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سخن مجله
تاریخ  درک  برای  زیالن:  مجله ی  گرامی  خوانندگان 
تنها خواندن و در مورد برخی موارد پژوهش به عمل 
آوردن کافی نمی باشد. زیرا تقریبا در تمدن قدرت گرا 
همه ی کسانی که در این حوزه کار کرده اند یا ناقص، 
حاکم  مردساالر  ذهنیت  اقتضای  به  یا  و  معکوس  یا 
اگر  که  بطوری  پرداخته اند.  رویدادها  و  وقایع  درج  به 
قدرت گرا  تمدن  نوشتاری  تاریخ  به  موشکافانه  نگاهی 
بیافکنیم، حاکی از داستان، َمَثل، رخداد، قصه، افسانه 
یا  و  گفته  این  بودن  نامترادف  بیانگر  که  می باشد  و... 
داده ها با واقعیتی ست که در حافظه ی تاریخی جوامع 
به  نفوذ  برای  قدرت گرا  ذهنیت  است.  مانده  جای  بر 
یکی  است،  شده  متوسل  ترفندی  هر  به  جوامع  بطن 
از حوزه هایی که به طور متداوم در آن تخریبات ایجاد 
حوزه ی  نیز  کنند  استفاده  خودشان  نفع  به  تا  گشته 
شده اند  ساخته  قصه هایی  و  متولوژی  می باشد.  تاریخ 
بازتاب  مردساالر  ذهنیت  بار  هزار  سطرش  هر  در  که 
نگاران،  تاریخ  از  زیادی  مطالب  و  کتاب ها  می یابد. 
به  و...  نویسندگان  فیلسوفان،  اندیشمندان،  ادیبان، 
چاپ رسیده اند که تنها و تنها به گسترش این ذهنیت 
جای  به  علم  مواقع  بیشتر  در  متاسفانه  زده اند.  دامن 
به  گیرد  قرار  جوامع  آگاهی  و  رفاه  خدمت  در  اینکه 
وسیله ای برای مستحکم تر شدن پایه های قدرت طلبان 
زوایه ای  از  که  هنگامی  می گردد.  مبدل  جاه طلبان  و 
در  زنان  کامل  حذف  با  بنگریم  مقوله  این  به  دیگر 
زنان  اینکه  نه  می شویم.  مواجه  کتبی)رسمی(  تاریخ 
مشارکت  نخواسته اند  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در 
داشته باشند و یا برای تحقق این مهم تالش نکرده اند، 
ترفندهای  با  است که ذهنیت مردساالر  این  برای  نه! 
نقش  این  دادن  جلوه  کم رنگ  و  طرد  موجب  مختلف 
شده است. آثار بیشتر زنانی که فیلسوف و نویسنده و 
... بوده اند یا به دستور حاکمان وقت آن سرزمین ها به 
آتش کشیده شده و یا به شیوه ای دیگر از میان برداشته 
زیاد  تاریخ  شناخت  و  درک  برای  بنابراین  شده اند. 
نمی توان به تاریخی اکتفا و اعتماد کرد که زنان را طرد 
برای جامعه  کرده، خوارشمرده، ضعیف دیده، خطری 
است. پرداخته  مردساالر  ذهنیت  ترویج  به  و  انگاشته 
و  تاریخ جوامع  از  جهت درک و شناختی صحیح هم 
رجوع  جامعه  حافظه ی  به  بایستی  خویش  هویت  هم 

علی رغم  جاه طلبان  و  قدرت طلبان  هم  هنوز  که  کرد 
نشده اند  قادر  باز هم  نیرنگی  و  بکارگیری هر دسیسه 
از بین برده و تضعیف سازند. در این حافظه به هزاران 
و  حماسه  از  سخن  که  برمی خوریم  روایت  و  داستان 
از خودگذشتگی هایی  زنان دارد.  بیشمار  فداکاری های 
اخالقی  و  اجتماعی  ارزش های  از  صیانت  برای  که 
زنده  این جوامع  اذهان  در  هنوز هم  گرفته اند  صورت 
و از بین نرفته است. شاید اسامی برخی از این زنان به 
باشند، ولی  دالیلی که در فوق ذکر شد، در دستمان 
این بدان معنا نیست که در سطح جامعه تنها قشری از 
زنانی که موفق شده اند حضور اجتماعی داشته باشند از 
هنجار و ارزش ها صیانت کرده اند. نه، بلکه همه ی زنان 
تاریخ  قادر شده اند  باشند،  یافته  نقشی حضور  در چه 
ملموس تر  و  واقعی تر  صورتی  به  را  جوامع  نانوشته ی 
زنده نگه دارند. اگر هنوز هم می توان از مواردی چون 
انسان دوستی،  مشورت،  همکاری،  صداقت،  همدلی، 
سخن  و...  سامان دهی  و  سازندگی  نیروی  خالقیت، 
یا  بوده و است که   زنانی  به دلیل نقش  به میان آورد 
یادی از آنها نمی شود و یا رنج و زحماتشان چنان که 
نمی گیرد.  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  باشد  آن  سزاوار 
زنان در هر جامعه ای دارای نقشی کلیدی و اساسی اند. در 
کوردستان و سایر کشورهای خاورمیانه نیز بدین منوال 
است. شاید در کوردستان ستمی که بر زنان می رود به 
مراتب بیشتر و خشن تر باشد، زیرا هم هویت ملی و هم 
هویت جنسیتی شان مورد هجمه ی سنگین ایدئولوژی 
معنا  بدان  این  ولی  گیرد،  می  قرار  مردساالر  ذهنیت 
نیست که زنان عرب، ترک، فارس، بلوچ، آذری، آسوری 
و... نیز هیچ مشکلی نداشته و آزاداند. مسئله ی مشترک، 
مسئله آزادی و رهایی از چنگال بی رحم قدرت می باشد. 
شاید اشکال یا سطح و عمق این مشکالت و مسائل در 
همه کشورها و بین هر خلقی به یک میزان نباشد ولی 
این اصل و ذات موضوع مورد بحث را تغییر نمی دهد. 
در کشور ترکیه نیز مسئله زنان یکی از حادترین مسائلی 
می باشد که گاه گاهی نظر افکار عمومی را به خود جلب 
می کند. بطوری که در این کشور روزانه شاهد افزایش 
قتل عام)قتل های ناموسی(، خودکشی، بیکاری، تهدید 
استثمار دسترنج، مبدل  و  کار، دستمزد کم  از  اخراج 
و  خانگی  خشونت  مبادالتی،  کاالی  به  زنان  ساختن 



دولتی، افزایش تعداد زنان زندانی، فشار و سرکوب بر زنان 
سیاسی در زندان، افزایش تجاوزات گروهی به دختران 
نمودن  ممنوع  دولتی،  عوامل  و  مزدوران  توسط  کورد 
ملت های  برای  مادری  زبان  به  نوشتن  و  حق خواندن 
غیر ترک و... هستیم. حاکمان ترکیه از جمله حاکمان 
کوردستان  از  بزرگی  بخش  که  هستند  استعمارگری 
این  با  را به ضمیمه خاک کشور خود مبدل کرده اند. 
تمامتر دستشان  استعمار هر چه  و  استثمار  برای  کار 
تنها  حاکمان،  این  زمامداری  تاریخ  طول  در  شد.  باز 
چیزی که نصیب خلق ها و به ویژه زنان شده و می شود 
هر  حاکم  دولت  نیز  امروزه  بس.  و  است  درد  و  آالم 
چقدر بخواهد چهره ی خود را خندان و عقلیت خود را 
دموکرات نشان دهد باز هم قادر نیست از پوپولیسمی 
توأم با عوام فریبی فراتر رود. چنانکه دولت اردوغان نیز 
همانند حاکمان ایران جهت سرکوب خلق ها و به ویژه 
تبعیض آمیز، خشونت طلب،  رویکرد  از هیچ گونه  زنان 
نمی زند.  سرباز  و...  تحقیرآمیز  آسیب رسان،  بحران زا، 
است  شایسته  امروزمان،  بهتر  درک  برای  شک  بدون 
جامعه ی  گذشته ی  یا  و  تاریخ  از  صحیح  اطالعی  که 
تنها  نه  قدرت ـ دولت گرا  نظام های  باشیم.  داشته  خود 
نیاوردند  ارمغان  به  جوامع  برای  را  دستاوردی  هیچ 
که  دستاوردهایی  و  ارزش ها  تاراج  و  غصب  به  بلکه 
بودند،  یافته  دست  آن  به  بسیار  زحمات  با  جوامع 
جوامع  ذهنیتی  ساختار  قدرت«  »پدیده ی  پرداختند. 
بطوری  نمود.  جدی  تخریباتی  و  آسیب  دچار  را 
بدین  شد.  وحشتناکی  و  اسفبار  عواقب  موجب  که 
به  بی وقفه  کند،  نفوذ  جایی  به  پدیده  این  اگر  جهت 
خواهد  مشکالت  و  معضالت  مسائل،  بازتولید  و  تولید 
ذهنیتی  بنیادین،  و  اساسی  مشکل  بنابراین  پرداخت. 
در  سعی  جوامع  شریانهای  مکیدن  با  که  می باشد 
توسل  با  روزانه  مردساالر  ذهنیت  دارد.  خویش  تداوم 
به راهکارهای متفاوت خود را بسط داده و به تسخیر 
اذهان می پردازد. ترکیه نیز از قبیل کشورهای ست که 
ذهنیت ذکر شده در آن ریشه دار می باشد. الزم به ذکر 
است عواقبی که در آینده جوامع را تهدید می کنند، به 
در  حاکم  نظام  بود.  خواهند  امروز  از  اسفبارتر  مراتب 
نیروهای کاپیتالیست جهانی  نماینده اصلی  ترکیه که 
ارزش های  سیستماتیک  بطور  می باشد  خاورمیانه  در 
جوامع خاورمیانه را آماج حمالت از پیش تعیین شده ی 
خود قرار می دهد. هم در خاورمیانه و هم در ترکیه و 
هم در کوردستان)به ویژه شمال و جنوب کوردستان( 

برده ای  به  را  جامعه  که  می پردازد  ذهنیتی  تعمیم  به 
به خدمتکارانی مطیع تر مبدل سازد.  را  زنان  و  مطیع 
زنان  خصوصی  مسائل  در  مکرر  مداخالت  با  حتی 
از پیش تحت کنترل  بیش  را  زنان  سعی دارد جامعه 
بعد  که  است  ذکر  شایان  البته  بگیرد.  خود  نظارت  و 
کوردستان  هم  کوردستان  کارگران  حزب  تأسیس  از 
از  را  اغماضی  غیرقابل  و  عظیم  تغییرات  ترکیه  هم  و 
سر گذراند. همچنین حضور چشم گیر زنان کوردستانی 
در صفوف مقدم مبارزه موجب وقوع انقالب در انقالب 
شد. البته در شماره ی آتی بیشتر به مشارکت، مبارزه 
از  ناشی  تاثیرات  و  کورد  زنان  انقالب  دستاوردهای  و 
آن در سراسر کوردستان و خاورمیانه خواهیم پرداخت.

با وضعیت  ارتباط  در  است  این شماره سعی شده  در 
تأمل  ترکیه  در  زنان  سیاسی  و  تاریخی  اجتماعی، 
از  انتقاد  و  آنالیز  به  نیز  مقاله ها  سایر  شود.  بیشتری 
اسالمی  جمهوری  معضل زای  و  خشونت طلب  ذهنیت 
ایران اختصاص داده شده اند. از هر نظر اگر به مقوله ی 
آمد  خواهد  چشم  به  که  واقعیتی  تنها  بنگریم  قدرت 
عدم سنخیت این مقوله با واقعیت اجتماعی بشر است. 
ـ  اورال  اجتماعی  ساختار  به  چه  پدیده  این  بنابراین 
چه  و  سامی  آریایی،  چه  یا  و  باشد  کرده  نفوذ  آلتای 
باز  باشد،  یافته  گسترش  دیگر  جغرافیایی  پهنای  در 
هم بیانگر یک واقعیت آن هم »بردگی« است و بس. 
این  تحقق  برای  و  است  تغییر  مستلزم  که  موردی 
می باشد.  موجود  ذهنیت  کرد،  تالش  بایستی  مهم 
به  دیگری  نژاد  احمدی  و  رفت  نژاد  احمدی  چراکه 
اردوغانی  برود  هم  اردوغان  اگر  آمد.  روحانی  اسم 
و  دولت  تغییر  بنابراین  را خواهد گرفت.  دیگر جایش 
و  نهایی  هدف  به  رسیدن  راه  در  نمی تواند  یا شخص 
است،  توجه  قابل  باشد.  تعیین کننده  اساسی  رهیافتی 
ماندگار  می زنند  تکیه  قدرت  اریکه ی  بر  که  اشخاصی 
نیستند. شاید از اوایل تاریخ تا به امروز هزاران انسان 
بر تخت قدرت نشسته و پایین آمده باشند ولی موردی 
»تولید  منبع  به یک  و  آمده  متداول  بطور  همیشه  که 
که  می باشد  ذهنیتی  است  گشته  مبدل  معضل« 
بصورتی ریزتر در این شماره به آن پرداخته شده است. 
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در روابط خود بسیار زود متوجه این وضعیت خانواده 
نهاد کوچکی  شدم و دریافتم که یک زندگی عظیم در 
مثل خانواده محبوس گشته است. این به چه معناست؟ 
حتی  نداده اند؛  توسعه  را  دیگری  نهاد  موجود  انسانهای 
ناحق ترین، صحیح ترین،  زیباترین،  زشت ترین،  امثال  از 
برخوردار  خانواده  افکار  بدترین  و  بهترین  بیهوده ترین، 
ایجاد  موجب  هنگام  زود  بسیار  وضعیت  این  شده اند. 
چنین  گشت.  من  در  محقانه  گونه ای  به  گمان  و  شک 
واقعیتی با گفتن: »همه چیز خانواده ی من چنان عالی 
است، که نمی توان از آن دست برداشت« خود را توجیه 
نهفته است. نکته  این  می نماید. خانواده گرایی دقیقا در 

فاقد  ارزش  خانواده  جوامع  دیگر  در  آنکه  حال 
دشمن  شود،  پیشرفت  مانع  اندکی  اگر  حتی  می باشد. 
معنا  بدین  و  خانواده گرایی  ما  نزد  می گردد.  محسوب 
قبیله گرایی و عشیره گرایی ابتدایی نیز به کورکورانه ترین 
وضعیت  بدترین  می شود.  کشانیده  نابودی  و  منازعه 
است.  خانواده  موضوع  در  محافظه کاری  وجود  نیز، 
از  فراتر  دیدگاهی  نمی تواند  خانواده  در  نظر  مورد  فرد 
خانواده، عشیره و قبیله اش داشته باشد. بهترین هایشان 
اجتماعی  و  ملی  نهادینه سازی  سوی   به  حرکت  نیز، 
حاکم  بسیار  ما  میان  در  هم  هنوز  این  نمی پذیرند.  را 
است. بیشتری  تشریح  مستلزم  موضوع  این  می باشد. 
را طرحریزی می نماییم،   حتی هنگامی که عملیاتی 
قرار  بازبینی  مورد  را  خانواده گرایی  واقعیت  باید  قطعاً 
دهیم. زیرا تمامی تنظیمات مرد، بر اساس نظام خانواده 
جاسوس،  نیز  آن  حفظ  و  نجات  راستای  در  است. 
جاش)مزدور(، نوکر، شریر و بدترین مرد خواهد شد. علت 
این امر نیز تالش جهت نجات نظام خانواده می باشد، افراد 
درون صفوف ما نیز در میان مشکالت خانواده تا خرخره 
فرو رفته اند. در درون نهاد خانواده به یک برده، اسیر و 
محافظه کار مبدل گشته اند. هر چند که گاهاً از واقعیت 
واقعبینانه  چندان  بگویند،  سخن  نیز  ملی  و  اجتماعی 
و  ملی  واقعیت  کدام  از  نمی باشد.  باورکردنی  و  نبوده 

اجتماعی بحث  به میان می آورید؟ نهایتاً فرم انسان کورد 
در چارچوب همان واقعیت خانواده می باشد، اما آن مورد 
نیز ضد ملی بودن و اجتماعی بودن می باشد و به صورت 
حالی  در  است.  درآمده  موضوع  دو  هر  مخالف  قطب 
باشد؛ طی صدها سال توسط  از آن  بایستی عضوی  که 
دشمن، از طریق دادن نقشی واپس گرایانه به خانواده، در 
موقعیت ضدیت با ملی شدن و اجتماعی شدن قرار گرفته 
است. الزم است که به خوبی به این مطلب توجه شود.
بطور  که  است  همان  شخصیت ها  جنبه ی  بدترین   
مدهشی بر اساس خانواده گرایی شکل  گرفته اند. و عامل 
همین  نیز،  زده  شخصیت  بر  را  خود  مهر  که  مهمی 
می باشد. افق ملی شدن، خصوصیات ملی و حتی پیشرفت 
اجتماعی تان نیز بسیار منحرف است. در اینجا نتیجه ای 
حتی  رفقایمان  هنوز  که  است  این  می شود  حاصل  که 
در  موجود  شرایط  از  فراتر  و  پیشتر  گامی  نتوانسته اند 
محیط خانواده بردارند. سازمان را نیز چنین می پندارند. 
آنچه که پیشرفته ترین رفقایمان هم بیان می کنند یک 
خانواده گرایی معمولی بسیط است. حزب را نیز همچون 
خانواده ی خود تصور می کنند. و این کار را نیز بدون آنکه 
متوجه باشند، انجام می دهند. ما حزب را بر مبنای مخالفت 
با اینگونه خانواده گرایی ها ایجاد کردیم، ولی رفقایمان در 
دو روز، حزب را به خانواده ی خود مبدل می سازند. چنین 
رفتاری ریشه در طرز نگرش و مفهوم خانواده گرایی دارد. 
نهاد خانواده  شک کرده  این  به  از هفت سالگی   من 
الزم  تفکر  و  تعمق  به  آن  علیه   بر  مبارزه  جهت  و 
آنکه  حال  کردم.  تالش  راه حل  یافتن  برای  و  پرداخته 
تمامی  به  که  کسانی  هستید.  آن  ویژه ی  فرزند  شما 
وابسته به خانواده بوده و عقلیت  آن را در خود نهادینه  
سخن  ملی  نیرومند  خصوصیات  از  نمی توانند  کرده اند، 
نیرومند  خصوصیات  افراد  این  شخصیت  در  و  گفته 
اجتماعی رشد نمی کند. شما قادر نگشته به خصوصیات 
نیز  این  علت  یابید.  دست  اجتماعی  و  ملی  نیرومند 
و  شما  شخصیت  بر  محافظه کار  بسیار  خانواده ای  تاثیر 
موارد  این  به  می باشد.  آن  از  برای گسست  تالش  عدم 
می توان بومی گرایی، منطقه گرایی و فرهنگ های ابتدائی 
هستید.  اینها  حامل  بسیار  چراکه  افزود،  نیز  را  دیگری 
 پس خانواده گرایی نزد ما فراتر از خانواده، بیانگر یک 
این خصوص همزمان هم در خانواده  های  است.  معضل 
به دوران رسیده ی  تازه  فئودال مزدور، هم خانواده های 
ریشه ی  بر  مبتنی  خانواده های  در  همچنین  و  بورژوا 
تاثیر گذاشته است. »دار و  نیز  بورژوا  روستائی و خرده 
ندارم، و همه چیزم برای خانواده«، بیانگر عقلیت نهفته 

PKK جنبشی  راهگشا، جهت اجتماعی شدن آزاد 
است

رهبر آپو         
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در این جمله می باشد. چرا که همه  چیز در راستای منافع 
خانواده تعیین گشته است؛ حتی مسائل و مشکالت زندگی 
نیز با این موضوع مرتبط اند. حال آنکه بسیار خوب دانسته 

واقعیت  آغاز،  همان  از  اگر  که  می شود 
انتقاد قرار  را بطور فشرده مورد  خانواده 
نداده و بیشتر تاثیرات ناشی از آن را از 
بین نمی بردیم، انقالبی گری و سازماندهی 
بودن،  PKK یی  نمی شد.  امکان پذیر 
عنوان مبارزه ای نظامند در مقابل تاثیرات 
جنگ  میزان  به  می باشد.  خانواده گرایی 
در برابر تاثیرات استعمارگری، در مقابل 
می جنگد.  نیز  خانواده گرایی  تاثیرات 
موجودیت یافتن واقعیت خانواده نزد ما 
اینچنین است. تقریبا تمام چیزهایی که 
به عنوان منافع به افراد جامعه بازتاب داده 
می شود، منافع خانواده می باشند. مقصود 
»مردباش«،  می شود  گفته  که  این  از 
خوبی  »مرد  است.  شدن  خانواده  مرد 
خود  خانواده ی  الیق  معنی  به  بودن« 
تمامی  منظومه ی  یعنی  است.  بودن 
اهدافش، تنظیم فعالیتهایش، جهت یابی 
تمامی  و...  مطالعه  حتی  روابطش، 
مرز های  چارچوب  در  همیشه  اینها 
می گردند.  بیان  و  بروز  خانواده گرایی 
چه  دادید،  تشکیل  که  را  خانواده 
چیزی را بدست آوردید؟ شما خانواده را 
نجات دادید، چه شد؟ آن خانواده ای که 
را  ملت  و  داده اید، چیست؟ خلق  نجات 
فدای خانواده نمودید. حال به ملت های 
نتوانسته اید  شما  بنگریم.  دیگر  معاصر 
آنها  که  ارگانهایی  و  نهاد  کناِر  از  حتی 
را به این وضعیت امروز رسانده اند، عبور 
قادر نشدید حتی  راه ملت تان  کنید. در 
از جوار نهاد و ارگان  های الزمه گذشته و 
برای آنها پشیزی ارزش قائل نشده اید. در 
اینها  قبال خانواده ای که نجات داده اید، 
نیز مواردی هستند که از دست داده اید، 
نامطلوب  خانوادهای  نجاِت  نیز   این 
به  ارزش ها  از  بسیاری  همچنین  است. 

نهاد  این  برابر  در  چرا  می روند.  دست  از  شیوه  بدترین 
شخصیت  می کنیم؟  مبارزه  خانواده گرایی  فلسفه ی  و 
روابط  نجات  برای  که  نمانده  چیزی  اصالت  فاقد  کورِد 

نگذارد.  فروش  معرض  به  خانوادگی اش  ناچیز  و  ساده 
دهد. نجات  را  خانواده اش  بتواند  که  است  کافی  تنها 
نمودیم.  جنگ  اعالن  شخصیت  این  مقابل  در  ما 
 PKK که  آلترناتیوی  شخصیت 
شخصیتی  کند،  بازسازی اش  می خواهد 
اجتماعی  رهایی بخِش،  و  رادیکال  بسیار 
بسیار   PKK زیرا  می باشد.  بااخالق  و 
خوب بر این امر واقف است که چاره یابی 
بستگی  خانواده  از  گذار  به  مشکل  این 
جهت  راهگشایی  خواستار   ،PKK دارد. 
همین  به  است.  آزاد  شدنی  اجتماعی 
که  خانواده  نهاد  این  است  الزم  دلیل 
آزادی  با  ضدیت  در  و  متعصب  بسیار 
قرار گرفته، تخریب گردد. همچنین این 
رفته  فرو  خیانت  باتالِق  در  زانو  تا  نهاد 
با  آن  ضدیت  و  تناقض  علت  به  است. 
نمودن  متالشی  به  ناگزیر  ملی  رهایی 
الزم  حداقل  هستیم.  خانوادگی  روابط 
اساس  بر  زیربنای شان  که  آنهایی  است 
خیانت  پایه ریزی شده را متالشی ساخت. 
خود  از  خانواده  محیط  و  شرایط  در 
اجتماعی  و  ملی  واقعیت  انکار  بیگانگی، 
ملی بودن  سبب  بدین  دارد.  وجود 
قرار  حمله  مورد  را  اجتماعی بودن  و 
می دهد. تنها راه پیشرفت اجتماعی شدن 
از هم فروپاشاندن  روابط و  و ملی شدن 
دنیای خانواده ا ی  است که در برابر حقایق 
می کند. عمل  محافظه کار  همچنان 

بیشتر خواستار  این موارد که   تمامی 
هستیم،  آن  نمودن  شفاف  و  آشکار 
اخیرا  می نماید.  متبادر  را  مرد  شخصیت 
به مورد مواخذه قرار دادن واقعیت زن و 
مرد نیز اهمیت بیشتری دادیم. وضعیت 
ساختگی و بیش از حد مردبودِن مرد، و 
وا  فکر  به  را  ما  زن  حد  از  بیش  زنانگی 
می دارد. به طور کلی مردبودن با شجاعت 
و جنسیت جنسی همگون می شود؛ و با 
همچون  زنی  مرد،  مثل  »مردی  عنوان 
به مثابه ی  نیز  این  می شود.  بیان  َمرد« 
یک امتیاز )آوانتاژ( پنداشته می شود. نخستین چیزی که 
ما نیز می توانیم بیان نماییم، این است: مادام که این مرد، 
مرد است، پس چرا وظیفه ی رهایی بخشی خود را انجام 

 در صورتی كه 
نمی توانید به یک كودک 
هیچ چیزی بدهید با چه 
جسارتی آن را به دنیا 

می آورید. در سنی بسیار 
كوچک متوجه این مورد 
شدم. مادامی كه كودک 
بسیار ارزشمند است، 

 پس بایستی دنیای او را 
هم آماده كنید. آیا نزد ما 
خانواده ها، زن و مرد به 

این موضوع می اندیشند؟ 
علی الخصوص آیا مرد به 
این مورد فكر می كند؟ 
البته كه هر دو هم فكر 

نمی كنند. در این موضوع 
در میان بی اخالقی بزرگی 
بسر می برند. برای فرزند 
بسیار عزیزتان چه كاری 
انجام داده اید؟ درحال 
حاضر همگی در اطراف 

دنیا و در شهرهای بزرگ 
پراكنده شده اند. فقط 
زن و مرد بسیار بیشتر 

مرتكب جرم شده اند. البته 
او نیز بیچاره بوده، در 

پانزده سالگی به نابودی 
كشانیده شده، مگر غیر از 
این چه كاری از او ساخته 
است؟ به یكباره در فالكت 

فرو رفته است.
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نمی دهد؟ اگر َمرد است و شجاع! پس الزمه ی آنرا انجام 
دهد. بنابراین لزومی به تحلیل مرد نبوده و بیشتر سعی بر 
درِک مفهوم مردانگی در شخصیت کورد خواهیم داشت. 
منحرف شده ترین  از  یکی  کورد،  شخصیت  در  مردبودن 
خصوصیات مردانگی است. مرد کورد انگار با دستیابی به 
احساسات مردبودنش، تمامی تناقضات و چالش هایش را 
حل نموده است. مردبودن، به ویژه در رابطه با موضوع 
تمام  که  انگار  می دهد  او  به  احساسی  چنان  جنسی، 
استعمارگران را شکست داده و دولتی تشکیل داده است. 
می باشد.  بزرگ  اشتباهی  و  سهو  خودبیگانگی،  از  این 
 هنگامی که برخی از خصوصیات دولت و جامعه تُرک 
را مد نظر قرار دهیم، این مهم اندکی بهتر درک خواهد 
شد. وضعیت جنسی مرد در برابر زن، چنان است که انگار 
به او مرتبه ی قهرمانی اعطا می کند. این چیزی عجیب 
بوده، اما یک واقعیت است. این وضعیت در سایر جوامع، 
خصوص،  این  در  که  هنگامی  نمی باشد.  سطح  این  در 
مرد کورد را بطور ژرف مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم 
با این ارضای جنسی سرپا مانده است. او  دید که فقط 
زنش را به زن ضعیفه مبدل کرده است. در واقع زن نیز 
بر اساس زنانگی بیشتر، َمردصفت شده است. بدینگونه 
می پندارد که تمامی چالشهایش حل شده اند. البته این 
موضوع بطور فشرده با ارزیابی های خانواده گرایی مرتبط 
وطن  نجات  از  خانواده  نجات  که  همانگونه  می باشد. 
مهمتر بوده، رابطه جنسی نیز از منظر مردبودن به همان 
اندازه دارای اهمیت می باشد. در اصل مرد ُکورد در مورد 
سایر مسایل به خط پایان رسیده؛ در برابر دولت، ملیت، 
ارزشها و روابط اجتماعی درمانده گشته است، پس فعال 
این  است؟  رابطه ای  چگونه  منزل  در  بودنش  مستبد  و 
رابطه؛ رابطه ی معطوف به زن می باشد. از روابط جنسی 
می رود.  پیش  سرکوب  گونه  هر  تا  شده،  آغاز  جنسیت 
به  کامال  را  جنسی  واقعه ی  مرد  شود،  دقت  اگر 
نتیجه ی  می گیرد.  مدنظر  حاکمیت  یک  مثابه ی 
خویش  قهرمان شدن  همچون  را  جنسی  رابطه  هر 
جدی  انحراف  یک  وضعیت،  این  می نماید.  ارزیابی 
گردد. ارزیابی  بدینگونه  می بایست  و  است  اخالقی 

این رابطه که در سایر جوامع و مراحل تاریخی دیگر 
موردی بسیار طبیعی بوده، چرا در واقعیت اجتماعی ما به 
کیفیتی متفاوت دست می یابد؟ این موضوع برای ترکیه 
اندکی  نیز صدق می کند.  دیگر  بسیاری جوامع  و حتی 
بیشتر سعی بر تحلیل واقعیت اجتماعی خود می نماییم. 
به ویژه هم اکنون به این مهم نیازمندیم. یعنی اگر خلقی 
در تنظیمات اجتماعی و ملی، هر چیز خود را از دست 

داده و از هر لحاظ دچار درماندگی شده باشد، می بایست 
که انساِن چنین جامعه ای نگوید من بسیار بزرگوار هستم. 
این وضعیت هنوز هم موضوع تمسخر می باشد. مثاًل از 
به اصطالح مردان ترک در برابر مردان اروپا بسیار تعریف 
نیستند.  بیش  حکایتی  و  قصه  این ها  تمامی  می شود. 
چنین چیزی در جامعه ی کورد کمی جالب توجه تر بوده 
و بیشتر راهگشای تاثیرات اجتماعی و نتایج بدتر می شود. 
جنگ  بیشترین  آن  با  بایستی  که  موضوعی  نظرم  به 
علی الخصوص  می باشد.  نکته  همین  نیز،  داد  سامان  را 
کسانی که در سنین بسیار کم، اینچنین با رابطه ی جنسی 
اینکه  نداده اند!؟  از دست  آشنا می شوند، چه چیزها که 
چگونه  نیز  عشق  یا  و  آزادی  اساس  بر  رابطه ی جنسی 
طور  به  نکته  این  اگر  است.  بحث  موضوع  بود،  خواهد 
صحیح ارزیابی شود راه را برای ترقی باز خواهد گذاشت؛ 
سوی  به  حرکت  بلکه  زندگی،  از  بیگانگی  سوی  به  نه 
معنا دار کردن و وصول به زندگی سوق خواهد داد. اگر 
این مورد همچون وسیله ا ی جهت حل کائوس اجتماعی 
و یا کالف پیچیده ی روابط اجتماعی در نظر گرفته شود، 
راه را بر بروز فالکت خواهد گشود. کم نیستند کسانی که 
به هنگام عدم موفقیت در رسیدن به امیال جنسی شان 
است،  بیمارگونه  وضعیتی  این  واقع  در  می کنند.  انتحار 
حس  شده  نابود  را  خود  وضعیتی  چنین  در  شخص 
می کند. چنین اشخاصی، قربانیان خطائی بزرگ هستند. 
 هنگامی که فعالیت های جنسی مرد زیاد باشد خود 
شایان  را  خود  جهت  این  از  و  دیده  قدرتمند  بسیار  را 
اندازه ی  به  حداقل  شود  توجه  اگر  می داند.  خودستایی 
است،  فعال  غیر  که  کسی  اندازه  به  یعنی  دیگر،  طرف 
بی جهت  این هم  و  است.  داده  قرار  فشار  را تحت  خود 
و هم دارای اِشکال می باشد. جامعه بیش از هر چیز در 
از  تنها  نه  البته  است.  گرفته  قرار  وضعیت  این  معرض 
نیز  اجتماعی  بلکه در سطح  ارضاء غرایز جنسی،  لحاظ 
باعث بروز نتایج بدتری هم می شود. کسی که از لحاظ 
با  حتی  تا،  دو  یکی  با  نه  است،  حریص  بسیار  جنسی 
سه زن نیز ازدواج خواهد کرد. بعالوه به فاحشه خانه هم 
خواهد رفت؛ این نیز کافی نبوده و در بازار نیز به دنبال 
زن می گردد. به راحتی آشکار می شود که این وضعیت 
است.  کرده  باز  تخریباتی  برچه  را  راه  اخالقی  لحاظ  از 
اگر به نظم اجتماعی پیرامون ما نگریسته شود، کسانی 
خانواده گراترین  و  ناموسترین  با  بهترین،  می گویند  که 
بیماری  بُعد  در  وضعیت شان  زن  موضوع  در  هستند 
اجتماعی است. بیماریی که اینها شیوع می دهند، دست 
ندارد.  می دهد،  اشاعه  دشمن  که  بیمارهایی  از  کمی 
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یکی از نخستین عصیانهایم نیز در مقابل این می باشد. 
در  آورده ایم«؛  دنیا  به  را  تو  »ما  می گفتند:  که  هنگامی 
مقابل می گفتم: شما با به دنیا آوردن من، بزرگترین گناه 
را مرتکب شده اید. در حالی که هیچ امکانی برای بزرگ 
کردن یک فرزند خوب نداشتید، من را به دنیا آوردید و بر 
من نیز منت می گذارید. در صورتی که نمی توانید به یک 
کودک هیچ چیزی بدهید با چه جسارتی آن را به دنیا 

می آورید. در سنی 
کوچک  بسیار 
مورد  این  متوجه 
مادامی  شدم. 
بسیار  کودک  که 
است،  ارزشمند 
بایستی   پس 
هم  را  او  دنیای 
آیا  کنید.  آماده 
خانواده ها،  ما  نزد 
به  مرد  و  زن 
موضوع  این 
؟  یشند ند می ا
آیا  علی الخصوص 
مورد  این  به  مرد 
می کند؟  فکر 
دو  هر  که  البته 

