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بحرانهایــی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و منطقــه وجــود دارد نتیجــه  ی  ذهنیــت دولــت گرایــی اســت کــه در 

صــدد انحصــار قــدرت و دســرنج ملتهــای فرودســت و همچنیــن اســتثامر فرهنگی خلقهــا و تحت ســلطه در آوردن 

خویــش اســت. جنگهــا و نســل کشــی هایی کــه هــم اکنــون در کوردســتان وجــود دارد نتیجــه ی حضورقدرتهــای 

ــذار  ــی فروگ ــچ جنایت ــش از هی ــت خوی ــت حاکمی ــروت و تثبی ــی، ث ــدرت طلب ــرای ق ــه ب ــرا هســتند ک ــون گ هژم

ــات  ــن جنای ــارز ای ــه ی ب ــد اتحــاد ســاخنت آن اســت. منون ــه ی جامعــه و فاق ــان تجزی ــالش آن ــد و متــام ت منــی کنن

هــم اکنــون در باکــور کوردســتان وجــود دارد. حکومــت ترکیــه بــرای جلوگیــری از انشــای سیســتم خودمدیریتــی 

دموکراتیــک در کوردســتان همــه ی  قــوای نظامــی خویــش را بــکار مــی بــرد و روزانــه شــاهد مــرگ دههــا کــودک٬ 

زن و مــردم عــادی بــی گنــاه هســتیم. امــا سالهاســت کــه خلــق کــورد بــا متــام نیــروی خویــش در مقابــل ایــن نســل 

ــر انســانی  ــه و غی ــن فشــارها و سیاســتهای کری ــچ گاه تســلیم نشــده اند. ای ــد و هی ــی کنن کشــی ها مقاومــت م

نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه عمــر سیســتم دولــت – ملــت بــه پایــان رســیده و نفســهای آخــر خویــش را مــی 

کشــد زیــرا قــادر نیســت بــه مطالبــات خلق هــا پاســخ دهــد و از ســوی دیگــر آگاهــی و بیــداری مــردم باعــث 

ــد. یکــی  ــارزه مناین ــرای احقــاق حقــوق خویــش مب ــد و ب ــم ســکوت نکنن ــل اســتعامر و ظل شــده دیگــر در مقاب

از کشــورهایی کــه خلــق آن بــا ظلــم و تبعیــض روبــه رو هســتند، ایــران اســت. مشــکالت روز افــزون اقتصــادی، 

اجتامعــی و اکولوژیکــی و بــه ویــژه زنــان و جوانــان نشــان دهنــده ی عــدم کارکــرد سیســتم دولتــی در جامعــه 

اســت. بــا وجــود تنوعــات اتنیکــی ٬ دینــی و مذهبــی در ایــران مشــکالتی از قبیــل بــه رســمیت نشــناخنت حقــوق 

تنوعــات فرهنگــی و هویت هــای مختلــف، عــدم آمــوزش بــه زبــان مــادری، تبعیــض و ظلــم علیــه زنــان )شــکنجه، 

ــی  ــت محیط ــای زیس ــر و بحرانه ــا، فق ــکاری، فحش ــی( بی ــای اجتامع ــی و محدودیته ــای ناموس ــار، قتل ه سنگس

ــا مــورد اســتثامر فیزیکــی و جنســی  ــه وجــود آمــدن دولته ــخ و بعــد از ب ــی کــه در طــول تاری وجــود دارد. زنان

قــرار گرفته انــد و همــه ی حقــوق او پایــامل شــده اســت و بــه بدتریــن شــکل بــه بردگــی کشــیده شــده اســت. 

ــرده و جنــس دوم نیســت بلکــه عنــری فعــال و ارزشــمند اســت. کنفدرالیســم  در سیســتم کنفدرالیســم٬ زن ب

دمکراتیــک، کنفدرالیســم جامعــه اســت و خلقهــا در چنیــن سیســتمی خــود را ســازماندهی منــوده و از طریــق 

کنفدرالیســم بــه یکدیگــر مرتبــط انــد. در ایــن سیســتم همــه ی بخش هــای جامعــه اعــم از زنــان، جوانــان، ادیــان، 

اتنیســیته ها دارای اهمیــت هســتند. در سیســتم کنفدرالیســم مــردم بــر اســاس موازیــن آزادی و برابــری در تعامــل 

ــرای سیســتم های  ــو ب ــه و آلرناتی ــن گزین ــروژه ی کنفدرالیســم دمکراتیــک بهری ــن پ ــا یکدیگــر هســتند. بنابرای ب

دولتــی اســت و بــه عنــوان نتیجــه بخش تریــن راهــکار بــرای حــل مســئله ی کــورد  و ســایر خلق هــای ایــران اســت 

ــن  ــد. در ای ــی کنن ــش زندگ ــانی خوی ــت و ارزش انس ــاس کرام ــر اس ــه ای ب ــن جامع ــد در چنی ــی توانن ــردم م و م

شــامره ســعی داریــم هــر چنــد ناکافــی هــم باشــد سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک را بــه شــام خواننــدگان گرامــی 

ــم. ــروژه ای بررســی منایی ــن پ بشناســانیم و مقوله هــای حقــوق، زن را در چنی

خوانندگان مجله زنان رشق



بر گرفته از کتاب مانیفست متدن دموکراتیک

)جلد چهارم(

  بزرگریــن فالکــت بــرای یــک جامعــه ایــن اســت کــه نیــروی » اندیشــه آفرینی٬ اقــدام و کنشــگری« خویــش را از دســت دهد. نیروهــای متدنی 

و هیرارشــیک کــه ایــن مســئله را از دیربــاز بــه خوبــی مــی داننــد٬ بــه مقولــه ی حاکمیــت ذهنــی کــه مــی توانیــم آن را هژمونــی ایدئولوژیــک 

بنامیــم اولویــت داده انــد. خشــونت٬ بــه تنهایــی منــی توانــد نقشــی مانــدگار در زمینــه ی تــداوم هژمونــی ایفــا منایــد. اگــر هــدف از خشــونت٬ 

کســب منافعــی از طریــق جامعــه باشــد٬ جهــت ایــن امــر بــه محصول مــازاد نیاز وجــود دارد. بــدون متقاعد گشــنت جوامــع٬ منی تــوان انتظار به 

کار واداشــنت طوالنــی مــدت آنهــا و تولیــد محصــول مــازاد را داشــت. هژمونــی ایدئولوژیــک٬ ایــن نــوع اقنــاع را ایجــاد مــی مناید و بدیــن ترتیب 

جامعــه را در قیــاس بــا آنچــه از هژمونــی خشــونت بــار انتظــار مــی رود و شــاید هم بســیار بیشــر از آن جهت انباشــت ها مســاعد مــی گرداند.

اصطــالح متــدن دمکراتیــک را جهــت تعریــف جهــان متشــکل از نیروهــای زحمتکــش و آزادی خــواه درون شــهری و نیروهــای کمونــال غیــر 

ــه در داخــل« و »  ــرده واران ــی شــهر- طبقــه- دولــت« ٬ » طبقاتــی منــودن ب ــر» نظــام متدن ــی کــه در براب ــم؛ هــامن نیروهای شــهری برگزیدی

رویکــرد بردگــی ســاز٬ فشــار و غــارت علیــه هویــت هــای قبیلــه ای و قومــی در خــارج« در حــال مقاومــت دامئــی مــی باشــند. آشــکار اســت کــه 

ایــن یــک حــق و وظیفــه ی غیــر قابــل اغــامض تاریخــی اســت کــه تشــکل هــا و ســاختاربندی های پرشــامر مســاوات طلــب٬ آزاد  و دموکراتیکــی 

را کــه در طــول تاریــخ متــدن در چارچــوب ایــن تعریــف دارای کلیــت منــدی معینــی بــوده و همیشــه میراثــی را بــرای همدیگــر بــر جــای نهاده 

انــد٬ همچــون متــدن دمکراتیــک نامگــذاری مناییــم. بنابرایــن طــرح آنتــی تــز دمکراتیــک خاورمیانــه در برابــر مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی٬ جهــت 

گــذار از بحــران وضعیــت کائوتیکــی کــه هــر روز بیــش از پیــش تعمیــق مــی یابــد٬ در راس احتــامالت معتــرب قــرار دارد. رشایــط تاریخــی و 

اجتامعــی خاورمیانــه٬ شــانس تحقــق ایــن احتــامل را افزایــش مــی دهــد. شــعار بنیادینــی کــه مــی تــوان در ارتبــاط بــا رشایــط ملمــوس در حــال 

جریــان تعییــن منــود ایــن اســت: » یــا بحــران و کائــوس مســتمر٬ یــا مدرنیتــه ی دمکراتیک«.هنگامــی کــه در خاورمیانــه یــک گام امروزیــن و 

مشــخص مدرنیتــه ی دموکراتیــک برمبنــای رشایــط تاریخــی و اجتامعــی منطقــه برداشــته شــود٬ شــانس توســعه و بالندگــی آن وجــود خواهــد 

داشــت. البتــه کــه کپــی از روی نســخه ی خارجــی منــی توانــد موفقیــت آمیــز باشــد. اینکــه در دویســت ســال اخیــر کپــی هــای دچــار زحمــت 

گشــته و نتوانســته اند اســتوار مباننــد٬ قضــاوت مزبــور را تصدیــق مــی منایــد. محیــط اکولوژیکــی کــه جامعــه ی نوســنگی را و آنتــی تــزش یعنــی 

رهنمود های رهربی

مدرنیته ی دمکراتیک

عرص انقالب زنان
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در آن رشــد منودنــد٬ عرصــه ی متــدن و مدرنیتــه ی دموکراتیــک نیــز هســت. عرصه هــای متــدن مرکــزی پنــج هــزار ســاله ای کــه در دره و وادی 

رودخانه هــای نیــل٬ دجلــه٬ فــرات ٬ پنجــاب ایجــاد شــده انــد٬ امــروزه مراکــز بحــران منطقــه ای مــی باشــند. دولــت ملتهایــی کــه در دویســت 

ــن بحــران مــی باشــند. ــد عامــل اساســی ای ــه ی کاپیتالیســتی ســاخته شــده ان ــه هــای مدرنیت ــن پای ــوان محافظــه کارتری ــه عن ــر ب ســال اخی

کــه  ملــی  برســاختی  بــر  مبتنــی  رهنمــود  باشــد.  مــی  منعطــف  ملــت٬  بــه  خویــش  نگــرش  زمینــه ی  در  دمکراتیــک  مدرنیتــه ی 

مبنایــش » زبــان٬ اتنیســیته٬ دیــن و دولــت« نیســت٬ بــا در آمیخــنت عنــارص »چنــد زبانــی٬ چنــد اتنیســیته ای٬ چنــد دینــی٬ چنــد 

ــر  ــد. در براب ــی منای ــا م ــائل را ایف ــالل مس ــش ح ــی نق ــطح عظیم ــش٬ در س ــاختار خوی ــر« در س ــی متک ــای سیاس ــکل ه ــی و تش مذهب

ــر  ــی ب ــرش مبتن ــن نگ ــور« ای ــیته مح ــور و اتنیس ــب مح ــور٬ مذه ــن مح ــور٬ دی ــان مح ــور٬ زب ــت مح ــت» دول ــر مل ــی ب ــهای مبتن نگرش

بــرادری و صلحــی کــه در ) ژئوکالچــر یــا( جغرافیــای فرهنگــی خاورمیانــه بــدان هــا احســاس نیــاز مــی شــود٬ فراهــم مــی آورد.

جامعــه ایــران هــم از نظــر اتنیکــی و هــم دینــی و بــه حکــم خصوصیــات 

چنــد هویتــی اش٬ دارای فرهنگــی غنــی مــی باشــد. میزبانــی متامــی هویــت 

هــای ملــی و دینــی خاورمیانــه را بــر عهــده دارد. از اینکــه هویتهــای کثیــر 

ــن  ــا دی ــه ی ــی گرایان ــک مل ــه هژمونی هــای ایدئولوژی ــا توســل ب ــا ب را رصف

گرایانــه در یــک جــا نگــه دارد٬ دچــار دشــواری و زحمــت مــی گــردد. شــکلی 

از ناسیونالیســت دیــن گــرا و نژادگــرا را بــه شــیوه ای ظریــف اجــرا مــی مناید. 

هنگامــی کــه نظریــه ی مدرنیتــه ی دموکراتیــک در زمینــه ی مســائل اجتامعی 

ایــران بــه گونــه ای ماهرانــه اجــرا شــود٬ مــی توانــد راهگشــای نتایــج مهمــی 

در جهــت حــل مســائل گــردد. علــی رغــم همــه ی تالشــهای مرکزگرایانــه ی 

خــود٬ انــگار در پــس آن یــک »ایــران فــدرال« نیــز جریــان دارد. هنگامــی 

ــارص فدرالیســت ) آذری هــا٬ کردهــا٬  ــک و عن ــارص متــدن دموکراتی ــه عن ک

عــرب هــا٬ بلــوچ هــا و ترکمــن هــا( گــرد هــم آینــد٬ پــروژه ی کنفدراســیون 

ــز  ــک مرک ــه ی ــی ب ــه راحت ــه و ب ــا یافت ــد معن ــی توان ــران م ــک ای دموکراتی

جاذبــه تبدیــل شــود. جنبــش آزادی خواهــی زنــان و ســنت هــای کمونــال 

نیــز در چارچــوب ایــن پــروزه نقــش مهمــی خواهند داشــت. آینده ی روشــن 

ــه در ســایه ی یکپارچگــی  ــران و بازیابــی نقــش تاریخــی اش در خاورمیان ای

ــادی و  ــک٬ اقتص ــه ی دموکراتی ــک ) جامع ــه ی دموکراتی ــارص مدرنیت ــا عن ب

ــیل  ــردد. پتانس ــر گ ــد می ــی توان ــن م ــی نوی ــنت گام ــک( و برداش اکولوژی

جامعــه ی ملــی ایــران بــه انــدازه ی کافی جهــت ایــن کار نیرومند اســت و در 

عیــن حــال واقعیــت ملــت دمکراتیــک نیــز ایــن امــر را رضوری مــی گردانــد.

آینده ی روشــن ایــران و بازیابی 

نقش تاریخــی اش در خاورمیانه 

بــا  یکپارچگــی  ســایه ی  در 

ــک   ــه ی دمکراتی ــارص مدرنیت عن

دمکراتیــک٬  )جامعــه ی 

و  اکولوژیــک(  و  اقتصــادی 

برداشــن گامــی نوین مــی تواند 

میرس گــردد. پتانســیل جامعه ی 

ملــی ایــران بــه انــدازه ی کافــی 

جهــت ایــن کار نیرومنــد اســت 

واقعیــت  حــال  عیــن  در  و 

ایــن  نیــز  دمکراتیــک  ملــت 

امــر را رضوری مــی گردانــد.

رهنمود های رهربی
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ــژه  ــه وی ــا ب ــری ملته ــک، ســده آزادی و براب ــرن بیســت و ی ق

زنــان اســت. امــا هنگامــی کــه بــه واقعیــات امــروز جوامــع مــی 

ــدد  ــش در ص ــش ازپی ــاالری بی ــدر مردس ــتم مقت ــم سیس نگری

ســلطه بــر جامعــه اســت و در ایــن میــان زنــان هیــچ حقوقــی 

در نظــام کاپیتالیســت کــه در تــالش بــرای رسکــوب فرهنگ زن- 

مــادر اســت، ندارنــد و بــرای اینکــه اثــری از تاریــخ انســانیت و 

بــه خصــوص زنــان کــه خــود بخشــی از ایــن تاریــخ انــد باقــی 

منانــد بــه هــر شــیوه ای در تــالش بــرای ذوب و سســت منــودن 

ایــن فرهنــگ اســت. ایــن سیســتمهای هژمــون گــرا هیــچ گاه 

ــی  ــد گره ــه مانن ــه ک ــالت جامع ــی معض ــاره یاب ــدد چ در ص

ــی ،  ــائل اجتامع ــن مس ــی از ای ــد و یک ــوده ان ــت، نب ــور اس ک

مســئله زنــان اســت کــه رسچشــمه حیــات در جامعــه هســتند. 

ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــه  نظامهای ــه هم ــم ک ــی بینی ــن م بنابرای

سیســتم دولــت- ملــت هســتند، در چــاره یابــی بحرانهــای 

اجتامعــی نــا موفــق بــوده انــد. بــدون شــک مادامــی کــه زنــان 

هامننــد ملتــی کــه بنیــان جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد آگاه 

و ســازماندهی نشــوند، چــاره یابــی مانــدگاری وجــود نخواهــد 

داشــت و سیســتمهای اقتدارگــرا بــرای تثبیــت و مســتحکم 

ســاخنت قــدرت خویــش از زنــان بــه عنــوان ابــزار اســتفاده مــی 

کننــد. وضعیــت  کنونــی قــرن بیســت و یــک بــه گونــه ای اســت 

ــدن  نیســتند  ــا مان ــه پابرج ــادر ب ــر ق ــن سیســتمها دیگ ــه ای ک

زیــرا ایــن نظــام خــود منشــا مشــکالت اســت و زیربنــای 

آن بــر اســاس یــک ملــت، یــک دیــن، یــک پرچــم اســت.

ــت  ــون فعالی ــه تاکن ــی ک ــش های ــازمانها و جنب ــد س ــر چن ه

ــاء داده  ــان ارتق ــارزه را در زن ــدودی روح مب ــا ح ــد ت ــرده ان ک

انــد امــا قــادر بــه حــل مســائل زنــان در ایــن سیســتم نبــوده 

ــتقالل ،  ــاد، اس ــه اتح ــاز ب ــی نی ــر زمان ــش از ه ــان بی ــد. زن ان

دارنــد.  فعالیتهــا  ایــن  منــودن  اجتامعــی  و  ســازماندهی 

سیســتم "کــژار" جامعــه زنــان آزاد رشق کوردســتان بــرای همــه 

زنــان روژهــالت کوردســتان و ایرانــی هامننــد چــر حامیتــی و 

ــه ی  ــت. هم ــان اس ــازماندهی آن ــرای خودس ــی ب ــانس بزرگ ش

ملتهــا تاریخــی کهــن دارنــد کــه امــروزه  توســط سیســتم 

دولــت- ملــت بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. اگــر چــه تــا 

بــه امــروز در  راه ایــن مبــارزات بهــای ســنگینی پرداخــت شــده 

اســت امــا نتوانســته جامعــه دمکراتیــک را از نــو احیــاء منایــد. 

ایــن واقعیــت باعــث شــده بــا وجــود ایجــاد امیــد و پتانســیل 

آزادیخواهــی در جوامــع بــه دلیــل گــذر نکــردن از بســیاری از 

روشــها، قربانــی ذهنیــت شــده و باعــث ناامیــدی درآنــان شــده 

اســت. سیســتم دولتــی بــرای جلوگیــری از پیــاده شــدن سیســتم 

ــه  ــها را ب ــواع روش ــدرت وان ــه ی ق ــه هم ــک در جامع دمکراتی

کار مــی گیــرد و بــرای ایــن منظــور از زنــان بــه عنــوان ابــزاری 

اســتفاده منــوده و در کنــار ایــن بــا ذهنیــت هژمــون گــرای خود 

کــه تــک تیــپ و هیــچ تنوعــی را بــه رســمیت منــی شناســد و 

همــه ی شــیوه هــای غیــر انســانی و غیــر وجدانــی را برای نســل 

کشــی فرهنگــی، فیزیکــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی آنــان 

ــه  ــژه ب ــار همــه ی ایــن سیاســتهای وی ــرد. در کن ــکار مــی گی ب

روشــهای گوناگــون مــردم را بــه خــود وابســته و نیازمنــد منــوده 

و ایــن گونــه نشــان مــی دهنــد کــه گویــی مــردم بــدون دولــت 

ــر  ــت ه ــم دول ــی بینی ــا م ــت ام ــات نیس ــه حی ــه ادام ــادر ب ق

انــدازه قــدرت و ســلطه خویــش را تشــدید مــی منایــد بــه هامن 

ــدازه عمــق معضــالت و مشــکالت مــردم بیشــر مــی شــود.  ان

جامعــه  در  زنــان  دمکراتیــک،  و  طبیعــی  جامعــه  در 

کننــد. مــی  ایفــا  پیشــاهنگ  نقــش  آن  مدیریــت  و 

ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه سیســتم دمکراتیــک 

اتنیکــی،  نظــر  از  چــون  شــود  پیــاده  آن  در  توانــد  مــی 

وجــود  آن   در  بســیاری  تنــوع  مذهبــی  و  فرهنگــی 

بــه  را  آنــان  ایــران هیــچ گاه حقــوق  امــا متاســفانه  دارد 

کوردیناسیون  کژار

سیستم »کژار« و
زیرمجموعه ها و فعالیتهای  آن
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رســمیت نشــناخته اســت بنابرایــن خلــق ایــران نیــاز بــه 

زندگــی  آزادی  و  آرامــش  در  بتواننــد  کــه  دارد  سیســتمی 

کننــد و قــادر بــه چــاره یابــی مشــکالت خویــش باشــند. 

سیســتم دولتــی در خاورمیانــه دیگــر قــادر نیســت بــه 

ــد  ــتمی قادرخواه ــا سیس ــد. تنه ــخ ده ــردم پاس ــات م مطالب

ــود  ــه خ ــق ب ــه متعل ــد ک ــل منای ــردم را ح ــکالت م ــود مش ب

مــردم باشــد. ایــران تاکنــون تالشــی بــرای ایــن موضــوع 

نکــرده و برعکــس در پــی فریــب مــردم بــوده و منونــه 

ــد.  ــده ش ــوح دی ــه وض ــران ب ــر ای ــات اخی ــارز آن در انتخاب ب

ــت،آزادی  ــاس کرام ــر اس ــی ب ــر جنس ــتمی ه ــن سیس در چنی

ــورد  ــن م ــتم در ای ــن سیس ــت. ای ــد زیس ــی خواه و دمکراس

ــه  ــخص و جامع ــا، ش ــرای آزادی ملته ــی دارد و  ب ــش مهم نق

مبــارزه مــی منایــد و نیــاز بــه تغییــر را مهــم مــی بینــد. چــون 

ــای  ــان ج ــر انس ــاس و تفک ــود را در احس ــدر خ ــتم مقت سیس

ــه انحصــار خویــش  داده و همــه ی عرصــه هــای زندگــی را ب

ــرای  ــر مســئله زن، ب در آورده اســت. سیســتم کــژار عــالوه ب

چــاره یابــی بحرانهــای اجتامعــی، اکولوژیکــی نیــز دارای 

آلرناتیــوی نیرومنــد اســت و همــه ی فرهنگهــا، مذاهــب 

و ادیــان مــی تواننــد در چنیــن سیســتمی جــای گیرنــد.

