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سخن مجله

خوانندگان گرامی مجلهی زیالن :برای درک تاریخ
تنها خواندن و در مورد برخی موارد پژوهش به عمل
آوردن کافی نمیباشد .زیرا تقریبا در تمدن قدرتگرا
همهی کسانی که در این حوزه کار کردهاند یا ناقص،
یا معکوس و یا به اقتضای ذهنیت مردساالر حاکم
به درج وقایع و رویدادها پرداختهاند .بطوری که اگر
نگاهی موشکافانه به تاریخ نوشتاری تمدن قدرتگرا
بيافکنیم ،حاکی از داستانَ ،مثَل ،رخداد ،قصه ،افسانه
و ...میباشد که بیانگر نامترادف بودن این گفته و یا
دادهها با واقعیتیست که در حافظهی تاریخی جوامع
بر جای مانده است .ذهنیت قدرتگرا برای نفوذ به
بطن جوامع به هر ترفندی متوسل شده است ،یکی
از حوزههایی که به طور متداوم در آن تخریبات ایجاد
گشته تا به نفع خودشان استفاده کنند نیز حوزهی
تاریخ میباشد .متولوژی و قصههایی ساخته شدهاند
که در هر سطرش هزار بار ذهنیت مردساالر بازتاب
مییابد .کتابها و مطالب زیادی از تاریخ نگاران،
ادیبان ،اندیشمندان ،فیلسوفان ،نویسندگان و ...به
چاپ رسیدهاند که تنها و تنها به گسترش این ذهنیت
دامن زدهاند .متاسفانه در بیشتر مواقع علم به جای
اینکه در خدمت رفاه و آگاهی جوامع قرار گیرد به
وسیلهای برای مستحکمتر شدن پایههای قدرتطلبان
و جاهطلبان مبدل میگردد .هنگامی که از زوایهای
دیگر به این مقوله بنگریم با حذف کامل زنان در
تاریخ کتبی(رسمی) مواجه میشویم .نه اینکه زنان
در عرصههای مختلف اجتماعی نخواستهاند مشارکت
داشته باشند و یا برای تحقق این مهم تالش نکردهاند،
نه! برای این است که ذهنیت مردساالر با ترفندهای
مختلف موجب طرد و کمرنگ جلوه دادن این نقش
شده است .آثار بیشتر زنانی که فیلسوف و نویسنده و
 ...بودهاند یا به دستور حاکمان وقت آن سرزمینها به
آتش کشیده شده و یا به شیوهای دیگر از میان برداشته
شدهاند .بنابراین برای درک و شناخت تاریخ زیاد
نمیتوان به تاریخی اکتفا و اعتماد کرد که زنان را طرد
کرده ،خوارشمرده ،ضعیف دیده ،خطری برای جامعه
انگاشته و به ترویج ذهنیت مردساالر پرداخته است.
جهت درک و شناختی صحیح هم از تاریخ جوامع و
هم هویت خویش بایستی به حافظهی جامعه رجوع

کرد که هنوز هم قدرتطلبان و جاهطلبان علیرغم
بکارگیری هر دسیسه و نیرنگی باز هم قادر نشدهاند
از بین برده و تضعیف سازند .در این حافظه به هزاران
داستان و روایت برمیخوریم که سخن از حماسه و
فداکاریهای بیشمار زنان دارد .از خودگذشتگیهایی
که برای صیانت از ارزشهای اجتماعی و اخالقی
صورت گرفتهاند هنوز هم در اذهان این جوامع زنده
و از بین نرفته است .شاید اسامی برخی از این زنان به
دالیلی که در فوق ذکر شد ،در دستمان باشند ،ولی
این بدان معنا نیست که در سطح جامعه تنها قشری از
زنانی که موفق شدهاند حضور اجتماعی داشته باشند از
هنجار و ارزشها صیانت کردهاند .نه ،بلكه همهی زنان
در چه نقشی حضور یافته باشند ،قادر شدهاند تاریخ
نانوشتهی جوامع را به صورتی واقعیتر و ملموستر
زنده نگه دارند .اگر هنوز هم میتوان از مواردی چون
همدلی ،صداقت ،همکاری ،مشورت ،انساندوستی،
خالقیت ،نیروی سازندگی و ساماندهی و ...سخن
به میان آورد به دلیل نقش زنانی بوده و است که یا
یادی از آنها نمیشود و یا رنج و زحماتشان چنان که
سزاوار آن باشد مورد توجه قرار نگرفته و نمیگیرد.
زنان در هر جامعهای دارای نقشی کلیدی و اساسیاند .در
کوردستان و سایر کشورهای خاورمیانه نیز بدین منوال
است .شاید در کوردستان ستمی که بر زنان میرود به
مراتب بیشتر و خشنتر باشد ،زیرا هم هویت ملی و هم
هویت جنسیتیشان مورد هجمهی سنگین ایدئولوژی
ذهنیت مردساالر قرار می گیرد ،ولی این بدان معنا
نیست که زنان عرب ،ترک ،فارس ،بلوچ ،آذری ،آسوری
و ...نیز هیچ مشکلی نداشته و آزاداند .مسئلهی مشترک،
مسئله آزادی و رهایی از چنگال بیرحم قدرت میباشد.
شاید اشکال یا سطح و عمق این مشکالت و مسائل در
همه کشورها و بین هر خلقی بهیک میزان نباشد ولی
این اصل و ذات موضوع مورد بحث را تغییر نمیدهد.
در کشور ترکیه نیز مسئله زنان یکی از حادترین مسائلی
میباشد که گاه گاهی نظر افکار عمومی را به خود جلب
میکند .بطوری که در این کشور روزانه شاهد افزایش
قتل عام(قتل های ناموسی) ،خودکشی ،بیکاری ،تهدید
اخراج از کار ،دستمزد کم و استثمار دسترنج ،مبدل
ساختن زنان به کاالی مبادالتی ،خشونت خانگی و

دولتی ،افزایش تعداد زنان زندانی ،فشار و سرکوب بر زنان
سیاسی در زندان ،افزایش تجاوزات گروهی به دختران
کورد توسط مزدوران و عوامل دولتی ،ممنوع نمودن
حق خواندن و نوشتن به زبان مادری برای ملتهای
غیر ترک و ...هستیم .حاکمان ترکیه از جمله حاکمان
استعمارگری هستند که بخش بزرگی از کوردستان
را به ضمیمه خاک کشور خود مبدل کردهاند .با این
کار برای استثمار و استعمار هر چه تمامتر دستشان
باز شد .در طول تاریخ زمامداری این حاکمان ،تنها
چیزی که نصیب خلقها و بهویژه زنان شده و میشود
آالم و درد است و بس .امروزه نیز دولت حاکم هر
چقدر بخواهد چهرهی خود را خندان و عقلیت خود را
دموکرات نشان دهد باز هم قادر نیست از پوپولیسمی
توأم با عوامفریبی فراتر رود .چنانکه دولت اردوغان نیز
همانند حاکمان ایران جهت سرکوب خلقها و بهویژه
زنان از هیچ گونه رویکرد تبعیضآمیز ،خشونتطلب،
بحرانزا ،آسیبرسان ،تحقیرآمیز و ...سرباز نمیزند.
بدون شک برای درک بهتر امروزمان ،شایسته است
که اطالعی صحیح از تاریخ و یا گذشتهی جامعهی
خود داشته باشیم .نظامهای قدرتـدولتگرا نه تنها
هیچ دستاوردی را برای جوامع به ارمغان نیاوردند
بلکه به غصب و تاراج ارزشها و دستاوردهایی که
جوامع با زحمات بسیار به آن دست یافته بودند،
پرداختند« .پدیدهی قدرت» ساختار ذهنیتی جوامع
را دچار آسیب و تخریباتی جدی نمود .بطوری
که موجب عواقب اسفبار و وحشتناکی شد .بدین
جهت اگر این پدیده به جایی نفوذ کند ،بیوقفه به
تولید و بازتولید مسائل ،معضالت و مشکالت خواهد
پرداخت .بنابراین مشکل اساسی و بنیادین ،ذهنیتی
میباشد که با مکیدن شریانهای جوامع سعی در
تداوم خویش دارد .ذهنیت مردساالر روزانه با توسل
به راهکارهای متفاوت خود را بسط داده و به تسخیر
اذهان میپردازد .ترکیه نیز از قبیل کشورهایست که
ذهنیت ذکر شده در آن ریشهدار میباشد .الزم به ذکر
است عواقبی که در آینده جوامع را تهدید میکنند ،به
مراتب اسفبارتر از امروز خواهند بود .نظام حاکم در
ترکیه که نماینده اصلی نیروهای کاپیتالیست جهانی
در خاورمیانه میباشد بطور سیستماتیک ارزشهای
جوامع خاورمیانه را آماج حمالت از پیشتعیین شدهی
خود قرار میدهد .هم در خاورمیانه و هم در ترکیه و
هم در کوردستان(به ویژه شمال و جنوب کوردستان)

به تعمیم ذهنیتی میپردازد که جامعه را به بردهای
مطیع و زنان را به خدمتکارانی مطیعتر مبدل سازد.
حتی با مداخالت مکرر در مسائل خصوصی زنان
سعی دارد جامعه زنان را بیش از پیش تحت کنترل
و نظارت خود بگیرد .البته شایان ذکر است که بعد
از تأسیس حزب کارگران کوردستان هم کوردستان
و هم ترکیه تغییرات عظیم و غیرقابل اغماضی را از
سر گذراند .همچنین حضور چشمگیر زنان کوردستانی
در صفوف مقدم مبارزه موجب وقوع انقالب در انقالب
شد .البته در شمارهی آتی بیشتر به مشارکت ،مبارزه
و دستاوردهای انقالب زنان کورد و تاثیرات ناشی از
آن در سراسر کوردستان و خاورمیانه خواهیم پرداخت.
در این شماره سعی شده است در ارتباط با وضعیت
اجتماعی ،تاریخی و سیاسی زنان در ترکیه تأمل
بیشتری شود .سایر مقالهها نیز به آنالیز و انتقاد از
ذهنیت خشونتطلب و معضلزای جمهوری اسالمی
ایران اختصاص داده شدهاند .از هر نظر اگر به مقولهی
قدرت بنگریم تنها واقعیتی که به چشم خواهد آمد
عدم سنخیت این مقوله با واقعیت اجتماعی بشر است.
بنابراین این پدیده چه به ساختار اجتماعی اورال ـ
آلتای نفوذ کرده باشد و یا چه آریایی ،سامی و چه
در پهنای جغرافیایی دیگر گسترش یافته باشد ،باز
هم بیانگر یک واقعیت آن هم «بردگی» است و بس.
موردی که مستلزم تغییر است و برای تحقق این
مهم بایستی تالش کرد ،ذهنیت موجود میباشد.
چراکه احمدی نژاد رفت و احمدی نژاد دیگری به
اسم روحانی آمد .اگر اردوغان هم برود اردوغانی
دیگر جایش را خواهد گرفت .بنابراین تغییر دولت و
یا شخص نمیتواند در راه رسیدن به هدف نهایی و
رهیافتی اساسی تعیینکننده باشد .قابل توجه است،
اشخاصی که بر اریکهی قدرت تکیه میزنند ماندگار
نیستند .شاید از اوایل تاریخ تا به امروز هزاران انسان
بر تخت قدرت نشسته و پایین آمده باشند ولی موردی
که همیشه بطور متداول آمده و بهیک منبع «تولید
معضل» مبدل گشته است ذهنیتی میباشد که
بصورتی ریزتر در این شماره به آن پرداخته شده است.

ایدئولوژیک
ی راهگشا ،جهت اجتماعیشدن آزاد است
 PKKجنبش 
رهنمود رهبری
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 PKKجنبش 
است
رهبر آپو

در روابط خود بسیار زود متوجه این وضعیت خانواده
شدم و دریافتم که یک زندگی عظیم در نهاد کوچکی
مثل خانواده محبوس گشته است .این به چه معناست؟
انسانهای موجود نهاد دیگری را توسعه ندادهاند؛ حتی
از امثال زشتترین ،زیباترین ،ناحقترین ،صحیحترین،
بیهودهترین ،بهترین و بدترین افکار خانواده برخوردار
شدهاند .این وضعیت بسیار زود هنگام موجب ایجاد
شك و گمان به گونهای محقانه در من گشت .چنین
واقعیتی با گفتن« :همه چیز خانوادهی من چنان عالی
است ،که نمیتوان از آن دست برداشت» خود را توجیه
مینماید .خانوادهگرایی دقیقا در این نکته نهفته است.
حال آنکه در دیگر جوامع خانواده فاقد ارزش
میباشد .حتی اگر اندکی مانع پیشرفت شود ،دشمن
محسوب میگردد .نزد ما خانوادهگرایی و بدین معنا
قبیلهگرایی و عشیرهگرایی ابتدایی نیز به كورکورانهترین
منازعه و نابودی کشانیده میشود .بدترین وضعیت
نیز ،وجود محافظهکاری در موضوع خانواده است.
فرد مورد نظر در خانواده نمیتواند دیدگاهی فراتر از
خانواده ،عشیره و قبیلهاش داشته باشد .بهترینهایشان
نیز ،حركت به سوی نهادینهسازی ملی و اجتماعی
را نمیپذیرند .این هنوز هم در میان ما بسیار حاكم
میباشد .این موضوع مستلزم تشریح بیشتری است.
حتی هنگامی كه عملیاتی را طرحریزی مینماییم،
قطعاً باید واقعیت خانوادهگرایی را مورد بازبینی قرار
دهیم .زیرا تمامی تنظیمات مرد ،بر اساس نظام خانواده
است .در راستای نجات و حفظ آن نیز جاسوس،
جاش(مزدور) ،نوکر ،شریر و بدترین مرد خواهد شد .علت
این امر نیز تالش جهت نجات نظام خانواده میباشد ،افراد
درون صفوف ما نیز در میان مشکالت خانواده تا خرخره
فرو رفتهاند .در درون نهاد خانواده به یك برده ،اسیر و
محافظهکار مبدل گشتهاند .هر چند که گاهاً از واقعیت
اجتماعی و ملی نیز سخن بگویند ،چندان واقعبینانه
نبوده و باورکردنی نمیباشد .از كدام واقعیت ملی و
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اجتماعی بحث به میان میآورید؟ نهایتاً فرم انسان كورد
در چارچوب همان واقعیت خانواده میباشد ،اما آن مورد
نیز ضد ملیبودن و اجتماعیبودن میباشد و به صورت
قطب مخالف هر دو موضوع درآمده است .در حالی
كه بایستی عضوی از آن باشد؛ طی صدها سال توسط
دشمن ،از طریق دادن نقشی واپسگرایانه به خانواده ،در
موقعیت ضدیت با ملیشدن و اجتماعیشدن قرار گرفته
است .الزم است که به خوبی به این مطلب توجه شود.
بدترین جنبهی شخصیتها همان است که بطور
مدهشی بر اساس خانوادهگرایی شكل گرفتهاند .و عامل
مهمی كه مهر خود را بر شخصیت زده نیز ،همین
میباشد .افق ملیشدن ،خصوصیات ملی و حتی پیشرفت
اجتماعیتان نیز بسیار منحرف است .در اینجا نتیجهای
كه حاصل میشود این است که هنوز رفقایمان حتی
نتوانستهاند گامی پیشتر و فراتر از شرایط موجود در
محیط خانواده بردارند .سازمان را نیز چنین میپندارند.
آنچه كه پیشرفتهترین رفقایمان هم بیان میكنند یك
خانوادهگرایی معمولی بسیط است .حزب را نیز همچون
خانوادهی خود تصور میکنند .و این کار را نیز بدون آنكه
متوجه باشند ،انجام میدهند .ما حزب را بر مبنای مخالفت
با اینگونه خانوادهگراییها ایجاد كردیم ،ولی رفقایمان در
دو روز ،حزب را به خانوادهی خود مبدل میسازند .چنین
رفتاری ریشه در طرز نگرش و مفهوم خانوادهگرایی دارد.
من از هفت سالگی به این نهاد خانواد ه شك كرده
و جهت مبارزه بر علیه آن به تعمق و تفکر الزم
پرداخته و برای یافتن راهحل تالش کردم .حال آنكه
شما فرزند ویژهی آن هستید .كسانی كه به تمامی
وابسته به خانواده بوده و عقلیت آن را در خود نهادین ه
کردهاند ،نمیتوانند از خصوصیات نیرومند ملی سخن
گفته و در شخصیت این افراد خصوصیات نیرومند
اجتماعی رشد نمیکند .شما قادر نگشته به خصوصیات
نیرومند ملی و اجتماعی دست یابید .علت این نیز
تاثیر خانوادهای بسیار محافظهکار بر شخصیت شما و
عدم تالش برای گسست از آن میباشد .به این موارد
میتوان بومیگرایی ،منطقهگرایی و فرهنگهای ابتدائی
دیگری را نیز افزود ،چراكه بسیار حامل اینها هستید.
پس خانوادهگرایی نزد ما فراتر از خانواده ،بیانگر یك
معضل است .این خصوص همزمان هم در خانوادههای
فئودال مزدور ،هم خانوادههای تازه به دوران رسیدهی
بورژوا و همچنین در خانوادههای مبتنی بر ریشهی
روستائی و خرده بورژوا نیز تاثیر گذاشته است« .دار و
ندارم ،و همه چیزم برای خانواده» ،بیانگر عقلیت نهفته
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نیز مواردی هستند که از دست دادهاید،
و جنسیت جنسی همگون میشود؛ و با
این نیز نجاتِ خانوادهای نامطلوب
عنوان «مردی مثل مرد ،زنی همچون
است .همچنین بسیاری از ارزشها به
َمرد» بیان میشود .این نیز بهمثابهی
بدترین شیوه از دست میروند .چرا در برابر این نهاد یک امتیاز (آوانتاژ) پنداشته میشود .نخستین چیزی كه
و فلسفهی خانوادهگرایی مبارزه میكنیم؟ شخصیت ما نیز میتوانیم بیان نماییم ،این است :مادام كه این مرد،
كور ِد فاقد اصالت چیزی نمانده که برای نجات روابط مرد است ،پس چرا وظیفهی رهاییبخشی خود را انجام

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

در این جمله میباشد .چرا که همه چیز در راستای منافع ساده و ناچیز خانوادگیاش به معرض فروش نگذارد.
خانواده تعیین گشته است؛ حتی مسائل و مشكالت زندگی تنها كافی است كه بتواند خانوادهاش را نجات دهد.
نیز با این موضوع مرتبطاند .حال آنكه بسیار خوب دانسته
ما در مقابل این شخصیت اعالن جنگ نمودیم.
میشود که اگر از همان آغاز ،واقعیت
شخصیت آلترناتیوی كه PKK
در صورتی كه
خانواده را بطور فشرده مورد انتقاد قرار
میخواهد بازسازیاش کند ،شخصیتی
کودک
یک
به
توانید
ی
نم
نداده و بیشتر تاثیرات ناشی از آن را از
بخش ،اجتماعی
بسیار رادیكال و رهایی ِ
بین نمیبردیم ،انقالبیگری و سازماندهی هیچ چیزی بدهید با چه و بااخالق میباشد .زیرا  PKKبسیار
امکانپذیر نمیشدPKK .یی بودن ،جسارتی آن را به دنیا خوب بر این امر واقف است كه چارهیابی
عنوان مبارزهای نظامند در مقابل تاثیرات میآورید .در سنی بسیار این مشكل به گذار از خانواده بستگی
خانوادهگرایی میباشد .به میزان جنگ كوچك متوجه این مورد دارد ،PKK .خواستار راهگشایی جهت
در برابر تاثیرات استعمارگری ،در مقابل شدم .مادامی كه كودك اجتماعی شدنی آزاد است .به همین
تاثیرات خانوادهگرایی نیز میجنگد.
بسیار ارزشمند است ،دلیل الزم است این نهاد خانواده كه
را
او
دنیای
بایستی
پس
موجودیت یافتن واقعیت خانواده نزد ما
بسیار متعصب و در ضدیت با آزادی
ما
نزد
آیا
كنید.
آماده
هم
اینچنین است .تقریبا تمام چیزهایی كه
قرار گرفته ،تخریب گردد .همچنین این
به
مرد
و
زن
ها،
ه
خانواد
به عنوان منافع به افراد جامعه بازتاب داده
باتالق خیانت فرو رفته
در
زانو
تا
نهاد
ِ
میشود ،منافع خانواده میباشند .مقصود این موضوع میاندیشند؟ است .به علت تناقض و ضدیت آن با
از این كه گفته میشود «مردباش» ،علی الخصوص آیا مرد به رهایی ملی ناگزیر به متالشی نمودن
مرد خانواده شدن است« .مرد خوبی این مورد فكر میكند؟ روابط خانوادگی هستیم .حداقل الزم
بودن» به معنی الیق خانوادهی خود البته كه هر دو هم فكر است آنهایی که زیربنایشان بر اساس
بودن است .یعنی منظومهی تمامی نمیكنند .در این موضوع خیانتپایهریزی شده را متالشی ساخت.
اهدافش ،تنظیم فعالیتهایش ،جهتیابی در میان بیاخالقی بزرگی در شرایط و محیط خانواده از خود
روابطش ،حتی مطالعه و ...تمامی بسر میبرند .برای فرزند بیگانگی ،انكار واقعیت ملی و اجتماعی
اینها همیشه در چارچوب مرزهای بسیار عزیزتان چه کاری وجود دارد .بدین سبب ملیبودن
خانوادهگرایی بروز و بیان میگردند .انجام دادهاید؟ درحال و اجتماعیبودن را مورد حمله قرار
خانواده را که تشکیل دادید ،چه حاضر همگی در اطراف میدهد .تنها راه پیشرفت اجتماعیشدن
چیزی را بدست آوردید؟ شما خانواده را دنیا و در شهرهای بزرگ و ملیشدن از هم فروپاشاندن روابط و
دنیای خانوادهایاست که در برابر حقایق
نجات دادید ،چه شد؟ آن خانوادهای كه پراکنده شدهاند .فقط
نجات دادهاید ،چیست؟ خلق و ملت را
همچنان محافظهکار عمل میکند.
زن و مرد بسیار بیشتر
فدای خانواده نمودید .حال به ملتهای
تمامی این موارد كه بیشتر خواستار
مرتكب جرم شدهاند .البته
معاصر دیگر بنگریم .شما نتوانستهاید
آشكار و شفاف نمودن آن هستیم،
او نیز بیچاره بوده ،در
حتی از كنا ِر نهاد و ارگانهایی که آنها
شخصیت مرد را متبادر مینماید .اخیرا
نابودی
به
سالگی
پانزده
را به این وضعیت امروز رساندهاند ،عبور
به مورد مواخذه قرار دادن واقعیت زن و
از
غیر
مگر
شده،
كشانیده
کنید .در راه ملتتان قادر نشدید حتی
مرد نیز اهمیت بیشتری دادیم .وضعیت
ساخته
او
از
کاری
چه
این
از جوار نهاد و ارگانهای الزمه گذشته و
مردبودن مرد ،و
ساختگی و بیش از حد
ِ
برای آنها پشیزی ارزش قائل نشدهاید .در است؟ بهیکباره در فالکت زنانگی بیش از حد زن ما را به فكر وا
فرو رفته است.
قبال خانوادهای كه نجات دادهاید ،اینها
میدارد .به طور كلی مردبودن با شجاعت
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نمیدهد؟ اگر َمرد است و شجاع! پس الزمهی آنرا انجام
دهد .بنابراین لزومی به تحلیل مرد نبوده و بیشتر سعی بر
ِ
درك مفهوم مردانگی در شخصیت كورد خواهیم داشت.
مردبودن در شخصیت كورد ،یکی از منحرفشدهترین
خصوصیات مردانگی است .مرد كورد انگار با دستیابی به
احساسات مردبودنش ،تمامی تناقضات و چالشهایش را
حل نموده است .مردبودن ،به ویژه در رابطه با موضوع
جنسی ،چنان احساسی به او میدهد انگار كه تمام
استعمارگران را شكست داده و دولتی تشكیل داده است.
این از خودبیگانگی ،سهو و اشتباهی بزرگ میباشد.
هنگامی كه برخی از خصوصیات دولت و جامعه تُرك
را مد نظر قرار دهیم ،این مهم اندكی بهتر درك خواهد
شد .وضعیت جنسی مرد در برابر زن ،چنان است كه انگار
به او مرتبهی قهرمانی اعطا میكند .این چیزی عجیب
بوده ،اما یك واقعیت است .این وضعیت در سایر جوامع،
در این سطح نمیباشد .هنگامی كه در این خصوص،
مرد كورد را بطور ژرف مورد بررسی قرار دهیم ،خواهیم
دید که فقط با این ارضای جنسی سرپا مانده است .او
زنش را به زن ضعیفه مبدل کرده است .در واقع زن نیز
بر اساس زنانگی بیشترَ ،مردصفت شده است .بدینگونه
میپندارد كه تمامی چالشهایش حل شدهاند .البته این
موضوع بطور فشرده با ارزیابیهای خانوادهگرایی مرتبط
میباشد .همانگونه كه نجات خانواده از نجات وطن
مهمتر بوده ،رابطه جنسی نیز از منظر مردبودن به همان
اندازه دارای اهمیت میباشد .در اصل مرد ُكورد در مورد
سایر مسایل به خط پایان رسیده؛ در برابر دولت ،ملیت،
ارزشها و روابط اجتماعی درمانده گشته است ،پس فعال
و مستبد بودنش در منزل چگونه رابطهای است؟ این
رابطه؛ رابطهی معطوف به زن میباشد .از روابط جنسی
جنسیت آغاز شده ،تا هر گونه سركوب پیش میرود.
اگر دقت شود ،مرد واقعهی جنسی را کامال به
مثابهی یک حاکمیت مدنظر میگیرد .نتیجهی
هر رابطه جنسی را همچون قهرمانشدن خویش
ارزیابی مینماید .این وضعیت ،یك انحراف جدی
اخالقی است و میبایست بدینگونه ارزیابی گردد.
این رابطه كه در سایر جوامع و مراحل تاریخی دیگر
موردی بسیار طبیعی بوده ،چرا در واقعیت اجتماعی ما به
كیفیتی متفاوت دست مییابد؟ این موضوع برای تركیه
و حتی بسیاری جوامع دیگر نیز صدق میکند .اندكی
بیشتر سعی بر تحلیل واقعیت اجتماعی خود مینماییم.
به ویژه هم اكنون به این مهم نیازمندیم .یعنی اگر خلقی
در تنظیمات اجتماعی و ملی ،هر چیز خود را از دست
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داده و از هر لحاظ دچار درماندگی شده باشد ،میبایست
انسان چنین جامعهای نگوید من بسیار بزرگوار هستم.
كه
ِ
این وضعیت هنوز هم موضوع تمسخر میباشد .مث ً
ال از
به اصطالح مردان ترك در برابر مردان اروپا بسیار تعریف
میشود .تمامی اینها قصه و حكایتی بیش نیستند.
چنین چیزی در جامعهی كورد كمی جالب توجهتر بوده
و بیشتر راهگشای تاثیرات اجتماعی و نتایج بدتر میشود.
به نظرم موضوعی كه بایستی با آن بیشترین جنگ
را سامان داد نیز ،همین نکته میباشد .علیالخصوص
كسانی كه در سنین بسیار كم ،اینچنین با رابطهی جنسی
آشنا میشوند ،چه چیزها كه از دست ندادهاند!؟ اینكه
رابطهی جنسی بر اساس آزادی و یا عشق نیز چگونه
خواهد بود ،موضوع بحث است .اگر این نكته به طور
صحیح ارزیابی شود راه را برای ترقی باز خواهد گذاشت؛
نه به سوی بیگانگی از زندگی ،بلكه حركت به سوی
معنادار كردن و وصول به زندگی سوق خواهد داد .اگر
این مورد همچون وسیلهای جهت حل كائوس اجتماعی
و یا كالف پیچیدهی روابط اجتماعی در نظر گرفته شود،
راه را بر بروز فالكت خواهد گشود .كم نیستند كسانی كه
به هنگام عدم موفقیت در رسیدن به امیال جنسیشان
انتحار میكنند .در واقع این وضعیتی بیمارگونه است،
شخص در چنین وضعیتی خود را نابود شده حس
میكند .چنین اشخاصی ،قربانیان خطائی بزرگ هستند.
هنگامی كه فعالیتهای جنسی مرد زیاد باشد خود
را بسیار قدرتمند دیده و از این جهت خود را شایان
خودستایی میداند .اگر توجه شود حداقل به اندازهی
طرف دیگر ،یعنی به اندازه كسی كه غیر فعال است،
خود را تحت فشار قرار داده است .و این هم بیجهت
و هم دارای ا ِشکال میباشد .جامعه بیش از هر چیز در
معرض این وضعیت قرار گرفته است .البته نه تنها از
لحاظ ارضاء غرایز جنسی ،بلكه در سطح اجتماعی نیز
باعث بروز نتایج بدتری هم میشود .كسی كه از لحاظ
جنسی بسیار حریص است ،نه با یكی دو تا ،حتی با
سه زن نیز ازدواج خواهد كرد .بعالوه به فاحشهخانه هم
خواهد رفت؛ این نیز كافی نبوده و در بازار نیز به دنبال
زن میگردد .به راحتی آشكار میشود كه این وضعیت
از لحاظ اخالقی راه را برچه تخریباتی باز كرده است.
اگر به نظم اجتماعی پیرامون ما نگریسته شود ،كسانی
كه میگویند بهترین ،با ناموسترین و خانوادهگراترین
هستند در موضوع زن وضعیتشان در بُعد بیماری
اجتماعی است .بیماریی كه اینها شیوع میدهند ،دست
كمی از بیمارهایی كه دشمن اشاعه میدهد ،ندارد.
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دیوآسا میشود .بدون جستجوی راه ِحل در شرایط طبیعی
و صحیح ،از خود بیگانهتر و سركوبگرتر شده است .ربودن
زن و به واسطه زور و هر نوع راه غیر اخالقی ارضاء جنسی
را تا نهایت آزموده و به انحراف میگراید .اگر توان انجام
این كار را هم نداشته باشد ،این بار موضع کشیشگونهای
را اخذ میكند .این نیز نوع دیگری از انحراف جنسی
را در پی خواهد داشت .نزد ما شخصیت بر این اساس
هم متالشی شده
و هم بیمار است.
صرفاً
پول
شیربها و تشكیل
كمتر
خانواده
از بیستـ سی
میلیون نمیباشد.
تا جایی كه به یاد
دارم سابقاً ،یك
جوان ،ده سال كار
میكرد آن موقع
شاید میتوانست
تشكیل خانواده
اكنون
دهد.
مشكلتر هم شده
است .مرد صرفاً
تشكیل
برای
خانواده ،از  15سالگی تا  25سالگی مجبور به فروختن
دسترنج خود به قیمتی بسیار ارزان در بازار كار میباشد.
البته این تنها برای تشكیل خانواده و تداوم آن است .هنگامی
كه بچهدار هم میشوند ،توقع و نیازهای مادی افزایش
مییابند .فرد با چنین منطقی پرورش و بزرگ میشود.
انسان در برابر نهاد خانواده دچار حیرت میگردد.
هنگامی كه این موضوع را به عنوان اصلیترین مشغلهی
زندگی ارزیابی كردم ،نخستین پرسشهایی که برای من
ایجاد شدند در رابطه با چگونگی رهیافتی جهت برون
رفت از این معضل بودند .آیا خانواده ،پدر و مادر با به دنیا
آوردن كودك همه چیز را توجیه خواهند كرد؟ چنین
پرسشهایی را از خود نموده و واكنشهایم را اینچنین
نشان دادم .هنگامی كه بیشتر به خطرات نشأتگرفته
از این نهاد پی بردم ،به مواخذهای گستردهتر دست زدم.
حداقل به میزان جبهه دشمن این جبهه را نیز مورد
بازخواست قرار داده و تا وصول به موضعی صحیح ،یك
جنگ واقعی را سامان دادم .علیرغم آنكه این مبارزه
به رهبری  PKKگسترش یافت ،اما دلیل موجودیت
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یكی از نخستین عصیانهایم نیز در مقابل این میباشد.
هنگامی كه میگفتند« :ما تو را به دنیا آوردهایم»؛ در
مقابل میگفتم :شما با به دنیا آوردن من ،بزرگترین گناه
را مرتکب شدهاید .در حالی كه هیچ امكانی برای بزرگ
كردن یك فرزند خوب نداشتید ،من را به دنیا آوردید و بر
من نیز منت میگذارید .در صورتی كه نمیتوانید به یک
کودک هیچ چیزی بدهید با چه جسارتی آن را به دنیا
میآورید .در سنی
كوچك
بسیار
متوجه این مورد
مادامی
شدم.
كه كودك بسیار
ارزشمند است،
بایستی
پس
دنیای او را هم
آماده كنید .آیا
نزد ما خانوادهها،
زن و مرد به
موضوع
این
می ا ند یشند ؟
علیالخصوص آیا
مرد به این مورد
میكند؟
فكر
البته كه هر دو
هم فكر نمیكنند .در این موضوع در بیاخالقی بزرگی
بسر میبرند .برای فرزند بسیار عزیزتان چه کاری انجام
دادهاید؟ در حال حاضر هم همگی در اطراف دنیا و در
شهرهای بزرگ پراکنده شدهاند .فقط زن و مرد بسیار
پیشتر مرتكب جرم شدهاند .البته او نیز بیچاره بوده،
در پانزده سالگی به نابودی كشانیده شده ،مگر غیر از
این چه کاری از او ساخته است؟ بهیکباره در فالکت
فرو رفته است .زن و مرد چه میفهمند؟ صدها سال
است كه در این وضعیت بسر میبرند .به این دلیل ظهور
انقالبی بزرگ ،مخالف تمامی این روابط است .اما الزم
است كه بیگانگی و انحراف موجود در این موضوع را دید.
همانگونه كه بیان كردم ،مرد موفقیتش در روابط
جنسی را به عنوان حل تمامی چالشهای خود ارزیابی
میكند .كام ً
ال برعكس ،منشا مشكالت بزرگ در چنین
شخصیتی است .خواه به سبب غیر فعال بودن و یا به دلیل
سركوب جنسی اگر ارضاء نشود ،یا دیوانه شده و یا حملهور
میگردد ،عقدهای( )complexشده و مرتکب هر نوع
حرکات اوباشیگری و لمپنیسم میشود .منشاء مشكلی
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مبارزهی مذکور نیز  PKKمیباشد .هر چند که جنگ
بسیار دشواری است ،بر این باورم که بدون انجام این
جنگ حتی پیمودن یك میلیمتر راه امکانپذیر نخواهد
بود .در اینجا میتوانیم چنین بگوییم؛ اگر شخصیتتان
امروزه بشدت تحت تاثیر خانوادهگرایی و جنسیتگرایی
است و توان مبارزه و دستیابی به رهیافتی را در خود
نمییابید ،توجیهیست بر وضعیت موجود که امروزه
در آن قرار گرفتهاید .یکی از دالیل حل نكردن این
مشكالت به موقع و به ویژه تن به مبارزه ندادن؛
ضعیفماندن ،ناقص و ناتمام بودنتان ،عدم پیشرفت
همه جانبه و عدم کسب شخصیتی مبارز و بزرگمنش
را میرساند .ارضاء غرایز جنسی و محافظهکاریتان نیز
اندکی ناشی از این شخصیت منحرف گشته میباشد.
در واقع پرداختن به این موضوع کار ادیبان است.
تشریح گستردهی این موضوع برای یك سازمان نظامی
از طرف من ،تا چه اندازه واقعگرایانه است؟ اما بازهم الزم
است كه در خطوطی کلی به این موضوع اشاره نمود .زیرا
حتی در مدارس نظامی تركیه نیز این مشكالت مدنظر
گرفته میشوند؛ خانوادهای که دارای ساختاری سالم
باشد را برای افسران توصیه میکنند .این شرطی بسیار
مهم برای افسر شدن است .یك افسر بایستی دارای یك
برخورد سالم خانوادگی باشد .در حالی که آنها این نهاد
را به عنوان بنیان محافظهكاری (تعصب) طرحریزی
میکنند ،طبعاً ما نیز به مثابهی مبانی انقالب آن را مورد
انتقاد قرار میدهیم .حداقل الزم است كه پاسخ این
سوالها شفاف گردند .هر دو طرف در بزرگترین انحراف
جنسی بسر میبرند؛ این نیز به شكل گرایش به ارضای
جنسی افراطی و اظهار امیال جنسی انحرافی بروز مییابد.
مخصوصا ازدواج مردان مسن با دختران بسیار كوچك
در جامعهی ما نمونهی آشكار این موضوع میباشد .در
صورت بروز رفتارهای غیرمنطقانه ،برخوردهای تحت
ش دینی صورت میگیرد؛ دست از دنیا بریده ،از
پوش 
مراودت و معاشرت با زن پرهیز نموده و این را همچون
گناه میپندارد .این نیز نوعی انحراف میباشد .خانوادهای
كه بر این اساس رشد میكند ،در بنبست کامل به سر
میبرد .آنچنان که نمیتواند امیال جنسی افراطیاش را
ارضاء نماید ،به دلیل ا ِعمال دگماهای دینی در زندگی نیز،
در تنگنا و مضیقه بسر میبرد .تاثیر این موضعگیریها
در تبدیل خانواده به کانون بحران بسیار است.
میتوان موضوع را از لحاظ روابط مردـ زن مدنظر قرار
داد ،که این موارد نتایج دیگری را نیز دربر خواهد داشت.
آنچه که دارای اهمیت است این است كه مرد با گفتن:

