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سخن آغازین
خوانندگان گرامی مجلهی زیالن؛ خلقهای خاورمیان ه در وضعیتی به سوی آزادی و رهایی گام برمیدارند که
نیروهای قدرتگرا و آرامشستیز هر روز در حال عملینمودن پالن و پروژههای شوم خود در منطق ه میباشند .هنوز
زخمهای خونین عراق و افغانستان التیام نیافته و هر روز موجب جراحات سنگین بر پیکر این جوامع دردکشیده
میشوند که بحث از جنگافروزی و آتشافکنیهای نوینی محافل را در برگرفته است .قربانیان این جنگهای
دیروز خلقهای عراق ،افغانستان ،لیبی ،مصر و ...بودند امروز هم خلقهای سوریه ،غرب کوردستان و چه معلوم
گزینهی پیشرو هم خلقهای ایران نباشند .این یک واقعیت غیر قابل انکار است که جنگ بهجز خون و درد و
اشک چیز دیگری در بر ندارد .بیشترین آسیب این جنگها نیز متوجه جوامع میشوند .زیرا جنگی که توسط
نیروهای قدرتطلب به راه افتاده ،به جز تجاوز ،ناآرامی ،ترس ،غم ،درد ،اشک ،آه ،حسرت ،آوارهگی ،گرسنگی و...
هیچ دستاورد دیگری درپیش نداشته و ندارد .زیر آن چهرهی به ظاهر دوستانه و خندهروی نیروهای امپریالیست
نه تنها صلحاندیشی وجود ندارد بلکه تنها چیزی که برای آنها مهم میباشد مصالح و منافعشان است .به میزانی که
این نیروها به جنگ دامن میزنند و برای تداوم آن به راهکاری غیر انسانیـاخالقی متوسل میشوند به همان میزان
نیز نیروهای افراطی و ضداجتماع بسان فرزندان ناخلف منطقه برای تداوم و برافروختن این جنگها هیزمکشی
میکنند .چرا که این جنگها ،جنگ قدرت و اقتدار میباشد .تنها چیزی که در اولویت اهداف آنها قرار دارد فتح
است و تسخیر .ارزش ،آرامش و آیندهی جوامع برایشان فاقد اهمیت میباشد .جنگی که امروزه در سوریه نیز
اتفاق میافتد نمونهی بارز این واقعیت تلخ میباشد .هر دولت و قدرتی که در پی حکمروایی بر منطقه و جهان
است به تداوم این جنگ کمک میکند .نیروهایی چون ترکیه ،ایران ،آمریکا ،عربستان ،اسرائیل ،القاعده و برخی از
گروههای افراطی دیگری که دستنشاندهی هر یک از قدرتهای نامبرده میباشند ،با توسل به شیوههای غیرانسانی
در سوریه و غرب کوردستان روزانه موجب تراژدیهای بیشماری میشوند .این در حالیست که هر یک از این
دولتها در راستای حاکمیت بر خاکهای سوریه و غرب کوردستان و حفظ سنگرهای خود در آن خاکها درصدند
تا مانع از گسترش و خروش سیلآسای سهرهلدانهای دموکراتیک خلقها شوند .شاید بدینطریق بتوانند در این
وقت ُکشی برای پایههای ترکبرداشتهی تخت قدرت خود چارهای بیابند .ولی ،همهی نیروها هم نیک بر این امر
واقفند که با پاک کردن صورت مسئله قادر به فرار از آن نخواهند بود .زیرا تا زمانی که این مسئله که همانا مطالبات
آزادیخواهی خلقها و زنان است ،حل نگردد مبارزه ،اعتراض و نارضایتی همچنان ادامه خواهد یافت.
ت نیروی پویا و مقاومتطلب جوامع میباشد .این پتانسیل در
در این کشاکش و هیاهو واقعیت حائزاهمی 
طول تاریخ تاکنون به شیوهای مستمر و خروشان در راستای زندگی آرام و آزاد به مبارزه علیه نیروهای مستبد
و استعمارگر برخاسته است .علیرغم همهی سختی ،مشقت و دشواریهایی که از سوی نیروهای قدرتطلب بر
جوامع روا گردیده و میگردد پتانسیلهای پویای جامعه نیز هرگز دست از مبارزهی آزادیخواهی برنداشتهاند.
جوامع تحت ستم در مقابل همهی اعمالی نظیر تجاوز و تعرضات تسلیم نشده و با نشاندادن مقاومتهای بینظیر
به صیانت از ارزشهای مشترک خویش پرداختهاند .علیرغم تعمیقبخشی مسائلی که از سوی نیروهای قدرتگرا
انجام گرفته و بیشترین آسیب را متوجه ارزشهای مادی و معنوی جوامع ساخته است اما هرگز قادر به از پای
درآوردن نیروهای پویای جامعه در راستای رسیدن به حقیقت زندگی و ایدهآلهای آنها ،نشدهاند .در واقع وجهی
خوشایند مسئله در اینجاست که جوامع خاورمیانه امروزه با علم بر این واقعیت که نظام دولت هرگز برای جوامع
رفاه و آزادی به ارمغان نخواهند آورد همچنان به مبارزه رو میآورند .عمر استعمارگران پیر و مستبدان جوان به
پایان رسیده و خاورمیانه میرود تا راه را بر نظامی دموکراتیک و جامعهای آزاد هموار سازد .و به مدلی مبدل گردد
که همهی جهان را در بر گیرد.

در دل خاورمیانهای که امروزه خونین است و همهروزه شاهدی مرگ ،خونریزی ،اشک ،آه ،ناله ،آوارگی
فرزندانش را میکند ،جوانههای امید و آزادی سربرآوردهاند .این بار نه فریب وعدههای دروغین استعمارگران پیر
را میخورد و نه به رجزخوانی مستبدان جوان گوش میسپارد .بلکه با اتکاء به ارادهای راسخ ،عزمیجزم کرده،
خودباوری ،خودشناسی ،آزمون و تجربه ،سازماندهی نیرو و پتانسیل داخلی در راستای مبارزهی دفاع مشروع و
دفاع ذاتی میرود تا یک بار برای همیشه نظامی دموکراتیک بنیان نهد .و شایان ذکر است که در این راستا خلق
کورد نقش پیشاهنگ و سازمانیافتهتری ایفا میکند .در سراسر کوردستان از شرق گرفته تا غرب و از شمال
گرفته تا جنوب خلق کورد به سازماندهی و خودبودگی اهمیت شایانی میدهد .همهی گروههای سِ نی ،مذهبی،
جنسیتی و ...با علم بر این واقعیت به میادین مبارزه گام مینهند .امروزه بر خاک این دیار مبارزهای بیامان و
همهجانبه در حال وقوع است .در این راه خلق کورد هزاران شهید فدا کرده و میکند .مادران کوردستانی با
دلی سخاوتمند و عظیم بدونهیچ چشمداشتی فرزندان خود را تقدیم راه آزادی و دموکراسی برای خلقهای
خاورمیانه و کل جهان میکنند .جوانان کورد با نیرویی که از فلسفهی رهبر آپو میگیرند جهت آیندهای آزاد و
توأمان با آرامش و صلح در سنگرهای نبرد جانفشانی میکنند .بدون شک این مقاومت و این مبارزه تنها برای
رهایی کورد و کوردستان از یوغ استبداد و استعمار صورت نمیگیرد .زیرا هیچ خلقی نمیتواند ادعای آزادی کند
در حالی که در همسایهگیاش سیل خون جاریست .هیچ وجدان بیداری نمیتواند در مقابل اشک و گرسنگی و
درد کودکان آوارهی سوری ،کوردستانی ،عراقی ،افغانی و ...بیتفاوت بگذرد .هیچ انسان دوستی قادر نیست در
مقابل قتلعام ،تجاوز و تاراجی که توسط گروهها و یا دولتهایی که از ارزشهای انسانی و اخالقی گسسته و به
گرگ همنوعان خود مبدل گشتهاند ،خاموش باشد .هیچ انسانی نمیتواند از انسانبودن خویش سخن راند در
حالی که در مقابل خبرهای مرگ و قتلعام انسانها و تخریب طبیعت و از بینبردن همهی موجودات زنده در
جهان ،سهلانگار و بیمسئولیت بماند .مقاومتی که امروزه در غرب کوردستان صورت میگیرد نتیجهی وجدان
بیداریست که قادر نیست این فجایع دلخراش تحمیلی و ساختهشده را تحمل کند .حقیقتاً دیگر زمان آن فرا
رسیده است که خلقهای این منطقه بدون ترس و نگرانی از آیندهای نامعلوم و بیتضمین ،با رویکردی منطقی
به نهادینهکردن نظامی دموکراتیک و آزاد جامهی عمل بپوشانند .همه با هم ،با ایمان به پروژههای رهبر آپو که
تمام عمر و تالش خود را صرف برقراری صلح ،آزادی و دموکراسی برای خلقهای کوردستان ،خاورمیانه و جهان
کرده است ،بایستی به سوی نهادینه کردن نظام کنفدرالیسم دموکراتیک که آیندهای روشن را نوید میدهد،گام
برداریم .برای دست یافتن به این مهم نیز نبایستی از پرداختن بدیل تردیدی به دل راه داد .رهبر آپو میگوید«:
زنان برای از دستدادن چیزی ندارند ،ولی برای به دست آوردن چرا» .این سخن در مورد خلق خاورمیانه و خلق
کورد نیز مصداق دارد .چیزی برای از دست دادن نداریم .اگر برای همهی جوامع زندگیای با صلح و آرامش و
آزادی میسر نباشد ،بدون شک سخن راندن از «آزادی» خودفریبی خواهد بود .بنابراین چیزهای زیادی برای به
دست آوردن داریم .نبردی که امروزه توسط خلق و بهویژه با پیشاهنگی زنان کورد در غرب کوردستان صورت
میگیرد نیز جهت اثبات این مهم است.
بدون شک زنان کوردستانی در تمام مراحل تاریخی از نقش مهمی در پیشبرد ،پیشرفت و تعمیم روح
آزادیخواهی و مقاومتطلبی در سطح جامعه برخوردار بودهاند .و مبارزه و مقاومتی که امروز در غرب کوردستان
و سایر نقاط وطن صورت میگیرد نیز از پیشینهی تاریخی خویش متمایز نیست .نقش حائز اهمیت زنان در جای
جای این انقالب پُرثمر و شکل آشکار انقالبی عظیم را در منطقه تصویر میکند.
خوانندگان گرامی مجلهی زیالن :در این شماره سعی کردهایم حقیقت مقاومت و مبارزهای که با پیشاهنگی
زنان کورد در غرب کوردستان و ...صورت میگیرد را با زبانی سادهتر بیان کرده و به توضیح و تشریح نقش پررنگ
زنان در عرصههای مختلف بپردازیم .زیرا طی سفری که به این منطقه داشتیم از نزدیک با وقایع و رخدادهای
آنجا مواجه شده و به شناخت عینیتر و واقعیتری دست یافتیم .تالش کردیم اندک هم باشد نتایج این سفر را
با شما عزیزان در میان بگذاریم.

ایدئولوژیک
آزمون جنگ انقالبي خلق و ملت دموكراتيك

بر گرفته از دفاعیهی مسئلهي كورد و رهيافت ملت دموكراتيك
(دفاع از كوردها؛ خلقي در چنگال نسلكشي فرهنگي)

آزمون جنگ انقالبي خلق و ملت دموكراتيك
رهنمود رهبر آپو

يكي از مهمترين نتايج آزمون جنگ انقالبي خلق كه  PKKپيشاهنگي آن را بر عهده دارد ،راهگشايي آن بر واقعيت
ملت دموكراتيك ميباشد .در واقع واقعيت ملت دموكراتيك ،در ساختاربندي ايدئولوژيك  PKKبصورت برجسته تعيين
نگشته و برايش برنامهريزي نشده است .اصطالح ِ
رئال
ملت موجود در مضمون ايدئولوژي آن ،نسخهي سوسياليستي ِ
دولتـ ملت ميباشد .مهمتر اينكه ،مقصود از ملت ،نگرشي يگانه و مطلق بوده و آن نيز ملتگرايي دولتي هگليستي
ميباشد .به واقعيت ملت متفاوتي خارج از اين اصطالح و واقعيت انديشيده نميشود .بدون شك در اين امر نيز تفسير
هگليستي نگرش سوسياليسم علمي ماركسيستي بنياد كار قرار داده شده است .چيزي كه در دوران ماركس و انگلس
به هنگام سخن از ملت به ذهن ميآمد ،گذار از ديوارهاي فئودالي و ايجاد يك جامعهي ملي بود كه در چارچوب
مرزهاي اتحاد زبانـ فرهنگ به دست دولت مركزي شده تشكيل ميشد .بدين ترتيب دولتـ ملت همچون واقعيتي
يگانه و مطلق تلقي ميگشت .دولتـ ملت اصطالح اساسي كاتاگوريك فلسفهي هگل بوده و آخرين ايستگاه توسعهي
اجتماعي و شكلگيري دولتي ميباشد .تشكيل اين مدل تحت رهبريت بورژوازي و يا پرولتاريا ،ويژگي يكگرا و
مطلقگراي اصطالح مزبور را تغييري نميدهد .يگانه پديدهاي كه به هنگام سخن گفتن از ملت به ذهن ميآيدِ ،
ملت
دولت ميباشد .اين نگرش دولتـ ملت در بنيان عدم موفقيت ماركسيسم در گذار از مدرنيتهي كاپيتاليستي و آسيميله
شدن در آن نهفته ميباشد .هنگامي كه دولتـ ملت بعنوان ُفرم اساسي اجتماعي پذيرفته شد (به شكلي بسيار آشكار
از اعالم آلمان به شكل دولتـ ملت در سال  1871پشتيباني به عمل آمد) ،چيزي كه باقي ماند اين بود كه پرولتاريا
به درون اين مرزها كشيده شده ،به خدمت دولتـ ملت متبوع خويش درآورده شده و در مقابل آن از طريق برخي از
حقوق اقتصادي و اجتماعي موجوديت خويش را قابل تداوم نمايد .پذيرفتن اين امر است كه صد و پنجاه سال قبل
از سوسياليسم رئال سرنوشت آن را تعيين نموده است .در فرجام كار ،اعالم پيروزي عناصر مدرنيتهي كاپيتاليستي
در چارچوب هر دولتـ ملت و بويژه در آزمون اتحاد شوروي و چين نيز اثباتي است بر پيوند اين اصطالح و واقعيت
با كاپيتاليسم .تحول داخلي سوسياليسم رئال به كاپيتاليسم ،به شيوهي ديگري بغير از اين قابل تفسير نميباشد.
سوسياليستي  PKKبيش از همه در موضوع گرايش دولتـ
در آزمون جنگ انقالبي خلق ،رويكردهاي رئال
ِ
ملت دشواري ببار آورد .واقعيت كنتراگريالي دولتـ ملتگرا كه در مقابل آن ميجنگيد ،در موضوع معنا و هدف
جنگ انقالبي راهگشاي دودليهايي گرديد .بدتر اينكه ،روشهاي هر دو طرف به تدريج آغاز به شباهت يافتن به
يكديگر نمود .سوسياليسم ايدهآليستي  PKKدر مقابل واقعيت گرايش دولتـ ملت به تدريج دچار سختي گرديد.
اين همان واقعيتي بود كه در بنيان بحراني وجود داشت كه از  1995به بعد به تدريج سر برآورد .دولتـ ملت تا
چه اندازه پديدهاي سوسياليستي است و تا چه اندازه قابل تحقق ميباشد؟ بحران مطابق پاسخهايي كه به اين
دو پرسش اساسي ميداد ،يا راهگشاي پاكسازي آن ميگشت و يا منجر به يك راهحل متفاوت ملي ميگشت.
در اين مسئله ،اصطالح ملت دموكراتيك به اصطالح كليدي خارج شدن از بحران ايدئولوژيك تبديل گشت.
تعريف  PKKبه هنگام ظهور به مثابه گروه تحت عنوان «ملتباوران» اشتباه نبود .اوصاف «مبارزان رهايي ملي»،
«ارتش رهايي ملي» نيز همان معنا را تداعي نموده و بيانگر واقعيتي است كه ميخواستند نمايندگي كنند .كار
تبليغاتي مقطع ايدئولوژيك ،اساسا بر بنيان رئاليتهي ملي كوردها انجام ميگرفت .در بنيان مخالفتمان بر تعريف
از خويش تحت عنوان مليگرا ،پايبندي شديدمان به انترناسيونال سوسياليست وجود داشت ،اما نميتوانستيم
از رئاليتهي ملي نيز دور شويم .بنابراين هنگامي كه اصطالح ،از «حيث ملتي» به «ملتباوري» ميلغزيد ،خطر
شباهت يافتن جنبش ما با ايدئولوژيهاي مليگرا و ملتباوري بوجود ميآمد كه در راستاي مدل دولتـ ملت
هدفمند بودند .عليرغم اين در مقطع گروه ايدئولوژيك ،قابليت انجام اين تمايز ظريف را نداشتيم .باال گرفتن
حملهي سال  1984تا ابعاد ملي و راهگشايي آن بر شرايط جنگ انقالبي ملي ،بصورت ناگزير ما را از نزديكتر با
اصطالحات قدرت و دولتـ ملت رودررو نمود .جنگ را از طريق نيروهاي خلقي انجام ميداديم .بين ما و طبقهي
فوقاني ـ چه فئودال و چه بورژواـ يك مرز وجود داشت .پيشرفتمان تا سطح بُعد ملي ،اصطالح جنگ خلق را
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ناموجه نميكرد .اصطالحي همچون ملتباوري خلق بجاي ملتباوري بورژوايي به آهستگي توسعه مييافت.
هنگامي كه در چارچوب اين رويدادها به سطح عمومي كوردستان مينگريم ،ميتوان اين موارد را بر زبان آورد:
آ ) از دوران آغازين سدهي بيستم به بعد بويژه بعد از تجزيهاي كه در  1920صورت گرفت ،در كوردستان عراق
ابتدايي داراي خاستگاه طبقهي فوقاني ناميد .گذار جنبش
تحركاتي تسريع يافته بودند كه ميتوان آن را مليگرايي
ِ
از محفل محدود روشنفكري و تودهاي گشتن آن ،مليگرايي را سرعت بخشيد .اعالم حزب دموكرات كوردستان
بعد از جنگ جهاني دوم ،بيانگر گامي مهم در مسير مليگرايي مدرن ميباشد .جمهوري مهاباد بعنوان اولين آزمون
ملي ،جالب توجه ميباشد .جنگ گرياليي كه به سال  1961در كوردستان عراق بصورت انفجاري صورت گرفت،
عواطف مليگرايانه را در سرتاسر كوردستان بيدار كرده و تقويت نمود .عليرغم شكستي كه جنبش دچار آن
گشته و تجزيهي آن به سبب اختالفات دروني ،رويدادهاي منطقهاي به اجبار منجر به يك قدرت ملتگرا و مدل
دولتـ ِ
ملت كردي ،اگرچه با كيفيتي فدرالي گشتند .مدل دولتـ ملت فدرالي كورد كه از پشتيباني امپرياليسم
و صهيونيسم برخوردار ميباشد ،بعنوان مدلي نگه داشته شد كه حداقل به اندازهي مدل دولتـ ملت اسرائيل در
فلسطين حائز اهميت ميباشد .اين امر بسيار مهم ميباشد .همانگونه كه از ( 1923و يا بهتر است بگوييم از )1925
خواستند تا مدل دولتـ ملت ترك و به عبارت صحيحتر انقالب جمهوري را بصورت دولتـملت پروتوـ اسرائيل
شكل دهند (در اين موضوع نياز به پژوهشهاي وسيعي وجود دارد) ،به شيوهاي مشابه و اندكي ديرهنگامتر ،بعد
از  1945تصميم به تشكيل يك دولتـ ملت پروتوـ اسرائيل كوردي مشابه به رهبري حزب دموكرات كوردستان
گرفتند .تفاوت ميان آنها ،تفاوت زماني و خصوصيات متفاوت ملي نيروها ميباشد .يعني جهت اسرائيل آينده ،نياز
به برساخت دولتـ ملتهاي ترك و كورد قابل اعتماد وجود دارد كه هركدام به مثابه يك پروت و اسرائيل عمل نمايند.
دولتـ ملت پروتوـ اسرائيل ترك كه از طريق حزب جمهوريخواه خلق  CHPتشكيل دادند را به شكلي مشابه
در ميان كوردها از طريق حزب دموكرات كوردستان  PDKو بعنوان ُخرده دولتـ ملت پروتوـ كورد تشكيل دادند.
جهت ارائهي تفسيري صحيح از «منطقهي فدرالي كورد» از سال  1990و در ارتباط با جنگ اول و دوم خليج به
بعد مطرح شد ،توجه را به اين موضوع جلب كردم؛ موضوعي كه برآنم بعدا آن را مفصال بررسي نمايم .يكي از اهداف
بنيادين جنگ خليج كه در  1990آغاز گشت نيز گام نهادن به مسيري بود كه به دولتـ ملت كوردي ميانجاميد.
اگر پديدهاي كه بعد از  1990در پيوند با جنگ خليج در خاورميانه آغاز كرده بودند را بعنوان نسخهي مهمي از
«جنگ جهاني سوم» ارزيابي نماييم ،يك دولتـ ملت حداقلي ترك به مثابه پروتو اسرائيل از امپراطوري شكست
خوردهي عثماني بعد از جنگ جهاني اول ،دولت حقيقي اسرائيل بعد از جنگ جهاني دوم و دولتـ ملت كوردي
پروتو اسرائيل به مثابه ابزار اساسي امنيت دولت اسرائيل از نسخهي «جنگ جهاني سوم» برساخته شد .بنابراين
بعد از  1990خواستند خرده دولتـ ملت كوردي كه از پشتيباني نيروهاي هژمونيك مدرنيتهي كاپيتاليستي
(نيروهاي اياالت متحدهي آمريكا و اتحاديهي اروپا ،ژاپن و نظير آن) و دولتـ ملتهاي اسرائيل و ترك در منطقه
برخوردار بود را در برابر  PKKبعنوان آلترناتيو تشكيل دهند .جنگهاي گالديويي در برابر  PKKبعد از 1990
كه از پشتيباني ناتو برخوردار بود ،حقيقت مذكور را بسيار آشكار تصديق مينمايد .از طريق ملتگرايي دولت
كوردي در برابر ملتباوري خلق كه جنگ انقالبي خلق برپا شده از طرف  PKKدر كوردستان ـ بعنوان مقولهي
آلترناتيوـ راهگشايش شد ،تدبير اتخاذ كرده و سعي بر نقش بر آب نمودن و پاكسازي آن كردند .آزمون جنگ
انقالبي خلق بعد از  1990عليرغم تمامي موارد ناكافي و اشتباهش ،هم سياستهاي نيروهاي هژمونيك غربي
و هم دولتـ ملتهاي ترك و اسرائيل به مثابه نيروهاي منطقهاي در مورد كوردستان بعد از جنگ جهاني اول را
نقش بر آب نمود .هم از نظر اصطالحي و هم پديدهاي ،مسئلهي مذكور بدينگونه بود .هر چه كه بر ابعاد اصطالح
ملت دموكراتيك افزوده ميشد ،واقعيت مذكور نيك آشكار ميگرديد .همگام با جنگ دوم خليج ()2003-2010
اين وضعيت آشكار گشته به واقعيتي تماما ملموس مبدل گرديد .اساسيترين موردي كه در اين مرحله اثبات
گرديد اين بود كه  PKKنخواهد توانست دولتـ ملت كورد را تشكيل داده و برسازد ،از نظر ايدئولوژيك و عملي
وضعيتش براي اين امر مساعد نخواهد بود ولي در عين حال نيز نخواهند توانست از تحقق ملتباوري خلق كه در
ِ
دموكراتيك آلترناتيو ممانعت بعمل آورند.
ساختاربندي ايدئولوژيك آن بصورت پتانسيل وجود داشت نيز بعنوان ملت
بـ ) ملت دموكراتيك تنها يك اصطالح نبوده ،بلكه بعنوان واقعيت نيز بصورت ملموس درميآيد .مبارزهاي
كه  PKKدر مقطع گروه ايدئولوژيك در برابر مليگراييهاي فرادست ترك و فرودست كورد انجام ميداد ،بر
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اساس آزمون جنگ انقالبي خلق و همچنين بعنوان مبارزهي ملت دموكراتيك در برابر هر دو نوع مدل دولتـ ملت
ادامه دارد .دولتـ ملتهاي حاكم تنها از طريق ابزارهاي عريان خشونت و مزدوران دستمزدي خويش سعي دارند بر
سر پا بايستند ،در كنار اين ُخرده دولتـ ملت كورد عليرغم تمامي مليگراييهاي پيرامون آن و تمامي پشتيبانان
داخلي و خارجياش ،قادر نيست خويش را از منزوي شدن از طرف جنبش ملت دموكراتيك رهايي بخشد .براي
اولين بار در انقالب كوردستان ،گزينهي دولتـ ملت و گزينهي ملت دموكراتيك سعي بر ايفاي نقش مشترك دارند.
تمايز يافتن اين دو گزينه ـكه در انقالبهاي فرانسه و روسيه و بسياري از انقالبهاي مدرن بصورت مختلط جريان
داشتندـ در انقالب كوردستان و ترسيم خطي ايدئولوژيك ،سياسي و عملي بينشان ،پيشرفتي است كه حائز اهميتي
تاريخي ميباشد .تاكنون در تمامي انقالبها يا تماما طبقهي فرادست حاكميت داشته و يا تماما طبقهي فرودست
برتريت داشتهاند .هم در حالت اتحاد و هم تمايز ،مابين خويش مرزهاي مشخص ترسيم نميكردند .در كنار اين از
ميان برداشتن همديگر در داخل را بصورت روش بنيادين مبارزه درآورده بودند .اين وضعيت نقشي فراتر از قدرتمند
نمودن مدرنيتهي كاپيتاليستي ايفا ننمود .يك نوع مبارزهي غلط هم بين دو نگرش طبقه و هم دو نگرش ملت بود.
خلق كوردستان ،اين وضعيت مبهم اگرچه در سرآغاز به نمونههاي ماقبل خويش تشابه يافت
در آزمون جنگ انقالبي ِ
ولي مبارزات همهجانبهاي كه صورت گرفتند ،نتيجتا تمايز را تسريع بخشيده و شفاف نمود PKK .در اين دوره تنها به
گذار از گرايش دولتـ ملتي موجود در سوسياليسم رئال بسنده نكرد بلكه بجاي آن مدلي را طرح و اجرا كرد كه از نظر
ايدئولوژيك نيز گرايش دولتـ ِ
ملت بورژوازيِ موجود در بطن سوسياليسم رئال را مورد گذار قرار داده ،مسئلهي ملي را
از صورت مسئلهي تأسيس دولتـ ملت خارج نموده و خو ِد خلق در آن ساختار ملي خويش را بصورت يك ملت مساوي
و آزاد يعني در حالت ملت دموكراتيك برميسازد .كاتاگوري ملت دموكراتيك را هم در حل مسائل طبقاتي و هم ملي
بصورت مدل جايگزين درآورد .ملت دموكراتيك را بصورت مهمترين عنصر مدرنيتهي دموكراتيك (ديگر عناصر ،صنعت
ت ـ ملتي هگليستي كه بيش
اكولوژيك و اقتصاد كمونالي است كه سودآوري را نميپذيرد) درآورد .با گذار از گرايش دول 
از صد و پنجاه سال است به بالي سر سوسياليسم علمي تبديل شده ،مسير سوسياليسمي را گشود كه بيشترين قرابت را با
علمي بودن داراست؛ مهمترين سهم را در برساخت سوسياليسم فلسفي ،علمي ،اخالقي و زيباييشناسانه برعهده گرفت.
جـ ) در حوزهي نظري سهم تاريخي مذكور را برعهده گرفته و در مقابل آن در حوزهي عملي نيز در نمونهي
ملموس كوردستان و در ميان واقعيت كوردها نيز تشكلهاي ملت دموكراتيك و مدرنيتهي دموكراتيك سرعت
يافتند .از طريق تشكل ملت دموكراتيك ،مرزهاي مابين كوردهاي موجود در چهار بخش را فاقد كارايي گردانده
شد .در حاليكه مرزها در نظر دولتـ ملتها همهچيز بودند ،در نظر ملت دموكراتيك به درجهي هيچ چيز درافتاده
شدند .ملت دموكراتيك را در ذهنيت خلق بصورت مهمترين انقالب آگاهي طرح نموده و تالش به خرج داد تا
خودمديريتي دموكراتيك را به مثابه مهمترين انقالبِ تشكيل جسم آن ،در هر بخش از كوردستان برسازد .در
حاليكه به تناسب مهمي چرخش چرخهاي مكانيزم نسلكشي فرهنگي دولتـ ملتهاي تركيه ،ايران ،عراق و سوريه
را بيمعني نمود ،هر بخش از خلق كور ِد موجود در هر چهار بخش كردستان را بصورت بخشي از آفريننده و
برساختساز ملت دموكراتيك درآورد .جنگ انقالبي خلق كه به آشكار و برمال نمودن گرايش نسلكشي فرهنگي و
عاملي دولتـ ملت برآمده از هژموني دويست سالهي اخير مدرنيتهي كاپيتاليستي بسنده ننموده،
توطئهي گرايش
ِ
بصورت آلترناتيو ملت دموكراتيك را در هر بخش و ذهن هر انسان صادق كورد و جسم هر اجتماع كوردي تحقق
بخشيد؛ اين موفقيت بزرگي است .بدين ترتيب با ايفاي نقش پيشاهنگي در برساخت مدرنيتهي دموكراتيك،
مسير نشان دادن همبستگي دوستانه بين خويش از طرف خلقهاي همسايه (خلقهاي ترك ،عرب ،فارس) ،ساير
فرهنگهاي خلقي اقليتي و خلقهاي دچار شده به نابودي (ارمنيها ،يونانيها و سوريانيها و غيره) به مثابه اجتماع
ملتهاي دموكراتيك و توسعهي اين موفقيت تاريخي در سطح منطقهاي و جهاني را تا حد آخر گشوده است.
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افول خورشید الههها ،روح حیات و آزادی را در جهان به انجماد کشانید و به دوران طالیی بشر که در آن عدالت،
برابری و داد حاکم بود ،پایان داد و نظام مردساالري را با جالي نظم نوینی در عرصهی جامعهی انسانی ،از زیر
آوارهای فرهنگ اله هی زنـ مادر سر بر آورد .نظام مذکور که تاکنون به حیات خود ادامه میدهد ،رهاوردی به
جز اسارت ،بردگی و رنج بشر تا عصر کنونی نداشته است .این نظام رخسار جامعهی انسانی را به جنگ و خون و
نابرابری آلوده نموده است.
در این میان وارثان فرهنگ الههها ،بیش از همه در میان قید و بندها و آالم جانکاه نظام موجود فرسودند
و فریادی که از دست شکنجهگاه نظام مردساالر بر میآوردند ،هستی را به رعشه درمیآورد ،بویژه در خاستگاه
اولین خود ،یعنی در خاورمیانه بیشتر از هر جای دیگری ،در بند سنن و جزمیات ذهنی متعفن ،شکسته شده و از
آنان سلب آسایش و انسانیت شده است .در این سرزمین ظهور تمدنها بود که نور و روح حیات و آزادی مدفون
گردید و زندگی مرگباری آغازیدن گرفت .در اثر تحوالت شگرفی که در اثر ترقیات علم و فناوری و رشد و ارتقای
سطح فرهنگ جامعهی انسانی حاصل شده است و در مناطق بسیاری از آالم زنان کاسته شده و دریچهای روبه
سویشان گشوده شده است.
چنانکه رهبر آپو و جنبش آزادیخواهی زنان کورد با درک راستین تاریخ و جایگاه واالی زنان در ساختن آن و
آیندهی فراروی ،رهایی آنان از دام نظام خودکامه و منحط را الزامی دانسته و برآنند تا زنان در خاورمیانه بتوانند
با نقش پیشاهنگی که بر عهده دارند در رهبری جهان نیز موفق عمل کرده و رهایی همهی بشریت را در صدر
امور مبارزاتی خویش قرار دهند .رهبر آپو نیک بر این نکته واقف است که حیات و آزادی را باید در جایی نبش
و بازیافت که سالهاست در خاک آنجا دفن شده باشد .هکذا زنان خاورمیانهای نماد و مثال واقعی این ادعایند.
زنان در مقام خالقان مرحلهی نوسنگی از این استعداد و توانایی برخوردارند که بتوانند یک نقش تاریخی و
دورانساز دیگر را بازی نمایند .همچنین از این زمینه و موقعیت نیز برخوردارند که بتوانند ،سنتزی در برابر نظام
طبقاتی و اقتدار خودکامه بیافرینند .جنبش آزادیخواه زنان کوردستانی با کنکاش و تفحص در تاریخ هزاران
سالهی بشر و ژرفاندیشی کامل به این نتیجه دست یافت که زنان دارای بینش ،وجدان و عشق بینهایتی هستند
که قادرند برای برساخت زندگیای نوین و آزاد گامهای مستمر و منسجمتری بردارند.
رهبر آپو نیز رهایی ،آزادی ،آرامش و استقرار خاورمیانه را تنها با پیشاهنگی و رهبری زنان ممکن میداند.
تحقق خواسته و مطالبات آزادیخواهانهی خلقها نیز با خودآگاهی ،حامی هنجارهای مبارزاتی ،بیداری و ایمان
زنان به این حقیقت میسر میگردد .زیرا اگر زن به حقیقتی ایمان آورد ،هیچ قدرت و نیرویی نخواهد توانست وی
را از آن جدا ساخته و منصرف نماید .چنانکه همواره به حقیقتی وفادار میماند که در راهش جانفشانی کرده و
بدیل پرداخته باشد .از این رو زنان و علیالخصوص زنان خاورمیانه ،با وجود داشتن چنین خصایصی ،بنیادیترین
و پویاترین نیروهای جامعهی دموکراتیک به شمار میروند .زنان ،در جنبش آزادیخواهی زنان کوردستانی از
جایگاهی متعالی ،رای ایفای نقش ،پیشاهنگ و مؤثری برخوردارند که بتوانند با علم بر تاریخی که به درازای
هزاران سال است جامعهی زنان را مورد استثمار بیرحمانهی خود قرار داده و برای تضعیف ارادهی آزادش از هیچ
راه و روشی سرباز نزدهاند به مبارزهای همهجانبه و مستمری دست زنند.
رهبر آپو اتحادیههای زنان را در زمرهی بنیادیترین نهادهای جامعهی مدنی قلمداد نموده است .همچنین
ضامن اصلی پیروزی چنین جامعهای را نیز در گرو ارتقاء و بسط سازماندهی در سطح عالی اتحادیههای مذکور
از هر لحاظ میدانند.
شایان ذکر است که طی سالیان درازی که در سراسر کوردستان و همچنین کشورهای همسایه چون ایران،
ترکیه ،سوریه ،عراق و همچنین کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی زنان کوردستانی با ایمان به ایدئولوژی
رهائی زنان که توسط رهبر آپو به زنان اهدا شده است به پایگاهی رفیعی در سطح این جوامع دست یافتهاند .بدون
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شک تشویق و دعوت رهبر آپو از زنان جهت گام نهادن به میادین مبارزه بدون هیچ ترس و ابایی بیتأثیر نمیباشد.
زیرا زنان کورد از همان اوان تأسیس حزب کارگران کوردستان توانستند فعاالنه در صفوف مبارزه مشارکت جسته و با
ارادهای محکم و جسورانه در راه نیل به آرمان مقدس و انسانی گام بردارند.
زنان مبشران و پیامآوران تغییر و آزادی فردای جامعهی خاورمیانه و بهویژه کوردستان خواهند بود .همچنین نقش
سازنده و ارزندهای که زنان ایفا میکنند برای برساخت جهانی آکنده از صلح و برابری و بدون خشونت حائزاهمیت
میباشد .خاورمیانهای که امروزه از هر گوشهاش نال های برمیخیزد ،از واقعیتی تلخ حکایت دارد که به آرامش و استقرار
توأم با آزادی و دموکراسی نیاز دارد .خاورمیانه که مظهر عشق و مهد فلسفه ،علم ،فرهنگ و انسانیت است امروزه به
گورستانی مبدل گردیده که هر روز و بیهیچ پرسشی فرزندانش را در آن مدفون میسازند .انگار مردم اینجا به این جور
حوادث و اتفاقاتی که هر روز موجب قتلعامهای گسترده میگردند عادت کرده و اصال برایش اهمیتی ندارد که رفته
رفته در این دیار اثری از زندگی نمیماند.
بنابراین این زنان خاورمیانهای و بهویژه کوردستانی هستند که با علم بر نقش مهم خود برای این خطه از گیتی که
سالیان سال است به خود روی صلح و آرامش ندیده است ،مبارزه را ارتقاء داده و به ثمر برسانند .برای زنان توسع ه دادن
به دامنهی مبارزات و خودسازی و خودآگاهی بیش از پیش در راه نیل به آزادی و ایجاد رستاخیزی نوین و استقرار نظام
دموکراتیک در خاورمیانه و محقق ساختن ایدئولوژی رهاییبخش زنان کوردستانی در سراسر جهان با تالش و تکاپوی
بیکران به سوی افقی روشن ،الزامی میباشد.
از این حیث زنان كوردستاني بر اين باورند كه قرن  ،21قرن آزادي زنان میباشد .شايد تحقق آزادیای به تمام معنا
بسیار آسان نمینماید ولی میزانخودآگاهیای که زنان هم در سطح خاورمیانه و جهان به آن دست یافتهاند ،بینهایت
امیدوارکننده میباشد .بدون شك تغيير ذهنيتي كه به درازاي قرنها عمر دارد و تا سلولهای بنیادین جامعه نفوذ
کرده است به این راحتی امکانپذیر نمیباشد .زیرا تحقق این مهم مستلزم مبارزه و تالشی وافر توسط همهی اقشار
جامعه است.
به طور یقین درحالی دههی دوم این قرن را پشت سر میگذاریم که شاهد اوجگیری مبارزات زنان در همهی
کشورهای خاورمیانه و حتی سراسر جهان هستیم .بیش از هر زمانی نیاز آزادی و توجه به حقوق پایمال شدهی زنان
در محافل روشنفکری ،فمینیستی ،انقالبی و ...مطرح میگردد .توجه خود جوامع نیز به این موضوع بیش از پیش مورد
جالبیست که نمیتوان آن را نادیده انگاشت .به طوری که در کشورهای عربی زنان در صفوف مقدم مبارزه جای گرفته
ی زنانی
و فریاد آزادیخواهی سر دادند .به اندازهای که این مبارزه مبارزهای ملی بود به همان میزان نیز فریاد آزادیخواه 
بود که روزانه توسط امپراتور کوچک( مرد خانه) و امپراتور بزرگ (دولت) حقوقشان پایمال میگشت و از طبیعیترین
حق نیز محروم گذاشته میشدند .از این حیث اعتراضات و نارضایتیهایی که اخیرا ً در هندوستان شکل گرفتند نقطهی
عطفی در مبارزات آزادیخواهی زنان محسوب میشود .این اعتراض و مبارزه علی ه ذهنیت تجاوزکاری صورت گرفت که
حق بیرون رفتن و حضور یافتن زنان را خارج از چارچوب خانه برنمیتابد .بدون شک دیدن این اعتراضات به خیلی از
زنان هندوستانی امید و احساس همبستگی داده است .در واقع خشونت جنسی روش تحمیل اصول مردساالری به زنان
است .زنانی که برخی اصول را به مبارزه میطلبند ،به دلیل جسارتشان با تجاوز تنبیه میشوند .اعتراضات اخیر ،دیدن
ِ
فرهنگ تجاوز (فرهنگی که تجاوز را توجیه کرده و زنان را برای تحریک یا دعوت از متجاوز سرزنش
و شنیدن زنانی که
میکند) را به چالش میکشند و با آن مبارزه میکنند ،بسیار خوشآیند است .در دستان زنان معترض پالکاردهایی با
این مضمون به چشم میخورد « به من چگونه لباس پوشیدن را یاد ندهید ،به پسران خود بیاموزید که تجاوز نکنند».
بدون شک این شعارها بیانگر واقعیت تلخی میباشند که روزانه در سراسر جهان زنان با آن مواجه هستند .این در حالی
میباشد که بارها و بارها زنان توسط پلیس و نظامیان ارتشی در هندوستان مورد تجاوز قرار گرفتهاند که حتی یک بار
هم متجاوزین محاکمه نشدهاند .شونیستهای هندو بارها به صورت دستهجمعی به زنان مسلمان مقیم این کشور تجاوز
کردهاند و عملکردهایشان نادیده انگاشته شده است .در واقع این اعتراضات اخیر در هندوستان نشانهی آتشی بود که
سالیان سال زیر خاکستر خفته باشد .زنان به این واقعیت پی بردهاند که تجاوز از نفرت به زنان و ترس از آزادیشان
برانگیخته میشود نه میل و عشق به زنان.
از این نقطه نظر به اهتزاز درآوردن پرچم آزادیخواهی و برابریطلبی توسط زنان مبارز و حقطلب خاورمیانهای
و بهویژه زنان کوردستانی نشانهای مهم میباشد که برای آیندهای توأمان با آزادی نویدبخش مینماید .زیرا مبارزهای
مستمر و منسجم توسط زنان کورد در مقابل ذهنیت استعمارگر و مردساالری صورت میگیرد که روزانه بر جامعهی
ایدئولوژیک

کوردستان سیاست ضعیفگی را تحمیل کرده ،به دختران کورد تجاوز نموده و تجاوزکاران و قاتالن را آزاد گذارده؛
مبارزان و انقالبیون را زندانی کرده؛ کودکان کورد را از حق تحصیل به زبان مادری محروم ساخته؛ خلق کورد و
سایر خلقهایی که تحت استعمار این دولتها( ترکیه ،ایران ،سوریه) هستند را با فرهنگشان بیگانه ساخته و از
ارزشهای اجتماعیشان دور میکنند ،صورت میپذیرد.
اوجگیری مبارزات آزادیخواهی در سوریه و غرب کوردستان