 

ــت  ــردن هوی ــم ک ــای گ ــه معن ــو ب ــی کلکتی ــادن زندگ ــا نه بن

خویــش نیســت و همــه تنوعــات فرهنگی در چنین سیســتمی 

در تعــادل و تــوازن زندگــی مــی کنند. سیســتم "کژار" براســاس 

نیــاز زنــان کــه وضعیتشــان امــروزه بــه مــرز بحرانــی رســیده 

ــده و  ــکیل ش ــتند، تش ــی هس ــاره یاب ــروی چ ــار نی و در انتظ

روز بــه روز در حــال پیرشفــت اســت. در واقــع  کــژار و همــه 

نهادهــای وابســته بــه آن بــرای از میــان برداشــنت موانعــی کــه 

در برابــر فرهنــگ دمکراســی وجــود دارد مبــارزه مــی منایــد. 

ــک،  ــه ای دمکراتی ــاس جامع ــر اس ــود را ب ــژار خ ــتم ک سیس

اکولوژیــک و آزادی زن ســازماندهی مــی کنــد و مبــارزه 

ــاهنگ را  ــش پیش ــال نق ــن ح ــرد و در عی ــی ب ــش م ــه پی را ب

ــد.  ــی منای ــا م ــران ایف ــتان و ای ــالت کوردس ــان روژه ــرای زن ب

فعالیتهــای کــژار دارای چهــار رکــن بنیــادی اســت. حــوزه 

ــد  ــژار اســت عبارتن ــت هــای ک ــه در حیطــه ی فعالی ــی ک های

ــاع  ــوان و دف ــان ج ــی، زن ــک، اجتامع ــوزه ی ایدئولوژی از: ح

مــرشوع. خودمدیریتــی دمکراتیــک بیشــرین فعالیــت و دارای 

نقــش مهمــی در حــوزه اجتامعــی اســت. زیــرا اساســی تریــن 



رکــن پارادیگــام در ایــن حــوزه اجتامعــی شــده و بــه شــفافیت 

مــی رســد و بــه صیانــت از همــه ی ارزشــهای معنــوی و انســانی 

ــد. در راســتای فعالیتهــای  ــان روژهــالت و ایرانــی در مــی آی زن

ذهنیــت  از  منــودن  گــذار  و  مــردان  آمــوزش  حــوزه  ایــن 

جنســیت گرایــی  وظیفــه ای اساســی و هــم جــزء برنامــه هــای 

ــر اســاس حیاتــی  ــز ب همیشــگی ماســت. در ضمــن کــودکان نی

آزاد، دمکراتیــک و ایجــاد شــخصیتی جوهــری آمــوزش داده مــی 

ــوزش در  ــای آم ــی از مکانه ــالن یک ــهید زی ــی ش ــوند.  آکادم ش

ایــن زمینــه اســت کــه بــر اســاس آمــوزش زنــان تاســیس شــده 

اســت. در ایــن آکادمــی٬ آموزشــها بــرای ســازماندهی و مبــارزه 

بــرای آزادی جنــس و ایجــاد جامعــه ای اخالقــی و سیاســی 

ــد.  ــی ده ــاء م ــاهنگی را ارتق ــروی پیش ــرد و نی ــی گی ــام م انج

یکــی دیگــر از بخشــهای فعالیــت اجتامعــی٬ دیپلامســی اســت 

ــط  ــان در صــدد خدشــه وارد ســاخنت رواب ــران هــر زم چــون ای

ــان  ــورد و ســایر جنبشــهای زن ــان ک ــش هــای زن ســازمان و جنب

ــتها  ــن سیاس ــاخنت ای ــه س ــت مواج ــا شکس ــا راه  ب ــت. تنه اس

ــت. ــه اس ــن زمین ــرک در ای ــی مش ــارزه و مقاومت ــاد ، مب ، اتح

بایســتی زنــان بــه عنــوان یــک ملــت از همــه ابعــاد بــه صیانــت 

از ملــت خویــش در آینــد و بــرای قــوی منــودن و پیشــربد اهداف 

خویــش تــالش مناینــد. کمیتــه دیپلامســی کــژار زمینــه ی گفتگو و 

آشــنایی بــا زنــان را در همــه نقــاط دنیــا ایجــاد می کنــد و انجام  

فعالیتهــای مشــرک بــرای خویــش را مهــم مــی دانــد و نــه تنهــا 

ســازماندهی زنــان کــورد بلکــه همــه ی تنوعــات قومــی، فرهنگی 

را از ارکان فعالیتهــای ایــن کمیتــه اســت و یکــی از نیازهــای مربم 

ــرای  ــا ب ــت اســت. تالشــهای م ــن فعالی ــون گســرش ای هــم اکن

ــا نهادهــای اجتامعــی درروژهــالت کوردســتان  ایجــاد رابطــه ب

اســت. در روژهــالت کوردســتان در حــوزه هــای فرهنگــی، هرنی 

ــه  ــز برنام ــوزش و ورزش و اقتصــاد، بهداشــت و ســالمت نی ،آم

ــدودی  ــا ح ــت ت ــان فمنیس ــا زن ــه ب ــاد رابط ــم. ایج ــی داری های

برقــرار شــده امــا رســاندن آن بــه ســطح همکاریهــای اســراتژیک 

ــوی  ــیاری از س ــات بس ــت. تعرض ــی ماس ــداف اصل ــی از اه یک

رژیــم ایــران علیــه چنیــن جنبشــهایی وجــود دارد و صدهــا 

ــران  ــم ای ــوی رژی ــش از س ــوق خوی ــای حق ــل ادع ــه دلی زن ب

دســتگیر، زندانــی و کشــته شــده انــد. سیاســتهای جنســیت 

گــرای رژیــم ایــران در انتخابــات اخیــر بــه وضــوح دیــده شــد. 

دولــت ایــران هیــچ گاه بــرای رشکــت دادن زنــان در فعالیتهــای 

سیاســی متایلــی نشــان نــداده و ایــن واقعیــت را مــی تــوان در 

قوانیــن و سیاســتهای آن مشــاهده منــود. بنابرایــن مــا بــر محــور 

ــان را تقویــت منــوده و  ــارزه زن سیاســتی دمکراتیــک، جبهــه مب

بــرای تغییــر قوانیــن اساســی مبــارزه خواهیــم کــرد و در تــالش 

بــرای جلوگیــری از بــی عدالتــی علیــه زنــان و جامعــه هســتیم. 

ــج و  ــد از: تروی ــوژی عبارتن ــوزه ی ایدئول ــم ح ــه ی مه دو وظیف

ــک.  ــت- دمکراتی ــت مل ــی زن و ذهنی ــوژی رهای پیشــربد ایدئول

کادرهــای پیشــاهنگ در ایــن زمینــه ارتقــای روح میلیتانــی 

زنــان آزاد و مبــارزه را در جامعــه گســرش مــی دهنــد. در ایــن 

حــوزه کمیتــه ی "ژنئولــوژی" خویــش را ســازماندهی منــوده 

ــهای  ــای ارزش ــور احی ــن ط ــم زن و همی ــای عل ــه  ارتق و وظیف

جامعــه کــه توســط ذهنیــت جنســیت گرایــی وارونــه نگاشــته 

شــده ، تحقیــق منــوده و در تــالش بــرای از نــو نوشــنت و تصحیــح 

تاریــخ زن هســتند. بــرای گــذر منــودن از ذهنیــت پــدر ســاالری 

ــی زن  ــارزه رهای ــرای  مب ــر و ذات زن آزاد، ب ــت جوه و پیرشف

پیشــاهنگی مــی منایــد. بــا صیانــت از ارزشــهای تاریخــی زنــان 

در تــالش بــرای از نــو نگاشــنت تاریــخ آنــان کــه هــر زمــان وارونه 

نگاشــته شــده، اســت و در عیــن حــال دســتاوردهای زنــان 

روژهــالت و ایرانــی را کــه بــا رنــج بدســت آمــده را بــار دیگــر به 

آنــان و جامعــه بازگرداننــد و یکــی دیگــر از وظایــف ایــن کمیتــه 

تحقیــق در مــورد ایــن فعالیتهــا و در اختیــار جامعــه قــرار 

دادن اســت. در پیشــربد ایــن فعالیتهــا کنفرانــس، ســمینارهایی 

برگــزار و بروشــورهایی در ایــن زمینــه آمــاده شــده اســت.

یکــی از کمیتــه هــای بســیار مهــم زیــر مجموعــه حــوزه 

ایدئولوژیــک، کمیتــه ی مطبوعــات و رســانه کــه از وظایــف 

آن شناســاندن سیاســت و واقعیــت زن و انعــکاس مشــکالت 

ــل  ــق رســانه در صــدد تحمی ــدار از طری ــان اســت. نظــام اقت آن

فرهنــگ و سیاســتهای خویــش بــر جامعــه و درنهایــت اســتهالک 

تعرضــات  همــه ی  بایســتی   

عــام،  قتــل  از  اعــم  زن  علیــه 

ــونت  ــکنجه، خش ــدام، ش تجاوز،اع

ــی  ــان ب ــاخن زن ــت س ــی هوی و ب

ــه  ــی ک ــر جای ــد. در ه ــخ منان پاس

قــادر بــه صیانــت از شناســنامه 

اســت  الزم  باشــیم،  خویــش 

ــرد ــورت گی ــارکت ص ــالش و مش ت
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ــا شکســت مواجــه  ــرای ب ارزشــهای اخالقــی جامعــه اســت. ب

ســاخنت ایــن تعرضــات و سیاســتهای  کریــه فعالیــت در ایــن 

زمینــه بــرای مــا زنــان موضوعــی حیاتــی اســت. فعالیــت 

ــان رشق، گفتگــو  ــه زن ــه شــامل ســایت، مجل ــن کمیت هــای ای

و برنامــه هــای رادیویــی ، چــاپ کتــاب و برنامــه هــای 

تلویزیونــی و فعالیتهــای نوشــتاری اســت.  یکــی از فعالیتهــای 

بســیار مهــم کــژار آمــوزش زنــان و جامعــه اســت. بــا تاســیس 

ــرای ملــس مشــکالت جامعــه اســت.  آکادمــی هــا در تــالش ب

کــژار،  ایدئولوژیــک  حــوزه  فعالیتهــای  از  دیگــر  یکــی 

اســت.  جنبــش  شــهدای  شناســاندن  و  شــهدا  از  صیانــت 

شــهید  روناهــی،  شــهید  همچــون  شــهدایی  ویــژه  بــه 

زیــالن روژهــالت و شــهید بریــوان کــه هــم مــادر و هــم 

انقالبــی راه آزادی بــود. مــی تــوان جنبــش آزادیخواهــی 

منــود. تعریــف  رفقایــی  چنیــن  شــخصیت  در  را 

ــه  ــژار ک ــر مجموعــه ک یکــی دیگــر از نهادهــای فعــال در زی

ــان  ــد، زن نقــش پیشــاهنگ و فعــال در جامعــه ایفــا مــی کنن

جــوان هســتند و بــرای آشــکار منــودن جوهــر و اراده خویــش 

در ایــن سیســتم جــای مــی گیرنــد. جوانــان نیــز هامننــد 

زنــان نیــروی پویــای جامعــه هســتند. زنــان جــوان روژهــالت 

ــرده  ــزار ک ــود را  برگ ــس خ ــال 2015 کنفران ــتان در س کوردس

و بــا نــام" یــگان زنــان جــوان روژهــالت کوردســتان" خویــش 

را ســازماندهی منودنــد. یکــی از دالیــل بســیار مهــم تاســیس 

چنیــن سیســتمی ســازماندهی جوانــان  که نظام آنــان را جوهر 

ــان در جامعــه محــروم ساخته،اســت.  راســتین و رل اصلــی آن

چنیــن نهــادی خــود را مســئول ارائــه راهکارهایــی بــرای 

ــد  ــی همــه مشــکالت اجتامعــی، فرهنگــی مــی دان چــاره یاب

ــن در  ــازد. همچنی ــی س ــا آگاه م ــه ه ــن زمین ــان را در ای و زن

مشــارکت دادن مبــارزان زن نقــش بســیارمهمی ایفــا مــی 

ــم  ــدل کنفدرالیس ــودن م ــاده من ــاهنگان پی ــان٬ پیش ــد. زن کن

ــتهای  ــه استعامر،سیاس ــارزه علی ــه و مب ــک در جامع دمکراتی

هســتند. گرایــی  جنســیت  و  فاشیســتی  و  رسکــوب 

حــوزه ی دیگــر سیســتم کــژار، دفــاع مــرشوع در مقابــل همــه 

گونــه حملــه و تعرضــات فیزیکــی، روحــی و روانــی کــه علیــه 

زنــان صــورت مــی گیرد،اســت و وظیفــه ی دفــاع از زن را بــر 

ــی  ــت م ــه برداش ــن گون ــده و ای ــی دی ــن کیهان ــاس قوانی اس

ــاع  ــوه دف ــدون ق ــت ب ــت و موجودی ــه، مل ــد. چــون جامع کن

از خویــش قــادر بــه ادامــه ی حیــات نیســت. "ه.پ.ژ" نیــروی 

دفــاع از زنــان، درون حــوزه ی دفــاع مــرشوع زنــان روژهــالت 

و ایرانــی خویــش را ســازماندهی منــوده و بــرای ارتقــا و 

ــش، کارهــای رســانه ای و آمــوزش را  ــای خوی گســرش فعالیته

از ارکان مهــم فعالیتهــای خویــش مــی بینــد. در کل از ابتــدای 

ــه  ــاء یافت ــون ســطحی از کار ارتق ــژار تاکن تاســیس سیســتم ک

ــر  ــرای تغیی ــه بعــد ب ــن زمــان ب اســت و همــه ی تالشــها از ای

قوانیــن اساســی ایــران و بــر اســاس سیاســت دمکراتیــک 

خواهــد بــود. صیانــت از چنیــن سیســتمی در همــه ی ابعــاد 

آن رضوری اســت. بایســتی همــه زنــان اعــم از کــورد، فــارس، 

آذری، بلوچــی  و ســایر اقلیتهــای دینــی و مذهبــی بــرای آزادی 

حقیقــی خویــش درون چنیــن سیســتمی جــای گرفتــه و مبارزه 

مناینــد. زیســنت روح انقــالب روژآوا مهــم اســت. بایســتی 

همــه ی تعرضــات علیــه زن اعــم از قتــل عــام، تجاوز،اعــدام، 

ــخ  ــی پاس ــان ب ــاخنت زن ــت س ــی هوی ــونت و ب ــکنجه، خش ش

ــنامه  ــت از شناس ــه صیان ــادر ب ــه ق ــی ک ــر جای ــد. در ه منان

خویــش باشــیم، الزم اســت تــالش و مشــارکت صــورت گیــرد. 

زنــان ایرانــی و روژهــالت کوردســتان دارای ارزشــهای تاریخــی 

و در رسزمیــن خداونــدان زندگــی مــی کننــد و بســیاربا اراده و 

قــوی هســتند. فرینــاز، فرخنــده و ســمیه را فرامــوش نکــرده 

ایــم و نخواهیــم کــرد. همــه ی فعالیتهــای مــا در خــط شــیرین 

و روناهــی هــا خواهــد بــود. بایســتی همــه زنــان ایــن 

ــه  ــد. ب ــر آن ســکوت نکنن ــات را ملــس منــوده و در براب واقعی

تنهایــی مبــارزه کــردن مشــکل اســت امــا زمانــی کــه همــه ی 

زنــان متحــد و بــه ســطح خودســازماندهی و مبــارزه برســند، 

موفقیــت حتمــی خواهــد بــود. اگــر همــه زنــان بــه ایــن مهــم 

آگاه باشــند و بــرای ایــن مبــارزه کننــد قــرن 21 بــه قــرن آزادی 

همــه   ملتهــا و در صــدر آن خلــق کــورد مبــدل خواهــد شــد. 
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بــدون شــک وقتــی از ضــد اجتامعــی بــودن دولــت و یــا دولــت 

ـ ملــت بحــث بــه میــان مــی آوریــم، شــاید بــه نظــر خیلی هــا 

چیــز عجیبــی بــه نظــر آیــد، مقولــه  ای کــه امــروزه بــه امیــد و 

آرزوی خلــق کــورد مبــدل شــده اســت. کلمــه ی دولــت خــود 

از وقتــی کــه چشــم بــه دنیــا گشــوده، بــا خشــونت، خونریــزی، 

رسکــوب و اســتثامر رشوع بــه تــداوم موجودیــت خویــش منــود. 

ــم و  ــا هــدف تحاک ــز ب ــد نی ــده را برگزی ــن زای ــه ای ــی ک ذهنیت

قــدرت ایــن گام را برداشــت. مســلام در جامعــه ای کــه حــرف 

ــوان از دموکراســی،  ــدرت و تســلط زده باشــد، منــی ت اول را ق

چــون  منــود.  را جســتجو  آنهــا  و  زد  دم  و حقیقــت  آزادی 

ــکار  ــا نابــودی دومــی و ان ــی هــم راستاســت ب موجودیــت اول

آن. ایــن ذهنیــت اولیــن قربانــی خویــش را از جامعــه ی مــادر 

ــه  ــام جامع ــل ع ــت قت ــزاری جه ــه اب ــدل ب ــت و مب ـ زن گرف

منــود. بــدِن مقــدِس زن زمینــه ی پیرشفــت ذهنیــت دولت گــرا 

ــر  ــد از ه ــون بع ــود چ ــده ب ــزی ش ــگ و خونری ــدان جن و می

قتــل عــام، جنــگ، اســتثامر اولیــن کســی کــه از ایــن ذهنیــت 

ــرده  ــه غــارت و غنیمــت ب ــا ب ــود؛ ی متــرر مــی گشــت، زن ب

ــه  ــه و ب ــرده ای فروخت ــون ب ــا همچ ــته و ی ــا کش ــد ی ــی ش م

عنــوان ابــزاری جنســی در خانه هــای عمومــی و خصوصــی 

بــکار گرفتــه مــی شــدند. در واقــع پیرشفــت دولــت و اقتــدار 

اولیــن گامــش را بــا رضبــه زدن بــه زن برداشــت. مســلام بــرای 

ــری  ــا براب ــه ب ــه ای ک ــم در جامع ــی آن ه ــن ذهنیت رواج چنی

و آزادی مــی زیســتند، بــرده منــودن آن جامعــه الزم بــود و 

کســی کــه نقــش اساســی را در حفــظ ایــن ارزش هــا داشــت، 

یعنــی زن در تیــررس ذهنیــت مردســاالر و ظــامل قــرار داشــت. 

ــه  ــرده در جامع ــن ب ــوان اولی ــه عن ــاس زن را ب ــن اس ــر همی ب

ــاالری را  ــوژی مردس ــد و ایدئول ــلیمیت درآوردن ــه تس ــا زور ب ب

بــه ذهــن جامعــه تزریــق منودنــد. دیگــر نــه نشــانی از مــادر 

ــون  ــا خ ــه ب ــه ای ک ــه از جامع ــود و ن ــده ب ــدس مان ـ زن مق

دل و رنــج آن را گــرد هــم آورده بــود. از آن روز تاکنــون 

اجتامعــی بــودن جــای خویــش را بــه ذهنیتــی مرکزگــرا و تــک 

رنــگ بخشــید. حــرف اول را دیگــر دولــت مــی زد نــه جامعــه. 

ذهنیــت دولــت گــرا و ملکیــت گــرا همزمــان و در یــک راســتا 

تــا توانســتند اســب خویــش را تاختنــد و قتــل منودنــد. ذهنیــت 

طبقــه گرایــی و زیردســت و رسدســت، بافــت جامعــه را از هــم 

ــزل هــم حــرف اول را مــی  فروپاشــاند. تنهــا کســی کــه در من

زد، بــاز هــم مــرد بــود. جنســیت گرایــی و زن ســتیزی همچــون 

ــیدن  ــس کش ــای نف ــت و ن ــه را در برگرف ــام جامع ــی مت ویروس

ــک  ــوان ی ــه عن ــی را ب ــرا ٬جنســیت گرای ــت دولتگ ــداد. ذهنی ن

ــت و  ــه کار گرف ــش ب ــدار خوی ــوژی جهــت گســرش اقت ایدئول

ــید.  ــدان بخش ــری ب ــکل پرنفوذت ــت ش ــت ـ مل ــکل دول در ش

ــرا  ــرد اقتدارگ ــدی م ــن حــرص و آزمن جنســیت زن جهــت تامی

بهریــن ابــزار بــود. چــون بــا حاکمیــت بــر بــدن زن توانســتند 

دولت - ملت
ذهنیتی ضد اجتامعی
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افــکار و ذهنیتــش را نیــز صاحــب گردنــد و متــام تــوان و نیــروی خویــش را نیــز از اینجــا مــی گرفتنــد. بــا بــرده ســاخنت زن هــم 

زمــان توانســتند جامعــه را نیــز بــه تســلیمیت خویــش درآورده و نــه تنهــا زن بلکــه متــام جامعــه در برابــر دولــت ـ ملــت مبــدل 

بــه ضعیفــه ای گشــته اســت. زن، زِن مــرد و مــرد نیــز زِن دولــت گشــته اســت. چــون نیــک مــی دانســتند تنهــا بــا بــه تســلیمیت 

درآوردن زن مــی تواننــد مــرد و متــام جامعــه را رسکــوب و مطیــع ســازند. در واقــع دولــت ـ ملــت شــکل نهادینــه ی شــده ی مــرد 

ــدن زن،  ــش را بســط دهــد. کاال منــودن ب ــت خوی ــق توانســت موجودی ــن طری ــوده و کاپیتالیســم هــم از ای ــدار ب ــم و زورم حاک

اســتفاده ی جنســی و سکســی از بــدن زن، بــکار گرفــنت بــدن زنــان بــه عنــوان ابــزاری جهــت افزایــش رسبــازان وظیفــه شــناس بــرای 

حفاظــت از دولــت و بــکار گرفــنت زن بــه عنــوان کارگــری بــدون دســتمزد همگــی جهــت افزایــش رسمایــه ی کالنــی اســت کــه نظــام 

کاپیتالیســتی بــی پــروا آن را مــورد اســتفاده قــرار داده و ضــدارزش را بــه جــای ارزش جایگزیــن مــی ســازد. تداخــل بیــش از حــد در 

مســائل خانوادگــی گاهــا تحــت لــوای کنــرل جمعیتــی و گاه نیــز بــرای افزایــش جمعیــت و گارانتــی منــودن ارتــش خویــش باعــث 

گشــته کــه مبــدل بــه بالیــی بــزرگ بــرای جامعــه گشــته و بیــش از حــد مســائل اجتامعــی را افزایــش داده نــه کــه حــالل آن باشــند. 

