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خوانندگان محرتم زنان رشق:
بــا توجــه بــه اینکــه روزهایــی کــه ســپری میشــوند ،روزهایــی تاریخــی و رسنوشتســاز ب ـرای هم ـهی خلقهــای خاورمیانــه و
کوردســتان هســتند دیگــر خلقهــای خاورمیانــه ماننــد قبــل ظلــم و ســتم و مســتعمره بــودن را قبــول نخواهنــد کــرد و کشــورهای
غربــی نیــز نخواهنــد توانســت مثــل گذشــته بــا آنــان برخــورد کــرده و هــر گونــه تجــاوز ،بیــدادی و حقــارت را بــر ایــن خلقهــای
رنــج دیــده و دردکشــیده روا بدارنــد خلقهــا در ســال  2014اثبــات کردنــد کــه نــه تنهــا حکومتهــای اســتبدادی و دیکتاتــوری منطقــه
را رد میکننــد و بــر ضــد ایــن مســتبدها قیــام میکننــد بلکــه بــه ایــن درجــه از شــناخت و توانایــی تحلیــل سیاســی رســیدهاند
کــه متجــاوزان و اســتعامرگران اروپایــی و آمریکایــی را نیــز از خــاک خاورمیانــه بیــرون براننــد ایــن اســتعامرگرانی کــه بیــش از دو
ســده اســت کــه خــاک خاورمیانــه و مخصوصــا کردســتان را بــا خــون ســاکنان آن درهــم تنیــده و ب ـرای منفعــت خــود از هیــچ

جنایــت و سیاســت پلیــدی ابایــی نداشــتند .ایــن ســده ،ســدهی آزادی زن اســت کــه بــا آزادی ایــن اولیــن مســتعمره و اولیــن
بــردهی تاریــخ ،همـهی بردههــا اعــم از طبیعــت و جامعــه نیــز از یــوغ بردگــی ذهنیــت مردســاالری و اقتدارگـرا رهایــی خواهنــد
یافــت .دقیقــا همیــن روزهــا بـرای زنــان روزهــای مهــم و ارزنــدهای هســتند ،زنــان کــورد بــا پیشــاهنگی در انقــاب روژآوا (غــرب
کوردســتان) و مقاومــت و مبــارزه علیــه داعــش و همـهی ذهنیتهــای واپسگـرا در منطقــه و سیســتم امپریالیســم و اســتثامرگر
جهــان توانســت کــه روح عصیــان و مبــارزه را در رسارس کوردســتان و خاورمیانــه زنــده گردانــد و بــه همـهی ایــن اقتدارگراهــا و
مردســاالران نشــان دهــد کــه زن یعنــی زندگــی ،یعنــی آزادی و دفــاع از کرامــت و رسزمیــن و انســانیت .و ایــن خــود بــه معنــای
نامــوس واقعــی زن اســت .زنــان کوبانــی آن مبــارزان جســور و قهرمــان بــه واژههــا و کلامتــی کــه ذهنیــت مــرد ،ه ـزاران ســال
اســت تعریفــی بــر اســاس منفعــت خویــش و بـرای تحقیــر منــودن زن کردهانــد تعریفــی حقیقــی و بــر اســاس فکــر و ذهنیــت زن
آزاد ارائــه دهــد .دیگــر هیــچ مــردی جســارت منیکنــد کــه معنــای نامــوس ،آزادی و زن را آنچنــان کــه قبــا بــه ذهــن جامعــه و
مخصوصــا زنــان قالــب کــرده بــود ،تعریــف منایــد .اکنــون زنــان خــود بــه خویشــن و روح و فکــر و جســم خــود معنــا میدهنــد
و ایــن را نیــز اثبــات کردهانــد .زنــان دیگــر ماننــد گذشــته بیتاثیــر و خانهنشــین و درمانــده نخواهنــد زیســت اکنــون زنــان
کوبانــی زنانــی مبــارز ،سیاســتمدار ،مدیــر و پیشــاهنگ همـهی تغییــر و تحــوالت جامعــه و منطقــه هســتند و در منــود ایــن زنــان
کــه مناینــدهی زنــان خاورمیانــه و خداونــدان کهــن هســتند هم ـهی زنــان خــود را مییابنــد و در هــر لحظــه بــا آنــان مبــارزه
منــوده ،میجنگنــد و بــه پیــروزی میرســند .در واقــع پیــروزی عظیــم و تاریخــی در برابــر داعــش و نیروهــای پشــت پــردهی
داعــش کــه بــا فرماندهــی و رهــری نیروهــای گریــای  YPJبــه پیــروزی رســید فقــط پیــروزی نظامــی آن مــورد نظرمــان نیســت
بلکــه پیــروزی بــزرگ آن پیشــاهنگی زنــان و توانایــی خودشناســی و یافــن حقیقــت زن بــود کــه در همـهی ایــن مــدت بــا مبــارزه
و مقاومــت توانســت مهــر زن بــودن را بــر ایــن برهـهی تاریخــی بزنــد تاریخــی کــه هـزاران ســال اســت بــه دســت پادشــاهان و
اقتدارگرایــان و ذهنیــت مردســاالر نوشــته میشــود و در آن تاریــخ ،نــه زن و نــه جامعــه حضــور ندارنــد ،دیگــر اکنــون بــا دســت
خــود زنــان نوشــته میشــود ،تاریــخ طالیــی زن کــه تاریــخ جامعــه و انســانیت نیــز هســت .بنابرایــن ایــن موفقیــت و پیــروزی
در کوبانــی متعلــق بــه همـهی زنــان خاورمیانــه و زنــان جهــان اســت همچنانکــه مشــاهده میکنیــم ایــن موفقیــت آنچنــان تأثیــر
بزرگــی بــر زنــان منطقــه داشــته کــه روزانــه زنــان دســت بــه ســازماندهی منــودن خــود و مبــارزهی مســتقل میزننــد بــه خصــوص
کــه زنــان زجــر کشــیدهی افغانــی بــا نیرویــی کــه از زنــان کوبانــی و ســازماندهی و مبــارزهی آنــان گرفتنــد بــه ســازماندهی خــود
پرداختــه و دســت بــه مبــارزهی نظامــی زدنــد .البتــه کــه ایــن رونــد بــاز هــم ادامــه خواهــد یافــت و آتشــی کــه زنــان کوبانــی
روشــن کردهانــد متــام خاورمیانــه و جهــان را روشــنایی خواهــد بخشــید و اتحــاد بــزرگ زنــان را در خاورمیانــه پدیــد خواهــد آورد
و ایــن روز خیلــی نزدیــک اســت.
مــا در ایــن شــاره ســعی منودیــم کــه سیســتم جامعـهی زنــان آزاد رشق کوردســتان" "KJARو مبــارزه و ســازماندهی آنــان را را
بشناســیم و اینکــه ســطح فعالیــت آنــان و شــیوهی ســازماندهی آنــان چگونــه اســت؟ همچنیــن ژنئولوژی(زنشناســی) بــه عنــوان
مــادر علمهــا و علمــی کــه در صــدد اســت کــه بــا شــناخت زن و از دیــدگاه زن ،هم ـهی علمهــا و حتــی کیهــان را نیــز تحلیــل
منــوده و تعریفــی نــو از هم ـهی جهــان ارائــه دهــد .در ابتــدا نیــز الزم میبینــد کــه تاریــخ زن را آشــکار منــوده و از ذهنیــت
مردســاالری و واقعیــت آن پردهبــرداری کنــد .همچنیــن یــاد و خاطــرهی برخــی از شــهدای زن کــه در جنبــش آزادیخواهــی خلــق
کــورد بــه شــهادت رســیدهاند را گرامــی داشــته و حمــات و هجومــی کــه بــر زنــان در جامعــه روا داشــته میشــود را تحلیــل
منــوده و راه چارهیابــی آن را مــورد بررســی ق ـرار دهیــم.

برگرفته از دفاعیهی جامعهشناسی آزادی «رهربآپو»
اصطــاح فمينيســم بــا معنــاي «جنبــش طرفــداري از زنــان» از تعريــف كامــل مســئلهي زن بـهدور
اســت و هنگامــي كــه ضــد آن همچــون «طرفــداري از مــردان» در نظــر گرفتــه شــود ،ميتوانــد
بــه ناكارايــي و نقــص هرچــه بيشــتر منجــر شــود .معنايــي را منعكــس ميســازد كــه انــگار[زن]،
تنهــا ز ِن ســتمديدهي مر ِدحاكــم ميباشــد .ايــن در حاليســت كــه واقعيــت زن بســيار گســترهدارتر
اســت .حــاوي معان ـياي اســت كــه داراي ابعــاد وســيع اقتصــادي ،اجتماعــي و سياســيِ فراتــر از
جنســيت ميباشــند .اگــر اصطــاح «اســتعمارگري» را از مالكــي مبتنــي بــر كشــور و ملــت خــارج
ســازيم و بــه گروههــاي انســاني كاهــش دهيــم ،بهراحتــي ميتوانيــم موقعيــت زن را بهعنــوان
كهنتريــن مســتعمره تعريــف نماييــم .بهراســتي نيــز هيــچ يــك از پديدههــاي اجتماعــي ،بــه
انــدازهي زن از نظــر روحــي و جســمي بــا اســتعمارگري مواجــه نگشــته اســت .بايســتي درك
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شــود كــه زن در موقعيــت[ اســتاتوي] مســتعمرهاي نگــه داشــته شــده اســت كــه مرزهــاي آن بــه آســاني قابــل تعييــن
نميباشــند.
در گفتمــان مردمحوران ـهاي كــه هماننــد تمامــي علــوم مهــر خويــش را بــر علــوم اجتماعــي نيــز زده اســت ،ســطوري
كــه در آن از زنــان بحــث ميشــود ،آكنــده از رويكردهايــي تبليغاتــي اســت كــه هيــچ ربطــي بــه واقعيــت ندارنــد .بــا
ايــن گفتمانهــا شــايد هــم ماننــد الپوشــانيِ طبقــه ،اســتثمار ،ســركوب و شــكنجه در تاريــخ تمدنهــا ،صــد بــار بــر
موقعيــت واقعــي زنــان ســرپوش نهــاده شــده اســت .بهجــاي فمينيســم ،اصطــاح ژنئولوژي(زنشناســي) شــايد هــدف
را بهتــر بــرآورده نمايــد .پديدههايــي كــه ژنئولــوژي آشــكار خواهــد ســاخت بــه نظــرم كمتــر از يزدانشناســي،
معادشناســي ،سياستشناســي ،پداگــوژي و خالصــه علومــي كــه در رابطــه بــا بســياري از بخشهــاي جامعهشناســي
هســتند ،گويــاي واقعيــت نخواهنــد بــود .ايــن امــر بحثناپذيــري اســت كــه زنــان هــم از نظــر فيزيكــي و هــم معنايــي،
وســيعترين بخــش طبيعــت اجتماعــي را تشــكيل ميدهنــد .بنابرايــن چــرا ايــن بخــش بســيار مهــم از طبيعــت اجتماعــي،
نبايســتي موضــوع علــم گــردد؟ عــدم تشــكيل شــاخهي ژنئولــوژي از طــرف جامعهشناســي كــه حتــي شــاخههايي نظيــر
پداگــوژي يعنــي آمــوزش و پــرورش كــودكان يافتــه اســت ،تنهــا بــا يــك مــورد قابــل توجيــه اســت و بــس :گفتمانــي
مردســاالرانه دارد!
تــا زمانــي كــه طبيعــت زن در تاريكــي و ابهــام باقــي بمانــد ،تمامــي طبيعــت جامعــه ناروشــن باقــي خواهــد مانــد.
ِ
ِ
ســازي وســيع و واقعگرايانــهي
ســازي واقعــي و همهجانبــهي طبيعــت اجتماعــي ،تنهــا از رهگــذر شفاف
شفاف
طبيعــت زنــان ممكــن خواهــد بــود .آشكارســازي موقعيــت زنــان از تاريــخ مستعمرهشدنشــان گرفتــه تــا اســتعمارهاي
ِ
عــدي ســاير
اقتصــادي ،اجتماعــي ،سياســي و ذهنــياي كــه عليــه آنــان صــورت گرفتــه ،در امــر روشنشــدن همهب ُ
موضوعــات تاريــخ و جامع ـهي روز ،مفيــد واقــع خواهــد گشــت.
بــدون شــك روشنشــدن موقعيــت زنــان ،يــك بعــد مســئله ميباشــد .بعــد مهمتــر ،بــا مســئلهي رهايــي مرتبــط اســت.
بــه عبارتــي ديگــر ،حــل مســئله حائــز اهميــت بســيار بيشــتري اســت .بارهــا گفتــه ميشــود كــه ســطح عمومــي آزادي
جامعــه ،متناســب بــا ســطح آزادي زنــان ميباشــد .مــورد مهــم ايــن اســت كــه مضمــون ايــن عبــارت صحيــح را چگونــه
توضيــح دهيــم .آزادي زنــان و برابــري آنان[بــا مــردان] تنهــا آزادي و برابــري اجتماعــي را تعييــن نمينمايــد .بلكــه
جهــت ايــن كار« ،تئــوري ،برنامــه ،ســازمان و مكانيس ـمهاي كاري» را نيــز الزامــي ميگردانــد .مهمتــر اينكــه نشــان
ِ
ورزي طبقاتــي نيــز ناقــص باقــي
ميدهــد :بــدون زنــان ،سياســت دموكراتيــك امــري ناشــدني اســت؛ حتــي سياس ـت
ميمانــد و نميتــوان صلــح را توســعه داد و از محيطزيســت حفاظــت نمــود.
بايــد زن را از موقعيــت «مــادر مقــدس ،نامــوس اصلــي و همســر چشمپوش ـيناپذيري كــه بــدون وي بهســر نميشــود»
خــارج ســاخت و وي را بهمثابـهي جمــع ســوژه_ ابــژه مــورد پژوهــش قــرار داد .البتــه كــه بايــد قبــل از هــر چيــز ايــن
ِ
هــاي عشــق محافظــت نمــود .حتــي يكــي از مهمتريــن ابعــاد پژوهشهــا بايــد
پژوهشهــا را از شــر دلقكبازي
برمالســازي پس ـتفطرتيهايي(اعم از تجــاوز ،جنايــت ،كت ـككاري و فحاش ـيهاي هشــت مــن نســه شــاهي) باشــد
كــه بهنــام عشــق الپوشــاني ميشــوند .اينكــه هــردوت ميگويــد «تمامــي جنگهــاي شــرق و غــرب بــر ســر زنــان
روي دادهانــد» تنهــا ميتوانــد اثبــات يــك واقعيــت باشــد .آن هــم ايــن اســت كــه زن بهمنزلـهي مســتعمره ارزش يافتــه
و بــه هميــن دليــل جنگهــاي شــديدي را ســبب گشــته اســت .تاريــخ تمــدن اينگونــه بــوده و مدرنيتـهي كاپيتاليســتي
نيــز بازنمــو د و نمايانگــر نوعــي مســتعمرهگردانيد ِن زن اســت كــه هزاربــار شــديدتر گرديــده و حالتــي چندبعــدي
كســب نمــوده اســت .بــر هويــت زن ،حــك گرديــده اســت .بهعنــوان مــاد ِر تمامــي رنجهــا ،صاحــب رنــج و زحمتــي
بيمــزد ،كارگــري بــا كمتريــن دســتمزد ،بيكارتريــن ،منبــع نامحــدود اشــتها و فشــار مــردان ،ماشــين زاد و ولــد نظــام،
دايــهي كودكپــرور ،ابــزار تبليغــات تجــاري ،ابــزار ســكس و پورنو[گرافــي] و نظايــر آن ،مســتعمرهگردانيد ِن وي
در گســترهي وســيعي ادامــه مييابــد .كاپيتاليســم ،نوعــي ســازوكار اســتثمارگرانه را در زمين ـهي زنــان ايجــاد نمــوده
كــه در هيــچ ســازوكار اســتثمارگرانهاي ديــده نميشــود .نــگاه مجــدد بــه موقعيــت زنــان ـ اگرچــه ناخواســته باشــد نيــزـ
دردنــاك و تلــخ اســت .امــا زبان[بيــان] واقعيــات جهــت استثمارشــوندگان بــه نــوع ديگــري نيــز ممكــن نميگــردد.
جنبــش فمينيســتي در پرتــو آگاهــي از ايــن واقعيــات ،ناچــار اســت كــه راديكالتريــن جنبــش مخالــف نظــام گــردد.
جنبــش زنــان كــه ريشـهي حالــت مــدرن آن نيــز را ميتــوان بــه انقــاب فرانســه متكــي دانســت ،بعــد از چنــد مرحلــه
توانســته كــه تــا روزگار مــا پيــش آيــد .در اوليــن مرحلــه در پــي برابــري حقوقــي بــوده اســت .ايــن برابــري كــه معنــاي
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چندانــي نــدارد ،امــروزه تقريبـاً بهصــورت شــايعي تحقــق يافتــه؛ امــا بايــد بهخوبــي دانســت كــه محتــواي آن تهــي اســت .در
حوزههــاي ديگ ـ ِر حقوقــي نظيــر حقــوق بشــر ،حقــوق اقتصــادي،اجتماعــي و سياســي نيــز پيشــرفتهايي صــوري بهوجــود
آمدهانــد .ظاهــرا ً زن بــا مــرد برابــر اســت و بــه انــدازهي او آزاد ميباشــد .ايــن در حاليســت كــه جديتريــن فريــب در
هميــن شــيوهي برابــري و آزادي نهفتــه اســت .آزادي ،برابــري و دموكراســي زن كــه نهتنهــا مدرنيتـهي رســمي بلكــه تمامــي
ادوار هيرارشــي و تمــدن در تمامــي بافتهــاي اجتماعــي از لحــاظ ذهنــي و جســمي وي را بــه اســارت درآورده و بهشــكل
ژرفتريــن بردگــي ب ـهكار واداشــتهاند ،مســتلزم فعاليتهــاي تئوريــك ،مبــارزات ايدئولوژيــك و فعاليتهــاي برنام ـهاي_
ســازماني بســيار وســيع و مهمتــر از همــه اقداماتــي نيرومنــد ميباشــد .بــدون اينهــا فمينيســم و فعاليتهــاي حــوزهي زن،
فراتــر از فعاليتهــاي ليبــرا ِل زنــان كــه در راســتاي تســهيل كار نظــام صــورت ميگيرنــد ،معنــاي ديگــري نخواهنــد داشــت.
در صورتــي كــه «زنشناســي» توســعه يابــد ،نشــاندادن راهحــل مســائل از طريــق يــك مثــال بســيار آموزنــده خواهــد بــود:
بايــد دانســت كــه غريــزهي جنســي[يا سكســواليته] در رأس كهنتريــن اَشــكال يادگيــري حيــات ميآيــد .پاســخي اســت
ِ
ابــدي فــرد  ،ايــن امــر را بهمنزلــهي راهحــل،
كــه حيــات ،بــه نيــاز خــودـ تداومبخشــي ميدهــد .ناممكنبــودن حيــات
در يك[موجــود يــا شــخص] بهصــورت ناگزيــر درآورده كــه پتانســيل توليدمثــل خويــش را پيشــبرد بخشــد .چيــزي كــه
غريــزهي جنســي ناميــده ميشــود ،تكثيــر ايــن پتانســيل در شــرايط مناســب و بديــن ترتيــب تــداوم حيــات اســت .ايــن نوعــي
چــاره در برابــر مــرگ و خطــر انقــراض نســل اســت .اوليــن تقســيم ســلول ،بــه معنــاي ايــن اســت كــه يــك ســلو ِل تنهــا ،از
طريــق تكثيــر خــود را فناناپذيــر گردانيــده اســت .بــا تعميمــي وســيعتر ميتــوان گفــت كــه پديــدهي تــداوم گرايــش بــه
اليتناهــي و ابديشــدن در حيــات جانــدار از طريــق «خودمتنوعســازي و تكثيــر پياپــي كيهــان» در برابــر خــأ و نيســتياي
اســت كــه خواهــان بلعيــدن آن ميباشــد.
ً
نــوع و يــا فــرد انســانياي كــه ايــن پديــدهي كيهاني[يــا جهانشــمول] در آن تــداوم دارد ،عمدت ـا زن اســت .تكثيــر ،در بــدن
زن تحقــق مييابــد .نقــش مــرد در ايــن پديــده ،در درج ـهاي بســيار پايينتــر و فرعــي اســت .بنابرايــن در پديــدهي تــداوم
نســل ،تمامــي مســئوليت ازآ ِن زنــان ميباشــد و ايــن امــر مــوردي اســت كــه از حيــث علمــي دركپذيــر ميباشــد .ايــن در
حاليســت كــه زن عــاوه بــر اينكــه جنيــن را در رحــم خويــش حمــل مينمايــد ،ميپرورانــد و ميزايــد ،بهطــور طبيعــي
مســئوليت نگهــداري آن را نيــز تقريب ـاً تــا زمــان مرگــش بــر عهــده دارد .بنابرايــن اوليــن درســي كــه بايــد از ايــن پديــده
اســتنباط و كســب نماييــم ايــن اســت كــه زن در تمامــي مناســبات جنســي داراي اختيــار عمــل مطلــق ميباشــد .زيــرا هــر
رابطــهي جنســي بهصــورت بالقــوه مســائلي را بــراي زنــان بههمــراه مــيآورد كــه برآمــدن از پــس آنهــا بســيار دشــوار
ميباشــد .بايــد دانســت زنــي كــه ده فرزنــد بهدنيــا بيــاورد ،از نظــر جســمي و حتــي روحــي بــه اوضاعــي بســيار بدتــر از
مــرگ دچــار ميگــردد.
نگــرش مــردان بــه سكســواليته[يا حيــث جنســي] ،بيشــتر منحرفان ـه و نامســئوالن ه اســت .بيبصيرتشــد ِن ناشــي از جهالــت
و قــدرت ،نقــش اول را در ايــن امــر ايفــا ميكنــد .همچنيــن همــگام بــا هيرارشــي و دولــت خاندانــي ،داشــتن فرزنــدان
متعــدد بــراي مــردان بــه معنــاي مبدلشــدن بــه نيرويــي اغماضناپذيــر اســت .تعــدد فرزنــدان نهتنهــا ضامــن تــداوم نســل
اســت ،بلكــه ضمانتــي ميگــردد بــراي باقيمانــدن در مقــام قــدرت و دولــت .از دســت نرفتــن دولــت كــه بــه معنــاي نوعــي
انحصــار مالكيتــي اســت ،منــوط بــه بزرگــي خانــدان اســت .بدينترتيــب هــم جهــت هســتي بيولوژيكــي و هــم هســتيِ دولتــي
و قدرتمحورانــه ،زنــان را بــه ابــزار زادن فرزنــدان متعــدد مبــدل مينماينــد .شــالودهي اســتعمار وحشــتناك زنــان كــه در
ارتبــاط بــا طبيعــت اول و دوم اســت ،اينگونــه تــدارك ديــده ميشــود .تحليــل درهمشكســتگيِ زن در ارتبــاط بــا ايــن دو
طبيعــت ،حائــز اهميــت فراوانــي اســت .چنــدان نيــازي بــه توضيــح نيســت كــه زن تحــت ايــن موقعيــت دوگان ـهي طبيعــت،
ممكــن نيســت بــراي مدتزمانــي طوالنــي از نظــر روحــي و جســمي بهصــورت بانشــاط و تكيدهنشــده ســرپا باقــي بمانــد.
فرســودگي جســمي و روحــي بهصــورت مختلــط و زودهنــگام پيــش ميآيــد و زنــان را در ازاي تأميــن و تــداوم حيــات
ســايرين ،طــي حياتــي دردنــاك ،كوتــاه و غمانگيــز بهســوي نابــودي ســوق ميدهــد .تحليــل و خوانــش تاريــخ تمــدن و
مدرنيتــه بــر اســاس ايــن واقعيــت ،حائــز اهميــت فراوانــي اســت.
وخامــت مســئله از لحــاظ زنــان را بــه كنــاري بگذاريــم .ايــن افزايــش مفــرط جمعيــت انســاني يعنــي بعــد جمعيتي[يــا
دموگرافيــك] مســئله اســت كــه تأثيــرات شــديدترش را بــر روي تمامــي طبيعــت اجتماعــي و محيطزيســت اكولوژيــك
نشــان ميدهــد .يكــي از بنيادينتريــن درسهايــي كــه هــم از ســوي زنشناســي و هــم كليـهي علــوم اجتماعــي بايــد فراگرفتــه
شــود ،وضعيــت و واقعيــت تداومناپذيــري ،رشــدناپذيري و در برخــي مــوارد نــادر كاهشناپذيـ ِ
ـري جمعيــت انســان از طريــق

روش «يادگيــري غريــزي» ميباشــد .دليــل اصلــي افزايــش مفــرط جمعيــت ايــن اســت كــه بــا كاربســت روشهــاي
علمــي ايجادشــده در طــول تاريــخ تمــدن و مدرنيتــه ،از تــداوم نســلِ مبتنــي بــر ابتداييتريــن روشهــا نظيــر غريــزهي
درونــي پشــتيباني مينماينــد .اگــر هســتيِ نــوع انســان بهمثابــهي طبيعــت اجتماعــي ،تنهــا از راههــاي غريــزي و
بهويــژه از طريــق بهحركتواداشــتن غريــزهي جنســي تــداوم بخشــيده شــود  ،بيانگــر وضعيتــي بســيار عقبمانــده
اســت .ســطح هوشــي و فرهنگــي چنــان پتانســيلهاي يادگيــرياي را ارائــه ميدهــد كــه ميتوانــد هســتيهاي
اجتماع ـي را بــا كيفيــت پيشــرفتهتري ادامــه بخشــد .افــراد و اجتماعــات بهواســطهي هــوش و فرهنگشــان همچنيــن
از راه نهادهــاي فلســفي و سياســي ،در چنــان وضعيتــي هســتند كــه قادرنــد از امــكان تأميــن حيــات خويــش طــي
طوالنيتريــن مدتهــا اســتفاده كننــد .بنابرايــن بــه تــداوم نســلِ مبتنــي بــر تكثيــر از راه غريــزهي جنســي نيــازي باقــي
نميمانــد .فرهنــگ و هــوش انســاني ،مــدت درازيســت كــه از ايــن روش گــذار نمــوده اســت .بنابرايــن ،اساسـاً اصــل
ســودبَري تمــدن و مدرنيتــه مســئول و مقصــر ايــن ابتداييبــودن اســت .بــدون هيــچ شــكي ،افزايــش مفــرط جمعيــت
بهمعنــاي انحصــار و قــدرت افراطــي اســت؛ آن
نيــز مساويســت بــا ســود افراطــي و بيشــينه.
ازديــاد افراطــيِ نــوع انســان در طــول تاريــخ و
رســانيدن جامعــه و حتــي طبيعــت و محيطزيســت
بــه آســتانهي نابــودي ،قطع ـاً در نتيج ـهي انباشــت
ســرمايه و قــدرت تودهاي[يــا كموالتيــو] و
بنابرايــن قانــون ســود بيشــينه ميباشــد .تمامــي
ديگــر عوامــل و داليــل ،در درجــهي دومــي و
بعــدي ايفــاي نقــش مينماينــد.
بنابرايــن مســئوليت اساســي در زمينــهي حــل
مســئلهي دموگرافيــك كــه راه اساســي حــل
مســئلهي زنــان و جلوگيــري از تخريــب
محيطزيســت _ كــه از هماكنــون ابعــادي عظيــم
بــه خــود گرفتهانــد_ اســت ،بايــد در دســت زنــان
باشــد .اوليــن شــرط ايــن مســئله نيــز آزادي و
برابــري كامــل زن ،حــق تمــاموكمــا ِل وي در امــر
پرداختــن بــه سياســت دموكراتيــك ،و ارادهي تــام
او در زمينـهي كليـهي روابــط مربــوط بــه جنســيّت
اســت .خــارج از ايــن واقعيــات« ،رهايــي ،آزادي
و برابــري» بــه معنــاي تمــام كلمــه بــراي زنــان،
جامعــه و محيطزيســت ممكــن نيســت .بــه هميــن
ِ
سياســت «دموكراتيــك و
نحــو ،شــكلگيري
كنفدراتيــو» نيــز ممكــن نيســت.
همچنيــن زنــان بهمثاب ـهي عضــو اصلــي جامع ـهي
اخالقــي و سياســي ،در پرتــو آزادي ،برابري و دموكراتيزاســيون ،از لحاظ اتيك[= ]Ethicsو زيباييشناســي[=]Aesthetic
زندگــي نيــز نقشــي حياتــي ايفــا مينماينــد .علــم زيباييشناســي و اتيــك ،بخشهــاي تفكيكناپذيــر زنشناســي
هســتند .ايــن نكتــه جــاي بحــث و ترديــد نــدارد كــه زنــان بــه ســبب مســئوليت بزرگشــان در حيــات ،هــم بهمنزلـهي
نيــروي فكــري و هــم اجرايــي ،در تمامــي مــوارد اتيــك و زيباييشناســانه گشــايشها و پيشــرفتهاي بزرگــي را
رقــم خواهنــد زد .در مقايســه بــا مــردان ،پيونــد زنــان بــا حيــات بســيار گســتردهتر اســت .پيشــرفتهبودن بعــد هــوش
عاطف ـياش بــا ايــن مســئله در ارتبــاط ميباشــد .بنابرايــن زيباييشناســي[= ]Aestheticبهمنزل ـهي زيباسـ ِ
ـازي زندگــي،
از منظــر زنــان موضوعــي هستيشناســانه ميباشــد .از نظــر اتيــك( = Ethicsتئــوري اخالقــي؛  = Aestheticتئــوري
زيبايــي) نيــز مســئوليت زنــان گســتردهتر ميباشــد .اينكــه زنــان در ارزيابــي ،تعييــن و تصميمگيــري در بــاب «جوانــب
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ِ
انگيزي جنــگ ،معيارهــاي برحقبــودن و عدالــت» ،از
نيــك و بــد آمــوزش انســان ،اهميــت زندگــي و صلــح ،شــر و دهشـت
ديــدگاه جامع ـهي اخالقــي و سياســي رفتارهــاي واقعگرايانــه و مســئوليتپذيرانهاي دارنــد ،اقتضــاي سرشتشــان ميباشــد.
البتــه كــه از زنــي ســخن نميگويــم كــه بازيچـهي دســت مــرد و ســايهي وي باشــد .زن مــورد بحــث ،زنــي آزاد و بــه برابــري
رســيدهاي اســت كــه دموكراتيزاســيون را از صميــم دل پذيرفتــه و درونيســازي كــرده باشــد.
اگــر علــم اقتصــاد نيــز بهعنــوان بخشــي از زنشناســي پيشــبرد داده شــود ،صحيحتــر خواهــد بــود .اقتصــاد ،شــكلي از فعاليــت
اجتماعــي اســت كــه از همــان ابتــدا زن در آن نقــش اصلــي را بــازي نمــوده اســت .بــه ســبب اينكــه مســئلهي تغذيــه كــودكان
برعهــدهي زن اســت ،اقتصــاد بيانگــر معنايــي حياتــي بــراي زن اســت .ايــن در حاليســت كــه معنــاي واژهي اكونومــي «قانــون
خانــه و مقــررات معيشــتيِ خانــه» ميباشــد .آشــكار اســت كــه ايــن نيــز كار اساســي زنــان ميباشــد .ســلب اقتصــاد از دســت
زنــان و ســپردن آن بــه متنفديــن اربابمآبــي نظيــر نزولخــوار ،بــازرگان ،پــول ،ســرمايهدار و قــدرت_ دولــت ،بزرگتريــن
ضربــه بــر پيكــر حيــات اقتصــادي را وارد آورده اســت .اقتصــادي كــه بــه دســت نيروهــاي اقتصادســتيز ســپرده شــده اســت،
ســريعاً بهصــورت هــدف اساســي قــدرت و ميليتاريســم درآورده شــد و بديــن ترتيــب بــه عامــل اساســي تمامــي جنگهــا،
درگيريهــا ،بحرانهــا و منازعــات بيحدومــرز تمامــي طــول تاريــخ تمــدن و مدرنيتــه متحــول شــده اســت .امــروزه اقتصــاد
بــه صــورت يــك حــوزهي بــازي درآمــده كــه در آن اشــخاصي كــه هيــچ پيونــدي بــا اقتصــاد ندارنــد ،از طريــق بــازي بــا
كاغذپارههــا و بــا روشــي بدتــر از قماربــازي ،بهصــورت نامحــدود ارزش اجتماعــي را غصــب مينماينــد .پيش ـهي مقــدس
زنــان بهصــورت بورسهــا ،بازيهــاي مربــوط بــه قيمــت و بهــره ،كارخانجــات محــل توليــد ماشــينهاي جنگــي ،ابزارهــاي
ترافيكســازي كــه محيطزيســت را بهشــكل زيس ـتناپذيري درميآورنــد و محصــوالت زيـ ِ
ـادي ســودآوري كــه ارتبــاط
چندانــي بــا نيازهــاي بنياديــن انســاني ندارنــد ،درآورده شــده اســت.
آشــكار اســت كــه جنبــش آزاديخواهــي ،برابريطلبــي و دموكراتيــك زنــان كــه مبتنــي بــر زنشناســيِ دربرگيرنــدهي
فمينيســم نيــز ميباشــد ،در حــل معضــات اجتماعــي نقشــي اساســي ايفــا خواهــد نمــود .بايــد بــدون بســندهكردن بــه انتقــادات
جنبــش زنــان در گذشــتهي نزديــك ،تاريــخ تمــدن و مدرنيت ـهاي كــه زنــان را از صحنــه زدوده اســت ،هرچــه بيشــتر مــورد
انتقــاد قــرار گيــرد .اگــر در علــوم اجتماعــي« ،موضــوع ،مســئله و جنبش»هــاي زنــان تقريبـاً در درجـهي نبــود اســت ،مســئول
ِ
ـاختاربندي فرهنــگ مــا ّدي و ذهنيــت هژمونيــك تمــدن و مدرنيتــه ميباشــد .بــا رويكردهــاي مبتنــي
اساســي ايــن امــر سـ
ي خــود ،شــايد فايــدهاي بــراي ليبراليســم داشــته باشــند؛ امــا بــا ايــن رويكردهــا
بــر برابــري تنگنظران ـهي حقوقــي و سياس ـ 
نهتنهــا مســئله را حــل نمينماينــد بلكــه حتــي نميتواننــد بهعنــوان پديــده ،آن را تحليــل كننــد .ادعــاي اينكــه جنبشهــاي
فمينيســتيِ كنونــي از ليبراليســم مجزاينــد و ب ـ ه حالــت نيروهــاي مخالــف نظــام درآمدهانــد ،بــه معنــاي در مغلطــه انداختــن
خويــش خواهــد بــود .يكــي از مســائل اساســي فمينيســم ايــن اســت كــه اگــر طبــق آنچــه كــه ادعــا ميكننــد راديــكال
ميباشــد ،بنابرايــن بايــد قبــل از هرچيــز پيونــدش را بــا عــادات ريش ـهدا ِر ليبــرال ،شــيوههاي انديشــه ،احســاس و حياتــش
بگســلد ،بــه تحليــل «تمــدن و مدرنيتــه»ي پشــتيبان آن كــه دشــمن زنــان اســت ،بپــردازد و بــر ايــن اســاس راهحلهــاي
بامعنايــي را در پيــش بگيــرد.
مدرنيتــهي دموكراتيــك ،طبيعــت زن و جنبــش آزادياش را يكــي از نيروهــاي اساســي ميدانــد؛ هــم پيشــبرد آن و هــم
اتفــاق بــا آن را يكــي از وظايــف اصلــي ميشــمارد و بايــد در فعاليتهــاي مربــوط بــه برســاخت ديگربارهي[نظــام خويــش]
آن را مشــاركت دهــد.

