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تقديم به سرخي معناي شهداي  19ارديبهشت وفريناز
شرار ه هاي خشم يك خلق در ذوب انجماد سراسر استعمار

خواننــدگان گرامــی مجلــهی زنــان شــرق بــرای درک تاریــخ تنهــا خوانــدن و در مــورد برخــی مــوارد پژوهــش بــه
عمــل آرودن کافــی نمیباشــد .زیــرا تقریبــا در تمــدن قدرتگــرا همــهی کســانی کــه در ایــن حــوزه کار کردهانــد
یــا ناقــص ،یــا معکــوس و یــا بــه اقتضــای ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــه درج وقایــع و رویدادهــا پرداختهانــد .بطــوری
کــه اگــر نگاهــی موشــکافانه بــه تاریــخ نوشــتاری تمــدن قدرتگــرا بیافکنیــم ،حاکــی از داســتان ،مثــال ،رخــداد،
قصــه ،افســانه و ...میباشــد کــه بیانگــر نامتــرادف بــودن ایــن گفتــه و یــا دادههــا بــا واقعیتیســت کــه در حافظ ـهی
تاریخــی جوامــع بــر جــای مانــده اســت .ذهنیــت قدرتگــرا بــرای نفــوذ بــه بطــن جوامــع بــه هــر ترفنــدی متوســل
شــده اســت ،یکــی از حوزههایــی کــه بــه طــور متــداوم در آن تخریبــات ایجــاد گشــته تــا بــه نفــع خودشــان اســتفاده
کننــد نیــز حــوزهی تاریــخ میباشــد .متولــوژی و قصههایــی ســاخته شــدهاند کــه در هــر ســطرش هــزار بــار ذهنیــت
مردســاالر بازتــاب مییابــد .کتابهــا و مطالــب زیــادی از تاریــخ نــگاران ،ادیبــان ،اندیشــمندان ،فیلســوفان ،نویســندگان
و ...بــه چــاپ رســیدهاند کــه تنهــا و تنهــا بــه گســترش ایــن ذهنیــت دامــن زدهانــد .متاســفانه در بیشــتر مواقــع علــم
بــه جــای اینکــه در خدمــت رفــاه و آگاهــی جوامــع قــرار گیــرد بــه وســیلهای بــرای مســتحکمتر شــدن پایههــای
قدرتطلبــان و جاهطلبــان مبــدل میگــردد .هنگامــی کــه از زوایـهای دیگــر بــه ایــن مقولــه بنگریــم بــا حــذف کامــل
زنــان در تاریــخ کتبی(رســمی) مواجــه میشــویم .نــه اینکــه زنــان در عرصههــای مختلــف اجتماعــی نخواســتهاند
مشــارکت داشــته باشــند و یــا بــرای تحقــق ایــن مهــم تــاش نکردهانــد ،نــه ،بــرای ایــن اســت کــه ذهنیــت مردســاالر
بــا ترفندهــای مختلــف موجــب طــرد و کمرنــگ جلــوه دادن ایــن نقــش شــده اســت .آثــار بیشــتر زنانــی کــه فیلســوف
و نویســنده و  ...بودهانــد یــا بــه دســتور حاکمــان وقــت آن ســرزمینها بــه آتــش کشــیده شــده و یــا بــه شــیوهای
دیگــر از میــان برداشــته شــدهاند .بنابرایــن بــرای درک و شــناخت تاریــخ زیــاد نمیتــوان بــه تاریخــی اکتفــا و اعتمــاد
کــرد کــه زنــان را طــرد کــرده ،خوارشــمرده ،ضعیــف دیــده ،خطــری بــرای جامعــه انگاشــته و بــه ترویــج ذهنیــت
مردســاالر پرداختــه اســت.
جهــت درک و شــناختی صحیــح هــم از تاریــخ جوامــع و هــم هویــت خویــش بایســتی بــه حافظ ـهی جامعــه رجــوع
کــرد کــه هنــوز هــم قدرتطلبــان و جاهطلبــان علیرغــم بکارگیــری هــر دسیســه و نیرنگــی بــاز هــم قــادر نشــدهاند
از بیــن بــرده و تضعیــف ســازند .در ایــن حافظــه بــه هــزاران داســتان و روایــت برمیخوریــم کــه ســخن از حماســه
و فداکاریهــای بیشــمار زنــان دارد .از خودگذشــتگیهایی کــه بــرای صیانــت از ارزشهــای اجتماعــی و اخالقــی
صــورت گرفتهانــد هنــوز هــم در اذهــان ایــن جوامــع زنــده و از بیــن نرفتــه اســت .شــاید اســامی برخــی از ایــن زنــان
بــه دالیلــی کــه در فــوق ذکــر شــد ،در دســتمان باشــند ،ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در ســطح جامعــه تنهــا
قشــری از زنانــی کــه موفــق شــدهاند حضــور اجتماعــی داشــته باشــند از هنجــار و ارزشهــا صیانــت کردهانــد .نــه،
هم ـهی زنــان در چــه نقشــی حضــور یافتــه باشــند ،قــادر شــدهاند تاریــخ نانوشــتهی جوامــع را بــه صورتــی واقعیتــر
و ملموستــر زنــده نگــه دارنــد .اگــر هنــوز هــم میتــوان از مــواردی چــون همدلــی ،صداقــت ،همــکاری ،مشــورت،
انساندوســتی ،خالقیــت ،نیــروی ســازندگی و ســاماندهی و ...ســخن بــه میــان آورد بــه دلیــل نقــش زنانــی بــوده و
اســت کـه یــا یــادی از آنهــا نمیشــود و یــا رنــج و زحماتشــان چنــان کــه ســزاوار آن باشــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
و نمیگیرنــد.
زنــان در هــر جامع ـهای دارای نقشــی کلیــدی و اساس ـیاند .در کوردســتان و ســایر کشــورهای خاورمیانــه نیــز بدیــن
منــوال اســت .شــاید در کوردســتان ســتمی کــه بــر زنــان م ـیرود بــه مراتــب بیشــتر و خش ـنتر باشــد ،زیــرا هــم
هویــت ملــی و هــم هویــت جنسیتیشــان مــورد هجم ـهی ســنگین ذهنیــت مردســاالر قــرار مــی گیــرد ،ولــی ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه زنــان عــرب ،تــرک ،فــارس ،بلــوچ ،آذری ،آســوری و ...نیــز هیــچ مشــکلی نداشــته و آزادانــد.
مســئلهی مشــترک ،مســئله آزادی و رهایــی از چنــگال بیرحــم قــدرت میباشــد .شــاید اشــکال یــا ســطح یــا عمــق
ایــن مشــکالت و مســائل در همــه کشــورها و بیــن هــر خلقــی بهیــک میــزان نباشــد ولــی ایــن اصــل و ذات موضــوع
مــورد بحــث را تغییــر نمیدهــد.
بــدون شــک بــرای درک بهتــر امروزمــان ،شایســته اســت کــه اطالعــی صحیــح از تاریــخ و یــا گذشــتهی جامع ـهی
خــود داشــته باشــیم .نظامهــای قدرتـدولتگــرا نــه تنهــا هیــچ دســتاوردی را بــرای جوامــع بــه ارمغــان نیاوردنــد
بلکــه بــه غصــب و تــاراج ارزشهــا و دســتاوردهایی کــه جوامــع بــا زحمــات بســیار بــه آن دســت یافتــه بودنــد،
پرداختنــد« .پدیــدهی قــدرت» ســاختار ذهنیتــی جوامــع را دچــار آســیب و تخریباتــی جــدی نمــود .بطــوری کــه
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موجــب عواقــب اســفبار و وحشــتناکی شــد .بدیــن جهــت اگــر ایــن پدیــده بــه جایــی نفــوذ کنــد ،بیوقفــه بــه تولیــد
و بازتولیــد مســائل ،معضــات و مشــکالت خواهــد پرداخــت .بنابرایــن مشــکل اساســی و بنیادیــن ،ذهنیتــی میباشــد
کــه بــا مکیــدن شــریانهای جوامــع ســعی در تــداوم خویــش دارد .ذهنیــت مردســاالر روزانــه بــا توســل بــه راهکارهــای
متفــاوت خــود را بســط داده و بــه تســخیر اذهــان میپــردازد .ترکیــه نیــز از قبیــل کشورهایســت کــه ذهنیــت
ذکزصصصشــده در آن ریش ـهدار میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت :عواقبــی کــه در آینــده جوامــع را تهدیــد میکننــد،
بــه مراتــب اســفبارتر از امــروز خواهنــد بــود .نظــام حاکــم در ترکیــه کــه نماینــده اصلــی نیروهــای کاپیتالیســت جهانــی
در خاورمیانــه میباشــد بطــور سیســتماتیک ارزشهــای جوامــع خاورمیانــه را آمــاج حمــات از پیشتعییــن شــدهی
خــود قــرار میدهــد .هــم در خاورمیانــه و هــم در ترکیــه و هــم در کوردســتان(به ویــژه شــمال و جنــوب کوردســتان)
بــه تعمیــم ذهنیتــی میپــردازد کــه جامعــه را بــه بــردهای مطیــع و زنــان را بــه خدمتکارانــی مطیعتــر مبــدل ســازد.
حتــی بــا مداخــات مکــرر در مســائل خصوصــی زنــان ســعی دارد جامعــه زنــان را بیــش از پیــش تحــت کنتــرل و
نظــارت خــود بگیــرد .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه بعــد از تأســیس حــزب کارگــران کوردســتان هــم کوردســتان و
هــم ترکیــه تغییــرات عظیــم و غیرقابــل اغماضــی را از ســر گذرانــد .همچنیــن حضــور چش ـمگیر زنــان کوردســتانی
در صفــوف مقــدم مبــارزه موجــب وقــوع انقــاب در انقــاب شــد .البتــه در شــماره آتــی بیشــتر بــه مشــارکت ،مبــارزه
و دســتاوردهای انقــاب زنــان کــورد و تاثیــرات ناشــی از آن در سراســر کوردســتان و خاورمیانــه خواهیــم پرداخــت.
در ایــن شــماره ســعی شــده اســت در ارتبــاط بــا وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادي ،تاریخــی و سیاســی زنــان در ايــران
و روژ هــات تأمــل بیشــتری شــود .ســایر مقالههــای نیــز بــه آنالیــز و انتقــاد از ذهنیــت خشــونتطلب و معض ـلزای
جمهــوری اســامی ایــران اختصــاص یافتهانــد .از هــر نظــر اگــر بــه مقول ـهی قــدرت بنگریــم تنهــا واقعیتــی کــه بــه
چشــم خواهــد آمــد عــدم ســنخیت ایــن مقولــه بــا واقعیــت اجتماعــی بشــر اســت .بنابرایــن ایــن پدیــده چــه به ســاختار
اجتماعــی اورال ـ آلتــای نفــوذ کــرده باشــد و یــا چــه آریایــی ،ســامی و چــه در پهنــای جغرافیایــی دیگــر گســترش
یافتــه باشــد ،بــاز هــم بیانگــر یــک واقعیــت آن هــم «بردگــی» اســت و بــس .مــوردی کــه مســتلزم تغییــر اســت و
بــرای تحقــق ایــن مهــم بایســتی تــاش کــرد ،ذهنیــت موجــود میباشــد .چراکــه احمــدی نــژاد رفــت و احمــدی نــژاد
دیگــری بــه اســم روحانــی آمــد .اگــر اردوغــان هــم بــرود اردوغانــی دیگــر جایــش را خواهــد گرفــت .بنابرایــن تغییــر
دولــت و یــا شــخص نمیتوانــد در راه رســیدن بــه هــدف نهایــی و رهیافتــی اساســی تعیینکننــده باشــد .قابــل توجــه
اســت ،اشــخاصی کــه بــر اریکــه قــدرت تکیــه میزننــد مانــدگار نیســتند .شــاید از اوایــل تاریــخ تــا بــه امــروز هــزاران
انســان بــر تخــت قــدرت نشســته و پاییــن آمــده باشــند ولــی مــوردی کــه همیشــه بطــور متــداول آمــده و بهیــک
منبــع «تولیــد معضــل» مبــدل گشــته اســت ذهنیتــی میباشــد کــه بصورتــی ریزتــر در ایــن شــماره بــه آن پرداختــه
شــده اســت.
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از تحليالت رهبر آپو در  11آوريل 1993
مــادرم ،هــم بــه لحــاظ جنبــش آزاديخواهــي زنــان و بــه عنــوان يــك زن بــا هم ـهی ابعــادش ،تأثيرگــذار اســت.
امــروز يكميــن ســالگرد وفــات مــادرم اســت.
يكــي از وقايعــي كــه دركوردســتان بايــد ضرورتـاً بــدان پرداخت»حقيقــت مــادر» اســت« .مــادري» بــه طــور كلــي بــه
معنــاي «آفریــدن» اســت .ســادهترين معنــاي مــادري نــزد مــا ايــن اســت .مــن از همــان آغــاز مطابــق ايــن مفهــوم
خروشــيدم .ميتــوان گفــت كــه خــودم اساســيترين جــواب را بــه مــادرم دادم و او بــه مثاب ـهی يــك مــادر ،تمــام
حقــوق و قوانيــن مربــوط بــه خانــواده را بــا عطــف بــه مســئلهی تولــد مــن پيشــبرد م ـيداد .مــن هــم بــا اشــاره
ميگفتــم :آن مــرغ و جوج ـهاش را ميبينــي ،آن مــرغ هــر انــدازه بــا جوجههايــش اســت تــو هــم همانقــدر مــادر
منــي .ايــن تشــبيهي ناهمگــون اســت امــا چنيــن تشــبيهي كــردم .حتــي مرتبـاً و اكيــدا ميگفتــم كــه اگــر بــا ايــن
وضعيــت هيــچ بچـهاي نداشــته باشــي بهتــر اســت .زيــرا نــه او يــك مــادر عــادي بــود و نــه مــن يــك فرزنــد عــادي.
آنطــور كــه او ميخواســت فرزنــدش زندگــي بــه ســر نميبــرد ،در حالــي كــه مــادر هــم ميخواســت بــه خاطــر
وجــود فرزنــدش احســاس بزرگــي كنــد .ايــن يــك نــوع تضــاد اســت.
مــادر» عويــش» خصوصيتــي ناآگاهانــه و بــدون طــرح و برنامــه داشــت ،ولــي در همــان حــال ،مــادري عصيانگــر
بــود و زنــي بــود كــه تحــت كنتــرل همســرش قــرار نگرفتــه بــود .نــوع روابطــش بــا مــن فــرق داشــت .آنطــوري
كــه مــادرم انتظــار داشــت ،پيــرو افــكار و عقايــدش نبــودم .در مــورد مــن اينطــور فكــر ميكــرد كه»:يــك كارمنــد
خواهــد شــد و پــول و پلـهاي بــه دســت مـيآورد و بــراي مــن هــم چنــد متــري پارچــه و يــا چنــد چيــز پوشــيدني
ميخــرد» .ايــن مطالبــات بــا ارزشــي نبودنــد .فرزنــد خوشــبختي كــه دوســت داشــت آنگونــه باشــد ،ميخواســت
موافــق حــال او باشــد و بــه لحــاظ مــادي و معنــوي برايــش اعتباربخــش باشــد .چنــد فرزنــد هــم ،در ايــن معنــا بــه

نرشیهجامعهی زنان آزاد رشق کوردستان

ش
زاننرق

7

مادرشــان اعتبــار ميبخشــند و ســعي ميكننــد كــه پســر و يــا دختــر خوبــي بــراي مادرشــان باشــند .در حقيقــت شــما
هــم اكثــرا ً اينگونــه هســتید.
تضــاد بــا هــر چيــزي از اينجــا شــروع شــد .ايــن مســئله كــه خــود را فرزنــدي منحصــر ميپنداريــد و يــا خوشــبخت و
شــوربخت ميناميــد را بخوبــي درك نموديــم .مطابــق خواســت خــود نيــرو و اهدافــی كــه در نظــر داشــتم را بــا كمــك
مــادرم توســعه دادم .آيــا انســان مقابــل مــادرش بــه نبــرد برميخيــزد؟ مــا برخاســتيم .بــه وضعيــت و حــال فرزندانــي
كــه مادرشــان را خيلــي دوســت دارنــد و مادرانــي كــه فرزندانشــان را ،خيلــي كــم دچــار شــدم .آيــا ايــن ســعيمان كــه
ميخواســتيم اينگونــه باشــيم نادرســت بــود؟ كــردار شــما حقيقيتــر بــود يــا مــال مــا؟ پرداخــت بــه چنيــن چيــزي بــا
ارزش نيســت؟ در بحبوحــه دوران بچگــي نوعــي تئــوري آنچنانــي اكتســاب نكردهايــم .امــا روانشناســان ايــن مســئله را
خاطرنشــان ميســازند كــه شــكلگيري شــخصيت در دوران بچگــي بــر ميــزان و نــوع رشــد در تمامــي دورانهــاي بعــدي
تأثيــر ميگــذارد .مــا هــم بــا ايــن امــر هــم عقيدهايــم .ايــن يــك حقيقــت علمــي اســت .اگــر در ايــن دوران (بچگــي)
مبــارزهاي صــورت نگيــرد ،در دورانهــاي بعــدي نيــز مبارزهگــرياي انجــام نخواهــد گرفــت .آيــا مــن خيلــي عاقــل بــودم
يــا اينكــه نــوع تصميــم آنچنــان متفــاوت بــود كــه ايــن مبارزهگــري را تحميــل نمــود؟ ايــن هــم خــود موضوعــي جداگانــه
اســت .اينجــا نيــازي نيســت كــه از اوضــاع بســيار فــوق العــاده و يــا منحصــر بــه فــرد بحــث بــه ميــان آوريــم .ايــن وضعيــت،
وضعيتــي اســت كــه هــر مــادر ـ فرزنــدي آن را از ســر گذراندهانــد .امــا مرحلـهاي كــه مــا در آن قــرار داشــتيم ،مرحلـهاي
بــود كــه تضادهــا را تــا حــدي رو كــرد .ايــن امــر در دوران خردســالي تنهــا بــه ايــن معناســت .امــر محاســبهگري را خيلــي
زود آغــاز نموديــم( .مــادرم) منشــي قــدرت طلبانــه دارد :يعنــي بــه زعــم خــود بــر اســاس برخــي ســنتهاي خانــواده
فرادســت ميگشــت .اينجــا ،مــن هــم داراي اميالــي آزاديخواهانــه هســتم و در صــدد تحميــل آن برميآيــم .آداب و ســنن
خانوادگــي همانــي اســت كــه او آموختــه .امــا آموختههــاي آزاديخواهان ـهی مــن بــروز نوعــي جنــگ آزاديخواهانــه بــود در
برابــر منشهــاي بســيار ابتدايــي و ارتجاعــي قدرتگرايــي.
اينجــا ،نكتـهی اساســي ايــن اســت كــه پــدر از تأثيــر چنانــي برخــوردار نبــود .ميتــوان روي ايــن امــر تمركــز كــرد .پــدري
اتوريتــر و بســيار نيرومنــد ،مســلماً وضعــش متفاوتتــر اســت .ايــن مســئله كــه پــدري ميخواســت خانــواده را كامـ ً
ا تحــت
كنتــرل خويــش درآورد و مســتقل ســازد ،بــراي مــن هــم برخــي نتايــج را بــه بــار آورد .مثـ ً
ا ميتوانســتم بــه خوبــي امــور
چالــش برانگيــز را مشــاهده نمايــم .بــه احتمــال قــوي تضادهــاي ميــان پــدر و مــادر زمينـهاي بــراي ظهــور فراهــم مـيآورد.
پــدري بــدون نقــش بــر شــخصیت مــن تأثيرگــذار اســت ،در عيــن حــال ميخواهــد ادعــاي پــدري و مــرد بــودن كنــد و
بــه راحتــي از آن دســت بــردار نيســت .امــا از طــرف ديگــر هــم ايــن فــرض وجــود دارد كــه ميخواهــد در ميــان نظمــي
مادرســاالرانه اينگونــه بــه طغيــان برخيــزد و بــا آن در مجادلــه اســت .حقيقتـاً ايــن يــك نــوع تضــاد مهــم ميباشــد .ايــن
امــر مهــم بــراي مــن زمين ـهاي فراهــم م ـيآورد .بــه عبارتــي چگونگــي فايــده بــردن از ايــن تضادهــا را در مراحــل بعــدي
زندگ ـيام ،بــار اول در بطــن ايــن خانــواده آموختــم .بــر ضــد حاكميــت پــدر بــا توســل بــه اصطالحــي بــه نــام «نيــروي
مــادر» بــه طغيــان برميخيــزم .ايــن مهــم راه را بــر نوعــي اتصــال در خانــواده ميگشــايد .بــراي اينكــه راه را بــر ايــن
بگشــايم ،بــا خــود گفتــم بايــد از دوران نوجوانــي آزادانــه عمــل كنــم .بــه اقتبــاس از ايــن ذهنيــت رويارويــي مــادر بــا پــدر،
بــا خــود گفتــم :چــرا مــن هــم بــا برخــي مفاهيــم بــه ضديــت برنخيــزم؟ چنيــن مــادري هــم جــرأت ميبخشــد و هــم مــن
را تــا حــدي در رفتارهــا و اعمالــم آزاد ميگــذارد و ايــن بــدان معناســت كــه« :وقتــي دو نيــرو در مقابــل هــم ميآينــد،
ظهــور نيــروي ســومين ميتوانــد نتیجهبخــش باشــد» .وقتــي آن دو مشــغول نبــرد هســتند ،چنــان ميشــود كــه همديگــر
را خنثــي ميســازند و نيــروي ســومين يعنــي «فرزنــد»ي ميتوانــد ظهــور گيــرد .ايــن وضعيــت مســلماً بــر مــا تأثيــر
ميگــذارد .مــن خــود از ايــن امــر تــا حــدي متأثــر ميگــردم .در چنيــن وضعيتــي بــدون اينكــه زيــاد تحــت حاكميــت مــادرـ
پــدر قــرار گيــرم ،مكانــي فراهــم ميكــردم تــا خــود را بــاز يابــم و آزاد احســاس كنــم .منازعـهی مكــرر مــادر و پــدر و ســلب
آرامــش و آســايش مجالــي بــراي اصطالحاتــي چــون «آغــوش مــادر» و «حمايــت پــدر» باقــي نميگــذارد.
اساس ـاً تــو نميتوانــي در ايــن امــور جــاي گيــري ،نميتوانــي حامــي و يــا مفهــوم دوستداشــتن را بيابــي ،چــه بســا آنهــا
هــر نــوع بياحترامــي در حــق همديگــر ميكننــد .بــه نظــر مــن در چنيــن مواقعــي نميتــوان احســاس امنيــت كــرد.
بــه هميــن خاطــر خيلــي زود احســاس امنيتــم را از دســت دادم و يــا در مقابــل ارزشــهاي خانــواده دچــار شــك شــدم.
البتــه ديديــم كــه بعدهــا چگونــه ايــن امــر بــا معنــا شــد و مهــم گشــت .زيــرا حقيقتـاً تأثيــرات خانــواده بــر فرزنــد بســيار
تعيينكننــده اســت .مــن بــراي زحمــات خانوادههــا و خانــوادهی شــما كــه شــما را بــزرگ كــرد و بهويــژه بــراي مــادري
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كــه شــما را بــزرگ كــرده ارزش عظيمــي قايلــم .كار بــزرگ كــردن فرزنــد بســيار ســخت اســت .خــدا هــر كاري بــا مــن
بكنــد ،بــاز هــم ميگويــم كــه خــدا آن كار بــزرگ كــردن بچــه را بــه مــادر نبخشــد .كار بــزرگ كــردن فرزنــد كار
بســيار ســخت و پرمشــقتي اســت .مــن كــه خــود در چنــان شــرايطي و بــا آن شــيوه ،بــزرگ كــردن بچــه را تحمــل
نميكنــم .البتــه كــه مــن مخالــف داشــتن بچــه نيســتم .مباهــات نباشــد ،امــا واقع ـاً مــن بزرگتريــن منــش دوســتانه
را در حــق فرزنــدان خانوادههــا دارم .بــا يــك بچــه ،نــه هماننــد يــك بچــه ،بلكــه بــه مثابــه يــك انســان رشــد كــرده
برخــورد ميكنــم و ســعي ميكنــم بــه شــيوهاي بــا ارزش ،حيــات بگذرانــد .امــا ديگــر امــكان نــدارد كــه حتــي يــك
روز گريــه و شــكوه و شكايتشــان را تحمــل كنيــم .مــادران بــه طــور باورنكردنــي تحمــل ميكننــد .البتــه تقبــل
تحمــل ،آنهــا را از پــاي ميانــدازد و نابــود ميكنــد .تمامــي ارتجاعگرايــي مــادران تــا انــدازهاي از ســايهي ســر آن
فرزنــدان اســت .اينهــا تضادهايــي كامـ ً
ا خــاص ميباشــند و بايــد بطــور منحصــر هــم ارزيابــي گردنــد .بــه ايــن شــيوه
تربيــت فرزنــدان توســط خانــواده ،در دايــرهی حقايــق كوردهــا ،راه را بــر نتايــج دردناكــي ميگشــايد .چقــدر در
زجري بكشــيد بزرگ
نــاز و نعمــت ،بــدون اينكــه
وضعیــت تهيدســتي
شــديد .خانوادههايتــان در
ماننــد يــك پادشــاه
و فقــر شــدید شــماها را
تضادهــا و معضالتــي
بــزرگ كردهانــد .اينهــا
فرزنــدان،
بســا
بــزرگ هســتند .چــه
پــوچ و تكــراري:
همیشــه بــا مفهــوم حــرف
پادشــاه ميگــردد»
«فرزنــدم بــزرگ ميشــود،
اثــر هميــن امــر
بــزرگ ميشــوند .بــر
رنجــي بخــرج داده
بــدون اينكــه تــاش و
هماننــد يــك ژنــرال
باشــيد پيــش رويمــان
نتيجــهی شــيوهی
ميايســتيد .ايــن مهــم،
شــما را اينگونــه
بــزرگ شــدنتان اســت.
گفتهانــد« :فرزنــدم
عــادت دادهانــد .هميشــه
آقاتريــن فرزنــدان
بهتريــن ،زيباتريــن و
نميكشــيد و بــا
اســت» .هيــچ رنجــي
دهشــتناك ،بــدون
فعاليتــي تئوريــك ـ عملــي
رشــد خــود محلــي
اينكــه بــه بالندگــي و
رتبــه و درجــه
بگذاريــد ،خــود را اليــق
ميكنيــد و ايــن امــر
دانســته و مبــارز قلمــداد
شــماها مرتبط اســت.
بــه شــيوهی بــزرگ نمــودن
خوبــي مــن ايــن اســت كــه بــا چنيــن شــيوهي زندگ ـيای خــو نگرفت ـهام .پــس ميتــوان گفــت كــه وضعيــت پــر از
تضــاد مــن در درون خانــواده و بــروز دادن تضادهــا در ســنين نوجوانــي ،بــر پيشــرفتهاي دورانهــاي بعــدي زندگــي
امــري تعيينكننــده و تأثيرگــذار شــد .شــك برخاســته از ايــن وضعيــت در قبــال ســنتها ،قيوميتهــا (حمايتهــاي
خانوادگــي) و بــر پــاي خــود ايســتادن برغــم تحليــات ،آنهــا را بــه شــك و گمــان دچــار ســاخت .ميدانيــم كــه
هــر كــس ميگويــد كــه« :بابــام مــا را اينگونــه محافظــت ميكنــد ،مــادرم چنيــن حمايــت ميكنــد» و خالصــه
اينگونــه بــزرگ ميشــود .بــدون تحميلهــاي پــدر و مــادر كــه امــر بــزرگ شــدن يــك فرزنــد ممكــن نميگــردد.
امــا ايــن امــر بــا توجــه بــه شــيوهی گذرانــدن زندگيمــان و روب ـهرو شــدن در ســنين خردســالي و گسســت بســيار
زودهنگاممــان ،بــر اســتقالل يافتنمــان در دورانهــاي بعــدي بســيار مؤثــر بــود .درك مــا از تضادهــاي خــاص جامعــه،
مطابــق ارزشــهاي خانــواده نيســت ،حتــي محيطــي فراهــم ميشــود كــه اعتنــاي خاصــي بــه ارزشــهاي ملــي و
م و ايــن ســبب فراخــي بــال ميشــود .البتــه حمايتهــاي آنهــا را هــم رد نميكنــم.
اجتماعــي داشــته باشــي 
ايــن را هــم خاطــر نشــان ميســازم كــه ميتوانســتم فرزنــدي ســر بــه زيــر هــم باشــم .مــادرم مطابــق تضادهــاي
خــاص خــود ،يــك زن تمــام عيــار در زمين ـهی ســوق دادن مــن بهســوي مبارزهگــري بــود .حتــي يــادآور ميشــوم