در واقــع  دولــت ـ ملــت بــا پیرشفــت ذهنیــت زن ســتیزی جامعــه ســتیزی را نیــز رواج داد. جامعــه ای کــه هــر رنــگ و نــژادی در 

آن زندگــی مــی کردنــد، دیگــر ملــت رسدســت حــرف اول را زده و تــک رنگــی ارجحیــت خویــش را یافتــه اســت. در نتیجــه ی همیــن 

ذهنیــت بــود کــه امــروزه در جوامــع و بخصــوص کوردســتان نیــز دولــت هــا از تــک رنگــی، تــک زبانــی، تــک ملتــی، تــک دینــی 

و تــک و تــک و هزارهــا تــک دیگــر کــه اجــازه اظهــار بیــان بــه دیگــر رنگهــا را نــداده و رسکــوب مــی ســازند. همچنــان کــه رهــرب 

آپــو نیــز بــدان اشــاره دارد، "آزادی و دمکراســی بــا وجــود تفــاوت منــدی و رنگارنگــی هــا مــی توانــد موجودیــت خویــش را بیابــد،" 

امــا بالعکــس آن دولــت ـ ملــت بــا وجــود انــکار آنهــا مــی توانــد بــه موجودیــت خویــش ادامــه دهــد، چــون ایــن واقعیــت ذاتــی 

دولــت ـ ملــت مــی باشــد. تنهــا مثــره ی چنیــن ذهنیتــی بــدون شــک فردگرایــی، انحصــار و ملــی گرایــی اســت. چــون در صــورت 

نبــود جامعــه، نقــش اول را بــه فــرد داده و از ایــن لحــاظ هــم کاپیتالیســم بیشــر از کمــون و اجتــامع بــی شــک بــر فردگرایــی تاکیــد 

دارد یعنــی اینکــه جامعــه را قربــان منافــع فــرد ســاخته، در حالیکــه فــرد و اجتــامع دوقلویــی از هــم جداناشــدنی هســتند کــه 
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یکــی بــدون دیگــری قــادر بــه ادامــه ی حیــات نخواهــد بــود و 

قــادر بــه نابــودی هســتند. هــر کــس تنهــا بــه منافــع خویــش 

اندیشــیده و چنــان اهمیتــی نــدارد کــه فــرد، جامعــه یــا خلــق 

دیگــری کــه کنــار او یــا همزمــان در جغرافیایــی دیگــر زندگــی 

مــی کنــد در چــه وضعیتــی قــرار دارد. بــه عنــوان منونــه 

وضعیــت امروزیــن کوردســتان را هــر خلقــی و کشــوری نظــاره 

گــر اســت، روزانــه در معــرض تهدیــد و قتــل عــام قــرار دارنــد، 

امــا متاســفانه ملــل دیگــر کشــورها و حتــی خلــق هایــی کــه 

ــد،  ــا خلــق کــورد در همزیســتی قــرار دارن در ایــن رسزمیــن ب

بــدون اهمیــت بــه وضعیــت موجــود تنهــا راه خویــش را دنبال 

مــی کننــد. تفاوتــی نــدارد کــه اگــر روزانــه صدهــا کــودک کورد 

در نصیبیــن، کوبانــی، آمــد و شــنگال قتــل عــام شــوند، چــون 

ــی  ــش م ــواده ی خوی ــش و خان ــدان خوی ــر فرزن ــا در فک تنه

باشــند. بــدون هیــچ توضیحــی ایــن نتیجــه ی هــامن ذهنیــت 

ــی  ــت م ــت ـ مل ــرای دول ــک گ ــه و ت ــد جامع ــت، ض فاشیس

باشــد. هامنــی کــه امــروزه ملــی گرایــی را بــه عنــوان دینــی بــر 

روی زمیــن بــه شــدت مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. خلقــی 

را فــدای خلــق دیگــر منــوده، غافــل از اینکــه دیگــر خلــق هــا 

ــی را  ــلام زندگ ــد. مس ــات دارن ــق حی ــوده و ح ــان ب ــز انس نی

اگــر خــدا بخشــیده، تنهــا اوســت کــه مــی توانــد بگیــرد، امــا 

ــده ی  ــش را مناین ــم خوی ــای حاک ــت ه ــروزه دول ــفانه ام متاس

خــدا بــر روی زمیــن دانســته و بــا نقــاب هــای متفــاوت ایــن 

حــق را بــر خویــش روا دیــده و رس انســانها را از شمشــیر 

امــا  منــوده،  اعــدام  ســوزانده،  منــوده،  مببــاران  گذرانــده، 

حقوقــی کــه برعلیــه آن ایســتاده و از حــق و حقــوق انســانها 

دفــاع منایــد، وجــود نــدارد. چــون در جامعــه ای کــه دولــت ـ 

ملــت حاکــم آن گشــته، حقــوق دولتــی جــای اخــالق و قانــون 

اجتامعــی را گرفتــه و بــه اقتضــای منافــع دولــت تصمیــم گرفته 

نــه اجتــامع. دیــن٬ ملــی گرایــی را چنــان مــرشوع منــوده کــه 

قتــل عــام  خلــق هــا و فاشیســت بــودن بر خلــق دیگــر موردی 

ــت ٬  ــع مل ــرای حفــظ مناف ــادی و روزمرگــی شــده اســت. ب ع

ــن خویــش هــزاران هــزار انســان را نســل کشــی  ــدار و دی اقت

منودنــد. منونــه ی آن نســل کشــی خلــق یهــودی، ارمنــی هــا و 

ــان اســت.  ــر هــر کســی عی ــوده کــه ب ــز کوردهــا ب امــروزه نی

ـ ملــت  ٬ملــی گرایــی و ذهنیــت دولــت  در واقــع دیــن 

مفیدتریــن ابــزار تحقــق ســود و رسمایــه در نظــام کاپیتالیســتی 

بــوده و بــدون هــر دو ممکــن نیســت کــه نظــام کاپیتالیســتی 

ــرای  ــر دو ب ــد و ه ــد منای ــایی رش ــول آس ــکل غ ــه ش ــد ب بتوان

بهریــن  اجتامعــی"  "حقیقــت  تحریــف  و  ســازی  مبهــم 

ــی را  ــی گرای ــن مل ــت دی ــت ـ مل ــرا دول ــد. و چ ــرد دارن کارب

ــه کار گرفــت، دارای  ــزاری اساســی در جامعــه ب ــوان اب ــه عن ب

ــود.  ــد ب ــده نخواه ــدون فای ــز ب ــش نی ــوده و درک ــت ب اهمی

دولــت ـ ملــت در اصــل شــاکله بنــدی دولــت در حالتــی 

ــای خشــونت و فاشیســم مــی  ــه معن ــه مــی باشــد و ب پیرشفت

ــر انــکار  باشــد٬ فاشیســمی کــه بــه متامــی بنیــان خویــش را ب

ــه از  ــی ک ــوص در جوامع ــت. بخص ــاده اس ــا نه ــودی بن و ناب

تنــوع اجتامعــی برخــوردار بــوده، مبــدل بــه مســئله گشــته و 

همچــون غــده ای رسطــان زا متــام جوامــع را در برگرفتــه و فــرو 

مــی بلعــد. متــام فرهنــگ، هــرن، ارزش، تاریــخ، جامعه، سیاســت 

را بــا خطــر جــدی روبــرو مــی ســازد. کاپیتالیســم نیــز از همیــن 

ذهنیــت فاشیســتی زاییــده شــده و بــا واقعیــت لیــربال دولــت 

کــه هــامن دولــت ـ ملــت مــی باشــد، یکــی گشــته و همچــون 

دو عضــو جــدا ناشــدنی بــه تخریــب جامعــه و محیــط زیســت 

ــی  ــی من ــن حالت ــد. در چنی ــه ان ــش پرداخت ــام ارزش های ــا مت ب

تــوان گفــت کــه دولــتـ  ملــت اصلــی امکانپذیــر بــرای جامعــه 

بــوده و مــی توانــد جوابگــوی مســائل و معضــالت آن باشــد، 

بالعکــس آنهــا را بیشــر تعمیــق مــی بخشــد و راه چــاره منــی 

باشــد. یعنــی منــی تــوان از ظاملــی انتظــار مرحمــت یــا اینکــه 

انتظــار درک حــال مظلومــان را داشــت، چــون غیرممکن اســت. 

جامعــه.  وجــدان  و  اخــالق  نفــی  یعنــی  ملــت  ـ  دولــت 

ــن  ــدار اولی ــت و اقت پیرشفــت دول

زن  بــه  زدن  رضبــه  بــا  را  گامــش 

برداشــت. مســلام بــرای رواج چنیــن 

ــا  ذهنیتــی آن هــم در جامعــه ای کــه ب

برابــری و آزادی مــی زیســتند، بــرده 

منــودن آن جامعــه الزم بــود و کســی که 

نقــش اساســی را در حفــظ این ارزش ها 

داشــت، یعنــی زن در تیــررس ذهنیــت 

مردســاالر و ظــامل قــرار داشــت. بــر 

ــوان اولیــن  ــه عن ــن اســاس زن را ب همی

بــرده در جامعــه بــا زور بــه تســلیمیت 

ــاالری را  ــوژی مردس ــد و ایدئول درآوردن

ــد.  ــق منودن ــه تزری ــن جامع ــه ذه ب
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ــوان  ــی ت ــد، من ــته باش ــارش را بس ــه ب ــدان کول ــه وج ــی ک جای

ــان آورد.  ــه می ــخن ب ــالق س ــانی و اخ ــوق انس ــت ٬حق از عدال

چــون پشــت پــرده ی اخــالق، ارزش هــای جامعــه را بــه اســتثامر 

کشــیده و مبــدل بــه ضدارزشــی بــر علیــه جامعــه منــوده 

اســت. بــکار گرفــنت دیــن، زن، اکولــوژی، حقــوق، فرهنــگ، 

ــای  ــگ ه ــر جن ــط راه را ب ــیوه ای غل ــه ش ــت  ب ــاد، سیاس اقتص

خونیــن گشــوده اســت. منونــه ی 

خاورمیانــه  در  داعــش  جنــگ 

کوردســتان  در  بخصــوص  و 

و  عــام  قتــل  راهگشــای  کــه 

نســل کشــی هــای تاریخــی ای 

ــن و  ــتفاده از دی ــا اس ــت؛ ب گش

ــر  ــه ب ــی ک ــل عام ــب و قت مذه

علیــه زنــان بــکار گرفــت، زمینــه 

ســاز جنــگ هــای ضدمردمــی 

ملــت  علیــه  بــر  ملــت  و 

ــان  ــه ج ــانیت را ب ــت و انس گش

نتیجــه ی  انداخــت،  همدیگــر 

فاشیســت  ذهنیــت  هــامن 

می باشــد. ملــت  ـ  دولــت 

خلــق  بایســتی  بــدون شــک   

کــورد بــا علــم و آگاهــی بــر ایــن 

مــوارد از وجود دولــت و الزمه ی 

ــد. خلقــی کــه از  آن بحــث مناین

اتحــاد و هامهنگــی برخــوردار 

نباشــد، مســلام وجــود دولــت بــا 

چنیــن ذهنیــت فاشیســتی بــه جز نســل کشــی، زور و خشــونت، 

تــک گرایــی نتیجه ایــی دیگــر در برنخواهــد داشــت. آنچــه کــه 

الزمــه ی جامعــه بــوده، بــی شــک ملتــی دمکراتیــک و جامعــه 

ــت و حقــوق آن  ــت ـ مل ــک مــی باشــد. چــون دول ای دمکراتی

بــا دمکراســی و اجتامعــی بــودن هیــچ مغایرتــی نداشــته، بــدان 

موجودیــت نبخشــیده و بــه متامــی آن را انــکار مــی کنــد. هــر 

ــه  ــد، ب ــوذ یاب ــه نف ــلولهای جامع ــه س ــت ب ــت ـ مل ــدازه دول ان

هــامن انــدازه هــم اخــالق و دمکراتیــک بــودن جامعــه تضعیــف 

ــت ـ  ــه دول ــی ک ــردد. حقوق ــی گ ــت م ــان سس ــته و از بنی گش

ملــت٬ آن را از غربــال خویــش عبــور داده، جایــی بــرای جامعه ی 

ــت.  ــد گذاش ــی نخواه ــک باق ــتی دمکراتی ــک و سیاس دمکراتی

ــازی هــای  در چنیــن وضعیتــی دمکراســی تنهــا ابــزاری بــرای ب

سیاســی دولــت ـ ملــت بــوده و از ایــن طریــق نیــز سیاســت را 

ــد. در حالیکــه خــود سیاســت هــرن خــالق  ــازی مــی گیرن ــه ب ب

ــا در  ــم تنه ــورد ه ــن م ــت. ای ــه اس ــت جامع ــح مدیری و صحی

صــورت اخــالق اجتامعــی و دمکراســی ممکــن خواهــد گشــت. 

ــه  ــورژوازی ب ــی و ب ــوق طبقات ــا حق ــه ب ــوزه ای ک ــا ح ــی ی جای

باشــد،  شــده  کشــیده  خفقــان 

نــه جایــی بــرای دمکراســی و نــه 

ــی  ــی باق ــی و سیاس ــه ی اخالق جامع

خواهــد گذاشــت. چــون متــام جامعه 

تصاحــب خویــش  بــه  را  زمیــن  و 

اختنــاق  حالــت  بــه  و  کشــیده 

درآورده انــد. متــام فالکــت هایــی 

بوجــود  زیســت  محیــط  در  کــه 

بیــش  از قبیــل گرمــای  آیــد  مــی 

از حــد، تخریــب محیــط زیســت، 

ســاخنت  مســطح  هــوا،  آلودگــی 

ــازی  ــاختامن س ــرای س ــا ب ــگل ه جن

ذوب  کالن،  رسمایــه ی  افزایــش  و 

یــخ هــای مناطــق قطبــی و هــزار و 

یــک فالکــت دیگــر مثــره ی ذهنیــت 

اقتدارگــرای دولــت ـ ملــت بــوده کــه 

ــب  ــه تصاح ــه را ب ــام ارزش جامع مت

ــام اقتصــاد سیاســت  ــا ن کشــیده و ب

ضــد اقتصــادی را پیرشفــت داده و 

ــا شــعار نظــام  ــول" تنه ــه و پ "رسمای

ذهنیــت  کــه  بــوده  کاپیتالیســتی 

اســت.  کــرده  بــاز  را  آن  پــای  جــای  ملــت  ـ  دولــت 

جــدی  بحرانــی  بــا  کــه  رســیده  مرحله ایــی  بــه  جامعــه 

روبروســت و هــر چیــز بایســتی از نــو بازتعریــف گشــته و طبــق 

ــود.  ــدی من ــول بن ــوان آن را فرم ــه بت ــت جامع ــالق و سیاس اخ

جامعــه ی دمکراتیــک بهریــن راه چــاره بــرای تضعیــف ذهنیــت 

دولــت ـ ملــت مــی باشــد. چــون آنهایــی کــه ایــن ذهنیــت را 

همچــون بالیــی بــر جامعــه پاشــاندند، نیــک مــی دانســتند چــه 

ــه و  ــز جامع ــال نی ــت. ح ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب نتایج

ــت همســان گشــته و  ــت ـ مل ــت دول ــت ذهنی ــا واقعی ــق ب خل

ــاع  ــوان از آن دف ــدون شــک بایســتی بت ــرای حفــظ جامعــه ب ب

ــی  ــش ته ــهای خوی ــچ گاه از ارزش ــی هی ــچ جامعه ای ــود. هی من

هیــچ فــرد و واحــدی وجــود 

بــدون اخــالق و  نــدارد کــه 

سیاســت باشــد. هــر فــرد و 

واحــد جامعــه هــم سیاســی 

و هــم اخالقــی مــی باشــد." 

چنیــن  در  دمکراســی  البتــه 

جامعــه ای حالــت کنــش منــدی 

ــدون  ــی ب ــد و یک ــی باش آن م

ادامــه ی  بــه  قــادر  دیگــری 

حیــات نخواهنــد بــود



نگشــته، اگــر چــه تحــت تاثیــر ذهنیــت موجــود قــرار گرفتــه امــا هنــوز هــم مــی تــوان بــا اتــکا بــر ارزشــهایی کــه از تاریــخ بــه جــا 

مانــده، زمینــه ی جامعــه دمکراتیــک، اخالقــی و سیاســی را گســرش داد. اخــالق و سیاســت ابزارهــای مهمــی هســتند بــرای رســیدن 

بــه حقیقــت اجتامعــی و گریــز و حیــات بــدون آنهــا غیرممکــن خواهــد بــود. چــون در غیــر ایــن صــورت جامعــه بــه متامــی از 

حالــت اجتامعــی شــدن خــارج خواهــد شــد. رهــرب آپــو هــم بــدان اشــاره داشــته: "هیــچ فــرد و واحــدی وجــود نــدارد کــه بــدون 

اخــالق و سیاســت باشــد. هــر فــرد و واحــد جامعــه هــم سیاســی و هــم اخالقــی مــی باشــد." البتــه دمکراســی در چنیــن جامعــه ای 

حالــت کنــش منــدی آن مــی باشــد و یکــی بــدون دیگــری قــادر بــه ادامــه ی حیــات نخواهنــد بــود. نکته ایــی کــه در اینجــا اشــاره 

ــود.  ــذار من ــی گ ــک و اخالق ــه ی دمکراتی ــتی از جامع ــه بایس ــق در جامع ــان حقای ــرای بی ــه ب ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه آن اهمی ب

در  دمکراتیکــی  عنــارص  و  دمکراتیــک  آثــار  هــم  هنــوز  خاورمیانــه  جوامــع  بخصــوص  جوامــع  متامــی  در 

در  خاورمیانــه  جامعــه  در  کــه  عنــارصی  دارد.  وجــود  انــد،  بــوده  برخــوردار  بــارزی  نقــش  از  جامعــه  پیرشفــت 

ملــت  و  قبیلــه  عشــیره،  خانــواده،  مذهــب،  همچــون  عنــارصی  برخاســته،  مقاومــت  بــه  هــا  ضــدارزش  برابــر 

انــد. بــوده  برخــوردار  بســزایی  نقــش  از  جامعــه  منــودن  دمکراتیــک  جهــت  همزمــان  کــه  هســتند  عنــارصی 

بــه شــیوه ای صحیــح  اخالقــی و سیاســی  پیشــربد جامعــه ی  راســتای  نیــز در  را  عنــارص  ایــن  بتــوان  بایســتی  بنابرایــن   

بــا  و  برداشــته  گام  حقیقــت  بــه  رســیدن  راســتای  در  توانــد  مــی  مبــارزه  از  شــیوه  ایــن  گرفــت.  بــکار  و  ســازماندهی 

تــوازن میــان فــرد و اجتــامع بــه انجــام برســد. جامعــه ی اخالقــی و سیاســی بــر خــالف دولــت ـ ملــت غنــای اجتامعــی 

را رد نکــرده، بلکــه همزمــان بــا تفــاوت منــدی هــای موجــود در جامعــه بــه حقیقــت مــی رســد٬ بــاز و منعطــف بــوده 

و ســعی بــر گــذار از ذهنیــت بســته وقاطعــی کــه ذهنیــت مردســاالر بــا ایجــاد ذهنیــت دولــت ـ ملــت و اقتدارگــرا 

منــود.  بحــث  آن  بــودن  دمکراتیــک  و  جامعــه  آزادی  از  تــوان  مــی  کــه  اســت  صــورت  آن  در  دارد  داده،  پیشــربد  را  آن 
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دولــت  کــه  در ســده ای 

در  درپــی  پــی  ملت هــا 

شــدن  متالشــی  حــال 

جامعــه  عمــر  هســتند، 

ــی  ــت متام ــت - مل ــت. دول ــام اس ــه امت ــز رو ب ــیت گرا نی جنس

ســاختارهای اداری، اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی خویــش 

ــرده  ــزی ک ــه ری ــی پای ــاختارهای اجتامع ــودی س ــای ناب را برمبن

ــودی جامعــه و تخریــب چهــره  ــا ناب ــه ب ــه ای ک ــه گون اســت؛ ب

واقعــی آن٬ دولــت ملــت هــا رس برآورده انــد. جامعــه در گــرداب 

تخریبــات دولــت - ملــت شــکل تــازه ای بــه خــود گرفتــه و تــا 

بــه امــروز دراشــکال مختلــف وجــود پیــدا کــرده اســت. آنچــه 

فــرم ملــت - دولــت را تکمیــل و روا ســاخته٬ بــدون شــک 

ذهنیــت نابــودی ســاختارهای اجتامعــی مــی باشــد. بــرای 

ــود  ــل ش ــه زور متوس ــد ب ــت بای ــت - مل ــگاه دول ــم جای تحکی

ــش درآورد.  ــت خوی ــه خدم ــی را ب ــی ارگان هــای اجتامع و متام

ــا را  ــرده و آنه ــد پتانســیل موجــود در جامعــه را رسکــوب ک بای

ــش  ــی چــون و چــرای خوی ــه اطاعــت از قانون هــای ب ناچــار ب

کنــد. بدیــن ترتیــب خواهــد توانســت پایه هــای قــدرت خویــش 

ــه  ــدام ب ــش را م ــدرت خوی ــی ق ــه نوع ــرده٫ ب ــتحکم ک را مس

ــه هســتی  ــت بخشــیدن ب ــرای مرشوعی ــد. ب ــق کن جامعــه ترزی

خویــش مــی بایســت ذهنیــت و فلســفه ی زور، تحاکــم و اقتــدار 

خویــش را مــرشوع و گســرش دهــد. بــه نوعــی بــدون دولــت 

هیــچ اجتامعــی معنایــی نــدارد و نخواهــد توانســت بــه وجــود 

ــل از  ــانی قب ــع انس ــه جوام ــی ک ــد. در حال ــه ده ــش ادام خوی

وجــود و یــا تحکیــم ذهنیــت اقتدارپرســتانه دولــت نیــز وجــود 

ــدم  ــای ع ــه معن ــت ب ــام دول ــه ن ــی ب ــودن ارگان ــته اند. نب داش

ســازماندهی و نظــم اجتامعــی منــی باشــد. جوامــع بــدون زور، 

توانســته اند  هــم  اقتــدار  و  خشــونت 

خــود را اداره کننــد. بــودن یــا نبــودن 

ذهنیــت اقتدارگرایانــه ی دولــت هیــچ 

کــم  اجتامعــی  فرم هــای  از  چیــزی 

نکــرده٬ بالعکــس تاثیــرات بســیار مخربــی 

بــر پیکــر جامعــه و افــراد آن بــر جــای گذاشــته اســت. بعــد از 

شــکل گیــری دولــت و پدیــدآوردن ذهنیتــی کــه جوامــع بــدون 

دولت هــا نخواهنــد توانســت رسپــا مباننــد، متامــی افــراد و 

ســاختارهای اجتامعــی نیــز بــه مراتــب بــه ســوی اینکــه بــدون 

دولــت و زور نخواهنــد توانســت زنــده مباننــد، ســوق داده شــد. 