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK
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غرب کوردستان از جمله مناطق استراتژیک و مهد فرهنگهای بیشمار محسوب میشود .منطقهی ژئواستراتژیکی
که بارها به میدان جنگ و درگیرهای بزرگ و تاریخی مبدل شده است .از جملهی اینها میتوان به جنگهای
بزرگ صلیبی ،حمالت سربازان اسالم تحت نام (فتوحات اسالمی) و جنگهایی که یهودیان به بهانهی دستیافتن
به «سرزمین موعود» به راه انداختند ،اشاره کرد .همچنین این خاکها شاهد شکلگیری و فروپاشی پادشاهی
و امپراتوریهای زیادی بوده است .حتی امپراتوریهای چون پارس ،بیزانس ،عثمانی و ...بر این خاکها حکومت
راندهاند.
ـ ملت تازه تأسیس حاکم در سوریه
بخش غرب کوردستان که بعد از پیمان لوزان تحت سیطرهی مطلق دولت 
قرار گرفت نیز از این تاخت و تاز و هجومات فرهنگی که توسط هر یک از استعمارگران صورت میگرفتند،
آسیبهای زیادی متحمل شده است .شایان ذکر است که طرز نگرش مسالمتآمیز و آزادیخواه خلق کورد هیچگاه
نه موجب تفرقهاندازی و نه اندیشیدن به منافع محدود قومی شده است .کوردها با جان و دل جهت صیانت از
ارزشهای جوامع خاورمیان ه مبارزه کردهاند .هر کس بر این واقعیت واقف است که نقش کوردها در شکستدادن
و راندن نیروهای استعمارگر خارجی حائزاهمیت میباشد .واقعیت این است که کسی نمیتواند نقش کوردها در
شکست دادن و راندن نیروهای استعمارگر فرانسوی از خاک سوریه را نادیده بگیرد .حتی در جوامع عرب معروف
است که برای بار نخست توسط کوردها پرچم استقالل کشور لبنان به اهتزاز در آمده است .چنانکه بارها با جسارت
و صداقتی که در این مقاومتها از خود نشان میدادند توانستند موجب برقراری روابطی دوستانه و محبوب بین
جوامع خاورمیانه گردند .هکذا هرگز با سایر خلقهای موجود در سوریه مشکلی نداشته و با صلح آرامش در کنار
هم زندگی کرده و در صورتی که خطری نیز ارزشهای جوامع سوریه را تهدید کرده باشد به حفاظت و صیانت از
آنها برخاستهاند .ولی شونیسم و پانعربیسم موجود در ذات قدرت حاکم همیشه به طرد و محروم گذاشتن مناطق
کوردنشین یا به گفتهای دیگر غرب کوردستان نمودهاند .چنانکه روز به روز سیاست انکار و نفی توسط قدرت
مذکور در غرب کوردستان ژرفا یافته است .برخی مواقع این سیاست چنان ابعادی به خود گرفته است که کوردها
از بکارگیری زبان مادری خود حتی در اماکن خصوصی نیز منع شدهاند .گفتنیست برای حاکم نمودن فضایی از
رعب و وحشت در غرب کوردستان مکررا به بسط و گسترش سیاست مزدورسازی پرداختهاند.
تردیدی در واقعیت این موضوع نیست که دول حاکم بر کوردستان هیچگونه پروژهای جهت رفاه ،ترقی ،پیشرفت
و توسعه جامعهی کوردستان از پیش نبردهاند .خلق کورد در این منطقه نه تنها از حق تحصیل به زبان مادری
محروم مانده بلکه محور همهی بحثهای قدرت حاکم بر سر موجودیت یا عدم موجودیت آنها شکل میگرفت.
از سوی کوردها نیز تن دادن به چنین سیاست تحمیلی غیر قابل قبول بود .سیاستهای انکارگر نظام روزانه
موجب تعمیقیابی مسائل اجتماعیـ اقتصادی ،آموزشی و فرهنگی در غرب کوردستان میشد .طرز نگرشی که
کوردها را بعنوان شهروند نمیپسندید از ذات این ذهنیت هموژن و ملیگرا سرچشمه میگرفت .چنانکه که اگر
روزی اعتراضی نیز در مقابل چنین سیاستی بروز میکرد دولتمردان سوری با مطرح نمودن چنین گفتمانی
که «شماها شهروندان این کشور نیستید از کجا آمدهاید به همان جا برگردید» بر ناسیونالیسم عرب صحه
میگذاشتند .رژیم بعث در سوریه به کوردها شناسنامه نمیداد .زیرا آنها را شهروند آن کشور محسوب نمیکرد.
خیلی از شهروندان کورد به دلیل نبود شناسنامه در ادارهی امور روزانهی خود نیز با مشکالت عدیدهای مواجه
میشدند .هرگونه اعتراضی در مقابل این سیاست با شدت هر چه تمامتر سرکوب و با قتلعامهای بزرگ خاموش
میگشت .قتلعامهایی که در قامشلو و سینمای عموده و ...انجام گرفت خود گویای این واقعیتند .حقیقتاً سیاستی
که نظامهای حاکم در کوردستان پیش گرفتند هم از لحاظ سیاسیـ فرهنگی و هم از لحاظ فیزیکی آسیبهای
جدی به جامعهی کوردستان وارد ساخته است .چنانکه امروزه خلق کورد نادیده گرفتن ،نپرداختن و تجربه کسب
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نکردن از آنها را خیانت و مرگ تلقی میکند .سیاست پانعربیسمی که در سوریه نیز روز به روز اجرایی میگشت تحت
نام کمر عربی وارد فاز دیگری شد .بعثیهای سوریه عملیاتی همانند و همزمان با صدام حسین در سال  1970رهبر
حزب بعث عراق و رئیس جمهور وقت این کشور که در کوردستان عراق انجام میداد ،حمالت یا عملیات تعریب در
کورستان(عربی کردن منطقه نامیده میشد) را آغاز کردند .چنانکه کوردها را به زور از مناطق آنها بیرون رانده و در
مناطق استراتژیک و به صورتی سلسلهوار عربها را در این مناطق مستقر کردند .برای جدانمودن ارتباط بین کوردهای
این مناطق چنین سیاستی تعمیم داده میشد .بین شهری تا شهر دیگ ِر غرب کوردستان عربها را جایگزین کرده و به
خیال خود بدینگونه میتوانند اتحاد و همبستگی میان کوردها را تضعیف و کمرنگ کنند.
نظام حاکم در سوریه ـ حکومت بشار اسدـ به سایهی هبوط یافتهی خدا بر زمین میماند .زیرا چنان فضای رعب
و وحشتی در جامعه حاکم کرده بود که به راحتی کسی نه میتوانست از سیاست سخنی به میان آورد و نه به قوانین
حاکم اعتراض کند .حزب بعث با قبضه کردن قدرت در دستان خود حق سخن راندن از خودمدیریتی و سیاست آزاد
ی ـ اجتماعی ممنوع
را از خلق سلب کرده بود .در قوانین سوریه راهپیمایی ،اعتراضات اجتماعی و تأسیس نهادهای مدن 
و حتی گناه شمرده میشد .انتخابات نیز به صورتی بسیار نادموکراتیک برگزار میگشتند .زیرا مجلس به رئیس دولت
رأی اعتماد میداد و بعد از آن در انتخابات مردمی چه رأی میآورد چه نمیآورد مهم نبود .برای نمایندهای مجلس
نیز به همین سیاق بود .نام همهی نمایندههاـ اگر بگوییم انتصابی بجاتر خواهد بودـ را در لیست نوشته و تقدیم خلق
میکردند تا به آنها رأی بدهند .اگر چه یک نماینده که از سوی دولت انتصاب میشد در بین مردم رأی هم نمیآورد زیاد
تغییری نمیکرد و اگر دولت میخواست
حتما آن نماینده به مجلس «فرومالیته»
راه پیدا میکرد .حقیقتا در ذات قدرت
حاکم نه از حقوق و قانون(دولتی) خبری
بود و نه از اخالق و عدالت اجتماعی.
نتایج و دستاوردهای بهار عربی
برای زنان

به قول معروف :عمر استبداد و
مستبد بسیار کوتاه است .چنین بود که
شعلههای آتش آزادیخواهی که هر روز
تخت دیکتاتوری پیر را در منطقه به کام
خود میکشاند جرقههایش به سوریه
نیز رسید .بهار موصوم به بهار عربی موجب شد تا خلقهای منطقه با ریختن در میادین مبارزه فریاد عدالتخواهی و
آزادیخواهی خود را رساتر از هر زمان دیگری بلند کنند .بدون شک زنان در شکلگیری و تعمیم این خیزشها نقش
موثرتری ایفا کردند .همیشه در صفهای مقدم جای گرفته و بر شور مبارزه علیه نظامهای حاکم و مستبد میافزودند.
زیرا به درازای تاریخ مردساالری بر آنها ستم رفته بود .ستمی که در نتیجهی شکلگیری ذهنیتی نادموکراتیک و
غیراخالقی به وجود آمده بود .ذهنیتی که حتی در البهالی موجهای خروشان انقالب نیز چهرهی واقعی و تغییرنیافتهی
خود را نشان میدهد .زیرا این حقیقت را به اثبات میرساند ،تغییرش چنان هم که فکر میشود ،آسان نمیباشد.
بنابراین نبایستی چنین توهمی به وجود میآمد که مسلماً زنان نیز به سهم خود در این انقالبها میرسند .هرچند
این انقالبها خودجوش بودند ،از بطن جامعهای ناراضی برمیخاستند و حقیقتاً به حق هم بودند ولی در عین حال
این بدین معنا نبود که خویش را از ذهنیت بیمار مردساالر ـ رها کردهاند .زیرا هنوز چند روز از حضور پرشور زنان در
اعتراضات پرخروش میدان تحریر مصر نگذشته بود که زنان شرکت کننده مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند .در
خود این میادین به صدها زن توهین ،تعرض و تجاوز شد .به قول نوال سعداوی :میدان تحریر یک خیال است و تغییر
ذهنیت به این آسانی صورت نمیگیرد .چرا صورت نمیگیرد زیرا مبارزهای موثر و متواتر در راستای تغییر ذهنیت انجام
نگرفته است.
ت تاز ه تأسیس تونس قوانینی را به تصویب رساند که نادموکراتیکتر از قوانین دولت ساقط
شایان ذکر است که دول 
ایدئولوژیک

گفته میشود که زنان در آیینهای دینی و در کشورهای عربی پیش از اسالم ،نقش تعیینکنندهای داشتهاند؛ در
عربستان سه ایزدبانوی مهم به نامهای الت ،منات و عزی مورد پرستش بودند .همچنین روایت میشود راه زنان برای
دست یافتن به مزایای اجتماعی هرگز بسته نبودهاست .این درحالی میباشد که پیش از آمدن اسالم بین قوم بزرگ
قریش دختران زنده به گور میشدند .همچنین بر آن بودند این شکل خشن خشونت علیه زنان را به آداب مرسوم بین
همهی اعراب تعمیم دهند .اما با ورود اسالم کمکم این رسم از بین میرود .ولی این بدان معنا نیست که وضع زنان
بهبودی مییابد .برعکس زیرا بسیاری از قوانینی که از ذهنیت مردساالر سرچشمه میگیرند بر جوامع اسالمی سایه
گسترانیدهاند .ذهنیتی با اشکال مردساالرانه از این دست شرایط زندگی و مشارکت زنان در همهی حوزهها را دچار
مشکل ساخته است به عنوان مثال :شهادت دو زن برابر با یک مرد ،ترویج دادن فرهنگ برتریت جنسی بر جنس
دیگر و یا تبعیض جنسیتیــ چون تسلط مشروع مردان بر زنان .زیرا زنان را به تملک مردان درآوردهاندـ محدود
نمودن حضور زنان در عرصههای اجتماعی به بهانهی ضرورت اختالط برقرار نکردن زنان با نامحرم ،جایز دانستن
ارث پسر دو برابر ارث دختر؛ مشروع شدن قانون چند همسری؛ تمکین زنان از مردان حتی در صورت عدم رضایت
زن؛ حق طالق به مردان؛ حجاب اجباری؛ دشوارنمودن شرایط جهت مشارکت جستن زنان در عرصههای سیاست و
مدیریت؛ مشروع دانستن دیهی زن نصف دیه مرد و. ...
این ذهنیت هنوز هم به قوت خود باقی و با تمام اشکال عملیاش بر جامعه تحمیل و تدریس میگردد .چنانکه
به سختی برخی از کشورهای اسالمی توانستند بپذیرند که زنان نیز از حق انتخابشدن و رأیدادن برخوردارند.
حتی هنوز هم این حق در کشور عربستان به رسمیت شناخته نشده است .این قوانین ضد زن موجب شدند که زنان
همیشه در حاشی ه بمانند .حضور کمرنگ زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی موضوعی بود که تقریبا نه مشغلهای
برای روشنفکران و نه فعاالن حقوق زنان در کشورهای عربی ایجاد میکرد .نپرداختن به این مسئله و رهیافت آن بر
ابعاد حاد موضوع دوچندان افزود .بدینصورت رفتهرفته خاورمیانه هوایی کام ً
ال مردساالرانه به خود گرفت .شایان ذکر
است که جنبش زنان نیز در راستای از بین بردن ذهنیت موجود چنان مبارزهای از خود نشان نداده و اکثر اوقات یا
سکوت اختیار کرده و یا با برخوردهای لیبرالیستی خود به الینحلماندن مسئله یاریرسان بوده است.
جنبش زنان لبنان و سوریه

عالوه بر پیشینه جنبش زنان در دورهی امپراتوری عثمانی ،نخستین انجمنهای زنان در سدهی  ۱۹۰۰میالدی در
بیروت تشکیل شدند .از مهمترین آنها میتوان از جمعیت «المجمع النسائی العربی» یا «االتحاد السوری العام» نام
برد که در واقع متشکل از اتحادی چند انجمنی بوده و در شکلگیری کنگرهی نسوان شرق نقش بسیار مهمی داشت.
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شده بودند .به تمامی ضد زن و مردساالر بودند .چنانکه برخی از زنان تونسی بر این باورند که با بکارگیری نام اسالم
درصدند تا حقوق زنان را نادیده بگیرند و مشارکت زنان در عرصههای مختلف اجتماعی را محدودتر از پیش کنند.
همچنین با بر سر کار آمدن محمد مرسی از مشارکت زنان در کمیتهی وضع و تصویب قانون اساسی مصر منع به
عمل آوردند .قوانین بدون رضایت و مشارکت زنان وضع شدند .حقیقتاً تغییر ذهنیت موردی بسیار متفاوت از تغییر
دولت و یا حکومت میباشد .به عبارتی دیگر ساختار عقلیت شکل گرفته به راحتی و بدون جایگزینی مواردی نوین
در خود میسر نخواهد گشت .اگر خواهان تغییر اشکال واپسگرا و ارتجاعی این ذهنیت هستیم پس بایستی قادر به
جایگزینی اشکالی نوین و دموکراتیک نیز باشیم .اگر میدانیم که چه چیزی را نمیپسندیم پس بایستی بدانیم در
پی چه هستیم .وگرنه به همان خطایی مرتکب میشویم که انقالبیون در بهار عربی مرتکب آن شدند .تا زمانی که
انقالبها در راستای آزادی و رهایی زنان گام برندارند به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که تاکنون هزارها انقالب
به آن دچار شده و به تاریخ ضدانقالب پیوستهاند .اگر آزادی و رهایی زنان شالودهی انقالبها قرار نگیرد انقالب از
همان اوان پیروزی طعم تلخ شکست را خواهد چشید .زیرا مسئلهی زنان ،موردی نیست که به بعد از انقالب و...
موکول گردد .بلکه مسئلهی آزادی زن ،یکی از اساسیترین مسایلیست که آزادی جامعه نیز با حل این مهم میسر
خواهد شد.
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کنگره نسوان شرق
کنگره نسوان شرق همایش زنان کشورهای عربی و آسیایی بود که ابتدا از ائتالف و ادغام انجمنهای محلی زنان
در کشورهای عربی تشکیل شد .به تدریج سازمانهایی از کشورهای دیگر مانند هندوستان نیز به آن اضافه شدند.
نخستین کنگره آن در سال  ۱۹۳۰به ریاست نورحماده در دمشق برگزار شد و هدف اصلی آن ایجاد اتحاد زنان شرق
از هر نژاد و فرهنگ و مذهب ،و نظارت بر شرایط زنان در کشورهای شرقی بود .دومین کنگرهی عالی نسوان شرق در
آذر  ۱۳۱۱با مشارکت نمایندگان زنان کشورهای ترکیه ،سوریه ،لبنان ،یونان ،مصر ،ژاپن ،چین ،استرالیا و ....در تهران
برگزار شد و هدف اصلی آن تأکید بر تساوی بین زن و مرد در آموزش و اشتغال و دستمزد ،و حقوق تضییق شده
زنان بود .سومین کنگره در واقع تشکیل نشد بلکه تبدیل به کنگرهی بینالمللی زنان شد که در سال  ۱۳۱۴در ترکیه
برگزار شد .بدون شک اگر به دستاوردهای این کنگره و یا جنبش بپردازیم میبینیم که در چنان حد ضعیفی هستند
که میتوان در البهالی قوانین و حتی اعتراضات سازماندهی نشدهی زنان در کشورهای عربی به وضوح مشاهده نمود.

علیرغم پتانسیل بسیار عظیمی که در خیزشهای اخیر به میادین مبارزه سرازیر شد نیز جنبش مذکور از پیشاهنگی
نمودن برای این نیرو و سازماندهی آن عاجز ماند .با انتشار چند مقاله ،خبر ،نشریه و یا بیانیه نمیتوان از این ارزش و
ی جنبش زنان عرب به مسئلهی زن و تغییرات در راستای آن موضوعیست
فرصتها صیانت به عمل آورد .نگاه سطح 
که بایستی مورد نقد و بررسی قرار گیرد .زیرا با دست یافتن به چند تغییر صوری از جمله حق رأی و ...مسئلهی زن
حل نمیشود .حق رأی حقی مسلم هر انسانیست .این حق را ذهنیت مردساالر با ترفندهای مخصوص خود از زنان
سلب کرده است .حال نمیتوان بر این ادعا بود که به رسمیت شناختن این حق توسط رژیمهای حاکم به این منظور
است که ذهنیت موجود در خود تغییر ایجاد کرده است .حقیقتاً جنبش زنان در خاورمیانه و بهویژه کشورهای عربی
از درک و بینشی دموکراتیک که در راستای آن زنان میتوانند به حقوق طبیعی خود برسند فرسنگها فاصله دارد.
ایدئولوژیک

سیر انقالب و نقش زنان غرب کوردستان در آن

قابل توجه است ،سیاستهای شونیست عرب که در غرب کوردستان بر خلق کورد تحمیل میشد بیشترین
ضرر را به قشر آسیبپذیر جامعه یعنی زنان کورد در این منطقه وارد ساخته است .سیاست طرد و انکار موجب
محصور شدن زنان در چهار دیوار خانه شده بود .زیرا در چنان شرایطی برای زنان تنها جایی که احساس امنیت
ایجاد میکرد همان کنج خانه بود .از دیگر سو نیز نگاه فئودال و ملکیتگرایانهی مردان کورد در این منقطه موجب
هرچه بیشتر ژرفترشدن ابعاد مسئلهی زنان میشد .مردان کورد به راحتی قادر نبودند زنانی را که تمام خواسته و
طلبهای طبیعی خود را به پای او ریختهاند را خارج از چارچوب خان ه و در اجتماعی ببیند که حوزهی فعالیت و
حتی گستردگی بینشاش را مهیا میسازد .زیرا عادت کرده بودند که همیشه زن نقش خدمتکار و کارخانهی زاد
ش اجتماعیاش کاسته
و ولدی را برایشان ایفا کند که بدون هیچ حقدستی روزانه در این چهار دیوار خانه ،از ارز 
میشد .زنان با چنان شرایط بردهگونهای مواجه بودند که بدون وقفه مورد استثمار ذهنیت مردساالر حاکم قرار
میگرفتند .همان ذهنیتی که روزانه توسط امپراتور کوچک یعنی مرد خانه و امپراتور بزرگ یعنی دولت به تداوم
عمر خود پرداخته و گسترش مییافت.
در خاورمیانهای که هوایی به تمامی مردانه در آن حاکم میباشد امروزه زنان کورد مبارزهای همهجانبه در
مقابل این ذهنیت انجام میدهند .روز به روز بر مبنای زن زندگیست مبارزهی آزادیخواهی زنان کوردستانی اوج
میگیرد .یکی از بخشهایی که مبارزهی آزادیخواهی زنان کوردستان به نحوی گسترده در آن صورت میگیرد،
غرب کوردستان میباشد .برههای که غرب کوردستان در آن قرار دارد بسیار حساس و حیاتی میباشد .در این
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ت شمارند زنانی که حتی از وجود چنین مسئلهای وقوفی کامل داشته باشند .گفتنیست
شایان ذکر است که ،انگش 
که زنان عرب با نشاندادن حضور پررنگ خود در قیامهای اخیر خواهان آزادی و برابری بودند و هستند .جسارت و
فداکاری که این زنان در عرصهی انقالب به تصویر کشیدند حائز اهمیت شایانی میباشد .در واقع میتوان گفت که
به دلیل عدم سازماندهی این پتانسیل و هدر رفتن آن خطایی بس عظیم است که جنبش زنان عرب مرتکب شده
و میشود .زمان آن رسیده است که جنبش به شکلی مستقل وارد عمل شده و از ضمیمه بودن خویش را برهاند.
بدون تردید دستاوردهایی که مبارزان زن در سراسر دنیا با زحماتی زیادی کسب کردهاند میتوانند برای همهی
زنان جهان مایهی افتخار و سربلندی باشند .جنبش زنان عرب نیز میتوانند از تجارب و نتایج این مبارزات استفاده
کند .ولی این بدان معنا نیست که به تقلید از آنها بپردازد و تفاوتها را در نظر نگیرد .از دستاوردها صیانت به عمل
آوردن خود موجب عدم نقد و بررسی کمی و کاستیهایی نمیشود که در جنبشهای زنان در غرب صورت گرفتند.
اگر غیر از آن باشد جنبش زنان عرب به جای الهامگیری از جنبش زنان غرب از یک مدل تقلیدی فراتر نمیروند.
این در حالی میباشد که هر کشوری بنا به ساختار اجتماعی و حاکمیت در آن از تمایزات و تفاوتهای زیادی
برخوردار است .به اندازهای که از یک ذهنیت مردساالر با اشکال مشترک آن روبهرو هستیم به همان میزان نیز با
شکل و شمایلی که ذهنیت موجود تحت آن به استثمار زنان میپردازد ،مواجهایم .در غرب به شکلی زنان را مورد
استثمار قرار میدهند و در خاورمیانه و آسیا به شکلی دیگر .برای همین نیز با طرز نگرشی تقلیلگرا نمیتوانیم به
نتیجهی الزم در سطح مبارزاتی خود دست یابیم .این در حالی میباشد که جنبش زنان عرب با افتادن به دام چنین
نگرشی در طول سطح مبارزاتی خود با مشکالت عدیدهای مواجه است .تقلیدگرایی از لحاظ محتوایی موضوعی
کامال متفاوت با الهامگیری و یا صیانت به عملآوردن از ارزشهایست که در طول تاریخ مبارزات زنان در سراسر
جهان صورت گرفته است ،میباشد .نادیده انگاشتن نواقص و عدم نقد و بررسی کمی و کاستیهای جنبش زنان
در غرب هیچ کمکی به پیشرفت و توسعهی جنبش زنان عرب نمیرساند .برعکس جنبش زنان عرب اگر بدین
طریق ادامه دهد همان سرنوشت ضمیمهشدن و به حاشیهرفتن را با جنبش زنان غرب سهیم خواهد شد .تاکید
میکنیم ،جنبش زنان عرب با نادیده گرفتن این نواقص قادر نخواهد بود به دستاورد الزم برای زنان مبارز عرب و
خواهان آزادی دست یابند .همچنین نبود ایدئولوژی و سازماندهیای مستقل بر بار مسائل و مشکالتی که زنان با
آن مواجهاند ،میافزاید.
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مبارزهی حیاتی زنان کوردستانی به صورتی آکتیو شرکت میجویند .شایان ذکر است که در هر نهاد و حوزهی اجتماعی،
سیاسی ،دیپلماسی ،اقتصادی و نظامی زنان جای گرفته و مشغول فعالیت هستند .علیرغم همهی دشواریهای مبارزه
نیز زنان در راستای تحقق اهداف دموکراتیک در سوریه و غرب کوردستان فعالیتی بینظیر انجام میدهند .این مبارزه
سالهاست در غرب کوردستان انجام میگیرد .در صفوف مبارزاتی جنبش آزادیخواهی خلق کورد جای گرفته و هزاران
شهید تقدیم راه آزادی کردهاند .شایان تقدیر است که خلق فداکار و قهرمان غرب وطن در راستای نیل به زندگیای
آزاد و دموکراتیک از هیچ تالشی دریغ نورزیدهاند.
حقیقتا زنان مبارز در غرب کوردستان گامهای ارزندهای جهت دستیافتن به اهداف اساسی زنان برداشتهاند .در این
گ انقالبیای که در  19تیر ماه  2012در شهر کوبانی آغاز شد و بعدها همهی شهرهای غرب کوردستان
راستا با آغاز جن 
را دربرگرفت زنان مبارز کورد نیز ایفاگر نقش مهمی در این عرصه بودند .گفتنیست که در همهی عرصههای اجتماعی
سازماندهینمودن مجلس ،کمون و آکادمیهای ویژه زنان افتتاح گردیدند .همچنین در راستای سازماندهینمودن
زنان در همهی عرصهها با تأسیس مجلس کمک شایانی به بهبودی وضعیت زنان نموده است .چنانکه زنان در این
مجلس و کمونها نه تنها به مطرح نمودن مسائل خود میپردازند بلکه جهت گذار از آنها نیز به رهیافتهای معقول و
دموکراتیک نیز دست مییابند .بیتردید برای حل مسائل و رهیافت نیاز به خودآگاهی و بینشی ایدئولوژیک است .بر
این مبنا جهت تحقق این مهم نیز افتتاح و راهاندازی آکادمیهای زنان مثمرثمر واقع میشوند .یکی از بخشهایی که
امکان تأسیس چنین نهادهایی به نسبت بخشهای دیگر بیشتر مهیاست غرب کوردستان میباشد .در شهرهای چون
حسکه ،کوبانی ،حلب محلههای
دیرک ،گرکهلگه ،چلآخا ،مِنبج ،تربسیه ،قامیشلو ،عاموده ،دِربسیهَ ،س ِرکانیه ،تلتَمرَ ،
کوردنشین ،عفرین و همهی مناطق دیگر در غرب کوردستان چنین نهادهایی تأسیس شدهاند .استقبال زنان از چنین
نهادهایی شایان تقدیر میباشد .گفتنیست که رهبر آپو همیشه اذعان مینمودند « :زنان اگر کوچکترین فرصتی برای
رهایی و آزادی را دریابند بیدرنگ از آن استفاده میکنند» .از قلم نیفتد که در مناطق ماباتا ،شرا ،راجو ،جندرسه،
شییه و ...نیز  19نهاد برای آگاهسازی و سازماندهی زنان این مناطق آغاز به کار کردهاند .همچنین تقریبا در همهی
این مناطق ذکر شده کمیتههایی جهت تولید و مدیریت اقتصادی راهاندازی و زمان بسیار کوتاهی وارد عرصهی تولید و
مدیریت محصوالت به دست آمده خواهند شد .در همین راستا کارگاه و تولیدیهایی نخریسی ،خیاطی و ...در شهرهای
چون قامیشلو ،دیرک ،سرکانیه ،عفرین راهاندازی شدهاند که هماکنون شمار زیادی از زنان در آنجا مشغول به کار
هستند .زنان کورد در غرب کوردستان با حضور پررنگ خود هم در عرصههای اجتماعی و هم سیاسی مشارکتی بینظیر
را خلق میکنند .ناگفته نماند که مشارکت زنان در عرصهی انقالب روژئاوا(غرب کوردستان) در سطح پیشاهنگی صورت
میگیرد .علیرغم شرایط سخت و مشقتباری که در طول مبارزه با آن مواجه میشوند نیز با اعتماد به نفس کامل و
گامهایی پرادعاتر از همیشه در راه دموکراتیزه نمودن خاورمیانه و آزادی کوردستان برمیدارند.
زنان با ایمان به آزادی و رهایی و اتکاء بر ارادهی آزاد خود نه تنها در عرصههای اجتماعیـ سیاسی بلکه در
عرصهی نظامی نیز دارای سازماندهی و مشارکت چشمگیری میباشند .در راستای دفاع از خود و ارزشهای جامعهی
کوردستان و بهویژه زنان ،گروهان و گردانهای مخصوصی برای مراقبت و مبارزه علیه ذهنیت شونیست ،جنسیتگرا
و استثمارگر حاکم تأسیس شدهاند .در این گردانها دهها زن جای گرفته و برای مشارکت نیز تقریبا همهی زنان در
غرب کوردستان اعم از زنان کورد و عرب و ...نیز به صورتی داوطلبانه نامنویسی میکنند .این گروهان و گردانها وابسته
به واحدهای مدافع زنان(ی.پ.ژ) هستند .اهداف اساسی این اتحادیه اولویت بخشیدن به مسئلهی آزادی زنان بوده و
در راستای احقاق حقوق پایمال شدهی زنان به مبارزه میپردازد .تا به حال دهها گردان و سایر مؤسسات نظامی در
شهرهای مختلف غرب وارد عمل شدهاند .بدون شک این مبارزه بر همهی ساختار شکل گرفته و قدیمی جامعه تاثیر
بسزایی داشته است .چنانکه برای بازسازی و بازساخت این عرصهها با شالوده قرار دادن مسئلهی رهایی زنان به مبارزه
میپردازد .تحقق آزادی و رهایی جوامع نیز در صورتی امکانپذیر میگردد که از این مسئله گذار شود .از قلم نیفتد،
نخستین گامی که زنان در غرب کوردستان با پیشاهنگی اتحادیهی ستار برداشتند تأسیس نهاد دیپلماسی اجتماعی
زنان سوریه با شعار «زنان بایستی متحد شوند بودن اینکه تبار ،نژاد و دین مانع باشد» بود .فعالیتهای سازمانی و
مبارزاتی که با پیشاهنگی اتحادیهی ستار در غرب کوردستان جلو میروند حائز اهمیت میباشند .زیرا اگر نگاهی به
شاخههای نظامی و سیاسی و دیپلماسی این اتحادیه بیندازیم تابلویی بسیار امیداوار کننده جلوي چشمانمان ترسیم
میگردد.
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مصاحبه

زنان کورد معمار جامعهی دموکراتیک و آزاد

چنار صالح
خوانندگان گرامي مجلهي زيالن :در طي سفري كه ما به غرب كوردستان داشتيم ،شاهد نهادینه نمودن سيستم
خودمديريتي دموكراتيك با پیشاهنگی زنان در تمامي عرصهها بودیم .يكي از بخشهايي كه بسيار توجه ما را به
خود جلب نمود ،مشارکت زنان به صورتی فعال و مستقل در عرصهي ديپلماسي بود .چرا كه مشارکت در چنين
عرصهايي براي خلق كورد و بهويژه زنان كورد بسيار حائزاهميت ميباشد .در مورد اهميت سازماندهي و نقش زنان
در عرصهی ديپلماسي ،مصاحبهايي با چنار صالح عضو مديريت عرصهي ديپلماسي اتحاديهي سِ تار انجام دادهايم
كه در زیر میخوانید.
مجلهي زيالن :عرصهی دیپلماسی را چگونه ارزیابی میکنید .بعنوان اتحاديهي سِ تار چرا سازماندهی و
فعالیت در این عرصه را بااهمیت و الزامی میدانید؟
چنار صالح :قبل از هر چيز به شما روزنامهنگاران شرق كوردستان خوش آمد ميگويم و بسيار خوشحالم از اينكه زنان
روزنامهنگاري همچون شما جهت بازتاب و به نگارش درآوردن انقالب غرب كوردستان خود را مؤظف دانسته و عليرغم
تحمل همهي سختيها به غرب كوردستان آمدهاید .لذا ميخواهم از راه اين مصاحبه انقالب غرب كوردستان را به خلقمان
در شرق كوردستان تبريك بگويم .چرا كه انقالب غرب كوردستان راهگشاي انقالب شرق است.
هنگامي كه از عرصهي ديپلماسي بحث به ميان ميآوريم با نظرات متفاوتي در مورد اين عرصه بر ميخوريم .يكي از
اين عمده نظرات اين است كه ديپلماسي كاريست دولتي .هر چند چنين ديدگاهي صحيح و به جا نيست .علت چنين
ادراكي در افكار عمومي نيز به ساختار ذهنيتي و نظامي دولت برميگردد چون دولت چنان پديدهايست كه تمامي
عرصهها را تحتانحصار و تملک خود درآورده و از مشاركت طيفهاي گوناگون جامعه در اين عرصهها به شدت ممانعت
به عمل ميآورد .لذا نخستين فعاليت ما با ديدگاهی نوين و بازتعريفي در این عرصه انجام گرفت .همچنين با مشارکت
ی و مشارکت زنان در این عرصه پافشاری کرده
پرشور زنان در این عرصه مواجه شده و این مهم موجب شد بر سازمانده 
و تا حدودی نیز موفق عمل کردهایم .در حین حال برداشتن این گام نوین برای ما نیز آزمونی بسیار مفید بود .از دگر سو
سیاست رژيم بعث سیاستی بود که روز به روز برتريت ملت عرب را بر ساير خلقها ترویج ميداد .نبود دیالوگ و یا ارتباط
در میان خلقها ،جوامع بسته را به بار میآورد .بیگانهنمودن خلقها از همدیگر یکی از آسیبهای اجتماعیست که موجب
جنگافروزي ميان خلقها شده است .به گونهای این تبعیض تعمیق یافته بود که سادهترین شیوهی دیالوگ به ویژه در
میان خلق عرب و خلق کورد ،مبدل به کینهتوزی میگشت .این در حالیست که خلقهای منطقه در طول تاريخ با هم و
در كنار هم زيستهاند و در برابر تهاجمات خارجي در يك سنگر جاي گرفته و از ارزشهاي مادي و معنوي خويش صيانت
به عمل آوردهاند .همچنين هرگز روابط و احترام به يكديگر در اين مرز و بوم به ويژه در اين سدهي اخير تا اين حد كمرنگ
نگشته بود .علت شكافي كه در ميان خلقها ايجاد شده نیز نتیجهی سياست حاكمان را نشان میدهد .استعمارگران جهت
نهادينهساختن چنين ذهنيتي در ميان خلق ،خلقي را بر ساير خلقها برتري داده و با تعميقدهي به آن ،تحميل هرگونه
سياست و تهاجماتي را براي خود روا شمردهاند .به عنوان مثال ميتوان به ديدگاه سورياني و ايزديها در مورد خلق كورد
اشاره نمود كه چنين ميگويند «اگر كوردها سيب هم باشند نبايد آنها را در جيب خويش گذارد» .هر چند در طي دو
سال اخير اين ديدگاه به طور كل در ميان خلقهاي سوريه از بین رفته که اين را هم بايد مديون مبارزهي همه جانبهي
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خلقمان در غرب و ساير بخشهاي كوردستان دانست .در واقع انقالب هم يعني همين .بازتعريفي از همهي موارد،
اصطالح و بينشها اين گونه معنا مييابد .جهت بازگشت به تاريخ و فرهنگ ديرينهي مشترك خلقها در پيش گرفتن و
پيشبرد فعاليت ديپلماسي و سازماندهي امری الزامی بود .زيرا ما خلقها محتاج همديگر هستيم .هم خلقهاي سورياني،
ايزدي ،عرب ،دوورزي و ...محتاج خلق كورد هستند و هم خلق كورد محتاج آنها.
مجلهي زيالن :يعني نقش شما ايجاد پلی جهت بستن این شکاف عمیق و ارتقاءدادن مواردی چون
برقراری ارتباط و احترام خلقهاي سوريه نسبت به يكديگر میباشد؟
چنار صالح :دقيقاً همين طور است .زيرا ما جهت نهادینه ساختن نظام خودمديريتي دموكراتيك بيوقفه تالش نموده
و خوشبختانه ميتوانم بگويم كه تاكنون همهی فعاليتهايمان در این زمینه با موفقيت انجام گرفتهاند .همچنان كه
مشاهده ميكنيد موقعیت و نقش كوردها در سوريه چنان استراتژیک است که گشایشگر حل مسائل سایر خلقهای
سوری نیز میباشد .مقاومت مردم کورد در مقابل مزدوران و افراطیون جامعهستیز زبانزد خاص و عام ميباشد .از همه
مهمتر اينكه خلقهاي سوريه استقبال پرجوش و خروشي از نظام خودمديريتي دموكراتيك نمودند .اهميت سازماندهي
ديپلماسي هم در اينجا نمايان ميشود.گاهاً سؤاالتي نظير نظام خودمديريتي دموكراتيك نظام كوردهاست ،آيا موقعيت
سياسي و اجتماعي ما در اين نظام چگونه خواهد بود؟ آيا در اين نظام ديدگاه خودمركزبيني و بينش برتري وجود دارد؟،
پیش میآیند .در واقع جهت پاسخدادن به چنين سؤاالتي اهميت سازماندهي عرصهي ديپلماسي را بسيار حائزاهميت
دانستيم .تاكنون هم نتايج بسيار مثبتي از فعاليتهايمان در اين زمينه كسب شدهاند .از طريق پيشبرددهي اين
فعاليتها و در طي ديدارهايي كه با ساير خلقهاي سوريه و حتي منطقه داشتهايم ،افكار و نظرات خود را بيان نموديم.
همچنين بعد ديگر و مثبت اين فعاليتها ،ايجاد ارتباط مستقيم و تبادل نظر با يكديگر بود .اين نيز موجب گرديد تا
ما همديگر را از طریق زبان هم بشناسيم نه ديگران.
مجلهي زيالن :يعني منظور شما اين است كه جهت شناخت يكديگر نياز به نيروهاي خارجي و ديگران
نيست بلكه اين خود خلقها هستند كه خود تعيينكنندهي شناخت صحيح و پيشبرد روابط خويش با ساير
خلقها هستند؟
چنار صالح :بله .از نظر ما چنين تالش و اقداماتي بسيار با ارزش و واال هستند .زيرا در غيراينصورت دگربار ديدگاه
دولت حاكم خواهد شد .به عنوان مثال ديدگاه سران دولت نسبت به اين عرصه اين است وقتي كه ميخواهند به جايي
حملهور شوند جهت اينكه به تهاجمات خود مشروعيت دهند ،با جناحهاي طرفدار و دول نزديك خود ،ديدار نموده
و وارد عرصهي عمل ميشوند .بدين گونه به اتخاذ قرارهايي ميپردازند كه با هدف تجاوز به ارزشهاي مادي و معنوي
خلقها ميانجامد .اين در حاليست كه خلقها از انجام چنين سياستهايي حال چه توسط خود دولت آنان باشد يا
نباشد ،بسيار ناراضیاند .اص ً
ال در اين باره نظر خلقها پرسيده نميشود .لذا ديدارهاي ديپلماتيكي كه صورت ميگيرند
كام ً
ال از هرگونه پرنسيپ سياسي و اخالقی به دور هستند .در اين گونه ديدارها مناسبترين قرار و نتايج كسب شده
توسط قدرتمندترينها اتخاذ میشود.
مجلهي زيالن :به نظر شما دولهای حاکم و قدرمندان عرصهي ديپلماسي را تنها براي كسب منافع خود
به كار ميگيرند یا حقیقتا به منافع خلقها میاندیشند و اتخاذ عمل میکنند؟
چنار صالح :اگر توجه كرده باشيد ،در ميان روابط ديپلماتيك ميان احزاب و دولتها ردهبندي اساس كار است .يعني
حزب و يا دولتي كه از همه مقتدرتر باشد سخن گشايش ،برنامهريزي ،نتيجهي كار و سخن آخر با اوست .در نتيجهي
حمله ،تجاوز و به غارت بردن ارزشهاي مادي و معنوي خلقها ،اموال ،خاك و يا ...در ميان اين نيروها تقسيم ميشود.
در ميان اين تقسيم اموال و يا ...بيشترين سهم ازآن مقتدرترين نيروست و مابقي به ترتيب ردهبنديست .تعريف آنان
از عرصهي ديپلماسي و پيشبرد ديدار اين گونه است .احزاب و دول تنها در صورت نياز به پيشبرد روابط ديپلماتيك
ميپردازند .لذا اين گونه ديدارهاي ديپلماتيك نه تنها هيچ سودي براي جامعه ندارد بلكه كام ً
ال به ضرر جوامع تمام
ميشوند.
مجلهي زيالن :چرا شما نياز مبرمي به پيشبرد روابط ميان خلقها ميبينيد؟ آيا در پيشگرفتن روشهاي
گوناگون نميتواند جوابگوي نيازهايي كه شما بدان اشاره نموديد گردد؟
چنار صالح :البته كه راههاي بسياري وجود دارند .هر يك از اين روشها هم داراي ويژگيهاي مختص به خويشاند.
ديپلماسي هم يكي از همين روشهاست .در كل ما معتقديم براي اينكه بتوان به شكافهاي ذهنيتي خلقها نسبت به
ش داد بایستی پيشبرد ،بسط و گسترش فعاليتهاي ديپلماتيك
يكديگر پايان داده و بحران موجود در منطقه را كاه 
را امری الزامي بدانیم .اما با اين تفاوت كه خود جامعه بايد به اين كار بپردازد .زيرا اين عرص ه عرصهي پيشبرد فعاليت
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اجتماعيست .در طول تاريخ نیز جوامع با استفاده از اين روش توانستهاند تمامي نيازها و مسائل خويش را برطرف سازند.
مثال هنگامي كه ميان دو قبيله و يا دو جامعه مسائلي رخ ميداد ريشسفيدان هر دو طرف گردهم آمده و با در ميان
گذاشتن مسائل به بحث ،گفتگو و تفاهم ميرسيدند .بدينگونه كين و نفرت ميان طرفين خاتمه یافته و از بروز هرگونه
رويداد ناخوشايندي ممانعت به عمل ميآوردند .البته ريشسفيدان كساني عدالتخواه بودند .به هنگام حل مسئله ،حق
طرفي پايمال نميگشت .لذا آنان مورد اعتماد جامعه بودند .همچنين آنان از نيروي نطق و بيان خاصي برخوردار بودهاند.
خطابتي هم كه بكار گرفته شده كام ً
ال خطابتي اجتماعي بوده است.
مجلهي زيالن :در این عرصه تا چه اندازهای قادر هستید مشارکت کرده و فعال باشید .آیا برای حل همهی
مسائل به نیروی حل موجود در بطن جامعه اتکا کرده و همهی مشکالت را توسط خود اجتماع حل و فصل
خواهید کرد و یا نیروی دیگری را نیز مداخل این وضع خواهید نمود؟
چنار صالح :بله .اين موضوع رابطهي تنگاتنگي با طرز نگرش و ذهنيت جامعه دارد .اگر آموزش و پرورش جامعه و
ذهنيت وي به شيوهاي دموكراتيك و انساندوستانه نباشد ،البته كه هر لحظه بروز چنين مسائلي حاال چه سياسي باشد
يا اجتماعي و يا ...فرقي نميكند ،ممكن است .زيرا زمينهي آن مهياست .برعكس آن هم مصداق دارد .يكي از اساسيترين
فعاليتهاي ما در اين عرصه فعاليتهاي آموزشيست .بدينگونه ميتوان با ديدگاهي واقعبينانه و عينيتري به شناخت
يكديگر پرداخت .حتي در اين محافل آموزشي بحث ،گفتگو ،تبادل نظر و تفسير هم صورت ميگيرند .تاكنون هم اين
فعاليتهاي آموزشي بسيار تأثيرگذار بوده است .مث ً
ال در آموزشي كه داده ميشود ،ميبينيم كه عرب و كورد در واقع
شناخت كافي و صحيحي از يكديگر ندارند .پر واضح است كه اگر دو طرف شناخت كافي صحيحي از همديگر نداشته
باشند بدون شك ارتباط سالمي هم نخواهند داشت .همهي سعي و تالش ما هم اين است كه به اين ديدگاهی که سالیان
سال به جامعه آسیبرسانده پايان دهيم .براي اينكه دگر بار بتوان حس انساندوستي ،همدلی و احترام متقابل ميان
خلقها را برقرار نماييم ،بايد فعال بود.
مجلهي زيالن :اتحاديهي سِ تار سالهاست كه به سازماندهي زنان ميپردازد .آيا شما از همان اوان تأسيس
اتحاديه به سازماندهي فعاليتهاي ديپلماسي پرداختهايد يا اين اواخر این همه به سازماندهی در این عرصه
اهمیت میدهید؟
چنار صالح :البته طي چند سال گذشته هم ما سازماندهي اين عرصه را الزامي ميدانستيم .هر چند جهت عملينمودن
آن نيز اقدامات زيادي صورت گرفتند .اما شرايط سياسي و جو حاكم در چند سال گذشته به گونهاي نبود كه ما بتوانيم
آن را سازماندهي و فعال سازيم .البته پيشبرد فعاليتهايي در اين زمينه پي در پي ادامه داشت .ولي به گونهاي نبود كه
بتوان آن را علني نمود .لذا مدتزمان چنداني نيست كه سازماندهي عرصهي ديپلماسي را آغاز نمودهايم .البته شرايط
امروز با شرايط دو سال قبل بسيار فرق دارد .زيرا امروز كوردها انقالب ميكنند .كاراكتر انقالب هم يعني فراهمنمودن و
ايجاد زمينهي كاري .در واقع حدود يكسال است كه ما فعاليتهاي اين عرصه را به طور رسمي اعالن نمودهايم .اين عرصه،
بخشي از عرصهي فعاليتي اتحاديهي سِ تار با نام كميتهي ديپلماسي اتحاديهي سِ تار است .كار اين كميته رسيدگي به
همهي كارها در اين زمينه نيست .براي رسيدگي به كارهايي كه مربوط به اين زمينه هستند ،با تشكيل مجلس زنان در
تمامي مناطق از روستاها گرفته تا ناحيه و شهرها جهت برطرفنمودن نيازهاي سازماندهينمودن زنان و جامعه ميپردازيم.
مجلس زنان در قبال پيشبرد هر چه بيشتر اين عرصه و فعاليتهاي آن مسئول و مؤظف است .گفتنیست كه هدف از
ي در تمامي عرصهها يكيگردانيدن نيرو و پتانسيل آزاديخواهيست .هدف كميته ،مجلس و عرصهها نيز
تعمیم سازمانده 
همين است .برنامهريزي كاري آنان نيز بر همین اساس است.
مجلهي زيالن :كميتهاي که از آن بحث کردید از چه کسانی تشکیل میشود آیا بغير از زنان كورد زنان
ديگري مثال عرب ،سورياني و ...نیز حضور دارند و کال استقبالشان از فعالیتهای شما چگونه است ؟
چنار صالح :بله .ما بعنوان اتحاديهي سِ تار فعاليتهاي بسيار مفيدي را انجام داديم .بعنوان مثال امسال ما در كنفرانس
زنان خاورميانه مشاركت فعالي داشتيم .همچنين جنبش آزاديخواه زنان نظير زنان فعال سياسي ،اجتماعي ،روشنفكر،
فعال مدني و حقوق زن در اين كنفرانس مشاركت جسته بودند كه ديدارهاي ديپلماسي بسيار مهمي با آنان انجام
داديم .باز هم با جنبش آزاديخواهی زنان سوريه اعم از زنان سورياني ،ارمني ،عرب ،زنان روشنفكر ،فعال سياسي ،فعال
مدني و حقوق زن ديدارهايي انجام داده و فعاليتهاي مشتركي را با هم ارگانيزه نمودهايم كه نتايج آن بسيار مثبت بود.
فعاليتهاي ما نه تنها در زمينهي پيشبرد ديدار بود بلكه بخش ديگري از فعاليت ما با ساير زنان اين بود كه آنان نيز در
چنین عرصههایی به سازماندهیای منسجم بپردازند .خوشبختانه آنان نيز استقبال گرمي از اين پروژههاي ما نمودند .با
توجه از اين استقبال گرم و با همكاري و همگرايي جنبش زنان سوريه ،زنان روشنفكر ،مدافعان حقوق زنان و ...توانستیم
مصاحبه
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نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان سوريه را تأسيس کنیم .این نهاد با مشاركت فعال زنان از هر قوم ،نژاد ،نظر و فكري
اكنون يكي از فعالترين عرصهي فعاليتي زنان محسوب میشود .يكي از اساسيترين وظايف نهاد مذکور نیز بسط و
گسترش فعاليتهاي دیپلماتیک ميباشد .لذا اكنون زني نمانده كه با وي ديدار برقرار نكرده باشيم.
مجلهي زيالن :استقبال زنان عرب از این نهاد چگونه است آيا نمایندهای از زنان عرب نیز در کمیتهی
ديپلماسي حضور دارد؟
چنار صالح :صحیح است .زنان عرب ،دوورزي ،ارمني ،ايزدي و ...مشاركت فعالي در نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان
سوریه دارند .این نهاد تنها از زنان کورد تشکیل نمیشود .اگر غیر از این باشد نمیتواند به نمایندگی از همهی زنان
سوری کاری از پیش برد .حتي نه تنها از قوم و نژاد بلكه از احزاب زنان كه تقريباً چهارده حزب هستند ،زنان مشاركتی
فعال به عمل میآورند .البته اتحاديهي سِ تار در گسترش و پيشبرد تمامي فعاليتها در هر عرصهاي بسيار فعال است.
چون در طي مبارزات ساليانهی خويش تجارب و آزمونهاي بسياري كسب نموده است .لذا برخي از زنان كه قب ً
ال يا در
ن و فعاليتهاي مدني جايي گرفتهاند ،انديشه و شيوهي مبارزهي آزاديخواهي اتحاديهي سِ تار را
احزاب و يا در انجم 
قبول دارند و ميل دارند كه تنها در اتحاديهي سِ تار فعال باشند نه در ساير بخشها ،لذا در تمامي كميتهها و فعاليتهاي
ما نه تنها زنان كورد بلكه زنان عرب ،سورياني ،ارمني ،دوورزي ،ايزدي و ...وجود دارند و تعداد آنان نیز چشمگیر .اين
موارد هم به همفكري و قبول فكر يكديگر بر ميگردد.
مجلهی زیالن :با چه شعاری شروع به کار کردید و تا چه اندازهای سطح فعالیتهای خود را گسترش
دادهاید؟
چنار صالح :نهاد با شعار« مهم نيست ما زنان از كدام قوم،
نژاد ،دين ،مذهب و يا اعتقاد و باوري هستيم مهم اين است
كه زنان به علت زن بودنشان با هرگونه تهاجم ناشی از فرهنگ
تجاوزگر مواجه ميگردند» ،فعاليت و سازماندهي زنان را آغاز
نموديم .چرا كه مسئلهي همهي زنان مسئلهي نبود آزادی
میباشد .البته با علم بر ژرفای این مسئله پی میبریم که این
مسئله تنها مختص و یا مربوط به زنان نيست .چرا که همهی
انسانها اعم از کودک و بزرگ ،پیر و جوان ،زن و مرد ،حتی
موجودات زنده در گیتی نیز از فقدان آزادی در رنجاند .بنابراین
ما زنان خود را در قبال تغيير و تحول ذهنيت جامع ه مسئول و
مؤظف ميدانيم .در اين راستا جهت ارتقاء سطح آگاهي جامعه
نيز فعاليتهاي آموزشي ويژهای براي زنان و همهي افراد جامعه
نیز ارگانيزه میگردند .چنانچه كه مشاهده ميشود امروزه زنان در غرب كوردستان از نيروي آگاهي ،سازمانيافتگي و
ارادهي عظيمي برخوردارند و اين نیز نتيجهي فعاليتهاي آموزشيست .زيرا اگر جامعهاي از سطح آگاهي ،سازماندهي
و ارادهي سياسي برخوردار نباشد بدون شك قادر بهپاخيزي هم نخواهد بود .زيرا نيرو و توان آزاديخواهي وي
خنثي و منفعل گشته است .امروزه زنان و جامعهي غرب كوردستان با دستيافتن به اين موارد مهم از آمادگي
كسب پيروزي در تمامي عرصهها برخوردار ميباشد .نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان سوریه نیز عرصهي مبارزهي
آزاديخواهي زنان است كه تمامي احزاب زنان ،انجمن و فعالين حقوق زن ،فعالين و مدافعين حقوق بشر ،زنان
روشنفكر و ...در آن مشاركت میجویند .همچنین در طی مبارزهي آزاديخواهي خويش با يكدلي و همگرايي جهت
تداوم و كسب ارزشهای اجتماعی خویش بيش از پيش در تالش و تکاپو میباشند .ما نيز بهعنوان اتحاديهي سِ تار
از آنجا که بنيانگذار اين مؤسسه هستيم ولي در عین حال نيز از مشاركت فعالي در اين عرصه برخورداریم .در مورد
وضع قانون اساسي براي اين مؤسسه بحث و گفتگوهاي بسياري صورت گرفت .جهت اينكه بتوان قوانين دموكراتيك
وضع نمود فعاليتهاي تحقيقي بسياري انجام داده شد .همچنين با در ميان گذاشتن اين طرح خويش با كميتهي
وسيعي از زنان وكيل و همكاري بينظير آنان نيز قانون اساسي خويش را وضع نموديم .همچنين ما تعريف جايگاه
زنان سوريه در قانون اساسي اين كشور چگونه بايد باشد را ارائه دادهايم .البته اين حق مسلم زنان سوريه است .زيرا
زنان سوريه بايد مطالبات خويش را مطرح کنند و از دستاوردهای مبارزاتی خویش صيانت به عمل آورند .مث ً
ال همهي
زنان سوريه ميخواهند كه در قانون اساسي سوريه از حقوقشان صيانت به عمل آورده شود .البته كه هيچ یک از
زنان سوري هرگز قانون اساسي كنوني را قبول ندارد .زيرا اگر توجه كرده باشيم قانون اساسي سوريه كام ً
ال با ذهنيت
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مردساالر به نگارش درآمده است .لذا تعريف از جايگاه زن در قانون اساسي سوريه بنابه ديدگاه مرد است .مث ً
ال در نخستين
بند آن آمده است كه زن نميتواند به عنوان ريئس جمهور انتخاب گردد و ...اين در حاليست كه ديدگاه ما نسبت به
پدیدهی زن كام ً
ال متفاوت و دموكراتيك ميباشد .البته اگر برنامه و اساسنامهي ما را مالحظه كرده باشيد حتماً پاسخ اكثر
سؤاالهايتان را خواهيد يافت.
مجلهي زيالن :آيا پرژهای جهت تغيير قانون اساسي در سوريه در دستور کار شما هست .و یا اقدامی جهت
تغییر و تحول قانون اساسی انجام داده و یا نتیجهی حاصله آن چیست؟
چنار صالح :البته بدون شك .زيرا به نظر ما چنين اقداماتي هم امري ضروري و هم يكي از عرصههاي مبارزه است .لذا
مصر بود .البته جهت تغییر و تحول در قانون اساسی با نهادهای مربوطه و اجتماعی موجود در
بايد در مبارزهي خويش ٌ
سوریه ارتباط برقرار کردهایم .آنچه كه به نظر ما بسيار مهم است گسترش سازماندهي بین زنان است .زيرا زنانی آگاه
يعني جامعهاي آگاه و جامعهاي آگاه يعني نظامي دموكراتيك .برای همین نیز بیشتر تالش و اقدامات ما در راستای انجام
دیدارهای دیپلماتیک با نهادهای مختلف زنان سوریهصورت میپذیرد .ما به گسترش چنین فعالیتهایی اهتمام میورزیم.
البته هر چقدر در این عرصه موفق عمل نماییم ،به هامن میزان نیز خواهیم توانست در تصویب و وضع قانون اساسیای
دموکراتیک ایفای نقش نماییم.
مجلهي زيالن :شما در ميان سخنان خويش اشاره به كسب دستاورد و نتايج مطلوبي از فعاليت خويش در
عرصهي ديپلماسي نموديد ميتوانيد چند نمونه را مثال بزنيد؟
چنار صالح :سازماندهي كميتههاي متعدد ديپلماسي هم در سراسر سوريه و هم غرب كوردستان يكي از اين دستاوردهای
مهم ميباشد.
مجلهي زيالن :آيا سازماندهي چنين كميتههايي مبدل به مدل و یا الگویی براي ساير كشورهاي منطقه
خواهد شد؟
چنار صالح :برگزاري كنفرانس زنان خاورميانه زمينهي بسيار مناسبي براي ديدار با زنان اكثر كشورهاي منطقه بود.
در طي اين ديدارها همهي زنان مشارکت جسته در کنفرانس از شناخت و کسب آگاهی در رابطه با نظام خوددمدیریتی
دموکراتیک خشنود و استقبال گرمی از آن نمودند .همچنين آنان نیز خواهان نهادینهکردن چنین مدلی در بستر جامعهی
خویش بودند .زیرا اين مدل جهت چارهيابي مسائل همهی زنان در خاورميانه رهیافتی ایدهآل ميباشد .اكثر زنان كشورهاي
مختلف در منطقه كه روابط ديپلماتیکی از نزدیک با آنان داريم اكنون به ضعف نبود حضور زنان در جنبشهای ملي
خویش پي برده و در راستاي جبران آن به فعاليتهاي چشمگيري متوسل شدهاند.
مجلهي زيالن :مطلع هستید که زنان کورد در سایر احزاب کوردی نیز حضور دارند .آیا روابط ديپلماتيك
شما با این زنان چگونه و تا چه سطحي میباشد؟
مصاحبه