نرشیهجامعهی زنان آزاد رشق کوردستان

ش
زاننرق

9

كــه بزرگتريــن تربيــت را از او برگرفتيــم .خالصــه ايــن را از مــادرم مشــاهده كــردم كــه :اگــر تــو بــا دشــمنانت نبــرد
نكنــي ،نبایــد نــانبخــوري و يــا اصــ ً
ا نخواهــي زيســت! پــس ايــن امــر بايــد نوعــي خصوصيــت آموزشــگري مــادرم
باشــد .او متناســب و در حــد خــود عليــه اعمــال دشــمن يــك مبــارز بــود .مثـ ً
ا اگــر بچـهاي يــك ســيلي بــه مــن مـيزد،
اگــر انتقــام نميگرفتــم مــن را از خانــه بيــرون ميكــرد و مجبــورم ميكــرد كــه« :حتمــا تــو هــم رفتــه و انتقامــت را
ميگيــري» .درگيــري خــود بــا برخــي از بچههــا را هنــوز بــه يــاد دارم ،ايــن زد و خوردهــاي مــن مســلماً موجــب تنگنــاي
او ميشــد .اگــر همــه چيــز بــه دســت مــن ميبــود ،وقتــي كســي مــن را مــيزد گريهكنــان خــود را در آغــوش پــدر
و مــادر ميانداختــم و ميگفتــم از مــن محافظــت كنيــد ،بعــد ميگفتــم :مــادر تــو بــرو انتقامــم را بگيــر و پــدر دردم
را بفهــم و البتــه ايــن كارهــا را هــم ميكــردم .اوضــاع تمــام فرزنــدان همينطــور اســت .پــس وقتــي كتــك ميخورنــد و
ضــرري ميبيننــد ،گريهكنــان و شــكوهكنان ،ســانه ســانه اول پيــش پدرشــان ميرونــد ،ســپس خــود را در آغــوش
مــادر مياندازنــد .ســعي ميكننــد اينگونــه رويــارو شــوند .اينجــا (در حــزب) چنيــن روش انتقامــي قابــل قبــول نيســت.
بــه مــن ميگفتنــد« :او يــك بچــه اســت و تــو هــم يــك بچــه ،بــرو و انتقــام بگيــر» .پــس ايــن بايســتي روشــي صحيــح از
آمــوزش باشــد .امــا ميمانــد كــه مــادرم هــم بــا اوليــاي آنهــا درگيــر شــود و ميگفــت« :اگــر بچــة شــما ايــن كار را كنــد،
مــن هــم ايــن كار را ميكنــم» و مــرا هــم مجبــور بــه انجــام آن ميكــرد.
مــادرم چنيــن احساســي بــه مــن بخشــيد :بــه مــن پنــاه مـيآوري ،همـهاش از مــن پشــتيباني ميطلبــي ،كمــك ميگيــري،
گريــه كــرده و شــكايت ميكنــي ،اگــر واقعــا ايــن كارهــا را بكنــي هرگــز نميتوانــي زندگــي كنــي .مســلماً هميشــه بايــد
پاســخي داشــته باشــي .اگــر چــه خيلــي ابتدايــي هــم باشــد ،ايــن نوعــي انتقامگيــري و يــا چيــزي مثــل احســاس كمــال
اســت .طــرف پــدر در درگيــري خيلــي قدرتمنــد نيســت ،بلكــه طــرف مــادر قدرتمندتــر اســت .پــدر هــم اهــل نــزاع و دعــوا
هســت امــا جانــب مــادر تــا حــدي تعيينكنندهتــر اســت .در حيــن حيــات،ايــن ويژگــي مبــارز بــودن اســت .مــادرم كاري
نكــرد كــه خيلــي بــياراده بمانيــم .زيــرا در غيــر اينصــورت مــا در نــزاع بــا آن بچههــا شكســت ميخورديــم .بچههــاي
طــرف مقابــل نيرومندتــر و پــر تعــداد بودنــد .در چنيــن احوالــي نيــروي حفاظــت از خــود وجــود داشــت ،نوعــي جنــگ
حيرتبخــش دفــاع از خــود را هــم ارائــه مــيداد .بــه تعبيــري چنيــن حســي بدســت مــيداد :مــن بــه آســاني ســرخم
نخواهــم كــرد ،نــزاع بزرگــي انجــام ميدهــم ،قيامــت بــه پــا ميكنــم .در روســتا هــم كســي بــه نــامآوري مــادرم وجــود
نداشــت .درســت طوفانــي از عصيــان بــود .هنــگام صــدا كــردن فريــاد م ـيزد ،در كفــر كــردن باالدســت نداشــت ،چــه زن
ا جــوش مـيآورد .خالصــه مســئله ،نوعــي
و چــه مــرد خالصــه هــر كســي باشــد بيمحابــا بــه آنهــا هجــوم ميبــرد و كامـ ً
شــخصيت بــود و اگــر نــه احتمــال داشــت آدمــي بيشــخصيت شــويم .بــا توجــه بــه طــرز بيــان آنهــا ممكــن بــود كــه بچـهاي
بســيار بيشــخصيت ميشــديم و در برابــر هــر چيــز ســرافكنده ميگشــتيم .بنابرايــن بايــد ارزش وجــودي مــادر را پــاس
داشــت.
غيــر از آن مســئله كــه گفتــم چيــز زيــادي بــراي اعطــا كــردن بــه مــا نداشــت .وقتــي دوران تحصيــل و مدرســه آغــاز
شــد ،ديگــر چيــزي نبــود كــه از مــادرم بيامــوزم .زيــرا مرحل ـهی گسســت اســت ،ميآيــد و ميگــذرد .حــال ،جــدا شــدن
از مــادر تــا چــه حــد صحيــح و تــا چــه حــد نادرســت اســت؟ مثــال :فرزنــدان مــادر ،اكثــرا ً وقتــي بعدهــا بــزرگ شــدند و
پولــي تــو دســت و بالشــان آمــد ،بــراي مادرانشــان هدي ـهاي ميگيرنــد ،امــا مــن چنيــن روشــي در بــر نگرفتــم .اساس ـاً
پــول هــم داشــتم؛ عليرغــم حصــول مقــداري پــول ،چنــان فكــر نكــردم كــه بــراي اقــوام و يــا مــادرم هديـهاي بخــرم .شــايد
هــم احســاس غريبــي ميكــردم .شــايد در آن زمينــه كمــي انكارگرانــه رفتــار كــرده باشــم ،امــا در نظــر مــن بايــد رابطـهی
فرزنــدي جــور ديگــري ميبــود .توأمــان آنهــا ميخواســتند كــه فرزنــدي مطابــق خواســت آنهــا باشــم و در وجــود مــن
نوعــي تكاپــوي تبديــل شــدن بــه فرزنــدي متفاوتتــر وجــود داشــت .مــن هيــچگاه در امــر ايجــاد روابــط دوســتانه بــا
گرفتــن هديههــاي ناچيــز وارد عمــل نشــدم .هنــوز هــم چنيــن هســتم .مــن آشــكار ســاختم كــه :در دوســتي بــا شــما تــا
چــه انــدازه پايبنــدم؛ در دوران نوجوانــي چــه انــدازه جســتجوگر بــزرگ دوســتي بــا ديگــر بچههــا بــودم و بــراي بــا آنهــا
بــودن چقــدر جــان كنــدم ،حتــي مشــخص ســاختم كــه بــراي ايجــاد چنيــن رفاقتــي چــه انــدازه نيــرو بــكار بــردم .چــه بســا
پــي بــردم كــه آن رفاقــت بــا آن هديههــاي ناچيــز ممكــن نميگــردد و اساس ـاً اذعــان ميداشــتم كــه هدي ـهی ب ـيارزش
چيســت .راهكارهايــي جــذاب را آزمــودم .گاهــي آن راهكارهــا افاقــه نمينمــود و بــراي ايجــاد رفاقــت و روابطــي نيرومندانــه
فرصتــي دســت نمــيداد ،بنابرايــن در همــان ســنين نوجوانــي بــراي ايجــاد پايبنــدي بــه انســانها بــه راههــاي متفــاوت
فكــر كــردم .بــراي پاينبــدي و تعهــد نســبت بــه خانــواده هــم در مــورد راهــكار متفــاوت تعالــي و عــزت تأمــل نمــودم.
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شعلههای مبارزات
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در ایــن برهــهی تاریخــی کــه خاورمیانــه دســتخوش تغییــرات بســیاری شــده اســت ،بخصــوص وضعیــت
خلــق کــورد بیــش از پیــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و امــکان دسترســی بــه آزادی و تحــوالت دموکراتیــک
نیــز بیشــتر مهیــا شــده اســت.
تقریبــا طــی رویدادهــای  5ســال اخیــر زندگــی خلقهــای خاورمیانــه بــه شــکلی کــه نمــی تــوان بــا قبــل
مقایســه کــرد متحــول شــد .اعتراضــات گســترده خلــق هــا بــر علیــه نظــام هــای منطقــه بــه انقــاب هــای
مردمــی انجامیــد و درگیــری هــای شــدیدی بیــن نیروهــای آزادی خــواه و ســلطه گــر رخ داد .ولــی بــا نفــوذ
و مداخــات نیروهــای گوناگــون پیشــرفت بــه شــکل پســرفت نــزول یافــت و تمامــی نیروهــای خارجــی و
بخصــوص کشــورهای منطقــه مجبــور بــه تغییــر تاکتیــک و اســتراتژی هــای قبلــی شــدند و برنامــه هــای
جدیــدی ارائــه دادنــد کــه حداقــل بتواننــد تغییــرات موجــود را بــا کمتریــن هزینــه و بیشــترین ســود بــه نفــع
خویــش و البتــه از انقالبهــای دمکراتیــک ممانعــت کننــد .یکــی از نیروهایــی کــه چــه در داخــل و چــه در
عرصــه ی جهانــی اقــدام هــای گوناگونــی کــرد و بدینگونــه بــا اتــکا بــه هــر راه و راهــکاری ســعی داشــت از
بازتــاب و انعــکاس انقــاب مردمــی بــه داخــل کشــور جلوگیــری کنــد و بخصــوص در تغییراتــی کــه منطقــه
را شــامل مــی شــود متفقیــن خویــش را نیرومندتــر ســازد ،رژیــم ایــران اســت.
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جمهــوری اســامی ایــران در داخــل کشــور نیــز برنامــه هــای ویــژه ای ارائــه کــرد کــه مــی تــوان گفــت انتخابــات
نمایشــی اخیــر برنامــه ای بــود بــرای منفعــل ســاختن نیروهــای دمکراتیــک و آزادی خــواه .وعــده هــای حکومــت
روحانــی خواســت هــای مردمــی را ســرپوش کــرد .از تشــکیل حکومــت روحانــی مــدت زیــادی نگذشــت کــه چهــره ی
پلیــد نظــام بــا افــزودن بــه اعــدام ،فشــار ،کشــتار و بخصــوص میلیتاریــزه کــردن ایــران و دادن اختیــارات نامحــدود بــه
نیروهــای نظامــی و ســپاه ،خشــن تــر گشــت .و بــاری دیگــر تمامــی امیــد و وعــده هایــی کــه بــه مــردم داده شــده
بــود ،بــه مثــال حبابــی از بیــن رفــت .اعــدام هایــی کــه در مــاه هــای اخیــر خلــق بلــوچ ،کــرد و عــرب را بیشــتر شــامل
شــده ،نشــان مــی دهــد کــه رژیــم جمهــوری اســامی ایــران هــر چــه بیشــتر بــر آن اســت کــه خلــق را بــا سیاســت
رعــب و وحشــت ســرکوب و پتانســیل انقــاب و شــورش را کندتــر نمایــد .از طــرف دیگــر در جــو سیاســت داخلــی
کشــور تناقــض و اختالفاتــی کــه مــا بیــن ارگان هــای دولتــی بمیــان آمــده ،حکایتــی جــز تقســیم هــر چــه بیشــتر
امتیــازات و ســلطه بیــن گــروه الیــت آخونــدی نیســت .رژیــم موجــود بــا هــر چهــره ای کــه نمایــان شــود چــه عمامــه
و آخونــد ،چــه بــه اصطــاح لیبــرال تنهــا هــدف اصلــی مکیــدن و بــه تــاراج بــردن ارزشــهای مادی-معنــوی کشــور و
البتــه ســرکوب و منفعــل کــردن مطالبــات دمکراتیــک جامعــه اســت.
در ایــن میــان جمهــوری اســامی ایــران در ســوریه بــا همــکاری کامــل بــا رژیــم بعــث و البتــه حــزب اهلل در لبنــان
مشــکالت منطقــه را الینحــل کــرده اســت .بلــوک چین-روســیه و ایــران بــا ســود بــردن از وضعیــت موجــود بــر نفــوذ
خــود بــر کشــورهای منطقــه مــی افزاینــد و منطقــه را بــه میــدان رقابــت بــا آمریــکا و متفقینــش تبدیــل کــرده انــد.
عــراق کــه روزانــه شــاهد انفجــار و درگیــری هــای شــدید مــی شــود کشــوری اســت کــه بــه بخــش هــای مختلــف
تقســیم شــده و هــر گــروه و نیرویــی در آن دخالــت دارد .در کشــور یمــن نیــز عربســتان ســعودی بعنــوان نماینــده ی
آمریــکا بــر علیــه حوســی هایــی کــه دســت پــرورده ی رژیــم جمهــوری اســامی ایــران هســتند درگیــر جنــگ هســتند
و بســیار آشــکار اســت کــه ایــن درگیــری هــا هیــچ ربطــی بــه خواســت هــای خلــق نــدارد .نیروهــای خارجــی و منطقــه
ای در کشــورهایی نظیــر عــراق ،ســوریه ،یمــن ،اردن و ...کــه تناقــض هــای مذهبــی را از دیروقــت شــعله ور کــرده انــد،
حــال نیــز بــه عنــوان ســوژه ای بــرای حــق دخالــت و تجــاوز بــه ایــن خــاک هــا اســتفاده مــی کننــد .آنچــه کــه نســیب
خلــق هــا مــی شــود نیــز از دســت دادن فرزندانشــان ،ویرانــه شــدن خانــه و شهرهایشــان و عقــب ماندگــی و بحــران
شــدید اجتماعــی اســت .در ایــن جنــگ هــا تــراژدی انســانی را شــاهد هســتیم .کــودکان و زنــان بســیاری بــدون اینکــه
هیــچ نقــش و رأی در مســئله داشــته باشــند ،زندگــی شــان را از دســت مــی دهنــد .بیمارســتان هــا و مدرســه هــا
هــدف هواپیماهــای جنگــی قــرار مــی گیرنــد و در خــاک هایــی کــه از غنــای نفــت و معــدن برخــوردار اســت ،مــردم
در فقــر و گرســنگی بــه ســر مــی برنــد.
رژیــم جمهــوری اســامی ایــران در سیاســت خارجــی نیــز مانورهایــی را صــورت مــی دهــد کــه از یــک ســو بتوانــد
مداخلــه ی احتمالــی آمریــکا را بــه تاخیــر بیانــدازد و از ســوی دیگــر مذاکــرات بــا کشــورهای  5+1را بــه لولــه تنفســی
تبدیــل کنــد .بخصــوص آنگونــه وانمــود مــی کنــد کــه بحــران اقتصــادی کشــور بــه پایــان خواهــد رســید .بــا اینکــه
بســیار واضــح اســت بحــران اقتصــادی یکــی از تولیــد هــای ویــژه جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه بــا تهیدســت
کــردن جامعــه آنهــا را دچــار مشــکالت پیچیــده کــرده و بدیــن شــکل نیــز جامعــه را بــا سیاســت گرســنگی تربیــت
مــی کنــد .ایــن سیاســت پلیــد هیــچ ربطــی بــه تحریــم هــا نــدارد و مــی تــوان گفــت کــه اگــر منابــع داخلــی کشــور
تنهــا بــرای خلــق بــه کار گرفتــه شــود ،مشــکل اقتصــادی و بخصــوص مســئله بیــکاری رفــع خواهــد شــد.
ارتقــای مبــارزات خلــق کــرد در شــنگال و روژاوای کردســتان و تاثیــرات گســترده ای را کــه در برداشــت کشــورهایی
نظیــر ایــران و ترکیــه را بــه واهمــه انداختــه اســت .خلــق کــرد در ایــن آســتانه ی تاریخــی کــه در بخــش روژآوای
کردســتان علــی رغــم تهاجــم و حمــات نیروهــای تروریســتی داعــش و گــروه هایــی کــه وابســته بــه رژیــم بعــث
و ایــران هســتند ،سیســتم دمکراتیــک و خودمدیریتــی خویــش را تاســیس مــی کنــد و بــه کانــون جــذب مبارزیــن
دمکراتیــک و آزادی خــواه بــرای کل جهــان تبدیــل شــده اســت .روزانــه ده هــا جــوان از نقــاط مختلــف جهــان بــه روژآوا
مــی رونــد و در مبــارزه علیــه تروریســم جهانــی داعــش مشــارکت مــی کننــد .در روژآوا آنچــه کــه بوقــوع مــی پیونــدد
مدلــی از زندگــی نویــن اســت کــه همــه ی خلــق هــای منطقــه را در چهارچوبــی دمکراتیــک در عرصــه هــای زندگــی
اجتماعــی و اداری مشــارکت مــی دهــد .ایــن مــدل آلترناتیــوی اســت در مقابــل سیســتم ســرمایه داری و بخصــوص
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بــرون رفتــی از شــکل زندگــی مدرنیتــه ی ســرمایه داری مــی باشــد.
در شــمال کردســتان طــی مــاه آینــده انتخابــات پارلمانــی برگــزار مــی شــود و نیروهــای دمکراتیــک و کردهــا بــا
پیشــاهنگی ( HDPحــزب دمکراتیــک خلــق هــا) در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد .حــزب دمکراتیــک خلــق
هــا بــرای اولیــن بــار اســت در صحنــه ی سیاســی ترکیــه اقشــار و افــراد مختلــف جامعــه را دور هــم گــرد آورده
و ســعی دارد کــه بــا موفقیــت در انتخابــات چهــره ی سیاســت کنونــی ترکیــه را بــه کلــی دگرگــون ســازد.
اگــر انتخابــات در ترکیــه بــا موفقیــت نیروهــای دمکراتیــک بــه
نتیجــه برســد ایــن نیــز بــه معنــی ادامــه و گســترش مرحلــه چاره
یابــی دمکراتیــک اســت کــه بــه پیشــاهنگی رهبــر خلــق کــرد
آغــاز یافتــه و بــه نقطــه ی حساســی از مذاکــرات رســیده اســت.
بــی گمــان رژیــم ترکیــه و بخصــوص حکومــت کنونــی ســعی بــه
خــرج مــی دهــد کــه مذاکــرات را بــه تعویــق بیانــدازد و حتــی
بــا برخوردهــای غیــر دمکراتیــک و خشــونت بــار ایــن مرحلــه را
بــدون نتیجــه بــه پایــان برســاند .ولــی خلــق کــرد و نیروهــای
دمکراتیــک حــل مســئله کــرد را شــرط اصلــی دمکراســی و
حــل بحــران سیاســی کنونــی مــی داننــد و بدیــن صــورت بــه
نمایندگــی حــزب دمکراتیــک خلــق هــا نظــر و حضــور خــود را
در عرصــه ی سیاســی بیــان خواهنــد کــرد .در ایــن میــان نظــام
ترکیــه و ایــران بشــکلی هماهنــگ و همزمــان بــه مناطــق تحــت
کنتــرل گریــا حملــه کــرده و اینگونــه نیــز مــی خواهنــد از
تاثیــرات مثبــت جنبــش آزادی بــر منطقــه بکاهنــد و یــا حداقــل
مشــغول درگیــری کننــد.
سیاســت هــای نظــام ایــران در قبــال خلــق کــرد ســابقه دیرینــه
دارد و بخصــوص پــس از گســترش مبــارزات جنبــش آزادی خــواه
در ایــن بخــش از کردســتان ،ایــران نیــز بــا همدســتی ترکیــه،
سیاســت اعــدام و کشــتار را شــدت بخشــیده اســت .دفترچــه
جمهــوری اســامی ایــران در مــورد خلــق کــرد بســیار تبــاه
و تیــره اســت .طــوری کــه مــاه مــی بــه یــاد آور شــدیدترین
حمــات غیــر انســانی ایــن رژیــم بــر خلــق کــرد اســت .در ایــن
مــاه اســت کــه خلــق شــرق کردســتان شــهدای بســیاری نثــار راه
آزادی کــرد .ســال  2008بــا حمــات مشــترک ایــران و ترکیــه
بــر مناطــق گریــا  6تــن از اعضــای مطبوعــات حــزب حیــات آزاد
کردســتان؛ رامــان جاویــد ،هیــرش مهابــاد ،وداد آمــد ،فــرات چلــه ،آرمانــج و آرگــش بــه شــهادت رســیدند .در
ســال  2010گروهــی از گریالهــای جنبــش آزادی از ســوی نیروهــای بســیج و مــزدوران کــرد مســموم و بــه
شــهادت رســیدند .نظــام جمهــوری اســامی ایــران نــه تنهــا اعضــای جنبــش آزادی را زندانــی و اعــدام کــرد،
بلکــه فعالیــن مدنــی و سیاســی و بخصــوص زنــان فعــال را هــدف قــرار داد 9 .مــی ســال  2010نظــام پلیــد
اســامی ایــران  5فعــال سیاســی را کــه یکــی از آنهــا انقالبــی زن شــیرین علــم هولــی بــود را بــه دار آویخــت.
چــه بســا کــه جمهــوری اســامی ایــران خواســت بــا اعــدام فــرزاد و شــیرین هــا نیــرو و اراده کــرد مبــارز را
بشــکند ،ولــی خلــق کــرد چــه در شــرق کردســتان و ایــران و بخصــوص در بخــش هــای دیگــر بــا تظاهــرات
عمومــی و گســترده بــه جانبــداری از مبارزیــن خویــش برخواســتند و اینگونــه نشــان دادنــد کــه سیاســت نظــام
اعــدام ایــران هیــچ نتیجــه ای جــز فزونــی خشــم و نفــرت خلــق و شــعله ورتــر شــدن آتــش آزادی نخواهــد
داشــت.

عکــس العملــی کــه فرینــاز
از خــود نشــان داد شایســته
تحلیــل می باشــد .ایــن فریاد
زن کــردی اســت کــه مــرگ را
بــر تحقیــر و تجــاوز بــر مــی
گزینــد و خلــق رشــید کــرد
بخصــوص در شــهر مهابــاد
ایــن پیــام را بــه درســتی
ارزیابــی کردنــد و توانســتند
بــا ابــراز نارضایتــی و بــه
آتــش کشــیدن هتــل تــارا
پاســخ الزمــه را بــه جمهــوری
اســامی ایــران بدهنــد.

نرشیهجامعهی زنان آزاد رشق کوردستان

ش
زاننرق

مخصوصــا انقــاب روژآوای کردســتان بــرای شــرق کردســتان بــه تکیــه گاه و رونــق بخشــیدن بــه نیــروی آزادی خواهی
تبدیــل شــده اســت .صدهــا تــن از جوانــان کــرد ،حتــی فــارس و آذر بــه جبهــه روژآوا ریختنــد و مــی ریزنــد .طبعــا نظام
جمهــوری اســامی از ایــن پیشــرفت ناخشــنود شــده اســت و بــه اشــکال گوناگــون بــه ســرکوب خلــق کــرد و دمکراتیک
خواهــان دســت مــی زنــد .کــه در روزهــای اخیــر تجــاوز یکــی از اعضــای اطالعــات بــه دختــر کــرد بــه نــام فرینــاز
خســروانی نمونــه اخیــر ایــن سیاســت اســت .البتــه عکــس العملــی کــه فرینــاز از خــود نشــان داد شایســته تحلیــل مــی
باشــد .ایــن فریــاد زن کــردی اســت کــه مــرگ را بــر تحقیــر و تجــاوز بــر مــی گزینــد و خلــق رشــید کــرد بخصــوص
در شــهر مهابــاد ایــن پیــام را بــه درســتی ارزیابــی کردنــد و توانســتند بــا ابــراز نارضایتــی و بــه آتــش کشــیدن هتــل
تــارا پاســخ الزمــه را بــه جمهــوری اســامی ایــران بدهنــد.
جامعــه ای کــه زنــان اش تســلیم شــده و از فرهنــگ و ارزش هــای معنــوی شــان بیگانــه باشــند ،ســلطه گــران بــه
دلخــواه خــود مــی تواننــد هــر گونــه برنامــه ای را بــر جامعــه پیــاده کننــد .نمونــه ایــن را مــی تــوان در کشــورهایی
دیــد کــه زن بــه ابــژه هــای ســکس و جنســی تبدیــل شــده اســت .در ایــن جوامــع پایمــال شــدن ارزش هــای انســانی
براحتــی قابــل دیــد اســت .چونکــه مایــه اصلــی جامعــه محلــول گشــته و از بیــن رفتــه اســت .در کردســتان نیــز دولــت
هــای اســتعمارگر سیاســت امحــا و انــکار را بــر زنــان کــرد بــکار گرفتــه انــد و اگــر نتوانســتند موفــق شــوند علتــش
مقاومــت و مبــارزه ارزشــمند زنــان کــرد اســت .زنــان کــرد در روژآوای وطــن بــه قهرمانــی مبــارزه کردنــد و مــی کننــد و
بــر علیــه وحشــیانه تریــن شــکل تروریســتی -کــه نماینــده ی اوج ذهنیــت مردســاالری اســت -داعــش موفــق گشــتند.
زنــان کــرد در شــمال کردســتان جامعــه را بــه ســوی تحــوالت دمکراتیــک ســوق مــی دهنــد و در جنــوب کردســتان
زیــر پرچــم  YJA-Starو  HPJ Şengalدر کرکــوک ،مخمــور و شــنگال مبــارزه مــی کننــد .در شــرق کردســتان جامعــه
زنــان آزاد کــژار و ( HPJنیــروی دفاعــی زنــان) بــا رهنمــود و پرســپکتیو «دفــاع مشــروع رکــن اصلــی زندگــی آزاد
اســت» بــه دفــاع و حفــظ ارزش هــای انســانی و اخالقــی جامعــه ی شــرق کردســتان و بخصــوص زنــان مــی پردازنــد.
جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــرد در شــرق کردســتان تحــت نــام کــژار هرگــز بــه نظــام اعدامــی ایــران اجــازه نخواهــد
داد کــه ارزش هــای جامعــه ی مــا را تحقیــر و پایمــال کنــد و بخصــوص بــر آن اســت کــه در راســتای دموکراتیــزه
کــردن جامعــه کردســتان ،جامعــه ی ایــران را نیــز بــه ســوی تحــوالت دموکراتیــک مجــذوب نمایــد .بیگمــان نخســتین
منشــأ نیروبخــش مبــارزات انقالبــی خلــق کــرد؛ شــهدای مقــدس مــی باشــند و در ایــن ماهــی کــه بــه خــون شــهدای
عزیــزی چــون فــرزاد ،شــیرین ،زوزان و رامــان آغشــته شــده اســت ،ارتقــای مبــارزه و پیشــبرد دمکراســی نیــز دیــن
وفــای بــه شــهدا مــی باشــد .بــر ایــن اســاس مبــارزه و مقاومــت در راه آزادی سیاســت هــای پلیــد نظــام جمهــوری
اســامی ایــران را برمــا خواهــد کــرد و خلــق هــای ایــران و شــرق کردســتان خواهنــد توانســت بــه شــکلی مســالمت
آمیــز و دمکراتیــک زندگــی اجتماعــی خویــش را ســازماندهی کننــد.
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نوشته شهيد زيالن پهپوله

میالد امید و آزادی

زميــن از طرفــي ســاكت و خامــوش و آنســوتر گرگهــا و كفتارهــاي وحشــي و روبهــان مــكار بــه جــان جهــان
افتادهانــد؛ ميدرنــد ،ميخورنــد و نابــود ميكننــد .صــداي نالــه و گريــهی مادرانــي كــه كــودكان يتيمشــان
را در دامنــهاي پارهپارهشــان قايــم ميكننــد و بــا ســكوت مادرانــي كــه جنــازهی فرزنــدان معصومشــان را در
بغــل گرفتــه و ســاكت و خامــوش ماندهانــد ،كودكــي معصــوم كــه موهــاي بهخــون غلطيــدهی مــادرش را از
روي صورتــش برم ـيدارد و مــادرش را صــدا ميزنــد .تپــش دل انســانهايي كــه از حقيقتشــان در هراسانــد.
ديگــر از آســمان ،بهجــاي بــاران ،قطرههــاي خونــي كــه نشــانهی مــرگ و انسانســتيزي اســت ،ميبــارد .امــا
هم ـهی اينهــا در پشــت درهــاي بســته و پردههــاي ســياه ماندهانــد.
در روزگاري كــه انســان از انســانيت بـهدور و از عشــق و اميــد خبــري نبــود و جــاي ايــن را كيــن و نفــرت ،تــرس،
پليــدي و مــرگ گرفتــه بــود؛ درخــت زندگــي برگهــاي محبتــش ريختــه شــده بــود ،تنهــا چوبــي خشــك و
لخــت و عريــان و مــرده مانــده بــود كــه درخــت ديگــر درخــت نبــود؛ آنزمــان كــه ســايهی ابرهــاي ســياه،
ســيماي زميــن را بهماننــد چــادري ســياه پوشــانيده بــود؛ در ايــن هنــگام مــادري زيــر آن درخــت خشــكيده از
درد بهخــود ميغلطيــد .قطرههــاي عــرق روي صورتــش ســرد و هماننــد شــبنم ،صورتــش را پوشــانيده و بــر
زميــن ميچكيــد.
چروكهــاي صــورت و دســتان پینهبســتهاش هــر كــدام قص ـهاي داشــتند؛ انــگار غص ـهی ســرزمينی را خــورده
بــود کــه دیگــر بــه فراموشــی ســپرده میشــد .چشــمانش نــور اميــد داشــت .انــگار اشــعههاي خورشــيدي كــه
سالهاســت زيــر ابرهــاي ســياه اســت در چشــمانش ديــده ميشــد .همچنــان درد ميكشــيد و خســته بــود،
خامــوش و ســاكت .زميــن هماننــد ســراب تاريكــي بــود كــه حتــي اشــعهاي كوچــك از نــور ديــده نميشــد .امــا
آن مــادر ...آيــا او هــم آخريــن لحظههــاي مــرگ اميدهايــش را ســپري مينمــود ،كــه او هــم بــه جمــع ديگــران
خواهــد رفــت؟ ناگهــان صــداي نالــه بلنــد شــد و همــراه ايــن نالــه ،صــداي گري ـهی نــوزادي بــه گــوش رســيد
كــه گويــا ميگفــت چــرا مــرا بــه دنيــا آوردي؟ بــه دنياآوردنــم گنــاه اســت! اگــر دنيايــي زيبــا بــراي مــن مهيــا
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نكردهايــد ،چــرا مــرا بــه دنيــا آورديــد؟
و آنزمــان بــود ...كــودك قســم خــورد! اگــر برايــم چنيــن دنيايــي درســت نكرديــد ،امــا مــن بــراي نــوزادان آينــده ،دنیــا
را بــه آزادی خواهــم آراســت.
هــر چيــز بــه حركــت درآمــده بــود .پنجرههــاي خانــه بــاز شــدند؛ فريادهايــي كــه در درون انســانها النــه كــرده و
خفــه شــده بودنــد ،ترانــه ســرداده و فریــادی از ت ـهدل ســر كشــيدند؛ و ديگــر هــر كســي گفــت مــن انســانم ...مــن
كــوردم.
چشــمههايي كــه خشــكيده بودنــد جــاري شــدند؛ درخــت اميــد از نــو زنــده شــد .ايــن فريــاد كــودك كــه همچــون
رعــد و بــرق ،ابرهــا را گسســت ،ديوارهــاي بلنــد و ضخيــم را خراشــيد و ويــران كــرد .خورشــيد ،اشــعههايش را بــه
زميــن رســانده و نــور اميــدش را بــه زميــن و زمينيهــا رســانيد.
خونآشــامان ســعي کردنــد بــا کشــيدن نقشــههاي مرگبارشــان مــا را از ديــدن ايــن روشــنايي محــروم ســاخته و
اميــد فرزنــدان کوردســتان را بــه يــأس مبــدل ســازند.
امــا غافــل از آنکــه در دل هــر يــک از ايــن فرزنــدان درخــت اميــد ريشــه دوانيــده تــا آســمان قــد کشــيده بــود .در
دســت هــر يــک از آنهــا دانـهي محبــت و عشــق جوانــه زده و تــا عمــق خــاک وطــن نفــوذ کــرده بــود .زيــرا انســانها
آموختنــد كــه انســاناصند و بايــد آزاد باشــند و هيچکــس قــادر نخواهــد بــود مســير ايــن واقعيــت را بــر خــاف ايــن
ادعــا تغييــر دهــد.
2001/4/4

روزتولدزنآزاد

خاور باور
روزنامهنگار

چهــارم آوریــل زاد روز تولــد رهبــر ملــت کــورد «عبدالـ ه اوجــاالن» بــر همـهی زنــان جهــان بــه ویــژه زنــان
کــورد مبــارک بــاد.
بــا مــروری بــر تفکــرات رهبرآپــو و نقــش ایشــان در تــاش زنــان کــورد بــه منظــور دســتیابی بــه زندگـیای
آزاد ،آشــکار اســت کــه دقیقــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه جامعـهی خاورمیانــه و بهویــژه ملــت کــورد بــه
شــدت بــه آن نیــاز دارد.
در گرامیداشــت ســالروز تولــد رهبــر خلــق کــورد و پرچمــدار آزادی زنــان بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد دوبــاره
داشــت کــه جامعــه تنهــا در صــورت آزادی زن ،قــادر اســت بــه جامع ـهای اخالقــی و سیاســی مبــدل شــود
کــه انســانها فــارغ از هرگونــه تبعیــض جنســیتی و نــژادی بــه حیــات برابــر و یکســان دســت یابنــد.
زنــی کــه در کنــج خانــه محبــوس و تنهــا بســان ماشــین زادو ولــد و تغذیــهی کــودکان تصــور میشــد،
اکنــون بــا شــکوفایی پارادایــم و ایدئولــوژی رهایــی زن ،پیشــاهنگ مبــارزهی آزادی قــرار گرفتــه اســت.
نکتـهی قابــل توجــه ایــن اســت کــه همیــن اراده و روح مبــارز و آزادیخــواه زنــان اســت کــه مــردان را نیــز بــه
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میــدان مبــارزه کشــانده اســت و فرزنــدان را نیــز بــه همدوشــی بــا مــادران خــود بــر میانگیزانــد .بــدون زنــی بــا
عــزم و اراده در مســیر مبــارزات انســانی ،ملــی ،اخالقــی و سیاســی هیچــگاه ارتــش انتفاضــه نــه شــکل میگیــرد
و نــه قــادر اســت ذهنیــت هــزاران ســالهی مردســاالری ،نژادپرســت و ملیپرســت را بــه زانــو درآورد .در حقیقــت
آنچــه کــه زنــان کــورد را در صــف تســلیم ناپذیــر مبــارزات ســازمان داده ،اندیشــههای رهبرآپــو اســت .اگــر

