهی فرزنــدم و
تمــام فرزنــدان ســرزمینم خواهــم کوشــید و تمــام توانــم را در ایــن
مســیر بــهکار خواهــم گرفــت .بــرای زنــان هــم پیشــنهاد میکنــم
کــه بــه جــای تکیــه بــر مــردان ،بــه تواناییهــای خــود تکیــه کننــد.
بــه خودبــاوری الزم دســت یابنــد .توانایــی و اســتعدادهای خــود را
دســت کــم نگیرنــد .از هــر فرصتــی بــرای پیشــرفت خــود و یکدیگــر
اســتفاده کننــد.
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شام آزادی را چگونه تفسیر میکنید؟
هــوال روژان :بــه نظــر مــن آزادی یعنــی
بینهایــت بــودن ،یعنــی پایانناپذیــری .بســان
راهــی کــه امتــداد پیــدا میکنــد و نقطــهی
توقفــی نــدارد .آزادی ،همــواره رفتــن ،پیمــودن و
خواســتن را تداعــی میکنــد .هــر چقــدر در ایــن
مســیر راه میپیمایــی بــه همــان انــدازه هدفــت
بزرگتــر و بامعناتــر میشــود .چنانکــه هرگــز
نمیخواهــی توقــف کنــی ،زیــرا بــر ایــن امــر
واقفــی کــه ایســتادن یعنــی پایــان.
هنگامــی کــه واژهی آزادی در گوشتــان طنینانــداز
میشــود اولیــن مــوردی کــه بــه ذهنتــان خطــور
میکنــد چیســت؟
هــوال میتــرا :معنــا .دســت یافتــن بــه نیــروی
عظیــم معنادهــی .بــه نظــر مــن معنــادادن یعنــی
آزادی .یعنــی درک؛ یعنــی ارتبــاط .یعنــی
پیونــد و عــدم گسســت .یعنــی پــرواز .گاهــی
وقتهــا کــه قلــهی کوهــی را فتــح میکنــی
و خــودت را بــر بلنــدای آن مییابــی احســاس
بســیار مســرتبخش و وصفناشــدنی بــه انســان
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دســت میدهــد و حتــم دارم کــه ،ایــن خــود
آزادیســت.
هــر موجــود زنــدهای در ایــن گیتــی دارای هــدف و
مقصــودی در زندگــی میباشــد .هــدف شــا از زندگــی
چیســت؟
هــوال دیــان :همــان طــور کــه شــما هم اشــاره
کردیــد هــر موجــود زنــدهای دارای هدفیســت.
رهبــر آپــو هــم در مــورد کیهــان میگویــد:
«آیــا هــدف کیهــان آزادیســت» .در واقــع تمــام
موجــودات در هســتی بــه دنبــال آزادی هســتند.
انســان هــم یکــی از ایــن موجــودات اســت امــا
بــا تفاوتمندیهــای مختلــف .حتــم دارم ،در
ایــن دنیایــی کــه مــا بــه ســر میبریــم بســیارند
انســانهایی کــه بــه دنبــال آزادی هســتند و
ایــن یگانــه هــدف آنهاســت .ایــن یــک نیــاز
طبیعیســت .آزادی پدیــدهای نسبیســت و هــر
کــس بــه نحــوی بــا آن برخــورد میکنــد .البتــه
اقشــاری هســتند کــه بیشــتر از اقشــار دیگــر تحــت
حاکمیــت و ســلطه قــرار گرفتهانــد و بیشــتر ایــن
نیــاز را احســاس میکننــد .بهعنــوان مثــال،
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خواننــدگان گرامــی «زنــان رشق» ،از هنگامــی کــه انســان قــادر بــه درک و اندیشــیدن و همزمــان امــکان
پیــاده منــودن اندیشــههایش را منــود تــا بــه حــال ،بــه دنبــال پاســخ بــه ســوأل «چگونــه زیســن» اســت.
تــدوام ایــن رونــد هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقیســت .بــر ب ـرای درک و شــناخت حقیقــت زندگــی و راز
هســتی ،بیکرانهــا را درمینــوردد و ناممکنهــا را از میــان برم ـیدارد .مبــارزه کــرده و اســتمرار میبخشــد،
خطرهــا را بــه جــان خریــده و موفقیــت کســب میکنــد .جالــب اســت کــه مقولـهی آزادی و زندگــی از جملــه
دغدغههایــی بودهانــد کــه همــواره ذهــن افــراد را بــه خــود مشــغول ســاختهاند .هــر کــس بــه نحــوی
زندگــی و آزادی را تفســیر کــرده و ســعی دارد طبــق هــان برداشــت و افــکارش بــه ادامـهی حیــات بپــردازد.
جهــت کَنــد و کاو بیشــر ایــن موضــوع و همچنیــن شــنیدن دیــدگاه و نظــرات متفاوتــی در ایــن رابطــه
مصاحب ـهای بــا چنــد تــن از گریالهــای ک.ژ.ا.ر انجــام دادهایــم کــه در ذیــل مــن کامــل آن آمــده اســت.

«زنــان» .در بســیاری از اعصــار تاریــخ بهعنــوان
یــک بــرده بــا قشــر زن برخــورد شــده و ســتم
جنســیتی روا داشــتهاند .بســیار طبیعیســت
کــه ایــن قشــر بیشــتر بــرای رهایــی خــود
تــاش کنــد .امــا ایــن بدیــن منظــور نیســت کــه
مــردان آزادنــد و نبایــد بــرای رهایــی از ایــن
ذهینــت جنســیتگرایی کــه اذهــان جوامــع را
فتــح کــرده اســت ،بکوشــند .ایــن مبــارزه تنهــا
مبــارزهی زنــان نیســت.
کمی از فلسفهی زندگیتان برایامن بگویید؟
هــوال تکوشــین :هــر شــخصی از یــک
ِ
خــاص
نــوع نــگاه ،جهانبینــی و یــا فلســفهی
زندگــی برخــوردار اســت .در واقــع نــوع
نــگاه وی بــه پدیدههــا ،مســائل و کل هســتی
موجــب میشــود کــه از یــک حقیقــت کلــی
پیــروی کنــد .یــاد میگیــرد بــه انــدازهای کــه
جــزء اســت همــان قــدر نیــز ،نقــش وی میتوانــد
در شــکلگیری کل تاثیرگــذار و حتــی
تعیینکننــده هــم باشــد .از ایــن دیــد ،زندگــی
سرشــار از لحظــات غافلگیرکنندهایســت کــه
بــه هیــچ وجــه نمیتــوان تخمیــن زد در چنــد
دقیقـهی آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .بــرای
همیــن نمیتــوان ادعــا کــرد کــه میتــوان
از پیشآمدهایــی کــه تخمینشــان ناممکــن
اســت ،جلوگیــری بــه عمــلآورد .مــن بــه
ارادهی انســان در تغییــر مســیر رویدادهــا ایمــان
دارم .همچنیــن از اینکــه قــادر اســت مانــع از
وقــوع بیشــتر اتفاقــات ناگــواری شــود کــه بــرای
جامعــهی بشــری و طبیعــی روی میدهنــد .بــه
نظــر مــن انســانها میتواننــد از بــروز وقایــع
غیــر طبیعــی کــه بــه دســت خــود انســان ســاخته
میشــوند ،جلوگیــری کنــد .وگرنــه قــادر
نیســت مانعــی باشــد در مقابــل جریــان زندگــی
کــه ســعی میکنــد در مجــرای طبیعــی خــود
تــداوم یابــد .شــاید هــم ای ـن اســت راز هســتی.