پیشاهنگیزنانکورد
کوردیناسیون جامعه زنان آزاد رشق کوردستان ""KJAR

KJAR
در ایــن دورهی تاریخــی کــه مــا بهعنــوان خلــق کــورد و خلــق منطقــه در آن بســر میبریــم،
هــم سیاســتی را کــه خلــق کــورد اجــرا مینمایــد و بــه تبــع آن مقاومتــی کــه ایجــاد گشــت بــر
سیاســت جهانــی در خاورمیانــه در ســال  ۲۰۱۴تاثیــرات بســیاری را برجــای گذاشــت .مقاومــت
خلــق کــورد در کوبانــی ،شــنگال و همچنیــن راهکارهــای مبــارزه کــه توســط رهبــری ارائــه
گشــته بودنــد ،از یــک ســو سیاســت  ۲۰۰ســالهی مرزهــای ســاخته شــده کــه بــر کوردســتان
تحمیــل شــده بــود را در هــم شکســت و موجــب اتحــاد تاریخــی خلــق کــورد گشــت ،از ســوی
دیگــر مقاومــت خلــق مــا و پیشــاهنگی در ارائــهی چارهیابــی دمکراتیــک تأثیــر بســزایی بــر
چالشهــا و عــدم تــوازن در جهــان و بویــژه در منطقــه داشــت .دولتهــا و نیروهــای هژمونیکــی
کــه درصــدد آن بودنــد تــا از طریــق داعــش ،خلــق خاورمیانــه و مقاومــت او را بــه بنــد بکشــند،
توســط مبــارزات و پافشــاری خلــق کــورد در خــط ســوم در واقــع همــهِی بازیهــای سیاســی
و توطئههــای آنــان بــه شکســت انجامیــد .داعــش همچــون مصیبتــی عظیــم جهــت تجزیــه و
تضعیــف نیروهــای منطقــه ،صرفــا جهــت خدمــت بــه منافــع مدرنیتـهی کاپیتالیســت بــکار گرفتــه
شــد ،بطوریکــه بــه هرکــس بجــز خلــق خاورمیانــه خدمــت نمــود .در برابــر ایــن توطئـهی بــزرگ

 9زاننشرق

زاننشرق 10

نشــریه جامعهی زنان آزاد شرق کوردستان

کــه همچــون مصیبــت ســال  ۲۰۱۴در پیــش روی خلــق خاورمیانــه بوجــود آمــد ،خلــق کــورد بــا قهرمانیهــا و بدیلهــای
فراوانــش راه را بــر اجــرای ایــن توطئههــا بســت و امیــدی بــزرگ را بــرای دســتیابی بــه آزادی ،دموکراســی و پیــروزی
خلقهــا در مقابــل بیــدادی و وحشــیگریها در دل خلقهــا پدیــد آورد .میتــوان گفــت ،در صورتیکــه مقاومــت و
سیاســت ویــژهی خلــق کــورد در برابــر داعــش و ذهنیتــی کــه داعــش را ایجــاد کــرد ،نمیبــود بــدون شــک وضعیــت منطقــه
بســیار وخیمتــر و دردناکتــر میشــد .همچنیــن زمینــ ه بــرای اجــرای پروژههایــی کــه منطقــه را مــورد هــدف قــرار داده
بودنــد ،فراهــم میشــد .نیروهــای هژمونیــک میخواســتند تــا از خاورمیانـهای زخــم خــورده و ضعیـف شــده نهایــت اســتفاده
را ببرنــد ،برنامههــای صــد ســالهی خویــش را در راســتای خاورمیان ـهای مختــص بــه خویــش اجــرا نماینــد.
بــدون شــک خلــق کــورد ،بدلیــل موقعیــت اســتراتژیک خویــش در منطقــه ،یکــی از آن خلقهایــی بــود کــه مــورد هــدف
نیروهــای هژمونیــک قــرار گرفتــه بــود .نیروهــای هژمونیــک نیــز درصــدد اجــرا نمــودن برنامههــای خویــش بودنــد تــا بــا
سوءاســتفاده و بکارگیــری خلــق کــورد در منطقــه ،هــم جنــگ و درگیــری را بــه مناطــق کوردســتان بکشــانند و هــم در
تــاش بودنــد تــا دســتاوردی عظیمــی را کــه خلــق کــورد در منطقــه بدســت آورده بــود و پیشــاهنگ در مبــارزات خلقهــای
خاورمیانــه بــود را بــا تجزی ـ ه کــردن نیروهــای کــورد خنثــی ســازند .هــم در روژآوا ،هــم در جنــوب و شــمال کوردســتان،
حمــات و وحشــیگریهای داعــش را بــه ســوی کوردهــا هدایــت کردنــد تــا از مشــارکت خلــق کــورد و ایجــاد کنفدرالیــزم
دموکراتیــک بعنــوان جایگزینــی در منطقــه ارائــه داده اســت ،جلوگیــری نماینــد .میتــوان گفــت کــه هــم نیروهــای
بینالمللــی و هــم دولــت _ ملتهــا در منطقــه در صــدد آن بودنــد کــه از طریــق داعــش ،بــار دیگــر خلــق کــورد را ماننــد
کارت فشــار در برابــر همدیگــر بــه کار ببرنــد و بدیــن وســیله بــر همدیگــر کنتــرل الزم را داشــته باشــند .از ســوی دیگــر
نیــز ســعی نمودنــد کــه سیســتمی را کــه خلــق کــورد جهــت رهیافتــی بــرای مســائل منطقــه ارائــه دادهانــد ،از بیــن ببرنــد .در
صــورت اجــرا شــدن برنامههایشــان مدرنیت ـهی کاپیتالیســت و نیروه ـای هژمونیــک ســوار بــر اســب تــروا ،کوردســتان و
خاورمیانــه را درمینوردیدنــد ،البتــه قبــل از اینکــه داعــش ســوار بــر اســب تــروا بــه تمامــی بــه خاورمیانــه وارد شــوند ،خلــق
کــورد ایــن توطئــه را کامــا تشــخیص داد و بــا مقاومتــی بیهمتــا ،سیاســتی کــه منطقــه را مــورد هــدف خــود قــرار داده بــود،
بیتأثیــر نمــود.
بــدون شــک درپیــروزی و مقاومــت و مبــارزهی خلــق کــورد ،در ایــن برهـهی تاریخــی کــه جامعـهی انســانی و خلــق کــورد
در آن بــه ســرمیبرند ،نقــش زن کــورد و پیشــاهنگی او در جهــان نمونــه و ســمبل ،شــناخته شــده اســت .زن کــورد کــه در
ایــن مرحل ـهی تاریخــی هــم در دفــاع از خلــق و هــم جهــت پایــان بخشــی بــه وحش ـیگیری و ذهنیــت داعــش و نیروهــای
بوکوالحــرام _کــه افــکار وحشــیانهی خویــش را بــر زنــان در ســطح جهانــی تحمیــل میســازند_ بــا مقاومــت و شــجاعت
بیهمتــای خویــش عمــل کــرده و همــهی سیاســتها و برنامههــای ایــن نیروهــای ضدانســانی و آزادیُســتیز را کــه از
ذهنیــت  ۵۰۰۰ســالهی مردســاالر نشــات میگیــرد ،بــه تمامــی رو کــرده و شکســت داد .امــروزه زن کــورد بــا برخــورد
قاطعانـ ه و مبــارزات خویــش از افغانســتان تــا آفریقــا و در سراســر جهــان همچــون نیــروی مقاومــت و الگویــی بــرای مبــارزات
زنــان دیگــر شــناخته شــد .امــروزه زنــان کــورد در کوبانــی و شــنگال ،بــه نمایندگــی از همـهِی زنــان در خاورمیانــه مبــارزهی
اثبــات موجودیــت و آزادی و حقیقــت زن را بــه انجــام میرســاندند .مبارزاتــی را کــه زن کــورد در برابــر ایــن ذهنیــت
انجــام میدهــد ،تنهــا بــرای خلــق و ســرزمین خویــش نیســت ،بلکــه در برابــر ذهنیتــی کــه زن و دســتاوردهای زنــان را مــورد
هــدف قــرار داده اســت ،دســت بــه مبــارزهی شــرف و هویــت آزاد زده اســت .در ایــن مرحلـهی تاریخــی کــه خلــق کــورد
بــا پیشــاهنگی زن کــورد تاثیــر فراوانــی بــر سیاســت ،اتحــاد و تــوازن منطقــه داشــت همچنیــن بــر مبــارزات و تفکــر زنــان در
شــرق کوردســتان نیــز تأثیــر بســزایی داشــت.
در شــرق کوردســتان از یــک ســو ،صدهــا تــن از جوانــان بــه روژآوای کوردســتان ،شــنگال و کوهســتانهای آزاد روی
آوردنــد ،از ســوی دیگــر در تمامــی شــهرهای کوردســتان و ایــران در برابــر هجــوم و حمــات داعــش و نیروهای سرســپردهی
آنــان کــه بــر خلــق کــورد در روژآوا صــورت پذیرفــت ،بــا روح مقاومتگرانـهی مبــارزان آزادیخــواه خلــق کــورد ،حمایــت
ق کوردســتان بــه انجــام رســید .خلــق مــا در شــرق کوردســتان و خلقهــای دیگــر
بینظیــری از کوبانــی و شــنگال در شــر 
ایــران نیــز بــا حمایــت و پشــتیبانی خویــش ،پیامــی بزرگــی را بــه گــوش جهــان ،اســتعماگران و نظــام کنونــی رســاندند.
مقاومــت و ایســتار خلــق کــورد و بــه ویــژه پیشــاهنگی زنــان کــورد در عرصههــای سیاســی دســتاوردی بــس تاریخــی را
بهمــراه داشــت .در ایــن برهـهی زمانــی ،زن کــورد تمامــی مرزهــای موجــود کــه در میــان زنــان و خلقهــا وجــود داشــت را
در هــم شکســت و از طریــق حمایــت و ارائـهی جایگزیــن رهیافــت مســائل زنــان و منطقــه ،توانســت در میــان زنــان منطقــه و
جهــان ،آگاهــی ،ســازماندهی ،دفــاع ذاتــی و مقاومــت را تــا باالتریــن ســطح ممکــن توســعه بخشــد.

در ســال  ۲۰۱۴کــه "زن" در خاورمیانــه مــورد هــدف ذهنیــت جنســیتگرا و تهاجمــات وحشــیانه قــرار گرفتنــد ،بــا
مقاومتــی کــه از خویــش نشــان داد در مبــارزهی آزادی زن گامهایــی مهــم و تاریخــی برداشــت .دیگــر زن بــا هویــت و
حقیقــت زن بــودن خــود در ایــن مرحلـهی سرنوشتســاز مشــارکت نمــود .هنگامــی کــه مــا نگاهــی بــه روزهایــی کــه
گذشــت میاندازیــم ،میبینیــم کــه همزمــان در سراســر جهــان بــه شــیوههای مختلــف بــه زنــان حمل ـهور شــدند .در
خاورمیانــه جنایتــی را کــه داعــش در شــنگال از طریــق قتــل و ربــودن زنــان انجــام داد ،در نیجریــه نیــز صدها زن توســط
بوکوالحــرام ربــوده شــدهاند و سرنوش ـت آنهــا تاکنــون نیــز نامشــخص اســت .در ایــران نیــز از یــک ســو ،سیاســت
اعــدام و از ســوی دیگــر اعمــال وحشــیانهای کــه در زندانهــای ایــران بــر روی زنــان انجــام میشــود و همچنیــن
تحــت نــام شــرع اســام و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،اعمــال غیرانســانی بــر روی زنــان صــورت گرفتــه اســت
و صدهــا زن قربانــی ایــن ذهنیــت شــدهاند .بــدون شــک هــر زنــی کــه از حقیقــت ایــن سیاســت و ذهنیــت جنســیتگرا
ت و توطئههــای نظــام اقتدارگــرا
آگاه شــده اســت ،در برابــر آن قیــام نمــوده و بــا دفــاع ذاتــی توانســته اســت کــه سیاسـ 
و جنســیتگرا را آشــکار نمایــد .دولــت ایــران در ایــن مرحلــه بــا سیاسـتها و راهکارهایــی کــه در برابــر زنــان بــه کار
میگیــرد .اول اینکــه کــه از پیشــرفتها و موفقیتهــای بیشــماری کــه زنــان در ایــن ســالهای اخیــر کســب نمودهانــد
دچــار تــرس و وحشــت فراوانــی شــده اســت .دوم ایــنکــه در صــدد اســت تــا از طریــق فشــار و خشــونت در واقــع
در میــان جامعــه رعــب و وحشــت بــه راه بیانــدازد تــا بدیــن وســیله آنــان را تحــت کنتــرل خویــش درآورد .در ایــن
مــدت اسیدپاشــی کــه تفاوتــی بــا ذهنیــت داعــش نــدارد و همچــون یــک راهــکار جنســیتگرایی در ایــران و در برابــر
زنــان بــکار گرفتــه شــد .همزمــان بــا دســتگیری ،اعــدام نمــودن تعــدادی از زنــان ســعی نمودنــد کــه روحیـهی دفــاع از
خــود را در زنــان از بیــن ببــرد .بــدون شــک ایــن سیاســتی کــه دولــت بــه کار بــرد و هنــوز هــم آن را بــه کار میگیــرد
در واقــع هیچگونــه تأثیــری بــر ضعیــف نمــودن فعالیتهــای زنــان بــرای بدســت آوردن آزادی و دمکراســی نداشــت
برعکــس زنــان بــا شــناخت هــر بیشــتر تواناییهــای خــود بــه خیابانهــا ریختــه و دســت بــه اعتــراض کــردن ،راهپیمایــی
و شــعار دادن بــر ضــد ذهنیــت داعشــیانهی نظــام ایــران دادنــد .تنهــا بــا هــدف دور نمــودن زن از جامعــه صــورت
پذیرفــت .در مدتــی طوالنــی نماینــدگان ایــران در صــدد آن بودنــد کــه زن را در چهارچــوب خانــه و خانــواده بــه مــادر
و زن خانــه دار تبدیــل نماینــد؛ بطوریکــه میــان زن و محیــط بیــرون ازخانــه مــرزی را ایجــاد نمودهانــد .همیــن جنایــت
ســببی بــود تــا زنــان بخاطــر حفــظ امنیــت خویــش ،دنیــای خویــش را بــه چهاردیــواری منــزل محــدود نماینــد و جامعــه
نیــز بدلیــل خطــری کــه او راتهدیــد مینمایــد ،زنــان را در خانــه محبــوس نمایــد .گفت ـهی نماینــدگان مجلــس رژیــم
ایــران بــر ایــن مبنــا کــه وظیف ـهی اساســی زن بــزرگ نمــودن فرزنــدان و خدمــت بــه مــردان اســت و الزم اســت کــه
زنــان در خانــه بماننــد ،انســان را بــه فکــر وا مـیدارد .آنــان بخوبــی میدانســتند کــه توانایــی محبــوس نمــودن زنــان و
دور ســاختن آنهــا را از عرصههــای اجتماعــی ندارنــد ،بهمیــن دلیــل تصمیــم بــه اجــرای اینگونــه اعمــال وحشــیانه
گرفتنــد .ســران رژیــم نیــز بــه جــای مجــازات جنایتــکاران ،بصــورت علنــی هرگونــه عمــل وحشــیانه را مشــروع دانســتند
و زمینــه را بــرای انجــام اعمــال وحشــیانهتری فراهــم نمودنــد .علــی رغــم اینکــه تمامــی اعمــال و جنایاتشــان بــا
نارضایتــی زنــان و خلقهــا در سراســر دنیــا روبــرو گشــت و همچــون شــرمی بــزرگ نامگــذاری شــد ،امــا رژیــم ایــران
تمامــی جنایــات خویــش را صرفــا تحــت نــام حفــظ حجــاب ،مشــروع دانســت .وضعیــت در ایــران بگون ـهای وخیــم
اســت کــه اگــر در آینــدهای نزدیــک نیــز اینگونــه اعمــال افــراد مــورد تشــویق قــرار گیرنــد ،نبایــد شــگفت زده مانــد .از
یــک ســو تهاجمــات و از ســوی دیگــر نیــز اعدامهــای زنــان کــه بســیار خودســرانه و بــه بهانههــای مختلــف از ســوی
نظــام صــورت میپذیرنــد ،صرفــا بــا هــدف از بیــن بــردن دفــاع ذاتــی و دوری از اعــام نارضایتــی صــورت میگیــرد.
از یــک ســو بــه بهانـهِی مــواد مخــدر و فســاد اجتماعــی صدهــا تــن را بــه دار آویختنــد ،امــا در جاهایــی ماننــد زنــدان
کــه کامــا تحــت کنتــرل دولــت ایــران اســت ،مــواد مخــدر بــه راحتــی یافــت میشــود ،در کوچههــا بصورتــی بســیار
آشــکار فروختــه میشــود .ایــن وضعیــت کامــا در شــرق کردســتان قابــل مشــاهده اســت .توزیــع مــواد مخــدر در
کردســتان بــه طــرز وحشــتناکی توســعه یافتــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت بایــد گفــت کــه توســعهی ایــن اعمــال
در کوردســتان تصادفــی نیســت ،یعنــی نمیتــوان توطئههایــی کــه بــر خلــق مــا در شــرق کوردســتان اجــرا میگــردد
را عــادی پنداشــت .سیاســتی کــه امــروزه رژیــم در زنــدان ارومیــه در برابــر مبــارزه و مقاومــت عظیــم زندانیــان بــه
کارمیگیــرد ،الزم اســت کــه از ســوی هــر شــخصی اعــم از کــورد و ایرانــی بخوبــی تحلیــل گــردد .بــدون شــک
ایــن سیاســت کــه اکنــون توســط رژیــم ایــران اجــرا میشــود ،نــه تنهــا تاثیــری بــر مشــارکت زنــان و شــخصیتهای

 11زاننشرق

آزادیخــواه و دموکراســیخواه نداشــته ،بلکــه بلعکــس زنــان در برابــر ایــن سیاســتها بــه خیابانهــا ریختنــد و همصــدا
حقیقــت ایــن سیاســتها و برنامههــای پشــتپردهی آ ن را آشــکار نمودنــد.
سیاســتی اجرایــی بــر زنــان در شــرق کوردســتان و ایــران کــه آنــان را مــورد هجــوم خویــش قــرار میدهــد را نمیتــوان
از واقعیــت ایــن مرحلــه و دســتاوردها و پیروزیهــای زنــان آزادیخــواه متمایــز دانســت .پــس الزم اســت کــه زنــان ایرانــی
نیــز ایــن دســتاوردهای سیاســی و همچنیــن مقاومتــی را کــه در خاورمیانــه بوجــود آمــده اســت را بــه دقــت مــورد بررســی
قــرار دهنــد .همچنیــن علــل هجــوم رژیــم اســامی و موانعــی را بــر ســر راه زنــان مخصوصــا در ایــن برهـهی زمانــی کــه زنــان
موفقیتهایــی جهانــی بــا مقاومــت زنــان کوبانــی بدســت آوردهانــد را بخوبــی تحلیــل نماینــد .رژیــم اســامی از یــک ســو
جنگــی ایدلوژيــک بــر مبنــای قانــون اساســی و دیــن اســام را بــر زنــان انجــام میدهــد ،همچنیــن از طریــق نیروهایــی ماننــد
بســیج بــه ذهنیــت جنســیتگرای خویــش تعمــق میبخشــد ،از ســویی دیگــر نیــز بــه آن دلیــل کــه زن بــا هویــت خویــش در
اجــرای سیاســتهای میهــن خویــش جایــی نداشــته باشــد و تــوان پیشــاهنگی ایجــاد تغییــر وتحــوالت را نداشــته باشــد ،همــواره
بــا تهدیداتــی همچــون دســتگیری ،زندانیشــدن و قتــل مواجــه میگــردد .جنایتــی کــه در اصفهــان اجــرا گشــت ،در بطــن
همیــن سیاســت جــای میگیــرد .دولــت ایــران اکنــون در برابــر سیاسـتهای خارجــی بــه بــن بســت رســیده و صرفــا جهــت
رهایــی از ایــن وضعیــت ،از هیچگونــه کاری دریــغ نمـیورزد .همانطــور کــه زن در راس تهاجمــات خاورمیانــه قــرار گرفتــه
اســت ،امــروز ایــران نیــز از همــان اســلحه اســتفاده مینمایــد .در سیاســت ســدهی اخیــر ،اعمــال و برخوردهــای ایدئولوژیکــی
و سیاســی کــه درمقابــل زنــان بــکار گرفتــه شــده اســت را نمیتــوان عــادی پنداشــت .اگــر ایــن ســده ،ســدهی تغییــر و تحــول
نیروهــا میباشــد ،پــس در همیــن زمــان نیــز عواملــی کــه در برابــر زنــان بــکار گرفتــه میشــوند ،مشــخص اســت .هــم نظــام
مدرنیت ـهی کاپیتالیســت و هــم نیروهــای ملت_دولتهــا ،تضعیــف ذهنیــت جنســیتگرا را بــرای خویــش همچــون تهدیــد و
خطــری بــزرگ خواهنــد دیــد ،بــه همیــن دلیــل در صــدد آننــد تــا در برابــر جایگزینــی کــه از جانــب خلــق ارائهشــده و بــا
پیشــاهنگی زنــان هســتند ،همــواره موانعــی را ایجــادنماینــد و تــاش مینماینــد تــا زن بــا هویــت خویــش درایــن تغییــرات
جــای نگیــرد و آنــان نیــز نظامــی کــه بــر جنســیتگرایی را مبنــا و اســاس قــرار داده اســت ،را پایهگــذاری نماینــد .نظــام
دولــت ملــت ایــران نیــز حقیقــت زن را همچــون خطــری بــرای خویــش محســوب نمــوده اســت.
مــا بعنــوان یــک زن کــه در ایــن دورهی تاریــخ دارای نیــروی عظیــم و تجاربــی تاریخــی میباشــیم ،در برابــر ایــن گونــه
سیاســت و ذهنیــت کــه از هــر لحــاظ جنــگ اقتــدار خویــش را بــر روی زنــان بــه راه میاندازنــد ســعی در تحمیــل نمــودن
حاکمیــت بــر جامعــه را دارنــد ،اگــر زنــان در تمامــی عرصههــای مختلــف ظهــوری نــو داشــته باشــند ،بــدون شــک میتواننــد
تمامــی ایــن سیاســت هــا را نابــود ســازند .همانطــور کــه ایــن مرحلــه بــرای خلقهــا و نیروهــای درگیــر جنــگ حائــز اهمیــت
فراوانیســت ،در واقــع بــرای زنــان نیــز یــک مســئلهی تاریخیســت و حساســیتهای فراوانــی دارد .اکنــون دیگــر بــا
توجــه بــه فعالیتهــا و مبــارزات بــی وقفــهی زنــان و بدیلهــای بیشــماری کــه بــا رنــج خــود در ســالهای گذشــته داده
بودنــد ،فرصتــی ایجــاد شــده و الزم اســت کــه در ایــن فرصــت بوجــود آمــده ،زنــان بــا مبــارزات و ســازماندهی خویــش بــا
هویــت سیاســی خــود در توازنــات منطقــه جــای گیرنــد و بــا جایگزینهــای خــود سرنوشــت خویــش را مشــخص ســازند.
همانطــور کــه خلــق کــورد از طریــق جایگزیــن نمــودن سیســتم خــود کــه همانــا کنفدرالیــزم دموکراتیــک میباشــد ،در
برابــر نظــام کنونــی بــه مبــارزه پرداختــه و ســعی در پیشــبرد مدرنیتـهی دموکراتیــک نماینــد ،الزم اســت کــه زن نیــز ظهــور و
جهشــی تاریخــی داشــته باشــد .در شــرق کوردســتان و ایــران بــا مشــارکت زن در سیاســت و تمامــی فعالیتهــای اجتماعــی
و همچنیــن پیشــاهنگی در پیــاده نمــودن دموکراســی در حقیقــت آنکــه بتوانــد راه را بــر قربانــی شــدن زن و جامعــه در
نظــام مردســاالر ببنــدد و ایــران را رو بــه دموکراتیــزه بــودن ســوق دهــد تنهــا زنــان هســتند .در ایــن مرحلــه  KJARبــر مبنــای
پیشــاهنگی کــردن بــرای جامعــه و زنــان در منطقــه ،در راســتای از بیــن بــردن سیاســت رژیــم ایــران کــه زنــان و جوانــان را
قربانــی سیاس ـتهای پلیــد خویــش میکنــد ،ســعی مینمایــد در تمامــی عرصههــا بــه صــورت فعــال مبــارزه نمایــد .بــرای
آنکــه ارزشهــای ســال  ۲۰۱۴کــه حاصــل مبــارزهی خلقهــا در ایــران میباشــد در ســال  ۲۰۱۵همــراه بــا آزادی و رهیافــت
و چارهیابــی باشــد ،الزم اســت کــه بــر ایجــاد نظــام کنفدرالیــزم دموکراتیــک اصــرار ورزیــده و تــا زمانیکــه گامهــای الزم
از ســوی رژیــم ایــران برداشــته نشــود ،بــا مبنــا گرفتــن خــط ســوم ،مبــارزه و مقاومــت زنــان ادامــه مییابــد.
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عضو شورای مدیریت KJAR