امــروزه زن کــورد آگاهانــه و بــا جســارت غیرقابــل توصیــف در هم ـهی عرصههــای مبارزاتــی ،از خانــه و خیابــان
گرفتــه تــا ســنگرهای جنــگ در کوبانــی ،شــنگال و دیگــر مناطــق کوردســتان ،از پارلمــان و سیســتم خودمدیریتــی
کانتونهــای روژآوا گرفتــه تــا میــدان دیپلماســی در اروپــا و خاورمیانــه در واقــع همــهی ایــن دســتاوردها بــا
پرچمــداری و پیشــاهنگی زنــان کــورد در جنــگ بــا ارتجــاع جهانــی و محلی_منطق ـهای اســت کــه آنهــم در
ســایهی بهرهگیــری از رهنمودهــا و پارادایــم رهبرآپــو و آفریــدگار ایدئولــوژی زن آزاد اســت .زن کــورد بــا اطمینــان
از رونــد و مســیر مبارزاتــی خــود هماینــک آگاهانــه عــزم کــرده تــا بهــار زنــان را در کوردســتان بــه تمــام جهانیــان
تقدیــم نمایــد.
رونــد تحــوالت و فــداکاری زنــان در ایــن برهــه از تاریــخ بــه گونـهای بــوده کــه زنــان اروپایــی و آمریکایــی اعتــراف
میکننــد»زن واقعــی و آزاد را تنهــا در ســیمای زنــان کــورد میبیننــد» و بهراســتی کــه بیجــا نگفتهانــد.
اینگونــه اظهــارات و اعترافــات شــاید بــرای زنــان در کشــورهای بــه اصطــاح دمکراتیــک و پیشــرفتهی غــرب
کــه تاکنــون خــود را از هــر لحــاظ آزاد و مســتقل دیدهانــد کمــی ســخت نیــز باشــد امــا همیــن درک صحیــح
از آزادی و زن آزاد و همچنیــن توســعهی آن میتوانــد بــر نــوع نگــرش و حرکــت و جنبشهــای زنــان در ایــن
کشــورها تاثیرگــذار بــوده و قطعــا در آینــدهای نــه چنــدان دور شــاهد تاثیــر آن بــر شــیوهی زندگــی و مدیریــت
ایــن جوامــع خواهیــم بــود.
اگــر سیاســت را بــه دور از مفاهیــم نظــام ســرمایهداری و ارتجاعــی و بــه معنــای اراده و ادارهی خــود جامعــه
تصــور کنیــم بــا نگاهــی بــه جامع ـهی اولیــه درمییابیــم کــه زنــان ،سیاســتمداران بــزرگ و بااخالقــی بودهانــد
کــه کمــون و خانــواده را بــر اســاس نیازهــای واقعــی آن هدایــت میکردنــد .در ایــن جوامــع نیازهــا و خواســتهها
طبــق معیارهــای اخالقــی و انســانی ،برنامهریــزی شــده و اجــرا میگشــت .در واقــع پــس از اســتیالی مــرد
فریبــکار و حیلهگــر بــر اجتمــاع انســانی اســت کــه انباشــت ســرمایه و دســترنج دیگــران عاملــی بــرای گســترش
جنــگ و خونریــزی میشــود .زن بــه عنــوان آفریننــدهی انســان و پــرورش دهنــدهی او در هــر حــال و همیشــه
مخالــف جنــگ اســت و خواهــان برابــری و صلــح .زن کــورد بــا درک همیــن واقعیــت اســت کــه امــروزه پرچمــدار
مبــارزهی مســاواتطلبانه و صلحخواهــی اســت مبارزاتــی کــه در آن هیــچ رنگــی از نژادپرســتی ،جنســیتگرایی،
ملیگرایــی و دینگرایــی را نمیتــوان یافــت .آموزههــای رهبــر آپــو مســیر واقعــی زندگــی آزاد و برابــر را نشــان
داده و براســتی کــه زنــان کــورد نیــز بهخوبــی آن را دریافتــه و در همیــن راســتا نیــز تــاش میکننــد.
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جامع ـهای اخالقــی و سیاســی فــارغ از هرگونــه تضییــع حــق و
تبعیــض ،بــدون نیــاز بــه قانــون و مقــررات عریــض و طویــل،
مطلــوب هــر انســانی اســت و تنهــا میتــوان در چنیــن جوامعــی
شــاهد آزادی و دمکراســی واقعــی بــود .همیــن جاســت کــه
میتــوان از ملــت دمکراتیــک ســخن گفــت .ایــدهی خانــوادهی
دمکراتیــک از ملزومــات مهــم و اساســی در راســتای ایجــاد
ملــت دمکراتیــک اســت .در خانــوادهی دمکراتیــک ذهــن و
فکــر فــرد در مســیر کــردار دمکراتیــک اســت .بنیــاد خانــوادهی
دمکراتیــک نیــز زن اســت .زن آگاه یعنــی «زن مســلح بــه ایدهی
زن آزاد» کــه در مســیر ایجــاد جامعــهای آزاد و دمکراتیــک
تــاش میکنــد و در صــدد تضمیــن فرداهــای انسانهاســت .او
هیچــگاه از موضــع خــود ،گامــی بــه پــس ننهــاده و تــا اثبــات
حقانیتــش و نیــل بــر خواســتههای برحــق و انســانی خــود
بــه مبــارزه ادامــه خواهــد داد حتــی اگــر بــه قیمــت از دادن
جانــش هــم باشــد .اوســت کــه در همــهی عرصههــا و حتــی
در میادیــن جنــگ حماســهها ســروده و مبــارزه ،مقاومــت و
پایــداری انقالب ـیاش الگــوی مبــارزان جهــان شــده اســت.
اکنــون کــه نظــام ســرمایهدار جهانــی و مدرنیتهی ســرمایهداری
او عاجــز از پاســخگویی بــه مطالبــات مردمــان اســت و از ســویی
دیگــر بــهویــژه در خاورمیانــه دولــت -ملتهــای تحمیلــی و
دستنشــانده نیــز درماندهتــر از هــر زمانــی در چالشــی ســخت
بــه ســرمیبرند پیــکار زنــان بــه مثاب ـهی پیشــاهنگان مبــارزات
خلقهــا میتوانــد مســیر جدیــد اســتقرار اراده و حاکمیــت
مردمــی را بگشــاید .رونــد تحــوالت و رخدادهــا بیانگــر ایــن
واقعیــت اســت کــه تفکــر زن آزاد ،هــم اینــک اندیشـهی غالــب
بهویــژه در کوردســتان بــه عنــوان کانــون مبــارزات خاورمیانــه
اســت و البتــه بســیار بهجاســت کــه مرکــز ایــن تحــول عظیــم اجتماعــی نیــز کوردســتان باشــد چــرا کــه مردمــان ایــن
ســرزمین عــاوه بــر تحمــل ســالها ظلــم و ســتم ،شــاهد انــکار ،امحــا ،کشــتار فیزیکــی و فرهنگــی در انــواع اشــکال و
ابعــاد آن بودهانــد و عطــش آنهــا بــرای آزادی و دمکراســی نــه فقــط کمتــر از دیگــر خلقهــای منطقــه نیســت بلکــه بــه
ســبب آنچــه ذکــر شــد بیــش از دیگــران اســت.
اکنــون زمــان انقــاب اســت بایــد تحولــی اساســی شــکل گیــرد دیگــر نــه حاکمــان میتواننــد بــه ماننــد ســابق
حکومــت کننــد و نــه جامعـهی فروســت تحمــل بیشــتری دارد ،بایــد بــر همــهی اینهــا افــزود کــه زنــان ایــن جامعــه نیز
بــه ســطحی از فهــم و ادراک دســت یافتهانــد کــه بــرای همیشــه طــوق بندگــی و اســارت را پــاره کــرده و بـهدور اندازنــد
و دیگــر هیچــگاه تســلیم ارادهی مردســاالر نخواهنــد شــد .همــهی اینهــا البتــه کــه بــا بهرهمنــدی از آموزههــای
رهبرآپــو اســت بــه همیــن خاطــر روز چهــارم آوریــل را بایــد روز آزادی زن ،روز رســتاخیز زنــان و روز آغــاز حرکــت
انســانیت بــرای دســتیابی بــه جامع ـهی اخالقــی و سیاســی دانســت.

زن بــه عنــوان آفریننــدهی
انســان و پــرورش
دهنــدهی او در هــر حــال و
همیشــه مخالــف جنــگ اســت
و خواهــان برابــری و صلــح .زن
کــورد بــا درک همیــن واقعیــت
اســت کــه امــروزه پرچمــدار
مبــارزهی مســاواتطلبانه و
صلحخواهــی اســت مبارزاتــی
کــه در آن هیــچ رنگــی از
نژادپرســتی ،جنســیتگرایی،
ملیگرایــی و دینگرایــی را
منیتــوان یافــت.
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كوردهــا ،سالهاســت مــورد اســتعمار دشــمنان قــرار میگیرنــد و زورگويــان همیشــه درصــدد بودهانــد تــا بــه
تمامــي روح ،جســم و حتــي افــكار آنــان را بــه حاكميــت خويــش درآورده و از آنهــا در تمامــي عصرهــا ســوء
اســتفاده كننــد .رهبرآپــو بــا تالشــها و مشــقتهاي فــراوان ،آن مشــكالت و گرههــاي كــور را تــا ســطح بســيار
عميقــي مــورد تحليــل و بررســي قــرار داده و در صــدد بازگشــايي آنــان برآمــده اســت .خلــق كــورد و بخصــوص
زنــان كــورد ،پــروژهی خــود در رســيدن بــه آزادي را هميشــه مديــون رهبــر ملــي و مبــارز «رهبرآپــو» بــوده و
هســتند.
رهبرآپــو در روســتا و خانــوادهاي كــه در آن كودكــي خويــش را ســپري كــرده اســت ،تمامــي قانونهایــی را كــه
همچــون ارزش بهحســاب میآمدنــد و در واقعيــت ارتجاعيــت قبــول گشــته بودنــد و هماننــد شــيوهی زندگــي
كــردن و جــزو نيازهــاي ضــروري تلقــي ميشــدند را هرگــز قبــول نكــرد .چــرا كــه او نيــاز اساســي بــه تحقيقــات
و كاوشهــاي بيشــتري در اينبــاره ميديــد .بــر ايــن اســاس او بانــي اوليــن قيــام بــا عظمــت خلــق كــورد در
رســيدن بــه آزادي گشــت .او در ابتــدا زنــان را بــه ايــن قيامهــا فراخوانــد و بــه ايــن شــكل تمامــي اقشــار و
طبقــات جامعــه را بــه فلســفه و ايدئولــوژي رهاييبخــش خويــش ملحــق ســاخت .بعــد از آنكــه افــراد گــروه گــروه
بــه ايــن شــور و هيجــان پيوســتند ،در ايــن ميــان درصــدد برآمــد كــه جنبــش زنــان ،جنبــش آزادي خلــق كــورد
و بشــريت را بيافرينــد كــه از همــان ابتــداي كار بــا داشــتن ارادهاي قــوي آن را آفريــد .او بــراي خلــق شــخصيتي
آزاد ،از همــان آغــاز كودكــي تالشــهاي خويــش را آغــاز نمــود ،تاريــخ را از نظــر اجتماعــي ،اقتصــادي ،روانشناســي،
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اخالقــي و سياســي بــا دقتــي بســيار تحليــل و بررســي نمــود .بــا هــر چــه گســتردهتر و عميقترشــدن ايــن تحليــات،
در شــخصيت او ذهنيتــي آزاد جوانــه زده و هــر پيشــرفتي در اينبــاره نيــز بــا پيشــرفت زنــان و خلــق كــورد ارتبــاط
تنگاتنگــي یافــت .زنــي كــه صاحــب انقــاب نئولتيــك ميباشــد بــه ســطحی رســیده بــود کــه نــه نامــي ،نــه ارادهاي،
نــه چــارهاي برايــش باقــي مانــده بــود ولــی رهبریــت ،زن را بــه ايــن ســطح رســاند .زن ـ مــادر كــه اله ـهی خالــق
انقــاب كشــاورزي و يكجانشــيني بــود چگونــه بــه ايــن انــدازه بـيارزش و اســير در چنــگال مــرد گشــت؟ زنــان امــروزه
چگونــه ميتواننــد ايــن وضعيــت را همچــون سرنوشــت خــود نــا م نهنــد و آن را چگونــه بــرای خــود وضعيتــي طبيعــي
قلمــداد نماينــد؟ مــردي كــه در حســرت رســيدن بــه اقتــدار ســیریناپذیر خــود ،بــا بــه بــه کار بــردن زور و ســتم
هم ـهی ارزشــهاي حياتــي زن را از او گرفــت و زن را تــا بــه ايــن انــدازه بــه بــرده تبديــل نمــود و بــه ملــك و مــال
خويــش و وســيلهاي بــراي خريــد و فــروش درآورد.
بعــد از آنكــه ارزشــهاي نئولتيــك(دورهی نوســنگی) از طــرف مــرد دزديــده و غصــب شــدند ،زمينــهي جامعــهي
بــردهداري فراهــم آمــد .بــا شــكلگيري ايــن جامعــه ،جامع ـهي انســاني و نئولتيــك رو بــه انحــراف گام نهــاد و از آن
پــس ظلــم ،ســركوب و ســلطهگري مــرد روز بــه روز افزايــش يافــت .رهبــر آپــو ،اثبــات كــرد جامع ـهاي كــه بــا هــزار
و يــك فريــب واقعيــات اجتماعــي را اموراتــي از روي ناچــاري و اجبــاري در طــول تاريــخ قلمــداد ميكنــد ،در واقــع
از آگاهيهــاي فكــري و اخالقــي بــه كلــي دور گشــته اســت .او اثبــات كــرد كــ ه انســان ميتوانــد از نــو بــا ارادهاي
قــوي ،انســانهايي بــا اراده و آزاد بيافرينــد و در نهايــت ،جامعههــاي كومينــال ،دمكراتيــك و آزاد را بــه وجــود آورد .او
اثبــات كــرد كــه رســيدن بــه چنيــن اجتماعــي خيالــي و دس ـتنيافتني نيســت و ميتــوان چنيــن برنام ـهاي را بــه
مرحل ـهی اجــرا درآورد .رهبرآپــو نشــان داد كــه اجتماعــي شــدن مجــدد ،هماننــد عصــر ابتدايــي بشــريت ،بــا زنــي
آزاد امــكان پذيــر خواهــد بــود .اگــر مســئلهي زن مســئلهي انســانيت باشــد ،بايــد زن را از نــو بــا شــخصيتي قــوي،
محكــم و آزاديخــواه آفریــد .ميتــوان جامعـهي آزاد و دمكراتيــك را آفریــد .تمامــي جنبشهــاي سياســي ،ايدئولــوژي،
رهاييبخــش و آزاديخــواه در دنيــا كــه در سياســت و برنامههــاي خــود زنــان را جــاي ميدهنــد ،مســئلهي زن را
همچــون فاكتــوري اساســي بــر زبــان ميآورنــد ،امــا متأســفانه در واقعيــت و در مراحــل عملــي كــردن آن ،مســئلهي
زن را مســئلهي خــاص ديــده و آن را از جامعــه و حيــات بشــري متفــاوت و جــدا ميپندارنــد ،در چنيــن جامعـهاي ،تــا
چــه انــدازه ايــن مســئله بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته ميشــود و در صــدد افتــن راهحــل آن هســتند؟ امــروزه ســتم و
ـم مردســاالر پنهــان يــا آشــكارا زيــر نــام دمكراســي ،برابــري و آزادي بــه پيــش م ـيرود.
زورگويــي سيســتم حاكـ ِ
ميــاد رهبرآپــو بــدون شــك روزي تاريخــي اســت .ميــاد آزادي و تولــدي دوبــاره بــراي زنــان اســت .تولــد زن ،تولــد
ي میرســند .امــروزه انســانيت از طــرف كاپيتاليســم بــه وضعيتــي
جامع ـهاي اســت كــه در آن تمامــي خلقهــا بــه آزاد 
دچــار شــده اســت كــه فردگرايــي ،پولپرســتي ،خودبينــي ،بيروحيــه بــودن ،دوري از معنويــات ،خــارج از كنتــرل
بــودن امــوری طبیعــی جلــوه داده میَشــوند و بدیــن ترتیــب بــر حاكمیــت خــود بــر جامعــه را گارانتــی مینماینــد.
جامعـهاي كــه نســبت بــه ارزشــهاي جوهــري و انســاني و شــناخت واقعــي از آينــدهی خويــشو آفريــدن انســانهاي آزاد
بیرغبــت گشــته اســت.
تولــد رهبــري بيگمــان تنهــا در معنــا و مفهومــي جســمي نميباشــدو تولــدي ايدئولوژيكــي و فلســفي اســت .بــه
هميــن خاطــر زن كــورد و خلــق كــورد ،تولــد رهبــري را همچــون تولــد آزادي اســتقبال كــرده و جشــن ميگيرنــد.
اگرتحليــات ،تحقيقــات و مبــارزات رهبرآپــو تنهــا در رهايــي و آزادي خلــق كــورد تعبيــر شــده و مرزبنــدي شــود،
بــه معنــاي تنگنظــري و كوچــك نمــودن مبــارزات رهبرآپــو ميباشــد .در تاريــخ ديــده شــده كســي كــه تمامــي
مشــكالت و چالشهــاي قــرن را بــا تمــام وجــود خــود حــس كنــد ،هــر روزه آن را تحليــل كــرده و مــورد بررســي قــرار
دهــد ،در تــاش اســت كــه چهــرهی تــازهاي از قــرن ،فلســف ه و ايدئولــوژي آن بیافرینــد .اگــر انســان مشــكالت را تنهــا
بــه يــك ملــت و خلــق اختصــاص دهــد ،بــدون شــك قضــاوت درســتي نميباشــد .كســاني كــه مســئلهي زنــان را بــه
ايــن شــكل در تاريــخ از مرزهــاي ملــت خويــش بــه مرزهــاي قارههــا گــذار دادهانــد و بــه ملــك جهــان مبــدل نمودنــد،
بســيارند .ســقراط هــم شــخصي يونانــي و هــم ارزشــي بســيار بــزرگ بــراي بشــريت اســت .بــراي اغلــب انســانها مهــم
نيســت كــه او از چــه نــژاد ،مليــت و يــا كشــوري اســت ،بلكــه تنهــا فلســفه و فكــر و نظــرش داراي اهميــت ميباشــد.
در كل بــراي تمامــي شــخصيتهاي تاريخــي ،عالمــان و رهبــران نيــز بــه ايــن شــكل اســت .حضــرت عيســي فراتــر
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از مليــت خويــش ،شــخصي اســت كــه بــراي حــل معضــات جامعــهی خــود بــه راهچــاره انديشــيده و هماننــد
پيامبــري اخالقــي شــناخته ميشــود .حضــرت محمــد هــم بــه ايــن شــكل اســت .البتــه كــه در ايــن جــا قصــد
مــا آفريــدن پيامبــري نــو بــراي آينــده نيســت .امــا جريانهايــي كــه بهوقــوع پيوســتند ،رهبــري را بــر آن واداشــت
ـق جامع ـ ه و ذهنيتــي نــو را نيــازي اساســي و حائــز اهميــت ببینــد .رهبــري در تــاش اســت كــه اجــازه
کــه خلـ ِ
ندهــد بشــريت قرنــي ديگــر را نيــز بــاز هــم بــا غصــب و غــارت و بدبختــي و قتــل عــام و ژنوســايد بگذرانــد .اگــر
قشــري از انســانها مســبب انــكار و امحــاي قشــري ديگــر شــوند ،بيعدالتــي اجتماعــي ،سياســي ،اقتصــادي كــه
هرگــز منطــق هيــچ انســاني قبولــش نــدارد را آشــكارا تحمیــل ميكننــد تــا جايــي كــه بــراي عدالــت و وجــدان
جايــي باقــي نخواهــد مانــد .آيــا انســان حتــي قــادر بــه فكــر كــردن در ايــن بــاره اســت؟ آيــا شــرمي بــزرگ در
قبــال بشــريت نيســت كــه خلــق ،ملــت و جامعـهاي در قــرن بيســت و يكــم محكــوم بــه گرســنگي ،فقــر و قتلعــام
باشــد؟ ذهنيــت مردســاالري بــه كلــي عليــه زن ،طبيعــت و عدالــت ميباشــد .چنيــن مــواردي كــه يــادآور شــديم،
در نهايــت بــه قتلعــام زنــان ،طبيعــت ،زندگــي ،جامعــه و در كل بــه قتلعــام بشــريت ميانجامــد.
هــر قــدرت حاكمــي بــراي بــه انجــام رســاندن و عملــي ســاختن نقشـهها و فعاليتهــاي پليــد خويــش ،بــه راحتــي
قــادر بــه انجــام ژنوســايدها و قتلعامهاســت .اگــر فحــوش در ايــران و دولتهــاي غربــي را مــورد تحليــل و بررســي
قــرار دهيــم ،ميبينيــم دولتهايــي كــه بــه اصطــاح خــود را كشــورهاي اســامي ،اخالقــي و بــه دور از فرهنــگ
غربــي ميپندارنــد ،اساســاً تمامــاً برعكــس آن عمــل كــرده و از نظــر اخالقــي ،مــرز شــكنيهاي بســياري را
مرتكــب ميشــوند.
فحــوش ،موادمخــدر ،دزدي و بيبندوبــاري جنســي ثمــرهی فعاليتهــاي دولــت ميباشــد .واقعيــت دولــت ايــن
اســت كــه دســترنج زنــان را در جامعــه غصــب كــرده و بــه ايــن شــكل بزرگتريــن بياخالقــي را در طــول تاريــخ
مرتكــب شــده اســت .دولــت از زحمــات و ارزشــهايي كــه زنــان در نتيجـهي مشــقتهاي زيــاد در سراســر تاريــخ بــه
دســت آوردهانــد ،از طرفــي صنــدوق مالياتــي دولــت و از طرفــي ديگــر نيــز جيبهــاي خــود را نيــز پــر ميكننــد
و در مقابــل آن نيــز خلــق را گرســنه و فقيــر باقــي ميگذارنــد و زن را بــه وســيلهاي بــراي ارضــاي جنســي
تبديــل ميكننــد .در واقــع خــود سيســتم موجــب بياخالقــي و بيبندوبــاري اســت .دولــت بياخالقــي را ترويــج
ميدهــد و ديگــران را نيــز بــه انجــام آن تشــويق ميكنــد .دولــت و آنچــه دولــت را بــر پــاي نگــه مــیدارد،
گروههــاي حاكــم و زوردســت ،بورژواهــا و طبق ـهي اریســتوكرات ميباشــند .دولــت،اســباب تمامــي بيچارگيهــا
و بدبختيهاســت .دولــت هماننــد جانــوري اســت كــه زن ،جامعــه وبشــريت را ميبلعــد .بــر عليــه ايــن سيســتم
دولتگــرا و قدرتطلــب ،آفريــدن سيســتمی نــو کــه بــرای جامعـه ،آفريــدن اخالقــي آزاد در ايــن جامعــه ،از طــرف
زنــان و خلقهــا بــه معنــاي از نــو زادن خويشــتن ميباشــد.
«رهبرآپــو» ادامــه دادن بــه حياتــي آبرومندانــه ،انســاني ،معنــادار ،آزاد و اخالقــي را هويــت اصلــي انســانها نامگذاري
كــرده كــه موجوديــت فــرد را در جامعــه و حضــور او را در حيــات نشــان ميدهــد .رهبرآپــو بــه خاطــر آنكــه در
خلــق انســاني آزاد و ارادهمنــد و بــرای ایجــاد سيســتمي نــو و سرشــار از حياتــي اجتماعــي اصــرار كــرد ،از طــرف
قدرتهــاي توطئهگــر بــه اســارت درآمــده و از ســال  1999در زنــدان امرالــی بــه ســر میبــرد.
 4آوريــل ،ميــاد آزادي اســت و بــراي مــا زنــان ،مــژدهاي بــراي تولــدي ديگــر 4 .آوريــل مبــارزه بــراي خاتمـهدادن
بــه ظلــم و ســركوب در کوردســتان و خاورمیانــه ،عمــل بــه خطمشــي مبــارزات بــا انجــام عملياتهاســت و در
معنــاي واقعــي دفــاع از هويــت و آزادي ماســت .سيســتم امرالــي ،درصــدد برآمــده كــه ايــن ميــاد را بيمعنــي
ســازد ،روزانــه بــه شــكنجه و كارهــاي غيرانســاني دســت ميزننــد .ميــاد رهبــر آپــو ،يعنــي تولــد زن و زندگـياي
آزاد ،ايــن روز خجســته را بــه تمامــي مــادران صلــح و مــادر شــهیدان در كوردســتان كــه دلســوزي و عشــقي
واقعــي را در قبــال رهبــري دارنــد ،تبريــك ميگوييــم ،چــرا ك ـه آنهايــي كــه درس ـتتر از همــه رهبــري را درك
ميكننــد ،زنانانــد .بيگمــان زنانــي كــه فرهنــگ مادربــودن را آفريدهانــد ،بزرگتريــن هديــه را در قبــال ايــن
روز اهــدا كردهانــد و كســاني كــه رهبــري را هرگــز تنهــا نگذاشــته و دوســتان واقعــي او بــوده و خواهنــد مانــد،
زنانانــد .هميشــه زنــان پرچــمدار و پيشــاهنگ مبــارزات آزاديخواهانــه بودهانــد 4 .آوريــل را بــه تمامــي زنــان
جهــان ،خلقهــاي خاورميانــه و بشــريت ،تبريــك ميگوييــم.
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ارتقای
مبارزات
دمکراتیک،
پایاني بر
استعمارگری

اوین نژدت
وضعیــت ،موقعیــت و ســطح کنونــی بشــریت نتیجــهی رنــج و زحمــات مشــترک جوامــع بــوده اســت و کل دســتاوردها و
ارزشــهایی کــه در طــول تاریــخ تــا امــروز بهدســت آمدهانــد همگــی حاصــل رنــج و زحمــات مشــترک انســانیت هســتند .روز
يــك مــی کــه همچــون روز جهانــی زحمتکشــان در کل جهــان بــا مشــارکت گســترده گرامــی داشــته میشــود ،اشــارهای
بســیار زیبــا بــه ایــن حقیقــت مهــم اســت .زیــرا میلیاردهــا انســان زحمتکــش و کارگــر کــه بــار ســنگین رنــج را بــه دوش
گرفتهانــد ،از نقــاط مختلــف جهــان ،بــا شــعارهایی مشــترک و درخواســتهای مشــترک ولــی بــه گویــش و زبانهــای
مختلــف ،بــه میدانهــا ریختــه و نشــان میدهنــد کــه مبــارزه و تــاش خویــش را بــرای پیشــرفت جامعــه ،علیرغــم اســتعمار
و اســتثمار نیروهــای ســلطهگر ،ادامــه خواهنــد داد .ایــن صحنــه پیــام مهمــی را در بــر دارد .صحنهایســت کــه بــه وضــوح از
هماهنگــی و همصدایــی قشــرهای زحمتکــش و رنجدیــدهی جامعــه حکایــت میکنــد .دســتهای پینهبســتهی کارگــران،
خســتگی تــن مــادران ،نــور چشــمان معلمــان و شــعارهای باورمندان ـهی دانشآموزانــی کــه میــدان را پــر از شــور و هیاهــو
میکننــد گــواه بــر ایــن اســت کــه در ایــن روز ارزشهــای انســانیت و زحماتشــان در یــک کانــون گردهمآمدهانــد و بخصــوص
مطالباتشــان مشــترک میشــوند .وقتــی کــه جامعــه را بــه طبقــات و قشــرهای مختلــف تقســیم کردنــد ،ذهنیــت حاکــم
هویتهــای ملــی و مذهبــی را نشــانهی تجزیــه و نفــاق دانســت و بدینگونــه انســانها را بــه علــت نــژاد ،رنــگ پوســت ،زبــان و
فرهنگشــان تقســیمبندی کردنــد و مخصوصــا تفاوتهایشــان را دال بــر نابرابــری و حتــی تبعیــض دانســتند ،پیکــر جامع ـهی
بشــریت خدشـهدار شــد .البتــه کــه ایجــاد طبقــات فرادســت و فرودســت کــه اقلیــت کوچکــی از تولیــد و رنــج بــدور شــد و بــه
پدیــدهای مصرفکننــده تبدیــل گشــت ،اکثریــت نیــز بــه بردگــی و خدمــت کاری گرفتــه شــد ،ایــن یکــی از ریش ـهایترین
تــرک را در بدنـهی جامعــه ایجــاد کــرد و نمیشــود کــه طبقهبنــدی را امــری طبیعــی در ســیر پیشــرفت جامعــه دانســت .ایــن
تقســیمبندی غیرطبیعــی بــه مــرور زمــان جامعــه را دچــار بحــران و مشــکالت گوناگــون کــرده کــه هنــوز هــم بهطورکلــی حــل
نشــده اســت .بــا ایــن همــه همــان انــدازه کــه طبق ـهی فرادســت بــه اســتعمار رنــج و زحمــات جامعــه پرداختــه ،بیــش از آن
نیــز قشــرهای مختلــف جامعــه بخصــوص قشــر زحمتکــش از مقاومــت و ایســتادگی خویــش بــاز نایســتاده اســت.
بخصــوص ،دو ســدهی اخیــر شــاهد مبــارزات گســتردهی اقشــار اجتماعــی شــد ،از یــک طــرف قشــر کارگــر و زحمتکــش
میــدان مبــارزه را پــر کردنــد و خواســتند کــه بــه اســتعمار طبقــات فرادســت پایــان دهنــد و جامعــهی سوسیالیســت را
بنیانگــذاری کننــد ،از طــرف دیگــر خلقهــای مســتعمره بــرای رهایــی خــاک و سرنوشــت ملیشــان از زیــر اشــغال و اســتعمار،
بــه مبــارزات سرســختی دســت زدنــد ،همچنیــن در ایــن وهلـهی تاریخــی دیدیــم کــه زنــان نیــز پرچــم مبــارزه آزادی را بدســت
گرفتنــد و دوشــادوش قشــر زحمتکــش و مبــارزات ملــی ،مطالبــات دمکراتیــک و انســانی خــود را بیــان کردنــد.
بهوضــوح بــر مــا آشــکار اســت کــه معضــات و مســائل همـهی قشــرهای جامعــه ،گرچــه خصوصیــات منحصــر بــه فــرد خــود را
داشــته باشــند هــم ،ولــی در کل معنــا پیونــد گسسـتناپذیری بــا هــم دارنــد و بدیــن علــت اســت کــه نیــاز و ملزومــات آنهــا
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نیــز مرتبــط بــا یکدیگرنــد .لــذا وقتــی کــه ســر صحبــت در مــورد مشــکالت یکــی از قشــرهای جامعــه بهعنــوان نمونــه
قشــر کارگــر و زحمتکــش بــاز میشــود ،ایــن مــورد رابط ـهی تنگاتنگــی بــا معضــات زنــان نیــز دارد .همیــن مســئله را
میتــوان بــه مبــارزهی ملــی و دمکراتیــک نیــز ارتبــاط داد .چــرا کــه در اصــل تمــام ایــن مشــکالت نشــأت گرفتــه از
نظامــی اســت کــه زندگــی اجتماعــی را تجزیــه کــرده ،از ذات اصلـیاش بــدور ســاخته اســت .اگــر کــه واقعــا بخواهیــم در
برابــر سیاســت و برخوردهــای طبق ـهی حاکــم کــه بــه مکیــدن نیــرو و تولیدهــای قشــر زحمتکــش میپــردازد مبــارزه
کنیــم ،بــه همــان انــدازه الزم اســت مبــارزات دمکراتیــک و مصالحتآمیــز خلقهــا را اســاس بدانیــم و در ایــن راســتا
مبــارزات خویــش را مشــترک کنیــم .بــاز بــه ایــن امــر مهــم برمیگردیــم کــه مشــکل و مســائل همـهی قشــرهای جامعــه
بــه هــم گــره خوردهانــد .بدیــن علــت مبارزاتــی کــه بــرای پایــان دادن اســتبداد صــورت میگیرنــد تــا حــدی کــه بــه
آزادی بیــان و دمکراســی و رفــع تبعیــض جنســیتی بپردازنــد ،و تــا حــدی کــه ســعی داشــته باشــند مشــکالت قشــر
زحمتکــش را چارهیابــی کننــد ،توانایــی پاســخگویی بــه ضروریــات مبــارزه را خواهنــد داشــت .همانگونــه مبــارزات
طبقاتــی کــه از مســائل ملــی ،دمکراتیــک چشمپوشــی کننــد و تنهــا مبــارزات خویــش را محــدود بــه چارچــوب اقتصــادی
کننــد ،بینتیجــه خواهنــد مانــد .اگــر دقیقــا در اینجــا بــه نمون ـهی سوسیالیســم رئــال کــه در شــوروی بوقــوع پیوســت
بپردازیــم منظورمــان بیشــتر درک خواهــد شــد .سوسیالیســم رئــال دیکتاتــوری قشــر پرولتــار را برتــر و حتــی اصــل هــدف
خــود دانســت و بــا تشــکیل دولــت دیکتاتــوری نــه تنهــا نتوانســت بــه مشــکالت ایــن قشــر پاســخ دهــد ،همچنیــن کل
جامعــه را نیــز دســتخوش مســائل گســترده کــرد .دمکراســی ،آزادی بیــان ،آزادی زنــان و حتــی مســئلهی طبقاتــی نیــز
چارهیابــی نشــد ،حتــی بــر قــدرت نظــام ســرمایهداری افــزود.
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــرد نحــوهای از مبــارزه را اســاس گرفــت کــه بــه نیــروی جامعــه و اقشــار زحمتکــش آن
متکــی اســت و بــه حــل یکایــک معضــات اجتماعــی ،بــدون اینکــه یکــی را بــر دیگــری برتــر و مهمتــر بدانــد ،میپــردازد.
در ایــن راســتا نیــز بــرای حــل مشــکالت قشــر زحمتکــش ،زمین ـهی فکــری و فلســفی آن را ارائــه نمــود و چارهیابــی
مســئلهی مذکــور را فقــط از ارائ ـهی برنامههایــی کــه بــه عرص ـهی اقتصــادی محــدود باشــند خــارج ســاخته و از طرفــی
هــم پراکتیــزه مینمایــد .نمونــهی بــارز آن را میتــوان در روژآوای کوردســتان دیــد کــه چگونــه سیســتمی کمونــال
ایجــاد شــده و اقشــار مختلــف جامعــه بهشــکلی کمونــال و مشــترک هــم در عرصـهی اقتصــادی مشــارکت دارنــد و هــم در
عرص ـهی سیاســت ،ســازماندهی و فرهنگــی فعــال میباشــند .میتــوان گفــت کــه روح روز يــك مــی در کوردســتان و بــا
انقــاب روژآوا جانــی دوبــاره یافتــه اســت .ایــن روح نیــز امیدبخــش بــه همـهی انســانیت اســت .مــژده دهنــدهی زندگـیای
دمکراتیــک و آینــدهای آزاد اســت .بهوضــوح دیدیــم کــه آنچــه در کوبانــی رخ داد تنهــا مقاومــت یــک ســازمان و یــا یــک
خلــق نبــود؛ ضمــن ایــن ،فرهنــگ مقاومــت تاریــخ بشــریت بــود کــه پســران و دختــران زیــادی را از مناطــق مختلــف جهــان
بــه ســوی کوبانــی رهســپار کــرد .کارگرانــی کــه کارشــان را کنــار گذاشــتند ،روســتاییانی کــه روستایشــان را تــرک کردنــد،
معلمانــی کــه پــس از فروپاشــی مــدارس بــه میــدان جنــگ شــتافتند ،زنــان و مردانــی کــه در یــک جبهــه جنگیدنــد ،همــه
اثبــات کردنــد کــه بــا شــدیدترین حمــات و فشــارها نیــز میتــوان مبــارزه کــرد و موفــق شــد .میتــوان بهوضــوح گفــت
کــه پیــروزی کوبانــی پیــروزی همـهی خلقهــای ســتمدیدهی جهــان ،پیــروزی همـهی قشــرهای زحمتکــش و پیــروزی
آزادیخواهــان اســت.
روز يــك مــي یکــی از روزهــای تاریخــی اســت کــه تودههــای بســیاری را ب ـ ه محوریــت یــک هــدف بــه دور هــم جمــع
میکنــد و ایــن مایــهی امیــد اســت .در جهانــی کــه اســتعمار و جنگهــای ویرانکننــدهی بســیاری در حــال وقــوع
هســتند ،مشــارکت تودههــا نشــاندهندهی ایــن اســت کــه فرهنــگ رنــج پاینــده اســت و انســانیت از بــرای زندگ ـیای
آزاد ،دمکراتیــک و بــدون اســتعمار ،ارزشهــای بســیاری میآفرینــد .بدینعلــت يكصــص مــی بهعنــوان روز آفریــدن
زندگــی اجتماعــی کمونــال و دمکراتیــک از اهمیــت مهمــی برخــوردار اســت .بــا ایــن هــدف حمایــت از  1مــی بــر نیــروی
آزادیخواهــی میافزایــد .بهخصــوص کــه ایــن روز صحنــهی پایــداری و عملیاتــی خلقهــا و اقشــار اجتماعــیای اســت
کــه زندگــی مســالمتآمیز را آرزو میکننــد.
در ســالهای اخیــر کــه خاورمیانــه و بهخصــوص کوردســتان درگیــر جنگهــای ســنگینی شــده اســت و نیروهــای خارجــی-
هژمونیــک و گــروه تروریســتی داعــش حمالتشــان را شــدت دادهانــد ،بــرای مــا متحــد ســاختن نیــرو و مبارزاتمــان اهمیتــی
حیاتــی یافتــه اســت .بهویــژه زنــان کــه اولیــن مســتعمرهی جهــان هســتند و رنــج و زحماتشــان نادیــده گرفتــه شــده
اســت ،بهــای ســنگین ایــن جنــگ را میپردازنــد .از ایــن اســت کــه معتقدیــم زنــان زحمتکــش کــه رنجشــان در خانــه،
روســتا ،شــهر و عرصههــای مختلــف اجتماعــی نادیــده گرفتــه میشــود و آنگونــه کــه بایــد بــه رنــج و تالشهایــش
پاســخ داده نمیشــود ،بیــش از دیگــر قشــرهای جامعــه لــزوم ارتقــای مبــارزات دمکراتیــک و تشــکیل حیــات آزاد را درک
میکننــد .پــس بایــد ایــن زنــان باشــند کــه بیشــتر از همــه صحنــهی مبــارزهی يــك مــی را پــر کننــد و بتواننــد بــا
ســازمان ،نهــاد و نیروهــای مختلــف جامعــه متحدانــه بــه تحقــق اهــداف زندگــی اجتماعــی و آزادی نیــرو ببخشــند.
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19اردیبهشت؛ تصویر
بی چاره گی
رژیم ایران در برابر
مقاومت کورد آزاد