همــان رازی کــه اشــخاص بســیاری جهــت درک
آن عاشــقانه در راهــش ســر دادنــد .چونکــه،
همــهی موجــودات در هســتی ســعی میکننــد
طبــق ویژگیهــای خــود مســیر زندگیشــان
را طــی نماینــد و مطمئنــاً در راســتای ایــن مهــم
نیــز موانــع ســرراه خــود را از میــان برمیدارنــد.
شــاید مــا خواســته و طلبهــای بخصوصــی از
زندگــی داشــته باشــیم ،امــا نبایــد فرامــوش کنیــم،
بــه هــر قیمتــی کــه شــده نمیتوانیــم بــه آنهــا
دســت یابیــم .زمانــی میتوانیــم از آزادی ســخن
بگوییــم کــه حــق و آزادیهــای کــس ،کســان و
حتــی موجــودات دیگــر را پایمــال نکــرده باشــیم.
یکــی از رفقــا از اراده ،حقــوق و آزادیهــای افـراد و
ســایر موجــودات دیگــر ســخن بــه میــان آورد .بــه نظــر
شــا در حــال حــارض و در دنیــای کنونــی ،تــا چــه حــدی
بــه رعایــت ایــن مقولــه توجــه میشــود؟
هــوال ســوما :بــه نظــر مــن بســیار کــم .هــر
انســانی ســعی میکنــد در زندگــی خــود طعــم
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خوشــبختی و ســعادت را بچشــد .امــا بــه چــه
قیمتــی؟ بهعنــوان مثــال در شــهرهایی چــون
اســتانبول ،مســکو ،نیویــورک ،لنــدن ،توکیــو،
هنــگ کنــگ ،لسآنجلــس و ...آمــار تعــداد
افــراد میلیــاردر بــه بیــش از  100و شــاید هــم
کمــی بیشــتر میرســد امــا  ،آمــار افــرادی کــه
زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد بــه میلیونهــا
هــم میرســد .آیــا همیــن اقشــار ثروتمنــد ایــن
شــهرها از خانوادههایــی خبــر دارنــد کــه زیــر
خــط فقــر زندگــی میکننــد .از بچههایــی
کــه نــان شــب ندارنــد و گرســنه ســر بــر بالیــن
میگذارنــد .از انســانهایی کــه شــبها حتــی
جــای خــواب ندارنــد و کنــار معابــر میخوابنــد؟
جــواب منفیســت! چــون اگــر مطلــع بودنــد
و یــا کمــی بــه خودشــان زحمــت میدادنــد
میتوانســتند درک کننــد در همــان شــهر و
ســرزمینی کــه زرانــدوزی میکننــد ،انســانها
دچــار ســوءتغذیه میشــوند .البتــه کــه اینجــا
بحــث مــا ســر پــول و ثــروت نیســت .بحــث مــا در
رابطــه بــا حــس همــدردی و درک متقابــل اســت.
مــن ایمــان دارم کــه پــول خوشــبختی نمـیآورد.
امــا مطمئــن هســتم کــه فقــر هــم ،منشــأ بســیاری
از مســائل و معضــات کنونــی جوامــع اســت.
هنگامــی کــه انســانها و جوامــع میتواننــد
بــا در نظــر گرفتــن و رعایــت تفاوتمندیهــای
فرهنگــی ،هویتــی و جنسیتیشــان بــه شــیوهای
برابــر زندگــی کننــد ،چراکــه نکننــد .هــر انســانی
از حــق زندگ ـیای آرام ،آزاد و زیبــا برخــوردار
اســت .بنابرایــن ایــن همــه شــکاف چــرا؟! بــه
نظــر مــن ،جوامــع و افــراد نبایــد در مقابــل ایــن
شــیوهی زندگــی کــه توســط قدرتطلبــان
و زرانــدوزان بــر تمــام اقشــار جامعــه تحمیــل
میشــود ،ســکوت کننــد .فریــاد امــروز بامعناتــر
از حســرت فرداســت.
شــا هــم اکنــون یــک زن گریــا هســتید .زندگــی
در اینجــا هــم ســختیهای خــودش را دارد ،شــور و

شــوق مبــارزه و مقاومــت در نگاههایتــان جوانتــر،
لطیفتــر و پربارتــر از همیشــه مــوج میزنــد .ایــن
چــه رمــز و راز نهفتـه در زندگــی گریالســت کــه موجــب
ســیرنژی شــده و تغییــر و موفقیــت حاصــل میمنایــد؟
هــوال نــوال :ببینیــد .هــر یــک از مــا بــرای
درک زندگــی و کلیتــی کــه آن را تشــکیل
میدهــد نیــاز بــه نیــروی شــناخت و ادراک
بســیار عظیمــی داریــم .بایــد بشناســیم تــا بتوانیــم
ارتبــاط برقــرار کنیــم .ذهنیــت موجــود و حتــی
غالــب بــر جوامــع موجــب شــکاف بســیار عظیمی
بیــن طبیعــت و انســان شــده اســت .بــه طــوری کــه
انســانها بــه راحتــی میتواننــد یــک گونــهی
گیاهــی و حیوانــی را نابــود کننــد .تمــام اینهــا را
اگــر بــه کنــاری بنهیــم و بــا چشــم دل بــه جهانــی
کــه در آن زندگــی میکنیــم نگاهــی بیندازیــم،
متوجــه میشــویم کــه از گــروه و انســانهایی
تشــکیل شــدهاند کــه متــداوم بــه ویرانــی و
نابــودی میپردازنــد .نــه بــه نــوع انســان رحــم
میکننــد و نــه زندگــی هیــچ موجــود دیگــری
برایشــان اهمیــت دارد.
انســانها از هــم فاصلــه گرفتــه و تنهایــی را
برمیگزیننــد .بــه طــوری کــه بــه ســختی قــادر
میشــوند ارتبــاط برقــرار کننــد .شــمار افــرادی
کــه بیگانگــی و بیتفاوتــی را در قبــال تمــام
ار زشهایــی اســاس میگیرنــد کــه انســان را بــه
انســان و جامعــه را بــه جامعــه تبدیــل میکنــد،
روز بــه روز افزایــش مییابــد .هــر چــه م ـیرود
خطــوط مرزهــای ترسیمشــده در ذهــن واضحتــر
و برجســتهتر بــه نظــر میآینــد .متاســفانه ایــن
تابلــوی واقعــی جهــان ماســت .امــا  ،در نقــاط
بســیاری از ایــن جهــان هنــوز اشــخاص ،گــروه و
یــا جوامعــی هســتند کــه ســعی میکننــد بــا ایــن
مــوج یکصــدا نشــده و همــراه نشــوند .مبــارزه
میکننــد کــه بــه زندهنمــودن ارزشهــای از
دســت رفتــه و یــا کمرنگشــده بپردازنــد .تــاش
میکننــد تغییــر دهنــد هــر آنچــه کــه بــا سرشــت