ملت هــا ســالهای طوالنــی در کنــار وجــود تضادهــا و اختالفــات 

فکــری، فرهنگــی و اجتامعــی توانســته اند زندگــی مســاملت 

ــژه  ــد. بوی ــدا کنن ــود پی ــند و وج ــته باش ــم داش ــا ه ــزی ب آمی

خلق هــای قدیــم و دیرینــه رسزمیــن مزوپوتامیــا قبــل از شــکل 

گیــری امپراطورهــای بــزرگ و اقتدارهــای تخریب گــرا بــه وجــود 

زندگــی ای کلکتیــو ایــامن داشــته اند. در حالــی کــه وجــود مرزهــا 

بــرای انســانها هیــچ اهمیتــی نداشــته، دولت هــا وجــود خــود را 

براســاس مرزهــای بــی رحــم پایــه گــذاری کرده انــد. بــه نوعــی با 

کشــیدن مرزهــای دولــت – ملت هــا، جوامــع از هــم دور گشــته 

و بــدون در نظــر گرفــنت حــس همبســتگی و شــباهت های 

بــه  محکــوم  اتنیســیته ها  و  اقــوام  اجتامعــی،  و  فرهنگــی 

ــا  ــه تنه ــی مرزهــا ن ــن جدای دورشــدن از یکدیگــر گشــته اند. ای

از لحــاظ سیاســی راه را بــر تبعیضــات و جدایی هایــی گشــوده 

همچنیــن جوامــع از لحــاظ فکــری، روحــی و فرهنگــی از هــم 

دور گشــته اند. تشــابه میــان جوامــع بــه بهــای افزایــش تضادهــا 

ــراه  ــه هم ــی را ب ــات و خصومت هــای بزرگ و در نتیجــه اختالف

آورد. بــه حــدی کــه بــرای افزایــش ایــن خصومت هــا، دولت هــا 

ــی را امــری مــرشوع و  ــان اتنســیته های قومــی و دین جنــگ می

ملــت - دموکراتیــک٬ روح 
پویــای جامعــه کلکتیــو

گالویژ اورین

روزنامه نگار
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ــان  ــگ و خشــونت، بنی ــا قداســت جن ــس منــوده اســت. ب تقدی

زندگــی آدمــی بــر چنیــن ذهنیــت خشــونت آمیزی پایــه ریــزی 

شــده اســت. تقدیــس کردن جنــگ جامعــه را بــا واژه هایی چون 

جنســیت گرایــی، اقتدارگرایــی و ملیــت گرایــی آشــنا مــی ســازد. 

ــن  ــی، دی ــی سیاســت های جنســیت گرای ــروزه انســانها قربان ام

گرایــی و اقتدارگرایــی هســتند. هــر چنــد بــه گونــه ای مــرشوع 

شــده کــه منــی تــوان بــه راحتــی بــه هرنهــای ســاختگی 

ــادی  ــیار ع ــده ای بس ــه پدی ــل آنک ــرد. مث ــی ب ــاله ی آن پ هزارس

ــا ازل انســانها بــه هــامن منــوال زندگــی  ــد ت مــی باشــد و از اب

ــرا  ــیت گ ــتم های جنس ــاختاری در سیس ــرات س ــد. تغیی کرده ان

ــه  ــده ای ب ــر س ــف را در ه ــای مختل ــرا را در قالب ه و اقتدارگ

طــور فریبانــه ای بــه خــورد جامعــه داده انــد. ماهیتــی کــه هیــچ 

ــکلی  ــه ش ــده ای ب ــر س ــی در ه ــده٬ ول ــود ندی ــه خ ــری ب تغیی

ــت  ــرای درک اهمی ــت. ب ــه را فریــب داده اس ــاوت جامع متف

ــت شــکل  ــز بایســتی در نی ــل از هــر چی ــک قب ــت دموکراتی مل

گیــری دولــت - ملــت عمیــق گشــته و متامــی زوایــای پدیدآمــدن 

آن را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد. دولــت - ملــت و 

ذهنیــت شــکل گیــری آن بــه نوعــی مــرگ دمکراســی مــی 

باشــد. دمکراســی هــم  ماننــد دیگــر اصطالحاتــی چــون آزادی 

ــن  ــه حــدی منحــرف گشــته کــه بســیاری از جنگ هــای خونی ب

بــار و اســتعامرگرایانه بــه بهانــه برقــراری دمکراســی و آزادی بــه 

راه انداختــه شــده انــد. بویــژه اگــر در عــر حــارض بــه نابــودی 

و مــرگ دمکراســی اشــاره کنیــم، درهیــچ ســده ای تــا ایــن انــدازه 

ــت.  ــده اس ــرف نش ــارج و منح ــش خ ــی خوی ــای حقیق از معن

انســانها بــه دمکراســی انحــراف شــده ایــامن پیــدا کــرده و بــر 

ــی ای  ــه زندگ ــق ک ــده اند و الح ــت ش ــم و تربی ــاس تعلی آن اس

را کــه بــر پایــه ای نادرســت و اشــتباه پایــه ریــزی شــود را منــی 

ــک  ــا ی ــت و مرزه ــه دول ــود. اینک ــح من ــت و تصحی ــوان درس ت

حــق مســلم و ملزومــات اساســی زندگــی انســانها مــی باشــد در 

صــدر متامــی انحرافــات ذهنیــت دولــت ملــت هــا آمــده اســت.

 زنــان اولیــن ملتــی 

ــورد  ــه م ــتند ک هس

قــرار  اســتعامر 

اولیــن  گرفته انــد. 

هســتند  ملتــی 

پایــه  کــه قربانــی 

ــاختارهای  ــزی س ری

دولتــی هســتند کــه 

زخمــی  پیکــر  بــر 

عــامرت  زنــان 

را  خویــش  هــای 

خــدا  عــرش  بــه 

زنــان  رســانده اند. 

خروارهــا  زیــر  در 

ــگ  ــور و جن امپراط

مقــدس  هــای 

دولــت  گشــته ی 

بــی نفــس مانــده 

حیاتــی اش  رگ  و 

ــت.  ــده اس ــده ش ــا بری ــا و مرزه ــت ه ــود دول ــای وج ــه به ب

ملــت - دموکراتیــک یعنــی مــرگ دولــت - ملــت ٬ شــکوفایی و 

زنــده شــدن دمکراســی اجتامعــی مــی باشــد. ملــت دمکراتیــک 

نقطــه مقابــل دولــت - ملــت مــی باشــد. ملــت دمکراتیــک بــه 

معنــای شــکل گیــری ذهنیتــی دمکراتیــک، عادالنه و انســانی که 

در طــول تاریــخ از جوامعــه انســانی ســلب شــده اســت. زنــان 

بــه ایــن علــت پیشــاهنگ پیــاده کــردن جامعــه ای دمکراتیــک و 

عــادل هســتند، چــون در شــخص آنهــا و بــا توســل بــه  برد گــی 
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کشــاندن زنــان جوامــع راه انحــراف از جوهــره اصلــی خویــش 

را بــه پیــش گرفتــه اســت. در بــه بردگــی کشــاندن زنــان هــامن 

طــور کــه دولــت- ملت هــا نقشــی منفــی و مخــرب داشــته اند؛ 

بــه هــامن انــدازه نیــز نظــام ملــت دمکراتیــک خواهــد توانســت 

ــا  ــی ایف ــای اجتامع ــق آزادی ه ــتای تحق ــت در راس ــی مثب نقش

ــه  ــی ک ــان در دنیای ــی زن ــت کنون ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــد. ب کن

بیشــر از هــر عــری دم از آزادی، دمکراســی و حقــوق انســانی 

زده مــی شــود، مــی تــوان شــکل قالــب گرفتــه ی نظــام دولتــی 

را بهــر مــورد تحلیــل قــرار داد. ذهنیــت دولت هایــی کــه 

ــر  ــن در براب ــی آهنی ــوان زره پوش ــه عن ــی را ب ــروزه دمکراس ام

مطالبــات اقشــار مختلــف جامعــه بــه کار مــی برنــد، لیربالیســم 

را نهادینــه کــرده اســت. بــه بیانــی دیگــر جنســیت گرایــی، ملــی 

گرایــی، علــم گرایــی، دیــن گرایــی و اقتــدار گرایــی بــه نوعــی بــه 

فلســفه لیــربال مرشوعیــت مــی بخشــند و از آن فیــض مــی برند. 

بــرای همیــن مبــارزه بــا متامــی جنبه هــای فلســفه ی لیربالیســم 

ــارزه در  ــی دارد، مب ــه م ــده نگ ــت را زن ــت - مل ــه نظــام دول ک

راســتای ارتقــای ملــت دمکراتیــک و گســرش آن در جامعــه مــی 

ــی شــک  ــن قــرش استعامرشــده، ب ــوان اولی ــه عن ــان ب باشــد. زن

ــرای  ــازی ب ــک رسآغ ــت دمکراتی ــا پیشــاهنگی در پیشــربد دول ب

ــم  ــه لیربالیس ــارزه علی ــا مب ــان ب ــود. زن ــد ب ــو خواهن ــی  ن زندگ

پایه هــای دولــت - ملــت را سســت خواهنــد کــرد. شــنا کــردن 

ــارزه ای دشــوار  ــه مب ــاز ب ــی خروشــان نی ــف آب در جهــت مخال

ــه  ــا را ب ــه ملت ه ــی ک ــالف دیدگاه ــت، برخ ــت - مل دارد. دول

ــض را در  ــاق و تبعی ــذر نف ــواره ب ــد؛ هم ــی کن ــک م ــم نزدی ه

ــان  ــق زن ــز درح ــات نی ــرین تبعیض ــد. بیش ــی پراکن ــه م جامع

ــدن  ــی ش ــی اجتامع ــن تبعیضات ــا چنی ــی ب ــه نوع ــده و ب روا ش

ــیوه  ــرن و ش ــدن ه ــی ش ــت. اجتامع ــده اس ــیده ش ــم پاش از ه

زندگــی زنــان مــی باشــد کــه بــا فروپاشــی آن٬ هــم زنــان و هــم 

متامــی جامعــه بهــره ی خویــش را از ایــن هنجــار اجتامعــی 

ــم  ــام کاپیتالیس ــروز نظ ــه ام ــم ک ــفه ی لیربالیس ــد. فلس برده ان

ــو مــی  ــل زندگــی کلکتی ــا نقطــه ی مقاب آبســنت آن اســت، دقیق

ــر در عــر نئولتیــک  ــو و براب باشــد. زن رسآغــاز زندگــی کلکتی

بــوده اســت. متاســفانه بــا شــکل گیــری ذهنیــت دولــت - ملــت 

ــر متامــی عرصه هــای اجتامعــی،  ــاز ب ــه ب ــت مــرد حیل و حاکمی

ــرار  ــو و اجتامعــی شــدن در رساشــیب ق فلســفه زندگــی کلکتی

ــه  ــان نهادین ــه زن ــا تبعیضاتــی کــه علی ــه اســت. خلق هــا ب گرفت

ــخ تبعیــض و جدایــی  ــدازه طعــم تل ــه هــامن ان شــده اســت، ب

ــه  ــراد جامع ــر اف ــه بیش ــر چ ــد.  ه ــیده ان ــر را چش از همدیگ

فردگــرا باشــند و اگوئیســم را بــه فلســفه و شــیوه زندگــی 

ــت  ــد توانس ــدازه خواهن ــامن ان ــه ه ــد٬ ب ــدل کنن ــش مب خوی

ــه  ــش ب ــل و گرای ــند. می ــرو پاش ــم ف ــودن را از ه ــی ب اجتامع

زندگــی فــردی بــدون اجتــامع خویــش هامننــد درختــی بــی بــن 

و ریشــه مــی مانــد کــه در برابــر هــر بــادی نابــود خواهــد شــد.

گنــج گــم گشــته را مــی بایســت در جایــی کــه گــم شــده یافــت. 

دولــت - ملــت بنیــان خــود را بــر اســاس بــه بردگــی کشــاندن 

زنــان و نابــودی جامعــه ای کــه در اطــراف زن شــکل گرفتــه، پایه 

گــذاری کــرده اســت. زنــان در صورتــی کــه بتواننــد بــه معنــای 

ــه  ــد٬ ب ــرش دهن ــه گس ــند و آن را در جامع ــی آزادی برس واقع

هــامن انــدازه خواهنــد توانســت جامعــه ی از هــم فروپاشــیده 

ــد.  ــه برگردانن ــدن جامع ــه ب ــو را ب ــوده و روح کلکتی ــا من را پوی

آزادی و جمــع شــدن جامعــه پیرامــون زندگــی ای کلکتیــو، برابــر 

ــان  ــت پای ــت - مل ــود دول ــه وج ــد ب ــی توان ــواه م و آزادی خ

دهــد. ملت هــا و بیشــر از همــه ملــت زن بــا دولــت بــه آزادی 

نرســیده اند و نخواهنــد رســید. دولــت تنهــا ســاختاری مکانیکــی 

ــی  ــد من ــی واح ــان و دین ــاد٬ زب ــرز، اقتص ــم٬ م ــارت از پرچ عب

باشــد. جوهــره اصلــی دولــت را ذهنیــت ملیــت گرایــی تشــکیل 

مــی دهــد کــه غیــر از خــود و ملــت خــود بــه وجــود ملت هــای 

دیگــر اعــراف منــی کنــد. حتــی بــرای برتــری کــردن ملــت مــورد 

نظــر و خدایــی کــردن خــود، فرهنــگ و هویــت ملت هــای 

ــه  ــام جامع ــک نظ ــت دمکراتی مل

اســت کــه تنهــا متعلــق بــه قــری 

پیــاده  باشــد.  منــی  جامعــه  از 

کــردن ایــن مــدل در جامعــه تنهــا 

کار اقشــار بــاال دســت منــی باشــد. 

ــد در  ــام بای ــن نظ ــس٬ ای ــر عک ب

ــث  ــن مثل ــه و از پایی ــن جامع بط

ــرش  ــرد و گس ــکل بگی ــاال ش ــه ب ب

ــد یاب
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ــران ملــت  ــال در ای ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــده مــی گی دیگــر را نادی

ــزد  ــده ای در ن ــارس، ای ــم ف ــم ناسیونالیس ــر بگوئی ــا به ــر ی برت

جامعــه شــکل داده کــه فارس هــا از متامــی ملت هــای در ایــران 

برتــر و اصیــل تــر مــی باشــد. بــه همیــن ترتیــب ناسیونالیســم یا 

ملیــت گرایــی عربهــا و ترکهــا نیــز، بــه حــدی رســیده کــه دولــت 

هــا بــرای حفــظ و گســرش ذهنینــت خویــش ملــت هــای دیگــر 

را بــا قتــل عــام هــای فیزیکــی و فرهنگــی روبــه رو ســاخته انــد. 

ــد  ــی زن ــار م ــب و روز ج ــربال ش ــفه ی لی ــه فلس ــده ای ک در س

کــه بایــد اگوئیســم شــکل دهنــده ی زندگــی جوامــع باشــد، در 

مکانــی هامننــد خاورمیانــه کــه گهــواره شــکل گیــری اجتامعــی 

ــت  ــه دول ــان دادن ب ــرای پای ــورد ب ــان ک ــد، زن ــی باش ــدن م ش

ملــت مبــارزه مــی کننــد. درســت در جایــی کــه گفتــه مــی شــود 

زندگــی برابــر میــان خلق هــا میــر منــی باشــد، کوردهــا ســنگ 

ــذاری  ــه گ ــتان پای ــو را در روژآوای کوردس ــی کلکتی ــای زندگ بن

ــه  ــارزه علی ــا مب ــورد ب ــان ک ــع زن ــد. در واق ــد و مــی کنن کرده ان

داعــش، در صدنــد اجتامعــی شــدن را نــه تنهــا بــه کوردهــا بلکه 

بــه متامــی انســانیت بازگرداننــد. بــرای همیــن اســت کــه روزانــه 

صدهــا زن نــه تنهــا کوردهــا، از رسارس جهــان بــه صفــوف مبارزه 

زنــان کــورد مــی پیوندنــد. زنــان کــورد در راســتای رســیدن بــه 

ــی کــه اجتامعــات  ــد. در جای ــارزه مــی کنن اجتامعــی شــدن مب

ــه  ــد ب ــی کنن ــم زندگ ــار ه ــه در کن ــو و برابران ــانی کلکتی انس

هــامن انــدازه ذهنیــت دولــت هــا از هــم فــرو خواهــد پاشــید. 

ملــت - دمکراتیــک مدلــی اســت کــه از ســوی رهــرب خلــق کــورد 

عبداللــه اوجــاالن، بــه عنــوان مدلــی نــو بــرای متامــی خلــق های 

ــده  ــن ش ــن رسزمی ــای ای ــی خلق ه ــه متام ــم ب ــه تقدی خاورمیان

اســت. بــرای پیشــربد نظــام ملــت دموکراتیــک قبــل از هــر چیــز 

بایــد افــرادی بــرای پیــاده کــردن ایــن مــدل آمــوزش داد. ملــت 

دمکراتیــک نظــام جامعــه اســت کــه تنهــا متعلــق بــه قــرشی از 

جامعــه منــی باشــد. پیــاده کــردن ایــن مــدل در جامعــه تنهــا کار 

اقشــار بــاال دســت منــی باشــد. بــر عکــس٬ ایــن نظــام بایــد در 

بطــن جامعــه و از پاییــن مثلــث بــه بــاال شــکل بگیــرد و گســرش 

ــر گســرش  ــد خــود را در براب ــه بای ــردی در جامع ــر ف ــد. ه یاب

ــده ای اشــتباه مــی باشــد  ــن ای ــد. چنی ــن نظــام مســئول بدان ای

کــه کســانی در جامعــه بــرده هســتند یــا بــه ســطحی از آزادی 

فکــری نرســیده اند، بایــد ایــن مــدل را اســاس بگیرنــد. همــه مــا 

ــارزه ای  ــد مب ــه آن بای ــرای رســیدن ب ــم و ب ــه آزادی داری ــاز ب نی

ــق آرزوهــای آزادی  ــان٬ پیشــاهنگ تحق ــه انجــام داد. زن برابران

خواهانــه ی جامعــه هســتند. ولــی نبایــد متامــی مســئولیت های 

گســرش ملــت دمکراتیــک را بــر روی دوش زنــان انداخــت. 

زنــان تنهــا بــرده نشــده اند، بــا ســلب آزادی از زنــان همــه 

جامعــه بــرده شــده اســت. همــه ی مــا نیــاز بــه اجتامعــی شــدن 

ــا  ــی در رگ م ــم و فردگرای ــاس  ای لیربالیس ــه اس ــرا ک ــم چ داری

جریــان یافتــه اســت. بــرای ترزیــق خــون تــازه بــه روح جامعــه، 

همه مــان مســئولیت انقالبــی و تاریخــی بــر دوش داریــم .



قشرانن
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی
جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

21

خرداد ماه   13۹5

ز

لیال آگری
عضو شورای مدیریت ک.ژ.ک

جامعه زنان کوردستان

بــا مــد نظــر قــرار دادن واقعیــات امــروز جامعــه یکــی از 

ــث  ــود بح ــم ش ــن و تفهی ــی روش ــه خوب ــد ب ــه بای ــی ک مباحث

حقــوق اســت. بــه انــدازه شــناخت و تعریــف حقــوق، رشایــط 

پیدایــش ، کاربــرد و ســازوکار آن و در عیــن حــال ارتبــاط آن بــا 

اخــالق بایســتی در صــدر موضوعاتــی قــرار 

داد کــه بیشــر مــورد تحلیــل و تفســیر قــرار  

ــالق را  ــوق، اخ ــم حق ــن و ه ــم دی ــرد. ه گی

بــه عنــوان مبنــای خویــش قــرار مــی دهنــد. 

هــامن گونــه کــه سیاســت ٬ مکانیزمهــای 

ــی  ــی م ــش را حقوق ــی خوی ــادی و قانون نه

دانــد٬ مجریــان دینــی نیــز اخــالق را بــه 

ــی  ــکل اجرای ــا ش ــدگار ب ــادی مان ــوان بنی عن

خواهــد  مــی  کــه  طــوری  بــه  متفــاوت، 

ــن چــاره  ــق دی ــی را از طری ــای اخالق بحرانه

ــن اســت  ــان ای ــن آن ــاوت بی ــد. تف ــی منای یاب

اگــر بــه پروســه حقوقــی سیســتم متــدن 

بنگریــم تنهــا چیــزی کــه بتــوان تثبیــت منــود 

ایــن اســت کــه دولــت هــر زمــان در صــدد 

اعتبــار بخشــیدن بــه نــرم هــای خویــش علیه 

ــه از دوران  ــی ک ــت. در کتیبه  ها ی اخــالق اس

پادشــاهی حمورابــی در جامعــه ســومری 

بــه دســت آمــده، قواعــد و قوانیــن حقوقــی 

ــت.  ــان داده اس ــی نش ــه خوب ــوع را ب ــن موض ــده ای ــم ش تنظی

بلکــه گفتــه شــود هنــگام ناکافــی بــودن اخــالق، بحــث از لــزوم 

حقــوق رضوری اســت٬ امــا ایــن برداشــتی اشــتباه اســت. مســئله 

ــی  ــالق اجتامع ــودگی اخ ــت، فرس ــالق نیس ــودن اخ ــی ب ناکاف

اســت. حقوقــی کــه وابســتگی خویــش را بــا اخــالق را از دســت 

اقتدارگرایــی  بــر  بدهد،عــالوه 

بــر  و جنســیت گرایــی، راه را 

بــه  بخشــیدن  مرشوعیــت 

ــردان  ــدار م ــان و اقت ــی زن بردگ

مــی گشــاید. بنابرایــن در حقوق 

دولتــی بیشــر منافــع و رسمایه ی 

دولــت و اقتــدار مــردان مــد نظر 

ــن،  ــود. قوانی ــی ش ــه م قرارگرفت

قراردادهــا، مســائل و معضــالت 

ــتم  ــت سیس ــا ذهنی ــی ب اجتامع

هیــچ  کاپیتالیســتی  مدرنیتــه 

نخواهندشــد.  چاره یابــی  گاه 

هــامن گونــه کــه مــی دانیــم تنها  

ــادر  ــی  ق ــش تســاوی حقوق آرای

ــه  ــی ک ــی  تعرضات ــاره یاب ــه چ ب

سیســتم اقتدارگــرا علیــه زنــان و 

جامعــه انجــام می دهد، نیســت 

حقــوق دمکراتیــک تنهــا با 

کســب آزادی و اراده، معنا 

و موجودیــت مــی یابد. بر 

ایــن اســاس تنهــا راه چــاره 

یابــی مســائل اجتامعــی، 

ــالق  ــوق و اخ ــن حق آمیخ

بــه  ایــن خــود  اســت و 

معنــای دمکراتیــزه منــودن 

ــوق اســت حق

حقوق
در

کنفدرالیسم دمکراتیک



و در تاریــخ نیــز چنیــن وقایعــی وجــود دارد. مســئله  ی تضادهــا 

و تفاوتهــای جنســیتی اساســی تریــن تضادهــا و چالشــها اســت 

و مســئله ی زنــان از ایــن منظــر پیشــینه ی تاریخــی- اجتامعــی 

عمیقــی دارد. بــدون شــک راه چــاره یابــی ایــن مســئله از 

رهگــذر شــعور سیاســی و اخالقــی و پیــاده منــودن آن در جامعه 

واقعیــت خواهــد یافــت. بایســتی  حقــوق اخالقــی و سیاســی 

ــه  ــودن آن در جامع ــاده من ــد و پی ــه در آی ــت جامع ــه خدم ب

خودمدیریتــی دمکراتیــک معنــای ویــژه ای کســب خواهــد کــرد. 