بزرگی  این موضوع در بی اخالقی  هم فکر نمی کنند. در 
بسر می برند. برای فرزند بسیار عزیزتان چه کاری انجام 
داده اید؟ در حال حاضر هم همگی در اطراف دنیا و در 
بسیار  مرد  و  زن  فقط  شده اند.  پراکنده  بزرگ  شهرهای 
بوده،  بیچاره  نیز  او  البته  شده اند.  جرم  مرتکب  پیشتر 
از  غیر  مگر  شده،  کشانیده  نابودی  به  سالگی  پانزده  در 
فالکت  در  به یکباره  است؟  ساخته  او  از  کاری  چه  این 
سال  صدها  می فهمند؟  چه  مرد  و  زن  است.  رفته  فرو 
است که در این وضعیت بسر می برند. به این دلیل ظهور 
الزم  اما  است.  روابط  این  تمامی  مخالف  بزرگ،  انقالبی 
است که بیگانگی و انحراف موجود در این موضوع را دید. 
روابط  در  موفقیتش  مرد  کردم،  بیان  که  همانگونه   
ارزیابی  خود  چالشهای  تمامی  حل  عنوان  به  را  جنسی 
بزرگ در چنین  می کند. کاماًل برعکس، منشا مشکالت 
شخصیتی است. خواه به سبب غیر فعال بودن و یا به دلیل 
سرکوب جنسی اگر ارضاء نشود، یا دیوانه شده و یا حمله ور 
نوع  هر  مرتکب  و  شده   )complex(عقده ای می گردد، 
حرکات اوباشی گری و لمپنیسم می شود. منشاء مشکلی 

دیوآسا می شود. بدون جستجوی راه ِحل در شرایط طبیعی 
و صحیح، از خود بیگانه تر و سرکوبگرتر شده است. ربودن 
زن و به واسطه زور و هر نوع راه غیر اخالقی ارضاء جنسی 
را تا نهایت آزموده و به انحراف می گراید. اگر توان انجام 
این کار را هم نداشته باشد، این بار موضع کشیش گونه ای 
جنسی  انحراف  از  دیگری  نوع  نیز  این  می کند.  اخذ  را 
اساس  این  بر  ما شخصیت  نزد  را در پی خواهد داشت. 
شده  متالشی  هم 
بیمار است. و هم 
پول  صرفاً 
تشکیل  و  شیربها 
کمتر  خانواده 
سی  بیست ـ  از 
نمی باشد.  میلیون 
تا جایی که به یاد 
یک  سابقاً،  دارم 
جوان، ده سال کار 
موقع  آن  می کرد 
می توانست  شاید 
خانواده  تشکیل 
اکنون  دهد. 
مشکل تر هم شده 
صرفاً  مرد  است. 
تشکیل  برای 
خانواده، از 15 سالگی تا 25 سالگی مجبور به فروختن 
دسترنج خود به قیمتی بسیار ارزان در بازار کار می باشد. 
البته این تنها برای تشکیل خانواده و تداوم آن است. هنگامی 
افزایش  نیازهای مادی  و  توقع  بچه دار هم می شوند،  که 
می یابند. فرد با چنین منطقی پرورش و بزرگ می شود. 
می گردد.  حیرت  دچار  خانواده  نهاد  برابر  در  انسان   
هنگامی که این موضوع را به عنوان اصلی ترین مشغله ی 
زندگی ارزیابی کردم، نخستین پرسش هایی که برای من 
برون  رهیافتی جهت  چگونگی  با  رابطه  در  شدند  ایجاد 
رفت از این معضل بودند. آیا خانواده، پدر و مادر با به دنیا 
کرد؟ چنین  توجیه خواهند  را  آوردن کودک همه چیز 
اینچنین  را  واکنشهایم  و  نموده  خود  از  را  پرسشهایی 
نشأت گرفته  خطرات  به  بیشتر  که  هنگامی  دادم.  نشان 
از این نهاد پی بردم، به مواخذه ای گسترده تر دست زدم. 
مورد  نیز  را  جبهه  این  دشمن  جبهه  میزان  به  حداقل 
بازخواست قرار داده و تا وصول به موضعی  صحیح، یک 
مبارزه  این  آنکه  علی رغم  دادم.  سامان  را  واقعی  جنگ 
موجودیت  دلیل  اما  یافت،  گسترش   PKK رهبری  به 
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مبارزه ی مذکور نیز PKK می باشد. هر چند که جنگ 
این  انجام  بدون  که  باورم  این  بر  است،  دشواری  بسیار 
جنگ حتی پیمودن یک میلی متر راه امکانپذیر نخواهد 
بود. در اینجا می توانیم چنین بگوییم؛ اگر شخصیت تان 
امروزه بشدت تحت تاثیر خانواده گرایی و جنسیت گرایی 
در خود  را  رهیافتی  به  و دستیابی  مبارزه  توان  و  است 
امروزه  که  موجود  وضعیت  بر  توجیهی ست  نمی یابید، 
این  نکردن  حل  دالیل  از  یکی  گرفته اید.  قرار  آن  در 
ندادن؛  مبارزه  به  تن  ویژه  به  و  موقع  به  مشکالت 
پیشرفت  عدم  بودنتان،  ناتمام  و  ناقص  ضعیف ماندن، 
همه جانبه و عدم کسب شخصیتی مبارز و بزرگ منش 
نیز  محافظه کاریتان  و  غرایز جنسی  ارضاء  می رساند.  را 
می باشد. گشته  منحرف  شخصیت  این  از  ناشی  اندکی 

است.  ادیبان  کار  موضوع  این  به  پرداختن  واقع  در   
تشریح گسترده ی این موضوع برای یک سازمان نظامی 
از طرف من، تا چه اندازه واقعگرایانه است؟ اما بازهم الزم 
است که در خطوطی کلی به این موضوع اشاره نمود. زیرا 
حتی در مدارس نظامی ترکیه نیز این مشکالت مدنظر 
سالم  ساختاری  دارای  که  خانواده ای  می شوند؛  گرفته 
باشد را برای افسران توصیه می کنند. این شرطی بسیار 
مهم برای افسر شدن است. یک افسر بایستی دارای یک 
برخورد سالم خانوادگی باشد. در حالی که آنها این نهاد 
طرحریزی  )تعصب(  محافظه کاری  بنیان  عنوان  به  را 
می کنند، طبعاً ما نیز به مثابه ی مبانی انقالب آن را مورد 
این  پاسخ  که  است  الزم  حداقل  می دهیم.  قرار  انتقاد 
سوالها شفاف گردند. هر دو طرف در بزرگترین انحراف 
جنسی بسر می برند؛ این نیز به شکل گرایش به ارضای 
جنسی افراطی و اظهار امیال جنسی انحرافی بروز می یابد. 
بسیار کوچک  با دختران  مردان مسن  ازدواج  مخصوصا 
در جامعه ی ما نمونه ی آشکار این موضوع می باشد. در 
تحت  برخوردهای  غیرمنطقانه،   رفتارهای  بروز  صورت 
از  بریده،  دنیا  از  دست  می گیرد؛  صورت  دینی  پوشش  
مراودت و معاشرت با زن پرهیز نموده و این را همچون 
گناه می پندارد. این نیز نوعی انحراف می باشد. خانواده ای 
که بر این اساس رشد می کند، در بن بست کامل به سر 
می برد. آنچنان که نمی تواند امیال جنسی افراطی اش را 
ارضاء نماید، به دلیل اِعمال دگما های دینی در زندگی نیز، 
در تنگنا و مضیقه بسر می برد. تاثیر این موضع گیری ها 
است.  بسیار  بحران  کانون  به  خانواده  تبدیل  در 
می توان موضوع را از لحاظ روابط مرد  ـ زن مدنظر قرار 
داد، که این موارد نتایج دیگری را نیز دربر خواهد داشت. 
آنچه که دارای اهمیت است این است که مرد با گفتن: 

»خانواده ی خوبی را تشکیل داده ام، زن به تمامی زن من 
انگار تمامی  است  و حاکمیت تام دارم« خشنود است. 
روابط  هنگامیکه  است.  آورده  جای  به  را  دنیا  لزومات 
معنای  به  شود،  بنا  اساس  این  بر  خانواده  در  مرد  زن ـ 
واپسگرایی،  محافظه کاری،  برای  مناسب  بستری  یافتن 
زنان  واحد  حکومت،  می باشد.  فاشیسم  و  استعمارگری 
را  اسلحه  خوبی  به  آنان  و  می آورد  وجود  به  را  پلیس 
بکار می گیرند. همچنین کسی که در عرصه های سینما، 
تقدیم  نیز  )فاحشه خانه(  عمومی  خانه های  و  تلویزیون 
زنان  فروش  می باشد.  زن  هم  باز  می گردد،  )پیشکش( 
بسیار گسترش یافته؛ در شهرهای »باتمان، ماردین« و 
بسیاری جاهای دیگر شایع شده و به شکلی بسیار موثر 
به کار برده می شود. جامعه به کناری، حتی در به انحطاط 
کشانیدن ما نیز می کوشند. از دین همچون سالحی در 
برابر کسانی که مسایل جنسی را به صورت گناه می بینند، 
استفاده می شود. مثال حزب اهلل در هر جا با گفتن اینکه؛ 
»PKK خانواده را آزاد می نماید و این بزرگترین حمله 
توسعه  را  انقالبی گری  ضد  می باشد«  ارزشهایمان  به 
انحراف جنسی  در  که  تیپ شخصیتی  دو  این  می دهد. 
بسر می برند، نقشی را در برابر رهایی ملی و انقالبی بودن 
نشأت  خانواده  بستر  از  نیز  مورد  این  می کنند.  بازی 
می گیرد. اینها در ارزیابی اینچنین این زمینه نیز ایفای 
هستند  برساختهایی  زمینه ها  این  البته  می کنند.  نقش 
راستای  در  و  بوده  ارتباط  در  دشمن  با  مستقیماً  که 
تاثیرپذیری از دشمن بغایت دارای زمینه  ای باز می باشند. 
از دیگر نتایج این موضوع؛ فقط جهت تامین معیشت 
فرزندان الزم است که خود را چهل بار در بازار بفروشد. 
درس خواندن دشوار است. بی سوادی و جهالت در سطحی 
فلج کننده است. تنها برای آنکه یک کودک درس بخواند 
پدر ـ مادر مجبورند خود را چهل بار از بین ببرند. آنانکه 
مسولیت  بار  این  زیر  دارند، چگونه  کودک  بیست  ـ  ده  
مشکالت  با  توأم  وضعیت  این  یافت؟  خواهند  رهایی 
است.  واقعی  برده شدن های  دالیل  از  یکی  دهشتناک، 
خانواده  رئیس  حقوق،  دریافت  و  کار  یافتن  تنها جهت 
چه کارها که انجام نمی دهد! اگر چنین مشکالتی را حل 
نکند، دعوا و پرخاش می کند، زن و بچه ها را می فروشد. 
در واقع هنگامی که کودک در خانواده آرامش نیابد، به 
کوچه و خیابان پناه خواهد برد. دختر از خانه فرار کرده 
و پسر به لمپنیسم روی می آورد. خانواده مسبب اصلی 
لمپنیسم می باشد. به اصطالح خانواده ها مخالف لمپنیسم 
نیز خود خانواده  لمپنیسم  هستند. در حالی که منشاء 
می باشد. والدین نمی خواهند که دختران از خانواده فرار 
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کنند، اما علت این امر )فرار دختران( نیز باز هم خانواده 
و مفهوم غلط خانواده می باشد. علیرغم تمامی اینها بازهم 
می بینند. اخالق  بازنمود  عنوان  به  را  خود  خانواده ها 
داد.  قرار  مدنظر  زاویه  این  از  را  مشکل  می توان   
می خواهیم با باز نمودن چند بُعد متفاوت دیگر خانواده، به 
نتایجی دست یابیم. به ویژه جهت راه حل صحیح انقالبی، 
یادآوری بعضی موارد مفید می باشد. اندکی انتقاد نمودیم، 
یکایک مسائلی که راه را بر نگرشهای نادرست می گشایند، 
مطرح گشتند. می توانیم به این موارد بیشتر بپردازیم. به 
تحلیالتی نیازمندیم که جهت راه حل موثر باشند. این نیاز 
تنها در  نه  احساس گردد.  بیشتر  است  آینده ممکن  در 
جامعه، بلکه در بدنه ی حزب نیز می توانیم راه حل مشکل 
و  نمائیم. موضوعی که می بایست درک گردد  موثرتر  را 
نهاد  باید  که  همانگونه  است.  همین  شود  داده  توضیح 
خانواده و روابط زن ـ مرد در جامعه به عنوان نهادی که 
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 می باشد. 
می بایست که این تاثیرات به درون حزب انتقال نیابند. در 
درون حزب حرکت به سوی راه حل و انتخاب راهی صحیح 
دارای اهمیت بسیاری است. در اصل این موضوعی بسیار 
ژرف می باشد. این مسئله آنقدر منحرف گشته و در طول 
تاریخ برای هر نوع بیشرافتی آنقدر بستر فراهم نموده که 
از شماها می پندارید، در راستای  برخالف آنچه بسیاری 
حل آن در وهله ی اول با مشکل روبرو خواهیم شد. این 
مسئله نه با پیشبرد روشهای بی ارزش ازدواج انقالبی، نه 
خواهد  کنترلی حل  روشهای  طریق  از  نه  و  آن  انکار  با 
با  مسئله ای  و چنین  بوده  بسیار گسترده تر  معضل  شد. 
قدمتی تاریخی مستلزم مبارزه ای در این سطح می باشد.

اگر که کادرهایمان در روابط سنتی خانواده بسر برده 
و بر اساس اتوریته دولت رشد نموده اند، این وضعیت در 
و  خانواده  اتوریته ی  با  حزب  اتوریته ی  نمودن  مختلط 
»حزب  اینکه  گفتن  با  فرد  بنابراین  می یابد.  بروز  دولت 
حد  تا  واقع  در  بگیرم«  خود  اتوریته  تحت  را  خلق  و 
و  مفاهیم  به  و  داده  صورت  را  خطرناک  بازتابی  غایی 
مهم  این  اگر  می بخشد.  اعتبار  اتوریته ها  دیگر  ذهنیِت 
می شود؛  خطرسازتر  نیز،  یابد  بازتاب  بردگی  شکل  به 
چنین شخصی منفعل، تاثیرپذیر و بی اراده بوده و واقف 
براحتی  برده  فرد  یک  نمی باشد.  و صالحیت  اتوریته  بر 
در  را  افسارش  و  درآمده  کسی  هر  اوامر  تحت  می تواند 
قرار دهد، که بسیار خطرناک می باشد.  دست هر کسی 
اِعمال  زن  بر  مرد  سنتی  معیارهای  با  اگر  این خصوص 

گردد، وضعیت خطرناکتر هم می شود. در برابر آزادی و 
فرصت  اینکه هنگامی که  بدتر هم  و  بوده  عقیم  برابری 
روی  وابستگی  و  هوس رانی  به  یا  و  انکارگری  به  بیابد، 
می باشند. خطرناک  نیز  وضعیت  دو  هر  می آورد. 
سنتی  برخوردهای  تاثیر  تحت  جنس  دو  روابط  اگر 
نماید  انکار  را  آن  و  نکرده  گذار  آن  از  یا  و  بماند  باقی 
مشکل  این  ـ  است  تاثیرگذار  بسیار  تیپ  دو  هر  که   ـ 
رساند.  نخواهد  صحیح  راه حل  به  و  کرده  سنگین تر  را 
سطح فرهنگ و رهنمود ضعیف و از همه مهمتر تالش 
برخورد مشکل  این  با  می باشد.  نیز ضعیف  مبارزه اش  و 
حل نمی گردد. قبل از هر چیز خود را از لحاظ نگرشی 
جنس ها  میان  روابط  در  است.  نکرده  آماده  ذهنیتی  و 
مورد  این  در  می نماید؟  برخورد  مفهوم  کدام  اساس  بر 
این شکل  به  اولین چیزی که به ذهنش خطور می کند 
است: »آنچه که مادرم با پدرم و یا پدرم با مادرم کرده 
تلویزیونی  برنامه های  و  کوچه ها  در  که  همانطور  یا  و 
برخورد  شکل  همان  به  نیز  من  می شود؛  داده  گسترش 
خواهم کرد«. فاقد ابعاد تاریخی، آزادی و مبارزه می باشد. 
می شوند،  تحصیل  اینجا  در  که  برخوردهایی  و  رفتار 
بدانها عادت  برخوردهایی ست که در خانواده آموخته، و 
داده می شود. قابل درک است که اینها تا چه اندازه ناسالم 
اینها بیماریهایی هستند که فاشیسم را  می باشند. حتی 
تشدید و تحریک نموده است. بسیار واضح است که اینها 
می باشند. دسپوتیسم  دوره ی  از  بازمانده  برخوردهای 
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بی شک با ذهنیتی مواجهیم که به درازای هزاران سال 
با توسل به اشکال مختلفی سعی بر درازتر نمودن  است 
عمر و نهادینه نمودن فرهنگ)بی فرهنگی(خویش در بطن 
سلول های  بنیادی ترین  به  نفوذ  در  سعی  دارد.  جوامع 
جوامع نموده و برای تحقق آن نیز به هر ترفندی متوسل 
شده و می شود. جامعه ی ترکیه نیز یکی از آن جوامعی ست 
است.  دوانیده  ریشه  آن  در  شدت  به  ذهنیت  این  که 
اجتماع  موجود  بستر  در  نه  عثمانی ها  حکومت  عصر  در 
زن  برای  جایی  دولت  اداری  و  رسمی  نهادهای  در  نه  و 
شناخته نمی شد. حتی رنگ لباس زنان نیز توسط سران 
حکومت  دوران  در  که  گفتنی ست  می شد.  معین  حاکم 
بوده اند،  هم  اصالح طلب  گویا  دوم  محمود  و  سوم  سلیم 
وضع زنان به مراتب رو به وخامت می نهد. از قدیم توسط 
پادشاهان عثمانی فرهنگ مردساالر بسط داده شده و تا 
در  زنان  می یابد.  گسترش  نیز  جوامع  سطح  پایین ترین 
بعنوان  تنها  که  بودند  جایگاهی  دارای  عثمانی  دربارهای 
کنیز) جاریه( و به جز ارضاء خواسته های شهوانی شاه و 
تا  حتی  نبودند.  برخوردار  دیگری  حقوق  از  زاییدن  پسر 
تاریخی مشخص نیز شاه به هیچ وجه تن به رسم ازدواج 
نمی داد. زیرا از نظرشان ازدواج با یک زن از منزلت و شکوه 
شاهانه ی شان می کاست. در فاحشه خانه های خصوصی هر 
روز  و  شب  که  داشت  وجود  جاریه  هزاران  عثمانی  شاه 
می کردند. حتی  َسرور خود خدمت  رضایت خاطر  جهت 
اگر به ازای بی هویتی نیز می بود. در واقع ظهور حرمسرا 
سیاسی  وجه ی  روز  به  روز  تباه کننده  رویه ای  بعنوان 
حاکمان عثمانی را تخریب می کرد. از زاویه ای دیگر زناِن 
با  کم کم  می آمدند  شمار  به  شاه  نزدیکان  از  که  درباری 
فرهنگ توطئه گری آشنا می شدند که وجه ی بارز ذهنیت 
 مردساالر را به تصویر می کشید. این فرهنگ)بی فرهنگی( 
که با توسل به آن رقیبان و مخالفان شاه و نزدیکانش از 
میان برداشته می شدند نمایانگر چهره ی خشن مردساالر 
حاکم و جاه طلب سربرآورده از آن بود. چنانکه در این شکل 
قدرت منحط ترین نمای بی هویتی جلوه گر می شد. تقریبا 
و کسولت  بیماری  اثر  بر  عثمانی  پادشاهان  از  خیلی کم 
و  توطئه   توسط  زیرا  داده اند  دست  از  را  جان شان  عمر 
برداشته می شده اند. جنگ  از میان  دسیسه های درباریان 

قدرت چنان بی رحم و خشن انجام می گرفته که برای نفوذ 
و قدرت بیشتر به عزیزترین و نزدیک ترین انسان های خود 
نیز آسیب می رساندند. تا جایی که تاریخ رسمی این کشور 
روایت می کند برخی از زنان دربار عثمانی از قدرت نفوذی 
زیادی برخودار بوده اند، ولی جای تأسف است که این نیرو 
جهت خوش خدمتی به ذهنیت و فرهنگ مردساالر به هدر 
رفته است، نه خدمت به رهایی و آزادی جوامع تحت سلطه . 
شواهدی  از  برخی  به  دوم  مشروطیت  عصر  در 
مشارکت  برای  را  بستر  کم کم  که  برمی خوریم 
است.  کرده  مهیا  اجتماعی ـ سیاسی  امور  در  زنان 
می شوند  موفق  زنان  عصر  این  در  که  بطوری 
سازند. مطرح  امکان  حداقل  در  را  خود  مشکالت 

تركیه)دوره ی  در  زنان  جنبش  شكل گیری  روند 
پادشاهی عثمانی(

زنان در سال 1911 کنفرانسی بنام »کنفرانس سفید« در 
شهر استانبول برگزار می کنند. گفته می شود این کنفرانس 
توسط یک دختر یهودی که هویت اش مجهول می باشد، 
راه اندازی می گردد. مدیریت کنفرانس برعهده ی »فاطمه 
مسائل  و  جامعه شناسی  لحاظ  از  که  زنی  خانم«  نصیبه 
زنان دارای اطالعات زیادی بوده  است، قرار می گیرد. گفته 
می شود سراسر سالن کنفرانس با رنگ سفید تزیین شده 
است. همه ی شرکت  کنندگان کنفرانس نیز دارای پوشش 
سفید رنگ بوده اند. تقریبا تا سال 1913، 10 بار توسط 
فعاالن زن کنفرانس های مختلفی در رابطه با پرداختن به 
برگزار می گردند. در سال 1913،  ترکیه  زنان در  مسائل 
جمعیت مدافع حقوق نسوان توسط »علویه)الویه( موالن« 
تأسیس می گردد. علویه متولد کشور سوریه و از کودکی 
پرورش می یابد.  و  بزرگ  پادشاهان عثمانی  در دربارهای 
روزنامه نگاری  به کار  اول خود  ازدواج  از شکست در  بعد 
انتشار مجله ای  به  روی می آورد. در میانه ی همان سالها 
انتشار  در  که  طوری  به  می پردازد.  زنان«  »دنیای  بنام 
دنیای  است. می توان گفت:  بوده  پیشتاز  فمینیستی  فکر 
زنان در آن دوران یکی از مهمترین انتشاراتی بود که به 
مسائل زنان می پرداخت. چاپ این مجله از زمان تاسیس 
ارگان  زنان  دنیای  مجله ی  می کند.  پیدا  ادامه   1921 تا 
رسمی جمعیت مدافع حقوق نسوان بود. این جمعیت در 
مقابل قوانین زن ستیز عثمانی به مبارزه پرداخته و بر این 
باور بود که بیشترین آسیب با ابزاری نمودن دین و مذهب 
متوجه زنان می گردد. همچنین مدافع حقوق یکسان بین 
زن و مرد بود. سعی می کرد زنان را برای کسب جایگاه از 
دست رفته شان راهنمایی کند. نشست های جمعیت ماهی 

ـ سیاسی زنان در  نقد و بررسی وضعیت اجتماعی 
تركیه  و شمال كوردستان 

مادورا آسو        
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به  بیشتر  نشست ها   این  در  است.  گرفته  انجام  بار  یک 
ایجاد فضای کار برای زنان پرداخته شده  حق تحصیل و 
است. در دوره ی مشروطیت دوم نهاد، مؤسسه و انتشارات 
بیشتری شکل می گیرند. در دوران جمهوریت برخی از این 
می یابند  تداوم  دیگری  فرم های  و  نام  با  مؤسسات  و  نهاد 
می گردند.  تعطیل  و  توقیف  دائم  صورت  به  هم  برخی  و 

وضعیت جامعه و زنان در دوره ی حكومت عثمانی

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 دسیسه گری که به دوران 
جدید انتقال می یافت حاصل تجاربی بود که از سده ی  پانزدهم 
بود.  انباشته شده  پدیده  این  با  مقابله  کوران  در  میالدی 
قبال  در  اشرافی  و  درباری  زنان  که  است  ذکر  شایان 
حال و وضع قشر زنانی که خارج از دربار زندگی می کردند 
سیاستی کامال بی مسئوالنه اتخاذ کرده  بودند. چنانکه در 
آن  سالها فقر مادی و معنوی و عدم دسترسی به آگاهی های 
الزم جهت زندگی بهتر موجب تخریب روحیه زنان و سایر 
افراد جامعه می شد. بیماری های حادی چون طاعون و وبا 
که روزانه جان انسان های زیادی را می گرفت یک لحظه هم 
که شده توجه درباریان عثمانی را به خود جلب نمی ساخت. 
ناگفته نماند که در این بازی های قدرت، تیپ زنانی به وجود 
آمده بودند که حتی به فرزند خود هم رحم نکرده و به خاطر 
قدرت و نفوذ بیشتر با توسل به راهکارهای جاه  طلبانه ی شان 
از میان برداشته می شدند. در حقیقت شکل واقعی قدرت 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  شده  نهادینه  و  تعمیق یافته 
می داد. بروز  خیانت   و  توطئه  در  را  کریه خویش  جلوه ی 
فساد  رشوه خواری،  هیجدهم  و  هفدهم  سده های  در 
رواج  حکومتی  مناصب  مشاغل  فروش  و  خرید  و  مالی 
برای  مهم  روزنه ای  به  اداری  فساد  این  و  یافت  فراوان 
بدل  عثمانی  سیاسی  ساختار  در  غربی  قدرت طلبان  نفوذ 
مردم  نارضایتی های  گسترش  نیز  دیگر  سویی  از  شد. 
موجب  دینی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  وضع  از 
سست شدن پایه های قدرت عثمانی می گشت که در آینده 
ساخت.  فراهم  را  نامبرده  حکومت  شدن  ساقط  موجبات 
گوشه ای  بر  ابرقدرتی  چون  سالها  عثمانی  امپراتوری 
عربی،  سرزمین های  کوردستان،  سرزمین  که  جهان  از 
با  فرمان  راند.  برمی گرفت،  در  را  بالکان  و  صغیر  آسیای 
شکست در جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی فروپاشید 
فروپاشی  از  داد. پس  امروزی  ترکیه ی  به  را  و جای خود 
نواحی  این  ترکیه  کشور  پیدایش  و  عثمانی  امپراتوری 
یا  و  تقسیم  بعضا  جنگ،  در  پیروز  کشورهای  دست  به 

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

مصطفی كمال با پروژه های وارداتی...

توسط  جمهوری  نظام  با  مدرن  ترکیه   1923 درسال 
شد.  پا  بر  اشغال  علیه  بر  مبارز  گروه های  و  ملی گرایان 
روحانیون  علیه  مبارزه  آتاترک  مهم  اقدامات  جمله  از 
اروپایی  لباس  کردن  اجباری  و  حجاب  کشف  مبارز، 
سیاست  میدان  به  پا  عشایر  سرکوب  با  همچنین  بود. 
ترک  ملی گرایی  ترویج  به  اقدام  سو  دگر  از  و  نهاد 
خط  تغییر  و  پرداخته  سیاست  از  دین  تفکیک  به  کرده، 
است. دانسته  اولویت ها  از  یکی  را  التین  خط  به  آرامی 

در سال 1924 با رهبری »نزیه محسنی« انجمن زنان 
زنان  تازه تأسیس»راه  مجله ی  می شود.  تأسیس  ترک 
ترک« نیز بعنوان ارگان رسمی این نهاد منتشر می گردد. 
در سال 1927 ماده ای تحت نام »طلب حق سیاست« به 
زنان در  افزوده که خواستار شرکت  نهاد  این  اساسنامه ی 
اوایل  در  ترکیه  دولت ـ ملِّت  تشکیِل  از  می شود.  امور  این 
این حکومت در  از آن سیاست های  دهه ی 1920 و پس 
مورِد زنان با ملی گرایی، مدرن سازی و پروژه ِی ملت سازی 
شدیدا مرتبط بوده است. زنان از طرف اید ئولوژی رسمِی 
براِی مدرن سازی  ابزاری  کمالیستی، هم به عنوان نماد و 
خانواده  نسل  که  مادرانی  عنواِن  به  هم  و  غرب گرایی،  و 
کار  با سر  زیرا  می شدند.  دیده  می دهند،  ادامه  را  ملت  و 
اوج گیری ذهنیت  زن ستیزی  آمدن مصطفی کمال شاهد 
و الئیسم  مدرنیسم  لوای  تحت  هستیم که سعی می کند 
علی رغم  نهد.  سرپوش  خود  زن  ضد  عملکردهای  بر 
قانونی کردن حق برابری زنان با مردان به اِعمال مواردی 
نیز  کمال  زن ستیزاند. مصطفی  به شدت  که  برمی خوریم 
بسان رضا شاه در صدد بود که با قانونی کردن چند ماده 
پروسه ی  روند  بر  ترکیه  به  غربی  فرهنگ  وارد ساختن  و 
با   1926 سال  در  زیرا  بخشد.  سرعت  خود  مدرنیسم 
گنجاندن ماده ای برای ممنوع کردن چند زنی در  قانون 
چیزی  هر  مرد  برای  که  فرهنگی  مانع  نشد  قادر  مدني 
جایز  را  مرد  به  نمودن  خدمت  تنها  زن  برای  و  مباح  را 
این فرهنگ هنوز هم  قابل ذکر است که  می بیند، گردد. 
در میان مردم ترکیه متداول است و خود مصطفی کمال 
نیز از این قانون پیروی نمی کرد. قانون های ملهم شده از 
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قوانین بورژوایی که در غرب رواج یافته بودند چنان مغایر 
با معیارهای اساسی آزادی و برابری بودند که هیچ وقت 
قادر نشدند میان مردم جا باز کنند. بنابراین تغییر قوانین 
چنانکه که تصور می شود نیز قادر به تغییر ذهنیت حاکم 

بر جوامع نمی گردد. از لحاظی دیگر اگر به 
از رهبران شرقی  برخی  قوانین غربی که 
می کردند  سعی  آنها  از  گرفتن  الهام  با 
دست  جامعه  با  رابطه  در  تغییرات  به 
نگرشی  طرز  به  وضوح  به  بنگریم،  زنند، 
برمی خوریم که با فرمی دیگر و جالیی که 
استثمار  را  زنان  آزادی گرفته است  رنگ 
قوانین  می کشانند.  بردگی  به  و  کرده 
شده   وضع  ذهنیتی  همان  توسط  نیز 
پایمال  را  زنان  طبیعی  حقوق  روزانه  که 
نمی شود.  قایل  ارزشی  برای شان  و  کرده 
ناگفته نماند که برخی از روشنفکران زن 
و دولت مردان حاکم در شرق چنان سنگ 
قوانین بورژوا ـ لبیرالی را به سینه می زنند 
که گویی برای رفاه و بهبودی وضع زنان 
حالی   در  این  کرده اند.  شاهکار  غرب  در 
می باشد که بیشترین آمار تجاوز به زنان، 
خودکشی، خشونت خانگی و... در همین 
دارد. وجود  قانونی  به ظاهر  کشورهای 

در ترکیه زنان در سال 1935 حق راي 
سال  این  انتخاب  در  می کنند.  کسب  را 
نامزد  را  خود  مستقل  صورتی  به  زن   2
اعالن کردند ولی تقریبا در این انتخابات 
می کنند.  پیدا  راه  مجلس  به  زن   17
گفتنی ست که در خیلي از وقایع تاریخي 
به  ترک  شاعران  یا  و  ادیبان  ادبیات  و 
مبارزه ي  از  که  بر مي خوریم  حقیقتي 
ولي  مي گویند.  مردان  دوشادوش  زنان 
این وصف ها زماني صورت مي پذیرند که 
مي گردند.  تعریف  مردان  مانند  به  زنان 
تمام  با  که  افراطي  و  ناسیونالیست  زني 
هستي خویش به خدمت ذهنیت و نظامي 

برمي خیزد که روزانه به آسیمیالسیون، قتل عام ، تجاوز و 
در  موجود  اقوام  دیگر  و  زن  هویت  انکار  و  نفي  سیاست 
پهنه ي این دیار مي پردازد. یعني در ادبیات خود به وصف 
صفاتی  دارای  که  می پردازند  حتی  و  مي پرداختند  زناني 
این  کالم  و  قلم  هرگز  که  نماند  ناگفته  باشند.  مردانه 
خودخواه  شخصیت های  چنین  مدح  و  تمجید  از  ادیبان 
تقویت حس  به  نمانده است. همچنان  بی رحمی عاجز  و 

را  ترک ها  از  بسیاری  که  ناسیونالیست ـ فاشیست مآبانه ای 
ازخودبیگانگی  رشد  موجب  و  کرد  کمک  بود  دربرگرفته 
و شکل گیری انسان هایی که سرشت شان مغایر با واقعیت 
انسانی بود، گشت. قابل ذکر است که بخشی از جامعه ی 
ذهنیت  علیه  درازیست  سالیان  زنان 
و  کرده  مبارزه  تبعیض آمیز  و  مردساالر 
انتشارات،  از طریق  را  مبارزه ی خود  این 
سازمان های  و  نهاد  تأسیس  اعتراضات، 
در  که  زنانی  می بخشند.  و...تداوم  زنان 
قائده  این  از  نیز  می زیند  مزبور  سرزمین 
مستثنا نیستند همان طور که از گزند های 
نبوده اند. امان  در  مردساالر  ذهنیت 

چنان  بورژوازی  قوانین   حقیقتا 
متوجه  اینکه  بدون  فرد  که  خطرناکند 
در  اجتماعی ـ اخالقی اش  ارزش های  باشد 
چرخ های بی رحم آن ذوب می گردند. برای 
استثمار نمودن دسترنج زنان با سر دادن 
عوام فریبی  به  برابری خواهانه  شعارهای 
دست زده و به بهانه ی بازکردن عرصه ی 
کار برای زنان ذهنیت خود را با فرم هایی 
نمایش گذاشت.  به  اما مخرب تر  جدیدتر 
شاید زنان را از خانه به بیرون کشاند ولی 
و  دسترنج  استثمار  به  تمام  بی رحمی  با 
زنانی چون  زیرا  پرداخت.  ارزش های شان 
اولین  با  که  ساخت  گوکچه«  »صبیحه  
امتحان خلبانی اش شهر شمال کوردستان 
»درسیم« را بمباران کرد و به عفت اینان 
مؤسسه ی  تأسیس  با  تا  داد  شخصیتی 
زبان ترکی)تدریس به سایر زبان ها ممنوع 
بود( نخستین گام های آسمیالسیون و یا 
مختلف  زبان هاي  و  فرهنگ  ذوب نمودن 
کوردستان  و  شمال  ترکیه   جغرافیاي  در 
از  برخی  که  است  ذکر  شایان  بردارد.  را 
این  در  نیز  زنان  انجمن های  و  مؤسسات 
مقطع دایر می گردند. اما جای سوال دارد 
که با کدامین ذهنیت در راستای آگاه سازی 
و فعال سازی زنان تالش می کردند؟ در این زمان »اتحادیه 
زنان عثمانی و  پلی میان جنبش  مانند  ترکیه« که  زنان 
سال  در  چند  هر  شد.  تشکیل  بود،  جمهوری خواه  زنان 
1935، 17 زن برای نمایندگی مجلس ملی ترکیه انتخاب 
متمرکز،  رژیمی  ترکیه  جمهوری  حکومت  ولی  شدند 
اجتماعی ـ مدنی  تشکیالت  و  بود  تک حزبی  و  استبدادی 
را تحمل نمی کرد. به همین دلیل اتحادیه ی زنان ترکیه 