انســان و طبیعــت و جامعــه همخوانــی نداشــته و
مغایــر اســت .راز و رمــز زندگــی گریــا نیــز در
ایــن واقعیــت نهفتــه اســت .گریــا ســعی میکنــد
بــا طبیعــت پیرامــون خــود رابطــهای دوســتانه و
اخالقــی برقــرار ســازد .همــواره تــاش میکنــد
کــه هیــچ وســیلهای را کــه حیــات گونههــای
گیاهــی و حیوانــی را بــه خطــر بینــدازد بــهکار
نگیــرد .از هــر آنچــه کــه بــر علیــه منافــع طبیعــت
باشــد پرهیــز میکنــد .بــر مبنــای ارتباطــی
ســمبیوتیک بــا گونههــای دیگــر رابطــه برقــرار
میکنــد .تنهــا بــه تأمیــن منافــع و نیازهــای خــود
نمیاندیشــد .بــا انســان و جامعــهای کــه در آن
زندگــی میکنــد نیــز همیــن ارتبــاط را دارد.
هــر گریالیــی بــر ایــن بــاور اســت کــه آزادی
وی زمانــی امکانپذیــر اســت کــه رفیــق کنــار او
و تمــام جامع ـهی بشــری بــه آزادی خــود دســت
یافتــه باشــد .همچنیــن ذهنیتــی کــه بــر اســتثمار
طبیعــت تأکیــد میکنــد ،ریشــهکن شــده باشــد.
ایــن اصلیســت کــه همــهی مــا بــه آن ایمــان
داشــته و ســعی میکنیــم جهــت بســط آن مبــارزه
خــود را ارتقــاء دهیــم.
آیــا هــر کــس میتوانــد آزاد بیندیشــد و آزاد زندگــی
کند ؟
هــوال آدار :بــا توجــه بــه سرشــت انســان بایــد
ایــن طــور باشــد .امــا ،بدلیــل اینکــه اقتدارگرایــان
و قدرتطلبــان بــا انحرافاتــی کــه در علــم،
فلســفه ،ایدئولــوژی ،دیــن و ...ایجــاد کردهانــد
موجــب انحــراف ذهــن و اندیشــه در انســان و
بــه تبــع آن جامعــه نیــز گشــتهاند .خــوب اگــر
نتوانیــم صحیــح بیندیشــیم ،قــادر بــه درســت
زندگــی کــردن هــم نخواهیــم بــود .ایــن یــک
واقعیــت اســت کــه اگــر کســی ،برحســب چیــزی
کــه فکــر میکنــد زندگــی کنــد همانــی خواهــد
بــود کــه بایــد باشــد .درســت اندیشــیدن یعنــی
صحیــح زیســتن .بــه نظــر مــن بســیارند کســانی
کــه میتــوان بــه آنهــا گفــت «آزاداندیــش».

شــاید بــه راحتــی قــادر بــه تغییــر ذهنیــت حاکــم
بــر دنیــای ذهنهایمــان نشــویم امــا تــاش در
راســتای آن را هــم مهــم و حتــی بخشــی از
آزادی میدانیــم .حداقــل درک کردهایــم کــه
بــا ایــن شــیوهی حیــات ،نمیتــوان بــه آزادی
دســت یافــت و در همیــن راســتا اعتقــاد دارم کــه
پیوســتن بــه صفــوف گریــا نیــز یکــی از همیــن
گامهــای عملــی در جهــت تحقــق ایــن مهــم
اســت.
میتوانیــد بــرای مــا در چنــد کلمــه زندگــی را
خالصــه کنیــد؟
هــوال شــیدا :البتــه .زندگــی یعنــی عشــق و
عشــق یعنــی حیــات آزاد .یعنــی چشــیدن طعــم
خــوش رفاقــت .یعنــی مبــارزه و ایثــار .یعنــی
جنــب و جــوش و عــدم رکــود و ایســتایی.
شــا چــه ارتباطــی را بیــن ایــن دو مقولــه ،یعنــی
آزادی و زندگــی میبینیــد؟
هــوال آویــر :آزادی از چنــان محتــوای پربــار
و پرمعنایــی برخــوردار اســت کــه بــه ســختی
میتــوان در چنــد کلمــه خالصــهاش نمــود.
همزمــان میتــوان گفــت کــه آزادی صرفــاً
مقولـهای خیالــی هــم نیســت .هنگامــی کــه قــادر
باشــیم در ذهــن خــود بــه آزادی بیندیشــیم ،بدون
س کــرده و خواهیــم زیســت.
شــک آن را حــ 
چگــوارا میگوید«:هــر انســانی بــه انــدازهی
خیــال خــود آزاد اســت» و شــاید هــم بــه میــزان
بزرگــی آن .حتــم دارم کــه بــه ادعــا ،خواســته و
مبــارزهی انســانها بســتگی دارد.
بــر ناممکنهــا غلبــه کــردن و دوری گزیــدن
از ایــن نــوع نــگاه بخشــی از آزادی میتوانــد
باشــد .انســان اگــر اراده کنــد خواهــد توانســت
بیکرانهــا را درنــوردد و صعبالعبورهــا
را فتــح کنــد .بنابرایــن انســان آزاداندیــش بــه
موفقیــت و پیروزیهــای کوچــک و یــا ناچیــز
بســنده نمیکنــد؛ زیــرا تالشــش در راســتای
تحققبخشــیدن بــه ایــدهی خــود کــه آن هــم
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آزادی هم ـهی انسانهاســت ،تــداوم مییابــد .اینگونــه
افــراد ،اســیر مرزهــای ســاخته شــده نمیشــوند .ســعی
دارنــد بیشــتر درک کنند ،بفهمنــد ،بشناســند ،بیافرینند،
پیشــرفت کننــد ،تــداوم بخشــند و اندیشههایشــان را در
ایــن راســتا توســعه دهنــد .بنابرایــن بــرای کســی کــه
اینگونــه میاندیشــد غیرممکنــی وجــود نــدارد .در
صورتــی کــه اگــر مــا بخواهیــم در کاری موفقیــت
کســب کنیــم ادعــا و اصرارمــان تعیینکننــده خواهــد
بــود .اینجاســت کــه ارتبــاط بیــن آزادی و زندگــی
بهتــر و بیشــتر برجســته و نمایــان میشــود .درک
میکنیــم کــه اگــر نیندیشــیم قــادر بــه چشــیدن طعــم
زندگــی و عجایــب آن هــم نخواهیــم بــود.
از نقطــه نظــری دیگــر ،فکــر نمیکنــم آزادی بــه
طــور مطلــق هــم وجــود داشــته باشــد .شــاید هــم بــه
ایــن خاطــر اســت کــه تــا بــه حــال فــردی و یــا جامعهای
مطلقـاً نتوانســته ادعــا کنــد کــه آزاد اســت .شــاید هــم
اگــر ایــن مقولــهی «مطلــق» وجــودداشــت افــراد و
جوامــع و حتــی تمــام موجــودات در هســتی از تــاش
و کوشــش جهــت بهتــر زیســتن بــاز میایســتادند.
امیــد ،تــاش وکوشــش ،آفریــدن ،عالقــه و پایبنــدی
بــه ارزشهــای زندگــی یعنــی دســت یافتــن بــه آزادی.
فــرد بایســتی قبــل از هــر چیــز بــه خــودش تعلــق
داشــته باشــد و بعــد بدانــد کــه در قبــال جامعــهی
خــود ،جامعــهی جهانــی و تمــام هســتی نیــز ،دارای
مســئولیتهای خطیــری هســت .بایــد بتوانــد طبــق
تفاوتمنــدی و هویــت خــود زندگــی کنــد و در
صــورت مشــاهدهی هرگونــه تعرضــی هــم ،از آن
دفــاع نمایــد .هــر کــس هنگامــی کــه خــودش باشــد،
آزاد اســت .تقلیدگرایــی ،گریــزان بــودن از هویــت
خــود ،خــوار و ناچیزشــمردن فرهنــگ و ارزشهــای
اجتماعــی خویــش ،بیتفاوتبــودن در مقابــل
هرگونــه تعــرض و تجــاوزی کــه بــه ارزشهــای مــادی
و معنــوی جامعــهی وی صــورت میگیــرد .از جملــه
ویژگیهــای انســان بــردهای هســت کــه بــه تمامــی از
خــود ،جامعــه ،حقیقــت هســتی و روحی ـهی آزادگــی
فاصلــه گرفتــه اســت.
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زنــی کــه تمــام عمــرش را وقــف
تحقــق جامعــهی سوسیالیســتی نمــود.
«الکســاندرا میخایلوونــا کولونتــای» (-۱۸۷۲
 )۱۹۵۲انقالبــی بلشــویک ،مبــارز حقــوق زنــان
و سیاســتمدار شــوروی بــود کــه بعدهــا بــه
اولیــن ســفیر زن در جهــان بــدل گشــت .او بــا
کنتــرل اتحادیههــای کارگــری توســط حــزب،
مخالــف بــود و بــه ســندیکاگری اعتقــاد
داشــت و از طــرفداران عشــق آزاد بــود .از
وی مطالــب بســیاری در مــورد مســائل زنــان
و دیگــر مســائل اجتماعــی بــه جــا ماندهاســت.
بازخوانــی ایــن مطالــب در دهههــای هفتــاد و
هشــتاد در غــرب ،باعــث شــد کولونتــای را بــه
عنــوان چهــرهای مبــارز بــرای آزادی و رهایــی
زنــان و انقــاب جنســی ،بشناســند.
الکســاندرا کولونتــای :ایــن فلســفهی زندگــی
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مــن اســت کــه بتوانــم در مســیر خــود گامهــای
ی بــردارم ،کار کنــم ،دوشــادوش
مســتداوم 
مــردان بــرای انســانبودن و آزادزیســتن بــه
فعالیــت بپــردازم .تردیــد نــدارم کــه بدیــن
ترتیــب قــادر بــه ســازماندهی زندگــی خــود،
ســامان بخشــیدن و تعییــن قوانیــن آن خواهــم
شــد».
الکســاندرا ،در ســال  ۱۸۷۲در ســنت
پترزبــورگ بــه دنیــا آمــد .مــادرش دو بــار
ازدواج کــرده و وی ثمــرهی ازدواج دوم او
بــود .پــدرش نیــز ژنرالــی در ارتــش ســلطنتی
روســیه بــود .او فرزنــد آخــر خانــواده بــود و
کامــ ً
ا بــه دلخــواه خــودش بــزرگ میشــود.
در خانــوادهای اشــرافی و ثروتمنــد رشــد و نمــو
مییابــد .کولونتــای از زندگــی مرفــه و اشــرافی
خوشــش نمیآیــد بــرای همیــن بیشــتر زمــان