در ســدهی اخیــر ،تاریــخ بــار دیگــر ،ذهنیــت مردســاالر و کائوسهــای برآمــده از ایــن
ذهنیــت پنجهــزار ســاله را آشکارســاخت و نشــان داد کــه تــا چــه انــدازه انســانیت،
خلــق و جامعــه تحــت چــه زجــر و ظلــم و ســتم ذهنیــت مردســاالر قرارگرفتهانــد.
ارزشهایــی کــه در جامع ـهی طبیعــی بــا پیشــاهنگی الهــه -مــادر بوجــود آمدهانــد ،در
تاریــخ پنجهزارســالهی نظــام مردســاالر ،ازســوی مردحاکــم ،بــه غــارت رفتــه ،لگدمــال
گشــته و در نهایــت نیــز نابــود گردیدهانــد .الهــه -مــادر کــه جامعــه و انســانیت را در
صلــح و آرامــش ،برابــری و درتوازنــی اداره میکــرد ،زندگــی بــا رنــج و زحمــت،
معنــا مییافــت ،جامعــه و انســانیت بــا عشــق و احتــرام متقابــل در کنــار هــم در برابــری
و یکســانی میزیســتند ،همیــن نیــز موجــب میشــد تــا ارزشهــای معنــوی همچــون
دســتاوردی بــرای ایــن دوره بــه ارمغــان آیــد ،امــا بــه مــرور زمــان بــا حیلهگــری
مــرد اقتدارگــرا ایــن ســیرتاریخی بگون ـهای برعکــس ،ادامــه یافــت .تاکنــون جامع ـهی
انســانی و خلــق ،مبــارزات و مقاومتهــای فراوانــی را انجــام دادهانــد و نظــام حاکــم را
نپذیرفتهانــد؛ بعبارتــی نظــام حاکــم و مقتــدر را متعلــق بــه خویــش ندانســتهاند .خلــق
همــواره بــرای دفــاع از ارزشهــای جامعـهی طبیعــی و همچنیــن حیــات کمونــال همــواره
ی اهمیــت فراوانیســت،
مقاومــت نمــودهاســت .آنچــه کــه در ذات جامعـهی طبیعــی دارا 
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حکمرانــی فــرد یــا عــدهای خــاص بــر جامعــه قابــل قبــول نیســت ،در جامع ـهی طبیعــی ،خلــق بــا تکی ـه بــر ارادهی خویــش،
جامعــه را اداره نمــوده اســت .زنــان بــا ایجــاد سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ،در میــان ملــت دموکراتیــک ،جامع ـهای
اخالقــی و پولیتیــک را پدیــد آورده و ســازماندهی مینماینــد .آنچــه کــه امــروز نســبت بــه زن و جامعــه انجــام میگیــرد،
بــدور از اخــاق و احتــرام میباشــد.
ی خاورمیانــه و کوردســتان را بــه مهــد انســانیت مبــدل ســاختهاند .بــرای
زنــان بــا خلــق ایــن ارزشهــای مقــدس ،جامع ـه 
دفــاع از ایــن ارزشهــا نیــز بدیلهــای فراوانــی دادهانــد .الزم بــه ذکــر اســت جامعــه و زن کــورد ،در برابــر نظــام مردســاالر
همیشــه بــه مبــارزه پرداختهانــد و بــه هیــچ وجــه نتوانســتهاند ســر تعظیــم فــرود آورده و از مبــارزات آزادیخواهــی خویــش
ســرباز زننــد ،امــا متأســفانه علیرغــم تمامــی مبارزاتــی کــه در راه آزادی و دموکراســی انجــام دادهانــد نیــز ،بــه علــت اینکــه
از نیــروی ســازماندهی برخــوردار نبودنــد نتوانســتهاند بــه تمامــی از تلـهی اقتــدار دولــت رهایــی یابنــد .امــروزه زن کــورد بــا
نقــش تاریخــی کــه برعهــده گرفــت ،اثبــات نمــوده اســت کــه جامعــه تنهــا بــا پیشــاهنگی زن میتوانــد بــر مبنــای عدالــت
و معیارهــای اخالقــی مدیریــت شــود .جامعــهی کــورد دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــر اســاس مبــادی جامعـهی
دمکراتیــک ،اخالقــی ،اکولوژیــک و آزادیخــواه زن و بــا نظــام کنفدرالیســم قــادر بــه ایجــاد حیاتــی جمعــی و مشــترک در
ملــت دموکراتیــک میباشــد .امــروزه نیــز بــا پیشــاهنگی جامعـهی زنــان آزاد شــرق کوردســتان ،KJARدر شــرق کوردســتان
و ایــران ،نظــام کنفــدرال مســتقل را تاســیس نمــوده اســت ،KJAR .ســازمان چترآســای شــرق کوردســتان و ایــران میباشــد
کــه همــهی تفاوتمندیهــای هویتــی ،ملــی ،فرهنگــی ،باورداشــتی و ...را در بــر میگیــرد .زن پیشــاهنگ اصلــی جهــت
تاســیس نظــام کنفدرالیســم دمکراتیــک میباشــد KJAR .بــر مبنــای ایدئولــوژی رهایــی زن ،نظــام خودمدیریتــی و مســتقل
خویــش را تاســیس مینمایــد KJAR .بــر آن اســت کــه بــا مشــارکت زنــان در
نظــام دموکراتیــک ،در برابــر تمامــی مســائل و مشــکالت زنــان پاســخگو باشــد همــواره بــا ایــن اندیشــه کــه زن
و دربرابــر نظــام زنســتیز ایــران بــه مبــارزه بپــردازد .همانطــور کــه میدانیــم در ســازماندهی شــده ،زنیســت
ایــران خلقهــای بســیاری بــا تاریــخ ،فرهنــگ و باورداشـتهای متفاوتــی زندگــی کــه بــه نیــروی ذاتــیاش
میکننــد ،بــر همیــن اســاس  KJARنظــام چترآساییســت کــه در شــرق کوردســتان دس ـتیافته اســت و بــه دفــاع از
و ایــران ،زنــان کــورد ،فــارس ،بلــوچ ،عــرب ،آذری ،یهــودی ،مســیحی ،بهایــی ،خویــش میپــردازد ،بــه فعالیــت
میپــردازد .هــدف ایــن اســت
ایــزدی و ...را در درون نظــام خویــش جــای میدهــد.
سالهاســت کــه زنــان کــورد بــا ایدئولــوژی رهایــی زن ،جهــت آزادی زن و کــه زنــان بــا کســب آگاهــی،
جامعــه مبــارزه میکننــد .هــر یــک از ایــن مبــارزات ،نشــان دهنــدهی مبــادی میهــن قــادر بــه شــناخت و تحلیــل
دوســتی ،مبــارزات مــداوم ،اراده و فکــر آزاد ،خودســازماندهی و بــر همیــن مبنــا نیز مشــکالت و معضــات خــود بــوده
و همچنیــن در صــدد ارائــهی
در روح و فکــر خــود زیبایــی شناســی را تعالــی میبخشــد .ایدئولــوژی رهایــی زن،
راه حــل بــرای آن باشــند .زن
مغــز نظــام کنفــدرال  KJARمیباشــد KJAR .بــا تکیــه بــر معیــار و ایدئولــوژی در
ســازماندهی شــده زنیســت
درون نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه مبــارزه میپــردازد و نقــش پیشــاهنگ کــه اســتقالل خــود را بــه دســت
بــودن خویــش را ایفــا نمــوده و کادرهــای پیشــاهنگی را آمــوزش میدهــد.
آورده باشــد .اگــر زنــان نظــام
ستون دوم نظام  ،KJARعرصهی اجتماعی میباشد.
و جنبشــی مختــص بــه خویــش
 KJARبــا ســازماندهی ایــن بخــش ،بــه آمــوزش دادن و ســازماندهی زنــان و جامعــه را نداشــته باشــند ،هیــچ گاه بــه
میپــردازد .هــدف اصلــی نیــز ایــن اســت کــه حتــی یــک زن نیــز بــدون آمــوزش اســتقالل دســت نخواهنــد یافــت
و ســازماندهی باقــی نمانــد .همــواره بــا ایــن اندیشــه کــه زن ســازماندهی شــده،
زنیســت کــه بــه نیــروی ذاتــیاش دســتیافته اســت و بــه دفــاع از خویــش
میپــردازد ،بــه فعالیــت میپــردازد .هــدف ایــن اســت کــه زنــان بــا کســب آگاهــی ،قــادر بــه شــناخت و تحلیــل مشــکالت
و معضــات خــود بــوده و همچنیــن در صــدد ارائــهی راه حــل بــرای آن باشــند .زن ســازماندهی شــده زنیســت کــه
اســتقالل خــود را بــه دســت آورده باشــد .اگــر زنــان نظــام و جنبشــی مختــص بــه خویــش را نداشــته باشــند ،هیــچ گاه بــه
اســتقالل دســت نخواهنــد یافــت؛ از همیــن رو شــورا ،کومیتــه ،کومیــن ،اقتصــادی مســتقل« هماننــد کوپراتیــو یــا تعاونــی»را
در محلــه ،روســتا ،ناحیــه و شــهر ســازماندهی نمــوده و بــر همیــن اســاس مجلــس دموکراتیــک خویــش را ایجــاد مینمایــد.
بــا مشــارکت و رای مســتقیم زنــان ،مدیریــت خویــش را انتخــاب نمــوده و سیســتم را اداره میکنــد .بیشــترین تفــاوت و تمایــز
در نظــام دولتــی بــا کنفدرالیســم دموکراتیــک را هــر چــه بیشــتر در ایــن موضــوع مــی تــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد .خــود
مدیریتــی کــه طبقــهِی زیریــن اجتمــاع را اســاس میگیــردیکــی از شــرطهای اساســی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک

میباشــد .بــا مشــارکت تمامــی زنــان ،تصمیمگیــری نمــوده و در راســتای عملــی نمــودن آن هــر کــس وظیف ـهای را
بــر عهــده خواهــد گرفــت .در تمامــی ســازمانها و نهادهــا ،نظــام ریاســت مشــترک را مبنــا قــرار میدهــد .تمامــی
اعضــاء  KJARدر احــزاب سیاســی« بعنــوان نمونــه ،حــزب حیــات آزاد کوردســتان» پیشــاهنگ سیاســت دموکراتیــک و
نماینــدهی آن میباشــد .آمــوزش را همــواره بــرای خویــش و جامعــه همچــون وظیفـهای مهــم میدانــد و بــرای اجــرای
آن در جامعــه مســوول اســت.
سومین ستون نظام  ،KJARجامعهی زنان جوان میباشد.
همــان طــور کــه در درون نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ،زنــان پیشــاهنگ هســتند ،در نظــام کنفــدرال  KJARنیــز
زنــان جــوان ،بــا انــرژی دینامیــک خویــش ،نقــش پیشــاهنگ را ایفــا مینماینــد .زنــان جــوان در درون نظــام کنفــدرال
 ،KJARبــا تکیــه بــر انــرژی و همچنیــن روح دینامیــک خویــش ،دارای نقــش بســیار مهمــی میباشــند .بــا فکــر و
اندیشـهای کــه میگویــد :جوانــان آینــدهی جامعــه و خلقهــا را میســازند بــه « ســازماندهی ،آمــوزش و آگاه نمــودن
زنــان جــوان ،آینــدهای روشــن را میآفریننــد» .جوانــان همــواره در جســتجوی آزادی بودهانــد ،بهمیــن دلیــل اســت
کــه نظــام ســرمایهدار و حاکــم در تــاش بــودهاســت تــا از طریــق وابســتگی مــادی دنیــای پــر از جســتجو و پرســش و
پاســخ آنــان را تاریــک نمایــد و بــه جســتجوی آنــان پایــان بخشــد .زنــان جــوان از آن جهــت کــه همــواره بــا محدودیت
و موانــع خانــواده و فشــار رژیــم زنســتیز مواجــه بودهانــد ،ناچــار ماندهانــد هم ـهی عمــر خــود را در چهــار دیــواری
منــزل خویــش حبــس بماننــد و درصورتیکــه بــه جســتجوهای خویــش بــرای رســیدن بــه آزادی ادامــهدهنــد ،بــا فشــار،
شــکنجه ،کشــتن و یــا فــرار از خانــه روبــرو میگردنــد.
ســتون چهــارم ،دفــاع مشــروع میباشــد کــه از ســوی« HPJنیروهــای مدافــع زنــان در شــرق کوردســتان» هماننــد نیــروی
نظامــی در آن جــای میگیــرد HPJ .ایــن گفت ـهی رهبــری را اســاس کار خــود قــرار میدهد:کــه اگــر تمامــی نیــروی
عظیمــی بــراب فروپاشــی جهــان در اختیــار داشــته باشــیم ،بــه کســی حملــه نخواهیــم نمــود و اگــر تمامــی نیروهــای دنیــا
نیــز بــه مــا حملــه نماینــد ،تــا آخریــن لحظــه از خویــش دفــاع خواهیــم نمــود» و چنیــن نیــز عمــل خواهــد نمــود .در
برابــر تمامــی سیاسـتهایی ماننــد اعــدام ،شــکنجه ،تجــاوز ،خشــونت و ...کــه بــر مبنــای نابــودی زن اجــرا میگردنــد،
میتوانــد از طریــق مبــارزات نظامــی اقــدام نمایــد .نــه تنهــا در برابــر نیروهــای نظامــی و ارتــش دولــت بــه دفــاع از
زنــان پرداختــه بلکــه همزمــان دربرابــر تمامــی افــراد ،نهــاد و نظامهایــی کــه خشــونت علیــه زنــان را مشــروع ســاخته
بــه مبــارزه میپرداختــه و حــق بــه کار بــردن دفــاع مشــروع را حفــظ میکنــد .تــا زمانیکــه موجودیــت و آزادی زن
تضمیــن نگــردد ،وجــود نیروهــای نظامــی زنــان باقــی خواهــد مانــد و بودنــش الزام ـی میباشــد.
 KJARهمچنیــن از طریــق فعالیتهــای دیپلماســی بــا افــراد ،ســازمانهای زنــان کوردســتان ،ایــران و جهــان ،همــواره
در ارتبــاط خواهــد بــود و در هرکــدام از ارتباطاتــش ،ارائ ـهی رهیافــت بــرای حــل مشــکل زنــان شــرق کوردســتان و
ایــران را مــورد بحــث قــرار میدهــد.
 KJARدر بخشهــای ایدئولوژیــک« ژنئولــوژی ،کمیتــه علــم و روشــنگری ،کمیت ـهی رســانه و مطبوعــات ،کمیت ـهی
فرهنــگ و هنــر ،کمیت ـهی ادبیــات» ،سیاســی« کمیت ـهی دیپلماســی» ،اجتماعــی« کمیت ـهی شــهدا ،کمیت ـهی باورهــای
دینــی ،کمیت ـهی محیــط زیســت،کمیتهی اقتصاد،کمیت ـهی عدل،کمیت ـهی بهداشــت و ســامت و ورزش» و جامع ـهی
زنــان جــوان ،خویــش را در شــرق کوردســتان و ایــران ســازماندهی مینمایــد.
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در ســدهی مــا مبــارزات دموکراســی ،برابــری و اکولوژیــک زنــان وارد مرحل ـهی جدیــدی گشــته اســت.
ایــن ســده ،ســدهی نظاممنــد شــدن مبــارزات آزادیخواهــی و دموکراس ـیطلبی زنــان میباشــد .چــرا کــه
مبــارزهی غیــر نظاممنــد و فاقــد ســازماندهی از شــانس رســیدن بــه موفقیــت و پیــروزی میکاهــد .ایــن مــورد
در حالیســت کــه زنــان در مبــارزات ملــی ،آزادیخواهــی ،دموکراســیطلبی و نهادهــای زیســتمحیطی
همچنــان از نقشــی پیشــاهنگ برخــوردار بودهانــد .از ایــن لحــاظ ســازمان و جنبشهــای مختلــف زنــان
توانســتند موفقیتهــای بســیاری را درج نماینــد و بــه دســتاوردهای بدیهــی در طــول تاریــخ دســت یابنــد.
امــروزه مطالبــات و نیازهــای زنــان و جوامــع ،بیــش از هــر زمانــی برســاخت نظامــی دموکراتیــک و اجتماعی
را الزامــی میشــمارد .مســلما در ایــن راســتا نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک میتوانــد بــرای تمامــی زنــان
و بویــژه زنــان ایرانــی مدلــی معقولتــر و مناس ـبتر باشــد .از آنجــا کــه نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک
نظامــی مختــص بــه امــروز نیســت .ایــن نظــام در طــول تاریــخ جامعــهی آزاد از جایگاهــی بخصــوص
برخــوردار بــوده ،بطوریکــه جامعــه نیــز از نظــر مدیریــت نمــودن چنیــن نظامــی دارای تجــارب مختــص
بــه خویــش بــوده اســت .چنانکــه تاریــخ را نــه دولت ـی مرکــزی ،بلکــه کنفــدرال میدانــد .در واقــع اگــر
بگوییــم نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک از زندگــی اجتماعــی سرچشــمه میگیــرد ،مناســبتر خواهــد
بــود .تــا هنگامــی کــه انســانیت بــه ایــن واقعیــت پــی نبــرد کــه طبیعــت اجتماعــی ،همــوژن و مونولوتیــک
نیســت ،قــادر بــه درک نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز نخواهــد گشــت .جامعــهای آزاد ،برابــر و
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دموکراتیــک بــا توســل بــه روشــهای اقتدارگرایانــه و دولتــی قابــل مدیریــت نمیباشــد .بــه انــدازهای کــه دولت-ملــت ،جامعــه
را ســرکوب کــرده و در صــدد همــوژن نمــودن آن برآیــد و از ویژگیهــای دموکراتیــک آن دور بســازد ،بههمــان انــدازه و
بیشــتر از آن نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک آن را آزاد ،عــادل ،متنــوع و برابریطلــب -برمبنــای تفاوتمندیهــا -خواهــد
کــرد .مدرنیتــهی دموکراتیــک دارای ویژگیهــای تکثرگــرا ،انعطافپذیــر ،بــاز و بــرای تفاوتمندیهــای موجــود در جامعــه
احتــرام قائــل بــوده و موجبــات بالندگــی تفاوتمندیهــای اجتماعــی را مهیــا میســازد .تمامــي اتنســیتهها ،گروههــای عقیدتــی،
جنــس و هــر قشــری حــق دارنــد کــه بــا هویــت و نهادهــای فدرهــی خودویــژه و دموکراتیــک خویــش در نظــام کنفدرالیســم
دموکراتیــک مشــارکت نماینــد .نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ،مــدل جامع ـهای اکولوژیــک را مبنــا قــرار داده و بــا ارتقــاء
مبــارزات آزادیخواهــی زن ،در مقابــل هرگونــه گرایــش جنســیتگرا بــه مبــارزه برمیخیــزد .دمکراســیهایی کــه اکولــوژی
و آزادی زن را مبنــا قــرار داده ،در هم ـهی عرصههایــی کــه خلــق کــورد در آن میزیــد و در هــر نهــاد و حــوزهای کــه زنــان
ایرانــی در آن بســر میبرنــد ،خویــش را ســازماندهی نمــوده و در مقابــل هرگونــه ســنت و گرایــش واپســگرا دســت بــه مبــارزه
خواهــد زد.
نظــام ایــران نظامــی اســت كــه بــر عليــه زنــان حمالتــش را بهشــكلی همهجانبــه متمركــز میكنــد و در نمــود شــخصيت زنــان ،بــه
تمامــی جامعــهیــورش میبــرد .ایــن نظــام تنهــا از راه مبــارزهای سازماندهیشــده و هدفمنــد تضعيــف گشــته و زمينــه¬¬ی الزم
را جهــت تاســيس نظامــی دموكراتيــك همــوار خواهــد کــرد .البتــه در ایــن راه مبــارزات و تالشهــای بیوقف ـهی زنــان ایــران
اعــم از عــرب ،بلــوچ ،کــورد ،آذری ،ارمنــی ،فــارس ،گیلکــی و ...و زنــان ادیــان و آیینهــای مختلــف نظیــر مســیحی ،یهــودی،
یارســانی ،بهایــی و ...در طــول تاریــخ همیشــه یــادآور عصیــان و فــداکاری زنــان ایــن ســرزمین در پیشــبرد جامعـهای دموکراتیــک
و برابــر بــوده اســت .نکت ـهی حائــز اهمیــت اینجاســت کــه علیرغــم تمامــی از جانگذشــتگیها ،در برخــی از مراحــل ضعــف
ایدئولوژیکــی ســبب کمرنگتــر شــدن فعالیتهــا و واقعیــت مقاومتهــا و همچنیــن تحکــم بیشــتر نظــام بــر جنبــش زنــان و
انجمــاد آن گشــته اســت .امــا نقــش زنــان در عصیــان و مقاومتهــا و قیامهایــی کــه در تاریــخ ایــران روی داده ،زمینـهی مبــارزات
آزادیخواهــی زنــان را بــرای همیشــه زنــده نگــه داشــته اســت .امــروزه نیــز در ادام ـهی ایــن مبــارزات زنــان فعــال دیگــری کــه
بیوقفــه و بــدون درنظــر گرفتــن هیــچ منفعتــی بــر حقیقــت تاریخــی زنــان اصــرار میورزنــد ،وجــود دارنــد.
مــا زنــان در هــر كجــای جهــان كــه باشــيم نقط ـهی مشــتركمان ايــن اســت كــه بــا هجــوم و ســلطهی نظــام پنجهــزار ســالهی
مردســاالری مواجهيــم .تمامــی شــواهد نشــانگر ايــن وجــه اشــتراكاند .بنابرايــن در برابــر يكپارچگــی ذهنيــت مردســاالری
در مقابــل زنــان ،اتحــاد زنــان امــری حياتــی اســت .فعاليتهــای زنــان نبايــد تنهــا در ســطحی تئوريــك و فــردی باقــی بمانــد
بلكــه بايســتی ســازماندهی كل زنــان را بهمنص ـهی ظهــور برســانيم .چــون در صــورت عــدم اقــدام بــه پيشــاهنگی و بهكارگيــری
پتانســيل زنــان ،بــاز هــم نخواهيــم توانســت خويــش را از تأثيــر نظــام كنونــی رهايــی بخشــيم.
شــهادت نــدا آغاســلطان ،خصلــت زنســتيز و خشــونتطلب دولــت جمهــوری اســامی را در مقابــل انظــار جهانيــان بــه نمايــش
گذاشــت .در واقــع دولتمــردان بــا قتــل نــدا آغاســلطان ،نهتنهــا يــك زن بلكــه تمامــی زنــان ايرانــی را مــورد حملــه قــرار دادنــد.
امــا از طــرف ديگــر مقاومــت زنــان ايرانـیای همچــون نــدا آغاســلطان و مبــارز آپوئيســت شــيرين علمهولــی نشــانگر آن اســت
كــه زن توانايــی آن را دارد تــا در برابــر هــر نظــام قــدرت و دســتگاه زورمدارانـهای قــد علــم كنــد.
ازخودبيگانهســازی زن توســط نظــام ســرمايهداری ،بهشــكل ابــژهی جنســی درآمــدن و مبدلشــدن وی بــه ابــزار ســكس و
ماشــين توليــد بچــه كــه تحــت تبليغــات ليبراليســم صــورت میگيرنــد ،همچنيــن تحقيــر ،ســتم و ســركوبی كــه تحــت نــام نامــوس
در حــق زنــان روا داشــته میشــود مــا را بــه چنيــن نتيجـهای میرســاند كــه در صــورت عــدم آگاهـی از تاريــخ خويــش و نبــود
فلســفهای صحيــح بــرای زندگــی ،همچنيــن فقــدان ســازماندهیای يكپارچــه و متحــد ،نمیتــوان بــه هويــت زن آزاد رســيد .بــا
وجــود تفاوتهــای ايدئولوژيــك ،فرهنگــی و اجتماعــی زنــان بخشهــای مختلــف ايــران ،وجــود مشــكل مشــترك زنــان يعنــی
نبــود آزادی ،مــا زنــان را بــر آن مـیدارد تــا جهــت رســيدن بــه اتوپيــای حيــات آزاد ملزومــات آن يعنــی ســازماندهی و مبــارزهای
متحــد را تحقــق بخشــيم .در هميــن راســتا ،ســرلوحه قــرار دادن شــخصيتهای مبــارزی همچــون نــدا و شــيرين از ســوی مــا زنــان،
همچــون اصلــی اغماضناپذيــر اســت.
( )YJRKبــه پــاس مقاومتهــای بینظیــر و تاریخــی زنــان در ایــران و شــرق کوردســتان و بــر اســاس میراثــی بــس عظیــم و گرانبهــا
کــه زنــان در ایــران پایهریــزی نمــوده و تاریخــی سرشــار از ســربلندی و ایثــار و مقاومــت را برایمــان بــه امانــت گذاشــتهاند و بــا
توجــه بــه فعالیتهــای ده ســالهی خــود و مقاومــت و شــهادت اعضایــش مهــر خــود رابــر تاریــخ نهــاد .در ایــن راســتا و برای پیشــبرد
و دســتیابی بــه اهــداف مشــخص شــده و بــرای ســازماندهی هــر چــه بیشــتر زنــان در ایــران و شــرق کوردســتان و بــا توســعهی
ت (شــرق) کوردســتان و ایــران در
هرچــه بیشــتر ســطح فعالیتهــا و اهــداف ســازمان )KJAR( ،جنبــش کنفــدرال زنــان روژهــا 
فروردیــن  2014تاســیس شــد .ســعی شــده تــا ذهنیــت وســاختار ( )KJARبــه طــور کلــی طبــق طبیعــت اجتماعــی شــکل بگیــرد.
ایــن جنبــش بنابرطبیعــت و ســاختار اجتماعــی روژهــات کوردســتان و ایــران دارای فرمــی انعطافپذیــر اســت کــه تنوعــات و
تفاوتمندیهــای موجــود در بطــن جوامــع را مبنــا قــرار میدهــد .زنــان نــه تنهــا بــه ماننــد یــک فــرد بلکــه بعنــوان گــروه و جمــع
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نیــز میتواننــد بــه نحــوی مســتقیم در ) )KJARمشــارکت نماینــد .هیــچ تفاوتــی را مابیــن زنــان کــورد ،فــارس ،بلــوچ ،عــرب ،آذری،
یهــودی ،مســیحی ،بهایــی ،ایــزدی و ...قائــل نیســت KJAR .بــر ایــن بــاور اســت کــه هم ـهی زنــان دارای مســائل و مشــکالت مشــترک
میباشــند .از ایــن رو در برابــر مســائل و مشــکالت همــهی زنــان خــود را مســئول دیــده و جهــت چارهیابــی آنهــا در تــاش اســت.
همچنیــن در راســتای حــل مســائل اجتماعــی زنــان رســیدن بــه توافــق متقابــل را مبنــا قــرار میدهــد.
اصول کلی در سیستم :KJAR
نــام سیســتم :جامعــه زنــان آزاد روژهــات کوردســتان کــه اختصــارا"  KJARکــژار خوانــده میشــود .پرچــم :آن نیــز زمین ـهی بنفــش
و تن ـهی درخــت بلــوط بــا رنــگ ســبز کــه در بــاال بــا ســر و دســت زن یکــی میگــردد .در قســمت بــاال و در ســمت راســت نیــز نیــم
خورشــید بــا  16اشــعهی بلنــد  15اشــعهی کوتــاهو نیــم دیگــر نیــز شــاخههای درخــت بلــوط قــرار میگیــرد .در وســط آن نیــز ســتارهای
قرمــز قــرار دارد .در زیــر تنـهی درخــت بلــوط نیــز اســم KJARبــا رنــگ زرد نوشــته شــده اســت.
KJARاتحادیـهای کنفــدرال اســت کــه همـهی زنــان روژهــات کوردســتان و ایــران بــر مبنــای تاســیس نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک،
اکولوژیــک و آزادیخواهــی در آن جــای میگیرنــد .اعضایــی کــه در اتحادی ـهی کنفــدرال قــرار میگیرنــد ،طبــق اصــول و کارکــرد
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه ایفــای نقــش میپردازنــد و جهــت ایجــاد تــوازن و هماهنگــی مابیــن نهادهــای ایدئولــوژی ،سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و دفــاع مشــروع بــه ایفــای نقــش میپردازنــد KJAR .در واقــع ســازمان چترآســای جنبــش آزادیخواهــی
زنــان در روژهــات کوردســتان و ایــران میباشــد و متشــکل از تمامــی ســازمانها و نهادهاییســت کــه بــا هــدف تاســیس و دفــاع از
جامعــهی دموکراتیــک ،اکولوژیــک و آزادیخواهــی زنــان بــه مبــارزه میپردازنــد .نهــاد و ســازمانهایی کــه تشــکیل گشــتهاند ،بــا
مدنظــر قــراردادن دموکراســی مســتقیم ،غنــای جوهــری و احتــرام متقابــل در نظــام کــژار مشــارکت میورزنــد .نظــام کنفــدرال KJAR
بــا توســل بــه تأســیس و تشــکیل کومیــن ،کمیتــه ،مجلــس ،آکادمــی ،تعاونــی ،وقــف و ...در همـهی عرصههــا بــه ســازماندهی خویــش
میپــردازد .مشــارکت بومــی و دموکراســی مســتقیم را اســاس میگیــرد .در شــرایطی کــه دموکراســی مســتقیم قابــل اجــرا نباشــد،
دموکراســی تمثیلــی را مناســب میبینــد.
وظایف و اهداف KJAR:
بــا ایــن هــدف کــه زن ســازماندهی شــده و آزاد ،بــه معنــای جامع ـهای ســازماندهی شــده و آزاد میباشــد در راســتای نهادینــه نمــودن
پارادیــم جامعــه دموکراتیــک ،اکولوژیــک و آزادیخواهــی زنــان مبــارزه میکنــد .بــا کســب چنیــن بینــش و آگاهــیای جهــت
ســازماندهی و ایجــاد جامع ـهای اخالقیـسیاســی تــاش میکنــد .بــر ایــن مبنــا در برابــر ذهنیــت اقتدارگــرا ،دولتگــرا و جنســیتگرا
کــه بــر زنــان خشــونت و نسلکشــی را تحمیــل میکننــد ،بــا شــالودهی قــراردادن حیــات آزاد و نهادینــه نمــودن خطمشــی رهایــی
زنــان مبــارزهای نظاممنــد و مســتمر را در پیــش میگیــرد .بــر مبنــای اصــول دفــاع ذاتــی ،حیــات آزاد انســان و طبیعــت را تحــت ضمانــت
قــرار میدهــد ،ســازماندهی کنفــدرا ِل هم ـهی زنــان را بســط و گســترش داده و در راســتای آزادی زنــان تشــکیل ملــت دموکراتیــک
را امــری ضــروری میدانــد .تفاوتمندیهــای هویتــی ،ملــی ،فرهنگــی ،باورداشــتی و ...را همچــون غنــای تاریخــی جوامــع میدانــد.
وجــود جنبشهــای دموکراتیــک و آزاد خلقهــا ،باورداشــت و فرهن ـگ جوامــع را از اصــول ملــت دموکراتیــک محســوب میکنــد.
بــر مبنــای نیــاز تمامــی اقشــار جامعــه و افــرادش ســازماندهی ذاتــی و مشــارکت دموکراتیــک را گســترش میدهــد .بــر مبنــای پرســپکتیو
کوردســتانی آزاد و ایرانــی دموکراتیــک در راســتای مشروعیتبخشــی بــه ســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک خلــق کــورد بــه مبــارزه
میپــردازد .جهــت آنکــه زنــان قــادر باشــند بــا توســل بــه ارادهی آزاد خــود در عرصههــای مختلــف اعــم از سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،دفــاع مشــروع ،دیپلماســی ،حقوقــی و ...شــرکت جوینــد بایســتی بــه ســازماندهی و تاســیس نهادهــای ویــژهی خــود
اهتمــام ورزنــد.
1بــا مدنظــر قــرار دادن فکــر و نظــرات زنــان دموکراســی اجتماعــی را بســط داده ،بــا توســل بــه اراد ه و ســازماندهی ویــژه مدیریــتبومیـمنطق ـهای را گســترش داده و بــه شــکلی فعــال در سیاســت دموکراتیــک مشــارکت م ـیورزد.
2جهــت گــذار از نهــاد خانــوادهی واپســگرایی کــه ابــزاری بــرای قــدرت بخشــیدن به جامعـهی مردســاالر ،نظــام مدرنیتهی کاپیتالیســتیو ذهنیتــی کــه زن را مبــدل بــه ملــک و اســیر میســازد ،تــاش و مبــارزهی الزم را انجــام میدهــد .بــا ارتقــاء بخشــیدن بــه آگاهــی
و بینــش اجتماعــی و بســط دادن ذهنیــت زن و مــرد آزاد ،همزیســتی آزاد و خانــوادهی دموکراتیــک ســعی در نهادینــه نمــودن آن در
جامعــه مینمایــد.
3جهــت لغوحکــم و مجازاتــی چــون اعــدام ،سنگســار ،شــاق ،شــکنجه و ...کــه از قــرون وســطی و قانونهــای شــریعتی نشــاتمیگیــرد ،تــاش و مبــارزه را ارتقــاء میدهــد .همچنیــن در راســتای حــل همــهی مشــکالت حقوقــی افــراد تنظیــم و تشــکیل یــک
قانــون اساســی دموکراتیــک و اجرایــی شــدن همـهی مفــاد آن را مبنــای فعالیتهــای خــود قــرار میدهــد .جهــت تحقــق ایــن مهــم نیــز بــه
تأســیس نهــاد و حوزههــای مربوطــه چــه در ایــران و چــه خــارج از ایــران و روژهــات کوردســتان خواهــد پرداخــت.
4در مقابــل هرگونــه تبعیــض ،خشــونت ،نسلکشــی اجتماعــی و فرهنــگ تجــاوز کــه از ذهنیــت جنســیتگرا و اشــکال وابســته بــه آنسرچشــمه میگیــردKJAR ،بــا تعمیــم و بســط دادن بــه فراســت دفــاع مشــروع توســط ســازماندهی نیرومنــد ،مبــارزه را ارتقــاء میبخشــد
و بــر مبنــای مبــدأ دفــاع مشــروع و دفــاع ذاتــی ،بــه صیانــت از ارزشهــای جامعــه و زنــان میپــردازد و آن را همچــون حقــی کیهانــی
میدانــد .در ایــن راســتا اعمالــی کــه از حــدود و مــرز دفــاع مشــروع گــذار نمایــد ،را رد و بــا آن برخــورد مینمایــد.

