


سخن مجله

ــه  ــوارد پژوهــش ب ــورد برخــی م ــدن و در م ــا خوان ــخ تنه ــرای درک تاری ــان شــرق ب ــه ی زن ــی مجل ــدگان گرام خوانن
ــد  ــوزه کار کرده ان ــن ح ــه در ای ــه ی کســانی ک ــرا هم ــدن قدرت گ ــا در تم ــرا تقریب ــد. زی ــی نمی باش ــل آرودن کاف عم
یــا ناقــص، یــا معکــوس و یــا بــه اقتضــای ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــه درج وقایــع و رویدادهــا پرداخته انــد. بطــوری 
ــال، رخــداد،  ــم، حاکــی از داســتان، مث ــرا بی افکنی ــخ نوشــتاری تمــدن قدرت گ ــه تاری ــر نگاهــی موشــکافانه ب ــه اگ ک
ــا واقعیتی ســت کــه در حافظــه ی  قصــه، افســانه و... می باشــد کــه بیانگــر نامتــرادف بــودن ایــن گفتــه و یــا داده هــا ب
تاریخــی جوامــع بــر جــای مانــده اســت. ذهنیــت قدرت گــرا بــرای نفــوذ بــه بطــن جوامــع بــه هــر ترفنــدی متوســل 
شــده اســت، یکــی از حوزه هایــی کــه بــه طــور متــداوم در آن تخریبــات ایجــاد گشــته تــا بــه نفــع خودشــان اســتفاده 
کننــد نیــز حــوزه ی تاریــخ می باشــد. متولــوژی و قصه هایــی ســاخته شــده اند کــه در هــر ســطرش هــزار بــار ذهنیــت 
مردســاالر بازتــاب می یابــد. کتاب هــا و مطالــب زیــادی از تاریــخ نــگاران، ادیبــان، اندیشــمندان، فیلســوفان، نویســندگان 
و... بــه چــاپ رســیده اند کــه تنهــا و تنهــا بــه گســترش ایــن ذهنیــت دامــن زده انــد. متاســفانه در بیشــتر مواقــع علــم 
ــای  ــرای مســتحکم تر شــدن پایه ه ــه وســیله ای ب ــرد ب ــرار گی ــع ق ــاه و آگاهــی جوام ــت رف ــه جــای اینکــه در خدم ب
قدرت طلبــان و جاه طلبــان مبــدل می گــردد. هنگامــی کــه از زوایــه ای دیگــر بــه ایــن مقولــه بنگریــم بــا حــذف کامــل 
ــته اند  ــی نخواس ــف اجتماع ــای مختل ــان در عرصه ه ــه زن ــه اینک ــویم. ن ــه می ش ــمی( مواج ــخ کتبی)رس ــان در تاری زن
مشــارکت داشــته باشــند و یــا بــرای تحقــق ایــن مهــم تــاش نکرده انــد، نــه، بــرای ایــن اســت کــه ذهنیــت مردســاالر 
بــا ترفندهــای مختلــف موجــب طــرد و کم رنــگ جلــوه دادن ایــن نقــش شــده اســت. آثــار بیشــتر زنانــی کــه فیلســوف 
ــه شــیوه ای  ــا ب ــش کشــیده شــده و ی ــه آت ــت آن ســرزمین ها ب ــه دســتور حاکمــان وق ــا ب ــد ی و نویســنده و ... بوده ان
دیگــر از میــان برداشــته شــده اند. بنابرایــن بــرای درک و شــناخت تاریــخ زیــاد نمی تــوان بــه تاریخــی اکتفــا و اعتمــاد 
ــج ذهنیــت  ــه تروی ــه انگاشــته و ب ــرای جامع ــده، خطــری ب ــان را طــرد کــرده، خوارشــمرده، ضعیــف دی کــرد کــه زن

مردســاالر پرداختــه اســت.
جهــت درک و شــناختی صحیــح هــم از تاریــخ جوامــع و هــم هویــت خویــش بایســتی بــه حافظــه ی جامعــه رجــوع 
کــرد کــه هنــوز هــم قدرت طلبــان و جاه طلبــان علی رغــم بکارگیــری هــر دسیســه و نیرنگــی بــاز هــم قــادر نشــده اند 
ــه هــزاران داســتان و روایــت برمی خوریــم کــه ســخن از حماســه  ــرده و تضعیــف ســازند. در ایــن حافظــه ب از بیــن ب
ــی  ــی و اخاق ــای اجتماع ــت از ارزش ه ــرای صیان ــه ب ــتگی هایی ک ــان دارد. از خودگذش ــمار زن ــای بیش و فداکاری ه
صــورت گرفته انــد هنــوز هــم در اذهــان ایــن جوامــع زنــده و از بیــن نرفتــه اســت. شــاید اســامی برخــی از ایــن زنــان 
بــه دالیلــی کــه در فــوق ذکــر شــد، در دســتمان باشــند، ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در ســطح جامعــه تنهــا 
ــه،  ــد. ن ــت کرده ان ــا صیان ــق شــده اند حضــور اجتماعــی داشــته باشــند از هنجــار و ارزش ه ــه موف ــی ک قشــری از زنان
همــه ی زنــان در چــه نقشــی حضــور یافتــه باشــند، قــادر شــده اند تاریــخ نانوشــته ی جوامــع را بــه صورتــی واقعی تــر 
ــت، همــکاری، مشــورت،  ــی، صداق ــواردی چــون همدل ــوان از م ــوز هــم می ت ــد. اگــر هن ــده نگــه دارن ــر زن و ملموس ت
ــه دلیــل نقــش زنانــی بــوده و  ــه میــان آورد ب انسان دوســتی، خاقیــت، نیــروی ســازندگی و ســامان دهی و... ســخن ب
اســت کــه  یــا یــادی از آنهــا نمی شــود و یــا رنــج و زحماتشــان چنــان کــه ســزاوار آن باشــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 

و نمی گیرنــد. 
زنــان در هــر جامعــه ای دارای نقشــی کلیــدی و اساســی اند. در کوردســتان و ســایر کشــورهای خاورمیانــه نیــز بدیــن 
ــرا هــم  ــب بیشــتر و خشــن تر باشــد، زی ــه مرات ــان مــی رود ب ــر زن ــه ب ــوال اســت. شــاید در کوردســتان ســتمی ک من
ــی ایــن  هویــت ملــی و هــم هویــت جنسیتی شــان مــورد هجمــه ی ســنگین ذهنیــت مردســاالر قــرار مــی گیــرد، ول
بــدان معنــا نیســت کــه زنــان عــرب، تــرک، فــارس، بلــوچ، آذری، آســوری و... نیــز هیــچ مشــکلی نداشــته و آزادانــد. 
مســئله ی مشــترک، مســئله آزادی و رهایــی از چنــگال بی رحــم قــدرت می باشــد. شــاید اشــکال یــا ســطح یــا عمــق 
ایــن مشــکات و مســائل در همــه کشــورها و بیــن هــر خلقــی به یــک میــزان نباشــد ولــی ایــن اصــل و ذات موضــوع 

ــد.  ــر نمی ده ــورد بحــث را تغیی م
ــا گذشــته ی جامعــه ی  ــخ و ی ــان، شایســته اســت کــه اطاعــی صحیــح از تاری ــر امروزم ــرای درک بهت ــدون شــک ب ب
ــد  ــان نیاوردن ــه ارمغ ــع ب ــرای جوام ــچ دســتاوردی را ب ــا هی ــه تنه ــرا ن خــود داشــته باشــیم. نظام هــای قدرت ـ دولت گ
ــد،  ــه بودن ــت یافت ــه آن دس ــیار ب ــات بس ــا زحم ــع ب ــه جوام ــتاوردهایی ک ــا و دس ــاراج ارزش ه ــب و ت ــه غص ــه ب بلک
ــه  ــود. بطــوری ک ــی جــدی نم ــار آســیب و تخریبات ــع را دچ ــی جوام ــدرت« ســاختار ذهنیت ــده ی ق ــد. »پدی پرداختن
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موجــب عواقــب اســفبار و وحشــتناکی شــد. بدیــن جهــت اگــر ایــن پدیــده بــه جایــی نفــوذ کنــد، بی وقفــه بــه تولیــد 
و بازتولیــد مســائل، معضــات و مشــکات خواهــد پرداخــت. بنابرایــن مشــکل اساســی و بنیادیــن، ذهنیتــی می باشــد 
کــه بــا مکیــدن شــریانهای جوامــع ســعی در تــداوم خویــش دارد. ذهنیــت مردســاالر روزانــه بــا توســل بــه راهکارهــای 
ــت  ــه ذهنی ــت ک ــل کشورهای س ــز از قبی ــه نی ــردازد. ترکی ــان می پ ــخیر اذه ــه تس ــط داده و ب ــود را بس ــاوت خ متف
ــد،  ــد می کنن ــع را تهدی ــده جوام ــه در آین ــی ک ــر اســت: عواقب ــه ذک ذکزصصصشــده در آن ریشــه دار می باشــد. الزم ب
بــه مراتــب اســفبارتر از امــروز خواهنــد بــود. نظــام حاکــم در ترکیــه کــه نماینــده اصلــی نیروهــای کاپیتالیســت جهانــی 
ــه را آمــاج حمــات از پیش تعییــن شــده ی  ــه می باشــد بطــور سیســتماتیک ارزش هــای جوامــع خاورمیان در خاورمیان
خــود قــرار می دهــد. هــم در خاورمیانــه و هــم در ترکیــه و هــم در کوردســتان)به ویــژه شــمال و جنــوب کوردســتان( 
بــه تعمیــم ذهنیتــی می پــردازد کــه جامعــه را بــه بــرده ای مطیــع و زنــان را بــه خدمتکارانــی مطیع تــر مبــدل ســازد. 
ــان را بیــش از پیــش تحــت کنتــرل و  ــان ســعی دارد جامعــه زن ــا مداخــات مکــرر در مســائل خصوصــی زن حتــی ب
نظــارت خــود بگیــرد. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه بعــد از تأســیس حــزب کارگــران کوردســتان هــم کوردســتان و 
ــان کوردســتانی  ــد. همچنیــن حضــور چشــم گیر زن هــم ترکیــه تغییــرات عظیــم و غیرقابــل اغماضــی را از ســر گذران
در صفــوف مقــدم مبــارزه موجــب وقــوع انقــاب در انقــاب شــد. البتــه در شــماره آتــی بیشــتر بــه مشــارکت، مبــارزه 

و دســتاوردهای انقــاب زنــان کــورد و تاثیــرات ناشــی از آن در سراســر کوردســتان و خاورمیانــه خواهیــم پرداخــت.
در ایــن شــماره ســعی شــده اســت در ارتبــاط بــا وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادي، تاریخــی و سیاســی زنــان در ایــران 
و روژ هــات تأمــل بیشــتری شــود. ســایر مقاله هــای نیــز بــه آنالیــز و انتقــاد از ذهنیــت خشــونت طلب و معضــل زای 
جمهــوری اســامی ایــران اختصــاص یافته انــد. از هــر نظــر اگــر بــه مقولــه ی قــدرت بنگریــم تنهــا واقعیتــی کــه بــه 
چشــم خواهــد آمــد عــدم ســنخیت ایــن مقولــه بــا واقعیــت اجتماعــی بشــر اســت. بنابرایــن ایــن پدیــده چــه به ســاختار 
اجتماعــی اورال ـ آلتــای نفــوذ کــرده باشــد و یــا چــه آریایــی، ســامی و چــه در پهنــای جغرافیایــی دیگــر گســترش 
ــاز هــم بیانگــر یــک واقعیــت آن هــم »بردگــی« اســت و بــس. مــوردی کــه مســتلزم تغییــر اســت و  یافتــه باشــد، ب
بــرای تحقــق ایــن مهــم بایســتی تــاش کــرد، ذهنیــت موجــود می باشــد. چراکــه احمــدی نــژاد رفــت و احمــدی نــژاد 
دیگــری بــه اســم روحانــی آمــد. اگــر اردوغــان هــم بــرود اردوغانــی دیگــر جایــش را خواهــد گرفــت. بنابرایــن تغییــر 
دولــت و یــا شــخص نمی توانــد در راه رســیدن بــه هــدف نهایــی و رهیافتــی اساســی تعیین کننــده باشــد. قابــل توجــه 
اســت، اشــخاصی کــه بــر اریکــه قــدرت تکیــه می زننــد مانــدگار نیســتند. شــاید از اوایــل تاریــخ تــا بــه امــروز هــزاران 
ــی مــوردی کــه همیشــه بطــور متــداول آمــده و به یــک  ــر تخــت قــدرت نشســته و پاییــن آمــده باشــند ول انســان ب
منبــع »تولیــد معضــل« مبــدل گشــته اســت ذهنیتــی می باشــد کــه بصورتــی ریزتــر در ایــن شــماره بــه آن پرداختــه 

شــده اســت. 

  مــادرم، هــم بــه لحــاظ جنبــش آزادیخواهــي زنــان و بــه عنــوان یــک زن بــا همــه ی ابعــادش، تأثیرگــذار اســت. 
امــروز یکمیــن ســالگرد وفــات مــادرم اســت. 

یکــي از وقایعــي کــه درکوردســتان بایــد ضرورتــاً بــدان پرداخت«حقیقــت مــادر« اســت. »مــادري« بــه طــور کلــي بــه 
معنــاي »آفریــدن« اســت. ســاده ترین معنــاي مــادري نــزد مــا ایــن اســت. مــن از همــان آغــاز مطابــق ایــن مفهــوم 
خروشــیدم. مي تــوان گفــت کــه خــودم اساســي  ترین جــواب را بــه مــادرم دادم و او بــه مثابــه ی یــک مــادر، تمــام 
ــا اشــاره  ــا عطــف بــه مســئله ی تولــد مــن پیشــبرد مــي داد. مــن هــم ب ــواده را ب حقــوق و قوانیــن مربــوط بــه خان
ــا جوجه هایــش اســت تــو هــم همانقــدر مــادر  ــدازه ب مي گفتــم: آن مــرغ و جوجــه اش را مي بینــي، آن مــرغ هــر ان
منــي. ایــن تشــبیهي ناهمگــون اســت امــا چنیــن تشــبیهي کــردم. حتــي مرتبــاً و اکیــدا مي گفتــم کــه اگــر بــا ایــن 
وضعیــت هیــچ بچــه اي نداشــته باشــي بهتــر اســت. زیــرا نــه او یــک مــادر عــادي بــود و نــه مــن یــک فرزنــد عــادي. 
ــه خاطــر  ــادر هــم مي خواســت ب ــه م ــي ک ــرد، در حال ــه ســر نمي ب ــدش زندگــي ب ــه او مي خواســت فرزن آنطــور ک

وجــود فرزنــدش احســاس بزرگــي کنــد. ایــن یــک نــوع تضــاد اســت.
مــادر« عویــش« خصوصیتــي  ناآگاهانــه و بــدون طــرح و برنامــه داشــت، ولــي در همــان حــال، مــادري عصیان گــر 
ــا مــن فــرق داشــت. آنطــوري  ــوع روابطــش ب ــود. ن ــود کــه تحــت کنتــرل همســرش قــرار نگرفتــه ب ــود و زنــي ب ب
کــه مــادرم انتظــار داشــت، پیــرو افــکار و عقایــدش نبــودم. در مــورد مــن اینطــور فکــر مي کــرد که:«یــک کارمنــد 
خواهــد شــد و پــول و پلــه اي بــه دســت مــي آورد و بــراي مــن هــم چنــد متــري پارچــه و یــا چنــد چیــز پوشــیدني 
ــه باشــد، مي خواســت  ــد خوشــبختي کــه دوســت داشــت آنگون ــد. فرزن ــا ارزشــي نبودن مي خــرد«. ایــن مطالبــات ب
موافــق حــال او باشــد و بــه لحــاظ مــادي و معنــوي برایــش اعتباربخــش باشــد. چنــد فرزنــد هــم، در ایــن معنــا بــه 
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ــراي مادرشــان باشــند. در حقیقــت شــما  ــي ب ــا دختــر خوب ــار مي بخشــند و ســعي مي  کننــد کــه پســر و ی مادرشــان اعتب
هــم اکثــراً اینگونــه هســتید.

ــا خوشــبخت و  ــد و ی ــدي منحصــر مي پنداری ــه خــود را فرزن ــن مســئله ک ــزي از اینجــا شــروع شــد. ای ــر چی ــا ه تضــاد ب
ــا کمــک  ــه در نظــر داشــتم را ب ــی ک ــرو و اهداف ــق خواســت خــود نی ــم. مطاب ــي درک نمودی ــد را بخوب شــوربخت مي نامی
ــي  ــت و حــال فرزندان ــه وضعی ــا برخاســتیم.  ب ــزد؟ م ــرد برمي خی ــه نب ــادرش ب ــل م ــا انســان مقاب ــادرم توســعه دادم. آی م
ــا ایــن ســعي مان کــه  ــي کــه فرزندانشــان را، خیلــي کــم دچــار شــدم. آی ــد و مادران کــه مادرشــان را خیلــي دوســت دارن
ــا  ــه چنیــن چیــزي ب ــا مــال مــا؟ پرداخــت ب ــود ی ــر ب ــود؟ کــردار شــما حقیقي ت ــه باشــیم نادرســت ب مي خواســتیم اینگون
ــئله را  ــن مس ــان ای ــا روانشناس ــم. ام ــاب نکرده ای ــي اکتس ــوري آنچنان ــي تئ ــي نوع ــه دوران بچگ ــت؟ در بحبوح ارزش نیس
ــوع رشــد در تمامــي دورانهــاي بعــدي  ــر میــزان و ن خاطرنشــان مي ســازند کــه شــکل گیري شــخصیت در دوران بچگــي ب
ــن دوران )بچگــي(  ــر در ای ــک حقیقــت علمــي اســت. اگ ــن ی ــم. ای ــر هــم عقیده ای ــن ام ــا  ای ــم ب ــا ه ــذارد. م ــر مي گ تأثی
ــودم  ــي عاقــل ب ــا مــن خیل ــارزه اي صــورت نگیــرد، در دورانهــاي بعــدي نیــز مبارزه گــري اي انجــام نخواهــد گرفــت. آی مب
یــا اینکــه نــوع تصمیــم آنچنــان متفــاوت بــود کــه ایــن مبارزه گــري را تحمیــل نمــود؟ ایــن هــم خــود موضوعــي جداگانــه 
اســت. اینجــا نیــازي نیســت کــه از اوضــاع بســیار فــوق العــاده و یــا منحصــر بــه فــرد بحــث بــه میــان آوریــم. ایــن وضعیــت، 
وضعیتــي اســت کــه هــر مــادر ـ فرزنــدي آن را از ســر گذرانده انــد. امــا مرحلــه اي کــه مــا در آن قــرار داشــتیم، مرحلــه اي 
بــود کــه تضادهــا را تــا حــدي رو کــرد. ایــن امــر در دوران خردســالي تنهــا بــه ایــن معناســت. امــر محاســبه گري را خیلــي 
ــواده  ــنت هاي خان ــي س ــاس برخ ــر اس ــود ب ــم خ ــه زع ــي ب ــه دارد: یعن ــدرت طلبان ــي ق ــادرم( منش ــم. )م ــاز نمودی زود آغ
فرادســت مي گشــت. اینجــا، مــن هــم داراي امیالــي آزادیخواهانــه هســتم و در صــدد تحمیــل آن برمي آیــم. آداب و ســنن 
خانوادگــي همانــي اســت کــه او آموختــه. امــا آموخته هــاي آزادیخواهانــه ی مــن بــروز نوعــي جنــگ آزادیخواهانــه بــود در 

ــي.  ــي قدرت گرای ــي و ارتجاع ــیار ابتدای ــاي بس ــر منش ه براب
اینجــا، نکتــه ی اساســي ایــن اســت کــه پــدر از تأثیــر چنانــي برخــوردار نبــود. مي تــوان روي ایــن امــر تمرکــز کــرد. پــدري 
اتوریتــر و بســیار نیرومنــد، مســلماً وضعــش متفاوت تــر اســت. ایــن مســئله کــه پــدري مي خواســت خانــواده را کامــًا تحــت 
کنتــرل خویــش درآورد و مســتقل ســازد، بــراي مــن هــم برخــي نتایــج را بــه بــار آورد. مثــًا مي توانســتم بــه خوبــي امــور 
چالــش برانگیــز را مشــاهده نمایــم. بــه احتمــال قــوي تضادهــاي میــان پــدر و مــادر زمینــه اي بــراي ظهــور فراهــم مــي آورد. 
پــدري بــدون نقــش بــر شــخصیت مــن تأثیرگــذار اســت، در عیــن حــال مي خواهــد ادعــاي پــدري و مــرد بــودن کنــد و 
بــه راحتــي از آن دســت بــردار نیســت. امــا از طــرف دیگــر هــم ایــن فــرض وجــود دارد کــه مي خواهــد در میــان نظمــي 
مادرســاالرانه اینگونــه بــه طغیــان برخیــزد و بــا آن در  مجادلــه اســت. حقیقتــاً ایــن یــک نــوع تضــاد مهــم مي باشــد. ایــن 
امــر مهــم بــراي مــن زمینــه اي فراهــم مــي آورد. بــه عبارتــي چگونگــي فایــده بــردن از ایــن تضادهــا را در مراحــل بعــدي 
ــام »نیــروي  ــه ن ــه اصطاحــي ب ــا توســل ب ــر ضــد حاکمیــت پــدر ب ــواده آموختــم. ب ــار اول در بطــن ایــن خان زندگــي ام، ب
ــن  ــر ای ــه راه را ب ــراي اینک ــاید. ب ــواده مي گش ــال در خان ــي اتص ــر نوع ــم راه را ب ــن مه ــزم. ای ــان برمي خی ــه طغی ــادر« ب م
بگشــایم، بــا خــود گفتــم بایــد از دوران نوجوانــي آزادانــه عمــل کنــم. بــه اقتبــاس از ایــن ذهنیــت رویارویــي مــادر بــا پــدر، 
بــا خــود گفتــم: چــرا مــن هــم بــا برخــي مفاهیــم بــه ضدیــت برنخیــزم؟ چنیــن مــادري هــم جــرأت مي بخشــد و هــم مــن 
ــد،  ــل هــم مي آین ــرو در مقاب ــي دو نی ــه: »وقت ــدان معناســت ک ــن ب ــذارد و ای ــم آزاد مي گ ــا و اعمال ــا حــدي در رفتاره را ت
ظهــور نیــروي ســومین مي توانــد نتیجه بخــش باشــد«. وقتــي آن دو مشــغول نبــرد هســتند، چنــان مي شــود کــه همدیگــر 
ــر  ــا تأثی ــر م ــلماً ب ــت مس ــن وضعی ــرد. ای ــور گی ــد ظه ــد«ي مي توان ــي »فرزن ــومین یعن ــروي س ــازند و نی ــي مي س را خنث
مي  گــذارد. مــن خــود از ایــن امــر تــا حــدي متأثــر مي گــردم. در چنیــن وضعیتــي بــدون اینکــه زیــاد تحــت حاکمیــت مــادرـ 
پــدر قــرار گیــرم، مکانــي فراهــم مي کــردم تــا خــود را بــاز یابــم و آزاد احســاس کنــم. منازعــه ی مکــرر مــادر و پــدر و ســلب 

آرامــش و آســایش مجالــي بــراي اصطاحاتــي چــون »آغــوش مــادر« و »حمایــت پــدر« باقــي نمي گــذارد.  
اساســاً تــو نمي توانــي در ایــن امــور جــاي گیــري،  نمي توانــي حامــي و یــا مفهــوم دوست داشــتن را بیابــي، چــه بســا آنهــا 
ــرد.  ــت ک ــاس امنی ــوان احس ــي نمي ت ــن مواقع ــن در چنی ــر م ــه نظ ــد. ب ــر مي کنن ــق همدیگ ــي در ح ــوع بي احترام ــر ن ه
ــواده دچــار شــک شــدم.  ــل ارزشــهاي خان ــا در مقاب ــه همیــن خاطــر خیلــي زود احســاس امنیتــم را از دســت  دادم و ی ب
البتــه دیدیــم کــه بعدهــا چگونــه ایــن امــر بــا معنــا شــد و مهــم گشــت. زیــرا حقیقتــاً تأثیــرات خانــواده بــر فرزنــد بســیار 
ــادري  ــراي م ــژه ب ــزرگ کــرد و به وی ــواده  ی شــما کــه شــما را ب ــراي زحمــات خانواده هــا و خان تعیین کننــده اســت. مــن ب

کــه شــما را بــزرگ کــرده ارزش عظیمــي قایلــم. کار بــزرگ کــردن فرزنــد بســیار ســخت اســت. خــدا هــر کاري بــا مــن 
ــد کار  ــزرگ کــردن فرزن ــادر نبخشــد. کار ب ــه م ــزرگ کــردن بچــه را ب ــم کــه خــدا آن کار ب ــاز هــم مي گوی ــد، ب بکن
بســیار ســخت و پرمشــقتي اســت. مــن کــه خــود در چنــان شــرایطي و بــا آن شــیوه، بــزرگ کــردن بچــه را تحمــل 
نمي کنــم. البتــه کــه مــن مخالــف داشــتن بچــه نیســتم. مباهــات نباشــد، امــا واقعــاً مــن بزرگتریــن منــش دوســتانه 
را در حــق فرزنــدان خانواده هــا دارم. بــا یــک بچــه، نــه هماننــد یــک بچــه، بلکــه بــه مثابــه یــک انســان رشــد کــرده 
برخــورد مي کنــم و ســعي مي کنــم بــه شــیوه اي بــا ارزش، حیــات بگذرانــد. امــا دیگــر امــکان نــدارد کــه حتــي یــک 
ــل  ــه تقب ــد. البت ــل مي کنن ــي تحم ــور باورنکردن ــه ط ــادران ب ــم. م ــل کنی ــان را تحم ــکوه و شکایت ش ــه و ش روز گری
ــدازه اي از ســایه ي ســر آن  ــا ان ــادران ت ــي م ــي ارتجاع گرای ــد. تمام ــود مي کن ــدازد و ناب ــاي مي ان ــا را از پ تحمــل، آنه
فرزنــدان اســت. اینهــا تضادهایــي کامــاً  خــاص مي باشــند و بایــد بطــور منحصــر هــم ارزیابــي گردنــد. بــه ایــن شــیوه 
ــدر در  ــاید. چق ــي مي گش ــج دردناک ــر نتای ــا، راه  را ب ــق کورده ــره ی حقای ــواده، در دای ــط خان ــدان توس ــت فرزن تربی

ــید بزرگ نــاز و نعمــت، بــدون اینکــه  زجري بکش
ــان در  ــدید. خانواده هایت ــتي ش ــت تهیدس وضعی
ــاه و فقــر شــدید شــماها را  ــک پادش ــد ی مانن
اینهــا  کرده انــد.  ــي بــزرگ  ــا و معضات تضاده
چــه  هســتند.  فرزنــدان، بــزرگ  بســا 
ــا مفهــوم حــرف  تکــراري: همیشــه ب و  پــوچ 
ــزرگ مي شــود،   ــدم ب مي گــردد« »فرزن پادشــاه 
بــر  مي شــوند.  امــر بــزرگ  همیــن  اثــر  
و  تــاش  اینکــه  داده بــدون  بخــرج  رنجــي 
رویمــان  پیــش   ــرال باشــید  ــک ژن ــد ی همانن
مهــم،  ایــن  شــیوه ی مي ایســتید.  نتیجــه ی 
اســت.  شــدنتان  اینگونــه بــزرگ  را  شــما 
ــه  ــد. همیش ــادت داده ان »فرزنــدم ع گفته انــد: 
و  زیباتریــن  فرزنــدان بهتریــن،  آقاتریــن 
رنجــي  هیــچ  بــا اســت«.  و  نمي کشــید 
بــدون فعالیتــي تئوریــک ـ عملــي  دهشــتناک، 
و  بالندگــي  بــه  ــي اینکــه  ــود محل ــد خ رش
درجــه بگذاریــد، خــود را الیــق  و  رتبــه 
ــداد  ــارز قلم ــته و مب مي کنیــد و ایــن امــر دانس
شــماها مرتبط اســت. بــه شــیوه ی بــزرگ نمــودن 

خوبــي مــن ایــن اســت کــه بــا چنیــن شــیوه ي زندگــي ای خــو نگرفتــه ام. پــس مي تــوان گفــت کــه وضعیــت پــر از 
ــر پیشــرفتهاي دورانهــاي بعــدي زندگــي  ــي، ب ــا در ســنین نوجوان ــروز دادن تضاده ــواده و ب تضــاد مــن در درون خان
امــري تعیین کننــده و تأثیرگــذار شــد. شــک برخاســته از ایــن وضعیــت در قبــال ســنت ها، قیومیت هــا )حمایتهــاي 
ــه  ــم ک ــار ســاخت. مي دانی ــان دچ ــه شــک و گم ــا را ب ــات، آنه ــم تحلی ــاي خــود ایســتادن برغ ــر پ ــي( و ب خانوادگ
ــه  ــد« و خاص ــت مي کن ــن حمای ــادرم چنی ــد،  م ــت مي کن ــه محافظ ــا را اینگون ــام م ــه: »باب ــد ک ــس مي گوی ــر ک ه
ــردد.  ــد ممکــن نمي گ ــک فرزن ــزرگ شــدن ی ــر ب ــه ام ــادر ک ــدر و م ــاي پ ــدون تحمیل ه ــزرگ مي شــود. ب ــه ب اینگون
ــا توجــه بــه شــیوه  ی گذرانــدن زندگي مــان و روبــه رو شــدن در ســنین خردســالي و گسســت بســیار  امــا ایــن امــر ب
زودهنگاممــان،  بــر اســتقال یافتن مــان در دورانهــاي بعــدي بســیار مؤثــر بــود. درک مــا از تضادهــاي خــاص جامعــه،  
ــي و  ــهاي مل ــه ارزش ــي ب ــاي خاص ــه اعتن ــود ک ــم مي ش ــي فراه ــي محیط ــت،  حت ــواده نیس ــهاي خان ــق ارزش مطاب
اجتماعــي داشــته باشــیم  و ایــن ســبب فراخــي بــال مي شــود. البتــه حمایتهــاي آنهــا را هــم رد نمي کنــم. 
ــق تضادهــاي  ــادرم مطاب ــر هــم باشــم. م ــه زی ــدي ســر ب ــن را هــم خاطــر نشــان مي ســازم کــه مي توانســتم فرزن ای
ــادآور مي شــوم  ــود. حتــي ی خــاص خــود، یــک زن تمــام عیــار در زمینــه ی ســوق دادن مــن به ســوي مبارزه گــري ب
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ــرد  ــمنانت نب ــا دش ــو ب ــر ت ــه: اگ ــردم ک ــاهده ک ــادرم مش ــن را از م ــه ای ــم. خاص ــت را از او برگرفتی ــن تربی ــه بزرگتری ک
ــادرم  ــگري م ــت آموزش ــي خصوصی ــد نوع ــر بای ــن ام ــس ای ــت! پ ــي زیس ــًا نخواه ــا اص ــوري و ی ــان  بخ ــد ن ــي،  نبای نکن
باشــد. او متناســب و در حــد خــود علیــه اعمــال دشــمن یــک مبــارز بــود. مثــًا اگــر بچــه اي یــک ســیلي بــه مــن مــي زد، 
ــت را  ــه و انتقام ــم رفت ــو ه ــا ت ــه: »حتم ــرد ک ــورم مي ک ــرد و مجب ــرون مي ک ــه بی ــن را از خان ــم م ــام نمي گرفت ــر انتق اگ
مي گیــري«. درگیــري خــود بــا برخــي از بچه هــا را هنــوز بــه یــاد دارم، ایــن زد و خوردهــاي مــن مســلماً موجــب تنگنــاي 
ــدر  ــوش پ ــود را در آغ ــان خ ــي زد گریه کن ــن را م ــي م ــي کس ــود، وقت ــن مي ب ــت م ــه دس ــز ب ــه چی ــر هم ــد. اگ او مي ش
ــدر دردم  ــر و پ ــم را بگی ــرو انتقام ــو ب ــادر ت ــم: م ــد مي گفت ــد، بع ــت کنی ــن محافظ ــم از م ــم و مي گفت ــادر مي انداخت و م
ــد و  ــدان همینطــور اســت. پــس وقتــي کتــک مي خورن ــن کارهــا را هــم مي کــردم. اوضــاع تمــام فرزن ــه ای را بفهــم و البت
ــوش  ــود را در آغ ــپس خ ــد، س ــان مي رون ــش پدرش ــانه اول پی ــانه س ــکوه کنان، س ــان و ش ــد، گریه کن ــرري مي بینن ض
ــول نیســت.  ــل قب ــارو شــوند. اینجــا )در حــزب( چنیــن روش انتقامــي قاب ــه روی ــد اینگون ــد. ســعي مي کنن ــادر مي اندازن م
بــه مــن مي گفتنــد: »او یــک بچــه اســت و تــو هــم یــک بچــه، بــرو و انتقــام بگیــر«. پــس ایــن بایســتي روشــي صحیــح از 
آمــوزش باشــد. امــا مي مانــد کــه مــادرم هــم بــا اولیــاي آنهــا درگیــر شــود و مي گفــت: »اگــر بچــة شــما ایــن کار را کنــد، 

ــرد.  ــه انجــام آن مي ک ــور ب ــم مجب ــرا ه ــم« و م ــن کار را مي کن ــم ای ــن ه م
مــادرم چنیــن احساســي بــه مــن بخشــید: بــه مــن پنــاه مــي آوري، همــه اش از مــن پشــتیباني مي طلبــي، کمــک مي گیــري، 
گریــه کــرده و شــکایت مي کنــي، اگــر واقعــا ایــن کارهــا را بکنــي هرگــز نمي توانــي زندگــي کنــي. مســلماً همیشــه بایــد 
پاســخي داشــته باشــي. اگــر چــه خیلــي ابتدایــي هــم باشــد، ایــن نوعــي انتقام گیــري و یــا چیــزي مثــل احســاس کمــال 
اســت. طــرف پــدر در درگیــري خیلــي قدرتمنــد نیســت، بلکــه طــرف مــادر قدرتمندتــر اســت. پــدر هــم اهــل نــزاع و دعــوا 
هســت امــا جانــب مــادر تــا حــدي تعیین کننده تــر اســت. در حیــن حیــات،  ایــن ویژگــي مبــارز بــودن اســت. مــادرم کاري 
ــاي  ــم. بچه ه ــا شکســت مي خوردی ــا آن بچه ه ــزاع ب ــا در ن ــر اینصــورت م ــرا در غی ــم. زی ــي اراده بمانی ــي ب ــه خیل ــرد ک نک
ــي نیــروي حفاظــت از خــود وجــود داشــت، نوعــي جنــگ  ــد. در چنیــن احوال ــر تعــداد بودن ــر و پ ــل نیرومندت طــرف مقاب
ــه آســاني ســرخم  ــن ب ــي داد: م ــن حســي بدســت م ــري چنی ــه تعبی ــي داد. ب ــه م ــم ارائ ــاع از خــود را ه حیرت بخــش دف
ــام آوري مــادرم وجــود  ــه ن ــا مي کنــم. در روســتا هــم کســي ب ــه پ ــزاع بزرگــي انجــام مي دهــم، قیامــت ب نخواهــم کــرد، ن
نداشــت. درســت طوفانــي از عصیــان بــود. هنــگام صــدا کــردن فریــاد مــي زد، در کفــر کــردن باالدســت نداشــت، چــه زن 
و چــه مــرد خاصــه هــر کســي باشــد بي محابــا بــه آنهــا هجــوم مي بــرد و کامــاً  جــوش مــي آورد. خاصــه مســئله،  نوعــي 
شــخصیت بــود و اگــر نــه احتمــال داشــت آدمــي بي شــخصیت شــویم. بــا توجــه بــه طــرز بیــان آنهــا ممکــن بــود کــه بچــه اي 
ــاس  ــادر را پ ــد ارزش وجــودي م ــن بای ــز ســرافکنده مي گشــتیم. بنابرای ــر هــر چی بســیار بي شــخصیت مي شــدیم و در براب

داشــت.
ــاز  ــل و مدرســه آغ ــي دوران تحصی ــا نداشــت. وقت ــه م ــردن ب ــراي اعطــا ک ــادي ب ــز زی ــم چی ــه گفت ــر از آن مســئله ک غی
شــد، دیگــر چیــزي نبــود کــه از مــادرم بیامــوزم. زیــرا مرحلــه ی گسســت اســت،  مي آیــد و مي گــذرد. حــال، جــدا شــدن 
از مــادر تــا چــه حــد صحیــح و تــا چــه حــد نادرســت اســت؟ مثــال: فرزنــدان مــادر، اکثــراً وقتــي بعدهــا بــزرگ شــدند و 
ــم. اساســاً  ــر نگرفت ــا مــن چنیــن روشــي در ب ــد، ام ــه اي مي گیرن ــراي مادرانشــان هدی ــد، ب ــو دســت و بالشــان آم ــي ت پول
پــول هــم داشــتم؛ علیرغــم حصــول مقــداري پــول، چنــان فکــر نکــردم کــه بــراي اقــوام و یــا مــادرم هدیــه اي بخــرم. شــاید 
هــم احســاس غریبــي مي کــردم. شــاید در آن زمینــه کمــي انکارگرانــه رفتــار کــرده باشــم، امــا در نظــر مــن بایــد رابطــه ی 
ــن  ــا باشــم و در وجــود م ــق خواســت آنه ــدي مطاب ــه فرزن ــا مي خواســتند ک ــان آنه ــود. توأم ــدي جــور دیگــري مي ب فرزن
ــا  ــط دوســتانه ب ــر ایجــاد رواب ــچ گاه در ام ــن هی ــر وجــود داشــت. م ــدي متفاوت ت ــه فرزن ــل شــدن ب ــوي تبدی ــي تکاپ نوع
گرفتــن هدیه هــاي ناچیــز وارد عمــل نشــدم. هنــوز هــم چنیــن هســتم. مــن آشــکار ســاختم کــه: در دوســتي بــا شــما تــا 
ــا آنهــا  ــراي ب ــا دیگــر بچه هــا بــودم و ب چــه انــدازه پایبنــدم؛ در دوران نوجوانــي چــه انــدازه جســتجوگر بــزرگ دوســتي ب
بــودن چقــدر جــان کنــدم، حتــي مشــخص ســاختم کــه بــراي ایجــاد چنیــن رفاقتــي چــه انــدازه نیــرو بــکار بــردم. چــه بســا 
ــا آن هدیه هــاي ناچیــز ممکــن نمي  گــردد و اساســاً اذعــان مي داشــتم کــه هدیــه ی بــي ارزش  ــردم کــه آن رفاقــت ب پــي ب
چیســت. راهکارهایــي جــذاب را آزمــودم. گاهــي آن راهکارهــا افاقــه نمي نمــود و بــراي ایجــاد رفاقــت و روابطــي نیرومندانــه 
ــاوت  ــاي متف ــه راهه ــه انســانها ب ــدي ب ــراي ایجــاد پایبن ــي ب ــن در همــان ســنین نوجوان ــي دســت نمــي داد، بنابرای فرصت
ــل نمــودم.                                                                                                                                            ــي و عــزت تأم ــاوت تعال ــورد راهــکار متف ــواده هــم در م ــه خان ــدي و تعهــد نســبت ب ــراي پاینب فکــر کــردم. ب
                                                                                                                                                                                                                                                       

ــت  ــرات بســیاری شــده اســت، بخصــوص وضعی ــه دســتخوش تغیی ــه خاورمیان ــه ی تاریخــی ک ــن بره در ای
خلــق کــورد بیــش از پیــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و امــکان دسترســی بــه آزادی و تحــوالت دموکراتیــک 

نیــز بیشــتر مهیــا شــده اســت. 
تقریبــا طــی رویدادهــای 5 ســال اخیــر زندگــی خلق هــای خاورمیانــه بــه شــکلی کــه نمــی تــوان بــا قبــل 
مقایســه کــرد متحــول شــد. اعتراضــات گســترده خلــق هــا بــر علیــه نظــام هــای منطقــه بــه انقــاب هــای 
مردمــی انجامیــد و درگیــری هــای شــدیدی بیــن نیروهــای آزادی خــواه و ســلطه گــر رخ داد. ولــی بــا نفــوذ 
ــزول یافــت و تمامــی نیروهــای خارجــی و  ــه شــکل پســرفت ن و مداخــات نیروهــای گوناگــون پیشــرفت ب
ــه تغییــر تاکتیــک و اســتراتژی هــای قبلــی شــدند و برنامــه هــای  بخصــوص کشــورهای منطقــه مجبــور ب
جدیــدی ارائــه دادنــد کــه حداقــل بتواننــد تغییــرات موجــود را بــا کمتریــن هزینــه و بیشــترین ســود بــه نفــع 
خویــش و البتــه از انقابهــای دمکراتیــک ممانعــت کننــد. یکــی از نیروهایــی کــه چــه در داخــل و چــه در 
عرصــه ی جهانــی اقــدام هــای گوناگونــی کــرد و بدینگونــه بــا اتــکا بــه هــر راه و راهــکاری ســعی داشــت از 
بازتــاب و انعــکاس انقــاب مردمــی بــه داخــل کشــور جلوگیــری کنــد و بخصــوص در تغییراتــی کــه منطقــه 

را شــامل مــی شــود متفقیــن خویــش را نیرومندتــر ســازد، رژیــم ایــران اســت. 