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  23مرداد ـ شهریور 1392

چنار صالح :اتحاديهي سِ تار جنبشيست مستقل .چون از نوع فعالیتی مستقل پیروی میکند کادرهای آن نیز با
اتکا بر ارادهی آزاد خود و دست یافتن به خودباوری در این جنبش مشارکت مییابند .مرجع قرار خود اتحاديهست نه
ديگران .در واقع به آنچه كه معتقد است جهت عملينمودن آن ميكوشد .اما متأسفانه كاراكتر ساير احزاب كوردي
بدين منوال نيست .زيرا زنان نتوانستهاند در اين احزاب به شيوهاي مستقل به سازماندهي كار و فعاليت خويش
بپردازند .لذا تابع برنامهريزي تعيين شدهی این احزاب ميگردند .اين نيز بدان معناست كه سياست مرد هر چه باشد
زنان نيز نبايد از همان چارچوب تعيين شده خارج شوند .براي همين هم نميتوانند قراراتي مستقل اتخاذ و جهت
عملينمودن آن بكوشند .حتي نميتوانند مطالبات خويش را با آنان در ميان بگذارند .هر چند كه در ساير بخشهاي
كوردستان ،هستند احزابي كه وجه مشترك فراواني با هم داريم و بسيار آسان با آنان ميتوانيم ديدار ديپلماتيك
انجام داده و با تقویت نقاط مشتركی كه بدانها دست مييابيم بستر همكاري و همگرايي را فراهم نماییم .نبایستی
خواسته و طلب زنان از همه مهمتر نیاز آزادی زنان فدای طلب و خواستههای ملی شود .درست است که کشور ما
مستعمره است اما آزادی زنان کورد از هر چیزی مهمتر و باارزشتر است .زیرا رهبر آپو بر این باور است که زنان کورد
نیز سرنوشتی مانند کوردستان دارند .بنابراین نمیتوان خواسته ،طلب و ارزشی یکی را فدای دیگری کرد .نمیتوان
پرداختن به مسئلهی زنان را مانند خیلی از جنبشها و انقالبهای سوسیالیستیـ کمونیستی به آخر انقالب و
بعدهای نامعلوم موکول کرد .جهت تحقق این مهم نیز خود زنان بایستی دست به کار شوند .نمیتوان از مردان انتظار
داشت که برای آزادی ما گامی از پیش بردارند .زیرا اگر زنان جامعهای تحت ظلم و ستم باشند همهی افراد جامعه
برده و فاقد حق انتخاب و آزادی هستند.
مجلهي زيالن :در طول این مصاحبه بارها به اهمیت سازماندهی زنان اشاره کردید .گفتید در همهی
عرصهها زنان حضور چشمگیری دارند .حتی دیده شده که بیشتر از مردان کار میکنند .به نظر شما
امکان نهادینهنمودن چنین مدلی در شرق کوردستان و ایران تا چه میزانی مهیاست .آیا برای زنان ایرانی
و بهویژه زنان شرق کوردستان احیای چنین مدلی تا چه حدی میتواند حالل مشکالت متعدد زنان باشد؟
چنار صالح :ساختار اجتماعي ايران بسيار غنيست .همچنين ایران يكي از جمله كشورهاييست كه در گرداب
بحران سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دست و پا ميزند .پرداختن به این بحران از حوصلهی بحث ما خارج
است .برگردیم به جواب سؤال شما .ببینید .نه تنها برای زنان ایرانی این مدل میتواند حالل مشکالت و مسائل باشد
بلکه این مدل را برای همهی زنان خاورمیانهای و جهان نیز پيشنهاد میکنیم .حقیقتا برای همهی زنان ایرانی از
کدام نژاد ،تبار و کیش و آیین که هستند این مدل را ایدهآل میدانیم .هکذا زنان ایرانی بایستی جهت نهادینه کردن
نظام خودمدیریتی دموکراتیک در جامعهی خویش تالش و کوشش نمایند .زنان اگر بتوانند در همهی حوزههای
اجتماعی به سازماندهی منسجم دست یابند قادر خواهند بود بر همهی مشکالت و مسائل مورد بحث نیز فائق آیند.
شاید مسئلهای که زنان با آن درگیرند ،مسئلهای حاد و حیاتیست اما باید بدانیم که تنها راه گذار از آن نیز از اتحاد،
انسجام ،استقرار ،اصرار ،خودباوری ،خودشناسی ،سازماندهی و آموزش میگذرد .زنان ایرانی نیز در همهی ادوار
تاریخی نقشی ماندگار از خود بر جای گذاشتهاند .نقششان پررنگ و برجسته بوده است .نیرو و پتانسیل موجود در
نهان زنان ایرانی موجب بزرگشدن و عظیمگشتن سطح سازماندهیشان خواهد شد به شرطی که برای سازماندهی
اقدام کنند .وگرنه چون همیشه این نیرو به هدر رفته و حاشیهنشین خواهد شد .زنان ایرانی تشنهی آزادی هستند
زیرا در کوچکترین فرصت به دست آمده به پاخاسته و صدای اعتراض و آزادیخواهی خود را بلند میکنند .متاسفانه
هستند ولی دیده نمیشوند .نیرومندند ولی نیرویشان تخلیه و منفعل میگردد .تشنهی آزادی هستند ولی در
ل میشوند .برای همین به راحتی خاموش و از صحنه خارجشان میکنند.
یافتن راه و روش صحیح مبارزه دچار مشک 
بنابراین برای گذار از همهی اینها و کسب تجارب از اشتباهات مبارزاتی قبل از خود بایستی با اتکا بر منطق گام
برداشته و برای اتخاذ تصمیم با درایت بود.
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خوانندگان گرامی مجلهی زیالن :این مصاحبهای که میخوانید نیز با چند تن از اعضای مدیریت نهاد دیپلماسی
اجتماعی زنان سوریه شامیران شمعون(سوریانی) ،صنم عبداهلل و زینا احمد (کورد) ،روال محمد(عرب) انجام گرفته
است که امیدواریم مفید واقع شود .در این مصاحبه سعی شده هر چه بهتر در راستای درک و شناخت فعالیتهای
این نهاد ،روشنگرانه عمل کنیم .همچنین سعی شده با پرداختن به ابعاد و زوایای مختلفی که نهاد بر بنیاناش
ارگانیزه میشود ،مصاحبه را به نتیجه دلخواه شما خوانندگان و انقالب دوستان گرامی برسانیم.

زیالن :شما چرا و چه لزومی به تأسيس نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان سوریه دیدید؟ بهویژه در چنین
شرایط سخت و دشواری تأسيس چنین نهادهایی برای شما مشکلساز نمیشوند.
صنم عبداهلل :با آغاز انقالبی که موجهای عظیم و پرخروشش تقریبا همهی خاورمیانه را در برگرفت ما تأسيس
چنین نهادی را برای زنان سوریه الزامی دانستیم .این نهاد مصادف با زمانی تأسيس شد که زمزمههای انقالب
ن انداخته بود و بعد از مدتی موجهایش تمام سوریه را فراگرفت .البته الزم به ذکر است
در کشور سوریه نیز طنی 
که تأسيس این نهاد با تأخیری که در زمان آن ایجاد شد به طول انجامید .برای پاسخ به پرسش شما که چه
لزومی به تأسيس چنین نهادی بود ،باید گفت که زنان بیش از هر کسی در راه حفظ ارزشهای اجتماعی خویش
کوشیده و میکوشند .همچنین با علم بر نقش پراهمیت زنان در تاریخ و دستاوردهایی که در طول حیات موجب
شدهاند ،برای رسیدن به چشماندازی ارزنده تأسيس چنین
نهادی را الزامی دانستیم .زیرا نقش زنان در انقالبهای
اخیری که در کشورهای تونس ،مصر ،لیبی و ...شکل
گرفت بسیار چشمگیر بود .زیرا جهت به هدر نرفتن و
ارائهی رهنمودهایی بجا جهت خودسازماندهينمودن زنان
در صفوف مبارزه ،همفکری و همدلی برای همهی زنان در
سوریه موردی حیاتی بود .همچنین بر این باوریم که زنان
میتوانند در انقالب نقش مؤثرتری جهت تغییر ساختار
واپسگرا و مردساالر ایفا نمایند .برآنیم نگذاریم که تجربه
ب مصر ،تونس ،لیبی و...
تلخ و شکستی که زنان در انقال 
متحمل شدند ،تکرر یابد .نخواهیم گذاشت که زنان بعد از
انقالب دوباره محکوم آشپزخانه و خانهداری گردند .بایستی
قوانین ضدزن مورد بازبيني قرار گرفته و برای این مهم نیز
تأسيس چنین نهادهایی که سطح مبارزه را ارتقاء میدهند،
حیاتی و الزامي میباشند.
زیالن :درست است که بستر خوبی جهت ارتقاء
مبارزه و پیشبرد اهداف برای زنان مهیا شده است
ولی آیا در چنین بستری زنان به راحتی میتوانند
از حق و حقوق برابر سخن به میان آورند .از برخورد
نادموکراتیک قانون با حقوق زنان آگاهیم ولی
میخواهیم بدانیم که برخورد خود مردان و حتی زنان با چنین تغییری چگونه خواهد بود .آیا قبول چنین
ال مشکلی وجود داشت؟ اص ً
نگرشی چه مشکالتی را برای شما به وجود آورد و یا اص ً
ال آنان به این باور
رسیدهاند که زنان و مردان از حقوق طبیعی و برابری برخوردارند و جنسی بر جنس دیگر برتریت ندارد؟
صنم عبداهلل :ببینید .برای ما نخستین گام سختترین گام به شمار میرفت .گام نخست نیز گفتوگو بر سر مسئله
زنان در بستر جامعه بود .سعی کردیم با زنان سوری اعم از عرب ،یهودی ،مسیحی ،سوریانی و ...راجب به این مسئله
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به نظرگاهی مشترک برسیم .حقیقتاً حقوق زنان و مردان برابر است و این حقوق توسط ذهنیت مردساالر حاکم
که به همهی سلول اجتماع نفوذ کرده مورد استثمار قرار میگیرد .اساسیترین مشکلی که زنان در سوریه با
آن مواجه بودند و ما در گام نخست سعی کردیم آن را پشت سر بگذاریم ترس مردم بخصوص زنان از نظام بود.
از بین بردن پسماندههای سیاستی که سالیان سال مردم را ترسانده و موجب ارعاب شده بود چنان آسان هم
نبود .هنوز هم با مشکالتی از این دست مواجهایم.
زیالن :میتوانید راجب به شعار نهاد (اتحاد زنان از هر تبار ،نژاد ،دین و مذهبی که باشند)کمی
صحبت کنید .چرا تفاوت و تمایزات دینی و نژادی را در نظر نمیگیرید .به نظر شما در نظر نگرفتن
چنین مواردی در آینده ایجاد مشکل نمیکند؟
صنم عبداهلل :البته که نه .ما براي اينكه اين تمايزات و تفاوتها را در نظر نگيريم اين شعار را انتخاب نكرديم.
بلکه ما بر این باوریم که زنان از کدام تبار ،نژاد و دین و مذهب که باشند هیچ تفاوتی برای ذهنیت استثمارگر
مردساالر ندارد .رهبر آپو از ملت زن سخن به میان آورد .یک ملت میتواند دارای نژاد ،دین ،مذهب و موارد
مختلف و زیادی باشد ،ولی این بدان معنا نیست که از درد ،رنج ،آزار ،اذیت ،مشقت و دشواریهایی که ذهنیت
حاکم موجب میشود به دلیل تفاوتشان مصون میمانند .سیاه پوستان به دلیل نژادشان قتلعام شدند و
یهودیها به دلیل تبار و یا دینشان .در هر دو مورد و هزاران مورد دیگر نیز زنان به دلیل زنبودنشان مورد
استثمار قرار میگیرند .یک زن یهودی نیز در معرض خطر خشونت و تجاوز قرار میگیرد و زنان مسیحی،
مسلمان ،کورد ،ترک ،ایرانی ،سوری ،آمریکایی ،اروپایی و ...نیز .زنان در هر کجای اين کرهی خاکی باشند بسیار
وقت به دلیل نژاد ،دین ،مذهب ،تبار و ...به استثمار کشیده میشوند و بارها نیز به دلیل اینکه در مقابل این
ذهنیت سرتعظیم فرود نیاورده و عقبنشینی نکردند با بیرحمترین اشکال شکنجه مواجه گشتند .همهی اینها
نیز تحت نام زن بودنشان انجام میگرفت .به زن تجاوز میشد تا به قول خودشان ناموس مرد را لکهدار کنند؛
یءمادی به تاراج میبردند تا غرور پادشاه و یا دولتمردان حاکم را جریحهدار کرده
در جنگها زنان را مانند ش 
باشند؛ قوانین زنستیز را تصويب و اجرایی میکردند تا عامالن فساد و بیاخالقی را تنبیه کرده باشند .این در
حالی میباشد که خود پدیدهی قدرت عامل اصلی رشد فساد و بیاخالقی در جوامع است .برای همین بایستی
بتوان نسبت به مسئلهی زن به دیدگاهي جهانشمول دست یافت .تمایزات و تفاوتهای گوناگوني در نحوی به
استثماركشانيدن زنان وجود دارد .چنانکه یکی تحتنام مدرنيسم و دیگری تحتنام ناموسگرایی و دینگرایی
و ...به بسط این ذهنیت خشونتزا و مشکلزا میپردازد .زنانی که در خاک سوریه نیز زندگی میکنند تقریبا
همه از مسائل هم آگاه و با اشکال همان ذهنیت مواجهاند .زنان مسیحی نیز به اندازهی زنان کورد و عرب از
این ذهنیت آسیب دیدهاند .بنابراین یکپارچگی هیچ وقت به معنای نادیده گرفتن تفاوتها نمیباشد .ما به
کسی نمیگوییم که ،منكر هویت ،فرهنگ ،مذهب ،اعتقاد و باور خويش شوند بلکه هم ه را در مقابل این ذهنیت
استثمارگر و بیرحم به مبارزهای مشترک با درنظرگرفتن همهی تفاوتمندیها فرامیخوانیم .مبارزه تنها
برداشتن اسلحه ،جنگ و خونريزي نيست هر زنی به میزانی که به سطح خودآگاهی برسد به همان میزان نیز
قادر خواهد بود در تمامي عرصههاي كاري و حياتي و در مقابل تلههای نظام از خود دفاع کرده و به پیشروی
ذهنیت اجازه ندهد .شايد هر کسي هم نتواند اسلحه دست بگیرد .ولی هر کس میتواند از لحاظ فکری و
ایدئولوژیکی به بینشی مبارزاتی ـانقالبی برسد.
زیالن :در این نهاد به غیر از زنان کورد زنان دیگري هم جای گرفتهاند .میتوانید راجب به این
موضوع کمی توضیح دهید همچنین هنگامی که برای بار نخست که با آنها تماس گرفتید آنان چگونه
از شما استقبال نمودند؟
ً
صنم عبداهلل :بله .نهاد ما فعال از زنان سوریانی ،عرب و کورد همچنین از مسیحی و مسلمان و ...تشکیل شده
است .سعی خواهیم کرد تا در آینده اکثر زنان را در فعاليتهاي این نهاد مشارکت دهیم .تاکنون در این راستا نیز
فعالیتهای ويژهاي انجام گرفتهاند .هنگامی که برای نخستین بار سعی کردیم با سایر جنبشهای زنان ارتباط
برقرار کنيم تا با همفکری و يكدلي بر مبنای رعایت پرنسیبهای دموکراسی به فعالیت بپردازیم با مشکالتی
مواجه شديم .چون آن وقت انقالب تازه در غرب كوردستان و سوریه جوانه زده بود .جنگ و درگيري بین نيروها
تقریباً همه جا را فرا گرفته بود و فضايي ناامن حاكم گشته بود .در واقع كائوس ،سراسر کشور را دربرگرفته بود
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اين وضعيت همچنان نیز ادامه دارد ،لذا در چنين فضايي سازماندهي كار و فعاليت و پيشبرد آن دشواريهاي
مختص به خويش را دارد .برای برخیها باور نکردنی بود که چنین چیزی اتفاق افتاده و تخت هزاران سالهی
استبداد فرومیپاشد .خلقهای این جوامع جرأت کردهاند که در مقابل این استبداد و استعمار موجود صدای خود
را بلند کرده و با همت و ارادهی خود برگی نوین بر تاریخ دموکراتیک خلقها بیفزایند .بنابراین درک حال و هوای
انقالب و طبق مقتضیات آن عمل نمودن برای هر کسی آسان نبود .برای زنان نیز همینطور بود .تأسيس چنین
نهادی و سایر نهادهای دیگر اجتماعی برای زنان و خلقهاي اينجا دربردارندهي آزمون نويني بود .در گامهای
نخست برای شناساندن و آگاهسازی از لزومات نهاد با مشکالتی مواجه شدیم .در اقدامات نخست سعی کردیم با
اطمینان و کسب اعتماد متقابل پیش رویم .این موضوع را به صراحت مطرح کردیم که از کدام نژاد و تبار که باشیم
فرقي نمیکند .به کدام ایدئولوژی و دینی که باور داریم هم کاری نداریم .ما بایستی به اتحادی برسیم که جهت
حل مسائل زنان مفید واقع شود .زیرا همهی زنان بنا بر شرایط خاص جامعه و شکل قدرت موجود در مضیقه قرار
دارند و مورد استثمار ذهنیت مردساالر قرار میگیرند.
زیالن :برای اینکه مشارکت سایر زنان سوریه نیز در چنین نهادهای و
به کلی در صفوف مقدم انقالب صورت گیرد زنان کورد از چه رهکارهای نهاد دیپلماسی
استفاده نمودند .و یا تا چه حدی سعی کردند که این زنان نیز جهت
دست یازیدن به خواسته و مطالبات طبیعی خود به مبارزه روی آورند؟ اجتماعی زنان
صنم عبداهلل :تأسيس نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان سوریه نیز توسط سوريه يكي از اين
اتحادیهی ستار یعنی زنان کورد صورت گرفت .همچنین ایفاگر نقشی پیشاهنگ حوزههایست كه
جهت جذب سایر زنان به صفوف مبارزات اجتماعی بود .زنان کورد به این مورد
اعتقاد راسخ دارند که تنها با اتحاد و همبستگي میتوانیم به آمال و آرزوهای تمامي زنان از هر
خود جامهی عمل بپوشانیم .شاید هر یک از ما دارای نگرشی متفاوت باشد و از قوم ،نژاد ،جنبش،
ایدهای جدا پیروی کند ولی این بدان معنا نیست که نمیتوانیم در کنار هم به اعتقاد و باورياي
توافق و راهحلهاي مشتركي برسیم.
زیالن :شما در همین اواخر کنفرانسی برگزار کردید .شمار شرکت كه باشند ميتوانند با
کنندگان در کنفرانس چقدر بود؟
يكدلي و همبستگي
صنم عبداهلل :تقریبا بیش از سیصد کس شرکت کرد ه بودند که میتوان گفت
گردهم آمده و در
همهی آنها نیز عضو نهاد بوده و در نقاط مختلف مشغول کار هستند.
زیالن :تا جایی که مطلع هستیم شما در کنفرانس قرار و پیشنهادهای مورد مهمترين مسايل
زیای مطرح کردهاید .همچنین مدیریتی برای نظارت و عملینمودن خود نظير آموزش،
قرارات اتخاذ شده،
برگزیده شده است .اعضای مدیریت اجرایی سازماندهي ،اتحاد و
انتخابیبودند یا انتصابی؟
صنم عبداهلل :مدیریت اجرایی توسط اعضای کنفرانس برگزیده شدند .این آزادي بحث و تبادل
مدیریت مانند یک کميسیون کار میکند .قرارهایی که در کنفرانس قطعی نظر نموده و جهت
شدهاند را اجرا کرده و پیگیرد کار و فعالیتهای اعضا در راستای
تحقق اهداف رسيدن به رهیافتی
کنفرانس خواهد بود .برای کنفرانس آینده نیز تدارکات الزم را میبیند.
زیالن :شما نیز در کنفرانس حضور داشتید .در کنفرانس موضوع و دموکراتیک به آزادی
یا مسئلهای که بیشترین بحث و گفتوگو حول محور آن شکل گرفت ،عمل دست یابند.
کدام مورد بود؟
صنم عبداهلل :موضع اساسی مباحث کنفرانس ،گسترشدهی کمیته و مجلسهای زنان و تأسيس آکادمیهای
متعدد آموزشی برای زنان و بهویژه تأسيس یک کمیته جهت رسیدگی به وضعیت زنانی که از شهر و یا مکان خود
به سایر نقاط سوریه مهاجرت کرده و یا خارج از خاک سوریه به جنوب کوردستان رفتهاند ،بود.
زیالن :در شرایط کنونی سوریه تأسيس چنین نهادی محقق ًا دارای سختی و دشواریهای مختص
به خود بوده است .سؤال من این است زنان سوریانی و ...چه استقبالی از تأسيس این نهاد کرده و تا
مصاحبه
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چه میزانی توانستید نظر آنان را جلب کنید تا با مشارکت خود در راستای پیشبرد اهداف این نهاد
بکوشند؟
شامیران شمعون :بله واقعا سختیهای زیادی در این راه وجود داشتند و هنوز هم وجود دارند .زنان سوریانی
نیز از تأسيس چنین نهادی خشنودی خود را با استقبال گرمشان ابراز نمودند .قب ً
ال در بین زنان سوریانی
چنین نهادهایي تأسيس نشده بودند .بدون
شک این گام ،برای همهی زنان سوریانی
نیز حائز اهمیت میباشد .زنان سوریانی بر
این باورند که برای سوریهای آزاد و متحد،
زنان میتوانند نقش مهمی ایفا کنند .زنان
در راستای برقراری نظامی دموکراتیک و
مسالمتآمیز گام برمیدارند .بیتردید ذهنیت
مردساالر حاکم زنان سوریانی و همهی زنان
سوریهای را استثمار کرده و به کوچکانگاشتن
و خوارنمودن آنها در همهی عرصهها پرداخته
است .تأسيس چنین نهادی برای ما گام
مهمی میباشد .سعی میکنیم که در راستای
برقراری صلح و جامعهای دموکراتیک و مبنا
قراردادن آزادی زنان فعالیتهای این نهاد را
هر چه بیشتر گسترش دهیم.
من بعنوان یک زن سوریانی بر این باورم که دیگر زنان به این سطح آگاهی رسیدهاند که در کنار هم و با اتحاد
و يكدلي در مبارزهي آزادیخواهي میتوانند منافع جوامع و ملت خود را نیز تضمین کنند .هر گامی که در راستای
نیل به آزادی خود برمیداریم به همان میزان نیز زمينهي رهایی و آزادی کل جامعه را فراهم میسازیم .در واقع
هرگز اهدافی که زنان جهت دست یافتن به آنها مبارزه میکنند در تضاد با اهداف اساسی جامعه نمیافتند .زیرا
اهداف زنان محدود و یا کوچک نیستند .همچنین صرف مختص به یک جنس و یا یک طبقه نیز نیستند .زنان
هر گامی را که برمیدارند برای پیشرفت ،رفاه و آزادی جامعه است .چرا که ما هم بر این باوریم آزادی جامعه در
گرو آزادی زنان است.
زیالن :نقش زنان عرب در نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان سوريه چگونه است؟ همچنين تا چه سطحي
ميتوانند جهت سازماندهي زنان عرب نقش موثر و پيشاهنگی ایفا کنند؟
روال محمد :مشاركت زنان عرب در عرصههايي نظير نهاد مورد بحث آنچنان كه انتظار ميرود ،نيست .البته
نه اينكه نميخواهند .بلكه به دليل اينكه در جامعهي ما ذهنيت مردساالر حرف اول و آخر را ميزند ،سرنوشت
و حياتي از پيشتعيينشده را بر زنان تحمیل میکند .بنابراین نمیتوان از مشارکت فعال زنان در این عرصه
سخن گفت .اما در سالهای اخیر میبینیم که زنان جهت شکاندن دیدگاه حاکم به تکاپو افتادهاند .در جامعهي ما
زنبودن يعني جنس دوم .سنت واپسگرايي عشايرياي كه در جامعهي ما حاكم است هرگز اجازهي مشاركت در
عرصههاي مبارزه و آگاهي را براي زنان نميشناسد .امروزه فرصت مناسبي براي تمامي زناني كه در كشور سوريه
زندگي ميكنند ،پيش آمده كه به نظر من زنان نبايد این فرصت را از دست بدهند .نهاد دیپلماسی اجتماعی زنان
سوريه يكي از اين عرصههاييست كه تمامي زنان از هر قوم ،نژاد ،جنبش ،اعتقاد و باورياي كه باشند ميتوانند با
يكدلي و همبستگي گردهم آمده و در مورد مهمترين مسايل خود نظير آموزش ،سازماندهي ،اتحاد و آزادي بحث
و تبادل نظر نموده و جهت رسيدن به رهیافتی دموکراتیک به آزادی عمل دست یابند .آنچه كه مايهي خوشحالي
من است اين است كه زنان عرب ،سورياني ،ارمني ،كورد و ...با مشاركت فعال خود در اين نهاد به بحث و تعمق
فكري پرداخته و پروژههاي اجتماعي ويژهاي را براي زنان ارائه ميدهند .اساسنامهي نهاد ما اساسنامهاي كام ً
ال
دموكراتيك است .همچنين جهت اينكه قانون اساسي اين كشور مورد بازبینی قرار گرفته و از نو نوشته شود ،در
نظرگرفتن ديدگاه زنان امريست الزامي .همچنين يكي از موارد اساسنامه رعايت آمار مشاركت زنان در تمامي
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عرصهها با تعداد  40درصد است.
زیالن :میتوانید بفرمایید که چرا این آرم ( )LOGOرا برای نهاد خود انتخاب کردهاید؟
روال محمد :چنان كه شما هم ميبينيد نمادي كه در وسط است ،زنوبياست .زنوبيا هم يكي از رهبر زنان مبارز
سوريه است .تمامي زنان سوريه زنوبيا را همچون رهبر مبارزهي خويش ميدانند .خطهاي اطراف هم كه هر يك
با رنگي ترسيم گرديده نشانهي تنوع جامعهي ماست .يعني يكرنگ نيست و برتري رنگي در ميان نيست .همهي
رنگها و خطوط به يك ميزان ترسيم گشتهاند .در واقع اين خطوط و رنگها نماد فرهنگهاي گوناگون خلقهاي
سوريه است .در قسمت پاييني هم شعار نهاد نوشته شده است .رنگ سفيد هم كه رنگ صلح است.
زیالن :شما در نخستین کنگرهی خود جهت دیدار با زنان فعال عرب قراراتی اتخاذ نموده بودید تاکنون
تا چه میزانی قرارات مذکور را عملی کردهاید و اگر دیدارهایی صورت نگرفتهاند ،دالیل آن چیست؟
زینا احمد :بله درست است .متأسفانه برای عملی نمودن آن قرارات با مشکالت زیادی روبهرو گشتیم .وضعیت
نابسامان جنگ تأثیرات بسزایی بر روند فعالیتهای ما بر جای میگذارد .علیرغم همهی سعی و تالش نیز باز هم
قادر نیستیم از پیشامد برخی مسائل و موانع جلوگیری کنیم .این نیز موجب میشود برای عملی نمودن قرارات
اتخاذ شده با تأخير زماني مواجه شويم .اما روابط دیپلماتیک ما با هم ادامه دارد .آنها نیز مایلند که به نهاد ما پیوسته
و فعالیتهای خود را هرچه بیشتر گسترش دهند .بر این مبنا سعی خواهیم کرد با بیشترین تالش خود را جهت
عملینمودن این قرارات انجام دهیم.
زیالن :به نظر شما تا چه اندازهاي توانستهايد در اين عرصه به سازماندهي دست زده و دستاورد كسب
كنيد؟
زینا احمد :در این راستا فعالیت و دیدارهای زیادی انجام دادیم .کسی باور نمیکرد که در چنین زمان کوتاهی
بتوانیم با احزاب ،اتحادیه و نهادهای مختلف زنان سوریه و بهویژه غرب کوردستان ارتباط برقرار کرده و تا حدی نیز
به اهداف خود نایل گردیم .برای اعتالف و سازمان زنان هم در سوریه و هم در سایر کشورهای عربی نامه فرستادیم
و خواهان برقراری ارتباط نزدیک با آنها شدیم .اما موقعیت کنونی که در آن به سر میبریم باعث میشود در روند
پیشرفت سریع و سرعت کار و فعالیتهای دیپلماتیک با مشکل مواجه شویم .امیدواریم که بتوانیم در آیندهای بسیار
نزدیک با این زنان ارتباط برقرار کرده و متحد شویم.
زیالن :میتوانید کمی از اهداف دیپلماتیک خود برایمان توضیح دهید؟
زینا احمد :هدف ما ارتباط برقرارنمودن با همهی زنان خاورمیانه و مطرح نمودن مسائل زنان و دستیافتن به
رهیافتی اساسی با کمک و مشارکت همهی زنان میباشد .هر چقدر بتوانیم شکاف بین زنان در سوریه و خاورمیانه
را پر کنیم همان قدر به اتحاد و همبستگی نزدیک میشویم .در فعالیتهای دیپلماتیک خود صرفاً محدود به ارتباط
برقرارنمودن با برخی از زنان شهیر و یا فعال نمیمانیم .چرا که ما از چنین دیدگاهی نیز برخوردار نبوده و نیستیم.
اما در کنار آن از ارتباط برقرارنمودن با زنانی که در سطوح مختلف فعالیت میکنند نیز غافل نخواهیم ماند .در این
فعالیتها هر زنی که بخواهد ما را همراهی کند ما آمادهایم .برای ما نه نژاد و نه مرتبه و نه جایگاه مطرح نیست .با یک
زنی روستایی و کام ً
ال بیسواد نیز ارتباط برقرار میکنیم و در حین حال با یک زن به اصطالح شهری و مرفه و باسواد
نیز .نزد ما هیچ مالکی که موجب شود زنان در کنار هم کار نکنند و مشکالت خود را حل و فصل ننمایند ،مطرح
نیست .ما با رعایت و احترام گذاشتن به تفاوتمندیهای فرهنگی ،دینی ،نژادی و مذهبیای در قبال هم مسئول
خواهیم بود .همچنین همه در راستای یک هدف آن هم آزادی برای زنان و جامعه تالش کرده و گام برخواهیم داشت.
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زیالن :چرا نام گروهتان را ژين گذاشتيد .ميتوانيد كمي از گروه و روند شكلگيري آن براي
خوانندگانمان توضيح دهيد؟
سورخوین دارا :گروه ژين در  8مارس  2013اعالن شد .اعضاي گروه ژين از رفقاي زني كه در مركز فرهنگ
و هنر بيستون و همچنين گروه موسيقي روژيار جاي ميگيرند ،تشكيل ميشود .قبل از هر چيز ميخواهم به
پرسش شما كه چرا نام اين گروه را ژين گذاشتيم ،پاسخ بدهم .در جنبش آزاديخواهي خلق كورد مقدسترين
ارزشي كه جاي بخصوصي در دل و زندگي رفقا باز ميكند همان مقولهي شهيد ميباشد .رهبر آپو هميشه
پايبندي خود را نسبت به شهيدان ،زماني ابراز ميكند كه گامي مهم در راستاي پيشبرد و پيشرفت سازمان
برداشته باشد .نوع نگاه همهي ما نيز به اين مقوله چنين است .رفقاي ما وقتي شهيد ميشوند بدين معنا نيست
كه فراموش شده و ديگر در بين ما نيستند .هرگز ،ما اجازه نخواهيم داد چنين اتفاقي بيفتد و از ارزشهاي
اجتماعي خود كه با خون شهيدانمان روحي تازه در آنها دميده صيانت به عمل خواهيم آورد .ژين نيز نام يكي
از رفقاي شهيدمان است .رفيق ژين دختري جوان و جسور کورد اهل ماكو بود .او در مقابل نيروهاي استعمارگر
ترك در يكي از عملياتهاي كه عليه اين نيروها در سال  2012صورت گرفته بود به شهادت رسيد .جسارت و
فداكاري شهيد ژين مثالزدنيست .فداكاري و جسارتي كه رفيق ژين در اين عمليات از خود نشان داده و براي
نجات جان رفقا خود را فدا كرده بود ،هنوز هم در ياد و خاطرهی همهی رفيق و همرزمانش زنده و هميشه هم
زنده خواهد ماند .از طرفي ديگر در زبان كوردي ژين يعني زندگي .براي همين اين نام را برازنده گروه دانستيم
و انتخاب كرديم .در اين مسير سعي خواهيم كرد به اندازهاي كه شايست ه و برازندهی محتوا و معناي نام«ژين»
باشد ،كار كرده و فعاليتهاي گروهي خود را گسترش دهيم.
زیالن :میتوانید کمی از بینش و نوع نگاه گروه ژين نسبت به مقولهي هنر برای خوانندگانمان
توضیح دهید؟
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خوانندگان گرامی مجلهی زیالن :مصاحبهای که خواهید خواند با یکی از اعضای گروه
موسیقی ژین به نام سورخوین دارا انجام شده است .در این مصاحبه به روند چگونگی
شکلگیری گروه ژین بیشتر پی برده و در مورد فعالیتهای هنریشان اطالعات بیشتری کسب
خواهیم کرد .اگر کنجکاوید که به این اطالعات دست یابید ،امیدواریم که این مصاحبه را تا
آخر مطالعه کنید.