ایدئولوژیک

«خانوادهی خوبی را تشكیل دادهام ،زن به تمامی زن من
است و حاکمیت تام دارم» خشنود است .انگار تمامی
لزومات دنیا را به جای آورده است .هنگامیكه روابط
زنـ مرد در خانواده بر این اساس بنا شود ،به معنای
یافتن بستری مناسب برای محافظهکاری ،واپسگرایی،
استعمارگری و فاشیسم میباشد .حکومت ،واحد زنان
پلیس را به وجود میآورد و آنان به خوبی اسلحه را
بکار میگیرند .همچنین کسی که در عرصههای سینما،
تلویزیون و خانههای عمومی (فاحشهخانه) نیز تقدیم
(پیشکش) میگردد ،باز هم زن میباشد .فروش زنان
بسیار گسترش یافته؛ در شهرهای «باتمان ،ماردین» و
بسیاری جاهای دیگر شایع شده و به شكلی بسیار موثر
به كار برده میشود .جامعه به کناری ،حتی در به انحطاط
کشانیدن ما نیز میکوشند .از دین همچون سالحی در
برابر كسانی كه مسایل جنسی را به صورت گناه میبینند،
استفاده میشود .مثال حزباهلل در هر جا با گفتن اینكه؛
« PKKخانواده را آزاد مینماید و این بزرگترین حمله
به ارزشهایمان میباشد» ضد انقالبیگری را توسعه
میدهد .این دو تیپ شخصیتی كه در انحراف جنسی
بسر میبرند ،نقشی را در برابر رهایی ملی و انقالبیبودن
بازی میكنند .این مورد نیز از بستر خانواده نشأت
میگیرد .اینها در ارزیابی اینچنین این زمینه نیز ایفای
نقش میكنند .البته این زمینهها برساختهایی هستند
که مستقیماً با دشمن در ارتباط بوده و در راستای
تاثیرپذیری از دشمن بغایت دارای زمینهای باز میباشند.
از دیگر نتایج این موضوع؛ فقط جهت تامین معیشت
فرزندان الزم است كه خود را چهلبار در بازار بفروشد.
درس خواندن دشوار است .بیسوادی و جهالت در سطحی
فلجکننده است .تنها برای آنكه یك كودك درس بخواند
پدرـ مادر مجبورند خود را چهل بار از بین ببرند .آنانكه
ده ـ بیست كودك دارند ،چگونه زیر این بار مسولیت
رهایی خواهند یافت؟ این وضعیت توأم با مشكالت
دهشتناک ،یكی از دالیل بردهشدنهای واقعی است.
تنها جهت یافتن کار و دریافت حقوق ،رئیس خانواده
چه كارها كه انجام نمیدهد! اگر چنین مشکالتی را حل
نکند ،دعوا و پرخاش میكند ،زن و بچهها را میفروشد.
در واقع هنگامی كه كودك در خانواده آرامش نیابد ،به
کوچه و خیابان پناه خواهد برد .دختر از خانه فرار كرده
و پسر به لمپنیسم روی میآورد .خانواده مسبب اصلی
لمپنیسم میباشد .بهاصطالح خانوادهها مخالف لمپنیسم
هستند .در حالی که منشاء لمپنیسم نیز خود خانواده
میباشد .والدین نمیخواهند كه دختران از خانواده فرار
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گردد ،وضعیت خطرناكتر هم میشود .در برابر آزادی و
برابری عقیم بوده و بدتر هم اینكه هنگامی كه فرصت
بیابد ،به انكارگری و یا به هوسرانی و وابستگی روی
میآورد .هر دو وضعیت نیز خطرناك میباشند.
اگر روابط دو جنس تحت تاثیر برخوردهای سنتی
باقی بماند و یا از آن گذار نكرده و آن را انكار نماید
ـ كه هر دو تیپ بسیار تاثیرگذار است ـ این مشكل
را سنگینتر كرده و به راهحل صحیح نخواهد رساند.
سطح فرهنگ و رهنمود ضعیف و از همه مهمتر تالش
و مبارزهاش نیز ضعیف میباشد .با این برخورد مشكل
حل نمیگردد .قبل از هر چیز خود را از لحاظ نگرشی
و ذهنیتی آماده نكرده است .در روابط میان جنسها
بر اساس كدام مفهوم برخورد مینماید؟ در این مورد
اولین چیزی كه به ذهنش خطور میكند به این شكل
است« :آنچه که مادرم با پدرم و یا پدرم با مادرم کرده
و یا همانطور که در كوچهها و برنامههای تلویزیونی
گسترش داده میشود؛ من نیز به همان شكل برخورد
خواهم كرد» .فاقد ابعاد تاریخی ،آزادی و مبارزه میباشد.
رفتار و برخوردهایی كه در اینجا تحصیل میشوند،
برخوردهاییست كه در خانواده آموخته ،و بدانها عادت
داده میشود .قابل درک است كه اینها تا چه اندازه ناسالم
میباشند .حتی اینها بیماریهایی هستند كه فاشیسم را
تشدید و تحریک نموده است .بسیار واضح است كه اینها
برخوردهای بازمانده از دورهی دسپوتیسم میباشند.
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كنند ،اما علت این امر (فرار دختران) نیز باز هم خانواده
و مفهوم غلط خانواده میباشد .علیرغم تمامی اینها بازهم
خانوادهها خود را به عنوان بازنمود اخالق میبینند.
میتوان مشكل را از این زاویه مدنظر قرار داد.
میخواهیم با باز نمودن چند بُعد متفاوت دیگر خانواده ،به
نتایجی دست یابیم .به ویژه جهت راهحل صحیح انقالبی،
یادآوری بعضی موارد مفید میباشد .اندكی انتقاد نمودیم،
یکایک مسائلی كه راه را بر نگرشهای نادرست میگشایند،
مطرح گشتند .میتوانیم به این موارد بیشتر بپردازیم .به
تحلیالتی نیازمندیم كه جهت راهحل موثر باشند .این نیاز
در آینده ممكن است بیشتر احساس گردد .نه تنها در
جامعه ،بلكه در بدنهی حزب نیز میتوانیم راهحل مشكل
را موثرتر نمائیم .موضوعی كه میبایست درک گردد و
توضیح داده شود همین است .همانگونه كه باید نهاد
خانواده و روابط زن ـ مرد در جامعه به عنوان نهادی كه
هوسرانی ،هرگونه خودفروشی ،انحراف جنسی و هر نوع از
خودبیگانگی تحلیل شود و به میزان اهمیت این تحلیل،
مبارزه با تاثیرات آن در حزب نیز حائز اهمیت میباشد.
میبایست كه این تاثیرات به درون حزب انتقال نیابند .در
درون حزب حركت به سوی راهحل و انتخاب راهی صحیح
دارای اهمیت بسیاری است .در اصل این موضوعی بسیار
ژرف میباشد .این مسئله آنقدر منحرف گشته و در طول
تاریخ برای هر نوع بیشرافتی آنقدر بستر فراهم نموده كه
برخالف آنچه بسیاری از شماها میپندارید ،در راستای
حل آن در وهلهی اول با مشکل روبرو خواهیم شد .این
مسئله نه با پیشبرد روشهای بیارزش ازدواج انقالبی ،نه
با انكار آن و نه از طریق روشهای كنترلی حل خواهد
شد .معضل بسیار گستردهتر بوده و چنین مسئلهای با
قدمتی تاریخی مستلزم مبارزهای در این سطح میباشد.
اگر كه كادرهایمان در روابط سنتی خانواده بسر برده
و بر اساس اتوریته دولت رشد نمودهاند ،این وضعیت در
مختلط نمودن اتوریتهی حزب با اتوریتهی خانواده و
دولت بروز مییابد .بنابراین فرد با گفتن اینكه «حزب
و خلق را تحت اتوریته خود بگیرم» در واقع تا حد
غایی بازتابی خطرناك را صورت داده و به مفاهیم و
ِ
ذهنیت دیگر اتوریتهها اعتبار میبخشد .اگر این مهم
به شكل بردگی بازتاب یابد نیز ،خطرسازتر میشود؛
چنین شخصی منفعل ،تاثیرپذیر و بیاراده بوده و واقف
بر اتوریته و صالحیت نمیباشد .یک فرد برده براحتی
میتواند تحت اوامر هر کسی درآمده و افسارش را در
دست هر کسی قرار دهد ،که بسیار خطرناك میباشد.
این خصوص اگر با معیارهای سنتی مرد بر زن ا ِعمال
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نقد و بررسی وضعیت اجتماعیـسیاسی زنان در
ترکیه و شمال کوردستان
مادورا آسو
بیشک با ذهنیتی مواجهیم که به درازای هزاران سال
است با توسل به اشکال مختلفی سعی بر درازتر نمودن
عمر و نهادینه نمودن فرهنگ(بیفرهنگی)خویش در بطن
جوامع دارد .سعی در نفوذ به بنیادیترین سلولهای
جوامع نموده و برای تحقق آن نیز به هر ترفندی متوسل
شده و میشود .جامعهی ترکیه نیز یکی از آن جوامعیست
که این ذهنیت به شدت در آن ریشه دوانیده است.
در عصر حکومت عثمانیها نه در بستر موجود اجتماع
و نه در نهادهای رسمی و اداری دولت جایی برای زن
شناخته نمیشد .حتی رنگ لباس زنان نیز توسط سران
حاکم معین میشد .گفتنیست که در دوران حکومت
سلیم سوم و محمود دوم گویا اصالحطلب هم بودهاند،
وضع زنان به مراتب رو به وخامت مینهد .از قدیم توسط
پادشاهان عثمانی فرهنگ مردساالر بسط داده شده و تا
پایینترین سطح جوامع نیز گسترش مییابد .زنان در
دربارهای عثمانی دارای جایگاهی بودند که تنها بعنوان
کنیز( جاریه) و به جز ارضاء خواستههای شهوانی شاه و
پسر زاییدن از حقوق دیگری برخوردار نبودند .حتی تا
تاریخی مشخص نیز شاه به هیچ وجه تن به رسم ازدواج
نمیداد .زیرا از نظرشان ازدواج با یک زن از منزلت و شکوه
شاهانهیشان میکاست .در فاحشهخانههای خصوصی هر
شاه عثمانی هزاران جاریه وجود داشت که شب و روز
جهت رضایت خاطر َسرور خود خدمت میکردند .حتی
اگر به ازای بیهویتی نیز میبود .در واقع ظهور حرمسرا
بعنوان رویهای تباهکننده روز به روز وجهی سیاسی
زنان
حاکمان عثمانی را تخریب میکرد .از زاویهای دیگر ِ
درباری که از نزدیکان شاه به شمار میآمدند کمکم با
فرهنگ توطئهگری آشنا میشدند که وجهی بارز ذهنیت
مردساالر را به تصویر میکشید .این فرهنگ(بیفرهنگی)
که با توسل به آن رقیبان و مخالفان شاه و نزدیکانش از
میان برداشته میشدند نمایانگر چهرهی خشن مردساالر
حاکم و جاهطلب سربرآورده از آن بود .چنانکه در این شکل
قدرت منحطترین نمای بیهویتی جلوهگر میشد .تقریبا
خیلی کم از پادشاهان عثمانی بر اثر بیماری و کسولت
عمر جانشان را از دست دادهاند زیرا توسط توطئه و
دسیسههای درباریان از میان برداشته میشدهاند .جنگ

پژوهشی

قدرت چنان بیرحم و خشن انجام میگرفته که برای نفوذ
و قدرت بیشتر به عزیزترین و نزدیکترین انسانهای خود
نیز آسیب میرساندند .تا جایی که تاریخ رسمی این کشور
روایت میکند برخی از زنان دربار عثمانی از قدرت نفوذی
زیادی برخودار بودهاند ،ولی جای تأسف است که این نیرو
جهت خوشخدمتی به ذهنیت و فرهنگ مردساالر به هدر
رفته است ،نه خدمت به رهایی و آزادی جوامع تحت سلطه.
در عصر مشروطیت دوم به برخی از شواهدی
برمیخوریم که کمکم بستر را برای مشارکت
یـسیاسی مهیا کرده است.
زنان در امور اجتماع 
بطوری که در این عصر زنان موفق میشوند
مشکالت خود را در حداقل امکان مطرح سازند.
روند شکلگیری جنبش زنان در ترکیه(دورهی
پادشاهی عثمانی)
زنان در سال  1911کنفرانسی بنام «کنفرانس سفید» در
شهر استانبول برگزار میکنند .گفته میشود این کنفرانس
توسط یک دختر یهودی که هویتاش مجهول میباشد،
راهاندازی میگردد .مدیریت کنفرانس برعهدهی «فاطمه
نصیبه خانم» زنی که از لحاظ جامعهشناسی و مسائل
زنان دارای اطالعات زیادی بوده است ،قرار میگیرد .گفته
میشود سراسر سالن کنفرانس با رنگ سفید تزیین شده
است .همهی شرکتکنندگان کنفرانس نیز دارای پوشش
سفید رنگ بودهاند .تقریبا تا سال  10 ،1913بار توسط
فعاالن زن کنفرانسهای مختلفی در رابطه با پرداختن به
مسائل زنان در ترکیه برگزار میگردند .در سال ،1913
جمعیت مدافع حقوق نسوان توسط «علویه(الویه) موالن»
تأسیس میگردد .علویه متولد کشور سوریه و از کودکی
در دربارهای پادشاهان عثمانی بزرگ و پرورش مییابد.
بعد از شکست در ازدواج اول خود به کار روزنامهنگاری
روی میآورد .در میانهی همان سالها به انتشار مجلهای
بنام «دنیای زنان» میپردازد .به طوری که در انتشار
فکر فمینیستی پیشتاز بوده است .میتوان گفت :دنیای
زنان در آن دوران یکی از مهمترین انتشاراتی بود که به
مسائل زنان میپرداخت .چاپ این مجله از زمان تاسیس
تا  1921ادامه پیدا میکند .مجلهی دنیای زنان ارگان
رسمی جمعیت مدافع حقوق نسوان بود .این جمعیت در
مقابل قوانین زنستیز عثمانی به مبارزه پرداخته و بر این
باور بود که بیشترین آسیب با ابزاری نمودن دین و مذهب
متوجه زنان میگردد .همچنین مدافع حقوق یکسان بین
زن و مرد بود .سعی میکرد زنان را برای کسب جایگاه از
دست رفتهشان راهنمایی کند .نشستهای جمعیت ماهی
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یک بار انجام گرفته است .در این نشستها بیشتر به
حق تحصیل و ایجاد فضای کار برای زنان پرداخته شده
است .در دورهی مشروطیت دوم نهاد ،مؤسسه و انتشارات
بیشتری شکل میگیرند .در دوران جمهوریت برخی از این
نهاد و مؤسسات با نام و فرمهای دیگری تداوم مییابند
و برخی هم به صورت دائم توقیف و تعطیل میگردند.
وضعیت جامعه و زنان در دورهی حکومت عثمانی

مستقل گرديدند .در پایان جنگ جهانی اول مردم ترکیه
از بیکفایتی خلیفه عبدالحمید اول و نظام عثمانی به
تنگ آمده بودند و مصطفی کمال ملقب به آتاترک رهبری
قیام علیه خالفت و امپراتوری عثمانی را به عهده گرفت.