قــرار گرفتــه و در مدرســه بــا انقالبیــون رابطــه
برقــرار میکنــد .بعــدا ً بــرای وی یــک معلــم
خصوصــی میگیرنــد .بعــد از مدتــی متوجــه
میشــوند کــه معلــم خصوصــی نیــز دارای
گرایشــات سوسیالیســتی اســت .معلــم تأثیــری
بهســزا بــر عقایــد و افــکار تــازه شــکلگرفتهی
کولونتــای بــر جــای میگــذارد.
خانــواده ســعی میکنــد او را نیــز هماننــد
خواهرانــش تربیــت کــرده تــا یــک زنــی کامـ ً
ا
واپســگرا و وابســته بــه نظــام حاکــم ،چشــم و
گــوش بســته و مطیــع بــه بــار آیــد .بعــد از اتمــام
تحصیالتــش وی را بــرای ازدواج بــا مــردی کــه
بســیار از او بزرگتــر بــود امــا دارای ثــروت
بســیار هســت ،آمــاده میکننــد .کولونتــای
دختــر عصیانگــری اســت و محــال اســت کــه
ایــن طــرز زندگــی را بــرای خــود بپســندد.
او عاشــق پســرخالهی خــود میشــود کــه از
لحــاظ طبقاتــی بســیار بــا آنهــا فاصلــه داشــته
و فقیــر هســتند کــه ســرانجام بــا پافشــاری
خــود بــا او ازدواج میکنــد .او زنــی بــا اراده
و مســتقل بــود .هرگــز در مقابــل ســنت ،آداب
و رســومهای غلــط ســرتعظیم فــرود نیــاورده و
برعکــس مبــارزهای بیامــان نیــز در برابرشــان
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الکساندرا میخایلوونا کولونتای

خــود را در مزرعــهی پدربزرگــش در فنالنــد
میگذرانــد .او همــواره ســعی میکنــد خــود
را از قوانیــن و مقــررات طبق ـهی فرادســت دور
نگــه دارد و بــا کســانی همبــازی باشــد کــه
از طبقــهی فرودســت جامعــه هســتند .دلــش
بــه حــال خدمتکارهــا میســوخت و آن
بیعدالتیهــا را از نزدیــک مشــاهده میکــرد.
چالشهــای طبقاتــی روز بــه روز در ذهنــش
دغدغههــای جدیــدی ایجــاد میکردنــد.
کمکــم ذهنیــت حاکــم را بهتــر درک کــرده
و بــه انتقــاد از آن برمیخیــزد .بطــوری کــه
کولونتــای بــه یکــی از منتقــدان سرســخت نظــام
دیکتاتــوری و ســرمایهداری مبــدل میگــردد.
بیعدالتــی موجــود در جامعــهی روســیه را
مــورد انتقــاد قــرار داده و بــه دنبــال راه گــذار
از آن وضعیــت میگــردد.
هنگامــی کــه کولونتــای گام بــه روزهــای
جوانــی خویــش میگــذارد روســیه در
آســتانهی انقالبــی عظیــم قــرار میگیــرد .آتــش
انقــاب همــه جــا را فراگرفتــه و دســته دســته
از مــردم بــا گروههــای مختلــف جامعــه کــه
تشــنهی آزادی و عدالــت بودنــد را بــه خــود
جــذب میکنــد .بیشــتر وقــت کالسهــای
درس در مــدارس و دانشــگاهها بــا گفتگــو
و جــر و بحــث در مــورد انقــاب و نتایــج
محتمــل آن میگذشــت .مــدارس مبــدل بــه
مکانــی بــرای نقــد و بررســی وضعیــت حاکــم
و جســتجوی سوسیالیســم توســط جوانــان شــده
بــود .خانــوادهی کولونتــای بــه شــدت مخالــف
شــکلگیری انقــاب و برقــراری نظــام
سوسیالیســتی بودنــد .هنگامــی کــه خانــواده بــه
گرایشــات کولونتــای پــی میبرنــد بــه بهان ـهی
اینکــه ســامتیاش خــوب نیســت مانــع رفتــن
وی بــه مدرســه میگردنــد .زیــرا متوجــه شــده
بودنــد کــه وی تحــت تأثیــر عقاید سوسیالیســتی