شعله های مبارزات 
آزادی خواهی، 

نظام اعدامی 
ايران را به آتش 

خواهد کشيد

KJAR كورديناسيون   
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ــات  ــوان گفــت انتخاب ــه کــرد کــه مــی ت ــژه ای ارائ ــران در داخــل کشــور نیــز برنامــه هــای وی جمهــوری اســامی ای
ــت  ــای حکوم ــده ه ــواه. وع ــک و آزادی خ ــای دمکراتی ــل ســاختن نیروه ــرای منفع ــود ب ــه ای ب ــر برنام نمایشــی اخی
روحانــی خواســت هــای مردمــی را ســرپوش کــرد. از تشــکیل حکومــت روحانــی مــدت زیــادی نگذشــت کــه چهــره ی 
پلیــد نظــام بــا افــزودن بــه اعــدام، فشــار، کشــتار و بخصــوص میلیتاریــزه کــردن ایــران و دادن اختیــارات نامحــدود بــه 
ــاری دیگــر تمامــی امیــد و وعــده هایــی کــه بــه مــردم داده شــده  نیروهــای نظامــی و ســپاه، خشــن تــر گشــت. و ب
بــود، بــه مثــال حبابــی از بیــن رفــت. اعــدام هایــی کــه در مــاه هــای اخیــر خلــق بلــوچ، کــرد و عــرب را بیشــتر شــامل 
شــده، نشــان مــی دهــد کــه رژیــم جمهــوری اســامی ایــران هــر چــه بیشــتر بــر آن اســت کــه خلــق را بــا سیاســت 
ــد. از طــرف دیگــر در جــو سیاســت داخلــی  ــر نمای رعــب و وحشــت ســرکوب و پتانســیل انقــاب و شــورش را کندت
کشــور تناقــض و اختافاتــی کــه مــا بیــن ارگان هــای دولتــی بمیــان آمــده، حکایتــی جــز تقســیم هــر چــه بیشــتر 
امتیــازات و ســلطه بیــن گــروه الیــت آخونــدی نیســت. رژیــم موجــود بــا هــر چهــره ای کــه نمایــان شــود چــه عمامــه 
و آخونــد، چــه بــه اصطــاح لیبــرال  تنهــا هــدف اصلــی مکیــدن و بــه تــاراج بــردن ارزشــهای مادی-معنــوی کشــور و 

البتــه ســرکوب و منفعــل کــردن مطالبــات دمکراتیــک جامعــه اســت. 
در ایــن میــان جمهــوری اســامی ایــران در ســوریه بــا همــکاری کامــل بــا رژیــم بعــث و البتــه حــزب اهلل در لبنــان 
مشــکات منطقــه را الینحــل کــرده اســت. بلــوک چین-روســیه و ایــران بــا ســود بــردن از وضعیــت موجــود بــر نفــوذ 
خــود بــر کشــورهای منطقــه مــی افزاینــد و منطقــه را بــه میــدان رقابــت بــا آمریــکا و متفقینــش تبدیــل کــرده انــد. 
عــراق کــه روزانــه شــاهد انفجــار و درگیــری هــای شــدید مــی شــود کشــوری اســت کــه بــه بخــش هــای مختلــف 
تقســیم شــده و هــر گــروه و نیرویــی در آن دخالــت دارد. در کشــور یمــن نیــز عربســتان ســعودی بعنــوان نماینــده ی 
آمریــکا بــر علیــه حوســی هایــی کــه دســت پــرورده ی رژیــم جمهــوری اســامی ایــران هســتند درگیــر جنــگ هســتند 
و بســیار آشــکار اســت کــه ایــن درگیــری هــا هیــچ ربطــی بــه خواســت هــای خلــق نــدارد. نیروهــای خارجــی و منطقــه 
ای در کشــورهایی نظیــر عــراق، ســوریه، یمــن، اردن و... کــه تناقــض هــای مذهبــی را از دیروقــت شــعله ور کــرده انــد، 
حــال نیــز بــه عنــوان ســوژه ای بــرای حــق دخالــت و تجــاوز بــه ایــن خــاک هــا اســتفاده مــی کننــد. آنچــه کــه نســیب 
خلــق هــا مــی شــود نیــز از دســت دادن فرزندانشــان، ویرانــه شــدن خانــه و شهرهایشــان و عقــب ماندگــی و بحــران 
شــدید اجتماعــی اســت. در ایــن جنــگ هــا تــراژدی انســانی را شــاهد هســتیم. کــودکان و زنــان بســیاری بــدون اینکــه 
ــد. بیمارســتان هــا و مدرســه هــا  هیــچ نقــش و رأی در مســئله داشــته باشــند، زندگــی شــان را از دســت مــی دهن
هــدف هواپیماهــای جنگــی قــرار مــی گیرنــد و در خــاک هایــی کــه از غنــای نفــت و معــدن برخــوردار اســت، مــردم 

در فقــر و گرســنگی بــه ســر مــی برنــد. 
رژیــم جمهــوری اســامی ایــران در سیاســت خارجــی نیــز مانورهایــی را صــورت مــی دهــد کــه از یــک ســو بتوانــد 
مداخلــه ی احتمالــی آمریــکا را بــه تاخیــر بیانــدازد و از ســوی دیگــر مذاکــرات بــا کشــورهای 1+5 را بــه لولــه تنفســی 
تبدیــل کنــد. بخصــوص آنگونــه وانمــود مــی کنــد کــه بحــران اقتصــادی کشــور بــه پایــان خواهــد رســید. بــا اینکــه 
بســیار واضــح اســت بحــران اقتصــادی یکــی از تولیــد هــای ویــژه جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه بــا تهیدســت 
کــردن جامعــه آنهــا را دچــار مشــکات پیچیــده کــرده و بدیــن شــکل نیــز جامعــه را بــا سیاســت گرســنگی تربیــت 
مــی کنــد. ایــن سیاســت پلیــد هیــچ ربطــی بــه تحریــم هــا نــدارد و مــی تــوان گفــت کــه اگــر منابــع داخلــی کشــور 

تنهــا بــرای خلــق بــه کار گرفتــه شــود، مشــکل اقتصــادی و بخصــوص مســئله بیــکاری رفــع خواهــد شــد. 
ارتقــای مبــارزات خلــق کــرد در شــنگال و روژاوای کردســتان و تاثیــرات گســترده ای را کــه در برداشــت کشــورهایی 
ــن آســتانه ی تاریخــی کــه در بخــش روژآوای  ــه واهمــه انداختــه اســت. خلــق کــرد در ای ــران و ترکیــه را ب نظیــر ای
ــم بعــث  ــه رژی ــی کــه وابســته ب ــم تهاجــم و حمــات نیروهــای تروریســتی داعــش و گــروه های ــی رغ کردســتان عل
ــون جــذب مبارزیــن  ــه کان ــران هســتند، سیســتم دمکراتیــک و خودمدیریتــی خویــش را تاســیس مــی کنــد و ب و ای
دمکراتیــک و آزادی خــواه بــرای کل جهــان تبدیــل شــده اســت. روزانــه ده هــا جــوان از نقــاط مختلــف جهــان بــه روژآوا 
مــی رونــد و در مبــارزه علیــه تروریســم جهانــی داعــش مشــارکت مــی کننــد. در روژآوا آنچــه کــه بوقــوع مــی پیونــدد 
مدلــی از زندگــی نویــن اســت کــه همــه ی خلــق هــای منطقــه را در چهارچوبــی دمکراتیــک در عرصــه هــای زندگــی 
اجتماعــی و اداری مشــارکت مــی دهــد. ایــن مــدل آلترناتیــوی اســت در مقابــل سیســتم ســرمایه داری و بخصــوص 

بــرون رفتــی از شــکل زندگــی مدرنیتــه ی ســرمایه داری مــی باشــد.  
در شــمال کردســتان طــی مــاه آینــده انتخابــات پارلمانــی برگــزار مــی شــود و نیروهــای دمکراتیــک و کردهــا بــا 
پیشــاهنگی HDP )حــزب دمکراتیــک خلــق هــا( در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد. حــزب دمکراتیــک خلــق 
هــا بــرای اولیــن بــار اســت در صحنــه ی سیاســی ترکیــه اقشــار و افــراد مختلــف جامعــه را دور هــم گــرد آورده 
ــی دگرگــون ســازد.  ــه کل ــه را ب ــی ترکی ــات چهــره ی سیاســت کنون ــا موفقیــت در انتخاب ــه ب و ســعی دارد ک

ــه  ــا موفقیــت نیروهــای دمکراتیــک ب ــات در ترکیــه ب اگــر انتخاب
نتیجــه برســد ایــن نیــز بــه معنــی ادامــه و گســترش مرحلــه چاره 
ــق کــرد  ــر خل ــه پیشــاهنگی رهب ــه ب ــی دمکراتیــک اســت ک یاب
آغــاز یافتــه و بــه نقطــه ی حساســی از مذاکــرات رســیده اســت. 
بــی گمــان رژیــم ترکیــه و بخصــوص حکومــت کنونــی ســعی بــه 
ــدازد و حتــی  ــه تعویــق بیان خــرج مــی دهــد کــه مذاکــرات را ب
بــا برخوردهــای غیــر دمکراتیــک و خشــونت بــار ایــن مرحلــه را 
ــای  ــق کــرد و نیروه ــی خل ــان برســاند. ول ــه پای ــدون نتیجــه ب ب
ــی و  ــی دمکراس ــرط اصل ــرد را ش ــئله ک ــل مس ــک ح دمکراتی
ــه  ــن صــورت ب ــد و بدی ــی دانن ــی م حــل بحــران سیاســی کنون
نمایندگــی حــزب دمکراتیــک خلــق هــا نظــر و حضــور خــود را 
در عرصــه ی سیاســی بیــان خواهنــد کــرد. در ایــن میــان نظــام 
ترکیــه و ایــران بشــکلی هماهنــگ و همزمــان بــه مناطــق تحــت 
ــد از  ــی خواهن ــز م ــه نی ــرده و اینگون ــه ک ــا حمل ــرل گری کنت
تاثیــرات مثبــت جنبــش آزادی بــر منطقــه بکاهنــد و یــا حداقــل 

مشــغول درگیــری کننــد. 
سیاســت هــای نظــام ایــران در قبــال خلــق کــرد ســابقه دیرینــه 
دارد و بخصــوص پــس از گســترش مبــارزات جنبــش آزادی خــواه 
ــه،  ــا همدســتی ترکی ــز ب ــران نی ــن بخــش از کردســتان، ای در ای
ــه  ــت. دفترچ ــیده اس ــدت بخش ــتار را ش ــدام و کش ــت اع سیاس
ــاه  ــیار تب ــرد بس ــق ک ــورد خل ــران در م ــامی ای ــوری اس جمه
ــدیدترین  ــاد آور ش ــه ی ــی ب ــاه م ــه م ــوری ک ــت. ط ــره اس و تی
حمــات غیــر انســانی ایــن رژیــم بــر خلــق کــرد اســت. در ایــن 
مــاه اســت کــه خلــق شــرق کردســتان شــهدای بســیاری نثــار راه 
ــران و ترکیــه  ــا حمــات مشــترک ای آزادی کــرد. ســال 2008 ب
بــر مناطــق گریــا 6 تــن از اعضــای مطبوعــات حــزب حیــات آزاد 

کردســتان؛ رامــان جاویــد، هیــرش مهابــاد، وداد آمــد، فــرات چلــه، آرمانــج و آرگــش بــه شــهادت رســیدند. در 
ــه  ســال 2010 گروهــی از گریاهــای جنبــش آزادی از ســوی نیروهــای بســیج و مــزدوران کــرد مســموم و ب
شــهادت رســیدند. نظــام جمهــوری اســامی ایــران نــه تنهــا اعضــای جنبــش آزادی را زندانــی و اعــدام کــرد، 
ــرار داد. 9 مــی ســال 2010 نظــام پلیــد  ــان فعــال را هــدف ق ــی و سیاســی و بخصــوص زن بلکــه فعالیــن مدن
اســامی ایــران 5 فعــال سیاســی را کــه یکــی از آنهــا انقابــی زن  شــیرین علــم هولــی بــود را بــه دار آویخــت. 
ــا اعــدام فــرزاد و شــیرین هــا نیــرو و اراده کــرد مبــارز را  چــه بســا کــه جمهــوری اســامی ایــران خواســت ب
ــا تظاهــرات  بشــکند، ولــی خلــق کــرد چــه در شــرق کردســتان و ایــران و بخصــوص در بخــش هــای دیگــر ب
عمومــی و گســترده بــه جانبــداری از مبارزیــن خویــش برخواســتند و اینگونــه نشــان دادنــد کــه سیاســت نظــام 
ــر شــدن آتــش آزادی نخواهــد  ــران هیــچ نتیجــه ای جــز فزونــی خشــم و نفــرت خلــق و شــعله ورت اعــدام ای

داشــت.

ــاز  ــه فرین ــی ک ــس العمل عک

از خــود نشــان داد شایســته 

تحلیــل می باشــد. ایــن فریاد 

زن کــردی اســت کــه مــرگ را 

بــر تحقیــر و تجــاوز بــر مــی 

ــرد  ــید ک ــق رش ــد و خل گزین

بخصــوص در شــهر مهابــاد 

درســتی  بــه  را  پیــام  ایــن 

ارزیابــی کردنــد و توانســتند 

بــه  نارضایتــی و  ابــراز  بــا 

آتــش کشــیدن هتــل تــارا 

پاســخ الزمــه را بــه جمهــوری 

ــد. ــران بدهن ــامی ای اس
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مخصوصــا انقــاب روژآوای کردســتان بــرای شــرق کردســتان  بــه تکیــه گاه و رونــق بخشــیدن بــه نیــروی آزادی خواهی 
تبدیــل شــده اســت. صدهــا تــن از جوانــان کــرد، حتــی فــارس و آذر بــه جبهــه روژآوا ریختنــد و مــی ریزنــد. طبعــا نظام 
جمهــوری اســامی از ایــن پیشــرفت ناخشــنود شــده اســت و بــه اشــکال گوناگــون بــه ســرکوب خلــق کــرد و دمکراتیک 
خواهــان دســت مــی زنــد. کــه در روزهــای اخیــر تجــاوز یکــی از اعضــای اطاعــات بــه دختــر کــرد بــه نــام فرینــاز 
خســروانی نمونــه اخیــر ایــن سیاســت اســت. البتــه عکــس العملــی کــه فرینــاز از خــود نشــان داد شایســته تحلیــل مــی 
باشــد. ایــن فریــاد زن کــردی اســت کــه مــرگ را بــر تحقیــر و تجــاوز بــر مــی گزینــد و خلــق رشــید کــرد بخصــوص 
در شــهر مهابــاد ایــن پیــام را بــه درســتی ارزیابــی کردنــد و توانســتند بــا ابــراز نارضایتــی و بــه آتــش کشــیدن هتــل 

تــارا پاســخ الزمــه را بــه جمهــوری اســامی ایــران بدهنــد. 
ــه  ــه باشــند، ســلطه گــران ب ــان اش تســلیم شــده و از فرهنــگ و ارزش هــای معنــوی شــان بیگان جامعــه ای کــه زن
دلخــواه خــود مــی تواننــد هــر گونــه برنامــه ای را بــر جامعــه پیــاده کننــد. نمونــه ایــن را مــی تــوان در کشــورهایی 
دیــد کــه زن بــه ابــژه هــای ســکس و جنســی تبدیــل شــده اســت. در ایــن جوامــع پایمــال شــدن ارزش هــای انســانی 
براحتــی قابــل دیــد اســت. چونکــه مایــه اصلــی جامعــه محلــول گشــته و از بیــن رفتــه اســت. در کردســتان نیــز دولــت 
هــای اســتعمارگر سیاســت امحــا و انــکار را بــر زنــان کــرد بــکار گرفتــه انــد و اگــر نتوانســتند موفــق شــوند علتــش 
مقاومــت و مبــارزه ارزشــمند زنــان کــرد اســت. زنــان کــرد در روژآوای وطــن بــه قهرمانــی مبــارزه کردنــد و مــی کننــد و 
بــر علیــه وحشــیانه تریــن شــکل تروریســتی -کــه نماینــده ی اوج ذهنیــت مردســاالری اســت- داعــش موفــق گشــتند. 
زنــان کــرد در شــمال کردســتان جامعــه را بــه ســوی تحــوالت دمکراتیــک ســوق مــی دهنــد و در جنــوب کردســتان 
زیــر پرچــم YJA-Star  و HPJ Şengal در کرکــوک، مخمــور و شــنگال مبــارزه مــی کننــد. در شــرق کردســتان جامعــه 
ــی زندگــی آزاد  ــاع مشــروع رکــن اصل ــا رهنمــود و پرســپکتیو »دف ــان( ب ــروی دفاعــی زن ــژار و HPJ )نی ــان آزاد  ک زن
اســت« بــه دفــاع و حفــظ ارزش هــای انســانی و اخاقــی جامعــه ی شــرق کردســتان و بخصــوص زنــان مــی پردازنــد. 
جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــرد در شــرق کردســتان تحــت نــام کــژار هرگــز بــه نظــام اعدامــی ایــران اجــازه نخواهــد 
ــر آن اســت کــه در راســتای دموکراتیــزه  ــا را تحقیــر و پایمــال کنــد و بخصــوص ب داد کــه ارزش هــای جامعــه ی م
کــردن جامعــه کردســتان، جامعــه ی ایــران را نیــز بــه ســوی تحــوالت دموکراتیــک مجــذوب نمایــد. بیگمــان نخســتین 
منشــأ نیروبخــش مبــارزات انقابــی خلــق کــرد؛ شــهدای مقــدس مــی باشــند و در ایــن ماهــی کــه بــه خــون شــهدای 
عزیــزی چــون فــرزاد، شــیرین، زوزان و رامــان آغشــته شــده اســت، ارتقــای مبــارزه و پیشــبرد دمکراســی نیــز دیــن 
ــر ایــن اســاس مبــارزه و مقاومــت در راه آزادی سیاســت هــای پلیــد نظــام جمهــوری  وفــای بــه شــهدا مــی باشــد. ب
اســامی ایــران را برمــا خواهــد کــرد و خلــق هــای ایــران و شــرق کردســتان خواهنــد توانســت بــه شــکلی مســالمت 

آمیــز و دمکراتیــک زندگــی اجتماعــی خویــش را ســازماندهی کننــد.               
  

  زمیــن از طرفــي ســاکت و خامــوش و آن ســوتر گرگ هــا و کفتارهــاي وحشــي و روبهــان مــکار بــه جــان جهــان 
ــان  ــودکان یتیم ش ــه ک ــي ک ــه ی مادران ــه و گری ــداي نال ــد. ص ــود مي کنن ــد و ناب ــد، مي خورن ــد؛ مي درن افتاده ان
ــان را در  ــدان معصوم ش ــازه ی فرزن ــه جن ــي ک ــکوت مادران ــا س ــد و ب ــم مي کنن ــان قای ــه اي پاره پاره ش را در دامن
ــادرش را از  ــده ی م ــون غلطی ــاي به خ ــه موه ــوم ک ــي معص ــد، کودک ــوش مانده ان ــاکت و خام ــه و س ــل گرفت بغ
ــد. ــد. تپــش دل انســان هایي کــه از حقیقت شــان در هراس ا  ن ــادرش را صــدا مي زن ــش برمــي دارد و م روي صورت

   دیگــر از آســمان، به جــاي بــاران، قطره هــاي خونــي کــه نشــانه ی مــرگ و انسان ســتیزي اســت، مي بــارد. امــا 
ــد. همــه ی این هــا در پشــت درهــاي بســته و پرده هــاي ســیاه مانده ان

   در روزگاري کــه انســان از انســانیت بــه دور و از عشــق و امیــد خبــري نبــود و جــاي ایــن را کیــن و نفــرت، تــرس، 
ــي خشــک و  ــود، تنهــا چوب ــه شــده ب ــود؛ درخــت زندگــي برگ هــاي محبتــش ریخت ــه ب پلیــدي و مــرگ گرفت
ــیاه،   ــاي س ــایه ی ابره ــه س ــان ک ــود؛ آن زم ــر درخــت نب ــه درخــت دیگ ــود ک ــده ب ــرده مان ــان و م لخــت و عری
ســیماي زمیــن را به ماننــد چــادري ســیاه پوشــانیده بــود؛ در ایــن هنــگام مــادري زیــر آن درخــت خشــکیده از 
ــر  ــانیده و ب ــش را پوش ــبنم، صورت ــد ش ــرد و همانن ــش س ــرق روي صورت ــاي ع ــد. قطره ه ــود مي غلطی درد به خ

ــد. ــن مي چکی زمی
ــگار غصــه ی ســرزمینی را خــورده  چروک هــاي صــورت و دســتان پینه بســته اش هــر کــدام قصــه اي داشــتند؛ ان
بــود کــه دیگــر بــه فراموشــی ســپرده می شــد. چشــمانش نــور امیــد داشــت. انــگار اشــعه هاي خورشــیدي کــه 
ــود،  ــته ب ــید و خس ــان درد میکش ــد. همچن ــده مي ش ــمانش دی ــت در چش ــیاه اس ــاي س ــر ابره ــت زی سال هاس
خامــوش و ســاکت. زمیــن هماننــد ســراب تاریکــي بــود کــه حتــي اشــعه اي کوچــک از نــور دیــده نمي شــد. امــا 
آن مــادر... آیــا او هــم آخریــن لحظه هــاي مــرگ امیدهایــش را ســپري مي نمــود، کــه او هــم بــه جمــع دیگــران 
خواهــد رفــت؟ ناگهــان صــداي نالــه بلنــد شــد و همــراه ایــن نالــه، صــداي گریــه ی نــوزادي بــه گــوش رســید 
کــه گویــا مي گفــت چــرا مــرا بــه دنیــا آوردي؟ بــه دنیاآوردنــم گنــاه اســت! اگــر دنیایــي زیبــا بــراي مــن مهیــا 
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ــه دنیــا آوردیــد؟ ــد، چــرا مــرا ب نکرده ای
و آنزمــان بــود... کــودک قســم خــورد! اگــر برایــم چنیــن دنیایــي درســت نکردیــد، امــا مــن بــراي نــوزادان آینــده، دنیــا 

را بــه آزادی خواهــم آراســت. 
ــه کــرده و  ــاز شــدند؛ فریادهایــي کــه در درون انســان ها الن ــه ب ــود. پنجره هــاي خان ــه حرکــت درآمــده ب هــر چیــز ب
خفــه شــده بودنــد، ترانــه ســرداده و فریــادی از تــه دل ســر کشــیدند؛  و دیگــر هــر کســي گفــت مــن انســانم... مــن 

کــوردم.
چشــمه هایي کــه خشــکیده بودنــد جــاري شــدند؛ درخــت امیــد از نــو زنــده شــد. ایــن فریــاد کــودک کــه همچــون 
ــه  ــران کــرد. خورشــید، اشــعه هایش را ب ــرق، ابرهــا را گسســت، دیوارهــاي بلنــد و ضخیــم را خراشــید و وی رعــد و ب

ــه زمیــن و زمیني هــا رســانید.  ــور امیــدش را ب زمیــن رســانده و ن
ــاخته و  ــروم س ــنایي مح ــن روش ــدن ای ــا را از دی ــان م ــه هاي مرگبارش ــیدن نقش ــا کش ــد ب ــعي کردن ــامان س خون آش

ــه یــأس مبــدل ســازند. ــدان کوردســتان را ب امیــد فرزن
امــا غافــل از آنکــه در دل هــر یــک از ایــن فرزنــدان درخــت امیــد ریشــه دوانیــده تــا آســمان قــد کشــیده بــود. در 
دســت هــر یــک از آنهــا دانــه ي محبــت و عشــق جوانــه زده و تــا عمــق خــاک وطــن نفــوذ کــرده بــود. زیــرا انســان ها 
آموختنــد کــه انســان اصند و بایــد آزاد باشــند و هیچ کــس قــادر نخواهــد بــود مســیر ایــن واقعیــت را بــر خــاف ایــن 

ادعــا تغییــر دهــد. 
2001/4/4

روز تولد زن آزاد
خاور باور 

روزنامه نگار
      

چهــارم آوریــل زاد روز تولــد رهبــر ملــت کــورد »عبدالــه  اوجــاالن« بــر همــه ی زنــان جهــان بــه ویــژه زنــان 
کــورد مبــارک بــاد.

بــا مــروری بــر تفکــرات رهبرآپــو و نقــش ایشــان در تــاش زنــان کــورد بــه منظــور دســتیابی بــه زندگــی ای 
آزاد، آشــکار اســت کــه دقیقــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه جامعــه ی خاورمیانــه و به ویــژه ملــت کــورد بــه 

شــدت بــه آن نیــاز دارد. 
در گرامی داشــت ســالروز تولــد رهبــر خلــق کــورد و پرچمــدار آزادی زنــان بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد دوبــاره 
داشــت کــه جامعــه تنهــا در صــورت آزادی زن، قــادر اســت بــه جامعــه ای اخاقــی و سیاســی مبــدل شــود 

کــه انســانها فــارغ از هرگونــه تبعیــض جنســیتی و نــژادی بــه حیــات برابــر و یکســان دســت یابنــد. 
ــد،  ــودکان تصــور می ش ــه ی ک ــد و تغذی ــا بســان ماشــین زادو ول ــوس و تنه ــه محب ــج خان ــه در کن ــی ک زن
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــارزه ی آزادی ق ــاهنگ مب ــی زن، پیش ــوژی رهای ــم و ایدئول ــکوفایی پارادای ــا ش ــون ب اکن
نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه همیــن اراده و روح مبــارز و آزادیخــواه زنــان اســت کــه مــردان را نیــز بــه 

میــدان مبــارزه کشــانده اســت و فرزنــدان را نیــز بــه همدوشــی بــا مــادران خــود بــر می انگیزانــد. بــدون زنــی بــا 
عــزم و اراده در مســیر مبــارزات انســانی، ملــی، اخاقــی و سیاســی هیچــگاه ارتــش انتفاضــه نــه شــکل می گیــرد 
و نــه قــادر اســت ذهنیــت هــزاران ســاله ی مردســاالری، نژادپرســت و ملی پرســت را بــه زانــو درآورد. در حقیقــت 
ــر  ــت. اگ ــو اس ــه های رهبرآپ ــازمان داده، اندیش ــارزات س ــر مب ــلیم ناپذی ــف تس ــورد را در ص ــان ک ــه زن ــه ک آنچ

ــان  ــا جســارت غیرقابــل توصیــف در همــه ی عرصه هــای مبارزاتــی، از خانــه و خیاب امــروزه زن کــورد آگاهانــه و ب
گرفتــه تــا ســنگرهای جنــگ در کوبانــی، شــنگال و دیگــر مناطــق کوردســتان، از پارلمــان و سیســتم خودمدیریتــی 
ــا  ــتاوردها ب ــن دس ــه ی ای ــع هم ــه در واق ــا و خاورمیان ــی در اروپ ــدان دیپلماس ــا می ــه ت ــای روژآوا گرفت کانتونه
ــی و محلی_منطقــه ای اســت کــه آن هــم در  ــا ارتجــاع جهان ــان کــورد در جنــگ ب پرچمــداری و پیشــاهنگی زن
ســایه ی بهره گیــری از رهنمودهــا و پارادایــم رهبرآپــو و آفریــدگار ایدئولــوژی زن آزاد اســت. زن کــورد بــا اطمینــان 
از رونــد و مســیر مبارزاتــی خــود هم اینــک آگاهانــه عــزم کــرده تــا بهــار زنــان را در کوردســتان بــه تمــام جهانیــان 

تقدیــم نمایــد.
رونــد تحــوالت و فــداکاری زنــان در ایــن برهــه از تاریــخ بــه گونــه ای بــوده کــه زنــان اروپایــی و آمریکایــی اعتــراف 
می کننــد«زن واقعــی و آزاد را تنهــا در ســیمای زنــان کــورد می بیننــد« و به راســتی کــه بیجــا نگفته انــد. 
ــرب  ــک و پیشــرفته ی غ ــه اصطــاح دمکراتی ــان در کشــورهای ب ــرای زن ــاید ب ــات ش ــارات و اعتراف ــه اظه این گون
ــد کمــی ســخت نیــز باشــد امــا همیــن درک صحیــح  کــه تاکنــون خــود را از هــر لحــاظ آزاد و مســتقل دیده ان
ــن  ــان در ای ــای زن ــت و جنبش ه ــرش و حرک ــوع نگ ــر ن ــد ب ــعه ی آن می توان ــن توس از آزادی و زن آزاد و همچنی
کشــورها تاثیرگــذار بــوده و قطعــا در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد تاثیــر آن بــر شــیوه ی زندگــی و مدیریــت 

ایــن جوامــع خواهیــم بــود. 
ــه  ــود جامع ــای اراده و اداره ی خ ــه معن ــی و ب ــرمایه داری و ارتجاع ــام س ــم نظ ــه دور از مفاهی ــت را ب ــر سیاس اگ
ــد  ــی بوده ان ــزرگ و بااخاق ــان، سیاســتمداران ب ــم کــه زن ــه درمی یابی ــه جامعــه ی اولی ــا نگاهــی ب ــم ب تصــور کنی
کــه کمــون و خانــواده را بــر اســاس نیازهــای واقعــی آن هدایــت می کردنــد. در ایــن جوامــع نیازهــا و خواســته ها 
ــرد  ــتیای م ــس از اس ــع پ ــت. در واق ــرا می گش ــده و اج ــزی ش ــانی، برنامه ری ــی و انس ــای اخاق ــق معیاره طب
فریبــکار و حیله گــر بــر اجتمــاع انســانی اســت کــه انباشــت ســرمایه و دســترنج دیگــران عاملــی بــرای گســترش 
ــه عنــوان آفریننــده ی انســان و پــرورش دهنــده ی او در هــر حــال و همیشــه  جنــگ و خونریــزی می شــود. زن ب
مخالــف جنــگ اســت و خواهــان برابــری و صلــح. زن کــورد بــا درک همیــن واقعیــت اســت کــه امــروزه پرچمــدار 
مبــارزه ی مســاوات طلبانه و صلح خواهــی اســت مبارزاتــی کــه در آن هیــچ رنگــی از نژادپرســتی، جنســیت گرایی، 
ــر را نشــان  ــو مســیر واقعــی زندگــی آزاد و براب ــر آپ ــوان یافــت. آموزه هــای رهب ــی را نمی ت ــی و دین گرای ملی گرای

ــد.  ــاش می کنن ــز ت ــه و در همیــن راســتا نی ــی آن را دریافت ــز به خوب ــان کــورد نی داده و براســتی کــه زن



16

قشرزانن

نرشیه جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

17

جامعــه ای اخاقــی و سیاســی فــارغ از هرگونــه تضییــع حــق و 
ــل،  ــض و طوی ــررات عری ــون و مق ــه قان ــاز ب ــدون نی تبعیــض، ب
مطلــوب هــر انســانی اســت و تنهــا می تــوان در چنیــن جوامعــی 
ــه  ــت ک ــن جاس ــود. همی ــی ب ــی واقع ــاهد آزادی و دمکراس ش
می تــوان از ملــت دمکراتیــک ســخن گفــت. ایــده ی خانــواده ی 
ــاد  ــتای ایج ــی در راس ــم و اساس ــات مه ــک از ملزوم دمکراتی
ــن و  ــک ذه ــواده ی دمکراتی ــت. در خان ــک اس ــت دمکراتی مل
فکــر فــرد در مســیر کــردار دمکراتیــک اســت. بنیــاد خانــواده ی 
دمکراتیــک نیــز زن اســت. زن آگاه یعنــی »زن مســلح بــه ایده ی 
ــک  ــه ای آزاد و دمکراتی ــاد جامع ــیر ایج ــه در مس زن آزاد« ک
ــای انسانهاســت. او  ــن فرداه ــد و در صــدد تضمی ــاش می کن ت
هیچــگاه از موضــع خــود، گامــی بــه پــس ننهــاده و تــا اثبــات 
ــود  ــانی خ ــق و انس ــته های برح ــر خواس ــل ب ــش و نی حقانیت
ــت از دادن  ــه قیم ــر ب ــی اگ ــد داد حت ــه خواه ــارزه ادام ــه مب ب
ــی  ــا و حت ــه ی عرصه ه ــه در هم ــم باشــد. اوســت ک ــش ه جان
ــت و  ــارزه، مقاوم ــروده و مب ــه ها س ــگ حماس ــن جن در میادی

ــارزان جهــان شــده اســت. ــی اش الگــوی مب ــداری انقاب پای
اکنــون کــه نظــام ســرمایه دار جهانــی و مدرنیته   ی ســرمایه داری 
او عاجــز از پاســخگویی بــه مطالبــات مردمــان اســت و از ســویی 
ــی و  ــای تحمیل ــت- ملت ه ــه دول ــژه در خاورمیان ــه  وی ــر ب دیگ
دست نشــانده نیــز درمانده تــر از هــر زمانــی در چالشــی ســخت 
بــه ســرمی برند پیــکار زنــان بــه مثابــه ی پیشــاهنگان مبــارزات 
ــت  ــتقرار اراده و حاکمی ــد اس ــیر جدی ــد مس ــا می توان خلق ه
ــن  ــر ای ــا بیانگ ــوالت و رخداده ــد تح ــاید. رون ــی را بگش مردم
واقعیــت اســت کــه تفکــر زن آزاد، هــم اینــک اندیشــه ی غالــب 
ــه  ــون مبــارزات خاورمیان ــه عنــوان کان به ویــژه در کوردســتان ب
اســت و البتــه بســیار به جاســت کــه مرکــز ایــن تحــول عظیــم اجتماعــی نیــز کوردســتان باشــد چــرا کــه مردمــان ایــن 
ســرزمین عــاوه بــر تحمــل ســالها ظلــم و ســتم، شــاهد انــکار، امحــا، کشــتار فیزیکــی و فرهنگــی در انــواع اشــکال و 
ابعــاد آن بوده انــد و عطــش آنهــا بــرای آزادی و دمکراســی نــه فقــط کمتــر از دیگــر خلقهــای منطقــه نیســت بلکــه بــه 

ســبب آنچــه ذکــر شــد بیــش از دیگــران اســت.
ــابق  ــد س ــه مانن ــد ب ــان می توانن ــه حاکم ــر ن ــرد دیگ ــکل گی ــی ش ــی اساس ــد تحول ــت بای ــاب اس ــان انق ــون زم اکن
حکومــت کننــد و نــه جامعــه ی فروســت تحمــل بیشــتری دارد، بایــد بــر همــه  ی اینهــا افــزود کــه زنــان ایــن جامعــه نیز 
بــه ســطحی از فهــم و ادراک دســت یافته انــد کــه بــرای همیشــه طــوق بندگــی و اســارت را پــاره کــرده و بــه دور اندازنــد 
ــای  ــدی از آموزه ه ــا بهره من ــه ب ــه ک ــا البت ــه ی اینه ــد. هم ــد ش ــاالر نخواهن ــلیم اراده ی مردس ــگاه تس ــر هیچ و دیگ
ــان و روز آغــاز حرکــت  رهبرآپــو اســت بــه همیــن خاطــر روز چهــارم آوریــل را بایــد روز آزادی زن، روز رســتاخیز زن

انســانیت بــرای دســتیابی بــه جامعــه ی اخاقــی و سیاســی دانســت. 
      