اويندار ريناس

رياست مشرتك PJAK

رژیــم ایــران هميشــه در برابــر هويــت کــورد آزاد و تســلیمناپذیر ،رويكردهــاي وحشــيانه و تجاوزگران ـهاي را اتخــاذ
نمــوده و بــه گمــان خويــش ســعي نمــوده بــا اعمــال ســركوب ،نسلكشــي فرهنگــي و فيزيكــي ،خــط مشــي
مقاومــت خلــق كــورد را تضعيــف يــا نابــود ســازد .در  19اردیبهشــت  2010نيــز نظــام ديكتاتــوري جمهــوری ایــران
بــاري دیگــر چهــرهي انسانســتيز خويــش را نشــان داد و ناتــوان و مستأســل از رويارويــي بــا قهرمانيهــاي جوانــان
مبــارز كــرد در زنــدان اويــن ،وحشـيگرياي ديگــر را رقــم زد .جمهــوري اســامي هــرگاه بــا ارتقــاي ســطح مبــارزات
دموكراتيــك و آزاديخواهانــه مواجــه شــده بــا نگــرش حذفگــرا ،نژادپرســت و ديكتاتــور خويــش ،هيــچ تفاوتــي را
نپذيرفتــه و بــه انحــاي مختلــف بــر آن شــده تــا مبــارزات را ســركوب نمايــد .در ســال  2010کــه بــرای خلــق
كــرد جهــت ارتقــاي مبــارزات آزادیخواهان ـهاش تاثیــری بســزا و اهميتــي تاريخــي داشــت ،زندانهــا نیــز بــه پــا
خاســتند و در برابــر سیاســت بــه بردگیکشــاندن و ضعيفهســازي رژیــم ايســتاري راســخ نشــان دادنــد و زنــدان
بــه عرص ـهی مقاومــت بینظیــر زنــان و جوانــان متحــول شــد .شــيوههايي کــه رژیــم در زندانهــا بــرای شکســتن
ارادهی خلقهــای ایــران و مبــارزات آزادیخواهانـهاش بــه كار ميگرفــت اينبــار در برابــر زندانیــان سیاســی و فعــاالن
مدنــی بــا شكســت مواجــه گشــت و زنــدان كــه يكــي از پايههــاي اساســي نظــام ســلطهي جمهــوري اســامي بــود
دچارتزلــزل شــد .همزمــان پــژاک نیــز در زمینـهی پیشــاهنگی خلــق در برابــر سیاسـتهای رژیــم و بیتاثیــر کــردن
آن بــه فعالیتهــای گوناگــون در میــان خلــقپرداخــت .بــه همیــن دلیــل رژیــم ارتجاعــي و فاشيســتي ایــران نیــز
کــه از نیرومنــد شــدن ارادهی خلــق کــورد همیشــه در هــراس بــوده و هســت ،دســت بــه اقداماتــي تجاوزگرانــه زد.
اولیــن واکنــش ایــران اعــدام کــردن رفقــا ومبــارزان شــهید فــرزاد کمانگــر ،علــی حیدریــان ،شــیرین علمهولــی،
فرهــاد وکیلــی و فعــال سیاســی فــارس مهــدی اســامیان در واقــع موضــع سیاســی رژیــم در برابــر هم ـهی ایــن
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پیشــرفت و ســازماندهی هــای مــا در میــان خلــق بــود .در حقیقــت جمهــوری اعــدام گــر ایــران از روز تاســیس
خــود تاکنــون همیشــه دو شــیوه و راهــکار را در برابــر مبــارزات آزادیخواهانــه ی خلــق هــا بــه کار بــرده اســت.
بــا دســتگیری و زندانــی کــردن میخواســته کــه از فعــال شــدن جامعــه جلوگیــری بــه عمــل آورده وبــا اســتفاد
از ســرکوب و شــکنجه در برابــر زندانیــان سیاســی و مبــارزان راه آزادی ،اراده ی آنــان را شکســته و از تاثیرگــذاری
آنــان در میــان مــردم بکاهنــد.همچنیــن زنــدان را بــه مــکان فرســوده ســازی مقاومــت و دمکراســی تبدیــل کننــد.
هــر چنــد ایــن سیاســت در زنــدان توســط رژیــم بــه شــیوهای سیســتماتیک و برنامهریــزی شــده هــم پیــرو
میگــردد امــا مقاومــت و عشــق بــه آزادی خلقهــا همیشــه ایــن سیاســت هــا را در خــأ قــرار داده اســت .در
واقــع اعــدام  19اردیبهشــت نیــز بــه علــت خشــم شــدید دشــمن از شکســتاش در سیاســتهای ویــژهاش در
زنــدان نشــأت میگیــرد کــه بــه شــیوه ای آشــکار انتقامــی بــود از مقاومــت و تســلیمناپذیری آنــان .مقاومــت
شــیرین و فــرزاد و فرهــاد و علــی درزنــدان مرحل ـهای نــو در تاریــخ مقاومــت خلــق کــورد در شــرق کوردســتان
محســوب میشــود .بــه طوریکــه زندانهــا بــه مدرســهی اراده و عشــق و آزادی تبدیــل شــدند .زنــدان اویــن
علیرغــم همــه ی وحشــیگریهایی کــه از طــرف رژیــم بــر زندانیــان تحمیــل میشــد ،بــرای خلــق کــورد بــه مرکــز
مبــارزهی سیاســی تبدیــل شــده بــود .دورانــی کــه دولــت ایــران ســالها بــود وجــود زندانیــان سیاســی را انــکار
میکــرد و از طرفــی دیگــر نمیتوانســت از توســعهی مبــارزه ی زندانیــان جلوگیــری کنــد ،روح مقاومــت 14
تیرمــاه زنــدان آمــد در زندانهــای ایــران وتوســط زندانیــان کــورد دوبــاره زنــده گشــت .فرهنــگ مقاومــت در زنــدان
بــا خــود ایســتاری سیاســی و آفرینــش شــخصیت مجادلهگــر در راه هویــت خواهــی را بــه بــار آورد ،دیگــر زنــدان
بــه میــدان مبــارزهی خلــق کــورد تبدیــل شــد.
بــدون شــک در جایــی کــه فرهنــگ مبــارزه و تــاش بــرای آزادی وجــود داشــته باشــد سیاســت انــکار و بردگــی
ســاز محکــوم بــه شکســت اســت .در ســال  2008بــا مقاومــت حســن حکمــت دمیــر در کوردســتان مرحلـهای نــو
از مبــارزات و مقاومــت زنــدان شــروع شــد .بــا اعــدام ایشــان رژیــم میخواســت کــه فرهنــگ مقاومــت را در زنــدان
هــا شکســت داده و مســکوت نمایــد .هــدف از ایــن سیاســت نیــز بیتأثیــر نمــودن مبــارزهی تنظیماتــی آپویـیدر
زنــدان هــا بــود کــه در بیــرون از زنــدان نیــز ایــن مبــارزه روزانــه مــوج بــه مــوج در میــان جوانــان ،زنــان و خلــق
هــای ســتمدیده رشــد مــی نمــود .البتــه انتخــاب ایــن رفقــای مبارزمــان بــرای اعــدام در  19اردیبهشــت تصادفــی و
نــا آگاهانــه نبــود .هــر چهــار رهــرو راه حقیقــت و رفاقــت راســتین کــه اعــدام شــدند هــم در مبــارزهی آزادی خلــق
کــورد و هــم بــرای رهایــی خلقهــای ایــران بــا هــدف ایرانــی دمکراتیــک مبــارزه میکردنــد  .شــهید فرهــاد کــه
سراســر زندگــی شــرافتمند خــود را بــر اســاس و اعتقــاد بــه همزیســتی خلــق هــا در آشــتی و بــرادری برگزیــده
بــود ،بــا چنیــن عشــق و اعتقــادی درمیــان جنبــش آزادیخواهــی بــه عنــوان نماینــده ی خلــق ،علــی رغــم تمامــی
فشــار و تنگنــا هــای رژیــم ،بــه فعالیــت مقــدس خــود ادامــه داد .فرهــاد؛ شــخصیتی کــه روح خــود را بــا میهــن
دوســتی و دمکراســی آراســته بــود و درجســتجوی حیاتــی بــا معنــا بــود ،بــا ظرافتــی هنرمندانــه ،فلســفه ی آ پوئــی
را در روح و ذهــن اش درونــی ســاخته بــود .شــهید فرهــاد کــه دردل و روح دشــمن ،بیانگــر تــرس گشــته بــود ،در
دل خلــق خــود و خلــق هــای دیگــر ایــران ســبب بــرادری بــود .او بــی هیــچ تــرددی رو بــه ســوی چوبــه ی دار
کــه از قامــت شایســته ی آزادی اش شرمســار بــود نهــاد .فرهــاد عاشــق رنــج و کومینــال درایــن بــاره چنیــن مــی
گویــد« :دیگــر نرگــس ،غنچــه هــا و گل هــا را نبوئیــد ،چــون مــن خــود ،از ایــن پــس خواســتگاه بــوی نرگــس،
غنچــه وگل هــا هســتم ».در واقــع ایــن ایســتار کــردآزاد بــود کــه ســبب ایــن عمــل غیــر انســانی دشــمن شــد.
فــرزاد کمانگــر؛ معلــم زندگــی آزاد  ،زبــان حقیقــت ،دل ســتمدیده گان و تهیدســتان در تاریــخ بشــریت ،صفحــه
ائــی نــو بــرای خلــق اش نگاشــت .او ترســی شــد در دل جــاد فرزنــدان ایــن خلــق .فــرزاد پاکــروان؛ نــوای چشــم
و احســاس خلــق ،بــه خاطــر افکار،اندیشــه هــا و تــاش در راه آگاه ســازی جوانــان و جامعــه ،بــرای آن جــادان
آشــتی و آزادی ،یــاد آور خــوف و واهمــه ی شکســت بــود .جــادان بــا بیچــاره گــی در برابــر ایــن هیبــت آزاد،
فــرزاد معلــم را نیــز همــراه ســه تــن ازرفقــا و همرزمــا نــش ،روز  19اردیبهشــت پــای چوبــه ی دار بردنــد.
شــهید علــی حیدریــان مبــارز فدائــی خلــق کــرد کــه بــا مجادلــه ی آزادی خــود بــا روح آپوئــی ،هــر دم پیشــاهنگ
بــود .او در روژهــات کردســتان بــه مقــام پیشــاهنگ فدائــی رســید .بــا تمثیــل چنیــن روحــی در میــان جوانــان،
صدهــا جــوان از چنیــن شــخصیتی تاثیــر پذیرفتــه و از شــنگال ،کوبانــی ،کرکــوک تــا کوههــای کردســتان بــه
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مبــارزه ی آزایخواهــی پیوســتند .در کردســتان رفیــق علــی حیدریــان (ســوران ) خــط فدائــی  ،مبــارز آزادی و کرامــت
را بــه اوج رســاند .روح ایــن مبــارز کــه رژیــم رابــا خــوف و وحشــت روبــرو ســاخته بــود ،مــورد هــدف بــه اصطــاح
کشــنده ی رژیــم قــرار گرفــت .نــه شــیوه ی وحشــیانه ی رژیــم و نــه دادگاه بــی دادگــر حاکــم بــر ایــن ســرزمین تــوان
مقابلــه بــا روح و فرهنــگ قهرمانــی را نداشــت ،بلکــه برعکــس برنامــه و سیاســت ایــن ضحــاکان ،صدهــا علــی ،فرهــاد،
فرزادهــا را رهــرو مبــارزه ی شــرف وآزادی نمــود.
بــدون شــک در ســده ی  21اگــر مبــارزهی آزادیخواهانـهي خلــق بــه ویــژه زنــان کــرد را برمبنــای فلســفه و ایدئولــوژی
آپوئــی بررســی کنیــم خواهیــم دیــد کــه مبــارزهی آزاديخواهانـهي خلقمــان بــا مشــارکت زنــان کــرد ،دســتاوردهای
تاریخــیاي را بــا خــود بــه همــراه آورد .همچنیــن ،نمیتــوان شــیوهی مبــارزه و ســازماندهی ایدئولــوژی رهائــی
زن کــرد کــه راه را بــر تغییــر و تحــول در ذهنیــت جنســیتگرای کل منطقــه گشــود .نــه ذهنیــت اقتدارگــرای
دولــت -ملــت گــرا و نــه جنســیتگرای ژرف و ارتجاعــی حاکــم در جهــان ،هرگــز تغییــر و تحــول در مســئله ی زن
را بــه راحتــی نپذیرفتــه و همیشــه بــا عــدم قبــول در برابــر پیشــرفت و تحــول زن کــرد در جنبــش آزادی ،بــا تــرس
و واهمــه موضــع گرفتــه اســت .بــه همیــن خاطــر هــم نظــام مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی ،هــم دولت-ملــت موجــود بــا
هــر سیاســت واز هــر راهــی بــر هــر گونــه مکانیســم ،موسســه و تنظیمــات زنــان ،کــه از کنتــرل و زیــر نظرآنهــا خــارج
شــوند حملــه بــرده انــد .نظــام موجــود و هژمــون جهانــی از راه عناصــر ســلطهیابی و کنترلکننــده میخواهــد
فرهنــگ نســل کشــی و تســلیمیتگرای خــود را بــر نیــروی زن بــه اجــرا درآورد .زن و یــا ســازمان هــای زنــان
کــه میــان ایــن نظــام جــای نگرفتــه و اضمحــال نگشــته انــد ،همیشــه مــورد هــدف واقــع شــده انــد .هــر جنبــش و
ســرهلدان ایــن زنــان کــه بــه معنــای بــه لــرزه در آوردن ســلطنت ســاطین ،بــی عدالتــی و فاشیســم و جنســیت گرائــی
بــوده ،تــا کنــون نیــز مــورد ســرکوب واقــع شــده انــد.
رژیــم مونارشــی ایــران نیــز بــر مبنــای جنســیتگرايی ،ســلطهیابی اجتماعــی و نژادپرســتی ایجــاد شــده و بدیــن
شــیوه ســالیان ســال اســت کــه حکمــداری خــود را تــداوم بخشــیده اســت .سالهاســت کــه جنبشهــا ،ســازمان و زنــان
توســط ایــن رژیــم ،بــه خاطــر مطالبــات آزادی و دمکراســی شــان کــه یــک زندگــی آزاد و برابــر اســت مــورد قتــل
عــام ،در زنــدان هــا گرفتــار شــده یــا مجبــور بــه تــرک میهــن خــود ویــا اینکــه در برابــر نظــام و ذهنیــت موجــود دســت
بــه مجادلــه و مقاومــت زده انــد .خلــق کــرد نیــز ســالیان ســال اســت کــه در برابــر سیاســت و ذهنیــت فاشیســت و
انکارگــرای رژیــم بــه مبــارزه ی آزادی مــی پردازنــد .درراه آزادی  ،برابــری ،دمکراســی و همزیســتی خلــق هــا هزینــه
هــای بزرگــی پرداختــه کــه قابــل ســتایش مــی باشــد .در مبــارزات آزادی مــا کــه در برابــر رژیمــی کــه ذهنیــت و انــکار
را بــر خلــق کــرد ،بــه ویــژه زنــان بــراه مــی بــرد ،همیشــه بدنبــال راهــی تــازه بــرای رهائــی اندیشــه شــده اســت .در
ایــن مبــارزات هــم زن و هــم جوانــان بــا نقــش پیشــاهنگی در مبــارزات مشــارکت کــرده انــد.
زن کــرد کــه از جانــب رژیــم موجــود از خــاک ،حقــوق و هویــت خــود دور نگــه داشــته شــده و در عیــن حــال بــه دلیــل
زن بــودن بــه عنــوان جنــس دوم بــه حســاب مــی آینــد ،در برابــر ایــن ذهنیــت بــه قیــام کــرده و بــه ســوی زن بــودن
خــود ،ماننــد زنــان قهرمــان پیشــین خــود در ایــن دعــوی پیــروز بــه کوهســتان هــای آزاد کردســتان و صفــوف گریــا
روی آورد .ذهنیــت مدرنیســت و جنســیت گــرای ایــن رژیــم ،رســیدن بــه ســطح زنــی کــه خــود را ســازماندهی کــرده
و از لحــاظ دفاعــی برمبنــای دفــاع مشــروع بــه مبــارزه مــی پــردازد ،همچــون فــرو پاشــیدن ســلطه ی خــود پنداشــته
 ،بــرای اینکــه زن در ایــن مبــارزات مشــارکت نکنــد و در ایــن بــاره بــه آگاهــی دســت نیابــد  ،بــه هررویــه ائــی متوســل
مــی شــود .امــا بــا پیشــاهنگی ی .ژ .ر .ک درروژهــات کردســتا ن ،ایســتار زن جلــوه گــر شــد ،دیگــر زن بــدون تکیــه
گاه و مکانــی آزاد نبــود و بــا تکیــه بــر آن بــا هویــت خــود زندگــی نوینــی رابــرای پیشــاهنگی جامعــه اش آغــاز و روح
تــازه ائــی گــر فــت.
شــیرین علمهولــی یکــی از آن زنانــی بــود کــه بــه واقعیــت نظــام حاکــم بــر ایــران پــی بــرده بــود وایــن در حالــی
بــود کــه بــر توانائــی و نیــروی خــود واقــف بــود .او مبــارزه ی رهائــی زن را بــرای خــود ماننــد پشــتوانه و مــکان دســت
یافتــن بــه حقیقــت خــود دیــده بــود .مبــارز آزادی بــا چنیــن درک و اعتقــادی ،بــه صفــوف آزادی پیوســته بــود .شــیرین
علــم هولی(روناهــی روکــن) از همــان آغــاز ،ســطح فاشیســم جنســیت گرائــی کــه اکنــون تحــت عنــوان دعــش ســر
بــرآورده را دریافتــه بــود .بــه همیــن خاطــر تنهــا راه و شــانس رهائــی در برابــر ایــن فاشیســم را بــه ســازمان دهــی

24

خــود و دســت یافتــن بــه تــوان دفاعــی دریافتــه بــود .او بــا آگاهــی جنســی در برابرذهنیــت و فرهنــگ تجــاوز بــه
شــخصیت و شــانس دفــاع از جامعــه و زن ایرانــی رســید .بــا چنیــن آگاهــی در برابــر رژیمــی کــه بــر پایــه ی عناصــر
تجــاوز و جنســیت گرائــی بنــا شــده قیــام کــرد .او دردوران حضــور در مبــارزات آزادی خلــق خــود و دوران محکومیــت
اش بــا پیشــبرد ایدئولــوژی رهائــی زن ســطح مجادلــه و رشــد چنیــن شــیوه ی زندگــی در خــود و زنــان اطــراف خــود
بــه مجادلــه پرداختــه بــود .شــیرین در زنــدان اویــن ،علــی رغــم تمامــی شــکنجه و فشــارهای رژیــم ،از مبــادی خــود
دســت بــر نداشــت و در برابــر ســاخان زندگــی و زن ،هميشــه بــا اعتمادبهنفــس و مقاومتــي بیهمتــا ایســتاد .بماننــد
زنــی مبــارز در برابــر چنیــن رژیمــی ادام ـهی مقاومــت ،بیگمــان چنــدا ن آســان نبــوده ،امــا شــیرین در زنــدان بــا
ایســتار و شــیوهی مبــارزهاش ،اثبــات کــرد کــه مرزهــای ایجادشــده بــر دنیــای زن مقــاوم و خودبــاور ،قابــل گذارنــد.
اگــر چــه از لحــاظ جســمی در زنــدان حبــس بــود ،امــا از لحــاظ فکــر وعقیــده ی مبــارز خــود هرگــز تســلیمیت را
نپذیرفــت .شــیرین نظــام زنــدان را بــا ایســتار خــود خالــی از معنــا نمــود و سیاســت موجــود را پــوچ گردانیــده بــود.
درزنــدان اویــن علــی رغــم وجــود اعمــال جنســیت گرائــی ژرف ،مرحلــه ی مبارزاتــی تــازه ائــی را آغــاز نمــود .شــیرین،
سیاســتی کــه تــا آن زمــان بــه جامعــه القــا کــرده بــود کــه زندانــی سیاســی زن ،عجیــب و دور از واقعیــت رژیــم اســت
را آشــکار ســاخت .در واقــع رژیــم موجــود تــا کنــون بــا هیــچ عنــوان بــه وجــود زندانیــان سیاســی و فعــاالن مدنــی
درزنــدان هــا اعتــراف نمــی کــرد و بــر تمامــی مســائل مربــوط بــه ایــن موضــوع ســر پــوش مــی گذاشــت .امــا ایــن
پاکروانــان راه حقیقــت بــا گذشــت از جــان خــود و ارتقــای ســطح مبارزاتشــان دردوران اســارت ،ایــن دوروئــی رژیــم را
آشــکار ســاختند .اگــر چــه نیروهــای هژمــون در برابــر ایــن اعمــال رژیــم ،بــا بــی صدائــی خــود بــا او همــکاری کــرده
باشــند ،بشــریت ودمکــرا ســی در برابــر ایــن واقعیــت حســاس بــر خــورد کردنــد.
بــدون شــک روز  19اردیبهشــت در تاریــخ خلــق مــا یکــی از آن روز هــای ســیاهی اســت کــه بــا هــدف امحــای سیاســی
و جســمانی خلــق هــا و اندیشــه ی آزاد آن هــا بــود .ایســتار و خــط مشــی ایــن قهرمانــان امــروز آنــان را بــه ســمبل
ارزش هــای مبــارزه ی آزادی متحــول ســاختند .روز  19اردیبهشــت در تاریــخ انســانیت از یــک طــرف چهــره ی ســیاه
و قاتــل ضحــاکان و از طــرف دیگــر  5انســان آزاد کــه بــرای یــک زندگــی کومینــال ،اخالقــی و سیاســی همچــون یــک
افســانه جلــوه گــر شــدند بــرای همیشــه در تاریــخ آزادی باقــی خواهــد مانــد.
بــدون شــک مقاومــت زنــدان بــا اصــرار در ایســتار و موضــع ایــن رفقــا در برابــر وظیفــه ی انقالبــی کــه برعهــدهی آنــان
بــود ،عملــی شــد و عرص ـهی مبــارزه را نیــز گســتردهتر نمــود .آنــان مهــر خــود را تحــت عنــوان آزادی ،دمکراســی،
برابــری و توســعهی جامعـهی آزاد ،بــر مبــارزهی دمکراتيــك زدنــد .از طــرف خلــق ایــران در برابــر ایــن نظــام ،بــا ادعــای
پیــروزی مبــارزه کردنــد .مــا در مقابــل ایــن ایســتار و قهرمانــی بــزرگ ّدی ـندار بــوده ودر راه بــه نتیجــه رســانیدن
اهــداف آنــان و عملیســازی مطالبــات خلــق گرایشــان وظیفــه دار .اگردربرابــر سیاســت اعــدام و گــروگان گیــری ایــن
رژیــم ،موضعــی ســازمانی و مقابلــه ائــی بــزرگ از طــرف جامعــه وجــود داشــته باشــد  ،ایــن سیاســت هــا ی قتــل و
نســل کشــی بــه نتیجــه نخواهــد رســید .در واقــع اگــر رژیــم بــدون تــردد بــه فعــاالن سیاســی درزنــدان هــا حملــه
مــی کنــد ،از تنظیمــات جامعــه و پیشــبرد عملیــات هــای سیاســی و پیشــاهنگان دمکراســی در هــراس اســت .پــس راه
پــوچ نمــودن ایــن سیاســت بایــد بــر ایــن اســاس شــکل گیــرد ،اگــر ایــن رژیــم باچنیــن ذهنیتــی در تــاش اســت تــا
جامعــه را ترســانده و بــی تاثیــر نمایــد ،بــا ارتقــا دادن ســطح مبــارزه ی آزادیخواهانــه ،ایــن سیاس ـتها بینتیجــه
خواهــد مانــد.
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میخواهنــد کــه بــه قلدریشــان ادامــه دهنــد .آوازههایــی نیــز وجــود دارد کــه گفتــه میشــود ایــن
چنــد حاکــم متحجــر تصمیــم گرفتهانــد کــه بایــد کاری کــرد تــا مــردم بخصــوص شــهریان کابــل را بــار
دیگــر از قــدرت «جهادیهــا» بــه وحشــت انداختــه و خاطــرات ســالّهای خونیــن  ۱۳۷۴-۱۳۷۱را تــازه
نماینــد (ســالهایی کــه احــزاب بنیادگــرای دینــی قــدرت را بــه دســت گرفتنــد و روی تقســیم قــدرت هــر
ی کابــل را بــه ســنگر جنگــی مبــدل کردنــد؛  ۶۵تــا  ۸۰هــزار کابلــی را بــه فجیعانهتریــن شــکل بــه
جــاده 
قتــل رســاندند؛ بــه تعــداد بیشــمار زن و کــودک تجــاوز جنســی صــورت گرفــت؛ ســرمایههای ملــی بــه
غــارت رفــت و بیشــتر در بازارهــای پاکســتان بــه فــروش رســید و هــزاران تــن دیگــر مجبــور بــه مهاجــرت
بــه پاکســتان و ایــران شــدند ).فرخنــده در واقــع طعم ـهی ایــن برنامههــای ســران بنیادگــرا گردیــد.