5بــا مدنظــر قــراردادن مبــارزهی مشــترک زنــان در وهلـهی اول در ایــران و روژهــات کوردســتان و بعــدا ً در سراســر خاورمیانــهبــا ســازمانها ،نهادهــا ،شــخصیتهای آنتیکاپیتالیســت ،اکولوژیســت و دموکــرات ارتبــاط برقــرار نمــوده و بــه ســازماندهی و
فعالیتهــای مشــترک میپــردازد.
6بــرای زبــان و فرهنــگ کــوردی ،کســب حــق تحصیــل و تدریــس بــه زبــان مــادری همـهی خلقهــا و جوامــع موجــود در ایــرانتحــت ضمانــت قانــون اجرایــی قــرار بگیــرد ،تــاش و مبــارزه میکنــد .آسمیالســیون و اتوآسمیالســیون را همچــون نسلکشــی
فرهنگــی دانســته و در مقابــل آن بــه مبــارزه میپــردازد.
7بــر مبنــای علــم ژنئولــوژی در مقابــل حاکمیــت مردســاالر ،فعالیتهــای آموزشــی و آگاهســازی زنــان و جامعــه حایزاهمیــتمیشــمارد.
ساختار و موازین سازمانی KJAR
کنگره:
1در نظــام کــژار باالتریــن ارگان تصمیمگیــری کنگــره میباشــد .هــر  2ســال یکبــار بــا مشــارکت اعضــاء و همـهی نماینــدگانعرصههــا و ســاختارهای ســازمان کنگــره بســته خواهــد شــد .ســازمانهایی کــه مشــارکت میورزنــد نیــز توســط گزارشــاتی
کــه بــه کنگــره ارائــه میدهنــد ،حضــور مییابنــد.
2کنگره ،سیاست اتحادیه و برنامهریزی دو سال را طرحریزی و همزمان مدیریت کژار را نیز انتخاب میکند.مدیریت کژار()KJAR
 1مدیریــت در مقابــل فعالیتهایــی کــه در میانــهدورهی دو کنگــره انجــام میگیرنــد ،نهادینــه و اجرایــی نمــودن خطمشــیایدئولوژیکــی و سیاســی ،نظــارت و مدیریــت آنهــا کــه در فعالیــت ویــژه و فعالیتهــای کلــی نظــام انجــام میگیرنــد ،مســئولند.
 2مدیریــت کــژار ،در برابــر برگــزاری و اجرایــی شــدن اهــداف آن مســئول و گــزارش دو ســال فعالیــت خــود را بــه کنگــرهارائــه میدهــد ،کوردیناســیون مســئول پیشــرفت ،دادن پرســپکتیو و نظــارت بــر فعالیتهــای عرصههــای مختلــف کــژار اســت .
سازمانهای کژار
 1کمیتــه و ســازمانهای کــژار در عرصـ ه ایدئولــوژی ،بــه هــدف بســط و گســترش ایدئولــوژی رهایــی زن بــه آمــوزش کادرهــامیپــردازد ،جهــت پیشــرفت و بالندگــی اســتعدادهای کادر بــه آمــوزش و تعمیــم فعالیتهــای آکادمــی اهتمــام م ـیورزد .بــا
واحــد و نهادهایــی چــون تحقیــق و تفحــص و ،...دربــارهی آکادمــی ،فرهنــگ و هنــر ،مطبوعــات و انتشــارات ســعی میکنــد
بــه انقالبــی ذهنیتــی ،ارتقاءبخشــیدن ســطح آگاهــی و روشــنفکری ،اخالقــی و سیاســی افــراد در بطــن جوامــع پرداختــه و آن را
حتمــیســازد.
2کمیتــه و ســازمانهای کــژار در عرصــهی جامعــهی آزاد و سیاســی ،مناطــق بومیـمنطقــهای؛ جهــت رســیدن بــهخودســازماندهی ،کســب اعتمــاد بــه نفــس ،مدیریــت ذاتــی و یــا مدیریــت زنــان بــه شــکل کمــون ،کمیتــه ،مجلــس ،آکادمــی،
تعاونــی و ...تأســیس میشــوند .همچنیــن در نظــام دموکراتیــک اجتماعــی جــای گرفتــه ،در هم ـهی عرصههــای مربوطــه نظــام
ریاســت مشــترک را اجرایــی میکنــد ،جهــت مشــارکت فعــال و چشــمگیر زنــان در عرصههــای ذکــر شــده فعاالنــه کار
میکنــد ،پیشــبرد فعالیتهــای اجتماع ـی و عملیاتهــای دموکراتیــک را بــا توســل بــه موازیــن اساســی سیاســت دموکراتیــک و
دفــاع ذاتــی بســط و توســعه میدهــد.
3نیروهــای دفاعــی یــا نیــروی ذاتــی  KJARدر مقابــل هرگونــه خطــری و حمل ـهای کــه رهبــر آپــو را تهدیــد کنــد ،هرگونــهحملـهای کــه نسلکشــی و نابــودی ،قتلعــام و انــکار هویــت و ارزشهــای ملــی خلــق کــورد را تحمیــل کنــد ،همچنیــن هرگونــه
خشــونتی کــه در مقابــل زنــان انجــام میگیــرد را نپســندیده بلکــه ،بــا توســل بــه پرنســیبهای دفــاع مشــروع بــه مقابلــه و مبــارزه
خواهــد پرداخــت .بــر مبنــای ایدئولــوژی رهایــی زن جهــت ارتقــاء آگاهــی دفــاع مشــروع و شــناخت تاکتیــک نویــن و عملــی
نمــودن آن بــه شــیوهای فعاالنــه؛ ســازماندهی نمــودن فراســت دفــاع ذاتــی در جوامــع کوردســتان و ایــران مســئول بــوده و تــاش
و کوشــش الزم را بــه عمــل مـیآورد.
 -4ســازمان زنــان جــوان کــه در جامعـهی جوانــان توانســته خویــش را ســازماندهی نماینــد ،بــر اســاس موازیــن ایدئولــوژی رهایــی
زن در مقابــل آمــوزش و پــرورش ،ســازماندهی و مشــارکت زنــان و ارتقــاء مبــارزه مســئول میباشــند .بــه ارتقــاء شــناخت و
آگاهــی ذاتــی در بیــن زنــان میپــردازد .بــا پایبنــدی بــه مبــادی و پرنســیپ زن آزاد جهــت برســاخت ملــت دموکراتیــک و نهادینــه
شــدن نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک زن نقــش پیشــاهنگ را برعهــده دارد.
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مــا بــا نگاهــی بــه تاریــخ تمــدن و تاریــخ جامعــه کــه در میــان کائــوس و بحــران خیلــی بزرگــی بــه ســر
میبرنــد و بنیــاد و پایــهی آن هــزاران ســال اســت کــه تشــکیل شــده اســت بعــد از گــذر بــه سیســتم
پدرســاالری و بــه وجــود آمــدن سیســتم هیرارشــیک و تمــدن دولــت بــا بردهکــردن زن و بــا ضعیــف
کــردن او در واقــع جامعــه هــم بــرده و ضعیــف شــده و هــزاران ســال اســت کــه بدیــن شــکل ادامــه دارد.
ایــن موضــوع هــا بــه شــکلی واضــح در تاریــخ ،خــود را نمایــان میکنــد .یعنــی در اینجــا بــا شکســت
خــوردن زن تنهــا یــک جنــس یــا یــک طبقــه شکســت نخــورده بلکــه بــه طــور کلــی ایــن جامعــه اســت کــه
شکســت خــورده اســت .بــرای همیــن "رهبــر آپــو" زن را اولیــن مســتعمره در تاریــخ نامگــذاری میکنــد .از
ایــن لحــاظ جامعــه بــه چنــگال نظــام گرفتــار آمــده و نمیتوانــد خــود را رهــا ســازد .اکنــون درون سیســتم
مدرنیتــهی کاپیتالیــزم زندگــی میکنیــم کــه سیســتم پدرســاالری و اقتدارگرایــی را تــا بــه آخــر تغذیــه
کــرده و پیــش میبــرد .بیشــتر از هــر زمانــی ارزشــهای جامعــه را دزدیــده اســت و زن را بــه بردگــی کشــانده
و جنســیت زن را از هــر لحــاظ بــه شــکلهای مختلــف و منفــی بــه کارگرفتــه اســت .مدرنیتـهی کاپیتالیــزم از
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ژنئولوژیعلمرهاییازبردگیها

لحــاظ سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،حقوقــی و ....ارزشــهایی کــه جامعــه آنــرا بــه وجــود آورده را غــارت نمــوده اســت
و بــر ضــد جامعــه بــه کار میگیــرد نخســت بــا بــه کارگیــری زن ایــن کار را انجــام میدهــد یعنــی اولیــن اقتدارگرایــی را
بــر روی جنســیت (جنــس زن) بــه کار میگیــرد .جنسیتپرســتی عمیقتریــن نــوع اقتــدار میباشــد.این سیســتم نخســت
بــر ضــد زن ،ســپس کــودکان و ســپس جوانــان و کهنســاالن اقــدام میکنــد و در اصــل تمامــی افــراد جامعــه را در
بــر میگیــرد .میدانیــم کــه بــا آغــاز تمــدن ،شکســت جنســی اول بــه وجــود میآیــد .بــا بــه وجــود آمــدن ادیــان نیــز
شکســت دوم جنســی بــه وقــوع میپیونــدد .همــهی اینهــا بــر علیــه زن و جامعــه انجــام میگیرنــد .رهبــری هــم ایــن
موضــوع را دســت نشــان کــرد و همچــون آلترناتیــو ســدهی بیســت ویکــم "شکســت ســوم جنســی" را مــورد بحــث قــرار داد
بدیــن معنــا کــه بایــد ایــن شکســت در شــخص مــرد بــه وجــود آیــد و بــا پیشــاهنگی زن بــرای ایجــاد کــردن جامعـهی آزاد
گام نهنــد .در واقــع سیســتم کاپیتالیســم در بحرانــی عمیــق بــه ســر میبــرد کــه هــم خــود و هــم جوامــع بشــری را بــه کام
نابــودی میکشــاند بنابرایــن تنهــا آلترناتیــو آن هــم ایجــاد تغییــرات اساســی بــا ذهنیــت زن و پیشــاهنگی زن میباشــد البتــه
تاکنــون فعالیتهــای بیشــماری از طــرف زنــان در جهــان صــورت گرفتــه اســت در مباحــث مبــارزهی آزادی زن ،ژنئولــوژی
مرحلـهای بســیار بــا اهمیــت میباشــد و در همــان زمــان مرحلـهای تــازه نیــز هســت هــم از لحــاظ اصطــاح ،تــازه اســت و
هــم اصطالحــی خاورمیانـهای و در اصــل کــردی اســت "ژنئولــوژی"از دو بخــش "ژن" و"لوژی"تشــکیل شــده کــه "ژن" در
زبــان کــردی بــه معنــی "زن" و "لــوژی" نیــز بــه معنــی "علــم و دانــش" اســت .همانگونــه کــه زن دوران طالیــی نئولتیــک را
در خــاک مزوپوتامیــا آفریــد و مراحــل تکامــل بشــری و تمــدن نیــز در همیــن جــا شــکل گرفــت مبــارزه در برابــر سیســتم
کاپیتالیســم بــا بیشــترین شــیوههای خــود توســط زنــان در خاورمیانــه انجــام میشــود .آزادی زن و جامعــه نیــز در همیــن
مــکان امکانپذیــر خواهــد بــود .ژنئولــوژی هرچنــد کــه در خاورمیانــه ظهــور کــرد ولــی ماهیتــا هم ـهی زنــان جهــان را
شــامل میشــود اکنــون زنــان کــرد پیشــاهنگی آن را بــر عهــده گرفتــه انــد کــه بــه شــیوه هــای گوناگــون بــه بحــث و
بررســی ،تبــادل نظــرات و تجزیــه و تحلیــل و پرســپکتیف در مــورد ژنئولــوژی میپــردازد .یکــی از موضوعــات اصلــی
کــه ژنئولــوژی بــه آن میپــردازد مــورد انتقــاد شــدید قــرار دادن تمامــی علمهــا و لوژیهایــی اســت کــه در زیــر ســایه
پوزیتیویســم ماندهانــد و بــه خدمــت اقتدارگرایــی سیســتم کاپیتالیســم درآمدهانــد .در واقــع علــم از همــان ابتــدا متعلــق بــه
جامعــه بــوده و از جامعــه ســلب گردیــده اســت مخصوصــا سیســتم مدرنیتــه کاپیتالیســم بــرای جامعــه چیــزی باقــی نگذاشــته
و آن را از ارزشهــای واقعــی خــود تهــی گردانــده اســت .حتــی افــراد جامعــه نیــز ایــن را بــاور کردهانــد کــه علــم متعلــق
بــه آنهــا نیســت بلکــه همیشــه عــدهای از افــراد مشــخص کــه یــا خــود ،اقتــدار هســتند و یــا در زیــر ســایهی اقتدارگرایــان
میباشــند میتواننــد بــه علــم دسترســی داشــته باشــند .واقعیــت اینســت کــه هــر چیــزی کــه بــه دســت سیســتم کاپیتالیســم
میافتــد آن را از اخــاق تهــی میگردانــد و در آن هنــگام کــه علــم نیــز بــه حیطـهی اقتــدار میرســد از اصــل اخــاق دور
گردانــده شــده و چــون هیوالیــی بــر ضــد جامعــه و زن و ارزشــهای آن عمــل میکنــد .چــون بــا دیدگاهــی ابژکتیــو بــه آنهــا
مینگــرد و سیســتم اقتــدار خــود را ســوبژه میبینــد بــرای مثــال انجــام آزمایشــهای غیراخالقــی در آزمایشــگاههای علمــی
بیانگــر ایــن موضــوع اســت .ژنئولــوژی همـهی واقعیتهــای علــم پوزیتیویســم را آشــکار کــرده و بــه شــدت در برابــر آنهــا
میایســتد .بــا تالشــهای ژنئولــوژی علــم دوبــاره بــه جامعــه و بــه زن برگردانــده میشــود کــه صاحــب و آفریننــده جامعــه
و علــم بــود .در واقــع ژنئولــوژی تعریفــی کــه از خــود ارائــه میدهــد و شناســنامهی خــود را نــه باالتــر از جامعــه و نــه در
کنــار آن بلکــه در درون آن میبینــد .ژنئولــوژی علمــی اســت ماننــد علمهــای دیگرکــه مطلــق بــودن و عــدم تغییــر و عــدم
تحلیــل را اســاس میگیرنــد و خــود را ماننــد علمــی بــدون خطــا و اثبــات شــده مینامنــد ،نیســت بلکــه انعطافپذیــر بــوده
و بــه روی هرگونــه انتقــاد و تغییراتــی گشــوده اســت .ژنئولــوژی بــه هــر دو ذکای آنالکتیــک و عاطفــی اهمیــت داده و بــا
ایجــاد تعــادل در هــر دو ذکاء علــم خــود را پیــش میبــرد در حالیکــه علمهــای دیگــر بــرای ذکای عاطفی(احساســات)
انســانها هیــچ گونــه اهمیتــی قائــل نبــوده و حتــی آن را در تحلیــات علمــی خــود اســاس نمیگیرنــد .رهبــری مــا معتقــد
اســت کــه همـهی علمهــای حــوزهی اجتماعــی و انســانی کــه شــامل لوژیهــای گوناگونــی اســت از علــم زن و زنشناســی
در آنهــا خبــری نیســت ایــن واقعیتــی اســت کــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارگــرای سیســتم و دولــت اجــازهی ورود بــه
چنیــن مباحثــی را نمیدهنــد چــون همیشــه بردگــی و ضعیــف شــمردن زن را اســاس کار خــود قــرار دادهانــد .یکــی از
وظایــف ژنئولــوژی آشــکار نمــودن طبیعــت زن و خصوصیــات طبیعــی اوســت کــه بــا پــی بــردن بــه آنهــا طبیعــت جامعــه
نیــز آشــکار میشــود یعنــی هنگامــی کــه حقیقــت زن روشــن شــود حقیقــت جامعــه نیــز روشــن خواهــد شــد" .رهبرآپــو"در
ایــن جملــه حقیقــت و جوهــر زن را بیــان مـیدارد" :ژن ،ژیــان ،آزادی" یعنــی "زن ،زندگــی ،آزادی" کــه در واقــع تعریفــی
فلســفی از زن میباشــد زن زندگــی اســت و بــا زندگــی بــا زن بــه آزادی میتــوان رســید کــه ژنئولــوژی آن را اســاس
کار و فعالیتهــای خــود قــرار میدهــد .هــر چنــد کــه ژنئولــوژی اصطالحــی نــو اســت ولــی در واقــع زیربنــای آن میــراث
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مبــارزات زنــان در ســدههای اخیــر میباشــد هــر چنــد کــه مبارزاتــی کامــا ســازماندهی شــده نیــز نداشــتند ولــی مهــم اینســت
کــه در ایــن راه بدلهــای زیــادی دادهانــد مثــا مبــارزات زنــان فمنیســت و زحمتهــا و رنجهایــی کــه در دو ســه ســدهی اخیــر
کشــیدهاند هــر چنــد کــه از لحــاظ تئــوری و پراکتیکــی مــواردی کــه مــورد انتقــاد قــرار گیرنــد وجــود دارنــد ولــی ارزشــهایی
کــه آفریدنــد و مســئلهی آزادی زن را همیشــه مطــرح نمــوده و بــرای آن تــاش نمودنــد را نبایــد انــکار نمــود .همچنیــن زنــان
کــرد نیــز بــه مــدت  4دهــه اســت کــه مبــارزه میکننــد و در ایــن راه نیــز از خودگذشــتگیها و جانفشــانیهای بزرگــی نمــوده
و خونهــای زیــادی ریختهانــد کــه در واقــع ژنئولــوژی بــر روی ایــن میراثهــا و ســنگ بناهــا ایجــاد شــده و میتوانــد امــروزه
خــود را ســازماندهی نمایــد" .رهبــر آپــو" نیــز ژنئولــوژی را در سوســیولوژی آزادی تحلیــل مینمایــد .در سوســیولوژی آزادی
زن ،رنجهــا و آنچــه کــه زن آفریــده و جامعــهای کــه زن ایجــاد نمــوده را تجزیــه و تحلیــل مینمایــد .در واقــع ژنئولــوژی
در برابــر علمهایــی کــه دیدگاهــی پوزیتیویســم دارنــد بــه وجــود آمــده و آلترناتیــو آنهــا بــوده و بــه مبــارزه در برابــر آنهــا
میپــردازد همچنیــن جنبشهــای مختلــف زنــان و مخصوصــا فمنیس ـتها کــه تاکنــون از بعضــی لحــاظ ضعــف در فعالیتهــا و
عملکردهایشــان مشــهود بــوده اســت را مــورد انتقــاد قــرار داده و نــکات مثبــت و ارزنــدهی آنهــا را برجســته مینمایــد .بــرای
همیــن ژنئولــوژی بــه منظــور پوشــشدهی و آلترناتیــو جامعــهی جنســیتگرا بــه وجــود آمــد .ســدهی بیســتویکم زمینــهی
مناســبی بــرای مبــارزهی زنــان در عرصههــای مختلــف میباشــد .بــه طــور کلــی ایــن ســده ،ســدهی تغییــرات کلــی در جوامــع
جهانــی مخصوصــا در خاورمیانــه و کردســتان اســت .جنبــش آزادی خواهانـهی ملــت کــرد و مبــارزات آن در طــی چنــد دهــه
تغییراتــی در ذهنیــت و ســاختار جامعــه و بــه ویــژه زنــان ایجــاد نمــوده بــه طــوری کــه زنــان در راهپیماییهــا وفعالیتهــای ســازمان
یافتــه و مدنــی فعاالنــه حضــور دارنــد در واقــع بــرای ایجــاد جامعــهای دموکراتیــک پیشــاهنگ جامعــه هســتند .ژنئولــوژی
حــزب و یــا ســازمان و یــا جنبشــی بــا اهــداف سیاســی نیســت و خــود را از چنیــن محدودیتــی دور میســازد بلکــه علمــی اســت
جهانــی کــه بــه طــور حتــم مختــص بــه یــک ملــت نمیباشــد .در حقیقــت ژنئولــوژی علمــی اســت کــه هم ـهی زنــان جهــان
میتواننــد خــود را در آن یافتــه و تعریــف نماینــد .چــون علمهــای امــروزی همگــی بــا ذهنیتــی جنســیتگرایانه ،ملیتگرایانــه
و نژادپرســتانه و منفعتگرایانــه و اقتداگــرا و یــا بــه جغرافیایــی ماننــد آمریــکا و اروپــا محــدود مانــده و در همیــن محــدوده
نیــز عمــل میکننــد ،حتــی بــه مــردم و جوامــع آن ســرزمینها نیــز خدماتــی ارائــه نمیدهنــد .ســدهی بیس ـتویکم از طــرف
رهبــری "ســدهی زن" نامیــده شــده اســت و ژنئولــوژی نیــز فعالیتهــا ی خــود را بــر همیــن اســاس طرحریــزی نمــوده اســت .در
واقــع علمــی اســت گســترده کــه نــه تنهــا زن و جامعــه را شــامل میشــود بلکــه علمــی اســت کیهانــی .
ژنئولــوژی بــرای اولیــن بــار توســط "رهبرآپــو" و در ســال  2008در دفاعی ـهی سوســیولوژی آزادی مطــرح شــد .چــون علمــی
نــو بــود بــرای جنبــش آزادی خواهــی زنــان ،هــم روحی ـهای مضاعــف و هــم خوشــحالی زیــادی را بــه دنبــال داشــت رهبــری
ایــن علــم را پیــش روی جنبــش زن قــرار داده و حرکــت زن را وظیف ـهدار نمــوده اســت .در واقــع ایجــاد و ســازماندهیکردن
ژنئولــوژی وظیف ـهی اساســی ماســت .در ســال 2011در کنگــرهی هشــتم  PAJKتصمیــم بــه ایجــاد بخــش ژنئولــوژی گرفــت و
فعالیتهــای خــود را آغــاز نمــود .مرحل ـهی آغازیــن هــر علمــی بــا دشــواریهای خــاص خــود روبروســت ژنئولــوژی هــم از
ایــن قاعــده مســتثنی نمیباشــد .ژنئولــوژی اکنــون در کوهســتان تاســیس شــده اســت .فعالیتهــای خــود را از اینجــا توســعه داده
و ســازماندهی مینمایــد .در واقــع فعالیتهــای ژنولــوژی وابســته بــه جامعــه میباشــد و دامن ـهی فعالیتهایــش بــه شــیوهای بســیار
گســترده و جهــان شــمول میباشــد کــه ایــن نیــز تــاش و کوشــش خســتگیناپذیر و وســیعی را میطلبــد .ژنئولــوژی ابتــدا
بــه صــورت یــک بخــش ،کار خــود را شــروع کــرد و بعدهــا بــه صــورت کمیتــه درآمــد ولــی هــدف اصلــی آن تبدیــل شــدن
بــه آکادمــی ژنئولــوژی میباشــد .در طــول مــدت تاســیس تاکنــون فعالیتهــای مختلفــی را انجــام داده اســت از جملــه :تهی ـهی
بروشــورها و چــاپ کتابچههــا و س ـیدیها و بحــث وگفتگــو و تجزیــه و تحلیــل ژنئولــوژی و ایجــاد رابطــه بــا آکادمیهــا و
جنبشهــای مختلــف زنــان ،آمــوزش دادن در جاهــای مختلــف در زمین ـهی ژنئولــوژی .
در واقــع تاســیس ژنئولــوژی درکوهســتانهای کردســتان هــم از لحــاظ معنــوی هــم از لحــاظ تاریخــی از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .کوهســتانها هــزاران ســال اســت کــه پشــتیبان و پنــاهگاه زنــان آزاده و سلحشــور بــوده اســت .مخصوصــا
زنجیــره کوههــای زاگــرس کــه جایــگاه الهــهگان بودهانــد .مبــارزهی زنــان آزاده همیشــه در کوههــای کردســتان و خــاک
مزوپوتامیــا بــرای آزادی ایــن ســرزمین ادامــه داشــته اســت .هــر چنــد در کوهســتانها ژنئولــوژی پایـهی خــود را بنیــان نهــاد ولــی
هــدف ،دسترســی بــه همـهی زنــان در هــر نقطـهای از جهــان و از هــر آییــن و ملــت و زبانــی کــه باشــند بــه طوریکــه هــر زنــی
بتوانــد در ژنئولــوژی خــود و حقیقــت زن بــودن خــود را آن یافتــه و آن را شناســنامه و هویــت خــود بدانــد و هــر زنــی امیــد بــه
رهایــی و مبــارزه آزادی خــود را در درون ژنولــوژی بیابــد و خــود را ســازماندهی نماینــد .آنچــه بــرای مــا خیلــی مهــم و اساســی
اســت تبدیــل بــه جامعــه شــدن و خــود را بــه درون اجتماعــات رســاندن اســت.
در واقــع سیاســتهای دولتهــا و سیســتم مردســاالری و مدرنیت ـهی کاپیتالیســم کــه زن و جامعــه و طبیعــت را از هــم پاشــیدهاند