مصطفی کمال با پروژههای وارداتی...
درسال  ۱۹۲۳ترکیه مدرن با نظام جمهوری توسط
ملیگرایان و گروههای مبارز بر علیه اشغال بر پا شد.
از جمله اقدامات مهم آتاترک مبارزه علیه روحانیون
مبارز ،کشف حجاب و اجباری کردن لباس اروپایی
بود .همچنین با سرکوب عشایر پا به میدان سیاست
نهاد و از دگر سو اقدام به ترویج ملیگرایی ترک
کرده ،به تفکیک دین از سیاست پرداخته و تغییر خط
آرامی به خط التین را یکی از اولویتها دانسته است.
در سال  1924با رهبری «نزیه محسنی» انجمن زنان
ترک تأسیس میشود .مجلهی تازهتأسیس«راه زنان
ترک» نیز بعنوان ارگان رسمی این نهاد منتشر میگردد.
در سال  1927مادهای تحتنام «طلب حق سیاست» به
اساسنامهی این نهاد افزوده که خواستار شرکت زنان در
تشکیل دولتـملّ ِ
ت ترکیه در اوایل
این امور میشود .از
ِ
دههی  ۱۹۲۰و پس از آن سیاستهای این حکومت در
مور ِد زنان با ملیگرایی ،مدرنسازی و پروژهیِ ملتسازی
رسمی
شدیدا مرتبط بوده است .زنان از طرف ایدئولوژی
ِ
کمالیستی ،هم به عنوان نماد و ابزاری برایِ مدرنسازی
عنوان مادرانی که نسل خانواده
و غربگرایی ،و هم به
ِ
و ملت را ادامه میدهند ،دیده میشدند .زیرا با سر کار
آمدن مصطفی کمال شاهد اوجگیری ذهنیت زنستیزی
هستیم که سعی میکند تحت لوای مدرنیسم و الئیسم
بر عملکردهای ضد زن خود سرپوش نهد .علیرغم
قانونی کردن حق برابری زنان با مردان به ا ِعمال مواردی
برمیخوریم که به شدت زنستیزاند .مصطفی کمال نیز
بسان رضا شاه در صدد بود که با قانونی کردن چند ماده
و وارد ساختن فرهنگ غربی به ترکیه بر روند پروسهی
مدرنیسم خود سرعت بخشد .زیرا در سال  1926با
گنجاندن مادهای برای ممنوع کردن چند زنی در قانون
مدني قادر نشد مانع فرهنگی که برای مرد هر چیزی
را مباح و برای زن تنها خدمت نمودن به مرد را جایز
میبیند ،گردد .قابل ذکر است که این فرهنگ هنوز هم
در میان مردم ترکیه متداول است و خود مصطفی کمال
نیز از این قانون پیروی نمیکرد .قانونهای ملهم شده از
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از قلم نیفتد که عنصر«تهدید عثمانی»در تاریخ تکوین
تمدن جدید غرب از جایگاهی بزرگ برخودار بود .برای مثال،
بخش مهمی از فنون اطالعاتی و دسیسهگری که به دوران
ی پانزدهم
جدید انتقال مییافت حاصل تجاربی بود که از سده 
میالدی در کوران مقابله با این پدیده انباشته شده بود.
شایان ذکر است که زنان درباری و اشرافی در قبال
حال و وضع قشر زنانی که خارج از دربار زندگی میکردند
سیاستی کامال بیمسئوالنه اتخاذ کرده بودند .چنانکه در
ن سالها فقر مادی و معنوی و عدم دسترسی به آگاهیهای
آ
الزم جهت زندگی بهتر موجب تخریب روحیه زنان و سایر
افراد جامعه میشد .بیماریهای حادی چون طاعون و وبا
که روزانه جان انسانهای زیادی را میگرفت یک لحظه هم
که شده توجه درباریان عثمانی را به خود جلب نمیساخت.
ناگفته نماند که در این بازیهای قدرت ،تیپ زنانی به وجود
آمده بودند که حتی به فرزند خود هم رحم نکرده و بهخاطر
قدرت و نفوذ بیشتر با توسل به راهکارهای جاهطلبانهیشان
از میان برداشته میشدند .در حقیقت شکل واقعی قدرت
تعمیقیافته و نهادینه شده بیش از هر زمان دیگری
ت بروز میداد.
جلوهی کریه خویش را در توطئه و خیان 
در سدههای هفدهم و هیجدهم رشوهخواری ،فساد
مالی و خرید و فروش مشاغل مناصب حکومتی رواج
فراوان یافت و این فساد اداری به روزنهای مهم برای
نفوذ قدرتطلبان غربی در ساختار سیاسی عثمانی بدل
شد .از سویی دیگر نیز گسترش نارضایتیهای مردم
از وضع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دینی موجب
سستشدن پایههای قدرت عثمانی میگشت که در آینده
موجبات ساقط شدن حکومت نامبرده را فراهم ساخت.
امپراتوری عثمانی سالها چون ابرقدرتى بر گوشهای
از جهان که سرزمین کوردستان ،سرزمینهای عربی،
آسیای صغیر و بالکان را در برمیگرفت ،فرمان راند .با
شکست در جنگ جهانی اول امپراتورى عثمانی فروپاشيد
و جای خود را به ترکیهی امروزی داد .پس از فروپاشى
امپراتورى عثمانی و پيدايش كشور تركيه اين نواحى
به دست كشورهاى پیروز در جنگ ،بعضا تقسيم و يا
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قوانین بورژوایی که در غرب رواج یافته بودند چنان مغایر ناسيوناليستـفاشیستمآبانهای كه بسیاری از تركها را
با معیارهای اساسی آزادی و برابری بودند که هیچ وقت دربرگرفته بود کمک کرد و موجب رشد ازخودبیگانگی
قادر نشدند میان مردم جا باز کنند .بنابراین تغییر قوانین و شکلگیری انسانهایی که سرشتشان مغایر با واقعیت
چنانکه که تصور میشود نیز قادر به تغییر ذهنیت حاکم انسانی بود ،گشت .قابل ذکر است که بخشی از جامعهی
بر جوامع نمیگردد .از لحاظی دیگر اگر به
زنان سالیان درازیست علیه ذهنیت
قوانین غربی که برخی از رهبران شرقی
مردساالر و تبعیضآمیز مبارزه کرده و
موج فمینیسمی
با الهام گرفتن از آنها سعی میکردند
این مبارزهی خود را از طریق انتشارات،
که بین سالهای -1960
به تغییرات در رابطه با جامعه دست
اعتراضات ،تأسیس نهاد و سازمانهای
زنند ،بنگریم ،به وضوح به طرز نگرشی  1980در جهان پیچیده زنان و...تداوم میبخشند .زنانی که در
برمیخوریم که با فرمی دیگر و جالیی که بود در بین جوامع ترکیه سرزمین مزبور میزیند نیز از این قائده
رنگ آزادی گرفته است زنان را استثمار نیز تا حدودی جا باز
مستثنا نیستند همان طور که از گزندهای
سازی
کرده و به بردگی میکشانند .قوانین کرد و جهت آگاه
ذهنیت مردساالر در امان نبودهاند.
نیز توسط همان ذهنیتی وضع شد ه از حقوق پایمال شدهی
ن بورژوازی چنان
حقیقتا قوانی 
که روزانه حقوق طبیعی زنان را پایمال زنان تالش نمود .ولی
خطرناکند که فرد بدون اینکه متوجه
یـاخالقیاش در
باشد ارزشهای اجتماع 
کرده و برایشان ارزشی قایل نمیشود .متأسفانه مانند همهی
چرخهای بیرحم آن ذوب میگردند .برای
ب و سازمانهای
ناگفته نماند که برخی از روشنفکران زن احزا 
و دولتمردان حاکم در شرق چنان سنگ چپگرا و سوسیالیست استثمار نمودن دسترنج زنان با سر دادن
شعارهای برابریخواهانه به عوامفریبی
قوانین بورژواـلبیرالی را به سینه میزنند موجود در جهان ،در
دست زده و به بهانهی بازکردن عرصهی
که گویی برای رفاه و بهبودی وضع زنان ترکیه نیز به چشمی
کار برای زنان ذهنیت خود را با فرمهایی
در غرب شاهکار کردهاند .این در حالی منفعتطلبانه به زنان
میباشد که بیشترین آمار تجاوز به زنان ،نگریسته شد و همیشه جدیدتر اما مخربتر به نمایش گذاشت.
خودکشی ،خشونت خانگی و ...در همین
شاید زنان را از خانه به بیرون کشاند ولی
نام زنان یا در کنار مردان
کشورهای بهظاهر قانونی وجود دارد.
با بیرحمی تمام به استثمار دسترنج و
مطرح میگشت و یا
در ترکیه زنان در سال  1935حق راي
ارزشهایشان پرداخت .زیرا زنانی چون
طول
در
هایشان
ت
موفقی
را كسب میکنند .در انتخاب این سال
«صبیحه گوکچه» ساخت که با اولین
 2زن به صورتی مستقل خود را نامزد مبارزهی انقالبیشان
امتحان خلبانیاش شهر شمال کوردستان
اعالن کردند ولی تقریبا در این انتخابات نادیده گرفته میشد .این «درسیم» را بمباران کرد و به عفت اینان
 17زن به مجلس راه پیدا میکنند .نوع نگاه تاثیرات منفی شخصیتی داد تا با تأسیس مؤسسهی
گفتنیست که در خيلي از وقايع تاريخي بر نهادهای فمینیستی زبان ترکی(تدریس به سایر زبانها ممنوع
و ادبيات اديبان و يا شاعران ترك به تازهتاسیس هم گذاشت .بود) نخستین گامهای آسميالسیون و یا
حقيقتي برميخوريم كه از مبارزهي به طوری که قادر نشدند ذوبنمودن فرهنگ و زبانهاي مختلف
زنان دوشادوش مردان ميگويند .ولي چنان که الزم است در در جغرافياي تركيه و شمال كوردستان
را بردارد .شایان ذکر است که برخی از
اين وصفها زماني صورت ميپذيرند كه این حوزه موفق عمل
زنان به مانند مردان تعريف ميگردند.
مؤسسات و انجمنهای زنان نیز در این
کنند.
زني ناسيوناليست و افراطي كه با تمام
مقطع دایر میگردند .اما جای سوال دارد
هستي خويش به خدمت ذهنيت و نظامي
که با کدامین ذهنیت در راستای آگاهسازی
برميخيزد كه روزانه به آسيميالسيون ،قتلعام ،تجاوز و و فعالسازی زنان تالش میکردند؟ در این زمان «اتحادیه
سياست نفي و انكار هويت زن و ديگر اقوام موجود در زنان ترکیه» که مانند پلی میان جنبش زنان عثمانی و
پهنهي اين ديار ميپردازد .يعني در ادبیات خود به وصف زنان جمهوریخواه بود ،تشکیل شد .هر چند در سال
زناني ميپرداختند و حتی میپردازند که دارای صفاتی  17 ،1935زن برای نمایندگی مجلس ملی ترکیه انتخاب
مردانه باشند .ناگفته نماند که هرگز قلم و کالم این شدند ولی حکومت جمهوری ترکیه رژیمی متمرکز،
یـمدنی
ادیبان از تمجید و مدح چنین شخصیتهای خودخواه استبدادی و تکحزبی بود و تشکیالت اجتماع 
و بیرحمی عاجز نمانده است .همچنان به تقویت حس را تحمل نمیکرد .به همین دلیل اتحادیهی زنان ترکیه
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که بین سالهای  1980 -1960در جهان پیچیده بود در بین
جوامع ترکیه نیز تا حدودی جا باز کرد و جهت آگاهسازی از
حقوق پایمال شدهی زنان تالش نمود .ولی متأسفانه مانند
ب و سازمانهای چپگرا و سوسیالیست موجود
همهی احزا 
در جهان ،در ترکیه
نیز به چشمی
منفعتطلبانه به
زنان نگریسته شد
و همیشه نام زنان
یا در کنار مردان
مطرح میگشت و
یا موفقیتهایشان
در طول مبارزهی
انقالبیشان نادیده
گرفته میشد .این نوع نگاه تاثیرات منفی بر نهادهای
فمینیستی تازهتاسیس هم گذاشت .به طوری که قادر
نشدند چنان که الزم است در این حوزه موفق عمل کنند.
حتی همسران رهبران سازمانهای چپ شکل گرفته
در آن سالها علیرغم نقش پیشاهنگی که در مبارزه
داشتند نیز تنها در صورت مطرح بودن نام (به اصطالح)
شوهرانشان میتوانستند مطرح گردند .همیشه و در هر
جا نقش زنان ضمیمهی مردان بود ه و از پیشتعیین شده
است .یعنی فرصت داده نشده که به تنهایی مطرح گشته و
به جایگاهی مشخصی دست یابند .خواسته و مطالباتشان
یـکلی شده است .این در حالی
فدای منافع و نیازهای حزب 
بود که در درون بیشتر این احزاب زنانی وجود داشتند
که نقششان به مراتب تأثیرگذارتر و حتی تعیینکنندهتر
از مردان عضو بوده است .ولی نوع نگاه مردانهای که در
بیشتر جنبشها و سازمانهای چپگرا حاکم است ،مانع
از شکوفا شدن این استعداد و مطرح شدن این واقعیات
تاریخی میگشت .بودند زنان بسیاری که دلسوزانه در
راه آزادی و دموکراسی برای ترکیه سالهای متمادی
عمر خود را در زندانها و زیر سختترین شکنجهها فدا
کرده ،با ابرام بر پیروزی دشوارترین شرایط را تحمل کرده
و حتی بطور وحشتناکی به قتل رسیدهاند .بنابراین به
میزانی که نمیتوانیم به راحتی از دستاوردها و زحماتی
که زنان در طول تاریخ مبارزاتی خود موجب شدهاند
بگذریم به همان اندازه نیز نمیتوانیم از اشتباهات ،کمی و
کاستیهای مبارزاتیشان چشم بپوشیم .بطور خالصه زنان
در این مقطع نیز نتوانستند از ذهنیت مردساالری که تا
عمق ذهنیت جوامع مزبور ریشه دوانیده بود رهایی یابند.
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نیز مانند دیگر تشکیالت مستقل این کشور بسته شد.
ادعای آنکارا برای بستن اتحادیه زنان چنین بود« :نظر
به اینکه زنان وضعیت کام ً
ال برابر با مردان دارند ،دیگر
نیازی به سازمانهایی همچون اتحادیه زنان نیست ».به
این ترتیب جنبش
زنان در ترکیه برای
سالهای متمادی
شد.
خاموش
سالهاي
در
 1961با برخي
از تغييراتي كه
در قانون اساسي
تركيه ايجاد شد
و با هرچه بيشتر
گستردهتر شدن مبارزات چپگرايان و سوسيالسيستها در
تركيه زنان براي اولين بار توانستند در حزب و سازمانهای
سياسي حضور يافته و در جبهههاي مقدم عليه امپرياليسم
و فاشيسم به مبارزه بپردازند .با اين همه نيز اثري از
سازماني مستقل با نام زنان نبود .حضور خيلي از زنان تنها
به خاطر منفعت و پيشبرد نظامسرمايهداري در عرصههاي
مختلف اجتماعي شکل میگرفت .تا سال  ۱۹۷۵نیز
سخنی از حقوق زنان نبود تا اینکه «سازمان زنان پیشرو»
با اشاره به شرایط سخت زنان کارگر ،ایدئولوژی رسمی
حاکم بر ترکیه را که ادعا میکرد «برابری کامل» وجود
دارد به چالش کشید .اما با وقوع کودتای نظامی  ۱۹۸۰در
ترکیه همه حزبهای سیاسی به ویژه تشکیالت چپگرا
سرکوب شدند و اعضای «سازمان زنان پیشرو» نیز ترکیه
را ترک کردند .شایان ذکر است که در جنبشهای چپگرا
نیز نگاهی مردساالر حاکم بود که زنان را در صورت وجود
مردان تعریف میکرد .زن را به تنهایی شایستهی کاری
ندیده و حتی بیشترین زحماتی که توسط زنان در راه این
جنبشها انجام میگرفتند نادیده گرفته میشد .البته از
لحاظی نیز بستر آماده به نظر میرسید تا زنان بتوانند با
استفاده از فرصت پیش آمده صدای حقطلبی خویش را
رساتر سازند .گفتنیست که زنان با تأسیس نهاد ،انتشار
مطالبی در ارتباط با فعالیتهای این حوزه ،آغاز کمپین
و برگزاری نشست و کنفرانسهای مختلف سعی کردند
مسائلی چون خشونت خانگی ،فحشا ،تجاوز و ...را به بحث
و نقد کشانده و در راستای احقاق حقوق خود گامهای
مهمی بردارند .همچنین جهت گذار از مسائل ذکر شده
به بسط فعالیتهای خود در سطح جامعه بپردازند .اما
فقدان ایدئولوژی ،سیاست و سازمانی مستقل راه را بر عدم
دستیابی به اهداف اساسی زنان باز کرد .موج فمینیسمی
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که به شدت زنان و جوامع را سرکوب میکرد .همان
سدهی  80و  ،90دشوارترین سدههای مبارزه...
تیپ زنی تقلیدگرا که نمای واقعی ذهنیت مردساالر را
ع بعدی نیز از نقش زنان به نحوی بسیار بارز تصویر میکرد .با سیاستی که در
قابل توجه است که در مقاط 
جهت جالی ذهنیت کریه نظامهای حاکم استفاده شده پیش گرفته بود روز به روز موجب افزایش تراژدیها
است .زیرا بارها و بارها این چهرهی زنستیز و جامعهستیز در سطح ترکیه و بهویژه شمال کوردستان میشد.
با سوءاستفاده از این پتانسیل و باژگون جلوهدادن واقعیت
دورهی حاکمیت آ .ک .پ بازتاب سیاستهای
به پاک کردن صورت مسئله پرداخته است .هکذا کسانی
چون تانسو چيلر نیز قادر نبودند با مواضع مردساالرانهی تحمیلی دولتمردان بر جامعهی زنان و پیامدهای
خویش به مدافع حقوق پایمال شدهی زنان ترکیه مبدل تراژیک آن
گردند .در واقع اگر بگوییم چنین اشخاصی بیشترین
حزب آ .ک .پ(حزب عدالت و توسعه) ،حزب
انرژی خود را صرف ترویج و تداوم سیاستهای خشن
مردساالر کردهاند ،زیاد به خطا نرفتهایم .گفتنیست که اسالمگرای نئولیبرالیست که بدون وقفه در راستای
دورههاي دولت سلیمان دمیرل و تانسو چيلر تاریکترین ترویج اسالم دولتی در سطح خاورمیانه گام برداشته و
دورههایی بودند که زنان و جوامع ترکیه در آن به سر با سوسیالیسم مبارزه میکند .چنان که سودای برقراری
میبردهاند .بگیر و ببندهای بیرویه ،افزایش قتلعامهایی دوبارهی امپراتوری عثمانی را این بار با شکل و شمایلی
که فاعالنش هنوز هم مجهولاند ،فشار بر زندانیان سیاسی ،مختص به خویش با پیشاهنگی اردوغان (رهبر حزب
شکنجه و به قتل رساندن خیلی از مخالفان و معترضان ،عدالت و توسعه) در سر میپروراند .این حزب دارای
افزایش حمالت مکرر به فرهنگ و ارزشهای مادی و جهانبینیایست که سه پایهی اصلی آن از ملیتگرایی،
معنوی خلق و زنان در شمال کوردستان و ...نشانههای دینگرایی و جنسیتگرایی تشکیل میشود .طرز تفکری
سیاست ضداخالقانهی دولت تانسو چیلر میباشند .وحشتناک که از ایدئولوژی لیبرالیسم تغذیه میکند .به
سیاست ضد اجتماع وی بيشترين آسيب را متوجه زنان طوری که تکرار شعار مشهور اردوغان (نخستوزیر ترکیه
ساخت .در این دوره هیچ اثری از سازمان و جنبشی و رهبر حزب عدالت و توسعه« )AKPتک ملت ،تک
که از حق و حقوق و آزادی زنان سخنی براند به چشم دولت ،تک زبان ،تک وطن و تک  »...گوش انسانیت را
نمیخورد .سازمانهاي قبلی که تأسیس یافته بودند نیز آزار میدهد .تاکنون بارها و بارها شاهد بیاحترامی ،حتک
یـگفتاریای بودیم که توسط خود
تعطیل و به شدت منزوي گشتند .موج حمالتی تازه علیه حرمت و خشونت روان 
نیروهای چپگرا و کمونیست آغاز میگردد .هر کسی که اردوغان و وزیران وی علیه زنان بکار رفته است .ادبیاتی
دم از آزادی و دموکراسی بزند و علیه فاشیسم برخیزد با که اردوغان به صورتی متواتر در سخنرانیهای خود از آن
انگ آنارشی و اختاللگری مواجه شده در کمترین زمان استفاده میکند به شدت ضدزن و بیانگر ذهنیت زنستیز
از میدان مبارزه خارج میگردد .سیاست انكار ،نفي ،امحا ،و جامعهستیز وی میباشند .مداخالت مکرر وی به سیاق
قتلعام ،کوچهای اجباری ،تبعید ،سوزاندن روستاهای زندگی زنان و امورات خصوصی که خود زنان در قبال
کوردنشین و آسيميالسيون به اوج میرسد .در واقع آن مسئولند نشانگر طرز نگرشیست که قدرت حاکم بر
تیپ زنی ساخته شده بود که هیچ رابطهای با واقعیت ترکیه پیروی میکند .چنانکه نمیتوان از کنار بیاناتی
و فرهنگ زنان نداشت .به تمامی تمثیلگر ذهنیتی بود مانند «زنانی که حجاب ندارند مانند خانههای بدون پرده
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نهادهایِ لیبرال مثل « »KA-DERکه هدفاش افزایش
حقوق زنان در چارچوب سیستم قانونی کشور است ،متشکل
هستند و بخش دیگر در تشکل«خانهی بنفش»(Mor
 )Çatıمتمرکز شدهاند .این تشکلها به ارائهی امکاناتی
برای زنان خشونتدیده و به فعالیتهای روزمره ،عملی و
غیرسیاسی میپردازند .البته قابل توجه است که هر موضعی
که حاکمان در قبال زنان اتخاذ میکنند غیر ایدئولوژیک و
سیاسی نیستند .جای تأسف است که در قبال این مجموعه
مسائل ،کوچکترین اعتراضی نه از فعالین مدنی و حقوق
بشری به چشم میآید و نه از مدافعان حقوق زنان .فعالین
مدنی و مدافعان حقوق زنان هنوز هم نتوانستهاند خویش
را از چارچوب محدود قوانین بورژوایی رها سازند .به جای
برگزیدن مبارزهای رادیکال و همهجانبه و آگاهساز ،به
انتشار چند بیانیه مطبوعاتی و ...بسنده کرده و بدینگونه
مسائل را لیبرالیزه و مارژینال میکنند .در حقیقت اگر این
مسائل تا به این اندازه حاد شدهاند یکی از عمدهی دالیل
آن نیز همین سیاق مارژینال مبارزاتی مزبور میباشد.
از زاویهای دیگر ،اگر به جامعهی ترکیه نگاهی بیفکنیم
به فرهنگی برمیخوریم که رسانهها سعی دارند تحت نام
یـاجتماعی را تضعیف
ٌمد و مدرنیسم ارزشهای اخالق 
سازند .چنانکه با تکه تکه کردن جسم زنان و قیمتگذاری
بر هر عضو از بدنش به سوژهی گرم رکالمهای(تبلیغات)
تلویزیونی خود مبدل ساخته و رفته رفته ارزشهای واقعی
و هویت انسانی زنان را تحلیل میبرند .هویت ،روح و جسم
انسانها را بیارزش نمودن و بسان کاالیی مبادالتی به
راحتی در بازار اجناس مورد خرید و فروش قرار دادن،
ارمغانی بود که مدرنیته برای جوامع ترکیه به همراه
آورده است .وجهی اسفبار دیگر مسئله نیز در نوع نگاه
زنان به وجود و هویت خویش نهفته است .گویی چقدر
اقبال تقاضا توسط سودجویان بازار سکس و تبلیغات نظام
به سویشان معطوف باشد همان قدر موفق و جلب توجه
مینمایند .در نوع نگاه به ظاهر روشنفکران و هنرمندانی
که زنان را بدون تکیه بر اریکهی قدرت مردان ناموفق
میپندارند ،اشتباهی بس عظیم نهفته است .زیرا هر روز
شاهد ترویج فرهنگ زنستیزی هستیم که توسط سریال
و فیلمهای محصول این کشور که بیشتر آنها نه کیفیت
ی دارند و نه اجتماعی و به زنان نقشی میدهند که
هنر 
یا دختری خوب است یا همسری خوب و یا دلدادهای
خوب .شایان ذکر است زنی که در سینما و تلویزیون
ترکیه نقش ایفا میکند از نقشی که او را ضمیمهی مرد
میسازد ،فراتر نمیرود .زیرا بر این ادعایند که استعداد
زنان هنرمند در صورتی شکوفا خواهند شد که بتوانند
نقش دلداده و همسر خوب یک مرد را به نحو احسن ایفا
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میمانند؛ یا زنان حق دارند  2یا  3بچه به دنیا بیاورند؛
زنان بیحجاب بایستی احتمال تجاوز را نیز بپذیرند؛ تنها
راه حفاظت از زنان رعایت حجاب اسالمیست» به راحتی
گذشت .خشونتهای لفظی نمایندگان مرد حزب آ .ک .پ،
به زنان نماینده در مجلس و سایر عملکردهایی که لزومی به
اشارهی آنها نیست ،بیانگر واقعیتی میباشند که بر فضای
سیاسیـاجتماعی این کشور حاکمیت میراند .بدون شک
ذکر این نکات بارز که گویای یک عقلیت عمیق تاریخی
هستند برای درک بهتر موضوع خالی از فایده نخواهند بود.
زنان در چرخهای قدرت حاکم بر ترکیه روزانه با مواردی
چون تجاوز ،خشونت خانگی ،خشونت دولتی ،قتلناموسی،
ازدواج اجباری ،استثمار دسترنج ،دستمزد کم ،اخراج از
محل کار ،فقر اقتصادی ،تنفروشی و ...مواجهاند .بطوری
که همه روزه در بلندگوهای نظام خبر به قتل رسیدن
زنان به دست مردان را میشنویم .قتلهایی که تحت نام
ناموس و عشق صورت میگیرند روزانه تصویر خشن ،ضد
زن و نادموکراتیک حاکم بر جوامع ترکیه را نشان میدهد.
تصاویری که حتی کوچکترین اثری نه از عشق و عالقه و
نه از انسانیت و اخالق در آن به چشم میخورد .تحت نام
عشق چهرهی کریه نظام حاکم توجیه گشته و بزرگترین
خیانت به عشق صورت واقعی خویش را هویدا میسازد.
بیتردید این انحرافی که موجب تعمیقیافتن مسائل زنان
میشود ـ ـ چنان که روزی هزار بار زندگی را به مسلخگاه
مرگ میکشاندــ از همان ذهنیتی سرچشمه میگیرد که
با سر دادن شعارهای آزادی ،برابری ،دموکراسی و عدالت
سعی در فتح اذهان از طریق تزویر دارد .سعی دارند همان
تزویرهایی که به بلندای تاریخ قدرت ،عمر کردهاند را
این بار با جالی تازهتری به بازار عرضه کنند .تحت نام
نئولیبرالیسم با متدهای تازهتری وارد میدان میشوند.
البته تحت کدامین نام و نشان نیز اگر ظهور کند ،باز همان
ذهنیتیست که با توسل به عوامفریبی به بهرهگیری و
سوءاستفاده از پتانسیل زنان خواهد پرداخت و میپردازد.
البته شایان ذکر است ،برخی از زنان هنوز هم به میزانی
که الزم است به خودآگاهی جنسیتی نرسیده و غافل از
هر کجا و هرچیز گفتههای پرتزویر این دولتمردان را باور
ک موضوع زمانی سنگینی میکند
میکنند .وجهی تراژی 
که زنی حرفهای جالد خویش را باور و عاشق جالد
خویش گردد .شاید زنان مدنظر ما بخشی از جامعهی زنان
را تشکیل میدهند ولی بخش دیگر نیز به همان اندازه در
قبال مسائل زنان کمکاری میکنند .در مقابل ستمی که
روزانه بر زنان روا میگردد برگزاری چند میتینگ ،سمینار
و یا نشست و ...تا به حال نتوانست ه رهیافتی اساسی جهت
جنبش زنان که در
حل مسائل زنان ارائه دهد .بخشی از
ِ
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کنند .در این سناریوها نیز فراتر از نقش یک منشی خوب ،چون تلویزیون و سینما به جای اینکه فرهنگسازی نموده
همسر ایدهال ،دوستدختری پولدار و یا دلدادهای فقیر و و نقش آموزشی و آگاهسازی خود را در سطح جامعه
باوفا و دیگر نقشهای کلیشهای که نه تنها موجب شکوفا ایفا کنند به ابزار تبلیغاتی ایدئولوژی نظامهای حاکم
شدن استعداد زنان بازیگر نمیشود بلکه هر چه بیشتر مبدلگشته که روزانه با تزویرهای ساختگی موجب تعمیق
به تخریب چهرهی واقعی زنان در جامعه دامن میزند ،یافتن مسائلی که گریبان جامعه را گرفتهاند ،میگردند.
نقش دیگری در نظر گرفته نمیشود .در محصوالت مدنظر در این بین نیز بیشترین آسیبها متوجه زنان آن جوامع
نقش پدر ارج مییابد و مقدس جلوه میکند ،چنان که میگردد .تأکید میورزیم که نوع نگاه روشنفکران و
تصویر خداـشاه را در اذهان تداعی میسازد .پدر ،مظهر هنرمندان به این مقوله از اشکاالت زیادی برخوردار است.
قدرت و اقتدار بیپایان است .در کنار چنین نقشی زنان نگرش روشنفکر و هنرمند حتی خود جنبش زنان در
و سایرین سعی در جلب توجه و ایفا
ترکیه به مسئلهی زن ،هم در ترکیه
مصطفی کمال تالش
نمودن نقشهای کلیشهای دارند که هر
و هم در خاورمیانه و کل جهان
دیالوگ و حرکتش پیامی مردساالرانه
شایستهی تغییری بنیادین میباشد.
کرد سرکوب جنبش
با پرداختن به ترویج فرهنگ ابتذالی
در خود نهان دارد و اگر فرصتی کوردها را با ادعای اینکه
که هیچ سنخیتی با فرهنگ اصیل
هم باشد به ابراز وجود بپردازند .اما آنها واپسگرا و مانع روند
فرهنگ پدرـخدا در اذهانشان چنان
جوامع خاورمیانه و خلق ترکیه ندارد
«مدرنیته» در ترکیه
رخنه کرده است که خودبهخود نقش
نمیتوان ادعای روشنفکری ،پیشرفت،
هستند ،مشروع جلوه
آکتورهای دیگر بیرنگ و تنها بسان
ترقی و مدرن بودن نمود .رسانههای
ایده
این
تحمیل
در
او
دهد.
یک سای ه شانس اکران مییابند.
ترکیه روزانه با دامن زدن به فرهنگ
عمومی
افکار
سطح
در
سرانجام شخصیتی به بازار تماشا عرضه
مبالغهگری که واقعیات جوامع ترکیه
میگردد که بردگی و مطیع بودن را به
را باژگون مینماید نه تنها نمیتوانند
ترک و محافل سیاسی
نحو احسن آموخته و میآموزاند .قابل دیپلماتیک غربی موفق شد .نقش آگاهسازی را در بین جامعه بازی
توجه است که در چنین محصوالتی با لشکرکشی به کوردستان کنند بلکه با ترویج این فرهنگ(افراط
چنان پیامهای زهرآگینی نهان است
در هم ه چیز) چنان نتایج تراژدیکی
سعی در از بین بردن
که موجب تخریب و بیماری روح و ذهن
را به بار خواهند آورد که بجز بحران
کوردی
هویت
و
فرهنگ
انسانهای مخاطب میگردد .کسی که
هویتی ـ شخصیتی هیچ به ره و
نتواند به سطح درک و شناخت کافی کرد .گفتنیست که زنان
ثمرهای برای افراد جامعه در برنخواهد
از ذهنیت و اشکال تولیدی(رکالم) کورد در شمال کوردستان داشت ،همچنان که امروزه شاهد آنیم.
قتلهای زنجیرهای که تحت
عقلیت مردساالر دست یابد بدون در مقابل ذهنیت استعمارگر
تردید فریب جلوههای پر زرق و برق اما حاکم حماسهها خلق کردند .لوای ناموس صورت میپذیرند زنگ
سرشار از تزویر آن را میخورد .سرانجام
خطریست برای جنبش زنان هم در
انسانهای بیاراده ،متزلزل ،توخالی،
خاورمیانه و هم در ترکیه .نمیتوان
تقلیدگرا ،خودمحور ،فاقد وجدان جمعی و شخصیتهای با بیاعتنایی و یا شخصی نمودن از این دست مسائل
آرتیستیک و اَکشنی که فرسخها با هویت واقعی انسانی بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی به آنالیز و چارهیابی
فاصله دارند از بطن چنین جوامعی سر برمیآورند .چنین مواردی پرداخت .بایستی جنبش زنان ترکیه برای
شخصیتهایی بیمار و ارضاءناپذیر .شخصیتهایی که پایان دادن به چنین نتایج اسفباری که همهی زنان را
روزانه موجب قتل زنان و جنایات روحی بسیار در سطح تهدید میکند در راستای چارهیابی آنها گامهای عملی
جوامع ترکیه میگردند .چنان که چنین کسانی از قهرمانان و هدفمند بردارند .بدون تردید با واکاویدن ریشههای
نقشهای مبالغهگر موجود در سناریوها الگوبرداری کرده اصلی این معضالت میتوان به راهحلی صحیح نیز دست
و با نادیده گرفتن خواسته ،نیاز ،طلب ،عالقه ،استعداد و یافت .در بستر قوانینی که خود زنستیزند نمیتوان از
خالقیت زنان با هر چه بیشتر برجسته ساختن ذهنیت حق و حقوق زنان بحث به میان آورد .بایستی اقدام
زنستیز و خشن در نقش مخالف ظهور کرده و هرگز نخست در راستای تغییر ذهنیتی صورت گیرد که
هم از ناچیز جلوه دادن شخصیت زنان امتناع نمیورزند .قوانین موجود از آن نشأت گرفتهاند .چنانکه برای
در واقع امروزه بدون استثنا در همهی جوامع رسانههایی ریشهکن کردن معضل موجود نمیتوان به بریدن شاخ و

پژوهشی

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  24مهر ـ آبان 1392

برگهایش اکتفا نمود .زیرا سرچشمهی همهی این مسائل
از فرهنگ( بیفرهنگی) مردساالری نشأت میگیرد که
روزانه به بازتولید معضالت ذکر شده و نشده میپردازد.
نگاهی کوتاه به وضعیت زنان شمال کوردستان
در چارچوب قوانین زنستیز و کوردستیز حاکم در
ترکیه

زن درسیمی خود را به رودخانهی منزور()MUNZUR
انداختند .مصطفی کمال تالش کرد سرکوب جنبش کوردها
را با ادعای اینکه آنها واپسگرا و مانع روند «مدرنیته» در
ترکیه هستند ،مشروع جلوه دهد .او در تحمیل این ایده
در سطح افکار عمومی ترک و محافل سیاسی دیپلماتیک
غربی موفق شد .با لشکرکشی به کوردستان سعی در از
بین بردن فرهنگ و هویت کوردی کرد .زنان کورد در
شمال کوردستان در مقابل ذهنیت استعمارگر حاکم
حماسهها خلق کردند .یکی از همین زنان قهرمان نیز
«گلناز خانم» میباشد .او با از دست دادن عزیز خود در
این قیام قسم خورد که در راه آزادی کوردستان از هیچ
تالشی فروگذار نخواهد کرد .در یکی از همین درگیریها
برادر و پسر گلناز خانم به صورتی بسیار وحشتناک به قتل
میرسند آن زمان مصادف با تاریخی بود که گلناز خانم
توسط نیروهای اشغالگر ترک در زندان موش(شهری
در شمال کوردستان) محبوس شده بود .گلناز خانم در
زندان از وقوع این اتفاق باخبر میشود .روایت شده است،
هنگامی که جسد هر دو مبارز به منطق هیشان آورده
شدند توسط سربازان ترک سرشان از تنشان جدا شده
بود و کسی قادر به تشخیص جسدشان نشد .برای همین
نیز مجبور شدند برای تشخیص آن جسدها گلناز خانم را
بیاورند .گلناز خانم وقتی سر برادر و فرزند خود را از هم
تشخیص میدهد با صدای بلند چنین میگوید «:این سر
فرزند من است .برای اینکه به چنین روزی برسد من به او
شیر دادهام .لذا از اینکه امروز برای دعوی کوردستان جسد
او مقابل چشم من است مفتخرم و اگر غیر از این میبود
شیرم را حاللش نمیکردم ».همچنین زنانی چون «یاشار
خانم»« ،بسه خانم» و «ظریفه خانم» از جمله زنانی بودهاند
که در صفوف مقدم جبهه جای گرفته و جسورانه جهت
دست یازیدن به آرمانهای این سرزمین مستعمره به پیکار
دست زدهاند .این زنان از شجاعت ،حس میهندوستی،
استعداد سازماندهی و مدیریتی قوی برخوردار بودند.
ظریفه خانم از جمله زنانی بوده است که برای پیشبرد
قیام و تداوم مبارزه به روشهای دیپلماتیک نیز متوسل
میشود .بسه خانم نیز یکی از زنان جنگجوی ایل آالن
و همسر سیدرضا درسیمی رهبر قیام درسیم بوده است.
بسه خانم هم در یکی از درگیریهای علیه نظام غارتگر
ترکیه برای اینکه اسیر آنان نشود خود را از صخرههای
بلند به پایین میاندازد .شاید ذکر نام برخی از زنان شهیر
شد ،ولی این بدان معنا نیست ،زنانی که اسامیشان در
دست نیست و یا ذکر نشدهاند مقاومت و مبارزه نکردهاند.
لیکن تاریخ کوردستان سراسر مبارزه و حماسه است و
زنان این جامعه نیز بر اصل مبارزه اهتمام ورزیدهاند.