سیلی غفار

فرخنده و ابعاد سیاسی زنکشی در افغانستان

در نخســتین ســاعات شــاهد واکنشهــای متفاوتــی بودیــم کــه بیشترشــان در شــبکههای اجتماعــی
انعــکاس یافتنــد .بالفاصلــه ســیمین غــزل حس ـنزاده (معیــن وزارت اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان کــه

ظاهــرا قتــل فرخنــده یــک امــر تصادفــی جلــوه داده میشــود .گویــا عــدهای از اوباشــان داخــل و اطــراف زیــارت
شــاه دوشــمیره در مرکــز شــهر کابــل بــه او اتهــام میبندنــد کــه قــرآن را آتــش زدهاســت .تعــدادی گــرد او جمــع
میشــوند تــا توبیـخاش کننــد ،امــا ایــن ارازل در همــکاری بــا مجاوریــن زیــارت بــه او حملــه میکننــد .در نتیجـهی
ضربــات آنــان ،فرخنــده غــرق در خــون شــده و نیمجــان زیــر مشــت و لگــد مــردان ضجــه میکشــد ،امــا هیچکــس
بــه دادش نمیرســد .ایــن مــردان بــه ایــن هــم اکتفــا نکــرده ،از روی جســد نیمجانــش موتــور را عبــور میدهنــد
و باالخــره بــه شــکل وحشــیانه باالیــش پترول(نفــت) انداختــه ،او را آتــش میزننــد.
ایــن همــه توحــش و بربریــت در مقابــل چشــمان پلیــس و در قلــب شــهر کابــل اتفــاق میافتــد .آنــان بــا بیکفایتــی
تمــام نــه تنهــا نظارهگــر ایــن قســاوت بودنــد ،بلکــه مشــوق و حامــی ایــن آدمکشــان پســت و بدسرشــت نیــز
بهشــمار میآینــد .پولیــس میتوانســت بــه ســادگی وضعیــت را کنتــرل نمایــد ،امــا از آنجایــی کــه دولــت و
نهادهــای امنیتــی بــه شــدت ضــدزن ،فاســد و جنایتپیشــهاند ،نخواســتند ایــن دختــر معصــوم را از چنــگ
آدمخــواران نجــات دهنــد .ایــن جنایــت بــرای تقریبــا دو ســاعت در چنــد صــد متــری کاخ ریاســتجمهوری و
فرماندهــی مرکــزی پلیــس شــهر کابــل صــورت گرفــت.
عامــان ایــن ددمنشــی تنهــا آنانــی نیســتند کــه بــا دسـتهای کثیــف خــود خــون فرخنــدهی عزیــز را بــه زمیــن
ریختنــد .شــرف بغالنیهــا و برادرانشــان نمیتواننــد بــدون حمایــت جنایتکارانــی چــون ســیاف ،عبــداهلل ،اســماعیل،
عطــا ،گلبدیــن و دههــا جانــی دیگــر دســت بــه ایــن عمــل شــنیع بزننــد .هریــک از ایــن جنایتــکاران چــه در کابــل و
تمــام والیــت افغانســتان بــرای حفــظ و گســترش قــدرت خــود شــبکهی مافیایــی متشــکل از اوباشــان را زیــر قیــادت
خــود دارنــد .بــا اتــکا بــه آنــان مخالفیــن فکــری و سیاســی خــود را از بیــن بــرده و یــا در بعضــی مواقــع آشــوب
خلــق میکننــد تــا مــردم را از چنــگ و دنــدان خونآشــام خــود ترســانده و جــو عمومــی را در کنتــرل خــود داشــته
باشــند .در پغمــان ،هــرات ،مــزار و دیگــر بخشهــای افغانســتان بارهــا شــاهد اینگونــه عملکردهــای آنــان بودهایــم.
البتــه کــه ایــن جنایــت بــدون حمایــت ســرجنایتکارانی کــه در کرس ـیهای گوناگــون دولتــی لــم دادهانــد ،ممکــن
نمیبــود .درمــورد ســازماندهندگان پشــت صحنــه بایــد گفــت کــه چنــد رهبــر بنیادگــرا (بخصــوص ســیاف و
اســماعیل خــان) کــه از چندیــن هفتــه بدینســو داد و فریــاد میکردنــد کــه اگــر دولــت در ایــن و آن مــورد
کاری نکنــد« ،ملــت مجاهــد کاری خواهنــد کــرد» .علــت اصل ـی ایــن اخطارهــا هــم در ایــن اســت کــه در تقســیم
کرســیهای دولــت مافیایــی افغانســتان برایشــان ســهم کمتــر رســیده و بــا سوءاســتفاده از دیــن و مذهــب
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توســط مهرههــای افغانــی رژیــم ایــران بــه ایــن ســمت رســیده و در گذشــته در رادیــو مشــهد خبرنــگار
بودهاســت ).نوشــت «هیــچ نیــروی در مقابــل ایمــان راســخ مردممــان تــاب مقاومــت نــدارد ،با جــان و دل از
باورهــای دینیمــان پاســداری خواهیــم نمــود ».افــراد دیگــر چــون مــا ایــاز نیــازی (از تحصیلکردههــای
دانشــگاه االزهــر مصــر و مالامــام مســجد وزیــر اکبرخــان ،جایــی کــه مقامــات بلندرتبــه در امامــت وی نمــاز
ادا میکننــد ،و چندیــن برنامــهی تبلیــغ دیــن را در کانالهــای تلویزیونــی متعــدد بهشــمول تلویزیــون
دولتــی بــه پیــش میبــرد) ،زلمــی زابلــی (نماینــدهی پارلمــان و رییــس کمیســیون ســمع شــکایات ایــن
اداره) و حشــمت ســتانکزی (ســخنگوی پولیــس کابــل) نیــز از جملــه کســانی بودنــد کــه ایــن جنایــت را
توجیــه نمــوده و از آن حمایــت کردنــد.
خانــوادهی فرخنــده نیــز از تهدیــد حامیــان دولتــی ایــن اوباشــان در امــان نیســتند .در نخســت فرمانــده
پولیــس کابــل پــدر و مــادر او را مجبــور ســاخت تــا اظهــار دارنــد کــه دخترشــان فرخنــده از بیمــاری
روانــی رنــج میبــرده و اگــر کاری نیــز کــرده باشــد ،ناشــی از وضعیــت نامناســب صحــی اوســت .امــا بعــدا
معلــوم شــد کــه آنــان زیــر فشــار پولیــس درمقابــل رســانهها ایــن گفتههــا را بیــان نمــوده بودنــد .زمانــی
کــه مــا نیــازی خواســت کــه در مراســم تشــییع جنــازهی فرخنــده شــرکت نمایــد ،بــا اعتــراض دیگــر
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عــزاداران مواجــه شــد و مجبــور بــه فــرار از قبرســتان گردیــد ،امــا دیــری نگذشــت کــه مــا نیــازی بــرای جلوگیــری از
آبروریــزی بیشــترش ،یکجــا بــا یکــی از نماینــدگان پارلمــان بــه نــام اقبــال صافــی بــه خانـهی فرخنــده رفــت و انــگار
بــا خانــوادهی فرخنــده آشــتی نمــود .ایــن عمــل نیــز بــا جبــر و اکــراه همــراه بــود.
بدبختــی زنــان افغــان تنهــا بــه پرونــدهی فرخنــده خالصــه نمیشــود .طــی چهــار دهـهی اخیــر زنــان افغــان ســیهترین
روزهــای زندگــی خــود را تجربــه کردهانــد کــه حدیــث پایانناپذیــر ظلــم و ســتم علیــه آنــان هنــوز ادامــه دارد .زنــان،
زندانــی و شــکنجه شــدهاند؛ سنگســار و تیربــاران شــدهاند؛ مــورد تجــاوز جنســی و تجــاوز گروهــی قــرار گرفتهانــد؛
گــوش و گلــو و ســین ه شــان بریــد ه شــده؛ بــا جبــر بــه فحشــا کشــانیده شــدهاند؛ همچــون حیوانــات مــورد خریــد و
فــروش قــرار گرفتهانــد و مجبــور بــه خودکشــی و خودســوزی گردیدهانــد.
 ۱۴ســال قبــل امریــکا و متحدانــش زیــر نــام «حقــوق زنــان»« ،دموکراســی» و «مبــارزه علیــه تروریــزم» افغانســتان را
اشــغال نمــود .امــا نیروهــای اشــغالگر بــا اتــکا بــه زنســتیزترین ،ارتجاعیتریــن و جانیتریــن افــراد و احــزاب ،عرصــه
را بــرای فعالیــت زنــان محــدود ســاختند ،چــون میدانســتند زمانــی کــه نیم ـهی خامــوش یــک ملــت بــه آگاهــی
برســند ،پایههــای اســتثمار و اســتعمار فــرو خواهــد پاشــید .امریــکا و ناتــو عناصــری را کــه دیــروز دموکراســی را
معــادل کفــر دانســته و مدافعــان آن را بــه گلولــه میبســتند ،بــر گردههــای زخمــی مــردم مــا ســوار نمودنــد.
ســازمان «دیدهبــان حقــوق بشــر» در  ۳مــارچ  ۲۰۱۵گزارشــی را زیــر عنوان«امــروز تمــام مــا خواهیــم مــرد :زورمنــدان
افغانســتان و میــراث فرهنــگ معافیــت» در مــورد افغانســتان منتشــر ســاخت کــه در آن بــه شــرح بخشــی از جنایــت
در افغانســتان پرداختــه شــده اســت .ایــن ســازمان بهطــور مشــخص کارنام ـهی چنــد تــن از «زورمنــدان جنایتــکار»
هریــک عبدالحکیــم شــجاعی (قومنــدان پولیــس محلــی در ارزگان) ،خیرمحمــد تیمــور مشــهور بــه چریــک (ســابق
قومنــدان امنیــه تخــار) ،قومنــدان عزیــزاهلل (قومنــدان اربکــی در پکتیــا) ،عطامحمــد (والــی بلــخ) ،حاجــی نجی ـباهلل
کاپیســا (رییــس امنیــت ملــی تخــار) ،میــر علــم (ســابق قومنــدان امنیــه بغــان و فعــا قومنــدان اربکــی در قنــدوز)،
اســداهلل خالــد (ســابق رییــس امنیــت ملــی) و عبدالــرازق (قومنــدان امنیــه قندهــار) را بــه بررســی گرفتــه کــه بــا
اســتفاده از پس ـتهای دولتیشــان بــه گروههــای اوبــاش مســلح دسترســی داشــته و در برابــر مــردم و مخالفانشــان
زور و وحشــت کار میگیرنــد.
تمــام افــرادی کــه نامشــان در ایــن گــزارش ذکــر گردیــده از حامیــان هــر دو تیــم انتخاباتــی بــوده کــه اکنــون نیــز
ســهمی کــه در حکومــت وحشــت ملــی دارنــد ،بیشــتر از گذشــته بــه فســاد و جنایــت خــود ادامــه میدهنــد ،چــون بــا
هــرج و مــرج حاکــم در نهادهــای دولتــی هیچکــس در مقابــل عملکــرد خــود پاســخگو نیســت .پــاره از ایــن گــزارش
بــه جنایــات عطامحمــد نــور ،والــی بلــخ ،اختصــاص یافتــهاســت .او یکــی از حامیــان عبــداهلل اســت کــه دســتگاه وســیع
از اوباشــان شــمال کشــور را در کنتــرل خــود دارد .چنــدی قبــل عطــا از مــردم خواســت تــا بــا مــا ایــاز نیــازی در
مــورد برخــوردش بــا قتــل فرخنــده ســخت نگیرنــد ،چــون او یــک عالــم دیــن اســت .در ایــن گــزارش میخوانیــم:
«اکثریــت ارکان دولتــی بانفــوذ [در غــرب مــزار شــریف] ،همچــون ارکان دولتــی در والیــت بلــخ ،بخصــوص افــرادی در
جمــع نیروهــای امنیتــی ملــی افغــان رابطــه تنگاتنــگ بــا والــی عطــا دارنــد .ایــن افــراد جهــت نیــل و دفــاع از ســود
و مقاصــد شــخصی والــی عطــا بــه کار گرفتــه میشــوند .احتمــاال بــرای اســتحکام نفــوذ سیاســی ،ســاحه در هنــگام
ی جهــت قتــل و اذیــت مخالفــان سیاسـیاش ،عطــا
انتخابــات [ ]۲۰۰۹بیثبــات گردیــد .بــا اســتفاده از شــبکه حمایــو 
کوشــش نمــوده تــا موقعیــت سیاســی خــود را قــوت بیشــتر بخشــد .افــزون بــر آن ،رابطــه بــا جنایـتکاران ،بخصــوص
قاچاقبــران موادمخــدر ،بــرای منابــع مالــی والــی عطــا ســودآور و کارا ثابــت شدهاســت .افزایــش رابطــه شــبهنظامیان
بــا عطــا زمینـ ه خوبــی بــرای وی بــوده تــا بــا مخالفــان در حــال رشــد خــود مقابلــه نمایــد .گفتــه میشــود کــه والــی
عطــا نفــوذش را در [غــرب مــزار شــریف] بهطــور ابتدایــی از طریــق ســاختارهای ذیــل اعمــال مینمایــد ،بهطــور
مثــال ارکان دولتــی بلــخ ،بــه ویــژه پولیــس محلــی افغــان و شــبهنظامیان گوناگــون».
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بــه همیــن ترتیــب ســازمان «عفــو بینالملــل» بــه تاریــخ
 7اپریــل  2015گزارشــی را درمــورد وضعیــت بــد زنــان
افغانســتان بــه نشــر رســانید .در ایــن گــزارش نیــز بــه
صراحــت ذکــر شــده کــه زنــان افعــان نــه تنهــا توســط
طالبــان و جنگســاالران مــورد تهدیــد قــرار میگیرنــد ،بلکــه
توســط دولــت نیــز تهدیــد میشــوند.
اکنــون کــه تقریبــا یــک مــاه از جاودانگــی فرخنــده میگــذرد.
حکومــت پوشــالی افغانســتان در پــی آن اســت تــا مــوج
اعتراضــات مــردم را بــا اتــکا بــه ترفندهــای مختلــف خامــوش
ســازد .آنــان اعــداد و ارقــام میانتهــی را کنــار هــم گذاشــته
و از بازداشــت دههــا تــن بــه اتهــام دستداشــتن در قتــل
فرخنــده خبــر میدهنــد .امــا بــا توجــه بــه تجــارب گذشــته
و شــناختی کــه از ماهیــت ایــن دســتگاه مافیایــی داریــم،
باورمندیــم کــه شــاید یــک عــده عامــان نــاآگاه و جاهــل ایــن
فاجعــه کــه پیونــدی سیاســی قــوی بــا ســرجنایتکاران حاکــم
ندارنــد ،محاکمــه شــوند .بازهــم ماننــد قضایــای گذشــته
پغمــان کــه جنایتــکاران اصلــی زیــر چتــر حمایــت مقامــات بلندرتبــه دولتــی قــرار گرفتنــد ،ایــن بــار نیــز افــراد درجــه
دوم و ســوم بــه ســزای اعمالشــان خواهنــد رســید ،امــا ســازماندگان اصلــی رهــا شــده و بــه نوکــری خــود ادامــه
میدهنــد تــا بــار دیگــر بــرای تامیــن منافــع بادارانشــان دســت بــه ارتــکاب فجایــع مشــابه بزننــد.
مــا بــا خواهــران و بــرادران کــورد و بــا تمــام مبــارزان خاورمیانــه مشــترکات زیــادی داریــم .امپریالیــزم امریــکا و
متحــدان جهانخــوارش لحظـهای نیــز مبــارزهی رهاییبخــش مــردم مــا را برضــد بنیادگرایــان دینــی و ســایر نوکــران
مرتجــع داخلــی نمیتواننــد تحمــل کننــد .مــردم و نیروهــای مترقــی افغانســتان در روزهــای ســوگ و خوشــبختی
در کنــار شــمایند و مبــارزه الهامبخــش زنــان و مــردان کــورد یگانــه امیــد بــرای نجــات انســانیت از چنــگال خونخــوار
اســتیالگران جهانــی اســت .مــا از ابــراز همــدردی و حرکتهــای انســانیتان در محکومیــت قتــل فرخنــده قدردانــی
نمــوده و باورمندیــم ،مبــارزهی مشــترک مــا روزی ثمــر خواهــد داد و از بنــد ایــن یــوغ و ســتم رهایــی خواهیــم یافــت.
زنــان خاورمیانــه بایــد بداننــد کــه بنیادگرایــی اســامی و امپریالیــزم دو روی یــک ســکهاند .مبــارزه علیــه ایــن
دو دشــمن انســانیت بایــد همزمــان بــه پیــش بــرده شــود .امریــکا و غــرب امــروز از بنیادگرایــان بــرای پیشــبرد
سیاس ـتهای غارتگرانهشــان بیشــترین ســود را میبرنــد پــس بایــد ریش ـهی بنیادگرایــی را خشــکانید تــا بتــوان بــه
آزادی ،دموکراســی ،عدالــت و بهــروزی رســید .دفــاع از ســکوالریزم بایــد ســرخط خواســتهای آزادیخواهان ـهی هــر
جنبــش مترقــی و عدالتخــواه باشــد.
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روزرين كمانگر؛ عضو KJAR
سالهاســت کــه ســایهی شــوم نظــام اقتدارگــرا بــر منطقــه حاکــم شدهاســت .نیروهــای اقتدارگرایــی کــه همــواره
در تــاش بودهانــد منطقــه را بــه مکانــی بــرای عملــی ســاختن پروژههــا و برنامههــای خویــش مبــدل ســازند .از
همیــن رو از طریــق مداخــات نظامــی خویــش و ایجــاد قدرتهــای کوچــک ســعی داشــتهاند کــه حاکمیــت خویــش
را افزایــش دهنــد .مســلما چنیــن برنامـهای از طریــق ایجــاد تفرقــه و همچنیــن جنــگ داخلــی انجــام میگیــرد .آنچــه
کــه در طــی اینســالها در کشــورهای لیبــی ،مصــر ،عــراق ،ســوریه و افغانســتان مشــاهده نمودهایــم نمونههــای
بــارزی میباشــند .از ســویی نیــز بــه هرانــدازه کــه ایــن نیروهــا ،در انتخــاب گزین ـهی جنــگ اصــرار دارنــد و بــرای
تــداوم آن بــه هرگونــه جنایتــی دســت میزننــد ،از ســوی دیگــر نیروهــای افراطــی ســربرآورده جهــت دســتیابی بــه
قــدرت ،ســعی در برافروختــن آتــش ایــن جنــگ را داشــتهاند .از آن جهــت کــه جنــگ ،جنــگ اقتــدار و هــدف اصلــی
نیــز کســب منافــع دولتــی میباشــد ،تمــام جامعــه را درگیــر مشــکالت و بحرانهــای متعــدد میکنــد ،بویــژه در
وهل ـهی اول زنــان را کــه بــدور از ذهنیــت اقتــدار ،اتحــاد جامع ـ ه را مبنــا قــرار میدهنــد  ،بیشــتر از همــه متضــرر
میشــوند .بهطوریکــه بــا هــر بــار هجــوم بــه زن ،ضربــهی مهلکــی بــر جامعــه وارد گشتهاســت .ایــن وضعیــت
در کشــوری همچــون افغانســتان کــه همــواره جنگهایــی متعــدد از ســوی اقتدارگرایــان ،در دورههــای مختلــف،
صــورت گرفتهاســت؛ کامــا مشــاهده میشــود .بخصــوص پــس از اشــغال و مداخل ـهی آمریــکا و همچنیــن اقتــدار
نیروهــای طالبــان ،زنــان بزرگتریــن قربانیــان بودهانــد .از یــک ســو بــا مداخــات نظامــی بــر ایــن ســرزمین و ایجــاد
اغتشــاش و از ســویی دیگــر بــا حاکمیــت نظامــی افراطــی و زنســتیز ،زنــان را حتــی از دســتیابی بــه حــق طبیعــی
خویــش بازداشــتند .اگــر بــه وضعیــت سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی افغانســتان توجــه نماییــم ،خــأ حضــور زن را
در پیکــرهی ســاختاری جامعــه مشــاهده مینماییــم و همیــن نیــز موجــب میشــود کــه تمامــی برنامههــای جامعــه
رنــگ و بویــی مردانــه بگیرنــد .آنچــه کــه امریــکا و نیروهــای مســتبد همچــون طالبــان در گذشــته و امــروزه نیــز
ســایر نیروهــای مقتــدر در نظــام کنونــی انجــام میدهنــد ،تنهــا تیشــه بــه ریش ـهی اخــاق ،فرهنــگ و ارزشهــای
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جامعــه میزننــد .اگرچــه راهکارهــا و شیوههایشــان متفــاوت میباشــد ،امــا همگــی آنــان در پــی بــرآورده
ســاختن یــک هــدف هســتند .در سراســر تاریــخ افغانســتان ،مقتدرانــی کــه بــر جامعــه حکمرانــی نمودهانــد،
انحصــارات گوناگونــی را از ســوی نظــام مردســاالر بــه زن تحمیــل کردهانــد .انحصاراتــی کــه در هــر دوره از
اقتــدار،از ســوی نظــام مردســاالر بعنــوان معیارهــای زندگــی بــرای یــک زن ،تنهــا یــک چارچــوب را مشــخص
مینمایــد کــه اجــازه نخواهــد داد فراتــر از ایــن چهارچــوب گامــی بگــذارد .سالهاســت کــه نظــام و ذهنیــت
مردســاالرانه ،زنــان را از هویــت خویــش بیگانــه ســاخته و بــه آنــان اجــازهی ابــراز وجــود خویــش را نمیدهــد.
مدتهاســت کــه تجــاوز جنســی ،اسیدپاشــی ،نــکاح اجبــاری و ...انــواع خشــونتها بــر زنــان افغانســتان اعمــال
میگــردد ،کــه نــه تنهــا در هیچکــدام از دورههــای حاکمیــت آمریــکا و طالبــان و مجاهدیــن از شــدت آنــان
فروکاســته نشــده ،بلکــه هــر کــدام بــه شــیوهای ســعی داشــتهاند تمامــی ایــن ضدفرهنگهــا را بــه معیاره ـای
جامعــه مبــدل ســازند .اینکــه زنــان در افغانســتان همــواره مــورد ســرکوب قــرار گرفتهانــد را میتــوان بــه
عواملــی همچــون اســتبدادی کــه ذهنیــت مقتــدر مردســاالر در طــول تاریخــی اجــرا نمــوده و بــا بنیادگرایــی
دینــی آنــرا مشــروع نمــوده اســت و محدودیتهــای اجتماعــی کــه حاصــل ذهنیــت و تفکــر ســنتی مردســاالر
اســت ،نســبت داد .واقعيــت اينســت کــه زنــان کشــور کــه بيــش از نيمــى از جامعــه را تشــکيل ميدهنــد و در
طــول تاريــخ و مخصوصـاً در دو دهـهی اخيــر بيشــترين قربانــى بودهانــد و ناروایــى و درد و مصيبــت را متحمــل
شــدهاند ،هــم اکنــون نیــز در همــان وضعیــت بهســر میبرنــد .وضعیتــی کــه زنــان را در مــرز و حــدودی قــرار
داده اســت کــه از طریــق آن نــه تنهــا از عرصههــای مختلــف جامع ـه ،بلکــه از خویشــتن و همجنســانش نیــز
قطــع نمودهانــد .گسســت از جامعــه نیــز بــه معنــای مــرگ یــک فــرد و در نتیجــه پایــان زندگیســت .آنچــه
کــه بســیار بغرنــج بودهاســت ســکوت ســایر اقشــار جامعــه در برابــر چنیــن ظلــم و برخوردهایــی اســت کــه در
نهایــت بــه جنایاتــی ختــم میشــود .در رویــداد فجیــع اخیــری کــه راجــع بــه فرخنــده رخ داد ،نفــوذ ذهنیــت
مردســاالر در ذهــن و فکــر جامعــه کامــا مشــهود بــود .تمامــی ایــن فجایــع و جنایــات حاصــل نظــام اقتدارگــرا
و جنســیتگرایی اســت کــه کانــون ذهنیــت مردســاالر اســت و همچــون مصیبــت بزرگیســت کــه بــر زندگــی
تمامــی جامعــه و بویــژه زنــان تاثیــر فراوانــی داشــته اســت .البتــه بــه هنــگام ســخن گفتــن از ایــن برخــورد غیــر
ن را مختــص بــه فــرد و بــه یــک دورهی خــاص و یــا یــک مــکان ویــژه دانســت ،بــا توجــه
انســانی نمیتــوان آ 
بــه شــرایط یــک بخــش ،در قالـب ســرکوب ارزشهــای جامعــه و آنچــه کــه در تضــاد بــا آن اســت ،دســت بــه
هرگونــه جنایتــی میزنــد .ایــن دقیقــا نشــاندهندهی آن اســت کــه وضعیــت بردگــی زن بســیار عمیقتــر از
آن اســت کــه بتــوان بــا بهانههــای مختلــف کــه هرکــدام از آنــان نیــز ذهنیــت اقتــدار را بیــش از پیــش ســتایش
میکننــد ،توجیــه نمــود .الزم اســت کــه ذهنیــت مردســاالر را بطــور اساســی مــورد بازخواســت قــرار داد .مــرگ
فرخنــده کــه اخیــرا در افغانســتان و هــزاران فرخنــدهای کــه روزانــه از ســوی ذهنیــت افتدارگــرا و مردســاالر
مــورد ســرکوب قــرار میگیرنــد ،دقیقــا صحــت ایــن قضیــه را نشــان میدهــد .بعبارتــی ایــن ذهنیــت مردســاالر
اســت کــه هربــار در رنــگ و لباســی و متناســب بــا شــرایطی کــه در آن قــرار دارد ،ظاهــر میگــردد .گاه در
لبــاس نیروهــای ســرمایهدار و گاهــا نیروهــای بنیادگــرا.
در جامع ـهای کــه ارزشــهایش را بــه ضــد ارزش ،فرهنگــش را بــه ضــد فرهنــگ تبدیــل نمودهانــد و قانــون را
مــردان نوشــتهاند ،مــردان را از حقــوق بســیاری برخــوردار نمودهانــد .حــق کشــتن زن نیــز یکــی از ایــن مــوارد
اســت ،الزم اســت کــه بدانیــم کــه مــرگ جســمی ،آخریــن ضرب ـهای اســت کــه مــرد پــس از مــرگ تدریجــی
زن بــر او وارد میســازد.
در جامعــهی افغانســتان حضــور زن در عرصههــای عمومــی جامعــه ،از نظــر دینــی گنــاه و از نظــر اخالقــی
زشــت محســوب میگــردد ،زنــان از تمامــی عرصههــای مهــم اجتماعــی طــرد میشــوند .بــه هــر انــدازه کــه
در عرصههــای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی مــرد حاکــم میگــردد ،بــه همــان انــدازه نیــروی زنــان ضعیــف
میگــردد و ایــن نیــز همــان چیزیســت کــه ذهنیــت مقتــدر میخواهــد .در رابطــه بــا مســئلهی زنــان
میتــوان هــر لحظــه خودکامگــی مــرد را مشــاهده نمــود .مــردان در اینبــاره میتواننــد بــدون توجــه بــه
هیچگونــه ارزش و حقوقــی مرتکــب جنایــت گردنــد .از همی ـنرو مبــارزه علیــه ظلــم ،بیعدالتــی و مبــارزه در
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مقابــل مــواردی کــه از حضــور زنــان در عرصههــای جامعــه جلوگیــری میکننــد ،امــروزه بیــش از پیــش ضــرورت
پیــدا میکنــد .البتــه آنچــه کــه امــروزه در افغانســتان مشــاهده میگــردد و ذهنیــت مردســاالر را در تنگنــا قــرار
داده اســت ،ایــن اســت کــه زنــان توانســتهاند در فضــای محــدود و بســتهای کــه ذهنیــت موجــود ایجــاد نمودهاســت،
بــرای رســیدن بــه آزادی و حداقــل دسترســی بــه حقــوق ابتدایــی خویــش در برابــر چنیــن وضعیتــی مبــارزه نمــوده
و توانســتهاند کــه از کاراکتــری مهــم در جامعــه برخــوردار باشــند .اکنــون دگــر زنــان بــر واقعيــت جامع ـهاي كــه
اقتدارگرایــی آنرا ايجــاد كــرده اســت واقفنــد ،بههميــن خاطــر اســت كــه از هــر لحــاظ جهــت نشــان دادن ارادهی
خویــش اصــرار کــرده و در حــال تالشانــد .آنچــه کــه بایــد زنــان در سراســر خاورمیانــه و در همیــن راســتا زنــان
افغانســتان بــه آن توجــه کننــد ایــن اســت کــه جنایتــی کــه هــم اکنــون در برابــر زنــان اعمــال میگــردد ،جنایتیســت
کــه تاریخــی کهــن دارد .اگــر بــه تمامــی معضــات و مشــکالتی کــه ناشــی از ذهنیــت مردســاالر اســت ،نگاهــی
بیندازیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه بــه گونـهای در ارتبــاط بــا مســئلهی آزادی زن میباشــند .بــه عبارتــی میتــوان
گفــت کــه بــه هرانــدازه کــه معضــات مربــوط بــه زنــان حــل گــردد ،بــه همــان انــدازه بــا پیشــرفت جامعــه از هــر
لحــاظ روبــرو خواهیــم گشــت ،در غیــر اینصــورت بــا تعمیــق یافتــن مشــکالت زنــان ،نــه تنهــا جامعــه فرصــت ابــراز
موجودیــت نخواهــد داشــت ،بلکــه تمامــی ارزشهــای اخالقــی جامعــه نیــز نابــود میگــردد .در واقــع مشــکالت زنــان
در افغانســتان تــا بهحــدی تعمــق یافتــه اســت کــه بایــد خیلــی جــدی بــرای حــل و چارهیابــی آن فعالیــت نمــود.
علیرغــم تمامــی جــدال نیروهــای مقتــدر کــه بجــز تشــدید خفقــان و ســرکوب بیــش از پیــش جامعــه و زنــان هیــچ
ماحصلــی نداشتهاســت ،اکنــون دگــر زنــان در افغانســتان بــه اینکــه تغییــر و تحوالتــی کــه نظــام و ذهنیــت موجــود
دولــت در جامعــه ایجــاد مینمایــد ،رهیافتــی بــرای حــل مشــکالت زنــان نیســت ،بخوبــی واقفنــد .آنچــه کــه امــروزه
مهــم اســت ،تــاش و پیشــبرد آگاهــی زنــان میباشــد .بنابرايــن زنــان بايــد در همــه عرصههــاي اجتماعــي خــود را
ســازماندهي نمــوده و مشــاركت فعالــي در قیامهــا داشــته باشــند .الزم اســت کــه در ایــن راســتا اتحــاد و ســازماندهی
خویــش را بیــش از پیــش توســعه دهنــد .مؤثرتريــن مبــارزه در برابــر ســاختار اجتماعــي مــرد محــور افغانســتان
توســط ايســتار ســازمانيافته و راديــكال زنــان صــورت خواهــد پذيرفــت .زن ســازمانيافته ،خلقــي ســازمانيافته
ن نیــروی زن اســت کــه میتوانــد بــه تمامــی
اســت .و ايــن بــه معنــي تضعیــف پایههــای اقتــدار اســت .مســلما ای ـ 
جنگهــا کــه نتیج ـهی ذهنیــت مردســاالر اســت پایــان بخشــد.
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آدار آذری
در برابــر ایــن عمــل غیــر انســانی
واکنشــهای اعتراضــی بســیاری در میــان زنــان بــه ویــژه
زنــان افغانــی رویــداد .موضــع زنــان افغانــی درمراســم
تشــییع جنــازه ی فرخنــده زنــی کــه قربانــی شــدت
نظــام مــرد ساالرشــد قابــل احتــرام بــود .آنــان بــه هیــچ
مــردی اجــازه ی حمــل جنــازه را نــداده و بــا راهپیمایی
و صاحــب داری کــردن قیــام گونــه از فرخنــده ،پیــام
رهایــی خواهــی ازشــدت حاکــم بــر دنیــای زن را بــا
فریــاد بــه گــوش تمــام دنیــا رســاندند .بــا توجــه بــه
وضعیــت موجــود زن درسراســرخاورمیانه ،کــه روزانــه بــا
کشــتار ،سنگســار ،تجــاوزو ...روبــرو مانــده ،ایــن وظیفــه
ی مــا زنــان خاورمیانــه ،بــه ویــژه زنــان ایرانــی ســت تــا
بــا آنهــا هــم صــدا شــویم .دولــت هــا همیشــه در برابــر
تنظیمــات اعتراضــی و حــق طلبانــه ی زنــان کــه از راه
آن بــه د فــاع و پیشــبرد هویــت انســانی خــود مــی
پردازنــد مخالــف بــوده و بــا شــدت برخــورد مــی کننــد.
مــا زنــان ایرانــی بــا تکیــه بــر افــکار و پــروژه هــای رهبر
آپــو در زمینــه ی رهایــی زنــان بــه ایــن معتقدیــم؛ کــه
زنــان از هــر ملتــی بایــد بــا اصــرارو یکصــدا در برابــر
هــر گونــه شــدتی کــه برجســم و روح زن روا مــی شــود
دارای عکــس العمــل باشــند.

بــه نظــر مــن ایــن موضــع ،موضعــی رادیــکال در برابــر
ذهنیــت جنســیت گرایــی اســت کــه هــزاران ســا ل از
حکمرانیــش بــر زنــان ســپری گشــته و نشــان از بیداری
و رشــد آگاهــی جنســی در زنــان دارد .بدیــن صــورت
کــه روا داشــتن هرگونــه شــدتی بریــک زن ،بــه ماننــد
روا داشــتن چنیــن برخــوردی بــر تمــام زنــان اســت.
از ایــن پــس زن نمــی توانــد ســاکت  ،بــه تماشــای
ســرکوب هــم جنســانش بنشــیند .تقاضــای مــن از
تمــام زنــان ایــران بــه ویــژه زنــان کــرد ایــن اســت
کــه در برابــر چنیــن جنایاتــی بــی صــدا نماننــد .ایــن
رویــداد غیــر انســانی اگرچــه امــروز درافغانســتان بــه
عریــان تریــن شــیوه رویداد،نبایــد فرامــوش کــرد
کــه روزانــه درایــران زن از تمــام ملــت هــا ،آشــکارو
پنهــان بــا شــدت خفقــان آوری روبروســت.بیصدا
یــی مــا بــه معنــای تســلیمیت و قبــول آن بــه ماننــد
سرنوشــت گریــز ناپذیراســت .پــس از همــه بیشــتر مــا
بــه ســازماندهی و نیــروی دفــاع مشــروع خــود ویــژه
نیازداریــم.