الکساندرا به مبارز ه
علیه ذهینت جنسیتگرا اهمیت
شایانی میداد .برای همین سازماندهی
زنان به صورت ویژه و مستقل را بهرتین
روش جهت تحقق این امر میدانست.
همچنین در دیپلامسی خود به ارتباط
برقرارکردن با همهی بخشهای جامعه
اهتامم میورزید .معتقد به دیپلامسی بین
جوامع و ملل بود نه رصفاً دولتها.
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انجــام داد .از قیــد و بندهــای طبقـهی فرادســت،
خــود را رهــا ســاخته و خــودش راه زندگـیاش
را برمیگزینــد.
الکســاندرا در ســن  20ســالگی ازدواج کــرده
و دارای یــک فرزنــد پســر میشــود .امــا بعــد از
ســه ســال از همســرش جــدا میگــردد .در ایــن
رابطــه بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه عشــق و
ازدواج دو مقولـهی کامـ ً
ا از هــم جــدا هســتند
و معتقــد اســت کــه ازدواج بــه ماننــد یــک
قفــس اســت کــه هــر لحظــه بیشــتر روحــش را
بــه غــل و زنجیــر کشــیده و راه نفسکشــیدنش
را بنــد م ـیآورد .چنانکــه پــی میبــرد کــه روز
بــه روز او از آرمانهایــش دور شــده و رفتــه
رفتــه از بیــن مــیرود .او ازدواج را بــه مثابــه
مــرگ عشــق ،خوشــبختی و ســعادت افــراد و
تنــگ نمــودن عرصــهی آزادی میدانــد.
بعــد از جداشــدن از همســرش فعاالنــه بــه کار
و کوش ـش در راســتای نهادینــه نمــودن نظامــی
سوسیالیســت میپــردازد .بــا کســب آگاهــی
و شــناخت الزم بــه نحــوی فعــال در کارهــای
انقــاب مشــارکت میجویــد .بــا فرزنــد و
مــادرش زندگــی میکنــد امــا دیگــر ازدواج و
روابــط شــخصی بــرای او از اهمیــت چندانــی
برخــوردار نمیباشــند .زیــرا تمــام وقــت خــود
را صــرف هــدف اساســیاش میکنــد .او در
زندگــی انقالبــی خــود تحــت تأثیــر زنــان
مبــارز و کمونیســت بســیاری از جملــه روزا
لوکزامبــورگ قــرار میگیــرد .در گرماگــرم
انقــاب اســت کــه نظــرات خــود را در ارتبــاط
بــا مبــارزات طبقاتــیاش نوشــته و منتشــر
میکنــد .بــه خاطــر انتشــار ایــن افکارکولونتــای
بــه کشــور آلمــان تبعیــد میشــود .امــا ایــن
تبعیــد موجــب هرچــه بیشــتر تأمــل و تحقیــق
وی در رابطــه بــا سوسیالیســم میگــردد.
در  1917بعــد از بازگشــت از آلمــان بــه

حــزب بلشــویک میپیونــدد .کولونتــای اولیــن
کمیســر رفــاه اجتماعــی در دولــت جدیــد بــود.
او در ایــن پســت ،تغییــرات بســیاری ایجــاد
کــرد و قوانیــن اجتماعــی بســیاری در زمین ـهی
ازدواج ،طــاق و مراقبــت از فرزنــدان ،بــه
تصویــب رســاند .او بــه هــمراه فمینیســت
فرانســویتبار ،اینســا آرمانــد ،خواســتار
بخــش ویــژهای بــرای زنــان در درون حــزب
کمونیســت روســیه بــود .الکســاندرا بــه مبــارزه
علیــه ذهینــت جنســیتگرا اهمیــت شــایانی
مــیداد .بــرای همیــن ســازماندهی زنــان بــه
صــورت ویــژه و مســتقل را بهتریــن روش
جهــت تحقــق ایــن امــر میدانســت .همچنیــن
در دیپلماســی خــود بــه ارتبــاط برقرارکــردن بــا
همــهی بخشهــای جامعــه اهتمــام میورزیــد.
معتقــد بــه دیپلماســی بیــن جوامــع و ملــل بــود
نــه صرفــاً دولتهــا.
بــه قــول لنیــن ،انقــاب اکتبــر بــا پیشــاهنگی
و ابتــکار عمــل زنــان شــکل میگیــرد.
کولونتــای یکــی از پیشــاهنگان ایــن انقــاب
بــود .ســازمان زنــان را کــه تحــت نظــارت
کمیت ـهی مرکــزی بــود ،رهبــری میکــرد .وی
چپگرایــی رادیــکال و پایبنــد بــه ارزشهــای
اجتماعــی خویــش بــود .شــخصیتی جزمگــرا
نبــود کــه چشــم بــر ضعــف و کاســتیهای
موجــود در حــزب و انقالبیــون ببنــدد .بــه هیــچ
وجــه بــا کســانی کــه خــود را رهبــران انقــاب
میدانســتند ،کنــار نیامــده و همــواره بــا ذهنیــت
واپســگرای آنهــا کــه علیرغــم دمزدنشــان از
سوسیالیســم امــا کام ـ ً
ا جنســیتگرا و فئــودال
بودنــد ،مخالفــت و مبــارزه میکــرد .بــرای ایــن
موضعگیریهــای مســتقلش بارهــا بــا طــرد
شــدن و برخوردهــای شــدید رهبــران انقــاب
مواجــه شــد .حتــی ســعی میکردنــد کــه او
را از ســمتش برکنــار ســازند .ایــن درحالــی

بــود کــه هرگــز کولونتــای بــه فکــر ســمت و
تخــت و قــدرت نبــود .حتــی موضعگیــری
شــدید وی در مقابــل حــزب اقتدارگــرای
(بلشــویک) نارضایتیهــای بســیاری را نیــز
برانگیختــه بــود .در مقابــل واپســگرایی و
کمــی و کاســتیهای حــزب کوتــاه نیامــده
و همــواره موضعــی رادیــکال در برابرشــان
اتخــاذ میکــرد .زنــی بســیار جســور و شــجاع
بــود .زیــرا بــه ارزشهــای انقالبـاجتمــاع
احتــرام میگذاشــت .میدانســت کــه انقــاب
نکردهانــد تــا صاحــب دولتــی دیکتاتورتــر از

دولــت ســابق شــوند .در ســال  ،۱۹۲۱او در
انتقــاد بــه رشــد فســاد اداری و اتوریتهطلبــی،
بــه گــروه اپوزیســیون کارگــری درون حــزب
کمونیســت پیوســت .ســرانجام وی پــس از
بازنشســتگی ،آخریــن ســالهای عمــر خــود را
در مســکو گذرانــده و در ســال  1952چشــم از
جهــان فروبســت.
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رونیا آویر
شــهید ژیــن روژ (گلســتان فرامــرزی) متولد1990
از منطقــهی قطــور توابــع شهرســتان خــوی و از
عشــیرهی شــکاک بــود .در خانــوادهای فئــودال و
پرجمعیــت بــزرگ شــد 9 .خواهــر و بــرادر بودنــد
کــه او از همــهی آنهــا بزرگتــر بــود .وضعیــت
مالــی نســبتاً متوســطی داشــتند .همــهی فرزنــدان
خانــواده بــرای امــرار معــاش خانــواده بــه پــرورش
دام و قالیبافــی مشــغول بودنــد.
وی در جامع ـهای کــه ســایهی ذهنیــت مردســاالر
بــر قداســتهای زن ســنگینی میکــرد ،بــزرگ
شــد .زیــر ســایهی آن ذهنیــت زنســتیز مطــرح کردن
حــق و حقــوق پایمالشدهیشــان بســیار دشــوار
مینمــود .هــوال ژیــن در قبــال خواهــر و برادرهــای
خــود احســاس مســئولیت عظیمــی میکــرد.
وی جهــت حــل مســائل معیشــتی بــه کارهــای
طاقتفرســایی چــون دامپــروری ،زراعــت ،قالیبافــی
و ...میپرداخــت .همچنیــن در انجــام کارهــای
خانــه نیــز بــه مــادرش کمــک میکــرد .بــه خاطــر
همـهی ایــن مشــکالت ،هــوال ژیــن موفــق بــه رفتــن
بــه مدرســه نمیگــردد .از ایــن جهــت او نیــز قربانــی
فقــر و نــگاه مردســاالری میشــود کــه در افــکار
جامعــه ریشــه دوانیــده اســت .همــان بینشــی کــه زن
را از ابتداییتریــن حقوقــش نظیــر حــق تحصیــل،
حــق بهداشــت ،بیــان اندیشــه ،حضــور در اجتمــاع
و ...نیــز محــروم گذاشــته اســت .شــایان ذکــر اســت
کــه اگــر نگاهــی بــه وضعیــت زنــان در روژهــات
کوردســتان و همچنیــن زنانــی کــه در ایــران بــه ســر
میبرنــد بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه چگونــه حــق