زن بــه عنــوان آفریننــده ی 

پــرورش  و  انســان 

و  او در هــر حــال  دهنــده ی 

ــگ اســت  ــف جن همیشــه مخال

و خواهــان برابــری و صلــح. زن 

ــن واقعیــت  ــا درک همی کــورد ب

اســت کــه امــروزه پرچمــدار 

و  مســاوات طلبانه  مبــارزه ی 

صلح خواهــی اســت مبارزاتــی 

از  رنگــی  هیــچ  آن  در  کــه 

جنســیت گرایی،  نژادپرســتی، 

را  دین گرایــی  و  ملی گرایــی 

یافــت. منی تــوان 
ــه  ــا ب ــد ت ــان همیشــه درصــدد بوده ان ــد و زورگوی ــرار می گیرن ــمنان ق ــتعمار دش ــورد اس ــا، سال هاســت م کورده
ــوء  ــا س ــي عصره ــا در تمام ــش درآورده و از آنه ــت خوی ــه حاکمی ــان را ب ــکار آن ــي اف ــم و حت ــي روح، جس تمام
ــیار  ــطح بس ــا س ــور را ت ــاي ک ــکات و گره ه ــراوان، آن مش ــقتهاي ف ــها و مش ــا تاش ــو ب ــد. رهبرآپ ــتفاده کنن اس
عمیقــي مــورد تحلیــل و بررســي قــرار داده و در صــدد بازگشــایي آنــان برآمــده اســت. خلــق کــورد و بخصــوص 
ــوده و  ــو« ب ــارز »رهبرآپ ــي و مب ــر مل ــون رهب ــه آزادي را همیشــه مدی ــروژه ی خــود در رســیدن ب ــان کــورد،  پ زن

هســتند. 
ــی را کــه  ــواده اي کــه در آن کودکــي خویــش را ســپري کــرده اســت، تمامــي قانونهای ــو در روســتا و خان رهبرآپ
ــي  ــد شــیوه ی زندگ ــد و همانن ــول گشــته بودن ــت قب ــت ارتجاعی ــد و در واقعی همچــون ارزش به حســاب می آمدن
کــردن و جــزو نیازهــاي ضــروري تلقــي مي شــدند را هرگــز قبــول نکــرد. چــرا کــه او نیــاز اساســي بــه تحقیقــات 
ــورد در  ــق ک ــا عظمــت خل ــام ب ــن قی ــي اولی ــن اســاس او بان ــر ای ــد. ب ــاره مي دی ــاي بیشــتري در این ب و کاوش ه
ــار و  ــي اقش ــکل تمام ــن ش ــه ای ــد و ب ــا فراخوان ــن قیام ه ــه ای ــان را ب ــدا زن ــت. او در ابت ــه آزادي گش ــیدن ب رس
طبقــات جامعــه را بــه فلســفه  و ایدئولــوژي رهایي بخــش خویــش ملحــق ســاخت. بعــد از آنکــه افــراد گــروه گــروه 
بــه ایــن شــور و هیجــان پیوســتند، در ایــن میــان درصــدد برآمــد کــه جنبــش زنــان،  جنبــش آزادي خلــق کــورد 
و بشــریت را بیافرینــد کــه از همــان ابتــداي کار بــا داشــتن اراده اي قــوي آن را آفریــد. او بــراي خلــق شــخصیتي 
آزاد، از همــان آغــاز کودکــي تاشــهاي خویــش را آغــاز نمــود،  تاریــخ را از نظــر اجتماعــي، اقتصــادي، روانشناســي،  

مژده ی    
                تولدي 

                                دوباره
KJAR  رونيا آويرعضو   مطبوعات
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اخاقــي و سیاســي بــا دقتــي بســیار تحلیــل و بررســي نمــود.  بــا هــر چــه گســترده تر و عمیق ترشــدن ایــن تحلیــات، 
در شــخصیت او ذهنیتــي آزاد جوانــه زده و هــر پیشــرفتي در این بــاره نیــز بــا پیشــرفت زنــان و خلــق کــورد ارتبــاط 
تنگاتنگــي یافــت. زنــي کــه صاحــب انقــاب نئولتیــک مي باشــد بــه ســطحی رســیده بــود کــه نــه نامــي، نــه اراده اي، 
ــق  ــادر کــه الهــه ی خال ــن ســطح رســاند. زن ـ م ــه ای ــت، زن را ب ــی رهبری ــود ول ــده ب ــه چــاره اي برایــش باقــي مان ن
انقــاب کشــاورزي و یکجانشــیني بــود چگونــه بــه ایــن انــدازه بــي ارزش و اســیر در چنــگال مــرد گشــت؟ زنــان امــروزه 
چگونــه مي تواننــد ایــن وضعیــت را همچــون سرنوشــت خــود نــام  نهنــد و آن را چگونــه بــرای خــود وضعیتــي طبیعــي 
ــردن زور و ســتم  ــه کار ب ــه ب ــا ب ــدار ســیری ناپذیر خــود، ب ــه اقت قلمــداد نماینــد؟ مــردي کــه در حســرت رســیدن ب
ــه ملــک و مــال  ــل نمــود و ب ــرده تبدی ــه ب ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب همــه ی ارزشــهاي حیاتــي زن را از او گرفــت و زن را ت

خویــش و وســیله اي بــراي خریــد و فــروش درآورد. 
ــه ي  ــه ي  جامع ــدند، زمین ــب ش ــده و غص ــرد دزدی ــرف م ــنگی( از ط ــک)دوره ی نوس ــهاي نئولتی ــه ارزش ــد از آنک بع
ــه انحــراف گام نهــاد و از آن  ــا شــکل گیري ایــن جامعــه،  جامعــه ي انســاني و نئولتیــک رو ب بــرده داري فراهــم آمــد. ب
پــس ظلــم، ســرکوب و ســلطه گري مــرد روز بــه روز افزایــش یافــت. رهبــر آپــو،  اثبــات کــرد جامعــه اي کــه بــا هــزار 
ــخ قلمــداد مي کنــد، در واقــع  ــي از روي ناچــاري و اجبــاري در طــول تاری و یــک فریــب واقعیــات اجتماعــي را امورات
ــا اراده اي  ــو ب ــد از ن ــه  انســان مي توان ــرد ک ــات ک ــي دور گشــته اســت. او اثب ــه کل ــي ب ــاي فکــري و اخاق از آگاهي ه
قــوي، انســانهایي بــا اراده و آزاد بیافرینــد و در نهایــت، جامعه هــاي کومینــال، دمکراتیــک و آزاد را بــه وجــود آورد. او 
ــه  ــه اي را ب ــن برنام ــوان چنی ــي و دســت نیافتني نیســت و مي ت ــن اجتماعــي خیال ــه چنی ــات کــرد کــه رســیدن ب اثب
ــي  ــا زن ــي بشــریت،  ب ــو نشــان داد کــه اجتماعــي شــدن مجــدد،  هماننــد عصــر ابتدای ــه ی اجــرا درآورد. رهبرآپ مرحل
ــا شــخصیتي قــوي،  ــو ب ــد زن را از ن ــود. اگــر مســئله ي زن مســئله ي انســانیت باشــد،  بای ــر خواهــد ب آزاد امــکان پذی
محکــم و آزادیخــواه آفریــد.  مي  تــوان جامعــه ي آزاد و دمکراتیــک را آفریــد. تمامــي جنبش هــاي سیاســي، ایدئولــوژي، 
ــئله ي زن را  ــد، مس ــاي مي دهن ــان را ج ــود زن ــاي خ ــت و برنامه ه ــه در سیاس ــا ک ــواه در دنی ــش و آزادیخ رهایي بخ
همچــون فاکتــوري اساســي بــر زبــان مي آورنــد، امــا متأســفانه در واقعیــت و در مراحــل عملــي کــردن آن، مســئله ي 
زن را مســئله ي خــاص دیــده و آن را از جامعــه و حیــات بشــري متفــاوت و جــدا مي پندارنــد، در چنیــن جامعــه اي، تــا 
چــه انــدازه ایــن مســئله بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته مي شــود و در صــدد افتــن راه حــل آن هســتند؟  امــروزه ســتم و 

زورگویــي سیســتم حاکــِم مردســاالر پنهــان یــا آشــکارا زیــر نــام دمکراســي، برابــري و آزادي بــه پیــش مــي رود. 
میــاد رهبرآپــو بــدون شــک روزي تاریخــي اســت. میــاد آزادي و تولــدي دوبــاره بــراي زنــان اســت. تولــد زن، تولــد 
جامعــه اي اســت کــه در آن تمامــي خلقهــا بــه آزادي  می رســند. امــروزه انســانیت از طــرف کاپیتالیســم بــه وضعیتــي 
ــرل  ــارج از کنت ــات، خ ــودن، دوري از معنوی ــه ب ــي، بي روحی ــي، پول پرســتي، خودبین ــه فردگرای ــار شــده اســت ک دچ
ــر جامعــه را گارانتــی می نماینــد.  ــر حاکمیــت خــود ب ــودن امــوری طبیعــی جلــوه داده می َشــوند و بدیــن ترتیــب ب ب
جامعــه اي کــه نســبت بــه ارزشــهاي جوهــري و انســاني و  شــناخت واقعــي از آینــده ی خویــش  و آفریــدن انســانهاي آزاد 

ــت گشــته اســت.   بی رغب
ــه  ــت. ب ــفي اس ــي و فلس ــدي ایدئولوژیک ــدو تول ــمي نمي باش ــي جس ــا و مفهوم ــا در معن ــان تنه ــري بي گم ــد رهب تول
ــد.  ــد آزادي اســتقبال کــرده و جشــن مي گیرن ــد رهبــري را همچــون تول همیــن خاطــر زن کــورد و خلــق کــورد، تول
ــدي شــود،  ــر شــده و مرزبن ــق کــورد تعبی ــي و آزادي خل ــا در رهای ــو تنه ــارزات رهبرآپ ــات و مب اگرتحلیــات، تحقیق
ــي  ــه تمام ــده کســي ک ــده ش ــخ دی ــد. در تاری ــو مي باش ــارزات رهبرآپ ــودن مب ــاي تنگ نظــري و کوچــک نم ــه معن  ب
مشــکات و چالش هــاي قــرن را بــا تمــام وجــود خــود حــس کنــد، هــر روزه آن را تحلیــل کــرده و مــورد بررســي قــرار 
دهــد، در تــاش اســت کــه چهــره ی تــازه اي از قــرن،  فلســفه  و ایدئولــوژي آن بیافرینــد. اگــر انســان مشــکات را تنهــا 
بــه یــک ملــت و خلــق اختصــاص دهــد، بــدون شــک قضــاوت درســتي نمي باشــد. کســاني کــه مســئله ي زنــان را بــه 
ایــن شــکل در تاریــخ از مرزهــاي ملــت خویــش بــه مرزهــاي قاره هــا گــذار داده انــد و بــه ملــک جهــان مبــدل نمودنــد، 
بســیارند. ســقراط هــم شــخصي یونانــي و هــم ارزشــي بســیار بــزرگ بــراي بشــریت اســت. بــراي اغلــب انســانها مهــم 
نیســت کــه او از چــه نــژاد، ملیــت و یــا کشــوري اســت، بلکــه تنهــا فلســفه و فکــر و نظــرش داراي اهمیــت مي باشــد. 
ــر  ــن شــکل اســت. حضــرت عیســي فرات ــه ای ــز ب ــران نی ــان و رهب ــي شــخصیتهاي تاریخــي،  عالم ــراي تمام در کل ب

ــه راه چــاره اندیشــیده و هماننــد  ــراي حــل معضــات جامعــه  ی خــود ب از ملیــت خویــش، شــخصي اســت کــه ب
ــه ایــن شــکل اســت. البتــه کــه در ایــن جــا قصــد  پیامبــري اخاقــي شــناخته مي شــود. حضــرت محمــد هــم ب
مــا آفریــدن پیامبــري نــو بــراي آینــده نیســت. امــا جریانهایــي کــه به وقــوع پیوســتند، رهبــري را بــر آن واداشــت 
کــه خلــِق جامعــه  و ذهنیتــي نــو را نیــازي اساســي و حائــز اهمیــت ببینــد. رهبــري در تــاش اســت کــه اجــازه 
ندهــد بشــریت قرنــي دیگــر را نیــز بــاز هــم بــا غصــب و غــارت و بدبختــي و قتــل عــام و ژنوســاید بگذرانــد. اگــر 
قشــري از انســانها  مســبب انــکار و امحــاي قشــري دیگــر شــوند، بي عدالتــي اجتماعــي، سیاســي، اقتصــادي کــه 
هرگــز منطــق هیــچ انســاني قبولــش نــدارد را آشــکارا تحمیــل مي کننــد تــا جایــي کــه بــراي عدالــت و وجــدان 
جایــي باقــي نخواهــد مانــد. آیــا انســان حتــي قــادر بــه فکــر کــردن در ایــن بــاره اســت؟ آیــا شــرمي بــزرگ در 
قبــال بشــریت نیســت کــه خلــق، ملــت و جامعــه اي در قــرن بیســت و یکــم محکــوم بــه گرســنگي، فقــر و قتل عــام 
باشــد؟ ذهنیــت مردســاالري بــه کلــي علیــه زن،  طبیعــت و  عدالــت مي باشــد. چنیــن مــواردي کــه یــادآور شــدیم، 

ــد.  ــام بشــریت مي انجام ــه قتل ع ــه و در کل ب ــي، جامع ــت، زندگ ــان، طبیع ــام زن ــه  قتل ع ــت ب در نهای
هــر قــدرت حاکمــي بــراي بــه انجــام رســاندن و عملــي ســاختن نقشــه ها و فعالیتهــاي پلیــد خویــش،  بــه راحتــي 
قــادر بــه انجــام ژنوســایدها و قتل عام هاســت. اگــر فحــوش در ایــران و دولتهــاي غربــي را مــورد تحلیــل و بررســي 
ــه دور از فرهنــگ  ــه اصطــاح خــود را کشــورهاي اســامي، اخاقــي و ب ــرار دهیــم،  مي بینیــم دولتهایــي کــه ب ق
ــیاري را  ــکني  هاي بس ــرز ش ــي، م ــر اخاق ــرده و از نظ ــل ک ــس آن عم ــاً برعک ــاً تمام ــد، اساس ــي مي پندارن غرب

ــوند. ــب مي ش مرتک
ــن  ــت ای ــت دول ــد. واقعی ــت مي باش ــاي دول ــره ی فعالیته ــي  ثم ــاري جنس ــدر، دزدي و بي بندوب ــوش، موادمخ فح
اســت کــه دســترنج زنــان را در جامعــه غصــب کــرده و بــه ایــن شــکل بزرگتریــن بي اخاقــي را در طــول تاریــخ 
مرتکــب شــده اســت. دولــت از زحمــات و ارزشــهایي کــه زنــان در نتیجــه ي مشــقتهاي زیــاد در سراســر تاریــخ بــه 
دســت آورده انــد، از طرفــي صنــدوق مالیاتــي دولــت و از طرفــي دیگــر نیــز جیبهــاي خــود را نیــز پــر مي کننــد 
ــي  ــاي جنس ــراي ارض ــیله اي ب ــه وس ــد و زن را ب ــي مي گذارن ــر باق ــنه و فقی ــق را گرس ــز خل ــل آن نی و در مقاب
تبدیــل مي کننــد. در واقــع خــود سیســتم موجــب بي اخاقــي و بي بندوبــاري اســت. دولــت بي اخاقــي را ترویــج 
ــی دارد،  ــه م ــاي نگ ــر پ ــت را ب ــه دول ــت و آنچ ــد. دول ــویق مي کن ــام آن تش ــه انج ــز ب ــران را نی ــد و دیگ مي ده
گروههــاي حاکــم و زوردســت، بورژواهــا و طبقــه ي اریســتوکرات مي باشــند. دولــت،  اســباب تمامــي بیچارگي هــا 
و بدبختي هاســت. دولــت هماننــد جانــوري اســت کــه زن، جامعــه و  بشــریت را مي بلعــد. بــر علیــه ایــن سیســتم 
دولتگــرا و قدرت طلــب، آفریــدن سیســتمی نــو کــه بــرای جامعــه ، آفریــدن اخاقــي آزاد در ایــن جامعــه، از طــرف 

ــو زادن خویشــتن مي باشــد.  ــاي از ن ــه معن ــان و خلقهــا ب زن
»رهبرآپــو« ادامــه دادن بــه حیاتــي آبرومندانــه، انســاني،  معنــادار، آزاد و اخاقــي را هویــت اصلــي انســانها نامگذاري 
کــرده کــه موجودیــت فــرد را در جامعــه و حضــور او را در حیــات نشــان مي دهــد. رهبرآپــو بــه خاطــر آنکــه در 
خلــق انســاني آزاد و اراده منــد و بــرای ایجــاد سیســتمي نــو و سرشــار از حیاتــي اجتماعــي اصــرار کــرد، از طــرف 

قدرتهــاي توطئه گــر بــه اســارت درآمــده و از ســال 1999 در زنــدان امرالــی بــه ســر می بــرد.
 4 آوریــل، میــاد آزادي اســت و بــراي مــا زنــان، مــژده اي بــراي تولــدي دیگــر. 4 آوریــل مبــارزه بــراي خاتمــه دادن 
ــت و در  ــام عملیاتهاس ــا انج ــارزات ب ــي مب ــه خط مش ــل ب ــه، عم ــتان و خاورمیان ــرکوب در کوردس ــم و س ــه ظل ب
ــي،  درصــدد برآمــده کــه ایــن میــاد را بي معنــي  معنــاي واقعــي دفــاع از هویــت و آزادي ماســت. سیســتم امرال
ســازد، روزانــه بــه شــکنجه و کارهــاي غیرانســاني دســت مي زننــد. میــاد رهبــر آپــو، یعنــي تولــد زن و زندگــي اي  
ــقي  ــوزي و عش ــه دلس ــتان ک ــهیدان در کوردس ــادر ش ــح و م ــادران صل ــي م ــه تمام ــته را ب ــن روز خجس آزاد، ای
واقعــي را در قبــال رهبــري دارنــد، تبریــک مي گوییــم، چــرا کــه  آنهایــي کــه درســت تر از همــه رهبــري را درک 
ــن  ــال ای ــه را در قب ــن هدی ــد، بزرگتری ــودن را آفریده ان ــگ مادرب ــه فرهن ــي ک ــان زنان ــد. بي گم ــد، زنان ان مي کنن
ــد،  ــوده و خواهنــد مان ــد و کســاني کــه رهبــري را هرگــز تنهــا نگذاشــته و دوســتان واقعــي او ب روز اهــدا کرده ان
ــان  ــي زن ــه تمام ــل را ب ــد. 4 آوری ــه بوده  ان ــارزات آزادیخواهان ــاهنگ مب ــم  دار و پیش ــان پرچ ــه زن ــد. همیش زنان ان

ــم. ــک مي گویی ــریت،  تبری ــه و بش ــاي خاورمیان ــان،  خلق ه جه
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ــتاوردها و  ــت و کل دس ــوده اس ــع ب ــترک جوام ــات مش ــج و زحم ــه ی رن ــریت نتیج ــی بش ــطح کنون ــت و س ــت، موقعی وضعی
ارزشــهایی کــه در طــول تاریــخ تــا امــروز به دســت آمده انــد همگــی حاصــل رنــج و زحمــات مشــترک انســانیت هســتند. روز 
ــا مشــارکت گســترده گرامــی داشــته می شــود، اشــاره ای  ــان ب ــی زحمت کشــان در کل جه ــک مــی کــه همچــون روز جهان ی
ــار ســنگین رنــج را بــه دوش  ــه ایــن حقیقــت مهــم اســت. زیــرا میلیاردهــا انســان زحمت کــش و کارگــر کــه ب بســیار زیبــا ب
ــای  ــش و زبان ه ــه گوی ــی ب ــترک ول ــت های مش ــترک و درخواس ــعارهایی مش ــا ش ــان، ب ــف جه ــاط مختل ــد، از نق گرفته ان
مختلــف، بــه میدان هــا ریختــه و نشــان می دهنــد کــه مبــارزه و تــاش خویــش را بــرای پیشــرفت جامعــه، علی رغــم اســتعمار 
و اســتثمار نیروهــای ســلطه گر، ادامــه خواهنــد داد. ایــن صحنــه پیــام مهمــی را در بــر دارد. صحنه ای ســت کــه بــه وضــوح از 
ــران،  ــته ی کارگ ــت های پینه بس ــد. دس ــت می کن ــه حکای ــده ی جامع ــش و رنج دی ــرهای زحمت ک ــی قش ــی و هم صدای هماهنگ
ــر از شــور و هیاهــو  ــدان را پ ــه می ــی ک ــه ی دانش آموزان ــور چشــمان معلمــان و شــعارهای باورمندان ــادران، ن ــن م خســتگی ت
می کننــد گــواه بــر ایــن اســت کــه در ایــن روز ارزش هــای انســانیت و زحماتشــان در یــک کانــون گردهم آمده انــد و بخصــوص 
ــم  ــت حاک ــد، ذهنی ــیم کردن ــف تقس ــرهای مختل ــات و قش ــه طبق ــه را ب ــه جامع ــی ک ــوند. وقت ــترک می ش ــان مش مطالباتش
هویت هــای ملــی و مذهبــی را نشــانه ی تجزیــه و نفــاق دانســت و بدین گونــه انســان ها را بــه علــت نــژاد، رنــگ پوســت، زبــان و 
فرهنگ شــان تقســیم بندی کردنــد و مخصوصــا تفاوت هایشــان را دال بــر نابرابــری و حتــی تبعیــض دانســتند، پیکــر جامعــه ی 
بشــریت خدشــه دار شــد. البتــه کــه ایجــاد طبقــات فرادســت و فرودســت کــه اقلیــت کوچکــی از تولیــد و رنــج بــدور شــد و بــه 
ــن یکــی از ریشــه ای ترین  ــه شــد، ای ــه بردگــی و خدمــت کاری گرفت ــز ب ــت نی ــل گشــت، اکثری ــده ای مصرف کننــده تبدی پدی
تــرک را در بدنــه ی جامعــه ایجــاد کــرد و نمی شــود کــه طبقه بنــدی را امــری طبیعــی در ســیر پیشــرفت جامعــه دانســت. ایــن 
تقســیم بندی غیرطبیعــی بــه مــرور زمــان جامعــه را دچــار بحــران و مشــکات گوناگــون کــرده کــه هنــوز هــم به طورکلــی حــل 
نشــده اســت. بــا ایــن همــه همــان انــدازه کــه طبقــه ی فرادســت بــه اســتعمار رنــج و زحمــات جامعــه پرداختــه، بیــش از آن 

نیــز قشــرهای مختلــف جامعــه بخصــوص قشــر زحمت کــش از مقاومــت و ایســتادگی خویــش بــاز نایســتاده اســت. 
ــر و زحمت کــش  ــک طــرف قشــر کارگ ــارزات گســترده ی اقشــار اجتماعــی شــد، از ی ــر شــاهد مب بخصــوص، دو ســده ی اخی
ــت را  ــه ی سوسیالیس ــد و جامع ــان دهن ــت پای ــات فرادس ــتعمار طبق ــه اس ــه ب ــتند ک ــد و خواس ــر کردن ــارزه را پ ــدان مب می
بنیانگــذاری کننــد، از طــرف دیگــر خلق هــای مســتعمره بــرای رهایــی خــاک و سرنوشــت ملی شــان از زیــر اشــغال و اســتعمار، 
بــه مبــارزات سرســختی دســت زدنــد، همچنیــن در ایــن وهلــه ی تاریخــی دیدیــم کــه زنــان نیــز پرچــم مبــارزه آزادی را بدســت 

گرفتنــد و دوشــادوش قشــر زحمتکــش و مبــارزات ملــی، مطالبــات دمکراتیــک و انســانی خــود را بیــان کردنــد. 
به وضــوح بــر مــا آشــکار اســت کــه معضــات و مســائل همــه ی قشــرهای جامعــه، گرچــه خصوصیــات منحصــر بــه فــرد خــود را 
داشــته باشــند هــم، ولــی در کل معنــا پیونــد گسســت ناپذیری بــا هــم دارنــد و بدیــن علــت اســت کــه نیــاز و ملزومــات آنهــا 
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ــا یکدیگرنــد. لــذا وقتــی کــه ســر صحبــت در مــورد مشــکات یکــی از قشــرهای جامعــه به عنــوان نمونــه  نیــز مرتبــط ب
ــان نیــز دارد. همیــن مســئله را  ــا معضــات زن ــاز می شــود، ایــن مــورد رابطــه ی تنگاتنگــی ب قشــر کارگــر و زحمتکــش ب
ــه از  ــن مشــکات نشــأت گرفت ــام ای ــه در اصــل تم ــرا ک ــاط داد. چ ــز ارتب ــک نی ــی و دمکراتی ــارزه ی مل ــه مب ــوان ب می ت
نظامــی اســت کــه زندگــی اجتماعــی را تجزیــه کــرده، از ذات اصلــی اش بــدور ســاخته اســت. اگــر کــه واقعــا بخواهیــم در 
ــه مکیــدن نیــرو و تولیدهــای قشــر زحمت کــش می پــردازد مبــارزه  ــر سیاســت و برخوردهــای طبقــه ی حاکــم کــه ب براب
ــتا  ــن راس ــم و در ای ــاس بدانی ــا را اس ــز خلق ه ــک و مصالحت آمی ــارزات دمکراتی ــدازه الزم اســت مب ــان ان ــه هم ــم، ب کنی
مبــارزات خویــش را مشــترک کنیــم. بــاز بــه ایــن امــر مهــم برمی گردیــم کــه مشــکل و مســائل همــه ی قشــرهای جامعــه 
ــه  ــا حــدی کــه ب ــد ت ــان دادن اســتبداد صــورت می گیرن ــرای پای ــی کــه ب ــت مبارزات ــن عل ــد. بدی ــه هــم گــره خورده ان ب
ــند مشــکات قشــر  ــته باش ــه ســعی داش ــا حــدی ک ــد، و ت ــض جنســیتی بپردازن ــع تبعی ــان و دمکراســی و رف آزادی بی
ــارزات  ــه مب ــت. همان گون ــد داش ــارزه را خواهن ــات مب ــه ضروری ــخ گویی ب ــی پاس ــد، توانای ــی کنن ــش را چاره یاب زحمت ک
طبقاتــی کــه از مســائل ملــی، دمکراتیــک چشم پوشــی کننــد و تنهــا مبــارزات خویــش را محــدود بــه چارچــوب اقتصــادی 
ــال کــه در شــوروی بوقــوع پیوســت  ــه ی سوسیالیســم رئ ــه نمون ــد. اگــر دقیقــا در اینجــا ب کننــد، بی نتیجــه خواهنــد مان
بپردازیــم منظورمــان بیشــتر درک خواهــد شــد. سوسیالیســم رئــال دیکتاتــوری قشــر پرولتــار را برتــر و حتــی اصــل هــدف 
خــود دانســت و بــا تشــکیل دولــت دیکتاتــوری نــه تنهــا نتوانســت بــه مشــکات ایــن قشــر پاســخ دهــد، همچنیــن کل 
جامعــه را نیــز دســتخوش مســائل گســترده کــرد. دمکراســی، آزادی بیــان، آزادی زنــان و حتــی مســئله ی طبقاتــی نیــز 

ــر قــدرت نظــام ســرمایه داری افــزود.    ــی نشــد، حتــی ب چاره یاب
جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــرد نحــوه ای از مبــارزه را اســاس گرفــت کــه بــه نیــروی جامعــه و اقشــار زحمت کــش آن 
متکــی اســت و بــه حــل یکایــک معضــات اجتماعــی، بــدون اینکــه یکــی را بــر دیگــری برتــر و مهمتــر بدانــد، می پــردازد. 
ــی  ــه نمــود و چاره یاب ــرای حــل مشــکات قشــر زحمت کــش، زمینــه ی فکــری و فلســفی آن را ارائ ــز ب ــن راســتا نی در ای
مســئله ی مذکــور را فقــط از ارائــه ی برنامه هایــی کــه بــه عرصــه ی اقتصــادی محــدود باشــند خــارج ســاخته و از طرفــی 
ــال  ــتمی کمون ــه سیس ــه چگون ــد ک ــتان دی ــوان در روژآوای کوردس ــارز آن را می ت ــه ی ب ــد. نمون ــزه می نمای ــم پراکتی ه
ایجــاد شــده و اقشــار مختلــف جامعــه به شــکلی کمونــال و مشــترک هــم در عرصــه ی اقتصــادی مشــارکت دارنــد و هــم در 
عرصــه ی سیاســت، ســازماندهی و فرهنگــی فعــال می باشــند. می تــوان گفــت کــه روح روز یــک مــی در کوردســتان و بــا 
انقــاب روژآوا جانــی دوبــاره یافتــه اســت. ایــن روح نیــز امیدبخــش بــه همــه ی انســانیت اســت. مــژده دهنــده ی زندگــی ای 
دمکراتیــک و آینــده ای آزاد اســت. به وضــوح دیدیــم کــه آنچــه در کوبانــی رخ داد تنهــا مقاومــت یــک ســازمان و یــا یــک 
خلــق نبــود؛ ضمــن ایــن، فرهنــگ مقاومــت تاریــخ بشــریت بــود کــه پســران و دختــران زیــادی را از مناطــق مختلــف جهــان 
بــه ســوی کوبانــی رهســپار کــرد. کارگرانــی کــه کارشــان را کنــار گذاشــتند، روســتاییانی کــه روستایشــان را تــرک کردنــد، 
معلمانــی کــه پــس از فروپاشــی مــدارس بــه میــدان جنــگ شــتافتند، زنــان و مردانــی کــه در یــک جبهــه جنگیدنــد، همــه 
اثبــات کردنــد کــه بــا شــدیدترین حمــات و فشــارها نیــز می تــوان مبــارزه کــرد و موفــق شــد. می تــوان به وضــوح گفــت 
کــه پیــروزی کوبانــی پیــروزی همــه ی خلق هــای ســتمدیده ی جهــان، پیــروزی همــه ی قشــرهای زحمت کــش و پیــروزی 

آزادی خواهــان اســت. 
ــه دور هــم جمــع  ــه  محوریــت یــک هــدف ب روز یــک مــي یکــی از روزهــای تاریخــی اســت کــه توده هــای بســیاری را ب
ــوع  ــال وق ــیاری در ح ــده ی بس ــای ویران کنن ــتعمار و جنگ ه ــه اس ــی ک ــت. در جهان ــد اس ــه ی امی ــن مای ــد و ای می کن
ــرای زندگــی ای  ــده اســت و انســانیت از ب ــج پاین ــن اســت کــه فرهنــگ رن ــا نشــان دهنده ی ای هســتند، مشــارکت توده ه
ــدن  ــوان روز آفری ــی به عن ــص م ــت یکص ــد. بدین عل ــیاری می آفرین ــای بس ــتعمار، ارزش ه ــدون اس ــک و ب آزاد، دمکراتی
زندگــی اجتماعــی کمونــال و دمکراتیــک از اهمیــت مهمــی برخــوردار اســت. بــا ایــن هــدف حمایــت از 1 مــی بــر نیــروی 
ــی ای اســت  ــا و اقشــار اجتماع ــی خلق ه ــداری و عملیات ــه ی پای ــن روز صحن ــه ای ــد. به خصــوص ک ــی می افزای آزادی خواه

ــد.   ــالمت آمیز را آرزو می کنن ــی مس ــه زندگ ک
در ســالهای اخیــر کــه خاورمیانــه و به خصــوص کوردســتان درگیــر جنگ هــای ســنگینی شــده اســت و نیروهــای خارجــی- 
هژمونیــک و گــروه تروریســتی داعــش حماتشــان را شــدت داده انــد، بــرا ی مــا متحــد ســاختن نیــرو و مبارزاتمــان اهمیتــی 
ــه شــده  ــده گرفت ــج و زحماتشــان نادی ــان کــه اولیــن مســتعمره ی جهــان هســتند و رن ــژه زن ــه اســت. به وی ــی یافت حیات
اســت، بهــای ســنگین ایــن جنــگ را می پردازنــد. از ایــن اســت کــه معتقدیــم زنــان زحمت کــش کــه رنجشــان در خانــه، 
ــش  ــج و تاش های ــه رن ــد ب ــه بای ــه ک ــود و آنگون ــه می ش ــده گرفت ــی نادی ــف اجتماع ــای مختل ــهر و عرصه ه ــتا، ش روس
پاســخ داده نمی شــود، بیــش از دیگــر قشــرهای جامعــه لــزوم ارتقــای مبــارزات دمکراتیــک و تشــکیل حیــات آزاد را درک 
ــا  ــد ب ــد و بتوانن ــر کنن ــی را پ ــک م ــارزه ی ی ــه ی مب ــه بیشــتر از همــه صحن ــان باشــند ک ــن زن ــد ای ــس بای ــد. پ می کنن

ســازمان، نهــاد و نیروهــای مختلــف جامعــه متحدانــه بــه تحقــق اهــداف زندگــی اجتماعــی و آزادی نیــرو ببخشــند. 
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رژیــم ایــران همیشــه در برابــر هویــت کــورد آزاد و تســلیم ناپذیر، رویکردهــاي وحشــیانه و تجاوزگرانــه اي را اتخــاذ 
ــي  ــط مش ــي، خ ــي و فیزیک ــي فرهنگ ــرکوب، نسل کش ــال س ــا اعم ــوده ب ــعي نم ــش س ــان خوی ــه گم ــوده و ب نم
مقاومــت خلــق کــورد را تضعیــف یــا نابــود ســازد. در 19 اردیبهشــت 2010  نیــز نظــام دیکتاتــوري جمهــوری ایــران 
بــاري دیگــر چهــره ي انسان ســتیز خویــش را نشــان داد و ناتــوان و مستأســل از رویارویــي بــا قهرماني هــاي جوانــان 
مبــارز کــرد در زنــدان اویــن، وحشــي گري اي دیگــر را رقــم زد. جمهــوري اســامي هــرگاه بــا ارتقــاي ســطح مبــارزات 
دموکراتیــک و آزادي خواهانــه مواجــه شــده بــا نگــرش حذف گــرا، نژادپرســت و دیکتاتــور خویــش، هیــچ تفاوتــي را 
ــق  ــرای خل ــه ب ــد.  در ســال 2010 ک ــارزات را ســرکوب نمای ــا مب ــر آن شــده ت ــف ب ــه انحــاي مختل ــه و ب نپذیرفت
کــرد جهــت ارتقــاي مبــارزات آزادی خواهانــه اش تاثیــری بســزا و اهمیتــي تاریخــي داشــت، زندان هــا نیــز  بــه پــا 
ــدان  ــد و زن ــم ایســتاري راســخ نشــان دادن ــازي رژی ــه بردگی کشــاندن و ضعیفه س ــر سیاســت ب ــتند و در براب خاس
ــرای شکســتن  ــان متحــول شــد. شــیوه هایي کــه رژیــم در زندان هــا ب ــان و جوان بــه عرصــه ی مقاومــت بی نظیــر زن
اراده ی خلق هــای ایــران و مبــارزات آزادی خواهانــه اش بــه کار مي گرفــت اینبــار در برابــر زندانیــان سیاســی و فعــاالن 
مدنــی بــا شکســت مواجــه گشــت و زنــدان کــه یکــي از پایه هــاي اساســي نظــام  ســلطه ي جمهــوري اســامي بــود 
دچارتزلــزل شــد. همزمــان پــژاک نیــز در زمینــه ی پیشــاهنگی خلــق در برابــر سیاســت های رژیــم و بی تاثیــر کــردن 
آن بــه فعالیت هــای گوناگــون در میــان خلــق  پرداخــت.  بــه همیــن دلیــل رژیــم ارتجاعــي و فاشیســتي ایــران نیــز 
کــه از نیرومنــد شــدن اراده ی خلــق کــورد همیشــه در هــراس بــوده و هســت، دســت بــه اقداماتــي تجاوزگرانــه زد.