ــک دارای  ــه دمکراتی ــت جامع ــو در سیاس ــوق از ن ــای حق انش

اهمیــت وافــری اســت. بنابرایــن بایســتی حقــوق را از انحصــار 

سیســتم طبقاتــی ، جنســیت گــرا  و همچنیــن قضــات ، حاکــامن 

و دادســتانهایی کــه بــه خدمتگــذاران صــادق سیســتم هژمونــی 

ــد،  ــده ان ــدل ش مب

خــارج منــود و بــار 

ــه  ــه جامع ــر ب دیگ

بــرای  خدمــت  و 

و  بازگردانــد  آن 

معنــای  بــه  ایــن 

ــوق  ــت  حق بازگش

بــه  اخالقــی 

اســت.  جامعــه 

آزادی  دمکراســی، 

اجتامعــی  اراده ی 

اخــالق  خــود  و 

اســت.  اجتامعــی 

بدیــن ســبب حقــوق دمکراتیــک تنهــا بــا کســب آزادی و اراده، 

ــن اســاس تنهــا راه چــاره  ــر ای ــد. ب ــا و موجودیــت مــی یاب معن

یابــی مســائل اجتامعــی، آمیخــنت حقــوق و اخــالق اســت 

و ایــن خــود بــه معنــای دمکراتیــزه منــودن حقــوق اســت.  

 

ــی  ــکار و امحای ــر سیاســتهای ان ــورد سالهاســت در براب ــق ک خل

و  اعــامل  و  دارنــد  قــرار  دارد،  حقوقــی  غیــر  مبنــای  کــه 

سیاســتهای دولــت گرایــی بــار دیگــر بــه مفهــوم وتعریــف 

ــای  ــت.  نیروه ــاک داده اس ــت و دردن ــکلی نادرس ــوق، ش حق

هژمونــی بــا سیاســتهای انــکار و امحــای خویــش تعرضــات 

ــورد  ــه ی ک ــه جامع ــوق علی ــی  خــارج از چارچــوب حق و اعامل

بیشــرین  کــورد  زنــان  میــان٬  ایــن  در  دهــد.  مــی  انجــام 

قربانیــان ایــن سیاســتها هســتند و در برابــر هــر گونــه تعــرض، 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــتگیری ق ــونت و دس ــاوز، خش تج

پایــان دادن  بــرای  آزادیخواهانــه زنــان  کــورد  جنبش هــای 

ــر  ــک  ب ــاد دمکراتی ــح و اتح ــراری صل ــتها و برق ــن سیاس ــه ای ب

چهاربخــش  هــر  در  دمکراتیــک  خودمدیریتــی  محوریــت 

دمکراتیــک  مبــارزه ی   ، کوردســتان  از  خــارج  و  کوردســتان 

ــم داد. ــاء خواهی ــی ارتق ــن حقوق ــر قوانی ــرای تغیی ــش را ب خوی

خودمدیریتــی دمکراتیــک متثیــل اراده ی آزاد جامعــه و در صــدر 

ــوع اتنیکــی را  ــی تن ــان اســت و در داخــل مرزهــای دولت آن زن

ــمیت  ــه رس ــاس ب ــر اس ــارزات ب ــد داد و مب ــرار خواه ــاس ق اس

شــناخنت اراده ی کوردهــا خواهــد بــود. وضعیتــی کــه هــم اکنون 

در باکــور کوردســتان وجــود دارد بیانگرایــن موضــوع اســت. در 

ــت  ــه واقعی ــک را ب ــز اتحــاد دمکراتی ــران نی داخــل مرزهــای ای

رســاندن و مبــارزه ی آن را بــر اســاس ارتقــاء و تــداوم  در حوزه ی 

تیــک  ا مکر د

حقوقــی،  و 

اجــرای  نیــاز 

خودمدیریتــی 

 . ا ســت

اولیــن محــور 

ی  ا جــر ا ر د

خودمدیریتــی 

و  دمکراتیــک 

از راه سیاســت 

 ، تیــک ا مکر د

ــن  ــر قوانی تغیی

لتــی  و د

خواهــد بــود. در ایــن پروســه  بــه طــور معمــول از منظــر زنــان 

مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای دفاعیــات حقوقــی مــد 

ــان  ــش زن ــوع در جنب ــن موض ــا ای ــه ب ــرار داد. در رابط ــر ق نظ

در هــر چهــار بخــش کوردســتان خال هــای بســیاری وجــود دارد. 

در صورتــی کــه بــا مبــارزه ی حقوقــی ، پیرشفــت قوانیــن خــود 

ــان  ــی زن ــات خــود  دفاع ــن امکان ــا تکوی ــاد ی ــی زن و ایج دفاع

ــت  ــدم حامی ــل ع ــه دلی ــم اســت. ب ــی مه در زمینه هــای حقوق

ــان   ــت زن ــه راه بازگش ــت ک ــی اس ــه ی حقوق ــف در زمین و ضع

ــان مــی گشــاید.  بایســتی در  ــا کشــنت آن ــه ســوی مــردان و ی ب

سیســتم خودمدیریتــی زنــان، ســازماندهی ویــژه ی حقوقدانــان 

زن، جنبــش٬ خــط مشــی و اتحــاد حقوقــی زنــان صــورت گیــرد.    

ــوان  ــی ت ــی  م ــت اصالحات ــازماندهی، حرک ــدل س ــن م ــا چنی ب

ایجــاد منــود کــه بــر روی محاکــم قضائــی تاثیــر خویــش را 
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فعالیت هــای  در  موثــر  مشــارکت  ایــن   بــر  بگذارد ؛عــالوه 

خشــونت علیــه زنــان و ارتقــای امنیــت معروضــان خشــونت در 

صــدر ایــن پروســه قرار خواهــد گرفــت و در رونــد محاکمه زنان 

و مــردان مــی توانــد موثــر واقــع شــود. دانــش و فراســت حــق 

و حقــوق هامننــد یــک ارگانیســم زنــده هــر زمــان درون تغییــر 

و تحــول اســت. پــی گیــری تغییــرات در زمینــه حقــوق و تکویــن 

وضعیــت تئــوری حقوقــی موجــود مهــم اســت. دانــش حقوقــی 

ــل  ــان را در مقاب ــی٬ زن ــتاوردهای حقوق ــن طوردس ــان و همی زن

مــردان بــه خــود دفاعــی مــی رســاند. مباحــث مربــوط بــه خــود 

دفاعــی هامننــد ارتقــای حوزه هــای امنیــت، اقتصــاد، سیاســت، 

ــان آوردن دســتاوردهای حقوقــی و  ــه زب جامعــه و آمــوزش و ب

مطالبــات تغییــر در ایــن حــوزه یکــی از فعالیتهای انشــاء خواهد 

ــات  ــوارد باشــد: جنای ــن م ــد ای ــا مــی توان ــود. اســاس فعالیته ب

علیــه زنــان را جــرم انســانی محســوب کــردن و محــدود منــودن 

ــی  ــاز آفرین ــان و ب ــی زن ــای امنیت ــی در حوزه ه مداخــالت دولت

ــر  ــان ب رشایــط اشــتغال و همیــن طــور تامیــن امنیــت کاری زن

اســاس تئــوری دســرنج و تغییــر سیســتم جــرم و جــزا خواهــد 

بــود. بــه عنــوان مثــال مــرگ کارگــران فصلــی زن در اصــل نیــاز 

بــه مبــارزه ای حقوقــی دارد. ایــن گونــه رویدادهــا مــی توانــد از 

روشــهای موثــر مبــارزه عمومــی کــه دارای جنبــه قضائــی اســت، 

باشــد. بنابرایــن تشــکیل ســازمانی کــه ویــژه ی حقوقدانــان زن 

ــت.  ــیاری اس ــت بس ــازمانی دارای اهمی ــان س ــد زن ــد از دی باش

یکــی از لزومــات خودمدیریتــی دمکراتیــک هــم در ســطح ملــی 

و هــم بیــن املللــی بــه رســمیت شــناخنت اراده و حقــوق زنــان 

ــا حقوقــی دوســویه و اراده ای مشــرک،اتحاد  اســت. بنابرایــن ب

دمکراتیــک ایجــاد و تثبیــت مــی شــود. بــر ایــن اســاس وضعیــت 

ــل اراده ی کوردســتان  ــک متثی ــت- دمکراتی ــان در سیســتم مل زن

دمکراتیــک اســت. در چارچوب مفهــوم خودمدیریتی دمکراتیک 

ــان تشــکیل داده  ــامن اجتامعــی زن ــر اســاس حقــوق آن، پی و ب

خواهــد شــد. زنــان،  خودمدیریتــی دمکراتیــک را در ســطح ملی 

و بیــن املللــی و بــر اســاس فرهنــگ، زبــان و باورهــای خویــش 

ارتقــاء خواهنــد داد و دارای ایــن حــق و حقوق هســتند. همه ی 

ســازمان دهی هــا براســاس سیســتم  کنفدرالیســم خواهــد بــود 

و زنــان در پروســه ی اجــرای خودمدیریتــی دمکراتیــک در متامــی 

حوزه هــا مشــارکت مســتقل نشــان خواهنــد داد. در چارچــوب 

قــرارداد اجتامعــی زنــان، کوردســتان آزاد و بــر اســاس رهنمــود 

ایــران، عــراق، ترکیــه و ســوریه ی دمکراتیــک، چارچــوب حقوقــی 

خویــش بــا دولــت را تعییــن خواهنــد کــرد. بنابرایــن بــه عنــوان 

ــک از  ــچ ی ــه هی ــدون وابســتگی ب ــان و ب ــش و ســازمان زن جنب

ــرا و  ــن گ ــرا و دی ــت گ ــرا، ملی ــرا، اقتدارگ نهادهــای جنســیت گ

ــی  ــازمان ده ــک س ــم دمکراتی ــتم کنفدرالیس ــاس سیس ــر اس ب

ــم داد.  ــی گســرش خواهی ــی و داخل خویــش را در ســطح جهان

ــگ،  ــه، فرهن ــک هــر جامع ــی دمکراتی در  سیســتم خودمدیریت

اخالقــی-  ســازمانهای  و  روشــنفکری  هــای  جنبــش  و  دیــن 

کــرد. خواهنــد  مدیریــت  را  خویــش  اقتصــادی  و  سیاســی 

در خودمدیریتــی دمکراتیــک زنــان خودکفــا بــوده و حــق ســخن 

، گفتگــو و تصمیــم گیریهــا  در حــوزه ی اختیــارات زنــان اســت. 

ــی  ــاس حقوق ــر اس ــورد ب ــان ک ــی٬ زن ــای دولت ــه ی مرزه در هم

ــرش  ــارزات را گس ــش٬ مب ــودن اراده خوی ــر من ــویه و قوی دوس

داده و در پــی آن مبــارزات اجتامعــی نیــز ارتقــاء خواهــد یافت. 
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كنفدراليســم دمكراتيــك، نظامــی نيســت كه بدون حضــور زنان 

ايجــاد شــود زيــرا ماهيــت ايــن نظــام بــر اســاس بــه  رســميت 

شــناخنت همــه ی هويت هاســت. زن، يــك هويــت اســت؛ يــك 

تنــوع، يــك تفــاوت طبيعــی و يــك موجوديــت اســت كــه انــكار 

و نفــی آن بــه معنــای انــكار و نفــی جامعــه اســت. بنابراين در 

نظــام كنفدراليســم دمكراتيــك كــه يــك فــرم مديريتــی سياســی 

ــت   ــت  ـ مل ــوالی دول ــر هي ــالی جامعــه در براب ــه  منظــور اعت ب

اســت، زن جايگاهــی كليــدی داشــته و حضــوری پررنــگ دارد.

از فعاليــت  را  كــه آن  نيســت  آزادی زن چيــزی  مســئله ی 

ــم.  ــی اقتصــادی مجــزا بداني ــی، اجتامعــی و حت سياســی، مدن

ــرا زن، شــالوده ی زندگــی اجتامعــی اســت. »كار اقتصــادی،  زي

فعاليــت  جمعــی، احســاس تعلــق جمعــی و هويــت اجتامعی« 

مقوالتــی هســتند كــه پيونــد تاريخــی و گسســت ناپذيری 

ــی و  ــه فرهنگ ــدازه ای ك ــه ان ــد. مســئله ی زن، ب ــا »زن« دارن ب

ــه  ــز آميخت ــت ني ــا سياس ــدازه ب ــامن ان ــه ه ــت ب ــی اس ذهنيت

اســت. اينكــه زنــان چگونــه زندگــی كننــد خــودش عظيم تريــن 

نــوع سياســت را مطــرح مــی ســازد. سياســت های دولــت 

هميشــه بــا محوريــت حاكميــت مــرد بــر »زندگــی و زن« 

طرح ريــزی می شــوند. سياســت دولتــی كــه از طريــق القائــات 

فكــری بــه خانــواده تكثــر مــی شــود، ذهــن همگــی انســان ها 

را اســر خــود كــرده اســت. ايــن سياســت ها هميشــه بيشــرين 

ــه  ــرای آنك ــزار ب ــا اب ــرا تنه ــی دارد. زي ــه زن روا م ســتم را علي

مردهــا و بــه  تبــع آن، كل جامعــه بــه خدمــت دولــت و 

ــردی  ــت. م ــيت اس ــئله ی جنس ــد، مس ــلطه خواهی اش درآين س

كــه احســاس كام يابــی و ســلطه يابی جنســی می كنــد در واقــع 

مثــل يــك پادشــاه اســت كــه بــر مســند قــدرت تكيه زده اســت.

و  اســر  كودكانــی  نهايتــا  ضعيفه شــده  و  اســر  زنــی  از 

آينــده ی  ترتيــب  بديــن  مــی شــوند.  متولــد  ضعيفه شــده 

دولت هــا تضمــن می شــود؛ فــردا جامعــه ای كامــال حرف شــنو 

بــر  حاكــم  دولت هــای  داشــت!  خواهيــم  ضعيفه شــده  و 

ايــران، در طــی ســال ها رسكوب گــری و اســتبداد خــود بــه  

خوبــی ايــن فرمــول را پيــش برده انــد. بــه  طــور مثــال در 

زن  ضعيفه كــردن  كانون هــای  حرم رساهــا  ايــران،  تاريــخ 

بوده انــد.  پادشــاه  برابــر  در  آن كل جامعــه  دنبــال  بــه  و 

بــه نســل تــازه ی پرامــون خــود نــگاه كنيــم بــا بدتريــن 

ــت  ــگ و هوي ــرا فرهن ــد، زي ــی درگرن ــكالت اجتامع ــوع مش ن

جامعــه را در شــخصيت زن بــا تخريــب مواجــه كرده انــد. 

ــن  ــنفكرمنا، قاتل ــالن روش ــكاران، جاه ــا، بزه ــی ه ــار كراك آم

ناموســی و... بيشــر شــد زيــرا بنيــان جامعــه كــه هامنــا 

زن اســت دچــار فروپاشــی شــخصيتی شــده اســت. زنــی 

ــه  ــت ك ــه ای اس ــد آين ــع هامنن ــد در واق ــده باش ــه نابودش ك

ــردد و  ــی گ ــس م ــده در آن منعك ــه ای نابودش ــر جامع تصوي

ــت. ــه اس ــن فاجع ــی اي ــئول اصل ــر و مس ــت، مق ــس. دول ب

ــر ايــن وضعيــت اســفناك چــاره را بايــد در يــك نظــام  در براب

متفــاوت جســت. بــا راهــكاری كــه ديگــران امتحانــش كــرده و 

ــت  ــم وضعي ــم منی تواني ــا می داني نتيجــه اش را هــم همــه ی م

جديــدی را رقــم بزنيــم. الزم اســت نــوع نگــرش و جهــان 

بينی مــان متحــول شــود. جهان بينــی كــه هنــوز هــم زن را 

ــذت  ــح و ل ــرای تفري ــای ب ــود زيب ــا موج ــا نهايت ــس دوم ي جن

قلمــداد می كنــد، يــك جهــان بينــی فاســد، مبتــذل و بــه 

 بن بســت رســيده اســت. اگــر منــی خواهيــد بيــش از اين شــاهد 

خودســوزی، قتــل و شــكنجه ی زنــان ٬ خواهــران و مــادران 

باشــيم بايــد دســت از ايــن جهان بينــی پوســيده بكشــيم. بــه 

يــك جهان بينــی مــدرن امــا دمكراتيــك نيازمنديــم. نبايــد زن را 

از وضعيــت ســنتی خــارج و اين بــار بــه دام نظــام مدرنــی كــه 

رسمايــه داری تشــويق می كنــد بياندازيــم. بايــد بــه اصــل خــود 

رجــوع كنيــم؛ بــه داشــته های خــود، بــه فرهنــگ حقيقت گــرای 

خــود. در ايــن فرهنــگ اصيــل، زن ارزشــمند شــمرده می شــود 

ــه  ــا ب ــود. م ــته می ش ــدس دانس ــا مق ــد الهه ه ــا ح ــی ت و حت

ايــن نــوع فرهنــگ  نيازمنديــم. بــرای رســيدن بــه ايــن فرهنــگ 

حقيقت گــرا و دمكراتيــك بايــد تحــول در جهان بينــی مــان 

ــر  ــا كم ــه  تنه ــه زن ن ــم ك ــد بداني ــم. باي ــاز كني ــا آغ را رسيع

مدیریــت  فــرم  دمکراتیــک  کنفدرالیســم 

اجتامعــی  ٬ سیاســی 

در برابر هیوالی دولت - ملت
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ــی  ــای طبيع ــل ويژگی ه ــه دلي ــی ب ــه حت ــت بلك ــرد نيس از م

خــود منشــأ رشــد و پيرشفــت جامعــه را هــم فراهــم مــی آورد.

هــر چيــزی كــه تــوان »زايــش، تقسيم شــدن و زيادشــدن« 

ــال  ــه دارد. اص ــی و زنان ــی مادينگ ــی ويژگ ــد نوع ــته باش داش

خــود هســتی  پيــدا كــردِن جهــان و خــروج از حالــت نيســتی، 

ــا خــود دارد. معلــوم اســت  نوعــی ويژگــی زايــش و تولــد را ب

كــه تولــد و زايــش نيــز مســتلزم وجــود ويژگــی مادينــه  بــودن 

ــت  ــوردار از خصل ــان برخ ــك جه ــا ي ــان م ــی جه ــت. يعن اس

مادينــه اســت. بنابرايــن زن  بــودن نه تنهــا عيــب نيســت بلكــه 

مقــدس و ارزشــمند اســت. امــا اگــر رابطــه بــا زن رصفــا بــرای 

ــردن  ــا ك ــی معن ــای ب ــه معن ــد، ب ــل باش ــاد نس ــر و ازدي تكث

زندگــی اجتامعــی خواهــد بــود. بســيار راحــت مــی  تــوان بــه 

ايــن نتيجــه رســيد كــه هــدف زندگــی رصفــا تغذيــه، تكثــر و 

ــا  ــی، زيب ــای زندگ ــه درك معن ــت. بلك ــود نيس ــت از خ حفاظ

ــه   ــل و جاودان ــاد نس ــی از ازدي ــنت، حت ــح  زيس ــنت و صحي زيس

ــر  ــا زن اگ ــه   ب ــن رابط ــت. بنابراي ــر اس ــش مهم ت ــودن خوي من

بــر تكثر)ازديــاد نســل( يــا لــذت جنســی رصف اســتوار باشــد، 

در تضــاد بــا معنــای حقيقــی زندگــی خواهــد بــود. حتــی تــك  

ــه  ــر را ب ــن تكث ــر بســنده نكــرده و اي ــه تكث ــز ب ســلولی ها ني

موجوديت هــای  و  تفاوت مندی هــا  ايجــاد  تحــول،  ســمت 

متنــوع  تــر ســوق مــی دهند)مبــدل شــدن بــه گونه هــای 

ــه رابطــه ی  ــوری مختلــف(. حــال اگــر انســان ب گياهــی و جان

رصفا جنســی بســنده كند و رســيدن بــه جامعــه ای آزاد، اخالقی 

و سياســی رسشــار از تنوعــات، تفاوت منــدی هــا و ادراك را در 

افــق اهــداف خــود قــرار ندهــد، در قيــاس با ســاير جانــداران و 

تــك  ســلولی هــا دچــار كــوری و حامقتــی عظيــم خواهــد بــود. 

مردســاالری يــك شــكل قــدرت اســت كــه در آن انــرژی مــرد بــه 

حالــت محافظــه كار و فاقــد جريــان درآمــده اســت )مــرد مــی 

 خواهــد تــا ابــد حاكــم و ســلطه گر باقــی مبانــد(. بنابرايــن متــام 

مبارزاتــی كــه نتوانســته اند از جنســيت گرايی و مردســاالری 

گــذار كننــد، بــه محافظــه كاری سياســی نيــز گرفتــار شــده اند؛ 

از اهــداف آزادی خواهانــه ی خــود دور شــده و بــا دولتــی 

شــدن، بــه جامعــه پشــت  پــا زده انــد. امــا زن بــه دليــل اينكــه 

هامننــد يــك انــرژی فاقــد شــكل اســت و بــرای آزادی در تكاپــو 

مــی  باشــد، اگــر در يــك نظــام اجتامعــی و سياســی ســامل بــه 

مشــاركت بپــردازد، آزادی را بــا خــود بــه همــراه خواهــد 

ــرای ايجــاد  ــودن يــك عنــر غرقابــل چشم پوشــی ب آورد. زن ب

زندگــی آزاد اســت. بــه ويــژه اينكــه جامعــه بــه عنــوان يــك كِل 

متشــكل از مــرد ـ زن، منــی توانــد بــدون آزادی زن)كــه جزئــی 

جدايــی  ناپذيــر از ايــن كليــت اســت( ادعــای آزاد بــودن كنــد. 