سورخوین دارا
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سورخوین دارا :ببينيد .نوع نگاه گروه ژين به هنر رابطهي تنگاتنگي با نوع نگاه ما به زندگي و ساير پديدههاي
مرتبط با زندگي دارد .ما به هيچ وج ه نوع نگاهياي كه طبيعت را تخريب و دسترنج را استثمار ميكند ،زن را برده
ميسازد ،با توسل به جنگ و خونريزي پيشروي ميكند ،مي ُ
كشد و به غارت ميبرد ،ويران ميكند و بياعتنا از
كنارش ميگذرد و ...نميپسنديم .ظرافت ،توجه ،دقت ،جذابيت ،زيبايي و ...جمع همهي اين ويژگيها و حتي بيش
از آن نيز موجب ميشوند كه بتوانيم از طرز نگرشي هنرمندانه برخوردار بوده و در ارتباط برقرارنمودن موفقتر
عمل كنيم .به نظر من هنر تنها در نواختن موسيقي و يا بازيكردن نقش در يك نمايشنامه خالصه نميگردد .اينها
وجهي عملي و يا اجرايي هنر را بيان ميكنند .ولي وجههي فلسفي هنر در ظرافت نوع نگاهي نهفته است كه قادر
ميشود به شناخت و درك عظيمي از هر چه در پيرامونش ميگذرد و ميزيد ،برسد .چنانكه لرزش برگ درختی
براي گوشهاي يك هنرمند بسان ملودي خوشصدايي بيايد كه تا عمق وجودش جريان پيدا ميكند و تاثيري ژرف
بر روحاش ميگذارد .صداي باد ،آب ،باران و ...كه از عمق طبيعت برخاسته و سمفونياي دلنشين را پديد ميآورد،
تنها با گوش دل شنيدنيست .براي اين مهم نيز بايستي هنرمند باشي .به نظر من هنرمند كسيست كه قادر است
ارتباطي ناگسستني را با پيراموش برقرار كند و دوست داشته باشد .عرصهي هنر بسيار وسيع است كه با استفاده از
آن قادريم تغييرات بزرگي ايجاد كنيم.
زیالن :در مورد برخی از
نظراتی که راجع به شما مطرح
میگردند چه توضیحی دارید،
اینکه كسي كه اسلحه به دست
ميگيرد متوسل خشونت
ميشود و هنرمند نيز نبايستي
خشن باشد؟
سورخوین دارا :بله .برخي
فكر ميكنند كه ما در چنين
شرايطي نميتوانيم از هنر و
هنرمند بحث كنيم .به نظر من
اين موضوع بيشتر از ديدگاهي
سياسي بر ميآيد تا هنري .چونكه
اسحله نيز ابزاريست براي دفاع از ارزشهاي جامعهاي كه در معرض خطر است و يك آلت موسيقي نيز دارای
همان کارکرد میباشد .بستگی دارد که هر دوی اینها را چگونه به کار گیریم .مثال از قديم تاکنون ارزشهاي
مادي و معنوي ما در خطر نابودي و تهديد بودهاند .جامعه براي دفاع از اين ارزشها نه فرهنگ خود را به فراموشي
سپرده و نه اجازه داده كه استعمارگران بيش از آن به تاراج آنها بپردازند .به اين مقوله نيز دفاع مشروع میگویند.
در موازين دموكراسي چنين چيزي گنجانده شده است كه اگر جامعهاي در معرض خطر باشد از حق دفاع مشروع
ی جامعهی ما در خطر نابودي و آسيميالسيون قرار دارند و ما نیز
برخوردار است .بنابراين ارزشهاي مادی و معنو 
مؤظفیم که از طريق دفاع مشروع از آنها صيانت به عمل آوریم .حال اين دفاع چه با اسحله باشد چه با ساز .البته
نوع بكارگيري هر دو وسيله نيز روشي هنرمندانه ميطلبد .اگر نداني چگونه از اسلحه استفاده كني نه تنها به مقصد
نميرسي بلكه تخريبات جديتري نيز موجب ميشوي .همين طور اگر نداني از يك آلت موسيقي نيز استفاده كني
همان نتيجه به بار ميآيد .خودكشي فرهنگي و يا اتوآسيميالسيون نيز به همين شكل صورت ميگيرد .بنابراين
كسي كه اسلحه به دست ميگيرد بايستي به اندازهي كسي كه ساز به دست ميگيرد از نگاهي هنرمندانه برخوردار
باشد .هنرمند كسيست كه قادر باشد با هنر خود بر زيبايي جامعه بيفزايد و به انسان شور زندگي ببخشد .نوع
نگاه منفيگرايانه انسانها را به زندگي تغيير دهد و جوانب مثبت را پویا و برجستهتر سازد .هنر هنرمند بایستی
در راستاي خدمت ،آسايش و رفاه جامعه عمل كند نه اينكه به مشكالت دامن زده و روحيهي انسانها را تضعيف
سازد .و يا نااميدي به بار بياورد و انسانها را مأيوس سازد .هنرمند از نيرويي خالق و فكر انعطافپذير برخوردار
بوده و سرشار از شور و هيجان زندگيست .جامعه نیز از هنرش لذت برده و بدان ارج مينهد .زيرا در راستاي ارتقاء
فرهنگی
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سطح روحيه ،معنويات و دانش در جامعه مبارزه ميكند .يك گریال در عین حال هنرمند نيز میباشد .هنرمند
نيز به اندازهي يك گريالي اسلحه به دست مؤظف است از ارزشهاي هنريـ فرهنگي جامعه محافظت كند.
زیالن :از هنر و هنرمندي سخن گفتيد كه بايستي كارهايش در راستاي زيبانمودن جامعهاش ارائه
گردند و همخوان با فرهنگ و سطح اجتماعي ،جامعه باشند .به نظر شما هنرمندان تا چه حدي در اين
مورد موفق عمل ميكنند؟
سورخوین دارا :برخی از محصوالت و
و
فعاليتهايي كه تحت نام هنر ارائه گشته
انجام ميگيرند آسيبهاي جديای را
متوجه جامعه ميسازند .اکثر محصوالت
هنريای كه ارائه ميگردند در واقع نه
از كيفيت حرفهايـ هنري برخوردارند
و
و نه اجتماعي .برعكس مصرفي
فاقد ارزش هنري هستند .بعنوان نمونه
امروزه هنرمندان زيادي وارد اين عرصه
شدهاند و براي انجام كار هم تا حدودي
امكانات در اختيار دارند ،اما كارهايي كه
ارائه ميدهند در راستاي خدمت به منافع
نيروهاي كاپيتاليست و قدرتي هستند تا
خدمت به اجتماع .بعنوان مثال به خاطر
يك كليپ در تركيه ،تنها در يك شب
چند جوان خودكشي كردند .همچنین
برخي از محصوالت موزیکالی به بازار
آمدهاند كه در بين جوانان موجب نااميدی،
ياس و گوشهگيري ميشوند .در عرصهی
سينما نيز همين طور است .فيلمهايي
به نمايش گذاشته ميشوند كه به جز
تعميقبخشيدن به مواردي چون خشونت ،تجاوز ،دزدي ،نفرت ،انتقام ،خيانت و بردگي ،هيچ حاصل ديگري براي
جوامع در بر ندارند .اين در حالي ميباشد كه وظيفهي اصلي هنر زندگي بخشيدن است نه كشتن و ترويج مرگ.
به نظر من بایستی مبارزهای راسخ در عرصهي فرهنگ و هنر در برابر پدیدهی خشونت انجام گيرد .به زنان نقش
گارسون و يا مادر خدمتكاري را ميدهند كه تمام عمرش را صرف راحتي و ...فرزند و همسرش ميكند .و يا
نقشش از كاراكتري كه زير سايهی مردان امكان حضور مييابد و براي كامل كردن نقش مردان در آن سناريو جا
ميگيرد ،فراتر نميرود .نگاه ابزاري و مادي به زنان فاقد هيچگونه ارزش هنريـ اجتماعي ميباشد .اگر امروزه
زنان را به ابزاري جهت مبادلهي اجناس مبدل ساختهاند از همين نوع نگاه سرچشمه ميگيرد .اين نگاه فاقد
ارزش تاريخي و اجتماعيست .حقيقتا ،بيشتر(نه همه) محصوالت هنري كه امروزه ارائه ميگردند از كيفيت هنري
بيبهرهاند .این در حالیست که انسان خود موجودي هنريست .اما در راستاي درست بكارگيري اين هنر چقدر
تالش ميشود موضوع متفاوتيست.
زیالن :گروه ژين در راستاي بهبودي وضعيت موجود در عرصهي هنر و فرهنگ تا به حال چه گامهاي
عملي برداشته است .يا تا چه اندازهاي سعي و كوشش در تحقق اين مهم صورت گرفته است .ميتوانيد
كمي در مورد مسائل و مشكالتي كه اجازه نميدهند در اين عرصه شركت بيشتري داشته باشيد ،براي
خوانندگان ما صحبت كنيد ؟
سوخوین دارا :بله .گروه ما تازه تاسيس است .از لحاظ پيشهايـمسلكي نيز چندان حرفهاي نيستيم .چونكه هيچ
كدام از رفقايي كه در گروه جا ميگيرند قبال نه فعاليتي هنري انجام داده و نه در مورد آن داراي آگاهي الزمه
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بودهاند .حتي دو تن از اعضاي گروه نيز تازه به ما پيوستهاند .بنابراين خواه ناخواه اين مسائل بر روند فعاليتهاي ما
تأثيرگذارند .آموزش رفقاي تازه وارد در رأس برنامهریزی فعالیتهایمان قرار دارد .همچنين فعاليتهايي كه در اين
عرصه صورت ميگيرند ،صِ رف هنري نميباشند .قبل از اينكه يك هنرمند باشيم ،كادريم و داراي وظايف سازماني و
گرياليي .شرايط و امكانات محدود اينجا نيز بر نحو و كيفيت كار ما تاثير بسزايي ميگذارند .همچنين ،بنا به داليلي
نميتوانيم با بسياري از هنرمنداني كه در كشورهاي مختلف و بهويژه شرق كوردستان زندگي ميكنند در تماس
بوده و ارتباط برقرار كنيم .همهي اينها موجب کندترشدن روند کار و فعالیتهای ما میشود .البته سعي ما بر اين
است ،تا حد امكان اين مسائل و مشكالت را برطرف كنيم و اجازه ندهيم بيشتر از اين بر كيفيت كار ما تاثير بگذارند.
گفتنيست ،عليرغم همهي اين مسائل باز هم گروه با هماهنگي الزم به پيش ميرود و كارهاي بسيار زيبايي نيز
ارائه داده است.
زیالن :همهي كليپ و كارهاي شما را ديده و شنيدهام .مورد جالب توجه در كارهاي شما تنوعات
لهجهايست .چرا تنها به يك لهجه ترانه نميخوانيد؟ فكر نميكنيد بدین طریق بهتر ميتوانيد مخاطب
جذب كنيد؟
سورخوین دارا :نه .چونكه گروه ،گروهي تنها مختص به يك بخش و يا يك لهجهي مشخص نيست .اين گروه در
راستاي ارتقاء و زند ه نگه داشتن ارزشهاي ملي كوردستان كار ميكند .مختص به قشري خاص و يا گروهي خاص
نميباشد .با اين سبك و سياق تا حاال مخاطبان زيادي نيز جذب كرده است .اعضاي گروه نيز تنها از يك بخش و يا با
يك لهجه حرف نميزنند .به نظر ما بايستي بتوانيم براي هر گروه سني و سليقهاي محصول ارائه دهيم .البته به شرطي
كه از كيفيت كار كاسته نشود و مصرفي نگردد .سعي ميكنيم هم هنر ايران خانم را زنده نگه داريم و هم هنر مريم
خانم ،عايشهشان ،مستوره اردالن ،مرضيه فريقي و ...را .در واقع ميراثي كه اين هنرمندان در اين عرصه خلق كردهاند
چيزهاي باارزش و تاريخي ميباشند .با توجه به اين موضوع سعي داريم ،از ارزش و ميراث اين عزيزان صيانت كنيم.
زیالن :يكي از عرصههايی كه زنان ايراني و بهويژه شرق كوردستان براي شركت جستن در آن با مشكل
مواجهاند ،همين عرصهي فرهنگ و هنر ميباشد .شما چه برنامههايي براي زنان داريد كه بتوانند بيشتر
و بهتر در اين عرصهها شركت جسته و اثرهايي ماندگار خلق كنند؟
سورخوین دارا :همانطور كه شما هم به آن اشاره كرديد زنان براي مشارکت آزادانه در اين عرصه دچار مشكالت
زيادي هستند .نوع نگاه ايدئولوژيكي نظام به مسئلهي زنان باعث حادترشدن آن در ساير حوزهها نيز ميشود .چنانكه
براي شركت نجستن آزاد زنان در اين حوزهها و ارائه ندادن كاري مطابق هنر خودشان مدام سنگاندازي ميكنند و
موانع ميتراشند .چنانكه زنان نميتوانند به كار خوانندگي بپردازند و يا تك خواني كنند .البته حائزاهميت است كه
امروزه برخي از زنان در اين عرصه با تكخواني سعي دارند اين نگرش را بشكنند و كمي راه نفس كشيدن خود را باز
كنند .اين اقدامات نيز در چنين نظام خفقانآوري شايان ذكراند .اما كافي نيستند .مثال در عرصهي سينما ،تلويزيون و
تئاتر نيز موانعي زيادي جهت شكوفانشدن استعدادهاي زنان وجود دارند .با نگاهي كه مردان را كامل ميكند به زنان
نگريسته و موجب ميشوند زنان به ضميمهي مردان مبدل شوند .اين مورد نيز اجازه نميدهد زنان به خودباوري الزم
در اين عرصه برسند .حجاب اجباري و سانسور متداوم نيز يكي از دشواريهايست كه زنان با آن مواجهاند .براي برطرف
نمودن همهي اين مسائل بايستي مبارزهاي مستمر ،متداوم و سازماندهيشده صورت گيرد .ما نيز به سازماندهي
زنان و متكي شدن آنها به نيروي ذاتيشان تأكيد ميورزيم .اگر تغييرات اساسي در اين عرصه صورت گيرد بدون
شك كارها و محصوالتي كه ارائه ميگردند نيز از لحاظ كيفيت هنري و اجتماعي ماندگارتر و پرنتيجهتر خواهند بود.
از گرايشات غربيها نسبت به زنان در عرصهي تلويزيون ،سينما و فرهنگ سخن رانديم .در سينما و دگر حوزههاي
هنري و فرهنگي ايران نيز به زنان با ديدي شيءمانند يا ابژه نگريسته ميشود .اما با شيوههاي متفاوتتر .به گفتمانی
دگر زنان نه به مانند یک اصل بلکه به مثابه ضميمهي مردان در این عرصهها امکان حضور مییابند .گویی زنان زماني
ميتوانند موفق باشند و مطرح گردند كه حضور مردي هميشه به صورتي موجه بر آنها تحميل گردد .واقعا این عرصه
بسيار محدود است براي شكوفاشدن استعدادها و مطرحشدن ايدههاي مختص به زنان.
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بررسی و تشریح روند سیر پیشرفت انقالب در غرب کوردستان
شیشهی عمر دیو نفی و استعمار و ...شکست
بریتان زاگروس

شیشهی عمر دیو نفی و استعمار و...شکست
بریتان زاگروس

در هر سفری بدون استثنا یک اتفاق ،یک آشنایی و یا یک موردی که تصورش را نمیکنیم ،بیشتر از موارد دیگری
که با آن مواجه میشویم توجه ما را به خود جلب میکند .شاید اتفاقات و حوادث زیادی نیز در طول این سفر انتظار
ما را میکشیدند .اما در گام نخست با موردی مواجه شدیم که در تمام طول سفر و تا کنون نیز ذهن و افکار مرا به
خود مشغول ساخته است .انگار این تصویر ناخوشایند برای همیشه در سرم مجسم شده است .این تصویر واقعیتی
ـ واپسگرایی برخی از احزاب کورد را میداد .این تصویر ،این اتفاق و این
تلخ را حکایت میکرد که خبر از ملیگرایی 
حقیقت تلخ ،واقعیت مرز را تصویر میکرد .موردی که تعجب ما را برمیانگیخت نوع نگاه احزاب ملیگرای کورد به
این مسئله بود .برای ما درک این مسئله بسیار سخت و دشوار بود .به مراتب به تشریح این مسئله که کوردستان
توسط دول استعمارگر منطقه تقسیم شده ،پرداختهایم ،ولی تشریح این مسئله که امروزه کسانی تحت نام کورد
و کوردستان مرزگذاری کرده و کوردستان را تقسیم میکنند برای ما دشوارتر مینمود .این هم ه سال در مقابل
گرایشاتی که تقسیم میکند ،تجزیه میکند ،تفرقه میاندازد و حکومت میراند ،مبارزه کردهایم .چراکه این گرایش
موجب درد ،رنج و قتلعامهای زیادی در کوردستان شده است .پناهندگی و مهاجرت را بر ما تحمیل کردهاند .مجبور
به ترک دیار و خاک خود شدهایم .حال توسط همان احزابی که ادعای دفاع از حقوق کوردها را میکنند ،اعمال
همین سیاست تکرار میگردد .بیدلیل نمیباشد که رهبرآپو تمام زمان خود را وقف آموزش و پرورش انسان کورد
کرده جهت گذار از ذهنیتی که توسط ایدئولوژی لیبرالیسم تغذیه شده و از اسلحهی ملیگرایی که یکی از پایههای
اساسی آن است در راستای فروپاشاندن ارزشهای مشترک جوامع استفاده میکند .از همان گام نخستی که به غرب
(روژئاوا)ی کوردستان نهادیم درک این واقعیت تلخ بیش از هر چیز دیگری ما را آزار میداد .مرزهایی که توسط
حکومت اقلیم کوردستان ترسیم شده و ورود به غرب کوردستان را مشکل میکردند ،چنان مرا به تفکر واداشته و
یک لحظه رهایم نکرد .واقعیت این است که تحت نام کورد و کوردستان توسط این ذهنیت به ارزشهایی که خلق
کورد به آنها ایمان دارد و در راه صیانت از آنها هزارها شهید فدا کرده است ،بیاحترامی میشود.
بعد از این که از مرز جنوب گذشته و به غرب کوردستان رسیدیم ،وجود این مسئله چنان روح و ذهن ما را آزرده
بود که هرگز نه توانستیم به راحتی از کنارش گذشته و نه فراموش کنیم .زیرا نمیتوانیم با چنین مسئلهای مهم
و حیاتی چنان که اتفاقی نیفتاده و تنها جهت امنیت صورت میگیرند ،برخوردی بسیط داشت .واقعیت این بود ،با
مسئلهای کمدیـ تراژدیکی مواجه بودیم که نمایانگر ذهنیت ملیگرای کوردی بود که با اتخاذ چنین سیاستی نه
تنها قادر میشد در راستای آزادی و دموکراسی گامی از پیش برد ،بلکه چنان تخریبات عمیقی بر پیکر جامعه رنج
کشیدهی ما بر جای میگذاشت که سالها زمان نیز برای بهبودی و التیام این زخمها کفایت نخواهد کرد .چطور
میشود که یک سیمخاردار ،یک دیوار و یا یک پل میتواند ما را از هم جدا کرده و به دشمن هم مبدلسازد .شاید
یک خط مرزی ساده به نظر برسد ولی همین خط مرزی ساده موجب شده هر یک از این بخشها از یک نگرش،
فرهنگ ،احساس ،طرز زندگی و ...پیروی کرده و شکافی عظیم در بستر جامعهی کوردستان بروز کند .چنانکه
صدمات و لطمههای زیادی به حس وحدت و همبستگی وارد ساخته است .نتایج آن را نیز در نگرش و عمل برخی
از حزبهای ملیگرای کورد مشاهده میکنیم .بنابراین همین خط مرزی ساده دل ،احساس و عقیدهی ما را نیز تکه
تکه ،تجزیه ،تضعیف و تقسیم کرده است .چنانکه قادر نیستیم با تمام وجود احساس همدردی کرده و با خلق غرب
کوردستان امپاتی و تلپاتی درست کنیم .قادر نیستیم با چشماندازی وسیع به ابعاد گستردهی این مسئله پرداخته
و به موضوع نقد و بررسی بپردازیم .زیرا اگر غیر از این باشد نمیتوانیم به سیاستهای تجزیهگر و استثمارگری که
میگویند « تفرقه بینداز و حکومت کن» پی برده و در مقابل آن نیز به سیاق مبارزهای رادیکالتر دست یازیم .چرا که
همه نظامهای استعماگر سعی میکنند شخصیتهایی را بسازند که طبق منافعشان عمل کنند .تنها شخصیتیهایی
پژوهشی

در فیلم ،مستند ،کتاب و ...بارها و بارها راجب انقالب و مبارزه چیزهای زیادی دیده و مطالعه کردهایم .همچنین
بسیار اتفاق افتاده ،با مبارزهای که قهرمانهای این فیلم و کتابها انجام میدهند همدردی کنیم و حتی گاها
خودمان را جای آنها هم گذاشتهایم .انقالبهای زیادی که خلقهای مبارز و تشنهی آزادی در سراسر دنیا پیشاهنگان
اساسی آنها بودند ،صورت گرفتهاند .انقالبی که امروزه در غرب کوردستان شکل میگیرد از این لحاظ تجربه و یا
چیز تازهای نیست .قبل از آن هم انقالب و خیزشهای زیادی را شاهد بوده و یا راجبشان شنید ه و خواندهایم .در
کتابها مطالب زیادی راجب به کمون پاریس ،انقالب کبیر فرانسه ،انقالب اکتبر و ...خواندهایم .از تاریخ مبارزهی
انقالبی خلق نیز چیزهای بسیار میدانیم .اما انقالبی که امروزه در کوردستان صورت میگیرد برای خاورمیانه و کل
جهان و بهویژه کوردستان مورد تازه و بسیار متفاوتی میباشد .زیرا تجارب و اندوختههای انقالبهای پیشین برای
انقالب کوردستان نقطهی عطفیست که با اتکا بر آنها و کسب روشهای نوینی در سیاق نبرد ،میتوان پلکانهای
پیروزی را یکی پس از دیگری طی کرد .از نقطه نظری دیگر حال و هوای مبارزه و انقالب چیزیست که با خواندن و
شنیدن نمیتوان حس کرد و زیست .واقعیتیست که هر کسی بایستی آن را تجربه و احساس کند تا بداند انسانیت
در طول تاریخ چگونه زیسته و متحمل چه درد و رنجهای شده است.
ی بود که رهبر آپو راجب به جنگ خلق انقالبی صحبت کرده بود ،ولی امکانات جهت صورت
مدت زمان دراز 
گرفتن آن فراهم نبود .بارها از خود چنین سؤالی کرده بودم که آیا در کوردستان نیز وقوع چنین جنگی امکانپذیر
است یا نه؟ البته باید از ته دل اعتراف کنم حتی تصور چنین چیزی برایم خیالی و دور از واقعیت میآمد .تصور
میکنم برای خیلی از کسانی که با این موضوع درگیر بودند نیز همینطور بوده باشد .ولی بعد از اینکه استارت
انقالب در غرب کوردستان زده شد و خلق کورد با تمام شور و هیجان در صفوف جنگ خلق انقالبی جای گرفت،
همهی قالبهایی که در ذهنیت من وجود داشتند یکی پس از دیگری فروپاشیده و این باور که چنین چیزی امکان
دارد ،شکل میگرفت .بسان اتفاقات شیرینی که گاهی در زندگی انسان مانند خیال و خواب میآیند ،درک و طعم
این انقالب نیز بامعنا و شیرینتر میبود.
استقبال مبارزان ی.پ.گهای از ما
هنگامی که خورشید کمکم از شرق وطن سر برآورده و پرتو گرم تابستانی خود را تا به غرب کوردستان نیز
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بیاراده ،ترسو ،دروغگو ،دماگوگ ،منفعل ،منزوی ،خودسر ،بیمسئولیت ،خشن و ...میتوانند این همه در قبال تغییر
و تحوالت ،دستاورد و انقالب خلق کورد در غرب کوردستان بیتفاوت و خودخواهان ه برخورد کنند.
نهر دجله مرز بین شمال و غرب کوردستان را مشخص میکند .بین قامشلو در غرب و نسیبین در شمال یک
سیمخاردار کشیده شده چنانکه انگار هیچ وقتی این دو شهر یکی نبودند .از دربسیه غرب تا قزلتپهی شمال چند
قدمی راه است ولی این چند قدمی توسط مرزهای تعیین شده به فرسنگها فاصله مبدلگشتهاند .تعجببرانگیزترین
و غمانگیزترین خط مرزی نیز دروازهی سملیکان یا همان «دریه سهمالکان» بین غرب و جنوب کوردستان است.
شرمآور است که حکومت اقلیم کوردستان نیز بین مرز جنوب و غرب کوردستان مرزکشی کرده و اجازهی رفت و
آمد راحت را نه به خلق آن مناطق و نه به کسانی که میخواهند کمکهای مالی به خلق غرب وطن بکنند ،میدهد.
حقیقتا به جا خواهد بود که این خط مرزی را خط «شرم» بنامیم.
در چند قدمی غرب کوردستان ،در شمال وطن واقعیت کوردی شکل گرفته است که هماکنون به مرزبان
خودفروش دولت ترکیه مبدلگشته است .مرزبانی بیارزش که گاهگاهی اشتباها چند کلمه کوردی هم حرف میزند.
و وقتی کسانی را از دور تماشا میکند که برای حفظ ارزش و دستاوردهای جامعهی خاورمیانه و کوردستان در حال
پیکارند ،شاید عرق شرم بر جبینش مینشیند .اما این واقعیت هم غیرقابل انکار است ،اندکاند کسانی که هنوز هم
بر خودفروشی و تفکرفروشی در قبال چند لقمه نان بیارزش ،پافشاری میکنند .در دل همین واقعیت تلخ ،هزاران
پیکارگر قهرمان گام به میدان مبارزه نهادند و از میراث برجای ماندهی آنهاست که امروزه جوانان غرب وطن چنین
دلیرانه در میدان نبرد پیروزیها ثبت میکنند.
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میگسترانید به خاک غرب (روژئاوا) گام نهادیم .سکوتی بزرگ ،شهر دیرک (یکی از شهرهای غرب کوردستان) را در بر
گرفته بود .در این سکوت نه ترس بلکه آرامش و سکونی که قابل وصف نمیباشد ،حکمفرما بود .مانند اینکه از دنیایی
پرهیاهو به دنیایی آرام و بیدغدغه گام مینهی .یک جوان با چند لیوان آب نزد ما آمد و با تبسمی گرم به ما تعارف کرد
و گفت :بفرمایید ،این آب غرب کوردستان است ،بفرمایید بنوشید .در آن لحظه حال و هوای انقالب یک لیوان آب غرب
کوردستان برایم چنان گوارا آمد که تمام خستگی
راه را از تنم زدود .شاید عجیب باشد ولی نوشیدن
آب سرزمینی که آزاد شده است ،برایم لذت خاصی
داشت .بعد از کمی استراحت ،مبارزین ی.پ.گ ما
را به مرکز نهادهای فعالیتی زنان راهنمایی کردند.
یکی از مراکز فعالیتیای که زنان در آن به امور
آموزش خویش میپرداختند ،بود .مکان آموزش
قبال خانهی یکی از والیهای(رژیم بعث) شهر بوده
است .حقیقتا هم آن خانه برازندهی فعالیتهای
زنان بود .هنگامی که به مرکز فعالیتهای آموزشی
زنان رسیدیم با استقبال گرمی که آنان از ما کردند،
هیجان انقالب را را عمیقتر احساس کردیم .درست
آن سوی کوچهای که مرکز فعالیتهای آموزش
زنان بود ،نهاد بازرسی و امنیتی ی.پ.گ مستقر
شده بود .اما قبل از اینکه متوجه این نهاد شوم ،چشمم به تابلوی عکس شهید رستم ،شیالن و خبات دیرک که در
آنسو آویزان شده بود ،افتاد .در ایستگاهای بازرسی و مراکز پلیس نیز زنان بسیاری مشغول کار بودند .در نگاه این
زنان رضایت و خوشحالیای وصفناشدنی موج میزد .برق نگاهشان هر دلی را مجذوب تماشای شهر زیبا و آزاد شدهی
دیرک میکرد .حقیقتا برای تماشای آن تصاویر ،شور و هیجان انقالب چشمی بصیر و چشم دل الزم بود .دختران
جوانی که در این مراکز کار میکردند از دیدن ما به وجد آمده و با هیجان خاصی به توصیف دستاوردهای انقالب
در این شهر کردند .دستاوردهایی که با خون هزاران شهید کسب شده و تحقق یافته بودند .پشت سر هم به شمردن
نهادهایی پرداختند که در خالل این مدت زمان کوتاه تاسیس و افتتاح شده بودند .وقتی که به گردش در شهرهای
غرب کوردستان میپرداختیم هیچ چیز خوشایندتر و رضایتبخشتر از این نبود که هیچ اثری از حضور استعمارگران
بر این خط ه نمانده است .گویی سالهاست این مردم با زندگی بدون حضور دولت و اشکال آن عادت کردهاند .و انگار
هیچ وقت حضور نداشتهاند .انگار این بخش از خاک وطن سالیان سال است آزاد شده و مردمش چنین آرام و بیدغدغه
جهت زندگی بهتر و بامعناتر میکوشند .یکی از جوانان رو به ما کرد و گفت :اینجا مکان ماست و شما نیز نباید در
اینجا به چشم مهمان به خود بنگرید و یا احساس غریبی کنید ،تا دلتان میخواهد میتوانید آزادانه در شهر بگردید،
هیچ مانعی وجود ندارد».
بدون اینکه لحظات گرانبهایی که شاهدی انقالب را میکردند به هدر دهیم به دیدن نهادهایی رفتیم که توسط
خلق مدیریت میشدند .مورد قابل توجه این بود که دولت حاکم جهت پیشرفت و رفاه شهر هیچ اقدامی انجام نداده
بود .سیاست تبعیضآمیز حاکمان بعثی موجب فقر و تنگدستی خلقمان در غرب کوردستان شده است .حقیقتا آثاری
که از دولت در غرب وطن به جا مانده عبارت است از ،تخریب فضای اکولوژیک شهر و روستا ،فقر ،بیکاری ،مهاجرت،
آسیمیالسیون و نسلکشی .زیرا دولت نه تنها هیچ سرمایهگذاریای برای ایجا مراکز خدماتیـ اقتصادی نکرده بلکه از
داشتن چنین پروژهایی نیز به سختی میتوان سخن گفت .اگر نگاهی به خانههای مردم عادی شهرهای غرب بیندازیم
و نگاهی هم به خانهی کارمندان دولتی و پلیس و ...به وضوح متوجه این تبعیض و بیعدالتی میشویم .نه خدمتی به
شهر و خلق غرب کوردستان کردهاند و نه اجازه دادهاند که برای توسعه و پیشرفت جامعه خود نیز اقدامی انجام دهند.
نام دیرک از دیر( به زبان کوردی یعنی کلیسا) گرفته شده است .از قدیم در این شهر کلیساهای زیادی بنا شدهاند.
روزگاری هم تحت حاکمیت امپراتوری ُرم قرار گرفته است .امروزه هم میتوان به واقعیت تاریخیای که شهر دیرک
موزاییکی از خلقهای عرب ،ارمنی ،سوریانی و کورد بوده است ،یاد کرد .نمای رنگارنگ شهر دیرک و تنوعات فرهنگی و
آثار تاریخی(حکومت بعثی هیچ تالشی برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی انجام نداده است) آن بر زیبایی و دلنشینی
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شهر میافزاید .گرایشات و مذاهب زیادی نیز در بین خلق رواجاند .مورد جالب در آنجاست که خلقهای منطقه اعم
از کورد و ...هیچ گونه اختالفی با هم نداشته و سالیان درازیست که در سایه صلح و آرامش و احترام با هم زندگی
میکنند .در خیلی از محلههای غرب کوردستان هم کلیسا وجود دارد و هم مسجد .هیچ کس برای اینکه از قوم و نژاد
و یا پیرو آیین و کیش متفاوتیست مورد آزار و اذیت قرار نگرفته و طرد نمیشود .واقعیت این است که خلق کورد
هیچ مشکلی با خلقهای منطقه نداشته و ندارد .مشکل اساسی و تفرقهاندازی از سوی نهادهای قدرتی و دولتی ترویج
میگردند .اختالف درست کرده ،مشکالت را تعمیق بخشیده و به گرایشات تبعیضآمیز دامن میزنند .خلقهای
گوناگونی که در شهر دیرک نیز زندگی میکنند ،در قبال جنگ انقالبی خلق خود را مسئول دیده و مشارکت
میکنند .سمپاتی و عالقهای که در برابر جنبش آزادیخواهی خلق کورد نشان میدهند ،شایان ستایش است .وقتی
مبارزان کورد را چنین جسورانه و فداکارانه میبینند که به حفاظت و مراقبت از ارزشهای جوامع سوریه و غرب
کوردستان میپردازند ،خشنودی و رضایت خود را ابراز میکنند .چنانکه بسیاری از جوانان عرب ،آسوری ،ارمنی و...
هستند که در صفوف مقدم مبارزهی آزادیخواهی خلق جای گرفته و در برابر افراطگرایان و استعمارگران میجنگند.
حتی پیرمردان و پیرزنانی که نمیتوانند بجنگند نیز با تهیهی نان و سایر وسایل به یاری مبارزان میشتابند .بسیار
مشاهده کردیم ،وقتی که کلمهی کرمانج و یا آپوچی مطرح میگردد ،چه تبسم دلنشین و مهربانی بر چهرهی خلق
غرب کوردستان مینشیند .هنگامی که از یکی از محلههای مسیحینشین میگذشتیم چشمم به چند زن مسیحی
افتاد که با عالقه و هیجان زیادی به ما نگاه میکردند ،انگار به این پی برده بودند که ما از جایی دیگر آمدهایم و
میخواهیم این دقایق تاریخی را با قلم ،فیلم و عکس نامیرا کنیم .چونکه ما هم عالقهمند بودیم ،با خلق مسیحی و
سایر خلقهای دیگر نیز مصاحبه کرده و از نزدیک با فرهنگ و زندگی آنها آشنا شویم .وقتی که ابژکتیو دوربین عکاسی
را به سوی آنها گرفتم با تلفظ چند کلمهی مختلط از کوردی و عربی سؤال کردند ،شما آپوچی هستید؟ بدون اینکه
منتظر پاسخ سؤال خود بمانند ادامه دادند «:ما هم آپوچی هستیم ،آپوچیها در دل ما جای ویژهای دارند ».برخورد
و سخنانشان تاثیر بسیار ژرفی بر
من گذاشت .به طوری که هرگز
این لحظات را فراموش نخواهم
ل و فکرهایی
کرد .زیرا بایستی به د 
که عشق به انسانیت و ارزشهای
انسانی را در خود جای میدهند،
پایبند ماند .فراموش نخواهیم کرد
زیرا فراموش کردن خیانت است.
واقعیت بارزی که در جای
جای این سفر با آن مواجه شدیم،
پایبندی ،احترام و عالقهی خلق
آنجا به رهبر آپو و تفکرات وی بود.
چنانکه به مانند « ناجی» رفقا را
تماشا میکردند .باور کرد ه بودند که
رفقا جهت صیانت از ارزشهای جوامع از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد .در یکی از محلههای دیگر که مسیحینشین
بودند چند مصاحبهای انجام دادیم .وقتی راجب به جنگ از آنها سؤال کردیم در جواب ما چنین گفتند« :ما هرگز
مکان و خانهی خود را ترک نخواهیم کرد .اگر حملهای نیز در مقابل ما صورت گیرد ،دوشادوش مبارزان ی.پ.گ از
خاک و ارزشهای اجتماعی خود دفاع خواهیم کرد».
در قامیشلو به دیدن یکی از کلیساهای قدیمی در آنجا رفتیم .خورشید خیلی وقت بود غروب کرده و هوا رو به
تاریکی مینهاد .کلیسا به نام یک دختر نامگذاری شده بود .این دختر زمانی که حکومت ُرم در آنجا حکمفرما بوده به
خاطر مسئلهی دینی از شهر نسیبین(یکی از شهرهای شمال کوردستان و همسایهی قامیشلو که در واقع یک خاک
است و استعمارگران این خاک را به دو بخش ترکیه و سوریه تقسیم کردهاند) فرار کرده و به یکی از روستاهای به اسم
«هیمو» قامیشلو پناه میآورد .اسم این دختر فبرونیا بوده .روایت شده که این دختر زخمی بوده و بر خاکی که خون
وی بر آن چکیده ،درختی تنومند روئیده است .ما هم به تماشای آن درخت رفتیم .آنجا زمینی خشک و کویری بود.
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میگویند بعد از مدتی در همان جا جان خود را از دست میدهد .اهالی آنجا به یاد آن دختر در همان مکان کلیسایی
بزرگ بنا میکنند .واقعاً هم در این دشت برهوت و کویری ساختن چنین کلیسایی به این سرسبزی و زیبایی کار دشوار
بوده است .بیشتر افراد برای دست یافتن به آرامش و آسایش روحی به این مکان میآیند .مورد چالشبرانگیز در این
بود که زنان نمیتوانستند به این کلیسا وارد شوند .تنها میتوانستند از دور به آن تماشا کنند .چونکه زنان را حرام و
گناهکار تلقی میکنند .تعجببرانگیز است ،یک زن را برای اینکه مقدس دانسته و برای یادآوری وی چنین جایی درست
کردهاند ،اما به زنان دیگر با چشم تحقیر و گناهکار
مینگرند .حقیقتاً پدیدهی جنسیتگرایی اجتماعی
و قدرت ،ذهنیت انسانها را تخریب کرده و تهی
از معنا ساخته است .روایت و واقعیات تاریخی را
باژگون کرده و جهت منافع شخصی خود به کار
میگیرند .از سویی به قداست «مریم» ایمان دارند
و از طرفی دیگر زنان را نادیده گرفته حتی حقوق
طبیعی آنها را نیز پایمال میکنند .جزمگرایی
موجود در دین مسیح مانع گذار از واپسگراییها و
تنگنظری در جوامع مسیحی میشود .بدون اینکه
خیلی از این اشخاص بدانند که چرا چنین تفکراتی
علیه زنان رواج مییابند و بیعدالتی میکنند ،به
گسترش این تفکرات دامن میزنند .چونکه وقتی
ما سؤال کردیم چرا زنان نمیتوانند به این کلیسا وارد شوند در جواب ما گفتند «:ما هم نمیدانیم .فقط عالمان دینی
میگویند ما هم اطاعت میکنیم ».بنابراین هر چیزی هم از سر آگاهی و دانایی انجام نمیگیرد .به عبارتی دیگر می توان
گفت که در عمق این تفکر ،جهالتی عظیم النه کرده است .نکتهی جالب توجه این بود که کوردهای زیادی به کلیسا
رفت و آمد داشتند .چنانکه برای رسیدن به آرامش روحی رفتن به کلیسا را ترجیح میدادند .در حیاط کلیسا پارکی
به چشم میخورد که از امکانات تفریحی و بازی زیادی برخوردار بود .این پارک برای کودکانی که همراه خانوادههای
خود به کلیسا میآیند درست شده بود.
زن ،پیشاهنگ انقالب غرب کوردستان
از دیگر موارد جالب وجود حضور زنان در همهی عرصهها به حال و هوای انقالب غرب کوردستان تنوع و زیبایی
بخشیده بود .همچنین زنان مشارکت چشمگیری در عرصههای سیاسی ،دیپلماسی ،اقتصادی و ...دارند .همچنین
میتوان به صراحت بیان کرد که پیشاهنگی و حتی کارهای دشوار انقالب بر عهدهی زنان است .در انقالب اکتبر نیز
شاهد حضور زنان در صفوف انقالب بودیم .آن وقت هم زنان کارهای دشوار انقالب را بر دوش کشیده و همهی توان
و انرژی خود را صرف انقالب میکردند .ولی مدیریت و رهبری بر عهدهی مردان بود .مسئله این است که زنان در
انقالب اکتبر علیرغم حضور پررنگ و پرنقششان قادر نبودند خودمدیریتی کنند .یعنی با اتکا به توان و نیروی خود
به گسترش سازماندهی و امور مدیریت کارها نمیپرداختند .این در حالی بوده که تمامی کارهای سخت و طاقتفرسا
توسط آنان انجام گرفته با این تفاوت که مردان مدیریت آن را بر عهده میگرفتند .تا اینکه رفتهرفته رابطهای به
مثابهی کارگر و کارفرما حاکم گشته و سیر انقالب منحرف گردید .بدین سان مبدل به مسئلهای که از ذهنیت مردساالر
سرچشمه میگرفت ،گشت و دسترنج زنان دگر بار مورد استثمار قرار گرفت .هر چند ممکن است چنین اتفاقاتی در
مراحل سیر انقالب رخ دهند .زیرا هر کسی که به صفوف انقالب میپیوندد بدان معنا نیست که شناخت و درک الزم
از وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور را دارد .لذا نیاز به مبارزات طبقاتی و ...برای آنان چندان هم مهم نیست .بنابراین
چنین خطری همیشه وجود دارد که ذهنیت موجود در صورت امکان دوباره سربرآورده و دستاوردهای انقالب را استثمار
کرده وفاقدمعنا سازد .حقیقتا ،تغییر ذهنیت به مراتب سختتر از ایجاد تغییر در ساختار دولت و حکومت است.
زنان و مردان جوان غرب وطن عالقهی بسیاری به شرکت در صفوف ی.پ.ژ و ی .پ .گ داشتند .بهطوری که همه
به نحوی داوطلبانه در این جنگ شرکت جسته و جانفشانی میکردند .از سویی هم جای تعجب بود و هم خوشحالی.
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ارزش و دستاوردهایی که با پیروزی در این جنگها کسب میشوند ،رابطهی تنگاتنگی با واقعیت ()reality
جامعهی غرب کوردستان دارد .زیرا زنان غرب کوردستان قبل از وقوع انقالب نیز در بستر خانه و اجتماع از جایگاهی
مهم برخوردارند .بطوری که حرف و تصمیمشان در بین جامعه ارزنده و بااهمیت میباشد .مسئلهی اساسی زنان
غرب عدم آموزش در بین آنها میباشد .لذا در این روزها نهادهای زیادی را جهت آموزش زنان باز کردهاند .اما شرایط
سخت مبارزه امکان استفاد های به تمام معنا را برای زنان فراهم نمیکند.
مرحلهی نهادینه کردن نظام کنفدرالیسم دموکراتیک همزمان با جنگ مقاومتی و دفاع مشروع صورت میپذیرد.
شایان ذکر است ،به اندازهای که مطلع هستم در مرحلهی جنگ انقالبی هیچ خلقی قادر نبوده همزمان هم نظام
آلترناتیو خود را نهادینه کند و هم بجنگد .در انقالب اکتبر نیز جنگ صورت گرفت ولی مبارزان و انقالبیون نتوانستند
خود را از ذهنیت دولتگرای حاکم برهانند و از افتادن در دامهای آن مصون باشند .انقالب صورت گرفت ولی نظام
آلترناتیو نهادینه نگشت .چونکه در فلسفهیشان برچیدن دولت حاکم و بنا نهادن دولتی سوسیالیست وجود داشت.
نوع نگاهشان به پدیدهی قدرت و دولت ،آسیب و ضررهای زیادی را متوجه انقالب کرد .کمون پاریس نیز نتوانست
در مقابل این مقوله به بینشی متفاوت دست یابد .همچنین نمونهی بارز این شکست را میتوان در جمهوری مهاباد
ُجست .چون اگر راهکار و روشهای مبارزه عاری از نگرشی دولتی و قدرتی نباشد ،نمیتواند در رسیدن به هدف
نیز میسر واقع گردد .واقعگرایانه نیست اگر ادعا کنیم با استفاده از روشهایی که آغشته به ذهنیت قدرتی ـ دولتی
هستند راه رسیدن به آزادی و دموکراسی هموار میشود.
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در بین جامعهی غرب کوردستان زنان از جایگاهی پیشرو ( )Outriderبرخوردارند.
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زیرا همان زنانی که روزگاری از نیرو و توان به مقابله برخاستن با ذهنیت مردساالر و سرکوبگر را نداشتند امروز در
صفوف مقدم جبههی مقاومت جای گرفته و به دفاع از خاک و جامعهی خویش میپردازند.البته زنان جوانی که در
جبههی جنگ جای میگیرند با پشت سر نهادن مراحل سخت و دشواری به این سطح رسیدند .زیرا خیلی از این زنان
با مخالفت برادر ،پدر ،دایی ،عمو و ...مواجه میشدند .وقتی با چند تن از این زنان مصاحبه کردیم متوجه شدیم که
با چه سختیای توانستهاند در این
جبهه شرکت جویند .میگفتند:
«برادر و پدران ما ادعا میکردند
که شما نمیتوانید دوشادوش
مردان در سنگرهای نبرد بجنگید.
چون شما ضعیفه هستید .ولی ما
و
بر تصمیم خود پافشاری کردیم
در آخر آنها را قانع کردیم که
میتوانیم .حاال نیز هم برای ما و
هم برای آنها اثبات شده که زنان
هم میتوانند در جبهههای جنگ
در مقابل بیرحمترین و خشنترین
دشمن از خود و خلق خود دفاع
کند .کار زنان کنج خانه نشستن و
خانهداری کردن نیست .زنان هم فکر میکنند و راجب هر چیز نظری دارند .همچنین حق دارند برای نهادینه کردن
نظامی که حقوق او را هم در نظر بگیرد و او را نفی و انکار نکند ،به تالش و مبارزه بپردازد».
میتوان به جرات ادعا کرد ،انقالبی که در غرب کوردستان شکل میگیرد تنها نتیجهی میهندوستی خلق آنجا
نیست .موتور اصلی انقالب توسط ذهنیتیست که تغییر و تحوالت عظیمی را در خود ایجاد نموده و به سوی
جامعهای نوین و دموکراتیک گام برمیدارد ،میچرخد .نیمی از نیروهای امنیتی را زنان تشکیل میدهند .همگام با
مبارزهای همهجانبه که در سراسر غرب کوردستان انجام میگیرد زنان سعی در نهادینه کردن نظام ویژه و مختص به
خود نیز میباشند .به اندازهی نهادهای مشترک ،نهادهای مختص و ویژهی زنان نیز تاسیس شدهاند.
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همهی کسانی که امکان مییابند جهت آموزش به زبان مادری(کرمانجی) در کالسهای آموزشی نامنویسی میکنند.
در شرایط طبیعی کشورها معموال در فصل پاییز ،زمستان و بهار مدرسه باز میشوند و هر کس که میخواهد به سوی
علم و آگاهی بشتابد در این مدارس شرکت میجوید .حال این اشخاص چقدر به خیال و اهداف خود دست مییابند
مقولهای دیگر است که پرداختن به این مسئله از حوصلهی بحث ما خارج است .اما در غرب کوردستان در فصل تابستان
نیز تدریس به زبان مادری تداوم مییافت .در صورت امکان اشخاص زیادی برای یادگیری زبان مادری که هیچ وقت
امکان نوشتن و خواندن آن را نداشتند و همیشه این زبان و فرهنگ در معرض آسیمیالسیون قرار میگرفت ،نامنویسی
میکردند .شور و هیجان عظیمی که سر کالسهای درس به چشم میآمد تشنگانی را در خاطرم زنده میکرد که
سالیان سال از نوشیدن آبی گوارا محروم مانده باشند .با یکی از معلمان صحبتی انجام دادیم و از او سؤال کردیم وقتی
بار اول به زبان کوردی درس دادید چه احساسی داشتید و برخورد بچهها با این مقوله چگونه بود؟ معلم با چشمانی که
از اشک نمناک شده بودند در جواب به من گفت :گاهی مواردی پیش میآیند که انسان هرگز قادر به تعریف و تشریح
آنها نمیشود .سالیان سال مانند انسانهای تحت ستم و استعمار زیستهایم و در سختترین و دشوارترین شرایط زندگی
سعی کردیم که خود را نبازیم و به آیندهای آزاد امیدوار باشیم .احساس خودبودگی و دستیافتن به اراده و فکری آزاد
چنان بینظیر و واال است که با کلمات قادر به بیانشان نیستم .وقتی که بار اول سر کالس درس حاضر شدم و به زبان
کوردی تدریس میکردم خودم را چنان سبک بال احساس کردم که گویی تمام گرد و غبار از تنم رخت بربسته بود.
دیگر لزومی نداشت که قبل از هر چیزی زبان عربی به دانشآموزان یاد بدهم تا بتوانند کتاب بخوانند و حرف بزنند.
زیرا همدیگر را با زبان خودمان خطاب میکردیم ،میشناختیم و تعریف میکردیم .فکر میکنم هیچ کلمهای قادر
نیست احساس آن لحظه را بیان کند .بچهها هم با شور و هیجانی وصفناشدنی شروع به خواندن سرود ملی(ای رقیب)
کردند .هر بار که از کوچههای شهر میگذرم صدای سرود ای رقیب توجه مرا به خود جلب میکند .احساس غرور و
سربلندیای ژرف تمام وجودم را در بر میگیرد .چرا که نظام حاکم در سوریه خیلی از کوردهای اینجا را حتی مانند
شهروند نمیپذیرفت .برای همین هم بسیاری از جوانان و کودکان ما از حق تحصیل و کار محروم میماندند .به ناچار
برای تامین زندگی خود نیز راه مهاجرت را در بر میگرفتند .این سیاست با هدف حنثینمودن پتانسیل نارضایتی آنان
پیروی میشد .امروزه اگر به چنین دستاوردهایی میبالیم بیدلیل نیست .خیلی از کودکان ما بعد از مدتی کوتاه یاد
میگیرند به کوردی (لهجهی کرمانجی) بنویسند و بخوانند».
همراه انقالب غرب ایزدیها نیز به آزادی خود دست یافتند.
استعمارگران همیشه در راستای تفرقهاندازی و به جان هم انداختن کوردها سیاستی خاص را دنبال کرده و هنوز هم
تداوم دارد .کوردهای ایزدیها نیز از این قاعده مستثنی نیستند .حکومت بعث سوریه برای مسلمان کردن و آسیمیله
نمودن آنها به هر روشی متوسل شده است .دین را به ابزاری جهت تفرقهاندازی بین کوردها بکار گرفتهاند .به میزانی
که هویت دینی کوردها مطرح میشده به همان میزان نیز هویت ملی اهمیت نداشته است .نه تنها مطرح نمیشد
بلکه انکار و نفی هم میشد .توسط دین زخمهایی عمیق بر پیکر این جامعه بر جای گذاشتهاند .چنانکه باور و عقاید
مردم را جهت منافع پلید قدرت خود بکار بردهاند .کوردهای مسلمان ،شیعه ،یارسان ،علوی ،ایزدی و ...را به دشمن
یکدیگر مبدل کردهاند و برای عملی کردن سیاست «کشتن کورد به دست کورد» از این روشها استفاده کردهاند .در
این بین کوردهای ایزدی نیز چونکه از هویت دینی خود دفاع کردهاند هرگز از سیاستهای تحمیلی رژیم بعث در امان
نبودهاند .برای دفاع همیشه آماده بودهاند و در صورت لزوم مقاومتهای بینظیری نیز از خود نشان دادهاند .اما بُعد
دیگر مسئله نیز این است که کوردهای ایزدی به دلیل اینکه همیشه در موقعیتی دفاعی قرار گرفتهاند ،قادر نشدهاند
از دام محافظهکاری و افراطگرایی نیز رهایی یابند .هرگونه ارتباط جمعی را به مثابه حمله و تعرض به فرهنگ خود
برداشت کردهاند .دگماتیسم و محافظهکاری موجب شده است که در سطحی بسیار نازل به غنای فرهنگی و ارتباطات
اجتماعی دست یابند .با داشتن چنین طرز فکری نتوانستهاند با کوردهای مسلمان آن گونه که الزم است در ارتباط
باشند و کوردهای مسلمان نیز همیشه به چشم غیرکورد به آنها نگریستهاند .اما از موارد حائز اهمیت این است که،
ی قبل از هویت دینیشان میآید .هزارها جوان ایزدی در صفوف مقدم جبهه
امروزه برای کوردهای ایزدی هویت مل 
جای گرفته و چند تن از آنها در این اواخر به درجهی شهادت رسیدهاند .جوانان مبارز ایزدی میگفتند« :سالیان سال
است که حکومت بعث بین ما و کوردهای مسلمان تفرقه انداخته و درصدد آسیمیلهکردن آن شده است .ولی امروزه
ویژه