ــی،  ــان، شــیرین علم هول  اولیــن واکنــش ایــران اعــدام کــردن رفقــا ومبــارزان شــهید فــرزاد کمانگــر، علــی حیدری
ــر همــه ی ایــن  ــم در براب ــارس مهــدی اســامیان در واقــع موضــع سیاســی رژی فرهــاد وکیلــی و فعــال سیاســی ف

پیشــرفت و ســازماندهی هــای مــا در میــان خلــق بــود. در حقیقــت جمهــوری اعــدام گــر ایــران از روز تاســیس 
خــود تاکنــون همیشــه دو شــیوه و راهــکار را در برابــر مبــارزات آزادیخواهانــه ی خلــق هــا  بــه کار بــرده اســت. 
بــا دســتگیری و زندانــی کــردن می خواســته کــه از فعــال شــدن جامعــه جلوگیــری بــه عمــل آورده وبــا اســتفاد 
از ســرکوب و شــکنجه در برابــر زندانیــان سیاســی و مبــارزان راه آزادی، اراده ی آنــان را شکســته و از تاثیرگــذاری 
آنــان در میــان مــردم بکاهنــد.  همچنیــن زنــدان را بــه مــکان فرســوده ســازی مقاومــت و دمکراســی تبدیــل کننــد. 
ــرو  ــم پی ــده ه ــزی ش ــتماتیک و برنامه ری ــیوه ای سیس ــه ش ــم ب ــط رژی ــدان توس ــت در زن ــن سیاس ــد ای ــر چن ه
ــرار داده اســت.  در  ــه آزادی خلق هــا همیشــه ایــن سیاســت هــا  را در خــأ ق می گــردد امــا مقاومــت و عشــق ب
ــژه اش در  ــت خشــم شــدید دشــمن از شکســت اش در سیاســت های وی ــه عل ــز ب ــدام 19 اردیبهشــت نی ــع اع واق
ــت  ــان. مقاوم ــلیم ناپذیری آن ــت و تس ــود از مقاوم ــی ب ــکار انتقام ــیوه ای آش ــه ش ــه ب ــرد ک ــأت می گی ــدان نش زن
ــو در تاریــخ مقاومــت خلــق کــورد در شــرق کوردســتان  شــیرین و فــرزاد و فرهــاد و علــی درزنــدان مرحلــه ای ن
ــن  ــدان اوی ــدند. زن ــل ش ــق و آزادی تبدی ــه ی اراده و عش ــه مدرس ــا ب ــه زندانه ــه طوریک ــود. ب ــوب می ش محس
علی رغــم همــه ی وحشــیگریهایی کــه از طــرف رژیــم بــر زندانیــان تحمیــل میشــد، بــرای خلــق کــورد بــه مرکــز 
ــکار  ــود وجــود زندانیــان سیاســی را ان ــران ســالها ب ــت ای ــی کــه دول ــود. دوران مبــارزه ی سیاســی تبدیــل شــده ب
ــت 14  ــد، روح مقاوم ــری کن ــان جلوگی ــارزه ی زندانی ــعه ی مب ــت از توس ــر نمی توانس ــی دیگ ــرد و از طرف می ک
تیرمــاه زنــدان آمــد در زندانهــای ایــران وتوســط زندانیــان کــورد دوبــاره زنــده گشــت. فرهنــگ مقاومــت در زنــدان 
بــا خــود ایســتاری سیاســی و آفرینــش شــخصیت مجادله گــر در راه هویــت خواهــی را بــه بــار آورد،  دیگــر زنــدان 

بــه میــدان مبــارزه ی خلــق کــورد تبدیــل شــد.
 بــدون شــک در جایــی کــه فرهنــگ مبــارزه و تــاش بــرای آزادی وجــود داشــته باشــد سیاســت انــکار و بردگــی 
ســاز محکــوم بــه شکســت اســت. در ســال 2008 بــا مقاومــت حســن حکمــت دمیــر در کوردســتان مرحلــه ای نــو 
از مبــارزات و مقاومــت زنــدان شــروع شــد. بــا اعــدام ایشــان رژیــم می خواســت کــه فرهنــگ مقاومــت را در زنــدان 
هــا شکســت داده و مســکوت نمایــد. هــدف از ایــن سیاســت نیــز بی تأثیــر نمــودن مبــارزه ی تنظیماتــی آپویــی در 
زنــدان هــا بــود کــه در بیــرون از زنــدان نیــز ایــن مبــارزه روزانــه مــوج بــه مــوج در میــان جوانــان، زنــان و خلــق 
هــای ســتمدیده رشــد مــی نمــود. البتــه انتخــاب ایــن رفقــای مبارزمــان بــرای اعــدام در 19 اردیبهشــت تصادفــی و 
نــا آگاهانــه نبــود. هــر چهــار رهــرو راه حقیقــت و رفاقــت راســتین کــه اعــدام شــدند هــم در مبــارزه ی آزادی خلــق 
کــورد و هــم بــرای رهایــی خلق هــای ایــران بــا هــدف ایرانــی دمکراتیــک مبــارزه می کردنــد . شــهید فرهــاد کــه 
سراســر زندگــی شــرافتمند خــود را بــر اســاس و اعتقــاد بــه همزیســتی خلــق هــا در آشــتی و بــرادری برگزیــده 
بــود، بــا چنیــن عشــق و اعتقــادی درمیــان جنبــش آزادیخواهــی بــه عنــوان نماینــده ی خلــق،  علــی رغــم تمامــی 
فشــار و تنگنــا هــای رژیــم، بــه فعالیــت مقــدس خــود ادامــه داد. فرهــاد؛ شــخصیتی کــه روح خــود را بــا میهــن 
دوســتی و دمکراســی آراســته بــود و درجســتجوی حیاتــی بــا معنــا بــود، بــا ظرافتــی هنرمندانــه، فلســفه ی آ پوئــی 
را در روح و ذهــن اش درونــی ســاخته بــود. شــهید فرهــاد کــه دردل و روح دشــمن، بیانگــر تــرس گشــته بــود، در 
دل خلــق خــود و خلــق هــای دیگــر ایــران ســبب بــرادری بــود. او بــی هیــچ تــرددی رو بــه ســوی چوبــه ی دار 
کــه از قامــت شایســته ی آزادی اش شرمســار بــود نهــاد. فرهــاد عاشــق رنــج و کومینــال درایــن بــاره  چنیــن مــی 
گویــد: »دیگــر نرگــس، غنچــه هــا و گل هــا را نبوئیــد، چــون مــن خــود، از ایــن پــس خواســتگاه بــوی نرگــس، 

غنچــه وگل هــا هســتم.« در واقــع ایــن ایســتار کــردآزاد بــود کــه ســبب ایــن عمــل غیــر انســانی دشــمن شــد. 
فــرزاد کمانگــر؛ معلــم زندگــی آزاد ، زبــان حقیقــت، دل ســتمدیده گان و تهیدســتان در تاریــخ بشــریت، صفحــه 
ائــی نــو بــرای خلــق اش نگاشــت. او ترســی شــد در دل جــاد فرزنــدان ایــن خلــق. فــرزاد پاکــروان؛ نــوای چشــم 
و احســاس خلــق، بــه خاطــر افکار،اندیشــه هــا و تــاش در راه آگاه ســازی جوانــان و جامعــه، بــرای آن جــادان 
ــر ایــن هیبــت آزاد،   ــا بیچــاره گــی در براب ــود. جــادان ب آشــتی و آزادی،  یــاد آور خــوف و واهمــه ی شکســت ب

فــرزاد معلــم را نیــز همــراه ســه تــن ازرفقــا و همرزمــا نــش، روز 19 اردیبهشــت پــای چوبــه ی دار بردنــد.
شــهید علــی حیدریــان  مبــارز فدائــی خلــق کــرد کــه بــا مجادلــه ی آزادی خــود بــا روح آپوئــی، هــر دم پیشــاهنگ 
بــود. او در روژهــات کردســتان بــه مقــام پیشــاهنگ فدائــی رســید.  بــا تمثیــل چنیــن روحــی در میــان جوانــان، 
ــه  ــا کوههــای کردســتان ب ــی، کرکــوک ت ــه و از شــنگال، کوبان ــر پذیرفت صدهــا جــوان از چنیــن شــخصیتی تاثی
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مبــارزه ی آزایخواهــی پیوســتند. در کردســتان رفیــق علــی حیدریــان )ســوران ( خــط فدائــی ، مبــارز آزادی و کرامــت 
ــا  خــوف و وحشــت روبــرو ســاخته بــود، مــورد هــدف بــه اصطــاح  را بــه اوج رســاند. روح ایــن مبــارز کــه رژیــم راب
کشــنده ی رژیــم قــرار گرفــت. نــه شــیوه ی وحشــیانه ی رژیــم و نــه دادگاه بــی دادگــر حاکــم بــر ایــن ســرزمین تــوان 
مقابلــه بــا روح و فرهنــگ قهرمانــی را نداشــت، بلکــه برعکــس برنامــه  و سیاســت ایــن ضحــاکان، صدهــا علــی، فرهــاد، 

فرزادهــا  را رهــرو مبــارزه ی شــرف وآزادی نمــود.
بــدون شــک در ســده ی 21 اگــر مبــارزه ی آزادی خواهانــه ي خلــق بــه ویــژه زنــان کــرد را برمبنــای فلســفه و ایدئولــوژی 
آپوئــی بررســی کنیــم خواهیــم دیــد کــه مبــارزه ی آزادي خواهانــه ي خلق مــان بــا مشــارکت زنــان کــرد، دســتاوردهای 
ــی  ــوژی رهائ ــازمان دهی ایدئول ــارزه و س ــیوه ی مب ــوان ش ــن، نمی ت ــراه آورد. همچنی ــه هم ــود ب ــا خ ــی اي را ب تاریخ
ــرای  ــت اقتدارگ ــه ذهنی ــود. ن ــه گش ــیت گرای کل منطق ــت جنس ــول در ذهنی ــر و تح ــر تغیی ــه راه را ب ــرد ک زن ک
ــه جنســیت گرای ژرف و ارتجاعــی حاکــم در جهــان، هرگــز تغییــر و تحــول در مســئله ی زن  دولــت- ملــت گــرا و ن
را بــه راحتــی نپذیرفتــه و همیشــه بــا عــدم قبــول در برابــر پیشــرفت و تحــول زن کــرد در جنبــش آزادی، بــا تــرس 
و واهمــه موضــع گرفتــه اســت. بــه همیــن خاطــر هــم نظــام مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی،  هــم دولت-ملــت موجــود بــا 
هــر سیاســت واز هــر راهــی بــر هــر گونــه مکانیســم، موسســه و تنظیمــات زنــان، کــه از کنتــرل و  زیــر نظرآنهــا خــارج 
ــد  ــده می خواه ــلطه یابی و کنترل کنن ــر س ــی از راه  عناص ــون جهان ــود و هژم ــام موج ــد. نظ ــرده ان ــه ب ــوند حمل ش
ــان  ــای زن ــازمان ه ــا س ــرا درآورد.  زن و ی ــه اج ــروی  زن ب ــر نی ــود را ب ــلیمیت گرای خ ــی و تس ــل کش ــگ نس فرهن
کــه میــان ایــن نظــام جــای نگرفتــه و اضمحــال نگشــته انــد، همیشــه مــورد هــدف واقــع شــده انــد. هــر جنبــش و 
ســرهلدان ایــن زنــان کــه بــه معنــای بــه لــرزه در آوردن ســلطنت ســاطین، بــی عدالتــی و فاشیســم و جنســیت گرائــی 

بــوده، تــا کنــون نیــز مــورد ســرکوب واقــع شــده انــد.
ــن  ــده و بدی ــاد ش ــتی ایج ــی و نژادپرس ــلطه یابی اجتماع ــیت گرایی، س ــای جنس ــر مبن ــز ب ــران نی ــی ای ــم مونارش رژی
شــیوه ســالیان ســال اســت کــه حکمــداری خــود را تــداوم بخشــیده اســت. سالهاســت کــه جنبش هــا، ســازمان و زنــان 
توســط ایــن رژیــم، بــه خاطــر مطالبــات آزادی و دمکراســی شــان  کــه یــک زندگــی آزاد و برابــر اســت مــورد قتــل 
عــام، در زنــدان هــا گرفتــار شــده یــا مجبــور بــه تــرک میهــن خــود ویــا اینکــه در برابــر نظــام و ذهنیــت موجــود دســت 
بــه مجادلــه و مقاومــت زده انــد. خلــق کــرد نیــز ســالیان ســال اســت کــه در برابــر سیاســت و ذهنیــت فاشیســت و 
انکارگــرای رژیــم بــه مبــارزه ی آزادی مــی پردازنــد.  درراه آزادی ، برابــری، دمکراســی و همزیســتی خلــق هــا هزینــه 
هــای بزرگــی پرداختــه کــه قابــل ســتایش مــی باشــد. در مبــارزات آزادی مــا کــه در برابــر رژیمــی کــه ذهنیــت و انــکار 
را بــر خلــق کــرد، بــه ویــژه زنــان بــراه مــی بــرد،  همیشــه بدنبــال راهــی تــازه بــرای رهائــی اندیشــه شــده اســت. در 

ایــن مبــارزات هــم زن  و هــم جوانــان بــا نقــش پیشــاهنگی در مبــارزات مشــارکت کــرده انــد. 
زن کــرد کــه از جانــب رژیــم موجــود از خــاک، حقــوق و هویــت خــود دور نگــه داشــته شــده و در عیــن حــال بــه دلیــل 
زن بــودن بــه عنــوان جنــس دوم بــه حســاب مــی آینــد،  در برابــر ایــن ذهنیــت بــه قیــام کــرده و بــه ســوی زن بــودن 
خــود، ماننــد زنــان قهرمــان پیشــین خــود در ایــن دعــوی پیــروز بــه کوهســتان هــای آزاد کردســتان و صفــوف گریــا 
روی آورد. ذهنیــت مدرنیســت و جنســیت گــرای ایــن رژیــم، رســیدن بــه ســطح زنــی کــه خــود را ســازماندهی کــرده 
و از لحــاظ دفاعــی برمبنــای دفــاع مشــروع بــه مبــارزه مــی پــردازد،  همچــون فــرو پاشــیدن ســلطه ی خــود پنداشــته 
، بــرای اینکــه زن در ایــن مبــارزات مشــارکت نکنــد و در ایــن بــاره بــه آگاهــی دســت نیابــد ، بــه هررویــه ائــی متوســل 
مــی شــود.  امــا بــا پیشــاهنگی ی. ژ. ر. ک درروژهــات کردســتا ن، ایســتار زن جلــوه گــر شــد، دیگــر زن بــدون تکیــه 
گاه و مکانــی آزاد نبــود و بــا تکیــه بــر آن بــا هویــت خــود زندگــی نوینــی رابــرای پیشــاهنگی جامعــه اش آغــاز و روح 

تــازه ائــی گــر فــت.  
ــی  ــود وایــن در حال ــرده ب ــران پــی ب ــر ای ــه واقعیــت نظــام حاکــم ب ــود کــه ب ــی ب ــی یکــی از آن زنان شــیرین علم هول
بــود کــه  بــر توانائــی و نیــروی خــود واقــف بــود. او مبــارزه ی رهائــی زن را بــرای خــود ماننــد پشــتوانه و مــکان دســت 
یافتــن بــه حقیقــت خــود دیــده بــود. مبــارز آزادی بــا چنیــن درک و اعتقــادی، بــه صفــوف آزادی پیوســته بــود. شــیرین 
علــم هولی)روناهــی روکــن( از همــان آغــاز، ســطح فاشیســم جنســیت گرائــی کــه اکنــون تحــت عنــوان دعــش ســر 
ــه ســازمان دهــی  ــر ایــن فاشیســم را ب ــود. بــه همیــن خاطــر تنهــا راه و شــانس رهائــی در براب ــرآورده را دریافتــه ب ب

ــه  ــا آگاهــی جنســی در برابرذهنیــت و فرهنــگ تجــاوز ب ــود.  او ب ــوان دفاعــی دریافتــه ب ــه ت خــود و دســت یافتــن ب
شــخصیت و شــانس  دفــاع از جامعــه  و زن ایرانــی رســید. بــا چنیــن آگاهــی در برابــر رژیمــی کــه بــر پایــه ی عناصــر 
تجــاوز و جنســیت گرائــی بنــا شــده قیــام کــرد. او دردوران حضــور در مبــارزات آزادی خلــق خــود و دوران محکومیــت 
اش بــا پیشــبرد ایدئولــوژی رهائــی زن ســطح مجادلــه و رشــد چنیــن شــیوه ی زندگــی  در خــود و زنــان اطــراف خــود 
بــه مجادلــه پرداختــه بــود. شــیرین در زنــدان اویــن، علــی رغــم تمامــی شــکنجه و فشــارهای رژیــم، از مبــادی خــود 
دســت بــر نداشــت و در برابــر ســاخان زندگــی و زن، همیشــه بــا اعتمادبه نفــس و مقاومتــي بی همتــا ایســتاد. بماننــد 
ــا  ــدان ب ــر چنیــن رژیمــی ادامــه ی مقاومــت، بی گمــان چنــدا ن آســان نبــوده، امــا شــیرین در زن زنــی مبــارز در براب
ایســتار و شــیوه ی مبــارزه اش، اثبــات کــرد کــه مرزهــای ایجادشــده بــر دنیــای زن مقــاوم و خودبــاور، قابــل گذارنــد. 
اگــر چــه از لحــاظ جســمی در زنــدان حبــس بــود، امــا از لحــاظ فکــر وعقیــده ی مبــارز خــود  هرگــز تســلیمیت را 
نپذیرفــت. شــیرین نظــام زنــدان را بــا ایســتار خــود خالــی از معنــا نمــود و سیاســت موجــود را پــوچ گردانیــده بــود. 
درزنــدان اویــن علــی رغــم وجــود  اعمــال جنســیت گرائــی ژرف، مرحلــه ی مبارزاتــی تــازه ائــی را آغــاز نمــود. شــیرین، 
سیاســتی کــه تــا آن زمــان بــه جامعــه القــا کــرده بــود کــه زندانــی سیاســی زن، عجیــب و دور از واقعیــت رژیــم اســت 
را آشــکار ســاخت. در واقــع رژیــم موجــود تــا کنــون بــا هیــچ عنــوان بــه وجــود زندانیــان سیاســی و فعــاالن مدنــی 
درزنــدان هــا اعتــراف نمــی کــرد و بــر تمامــی مســائل مربــوط بــه ایــن موضــوع ســر پــوش مــی گذاشــت. امــا ایــن 
پاکروانــان راه حقیقــت بــا گذشــت از جــان خــود و ارتقــای ســطح مبارزاتشــان دردوران اســارت، ایــن دوروئــی رژیــم را 
آشــکار ســاختند. اگــر چــه نیروهــای هژمــون در برابــر ایــن اعمــال رژیــم، بــا بــی صدائــی خــود بــا او همــکاری کــرده 

باشــند، بشــریت ودمکــرا ســی در برابــر ایــن واقعیــت حســاس بــر خــورد کردنــد. 
بــدون شــک روز 19 اردیبهشــت در تاریــخ خلــق مــا یکــی از آن روز هــای ســیاهی اســت کــه بــا هــدف امحــای سیاســی 
و جســمانی خلــق هــا و اندیشــه ی آزاد آن هــا بــود. ایســتار و خــط مشــی ایــن قهرمانــان امــروز آنــان  را بــه  ســمبل 
ارزش هــای مبــارزه ی آزادی متحــول ســاختند. روز 19 اردیبهشــت در تاریــخ انســانیت از یــک طــرف چهــره ی ســیاه 
و قاتــل ضحــاکان و از طــرف دیگــر 5 انســان آزاد کــه بــرای یــک زندگــی کومینــال، اخاقــی و سیاســی همچــون یــک 

افســانه جلــوه گــر شــدند بــرای همیشــه در تاریــخ آزادی باقــی خواهــد مانــد.
بــدون شــک مقاومــت زنــدان بــا اصــرار در ایســتار و موضــع ایــن  رفقــا در برابــر وظیفــه ی انقابــی کــه برعهــده ی آنــان 
ــان مهــر خــود را تحــت عنــوان آزادی، دمکراســی،  ــود، عملــی شــد و عرصــه ی مبــارزه را نیــز گســترده تر نمــود. آن ب
برابــری و توســعه ی جامعــه ی آزاد، بــر مبــارزه ی دمکراتیــک زدنــد. از طــرف خلــق ایــران در برابــر ایــن نظــام، بــا ادعــای 
ــه نتیجــه رســانیدن  ــوده ودر راه ب ــن دار ب ــزرگ ّدی ــی ب ــن ایســتار و قهرمان ــل ای ــا در مقاب ــد. م ــارزه کردن ــروزی مب پی
اهــداف آنــان و عملی ســازی مطالبــات خلــق گرایشــان وظیفــه دار. اگردربرابــر سیاســت اعــدام و گــروگان گیــری ایــن 
رژیــم، موضعــی ســازمانی و مقابلــه ائــی بــزرگ از طــرف جامعــه وجــود  داشــته باشــد ، ایــن سیاســت هــا ی قتــل و 
نســل کشــی بــه نتیجــه نخواهــد رســید. در واقــع اگــر رژیــم بــدون تــردد بــه فعــاالن سیاســی درزنــدان هــا حملــه 
مــی کنــد، از تنظیمــات جامعــه و پیشــبرد عملیــات هــای سیاســی و پیشــاهنگان دمکراســی در هــراس اســت. پــس راه 
پــوچ نمــودن ایــن سیاســت بایــد بــر ایــن اســاس شــکل گیــرد، اگــر ایــن رژیــم باچنیــن ذهنیتــی در تــاش اســت تــا 
ــا ارتقــا دادن ســطح مبــارزه ی آزادی خواهانــه،  ایــن سیاســت ها بی نتیجــه  جامعــه را ترســانده و بــی تاثیــر نمایــد،  ب

خواهــد مانــد.  
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ــارت  ــا عــده ای از اوباشــان داخــل و اطــراف زی ــوه داده می شــود. گوی ظاهــرا قتــل فرخنــده یــک امــر تصادفــی جل
شــاه دوشــمیره در مرکــز شــهر کابــل بــه او اتهــام می بندنــد کــه قــرآن را آتــش زده اســت. تعــدادی گــرد او جمــع 
می شــوند تــا توبیــخ اش کننــد، امــا ایــن ارازل در همــکاری بــا مجاوریــن زیــارت بــه او حملــه می کننــد. در نتیجــه ی 
ضربــات آنــان، فرخنــده غــرق در خــون شــده و نیم جــان زیــر مشــت و لگــد مــردان ضجــه می کشــد، امــا هیچ کــس 
ــه ایــن هــم اکتفــا نکــرده، از روی جســد نیم جانــش موتــور را عبــور می دهنــد  بــه دادش نمی رســد. ایــن مــردان ب

و باالخــره بــه شــکل وحشــیانه باالیــش پترول)نفــت( انداختــه، او را آتــش می زننــد. 

ایــن همــه توحــش و بربریــت در مقابــل چشــمان پلیــس و در قلــب شــهر کابــل اتفــاق می افتــد. آنــان بــا بی کفایتــی 
ــز  ــت نی ــت و بدسرش ــان پس ــن آدم کش ــی ای ــوق و حام ــه مش ــد، بلک ــاوت بودن ــن قس ــر ای ــا نظاره گ ــه تنه ــام ن تم
ــت و  ــه دول ــی ک ــا از آنجای ــد، ام ــرل نمای ــت را کنت ــادگی وضعی ــه س ــت ب ــس می توانس ــد. پولی ــمار می آین به ش
ــگ  ــوم را از چن ــر معص ــن دخت ــتند ای ــه اند، نخواس ــد و جنایت پیش ــدزن، فاس ــدت ض ــه ش ــی ب ــای امنیت نهاده
ــت جمهوری و  ــری کاخ ریاس ــد مت ــد ص ــاعت در چن ــا دو س ــرای تقریب ــت ب ــن جنای ــد. ای ــات دهن ــواران نج آدم خ

ــل صــورت گرفــت. فرماندهــی مرکــزی پلیــس شــهر کاب

عامــان ایــن ددمنشــی تنهــا آنانــی نیســتند کــه بــا دســت های کثیــف خــود خــون فرخنــده ی عزیــز را بــه زمیــن 
ریختنــد. شــرف بغانی هــا و برادرانشــان نمی تواننــد بــدون حمایــت جنایتکارانــی چــون ســیاف، عبــداهلل، اســماعیل، 
عطــا، گلبدیــن و ده هــا جانــی دیگــر دســت بــه ایــن عمــل شــنیع بزننــد. هریــک از ایــن جنایتــکاران چــه در کابــل و 
تمــام والیــت افغانســتان بــرای حفــظ و گســترش قــدرت خــود شــبکه ی مافیایــی متشــکل از اوباشــان را زیــر قیــادت 
ــا در بعضــی مواقــع آشــوب  ــرده و ی ــان مخالفیــن فکــری و سیاســی خــود را از بیــن ب ــه آن ــکا ب ــا ات ــد. ب خــود دارن
خلــق می کننــد تــا مــردم را از چنــگ و دنــدان خون آشــام خــود ترســانده و جــو عمومــی را در کنتــرل خــود داشــته 
باشــند. در پغمــان، هــرات، مــزار و دیگــر بخش هــای افغانســتان بارهــا شــاهد اینگونــه عملکردهــای آنــان بوده ایــم.

البتــه کــه ایــن جنایــت بــدون حمایــت ســرجنایتکارانی کــه در کرســی های گوناگــون دولتــی لــم داده انــد، ممکــن 
ــیاف و  ــوص س ــرا )بخص ــر بنیادگ ــد رهب ــه چن ــت ک ــد گف ــه بای ــت صحن ــازمان دهندگان پش ــورد س ــود. درم نمی ب
ــورد  ــن و آن م ــت در ای ــر دول ــه اگ ــد ک ــاد می کردن ــو داد و فری ــه بدین س ــن هفت ــه از چندی ــان( ک ــماعیل خ اس
کاری نکنــد، »ملــت مجاهــد کاری خواهنــد کــرد«. علــت اصلــی  ایــن اخطارهــا هــم در ایــن اســت کــه در تقســیم 
ــب  ــن و مذه ــتفاده از دی ــا سوءاس ــیده و ب ــر رس ــهم کمت ــان س ــتان برای ش ــی افغانس ــت مافیای ــی های دول کرس
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ــن  ــود ای ــه می ش ــه گفت ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــد. آوازه های ــه دهن ــان ادام ــه قلدری  ش ــه ب ــد ک می خواهن
چنــد حاکــم متحجــر تصمیــم گرفته انــد کــه بایــد کاری کــرد تــا مــردم بخصــوص شــهریان کابــل را بــار 
ــازه  ّ های خونیــن 1371-1374 را ت ــه وحشــت انداختــه و خاطــرات ســال  دیگــر از قــدرت »جهادی هــا« ب
نماینــد )ســال هایی کــه احــزاب بنیادگــرای دینــی قــدرت را بــه دســت گرفتنــد و روی تقســیم قــدرت هــر 
جــاده ی  کابــل را بــه ســنگر جنگــی مبــدل کردنــد؛ 65 تــا 80 هــزار کابلــی را بــه فجیعانه تریــن شــکل بــه 
قتــل رســاندند؛ بــه تعــداد بی شــمار زن و کــودک تجــاوز جنســی صــورت گرفــت؛ ســرمایه های ملــی بــه 
غــارت رفــت و بیشــتر در بازار هــای پاکســتان بــه فــروش رســید و هــزاران تــن دیگــر مجبــور بــه مهاجــرت 

ــه پاکســتان و ایــران شــدند.( فرخنــده در واقــع طعمــه ی ایــن برنامه هــای ســران بنیادگــرا گردیــد. ب

ــی  ــبکه های اجتماع ــان در ش ــه بیشترش ــم ک ــی بودی ــای متفاوت ــاهد واکنش ه ــاعات ش ــتین س در نخس
انعــکاس یافتنــد. بافاصلــه ســیمین غــزل حســن زاده )معیــن وزارت اطاعــات و فرهنــگ افغانســتان کــه 

توســط مهره هــای افغانــی رژیــم ایــران بــه ایــن ســمت رســیده  و در گذشــته در رادیــو مشــهد خبرنــگار 
بوده اســت.( نوشــت »هیــچ نیــروی در مقابــل ایمــان راســخ مردم مــان تــاب مقاومــت نــدارد، با جــان و دل از 
باورهــای دینی مــان پاســداری خواهیــم نمــود.« افــراد دیگــر چــون مــا ایــاز نیــازی )از تحصیل کرده هــای 
دانشــگاه االزهــر مصــر و ماامــام مســجد وزیــر اکبرخــان، جایــی کــه مقامــات بلندرتبــه در امامــت وی نمــاز 
ــون  ــمول تلویزی ــدد به ش ــی متع ــای تلویزیون ــن را در کانال ه ــغ دی ــه ی تبلی ــن برنام ــد، و چندی ادا می کنن
دولتــی بــه پیــش می بــرد(، زلمــی زابلــی )نماینــده ی پارلمــان و رییــس کمیســیون ســمع شــکایات ایــن 
اداره( و حشــمت ســتانکزی )ســخنگوی پولیــس کابــل( نیــز از جملــه کســانی بودنــد کــه ایــن جنایــت را 

توجیــه نمــوده و از آن حمایــت کردنــد.

خانــواده ی فرخنــده نیــز از تهدیــد حامیــان دولتــی ایــن اوباشــان در امــان نیســتند. در نخســت فرمانــده 
ــاری  ــده از بیم ــه دخترشــان فرخن ــد ک ــار دارن ــا اظه ــور ســاخت ت ــادر او را مجب ــدر و م ــل پ پولیــس کاب
روانــی رنــج می بــرده و اگــر کاری نیــز کــرده باشــد، ناشــی از وضعیــت نامناســب صحــی اوســت. امــا بعــدا 
معلــوم شــد کــه آنــان زیــر فشــار پولیــس درمقابــل رســانه ها ایــن گفته هــا را بیــان نمــوده بودنــد. زمانــی 
ــا اعتــراض دیگــر  ــد، ب کــه مــا نیــازی خواســت کــه در مراســم تشــییع جنــازه ی فرخنــده شــرکت نمای
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عــزاداران مواجــه شــد و مجبــور بــه فــرار از قبرســتان گردیــد، امــا دیــری نگذشــت کــه مــا نیــازی بــرای جلوگیــری از 
آبروریــزی بیشــترش، یکجــا بــا یکــی از نماینــدگان پارلمــان بــه نــام اقبــال صافــی بــه خانــه ی فرخنــده رفــت و انــگار 

بــا خانــواده ی فرخنــده آشــتی نمــود. ایــن عمــل نیــز بــا جبــر و اکــراه همــراه بــود.

بدبختــی زنــان افغــان تنهــا بــه پرونــده ی فرخنــده خاصــه نمی شــود. طــی چهــار دهــه ی اخیــر زنــان افغــان ســیه ترین 
روزهــای زندگــی خــود را تجربــه کرده انــد کــه حدیــث پایان ناپذیــر ظلــم و ســتم علیــه آنــان هنــوز ادامــه دارد. زنــان، 
ــد؛  ــرار گرفته ان ــورد تجــاوز جنســی و تجــاوز گروهــی ق ــاران شــده اند؛ م ــی و شــکنجه شــده اند؛ سنگســار و تیرب زندان
گــوش و گلــو و ســینه  شــان بریــده  شــده ؛ بــا جبــر بــه فحشــا کشــانیده شــده اند؛ همچــون حیوانــات مــورد خریــد و 

فــروش قــرار گرفته انــد و مجبــور بــه خودکشــی و خودســوزی گردیده  انــد.

14 ســال قبــل امریــکا و متحدانــش زیــر نــام »حقــوق زنــان«، »دموکراســی« و »مبــارزه علیــه تروریــزم« افغانســتان را 
اشــغال نمــود. امــا نیروهــای اشــغالگر بــا اتــکا بــه زن ســتیزترین، ارتجاعی تریــن و جانی تریــن افــراد و احــزاب، عرصــه 
ــه آگاهــی  ــت ب ــک مل ــه نیمــه ی خامــوش ی ــی ک ــان محــدود ســاختند، چــون می دانســتند زمان ــرای فعالیــت زن را ب
ــی را  ــروز دموکراس ــه دی ــری را ک ــو عناص ــکا و نات ــید. امری ــد پاش ــرو خواه ــتعمار ف ــتثمار و اس ــای اس ــند، پایه ه برس

ــد.     ــا ســوار نمودن ــر گرده هــای زخمــی مــردم م ــه می بســتند، ب ــه گلول معــادل کفــر دانســته و مدافعــان آن را ب

ســازمان »دیده بــان حقــوق بشــر« در 3 مــارچ 2015 گزارشــی را  زیــر عنوان»امــروز تمــام مــا خواهیــم مــرد: زورمنــدان 
افغانســتان و میــراث فرهنــگ معافیــت« در مــورد افغانســتان منتشــر ســاخت کــه در آن بــه شــرح بخشــی از جنایــت 
در افغانســتان پرداختــه شــده اســت. ایــن ســازمان به طــور مشــخص کارنامــه ی چنــد تــن از »زورمنــدان جنایتــکار« 
ــه چریــک )ســابق  هریــک عبدالحکیــم شــجاعی )قومنــدان پولیــس محلــی در ارزگان(، خیرمحمــد تیمــور مشــهور ب
قومنــدان امنیــه تخــار(، قومنــدان عزیــزاهلل )قومنــدان اربکــی در پکتیــا(، عطامحمــد )والــی بلــخ(، حاجــی نجیــب اهلل 
کاپیســا )رییــس امنیــت ملــی تخــار(، میــر علــم )ســابق قومنــدان امنیــه بغــان و فعــا قومنــدان اربکــی در قنــدوز(، 
ــا  ــه کــه ب ــه بررســی گرفت ــار( را ب ــه قنده ــدان امنی ــرازق )قومن ــی( و عبدال ــد )ســابق رییــس امنیــت مل اســداهلل خال
ــر مــردم و مخالفان شــان  ــاش مســلح دسترســی داشــته و در براب ــه گروه هــای اوب اســتفاده از پســت های دولتی شــان ب

ــد. ــت کار می گیرن زور و وحش

تمــام افــرادی کــه نام شــان در ایــن گــزارش ذکــر گردیــده از حامیــان هــر دو تیــم انتخاباتــی بــوده کــه اکنــون نیــز 
ســهمی کــه در حکومــت وحشــت ملــی دارنــد، بیشــتر از گذشــته بــه فســاد و جنایــت خــود ادامــه می دهنــد، چــون بــا 
هــرج و مــرج حاکــم در نهادهــای دولتــی هیچ کــس در مقابــل عملکــرد خــود پاســخگو نیســت. پــاره از ایــن گــزارش 
بــه جنایــات عطامحمــد نــور، والــی بلــخ، اختصــاص یافتــه  اســت. او یکــی از حامیــان عبــداهلل اســت کــه دســتگاه وســیع 
ــاز نیــازی در  ــا مــا ای ــا ب از اوباشــان شــمال کشــور را در کنتــرل خــود دارد. چنــدی قبــل عطــا از مــردم خواســت ت

مــورد برخــوردش بــا قتــل فرخنــده ســخت نگیرنــد، چــون او یــک عالــم دیــن اســت. در ایــن گــزارش می خوانیــم:

»اکثریــت ارکان دولتــی بانفــوذ ]در غــرب مــزار شــریف[، همچــون ارکان دولتــی در والیــت بلــخ، بخصــوص افــرادی در 
جمــع نیروهــای امنیتــی ملــی افغــان رابطــه تنگاتنــگ بــا والــی عطــا دارنــد. ایــن افــراد جهــت نیــل و دفــاع از ســود 
ــرای اســتحکام نفــوذ سیاســی، ســاحه در هنــگام  ــه کار گرفتــه می شــوند. احتمــاال ب و مقاصــد شــخصی والــی عطــا ب
انتخابــات ]2009[ بی ثبــات گردیــد. بــا اســتفاده از شــبکه حمایــوی  جهــت قتــل و اذیــت مخالفــان سیاســی اش، عطــا 
کوشــش نمــوده تــا موقعیــت سیاســی خــود را قــوت بیشــتر بخشــد. افــزون بــر آن، رابطــه بــا جنایــت کاران، بخصــوص 
قاچاقبــران موادمخــدر، بــرای منابــع مالــی والــی عطــا ســودآور و کارا ثابــت شده اســت. افزایــش رابطــه شــبه نظامیان 
بــا عطــا زمینــه  خوبــی بــرای وی بــوده تــا بــا مخالفــان در حــال رشــد خــود مقابلــه نمایــد. گفتــه می شــود کــه والــی 
ــور  ــد، به ط ــال می نمای ــل اعم ــاختارهای ذی ــق س ــی از طری ــور ابتدای ــریف[ به ط ــزار ش ــرب م ــوذش را در ]غ ــا نف عط

مثــال ارکان دولتــی بلــخ، بــه ویــژه پولیــس محلــی افغــان و شــبه نظامیان گوناگــون.«

ــخ  ــه تاری ــل« ب ــو بین المل ــازمان »عف ــب س ــن ترتی ــه همی ب
ــان  ــد زن ــت ب ــورد وضعی ــی را درم ــل 2015 گزارش 7 اپری
افغانســتان بــه نشــر رســانید. در ایــن گــزارش نیــز بــه 
ــط  ــا توس ــه تنه ــان ن ــان افع ــه زن ــده ک ــر ش ــت ذک صراح
طالبــان و جنگســاالران مــورد تهدیــد قــرار می گیرنــد، بلکــه 

ــوند. ــد می ش ــز تهدی ــت نی ــط دول توس

اکنــون کــه تقریبــا یــک مــاه از جاودانگــی فرخنــده می گــذرد. 
ــوج  ــا م ــت ت ــی آن اس ــتان در پ ــالی افغانس ــت پوش حکوم
اعتراضــات مــردم را بــا اتــکا بــه ترفندهــای مختلــف خامــوش 
ســازد. آنــان اعــداد و ارقــام میان تهــی را کنــار هــم گذاشــته 
ــل  ــتن در قت ــام دست داش ــه اته ــن ب ــا ت ــت ده ه و از بازداش
فرخنــده خبــر می دهنــد. امــا بــا توجــه بــه تجــارب گذشــته 
ــم،  ــی داری ــتگاه مافیای ــن دس ــت ای ــه از ماهی ــناختی ک و ش
باورمندیــم کــه شــاید یــک عــده عامــان نــاآگاه و جاهــل ایــن 
فاجعــه کــه پیونــدی سیاســی قــوی بــا ســرجنایتکاران حاکــم 
ــته  ــای گذش ــد قضای ــم مانن ــوند. بازه ــه ش ــد، محاکم ندارن
پغمــان کــه جنایتــکاران اصلــی زیــر چتــر حمایــت مقامــات بلندرتبــه دولتــی قــرار گرفتنــد، ایــن بــار نیــز افــراد درجــه 
ــه  ــه نوکــری خــود ادام ــا شــده و ب ــی ره ــا ســازماندگان اصل ــد رســید، ام ــه ســزای اعمال شــان خواهن دوم و ســوم ب

ــد. ــع مشــابه بزنن ــکاب فجای ــه ارت ــع باداران شــان دســت ب ــن مناف ــرای تامی ــر ب ــار دیگ ــا ب ــد ت می دهن

ــکا و  ــزم امری ــم. امپریالی ــادی داری ــترکات زی ــه مش ــارزان خاورمیان ــام مب ــا تم ــورد و ب ــرادران ک ــران و ب ــا خواه ــا ب م
متحــدان جهان خــوارش لحظــه ای نیــز مبــارزه ی رهایی بخــش مــردم مــا را برضــد بنیادگرایــان دینــی و ســایر نوکــران 
ــای ســوگ و خوشــبختی  ــی افغانســتان در روزه ــای مترق ــردم و نیروه ــد. م ــد تحمــل کنن ــی نمی توانن مرتجــع داخل
در کنــار شــمایند و مبــارزه الهام بخــش زنــان و مــردان کــورد یگانــه امیــد بــرای نجــات انســانیت از چنــگال خونخــوار 
ــی  ــراز همــدردی و حرکت هــای انســانی تان در محکومیــت قتــل فرخنــده قدردان ــی اســت. مــا از اب اســتیاگران جهان
نمــوده و باورمندیــم، مبــارزه ی مشــترک مــا روزی ثمــر خواهــد داد و از بنــد ایــن یــوغ و ســتم رهایــی خواهیــم یافــت.