رامان مهاباد

ابتــدا بــا ادای احتــرام ودرود
بــه روح پــاک تمــام زنــان آزادیخواهــی کــه جــان
پاکشــان را فــدا کردنــد امــا هرگــز در برابــر فشــار و
شــدت نظــام نابرابــر مــرد ســاالر ســر تســلیمیت فــرود
نیاوردنــد ،شــهید فرخنــده را بــه یــاد مــی آورم .چنــان
قبــل از هــر چیــز ایــن جنایــت ضــد انســانی و زن کــه میدانیــم ؛ایــن شــیوه برخــورد وحشــیانه و نابودگــر
ســتيز را رســوا وبــه موضــع زنــان افغانــی در صاحــب جنســیت گرایــی بــا زن در منطقــه رویــداد تــازه ایــی
داری کــردن از شــهید فرخنــده درود مــی فرســتم .نیســت .بــه ماننــد آن در جــای جــای ایــران ،مثــاأل در

بریوان شاهو
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ماجــرای اســید پاشــی اصفهــان ،اعــدام زنــان و ...همــه بــر
گرفتــه ازهمــان ذهنیــت و دیدگاهیســت کــه زن را یــک
شــئ فرمانبــر پنداشــته و هــر گونــه نافرمانــی از جانــب
او بــه معنــای مشــروع بــودن قتــل اوســت .ایــن قتــل و
حقــارت بــر شــهید فرخنــده بــه عنــوان یــک زن نبــوده،
بلکــه بــه نظــر مــن یورشــی غیــر اخالقــی بــر مــرد و کل
جامعــه ودرعیــن حــال ســیاه نمایــی و حقــارت بــه دیــن
اســام و مــردان در سراســر دنیاســت .نظــام بدیــن شــیوه
مــردان را نیــز قربانــی سیاســتهای ســرکوب اندیشــه ی
آزاد ،کــه همیشــه بــا پیشــاهنگی زنــان ســر بــر مــی آورد
مــی پردازنــد .بــه آن مردانــی کــه بــا بــی رحمــی دســت
بــه چنیــن جنایاتــی میزننــد ،بایــد گفــت؛ اگــر واقعــا
مســلمانید چــرا اســتعمار و مداخلــه ی ابــر قدرتهــای
ســرمایه دار را درمیهنتــان قبــول کــرده ایــد .مــن از
صمیــم قلــب ،بــه عنــوان یــک مــرد کــرد بــرای مبــارزه بــا
ذهنیــت مــرد ســاالر دربرابــر روح برابریخــواه زنــان ،خــود
انتقــادی میدهــم .بــه مــردان افغانــی کــه بــا پوشــیدن
لبــاس زنانــه ،از زنــان در برابــر نظامــی کــه زن را تحقیــرو
بــه قتــل مــی رســاند ،حمایــت کردنــد ،ســام می رســانم.
ایــن موضــع بــرای مــا مــردان ایرانــی ماننــد الگوئیســت در
اعتراضــات دمکراتیــک ،حمایــت و ارج نهــادن بــه هویــت
زن.

35
شــنگال را بــه یــادآورد کــه بــا چــه اعمــال غیــر انســانی توســط داعیــش روبــرو ماندنــد .جامعــه
ی ایرانــی بایــد فریــاد اعتــراض جامعــه بــه ویــژه زنــان افغانــی را تنهــا نگذاریــم .مــا مــردان ایرانــی بــا توجــه بــه
پیشــینه ی تاریخــی عصیــان و تحــوالت
تاریخــی بــه نیــروی پیشــاهنگی و جســارت بخــش زنــان ایمــان داریــم .پــس از زنــان ایرانــی میخواهــم کــه در حمایــت
از هــم جنسانشــان نقــش پیشــاهنگی جامعــه ی مــا را همچــون همیشــه بــر عهــده بگیرنــد.

نگارارومیه
زنــان افغانــی بایــد بداننــد کــه تنهــا نبــوده و مــا زنــان
ایرانــی همــدردی خــود را بــا آنهــا اعــان مــی کنیم.قطــع
حمــات اخیــری کــه در سراســرمنطقه
زنــان را بــه شــیوه ایــی وحشــیانه هــدف گرفتــه ،جزتــرس
از حضــور فعــال وتاثیــر گــذار آنــان در تحــوالت منطقــه
نیســت.بدون شــک نقــش حکومــت
هــای محافظــه کار منطقــه بــر کســی پوشــیده نیســت .مــا
زنــان بــا آگاهــی از ایــن مهــم ،بایــد بیشــتراز هــر زمانــی
بــه فعالیــت و حمایــت از همدیگــر بپردازیــم.

سمکو بوکان
سارا روژهالت
تحــت عنــوان دیــن قتــل و کشــتار زنــان و جامعــه در
خاورمیانــه ،در واقــع نابودســازی دیــن اســت .مــن بــه
عنــوان یــک زن کــرد ایرانــی از تمامــی زنــان
هــم میهــن ام مــی خواهــم کــه بیائیــد فریــاد هــم
جنســانمان رابــی پاســخ نگذاریــم .درد و رنــج زنــان چــه
در کوبانــی وشــنگال ،چــه درافغانســتان دردو رنجیســت
کــه مــا زنــان ایرانــی از اعمــاق وجــود خــود بــا آن هــا
احساس همدردی می کنی

مــن بــه عنــوان یــک مــرد ایــن عمــل وحشــیانه کــه
موجــب قتــل فرخنــده شــد را رســوا کــرده و جهــت گــذار
از ذهنیــت مردســاالری کــه بنیــاد اساســی
چنیــن وحشــت انســانی ســت خودانتقــادی مــی دهــم.
بــدون شــک ایــن رویــداد فقــط عمــل جمعــی از مردهــای
افغانــی نیســت و بایــد دســتهای پنهــان
دولــت کــه جســارت چنیــن عملــی را بــه آنهــا بخشــیده
را در ســکوت پلیــس هــای نظــاره گــر درک کــرد .بایــد
جامعــه  ،بــه ویــژه زنــان افغانــی بداننــد
کــه ایــن تنهــا درد جامعــه ی افغانــی نیســت و همــان
ذهنیــت امــروزه در همــه ی منطقــه  ،از راه زن اخــاق و
اراده ی جوامــع را آمــاج حمــات
خویــش قــرار داده اســت .در ایــن رابطــه مــی تــوان زنــان

34

زنان در شرق کوردستان ،هستند!؟

پخشان عزيزي :روزنامه نگار
روژئــاوای کوردســتان ،ایــن کوچکتریــن بخــش کوردســتان ،در حــال زایــش آزادی و دموکراســی ســت.
زایشــی(انقالبی) هرچنــد شــیرین امــا دردنــاک .انقالبــی کــه شــكوفائي زن و تــوان آفرینــش اوســت .ایــن
انقــاب بــا شــهادت رفقــا رنگــی قهرمانانــه تــر بــه خــود مــی گیــرد .شــهیدانی کــه جســم پیروزشــان بــه خــاک
ســپرده مــی شــود و روح بلندشــان در روحیــه ســرکش رفقايشــان درهــم مــی آمیــزد و حماســه هــا مــی آفرینــد.
ســفر بــه روژئــاوای کوردســتان ،نقطــه عطفــی بــود بــرای شــناخت هــر چــه بیشــتر جنبــش زنــان ســرزمینم،
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کوردســتان .آن جنبشــی کــه بــا YPJدنیــا ي ذهنــي مــرد ســاالري را دگرگــون ســاخت .زنــان کورد سراســر کوردســتان
در صفــوف مبارزاتــی جــای گرفتنــد تــا ســرزمینمان را از هــر گونــه تجــاوزی مصــون دارنــد و حاصــل ســال هــا تــاش
بــی امــان و بــی وقفــه مبــارزان راه آزادی را بــا گوشــت و پوســت و روح حفــظ کننــد و ایــن میســر نمــی شــد مگــر
در ســایه حرکــت آزادی بخــش کوردســتان تــا زنــان را از شــرق ،غــرب ،شــمال و جنــوب کوردســتان و از ســایر نقــاط
جهــان گــرد هــم آورد و هــر یــک بــه نوعــی چــرخ هــای ایــن انقــاب را بگرداننــد از جبهــه هــای جنــگ تــا ســازماندهی
زنــان و اداره امــور خودمدیریــت دموکراتیــک.
زنــان ایــن ســرزمین و بخصــوص مــادران روژئــاوا سالهاســت در برابــر امحــای فرهنــگ و هویتشــان قدعلــم کــرده انــد.
و دختــران همیــن مــادران کــه بــه صفــوف مبارزاتــی حرکــت آزادی بخــش زنــان وکوردســتان پیوســته انــد.
در روژئــاوای کوردســتان ایــن اراده اســت کــه زنــان را بــه حرکــت درمــی آورد .کــم انــد زنانــی کــه ســطح ســواد و
معلومــات و مــدرک چندانــی داشــته باشــند ،امــا کافیســت اراده کننــد تــا عهــده دار مســئولیتی شــوند و در اداره
جامعــه خــود ســهیم باشــند ،دوره هــای پــرورده از زبــان کــوردی گرفتــه تــا چگونگــی اداره کــردن کومیــن هــا ،کار در
مطبوعــات و رســانه هــا و فعالیــت هــای جمعــی و کوپراتیــو زراعــت و ...برایشــان درنظــر گرفتــه مــی شــود و ســپس
وارد میــدان عمــل مــی شــوند .ایــن یعنــی بــاز يافتــن اراده ي زنــان.
تمامــی زنــان روژئــاوا در چهارچــوب یکیتــی ســتار(اتحاديه ي ســتار) ســازماندهی مــی شــوند و آمــوزش هــای
الزمــه بــدان هــا داده مــی شــود .یعنــی یکیتــی ســتار ،شناســنامه هــر زنــی ســت در روژئــاوای کوردســتان .سیســتم
ســازماندهی زنــان کــه صاحــب اراده مســتقل خویــش اســت .موسســه ي پــرورده ،وقــف زنــان و کومــون هــای مســتقل
زنــان همگــی بخشــي هســتند از یکیتــی ســتار.
ایــن نــوع دیســیپلین و ســازماندهی هــا از ایدئولــوژی ای سرچشــمه مــی گیرد که ســالیان اســت جســما در چهاردیواری
محصــور گردیــده امــا خلــق را و بخصــوص زنــان را اینگونــه گــرد هــم آورده اســت .رهبــری کــه مردانگــی را بــه چالــش
کشــید و زنانگــی را اوج.
زنــان هــر  4بخــش كردســتان بــا حضورشــان در میــدان هــای جنــگ و سیاســت وجامعــه در روژئــاوا اثبــات کردنــد کــه
ایــن اراده زنــان نشکســتنی نیســت كــه هیــچ ،بلكــه اراده زنــان مرزهــای تعییــن شــده برایشــان را در هــم مــی شــکند
و شــمال و جنــوب و غــرب و شــرق نمــی شناســند.
البتــه کــه از کــوه هــای آزاد کوردســتان تــا انقــاب روژئــاوا و حتــی در صفــوف مبارزاتــی و بــا رفقــای همســنگر خــود
بــرای یــک بــه یــک حقوقشــان اصــرار ورزیــده انــد و اکنــون نیــز ضمــن دوشــادوش هــم مبــارزه شــان ،بــرای حفــظ
اســتقالل رای و اراده شــان اجــازه مداخلــه مــردان را در امــور مربــوط بــه زنــان نمــی دهنــد.
کمــی آنســوتر ،زنــان شــمال کوردســتان راهــی طوالنــی را پیمــوده انــد و اکنــون پــس از 40ســال مبــارزه بــی وقفــه
و حضــور مثــال نزدنــی شــان در صحنــه مبــارزات مدنــی و سیاســی بــا تشــکیل پــارت دموکراتیــک خلــق هــا صــدای
زنــان را بیــش از پیــش رســاتر مــی شــنویم .ســازماندهی بــی نظیــر زنــان و پافشــاری بــر خواستهاشــان نتیجــه چنــد
کــه نــه چندهــا ســال مبــارزه بــی امــان اســت و از پــای ننشســتن شــان.
زنــدان ،شــکنجه ،تبعیــد ،تهدیــد ،احضــار  ،اخــراج و ...هیــچ کــدام نتوانســتند ســدی باشــند بــرای ادامــه مبــارزه.
سالهاســت تــرک هــای کوهــی خــواب از چشــمان حکومــت هــای فاشیســتی تــرک گرفتــه انــد .زنان شــمال کوردســتان
جســورانه و مصرانــه همیشــه بخــش جدایــی ناپذیــر و ســازمان دهنــده بــوده انــد .مــادران شــمال کوردســتان نــه تنهــا
خــود بلکــه فرزندانشــان را نیــز بــا خــود بــه میــدان مبــارزه مــی آورنــد.
آنجــا نیــز ســازماندهی مســتقل زنــان ،مطبوعــات ،کومــون هــای زنــان و ...بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر روز بــه روز در
حــال گســترش اســت و شــهرداری هــا همــه نمونــه بــارز از موفقیــت زنــان در ســازماندهی و بدســت آوردن اراده ای
مســتقل اســت.
زنــان در جنــوب کوردســتان نیــز چنــد ســالی ســت کــه بــه شــیوه ای جــدی تــر وارد میــدان عمــل شــده انــد.
بخصــوص پــس از انقــاب روژئــاوا روحــی دگــر در مبــارزه زنــان جنــوب دمیــده شــده .نمونــه اش برگــزاری مراســم 8
مــارس امســال و نــوروز بــود راهپیمایــی تــا شــنگال و ...
مــی داننــد اگــر اینگونــه مصــر نباشــند ،آســیب هــای اجتماعــی زنــان روز بــه روز ســیر صعــودی بــه خــود خواهــد
گرفــت .حــال ،زنــان شــرق کوردســتان کجاینــد؟ زنانــی کــه سالهاســت در احــزاب کوردســتانی بــه عنــوان پیشــمرگ
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یــا گریــا در صفــوف مبارزاتــی ملــت کــورد جــای گرفتــه انــد و حماســه هــا و مقاومــت هــا رقــم زده انــد.
زنــان شــرق بــا پیوســتن بــه نیروهــای YPJو حضــور در میــدان هــای جنــگ علیــه داعــش در روژئــاوا و گریالهــا
در شــنگال تاکیــد بــر درهــم شکســتن مرزهــای کوردســتان نمودنــد .مبــارزات مســلحانه زنــان شــرق کوردســتان
هــر یــک بــه نوعــی در بدســت آوردن دســتاوردهای کنونــی روژئــاوا و شــمال و جنــوب تاثیــر داشــته اســت .شــهید
ویــان ،ژیــان ،نــگار حســینی ،شــیرین علــم هولــی و زندانیــان سیاســی دربنــد زینــب جاللیــان و ...همــه نمونــه
هــای بــارز مقاومــت انــد.
همیــن زنــان شــرق کوردســتان بــا فعالیــت هــای مدنــی و ســازمانی متوجــه فشــارها ،تهدیدهــا و هزینــه هــای
بســیاری شــدند .در جنبــش هــای دانشــجویی کــورد بــه بهانــه هــا و مراســم هــای گوناگــون بازداشــت و زندانــی
شــده انــد یــا از دانشــگاه تعلیــق یــا اخــراج شــده انــد ،ماهنامــه هــا و ســازمانهای مدنــی شــان پلمــپ شــده و...
فعالیــن زن در شــرق کوردســتان بــا توجــه بــه فضــای ناامــن کاری بعــد از زنــدان و تهدیــد برخــی شــان بــه خــارج
از مرزهــا پناهنــده شــده انــد و هنــوز هــم هســتند افــرادی کــه دســت از فعالیــت هایشــان نکشــیده انــد.
عمومــاً در ایــران و
باوجــود فضــای خفقــان
کوردســتان زنــان شــرق
خصوصــاً در شــرق
از شــنگال و کوبانــی
بــرای اعــام حمایــت
در جنبــش هــای
حضــوری فعــال داشــتند.
از مصدومیــن شــیمیایی،
اکولوژیکــی شــرق ،دفــاع
همیــن اواخــر حضــور
یادمــان حلبچــه و
سالهاســت زنــان شــرق
اعتراضــی معلمــان و...
و انجمــن هــای ادبــی
در حــوزه هــای هنــری
شــرق بــه عنــوان شــاعر،
فعالیــت دارنــد .زنــان
کارگــر ،کارفرمــا ،وکیــل،
نویســنده،
خواننــده،
روانشــناس ،مــددکار،
کشــاورز،
مهنــدس،
معلــم ،روشــنفکر ،محقــق
روزنامــه نــگار ،مترجــم،
نوعــی بــه ایــن جامعــه
و ...انــد و هــر یــک بــه
کمااینکــه فعالیــت هــای
خدمــت کــرده انــد و
فرهنگــی  -اقتصــادی نیــز
اجتماعــی
سیاســی
کاری شــان انجــام داده
در قالــب رشــته و فعالیــت
و تخصصــی جایــگاه و
انــد .زنــان از نظــر علمــی
کســب کــرده انــد.
پایــگاه نســبتاً مناســبی
قابــل توجــه تــر حضــور
از همــه مهــم تــر و
کوردســتان اســت .امــا
مــادران صلــح در جامعــه
متخصصیــن و تجــارب
چــرا بــا وجــود چنیــن
اجتماعــی و حضــور چنین
فعالیــت هــای سیاســی
زنانــی بــاز هــم تصویــری کــه از زنــان شــرق کوردســتان در خــارج از مرزهــا و حتــی در دیگــر بخــش هــای
کوردســتان اســت ،عــدم حضــور و نبــود تصویــری واقعــی ســت از فضــای موجــود جامعــه شــرق عمومـاً و خصوصـاً
جامعــه زنــان شــرق!؟
بایــد گفــت پیشــرفت هــای فــردی و اجتماعــی مذکــور براســتی قابــل توجــه انــد و گذشــتن از کنارشــان بــی
انصافــی ســت .امــا عــدم حضــور مســتقیم میدیاهــای کــورد و دسترســی مســتقیم بــه اطالعــات و پیشــرفت
هــای حاصلــه در مــورد زنــان در شــرق کوردســتان! نبــود بدیلــی بــه عنــوان ســازمان و نهــاد مردمــی بــا حــزب
و ارگان خــاص زنــان بــرای کانالیــزه کــردن و ســازماندهی ایــن تخصــص هــا و تجــارب همچــون دیگــر بخــش
هــای کوردســتان و بخصــوص شــمال کوردســتان ،در نبــود همیــن نهادهــای مدنــی زنــان و فعالیــت هــای آشــکار
طبیعتـاً زنــان نیــز بــه ســازماندهی هــای غیرآشــکار روی خواهنــد آورد و هرچــه حکومــت راه بــر فعالیــت هــای
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زنــان ببنــدد زمینــه بــرای چنیــن فعالیــت هــای ناآشــکار بیشــتر فراهــم شــده و طبــق همــان تجربــه عینــی روژئــاوا کــه
بعــث ســوریه و فاشــیزم ترکیــه حتــی بــه ســالیان صحبــت بــا زبــان مادرشــان را ممنــوع کــرده بــود امــا ســازماندهی
هــا و فعالیــت هــای زیرزمینــی زنــان کــورد راه بــه انقــاب بــرد .از طــرف دیگــر آمــار بــاالی آســیب هــای اجتماعــی
زنــان و تاکیــد بــر ایــن مســایل نــه بــه انــدازه پیشــرفت هایشــان در جامعــه نیــز یکــی از دالیــل اساســی اســت .البتــه
کــه تــرس و فضــای خفقــان حاکــم بــر جامعــه شــرق بســیاری از زنــان را بــه الک خــود فــرو بــرده و نمــی تــوان
منکــر عــدم حضــور گســترده شــان شــد و تنهــا بــا آســیب شناســی دقیــق فضــای شــرق کوردســتان مــی تــوان راه
بــرون رفــت از ایــن فضــا را قــدم بــه قــدم جســت .درســت ایــت کــه مــا جنبــش زنــان را در شــرق کوردســتان شــاهد
نیســتیم امــا نشــان نــدادن تصویــر واقعــی زنــان شــرق نادیــده گرفتــن بخشــی از رونــد مبارزاتــی حرکــت آزادی بخــش
کوردســتان اســت.
اگــر در داخــل مرزهــای شــرق کوردســتان مــا شــاهد جنبــش زنــان نیســتیم و بیشــتر فعالیــت هــا بــه صــورت فــردی
انجــام مــی گیــرد و هنــوز بــه ســطحی از ســازماندهی مشــخص نرســیده ایــم امــا در کــوه هــای آزاد کوردســتان جامعــه
زنــان آزاد شــرق kJARتوانســته تــا پالنــی مشــخص ســازماندهی زنــان در شــرق داشــته باشــد و صــدای زنــان شــرق
باشــد در شــنگال و ...ایــن راه از هــر ســمت بســته بــر فعالیــت هــای نــه تنهــا هــر فــرد(زن و مــرد) شــرق کوردســتان و
عرصــه مبارزاتــی تنگــی کــه بــه توســط دشــمنان طرحریــزی شــده اجــازه بــروز نیــروی ایــن شــرقی ســرکش و باتجربــه
و آگاه نمــی دهــد کــه اگرحتــی ممکــن بــود بخشــی هرچنــد کوتــاه از فعالیــت هــا را بازگــو کــرد ،فضــای شــرق یــا
روحیــه ای انقالبــی مــی زیســت KJAR .ایــن صــدا و نیــروی زنــان شــرق اســت بــا هــر ملیتــی در منطقــه کــه مــی
توانــد نقطــه عطفــی باشــد بــرای ســازماندهی ایــن نیروهــای پراکنــده زنــان و تبدیلشــان از بالقــوه بــه بالفعــل.
امــا در ایــن بیــن زنــان شــرق نیــز خــود نیــرو محرکــه ي ایــن تحــوالت هســتند .فضــای کنونــی کوردســتان زمینــه و
روحیــه الزمــه را در همــه زنــان بــا هــر فکــر و ایدئولــوژی ای ایجــاد کــرده و بــه گونــه ای کــه غیرکــورد نیــز در کنــار
ایــن حرکــت قــرار گرفتــه انــد .از افغــان ،فــارس ،عــرب ،تــرک ،بلــوچ ،اروپایــی و...
زنــان در داخــل بــا اســتفاده از فضاهای(دوســتانه و همکارانــه و دانشــجویی و ) ...بــه آمــوزش و بحــث هــای اجتماعــی
سیاســی بپردازنــد .جنبــش دانشــجویی کــورد و دیگــر جنبــش هــای مدنــی و اکولوژیکــی مــی توانــد جــای مناســبی
بــرای ســازماندهی زنــان بــه صــورت مســتقل باشــد .تنهــا ایــن اراده مســتقل زنــان از مــردان در وحلــه اول همــکاری
ســت کــه مــی توانــد زمینــه ای باشــد بــرای ارزش رای و کار زنــان کــه فعالیــت هایــی چنــد ســاله اي كــه در ایــن
فضاهــا انجــام مــی گیــرد رنگــی مردانــه نداشــته باشــد .نــه اينكــه لزومــا ســازماندهی هــای عینــی کــه گاهــی کمــک
هــای فکــری و مشــاوره ای حتــی قــوم و خویــش مــی توانــد از بــروز آســیب هــای اجتماعــی کاســته و آنهــم صحبــت
و گفتگــو بــا زنانــی ســت کــه از نظــر روحــی و زندگــی زناشــویی در وضعیــت نســبتاً مناســبی بــه ســر نمــی برنــد و
احتمــال آســیب رســاندن بــه خويــش در ان هــا وجــود دارد .زنــان مــی تواننــد نقــش مفیــدی در ایــن میــان ایفــا کننــد
و ایــن در تمامــی مــوارد آســیب هــای اجتماعــی مــی توانــد صــادق باشــد.
مهــم تــر از آن حضــور مصرانــه و مســتحکم مــادران آشــتی در شــرق کوردســتان اســت کــه براســتی فضــای خفقــان
شــرق را درهــم مــی شــکند و زنــان تــا مــی تواننــد در کنــار ایــن حرکــت و بــا آنــان قــرار گیرنــد.
نقــش موثــر میدیاهــا در پــرورش افــکار افــراد جامعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت .بــا گنجانــدن برنامــه هایــی بــرای
آســیب شناســی فضــای جامعــه شــرق و پرداختــن بیشــتر بــه مســایل زنــان شــرق و بخصــوص فضــای داخــل و
موفقیــت هــای بدســت آمــده ،مــي تواننــد ذوق و شــوقی در در زنــان جامعــه بــراي مشــارکت فعالیــت هــای اجتماعــی
 ،سیاســی بیــش از پیــش ایجــاد کننــد.
از طرفــی نیــز گردهــم آمــدن زنــان در تمامــی احــزاب و گــروه هــا و مذاکــره بــر وضعیــت کنونــی زنــان در شــرق و
گفتگــو بــر ســر راه هــای ممکــن بــرای همــکاری و کــم کــردن آمــار آســیب هــای اجتماعــی و چگونگــی ســازماندهی
زنــان جامعــه شــرق مــی توانــد تاثیــر بســزایی در افــکار عمومــی داشــته باشــد.
آنچــه واقعیــت اســت حضــور زنــان شــرق اســت و دســتاوردها و هزینــه هایشــان امــا در فضــای داخــل ســازماندهی
نیروهــا و آمــوزش الزمــه امــری اساســی اســت تــا در مســیر انقــاب روژئــاوا و حرکــت عظیــم و پرجــوش زنــان در
شــمال کوردســتان بــا بومــی کــردن روش هــای مبارزاتــی و اســتفاده از تجــارب همــه زنــان در احــزاب دیگــر گام
برداریــم.
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تبعیض جنسیتی و
آداب و رسومهای
زنستیز