توسط جنبش آزادیخواهی خلق کورد این نگرشهای واپسگرا و بیارزش از بین رفتهاند و ما نیز بر این باوریم که
ق خاورمیانه نیز
خواهیم توانست با نظام دموکراتیکی که در کوردستان نهادینه میشود به مدل و الگویی برای خل 
مبدلگردیم .ما نه تنها از شرف و هویت خلق کورد بلکه از شرف و هویت هر خلقی که در معرض خطر حمالت
جامعهستیزان باشند ،دفاع کرده و کوردستان مسکن همهی ملتهاییست که سالیان سال در این مرزوبوم زیستهاند.
هر کسی که خود را کوردستانی میداند بایستی با جان دل از ارزشهای جامعهی خویش محافظت کند».
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در میتینگ ،مراسم و عملیاتهای
دموکراتیکی که توسط خلق برگزار
میگردند انگشت کودکان غرب
کوردستان به نشانهی پیروزی
همیشه در هواست .بدون تردید این
برخورد کودکانی که بین هر گروه
سنی به چشم میخورد ،بر طرز فکر
خانوادهها نیز تاثیر بسزایی میگذارد.
باید گفت ،اتحاد و همبستگی بین
کودکان منطقه چشمگیر است .هنگامی که از کوچههای قامیشلو گذر میکردیم ،نگاهمان به دست و چشمهایی
ماالمال از حسرت کودکانی خیره ماند که خانوادههایشان اجازه نمیدادند در مراسمات مزبور شرکت کنند .چون این
خانوادهها تحت تاثیر گرایشات برخی از احزاب ملیگرای کورد بودند .ولی این کودکان با عشق به نشانهی پیروزی،
احساسات خود را ابراز مینمودند .هنگامی که از سوی والدین خود مورد سرزنش قرار میگرفتند با روشهای مختص
به خود اعتراض و نارضایتی خویش را بیان مینمودند .زیرا پیدا بود که احساس میکنند آیند ه در همان دستانی
نهان است که به عالمت پیروزی حتی یک لحظه فرود نمیآیند.
خلق قهرمان و مقامتگر غرب وطن ،فریب سیاست کوچدادن و مهاجرات را نخورده و دیار خود را ترک نمیکنند.
در این سفر به نقاط زیادی سر زدیم .نزد خلق آنجا موردی که از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار بود ،مقاومت
و صیانت از دستاوردهای مادی و معنوی انقالب بود .نه سخنی از ترک دیار شنیدیم و نه تالشی در راستای آن.
برعکس هر کس میکوشید تا دشمنان را از خاک خود برانند .برای تحقق آرمانهای انقالب جانفشانی میکردند.
عرب و خلقهای دیگری که از ترس فشارهای حکومت سوریه و سایر گروههای شونیست فرار میکنند گروه گروه
به غرب کوردستان که برایشان امن است ،روی میآورند .البته نادراند کسانی که صرف به مسائل مادی فکر کرده و
تنها برای آسایش و راحتطلبی خانوادهی خود آنجا را ترک میکنند .اما هستند خانوادههای قهرمان و میهندوستی
که به این نوع سیاستها تن نمیدهند .اگر امروزه کوردها دیار خود را ترک کنند فردا سرزمینی برای بازگشت به
آن نخواهند داشت.
شاید بتوان در خطوط کلی به انقالب غرب کوردستان پرداخت ،اما مورد مهم این است که بتوانیم شور انقالب را
از نزدیک ببینیم و احساس کنیم.
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کودکان غرب
دلدادگان اصلی انقالب

کوردستان،
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برگرفته از نوشتار شهید؛ زیالن پهپووله
نقش و اهميت سازماندهي زنان بر اساس پارادايم كوردستاني كنفدرال -ايراني دموكراتيك

خاورميانه بعنوان مهد فرهنگ اجتماعی ،جايگاه و شالودهبندي اولين ارزشهاي زندگي بشري در تاريخ است .فراتر
از اينكه اولين نماد و نمونه همزيستي برادرانه ،اكولوژيك ،دموكراتيك و محيطي سرشار از ارزشهاي انساني بر اساس
همبستگي ،تشريك مساعي و گوناگوني است؛ ميتوان از آن بعنوان اولين سيستم توسعهيافته بر محور زنان نيز نام
برد .زن ،سازنده و مجري حياتي اكولوژيك و دموكراتیک در خاورميانه ميباشد .از اين جهت است كه به اين شكل
زندگي توسعهيافته پيرآمون زنان در بدو تاريخ ،نوع زندگي طبيعي و يا ارگانيك اطالق ميگردد .ماهيت چنين شيوهاي
از زندگي بر پايه اعتال و پرورش بدون چشمداشتي متقابل استوار است .بدين دليل نظام بردگياي كه بعدها حاكم
گرديده بر پايهی نابرابري و حاكميتي طبقاتي استوار گشته است .لذا قبل از هرچيز استثمار زنان ،فرهنگ و حقوق
طبيعي به گونهاي سيستماتيك شكلگرفته و تا به امروز نيز تداوم دارد.
پيشرفت علمي و فناوري در قرن  20از سويي به گشايش درهاي نوين تاريخي براي بشريت و از سوي ديگر نيز
به رويارويي ساختارهاي قديمي با بحران و كائوس انجاميده است .هر چند كه پس از سالهاي  1950كائوسي كه
دامنگير نظامهاي هيرارشيك و جاهطلب گشته ،بشريت را با بحران بزرگتري مواجه ساخت .اما در عين حال به
عاملي براي ظهور مفاهيم دموكراتيك و حقوق بشري نيز تبديل گرديد .به بياني ديگر پيش زمينهاي براي شكلگيري
لـدموكراتيك گشته است .سيستم كنفدراليسم دموكراتيك كه رهبر آپو در دفاعياتش بر اساس
چشماندازي سوسيا 
پارادايم جامعهای اكولوژيكـ دموكراتيك ارائه داده ،همچون آلترناتيوي در قبال نظام به بنبست رسيده دولتگرا و
حاكميتطلب سدهي  21ميباشد .اين ذهنيت و چشماندازي است كه قابليتي جايگزين براي نظامهاي موجود جهاني
و بويژه خاورميانه را داراست .به تبع چنين ذهنيتي نه تنها مفاهيم تاريخ ،علم ،مردـ زنان و فلسفه تعريف خواهند
شد بلكه به ماهيتي تاريخي خويش نیز دست خواهند يافت .لذا اگر بخواهيم بر اين محور به تعريف مختصري از
سيستم كنفدراليسم دموكراتيك بپردازيم؛ سيستمي است كه خلقها ،اقليتها و مذاهب ميتوانند به بهترين نحو
ممكن در چارچوب آن به تبيين و اعتالي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي و فرهنگي خويش بپردازند .سازماندهيست
كه اراده خلقها و توسعه جوامع را اساس ميگيرد و نيرويش را از پايگاهي تماماً خلقمحور (همهی اقشار جامعه)
ميگيرد .همچنین مدليست براي چارهيابي مسايل اتنيكي و فرهنگي خاورميانه .لذا اين امر براي ايران نيز صدق
ميكند .با نگاهي به سيرپيشرفت تاريخي خلقهاي ايران مشاهده ميشود كه اين كشور از زمينهی بسیار مناسبی
برای بنیانگذاری سيستم كنفدراليسم دموكراتيك برخوردار میباشد .همانطور كه رهبر آپو نيز بدان اشاره كردهاند
«مهم آن است كه بتوانيم تاريخ نانوشتهی مقاومت و آزاديخواهي خلقها را درك و تحليل نموده و صرفاً به ابعاد
نوشته و مكتوب بسنده ننماييم .چرا كه غالب نوشتههاي تاريخي نشأت گرفته از ذهنيتي هيرارشيك و حاكميت بوده
و لذا يك جانبه و تك بعدي ميباشد ».از اين جهت بايستي به تحلیل همهی جوانب تاریخ ایران پرداخت .جامعهاي
موزاييك که بسياري از فرهنگها و اقليتهاي زباني ،ديني ،مذهبي و ...را در بطن خود پرورانده است .در طول تاريخ
نیز اين خلقها از پيوندهاي همزيستي و همبستگي مسالمتآميز برخوردار ميباشند .به عبارتی دیگر موزاييكی غني از
ویژه