ــه ی آن  ــر پاي ــامل اســت. ب ــی س ــك جهان بين ــی، ي ــن جهان بين اي

ــی  ــكان آزادی را فراهــم آورد، در آن خــربی از ب ــوان ام ــی ت م

ــرای حــل  ــا ب ــه ی م ــی و زور و خشــونت نيســت. جامع عدالت

ــاز دارد. ــی ني ــی و بينش ــن جهان بين ــه چن ــود ب ــكالت خ مش

ــر  ــد در براب ــد. باي ــی كفايــت منی كن ــا داشــنت جهان بين ــا تنه ام

نظــام ســنتی و ضــد دمكراتيــك كنونــی يــك نظــام مــدرن امــا 

دمكراتيــك درســت كنيــم. ايــن نظام نويــن نامش »كنفدراليســم 

دمكراتيــك« اســت. كنفدراليســم دمكراتيــك برخــالف دولــت  ـ 

ــی كــه  ــی نظام هاي ــك نظــام جنســيت گرا نيســت. حت ــت، ي مل

فــدرال هســتند و ادعــای دمكراســی نيــز مــی كننــد بــه دليــل 

آنكــه بــر مبنــای نحــوه ی توزيــع قــدرت تشــكيل مــی شــوند نــه 

درهــم  شكســنت قــدرت و ســلطه ، بنابرايــن هنــوز هــم شــديدا 

ــا  ــد. ام ــرار دارن ــط جنســيت گرا ق ــر نگرش هــای غل تحــت تأث

در كنفدراليســم دمكراتيــك بــه دليــل خصلــت سلطه ســتيز آن، 

كنفدراليســم  نظــام  در 

بــه  نيــز  زنــان  دمكراتيــك، 

و  علــم  فلســفه،  سياســت، 

ــز  ــان ني ــد. آن دانــش مــی پردازن

ــی  ــت م ــا رشك در تصميم گريی ه

كننــد. نظــر آنــان مهــم و حياتــی 

ــر نظــر  ــرا اگ ــی مي شــود زي تلق

آنــان مهــم دانســته نشــود و 

شــود،  پاميــال  آنــان  اراده ی 

نخواهيــم توانســت يــك زندگــی 

ــك  ــه و دمكراتي ــی آزادان اجتامع

بيافرينيــم
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ــا،  ــا، جامعت ه ــه خلق ه ــرا ك ــده ی قدرت گ ــوع پدي ــر ن ــا ه ب

ــه قــرار مــی  دهــد، مخالــف اســت.  ــان و باورهــا را در منگن زن

ــه  ــه ب ــدازه ك ــامن ان ــه ه ــك، ب ــم دمكراتي ــام كنفدراليس در نظ

تنوعــات فرهنگــی، زبانــی، آيينــی و دينــی احــرام گــذارده شــده 

و آن هــا را مشــاركت می دهــد، بــه تنــوع جنــس و لــزوم آزادی 

زن نيــز احــرام مــی  گــذارد. در نظــام كنفدراليســم دمكراتيــك، 

ــك،  ــم دمكراتي ــام كنفدراليس ــتند. در نظ ــه كاره نيس ــا هم مرده

ــژه ی خــود را مــی  ســازند و  ــن نهادهــای وي زن هــا پيرشفته تري

بــرای رفــع متــام نيازهــای اجتامعــی خــود مشــاركت مــی كننــد. 

ــود، زن  ــای موج ــالف نظام ه ــك، برخ ــم دمكراتي در كنفدراليس

يــك ابــزار نيســت؛ بلكــه يــك عضــو مشــاركت كننده اســت. در 

نظام هــای ديگــر، زنــان همــواره »يــك 

ابــزار توليدمثــل، خانــه داری، انجــام 

كارهــای ســخت و نهايتــا يــك زن مطيع 

ــه  فرمــان« هســتند. امــا در  و گــوش  ب

بــه  زن هــا  دمكراتيــك  كنفدراليســم 

ــوند، در  ــی  ش ــا من ــا ره ــاف مرده انص

كنفدراليســم دمكراتيــك زنــان به عنوان 

اجتامعــی  اصلــی  بنيــان  و  شــالوده 

شــدن دارای جايگاهــی رفيــع هســتند. 

زيــرا خــود كنفدراليســم دمكراتيــك، 

ــودن و ارزش هــای آزادی  ــی ب »اجتامع

ــرار می دهــد.  ــری« را شــالوده ق و براب

قــدرت  بــا  دمكراتيــك  كنفدراليســم 

ــی  ــت يعن ــازگار اس ــلطه گری ناس و س

بــا هــامن چيــزی ناســازگار و در ســتيز 

ــی آن شــده اند.  ــان قربان ــه زن اســت ك

ــود  ــای موج ــالف نظام ه ــن برخ بنابراي

كــه همچــون چارديــواری زن را احاطــه 

و  انديشــه  مجــال  او  بــه  و  كــرده 

ــم  ــد، كنفدراليس ــی دهن ــل آزاد من عم

دمكراتيــك تجلــی  گاه حضــور اراده منــد زن اســت. فضايــی بــرای 

ــت،  ــازماندهی هس ــت، س ــت هس ــه در آن سياس ــت ك زن اس

البتــه  و  احــرام هســت  اراده هســت،  دمكراســی هســت، 

ــب  ــی مكات ــت. در برخ ــم هس ــد ه ــت و تعه ــه و فعالي وظيف

ــا  ــری زن و مــرد مــی  شــود ام و احــزاب سياســی بحــث از براب

ــه يــك نظــام سياســی و اجتامعــی زنــده  ايــن گفتــامن هرگــز ب

ــی  ــی م ــعار باق ــك ش ــوان ي ــه عن ــا ب ــود و تنه ــی  ش ــدل من مب

ــی  ــی مبتن ــك، جهان بين ــم دمكراتي ــام كنفدراليس ــا نظ ــد؛ ام  مان

بــر ايجــاد جامعــه  ای دمكراتيــك  ـ محيط زيســت گرا و آزادشــده 

ــی  ــدل م ــا مب ــی پوي ــم سياس ــك نظ ــه ي ــيت گرايی را ب از جنس

كنــد. در نظــام كنفدراليســم دمكراتيــك، زنــان نيــز بــه سياســت، 

فلســفه، علــم و دانــش مــی پردازنــد. آنــان نيــز در تصميم گــری 

هــا رشكــت مــی كننــد. نظــر آنــان مهــم و حياتــی تلقــی 

ــم دانســته نشــود و اراده ی  ــان مه ــر آن ــر نظ ــرا اگ مي شــود زي

ــك زندگــی اجتامعــی  ــم توانســت ي ــان پاميــال شــود، نخواهي آن

ــی  ــدف اساس ــه ه ــال آنك ــم. ح ــك بيافريني ــه و دمكراتي آزادان

كنفدراليســم دمكراتيــك ايــن اســت كــه يــك ســاختار سياســی در 

جامعــه درســت كنــد كــه امــكان زندگــی ســامل اجتامعــی فراهــم 

آيــد و همــگان در آن مشــاركت كننــد. كنفدراليســم دمكراتيــك، 

آزادی  پتانســيل های  متــام  گردآمــدن 

بــه  آن هــا  مبدل شــدن  خواهانــه، 

انــرژی و رســيدن آن بــه ســطح يــك 

نظــام اســت. يعنــی برخــالف بســياری 

در  را  انســان ها  كــه  نظام هــا  از 

ــك  ــد، ي ــی  دوانن ــده رس م ــرت آين ح

ــن  ــت. بنابراي ــد نيس ــال بعي آرزو و خي

بلكــه  منــی  دهــد  وعيــد  و  وعــده 

عملــی مــی  ســازد. از آنجــا كــه زن 

ــه از  ــش از ســاير هويت هــای جامع بي

ــت،  ــده اس ــته ش ــروم گذاش آزادی مح

ــام  ــا نظ ــايرين ب ــر از س ــر و زودت بيش

كنفدراليســم دمكراتيــك تطابــق يافتــه 

و در آن جــای می  گــرد. سياســت بــدون 

زن، يــك سياســت ظاملانــه خواهــد بود. 

ديده ايــم.  مــا  همــه ی  را  نتيجــه اش 

سياســت دولت هــا و احــزاب قدرت گــرا 

فريبكارانــه  سياســت هايی  همگــی 

سياســت  امــا  هســتند.  ضــدزن  و 

ــك،  اجتامعــی در كنفدراليســم دمكراتي

نوعــی »هــرن رســيدن بــه زندگــی آزاد  و مديريــت آن« اســت. 

ــت  ــی مل ــرن مديريت ــی ه ــورد، يعن ــی ك ــت اجتامع ــال سياس مث

ــرای  ــی آزاد ب ــر زندگ ــی ب ــام مبتن ــك نظ ــه ي ــرای آنك ــورد ب ك

خودشــان درســت كننــد. از آنجــا كــه زندگــی يــك امــر منحــر 

ــز در  ــان ني ــه زن ــی اســت ك ــس الزام ــه مردهــا منــی باشــد، پ ب

ــدون زن،  ــد. سياســت ب ــن سياســت اجتامعــی مشــاركت كنن اي

ــل آن  ــت. مث ــری و دزدی اس ــه انحصارگ ــت بلك ــت نيس سياس

ــود كــرده باشــی. سياســت  اســت كــه نيمــه ای از زندگــی را ناب

ــه  ــای آزادی زن ب جنبش ه

برخــورداری  عــدم  دليــل 

بــه  مختــص  نظــام  از 

خــود، همــواره در برابــر 

نظــام حاكــم دچــار ريــزش 

شــده اند.  تضعيــف  و 

كنفدراليســم  نظــام  امــا 

ــم  ــنگر محك ــك س دمكراتي

اســت آزادی  بــرای  زن 
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بــر اســاس پاميال ســازی حقــوق زنــان  دولت هــا هميشــه 

ــان  ــژاد و اردوغ ــدی  ن ــای احم ــه گفته ه ــال ب ــت. مث ــوده اس ب

دقــت كنيــد؛ آن هــا مــدام از سياســت جمعيتــی و شــامر 

ــد داشــته باشــند صحبــت مــی  ــی كــه خانواده هــا باي بچه هاي

ــش  ــران خوي ــوران و كارگ ــدان، مأم ــش، كارمن ــد. آن هــا ارت كنن

را بــا سياســت ها  جمعيتــی خــود گــرد مــی آورنــد. بســر 

ــه ی  ــه زن از عرص ــت ك ــن اس ــز اي ــت ها ني ــن سياس ــی اي اصل

سياســت و مشــاركت اجتامعــی خــارج شــده و تنهــا مثــل يــك 

ــك،  ــم دمكراتي ــود. كنفدراليس ــرده ش ــه  كار ب ــی ب ــزار جنس اب

ــتناك  ــن سياســت های وحش ــر چن ــه در آن ب ــت ك ــی اس نظام

و ضداخالقــی نقطــه ی پايــان مــی  نهــد. در نظــام كنفدراليســم 

ــان ديگــری منــی  شــود، يــك  ــرده ی زب ــان ب دمكراتيــك، يــك زب

ديــن و مذهــب بــرده ی ديــن و مذهــب ديگــری منی شــود، يك 

فرهنــگ بــرده ی فرهنــگ ديگــری منــی شــود، يــك ملــت برده ی 

ــس  ــك جن ــدازه ي ــامن ان ــه ه ــود و ب ــی  ش ــری من ــت ديگ مل

ــام  ــن نظ ــی زن در اي ــود. يعن ــی ش ــری من ــس ديگ ــرده ی جن ب

ــر، موجــودی جنســی و پســت  ــس دوم، حق ــرده، جن ــر ب ديگ

ــك  ــم دمكراتي ــام كنفدراليس ــس، در نظ ــا برعك ــت. دقيق نيس

ــت  ــده اس ــاركت   كنن ــمند و مش ــال، ارزش ــر فع ــك عن زن ي

ــرد.  ــوان بحــث از دمكراســی و آزادی ك ــدون وی منــی  ت ــه ب ك

ــاس  ــر اس ــی ب ــی و سياس ــور اجتامع ــی، ام ــای دولت در نظام ه

ــن  ــی اي ــان در ط ــوند. زن ــی ش ــذاری م ــك و واگ ــس، تفكي جن

ــی شــوند.  ــده م ــه حاشــيه ران ــال ب ــذاری، عم ــك و فرق گ تفكي

ــان  امــا در نظــام كنفدراليســم در همــه ی امــور، مشــاركت زن

اســاس قــرار داده مــی  شــود. در امــر سياســت، آمــوزش، 

اقتصــاد، بهداشــت، دفــاع ذاتــی، حفــظ محيــط  زيســت، 

ــای  ــان ج ــه زن ــه  وهم ــت هم ــم و صنع ــرن، عل ــگ و ه فرهن

مــی  گرنــد و تبعيــض و جنســيتی  منــودن امــور وجــود نــدارد. 

خشــونت، ويژگــی دولت هــا و كســانی اســت كــه در پــی 

ــب  ــرای غص ــه ب ــت ك ــری اس ــونت، ام ــتند. خش ــدرت هس ق

و دزديــدن ارزش هــا رضورت مــی  يابــد. بنابرايــن در نظــام 

كنفدراليســم دمكراتيــك كــه بــا غصــب و دزدی ارزش هــا 

ــی  ــودن م ــی  ب ــری و جمع ــر براب ــل را ب ــت و اص ــف اس مخال

ــان  ــه قرباني ــان ك ــت. زن ــونت نيس ــرای خش ــی ب ــذارد، جای  گ

اصلــی خشــونت هايند تنهــا در نظــام كنفدراليســم دمكراتيــك 

ــود  ــرده و اراده ی خ ــاع ك ــود دف ــد از خ ــی توانن ــه م ــت ك اس

را حفــظ مناينــد. كنفدراليســم دمكراتيــك در واقــع مانعــی 

ــا  ــت ب ــه دول ــت ك ــی اس ــتم های اجتامع ــر س ــم در براب عظي

ــای  ــد. جنبش ه ــی زن ــن م ــا دام ــر آن ه ــود ب ــت های خ سياس

ــه  ــص ب ــام مخت ــورداری از نظ ــدم برخ ــل ع ــه دلي آزادی زن ب

خــود، همــواره در برابــر نظــام حاكــم دچــار ريــزش و تضعيــف 

شــده اند. امــا نظــام كنفدراليســم دمكراتيــك ســنگر محكــم زن 

بــرای آزادی اســت. بــه انــدازه ای كــه دولــت يــك ســاختار زن 

 ســتيز اســت، كنفدراليســم دمكراتيــك از يــك ســاختار مناســب 

بــرای آزادی زن  برخــوردار اســت. در كنفدراليســم دمكراتيــك، 

مديريت هــای بومــی كــه برآمــده از بطــن جامعه انــد شــالوده 

ــی  ــوان هويت ــه عن ــه زن ب ــی  شــوند. پيداســت ك ــرار داده م ق

كــه در طلــوع انســانيت، مديريــت اجتامعــی بــا او آغــاز 

گشــته اســت، در متــام عرصه هــا بايــد مشــاركت فعــال داشــته 

ــه  ــه مشــكالت محل ــه ب ــه ك ــه گرفت ــك كمــون محل باشــد. از ي

ــه مســائل كالِن شــهر  ــس شــهر ك ــا مجل ــد ت رســيدگی مــی  كن

ــان  ــد زن ــد، باي ــم  گــری می نه ــه بحــث و بررســی و تصمي را ب

ــوان حــل و فصــل مشــكالت را  حضــور داشــته باشــند. منــی  ت

ــت.  ــر گرف ــه درنظ ــك  جانب ــرد و ي ــدگاه م ــای دي ــر مبن ــا ب تنه

زنــان، همــواره بــه دليــل ويژگــی هــای طبيعــی  شــان در يافــنت 

ــر  ــری خــواه موفق ت ــر و براب ــر، عادالنه ت راه كارهــای صلح آميزت

و بهــر عمــل مــی كننــد. از ايــن رو در متــام نهادهــای بومــی 

هــر منطقــه و مديريــت آن هــا كــه در چارچــوب كنفدراليســم 

ــش  ــور خوي ــی فراخ ــان نقش ــد، زن ــی گرن ــای م ــك ج دمكراتي

شــد. خواهنــد  خــارج  انفعــال  از  و  كــرد  خواهنــد  ايفــا 
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ژنئولوژی    

بــا توجــه بــه اینکــه ذهنیــت مردســاالری در همــه ی عرصه هــای زندگــی٬ بــر زن و ارزشــهای اجتامعــی و اخالقــی تاختــه اســت و روح 

٬ جســم و فکــر زن را مــورد تجــاوز قــرار داده اســت؛ زن  را از معنــا تهــی ســاخته و جامعــه را از جامعــه بــودن و طبیعــت زندگــی 

دور کــرده اســت. ذهنیــت مردســاالری ســبب دوری جوامــع انســانی از طبیعــت و حتــی دشــمنی بــا طبیعــت شــده اســت کــه ایــن 

خــود فاجعــه ای انســانی و اخالقــی را در جامعــه ســبب گشــته اســت. در اینجــا  ســعی شــده کــه تاریــخ و علــل پیدایــش ذهنیــت 

مردســاالری و تشــکیالت و ســازماندهی آن توســط کاهنــان ســومری و بــه دنبــال آن ظهــور ادیــان؛ همچنیــن فلســفه و علمــی کــه 

در خدمــت نظــام دولتهــا و رسمایــه داری قــرار گرفتنــد و مســتقیام از ذهنیــت مردســاالری رسبرآوردنــد و توانســتند نظــام اقتــدار 

خویــش را بــر رسارس جهــان بگســرانند و  تاریــخ بیشــر از پنــج هــزار ســاله ی بــه بردگــی کشــاندن زن و طبیعــت و جامعــه را بــا 

ذهنیــت اقتــدار خویــش بنگارنــد تــا جایــی کــه در  ایــن تاریــخ نــه زن حضــور دارد و نــه جامعــه. تاریــخ انــکار زن بــه معنــای انــکار 

جامعــه و حقیقت هایــی اســت کــه همگــی بــا زن مــورد انــکار قــرار گرفتنــد و بــه فراموشــی ســپرده شــدند. علــم زن یا ژنئولــوژی در 

پــی آن کــه تاریــخ واقعــی 

و  زن  دســت  بــه  را  زن 

ــگارد و  ــت زن بن ــا ذهنی ب

همــه ی انحرافــات ذهنــی 

تاریخی-اجتامعــی- و 

فرهنگی و فلســفی و... را 

در مــورد زن اصــالح منوده 

و مخصوصــا همــه ی علوم 

ژنئولــوژی  فیلــر   از  را 

ــه را   ــا آنچ ــد ت ــور ده عب

ــت  ــوم در خدم ــه از عل ک

نظام مردساالر و با ذهنیت مرد اقتدارگر پدید آمده است خارج منوده و آنچه را که در خدمت جوامع و طبیعت است نگه می دارد. 

بــا  و  اســت  گشــته  دور  خویــش  حقیقــت  از  کــه  اســت  زن  حقیقــت  و  زن  شــناخت  مــا  واقعــی  هــدف  واقــع  در 

بردگــی  بــه  چــون  پیوســت.  خواهنــد  خــود  حقیقــت   بــه  هســتی ها  همــه ی  واقــع  در   زن  حقیقــت  شــناخت 

ســاخته  دور  خویــش  حقیقــت  از  نیــز  مــرد  بنابرایــن  اســت.  آورده  وجــود  بــه  مردســاالری  ذهنیــت  را  زن  کشــاندن 

بــود.  خواهــد  هســتی  همــه ی  و  مــرد  تحلیــل  و  تجزیــه  معنــای  بــه  زن  تحلیــل  و  تجزیــه  واقــع  در  اســت  شــده 

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ابتــدا بایــد جنســیت و جنســیت گرایی را از هــم ســوا منــود و  تعریــف درســتی از آن 

ــودن و رابطــه ی  ــودن و مردب ــودن اســت٬ تعریــف مجــدد زن ب ــی زندگــی و ب ــوژی تعریــف مجــدد همــه ی مبان ــه داد. ژنئول ارائ

جنسیت گرایی٬ ذهنیتی واپسگرا
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اســت.  زندگــی  در   معنــا  و  جنــس  هامننــد  دو  ایــن 

مــرد  آزاد٬  زن  ابتــدا  آزاد  جامعــه ی  یــک  ایجــاد  بــرای 

دمکراتیــک و خانــواده ی دمکراتیــک و آزاد را بایــد آفریــد. 

جنســیت امــری طبیعــی اســت. زن بــودن و مــردن بــودن 

ــاوت  ــوع تف ــد. ن ــر منی یاب ــده ای بیولوژیکــی اســت و تغیی پدی

منــدی در کیهــان دوآلیتــه  اســت. هســتی از دوگانگــی بوجــود 

ــد  ــر خواه ــس می ــودن دو جن ــا ب ــل ب ــداوم  نس ــد و ت می آی

شــد. در حقیقــت "تــز" و "آنتی تــز" محکــوم بــه نابــود منــودن 

ــنتز"  ــان "س ــودن آن ــم ب ــار ه ــه از کن ــتند بلک ــر  نیس یکدیگ

ــز را داراســت هــم  ایجــاد خواهــد شــد کــه هــم ویژگیهــای ت

ــداوم  نســل ســه عامــل اساســی  ــه، امنیــت و ت ــز. تغدی آنتی ت

بــرای بقــای همــه ی موجــودات در کیهــان هســتند کــه ادامــه ی 

ــد و  ــان می ده ــس را نش ــر دو جن ــری ه ــت براب ــل، اهمی نس

ــای  ــه معن ــذف آن ب ــا ح ــا و ی ــی از جنس ه ــور یک ــدم حض ع

ــدام از  ــچ ک ــان هی ــود. در می ــد ب ــل خواه ــای آن نس ــدم بق ع

ــی  ــدار جنس ــا اقت ــیت گرایی و ی ــر، جنس ــده ی ن ــودات زن موج

و هــر نــوع اقتــدار دیگــری وجــود نــدارد؛ مســئله ی نامــوس، 

مالکیــت بــر جفــت و فرزنــدان، نظــام خانــواده و تحقیــر جنس 

مــاده  در  میــان حیوانــات و موجــودات دیگــر معنایــی نــدارد 

تنهــا در نــوع انســان در میــان موجــودات جهــان، ایــن انحــراف 

ــی مشــاهده می شــود کــه  ــی و اخالقــی –وجدان ــزرگ ذهنیت ب

نــه تنهــا خــود مــرد در ایــن پروســه ی اقتــدار کــه بــرای خویــش 

ــی  ــت زندگ ــد حقیق ــش دور ش ــت خوی ــاد، از حقیق ــان نه بنی

آزاد و دمکراتیــک کــه در جامعــه ی زن-مــادر وجــود داشــت و 

رابطــه ی انســان بــا طبیعــت و هــر دو جنــس بــا هــم معنــادار 

٬ آزاد و اکولوژیــک بــود؛ بلکــه زن و بــه طــور کلــی جامعــه را 

ــا ذهنیــت  ــز از جوهــر و حقیقت شــان دور ســاخت. هــم ب نی

اقتدارگــرای کــه خالــی از اخالق)بــه معنــای معیارهــای درســت 

زیســنت( و احســاس اســت زندگــی و زیبــا زیســنت را بــه تباهــی 

کشــاند و هــم طبیعــت و زن را بــه بــرده ی خویــش مبــدل کــرد 

و بــه تبــع آن خــود نیــز بــه بــرده ی نظام دولــت و رسمایــه داری 

کــه هــامن نظام هــای برده ســاز ســاخته ی دســت خــود بودنــد 

و از مردســاالری رسبــرآورده بودنــد مبــدل گردانــده شــد. 

حقیقــت آن اســت کــه مــرد آنچــه را کــه بــر رس زن و طبیعــت 

آورد خــود نیــز بــه هــامن رسنوشــت شــوم دچــار گشــت. 