 
ــن  ــه ای ــارزه علی ــکه اند. مب ــک س ــزم دو روی ی ــامی و امپریالی ــی اس ــه بنیادگرای ــد ک ــد بدانن ــه بای ــان خاورمیان زن
ــبرد  ــرای پیش ــان ب ــروز از بنیادگرای ــرب ام ــکا و غ ــود. امری ــرده ش ــش ب ــه پی ــان ب ــد همزم ــانیت بای ــمن انس دو دش
ــه  ــا بتــوان ب ــد ریشــه ی بنیادگرایــی را خشــکانید ت ــد پــس بای سیاســت های غارتگرانه شــان بیشــترین ســود را می برن
آزادی، دموکراســی، عدالــت و بهــروزی رســید. دفــاع از ســکوالریزم بایــد ســرخط خواســت   های آزادی خواهانــه ی هــر 

ــد. ــواه باش ــی و عدالت خ ــش مترق جنب



30

قشرزانن

نرشیه جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

31

ــر منطقــه حاکــم شده اســت. نیروهــای اقتدارگرایــی کــه همــواره  سال هاســت کــه ســایه ی شــوم نظــام اقتدارگــرا ب
ــازند. از  ــدل س ــش مب ــای خوی ــا و برنامه ه ــاختن پروژه ه ــی  س ــرای عمل ــی ب ــه مکان ــه را ب ــد منطق ــاش بوده ان در ت
همیــن رو از طریــق مداخــات نظامــی خویــش و ایجــاد قدرت هــای کوچــک ســعی داشــته اند کــه حاکمیــت خویــش 
را افزایــش دهنــد. مســلما چنیــن برنامــه ای از طریــق ایجــاد تفرقــه و همچنیــن جنــگ داخلــی انجــام می گیــرد. آنچــه 
ــای  ــم نمونه ه ــاهده نموده ای ــتان مش ــوریه و افغانس ــراق، س ــر، ع ــی، مص ــورهای لیب ــال ها در کش ــی این س ــه در ط ک
بــارزی می باشــند. از ســویی نیــز بــه هرانــدازه کــه ایــن نیروهــا،  در انتخــاب گزینــه ی جنــگ اصــرار دارنــد و بــرای 
تــداوم آن بــه هرگونــه جنایتــی دســت می زننــد، از ســوی دیگــر نیروهــای افراطــی ســربرآورده جهــت دســتیابی بــه 
قــدرت، ســعی در برافروختــن آتــش ایــن جنــگ را داشــته اند. از آن جهــت کــه جنــگ،  جنــگ اقتــدار و هــدف اصلــی 
ــژه در  ــد، بوی ــدد می کن ــای متع ــر مشــکات و بحران ه ــه را درگی ــام جامع ــد، تم ــی می باش ــع دولت ــز کســب مناف نی
ــان را کــه بــدور از ذهنیــت اقتــدار،  اتحــاد جامعــه  را مبنــا قــرار می دهنــد ، بیشــتر از همــه متضــرر  وهلــه ی اول زن
ــت  ــن وضعی ــت. ای ــه وارد گشته اس ــر جامع ــی ب ــه  ی مهلک ــه زن، ضرب ــوم ب ــار هج ــر ب ــا ه ــه ب ــوند. به طوریک می ش
ــف،  ــای مختل ــان، در دوره ه ــدد از ســوی اقتدارگرای ــی متع ــواره  جنگ های ــه هم در کشــوری همچــون افغانســتان ک
ــدار  ــن اقت ــکا و همچنی ــه ی آمری ــس از اشــغال و مداخل ــا مشــاهده می شــود. بخصــوص پ صــورت گرفته اســت؛ کام
نیروهــای طالبــان، زنــان بزرگتریــن قربانیــان بوده انــد. از یــک ســو بــا مداخــات نظامــی بــر ایــن ســرزمین و ایجــاد 
اغتشــاش و از ســویی دیگــر بــا حاکمیــت نظامــی افراطــی و زن ســتیز، زنــان را حتــی از دســتیابی بــه حــق طبیعــی 
خویــش بازداشــتند. اگــر بــه وضعیــت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی افغانســتان توجــه نماییــم، خــأ حضــور زن را 
در پیکــره ی ســاختاری جامعــه مشــاهده می نماییــم و همیــن نیــز موجــب می شــود کــه تمامــی برنامه هــای جامعــه 
ــز  ــان در گذشــته و امــروزه نی ــکا و نیروهــای مســتبد همچــون طالب ــد. آنچــه کــه امری ــه بگیرن ــی مردان ــگ و بوی رن
ســایر نیروهــای مقتــدر در نظــام کنونــی انجــام می دهنــد،  تنهــا تیشــه بــه ریشــه ی اخــاق، فرهنــگ و ارزش هــای 
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ــرآورده  ــی ب ــان در پ ــی آن ــا همگ ــد، ام ــاوت می باش ــان متف ــا و شیوه های ش ــه راهکاره ــد. اگرچ ــه می زنن جامع
ــد،  ــی نموده ان ــر جامعــه حکمران ــی کــه ب ــخ افغانســتان، مقتدران ســاختن یــک هــدف هســتند. در سراســر تاری
ــر دوره از  ــه در ه ــی ک ــد. انحصارات ــل کرده ان ــه زن تحمی ــاالر ب ــام مردس ــوی نظ ــی را از س ــارات گوناگون انحص
اقتــدار،  از ســوی نظــام مردســاالر بعنــوان معیار هــای زندگــی بــرای یــک زن، تنهــا یــک چارچــوب را مشــخص 
ــر از ایــن چهارچــوب گامــی بگــذارد. سال ها ســت کــه نظــام و ذهنیــت  ــد کــه اجــازه نخواهــد داد فرات می نمای
مردســاالرانه، زنــان را از هویــت خویــش بیگانــه ســاخته و بــه آنــان اجــازه ی ابــراز وجــود خویــش را نمی دهــد. 
مدت هاســت کــه تجــاوز جنســی، اسیدپاشــی، نــکاح اجبــاری و... انــواع خشــونت ها بــر زنــان افغانســتان اعمــال 
ــان  ــن از شــدت آن ــان و مجاهدی ــکا و طالب ــت آمری ــای حاکمی ــا در هیچکــدام از دوره ه ــه تنه ــه ن ــردد، ک می گ
فروکاســته نشــده، بلکــه هــر کــدام بــه شــیوه ای ســعی داشــته اند تمامــی ایــن ضدفرهنگ هــا را بــه معیارهــا ی 
ــه  ــوان ب ــد را می ت ــرار گرفته ان ــرکوب ق ــورد س ــواره م ــتان هم ــان در افغانس ــه زن ــازند. اینک ــدل س ــه مب جامع
عواملــی همچــون اســتبدادی کــه ذهنیــت مقتــدر مردســاالر در طــول تاریخــی اجــرا نمــوده و بــا بنیادگرایــی 
دینــی آنــرا مشــروع نمــوده اســت و محدودیت هــای اجتماعــی کــه حاصــل ذهنیــت و تفکــر ســنتی مردســاالر 
اســت، نســبت داد. واقعیــت اینســت کــه زنــان کشــور کــه بیــش از نیمــی از جامعــه را تشــکیل مي دهنــد و در 
طــول تاریــخ و مخصوصــاً در دو دهــه ی اخیــر بیشــترین قربانــی بوده انــد و ناروایــی و درد و مصیبــت را متحمــل 
شــده اند، هــم اکنــون نیــز در همــان وضعیــت به ســر می برنــد. وضعیتــی کــه زنــان را در مــرز و حــدودی قــرار 
ــه تنهــا از عرصه هــای مختلــف جامعــه ، بلکــه از خویشــتن و هم جنســانش نیــز  ــق آن ن داده اســت کــه از طری
ــان زندگی ســت. آنچــه  ــرد و در نتیجــه پای ــه معنــای مــرگ یــک ف ــد. گسســت از جامعــه نیــز ب قطــع نموده ان
کــه بســیار بغرنــج بوده اســت ســکوت ســایر اقشــار جامعــه در برابــر چنیــن ظلــم و برخوردهایــی اســت کــه در 
نهایــت بــه جنایاتــی ختــم می شــود. در رویــداد فجیــع اخیــری کــه راجــع بــه فرخنــده رخ داد، نفــوذ ذهنیــت 
مردســاالر در ذهــن و فکــر جامعــه کامــا مشــهود بــود. تمامــی ایــن فجایــع و جنایــات حاصــل نظــام اقتدارگــرا 
و جنســیت گرایی اســت کــه کانــون ذهنیــت مردســاالر اســت و همچــون مصیبــت بزرگی ســت کــه بــر زندگــی 
تمامــی جامعــه و بویــژه زنــان تاثیــر فراوانــی داشــته اســت. البتــه بــه هنــگام ســخن گفتــن از ایــن برخــورد غیــر 
انســانی نمی تــوان آن  را مختــص بــه فــرد و بــه یــک دوره ی خــاص و یــا یــک مــکان ویــژه دانســت، بــا توجــه 
بــه شــرایط یــک بخــش، در قالــب  ســرکوب ارزش هــای جامعــه و آنچــه کــه در تضــاد بــا آن اســت، دســت بــه 
ــر از  ــت بردگــی زن بســیار عمیق ت ــه وضعی ــا نشــان دهنده ی آن اســت ک ــن دقیق ــد. ای ــی می زن ــه جنایت هرگون
آن اســت کــه بتــوان بــا بهانه هــای مختلــف کــه هرکــدام از آنــان نیــز ذهنیــت اقتــدار را بیــش از پیــش ســتایش 
می کننــد، توجیــه نمــود. الزم اســت کــه ذهنیــت مردســاالر را بطــور اساســی مــورد بازخواســت قــرار داد. مــرگ 
ــه از ســوی ذهنیــت افتدارگــرا و مردســاالر  فرخنــده کــه اخیــرا در افغانســتان و هــزاران فرخنــده ای کــه روزان
مــورد ســرکوب قــرار می گیرنــد،  دقیقــا صحــت ایــن قضیــه را نشــان می دهــد. بعبارتــی ایــن ذهنیــت مردســاالر 
ــردد. گاه در  ــر می گ ــرار دارد، ظاه ــه در آن ق ــرایطی ک ــا ش ــگ و لباســی و متناســب ب ــار در رن ــه هرب اســت ک

لبــاس نیروهــای ســرمایه دار و گاهــا نیروهــای بنیادگــرا. 
ــون را  ــد و قان ــل نموده ان ــه ضــد فرهنــگ تبدی ــه ضــد ارزش، فرهنگــش را ب ــه ای کــه ارزشــهایش را ب در جامع
مــردان نوشــته اند، مــردان را از حقــوق بســیاری برخــوردار نموده انــد. حــق کشــتن زن نیــز یکــی از ایــن مــوارد 
اســت،  الزم اســت کــه بدانیــم کــه مــرگ جســمی، آخریــن ضربــه ای اســت کــه مــرد پــس از مــرگ تدریجــی 

ــازد. ــر او وارد می س زن ب
ــی  ــر اخاق ــاه و از نظ ــی گن ــر دین ــه،  از نظ ــی جامع ــای عموم ــور زن در عرصه ه ــتان حض ــه ی افغانس  در جامع
ــدازه کــه  ــه هــر ان ــان از تمامــی عرصه هــای مهــم اجتماعــی طــرد می شــوند. ب زشــت محســوب می گــردد، زن
در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی مــرد حاکــم می گــردد، بــه همــان انــدازه نیــروی زنــان ضعیــف 
ــان  ــئله ی زن ــا مس ــه ب ــد. در رابط ــدر می خواه ــت مقت ــه ذهنی ــت ک ــان چیزی س ــز هم ــن نی ــردد و ای می گ
ــه  ــه ب ــدون توج ــد ب ــاره می توانن ــردان در این ب ــود. م ــاهده نم ــرد را مش ــی م ــه خودکامگ ــر لحظ ــوان ه می ت
ــم، بی عدالتــی و مبــارزه در  ــد. از همیــن رو مبــارزه علیــه ظل ــه ارزش و حقوقــی مرتکــب جنایــت گردن هیچ گون



32

قشرزانن

نرشیه جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

33

ــد،  امــروزه بیــش از پیــش ضــرورت  ــان در عرصه هــای جامعــه جلوگیــری می کنن ــل مــواردی کــه از حضــور زن مقاب
ــرار  ــا ق ــاالر را در تنگن ــت مردس ــردد و ذهنی ــروزه در افغانســتان مشــاهده می گ ــه ام ــه آنچــه ک ــد. البت ــدا می کن پی
داده اســت، ایــن اســت کــه زنــان توانســته اند در فضــای محــدود و بســته ای کــه ذهنیــت موجــود ایجــاد نموده اســت، 
بــرای رســیدن بــه آزادی و حداقــل دسترســی بــه حقــوق ابتدایــی خویــش در برابــر چنیــن وضعیتــی مبــارزه نمــوده  
ــه  ــه اي ک ــر واقعیــت جامع ــان ب ــر زن ــون دگ ــه برخــوردار باشــند. اکن ــری مهــم در جامع ــه از کاراکت و توانســته اند ک
اقتدارگرایــی آن را ایجــاد کــرده اســت واقفنــد، به همیــن خاطــر اســت کــه از هــر لحــاظ جهــت نشــان دادن اراده ی 
ــان  ــه و در همیــن راســتا زن ــان در سراســر خاورمیان ــد زن ــد. آنچــه کــه بای خویــش اصــرار کــرده و در حــال تاش ان
افغانســتان بــه آن توجــه کننــد ایــن اســت کــه جنایتــی کــه هــم اکنــون در برابــر زنــان اعمــال می گــردد، جنایتی ســت 
ــی  ــت مردســاالر اســت، نگاه ــه ناشــی از ذهنی ــی معضــات و مشــکاتی ک ــه تمام ــر ب ــه تاریخــی کهــن دارد. اگ ک
بیندازیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه بــه گونــه ای در ارتبــاط بــا مســئله ی آزادی زن می باشــند. بــه عبارتــی می تــوان 
گفــت کــه بــه هرانــدازه کــه معضــات مربــوط بــه زنــان حــل گــردد، بــه همــان انــدازه بــا پیشــرفت جامعــه از هــر 
لحــاظ روبــرو خواهیــم گشــت، در غیــر این صــورت بــا تعمیــق یافتــن مشــکات زنــان، نــه تنهــا جامعــه فرصــت ابــراز 
موجودیــت نخواهــد داشــت، بلکــه تمامــی ارزش هــای اخاقــی جامعــه نیــز نابــود می گــردد. در واقــع مشــکات زنــان 
ــرای حــل و چاره یابــی آن فعالیــت نمــود.  ــا به حــدی تعمــق یافتــه اســت کــه بایــد خیلــی جــدی ب در افغانســتان ت
علی رغــم تمامــی جــدال نیروهــای مقتــدر کــه بجــز تشــدید خفقــان و ســرکوب بیــش از پیــش جامعــه و زنــان هیــچ 
ماحصلــی نداشته اســت، اکنــون دگــر زنــان در افغانســتان بــه اینکــه تغییــر و تحوالتــی کــه نظــام و ذهنیــت موجــود 
دولــت در جامعــه ایجــاد می نمایــد، رهیافتــی بــرای حــل مشــکات زنــان نیســت، بخوبــی واقفنــد. آنچــه کــه امــروزه 
مهــم اســت، تــاش و پیشــبرد آگاهــی زنــان می باشــد. بنابرایــن زنــان بایــد در همــه عرصه هــاي اجتماعــي خــود را 
ســازماندهي نمــوده و مشــارکت فعالــي در قیام هــا داشــته باشــند. الزم اســت کــه در ایــن راســتا اتحــاد و ســازماندهی 
ــرد محــور افغانســتان  ــي م ــاختار اجتماع ــر س ــارزه در براب ــن مب ــد. مؤثرتری ــعه دهن ــش توس ــش از پی ــش را بی خوی
ــازمان یافته  ــي س ــازمان یافته، خلق ــت. زن س ــد پذیرف ــورت خواه ــان ص ــکال زن ــازمان یافته و رادی ــتار س ــط ایس توس
ــه تمامــی  اســت. و ایــن بــه معنــي تضعیــف پایه هــای اقتــدار اســت. مســلما ایــن  نیــروی زن اســت کــه می توانــد ب

جنگ هــا کــه نتیجــه ی ذهنیــت مردســاالر اســت پایــان بخشــد. 

ــانی  ــر انس ــل غی ــن عم ــر ای در براب
واکنشــهای اعتراضــی بســیاری در میــان زنــان بــه ویــژه 
ــی درمراســم  ــان افغان ــداد. موضــع زن ــی روی ــان افغان زن
ــدت  ــی ش ــه قربان ــی ک ــده زن ــازه ی فرخن ــییع جن تش
نظــام مــرد ساالرشــد قابــل احتــرام بــود. آنــان بــه هیــچ 
مــردی اجــازه ی حمــل جنــازه را نــداده و بــا راهپیمایی 
ــام  ــده ،پی ــه از فرخن ــام گون ــردن قی ــب داری ک و صاح
ــا  ــای زن را ب ــر دنی ــم ب ــدت حاک ــی ازش ــی خواه رهای
ــه  ــا توجــه ب ــا رســاندند. ب ــام دنی ــوش تم ــه گ ــاد ب فری
وضعیــت موجــود زن درسراســرخاورمیانه، کــه روزانــه بــا 
کشــتار، سنگســار، تجــاوزو... روبــرو مانــده، ایــن وظیفــه 
ی مــا زنــان خاورمیانــه، بــه ویــژه زنــان ایرانــی ســت تــا 
بــا آنهــا هــم صــدا شــویم. دولــت هــا  همیشــه  در برابــر 
تنظیمــات اعتراضــی و حــق طلبانــه ی زنــان کــه از راه 
ــی  ــود م ــانی خ ــت انس ــبرد هوی ــاع و پیش ــه د ف آن ب
پردازنــد مخالــف بــوده و بــا شــدت برخــورد مــی کننــد. 
مــا زنــان ایرانــی بــا تکیــه بــر افــکار و پــروژه هــای رهبر 
آپــو در زمینــه ی رهایــی زنــان بــه ایــن معتقدیــم؛ کــه 
ــر  ــا اصــرارو یکصــدا در براب ــد ب ــی بای ــر ملت ــان از ه زن
هــر گونــه شــدتی کــه برجســم و روح زن روا مــی شــود 

دارای عکــس العمــل باشــند.

ــانی و زن  ــد انس ــت ض ــن جنای ــز ای ــر چی ــل از ه قب
ــی در صاحــب  ــان افغان ــه موضــع زن ســتیز  را رســوا وب
داری کــردن از شــهید فرخنــده درود مــی فرســتم. 

بــه نظــر مــن ایــن موضــع، موضعــی رادیــکال در برابــر 
ذهنیــت جنســیت گرایــی اســت کــه هــزاران ســا ل  از 
حکمرانیــش بــر زنــان ســپری گشــته و نشــان از بیداری 
ــن صــورت  ــان دارد. بدی و رشــد آگاهــی جنســی در زن
کــه روا داشــتن هرگونــه شــدتی بریــک زن، بــه ماننــد 
ــت.  ــان اس ــام زن ــر تم ــوردی ب ــن برخ ــتن چنی روا داش
ــای   ــه تماش ــاکت ، ب ــد س ــی توان ــس زن نم ــن پ از ای
ــن از  ــای م ــیند. تقاض ــانش بنش ــم جنس ــرکوب ه س
ــت  ــن اس ــرد ای ــان ک ــژه  زن ــه وی ــران ب ــان ای ــام زن تم
کــه در برابــر چنیــن جنایاتــی بــی صــدا نماننــد.  ایــن 
ــه  ــروز درافغانســتان ب ــر انســانی  اگرچــه ام ــداد غی روی
عریــان تریــن شــیوه  رویداد،نبایــد فرامــوش کــرد 
ــکارو  ــا، آش ــت ه ــام مل ــران زن از تم ــه درای ــه روزان ک
پنهــان  بــا شــدت خفقــان آوری روبروســت.بیصدا 
یــی مــا بــه معنــای تســلیمیت و قبــول آن  بــه ماننــد 
سرنوشــت گریــز ناپذیراســت. پــس از همــه بیشــتر مــا 
ــژه  ــود وی ــروع خ ــاع مش ــروی دف ــازماندهی و نی ــه س ب

ــم. نیازداری

ابتــدا بــا ادای احتــرام ودرود 
ــان  ــه ج ــی ک ــام زنــان آزادیخواه ــه روح پــاک تم ب
ــار و  ــر فش ــز در براب ــا هرگ ــد ام ــدا کردن ــان را ف پاکش
شــدت نظــام نابرابــر مــرد ســاالر ســر تســلیمیت فــرود 
نیاوردنــد، شــهید فرخنــده را بــه یــاد مــی آورم. چنــان 
کــه میدانیــم ؛ایــن شــیوه برخــورد وحشــیانه و نابودگــر 
ــی  ــازه ای ــداد ت ــا زن در منطقــه روی ــی ب جنســیت گرای
نیســت. بــه ماننــد آن در جــای جــای ایــران، مثــاأل در 

زنان و مردان ایرانی در مورد قتل فرخنده چه میگویند؟

آدار آذری

بریوان شاهو

رامان مهاباد
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ماجــرای اســید پاشــی اصفهــان، اعــدام زنــان و... همــه بــر 
گرفتــه ازهمــان ذهنیــت و دیدگاهیســت کــه زن را یــک 
ــب  ــی از جان ــه نافرمان ــر گون ــر پنداشــته و ه شــئ فرمانب
ــل و  ــن قت ــل اوســت. ای ــودن قت ــای مشــروع ب ــه معن او ب
حقــارت بــر شــهید فرخنــده بــه عنــوان یــک زن نبــوده، 
بلکــه بــه نظــر مــن یورشــی غیــر اخاقــی بــر مــرد و کل 
جامعــه ودرعیــن حــال ســیاه نمایــی و حقــارت بــه دیــن 
اســام و مــردان در سراســر دنیاســت. نظــام بدیــن شــیوه 
ــه ی  ــرکوب اندیش ــتهای س ــی سیاس ــز قربان ــردان را نی م
آزاد، کــه همیشــه بــا پیشــاهنگی زنــان ســر بــر مــی آورد 
مــی پردازنــد. بــه آن مردانــی کــه بــا بــی رحمــی دســت 
ــا  ــر واقع ــت؛ اگ ــد گف ــد، بای ــی میزنن ــن جنایات ــه چنی ب
ــای  ــر قدرته ــه ی اب ــتعمار و مداخل ــرا اس ــلمانید چ مس
ســرمایه دار را درمیهنتــان قبــول کــرده ایــد. مــن از 
صمیــم قلــب، بــه عنــوان یــک مــرد کــرد بــرای مبــارزه بــا 
ذهنیــت مــرد ســاالر  دربرابــر روح برابریخــواه زنــان، خــود 
ــیدن  ــا پوش ــه ب ــی ک ــردان افغان ــه م ــم. ب ــادی میده انتق
لبــاس زنانــه، از زنــان در برابــر نظامــی کــه زن را تحقیــرو 
بــه قتــل مــی رســاند، حمایــت کردنــد، ســام می رســانم. 
ایــن موضــع بــرای مــا مــردان ایرانــی ماننــد الگوئیســت در 
اعتراضــات دمکراتیــک، حمایــت و ارج نهــادن بــه هویــت 

زن.

ــه در  ــان و جامع ــتار زن ــل و کش ــن قت ــوان دی ــت عن تح
ــه  ــن ب ــت. م ــن اس ــازی دی ــع نابودس ــه، در واق خاورمیان

ــان ــی زن ــی از تمام ــرد ایران ــک زن ک ــوان ی عن
ــم  ــاد ه ــد فری ــه بیائی ــم ک ــی خواه ــن ام  م ــم میه ه
جنســانمان رابــی پاســخ نگذاریــم. درد و رنــج زنــان چــه 
ــت  ــتان دردو رنجیس ــه درافغانس ــنگال، چ ــی وش در کوبان
ــا ــا آن ه ــاق وجــود خــود ب ــی از اعم ــان ایران ــا زن ــه م ک

احساس همدردی می کنی

ــان  ــا زن ــوده و م ــا نب ــه تنه ــد ک ــد بدانن ــی بای ــان افغان زن
ایرانــی همــدردی خــود را بــا آنهــا اعــان مــی کنیم.قطــع 

حمــات اخیــری کــه در سراســرمنطقه 
زنــان را بــه شــیوه ایــی وحشــیانه هــدف گرفتــه، جزتــرس 
ــان در تحــوالت منطقــه  از حضــور فعــال وتاثیــر گــذار آن

نیســت.بدون شــک نقــش حکومــت 
هــای محافظــه کار منطقــه بــر کســی پوشــیده نیســت. مــا 
زنــان بــا آگاهــی از ایــن مهــم، بایــد  بیشــتراز هــر زمانــی 

بــه فعالیــت و حمایــت از همدیگــر بپردازیــم.

ــه  ــیانه ک ــل وحش ــن عم ــرد ای ــک م ــوان ی ــه عن ــن ب م
موجــب قتــل فرخنــده شــد را رســوا کــرده و جهــت گــذار 

ــاد اساســی ــه بنی ــاالری ک ــت مردس از ذهنی
ــم.  ــی ده ــادی م ــن وحشــت انســانی ســت خودانتق چنی
بــدون شــک ایــن رویــداد فقــط عمــل جمعــی از مردهــای 

افغانــی نیســت و بایــد  دســتهای پنهــان
دولــت کــه جســارت چنیــن عملــی را بــه آنهــا بخشــیده 
ــد  ــرد. بای ــر درک ک را در ســکوت پلیــس هــای نظــاره گ

ــان افغانــی بداننــد ــه ویــژه زن جامعــه ، ب
ــان  ــت و هم ــی نیس ــه ی افغان ــا درد جامع ــن تنه ــه ای ک
ذهنیــت امــروزه در همــه ی منطقــه ، از راه زن اخــاق و 

ــات ــاج حم ــع را آم اراده ی جوام
خویــش قــرار داده اســت. در ایــن رابطــه مــی تــوان زنــان 

سارا روژهات

سمکو بوکان

شــنگال را بــه یــادآورد کــه بــا چــه اعمــال غیــر انســانی توســط داعیــش روبــرو ماندنــد. جامعــه
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــردان ایران ــا م ــم. م ــی را تنهــا نگذاری ــان افغان ــژه زن ــه وی ــراض جامعــه  ب ــاد اعت ــد فری ــی بای ی ایران

ــوالت ــان و تح ــی عصی ــینه ی تاریخ پیش
تاریخــی بــه نیــروی پیشــاهنگی  و جســارت بخــش زنــان ایمــان داریــم. پــس از زنــان ایرانــی میخواهــم کــه در حمایــت 

از هــم جنسانشــان نقــش پیشــاهنگی جامعــه ی مــا را همچــون همیشــه  بــر عهــده بگیرنــد.

نگارارومیه

زنان در شرق کوردستان، هستند!؟

پخشان عزیزي: روزنامه نگار

ــت.  ــی س ــش آزادی و دموکراس ــال زای ــتان، در ح ــش کوردس ــن بخ ــن کوچکتری ــتان، ای ــاوای کوردس روژئ
ــن  ــت. ای ــش اوس ــوان آفرین ــکوفائي زن و ت ــه ش ــی ک ــاک. انقاب ــا دردن ــیرین ام ــد ش ــی)انقابی( هرچن زایش
انقــاب بــا شــهادت رفقــا رنگــی قهرمانانــه تــر بــه خــود مــی گیــرد. شــهیدانی کــه جســم پیروزشــان بــه خــاک 
ســپرده مــی شــود و روح بلندشــان در روحیــه ســرکش رفقایشــان درهــم مــی آمیــزد و حماســه هــا مــی آفرینــد. 
ســفر بــه روژئــاوای کوردســتان، نقطــه عطفــی بــود بــرای شــناخت هــر چــه بیشــتر جنبــش زنــان ســرزمینم، 
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کوردســتان. آن جنبشــی کــه بــا YPJدنیــا ي ذهنــي مــرد ســاالري را دگرگــون ســاخت. زنــان کورد سراســر کوردســتان 
در صفــوف مبارزاتــی جــای گرفتنــد تــا ســرزمینمان را از هــر گونــه تجــاوزی مصــون دارنــد و حاصــل ســال هــا تــاش 
بــی امــان و بــی وقفــه مبــارزان راه آزادی را بــا گوشــت و پوســت و روح حفــظ کننــد و ایــن میســر نمــی شــد مگــر 
در ســایه حرکــت آزادی بخــش کوردســتان تــا زنــان را از شــرق، غــرب، شــمال و جنــوب کوردســتان و از ســایر نقــاط 
جهــان گــرد هــم آورد و هــر یــک بــه نوعــی چــرخ هــای ایــن انقــاب را بگرداننــد از جبهــه هــای جنــگ تــا ســازماندهی 

زنــان و اداره امــور خودمدیریــت دموکراتیــک.
زنــان ایــن ســرزمین و بخصــوص مــادران روژئــاوا سالهاســت در برابــر امحــای فرهنــگ و هویتشــان قدعلــم کــرده انــد. 

و دختــران همیــن مــادران کــه بــه صفــوف مبارزاتــی حرکــت آزادی بخــش زنــان وکوردســتان پیوســته انــد. 
ــی کــه ســطح ســواد و  ــد زنان ــه حرکــت درمــی آورد. کــم ان ــان را ب ــاوای کوردســتان ایــن اراده اســت کــه زن در روژئ
ــوند و در اداره  ــئولیتی ش ــده دار مس ــا عه ــد ت ــت اراده کنن ــا کافیس ــند، ام ــته باش ــی داش ــدرک چندان ــات و م معلوم
جامعــه خــود ســهیم باشــند، دوره هــای پــرورده از زبــان کــوردی گرفتــه تــا چگونگــی اداره کــردن کومیــن هــا، کار در 
مطبوعــات و رســانه هــا و فعالیــت هــای جمعــی و کوپراتیــو زراعــت و... برایشــان درنظــر گرفتــه مــی شــود و ســپس 

وارد میــدان عمــل مــی شــوند. ایــن یعنــی بــاز یافتــن اراده ي زنــان.
ــای  ــوزش ه ــوند و آم ــی ش ــازماندهی م ــتار( س ــتار)اتحادیه ي س ــی س ــوب یکیت ــاوا در چهارچ ــان روژئ ــی زن تمام
الزمــه بــدان هــا داده مــی شــود. یعنــی یکیتــی ســتار، شناســنامه هــر زنــی ســت در روژئــاوای کوردســتان. سیســتم 
ســازماندهی زنــان کــه صاحــب اراده مســتقل خویــش اســت. موسســه ي  پــرورده، وقــف زنــان و کومــون هــای مســتقل 

زنــان همگــی بخشــي هســتند از یکیتــی ســتار. 
ایــن نــوع دیســیپلین و ســازماندهی هــا از ایدئولــوژی ای سرچشــمه مــی گیرد که ســالیان اســت جســما در چهاردیواری 
محصــور گردیــده امــا خلــق را و بخصــوص زنــان را اینگونــه گــرد هــم آورده اســت. رهبــری کــه مردانگــی را بــه چالــش 

کشــید و زنانگــی را اوج. 
زنــان هــر 4 بخــش کردســتان بــا حضورشــان در میــدان هــای جنــگ و سیاســت وجامعــه در روژئــاوا اثبــات کردنــد کــه 
ایــن اراده زنــان نشکســتنی نیســت کــه هیــچ، بلکــه اراده زنــان مرزهــای تعییــن شــده برایشــان را در هــم مــی شــکند 

و شــمال و جنــوب و غــرب و شــرق نمــی شناســند. 
البتــه کــه از کــوه هــای آزاد کوردســتان تــا انقــاب روژئــاوا و حتــی در صفــوف مبارزاتــی و بــا رفقــای همســنگر خــود 
بــرای یــک بــه یــک حقوقشــان اصــرار ورزیــده انــد و اکنــون نیــز ضمــن دوشــادوش هــم مبــارزه شــان، بــرای حفــظ 

اســتقال رای و اراده شــان اجــازه مداخلــه مــردان را در امــور مربــوط بــه زنــان نمــی دهنــد.   
کمــی آنســوتر، زنــان شــمال کوردســتان راهــی طوالنــی را پیمــوده انــد و اکنــون پــس از40 ســال مبــارزه بــی وقفــه 
و حضــور مثــال نزدنــی شــان در صحنــه مبــارزات مدنــی و سیاســی بــا تشــکیل پــارت دموکراتیــک خلــق هــا صــدای 
زنــان را بیــش از پیــش رســاتر مــی شــنویم. ســازماندهی بــی نظیــر زنــان و پافشــاری بــر خواستهاشــان نتیجــه چنــد 

کــه نــه چندهــا ســال مبــارزه بــی امــان اســت و از پــای ننشســتن شــان. 
ــارزه.  ــه مب ــرای ادام ــدام نتوانســتند ســدی باشــند ب ــچ ک ــراج و... هی ــد، احضــار ، اخ ــد، تهدی ــدان، شــکنجه، تبعی زن
سالهاســت تــرک هــای کوهــی خــواب از چشــمان حکومــت هــای فاشیســتی تــرک گرفتــه انــد. زنان شــمال کوردســتان 
جســورانه و مصرانــه همیشــه بخــش جدایــی ناپذیــر و ســازمان دهنــده بــوده انــد. مــادران شــمال کوردســتان نــه تنهــا 

خــود بلکــه فرزندانشــان را نیــز بــا خــود بــه میــدان مبــارزه مــی آورنــد.
آنجــا نیــز ســازماندهی مســتقل زنــان، مطبوعــات، کومــون هــای زنــان و... بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر روز بــه روز در 
ــارز از موفقیــت زنــان در ســازماندهی و بدســت آوردن اراده ای  حــال گســترش اســت و شــهرداری هــا همــه نمونــه ب

مســتقل اســت.
ــد.  ــده ان ــل ش ــدان عم ــر وارد می ــدی ت ــیوه ای ج ــه ش ــه ب ــت ک ــالی س ــد س ــز چن ــتان نی ــوب کوردس ــان در جن زن
بخصــوص پــس از انقــاب روژئــاوا روحــی دگــر در مبــارزه زنــان جنــوب دمیــده شــده. نمونــه اش برگــزاری مراســم 8 

ــا شــنگال و ...  ــی ت ــود راهپیمای ــوروز ب مــارس امســال و ن
ــه خــود خواهــد  ــه روز ســیر صعــودی ب ــان روز ب ــه مصــر نباشــند، آســیب هــای اجتماعــی زن مــی داننــد اگــر اینگون
گرفــت. حــال، زنــان شــرق کوردســتان کجاینــد؟ زنانــی کــه سالهاســت در احــزاب کوردســتانی بــه عنــوان پیشــمرگ 

یــا گریــا در صفــوف مبارزاتــی ملــت کــورد جــای گرفتــه انــد و حماســه هــا و مقاومــت هــا رقــم زده انــد. 
زنــان شــرق بــا پیوســتن بــه نیروهــای YPJو حضــور در میــدان هــای جنــگ علیــه داعــش در روژئــاوا و گریاهــا 
در شــنگال تاکیــد بــر درهــم شکســتن مرزهــای کوردســتان نمودنــد. مبــارزات مســلحانه زنــان شــرق کوردســتان 
هــر یــک بــه نوعــی در بدســت آوردن دســتاوردهای کنونــی روژئــاوا و شــمال و جنــوب تاثیــر داشــته اســت. شــهید 
ویــان، ژیــان، نــگار حســینی، شــیرین علــم هولــی و زندانیــان سیاســی دربنــد زینــب جالیــان و... همــه نمونــه 

هــای بــارز مقاومــت انــد.
همیــن زنــان شــرق کوردســتان بــا فعالیــت هــای مدنــی و ســازمانی متوجــه فشــارها، تهدیدهــا و هزینــه هــای 
بســیاری شــدند. در جنبــش هــای دانشــجویی کــورد بــه بهانــه هــا و مراســم هــای گوناگــون بازداشــت و زندانــی 
شــده انــد یــا از دانشــگاه تعلیــق یــا اخــراج شــده انــد، ماهنامــه هــا و ســازمانهای مدنــی شــان پلمــپ شــده و... 
فعالیــن زن در شــرق کوردســتان بــا توجــه بــه فضــای ناامــن کاری بعــد از زنــدان و تهدیــد برخــی شــان بــه خــارج 

از مرزهــا پناهنــده شــده انــد و هنــوز هــم هســتند افــرادی کــه دســت از فعالیــت هایشــان نکشــیده انــد.
و باوجــود فضــای خفقــان  ایــران  در  عمومــاً 
شــرق  در  ــرق خصوصــاً  ــان ش ــتان زن کوردس
حمایــت  اعــام  کوبانــی بــرای  و  شــنگال  از 
ــتند.  ــال داش ــوری فع هــای حض جنبــش  در 
ــاع  ــرق، دف ــی ش ــیمیایی، اکولوژیک ــن ش از مصدومی
و  حلبچــه  حضــور یادمــان  اواخــر  همیــن 
و...  معلمــان  سالهاســت زنــان شــرق اعتراضــی 
ادبــی در حــوزه هــای هنــری  هــای  انجمــن  و 
زنــان  دارنــد.  ــه عنــوان شــاعر، فعالیــت  شــرق ب
نویســنده،  ــل، خواننــده،  ــا، وکی ــر، کارفرم کارگ
کشــاورز،  مــددکار، مهنــدس،  روانشــناس، 
معلــم، روشــنفکر، محقــق روزنامــه نــگار، مترجــم، 
ــه و... انــد و هــر یــک بــه  ــن جامع ــه ای ــی ب نوع
و  انــد  کــرده  ــای خدمــت  ــت ه ــه فعالی کمااینک
اجتماعــی  فرهنگــی - اقتصــادی نیــز سیاســی  
کاری شــان انجــام داده در قالــب رشــته و فعالیــت 
ــان از نظــر علمــی  ــد. زن و ان جایــگاه  تخصصــی  و 
کســب کــرده انــد. پایــگاه نســبتاً مناســبی 
و  تــر  مهــم  همــه  ــور از  ــر حض ــه ت ــل توج قاب
ــه  ــح در جامع ــادران صل کوردســتان اســت. امــا م
تجــارب چــرا بــا وجــود چنیــن  و  متخصصیــن 
اجتماعــی و حضــور چنین فعالیــت هــای سیاســی 

ــای  ــر بخــش ه ــی در دیگ ــا و حت ــارج از مرزه ــتان در خ ــان شــرق کوردس ــه از زن ــری ک ــم تصوی ــاز ه ــی ب زنان
کوردســتان اســت، عــدم حضــور و نبــود تصویــری واقعــی ســت از فضــای موجــود جامعــه شــرق عمومــاً و خصوصــاً 