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مصادف با اوجگیری
مبارزات ملی که تقریبا تمام بخشهای کوردستان را در
بر گرفته بود زنان کوردستانی نیز با تأسیس اتحادیه،
جمعیت ،مدارس دخترانه و پرداختن به انتشار هفتهنامهی
دنیای زن ،نشریه ژن(ژن ،در زبان کوردی یعنی زن) و...
سعی کردند از امکانات به وجود آمده برای بسط و گسترش
آگاهی جنسیتی در سطح کوردستان استفاده نمایند .این
پیشرفتها زمانی شکل میگرفتند که جنبشهای ملی
کوردستان جهت برآوردهساختن ایدهی دولتی مدرن در
تکاپو بودند .بدون تردید فروپاشی امپراتوری عثمانی و
تأسیس دولهایی چون سوریه ،ترکیه و عراق و تقسیم
خاک کوردستان توسط استعمارگر پیر انگلستان و ...و
ضمیمه نمودن هر بخش از این دیار به خاک کشور ترکیه،
عراق ،ایران و سوریه دورانی سخت و مبارزهای درازمدت
برای جنبش ملی کوردستان را رقم زد .بدون تردید پروژهی
مدرنیسم مصطفی کمال و رضا شاه پهلوی در ترکیه و ایران
نمیتوانست بدون سرکوب جنبشهای آزادیخواه و بهویژه
جنبش ملی کورد شکل گرفته در چارچوب تحمیلی آن
کشورها تحقق یابد .چنانکه به محض تأسیس جمهوری
(دولتـملت) ترکیه ،زبان ترکی زبان رسمی شد و همهی
زبانهای موجود در آن کشور با خطر آسیمیالسیون
مواجه گشتند .هویت و زبان کوردها به صورتی بسیار
ی در پی دولت حاکم قرار
سیستماتیک مورد حمالت پ 
گرفت .این وضع به حدی رسیده بود که خلق کورد از
استفادهی زبان مادری خود حتی در اماکن خصوصی
نیز منع شد .هویت و موجودیت کوردها نیز انکار شده و
کوردها را «ترکهای کوهنشین» مینامیدند .از طرفی دیگر
جنبشهای ملی شکلگرفته در شمال کوردستان از قیام
شیخ سعید( )1925تا قیام آرارات( ،)1927حکاری()1930
و درسیم( )1937به شکل خونینی سرکوب شدند.
زنان شمال کوردستان بیش از هر کسی از ا ِعمال
سیاستهای ملیتاریست و هموژن دولتـملت تازه تأسیس
ترکیه آسیب دیدند .در این سرکوبها هزاران زن و دختر
کورد از ترس تجاوز سربازان کمالیست خودکشی نمودند.
چنانکه روایت میشود بعد از شکست قیام  1937صدها
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پایههای دولت مدرن بر مبنای ایدئولوژی لیبرالیسمی در آن شرایط به جز خیانت به این مقدسات به صورت
که متکی بر دینگرایی ،جنسیتگرایی ،علمگرایی دیگری قابل زیستن نبود ،میداد .قداست زن در جوامع
و ملیگرایی بود رفته رفته شکل واضحتری به خود کوردستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و است .نه برای
میگرفت .تحت نام دین اسالم به ارزشهای مقدس و اینکه کارخانهی زاد و ولد است و یا شیءای جهت ارضاء
تاریخی کوردستان حملهور شدند و تحت
مردان ،بلکه برای این بود که در پیرامون زن،
جای تردید
نام ملیگرایی به ترویج ذهنیت مردساالر
زندگی و عشق به ارزشهای اجتماعی شکل
ای
ه
خانواد
نیست
و فاشیست دولتـملت پرداختند .جایگاه زن
میگرفت .برای این بود که در نهادش عشق
آن
آ.ک.پ
حزب
که
کورد را زیر لوای قوانین و موازین اسالمی
به انسانیت و همهی هستی در جریان بود.
تقلیل داده و از مشارکت سیاسیـاجتماعی را حمایت و تقویت عشق به هستی از برخوردی مادی و یا نگاهی
منع ساختند .فاشیسمی که در همهی امور میکند ،برای زنان تنگنظرانه و یا به قول برخیها ناموسی
چهرهی پلید خود را نمایان میکرد زندگی مکانیزم سرکوب و فراتر میرفت .عشق فردی نیز زمانی قابل
را برای زنان به دوزخ مبدل میساخت .تسلط است .از نظر زیستن میشد که شرایطاش فراهم میبود.
شخصیت و ارزش زن را به شیء و ابزاری دولتمردان ترک در شرایطی که فرهنگ ،هویت و حتی
برای لذتجویی مردان و قداستاش را تا وظیفهی اصلی زنان موجودیت فیزیکی یک خلق نفی و انکار
جایگاه یک کارخانهی زاد و ولد تنزل دادند .پرداختن به امور گردد دم زدن از عشق «فردی» به جز خیانت
به ملک و مالی مبدل ساختند که برای خانگی و فرزندداری به ذات حقیقی آن چیز دیگر نمیتواندباشد.
تسخیر آن درگیریها صورت میگرفت .میباشد .اولین نقش حقیقتا در نتیجهی سیاستی که عمدا ً بر
دولتـملت ترکیه بعد از مبدل ساختن زن؛ مادری مناسب کورستان ا ِعمال شد بر ارزشهای واقعی رنگ
دین اسالم به ابزاری جهت دست یافتن برای فرزند ،همسری بیارزشی و عقبماندگی نشست و از ذات
به قدرت سیاسی بیشتر در مناطق
حقیقی خود فاصله گرفتند .چیزهایی که
خوب برای شوهر
گ
مسلماننشین به انحرافات بزرگی در فرهن 
بایستی در اولویت باشند در درجههای آخر
و کدبانویی ایدهآل
و باورهای خلق منطقه و بهویژه خلق کورد
جای گرفته و مواردی که از چنان اهمیت
دست زد .دروغ و انحرافی که هنوز هم برای خانه است.
اجتماعی برخوردار نمیباشند و حتی خیلی
زنان کوردستانی برای آن متحمل بدترین زنانی که میتوانند از آنها دروغ و تزویرهای تولیدی نظام حاکم
و اسفبارترین شرایط و موقعیت میشوند .در بیرون از خانه نیز میباشند رنگی مقدس و غیرقابل چشمپوشی
این انحراف و دروغ بزرگ تاریخی تحت مشغول کار شوند با به خود گرفتهاند .پدیدهی ناموس که یکی از
نام ناموس و عشق صورت گرفت .وقتی که دستمزد کم و هر همین موارد است امروزه در سراسر خاورمیانه
هویت ،فرهنگ ،زبان ،تاریخ و باورهای خلق لحظه خطر اخراج و بهویژه کوردستان به معضلی اساسی برای
کورد توسط قدرتطلبان و استعمارگران با شدن مواجهاند .عدم زنان مبدل گشته است .تقلیل دادن ناموس
خطر نابودی مواجه میگشت ،پدیدهای بنام امنیت شغلی موجب به جسم زن دروغیست که نظامهای حاکم
جنسیتگراییــ که یکی از پایههای اساسی
میشود که زنان برای منحرف ساختن دغدغههای اصلی از
دولتـ ملت میباشد تا با نهادینهنمودن آن نتوانند در عرصهی آن بهره میبرند .زیرا با یک تیر دو نشان را
در بطن جوامع به اهداف شوم خود برسدــ اقتصاد به خودکفایی هدف میگیرند .هم راه نفس کشیدن برای
زیر نقاب عشق و ناموس در اعتقادات و
زنان را مشکلساز میکنند و هم خلقها
و استقالل الزم
باورهای خلق کورد ریشه میدوانید .هنگامی
را با پدیدههای ساختگی که با واقعیت
برسند.
این زمزمهها به گوش میرسید که چهرهی
اجتماعی جوامع ارتباطی ندارند ،مشغول
پرتزویر قدرت زیر نقاب عشق و ناموس
میسازند .این در حالی میباشد که در چنین
روز به روز نمایانتر از پیش میگشت .این
وضعیت و شرایطی نه عشق به زن و نه هیچ
تحوالت اسفبار در حالی صورت میگرفتند که جنبشهای عشق «فردی» دیگری میتواند بدون دست برداشتن از
ملی خلق کورد به شدت سرکوب شده و ارزشهای این همهی ارزشهای اجتماعی که در راه کسب دوبارهی
جامعه با خطر استحاله شدن مواجه بودند .مقدساتی آنها مبارزه تنها راه میباشد ،میسر گردد .حقیقتا در
که برای کوردها از هر چیز مهمتر بودند مانند عشق به آشیانهای که هیچ امنیتی نداشته باشد ،نمیتوان زیست.
خاک و فرهنگ کمکم جای خود را به عشقی دروغین که
قتلهای ناموسی که روزانه در شمال و بخشهای
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حاکم و جنسیتگرا هستند و هم این که روابط را شکل
رژیمهای جنسیتگرا،
میدهند و بازتولید میکنند .در این ِ
«ناموس» و «شرف» مرد و خانواده در بدن و رفتار و کردار
زن لنگر انداخته است .شایان ذکر است که در ترکیه
ناسیونالیستهای ترک ادعا میکنند که قتل ناموسی
فقط در بین کوردها دیده میشود و این به خاطر عقب
ماندگی و روستائی و عشیرهای بودن آنها و عدم توان
آنها در تُرکشدن و متمدن شدن است .جای تأسف
دارد که چنین شخصیتهای فاقد مسئولیت اجتماعی از
آمار زن ُکشیهای به اوج رسیده در بین جامعهی ترک
بیخبر هستند و چنین گستاخانه به انکار آن برمیخیزند.
زیرا هر روز شاهد انتشار خبرهایی هستیم که خشونت
علیه زنان را در مناطق ترکنشین بازتاب میدهد .روزانه
در کالن شهرهای ترکیه خبرها و دالیلی دال بر اعمال
خشونت دولتی و خانگی علیه زنان منتشر میگردند.
ناگفته نماند که داستانهای ساختگی و توخالی عشقی
ساالنه موجب قتل و ضرب و شتم صدها زن به دست
ذهنیت بیمار مردساالر میگردد .تنها در  3ماه اخیر در
ترکیه  34زن و در ماه نوامبر  24زن به قتل رسیدهاند38 .
زن مورد تجاوز و زنان زیادی نیز مورد خشونت فیزیکی
و روحی قرار گرفتهاند .تقریبا  60درصد از زنان ترکیه
توسط نزدیکان خود مورد خشونت قرار میگیرند .ترکیه
یکی از کشورهایست که بیشترین آمار زن ُکشی را به
خود اختصاص داده است .از میان 5خانواده در  3خانواده
خشونت اعمال میگردد .هر روز از رسانههای ترکیه خبر و
گزارشهای دلخراشی منتشر میگردند که نشان دهندهی
یـانسانی این جوامع میباشد.
زوال یافتن بافت اخالق 
خبرهای موجود روایت از ذهنیتی دارند که به صورتی
سیستماتیک و همهجانبه جهت از بین بردن ارزش و
باورهای جوامع بر سر کار است .ذهنیتی که به صورت
متداوم خشونت ،جنگ ،تهدید ،خطر ،ناامنی ،زندان ،قتل،
بردگی ،انکار ،نفی ،سانسور ،آسیمیالسیون و ...را ترویج
میدهد مسئول افزایش خشونت علیه زنان نیز میباشد .در
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دیگر کوردستان جان زنان بسیاری را میگیرد ،نشأت
گرفته از سیاست جنسیتگرا و دینگراییست که
ارزش و مقدسات جوامع را باژگون نشان میدهند.
رهبر آپو اذعان میدارند «:در کوردستانی که به
خاک و فرهنگاش تعرض شده و ارزشهایش رفته
رفته رنگ میبازند دم زدن از چنین ناموسیــ که به
جسم زن تقلیل داده میشودـ ـ بیناموسی میباشد».
از جنبهای دیگر نگاه ناموسی و فئودال نسبت به زنان
رفته رفته موجب کمرنگتر شدن نقش آنها در عرصههای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شد .چنانکه محبوس
شدن در چهار دیوار خانه تعمیق یافتن نقش مادر و یا
همسری دلخواه و مطیع را گریزناپذیر میساخت .در واقع
تیپ مادرهایی شکل میگرفتند که به قول رهبر آپو نه
از ارزشهای فرهنگیـاجتماعیشان چیزی مانده بود تا
به فرزندان خود بیاموزند و نه امکان مقابله با فرهنگی
که روز به روز حقیقت انسانیـاجتماعیشان را مستحیل
میساخت .البته برای تربیت دختران به مراتب شرایط
فرق میکرد .زیرا به دختران کورد از همان اوان کودکی
یاد میدهند که سربه زیر ،مطیع ،حرفگوشکن و
کمحرف باشند تا مبادا حرفی پشت سرشان گفته شود.
بدینصورت برای آینده همسرانی آماده میگردند که یا با
قه ر کردنهای مکرر از زندگی سکوتی مرگبار را انتخاب
میکنند و یا به فلسفهی ساختن و سوختن تن داده و ادامه
میدهند .قابل توجه است که فلسفهی «نمیتوان تقدیر
را عوض کرد» چنان در باور خلق کورد رسوخ کرده بود
که تغییر آن مستلزم مبارزهای همه جانبه و بیامان بود.
گرایش ناموس زنان را به ملکی غیر قابل اغماض برای
مردان مبدلساخت .ملکی که کسی حق ندارد حتی
بدون اجازهی او با وی(زنـهمسر) حرف بزند .واژههایی
«حجب»« ،حیا»« ،عفت»،
چون «ناموس»« ،شرف»ُ ،
«عصمت»« ،شرم»« ،آبرو» و «پاکدامنی» مفاهیمی
ساده ،عادی و بیغل وغش نیستند .این مفاهیم هم
رژیمهای
ستیزی نهادینه شده در بطن
بیانگر نگرش زن
ِ
ِ
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شمال کوردستان نیز در شهر باتمان و اورفا بیشترین آمار
خودکشی زنان وجود دارد .بافت عشیرهایـسنتی جامعهی
شمال کوردستان نیز موجب تشدید هر چه بیشتر این آمار
میگردد .زنان زیادی در این بخش کوردستان و ترکیه
با قتل ناموسی و ...مواجه شده و از بین میروند .قابل
توجه است که پس از به قدرت رسیدن حزب آ.ک.پ
تا به حال قتلهای ناموسی(بیناموسی)  14درصد
افزایش یافتهاند .سازمان آمار جهانی اعالم کرده است که
ساالنه  5000زن قربانی قتلهای ناموسی میشوند که
کشور ترکیه بیشترین آمار را به خود اختصاص میدهد.
البته آمار دقیق این جنایات هیچ وقت اعالم نمیگردد.
تقریبا تا سالهای 1990ساختار فئودال شکل گرفته در
شمال و دیگر نقاط کوردستان روند پیشرفت و شکوفایی
استعدادهای زنان کورد را با مشکالت عدیدهای مواجه
میساخت .چنانکه این ساختار حضور زنان را به راحتی نه
در صفوف مبارزات ملی و نه در عرصههای دیگر اجتماعی
میپذیرفت .در بستر عشیرهای که درها را بر روی هر گونه
تغییر و تحول دموکراتیکی بسته بود زنان نقش کاالیی
مبادالتی را ایفا میکردند که روند ارتباط برقرار نمودن
با سایر عشایر را هموار ساخته و شرایط داد و ستد را
مهیا میساخت .در این داد و ستدها حق انتخاب ،نیاز و
طلبهای زنان قربانی میگشتند .در این ازدواجهای اجباری
آینده و زندگی توأمان با درد برای دختران رقم میخورد.

اوجگیری سیاست ناسیونالیست و جنسیتگرای
دولتمردان در قبال زنان کورد
حزب حاکم با رهبری رجب طیب اردوغان از دیدگاه و
سیاستی به تمامی زنستیزانه پیروی میکند .در مواضعی
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دربارهی جنگ کوردستان و بهویژه علیه زنان فعال
کورد در گروههای مخالف و بهویژه ملیتانهای جنبش
آزادیخواهی خلق کورد ،از ملیگرایی و میلیتاریستی
خشن استفاده میکند .بارها و بارها شاهد اظهارات سران
این حزب در مقابل دستاوردهای زنان کورد در جنبش
آزادیخواهی خلق کورد بودهایم که سعی به لطمه زدن به
نتایج این مبارزات را داشتند .اردوغان با مقدس جلوه دادن
کانون خانواده که بدون شک تضمینگر نهاد دولت است
سعی در محبوس نمودن زنان در این چارچوب را دارد.
بارها با پیشنهاد دادن دست کم  3فرزند به زنان ترک،
نشان میدهد که زنان در دیدگاه او با کارخانههای افزایش
جمعیت تفاوتی ندارند .جای تردید نیست خانوادهای که
حزب آ.ک.پ آن را حمایت و تقویت میکند ،برای زنان
مکانیزم سرکوب و تسلط است .از نظر دولتمردان ترک
وظیفهی اصلی زنان پرداختن به امور خانگی و فرزندداری
میباشد .اولین نقش زن؛ مادری مناسب برای فرزند،
همسری خوب برای شوهر و کدبانویی ایدهآل برای خانه
است .زنانی که میتوانند در بیرون از خانه نیز مشغول
کار شوند با دستمزد کم و هر لحظه خطر اخراج شدن
مواجهاند .عدم امنیت شغلی موجب میشود که زنان
ــ نیروی کار ارزانــ نتوانند در عرصهی اقتصاد به
خودکفایی و استقالل الزم برسند .آمارها نشان میدهند
که بیشتر زنان بدون قرارداد کار میکنند .سیاستهای
زن ُکش حزب اردوغان به صورتی بسیار سیستماتیک علیه
زنان در سطح جامعه تعمیم مییابد .حال ،این سیاستها
در کوردستان وجههی صدمرتبه خشنتر و بیرحمتری
به خود میگیرد .بارها دختران نوجوان و کودکان کورد
مورد تعرض و تجاوز نیروهای نظامی ترک قرار گرفتهاند.
دستگاه حقوقی ترکیه نیز در مقابل این گونه اعمال ضد
یـاخالقی تا به حال سکوت اختیار کرده است .حتی
انسان 
اعتراض نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز از انتشار
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چند بیانیه فراتر نرفته است .این در حالی میباشد که
کوردستیزان و زنستیزان حاکم با ا ِعمال این سیاستها
هم در صدد آسیبرساندن به روحیه و جسم دختران
کوردستانی هستند و هم تضعیف روحیه مبارز و مقاوم
خلق کورد که سالیان درازیست در مقابل سیاست نفی و
انکار دولتمردان ترکیه ایستادگی میکنند .برای از بین
بردن روحیهی مبارزه خلق و بهویژه زنان کورد به هر روش
غیر اخالقی متوسل میگردند که تجاوز نیز نمونهای از آن
موارد ذکر شده میباشد .گفتنیست نقشی که دولت در
سیاست زن ُکشی ایفا میکند به مرور زمان چهرهی واقعی
خود را در پراکتیک منعکس میسازد .بدون شک نگرشی
که آ.ک.پ نسبت به زنان دارد ،چندبرابر این سیاست برای
زنان کورد صدق میکند .با این حال ،وجود سیاست فشار و
سرکوب عمیق نسبت به زنان کورد بعنوان استراتژی علیه
جنبش آزادیخواه خلق کورد نیز بکارگرفته میشود .بدون
شک در درگیری و جنگهای صورت گرفته در کوردستان
همهی مردم مورد خشونت دولت ترک قرار گرفته و
میگیرند ولی به دالیل مختلف بیشترین آسیب متوجه
زنان کورد میشود .همان طور که در بوسنی ،ویتنام و
مناطق جنگ زدهی مختلف نیز چنین وقایعی روی دادند
از دههی  80تاکنون در ترکیه نیز علیه خلق کوردستان
ظهور جنبش آزادیخواه زنان کورد نقطهی عطفی
این سیاست بیوقفه توسط نهادهای دولتیـامنیتی و ارتش
در حال اجراست .تجاوزات گروهی که در مدارس دولتی در در مبارزات آزادیخواهی زنان خاورمیانهای
شهرهای شمال کوردستان در سال  2010توسط معلمان و
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مدیران و حتی برخی از نزدیکان نمایندگان حزب آ.ک.پ
به دختران کم سن و سال کورد صورت گرفتند ،خود
گویای همین واقعیت تلخ و تراژیک میباشند .اشخاص
مرتبط با جماعت فتحاهلل گولن و نیروهای پلیس بارها و
بارها خشونتهای جنسی نسبت به دختران کم سن و
سال کورد روا داشتهاند .در واقع برای سرعتبخشی به
روند نابودی کوردها بیشترین توجه خود را به زنان معطوف
میکنند .این در حالیست که اگر در جامعهای امکانات
امنیتی و رفاهی برای زنان آنجا فراهم نباشد ،قشرهای
دیگر نیز از آن بیبهره خواهند ماند .نمیتوان در صورت
وجود چنین معضالت بزرگی از آزادی ،آرامش ،همدلی و
همفکری بحثی به میان آورد .سطح پیشرفت و روشنفکری
یک جامعه نیز رابطهی تنگاتنگی با سطح رشد فکری و
ذهنی زنان آن جامعه دارد .ذهنیت مردساالر حاکم برای
فتح اذهان جوامع ،نخست بردگی زن را الزامی میشمارد.
بنابراین برای آزادی جوامع نیز آزادی و رهایی زنان شرط
است .بایستی از همان جایی شروع کرد که برای نخستین
بار بشریت متحمل سخترین شکست شده و ارزشهای
اخالقیاش به تارج رفته و باژگون جلوه داده میشوند.
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بدون شک اگر علیرغم همهی کمی و کاستیها
هنوز هم میتوان از ارزشهای اجتماعی و اخالقی
جوامع سخن به میان آورد ،دلیل عمدهاش میتواند
مقاومت زنان علیه سرکوب و تبعیضات ذکر شده باشد.
جنبش زنان کورد در سرزمینی رشدونمو یافت که
سالهای پیش توسط قدرتهای استعمارگر منطقهای و
غربی به چهار قسمت تقسیم شده بود .طرفهای پیمان
ترکیه در یکسو و در سوی دیگر کشورهای یونان،
فرانسه ،بریتانیا ایتالیا ،ژاپن ،رومانی و پادشاهی صربها،
کروآتها و اسلوونیها قرار داشتند .پیمان لوزان که در
سال  1923بین قدرتهای ذکر شده منعقد شد موجب
تقسیمبندی یا چهار قسمت کردن پیکر کوردستان و
تأمین منافع کشور تازهبنیاد ترکیه شد .شایان ذکر است
که این تقسیمبندی قادر نشد سطح همبستگی ،وحدت
و خواست رهایی ملی خلق کورد را تضعیف نماید .بدون
تردید از بدو پیدایش ذهنیت مردساالر تاکنون زنان
خاورمیانهای و کوردستانی جهت رهایی از یوغ این
استعمار و استثمار به مبارزات ارزندهای دست زدهاند .چه
این مبارزات مستقل و پراکنده و چه همسو با مبارزات
ملی صورت گرفته باشند ،نیز حاصل دستاوردهای مهمی
هستند .ظهور مدرنیته در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم مصادف با شکلگیری دولتـملتهای متمرکز در
خاورمیانه بود .ظهور دولتـملت که با اوجگیری احساسات
ملیگرا و شونیست ارتباطی تنگاتنگ داشت موجب
شد که کوردستان نیز تغییرات بزرگی از سر بگذراند.
بيترديد سطحي كه زنان كوردستاني طي مبارزهاي
دراز مدت به آن دست یافتهاند ،بسيار ارزنده و مقدس
ميباشد .امروزه در منطقهي ما يعني خاورميانه و بهويژه
كوردستان زنان از بيشترين حضور اجتماعي برخوردارند.
از زن مذهبي گرفته تا الئيك ،پير و جوان ،حجابي و
يا بيحجاب و ...بدون اينكه به نژاد و مليت هيچ زني
توجه گردد يك صدا در ميادين مبارزه فرياد آزادي را سر
ميدهند .در جغرافيايی كه هر كس با دیدی واپسگرایانه

پژوهشی

به جامعهاش مينگريست تا اين اندازه پيشرفت و حضور
زنان بامعنا و قابل توجه ميباشد .نبايستي فراموش گردد
در كوردستان سرزمینی که توسط استعمارگران به چند
بخش تقسیم شده ،فئودالیسم در آن حاکم و گويي زنانش
بدون مردان نميتوانند نفس بكشند تا این اندازه پیشرفت
مبارزات رادیکال زنان در مقابل ذهنيت مردساالری،
ذهنیتی که حتی در آداب و رسومهایش رسوخ کرده،
بامعنا و دارای ارزش میباشد .و صد البته چنين پيشرفت
و تغییراتی حائز اهميت فراوانیست .چرا که استعمارگران
بر این سخن خود تاکید میورزیدند «:زنان کورد کر و
اللاند» .زنان كورد امروزي آن زناني نيستند كه تنها
و تنها براي يك مرد آماده ميگردند و از همان اوان
كودكي به آنها ياد داده ميشود كه قبل از اينكه خويش را
بشناسند ،در انتظار انتخاب شدن بنشینند .انتخابکننده
مرد (مشتری) است و انتخاب شونده زن (کاال) ،بسان
شیءای بیارزش میماند که بر آن قیمتگذاری میشود.
شیءای که هیچ وقت نه برای احساس و نه تفکرش
احترامی قائل میگشت .مجبور میشد تمام عمر خود را
در کنج همان خانهای بگذراند که روزی هزار مرتبه به
باور ،عالقه ،فکر و جسماش بیاحترامی میگشت .آری!
کمکم فلسفهی تقدیرگرایی که در کوردستان حاکم
شده بود رنگ میبازد و زنان مبارز کوردستانی همت
تغییر این تقدیر تعیین شده را از خود نشان میدهند.
تاریخ؛ آن نگرشی که دختران کورد را مجبور میکرد
تا قبل از اينكه طعم شيرين بازيها و خيالهاي كودكي
خود را بچشند به يك زن عاقل و به ظاهر سربزيري
مبدل گردند ،به اتمام میرساند .بیتردید روند این
تغییرات بنیادین بیارتباط با ظهور حزب کارگران
کوردستان( )PKKنیست .زنان کوردستانی در کنار
مبارزات ملی به جستجوی هویت استثمار شدهی خویش
نیز هستند .زیرا زن کوردی که همسو با این جنبش گام
برمیدارد به آن سطح از درک و بینش خودآگاهی رسیده
است که بداند «به دنبال» چیست .کاراکترهایی شکل
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قابل توجه است سطح آگاهی و خودآگاهیای که امروزه
زنان کوردستانی به آن دست یافتهاند موجب هموار شدن
بستر آزادی و دموکراسی در سطح خاورمیانه خواهد شد.
همچنین زنان کوردستانی اعم از کورد و سایرین به باور
اینکه با تکیه بر ایدئولوژی منسجم و مبارزهای مستمر
میتوان به زندگیای آزاد در بستر جامعهای دموکراتیک
دست یافت با گرمی به صفوف مبارزهی آزادیخواهی
کوردستان میپیوندند .مبارزات زنان کورد بیش از هر
زمان دیگری اجتماعی شده و بین اقشار مختلف جامعه
بسط مییابد .چنانکه با تجربه گرفتن از جنبشهای
قبل از خویش راه رسیدن به پیروزی را حتمی میکند.
از طرز نگرش طبقهای و یا نژادی به مسئلهی زن گذار
صورت داده و با این باور که ،ذهنیت مردساالر در همهی
جوامع ستمی مشابه را بر زنان روا میدارد سطح مبارزه
را تعمیم و ارتقا میدهد .زنان از هر نژاد و مذهب و دینی
که باشند در صفوف مبارزاتی جنبش آزادیخواهی زنان
کوردستانی جای میگیرند .جنبش زنان کوردستان با گذار
از نگاهی تنگنظرانه به مسئله زن سعی در درنوردیدن
ابعاد گستردهی مسئله نموده و مسئلهی رهایی زن را
شالودهی فعالیتهای مبارزاتی خود قرار میدهند .زیرا
جنبش بر این باور است آزادی جامعه هنگامی تحقق
مییابد که زنان آن جوامع به آزادی دست یافته باشند.
بیتردید آزادی و رهایی بیبدیل امکانپذیر نمیباشد.
جنبش آزادیخواه زنان کوردستان تاکنون به دستاوردهای
عظیمی در سطح منطقه و بهویژه کوردستان دست یافته
است .این دستاوردها با خون هزاران شهید قهرمان زن
در صفوف این مبارزات تحقق یافتند .بنابراین مبارزه و
مقاومت به اندازهی بیان و ذکر آن سهل نیست .زمان این
مقاله برای بررسی ،تفحص و پرداختن به روند ظهور و
پیشرفت جنبش زنان کوردستان کافی نمیباشد .برای
همین در شمارههای آینده سعی خواهد شد به نحوی
موشکافانهتر ،بهتر و بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

میگیرند که با اعتماد به نفس کامل ،عالقهمند به اصل
آزادی و رهایی و با اثبات پایبندی خویش به ارزشهای
تاریخی و انسانی جوامع ،سختیهای مبارزه را به جان
خریده و در راستای رسیدن به زندگی آزاد و جامعهای
دموکراتیک از هیچ تالشی دریغ نمیورزند .در راه انقالبي
جانفشاني ميكنند كه تضمینکنندهی آيندهاي آزاد براي
همجنسانشان باشد .در مقابل همهي گرايشاتي كه او
را ضعيف و خواستههايش را ناديده ميانگاشت و بر اين
باور بود كه جايش در كنج خانه است نه صفوف مبارزه،
مقاومت نموده و عليرغم همهي موانعی كه شايد در طول
مبارزه بارها و بارها رنجش داده باشد ،طردش كرده باشد،
مقاومت میکند .قابل توجه است که اگر زن به اصلی
ایمان داشته باشد تا پای جان برای رسیدن به آن و تحقق
مطالباتش مبارزه میکند .شایان ذکر است که تاکنون نه
تنها از مبارزه دست نکشیده ،بلکه با استواری و اصرار کامل
بر بهحق بودن خود در راستاي احقاق حقوقاش تالش
ميكنند .زنان كورد در عرصهي سياست نیز مشارکت
چشمگیری دارند و با اعتماد به نفس کامل در راستای
ساختن شرایطی مطلوبتر میکوشند .رفتهرفته چهرهی
مردانهی خاورمیانه نیز با این حضور و مشارکتهای
بیمانند تغییر میکند .همان عرصههایی كه در خاورميانه
مردانه به شمار ميآمدند و حضور زنان را به راحتي
برنميتابیدند ،امروزه با پيشاهنگي زنان كوردستاني دچار
تحوالت عظیمی گشتهاند .شاهدیم که تاحدی كليشههاي
زادهشدهی ذهنيت مردساالر یکی پس از دیگری
رنگباخته و از میان میروند .در عرصههاي اجتماعي با
اصرار در راستاي برساخت جامعهاي دموكراتيك و آزاد
ميكوشند .چنان حضوري به هم ميرسانند كه هيچ
كس قادر به انكار و ناديده گرفتن آن نيست .جنبش
آزادیخواهی زنان کوردستان با ایمان به فلسفهی رهایی
و آزادی گام به میدان مبارزه نهاده و امروزه در سطح
وسیعی به فعالیتهای اجتماعیـسیاسی میپردازد .زنان
مبارز کورد در عرصهی سیاست و مبارزهی مسلحانه نیز به
اثبات توان خود پرداخته و در راستای کشف استعدادهای
سرکوبشدهشان تالشی بیوقفه انجام میدهند .برای
پیشبرد مبارزه و سازماندهی بین زنان به تجربه و اعتماد
به نفس کامل اکتفا میکنند .زنان کوردستانی امروزه
پیشاهنگ مبارزات آزادیبخشی هستند که فردایی آزاد
را برای جامعهی خاورمیانه نوید میدهد .حضور به هم
رساندن گسترده و بیسابقهی زنان کوردستانی در همهی
بخشهای کوردستان و بهویژه شمال وطن در جشنهای
ملی و برگزاری مراسم  8مارس نشاندهندهی روح
سرکشیست که بیمحابا به سوی آزادی میخروشد.
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زنان بایستی با ارتقاءبخشیدن به
سطح مبارزهی خود در همهی
حوزههای اجتماعی بتوانند گامی
موثر در راستای از میان برداشتن
ذهنیت مردساالر قاتل بردارند.
بایستی با یکدلی و هبستگی هر چه
تمامتر در راستای فروپاشی ذهنیت
مزبور که منبع ترویج و توسعهی
معضالت اجتماعی چون خشونت و
خودکشیست ،گامهای منسجم و
راسختری برداشته شود.
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ارتقاء مبارزه خط بطالنی بر خودکشی زنان
ویان شورش

زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی
حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
رعایت موازین اسالمی برخوردارند» ،اثباتیست بر این مورد.
وقتی که رعایت موازین اسالمی به میان میآید دیگر حرف
زدن از یکسانی و حق مسلم معنایی در برنخواهد داشت.
چون در آن صورت از اسارت و محروم ساختن زنان از
کلیهی حقوق انسانی و اجتماعیشان بحث به میان میآید.
در قانون اساسی به ظاهر دموکراتیک جمهوری اسالمی
ایران ماده و اصلهایی وجود دارند که با غور شدن بر آنها
به اما و اگرهایی برمیخوریم که جملهی پیش ،جملهی
قبلی را بیمعنا و به تمامی رد میکند .مثال میگویند نزد
ما زنان و مردان از حقوقی برابر برخوردارند اما ...و یا ...
در صورتی که« .»...تمامی این موارد نشاندهندهی نواقص
و پارادوکسهای موجود در قانون اساسی ایران میباشد.
در زیر نیز اشارهای به مواردی از قانون مدنی (مواد
 1034تا  )1033می نماییم:
ــ نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  13سالگی و پسر  15سال
ــ نکاح دختر موقوف به اجازهی پدر و یا جد پدری اوست
ــ در روابط زوجین ریاست خانواده به عهدهی شوهر است.
ــ زن باید از شوهر خود تمکین کند در غیر این
صورت از حق داشتن نفقه و خرجی محروم است.
ــ مرد میتواند یک طرفه به دادگاه مراجعه و زن خود
را طالق بدهد.
ــ در خصوص ارث ،زنان یک هشتم از اموال شوهر را به ارث
برده و دختر نیز نصف سهم پسر را از اموال پدر به ارث میبرد.
ــ شهادت دو زن برابر یک مرد است.
و موارد دیگری از این قبیل قوانین ارتجاعی همچون
حجاب ،قصاص و ...که تجاوز آشکار به حقوق ،اراده ،فکر و
هویت اجتماعی و انسانی زن میباشند ،در قانون اساسی ایران
به وفور و آشکارا دیده میشوند .آشکارترین شیوهی تجاوز بر
روی زنان ،تجاوز فیزیکی است که هر روز شدیدتر و بیشتر از
قبل انجام میگیرد .زن در محیط خانواده توسط پدر ،برادر
و یا یکی از اعضای خانواده ،در محل کار توسط کارفرمایان و
همکاران ،در خیابانها ،در خانههای تن فروشی ،به نام دین
صیغه موقت و در زندانها به جرم اینکه متهم و گناهکارند،
مورد سوءاستفادهی جنسی و تجاوز قرار میگیرند .زن در
نظام سرمایهداری به صورت کاالی برتر در همهی عرصههای
تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد و همهی اعضای بدن
زن قیمتگذاری شده و در معرض فروش گذارده میشود.
در کشورهای اسالمی با سوءاستفاده از نام اسالم ،آیین
و قوانین اسالمی و در ایران اسالمی نیز زنان نه لخت و
عریان بلکه به شیوهای پوشیده و محجب از طریق صیغهی
موقت توسط آخوند ،محضردار و یا دالالن زن فروخته
میشوند .از طرف دیگر هم فکر ،اراده و انسان بودنشان
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زن اولین برده در تاریخ بوده و اولین قشری است که توسط
مرد و جامعهی مردساالر مورد تجاوز قرار گرفته است .تجاوز
عبارت است از هر گونه اعمالی که خارج از ارادهی شخص
و با ذهنیتی جنسیتگرایانه ،با استفاده از زور و خشونت به
شیوهای فکری و یا فیزیکی بر روی شخص اجرا میشود.
سرمایهداری همان مکتب فکری ضدانسانی و
ضددمکراسی است که زن را پوچ ،بیمحتوا و به شکلی
بردهوارانه به اقتضای منافع مادی و کسب سود بیشتر به
خدمت گرفته است .یعنی خیانتی که سرمایهداری به زن،
جامعه انسانی ،محیط زیست و اخالق اجتماعی نموده است
در تاریخ بینظیر میباشد .زن با همهی ویژگیهای فکری،
فیزیکی و روحیاش مورد تجاوز قرار گرفته و از هویت واقعی
خود و حتی از انسان بودنش دور گشته است .همانگونه که
امروزه در جامعه شاهد آن هستیم زنان در تمامی حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فکری ،عاطفی و فیزیکی و با
همهی شیوههای ممکن عمیقا مورد تجاوز قرار میگیرند.
آزادی ،عشق ،برابری جنسیتی و  ...مقولههایی هستند
که توسط نظام سرمایهداری جوهرهی اصلیشان را از
دست داده و زن را به شیوهای تراژیک فریب داده و مانع
از رسیدن به آزادی حقیقی میگردند .زن تحت نام آزادی،
جسم خود را به حراج گذاشته و تبدیل به بردهای بدون
حافظه گشته است .البته بردهای که نمیداند برده است و
شاید هم گمان میکند که آزاد است .بنابراین تالشی برای
رهایی از خود نشان نمیدهد .همچنین روزانه تحتلوای
عشقهای دروغین توسط مرد به یک ارضاکنندهی جنسی
مبدل میشود .مورد سوءاستفاده و تجاوز قرار میگیرد و
سپس دور انداخته میشود .به نام برابری جنسیتی نیز
کاراکتر مرد را به خود گرفته و از ذهنیت مردساالری
پیروی کرده و خود نیز تبدیل به مردی اقتدارگرا شده
و درون نظام ذوب میشود .در ضمن راه برای هر گونه
دست درازی فکری و سیاسی به رویش باز میشود.
زن در ایران به ظاهر اسالمی شده از تمامی آزادیهای
فکری ،فرهنگی ،روحی و حتی جسمیاش بیبهره گذاشته
شده و تا حد اعلی از هویت واقعی خود دور گردانده میشود.
ذهنیت مردساالری در خانواده و بیرون از خانواده سلطهی
خود را به کار برده و زن را به استثمار میکشد .اصل بیستم
قانون اساسی ایران که میگوید « :همهی افراد ملت اعم از
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تحت عنوان «صیغهی محجبه» و «خواهران
 ...به حراج گذاشته میشود و مورد تجاوز
پنهانی قرار میگیرند .در واقع زن در بازارهای
مافیای آزاد و رسمی تن فروشی اسالمی به نام
«صیغهی موقف» هویت ،اخالق و انسانیتش
خرید و فروش میشود و ُمهر محضر اسالمی
در زیر آن زنده میشود .از صیغه چند ساعته،
چند روزه و چند ماهه تا به صیغهی دختران
باکره (بدون آمیزش جنسی) مورد تجاوز
علنی قانونی و حقوقی اسالمی قرار میگیرند.
در خیلی از خانوادهها بدلیل فقر اقتصادی
دختران باکره توسط پدر و برادرانشان قبل
از ازدواج دائمی ،به صورت موقتی به فروش
میرسند .در اینجا نکتهای که مهم و قابل
تأمل میباشد ،اینست که چه فرقی با تن
فروشی با برگهی ُمهر شدهی محضرهای
(صیغهی موقت) دولتی و تن فروشی در
خانههای فساد بدون ُمهر و برگهی محضر
وجود دارد؟ آنچه مهم و بدیهیست ،اخالق و
ی میباشد که در معرض خرید
وجدان جامعها 
و فروش دالالن فاقداخالق قرار گرفته است.
زنان در ایران و بخصوص در مناطق
کوردنشین تحت نام ناموس (بیناموسی)
روزانه به قتل میرسند و یا مجبور به
خودکشی میشوند .یعنی از طرف مردی که
عاشق یا غریبه نامیده میشود مورد تجاوز
قرار میگیرند و از طرف مردی دیگر که پدر
و یا برادرشان میباشد به قتل میرسند .یعنی
در هر صورت ،شرایطی که در حال حاضر
زنان در آن به سر میبرند وضعیت اسفبار
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادیست که توسط
نظام به ورطهی نابودی کشانده شده است .در
کشورهای صنعتی و به اصطالح پیشرفتهی
غربی ،زن به برده مدرنی مبدلگشته که به
خیال خود در شرایطی به مراتب بهتر از زنان
شرقی به سر میبرد .بدینشکل خودفریبی
که توسط بخشی از این زنان انجام میگیرد
خطرناکتر از دیگرانفریبیست که توسط
ذهنیتمردساالر حاکم ترویج میگردد .در
کشورهای خاورمیانه و مخصوصا کشورهای
اسالمی و ایران نیز وضعیت بردهوار زن،
جامعهای بیمار را تداعی میکند که روز به
روز به ورطهی نابودی سوق داده میشود .این
ذهنیت بیمار سعی دارد با نفوذ به سلولهای

اجتماعی

بسیجی» و بنیادین جوامع ریشههای حیات را بخشکاند .چنانکه قادر
به زندگی اخالقی ـ انسانی توأمان با آزادی و
سیاست معتاد
دموکراسی نیست و برآن است با پراکنده نمودن
نمودن جوانان و به ویروس مرگ جامعه را از معنای حیات تهی
ویژه دختران در و بیمعنا سازد .در این راستا جهت خشکاندن
مکانهایی مانند ریشههای اساسی زندگی سعی بر تبر زدن و
مدارس و دانشگاهها آسیبرسانی به سنگبنای جامعه که همانا
زنان میباشند ،را دارند .زیرا جوامع هر چقدر
علیالخصوص
از نیروی مقاومت و مبارزه تهی گردند همان
خوابگاههای
قدر جامعهای رمهوار و بیاراده تحت نظارت
دانشجویی و
و حاکمیت دیوانگان قدرت بوجود میآید.
اشاعهی مواد مخدر،
زن در جامعهی اسالمی ایران از نظر حقوقی،
آشکارا فلج نمودن
شهروند درجه دوم محسوب میشود .یعنی به
پتانسیل نیروی
طور کلی جنس دوم است ،اما در مناطق
جوانان توسط نظام کوردستان ،مسالهی ملی (کورد بودن) نیز
ایران را نشان
این درجه را میافزاید .اینچنین است که زن
میدهد .انجام این کورد نه تنها به خاطر ذهنیت جنسیتگرای
اعمال در راستای حاکم از اهمیت انسانیش کم میشود،
بلکه به خاطر کوردبودنش نیز از ارزش و
جلوگیری از هر
نقش اجتماعیش کم شده و مورد هجوم
نوع نارضایتی و
اعتراض بر ضد نظام ذهنیت ملیگرا ،نژادپرست ،ناسیونالیست
و به بندکشیدن و دینگرای جمهوری اسالمی ایران قرار
میگیرد .تبعیضات نژادی و جنسیتی که
ارادهی جوانانی
روزانه جوامع کورد ،بلوچ ،عرب و ...را مورد
که نیروی فکری
هجمهی ایدئولوژیکی و فرهنگی(بیفرهنگی)
و دینامیک جامعه
قرار میدهد نخست با ضربه زدن بر پیکر زنان
هستند و آیندهی آن جوامع سعی در اجرایی نمودن سیاست
سیاسی و اقتصادی خود دارد .زن بودن از یک طرف و کوردبودن
و  ...جامعه را رقم از طرف دیگر عرصه را بر زنان تنگتر کرده و
خواهند زند ،صورت دچار ایزوالسیون فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
میگیرند .جمهوری مینماید .در واقع عدم ابراز وجود زن و نقش
اسالمی ایران به آن و جلوگیری از انجام فعالیتهای اجتماعی،
خوبی میداند که سیاسی و اقتصادی ،تعداد روزافزون زنهای
فلج کردن نیروی بیکار ،زنان خانهدار ،کارگران کمدستمزد و
زن و جوان یعنی بیشترین استثمار جنسی و فیزیکی باعث
جلوگیری از قیام بیحافظه ساختن و شکست روحیـ روانی
جدی در شخصیت زنان میشود .شاید هم
مردمی و انقالبی که
یکی از جمله مواردیست که باعث میشود
زمان آن فرا رسیده
زنان همیشه خود را ضمیمهی مرد دانسته و
است.
اینچنین به خویش بنگرند .از طرف دیگر نیز
فشارهای روانی ناشی از محدودیتهایی به نام
حجاب ،قانون اساسی و گویا اسالمی ،تصویب
قوانین اجتماعی و سیاسی ضد زن؛ همچنین
وجود سازمانهای ضد زنان تحت نام بسیج
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سیاست ایجاد رعب
به لرزه درخواهد آورد .از طرف دیگر
و وحشت ،اعدام و پرکردن زندانها ،بیکار گذاشتن زنان
و جوانان و تبعیضهای نژادی و جنسیتی هیچ کارآمد
درازمدتی نمیتواند داشته باشد .این شرایط به اندازهای که
اسفبار و مشقتبار است به همان میزان نیز نویده دهندهی
انقالب باشکوهیست که با اتحادی گسترده و مبارزهای
منسجم و مستمر شکل میپذیرد .بدونشک جوانان و
مخصوصا زنان و فعاالن سیاسی و مدنی که از سال  2009به
بعد فتوای تجاوز در زندانها برایشان صادر گردید ،اقشاری
از جامعه هستند که بیشترین ضربه را متحمل گشتهاند
و طعم تلخ بیپرواترین آزارها و تبعیضها را چشیدهاند.
یقینا زنان پیشگامان و رهبران جنبش آزادیخواهی در
ایران و کوردستان خواهند بود .زیرا مقاومت و مبارزه
زنان در اشکال مختلف وسعت پیدا کرده است .اعتراضات
آزادی خواهانهی زنان در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی به کل جامعه نیز سرایت کرده است .جنبش
حقوق برابر و رفع تبعیض و از همه مهمتر جنبش
آزادیخواهی و رهایی ملت کورد به پیشاهنگی زنان از
نمونههای بارز مقاومت و سرآغاز انقالبی نوین است .انقالبی
دمکراتیک و ریشهای در حال شکلگیریست که مقصدش
متحد نمودن همهی اقشار جامعه و برساختن جامعهای
دمکراتیک ـاکولوژیک و مبتنی بر آزادیخواهی زنان است.
ی ـ سیاسی شرایط زندگی
بنیاننهادن جامعهای اخالق 
آزاد و دموکراتیک خلقها در کنار هم و توامان با برابری
را فراهم میسازد .همچنین سیاست و اقتصاد جامعه به
صاحبان اصلی آن که همانا مردم جامعه هستند ،برمیگردد.
در حقیقت اگر جامعه قادر نشود با بسیج شدن علیه ذهنیت
تجاوزگر و استثمارگر حاکم به مبارزه برخیزد تصور آیندهای
آزاد نیز توهمی بیش نخواهد بود .نظام از متحد شدن و
همبستگی بین خلقها چنان آشفته میشود که به راهکاری
چون تفرقهاندازی ،ایزولهکردن ،طردکردن ،برتریتدهی
خلقی بر خلق دیگر ،مزدورسازی و ...متوسل میگردد.
بنابراین تا همهی ما علیه نظام حاکم همصدا و همفکر نباشیم
قادر نخواهیم بود پایههای لرزان نظام را از هم فروپاشیم.
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خواهران ،خواهران زینب و به طور کلی تشکلهای اسالمی
زنان وابسته به دولت و شرایط اسفبار اقتصادی ،دخالت
مذهب و تشویق به گسترش و تبلیغ زن ستیزی و  ...همه و
همه مواردی هستند که هرکدام عاملی اساسی در راستای
رواج فرهنگ تجاوز علیه زنان میباشد .حتی خودکشی خیلی
از زنان ــکه آمار دقیقی هرگز ارائه نشده است ــ به علت
مورد تجاوز قرار گرفتن و سکوت قانون و اجتماع در برابر
این فرهنگ ضد فرهنگ می باشد .عمال در ایران سیستم
آپارتاید جنسیتی توسط نظام به عنوان یک نظام کامال ضد
زن سازمان یافته و سعی در نهادینه کردن آن داشته که
شرایطی ناامن و غیر انسانی را برای زنان ایجاد مینماید.
در حقیقت ایجاد مانع جهت حضور پیدا نکردن زنان در
عرصههای مختلف سیاسیـاجتماعی به نفع نظام است.
برای همین تا به این حد بر سیاست طردنمودن زنان در این
عرصهها پافشاری دارند .زندانی کردن ،تبعید و حتی اعدام
زنان فعال سیاسی و فعاالن مدنی نیز جوانب دیگر تجاوزهای
فکری ـ سیاسی بر علیه زنان را بوضوح نشان میدهد.
زنان هر روز مورد تحقیر نظام قرار گرفته و به ارزش
انسانیشان توهین میشود .چنان سعی میکنند که تحت
نام قوانین اسالمی و ...به جالی ذهنیت تبعیضآمیز و
آلودهی قدرت خود بپردازند تا راحتر بتوانند به استثمار
و استعمار ارزشهای جوامع ایرانی دست بزنند .چنان
است که در این کشمکش و سردرگمی؛ زنان را به ورطهی
بیهویتی ،روانپریشی و از خودبیگانگی کشانده و از هر
نوع پیشرفت و موفقیتی باز میماند .به طوریکه «زن
موفق»« ،زن آزاد» و «زن مستقل» معنای واقعیش را از
دست داده و با تعریفی واژگونیافته شناسانده میشود.
سیاست معتاد نمودن جوانان و به ویژه دختران در
مکانهایی مانند مدارس و دانشگاهها علیالخصوص
خوابگاههای دانشجویی و اشاعهی مواد مخدر ،آشکارا فلج
نمودن پتانسیل نیروی جوانان توسط نظام ایران را نشان
میدهد .انجام این اعمال در راستای جلوگیری از هر نوع
نارضایتی و اعتراض بر ضد نظام و به بندکشیدن ارادهی
جوانانی که نیروی فکری و دینامیک جامعه هستند و
آیندهی سیاسی و اقتصادی و  ...جامعه را رقم خواهند زند،
صورت میگیرند .جمهوری اسالمی ایران به خوبی میداند
که فلج کردن نیروی زن و جوان یعنی جلوگیری از قیام
مردمی و انقالبی که زمان آن فرا رسیده است .زیرا که
همهی خلقهای موجود در ایران اعم از کورد ،بلوچ ،عرب،
آذری ،فارس و ...از ظلم و ستمی که بر آنها روا میگردند به
ستوه آمدهاند .افزایش بیکاری و سایر مشکالت اجتماعیای
که خود دولت عامل اساسی آنهاست ،نارضایتی عمومی
را به نقطهی اوج رسانده و قیامی را نوید میدهد که در
کوتاهترین مدت پایههای قدرت به ظاهر ابدی و ازلی را
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پيوستن به صفوف گریال پایانی بر خودکشی
اوین زیالن
ایالم سرزمین و گهوارهی بشريت؛ آنجایی که مردمانش
فرهنگ مادر ـ زن را توسعه دادند .فرهنگ چگونه زیستن را
از دامن زن آموختند .چگونه با همزیستن و فرهنگ کمونالیته
هنوز هم هنوز است از این سرزمین رخت بر نبسته است .در
بین آریایی تباران از جایگاه مقدسی که مهد فرهنگ و اخالق
است ،برخوردار میباشد .در واقع با تقسیم کردن کوردستان
مابین دولت صفوی و عثمانی از طرفی شاید جهت منافع
اقتدار و ذهنیت دولتگرای این دول باشد ،اما از طرف دیگر
در واقع سعی بر آن داشتند که کوردها را از ریشهی اساسی
آنها که از فرهنگ زرتشتی و عیالمی نشات میگیرد ،دور
سازند .آری! ایالم مرکز فرهنگ مادها که مادر ـ زن نقش
اساسی آن را برعهده داشته ،امروزه مبدل به گورستان همان
مادر ـ زنان شده که دیگر نه تنها از تقدس و پیشاهنگ
بودن آنها خبری نیست ،بلکه مبدل به سرزمینی شده که
هر روز و هر ساعت باید خبر خودسوزی آنان را در رسانهها
شنید .ایالم سرزمینی که زمانهای طوالنی مهد زایش
بشریت بوده ،امروزه تنها گورستانی بیش برای زنان و مادران
نیست .بخصوص ندا و بانگ زنان و مادران را در سینه خفه
نموده است .مادرانی که با رنج هزاران ساله ،عرق جبین و رنج
دستان چروک خوردهشان توانستند این سرزمین را مبدل به
گنجینهای تاریخی برای تمامی بشریت بخصوص خلقهای
آریایی تبار نمایند ،امروزه حتی یک وجب خاک که در آنجا
با آسایش و آرامش زندگی کند ،برایشان باقی نمانده است.
ایالم شهری ميان كوههاي بلند پوشیده از بلوط میباشد.
مردمان ایالم را اقوام و عشیرههای گوناگونی تشکیل
میدهند .شهر ایالم در موقعیت جغرافیایی محدود و نزدیک
به مرز خانقین در جنوب کوردستان قرار دارد .تاثیر فرهنگ
و تعصبات عربی ـ عراقی که از طریق هممرز بودن با کشور
عراق و جنوب کوردستان و تعامالت فرهنگی و مراودات
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اقتصادی و کاالیی صورت گرفته است .به طوری که نماد
فرهنگ عربی ،چادر عربی را میتوان بر سر زنان شهر دید.
این شهر در محدودهای تنگ و در یک بنبست جغرافیایی
قرار دارد که تنها از طریق جادهی ایالم میتوان به ایالم
رفت و آمد کرد .با سایر استانها روابط چندانی ندارد .البته
ناگفته نماند که محدودیت جغرافیایی خواه ناخواه بر فرهنگ
موجود در منطقه تاثیرگذار است .در زمان جنگ ایران و
عراق به جای پناه بردن به سایر شهر و استانهاي مردم این
منطقه به کوهها پناه برده و در آنجا چادر زدند .یعنی اینکه
جغرافیاییست که در هر موقعیتي پشتیبان و حامی خلق
خویش باشد .این مورد همزمان دلیل بر آن است که مردم
این مناطق هیچگاه به نیروهای خارجی دلگرم نبوده و هم
از نظر اقتصادی و هم دفاعی به نیروی داخلی و جغرافیایی
خویش متکی بودهاند .در این مورد تا حدودی هم توانستهاند
خود را از چنگال آسمیالسیون و نسلکشی رهایی بخشند و
ارزشهای اجتماعی خویش را همچنان حفظ نمایند .در واقع
خلق ایالم و اطراف آن خلقی ساده و صمیمی هستند که اکثرا
حیات آنها در چارچوب حیاتی عشیرهای و اقتصادی خودکفا
اداره شده است .به نظام وابسته نبوده و دارای حیاتی مستقل
بودهاند .حیاتی طبیعی و با مشارکت و پیشاهنگی مادر ـ زن
جامعهی ایالم مدیریت شده است .هم موقعیت جغرافیایی و
هم موقعیت کهن تاریخی این سرزمین بر مردمان این مناطق
هم تاثیر به جای گذاشته است .عدم رفت و آمد و محدودیت
جغرافیایی کمک نموده تا ذهنیت مدرنیته دیرتر از سایر
بخشهای ایران و کوردستان بر این منطقه تاثیرگذار باشد.
این تأثیرات این شیوهی حیات اگر چه هنوز هم در جای جای
حیات ایالم دیده میشود و مقاومت میکند ،اما خواه ناخواه
با پیشرفت ذهنیت کاپیتالیسم که همچون لویاتانی چنگال
خویش را به هر گوشه و کناری می زند و تمامی جامعه را در
کمین انداخته ،اثرات طبیعی این جامعه را کمرنگ و منفعل
ساخته است .نکتهی قابل توجه اینکه بعد از شروع جنگ
 8سالهی مابین عراق و ایران تخریبات اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و  ...بر جای گذاشت ،بارز است 8 .سال صدای توپ،
تانک و بمبارانهای هوایی و صدای آژیر خطر و از همه مهمتر
تاثیرات مواد شیمیایی که از انفجار مواد منفجره جامعهی
ایالم را به تمامی از هم فروپاشاند .روح و روان تاثیرپذیرفته از
تخریبات جنگ  8ساله ،تنها توانست پیامآور افسردگی ،ترس
و رعب و از همه بدتر مرگ برای این جامعه باشد .درحالیکه
تا قبل از این مرحله به غیر از مرگ طبیعی ،خلق این منطقه
و بویژه زنان آنچنان با متدهای ناآشنای مرگ آشنا نبودند،
حتی طبق آمار بدست آمده تا سال  1368خودکشی در ایالم
اصال وجود نداشت .بیماری افسردگی ناشی از این تخریبات
امروزه مبدل به بیماری و امری معمول در این منطقه به ویژه
برای زنان شده است .هنوز هم نتوانستهاند آن را رفع کرده
و حل نمایند .این مساله میتواند یکی از پیامدها و تاثیرات
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روانی مستقیم جنگ بر مردم منطقه و بخصوص زنان باشد .را مدرن ،پیشرفته و باز مینامند .حتی بر این عقیدهاند که
با پیشرفت نظام سرمایهداری و مدرنیتهی کاپیتالیستی علت خودکشی زنان ایالم بیشتر در گذار از فرهنگ کالسیک
و گسترش اشکال ذهنیتی آن ،این فکر بیگانه با فرهنگ و عشیرهای به سوی تمدن مدرن شهرنشینی و ناشی از فقر
اخالق ،تمامی جامعه را فراگرفت و سعی نفوذ به نهادینهترین فرهنگی میباشد .در حالیکه بکار بردن «فقر فرهنگی» انحراف
سلول اجتماعی جوامع را کرد .از یک سو تهاجمات فرهنگی مدرنیتهی کاپیتالیستیست که مخصوصا برای این جوامع بکار
و آسیمیلهگری که از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران میگیرند .همزمان شاید به نظر برخیها فرهنگ جامعهی
توسط رسانههای کوردی زبان ،مدارس و دانشگاههای دولتی ایالم کالسیک به نظر آید اما در اینجا یک نکتهی بارز نهفته
اوج میگیرند و از سویی دیگر جنگ شدید رسانهایـ روانی است .جامعهی ایالم دارای فرهنگی اصیل و تاریخیست و
که نیرویهای کاپیتالیست و منفعتگرای
ورود ضدفرهنگ مدرن کاپیتالیستی را با
حاکم در جهان به راه انداختهاند ،روز به روز
طبیعت خویش یکی ندانسته و واکنش نشان
نکتهی جالب توجه
موجب حادتر شدن مسائل زنان و سایر اقشار
میدهند .ذهنیت مدرنیتهی کاپیتالیستی
اینکه زنان بخصوص
که خود را همچون فرهنگی مدرن جهت
اجتماع میشود .بدون شک نقش رسانه برای زنان کورد که در طول
آگاهسازی و اطالعرسانی برای اجتماع است
رهایی جامعه از فرهنگ کالسیک میداند،
ها
ه
کو
دامن
در
تاریخ
نه ابزاری جهت تخریب معیار و مالکهای
موردیست که خارج از سرشت جامعه به
به راحتی زیستهاند،
اخالقی و اجتماعی .نیروی سرمایهدار حاکم
شیوهای تصنعی بر جامعه تحمیل شده است.
در بطن نظام جمهوری اسالمی ایران با امروزه هم توانسته با
هنگام کوچ خلق به مناطق کالنشهرها در
دزدیهای کالنی که از دسترنج خلق همان جسارت ،نیروی وهلهی اول با این فرهنگ در تضاد قرار
زحمتکش ایران و کوردستان و بهویژه نیروی خلقکاری وآفرینندگی میگیرند .ندانسته بحرانهای روحی و
کار ارزان یعنی زنان انجام میدهد روز به روز
خودکشی اکثر زنان بدلیل هضم نکردن این
به پا خاسته و چشم
روحیـروانی

موجب بحرانیتر شدن وضع
ذهنیت بوده که خود را مبدل به فرهنگ
انتظار یک هادی یا
زنان و سایر اقشار اجتماع میشود.
ساخته است .ناگفته نماند که این موارد
یک نیروی فراانسانی
متاسفانه در باور برخی از اشخاص چنین
به شیوهای آگاهانه صورت نمیگیرد چون
بیآگاهی نشسته است که گویی مدرن بودن نباشند .امروزه پیوستن تحلیلی در این مورد انجام نگرفته و متاسفانه
صدها زن جوان به
به مثابه بیریشه بودن و پشت کردن به
ذهنیت موجود را مدرن دانسته و یکی شدن
نیروهای
و
گریال
صفوف
ارزشهای تاریخی و ملی خود میباشد .به
با آن را پیشرفت .اما هنگامی که به تمامی
گمان خویش از نوعی سنت کهن و ریشهای
لزومات آن را نمیتوانند درحیات خویش
اتحادیه زنان شرق
پیاده سازند ،فرهنگ عشیرهای که شخصیت
به نوعی مدرنیتهی خاص گام برمیدارند .کوردستان ()YJRK
هر خانوادهای برای فرار از محیط بستهی
آنها را شکل بخشیده ،با حیات مدرن کالن
اثبات نمود که باری
ایالم و بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ
شهرها در چالش قرار میگیرد .در این صورت
دیگر زنان کورد راه
 8ساله که هنوز هم ادامه دارد ،به حیات
است که مشکالت بعدی حاصل میشود.
خویش را دیده و
آپارتماننشینی روی میآورند .غافل از اینکه
فرهنگ عشیرهای اگر چه دارای موارد
هستند.
چاره
ه
را
بدنبال
فرهنگسيتزياي که مدرنیتهی کاپیتالیسم
مثبت زیادی هم بوده و توانسته جامعه را
آن را آراسته و بر آنان تحمیل مینمايد ،آلترناتیوی که جز امید از ذهنیت آسیمیلهگر نظام حاکم حفظ کند،
پیروزی و آزادی راه
با فرهنگ کهن ،اجتماعی و باارزش آنان
برخی ارزشهای طبیعی جامعه همچون
سنخیت ندارد و باعث تعمیق ناهنجاریهای دیگری را نشان نخواهد حیات کمونی ،مملو از احترام و پایبند به
شخصیتی میشود .مسلما چنین ذهنیتی
ارزشهای اجتماعی و ...را همچون میراث
داد.
با فرهنگ طبیعی و زراعی در پارادوکس
گذشتگان دیده و از آن صیانت مینمایند .اما
قرار خواهد گرفت و دوگانگی شخصیتی،
همزمان برخی برخورد و خصوصیات فئودال،
بحران هویتی از این موارد بوجود میآید .در آنصورت است تعصبهای واپسگرا و برخی از عرف ،عادات و رسومی که به
که شاهد شکافهای فرهنگی شدیدی میشویم كه نتایج آن تمامی زن را در محدودیت خاصی قرار میدهد و بهغیر از
گاه به انفعال و اعتیاد ،خودکشی و خودسوزی ،دایم الخماری دیدگاهی ملکیتگرا و ناموسی نسبت به زن نمیتواند دیدگاه
و قتل و  ...تبدیل میشود .ناگفته نماند که متاسفانه برخی دیگری داشته باشند ،بحران موجود را چند برابر میکند.
از جامعهشناسان و به اصطالح روشنفکران ،فرهنگ مادر ـ متاسفانه همچنان که شاهدیم خودکشی زنان اکثرا در جوامعی
زن و زراعی ایالم را فرهنگی پیشپاافتاده ،قدیمی و بیارزش رخ میدهد که خیلی بسته ،در مناطق مرزی و مناطقی که
جلوه میدهند و ضدفرهنگ الابالیگری نظام کاپیتالیست به دالیل مختلف از نظر جامعهشناسی یا روانشناسی دچار
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تخریب گشتهاند .چنانکه چنین مواردی روزانه خویش را بر
حیات زنان تحمیل میسازند .ازدواجهای اجباری ،تهمتهای
ناروا تحت نام حفظ ناموس و ترس از مجازاتهای عرفی،
باورهای غلط ،فقر اقتصادی و محدودیتها و کنترل بیش
از حد ،زنان را بیشتر به سوی خودکشی سوق میدهد.
بهترین راهچاره و راه فرار از این مشکالت برای این قشر
خودکشی آن هم به شیوهی خودسوزی میباشد .فرار از
بازخواستهای اجتماعی ،پیگردهای عوام و رفتارهای شدیدا
کنجکاوانهی نزدیکان است .حتی خیلی از قتلهای ناموسی
که در جامعه اتفاق میافتند ،جامعه از کنار آن گذشته و هیچ
قانونی نیز برای حمایت از زنان بهویژ ه زنانی که مستقیما در
معرض خشونت قرار میگیرند وضع نشده است .شایان ذکر
است که در قبال این معضل بزرگ اجتماعی دستگاههای
دولتی و فعاالن مدنی و حقوقی نیز سکوت اختیار کرده و
هیچ اقدام عملی انجام ندادهاند .شاید برخی از فعاالن و یا
نهادهای حقوق مدنی و یا فعاالن حقوق زنان گاهگاهی هشدار
بیشتر شدن آمار را در رسانهها اعالم کنند ولی این روش به
تنهایی قادر به حل مسئلهی مزبور نمیباشد .بدون شک کار
کردن در این حوزه و آگاهسازی جوامع از مسائل زنان یکی
از وظایف فعالین زن میباشد .در حوزهی زنان پیشرفتهای
اندکی صورت گرفتهاند اما در مقابل کالن معضالت موجود
این پیشرفتها بسیار اندک میمانند .زمانی که زنان این
موارد را دیده و نمیتوانند در برابر ذهنیت مردساالر و
بیحقی موجود نیرویی جهت حل بیافرینند ،ناچارا هر چیز
را تمام شده میبینند و دست به خودکشی میزنند .جالب
توجه اینکه این موارد در کوردستان پیشرفت چشمگیری
نموده است .دیدگاههای ناموسی و تعصبهای بیمورد و
بیش از حد در کوردستان علیرغم تمامی غنای فرهنگی،
محدودهی حیات زنان را تنگ و تنگتر ساخته است.
مواردی دیگر که با پیشرفت ذهنیت مدرنیتهی کاپیتالیست
درجامعه پیشرفت کرده ،همچون ناهنجاریهای اجتماعی،
وضعیت خانوادگی و  ...روحیه و امید برای جامعه باقی نگذاشته
است .نکتهای که توجه هر کس را میتواند به خود جلب کند،
این است که چرا زنان بخصوص با متد خودسوزی تصمیم به
خودکشی میگیرند؟! در واقع خودسوزی یک اعتراض نهفته
در خود پنهان دارد .خودسوزی یک فریاد بلند به وضع موجود
است .میخواهد هر کس صدایش را بشنود و دردش را بداند.
آری! ایالم که زمانی مرکز فرهنگ و زایش برای تمامی
خلقهای آریایی تبار بوده ،امروزه متاسفانه اولین آمار
خودکشی زنان را در تمامی ایران به خود اختصاص داده
است .ایران اگر چه دارای تاریخی بس کهن و فرهنگی
غنی میباشد ،اما بعلت بیتوجهی به مشکالت اجتماعی در
مناطق مختلف در بدست گرفتن گوی سبقت در رابطه با
خودکشی زنان در دوی ماراتن قرار گرفته است .بعد از چین و
هندوستان ،ایران سومین کشور است که آمار خودکشی زنان