مــرد در خانــه، امپراتــور گشــته و زن و فرزنــدان را بــرده ی 

خویــش منــوده و در بیــرون از قلمــرو خانــه، در برابــر مــردان 

نیرومندتــر از خــود و نظــام دولــت بــه حــال یــک "زن بــرده" 

ــاب  ــی را انتخ ــه زن، بردگ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب ــد آم درخواه

ــی  ــرد از طرف ــی م ــامل او نیســت ول ــرده و در نتیجــه ی اع نک

بــرده ی اقتــدار خویــش اســت و از طرفــی بــرده ی نظــام دولت٬ 

در حالیکــه مــردان گــامن می کننــد آزادنــد زنــان همیشــه 

استقالل طلبی شــان  آزادیخواهــی و  انــد و روح  آزادی خــواه 

زیــر وحشــیانه ترین وضعیــت  در  اســت  ســال  هــزاران  را 

حفــظ  آورده انــد،  بوجــود  برایشــان  مــردان  کــه  ممکــن 

در  را  حاکمیــت  و  اقتــدار  چــون  مــردان  ولــی  کرده انــد 

دســت دارنــد بــه احســاس آزادی کاذب دســت یافته انــد.

ــه ی  ــم و هم ــاور داری ــه آن ب ــان ب ــا زن ــه ی م ــه هم ــه ک  آنچ

جوامــع زیــر یــوغ اســتعامرگری بــه آن ایــامن دارنــد ایــن 

ــرد  ــد ک ــاور نخواه ــا ب ــی از م ــز کس ــه هرگ ــت ک ــت اس حقیق

ــامن  ــا آزادی ــود و ی ــواه ش ــا آزادیخ ــد ی ــرده دار آزاد باش ــه ب ک

بــا  کــه  مــا هســتیم  تنهــا  برگردانــد، هرگــز...  مــا  بــه  را 

ــای  ــر بن ــه زی ــاالری ک ــام مردس ــر نظ ــود در براب ــارزه ی خ مب

دولــت و رسمایــه داری و هــر نــوع اقتــدار دیگــری اســت 

بــا  کــه  مــا هســتیم  ایــن  تنهــا  و  می رســیم  رهایــی  بــه 

ــت  ــم توانس ــان خواهی ــه و جه ــان خاورمیان ــزرگ زن ــاد ب اتح

طبیعــت، مــردان و همــه ی جهــان را بــه آزادی برســانیم.          

جنســیت گرایــی بــدان معناســت کــه جامعــه بــه یــک جنــس 

نقــش و اهمیــت مــی دهــد و جنــس دیگــر  را تحقیــر، رسکــوب 

ــگرا  ــت واپس ــک ذهنی ــیت گرایی ی ــد. جنس ــی ارزش می منای و ب

ــع انحــراف از  اســت و امــری کامــال غیرطبیعــی اســت در واق

ــک اســت.  ــی  آزاد و دمکراتی ــی طبیعــی و طبیعــت زندگ زندگ

جنســیت گرایی بــا پیدایــش ذهنیــت مردســاالرانه از عــر 

ســومریان آغــاز گشــته و از طریــق داســتانهای اســطوره ای 

بــرای بزرگنامیــی نیــروی خدا-مــردان و شکســت دادن زن-

ــه و  ــعه یافت ــان توس ــومری و بابلی ــان س ــط کاهن ــا توس الهه ه

ــر گشــته اســت  ــان پایه هــای مردســاالری قوی ت ــور ادی ــا ظه ب

ــم کــه از جوهــر خــود دور گشــته  ــا فلســفه و عل ــن ب همچنی

و در خدمــت نظــام اقتــدار قــرار گرفتنــد و بــا ذهنیــت کامــال 

مردســاالرانه و اقتدارگرایانــه مردســاالری را بــه اوج قــدرت 

جنــس،  دو  بیــن  در  گرایــی  جنســیت  رســاندند.  خویــش 

ــان  ــی را از می ــان یکپارچگ ــه و کیه انســانها، طبیعــت و جامع

برداشــته اســت و دشــمنی  بــزرگ و بی معنایــی را ایجــاد 

کــرده اســت کــه تنهــا در ایــن میــان نظــام اقتدارگــر اســت کــه 

ــد ــود می افزای ــدار خ ــر اقت ــه عم ــوالوار ب ــرد و هی ــود می ب س
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بــا  جنســیت گرایی   

پیدایــش ذهنیت مردســاالرانه 

آغــاز  ســومریان  عــرص  از 

گشــته و از طریــق داســتانهای 

ــطوره ای بــرای بزرگنامیــی  اس

نیــروی خدا-مردان و شکســت 

توســط  زن-الهه هــا  دادن 

بابلیــان  و  کاهنــان ســومری 

توســعه یافتــه و بــا ظهــور 

ادیــان پایه هــای مردســاالری 

اســت  گشــته  قوی تــر 

.

ــخ  ــا فرهنــگ و ذهنیــت و تاری بنابرایــن جنســیت گرایــی کــه ب

ــذا  ــت ل ــان اس ــود انس ــاخته ی خ ــون برس ــت، چ ــاط اس در ارتب

ــرده و  ــارزه ک ــه آن مب ــد علی ــد و بای ــز می باش ــر نی ــل تغیی قاب

ــی  ــک انقــالب ذهنیت ــت و در حقیقــت ی ــر دادن ذهنی ــا تغیی ب

ــر علیــه مردســاالری آن قــدر  ــارزه ب ــان برداشــت. مب آن را از می

حائــز اهمیــت اســت کــه مبــارزه بــر علیــه آن بــه معنــای 

بــرده داری  رسمایــه داری،  دولــت،  نظــام  علیــه  بــر  مبــارزه 

ــا  ــه ی اینه ــرا هم ــود زی ــد ب ــری خواه ــدار دیگ ــوع اقت ــر ن و ه

خشــکاندن  بــا  و  می کننــد  تغذیــه  مردســاالری  ذهنیــت  از 

بــه  واقــع  در  گرایــی  جنســیت  و  مردســاالری  ریشــه های 

همــه ی قدرتهــای اســتعامرگر و اســتثامرگر پایــان خواهیــم داد. 
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ــی  ــت. جوامع ــه و آن را دانس ــر لحظ ــوند ارزش ه ــی ش ــبب م ــته و س ــه داش ــده نگ ــانها را زن ــوی انس ــه ی معن ــرات حافظ خاط

کــه تاریــخ و لحظــات ارزشــمند خویــش را بــه فراموشــی بســپارند، دچــار از خودبیگانگــی مــی شــوند و جوامعــی کــه از لحــاظ 

ــازد.  ــی س ــن تر م ــان را روش ــوده و راه آن ــژه ای ب ــتگاه وی ــا دارای خاس ــزد آنه ــرات ن ــتند، خاط ــی هس ــطح باالی ــوی در س معن

ــژه  ــه وی ــانها ب ــی انس ــان متام ــا در می ــوند، ام ــی ش ــدل م ــره مب ــه خاط ــانها ب ــات انس ــی لحظ ــت متام ــوان گف ــی ت ــد من ــر چن ه

ــن و  ــد. یکــی از زیباتری ــد باقــی مــی مان ــا اب ــان ت ــه ی آن ــاد و مخیل ــد کــه در ی ــی وجــود دارن ــارز لحظات ــی و مب انســانهای انقالب

ــان  ــن حرفهایش ــت. در بی ــش اس ــرات خوی ــت ازخاط ــی صحب ــات گریالی ــا در حی ــن گفتگوه ــاد ماندنی تری ــه ی ــال ب ــن ح در عی

گاهــی احساســاتی شــده، گاهــی اشــکها بــی اختیــار جــاری مــی شــوند و گاهــی لبخنــد بــر لبانشــان مــی نشــیند. بــه ایــن دلیــل 

خاطــرات نــزد مــا گریــال دارای معنــای خاصــی بــوده و هنــگام ســخن گفــنت ازآن گویــی آن لحظــات را از نــو زندگــی مــی کنیــم، 

ــن  ــه بخشــی از ای ــن طــور هــواالن شــهیدمان ک ــش و همی ــان خوی ــا همــه ی همرزم ــه و همــراه ب ــوع خاطــره رفت ــکان وق ــه م ب

ــواالن  ــه ی ه ــه هم ــت ک ــرات هنگامیس ــی خاط ــان بازگوی ــرین زم ــال بیش ــان گری ــویم. در می ــی ش ــراه م ــاز هم ــد، ب خاطرات ان

ــی گــرم٬  ــا نوشــیدن چای ــه ای آغــاز شــده و ب ــدن تران ــا خوان ــا شــب گاهــی اوقــات ب ــد. همراهــی ب دور آتــش گــرد هــم مــی آین

ــود  ــات نیزخ ــن لحظ ــد. ای ــی گوین ــخن م ــته، س ــان گذاش ــر آن ــر را ب ــرین تاثی ــه بیش ــش ک ــرات خوی ــا از خاط ــدام از رفق ــر ک ه
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ــا مــی بخشــیم.  ــه معن ــن گون ــان خاطــرات. مــا همــه ی لحظــات خویــش را ای ــدل مــی شــوند. خاطــرات در می ــه خاطــره ای مب ب

ــای  ــه کوهه ــم. زاگــرس ب ــت زاگــرس رفتی ــه ایال ــا ب ــرای انجــام یکــری از فعالیته ــای  زن و مــرد ب ــی از رفق در ســال ۲۰۰۴ گردان

ــا، بکــر و غنــی اســت. جغرافیایــی بســیار  بلنــد، رودخانه هــای خروشــان و گریالهایــش نامــدار اســت. دارای طبیعتــی بســیار زیب

گســرده و مرتفــع کــه حــس آزادی بــه انســان مــی بخشــد. مــا همچــون یگانــی ویــژه از "زاپ" بــه ســوی زاگــرس حرکــت کردیــم. 

ــد کســانی  ــان هــوااالن، بودن ــا هــر گام  شــناختامن از زاگــرس بیشــر مــی شــد. در می ــه ای در پیــش داشــتیم. ب راهــی یــک هفت

ــه دلیــل مســئولیتی  ــار بــود کــه زاگــرس را مــی دیدیــم. ب ــد، امــا برخــی از مــا اولیــن ب کــه قبــال در زاگــرس فعالیــت کــرده بودن

ــش مــی  ــک کشــیده ی کوردســتان پی ــه فل ــه کوهســتانهای رس ب ــود و هــم اینکــه رو ب ــرار داده ب ــان ق ــده  م ــر عه ــه ســازمان ب ک

رفتیــم همگــی هیجــان خاصــی داشــتیم. رفقایــی کــه قبــال در ایــن کوهســتانها مانــده بودنــد هیجــان یــادآوری خاطــرات خویــش 

را مــی زیســتند و در ســیامی ســایر هــواالن شــادی حضــور در ایــن کوهســتانها وجــود داشــت. همیــن طــور تغییــر در مــکان و 

جغرافیــا در زندگــی گریــال و شــیوه ی آن تاثیــر گــذار اســت. درهــر حــوزه و هــر کوهســتان، انســان درســهای بســیاری مــی آمــوزد. 

ــن  ــه ی بی ــان توطئ ــل از دســتگیری رهــربی و در زم ــن حــوزه قب ــو شــدیم. ای ــان شــادی و هیجــان وارد حــوزه ی ن ــن در می بنابرای

الدولتــی علیــه وی، شــاهد جنگهــای دشــواری بــوده اســت. مــرز بیــن باشــور و باکــور کوردســتان اســت. ایــن منطقــه »گردیــا« نــام 

داشــت و مردمانــش بــه "گــردی" شــهرت داشــتند. دولــت اســتعامرگر ترکیــه علیــه مــردم و ایــن منطقــه جنگهــای ویــژه ای پیــش 

ــه فراموشــی  ــه شــده و تاریــخ خویــش را ب ــا مســلح کــردن تعــدادی از کوردهــای آنجــا کــه از خــود بیگان ــه ویــژه ب ــرد. ب مــی ب

ــه کار  ــش ب ــر اســاس منافــع خوی ــه خــود وابســته کــردن و ب ــد. سیاســت ب ــش بودن ــط مــادی خوی ــود رشای ــی بهب ســپرده و در پ

ــم کوردســتان  ــن طــور حکومــت اقلی ــز وجــود دارد. همی ــون نی ــور و روژهــالت کوردســتان هــم اکن ــه کوردهــا در باک بســنت علی

ــرد.  ــی ب ــش م ــق  پی ــه خل ــی علی ــگ کثیف ــرده و جن ــت ک ــورد خیان ــی ک ــش آزادیخواه ــه جنب ــان ب ــی از  زم ــر مقطع ــز در ه نی

ــن  ــه بی ــن منطق ــای دشــواری در ای ــد. جنگه ــی کن ــی م ــزدوری و خــوش خدمت ــتان م ــورد و کوردس ــرای دشــمنان ک ــه ب ــن گون ای

ــی  ــته م ــه کار بس ــه ب ــت ترکی ــوی دول ــه از س ــردی" ک ــزدوران "گ ــتان و م ــرات کوردس ــزب دمک ــورد و ح ــی ک ــش آزادیخواه جنب

ــگ.  ــن جن ــیاری از طرفی ــته های بس ــا روی داد و کش ــش م ــیاری در جنب ــهادتهای بس ــا ش ــن درگیریه ــی داد. در ای ــدند، روی م ش

بعــد از اعــالم آتــش بــس از ســوی رهــربی در ســال ۱۹۹۹گریالهــا بــرای جلوگیــری از اخــالل درآتــش بــس از ایــن مناطــق بــه جاهــای 

دورتــر عقــب نشــینی کردنــد و زمانــی طوالنــی بــود کــه متاســی بــا دشــمن و کوردهایــی کــه از ســوی دشــمن بــه کار بســته مــی 

شــدند، وجــود نداشــت. اندکــی از درگیریهــای مــا بیــن آنــان کاســته شــده بــود. بــرای بــا شکســت مواجــه ســاخنت سیاســت »کــورد 

علیــه کــورد« و تکــرار نشــدن آن هیئتــی بــه منایندگــی یــگان، بالفاصلــه بعــد از ورود بــه گردیــا دیدارهایــی بــرای آغاز روابــط صورت 

گرفــت. ایــن دیدارهــا بــرای آغــاز روابــط نــو و گفتگــو، بــرای شــناخت و درک یکدیگــر بــود. ایــن دیــدار ازســویی دشــوار و از ســوی 

دیگــر خطرنــاک بــود. بعــد از مدتــی طوالنــی بــار نخســت بــود کــه بــه ایــن منطقــه آمــده و روابطــی نداشــتیم و از نظــر امکانــات 

لجســتیکی و آذوقــه درتنگنــا بودیــم؛ امــا ماننــد هــر زمــان هیــچ گاه برایــامن مانــع ایجــاد منــی کــرد و گریــال هــر زمــان بــا خالقیــت 

و از دامــن مــادر طبیعــت از دشــواریها گــذار مــی کنــد. هــامن طــور کــه رهــربی نیــز مــی گویــد: اگــر انســان هدفمنــد و اهدافــش 

شــفاف باشــد بــدون شــک قــادر خواهــد بــود شــیوه و راههــای متفاوتــی بیابــد. بــه دلیــل آگاهــی از هــدف و مقصدمــان کــه بســیار 

ــر مــی شــد. ــم و اراده مــان قوی ــرو مــی گرفتی ــود، ســختیها برایــامن آســانر مــی گشــت و از دشــواریها نی مقــدس و ارزشــمند ب

هیچــگاه از رشایــط زندگــی خویــش شــاکی نبودیــم. برعکــس ایامنــی قــوی در انجــام کارهایــامن وجــود داشــت، زیرا رهــربی اهمیت 

خاصــی بــه ایــن فعالیتهــا مــی داد. هــر چنــد بــه جــز مدیریــت، هــواالن یــگان اکــرا جــوان بودنــد امــا از لحــاظ  فکــری در ســطح 

باالیــی بودنــد. بنابرایــن همگــی هشــیار بودنــد تــا رضری  متوجــه پــروژه ی رهــربی نشــود. هواالنــی کــه در جنــگ بــا گردیــا دارای 

تجــارب فراوانــی بودنــد در مــورد شــیوه ی جنــگ آنــان و از خاطــرات دردنــاک جنــگ خویــش بســیار صحبــت کــرده بودنــد. کوردهــا 

بــه شــجاعت و زیرکــی در جنــگ نامدارنــد و مردمانــی جنگاورنــد. اگــر کوردهــا از ســوی دشــمن بــه کار بســته مــی شــدند بــه 

دلیــل ایــن ویژگــی آنــان بــود. در همــه ی  عملیاتهــای آنــان علیــه مــا حتــی خانواده هــای آنــان نیــز بســیج مــی شــدند. شــیوه جنــگ 

آنــان بســیار روتیــن بــود. مــزدوران در زمــان جنــگ هیــچ گونــه قاعــده و مقرراتــی رعایــت منــی کردنــد. بــه ایــن دلیــل انســان منــی 

توانســت چگونگــی حمــالت آنــان را تخمیــن منایــد . هــر یــک از آنــان شــیوه ی مخصــوص بــه خویــش را دارد و هیــچ یــک از قوانیــن 
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جنــگ را رعایــت منــی کننــد. آگاهــی از شــیوه ی جنــگ دشــمن، مبــارزه در مقابــل آنــان را تســهیل مــی کنــد. بــه دلیــل شــناخت 

ــان چــه  ــل آن ــد، در مقاب ــاز کنن ــگ را آغ ــد و جن ــول نکردن ــا را قب ــر پیشــنهاد م ــم اگ ــن فکــر بودی ــان در ای ــی از شــیوه ی آن ناکاف

خواهیــم کــرد؟ زیــرا هــواالن نویــی در میامنــان بودنــد کــه هیــچ گاه در میادیــن جنــگ حضــور نداشــتند. چــون فقــط فرمانــداری 

بــا آنــان ارتبــاط داشــت و بــه دالیــل امنیتــی ایــن روابــط مخفــی مــی مانــد٬ تصــور مــی کردیــم بــا آنــان روابطــی وجــود نــدارد.

 روزی ســه گــروه از رفقایــامن بــه مأموریتهــای جداگانــه ای رفتــه بودنــد و تعــداد هواالنــی کــه در یــگان مانــده بودنــد، بســیار 

انــدک بودنــد. مــن و رفیــق »روژهــات« مســئول یادداشــت لیســت نگهبانــی بودیــم. بــه دلیــل شــامر انــدک، نــام خــود را در ابتــدای 

لیســت نگهبانــی تــا دوازده شــب یادداشــت کــردم. مــکان نگهبانــی از قــرارگاه فاصلــه داشــت. همیــن طــور در روزهایــی کــه تعــداد 

بیشــر بــود دو نفــر نگهبــان بودنــد امــا آن شــب بــه دلیــل شــامر انــدک، مــن بــه تنهایــی نگهبــان بــودم. بــه دلیــل حــس مســئولیت 

پذیــری، همــه ی توجهــم بــه اطــراف بــود تــا حملــه ای علیــه هــواالن صــورت نگیــرد. زیــرا هشــیار نبــودن در ایــن مواقــع باعــث 

زیانهــای بســیاری مــی شــود. مهمــر از ایــن٬ جــان همراهانــی کــه از جــان بیشــر دوستشــان داری، بــا خطــر مواجــه مــی شــود. بــه 

ایــن دلیــل هــر زمــان دســت نگهبــان بــر روی ماشــه اســت. آن شــب بســیار حســاس و هشــیار بــودم. صدایــی از دور شــنیدم امــا 

قادربــه تشــخیص صــدا نبــودم. مــکان نگهبانــی را تــرک نکــردم امــا موقعیــت خویــش را بهــر کــردم تــا بــر جــاده تســلط داشــته 

باشــم تــا اگــر حملــه ای صــورت گرفــت از ورود آنــان بــه محــل هــواالن جلوگیــری کنــم. اندکــی بــه جــاده نزدیــک شــدم. زمانــی کــه 

موقعیتــم نســبت بــه جــاده بهرشــد، تــالش کــردم تــا صــدا را تشــخیص دهــم. گریالهــا هــر زمــان در مخفــی شــدن بســیار دقیــق 

و وســواس اند و بــه نــدرت در جاده هــا رفــت و آمــد مــی کننــد. بنابرایــن مطمــن شــدم صــدای رفقــای مــا نیســت. در میــان ایــن 

افــکار لحظــه بــه لحظــه صــدا نزدیــک تــر مــی شــد. صــدای پــای اســب بــود. اســبی کــه چهــار نعــل مــی آمــد. بــدون شــک ایــن 

اســب، ســواری داشــت. بــا نزدیــک شــدن صــدا هیجــان مــن بیشــر مــی شــد. ســعی کــردم تــرس و هیجــان خــود را آشــکار نســازم. 

حفــظ خونــردی در ایــن مواقــع بســیار مهــم اســت. چــون تــرس و اضطــراب باعــث جســارت بخشــیدن بــه دشــمن وبــه خطــر 

افتــادن جــان هــواالن مــی شــود. خــود را خونــرد، جســور و قــوی نشــان دادم. وقتــی فاصلــه اش بســیار کــم شــد، بــا صــدای بلنــد 

پرســیدم کیســتی؟ امــا صــدای اســب بلنــد بــود و ســوار صــدای مــرا نشــنید. دوبــاره بــا صدایــی بلنــد تــر از قبــل صــدا کــردم، ایــن 

بــار نیــز پاســخی نیامــد. بــرای ســومین بــار بــا صدایــی خشــمگینانه و بــا کشــیدن مکانیــزم اســلحه، ســوار در جــای خــود ایســتاد. 