و حقــوق زنــان و کــودکان پایمــال شــده و مجبــور
میشــوند بــرای گــذران زندگــی بــه ســختترین و
طاقتفرســاترین کارهــا دســت بزننــد.
حــال بــه دلیــل امکانــات کمتــر آگاهســازی و
اطالعرســانی ،زنــان کــورد بــه مراتــب در وضعیــت
وخیمتــری بــه ســر میبرنــد .هنــوز هــم در بیشــتر
عشــیرههای کــورد ازدواج اجبــاری ،ازدواج در ســن
کــم ،ازدواج زن بــه زن ،عقــد در گهــواره ،خشــونت
خانگــی ،خودکشــی و ...متداولانــد .در واقــع نــوع
نگاهــی حاکــم اســت کــه همیشــه در راســتای
خدشــهدارکردن افــکار ،روحیــه و احساســات
زنــان کار میکنــد .ســرکوفت ،ســرزنش ،حقــارت،
اســتفاده از ســخنان رکیــک ،ضــرب و شــتم و...
همــه و همــه بــرای از بیــن بــردن اعتمــاد بــه نفــس
زنــان در مقابلشــان بــهکار گرفتــه میشــوند.
همــواره امتیــازات بیشــتری بــرای مــرد نســبت بــه
زن قائلانــد .هنــوز هــم بیشــتر خانوادههــای کــورد
ادعــا میکننــد کــه پســر چــراغ خانــه اســت و دختــر
ملــک دیگــران .ایــن نــگاه سرشــار از تبعیــض،
کانــون خانــه و آغــوش جامعــه را بــرای زنــان مبــدل
بــه دوزخ نمــوده اســت .هــوال ژیــن هــم یکــی از آن
دخترانــی بــود کــه حتــی بــا آن ســن کوچکــش بــه
ایــن واقعیــت تلــخ و تحمیلــی پــی بــرده بــود.
بــدون شــک ایــن واقعیــت بــر هــر کســی مبرهــن
اســت ،هنگامــی کــه فــردی احســاس کنــد حــق و
حقــوق طبیعـیاش پایمــال گشــته ،در موقعیت بســیار
اســفباری قــرار گرفتــه و دیگــر بدیــن شــکل تــوان
ادامــهدادن را نــدارد ،همــان هنگامیســت کــه فکــر

آزادی و رهایــی در ذهنــش جوانــه میزنــد .تــا
زمانــی کــه شــخص از حــق و حقــوق خــود هیــچ
آگاهــی نداشــته باشــد ،طبیعتـاً دچار فقــدان درک از
وضعیــت خــود خواهــد شــد .میتــوان بــه صراحــت
مدعــی شــد کــه در ذهــن و اندیش ـهی هــوال ژیــن
جوانههــای آزادی شــکوفا میشــدند کــه موجــب
پشــت کــردن وی بــه آن زندگــی بــردهوار شــده
بــود .اســارت رهبــری و در پــی آن اعتراضــات و
قیامــی کــه خلقمــان در روژهــات کوردســتان و
ایــران ســازماندهی میکردنــد از عمــده دالیلــی
بــود کــه موجــب پیوســتن شــهید ژیــن بــه صفــوف
گریــا شــد .حضــور رفقــا در آن منطقــه و آشــنایی
هرچــه بیشــتر او بــا اندیش ـههای رهبــری تصمیــم او
مبنــی بــر ملحقشــدنش در ســال  2005را ســبب
گردیــد.
وی در مناطقــی چــون زاپ ،خاکــورک و
زاگــرس بــا دل و جــان کار کــرد و یــک روز هم در
قبــال مســئولیتهایش کوتاهــی ننمــود .زنــی شــجاع
و جســور بــود .وی تشــنهی افــکار و اندیشــههای
رهبــری بــود .بــرای همیــن در تمــام طــول زندگ ـی
گریالییــش ســعی کــرد هــر چــه بیشــتر بــا افــکار و
اندیشــهی و زندگــی رهبــری آشــنا شــده و بــرای
خــود سرمشــق قــرار دهــد .بــرای درک ایدئولــوژی
رهایــی زن چنــان کنجــکاو بود کــه انگار بایســتی در
یــک روز همــه چیــز را یــاد میگرفت و تشــنگیاش
را رفــع میکــرد .عمــده دلیلــی کــه باعــث شــد در
مــدت زمــان بســیار کوتاهــی خوانــدن و نوشــتن بــه
زبــان کــوردی را یــاد بگیــرد از همیــن ویژگ ـیاش
نشــأت میگیــرد .شــهید ژیــن عاشــق و شــیفتهی
آموختــن و آموزانــدن بــود .دوســت داشــت از هــر
چیــز ســر دربیــاورد و یــاد بگیــرد .فــداکار بــود.
هرگــز از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی نکــرد و
خــود را از انجــام دادن هیــچ کاری پــس نکشــید.
اگــر کاری پیــش میآمــد او قبــل از هــر کــس بــرای
انجــام آن آمــاده و داوطلــب میشــد .بارهــا شــاهد
بــودم کــه چنیــن میگفــت« :مــن تنهــا بــرای خــودم
زندگــی نمیکنــم ،بلکــه هــزاران زن امیدشــان بــه
مــن و امثــال مــن اســت کــه بتوانیــم بــا مبــارزهی

خــود آنهــا را از بنــد و یــوغ بردگــی برهانیــم .بــا
ایــن وجــود تالشــم بــر ایــن مبنــا خواهــد بــود کــه
بــرای رســاندن ایــن بــار تــا بــه مقصــد از انجــام هیــچ
کاری فروگــذار نکنــم».
رابطــهی هــوال ژیــن بــا رفقایــش کامــ ً
ا
صمیمــی ،پــاک و بیآالیــش بــود .اگــر نگاهــی
بــه روابــط زنــان در جامعــه بــا همدیگــر بیندازیــم
خواهیــم دیــد کــه نظــام چــه شــکافی بیــن آنهــا بــاز
کــرده اســت .کاری نمــوده کــه هرگــز زنــان بــه هــم
اعتمــاد نکننــد ،همــواره از هــم دوری گزیننــد و از
برقرارنمــودن رابط ـهای بــه دور از حســادت ،کیــن،
نفــرت ،رقابــت و ...گریــزان باشــند .چــرا در جامعــه
بســیار کــم هســتند کســانی کــه بــه هــم اعتمــاد
میکننــد ،همدیگــر را دوســت دارنــد و بــه هــم و
حقــوق یکدیگــر احتــرام میگذارنــد؟ چــرا روابــط
انســانها بــا یکدیگــر پایــدار نمیمانــد؟ بــرای ایــن
اســت کــه بــذر خیانــت ،دروغ ،حیلــه و نیرنــگ
در آن پاشــیده شــده اســت .اگــر رابطــهای هــم
برقــرار کننــد بــدون شــک بــر مبنــای کســب ســود
و منفعــت بیشــتر اســت .قــادر نیســتند همدیگــر را
خَ لــق کننــد و زندگــی بخشــند .اگــر یکــی بــه پایــان
خــط میرســد آیــا چنــد دوســت و رفیــق پیــدا
میشــوند کــه دســتش را گرفتــه و کمــک کننــد
تــا انگیــزهای بــرای زندگــی داشــته باشــد .بــدون
شــک چنیــن افــرادی در جامعــه هســتند امــا بســیار
کمانــد و یــا صرفــاً بــه رفقــای نزدیــک و دوســت
و آشــنای خــود یــاری میرســانند .بســیارند افــرادی
کــه قادرنــد بــه هــزاران خانــواده ،کمکهــای مالــی
و عاطفــی برســانند امــا ایــن کار را انجــام نمیدهنــد
زیــرا آنهــا را غریبــه میبیننــد .ایــن در حالیســت
کــه بایــد تمــام انســانها در قبــال بهبــودی وضعیــت
موجــود جامعــه ،خــود را مســئول بیننــد و صرف ـاً بــه
زندگــی شــخصی خــود و اطرافیانشــان نپردازنــد.
زیــرا بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد.
از ایــن لحــاظ هــوال ژیــن در مقابــل ســاختار و
ذهنیتــی کــه در جامعــه موجــب اینهمــه نفــاق و
تفرقــه ،تفکیــک و تبعیــض شــده بــود و موجودیــت
زنــان در جامعــه را کمرن ـگ کــرده بــود مبــارزهای