اجتماعی

در آن افزایش یافته است .این مورد نشاندهندهی افزایش
بحرانهای اجتماعی و سرکوبهای دولت حاکم و تئوکراتیک
ایران میباشد .ایالم بدلیل حاشیهای بودن از امکانات رفاهی و
تفریحی الزم برخوردار نبوده و زنان و جوانان در مواقع بیکاری
نمیتوانند اوقات فراغت خویش را پر کنند و طبق آمار بدست
آمده گویا خودکشی در فصل تابستان رو به افزایش مییابد.
به طور کل آمار خودکشی در مناطق مرزی و روستایی باالتر
است .سنین خودکشی در این افراد 35ـ 15سال یعنی سن
حساس و پرخطر میباشد .علل خودکشی در زنان متاهل 67
درصد خشونت همسر و اختالف زناشویی میباشد .به طور کل
 27درصد خودکشیها از طریق خودسوزی انجام میگیرد که
 71درصد آنان زن میباشد .در ایران خودکشی ساالنه شاید
به بیش از  3000مورد هم برسد .این موارد وضعیت وخیم
جامعه را نشان میدهد .جامعه وقتی از داخل رو به فروپاشی
نهد ،مسلما نمیتواند در دراز مدت سرپا بایستد .ایران هم
سالیان متمادی تنها با سرکوب و مرکزی نمودن دولت
والیت فقیه خواسته که جامعهی ایران را مطیع و رام خویش
نماید ،بدون اینکه به سنگبنای نظام خویش که مردمان آن
جامعه هستند توجهی داشته باشند .در حالیکه که امروزه
هنجارهای اجتماعی و بخصوص وضعیت خودکشی زنان نشان
میدهد که ایران از داخل رو به پوسیدن و فروپاشی است.
نکتهی جالب توجه اینکه زنان بخصوص زنان کورد که
در طول تاریخ در دامن کوهها از هویت خود صیانت به
عمل آوردهاند ،امروزه هم توانسته با همان جسارت ،نیروی
خالق وآفرینندگی به پا خاسته و چشم انتظار نباشند.
امروزه پیوستن صدها زن جوان به صفوف گریال و نیروهای
اتحادیه زنان شرق کوردستان ( )YJRKاثبات نمود که
باری دیگر زنان کورد راه خویش را دیده و بدنبال راهچاره
هستند .آلترناتیوی که جز امید پیروزی و آزادی راه دیگری
را نشان نخواهد داد .تمامی اینها نشان میدهند که بهغیر از
خودسوزی و خودکشی راهچارهی دیگری وجود دارد .زمانی
که زنان دارای ارتش و حزب میباشند البته که پایان دادن
حیات خویش تنها راهچاره نبوده و نمیباشد .زیالن پهپووله
و شیرین عهلهمهولیها این را به اثبات رساندند و زنان
دیگری هم خواهند توانست اینچنین مدعی آزادی خویش
و همجنسانشان باشند .همچنان که رهبر آپو هم میگوید:
«باید جنگید تا زیبا شد ،زیبا شد تا دوستداشتنی شد،
ودوستداشتنی شد تا آزاد گردید» .بخصوص زنان ایالمی
جسور و قهرمان و آزادیخواه که سالهای طوالنی با فرهنگ
اصیل خویش حیات طبیعی در دامن کوهها را رها نکرده ،در
طول  8سال جنگ در همان کوهها مقاومت نموده اما راضی
نشدند دست از سرزمین خویش بکشند ،امروزه هم براحتی
خواهند توانست به جوهر خویش بازگشته و دوش به دوش
دیگر زنان کورد در کوههای کوردستان پیامآور آزادی باشند.
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از نظر جمهوری اسالمی ایران کسانی که جهت
دفاع از حق و حقوق طبیعی خود دست به مبارزه
میزنند مجرم ،گناهکار ،شرور ،آشوبگر ،تجریهطلب،
دشمن خدا و ...به شمار میآیند .این در حالیست
که هر انسانی از حق زندگی کردن توأمان با آزادی و
آرامش برخوردار است .هیچ نظامی قادر نیست این حق
را از افراد و جوامع سلب کند و یا هنگام به رسمیت
شناختنشان به حساب دموکراتیک بودن خویش
بگذارد .هر موجود و انسانی حق دارد آزاد نفس بکشد،
ف نمودن نیازهای طبیعی زندگی
فکر کند ،برای برطر 
خود تالش کند ،به اعتقادش احترام گذاشته شود،
احترام بگذارد ،دوست بدارد و دوست داشته شود و. ...
نژاد ،باور و تفاوتمندیهای دیگر مانع رعایت این اصل
طبیعی نیستند که هر شخصی از حق و حقوق یکسان
و برابر برخوردار
است .حق زندگی
کردن و حیات آزاد
از جمل ه حقهای
میباشند
طبیعی
که توسط نظامهای
حاکم با اشکالهای
پایمال
مختلف
بدون
میگردد.
شک وقتی از زندگی
کردن سخن به میان
میآوریم صرف به
مقولهی «فیزیکی
زنده بودن» اشاره
نمیکنیم .هویتی که
روز به روز آمار این قربانیان
روزانه با روشهای
مختلف مورد اهانت قرار میگیرد ،دسترنجی که بدون افزایش یابد؟ آیا این اقدام یک اعتراض است و یا...؟
نظام جمهوری اسالمی ایران روزانه مرتکب جنایات
هیچ ابایی استثمار میشود ،فرهنگی که در معرض
آسیمیالسیون قرار میگیرد و تاریخی که از حافظهها و قتلهای بیشماری میشود .این جنایات گاها توسط

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

پاک میگردد از جمله مقوالتی هستند که فرد و
جامعه با تکیه بر آنها به حیات خود ادامه میدهند.
بنابراین وقتی همهی این اصلهای ذکر شده در معرض
غارت و نابودی هستند ،اصل زنده بودن نیز فاقدمعنا
میشود .موجودیتی که انکار میشود ،در صورت عدم
اقدامی برای جلوگیری به تدریج در معرض نابودی
کامل قرار گرفته و زوال مییابد .در واقع خودکشی
ن هنگامی که هر
هم همان لحظه اتفاق میافتد .آ 
کس موجودیت فرد و یا جامعهای را انکار میکند و
طرف مقابل هم قادر به صیانت از خویش نمیباشد.
در مقالهی پیشرو سعی خواهیم کرد به پدیدهی
تراژیک «خودکشی» در ایران و شرق کوردستان
بیشتر بپردازیم .پدیدهای که متاسفانه روز به روز بر
ش افزوده میشود و هیچ اقدام عملی هم
آمار قربانیان 
جهت توقف و یا از بین بردنش انجام نمیگیرد .قابل
توجه است که بیشترین آمار قربانیان این پدیدهی
شوم نیز بین قشر جوان و زنان به چشم میخورد.
هر دو قشری که نیروی دینامیک ،پویایی و شکوفایی
جوامع و تداوم اصل «زندگی» میباشند .شاید برای هر
کدام از ما بارها چنین سوالی پیش آمده باشد ،چرا و
یا چگونه فردی میتواند اقدام به خودکشی کند؟ چرا
به زندگی کردن ادامه نداد؟ چه مقوالتی مسبباند که
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قانون ،بعضی وقتها در چارچوب حقوق و یا بیشتر مواقع
توسط ذهنیت ترویج یافتهی مردساالر و جنسیتگرا در
بستر جامعه انجام
میگیرند .بیشک
قربانیان اصلی که
بیشترین ستم بر
آنها روا میشود
و هر لحظه در
معرض خطراند،
زنان میباشند.
تو لید کنند هی
چنین
اصلی
در
معضالتی
جامعه نظام حاکم
میباشد .مقصر و
مسئول همهی خودکشیهایی که انجام میگیرند نیز
همین نظام است .نظام با رویکردی نادموکراتیک و
تبعیضآمیز شرایط و محیط زندگی را برای زنان مختل
میکند .قوانین تبعیضآمیزی که بارها از آن سخن
راندیم موجب حاد شدن مسائل ذکر شده میگردند.
بدون تردید هیچ فردی بدون هیچ دلیل موجه و یا
عاملی اساسی دست به خودکشی نمیزند .اگر امروزه
آمار خودکشی زنان و جوانان به اوج خود رسیده است
بیشک عواملی چون فقر اقتصادی ،تشدید بحران
ناشی از عدم سیاستورزی صحیح و اخالقی توسط
سیاستمداران ،بغرنجتر شدن معضالت اجتماعی چون
سالمت و بهداشت اجتماع ،بیکاری ،فرار مغزها ،عدم
کافی آموزشی و رفاهی ،محدود نمودن زنان
امکانات
ِ
در چارچوب قوانین مردساالر و تبعیضآمیز ،برخورد
نادموکراتیک دستگاههای قضایی با قربانیان معضالت
اجتماعی ،افزایش اعتیاد ،سختگیری و تحت فشار قرار
دادن جوانان و زنان در صورت تالشی برای پیشرفت
و مهیا نمودن زندگیای آزاد ،قتلهای عمد(اعدام)
و(سنگسار) ،تهدید به زندان و شکنجه کردن افراد،
ملیتاریزه کردن جامعه توسط نیروهای بسیجی و
هزاران دلیل دیگر میتواند وجود داشته باشد .انسان
موجودیست اجتماعی و همهی تغییر و تحوالتی که
در اجتماع به وجود میآیند به صورتی مستقیم و یا غیر
مستقیم بر روح ،فکر ،عمل و رفتار فرد تاثیر میگذارند.
در صورت تشدید معضالت اجتماعی ،فرد دچار استرس
و اضطراب ناشی از آن میشود .اگر قادر به برطرف

اجتماعی

نمودن نیازهای معنوی و مادی نیز نشود ،زندگی هر
چه بیشتر نزد آن فرد بیارزش ،پوچ و بیفایده به نظر
میرسد .رهبر آپو
میگو یند  « :هیچ
جامعهای به مدت
طوالنی نمیتواند
شرایطی
در
کائوتیک بر سر
برد» .بنابراین
جامعهی ایران
نیز که در چنین
شرایط دشوار و
اسفباری به سر
میبرد یا باید
از آن گذار کند
و یا همان گونه که امروزه شاهد آنیم مرگ تدریجی
جامعه سرعت بیشتری خواهد یافت .اگر در جامعهای
شخصی اقدام به خودکشی میکند نه تنها به خود بلکه
موجب پیامدهای وخیمتری نیز برای جامعه میشود.

فرد هنگامی دست به خودکشی میزند که دیگر امیدی
نداشته باشد و راه حل دیگری برای حل مشکل خود
نمییابد .امید هنگامی از بین میرود که انگیزهای برای
ادامه دادن نمانده باشد ،شور و هیجان در راستای کشف
تازهها و اسرار موجود در هستی از میان رفته باشد .نقطهی
آخر و پایان همین هنگام هویدا میگردد .البته از نظر آن
فرد شاید اینگونه باشد زیرا هیچ وقت به صورت مطلق همه
چیز خوب و یا بد نیست .نبایستی با دیدی سیاه و سفید
به مسائل نگریست .بایستی برای واکاویدن و حل نمودن
مسائل همیشه در پی فرصت بود .زیرا نمیتوان گفت که
همیشه تنها یک فرصت وجود دارد و اگر از دست رفت
دیگر همه چیز به اتمام رسیده و برای آفریدن فرصت و
شانس دوباره نمیتوان تالش کرد .برای تغییر چنین دیدی
در مقابل زندگی نیز بایستی مبارزه و تالشی بیوقفه انجام
داد .زیرا بیشتر کسانی که اقدام به خودکشی میکنند از
لحاظ فلسفیک از زندگی بریده و یا دچار پوچی شدهاند.

بایستی نوع نگاهی که حل مسائل موجود را غیرممکن
میبیند ،سیاه و یا سفید به زندگی مینگرد ،تغییر کند
و هم برای خود و هم برای سایرین فرصتی دوباره
بشناسد .بیتردید نه فرار راه چاره است و نه خودکشی.
تنها راه رهایی و خالصی مبارزه است و مبارزه .شاید
نتایج شکستهای پیدرپی که در انقالبات و مبارزات
مکرر در ایران و کوردستان اتفاق افتاد ،چندان هم
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موادمخدر در شهرهای کوردستان از مواردی هستند که
جامعهی شرق کوردستان را در کوران مشکالت غرق
میکند .اکثر کسانی که دست به خودکشی میزنند در
میانگین سنی  15تا  39سال قرار دارند .طبق آمارهای به
دست رسیده یکی از دالیلی که زنان جوان در سن پایین
اقدام به این عمل میکنند ازدواجهای اجباری ،خشونت
خانگی که توسط پدر و برادر اعمال میگردد ،باورهای
غلط قبیلهای ،خودخواهیهای سنتی و سختگیریهای

انجام میگیرند .یک فرد سیاستگریز به اندازهی یک عضو
بسیجی در قبال افزایش مرگ انسانها در جامعه مسئول
است .یک فرد لیبرال و خودمحور به اندازهی یک فرد
اشرافی و پولپرست از معنویات فاصله گرفته و نتایج ناشی
از عملکردهایشان موجب تشدید و افزایش معضالت در
اجتماع میشود .بنابراین در این خودکشیها تنها فردی
که به این اقدام دست میزند مقصر نیست .مقصر اصلی
همان وجدانیست که در مقابل اعدام جوانان و زنان ایرانی
خاموشی را برگزیده و اجازه میدهد تا جمهوری اسالمی
با مبدل ساختن میادین شهرها به میدان آرنا معرکهی
انسان ٌکشی راه بیندازند .خاموش میماند تا جالدان
جمهوری انسانستیز دسته دسته جنازهی انسانهایی که
تنها طلبشان آزادزیستن بود را به گورستانهای بینام و
نشان منتقل کنند .چنانکه انگار نه از مادر و پدری به دنیا
آمده بودند و نه خاطرهای از آنها در این دنیا به جا مانده
است .در واقع در مقابل چنین رژیمی سکوت اختیار کردن
خو ِد خو ِد خودکشیست .زیرا اگر کرامت و هویت فرد و یا
جامعهای روزی هزار بار زیر سوال برود ،مورد بیاحترامی
قرار گیرد و در عوض به بسان زندگی کردن نامگذاری
گردد ،خودکشی اتفاق افتاده است .در فوق نیز به آن اشاره
شد ،خودکشی کردن تنها فیزیکی نیست .زیرا مقولهایست
با ابعادی گسترده که الزامیست به همهی بُعدهای آن
اشاره شود تا بتوان به رهیافتی صحیح دست یافت .اگر
بیماری راست تشخیص داده نشود و یا ناقص تشخیص
داده شود بدون شک درمان نیز امکانپذیر نخواهد بود.
این پدیده در شرق کوردستان بیشترین قربانی را
میگیرد .نتایج سیاستهای تبعیضآمیز نظام حاکم در
شرق کوردستان در نتیجهی این موارد بیشتر به چشم
میآید .زیرا شهرهای شرق کوردستان بیشترین آمار
خودکشی را به خود اختصاص دادهاند .دید امنیتی رژیم به
کوردستان موجب محروم ماندن از همهی امکانات آموزشی
و پرورشی شده است .عدم تحصیل به زبان مادری ،استثمار
منابع رو زمینی و زیر زمینی ،تحقیر و اهانتهای مکرر به
فرهنگ و اعتقادات خلق کورد توسط مسئوالن نظام ،ترویج

اعتیاد ،اجبار نوجوانان و کودکان در کار قالیبافی ،تبعیض
جنسی و  ....همه از معلولهای شوم فرهنگ مردساالر و
حاکم و عملکردهای نادرست این ذهنیت میباشد که در
مجموعه این شرایط روح جوانان معترض به رویهی موجود
را در ورطهای از پریشانی به صخرههای عدم میکوبد .شاهد
این مدعا آمار رو به رشد خودسوزیهای زنان و دختران در
شرق وطن است .واقعا پدیدهی خودسوزی در کوردستان
یک معضل عظیم اجتماعیست .معضلی که اگر چارهای
برای آن اندیشیده نشود بحران موجود را تشدید خواهد
بخشید .برای کسب رهیافتی بنیادین الزم است تک تک
افراد جامعه از نوع نگاه تقدیرگرا و جزمگرایی که زندگی
را فاقد معنا جلوه میدهد ،رها شوند .نبایستی اجازه داد
رژیمهای حاکم موجب از هم پاشیدن ایده ،امید ،آرزو،
خیال و به اسارت کشیدن روح آزادمان شوند .زیرا تمام
تالششان در راستای بیمعنا جلوه دادن زندگی و دنیای
موجود انجام میگیرد .با وعدههای رستاخیزی که هیچ
کس از عقوبت آن آگاهی ندارد به عوامفریبی و زراندوزی
در همان دنیایی میپردازند که برای دیگران فانی و برای
خود ابدی میدانند .دین را به ابزاری جهت استثمار و
استعمار هر چه بیشتر به کار گرفته و چونان که از هیچ
اصلی نیز در هراس نیستند روز به روز بر تداوم سیاست
بیاخالقانهی خود پافشاری میکنند .بنابراین نبایستی تن
به تقدیری از پیشتعیین شده داد که قابل تغییر است.
نبایستی میدان مبارزه برای زیستن و زندگی کردن را به
آسانی خالی کرد .وظیفهی هر انسانیست که در قبال افراد
و جامعهی خویش مسئول باشد و برای چارهیابی مسائل
اهتمام الزم به خرج دهد .بنابراین به این مرگ ناخوشآیند
و تحمیلی پایان دهیم تا به معنای واقعی زندگی برسیم.
هنگامی که به معنای واقعی زندگی پی بردیم ،به مرگ
نیز معنا خواهیم داد .رهبر آپو میگویند«:حتي پديدهي
مرگ نيز قطعاً همانند يك بازي و يا استاديِ طبيعت است
ميسرنمودن حيات».
در راستاي پيبردن به زندگي يعني ّ
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خوشآیند نباشند .صحیح است که در چنین گذشتهای
وعده و وعیدها به هیچ وجه عملی نگشت .هیچ اقدامی
در راستای بهبودی شرایط زندگی جامع ه انجام نگرفت و
برعکس آن اتفاق افتاد .ولی همهی اینها دلیل نمیباشند
که به فلسفهی تقدیرگرایی و پوچی روی آورده و همیشه
از میان بد و بدتر انتخابی از سر مجبوریت داشته باشیم.
در مقابل سیاستهای انسان ُکش جمهوری اسالمی
ایران سکوت برگزیدن یک جور خودکشی میباشد.
در واقع امروزه در بستر جامعهی ایران انواع خودکشیها بیمورد در حق زنان و دختران ،احساس یاس و بیکسی،
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ادیان تک خدائی و زن

برداشت و نگرش ادیان در مورد زنان
زیالن پهپوله

بنا به علم الهیات (تئولوژی) جايگاهي كه در دین برای
زنان برشمرده شده و حتي طبق تعريف دين ،زن محكوم
هميشگي آالم و غمها و حسرتهاست؛ چرا كه در برابر خدايان
اسطورهاي بهپا خاسته و سركشي نموده است .برای همین
خدایان اسطورهای زن را مورد نفرین قرار داده و به او چنین
گفته« :تو بر روي زمين هميشه مجبور به دردكشيدن خواهي
بود و تنها كار تو زايمان خواهد بود تا هر سال از درد خالص
نشوي و تنها بهمانند مزرعهاي خواهي بود كه مرد هر طور
كه دلش بخواهد تو را شخم زده و از تو استفاده خواهد برد».
بدينگونه زن را محكوم به گردن نهادن به اوامر مرد مينمايد.
اين در حالي است که با پيشرفت هرچه بيشتر علم و
فلسفه ،تغييرات چشمگيري در موضوعات ديني ،عقيدتي
و ...ايجاد شده است ،اما سيستم مذهبي ايران هنوز هم
بهعنوان يكي از نگهبانان دگماهاي ديني است كه در واقع
خود اين نظام ،آن را ايجاد نموده و تحت نام حراست از دين
ي ديني و
و مذهب ،سياستهاي انكارگرايانه نظام مردساالر 
مليتگرايياش را ادامه ميدهد .در راستاي قدرتبخشيدن
به نظام خويش ،اراده انسانها ،هويتها ،حقيقتها ،ايدهها
و ...را بسان قرباني به پاي نيروي مقدس خداـ دولت خويش
قرباني ميكند و اين عملكرد را بسيار مشروع و حتي فرض و
واجب ميداند .قبل از اينكه وارد بحث نظام ديني امروزه ايران
و قربانيشدن خلقها و بهخصوص زن شويم الزم ميبينيم
كه به گذشته برگشته و تحليلي از منشأ پيدايش اديان و
عقيده كرده تا بتوانيم امروزمان را بهتر و روشنتر ببينيم.

ویژه

منشأ پيدايش دين به عصري برميگردد كه انسان
نيروي معنوي و مادي را در خود و اطراف ديده است.
انسانهاي ابتدايي بعلت آنکه بيشتر از ذكاي عاطفي خود
استفاده مينمودند ،نميتوانستند آنچه كه در اطرافشان رخ
ميدهد و همچنين موجوديت و تغييرات خود را تحليل
كنند .رويدادهاي طبيعي همچون سيل ،زلزله ،آتشفشان،
رعدوبرق و ...در انسان ترس ،قداست و احساس ضعف را
بهوجود آورد .انسان به اينكه عالوه بر خودش همه اشياء
و موجودات اطراف نيز جاندار بوده و نيروي فكر و احساس
دارند ،ايمان دارند .ضعف انسان در برابر رويدادهاي طبيعي،
حيوانات قويتر از خود ،معنا دادن به نيروي زايمان زن و
عادت ماهانهاش ،تقدسگرايي را بهوجود ميآورد .هريك با
توجه به نياز خود و كالن يكي از اين مقدسات را بهعنوان
آفريننده و منشأ نيرو و زندگي ،مورد پرستش قرار ميدهند.
سطح آگاهي و نيروي عملكرد فكري انسان در توتم نمايان
است .در اسطوره زنـ مادر را -بهخاطر نيروي زايمان و رابطه
مرموزش با طبيعت كه باعث توليدمثل شده و احتياجات
غذايي و ...انسان را برآورده ميكرد -بهعنوان خداي بركت،
آفريننده ،زيبايي ،سعادت ،مهرباني و محبت و  ...در زمرهی
تقدسات قرار ميدهند كه اين موضوعات تابوهايي اوليه
ساختهاند .پيشرفت روحيه در انسان بهمانند خوشحالي،
احساس قويبودن و ...كه از موفقيتها کسب میشد
و شكست نيز در او ترس ،ضعف ،گريه ،خشم و ...ايجاد
مينمود به كنجكاوي و آگاهياش ميافزايد .پيشرفت ذكاي
تحليلگر انسان ،طلسم توتم را شکسته و اينبار اعتقاد به
روح ايجاد ميشود .آنيميسم (جانگرایی) از راه جادوگري
به اذهان انسان انتقال داده ميشود .بدين ترتيب سرآغاز
قداست ،عقيده و دين از مرحله توتم كه روزانه در حال
افزايش نيرو بوده است ،ميباشد .در اين مرحله دنياي مادي
و معنوي انسان با هم درحال پيشرفت هستند .مرحلهی
ديگر  ،شمانيسم است كه اغلب از طرف راهبان مرد سعي در
تحكم بخشيدن به نيروي ايدئولوژيكي خود نموده تا بتوانند
در مقابل فرهنگ زنـ مادر به مبارزه بپردازند و جامعه را از
حالت طبيعي به زير تحكمي سيستماتيك بكشانند .سعي
دارند با تعريفي نو از خداي آسمان و بهرهگيري از عقايد
نوين ديني ،تحكم خود را بر انسانها بيافزايند و منافع
خود را برآورده سازند .از راه جادو ،سحر و دروغ ،نظام
خداـ شاهان را در بطن ذهنيت انسانها جاي ميدهند.
نظام كاهني سومر با پيبردن به اين سالح قوي ،از
راههاي مختلف سعي در به تصرف درآوردن احساس و باوري
انسانها نموده و از راه اساطیر داستانهاي مقدسبودن و
قهرماني خدايان و نيروي غضب و قدرت زندگي بخشيدن،
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بهجاي انسان ،گوسفند را براي قرباني کردن برميگزيند كه
اين رسم قرباني امروزه هنوز هم در مراسم حج انجام ميگيرد.
نام حضرت ابراهيم در ابتدا «ابرام» سپس «ابراهام» و بعدها
«ابراهيم» ميشود .با بزرگترشدن و توسعه يافتن قبيله ،نام
حضرت ابراهيم نيز مكملتر ميشود .در چنين مرحلهاي
بهخاطر بازماندههاي مرحله نئولوتيك (نوسنگي) كه مبارزه با
ظلم و ستم را نيز در خود بههمراه آورد ،دوگانگي مردـ زن خود
را نشان ميدهد .سارا همسر حضرت ابراهيم در زبان يهودي
بهمعناي مادر اجتماع و ابراهام نيز بهمعناي پدر اجتماع است.
در سالهاي  1300ق.م حضرت موسي در سراي فرعون
مصر عصيان كرده و با قوانين نوين در مقابل بتپرستي به
مبارزه پرداخته و با تنظيمات در ميان قبيله عبراني ،براي
ايجاد دين توحيدي كه از سنت حضرت ابراهيم گرفته است
شروع به جنگ با فرعون مصر ميكند .موسي به دين ،نظم
ميدهد و آن را به ايدئولوژي تبديل ميكند .نظام دين
دولتي و نظام دولت را درهم بنا ميسازد و در مقررات و
قانون خود به آن جاي ميدهد 11 .امر براي توحيدي بودن
خدا و  10امر نيز براي انسان مؤمن مشخص ميكند .در
تقسيمات امور هيچ مسئوليتي به زنان نميدهد .برخورد
و ارتباطش با خواهرش ماريام نشاندهنده برخورد موسي
با زنان است .ضربالمثل قديمي « بهتر است که زنان با
دستان خمیریهی خود در کار مردها دخالت نکنند» ،حاکی
از طرز نگرش مردساالر موسی به زنان بوده است .زنان در حد
فاحشگي داراي نقش بودند .موسي هيچگونه جايگاهي خاص
براي زنان قائل نبوده است .پایهی دين موسي بر بنیان نژاد
برتر ،ملیتگرایی افراطی ،تجارتي و جنسیتگرا استوار بوده
است .قوم خود را بهعنوان برترین ،بهترین و خوشبختترين
قوم اعالن ميكند .از یک لحاظ نیز ظهور روحانيت در اين
مرحله ،اقتدار و حاكميت را ب ه شكلي زيركانه بهپيش ميبرد.
حضرت عيسي در زمان امپراطوري روم كه سايه ظلم
و ستمگري بر قشر محروم ،زحمتکش و فقیر جامعه
انداخته بود ،ظهور كرد و با مبارزهاي مجهز به نيروي فقرا
و ستمديدگان ،قشر محروم و رنجکشیدهی جامعه و انديشه
و تفكر پدرـ پسرـ روحالقدس دست به مبارزه وسيع عليه
امپراطوري روم زد .حضرت عيسي با تكيه بر فلسفه يونان و
دين يهود و میستيك رمزآلود«اهل سر»( )mysticعيسويت
را بنا مينهد .زنان در اين مرحله از تاريخ در وضعيتي آشفته
بهسر ميبرند .همه ارزشهاي زن را از دستش گرفته و آشفته
و سرگشته در نظام ظالم مردساالر در حال عذابكشيدن
است .ارزش و قداست زنـ مادر در حد فاحشگي و مادري
ساكت و بيدردسر كه سر تعظيم در برابر نظام فرود
آورده و زندگي ميكند ،است .فاحشگي بسيار رواج يافته
و زن به خطرناكترين درجه انساني سقوط کرده است.
وضع زن و عملکرد حضرت عيسي در برابر حقيقت و
رئاليته جامعه فاسدشده و برخوردش با زن را در ارتباطش
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وجود بهشت و جهنم و دنيايي ديگر ،گناه ،مرگ ،چگونگي
و سبب راندن آدم و حوا از بهشت و ...را وصف كردهاند.
بدينگونه با فرستادن خدا به آسمان ،خود بهعنوان پادشاه
و نمايندهی خدا ،نقش خدا را برعهده گرفته و بهعنوان
نمايندگان خدا بر روي زمين داراي نيروي حکمفرمایی بر
جامعه ميشوند .نظام خدايان اسطورهاي با جامعه طبقاتيـ
ادارهشونده و ادارهكنندهـ نمايانتر ميشود .يعني با تقسيم
جامعه به طبقات ،ايجاد نظام مردساالر از راه معابد و
زيگوراتها حاكميت فكري خود را بر مردم افزايش داده و
سقوط نظام زنـ مادر را در فاحشهخانه به اثبات رساندند.
دولت كاهني سومر با ظلم و ستمي كه بر طبقات فرودست
روا ميداشت ،ترس و وحشت را در دل انسانها ب ه اوج رساند.
چنانكه با باوري به اينكه سركشي از امر اربابان منجر به
غضب خدايان خواهد شد و مرگ و بيماري و نابودي را سبب
ميشود ،تحت فشار ذكاي تحليلگر كه زير سلطهی طبقه
بااليي بود ،مجبور به پراكتيزه نمودن امر پادشاهان ميشدند.
تحكم دين بر انسان تأثير بسزايي نمود و جامعه هم شروع
به قبول اين وضع كرده و دگماتيسم را با خود به همراه
آورد .بدين ترتيب نظام كاهني سومري منشأ اصلي پيشرفت
و عميقشدن جزم انديشی در انسانها شد .تنوع خدايان
تا مرحلهاي از تاريخ ادامه يافت .انسانها با ساختن بت و
اشكالي از خدايان خود به پرستش آنها ميپرداختند و اين
نظام نهتنها در معابد و زيگوراتها بلكه در هر خانهاي كه در
نقش معبد و زيگورات براي نظام كاهني بود ،اجرا ميشد.
ي بتي خدايي و خدايي زنده كه مرد خانه بود
در هر خانها 
و مقررات و نظام خدايي آسمانـ زمين سومري را تعيين
مينمود ،وجود داشت .خانواده ،نظام تنگ و ظالمانهاي بود
كه زن را محكوم كرده و از سطح الههگي تا بردهاي مطیع
تقلیل داد .همچنین جايگاه زن را به درجهاي كه از دندهی
چپ مرد درست شده ،تنزل دادند .بدين ترتيب ديدگاهي
تنگ و تكجانبه و غير اخالقي در برابر زن بهكار برده شد.
به اوج رسيدن مرحله نظام خداـ شاه كه بازمانده دولت
كاهني سومر بود و ظلم و ستم و بيعدالتي را شدت بخشيد،
راه را بر جرقههايي از مقاومت و بازپرسي انسانها از اين نظامها
باز ميكند .اين جرقه از حضرت ايوب كه نماد مقاومت است
شروع و در زمان حضرت ابراهيم كه با شکستن بتها سعي
در نابودي نظام چندخدايي و مبارزه عليه پادشاه بابلـ آشور
مينمايد ،به اوج ميرسد .رهبر آپو عملكرد حضرت ابراهيم
را انقالب اجتماعي قلمداد ميكند .ابراهيم با شكستن بتها
اثبات كرد كه بتها ،مجسمههايي از سنگ و گِل هستند
و هيچ نيرويي ندارند و نميتوانند خدا باشند؛ بدينترتيب
نظام ديني تكخدايي را اعالن كرد .انسانها را از جاهليت
و انجماد فكري در برابر نظام و آنچه خداـ شاه و بتپرستي
به زور بر آنها تحميل مينمود ،خارج ساخت .حضرت ابراهيم
انسانها را از قربانيكردن انسان براي خدايان منع کرده و
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با ماريا ماكدلنا ميتوان ديد .ماريا ماكدلنا زني فاحشه بوده
است كه مورد تمسخر و آزار مردان قرار ميگيرد .روزي
كه مردان ميخواهند با سنگ او را از پاي درآورند حضرت
عيسي جلويشان را گرفته و چنين ميگويد« :اگر در ميانتان
كسي باشد كه مرتكب گناه نشده باشد ميتواند به این
زن سنگ بياندازد ».بدينگونه ماريا از سنگسارشدن نجات
مییابد .اين روايت نشاندهنده جامعه انساني و در برابر آن
برخورد نظام مردساالر با زنان است .بعدها ديالوگ ميان
ماريا و حضرت عيسي ادامه مييابد تا جايي كه گفته ميشود
ماريا بعدها يكي از ياران صادق حضرت عيسي ميشود .در
هنگام به صليبكشيدهشدن حضرت عيسي باز زنان اطرافش
جمع شده و نسبت به او دلسوزي خود را نشان ميدهند.
در کل اگر به وضعیت مريم مادر حضرت عيسي هم
نگاهی بیندازیم ،میتوان دیدگاه مرد نسبت به زن را تحلیل
نمود .مریم اگر چه بهعنوان زني پاكدامن و همچون
آخرين سایهی نظام الههی زنـ مادر شناخته میشود ،اما
مریم همزمان نشاندهندهی زنیست که به تمامی موقعیت
خویش را از دست داده و صرف ابزاریست
برای زایمان .نقش نداشتن مریم در
به دنیا آوردن عیسی و دمیدن روح
خدا ،اثبات دیگریست بر بیتاثیر نشان
دادن نقش زن و حاکمیت مطلق مرد.
 300سال بعد از به صليب كشيدهشدن
حضرت عيسي ،حواريون با تنظيمات
خویش در ميان جامعه ،عيسويت را
پخش كرده و مورد قبول جوامع قرار
ميدهند .همچنين از طرف امپراطوري
روم بهعنوان دين رسمي مورد قبول واقع
ميشود اما از آن پس از جوهر اصلی خود
خارج و تحت حاكميت امپراطوريها در
خدمت نظام دولتي بهكار برده ميشود.