در مفهومي كلي مبارزه با ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دولتگرا و هيرارشيك با ايجاد
تشكالت مساواتطلب و آزاديخواه متكي بر اراده و آگاهي بنيادين خلقها امكانپذير است .ذهنيت دولتگرا كه با
طبيعت زنان در تضاد است موجب تخريبات بزرگي بر جامعهی انسانی و طبیعت و دنیای زنان گشته است .امروزه
راه چارهيابي مسائل بشري و بويژه معضالت پيچيده زنان به ايجاد تشكالت دموكراتيك و مردمي و اجتماعی نیاز
دارد .در صورت عدم درك و تشريح مفاهيم دموكراسي ،حقوق بشر و جامعهی مدني ،قطعاً به تعريف صحيحي
از سيستم كنفدراليسم دموكراتيك دست نخواهيم يافت .لذا اين امر اهميت درك بهتر سيستم كنفدرال و نيز
پيادهسازي معيارهاي بنيادين جامعهی مدني حائزاهميت است.
بنا به روايات تاريخ رسمي ،سيستم دموكراتيك با يونانيان شروع ميشود اما در اصل سيستمي است كه ريشه
در تاريخ جامعهی نوسنگي و يا جامعهی طبيعي بر محور زنان دارد .امروزه تاريخنگاران و انديشمندان علوم
اجتماعي ،سيستم الهگي شكلگرفته در پيرامون زنان را بعنوان سيستمي دموكراتيك تحليل مينمايند .زيرا
سيستم دموكراتيك در جامعه نوسنگي شكلي از جامعهاي است كه با جوهر زنان و قدرت انديشه پراحساسش
شكل گرفته است .در جامعه طبيعي دوستي مانند مبادي دموكراسي ،هر فردي به اندازه نيرو ،ظرفيت و استعداد
خود در جامعه سهيم و تشريك مساعي دارد .به تعبيري ديگر تعادلي اكولوژيك در رابطه فرد و جامعه وجود دارد.
اصل تشكيل كل از جزء ،اصل زندگي جامعه ميباشد .هر پديدهاي در قبال پديدهاي ديگر با احساس مسئوليت
و هوشيارانه رفتار ميكند .با توجه به نبود طبقات و ردهبنديهاي مرسوم مراحل بعدي تمدن ،در اين مرحله در
ذهنيت جامعه چيزي بنام جداييهاي ضعیفـ قوی ،باالـپايين ،زيباـ زشت ،بدـ خوب و ...وجود ندارد .هر فردي
نماينده اراده خويشـ عليرغم وجود تفاوتها و گوناگونيهاـبوده و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت میکند .اين
تفاوتمندیها هرگز به تبعيض و شاخصههاي خاص ارزشي منجر نميگردند .زيرا طبيعتاً اصل تساوي هر فردي با
همنوعش موجود است .تعادل و سازگاري در ميان زنـ مرد ،انسان و طبيعت به نيرومندي و ايجاد زندگياي زيبا
در جامعه ميانجامد.
رويكرد بينش و فلسفهي استوار در فرهنگ جامعهي طبيعي همان منطق و ذهنيت دموكراتيك است كه بر اساس
هوش عاطفي و آناالتيك(تحليلگر) زنان توسعه يافته است كه اشتراكي ،طبيعي ،ساده و مساواتطلب میباشد.
به اختصار جامعهاي كه با چنين ذهنيتي شكل گرفته ،نوعي جامعهي مدني و مردمي طبيعي است كه در همهی
ابعاد گسترش يافته است .با مشاركت و توسعه هر چه بيشتر جامعه ِي مدني و طبيعي ،سيستم دموكراتيك آنان
نيز نيرومندتر ميگردد .در اينجا الزم است بالفاصله بر اين نكته اشاره و تأكيد نماييم كه هدف از ايجاد جامعهي
مردمي و مدني تنها مبارزهاي صرف عليه ذهنيت قدرتگرا و نهادهاي اقتدارگرا نيست .جامعه ِي مدني مورد بحث
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خلقها و فرهنگهاست .كنفدراسيون مادـ پارس كه بر پايهای دموكراتيك و به شيوه عشيرهای سازماندهي گرديده
چنين اتحادي را در مبارزات منصور حالج ،ابومسلم خراساني ،بابك خرمدین ،مازیار و ...میتوان مشاهده نمود.
همهی خلقهاي ايراني اعم از زن و مرد ،مذهبي و غير مذهبي و ...در جريان سقوط رژيم مونارشيك و شاهنشاهي
پهلوي جهت سازماندهي نظامي دموكراتيك انقالب كردهاند .هر چند كه پس از انقالب اقتدار تغيير يافت اما نتايج
دلخواه خلقها حاصل نگشت .دولتمردان تازه به قدرت رسیدهی جمهوری اسالمی ایران در راستاي منافع خويش
سيستم را به نوعي ديگر ارگانيزه كردهاند .عليرغم اينكه خلقهاي ايراني راه انقالبي بسيار سخت و دشوار را طی
كردهاند،اما رژيم جمهوري اسالمي به هیچ یک از وعدههای دلخوشکن و پیامهای دموکراتیک خود عمل نکرده و
پشت کرد .امروزه جمهوري اسالمي با بحران و بنبست داخلي و خارجی بزرگي مواجه گشته است .زیرا تمدنها با
بزرگترين چالشهاي اجتماعي روبهرويند .بدين جهت  PJAKبعنوان نيروي پيشاهنگ خلق کورد بر محور پارادايم
ايراني دموكراتيكـكوردستاني كنفدرال براي ايجاد همگرايي و آلترناتيو خلقهاي ايران به مبارزه ميپردازدYJRK .
ت زنان بر اساس ايدئولوژي رهايي زن به
نيز همچون شاخهی زنان شرق كوردستان براي ايجاد سازماندهي و وحد 
مبارزه میپردازد .بديهي است كه براي توسعه چنين امري نيز بايستي سازماندهي و اتحاد منسجم زنان صورت
گیرد.
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در مرحله ِي نوسنگي براي مبارزه در قبال وجود هيچ اقتداري نيست ،زيرا در آن دوران هيچ نهاد و ذهنيتي كه
انعكاسدهندهي حاكميت و يا قدرتگرايي باشد وجود نداشته و هنوز توسعه نيافته است .نگراني و ترس جامعه نه از
نيروهاي مقتدر ،بلكه از شرايط نامعلوم و نا مساعد طبيعي بوده است .بعنوان نمونه؛ ترس از عوامل طبيعي مانند طوفان،
رعدوبرق ،سيل و انفجارهاي آتشفشاني و ...وجود دارد .گسترش و بناشدن ذهنيت قدرتگراي پير بر جوان ،شمن بر
جامعه و مرد بر زن از اولين روشهاي پيدايش ذهنيت هيرارشي مردساالر است كه با به انحراف کشانیدن فرهنگ
جامعه ِي طبيعي ظهور یافته است .اولين شمنها نظام هيرارشي را به نوعي سيستم فرمانروايي در آوردهاند .آنچنان كه
در فوق نيز بدان اشاره شد ،بكارگيري ابعاد مرموز طبيعيـ که افراد جامعه از شناخت کافی راجب به آنها بدور هستندـ
و عوامفریبی به انباشت نيرو در دستان مقتدران تبديل ميشود .اين ساختار هيرارشيكي كه عليه زنان ايجاد شده،
نه تنها در حكم ضربه بر زنان بلكه همزمان به معناي آسیبرسانی به سيستم دموكراتيك موجود در جامعه نیز بود.
بيگانگي گشتن انسان از انسان كه بعدها ايجاد شده نيز اساساً از اين نكته سرچشمه ميگيرد .همچنين اين وضعيت
نقطهي شروع بردگي زنان ،اولين و بزرگترين شكست جنسيتي و فكري زنان است .جهت درك اين شكست جنسيتي
و فكري زنان ،بايستي سيستم تمدني توسعه يافته عليه زنان ،طبيعت و بشريت مورد تحليل و ارزيابي واقع گردد .در
نتيجه اين مرحلهي  5هزار ساله موجب گسترش تمدن حاكميت ،پدیدهی قدرتگرايي و نظام هيرارشي نشأت گرفته
از فرهنگ مردساالر گشته است .اين نيز منبع همه غارت و استثمار رنجهاي زندگي در طول تاريخ است .عمق اين رنج
و عذابي كه زنان را در خاورميانه محزون ساخته ،به خوبي مشاهده ميشود اما عليرغم همه اين عوامل ،رهبر آپو چنين
تحليل ميكند« :در طول تاريخ برخالف ميل جامعهي دولتگرا ،هيچ وقت ارزشهاي جامعه طبيعي و دموكراتيك
نابود نشده و عليرغم همهی فشارها و سركوبهاي اعمالی ،هر چند كه اين ارزشها با دشواري و پسرفت نيز روبه رو
شده باشد اما هرگز ازبينرفتني نيستند .زيرا در اين صورت جامعه از فن جامعه بودن خارج خواهد شد ».آن گونه كه
از اين برداشت نيز درك ميگردد ،ماهيت و جوهرهي جامعه طبيعي در طول همهی مراحل پيشرفت تمدن بازتاب
داشته ،در برگيرنده ابعاد معنوي و ارزشي بشريت تا به امروزه بوده و جامعه از این پتانسيل روحياش را کسب کرده
است .ارزشها و عناصر معنوي سيستم دموكراتيك تاريخي در عصر بردگي نيز موجوديت دارند .تحليل مبارزه خلقها
در قبال خداـ شاهان به خوبي مشاهده ميشود كه هميشه هدف خلقها براي مبارزه در قبال سيستمی كه به تخريب
اراده فرد و جامعه پرداخته و در پي بردهسازي بوده اين است كه به جامعه طبيعي و دموكراتيك و يا به تعبير ديگر
زنـ مادر دست يابند .هدف از چنين مبارزاتي هميشه رسيدن به ارزشهاي اجتماعی چون عدالت ،آزادي،
سيستم 
درستي و پاكي است .به روشني واضح است كه سيستم دموكراتيك نه با يونانيان بلكه در بدو شكلگيري جامعهي
طبيعي نوسنگي شكلگرفته و در دوران کنفدراسيون مادها با فلسفهي زردشت برجسته گرديده است .ماهيت فلسفهي
زرتشت از ابعاد دموکراتیکی برخوردار میباشد .اساساً در فلسفهاش خواهان آزادي فرد بوده ،در بسياري از گفتارهاي
زرتشت اعتالي انساني دموكراتيك ،در راستاي تغيير و تحول است .به زنان تقدس بخشيده و در ايجاد جامعه ،نظام
و سيستم براي نقش زنان اهميت بسياري قائل بوده است .برخوردش با طبيعت نيز فيلسوفانه و عالمانه است .زرتشت
معتقد است كه همه چيز موجود در طبيعت به هم پيوسته بوده و از ارتباطی سمبیوتیک برخوردارند .حيوانات را جزو
موجودات زنده و شایستهی محافظت و حرمت ميشمارد .ميتوان گفت كه فلسفهي زرتشت بر سه پایهی محور اخالق
نيك ،رفتار نيك و كردار نيك استوار است .كه ميتوان امروزه از آن بعنوان اصول وجدان و ذهنيت دموكراتيك در ايجاد
ی آریایی سيستم و شيوهی حياتي متكي
دموكراسي مشاركتي نام برد .لذا فلسفه زرتشت براي بشريت و بويژه خلقها 
بر خوبي ،زيبايي و درستي بوده و اساساً شكلگيري سيستم دموكراتيك از اينجا شروع گشته است .پس از دوران مادـ
پارس ،سيستم دموكراتيك در عصر قدیم نيز در يونان ظاهر ميشود .آتن در مرحله بردهداري نزديك به  400سال با
چنين سيستمي اداره میشود .چنين نظامي در قبال سيستم مهانساالري و تيرانيك توسعه مييابد .هر چند از لحاظ
ماهوي صرفا حقوق طبقاتي اصيلي از شهروندان آتن و مسئوليتهايشان را در بر گرفته باشد اما سيستمي آلترناتيو
بوده است .بيش از اتكاء بر دولت ،بربخشهايي از شهروندان متكي گشته و مجالسي را داشته كه شهروندان نیروی ابراز
وجود خود را در آن ميبينند .خلقها توانستهاند از طريق مجالس در سيستم مشاركت داشته باشند .ميتوان گفت كه
سيستم آتن سيستم دموكراتيكي بوده است كه براي چارهيابي مسايل خلقها تالش نموده .پس از افول يونان نهادها
و ساختارهاي دولتي سيستم فئودالي با تقابل با سيستم دموكراتيك حاكم ميگردند .در ظهور طريقتهاي مانوي،
ابومسلم خراساني ،منصور حالج ،اديان مسيحي و قسما اسالمي شالوده و جوهره دموكراسي موجوديت داشته و هویدا
ویژه
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گشته است .پس از سپري شدن سالهاي مدید قرون وسطا و با توسعه مراحل رنسانس و روشنگري ،زمينه بهينهاي
براي ظهور نهادهاي دموكراتيك و جامعه مدني مهيا گشته است.
در جريان سدههاي  18و  ،19دموكراسي همچون سيستم سر بر آورده است .امروزه ميتوان سيستم دموكراتيك را
كه از آن همچون نظامي مدرن تعبير میشود ،چنين تعريف کرد؛ تا به امروز همچنان در اين باره انديشه و نگرشي
واحد و مشترك از سوي خبرگان مسايل اجتماعي و سياسي پديدار نگشته است .دموكراسي از لحاظ واژهنامه مركب
از دمو= مردم و كراسي يا كراتيك= كه به معناي مدیریت جامعه است .به عقيده برخيها نيز دموكراسي صرفاً
طبقهی اليت(ممتاز) را در بر ميگيرد .رهبر آپو از اين بحثهاي بينتيجه و متمركز که در رابطه با دموكراسي صرفاً
بعنوان «تالش جهت عوامفريبي و باژگون ساختن حقیقت دموکراسی» تعبير ميشود ،یاد میكند .يعني عاملي براي
تهيكردن ماهيت و بيمعنا ساختن آن .اساساً هدف از چنين بحثهايي بيش از تالش براي پياده ساختن سيستم
دموكراتیک ،توسعه ذهنيت اقتدارگرا و تحاكم بوده و تالش براي گسترش هرچه بيشتر سيستمهای هیرارشیک
میباشد .عموماً غالب نظامهاي به ظاهر دموكراتیک رايج در مرحله كاپيتاليسم؛ نظامی بر پایهی نمايندگي یا
تمثیلی ،ليبرال و مبنا قراردادن رأی اكثريت میباشد .این نوع مشارکت و انتخاب نمایندگان معموالً توسط خلق
تعیین میگردد .چنانکه بعد از انتخابشدن به نمایندگی از مردم در مجلس حضور مییابد .مديران از سوي خلق
برگزيده ميشوند ،اما خلق امكان كنترل و نقد آنان را ندارد .از اين لحاظ ميتوان گفت كه هر چند هم در دموكراسي
تمثیلی ،نمايندگان از سوي خلق انتخاب ميشوند اما در اصل اراده مشاركت خلق در امور كارها به صورتی بسیار
ظریفانه محدود میگردد .در دموكراسيهاي اكثريت نيز اقليت تابع اكثريت و وابسته به آن بوده و آنگونه كه از
نامش نيز بر ميآيد در چنين نظامی حقوق اقليتها به هيچ عنوان از ضمانت برخوردار نمیباشد .آنگونه كه بدان
اشاره نموديم در هيچ يك از اين سيستمها مشاركت مورد نظر و هدف همه طبقات جامعه ،خواه زن خواه مرد
حاصل نميگردد .هرچند كه هدف دولي مانند آلمان ،فرانسه و انگليس در طي سالهايي پس از انقالب اول درصدد
رسيدن به نظامي دموكراتيك بودند ،اما بورژوازي در راستاي منافع خود ،سيستم جمهوري را نهادينه كرده و توسعه
داده است .دموكراسي را نيز منطبق با ميل خود در ميان نظام شكلدهي و پايهريزي كردهاند .نظامهاي متكي بر
دموكراسي تمثیلی ،ليبرال و كثيرتي در طي سدههاي  19-18و  20رايج بودهاند .اين نظامها تأمينكننده منافع
دولت و يا طبقهی ممتاز بوده و تا به امروز نيز چنین است .سازماندهي و نهادينهكردن نهادهای جامعه مدني با
هدف مبارزه در قبال دولت در این سالها اوج میگیرند .هدف اساسي از ايجاد این نهادها نیز در راستای نقد سياست
دولت ٍ ،مبارزه با آن و توسعه سياست دموكراتيك و خلقمحور بوده است .از اين لحاظ پدیدهی دموكراسي و جامعهي
مدني طي سدههاي مذكور پیوسته يكديگر را گسترش داده ،نيرومند ساخته و در قبال سيستم دولت بورژوايي
قدرتگرا ،رويكردي مبارزاتي را در پيش گرفتهاند .هر چند كه رئال سوسياليسم و جنبشهاي رهايي ملي در سده
نوزدهم بر اساس سيستمهاي دموكراتيك نيز شكل گرفته باشند اما به دليل وجود خالءهاي ماهوي در بطن اين
سيستمها به درستي توسعه نيافته و موجب تغيير و تحول نشدند .چرا كه شرط الزمه براي توسعه زمينه مادي و
پياده گشتن نهادها و تشكالت دموكراتيك ٍ ،تغيير و تحول ذهنيت انسانها ميباشد .اما در اين نظامها اوالً؛ تحوالت
ذهنيت محدود و ناكافي ماند .دوماً به دليل حاكمبودن ديدگاهی دولتمدار ،سيستم دموكراسياي که خلق محوري
و مشارکت آزاد و متکی بر اراده ذاتي را شكل بدهد ،مبنا قرار ندادند .نكته سوم نيز ريشه در موکول نمودن حل
مسئلهی آزادی زنان به مراحل پس از انقالب دارد .هر چند كه تئوري«آزادي زنان ،آزادي جامعه است» از سوي
رهبران این انقالبها بيان شده باشد ،اما در عمل کامال برخالف آن رفتار کردهاند.
اين امري گريزناناپذير است كه زنان مدام مبارزه بيوقفهاي را جهت رسيدن به سيستمی دموكراتيك در مراحل
فئوداليسم و كاپيتاليسم از خود به نمايش گذاشتهاند .آنگونه كه در تاريخ نيز شاهدش هستیم ،زنان هميشه جهت
مشاركت در عرصههاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي بر پايه هويت وجودي خود ،نقش اساسي را براي
ايجاد سيستم و مبارزهاي دموكراتيك ایفا کردهاند .به عنوان نمونه ميتوان به نقش زنان بزرگي مانند زنوبیا ،ماريا
ماكدلنا ،ماريم ،حضرت خديجه ،عايشه و هزاران زنان انديشمند ،جادوگران و ...به ترتيب در قبال حاكميتهاي
دوم ،بردهداري ،ساسانيان ،مليتپرستي واپسگراي عرب و دادگاههاي مخوف انگیزیسیون(دادگاه تفتیش عقاید) در
قرون وسطا (قرون تیره) اشاره نمود .همچنين زناني چون كالرا ،رزا لوکزامبورگ و ...در مقابل چنین نظام و اشکال
ذهنیتی آن به مبارزهای بیامان دست زدهاند .البته از اسامی خیلی از این زنان نیز بیخبریم .مورد مهم این است
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که به نمایندگی از قشر تحت ستم نیز باشد انسانهای زیادی مبارزه را ارتقاء دادهاند .زنانی که در انقالب کبیر فرانسه
ن و هزاران زن دیگری که
و اکتبر نیز جای گرفتند از جملهی این زنانند .همچنین زنانی مانند زيالن ،سما و بريتا 
امروزه در صفوف مقدم جبههی آزادیخواهی علیه نظام واپسگرا و استعمارگر مقاومت و مبارزه را گسترش میدهند
نشاندهندهی همان روح و باوری هستند که هرگز تن به سیاست زنستیز و جامعهستیز نداده و در قبال آن خاموشی
نمیگزینند .امروزه نیز زنان خاورميانه و بهویژه كوردستانی ،با ارتقاء سطح مبارزات خويش در راستاي آزادي و عدالت
به صداي قشر تحت ستم مبدل گشته و راه پیشرفتهای بزرگي را هموار میسازند.
از نقطهنظری دیگر اگر به مسئله بنگریم؛ در خاورمیانه ،بعلت حاکمیت سیستمهای استعمارگر ،تئوکراتیک،
الیگارشیک و مونارشیک زمینهای که نهاد و سازمانها بتوانند مطالبات خود را بزبان بیاورند ،ضعیف و حتی در حد
نیست میباشد .از این رو جامعه درگیر مشکالت و بنبستهای پی در پی میشود .این نیز شخصیتی به بار میآورد که
متکی به دولت و نظام اقتدارگرا بوده و در برابر سرنوشتی که از پیش تعیین شده مطیع و بدون واکنش میماند .البته
الزم به ذکر است که در چنین مواقعی فرد در ضمیر ناخودآگاهش ،قوانین و احکام تحمیل شده دولت را قبول ندارد.
زنان نیز بعنوان محور و پتانسیل پیشرفتهای تاریخی در خاورمیانه ،فاقد اراده وآگاهی شدهاند .زن با ارتقاء مبارزه ،بنا
نهادن جامعه مدنی و سیستم دموکراتیک بار دیگر مقام و جوهر تاریخیاش را باز خواهد جست .بدینگونه خود را در
سیستم نوین باز خواهد یافت و دوباره به نیرو و تواناییهای اصلیاش دست خواهد یافت .با تکيه بر پایههای صحیح،
هم با خود و هم با همجنسانش پیوند دوستی بسته و بیگانگی موجود از میان خواهد رفت .براین اساس آیا سیستم
جامعه مدنی و سیستم دموکراسی که مختصرا به آن اشاره کردیم در ایران وجود دارد یا نه؟ همچنین چگونه میتوان
سازمانهای جامعه مدنیـ دموکراتیک را در ایران نهادینه ساخت؟ آیا این سیستم نوین برای زنان که از هر سو به
انحصار نظام تئوکراتیک در آمده ،میتواند ماهیت آلترناتیو را داشته باشد؟ هنگامی که به تابلوی موجود در ایران اشاره
میکنیم بدان معنا نیست که خود را از مبارزه و مقاومت باز میداریم و یا این واقعیت را بهانهای دال بر عدم مبارزه
نشان بدهیم .برعکس تالش داریم که با دیدگاه ابژکتیو به مسئله بپردازیم.
از اواسط سده بیستم تا امروز اگر تاریخ ایران را مدنظر قرار دهیم ،میبینیم هرگاه دیدگاه دولتگرا رنگ باخته و یا
بطور موقت نظام حاکمیت خود را از دست میدهد ،ساختار نهادهای مدنی و برابریخواه زمینهای برای حضور مییابند
و در این ادوار نمونهای بارز دال بر این است که بههنگام تضعیفشدن نهاد و سلطه دولت تعداد زیادی احزاب و انجمن
بنا شده ،انتشار روزنامه ،مجالت و مطبوعات نیز بیشتر میشود .در این جو احساس همبستگی و مباشرت خلق نیز
پویاتر از همیشه در عرصههای پراکتیکی خود را نشان میدهد .در بستر قدرتـدولت اسالمگرایی اوجگرفته و اسالم
فرهنگی(اسالم مدینه)تضعیف میگردد.
اکنون بر همه ما آشكار است که نظام جمهوری به ظاهر اسالمی ایران آحاد مردم را در تنگا قرار داده و راه بر
فعالیتهای دموکراتیک بسته است .نمایندگان جامعهی مدنی توسط نهاد قدرتـ دولت با اعدام ،تبعید ،شکنجه و...
مواجه شدند و به تمامی راه بر عرصهی مبارزات و فعالیتهای اجتماعی مسدود گشت .همچنین با جلوگیری از حضور
و فعالیت هرگونه اپوزیسیون و سازمان مخالف قدرت خویش؛ اتحادیههای صنفی ،انجمن و نهادها را از بین برده و با
فشار و سانسور ،راه را بر آزادی بیان ،اندیشه و قلم و ...بست .با توجه به اینکه پس از مرگ خمینی ،از سطح سیاست
و فشار و تندرویهای نظام تاحدی کاسته شد ،اما نمایندگان ایدئولوژی «اسالم دولتی»یعنی نهاد رهبر و والیت فقیه،
اسالم را از نو در چارچوب منافع و مصلحت خود شکل دادند .اقشار مختلف جامعه همچون زنان ،جوانان و روشنفکران
در مقابل نظام و قوانین تحکمآمیز نمایندگان نظام ،با ابراز مخالفت خود به مبارزه برخاستهاند .از میان تمام اقشار
جامعه نیز قشر زنان گستردهترین پایگاه و جبهه مخالفت را تشکیل میدادند که روز به روز به تودههای گستردهتری
میگرایدند .بعنوان مثال زنان با ردکردن و قبول نکردن احکام و فرامین تحمیل شده نظام تئوکراتیک و اقتدارگرای
دولت ،مخالفت خود را به اشكال گوناگون نشان میدهند .بعنوان مثال به جای پوشیدن چادر سیاه ،پوشیدن لباسهای
رنگارنگ را ترجیح میدادند .این برخورد خود گویای یک طرز نگرش و بینش است که زنان سعی دارند به رژیم
بفهمانند ما مخالف این قوانین اجباری هستیم که بر ما تحمیل میگردند .همچنین میگویند« :شما قادر نیستید با
طرز نگرش خود و تحمیل آن ،بر دنیای ما هوایی سرد ،تاریک و خاموش حکمفرما سازید» .روزنامه چاپ سال 1993
درخبری گزارش میداد که بعلت عدم رعایت حجاب اجباری  500زن دستگیر شدهاند ،همواره  12زن نیز در اوایل
سال  94به ادعای بیحجابی دستگیر شده بودند .حکومت و رژیم تئوکراتیک ایران با استفاده از متدهای ایدئولوژیکی
ویژه
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جهت مقابله با بیحجابی با اجرای برنامههای ویژه مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون و برگزاری جلسات در مورد موارد
مذکور ،بیحجابی را تحت نام فساد اجتماعی و مخالفت با احکام شرع اسالم محکوم کرده است .نظام با برجسته
ساختن موازین اسالم ،سعی دارد برخورد و قوانین سلطهگرانه خود را مشروعیت ببخشد .پس از روي کار آمدن
احمدی نژاد برخوردهای ممانعتآمیز و سرکوبگر نظام علیه جامعه افزایش یافت .چنانکه مردها نیز از قوانین
حجاب اجباری بیبهره نمانده و پوشیدن بلوز آستین کوتاه در اماکن رسمی و کراوات در اماکن عمومی ممنوع
میگردد .عالوه بر این از ورود عکس ،سیدی ،تصویر ویدئویی اشخاصی که خارج از کشور هستند ،جلوگیری
به عمل میآید و این ،ایرانیان را مجبور میکند که دست به راهکارهای مخفیانه بزنند .الزم به ذکر است که
محدودیتهای نظام به فروکشی و مسکوتشدن جامعه منجر نشده بلکه واکنش هر چه بیشتر جوانان را موجب
گردیده است .بطوریکه در سالهای اخیر دانشگاهها به محیط رشد و بسط فرهنگ مخالفت با نظام تبدیل شدهاند
که حاکی از این واقعیت است .جوانان درصدد تفکیک آموزش از چارچوبی اسالمی و مبنا قراردادن دروس علمی،
به راهکارهای گوناگون اقدام میکنند .ولی نظام ایران از ترس و واهمهای که از نیروی آگاه جوانان دارد ،برگزاری
هر گونه تظاهرات ،جلسه ،راهپیمایی و نشست عمومی را ممنوع ساخته است.
در حوزه فرهنگ و هنر فعالیتهای ضدفرهنگ دگماتیک جمهوری اسالمی ایران ،از جمله موسیقی ،تئاتر،
فیلم ،عکس و مجسمهسازی رشد چشمگیری داشته است .افراد و یا گروههایی که با گذر و رهایی از فرهنگ
نظام تئوکراتیک ،استقالل خود را کسب کنند ،بنوعی نا آشکار هم باشد ایدئولوژی قدرتگرای حاکم را از زیربنا
دستخوش تغییر و تحول میکنند .باتوجه به فعالیتهایی که ذکر کردیم میتوان گفت افراد و یا اعضای جامعه
مدنی که به طرزهای مختلف در حال مبارزه با ذهنیت سرکوبگر دولت هستند ،فرهنگ جامعه دموکراتیک را
تقویت میبخشند .شاید چنین سؤالی در اینجا پیش آید که آیا مواردی ازجمله فحشا ،اعتیاد و ...ـ که خارج از
معیارهای اجتماعی هستند ـ توسط دیدگاه دموکراسی و جامعه مدنی چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرند؟ و پاسخ
ما به این سؤال این است که دموکراسی و جامعه مدنی حامی معیارهای اخالقی جامعه هستند .اگر برخوردهای
غیراخالقی در میان جامعه بروز کند قبل از هر کس به مبارزه برخاسته و مخالفت خود را با فعالیت و عملیاتهای
الزم ابراز خواهد کرد.
در معنای کلی جهت تعریف فعالیتهای دموکراتیک در ایران همانطور که یکی از تاریخنگاران ایرانی در
باب مسئله دموکراسی در ایران میگوید« دموکراسی در ایران بمثابه مزرعهی مین است و ما نیز در این مزرعه
جستجوگران مین هستیم ».با درنظرگرفتن این تعریف باید دید که پیشبرد دموکراسی در ایران ،چندان بسهولت
صورت نخواهد گرفت .مسلما زحمات و مشکالت فراوانی با خود به همراه دارد .از منظر اصالحطلبان «مابین اسالم
و دموکراسی نه تنها سازش ،بلکه ارتباط مستحکمی وجود دارد .به عبارتی دیگر اسالم و دموکراسی دو پدیدهی
نزدیک به هم و از هم گسستناپذیر میباشند .به عنوان مثال کسی که دیندار است الزم است به همان اندازه
دموکرات نیز باشد» .این درحالیست که تا کسی دارای ارادهای آزاد نباشد نمیتواند از دموکراتبودن نیز سخن
به میان آورد .واقعیت این است که اصالحطلبان اسالمی نیز تاکنون از عهدهی دموکراتیزهنمودن نظام برنیامدهاند.
زیرا آنها مبارزهی رادیکالی که خلقها طی سالیان متمادی علیه ساختار ضداجتماع نظام شکل گرفته بود را از
ماهیت تهی نموده و موازین مبارزه را لیبرالیزه و مارژینال نمودند .به نظر این جناح «تئوکراسی ،دین را به ابزاری
در دست گروه معدودی از اقلیت مبدل میکند .ولی این با مبانی اساسی دین اسالم مغایرت دارد».
شایان ذکر است که امروزه در رأس این پیشرفتها زنان ،تاریخنگاران ،روشنفکران و جریانات فمینیستی مدعی
برابری و تساوی حقوق مرد و زن هستند .بدیهیست که اگر زنان با نیرو و اراده راسخ خود در نهادهای حقوقی،
اجتماعی و سیاسی نقش پیش قدم ایفا نمایند ،تحوالت گستردهای را موجب خواهند شد .یکی از مورخان ایرانی
این مورد را چنین عنوان میکند « :زنان به فنری میمانند که زیر فشار به الکشان فرو میروند ،ولی در صورتیکه
به مقابله با ظلم و ستم برخیزند ،نیرو و انرژی بزرگی نمایان میشود ».با نظری گذرا به دوره وقوع انقالب پی
میبریم که حضور زنان دراین مرحله بسیار گسترده بوده است.
اکثرا نظامهای حاکم و مردساالر با حاشیهنشیننمودن زنان پتانسیل تحولخواهشان را سرکوب و نوترالیزه
میکنند .علیرغم کلیه موارد ذکر شده ،به مراتب جناح اصالح طلب توانایی این را نداشت که در مقابل خطمشی
محافظهکارانه در تغییر و تحول نظام نقش موثر و دستاوردهای پایداری داشته باشد .یکی از عوامل این امر نیز از
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عدمهمبستگی و اتحاد فکری اعضای جناح سرچشمه میگرفت .در کل دیدگاه آنان نسبت به چگونگی مبارزهنمودن
متفاوت بود .لذا فراتر از اینکه موجبات گسستگی و عدم سازش را دامن زند برعکس موجب هر چه بیشتر نیرومندترشدن
نظام گشت .اگر فعالیت و دستاوردهایشان را گامی در راستای دموکراتیزهنمودن ایران و پیش زمینهای برای توسعه
جامعه مدنی تلقی کنیم ،نباید این حقیقت را نادیده انگاشت که این جناح در عملیساختن همهی وعدههایی که قبل
از انتخابات مجلس به افکار عمومی داده بود ،نقش کمرنگ داشتهاند.
در جواب به سؤال اینکه ماهیت اصلی نهاد جامعهی مدنی و دموکراتیک در چیست و چگونه باید باشد؛ میتوان
ِ
مخالف طبقه ممتاز و سلطهگرا در
چنین گفت :نهاد جامعهی مدنی جامعهای مستقل از دولت ،پایگاهی است که افراد
آن به مبارزه و سازماندهی خویش میپردازند .این افراد جامعه نوین را تشکیل میدهند .اعضای این جامعه در راستای
بنانهادن جامعهی دموکراتیک با اتکاء بر آزادی بیان و حقوق بشری سازماندهی میشوند .عملیاتهای اعتراضآمیز
را افرادی که خارج از نظارت و کنترل دولت هستند ،صورت میدهند .اعم از موسسههای شغلی ،همه گروههایی که
با یک هدف معین و متحد گردهم میآیند ،در این سیستم ابراز موجودیت میکنند .مختصرا میتوان گفت جامعهای
را که شامل ساختارهای دموکراتیک و علیه نظامهای تئوکراتیک ،الیگارشیک ،استعمارگرا و مونارشیک جهت احیای
حقوق و آزادی ،ضرورت مبارزه را احساس میکنند و پیوسته به هم از قدرت و اشکال واپسگرای آن مستقل بوده و در
عرصه سیاسی بطور سازماندهی شده به سیاست میپردازند .از این لحاظ نهادهای جامعه مدنی بخش اجتنابناپذیری
از دموکراسی هستند .در صورتیکه جامعهی ایران مفهوم و معانی برخی از اصطالح و واژهها از جمله آزادی ،داوطلبی،
استقالل ،همبستگی ،آگاهی و مسئولیت را بدرستی درک کند و از آنها تعریف صحیحی داشته باشد ،آنگاه به جستجو
و نوآوری گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد .فرد و یا جامعه آن هنگام که به ماهیت اصلی ظلم و فشار تحمیل شده
بر خویش مطلع شوند ،مبارزه و فعالیتهای اعتراضآمیزشان شعلهور خواهد شد .در این صورت میتوان گفت که به
بخشی از جامعه مدنی در خواهند آمد .امروزه خلقها و بویژه زنان در باب این مسائل به آگاهی مهمی دست یافتهاند و
ضرورت مبارزهکردن را درک نمودهاند ،بدینگونه بخشی از نهاد جامعهی مدنی را تشکیل میدهند .این موارد نه تنها در
مورد زنان و خلقها ،بلکه جوانان و عموم اقشار جامعه قابل ذکر است .یقینا باید به این نکته اشاره کرد نمیتوان نهاد
جامعه مدنی موجود را که اکنون نظام تئوکراتیک بر آن چیره گشته را با مبانی و معیارهای جامعه دموکراتیک جهانی
سنجید .در کشورهایی که دول استعمارگر و تئوکراتیک ،محیط را بر نهادهای مدنی بستهاند ،بطور مطلق نباید ادعا
داشت که جامعه مدنی نیز وجود ندارد.هنگامی که موقعیت کنونی ایران را بهتر بازنگری کنیم خواهیم دید پتانسیل
نیروی مخالف نظام ،قادر به نهادینهکردن جامعه مدنی نیست .دلیل و علل اصلی آن هم نظام سلطهگریست که جامعه
و هرگونه درخواست انسانی وی را سرکوب میکند .جامعه مدنی نیز در کشورهایی نظیر ایران که قدرت حاکم در آن
به زبان خشونت و فشار سخن میگوید ،با مشکالت متعددی مواجه بوده و به اجبار خود را به نوعی دیگر ابراز میکند.
از اینرو نارضایتی و کشمکش میان جامعه و دولت بیوقفه تداوم یافته و در حال رشد است.
دموکراسی سیستمی است که خلقها به مدیریتنمودن خویش میپردازند .همهی طیفهای جامعه مشارکت
فعاالنهای در همهی عرصهها بخصوص در عرصهی سیاست دارند .به گفتمانی دیگر به این شیوهی مدیریت دموکراسی
مشارکتی و یا دموکراسی مستقیم میگویند .دیدگاه رهبر آپو در مورد دموکراسی چنین است« :دموکراسی موثرترین
نـ مرد و خلقها گریبانگیر آنند .این سیستم دیدگاههایی را که
سیستم چارهیابی و حل بحرانهایی است که جامعه ،ز 
تنها یکرنگ ،یک زبان ،یک نژاد را در کانون اهمیت قرار داده و به برتری یکی بر دیگری پافشاری ميکنند ،نمیپذیرد.
چنانکه نه تنها تحمیل و فشار اعمال شده برخود را قبول ندارد ،مؤظف است اگر در جایی ناحقی و ظلمي صورت گیرد،
واکنش دموکراتیک خود را در هر عرصه بیان کند .دموکراسی مشارکتی نیروی خود را تنها مدیون یک طبقه و یا یک
گروه نیست ،بلکه نیروی خود را از همه اقشار جامعه میگیرد .جنسها و خلقها سنت و فرهنگهای خود را بسهولت
در سیستم دموکراسی متجلی میسازند» .بطور خالصه نظام دموکراتیک آحاد مردم را که توسط دولت مورد فشار و
بهرهکِشی واقع شدهاند ،به جستجو و پیگیری احقاق حقوق آزادشان و تحقق برابری عادالنه معطوف میکند .سیستم
دموکراسی با هرگونه برخورد خشونتآمیز و اعمال فشار مخالف است .از خشونت و تبعیضی که دولت بر جامعه ،مرد بر
زن و جامعه بر طبیعت روا میدارد چشمپوشی نمیکند .سیستم دموکراسی این گونه برخوردها را محکوم میکند و با
گسترش نهادهای دموکراتیک در حال مبارزه با آنها عمل مینماید .مقابله با طبقهبندیهای موجود میان انسانها یکی
دیگر از مواردی است که در کانون مبارزات سیستم دموکراتیک قرار میگیرد .این سیستم با هوشی سرشار از عاطفه
ویژه
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و رعایت توازن بین هوش عاطفی و تجربی مبتنی بر رعایت دموکراسی در قبال زنان و همهی افراد جامعه شکل
میگیرد .در جایی که بحث از نابرابری و عدم توازن میان پدیدهها مطرح شود مداخله نموده و جهت حل مسئله
رهیافتی دموکراتیک ارائه میدهد .از ابراز حداقل مخالفتها در عرصههای حقوقی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
گرفته تا اشکال متنوع و حداکثر عملیاتها ،راهپیمایی ،تظاهرات و برگزاری جلسات و سمینارها ممانعت به عمل
نمیآورد برعکس بعنوان راهکاری جهت بسط نظامی دموکراتیک پذیرفته و حضور و وجود چنین نهادهایی را
شالودهی نهادینهنمودن ذهنیت و نظامی دموکراتیک میپندارد.
سیستم دموکراتیک و نهاد جامعهی مدنی چگونه نهادینه میشوند؟ عموم اقشار جامعه که در طول تاریخ تا
امروز از سوی ذهنیت دولتگرا طرد شدهاند ،از جمله زنان ،جوانان و اقلیتهای دیگر با ایفای نقش و مشارکت
فعاالنه ،این سیستم نوین را تحقق میبخشند .سیستم دموکراتیک و نهاد جامعه مدنی در تالش است که بواسطه
این اقشار جامعه ،معضالت بنیادین جامعه را چارهیابی کند .نخست هدفمند است تا جامعه را دموکراتیزه نماید.
سپس بایستی برای ازبینبردن گرایشات قدرتگرا و مطیعسازی که ارادهی آزاد جامعه را نادید ه میانگارد و جهت
ازبینبردن ذهنیت دموکراتیک از بکارگیری هیچ ترفند ابایی ندارد ،مبارزه را ارتقاء داد .چنانکه افراد جوامع را
به حدی رساندهاند که خود را ناچیز و بیمصرف میپندارند .از سویی نیز در قبال چنین ظلمی نیز از برگزیدن
طرز مبارزهای رادیکال به دور هستند .علت اصلی آن نیز این است که تاکنون زمینهای جهت بیان اراده و آگاهی
خود نیافتهاند .نفوذ شدید ذهنیت سلطهگر مردساالر در سیستم تئوکراتیک ایران در کلیه عرصههای اجتماعی
به بحرانی عمیق تبدیل شده است .بیکاری ،فحشا ،اعتیاد ،خودکشی ،سنگسار ،ساختار نهاد خانواده نه تنها فرد
و جامعه را به بنبست و بیراهه سوق داده ،بلکه معضالت گوناگونی را نيز تعمیق بخشیده است .از سویی قوانین
رسمی ایران فحوش را تحت نام صیغه به رسمیت شناخته ،از سوی دیگر نیز زنان به جرم کوچکترین مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی همچون تظاهرات ،راهپیمایی و ...با شکنجه ،خشونت و تهدید به مرگ مواجه میشوند.
بسیار واضح دیده میشود که در زندانهای ایران موادمخدر آزادانه و بدون هیچ گونه مانعي خریدوفروش و
استعمال میشود .ولی همین قوانین ایران بسیاری از تاجران مواد مخدر را به اعدام محکوم کرده است .این موارد
نیز يكي از وضعیت تناقضآمیز نظام جمهوری اسالمی ایران است .ما هم در بخش دوم سعی کردیم جهت درک
بهتر به این نکات بپردازیم.
در طول تاریخ تمدنها ،ثمره و دستاوردهایی که حاصل زحمات و رنجهای اقشار جامعه بوده ،به نفع دولت و
نیروهای سلطهگر منتج میشود ،ولی در سیستم دموکراتیک جامعه به خود و اهداف جامعه خدمت خواهد کرد.
بدینگونه زنان پیشاهنگ سیاست دموکراتیک خواهند بود .از آنجا که در خاورمیانه و بخصوص در ایران زنان
توانایی آن را دارند که گرهگشای مسائل موجود در اجتماع باشند ،رهایی از هویت مرگبار خود و بیدار ساختن
ذهنيتي که توسط نظام سلطهگر از خود بیخود شدهاند ،مستلزم افرادی روشنفکر و ذهنیتی دموکراتیک است.
یکی دیگر از نکاتی که اهمیت دارد ،و ما الزم میبینیم که به نقد و بررسی آن بپردازیم ،دموکراتیزهکردن
عرصه سیاست است .در طول تاریخ ،سیاست بعنوان هنر متمرکزشدن روشهای متنوع ادارات قشر فرادست
اطالقشده است.
در عصر کنونی نهادینهنمودن سیاست دموکراتیک در بطن اجتماع قادر خواهد بود به ابزارهای سرکوبگرای
دولتی پایان دهد .سیاستی که در گرو منافع یک گروه و یا یک طبقه بماند ،گذشته از اینکه حالل هیچ یک
از مشکالت جامعه نخواهد بود ،همچنین مشکالت متعددی را در بطن خود میپروراند .طرز سیاستی که اراده
خلق را مبنا قرار داده و خود را از کنترل دولت رها کرده باشد ،معضالت بنیادین جامعه را چارهیابی خواهد کرد.
در ایران این مقوله حیاتی هنوز تحقق نیافته است .لذا نهاد جامعه مدنی باید هر چه سریعتر خود را از قوانین و
ممنوعیتهای منحصر به نظام حاکم بزداید و هر چه بیشتر گستره خود را فراگیر و وسیعتر نمايد.
توسعه دادن چنین نهادهایی یکی از وظایف مهم در راستای دموکراتیزهنمودن جوامع میباشد .پیشبرد سیاست
در عرصههایی نظیر ورزشی ،فرهنگی ،حقوقی و اجتماعی که زنان و جامعه نیازمند آن هستند ،محوطه جامعه
مدنی را گستردهتر خواهد ساخت .زیرا اراده جامعه و فرد را مبانی مبارزات خود قرار میدهد .سیاست در صورتیکه
به جامعه مدنی و دموکراسی اتکا کند ،با محدودکردن دولت ،دموکراتیکشدن جامعه و مبارزه علیه طرز سیاست
آنتیدموکراتیک عمل خواهد كرد .یعنی گذار از طرز سیاستی خواهد بود که جامعه را بعنوان رمهای ارزیابی
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کرده و بیاراده میسازد .در مفهوم کلی آلترناتیوی است که جامعه را ارادهمند میسازد .همانگونه که خواستیم در
بخش نخست نیز بطور وسیع به آن اشاره کنیم ،اصل دولت با واقعیت سیاست در تضاد است .زیرا سیاست دولتی در
راستای منافع معدودی محدود کار میکند .همان طور که رهبر آپو نیز اذعان میکند« :دولت سیاست نمیکند بلکه
اداره میکند» .سیاست هنر زیبانمودن جامعه است .اما امروزه سیاست مبدل به ابزاری در دست دول حاکم گشته و از
طریق آن تمامی ارزشهای مادی و معنوی جامعه را به غارت و استثمار میکشانند .همچنین به مسائل و مشکالت در
سطح جامعه دامن میزنند .این سیاست اصوال تنها به یک رنگ ،یک صدا و یک شکل متوسل شده ،فاقد تنوع و کاربرد
ثمره بخش باقی مانده ،با استفاده از دگماتیسم ،ظلم ،فشار و سلطهگری آزادی جامعه را سلب میکند .معهذا راه را
بر پیشرفت حقوق انسانی بسته و اگر در راستای دموکراسی و آزادی گامیبرداشته شود ،از خشونت و فشار گرفته تا
کشتن و نابودکردن به هرگونه عمل اقدام میکند .لذا مقابله با این سیاست پلید ،مستلزم مبارزه و سازماندهی کلیه
اقشار جامعه؛ زنان ،جوانان ،سالمندان و حتی کودکان است که سیاست سازنده و مفید را محور اصلی سیاست قرار
دهند و زنان نیز با ذهنیت و وجدان خود در این عرصهها مشارکت داشته باشند.
چه بسا دموکراتیکتیزهکردن حوزهی حقوق نیز بسان دموکراتیکتیزهکردن جامعه و سیاست حائزاهمیت است.
در ایران دو نوع ذهنیت حقوقی وجود دارد -1 .حقوقی که با قوانین رسمی دولت تدوین شده -2 ،حقوقی که مطابق
شریعت شکل گرفتهاند .از سویی دیگر وجود پدیدهی اخالق که مبتنی بر آداب و رسوم اجتماعی بوده و ریشه در تاریخ
باستانی جامعه دارد .حقوق به دفاع از منافع دولت و اشکال قدرتی برمیخیزد .اما اخالق هر چند بطور کتبی نباشد ولی
چنانکه از بطن جامعه برمیخیزد کارایی بیشتری بر ذهنیت جوامع بر جای میگذارد .ساختار حقوقی در ایران مبتني
بر منافع سیاست و دولت است .طبیعیست که در عواقب این امر جامعه از نظم ،عدالت ،آزادی بیان و آرامش محروم
مانده بعلت تسلط حقوق غیرانسانی ایران زیر چرخ جزماندیشی ،عقبماندگی و بردگی گیر کند .سیستم حقوقی ایران
فراتر از اینکه برابری و مصلحت جامعه را تامین کند ،بیشتر قوانین را متراکی میکند .بیتردید به سبب اینکه فرد و
جامعه را به هر شیوهای به نهادی وابسته میسازد ،آنها را فاقد اراده و توانمندی ساخته ،بخصوص زندگی را برای زنان
به زندانی تاریک مبدل کرده و او را در میان چهار دیوار محبوس میکند .مناسبات مابین زن و مرد ،پدر ،دولت ،برادر
و ...برپایه حقوق که مطابق شریعت و سنتها از پیش تعیین شده ،استوار است .بدین معنا اراده زنان سلب شده است.
بعنوان مثال زن حتی به هنگام ازدواج نیز از حق انتخاب و بیان برخوردار نیست .هنوز هم در بسیاری از مناطق جهان،
نظیر ایران دخترهای  13-14ساله زیر فشار آداب و رسوم سنتی در سنین کودکي به ازدواج وادار میشوند.
از منظر بینش و جهانبینی نظام حاکم جمهوری اسالمی ایران ،زن ناقصالعقل تلقیشده و سنت زن به زن ،چند
همسری ،خشونت و شکنجه با تاثیرپذیری از همین دیدگاه ضدزن در جوامع ایرانی بسط مییابد .این وضعیت چنان
وخیم است که در حقوق جمهوری اسالمی ایران شهادت زنان مورد شک و تردید قرار میگیرد .بدین جهت از منظر
حقوقی اگر به مقوله بنگریم میتوانیم به آسانی به سیاست زنستیزی که زنان را بیاعتبار و نصف مرد اطالق میکند،
پی ببریم .وضعیت موجود بیانگر این امر مهم است که حقوق تا چه حدی بر محور ذهنیت زنستیز پایهریزی شده
است .علیرغم این سیاست نیز باز زنان در صدد کسب حقوق انسانی خود که توسط ذهنیت سلطهگر پایمال میشود،
هستند .تا زمانی که زنان بتوانند در عرصههای مختلف اجتماعی حضور یابند بایستی مبارزهی دموکراتیک خویش را
ارتقاء دهند .همواره زنان ناچارند که به ذهنیتی اکولوژیکـدموکراتیک که اراده آحاد اقلیت ،فرهنگ ،خلق ،از جمله
کورد ،بلوچ ،آذری ،ترک ،عرب و ...اساس قرارداده و در خود میگنجاند ،دست یابند .جهت احیای این امر ذهنیت
اکولوژیکـ دموکراتیک ضروري است و این نیز با طرز آموزشی علمی امکانپذیر است .ضمنا اولین وظیفه زنان این
است که خود را آموزش دهند و تا حدی که خود را آموزش میدهند ،بتوانند جامعه را در راستای ایدئولوژی آزادی زنان
متحول سازند .زنان با ارتقای سطح آگاهی کماکان به احتیاجات خود پیبرده و در راه رسیدن به طلب و مطالباتشان
نهادهای نهادهای جامعه مدنی را تشکیل خواهند داد .گذار از نظام کنونی ایران تنها در صورتی امکانپذیر خواهد
بود که به ذهنیتی دموکراتیک دستیافته باشند .جهت تحقق این مهم نیز زنان بایستی بر نقش پیشاهنگ خود واقف
بوده و فعال باشند.
نقش سازماندهیشدن زنان در راستای متحققساختن کنفدرالیسم دموکراتیک
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از بدو تاریخ تا امروز بسیاری از شخصیتهای روشنفکر ،اندیشمند و تاریخنگار جواب به پرسش نیاز پدیدهی
دولت برای جامعهی انسانی و واکاویدن آن همچنان یکی از موردی مهم و حیاتی بوده است .سؤاالتی نظیر آیا
دولت در راستای منافع خلق و ملتها گام برمیدارد؟ شایان ذکر است که هر کسی پیرامون این سؤال در چارچوب
دیدگاه خود ،تعریف خاصی ارائه داده است .در اینجا میخواهیم با نقل چند نظریه به این موضوع اشاره بیشتری
کنیم؛ از منظر بعضی نظریهپردازان ،دولت یک ساختار طبقاتی است .با ذکر این پیش فرض میبینیم که این
نظریه ،سلطهگری طبقه فرادست بر کل جامعه را مشروع و طبیعی قلمداد میکند .بنا به نظریهای دیگر نهاد دولت
مجرد از اصطالح طبقه ،نهادیست که همه اقشار جامعه در آن حضور مییابند .به نظر برخی دیگر نیز دولت
واالترین ارزش است و در رأس اهداف خلقها قرار دارد .نظریه معمول و رایج نیز این است .زیرا بیشترین اشکال
دولت در طی تاریخ بدین منوال بوده ،دولت همچون بازتاب نظام آسمان بر روی زمین مورد قبول واقع شده است.
از نظر بعضی نیز دولت یک هدف نیست ،بلکه بعنوان شکلی از اقتدار جهت مدیریتکردن جوامع ارزیابی میشود.
ولی عدهای از نظریهپردازان دولت را اجتنابناپذیرترین شکل اقتدار میدانند .آنها معتقدند که بدون دولت و
اقتدار ادامه حیات جوامع غیرممکن است و فاقددولتبودن بهمثابه مرگ است .در حالیکه در سدهی اخیر دیدگاه
عمده بر این بوده که نهاد دولت برای جوامع بسیار ضررمند میباشد .گفته میشود که دیگر نمیتوان این سیستم
را که کاربرد چندانی ندارد ،تحمل کرد .چنین بیانی شکلی وسیعتری به خود میگیرد که با گسترش مبارزات
دموکراتیک در سطح جوامع ،رفته رفته نهاد دولت تضعیفشده و ازبین خواهد رفت .به نظر نظریهپرداز معاصر
مورای بوکین«دولت ،نه تنها ابزار مدیریتکردن جامعه نیست ،بلکه سیستم ماهرانهای جهت اعمال خشونت بر
جامعه است ».بوکین خشونت سیستماتیک دولت را با اصطالح حرفهای بیان میکند .نظرات رهبر آپو در قبال
این خصوص چنین است« :دولت معرف و بيانگر علمی عقل و شعور نیست بلكه بیانگر دگماتیک عقیدههای دینی
است .دولت حرامزادهای است که پدرش نامعلوم است؟» صحت این نظریه آشکارتر میسازد که عدمتعریف و
تشخیص صحیح از دولت از بطن و ذات تناقضآمیزش نشات میگیرد.
برای درک صحیح مفهوم دولت اگر ریشه آن را در تاریخ جستجو کنیم ،واقعبینانهترخواهد بود .پاسخدادن به
سؤالهایی از جمله؛ چگونگی پیدایش پدیدهی دولت در طول تاریخ ،چگونه خود را نهادینه کرد؟ آیا پدیدهی
دولت در زمرهی اهداف جوامع جای میگیرد یا نه؟ ما را یاری خواهد کرد که واقعیت را بیشتر دریابیم .در وهله
اول باید گفت که پس از شمنها ساختار ذهنیت دولت بدست کاهنان سومر در زیگوراتها تشکیل و نهادینه شد.
دولت حاصل ذهنیت سلطهگر و هیرارشیکیست که خود را نهادینه ساخته.
برای نخستین بار نهادینهکردن پدیدهی هیرارشی در جامعه بدست شمنها صورت گرفته است .شمن نیرویی
است که فرامینها را بطور سیستماتیک از راه افسونگری و سحر با خطاب به احساسات جامعه ،آنها را به خود
وابسته میسازد .پس از پدیدآمدن طبقه کاهنان ،این بار آنها وظایف شمنها را بگونهای ادامه داده و نیروی
اسطوره را سیستماتیک و نهادینه میسازند .بعنوان نمونه طبقه کاهنان در مورد چگونگی پیدایش کیهان ،منشأ و
سرنوشت آن با ارائه نظرات گویا منطقی جامعه را به خود و یا نیروی نهفتهشان یعنی نهاد دولت وابسته میسازند.
پس از پیدایش سلطهگری طبقه حاکم و هیرارشی که زندگی مساواتطلب جامعه طبیعی را تحریف کرد ،ذهنیت
انسان نیز متالشی میگردد .زیرا قبل از اینکه نیروی نظامی دولت بر جامعه چیره شود ،این ذهنیت در اذهان
جامعه رخنه میکند تا بدین وسیله سیستم خود را مشروع و نهادینه کنند .دولت نه تنها ذهن و افکار جوامع را
بلکه در صدد فتح روح آن نیز برآمده است .از اینرو دولت تنها پدیدهای ذهنیتی نیست بلکه ابعاد روان درمانی
(روان شناسی) نیز دارد .از اینروست که جوامع تا به امروزه از پدیدهی دولت در هراسند .حتی به آنها تلقین
میشود که در صورت عدمسرپیچی از فرامین سایهی هبوطیافتهی خدا در زمین یعنی همان دولت ،با مجازات
طاقتفرسا و غیرقابل تصور روبه رو خواهند شد .از اینرو است که دولت واالترین و نیرومندترین پدیده تلقی
میشود .بدینگونه در معنویات و روحیهی انسان ،ترس و ضعف را تعمق میبخشد.
رهبر آپو نظراتش را در مورد پدیدهی دولت چنین ذکر میکند« :دولت پیامد تکامل تدریجی طبیعت نیست،
دولت یکی از انحرافات تاریخ است» .یعنی برخالف نظرات بسیاری از مورخان دولت از سر فرضیهها و ضرورتها
پدید نیامده است .توسعه اقتصاد و تکنیک در پیدایش آن نقش تأثیرگذاری داشته است .در عصر بردهداری و
فئودالیسم دولت بشکل شاهنشاهی و یا امپراطوری شکل میگیرد .خود را نماینده خدا (اهلل) بر روی زمین
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میداند و از اینرو انجامدادن هرگونه عمل را برای خود مباح و روا میشمارد .همواره بکارگیری خشونت را همچون
هدف پیشروی خود قرار داده است .این امر بسیار طبیعیست که اگر نیرو و اختیار عمل بیش از حد در فردی تمرکز
یابد ،خشونت و فشار نیز تشدید مییابد .زیرا هیچ نهاد و یا نیرویی که نظارهگر و بازدارنده باشد مانع آن نمیشود.
در سده  16و  17پیشرفت دیدگاه و اقتصاد مرکانتیلیستی(مکتب سوداگری) ،وقوع انقالب فنآوری ،تفکیک دین
از دولت و ...موجبات شکلگیری مرحلهی رنسانس در اروپا را فراهم ساخت .در گرو این پیشرفتها بود که پدیدهی
ت ـ دولت( )Nation-Stateظهور کرد .از میان اشکال متنوع ملتـ دولت ،شکل دولت اونیتر(مرکزی) رایجترین
مل 
شکل دولت میباشد .دولتهای مرکزی دارای ساختاری خودکامه(یکهساالر) هستند .بدین معنا یک قدرت ،یک ملت،
یک زبان ،یک مذهب و یا یک دین ،یک نژاد و یک فرهنگ و ...کال نظامی بر مبنای «یک» شکل میگیرد .میتوان
نظام حاکم ترکیه و ایران را بعنوان نمونه نشان داد .در این کشورها منافع و مصلحت دولت مهمترین امر میباشد.
دولت اتحادی گسستناپذیر است .کوچکترین اعتراض علیه دولت تحتنام تفرقهافکنی ،تجزیهطلبی ،اخاللگری،
اغتشاشگری و ...کشور همچون جرمی سنگین با مجازات شدید روبرو میشود .این نوع مدلهای قدرت بهجز یک
زبان رسمی از استفاده و بکارگیری زبانهای دیگر ممانعت به عمل میآورد .اگر وضعیتی پیش آید که نظام حاکمیت
خود را در معرض خطر ببیند ،به خشونت متوسل میشود .هدف اصلی این قبیل نظامها هرچه بیشتر نیرومندتر کردن
و توسعه دولت است.
اگر به وضعیت کنونی خاورمیانه نظری بیافکنیم مشاهده میکنیم هنوز هم مدل دولتهایی چون جمهوریت،
تئوکراتیک ،اتوکراتیک ،الیگاریشک ،مونارشیک ،توتالیتر و ...حاکمیت رانده و منشا اصلی ازدیاد مسائل و تعمیق بحران
در این منطقه هستند .ساختارهایی دگماتیک(جزماندیش) هستند که به بینش مذهبپرستی شیعه ،سنی و ...دامن
زده از هرگونه دگراندیشی و بیان آزاد و خارج از محدودهی معین شدهی آنها مطرح گردد ،جلوگیری میکنند .با
نهادینه نمودن ذهنیتی که از بعثیسم و ترکیسم نشات میگرفت راه را بر هرگونه نوآوری و ترقی بستهاند .از دیدگاه
برخی از افراد در خاورمیانه دولت از جایگاه و منزلت واالیی برخوردار بوده و اصلیترین هدفشان محسوب میشود.
طبعا زندگی فاقد دولت همچون مرگ قلمداد میشود .چه بسا نهاد و ساختارهایی که متکی به ذهنیت مردساالر بوده،
در خاورمیانه عمیقا ریشه دوانیدهاند .خاورمیانهای که از قدیم تا کنون از میراث گرانبهای اجتماعیبودن و کمونال بودن
بیبهره نمانده است ،هیچ نیازی به مرز و محدوده و تمایزات خشنی نیست که جوامع را از هم تفکیک کند و منزوی
سازد .دولت نقش وسیلهای را ایفا میکند که همهی تنوعات و تفاوتمندیها را در چرخهای بیرحماش به تکرنگی
و تکباوری مجبور میسازد .حقیقتا فلسفهی حیاتی عرفانی ،زیبا و اجتماعی در خاورمیانه ریشهای عمیق دارد .ولی
جای تاسف است که به جای پرداختن و تعمیمدادن این فلسفه جوامع تحتتاثیر فلسفهی پوچگرایی ،منفیبافی و
تقدیرگرای مردساالر قرار گرفتهاند که آنها را از شور و شوق زندگی تهی میکند .فلسفهای ،که رایجترین شعارش
برتریتدهی جنسی بر جنس دیگر ،طبقهای بر طبقهی دیگر ،فرهنگی بر فرهنگ دیگر و ...میباشد .این واقعیت
غیرقابل انکار است که دولت باعث و بانی همهی مسائل و مشکالتیست که امروزه جوامع خاورمیانه در آن دست و پا
میزنند .خاورمیانه به مانند مادری داغدار میماند که هر روز در دامانش صدها انسان به قتل میرسند و هزاران خیال
در هم شکسته و پرپر میشوند .بنابراین دولت نه تنها موجب رفاه ،پیشرفت و ترقی و دموکراسی نمیشود بلکه موجب
تعمیقیافتن و بحرانیترشدن وضعیت موجود شده است.
بافت دولت ایران دارای ساختار دولتی تئوکراتیک است .اگرچه جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای دیگر
دارای ابعاد منحصر به خود است ولی در بنیان آن منطق و ذهنیت دولت واپسگرا نهفته است که نه تنها در خاورمیانه
بلکه در تمام دنیا نمونهای کمنظیر به شمار میآید .بخش عظیمی از جامعه ایران بههنگام مشارکت در انقالب با
مطرحکردن خواست ه و طلبهای بجا و بهحق خود پای به میدان مبارزه نهادند .مدلی که آنها خواهانش بودند نه یک
نظام تئوکراتیک و مستبد بود .پس از سالهای  1370با نفوذ مالها در نهاد حاکمیت ،نظام کنونی شکل گرفت .در
حالیکه پس از سرنگونشدن شاه جنبشهای ملی و جبهه مذهبی یک ائتالف تشکیل داده بودند ،افزایش کشمکش
و نارضایتیها در سال  60-59منجر به جنگ داخلی شد .جناح اسالمی( ُمالها) ،از خالء و نابسامانی کشور استفاده
به عمل برده ،جنبش چپگرای ملی و جنبشهای کورد را سرکوب نموده و پیروزی خود را اعالم کردند .بدینگونه
انقالب ایران به انقالب اسالمی مبدل شد که با ماهیت جمهوری اسالمی ایران از نو پایهریزی گشت .دیوانگان تازه
به قدرت رسیده جمهوری اسالمی ایران با متمرکزنمودن قدرت در شخص رهبریت ،نظامی مستبد و مالشاه نوینی
ویژه
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را تأسیس کردند .وظیفه ریاست و زمام امور را به رئیسجمهور واگذار نکردند زیرا وظایف ریاست در نهاد رهبری
متمرکز میشد .اختیارات و وظایف رهبر جهتدهی ایدئولوژیکی جمهوری اسالمی ،بنانهادن قانون اساسی ،تعیین
سیاستهای کلی نظام ،فرمان همهپرسی و نظارت بر همه نهادهای دیگر نظام است .در واقع ماهیت ذهنیت نظام
به مراحل اولیه تأسیس جمهوری ترکیه شباهت دارد .ترکیه در ابتدای تشکیل دولت آحاد جامعه و اقلیت را بطور
دموکراتیک در خود گنجاند ولی در عواقب مخالفت و قیامهایی که روی دادند ،نظام دولت ساختاری الیگارشیک به
خود گرفت و دموکراسی از نظام رخت بر بست .نظام تئوکراتیک ایران نیز به این نحوه شکل گرفت .واالترین مرجع
نظام تئوکراتیک ایران نهاد رهبری است که پس از مرگ خمینی تشکیل شد .این نهاد مؤظف است که تا ظهور امام
زمان یعنی دوازدهمین امام شیعه ،جانشین وی باشد.
پس از این نهاد ،نهاد والیت فقیه یکی از اصلیترین نهادهای نظام ایران است .این نهاد پس از انقالب تشکیل شد.
ارتقاء و حفظ خط مشی ایدئولوژی اسالم را بر عهده دارد .محتوای وظیفهشان نه در چارچوب قانون اساسی بلکه
در میان خود تعیین وظیفه میکنند .وظایفشان در قانون اساسی بههیچ وجه ذکر نمیشود .اعضای این نهاد از
سرشمردهترین اسالمشناسان کشور هستند که آنها را آیتاهلل میخوانند .سخنانشان در حکم قانون و فرمان است.
نهاد و سازمانهای زیرین مجری احکام و قوانین آیتاهلل هستند .ولی فقیه نه با انتخابات عمومی ،بلکه مستقیما به
این نهاد منصب میشود .وظایفشان ازلی و ابدی است .تا پای مرگ در این نهاد ادامه وظیفه میدهند .نهاد والیت
فقیه بر همه نهادهای دیگر نیز نظارت میکند.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس جمهور ،و مجلس شورای اسالمی را برعهده دارد که مستقیما تحت
نظارت نهاد رهبری است .کلیه مقررات و قوانین از سوی شورای نگهبان مشخص میشوند .تایید و یا رد صالحیت
نامزدهای مجلس نیز از وظایف این نهاد است .بعالوه تشخیص کلیه مقررات و قوانین مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی،
اداری ،فرهنگی ،نظامی و سیاسی به عهده فقههای شورای نگهبان است .وظیفه تفسیرکردن قانون در چارچوب
مقررات اسالم به این نهاد واگذار شده است .این نهاد شامل  12نفر که از  6روحانی و  6حقوقدان تشکیل میشود،
هستند .خصوصیات تعیینکننده آنها این است که بایستی فقههایی دیندار بوده بر مقتضیات زمان و مسائل روز آگاه
باشند و مشکالت دولت را بخوبی شناسایی کنند.
بطورکلی خصایص و مشخصه اصلی کسانیکه در نهادهای فوق جای میگیرند چنین است؛ اوالً باید شیعه و فارس
باشند ،دوماً روحانی و دیندار ،سوماً مذکر باشند .اکثریت این اشخاص از طبقه برجستهی دینداران هستند .آنانند
که ایدئولوژی دولت را تدوین کرده و قوانین و احکام را بر این اساس اتخاذ میکنند .این طبقه اختیار کامل و زمام
امور را در دست دارند .آنانند که در حیطه منافع دولت ،نه اجتماع تصمیمگیری میکنند.
رهبر آپو در دفاعیاتش بیان میکند که « :تفکیک دولت از دگماتیسم دینی ،امری حیاتی است .الزم است که
منطق  5هزار ساله دولت مبتنی به دین ،سپری شود و این موضوع به قبول کردن و یا رد کردن دین اسالم ربطی
ندارد ».مدل نظام حاکم ایران مدلی دین محور است .بعد از نهادهای مذکور نهاد رئیس جمهوری و مجلس میآیند
که هر دو نیز توسط انتخابات شکل میگیرند .اما صالحیت کاندیدها از صافی روحانیون حاکم عبور میکند .یعنی
این دو سیستم متداخل عمل میکنند .الزم به ذکر است که تمام زمام امور در دست والیت فقیه و رهبری متمرکز
میشود.
زنان نیز غالبا پشت پردهی قدرت ایفای نقش کردهاند .این موضوع در کل تاریخ ایران مشهود است .دولت از
ساختار ابتدائیاش تا امروز پیوسته زنان را همچون ابزاری مورد استفاده قرار داده و راه را بر بهرهکشی از آنان
گشوده است .نباید این امر را از نظر دور انگاشت که سیستم حاکم ،زنانی را که در نهادهای اداری و پستهای
مدیریتی کشور جای بگیرند را همرنگ و همسان با سیاست مردانهی خود میپذیرد .زیرا سیستم سعی کرده است
که همهی کارهای زشت و پلید را بدست زنان انجام دهد .نظام با خمیرمایه ذهنیت و منطق خود ،سعی در ذوب
و عجین ساختن زنان در خود دارد .رهبر آپو در این مورد چنین میگوید« :ذهنیتی که با سرشت زنان متناقض
باشد و از بیرون بر وی تحمیل شده باشد ،از اصلش مجرد بوده و اقتدار و سلطه این زنان خشنتر و خطرناکتر
است» .زنانی که در نهادهای اداری و مدیریتی نظام حاکم حضور دارند ابزاری تزئینی هستند .در قانون اساسی
مادهای که مستقیما مشارکت زنان را منع کند به چشم نمیآید ولی انتخاب نشدن زنان را تضمین کردهاند .زیرا در
ذهنیتشان حک شده است که زنان نباید در نهادهای مدیریتی مشارکت بیابند .بعنوان نمونه در نهاد والیت فقیه
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و سایر نهادهای مدیریتی بجز مجلس اسالمی ،زن از حق مشارکت برخودار نیست .این برخورد نیز برخاسته از دیدگاه
اسالمی و ذهنیت دینگرا و جنسیتگرای حاکمانیست که بر سیاست زنستیزانهی خود پافشاری میکنند .نظام پس
از سالهای 1373-1372در صدد مشروعیت بخشیدن به کاراکتر زنانی که خود شکلدهی کرده بود ،معیارهای کاراکتر
سیاسی زنان پیشرو جامعه را طراحی کرده و این کاراکتر را همچون الگو و خصایص اصلی زنان مسلمان به عرصه در
آوردند .سهم زنان در جمهوری اسالمی جز بهرهکشی و تحقیر چیزی بیش نبوده است .برداشت تبعیضآمیز ذهنیت
دینگراـجنسیتگرای حاکم از زنان به معنی طرد وی از عرصههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی است .زنان خود را
در موقعیتی فاقد آگاهی ،بی اراده و موجودی که در میان چهار دیوار خانه محبوس شده ،فاقد خالقیت و ابتکار عمل،
منفعل یافتهاند .بدین ترتیب هر فعل و عملش از پیش از طرف دولت ،خانواده و مرد پیش بینی و تدوین شده است.
جای تاسف است که زنان نیز این برخوردهای غیر انسانی را همچون احکام مقدس قرآن انگاشته و مخالفت و یا
نارضایتی خود را علتی برای مجازات شدن دنیوی و اخروی میپندارند .این گونه برداشت در اصل موجب شد که
زنان بدون سرپیچی و یا پیگرد اصل قضیه ،مقررات مغایر با حقوق انسانی را قبول کنند و مطیع و تابع آن بشوند.
تصور کنید زنان در قبال آنچه را که در اعماق وجودشان احساس میکنند و نسبت به آن ناراضی و ناخشنودند نیز
خاموش میمانند .زنان به وضعیتی درآمدهاند که گویی بدون مردان قادر نخواهند بود به زندگی خود ادامه داده و
خشنود باشند .چرا باید انسان تا به این اندازه به دیگران وابسته و محتاج باشد؟ پاسخ این سؤال ما را دوباره به منشا
خشونت و تبعیض جنسی ،راهنمایی میکند .در نهاد خانواده یعنی میکرو مدل دولت ،رفتارهای خشن مرد گویای
ذهنیت وی شده است .زن از ترس اینکه هر روز با خشونت و زورگویی مرد مواجه نشود ،به سرکوب احساس ،افکار
و باورهایش میپردازد .خیلی از زنان نیز به چشمی تقدیرگرایانه و جزماندیشانه به مقولهی زندگی مینگرند .گویی
سرنوشت اوست که با این همه بدرفتاری ،بداخالقی و بیاحترامی قرار گیرد .این وضعیت وقتی وجهی اسفبار خود را
نمایان میکند که خود زنان به خودقبوالندهاند که بیارزش و بیفایده هستند .فلسفه و دیدگاه وی نسبت به زندگی
بسیار واپسگرا و منفی میباشد .لذا در عواقب تمام رنجهایی که در خانه ،روستا ،شهر و ...متحمل میشوند فلسفهی
پوچگرایی و نفیگری شکل میگیرد .این نکته از نظر هیچ کس دور نیست که ایران از لحاظ فرهنگی بسیار غنی و
متنوع است .اما ایدئولوژی و برخوردهای نظام حاکم به شکل بسیار واپسگرایانه و ارتجاعی پیوسته خشونت در نهاد
دولت ،خانواده و ...خشونت تولید میکند .بیسوادی ،سنت زن به زنی ،ازدواج زودرس ،سنگسار ،اعدام ،اعتیاد ،بیکاری،
فقر و  ...را دامن میزند .یعنی به بازتولید مشکالت و مسائل میپردازد .نگاه انسانها در بستر چنین نظامی تغییری
تراژیک به خود گرفته است .چنان که نتیجهی این نگاه را روزانه در زندگی خود مشاهده میکنیم .دیدگاهی پوچگرا
و تقدیرگرایی به زندگی موجب ازدیاد آمار زنانی شده که اقدام به خودکشی ،فرار ،اعتیاد و ...میکنند .چنانکه دیگر،
بودن یا نبودن برایشان مسئله نیست .ناامیدانه و بیهدف لحظات تهی از معنا را پشت سر مینهند .در یک لحظه خود
را پشت دری مییابند که دیگر بازگشتش غیرممکن مینماید .اقدامی عاطفی و به دور از منطق یک بار برای همیشه
پایانی دلخراش را موجب میگردد .شاید خودکشی فیزیکی شکل بارز و نقطهی بیبازگشتی باشد که جلوهی عملی
شده خود را به نمایش میگذارد .اما خودکشی فکری خیلی وقت پیشها صورت گرفته است .همان هنگام که زندگی
از بار معناییاش تهی شده و بودن یا نبودن ایجاد مسئله نمیکرد .این در حالی میباشد که تا نوع نگاه ما به زندگی
تغییر نکند نمیتوانیم از نظام و ذهنیتی دموکراتیک نیز سخنی به میان آوریم .ذهنیتی دموکراتیک اگر شکل گیرد
نظام دموکراتیک نیز به راحتی اجرایی گشته و توسعه مییابد .اگر ذهنیت نادموکراتیک باشد و نوع نگاه به زندگی
اجتماعی و کمونال اشتباه باشد نظام دموکراتیک اگر چه اجرایی نیز گردد تهی از معنای واقعی خویش خواهد بود .اگر
دو انسان نمیتوانند در کنار هم به زندگیای توام با آرامش و تفاهم بر اساس رعایت تفاوتمندیهای یکدیگر زندگی
کنند حرف زدن از زندگی و نظامی مشترک نیز بیهوده خواهد بود.
در واقع انسانکشی از ماهیت ذهنیتی مردساالر سرچشمه میگیرد .نهاد خانواده تا دموکراتیک نگردد جامعه نیز از
خیال دموکراسی تا واقعیت آن فراتر نخواهد رفت .تاریخ پیدایش این نهاد به دوران تاسیس دولت سومریان بر میگردد.
دولت در صدد نهادینه کردن سیستم و پیادهکردن ذهنیت خود در میان جامعه از نهاد خانواده استفاده به عمل آورده
و نتایج اسفباری به بار آورده است .از اوایل تاسیس دولت ،خانواده شکل خصوصیتری به خود میگیرد .دولت از این
نهاد بشکلی حرفهای سود میبرد .فرم آن را بر اساس منافع خود شکل میدهد .موجبات پایداری ایدئولوژی دین که
مبانی منفعتطلبانه دارد ،نهاد خانواده است .این نهاد فرد ،زنان و کودکان را در خفقان قرار داده و پیشروی و پیشرفت
ویژه
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و ترقی آنها را سد میکند .بدین گونه به منشا بیارادگی ،ناتوانی و بنبستها مبدل میگردد .مشکالت به حدی
میرسند که جهت برون رفت از آنها مردم مجبور شوند دست به دامن نهاد قدرت بشوند .بدین ترتیب در این داد و
ستد پایههای قدرتی مستحکمتر و راه رهایی از یوغ استبداد شکل گرفته مسدودتر میشود.
شایان ذکر است که در یک کشور به میزان تقدیسیافتن و مشروعیتبخشیدن به دولت ،به آن حد نیز خشونت
مرد علیه زن روا میگردد .از سویی مشکالت دست و پاگیر اقتصادی ،از سوی دیگر فشار و سرکوب دولت ،خانوادهها
را از معطوفشدن به مسائل اجتماعی و سیاسی باز میدارد .در بطن خانواده کنونی و نادموکراتیک موردی نهان
است که از ظهور اراده و ابتکار عمل فرد ممانعت میورزد .استعداد شکوفا نشده و به شدت سرکوب میگردند .نه تنها
انسان از خود بیگانه میشود ،همچنین بیگانگی میان جنسها و طبیعت نیز از طریق این نهاد تشدید مییابد .زیرا به
یک فکر و دیدگاه راکد محکوم است .در این جو انتظار اینکه زنان انگیزه پیشرفت را در فرزندانش ایجاد کنند توقعی
غیر معقول مینشیند .زیرا زنان در چارچوب دیدگاهی تنگنظرانه و درماندهای که به سر میبرند چگونه میتوانند
فرزندانی را پرورش دهند که در جستجوی زندگیای دموکراتیک و آزاد باشد .این پرورش از بازتولید بردهای دیگر
فراتر نخواهد رفت .بنابراین میتوان به پرسشی که میگوید چرا جوانان ما بااراده ،پرتحرک ،جنب و جوش و پر
شور و هیجان نیستند ،چنین پاسخ داد که عامل اصلی خود شما و همان نهاد نادموکراتیکیست که شکوفایی و
استعداد جوانان را سرکوب میکند .چنانکه قبل از اینکه یک کودک بدنیا بیاید و یا به سن بلوغ برسد ،سرنوشتاش
توسط خانواده تعیین و ترسیم میگردد .اگر این سرنوشت تعیین شده در آینده نیز با مشکالت مواجه گردد ،تقدیر
است کسی هم نمیتواند با تقدیر بجنگد .واقعیت این است که در نظرشان معنای زندگی و آیندهی انسانها چنان
بیارزش و کماهمیت است که پرداختن و تأمل نمودن در مورد آن نیز وقت تلف نمودن محسوب میگردد.
یکی از شاخصهای دیگر ،ازدواج موقتیست که نوع نگاه پوچ و تهی از معنای انسانها به زندگی را نشان میدهد.
مرجعهای رسمی دولت این نوع ازدواج ها را راهحلی برای مردانی که از لحاظ اقتصادی قادر به تأمین مخارج
خانواده نیستند قلمداد کرده ،بدین نحو به جامعه قبوالنده و آن را مشروعیت بخشیدهاند .در حالیکه این ازدواج،
ذهنیت فحشا را تعمیم داده و مشروعیت میبخشد .زندگی مشترک انسانها اگر بر مبنای ارضاء عقدههای روحی
و نیاز جنسی باشد ،نه میتوان نامش را زندگی نهاد و نه در آن انسان بودنی جست .شخصیت تخریبگشتهای که
در نتیجهی چنین ازدواجهایی شکل میگیرند به بیمارانی منجر میشوند که فردای جامعه را به لجنزار میکشانند.
چنان عقدهای و حساس بار میآیند که در نگاهشان زندگی هیچ چیزی را بیان نمیکند .تمام لحظاتشان سرشار
از استرس و اضطرابیست که طعم آرامش و آسایش را به خود نمیبیند.
از دیگر موارد مهم موضوع اخالق است .پدیده اخالق منطق و ذهنیت جامعه است .در خاورمیانه فکر و جسم
زنان همچون ناموس ارزیابی میشود که منشا اصلی عقب ماندگی خاورمیانه از این برداشت جزمگراست .در حالیکه
بیناموسی از همان ذهنیتی نشات میگیرد که روزانه زنان و مردان را محکوم سنگسار ،اعدام ،شکنجه ،زندان ،تبعید
و ...میکند .آزادی و دموکراسی را از جوامع سلب کرده و خود را محور همه چیز قرار میدهد .بیناموسی در همان
جوخههای اعدامی شکل میگیرد که روزانه در ملع عام به نمایش گذاشته میشوند .هکذا با سنگسار نمودن زنان
هرچه بیشتر ابعاد این بیناموسی را گسترش میدهند .بیهویت ساختن ،بیاراده نمودن و محدود گذاشتن افراد
جامعه و بهویژه زنان بزرگترین بیناموسی میباشد که توسط ذهنیت موجود گسترش مییابد .فردی که به سطح
ادراک و آگاهی الزم رسیده باشد و در راه رفاه و پیشرفت جامعهی خود کوشا باشد ،مجری اصلی ناموس است.
بدین معنا دولت و زنان دو حقیقت متضاد و متناقض هم هستند .در طول تاریخ دولت با اشکال متنوع سلطهگری
بر زنان بستر گسترانیده و متجلی شده است .در مقابل نیروی باطنی زن ،مرد از راه دولت بنوعی خود را مقدس بر
شمرده و بدینگونه نیروی خود را بر وی تحمیل کرده است .با ربودن ارزشهای اجتماعی ،به نیروی اصلی مبدل
شده و زن را فاقد نیروی دفاعی و چارهیابی گذاشته است .اگر زنان به مبارزه در این زمینه بپردازند ،گام به گام
زندگی را به زیبایی و برابری خواهند آراست.
چنانکه به اشکال مختلف دولتها اشاره کردیم دولت چه تیرانگرا ،چه مونارشیک ،اونیتر ،تئوکراتیک و یا
استعمارگر باشد ،ماهیت ساختار دولت ،زنان و جامعه را به بنبست و کائوس دچار کرده است .جهت گذار از
ساختارهای حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی که با اتکا بر ذهنیت اقتدارگرا و مرد محور  5هزار ساله
رشد یافتهاند ،مدل کنفدرالیسم دموکراتیک بر اساس پارادایم جامعه اکولوژیکـدموکراتیک و مبتنی بر آزادیخواهی
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زنان پس از آخرین ربع سده  20همچون مدلی آلترناتیو میباشد .این مدل نه تنها تضعیف ساختار ملتـدولت را هدف
قرار داده ،بلکه میخواهد در وهله اول جامعه را از تاثیرات منطق دولتگرا رها سازد .مدل کنفدرالیسم دموکراتیک
مدل جامعهای خارج از دولت است.
آیا سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک حالل تمامی معضالت جامعه و بخصوص زنان خواهد بود؟ واقعیتی که نمایانگر
ماهیت ذهنیت کنفدرالیسم است ،چیست؟ اوال؛ در طی تاریخ سه انقالب سرنوشتساز یعنی انقالب تکنیک نوسنگی،
انقالب صنعتی در سده نوزدهم و دومین انقالب صنعتی سده بیستم با فرآوردههای تکنیکی و علمی ،راهگشای
پیشرفتهای اجتماعی بودهاند.
دوما؛ ذهنیت و منطق دولتگرا نه تنها راه را بر توسعه سیستم دموکراتیکـاکولوژیک میبندد ،همچنین در مقابل
توسعه این نظام نیز مانعسازی میکند .از طرفی دیگر بحران و کائوس اجتماعی تغییر و تحول جامعه را ضروری
میسازد که همه این عوامل زمینه پیدایش کنفدرالیسم دموکراتیک را مهیا میکند.
به نظر مورخ نامدار بوکین«منشا و عامل اصلی مشکالت جامعه و انسانیت ،ساختارهایی هستند که محصول ذهنیت
کـدموکراتیک نقش
دولتگرا میباشند .ساختاری که از ذهنیت دولتگرا تفکیک یافته در بنا نهادن جامعه اکولوژی 
پیش قدم را ایفا خواهد کرد .این نیز سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک است که با گسترش و توسعه مبارزات دموکراتیک
میتوان به این هدف جامه عمل پوشاند ».بوکین این مبارزهها را چنین تعریف میکند «کاندید و نمایندگان از میان
جوامع دموکراتیک در حوزه روستا ،ناحیه و محالت شهرها انتخاب میشوند .نمایندگان منتخب شده را کنسورهای
برگزیده مینامند .اعضای کنسورهای کنفدرال نمایندگان جامعه هستند که درصورت نیاز ،جامعه میتواند آنها را از
وظیفه عزل کنند .کنسورها جهت عملیکردن ،اجرایی کردن و کوردینه نمودن سیاستهایی که جامعه آن را فرم دهد،
مسئول هستند .به عبارتی دیگر نقش اجرایی را برعهده دارند».
رهبر آپو نیز در دفاعیاتش تحت نام «دفاع از یک خلق» کنفدرالیسم دموکراتیک را بر اساس پارادایم جامعه
اکولوژیکـدموکراتیک بسیار واضح و آشکار تعریف میکند .طوری که این مدل خواهد توانست جوابگوی معضالت
تاریخی جوانان ،زنان و همچنین خلق کورد درکوردستان و خاورمیانه شود .رهبر آپو در مورد مفهوم و معانی
کنفدرالیسم نظراتش را چنین بیان میکند« :فعالیتهای کنفدرالیسم دموکراتیک نه منحصر به یک گروه و یا طبقه
متمرکز است ،بلکه سیستمی است که بشکل نهاد ،مجالس و کمونهای اجتماعی تشکیل میشوند .بدین ترتیب
سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک با تاسیس مجلس و کمون مناطق و محلههای مختلف را به هم مرتبط و از مشکل هم
ی اقلیتهای فرهنگی و دینی ،حتی جوانان
آگاه میسازد .سازماندهی ملی خارج از دولت تاسیس میشوند .سازمانده 
و زنان نیز بدین شیوه شکل میگیرند» .رهبر آپو این سیستم را سازماندهی فرهنگی و ملی عنوان میکند .از محتوای
این سیستم نیز بر ما آشکار میشود که سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک خارج از دولت تشکیل میشود و بطور کامل
برای همه عرصههای اجتماعی صادق است .نه تنها زنان ،همه اقشار جامعه میتوانند در این سیستم مشارکت جویند
و در حال مبارزه جهت احیای اهدافشان باشند .رهبر آپو صریحا اظهار میکنند« :بایستی هیچ کس بیکمون نماند».
بصورتی که قبال نیز به شرح آنها پرداختیم با ظهور ساختارهای دولتگرا ،جامعه ،زن ،مرد ،جوان و سالمندان با خود
و سرشتشان بیگانه شدند .کنفدرالیسم دموکراتیک پیوندی دوباره است با هویت اصلی خود و از میان برداشتن
بیگانگی موجود .لذا بشریت با جوهر و ذات خود دوباره آشنا خواهد شد ،ذهنیت متکی به اطاعت و تابعیت کامل با
ذهنیت و منطق دموکراتیک نابود شده و ذهنیت کومینال جای آن را خواهد گرفت .دیدگاه مردساالر متکی به دولت،
در صورتیکه نیروی عملیات و مبارزه ذهنیت دموکراتیک توسعه یابد ،از میان خواهد رفت .این دیدگاه نوین ابعاد
زیبایی همه پدیدهها را مد نظر قرار داده و آنها را برجستهتر مینماید .سیستم کنفدرالیسم بر اساس پارادایم جامعه
کـدموکراتیک و مبتنی بر آزادیخواهی زنان بعنوان نتیجهای که حاصل مبارزات دموکراتیک در طی تاریخ
اکولوژی 
است ،با تاریخ کوردها و زنان در تعادل است .خصوصیت ناسازگار آنها با دولت تا به امروز نیز خود را حفظ کرده است.
نمیتوان فقدان مساعدت جغرافیایی و یا زندگی پراکنده کوردها در دامنه کوهها را مسبب این مورد دانست .از این
است که سرشتشان به سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک بسیار نزدیکتر است .درک همه جانبه کنفدرالیسم چندان
آسان نیست .بدین دلیل درک صحیح مفاهیمی منجمله اکولوژی اجتماعی ،شهروند آزاد ،مدیریت محلی ،اکولوژی،
دموکراسی ،دولت ،فرد و  ...برای درک سیستم کنفدرالیسم ،امری مفید و حیاتی است.
تحکیم پایههای سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک ،در جریان مشارکت افرادی خواهد بود که علم و دانش را پیشه
ویژه
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قرار دادهاند .از این جهت مدلی است که ُمهر زنان و خلق بر روش بکارگیری سیاست زده شده و آن را تعالی
میبخشند .قدرت تنها در دست طبقه فرادست و یا گروه معدودی متمرکز نمیشود .مشارکت کنندگان این سیستم
با تنوع و خصوصیات ویژه خود ،فرهنگ جامعه را غنی کرده و بطور مساوی تشریک میکنند .به جای نهادهای
سلطهگر (اتوریته) ،مجالس دموکراتیک خلق جای میگیرند .کوردیناسیون هماهنگساز ،همچون ابزار ارتباطاتی
کنفدرال میان روستا ،محله ،ناحیه و شهر ایفای نقش میکند .زنان از راه مجلسهای محلی میتوانند مستقیما در
سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک حضور یابند .میان تمامی این نهادها ارتباطی متقابل موجود است .آنها با اتخاذ
سیاستهای مشترک بر اساس اعتماد ،باوری و احساس همبستگی اقدام به عمل میکنند .اقشار مختلف جامعه دور
هم جمع شده و با اتکا به مبانی دموکراتیک به حل و فصل و برساخت نظامی نوین میپردازند.
در نظام کنفدرالیسم دموکراتیک هیچ جایی برای افکار نژادپرستانه و تبعیضآمیز نیست .این سیستم بر هوشی
که وجدان و احساسات پاک زنان را مبنا قرارداده ،استوار است .عالوه بر اینکه علم ،دانش ،تعالی و زندگیای سرشار
از وجدان و اخالق را در اولویت مبداهایش قرار میدهد ،فضایی جهت بالندگی و واالمنشی افراد جامعه مهیا
میسازد .مسلما کنفدرالیسم دموکراتیک بجای تاریخ بردگی زنان ،تاریخ آزادی وی را نمایان میکند .زنان را از یوغ
ُملک و مال رهایی بخشیده و بستری آزاد را برای ابراز وجود افراد مهیا میکند .اولین شکل ملکیت توسط اقتدار مرد
تاسیس شده که قربانی آن نیز زنان هستند .تسلط مرد بر زن ،سالمند بر جوان منشا تمامی معضالت و مشکالت
کنونی جامعه است .پدیده ملکیتگرایی که از ذهنیتی جنسیتگرا سرچشمه میگیرد به روح و روان و حتی جسم
زنان آسیبهای جدی وارد ساخته است .در بطن و ژرفای پدیده بردهداری دیدگاه تابع نمودن نهفته است .بطوری
که به خود زنان قبوالندهاند که برده هستند و بایستی او هم بپذیرد.
این واقعیت منشا اصلی عدم اعتماد به نفس فرد به تواناییهای خود میباشد .دروغهای اسطورهای زیادی به
منظور مشروع کردن بردگی زنان در تاریخ بردهداری ترسیم شدهاند .نمونه بارز هم داستان قدیمی حوا و آدم است.
حوا بمنزله نماد و حتی علل ناقصالعقل و ناقصالجسم بودن زنان ذکر شده است .او موجودی است که مرد را به
خرابکاری وگناه تشویق میکند .اسطوره تیامات نیز مبین واقعیتی ناگوار است که داستان با کشتن تیامات اختتام
نمییابد بلکه جسم او را قطعه قطعه کرده و قطعهای با آسمان و قطعهای دیگر نیز برای ساختن زمین بکار میرود.
میتوان با بازنگری و تجزیه بهتر دید که این اسطوره در شخص الهه تیامات افکار و دیدگاه زنان را منحرف کرده
است .دومین شکستی که نظام مردساالر متوجه جسم و فکر زنان کرده در شخص حضرت عایشه همسر حضرت
محمد صورت میگیرد .ازدواج حضرت عایشه در سن  9سالگی واقعیت تلخ و اسفباری را گواه است که چگونه
استثمارگری را روایت میکند .در عواقب آن زنان در چادرهای سیاه و تیره پوشانده شده و درمیان چهار دیوار
محبوس میمانند .در خاورمیانه ذهنیت و شخصیت زنان دستپرورده و حاصل دولت مردساالری است که تا ظهور
حزب ( PKKحزب کارگران کوردستان) پیوسته بردگی از نهان وجودش متبلور میشد .زیرا برخورد و شخصیت
دموکراتیک رهبر آپو ،باعث مشارکت زنان در صفوف حزب شد .طوری که ( YAJKاتحادیه آزادی زنان کوردستان)
در سال  1995تاسیس شد و ارتش زنان نیز در پی آن نهادینه شد .در روال پیشبرد و ارتقای مبارزه زنان کورد،
سازماندهی اتحادیه در سال 1998بسوی سازماندهی حزب ( PJAحزب آزادی زنان) که یکی از مهم ترین گام
جهت پیشبرد ایدئولوژی رهایی زنان است ،تحول یافت .این گام نیز بدان معناست که در طی تاریخ تمدن زنان برای
اولین بار مبارزه چارهیابی مشکالت خود و مبارزه در مقابل ذهنیت سلطهگری  5هزار ساله مردساالر را با ایدئولوژی
رهاییبخشی خود نهادینه میکند .البته زنان برای رسیدن به این سطح در طول تاریخ  PKKرنج و زحمات زیادی
بدوش کشیدهاند .بخصوص عملیات قهرمانانه شهید زیالن که یک عملیات بسیار بزرگ و تاریخی بود که با جسم و
جانش واپسگرایی موجود در خاورمیانه را هدف گرفت .میتوان گفت این مبارزه با شهادت و از خودگذشتگی هزاران
زن و قهرمانانی همچون سما ،روژبین ،برمال ،ویانها و ...به این مرحله رسیده است .بدینگونه باید گفت  PJAوPKK
در راستای دستیابی به نظامی دموکراتیک در کوردستان و خاورمیانه ثمرات مهمی حاصل کردهاند .سازماندهی
(KJBجمعیت زنان واال) بااساس قرار دادن سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک نهادینه شده است و نیروی خود را از
میراث مبارزاتی مبارزانی کسب میکند که در راه آزادی و دموکراسی در سراسر جهان جانفشانی کردهاند .زنان
کورد در بسیاری ازعرصههای حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی به پایگاهی اجتماعی دست یافته و گامهای مهمی را در
این عرصهها برداشتهاند.
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در نتیجه توسعه یافتن و پویایی نظام مد نظر میتواند با اتکا بر پتانسیل و مشارکت زنان در عرصههای مختلف شکل
عملی به خود گیرد .سیستم  KJBنیز با اتکا به سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک خواهد توانست به دستاوردهای الزمی
جهت برساخت جامعهای دموکراتیک و آزاد برسد .با ایجاد شاخههای نظامی ،ایدئولوژیک و اجتماعی سازماندهی را
بین خود جامعه اساس میگیرد KJB .سعی میکند با ارتباط برقرار نمودن با همهی زنان خاورمیانه و اتکا به نیروی
چارهیاب زنان به رهیافتی دموکراتیک دست یابد .تالش برای نهادینه کردن سیستم کنفدرال با پیشاهنگی زنان کورد و
مبنا قرار دادن ایدئولوژی آزادی زنان ،جوابگوی مطالبات زنان خاورمیانه خواهد بود .در موقعیت کنونی  KJBزنان کورد
را که مقیم ترکیه ،عراق ،سوریه ،اروپا ،روسیه و کوردستان هستند را در بر میگیرد .از علتهایی که  KJBسازماندهی
کنفدرال زنان را مبنا قرار داده این است که ثمراتی را که در عرصه ایدئولوژیک با قهرمانی شهیدانی چون زیالن ،بریتان
و شیالنها به میان آمده ،امروزه سازماندهی زنان را در سطح بسیار باالیی قرار داده و زنان کورد باید این ارزشهای واال
را با کلیه زنان خاورمیانه شریک شوند .البته مسلم است که اگر دستاوردهای ایدئولوژیکی در عرصه سیاسی به حقوق
مساوی نفع زنان منجر نشود ،راهحلهایی که مطرح شوند موقتی خواهند ماند .مشارکت زنان در نهادهای سیاسی
بدان معنا نیست که با ذهنیت و منطق دولت عجین شوند .نهادینهکردن سازمانهای آنتی هیرارشیک و غیر دولتی
بزرگترین دستاورد برای جامعه خواهند بود .امروزه زنان در ایران چه در عرصه ایدئولوژیک با ذهنیت اقتدارگرا و چه در
عرصه پراکتیک با دولت و نهادهای وابسته به آن بخصوص خانواده ،سیاست و  ...در ستیز است .در اصل این امر یکی
از وظایف گریزناپذیر زنان است ،هکذا زنان وظیفه پیشاهنگی را به عهده دارند.
لذا ما زنان ایرانی مؤظفیم که با اتکا به ایدئولوژی رهایی زنان فعالیت و سازماندهی خود را با ارتقاءدادن بینشی که
کـدموکراتیک و مبتنی بر آزادیخواهی زنان باشد را به ضروت نهادینه کردن سازمانهای
مبنی بر آگاهیای اکولوژی 
ویژهی اجتماعی زنان توسعه دهیم( YJRK .اتحادیه زنان شرق کوردستان) بر اساس پارادایم ایران و کوردستانی
دموکراتیک و آزاد به ارتقاء سازماندهی خود در جامعه ایرانی میپردازد .در ایران قبل از هر چیز زنان باید جهت
رهایی از یوغ ذهنیت مردساالری که در این خاک ریشهای عمیق و طوالنی دارد ،به ضرورت مبارزه دست یابند .افکار
اقتدارگرای مرد که متکی به یک جنس و یک رنگ است ،در اذهان جامعه عمیقا نفوذ یافته ،مبارزه کردن علیه آن
امری حیاتی است .ادامه دادن راه صدها شهید زن در طول تاریخ ،ارتقاء مبارزات آنان نقطه عطفی در مبارزات ما
خواهد بود .در هر مرحله از تاریخ بخصوص انقالب  57زنان نقش پیشاهنگی داشته و از هیچ تالشی دریغ نورزیدهاند.
در سرهلدانهایی که در کوردستان صورت میگرفت همیشه زنان نقش پیشاهنگ ایفا کرده و از زندگی خود جهت
رهایی ملت و زنان کورد از بند استعمار و استثمار مایه گذاشته و از دادن هیچ بدیلی تردید به دل راه ندادهاند .بنابراین
اگر زنان امروزی نیز خواهان صیانت از این ارزشهای واالی انسانیت هستند ،بایستی با ارتقاءدادن مبارزه و سطح
سازماندهی زنان در جامعه اکتفا کنند.
مبارزه آزادیخواهی با پیشاهنگی  PJAKو  YJRKبرای جامعه ایران و شرق کوردستان سرآغاز نوینی را ترسیم
میکند .شهادت و قیامهایی که در سالهای اخیر رخ دادند ،همگی حاکی این حقیقت انکارناپذیر هستند که مبارزه
ما در مرحلهای نوین قرار دارد .همانطور که بر ما آشکار است تا چند سال قبل هم زنان کورد حتی از حق خارج شدن
از محدوده خانه نیز محروم بودند ولی امروزه مشارکت آنان در عملیاتهای اجتماعی ،قیام و سرهلدان ،اعتراضات و
جلسات ،صحت نظریه ما را اثبات میکند .شکلگیری احساس همدلی ،ارزش قائل شدن به نقش دیگران ،اتحاد و
همبستگی بین زنان ،همیاری و همکاری زنان ،زمینهای طبیعی برای سازماندهی مهیا میکند .زنان ،همانطور که در
سایر کشورهای خاورمیانه از نقش موثری برخوردار هستند ،این پتانسیل در ایران نیز تحوالت زیادی را نوید میدهد.
بدون شک اگر پتانسیل موجود به نحو احسن سازماندهی نگردد به هدر رفته و دوباره طعم شکست را خواهد چشید.
سازماندهی و مبارزهای منسجم و مستمر موجب میشود تا از سیاق کهنه و بینتیجهی و بیاستقرار در مبارزه رهایی
صورت گیرد .بایستی تک تک افراد جامعه از آن فراست تابع و مطیع بودن رها شوند .زیرا این فراست مانع اصلی
ناشکوفا شدن و بیبارور ماندن نیروی موجود در بطن جوامع میباشد .قشری که نیروی پویایی و موثر در جوامع هستند
با چنین راهکارهایی قادر نخواهند بود نقش موثر خود را ایفا نمایند .عقیم مانده و نتیجهای حاصل نخواهند کرد.
نظام شریعتی ،زنان را از طریق قوانین دولت ،خانواده و حقوق به سیستم مردساالر وابسته ساخته است .زنان در جائی
که به هویت خویش دست یابند ،در چارچوب قوانین مرد ،پدر ،روستا و دولت شکل میگیرند .از این رو فردی مطیع
و فاقد واکنش و یا رفلکس به میان میآید .آموزش دادن فردی که در جستجوی علم و افکار آزاد باشد و خود را در
ویژه