پژوهشی 

موج فمینیسمی 
كه بین سالهای 1960- 
1980 در جهان پیچیده 
بود در بین جوامع تركیه 

نیز تا حدودی جا باز 
كرد و جهت آگاه سازی 
از حقوق پایمال شده ی 
زنان تالش نمود. ولی 
متأسفانه مانند همه ی 
احزاب  و سازمان های 

چپ گرا و سوسیالیست 
موجود در جهان، در 
تركیه نیز به چشمی 
منفعت طلبانه به زنان 

نگریسته شد و همیشه 
نام زنان یا در كنار مردان 

مطرح می گشت و یا 
موفقیت هایشان در طول 

مبارزه ی انقالبی شان 
نادیده گرفته می شد. این 
نوع نگاه تاثیرات منفی 
بر نهادهای فمینیستی 

تازه تاسیس هم گذاشت. 
به طوری كه قادر نشدند 
چنان كه الزم است در 
این حوزه موفق عمل 

كنند.
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شد.  بسته  کشور  این  مستقل  تشکیالت  دیگر  مانند  نیز 
»نظر  بود:  چنین  زنان  اتحادیه  بستن  برای  آنکارا  ادعای 
دیگر  دارند،  مردان  با  برابر  کاماًل  وضعیت  زنان  اینکه  به 
به  نیست.«  زنان  اتحادیه  همچون  سازمان هایی  به  نیازی 

جنبش  ترتیب  این 
زنان در ترکیه برای 
متمادی  سال های 
شد. خاموش 

سالهاي  در 
برخي  با   1961
که  تغییراتي  از 
اساسي  قانون  در 
شد  ایجاد  ترکیه 
بیشتر  هرچه  با  و 

گسترده تر شدن مبارزات چپگرایان و سوسیالسیست ها در 
ترکیه زنان براي اولین بار توانستند در حزب و سازمان های 
سیاسي حضور یافته و در جبهه هاي مقدم علیه امپریالیسم 
از  اثري  نیز  همه   این  با  بپردازند.  مبارزه  به  فاشیسم  و 
سازماني مستقل با نام زنان نبود. حضور خیلي از زنان تنها 
به خاطر منفعت و پیشبرد نظام سرمایه داري در عرصه هاي 
نیز   1975 سال  تا  می گرفت.  شکل  اجتماعي  مختلف 
سخنی از حقوق زنان نبود تا اینکه »سازمان زنان پیشرو« 
رسمی  ایدئولوژی  کارگر،  زنان  سخت  شرایط  به  اشاره  با 
ادعا می کرد »برابری کامل« وجود  را که  بر ترکیه  حاکم 
دارد به چالش کشید. اما با وقوع کودتای نظامی 19۸0 در 
ویژه تشکیالت چپ گرا  به  ترکیه همه حزب های سیاسی 
سرکوب شدند و اعضای »سازمان زنان پیشرو« نیز ترکیه 
را ترک کردند. شایان ذکر است که در جنبش های چپ گرا 
نیز نگاهی مردساالر حاکم بود که زنان را در صورت وجود 
کاری  شایسته ی  تنهایی  به  را  زن  می کرد.  تعریف  مردان 
ندیده و حتی بیشترین زحماتی که توسط زنان در راه این 
از  البته  گرفته می شد.  نادیده  انجام می گرفتند  جنبش ها 
لحاظی نیز بستر آماده به نظر می رسید تا زنان بتوانند با 
استفاده از فرصت پیش آمده صدای حق طلبی خویش را 
انتشار  با تأسیس نهاد،  رساتر سازند. گفتنی ست که زنان 
آغاز کمپین  این حوزه،  فعالیت های  با  ارتباط  در  مطالبی 
کردند  سعی  مختلف  کنفرانس های  و  نشست  برگزاری  و 
مسائلی چون خشونت خانگی، فحشا، تجاوز و... را به بحث 
گام های  خود  حقوق  احقاق  راستای  در  و  کشانده  نقد  و 
مسائل ذکر شده  از  گذار  بردارند. همچنین جهت  مهمی 
اما  بپردازند.  جامعه  سطح  در  خود  فعالیت های  بسط  به 
فقدان ایدئولوژی، سیاست و سازمانی مستقل راه را بر عدم 
دست یابی به اهداف اساسی زنان باز کرد. موج فمینیسمی 

که بین سالهای 1960- 19۸0 در جهان پیچیده بود در بین 
جوامع ترکیه نیز تا حدودی جا باز کرد و جهت آگاه سازی از 
حقوق پایمال شده ی زنان تالش نمود. ولی متأسفانه مانند 
همه ی احزاب  و سازمان های چپ گرا و سوسیالیست موجود 
در جهان، در ترکیه 
چشمی  به  نیز 
به  منفعت طلبانه 
شد  نگریسته  زنان 
زنان  نام  همیشه  و 
مردان  کنار  در  یا 
و  می گشت  مطرح 
موفقیت هایشان  یا 
مبارزه ی  طول  در 
نادیده  انقالبی شان 
نهادهای  بر  منفی  تاثیرات  نگاه  نوع  این  می شد.  گرفته 
قادر  که  طوری  به  گذاشت.  هم  تازه تاسیس  فمینیستی 
نشدند چنان که الزم است در این حوزه موفق عمل کنند. 
گرفته  شکل  چپ  سازمان های  رهبران  همسران  حتی 
مبارزه  در  که  پیشاهنگی  نقش  علی رغم  سالها  آن  در 
داشتند نیز تنها در صورت مطرح بودن نام )به اصطالح( 
شوهران شان می توانستند مطرح گردند. همیشه و در هر 
جا نقش زنان ضمیمه ی مردان بوده  و از پیش تعیین شده 
است. یعنی فرصت داده نشده که به تنهایی مطرح گشته و 
به جایگاهی مشخصی دست یابند. خواسته و مطالبات شان 
فدای منافع و نیازهای حزبی ـ کلی شده است. این در حالی 
داشتند  وجود  زنانی  احزاب  این  بیشتر  درون  در  که  بود 
که نقش شان به مراتب تأثیرگذارتر و حتی تعیین کننده تر 
در  مردانه ای که  نگاه  نوع  ولی  است.  بوده  مردان عضو  از 
بیشتر جنبش ها و سازمان های چپ گرا حاکم است، مانع 
واقعیات  این  و مطرح شدن  استعداد  این  از شکوفا شدن 
در  دلسوزانه  که  بسیاری  زنان  بودند  می گشت.  تاریخی 
متمادی  سال های  ترکیه  برای  دموکراسی  و  آزادی  راه 
فدا  زیر سخت ترین شکنجه ها  و  زندان ها  را در  عمر خود 
کرده ، با ابرام بر پیروزی دشوارترین شرایط را تحمل کرده 
به  بنابراین  رسیده اند.  قتل  به  وحشتناکی  بطور  حتی  و 
و زحماتی  از دستاوردها  راحتی  به  نمی توانیم  میزانی که 
شده اند  موجب  خود  مبارزاتی  تاریخ  طول  در  زنان  که 
بگذریم به همان اندازه نیز نمی توانیم از اشتباهات، کمی و 
کاستی های مبارزاتی شان چشم بپوشیم. بطور خالصه زنان 
تا  از ذهنیت مردساالری که  در این مقطع نیز نتوانستند 
عمق ذهنیت جوامع مزبور ریشه دوانیده بود رهایی یابند.
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سده ی 80 و 90، دشوارترین سده  های مبارزه... 

قابل توجه است که در مقاطع  بعدی نیز از نقش زنان 
جهت جالی ذهنیت کریه نظام های حاکم استفاده شده 
است. زیرا بارها و بارها این چهره ی زن ستیز و جامعه ستیز 
با سوءاستفاده از این پتانسیل و باژگون جلوه دادن واقعیت 
به پاک کردن صورت مسئله پرداخته است. هکذا کسانی 
چون تانسو چیلر نیز قادر نبودند با مواضع مردساالرانه  ی 
خویش به مدافع حقوق پایمال شده ی زنان ترکیه مبدل 
بیشترین  اشخاصی  چنین  بگوییم  اگر  واقع  در  گردند. 
خشن  سیاست های  تداوم  و  ترویج  صرف  را  خود  انرژی 
مردساالر کرده اند، زیاد به خطا نرفته ایم. گفتنی ست که 
دوره هاي دولت  سلیمان دمیرل و تانسو چیلر تاریک ترین 
سر  به  آن  در  ترکیه  جوامع  و  زنان  که  بودند  دوره هایی 
می برده اند. بگیر و ببندهای بی رویه، افزایش قتل عام هایی 
که فاعالنش هنوز هم مجهول اند، فشار بر زندانیان سیاسی، 
شکنجه و به قتل رساندن خیلی از مخالفان و معترضان، 
و  مادی  ارزش های  و  فرهنگ  به  مکرر  حمالت  افزایش 
نشانه های  و...  زنان در شمال کوردستان  و  معنوی خلق 
می باشند.  چیلر  تانسو  دولت  ضداخالقانه ی  سیاست 
سیاست ضد اجتماع وی بیشترین آسیب را متوجه زنان 
جنبشی  و  سازمان  از  اثری  هیچ  دوره  این  در  ساخت. 
که از حق و حقوق و آزادی زنان سخنی براند به چشم 
نمی خورد. سازمان هاي قبلی که تأسیس یافته بودند نیز 
تعطیل و به شدت منزوي گشتند. موج حمالتی تازه علیه 
نیروهای چپ گرا و کمونیست آغاز می گردد. هر کسی که 
دم از آزادی و دموکراسی بزند و علیه فاشیسم برخیزد با 
انگ آنارشی و اختالل گری مواجه شده در کمترین زمان 
از میدان مبارزه خارج می گردد. سیاست انکار، نفي،  امحا، 
روستاهای  سوزاندن  تبعید،  اجباری،  کوچ های  قتل عام، 
واقع  در  می رسد.  اوج  به  آسیمیالسیون  و  کوردنشین 
واقعیت  با  رابطه ای  هیچ  که  بود  شده  ساخته  زنی  تیپ 
و فرهنگ زنان نداشت. به تمامی تمثیل گر ذهنیتی بود 

همان  می کرد.  سرکوب  را  جوامع  و  زنان  شدت  به  که 
را  مردساالر  واقعی ذهنیت  نمای  که  تقلیدگرا  زنی  تیپ 
در  که  سیاستی  با  می کرد.  تصویر  بارز  بسیار  نحوی  به 
تراژدی ها  افزایش  موجب  روز  به  روز  بود  گرفته  پیش 
می شد. کوردستان  شمال  به ویژه  و  ترکیه  سطح  در 

سیاست های  بازتاب  پ  ک.  آ.  حاكمیت  دوره ی 
پیامدهای  و  زنان  بر جامعه ی  تحمیلی دولت مردان 

تراژیک آن

حزب  توسعه(،  و  عدالت  پ)حزب  ک.  آ.  حزب 
راستای  در  وقفه  بدون  که  نئولیبرالی ست  اسالم گرای 
و  برداشته  گام  خاورمیانه  سطح  در  اسالم    دولتی  ترویج 
با سوسیالیسم مبارزه می کند. چنان که سودای برقراری 
دوباره ی امپراتوری عثمانی را این بار با شکل و شمایلی 
حزب  )رهبر  اردوغان  پیشاهنگی  با  خویش  به  مختص 
دارای  حزب  این  می پروراند.  سر  در  توسعه(  و  عدالت 
جهان بینی ای ست که سه پایه ی اصلی آن از ملیت گرایی، 
دین گرایی و جنسیت گرایی تشکیل می شود. طرز تفکری 
وحشتناک که از ایدئولوژی لیبرالیسم تغذیه می کند. به 
طوری که تکرار شعار مشهور اردوغان )نخست وزیر ترکیه 
تک  ملت،  »تک   )AKPتوسعه و  عدالت  حزب  رهبر  و 
دولت، تک زبان، تک وطن و تک ...«  گوش انسانیت را 
آزار می دهد. تاکنون بارها و بارها شاهد بی احترامی، حتک 
حرمت و خشونت روانی ـ گفتاری ای بودیم که توسط خود 
اردوغان و وزیران وی علیه زنان بکار رفته است. ادبیاتی 
که اردوغان به صورتی متواتر در سخنرانی های خود از آن 
استفاده می کند به شدت ضدزن و بیانگر ذهنیت زن ستیز 
و جامعه ستیز وی می باشند. مداخالت مکرر وی به سیاق 
قبال  در  زنان  خود  که  امورات خصوصی  و  زنان  زندگی 
آن مسئولند نشانگر طرز نگرشی ست که قدرت حاکم بر 
بیاناتی  کنار  از  نمی توان  چنانکه  می کند.  پیروی  ترکیه 
مانند »زنانی که حجاب ندارند مانند خانه های بدون  پرده 

پژوهشی 
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بیاورند؛  دنیا  به  بچه  یا 3  دارند 2  زنان حق  یا  می مانند؛ 
زنان بی حجاب بایستی احتمال تجاوز را نیز بپذیرند؛ تنها 
راه حفاظت از زنان رعایت حجاب اسالمی ست« به راحتی 
گذشت. خشونت های لفظی نمایندگان مرد حزب آ. ک. پ، 
به زنان نماینده در مجلس و سایر عملکردهایی که لزومی به 
اشاره ی آنها نیست، بیانگر واقعیتی می باشند که بر فضای 
سیاسی ـ اجتماعی این کشور حاکمیت می راند. بدون شک 
ذکر این نکات بارز که گویای یک عقلیت عمیق تاریخی 
هستند برای درک بهتر موضوع خالی از فایده نخواهند بود.

زنان در چرخ های قدرت حاکم بر ترکیه روزانه با مواردی 
چون تجاوز، خشونت خانگی، خشونت دولتی، قتل ناموسی، 
از  اخراج  کم،  دستمزد  دسترنج،  استثمار  اجباری،  ازدواج 
محل کار، فقر اقتصادی، تن فروشی و... مواجه اند. بطوری 
رسیدن  قتل  به  خبر  نظام  بلندگوهای  در  روزه  همه  که 
زنان به دست مردان را می شنویم. قتل هایی که تحت نام 
ناموس و عشق صورت می گیرند روزانه تصویر خشن، ضد 
زن و نادموکراتیک حاکم بر جوامع ترکیه را نشان می دهد. 
تصاویری که حتی کوچکترین اثری نه از عشق و عالقه و 
نه از انسانیت و اخالق در آن به چشم می خورد. تحت نام 
عشق چهره ی کریه نظام حاکم توجیه گشته و بزرگترین 
را هویدا می سازد.  واقعی خویش  به عشق صورت  خیانت 
بی تردید این انحرافی که موجب تعمیق یافتن مسائل زنان 
می شود ــ  چنان که روزی هزار بار زندگی را به مسلخ گاه 
مرگ می کشاندــ از همان ذهنیتی سرچشمه می گیرد که 
با سر دادن شعارهای آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت 
سعی در فتح اذهان از طریق تزویر دارد. سعی دارند همان 
را  کرده اند  عمر  قدرت،  تاریخ  بلندای  به  که  تزویرهایی 
نام  تحت  کنند.  عرضه  بازار  به  تازه تری  با جالی  بار  این 
می شوند.  میدان  وارد  تازه تری  متدهای  با  نئولیبرالیسم 
البته تحت کدامین نام و نشان نیز اگر ظهور کند، باز همان 
و  بهره گیری  به  عوام فریبی  به  توسل  با  که  ذهنیتی ست 
سوءاستفاده از پتانسیل زنان خواهد پرداخت و می پردازد. 
البته شایان ذکر است، برخی از زنان هنوز هم به میزانی 
از  نرسیده و غافل  به خودآگاهی جنسیتی  که الزم است 
هر کجا و هرچیز گفته های پرتزویر این دولت مردان را باور 
می کند  سنگینی  زمانی  موضوع  تراژیک   وجه ی  می کنند. 
جالد  عاشق  و  باور  را  خویش  جالد  حرف های  زنی  که 
خویش گردد. شاید زنان مدنظر ما بخشی از جامعه ی زنان 
را تشکیل می دهند ولی بخش دیگر نیز به همان اندازه در 
قبال مسائل زنان کم کاری می کنند. در مقابل ستمی که 
روزانه بر زنان روا می گردد برگزاری چند میتینگ، سمینار 
و یا نشست و... تا به حال نتوانسته  رهیافتی اساسی جهت 
حل مسائل زنان ارائه دهد. بخشی از جنبِش زنان که در 

نهادهاِی لیبرال مثل » KA-DER«که هدف اش افزایش 
حقوق زنان در چارچوب سیستم قانونی کشور است، متشکل 
 Mor(»بنفش تشکل»خانه ی  در  دیگر  بخش  و  هستند 
امکاناتی  ارائه  ی  به  تشکل ها  این  متمرکز شده اند.   )Çatı
برای زنان خشونت دیده و به فعالیت های روزمره، عملی و 
غیرسیاسی می پردازند. البته قابل توجه است که هر موضعی 
که حاکمان در قبال زنان اتخاذ می کنند غیر ایدئولوژیک و 
سیاسی نیستند. جای تأسف است که در قبال این مجموعه 
از فعالین مدنی و حقوق  مسائل، کوچکترین اعتراضی نه 
بشری به چشم می آید و نه از مدافعان حقوق زنان. فعالین 
مدنی و مدافعان حقوق زنان هنوز هم نتوانسته اند خویش 
را از چارچوب محدود قوانین بورژوایی رها سازند. به جای 
به  آگاه ساز،  و  همه جانبه  و  رادیکال  مبارزه ای  برگزیدن 
انتشار چند بیانیه مطبوعاتی و... بسنده کرده و بدین گونه 
مسائل را لیبرالیزه و مارژینال می کنند. در حقیقت اگر این 
مسائل تا به این اندازه حاد شده اند یکی از عمده ی دالیل 
می باشد. مزبور  مبارزاتی  مارژینال  سیاق  همین  نیز  آن 

از زاویه ای دیگر، اگر به جامعه ی ترکیه نگاهی بیفکنیم 
به فرهنگی برمی خوریم که رسانه ها سعی دارند تحت نام 
تضعیف  را  اخالقی ـ اجتماعی  ارزش های  مدرنیسم  و  ٌمد 
سازند. چنانکه با تکه تکه کردن جسم زنان و قیمت گذاری 
بر هر عضو از بدنش به سوژه ی  گرم رکالم های)تبلیغات( 
تلویزیونی خود مبدل ساخته و رفته رفته ارزش های واقعی 
و هویت انسانی زنان را تحلیل می برند. هویت، روح و جسم  
به  مبادالتی  کاالیی  بسان  و  نمودن  بی ارزش  را  انسان ها 
دادن،  قرار  فروش  و  خرید  مورد  اجناس  بازار  در  راحتی 
همراه   به  ترکیه  جوامع  برای  مدرنیته  که  بود  ارمغانی 
نگاه  نوع  در  نیز  مسئله  دیگر  اسفبار  وجه ی  است.  آورده 
گویی چقدر  است.  نهفته  هویت خویش  و  وجود  به  زنان 
اقبال تقاضا توسط سودجویان بازار سکس و تبلیغات نظام 
به سویشان معطوف باشد همان قدر موفق و جلب توجه 
می نمایند. در نوع نگاه به ظاهر روشنفکران و هنرمندانی 
ناموفق  مردان  قدرت   اریکه ی  بر  تکیه  بدون  را  زنان  که 
می پندارند، اشتباهی بس عظیم نهفته است. زیرا هر روز 
شاهد ترویج فرهنگ زن ستیزی هستیم که توسط سریال 
نه کیفیت  آنها  بیشتر  این کشور که  و فیلم های محصول 
هنری  دارند و نه اجتماعی و به زنان نقشی می دهند که 
دلداده ای  یا  و  خوب  همسری  یا  است  خوب  دختری  یا 
تلویزیون  و  سینما  در  که  زنی  است  ذکر  شایان  خوب. 
ترکیه نقش ایفا می کند از نقشی که او را ضمیمه ی مرد 
استعداد  که  ادعایند  این  بر  زیرا  نمی رود.  فراتر  می سازد، 
بتوانند  که  شد  خواهند  شکوفا  صورتی  در  هنرمند  زنان 
نقش دلداده  و همسر خوب یک مرد را به نحو احسن ایفا 
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کنند. در این سناریوها نیز فراتر از نقش یک منشی خوب، 
همسر ایده ال، دوست دختری پولدار و یا دلداده ای فقیر و 
باوفا و دیگر نقش های کلیشه ای که نه تنها موجب شکوفا 
بیشتر  چه  هر  بلکه  نمی شود  بازیگر  زنان  استعداد  شدن 
می زند،  دامن  جامعه  در  زنان  واقعی  چهره ی  تخریب  به 
نقش دیگری در نظر گرفته نمی شود. در محصوالت مدنظر 
ارج می یابد و مقدس جلوه می کند، چنان که  پدر  نقش 
تصویر خداـ شاه را در اذهان تداعی می سازد. پدر، مظهر 
قدرت و اقتدار بی پایان است. در کنار چنین نقشی زنان 

ایفا  و  توجه   جلب  در  سایرین سعی  و 
نمودن نقش های کلیشه ای دارند که هر 
پیامی مردساالرانه  دیالوگ و حرکتش 
فرصتی  اگر  و  دارد  نهان  خود  در 
اما  بپردازند.  وجود  ابراز  به  باشد  هم 
چنان  اذهان شان  در  پدرـ خدا  فرهنگ 
نقش  رخنه  کرده است که خودبه خود 
بسان  تنها  و  بی رنگ  دیگر  آکتورهای 
می یابند.  اکران  شانس  سایه   یک 
سرانجام شخصیتی به بازار تماشا عرضه 
می گردد که بردگی و مطیع بودن را به 
نحو احسن آموخته و می آموزاند. قابل 
محصوالتی  چنین  در  که  است  توجه 
است  نهان  زهرآگینی  پیام های  چنان 
که موجب تخریب و بیماری روح و ذهن 
انسان های مخاطب می گردد. کسی که 
به سطح درک و شناخت کافی  نتواند 
تولیدی)رکالم(  اشکال  و  ذهنیت  از 
بدون  یابد  دست  مردساالر  عقلیت 
تردید فریب جلوه های پر زرق و برق اما 
سرشار از تزویر آن را می خورد. سرانجام 
توخالی،  متزلزل،  بی اراده،  انسان های 

تقلیدگرا، خودمحور، فاقد وجدان جمعی و شخصیت های 
انسانی  با هویت واقعی  اَکشنی که فرسخ ها  آرتیستیک و 
برمی آورند.  سر  جوامعی  چنین  بطن  از  دارند  فاصله 
که  شخصیت هایی  ارضاءناپذیر.  و  بیمار  شخصیت هایی 
روزانه موجب قتل زنان و جنایات روحی بسیار در سطح 
جوامع ترکیه می گردند. چنان که چنین کسانی از قهرمانان 
نقش های مبالغه گر موجود در سناریوها الگوبرداری کرده 
و با نادیده گرفتن خواسته، نیاز، طلب، عالقه، استعداد و 
خالقیت زنان  با هر چه بیشتر برجسته  ساختن ذهنیت 
هرگز  و  کرده  ظهور  مخالف  نقش  در  و  خشن  زن ستیز 
هم از ناچیز جلوه دادن شخصیت زنان امتناع نمی ورزند. 
در واقع امروزه بدون استثنا در همه ی جوامع رسانه هایی 

چون تلویزیون و سینما به جای اینکه فرهنگ سازی نموده 
جامعه  سطح  در  را  خود  آگاه سازی  و  آموزشی  نقش  و 
حاکم  نظام های  ایدئولوژی  تبلیغاتی  ابزار  به  کنند  ایفا 
مبدل گشته که روزانه با تزویرهای ساختگی موجب تعمیق 
را گرفته اند، می گردند.  گریبان جامعه  یافتن مسائلی که 
در این بین نیز بیشترین آسیب ها متوجه زنان آن جوامع 
و  روشنفکران  نگاه  نوع  که  می ورزیم  تأکید  می گردد. 
هنرمندان به این مقوله از اشکاالت زیادی برخوردار است. 
در  زنان  جنبش  خود  حتی  هنرمند  و  روشنفکر  نگرش 
ترکیه  به مسئله ی زن، هم در  ترکیه 
جهان  کل  و  خاورمیانه  در  هم  و 
می باشد.  بنیادین  تغییری  شایسته ی 
ابتذالی  ترویج فرهنگ  به  پرداختن  با 
اصیل  فرهنگ  با  سنخیتی  هیچ  که 
جوامع خاورمیانه و خلق ترکیه ندارد 
نمی توان ادعای روشنفکری، پیشرفت، 
رسانه های  نمود.  بودن  مدرن  و  ترقی 
ترکیه روزانه با دامن زدن به فرهنگ 
مبالغه گری که واقعیات جوامع ترکیه 
را باژگون می نماید نه تنها نمی توانند 
نقش آگاه سازی را در بین جامعه بازی 
کنند بلکه با ترویج این فرهنگ)افراط 
تراژدیکی  نتایج  چنان  چیز(  همه   در 
را به بار خواهند آورد که بجز بحران 
و  بهر ه   هیچ  شخصیتی  ـ  هویتی 
ثمره ای برای افراد جامعه در برنخواهد 
داشت، همچنان که امروزه شاهد آنیم. 
تحت  که  زنجیره ای  قتل های 
زنگ  می پذیرند  صورت  ناموس  لوای 
خطری ست برای جنبش زنان هم در 
نمی توان  ترکیه.  در  هم  و  خاورمیانه 
مسائل  دست  این  از  نمودن  شخصی  یا  و  بی اعتنایی  با 
بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی به آنالیز و چاره یابی 
چنین مواردی پرداخت. بایستی جنبش زنان ترکیه برای 
را  زنان  همه ی  که  اسفباری  نتایج  چنین  به  دادن  پایان 
عملی  گامهای  آنها  چاره یابی  راستای  در  می کند  تهدید 
ریشه های  واکاویدن  با  تردید  بدون  بردارند.  هدفمند  و 
اصلی این معضالت می توان به راه حلی صحیح نیز دست 
از  نمی توان  زن ستیزند  خود  که  قوانینی  بستر  در  یافت. 
اقدام  بایستی  آورد.  میان  به   بحث  زنان  حقوق  و  حق 
که  گیرد  صورت  ذهنیتی  تغییر  راستای  در  نخست 
برای  چنانکه  گرفته اند.  نشأت  آن  از  موجود  قوانین 
ریشه کن کردن معضل موجود نمی توان به بریدن شاخ و 

پژوهشی 

مصطفی كمال تالش 
كرد سركوب جنبش 

كوردها را با ادعای اینكه 
آنها واپسگرا و مانع روند 

»مدرنیته« در تركیه 
هستند، مشروع جلوه 

دهد. او در تحمیل این ایده 
در سطح افكار عمومی 
ترک و محافل سیاسی 

دیپلماتیک غربی موفق شد. 
با لشكر كشی به كوردستان 

سعی در از بین بردن 
فرهنگ و هویت كوردی 
كرد. گفتنی ست كه زنان 

كورد در شمال كوردستان 
در مقابل ذهنیت استعمارگر 
حاكم حماسه ها خلق كردند.
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برگ هایش اکتفا نمود. زیرا سرچشمه ی همه ی این مسائل 
که  می گیرد  نشأت  مردساالری  بی فرهنگی(  فرهنگ)  از 
می پردازد.  نشده  و  ذکر شده  معضالت  بازتولید  به  روزانه 

كوردستان  شمال  زنان  وضعیت  به  كوتاه  نگاهی 
در چارچوب قوانین زن ستیز و كوردستیز حاكم در 

تركیه

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مصادف با اوج گیری 
را در  تمام بخش های کوردستان  تقریبا  مبارزات ملی که 
اتحادیه،   تأسیس  با  نیز  کوردستانی  زنان  بود  گرفته  بر 
جمعیت، مدارس دخترانه و پرداختن به انتشار هفته نامه ی 
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 
ملی  جنبش های  که  می گرفتند  شکل  زمانی  پیشرفت ها 
در  مدرن  دولتی  ایده ی  برآورده ساختن  کوردستان جهت 
و  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  تردید  بدون  بودند.  تکاپو 
تقسیم  و  عراق  و  ترکیه  سوریه،  چون  دول هایی  تأسیس 
و  و...  انگلستان  پیر  استعمارگر  توسط  کوردستان  خاک 
ضمیمه  نمودن هر بخش از این دیار به خاک کشور ترکیه، 
عراق، ایران و سوریه دورانی سخت و مبارزه ای درازمدت 
برای جنبش  ملی کوردستان را رقم زد. بدون تردید پروژه ی 
مدرنیسم مصطفی کمال و رضا شاه پهلوی در ترکیه و ایران 
نمی توانست بدون سرکوب جنبش های آزادی خواه و به ویژه 
جنبش ملی کورد شکل گرفته در چارچوب تحمیلی آن 
تأسیس جمهوری  به محض  چنانکه  یابد.  تحقق  کشورها 
)دولت ـ ملت ( ترکیه، زبان ترکی زبان رسمی شد و همه ی 
آسیمیالسیون  خطر  با  کشور  آن  در  موجود  زبان های 
بسیار  صورتی  به  کوردها  زبان  و  هویت  گشتند.  مواجه 
قرار  حاکم  دولت  پی  در  پی   حمالت  مورد  سیستماتیک 
از  کورد  خلق  که  بود  رسیده  حدی  به  وضع  این  گرفت. 
خصوصی  اماکن  در  حتی  خود  مادری  زبان  استفاده ی 
نیز منع شد. هویت و موجودیت کوردها نیز انکار شده و 
کوردها را »ترک های کوه نشین« می نامیدند. از طرفی دیگر 
جنبش های ملی شکل گرفته در شمال کوردستان از قیام 
شیخ سعید)1925( تا قیام آرارات)1927(، حکاری)1930( 
شدند.  سرکوب  خونینی  شکل  به  درسیم )1937(  و 
اِعمال  از  کسی  هر  از  بیش  کوردستان  شمال  زنان 
سیاست های ملیتاریست و هموژن دولت ـ  ملت تازه تأسیس 
ترکیه آسیب دیدند. در این سرکوب ها هزاران زن و دختر 
کورد از ترس تجاوز سربازان کمالیست خودکشی نمودند. 
از شکست قیام 1937 صدها  چنانکه روایت می شود بعد 

 )MUNZUR(زن درسیمی خود را به رودخانه ی منزور
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 
از  در  به کوردستان سعی  لشکر کشی  با  موفق شد.  غربی 
در  کورد  زنان  کرد.  کوردی  هویت  و  فرهنگ  بردن  بین 
حاکم  استعمارگر  ذهنیت  مقابل  در  کوردستان  شمال 
نیز  قهرمان  زنان  همین  از  یکی  کردند.  خلق  حماسه ها 
با از دست دادن عزیز خود در  »گلناز خانم« می باشد. او 
این قیام قسم خورد که در راه آزادی کوردستان از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهد کرد. در یکی از همین درگیری ها 
برادر و پسر گلناز خانم به صورتی بسیار وحشتناک به قتل 
بود که گلناز خانم  تاریخی  با  می رسند آن زمان مصادف 
موش)شهری  زندان  در  ترک  اشغال گر  نیروهای  توسط 
در  خانم  گلناز  بود.  شده  محبوس  کوردستان(  شمال  در 
زندان از وقوع این اتفاق باخبر می شود. روایت شده است، 
آورده  منطقه ی شان  به  مبارز  دو  هر  جسد  که  هنگامی 
تن شان جدا شده  از  ترک سرشان  سربازان  توسط  شدند 
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 می دهد با صدای بلند چنین می گوید:» این سر 
فرزند من است. برای اینکه به چنین روزی برسد من به او 
شیر داده ام. لذا از اینکه امروز برای دعوی کوردستان جسد 
او مقابل چشم من است مفتخرم و اگر غیر از این می بود 
شیرم را حاللش نمی کردم.« همچنین زنانی چون »یاشار 
خانم«، »بسه خانم« و »ظریفه خانم« از جمله زنانی بوده اند 
که در صفوف مقدم جبهه جای گرفته و جسورانه جهت 
دست یازیدن به آرمان های این سرزمین مستعمره به پیکار 
میهن دوستی،  حس  شجاعت،  از  زنان  این  زده اند.  دست 
بودند.  برخوردار  قوی  مدیریتی  و  سازماندهی  استعداد 
پیشبرد  برای  که  است  بوده  زنانی  جمله  از  خانم  ظریفه 
نیز متوسل  به روش های دیپلماتیک  مبارزه  تداوم  و  قیام 
آالن  ایل  جنگجوی  زنان  از  یکی  نیز  خانم  بسه  می شود. 
و همسر سیدرضا درسیمی رهبر قیام درسیم بوده است. 
بسه خانم هم در یکی از درگیری های علیه نظام غارت گر 
از صخره های  را  خود  نشود  آنان  اسیر  اینکه  برای  ترکیه 
بلند به پایین می اندازد. شاید ذکر نام برخی از زنان شهیر 
در  اسامی شان  که  زنانی  نیست،  معنا  بدان  این  ولی  شد، 
دست نیست و یا ذکر نشده  اند مقاومت و مبارزه نکرده اند. 
و  است  حماسه  و  مبارزه  سراسر  کوردستان  تاریخ  لیکن 
ورزیده اند. اهتمام  مبارزه  اصل  بر  نیز  جامعه  این  زنان 
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پایه های دولت مدرن بر مبنای ایدئولوژی لیبرالیسمی 
علم گرایی  جنسیت گرایی،  دین گرایی،  بر  متکی  که 
خود  به  واضح تری  شکل  رفته  رفته  بود  ملی گرایی  و 
و  مقدس  ارزش های  به  اسالم  دین  نام  تحت  می گرفت. 