قرار میدهد .همچنين براي بار اول فلسفه زندگي خويش
را بر اساس مبارزه ميان نيكي و بدي ،سياهي و سپيدي
پايهريزي نموده است .زرتشتگرايي بهعنوان پلي ميان تنوع
خدايي و تك خدايي است كه ميتوان گفت بهعنوان سنتزي
دينيـ فلسفي از فرهنگ آريايي و سومر ميباشد .همانگونه
كه ابراهيم در قبايل سامي نگرش توحيدي را توسعه داد،
زرتشت نيز در ميان اقوام آريايي ،با تجلي الهههاي اصلي
آريايي يعني «ايندرا ،ميترا و وارونا» در خدايي بهنام اهورامزدا،
دين تكخدايي در میان ايرانیان و آناتولي را توسعه بخشيد.
زرتشت با اهميت قائلشدن براي اراده آزاد انساني بر
روشنگري و ابتكار عمل شخص افزود و با فراخواندن انسانها
به مبارزه درونيـنفسی در چارچوبي اخالقي و فلسفي ،خالء
معنوي جامعه را پر كرده و چارهیاب مشكالت اجتماعي
گشت .با تأثيرپذيري از نظام الههگي مادر و گستردهگی نظام
زراعتي كه بر صلح و برابري ميان جنسها تأكيد ميكرد،
روح اومانيستي را در خود بيشتر پرورش داده و نسبت به زن
و مادر احترام خاصي قائل بود و به مقام مادر ارج مينهاد.

زرتشت و زن
زرتشت تقريباً در فاصله سالهاي  600ـ 1000ق.م ،در
شمالغربي ايران ،جايي كه انقالب عظيم زراعتي صورت
گرفته زندگي نموده است .زرتشت هرچند كه بهعنوان پيامبر
ناميده شده اما در اصل داراي تفكر و انديشهاي فلسفي بوده
است؛ چنانكه
تنها فيلسوفي
است كه با سؤال
«كيستي و چه
ميخو ا هي ؟ »
خداي خود را
مورد بازخواست

ویژه

فلسفهی زرتشت داراي بُعد اخالقي و اعتقاد به حقوق مساوي
جامعه ،فرد و جنس و احترام به حقوق طبيعت و حيوانات
بوده است .با ايجا د رابطهاي متقابل و سالم با محيط طبيعي
درصدد رونق بخشيدن و پيشرفت جامعه و حفظ طبيعت بوده
و آنرا اساس قرار داده است .به بسط باور پیروزی اهورامزدا
بر نیروی اهریمن پرداخته و فلسفهی اخالقي خویش را ژرفا
بخشیده و تمام اقشار جامعه را به سوی آن فراخوانده است.
همچنین با تكيه بر چنين تفكري با بيان « پندار نيك،
عملی سالم و
گفتار نيك و كردار نيك» پايههاي نظری و
ِ
پاك را در جامعه نمايان ساخت .رابطه ميان جنسها را بر
اساس احساس مسئوليت در قبال حقوق مساوي همديگر
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قرار داده و با اعتقاد به تكهمسري درصدد جلوگیری از به افكار خود و فراهم نمودن زمينه براي اعالن دين نوين و
ناهنجاریهایی که در شکل خانوادههای
نظام جديد بود .پس از آن دورهاي جديد که
دولتی صورت میگرفتند ،داشته است.
انقالب اسالم و اعالن مبارزه آشكار آن است،
طرز تفكر و فلسفه زرتشت در ابتدا با دولت اسالمي در رأس آغاز ميگردد .هجرت محمد از مكه به مدينه
مخالفت روبرو ميماند سپس از جانب اقشار دولتهايي قرار ميگيرد شروع سلسله تنظيمات و سازماندهي سياسي،
مختلف جامعه بهعنوان آئيني فرهنگي
كه به راديكالترين و اجتماعي و نظامي دين اسالم بود .حضرت
و اجتماعي مورد قبول واقع شده و بعدها خشنترين شيوه سركوب محمد با مانيفست قرآن خويش در جهت
بهعنوان دين رسمي در دورهی ساسانيان
تحققبخشيدن نوعي از زندگي انقالبي تحت
و فشار ،براي ورود به
جاي ميگيرد .پرستش آتش و پاكي كه
نام انقالب عليه بردهداري تالش مينمايد.
مرحله فئوداليسم جهش
نماد انقالب اخالقي و مبارزهی دروني انسان
حضرت محمد هرچند كه بهعنوان خاتم
چرايي
فهم
با
نمايد.
ي
م
است در نقاط مختلف پراكنده ميشود ،اما
انبیاء شناخته ميشود اما در اصل به معناي
تشكيل دولتهاي
بعدها آيين زرتشتي هم بهمانند بسياري
پايان عصر ديني نيز ميباشد .درك و بررسي
و
ذهنيتي
نظر
از
ابتدايي
از اديان و افكار تاريخي از محتويات خود
واژهی اهلل كه حضرت محمد از طريق آن به
منحرف شده و تغييراتي در آن صورت ايدئولوژيكي ميتوان به حملهاي تاريخي دست زد جزو مسايل اساسي
ميگيرد .هر چند با حاكميت اسالم تأثير سلسله مراتبي از وضعیت است .واژه «ال» به معناي متعالي ،ريشه سامي
خود را تا سطح قابل توجهي از دست زنان در آن مرحله و از آن داشته و بيانگر مفهوم خدا و اهلل است .واژهی
ميدهد اما عليرغم همه فشارهاي بيروني بهبعد نيز دست يافت و اهلل كه همواره با رشد جامعه رواج پيدانموده
و فرهنگ و تمدن اسالمي تا ب ه امروز نيز خنثيسازي جوهر زن در در جوامع آگاه و پيشرفته نيز ادامه مييابد.
در حدي كمرنگ خود را حفظ كرده است .فرهنگ و تمدن پي برد .اهلل بهعنوان نام اصل وحدانيت كيهان و جامعه
دولتها از راه فشار و است .وحدانيت اهلل داراي اهميت فراواني بوده
سركوب جامعه نيرومند و وجود  99صفت براي اهلل ،انرژي فوقالعادهاي
دین اسالم و زن
ميشوند .اين مساله را در ساختار روبنايي ايدئولوژي اسالم ايجاد
نموده است .اهلل از نيروي جذب و جمعآوري
از پيدايش دولتهاي
حضرت محمد از سه تمدن مهم آن
برخوردار بوده و بهعنوان شعار اساسي براي
اوليه سومري گرفته تا
روزگار تأثير پذيرفته است؛ تمدن بزرگ
وحدت كه در تمام اعصار نقش معجزهآسايي
ديگر
مختلف
مراحل
به
روم شرقي در شمال ،ساسانيان قدرتمند
داشته فرمول «متحد ،نيرومند و موفق شويم»،
در شرق و حبشه در شرق آفريقا .
رفتوآمد ميتوان بهخوبي مشاهده را ارائه نموده است .همچنين بسان نيرويي
اقتدار،
گسترش
كرد.
كاروانهاي تجارتي بين مكه و شام نقش
داراي هيبت ،عظمت ،رعب و ترس و محبت و
مهمي در بلوغ فكري حضرت محمد داشت
وسعت ارضي بيشتر ،مهرباني نمايان ميشود كه انسانها را پاداش
جنگي
و
كار
نيروي
كه بر آگاهيها و سطح فكري او افزود.
نيك و يا كيفر ميدهد و بهعنوان حقدهنده و
انقالب حضرت محمد بهعنوان رنسانسي نو فراوانتري را ميطلبد حقگيرنده توجه انسانها را به آخرت (جهنم
در شبهجزيره عربستان بود كه بتدریج در كه موجب اعمال فشار و بهشت) جلب ميكند .دعا ،نماز ،روزه ،ذكات
اطراف نيز بسط و گسترش يافت و گذار از بيشتري بر اقشار فقير و ...در ساختار ذهنيتي انسانها تغييرات مهمي
مرحله بردهداري به مرحله نوين فئودالي را
را صورت داده و اعتقاد به يگانگي خداوند در
جامعه و بهويژه زنان
با خود به همراه داشت .در اين نوآوري ،نيرو
سورهی توحيد به شيوهی واضحي بيانگر
ميگردد .تصاحب و
و خالقيت محمد در تنظيم و سازماندهي تصرف بر خاك و طبيعت يگانگي نيروي آفرينندگي خداوند ميباشد.
ماهيت انقالبي گروه اوليه ياران حضرت
جامعه عرب نقشي اساسي داشت .تضاد به موازات بردگي شديد
و چالشهاي ژرف در جامعه اعراب و زن افزايش يافته كه در محمد ،در شخص حضرت علي رابطهاي
پيشرفتهاي فكري ،فلسفي و فرهنگي
قبيلهاي را درهم ميكوبد ،در شخص
مفهوم ملكيتگرايي خاص
ديگر جوامع ،محمد را به سوي كنكاش در
زيد ،آزادي بردهها را به ارمغان ميآورد و
نظام حاكم خالصه ميشد.
شخصيت خويش و بررسي عميق مسايل
در شخص خديجه نيز درصدد آن است
اجتماعي و سياسي جامعه عرب سوق داد
كه انقالب رهايي زن را تحقق بخشد.
كه تفكري درازمدت در مرحلهی مذكور او را
حضرت خديجه در حمايت و كمك به
در انزواي پيغمبري فرو برد .رفتن پيدرپي محمد به غار حرا حضرت محمد نقش مهمي را ايفا نموده ،چنانكه اولين كسي
و تمركز بینهایت وي نشانگر تالش محمد در عمق بخشيدن است كه به دين حضرت محمد ايمان آورده و از او پشتيباني
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كرده است .ازدواج حضرت خديجه با حضرت محمد داراي
محتوايي پرمعناست ،چراكه فراتر از عشق ،ديدگاهي
ايدئولوژيك و سياسي را دربرميگيرد كه عليه نظام حاكم
سربرميآورد .اگر شرايط زماني و مكاني مناسبي وجود
ميداشت ،حضرت خديجه بسان زني نيرومند در سطح
بازآفريني الههگي زنـ مادر نمايان شده و براي زنان و جامعه
به ارمغانآورنده جوهر نظام زنـ مادر ميشد اما جاهليت و
ارتجاعگرايي در جامعه و حاكميت مطلق نظام مردساالر،
نيروي مبتكرش را در پشت تابوهاي جنسيتگرايي مخفي
كرد .با اين وجود توانست بهعنوان تكيهگاهي مستحكم و نيروي
فكري خارقالعادهاي براي حضرت محمد ايفاي نقش نماید.
از طرف ديگر هرچند كه
ايدئولوژي ديني حضرت
محمد ،دختران را از
زندهبهگوركردن نجات داد
اما با پوششي ديگر سركوب
جنس زن ادامه يافت و اينبار
به شيوهاي سيستماتيك در
نظام خاصي بهنام خانواده
و از طريق قوانين اسالمي
و حديث و روايات به
ريشهی بردگي زنان در اين
نظام فئودال عمق بخشيد.
در اينجا الزم ميبينيم
به وضعيت حضرت عايشه و
ازدواج حضرت محمد با وي
كه بخش ديگري از نحوهی
برخورد اسالم با زن را آشكار
ميسازد ،بپردازيم .حضرت
عايشه دختري  9ساله است
كه به همسري حضرت محمد
درميآيد ،هرچند كه حضرت
محمد ازدواج با زنان بيسرپرست را مشروع دانسته اما
چندهمسري نيز خود تخريبي بزرگ در اجتماع است كه
نتايج وخيم آن بعدها آشكار ميشود .چراكه زنان را بسان
مادهاي بيارزش و يا موجودي ناقصالعقل ديدهاند؛ چنانكه
داشتن بيش از يك زن براي هر مردي مشروع بوده است.
در آن زمان ،سن بلوغ براي دختران  9سالگي و براي پسران
سن  15سالگي تعيين گرديد و به شكل رسمي مورد پذيرش
قرار گرفت .اينها قوانيني هستند كه هماكنون نيز زنان
مجبور به پيروي از آن هستند كه نتيجهی آن ازدواجهايي
است كه منافعي را براي نظام مردساالر با خود بههمراه دارد.
تأكيد اسالم بر تشكيل دولتهاي اسالمي

ویژه

چنانكه تشكيل دولت كاهني سومر داراي جوانب
فوقالعادهی ساختاري و تأثيرگذاري ايدئولوژيك بر جوامع
و انسانها بود ،اسالم نيز بهعنوان ايدئولوژي عصر فئوداليسم
در ساختار دولتي تأثيري بسزا داشته و نقشي حياتي براي
تداوم نظام اقتدارگرايي ايفا نمود .در حقيقت دولت اسالمي
شكل مكملشده دولت سومري است كه از لحاظ سياسي،
اقتصادي و نظامي داراي جوانب گستردهتري ميباشد.
زمينهسازي پيدايش دولت فئودالي براي اولين بار از طرف
حضرت عيسي و حضرت محمد فراهم شد .امپراطوري
بيزانس و ساساني بهعنوان شكل پاياني دوره بردهداري
اوليه ،در قرون  6و  7ميالدي بهسوي فئوداليسم متحول
شدند .دولت اسالمي در رأس
دولتهايي قرار ميگيرد كه
به راديكالترين و خشنترين
شيوهی سركوب و فشار ،براي
ورود به مرحلهی فئوداليسم
جهش مينمايد .با فهم چرايي
تشكيل دولتهاي ابتدايي از
نظر ذهنيتي و ايدئولوژيكي
ميتوان به سلسله مراتبي از
وضعیت زنان در آن مرحله و
از آن بهبعد نيز دست يافت
و خنثيسازي جوهر زن در
فرهنگ و تمدن پي برد.
دولتها از راه فشار و
سركوب جامعه نيرومند
ميشوند .اين مساله را از
پيدايش دولتهاي اوليهی
سومري گرفته تا به مراحل
مختلف ديگر ميتوان بهخوبي
مشاهده كرد .گسترش اقتدار،
وسعت ارضي بيشتر ،نيروي
كار و جنگي فراوانتري را ميطلبد كه موجب اعمال
فشار بيشتري بر اقشار فقير جامعه و بهويژه زنان ميگردد.
تصاحب و تصرف بر خاك و طبيعت به موازات بردگي شديد
زن افزايش يافته كه در مفهوم ملكيتگرايي خاص نظام
حاكم خالصه ميشد .با شكلگيري دولتهاي اسالمي،
حذف تدريجي ارزشهاي باقيمانده در جوهر زن و جامعه
شدت يافت و آن را بهشكل درختي خشكيدهتر و بيجانتر
درآورد .استحكام و رسميت دولت اسالمي به حاكميت
فرهنگ مردمحور بر جامعه و زنان افزوده و با گسترش نظام
زنجيرهاي بردگي زنان بيشتر شد و شأن زنـ مادر تا حد
كنيزگي ،جاريهگي و زندگي در حرمسرا تنزل يافته است.
جزمگرايي دولتهاي فئودال اسالمي بسان قفلي بر
ذهنيت جامعه بود و از ترقي و پيشرفت جلوگيري بهعمل
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مذهبگرايي
اسالم با ماهيتي ايدئولوژيكي كه موانع پيشرفت انسانيت
را از سر راه برداشته ،طي جنگهايي بزرگ ،جهانشمول
شده و گسترش يافت .با پيروزي حضرت محمد و شكستن
بتها ،صفحهای نو از تاريخ اديان و تفكر در برابر انسانيت
باز شد .حضرت محمد بعد از  23سال كه از پيغمبرياش
ميگذشت وفات كرد و مرحلهاي ديگر از اسالم ،يعني
دورهی خلفاي راشدين و تغييرات و دگرگونيهايي
كه در اسالم و قوانين آن بهوجود آمد ،شروع شده که
دربرگيرندهی جنگها و نزاعهاي مذهبي نيز ميشود.
خلفاي راشدين و مذهبگرايي
بعد از وفات حضرت محمد ميان خلفاي اسالم بر سر قدرت
بحث و نزاع درگرفت؛ بهگونهاي كه  3روز جنازه حضرت
ک سپرده نشد .سپس ابوبكر بهعنوان خليفه
محمد به خا 
منصوب شد .گروهي معتقد بودند بهخاطر اينكه حضرت علي
يكي از ياران نزديك حضرت محمد بوده و وي را بعنوان
جانشين خويش پيشنهاد کرده ،بايستي خليفه شود .سپس
خلفاي راشدين يكي پس از ديگري بر سر حكم آمده و دوران

حكومت خود را سپري كردند .اعتراضات و نارضايتيها،
همچنين مخالفت خارجي از طرف معاويه و امويان راه را بر
قتل حضرت عثمان و حضرت علي باز كرد .اين در حالي بود
كه اسالم را از جوهر حقيقي خويش منحرف كرده و تحت
حاكميت و اقتدار خويش از آن استفاده نمودند .در حاليكه
اسالم هرگز حاکمیت به زور و در اين راه ريختن خون و جنگ
و كشتار را نميپسندد اما بسياري از اقوام به زور شمشير و در
نتيجه جنگهاي خونين ،اسالمیت را حاکم ساخته و فتوحات
اسالمي با سيري سريع ادامه يافت .امپراطوري ساساني كه
داراي دين رسمي زرتشتي بوده نتوانست براي تغييرات و
نيازهاي آن دوران جوابگو شود؛ لذا در برابر حمله اعراب
مقاومت نكرد و در نتيجهی جنگي خونين ازهم فروپاشيد.
بدين ترتيب هويت نوين ايدئولوژيكي دين اسالم در اين
بخش نيز تمركز يافت .مراحل مختلف پيشرفت اسالم و
جنگهاي داخلي ميان قبايل و تهاجمات خارجي ،زنان را
در معرض عوارض مخرب قرار داده و بيشترين ضرر را از
اين كشمكشها متحمل شدند .در هر جنگي زنان بهعنوان
غنيمت به جاريهگي و كنيزي گرفته ميشدند و يا براي
عياشي لشكريان بهكار برده ميشدند كه عالوه بر آسيبهاي
شخصيتي و تخريب جوهر آنان ،از لحاظ هويتي مورد تجاوز
نظام مردساالري و ذهنيت اقتدارگراي مردان قرار ميگرفتند.
بعد از قتل حضرت علي ،حاكميت به دست معاويه و
امويان كه اسالم را قبول كرده بودند ،افتاد .حادثهی کربال
یکی از جنگهایی است که بر سر اقتدار روی داد .امويان
سعي در فتح تمامی دنياي اسالم را داشتند كه اين امر به
قتل فرزندان حضرت علي و نزديكترين ياران او و اهلبيت
انجاميد .اختالفات و نزاع بر سر مسالهی اساسي اقتدار بود
كه جنگهاي داخلي و انشعاب اسالم و اهلبيت محمد را
به همراه آورد .گروهي كه حضرت علي و فرزندانش را قبول
ميكردند شيعه نام گرفتند و گروه ديگر نيز كه طرفدار ديگر
خلفا بودند و در پايان نيز حاكميت معاويه را قبول كردند،
سني نام گرفتند .تسنن از نظر معنایی یعنی اسالمی شدن
طبقهی فوقانی هیرارشی قبیله .اسالم سنی ،اسالم قدرت و
طبقهی فوقانی است .تفاوت اساسي شيعهها در اين بود كه
سياسيشدن اسالم را قبول نداشتند و با اين مسئله كه اسالم
وسيلهاي براي اقتدارگرايي و حاكميت شود ،مخالف بودند.
گروه سنيها هم كه بر سر تختآمدن و بهكاربردن اسالم را
در راستاي اهداف خود ميديدند ،بهعنوان نيرويي در مقابل
شيعیان قرار گرفتند .متالطمشدن اسالم به دو قطبيشدن آن
ختم نشد .دو مذهب در طول تاريخ بهعنوان دو جبهه مخالف
در برابر همديگر قرار گرفتند .اگر تاحدود بسیار ضعیف و در
برخی موارد برخورد هر دو مذهب با زن متفاوت بود ،ولی
هر دو مذهب نیز فرهنگ «حرمسرا» كه زنان را براي منافع
خود در يك جا جمع ميكردند ،پيشبرد میدادند .در هر يك
از حرمسراها دهها زن وجود داشت كه در اين ميان اثرات
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آورد بهگونهاي كه جامعهی خاورميانه را در سكوتي مرگبار
طي مدتي طوالني با دگما و واپسگرايي روبهرو ساخت.
دولتهاي اروپايي از مزاياي تمدن خاورميانه در پيشرفت
نظام خود و علم و فلسفه استفاده كامل برده و نقش
پيشاهنگي را از خاورميانه به اروپا (يونان) انتقال دادند.
همچنان كه امروزه نيز در كشورهاي توسعهنيافتهی
جهان سوم مشاهده ميكنيم ،دولتهاي اسالمي بهنحوي
پابرجا و مستحكم بر عدم انعطاف و ايجاد تحول در ساختار
قديمي خويش تأكيد ميورزند .دولت اسالمي ايران نمونهی
برجستهی اين دولتهاست كه با سياسيكردن مسالهی
دين ،آن را در سياستگذاريهاي خود در سطح داخلي و
بينالمللي بهعنوان نيرويي اساسي بهكار ميبرد .همچنين
ساختار دولتي خود را بر پايهی واليت فقيه بنا نموده كه
عم ً
ال با اين تمركزگرايي شديد از هرگونه بروز نيروي مخالف
و دگرانديشي جلوگيري ميكند؛ كه اين سيستم جز خدمت
به اقشار دولتي هيچگونه منفعتي براي خلقها دربر ندارد.
ارتجاعگرايي دولت اسالمي با نقابي مدرنتر ،اقشار
و خلقهاي موجود در جامعه ايران را همچون بردگان
عصر نوين در صحنههاي مختلف بهبازي ميگيرد .يكي از
داليل اساسي سردرگمي انسانها و خأل عميقي كه بحران
فراگيري را نهتنها در ميان زنان بلكه همهی جامعه سبب
شده ،نتيجه چنين سياست و منفعتطلبي دولتيست.
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مخربي همچون توطئهگري نشأتگرفته از ذهنيت مرد ،وارد
شدن به بازيهاي سياسي ،بيگانگي از جنسيت خود و ...را
بهوجود آورد .مذهبگرايي تأثيري مستقيم در به وحدت
نرسيدن زنان مسلمان دارد .بر سطح حاشیهنشینی ،انزوا،
طرد و ...زنان افزود و در اين ميان از راه تفاسير جداگانه
هر كدام از مذاهب اسالم ،با زن رفتار و برخورد شده است.
واقعهی كربال باعث علني شدن هر چه بيشتر تنظيمات
شيعه گشته و بدين شکل شيعهگرايي را در ايران ،عراق،
لبنان ،سوريه و ...رشد داده و در زمان سلجوقيان نيز بسيار
گسترش مييابد .تضاد و برخوردهاي ميان مذاهب در زمان
سلجوقيان ادامه دارد .برخورد و جنگ ميان حسن صباح
(شيعه) و نظامالملك (سني) يكي از وزراي دربار در زمان
سلجوقيان رخ ميدهد كه در نتيجهی آن نظامالملك كشته
ميشود و اين تضاد ادامه مييابد؛ همچنين ابومسلم خراساني
در برابر اسالم درباري در تضاد و جنگ قرار ميگيرد .در
قرون 12 ،11و  13روشنفکراني در خاورميانه ظهور کردند
كه هدف اساسي آنها ايجاد رفرم در طرزتفكر و برخورد محض
و دگماي دولت اسالمي سني بود .سهروردي ،ابن خلدون،
ابن رشد ،بيروني ،ابن سينا و ...سعي داشتند پيشرفتهاي
فلسفي ،علمي ،حقوقي و علوم اجتماعي را بهوجود آورند.
تالش جهت ايجا د تغييرات در نظام حكومتي سني و اقتدار،
كه با سركوب شديد روبرو مانده و تبعيد ،قتل و عام و
زندانينمودن مخالفان را با خود به همراه آورد .مرحله پيدايش
و ظهور مذاهب و طريقتگرايي و تصوف و رقابت و تضادي
كه بعدها تغييراتي را با خود بههمراه آورد ،نشاندهندهی
تالش و اقداماتي جهت ايجاد رفرم در اسالم بوده است.
از قرن  17ميالدي بهبعد با مداخل هی فرهنگ غرب به
خاورميانه و تفرقهاندازياش در ميان خلقها و حكومتها،
مذهبگرايي را به شكلي منفي تأثير داده و متأسفانه در ابتدا
سني و سپس شيعهگرايي را از جوهر و اهداف اساسي آن دور
كرده و روزبهروز تحت حاكميت اقتدارگرايان رنگ آن تغيير
يافته و بهجايي رسيد كه اينبار بهعنوان جبهههايي مخالف،
در برابر اسالم حقيقي قرار ميگيرند .قتلعامهايي كه در
تاريخ در ميان هر دو مذهب مشاهده ميكنيم نشانهاي از
اين تضاد است .در ايران ،عراق و سوريه اين تضادها به اوج
خود رسيده و حساسيت بزرگي در ميان دو مذهب بهوجود
آورد .همانطور كه امروزه نيز بازماندهی اين تضاد را در
عراق ،ايران ،سوريه و كشورهاي مسلمان ديگر نيز بهخوبي
ميبينيم .يکي از عوامل ناآرامي عراق که زمينهای مساعد
براي تحكم و سياستگذاري مداخلهگران خارجي ميباشد،
تضاد شيعه و سني است .در واقع ،دولتهاي مقتدر با تفرقه
و تحريك سعي در بهكارگيري تضاد مابين هردو مذهب در
سياستهاي دولتي خود دارند .ايران و سياستهاي دولت
اسالمي و شيعهگرايي مطلق آن ،از حساسيت مذكور نشأت
ميگيرد .حكومت اسالمي ايران ،مذهب رسمي را شيعه