و اقتــدار خــود را بــا همــهی شــیوهها بــر روی آنهــا اعمــال مینماینــد در ایــن شــرایط بــرای بنیــان نهــادن مدرنیتــهی
دموکراتیــک کــه مســائل مهمــی چــون اخــاق و وجــدان و پولتیــک را در خــود جــای میدهــد ،زن و ژنئولــوژی،
وظیفــهی بــزرگ و تاریخــی بــر عهــده دارنــد تــا در ایجــاد جامعــهای آزاد و دموکراتیــک کــه رهبــری آن را ملــل
دموکراتیــک نامگــذاری مینمایــد ،نقــش کلیــدی خــود را ایفــا نماینــد چــون در واقــع ژنئولــوژی وظیف ـهی انتلکتوئــل،
اخالقــی و پولتیــک را بــه جــا آورده و بــر ایــن اســاس خــود را ســازماندهی میکنــد .ایجــاد رابطــه بــا آکادمیهــای زنــان و
همـهی جنبشهــا و ســازمانهای مختلــف زنــان و زنــان مبــارز در اقصــی نقــاط جهــان را از وظایــف اساســی خــود دیــده و
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود برنامهریزیهایــی انجــام داده اســت کــه اهــداف خــود را در ســه بخــش اهــداف کوتــاه
مــدت و اهــداف درازمــدت و اهــداف میــان مــدت مشــخص نمودهایــم ،بــر همیــن اســاس نیــز گام برمیداریــم .الزم بــه
گفتــن اســت کــه مــا بــه طــور زنجیــرهای نیــز جلس ـههای بحــث و گفتگــو تشــکیل میدهیــم و بــا اســتفاده از نظــرات و
پیشــنهادات ارائــه شــده ،تصمیمــات نــو میگیریــم .در همیــن اواخــر نیــز جلسـهای بــا حضــور زنــان در فعالیتهــای مختلــف
تشــکیل دادیــم و فعالیتهــای ســه ســاله ی خــود را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادیــم کــه از طــرف زنــان حاضــر در جلســه
نیــز پیشــنهادات و انتقــادات مهمــی ارائــه شــد و در آخــر نیــز تصمیمــات مهمــی بــا رأی و نظــر همـهی زنــان حاضــر داده
شــد چــون همانگونــه کــه قبــا نیــز اشــاره کردیــم مــا بــه هم ـهی نظــرات و انتقــادات و پیشــنهادات مختلــف از هم ـهی
زنــان و ســازمانها و فکرهــای مختلــف زنــان اهمیــت قائلیــم و دگماتیــک و خشــک و گرفتــه عمــل نمیکنیــم .در حقیقــت
مــا میخواهیــم کــه آن تعریفــی را کــه "رهبــر آپــو" در کتــاب "جامعهشناســی آزادی" بــرای ژنئولــوژی مشــخص نمــوده
اســت بــه درســتی درک نمــوده و عملــی ســازیم .یکــی از تصمیماتــی کــه در جلســات گرفتــه شــد ایجــاد کمیتههــای
مختلــف در ژنئولــوژی بــود بــرای اینکــه بتوانیــم هم ـهی فعالیتهــا را پوشــش دهیــم ماننــد :کمیت ـهی اکونومی(اقتصــاد)،
کمیت ـهی اتیک(علــم اخــاق) ،اســتتیک(زیبایی شناســی) ،اکولوژی(طبیعــت و محیــط زیســت) ،دموگرافی(نفــوس) و...
کــه هم ـهی ایــن کمیتههــا بــه حــل و چارهیابــی مشــکالت و معضالتــی میپردازنــد کــه سیســتم کاپیتالیســم بــر ســر ایــن
علمهــا آورده اســت.
در آخــر میخواهیــم بگوییــم کــه در وظیف ـهای کــه ژنئولــوژی بــر عهــده گرفتــه اســت نقــش زن کــرد در ایــن میــان
مهــم و اساســی اســت همچنانکــه اکنــون نیــز مشــهود اســت کــه در همــه ی بخشــهای کردســتان ایــن زنــان هســتند کــه
پیشــاهنگ و رهبــری مــردم را در اعتراضــات مدنــی و راهپیماییهــا و  ...بــر عهدهگرفتهانــد .هــم در انقــاب غــرب
کردســتان و هــم در در اعتراضــات مدنــی در شــمال کردســتان و جنــوب و شــرق کردســتان و همچنیــن در اروپــا نیــز
شــاهد حضــور فعــال زنــان در عرصههــای مبــارزه و آزادی هســتیم در واقــع اینهــا همگــی بــه نوعــی پراکتیککــردن
ژنئولــوژی هســتند .همچنانکــه میدانیــد در هم ـهی بخشــهای کردســتان آکادمیهــای زنــان فعــال هســتند مخصوصــا در
غــرب کردســتان بســیار فعــال و توانمنــد عمــل میکننــد مــا میخواهیــم کــه همـهی ایــن نیروهــا را متحــد کــرده و بــرای
رســیدن بــه هدفــی بــزرگ کــه متعلــق بــه همـهی ماســت در فکــر ،تئــوری و پراکتیــک و بــه طــور کلــی فعالیتهایمــان بــه
کار گیریــم بایــد کاری کــرد کــه ایــن نیروهــا بــه هــم رســیده و ماننــد دریایــی خروشــان بــه حرکــت درآمــده و ســپس بــه
هــر طــرف جهــان بــه خــروش درآینــد
مــا بــا دل و جــان ایــن کار را شــروع کردهایــم و یکــی از خواســتههای بــزرگ مــا ای ـن اســت کــه هم ـهی زنــان کــرد
اعــم از زنــان انقالبــی و آنانــی کــه دلشــان بــرای آزادی زنــان میتپــد و هم ـهی زنــان ســازمانهای مختلــف و بــا فکرهــا
و ایدههــای گوناگــون و زنــان مبــارز و رنجبــر و کوشــا بــا هــر نــام و نشــانی کــه دارنــد دســت دوســتی و همیــاری مــا را
گرفتــه تــا همــه بــا هــم کار کــرده و متحــد و یکپارچــه شــویم و بــا تمــام زنــان جهــان از راه آکادمیهــا و مراکــز مختلــف
فکــری آشــنا شــده و روزی برســد کــه اتحــاد همـهی زنــان بــا نــام "ژنئولــوژی" ایجــاد شــود چــون واقعــا ژنئولــوژی یــک
ســازمان یــا یــک حــزب و یــا یــک گــروه فکــری نیســت بلکــه علــم زن و زنشناســی اســت کــه ماننــد علمهــای دیگــر نیــز
خــود را محــدود و گرفتــه و مطلــق گــرا ننمــوده و بــه حقیقــت کیهانــی میاندیشــد.
زنــان کــرد در مــدت تاریــخ بــرای آزادی خــود و سرزمینشــان بدلهــای گرانبهایــی را پرداختهانــد و مبــارزات بزرگــی
در کارنامـهی خــود دارنــد ،قهرمانانــه جانفشــانی کــرده و جــان خــود را نیــز فــدا کردهانــد .بنابرایــن پیشــرفت ژنئولــوژی
و درک و فهــم ژنئولــوژی و تجزیــه و تحلیــل آن و همچنیــن ارائـهی نظــرات و انتقــادات را از هــر زنــی در هــر کجــا کــه
باشــد ،انتظــار داریــم.
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شــعار سیســتم کاپیتالیســم ایــن اســت" :قبــل از هــر چیــز زنــان را نشــانه بگیریــد" و ایــن ضربـهی مهلکــی
اســت بــه تمــام جنبههــای حیــات جامعــه .ایــن بــدان معناســت کــه روح زن ،احساســات و افــکار وی،
بــدن و دســترنج وی و حتــی عشــق و موقعیــت آن و هــر چیــزی کــه تابــع بــه گوهــر زن اســت ،نشــان
گرفتــه شــده و در کمیــن نظــام شــکار میگــردد .بــه ایــن صــورت میخواهنــد دنیــای هســتیبخش
زن را تجزیــه و از هــم متالشــی گرداننــد .وحشــتناکترین بعــد آن ،جنایتهــای پــی درپــی و متعــددی
اســت کــه در ایــن اواخــر صــورت میگیرنــد .روزی نیســت کــه در مطبوعــات خبرهــای بیشــماری از
جنایتــکاران مــرد نشــنویم .روزانــه در جاهــای مختلــف از قاتــان نامشــخص(فاعل مجهــول) زنــان ،خبــر
میگیریــم .ایــن نشــان میدهــد کــه زنــان بــه عنــوان نخســتین قربانیــان بحــران اجتماعــی ،مــورد هــدف
نظــام قــرار میگیرنــد .مســلما بــا قتــل زن بــه هــر شــیوهای کــه باشــد ،جامعــه خــود نیــز بــه قتــل رســیده
و سنگســار میشــود .بــرای همیــن نظــام در صــدد اســت کــه از طریــق مطبوعــات و رســانهها روزانــه
جنایتهایــی کــه بــر علیــه زنــان صــورت میگیرنــد را بــه عنــوان ســطحیترین و بیاهمیتتریــن
خبــر بــه جامعــه بقبوالنــد .ایــن وضعیــت تراژدیــک تصویـری اســت از جامعهایــی کــه از طــرف نظــام،
از ارزشهــای اخالقــی و سیاســی بــه وضــوح منــع گردیــده اســت .مــی تــوان گفــت؛ قتــل هــر زنــی
بــه طــور آشــکار بــه مثابــهی نسلکشــی یــک جامعــه اســت .در حالیکــه ادراک کامــل و وجــدان
بازخواســت جامعــه تــا حــدود زیــادی بیتأثیــر گشــته اســت ،و ایــن بحــث مفصلــی را میطلبــد.
البتــه بایســتی خاطرنشــان ســاخت کــه معضــات زنــان از مســائل ملــی فراتــر رفتــه و بــه یــک مســئلهی
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جهانــی مبــدل شــده اســت ،از ایــنرو جنایتهــای متعــدد زنــان در خاورمیانــه و بــه خصــوص در کشــورهایی ازجملــه؛
ایــران ،افغانســتان ،ترکیــه و عــراق بــه مــرور زمــان شــیوع مییابنــد .جــای تاســف اســت کــه هیــچ کــس بــرای پیشــگیری و
خاتمــه دادن بــه ایــن وضعیــت ناگــوار و غیرانســانی ،هیــچ اقداماتــی انجــام نمیدهــد .شــایان ذکــر اســت جامعــه آنچنــان
بــه خشــونت گراییــده و در چنــگ نگــرش مردمحورانــه از پــای درآمــده کــه بــه رویدادهــای مذکــور بســیار ســطحی و
بیاهمیــت و کامــا عــادی مینگــرد .در حقیقــت میتــوان گفــت ایــن مــرد اســت کــه از طــرف نظــام خویــش بــه بردگــی
درآورده شــده اســت ،بنابرایــن در صــدد اســت ،طمــع و حــرص خویــش را بــا آزار دادن در بــه کارگیــری خشــونت در برابــر
زن ،مهــار کنــد .در برابــر زن بــه کارگیــری خشــونت ،توهیــن و حقــارت بــه هــر شــیوهای کــه باشــد ،در واقــع نمــای یــک مــرد
بیچــاره اســت کــه نیــروی مردانگــی خــود را از دســت داده و دارای روحیـهای بســیار ضعیــف گشــته اســت .بدیــن علــت نظــام
بســیار آگاهانــه ســعی بــر آن دارد بــا سوءاســتفاده از حساســیتهای اجتماعــی بــه موقعیــت مــرد بــه عنــوان یــک قاتــل جانــی
مشــروعیت بخشــیده و زن را نیــز بــه قربانــی بیقیــد و شــرط ایــن مشــروعیت درآورد .عامــل اصلــی خودکش ـیهای متعــدد
زنــان از ایــن نگــرش ذهنیتــی نشــات میگیــرد .در حالیکــه مفهــوم زن مســاوی اســت بــا زندگــی ،امــا هــم اکنــون در موقعیتــی
اســت کــه نــه تنهــا اثــری از حیــات نیســت؛ بلکــه از تمــام جهــات بــه کام مــرگ فرســتاده میَشــود.
تراژدیکتریــن بعــد مســئله ایــن اســت کــه بــه غیــر از زنــان نــه تنهــا هیــچ یــک از اقشــار جامعــه نیــازی بــه پژوهــش و تحلیــل
در ایــن موضــوع نمیبیننــد بلکــه؛ در برابــر خودآگاهــی جامعــه بویــژه در ایــن خصــوص بــه شــدت ممانعــت میکننــد .در
ایــنصــورت خــردی نیســت کــه وجــدان خفت ـهی جامعــه را برخیزانــد تــا در برابــر موقعیــت مذکــور دســت بــه اقداماتــی
بزننــد .بایــد گفــت ســازماندهی زنــان و نهادهــای جامعـهی مدنــی نیــز بســیار منفعــل هســتند و فعالیتهــا و اعتراضــات صــورت
گرفتــه از طــرف آنــان از یــک شــعار فراتــر نمـیرود .در بســیاری اوقــات یــا اینکــه بــا یــک خبــر صرفــا مطبوعاتــی محــدود
میماننــد یــا اینکــه فقــط بــا نگاهــی آمارگیرانــه از قتــل زنــان بحــث خواهــد شــد .گاهــی نیــز در ســطر خبرهــای غیــر مهــم
قــرار گرفتــه و هماننــد یــک حادث ـهی دردنــاک ماننــد یــک تصــادف رانندگــی بــه بینــدگان منتقــل میشــود در صورتیکــه
ایــن خــود جامعــه اســت کــه در وضعیتــی تراژدیکتــر قــرار میگیــرد ،لــذا ایــن تصاویــر اســت کــه وجــدان خفتــه جامعــه
را بــرای لحظ ـهای متاثــر میســازد نــه حقیقتــی کــه روزانــه زنــان جهــان از هــر ســو بــا آن مواجــه میگردنــد .ایــن وضعیــت
نشــانگر جامعـهای اســت کــه در برابــر ایــن رویدادهــا در موقعیــت کــور ،کــر و الل قــرار گرفتــه اســت.
شــما میتوانیــد در ایــن مــورد قضــاوت کنیــد؛ آیــا نمونـهی بــارز ایــن رویدادهــا تجــاوز دســته جمعـیای نیســت کــه در ایــران،
عــراق و هندوســتان در برابــر زنــان رخ میدهنــد؟ اگــر در جامعــهای ارزشهــای اخالقــی  -سیاســی اندکــی زنــده مانــده
باشــند ،میبایســت انســان در حیــن شــنیدن چنیــن رویدادهایــی وجــودش از شــدت تشــنج بــه لــرزه بیافتــد .ایــن رویدادهــا
از جملــه رویدادهایــی اســت کــه باورکردنــش ســختتر از تصورکردنــش اســت .بــرای انســانیت مای ـهی ننــگ اســت ،اوج
توحــش اســت .امــا متاســفانه جامع ـهی بشــری غــرق ســکوت اســت و بــه غیــر عکسالعمــل برخــی ســازمانها و جنبشهــای
زنــان ،هیــچ عکسالعملــی را نمیتــوان در دیگــر اقشــار جامعــه مشــاهد کــرد.
در عصــری کــه دم از پیشــرفت و توســعهی جامعـهی بشــری زده میَشــود ،حیــات هــر روزه بــرای زنــان وخیمتــر از روز قبــل
بــوده و ایــن نشــان میدهــد کــه زندگــی زنــان در ایــن عصــر مبــدل بــه شــکنجهگاه شــده اســت .در مکانــی کــه زندگــی بــا
مــرگ مســاوی میگــردد چگونــه میتــوان از پیشــرفت و توســعهی جامعـهی بشــری بحــث بــه میــان آورد؟ در حالیکــه زنــان
هــم از لحــاظ بیولوژیکــی و هــم از لحــاظ اجتماعــی ســلول اصلــی و ریش ـهایی جامعــه را تشــکیل میدهنــد .زنــان حافظ ـهی
جامعــه ،وجــدان ،خــرد ،شــهود و فرایافتهــای جامعــهی بشــری را در خــود تجلــی میســازند .زنــان مــادر مقــدس و در
عیــن حــال رنجورتریــن اقشــار جامعــه را تشــکیل میدهنــد کــه بــدون دســتمزد مــادی و معنــوی هســتند .آیــا نخســتین جوامــع
انســانی در پیرامــون زنــان تشــکیل نشــدند؟ آیــا اجتمــاع بــا کشــف حقیقــت زندگــی و فلســفهی عشــق و نگــرش همزیســتانهی
زنــان توســعه نیافــت؟ آیــا زن همــان کســی نبــود کــه دانــش اجتماعــی را در رونــد پیشــرفت جامعــه ترویــج داد؟ و همان کســی
کــه معیارهــای اخالقــی را بــرای جامع ـهی بشــری شــرط حیــات دانســت؟ آیــا زن همــان هویتــی نبــود کــه جامعــه ،هســتی
خویــش را بــا موجودیــت او هســتی میپنداشــت؟ آری! ایــن موضــوع ژرفــای فکــری بیشــتری میطلبــد .زنــی کــه زندگــی
از آنســت هــم اکنــون ،بــه عنــوان عامــل تمــام پلیدیهــا از او نــام بــرده میشــود .نظــام اقتدارگــر و مردســاالر تمــام ضعفهــا و
شکسـتهای خــود را بــر روی بــدن و روح زن توجیــه میکنــد .حقیقــت آنچنــان در پشــت پــردهی ابهــام نهفتــه شــده اســت
کــه تصــور آن نیــز مــرز ســلولهای مغــزی انســان را درمیشــکافد .حقیقــت زن آنچنــان مــورد تحریــف قــرار گرفتــه اســت
کــه انســان در برابــر ایــن همــه نیرنــگ متحیــر میمانــد .ایــن چگونــه خردیســت کــه در تولیــد دروغ و انحــراف میتوانــد تــا
بدیــن ســطح ماهرانــه و خــاق عمــل نمایــد .آری مســئول تمــام نابرابریهــا ،بیاخالقیهــا و عامــل اصلــی نخســتین بردگــی،
خــرد مردانــه اســت .هــم اکنــون نیــز همــان خردیســت کــه در وســط خیابــان یــا در خانــه در جلــوی چشــمان نــوزادی ،مــادرش
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را بــا بیرحمــی بــه قتــل مــی رســاند .و چقــدر تراژدیــک اســت کــه ایــن رویداهــا تحــت نــام عشــق و دوســت داشــتن انجــام
میگیرنــد .در حالیکــه هیــچ معشــوقی قــادر نیســت بــا عشــقش چنیــن رفتــاری بکنــد .آیــا ایــن رابط ـهی بخصوصــی ،بــا عشــق
دارد؟ شــما قضــاوت کنیــد .ایــن نــه همــان خــردی اســت کــه دختــری دوازده ســاله را کــه هنــوز قــادر بــه تعریفــی ســطحی
از حیــات نمیباشــد ،محکــوم بــه ازدواج و زیســتن بــا مــردی میکنــد کــه جــای پــدر و یــا پدربــزرگ او را میگیــرد .ایــن
ذهنیــت نشــأت گرفتــه از همیــن خــرد مذکــور اســت کــه الگوهــای اخالقــی _ سیاســی_ اجتماعــی را از هــم فروپاشــانده و جامعــه
را عادتــا بــه یــک گلـهی مطیــع و فاقــد اراده ،متحــول ســاخته اســت .بــه صراحــت میتــوان خاطرنشــان ســاخت ،بــه هــر نحــوهای
کــه باشــد قتلعــام ،جنایــت ،تجــاوز ،انتحــار زنــان و تمامــی معضــات و سیاســتهای زنســتیزانه کــه بــر جامعــه و بــر روی زن بــه
اجــرا درمیآینــد ،همزمــان بــه مفهــوم ســقوط آینــدهی جامعـهای اســت کــه از تمــام جهــات متالشــی و از هــم فروپاشــیده شــده
اســت .در واقــع همزمــان بــا نسلکشــی زنــان ،جامعــه نیــز تمامــی ارزشهــای انســانی ،اخالقــی ،وجدانــی ،فرهنگــی ،دمکراتیــک
و بــه خصــوص ارزشهــای آزادیخواهانـهی خــود را مدفــون میگردانــد .در واقــع قتــل هــر زنــی نشــانگر ســقوط خــود جامعــه
اســت .ایــن رویدادهــا بــه طــور آشــکار نشــان میدهنــد کــه عکسالعمــل اخالقــی _ سیاســی جامعــه منجمــد گشــتهاند .اگــر
نیــروی ادراک جامعــه ضعیــف نمیبــود ،بــه طــور حتــم ایــن رویدادهــا بــه صــورت عــادی پنداشــته نمیشــدند ایــن مســئله بــه
زخمــی تبدیــل شــده کــه پنــج هــزار ســال اســت از شــدت عفونــت ،بــه قانقاریــا مبــدل شــده اســت.
بــا اطمینــان کامــل نمیتــوان در ایــن خصــوص از دولــت هیــچ انتظــاری داشــت .زیــرا منشــا کلیــه ناهنجاریهــای جامعــه ،خــود
دولــت اســت.
جــای ســوال اســت؛ بــا وجــود اینکــه در خصــوص مســائل زنــان و خانــواده ،در همـهی دولتهــا نهادهــای دولتــی صرفــا خــود را
مســئول میداننــد و علیرغــم اینکــه از اوضــاع کنونــی بــه طــور مشــخص مطلعانــد ،ولــی بــه هیــچ اقدامــی در چارهجویــی ایــن
مســائل نمیپردازنــد .الگــوی دولــت یکــی از واضحتریــن و قاطعتریــن بیــان فرهنــگ تجاوزیســت کــه قدمــت آن پنــج هــزار
ســال اســت .عامــل اصلــی ایجــاد بحــران و معضــل چگونــه قــادر اســت بــرای چارهیابــی آن اقــدام نمایــد؟ امــروزه هیــچ مکانــی
بــه انــدازهی نهادهــای دولتــی ،زنــان را مــورد حقــارت و ضــرب وشــتم و فشــارهای روحــی قــرار نمیدهنــد .نهادهــای دولتــی از
جملــه نهادهایــی هســتند کــه خــرد مردمحورانــه بــه طــور سیســتماتیک در آن تمرکــز مییابنــد .بیشــترین آمــار قتــل عــام زنــان از
طــرف نیروهــای نظامــی در دنیــا انجــام میشــود .همچنیــن تجاوزهــای متعــدد کــودکان دختــر در کردســتان از طــرف نیروهــای
دولتــی و از طــرف خــود پلیسهــا و نیروهــای نظامــی ،اجــرا میگردنــد .ایــن همــان قانــون دولــت اســت کــه تجــاوزکاران را
بــدون هیــچ محاکمـهای بــه راحتــی در طــول چنــد روز رهــا میکنــد.
در واقــع ایــن فقــط زنــان هســتند کــه در برابــر ایــن اعمــال پســت فطرتانــه و غیرانســانی صــدای اعتــراض خــود را بلنــد میکننــد.
زنــان آزادیشــان را بــا تکیــه بــر نیــروی ذاتــی خویــش ،بــه ارمغــان خواهنــد آورد .شــرایط کنونــی حاکــی از آن اســت کــه
هیــچ کــس در وضعیتــی نیســت کــه بــه دیگــری آزادی ببخشــد .چنیــن نگرشــی مســلما برخــاف پرنســیبهای آزادی اســت.
بــار دیگــر تنهــا زنــان هســتند کــه قادرنــد ،جامعــه را از وضعیــت کنونــی رهــا ســازند .زنــان بــا تکیــه بــه نیــروی گوهــری
خویــش میتواننــد مبــارزه را بــه پیــروزی برســانند .ســختیها ،اندوههـا و زندگــی مرارتبــار زنــان ،نبایــد بــا فریــادی از ســکوت
فروکــش نمایــد؛ بلکــه بایســتی بــه ندایــی مبــدل شــود کــه از شــدت فریــاد مغــز و وجــدان جامعــه را بــه لــرزش بیافکنــد .زنــان
بایســتی بــا اتحــاد منســجم و جهانــی خویــش و بــا ادعــای بــزرگ "آزادی زن ،آزادی انســانیت اســت" در تمــام جهــان در برابــر
شــعار «نخســت زنــان را نشــانه بگیریــد» در پاســخ بــه ســرمایهداری بگوینــد :زنــان تنهــا و تنهــا محکــوم بــه آزادیانــد و نــه چیــز
دیگــری .بــه همیــن خاطــر نقــش تمامــی زنــان بــه عنــوان اجــرا کننــدهی تجدیــد بنــای جامعـهی دموکراتیــک ،بیــش از دیگــر
اقشــار جامعــه ،حائــز اهمیــت فــراوان اســت .شــیوهی ســازماندهی زنــان تنهــا بــا ریختــن بــه خیابانهــا و ســردادن چنــد شــعار
محــدود نمیباشــد .هــر چقــدر کــه ســازماندهی کــردن نیرومنــد باشــد ،خطمشــی مبــارزه نیــز نیرومنــد خواهــد شــد .ســازماندهی
رمــز موفقیــت اســت .کســب نیــرو از طریــق دانــش ،اراده و جســارت امــکان پذیــر اســت .خــرد زنانــه از ماهیــت همــه جانبـهی
باالیــی از قبیــل؛ ظرفیــت ،خالقیــت و مهــارت برخــوردار اســت کــه اگــر ایــن نیــرو را ســازماندهی و عملــی نمایــد ،هیــچ نیرویــی
قــادر نیســت در برابــر پیشــرفت آن ســدی ایجــاد کنــد .مــا زنــان هــزاران ســال اســت بــه علــت اســتثمار و ســلطهگری نظــام،
دیگــر چیــزی نیســت کــه از دســت بدهیــم ،امــا بایــد نیــک دانســته شــود کــه ارزشهایــی کــه بــه غصــب بــرده شــدهاند ،پــس
خواهیــم گرفــت" .نبایــد فرامــوش کــرد بزرگتریــن هــراس نظــام از ســازماندهی منســجم زنــان اســت"
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مبارزهعلیهخشونت
رونیا آویر

عضو مطبوعات KJAR

چ وجــه
خشــونت بیاحترامــی بــه کرامــت و شــخصیت طبیعــی بشــر و جامعــه میباشــد .بههی ـ 
پدیــدهای طبیعــی و اجتماعــی نمیتوان ـ د باشــد .برعکــس ،کامــا ضداجتمــاع اســت .بــدون
شــک اگــر بــه واکاوی ریش ـههای آن بپردازیــم ،مطلقــا بــه نظــام ســرمایهداری برمیخوریــم
کــه آن را بســط و گســترش داده اســت .خشــونت پدیدهایســت کــه در زمــان مــا بیوقفــه و
در همــه جــا بــا انــواع راهکارهــا و روشهــا بــر انســان و طبیعــت اعمــال میگــردد .امــا ســرانجام
همـهی آنهــا جــز تــراژدی و غــم و نارحتــی چیــز دیگــری بهبــار نمیآورنــد .امــروزه خشــونت
اجتماعــی ،روانــی ،جســمانی و ...تعمیقیافتهتــر و نهادینهتــر از همیشــه اعمــال میگــردد.
بســیارند کســانی کــه بــا بکارگیــری خشــونت درصددنــد تــا افــراد ،جوامــع و بویــژه زنــان و
کــودکان را بــه قــول خودشــان تأدیــب و تربیــت کننــد .از ایــن راه هــم برآننــد بــه اهــداف
اساســی خــود کــه همــان ضعیفــه نمــودن جوامــع از طریــق ســرور نمــودن رعــب و وحشــت
اســت ،دســت یابنــد .شــاید خشــونت فکــری و یــا ذهنــی بارزتریــن آنهــا باشــد .امــا بــه آســانی
قابــل درک نیســت و بــرای هرکســی محتــوای آن آشــکار نیســت .فتــح اذهــان نیــز نوعــی
خشــونت نهادینــه شــده و نامرئــی میباشــد.
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هکــذا روزانــه در خاورمیانــه بــا هرگونــه نــوع خشــونت مواجهایــم .حتــی از بــس کــه اعمــال شــده دیگــر بــه امــری عــادی و
معمولــی مبدلگشــته اســت .عــدم امنیــت ،بســتر رســیدن بــه آزادی و آرامــش را برهــم زده اســت .روزی نیســت کــه شــاهد
مــرگ هــزاران انســان در دنیــا نباشــیم .زنــان و کــودکان بیشــترین قشرآســیب پذیرنــد .ذهنیــت منفعتگــرای ســرمایهداری
بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود بــا امتیازدهــی بــه برخــی از نیروهــای ضداجتمــاع ،خاورمیانــه را بــه میــدان غــارت و
کشــتار تبدیــل کــرده اســت .جایــی نیســت کــه ســعی نکــرده باشــد در آن نفــوذ نکنــد .بــا توســل بــه روشهــای وحشــیانه و
غیراخالقــی هــر لحظــه موجــب خلــق تــراژدیای تازهتــر میگــردد .بطــوری کــه خلــق رنــگ آرامــش را نبینــد .ایــن جنــگ
و خونریــزی و آتــش بــه همــان انــدازه کــه بــه جوامــع بشــری ضــرر میرســاند بــه همــان میــزان نیــز صدمــات و تخریبــات
جــدی بــر تــن طبیعــت و جغرافیــای منطقــه بــر جــای میگــذارد.
نــوع دیگــر خشــونت کــه بینهایــت رواج یافتــه ،خشــونت خانگــی میباشــد نخســت مــردان و ســپس ســایر اشــخاصی کــه
از ذهنیــت مردســاالر تغذیــه میکننــد بــدون هیــچ ابایــی خشــونت اعمــال میکننــد .مــرد خان هـخــدای خانــه ،بیوقفــه و
بــا توســل بــه حیلههــا و انــواع توطئههــا و راهکارهــای بیشــمار بــر زن و فرزنــدان در خانــواده حکــم کــرده و بــه حــق و
حقوقشــان تجــاوز میکنــد .خشــونت روحــی و روانــی نیــز امریســت کــه بیشــترین و جبرانناپذیرتریــن آســیبها را بــر
مغــدوران ایــن ذهنیــت برجــای مینهــد .زنــان و ســایر اعضــای خانــه حــق ندارنــد بــدون اجــازهی رئیــس خانــه حتــی نفــس
بکشــند چــه برســد کــه بتواننــد بــه مقاومــت و مبــارزه دســت بزننــد .یــا تــرک خانــه و فــرار را ترجیــح میدهنــد و یــا بــا
ســکوتی دردنــاک بــه تحمــل ایــن وضــع تحمیلــی میپردازنــد کــه در هــر دو حالــت نیــز راهحــل و پیشــگیری نمیتوانــد
باشــد.
تبعیــض و تفرقهافکنــی یکــی از معمولتریــن راهکارهایســت کــه نظــام حاکــم از آن بهــره میگیــرد .حتــی قبــل از اینکــه
کودکــی بــه دنیــا بیایــد ســعی میکننــد بــر حســب ذهنیــت جنســیتگرا بســتر را بــرای ورود او بــه سیســتم خــود مهیــا ســازند.
رنگهــا مشــخصاند ،اســباببازیها هکــذا ،اینکــه چگونــه پــرورش بیابنــد ،چــه بخورنــد ،چــه بپوشــند و چگونــه فکــر
کننــد و چطــور زندگــی نماینــد همــه از پیشتعییــن میگردنــد .در چنیــن شــرایط و محیطــی چگونــه میتــوان از آزادی
و ارادهی فــرد ســخنی بــه میــان آورد .نظامــی حاکــم اســت کــه بــرای تــو همــه چیــز را مشــخص میکنــد ،تــا کجــا و تــا
چــه زمانــی بایســتی زندگــی کنــی هــم تعییــن و ترســیم شــده اســت .بــا سیســتم آموزشــی خــود ذهنهــا را فتــح کــرده و بــه
وضــع موجــود عــادت میدهــد ،بــا اســتفاده از اقتصــاد انحصــار شــده بــا تمــام وجــود افــراد و جوامــع را بــه خــود وابســته
میکنــد و بــا سیســتم و ذهنیــت اقتــدار نظامــی نیــز وادار میســازد تــا کســی جــرات اعتراضــی نداشــته باشــد و ســکوت
اختیــار کنــد .حــال اگــر ایــن خشــونت نیســت ،پــس چیســت؟ زیــرا خبــری از اراده و اختیــار افــراد و جوامــع وجــود نــدارد.
احتــرام و ارزشــی بــرای آن قائــل نمیگــردد .بــه احســاس و منطــق افــراد توجهــی نشــده و روز بــه روز از ارزش آن کاســته
میشــود .چگونــه بــا وجــود چنیــن ذهنیتــی میتــوان از آرامــش و آزادی و امنیــت بحــث کــرد .البتــه بایســتی بــه عــدم نبــود
آنهــا بپردازیــم؛ اینکــه چــرا و چگونــه در چنیــن شــرایط و موقعیتــی قــرار گرفتهایــم بــه تبــادل نظــر پرداختــه و راه چــارهای
بیندیشــیم .زیــرا ایــن قــدر مــا نیســت .ایــن سرنوشــت هــم نیســت ،روی پیشــانی کســی هــم نوشــته نشــده کــه ایــن سرنوشــت
توســت .اینهــا همــه نظریههــای ســاختگی هســتند تــا از طریــق آنهــا اذهــان مــا را فتــح کننــد و نیــروی هرگونــه اعتــراض و
کاوشــی را از مــا ســلب کننــد .چــرا کــه اگــر تقدیــر باشــد نمیتــوان تغییــرش داد ،امــا اگــر مــا بــاور کنیــم کــه نقــش مــا و
ارادهی مــا در زندگــی و چگونــه زیســتن کلیدیســت ،آن وقــت دســت بــه تــاش و مبــارزه بــرای تغییــر آن میزنیــم .و البتــه
کــه ایــن بــه نفــع نظــام حاکــم نمیباشــد زیــرا رم ـهای بــردهوار میخواهــد تــا بــدون هیــچ اعتــراض و مقابل ـهای بــه عملــی
نمــودن خواســتههایش بپردازنــد .اگــر از فرصــت رهــا شــدن و آزادی خــوب اســتفاده نشــود ،بیتردیــد دوبــاره نیروهــای
قدرتطلبــی کــه همیشــه در کمیــن هســتند بــه پرکــردن خــاء بــه وجــود آمــده خواهنــد پرداخــت .بنابرایــن بیــش از ایــن
اجــازه ندهیــم تــا از نیــرو و انــرژی جوامــع بــرای ســرپانگه داشــتن نظامهایــی کــه بــا مکیــدن خــون اجتمــاع عمــر اقتــدار
خــود را تــداوم میبخشــند ،اســتفاده شــود .هــر چقــدر کــه بردههــا بیشــتر و ســر بهراهتــر باشــند همــان قــدر نظــام حاکــم
قدرتمنــد میگــردد .هــر چقــدر خشــونت اعمــال گــردد بــه همــان میــزان ذهنیــت مردســاالر نهادینــه میگــردد .بنابرایــن
بایســتی جهــت پایــان دادن بــه تمــام خشــونت و تراژدیهایــی کــه بــر مــا تحمیــل میشــوند پرچــم مبــارزه را بــاال بریــم.
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در برابــر ظلــم و جــور ،در برابــر جنســیت گرایــی جامعــه ،در برابــر تبعیــض نــژادی ،قومــی و
دینــی در برابــر سیاســت بــه بردگــی کشــاندن زنــان ،کــودکان و بــه تبــع آن کل جامعــه ،در برابــر
سیســتم اســتعمارگر و اســتثمارگر کاپیتالیســم و دولتهــا کــه تنهــا بــه اقتــدار و منفعــت خویــش
میاندیشــند و ...در طــول تاریــخ عصیانهــا و مبــارزات بیشــماری انجــام گرفتــه اســت .در
ایــن میــان زنــان نیــز در هم ـهی عرصههــای مبــارزه بــر علیــه بیــدادی نقــش مهــم و ســازندهای
داشــتهاند .در تاریــخ ایــران و کوردســتان نیــز زنــان پیشــاهنگ و ایفاگــر نقــش آزادیخواهــی
زنــان و ســرزمین خویــش بــود ه و هســتند .زنــان ســخت کــوش و مبــارزی کــه هرگــز میــدان
مبــارزه را خالــی نکردنــد و تاکنــون نیــز دههــا و صدهــا تــن از ایــن زنــان در زندانهــا و یــا در
تبعیــد بــه ســر میبرنــد ولــی هرگــز دم از پشــیمانی نمیزننــد و بــه قــول و هــدف خــود پایبندنــد.
زنانــی همچــون شــیرین علــم هولــی ،فعــال سیاســی کــورد کــه پــس از دو ســال زنــدان و تحمــل
شــدیدترین شــکنجهها از طــرف مأمــوران اطالعــات ،در  9مــه ســال  2010بــه پــای چوبـهی دار
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رفــت امــا هماننــد یــک زن مبــارز حتــی یــک لحظــه نیــز از هــدف خــود تردیــد نکــرد .یکــی دیگــر از مبــارزان زن "زینــب
جاللیــان" اســت کــه در ســال  2008از ســوی مأمــوران اداره اطالعــات کرماشــان دســتگیر شــد و بــه اتهــام ارتبــاط بــا احــزاب
کــوردی در دادگاه انقــاب ابتــدا بــه اعــدام و ســپس بــه حبــس ابــد محکــوم گردیــد .ایــن زندانــی سیاســی در ســالهای
گذشــته بــه شــدت تحــت فشــار و شــکنجههای شــدید قــرار گرفتــه اســت و بارهــا در اعتــراض بــه وضعیــت خــود دســت بــه
اعتصــاب غــذا زده اســت.
زینــب جاللیــان در مــورد خــود چنیــن میگویــد" :اســم مــن زینــب جاللیــان اســت .اهــل شــهر ماکــو هســتم .مــن دختــر 31
ســالهی کــورد و زندانــی سیاســی در زنــدان ایــران هســتم .حکــم اعــدام مــن از طــرف دادگاه انقــاب اســامی تاییــد شــد .مــن
بــه خاطــر شــکنجههای زیــاد در حــال حاضــر بــه شــدت مریــض هســتم .در هنــگام دادن حکــم اعــدام هیــچ وکیلــی نداشــتم
کــه از مــن دفــاع کنــد .محاکمــه کــردن مــن فقــط چنــد دقیقــه طــول کشــید کــه در نتیجـهی آن بــه مــن گفتنــد" :تــو دشــمن
خــدا هســتی و بایــد اعــدام شــوی" .مــن از حاکــم خواســتم کــه پیــش از اعدامــم بــه مــن اجــازه دهــد کــه "بــرای آخریــن بــار
فقــط صــدای مــادرم را بشــنوم" قاضــی درخواســت مــرا رد کــرد و در جــواب گفــت" :دهنــت را ببنــد"! بعدهــا حکــم اعــدام به
حبــس ابــد تغییــر یافــت .تاکنــون شــکنجههای بیشــماری را متحمــل شــدهام در اعتــراض بــه ایــن وضعیــت نیــز بارهــا دســت
بــه اعتصــاب غــذای طوالنیمــدت زدهام در نتیجــهی ایــن شــکنجههای وحشــتناک بــه بیماریهــا و ناراحتیهــای جســمی
زیــادی مبتــا شــدهام در اثــر ضرباتــی کــه در حیــن شــکنجه بــر ســرم وارد کردهانــد بــه ســردردهای شــدید دچــار میشــوم
همچنیــن ایــن ضربــات باعــث نابینایــی در یــک چشــم و کــم بینایــی در چشــم دیگــرم شــد ه اســت ،کلیههایــم بــه ســختی
عفونــت کــرده و بــه شــدت درد میکشــم ،از مشــکالت دســتگاه گــوارش در اثــر اعتصابــات غذایــی پــی در پــی و فشــارهای
روانــی شــدید و  ....رنــج میبــرم".
زینــب جاللیــان بــه خاطــر مشــکالت چشــم و بیماریهــای ناشــی از شــکنجههای شــدید کــه هــر روز در حــال پیشــرفت اســت
و ســبب تــاری دیــد و نابینایــی دائمــی او خواهــد شــد از مرخصــی درمانــی نیــز محــروم بــوده و مســؤالن زنــدان کرمانشــاه از
اعــزام وی بــه بیمارســتان جهــت معالجــه ممانعــت میکننــد .همچنیــن اکنــون بیمــاری کلیــوی ایــن زندانــی سیاســی کــورد در
زنــدان شــدت پیــدا کــرده اســت و مســؤالن زنــدان همچنــان نســبت بــه درمــان وی کوتاهــی میکننــد کــه بــه دنبــال تشــدید
بیمــاری در وضعیــت وخیمــی بــه ســر میبــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه زینــب جاللیــان فعــال سیاســی و مدنــی کــورد کــه
تاکنــون از طــرف مأمــوران اطــات ایــران بارهــا بــا شــکنجههای مختلفــی روبــرو گشــته تــا از هــدف خــود کــه همانــا آزادی
زنــان رنجکشــیدهی ســرزمین خــود اســت ابــراز پشــیمانی کــرده و شناســنامه و اصــل خــود را انــکار کنــد .از او خواســتهاند
کــه اگــر تســلیم خواســتههای رژیــم گــردد او را مــداوا کــرده و حتــی در مــورد حکــم او تجدیدنظــر میکننــد ولــی زینــب
جاللیــان هرگــز تــن بــه خواســتههای زنســتیزانه و کوردســتیزانهی آنــان نــداده و بــه اهــداف خــود پایبنــد اســت .بــرای
همیــن تاکنــون نیــز از طــرف مســؤالن دادگاه انقــاب ســعی شــده کــه بــه عنــوان فعــال سیاســی و مدنــی زن شــناخته نشــود
بنابرایــن "حکــم محــارب بــا خــدا" بــه ایشــان داده شــده اســت در حالیکــه ایشــان یــک فعــال زن کــورد هســتند کــه در هنــگام
دســتگیری نیــز چیــزی مبنــی بــر غیرقانونــی بــودن و ضــد امنیــت ملــی بــودن درنــزد ایشــان یافــت نشــد تــا حکــم اعــدام و
یــا حبــس ابــد بــه وی تعلــق گیــرد .ایــن مطلــب نقــض آشــکار حقــوق بشــر در مــورد ایــن زندانــی سیاســی کــورد را نشــان
میدهــد .در حالیکــه اعالمیـهی جهانــی حقــوق بشــر از طــرف حکومــت اســامی ایــران نیــز بــه امضــا رســیده اســت و ملــزم
بــه رعایــت آن بــوده و در اجــرای آن متعهــد اســت .ولــی بــا دیــدن وضعیــت زندانیــان سیاســی در ایــران و شــکنجهها و دادن
حکــم اعــدام و اجــرای ایــن احــکام ضدانســانی پایمــال کــردن آشــکار حقــوق بشــر را میبینیــم.
در پایــان الزم اســت بــه ایــن نیــز اشــاره شــود کــه در دو مــاه اخیــر زینــب جاللیــان بــه زنــدان شهرســتان خــوی منتقــل شــده و
کمــاکان از بیماریهایــش رنــج میبــرد مــداوا نشــدهاند .همچنیــن بــر اســاس پیشــینه جمهــوری اســامی ایــران در ایــن رابطــه
هــر لحظــه خطــر اجــرای حکــم نــه تنهــا خانــم زینــب جاللیــان بلکــه دیگــر محکومشــدگان بــه اعــدام همچنــان بــه شــدت
خــود باقــی اســت و هــر لحظــه نیــز فزونــی میگیــرد .از هم ـهی انساندوســتان و فعــاالن و مبــارزان زن و تمامــی نهادهــا و
ســازمانهای مدافــع حقــوق بشــری انتظــار م ـیرود کــه فعالیتهــای خــود را در ایــن رابطــه رادیکالتــر و متحدتــر بــه نمایــش
گذارنــد و صــدای اعتــراض خــود را بیــش از پیــش بــه ســازمانهای بینالمللــی برســاندند .تــا در ابتــدا بــرای مــداوای زندانیــان
بیمــار و ســپس تــاش بــرای آزادی فعــاالن سیاســی و مدنــی و جلوگیــری از شــکنجه و اجــرای حکــم وحشــیانهی اعــدام،
مبــارزات خــود را ســازماندهی کــرده و بــا راهپیماییهــای همزمــان و بیاننامههــای رادیــکال ،دســت بــه فعالیتهــای گســترده
نمــوده و بــه یــاری همـهی زنــان زندانــی و دردکشــیده بشــتابند تــا زینــب جاللیــان و همـهی آنانــی کــه در راه آزادی زنــان و
سرزمینشــان از یــوغ اســتعمارگران مبــارزه میکننــد ،تنهــا نماننــد.