بیامــان انجــام مــیداد .در شــخصیت خــود نیــز
تحــوالت و دگرگونیهــای بینظیــری انجــام داده
بــود .بــر اصــل مبــارزه تأکیــد میورزیــد و ســعی
میکــرد در تمــام لحظــات زندگــی خــود ،مبــارز راه
حقیقــت باشــد .هرگــز مســائل شــخصی خــود را مانــع
انجــام دادن کار و یــا مشــارکت در امــور مشــترک
زندگــی نکــرد .واالمنــش و بزرگــوار بــود .ســعی
میکــرد از اندیشــه ،طــرز زندگــی و طــرز مبــارزهی
هــوال زیــان درسهــای عظیمــی کســب کنــد .چراکــه
همــواره شــخصیت فدایــی هــوال زیــان را سرمشــق
خویــش قــرار مــیداد.
هــوال ژیــن بعــد از یــک دورهی آموزشــی آکادمــی
«حقیقــرار» و تأملنمــودن بــر شــخصیت رهبــری،
هیجــان زندگــی و انگیــزهی مبــارزه در راه زندگ ـیای
آزاد را در شــخصیت خویــش برجســتهتر از پیــش
نمــود .شــیوهی فدایــی بــودن را اســاس میگرفــت .هــر
گاه بــرای انجــام مأموریتــی بــه جایــی میرفــت تنهــا
بــه موفقیــت میاندیشــید .هرگــز شکســت را قبــول
نمیکــرد .بــرای همیــن تمــام برنامههــای روزانــهی
خــود را در راســتای کســب پیــروزی طرحریــزی
مینمــود.
رفیقــی بســیار متواضــع بــود .هرگــز ندیــدم گلــه و
شــکایت کنــد .رادیــکال بــود و اجــازه نمـیداد مســائل
و مشــکالت بــه حالتــی حــاد برســند .همــواره ســعی
میکــرد مســائل را در زمــان و مکانــی مناســب حــل
کنــد .بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد روز و شــب کار کنیــم
تــا بتوانیــم نظامــی دموکراتیــک را در روژهــات و
ایــران نهادینــه کــرده و زندگـی آزاد را تحقــق بخشــیم.
ســرانجام شــهید ژیــن در  4آگوســت  2012طــی
عملیاتــی کــه در منطق ـهی زاپ در برابــر ارتــش ترکیــه
صــورت گرفــت ،بــه شــهادت رســید .وی بــا روحیـهای
فدایــی بــه مواضــع دشــمن حملــه کــرده و بــا وجــود
اینکــه بــه شــدت زخمــی میشــود ،عقبنشــینی نکــرده
و بــا نارنجــک بــه طــرف ســربازان دشــمن حملــه بــرده
و شــماری از ســربازان را از پــای درمــیآورد .شــهید
ژیــن ،زیالنآســا مبــارزه کــرد و بــا خَ لــق حماســهای
تــازه نــام خــود را بــا الفبــای زرینــی بــر صفحــات تاریــخ
پــر از ایثــار و مقاومــت کوردســتان بــه یادگار گذاشــت.
روحــش شــاد و راهــش مســتدام بــاد.
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هس ـت زمانهایــی کــه وجــدان و عدالــت
برخــی از انســانها قبــل از جسمشــان مدفــون
گشــته؛ چنانکــه بــه خاموشــی مطلــق گراییده
باشــد .مدتهــا همانگونــه باقــی میمانــد؛
شــاید هــم بــه درازای عمرشــان .در حقیقــت
نمیتــوان بــه تمامــی ادعــا کــرد کــه
وجــدان و عدالــت در جوهــر ایــن اشــخاص
و افــراد وجــود نــدارد ،بلکــه هســت ،امــا
فاقــد کارکــرد اســت؛ و پدیــدهای کــه فاقــد
کارکــرد هــم باشــد از معنــای آنچنانــی
برخــوردار نیســت .زیــرا معنادارشــدن ،یعنــی
عــدم خنثیشــدن و عــدم راکدمانــدن؛ یعنی،
متأثربــودن و رســوخکردن و از رکــود
خارجشــدن و در کل یعنــی مفیــد بــودن؛
فعالشــدن؛ تغییــر و تحــول ایجادنمــودن.
هنگامــی کــه از پرنــده ســخن بــه میــان
میآیــد ،بــدون شــک نخســتین چیــزی کــه
بــه ذهــن خطــور میکنــد ،پــرواز اســت .زیرا
بــا تــکان دادن بالهایشــان ،ردی از آنهــا بــر
دل آســمان نقــش میبنــدد .چنانکــه بــرای
آنهایــی کــه بــال ندارنــد ،حســرت لمــس
پــرواز را بــر دلشــان مینهــد .شــرط اساســی
پــرواز ،همــان بالیســت کــه بتوانــد تــو را بــه
اوج بکشــاند .بنابرایــن نمیتــوان بــه آنهایــی
کــه بــال دارنــد امــا قــادر بــه پــرواز نیســتند،
گفــت «پرنــده» .بــه عنــوان مثــال مــرغ؛ او هم
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قــادر بــه پــرواز نیســت .امــا ایــن بــه معنــای
انــکار بالهایــش هــم نیســت .بــال دارد ،امــا
فاقــد کارکــرد اســت .اینچنیــن پرندههایــی
کــه قــادر بــه پــرواز نیســتند ،از زیبایــی پــرواز
و تجربــهی آن محــروم مانــده ،فرصــت
آشــنایی بــا آســمان آبــی را از دســت داده
و محکــوم بــه مانــدن در النههــای ســاختگی
میشــوند.
انســان هــم بــا کمــی تفــاوت بــا تمــام
موجوداتــی کــه از توانایــی و اســتعدادهای
خــود اســتفاده نمیکننــد و فاقــد کارکــرد
میماننــد ،از نقــاط مشــترکی برخــوردار
اســت .ایــن درحالیســت کــه میبایســت
انســان از همــهی اســتعدادها و امتیازاتــی
کــه در طــول تاریــخ تکامــل کســب کــرده،
بــه نحــو احســن اســتفاده نمــوده و آنهــا را
در راســتای آزادزیســتن بکارگیــرد .زیــرا
هــر موجــود و هــر پدیــدهای کــه در گیتــی
خلــق شــده دارای معنــا و هدفــی مشــخص
و اساسیســت .هیــچ چیــز بیمعنــا و یــا
بیهــدف نیســت؛ حتــی اگــر خوشــایند و
رضایتبخــش هــم نباشــد .اگــر اینگونــه
بیندیشــیم ،هــم بــه کل گیتــی و هــم بــه
خودمــان بــا نگاهــی معنــادار نگریســته و
هــدف خــود را در ایــن مســیر مشــخصتر
خواهیــم ســاخت .معنادارشــدن چــه زمانــی