تحت  و  شدند  حمله ور  کوردستان  تاریخی 
مردساالر  ذهنیت  ترویج  به  ملی گرایی   نام 
و فاشیست دولت ـ ملت پرداختند. جایگاه زن 
اسالمی  موازین  و  قوانین  لوای  زیر  را  کورد 
تقلیل داده و از مشارکت سیاسی ـ اجتماعی 
منع ساختند. فاشیسمی که در همه ی امور 
چهره  ی پلید خود را نمایان می کرد زندگی 
می ساخت.  مبدل  دوزخ  به  زنان  برای  را 
ابزاری  و  به شی ء  را  زن  ارزش   و  شخصیت 
تا  را  قداست اش  و  مردان  لذت جویی  برای 
جایگاه یک کارخانه ی زاد و ولد تنزل دادند. 
برای  که  ساختند  مبدل  مالی  و  ملک  به 
می گرفت. صورت  درگیری ها  آن  تسخیر 

ساختن  مبدل  از  بعد  ترکیه  دولت  ـملت 
یافتن  دست  جهت  ابزاری  به  اسالم  دین 
مناطق  در  بیشتر  سیاسی  قدرت  به 
مسلمان نشین به انحرافات بزرگی در فرهنگ  
و باورهای خلق منطقه و به ویژه خلق کورد 
هم  هنوز  که  انحرافی  و  دروغ  زد.  دست 
بدترین  متحمل  آن  برای  کوردستانی  زنان 
می شوند.  موقعیت  و  شرایط  اسفبارترین  و 
تحت  تاریخی  بزرگ  دروغ  و  انحراف  این 
نام ناموس و عشق صورت گرفت. وقتی که 
هویت، فرهنگ، زبان، تاریخ و باورهای خلق 
با  استعمارگران  و  توسط قدرت طلبان  کورد 
خطر نابودی مواجه می گشت، پدیده ای بنام 
جنسیت گرایی  ــ که یکی از پایه های اساسی  
دولت ـ ملت می باشد تا با نهادینه نمودن آن 
در بطن جوامع به اهداف شوم خود برسد ــ  
و  اعتقادات  در  ناموس  و  عشق  نقاب  زیر 
باورهای خلق کورد ریشه می دوانید. هنگامی 
این زمزمه ها به گوش می رسید که چهره ی 
ناموس  و  عشق  نقاب  زیر  قدرت  پرتزویر 
این  از پیش می گشت.  نمایان تر  به روز  روز 

تحوالت اسفبار در حالی صورت می گرفتند که جنبش های 
ملی خلق کورد به شدت سرکوب شده و ارزش های این 
مقدساتی  بودند.  مواجه  شدن  استحاله  خطر  با  جامعه 
به  بودند مانند عشق  از هر چیز مهمتر  برای کوردها  که 
خاک و فرهنگ کم کم جای خود را به عشقی دروغین که 

به صورت  مقدسات  این  به  به جز خیانت  آن شرایط  در 
دیگری قابل زیستن نبود، می داد. قداست زن در جوامع 
کوردستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و است. نه برای 
اینکه کارخانه ی زاد و ولد است و یا شیء ای جهت ارضاء  
مردان، بلکه برای این بود که در پیرامون زن، 
زندگی و عشق به ارزش های اجتماعی شکل 
می گرفت. برای این بود که در نهادش عشق 
بود.  جریان  در  هستی  همه ی  و  انسانیت  به 
عشق به هستی از برخوردی مادی و یا نگاهی 
ناموسی  برخی ها  قول  به  یا  و  تنگ نظرانه 
قابل  زمانی  نیز  فردی  عشق  می رفت.  فراتر 
می بود.  فراهم  شرایط اش  که  می شد  زیستن 
حتی  و  هویت  فرهنگ،  که  شرایطی  در 
انکار  و  نفی  خلق  یک  فیزیکی  موجودیت 
گردد دم زدن از عشق »فردی« به جز خیانت 
به ذات حقیقی آن چیز دیگر نمی تواند  باشد. 
بر  عمداً  که  سیاستی  نتیجه ی  در  حقیقتا 
کورستان اِعمال شد بر ارزش های واقعی رنگ 
ذات  از  و  نشست  عقب ماندگی  و  بی ارزشی 
که  چیزهایی  گرفتند.  فاصله  خود  حقیقی 
باشند در درجه های آخر  اولویت  بایستی در 
اهمیت  چنان  از  که  مواردی  و  گرفته  جای 
برخوردار نمی باشند و حتی خیلی   اجتماعی 
از آنها دروغ و تزویرهای تولیدی نظام حاکم 
می باشند رنگی مقدس و غیرقابل چشم پوشی 
به خود گرفته اند. پدیده ی ناموس که یکی از 
همین موارد است امروزه در سراسر خاورمیانه 
برای  به معضلی اساسی  به ویژه کوردستان  و 
ناموس  تقلیل دادن  زنان مبدل گشته است. 
به جسم زن دروغی ست که نظام های حاکم 
از  اصلی  دغدغه های  ساختن  منحرف  برای 
آن بهره می برند. زیرا با یک تیر دو نشان را 
برای  کشیدن  نفس  راه  هم  می گیرند.  هدف 
خلق ها  هم  و  می کنند  مشکل ساز  را  زنان 
واقعیت  با  که  ساختگی  پدیده های  با  را 
مشغول  ندارند،  ارتباطی  جوامع  اجتماعی 
می سازند. این در حالی می باشد که در چنین 
وضعیت و شرایطی نه عشق به زن و نه هیچ 
از  برداشتن  بدون دست  می تواند  دیگری  »فردی«  عشق 
دوباره ی  کسب  راه  در  که  اجتماعی  ارزش های  همه ی 
در  حقیقتا  گردد.  میسر  می باشد،  راه  تنها  مبارزه  آنها 
آشیانه ای که هیچ امنیتی نداشته باشد، نمی توان زیست. 
بخش های  و  شمال  در  روزانه  که  ناموسی  قتل های 

پژوهشی 

جای تردید 
نیست خانواده ای 

كه حزب آ.ک.پ آن 
را حمایت و تقویت 
می كند، برای زنان 
مكانیزم سركوب و 
تسلط است. از نظر 
دولت مردان ترک 

وظیفه ی اصلی زنان 
پرداختن به امور 

خانگی و فرزندداری 
می باشد. اولین نقش 
زن؛ مادری مناسب 

برای فرزند، همسری 
خوب برای شوهر 

و كدبانویی ایده آل 
برای خانه است. 

زنانی كه می توانند 
در بیرون از خانه نیز 
مشغول كار شوند با 
دست مزد كم و هر 
لحظه خطر اخراج 

شدن مواجه اند. عدم 
امنیت شغلی موجب 

می شود كه زنان 
نتوانند در عرصه ی 

اقتصاد به خودكفایی 
و استقالل الزم 

برسند.
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نشأت  می گیرد،  را  بسیاری  زنان  جان  کوردستان  دیگر 
که  دین گرایی ست  و  جنسیت گرا  سیاست  از  گرفته 
می دهند.  نشان  باژگون  را  جوامع  مقدسات  و  ارزش  
به  که  کوردستانی  در  می دارند:»  اذعان  آپو  رهبر 
رفته  ارزش هایش  و  شده  تعرض  فرهنگ اش  و  خاک 
به  که  ناموسی ــ  چنین  از  زدن  دم  می بازند  رنگ  رفته 
می باشد«. بی ناموسی  می شودــ   داده  تقلیل  زن  جسم 

از جنبه ای دیگر نگاه ناموسی و فئودال نسبت به زنان 
رفته رفته موجب کم رنگتر شدن نقش آنها در عرصه های 
محبوس  چنانکه  شد.  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
یا  و  مادر  نقش  یافتن  تعمیق  خانه  دیوار  چهار  در  شدن 
همسری دلخواه و مطیع را گریزناپذیر می ساخت. در واقع 
نه  آپو  رهبر  قول  به  که  می گرفتند  مادرهایی شکل  تیپ 
تا  بود  مانده  چیزی  فرهنگی ـ اجتماعی شان  ارزش های  از 
فرهنگی  با  مقابله  امکان  نه  و  بیاموزند  خود  فرزندان  به 
را مستحیل  انسانی ـ اجتماعی شان  به روز حقیقت  که روز 
شرایط  مراتب  به  دختران  تربیت  برای  البته  می ساخت. 
اوان کودکی  از همان  فرق می کرد. زیرا به دختران کورد 
و  حرف گوش کن  مطیع،  زیر،  سربه  که  می دهند  یاد 
گفته شود.  مبادا حرفی پشت سرشان  تا  باشند  کم حرف 
بدین صورت برای آینده همسرانی آماده می گردند که یا با 
انتخاب  را  از زندگی سکوتی مرگبار  قهر  کردن های مکرر 
می کنند و یا به فلسفه ی ساختن و سوختن تن داده و ادامه 
تقدیر  »نمی توان  فلسفه ی  که  است  توجه  قابل  می دهند. 
باور خلق کورد رسوخ کرده بود  را عوض کرد« چنان در 
که تغییر آن مستلزم مبارزه ای همه جانبه و بی امان بود. 
گرایش ناموس زنان را به ملکی غیر قابل اغماض برای 
حتی  ندارد  حق  کسی  که  ملکی  مبدل ساخت.  مردان 
واژه هایی  بزند.  حرف  وی)زن ـ همسر(  با  او  اجازه ی  بدون 
»عفت«،  »حیا«،  »ُحجب«،  »شرف«،  »ناموس«،  چون 
مفاهیمی  »پاکدامنی«  و  »آبرو«  »شرم«،  »عصمت«، 
هم  مفاهیم  این  نیستند.  وغش  بی غل  و  عادی  ساده، 
رژیمِ های  بطن  در  شده  نهادینه  زن ستیزِیِ  نگرش  بیانگر 

حاکم  و جنسیت گرا هستند و هم این که روابط را شکل 
می دهند و بازتولید می کنند. در این رژیمِ های جنسیت گرا، 
»ناموس« و »شرف« مرد و خانواده در بدن و رفتار و کردار 
ترکیه  در  که  است  ذکر  شایان  است.  انداخته  لنگر  زن 
ناموسی  قتل  که  می کنند  ادعا  ترک  ناسیونالیست های 
به خاطر عقب  این  و  دیده می شود  بین کوردها  در  فقط 
توان  عدم  و  آنها  بودن  عشیره ای  و  روستائی  و  ماندگی 
تأسف  جای   است.  شدن  متمدن  و  تُرک شدن  در  آن ها 
دارد که چنین شخصیت های فاقد مسئولیت اجتماعی از 
ترک  جامعه ی  بین  در  رسیده  اوج  به  زن ُکشی های  آمار 
بی خبر هستند و چنین گستاخانه به انکار آن برمی خیزند. 
خشونت  که  هستیم  خبرهایی  انتشار  شاهد  روز  هر  زیرا 
علیه زنان را در مناطق ترک نشین بازتاب می دهد. روزانه 
اعمال  بر  دال  دالیلی  و  خبرها  ترکیه  شهرهای  کالن  در 
می گردند.  منتشر  زنان  علیه  خانگی  و  دولتی  خشونت 
عشقی  توخالی  و  ساختگی  داستان های  که  نماند  ناگفته 
دست  به  زن  صدها  شتم  و  ضرب  و  قتل  موجب  ساالنه 
اخیر در  ماه  تنها در 3  بیمار مردساالر می گردد.  ذهنیت 
ترکیه 34 زن و در ماه نوامبر 24 زن به قتل رسیده اند. 3۸ 
نیز مورد خشونت فیزیکی  زیادی  زنان  زن مورد تجاوز و 
ترکیه  زنان  از  درصد   60 تقریبا  گرفته اند.  قرار  روحی  و 
ترکیه  قرار می گیرند.  نزدیکان خود مورد خشونت  توسط 
به  را  زن ُکشی  آمار  بیشترین  که  کشورهایست  از  یکی 
خود اختصاص داده است. از میان5 خانواده در 3 خانواده 
خشونت اعمال می گردد. هر روز از رسانه های ترکیه خبر و 
گزارش های دلخراشی منتشر می گردند که نشان دهنده ی 
می باشد.  جوامع  این  اخالقی ـ انسانی  بافت  یافتن  زوال 
صورتی  به  که  دارند  ذهنیتی  از  روایت  موجود  خبرهای 
و  ارزش   بردن  بین  از  جهت  همه جانبه  و  سیستماتیک 
صورت  به  که  ذهنیتی  است.  کار  سر  بر  جوامع  باورهای 
متداوم خشونت، جنگ، تهدید، خطر، ناامنی، زندان، قتل، 
ترویج  را  و...  آسیمیالسیون  سانسور،  نفی،  انکار،  بردگی، 
می دهد مسئول افزایش خشونت علیه زنان نیز می باشد. در 
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شمال کوردستان نیز در شهر باتمان و اورفا بیشترین آمار 
خودکشی زنان وجود دارد. بافت عشیره ای ـ سنتی جامعه  ی 
شمال کوردستان نیز موجب تشدید هر چه بیشتر این آمار 
ترکیه  و  کوردستان  بخش  این  در  زیادی  زنان  می گردد. 
قابل  می روند.  بین  از  و  شده  مواجه  و...  ناموسی  قتل  با 
آ.ک.پ  حزب  رسیدن  قدرت  به  از  پس  که  است  توجه 
درصد   14 ناموسی)بی ناموسی(  قتل های  حال  به  تا 
افزایش یافته اند. سازمان آمار جهانی اعالم کرده است که 
که  می شوند  ناموسی  قتل های  قربانی  زن   5000 ساالنه 
کشور ترکیه بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد. 
نمی گردد. اعالم  وقت  این جنایات هیچ  دقیق   آمار  البته 

تقریبا تا سالهای 1990ساختار فئودال شکل گرفته در 
شمال و دیگر نقاط کوردستان روند پیشرفت و شکوفایی 
مواجه  عدیده ای  مشکالت  با  را  کورد  زنان  استعدادهای 
می ساخت. چنانکه این ساختار حضور زنان را به راحتی نه 
در صفوف مبارزات ملی و نه در عرصه های دیگر اجتماعی 
می پذیرفت. در بستر عشیره ای که درها را بر روی هر گونه 
کاالیی  نقش  زنان  بود  بسته  دموکراتیکی  تحول  و  تغییر 
نمودن  برقرار  ارتباط  روند  ایفا می کردند که  را  مبادالتی 
را  ستد  و  داد  شرایط  و  ساخته  هموار  را  عشایر  سایر  با 
مهیا می ساخت. در این داد و ستدها حق انتخاب، نیاز و 
طلب های زنان قربانی می گشتند. در این ازدواج های اجباری 
آینده و زندگی توأمان با درد برای دختران رقم می خورد.

اوج گیری سیاست ناسیونالیست و جنسیت گرای 
دولت مردان در قبال زنان كورد

حزب حاکم با رهبری رجب طیب اردوغان از دیدگاه و 
سیاستی به تمامی زن ستیزانه پیروی می کند. در مواضعی 

فعال  زنان  علیه  به ویژه  و  کوردستان  جنگ  درباره ی 
جنبش   ملیتان های  به ویژه  و  مخالف  گروه های  در  کورد 
میلیتاریستی  و  ملی گرایی  از  کورد،  خلق  آزادی خواهی 
خشن استفاده می کند. بارها و بارها شاهد اظهارات سران 
در جنبش  کورد  زنان  دستاوردهای  مقابل  در  این حزب 
آزادی خواهی خلق کورد بوده ایم که سعی به لطمه زدن به 
نتایج این مبارزات را داشتند. اردوغان با مقدس جلوه دادن 
کانون خانواده که بدون شک تضمین گر نهاد دولت است 
را دارد.  این چارچوب  زنان در  سعی در محبوس نمودن 
زنان ترک،  به  با پیشنهاد دادن دست کم 3 فرزند  بارها 
نشان می دهد که زنان در دیدگاه او با کارخانه  های افزایش 
جمعیت تفاوتی ندارند. جای تردید نیست خانواده ای که 
حزب آ.ک.پ آن را حمایت و تقویت می کند، برای زنان 
مکانیزم سرکوب و تسلط است. از نظر دولت مردان ترک 
وظیفه ی اصلی زنان پرداختن به امور خانگی و فرزندداری 
فرزند،  برای  مناسب  مادری  زن؛  نقش  اولین  می باشد. 
همسری خوب برای شوهر و کدبانویی ایده آل برای خانه 
مشغول  نیز  خانه  از  بیرون  در  می توانند  که  زنانی  است. 
کار شوند با دست مزد کم و هر لحظه خطر اخراج شدن 
زنان  که  می شود  موجب  شغلی  امنیت  عدم  مواجه اند. 
به  اقتصاد  عرصه ی  در  نتوانند  ارزان ــ  کار  نیروی  ــ 
خودکفایی و استقالل الزم برسند. آمارها نشان می دهند 
سیاست های  می کنند.  کار  قرارداد  بدون  زنان  بیشتر  که 
زن ُکش حزب اردوغان به صورتی بسیار سیستماتیک علیه 
زنان در سطح جامعه تعمیم می یابد. حال، این سیاست ها 
بی رحم تری  و  خشن تر  صدمرتبه  وجهه ی  کوردستان  در 
و کودکان کورد  نوجوان  بارها دختران  به خود می گیرد. 
مورد تعرض و تجاوز نیروهای نظامی ترک قرار گرفته اند. 
دستگاه حقوقی ترکیه نیز در مقابل این گونه اعمال ضد 
انسانی ـ اخالقی تا به حال سکوت اختیار کرده است. حتی 
انتشار  از  نیز  بشری  حقوق  و  مدنی  نهادهای  اعتراض 

پژوهشی 
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که  می باشد  حالی  در  این  است.  نرفته  فراتر  بیانیه  چند 
این سیاست ها  اِعمال  با  و زن ستیزان حاکم  کوردستیزان 
دختران  جسم  و  روحیه  به  آسیب رساندن  صدد  در  هم 
مقاوم  و  مبارز  روحیه  تضعیف  هم  و  هستند  کوردستانی 
خلق کورد که سالیان درازیست در مقابل سیاست نفی و 
بین  از  برای  ایستادگی می کنند.  ترکیه  انکار دولت مردان 
بردن روحیه ی مبارزه خلق و به ویژه زنان کورد به هر روش  
غیر اخالقی متوسل می گردند که تجاوز نیز نمونه ای از آن 
موارد ذکر شده می باشد. گفتنی ست نقشی که دولت در 
سیاست زن ُکشی ایفا می کند به مرور زمان چهره ی واقعی 
خود را در پراکتیک منعکس می سازد. بدون شک نگرشی 
که آ.ک.پ نسبت به زنان دارد، چندبرابر این سیاست برای 
زنان کورد صدق می کند. با این حال، وجود سیاست فشار و 
سرکوب عمیق نسبت به زنان کورد بعنوان استراتژی علیه 
جنبش آزادی خواه خلق کورد نیز بکارگرفته می شود. بدون 
شک در درگیری و جنگ های صورت گرفته در کوردستان 
و  گرفته  قرار  ترک  دولت  خشونت  مورد  مردم  همه ی 
متوجه  آسیب  بیشترین  مختلف  دالیل  به  ولی  می گیرند 
و  ویتنام  بوسنی،  در  که  طور  همان  می شود.  کورد  زنان 
مناطق جنگ زده ی مختلف نیز چنین وقایعی روی دادند 
از دهه ی ۸0 تاکنون در ترکیه نیز علیه خلق کوردستان 
این سیاست بی وقفه توسط نهادهای دولتی ـ امنیتی و ارتش 
در حال اجراست. تجاوزات گروهی که در مدارس دولتی در 
شهرهای شمال کوردستان در سال 2010 توسط معلمان و 

مدیران و حتی برخی از نزدیکان نمایندگان حزب آ.ک.پ 
خود  گرفتند،  صورت  کورد  سال  و  سن  کم  دختران  به 
اشخاص  می باشند.  تراژیک  و  تلخ  واقعیت  همین  گویای 
مرتبط با جماعت فتح اهلل گولن و نیروهای پلیس بارها و 
و  سن  کم  دختران  به  نسبت  جنسی  خشونت های  بارها 
به  سرعت بخشی  برای  واقع  در  داشته اند.  روا  کورد  سال 
روند نابودی کوردها بیشترین توجه خود را به زنان معطوف 
امکانات  جامعه ای  در  اگر  که  حالی ست  در  این  می کنند. 
قشرهای  نباشد،  فراهم  آنجا  زنان  برای  رفاهی  و  امنیتی 
دیگر نیز از آن بی بهره  خواهند ماند. نمی توان در صورت 
وجود چنین معضالت بزرگی از آزادی، آرامش، همدلی و 
همفکری بحثی به میان آورد. سطح پیشرفت و روشنفکری 
و  با سطح رشد فکری  تنگاتنگی  رابطه ی  نیز  یک جامعه 
ذهنی زنان آن جامعه دارد. ذهنیت مردساالر حاکم برای 
فتح اذهان جوامع، نخست بردگی زن را الزامی می شمارد. 
بنابراین برای آزادی جوامع نیز آزادی و رهایی زنان شرط 
است. بایستی از همان جایی شروع کرد که برای نخستین 
ارزش های  و  شده  شکست  سخترین  متحمل  بشریت  بار 
می شوند. داده  جلوه  باژگون  و  رفته  تارج  به  اخالقی اش 

ظهور جنبش آزادی خواه زنان كورد نقطه ی عطفی 
در مبارزات آزادی خواهی زنان خاورمیانه ای 
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کاستی ها  و  کمی  همه ی  علی رغم  اگر  شک  بدون 
اخالقی  و  اجتماعی  ارزش های  از  می توان  هم  هنوز 
می تواند  عمده اش  دلیل  آورد،  میان  به  سخن  جوامع 
باشد.  ذکر شده  تبعیضات  و  علیه سرکوب  زنان  مقاومت 
که  یافت  رشدونمو  سرزمینی  در  کورد  زنان  جنبش 
و  منطقه ای  استعمارگر  قدرت های  توسط  پیش  سالهای 
غربی به چهار قسمت تقسیم شده بود. طرف های پیمان 
یونان،  کشورهای  دیگر  سوی  در  و  یک سو  در  ترکیه 
فرانسه، بریتانیا ایتالیا، ژاپن، رومانی و پادشاهی صرب ها، 
در  که  لوزان  پیمان  داشتند.  قرار  اسلوونی ها  و  کروآت ها 
سال 1923 بین قدرت های ذکر شده منعقد شد موجب 
و  کوردستان  پیکر  کردن  قسمت  چهار  یا  تقسیم بندی 
تأمین منافع کشور تازه  بنیاد ترکیه شد. شایان ذکر است 
قادر نشد سطح همبستگی، وحدت  این تقسیم بندی  که 
و خواست رهایی ملی خلق کورد را تضعیف نماید. بدون 
زنان  تاکنون  مردساالر  ذهنیت  پیدایش  بدو  از  تردید 
این  یوغ  از  رهایی  جهت  کوردستانی  و  خاورمیانه ای 
استعمار و استثمار به مبارزات ارزنده ای دست زده اند. چه 
مبارزات  با  و چه همسو  پراکنده  و   مستقل  مبارزات  این 
ملی صورت گرفته  باشند، نیز حاصل دستاوردهای مهمی 
هستند. ظهور مدرنیته در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم مصادف با شکل گیری دولت  ـ ملت های متمرکز در 
خاورمیانه بود. ظهور دولت ـ ملت که با اوج گیری احساسات 
موجب  داشت  تنگاتنگ  ارتباطی  شونیست  و  ملی گرا 
بگذراند.  سر  از  بزرگی  تغییرات  نیز  کوردستان  که  شد 
مبارزه اي  طي  کوردستاني  زنان  که  سطحي  بي تردید 
مقدس  و  ارزنده  بسیار  یافته اند،  دست  آن  به  مدت  دراز 
مي باشد. امروزه در منطقه ي ما یعني خاورمیانه و به ویژه 
کوردستان زنان از بیشترین حضور اجتماعي برخوردارند. 
و  حجابي  جوان،  و  پیر  الئیک،  تا  گرفته  مذهبي  زن  از 
زني  هیچ  ملیت  و  نژاد  به  اینکه  بدون  و...  بي حجاب  یا 
توجه گردد یک صدا در میادین مبارزه فریاد آزادي را سر 
مي دهند. در جغرافیایی که هر کس با دیدی واپسگرایانه 

به جامعه اش مي نگریست تا این اندازه پیشرفت و حضور 
زنان بامعنا و قابل توجه مي باشد. نبایستي فراموش گردد 
در کوردستان سرزمینی که توسط استعمارگران به چند 
بخش تقسیم شده، فئودالیسم در آن حاکم و گویي زنانش 
بدون مردان نمي توانند نفس بکشند تا این اندازه پیشرفت 
مردساالری،  ذهنیت  مقابل  در  زنان  رادیکال  مبارزات 
کرده،  رسوخ  رسوم هایش  و  آداب  در  حتی  که  ذهنیتی 
بامعنا و دارای ارزش می باشد. و صد البته چنین پیشرفت 
و تغییراتی حائز اهمیت فراوانی ست. چرا که استعمارگران 
و  کر  کورد  زنان  می ورزیدند:»  تاکید  خود  این سخن  بر 
تنها  که  نیستند  زناني  آن  امروزي  کورد  زنان  الل اند«. 
اوان  همان  از  و  مي گردند  آماده  مرد  یک  براي  تنها  و 
کودکي به آنها یاد داده مي شود که قبل از اینکه خویش را 
بشناسند، در انتظار انتخاب شدن بنشینند. انتخاب کننده 
بسان  )کاال(،  زن  شونده  انتخاب  و  است  )مشتری(  مرد 
شی ءای بی ارزش می ماند که بر آن قیمت گذاری می شود. 
تفکرش  نه  و  احساس  برای  نه  وقت  هیچ  که  شی ء ای 
احترامی قائل می گشت. مجبور می شد تمام عمر خود را 
به  مرتبه  هزار  روزی  که  بگذراند  خانه ای  همان  کنج  در 
آری!  می گشت.  بی احترامی  و جسم اش  فکر  عالقه،  باور، 
حاکم  کوردستان  در  که  تقدیرگرایی  فلسفه ی  کم کم 
همت  کوردستانی  مبارز  زنان  و  می بازد  رنگ  بود  شده 
می دهند. نشان  خود  از  را  شده  تعیین  تقدیر  این  تغییر 
تاریخ؛ آن نگرشی که دختران کورد را مجبور می کرد 
تا قبل از اینکه طعم شیرین بازي ها و خیال هاي کودکي 
سربزیري  ظاهر  به  و  عاقل  زن  یک  به  بچشند  را  خود 
این  روند  بی تردید  می رساند.  اتمام  به  گردند،  مبدل 
کارگران  حزب  ظهور  با  بی ارتباط  بنیادین  تغییرات 
کنار  در  کوردستانی  زنان  نیست.   )PKK(کوردستان
مبارزات ملی به جستجوی هویت استثمار شده ی خویش 
نیز هستند. زیرا زن کوردی که همسو با این جنبش گام 
برمی دارد به آن سطح از درک و بینش خودآگاهی رسیده 
شکل  کاراکترهایی  چیست.  دنبال«  »به  بداند  که  است 
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اصل  به  کامل، عالقه مند  نفس  به  اعتماد  با  می گیرند که 
ارزش های  به  پایبندی خویش  اثبات  با  آزادی و رهایی و 
جان  به  را  مبارزه  سختی های  جوامع،  انسانی  و  تاریخی 
جامعه ای  و  آزاد  زندگی  به  رسیدن  راستای  در  و  خریده 
دموکراتیک از هیچ تالشی دریغ نمی ورزند. در راه انقالبي 
جان فشاني مي کنند که تضمین کننده ی آینده اي آزاد براي 
او  که  گرایشاتي  همه ي  مقابل  در  همجنسان شان  باشد. 
این  بر  و  نادیده مي انگاشت  را  را ضعیف و خواسته هایش 
باور بود که جایش در کنج خانه  است نه صفوف مبارزه، 
مقاومت نموده و علي رغم همه ي موانعی که شاید در طول 
مبارزه بارها و بارها رنجش داده باشد، طردش کرده  باشد، 
اصلی  به  زن  اگر  که  است  توجه  قابل  می کند.  مقاومت 
ایمان داشته باشد تا پای جان برای رسیدن به آن و تحقق 
مطالباتش مبارزه می کند. شایان ذکر است که تاکنون نه 
تنها از مبارزه دست نکشیده، بلکه با استواری و اصرار کامل 
تالش  حقوق اش  احقاق  راستاي  در  خود  بودن  به حق  بر 
مشارکت  نیز  سیاست  عرصه ي  در  کورد  زنان  مي کنند. 
راستای  در  کامل  نفس  به  اعتماد  با  و  دارند  چشم گیری 
چهره ی  رفته رفته  می کوشند.  مطلوب تر  شرایطی  ساختن 
مشارکت های  و  حضور  این  با  نیز  خاورمیانه  مردانه ی 
بی مانند تغییر می کند. همان عرصه  هایی که در خاورمیانه 
راحتي  به  را  زنان  حضور  و  مي آمدند  شمار  به  مردانه 
برنمي تابیدند، امروزه با پیشاهنگي زنان کوردستاني دچار 
تحوالت عظیمی گشته اند. شاهدیم که تاحدی کلیشه هاي 
دیگری  از  پس  یکی  مردساالر  ذهنیت  زاده شده ی 
با  اجتماعي  عرصه هاي  در  می روند.  میان  از  و  رنگ باخته 
آزاد  و  دموکراتیک  جامعه اي  برساخت  راستاي  در  اصرار 
هیچ  که  مي رسانند  هم  به  حضوري  چنان  مي کوشند. 
جنبش  نیست.  آن  گرفتن  نادیده  و  انکار  به  قادر  کس 
آزادی خواهی زنان کوردستان با ایمان به فلسفه ی رهایی 
سطح  در  امروزه  و  نهاده  مبارزه  میدان  به  گام  آزادی  و 
زنان  می پردازد.  اجتماعی ـ سیاسی  فعالیت های  به  وسیعی 
مبارز کورد در عرصه ی سیاست و مبارزه ی مسلحانه نیز به 
اثبات توان خود پرداخته و در راستای کشف استعدادهای 
برای  می دهند.  انجام  بی وقفه  تالشی  سرکوب شده شان 
پیشبرد مبارزه و سازماندهی بین زنان به تجربه و اعتماد 
امروزه  کوردستانی  زنان  می کنند.  اکتفا  کامل  نفس  به 
آزاد  فردایی  که  هستند  آزادی بخشی  مبارزات  پیشاهنگ 
هم  به  حضور  می دهد.  نوید  خاورمیانه   جامعه ی  برای  را 
رساندن گسترده و بی سابقه ی زنان کوردستانی در همه ی 
بخش های کوردستان و به ویژه شمال وطن در جشن های 
روح  نشان دهنده ی  مارس   ۸ مراسم  برگزاری  و  ملی 
می خروشد.  آزادی  سوی  به  بی محابا  که  سرکشی ست 

امروزه  قابل توجه است سطح آگاهی و خودآگاهی ای که 
زنان کوردستانی به آن دست یافته اند موجب هموار شدن 
بستر آزادی و دموکراسی در سطح خاورمیانه خواهد شد. 
همچنین زنان کوردستانی اعم از کورد و سایرین به باور 
مستمر  مبارزه ای  و  منسجم  ایدئولوژی  بر  تکیه  با  اینکه 
آزاد در بستر جامعه ای دموکراتیک  به زندگی ای  می توان 
آزادی  خواهی  مبارزه ی  صفوف  به  گرمی  با  یافت  دست 
هر  از  بیش  کورد  زنان  مبارزات  می پیوندند.  کوردستان 
جامعه  مختلف  اقشار  بین  و  اجتماعی شده  دیگری  زمان 
جنبش های  از  گرفتن  تجربه  با  چنانکه  می یابد.  بسط 
را حتمی می کند.  پیروزی  به  راه رسیدن  از خویش  قبل 
گذار  زن  مسئله ی  به  نژادی  یا  و  طبقه ای  نگرش  طرز  از 
صورت داده و با این باور که، ذهنیت مردساالر در همه ی 
زنان روا می دارد سطح مبارزه  بر  را  جوامع ستمی مشابه 
را تعمیم و ارتقا می دهد. زنان از هر نژاد و مذهب و دینی 
زنان  آزادی خواهی  مبارزاتی جنبش  باشند در صفوف  که 
کوردستانی جای می گیرند. جنبش زنان کوردستان با گذار 
درنوردیدن  در  سعی  زن  مسئله  به  تنگ نظرانه  نگاهی  از 
را  زن  رهایی  مسئله ی  و  نموده  مسئله  گسترده  ی  ابعاد 
زیرا  می دهند.  قرار  خود  مبارزاتی  فعالیت های  شالوده ی 
تحقق  هنگامی  جامعه   آزادی  است  باور  این  بر  جنبش 
باشند.  یافته  آزادی دست  به  آن جوامع  زنان  که  می یابد 
نمی باشد.  امکان پذیر  بی بدیل  رهایی  و  آزادی  بی تردید 
جنبش آزادی خواه زنان کوردستان تاکنون به دستاوردهای 
عظیمی در سطح منطقه و به ویژه کوردستان دست یافته 
زن  قهرمان  شهید  هزاران  خون  با  دستاوردها  این  است. 
و  مبارزه  بنابراین  یافتند.  تحقق  مبارزات  این  صفوف  در 
مقاومت به اندازه ی بیان و ذکر آن سهل نیست. زمان این 
و  ظهور  روند  به  پرداختن  و  تفحص  بررسی،  برای  مقاله 
برای  نمی باشد.  کافی  کوردستان  زنان  جنبش  پیشرفت 
نحوی  به  شد  خواهد  سعی  آینده  شماره های  در  همین 
این موضوع پرداخته شود. به  موشکافانه تر، بهتر و بیشتر 



     

به  ارتقاءبخشیدن  با  بایستی  زنان 
همه ی  در  خود  مبارزه ی  سطح 
گامی  بتوانند  اجتماعی  حوزه های 
برداشتن  میان  از  راستای  در  موثر 
بردارند.  قاتل  مردساالر  ذهنیت 
بایستی با یک دلی و هبستگی هر چه 
تمامتر در راستای فروپاشی ذهنیت 
توسعه  ی  و  ترویج  منبع  که  مزبور 
معضالت اجتماعی چون خشونت و 
و  منسجم  گام های  خودکشی ست، 

راسخ تری برداشته شود. 
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زن اولین برده در تاریخ بوده و اولین قشری است که توسط 
مرد و جامعه ی مردساالر مورد تجاوز قرار گرفته است. تجاوز 
عبارت است از هر گونه اعمالی که خارج از اراده ی شخص 
و با ذهنیتی جنسیت گرایانه، با استفاده از زور و خشونت به 
اجرا می شود.  بر روی شخص  یا فیزیکی  شیوه ای فکری و 
و  ضدانسانی  فکری  مکتب  همان  سرمایه داری 
شکلی  به  و  بی محتوا  پوچ،  را  زن  که  است  ضددمکراسی 
به  بیشتر  مادی و کسب سود  منافع  اقتضای  به  برده وارانه 
خدمت گرفته است. یعنی خیانتی که سرمایه داری به زن، 
جامعه انسانی، محیط زیست و اخالق اجتماعی نموده است 
در تاریخ بی نظیر می باشد. زن با همه ی ویژگی های فکری، 
فیزیکی و روحی اش 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 حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری، عاطفی و فیزیکی و با 
همه ی شیوه های ممکن عمیقا مورد تجاوز قرار می گیرند. 
مقوله هایی هستند   ... و  برابری جنسیتی  آزادی، عشق، 
از  را  اصلی شان  جوهره ی  سرمایه داری  نظام  توسط  که 
دست داده و زن را به شیوه ای تراژیک فریب داده و مانع 
از رسیدن به آزادی حقیقی می گردند. زن تحت نام آزادی، 
بدون  برده ای  به  تبدیل  و  گذاشته  به حراج  را  جسم خود 
حافظه گشته است. البته برده ای که نمی داند برده است و 
شاید هم گمان می کند که آزاد است. بنابراین تالشی برای 
تحت لوای  روزانه  همچنین  نمی دهد.  نشان  خود  از  رهایی 
عشق های دروغین توسط مرد به  یک ارضاکننده ی جنسی 
و  قرار می گیرد  تجاوز  و  مورد سوءاستفاده  مبدل می شود. 
نیز  جنسیتی  برابری  نام  به  می شود.  انداخته  دور  سپس 
مردساالری  ذهنیت  از  و  گرفته  خود  به  را  مرد  کاراکتر 
شده  اقتدارگرا  مردی  به  تبدیل  نیز  خود  و  کرده  پیروی 
گونه  هر  برای  راه  ضمن  در  می شود.  ذوب  نظام  درون  و 
می شود. باز  رویش  به  سیاسی  و  فکری  درازی  دست 
آزادیهای  تمامی  از  اسالمی  شده  ظاهر  به  ایران  در  زن 
فکری، فرهنگی، روحی و حتی جسمی اش بی بهره گذاشته 
شده و تا حد اعلی از هویت واقعی خود دور گردانده می شود. 
ذهنیت مردساالری در خانواده و بیرون از خانواده سلطه ی 
خود را به کار برده و زن را به استثمار می کشد. اصل بیستم 
قانون اساسی ایران که می گوید: » همه ی افراد ملت اعم از 

زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی 
با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی،  حقوق 
رعایت موازین اسالمی برخوردارند«، اثباتی ست بر این مورد. 
وقتی که رعایت موازین اسالمی به میان می آید دیگر حرف 
برنخواهد داشت.  از یکسانی و حق مسلم معنایی در  زدن 
از  زنان  ساختن  محروم  و  اسارت  از  صورت  آن  در  چون 
کلیه ی حقوق انسانی و اجتماعی شان بحث به میان می آید. 
اسالمی  جمهوری  دموکراتیک  ظاهر  به  اساسی  قانون  در 
ایران ماده و اصل هایی وجود دارند که با غور شدن بر آن ها 
جمله ی  پیش،  جمله ی  که  برمی خوریم  اگرهایی  و  اما  به 
قبلی را بی معنا و به تمامی رد می کند. مثال می گویند نزد 
 ... یا  و  اما...  برخوردارند  برابر  حقوقی  از  مردان  و  زنان  ما 
در صورتی که»...«. تمامی این موارد نشان دهنده ی نواقص 
می باشد.  ایران  اساسی  قانون  در  موجود  پارادوکس  های  و 

در زیر نیز اشاره ای به مواردی از قانون مدنی )مواد 
1034 تا 1033( می نماییم:

ـ ـ نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سالگی و پسر 15 سال
ــ نکاح دختر موقوف به اجازه ی پدر و یا جد پدری اوست
ــ  در روابط زوجین ریاست خانواده به عهده ی شوهر است.
این  غیر  در  کند  تمکین  خود  شوهر  از  باید  زن  ــ 
است. محروم  خرجی  و  نفقه  داشتن  حق  از  صورت 
ــ مرد می تواند 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 می برد. 