زنانافغان
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فعال در امور زنان و عضو حزب همبستگی افغانستان

زنــان افغانســتان از قرنهــا بدینسوســت کــه زیــر ســتم چندیــن الیــه جامعـهی قــرون وســطیاندیش
و مردســاالر خــرد و خمیــر میشــوند درحالیکــه بــار عظیمــی کار شــاقه در زراعــت ،مالــداری و
مســوولیت خانـهداری کــه شــغل مطلقــا بــدون مــزد اســت ،بــر دوش آنــان میباشــد ،امــا اکثــرا در
تصمیمگیریهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی کمرنگتریــن نقــش بــه آنــان داده میشــود و
یــا در بســا مــوارد اصــا ســهم آنــان بــه حســاب نمیآیــد .حکومتهــای خودکامــه و عقبگــرا
کــه ســالیان ســال بــر افغانســتان حاکــم بودهانــد ،کوچکتریــن اقدامــی در جهــت باســواد ســاختن،
آگاه ـیدادن و مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان نکردهانــد .قشــر حاکــم جامعــه کــه معمــوال
از هوشــیاری و بــه آگاهــی رســیدن تودههــا بخصــوص تودههــای زن در هراسانــد ،در افغانســتان
دایمــا در تــاش بــوده تــا نیمــی از جامعــه را کــه همانــا زنانانــد ،در کنــج خانــه محصــور کــرده و
بــا زنجیرهایــی بــه نــام ســنت و مذهــب چشــم ،گــوش و مغــز آنــان را ببندنــد.
کشــور مــا در اواخــر ســال  ۲۰۰۱میــادی زیــر نــام آوردن دموکراســی ،آزادی ،تامیــن ارزشهــای
حقــوق بشــر و حقــوق زنــان توســط امریــکا و چهــل کشــور دیگــر غربــی اشــغال شــد ۵۲ .طیــارهی
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امریکایــی مــردم مــا را مــورد بمبــاران قــرار دادنــد و جــان هــزاران تــن انســان بیگنــاه را در ایــن ســیزده ســال گرفتنــد .آنــان
ادعــا دارنــد کــه علیــه تروریســتان میجنگنــد ،درحالیکــه بزرگتریــن و خائنتریــن تروریســتان در زیــر ســایه و حمایــت
امریــکا در دولــت دستنشــاندهاش آرمیدهانــد .دولــت دستنشــانده امریــکا کــه در ســیزده ســال گذشــته بــر مــردم مــا
حکومــت کــرد مملــو از جنگســاالران بنیادگــرا ،کــه هم ـهی آنــان گذشــتهی خونبــار و از همــه مهمتــر ضــدزن دارنــد،
مافیــای مــواد مخــدر ،روشــنفکران خودفروختــه و جاسوســان دســتگاههای اســتخباراتی دنیــا میباشــد .در ایــن ســالها
رهبران،فرمانــداران و اعضــای گروههــای بنیادگــرای اســامی کــه همــه مجرمیــن جنگــی و متهــم بــه شــرکت در دههــا قتــل
عــام هســتند ،بــه عنــوان وزیــر ،والــی ،عضــو شــورای ملــی ،قومانــدان نیــروی پلیــس گماشــته شــدند تــا بیشــتر از قبــل بــه
شــکل "قانونی"هســت و بــود و هســتی مــردم مــا را بــه تــاراج برنــد.
امپریالیــزم امریــکا و متحــدان غربــی آن بــرای بــه کرسینشــاندن ادعاهــای دروغیــن خــود و خاکپاشــیدن بــه چشــم مــردم
دنیــا ،مضحکههــای دموکراســی را بــه نــام انتخــاب ،حضــور زنــان در شــورای ملــی ،وزارت امــور زنــان و قایلشــدن حــق
برابــر بــرای زنــان در قانــون اساســی ،در کشــور مــا بــه نمایــش گذاشتهاســت .یکــی از موضوعاتــی کــه امریــکا و رســانههای
غربــی اکثــرا بــه عنــوان دســتاورد از آن یــاد میکننــد ،حضــور  ۶۸زن در پارلمــان افغانســتان اســت .ایــن زنــان کــه بهعنــوان
گدیگکهــای امریــکا و احــزاب بنیادگــرا عمــل میکننــد ،بــود و نبودشــان هیــچ تاثیــری روی زندگــی غیرانســانی زنــان
افغــان نداشــته اســت .زنانــی مثــل :فوزیــه کوفــی ،شــکیبا هاشــمی ،شــکریه بارکــزی ،حسـنبانو غضنفــر ،ســیما ســمر ،آزیتــا
رفعــت ،فاطمــه نظــری ،ســیما جوینــده و چنــدی دیگــر کــه همیشــه توســط امریــکا و رســانههای داخلــی و خارجــی بهعنــوان
"قهرمانان"همیشــه برجســته شــدهاند عملکردشــان در قبــال مــردم افغانســتان و مخصوصــا زنــان افغــان چیــز کــم از مــردان
بنیادگــرا نبــوده اســت ،مــردم مــا ایــن قمــاش زنــان را بــه نــام جنگســاالران مونــث میشناســند .اینــان زنــان ســرکاری و
پارلماننشــین هســتند کــه در برابــر همــهی فجایــع و جنایــات علیــه زنــان در افغانســتان ماننــد کلوخهــای چشــمدار فقــط
نظارهگــر انــد و بــس .دلیــل هــم ایــن اســت کــه اینــان کوچکتریــن تعهــدی در برابــر مــردم و وطــن مــا ،اینــان شــرف و
وجدانشــان را در برابــر دالــر و چوکــی و مقــام فروختهانــد و فقــط بــه آن مگسهایــی میماننــد کــه تنهــا یــاد دارنــد بــه
اطــراف شــیرینی وزوز کننــد ،در رســانههای ســرکاری افغانســتان حضــور پیــدا کننــد از حضــور امریــکا و امضــا پیمــان
اســتراتژی بــا امپریالیســتها پشــتیبانی نماینــد و جایزههــا و القــاب گوناگــون را از ســوی بــاداران خــود نصیــب شــوند.
از ســوی دیگــر بــا وجــود حضــور نیروهــای خارجــی ،وزارت امــور زنــان و صدهــا نهــاد بــه اصطــاح مدافــع حقــوق زن
در افغانســتان هنــوز هــم خشــونت علیــه زنــان در ایــن کشــور مــا بیــداد میکنــد .براســاس آمارهــای نهادهــای بینالمللــی
هنــوز هــم گــوش و بینــی زنــان بریــده میشــود ،حیوانصفتــان بنیادگــرا از تجــاوز جنســی بــه دختــرکان چهــار ســاله هــم
حــذر نمیکننــد ،دختــران جــوان بهخاطــر داشــتن رابطــه عاشــقانه بــا یــک پســر در مالعــام توســط مالهــا تیربــاران میشــوند،
درحالیکــه مالیــان شــرفباخته خــود بــه دخترانــی کــه در مســجد بــرای درس قــرآن میآینــد ،تجــاوز میکننــد.
پــس از ســیزده ســال اشــغال ایــن کشــور ،امــروز افغانســتان بــه بزرگتریــن تولیدکننــده موادمخــدر دنیــا مبــدل شدهاســت؛
بنابــر آمــار کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان ،در  ۲۰۱۳خشــونت علیــه زنــان در مقایســه بــا ســال قبلــی  ٪۲۵افزایــش
یافتهاســت"اتحادیه ملــی کارگــران" کشــور گــزارش داد کــه در افغانســتان  ۱۲میلیــون بیــکار موجــود اســت؛ مطابــق یافتههــای
ســازمان احصاییــوی گالــوپ ،در هــر  ۱۰افغــان ۶ ،تــن آن در وضــع بــد بــه ســر میبرنــد؛  ٪۸۵زنــان افغــان از عــدم نعمــت ســواد
رنــج میبرنــد؛ مطابــق آمــار یونیســف ،در هــر  ۱۰۰هــزار زن افغــان ۱۶۰۰ ،تــن آنــان در جریــان حاملگــی جــان میدهنــد؛ و
صدهــا مصایــب دیگــر دامنگیــر اکثریــت مطلــق شــهروندان نگونبخــت ســرزمین مــن اســت.
امریــکا و ایدیولوگهــای آن معمــوال خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان را بــه فرهنــگ و مســایل ســنتی نســبت میدهنــد و
بدینگونــه میخواهنــد جنایــت دستنشــاندگان خــود و رد پــای خــود را در بوجــود آوردن ایــن وضعیــت ماســتمالی
کننــد...

گفتگو
گفتگووگتوفگگتفگ
گفتگو
گفتگو
گفتگو
گفتگو ووگگتتففگگ
گفتگو
وگتفگ
سارا

واکاویابعادفاجعهپاریسـترورشهیدانراهآزادی،سارا،روژبینوروناهی

کژار

در گفتگوی ویژهی زنان شرق با

سوزدار اوستا عضو کمیتهی رهبری PKK
بسه هوزات ریاست مشترک KCK

کژارستونفقراتسیستمکوداراست

گفتگو با جهان چیا عضو کوردیناسیونKJAR

ژنئولوژی

زن،جامعهشناسئآزادی،رسالتهایژنئولوژئ
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واکاویابعادفاجعهپاریسـترورشهیدانراهآزادی،سارا،روژبینوروناهی
گفتگوی ویژهی زنان رشق با «سوزدار اوستا» عضو کمیتهی رهربی  PKKو «بسه هوزات» ریاست مشرتک KCK
.
در  ۹ژانویــه قتــل عامــی در پاریــس صــورت پذیرفــت ،هــر ســه زن انقالبــی بــه قتــل رســیدند ،بــه
نظــر شــما چــرا در ایــن چنیــن مرحل ـهای جنایتــی بدیــن شــکل صــورت پذیرفــت؟
رفیــق ســوزدار :در ابتــدا تمــام دولــی را کــه در ایــن توطئــه دســت داشــتند را محکــوم مینمایــم و یــاد و خاطــرهی تمامــی
شــهدا و بویــژه شــهید ســارا ،شــهید روژبیــن و شــهید روناهــی را گرامــی مـیدارم .بــدون شــک بهنــگام توطئـهی پاریــس
در مرحلــهای متفــاوت بســر میبردیــم ،هــر گونــه مالقاتــی بــا رهبــری ممنــوع بــود ،از ســویی نسلکشــی سیاســی بــر
جامعــه حاکــم بــود و جنبــش آزادی در میــان ایــن خفقــان و ســرکوب ،مقاومتــی عظیــم را بــه جهــان نشــان داد و همیــن
مقاومــت بــرای دولــت تــرک همچــون مانعــی بحســاب میآمــد .بــا حملـهی مبــارزهی خلــق انقالبــی و اعتصــاب غذایــی
هــزاران زندانــی سیاســی  PKKکــه در ســال  ۲۰۱۲انجــام شــد در واقــع ادامهدهنــدهی مقاومــت رفیــق ســارا در زنــدان شــهر
"آمــد" بــود ،بــر همیــن اســاس دولــت ترکیــه را مجبــور ســاخت کــه بــا رهبــر آپــو مالقــات نماینــد ،از همیــن رو نماینــدگان
 BDPبــه مالقــات بــا رهبــری رفتنــد .در آن زمــان ارائـهی مرحلـهای نــو از جانــب رهبــری دور از انتظــار نبــود .پــس از ایــن
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نشــریه جامعهی زنان آزاد شرق کوردستان

سارا

مالقــات در  ۹مــاه ژانویــه هــر ســه زن انقالبــی بــه شــیوهای
بســیار وحشــیانه در پاریــس بــه قتــل رســیدند .ایــن قتــل عام
و تهاجــم را نمیتــوان عــادی و نرمــال بــه شــمار آورد.
ایــن قتــل عــام ،در پــی توطئـهی  ۲۵فوریــه ،قتــل عــام خلــق
کــورد ،نســل کشــی خلــق علــوی ،ایــزدی و روبوســکی
بــود کــه بــا برنامهریــزی کامــل ،رفیــق ســارا و همراهانــش
را مــورد هــدف قــرار داد .تمــام برنامههایشــان بــر ایــن
مبنــا بــود کــه ضرب ـهای بــه جنبــش آزادی زن وارد کننــد
کــه در ایــن مرحلـهی جدیــد قــادر بــه گام برداشــتن نباشــد.
امــا در پاســخ بــه ایــن توطئــه
آنچــه مــا کردیــم چــه بــود؟
گاه بــرای از میــان برداشــتن
خائنــان میتــوان ماننــد
آنــان برخــورد ننمــود و
ایــن مســئلهی اساسیســت
کــه رهبرآپــو مبنــا قــرار
دادهانــد .دو ســال اســت کــه
رهبــر آپــو در همیــن راســتا،
همیــن قتــل عــام را بــه تــوان
و نیرویــی جهــت رســیدن
بــه اهــداف مبــدل ســاختند.
همچــون جنبــش آزادی زن
نیــز مــا از وقــوع ایــن قتــل عام
بســیار رنجیــده و ناراحــت
گشــتیم .امــا در پاســخ نیــز
مــا در طــی ایــن دوســال ،ایجــاد سیســتم و ســازماندهی
ف اساســیمان قــرار
بســیار قــوی در جامعــه را از اهــدا 
دادیــم و ســطح مبــارزات خویــش را در حالیکــه حتــی
دور از خیــال بســیاری از افــراد بــود ،تعالــی بخشــیدیم.
ایــن در حالــی بــود کــه بنابــر افــکار و خیــال بســیاری از
افــراد ،ایــن قتــل عــام تــرس بزرگــی را در دل بیفکنــد و
موجــب عقــب نشــینی و منفعــل شــدن مــا گــرددKJB ،
در آن دوران "هفتــهی مقاومــت" را اعــام نمودکــه ایــن
هفتــه بــه مــاه و ســپس ســالهای مقاومــت تبدیــل گشــت.
در روژآوای کوردســتان زنــان بــا پیشــاهنگی نیــروی ،YPJ
همچنیــن زنــان در شــمال کوردســتان جهــت پاســخ بــه
توطئــه مبــارزات فراوانــی نمودنــد .اکنــون قهرمانانــی ماننــد
آریــن میــرکان و گوالنهــا ...ادامهدهنــدهی راه شــهید
ســارا ،روژبیــن و روناهــی هســتند.
رفیــق ســوزدار از توســعه و افزایــش ســطح
فعالیتهــا پــس از قتــل عــام پاریــس ســخن
گفتنــد ،از ســویی نیــز بــر زبــان راندنــد کــه
ایــن قتــل تهاجمــی علیــه ارادهی زن میباشــد،
رهبــر خلــق کــورد نیــز از ایــن قتــل عــام

بهعنــوان قتــل عــام دوم درســیم نــام بــرد ،نظــر
شــما در ایــن بــاره چیســت؟
رفیــق بســه هــوزات :در ابتــدا قتــل عــام پاریــس را محکــوم
مینمایــم و بــه تمامــی شــهدا و بویژه شــهدای پاریــس ادای
احتــرام مینمایــم .رفیــق ســوزدار نیــز در ایــن بــاره مطالبــی
را بــه زبــان آوردنــد ،در اینجــا الزم اســت کــه علــت بــروز
قتــل عــام پاریــس را مــورد بحــث قــرار داد .علــل قتلعــام
درســیم ،تجزی ـه کوردســتان پــس از قــرارداد لــوزان ،قتــل
عــام زیــان و عصیــان شــیخ ســعید ،نیــز در تاریــخ صــورت
پذیرفتهانــد کــه توســط دولتهــا بــا
هــدف انــکار و امحــای خلقکــورد و
تجزیــهی کوردســتان انجــام شــدند .در
ایــن رابطــه نیــز خلــق کــورد هیـچگاه ایــن

مســئله
را قبــول
ننمودنــد.
د ر ســیم
نیــز قلعـهی
مقا و مــت
کــورد بــود کــه در طــول ســالها مقاومــت نمــوده اســت.
درســیم دارای فرهنگــی متفــاوت و دارای نظامــی خودویژه
بــود و همیــن بهان ـهای شــد کــه ارزشهــای خلــق کــورد
پاینــده بمانــد .قتــل عــام درســیم نیــز در همیــن راســتا بــرای
همگونســازی و در راســتای تســلیمیت و نابــودی خلــق
کــورد صــورت پذیرفــت .الزم اســت کــه بــه رابطـهی قتــل
عــام درســیم و پاریــس پــی ببریــم .درســیم در میــان نســل
کشــی ســرخ و ســپید کــه از جانــب دولــت ترکیــه بصورت
مــداوم و در زمانهــای مختلــف صــورت گرفــت ،تــا
انــدازهای مجبــور بــه تســلیمیت شــد .امــا  PKKاکنــون چهل
ســال کــه در ایــن راســتا مبــارزه مینمایــد ،همــان فــردی را
کــه مجبــور بــه تســلیمیت شــده بــود ،اراده ،سیاســت ،ارتش
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اکنــون کــه مدتــی از ایــن جنایــت ســپری
شدهاســت ،دولــت  ،AKPجماعــت فتــح اهلل
گولــن را عامــل ایــن قتــل عــام میدانــد،
میت"ســازمان جاسوســی ترکیــه" نیــز از آشــکار
نمــودن عامــان ســرباز میزنــد ،نظــر شــما در
ایــن بــاره چیســت؟
رفیــق بســه هــوزات  :ایــن قتــل عــام ،بــا برنامهریــزی طوالنــی
مــدت صــورت گرفتــه اســت .تمامــی اهــداف نیروهــای
هژمونیــک بینالمللــی از بیــن بــردن پیشــاهنگ حــزب
 PKKبــود .در  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲کــه جنگهــای بســیار ســختی
رخ دادنــد ،برنامــهای را ارائــه دادنــد کــه پیشــاهنگان
جنبــش را حــال چــه در کوهســتان و یــا در اروپــا قتــل
نماینــد .در ایــن توطئــه AKP ،و  MITدســت داشــتهاند .هــر
کــدام از ایــن عوامــل ،ســایرین را متهــم میدانــد ،امــا مــا
نیــک بــر ایــن مســئله واقفیــم کــه دولــت تــرک و جماعــت
گولــن توافقــی را بــه هــدف نابــودی خلــق کــورد بوجــود
آوردهانــد .برنامــهی قتــل عــام پاریــس توســط تمامــی
عوامــل نامبــرده و همچنیــن اطالعــات فرانســه صــورت
پذیرفتــه اســت .گالدیــوی ترکیــه دردوران دولــت AKP
دوبــاره طراحــی و برنامــه ریــزی گشــت .مطمئنــا ایــن توطئه
و برنامهریــزی نیــز بینالمللــی میباشــد .ایــن پرســش
بوجــود میآیــد؟ چــرا عوامــل توطئــه آشــکار نمیگردنــد؟
چــون عامــان ،خــود آنهــا هســتند .در ابتــدا الزم اســت
کــه بــه سیاســت خویــش اعتــراف نماینــد و درصــدد تغییــر
آن برآینــد .امــا آنهــا ایــن عمــل را در مخالفــت بــا منافــع
خویــش میداننــد .دولت،گالدیــو و ناتــو هیچــگاه در
مســئلهی چارهیابــی خلــق کــورد گامــی برنداشــته اســت.
اکنــون مقاومــت کوبانــی ،شــنگال و نقــش مقاومــت زنــان
کــورد ،جهانــی شــده اســت و تنهــا نیروییســت کــه در
برابــر داعــش بــه مقاومــت پرداختــه اســت .بایــد بدانیــم
سیاســت بینالمللــی همــواره دولــت ترکیــه را حمایــت
نمــوده اســت .فرانســه اکنــون بــا صالــح مســلم بــه مذاکــره
میپــردازد ،امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر فرانســه
واقعــا ادعــای دوســتی بــا خلــق روژآوا را دارد ،الزم اســت
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و نظــام بخشــید .کــورد در هــر  ۴بخــش کوردســتان دارای
نظامــی دموکراتیــک اســت کــه همچــون الگویــی بــرای تمــام
خلقهــا بــه شــمار میآیــد .مبــارزهی آزادی بــا پیشــاهنگی
 PKKدر تمامــی خاورمیانــه تاثیــر بســیاری گذاشــت .مســلما
ایــن ایدئولــوژی ملــت دموکراتیــک بســان زهریســت کــه
موجــب کشــته شــدن ذهنیــت ملتگــرا میشــود .از همیــن
رو  PKKرا چــون تهدیــدی بــرای خویــش میشــمرند .حــزب
مــا دارای مبــارزه ،نظــام و رهبــری میباشــد .مشــکل اساســی
عصیانهــای دیگــر ،کالســیک بــودن آنهــا بــود .امــا آنهــا
مشــاهده نمودنــد کــه  PKKبــه آگاهــی و هوشــیاری خلــق
در خاورمیانــه میافزایــد و تغییــرات بســیاری را در راســتای
دموکراتیــزه شــدن منطقــه بــر مبنــای منافــع خلقهــا بوجــود
آورده اســت ،ایــن نیــز بــرای آنــان بعنــوان خطــر محســوب
میشــد .حــدود  ۱۵۰ســال اســت ملــت ـ دولــت کــه پایههــای
خویــش را بــه هــر شــیوهای ثابــت نمودنــد ،امــا اکنــون
پایههایــش بــا ظهــور  PKKبــه لــرزه افتــاده اســت .اکنــون
دیگــر خلــق کــورد بــه آگاهــی دســت یافتــه اســت .در ایــن
توطئــه نیــز فرانســه ،آلمــان ،ترکیــه و نیروهــای هژمونیــک و
ادامـهی توطئـهی بینالمللــی علیــه رهبرآپــو جهــت پاکســازی
 PKKو تســلیمیت خلــق کــورد و تجزیــهی کوردســتان
صــورت پذیرفــت .امــا آنــان بــه اهدافشــان دســت نیافتنــد.
ایــن مهــم اســت کــه چــرا در ایــن دوران ،ایــن قتلهــا را
انجــام دادنــد؟ مبــارزهی انقالبــی خلــق و مقاومــت در زنــدان
در  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲نتایــج بســیار مهمــی را بــه دنبــال داشــت و بر
تمــام جهــان تاثیــر فراوانــی داشــت .تمامــی ایــن مســائل دولــت
ترکیــه را در تنگنــا قــرار داد و همیــن مســئله موجــب شــد
کــه دولــت بــه مذاکــره بــا رهبــر خلــق کــورد بپــردازد .ایــن
تصــادف نیســت کــه پــس از ایــن مالقــات در کوتــاه مــدت
قتــل عــام پاریــس پدیــد آمــد .دولــت ترکیــه سالهاســت کــه
نسلکشــی را در میــان خلــق کــورد انجــام میدهــد .رفیــق
ســارا پیشــاهنگ حــزب بــود کــه بــر تمامــی زنــان مبــارز و بــر
جهــان تاثیــر فراوانــی گذاشــت .رفیــق روژبیــن نیــز همچــون
کادر پیشــاهنگ حــزب ،فعالیتهــای مربــوط بــه دیپلماســی
را انجــام میدادنــد .رفیــق روناهــی نیــز در فعالیتهــای
مربــوط بــه جوانــان فعالیــت میکردنــد ،عــاوه بــر تمامــی
اینهــا هــر ســه رفیــق ،زن بودنــد ،و تاثیــرات بســیاری را بــر
ی دولــت
جامعــه داشــتند .میتــوان گفــت تمامــی برنامههــا 
بــر مبنــای از بیــن بــردن و بــر هــم زدن مرحلـهی تاریخــی بــود.
ســه زن انقالبــی در پاریــس بــه قتــل رســیدند،
بــه نظــر شــما قتــل عــام پاریــس چــه تاثیــری بــر
ی زن داشــته اســت؟
جنبــش آزاد 
رفیــق ســوزدار :قتــل عــام پاریــس ،بــه طــور مســتقیم جنبــش
آزادی زن را مــورد هــدف قــرار داد .آنــان درصــدد بودنــد بــا
یــک تیــر ،دو نشــان بزننــد ،از یــک ســو موجــب برهــم زدن

مرحلـهی تاریخــی و از ســوی دیگــر درصدد کمرنــگ نمودن
نقــش جنبــش آزادی زن در ایــن مرحلــه بودنــد .میدانیــم کــه
در  PKKایجــاد جنبــش آزادی زن از گامهــای اولیــه بــوده
اســت .جنبــش آزادی زن در  PKKجایــگاه بســیار خاصــی
را بــه آن بخشــیده اســت .حــزب مــا در خاورمیانــه و تمامــی
جهــان امیــد خلقهــای دربنــد اســتعمارگران گشــت .جنبــش
آزادی زن بــا ایجــاد ارتــش و همچنیــن ســازماندهی زنــان،
نیــز نقشــی اساســی در حــزب را ایفــا مینمایــد .ایــن یــک
اندیشــه و فلســفه اســت .تفــاوت و تمایــز جنبــش مــا بــا ســایر
احــزاب دیگــر در جنبــش آزادی زنــان اســت .چــون رهبــری
شــیوهی نــو در ســازماندهی زنــان ایجــاد نمــود .ایــن جنایــت
قتــل عــام اول نبــود .در ســال  ۲۰۰۴رفیــق شــیالن کوبانــی
و ســه تــن از رفقایــش در دشــت موصــل نیــز بــه شــیوهی
فجیــع بــه قتــل رســیدند .تمامــی ایــن فجایــع در ابتــدا نیــرو و
ارادهی زن را مــورد هــدف قــرار داد .الزم اســت بدانیــم کــه
بــا منفعــل نمــودن جنبــش زن ،حــزب قــادر بــه انجــام حمــات
خویــش نیســت .رهبــر آپــو بــه تمامــی توطئههــا ،پاســخی
محکــم داد .اگرچــه انــان درصــدد بودنــد کــه بــا ایــن قتــل
عــام ،جنبــش آزادیخواهــی زن را از مرحلــهی تاریخــی دور
ســازند ،امــا تجرب ـهای کــه ســالها بــا پیشــاهنگی هــوال ســارا
صــورت میپذیرفــت ،علتــی شــد تــا جنبــش آزادیخواهــی بــه
شــیوهای متفــاوت بــه ایــن توطئــه پاســخ دهــد .بهمیــن دلیــل
در تمامــی عرصههــا فعالیتهــای بســیاری و در عیــن حــال
نیــز خــود انتقــادی صــورت پذیرفــت .رهبــر آپــو همــواره بــه
جنبــش زنــان توصیــه مینمــود کــه الزم اســت نیــروی دفــاع
ذاتــی زنــان ایجــاد گــردد ،شــنگال نمون ـهی بــارز اســت کــه
زنــان چگونــه مــورد هجــوم قــرار میگیرنــد .ایــن مســئله
نشــان از عــدم ســازماندهی زنــان دارد .امــا در مقابــل نیــز زنــان
کوبانــی را مشــاهده مینماییــم ،کــه چگونــه بــا ســازماندهی
خویــش ،ارتشــی بــزرگ را ایجــاد نمــوده اســت و مقاومتــی
بــزرگ را بــه نمایــش میگذارنــد .در  ۲۰۱۲نیــز انقــاب
روژآوا صــورت پذیرفــت .رئیــس جمهــور فرانســه از بحــث
و گفتگــو بــا رفیــق روژبیــن ســخن میگفــت ،امــا در ایــن
بــاره نیــز هیــچ کاری نکــرد .ایــن از هماهنگــی و مشــارکت
دولــت فرانســه بــا دولــت ترکیــه خبــر میدهــد .امــروزه نیــز
همــان رئیــس جمهــور از مقاومــت کوبانــی ســخن میگویــد
امــا قتــل عامــی را کــه در دولــت او صــورت گرفتــه را روشــن
ننمــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مســائل میتــوان گفــت کــه
ایــن قتــل عــام بــر جنبــش آزادیخواهــی تاثیــر خویــش را
برجــای گذاشــته اســت .گفت ـهی معــروف "از کالرا تــا ســارا"
بعــد جهانــی خویــش را بــه نمایــش گذاشــته اســت .جنبــش
آزادیخواهانــهی زن در ایــن راســتا مبــارزه مینمایــد .البتــه
دوبــاره بازگــو مینمایــم کــه شــهادت شــهدای پاریــس ،غمــی
بــزرگ را برجــای گذاشــت ،امــا تمــام ســعی و تالش مبــارزان

آزادیخــواه کــرد ،درصــدد پاســخگویی بــه ایــن توطئــه نــه
بــه شــیوهای ســنتی ،بلکــه همــراه بــا ســازماندهی زنــان در
راســتای دســتیابی بــه آزادی میباشــد .اکنــون  ۷۰درصــد
از زنــان بــا نســل کشــی روبــرو هســتند ،نظــام و ذهنیــت
داعــش و ذهنیــت قاتــل ،متجــاوز در هرکجــا کــه باشــد،
از یــک ذهنیــت کــه جنسیتگراســت ،نشــأت میپذیــرد.
بــه همیــن دلیــل جنبــش آزادیخواهــی بــا ادامــه دادن راه
رفیــق ســارا بــا ایــن ذهنیــت بــه مبــارزه میپــردازد .نمونـهی
بــارز ایــن مقاومتهــا کــه پاســخی بســیار کوبنــده بــود بــر
ذهنیــت حاکــم ،رفیــق آریــن میــرکان میباشــد.