میســر میگــردد؟ هنگامــی کــه بتوانیــم بــه
بــودن و یــا موجودیــت خودمــان و تمــام
موجوداتــی کــه در پهنــای ایــن گیتــی
میزینــد ،معنــا ببخشــیم و طبــق آن زندگــی
کنیــم .یعنــی توانایــی و اســتعدادهای
خودمــان را در راســتای آزادزیســتن
بکارگیریــم .بیهــدف و ســرگردان نباشــیم.
بــه دنبــال چیزهایــی نباشــیم کــه شــاید هیــچ
وقــت نتوانیــم آنهــا را تجربــه کنیــم .دارای
ایدههــای واالیــی باشــیم ،بــزرگ بیندیشــیم،
امــا جاهطلــب نباشــیم .زیــرا جاهطلبــی یعنــی
ســقوط و انحطــاط .بنابرایــن اگــر پاهــا ،برای
دویــدن و راهرفتــن آفریدهشــدهاند ،همیشــه
ایــن کار را انجــام دهیــم .اگــر مغــز بــرای
اندیشــیدن و بیکرانهــا را درنوردیــدن و
از حصارهــای عینــی و یــا ســاختگی گــذار
نمــودن ،آفریــده شــده ،همیشــه ایــن کار را
انجــام دهیــم .اگــر غیــر از ایــن باشــد ،فلــج
میشــویم و از کار میافتیــم؛ یعنــی فاقــد
کارکــرد میمانیــم .اگــر نتایجــی را کــه
از همــهی ایــن تالشهــا و یــا فعالیتهــا
کســب میکنیــم در راســتای بهترزیســتن
و باهمزیســتنی آزادانــه بــکار نبندیــم ،بــاز
هــم بیفایــده اســت .همـهی اعضــای وجــود
انســان و گیتــی هنگامــی کــه بــه هــدف خــود
میرســند ،بامعناینــد .درغیــر ایــن صــورت
از بــودن و یــا نبودنشــان چــه حاصــل؟!
صــد البتــه دل هــم بــرای حسکــردن
اســت .دلــی کــه حــس نکنــد ،دل نیســت.
کارایــی دل از ایــن جهــت حائــز اهمیــت
اســت کــه بــه همـهی عواطــف و احساســاتی
کــه وجــود حــس میکنــد و مغــز بــا آنهــا
درگیــر اســت ،معنــا میبخشــد .هنگامــی

کــه ایــن جریــان از کار میافتــد مــرگ
فرامیرســد .توجــه کنیــد؛ بــه کســانی کــه
قــادر نیســتند دوســت بدارنــد ،لقــب ســنگدل
و بیاحســاس را میدهنــد .ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه واقعــا دل ندارنــد و یــا نمیتواننــد
احســاس کننــد بلکــه مســئله در اینجاســت
کــه اینگونــه افــراد ،قــادر نیســتند بیــن عقــل،
اندیشــه و احســاس خــود تــوازن و هماهنگــی
ایجــاد کننــد .بنابرایــن اگــر دل داشــته باشــی
انســانی ،وگرنــه نیســتی .در حــال حاضــر و
در دنیــای امــروزی کــه تقریبــا زندگــی را
بــه حالتــی ماشــینگونه درآوردهانــد ،بیــش
از هــر زمانــی نیــاز بــه طــرح و بحــث چنیــن
مــواردی را بایســتی احســاس کــرد .بایســتی
قــادر بــه ارتبــاط برقرارکــردن بــا ســایرین
شــد .بایــد بــا همــهی موجوداتــی کــه در
گیتــی زندگــی میکننــد رابط ـهای دوســتانه
و طبیعــی داشــت.
نگاهــی بــه دور و بــر خودمــان بیندازیــم؛
ســرزمینی کــه در آن زاده شــده و بــزرگ
شــدهایم را تماشــا کنیــم؛ آیــا رخدادهایــی
کــه در طــول روز و ســال در کنارمــان
اتفــاق میافتنــد را حــس میکنیــم؟ در
جریانشــان هســتیم؟ بــرای مــا مهــم هســتند؟
بــرای درکشــان تالشــی انجــام میدهیــم؟ و
بــرای مســائلی کــه امــروزه کــرهی خاکــی
و جامعــهی بشــری و طبیعیمــان را تهدیــد
میکننــد ،چــارهای میاندیشــیم؟ اگــر نــه؛
پــس چگونــه انســانیم!!!؟
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یک شعر از روزین کامنگر
کوله بارم بر دوش؛ سفری
میباید...
گاه میتوان از نبودن ،بودن
ساخت گاه از ویرانی ،آبادانی
گاه میتوان رویش
گل و شکوفه را
در دل سنگ و بنت مشاهده منود
گاه کاروانی.
راه را چشم انتظارت خواهد
گذاشت تا همراه شوی
و اینگونه است که غیر
ممکن ،غیرممکن میشود
مدتها بود که سنگینی خأل
وجودت را بر دوشهایم
میکشیدم .روزها از پی هم
میگذشت و جای خالیات روز
به روز بیشرت خویش را نشان
میداد .مدتها بود که بدنبال
دستی میگشتم که دستم را
بگیرد بیرنگ و ریا،
دستی صاف و زالل؛ چیزی که
این روزها بسیار کمش داریم.
در روزگاری که نگاهها تیره و
تار ،دستان همچون ترب ،تیشه بر
ریشه میزنند و روحها رسدتر از
همیشه قبولش دارند ،من در پی
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تو ميگشتم .حس نبودنت و عطش رسیدن
به تو مرا روانه میسازد؛ روانهی هامن راه
که مدتها کاروانی چشم انتظار بود ،هامن
حس مرا به دل این کوه و کمر کشاند .گام را
بسویت لرزان اما با هیجان برمیدارم،
من هنوز در پی هامن دستانم و تو دستت
را به من میدهی و میگویی «خوشآمدی».
من تو را در خیال میپروراندم و تو آن را به
واقعیت مبدل ساختی و چه زیباتر است از
به واقعیت پیوسنت خیالهایی که روزی مهر
ممنوع خورده بودند و من جرأت گفنتشان
را نداشتم .من با اندیشیدن به تو به این
واقعیت رسیدم .تو از واژهای سخن میگفتی.
واژهای که هیچگاه تا به این حد صادقانه
نشنیده بودم .میدانی مدتها بود صمیمیت
را دزدیده بودند و ناآشنایت ساخته بودند؟
وجودت ،بودنم را معنا میبخشید ،بودنی
که مدتها انکارش میکردند .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 انداختهاند
و خط کشیدهاند به دور نامت؟ ببین که
چه حصاری را در اطرافت گذاشتهاند؟
و ببین که چگونه در تنهایی فرو
بردهاند مرا ،تا بودنت را حس نکنم؟
تو همچنان میگویی و من به تو می نگرم...
در دل هیجان و در رس هزاران سوأل...
تنها تو میتوانی پاسخگوی آنان باشی.
گفتم :چه میخوانید؟ گفتی :درس زندگی.
گفتم :مدتهاست که نابودش ساختهاند		 .
		
گفتی :میسازیمش...
		
گفتم :می شود؟؟؟
گفتی :وجودش اینجا تجلی

مییابد .من ،تو ،او در کنار هم.
تو میگویی و منمینگرم...به بودنمان
مینگرم...آنزمان که ما را به کناری زدند ،بسان
ساحلی که نگاه را حرست 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 نداشتهها
مدتهاست که راهی این راه شدهایم ،من به
منزلگاه آرامش رسیدم...
هرچه که میگذرد در دل همین کوهها ،پا به
پای آب ،هم نفس با متام آنچه که مرا نفس
بخشید؛ خویشنت را بیشرت خواهم شناخت.
خود را خواهم شناخت تا این بار خود باشم،
بیآنکه دیگریام کنند که گر چنین نبود
آوازهی معرفتت در گوش فلک منیپیچید.
در این روزگار سینهی 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 قلهی
خورشید
شدم.
افق نگاهت همیشه بلند...
دستانت
همواره همراه...
و گامهایت همیشه
استوار ای «ههڤــــاڵ»...
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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
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