جامعــه زنــان شــرق!؟ 
ــی  ــد و گذشــتن از کنارشــان ب ــل توجــه ان ــد گفــت پیشــرفت هــای فــردی و اجتماعــی مذکــور براســتی قاب بای
ــرفت  ــات و پیش ــه اطاع ــتقیم ب ــی مس ــورد و دسترس ــای ک ــتقیم میدیاه ــور مس ــدم حض ــا ع ــت. ام ــی س انصاف
هــای حاصلــه در مــورد زنــان در شــرق کوردســتان! نبــود بدیلــی بــه عنــوان ســازمان و نهــاد مردمــی بــا حــزب 
ــرای کانالیــزه کــردن و ســازماندهی ایــن تخصــص هــا و تجــارب همچــون دیگــر بخــش  ــان ب و ارگان خــاص زن
هــای کوردســتان و بخصــوص شــمال کوردســتان، در نبــود همیــن نهادهــای مدنــی زنــان و فعالیــت هــای آشــکار 
طبیعتــاً زنــان نیــز بــه ســازماندهی هــای غیرآشــکار روی خواهنــد آورد و هرچــه حکومــت راه بــر فعالیــت هــای 



38

قشرزانن

نرشیه جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

39
زنــان ببنــدد زمینــه بــرای چنیــن فعالیــت هــای ناآشــکار بیشــتر فراهــم شــده و طبــق همــان تجربــه عینــی روژئــاوا کــه 
بعــث ســوریه و فاشــیزم ترکیــه حتــی بــه ســالیان صحبــت بــا زبــان مادرشــان را ممنــوع کــرده بــود امــا ســازماندهی 
هــا و فعالیــت هــای زیرزمینــی زنــان کــورد راه بــه انقــاب بــرد. از طــرف دیگــر آمــار بــاالی آســیب هــای اجتماعــی 
زنــان و تاکیــد بــر ایــن مســایل نــه بــه انــدازه پیشــرفت هایشــان در جامعــه نیــز یکــی از دالیــل اساســی اســت. البتــه 
ــوان  ــرده و نمــی ت ــرو ب ــه الک خــود ف ــان را ب ــه شــرق بســیاری از زن ــر جامع ــم ب ــان حاک ــرس و فضــای خفق ــه ت ک
ــا آســیب شناســی دقیــق فضــای شــرق کوردســتان مــی تــوان راه  منکــر عــدم حضــور گســترده شــان شــد و تنهــا ب
بــرون رفــت از ایــن فضــا را قــدم بــه قــدم جســت. درســت ایــت کــه مــا جنبــش زنــان را در شــرق کوردســتان شــاهد 
نیســتیم امــا نشــان نــدادن تصویــر واقعــی زنــان شــرق نادیــده گرفتــن بخشــی از رونــد مبارزاتــی حرکــت آزادی بخــش 

کوردســتان اســت. 
اگــر در داخــل مرزهــای شــرق کوردســتان مــا شــاهد جنبــش زنــان نیســتیم و بیشــتر فعالیــت هــا بــه صــورت فــردی 
انجــام مــی گیــرد و هنــوز بــه ســطحی از ســازماندهی مشــخص نرســیده ایــم امــا در کــوه هــای آزاد کوردســتان جامعــه 
زنــان آزاد شــرق kJARتوانســته تــا پانــی مشــخص ســازماندهی زنــان در شــرق داشــته باشــد و صــدای زنــان شــرق 
باشــد در شــنگال و... ایــن راه از هــر ســمت بســته بــر فعالیــت هــای نــه تنهــا هــر فــرد)زن و مــرد( شــرق کوردســتان و 
عرصــه مبارزاتــی تنگــی کــه بــه توســط دشــمنان طرحریــزی شــده اجــازه بــروز نیــروی ایــن شــرقی ســرکش و باتجربــه 
و آگاه نمــی دهــد کــه اگرحتــی ممکــن بــود بخشــی هرچنــد کوتــاه از فعالیــت هــا را بازگــو کــرد، فضــای شــرق یــا 
روحیــه ای انقابــی مــی زیســت. KJAR ایــن صــدا و نیــروی زنــان شــرق اســت بــا هــر ملیتــی در منطقــه کــه مــی 

توانــد نقطــه عطفــی باشــد بــرای ســازماندهی ایــن نیروهــای پراکنــده زنــان و تبدیلشــان از بالقــوه بــه بالفعــل.  
امــا در ایــن بیــن زنــان شــرق نیــز خــود نیــرو محرکــه ي ایــن تحــوالت هســتند. فضــای کنونــی کوردســتان زمینــه و 
روحیــه الزمــه را در همــه زنــان بــا هــر فکــر و ایدئولــوژی ای ایجــاد کــرده و بــه گونــه ای کــه غیرکــورد نیــز در کنــار 

ایــن حرکــت قــرار گرفتــه انــد. از افغــان، فــارس، عــرب، تــرک، بلــوچ، اروپایــی و...   
زنــان در داخــل بــا اســتفاده از فضاهای)دوســتانه و همکارانــه و دانشــجویی و... ( بــه آمــوزش و بحــث هــای اجتماعــی  
سیاســی بپردازنــد. جنبــش دانشــجویی کــورد و دیگــر جنبــش هــای مدنــی و اکولوژیکــی مــی توانــد جــای مناســبی 
بــرای ســازماندهی زنــان بــه صــورت مســتقل باشــد. تنهــا ایــن اراده مســتقل زنــان از مــردان در وحلــه اول همــکاری 
ــان کــه فعالیــت هایــی چنــد ســاله اي کــه در ایــن  ــرای ارزش رای و کار زن ســت کــه مــی توانــد زمینــه ای باشــد ب
فضاهــا انجــام مــی گیــرد رنگــی مردانــه نداشــته باشــد. نــه اینکــه لزومــا ســازماندهی هــای عینــی کــه گاهــی کمــک 
هــای فکــری و مشــاوره ای حتــی قــوم و خویــش مــی توانــد از بــروز آســیب هــای اجتماعــی کاســته و آنهــم صحبــت 
و گفتگــو بــا زنانــی ســت کــه از نظــر روحــی و زندگــی زناشــویی در وضعیــت نســبتاً مناســبی بــه ســر نمــی برنــد و 
احتمــال آســیب رســاندن بــه خویــش در ان هــا وجــود دارد. زنــان مــی تواننــد نقــش مفیــدی در ایــن میــان ایفــا کننــد 

و ایــن در تمامــی مــوارد آســیب هــای اجتماعــی مــی توانــد صــادق باشــد. 
مهــم تــر از آن حضــور مصرانــه و مســتحکم مــادران آشــتی در شــرق کوردســتان اســت کــه براســتی فضــای خفقــان 

شــرق را درهــم مــی شــکند و زنــان تــا مــی تواننــد در کنــار ایــن حرکــت و بــا آنــان قــرار گیرنــد.  
نقــش موثــر میدیاهــا در پــرورش افــکار افــراد جامعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــا گنجانــدن برنامــه هایــی بــرای 
ــل و  ــای داخ ــوص فض ــرق و بخص ــان ش ــایل زن ــه مس ــتر ب ــن بیش ــرق و پرداخت ــه ش ــای جامع ــی فض ــیب شناس آس
موفقیــت هــای بدســت آمــده، مــي تواننــد ذوق و شــوقی در در زنــان جامعــه  بــراي مشــارکت فعالیــت هــای اجتماعــی 

، سیاســی بیــش از پیــش ایجــاد کننــد. 
از طرفــی نیــز گردهــم آمــدن زنــان در تمامــی احــزاب و گــروه هــا و مذاکــره بــر وضعیــت کنونــی زنــان در شــرق و 
گفتگــو بــر ســر راه هــای ممکــن بــرای همــکاری و کــم کــردن آمــار آســیب هــای اجتماعــی و چگونگــی ســازماندهی 

زنــان جامعــه شــرق مــی توانــد تاثیــر بســزایی در افــکار عمومــی داشــته باشــد. 
ــان شــرق اســت و دســتاوردها و هزینــه هایشــان امــا در فضــای داخــل ســازماندهی  آنچــه واقعیــت اســت حضــور زن
ــان در  ــاوا و حرکــت عظیــم و پرجــوش زن ــا در مســیر انقــاب روژئ ــه امــری اساســی اســت ت نیروهــا و آمــوزش الزم
ــر گام  ــان در احــزاب دیگ ــه زن ــی و اســتفاده از تجــارب هم ــای مبارزات ــردن روش ه ــی ک ــا بوم شــمال کوردســتان ب

ــم.  برداری

ــان در سراســر جهــان رتبــه ی اول را در نقــض حقوق بشــر  طبــق گزارش هــای ســازمان ملــل، خشــونت علیــه زن
ــزار پیشــبرنده ی جنــگ از آن  ــه خــود اختصــاص می دهــد. بخصــوص در کشــورهای جنــگ زده بعنــوان یــک اب ب
ــودن، به بردگی کشــاندن، حتک حرمــت،  ــا مــواردی چــون تجــاوز، رب ــان ب اســتفاده می شــود. در ایــن جنگ هــا زن

حقــارت، توهیــن بــه اعتقــادات و بــاور و فرهنــگ ، تهدیــد، ســربریدن، سنگســار و...مواجه انــد.
ــد.  ــی می یاب ــه روز فزون ــان روز ب ــاط جه ــا نق ــان در اقص ــه  زن ــونت علی ــه خش ــت ک ــف اس ــی تأس ــای بس ج
ــد.  ــر نکن ــی را منتش ــا زنان ــاندن زن ی ــر به قتل رس ــه خب ــوری ترکی ــرگ جمه ــای م ــه تریبون ه ــت ک روزی نیس
ــش داده  ــکار در آن نمای ــانی و آش ــونتی غیرانس ــه در آن خش ــی ک ــش ویدیوهای ــه پخ ــی ب ــانه های گروه رس
ــونت  ــه خش ــوط ب ــار مرب ــت از درج اخب ــات پراس ــا و مج ــای روزنامه ه ــتون خبره ــد. س ــود، می پردازن می ش
ــرد و  ــام می گی ــطحی انج ــا س ــان ت ــای زن ــوی نهاده ــه از س ــارزه ای ک ــم مب ــفانه علی رغ ــا متأس ــان. ام ــه زن علی
ــرد  ــام می گی ــر و... انج ــل و تجاوزگ ــاندن قات ــه مجازات رس ــردن و ب ــتای دادگاهی ک ــی در راس ــی اعتراضات گاه گاه
ــه تنهــا از ســوی دولت هــا و دســتگاه های زیربــط هیــچ اقــدام عملــی در ایــن جهــت صــورت نمی گیــرد،  نیــز، ن
بلکــه در بیشــتر کشــورهایی کــه از دادگاه هــا و نحــوه ی پرداختــن آنهــا بــه قانــون  )کــه البتــه اکثــر قوانیــن ایــن 
کشــورها ضــدزن هســتند( مطلعیــم، بعنــون مثــال در ترکیــه، ایــران، افغانســتان، یمــن، عربســتان ســعودی،  عــراق، 
هندوســتان و...یــا ایــن قاتــان تبرئــه می شــوند، یــا چنــد ســالی حبــس می کشــند و یــا بــا جــزای نقــدی گویــی 

ــانی... ــن آس ــه همی ــد. ب ــک انســان را می پردازن ــای »زندگی«ی به
حتــم دارم کــه همــه ی زنــان اعــم از فمینیســت، آنارشیســت، سوسیالیســت، مذهبــی، ســکوالر، شــاغل و بیــکار، 
ــان  ــر جه ــم ب ــن حاک ــه قوانی ــد ک ــم رأی و هم نظرن ــورد ه ــن م ــا ای ــتایی و... ب ــهری و روس ــر، ش ــی و فقی غن
ــه  ــه خــود گرفت ــی ب ــا ســطحی جهان ــان رواداشــته می شــود تقریب ــه زن ــه علی مردســاالرند. چونکــه خشــونتی ک
ــد. در  ــرار می گیرن ــی مــورد تجــاوز و تعــرض جنســی ق ــکا و کشــورهای اروپای اســت. ســاالنه صدهــا زن در آمری
آســیای دور و خاورنزدیــک و آفریقــا نیــز اگــر وضعیــت بدتــر نباشــد بهتــر نیســت. تقریبــا می تــوان بــه صراحــت 
عــرض کــرد کــه زنــان نــه تنهــا در کوچــه و محــل کار و اتوبــوس و متــرو و... بــه خصــوص در شــب ها هیــچ امنیتــی 
ندارنــد بلکــه در خانــه و در روز هــم از امنیــت جانــی، مالــی و آرامــش روحــی و روانــی برخــوردار نیســتند. نــه تنهــا 
زن کوردســتانی بــا چنیــن دردی دســت و پنجــه نــرم می کنــد بلکــه یــک زن آمریکایــی کــه دولت مــردان آنجــا 

تبعيض جنسيتی و 
آداب و رسوم های 

زن ستيز

مادورا آسو
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را بعنــوان مهــد آزادی نشــان می دهنــد نیــز بــا چنیــن 
ــی مواجــه اســت.  معضــات و مشــکات و تراژدی های

ــن موضــوع  ــر ای ــه بیشــتر ب ــن مقال دوســت دارم در ای
ــتان فوکــوس  ــرق کوردس ــوص در جنــوب و ش بخص
ــونت  ــه های خش ــه ریش ــرد ب ــم ک ــعی خواه ــم. س کن
داشــته  عمیق تــر  نگاهــی  آن  سرچشــمه های  و 
ــا  ــرد؟ آی ــورت می گی ــونت ص ــرا خش ــه چ ــم. اینک باش
ــه خشــونت دامــن  ــا اقشــاری خــاص در جامعــه ب صرف
ــد؟ ــی ایــن اعمال  ان ــا قشــری خــاص قربان می زننــد و ی

بــه نظــر مــن کســانی کــه قــادر نیســتند خشــم خــود 
ــن  ــر کس)ممک ــه ه ــه ب ــد و در نتیج ــرل کنن را کنت
اســت یــک کــودک یــا حتــی نــوازد و یــا یــک زن یــا 
مــرد و یــا یــک حیــوان نیــز باشــد( ضــرر می رســانند، 

ــد. بیمارن
پــس  یافتــه  افزایــش  خشــونت  امــروزه  اگــر   

ــن بیمــاری چیســت؟ چــه  ــری شــده اســت. مســبب ای ــن بیمــاری وارد مراحــل بســیار حادی ت بدین معناســت کــه ای
کــس یــا کســانی بــه شــیوع ایــن بیمــاری دامــن می زننــد؟ واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه تنهــا یــک قشــر خــاص در 

ایــن چارچــوب قــرار نمی گیــرد. زیــرا ایــن بیمــاری اجتماعــی و ذهنیتی  ســت.
ــه  ــی ک ــادران و پدران ــد. م ــه می گذارن ــا صح ــن ادع ــر ای ــود ب ــتیز خ ــن زن س ــا قوانی ــم ب ــتگاه های حاک ــت و دس دول
ــد  ــول دربیاورن ــر پ ــه خاط ــم ب ــاله آنه ــا 70 س ــردی 30 ی ــد م ــه عق ــود را ب ــاله ی خ ــا 10 س ــودک( 9-8 ی دختر)ک
ــن  ــز در دســته ی ای ــد نی ــا ازدواج می کنن ــا دختربچه ه ــه ب ــی ک ــن دســته نیســتند. و همــان مردان ــز مســتثنأ از ای نی
ــد و اگــر تعمیــم دهیــم از فامیــل، همســایه، هم محلــی، همشــهری و هم وطــن و ایــن ســوال  بیمــاران جــای می گیرن
ــا  ــا و مادره ــن پدره ــا ای ــد ت ــان را درنمی آوری ــای صدای ت ــه تراژدی ه ــل اینگون ــما در مقاب ــرا ش ــه چ ــیم: ک را بپرس
ــن  ــر از جــان انســان اســت( نفروشــند و در نتیجــه ای ــروزه گران ت ــان )کــه ام ــک لقمه ن ــه خاطــر ی بچه های شــان را ب
ــا حاضــر  ــن حــد اخــاق و انســانیت از بیــن رفتــه اســت کــه م ــا ای ــا ت ــا دختربچه هــا به قتــل نرســند؟ آی ــر و ی دخت
ــه  ــم. ک ــیم کنی ــود تقس ــن خ ــا هم وط ــایه و ی ــا همس ــایبان ب ــک س ــا ی ــتیم و ی ــان داش ــه ن ــک لقم ــر ی ــتیم اگ نیس
انســان ها مجبــور نشــوند بــه چنیــن اعمالــی دســت بزننــد. شــاید در ایــن بیــن پــدر یــا مــادری پیــدا شــود و بــه مــن 
ــد؟  ــان را فروخته ان ــاره ی تن ش ــاری پ ــا از ناچ ــه آنه ــم ک ــد و نمی دان ــاال می آی ــرم ب ــی گ ــم از جای ــه نفس ــد ک بگوی
ــود: کــه اگــر قــادر نیســتند آینــده ی فرزندان شــان را تضمیــن  ــه ایــن پــدران و مــادران ایــن خواهــد ب جــواب مــن ب
ــدران از ســر مجبــوری ایــن  ــه دنیاآوردن شــان مرتکــب جنایــت شــده  اند. البتــه بیشــتر مــادران و پ ــا ب کننــد پــس ب
ــه  ــت آن مردی های ســت ک ــرم، واقعی ــج می ب ــیار رن ــش بس ــه از درک ــزی ک ــا چی ــد. ام ــا بچه  هایشــان می کنن کار را ب
ــه انســان ها بیــش از حــد حــاد اســت.  ــه نظــر مــن بیمــاری اینگون ــا دختربچه هــا ازدواج کننــد! ب حاضــر می شــوند ب
زیــرا ایــن عملکردشــان بــا هیــچ اصــول اخاقــی و انســانی همخوانــی نــدارد. یــک دختربچــه از زندگــی چــه می دانــد 
کــه قــادر باشــد همســر انتخــاب کنــد و یــا بــه او عشــق بــورزد. آمــوزش، پــرورش، کار، ایــده، آرزو و آینده شــان چــه 
می شــود آیــا فرصتــی بــرای زیســتن  محتــوای ایــن واژه هــا و مهمتــر از همــه »زیســتن زندگــی« پیــدا خواهنــد کــرد؟ 
هنگامــی کــه قلــم بــه دســت می گیــرم تــا در مــورد چنیــن مطالبــی چیــزی بنویســم پرســش های بی جــواب  بســیاری 
بــه ذهنــم هجــوم می آورنــد. در بیــن ایــن پرســش ها، بیشــترین پرسشــی کــه از خــودم می کنــم ایــن اســت کــه تــا 

کــی ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟ یــا بــرای ریشــه کنی ایــن بیمــاری مزمــن  چــه بایــد کــرد؟

تنهــا در ماه هــای اخیــر در جنــوب کوردســتان ســه هزار و دویســت  وپنجاه وپنج مــورد خشــونت علیــه زنــان 
ــق  ــان( طب ــی زن ــازی جنس ــه ختنه کردن)ناقص س ــم اینک ــت. علی رغ ــده  اس ــت ش ــط ثب ــتگاه های زیرب ــط دس توس
قانــون اساســی اقلیــم کوردســتان ممنــوع اســت امــا همچنــان ادامــه دارد. ایــن درحالیســت کــه ایــن عمــل پیامدهــای 

ــان دارد. شــایان ذکــر اســت کــه جامعــه ی مــا توســط آداب و  ــر ســامت و روان دختــران و زن منفــی بســیاری ب
ــه ســوی  رســوم های غلــط و زن ســتیز و قوانیــن ضــدزن  حاکــم کــه از ســوی قدرت طلبــان تحمیــل می شــوند، ب
ــان( از  ــه نیمی)زن ــت ک ــه اس ــل توج ــی رود. قاب ــن م ــه از بی ــتن زن، جامع ــا کش ــود. ب ــوق داده می ش ــودی س ناب
ــز  ــر نی ــردان( دیگ ــد و نیمه)م ــل می رس ــده و به قت ــتثمار ش ــرکوب و اس ــر س ــردان( دیگ ــط نیمی)م ــه توس جامع
ــوان از ســامت  ــی تحــت ســتم و ســرکوب و اســتثمار هســتند. حــال نمی ت ــی و قدرت توســط دســتگاه های دولت
و درامان مانــدن هیــچ قشــری ســخن بــه میــان آورد. انســان های بیمــار، جامعــه ای بیمــار را موجــب خواهــد شــد. 

انتظــاری غیــر از ایــن نیــز یــک خیــال واهــی بیــش نخواهــد بــود و یــا یــک دروغ بــزرگ. 
جالــب اســت کــه در جنــوب کوردســتان بیــش از قانــون، آداب و رســوم های غلــط و زن ســتیزی کــه نشــأت گرفته 
ــه چشــم  ــال همــواره ب ــوان مث ــد. بعن ــودال عشــیره ایی)نادموکراتیک( هســتند حــرف اول را می زنن از فرهنــگ فئ
ــگاه در نحــوه ی برقــراری ارتبــاط  ــوع ن ــان نگریســته می شــود. حتــی ایــن ن ــه زن ــا یــک گنــاه کار ب یــک مقصــر ی
زنــان بــا مــردان نیــز حاکــم اســت. هنگامــی کــه ارتباطــی عاطفــی بیــن زن و مــرد صــورت گیــرد در ایــن ارتبــاط 
ــا  ــه مردانگــی مــرد فخــر می فروشــند و ب ــه زن نگریســته شــده و برعکــس ب ــه چشــم یــک گنــاه کار و مقصــر ب ب
چنیــن ســخنانی بــر زن ســتیزبودن خــود صحــه  می گذارنــد: »بــرای مــردان کــه عیبــی نــدارد، ایــن دختــر اســت 
کــه بایــد خجالــت بکشــد و بــا پســر مــردم ارتبــاط برقــرار نکنــد و ســنگین باشــد«. حتــی بودنــد دخترانــی کــه 
بــه همیــن دلیــل از طــرف مــردان خانــواده اش بــه شــکل بســیار وحشــتناکی شــکنجه روحی ـ فیزیکــی شــده یــا 
بــه قتــل رســیده اند. بارهــا شــاهد خبرهایــی مبنــی بــر کشــتن زن بــه دســت بــرادر و پــدر و... کــه از رســانه های 
شــرق و جنــوب کوردســتان منتشــر شــده اند، بوده ایــم. چــرا چنیــن می شــود؟ آیــا دختــر انســان نیســت و حــق 
انتخــاب نــدارد؟ نیــازی نیســت کــه ایــن ســوال را از اعمال کننــدگان بپرســیم، زیــرا عمــل آینــه ی فکــر یــا ذهنیــت 
اســت. بهتــر اســت ایــن ســوال را از وجدان هــای خفتــه ی دوســتان و همســایه گان و هموطنــان همیــن دخترهــا 
ــت  ــک مش ــرهم کردن ی ــز س ــت به ج ــد داش ــده ای نخواهن ــواب قانع کنن ــز ج ــه هرگ ــم ک ــه مدعی ــیم. البت بپرس

ــان. ــر مســئولیت انسانی ش ــردن از زی ــانه خالی ک ــت ش ــات جه خراف
در نتیجــه بــه جوابــی کــه اول فکــر می کردیــم خواهیــم رســید: »زنــان حــق انتخــاب نــدارد. زیــرا قــادر یــا در آن 
حــدی نیســتند کــه همســری خــوب را بــرای خــود انتخــاب کنند)بــا چنیــن ذهنیتــی کــه بــر جامعــه ی کوردســتان 
حاکــم اســت معیــار همســر خــوب هــم بســیار مبهــم می مانــد(. خانــواده کــه بــد فرزنــدش را نمی خواهــد. ایــن 
خانــواده اســت کــه خــوب را از بــد و بــد را از خــوب تشــخیص می دهــد. دختــر کــه عقــل درســت حســابی نــدارد 
خــدای نکــرده نکنــد کــه در انتخــاب همســر اشــتباهی کنــد و مــا در بیــن در و همســایه رســوا شــویم. فــردا کــه 
حــرف طــاق بــه میــان بیایــد آن وقــت مــا جــواب فــک و فامیــل را چگونــه بدهیــم. بــه خــدا قســم کــه روســیاه 

می شــویم«.  
ــه جامعــه تحویــل  ــه می تواننــد فــردا فرزنــدی ســالم ب ــد چگون ــم همیــن زنانــی کــه عقــل حســابی ندارن نمی دان
دهنــد. مگــر نمی گوینــد فــرد ســالم جامعــه ی ســالم. خــوب حــاال نیمــی از جامعــه ی مــا بیمــار اســت. بــه قــول 
ــواده  ــزد«. خــوب اگــر خان ــال قدیمــی کــوردی »عقــل زن در دامنــش اســت اگــر برخیــزد، عقــل می ری یــک مث
ــی و  ــتقال مال ــک اس ــه ی ــد و ب ــر درس بخوان ــن دخت ــذارد ای ــرا نمی گ ــد چ ــخیص می ده ــد تش ــوب را از ب خ
عاطفــی دســت یابــد. تــا انتخــاب اشــتباه هــم نکنــد. هنــوز 14 یــا 15 ســال نشــده بعنــوان یــک پیــر دختــر بــه او 
می نگرنــد. یــا اجــازه می دهــد کــه همــان »در و همســایه«)که در بیــن کوردهــا حرف هــای در و همســایه بســیار 
مهــم اســت( پشــت ســر دختــرش حــرف دربیاورنــد. حــال گیریــم آن دختــر در انتخــاب همســر هــم اشــتباه کــرد. 
ولــی آیــا گذاشــته ایم کــه بدانــد خــوب را از بــد تشــخیص دهــد. آیــا همیــن خانواده هــای دلســوز اجــازه داده انــد 
کــه دختــر یــا دخترانشــان بــه تنهایــی تصمیــم بگیرنــد حتــی اگــر ایــن تصمیمــات اشــتباه هــم بــوده باشــند. مگــر 
ــران  ــن دخت ــه همی ــا اجــازه داده می شــود ک ــد. آی ــه  کســب می کن ــه  تجرب ــی خــود چگون ــک انســان در زندگ ی
بــه تنهایــی بــه کشــف اســتعداد و توانایی هایــی خــود بپردازنــد و بــه اعتمــاد بــه نفــس کامــل دســت یابنــد. یــا 
ــه  ــد و ب ــرار کنن ــه ی خودشــان ف ــر از خان ــا هرچــه زودت ــدر ســرکوب و ســرزنش نثارشــان می شــود ت ــه آنق اینک
اولیــن خواســتگاری کــه بــه در خانــه آمــد بــدون اینکــه کوچکتریــن شــناختی از او داشــته باشــند)حتی در ســن 
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بســیار کــم( بلــه بگوینــد. البتــه در بیشــتر وقت هــا بلــه گفتــن دخترهــا هــم زیــاد اهمیتــی نــدارد زیــرا حــرف اول را 
ــد.  ــه می زنن ــردان خان م

ــد.  ــا مردهــا روی می آورن ــی ب ــراری ارتبــاط پنهان ــه برق ــع ازدواج ب ــا موق دســته ی دیگــری از دختــران هســتند کــه ت
ــه  ــگام ب ــا تعقیــب یواشــکی هن ــه ت ــه و نوشــته های درســی گرفت ــرل کتاب هــا و نام ــا همیــن دخترهــا هــم از کنت ام
ــود  ــر خ ــتان دخت ــا دوس ــه ب ــی ک ــتادن او وقت ــوش ایس ــا فال گ ــه ت ــا گرفت ــاس تلفن ه ــرل تم ــن، کنت ــه رفت مدرس
صحبــت می کنــد و... بــرادر یــا...، در امــان نیســتند. وای بــه حــال روزی کــه شــماره تلفــن یــا نامــه ی یــک پســر نــزد 
ــرا آداب و  ــد. زی ــچ مشــکلی ندارن ــا هی ــه ارتباط ه ــا در اینگون ــا مرده ــا می شــود. ام ــه پ ــدا شــود. خــون ب ــری پی دخت
ــن  ــرد ای ــرای م ــرد هســتند«. ب ــرا م ــد. »هویت شــان لکــه دار نمی شــود زی ــا اجــازه می ده ــه آنه ــه ب رســوم های جامع
گونــه ارتباط هــا ممکــن اســت تــا ازدواج دائــم هــم بــرود. امــا وای بــه حــال دختــری کــه ایــن ارتباطــش برمــا گــردد. 
نتیجــه ی ایــن »رســوایی« ممکــن اســت پیامــدی چــون مــرگ هــم بــا خــود داشــته باشــد. هکــذا تــا کنــون صدهــا و 
ــا مــردی رابطــه ای عاطفــی داشــته اند از طــرف نزدیک ترین)بیگانه تریــن( افــراد  ــه خاطــر اینکــه ب حتــی هــزاران زن ب
ــر فیســبوگ  ــه خاط ــر ب ــد دخت ــون چن ــا کن ــتان ت ــوب کوردس ــن جن ــل رســیده اند. در همی ــه قت ــواده ی خــود ب خان
ــد  ــه داشــته باشــیم؛ بای ــر از مقول ــدی جامع ت ــر نق ــع اگ ــل رســیده اند. در واق ــه قت ــدر خــود ب ــا پ ــرادر ی ــه دســت ب ب
بگوییــم کــه در نحــوه ی ارتبــاط برقرارکــردن خانــواده بــا فرزنــد، خواهــر و بــرادر بــا یکدیگــر، زن بــا مــرد و مــرد بــا 
جامعــه و یــا زن بــا جامعــه... اشــتباهات و نواقــص بســیاری نهفتــه اســت. مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه خانوده هــای 
ــا  مــا بــر مبنــای جنســیت گرایی و اقتدارگرایــی بنیــان نهــاده شــده اند. بــرای همیــن، نحــوه ی برقــراری ارتبــاط مــا ب
ــرد،  ــده می گی ــه نادی ــرد، جامع ــده می گی ــوق زن را نادی ــواده حق ــود. خان ــب می ش ــض و... را موج ــز تبعی ــه نی جامع
دولــت شــدیداً پایمــال می کنــد و حتــی بــه پایمال کننده هــای غیــر خــود نیــز پــاداش می دهــد و خاصــه ادامــه دارد. 
در بــاال بــه ذکــر اینکــه همــه ی جامعــه بــه نحــوی درگیــر ایــن بیماری ســت اشــاره کــرده بــودم. در نهــاد خانــواده ی 
کاســیک کوردســتان بــه عنــوان یــک شــیء یــا کاال بــا زن رفتــار می شــود. بــرای همیــن ایــده، آرزو، خیــال،  افــکار 
ــادر و مادربزرگــم  ــان م ــا از زب ــه باره ــال رواج در کوردســتان وجــود دارد ک ــک مث ــد. ی و اندیشــه هایش ارزشــی ندارن
شــنیده ام:»دختر مــال مــردم اســت«. آری؛ دختــر مــال مــردم اســت؛ و بــا مــال هــم هــر وقــت و هــر طــور کــه دلشــان 
ــک مســئله در  ــد تراژی ــق اســت. بع ــات و عای ــد روح و احســاس و معنوی ــرا فاق ــد. زی ــار کنن ــد رفت ــد می توانن بخواه
اینجاســت کــه خــود زنــان یعنــی مــادران و خواهــران و مادربــزرگ و... یعنــی همیــن زنانــی کــه از دســت ایــن ذهنیــت 
ــدون اینکــه کوچکتریــن ســعی جهــت تغییــر ایــن وضــع  ــد، ب ــد و چــه ســتم ها کــه ندیده ان چــه رنج هــا کــه نبرده ان
ــناخت  ــی و ش ــا آگاه ــه ت ــاورم ک ــن ب ــر ای ــد. ب ــه می دهن ــان ادام ــوژی« همچن ــن »ایدئول ــه بســط ای ــد ب انجــام دهن
تاریخــی و اجتماعــی  و علمــی زنــان گســترش نیابــد؛ تــا زمانــی کــه زنــان بــه ایــن نتیجــه نرســند کــه حقوق شــان 
پایمــال می شــود و آنهــا نصــف مــردان نیســتند؛ مــال مردم)مردها(نیســتند؛ بی چــاره و »درخــت شکســته« نیســتند، 
ــد  ــر از همیشــه خواه ــت اســفبارتر و وخیم ت ــن وضعی ــد و ای ــه می یاب ــگ ادام ــن فرهن ــدر نســل ای ــان نســل ان همچن
ــه کار و کوشــش های فرهنگــی و فکــری بســیاری توســط  ــگاه و جهان بینــی الزم ب ــرای تغییــر ایــن نوع ن ــرا ب شــد. زی
ــارزه جهــت ریشــه کنی آن کار  ــن فرهنگ)ضــد فرهنــگ( و مب ــر ای ــان آزادی خــواه کوردســتان هســت. شــاید تغیی زن
ســخت و دشــواری بــه نظــر برســد ولــی بایــد بــه چشــم یــک تحــول انقابــی بــزرگ بــه ایــن تغییــر نگریســته شــود. 
ــدون  ــی و ب ــه تنهای ــک زن ب ــه ی ــد ک ــدارد و اجــازه نمی ده ــان ن ــان اطمین ــه زن ــه ب ــر در نگرشــی ک ــه تغیی ــه ک البت
حضــور یــک مــرد اگرچــه ایــن مــرد یــک پســربچه چنــد ســاله باشــد، بــه بیــرون بــرود کار آســان و یــا ناچیــزی نیســت. 
در جنــوب و شــرق کوردســتان زنــان بســیاری از اینکــه جلــوی درب منــزل ایســتاده و بــا همســایه ی خــود گــپ زده انــد 
ــرد  ــک. م ــک اســت و زن مل ــرد مال ــع شــده اند. م ــل واق ــی قت ــورد ضــرب وشــتم و حت ــواده م از طــرف مذکــران خان
اربــاب اســت و زن بــرده. ایــن اســت مناســبات حاکــم بیــن زن و مــرد و زن جامعــه. مــرد هــر طــور کــه دلــش بخواهــد 
ــه شــیوه هایی کــه دلــش می خواهــد از او  ــا وی رفتــار کنــد. مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهــد، بســوزاند، ب ــد ب می توان
بیــگاری بکشــد و تــا آخــر عمــر مجبــورش کنــد تــا بــا ایــن وضعیــت بســوزد و بســازد. آمــار زنانــی کــه در ســن بســیار 
کوچکــی مجبــور بــه ازدواج اجبــاری می شــوند از ســوی هیــچ نهــادی بــه طــور دقیــق نــه ثبــت می شــود و نــه انتشــار. 
امــا اگــر نگاهــی بــه وضعیــت زنــان متأهــل در کوردســتان بیندازیــم، شــمار زنانــی که در ســن 17 یــا 18 ســالگی دارای 
یــک یــا چنــد فرزنــد هســتند، بــه دســت می آیــد. بــا ایــن اوصــاف، بــه انتشــار آمــار از ســوی نهادهــای »مثــا« مســئول 

هــم چنــدان نیــازی نمی مانــد، اگــر عاجــی بــرای ایــن بیمــاری مزمن در 
چنتــه نداشــته باشــند. از ســویی دیگــر باورهــای غلــط و زن ســتیز چنــان 
ــز  ــران نی ــه، دخت ــد ک ــه دوانیده ان ــه ریش ــن جامع ــلول های بنیادی ــا س ت
ــده اند  ــر ش ــه پیردخت ــر اینک ــند فک ــالگی می رس ــن 20 س ــه س ــی ب وقت
ــان  ــعی وتاش ش ــام س ــورد و تم ــان را می خ ــوره ای جان ش ــد خ همانن
هــم در راســتای »هــر طــور شــده« پیداکــردن همســر می گــذرد. ازدواج، 
ــاط دیگــری جــان  ــاط ناســالم کــه بیــش از هــر ارتب ــن شــیوه ی ارتب ای
ــرا  ــه تباهــی می کشــاند. زی ــا زندگی شــان را ب ــان کــورد را می گیــرد ی زن
مناســبات نــه بــر بنیانــی اخاقــی و سیاســی، حیــات مشــترک آزاد بلکــه 
ــتند.  ــان هس ــگرا ـ زن ُکش نه ــوهری واپس ــرده، زن ـ ش ــان ارباب ـ ب ــر بنی ب
حــال دو بیمــار را در کنــار هــم قــرار بدهیــد تــا زندگــی ســالم یــا نســلی 

ســالم بــه جامعــه تحویــل دهــد!...
ــی  ــتباه آمیزترین زندگ ــن و اش ــن، تراژیک تری ــفبارترین، خون آلودتری اس
بیــن همیــن روابــط زن ـ شــوهری حاکــم در خاورمیانــه و کوردســتان در 
جریــان اســت. در اینگونــه مناســبات معمــوال زن بــدون اینکــه شــناخت 
یــا آگاهــی از مــرد داشــته باشــد بــا رضایــت مذکــران خانــه و شــاید اگــر 
الزم باشــد هــم نظر»مــادر« را می پرســند، پیونــد ازدواج می بنــدد. طبــق 
آمارهــای بــه دســت آمــده تقریبــا بــدون اســتثنا همــه ی زنــان در هفته ی 
نخســت ازدواج شــان خشــونت »شــوهر« را تجربــه می کننــد. حــال ایــن 

بیمــاری نیســت پــس چیســت؟
ــد:  ــش می آی ــن پرس ــس ای ــم در پ ــر ه ــده ی دیگ ــرای گن ــک چ ــا ی ام
ــا  ــواده ی ــا خان ــل ب ــن عم ــتن ای ــان گذاش ــه درمی ــی ب ــان رغبت ــرا زن چ
دســتگاه های قضایــی )جنــوب کوردستان(نشــان نمی دهنــد؟ جــواب 
ــتوانه ی  ــچ پش ــا هی ــه تنه ــه ن ــتند ک ــن هس ــرا مطمئ ــت: زی ــاده اس س
حقوقــی و مالــی و حتــی عاطفــی نمی گیرنــد کــه هیــچ، هــزار بــد و بیــراه 
ــا از حقوق شــان  هــم نثارشــان می کننــد. می داننــد کــه کســی نیســت ت
دفــاع کنــد یــا بخواهــد آنهــا را از ایــن مخمصــه نجــات دهــد. از ســویی 
دیگــر می ترســند کــه نــزد »در و همســایه و فــک و فامیــل« رســوا شــوند 