ویژه

چ جايي به سنيها
اعالن كرده و در امور دولتي و اداري هي 
نداده و اقوامي كه سنيمذهب هستند را در زير فشار و
محدوديت قرار داده است .اين برخورد خود تبدیل به عاملی
برای بهوجود آمدن تضاد در ميان خلقهاي ايران ميشود.
اين در حاليست كه جمعيت قابل توجهي از كشور ،سني
مذهب هستند اما نميتوانند ارادهی خود و حق مشاركت
چندانی در امور دولتي داشته باشند و بسياري از حقوق آنها
ضايع ميگردد .تضاد اساسی بین دولت شیعهگرایی ایران با
مذهب تشیع در سیاسی شدن و دولتی شدن آن نهفته است.
چرا که «قوم اصیل-مذهب راستین» به عنوان دغدغهای
است که توجه تعصب گرایان مذهبی را به خود جلب کرده
و تعصب و منازعه را سبب می شود .هركدام از مذاهب
كه اختيار تصميمگيري و تعيين روش زندگي و ارتباطات
اجتماعي تمامي جامعه را در دست داشته باشد ،بهعنوان
وسيلهاي براي رسيدن به اقتدار و يا تحكم بر ديگري بهكار
برده ميشود .در ايران نيز حوزههاي ديني و گروهي از
روحانيون شروع به تفسير و جداسازي هرچه بيشتر هر دو
مذهب از همديگر كرده تا بتوانند اتوريتهی شيعه را بر سني
بيشتر نمايند .چنين عملكردي از انقالب  57به بعد در ابعاد
وسيعتري به انجام ميرسد .چنانكه حوزههاي ديني شيعه
در سرتاسر ايران وجود داشته و سعي در قدرتبخشيدن
به مذهب شيعه دارند .در واقع سياست دولت ايران در
ايزوالسيون ساير مذاهب ،در راستاي استفاده ابزاري از مذهب
شيعه ميباشد .طوری که مذهب شیعه بیانگر اصل اسالم و
گروههای سنی تفرقهانداز و خرابکار نشان داده میشوند.
هر حركت و جهشي در زمان خود با توجه به شرايط و
اوضاع اجتماعي ،اقتصادي و ...جوامع بهوجود آمدهاند .تصرف
و به استيال كشاندن اعتقاد و باور انسانها و از اين راه بر
آنها حاكميتكردن از نظام كاهني سومر نشأت ميگيرد.
رژيم جمهوري اسالمي ايران ميكرو مدلي از نظام ذهنيتي
مذكور است كه مذهب را بهعنوان وسيلهاي اساسي براي
ي كه حق
حاكميت بر اذهان جامعه بهكار ميبرد تا جاي 
مشاركت در امور سياسيـ اجتماعي رنگ و بوي مذهبي
به خود ميگيرد .در واقع نظامي تكبُعدي و يكرنگ
است كه اثري از ويژگيهاي دموكراتيك را در خود ندارد.
نظام مذهبي ايران ،تا جايي ساختار شخصيتي و
ذهنيتي زنان را با توجه به شيعهگرايي یعنی دین رسمی
جهتدهي مينمايد .نظام از مذهب شيعه بهعنوان نيرويي
براي رسيدن به مقاصد و اهداف خود در جامعه استفاده
نموده و آن را از جوهر حقيقياش خارج ميسازد .اگر جوهر
حقيقي شيعه را با شيعهگرايي دولتي ايران مقايسه كنيم
به رفتار و اهداف كنوني دولتي بيشتر پي خواهيم برد.
جوهر شيعه متأثر از دين و فلسفه زرتشتي میباشد
و بدين سبب داراي معيارهاي انساني و اخالقي بيشتري
است .انسان دوستي (اومانيسم) ويژگي اساسي شيعه است
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مذهبگرايي و عدم اتحاد زنان
همانطور كه گفته شد مذهب در دولت و جامعه
ايراني داراي نقش اساسي در روابط اجتماعي جامعه و
فرد ميباشد؛ منابع عقيدتي كه از طرف دولت و نظام
مردساالر بهعنوان الگويي اساسي براي جهتدهي به زنان
بهكار برده شده و طبقهگرايي كه در ميان زنان جامعه به
وجود آورده از وحدت نيروي زنان جلوگيري كرده است.
نظام درصدد آنست كه با دادن هويت ويژه به زنان
شيعهمذهب ،احساس متفاوتبودن از ديگر زنان ايراني،
خودمركزبيني و ...كه از ويژگيهاي نظام و ذهنيت مردساالر
است را به اين زنان انتقال داده و از اتحاد زنان ايراني كه
مشكالت و معضالتشان همانند يكديگر است ،جلوگيري
نموده و با اين روش زيربناي خود را در ميان جامعه نيرومندتر
كرده و از بروز نيروي مخالفت زنان در برابر سياستهاي
خويش ممانعت بهعمل آورد .تفاوتمندیهای مذهبي،
ملیتی ،عقیدتی و جنسیتی بههيچوجه به معناي برتریت
کسی و یا اشخاص و قومی بر سایرین نمیباشد .این طرز
نگرش نیز نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه روز به روز شکاف
بین زنان ایرانی را بیشتر میکند .قابل ذکر است که همهی
زنان ایرانی از ذهنیت تبعیضآمیز جمهوری اسالمی ایران
رنج میبرند .و این گونه برخوردهای ظاهری نیز مسئلهی
زنان ایرانی را چارهيابي نمیکند و قادر به از بین بردن صورت
مسئله نیز نمیباشد .موانع اساسي كه به داليل مذهبي بر سر
راه مشاركت اجتماعي زنان ايجاد شدهاند نهايتاً از بروز اراده
آزاد زنان و شكوفايي استعدادها و خالقيت آنان جلوگيري
نموده و عم ً
ال از صحنه حذفشان مينمايد .تفرقهاندازي

دولت در ميان مذاهب بر زنان و اتحاد آنان تأثيرات منفي
مستقيم ميگذارد .زنان را از همديگر بيگانه كرده و از اين
راه در برابر همديگر بكار برده ميشوند .نيروي اساسي زنان
در جامعه از اين راهها خنثي گشته و از متمركز شدن آن در
موضوع مبارزه براي آزادي زنان جلوگيري به عمل ميآورند.
آخرين و بزرگترين دين فراگير جامعهی بشري ،دين
اسالم است كه از جانب حضرت محمد در قرن  6و 7
ظهور و گسترش يافت .اسالم با محتويات اساسي ديني
كه نويددهندهی برابري ،برادري و صلح و اتحاد ميان
اقوام و فروپاشي نظام قبيلهاي اعراب بود ،ظهور كرد و
بعدها بخش اعظمي از جامعه انسانيت را تحت تأثير خود
قرار داد و بهعنوان ديني ترقيخواه ،پيشرفت بخصوصي را
در پيدايش تمدني نوين در ميان قبايل اعراب ايجاد نمود.
شرايط پيدايش و گسترش دين اسالم ناشي از موقعيت
اجتماعي ،تجارتي و اقتصادي جامعهی عرب بود كه در
اوضاعي آشفته از تاريخ خود قرار داشتند و با مبارزهی
حضرت محمد در چنين شرايطي ،پايههاي ابتدايي و اساسي
دين اسالم در ميان قبيلهی قريش گذارده شد .اسالم هرچند
از جوانبی مختلف پيشرفتهاي چشمگيري به همراه آورد
اما كمبود ،نواقص و تضادهایی كه از بدو ظهور تا سالهای
متمادی بعد از آن در ميان اقوام ديگر بوجود آمد را سبب
شد که در بخش باال به وضوح به این نکات اشاره کردیم.
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كه ظلم و زورمداري را در خود هضم نميكند .در حالیکه
جمهوری اسالمی ایران بالعکس آنچه که در شیعهگری
وجود دارد ،عمل کرده و نه تنها زنان بلکه کل جامعه
را تحت ظلم و ستمهای بیپایان و ناروا قرار میدهد.
امروزه سيستم واپسگراي مذهبي در ايران كه خود را
حافظ دين اسالم با هويت رسمي شيعه ميداند مذهب شیعه
را با دغدغهی اقتدار دولتگرایی از جوهر حقیقیاش منحرف
کرده و موانع و مشکالتي اساسي براي جنس زن ايجاد نموده
و در راستاي به زير سلطه درآوردن زنان ،ويژگيهاي مثبت
شيعه را با توجه به منافع خود به انحراف كشيده كه اوضاع
زنان ايراني نشانگر چنين وضعيتي است .آنچنانكه ميتوان
گفت :زنان ايراني در ميان محدوديتهايي شرعي كه دولت
با سوءاستفاده از مذهب شيعه ايجاد نموده است ،گرفتار
شدهاند .منحرف ساختن شیعهی علوی و سوق دادن آن به
شیعهی صفوی موجب تخریبات بسیاری در این مذهب شده
است .با گذشت زمان مختلط نمودن این مذهب با قدرت
و اقتدار موجب تضعیف وجههی دموکراتیکش گشته است.
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خوانندگان عزیز مجله :مصاحبهای با سیلوان ویان
عضو کمیتهی اقتصادی زنان در غرب کوردستان
انجام دادهایم .سعی کردیم در مورد زمان و انگیزهی
تأسیس این کمیته ،همچنین سطح فعالیتهای آنها
گفتگویی با ایشان داشته باشیم .همانطور که
مطلعاید بیش از دو سال است در غرب کوردستان
شاهد روند تغییر ،تحول و پیشرفتهای عظیمی
در عرصهی اجتماعی ،دیپلماسی ،سیاسی ،نظامی
و دفاع مشروع هستیم .چنانکه این روند موجب
شکلگیری انقالبی بزرگ در جامعهی غرب
کوردستان شد .زنان غرب کوردستان از مشارکت
در هیچ عرصه و سطحی فروگذار نکردند .حضور
فعال و خستگیناپذیر این زنان بیانگر اشتیاق آنها
به رهایی و آزادی میباشد .سیاست محرومسازی
رژیمهای حاکم در کوردستان موجب هر چه بیشتر
افزایش معضالتی چون فقر و بیکاری شده است.
در این بین زنان کورد بیشترین آسیب و گزند
ی در
را از این سیاست متحمل شدهاند .جامعه 
مضیقهگذاشتهی کوردستان جهت خنثیسازی
سیاست نظامهای حاکم ،مرتبط با این مقوله
به اقتصادی خودکفا و مستقل بسنده میکنند.
همچنین زنان که بیشترین آمار بیکاران را
تشکیل میدادند امروزه در همهی حوزهها بهویژه
اقتصاد نقش چشمگیری دارند .قابل ذکر است
که برای اطالعات بیشتر در رابطه با این موضوع
مصاحبهی ذیل را با سیلوان ویان انجام دادیم.

زیالن :چه لزومی به تأسیس کمیتهی اقتصاد
زنان و نهادهای وابسته به آن دیدید؟
سیلوان ویان :قبل از هر چیز خدمت خوانندگان گرام 
ی
مجله عرض سالم و احترام دارم .در رابطه با سوال شما
نیز الزم به ذکر است که نه تنها در غرب کوردستان بلکه
برآنیم در سراسر کوردستان چنین نهادها و کمیتههایی را
تأسیس کنیم .همهی تالش ما در راستای نهادینه کردن
اقتصادی مستقل و خودکفا انجام میگیرد .در طول تاریخ
تاکنون دسترنج انسانها و بهویژه زنان استثمار شده است.
بیماریهای ناشی از کار سنگین و مشکالت عدیدهای که
بیانگر عدم تضمین آیندهی شغلی زنان هستند ،روز به روز
افزایش مییابند .توسط نهادهای دولتی به اقتصاد اجتماعی
لطمه و آسیبهای جدی وارد شده است .زنان بعنوان نیروی
کار ارزان در سراسر جهان بکارگرفته شده و از هیچ امنیت
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شغلی برخوردار نیستند .تأسیس نهاد و کمیتههایی که دوباره
بهره و حاصل دسترنج زنان را به آنها برگرداند ،الزامیاند.

زیالن :در رابطه با اهمیت توسعهی اقتصادی
که زنان در آن نقشی مستقل ایفا میکنند ،چه
نظری دارید؟
سیلوان ویان :برای برطرف کردن حداقل نیازهای
جامعهی زنان تأسیس چنین نهاد و کمیتههایی بیفایده
نخواهند بود .زنان نه تنها در غرب کوردستان بلکه در
سراسر کوردستان و جهان به نهادهای مستقلی نیاز دارند
که قادر باشند برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود از
آن بهره ببرند .ما به نگرش و عمل اقتصادیای که هیچ
آسیبی به پیرامون خود وارد نسازد ،اهتمام میورزیم.
اقتصادی که موجب تخریب اکوسیستم جهانی شود را
صالح ندیده و بر توسعهی اقتصادی اکولوژیک پافشاری
میکنیم .زنان رابطهی تنگاتنگی با طبیعت دارند .این
رابطه خود امتیازیست که موجب میشود زنان به
راحتی با طبیعت ارتباط برقرار کرده و رابطهی وابسته
به همزیگری(سمبیوتیک) موجود را تقویت کنند .ولی در
نظام کاری دولتها و یا بورژوازی کارگران بصورت مستقل
دارای امکانات تولید نیستند و برای بدست آوردن درآمد به
استخدام سرمایهدار در میآیند .آنها برای سرمایهدار مشغول
به تولید کاال و یا خدمات میشوند و سرمایهدار صاحب این
کاال و یا خدمات میشود .سرمایهدار این اقالم را در برابر
پول میفروشد و از آن پول مزد کارگران ،هزینهی تولید و
سود (مازاد تولید) بدست میآورد .بدین صورت سرمایهدار
میتواند بدون کار و یا با کار کمتر از مازاد تولید کارگران
سود بدست آورد .در واقع رنج و زحمات کارگران و زنان
به ثروت سودجویان بازار تولید مازاد مبدل میگردد .برای
همین بر این باوریم که در این حوزه بایستی دموکراسی
نهادینه شود .در این عرصه زنان متحمل سخترین شرایط
کاری هستند .ساعت کار اضافه و دستمزد کم نشانگر
بیعدالتی و عدم رعایت موازین دموکراسی میباشد.
معضالتی چون جامع های مصرفی ،افزایش نرخ تورم ،فقر،
بیکاری و ...در نتیجهی عملکردهای نادرست دولها در این
عرصه بهوجود میآیند .بایستی تولیدی صحیح انجام گیرد،
تولید به میزان نیاز .همچنین در این عرصه ما بیشتر بر
مقولهی توزیع درآمد پافشاری میکنیم .با انحصارگری
و بهرهکشی بهشدت مخالف بوده و در صورت وقوع نیز
برخورد قاطعی با فاعالن آن صورت خواهد گرفت .در چنین
حوزههایی رعایت عدالت و دموکراسی شرطی اساسی
میباشد .شاهد تالش بیوقفهی زنانی هستیم که در راستای
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نهادینهکردن موازین دموکراسی در این عرصه میکوشند .هنوز هم بسیاراند مردانی که برای شرکت نجستن زنان
مانعتراشی میکنند .اما علیرغم همهی موانع و مشکالت باز
هم اشتیاق و تالش زنان در این عرص ه قابل ستایش و تقدیر
زیالن :استقالل مالی زنان موجب چه
است .به نظر من استقالل مالی برای زنان موجب فراهم
دستاوردهایی میگردد؟
شدن بستری آرام ،معتمد ،آزاد و ...میشود .نمیگوییم همه
سیلوان ویان :استقالل مالی موجب افزایش اعتماد به چیز در اقتصاد خالصه میشود و یا به اتمام میرسد ،اما قادر
نفس و آرامش روحی ورای فراهم نمودن نیازهای مادی به انکار نقش تاثیرگذار آن بر زندگی جوامع هم نیستیم.
و برطرف کردن آنها میشود .بدون شک از طول تاریخ تا
زیالن :استقبال زنان کورد در رابطه با چنین
امروز شاهد سلطهی طبقهای بر کل جامعه بودهایم و بخش
عظیمی از این کلیت را زنان تشکیل میدادند .در واقع نهادهایی چگونه است .آیا خودشان هیچ رغبتی
زنان دور و بیبهره از محصوالت تولیدیای قرار میگیرند به کار کردن در بیرون از خانه نشان میدهند؟
که حاصل دسترنج خودشان است .نظام بورژوازی شاید تا
حدودی زنان را از چارچوب خانه به بیرون کشید ولی با
سیلوان ویان :اگر نظری به این مساله بیندازیم،
بیرحمی کامل به استثمار دسترنجشان پرداخت .بعنوان نیک میتوانیم درک کنیم ،خان ه مکانیست که
نیروی کار ارزان از هیچ گونه بهرهکشی دریغ نورزید .در ذهنیت مردساالر در آن نهادینه شده است .جایی که
جامعهی نیمفئودال کوردستان نیز شرایط کمی متفاوتتر تعمیقیافتهترین فشار و سرکوب علیه زنان در آن صورت
میباشد .عدم اعتماد به توان و نیروی زنان و مخالفت شدید میپذیرد .زن در چارچوب خانه دارای نقش کارگری
خانوادهها با کار بیرون از خانه ،موجب افزایش مشکالت بیحقدست که  24ساعت کار میکند ،است .بنابراین
روحی و مادی برای زنان میشود .میتوان اذعان کرد :هر زنی خواهان رهائی از چنین ستمیست .مسلما
انقالبی که امروزه در غرب کورستان جریان مییابد به استقبال زنان کورد در این عرصه بسیار چشمگیر است.
خودی خود توانست بر تغییر باورهای غلط نسبت به زنان
تاثیرگذار باشد .به طوری که شاهد مشارکت زنان حتی
زیالن :همان طور که شما هم عرض کردید
نقش پیشاهنگشان در همهی عرصهها هستیم .شرایط سطح فعالیت و سازماندهی زنان در این عرصه
پیشآمده راه را برای شرکت زنان در عرصهی اقتصاد نیز ارتقاء یافته است .آیا مشکل و یا معضلی که
هموار ساخت .در واقع اگر زنان به خودباوری الزم دست
فعلی ایجاد مانع بکند وجود دارد؟
یابند در همهی کارها میتوانند موفق عمل کنند .البته
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سیلوان ویان :مشکالت زیادی وجود دارند .چونکه
همهی این نهادها و حوزههایی که زنان بتوانند در آن
به اشتغال بپردازند تازه تأسیس شدهاند .عدم تجربهی
قبلی در چنین حوزههایی مشکلساز است .از سویی
دیگر خیلی از زنانی که برای اشتغال به این حوزه و
نهادها مراجعه میکنند ،فاقد تجرب ه کار قبلی هستند.
شاید بیشترین مراجعات توسط کسانی انجام میگیرد
که به رشتهی تحصیلی آنها میخورد ولی فقدان تجربه
هم موجب ُکندتر شدن سرعت کار و هم پایین آمدن
کیفیت محصول میشود .یکی از دیگر مشکالت موجود
عدم اعتماد به نفس کافی در برخی از زنان برخی مواقع
بر روند پیشرفت کار تاثیر میگذارد .ولی همهی این موانع
و مشکالت مواردی هستند که میتوان به راحتی از آنها
گذار بعمل آورد .تأسیس چنین نهادهایی برای همهی ما
تجربهی تازهای بود .بنابراین همهی ما از برداشتن گام اول
میترسیدیم .ترس از شکست و یا عدم موفقیت نبایستی
موجب تضعیف اعتماد به نفس زنان بشود .مانند کودکانی
که تازه راه رفتن را یاد میگیرند و بدون هیچ تکیهگاهی
سعی در مستقل راهرفتن دارند .البته انجام چنین کارهایی
هم سختی و دغدغههای مخصوص به خودش را داراست.
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زنان نامدار
گلناز خانم

تشخیص جسد هر دو مبارز قهرمان از زندان خارج
شده و در حالی با جسدهای بیروح آنها برخورد
میکند که سر از تنشان جدا شده است .روایت
شده ،گلناز خانم هنگامی که سر فرزندش را در دست
گرفته میگوید :من مفتخرم که چنین فرزندی را
برای کوردستان پروراندهام .خوشحالم که برای
دعوی وطن مستعمرهمان جانش را فدا کرده است
و اگر غیر از این میبود شیرم را حاللش نمیکردم».
حس مهیندوستی و انساندوستی زنان
کوردستانی در همهی اعصار موجب شده است
مبارزانی قهرمان و جسور پرورش داده و به میدان
مبارزاتی گام نهند .گلناز خانم نیز از جمله زنان
ی میباشد که علیرغم همهی
مبارز و انقالب 
مشکالت ،سختی و موانع پیشرو علیه تقدیر
ازپیش تعیینشده راه مبارزه را برگزید و در این
راه بیهیچ چشمداشتی به مبارزه پرداخته است.
بدون شک اگر امروزه در کوردستان جنبش زنان
توانسته برگهای درخشندهای بر تاریخ این مرز
و بوم بیافزاید و سطح سازماندهی خود را ارتقاء
دهد ،بیارتباط با میراث زنانی چون گلناز خانم
و سایر زنان مبارز و انقالبی کورد نمیباشد.
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بدون شک همهی ما دارای اطالعاتی در ارتباط
با قیام آرارات هستیم .چه از دور و چه نزدیک
در مورد مقاومت و مبارزهی پیکارگران این قیام
شنیدهایم .قیامی که نویددهندهی آزادی برای
کوردستان و هشداری به نیروهای استعمارگر بود.
همچنین خواهان اتمام ستمی بود که بر خلق
این مرز و بوم تحمیل میشد .اگر از قیام آرارات
شنیده باشیم محال است در مورد عصیانگری که
از هیچ گونه فداکاری و ازخودگذشتگی در راه
آرمانهای خلق کورد دریغ نورزید ،بیاطالع باشیم.
گلناز خانم زنی عصیانگر و آشنا با درد و رنج
خلقاش بود .فقدان آزادی در کوردستان روح
سرکشش را برای شرکت در قیام ترغیب میکرد.
گلناز خانم در سال  1927به قیام آرارات میپیوندد
تا پیامآور استقالل و آزادی برای سرزمینش باشد.
او خواهر سرداری جنگجو بنام عزت بیگ
بود .گلناز خانم در صفوف مقدم مبارزه جای
گرفته و از هیچگونه جانفشانی فروگذار نمیکند.
در یکی از درگیریها دستگیر شده و زندانی
میگردد .گلناز خانم از ایلی بود که هیچ وقت
در مقابل سیاستهای کوردستیز نظامهای حاکم
در ترکیه خاموش نمانده و راه مقاومت و مقابله
را برگزیدهاند .از دیاری بود که انسانهایش از
کودکی با طعم درد و ستم ناشی از سیاستهای
تبعیضآمیز حاکمان آشنا بودند .ماممهینی که
هنوز هم فرزندانش در راه آزادی و رهاییاش
از یوغ استعمار و استبداد بیمحابا میکوشند.
گلناز خانم تمام عمر خود و حتی فرزند و برادر
خود را در راه کوردستان فدا میکند .هنگامی که
در زندان است خبر شهادت برادرش (عزت بیگ)و
فرزندش(صادق) به وی میرسد .گلناز خانم جهت
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همه و بیش از آن لحظات نابی را برایم رقم میزدند.
اوایل  2002بود .من اولین زمستان خود را در
خاطرات گریال
کوهستان تجربه میکردم .روزهای اول ژانویه بارش
برف آغازیدن گرفت .چنان از این واقعه خوشحال و
خرسند شده بودم که در پوست خود نمیگنجیدم.
برای من تازگی داشت ولی برای سایر رفقا اینجور
اَدسا اُنوور
نبود .سعی میکردند مرا درک کرده و در خوشحالیم
سهیم باشند .از ساعتهای نخست روز تا نزدیکهای
ظهر بارش برف ادامه داشت و تقریبا تا آن موقع همه
جا را سفیدپوش کرده بود .دلم میخواست در چنین
شاید بیشتر ما بر این باوریم که بهترین آموزگار خود هوایی و زیر بارش برف به یک ماموریت طوالنی بروم.
«زندگی» میباشد .در هر لحظهاش تجربه و خاطرهای بعد از  2ماه این خواستهی من تحقق پیدا کرد .با
نهفته است .خاطراتی
وجود دارند که هیچ وقت
از یاد ما نمیروند و حتی
جای خاصی را در زندگی
ما باز میکنند .شاید در
آن لحظه از درک کاملش
عاجز باشیم ولی واقعیت
این است که وقتی
خاطرات خود را مرور
میکنیم همیشه و شاید
همهوقت به ردپای «آنها» برمیخوریم .از آن گذشته یک گروه بزرگ به سوی کمپی که تقریبا  5ساعت
برخی از موارد هستند که برای همیشه نقششان و دور بود ،به راه افتادیم .چنان هیجانزده بودم که
تاثیرشان در زندگی انسان بسزاست .زمان بسیاری از آن نه سرما را حس میکردم و نه خستگی راه را .هوای
روزها میگذرد ،ولی زمانی که آن خاطرهی مورد بحث به مهآلود و بارش تند برف موجب کندتر شدن حرکت
وقوع پیوست ،هیچ نگذشته است .انگار همین حال بود .گروه میشد .یکی از رفقا به شوخی خطاب به رفیقی
یکی از فصلهای بیادماندنی ،رنگارنگ و جذاب نیز که رهنمای ما بود گفت :با این رهنمایی شما شکی
فصل پاییز میباشد .فصلی که برای برخیها بهمعنای نیست که سر از خاک شرق کوردستان در بیاوریم».
بارش برف بیوقفه ادامه داشت .گویی میخواهد
بهار و برای برخیها هم خزان است .شاید وقتی میگویند
پاییز؛ قبل از هر چیز رنگ زرد و دلتنگکنندهاش در ارادهی ما را امتحان کند .میبارید و میبارید .ما
ذهنها تداعی میگردد و سفر ،جدایی ،کوچ و ...را به نمیتوانستیم یک لحظه هم توقف کنیم .زیرا هوا
یاد میآورد .میگویند :پاییز با آمدنش مقدم زمستان را بسیار سرد بود .توقف ما موجب خوابرفتگی جسم
گرامی میدارد .فصلی که سرما و محدودیت را با خود میشد و خطرناک بود .برای همین رهنمای گروه
همراه دارد .برای من که تازه ملحق شده بودم همه اجازهی توقف را به ما نمیداد .انگار با برف مسابقه
چیز تازگی ،زیبایی و جذابیت خاص خودش را داشت .میدادیم .نه ما از رفتن بازمیایستادیم و نه او از باریدن.
تقریبا سپیده دم بود .صدای سگی که از دور میآمد
از بارش اولین برف و باران گرفته تا وزش بادهای
پیوستهی پاییزی ،تماشای غروب ،گذر شبهای سرد و نشانهی خوبی نبود .راهنما به ما گفت :شما اینجا
تاریک ،ورزش صبحگاهی گریال ،ارتفاع کوهها ،تماشای منتظر بمانید من میروم تا ببینم در کدام موقعیت
کوچ پرستوها ،صبحبخیر رفقا و از رفتن و  ...گرفته ،هستیم» 3 .ساعت از رفتن رهنمای گروه گذشت ولی
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بسیار سخت و مشقتباری را سپری میکند .خانوادهاش
اصرار میکنند تا مجددا ً ازدواج کند .ولی مادر جان
قبول نمیکند و رابطهی خود را با آنها قطع میکند.
بعد از ظهر بود .بارش برف متوقف شد و آفتاب از
پشت ابرها سر درآورد .همهی رفقا به دستور رهنما
آماده میشدند که بعد از غروب خورشید حرکت کنیم.
همان موقع بود که مادر جان نفس نفس زنان وارد
اتاق شد و گفت «:بایستی شما را در یک جای امن
مخفی کنم .چند تا پاسدار آمدهاند روستا و راجب
رد پاهایتان از روستاییان سوال میکنند ».ما هم
به سرعت پشت سر مادر جان به راه افتادیم .بعد از
 2ساعت مادر جان ما را صدا زد و دوباره به درون
خانه برد .خوشحالی مادر جان حاکی از حس موفقیتی
بود که از جسارت و عالقهی بینهایتاش به انسانها
نشأت میگرفت .رهنما گفت «:بعد از نیمساعت دیگر
را ه میافتیم» .اما مادر جان مصر بود که آن شب در
آنجا بمانیم .میگفت :هوا خیلی سرد و برف هم بسیار
زیاد بارید ه است .رفتن در چنین هوایی خوب نیست».
ما هم سعی کردیم مادر جان را قانع کنیم که رفتن
ما ،هم برای امنیت روستاییان و هم برای خودمان
بهتر است .موقع خداحافظی مادر جان تک تک رفقا
را در آغوش گرفت و با چنین کلمات زیبایی بدرقهمان
کرد «:امیدواریم راهتان همیشه روشن و هموار
باشد و این را بدانید که همیشه دل ما با شماست»
دوباره به راه افتادیم .با چنان ادعایی در دل آن شب
بر تن سفتشدهی برفها گام گذاشته و به سوی قله
کوههای آزاد کوردستان سرازیر میشدیم که انگار
نه خستگی راهی در کار بوده و نه مشقت سرما و
تاریکی .زندگی در این کوهها سختی و دشواریهای
خودش را دارد ولی طعم لذتها و خوشیهایش چیز
دیگریست که نمیتوان با واژهها تعریفاش نمود.
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خبری از وی نشد .رفیق ژیان(رفیقی که باتجربهتر از
همهی ما بود) گفت :ایستادن ما یعنی مرگ بایستی
راه برویم» .در حالی که خودمان را برای ادامه دادن
راه آماده میکردیم از دور چشممان به دختر و زنی
ت هر
میانسال افتاد که به سوی ما میآمدند .در دس 
یک از آنها چند پتو و کاپشن به چشم میخورد .زن
میانسال گفت :ما برای یاری به شما آمدهایم .رفیق
شما هم نزد ماست ،چونکه حالش خوب نبود ما اجازه
ندادیم برگردد» .ما را هم به خانهیشان بردند و پذیرایی
کردند .همان موقع بود که متوجه شدیم در یکی از
روستاهای شنو(اشنویه) هستیم .همان طور که یکی
از رفقا شوخی کرده بود سر از خاک شرق کوردستان
در آورده بودیم .به علت مه زیاد نگهبانان پایگاه هم ما
را ندیده بودند و ما هم متوجه آن نشده بودیم .زنی
که او را مادر جان صدا میکردیم بسیار بیقرار بود.
دعا میکرد که بارش برف بیشتر و سریعتر بشود تا
جای پای ما را از بین ببرد و مبادا نیروهای نظام ایران
ما را ببینند و درگیری صورت بگیرد .مادر جان برای
من و رفیق ژیان(یکی از رفقای زن) دو دست لباس
کوردی آورد تا بپوشیم و گفت :نباید کسی شما را با
لباسهای گریال ببیند .اگر همسایهها هم سوال کردند
بگویید فامیلهای من هستید و از اورمیه آمدهاید».
بعد از اینکه نفسی تازه کرده و غذا و چای خوردیم
مادرجان شروع به سوال پرسیدن کرد .اینکه چگونه
زندگی میکنیم و هدف ما چیست؟ ما هم برایش از
مبارزه حرف زدیم و از جنبش زنان کورد که با زحمات
رهبر آپو تأسیس شده است .از رفقای شهید و از
فداکاری و ایثار آنها برایش گفتیم .واقعیت این بود،
سوالهای مادر جان تمام شدنی نبود و هر چه میرفت
کنجکاویش بیشتر میشد .میگفت :بار اول است که با
ک فرصت صحبت و
رفقای زن دیدار میکنم و از نزدی 
گفتوگو را پیدا کردهام» .هر چند دقیقه یک بار نگاهی
به دخترش میانداخت و میگفت«:پس میبینی که اگر
زن بخواهد میتواند خیلی کارها بکند» .همهی فرزندان
مادر جان دلشان میخواست راجب به فلسفهی زندگی
و جنگ گریال بیشتر بدانند .ما هم تا جایی که امکان
داشتیم در مورد موارد ذکر شده برایشان توضیح دادیم.
مادر جان هم از زندگی خودش برایمان گفت .وقتی
که از فرزند ششماش حامله هست همسرش ناپدید
میشود و دیگر به خانه برنمیگردد .تا به امروز ،زندگی
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