اســلحه اش را گرفتــه و از او نــام و محــل زندگــی اش را پرســیدم. نامــش کــامل واز اهالــی گردیــا بــود. پرســیدم کجــا مــی روی؟ پاســخ 

داد نــزد هواالن)رفقــا( مــی روم و از دوســتان آنــان هســتم. نــام هــواالن را از او پرســیدم تــا صحــت حرفهایــش اثبــات شــود. نــام دو 

تــن ازآنــان را گفــت و هــر دو صحیــح بــود. بــه او اعتــامد نکــردم زیــرا احتــامل دادم از ســوی ســازمان اطالعاتــی دشــمن نــام هــواالن 

را فهمیــده اســت. گفتــم از اســب پیــاده شــو و ســالح خــود را بــر روی ســنگ بگــذار و اســب را بــه درخــت ببنــد و دســتهای خــود 

را بــاال بــرب. مــرد از اســب پاییــن آمــد و متــام حرفهایــم را بجــا آورد. بســیار ترســیده بود.مــردی حــدودأ چهــل و پنــج ســاله و هیــکل 

تنومنــدی داشــت. بعــد ســؤال و جوابهــای طوالنــی تصمیــم گرفتــم بــه هــواالن اطــالع دهــم. بــا خــود گفتــم  بــرای هــواالن کار مــی 

کنــد، امــا نبایــد بــه هــر کــس اعتــامد کــرد، چــون هــر زمــان احتــامل دارد افــرادی از ســوی دشــمن بــرای رضر رســاندن نــزد هــواالن 

آمــده باشــند. چــون تنهــا بــودم منــی توانســتم او را تنهــا گذاشــته و بــه هــواالن اطــالع دهــم. در انتهــا تصمیــم گرفتــم نــزد هــواالن 

رفتــه و ســالح را بــه ســوی او نشــانه بگیــرم تــا اگــر اقدامــی انجــام دهــد بتوانــم از خــود دفــاع کنــم.در میــان ایــن افــکار از دور 

یکــی از هــواالن را دیــدم کــه بــه ســوی مــکان نگهبانــی مــی آیــد. از مــن ســؤال کــرد چــه اتفاقــی افتــاده و بــا چــه کســی صحبــت 

مــی کنــی؟ بســیار خوشــحال شــدم کــه نیــازی نیســت بــرای اطــالع دادن نــزد آنــان بــروم. در مــورد مــرد اطالعاتــی بــه وی دادم 

ســپس نــزد هــوال »روژهــات« و » زنــدان« رفتــه تــا بــه آنــان اطــالع دهــم. هنــگام بازگشــت، آنــان گــرم صحبــت بودنــد و بــه نظــر 

مــی رســید یکدیگــر را مــی شناســند. کمــی تعجــب کــردم امــا از اینکــه هشــیار بــودم و بــه او رضری نرســاندم، خوشــحال شــدم. بــه 

نگهبانــی خــود ادامــه دادم. صــدای گفتگــوی آنــان را مــی شــنیدم. مــرد از هــوال روژهــات نــام مــرا پرســید. تــرس خــود را بــا رفیــق 

در میــان گذاشــت. صــدای هــوال روژهــات را شــنیدم کــه بســیار از مــن تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت هــوال مــا بســیار جســور و 

شــجاع اســت. در میــان گریــال بــه نــدرت در حضــور هــم از یکدیگــر تعریــف مــی کنیــم. امــا در نبــود هــم در مــورد خصوصیــات 

مثبــت یکدیگــر صحبــت مــی کنیــم. خطاهــا و کاســتی های یکدیگــر را در مقابــل هــم انتقــاد کــرده و نارضایتــی خویــش را ابــراز 
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مــی کنیــم. از ایــن اتفــاق بســیار متاثــر شــدم و منتظــر بــودم صبــح شــود تــا بــرای هــواالن تعریــف کنــم. بعــد از چنــد روز هــواالن 

مــرد اطــالع دادنــد کــه میهــامن داریــم. از دور دو مــرد مــی آمدنــد و وســایلی در دســت داشــتند. مــرد را نشــناختم. هــواالن بــه 

حالــت  مــزاح و خنــده گفتند:"میهــامن توســت."  یکــی از هــواالن در گوشــم گفــت هــامن مــردی اســت کــه تــو ترســانده ای. بعــد 

از خوشــامدگویی، دوســت کــامل گفــت:" بســیار کنجــکاو بــودم هوالــی کــه کــامل را ترســانده ببینــم." همــه ی هــواالن خندیدنــد 

ــو از ایــن هــوال  ــه مــن اشــاره کردنــد. هنگامــی کــه کــامل مــرا دیــد شــگفت زده شــد و دوســتش از او ســؤال کــرد کــامل ت و ب

ریزجثــه ترســیدی؟ رفقــا بــا او شــوخی مــی کردنــد و مــی گفتنــد تــو کــه در جنــگ بســیار زیــرک و جســور بــودی!! ایــن چنیــن 

ازفیــق ر زن ترســیدی؟؟ کــامل در پاســخ گفــت: تاکنــون بــا جنگهــا و خطــرات بســیاری روبــه رو شــده ام امــا هیــچ گاه ایــن گونــه 

مــرگ را از نزدیــک حــس نکــرده ام و پاهایــم از تــرس نلرزیــده بــود. ســپس کــامل و دوســتش وســایل همــراه خــود را بــه هــواالن 

زن تحویــل داده و تاکیــد کردنــد ایــن وســایل را مــادر کــامل بــا دســتهای خــود بــرای هــواالن آمــاده کــرده اســت. همچنیــن مــادر 

او بــا شــنیدن ایــن اتفــاق بســیارتحت تاثیــر قــرار گرفتــه و ایــن وســایل را بــرای هــواالن فرســتاده اســت. ایــن یکــی از خاطــرات 

ــرده شــده، در باکــور  ــود. هــوال روژهــات کــه در ایــن خاطــره نامــش ب ــده ب ــا و آموزن ــم زیب ــود کــه بســیار برای ــی مــن ب گریالی

کوردســتان "بامتــان" بــه شــهادت رســید. هــوال »زنــدان« در عملیاتــی در باکــور کوردســتان مجــروح شــد و بــه دســت دشــمن افتــاد.
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ــه  ــن ب ــا و همچنی ــالن در جنبــش م ــام زی ــم. ن ــالن صحبــت کن ــام هــوال زی ــز مــی خواهــم اندکــی در مــورد ن ــل از هــر چی قب

دلیــل فرهنــگ مقاومــت دره ی زیــالن بــه عنــوان نــام و ســمبل مقاومــت شــناخته مــی شــود. زیــالن یعنــی ایســتار مقاومتگــر 

و جســور. پپولــه در گویــش کرمانجــی بــه معنــای پروانــه اســت. گــامن مــی کنــم کــه هرکــس داســتان چهــار پروانــه را شــنیده 

زیــرا داســتان ایــن چهــار پروانــه منــاد جســتجوگران حقیقــت اســت. روزی چهــار پروانــه کــه بالهایشــان را در آســامن آبــی مــی 

گشــودند آتشــی دیــده و بــه ســوی آن پــرواز مــی کننــد چــون مــی خواهنــد حقیقــت آتــش را دریابنــد. پروانــه ی اول خــود را بــه 

شــعله های آتــش نزدیــک مــی کنــد نــزد دوســتانش بازمــی گــردد و بــه آنــان مــی گویــد:" چیــزی اســت کــه گرمــا مــی بخشــد." 

البتــه ایــن بــرای دوســتانش ناکافــی مــی آیــد؛ پروانــه ی دوم:" تعریــف آن گرمــا و نــور اســت." پروانــه ســوم:" تعریفــش گرمــا، 

نــور و ســوخنت اســت" امــا ایــن تعریــف نیــز بــرای پروانــه چهــارم کامــل بــه نظــر منــی رســد بنابرایــن بــرای درک حقیقــت آتــش 

بالهــای نازکــش را مــی گشــاید و خــود را میــان شــعله های آتــش مــی انــدازد و بــه بهــای جانــش، حقیقــت آتــش را در مــی یابــد٬ 

زیــرا حقیقــت هیــچ گاه از دور درک منــی شــود  و بــی بهــاء نیســت. هــامن گونــه کــه در تاریــخ برشیــت٬ فیلســوفان و متفکــران 

بســیاری بــرای تعریــف و شناســاندن تفکــر ٬حیاتــی نــو و رهایــی جامعــه  از جهالــت  در ایــن راه جــان خویــش را فــدا کــرده انــد.

بــدون شــک بــرای شناســاندن و تعریــف انســانهای متعالــی  و بــزرگ نیــاز بــه قــدرت بســیاری اســت چــون توصیــف آنــان در 

قالــب واژه هــا منــی گنجــد. بــه همیــن دلیــل هنگامــی کــه تصمیــم گرفتــم در مــورد شــخصیت شــهید زیــالن بنویســم بســیار 

فکــر کــردم آیــا مــی توانــم  زیبایــی و بزرگــی شــخصیت وی را آنگونــه کــه هســت توصیــف منایــم؟ امــا ایــن وظیفــه ی ماســت 

ــادران  ــا م ــیم ت ــم و بنویس ــرف بزنی ــان ح ــم و از آن ــده منایی ــش زن ــی خوی ــه از زندگ ــه لحظ ــخصیت ها را در لحظ ــن ش ــه ای ک

رسزمین مــان بــرای فرزندانشــان بــه جــای تعریــف قصــه٬ داســتان حامســه های قهرمانانــه آنــان را تعریــف کننــد. هــوال زیــالن 

پپولــه  در روژهــالت کوردســتان، شــهر ارومیــه از خانــواده ای میهــن دوســت کــه هنــوز فرهنــگ  کــورد بــودن خویــش را حفــظ 

زیالن پپوله

روکن پپوله

عضو شورای مدیریت کژار

خداوند مبارزه و جستجوگر حقیقت
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منوده انــد، متولــد شــد. او مــی آمــوزد کــه بایــد بــا فرهنــگ و زبــان خویــش زندگــی منایــد. شــهر ارومیــه در کنــار میهــن دوســتی 

کوردهایــش، شــهر مقاومــت و پایــداری اســت کــه هیــچ گاه در مقابــل اقتــدار تســلیم نشــده و در آغــوش خــود قهرمانــان بســیاری 

همچــون ســمکو شــکاک، مقاومتگــران قلعــه ی »دم دم« و زنانــی همچــون ایــران خانــم پــرورش داده وهمیــن طــور قمــری کــه زن 

قهرمانــی اســت کــه هنــگام محــارصه ی قلعــه توســط دشــمنان بــرای اینکــه اســیر دشــمن نشــود، خــود را بــا گیســوانش حلــق آویــز 

مــی کنــد. آری! شــهید زیــالن در چنیــن رسزمینــی  و بــا چنیــن داســتانهایی بــزرگ شــده و خواســته هامننــد آنــان عصیانگــر باشــد 

و ایــن گونــه راه زندگــی خویــش را برگزیــد و پاســخ ســوال چگونــه بایــد زیســت را دریافــت و زندگــی نــوی خویــش را آغــاز منــود.

روژهــالت کوردســتان مهــد انســانیت و رسزمیــن خداونــد نیــن خورســاک اســت. نیــن خورســاک خداونــد مقاومــت در 

ــت از  ــه صیان ــان روژهــالت کوردســتان ب ــد بایســتی زن ــد مــی کن ــو تاکی ــه رهــرب آپ ــان ک کوهســتان شــناخته مــی شــود. هــم چن

فرهنــگ نیــن خورســاک بــه پــا خیزنــد و راه آنــان را ادامــه دهنــد. هــوال زیــالن نیــز راه آنــان را ادامــه داد زیــرا پاســخ ســوالش 

را دریافتــه بــود و  ایــن زندگــی کــه مملــو از درد و رنــج اســت  را بــرای زنــان الیــق منــی دیــد و منــی توانســت بپذیــرد.

بــر ایــن اســاس هــوال زیــالن در ســال ۱۹۹۹ بــه صفــوف گریــال مــی پیونــدد. بــدون شــک ایــن ســال در تاریــخ خلــق کــورد جایــگاه 

بســیار مهمــی دارد زیــرا در ایــن ســال رهــرب آپــو توســط اســتعامرگران  و دولت هــای هژمــون گــرا دســتگیر مــی شــود. رفیــق زیــالن 

بــر ایــن اســاس کــه هیــچ کــس قــادر نیســت مــا را بــه شکســت و تســلیمیت وادارد، وارد جنبــش آپوئــی مــی شــود. بعــد از آمــدن به 

کوهســتان بــرای فعالیــت بــه زاگــرس، رسزمیــن خداونــدان مــی رود. در اینجــا مــی خواهــم اندکــی در مــورد زاگــرس صحبــت کنــم. 
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کوههــای زاگــرس در تاریــخ کوردســتان دارای جایــگاه ویــژه ای 

اســت زیــرا انســانیت در آنجــا ریشــه دوانیــده و در عیــن حــال 

هامننــد مــادری اســت کــه فرزنــدان خویــش را محافظــت 

مــی کنــد٬ مأمــن انســانهای بســیاری بــوده اســت. زاگــرس نیــز 

ــار  ــن ب ــرا اولی ــود زی ــی ش ــناخته م ــت ش ــادر برشی ــد م هامنن

آتــش زرتشــت در اینجــا افروختــه مــی شــود و گرمــای خویــش 

را بــه انســانیت مــی بخشــد. اولیــن بذرهــای  فرهنــگ، توســط 

مــادر- خداونــد در ایــن رسزمیــن پاشــیده مــی شــود. بــه طــور 

خالصــه زاگــرس هــم از نظــر فرهنگــی ،  پایــداری و طبیعــت، 

جغرافیایــی غنــی اســت. زاگــرس دارای کوههــای بلنــد و عاصــی 

اســت کــه هــر چهــار فصــل ســال را بــا هــم مــی زیــد و دارای 

ــا  ــه کورده ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب ــی اس ــاک پربرکت خ

ــد. ــرای زندگــی انتخــاب منــوده ان ــا را ب ــن کوهه هــر زمــان ای

  

مقاومتگــر  انســانهای  عاصــی  صکوههــای  گوینــد  مــی 

دهــد.  مــی  پــرورش  خویــش  آغــوش  در  عصیانگــر  و 

ایــن کوههــا زندگــی  بنابرایــن اگــر انســان بــا عشــق در 

داشــت. نخواهــد  دوســت  را  تــو  نیــز  آنهــا  نکنــد 

ــکندر  ــه اس ــی ک ــده زمان ــته ش ــخ نوش ــه در تاری ــور ک هامنط

مقدونــی و ســپاهش مــی خواهنــد از ایــن کوههــا عبــور 

کننــد بــه دلیــل عاصــی بــودن ایــن کوهســتانها قــادر بــه 

از ســپاهیانش در آنجــا کشــته  نیســتند و بســیاری  عبــور 

و بــا شکســت روبــه رو مــی شــوند و بــه ایــن دلیــل نــام 

زاگــرس را بــر آنجــا مــی گــذارد. زاگــرس در زبــان یونانــی 

بــه معنــی کوههــای ملعــون اســت. آری! کوههایــی کــه 

ــجاع  ــر ش ــزاران دخ ــروز ه ــداد ام ــور ن ــزرگ را عب ــکندر ب اس

ــی  ــو م ــی ن ــد و حیات ــیان کرده ان ــا آش ــورد در آنج و جســور ک

ــگارد  ــی ن ــت را م ــا راه حقیق ــالن در اینج ــوال زی ــد. ه آفرینن

و اولیــن گامهــای آن را  در راه خداونــدان  بــر مــی دارد. 

ــو"  ــال" و "جیل ــای "چارچ ــرس در حوزه ه ــالن در زاگ ــوال زی ه

فعالیــت مــی کنــد. ایــن دو٬ از حوزه هــای بســیار دشــوار ایــن 

ــا  ــی ب ــا چــون هــدف او حیات ــه شــناخته مــی شــوند ام منطق

معنــا و بــا ارزش  اســت دشــواریها در برابــر اراده اش ناچیز انــد.

گفتــه بودیــم زاگــرس انســانهای عاشــق را دوســت دارد چــون 

ــا عشــق و هیجــان کار مــی کنــد، زیبایی هــای  هــوال زیــالن ب

ــد. هــوال زیــالن همیشــه مــی  ــز او را دوســت دارن زاگــرس نی

گفــت:" بــه راســتی زاگــرس بــه انســان زیبــا یــی مــی بخشــد."  

ایــن یــک واقعیــت اســت زیــرا انســان در اینجــا بــا رنــج 

ــد.  ــی آفرین ــی م ــرده و زیبای ــارزه ک ــود و مب ــی ش ــی م متعال

ــه  ــی ک ــد:" کس ــی گوی ــز م ــهید"بریتان" نی ــه  ش ــه ک هامنگون

ــا٬ دوســت داشــتنی  ــد زیباســت و انســان زیب ــی کن ــارزه م مب

اســت." بــه راســتی هــوال زیــالن عشــق بزرگــی بــه ایــن حیــات 

ــه مــی  ــالن ســخن گفت ــرس از زی ــوز هــم در زاگ داشــت و هن

ــی  ــد.  زن ــگ شــده بودن ــالن و زاگــرس همرن شــود... دیگــر زی

ــه  ــود هم ــادر ب ــه ق ــود ک ــس ب ــه نف ــامد ب ــوی و دارای اعت ق

زنــان را در دل خویــش جــای دهــد  چــون نیرویــی کــه رهــرب 

آپــو در وجــود زنــان ایجــاد کــرده بــود از نزدیــک حــس 

ــود. ــوده ب ــرژی بســیاری از آن کســب من ــرده و زیســته و ان ک

در ســال ۲۰۰۲ بــر اســاس رهنمودهــای رهــربی کــه تاکیــد 

ــه مرزهــای روژهــالت  ــر ب ــاه کیلوم ــود بایســتی پنج ــوده ب من

کوردســتان عبــور مناییــد، در جنبــش تحرکاتــی صــورت گرفــت 

تــا گامــی  نــو در روژهــالت کوردســتان برداشــته شــود. بنابرایــن 

ــه همــراه هواالنــی  کــه وارد ایــن حــوزه مــی  هــوال زیــالن ب

ــود کــه مــی توانســت از  ــارزی ب شــدند همــراه شــد چــون مب

ــق  ــان و هــم خل ــرای زن هــر نظــر نقــش پیشــاهنگ را هــم ب

روژهــالت کوردســتان ایفــا منایــد. در آن زمــان فعالیتهــای 

مربــوط بــه رشق کوردســتان از نــو آغــاز مــی شــد. فعالیتهــای 

روژهــالت بــه دلیــل نــو بــودن و آغــاز کار نیــاز بــه تقویــت و 

پیرشفــت داشــت. فعالیتهــای مربــوط بــه مطبوعــات و روزنامه 

نــگاری نیــز یکــی از ایــن فعالیتهــا بــود کــه بــرای اولیــن بــار بــر 

اســاس فکــر و فلســفه رهــرب آپــو آغــاز مــی شــد. بــدون شــک 

آغــاز فعالیتهــای نــو عــالوه بــر هیجــان، دشــواریهایی نیــز دارد؛ 

چــون تــو در برابــر رســانه ای نژادپرســت و همــوژن،  همچــون 

مطبوعاتــی کــه بــر اســاس دمکراســی و در پــی حقیقــت اســت 

ــود،  ــی ش ــکاس داده م ــس انع ــر عک ــت ب ــالیان دراز اس و س

فعالیــت خواهــی کــرد و دردهــا و آالم زنــان را کــه سالهاســت 

وجــود دارد و هــر زمــان مخفــی انگاشــته می شــود بــه جهانیان 

نشــان خواهــی داد زیــرا کاری اســت کــه بــه احســاس، عاطفــه 

ــی  ــاس نکن ــا را احس ــن رنجه ــر ای ــون اگ ــاز دارد. چ و درک نی

قــادر نخواهــی بــود آنــان را بــه زبــان بیــاوری و انعــکاس دهی. 

"ی.ژ.ر.ک"  مطبوعــات  موسســان  از  یکــی  زیــالن  رفیــق 

ــای کار  ــرای ارتق ــود و ب ــتان ب ــالت کوردس ــان روژه ــگان زن ی

ــرای  ــه ب ــی ک ــید و زمان ــت کش ــیار زحم ــگاری بس ــه ن روزنام

بــار مجلــه ی ویــژه ی زنــان روژهــالت کوردســتان  اولیــن 

گیــرد  بــکار مــی  را  تــالش خــود  چــاپ مــی شــود متــام 
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ــه  ــک ، ب ــت و ی ــرن بیس ــه ق ــربی ک ــه ی ره ــن گفت ــل ای ــه دلی ــد و ب ــالت برس ــان روژه ــت زن ــه دس ــو را ب ــرب آپ ــای ره رهنموده

ــه  ــامم ب ــن کار بســیار اهت ــه در ای ــد ک ــد. هــر چن ــرش منودن ــام منت ــن ن ــه ای ــه خــود را ب ــدل خواهــد شــد، مجل ــان" مب ــار زن "به

ــد. در آن  ــان منای ــان را بی ــوده و آن ــس من ــک مل ــات را از نزدی ــت واقعی ــی خواس ــرد و م ــنده نک ــن بس ــه ای ــم ب ــاز ه ــرج داد ب خ

ــم  ــن تصمی ــود بنابرای ــاک ب ــالن دردن ــواالن زی ــرای ه ــت ب ــن وضعی ــود و ای ــاد ب ــیار زی ــان بس ــی زن ــوزی و خود کش ــان خودس زم

ــق را  ــوان حقای ــی ت ــد از دور من ــه ش ــز گفت ــه نی ــار پروان ــتان چه ــه در داس ــه ک ــد. هامنگون ــک ببین ــل آن را از نزدی ــت دالی گرف

ــکاس دادن  ــت را انع ــا از دور وضعی ــود تنه ــد ب ــالن معتق ــوال زی ــت. ه ــاء پرداخ ــتی به ــت بایس ــرای درک حقیق ــت و ب دریاف

ــد. ــام ده ــان انج ــت زن ــورد وضعی ــی در م ــه و تحقیقات ــالت رفت ــه روژه ــد ب ــی کن ــنهاد م ــاس پیش ــن اس ــر ای ــت ب ــی نیس کاف

زنــان  مــورد  در  را  خویــش  فعالیتهــای  توانســت  مــی  چــون  شــود  مــی  روژهــالت  وارد  بســیاری  عالقــه ی  و  عشــق  بــا 

و  افتــاده  دشــمن  دســت  بــه  حــوزه  ایــن  بــه  ورود  از  بعــد  مدتــی  دهــد.  انجــام  گســرده  طــور  بــه  کشــیده  رنــج 

زینــب   ( زیــالن  هــوال   شــهادت  ســالروز  ژوئــن٬  ســی  روز  در  زیــالن  هــوال  رســد.  مــی  شــهادت  بــه  قهرمانانــه 

کناجــی( بــه شــهادت مــی رســد. چــون روح قهرمانانــه هــر دو زیــالن در چنیــن شــب تاریکــی بــه هــم مــی رســد.

تاســیس  وی  تــالش  بــا  کــه  مطبوعاتــی  امــروز  امــا  مانــد  متــام  نیمــه  پپولــه  زیــالن  شــهید  رویاهــای  چنــد  هــر 

فعالیتهــای  و  تــالش  او  همراهــان  همچــون  مــا  و  دهــد  مــی  ادامــه  کارش  بــه  دوســتانش  توســط  شــد 

منــود. خواهیــم  تقدیــم  مطبوعــات  شــهدای  و  هــواالن  همــه ی  بــه  و  رســاند  خواهیــم  نتیجــه  بــه  را  او 
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زن

ــخ بگشــا صفحه هــای گم شــده ات را  ای تاري

و بگــو

قصه الهه های جاودان را بخوان

و  بوده انــد  مقدس ترين هــا  كــه  آنــان 

هســتند

آنان كه خدايان را متحري می ساختند

از عظمت شان، بركت شان و عدالت شان

مایه اميد و پريوزی

مايه حيات و خالق صلح و برابری

قصه ی آن

درختی بخشنده و مهربان

اوايل بهار كه جوانه هايش باز می شد

پرنــدگان را وحــی خوانــدِن ترانــه بهــاری 

می رســيد

بلبــان مســتانه مســتانه رس می دادنــد  و 

را آزادی  ترانه هــای 

» شهید زیالن پپوله«
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KOVARA BÎRDOZÎ، SIYASÎ، CIVAKÎ U ÇANDÎ YA KJARÊ
ZENANÊ ŞERQ
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