ــ  شهادت دو زن برابر یک مرد است.
همچون  ارتجاعی  قوانین  قبیل  این  از  دیگری  موارد  و 
حجاب، قصاص و... که تجاوز آشکار به حقوق، اراده، فکر و 
هویت اجتماعی و انسانی زن می باشند، در قانون اساسی ایران 
به وفور و آشکارا دیده می شوند. آشکارترین شیوه ی تجاوز بر 
روی زنان، تجاوز فیزیکی است که هر روز شدیدتر و بیشتر از 
قبل انجام می گیرد. زن در محیط خانواده توسط پدر، برادر 
و یا یکی از اعضای خانواده، در محل کار توسط کارفرمایان و 
همکاران، در خیابان ها، در خانه های تن فروشی، به نام دین 
صیغه موقت و در زندان ها به جرم اینکه متهم و گناهکارند، 
مورد سوءاستفاده ی جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زن در 
نظام سرمایه داری به صورت کاالی برتر در همه ی عرصه های 
تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد و همه ی اعضای بدن 
زن قیمت گذاری شده و در معرض فروش گذارده می شود. 
در کشورهای اسالمی با سوءاستفاده از نام اسالم، آیین 
و  لخت  نه  زنان  نیز  اسالمی  ایران  در  و  اسالمی  قوانین  و 
عریان بلکه به شیوه ای پوشیده و محجب از طریق صیغه ی 
فروخته  زن  دالالن  یا  و  محضردار  آخوند،  توسط  موقت 
بودنشان  انسان  و  اراده  فکر،  هم  دیگر  طرف  از  می شوند. 

ارتقاء مبارزه خط بطالنی بر خودکشی زنان

ویان شورش



30

اجتماعی

و  بسیجی«  »خواهران  و  محجبه«  »صیغه ی  عنوان  تحت 
تجاوز  مورد  و  می شود  گذاشته  حراج  به   ...
پنهانی قرار می گیرند. در واقع زن در بازارهای 
مافیای آزاد و رسمی تن فروشی اسالمی به نام 
انسانیتش  و  اخالق  هویت،  موقف«  »صیغه ی 
خرید و فروش می شود و ُمهر محضر اسالمی 
 در زیر آن زنده می شود. از صیغه چند ساعته، 
چند روزه و چند ماهه تا به صیغه ی دختران 
تجاوز  مورد  جنسی(  آمیزش  )بدون  باکره 
علنی قانونی و حقوقی اسالمی قرار می گیرند. 
اقتصادی  فقر  بدلیل  خانواده ها  از  خیلی  در 
قبل  برادرانشان  و  پدر  توسط  باکره  دختران 
فروش  به  موقتی  به صورت  دائمی،  ازدواج  از 
قابل  و  مهم  که  نکته ای  اینجا  در  می رسند. 
تن  با  فرقی  چه  که  اینست  می باشد،  تأمل 
محضر های  شده ی  ُمهر  برگه ی  با  فروشی 
در  فروشی  تن  و  دولتی  موقت(  )صیغه ی 
محضر  برگه ی  و  ُمهر  بدون  فساد  خانه های 
وجود دارد؟ آنچه مهم و بدیهی ست، اخالق و 
وجدان جامعه ای  می باشد که در معرض خرید 
است. قرار گرفته  فاقد اخالق  فروش دالالن  و 

مناطق  در  بخصوص  و  ایران  در  زنان   
)بی ناموسی(  ناموس  نام  تحت  کوردنشین 
به  مجبور  یا  و  می رسند  قتل  به  روزانه 
از طرف مردی که  خودکشی می شوند. یعنی 
تجاوز  مورد  می شود  نامیده  غریبه  یا  عاشق 
قرار می گیرند و از طرف مردی دیگر که پدر 
و یا برادرشان می باشد به قتل می رسند. یعنی 
حاضر  حال  در  که  شرایطی  صورت،  هر  در 
اسفبار  وضعیت  می برند  سر  به  آن  در  زنان 
توسط  که  اقتصادی ست  و  اجتماعی، سیاسی 
نظام به ورطه ی نابودی کشانده شده است. در 
پیشرفته ی  اصطالح  به  و  صنعتی  کشورهای 
به  که  مبدل گشته  مدرنی  برده  به  زن  غربی، 
خیال خود در شرایطی به مراتب بهتر از زنان 
خودفریبی  بدین شکل  می برد.  سر  به  شرقی 
انجام می گیرد  زنان  این  از  بخشی  توسط  که 
توسط  که  دیگران فریبی ست  از  خطرناکتر 
در  می گردد.  ترویج  حاکم  ذهنیت مردساالر 
کشورهای  مخصوصا  و  خاورمیانه  کشورهای 
زن،  برده وار  وضعیت  نیز  ایران  و  اسالمی 
به  روز  که  می کند  تداعی  را  بیمار  جامعه ای 
روز به ورطه ی نابودی سوق داده می شود. این 
ذهنیت  بیمار سعی دارد با نفوذ به سلول های 

بنیادین جوامع ریشه های حیات را بخشکاند. چنانکه قادر 
به زندگی اخالقی ـ انسانی توأمان با آزادی و 
دموکراسی نیست و برآن است با پراکنده  نمودن 
ویروس مرگ جامعه را از معنای حیات تهی 
 و بی معنا سازد. در این راستا جهت  خشکاندن 
ریشه  های اساسی زندگی سعی بر تبر زدن و 
همانا  که  جامعه  سنگ بنای  به  آسیب رسانی 
زنان می باشند، را دارند. زیرا جوامع هر چقدر 
از نیروی مقاومت و مبارزه تهی گردند همان 
نظارت  بی اراده تحت  و  رمه وار  قدر جامعه ای 
می آید. بوجود  قدرت  دیوانگان  حاکمیت  و 

زن در جامعه ی اسالمی ایران از نظر حقوقی، 
شهروند درجه دوم محسوب می شود. یعنی به 
مناطق  در  اما  است،  دوم  جنس  کلی  طور 
نیز  بودن(  )کورد  ملی  مساله ی  کوردستان، 
این درجه را می افزاید. اینچنین است که زن 
کورد نه تنها به خاطر ذهنیت جنسیت گرای 
می شود،  کم  انسانیش  اهمیت  از  حاکم 
و  ارزش  از  نیز  کوردبودنش  خاطر  به  بلکه 
هجوم  مورد  و  شده  کم  اجتماعیش  نقش 
ناسیونالیست  نژادپرست،  ملی گرا،  ذهنیت 
قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  دین گرای  و 
که  جنسیتی  و  نژادی  تبعیضات  می گیرد. 
مورد  را  و...  عرب  بلوچ،  کورد،   جوامع  روزانه 
هجمه ی ایدئولوژیکی و فرهنگی)بی فرهنگی( 
قرار می دهد نخست با ضربه زدن بر پیکر زنان 
سیاست  نمودن  اجرایی  در  سعی  جوامع  آن 
خود دارد. زن بودن از یک طرف و کوردبودن 
از طرف دیگر عرصه را بر زنان تنگتر کرده و 
دچار ایزوالسیون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
می نماید. در واقع عدم ابراز وجود زن و نقش 
آن و جلوگیری از انجام فعالیت های اجتماعی، 
زن های  روزافزون  تعداد  اقتصادی،  و  سیاسی 
و  کم دستمزد  کارگران  خانه دار،  زنان  بیکار، 
باعث  فیزیکی  و  جنسی  استثمار  بیشترین 
روانی  روحی ـ  شکست  و  ساختن  بی حافظه 
هم  شاید  می شود.  زنان  شخصیت  در  جدی 
می شود  باعث  که  مواردیست  جمله  از  یکی 
زنان همیشه خود را ضمیمه ی مرد دانسته و 
اینچنین به خویش بنگرند. از طرف دیگر نیز 
فشارهای روانی ناشی از محدودیت هایی به نام 
حجاب، قانون اساسی و گویا اسالمی، تصویب 
قوانین اجتماعی و سیاسی ضد زن؛ همچنین 
بسیج  نام  تحت  زنان  ضد  سازمان های  وجود 

سیاست معتاد 
نمودن جوانان و به 
ویژه دختران در 
مكان هایی مانند 

مدارس و دانشگاه ها 
علی الخصوص 
خوابگاه های 
دانشجویی و 

اشاعه ی مواد مخدر، 
آشكارا فلج نمودن 

پتانسیل نیروی 
جوانان توسط نظام 

ایران را نشان 
می دهد. انجام این 
اعمال در راستای 
جلوگیری از هر 
نوع نارضایتی و 

اعتراض بر ضد نظام 
و به بندكشیدن 
اراده ی جوانانی 
كه نیروی فكری 

و دینامیک جامعه 
هستند و آینده ی 

سیاسی و اقتصادی 
و ... جامعه را رقم 

خواهند زند، صورت 
می گیرند. جمهوری 

اسالمی ایران به 
خوبی می داند كه 
فلج كردن نیروی 
زن و جوان یعنی 
جلوگیری از قیام 

مردمی و انقالبی كه 
زمان آن فرا رسیده 

است.
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خواهران، خواهران زینب و به طور کلی تشکل های اسالمی 
دخالت  اقتصادی،  اسفبار  شرایط  و  دولت  به  وابسته  زنان 
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 می باشد. حتی خودکشی خیلی 
از زنان  ــ که 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 
نهادینه کردن آن داشته که  یافته و سعی در  زن سازمان 
ایجاد می نماید.  زنان  برای  را  انسانی  ناامن و غیر  شرایطی 
در  زنان  نکردن  پیدا  مانع جهت حضور  ایجاد  حقیقت  در 
است.  نظام  نفع  به  سیاسی ـ اجتماعی  مختلف  عرصه های 
برای همین تا به این حد بر سیاست طردنمودن زنان در این 
عرصه ها پافشاری دارند. زندانی کردن، تبعید و حتی اعدام 
زنان فعال سیاسی و فعاالن مدنی نیز جوانب دیگر تجاوز های 
می دهد. نشان  بوضوح  را  زنان  علیه  بر  سیاسی  ـ  فکری 
ارزش   به  و  گرفته  قرار  نظام  تحقیر  مورد  روز  هر  زنان   
انسانی شان توهین می شود. چنان سعی می کنند که تحت 
و  تبعیض آمیز  ذهنیت  جالی  به  و...  اسالمی  قوانین  نام 
استثمار  به  بتوانند  راحتر  تا  بپردازند  خود  قدرت  آلوده ی 
چنان  بزنند.  دست  ایرانی  جوامع  ارزش های  استعمار  و 
است که در این کشمکش و سردرگمی؛ زنان را به ورطه ی 
هر  از  و  کشانده  خود بیگانگی  از  و  روان پریشی  بی هویتی، 
»زن  طوری که  به  می ماند.  باز  موفقیتی  و  پیشرفت  نوع 
از  را  واقعیش  معنای  و »زن مستقل«  آزاد«  موفق«، »زن 
می شود. شناسانده  واژگون یافته  تعریفی  با  و  داده  دست 

در  دختران  ویژه  به  و  جوانان  نمودن  معتاد  سیاست 
علی الخصوص  دانشگاه ها  و  مدارس  مانند  مکان هایی 
خوابگاه های دانشجویی و اشاعه ی مواد مخدر، آشکارا فلج 
نشان  را  ایران  نظام  توسط  نیروی جوانان  پتانسیل  نمودن 
از هر نوع  انجام این اعمال در راستای جلوگیری  می دهد. 
اراده ی  بندکشیدن  به  و  نظام  بر ضد  اعتراض  و  نارضایتی 
و  هستند  جامعه  دینامیک  و  فکری  نیروی  که  جوانانی 
آینده ی سیاسی و اقتصادی و ... جامعه را رقم خواهند زند، 
صورت می گیرند. جمهوری اسالمی ایران به خوبی می داند 
از قیام  نیروی زن و جوان یعنی جلوگیری  که فلج کردن 
که  زیرا  است.  رسیده  فرا  آن  زمان  که  انقالبی  و  مردمی 
همه ی خلق های موجود در ایران اعم از کورد، بلوچ،  عرب، 
آذری، فارس و... از ظلم و ستمی که بر آنها روا می گردند به 
ستوه آمده اند. افزایش بیکاری و سایر مشکالت اجتماعی ای 
عمومی  نارضایتی  آنهاست،  اساسی  عامل  دولت  خود  که 
در  که  نوید می دهد  را  قیامی  و  رسانده  اوج  نقطه ی  به  را 
را  ازلی  و  ابدی  ظاهر  به  قدرت  پایه های  مدت  کوتاهترین 

ایجاد رعب  از طرف دیگر سیاسِت  لرزه درخواهد آورد.  به 
زنان  گذاشتن  بیکار  زندان ها،  پرکردن  و  اعدام  وحشت،  و 
کارآمد  هیچ  جنسیتی  و  نژادی  تبعیض های  و  جوانان  و 
درازمدتی نمی تواند داشته باشد. این شرایط به اندازه ای که 
اسفبار و مشقت بار است به همان میزان نیز نویده دهنده ی 
مبارزه ای  و  گسترده  اتحادی  با  که  باشکوهی ست  انقالب 
و  جوانان  بدون شک  می پذیرد.  شکل  مستمر  و  منسجم 
مخصوصا زنان و فعاالن سیاسی و مدنی که از سال 2009 به 
بعد فتوای تجاوز در زندان ها برایشان صادر گردید، اقشاری 
گشته اند  متحمل  را  ضربه  بیشترین  که  هستند  جامعه  از 
چشیده اند.  را  تبعیض ها  و  آزارها  بی پرواترین  تلخ  طعم  و 
در  آزادی خواهی  جنبش  رهبران  و  پیشگامان  زنان  یقینا 
مبارزه  و  مقاومت  زیرا  بود.  خواهند  کوردستان  و  ایران 
زنان در اشکال مختلف وسعت پیدا کرده است. اعتراضات 
آزادی خواهانه ی زنان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی 
جنبش  است.  کرده  سرایت  نیز  جامعه  کل  به  سیاسی  و 
جنبش  مهمتر  همه  از  و  تبعیض  رفع  و  برابر  حقوق 
از  زنان  پیشاهنگی  به  کورد  ملت  رهایی  و  آزادی خواهی 
نمونه های بارز مقاومت و سرآغاز انقالبی نوین است. انقالبی 
دمکراتیک و ریشه ای در حال شکل گیری ست که مقصدش 
جامعه ای  برساختن  و  جامعه  اقشار  همه ی  نمودن  متحد 
دمکراتیک ـ  اکولوژیک و مبتنی بر آزادی خواهی زنان است. 
زندگی  شرایط  ـ  سیاسی  اخالقی   جامعه ای  بنیان نهادن 
برابری  با  توامان  و  و دموکراتیک خلق ها در کنار هم  آزاد 
به  جامعه  اقتصاد  و  سیاست  همچنین  می سازد.  فراهم  را 
صاحبان اصلی آن که همانا مردم جامعه هستند، برمی گردد.

در حقیقت اگر جامعه قادر نشود با بسیج شدن علیه ذهنیت  
تجاوزگر و استثمارگر حاکم به مبارزه برخیزد تصور آینده ای 
و  متحد شدن  از  نظام  بود.  نخواهد  بیش  توهمی  نیز  آزاد 
همبستگی بین خلق ها چنان آشفته می شود که به راهکاری 
برتریت دهی  طردکردن،  ایزوله کردن،  تفرقه اندازی،  چون 
می گردد.  متوسل  و...  مزدورسازی  دیگر،  خلق  بر  خلقی 
بنابراین تا همه ی ما علیه نظام حاکم همصدا و همفکر نباشیم 
قادر نخواهیم بود پایه های لرزان نظام را از هم فروپاشیم. 
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پیوستن به صفوف گریال پایانی بر خودكشی 

اوین زیالن

مردمانش  که  آنجایی  بشریت؛  گهواره ی  و  سرزمین  ایالم 
فرهنگ مادر ـ زن را توسعه دادند. فرهنگ چگونه زیستن را 
از دامن زن آموختند. چگونه با هم زیستن 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 می باشد. در واقع با تقسیم کردن کوردستان 
منافع  جهت  شاید  طرفی  از  عثمانی  و  صفوی  دولت  مابین 
اقتدار و ذهنیت دولت گرای این دول باشد، اما از طرف دیگر 
در واقع سعی بر آن داشتند که کوردها را از ریشه ی اساسی 
دور  می گیرد،  نشات  عیالمی  و  زرتشتی  فرهنگ  از  که  آنها 
نقش  زن  ـ  مادر  که  مادها  فرهنگ  مرکز  ایالم  آری!  سازند. 
اساسی آن را برعهده داشته، امروزه مبدل به گورستان همان 
پیشاهنگ  و  تقدس  از  تنها  نه  دیگر  که  شده  زنان  ـ  مادر 
که  شده  سرزمینی  به  مبدل  بلکه  نیست،  خبری  آنها  بودن 
هر روز و هر ساعت باید خبر خودسوزی آنان را در رسانه ها 
زایش  مهد  طوالنی  زمان های  که  سرزمینی  ایالم  شنید. 
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 خورده شان توانستند این سرزمین را مبدل به 
خلق های  بخصوص  بشریت  تمامی  برای  تاریخی  گنجینه ای 
آریایی تبار نمایند، امروزه حتی یک وجب خاک که در آنجا 
با آسایش و آرامش زندگی کند، برایشان باقی نمانده است. 
 ایالم شهری میان کوههاي بلند پوشیده از بلوط می باشد. 
تشکیل  گوناگونی  عشیره های  و  اقوام  را  ایالم  مردمان 
می دهند. 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 هم مرز بودن با کشور 
مراودات  و  فرهنگی  تعامالت  و  کوردستان  جنوب  و  عراق 

نماد  که  طوری  به  است.  گرفته  صورت  کاالیی  و  اقتصادی 
فرهنگ عربی، چادر عربی را می توان بر سر زنان شهر دید. 
بن بست جغرافیایی  و در یک  تنگ  این شهر در محدوده ای 
ایالم  به  می توان  ایالم  جاده ی  طریق  از  تنها  که  دارد  قرار 
رفت و آمد کرد. با سایر استان ها روابط چندانی ندارد. البته 
ناگفته نماند که محدودیت جغرافیایی خواه ناخواه بر فرهنگ 
و  ایران  جنگ  زمان  در  است.  تاثیرگذار  منطقه  در  موجود 
عراق به جای پناه بردن به سایر شهر و استان هاي مردم این 
منطقه به کوهها پناه برده و در آنجا چادر زدند. یعنی اینکه 
خلق  حامی  و  پشتیبان  موقعیتي  هر  در  که  جغرافیایی ست 
خویش باشد. این مورد همزمان دلیل بر آن است که مردم 
و هم  نبوده  دلگرم  نیروهای خارجی  به  مناطق هیچ گاه  این 
از نظر اقتصادی و هم دفاعی به نیروی داخلی و جغرافیایی 
خویش متکی بوده اند. در این مورد تا حدودی هم توانسته اند 
خود را از چنگال آسمیالسیون و نسل کشی رهایی بخشند و 
ارزش های 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 عشیره ای و اقتصادی خودکفا 
اداره شده است. به نظام وابسته نبوده و دارای حیاتی مستقل 
بوده اند. حیاتی طبیعی و با مشارکت و پیشاهنگی مادر ـ زن 
جامعه ی 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 
سایر  از  دیرتر  مدرنیته  ذهنیت  تا  نموده  کمک  جغرافیایی 
بخش های ایران  و کوردستان بر این منطقه تاثیرگذار باشد. 
این تأثیرات این شیوه ی حیات اگر چه هنوز هم در جای  جای 
حیات ایالم دیده می شود و مقاومت می کند، اما خواه ناخواه 
لویاتانی چنگال  با پیشرفت ذهنیت کاپیتالیسم که همچون 
خویش را به هر گوشه و کناری می زند و تمامی جامعه را در 
کمین انداخته، اثرات طبیعی این جامعه را کمرنگ و منفعل 
جنگ  شروع  از  بعد  اینکه  توجه  قابل  نکته ی  است.  ساخته 
۸  ساله ی مابین عراق و ایران تخریبات اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و ... بر جای گذاشت، بارز است. ۸ سال صدای توپ، 
تانک و بمباران های هوایی و صدای آژیر خطر و از همه مهمتر 
جامعه ی  منفجره  مواد  انفجار  از  که  شیمیایی  مواد  تاثیرات 
ایالم را به تمامی از هم فروپاشاند. روح و روان تاثیرپذیرفته از 
تخریبات جنگ ۸ ساله، تنها توانست پیام آور 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 136۸ خودکشی 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 نتوانسته اند آن را رفع کرده 
و حل نمایند. این مساله می تواند یکی از پیامد ها و تاثیرات 
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پیروزی و آزادی راه 
دیگری را نشان نخواهد 

داد. 

روانی مستقیم جنگ بر مردم منطقه و بخصوص زنان باشد. 
کاپیتالیستی  مدرنیته ی  و  سرمایه داری  نظام  پیشرفت  با 
و  فرهنگ  با  بیگانه  فکر  این  آن،  ذهنیتی  اشکال  و گسترش 
اخالق، تمامی جامعه را فراگرفت و سعی نفوذ به نهادینه ترین 
سلول اجتماعی جوامع را کرد. از یک سو تهاجمات فرهنگی 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  سوی  از  که  آسیمیله گری  و 
توسط رسانه های کوردی زبان، مدارس و دانشگاه های دولتی 
از سویی دیگر جنگ  شدید رسانه ای ـ روانی  اوج می گیرند و 

منفعت گرای  و  کاپیتالیست  نیروی های  که 
حاکم در جهان به راه انداخته  اند، روز به روز 
موجب حادتر شدن مسائل زنان و سایر اقشار 
اجتماع می شود. بدون شک نقش رسانه برای 
آگاه سازی و اطالع رسانی برای اجتماع است 
مالک های  و  معیار  تخریب  جهت  ابزاری  نه 
اخالقی و اجتماعی. نیروی سرمایه دار حاکم 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  بطن  در 
خلق  دسترنج  از  که  کالنی  دزدی های 
زحمت کش ایران و کوردستان و به ویژه  نیروی 
کار ارزان یعنی زنان انجام می دهد روز به روز 
روحی  ـ روانی  وضع  شدن  بحرانی تر  موجب 
می شود. اجتماع  اقشار  سایر  و  زنان 
متاسفانه  در باور برخی از اشخاص چنین 
بی آگاهی نشسته  است که گویی مدرن بودن 
به  کردن  پشت  و  بودن  بی ریشه  مثابه  به 
به  می باشد.  خود  ملی  و  تاریخی  ارزش های 
گمان خویش از نوعی سنت کهن و ریشه ای 
برمی دارند.  گام  خاص  مدرنیته ی  نوعی  به 
بسته ی  محیط  از  فرار  برای  خانواده ای  هر 
جنگ  از  ناشی  اقتصادی  بحران های  و  ایالم 
حیات  به  دارد،  ادامه  هم  هنوز  که  ساله   ۸
آپارتمان نشینی روی می آورند. غافل از اینکه 
فرهنگ سیتزي اي که مدرنیته  ی کاپیتالیسم 
می نماید،  تحمیل  آنان  بر  و  آراسته  را  آن 
آنان  باارزش  و  اجتماعی  کهن،  فرهنگ  با 
سنخیت ندارد و باعث تعمیق ناهنجاری های 
ذهنیتی  چنین  مسلما  می شود.  شخصیتی 
پارادوکس  در  زراعی  و  طبیعی  فرهنگ  با 
شخصیتی،  دوگانگی  و  گرفت  خواهد  قرار 

است  آنصورت  در  بوجود می آید.  موارد  این  از  بحران هویتی 
که شاهد شکاف های فرهنگی شدیدی می شویم که نتایج آن 
گاه به انفعال و اعتیاد، خودکشی و خودسوزی، دایم الخماری 
برخی  نماند که متاسفانه  ناگفته  تبدیل می شود.   ... و  و قتل 
ـ  مادر  فرهنگ  روشنفکران،  اصطالح  به  و  جامعه شناسان  از 
زن و زراعی ایالم را فرهنگی پیش پاافتاده، قدیمی و بی ارزش 
کاپیتالیست  نظام  الابالی گری  ضدفرهنگ  و  می دهند  جلوه 

این عقیده اند که  بر  باز می نامند. حتی  و  پیشرفته  را مدرن،  
علت خودکشی زنان ایالم بیشتر در گذار از فرهنگ کالسیک 
فقر  از  ناشی  و  شهر نشینی  مدرن  تمدن  سوی  به  عشیره ای 
فرهنگی می باشد. در حالیکه بکار بردن »فقر فرهنگی« انحراف 
مدرنیته ی کاپیتالیستی ست که مخصوصا برای این جوامع بکار 
جامعه ی  فرهنگ  برخی ها  نظر  به  شاید  همزمان  می گیرند. 
ایالم کالسیک به نظر آید اما در اینجا یک نکته ی بارز نهفته 
و  تاریخی ست  و  اصیل  فرهنگی  دارای  ایالم  جامعه ی  است. 
با  را  کاپیتالیستی  مدرن  ضدفرهنگ  ورود 
طبیعت خویش یکی ندانسته و واکنش نشان 
کاپیتالیستی  مدرنیته ی  ذهنیت  می دهند. 
جهت  مدرن  فرهنگی  همچون  را  خود  که 
می داند،  کالسیک  فرهنگ  از  جامعه  رهایی 
به  جامعه  سرشت  از  خارج  که  موردی ست 
شیوه ای تصنعی بر جامعه تحمیل شده است. 
در  مناطق کالن شهرها  به  کوچ خلق  هنگام 
قرار  تضاد  در  فرهنگ  این  با  اول  وهله ی 
و  روحی  بحران های  ندانسته  می گیرند. 
خودکشی اکثر زنان بدلیل هضم نکردن این 
فرهنگ  به  مبدل  را  خود  که  بوده  ذهنیت 
موارد  این  که  نماند  ناگفته  است.  ساخته 
چون  نمی گیرد  صورت  آگاهانه  شیوه ای  به 
تحلیلی در این مورد انجام نگرفته و متاسفانه 
ذهنیت موجود را مدرن دانسته و یکی شدن 
به تمامی  اما هنگامی که  را پیشرفت.  با آن 
خویش  درحیات  نمی توانند  را  آن  لزومات 
پیاده سازند، فرهنگ عشیره ای که شخصیت 
آنها را شکل بخشیده، با حیات مدرن کالن 
شهرها در چالش قرار می گیرد. در این صورت 
می شود. حاصل  بعدی  مشکالت  که  است 

موارد  دارای  چه  اگر  عشیره ای  فرهنگ   
را  جامعه  توانسته  و  بوده  هم  زیادی  مثبت 
از ذهنیت آسیمیله گر نظام حاکم حفظ کند، 
همچون  جامعه  طبیعی  ارزش های  برخی 
به  پایبند  و  احترام  از  مملو  کمونی،  حیات 
میراث  همچون  را  و...  اجتماعی  ارزشهای 
گذشتگان دیده و از آن صیانت می نمایند. اما 
همزمان برخی برخورد و خصوصیات فئودال، 
تعصب های واپسگرا و برخی از عرف، عادات و رسومی که به 
از  به غیر  و  می دهد  قرار  خاصی  محدودیت  در  را  زن  تمامی 
دیدگاهی ملکیت گرا و ناموسی نسبت به زن نمی تواند دیدگاه 
می کند.  برابر  چند  را  موجود  بحران  باشند،  داشته   دیگری 
متاسفانه همچنان که شاهدیم خودکشی زنان اکثرا در جوامعی 
رخ می دهد که خیلی بسته، در مناطق مرزی و مناطقی که 
دچار  روانشناسی  یا  جامعه شناسی  نظر  از  مختلف  دالیل  به 
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تخریب گشته اند. چنانکه چنین مواردی روزانه خویش را بر 
حیات زنان تحمیل می سازند. ازدواج های اجباری، تهمت های 
عرفی،  مجازات های  از  ترس  و  ناموس  حفظ  نام  تحت  ناروا 
بیش  کنترل  و  محدودیت ها  و  اقتصادی  فقر  غلط،  باورهای 
می دهد.  سوق  خودکشی  سوی  به  بیشتر  را  زنان  حد،  از 
قشر  این  برای  مشکالت  این  از  فرار  راه  و  راه چاره  بهترین 
از  فرار  می باشد.  خودسوزی  شیوه ی  به  هم  آن  خودکشی 
بازخواست های اجتماعی، پیگردهای عوام و رفتارهای شدیدا 
کنجکاوانه ی نزدیکان است. حتی خیلی از قتل های ناموسی 
که در جامعه اتفاق می افتند، جامعه از کنار آن گذشته و هیچ 
قانونی نیز برای حمایت از زنان به ویژه  زنانی که مستقیما در 
معرض خشونت قرار می گیرند وضع نشده است. شایان ذکر 
دستگاه های  اجتماعی  بزرگ  معضل  این  قبال  در  که  است 
و  کرده  اختیار  نیز سکوت  حقوقی  و  مدنی  فعاالن  و  دولتی 
یا  و  فعاالن  از  برخی  شاید  نداده  اند.  انجام  عملی  اقدام  هیچ 
نهادهای حقوق مدنی و یا فعاالن حقوق زنان گاه گاهی هشدار 
بیشتر شدن آمار را در رسانه ها اعالم کنند ولی این روش به 
تنهایی قادر به حل مسئله ی مزبور نمی باشد. بدون شک کار 
کردن در این حوزه و آگاه سازی جوامع از مسائل زنان یکی 
از وظایف فعالین زن می باشد. در حوزه ی زنان پیشرفت های 
مقابل کالن  معضالت موجود  اما در  اندکی صورت گرفته اند 
این  زنان  که  زمانی  می مانند.  اندک  بسیار  پیشرفت ها  این 
و  مردساالر  ذهنیت  برابر  در  نمی توانند  و  دیده  را  موارد 
بی حقی موجود نیرویی جهت حل بیافرینند، ناچارا هر چیز 
به خودکشی می زنند. جالب  تمام شده می بینند و دست  را 
چشمگیری  پیشرفت  کوردستان  در  موارد  این  اینکه  توجه 
و  بی مورد  تعصب های  و  ناموسی  دیدگاه های  است.  نموده 
فرهنگی،  غنای  تمامی  علیرغم  کوردستان  در  حد  از  بیش 
است.  ساخته  تنگ تر  و  تنگ  را  زنان  حیات  محدوده ی 
مواردی دیگر که با پیشرفت ذهنیت مدرنیته ی کاپیتالیست 
اجتماعی،  ناهنجاریهای  همچون  کرده،  پیشرفت  درجامعه 
وضعیت خانوادگی و ... روحیه و امید برای جامعه باقی نگذاشته 
است. نکته ای که توجه هر کس را می تواند به خود جلب کند، 
این است که چرا زنان بخصوص با متد خودسوزی تصمیم به 
خودکشی می گیرند؟! در واقع خودسوزی یک اعتراض نهفته 
در خود پنهان دارد. خودسوزی یک فریاد بلند به وضع موجود 
است. می خواهد هر کس صدایش را بشنود و دردش را بداند. 
تمامی  برای  زایش  و  فرهنگ  مرکز  زمانی  که  ایالم  آری! 
آمار  اولین  متاسفانه  امروزه  بوده،  تبار  آریایی  خلق های 
داده  اختصاص  خود  به  ایران  تمامی  در  را  زنان  خودکشی 
فرهنگی  و  کهن  بس  تاریخی  دارای  چه  اگر  ایران  است. 
اما بعلت بی توجهی به مشکالت اجتماعی در  غنی می باشد، 
با  رابطه  در  سبقت  گوی  گرفتن  بدست  در  مختلف  مناطق 
خودکشی زنان در دوی ماراتن قرار گرفته است. بعد از چین و 
هندوستان، ایران سومین کشور است که آمار خودکشی زنان 