مادورا آسو
طبــق گزارشهــای ســازمان ملــل ،خشــونت علیــه زنــان در سراســر جهــان رتب ـهی اول را در نقــض حقوقبشــر
بــه خــود اختصــاص میدهــد .بخصــوص در کشــورهای جن ـگزده بعنــوان یــک ابــزار پیشــبرندهی جنــگ از آن
اســتفاده میشــود .در ایــن جنگهــا زنــان بــا مــواردی چــون تجــاوز ،ربــودن ،بهبردگیکشــاندن ،حتکحرمــت،
حقــارت ،توهیــن بــه اعتقــادات و بــاور و فرهن ـگ ،تهدیــد ،ســربریدن ،سنگســار و...مواجهانــد.
جــای بســی تأســف اســت کــه خشــونت علیــه زنــان در اقصــا نقــاط جهــان روز بــه روز فزونــی مییابــد.
روزی نیســت کــه تریبونهــای مــرگ جمهــوری ترکیــه خبــر بهقتلرســاندن زن یــا زنانــی را منتشــر نکنــد.
رســانههای گروهــی بــه پخــش ویدیوهایــی کــه در آن خشــونتی غیرانســانی و آشــکار در آن نمایــش داده
میشــود ،میپردازنــد .ســتون خبرهــای روزنامههــا و مجــات پراســت از درج اخبــار مربــوط بــه خشــونت
علیــه زنــان .امــا متأســفانه علیرغــم مبــارزهای کــه از ســوی نهادهــای زنــان تــا ســطحی انجــام میگیــرد و
گاهگاهــی اعتراضاتــی در راســتای دادگاهیکــردن و بــه مجازاترســاندن قاتــل و تجاوزگــر و ...انجــام میگیــرد
نیــز ،نــه تنهــا از ســوی دولتهــا و دســتگاههای زیربــط هیــچ اقــدام عملــی در ایــن جهــت صــورت نمیگیــرد،
ن (کــه البتــه اکثــر قوانیــن ایــن
بلکــه در بیشــتر کشــورهایی کــه از دادگاههــا و نحــوهی پرداختــن آنهــا بــه قانــو 
کشــورها ضــدزن هســتند) مطلعیــم ،بعنــون مثــال در ترکیــه ،ایــران ،افغانســتان ،یمــن ،عربســتان ســعودی ،عــراق،
هندوســتان و...یــا ایــن قاتــان تبرئــه میشــوند ،یــا چنــد ســالی حبــس میکشــند و یــا بــا جــزای نقــدی گویــی
بهــای «زندگی»یــک انســان را میپردازنــد .بــه همیــن آســانی...
حتــم دارم کــه هم ـهی زنــان اعــم از فمینیســت ،آنارشیســت ،سوسیالیســت ،مذهبــی ،ســکوالر ،شــاغل و بیــکار،
غنــی و فقیــر ،شــهری و روســتایی و ...بــا ایــن مــورد هــمرأی و همنظرنــد کــه قوانیــن حاکــم بــر جهــان
مردســاالرند .چونکــه خشــونتی کــه علیــه زنــان رواداشــته میشــود تقریبــا ســطحی جهانــی بــه خــود گرفتــه
اســت .ســاالنه صدهــا زن در آمریــکا و کشــورهای اروپایــی مــورد تجــاوز و تعــرض جنســی قــرار میگیرنــد .در
آســیای دور و خاورنزدیــک و آفریقــا نیــز اگــر وضعیــت بدتــر نباشــد بهتــر نیســت .تقریبــا میتــوان بــه صراحــت
عــرض کــرد کــه زنــان نــه تنهــا در کوچــه و محـلکار و اتوبــوس و متــرو و ...بــه خصــوص در شـبها هیــچ امنیتــی
ندارنــد بلکــه در خانــه و در روز هــم از امنیــت جانــی ،مالــی و آرامــش روحــی و روانــی برخــوردار نیســتند .نــه تنهــا
زن کوردســتانی بــا چنیــن دردی دســت و پنجــه نــرم میکنــد بلکــه یــک زن آمریکایــی کــه دولتمــردان آنجــا
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را بعنــوان مهــد آزادی نشــان میدهنــد نیــز بــا چنیــن
معضــات و مشــکالت و تراژدیهایــی مواجــه اســت.
دوســت دارم در ایــن مقالــه بیشــتر بــر ایــن موضــوع
بخصــوص در جنــوب و شــرق کوردســتان فوکــوس
کنــم .ســعی خواهــم کــرد بــه ریشــههای خشــونت
و سرچشــمههای آن نگاهــی عمیقتــر داشــته
باشــم .اینکــه چــرا خشــونت صــورت میگیــرد؟ آیــا
صرفــا اقشــاری خــاص در جامعــه بــه خشــونت دامــن
میزننــد و یــا قشــری خــاص قربانــی ایــن اعمالانــد؟
بــه نظــر مــن کســانی کــه قــادر نیســتند خشــم خــود
را کنتــرل کننــد و در نتیجــه بــه هــر کس(ممکــن
اســت یــک کــودک یــا حتــی نــوازد و یــا یــک زن یــا
مــرد و یــا یــک حیــوان نیــز باشــد) ضــرر میرســانند،
بیمارنــد.
اگــر امــروزه خشــونت افزایــش یافتــه پــس
بدینمعناســت کــه ایــن بیمــاری وارد مراحــل بســیار حادیتــری شــده اســت .مســبب ایــن بیمــاری چیســت؟ چــه
کــس یــا کســانی بــه شــیوع ایــن بیمــاری دامــن میزننــد؟ واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه تنهــا یــک قشــر خــاص در
ایــن چارچــوب قــرار نمیگیــرد .زیــرا ایــن بیمــاری اجتماعــی و ذهنیتیســت.
دولــت و دســتگاههای حاکــم بــا قوانیــن زنســتیز خــود بــر ایــن ادعــا صحــه میگذارنــد .مــادران و پدرانــی کــه
دختر(کــودک)  8-9یــا  10ســالهی خــود را بــه عقــد مــردی  30یــا  70ســاله آنهــم بــه خاطــر پــول دربیاورنــد
نیــز مســتثنأ از ایــن دســته نیســتند .و همــان مردانــی کــه بــا دختربچههــا ازدواج میکننــد نیــز در دســتهی ایــن
بیمــاران جــای میگیرنــد و اگــر تعمیــم دهیــم از فامیــل ،همســایه ،هممحلــی ،همشــهری و هموطــن و ایــن ســوال
را بپرســیم :کــه چــرا شــما در مقابــل اینگونــه تراژدیهــای صدایتــان را درنمیآوریــد تــا ایــن پدرهــا و مادرهــا
بچههایشــان را بــه خاطــر یــک لقمهنــان (کــه امــروزه گرانتــر از جــان انســان اســت) نفروشــند و در نتیجــه ایــن
دختــر و یــا دختربچههــا بهقتــل نرســند؟ آیــا تــا ایــن حــد اخــاق و انســانیت از بیــن رفتــه اســت کــه مــا حاضــر
نیســتیم اگــر یــک لقمــه نــان داشــتیم و یــا یــک ســایبان بــا همســایه و یــا هموطــن خــود تقســیم کنیــم .کــه
انســانها مجبــور نشــوند بــه چنیــن اعمالــی دســت بزننــد .شــاید در ایــن بیــن پــدر یــا مــادری پیــدا شــود و بــه مــن
بگویــد کــه نفســم از جایــی گــرم بــاال میآیــد و نمیدانــم کــه آنهــا از ناچــاری پــارهی تنشــان را فروختهانــد؟
جــواب مــن بــه ایــن پــدران و مــادران ایــن خواهــد بــود :کــه اگــر قــادر نیســتند آینــدهی فرزندانشــان را تضمیــن
کننــد پــس بــا بــه دنیاآوردنشــان مرتکــب جنایــت شــدهاند .البتــه بیشــتر مــادران و پــدران از ســر مجبــوری ایــن
کار را بــا بچههایشــان میکننــد .امــا چیــزی کــه از درکــش بســیار رنــج میبــرم ،واقعیــت آن مردیهایســت کــه
حاضــر میشــوند بــا دختربچههــا ازدواج کننــد! بــه نظــر مــن بیمــاری اینگونــه انســانها بیــش از حــد حــاد اســت.
زیــرا ایــن عملکردشــان بــا هیــچ اصــول اخالقــی و انســانی همخوانــی نــدارد .یــک دختربچــه از زندگــی چــه میدانــد
کــه قــادر باشــد همســر انتخــاب کنــد و یــا بــه او عشــق بــورزد .آمــوزش ،پــرورش ،کار ،ایــده ،آرزو و آیندهشــان چــه
ن محتــوای ایــن واژههــا و مهمتــر از همــه «زیســتن زندگــی» پیــدا خواهنــد کــرد؟
میشــود آیــا فرصتــی بــرای زیســت 
هنگامــی کــه قلــم بــه دســت میگیــرم تــا در مــورد چنیــن مطالبــی چیــزی بنویســم پرسـشهای بیجــواب بســیاری
بــه ذهنــم هجــوم میآورنــد .در بیــن ایــن پرس ـشها ،بیشــترین پرسشــی کــه از خــودم میکنــم ایــن اســت کــه تــا
کــی ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟ یــا بــرای ریش ـهکنی ایــن بیمــاری مزمــن چــه بایــد کــرد؟
تنهــا در ماههــای اخیــر در جنــوب کوردســتان ســههزار و دویســتوپنجاهوپنج مــورد خشــونت علیــه زنــان
توســط دســتگاههای زیربــط ثبــت شــده اســت .علیرغــم اینکــه ختنهکردن(ناقصســازی جنســی زنــان) طبــق
قانــون اساســی اقلیــم کوردســتان ممنــوع اســت امــا همچنــان ادامــه دارد .ایــن درحالیســت کــه ایــن عمــل پیامدهــای
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منفــی بســیاری بــر ســامت و روان دختــران و زنــان دارد .شــایان ذکــر اســت کــه جامع ـهی مــا توســط آداب و
ن حاکــم کــه از ســوی قدرتطلبــان تحمیــل میشــوند ،بــه ســوی
رســومهای غلــط و زنســتیز و قوانیــن ضــدز 
نابــودی ســوق داده میشــود .بــا کشــتن زن ،جامعــه از بیــن مــیرود .قابــل توجــه اســت کــه نیمی(زنــان) از
جامعــه توســط نیمی(مــردان) دیگــر ســرکوب و اســتثمار شــده و بهقتــل میرســد و نیمه(مــردان) دیگــر نیــز
توســط دســتگاههای دولتــی و قدرتــی تحــت ســتم و ســرکوب و اســتثمار هســتند .حــال نمیتــوان از ســامت
و درامانمانــدن هیــچ قشــری ســخن بــه میــان آورد .انســانهای بیمــار ،جامعـهای بیمــار را موجــب خواهــد شــد.
انتظــاری غیــر از ایــن نیــز یــک خیــال واهــی بیــش نخواهــد بــود و یــا یــک دروغ بــزرگ.
جالــب اســت کــه در جنــوب کوردســتان بیــش از قانــون ،آداب و رســومهای غلــط و زنســتیزی کــه نشــأتگرفته
از فرهنــگ فئــودال عشــیرهایی(نادموکراتیک) هســتند حــرف اول را میزننــد .بعنــوان مثــال همــواره بــه چشــم
یــک مقصــر یــا یــک گنــاهکار بــه زنــان نگریســته میشــود .حتــی ایــن نــوع نــگاه در نحــوهی برقــراری ارتبــاط
زنــان بــا مــردان نیــز حاکــم اســت .هنگامــی کــه ارتباطــی عاطفــی بیــن زن و مــرد صــورت گیــرد در ایــن ارتبــاط
بــه چشــم یــک گنــاهکار و مقصــر بــه زن نگریســته شــده و برعکــس بــه مردانگــی مــرد فخــر میفروشــند و بــا
چنیــن ســخنانی بــر زنســتیزبودن خــود صحـه میگذارنــد« :بــرای مــردان کــه عیبــی نــدارد ،ایــن دختــر اســت
کــه بایــد خجالــت بکشــد و بــا پســر مــردم ارتبــاط برقــرار نکنــد و ســنگین باشــد» .حتــی بودنــد دخترانــی کــه
بــه همیــن دلیــل از طــرف مــردان خانــوادهاش بــه شــکل بســیار وحشــتناکی شــکنجه روحیـفیزیکــی شــده یــا
بــه قتــل رســیدهاند .بارهــا شــاهد خبرهایــی مبنــی بــر کشــتن زن بــه دســت بــرادر و پــدر و ...کــه از رســانههای
شــرق و جنــوب کوردســتان منتشــر شــدهاند ،بودهایــم .چــرا چنیــن میشــود؟ آیــا دختــر انســان نیســت و حــق
انتخــاب نــدارد؟ نیــازی نیســت کــه ایــن ســوال را از اعمالکننــدگان بپرســیم ،زیــرا عمــل آینـهی فکــر یــا ذهنیــت
اســت .بهتــر اســت ایــن ســوال را از وجدانهــای خفت ـهی دوســتان و همســایهگان و هموطنــان همیــن دخترهــا
بپرســیم .البتــه مدعیــم کــه هرگــز جــواب قانعکننــدهای نخواهنــد داشــت بهجــز ســرهمکردن یــک مشــت
خرافــات جهــت شــانهخالی کــردن از زیــر مســئولیت انسانیشــان.
در نتیجــه بــه جوابــی کــه اول فکــر میکردیــم خواهیــم رســید« :زنــان حــق انتخــاب نــدارد .زیــرا قــادر یــا در آن
حــدی نیســتند کــه همســری خــوب را بــرای خــود انتخــاب کنند(بــا چنیــن ذهنیتــی کــه بــر جامعـهی کوردســتان
حاکــم اســت معیــار همســر خــوب هــم بســیار مبهــم میمانــد) .خانــواده کــه بــد فرزنــدش را نمیخواهــد .ایــن
خانــواده اســت کــه خــوب را از بــد و بــد را از خــوب تشــخیص میدهــد .دختــر کــه عقــل درســت حســابی نــدارد
خــدای نکــرده نکنــد کــه در انتخــاب همســر اشــتباهی کنــد و مــا در بیــن در و همســایه رســوا شــویم .فــردا کــه
حــرف طــاق بــه میــان بیایــد آن وقــت مــا جــواب فــک و فامیــل را چگونــه بدهیــم .بــه خــدا قســم کــه روســیاه
میشــویم».
نمیدانــم همیــن زنانــی کــه عقــل حســابی ندارنــد چگونــه میتواننــد فــردا فرزنــدی ســالم بــه جامعــه تحویــل
دهنــد .مگــر نمیگوینــد فــرد ســالم جامع ـهی ســالم .خــوب حــاال نیمــی از جامع ـهی مــا بیمــار اســت .بــه قــول
یــک مثــال قدیمــی کــوردی «عقــل زن در دامنــش اســت اگــر برخیــزد ،عقــل میریــزد» .خــوب اگــر خانــواده
خــوب را از بــد تشــخیص میدهــد چــرا نمیگــذارد ایــن دختــر درس بخوانــد و بــه یــک اســتقالل مالــی و
عاطفــی دســت یابــد .تــا انتخــاب اشــتباه هــم نکنــد .هنــوز  14یــا  15ســال نشــده بعنــوان یــک پیــر دختــر بــه او
مینگرنــد .یــا اجــازه میدهــد کــه همــان «در و همســایه»(که در بیــن کوردهــا حرفهــای در و همســایه بســیار
مهــم اســت) پشــت ســر دختــرش حــرف دربیاورنــد .حــال گیریــم آن دختــر در انتخــاب همســر هــم اشــتباه کــرد.
ولــی آیــا گذاشــتهایم کــه بدانــد خــوب را از بــد تشــخیص دهــد .آیــا همیــن خانوادههــای دلســوز اجــازه دادهانــد
کــه دختــر یــا دخترانشــان بــه تنهایــی تصمیــم بگیرنــد حتــی اگــر ایــن تصمیمــات اشــتباه هــم بــوده باشــند .مگــر
یــک انســان در زندگــی خــود چگونــه تجربــ ه کســب میکنــد .آیــا اجــازه داده میشــود کــه همیــن دختــران
بــه تنهایــی بــه کشــف اســتعداد و تواناییهایــی خــود بپردازنــد و بــه اعتمــاد بــه نفــس کامــل دســت یابنــد .یــا
اینکــه آنقــدر ســرکوب و ســرزنش نثارشــان میشــود تــا هرچــه زودتــر از خانــهی خودشــان فــرار کننــد و بــه
اولیــن خواســتگاری کــه بــه در خانــه آمــد بــدون اینکــه کوچکتریــن شــناختی از او داشــته باشــند(حتی در ســن
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بســیار کــم) بلــه بگوینــد .البتــه در بیشــتر وقتهــا بلــه گفتــن دخترهــا هــم زیــاد اهمیتــی نــدارد زیــرا حــرف اول را
مــردان خانــه میزننــد.
دســتهی دیگــری از دختــران هســتند کــه تــا موقــع ازدواج بــه برقــراری ارتبــاط پنهانــی بــا مردهــا روی میآورنــد.
امــا همیــن دخترهــا هــم از کنتــرل کتابهــا و نامــه و نوشــتههای درســی گرفتــه تــا تعقیــب یواشــکی هنــگام بــه
مدرســه رفتــن ،کنتــرل تمــاس تلفنهــا گرفتــه تــا فالگــوش ایســتادن او وقتــی کــه بــا دوســتان دختــر خــود
صحبــت میکنــد و ...بــرادر یــا ،...در امــان نیســتند .وای بــه حــال روزی کــه شــماره تلفــن یــا نامـهی یــک پســر نــزد
دختــری پیــدا شــود .خــون بــه پــا میشــود .امــا مردهــا در اینگونــه ارتباطهــا هیــچ مشــکلی ندارنــد .زیــرا آداب و
رســومهای جامعــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد« .هویتشــان لک ـهدار نمیشــود زیــرا مــرد هســتند» .بــرای مــرد ایــن
گونــه ارتباطهــا ممکــن اســت تــا ازدواج دائــم هــم بــرود .امــا وای بــه حــال دختــری کــه ایــن ارتباطــش برمــا گــردد.
نتیجـهی ایــن «رســوایی» ممکــن اســت پیامــدی چــون مــرگ هــم بــا خــود داشــته باشــد .هکــذا تــا کنــون صدهــا و
حتــی هــزاران زن بــه خاطــر اینکــه بــا مــردی رابط ـهای عاطفــی داشــتهاند از طــرف نزدیکترین(بیگانهتریــن) افــراد
خانــوادهی خــود بــه قتــل رســیدهاند .در همیــن جنــوب کوردســتان تــا کنــون چنــد دختــر بــه خاطــر فیســبوگ
بــه دســت بــرادر یــا پــدر خــود بــه قتــل رســیدهاند .در واقــع اگــر نقــدی جامعتــر از مقولــه داشــته باشــیم؛ بایــد
بگوییــم کــه در نحــوهی ارتبــاط برقرارکــردن خانــواده بــا فرزنــد ،خواهــر و بــرادر بــا یکدیگــر ،زن بــا مــرد و مــرد بــا
جامعــه و یــا زن بــا جامعــه ...اشــتباهات و نواقــص بســیاری نهفتــه اســت .مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه خانودههــای
مــا بــر مبنــای جنســیتگرایی و اقتدارگرایــی بنیــان نهــاده شــدهاند .بــرای همیــن ،نحــوهی برقــراری ارتبــاط مــا بــا
جامعــه نیــز تبعیــض و ...را موجــب میشــود .خانــواده حقــوق زن را نادیــده میگیــرد ،جامعــه نادیــده میگیــرد،
دولــت شــدیدا ً پایمــال میکنــد و حتــی بــه پایمالکنندههــای غیــر خــود نیــز پــاداش میدهــد و خالصــه ادامــه دارد.
در بــاال بــه ذکــر اینکــه هم ـهی جامعــه بــه نحــوی درگیــر ایــن بیماریســت اشــاره کــرده بــودم .در نهــاد خانــوادهی
کالســیک کوردســتان بــه عنــوان یــک شــیء یــا کاال بــا زن رفتــار میشــود .بــرای همیــن ایــده ،آرزو ،خیــال ،افــکار
و اندیش ـههایش ارزشــی ندارنــد .یــک مثــال رواج در کوردســتان وجــود دارد کــه بارهــا از زبــان مــادر و مادربزرگــم
شــنیدهام«:دختر مــال مــردم اســت» .آری؛ دختــر مــال مــردم اســت؛ و بــا مــال هــم هــر وقــت و هــر طــور کــه دلشــان
بخواهــد میتواننــد رفتــار کننــد .زیــرا فاقــد روح و احســاس و معنویــات و عالیــق اســت .بعــد تراژیــک مســئله در
اینجاســت کــه خــود زنــان یعنــی مــادران و خواهــران و مادربــزرگ و ...یعنــی همیــن زنانــی کــه از دســت ایــن ذهنیــت
چــه رنجهــا کــه نبردهانــد و چــه ســتمها کــه ندیدهانــد ،بــدون اینکــه کوچکتریــن ســعی جهــت تغییــر ایــن وضــع
انجــام دهنــد بــه بســط ایــن «ایدئولــوژی» همچنــان ادامــه میدهنــد .بــر ایــن بــاورم کــه تــا آگاهــی و شــناخت
تاریخــی و اجتماعــی و علمــی زنــان گســترش نیابــد؛ تــا زمانــی کــه زنــان بــه ایــن نتیجــه نرســند کــه حقوقشــان
پایمــال میشــود و آنهــا نصــف مــردان نیســتند؛ مــال مردم(مردها)نیســتند؛ بیچــاره و «درخــت شکســته» نیســتند،
همچنــان نســل انــدر نســل ایــن فرهنــگ ادامــه مییابــد و ایــن وضعیــت اســفبارتر و وخیمتــر از همیشــه خواهــد
شــد .زیــرا بــرای تغییــر ایــن نوعنــگاه و جهانبینــی الزم بــه کار و کوش ـشهای فرهنگــی و فکــری بســیاری توســط
زنــان آزادیخــواه کوردســتان هســت .شــاید تغییــر ایــن فرهنگ(ضــد فرهنــگ) و مبــارزه جهــت ریش ـهکنی آن کار
ســخت و دشــواری بــه نظــر برســد ولــی بایــد بــه چشــم یــک تحــول انقالبــی بــزرگ بــه ایــن تغییــر نگریســته شــود.
البتــه کــه تغییــر در نگرشــی کــه بــه زنــان اطمینــان نــدارد و اجــازه نمیدهــد کــه یــک زن بــه تنهایــی و بــدون
حضــور یــک مــرد اگرچــه ایــن مــرد یــک پســربچه چنــد ســاله باشــد ،بــه بیــرون بــرود کار آســان و یــا ناچیــزی نیســت.
در جنــوب و شــرق کوردســتان زنــان بســیاری از اینکــه جلــوی درب منــزل ایســتاده و بــا همســایهی خــود گــپ زدهانــد
از طــرف مذکــران خانــواده مــورد ضــرب وشــتم و حتــی قتــل واقــع شــدهاند .مــرد مالــک اســت و زن ملــک .مــرد
اربــاب اســت و زن بــرده .ایــن اســت مناســبات حاکــم بیــن زن و مــرد و زن جامعــه .مــرد هــر طــور کــه دلــش بخواهــد
میتوانــد بــا وی رفتــار کنــد .مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهــد ،بســوزاند ،بــه شــیوههایی کــه دلــش میخواهــد از او
بیــگاری بکشــد و تــا آخــر عمــر مجبــورش کنــد تــا بــا ایــن وضعیــت بســوزد و بســازد .آمــار زنانــی کــه در ســن بســیار
کوچکــی مجبــور بــه ازدواج اجبــاری میشــوند از ســوی هیــچ نهــادی بــه طــور دقیــق نــه ثبــت میشــود و نــه انتشــار.
امــا اگــر نگاهــی بــه وضعیــت زنــان متأهــل در کوردســتان بیندازیــم ،شــمار زنانــی که در ســن  17یــا  18ســالگی دارای
یــک یــا چنــد فرزنــد هســتند ،بــه دســت میآیــد .بــا ایــن اوصــاف ،بــه انتشــار آمــار از ســوی نهادهــای «مثــا» مســئول
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هــم چنــدان نیــازی نمیمانــد ،اگــر عالجــی بــرای ایــن بیمــاری مزمن در
چنتــه نداشــته باشــند .از ســویی دیگــر باورهــای غلــط و زنســتیز چنــان اگــر امــروزه خشــونت
تــا ســلولهای بنیادیــن جامعــه ریشــه دوانیدهانــد کــه ،دختــران
نیــز افزایــش یافتــه پــس
وقتــی بــه ســن  20ســالگی میرســند فکــر اینکــه پیردختــر شــدهاند
هماننــد خــورهای جانشــان را میخــورد و تمــام ســعی وتالششــان بد ین معنا ســت
هــم در راســتای «هــر طــور شــده» پیداکــردن همســر میگــذرد .ازدواج ،کــه ایــن بیمــاری
ایــن شــیوهی ارتبــاط ناســالم کــه بیــش از هــر ارتبــاط دیگــری جـ
ـان وارد مراحــل بســیار
زنــان کــورد را میگیــرد یــا زندگیشــان را بــه تباهــی میکشــاند .زیــرا
مناســبات نــه بــر بنیانــی اخالقــی و سیاســی ،حیــات مشــترک آزاد بلکــه حادیتــری شــده
بــر بنیــان اربابـبــرده ،ز نـشــوهری واپســگراـزن ُکش نهــان هســتند .اســت .مســبب ایــن
حــال دو بیمــار را در کنــار هــم قـ
ـد!...ـرار بدهیــد تــا زندگــی ســالم یــا نســلی بیمــاری چیســت؟ چه
ســالم بــه جامعــه تحویــل دهـ
اســفبارترین ،خونآلودتریــن ،تراژیکتریــن و اشــتباهآمیزترین زندگــی کــس یــا کســانی بــه
بیــن همیــن روابــط زنـشــوهری حاکــم در خاورمیانــه و کوردســتان در شــیوع ایــن بیمــاری
جریــان اســت .در اینگونــه مناســبات معمــوال زن بــدون اینکــه شـ
ـناخت دامــن میزننــد؟
یــا آگاهــی از مــرد داشــته باشــد بــا رضایــت مذکــران خانــه و شــاید اگــر
الزم باشــد هــم نظر«مــادر» را میپرســند ،پیونــد ازدواج میبنــدد .طبــق واقعیــت انکارناپذیــر
آمارهــای بــه دســت آمــده تقریبــا بــدون اســتثنا همـهی زنــان در هفتهی اســت کــه تنهــا
نخســت ازدواجشــان خشــونت
ـت؟«شــوهر» را تجربــه میکننــد .حــال ایــن یــک قشــر خــاص در
بیمــاری نیســت پــس چیسـ
امــا یــک چــرای گنــدهی دیگــر هــم در پــس ایــن پرســش میآیــد :ایــن چارچــوب قــرار
چــرا زنــان رغبتــی بــه درمیــان گذاشــتن ایــن عمــل بــا خانــواده یــا نمیگیــرد .زیــرا ایــن
دســتگاههای قضایــی (جنــوب کوردستان)نشــان نمیدهنــد؟
جــواب بیمــاری اجتماعــی و
ســاده اســت :زیــرا مطمئــن هســتند کــه نــه تنهــا هیــچ پشــتوانهی
حقوقــی و مالــی و حتــی عاطفــی نمیگیرنــد کــه هیــچ ،هــزار بــد و بیــراه ذ هنیتیســت .
هــم نثارشــان میکننــد .میداننــد کــه کســی نیســت تــا از حقوقشــان
دفــاع کنــد یــا بخواهــد آنهــا را از ایــن مخمصــه نجــات دهــد .از ســویی
دیگــر میترســند کــه نــزد «در و همســایه و فــک و فامیــل» رســوا شــوند
و حــرف پشــت سرشــان دربیاورنــد کــه فالنــی فــان عیــب و بهمــان عیــب دارد .وای «نکنــد دختــر فــان کــس
رســوای عالــم شــود و آبــروی پــدر و بــرادر و شــاید هــم پســر بــرود» .واقعیــت ایــن اســت کــه یــک زن بایــد
بتوانــد قبــل از هرچیــز یعنــی قبــل از اینکــه دختــر ،خواهــر ،همســر ،مــادر ،دوسـتدختر و ...مــردی باشــد بایــد
بتوانــد و ایــن توانایــی را کســب کنــد کــه «خــودش» باشــد .یعنــی خــودش صاحــب خــودش باشــد .بــرای خــود
تصمیــم بگیــرد .بــه آن ســطح از روشــنفکری و آگاهــی برســد کــه تصمیمهــای صحیــح در مــورد زندگــی خــود
بگیــرد .بتوانــد هــم از لحــاظ مالــی و هــم عاطفــی مســتقل باشــد .اســیر و بــردهی کســی نباشــد .ایــن کــس
ممکــن اســت پــدر باشــد تــا شــوهر یــا کارفرمــا باشــد تــا همــکار و. ...
یــک دختــر بایــد بتوانــد فراتــر از نصیحتهایــی کــه روزانــه در گوشــش زمزمــه میشــود طــوری دیگــر هــم
بشــنود و فکــر کنــد .ایــده داشــته باشــد و بــه دنبــال عملیکــردن ایدههایــش بــرود .نــه اینکــه تــا چشــم
بــاز کــرد بــه دنبــال شــوهر و ...بگــردد .صحیــح اســت کــه ایــن رســم حاکــم در جامعــه بــه غیــر از ایــن فکــر
منســوخ راه دیگــری پیــش روی دختــران نمیگــذارد؛ مثــا دختــران از همــان دوران کودکــی یــاد میگیرنــد
بــرای ازدواجشــان در آینــده جهیزیــه درســت کننــد .شــب و روز در سرشــان خوانــده میشــود کــه «امــروزه
شــوهر خــوب گیــر آوردن ســخت اســت بــرای همیــن بایــد زرنــگ باشــی و اگــر ازدواج کــردی شــوهرت را راضــی
نگــه داری و .»...اینگونــه میشــود کــه زنــان جــوان در زمانــی کــه میتواننــد بــا ادام ـهدادن بــه تحصیــل خــود
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در آینــده بــه کارهــای علمــی ،فلســفیک ،تاریخــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ...بپردازنــد یــا بــه کاری مشــغول
شــوند کــه بــه تعمیــق فکــر و اندیشههایشــان کمــک کنــد ،تمــام فکــر و ذکرشــان میشــود ازدواج و یــا دوســتی بــا
پســری .بنابرایــن ایــن رشــتهها چنــان بــه هــم متصلانــد کــه هــر کدامــش بــرای زن تلــهای میگســتراند .زنــان
ن اینکــه متوجــه باشــند هــم از لحــاظ احساســی و هــم از لحــاظ فکــری جهتدهــی میشــوند .شــاید هرگــز
بــدو 
هــم متوجــه نمیشــوند کــه نــه احســاس ،احســاس آنهــا و نــه ایــده و فکــر از آنهاســت؛ و در نتیجــه بــه زندگــی(از
دس ـتدادن فرصــت تجربهکــردن زندگــی و اتــاف زمــان گرانبهــای خویــش) ادامــه میدهنــد کــه ســخت میتــوان
نــام «زندگــی» را بــرآن نهــاد.
بیشــتر خانوادههــای جنــوب کوردســتان و بخشــی هــم در شــرق کوردســتان اگــر بســیار شــایع هــم نباشــد امــا راضــی
بــه ادامـهی تحصیــل دخترانشــان بیــش از ابتدایــی نیســتند .میگوینــد« :دختــر همینکــه بتوانــد اســم خــود را بخوانــد

کافیســت» .در اینجــا بــد نیســت کــه بــه چنــد جملـهی دیگــر کــه خانوادههــا بــا بکارگیــری آن بــه اعتمــاد بــه نفــس
دختــران لطمــه میزننــد اشــارهای کوتــاه داشــته باشــیم؛ «قــدرت یادگیــری تــو ضعیــف اســت .بــرای همیــن کنــد
ذهنــی .زود یــاد نمیگیــری .اگــر هــم یــاد بگیــری بــه دردت نمیخــورد» .ایــن ســخنان از همــان ذهنیتــی سرچشــمه
میگیرنــد کــه زن را ضعیــف ،ناتــوان ،کمعقــل ،بــیاراده و ...میبینــد .بــرای همیــن بــا ســرکوفت و ســرزنشهای
مــداوم بــه زنــان میقبوالنــد کــه تــو نمیتوانــی در پســتهای مدیریتــی و اجرایــی و قضایــی و ...جــای بگیــری.
بعنــوان مثــال ایــن حرفهــا کــه میگویــد «اگــر هــم یــاد بگیــری بــه دردت نمیخــورد» چنــان ســخنان بیغــل
و غشــی نیســتند .تقریبــا آب پاکــی را روی دســت زنــان میریزنــد کــه اگــر ایــن همــه زحمــت بکشــید و ایــن همــه
ســعی هــم بکنیــد در چشــم ایــن جامعــه دارای همیــن «جایــگاه» هســتید و خواهیــد بــود .یعنــی لزومــی نــدارد کــه
بــه خودتــان اینهمــه زحمــت بدهیــد و راهــی را برویــد کــه هیــچ فایــدهای نــدارد بــه جــز اتــاف وقــت و انــرژی .حــال
قضــاوت بــا شــما خواننــدگان عزیــز ایــن مقالــه اســت کــه بگوییــد ایــن خشــونت نیســت پــس چیســت؟
از زوای ـهای دیگــر ،زنــان از دســتگاههای حاکــم نیــز شــاکیاند از اینکــه هیــچ اقدامــی جهــت فراهمکــردن امکانــات
یـپرورشــی ،ورزشــی و بهداشــتی بــرای آنهــا انجــام نمیگیــرد .یــا بــرای شــکوفاکردن و کشــف
رفاهــی ،آموزش 
اســتعدادهای نهــان دختــران جــوان هیــچ برنامـهای در دســت کار حکومــت اقلیــم کوردســتان نیســت .عــدم امکانــات
مالــی و پشــتوانهی اقتصــادی بــه شــمار زنانــی کــه نــزد همسرهایشــان بــه دلیــل مشــکالت مالــی مجبورنــد بســازند
و بســوزند ،میافزایــد .شــمار کــم زنانــی هــم کــه بــا ایــن نــوع نــگاه بــه مبــارزه برخاســتهاند و علیرغــم بــه جــان
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خریــدن همــه خطرهــا در جامعــه حضــور پیداکــرده و ســعی میکننــد بــه کاری بپردازنــد تــا مســتقل باشــند هــم ،از
نــوع نــگاه جنســیتگرا و مردمحــور حاکــم در نهادهــای اجتماعــی و حکومتــی انتقــاد میکننــد .آنهــا میگوینــد«:
مردهــا در محــل کار بــه چشــم یــک شــیء بــه مــا مینگرنــد یــا بــا هــر عملکــرد خــود ســعی میکننــد بــه مــا
نشــاندهند کــه مــرد هســتند و مــا بایــد از آنهــا حســاب ببریــم» .ایــن هــم نوعــی از خشــونت اســت .در واقــع روزانــه
زنــان بــا الیههــای پنهــان و آشــکار خشــونت ســروکار دارنــد .نــگاه ناموســی تاکنــون در کوردســتان موجــب وقــوع
تراژدیهــای بســیاری شــده اســت .حتــم دارم کــه هنــوز واقعــهی دختــر ایــزدی «دعــا» را فرامــوش نکردهایــد .در
نتیجــهی ایــن ذهنیــت حاکــم تنهــا در عــرض یــک ســال  302زن در جنــوب کوردســتان بــه خودســوزی دســت
زندهانــد 137 .زن در هولیــر 92 ،در ســلیمانیه 73 ،زن در دهــوک بــه قتــل رســیدهاند .ایــن آمارهــای رســمی هســتند
امــا مشــخص نیســت قتــل و خودکش ـیهایی کــه ثبــت نشــدهاند تــا چــه اندازهانــد .زیــرا بــه دلیــل حاکمبــودن نــگاه
فئودالــی در جنــوب کوردســتان و بـیارزش انگاشــتن زندگــی و حیــات زنــان کســی بــه راحتــی مایــل بــه گــزارشدادن
ایــن وقایــع نمیشــود.
چه باید کرد؟
بیشــتر زنــان روشــنفکر جنــوب کوردســتان معتقدنــد کــه بــه زنــان سیاسـتمدار نیرومنــد و جســوری نیــاز دارنــد کــه
بتواننــد در صحــن مجلــس از حقــوق پایمالشــدهی آنهــا دفــاع کننــد و قوانیــن اقلیــم کوردســتان را بــه چالــش بکشــند
کــه هیــچ پشــتوانهی حقوقــی و مالــی از زنــان انجــام نمیدهــد .همچنیــن بــه ســازمان و زنــان مبــارزی نیــاز دارنــد
در راســتای انقــاب ذهنیتــی فعالیــت کننــد و ایــن هــدف را دنبــال کننــد .آنهــا معتقدنــد« :بایــد زنــان و ســازمان و
نهادهــای مختــص زنــان وجــود داشــته باشــند کــه بیهیــچ تــرس و دلنگرانــی از از دسـتدادن دســتمزد و یــا کرســی
و قــدرت شــخصی خــود در راســتای تحقــق آزادی زنــان و برقــراری دموکراســی مبــارزه کننــد» .درســت اســت در راه
روشــنگری و تغییــر ذهنیــت مردســاالر و حاکــم بــر جامعـهی کوردســتان روشــنفکران و ســازمانهای زنــان میتواننــد
نقشــی مهــم ایفــا کننــد امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه نقــش اساســی جهــت تحقــق ایــن مهــم برعهــده خــود زنــان و
مردانــی اســت کــه از ایــن ذهنیــت بیزارنــد و خواهــان تغییــر آن .چــرا کــه هســتند ســازمان و زنانــی کــه گویــا مدافــع
حقــوق زنــان هســتند امــا از رویآوردن بــه مبــارزهای رادیــکال در مقابــل ایــن آداب و رســوم و قوانیــن ســرباز میزننــد.
اگــر نگوییــم همــه میتوانیــم بــه صراحــت بگوییــم بیشترشــان بــرای دســتمزد و تأمیــن نیازهــای مالــی خــود بــه
تأســیس نهــاد و انجمنهایــی تحــت نــام «دفــاع از حقــوق زنــان» و ...پرداختهانــد .چنــان اســت کــه هیــچ گونــه اقــدام
عملــی و اعتراضــی در برنامــهی کاری آنهــا بــه چشــم نمیخــورد .بیشترشــان نــه تنهــا ایــدهی هیچگونــه تغییــری
در ســر نمیپروراننــد بلکــه از شــرکت در کوچکتریــن گردهمایــی و یــا اعتــراض مســالمتآمیز هــم ســرباز میزننــد.
در واقــع فعالیتهایشــان در عمــل هیــچ ســنخیتی بــا نــام نهــاد و یــا وعدههایــی کــه بــه زنــان میدهنــد نــدارد.
زنــان حاضــر در مجلــس هــم همینطــور .میتوانیــم بــه پروندههــای کاری آنهــا کــه بــه زنــان مربــوط میشــود
رجــوع کنیــم تــا حســاب کار دس ـتمان بیایــد .از منظــری دیگــر؛ از چنیــن حاکمیتــی کــه بهشــدت زنســتیز اســت
درخواســت بهبــودی شــرایط کاری بــس عبــث بــه نظــر مــن میرســد .چونکــه تنهــا یــک وزیــر زن در کابینــه حاکمــان
اقلیــم حضــور دارد کــه آن هــم بــا زور و هــزار ســرزنش و انتقــاد بــه آن مســند گزیــده شــد .از ایــن گذشــته کار،
کار یــک کــس یــا چنــد کــس نیســت .بایــد هم ـهی جامعــه و بخصــوص زنــان جنــوب کوردســتان دســت در دســت
هــم دهنــد تــا تغییــری بنیادیــن و فرهنگــی در جامعــه ایجــاد نماینــد .زیــرا عمــق مســئله ســطحی نیســت تــا بــه
راهحلهــای ســطحی و صــوری هــم بســنده کــرد .کار انقــاب فرهنگــی کار هم ـهی اقشــار اجتمــاع اســت نــه تنهــا
ن کار جهــت کســب موفقیــت در ایــن راســتا ،آمادهســازی و
قشــری مشــخص یــا الیــت .بــه نظــر بهتریــن و نخســتی 
آمــوزش مــادران و دختــران جــوان اســت.