نهادهای مدیریت محلی (بومی) با هدف مبارزه و رفع تاثیرات منفی ذهنیت سلطهگر بر خلق ،الزم است جامعه،
زنان ،روستا و شهر خارج از سیستم مرکزی و ذهنیت دولتگرا را بشکلی ویژه سازماندهی کند .در سدههای 19و20
پس از تاسیس نهادهای جامعه مدنی و حقوق دموکراتیک انسانی ،مدیریتهای محلی نیز بعنوان شکل مدیریت
دموکراتیک که نیروی خود را از جامعه میگیرند ،نمایان شدند .جامعه و خلقها در مقابل تخریبات جهانی شدن
(گلوبالیسم) در صدد حفظ و دفاع از فرهنگ و هویت خود این مدل را همچون آلترناتیو و جایگزین سیستمهای
حاکم نهادینه میکنند .با چشماندازی بر تاریخ ،بهتر پیمیبریم که سلطههایی که در دست گروه اقلیت متمرکز
شدهاند ،ضربات جبرانناپذیری بر پیکر جامعه وارد ساختهاند .قشر زنان و جوان را برای منافع خود بکار بسته و
سپس از جامعه طرد کردهاند .معهذا منطق مدیریت محلی از ابعاد مختلف با دیدگاه زنان همخوانی دارد .قبل از
هر چیز منطق مدیریت محلی متکی به ذکای سرشار از منطقیـعاطفی ،اومانیسم ،ویژگیهایی دموکراتیک و در
برگیرنده همه اقشار جامعه است .در دوران جامعه طبیعی زنان با خاک و جامعه رابطهای گسستناپذیری دارند.
همچنین جهت رفع احتیاجهای کالن و قبیله تالش بسزایی از خود نشان میدهند .اولین نمونه مدیریت محلی در
این برههی تاریخی بدست زنان متحقق میشود .رابطه زنان و خاک از تاریخ تا امروز بههمانگونه ادامه داشته است.
گریز و دوری جستن از خاک نیز در معنی دوری از مادر توصیف شده و مورد نفرین واقع شده است .شخصیت و
کاراکتر مادر ،به همبستگی وی با خاک و خلق تعریف شده است .لذا با شکلگیری مدیریت محلی بر محور سرشت
زنان و مشارکت او در توسعه و پیشبرد روند مدیریت جامعهای اکولوژیکـدموکراتیک باعث نیرومندتر شدن ابعاد
دموکراتیک در آن میشود.
در خصوص چگونگی ماهیت مدیریت محلی ،اظهارات و نظریات گوناگونی ارائه داده میشود .بر حسب هر نظریه
شیوه عملکرد و اجراکردن آن نیز متمایز میشود .در معنای کلی مدیریت محلی شامل افرادی است که از سوی
اجتماعی(روستا ،ناحیه ،شهر و  )...که بطور دسته جمعی در یک محل سکونت میگزینند ،انتخاب شده و این افراد
تصمیماتی را که نیازهای جامعه را رفع کند ،اتخاذ کرده و در قبال به اجرا در آوردن آن مسئول میباشند .یعنی
افرادی که در نهاد مدیریت محلی جای میگیرند ،در مواردی که نیازهای اجتماعی را بر آورده کنند ،به طرح و
برنامهریزی پرداخته و به کارشان ادامه خواهند داد .از اصلیترین اهداف این نهاد؛ محدود کردن دخالت و نیروی
دولت مرکزی ،فعال کردن اقشار طرد شده همچون زنان و جوانان و ارتقای سطح آگاهی آنها ،مبارزه در مقابل
بیعدالتی مابین پدیدهها ،پیادهکردن منطق و فرهنگ دموکراتیک بجای ضد فرهنگ واپسگرا ،تعصبی و سنتی و در
نهایت متحول ساختن جامعه بر اساس ذهنیتی اکولوژیک است .البته در اینجا درک مفهوم و محتوای جامعه مدنی
اهمیت بیشتری پیدا میکند .مدیریتهای محلی در حوزه خود با نهاد و سازمانهای جامعه مدنی مرتبط و هماهنگ
میباشند .بههنگام نهادینه کردن این نظام منطق جامعه مدنی را مبنا قرار میدهند .همانطور که اشاره شد هدف
جامعه مدنی نظارت و کنترل نیروی مدیریت مرکزی  ،محدودکردن نیروی آن و مشوق شرکت اقشار سنتی جامعه

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

 -تعریف مدیریت محلی و چگونگی سازماندهی زنان

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  23مرداد ـ شهریور 1392

مقابل معضالت جامعه مسئول بداند ،حائز اهمیت است.
بدین ترتیب الزم است که منطق کنفدرالیسم دموکراتیک و منطق زنان با هم هماهنگ و سازگار باشند .علیه
ساختارهای خانواده متکی به ذهنیت اقتدارگرایی و آنتی دموکراتیک زنان با منطق و دیدگاه کنفدرالیسم مبارزه
خواهند کرد .ذهنیت دموکراتیک و خانوادهای دموکراتیک مستلزم آموزش بنیادین میباشد .این نیز در سطوح
مختلف شغلی و با آموزش کودکان ،میسر میشود .انسان آگاه و روشنفکر میتواند سرنوشت خود را تعیین کند و
در عملیاتهای اجتماعی و باال بردن سطح دموکراسی سهیم باشد YJRK .بر مبنای بینشی اکولوژیکـدموکراتیک
و مبتنی بر آزادیخواهی زنان تالش میکند همهی زنان ایرانی اعم از کورد ،فارس ،ترکمن ،بلوچ ،عرب ،آذری و...
را متحد و سازماندهی نماید .بدین منوال نقش و اتحاد زنان را در روند توسعه سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در
سطح خاورمیانه و بهویژه ایران و کوردستان امری الزامیمیشمارد .بر این باوریم که اگر زنان ایرانی نقش پیشاهنگ
خود را چون همیشه ایفا کنند و به اتحاد الزم دست یابند نظام کنفدرالیسم دموکراتیک بسیار زود نهادینه خواهد
شد.
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در همهی عرصهها خواهد بود .چرا که در بعضی از کشورها میزان فشار و تسلط دولت مرکزی بر مدیریتهای محلی
بیشتر و در بعضی کشورها نیز تا حدی کاسته شده است .علیرغم هر چیز مناسبترین زمینهای که دموکراسی بتواند
پایهریزی شود ،عرصههای مدیریت محلی هستند .بدین نحوه مشارکت خلق ،مستقیما بر سیاست تاثیرگذار خواهد
بود .در کشورهای اروپایی مدیریتهای محلی ،نسبی هم باشند ،از لحاظ قانونی ،امکان استفاده از بودجه محدود تعیین
شده است .امکانات موجود هنوز ناکافی و محدود بوده و مدیریتهای محلی به استقالل راستینشان دست نیافتهاند.
امروزه در مغرب زمین مدیریت محلی به سه شیوه تحقق یافتهاند .مدل فرانسه ،مدل آمریکا و مدل اروپای شمالی.
مدل فرانسه  6کشور؛ بلژیک ،ایتالیا ،اسپانیا ،یونان و پرتغال را در بر دارد .بنا به این مدل ،مدیریت محلی حقی قانونی
است .اگر چه مدیریت محلی از چندان اختیار عملی برخوردار نیست و چارچوب حرکتشان از ناحیه مدیریت مرکزی
نظارت میشود .مدل آمریکا در انگلستان و ایرلند تحقق یافته است.
در این کشورها مدیریت محلی حقی قانونی ندارد .مدل اروپای شرقی شامل کشورهای آلمان ،سوئیس و دانمارک
است .کاربرد حقوقی این مدل در مقایسه با سایر مدلها ،وسیعتر است .مدیریت محلی حقی قانونی است که جامعه
نیز بسهولت و بدون مانع حضور مییابد .با درنظرگرفتن چگونگی این مدلها ،بوضوح باید گفت که هر چند امکان
توسعه ،اختیار عمل و وظایف مدیریتهای محلی فراهم شده است ولی این مدلها با هم فرقهای بنیادینی دارند.
بدین منوال سهم مدیریت محلی در دموکراتیک کردن اروپا غیر قابل انکار است .اگر در چارچوب توسعه یافتگی و
رئالیته اروپا به مسئله بنگریم ،آنگاه این واقعیت روشن میشود که مدیریتهای محلی نتوانستهاند خود را از نظارت و
کنترل دولت خارج سازند .مدیریت محلی هم نقض و کمبودهایی دارد که یکی از آنها عدم مسئولیتپذیری در قبال
خلق و دیگری خارج نشدن از نظارت و کنترل قشری معدود .این معضالت ،ابعاد ناقص و نقض مدیریت محلی در اروپا
هستند .بهمعنای کلی مدیریت محلی بر اساس نیازهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه به برنامهریزی
میپردازد.
فرق ما بین ظرفیت و ماهیت نظامهای سیاسی ،بطور مستقیم بر شکل و چگونگی مدیریت محلی تاثیر میگذارد.
نظامیکه آنتی دموکراتیک باشد منطق مدیریت محلی را با دیدگاهی تنگنظرانه و محدود کننده بنوعی که آن را
به منافع دولت وابسته سازد ،ارزیابی میکند .ولی اگر نظام دارای کاراکتری دموکراتیک باشد ،زمینه رشد و توسعه
مدیریت محلی وسیعتر است .دول خاورمیانه بعلت ساختارهای الیگارشیک ،مونارشیک مدیریتهای مرکزی قوانین
و ساختارهای نهاد دولت ،مانع اصلی توسعه نیافتگی مدیریتهای محلی هستند .تنها شهرداریهایی که وابسته
به مدیریت محلی عمل میکنند ،متشکل از مدیریت محلی هستند .ساختار شهرداریها از لحاظ ضوابط کاری
غیردموکراتیک هستند .به حدی که بیشترین حس مسئولیت را در مقابل منافع دولتها نشان میدهند تا در قبال
جامعه .مکانیسمی وجود ندارد که خلق نیر با اتکا بر آن به نظارت عملکردهای نهاد شهرداری بپردازد .یکی از دالیل
دیگر که روند توسعه مدیریت محلی در خاورمیانه را مسدود میکند وجود ساختارهایی که بازدارنده پیشرفت و ترقی
بوده و عدم ذهنیت دموکراتیک است .منطق و دیدگاه دینی که تحت منافع و مصلحت دولتها از ماهیت دینی مدعی
شده نیز به دور است ،از دیگر موارد نیز عدم پیشرفت در این منطقه است .چنانکه کوچکترین گامیکه از سوی جامعه
در راستای برقراری نظامی دموکراتیک و حتی مطرح ساختن مطالبات دموکراتیک خویش برداشته شود ،با فشار و
سرکوب دولت روبرو میشود.
این مورد در نظام کنونی ایران بیشتر نمایان میشود .تئوکراتیک بودن نظام سبب شده که ساختار و منطق مدیریت
محلی نهادینه نشود و مدیریتهای محلی کنونی یا بشکلی وابسته و یا به جزئی از ساختار دولت تبدیل گردند.
مدیریت محلی در ایران بصورت سیستم استان ایجاد شدهاند .در تفکیک این استانها نگاهی به شدت نژادپرستانه
و غیردموکراتیک نهفته است .به طوری که خلق کورد ،بلوچ ،عرب و ...را در محدودهی جغرافیایی مشخص تحت نام
استان محبوس نموده و جهت کنترل هرچه بیشتر نهادهای دولت بر این جوامع از چنین راهکاری استفاده کردهاند.
اگر از بیرون به سیستم استان بنگریم تصور خواهیم کرد که مدیریت محلی در ایران بسیار کارا و مستقل عمل
میکنند .ولی با چشماندازی واقعبینانه به اصل مسئله به درست نبودن این مقوله بیشتر پی میبریم .این سیستم
تنها به گستردهترکردن ایدئولوژی اسالم ،اهداف و آرمان دولت خدمت میکند .طوری که روزانه ایدئولوژی اسالم را
حفظ و توسعه میبخشد .فراتر از اینکه به جامعه و مردم این کشور متکی باشد ،افکار و ذهنیت طبقه سلطهگر را به
مردم تزریق میکند و در این راستا به طرحریزی میپردازد .اگر ماهیت سیستم استان در ایران بر اساس دموکراسی
ویژه