و حــرف پشــت سرشــان دربیاورنــد کــه فانــی فــان عیــب و بهمــان عیــب دارد. وای »نکنــد دختــر فــان کــس 
ــرود«. واقعیــت ایــن اســت کــه یــک زن بایــد  ــرادر و شــاید هــم پســر ب ــروی پــدر و ب ــم شــود و آب رســوای عال
بتوانــد قبــل از هرچیــز یعنــی قبــل از اینکــه دختــر، خواهــر، همســر، مــادر، دوســت دختر و... مــردی باشــد بایــد 
بتوانــد و ایــن توانایــی را کســب کنــد کــه »خــودش« باشــد. یعنــی خــودش صاحــب خــودش باشــد. بــرای خــود 
تصمیــم بگیــرد. بــه آن ســطح از روشــنفکری و آگاهــی برســد کــه تصمیم هــای صحیــح در مــورد زندگــی خــود 
ــن کــس  ــرده ی کســی نباشــد. ای ــی و هــم عاطفــی مســتقل باشــد. اســیر و ب ــد هــم از لحــاظ مال بگیــرد. بتوان

ممکــن اســت پــدر باشــد تــا شــوهر یــا کارفرمــا باشــد تــا همــکار و... . 
ــم  ــر ه ــه می شــود طــوری دیگ ــه در گوشــش زمزم ــه روزان ــی ک ــر از نصیحت های ــد فرات ــد بتوان ــر بای ــک دخت ی
ــم  ــا چش ــه ت ــه اینک ــرود. ن ــش ب ــردن ایده های ــال عملی ک ــه دنب ــد و ب ــته باش ــده داش ــد. ای ــر کن ــنود و فک بش
ــاز کــرد بــه دنبــال شــوهر و... بگــردد. صحیــح اســت کــه ایــن رســم حاکــم در جامعــه بــه غیــر از ایــن فکــر  ب
ــد  ــاد می گیرن ــی ی ــان دوران کودک ــران از هم ــا دخت ــذارد؛ مث ــران نمی گ ــش روی دخت منســوخ راه دیگــری پی
ــروزه  ــه »ام ــود ک ــده می ش ــان خوان ــب و روز در سرش ــد. ش ــه درســت کنن ــده جهیزی ــان در آین ــرای ازدواج ش ب
شــوهر خــوب گیــر آوردن ســخت اســت بــرای همیــن بایــد زرنــگ باشــی و اگــر ازدواج کــردی شــوهرت را راضــی 
ــا ادامــه دادن بــه تحصیــل خــود  نگــه داری و...«. اینگونــه می شــود کــه زنــان جــوان در زمانــی کــه می تواننــد ب

اگــر امــروزه خشــونت 
ــس  ــه پ ــش یافت افزای
ســت  ین معنا بد
بیمــاری  ایــن  كــه 
وارد مراحــل بســیار 
شــده  حادی تــری 
ــن  ــبب ای ــت. مس اس
ــت؟ چه  ــاری چیس بیم
ــه  ــا كســانی ب كــس ی
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ش
می زننــد؟  دامــن 
ــر  ــت انکارناپذی واقعی
تنهــا  كــه  اســت 
ــاص در  ــر خ ــک قش ی
ــرار  ــوب ق ــن چارچ ای
ــن  ــرا ای ــرد. زی نمی گی
ــی و  ــاری اجتماع بیم

. هنیتی  ســت ذ
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در آینــده بــه کارهــای علمــی، فلســفیک، تاریخــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و... بپردازنــد یــا بــه کاری مشــغول 
شــوند کــه بــه تعمیــق فکــر و اندیشه هایشــان کمــک کنــد، تمــام فکــر و ذکرشــان می شــود ازدواج و یــا دوســتی بــا 
ــان  ــتراند. زن ــه ای می گس ــرای زن تل ــش ب ــر کدام ــه ه ــد ک ــم متصل ان ــه ه ــان ب ــته ها چن ــن رش ــن ای ــری. بنابرای پس
ــز  ــاید هرگ ــوند. ش ــی می ش ــری جهت ده ــم از لحــاظ فک ــم از لحــاظ احساســی و ه ــند ه ــه باش ــه متوج ــدون  اینک ب
ــه زندگــی)از  ــده و فکــر از آنهاســت؛ و در نتیجــه ب ــه ای ــه احســاس، احســاس آنهــا و ن هــم متوجــه نمی شــوند کــه ن
دســت دادن فرصــت تجربه کــردن زندگــی و اتــاف زمــان گران بهــای خویــش( ادامــه می دهنــد کــه ســخت می تــوان 

نــام »زندگــی« را بــرآن نهــاد. 
 بیشــتر خانواده هــای جنــوب کوردســتان و بخشــی هــم در شــرق کوردســتان اگــر بســیار شــایع هــم نباشــد امــا راضــی 
بــه ادامــه ی تحصیــل دخترانشــان بیــش از ابتدایــی نیســتند. می گوینــد: »دختــر همینکــه بتوانــد اســم خــود را بخوانــد 

کافی ســت«. در اینجــا بــد نیســت کــه بــه چنــد جملــه ی دیگــر کــه خانواده هــا بــا بکارگیــری آن بــه اعتمــاد بــه نفــس 
ــرای همیــن کنــد  ــو ضعیــف اســت. ب ــاه داشــته باشــیم؛ »قــدرت یادگیــری ت دختــران لطمــه می زننــد اشــاره ای کوت
ذهنــی. زود یــاد نمی گیــری. اگــر هــم یــاد بگیــری بــه دردت نمی خــورد«. ایــن ســخنان از همــان ذهنیتــی سرچشــمه 
ــرزنش های  ــرکوفت و س ــا س ــن ب ــرای همی ــد. ب ــی اراده و... می بین ــل، ب ــوان، کم عق ــف، نات ــه زن را ضعی ــد ک می گیرن
ــری.  ــای بگی ــی و... ج ــی و قضای ــی و اجرای ــت های مدیریت ــی در پس ــو نمی توان ــه ت ــد ک ــان می قبوالن ــه زن ــداوم ب م
ــل  ــان ســخنان بی غ ــورد« چن ــه دردت نمی خ ــری ب ــاد بگی ــم ی ــر ه ــد »اگ ــه می گوی ــا ک ــن حرف ه ــال ای ــوان مث بعن
و غشــی نیســتند. تقریبــا آب پاکــی را روی دســت زنــان می ریزنــد کــه اگــر ایــن همــه زحمــت بکشــید و ایــن همــه 
ســعی هــم بکنیــد در چشــم ایــن جامعــه دارای همیــن »جایــگاه« هســتید و خواهیــد بــود. یعنــی لزومــی نــدارد کــه 
بــه خودتــان این همــه زحمــت بدهیــد و راهــی را برویــد کــه هیــچ فایــده ای نــدارد بــه جــز اتــاف وقــت و انــرژی. حــال 

قضــاوت بــا شــما خواننــدگان عزیــز ایــن مقالــه اســت کــه بگوییــد ایــن خشــونت نیســت پــس چیســت؟
ــات  ــچ اقدامــی جهــت فراهم کــردن امکان ــز شــاکی اند از اینکــه هی ــان از دســتگاه های حاکــم نی ــه ای دیگــر، زن از زوای
ــف  ــکوفاکردن و کش ــرای ش ــا ب ــرد. ی ــام نمی گی ــا انج ــرای آنه ــتی ب ــی و بهداش ــی، ورزش ــی، آموزشی ـ پرورش رفاه
اســتعدادهای نهــان دختــران جــوان هیــچ برنامــه ای در دســت کار حکومــت اقلیــم کوردســتان نیســت. عــدم امکانــات 
مالــی و پشــتوانه ی اقتصــادی بــه شــمار زنانــی کــه نــزد همسرهای شــان بــه دلیــل مشــکات مالــی مجبورنــد بســازند 
ــه جــان  ــارزه برخاســته اند و علی رغــم ب ــه مب ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــا ای ــی هــم کــه ب ــد. شــمار کــم زنان و بســوزند، می افزای

خریــدن همــه خطرهــا در جامعــه حضــور پیداکــرده و ســعی می کننــد بــه کاری بپردازنــد تــا مســتقل باشــند هــم، از 
ــد:»  ــا می گوین ــد. آنه ــاد می کنن ــی انتق ــی و حکومت ــای اجتماع ــم در نهاده ــگاه جنســیت گرا و مردمحــور حاک ــوع ن ن
ــا  ــه م ــد ب ــعی می کنن ــود س ــرد خ ــر عملک ــا ه ــا ب ــد ی ــا می نگرن ــه م ــیء ب ــک ش ــم ی ــه چش ــل کار ب ــا در مح مرده
نشــان دهند کــه مــرد هســتند و مــا بایــد از آنهــا حســاب ببریــم«. ایــن هــم نوعــی از خشــونت اســت. در واقــع روزانــه 
ــوع  ــون در کوردســتان موجــب وق ــگاه ناموســی تاکن ــد. ن ــا الیه هــای پنهــان و آشــکار خشــونت ســروکار دارن ــان ب زن
ــد. در  ــوش نکرده ای ــا« را فرام ــزدی »دع ــر ای ــه ی دخت ــوز واقع ــه هن ــم دارم ک ــای بســیاری شــده اســت. حت تراژدی ه
ــت  ــوزی دس ــه خودس ــتان ب ــوب کوردس ــال 302 زن در جن ــک س ــرض ی ــا در ع ــم تنه ــت حاک ــن ذهنی ــه ی ای نتیج
زنده انــد. 137 زن در هولیــر، 92 در ســلیمانیه، 73 زن در دهــوک بــه قتــل رســیده اند. ایــن آمارهــای رســمی هســتند 
امــا مشــخص نیســت قتــل و خودکشــی هایی کــه ثبــت نشــده اند تــا چــه اندازه انــد. زیــرا بــه دلیــل حاکم بــودن نــگاه 
فئودالــی در جنــوب کوردســتان و بــی ارزش انگاشــتن زندگــی و حیــات زنــان کســی بــه راحتــی مایــل بــه گــزارش دادن 

ــود. ــع نمی ش ــن وقای ای
چه باید کرد؟

 بیشــتر زنــان روشــنفکر جنــوب کوردســتان معتقدنــد کــه بــه زنــان سیاســت مدار نیرومنــد و جســوری نیــاز دارنــد کــه 
بتواننــد در صحــن مجلــس از حقــوق پایمال شــده ی آنهــا دفــاع کننــد و قوانیــن اقلیــم کوردســتان را بــه چالــش بکشــند 
کــه هیــچ پشــتوانه ی حقوقــی و مالــی از زنــان انجــام نمی دهــد. همچنیــن بــه ســازمان و زنــان مبــارزی نیــاز دارنــد 
در راســتای انقــاب ذهنیتــی فعالیــت کننــد و ایــن هــدف را دنبــال کننــد.  آنهــا معتقدنــد: »بایــد زنــان و ســازمان و 
نهادهــای مختــص زنــان وجــود داشــته باشــند کــه بی هیــچ تــرس و دل نگرانــی از از دســت دادن دســتمزد و یــا کرســی 
و قــدرت شــخصی خــود در راســتای تحقــق آزادی زنــان و برقــراری دموکراســی مبــارزه کننــد«. درســت اســت در راه 
روشــنگری و تغییــر ذهنیــت مردســاالر و حاکــم بــر جامعــه ی کوردســتان روشــنفکران و ســازمان های زنــان می تواننــد 
نقشــی مهــم ایفــا کننــد امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه نقــش اساســی جهــت تحقــق ایــن مهــم برعهــده خــود زنــان و 
مردانــی اســت کــه از ایــن ذهنیــت بیزارنــد و خواهــان تغییــر آن. چــرا کــه هســتند ســازمان و زنانــی کــه گویــا مدافــع 
حقــوق زنــان هســتند امــا از روی آوردن بــه مبــارزه ای رادیــکال در مقابــل ایــن آداب و رســوم و قوانیــن ســرباز می زننــد. 
ــه  ــی خــود ب ــن نیازهــای مال ــرای دســتمزد و تأمی ــم بیشترشــان ب ــه صراحــت بگویی ــم ب ــم همــه می توانی ــر نگویی اگ
تأســیس نهــاد و انجمن هایــی تحــت نــام »دفــاع از حقــوق زنــان« و... پرداخته انــد. چنــان اســت کــه هیــچ گونــه اقــدام 
ــری  ــه تغیی ــده ی هیچ گون ــا ای ــه تنه ــه چشــم نمی خــورد. بیشترشــان ن ــا ب ــه ی کاری آنه ــی و اعتراضــی در برنام عمل
ــا اعتــراض مســالمت آمیز هــم ســرباز می زننــد.  در ســر نمی پروراننــد بلکــه از شــرکت در کوچکتریــن گردهمایــی و ی
ــدارد.  ــد ن ــان می دهن ــه زن ــه ب ــی ک ــا وعده های ــاد و ی ــام نه ــا ن ــچ ســنخیتی ب ــع فعالیت های شــان در عمــل هی در واق
ــود  ــوط می ش ــان مرب ــه زن ــه ب ــا ک ــای کاری آنه ــه پرونده ه ــم ب ــور. می توانی ــم همین ط ــس ه ــر در مجل ــان حاض زن
رجــوع کنیــم تــا حســاب کار دســت مان بیایــد. از منظــری دیگــر؛ از چنیــن حاکمیتــی کــه به شــدت زن ســتیز اســت 
درخواســت بهبــودی شــرایط کاری بــس عبــث بــه نظــر مــن می رســد. چونکــه تنهــا یــک وزیــر زن در کابینــه حاکمــان 
ــن گذشــته کار،  ــده شــد. از ای ــه آن مســند گزی ــاد ب ــزار ســرزنش و انتق ــا زور و ه ــم ب ــه آن ه ــم حضــور دارد ک اقلی
کار یــک کــس یــا چنــد کــس نیســت. بایــد همــه ی جامعــه و بخصــوص زنــان جنــوب کوردســتان دســت در دســت 
ــه  ــا ب ــرا عمــق مســئله ســطحی نیســت ت ــا تغییــری بنیادیــن و فرهنگــی در جامعــه ایجــاد نماینــد. زی هــم دهنــد ت
ــه تنهــا  راه حل هــای ســطحی و صــوری هــم بســنده کــرد. کار انقــاب فرهنگــی کار همــه ی اقشــار اجتمــاع اســت ن
ــه نظــر بهتریــن و نخســتین  کار جهــت کســب موفقیــت در ایــن راســتا، آماده ســازی و  ــا الیــت. ب قشــری مشــخص ی

آمــوزش مــادران و دختــران جــوان اســت.  
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خســروانی  فرينــاز 
ــی  زنان  ــط مقاومت خ
 ، ســی  )بــه  کــورد 
قمــری و بريتــان(  را 

برگزيــد

برکســی پوشــیده نیســت کــه انقــاب 57  در 
ایــران بــا پیشــاهنگی زنــان روی داد. یعنــی بــه راحتــی میتــوان گفــت کــه از همــه بیشــتر زنــان در بــه ثمــر ر ســاندن 
ایــن انقــاب بــه ایفــای نقــش پرداختند.امــا بــا بررســی وضعیــت موجــود زن درایــران ،بایــد درجســتجوی پاســخ ایــن 
ســوال برآئیــم کــه؛ اکنــون وضعیــت زن در ایــران بــه چــه صورتــی اســت؟ نظامــی دقیقــا  بــر ضــد منافــع زن ایجــاد 
ــن  ــردازد. خمینــی روزهــای آغازی ــگاه اجتماعــی او میپ ــی حقــوق و حتــی جای ــه پایمال شــده  کــه از همــه بیشــتر ب
انقــاب گفتــه بــود؛ مــا آزادی هــر کســی ، زنــان ، جوانــان ، خلــق هــا و تمامــی گرایشــات اجتماعــی را بــه رســمیت 
خواهیــم شــناخت.هرکس را فریفــت و انقــاب را بــه ماشــینی  ضــد انقــاب مبــدل  ســاخت کــه از همــه بیشــتربه زنــان 
ــا شــدت  و دســت آوردهــای او درزمینــه ی آزادی و ارزشــهای انقــاب دســت بردمیزند.نظامــی کــه از همــان آغــاز ب
هــر چــه تمامتــر بــر پایــه ی یــک ایدیولــوژی دیــن گــرا، جنســیت گــرا و ملیــت گــرا بــه ســازماندهی خــود پرداخــت، 
امــروز جامعــه ی ایــران  در یــک فضــای خفقــان آور بحرانــی گرفتــار گشــته کــه هــر روز بــرای گرفتــن هــوای تــازه تــر 
ســر برداشــته و بــه پــا مــی خیــزد. همانطــور کــه میدانیــم اگــر انســان تــوان خــود مدیریتــی داشــته باشــد ، بــا اراده 
ی خــود همــه ی امــورات زندگــی خــود را اداره نمایــد و بــه طــور خاصــه سیاســت عایــد خــود را داشــته باشــد مــی 
تــوان گفــت؛ کــه انســان بــا پرنســیبی اســت.اما اگــر همــه ی ایــن هــا را ازدســت انســان خــارج ســازی بــدون شــک او 
دچــار بحــران در تمامــی عرصــه هــای اجتماعــی از سیاســی- فرهنگــی گرفتــه تــا اقتصــادی- آموزشــی خواهــد گشــت.

 بــا توجــه بــه بــاال گرفتــن مــوج اعتراضــات اخیــر در روژهــات کردســتان بــا هــدف رسواســازی جنایتــی کــه علیــه 
فرینــاز روی داد و همچنیــن قیــام کارگــران و معلمــان درسرتاســر ایــران کــه روزانــه  روبــه رشــد و همبســتگی مــی 
نهــد، مــی تــوان چنیــن ارزیابــی کــرد؛ ایــن  بحــران  بــه نیرویــی بــر ضــد رژیــم حاکــم متحــول شــده اســت. رژیــم 
نیــز، بــه جــای روی آوردن بــه راهــکاری دمکراتیــک و چــاره یابانــه، بــه شــیوه ایــی سراســیمه درپــی بــی صداســازی 
خلــق هــا، از انجــام هــر گونــه عمــل غیــر انســانی روی برگــردان نیســت. چــون جوهــر وجــودی اش حــاوی کاراکتــری  
ضــد دمکراتیــک بــوده وتحمــل هیــج صــدا و رنگــی خــارج از معیــار و چارچــوب هــای تحمیلــی نظــام فقیــه مطلقــه 
ــژه اش هماننــد  ــر آمــده از ذهنیــت  متجــاوز، از راه نهادهــای جنــگ وی ــا سیاســت هــای گوناگــون ب ــدارد. ب اش را ن
ــس  ــی جــز پاپ ــه جائ ــران ، راه ب ــردم ای ــا م ــی و سرشــاراز مقاومــت م ــر فرهنــگ غن ــات،  دیگــر در براب وزارت اطاع

ــش درعمــل،  ــه های ــر خــاف گفت ــران ب ــرای ای ــم نابودگ ــرد. رژی ــد ب ــک نخواه کشــیدن از مواضــع ضددمکراتی
ســنت دولتــداری دیکتاتــوران پیشــین خــود را بــه زشــت تریــن شــیوه عملــی مــی ســازد. ایــن رژیــم کــه همــه ی 
نهــاد و متعلقاتــش را الهــی و غیــر قابــل بازخواســت تعریــف وارائــه مــی نمایــد، طــی تمامــی دوران طایــه داریــش 
ــه  ــرار داد. البت ــش ق ــدا خوی ــودی را مب ــران ، سیاســت ناب ــق هــای ای ــد تمامــی خل ــز همانن ــا نی ــر کرده در براب
ناگفتــه نمانــد کــه خلــق هــای ایــران، کردهــا، بلــوچ، عــرب و... هــم ایــن جایــگاه یــا بهتــر اســت بگوئیــم بــی 
جایگاهــی را هرگــز نپذیرفتــه و در برابرهــر گونــه ظلــم و ســرکوبی همیشــه موضعــی شــرافتمندانه برگزیــده انــد. 
ایــن دولــت هــم همانگونــه کــه دریادهــا بــه جــا گذاشــته وتــا بــه امــروز نیــز بــه عنــوان مثــال در مهابــاد ادامــه 
ــه یــک  ــا خشــونت ، سانســور، منحــرف ســازی مبحــث، تنــزل دادن مســئله ی سیاســی ،جتماعــی ب میدهــد؛ ب
مســئله ی شــخصی و قدغــن، نــه اجــازه ی بحــث آزاد وریشــه یابــی علــت ونــه توســعه اش بــه مناطــق دیگــر را 
نمــی دهــد. البتــه نمــی تــوان معــادالت سیاســی و ســازش اخیرایــران و انعطــاف دولــت اوبامــا ، دربــاال گرفتــن 
ســرکوب خواســت دمکراتیــک خلقهــا کــه  متاثــر از تحــوالت خاورمیانــه و انقــاب روژآوای کردســتان اســت،  بــی 
ــر مســیر تامیــن منافــع هیــچ دولــت ـ  ارتبــاط  پنداشــت. چــون فقــط میتــوان گفــت کــه ایــن خواســت هــا  ب

ملــت و یــا ســرمایه ی جهانــی قرارنــدارد.
ــود در  ــه ی خ ــخ و آگاهان ــتار راس ــا ایس ــتان ب ــرد در روژآوای کردس ــان ک زن
برابرحمــات فتــح گرایانــه ی  )داعــش مهــره ی تــازه ی نظــام ســرمایه داری( 
ــدف  ــرد را ه ــق ک ــژه ی خل ــک و خــود وی ــه ســتاتو و دســت آورد دمکراتی ک
ــی  ــد مدل ــک همانن ــا مکزی ــا از مصــر ت ــان دنی ــرای زن ــروزه ب ــود، ام ــه ب گرفت
ــت.  ــه اس ــت یافت ــکاری دس ــل ان ــت غیرقاب ــه موقعی ــو ب ــواب گ ــد و ج کارآم
ــر حمــات مافیایــی و متجــاوز  ــان دراکثــر کشــورهای دنیــا در براب اکنــون زن
دولــت هــا کــه از طریــق خشــونتی سیســتمایک،  روزانــه بــدن و روح صدهــا 
تــن از آنــان را در طــول شــبانه روز بــه دور از هــر گونــه مبــدا اخاقــی مــورد 
ــه  ــم » ب ــود را داری ــاع از خ ــوان دف ــز ت ــا نی ــعار« م ــا ش ــرار دادده ب ــدف ق ه
تشــکیل  اتحادیــه و یگانهــای خــود ویــژه مــی پردازنــد. البتــه همانگونــه کــه 
رهبــر آپــو اظهــار میــدارد« آگاهــی جســارت بخــش اســت« نمــی تــوان ایــن 
پیشــاهنگی و دفــاع را یــک جانبــه ارزیابــی کــرد. پشــت ایســتار زن روژآوا، ایــن 
ــت  ــی باف ــه تمام ــی ک ــان از ذهنیــت جنســیت گرای ــی زن ــه الگــوی رهای یگان
جوامــع را دچــار یــک حیــات نــا ســالم ســاخته، یــک جهــان بینــی و ســازمان 
دهــی منســجم وجــود دارد. ایــن جهــان بینــی نویــن کــه رهبــر خلــق کــرد 
رهبــر آپــو برپایــه ی بیشــینه ی تاریخــی خــود خلــق هــا و جوامــع بشــری بــر 
مبنــای آمــوزش و بیــرون آوردن زنــان از حالــت خــواب رفتــه گــی و ارتقــای 
ــی در  ــی و اجتماع ــی، مل ــی، جنس ــل سیاس ــس العم ــیاری، عک ــطح هوش س
ــه یورشــی کــه ارزشــها وپرنســیب هــای انســانی او و جامعــه  ــل هــر گون مقاب
ــن  ــروزه ای ــرد. ام ــذاری ک ــه گ ــاخته، پای ــرو س ــت روب ــک حرم ــا هت اش را ب
ــان از هــر ملتــی تبدیــل گــردد. ــه خواســتگاه مقاومــت زن ایســتار توانســت ب

ــری و  ــه ســی ، قم ــرد »ب ــان ک ــی  زن ــروز خــط مقاومت ــاز خســروانی ام فرین
بریتــان* »  را برگزیــد. او در برابــر دیــد گاه جنســیت گــرای رژیمــی کــه بــا 
آگاهــی از جایــگاه واالی زن درجامعــه ی کــرد، او را بــه ســطح کاالیــی فقــط 
جنســی  تنــزل داده و مــی خواهــد از راه تجــاوز بــه او، اراده، دنیــای روحــی و 
احساســی جامعــه را مــوررد هــدف قــرار دهــد، نفســی شــد بــرای فریــاد دوبــاره 

ی دیگــر بــس اســت خلــق کــرد. 
جنایتــی کــه حتــی در قامــوس هیــچ حیوانــی نمــی گنجــد، مــوج اعتراضــات 

تمــام هــم و غــم رژیــم 
بــا  ایــران  امنیتــی 
ی  بیچــاره  سیاســت 
اعــدام،  و  دســتگیری 
ازایجــاد  پیشــگیری 
ــی جــدی  ــک راهنمای ی
بــرای حیاتــی بــا معنــا، 
تنظیمــات  مجادلــه، 
ــک ســازمان مســتقل  ی
هــا،  خلــق  زنــان، 
اقشــار  و  اعتقــادات 
گوناگــون اســت، امــا 
همانگونــه کــه رهبــر 
خلــق کــرد؛ عبــداهلل 
اوجــاالن مــی گویــد 
فشــار  کــه  »جائــی 
بیشــتر  وســرکوب 
باشــد، مقاومــت درآنجــا 
ــد  ــکل خواه ــر ش بارزت

. گرفــت« 
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و نارضایتــی هــای خلــق روژهــات کردســتان کــه هنــوز هــم معیارهــای اخاقــی بــر گرفتــه از فرهنــگ غنــی خــود را 
حفــظ نمــوده ، رابــه همــراه آورد. ایــن قیــام هــا و اعتراضــات، کــه بــه صورتــی فراگیــر در مهابــاد وتمامــی روژهــات 
روی داد و تــا کنــون نیــز ادامــه دارد، نشــانگر ایــن اســت کــه خلــق کــرد دیگــر واقعیــت  ایدئولوژیکــی  رژیــم در برابــر 
زن را تحلیــل کــرده و موضعــی قابــل ســتایش برگریــده اســت. ایــن مســئله دیگــر بــرای خلــق مــا فقــط یــک مســئله 
ی بیولوژیکــی نبــوده، بلکــه بــه ایــن مهــم پــی بــرده کــه دولــت در برابــر فرهنــگ زن- مــادر مــردم زاگــرس نشــین 
، درتــاش اســت تــا فرهنــگ تجــاوز را، از هــر راه ممکــن، فراگیــر و طبیعــی جلــوه نمایــد. همچنیــن ایــن مقاومــت، 
کارنامــه ی ســیاه عملکــرد دو ســاالنه ی دولــت ســرکوب و بــی عدالتــی  روحانــی در برابــر زنــان از تمامــی شــهرهای 

ایــران، کــه بــدون شــک آینــه ی خلــق هــا هســتند، را بــه گونــه ایــی دردنــاک پیــش روی مــا گســترانید. 
ــه ، کرمانشــاه، تهــران، اصفهــان  ــف از قبیــل ارومی ــن دو ســال در شــهرهای مختل ــی کــه طــی ای  بررســی رویدادهای
ــاد، رویدادنــد از وابســتگی عامــل جنایــات گرفتــه تــا حمایــات قانونــی و پــرده پوشــی قضایــا  و ایــن اواخــر هــم مهاب
ــی  ــان ایران ــازد.  زن ــی س ــان م ــه عی ــرای هم ــت را ب ــداف  دول ــش و اه ــامی، نق ــاح اس ــه اصط ــم ب ــب  رژی از جان

ــود آزادی  ــکاری، نب ــر، بی ــار فق در کن
ــنیدن  ــا ش ــر روز ب ــه ه ــان و اندیش بی
در  شــیداها  کــردن  خفــه  خبــر 
ــه  ــدام ریحان ــجوئی ، اع ــگاه دانش خواب
ــود  ــت خ ــاع از کرام ــل دف ــه دلی ــا ب ه
در برابــر برخــورد متجاوزانــه ) بــاز 
ــات  هــم توســط یکــی ازعناصــر اطاع
(، اســید پاشــی بــه چهــره ی هــم 
ــه  ــای ب ــل ه ــط عام ــان توس جنسانش
اصطــاح ناشــناس) رژیمــی مرکــز گــرا 
ــر  ــه را زی ــی ســلولهای جامع ــه تمام ک
ســلطه در آورده، چــه طــور ممکــن 
اســت از ایــن عملیــات زنجیــره ای بــی 
اطــاع باشــد؟( در خیابــان ها،قتــل 
ســحر چوئینــی و جنایــت علیــه فرینــاز 
ــد.  ــرو گذاشــته شــده ان خســروانی روب

ــتند.   ــرو هس ــرا روب ــیت گ ــال جنس ــت و اعم ــان ذهنی ــا هم ــتند ب ــه هس ــی ک ــر خلق ــس زن از ه پ
 رژیــم بــا عملیــات هــا و سیاســت هــای برنامــه ریــزی شــده توســط نهادهــای اطاعاتــی-  امنیتــی، در صــدد ایجــاد 
ــان از عرصــه هــای اجتماعــی - سیاســی-  اقتصــادی و فرهنگــی  ــا هــدف دور ســازی زن فضائــی سرشــاراز وحشــت ب
برآمــده اســت.  حضــور پررنــگ زنــان در مــوج نویــن قیــام خلــق هــای بلــوچ، عــرب، کــرد و نارضایتــی هــای معلمــان 
و کارگــران، نشــان از پویایــی و حساســیت اخاقــی- وجدانــی زنــان از تمامــی ملــت هــای ایــران دارد. موضــع کنونــی 
ــت  ــت دس ــک حال ــانگر ی ــه ، نش ــه ی جامع ــق طلبان ــای ح ــام ه ــن قی ــر ای ــران در براب ــم ای ــن رژی ــرکوبگر و خش س
پاچــه گــی و سراســیمه گــی ســت. بــا ایــن اعمــال مــردم ایــران را گرفتــار یــک زندگــی جهنمــی ســاخته و همــه ی 
نیروهایــش، اعــم از ویــژه و دون پایــه  را بــه نگهبانــی از ایــن جهنــم گماشــته اســت. رژیــم بایــد ایــن رابــه خوبــی بدانــد 
کــه هرچقــدر بــا اعمــال فشــارو سانســور برخــورد نمایــد شــعله هــای آتــش خشــم خلــق هــا، روزی او را فــرو خواهــد 
بلعیــد. اگــر چــه  تمــام هــم و غــم رژیــم امنیتــی ایــران بــا سیاســت بیچــاره ی دســتگیری و اعــدام، پیشــگیری ازایجــاد 
یــک راهنمایــی جــدی بــرای حیاتــی بــا معنــا، مجادلــه، تنظیمــات یــک ســازمان مســتقل زنــان، خلــق هــا، اعتقــادات و 
اقشــار گوناگــون اســت، امــا همانگونــه کــه رهبــر خلــق کــرد؛ عبــداهلل اوجــاالن مــی گویــد »جائــی کــه فشــار وســرکوب 

بیشــتر باشــد، مقاومــت درآنجــا بارزتــر شــکل خواهــد گرفــت«.
ــش  ــه خوی ــک راســتا ب ــر دری ــی همبســته ت ــره ائ ــرا چه ــران، اخی ــده در ای مخالفــت و اعتراضــات همیشــگی و پراکن
گرفتــه و بــا خــود اعتمــادی بیشــتری در راه مطالبــات دمکراتیــک جامعه،دیگــر منتظــر یــک ناجــی از خــارج نیســتند.  

زیــرا مــا همــه عریــان دیدیــم کــه مداخــات خارجــی در منطقــه )افغانســتان عــراق( چــه دســت آورد خانمــان ســوزی 
درراه رهایــی و بهبــود اوضــاع  دور از آزادی و دمکراســی فرهنــگ هــا، اتنیــک، زنــان و اقشــار مختلــف بــه همــراه داشــت. 
 جنبــش آزادیخواهــی زنــان کــرد بــا دیدگاهــی دمکراتیــک ومســئول دربرابــر ســاختار اجتماعــی روژهــات کردســتان 
و ایــران، در راه رســیدن بــه تــوان پاســخگوئی و چــاره یابــی مســائل اجتماعــی،  همچنیــن ســازماندهی و صیانــت از 
تــوان و خواســت مبارزاتــی  جامعــه، مرحلــه ی نوینــی از مبــارزات خــود را بــر اســاس تجربیــات پیشــین مبــارزان زن 
در جنبــش آزادیخواهــی کــرد را آغــاز نمــود. ایــن نوســازی در ســاختار و شــیوه ی عملــی ســازی پارادایــم کنفدرالیســم 
دمکراتیــک  کــه نظامــی آزاد، متنــوع، برابــری طلــب )بــر مبنــای تفــاوت مندیهــا( ســت،تحت عنــوان جامعــه ی زنــان 
شــرق)روژهات( کردســتان بــه ســازماندهی نویــن خــود پرداخــت. ایــن بازنگــری و نــو ســازی ســاختای کــه بــر مبنــای 
ــی ، موسســات ، فعالیــن حقــوق زن،  ــان ایران ــران اســت در میــان زن تحلیــل ســاختار وذهنیــت نظــام مــرد ســاالر ای
روشــنفکران و اکثــر گــروه هــا و اشــخاص مخالــف رژیــم چــه در داخــل وچــه در خــارج از ایــران روحیــه ی بزرگــی 
ایجــاد کــرد و اســتقبال گرمــی را بــه همــراه آورد. در برابــر ســاختار جنســیت گرایــی کــه زن را بــا همــه ی موجودیــت 
هویتــی اش نابــود وانــکار میکنــد، زنــان دیگــر چــاره ی مســائل خــود را در برنامــه ، اهــداف و ایســتار جامعــه ی زنــان 
روژهات)کــژار( مــی ببیننــد. ایــن درتمامــی  شــعار و متــن فراخــوان هــای اخیــر زنــان کــرد درنشــان دادن نارضایتــی، 
ــا و  ــت ه ــعه ی سیاس ــه و توس ــر ادام ــاری دیگ ــتار فریناز،ب ــد. ایس ــده ش ــکارا دی ــاد آش ــم در مهاب ــت رژی ــه جنای علی
عملیــات هــای زنجیــره ای عوامــل دولتــی علیــه  زنــان ایرانــی- کــرد کــه عــاوه بــر ترویــج اعتیــاد، صیغــه )فحشــای 
قانونــی(، بســیج ومزدورســازی، تجــاوزو وحشــت را نیــز در برنامــه ی کاری خــود قــرار داده اســت را نمایــان ســاخت. 
ــان در مبــارزات آزادیخواهــی ، اگــر قیــام و حضــور پــر جــوش مــا از نیــروی  ــه تجربیــات تاریخــی مــا زن ــا توجــه ب ب
ــه ســرکوب وشکســت در برابررژیــم خواهیــم شــد.  ســازماندهی یافتایــی برخــوردار نباشــد، پــس از مدتــی محکــوم ب
چــون ســاختار جــزم گــرا و کهنــه پرســت ایــران تحمــل نــه تنهــا هیــچ مخالفتــی را نــدارد بلکــه، کوچکتریــن انتقــادی 

را محاربــه بــا اســام دانســته و بــا احکامــی هماننــد اعــدام، زنــدان، شــکنجه و ... برخــورد مــی کنــد.
ایــن واقعیتــی ســت کــه درد زنــان در ایــران از هــر قــوم و ملتــی کــه باشــند یــک درد مشــترک اجتماعــی ســت. قتــل 
ــدگاه  فرخنــده در افغانســتان و اوزگجــان در ترکیــه نیــز  درندگــی  هیــو الی نظــام هــای محافظــه کار منطقــه و دی
مشــترک آن هــا را در برابــر زن بیــان میــدارد. همانطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد مــا زنــان بــه یــک ایســتار رادیکال 
و متحــد تنظیمــی بــرای مجبــور ســازی رژیــم قبــل از هــر چیــز دربــه ســزا رســانیدن عامــل جنایــت مهابــاد و ســپس 
بــا تغییــر در قانــون هــا و شــریعت زن و جامعــه ســتیز خــود از موضــع ضــد دمکراســی اش کــه بــا فرهنــگ و تاریــخ 
جامعــه ی مــا در چالشــی کشــنده قــراردارد، پــا پــس بکشــد.  مســئله ی حائــز اهمیــت در مبانــی کــژار ایــن اســت 
کــه هیــچ تفاوتــی مابیــن زنــان فــارس آذری، بلــوچ ، کــرد، عــرب از هــر دیــن و مذهبــی قائــل نیســت و ایــن جهــت 
چــاره یابــی مســائل آنــان، همچنیــن رســیدن بــه توافــق متقابــل  در راه ارتقــا و پیــروزی مطالبــات انسانیشــان نقــش 

بســزائی دارد.

*ایــن زنــان کــرد در در ســیم، قلعــه ی دم دم)اورمیــه( و خاکــورک )منطقــه ا ی در باشــور کردســتان( در برابــر حمــات 
دولــت مرکــزی ایــران ، ترکیــه و مــزدوران کــرد بــر ملتشــان تــا آخریــن نفــس مبــارزه کــرده و درنهایــت از صخــره 

هــای عاصــی و قلعــه هــا  خــود را بــه آغــوش مــرگ ســپردند امــا تســلیم دســتانی متجاوزنگشــتند.
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دريچه اي             زندگي از 
                ديگر

حقيقت يعنی عشق؛ عشق يعنی حيات آزاد

 
خواننــدگان گرامــی »زنــان شــرق«، از هنگامــی که انســان 
ــاده  ــکان پی ــان ام ــیدن و همزم ــه درک و اندیش ــادر ب ق
نمــودن اندیشــه هایش را گشــت تــا بــه حــال، بــه دنبــال 
پاســخ ســوأل »چگونــه زیســتن« اســت. تــدوام ایــن رونــد 
ــرای درک  ــوت خــود باقی ســت. بشــر ب ــه ق ــم ب ــوز ه هن
ــا را  ــتی، بیکران ه ــی و راز هس ــت زندگ ــناخت حقیق و ش
ــرای  ــی دارد. ب ــان برم ــا را از می ــوردد و ناممکن ه درمی ن
ــتمرار می بخشــد،  ــش را اس ــرده و تاش های ــارزه ک آن مب
خطرهــا را بــه جــان خریــده و موفقیــت کســب می کنــد. 
ــواره از  ــی هم ــه ی آزادی و زندگ ــه مقول ــت ک ــب اس جال
ــراد  ــن اف ــواره ذه ــه هم ــد ک ــی بوده ان ــه دغدغه های جمل
ــوی  ــه نح ــس ب ــر ک ــاخته اند. ه ــغول س ــود مش ــه خ را ب
زندگــی و آزادی را تفســیر کــرده و ســعی دارد طبــق 
همــان برداشــت و افــکارش بــه ادامــه ی حیــات بپــردازد. 
جهــت َکنــدوکاو بیشــتر ایــن موضــوع و همچنین شــنیدن 
دیــدگاه و نظــرات متفاوتــی در ایــن رابطــه مصاحبــه ای بــا 
ــی  ــل و گریای ــان روژهــات در بنارقندی ــن از  زن ــد ت چن
انجــام داده ایــم کــه در ادامــه متــن کامــل آن آمــده اســت.