افزایش  نشان دهنده ی  مورد  این  است.  یافته  افزایش  آن  در 
بحران های اجتماعی و سرکوب های دولت حاکم و تئوکراتیک 
ایران می باشد. ایالم بدلیل حاشیه ای بودن از امکانات رفاهی و 
تفریحی الزم برخوردار نبوده و زنان و جوانان در مواقع بیکاری 
نمی توانند اوقات فراغت خویش را پر کنند و طبق آمار بدست 
آمده گویا خودکشی در فصل  تابستان رو به افزایش می یابد. 
به طور کل آمار خودکشی در مناطق مرزی و روستایی باالتر 
است. سنین خودکشی در این افراد 35ـ15 سال یعنی سن 
حساس و پرخطر می باشد. علل خودکشی در زنان متاهل 67 
درصد خشونت همسر و اختالف زناشویی می باشد. به طور کل 
27 درصد خودکشی ها از طریق خودسوزی انجام می گیرد که 
71 درصد آنان زن می باشد. در ایران خودکشی ساالنه شاید 
به بیش از 3000 مورد هم برسد. این موارد وضعیت وخیم 
جامعه را نشان می دهد. جامعه وقتی از داخل رو به فروپاشی 
هم  ایران  بایستد.  سرپا  مدت  دراز  در  نمی تواند  مسلما  نهد، 
دولت  نمودن  مرکزی  و  سرکوب  با  تنها  متمادی  سالیان 
والیت فقیه خواسته که جامعه ی ایران را مطیع و رام خویش 
نماید، بدون اینکه به سنگ بنای نظام خویش که مردمان آن 
امروزه  که  حالیکه  در  باشند.  داشته  توجهی  هستند  جامعه 
هنجارهای اجتماعی و بخصوص وضعیت خودکشی زنان نشان 
است.  فروپاشی  و  پوسیدن  به  رو  از داخل  ایران  می دهد که 
که  کورد  زنان  بخصوص  زنان  اینکه  توجه  جالب  نکته ی 
به  صیانت  خود  هویت  از  کوه ها  دامن  در  تاریخ  طول  در 
نیروی  با همان جسارت،  توانسته  امروزه هم  آورده اند،  عمل 
نباشند.  انتظار  چشم  و  خاسته  پا  به  وآفرینندگی  خالق 
امروزه پیوستن صدها زن جوان به صفوف گریال و نیروهای 
که  نمود  اثبات   )YJRK( کوردستان  شرق  زنان  اتحادیه 
راه چاره  بدنبال  و  دیده  را  راه خویش  کورد  زنان  دیگر  باری 
هستند. آلترناتیوی که جز امید پیروزی و آزادی راه دیگری 
را نشان نخواهد داد. تمامی اینها نشان می دهند که به غیر از 
خودسوزی و خودکشی راه چاره ی دیگری وجود دارد. زمانی 
که زنان دارای ارتش و حزب می باشند البته که پایان دادن 
حیات خویش تنها راه چاره نبوده و نمی باشد. زیالن په پووله 
زنان  و  رساندند  اثبات  به  را  این  عه له م هولی ها  شیرین   و 
خویش  آزادی  مدعی  اینچنین  توانست  خواهند  هم  دیگری 
و همجنسان شان باشند. همچنان که رهبر آپو هم می گوید: 
شد،  دوست داشتنی  تا  شد  زیبا  شد،  زیبا  تا  جنگید  »باید 
ایالمی  زنان  بخصوص  گردید«.  آزاد  تا  شد  ودوست داشتنی 
جسور و قهرمان و آزادی خواه که سالهای طوالنی با فرهنگ 
اصیل خویش حیات طبیعی در دامن کوه ها را رها نکرده، در 
طول ۸ سال جنگ در همان کوه ها 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 کوه های کوردستان پیام آور آزادی باشند.   
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جهت  که  کسانی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظر  از 
مبارزه  به  دست  خود  طبیعی  حقوق  و  حق  از  دفاع 
تجریه طلب،  آشوب گر،  شرور،  گناه کار،  مجرم،  می زنند 
حالی ست  در  این  می آیند.  شمار  به  و...  خدا  دشمن 
که هر انسانی از حق زندگی  کردن توأمان با آزادی و 
آرامش برخوردار است. هیچ نظامی قادر نیست این حق 
به رسمیت  یا هنگام  و  و جوامع سلب کند  افراد  از  را 
خویش  بودن  دموکراتیک  حساب  به  شناختن شان 
بگذارد. هر موجود و انسانی حق دارد آزاد نفس بکشد، 
فکر کند، برای برطرف  نمودن نیازهای طبیعی زندگی 
شود،  گذاشته  احترام  اعتقادش  به  کند،  تالش  خود 
احترام بگذارد، دوست بدارد و دوست  داشته شود و... . 
نژاد، باور و تفاوت مندی های دیگر مانع رعایت این اصل 
طبیعی نیستند که هر شخصی از حق و حقوق یکسان 

برخوردار  برابر  و 
زندگی  حق  است. 
آزاد  حیات  و  کردن 
حق های  جمله   از 
می باشند  طبیعی  
نظام های  توسط  که 
اشکال های  با  حاکم 
پایمال  مختلف 
بدون  می گردد. 
زندگی  از  وقتی  شک 
میان  به  کردن سخن 
به  صرف  می آوریم 
»فیزیکی  مقوله ی 
اشاره  بودن«  زنده 
که  هویتی  نمی کنیم. 
روش های  با  روزانه 

مختلف مورد اهانت قرار می گیرد، دسترنجی که بدون 
معرض  در  که  فرهنگی  می شود،  استثمار  ابایی  هیچ 
از حافظه ها  تاریخی که  آسیمیالسیون قرار می گیرد و 

و  فرد  که  هستند  مقوالتی  جمله   از  می گردد  پاک 
می دهند.  ادامه  خود  حیات  به  آنها  بر  تکیه  با  جامعه 
بنابراین وقتی همه ی این اصل های ذکر شده در معرض 
فاقدمعنا  نیز  بودن  زنده  اصل  نابودی هستند،  و  غارت 
در صورت عدم  انکار می شود،  که  می شود. موجودیتی 
نابودی  معرض  در  تدریج  به  جلوگیری  برای  اقدامی 
خودکشی  واقع  در  می یابد.  زوال  و  گرفته  قرار  کامل 
هر  که  هنگامی  آن   می افتد.  اتفاق  لحظه  همان  هم 
و  می کند  انکار  را  جامعه ای  یا  و  فرد  موجودیت  کس 
نمی باشد. خویش  از  صیانت  به  قادر  هم  مقابل  طرف 

پدیده ی  به  کرد  خواهیم  سعی  پیش رو  مقاله ی  در 
کوردستان  شرق  و  ایران  در  »خودکشی«  تراژیک 
بر  روز  به  روز  متاسفانه  که  پدیده ای  بپردازیم.  بیشتر 
اقدام عملی هم  و هیچ  افزوده می شود  قربانیانش   آمار 
قابل  نمی گیرد.  انجام  بردنش  بین  از  یا  و  توقف  جهت 
پدیده ی  این  قربانیان  آمار  بیشترین  که  است  توجه 
می خورد.  چشم  به  زنان  و  جوان  قشر  بین  نیز  شوم 
هر دو قشری که نیروی دینامیک، پویایی و شکوفایی 
جوامع و تداوم اصل »زندگی« می باشند. شاید برای هر 
کدام از ما بارها چنین سوالی پیش آمده باشد، چرا و 
یا چگونه فردی می تواند اقدام به خودکشی کند؟ چرا 
به زندگی کردن ادامه نداد؟ چه مقوالتی مسبب اند که 

روز به روز آمار این قربانیان 
یا...؟ و  است  اعتراض  یک  اقدام  این  آیا  افزایش   یابد؟ 

ایران روزانه مرتکب جنایات  نظام جمهوری اسالمی 
و قتل های بی شماری می شود. این جنایات گاها توسط 

درک حقیقت یعنی مًیسر نمودن حیاتی
 آزاد 

دلیال چیا
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قانون، بعضی وقتها در چارچوب حقوق و یا بیشتر مواقع 
توسط ذهنیت ترویج یافته ی مردساالر و جنسیت گرا در 

بستر جامعه انجام 
می گیرند. بی شک 
قربانیان اصلی که 
بر  ستم  بیشترین 
می شود  روا  آنها 
در  لحظه  هر  و 
خطراند،  معرض 
می باشند.  زنان 
ه ی  کنند لید تو
چنین  اصلی 
در  معضالتی 
جامعه نظام حاکم 
و  مقصر  می باشد. 

نیز  انجام می گیرند  مسئول همه ی خودکشی هایی که 
و  نادموکراتیک  رویکردی  با  نظام  است.  نظام  همین 
تبعیض آمیز شرایط و محیط زندگی را برای زنان مختل  
سخن  آن  از  بارها  که  تبعیض آمیزی  قوانین  می کند. 
می گردند.  شده  ذکر  مسائل  حاد شدن  موجب  راندیم 
یا  و  موجه  دلیل  هیچ  بدون  فردی  هیچ  تردید  بدون 
عاملی اساسی دست به خودکشی نمی زند. اگر امروزه 
آمار خودکشی زنان و جوانان به اوج خود رسیده است 
بحران  تشدید  اقتصادی،  فقر  چون  عواملی  بی شک 
توسط  اخالقی  و  صحیح  سیاست ورزی  عدم  از  ناشی 
سیاست مداران، بغرنج تر شدن معضالت اجتماعی چون 
عدم  مغزها،  فرار  بیکاری،  اجتماع،  بهداشت  و  سالمت 
زنان  نمودن  محدود  رفاهی،  و  آموزشی  کافِی  امکانات 
برخورد  تبعیض آمیز،  و  مردساالر  قوانین  چارچوب  در 
معضالت  قربانیان  با  قضایی  دستگاه های  نادموکراتیک 
اجتماعی، افزایش اعتیاد، سخت گیری و تحت فشار قرار 
پیشرفت  برای  تالشی  در صورت  زنان  و  دادن جوانان 
عمد)اعدام( قتل های  آزاد،  زندگی ای  نمودن  مهیا  و 

افراد،  کردن  شکنجه  و  زندان  به  تهدید  و)سنگسار(، 
و  بسیجی  نیروهای  توسط  جامعه  کردن  ملیتاریزه 
انسان  باشد.  داشته  وجود  می تواند  دیگر  دلیل  هزاران 
تغییر و تحوالتی که  موجودی ست اجتماعی و همه ی 
در اجتماع به وجود می آیند به صورتی مستقیم و یا غیر 
مستقیم بر روح، فکر، عمل و رفتار فرد تاثیر می گذارند. 
در صورت تشدید معضالت اجتماعی، فرد دچار استرس 
برطرف  به  قادر  اگر  می شود.  آن  از  ناشی  اضطراب  و 

زندگی هر  نشود،  نیز  مادی  و  معنوی  نیازهای  نمودن 
چه بیشتر نزد آن فرد بی ارزش، پوچ و بی فایده به نظر 
می رسد. رهبر آپو 
»هیچ  : یند می گو
جامعه ای به مدت 
نمی تواند  طوالنی 
شرایطی  در 
سر  بر  کائوتیک 
بنابراین  برد«. 
ایران  جامعه ی 
چنین  در  که  نیز 
و  دشوار  شرایط 
سر  به  اسفباری 
باید  یا  می برد 
کند  گذار  آن  از 
تدریجی  آنیم مرگ  امروزه شاهد  که  گونه  یا همان  و 
جامعه سرعت بیشتری خواهد یافت. اگر در جامعه ای 
شخصی اقدام به خودکشی می کند نه تنها به خود بلکه 
می شود. جامعه  برای  نیز  وخیم تری  پیامدهای  موجب 

 فرد هنگامی دست به خودکشی می زند که دیگر امیدی 
خود  مشکل  حل  برای  دیگری  حل  راه  و  باشد  نداشته 
برای  انگیزه ای  که  می رود  بین  از  هنگامی  امید  نمی یابد. 
ادامه دادن نمانده باشد، شور و هیجان در راستای کشف 
تازه ها و اسرار موجود در هستی از میان رفته باشد. نقطه ی 
آخر و پایان همین هنگام هویدا می گردد. 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 
برای واکاویدن و حل نمودن  بایستی  به مسائل نگریست. 
مسائل همیشه در پی فرصت بود. زیرا نمی توان گفت که 
رفت  از دست  اگر  و  دارد  وجود  فرصت  یک  تنها  همیشه 
و  آفریدن فرصت  برای  و  اتمام رسیده  به  دیگر همه چیز 
شانس دوباره نمی توان تالش کرد. برای تغییر چنین دیدی 
در مقابل زندگی نیز بایستی مبارزه و تالشی بی وقفه انجام 
داد. زیرا بیشتر کسانی که اقدام به خودکشی می کنند از 
لحاظ فلسفیک از زندگی بریده و یا دچار پوچی شده اند. 
بایستی نوع نگاهی که حل مسائل موجود را غیرممکن 
می بیند، سیاه و یا سفید به زندگی می نگرد، تغییر کند 
دوباره  فرصتی  سایرین  برای  هم  و  خود  برای  هم  و 
بشناسد. بی تردید نه فرار راه چاره است و نه خودکشی. 
تنها راه رهایی و خالصی مبارزه است و مبارزه. شاید 
انقالبات و مبارزات  نتایج شکست های پی درپی که در 
هم  چندان  افتاد،  اتفاق  کوردستان  و  ایران  در  مکرر 

اجتماعی
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خوش آیند نباشند. صحیح است که در چنین گذشته ای 
وعده  و وعیدها به هیچ وجه عملی نگشت. هیچ اقدامی 
در راستای بهبودی شرایط زندگی جامعه  انجام نگرفت و 
برعکس آن اتفاق افتاد. ولی همه ی اینها دلیل نمی باشند 
که به فلسفه ی تقدیرگرایی و پوچی روی آورده و همیشه 
از میان بد و بدتر انتخابی از سر مجبوریت داشته باشیم. 
اسالمی  جمهوری  انسان ُکش  سیاست های  مقابل  در 
می باشد.  خودکشی  جور  یک  برگزیدن  سکوت  ایران 
انواع خودکشی ها  ایران  بستر جامعه  ی  امروزه در  واقع  در 
انجام می گیرند. یک فرد سیاست گریز به اندازه ی یک عضو 
افزایش مرگ انسان ها در جامعه مسئول  بسیجی در قبال 
فرد  یک  اندازه ی  به  خودمحور  و  لیبرال  فرد  یک  است. 
اشرافی و پول پرست از معنویات فاصله گرفته و نتایج ناشی 
در  معضالت  افزایش  و  تشدید  موجب  عملکرد های شان  از 
فردی  تنها  خودکشی ها  این  در  بنابراین  می شود.  اجتماع 
اصلی  مقصر  نیست.  مقصر  می زند  دست  اقدام  این  به  که 
همان وجدانی ست که در مقابل اعدام جوانان و زنان ایرانی 
تا جمهوری اسالمی  اجازه می دهد  و  بر گزیده  را  خاموشی 
معرکه ی  آرنا  میدان  به  شهرها  میادین  ساختن  مبدل   با 
جالدان  تا  می ماند  خاموش  بیندازند.  راه  انسان ٌکشی 
انسان هایی که  انسان ستیز دسته دسته جنازه ی  جمهوری 
تنها طلب شان آزادزیستن بود را به گورستان های بی نام و 
نشان منتقل کنند. چنانکه انگار نه از مادر و پدری به دنیا 
آمده بودند و نه خاطره ای از آنها در این دنیا به جا مانده 
است. در واقع در مقابل چنین رژیمی سکوت اختیار کردن 
خوِد خوِد خودکشی ست. زیرا اگر کرامت و هویت فرد و یا 
برود، مورد بی احترامی  بار زیر سوال  جامعه ای روزی هزار 
نام گذاری  کردن  زندگی  بسان  به  عوض  در  و  گیرد  قرار 
گردد، خودکشی اتفاق افتاده است. در فوق نیز به آن اشاره 
شد، خودکشی کردن تنها فیزیکی نیست. زیرا مقوله ای ست 
آن  بُعدهای  همه ی  به  الزامی ست  که  گسترده  ابعادی  با 
اگر  یافت.  دست  صحیح  رهیافتی  به  بتوان  تا  شود  اشاره 
تشخیص  ناقص  یا  و  نشود  داده  تشخیص  راست  بیماری 
بود. نخواهد  امکان پذیر  نیز  درمان  شک  بدون  شود  داده 
را  قربانی  بیشترین  کوردستان  شرق  در  پدیده  این   
در  حاکم  نظام  تبعیض آمیز  سیاست های  نتایج  می گیرد. 
چشم  به  بیشتر  موارد  این  نتیجه ی  در  کوردستان  شرق 
آمار  بیشترین  کوردستان  شرق  شهرهای  زیرا  می آید. 
خودکشی  را به خود اختصاص داده اند. دید امنیتی رژیم به 
کوردستان موجب محروم ماندن از همه ی امکانات آموزشی 
و پرورشی شده است. عدم تحصیل به زبان مادری، استثمار 
منابع رو زمینی و زیر زمینی، تحقیر و اهانت های مکرر به 
فرهنگ و اعتقادات خلق کورد توسط مسئوالن نظام، ترویج 

موادمخدر در شهرهای کوردستان از مواردی هستند که 
غرق  مشکالت  کوران  در  را  کوردستان  شرق  جامعه ی 
می کند. اکثر کسانی که دست به خودکشی می زنند در 
میانگین سنی 15 تا 39 سال قرار دارند. طبق آمارهای به 
دست رسیده یکی از دالیلی که زنان جوان در سن پایین 
اقدام به این عمل می کنند ازدواج های اجباری، خشونت 
خانگی که توسط پدر و برادر اعمال می گردد، باورهای 
غلط قبیله ای، خودخواهی های سنتی و سختگیری های 
بی مورد در حق زنان و دختران، احساس یاس و بی کسی، 
اعتیاد، اجبار نوجوانان و کودکان در کار قالیبافی، تبعیض 
و  مردساالر  فرهنگ  معلول های شوم  از  همه   .... و  جنسی 
این ذهنیت می باشد که در  نادرست  حاکم و عملکردهای 
مجموعه این شرایط روح جوانان معترض به رویه ی موجود 
را در ورطه ای از پریشانی به صخره های عدم می کوبد. شاهد 
این مدعا آمار رو به رشد خودسوزی های زنان و دختران در 
در کوردستان  پدیده ی خودسوزی  واقعا  است.  شرق وطن 
چاره ای  اگر  که  معضلی  اجتماعی ست.  عظیم  معضل  یک 
خواهد  تشدید  را  موجود  بحران  نشود  اندیشیده  آن  برای 
است تک تک  بنیادین الزم  رهیافتی  برای کسب  بخشید. 
زندگی  تقدیرگرا و جزم گرایی که  نگاه  نوع  از  افراد جامعه 
داد  اجازه  نبایستی  رها شوند.  می دهد،  جلوه  معنا  فاقد  را 
آرزو،  امید،  ایده،  پاشیدن  هم  از  موجب  حاکم  رژیم های 
تمام  زیرا  شوند.  آزادمان  روح  کشیدن  اسارت  به  و  خیال 
راستای بی معنا جلوه دادن زندگی و دنیای  تالش شان در 
هیچ  که  رستاخیزی  وعده های  با  می گیرد.  انجام  موجود 
کس از عقوبت آن آگاهی ندارد به عوام فریبی و زراندوزی 
در همان دنیایی می پردازند که برای دیگران فانی و برای 
و  استثمار  جهت  ابزاری  به  را  دین  می دانند.  ابدی  خود 
از هیچ  و چونان که  کار گرفته  به  بیشتر  استعمار هر چه 
تداوم سیاست   بر  روز  به  روز  نیستند  هراس  در  نیز  اصلی 
بی اخالقانه ی خود پافشاری می کنند. بنابراین نبایستی تن 
است.  تغییر  قابل  که  داد  شده  پیش تعیین  از  تقدیری  به 
به  را  برای زیستن و زندگی کردن  نبایستی میدان مبارزه 
آسانی خالی کرد. وظیفه ی هر انسانی ست که در قبال افراد 
مسائل  چاره یابی  برای  و  باشد  مسئول  جامعه ی خویش  و 
اهتمام الزم به خرج دهد. بنابراین به این مرگ ناخوش آیند 
برسیم.  زندگی  واقعی  معنای  به  تا  پایان دهیم  تحمیلی  و 
مرگ  به  بردیم،  پی  زندگی  واقعی  معنای  به  که  هنگامی 
پدیده ي  می گویند:»حتي  آپو  رهبر  داد.  خواهیم  معنا  نیز 
مرگ نیز قطعاً همانند یک بازي و یا استادِي طبیعت است 
یعني میّسرنمودن حیات«.  به زندگي  راستاي پي بردن  در 
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برای  )تئولوژی( جایگاهي که در دین  الهیات  به علم  بنا 
زنان  برشمرده شده و حتي طبق تعریف دین، زن محکوم 
همیشگي آالم و غم ها و حسرت هاست؛ چرا که در برابر خدایان 
اسطوره اي به پا خاسته و سرکشي نموده است. برای همین 
خدایان اسطوره ای زن را مورد نفرین قرار داده و به او چنین 
گفته: »تو بر روي زمین همیشه مجبور به دردکشیدن خواهي 
بود و تنها کار تو زایمان خواهد بود تا هر سال از درد خالص 
نشوي و تنها به مانند مزرعه اي خواهي بود که مرد هر طور 
که دلش بخواهد تو را شخم زده و از تو استفاده خواهد برد.« 
بدین گونه زن را محکوم به گردن نهادن به اوامر مرد مي نماید.

و  علم  بیشتر  هرچه  پیشرفت  با  که  است  حالي  در  این 
عقیدتي  دیني،  موضوعات  در  چشمگیري  تغییرات  فلسفه، 
هم  هنوز  ایران  مذهبي  سیستم  اما  است،  شده  ایجاد  و... 
به عنوان یکي از نگهبانان دگماهاي دیني است که در واقع 
خود این نظام، آن را ایجاد نموده و تحت نام حراست از دین 
و مذهب،  سیاست هاي انکارگرایانه نظام مردساالري  دیني و 
ملیت گرایي اش را ادامه مي دهد. در راستاي قدرت بخشیدن 
ایده ها  انسان ها، هویت ها، حقیقت ها،   اراده  به نظام خویش، 
و... را بسان قرباني به پاي نیروي مقدس خدا ـ دولت خویش 
قرباني مي کند و این عملکرد را بسیار مشروع و حتي فرض و 
واجب مي داند. قبل از اینکه وارد بحث نظام دیني امروزه ایران 
و قرباني شدن خلق ها و به خصوص زن شویم الزم مي بینیم 
و  ادیان  پیدایش  منشأ  از  تحلیلي  و  برگشته  به گذشته  که 
ببینیم. بهتر و روشن تر  را  امروزمان  بتوانیم  تا  عقیده کرده 

ادیان تک خدائی و زن

انسان  که  برمي گردد  عصري  به  دین  پیدایش  منشأ 
است.  دیده  اطراف  و  خود  در  را  مادي  و  معنوي  نیروي 
عاطفي خود  از ذکاي  بیشتر  آنکه  بعلت  ابتدایي  انسان هاي 
استفاده مي نمودند، نمي توانستند آنچه که در اطرافشان رخ 
تحلیل  را  خود  تغییرات  و  موجودیت  همچنین  و  مي دهد 
آتشفشان،  زلزله،  سیل،  همچون  طبیعي  رویداد هاي  کنند. 
را  ضعف  احساس  و  قداست  ترس،  انسان  در  و...  رعدوبرق 
اشیاء  همه  خودش  بر  عالوه  اینکه  به  انسان  آورد.  به وجود 
و موجودات اطراف نیز جاندار بوده و نیروي فکر و احساس 
دارند، ایمان دارند. ضعف انسان در برابر رویدادهاي طبیعي، 
نیروي زایمان زن و  به  از خود، معنا دادن  حیوانات قوي تر 
عادت ماهانه اش، تقدس گرایي را به وجود مي آورد. هریک با 
توجه به نیاز خود و کالن یکي از این مقدسات را به عنوان 
آفریننده و  منشأ نیرو و زندگي، مورد پرستش قرار مي دهند. 
سطح آگاهي و نیروي عملکرد فکري انسان در توتم نمایان 
است. در اسطوره زن ـ مادر را -به خاطر نیروي زایمان و رابطه 
احتیاجات  و  شده  تولیدمثل  باعث  که  طبیعت  با  مرموزش 
غذایي و... انسان را برآورده مي کرد- به عنوان خداي برکت، 
آفریننده،  زیبایي، سعادت،  مهرباني و محبت و ... در زمره ی 
اولیه  تابوهایي  موضوعات  این  که  مي دهند  قرار  تقدسات 
خوشحالي،   به مانند  انسان  در  روحیه  پیشرفت  ساخته اند. 
می شد  کسب  موفقیت ها  از  که  و...  قوي بودن  احساس 
ایجاد  و...   خشم  گریه،   ضعف،   ترس،  او  در  نیز  شکست  و 
مي نمود به کنجکاوي و آگاهي اش مي افزاید. پیشرفت  ذکاي 
به  اعتقاد  این بار  و  توتم را شکسته  انسان، طلسم  تحلیل گر 
راه جادوگري  از  آنیمیسم )جان گرایی(  ایجاد مي شود.  روح 
سرآغاز  ترتیب  بدین  مي شود.  داده  انتقال  انسان  اذهان  به 
حال  در  روزانه  که  توتم  مرحله  از  دین  و  عقیده  قداست، 
افزایش نیرو بوده است، مي باشد. در این مرحله دنیاي مادي 
مرحله ی  هستند.  پیشرفت  درحال  هم  با  انسان  معنوي  و 
دیگر ،  شمانیسم است که اغلب از طرف راهبان مرد سعي در 
تحکم بخشیدن به نیروي ایدئولوژیکي خود نموده تا بتوانند 
در مقابل فرهنگ زن ـ مادر به مبارزه بپردازند و جامعه را از 
بکشانند. سعي  تحکمي سیستماتیک  زیر  به  حالت طبیعي 
عقاید  از  بهره گیري  و  آسمان  از خداي  نو  تعریفي  با  دارند 
منافع  و  بیافزایند  انسان ها  بر  را  خود  تحکم  دیني،  نوین 
نظام  دروغ،  و  سحر  جادو،  راه  از  سازند.  برآورده  را  خود 
مي دهند. جاي  انسان ها  ذهنیت  بطن  در  را  شاهان  خدا ـ 
از  قوي،  سالح  این  به  پي بردن  با  سومر  کاهني  نظام 
راه هاي مختلف سعي در به تصرف درآوردن احساس و باوري 
و  مقدس بودن  داستان هاي  اساطیر  راه  از  و  نموده  انسان ها 
قهرماني خدایان و نیروي غضب و قدرت زندگي  بخشیدن،  

برداشت و نگرش ادیان در مورد زنان

زیالن په پوله
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وجود بهشت و جهنم و دنیایي دیگر،  گناه،  مرگ، چگونگي 
کرده اند.  وصف  را  و...  بهشت  از  حوا  و  آدم  راندن  سبب  و 
پادشاه  به عنوان  به آسمان،  خود  با فرستادن خدا  بدین گونه 
به عنوان  و  گرفته  برعهده  را  خدا  نقش  خدا،   نماینده ی  و 
نمایند گان خدا بر روي زمین داراي  نیروي حکمفرمایی بر 
جامعه مي شوند. نظام خدایان اسطوره اي با جامعه طبقاتي ـ 
با تقسیم  نمایان تر مي شود. یعني  اداره کننده ـ  اداره شونده و 
و  معابد  راه  از  مردساالر  نظام  ایجاد  طبقات،  به  جامعه 
افزایش داده و  بر مردم  را  زیگورات ها حاکمیت فکري خود 
رساندند. اثبات  به  فاحشه خانه   در  را  مادر  نظام زن ـ  سقوط 
دولت کاهني سومر با ظلم و ستمي که بر طبقات فرودست 
روا مي داشت، ترس و وحشت را در دل انسان ها به  اوج رساند. 
به  منجر  اربابان  امر  از  سرکشي  اینکه  به  باوري  با  چنانکه 
غضب خدایان خواهد شد و مرگ و بیماري و نابودي را سبب 
مي شود،  تحت فشار ذکاي تحلیل گر که زیر سلطه ی طبقه 
باالیي بود، مجبور به پراکتیزه نمودن امر پادشاهان مي شدند. 
تحکم دین بر انسان تأثیر بسزایي نمود و جامعه هم شروع 
همراه  به   خود  با  را  دگماتیسم  و  کرده  وضع  این  قبول  به 
آورد. بدین ترتیب نظام کاهني سومري منشأ اصلي پیشرفت 
خدایان  تنوع  شد.  انسان ها  در  اندیشی  جزم  عمیق شدن  و 
و  بت  ساختن  با  انسان ها  یافت.  ادامه  تاریخ  از  مرحله اي  تا 
اشکالي از خدایان خود به پرستش آنها مي پرداختند و این 
نظام نه تنها در معابد و زیگورات ها بلکه در هر خانه اي که در 
اجرا مي شد.  بود،  کاهني  نظام  براي  زیگورات  و  معبد  نقش 
در هر خانه اي  بتي خدایي و خدایي زنده که مرد خانه بود 
تعیین  را  سومري  زمین  آسمان ـ  خدایي  نظام  و  مقررات  و 
مي نمود، وجود داشت. خانواده، نظام تنگ و ظالمانه اي بود 
تا برده اي مطیع  الهه گي  که زن را محکوم کرده و از سطح 
تقلیل داد. همچنین جایگاه زن را به درجه اي که  از دنده ی 
دیدگاهي  ترتیب  بدین  دادند.  تنزل  شده،   درست  مرد   چپ 
تنگ و تک جانبه و غیر اخالقي در برابر زن به کار برده شد.
بازمانده دولت  نظام خدا ـ شاه که  اوج رسیدن مرحله  به 
کاهني سومر بود و ظلم و ستم و بي عدالتي را شدت بخشید، 
راه را بر جرقه هایي از مقاومت و بازپرسي انسان ها از این نظام ها 
باز مي کند. این جرقه از حضرت ایوب که نماد مقاومت است 
شروع و در زمان حضرت ابراهیم که با شکستن بت ها سعي 
در نابودي نظام چندخدایي و مبارزه علیه پادشاه بابل ـ آشور 
مي نماید، به اوج مي رسد. رهبر آپو عملکرد حضرت ابراهیم 
را انقالب اجتماعي قلمداد مي کند. ابراهیم با شکستن بت ها 
هستند  ِگل  و  سنگ  از  مجسمه هایي  بت ها،  که  کرد  اثبات 
بدین ترتیب  باشند؛  خدا  نمي توانند  و  ندارند  نیرویي  هیچ  و 
انسان ها را از جاهلیت  نظام دیني تک خدایي را اعالن کرد. 
و انجماد فکري در برابر نظام و آنچه خدا ـ شاه و بت پرستي 
به زور بر آنها تحمیل مي نمود، خارج ساخت. حضرت ابراهیم 
و  براي خدایان منع کرده  انسان  قرباني کردن  از  را  انسان ها 

به جاي انسان، گوسفند را براي قرباني کردن برمي گزیند که 
این رسم قرباني امروزه هنوز هم در مراسم حج انجام مي گیرد.
نام حضرت ابراهیم در ابتدا »ابرام« سپس »ابراهام« و بعدها 
»ابراهیم« مي شود. با بزرگترشدن و توسعه یافتن قبیله، نام 
مرحله اي  چنین  در  مي شود.  مکمل تر  نیز  ابراهیم  حضرت 
به خاطر بازمانده هاي مرحله نئولوتیک  )نوسنگي( که مبارزه با 
ظلم و ستم را نیز در خود به همراه آورد، دوگانگي مردـ زن خود 
را نشان مي دهد. سارا همسر حضرت ابراهیم در زبان یهودي 
به معناي مادر اجتماع و ابراهام نیز به معناي پدر اجتماع است.
در سال هاي 1300 ق.م حضرت موسي در سراي فرعون 
با قوانین نوین در مقابل بت پرستي به  مصر عصیان کرده و 
براي  عبراني،  قبیله  میان  در  تنظیمات  با  و  پرداخته  مبارزه 
ایجاد دین توحیدي که از سنت حضرت ابراهیم گرفته است 
شروع به جنگ با فرعون مصر مي کند. موسي به دین، نظم 
دین  نظام  مي کند.  تبدیل  ایدئولوژي  به  را  آن  و  مي دهد 
و  مقررات  در  و  مي سازد  بنا  درهم  را  دولت  نظام  و  دولتي 
قانون خود به آن جاي مي دهد. 11 امر براي توحیدي بودن 
در  مي کند.  مشخص  مؤمن  انسان  براي  نیز  امر   10 و  خدا 
برخورد  نمي دهد.  زنان  به  مسئولیتي  هیچ  امور  تقسیمات 
موسي  برخورد  نشان دهنده  ماریام  خواهرش  با  ارتباطش  و 
با  زنان  که  است  بهتر   « قدیمي  ضرب المثل  است.  زنان  با 
دستان خمیریه ی خود در کار مردها دخالت نکنند«، حاکی 
از طرز نگرش مردساالر موسی به زنان بوده است. زنان در حد 
فاحشگي داراي نقش بودند. موسي هیچ گونه جایگاهي خاص 
براي زنان قائل نبوده است. پایه ی دین موسي بر بنیان نژاد 
برتر، ملیت گرایی  افراطی، تجارتي و جنسیت گرا استوار بوده 
است. قوم خود را به عنوان برترین، بهترین و خوشبخت ترین 
قوم اعالن مي کند. از یک لحاظ نیز ظهور روحانیت در این 
مرحله،  اقتدار و حاکمیت را به  شکلي زیرکانه به  پیش مي برد.