کــه قتــل عــام فرانســه را آشــکار نمایــد .آلمــان نیــز اگــر
همیــن ادعــا را دارد ،بایــد بــه نقــش خویــش در اینبــاره
اعتــراف نمایــد .دولــت تــرک نیــز همیــن طــور! مــا کامــا
مطمئــن هســتیم کــه اردوغــان نیــز بــر جنایــت کامــا آگاه
اســت.
شــما معتقــد هســتید در صورتیکــه قتــل عــام
پاریــس آشــکار گــردد ،مشــکالت جامعــهی
کــورد نیــز حــل گــردد؟
رفیــق بســه هــوزات :حقیقــت همیــن اســت ،پــس الزم اســت
کــه هرگــز ایــن قتــل عــام فرامــوش نشــود و مبــارزات
بیــش از پیــش فزونــی یابــد .بایــد محاکمــه صــورت پذیــرد
و همیــن نیــز تاثیــر فراوانــی بــر سیاســت کــورد خواهــد
گذاشــت.
و سخن پایانی...
ســوزدار اوســتا :بلــه ،دومیــن ســالگرد قتــل عــام پاریــس نیــز
فــرا میرســد ،میدانیــم زنــان در هــر جایــی کــه باشــند و
بویــژه زنــان کوردســتان در مبــارزات خویــش بســیار مصــر
هســتند ،روز  ۹ژانویــه بــا هــدف افزایــش بیــش از پیــش
مبــارزات زنــان و همچنیــن اتحــاد زنــان جهــان ،از جانــب
 KJKاعــام شــد .پــس  ۹مــاه ژانویــه بایــد روز محکــوم
نمــودن ذهنیــت مردســاالر باشــد .البتــه بایــد تنهــا بــه ایــن
روز بســنده نکنیــم .تمامــی روزهــا بایــد روز مبــارزهی زنــان
در سراســر جهــان باشــد .اکنــون مبــارزه و فعالیتهــای زن
کــورد سراســر جهــان را متوجــه خویــش ســاخته اســت،
بــر همیــن اســاس برخــوردی قاطــع بایــد صــورت پذیــرد.
ایــن روز تنهــا بایــد بــه یــک راهپیمایــی محــدود نباشــد.
هــر کجــا کــه زنــان کــورد حضــور داشــته باشــند ،بایــد
دولــی را کــه ایــن قتلعــام را برنامهریــزی نمودهانــد،
بازخواســت نماینــد .مــا از زنــان کــورد و تمامــی زنــان
چپگــرا ،آزادیخــواه ،مقاومتگــر میخواهیــم کــه ایــن
قتــل عــام را محکــوم نماینــد .همچنیــن زنــان را بــه پیوســتن
در صفــوف آزادیخواهــی فــرا میخوانیــم.
بســی خــورزاد :مقاومتــی کــه در کوبانــی بــا پیشــاهنگی
نیــروی YPJصــورت میپذیــرد و همچنیــن مقاومــت
تمامــی نیروهــای زن در کرکــوک ،مخمــور و در
کوهســتان نیــز ادام ـهی مقاومــت رفیــق ســارا  ،روژبیــن و
روناهــی میباشــد .ایــن مقاومــت تاثیــری بســیار را بــر تمــام
جهــان گذاشــت .باعــث شــد زنــان کــورد در تمــام دنیــا
شــناخته شــوند ،همچنیــن موجــب آگاهــی در میــان زنــان
شــد .مــا میخواهیــم کــه زنــان مبــارزه و مقاومــت خویــش
را بیــش از پیــش توســعه نماینــد .از زنــان میخواهیــم ایــن
قتلعــام را مــورد بازخواســت قــرار دهنــد و بــر مبــارزات
خویــش در برابــر سیاســت نابــودی زنــان بیفزاینــد.
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گفتگو با جهان چیا عضو کوردیناسیونKJAR

 KJARچگونــه سیســتمی اســت و هــدف از ایجــاد آن چیســت و بــا توجــه بــه
فعالیتهــای قبلــی YJRKچــرا چنیــن سیســتمی ایجــاد شــد؟
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در ســدهای کــه مــا در آن بــه رس میبریــم سیســتم کاپیتالیســم و دولــت – ملتهــای
جهانــی و هــم درســطح منطق ـهی خاورمیانــه بــا هم ـهی تــوان خــود در تــاش اســت
کــه جامعــه را از ارزشــهای اجتامعــی و اخالقــی خویــش تهــی کــرده ،بــه انحــراف
کشــانده و بــا خــود یکــی گردانــد .مخصوصــا در ایــن میــان بــا همــهی شــیوههای
ممکــن از زنــان بــه عنــوان ســتون جامع ـهی اخالقــی و پویــا ســوء اســتفاده میمنایــد
بنابرایــن لــزوم ایجــاد سیســتم  KJARدر جامعــهی رشق کردســتان و ایــران بیشــر
از هــر زمــان دیگــری احســاس میشــد .نقــش زن در جامعــه در همــهی حوزههــای
اجتامعــی نقشــی ســازنده و بــه عنــوان ســتون فق ـرات جامعــه نــام بــرده میشــود از
طــرف دیگــر زنــان بیشــر از نصــف جمعیــت ایــران را تشــکیل میدهنــد .در هــر
جامعـهای بایــد ســطح آزادی و دموکراســی آن جامعــه را بــا ســطح آزادی زنــان بــرآورد

رابط ـهی بــا  KODARچگونــه خواهــد بــود و شــیوهی
فعالیتهایــش در میــان  KODARبــه چــه صورتــی
خواهــد بــود؟
مــا هامننــد  KJARبــه شــیوهای مســتقل عمــل خواهیــم
کــرد در واقــع هامننــد  KJARســتون فقــرات در
سیســتم  KODARنقــش ایفــا خواهــد کــرد .در سیســتم
 KODARمــا هامننــد زنــان  KJARوظیفــهای بــزرگ
را بــر عهــده داریــم چــون نقــش پیشــاهنگ ایحــاد
جامعــهی دمکراتیــک را مــا ایفــا خواهیــم کــرد در
متامــی حوزههــای سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و ...
ایــن زنــان هســتند کــه بیشــرین تأثیــر را بــر جامعــه
و ســازماندهی و فعــال منــودن بخشهــای مختلــف
 KODARبــر عهــده دارنــد همچنانکــه میدانیــد ایــن

نشــریه جامعهی زنان آزاد شرق کوردستان

کژار

ستونفقراتسیستمکوداراست

منــود در ایـران وقتــی بــه ایــن مســئله نگاهــی بیاندازیــم
بــه وضــوح میبینیــم کــه چیــزی بــه نــام آزادی زن و
اجتــاع بــه چشــم منیخــورد و حتــی زنــان در بدتریــن
وضــع ممکــن بــه رس میبرنــد کــه آمــار خودکشــی زنــان
و قتــل ناموســی در برخــی مناطــق ای ـران و کردســتان،
زندانــی کــردن زنــان روشــنفکر و سیاســی و برخــورد
شــدید بــا فعــاالن زن و زنــان آزادیخــواه و اعــدام منــودن
و سنگســار و  ...همــه ایــن مــوارد وضــع تــراژدی و
ناگــوار زنــان را بــه مــا نشــان میدهــد .بنابرایــن اول از
همــه آگاهســازی و ســازماندهی کــردن زنــان دراولویــت
برنامههــا و فعالیتهــای اساســی مــا قـرار دارنــد .سیســتم
ای ـران نیــز ماننــد هم ـهی نظامهــای اقتدارگــر دیگــر در
جهــان از جنبشــها و حرکتهــای آزادیخواهــی زنــان
بیــم دارد و بــرای شکســن اراده و خیــال آزادی زنــان
کــه بیگــان پیشــاهنگان تغییــر و تحــوالت و ایجــاد
جامعــهی دموکراتیــک و آزاد هســتند ،هــر کاری
خواهنــد کــرد .بنابرایــن ســعی دارنــد کــه زنــان را از
فعالیتهــای اجتامعــی و سیاســی و حتــی علمــی دور
ســازند و رابطـهی زنــان را بــا ایــن حوزههــا قطــع مناینــد
تــا ذهنیــت مردســاالری همچنــان بــه موجودیــت خــود
ادامــه دهــد و دولــت نیــز اقتــدار و اســتثامرگری خویش
را قالــب منایــد .سیســتم  KJARدر برابــر هم ـهی ایــن
محدودیتهــا و فشــارهایی کــه بــر زنــان و بــه تبــع آن بــر
جامعــه فــرض میشــود ،مقابلــه کــرده و آلرتناتیــو خــود
را آمــاده منــوده کــه در جامعــه پیــاده خواهــد کــرد .در
واقــع  YJRKدر موقعیتــی کــه در ســال  2005تأســیس
شــد توانســت کــه تــا حــدود زیــادی بــه اهدافــی کــه
مشــخص کــرده بــود ،برســد بــه خصــوص کــه بــه صــدای
زنــان رشق کردســتان و انعــکاس رنــج و آزارهــای آنــان و
در هــان زمــان بــه ســازماندهی منــودن زنــان پرداخــت
و نیرویــی شــد ب ـرای ایجــاد عکسالعمــل و برخــورد بــا
نظــام و قانوناساســی زنســتیزانهی رژیــم ایــران .در
واقــع  YJRKدر مــدت فعالیتهــای چنــد ســالهی خــود
توانســت هــم خــود را بــه جامعــه بشناســاند و هــم بــا
فعالیتهــای خــود ،زنــان را بــه فعالیــت و جنبــش دلگــرم
منایــد .همچنیــن بــا ایدئولــوژی زن آزاد و در راه آزادی
زن در رشق کردســتان ،تعــدادی از رفقــای مــا نیــز بــه

شــهادت رســیدند .مخصوصــا در ســال  2011درحامسـهی
قندیــل زنــان پیشــاهنگ در جنــگ هامننــد رفیــق ســاریا،
اوینــدار ،برفیــن.... ،بــا قهرمانیهــای بیهمتــا شــهید
شــدند .در واقــع  YJRKتوانســت نقــش ســازماندهی و
اتحــاد را در میــان زنــان تــا ســطحی کــه انتظــار میرفــت
پیــش بــرد ولــی بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت
اجتامعــی و سیاســی نیــاز بــه توســعهی بیشــر فعالیتهــا
و ســازماندهی زنــان در رشق کردســتان و همچنیــن
در ســطح ایــران احســاس کردیــم بنابرایــن در کنگــره
تصمیــم بــه تحــوالت و تغییـرات بیشــر در فعالیتهایــان
و تأســیس  KJARگرفتیــم .کــه بیشــر فعالیتهایــان
در درون جامعــه را اســاس میگیــرد و ارتبــاط نزدیکتــر
و ملموستــر بــا مشــکالت زنــان و جامعــه را مدنظــر
دارد تــا زنــان هــر چــه بیشــر بــه جوهــر زن بــودن خــود
بازگردنــد و بــا تاریــخ واقعــی زن و انســانیت کــه بــه
دســت اقتدارگرایــان بــه انحـراف کشــیده شــده اســت و
در ســیاهی فــرو رفتــه ،آشــنا شــده و آن را اصــاح مناینــد
تــا حقیقــت زن و تاریــخ آن آشــکار گــردد چــون تنهــا
بدیــن وســیله میتــوان جامعــه را از حقایــق آگاه کــرده
و از دســت اقتدارگرایــان خــارج کــرد هم ـهی ســعی مــا
بــر ایــن خواهــد بــود کــه سیســتم جامعـهی دموکراتیــک
را بــه جامعــه بشناســانیم و ســازماندهی مناییــم و بــه
دســت خــود جامعــه بســپاریم.
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اولیــن بــار اســت کــه در رشق کردســتان و ای ـران سیســتم
ریاســت مشــرک متشــکل از زن و مــرد اجــرا میشــود
در حقیقــت اگــر بخواهیــم کــه سیســتمی دمکراتیــک و
آزاد را در جامعــهای پیــاده مناییــم بــدون پیشــاهنگی و
مشــارکت فعــال زنــان در هم ـهی حوزههــا بــدون نتیجــه
خواهــد بــود و حتــی میتــوان گفــت کــه بــا نظــام دولــت
هیــچ تفاوتــی نخواهــد داشــت .درکنگــرهی  KODARکــه
کمیت ـهی مدیریــت و ســازماندهی  KODARبــا رأی اعضــا
انتخــاب شــدند تعــداد منتخبــان زن بیشــر از مــردان بــود
یعنــی کمیتــه بــا احتســاب روســای آن متشــکل از  10زن و برنامههای شام برای آینده چیست؟
 9مــرد اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نقــش زنــان مهمــر
و حیاتیتــر خواهــد بــود در  KODARو ســازماندهی و مــا میخواهیــم کــه در جامعـهی ایـران سیســتم دمکراتیک
خــود را ســازماندهی کــرده و صــدای خــود را بــه هم ـهی
فعالیتهایــش.
زنــان ایـران در هــر جایــی کــه باشــند برســانیم و بــر اســاس
ایجــاد سیســتمی دمکراتیــک بــا شــناخت هــر بیشــر
 KJARتــا چــه حــدی زنــان خلقهــای دیگــر ای ـران را در ایدئولــوژی رهایــی زن در راســتای رســیدن بــه جامع ـهای
دمکراتیــک و اکولوژیــک گام برداریــم .برنامههــای
درون سیســتم خــود جــای میدهــد؟
کوتاهمــدت و درازمــدت مــا نیــز در همیــن راســتا خواهــد
وقتــی از سیســتم کنفدرالیســم بحــث میکنیــم و از بــود .مــا از هم ـهی ســازمانهای زنــان و زنــان روشــنفکر و
جامعـهی دمکراتیــک و آزاد ســخن میگوییــم یعنــی اینکــه فعــاالن مدنــی نیــز انتظــار داریــم کــه بــا مشــارکت فعــال
مــا بــه هم ـهی اتنیکهــا و ملتهــا بــا هــر فکــر و دیــن خــود در  KJARبــرای رســیدن بــه اهــداف دمکراتیــک
و آیینــی اح ـرام گذاشــته و خواهــان جــای گرفــن آنهــا در و آزاد خــود در ایــران برســیم و آلرتناتیــو نیرومنــدی در
سیســتم دمکراتیــک خــود هســتیم اگــر نگاهــی بــه تاریــخ برابــر سیســتم اقتدارگــر و نادمکراتیــک رژیــم ایـران پدیــد
ایـران بیاندازیــم همـهی خلقهــای ایـران هـزاران ســال بــا آوریــم.
صلــح و دوســتی در کنــار همدیگــر زیســتهاند و در واقــع
ایــن خلقهــا بــا همدیگــر تاریــخ مشــرکی را ســاختهاند و
همیشــه ایــن نظــام اقتدارگــر و چپاولگــر دولــت بــوده کــه
از اتحــاد و همبســتگی ایــن خلقهــا هــراس داشــتهاند
بنابرایــن ســعی در دشــمنی و تفرقهانــدازی در میانشــان
منودهانــد .اکنــون نیــز ایجــاد چنیــن سیســتمی در ایــران
بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی ملتهــا بــا ایجــاد مشــکالت
از طــرف آنهــا روبــرو نخواهیــم شــد .فعالیتهــای مــا تنهــا
مختــص بــه زنــان رشق کردســتان نیســت چــون میدانیــم
کــه درد و رنجــی کــه یــک زن کــرد متحمــل میشــود و
مشــکالتی کــه بــا آن روبروســت در حقیقــت هــان درد
و رنــج و مشــکالتی اســت کــه یــک زن فــارس ،بلــوچ،
گیلکــی ،عــرب ،ترکمــن ،آذری و ...بــا آن روبروســت و از
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طــرف دولــت بــر همـهی خلقهــا و مخصوصــا زنــان تحمیــل
میشــود .مــا صــدای قلــب همـهی ایــن زنــان را میشــنویم
و میخواهیــم کــه درمانــی فراهــم کنیــم بــرای همــهی
دردکشــیدهها .سیســتم مــا همــهی زنــان از زنــان خانــه
دار و روســتایی ،شــهری ،ســازمانهای زنــان ،حزبهــای زنــان
و روشــنفکران و فعــاالن زن را بــا هــر فکــر و ایــدهای در
درون خــود جــای میدهــد هــدف مــا اتحــاد همـهی زنــان
ای ـران ب ـرای ایجــاد سیســتمی دمکراتیــک اســت.

ژنئولوژئ
زن،جامعهشناسئآزادی،رسالتژنئولوژئ

گفتگوبااعضایمرکز ژنئولوژی

ژنئولوژی از کجا آمده و چگونه علمی است؟
در واقــع "رهبــر آپــو" در دفاعیهی"جامعهشناســی آزادی" معضــات
زن را بــه عنــوان یکــی از اساسـیترین معضــات اجتماعــی نــام بــرده
و در همینجــا در رابطــه بــا موضــوع ژنئولــوژی بیانــات مفصلــی ارائــه
کردهانــد .میتــوان گفــت در مــدت ایــن چنــد ســال اخیــر ژنئولــوژی
(علــم زنشناســی) بــه موضــوع بحــث مــا تبدیــل شــد .در ایــن مــورد
بــه مــدت دو ســال بــه بحــث و گفتگــو نشســتیم .در شــفافیت ایــن
بیانــات "رهبرآپــو" مســئولیت تاســیس ژنئولــوژی و راه چارهیابــی را
بــه عهــدهی حرکــت آزادی زنــان کردســتان ( )PAJKســپرد .از ســال
 2009بــه بعــد ایــن فعالیــت آغــاز شــد .از ایــن تاریــخ بــه بعــد آشــکار
ســاختن حقیقــت زن در ابعــاد ژنئولــوژی و راه چــاره یابــی آن بــه
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موضــوع حیاتــی حرکــت زن مبــدل شــد.
بحثــی کــه در مــورد زن شناســی از ســال  2009تــا
کنــون صــورت میدهیــم دارای پیشزمینــهای بســیار
قــوی اســت .همانطــور کــه میدانیــم از ســویی کســب
تجــارب  50ســالهی مبــارزهی آزادیخــواه کردســتان و
از طــرف دیگــر حرکــت آزادیخــواه زنــان کردســتان
نیــز قریــب  30ســال تجربــه داشــته و آزمایشهــای
ســخت و طاقتفرســایی را از ســر گذرانــده اســت .ایــن
تجــارب دســتاوردهای علمــی فوقالعــادهای را کســب
کــرده اســت .در ایــن خصــوص علــی رغــم انتقاداتــی
کــه در رابطــه بــا شــیوهی مبــارزهی فمنیس ـتها داریــم
همزمــان همــراه بــا تــاش آنــان نیــز میتــوان از
آفرینــش ارزشهایــی مشــترک بحــث بــه میــان آورد.
در واقــع بایســتی گفــت پیــش زمینههــای تاریخیایــی
کــه ثمــرهی ایــن حرکتهــا هســتند بــرای انجــام ایــن
فعالیــت معلومــات مهمــی را ارائــه میدهنــد .علیرغــم
اینکــه فعالیتهــای ژنئولــوژی از ســال  2011بــه صورت
یــک کمیت ـهی تحقیــق و پژوهــش آغــاز بــه کار کــرد
ولــی پیشزمینههــای تاریخــی حرکــت زن موضوعــی
اســت کــه از قبــل هــم اهمیــت شــایانی داشــته اســت.
در چارچــوب انجــام فعالیتهــای
ژنئولــوژی بــه کــدام موضوعــات بیشــتر
اشــاره میکنیــد؟
البتــه مــا بیشــتر بــه موقعیــت ســاختار اجتماعــی زن و
بــه ویــژه در بابــت تاریــخ حقیقــی و انحرافاتــی کــه
در آن صــورت گرفتــه اســت بــه تحقیــق و پژوهــش
میپردازیــم .زیــرا مســائل روزانــه نیــز بخشــی از ایــن
مشــکالت محســوب میگردنــد .وضعیــت تحریفــات
اخالقــی در مراحــل تاریخــی بــه چــه شــکل بوده اســت،
چــرا تحریفــات اخالقــی ،تاریخــی ،سیاســی و ...بوجــود
آمدهانــد؟ انحرافهــای موجــود ،چگونــه نمایــان
میگردنــد؟ بایــد گفــت کــه مــا بیشــتر بــر اســاس ایــن
پرس ـشها وضعیــت کنونــی را بازخواســت و ارزیابــی
مینماییــم .البتــه بــا آشــکار ســاختن حقیقــت زن در
طــول تاریــخ در تالشــیم کــه در نحــوهی چارهیابــی آن
نیــز آلترناتیوهایــی ارائــه دهیــم .همزمــان در صددیــم
خشــونتی کــه در برابــر زن بــه یــک جنــگ اجتماعــی
مبــدل شــده را از میــان برداریم .زیرا تخریبات خشــونت
و جنــگ بیشــتر از هــر کــس دیگــر گریبانگیــر زنــان

اســت .در واقــع بایــد گفــت اعمــال شــدتی کــه بــر روی
زنــان اجــرا میگــردد بــا شــیوهایی متفاوتتــر لحظــه
بــه لحظــه بــر روی جامعــه هــم بــه اجــرا درمیآیــد.
مــا همــه میدانیــم کــه نظــام بــرای مشــروعیت دادن بــه
اعمــال خشــونت و زور ،آنــرا بــه عنــوان یــک مشــکل
روانــی و ذهنــی تعریــف میکنــد ،ولــی در رابطــه بــا
گــذار از آن بــه یــک ســری تدابیــر حقوقــی نیاز هســت.
آیــا ایــن تدابیــر شــامل کــدام راههــای حقوقــی هســتند؟
میتــوان از کــدام تدابیــر اســتفاده کــرد؟ پاســخ همـهی
ایــن مــوارد را ژنئولــوژی در رأس کارهــای خــود قــرار
داده اســت.
نقــش زن در زیربنــای اخالقــی جامعــه بســیار چشــمگیر
اســت و بــا وجــود اینکــه زن در جامعــه از نقــش
تعییــن کننــدهای برخــوردار اســت امــا همزمــان بــا
یــک نسلکشــی همــه جانبــه نیــز روبرســت .نیــک
میدانیــم کــه جامعــهی انســانی از طریــق تغذیــه،
تولیدمثــل و دفــاع مشــروع بــه حیــات خویــش ادامــه
میدهــد .جامعــه از طریــق ایــن ســه مکانیــزم قــادر بــه
تــداوم حیــات اســت ،یعنــی جامعــه بشــری بــه وســیلهی
نیــروی معنادهــی ،اســتعداد صنعتــی ،ادبــی ،معمــاری،
علمــی و تکنیکــی ،در رونــد پیشرفــت قــرار گرفتــه
اســت .فقــط پــس از شکســت جنســی زن در ایــن ســه
عرصــهی مهــم حیاتــی الگــوی اقتدارگــری متمرکــز
گشــته و جنــگ و خونریــزی بــر روی ایــن ســه فاکتــور
حاکــم میگــردد .بــرای مثــال :تغذیــه بــه عنــوان
نیــازی حیاتــی بــه شــمار م ـیرود .در نخســتین ســاختار
اجتماعــی انســانی ،تغذیــه بــا پیشــاهنگی زن براســاس
بــرآورده ســاختن نیازهــای جامعــه صــورت پذیرفتــه
اســت .امــا بالفاصلــه پــس از شکســت جنســی زن،
نیروهــای قدرتطلــب بــا بــه دســت گرفتــن اکونومــی
و اندوســتریالیزم ،همــهی فرمهــای ذهنیــت کمکــم
بــه قــدرت گراییــده و همزمــان عدهایــی فرادســت
از ارزشهــا و دســترنجهای جامعــه سوءاســتفاده
میکننــد .از ســوی دیگــر تولیدمثــل نیــز در بقــای
جامعــه نقــش معینــی دارد ولــی ذهنیــت تحکمگــرا
و ملکیــت مردســاالر الگــوی خانــواده را بــا فرمهایــی
از قبیــل خاندانگرایــی ،زنــان را در خانههــا محبــوس
کــرده و بــه ماشــین زاد و ولــد تبدیــل کــرده اســت.
زنــان در رابطــه بــا بــارداری و انتخــاب تعــداد فرزنــدان

از هیــچ حــق وحقوقــی برخــوردار نیســتند .ایــن
تنهــا مــرد اســت کــه حــق انتخــاب دارد بــه همیــن
دلیــل احساســات ،بــدن و افــکار زن نیــز قربانــی بــی
قیدوشــرط هــوس و قــدرت ســیریناپذیر مــرد اســت.
موضــوع دیگــر دفــاع مشــروع اســت .دفــاع مشــروع
طبیعیتریــن عکسالعملــی اســت کــه از طــرف
ذکای عاطفــی تمامــی جانــداران تنظیــم شــده اســت.
دفــاع مشــروع مکانیزمــی اســت کــه بــرای تــداوم
حیــات جانــداران تکســلولی نیــز صــدق دارد .فقــط
پیشرفــت ذهنیــت ســلطهجوی مــرد در طــول تاریــخ
و همزمــان از طریــق پیشرفــت ارتــش ،جامعــه را
ملیتاریــزه کــرده و عادتــا بــه تمامــی عرصههــای
حیــات رســوخ نمــوده اســت .ایــن مســائل بیشــتر از
هــر کــس دیگــر بــه زنــان ضربــه وارد کــرده و در
نمــود زن بــه کلیــهی کارکردهــای جامعــه آســیب
رســانده اســت .در اینصــورت مســئلهی مذکــور از
قبیــل مســائلی اســت کــه در انتظــار چارهجویــی
اســت .بنابرایــن بــا جســتوجوی ریشــهی تاریخــی
ایــن معضــات در چارهیابــی آن نیــز گام برخواهیــم
داشــت.
همانطــور کــه اشــاره کردیــد ایــن
موضوعــات نســبت نزدیکــی بــا علــم تاریــخ
دارنــد .حتــی میتــوان گفــت نــه تنهــا بــا
تاریــخ ،بلکه بــا اقتصــاد ،دموگرافــی ،الگوی
خانــواده ،علــوم اجتماعــی ،حقــوق ،اخــاق
و شــاخههای علمــی دیگــر نیــز مرتبــط
اســت .شــما رابطـهی ژنئولــوژی را بــا علوم
اجتماعــی چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
میتــوان بــه صراحــت گفــت کــه ژنئولــوژی
رابطــهی تنگاتنگــی بــا علــوم اجتماعــی دارد .ولــی
در خصــوص برخــی از عرصههــای علــوم اجتماعــی
ایــن فقــط مــا هســتیم کــه وضعیــت کنونــی علــوم
اجتماعــی را مــورد نقــد و بررســی قــرار میدهیــم.
لــذا علــوم اجتماعــی بــا وجــود اینکــه مدعــی هســتند
کــه بــا مســائل اجتماعــی ســروکار دارنــد امــا بــا
کمــال تاســف در چارهجویــی معضــات اجتماعــی
نــه تنهــا از موضعــی رادیــکال برخــوردار نبــوده بلکــه
شــیوهی چارهیابــی آن نیــز کامــا پوزیتیویســت و
دور از فلســفهی موقعیــت اجتماعــی اســت .بــرای

مثــال :علــم تاریــخ و پیشرفــت تاریــخ را فقــط و
فقــط از دیــدگاه مقتــدران و ذهنیــت مردســاالری
ارزیابــی میکنــد .اگــر اندکــی دقیقتــر بــه
صفحــات تاریــخ خیــره شــویم میبینیــم کــه تاریــخ
انــگار تنهــا تابــع بیچونوچــرای قدرتمــداران
اســت .ایــن نگــرش بســیار خطرنــاک اســت و بــا
یــک کلمــه "انحــراف" اســت .ایــن دیــدگاه منجــر
میشــود کــه ادراک جامعــه ،تاریــخ را بــه عنــوان
تاریــخ تحکمگرایــان تصــور کنــد .همانطــور کــه
میدانیــم یکــی از مهمتریــن عرصههــای علــوم
اجتماعــی "تاریــخ" اســت کــه از دیــدگاه مردســاالری
بــه تحریــر درآورده شــده اســت ،بــه همیــن خاطــر مــا
نخســت در تالشــیم کــه ایــن عرصــه را ویرایــش
کــرده و شــاخههایی از قبیــل فلســفه را نیــز از نــو
ارزیابــی و مــورد تحقیــق و پژوهــش قــرار دهیــم.
زیــرا امــروزه دگماتیــزم و الگــوی قــدرت و دولــت
در نگــرش علــوم اجتماعــی بســیار حاکــم اســت و
در ارزیابــی تاریــخ و زمــان حــال فقــط بــه طبقــات
فرادســت اشــاره میکنــد .بــه همیــن خاطــر هیــچ
وقــت بــه دیگــر اقشــار جامعــه نظــری نیافکنــده و در
پاســخ بــه نقــش اقشــار دیگــر ســکوت مینمایــد.
زیــرا بحــث در مــورد آزادیخواهــان و اقشــار دیگــر به
معنــای بــه خطــر انداختــن منافــع سیســتم اســت بدیــن
علــت نیــازی نمیبینــد کــه بــه نقــش آنــان نیــز نظــری
بینــدازد .بنابرایــن بــا وجــود اینکــه مدعــی اســت کــه
بــا مشــکالت جامعــه ســروکار دارد ولــی در عمــل
بــرای چارهیابــی مســائل اجتماعــی از هیــچ نیرویــی
برخــوردار نمیباشــد.
در ایــن صــورت مــا در ابعــاد ژنئولــوژی علــوم
اجتماعــی را بــرای بــار دیگــر از نــو بــا دیدگاهــی
نویــن ارزیابــی خواهیــم کــرد .بســیار روشــن اســت
کــه نمیتــوان مســائل زن را تنهــا بــا شــاخهایی از
علــم تعریــف کــرد .زیــرا زن بخشــی از جامعــه
اســت .بدیــن ترتیــب علــم زن در رابطــه بــا تمامــی
مســائلی کــه مربــوط بــه جامعــه اســت ،مخاطــب
اســت .از ایــنرو در حالیکــه نمیتوانیــم زن را از
جامعــه بگســانیم ،نخواهیــم توانســت جامعــهای
بــدون زن نیــز تصــور نماییــم .ولــی موضوعــی کــه
در اینجــا بــه بحــث مــا مبــدل شــده اســت ایــن اســت
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کــه جامعــه از یــک ســاختار بســیار پیچیــده برخــوردار
اســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه علمشناســان در
درون ایــن پیچیدگــی گمــراه شــده و خطاهــای بزرگــی
را مرتکــب شــدهاند .چــرا ایــن خطاهــا؟ در واقــع
میتــوان گفــت انحــراف ،درســت زمانــی روی داد
کــه دانشــمندان و عالمــان در مــورد همــه چیــز ارائ ـهی
نظــر کردنــد و هم ـهی ارزشهــا را در آزمایشــگاهها و
در زیــر عدســک میکروســکوپها قــرار دادنــد .البتــه
بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه ایــن نظریههــا تنهــا بــا
نوشــتههای کتبــی محــدود نماندنــد ،بلکــه براســاس
ایــن نظریههــا جامعــه را تقســیم بنــدی نمــوده و نــه تنهــا
بــه ایــن نیــز بســنده نکردنــد بلکــه در خصــوص کلیـهی
اقشــار جامعــه ،نهادهــا ،ســاختارها و پیشرفتهــای
تاریخــی نیــز دخالــت کردنــد .در حالیکــه ســاختار
اجتماعــی بــه طــور طبیعــی و بــدون هیــچ مداخلــهای
خارجــی دارای نیرویــی اســت کــه قــادر بــه ادامــه رونــد
پیشرفــت خــود اســت .بــه همیــن خاطــر مــا بــدون
اینکــه بــه چنیــن خطایــی روی بیاوریــم در تالشــیم کــه
ارزیاب ـیای نــو از ایــن نظریههــا داشــته باشــیم ،در ایــن
رابطــه سیاسـتمان را نیــز مطابــق مــوارد مذکــور تعییــن
میکنیــم.
بســیاری از جامعهشناســان در نظریهپردازیهــای خــود
در رابطــه بــا الگــوی اجتماعــی ،جامعــه و زن را از هــم
گســیخته و اینچنیــن خواســتهاند تحلیالتــی چنــد ارائــه
بدهنــد .در درون ســاختار اجتماعــی ایــن فقــط مردهــا
هســتند کــه بــه عنــوان ســوبژه شــناخته میشــوند یعنــی
در جامعــه هــم از طرفــی مــرد نقــش ســوژهایی داشــته
و هــم از طــرف دیگــر ،طبقــات باالتــر هــم ســوژهایی
میگردنــد و در نتیجــه دیگــر اقشــار جامعــه را نیــز
تحــت عنــوان ابــژه نــام گــذاری کــرده و اینچنیــن بــه
اعمــال هــر آنچــه کــه ســوژه نــام میبرنــد ،مشــروعیت
میبخشــند .بــه ویــژه ایــن ابژههــا عبارتنــد از :زنــان،
کــودکان و برخــی از ســاختارهای اتنیکــی .در حالیکــه
ســاختار اجتماعــی از طریــق مبدأهــا تجدیــد بنــا شــده
اســت .بســیار روشــن اســت کــه زیربنــای علمــی ایــن
نگــرش از طــرف علــم اجتماعــی طرحریــزی شــده
اســت .در اینصــورت علــم اجتماعــی بــه جــای پیدایش
راهــی بــرای برونرفــت از معضــات ،اتفاقــا در عمیــق
کــردن مســائل ســهم بزرگــی داشــته و همچنیــن تنهــا در
ابعــاد مبــدأ پوزتیویســت خــود ،جامعــه را تقســیم بنــدی

میکننــد .از ســوی دیگــر علــم اجتماعــی بــا گسســته
ســاختن جامعــه از زن ،هــم مانــع ارزیابیایــی صحیــح
در خصــوص جامعــه شــده و هــم خــود علــوم اجتماعــی
در چنــگ پوزتیویــزم حتــی توانایــی نفسکشــیدن را
هــم نــدارد .علمــی کــه تکجانبــه باشــد نمیتوانــد در
رابطــه بــا مســائلی کــه بــه حــوزهی وی مربــوط اســت،
جوابگــو شــود .بــه ایــن ترتیــب ژنئولــوژی بــا انتقــاد از
طــرز تفکــر علــوم اجتماعیایــی کــه بــه دام لیبرالیــزم
افتــاده ،مدعــی اســت کــه در چارهیابــی مســائل بــه
ایدهئالتریــن پاســخ هــا خواهــد رســید.
آیــا ژنئولــوژی بــرای ســازماندهی نمــودن
زنــان دارای محدودیــت میباشــد؟
بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه ژنئولــوژی عرصــهای
نیســت کــه فقــط شــامل زنــان کــرد باشــد از طــرف
دیگــر ژنئولــوژی شــاخهایی از علــم نیســت بلکــه
"خــود علــم" اســت بــه همیــن مناســبت ژنئولــوژی یــک
اصطــاح ملــی نیســت بلکــه یــک اصطــاح کیهانــی
اســت .فرقــی نــدارد کــه زنــان از کــدام ملــت ،آییــن،
زبــان و یــا نژادنــد .مهــم آنســت کــه مــا در برابــر
اســتثمار ،فرهنــگ تجــاوز و بــه کارگیــری خشــونت
موضعمــان را آشــکار ســاختهایم .مــا زنــان را بــه عنــوان
نخســتین مســتعمرهی یــک ملــت ،طبقه و جنــس تعریف
میکنیــم .در اینصــورت ژنئولــوژی تنهــا بــه یــک
ملــت و زنــان جهــان بســنده نکــرده بلکــه از نزدیــک
بــا کلی ـهی مســائل جهانــی از هــر نظــر ســروکار داشــته
و موشــکافی میکنــد .فقــط بــه علــت اینکــه علمــی
نویــن اســت بــه تازگــی بــه موضــوع بحــث مــا تبدیــل
شــده اســت .امــا علیرغــم اینکــه تازگــی دارد ولــی در
ایــن خصــوص عالق ـهی زیــادی از طــرف زنــان نشــان
داده میشــود .ژنئولــوژی در خصــوص بنبســتی کــه
گریبانگیــر جنبشهــای فمنیســتی و علــوم اجتماعــی
اســت ،نقــش و کارکــرد مجــاری تنفســی را دارد.
بــه همیــن خاطــر نیــز از طــرف همــگان بــا عالقــهی
چشــمگیری تعقیــب میگــردد.