 

 

شما آزادی را چگونه تفسیر می کنید؟
بــه نظــر مــن آزادی یعنــی بی نهایــت بــودن، یعنــی 
ــد  ــدا می کن ــداد پی ــه امت ــی ک ــان راه ــری. بس پایان ناپذی
و نقطــه ی توقفــی نــدارد. آزادی، همــواره رفتــن، پیمــودن 
و خواســتن را تداعــی می کنــد. هــر چقــدر در ایــن 
ــدازه هدفــت بزرگتــر  ــه همــان ان ــی ب مســیر راه می پیمای
ــف  ــی توق ــز نمی خواه ــه هرگ ــر می شــود. چنانک و بامعنات
ــی  ــتادن یعن ــه ایس ــی ک ــر واقف ــن ام ــر ای ــرا ب ــی، زی کن

ــان. پای

 

در  آزادی  واژه ی  کــه  هنگامــی 
ــه  ــوردی ک ــن م ــود اولی ــداز می ش ــان طنین ان گوش ت

بــه ذهنتــان خطــور می کنــد، چیســت؟
معنــا، دســت یافتــن بــه نیــروی عظیــم معنادهی اســت. 
بــه نظر مــن معنــادادن یعنــی آزادی. یعنــی درک؛  یعنی 
ــرواز.  ــی پ ــدم گسســت. یعن ــد و ع ــی پیون ــاط. یعن ارتب
ــی  ــح می کن ــی را فت ــه ی کوه ــه قل ــا ک ــی وقت ه گاه
ــیار  ــی احســاس بس ــدای آن می یاب ــر بلن ــودت را ب و خ
دســت  انســان  بــه  وصف ناشــدنی  و  مســرت بخش 

ــت.  ــود آزادی س ــن خ ــه ای ــم دارم ک ــد و حت می ده
بریوان بیتا:

ــدف و  ــی دارای ه ــن گیت ــده ای در ای ــود زن ــر موج  ه
مقصــودی در زندگــی می باشــد. هــدف شــما از زندگــی 

چیســت؟
همــان طــور کــه شــما هــم اشــاره کردیــد هــر موجــود 
ــورد  ــم در م ــو ه ــر آپ ــت. رهب ــده ای دارای هدفی س زن
ــت«.  ــان آزادی س ــدف کیه ــا ه ــد: »آی ــان می گوی کیه
در واقــع تمــام موجــودات در هســتی بــه دنبــال 
ــودات  ــن موج ــی از ای ــم یک ــان ه ــتند. انس آزادی هس
ــم دارم،  ــف. حت ــای مختل ــا تفاوت مندی ه ــا ب ــت ام اس
ــیارند  ــم بس ــر می بری ــه س ــا ب ــه م ــی ک ــن دنیای در ای
انســان هایی کــه بــه دنبــال آزادی هســتند و ایــن 
ــت.  ــاز طبیعی س ــک نی ــن ی ــت. ای ــدف آنهاس ــه ه یگان
ــوی  ــه نح ــس ب ــر ک ــت و ه ــده ای نسبی س آزادی پدی
ــه  ــتند ک ــاری هس ــه اقش ــد. البت ــورد می کن ــا آن برخ ب
بیشــتر از اقشــار دیگــر تحــت حاکمیــت و ســلطه قــرار 
ــد.  ــاس می کنن ــاز را احس ــن نی ــتر ای ــد و بیش گرفته ان
به عنــوان مثــال، »زنــان«. در بســیاری از اعصــار تاریــخ 
به عنــوان یــک بــرده بــا قشــر زن برخــورد شــده و ســتم 
ــن  جنســیتی روا داشــته اند. بســیار طبیعی ســت کــه ای
قشــر بیشــتر بــرای رهایــی خــود تــاش کنــد. امــا ایــن 
بدیــن منظــور نیســت کــه مــردان آزادنــد و نبایــد بــرای 
ــان   ــه اذه ــیت گرایی ک ــت جنس ــن ذهین ــی از ای رهای
ــارزه  ــن مب ــند. ای ــت، بکوش ــرده اس ــح ک ــع را فت جوام
تنهــا مبــارزه ی زنــان نیســت امــا بــه طــور یقیــن ایــن 

زنــان هســتند کــه پیشــاهنگ آزادی هســتند و جهــان 
ــاند. ــد رس ــه آزادی خواهن را ب

کمی از فلسفه ی زندگی تان برایمان بگویید؟
ر شــخصی از یــک نــوع نــگاه، جهان بینــی و یا فلســفه ی 
خــاِص زندگــی برخــوردار اســت. در واقــع نــوع نــگاه وی 
ــود  ــب می ش ــتی موج ــائل و کل هس ــا، مس ــه پدیده ه ب
کــه از یــک حقیقــت کلــی پیــروی کنــد. یــاد می گیــرد 
بــه انــدازه ای کــه جــزء اســت همــان قــدر نیــز، نقــش 
وی می توانــد در شــکل گیری کل، تاثیر گــذار بــوده و 
ــد، زندگــی  ــن دی ــده هــم باشــد. از ای ــی تعیین کنن حت
بــه  کــه  غافل گیرکننده ایســت  لحظــات  از  سرشــار 
ــه ی  ــد دقیق ــن زد در چن ــوان تخمی ــه نمی ت ــچ وج هی
آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. بــرای همیــن 
ــی  ــوان از پیش آمدهای ــه می ت ــرد ک ــا ک ــوان ادع نمی ت
بــه  ناممکــن اســت، جلوگیــری  کــه تخمین شــان 
ــیر  ــر مس ــان در تغیی ــه اراده ی انس ــن ب ــل آورد. م عم
ــادر اســت  رویدادهــا ایمــان دارم. همچنیــن از اینکــه ق
مانــع از وقــوع بیشــتر اتفاقــات ناگــواری شــود کــه بــرای 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــی روی می دهن ــری و طبیع ــه ی بش جامع
ــر طبیعــی  ــع غی ــروز وقای ــد از ب ــن انســان ها می توانن م
کــه بــه دســت خــود انســان ســاخته می شــوند، 
جلوگیــری کنــد. وگرنــه قــادر نیســت مانعــی باشــد در 
مقابــل جریــان زندگــی کــه ســعی می کنــد در مجــرای 
ــد. شــاید هــم ایــن  اســت راز  ــداوم یاب طبیعــی خــود ت
ــت  ــیاری جه ــخاص بس ــه اش ــان رازی ک ــتی. هم هس
درک آن عاشــقانه در راهــش جــان دادنــد. چونکــه، 
ــق  ــد طب ــعی می کنن ــتی س ــودات در هس ــه ی موج هم
ــد  ــای خــود مســیر زندگی شــان را طــی نماین ویژ گی ه
ــرراه  ــع س ــز موان ــم نی ــن مه ــتای ای ــاً در راس و مطمئن
خــود را از میــان برمی دارنــد. شــاید مــا خواســته و 
ــا  ــیم، ام ــته باش ــی داش ــی از زندگ ــای بخصوص طلب ه
ــده  ــه ش ــی ک ــر قیمت ــه ه ــم، ب ــوش کنی ــد فرام نبای
ــم  ــی می توانی ــم. زمان ــت یابی ــا دس ــه آنه ــم ب نمی توانی
از آزادی ســخن بگوییــم کــه حــق و آزادی هــای کــس، 
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کســان و حتــی موجــودات دیگــر را پایمــال نکــرده باشــیم. 
یکــی از  زنــان از اراده،  حقــوق و آزادی هــای افــراد و ســایر 

موجــودات دیگــر ســخن بــه میــان آورد.
سارا مهاباد:

 بــه نظــر شــما در حــال حاضــر و در دنیــای کنونــی، تــا 
ــه توجــه می شــود؟ ــن مقول ــت ای ــه رعای چــه حــدی ب

ــد  ــر انســانی ســعی می کن ــم. ه ــن بســیار ک ــه نظــر م  ب
در زندگــی خــود طعــم خوشــبختی و ســعادت را بچشــد. 
امــا بــه چــه قیمتــی؟ به عنــوان مثــال در شــهرهایی 
چــون اســتانبول، مســکو، نیویــورک، لنــدن، توکیــو، 
ــه  ــاردر ب ــراد میلی ــار اف ــس و... آم ــگ، لس آنجل ــگ کن هن
ــا،   ــم کمــی بیشــتر می رســد ام بیــش از 100 و شــاید ه
ــه  ــر خــط فقــر زندگــی می کننــد ب ــرادی کــه زی ــار اف آم
میلیون هــا میلیــون نفــر هــم می رســد. آیــا همیــن اقشــار 
ــه  ــد ک ــر دارن ــی خب ــن شــهرها از خانواده های ــد ای ثروتمن
زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. از بچه هایــی کــه 
ــد.  ــر بالیــن می گذارن ــد و گرســنه ســر ب ــان شــب ندارن ن
ــد  ــواب ندارن ــای خ ــی ج ــب ها حت ــه ش ــان هایی ک از انس
ــت!  ــواب منفی س ــد؟ ج ــر می خوابن ــا و معاب و در پارک ه
چــون اگــر مطلــع بودنــد و یــا کمــی بــه خودشــان 
ــان  ــد در هم ــتند درک کنن ــد می توانس ــت می دادن زحم
ــان ها  ــد،  انس ــدوزی می کنن ــه زران ــرزمینی ک ــهر و س ش
ــا  دچــار ســوءتغذیه می شــوند. البتــه کــه اینجــا بحــث م
ســر پــول و ثــروت نیســت. بحــث مــا در رابطــه بــا حــس 
ــه  ــان دارم ک ــن ایم ــت. م ــل اس ــدردی و درک متقاب هم
ــه  ــتم ک ــن هس ــا مطمئ ــی آورد. ام ــبختی نم ــول خوش پ
فقــر هــم، منشــأ بســیاری از مســائل و معضــات کنونــی 

ــع اســت.  جوام
ــر  ــا در نظ ــد ب ــع می توانن ــان ها و جوام ــه انس ــی ک هنگام
ــی و  ــی، هویت ــای فرهنگ ــت تفاوت مندی ه ــن و رعای گرفت
جنسیتی شــان بــه شــیوه ای برابــر زندگــی کننــد، چراکــه 
ــا  ــی ای آرام، آزاد و زیب ــر انســانی از حــق زندگ ــد. ه نکنن
ــه  برخــوردار اســت. بنابرایــن ایــن همــه شــکاف چــرا؟! ب
نظــر مــن، جوامــع و افــراد نبایــد در مقابــل ایــن شــیوه ی 
ــر تمــام  ــدوزان ب زندگــی کــه توســط قدرت طلبــان و زران
ــاد  ــد. فری ــل می شــود، ســکوت کنن ــه تحمی اقشــار جامع

امــروز بامعناتــر از حســرت فرداســت.
 دلیال چیا: 

ــی در  ــتید. زندگ ــا هس ــک زن گری ــون ی ــم اکن ــما ه ش
ــوق  ــور و ش ــودش را دارد، ش ــختی های خ ــم س ــا ه اینج
مبــارزه و مقاومــت در نگاه هایتــان جوان تــر، لطیف تــر 

ــز و راز  ــن چــه رم ــد. ای ــر از همیشــه مــوج می زن و پربارت
نهفتــه  در زندگــی گریاســت کــه موجــب ســینرژی شــده 

ــد؟ ــل می نمای ــت حاص ــر و موفقی و تغیی
ــی  ــی و کلیت ــرای درک زندگ ــا ب ــک از م ــر ی ــد. ه ببینی
ــه نیــروی شــناخت و  ــاز ب کــه آن را تشــکیل می دهــد نی
ادراک بســیار عظیمــی داریــم. بایــد بشناســیم تــا بتوانیــم 
ارتبــاط برقــرار کنیــم. ذهنیــت موجــود و حتــی غالــب بــر 
جوامــع موجــب شــکاف بســیار عظیمــی بیــن طبیعــت و 
انســان شــده اســت. بــه طــوری کــه انســان ها بــه راحتــی 
می تواننــد یــک گونــه ی گیاهــی و حیوانــی را نابــود کننــد. 
تمــام اینهــا را اگــر بــه کنــاری بنهیــم و بــا چشــم دل بــه 
ــم،  ــی بیندازی ــم نگاه ــی می کنی ــه در آن زندگ ــی ک جهان
ــکیل  ــان هایی تش ــروه و انس ــه از گ ــویم ک ــه می ش متوج
ــد.  ــودی می پردازن ــی و ناب ــه ویران ــداوم ب ــه مت شــده اند ک
ــه زندگــی هیــچ  ــوع انســان رحــم می کننــد و ن ــه ن ــه ب ن

موجــود دیگــری برایشــان اهمیــت دارد.
انســان ها از هــم فاصلــه گرفتــه  و تنهایــی را برمی گزیننــد. 
بــه طــوری کــه بــه ســختی قادرنــد ارتبــاط برقــرار کننــد. 
ــال  ــی را در قب ــی و بی تفاوت ــه بیگانگ ــرادی ک ــمار اف ش
ــه  ــان را ب ــه انس ــد ک ــاس می گیرن ــی اس ــام ارز ش های تم
ــه  ــد، روز ب ــل می کن ــه تبدی ــه جامع ــه را ب انســان و جامع
روز افزایــش می یابــد. هــر چــه مــی رود خطــوط مرزهــای 
ــر  ــه نظ ــته تر ب ــر و برجس ــن واضح ت ــده در ذه ترسیم ش
ــوی واقعــی جهــان ماســت.  ــن تابل ــد. متاســفانه  ای می آین
ــخاص،  ــوز اش ــان هن ــن جه ــیاری از ای ــاط بس ــا،  در نق ام
گــروه و یــا جوامعــی هســتند کــه ســعی می کننــد 
ــارزه  ــوند. مب ــراه نش ــده و هم ــدا نش ــوج یکص ــن م ــا ای ب
می کننــد کــه بــه زنده نمــودن ارزش هــای از دســت 
رفتــه و یــا کمرنگ  شــده بپردازنــد. تــاش می کننــد 
تغییــر دهنــد هــر آنچــه کــه بــا سرشــت انســان و طبیعــت 
ــز  ــت. راز و رم ــر اس ــته و مغای ــی نداش ــه همخوان و جامع
زندگــی گریــا نیــز در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت. گریــا 
ــه ای  ــود رابط ــون خ ــت پیرام ــا طبیع ــد ب ــعی می کن س
دوســتانه و اخاقــی برقــرار ســازد. همــواره تــاش می کنــد 
ــی و  ــای گیاه ــات گونه ه ــه حی ــچ وســیله ای را ک ــه هی ک
حیوانــی را بــه خطــر بینــدازد بــه کار نگیــرد. از هــر آنچــه 
کــه بــر علیــه منافــع طبیعــت باشــد پرهیــز می کنــد. بــر 
مبنــای ارتباطــی ســمبیوتیک بــا گونه هــای دیگــر رابطــه 
برقــرار می کنــد. تنهــا بــه تأمیــن منافــع و نیازهــای خــود 
ــی  ــه در آن زندگ ــه ای ک ــان و جامع ــا انس ــد. ب نمی اندیش
ــر  ــی ب ــر گریای ــاط را دارد. ه ــن ارتب ــز همی ــد نی می کن
ایــن بــاور اســت کــه آزادی وی زمانــی امکان پذیــر اســت 

ــه آزادی  ــری ب ــه ی بش ــام جامع ــان او و تم ــه اطرافی ک
خــود دســت یافتــه باشــد. همچنیــن ذهنیتــی کــه بــر 
ــده  ــه کن ش ــد، ریش ــد می کن ــت تأکی ــتثمار طبیع اس
ــه آن ایمــان  ــا ب ــن اصلی ســت کــه همــه ی م باشــد. ای
ــارزه ی  ــط آن مب ــت بس ــم جه ــعی می کنی ــته و س داش

ــاء دهیــم.  خــود را ارتق
آدار:

ــی  ــد و آزاد زندگ ــد آزاد بیندیش ــس می توان ــر ک ــا ه آی
کنــد؟

ــه سرشــت انســان بایــد ایــن طــور باشــد.  ــا توجــه ب  ب
ــا  ــان ب ــان و قدرت طلب ــه اقتدارگرای ــل اینک ــا، بدلی ام
ــن و...  ــوژی، دی ــم،  فلســفه، ایدئول ــی کــه در عل انحرافات
ــه در  ــن و اندیش ــراف ذه ــب انح ــد موج ــاد کرده ان ایج
ــوب  ــته اند. خ ــز گش ــه نی ــع آن جامع ــه تب ــان و ب انس
ــت  ــه درس ــادر ب ــیم، ق ــح بیندیش ــم صحی ــر نتوانی اگ
زندگــی کــردن هــم نخواهیــم بــود. ایــن یــک واقعیــت 
ــر  ــه فک ــزی ک ــب چی ــی، برحس ــر کس ــه اگ ــت ک اس
ــد  ــه بای ــود ک ــی خواهــد ب ــد همان ــد زندگــی کن می کن
ــتن.  ــح زیس ــی صحی ــیدن یعن ــت اندیش ــد. درس باش
بــه نظــر مــن بســیارند کســانی کــه می تــوان بــه آنهــا 
گفــت »آزاداندیــش«. شــاید بــه راحتــی قــادر بــه تغییــر 
ــا  ــویم ام ــان نش ــای ذهن هایم ــر دنی ــم ب ــت حاک ذهنی
تــاش در راســتای آن را هــم مهــم و حتــی بخشــی از 
ــن  ــا ای ــه ب ــم ک ــل درک کرده ای ــم. حداق آزادی می دانی
ــت و  ــت یاف ــه آزادی دس ــوان ب ــات، نمی ت ــیوه ی حی ش
در همیــن راســتا اعتقــاد دارم کــه پیوســتن بــه صفــوف 
گریــا نیــز یکــی از همیــن گام هــای عملــی  در جهــت 

تحقــق ایــن مهــم امــر اســت.
شیدا:

می توانیــد بــرای مــا در چنــد کلمــه زندگــی را خاصــه 
کنید ؟

ــم  ــیدن طع ــی چش ــق. یعن ــی عش ــی یعن ــه. زندگ البت
خــوش رفاقــت. یعنــی مبــارزه و ایثــار. یعنــی جنــب و 

ــتایی.  ــود و ایس ــدم رک ــوش و ع ج
مهیار:

شــما چــه ارتباطــی را بیــن دو مقولــه ي آزادی و زندگــی 
ــد؟ می بینی

 آزادی از چنــان محتــوای پربــار و پرمعنایــی برخــوردار 
اســت کــه بــه ســختی می تــوان در چنــد کلمــه 
خاصــه اش نمــود. همزمــان می تــوان گفــت کــه آزادی 
صرفــاً مقولــه ای خیالــی هــم نیســت. هنگامــی کــه قــادر 

ــدون  ــیم، ب ــه آزادی بیندیش ــود ب ــن خ ــیم در ذه باش
ــوارا  ــت. چگ ــم زیس ــرده و خواهی ــس  ک ــک آن را ح ش
ــود آزاد  ــال خ ــدازه ی خی ــه ان ــانی ب ــر انس می گوید:»ه
اســت« و شــاید هــم بــه میــزان بزرگــی آن. حتــم دارم 
ــارزه ی انســان ها بســتگی  ــا، خواســته و مب ــه ادع ــه ب ک

دارد. 
ــن  ــدن از ای ــردن و دوری گزی ــه ک ــا غلب ــر ناممکن ه ب
ــان  ــد. انس ــد باش ــی از آزادی می توان ــگاه، بخش ــوع ن ن
را  بی کران هــا  توانســت  خواهــد  کنــد  اراده  اگــر 
درنــوردد و صعب العبورهــا را فتــح کنــد. بنابرایــن انســان 
ــا  ــه موفقیــت و پیروزی هــای کوچــک و ی آزاداندیــش ب
ــتای  ــش در راس ــرا تاش ــد؛ زی ــنده نمی کن ــز بس ناچی
ــم آزادی  ــه آن ه ــود ک ــده ی خ ــه ای ــیدن ب تحقق بخش
ــراد،  ــه اف ــد. اینگون ــداوم می یاب همــه ی انسان هاســت، ت
اســیر مرزهــای ســاخته شــده نمی شــوند. ســعی دارنــد 
ــد،  ــند، بیافرینن ــد، بشناس ــد، بفهمن ــتر درک کنن بیش
ــان را  ــند و اندیشه هایش ــداوم بخش ــد، ت ــرفت کنن پیش
ــی  ــرای کس ــن ب ــد. بنابرای ــعه دهن ــتا توس ــن راس در ای
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــد غیرممکن ــه می اندیش ــه اینگون ک
ــت  ــم در کاری موفقی ــا بخواهی ــر م ــه اگ ــی ک در صورت
ــد  ــده خواه ــان تعیین کنن ــا و اصرارم ــم ادع کســب کنی
بــود. اینجاســت کــه ارتبــاط بیــن آزادی و زندگــی بهتــر 
ــم  ــان می شــود. درک می کنی و بیشــتر برجســته و نمای
کــه اگــر نیندیشــیم قــادر بــه چشــیدن طعــم زندگــی و 

ــود. عجایــب آن هــم نخواهیــم ب
از نقطــه نظــری دیگــر، فکــر نمی کنــم آزادی بــه طــور 
ــه ایــن  مطلــق هــم وجــود داشــته باشــد. شــاید هــم ب
ــا بــه حــال فــردی و یــا جامعــه ای  خاطــر اســت کــه ت
مطلقــاً نتوانســته ادعــا کنــد کــه آزاد اســت. شــاید هــم 
ــراد و  ــت اف ــود  داش ــق« وج ــه ی »مطل ــن مقول ــر ای اگ
جوامــع و حتــی تمــام موجــودات در هســتی از تــاش 
و کوشــش جهــت بهتــر زیســتن بــاز می ایســتادند. 
ــدی  ــه و پایبن ــدن، عاق ــش، آفری ــاش وکوش ــد، ت امی
بــه ارزش هــای زندگــی یعنــی دســت یافتــن بــه آزادی.

ــق  ــودش تعل ــه خ ــز ب ــر چی ــل از ه ــتی قب ــرد بایس ف
ــه ی  ــال جامع ــه در قب ــد ک ــد بدان ــد و بع ــته باش داش
ــز، دارای  ــتی نی ــام هس ــی و تم ــه ی جهان ــود، جامع خ
ــق  ــد طب ــد بتوان ــت. بای ــری هس ــئولیت های خطی مس
در  و  کنــد  زندگــی  خــود  هویــت  و  تفاوت منــدی  
صــورت مشــاهده ی هرگونــه تعرضــی هــم، از آن دفــاع 
نمایــد. هــر کــس هنگامــی کــه »خــود«ش باشــد،  آزاد 
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اســت. تقلیدگرایــی، گریــزان بــودن از هویــت خــود، خــوار و ناچیزشــمردن فرهنــگ و ارزش هــای اجتماعــی خویــش، 
ــورت  ــه ی وی ص ــوی جامع ــادی و معن ــای م ــه ارزش ه ــه ب ــاوزی ک ــرض و تج ــه تع ــل هرگون ــودن در مقاب بی تفاوت ب
می گیــرد. از جملــه ویژگی هــای انســان بــرده ای هســت کــه بــه تمامــی از خــود، جامعــه، حقیقــت هســتی و روحیــه ی 

ــت.  ــه اس ــه گرفت ــی فاصل آزاد گ

زنی
               با خروش 

                                                  زريوار

 نوشته اي از مهیار واران

اشــغال، قتــل عــام، آوارگــي، ویرانــي و..... هــزاران ســال اســت کــه همچــون ابــري ســیاه بــر ســر کوردســتان ســایه 
افکنــده اســت و ایــن ســرزمین را آلــوده نمــوده اســت. از اســکندر مقدونــي، تیمــور و چنگیزخــان گرفتــه تــا صــدام، 
ــه اي در طــول  ــي و منطق ــي لشکرکشــان و فاتحــان جهان ــش، تمام ــز داع ــروزه نی ــان و ام ــي، اســد و اردوغ خمین
تاریــخ، کوردســتان را بــه اشــغال خــود درآورده انــد. ذهــن و تفکــر مردمــان ایــن مرزوبــوم از اســطوره هاي کاهنــان 
ســومري گرفتــه تــا ایدئولــوژي بعثــي، کمالیســتي و والیــت فقیــه ي آلــوده گردیــده اســت. ایــن آلــودن را پالودنــي 
ــي  ــت تاریخ ــه هوی ــر ب ــتي دیگ ــش آپوییس ــي جنب ــارزه ی طوالن ــطه ي مب ــوم به واس ــن مرزب ــردم ای ــرا م ــد. زی بای
ــري را از ســرزمین  ــم و نابراب ــوع اشــغال، ظل ــه ن ــه هم ــش  دســت یافته اند و الزم اســت ک ــوژي  خوی خــود و ایدئول
خــود بشــویند و آنــرا بــه طــراوت و پاکــي اصیلــش برگرداننــد. برگزیده تریــن فرزندانــي کــه ریشــه هاي تاریخــي و 
ضروریــات معاصــر خویــش را شــناخته اند و بــراي رفــع ظلــم و ســتم از ایــن ســرزمین، هســتي و جــان خویــش را 

ــد. ــاص نهاده ان ــق اخ در طب
شــهید »اثــر مریــوان« یکــي از آن هــزاران فرزنــد دلبنــد ایــن ســرزمین اســت کــه بــا ایمــان بــه فلســفه ی آپوئیســم 
و انجــام مبــارزه ی بي امــان سیاســي، ســازماني و ایدئولوژیکــي در جنبــش آزادیخواهــي کوردســتان جــان خویــش 
را صادقانــه در راه میهــن فــدا نمــود. وي فراخنــاي دریاچــه ی زریــوار، طــراوت بادینــان، صابــت قندیــل، مقاومــت 
ــور« را در شــخصیت خویــش برجســته ســاخته، از روح مقاومــت بریتــان، ژیــن و  و ایســتادگي روژآوا و  »مشــته ن

زیــان الهــام گرفــت و شــجاعت ویــان، تســلیم ناپذیــري ژیــان و شــهامت آریــن را اســوه قــرار داد. 
در شــرایطي کــه زنــان و جوانــان بــه بحــران هویــت و بحــران ارزشــها گرفتــار آمــده و راه چــاره را در فــرار، اعتیــاد و... 
مي بیننــد، شــهید اثــر بــراي جوانــان و زنــان روژهــات کوردســتان یــک خط مشــي و هویتــي اســت کــه تنهــا و تنهــا 
ــوف  ــد. چــه در صف ــن را در دل مي پروران ــق و میه ــه خل ــد و عشــق ب ــراي آزادي مي جنگ ــروزي مي اندیشــد، ب ــه پی ب
ــات  ــر گرایش ــود. در براب ــاد ب ــان، اراده و اتح ــمه ی هیج ــق روژآوا سرچش ــژه خل ــه وی ــق ب ــان خل ــه در می ــا و چ گری
ــوس  ــي در قام ــمبل روح فدای ــه، س ــان را گرفت ــان زن ــون گریب ــه اکن ــدي ک ــي و ناامی ــت، پوچگرای ــلیمیت، شکس تس
زندگــي و مبــارزه اش بــود و واژه ی غیرممکــن برایــش وجــود نداشــت. الله هــاي وطــن خــون او را، سرســبزي و طــراوت 

دشــت ها روح او را، ســرفرازي کوههایــش اســتواري او را، خــروش رودخانه هایــش شــور هیجــان او را و غــرش ابرهایــش 
شــجاعت و خشــم او را در برابــر دشــمن تداعــي مي کننــد. شــهادت وي اثباتــي برایــن مدعاســت کــه از ایــن بــه بعــد 

زنــان و جوانــان شــرق کوردســتان مهــر فلســفه و روح آپوییســتي را بــر پیشــاني خــود خواهــد داشــت. 
ــل و  ــگ اصی ــن، فرهن ــخ که ــود. از تاری ــد ب ــز نخواه ــن نی ــا آخری ــت ام ــهداها نیس ــن  ش ــه از اولی ــر گرچ ــهید اث ش
مقاومت هــاي عظیــم خلــق در ایــن ســرزمین، صدهــا و حتــي هــزاران »اثــر« دیگــر خواهنــد آمــد و آثــار ظلــم و ســتم 

ــد آورد. ــان خواهن ــه ارمغ ــتین را ب ــي راس ــد زدود و آزادي و دمکراس را خواهن

پرتره
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خاطرات گريال
نوال ژیان

بعــد از چنــد روز پیــاده روی  ســخت و طاقت فرســا کــه از کوهســتانها گذشــتیم تــازه ســاعت دو شــب بــود کــه بــه مقــر 
ــد کــی  ــروه در راه از هــم جــدا شــدیم هــر کــس به جــای خــود رفت،کســی نمی دان فرماندهــی رســیدیم. همــه ی گ
ــاز همدیگــر را ببینیــم. شــاید هــم هرگــز نبینیــم. احســاس غریبــی می کــردم کســی را اینجــا نمی شناســم.  و کجــا ب
صبــح همــه بیــدار شــدند و رفتنــد تنهــا دو رفیــق کــه بعدهــا فهمیــدم فرمانــده بودنــد، مانــده  بودنــد. مــن زیــر پتــو 
ــد. دیگــری  ــد خــوب پیشــرفت کن ــه می توان ــر جوانی ــه حرفهایشــان گــوش می کــردم یکــی می گفــت: دخت داشــتم ب
هــم گفــت: امیــدوارم. بعــد بیــرون رفتنــد. پــس از چنــد ســاعت مــن هــم پاشــدم و رفتــم بیــرون، بیشــتر از بیســت 
رفیــق آنجــا بودنــد بــه همــه ســام دادم آنهــا هــم بهــم« خــوش آمــد« گفتنــد. رفقــای خیلــی بشــاش و خونگرمــی 
بودنــد. بعــد از خــوردن صبحانــه در مــورد قوانیــن آنجــا بــا مــن صحبــت کردنــد.  بعــد یکــی دیگــر از رفقــا مــن  را بــا 
خــودش بــرد تــا اطــراف را بــه مــن نشــان دهــد. نزدیــک غــروب بــود کــه برگشــتیم دیگــه از خســتگی هــاک شــده 
بــودم، تــازه فرمانــده رو دیــدم، مــن رو در آغــوش گرفــت و خــوش آمــد گفــت، منــو بــا خــودش بــه چــادر بــرد گفــت 
ــا هــم حــرف بزنیــم. آن شــب تــا نزدیکی هــای صبــح در مــورد مــن و زندگیــم ســوال  پیــش مــن بمــون تــا کمــی ب
ــاد  ــه مــن ی ــا شــیوه ی »کشــف کــردن« را ب ــا هــم رفتیــم بیــرون ت ــا هم دیگــر را بهتــر بشناســیم. صبــح ب پرســید ت
بدهــد. منظــور از »کشــف« کــه قبــل از روشــن شــدن کامــل هــوا صــورت می گیــرد این اســت کــه اطــراف خــود را 
تــا شــعاع چندیــن کیلومتــری کنتــرل کنیــم و از وجــود کمیــن دشــمن یــا احتمــال بــودن دشــمن آگاه شــویم. هــوا 
ابــری بــود خورشــید خــودش را  نشــان نمــی داد تــا مــا رســیدیم بــاالی تپــه بــاران نــم نــم شــروع بــه باریــدن کــرد 
از خوشــحالی لبخنــدی رو لبــم نشســت اولیــن بــاران گریایــی مــن بــود برایــم خیلــی زیبــا بــود، تاکنــون نیــز بــارش 
نم نــم بــاران احســاس همــان روز برایــم تداعــی می َشــود از بــاالی تپــه بــا همــان احســاس و همــان زیبایــی بی نظیــر 
بــه تپــه ی دشــمن نــگاه کــردم. امــا  ایــن زیبایــی  را در آنجــا ندیــدم، درآنجــا ســردی و بی رنگــی فقــط دیــده می شــد. 
پشــتم رو کــه بــه عقــب برگردانــدم رفقــا رو دیــدم کــه زیــر نــم نــم بــاران دســت همدیگــر رو گرفتــه و رقــص کــوردی  

می کردنــد فقــط یــک تپــه میــان ایــن دو زندگــی وجــود داشــت. یکــی بــا عشــق و یکــی بــا تــرس و ناراحتــی زندگــی 
ــدی  ــا لبخن ــانه ام گذاشــت. ب ــود دســتش را روی ش ــت ب ــی باهیب ــام داشــت، زن ــق رزا  ن ــه رفی ــده ک ــد. فرمان می کنن
ــاران شــدید نشــده و  ــا ب ــا ت ــکان دادم،گفــت ام ــه ت ــه نشــانه ی بل ــارون رو دوســت داری؟ ســرم را ب ــو هــم ب گفــت ت
ســرما نخورد ه ایــم، بایــد برگردیــم، و بــه راه افتادیــم تــا رســیدم پاییــن بــاران شــدیدتر شــد بــا رســیدن مــا بــه یــگان، 
رفقــا بــه پیشــواز مــا آمدنــد. خیــس آب  شــده بــودم  بــا آوردن چــای گــرم دیگــه گــرم شــدم، بــاران تــا نزدیکی هــای 
صبــح باریــد، صبــح کــه بــا صــدای فرمانــده بیــدار شــدم، رفتــم بیــرون دیــدم کــه آفتــاب داره از پشــت کــوه خودشــو 
نشــان میــده،  همــه در مراســم صبح گاهــی منتظــر مــن بودنــد مــن کــه تــا حــاال ایــن کار را انجــام نــداده بــودم هــم 
احســاس خوشــحالی و غــرور از گریــا بودنــم در مــن ایجــاد شــد و هــم دلهــره داشــتم. رفقــا دســت مــن رو گرفتنــد و 
در ردیــف اول و نفــر ششــم جــای دادنــد. بعــد از پایــان مراســم همــه دنبــال هــم، تپــه ی روبــرو را هــدف قــرار دادیــم 
و  بــرای ورزش صبحگاهــی، شــروع بــه دویــدن کردیــم. تــا نصفــه ی راه بــا تمــام نیرویــم می دویــدم امــا دیگــر نیرویــی 
برایــم باقــی نمانــده بــود، پشــت خــودم رو کــه نــگاه کــردم دیگــه کســی پشــت ســرم نمانــده بــود همــه از مــن جلــو 
زده بودنــد، مــن هــم از خســتگی روی یــک ســنگ کوچکــی نشســتم تــا خســتگی ام را در کنــم کــه یــک دفعــه صــدای 
شــلیک گلولــه آمــد بــا عجلــه از جــای خــودم بلنــد شــدم. پشــت ســرم را کــه نــگاه کــردم گــروه داشــتند تپــه رو دور 
ــرای ایــن  ــود، داد زد بلنــد شــو جــوان! مــن هــم ب ــه آســمان ب ــه ای تفنگــش رو ب ــده در حالی کــه لول ــد. فرمان می زدن
کــه صدایــم بــه فرمانــده برســد فریــاد زدم:« نمی توانــم ادامــه بدهــم« خندیــد و گفــت: »نــگاه کــن خورشــید تــو را بــه 
قلــه ی کوه هــا فرامی خوانــد، نمی خواهــی بــروی؟« بعــد هــم رفــت. ایــن حرفهایــش روی مــن خیلــی تاثیــر گذاشــت. 
ناگهــان نیرویــی عظیــم در وجــودم احســاس کــردم انــگار خورشــید واقعــا در بــاالی قلــه منتظــر مــن بــود، بــدون اراده 
شــروع بــه دویــدن کــردم. تــا بیشــتر می دویــدم نیرویــم زیادتــر می شــد. مســافتی کوتــاه مانــده بــود کــه بــه گــروه 
برســم کــه بــار دیگــر صــدای شــلیک گلولــه ای آمــد از دویــدن ایســتادم پشــت ســرم رو نــگاه کــردم فرمانــده را دیــدم 
کــه از دور دســتش را برایــم تــکان داد تــا بــار دیگــر بــه دویــدن ادامــه دهــم. بــه رفقــا کــه رســیدم همــه بــا شــعار 
»زنــده بــاد رهبــر آپــو« خوشحالی شــان را بــه مــن نشــان دادنــد بــا ایــن همــه خوشــحالی تــا یــگان دویــدم نزدیــک 
ــا هیجــان داد زد:  ــد، ب ــا را دی ــا م ــه گــوش می رســید. آشــپز ت ــذا ب ــن غ ــرای پخت ــا ب ــگان صــدای شکســتن  چوبه ی

خســته نباشــید! مــا هــم یــک صــدا جــواب دادیــم: »ممنــون هــوال«.ص



58

قشرزانن

نرشیه جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

59

                                »او همین جاست«
كسی می آید...

از قلم می زاید...
از سینه ی عشق می مکد،

با خداوندان در میخانه ی واژه ها می رقصد  
و شعر »معشوقه ام سالم« را می سراید

همبازی كودكان پابرهنه 
در میدان تاریخ، دروازه بان است

انگار خداوند ایشتار
بر لبانش بوسه زده 

و ابدیت را به او بخشیده
مانی می داند

او چه آهنگی می نوازد
او زندگی...

               عشق... 
                  شعر و زیبایی را

                          از گلوی سرخ قلم
                                   به آزادی می رساند

 او اهل اینجاست 
                    همین جا...

                             همسایه ی دیوار به دیوار قلمهامان
                  مگر نمی بینی؟!

                            او یکی از بزرگترین واژه هایش را...
                                                                  او سیب سرخ قلم را... 

                  هنگامی كه بر سر دار 
                      »به امید طلوع خورشید«

                                               و »دیدار دوباره ی تو« بود
                             به تو بخشید...

                                                                                                      
اهورا هتاو
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