ظلم  سایه  که  روم  امپراطوري  زمان  در  عیسي  حضرت 
جامعه  فقیر  و  زحمت کش  محروم،  قشر  بر  ستمگري  و 
فقرا  نیروي  به  مبارز ه اي مجهز  با  و  بود، ظهور کرد  انداخته 
و ستمدیدگان، قشر محروم و رنج کشیده ی جامعه و اندیشه 
علیه  وسیع  مبارزه  به  دست  روح القدس  پسر ـ  پدر ـ  تفکر  و 
امپراطوري روم زد. حضرت عیسي با تکیه بر فلسفه یونان و 
دین یهود و میستیک رمزآلود»اهل سر«) mystic( عیسویت 
را بنا مي نهد. زنان در این مرحله از تاریخ در وضعیتي آشفته 
به سر مي برند. همه ارزش هاي زن را از دستش گرفته و آشفته 
عذاب کشیدن  حال  در  مردساالر  ظالم  نظام  در  سرگشته  و 
است. ارزش و قداست زن ـ مادر در حد فاحشگي و مادري 
فرود  نظام  برابر  در  تعظیم  سر  که  بي دردسر  و  ساکت 
یافته  رواج  بسیار  فاحشگي  است.  مي کند،   زندگي  و  آورده 
است. کرده  سقوط  انساني  درجه  خطرناک ترین  به  زن  و 

و  حقیقت  برابر  در  عیسي  حضرت  عملکرد  و  زن  وضع 
ارتباطش  با زن را در  رئالیته جامعه فاسد شده و برخوردش 
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با ماریا ماکدلنا مي  توان دید. ماریا ماکدلنا زني فاحشه بوده 
روزي  مي گیرد.  قرار  مردان  آزار  و  تمسخر  مورد  که  است 
که مردان مي خواهند با سنگ او را از پاي درآورند حضرت 
عیسي جلویشان را گرفته و چنین مي گوید: »اگر در میانتان 
این  به  مي تواند  باشد  نشده  گناه  مرتکب  که  باشد  کسي 
نجات  از سنگسارشدن  ماریا  بدینگونه  بیاندازد.«  زن سنگ 
می یابد. این روایت نشان دهنده جامعه انساني و در برابر آن 
میان  دیالوگ  بعدها  است.  زنان  با  مردساالر  نظام  برخورد 
ماریا و حضرت عیسي ادامه مي یابد تا جایي که گفته مي شود 
ماریا بعدها یکي از یاران صادق حضرت عیسي مي شود. در 
هنگام به صلیب کشیده شدن حضرت عیسي باز زنان اطرافش 
را نشان مي دهند. او دلسوزي خود  به  جمع شده و نسبت 
هم  عیسي  حضرت  مادر  مریم  وضعیت  به  اگر  کل  در 
نگاهی بیندازیم، می توان دیدگاه مرد نسبت به زن را تحلیل 
همچون  و  پاکدامن   زني  به عنوان  چه   اگر  مریم  نمود. 
اما  الهه ی زن ـ مادر شناخته می شود،  نظام  آخرین سایه ی 
مریم همزمان نشان دهنده ی زنی ست که به تمامی موقعیت 

خویش را از دست داده و صرف ابزاریست 
در  مریم  نداشتن  نقش  زایمان.  برای 
روح  دمیدن  و  عیسی  آوردن  دنیا  به 
نشان  بی تاثیر  بر  دیگریست  اثبات  خدا، 
مرد. مطلق  حاکمیت  و  زن  نقش  دادن 
300 سال بعد از به صلیب کشیده شدن 
تنظیمات  با  حواریون  عیسي،   حضرت 
را  عیسویت  جامعه،   میان  در  خویش 
قرار  جوامع  قبول  مورد  و  کرده  پخش 
امپراطوري  از طرف  همچنین  مي دهند. 
روم به عنوان دین رسمي مورد قبول واقع 
مي شود اما از آن پس از جوهر اصلی خود 
خارج و تحت حاکمیت امپراطوري ها در 
خدمت نظام دولتي به کار برده مي شود.

زرتشت و زن

زرتشت تقریباً در فاصله سال  هاي 600 ـ 1000ق.م،  در 
صورت  زراعتي  عظیم  انقالب  که  جایي  ایران،  شمال غربي 
گرفته زندگي نموده است. زرتشت هرچند که به عنوان پیامبر 
نامیده شده اما در اصل داراي تفکر و اندیشه اي فلسفي بوده 

چنان که  است؛ 
فیلسوفي  تنها 
است که با سؤال 
چه  و  »کیستي 
 » ؟ هي ا مي خو
را  خود  خداي 
بازخواست  مورد 

اول فلسفه زندگي خویش  بار  براي  قرار می دهد. همچنین 
سپیدي  و  سیاهي  بدي،  و  نیکي  میان  مبارزه  اساس  بر  را 
پایه ریزي نموده است. زرتشت گرایي به عنوان پلي میان تنوع 
خدایي و تک خدایي است که مي توان گفت به عنوان سنتزي 
دیني ـ فلسفي از فرهنگ آریایي و سومر مي باشد. همانگونه 
را توسعه داد،  ابراهیم در قبایل سامي نگرش توحیدي  که 
اصلي  الهه هاي  تجلي  با  آریایي،  اقوام  میان  در  نیز  زرتشت 
آریایي یعني »ایندرا، میترا و وارونا« در خدایي به نام اهورامزدا، 
دین تک خدایي در میان ایرانیان و آناتولي را توسعه بخشید.

بر  انساني  آزاد  اراده  براي  قائل شدن  اهمیت  با  زرتشت 
روشنگري و ابتکار عمل شخص افزود و با فراخواندن انسان ها 
به مبارزه دروني ـ نفسی در چارچوبي اخالقي و فلسفي، خالء 
اجتماعي  مشکالت  چاره یاب  و  کرده  پر  را  جامعه  معنوي 
 گشت. با تأثیرپذیري از نظام الهه گي مادر و گسترده گی نظام 
تأکید مي کرد،  برابري میان جنس ها  زراعتي که بر صلح و 
روح اومانیستي را در خود بیشتر پرورش داده و نسبت به زن 
و مادر احترام خاصي قائل بود و به مقام مادر ارج مي نهاد. 

فلسفه ی زرتشت داراي بُعد اخالقي و اعتقاد به حقوق مساوي 
جامعه، فرد و جنس   و احترام به حقوق طبیعت و حیوانات 
بوده است. با ایجاد  رابطه اي متقابل و سالم با محیط  طبیعي 
درصدد رونق بخشیدن و پیشرفت جامعه و حفظ طبیعت بوده 
و آن  را اساس قرار داده است. به بسط باور پیروزی اهورامزدا 
بر نیروی اهریمن پرداخته و فلسفه ی اخالقي خویش را ژرفا 
بخشیده و تمام اقشار جامعه را به سوی آن فراخوانده است. 
نیک،   پندار   « بیان  با  تفکري  چنین  بر  تکیه  با  همچنین 
پایه هاي نظری و عملِی سالم و  گفتار نیک و کردار نیک« 
پاک را در جامعه نمایان ساخت. رابطه میان جنس ها را بر 
مساوي همد یگر  قبال حقوق  در  مسئولیت  احساس  اساس 

ویژه
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از  جلوگیری  درصدد  تک همسري  به  اعتقاد  با  و  داده  قرار 
خانواده های  شکل  در  که  ناهنجاری هایی 
است. داشته  می گرفتند،  صورت  دولتی 
با  ابتدا  در  زرتشت  فلسفه  و  تفکر  طرز 
مخالفت روبرو مي ماند سپس از جانب اقشار 
فرهنگي  آئیني  به عنوان  جامعه  مختلف 
بعدها  و  شده  واقع  قبول  مورد  اجتماعي  و 
ساسانیان  دوره ی  در  رسمي  دین  به عنوان 
که  پاکي  و  آتش  پرستش  مي گیرد.  جاي 
 نماد انقالب اخالقي و مبارزه ی دروني انسان 
است در نقاط مختلف پراکنده مي شود، اما 
بسیاري  به مانند  هم  زرتشتي  آیین  بعدها 
خود  محتویات  از  تاریخي  افکار  و  ادیان  از 
صورت  آن  در  تغییراتي  و  شده  منحرف 
تأثیر  اسالم  حاکمیت  با  چند  هر  مي گیرد. 
دست  از  توجهي  قابل  سطح  تا  را  خود 
بیروني  فشارهاي  علي رغم همه  اما  مي دهد 
نیز  امروز  به   تا  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  و 
در حدي کم رنگ خود را حفظ کرده است.

دین اسالم و زن

آن  مهم  تمدن  سه  از  محمد  حضرت 
بزرگ  تمدن  است؛  پذیرفته  تأثیر  روزگار 
قدرتمند  ساسانیان  شمال،   در  شرقي  روم 
در شرق و حبشه در شرق آفریقا. رفت  و آمد 
نقش  شام  و  مکه  بین  تجارتي  کاروان هاي 
مهمي در بلوغ فکري حضرت محمد داشت 
افزود.  او  فکري  سطح  و  آگاهي ها  بر  که 
انقالب حضرت محمد به عنوان رنسانسي نو 
در  بتدریج  که  بود  عربستان  شبه جزیره  در 
اطراف نیز بسط و گسترش یافت و گذار از 
مرحله برده داري به مرحله نوین فئودالي را 
با خود به همراه داشت. در این نوآوري، نیرو 
سازماندهي  و  تنظیم  در  محمد  خالقیت  و 
تضاد  داشت.  اساسي  نقشي  عرب  جامعه 
و  اعراب  جامعه  در  ژرف  چالش هاي  و 
فرهنگي  و  فلسفي  فکري،  پیشرفت  هاي 
دیگر جوامع، محمد را به سوي کنکاش در 
مسایل  عمیق  بررسي  و  خویش  شخصیت 
داد  سوق  عرب  جامعه  سیاسي  و  اجتماعي 
که تفکري درازمدت در مرحله ی مذکور او را 

در انزواي پیغمبري فرو برد. رفتن پي  درپي محمد به غار حرا 
و تمرکز بی نهایت وي نشانگر تالش محمد در عمق بخشیدن 

به افکار خود و فراهم نمودن زمینه براي اعالن دین نوین و 
نظام جدید بود. پس از آن دوره اي جدید که 
انقالب اسالم و اعالن مبارزه آشکار آن است، 
آغاز مي گردد. هجرت محمد از مکه به مدینه 
شروع سلسله تنظیمات و سازماندهي سیاسي،  
حضرت  بود.  اسالم  دین  نظامي  و  اجتماعي 
جهت  در  خویش  قرآن  مانیفست  با  محمد 
انقالبي تحت  زندگي  از  نوعي  تحقق بخشیدن 
مي نماید. تالش  برده داري  علیه  انقالب  نام 

خاتم  به عنوان  که  هرچند  محمد  حضرت 
به  معناي  اما در اصل  انبیاء شناخته مي شود 
پایان عصر دیني نیز مي باشد. درک و بررسي 
واژه ی اهلل که حضرت محمد از طریق آن به 
حمله اي تاریخي دست زد جزو مسایل اساسي 
است. واژه »ال« به معناي متعالي، ریشه سامي 
داشته و بیانگر مفهوم خدا و اهلل است. واژه ی 
اهلل که همواره با رشد جامعه رواج پیدا  نموده 
مي یابد.  ادامه  نیز  پیشرفته  و  آگاه  جوامع  در 
اهلل به عنوان نام اصل وحدانیت کیهان و جامعه 
است. وحدانیت اهلل داراي اهمیت فراواني بوده 
و وجود 99 صفت براي اهلل، انرژي فوق العاده اي 
ایجاد  اسالم  ایدئولوژي  روبنایي  ساختار  در 
نموده است. اهلل از نیروي جذب و جمع آوري 
براي  اساسي  شعار  به عنوان  و  بوده  برخوردار 
وحدت که در تمام اعصار نقش معجزه آسایي 
داشته فرمول »متحد، نیرومند و موفق شویم«، 
نیرویي  بسان  همچنین  است.  نموده  ارائه  را 
داراي هیبت،  عظمت، رعب و ترس و محبت و 
مهرباني نمایان مي شود که انسان ها را پاداش 
نیک و یا کیفر مي دهد و به عنوان حق دهنده و 
حق گیرنده توجه انسان ها را به آخرت )جهنم 
و بهشت( جلب مي کند. دعا، نماز،  روزه،  ذکات 
و... در ساختار ذهنیتي انسان ها تغییرات مهمي 
را صورت داده و اعتقاد به یگانگي خداوند در 
بیانگر  واضحي  شیوه ی  به  توحید  سوره ی 
مي باشد. خداوند  آفرینندگي  نیروي  یگانگي 

حضرت  یاران  اولیه  گروه  انقالبي  ماهیت 
رابطه اي  علي  حضرت  شخص  در  محمد، 
شخص  در  مي کوبد،  درهم  را  قبیله اي 
و  مي آورد  ارمغان  به  را  برده ها  آزادي  زید، 
است  آن  درصدد  نیز  خدیجه  شخص  در 
بخشد. تحقق  را  زن  رهایي  انقالب  که 

به  کمک  و  حمایت  در  خدیجه  حضرت 
حضرت محمد نقش مهمي را ایفا نموده، چنانکه اولین کسي 
است که به دین حضرت محمد ایمان آورده و از او پشتیباني 

دولت اسالمي در رأس 
دولت هایي قرار مي گیرد 

كه به رادیكال ترین و 
خشن ترین شیوه سركوب 

و فشار، براي ورود به 
مرحله فئودالیسم جهش 
مي نماید. با فهم چرایي 

تشكیل دولت هاي 
ابتدایي از نظر ذهنیتي و 
ایدئولوژیكي مي توان به 

سلسله مراتبي از وضعیت 
زنان در آن مرحله و از آن 

به بعد نیز دست یافت و 
خنثي سازي جوهر زن در 
فرهنگ و تمدن پي برد.
دولت ها از راه فشار و 

سركوب جامعه نیرومند 
مي شوند. این مساله را 
از پیدایش دولت هاي 
اولیه سومري گرفته تا 
به مراحل مختلف دیگر 

مي توان به خوبي مشاهده 
كرد. گسترش اقتدار، 
وسعت ارضي بیشتر، 
نیروي كار و جنگي 

فراوان تري را مي طلبد 
كه موجب اعمال فشار 
بیشتري بر اقشار فقیر 
جامعه و به ویژه زنان 
مي گردد. تصاحب و 

تصرف بر خاک و طبیعت 
به موازات بردگي شدید 
زن افزایش یافته كه در 

مفهوم ملكیت گرایي خاص 
نظام حاكم خالصه مي شد.
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کرده است. ازدواج حضرت خدیجه با حضرت محمد داراي 
دیدگاهي  عشق،  از  فراتر  چراکه  پرمعناست،  محتوایي 
نظام حاکم  را دربرمي گیرد که علیه  ایدئولوژیک  و سیاسي 
وجود  مناسبي  مکاني  و  زماني  شرایط  اگر  سربرمي آورد. 
سطح  در  نیرومند  زني  بسان  خدیجه  حضرت  مي داشت، 
بازآفریني الهه گي زن ـ مادر نمایان شده و براي زنان و جامعه 
به ارمغان آورنده جوهر نظام زن ـ مادر مي شد اما جاهلیت و 
مردساالر،  نظام  مطلق  حاکمیت  و  جامعه  در  ارتجاع گرایي 
نیروي مبتکرش را در پشت تابوهاي جنسیت گرایي مخفي 
کرد. با این وجود توانست به عنوان تکیه گاهي مستحکم و نیروي 
فکري خارق العاده اي براي حضرت محمد ایفاي نقش نماید.

که  هرچند  دیگر  طرف  از 
حضرت  دیني  ایدئولوژي 
از  را  دختران  محمد،  
داد  نجات  زنده به گورکردن 
سرکوب  دیگر  پوششي  با  اما 
جنس زن ادامه یافت و این بار 
در  سیستماتیک  شیوه اي  به 
خانواده  به نام  خاصي  نظام 
اسالمي  قوانین  طریق  از  و 
به  روایات  و  حدیث  و 
این  در  زنان  بردگي  ریشه ی 
بخشید. عمق  فئودال  نظام 
مي بینیم  الزم  اینجا  در 
و  عایشه  حضرت  وضعیت  به 
وي  با  محمد  حضرت  ازدواج 
نحوه ی  از  دیگري  بخش  که 
برخورد اسالم با زن را آشکار 
حضرت  بپردازیم.  مي سازد،  
است  ساله   9 دختري  عایشه 
که به همسري حضرت محمد 
درمي آید، هرچند که حضرت 

اما  دانسته  مشروع  را  بي سرپرست  زنان  با  ازدواج  محمد 
که  است  اجتماع  در  بزرگ  تخریبي  خود  نیز  چندهمسري 
نتایج وخیم آن بعدها آشکار مي شود. چراکه زنان را بسان 
ماده اي بي ارزش و یا موجودي ناقص العقل دیده اند؛ چنانکه 
داشتن بیش از یک زن براي هر مردي مشروع بوده است. 
در آن زمان، سن بلوغ براي دختران 9 سالگي و براي پسران 
سن 15 سالگي تعیین گردید و به شکل رسمي مورد پذیرش 
زنان  نیز  هم اکنون  که  هستند  قوانیني  این ها  گرفت.  قرار 
مجبور به پیروي از آن هستند که نتیجه ی آن ازدواج هایي 
است که منافعي را براي نظام مردساالر با خود به همراه دارد.

تأكید اسالم بر تشكیل دولت هاي اسالمي

جوانب  داراي  سومر  کاهني  دولت  تشکیل  چنانکه 
بر جوامع  ایدئولوژیک  تأثیرگذاري  و  فوق العاده ی  ساختاري 
و انسان ها بود،  اسالم نیز به عنوان ایدئولوژي عصر فئودالیسم 
در ساختار دولتي تأثیري بسزا داشته و نقشي حیاتي براي 
تداوم نظام اقتدارگرایي ایفا نمود. در حقیقت دولت اسالمي 
شکل مکمل شده دولت سومري است که از لحاظ سیاسي، 
مي باشد.  گسترده تري  جوانب  داراي  نظامي  و   اقتصادي 
زمینه سازي پیدایش دولت فئودالي براي اولین بار از طرف 
امپراطوري  شد.  فراهم  محمد  حضرت  و  عیسي  حضرت 
برده داري  دوره  پایاني  شکل  به عنوان  ساساني  و  بیزانس 
متحول  فئودالیسم  به سوي  میالدي   7 و   6 قرون  در  اولیه، 
رأس  در  اسالمي  دولت  شدند. 
که  مي گیرد  قرار  دولت هایي 
خشن ترین  و  رادیکال ترین  به 
براي  فشار،  و  شیوه ی سرکوب 
فئودالیسم  مرحله ی  به  ورود 
جهش مي نماید. با فهم چرایي 
از  ابتدایي  دولت هاي  تشکیل 
ایدئولوژیکي  و  ذهنیتي  نظر 
از  مراتبي  سلسله  به  مي توان 
و  مرحله  آن  در  زنان  وضعیت 
یافت  دست  نیز  به بعد  آن  از 
در  زن  جوهر  خنثي سازي  و 
برد. پي  تمدن  و  فرهنگ 

و  فشار  راه  از  دولت ها 
نیرومند  جامعه  سرکوب 
از  را  مساله  این  مي شوند. 
اولیه ی  دولت هاي  پیدایش 
مراحل  به  تا  گرفته  سومري 
به خوبي  مي توان  دیگر  مختلف 
اقتدار،  گسترش  کرد.  مشاهده 
نیروي  بیشتر،  ارضي  وسعت 
اعمال  موجب  که  مي طلبد  را  فراوان تري  جنگي  و  کار 
فشار بیشتري بر اقشار فقیر جامعه و به ویژه زنان مي گردد. 
تصاحب و تصرف بر خاک و طبیعت به موازات بردگي شدید 
نظام  خاص  ملکیت گرایي  مفهوم  در  که  یافته  افزایش  زن 
اسالمي،  دولت هاي  شکل گیري  با  مي شد.  خالصه  حاکم 
حذف تدریجي ارزش هاي باقي مانده در جوهر زن و جامعه 
شدت یافت و آن را به شکل درختي خشکیده تر و بي جان تر 
حاکمیت  به  اسالمي  دولت  رسمیت  و  استحکام  درآورد. 
فرهنگ مردمحور بر جامعه و زنان افزوده و با گسترش نظام 
زنجیرهاي بردگي زنان بیشتر شد و شأن زن  ـ مادر تا حد 
یافته است. کنیزگي،  جاریه گي و زندگي در حرمسرا تنزل 
بر  قفلي  بسان  اسالمي  فئودال  دولت هاي  جزم گرایي 
ذهنیت جامعه بود و از ترقي و پیشرفت جلوگیري به عمل 

ویژه
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آورد به گونه اي که جامعه ی خاورمیانه را در سکوتي مرگبار 
ساخت.  روبه رو  واپسگرایي  و  دگما  با  طوالني  مدتي  طي 
پیشرفت  در  خاورمیانه  تمدن  مزایاي  از  اروپایي  دولت هاي 
نقش  و  برده  کامل  استفاده  فلسفه  و  علم  و  خود  نظام 
دادند. انتقال  )یونان(  اروپا  به  خاورمیانه  از  را  پیشاهنگي 
توسعه نیافته ی  کشور هاي  در  نیز  امروزه  که  همچنان 
به نحوي  اسالمي  دولت هاي  مي کنیم،  مشاهده  سوم  جهان 
پابرجا و مستحکم بر عدم انعطاف و ایجاد تحول در ساختار 
قدیمي خویش تأکید مي ورزند. دولت اسالمي ایران نمونه ی 
مساله ی  سیاسي کردن  با  که  دولت هاست  این  برجسته ی 
و  داخلي  در سطح  در سیاست گذاري  هاي خود  را  آن  دین، 
همچنین  مي برد.  به کار  اساسي  نیرویي  به عنوان  بین المللي 
که  نموده  بنا  فقیه  والیت  پایه ی  بر  را  خود  دولتي  ساختار 
عماًل با این تمرکزگرایي شدید  از هرگونه بروز نیروي مخالف 
و دگراندیشي جلوگیري مي کند؛ که این سیستم جز خدمت 
ندارد. دربر  خلق ها  براي  منفعتي  هیچ گونه  دولتي  اقشار  به 
اقشار  مدرن تر،  نقابي  با  اسالمي  دولت  ارتجاع گرایي 
بردگان  همچون  را  ایران  جامعه  در  موجود  خلق هاي  و 
از  یکي  مي گیرد.  به بازي  مختلف  صحنه هاي  در  نوین  عصر 
بحران  و خأل عمیقي که  انسان ها  اساسي سردرگمي  دالیل 
سبب  جامعه  همه ی  بلکه  زنان  میان  در  نه تنها  را  فراگیري 
دولتي ست. منفعت طلبي  و  سیاست  چنین  نتیجه   شده،  

مذهب گرایي

اسالم با ماهیتي ایدئولوژیکي که موانع پیشرفت انسانیت 
بزرگ، جهان شمول  برداشته، طي جنگ هایي  راه  از  سر  را 
شده و گسترش یافت. با پیروزي حضرت محمد و  شکستن 
انسانیت  برابر  در  تفکر  و  ادیان  تاریخ  از  نو  بت ها، صفحه ای 
پیغمبري اش  از  از 23 سال که  بعد  باز شد. حضرت محمد 
یعني  اسالم،  از  دیگر  مرحله اي  و  کرد  وفات  مي گذشت 
دگرگوني هایي  و  تغییرات  و  راشدین  خلفاي  دوره ی 
که  شده  شروع  آمد،  به وجود  آن  قوانین  و  اسالم  در  که 
مي شود. نیز  مذهبي  نزاع هاي  و  جنگ ها  دربرگیرنده  ی 

خلفاي راشدین و مذهب گرایي

بعد از وفات حضرت محمد میان خلفاي اسالم بر سر قدرت 
حضرت  جنازه  روز   3 که  به گونه اي  درگرفت؛  نزاع  و  بحث 
خلیفه  به عنوان  ابوبکر  سپس  نشد.  سپرده  خاک   به  محمد 
منصوب شد. گروهي معتقد بودند به خاطر اینکه حضرت علي 
بعنوان  را  وي  و  بوده  محمد  حضرت  نزدیک  یاران  از  یکي 
جانشین خویش پیشنهاد کرده، بایستي خلیفه شود. سپس 
خلفاي راشدین یکي پس از دیگري بر سر حکم آمده و دوران 

نارضایتي ها،  و  اعتراضات  کردند.  سپري  را  خود  حکومت 
همچنین مخالفت خارجي از طرف معاویه و امویان راه را بر 
قتل حضرت عثمان و حضرت علي باز کرد. این در حالي بود 
که اسالم را از جوهر حقیقي خویش منحرف کرده و تحت 
حاکمیت و اقتدار خویش از آن استفاده نمودند. در حالیکه 
اسالم هرگز حاکمیت به زور و در این راه ریختن خون و جنگ 
و کشتار را نمي پسندد اما بسیاري از اقوام به زور شمشیر و در 
نتیجه جنگ هاي خونین، اسالمیت را حاکم ساخته   و فتوحات 
اسالمي با سیري سریع ادامه یافت. امپراطوري ساساني که 
و  تغییرات  براي  نتوانست  بوده  زرتشتي  رسمي  دین  داراي 
اعراب  حمله   برابر  در  لذا  شود؛  جوابگو  دوران  آن  نیازهاي 
فروپاشید.  ازهم  نتیجه ی جنگي خونین  و در  نکرد  مقاومت 
این  در  اسالم  دین  ایدئولوژیکي  نوین  هویت  ترتیب  بدین 
و  اسالم  پیشرفت  مختلف  مراحل  یافت.  تمرکز  نیز  بخش 
را  زنان  تهاجمات خارجي،  و  قبایل  میان  داخلي  جنگ هاي 
از  را  ضرر  بیشترین  و  داده  قرار  مخرب  عوارض  معرض  در 
این کشمکش ها متحمل شدند. در هر جنگي زنان به عنوان 
براي  یا  و  مي شدند  گرفته  کنیزي  و  جاریه گي  به  غنیمت 
عیاشي لشکریان به کار برده مي شدند که عالوه بر آسیب هاي 
شخصیتي و تخریب جوهر آنان، از لحاظ هویتي مورد تجاوز 
نظام مردساالري و ذهنیت اقتدارگراي مردان قرار مي گرفتند.

و  معاویه  دست  به  حاکمیت  علي،   حضرت  قتل  از  بعد 
افتاد. حادثه ی کربال  بودند،  قبول کرده  را  اسالم  امویان که 
امویان  داد.  روی  اقتدار  سر  بر  که  است  جنگهایی  از  یکی 
سعي در فتح تمامی دنیاي اسالم را داشتند که این امر به 
قتل فرزندان حضرت علي و نزدیک ترین یاران او و اهل بیت 
اقتدار بود  انجامید. اختالفات و نزاع بر سر مساله ی اساسي 
را  محمد  اهل بیت  و  اسالم  انشعاب  و  داخلي  که جنگ هاي 
به  همراه آورد. گروهي که حضرت علي و فرزندانش را قبول 
مي کردند شیعه  نام گرفتند و گروه دیگر نیز که طرفدار دیگر 
خلفا بودند و در پایان نیز حاکمیت معاویه را قبول کردند، 
سني نام گرفتند. تسنن از نظر معنایی یعنی اسالمی شدن 
طبقه ی فوقانی هیرارشی قبیله. اسالم سنی، اسالم قدرت و 
طبقه ی فوقانی است. تفاوت اساسي شیعه ها در این بود که 
سیاسي شدن اسالم را قبول نداشتند و با این مسئله که اسالم 
وسیله اي براي اقتدارگرایي و  حاکمیت شود، مخالف بودند. 
گروه سني ها هم که بر سر تخت آمدن و به کاربردن اسالم را 
در راستاي اهداف خود مي دیدند، به عنوان نیرویي در مقابل 
شیعیان قرار گرفتند. متالطم شدن اسالم به دو قطبي شدن آن 
ختم نشد. دو مذهب در طول تاریخ به عنوان دو جبهه مخالف 
در برابر همدیگر قرار گرفتند. اگر تاحدود بسیار ضعیف و در 
ولی  بود،  متفاوت  با زن  برخورد هر دو مذهب  موارد  برخی 
هر دو مذهب نیز فرهنگ »حرمسرا« که زنان را براي منافع 
خود در یک جا جمع مي کردند، پیشبرد می دادند. در هر یک 
اثرات  میان  این  در  که  داشت  ده ها زن وجود  از حرمسراها 
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مخربي همچون توطئه گري نشأت  گرفته از ذهنیت مرد، وارد 
شدن به بازي هاي سیاسي،  بیگانگي از جنسیت خود و... را 
وحدت  به  در  مستقیم  تأثیري  مذهب گرایي  به وجود  آورد. 
انزوا،  حاشیه نشینی،  سطح  بر  دارد.  مسلمان  زنان  نرسیدن 
تفاسیر جداگانه  راه  از  میان  این  در  و  افزود  زنان  و...  طرد 
هر کدام از مذاهب اسالم، با زن رفتار و برخورد شده است.
واقعه ی کربال باعث علني شدن هر چه بیشتر تنظیمات 
عراق،  ایران،   در  را  شیعه گرایي  بدین شکل  و  گشته  شیعه 
لبنان، سوریه و... رشد داده و در زمان سلجوقیان نیز بسیار 
گسترش مي یابد. تضاد و برخوردهاي میان مذاهب در زمان 
صباح  حسن  میان  جنگ  و  برخورد  دارد.  ادامه  سلجوقیان 
از وزراي دربار در زمان  )شیعه( و نظام الملک )سني( یکي 
سلجوقیان رخ مي دهد که در نتیجه ی آن نظام الملک کشته 
مي شود و این تضاد ادامه مي یابد؛ همچنین ابومسلم خراساني 
در  مي گیرد.  قرار  و جنگ  تضاد  در  درباري  اسالم  برابر  در 
قرون11، 12 و 13  روشنفکراني در خاورمیانه ظهور کردند 
که هدف اساسي آنها ایجاد رفرم در طرزتفکر و برخورد محض 
و دگماي دولت اسالمي سني بود. سهروردي، ابن خلدون، 
ابن رشد،  بیروني،  ابن سینا و... سعي داشتند پیشرفت هاي 
به وجود  آورند.  را  اجتماعي  علوم  و  علمي،  حقوقي  فلسفي،  
تالش جهت ایجاد  تغییرات در نظام حکومتي سني و اقتدار، 
و  عام  و  قتل  تبعید،  و  مانده  روبرو  شدید  سرکوب  با  که 
زنداني نمودن مخالفان را با خود به  همراه آورد. مرحله پیدایش 
و ظهور مذاهب و طریقت گرایي و تصوف و رقابت و تضادي 
نشان دهنده ی  آورد،  به همراه  با خود  را  تغییراتي  بعدها  که 
است. بوده  اسالم  در  رفرم  ایجاد  جهت  اقداماتي  و   تالش 
به  غرب  فرهنگ  مداخله ی   با  به بعد  میالدي  قرن 17  از 
تفرقه اندازي اش در میان خلق  ها و حکومت ها،  خاورمیانه و 
مذهب گرایي را به شکلي منفي تأثیر داده و متأسفانه در ابتدا 
سني و سپس شیعه گرایي را از جوهر و اهداف اساسي آن دور 
کرده و روزبه روز تحت حاکمیت اقتدارگرایان رنگ آن تغییر 
یافته و به جایي رسید که این بار به عنوان جبهه هایي مخالف، 
در  که  قتل عام هایي  مي گیرند.  قرار  حقیقي  اسالم  برابر  در 
از  تاریخ در میان هر دو مذهب مشاهده مي کنیم نشانه اي 
این تضاد است. در ایران، عراق و سوریه این تضادها به اوج 
خود رسیده و حساسیت بزرگي در میان دو مذهب به وجود 
در  را  تضاد  بازمانده ی  این  نیز  امروزه  که  همان طور  آورد. 
عراق، ایران، سوریه و کشورهاي مسلمان دیگر نیز به خوبي 
ناآرامي عراق که زمینه ای مساعد  از عوامل  مي بینیم. یکي 
براي تحکم و سیاست گذاري مداخله گران خارجي مي باشد، 
تضاد شیعه و سني است. در واقع، دولت هاي مقتدر با تفرقه 
و تحریک سعي در به کارگیري تضاد مابین هردو مذهب در 
ایران و سیاست هاي دولت  دارند.  سیاست هاي دولتي خود 
اسالمي و شیعه گرایي مطلق آن، از حساسیت مذکور نشأت 
شیعه  را  رسمي  مذهب  ایران،  اسالمي  حکومت  مي گیرد. 