قبل از اینکه مجلس زنان را شرح دهیم ،باید گفت که اولین شکل مجلس در تاریخ از دوره سومر شروع شده و
تا به امروز بطورکلی منطق مجالس بر محور حفظ منافع طبقه و یا گروهی معدود استوار شده است .دولت و نظام
کشور را بدینگونه پایدار ساخته و این روند تا امروز ادامه یافته است .اولین شکل مجلس در پرستشگاه کاهنان
تشکیل میشود .هدف تاسیس این مجلس تحکیم جامعه بردهداری که همچون سیستم مخالف و متضاد با جامعه
نوسنگی رشد نموده است .فرم این مجالس از باال و پایین شکل میگیرند .با مرور زمان به نهادهای تحکمگرای
حکومتها تبدیل میشوند .تا که باالخره در سده  17مجالس مخالف و یا به بیانی دیگر مجالس دموکراتیک
پدید میآیند .برای سازماندهی کردن ،ارادهمند ساختن و مشارکت جستن زنان به عرصههای مدیریتی ،تاسیس
مجالس زنان حائزاهمیت است .ارتقای سطح مبارزه آزادیخواهی زنان ،متحد کردن همه زنان ،بیان نمودن طلب
و نیازهای زنان در عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی ،طرحریزی راهحلهای دموکراتیک
برای معضالت زنان و با در نظر گرفتن افکار و نظرات متفاوت در میان جامعه و تشویق کردن زنان به این عرصهها،
اهداف اصلی مجالس زنان را تشکیل میدهد .یکی دیگر از فعالیتهایی که مجالس زنان میتوانند آن را عملی
کنند ،تثبیت معضالت اجتماعی زنانی که از روستا به شهر کوچ کردهاند و فراهم کردن امکانات آموزشی برای این
زنان است .زنان از راه مجلس خواهند توانست با بحث وگفتگو در مورد معضالت زندگی اجتماعی و بهرهگیری از
امکانات تولید به عرصه سیاست نیز وارد شوند .چرا که زنان بجای گریز از سیاست ،به سیاست مجذوب خواهند
شد .برای درک بیشتر میخواهیم به نمونههایی از مجالس زنان که در اروپا تشکیل شدهاند اشار ه کنیم.
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تشکیل میشد ،میتوانست زمینه مهمیبرای احیای سیستم کنفدرالیسم فراهم شود .شاید اگر استاندار توسط
خود مردم آن استان انتخاب میشد و انتصابی نمیبود میتوانستیم به وجود دموکراتیکبودن آن سخن رانیم.
نکته مهم دیگر این است که شهرداریها تنها با وظایفی از قبیل پاکیزگی شهر ،بازسازی پارک و محیطزیست
محدود میمانند .شهرداریهای موجود از بینشی اکولوژیک و دموکراتیک برخوردار نمیباشند .حتی رسیدگی به
شهرهای ایران نیز بر مبنای تبعیضی خشن صورت میگیرد .به طوری که با نگاهی تبعیضآمیز به شهرهای شرق
کوردستان نگریسته و کمترین رسیدگی را به این شهرها انجام میدهند .بدین صورت در قبال مردم از احساس
مسئولیت برخوردار نیستند .در واقع سیستم شهرداری میبایست دارای طرح و برنامههایی باشد که همهی شهرها
و جوامع در ایران را مد نظر قرار داده و نیازهایشان را برطرف سازد .همچنین به فعالیتهای اجتماعی و بهویژه
زنان و جوانان اهمیت داده و در همین راستا دارای برنامه و پروژه باشد.
در خاورمیانه عدم مشارکت زنان سبب میشود که تمامی دولتهای مرکزی از جمله دولت ایران کاراکتری
تحکمآمیز و استثمارگر بخود بگیرند .نیرومندتر ساختن جامعه با رشد ذهنیت زنان و اجرایی مدل مدیریت محلی
تحقق خواهد یافت .بدینگونه همزمان با زیبا ساختن طبیعت ،شهر و روستا ،در همهی اذهان دوستی ،عدالت،
ت جنسیتگرا و تبعیضآمیز میکند.
همصدایی و همفکری را جایگزین ذهنی 
امروزه در ترکیه زنان در شهرداریها مشارکت نسبی دارند .البته این مشارکت در شهرهای شمال کوردستان
بیشتر است .ولی در ایران چنین موردی صورت نگرفته است و از اینروست که کاراکتر خشن و مردساالر به جای
نظامی دموکراتیک بیشتر به چشم میخورد .در شهرداریها کنونی بنیان نهادهایی ویژه که به مسائل زنان و
جوانان رسیدگی کنند ،الزامیست .در صورتی که بخش ویژهی زنان در شهرداریهای شرق کوردستان تشکیل
شود بایستی راهحل معضالت و مسائل زنان و همچنین شرح چگونگی زندگی آزاد را در برنامههای خود داشته
باشد .بدین گونه زنان را به عرصه سیاست مجذوب کرده و زمینه مشارکت آنان را فراهم خواهند کرد .مبنا قرار
دادن مشارکت زنان و جوانان ،پیاده کردن پارادایم جامعهای اکولوژیکـدموکراتیک به منطق مدیریت محلی
کنفدرال و حیاتینمودن جامعه از مهمترین وظایف به شمار میآیند .مدیریت محلی ،دموکراسی مشارکتی و
مستقیم را مبنا قرار داده و موجب میشود که خلق با ارادهی آزاد خود جهت دست یافتن به زندگیای آزاد و
دموکراتیک گام بردارد .از این نظر بایستی مجلس زنان و جوانان توسعهی چشمگیری یابند و هر کس نیز به
مشارکت در چنین نهادهایی داوطلبانه حضور یابد.
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امروزه محیطی که مجالس زنان در آن بسیار رایج دیده میشود ،کشور آلمان است .طبق تحقیقات صورت گرفته این
مجالس هدف دارند که به موضوع بحث مبدل نمودن مسائل زنان البته با دیدگاه زنان ،سیستم و نظم شهر را دگرگون
کنند .این نیز تاثیرگذارتر کردن و فعال نمودن زنان را بهمراه دارد .این مجالس ساالنه و یا دو سال یکبار جلسات خود
را برگزار میکنند .هر گروه ،هر شخص و یا سازمانی میتواند در جلسه مشارکت کند .علیرغم تمامی فعالیتهای فوق
هنوز بطور کلی ماهیت مجالس زنان بر اذهان عمومی آشکار نشده است .میتوان دلیل اصلی این یک را کمتاثیری و
عدم نتیجهگیری آنان دانست .در چارهسازی معضالت زنان یا دچار اشتباه و نقض شده و یا تنها به بیان درخواست
و طلبهایشان کفایت میکنند .در کشور فرانسه مجلس زنان درصدد برابری حقوق زنان و مردان در قانون اساسی و
بهرمندی زنان از قانون اساسی مبارزه میکنند .توسعه و نهادینه شدن نهادهای زنان با هدف تمثیل حقوق مساوی
زنان در هر عرصه ،صورت گرفته است .همچنین در راستای منافع مشترک زنان با سایر گروههای دموکراتیک هم در
حوزه ملی و محلی و هم بین المللی اشتراک مساعی میکنند .از طرفی مبتنی بر منافع زنان سطح آگاهی اجتماعی
را ارتقا میبخشد و از طرفی دیگر گرایش اصلی مجالس این است که زنان را در حوزهی سیاست جای دهد .در کشور
ی تشکیل دادهاند .زنانی که در حزب جمهوری خلق
ترکیه زنان کورد مجلس و کمونهای ویژهی خود را در هر عرصها 
 CHPنیز مشارکت دارند گامهای مهمی در راستای تاسیس مجالس برداشتهاند .این مجالس از سویی بر آنند که زنان
را از محوطهی تنگ خانه خارج سازند و از طرف دیگر به طرح برنامههای ویژه و در رابطه با زنان بپردازند .با توجه به
چگونگی مجالس زنان در فرانسه ،آلمان و ترکیه چنین نتیجهای حاصل میشود که مجالس زنان با توجه به انتظارات
و نیازهای جامعه تا حدی کمتاثیر و محدود مانده و چندان نتایج زیادی کسب نکرده است .در این محیطها شاید
زنان براحتی توانسته باشند مشکالت خود را مورد مناقشه قرار دهند ولی راهحل مشکالت ارائه نشده و یا اینکه عملی
نشدهاند .بدون شک اگر ذهنیت مجالس نیز با منطق قدرت و در حوزهی قدرت محدود بماند و از ابعاد دموکراتیک
آن کاسته شده و به سوی بروکراسی سوق مییابد .برخیها تاسیس این مجالس را بیهوده و فاقد آیندهنگری دراز
مدت و موفقیتآمیز میدانند .باید گفت مجالس کنونی زنان دارای نیرو و تاثیر چندانی نیستند و خواهان مدد و
همکاری دولت هستند .لذا در اذهان جامعه تابلوی نامطلوبی با خود به همراه آورده است .حتی میتوان بر دالیل
عدم تاثیرگذاری مجالس زنان در اروپا نمونههای بیشتری افزود که یکی از این علتها از جامعه اروپا ریشه میگیرد.
جامعه اروپا مجالس زنان را همچون نیاز نمیبیند .زیرا حداکثر زنان در اروپا شاغل هستند و از لحاظ قانونی ،سیاسی
و اجتماعی نیز تغییرات زیادی در مورد حوزهی زنان صورت گرفته است .اما این بدان معنا نیست که جامعهی اروپا به
تمامی آزاد گشته و نیازی به مجالس و کمونهایی ندارد که در آن جهت حل مسائل خود به نقد و بررسی و راهحل
بیندیشد .ذهنیت مردساالر حاکم در این جوامع نیز چنان ریشه دوانیده که تحت لوای آزادی مدرن و ظاهری حقوق
زنان را استثمار کرده و در تنگا قرار میدهند .آمار تجاوزات و خودکشی زنان در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده است.
زنان هم از ذهنیت تبعیضآلودی که در خانه و خارج از خانه آنان را آزار میدهد ،سخت در رنجاند .در اروپا هم حقوق
زنان نادیده گرفته میشود .توسط پلیسها مورد ضرب و شتم قرار میگیرند .همچنین خشونت خانگی و عدم امنیت در
بستر خانه همواره زنان بر افسردگی زنان میافزاید .پس بدین معنا نیست که زنان اروپایی هیچ مشکلی ندارند .در واقع
چنین دیدگاهی خودفریبی بزرگی میباشد .از آن هم فراتر مگر تنها در مجالس مسائل و مشکالت مورد بحث و بررسی
قرار میگیرند؟ نه .چرا که برای زندگیای بهتر همواره فکر و نظرات متفاوت و مختلفی وجود دارند .انسان همواره در
پی بهترینها و زیباترینهاست .جهت دست یافتن به این مهم نیز تنها با تبادل نظر و در میان گذاشتن افکار خود با
هم میتوانیم خوب و بد را از هم تفکیک کرده و به شکل صحیحی از زندگی و ارتباط دست یابیم.
امروزه در ایران زمینه تاسیس مجالس زنان و اقشار دیگر جامعه میسر نیست .حتی امکان اینکه بتوان در عرصه
قانونی و حقوقی به آن پرداخت غیر ممکن مینماید .از اینرو برای تاسیس این مجالس نیازی به اجازهی قانون و...
نیست .زیرا این امر از نیازهای طبیعی انسان است که باید بدان توجه شود .اگرچه در شهرهای کنونی ایران چندان
بستر مناسبی برای تشکیل مجلس و کمونهای یاد شده مهیا نباشد هم بایستی برای فراهم نمودن این بستر هر
چه بیشتر مبارزه را ارتقاء داد .چنانکه میتوان برای تاسیس این مجالس در روستا و شهرها از هماکنون دستبه کار
شد .شاید در گامهای اول آنچنان که باید نتوان به نتایج مورد نظر دست یافت ولی میتوان فرهنگ سازماندهی را
در جامعه گسترش داد .زنانی که در شهرها بسر میبرند امکان بیشتری در حضور حوزه سیاسی اجتماعی دارند .ولی
زنان روستایی بعلت جو حاکم و بستهتر نسبت به شهرها و سختگیریهایی که از سنتهای غلط سرچشمه میگیرند،

نخستین آلترناتیوی که ما برای زنان در این خصوص پیشبینی میکنیم؛ نهادینه کردن مجلس و کمون
میباشد .در همین راستا تاسیس آکادمیهای آموزشی امری الزامی میباشد .آگاهی الزم جهت درک و شناخت
ذهنیت مردساالر و اشکال آن میتواند ما را به مبارزهای رادیکالتر و مشخصتر هدایت کند .هر اندازه شناخت
صورت گیرد به همان انداز ه نیز راهکارهای مبارزه رادیکالتر خواهند بود .زنانی که از خانه فرار کردهاند ،دخترانی
که در کوچهها سرگردان شدهاند ،زنانی که تنفروشی میکنند ،زنانی که با خشونت مرد معروض میمانند ،در این
نهادها به راهکارهای مناسب جهت گذار از این مسائل دست خواهند یافت .حضور در این نهادهای مردمی موجب
خودکفایی و اعتماد به نفس کامل زنان خواهد شد .در این محیطها زنان با استفاده از امکانات آموزشی نیروی خود
را در سیر پیشرفتهای جامعه کانالیزه خواهند کرد .عالوه بر این امروزه صدها کودک بعلت ذهنیت واپسگرای
دولت و برخی از آداب و عقاید غلط در جامعه متحمل دشوارترین شرایط زندگی میشوند .این در حالی میباشد
که قرار گرفتن آنها در این موقعیت نه به خواسته و ارادهیشان میباشد .فقر و تنگدستی که خانوادههای کنونی
در آن به سر میبرند نه امکانی برای شکوفایی استعداد کودکان دارد و نه آیندهای آزادشان را تضمین میکند .در
سن بسیار کم به کار گماشتن کودکان به معنای استثمارشان میباشد .جهت جلوگیری از این وضع اقدامات الزم
صورت خواهند گرفت .همهی افراد جامعه بعد از مادر و پدر مسئول آموزش و پرورش کودکان هستند .چنانکه
که اگر آموزشی سالم در راستای برساخت جامعهای سالم انجام گیرند ،سیر پیشرفت و توسعهی جامعه را سرعت
بیشتری خواهد بخشید .افسوس که امروز از تجارت و بازار کودکان گرفته تا بکارگیری آنها در کارهای طاقت فرسا
و غیر بهداشتی و استفاده از آنها در بازار مواد مخدر که پیامد ذهنیت مردساالر میباشد ،باخبر هستیم .کودکان
نیز بسان یک قشر در جامعه مورد سوءاستفادهای ابزاری قرار میگیرند .چنانکه صدها کودک بیسرپرست روزانه
در کوچهها جان میبازند .کودکان هر جامعهای آینده آن جامعه را تضمین میکنند زیرا حامل افکاری نو و بینشی
نوین هستند.
میتوان تاسیس انجمنهای زنان در حوزه اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی نیز گسترش داد .در جاهایی که
امکان این یک فراهم نیست میتوان با پخش سیدی و اسناد و مقالههای پژوهشی ،به آموزش غیر مستقیم بین
زنان دست زد .اگر زنان بتوانند از ابعاد مختلف به سطح خودآگاهی و خودشناسی دست یابند خواهند توانست
برای فردای جامعه خود نیز کودکانی دموکرات و آزاد بزرگ کنند .همزمان الزم است که زنان بیشتر به اشتغال
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به مراتب از زنانی که در شهرها زندگی میکنند دشوارتر میتوانند در چنین مکانها و نهادهایی شرکت جویند.
اگر مجلس زنان چه در شهر و چه در روستا نهادینه شود به متحرک شدن نیروی زنان منجر میشود و آنان را
به مشارکت در عملیاتهای دموکراتیک سوق خواهد داد .البته الزامیست که گام اول برای نهادینه نمودن چنین
نهادهایی نوع نگاه خود را تغییر دهیم .بایستی باور داشته باشیم که دولت هیچ اقدامی جهت رفاه و ترقی جامعهی
ما از پیش نخواهد برد .دولت به جز تاراج و استثمار ارزشهای مادی و معنوی جوامع کار دیگر انجام نمیدهد.
بنابراین برخی از زنانی که از دولت درخواست رعایت حقوق و در نظر گرفتن قوانینی برای بهتر شدن وضع زنان
دارند بسیار در اشتباهند و بایستی قبل از هر چیز به محتوای واقعی دولت اندیشیده و پی ببرند .دولت هیچ وقت
اجازه نخواهد داد که بردههایش به آزادی برسند زیرا در غیر این صورت اربابیاش به پایان میرسد.
نهادینه شدن مجالس زنان در ایران اتحاد و روح همبستگی زنان کورد ،فارس ،آذری ،بلوچ و  ...را به همراه
خواهد داشت .زیرا که تاکنون سیاستهای دولت زنان را از یکدیگر بیگانه و حتی بیاعتماد ساخته تا نتوانند در
ی کوردها را در ایران و
محور اهدافشان به یک سازماندهی متحد برسند و حتی احساس نیاز کنند .سازمانده 
شرق کوردستان هماکنون  PJAKو  YJRKبهعهده گرفتهاند .در این مجالس مسائلی چون خودکشی ،سنگسار،
اعدام ،اعتیاد ،فحشا ،خشونت خانگی و دولتی و ...مورد بحث قرار گرفته و جهت گذار از آنها نیز به رهیافتی
دموکراتیک خواهند رسید .همهی افراد جامعه در صورت نیاز از حق مشارکت در عملیاتهای اعتراضآمیزی
همچون راهپیمایی ،میتینگ ،تظاهرات و ...برخورداراند .همچنین بایستی با گسترش مکانهای آموزشی برای
زنان ،به بسط و گسترش ایدئولوژی رهایی زنان بپردازند.

65

در عرصه اقتصاد وارد شوند.
بسیجها بعنوان جاسوسهای درجه یک نظام اسالمی عمل میکنند .در ایران نفوذ افرادی که وابسته به دولت هستند
در سازمان ،نهاد ،شهرداری ،مدرسهها ،دانشگاهها و خانوادهها یعنی کلیه عرصههای اجتماعی شدیدا ادامه دارد .اگر
نظام احساس خطر کند و بداند که در جایی مخالفت اجتماعی بروز خواهد کرد ،افرادی که در این نهادها هستند ،دست
به کار میشوند .از این جهت هر گونه اقدام مخالفی را از میان برداشته و خاموش میسازند .این در حالی میباشد که
چنین برخوردی شدیدا ضد دموکراسی میباشد .تصور کنید در یک خانواده اعضای آن نسبت به یکدیگر اعتماد ندارند!
متالشی کردن (متراکم کردن) نیروی باطنی جامعه و جلوگیری از سازماندهیشدنشان سرلوحه اهداف دولت است.
بدین جهت زنان ایرانی بدون ترس و دلهره ،با اراده راسخ و نهایت شجاعت باید در نهادینهکردن نظام کنفدرالیسم
دموکراتیک کوشا باشند .مصممتر از همیشه در صفوف مبارزه علیه چنین ذهنیتی شرکت جویند .مبارزات دموکراتیکی
که زنان میتوانند پیشاهنگ آن باشند در راستای تحقق خواستهها و طلبهای آنها کامال بهجا و بهحق است.
زندگی خود بهترین آموزگار انسان است .بر این مبنا آموزش دادن زنان پیرامون آزادی و جامعهای اکولوژیک و
دموکراتیک هدفیست که چشمپوشی از آن به مثابه قبولی و پذیرش بردگی میباشد .فراهم کردن محیط و انجمنهای
آموزشی امری حیاتی است .نظام سلطهگر ایران در تالش است که با تزریق دیدگاه تنگ محور دینی و دگماتیک
به جامعه از راه نهادهای آموزشی ،کاراکتر و شخصیتهای وابسته ایجاد کند .منطق خداـدولت حتی تا کوچکترین
سلولهای جامعه نفوذ کرده و جامعه را در مضیقه قرار داده است.
نظام اسالمی ایران برای محو نیرو و پتانسیل جوانان بخصوص جوانان کورد ،سیاستهای ویژهای دارد که میتوان
دانشگاهها را مثال زد .بدون استثنا مدیرانی که به دانشگاههای شرق کوردستان اعزام شدهاند ،ماموران ویژه اطالعات
هستند .نظام ،جوانان و فعالیتهای آنان را به کنترل در میآورد .تعداد زیادی بسیجی در مدارس برای فریبدادن
جوانان انجام وظیفه میکنند .نظام برخی از امکانات را در اختیار این اشخاص قرار میدهد تا جوانان دیگر را نیز
مجذوب نماید .با امتیازاتی که به این اشخاص تفکر فروش میدهد موجب میشود تا از امتیازات انسان بودن فاصله
گرفته و دور شوند.
دومین روش سیاست نظام جهت بیتاثیر گذاشتن و منفعل ساختن جوانان کوردستان ،پخش موادر مخدر در میان
آنهاست .این روش نیز به نحوی عمدی بکارگرفته میشود .برای اینکه جوانان کورد علیه سیاستهای نظام بیوقفه به
مبارزات خود ادامه دهند الزم است دارای دیدی واقعبینانه باشند تا هم چگونگی برخورد با ذهنیت موجود را درک
کنند و هم به طوری سازماندهیشده سطح مبارزات خود را ارتقاء دهند.
بنابراین اگر خواهان زندگی آزاد و جامعهای دموکراتیک هستیم الزم است بر این واقعیت واقف باشیم ،زمانی به این
نظام استثمارگر و مردساالر پایان خواهیم داد که بر علیهاش به مبارزه برخیزیم و دارای نظام آلترناتیو باشیم که بتوانیم
جایگزین نظام کنونی کنیم .اگر در غیر این صورت باشد زحمات و جانفشانیهایی که در این راه انجام گرفتهاند ،به
هدر رفته و تخیالت و امید به آزادی با شکست مواجه خواهند شد .در راه برساخت چنین نظامی بدیلهای زیادی
دادهایم برای صیانت از این ارزشها و ارتقاءدادن سطح زندگی اجتماعی الزامیست که از بینشی دموکراتیکـاکولوژیک
و مبتنی بر آزادیخواهی زنان برخوردار باشیم .برای کسب هر لحظه از زندگیای توأم با آزادی تغییر ذهنیت امری
ی میباشد .تا زمانی که نوع نگاه ما به پیرامون ،به زن ،مرد ،جوان ،پیر ،کودک ،مادر ،پدر ،خانواده ،جامعه ،دولت،
حیات 
زندگی و ...تغییر نکند رهایی از بینشی قدرتگرایانه و جنسیتگرا غیر ممکن خواهد بود .و تا یاد نگیریم در کنار هم
زندگی کنیم ،مسائل خود را با مطرح نمودن و گفتگو کردن حل و فصل کنیم ،همدیگر را دوست داشته و باور کنیم
نخواهیم توانست به برقراری نظامی دموکراتیک نیز دلخوش کنیم .زیرا اگر همهی ما از ذهنیتی دموکراتیک برخوردار
نباشیم قادر نخواهیم بود نظامی دموکراتیک نیز اجرا کنیم .زیرا هر چه در سر داریم ،عملی میکنیم.

ویژه
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زنان نامدار

پروانه اسکندری

زنان نامدار
پروانه مجد اسکندری در سال  1938در شهر تهران چشم به جهان گشوده است .ایشان از ایدههای سیاسی
قوی برخوردار بودهاند .چون هنوز در سن  12سالگی برای مشارکت در مسائل سیاسی به تکاپو میافتد .پروانه
در همان سالها به جرم شعار نویسی بر دیوار سفارت روسیه علیه سیاستهای این دولت که آن موقع به قفقاز
حمله کرد ه بودند ،دستگیر و زندانی میشود.
پروانه اسکندری یکی از طرفداران پر و پا قرص دکتر مصدق بوده است .بعد از کودتای  28مرداد به عضویت
انجمن فرهنگی آناهیتا در میآید .همچنین عضو نهضت ملی ایران نیز بوده است .در سال  1942یک بار دیگر
دستگیر شده و روانهی زندان میشود .بعد از دستگیری همچنان فعالیتهای سیاسی خود را ادامه میدهد .در
سخنرانیاي که در  16آذر سال  1942قرائت میکند این روز را جهت گرامیداشت چند تن از رفیقان دانشجو
که در اعتراضات  1932به دست نظام شاهنشاهی کشته شده بودند ،روز دانشجو نامگذاری میکند .این اتفاق
برای بار اول در ایران افتاده بود و هنوز هم دانشجویان مبارز این روز را گرامی میدارند .پروانه و همرزمانش
معتقد بودند که دانشگاه هرگز نباید در مقابل سیاستهای حاکمان خاموش بماند .بایستی جهت ارتقاءدادن
مبارزهای تودهای قشر دانشجو پیشاهنگ باشد .در همان روزها هنگامی که در مراسمی دیگر بعنوان سخنران
شرکت میجوید باری دیگر دستگیر و روانهی زندان نظام میگردد .این بار به دلیل فعالیتهای فرهنگیای
که در سطح اجتماع انجام میهد ،دستگیر میشود .او در بین همرزمان و دوستان خود نیز از محبوبیت بسیار
زیادی برخوردار بوده است .جسارت و فداکاری پروانه در آن سالها و با آن شرایط مبارزه ،ستودنی میباشد.
در سال  1943با داریوش فروهر که اکثر فعالیتهای سیاسی را نیز با هم انجام داده بودند ،ازدواج میکند.
پروانه در سخنرانیهای خود بسیار منتقد و رادیکال بوده است .به این دلیل نیز تقریباً بعد از هر سخنرانیای
دستگیر میشود .سخنانش هرگز مورد نظر دولتمردان نبوده و از او متنفر بودند .اما به جایش در بین مردم
محبوب و از جایگاهی خاص برخوردار بوده است .چنانکه در همان سال  43باری دیگر به جرم شرکت در
اعتراضات دستگیر میشود .از طرف رفقای خود او و چند تن از رفقای زندانیاش برای مذاکره با نخستوزیر
وقت دکتر علی امینی انتخاب میشوند .بار نخست بود که یک زن به نمایندگی از دانشجویان ایران برای
مذاکره انتخاب شده بود.
پروانه اسکندری در سال  1944بعنوان نخستین زن در گنگرهی جبههی ملی شرکت میکند .در سال
 1952از حق تدریس در مدارس ایران محروم میماند .در سال  1959سردبیری مجلهی اخبار جبههی ملی
که مخفیانه چاپ میشد را کسب میکند .بعد از انقالب  79به فعالیت در جبهه ادامه داده و مجله را نیز
منتشر میکند .بعد از انقالب نیز بارها و بارها علیه نظام جمهوری اسالمی ایران مقالههای تند و سیاسی
نوشته است .مطرحشدن موارد حقوقی و ...به مراتب موجب شدهاند که پروانه اسکندری مخالفت صریح خود
را با سیاست تبعیضآلود نظام ،ابراز کند .پروانه یکی از زنانی بود که حجاب اجباری نظام را رعایت نمیکرد .تا
سالهای  80و بعد از آن نیز بارها بدون حجاب در محافل و ...حاضر شده است .در سال  1980برای نمایندگی
کاندید میشود .ولی به دلیل تقلبی که در آرای به دست آمده ،صورت میگیرد او و چند تن از نامزدهای
وابسته به جبههی ملی به دور دوم انتخابات راه مییابند .ولی پروانه از همان نخست به سیاست عوامفریب و
تقلبی جمهوری اسالمی پی برده و از شرکت در دور دوم امتناع ورزیده و انتخابات را بایکوت میکند .از آن
زمان به بعد نیز هیچ وقت تمایلی به شرکت در عرصهی سیاست پیدا نکرده و اقدامی نمیکند.
بعد از دستور اجرای اعدام چند تن از اعضای جبههی ملی ایران پروانه و داریوش به مخالفتی سرسختانه
زنان نامدار

علیه اقدامات رژیم برمیخیزند .چنانکه برای برگزاری رفراندومی جهت مشخصشدن چگونه نظامی توسط
مردم پیشنهاد میکنند .خواهان جدایی دین از سیاست ،لغو قانون اعدام و فراهم ساختن بستری آزاد برای
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انتخابات مجلس بودند .برای خودمدیریتی جامعه نیز گاهی نظراتی ارئه میدادند .فعالیتهای خود را در
این راستا از سال  1992آغاز و تا  1999ادامه دادند .چنانکه در سال  1999بعنوان اپوزسیون مخالف نظام
مطرح میگشتند.
در سال  1999پروانه اسکندری و داریوش فروهر در خانهی خود به طور بسیار وحشیانهای به قتل
میرسند .چنانکه قتل این دو بعنوان لکه سیاهی بر دامان سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران بر جای
میماند .البته هنوز هم فاعالن این قتلعام شناسایی و محکوم نشدهاند .هر چند خیلیها نظام جمهوری
اسالمی ایران را مسئول این جنایت میدانند.
پروانه اسکندری در زندگی پرطالتم و سخت خود گاهی نیز دست به قلم برده و احساسات آزادیخواهانهاش
را در قالب شعر تصویر میکرده است .بعد از مرگ پروانه فروهر دخترش مجموعه اشعار او را جمعآوری
کرده و در کتابی به نام « شاید روزی» به چاپ میرساند .رویت شده که پروانه اسکندری در زندگی
شخصی و سیاسی خود بسیار فروتن و مهربان بوده است .زندگی پرطالتم پروانه سرشار از روح و ایدههای
آزادیخواهانهای میباشد که نوع نگاه وی را به مقوله دموکراسی و آزادی ،نشان میدهد.
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دختری از جنس بهار

اَدسا انوور
در هر فصلی از سال کوهستانهای کوردستان چنان زیبا و سرشار از گلهای رنگارنگ میشوند که زیستن در آن محیط خود
نعمتی بزرگ محسوب میشود .در هر پگاه با صدای آواز پرندگان از خواب برخاستن حال و هوایی وصفناشدنی خلق میکند.
آهنگ صدای لرزش برگهای درختان با هر لمس نسیم لطیفی که از شمال میوزد ،ظریفانه گوش دل را نوازش میکند.
سمفونی آرامی که از دل کوهستان برمیخیزد با طنین پای آب درمیآمیزد و نغمهی همیشه بودن را زمزمه میکند .هر قطره
از بارانی که بر روی برگهای درختان بلوط مینشیند با پرتوهای نور خورشیدی که از قلب آسمان همیشه آبی بیمهابا تا دل
زمین نفوذ میکند ،وصال رویائی نوید میدهد .وصالی که زایشی نوین را آبستن است .بوی خوش گلهای وحشی کوهستان به
مشام هر کسی را خوش میآید.
اوایل سال  2001بود .زمان بسیار زیادی از آمدنم به کوهستان نگذشته بود که با رفیق ساریا اونوور آشنا شدم .در یکی از
همین روزهای به یاد ماندنی و زیبای بهاری بود .در حالی که بیرون قدم میزدم صدای خندهی ناآشنایی توجه مرا به خود جلب
کرد .وقتی که به سوی سالن غذاخوری رفتم تا از آمدنش خبر بگیرم با استقبال او مواجه شدم .تبسمی لطیف بر چهرهی جوان
و پرشورش نشسته بود .به من سالم داد و احوالپرسی کرد .بعد از معرفی کردن خود چنانکه سالهاست همدیگر را میشناسیم به
وصف بهار و گریال پرداخت .نفهمیدم زمان چگونه گذشت .او حرف میزد و من هم گوش میدادم .بعد از مدتی برایم از زیبایی و
خ دور و نزدیک قهرمانانی میگفت
ابهت کوهستانهای زاگروس گفت .وی راجب به کوههستان چیزهای زیادی میدانست .از تاری 
که در دل این کوهها افسانه و حماسهها خلق کردهاند .از عشقهای نافرجام ،از شهادت ،از ایثار ،صداقت ،مقاومت ،جانفشانی و
جسارت سخن راند .از شکست اسکندر بزرگ گفت که چگونه سرمای سخت زاگروس سربازانش را از پای درآورده بود .از شهیدان
راه آزادیای گفت که چگونه از همه چیز خود گذشته و برای آیندهی کودکان فردای آزاد کوردستان ،جانفشانی میکردند .از
صعبالعبوری این کوهها همچنان گفت و گفت .در مورد رابطهی کوردها و کوهستان و گریال که همانند گوشت و استخوان به
هم پیوستهاند چیزهایی گفت که هرگز تا به آن روز نشنید ه بودم .اینکه چگونه کوردها همیشه برای دفاع از جامعهی خود به
دامان این کوهستانهایی که نقش یک مادر مهربان و سخاوتمند را داشتهاند ،پناه آوردهاند.
همان طور که ادامه میداد دلم میخواست راجب به کوهستان و زندگی گریالیی بیشتر بدانم .بعد از چند لحظه مکث،
نگاهش را به من دوخت و پرسید سؤالی نداری؟ با خنده گفتم :از کجا فهمیدید که سؤالهای دیگری هم دارم؟ در جواب سؤالم
گفت :چونکه همهی ما بار نخستی که به کوههای آزاد گام نهادیم و به حزبپیوستیم راجب به همه چیز کنجکاو بودیم و سؤال
میکردیم .ادامه داد :کتابی که در دستم دارم ،تحلیالت رهبر آپو راجب به زن است .هنگامی که بر این تحلیالت غور میشوم
انگار در دنیای بیکرانی شناورم که قبال برایم ناآشنا بود .دنیایی که موجب میشود بیشتر به خویش پی برده و چگونه زیستن را
بیاموزم .در این راه پرطالتم سختی و دشواریهای زیادی انتظار تو را خواهند کشید ولی مورد حائزاهمیت این است که بدانی
همیشه روش و راه صحیح را برای رسیدن به اهداف خود برگزینی .به قول معروف« آنچه میآموزی از این روزگار ،نیاموزی از هیچ
آموزگار» .مبارزه شرط اساسی زیستن در این کوهستان است .بایستی مبارز خوبی باشی .زندگی سرشار از دقایق سخت و آسان
است .لحظات راحت زندگی موجب میشوند که به دستاوردهای مبارزه بیندیشی و هرگز از لحظات سختی که پشت سر نهادی
غافل نمانی .به میزانی که در این جنگ با هم هستیم به همان میزان نیز تنهایم .در این تنهایی سعی خواهی کرد ،که خویشتن
خویش را بسازی و خودبودگی را سامان دهی .و در اجتماع نیز به خودبودن پی میبری .این دو مقوله تفکیکناپذیرند .نه اجتماع
بدون فرد ممکن است و نه فرد بدون اجتماع .یکی در صورت بودن دیگری شکل میگیرد .راجب به زندگی هم بیتفاوت نباش.
سعی کن بپرسی و یاد بگیری .چرا که خیلی از چیزها هستند که واژهها برای تعریفشان کممیآورند .بنابراین خودت بایستی
آنها را کشف کنی ،درک کنی و برای پیشرفت و پیشرویشان تالش کنی.
از جایش برخاست و گفت :پاشو ،میخواهم تو را به جایی ببرم که انگار یک تکه از بهشت است به زمین افتاده .من هم در
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حالی با خودم آهسته حرف میزدم به دنبالش راه افتادم .به دشتی رسیدیم که پوشیده از گل و پروانههای رنگارنگ بود.
اعتراف میکنم که تصاویر زیادی از این دست را در تلویزیون تماشا کرده بودم ،ولی واقعی و زیباتر از این تصاویر هیچ ندیده
بودم .انگار این قطعه از زمین تنها و تنها برای پروانهها خلق شده بود .در همان لحظه روبه من گفت :تو راجب به قصهی 4
پروانه هیچ شنیدهای؟ جواب من منفی بود .ادامه داد 4« :پروانه که عاشق شمع هستند راجب به واقعیت آتش آن با هم جر و
بحث میکنند .اولی میگوید :آتش یعنی زیبایی
و روشنایی .دومی :آتش یعنی گرما .سومی:
سوزان .چهارمی :هیچ نمیگوید و برای شناخت
و درک آن بیمهابا خود را به آتش نزدیک کرده
و در آخر میسوزد .او میسوزد ولی نمیتواند
راجب به واقعیت آتش چیزی برای رفقای خود
بگوید .زیرا دیگر زنده نیست .درک و شناخت
به بهای جانش تمام شد .برای شناخت و درک
برخی چیزها بایستی ریسک کرد و بدیل داد.
لذت زندگی هم در این است .بشر برای آگاهی
از خود و پیرامونش کهکشانها را فتح میکند.
این نیروی عظیم که عشق به خودبودگی و
درک حقیقت زندگی را نشان میدهد ،از همان
ذهن کنجکاو و خالقی سرچشمه میگیرد که
در صورت انتخاب راه صحیح ،فردایی بهتر را
تحقق خواهد بخشید .گریال نه برای مرگ بلکه
برای زندگی مبارزه میکند .زندگیای که در
هیچ کجای دنیای همانند ندارد .سیاق مبارزه،
رابطه با همدیگر و پیرامون ،نوع نگاه به زندگی
و حقیقت و ...کامال متفاوت است .برای درک
این همه و حتی بیش از این بایستی تالش و
مبارزه کنی».
از آخرین باری که دیده بودم خیلی میگذشت .هیچ وقت این دیدار و خاطرهی آن روز را فراموش نکردم .همیشه سراغاش
را گرفتم و گاهی هم از وی نامههایی دریافت میکردم که برایم حکایتی روایت میکرد .حقیقتا ،او نیاز زیبا زیستن را در
من َخلق کرد.
بار دومی که او را دیدم اواخر  2002بود .این بار بحث ما حول محور تغییر و تحوالتی بود که در طی این مدت در من
صورت گرفته بودند .طبق معمول به هر سؤال من با کمال صبر و متانت جواب میداد .بدون اینکه خسته شود ساعتها
برایم از زندگی میگفت .از عشق و عالقه و پیوند بشر با پیرامون یا گیتی بحث میکرد .از روابطی که انسانها را به کمال
میرساند و کامل میکند .از مبارزه و مقاومتی که در طول زمان هر لحظه و هر ثانیه صورت میگیرد و بدون آن نمیشود،
چیزهای جالبی میگفت.
زمستان  2003را در یک کمپ با هم گذراندیم .زمستان با بارش برفی سنگین آغازیدن گرفت .تا چشم کار میکرد برف
بود و برف .سفید و زیبا .با خواندن دفاعیهی رهبر آپو با نام از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیک آموزش زمستان
نیز شروع شد .از یک طرف آموزش و از سوی دیگر نیز بارش سنگین برف لحظات زندگی ما را پر میکردند .در هر تنفس
به ساختن آدمبرفی ،گوله برفی ،سرسرهبازی و ...مشغول میشدیم .در آن هوای سرد دقایقی بهیاد ماندنی و خاطراتی نامیرا
متولد میشدند .او هم سعی میکرد با دوربین عکاسی خود این لحظات را برای تاریخ ثبت کند .همیشه برایش مهم بود که
از زندگی گریال آرشیوی کامل تهیه کند .میگفت :شاید امروز این تصاویر برای ما چندان اهمیتی نداشته باشند ولی روزی
خواهد رسید که از آن میتوان هزاران فیلم ساخت و رومان نوشت» .از یک قطره باران تا یک گولهی برفی ،از پرواز یک پرنده
تا سقوط یک بهمن ،از طغیان یک رودخانه تا کوچ پرستوها ،از یک لبخند تا یک نگاه ،از رنج و تالش تا شادی و جشن و...
تصاویری زیاد ثبت کرده بود .چون او پر از عشق بود .عشق به زندگی .در لبخندهایش متانتی خاص و در چشمانش شوری
بیپایان موج میزد .در نگاههایش افقی روشن هویدا بود .و در افکارش تصور رسیدن به «حقیقت» تکاپو را الزامی مینمود.
هنگامی که میرقصید گویی بال گرفته و پرواز میکند .در دستان مهربانش زندگی جان میگرفت و پاهایش راه رسیدن به
آیندهای آزاد را هموار میساخت .زیرا بسیار مصمم ،فروتن و آگاه بود.
میگفت :بزرگان گفتهاند :که زندگی را نباید به دو بخش تقسیم کرد بخش اول در انتظار آینده و بخش دوم در حسرت
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گذشته زیست .زیرا حال همان فردای آینده و دیروز گذشته است .اگر از همین لحظه همین «حال» استفادهی کامل کنیم
نه حسرت گذشته را خورده و نه انتظار آینده را خواهیم کشید .برای همین هم در هر لحظه از زندگی خود سرشار از شوق
فراگرفتن ،آموختن و آموزاندن بود .به تجاربی که آدمی در طول حیات خود کسب میکند ،اهمیت شایانی میداد .میگفت :این
تجارب حاصل لحظات ناب عمر ما هستند».
بعد از سالها دوباره او را در سال  2007منطقهی خنیره دیدم .روزی از روزهای بهار بود .باران تند تند میبارید .باز
مثل همیشه در دستش
دوربین عکاسی و در
کولهپشتیاش دوربین
فیلمبرداری بود .مشغول
نامیرا کردن این لحظات
بارانی بود .خیس خیس،
با همان لبخند آشنایی که
بر چهرهاش نشسته بود به
سوی من چرخید و گفت:
سالم هوال.
صحبتی طوالنی بین ما
آغازیدن گرفت .میگفت:
احساس میکنم در
زندگی من خالء وجود
دارد .سؤال کردم چیست؟
گفت :خیال رفتن به
شرق کوردستان را دارم.
رفتن به آنجا برایم به یک
آرزو و خیال مبدلگشته
است .میخواهم بیشتر
با فرهنگ و مردم شرق
کوردستان آشنا بشوم.
از نزدیک بشناسم.
میخواهم در حد یک
قطره هم باشد برای رنج و دردهای زنان شرق وطن درمان باشم .میخواهم عکس کودکان ،زنان و مردان رنجکشیدهی آنجا را
ت دارم که در کنار مردم شرق کوردستان بگذرد.
توسط دوربین خودم ثبت کنم .اگر یک دقیقه از عمر من هم مانده باشد ،دوس 
اوایل بهار  2011به آرزوی خود رسید .سرانجام حزب با رفتنش به شرق کوردستان موافقت کرد .برای تصویربرداری به نزد
گروه آنها رفتم .با او هم مصاحبهای انجام دادم .وقتی مرا دید خندید و مرا در آغوش گرفت .بسان کودکی معصوم بسیار شاد
و هیجانزده بود .انگار از همهی بارهای دنیا فارغ شده بود .این در حالی بود که بارش سنگینتر از پیش میشد .اما برایش
فوقالعالده مهم بود که سازمان پیشنهاد وی را قبول نموده است .گویی دلش در سینهاش آرام و قرار نداشت .رو به من کرد و
با لبخند گفت « :میدانی من همیشه رفقا را بدرقه کردهام .من همیشه برای مصاحبه به نزدشان رفتهام .اما این بار رفقا با من
مصاحبه میکنند و من را بدرقه میکنند .نمیدانی چقدر خوشحالم و چه حس خوشایندی دارم .حال او که میماند و بدرقه
میکند من نیستم».
زندگی سرشار از دقایق غافلگیرکننده و عجیبیست که نمیتوان با کلمات به توصیف آن پرداخت .آن چنان که باید نتوانستم
از توصیف رفاقت ،عشق ،صداقت و پایبندی زندگی گریال برآیم .هرگز هم این کلمات قادر نخواهند شد احساست درون من و
عشقی که رفیق ساریا اونور در راهش شهید شد را بیان کنند .بله ،هنوز چند ماه از رفتن رفیق ساریا و رفقایش نگذشته بود که
در یک عملیات تالفیجویانه علیه رژیم غاصب جمهوری اسالمی ایران ،به شهادت رسیدند .اگر بگویم خبر شهادت رفیق ساریا
بسان آرواری بر سرم خراب شد اغراق نکردهام .چرا که در فلسفهی ما شهید از ارج و منزلت بسیار رفیعی برخوردار است .انسان
انقالبی بهتر از هر کسی درک میکند که پایبندی و ایمان به شهید بزرگترین نیرو و ادعای مبارزه را در انسان تقویت میکند.
اگر پایبندی به ارزش و میراث شهیدان نباشد هرگز نمیتوان سخنی از انقالب و انقالبیگری به میان آورد.
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در شرايط برساخت ملت دموكراتيك براي تمامي افراد
ما از كودك هفت سالهاش گرفته تا سالخوردهي هفتاد
و هفت ساله ،از زن گرفته تا مرد و با هر ميزاني از سطح
تحصيل ،براي همگان يك كار يافته ميشود .براي هر
كسي كار و يا كارهاي متعددي وجود دارند كه در حد
عبادت بدان پرداخته ،هم خويش را از طريق آن حفظ
نموده ،هم تغذيه كرده و هم تكثير نموده و آنگونه آن
را بجاي آورده و آزاد نمايد .تنها كافي است كه اندكي
از آگاهي و ارادهي ملت دموكراتيك نصيب برده باشد.
مثال اگر من ميبودم ،در روستايمان ،در كوه «جودي»،
در دامنههاي كوه «جيلو» ،در اطراف درياچهي وان ،در
كوههاي آگري ،مونزور و بينگول ،در سواحل فرات ،دجله
و زاپ تا دشتهاي اورفا ،موش و ايغدير ،هرجا كه بر سر
راهم باشد ،همانند پايين آمدن از كشتي نوح خارج شده
از طوفان وحشتناك ،با گريزي همانند گريز ابراهيم از
نمروديان ،موسي از فرعونيان ،عيسي از امپراطوران روم
و محمد از جهالت ،با تكيه بر اشتياق زرتشت به زراعت
و دوستياش با حيوانات ،با الهام از آنها و از واقعيات
جامعه به كارهاي خويش ميپرداختم .شمار كارهايم به
اندازهاي غيرقابل شمارش افزون ميبودند .ميتوانستم
بالفاصله با امور كموني روستا آغاز به كار كنم .تشكيل
نزديك به ايدهآل كمون يك روستا و يا چند روستا چه
كار اشتياقآور ،آزاد كننده و سالم ميگشت! تشكيل و بكار
انداختن كمون و شوراي يك محله و يا شهر چقدر خالق
و آزاد كننده ميبود! تشكيل يك آكادمي ،يك كئوپراتيو
و يك كمون كارخانه در شهر راهگشاي چه چيزها كه
نميگشت! برگزاري كنگرههاي عمومي دموكراسي خلق
و تشكيل مجالسشان ،سخن گفتن در آن مكانها و پيش
بردن كارها چقدر سرافرازانه و افتخارآميز ميبود! ميبينيم
كه همانگونه كه آرزوها و اميدها حد و مرزي ندارند ،جهت
تحققشان نيز بغير از خود فرد ،مانعي جدي نيز جلوي
روي او وجود ندارد .تنها كافي است كه اندكي ناموس
اجتماعي و اندكي نيز عشق و خرد وجود داشته باشد!
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