زندگی از دریچهای دیگر
زین ماد

عصــری کــه در آن عدم خویشــتن داری ،دیوانگی ،از خودبیخودشــدنها
و بیگانهشــدنها اوج گرفتــه اســت ،بــا چــه زبــان و ادبیاتــی و چگونــه
میتوانــد بیــان شــود .شــاید هــم طــرح چنیــن ســوالی بیهــوده و کاری بــس
عبــث بــه نظــر آیــد .گاهــی وقتهــا دلــم میخواهــد دســت بــه زخمــی
بزنــم کــه گویــی سالهاســت ســکوت کــرده اســت .امــا میدانــم کــه جــای
آن زخــم هنــوز تازهگــی خــود را حفــظ میکنــد .واقعیــت ایــن اســت
کــه دسـتزدن بــه ایــن زخــم هماننــد خیلــی از مــوارد دیگــر دل انســان را
بــه درد مـیآورد .ادبیــات هــم هماننــد خیلــی از مــوارد دیگــر بــه ابــزاری
در دســت کاپیتالیســم مبــدل شــده و ذره ذره وجــودش زیــر بــار ایــن درد
آب میشــود و از حقیقــت خــود فاصلــه میگیــرد .امــروزه ادبیــات در
پنجههــای کشــندهی کاپیتالیســم نفسهــای آخــرش را میکشــد .ذات
کاپیتالیســم بــا اصالــت در تضــاد اســت و ایــن اســت کــه بــا هــر چــه اصیــل
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و نــاب اســت ســر جنــگ دارد .ســعی میکنــد همــه چیــز را تحریــف کــرده و باژگــون نشــان دهــد .بــا کلماتــی زنــگار گرفتــه
و بیجــان ســعی دارد حقیقــت تــو و زندگــی را جــور دیگــری بیــان کنــد .جــوری کــه برایــت ناآشناســت .جــوری کــه بــا
تــو بیگانــه باشــد و در حافظـهی تاریخـیات فاقــد جایــگا ه باشــد .جــوری کــه تــو را از هرآنچــه هســت گریــزان ســازد و بــا
هرآنچــه میســازد عــادت دهــد .توهــم ،جاهطلبــی ،عشــق بــه قــدرت ،مادیگرایــی و افــراط را ترویــج میدهــد تــا شــکاف
و فاصلـهی بیــن مــا و زندگــی را بازتــر کنــد.
وجــدان ،ادب و اخــاق شــیرازهی زندگــی بشــر هســتند .بــدون آنهــا تقریبــا روابــط بــه درج ـهی بســیار پایینــی تنــزل پیــدا
خواهنــد کــرد .پدیدههــای بســیاری هســتند کــه انســان را بــه انســان مبــدل میســازند کــه زبــان و ادبیــات نیــز یکــی از آن
پدیدههــا هســتند کــه تکــه تکههــای مــا را بــه هــم پیونــد میزننــد .انســان بــه معنویــات نیــاز دارد .نقــش ادبیــات هــم در
بیــان و پویــا نگهداشــتن ایــن واقعیــت ،حیاتـی اســت .امــا گفتیــم کــه کاپیتالیســم ســعی دارد ریشـهاش را بزنــد و بــا پدیــدهای
ســاختگی پیونــد زنــد .اشــعار ،آهنــگ و کتابهــای ادبــی امــروزی هــر کدامشــان بــه نوبـهی خــود ضربــات ســنگینی بــر ایــن
ی تاریخــی جوامــع وارد میســازند .کاپیتالیســم از اینکــه همــه چیــز را بــه چشــم تجــارت مینگــرد غیرممکــن
اندوختــه 
اســت کــه هنــر و ادب و ادبیــات را هــم از جوهــرهی واقعــی خــود خــارج نســازد .ســینمای تجــاری ،هنرمنــد گــران قیمــت،
هنــر فروشــی ،ادبیــات ســاختگی ،آهنــگ و آهنگســاز فروختنــی و خریدنــی و هــزار یــک مــورد دیگــر کــه میتــوان برشــمرد
تــا اثباتــی بــر ادعــای مــا باشــد .هنــر بــرای جامعــه اســت .هنــر و ادبیــات از دل جامعــه برخاســتهاند .امــا حــاال علیــه جامعــه و
ارزش و هنجارهــای آن بــه کار گرفتــه میشــوند .چــه غمانگیــز و چــه تــراژدی بزرگــی...
کاپیتالیســم درصــدد تضعیــف و تخریــب ارزشهــای تاریخــی جوامــع اســت تــا فرهنــگ پوپولیســتی و مادیگــرای امــروزی
را جایگزیــن آن ســازد .احتــرام و عالقــه و پایبنــدی را از میــان بــردارد .دنیایــی توخالــی و پــر از تجمــات و توهمــات را
بــه بشــریت عرضــه میکنــد .آیــا میتــوان بریــده از ریشــه و تاریــخ خویــش ،ارزش امــروز و اهمیــت فــردا را درک کــرد.
انســان هنگامــی انســان اســت کــه در برابــر گذشــته و امــروز و فــردای خــود بــا احتــرام و مســئولیتپذیر باشــد .ادبیــات هــم
جزیــی از ایــن کل اســت .بــا تکــه و پــاره کــردن واقعیــات و از هــم گسســته تلقــی انگاشــتن آنهــا ،زندگــی را بغرنجتــر و
طاقتفرســاتر خواهــد کــرد .همــان مــوردی کــه امــروزه شــاهد آنیــم .اگــر اینگونــه باشــد زندگــی رنــگ و بــوی خــود را از
دســت داده و بحــرانزا میشــود .انســانها بــه درجـهای از گسســت رســیدهاند کــه دیگــر خــود را متعلــق بــه هیــچ جامعـهای
ندانســته و هنجارهــا را نمیشناســند .امــا نبایــد از خاطــر بــرد کــه هیــچ پدیــدهای بیریشــه و فاقــد تاریــخ نیســت.
عجیــب نیســت کــه زبــان بیــان نمــودن تمامــی کســانی کــه همیشــه از بیــان واقعیــات گریزاننــد ،شــبیه همانــد .گویــی ایــن
زبانهــا همــواره جهــت تعریــف و تمجیــد از اســتعمارگر و اســتعمارکننده میچرخنــد .بــه تشــریح و بررســی و ارزیابــی
تاریــخ ،ادبیــات و فرهنــگ خــود نمیپردازنــد .زیــرا معتقدنــد کــه اینهــا برایشــان نــان و آب نمیشــود .هــر چقــدر کســی
آهنــگ ،ترانــه ،شــعر و کتــاب و فیلــم و...هــای بیمحتــوا را بــه جامعــه عرضــه کنــد همــان قــدر ارزشــش بــاال م ـیرود و
ن و جشــنوارههای نظــام کاپیتالیســتی بــا یــک لــوح بیارزشـگــران
مشــهور میشــود .کســب شــهرتی کــه امــروزه در ســال 
ت شــخصیتها راارزشگــذاری میکنــد ،زیــاد هــم ســخت نیســت .خیلیهــا حاضرنــد جــان بدهنــد تــا یــک بــار
قیمــ 
هــم شــده روی «فــرش قرمــز» راه برونــد و جلــوی دوربیــن خبرنــگاران و تلفنهمــراه حاضــران« ،پــز» لبــاس و آرایــش و
کفشهایشــان را بدهنــد .از نظــر اینگونــه آدمهــا شــهرت زمانــی بــاارزش اســت کــه بتواننــد از دســت اشــخاص سرشــناس
جایــز ه گرفتــه باشــند و هــر کســی از همــه چیــز وی تعریــف و تمجیــد کــرده باشــد .ایــن یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه
امــروزه گریبــان اکثــر هنرمنــدان ،ادیبــان ،خوانندههــا و موزیســینها را گرفتــه اســت.
فرهنــگ و ادبیــات و هنــر کــورد نیــز از ایــن مقولــه مســتثنا نیســت .ایــن بیمــاری بــه کوردســتان هــم ســرایت کــرده اســت و
در آثــار بیشــتر هنرمنــدان در هــر عرص ـهای کــه فعالیــت کننــد بــه چشــم میخــورد .یــک نــوع موزیــک و یــا آهنگهایــی
تولیــد میشــوند کــه مصرفــی چنــد ســاعته هــم ندارنــد .اشــعاری ســروده میشــوند کــه اصــا ارزش گــوش کــردن بــرای
یــک بــار را هــم ندارنــد .در واقــع پــر از بیمعناییانــد .هــدف از ارائــه چنیــن کارهایــی تنهــا میتوانــد در راســتای شکســتن
و از بیــن بــردن اراده و انگیــزهی زندگــی در انســانها باشــد .زیــرا ایــن تولیــدات مــدام زمزم ـهی مــرگ و فانــیبــودن و
ب ـیارزش بــودن زندگــی را گوشــزد میکننــد بــه طوریکــه بــوی یــأس و ناامیــدی از آن میتــراود .انــگار بــه نحــو بســیار
ماهران ـهای مــردم را بــه خودکشــی تشــویق میکننــد...
گ و ادب دچــار نسلکشــی عظیمــی شــده اســت .فرهنــگ کــوردی نیــز از ایــن نسلکشــی بینصیــب
متاســفانه امــروزه فرهنـ 
نمانــده اســت .شــاید بهتــر باشــد بگوییــم کــه فرهنــگ کــوردی هــم بیشــترین آســیب را از ایــن لحــاظ متحمــل گشــته اســت.

جــای شــک و تردیــد نیســت کــه سرچشــمهی اصلـیای کــه موجــب میشــود ایــن نسلکشــی تعمیـق یابــد و گســترش
پیــدا کنــد همــان از خودبیخبــری و غفلــت و نادانــی ماســت .از خودمــان فاصلــه گرفتهایــم .بــرای همیــن اســت کــه
بــا جامعــه و ارزشهــای آن نیــز بیگانهایــم .اگــر خطــری هــم ایــن ارزشهــا را تهدیــد کنــد ،بــه مــا ربطــی نــدارد.
زیــرا انســانی کــه خــود را میشناســد نــه تنهــا از خــود گریــزان نیســت بلکــه بــا تمــام تــوان بــرای کشــف و شــناختن و
شناســاندن خــود و فرهنگــش تــاش میکنــد.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کاپیتالیســم فاقــد فرهنــگ اســت و بــا تخریــب و تحریــف فرهنــگ و بــاور و اعتقــادات
جوامــع و افــراد ســعی دارد تصویــری تــازه تحــت نــام "فرهنگــی نویــن" از خــود ارائــه دهــد .کاپیتالیســم دزدی اســت
کــه از علــم گرفتــه تــا فلســفه و از دیــن تــا اقتصــاد را بــه تــاراج بــرده و سوءاســتفادههای جــدی از ایــن ارزشهــا بــه
عمــل آورده اســت .همــان سوءاســتفاده را از مــن و تــو هــم کــرده اســت .موجــب شــده اســت تــا مــن و تــو از هــم
فاصلــه بگیریــم و از خویشــتن خویــش هــم گریــزان باشــیم .مــن نمیخواهــم «مــن» باشــم .تــو هــم نمیخواهــی «تــو»
باشــی .مــا همــواره میخواهیــم «یکــی دیگــر» باشــیم .حتــی مــن نمیتوانــم «تــو» هــم باشــم .بــرای همیــن اســت کــه
ایــن همــه از خــود دوریــم ،تنممــان خســته  ،روحمــان ســرد و بیــزار .خانــه ،کوچــه ،شــهر ،کشــور و دنیــا آنقــدر بــه
چش ـممان تنــگ و غیرقابــل تحمــل میآیــد کــه در آن احســاس خفگــی میکنیــم و همــواره دلمــان بــرای مــرگ
تنــگ میشــود و اگــر قــادر نباشــیم در نــوع نگاهمــان تغییــری ایجــاد کنیــم ،پایــان بســیار تراژیکــی برایمــان رقــم
میخــورد...
بــه نظــر مــن نخســتین وظیف ـهی مــا ایــن اســت کــه در مقابــل نظامــی کــه بــه تحریــف حقیقــت ،ارزش و مبــارزات
اجتماعــی مــا میپــردازد ،ایســتادگی کنیــم .البتــه نبایــد صرفــا بــه مخالفــت نیــز بســنده کــرد بلکــه بایــد بــا عشــق ،تمــام
آن زیــور آالت ،البســه و نقابهــای پــرزرق و برقــی کــه کاپیتالیســم بــه تــن مــا کــرده را در بیاوریــم؛ عینکــی کــه
موجــب میشــود دنیــا را تــک رنــگ بینیــم را از جلــوی چشــمانمان برداریــم؛ گوشهایمــان را بــاز کنیــم تــا قــادر بــه
شــنیدن آوای خــوش حقیقــت باشــیم و گــوش را بــر صداهایــی کــه عادتمــان دادهانــد بشــنویم ،ببندیــم؛ جــوری دیگــر
بــه زندگــی نــگاه کنیــم .بــا نظــر بــه عمــق زندگــی و درک حقیقــت زیبــا و بکــر آن خواهیــم توانســت انگیــزهی بــودن،
ادامــهدادن  ،مقاومتکــردن و تسلیمنشــدن و تعویــض نــدادن را کســب کنیــم .میتوانیــم هنرمنــد ،ادیــب و شــاعر
بــزرگ حقیقــت یــاب باشــیم ،میتوانیــم بــا فریــاد کوردســتان همصــدا شــویم تــا همـهی حصارهــای بردگــی و تحمیــل
را از میــان برداریــم .میتوانیــم صدایمــان را بــا صــدای آهنگیــن و پــر از درد مادرانمــان یکــی کنیــم تــا امــروز را بــه
دیــروز پیونــد زنیــم و آمــدن فــردا را بــا توش ـهی تجــارب عشــق دیــروزی پیشــوازی کنیــم .بایــد ایــن دنیــای تنــگ و
محــدود و پــر از مانــع را پشــت ســر بگذاریــم .بایــد ایمــان داشــته باشــیم کــه اگــر اراده کنیــم درخــت آینــده در دســت
مــا بــه بــار خواهــد نشســت .کافیســت کــه خودمــان را بشناســیم و بــه تغییــر ایمــان داشــته باشــیم .بــاور دارم کــه در
ایــن صــورت روح مــا از فقــدان وجــدان؛ عشــق؛ ارزش؛ زیبایــی؛ کرامــت ،هنــر ،ایمــان و اخــاق رنــج نخواهــد بــرد.
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آنچــه کــه میخوانیــد ،خالص ـهای اســت از وضعیــت زندگــی یــک زن ،کــه چگونــه
ت ذهنیــت مردســاالری دســت و پنجــه نــرم میکنــد و بــا چــه تــراژدیای
بــا مصیبــ 
بــه پایــان میرســد کــه البتــه ایــن داســتان هــزاران زنــی اســت کــه اکنــون نیــز در
همیــن وضعیــت و بــا همیــن آزارهــا و خشــونتها یــا بــه زندگــی مصیببــار خــود
ادامــه میدهنــد و یــا بــا ناامیــدی بــه زندگــی خویــش پایــان میدهنــد .خیلــی دلــم
میخواســت کــه داســتان زندگـی "بهــار" را بــه طــور کامــل بنویســم ،امــا درد و رنجــی
کــه بهــار در طــول زندگــی کوتــاه و تلــخ خــود کشــید آنقــدر دردآور و تکاندهنــده
بــود کــه نــه قلــم مــن تــوان نوشــتن دارد و نــه زبــان مــن یــارای گفتــن!
تمامــی قوانیــن حکومــت جنــوب کوردســتان و آداب و رســوم خلقمــان بجــز
مشــکالت عدیــده و بردگــی محــض بــرای مــا زنــان چیــز دیگــری بــه ارمغــان نیــاورده
اســت و خدمتــی بــه رهایــی مــا ننمــوده اســت .متأســفانه زنــی کــه دارای مــدرک
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تحصیلــی هــم نباشــد ،محکــوم بــه زندگــیای نکبتبــار در چهــار دیــواری منــزل اســت و مجبــور اســت
کــه در زیــر ســایهی ســکوت و خفگــی محــض ،بردگــی خویــش و اقتــدار مــرد را قبــول نمایــد .از ســویی
اگــر وظیفـهی بــزرگ نمــودن فرزنــدان نیــز بــه تنهایــی برعهــدهی او باشــد ،وضعیــت بســیار وخیمتــر خواهــد
گشــت .داســتان زیــر بــر بیــان ایــن واقعیــت صحــه میگــذارد.
"بهــار" دختــری پرجنــب و جــوش ،زیبــا و دوستداشــتنی بــود .او در بهتریــن روزهــای جوانــیاش شــاهد
جدایــی پــدر و مــادرش از یکدیگــر میشــود .بــا توجــه بــه شــرایط آن زمــان ،عقــد زن و مــرد بــه صــورت
رســمی ثبــت نمیشــد ،بــه همیــن دلیــل بــرای جدایــی نیــز بــه دادگاه روی نمیآوردنــد .پــس از جداییشــان
پــدر و مــادرش نیــز بدلیــل مشــکالت اقتصــادی ،مجبــور بــه ادام ـهی زندگــی در یــک آپارتمــان دوطبق ـهای
اجــارهای میگردنــد .پــدر ،خواهــر و بــرادر بهــار در طبق ـهی بــاال و بهــار و مــادرش نیــز در طبق ـهی پاییــن
زندگــی میکننــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه خواهــر و بــرادر بهــار دارای مشــکالت روحــی و روانــی فراوانــی
بودنــد ،آنــان همــواره ســاکت و مبهــوت و گوشهنشــین بودنــد ،رنــگ غــم بــر رخسارشــان نشســته اســت،
چــون غــم و انــدوه و فقــر تمامــی حیاتشــان را تاریــک نمــوده بــود .از ســویی در جامعــه ،مشــاهده میشــود
تــا چــه انــدازه خانوادههــا دختــران زیبــا و جــوان خویــش را تحــت کنتــرل قــرار داده و آنهــا را مــورد تهدیــد
و ســرزنش قــرار میدهنــد .بــه خصــوص در چنیــن خانوادههایــی بــا فشــارهای روانــی کــه بــر دخترانشــان
وارد میکننــد مرتبــا بــه آنــان گوشــزد میکننــد کــه بــه بیــرون نرونــد تــا کســی آنــان را نبینــد یــا بــا فــان
کــس حــرف نــزن تــو را فریــب میدهــد ،بــه خانـهی همســایه نــرو ،ایــن را نپــوش ،حــرف نــزن ،نخند...،حتــی
رفتارهــا و صحبتهــای دخترانشــان را تحــت نــام ناموسپرســتی و تــرس از آبروریــزی ،کامــا محــدود
نمــوده و بــه طــور مــداوم آنــان را بــه بــاد انتقــاد و تحقیــر میگیرنــد .فریــب خــوردن توســط مــردان غریبــه
را بهانــهای بــرای اضافــه نمــودن حلقههــای بایــد و نبایدهــای زندگیشــان قــرار میدهنــد .در ایــن دوران
نیــز بهتریــن نصیحــت ،بــرای بهــار نیــز اینگونــه صحبتهــا بــود .بهتریــن نصیحتهــا بــرای "بهــار" هــر
چــه زودتــر ازدواج کــردن بــود ،ایــن نصیحــت از ســوی مادربــزرگ بهــار صرفــا جهــت حفــظ آبــرو ارائــه
گشــت .ایــن نیــز بهــار را مجبــور ســاخت تــا در ایــن ســن کــم بــه ازدواج فکــر کنــد بلکــه بتوانــد از ایــن قیــد
و بندهــا رهایــی یابــد چــون او جامعــه را نمیشــناخت ،او ذهنیــت مردســاالری را کــه در همهجــا نفــوذ کــرده
بــود ،نمیشــناخت بنابرایــن خــارج شــدن از ایــن خانــه را آزادی و خوشــبختی میدیــد .چندســال قبــل از
پروسـهی آزادســازی عــراق و فروپاشــی حکومــت دیکتاتــوری صــدام،مــردی بــه نــام علــی کــه عــرب بــود
بــه خواســتگاری او مـیرود .از آن جهــت کــه علــی شــیفتهی بهــار میگــردد ،هیـچگاه خواهــان بازگشــت بــه
نــزد اقــوام خویــش در بغــداد نبــود .پــس از ازدواج ،بهــار بــا واقعیــت زندگــی روبــرو میگــردد و در نهایــت
بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه بردگــی و ظلــم و ســتم مــرد پایانــی نــدارد بــا ســپری شــدن مدتــی ،بهــار مــادر ۲
فرزنــد میگــردد ،اگرچــه پــدر آنهــا عــرب اســت ،امــا بهــار نــام هــردو را کــوردی انتخــاب میکنــد ،پــس از
آزادســازی عــراق ،علــی تصمیــم بــه بازگشــت بــه نــزد اقــوام و فامیــل خویــش میگیــرد .خانــوادهی علــی در
بغــداد زندگــی میکردنــد .بهــار نیــز ناگزیــر بــه رفتــن بــا علــی میشــود تــا فرزندانــش در زیــر ســایهی پــدر و
مادرشــان بــزرگ شــوند .پــس از مدتــی ،بهــار از حضــور زن دیگــری در زندگــی همســرش باخبــر میگــردد.
ایــن بــار وضعیــت نیــز بســیار بدتــر از گذشــته میگــردد ،از آن پــس دیگــر علــی زندگــی را آنچنــان بــه
کامــش تلــخ میکنــدکــه بهــار توانایــی ادامـهی زندگــی در آن وضعیــت تحقیرآمیــز را نــدارد بهــار تصمیــم
بــه بازگشــت بــه نــزد خانــوادهی خویــش میگیــرد هــر چــه باشــد او فرزنــد آنهاســت و مــادر و مادربزرگــش
نیــز در آنجــا حضــور دارنــد بــه هــر حــال او آخریــن امیــد و تنهــا پناهــگاه بــرای خــود و فرزندانــش را
درآنجــا میدیــد .خانــوادهی خــود را مطمئنتــر از هــر جایــی میبینــد .هــر چنــد کــه در آنجــا نیــز سرنوشــتی
نامشــخص را در انتظــار خــود میدیــد .دوبــاره بــه خانــوادهی فقیــر و بیچــارهی خــود پنــاه میبــرد .از آنجــا
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کــه بهــار تحمــل دوری فرزندانــش را نــدارد ،خواســتار پسگرفتــن کــودکان خــود از علــی بــود و پــس از رنــج
و زحمتهــای فــراوان موفــق بــه آوردن فرزندانــش بــه نــزد خــود میشــود .او تصمیــم بــه بــزرگ نمــودن فرزنــدان
خویــش میگیــرد .ایــن بــار دیگــر شــرایط بهــار تغییــر یافتــه بــود ،او دیگــر بایــد مســئولیتپذیرتر از گذشــته باشــد،
چــون وظایــف و مســئولیت ســنگینی را بــر دوش خــود گذاشــته بــود .از همیــن رو بــرای گــذران زندگــی ســعی
نمــوده کــه شــغلی پیــدا کنــد .او بــه تمامــی مراکــز و ســازمانها ســرزد ،امــا هیچکارفرمایــی حاضــر بــه دادن کاری
بــه او نبــود .اگــر هــم بــه او کاری پیشــنهاد میشــد بــه خاطــر زن بــودن و زیبایــی و ظرافــت زنان ـهاش بــود کــه او
هــم هرگــز تــن بــه چنیــن کارهایــی نم ـیداد و مــرگ خــود و فرزندانــش را بــر چنیــن کاری ترجیــح م ـیداد .در
ســرزمین مــا زنــان تحصیــل نکــرده مجبورنــد از طریقــی دیگــر کســب درآمــد نماینــد .ایــن ظلــم و خیانــت بــزرگ
سیســتم مردســاالری و دولتگراســت و بهــار تــا مغــز اســتخوان آنــرا احســاس میکــرد .ایــن بــار مســوولیت ،فشــار
زیــادی بــر بهــار وارد میکــرد بــه طوریکــه بهــار هماننــد پاییــز پژمــرده و تنهــا شــده بــود .ســختتر آن اســت کــه
در کنــار بــزرگ نمــودن فرزنــدان ،هــم بیــکار و بــدون درآمــد باشــد و هــم از وضعیــت روحــی مناســبی برخــودار
نباشــد .متاســفانه ســرزنش نمــودن بهــار هی ـچگاه پایــان نمییابــد .بهــار در طــول هم ـهی آن روزهایــی کــه دنبــال
کار میگشــت _صرفــا جهــت آنکــه الزمههــای حیــات فرزندانــش را تامیــن نمایــد_ کنایههــا و گفتههــای مــردم
و جامع ـ ه و قضاوتّهایشــان راجــع بــه خــود را همچــون یــک زن مطلقــه ،بیــش از پیــش آزردهخاطــر مینمــود.
بهــار خســته از تمــام وقایــع زندگــی،درحالیکــه نومیــدی بــر احساســات و افــکارش بــال گســترانیده بــود و دیگــر
تــاب آن همـه حقــارت و تهمــت را نمـیآورد...
یــک روز صبــح  ،بیهــوش بــر زمیــن افتــاده بــود،مــادرش پــس از اتمــام نمــاز صبــح اولیــن کســی بــود کــه متوجـهی
اوشــد .بالفاصلــه او را بــه بیمارســتان رســاندند ،پــس از انجــام آزمایشهــا آشــکار گشــت کــه بهــار تمامــی
قرصهــای فشــار خــون و دیابــت مــادرش را خــورده اســت ،در نهایــت" ،بهــار" پــس از یــک روز بســتری شــدن
در بیمارســتان ،جــان ســپرد .بــدون اینکــه کســی بدانــد کــه چــرا و چگونــه؟ بهنــگام مراســم خاکســپاری ،علــی نیــز
حضــور مییابــد .او تنهــا بــرای گرفتــن فرزنــد پســرش از مــادر بهــار در آنجــا حضــور یافتــه بــود و گفتــه بــود کــه
فرزنــد دختــر را نمیخواهــد .امــا مــادر بهــار هیچکــدام از فرزنــدان را بــه علــی نــداد تــا حداقــل یکــی از آرزوهــای
بهــار را بــرآورده کــرده باشــد ،تاکنــون نیــز مــادر بهــار از نوههایــش نگهــداری میکنــد و آنهــا هرگــز نمیفهمنــد
کــه مادرشــان بــا چــه زجــر و آزاری زندگــی کــرد و چگونــه بــه زندگیــش پایــان داد!
الزم اســت کــه فریــاد برآریــم و بــه (دولــت ،جامعــه،اقتــدار و مــرد) بگوییــم بــس اســت دیگــر! بــه اعــدام کــردن
روح و احســاس و فکــر زنــان پایــان دهیــد ،اگــر زنــی خواهــان رهایــی از زندگــی جهنمــی ،مرگبــار و آزاردهنــدهای
میباشــد کــه برایــش ســاختهاید و حاضــر بــه ادامــه زندگــی بصــورت یــک بــرده نبــود از خانـهی لعنتــی شــما فــرار
کــرد و یــا مــرگ را بــه چنیــن زندگ ـیای نکبتبــار ترجیــح داد نگوییــد کــه چــون آن زن مشــکالت روانــی یــا
اخالقــی داشــت  ،خودکشــی نمــود .در واقــع مشــکالت روانــی و اخالقــی را شــما خــود برایــش ایجــاد کردهایــد.
در ســرزمینی کــه زنــان دارای کوچکتریــن حــق حیــات نمیباشــند ،حتــی پــس از مــرگ نیــز از طعنــه و کنایـهزدن
در امــان نیســتند .مخصوصــا زنانــی کــه مــرگ را بــر بردگــی و در خدمــت مــردان بــودن ترجیــح میدهنــد.
*این داستان برگرفته از واقعیت زندگی یک زن است ،فقط نام شخصیتها تغییر یافته است.

از دیر هنگام خورشید
دیگر به آسمان نمیآمد
هر روز ستارهای در اسمان
خودکشی میکرد
از آن پس زمین و آسمان
به سیاهی گراییدند
حتی سیاهی خودش را گم میکرد
او نیز مانند من و تو
به دنبال خود میگشت...
در گورستان ستارهها
میعاد داشتیم
دیدار با حقیقت
تاکنون نیز هر لحظه میگردیم
ای آشنا با روشنایی
ای رفیق
ای همسنگر
ای مبارز راه خورشید
روزی میرسد
ما خداوندان کوهستان
تمامی ستارگان را زنده خواهیم کرد
آنها را به هم میدوزیم
و خورشید را به طلوع دعوت میکنیم
باور کن مرا
ای رفیق راه آفتاب
ای همسنگر
ما هرگز تو را فراموش نخواهم کرد
توار آزاد
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در زیر درخت بلوط
زنی را یافتم
لبریز زندگی
با چشمان تیز درد بین
زنی که قله ها هر روز
می بوسیدند
قدمهایش را
و تحسین میکردند
ایستادگیاش را...
زنی که دستانش آشنا بود
با صخره ها،
با گلوله ها و گلها
و در سر انگشتانش عشق میخروشید
در قامتش
آزادی ترانه میسرود
و تبسم امید
بر لبانش
نقشی ابدی بسته بود
و او آرام آرام میبافت
گیسوانم را
همچنانکه زندگی ام را
از نو......
و معنا میبخشید زن بودنم را
آنچه را که هزاران سال بود
گم کرده بودم...
او مرد بودن را به تمسخر میگرفت
و زن را از نو میساخت
او زن بود
سارا.....
خداوند ستار...
زنی گریال....
اهورا ههتاو
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