اعالن کرده و در امور دولتي و اداري هیچ  جایي به سني ها 
و  فشار  زیر  در  را  هستند  سني مذهب  که  اقوامي  و  نداده 
محدودیت قرار داده است. این برخورد خود تبدیل به عاملی 
برای به وجود آمدن تضاد در میان خلق هاي ایران مي شود. 
از کشور، سني  توجهي  قابل  که جمعیت  حالیست  در  این 
و حق مشارکت  اراده ی خود  نمي توانند  اما  مذهب هستند 
چندانی در امور دولتي داشته باشند و بسیاري از حقوق آنها 
ضایع مي گردد. تضاد اساسی بین دولت شیعه گرایی ایران با 
مذهب تشیع در سیاسی شدن و دولتی شدن آن نهفته است. 
دغدغه ای  عنوان  به  راستین«  اصیل-مذهب  »قوم  که  چرا 
است که توجه تعصب گرایان مذهبی را به خود جلب کرده 
مذاهب  از  هرکدام  شود.  می  سبب  را  منازعه  و  تعصب  و 
ارتباطات  و  زندگي  تعیین روش  و  اختیار تصمیم گیري  که 
به عنوان  باشد،  داشته  دست  در  را  جامعه  تمامي  اجتماعي 
وسیله اي براي رسیدن به اقتدار و یا تحکم بر دیگري به کار 
از  گروهي  و  دیني  حوزه هاي  نیز  ایران  در  مي شود.  برده 
روحانیون شروع به تفسیر و جداسازي هرچه بیشتر هر دو 
مذهب از همدیگر کرده تا بتوانند اتوریته ی شیعه را بر سني 
بیشتر نمایند. چنین عملکردي از انقالب 57 به بعد در ابعاد 
وسیع تري به انجام مي رسد. چنانکه حوزه هاي دیني شیعه 
قدرت بخشیدن  در  سعي  و  داشته  وجود  ایران  سرتاسر  در 
در  ایران  دولت  سیاست  واقع  در  دارند.  شیعه  مذهب  به 
ایزوالسیون سایر مذاهب، در راستاي استفاده ابزاري از مذهب 
شیعه مي باشد. طوری که مذهب شیعه بیانگر اصل اسالم و 
می شوند. داده  نشان  خرابکار  و  تفرقه انداز  سنی  گروه های 

با توجه به شرایط و  هر حرکت و جهشي در زمان خود 
اوضاع اجتماعي، اقتصادي و... جوامع به وجود آمده اند. تصرف 
بر  راه  این  از  و  انسان ها  باور  و  اعتقاد  استیال کشاندن  به   و 
مي گیرد.  نشأت  سومر  کاهني  نظام  از  حاکمیت کردن  آنها 
رژیم جمهوري اسالمي ایران میکرو مدلي از نظام ذهنیتي 
براي  اساسي  وسیله اي  به عنوان  را  مذهب  که  است  مذکور 
حق  که  جایي   تا  مي برد  به کار  جامعه  اذهان  بر  حاکمیت 
مذهبي  بوي  و  رنگ  اجتماعي  سیاسي ـ  امور  در  مشارکت 
یک رنگ  و  تک بُعدي  نظامي  واقع  در  مي گیرد.  خود  به  
ندارد. از ویژگي هاي دموکراتیک را در خود  اثري  است که 
و  شخصیتي  ساختار  جایي  تا  ایران،  مذهبي  نظام 
دین رسمی  یعنی  به شیعه گرایي  توجه  با  را  زنان  ذهنیتي 
از مذهب شیعه به عنوان نیرویي  جهت دهي مي نماید. نظام 
استفاده  جامعه  در  خود  اهداف  و  مقاصد  به  رسیدن  براي 
نموده و آن را از جوهر حقیقي اش خارج مي سازد. اگر جوهر 
کنیم  مقایسه  ایران  دولتي  شیعه گرایي  با  را  شیعه  حقیقي 
برد. خواهیم  پي  بیشتر  دولتي  کنوني  اهداف  و  رفتار  به 

می باشد  زرتشتي  فلسفه   و  دین  از  متأثر  شیعه  جوهر 
بیشتري  اخالقي  و  انساني  معیارهاي  داراي  سبب  بدین  و 
است. انسان دوستي  )اومانیسم( ویژگي اساسي شیعه است 

ویژه
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نمي کند. در حالیکه  را در خود هضم  زورمداري  و  که ظلم 
شیعه گری  در  که  آنچه  بالعکس  ایران  اسالمی  جمهوری 
جامعه  کل  بلکه  زنان  تنها  نه  و  کرده  عمل  دارد،  وجود 
می دهد. قرار  ناروا  و  بی پایان  ستم های  و  ظلم  تحت  را 
را  خود  که  ایران  در  مذهبي  واپس گراي  سیستم  امروزه 
حافظ دین اسالم با هویت رسمي شیعه  مي داند مذهب شیعه 
را با دغدغه ی اقتدار دولت گرایی از جوهر حقیقی اش منحرف 
کرده و موانع و مشکالتي اساسي براي جنس زن ایجاد نموده 
و در راستاي به زیر سلطه درآوردن زنان، ویژگي هاي مثبت 
شیعه را با توجه به منافع خود به انحراف کشیده که اوضاع 
آنچنانکه مي توان  است.  نشانگر چنین وضعیتي  ایراني  زنان 
گفت: زنان ایراني در میان محدودیت هایي شرعي که دولت 
گرفتار  است،  نموده  ایجاد  شیعه  مذهب  از  سوءاستفاده  با 
شده اند. منحرف ساختن شیعه ی علوی و سوق دادن آن به 
شیعه ی صفوی موجب تخریبات بسیاری در این مذهب شده 
قدرت  با  مذهب  این  نمودن  مختلط  زمان  گذشت  با  است. 
اقتدار موجب تضعیف وجهه ی دموکراتیکش گشته است. و 

مذهب گرایي و عدم اتحاد زنان

جامعه  و  دولت  در  مذهب  شد  گفته  که  همانطور 
و  جامعه  اجتماعي  روابط  در  اساسي  نقش  داراي  ایراني 
نظام  و  دولت  طرف  از  که  عقیدتي  منابع  مي باشد؛  فرد 
زنان  به  جهت دهي  براي  اساسي  الگویي  به عنوان  مردساالر 
به   جامعه  زنان  میان  در  که  طبقه گرایي   و  شده  برده  به کار 
است. کرده  جلوگیري  زنان  نیروي  وحدت  از  آورده  وجود 

زنان  به  ویژه  هویت  دادن  با  که  آنست  درصدد  نظام 
ایراني،  زنان  دیگر  از  متفاوت بودن  احساس  شیعه مذهب، 
خودمرکزبیني و... که از ویژگي هاي نظام و ذهنیت مردساالر 
که  ایراني  زنان  اتحاد  از  و  داده  انتقال  زنان  این  به  را  است 
جلوگیري  است،  یکدیگر  همانند  معضالت شان  و  مشکالت 
نموده و با این روش زیربناي خود را در میان جامعه نیرومند تر 
سیاست هاي  برابر  در  زنان  مخالفت  نیروي  بروز  از  و  کرده 
مذهبي،  تفاوت مندی های  آورد.  به عمل  ممانعت  خویش 
برتریت  معناي  به  به هیچ وجه  جنسیتی  و  عقیدتی  ملیتی، 
طرز  این  نمی باشد.  سایرین  بر  قومی  و  اشخاص  یا  و  کسی 
نگرش نیز نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه روز به روز شکاف 
بین زنان ایرانی را بیشتر می کند. قابل ذکر است که همه ی 
ایران  اسالمی  جمهوری  تبعیض آمیز  ذهنیت  از  ایرانی  زنان 
مسئله ی  نیز  ظاهری  برخوردهای  گونه  این  و  می برند.  رنج 
زنان ایرانی را چاره یابي نمی کند و قادر به از بین بردن صورت 
مسئله نیز نمی باشد. موانع اساسي که به دالیل مذهبي بر سر 
راه مشارکت اجتماعي زنان ایجاد شده اند نهایتاً  از بروز اراده 
جلوگیري  آنان  و خالقیت  استعدادها  و شکوفایي  زنان  آزاد 
تفرقه اندازي  مي نماید.  حذف  شان  صحنه   از  عمالً   و  نموده 

منفي  تأثیرات  آنان  اتحاد  و  زنان  بر  میان مذاهب   در  دولت 
از این  مستقیم مي گذارد. زنان را از همدیگر بیگانه کرده و 
راه در برابر همدیگر بکار برده مي شوند. نیروي اساسي زنان 
در جامعه از این راهها خنثي گشته و از متمرکز شدن آن در 
موضوع مبارزه براي آزادي زنان جلوگیري به عمل مي آورند.

دین  بشري،  جامعه  ی  فراگیر  دین  بزرگترین  و  آخرین 
 7 و   6 قرن  در  محمد  حضرت  جانب  از  که  است  اسالم 
دیني  اساسي  محتویات  با  اسالم  یافت.  گسترش  و  ظهور 
میان  اتحاد  و  صلح  و  برادري  برابري،   نوید دهنده ی  که 
و  کرد  ظهور  بود،  اعراب  قبیله اي  نظام  فروپاشي  و  اقوام 
خود  تأثیر  تحت  را  انسانیت  جامعه  از  اعظمي  بخش  بعدها 
را  بخصوصي  پیشرفت  ترقي خواه،  دیني  به عنوان  و  داد  قرار 
نمود.  ایجاد  اعراب  قبایل  نوین در میان  پیدایش تمدني  در 
موقعیت  از  ناشي  اسالم  دین  گسترش  و  پیدایش  شرایط 
در  که  بود  عرب  جامعه ی  اقتصادي  و  تجارتي  اجتماعي، 
مبارزه ی  با  و  داشتند  قرار  خود  تاریخ  از  آشفته  اوضاعي 
حضرت محمد در چنین شرایطي، پایه هاي ابتدایي و اساسي 
دین اسالم در میان قبیله ی  قریش گذارده شد. اسالم هرچند 
آورد  همراه  به  پیشرفت  هاي چشمگیري  مختلف  جوانبی  از 
سالهای  تا  بدو ظهور  از  که  تضادهایی  و  نواقص  کمبود،  اما 
اقوام دیگر بوجود آمد را سبب  متمادی بعد از آن در میان 
کردیم. اشاره  نکات  این  به  وضوح  به  باال  بخش  در  که  شد 
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زیالن: چه لزومی به تأسیس كمیته ی اقتصاد 
زنان و نهادهای وابسته به آن دیدید؟

سیلوان ویان: قبل از هر چیز خدمت خوانندگان گرامی  
شما  سوال  با  رابطه  در  دارم.  احترام  و  عرض سالم  مجله 
نیز الزم به ذکر است که نه تنها در غرب کوردستان بلکه 
بر آنیم در سراسر کوردستان چنین نهادها و کمیته هایی را 
تأسیس کنیم. همه ی تالش ما در راستای نهادینه کردن 
اقتصادی مستقل و خودکفا انجام می گیرد. در طول تاریخ 
تاکنون دسترنج انسان ها و به ویژه زنان استثمار شده است. 
بیماری های ناشی از کار سنگین و مشکالت عدیده ای که 
بیانگر عدم تضمین آینده ی شغلی زنان هستند، روز به روز 
افزایش می یابند. توسط نهادهای دولتی به اقتصاد اجتماعی 
لطمه و آسیب های جدی وارد شده است. زنان بعنوان نیروی 
کار ارزان در سراسر جهان بکارگرفته شده و از هیچ امنیت 

شغلی برخوردار نیستند. تأسیس نهاد و کمیته هایی که دوباره 
بهره  و حاصل دسترنج زنان را به آنها برگرداند، الزامی اند. 

زیالن: در رابطه با اهمیت توسعه ی اقتصادی 
كه زنان در آن نقشی مستقل ایفا می كنند، چه 

نظری دارید؟

نیازهای  حداقل  کردن  برطرف  برای  ویان:  سیلوان 
بی فایده  و کمیته هایی  نهاد  تأسیس چنین  زنان  جامعه ی 
در  بلکه  کوردستان  غرب  در  تنها  نه  زنان  بود.  نخواهند 
سراسر کوردستان و جهان به نهادهای مستقلی نیاز دارند 
که قادر باشند برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود از 
که هیچ  اقتصادی ای  و عمل  نگرش  به  ما  ببرند.  بهره  آن 
می ورزیم.  اهتمام  نسازد،  وارد  خود  پیرامون  به  آسیبی 
را  شود  جهانی  اکوسیستم  تخریب  موجب  که  اقتصادی 
پافشاری  اکولوژیک  اقتصادی  توسعه ی  بر  و  ندیده  صالح 
این  دارند.  طبیعت  با  تنگاتنگی  رابطه ی  زنان  می کنیم. 
به  زنان  می شود  موجب  که  امتیازی ست  خود  رابطه  
وابسته   رابطه ی  و  کرده  برقرار  ارتباط  طبیعت  با  راحتی 
به   همزیگری)سمبیوتیک( موجود را تقویت کنند. ولی در 
نظام کاری دولت ها و یا بورژوازی کارگران بصورت مستقل 
دارای امکانات تولید نیستند و برای بدست آوردن درآمد به 
استخدام سرمایه دار در می آیند. آنها برای سرمایه دار مشغول 
به تولید کاال و یا خدمات می شوند و سرمایه دار صاحب این 
کاال  و یا خدمات می شود. سرمایه دار این اقالم را در برابر 
پول می فروشد و از آن پول مزد کارگران، هزینه ی تولید و 
سود )مازاد تولید( بدست می آورد. بدین صورت سرمایه دار 
می تواند 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 می گردد. برای 
بایستی دموکراسی  این حوزه  باوریم که در  این  بر  همین 
نهادینه شود. در این عرصه زنان متحمل سخترین شرایط 
نشانگر  کم   دستمزد  و  اضافه  کار  ساعت  هستند.  کاری 
می باشد.  دموکراسی  موازین  رعایت  عدم  و  بی عدالتی 
افزایش نرخ تورم، فقر،  معضالتی چون جامعه ا ی مصرفی، 
بیکاری و... در نتیجه ی عملکردهای نادرست دول ها در این 
عرصه  به وجود می آیند. بایستی تولیدی صحیح انجام گیرد، 
بر  بیشتر  ما  این عرصه  در  نیاز. همچنین  میزان  به  تولید 
انحصارگری  با  می کنیم.  پافشاری  درآمد  توزیع  مقوله ی 
نیز  وقوع  صورت  در  و  بوده  مخالف  به شدت  بهره کشی  و 
برخورد قاطعی با فاعالن آن صورت خواهد گرفت. در چنین 
اساسی  شرطی  دموکراسی  و  عدالت  رعایت  حوزه هایی 
می باشد. شاهد تالش بی وقفه ی زنانی هستیم که در راستای 

خوانندگان عزیز مجله: مصاحبه ای با سیلوان ویان 
كوردستان  غرب  در  زنان  اقتصادی  كمیته ی  عضو 
انجام داده ایم. سعی كردیم در مورد زمان و  انگیزه ی 
تأسیس این كمیته، همچنین سطح فعالیت های آنها 
كه  همان طور  باشیم.  داشته  ایشان  با  گفتگویی 
مطلع اید بیش از دو سال است در غرب كوردستان 
عظیمی  پیشرفت های  و  تحول  تغییر،  روند  شاهد 
نظامی  دیپلماسی، سیاسی،  اجتماعی،  در عرصه  ی 
موجب  روند  این  چنانكه  هستیم.  دفاع  مشروع  و 
غرب  جامعه ی  در  بزرگ  انقالبی  شكل گیری 
از مشاركت  كوردستان شد. زنان غرب كوردستان 
حضور  نكردند.  فروگذار  سطحی  و  عرصه  هیچ  در 
فعال و خستگی ناپذیر این زنان بیانگر اشتیاق آنها 
آزادی می باشد. سیاست محروم سازی  و  به رهایی 
رژیم های حاكم در كوردستان موجب هر چه بیشتر 
است.  شده  بیكاری  و  فقر  چون  معضالتی  افزایش 
گزند  و  آسیب  بیشترین  كورد  زنان  بین  این  در 
در  جامعه ی   شده اند.  متحمل  سیاست  این  از  را 
خنثی سازی  جهت  كوردستان  مضیقه گذاشته ی 
مقوله  این  با  مرتبط  حاكم،  نظام های  سیاست 
می كنند.  بسنده  مستقل  و  خودكفا  اقتصادی  به 
را  بیكاران  آمار  بیشترین  كه  زنان  همچنین 
تشكیل می دادند امروزه در همه ی حوزه ها به ویژه 
است  ذكر  قابل  دارند.  چشم گیری  نقش  اقتصاد 
موضوع  این  با  رابطه  در  بیشتر  اطالعات  برای  كه 
دادیم. انجام  ویان  سیلوان  با  را  ذیل  مصاحبه ی 

مصاحبه
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نهادینه کردن موازین دموکراسی در این عرصه می کوشند.

زیالن: استقالل مالی زنان موجب چه 
دستاوردهایی می گردد؟

به  اعتماد  افزایش  موجب  مالی  استقالل  ویان:  سیلوان 
مادی  نیازهای  نمودن  فراهم  ورای  روحی  آرامش  و  نفس 
و برطرف کردن  آنها می شود. بدون شک از طول تاریخ تا 
امروز شاهد سلطه ی طبقه ای بر کل جامعه بوده ایم و بخش 
واقع  در  می دادند.  تشکیل  زنان  را  کلیت  این  از  عظیمی 
زنان دور و بی بهره از محصوالت تولیدی ای قرار می گیرند 
که حاصل دسترنج خودشان است. نظام بورژوازی شاید تا 
با  ولی  بیرون کشید  به  از چارچوب خانه  را  زنان  حدودی 
بعنوان  پرداخت.  دسترنج شان  استثمار  به  کامل  بی رحمی 
در  نورزید.  دریغ  بهره کشی  گونه  هیچ  از  ارزان  کار  نیروی 
جامعه ی نیم فئودال کوردستان نیز شرایط کمی  متفاوت تر 
می باشد. عدم اعتماد به توان و نیروی زنان و مخالفت شدید 
مشکالت  افزایش  موجب  خانه،  از  بیرون  کار  با  خانواده ها 
کرد:  اذعان  می توان  می شود.  زنان  برای  مادی  و  روحی 
به  می یابد  جریان  کورستان  غرب  در  امروزه  که  انقالبی 
خودی خود توانست بر تغییر باورهای غلط نسبت به زنان 
حتی  زنان  مشارکت  شاهد  که  طوری  به  باشد.  تاثیرگذار 
شرایط  هستیم.  عرصه ها  همه ی  در  پیشاهنگ شان  نقش 
پیش آمده راه را برای شرکت زنان در عرصه ی اقتصاد نیز 
به خودباوری الزم دست  زنان  اگر  واقع  در  هموار ساخت. 
البته  کنند.  عمل  موفق  می توانند  کارها  همه ی  در  یابند 

زنان  نجستن  شرکت  برای  که  مردانی  بسیاراند  هم  هنوز 
مانع تراشی می کنند. اما علی رغم همه ی موانع و مشکالت باز 
هم اشتیاق و تالش زنان در این عرصه  قابل ستایش و تقدیر 
فراهم  موجب  زنان  برای  مالی  استقالل  من  نظر  به  است. 
شدن بستری آرام، معتمد، آزاد و... می شود. نمی گوییم همه 
چیز در اقتصاد خالصه می شود و یا به اتمام می رسد، اما قادر 
نیستیم. بر زندگی جوامع هم  تاثیرگذار آن  انکار نقش  به 

زیالن: استقبال زنان كورد در رابطه با چنین 
نهادهایی چگونه است. آیا خودشان هیچ رغبتی 

به كار كردن در بیرون از خانه نشان می دهند؟

بیندازیم،  مساله  این  به  نظری  اگر  ویان:  سیلوان 
که  مکانی ست  خانه   کنیم،  درک  می توانیم  نیک 
که  جایی  است.  شده  نهادینه  آن  در  مردساالر  ذهنیت 
تعمیق یافته ترین فشار و سرکوب علیه زنان در آن صورت 
کارگری  نقش  دارای  خانه  چارچوب  در  زن  می پذیرد. 
بنابراین  است.  می کند،  کار  ساعت   24 که  بی حق دست 
مسلما  ستمی ست.  چنین  از  رهائی  خواهان  زنی  هر 
است. چشم گیر  بسیار  عرصه  این  در  کورد  زنان  استقبال 

زیالن: همان طور كه شما هم عرض كردید 
سطح فعالیت و سازماندهی زنان در این عرصه 

ارتقاء یافته است. آیا مشكل و یا معضلی كه 
فعلی ایجاد مانع بكند وجود دارد؟
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چونکه  دارند.  وجود  زیادی  مشکالت  ویان:  سیلوان 
آن  در  بتوانند  زنان  که  حوزه هایی  و  نهادها  این  همه ی 
تجربه ی  عدم  شده اند.  تأسیس  تازه  بپردازند  اشتغال  به 
سویی  از  است.  مشکل ساز  حوزه هایی  چنین  در  قبلی 
و  حوزه  این  به  اشتغال  برای  که  زنانی  از  خیلی  دیگر 
هستند.  قبلی  کار  تجربه   فاقد  می کنند،  مراجعه  نهادها 
می گیرد  انجام  کسانی  توسط  مراجعات  بیشترین  شاید 
تجربه  فقدان  ولی  می خورد  آنها  تحصیلی  رشته ی  به  که 
آمدن  پایین  هم  و  کار  سرعت  شدن  ُکندتر  موجب  هم 
موجود  مشکالت  دیگر  از  یکی  می شود.  محصول  کیفیت 
عدم اعتماد به نفس کافی در برخی از زنان برخی مواقع 
بر روند پیشرفت کار تاثیر می گذارد. ولی همه ی این موانع 
از آنها  و مشکالت مواردی هستند که می توان به راحتی 
گذار بعمل آورد. تأسیس چنین نهادهایی برای همه ی ما 
تجربه ی تازه ای بود. بنابراین همه ی ما از برداشتن گام اول 
می ترسیدیم. ترس از شکست و یا عدم موفقیت نبایستی 
موجب تضعیف اعتماد به نفس زنان بشود. مانند کودکانی 
که تازه راه رفتن را یاد می گیرند و بدون هیچ تکیه گاهی 
سعی در مستقل راه رفتن دارند. البته انجام چنین کارهایی 
هم سختی و دغدغه های مخصوص به خودش را داراست. 

مصاحبه
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گلناز خانم 

بدون شک همه ی ما دارای اطالعاتی در ارتباط 
نزدیک  چه  و  دور  از  چه  هستیم.  آرارات  قیام  با 
قیام  این  پیکارگران  مبارزه ی  و  مقاومت  مورد  در 
برای  آزادی  نوید دهنده ی  که  قیامی  شنیده ایم. 
کوردستان و هشداری به نیروهای استعمارگر بود. 
خلق  بر  که  بود  ستمی  اتمام  خواهان  همچنین 
آرارات  قیام  از  اگر  بوم تحمیل می شد.  و  مرز  این 
شنیده باشیم محال است در مورد عصیانگری که 
راه  در  ازخودگذشتگی   و  فداکاری  گونه  هیچ  از 
آرمان های خلق کورد دریغ نورزید، بی اطالع باشیم. 
رنج  و  درد  با  آشنا  و  عصیانگر  زنی  خانم  گلناز 
روح  کوردستان  در  آزادی  فقدان  بود.  خلق اش 
سرکشش را برای شرکت در قیام ترغیب می کرد. 
گلناز خانم در سال 1927 به قیام آرارات می پیوندد 
تا پیام آور استقالل و آزادی برای سرزمینش باشد.

بیگ  عزت  بنام  جنگجو  سرداری  خواهر  او   
جای  مبارزه  مقدم  صفوف  در  خانم  گلناز  بود. 
گرفته و از هیچ گونه جان فشانی فروگذار نمی کند. 
زندانی  و  شده  دستگیر  درگیری ها  از  یکی  در 
وقت  هیچ  که  بود  ایلی  از  خانم  گلناز  می گردد. 
حاکم  نظام های  کوردستیز  سیاست های  مقابل  در 
مقابله  و  مقاومت  راه  و  نمانده  خاموش  ترکیه  در 
از  انسان هایش  که  بود  دیاری  از  برگزیده اند.  را 
از سیاست های  ناشی  و ستم  درد  با طعم  کودکی 
که  مام مهینی  بودند.  آشنا  حاکمان  تبعیض آمیز 
رهایی اش  و  آزادی  راه  در  فرزندانش  هم  هنوز 
می کوشند. بی محابا  استبداد  و  استعمار  یوغ  از 

 گلناز خانم تمام عمر خود و حتی فرزند و برادر 
خود را در راه کوردستان فدا می کند. هنگامی که 
در زندان است خبر شهادت برادرش )عزت بیگ(و 
فرزندش)صادق( به وی می رسد. گلناز خانم جهت 

تشخیص جسد هر دو مبارز قهرمان از زندان خارج 
برخورد  آنها  بی روح  با جسدهای  در حالی  و  شده 
روایت  است.  تن شان جدا شده  از  سر  که  می کند 
شده، گلناز خانم هنگامی که سر فرزندش را در دست 
گرفته می گوید: من مفتخرم که چنین فرزندی را 
برای  که  خوشحالم  پرورانده ام.  کوردستان  برای 
دعوی وطن مستعمره مان جانش را فدا کرده است 
و اگر غیر از این می بود شیرم را حاللش نمی کردم«.

زنان  انسان دوستی  و  مهین دوستی  حس   
است  شده  موجب  اعصار  همه ی  در  کوردستانی 
مبارزانی قهرمان و جسور پرورش داده و به میدان 
زنان  جمله  از  نیز  خانم  گلناز  نهند.  گام  مبارزاتی 
همه ی  علی رغم  که  می باشد  انقالبی   و  مبارز 
تقدیر  علیه  پیش رو  موانع  و  سختی   مشکالت، 
این  در  و  برگزید  را  مبارزه  راه  تعیین شده  ازپیش 
است.  پرداخته  مبارزه  به  چشم داشتی  بی هیچ  راه 
امروزه در کوردستان جنبش زنان  اگر  بدون شک 
مرز  این  تاریخ  بر  درخشنده ای  برگ های  توانسته 
ارتقاء  را  خود  سازماندهی  سطح  و  بیافزاید  بوم  و 
خانم  گلناز  چون  زنانی  میراث  با  بی ارتباط  دهد، 
نمی باشد.    کورد  انقالبی  و  مبارز  زنان  سایر  و 

زنان نامدار
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شاید بیشتر ما بر این باوریم که بهترین آموزگار خود 
»زندگی« می باشد. در هر لحظه اش تجربه و خاطره  ای 

خاطراتی  است.  نهفته 
وجود دارند که هیچ وقت 
از یاد ما نمی روند و حتی 
جای خاصی را در زندگی 
در  شاید  می کنند.  باز  ما 
آن لحظه از درک کاملش 
واقعیت  ولی  باشیم  عاجز 
وقتی  که  است  این 
مرور  را  خود  خاطرات 
شاید  و  همیشه  می کنیم 

همه وقت به ردپای »آنها« برمی خوریم. از آن گذشته 
و  نقش شان  همیشه  برای  که  هستند  موارد  از  برخی 
تاثیرشان در زندگی انسان بسزاست. زمان بسیاری از آن 
روزها می گذرد، ولی زمانی که آن خاطره  ی مورد بحث به 
وقوع پیوست، هیچ نگذشته است. انگار همین حال بود. 
یکی از فصل های بیادماندنی، رنگارنگ و جذاب نیز 
فصل پاییز می باشد. فصلی که برای برخی ها به معنای 
بهار و برای برخی ها هم خزان است. شاید وقتی می گویند 
پاییز؛ قبل از هر چیز رنگ زرد و دل تنگ کننده اش در 
ذهن ها تداعی می گردد و سفر، جدایی، کوچ و... را به 
یاد می آورد. می گویند: پاییز با آمدنش مقدم زمستان را 
گرامی می دارد. فصلی که سرما و محدودیت را با خود 
بودم همه  ملحق شده  تازه   که  برای من  دارد.  همراه 
چیز تازگی، زیبایی و جذابیت خاص خودش را داشت. 
بادهای  وزش  تا  گرفته  باران  و  برف  اولین  بارش  از 
پیوسته ی پاییزی، تماشای غروب، گذر شب های سرد و 
تاریک، ورزش صبحگاهی گریال، ارتفاع کوه ها، تماشای 
... گرفته،  و  از رفتن  و  رفقا  کوچ پرستوها،  صبح بخیر 

همه و بیش از آن لحظات نابی را برایم رقم می زدند.
در  را  خود  زمستان  اولین  من  بود.   2002 اوایل   
بارش  ژانویه  اول  روزهای  می کردم.  تجربه  کوهستان 
و  واقعه خوشحال  این  از  چنان  گرفت.  آغازیدن  برف 
نمی گنجیدم.  خود  پوست  در  که  بودم  شده  خرسند 
این جور  رفقا  سایر  برای  ولی  داشت  تازگی  من  برای 
نبود. سعی می کردند مرا درک کرده و در خوشحالیم 
سهیم باشند. از ساعت های نخست روز تا نزدیک های 
ظهر بارش برف ادامه داشت و تقریبا تا آن موقع همه 
جا را سفیدپوش کرده بود. دلم می خواست در چنین 
هوایی و زیر بارش برف به یک ماموریت طوالنی بروم. 
با  کرد.  پیدا  تحقق  من  خواسته ی  این  ماه   2 از  بعد 

ساعت   5 تقریبا  که  کمپی  به سوی  بزرگ  گروه  یک 
که  بودم  هیجان زده  چنان  افتادیم.  راه  به  بود،  دور 
نه سرما را حس می کردم و نه خستگی راه را. هوای 
برف موجب کندتر شدن حرکت  تند  بارش  و  مه آلود 
گروه می شد. یکی از رفقا به شوخی خطاب به رفیقی 
این رهنمایی شما شکی  با  بود گفت:  ما  که رهنمای 
بیاوریم«.  نیست که سر از خاک شرق کوردستان در 
می خواهد  گویی  داشت.  ادامه  بی وقفه  برف  بارش 
ما  می بارید.  و  می بارید  کند.  امتحان  را  ما  اراده ی 
هوا  زیرا  کنیم.  توقف  هم  لحظه  یک  نمی توانستیم 
جسم  خواب رفتگی  موجب  ما  توقف  بود.  سرد  بسیار 
گروه  رهنمای  همین  برای  بود.  خطرناک  و  می شد 
مسابقه  برف  با  انگار  نمی داد.  ما  به  را  توقف  اجازه ی 
می دادیم. نه ما از رفتن بازمی ایستادیم و نه او از باریدن.

تقریبا سپیده دم بود. صدای سگی  که از دور می آمد 
اینجا  شما  گفت:  ما  به  راهنما  نبود.  خوبی  نشانه ی 
موقعیت  کدام  در  ببینم  تا  می روم  من  بمانید  منتظر 
هستیم«. 3 ساعت از رفتن رهنمای گروه گذشت ولی 

اَدسا اُنوور

خاطرات گریال

خاطرات گریال
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خبری از وی نشد. رفیق ژیان)رفیقی که باتجربه تر از 
بایستی  ما یعنی مرگ  ایستادن  بود( گفت:  ما  همه ی 
ادامه دادن  برای  را  برویم«. در حالی که خودمان  راه 
زنی  و  دختر  به  دور چشم مان  از  می  کردیم  آماده  راه 
به سوی ما می آمدند. در دست  هر  افتاد که  میانسال 
از آنها چند پتو و کاپشن به چشم می خورد. زن  یک 
رفیق  آمده ایم.  شما  به  یاری  برای  ما  گفت:  میانسال 
شما هم نزد ماست، چونکه حالش خوب نبود ما اجازه 
ندادیم برگردد«. ما را هم به خانه یشان بردند و پذیرایی 
از  یکی  در  شدیم  متوجه  که  بود  موقع  همان  کردند. 
یکی  که  طور  همان  هستیم.  شنو)اشنویه(  روستاهای 
از رفقا شوخی کرده  بود سر از خاک شرق کوردستان 
در آورده  بودیم. به علت مه زیاد نگهبانان پایگاه هم ما 
زنی  بودیم.  نشده   آن  متوجه  ما هم  و  بودند  ندیده  را 
بود.  بی قرار  بسیار  می کردیم  صدا  جان  مادر  را  او  که 
تا  بشود  سریع تر  و  بیشتر  برف  بارش  که  می کرد  دعا 
جای پای ما را از بین ببرد و مبادا نیروهای نظام ایران 
ما را ببینند و درگیری صورت بگیرد. مادر جان برای 
لباس  دو دست  زن(  رفقای  از  ژیان)یکی  رفیق  و  من 
کوردی آورد تا بپوشیم و گفت: نباید کسی شما را با 
لباس های گریال ببیند. اگر همسایه ها هم سوال کردند 
آمده اید«.  اورمیه   از  و  هستید  من  فامیل های  بگویید 
خوردیم  چای  و  غذا  و  کرده  تازه  نفسی  اینکه  از  بعد 
چگونه  اینکه  کرد.  پرسیدن  سوال  به  شروع  مادرجان 
از  برایش  زندگی می کنیم و هدف ما چیست؟ ما هم 
مبارزه حرف زدیم و از جنبش زنان کورد که با زحمات 
از  و  شهید  رفقای  از  است.  شده  تأسیس  آپو  رهبر 
بود،  این  واقعیت  گفتیم.  برایش  آنها  ایثار  و  فداکاری 
سوال های مادر جان تمام شدنی نبود و هر چه می رفت 
کنجکاویش بیشتر می شد. می گفت: بار اول است که با 
رفقای زن دیدار می کنم و از نزدیک  فرصت صحبت و 
گفت وگو را پیدا کرده ام«. هر چند دقیقه یک بار نگاهی 
به دخترش می انداخت و می گفت:»پس می بینی که اگر 
زن بخواهد می تواند خیلی کارها بکند«. همه ی فرزندان 
مادر جان دلشان می خواست راجب به فلسفه ی 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 
ناپدید  همسرش  هست  حامله  ششم اش  فرزند  از  که 
می شود و دیگر به خانه برنمی گردد. تا به امروز، زندگی 

بسیار سخت و مشقت باری را سپری می کند. خانواده اش 
جان  مادر  ولی  کند.  ازدواج  مجدداً  تا  می کنند  اصرار 
با آنها قطع می کند. قبول نمی کند و رابطه ی خود را 

از  آفتاب  بارش برف متوقف شد و  بود.  از ظهر  بعد 
رهنما  دستور  به  رفقا  همه ی  درآورد.  سر  ابرها  پشت 
آماده می شدند که بعد از غروب خورشید حرکت کنیم. 
وارد  زنان  نفس  نفس  جان  مادر  که  بود  موقع  همان 
امن  جای  یک  در  را  شما  بایستی  گفت:»  و  اتاق شد 
راجب  و  روستا  آمده اند  پاسدار  تا  چند  کنم.  مخفی 
هم  ما  می کنند.«  سوال  روستاییان  از  پاهای تان  رد 
از  بعد  افتادیم.  راه  به  جان  مادر  سر  پشت  به سرعت 
درون  به  دوباره  و  زد  صدا  را  ما  جان  مادر  ساعت   2
خانه برد. خوشحالی مادر جان حاکی از حس موفقیتی 
بود که از جسارت و عالقه ی بی نهایت اش به انسان ها 
نشأت می گرفت. رهنما گفت:» بعد از نیم ساعت دیگر 
اما مادر جان مصر بود که آن شب در  راه  می افتیم«. 
آنجا بمانیم. می گفت: هوا خیلی سرد و برف هم بسیار 
زیاد باریده  است. رفتن در چنین هوایی خوب نیست.« 
قانع کنیم که رفتن  را  ما هم سعی کردیم مادر جان 
خودمان  برای  هم  و  روستاییان  امنیت  برای  هم  ما، 
رفقا  مادر جان تک تک  بهتر است. موقع خداحافظی 
را در آغوش گرفت و با چنین کلمات زیبایی بدرقه مان 
هموار  و  روشن  همیشه  راه تان  امیدواریم  کرد:» 
با شماست« ما  دل  همیشه  که  بدانید  را  این  و  باشد 

دوباره به راه افتادیم. با چنان ادعایی در دل آن شب 
بر تن سفت شده ی برف ها گام گذاشته و به سوی قله  
انگار  که  می شدیم  سرازیر  کوردستان  آزاد  کوه های 
و  سرما  مشقت  نه  و  بوده  کار  در  راهی  خستگی  نه 
دشواری های  و  سختی  کوه ها  این  در  زندگی  تاریکی. 
خودش را دارد ولی طعم لذت ها و خوشی هایش چیز 
نمود. تعریف اش  واژه ها  با  نمی توان  که  دیگری ست 
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