نرشیهجامعهی زنان آزاد رشق کوردستان
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فرینــاز خســروانی
خــط مقاومتــی زنان
کــورد (بــه ســی ،
قمــری و بریتــان) را
برگزیــد
نوژين بيريتان :عضو مطبوعات KJAR
برکســی پوشــیده نیســت کــه انقــاب  57در
ایــران بــا پیشــاهنگی زنــان روی داد .یعنــی بــه راحتــی میتــوان گفــت کــه از همــه بیشــتر زنــان در بــه ثمــر ر ســاندن
ایــن انقــاب بــه ایفــای نقــش پرداختند.امــا بــا بررســی وضعیــت موجــود زن درایــران ،بایــد درجســتجوی پاســخ ایــن
ســوال برآئیــم کــه؛ اکنــون وضعیــت زن در ایــران بــه چــه صورتــی اســت؟ نظامــی دقیقــا بــر ضــد منافــع زن ایجــاد
شــده کــه از همــه بیشــتر بــه پایمالــی حقــوق و حتــی جایــگاه اجتماعــی او میپــردازد .خمینــی روزهــای آغازیــن
انقــاب گفتــه بــود؛ مــا آزادی هــر کســی  ،زنــان  ،جوانــان  ،خلــق هــا و تمامــی گرایشــات اجتماعــی را بــه رســمیت
خواهیــم شــناخت.هرکس را فریفــت و انقــاب را بــه ماشــینی ضــد انقــاب مبــدل ســاخت کــه از همــه بیشــتربه زنــان
و دســت آوردهــای او درزمینــه ی آزادی و ارزشــهای انقــاب دســت بردمیزند.نظامــی کــه از همــان آغــاز بــا شــدت
هــر چــه تمامتــر بــر پایــه ی یــک ایدیولــوژی دیــن گــرا ،جنســیت گــرا و ملیــت گــرا بــه ســازماندهی خــود پرداخــت،
امــروز جامعــه ی ایــران در یــک فضــای خفقــان آور بحرانــی گرفتــار گشــته کــه هــر روز بــرای گرفتــن هــوای تــازه تــر
ســر برداشــته و بــه پــا مــی خیــزد .همانطــور کــه میدانیــم اگــر انســان تــوان خــود مدیریتــی داشــته باشــد  ،بــا اراده
ی خــود همــه ی امــورات زندگــی خــود را اداره نمایــد و بــه طــور خالصــه سیاســت عایــد خــود را داشــته باشــد مــی
تــوان گفــت؛ کــه انســان بــا پرنســیبی اســت.اما اگــر همــه ی ایــن هــا را ازدســت انســان خــارج ســازی بــدون شــک او
دچــار بحــران در تمامــی عرصــه هــای اجتماعــی از سیاســی -فرهنگــی گرفتــه تــا اقتصــادی -آموزشــی خواهــد گشــت.
بــا توجــه بــه بــاال گرفتــن مــوج اعتراضــات اخیــر در روژهــات کردســتان بــا هــدف رسواســازی جنایتــی کــه علیــه
فرینــاز روی داد و همچنیــن قیــام کارگــران و معلمــان درسرتاســر ایــران کــه روزانــه روبــه رشــد و همبســتگی مــی
نهــد ،مــی تــوان چنیــن ارزیابــی کــرد؛ ایــن بحــران بــه نیرویــی بــر ضــد رژیــم حاکــم متحــول شــده اســت .رژیــم
نیــز ،بــه جــای روی آوردن بــه راهــکاری دمکراتیــک و چــاره یابانــه ،بــه شــیوه ایــی سراســیمه درپــی بــی صداســازی
خلــق هــا ،از انجــام هــر گونــه عمــل غیــر انســانی روی برگــردان نیســت .چــون جوهــر وجــودی اش حــاوی کاراکتــری
ضــد دمکراتیــک بــوده وتحمــل هیــج صــدا و رنگــی خــارج از معیــار و چارچــوب هــای تحمیلــی نظــام فقیــه مطلقــه
اش را نــدارد .بــا سیاســت هــای گوناگــون بــر آمــده از ذهنیــت متجــاوز ،از راه نهادهــای جنــگ ویــژه اش هماننــد
وزارت اطالعــات ،دیگــر در برابــر فرهنــگ غنــی و سرشــاراز مقاومــت مــا مــردم ایــران  ،راه بــه جائــی جــز پاپــس
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کشــیدن از مواضــع ضددمکراتیــک نخواهــد بــرد .رژیــم نابودگــرای ایــران بــر خــاف گفتــه هایــش درعمــل،
ســنت دولتــداری دیکتاتــوران پیشــین خــود را بــه زشــت تریــن شــیوه عملــی مــی ســازد .ایــن رژیــم کــه همــه ی
نهــاد و متعلقاتــش را الهــی و غیــر قابــل بازخواســت تعریــف وارائــه مــی نمایــد ،طــی تمامــی دوران طالیــه داریــش
در برابــر کردهــا نیــز هماننــد تمامــی خلــق هــای ایــران  ،سیاســت نابــودی را مبــدا خویــش قــرار داد .البتــه
ناگفتــه نمانــد کــه خلــق هــای ایــران ،کردهــا ،بلــوچ ،عــرب و ...هــم ایــن جایــگاه یــا بهتــر اســت بگوئیــم بــی
جایگاهــی را هرگــز نپذیرفتــه و در برابرهــر گونــه ظلــم و ســرکوبی همیشــه موضعــی شــرافتمندانه برگزیــده انــد.
ایــن دولــت هــم همانگونــه کــه دریادهــا بــه جــا گذاشــته وتــا بــه امــروز نیــز بــه عنــوان مثــال در مهابــاد ادامــه
میدهــد؛ بــا خشــونت  ،سانســور ،منحــرف ســازی مبحــث ،تنــزل دادن مســئله ی سیاســی ،جتماعــی بــه یــک
مســئله ی شــخصی و قدغــن ،نــه اجــازه ی بحــث آزاد وریشــه یابــی علــت ونــه توســعه اش بــه مناطــق دیگــر را
نمــی دهــد .البتــه نمــی تــوان معــادالت سیاســی و ســازش اخیرایــران و انعطــاف دولــت اوبامــا  ،دربــاال گرفتــن
ســرکوب خواســت دمکراتیــک خلقهــا کــه متاثــر از تحــوالت خاورمیانــه و انقــاب روژآوای کردســتان اســت ،بــی
ارتبــاط پنداشــت .چــون فقــط میتــوان گفــت کــه ایــن خواســت هــا بــر مســیر تامیــن منافــع هیــچ دول ـتـ
ملــت و یــا ســرمایه ی جهانــی قرارنــدارد.
زنــان کــرد در روژآوای کردســتان بــا ایســتار راســخ و آگاهانــه ی خــود در
برابرحمــات فتــح گرایانــه ی (داعــش مهــره ی تــازه ی نظــام ســرمایه داری) تمــام هــم و غــم رژیــم
کــه ســتاتو و دســت آورد دمکراتیــک و خــود ویــژه ی خلــق کــرد را هــدف امنیتــی ایــران بــا
گرفتــه بــود ،امــروزه بــرای زنــان دنیــا از مصــر تــا مکزیــک هماننــد مدلـ
ـی سیاســت بیچــاره ی
کارآمــد و جــواب گــو بــه موقعیــت غیرقابــل انــکاری دســت یافتــه اســت.
اکنــون زنــان دراکثــر کشــورهای دنیــا در برابــر حمــات مافیایــی و متجــاوز دســتگیری و اعــدام،
دولــت هــا کــه از طریــق خشــونتی سیســتمایک ،روزانــه بــدن و روح صدهــا پیشــگیری ازایجــاد
تــن از آنــان را در طــول شــبانه روز بــه دور از هــر گونــه مبــدا اخالقــی مـ
ـورد یــک راهنمایــی جــدی
هــدف قــرار دادده بــا شــعار» مــا نیــز تــوان دفــاع از خــود را داریــم « بــه
تشــکیل اتحادیــه و یگانهــای خــود ویــژه مــی پردازنــد .البتــه همانگونــه کــه بــرای حیاتــی بــا معنــا،
رهبــر آپــو اظهــار میــدارد» آگاهــی جســارت بخــش اســت» نمــی تــوان ایــن مجادلــه ،تنظیمــات
پیشــاهنگی و دفــاع را یــک جانبــه ارزیابــی کــرد .پشــت ایســتار زن روژآوا ،ایـ
ـن یــک ســازمان مســتقل
یگانــه الگــوی رهایــی زنــان از ذهنیــت جنســیت گرایــی کــه تمامــی بافــت
جوامــع را دچــار یــک حیــات نــا ســالم ســاخته ،یــک جهــان بینــی و ســازمان زنــان ،خلــق هــا،
دهــی منســجم وجــود دارد .ایــن جهــان بینــی نویــن کــه رهبــر خلــق کــرد اعتقــادات و اقشــار
رهبــر آپــو برپایــه ی بیشــینه ی تاریخــی خــود خلــق هــا و جوامــع بشــری بـ
ـر گوناگــون اســت ،امــا
مبنــای آمــوزش و بیــرون آوردن زنــان از حالــت خــواب رفتــه گــی و ارتقــای
ســطح هوشــیاری ،عکــس العمــل سیاســی ،جنســی ،ملــی و اجتماعــی در همانگونــه کــه رهبــر
مقابــل هــر گونــه یورشــی کــه ارزشــها وپرنســیب هــای انســانی او و جامعــه خلــق کــرد؛ عبــداهلل
اش را بــا هتــک حرمــت روبــرو ســاخته ،پایــه گــذاری کــرد .امــروزه
ایــن اوجــاالن مــی گویــد
ایســتار توانســت بــه خواســتگاه مقاومــت زنــان از هــر ملتــی تبدیــل گــردد.
فرینــاز خســروانی امــروز خــط مقاومتــی زنــان کــرد «بــه ســی  ،قمــری و «جائــی کــه فشــار
بیشــتر
بریتــان* « را برگزیــد .او در برابــر دیــد گاه جنســیت گــرای رژیمــی کــه بــا وســرکوب
آگاهــی از جایــگاه واالی زن درجامعــه ی کــرد ،او را بــه ســطح کاالیــی فقـ
ـط باشــد ،مقاومــت درآنجــا
جنســی تنــزل داده و مــی خواهــد از راه تجــاوز بــه او ،اراده ،دنیــای روحــی و
احساســی جامعــه را مــوررد هــدف قــرار دهــد ،نفســی شــد بــرای فریــاد دوبــاره بارزتــر شــکل خواهــد
ی دیگــر بــس اســت خلــق کــرد.
گرفــت» .
جنایتــی کــه حتــی در قامــوس هیــچ حیوانــی نمــی گنجــد ،مــوج اعتراضــات
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و نارضایتــی هــای خلــق روژهــات کردســتان کــه هنــوز هــم معیارهــای اخالقــی بــر گرفتــه از فرهنــگ غنــی خــود را
حفــظ نمــوده  ،رابــه همــراه آورد .ایــن قیــام هــا و اعتراضــات ،کــه بــه صورتــی فراگیــر در مهابــاد وتمامــی روژهــات
روی داد و تــا کنــون نیــز ادامــه دارد ،نشــانگر ایــن اســت کــه خلــق کــرد دیگــر واقعیــت ایدئولوژیکــی رژیــم در برابــر
زن را تحلیــل کــرده و موضعــی قابــل ســتایش برگریــده اســت .ایــن مســئله دیگــر بــرای خلــق مــا فقــط یــک مســئله
ی بیولوژیکــی نبــوده ،بلکــه بــه ایــن مهــم پــی بــرده کــه دولــت در برابــر فرهنــگ زن -مــادر مــردم زاگــرس نشــین
 ،درتــاش اســت تــا فرهنــگ تجــاوز را ،از هــر راه ممکــن ،فراگیــر و طبیعــی جلــوه نمایــد .همچنیــن ایــن مقاومــت،
کارنامــه ی ســیاه عملکــرد دو ســاالنه ی دولــت ســرکوب و بــی عدالتــی روحانــی در برابــر زنــان از تمامــی شــهرهای
ایــران ،کــه بــدون شــک آینــه ی خلــق هــا هســتند ،را بــه گونــه ایــی دردنــاک پیــش روی مــا گســترانید.
بررســی رویدادهایــی کــه طــی ایــن دو ســال در شــهرهای مختلــف از قبیــل ارومیــه  ،کرمانشــاه ،تهــران ،اصفهــان
و ایــن اواخــر هــم مهابــاد ،رویدادنــد از وابســتگی عامــل جنایــات گرفتــه تــا حمایــات قانونــی و پــرده پوشــی قضایــا
از جانــب رژیــم بــه اصطــاح اســامی ،نقــش و اهــداف دولــت را بــرای همــه عیــان مــی ســازد .زنــان ایرانــی
در کنــار فقــر ،بیــکاری ،نبــود آزادی
بیــان و اندیشــه هــر روز بــا شــنیدن
خبــر خفــه کــردن شــیداها در
خوابــگاه دانشــجوئی  ،اعــدام ریحانــه
هــا بــه دلیــل دفــاع از کرامــت خــود
در برابــر برخــورد متجاوزانــه ( بــاز
هــم توســط یکــی ازعناصــر اطالعــات
) ،اســید پاشــی بــه چهــره ی هــم
جنسانشــان توســط عامــل هــای بــه
اصطــاح ناشــناس( رژیمــی مرکــز گــرا
کــه تمامــی ســلولهای جامعــه را زیــر
ســلطه در آورده ،چــه طــور ممکــن
اســت از ایــن عملیــات زنجیــره ای بــی
اطــاع باشــد؟) در خیابــان ها،قتــل
ســحر چوئینــی و جنایــت علیــه فرینــاز
خســروانی روبــرو گذاشــته شــده انــد.
پــس زن از هــر خلقــی کــه هســتند بــا همــان ذهنیــت و اعمــال جنســیت گــرا روبــرو هســتند.
رژیــم بــا عملیــات هــا و سیاســت هــای برنامــه ریــزی شــده توســط نهادهــای اطالعاتــی -امنیتــی ،در صــدد ایجــاد
فضائــی سرشــاراز وحشــت بــا هــدف دور ســازی زنــان از عرصــه هــای اجتماعــی  -سیاســی -اقتصــادی و فرهنگــی
برآمــده اســت .حضــور پررنــگ زنــان در مــوج نویــن قیــام خلــق هــای بلــوچ ،عــرب ،کــرد و نارضایتــی هــای معلمــان
و کارگــران ،نشــان از پویایــی و حساســیت اخالقــی -وجدانــی زنــان از تمامــی ملــت هــای ایــران دارد .موضــع کنونــی
ســرکوبگر و خشــن رژیــم ایــران در برابــر ایــن قیــام هــای حــق طلبانــه ی جامعــه  ،نشــانگر یــک حالــت دســت
پاچــه گــی و سراســیمه گــی ســت .بــا ایــن اعمــال مــردم ایــران را گرفتــار یــک زندگــی جهنمــی ســاخته و همــه ی
نیروهایــش ،اعــم از ویــژه و دون پایــه را بــه نگهبانــی از ایــن جهنــم گماشــته اســت .رژیــم بایــد ایــن رابــه خوبــی بدانــد
کــه هرچقــدر بــا اعمــال فشــارو سانســور برخــورد نمایــد شــعله هــای آتــش خشــم خلــق هــا ،روزی او را فــرو خواهــد
بلعیــد .اگــر چــه تمــام هــم و غــم رژیــم امنیتــی ایــران بــا سیاســت بیچــاره ی دســتگیری و اعــدام ،پیشــگیری ازایجــاد
یــک راهنمایــی جــدی بــرای حیاتــی بــا معنــا ،مجادلــه ،تنظیمــات یــک ســازمان مســتقل زنــان ،خلــق هــا ،اعتقــادات و
اقشــار گوناگــون اســت ،امــا همانگونــه کــه رهبــر خلــق کــرد؛ عبــداهلل اوجــاالن مــی گویــد «جائــی کــه فشــار وســرکوب
بیشــتر باشــد ،مقاومــت درآنجــا بارزتــر شــکل خواهــد گرفــت».
مخالفــت و اعتراضــات همیشــگی و پراکنــده در ایــران ،اخیــرا چهــره ائــی همبســته تــر دریــک راســتا بــه خویــش
گرفتــه و بــا خــود اعتمــادی بیشــتری در راه مطالبــات دمکراتیــک جامعه،دیگــر منتظــر یــک ناجــی از خــارج نیســتند.
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زیــرا مــا همــه عریــان دیدیــم کــه مداخــات خارجــی در منطقــه (افغانســتان عــراق) چــه دســت آورد خانمــان ســوزی
درراه رهایــی و بهبــود اوضــاع دور از آزادی و دمکراســی فرهنــگ هــا ،اتنیــک ،زنــان و اقشــار مختلــف بــه همــراه داشــت.
جنبــش آزادیخواهــی زنــان کــرد بــا دیدگاهــی دمکراتیــک ومســئول دربرابــر ســاختار اجتماعــی روژهــات کردســتان
و ایــران ،در راه رســیدن بــه تــوان پاســخگوئی و چــاره یابــی مســائل اجتماعــی ،همچنیــن ســازماندهی و صیانــت از
تــوان و خواســت مبارزاتــی جامعــه ،مرحلــه ی نوینــی از مبــارزات خــود را بــر اســاس تجربیــات پیشــین مبــارزان زن
در جنبــش آزادیخواهــی کــرد را آغــاز نمــود .ایــن نوســازی در ســاختار و شــیوه ی عملــی ســازی پارادایــم کنفدرالیســم
دمکراتیــک کــه نظامــی آزاد ،متنــوع ،برابــری طلــب (بــر مبنــای تفــاوت مندیهــا) ســت،تحت عنــوان جامعــه ی زنــان
شــرق(روژهالت) کردســتان بــه ســازماندهی نویــن خــود پرداخــت .ایــن بازنگــری و نــو ســازی ســاختای کــه بــر مبنــای
تحلیــل ســاختار وذهنیــت نظــام مــرد ســاالر ایــران اســت در میــان زنــان ایرانــی  ،موسســات  ،فعالیــن حقــوق زن،
روشــنفکران و اکثــر گــروه هــا و اشــخاص مخالــف رژیــم چــه در داخــل وچــه در خــارج از ایــران روحیــه ی بزرگــی
ایجــاد کــرد و اســتقبال گرمــی را بــه همــراه آورد .در برابــر ســاختار جنســیت گرایــی کــه زن را بــا همــه ی موجودیــت
هویتــی اش نابــود وانــکار میکنــد ،زنــان دیگــر چــاره ی مســائل خــود را در برنامــه  ،اهــداف و ایســتار جامعــه ی زنــان
روژهالت(کــژار) مــی ببیننــد .ایــن درتمامــی شــعار و متــن فراخــوان هــای اخیــر زنــان کــرد درنشــان دادن نارضایتــی،
علیــه جنایــت رژیــم در مهابــاد آشــکارا دیــده شــد .ایســتار فریناز،بــاری دیگــر ادامــه و توســعه ی سیاســت هــا و
عملیــات هــای زنجیــره ای عوامــل دولتــی علیــه زنــان ایرانــی -کــرد کــه عــاوه بــر ترویــج اعتیــاد ،صیغــه (فحشــای
قانونــی) ،بســیج ومزدورســازی ،تجــاوزو وحشــت را نیــز در برنامــه ی کاری خــود قــرار داده اســت را نمایــان ســاخت.
بــا توجــه بــه تجربیــات تاریخــی مــا زنــان در مبــارزات آزادیخواهــی  ،اگــر قیــام و حضــور پــر جــوش مــا از نیــروی
ســازماندهی یافتایــی برخــوردار نباشــد ،پــس از مدتــی محکــوم بــه ســرکوب وشکســت در برابررژیــم خواهیــم شــد.
چــون ســاختار جــزم گــرا و کهنــه پرســت ایــران تحمــل نــه تنهــا هیــچ مخالفتــی را نــدارد بلکــه ،کوچکتریــن انتقــادی
را محاربــه بــا اســام دانســته و بــا احکامــی هماننــد اعــدام ،زنــدان ،شــکنجه و  ...برخــورد مــی کنــد.
ایــن واقعیتــی ســت کــه درد زنــان در ایــران از هــر قــوم و ملتــی کــه باشــند یــک درد مشــترک اجتماعــی ســت .قتــل
فرخنــده در افغانســتان و اوزگجــان در ترکیــه نیــز درندگــی هیــو الی نظــام هــای محافظــه کار منطقــه و دیــدگاه
مشــترک آن هــا را در برابــر زن بیــان میــدارد .همانطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد مــا زنــان بــه یــک ایســتار رادیکال
و متحــد تنظیمــی بــرای مجبــور ســازی رژیــم قبــل از هــر چیــز دربــه ســزا رســانیدن عامــل جنایــت مهابــاد و ســپس
بــا تغییــر در قانــون هــا و شــریعت زن و جامعــه ســتیز خــود از موضــع ضــد دمکراســی اش کــه بــا فرهنــگ و تاریــخ
جامعــه ی مــا در چالشــی کشــنده قــراردارد ،پــا پــس بکشــد .مســئله ی حائــز اهمیــت در مبانــی کــژار ایــن اســت
کــه هیــچ تفاوتــی مابیــن زنــان فــارس آذری ،بلــوچ  ،کــرد ،عــرب از هــر دیــن و مذهبــی قائــل نیســت و ایــن جهــت
چــاره یابــی مســائل آنــان ،همچنیــن رســیدن بــه توافــق متقابــل در راه ارتقــا و پیــروزی مطالبــات انسانیشــان نقــش
بســزائی دارد.
*ایــن زنــان کــرد در در ســیم ،قلعــه ی دم دم(اورمیــه) و خاکــورک (منطقــه ا یدر باشــور کردســتان) در برابــر حمــات
دولــت مرکــزی ایــران  ،ترکیــه و مــزدوران کــرد بــر ملتشــان تــا آخریــن نفــس مبــارزه کــرده و درنهایــت از صخــره
هــای عاصــی و قلعــه هــا خــود را بــه آغــوش مــرگ ســپردند امــا تســلیم دســتانی متجاوزنگشــتند.
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دگياز
ن
ز
چهاي
دري
ديگر
حقیقت یعنی عشق؛ عشق یعنی حیات آزاد

خواننــدگان گرامــی «زنــان شــرق» ،از هنگامــی که انســان
قــادر بــه درک و اندیشــیدن و همزمــان امــکان پیــاده
نمــودن اندیش ـههایش را گشــت تــا بــه حــال ،بــه دنبــال
پاســخ ســوأل «چگونــه زیســتن» اســت .تــدوام ایــن رونــد
هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقیســت .بشــر بــرای درک
و شــناخت حقیقــت زندگــی و راز هســتی ،بیکرانهــا را
درمینــوردد و ناممکنهــا را از میــان برمــیدارد .بــرای
آن مبــارزه کــرده و تالشهایــش را اســتمرار میبخشــد،
خطرهــا را بــه جــان خریــده و موفقیــت کســب میکنــد.
جالــب اســت کــه مقولــهی آزادی و زندگــی همــواره از
جملــه دغدغههایــی بودهانــد کــه همــواره ذهــن افــراد
را بــه خــود مشــغول ســاختهاند .هــر کــس بــه نحــوی
زندگــی و آزادی را تفســیر کــرده و ســعی دارد طبــق
همــان برداشــت و افــکارش بــه ادام ـهی حیــات بپــردازد.
جهــت َکنــدوکاو بیشــتر ایــن موضــوع و همچنین شــنیدن
دیــدگاه و نظــرات متفاوتــی در ایــن رابطــه مصاحبـهای بــا
چنــد تــن از زنــان روژهــات در بنارقندیــل و گريالیــی
انجــام دادهایــم کــه در ادامــه متــن کامــل آن آمــده اســت.

روناهي سرهلدان:
شما آزادی را چگونه تفسیر میکنید؟
بــه نظــر مــن آزادی یعنــی بینهایــت بــودن ،یعنــی
پایانناپذیــری .بســان راهــی کــه امتــداد پیــدا میکنــد
و نقطـهی توقفــی نــدارد .آزادی ،همــواره رفتــن ،پیمــودن
و خواســتن را تداعــی میکنــد .هــر چقــدر در ایــن
مســیر راه میپیمایــی بــه همــان انــدازه هدفــت بزرگتــر
و بامعناتــر میشــود .چنانکــه هرگــز نمیخواهــی توقــف
کنــی ،زیــرا بــر ایــن امــر واقفــی کــه ایســتادن یعنــی
پایــان.
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زنــان هســتند کــه پیشــاهنگ آزادی هســتند و جهــان
را بــه آزادی خواهنــد رســاند.

روژين روژهالت:
هنگامــی کــه واژهی آزادی در
گوشتــان طنینانــداز میشــود اولیــن مــوردی کــه
بــه ذهنتــان خطــور میکنــد ،چیســت؟
معنــا ،دســت یافتــن بــه نیــروی عظیــم معنادهی اســت.
بــه نظر مــن معنــادادن یعنــی آزادی .یعنــی درک؛ یعنی
ارتبــاط .یعنــی پیونــد و عــدم گسســت .یعنــی پــرواز.
گاهــی وقتهــا کــه قلــهی کوهــی را فتــح میکنــی
و خــودت را بــر بلنــدای آن مییابــی احســاس بســیار
مســرتبخش و وصفناشــدنی بــه انســان دســت
میدهــد و حتــم دارم کــه ایــن خــود آزادیســت.

بريوان بيتا:

هــر موجــود زنــدهای در ایــن گیتــی دارای هــدف و
مقصــودی در زندگــی میباشــد .هــدف شــما از زندگــی
چیســت؟
همــان طــور کــه شــما هــم اشــاره کردیــد هــر موجــود
زنــدهای دارای هدفیســت .رهبــر آپــو هــم در مــورد
کیهــان میگویــد« :آیــا هــدف کیهــان آزادیســت».
در واقــع تمــام موجــودات در هســتی بــه دنبــال
آزادی هســتند .انســان هــم یکــی از ایــن موجــودات
اســت امــا بــا تفاوتمندیهــای مختلــف .حتــم دارم،
در ایــن دنیایــی کــه مــا بــه ســر میبریــم بســیارند
انســانهایی کــه بــه دنبــال آزادی هســتند و ایــن
یگانــه هــدف آنهاســت .ایــن یــک نیــاز طبیعیســت.
آزادی پدیــدهای نسبیســت و هــر کــس بــه نحــوی
بــا آن برخــورد میکنــد .البتــه اقشــاری هســتند کــه
بیشــتر از اقشــار دیگــر تحــت حاکمیــت و ســلطه قــرار
گرفتهانــد و بیشــتر ایــن نیــاز را احســاس میکننــد.
بهعنــوان مثــال« ،زنــان» .در بســیاری از اعصــار تاریــخ
بهعنــوان یــک بــرده بــا قشــر زن برخــورد شــده و ســتم
جنســیتی روا داشــتهاند .بســیار طبیعیســت کــه ایــن
قشــر بیشــتر بــرای رهایــی خــود تــاش کنــد .امــا ایــن
بدیــن منظــور نیســت کــه مــردان آزادنــد و نبایــد بــرای
رهایــی از ایــن ذهینــت جنســیتگرایی کــه اذهــان
جوامــع را فتــح کــرده اســت ،بکوشــند .ایــن مبــارزه
تنهــا مبــارزهی زنــان نیســت امــا بــه طــور یقیــن ایــن

نيشتمان سنه:
کمی از فلسفهی زندگیتان برایمان بگویید؟
ر شــخصی از یــک نــوع نــگاه ،جهانبینــی و یا فلســفهی
ـاص زندگــی برخــوردار اســت .در واقــع نــوع نــگاه وی
خـ ِ
بــه پدیدههــا ،مســائل و کل هســتی موجــب میشــود
کــه از یــک حقیقــت کلــی پیــروی کنــد .یــاد میگیــرد
بــه انــدازهای کــه جــزء اســت همــان قــدر نیــز ،نقــش
وی میتوانــد در شــکلگیری کل ،تاثیرگــذار بــوده و
حتــی تعیینکننــده هــم باشــد .از ایــن دیــد ،زندگــی
سرشــار از لحظــات غافلگیرکنندهایســت کــه بــه
هیــچ وجــه نمیتــوان تخمیــن زد در چنــد دقیقــهی
آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .بــرای همیــن
نمیتــوان ادعــا کــرد کــه میتــوان از پیشآمدهایــی
کــه تخمینشــان ناممکــن اســت ،جلوگیــری بــه
عمــلآورد .مــن بــه ارادهی انســان در تغییــر مســیر
رویدادهــا ایمــان دارم .همچنیــن از اینکــه قــادر اســت
مانــع از وقــوع بیشــتر اتفاقــات ناگــواری شــود کــه بــرای
جامعــهی بشــری و طبیعــی روی میدهنــد .بــه نظــر
مــن انســانها میتواننــد از بــروز وقایــع غیــر طبیعــی
کــه بــه دســت خــود انســان ســاخته میشــوند،
جلوگیــری کنــد .وگرنــه قــادر نیســت مانعــی باشــد در
مقابــل جریــان زندگــی کــه ســعی میکنــد در مجــرای
ن اســت راز
طبیعــی خــود تــداوم یابــد .شــاید هــم ای ـ 
هســتی .همــان رازی کــه اشــخاص بســیاری جهــت
درک آن عاشــقانه در راهــش جــان دادنــد .چونکــه،
همــهی موجــودات در هســتی ســعی میکننــد طبــق
ویژگیهــای خــود مســیر زندگیشــان را طــی نماینــد
و مطمئنــاً در راســتای ایــن مهــم نیــز موانــع ســرراه
خــود را از میــان برمیدارنــد .شــاید مــا خواســته و
طلبهــای بخصوصــی از زندگــی داشــته باشــیم ،امــا
نبایــد فرامــوش کنیــم ،بــه هــر قیمتــی کــه شــده
نمیتوانیــم بــه آنهــا دســت یابیــم .زمانــی میتوانیــم
از آزادی ســخن بگوییــم کــه حــق و آزادیهــای کــس،
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کســان و حتــی موجــودات دیگــر را پایمــال نکــرده باشــیم.
یکــی از زنــان از اراده ،حقــوق و آزادیهــای افــراد و ســایر
موجــودات دیگــر ســخن بــه میــان آورد.

سارا مهاباد:

بــه نظــر شــما در حــال حاضــر و در دنیــای کنونــی ،تــا
چــه حــدی بــه رعایــت ایــن مقولــه توجــه میشــود؟
بــه نظــر مــن بســیار کــم .هــر انســانی ســعی میکنــد
در زندگــی خــود طعــم خوشــبختی و ســعادت را بچشــد.
امــا بــه چــه قیمتــی؟ بهعنــوان مثــال در شــهرهایی
چــون اســتانبول ،مســکو ،نیویــورک ،لنــدن ،توکیــو،
هنــگ کنــگ ،لسآنجلــس و ...آمــار افــراد میلیــاردر بــه
بیــش از  100و شــاید هــم کمــی بیشــتر میرســد امــا،
آمــار افــرادی کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد بــه
میلیونهــا میلیــون نفــر هــم میرســد .آیــا همیــن اقشــار
ثروتمنــد ایــن شــهرها از خانوادههایــی خبــر دارنــد کــه
زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد .از بچههایــی کــه
نــان شــب ندارنــد و گرســنه ســر بــر بالیــن میگذارنــد.
از انســانهایی کــه شــبها حتــی جــای خــواب ندارنــد
و در پارکهــا و معابــر میخوابنــد؟ جــواب منفیســت!
چــون اگــر مطلــع بودنــد و یــا کمــی بــه خودشــان
زحمــت میدادنــد میتوانســتند درک کننــد در همــان
شــهر و ســرزمینی کــه زرانــدوزی میکننــد ،انســانها
دچــار ســوءتغذیه میشــوند .البتــه کــه اینجــا بحــث مــا
ســر پــول و ثــروت نیســت .بحــث مــا در رابطــه بــا حــس
همــدردی و درک متقابــل اســت .مــن ایمــان دارم کــه
پــول خوشــبختی نمــیآورد .امــا مطمئــن هســتم کــه
فقــر هــم ،منشــأ بســیاری از مســائل و معضــات کنونــی
جوامــع اســت.
هنگامــی کــه انســانها و جوامــع میتواننــد بــا در نظــر
گرفتــن و رعایــت تفاوتمندیهــای فرهنگــی ،هویتــی و
جنسیتیشــان بــه شــیوهای برابــر زندگــی کننــد ،چراکــه
نکننــد .هــر انســانی از حــق زندگــیای آرام ،آزاد و زیبــا
برخــوردار اســت .بنابرایــن ایــن همــه شــکاف چــرا؟! بــه
نظــر مــن ،جوامــع و افــراد نبایــد در مقابــل ایــن شــیوهی
زندگــی کــه توســط قدرتطلبــان و زرانــدوزان بــر تمــام
اقشــار جامعــه تحمیــل میشــود ،ســکوت کننــد .فریــاد
امــروز بامعناتــر از حســرت فرداســت.

دليال چيا:

شــما هــم اکنــون یــک زن گریــا هســتید .زندگــی در
اینجــا هــم ســختیهای خــودش را دارد ،شــور و شــوق
مبــارزه و مقاومــت در نگاههایتــان جوانتــر ،لطیفتــر
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و پربارتــر از همیشــه مــوج میزنــد .ایــن چــه رمــز و راز
نهفتـ ه در زندگــی گریالســت کــه موجــب ســینرژی شــده
و تغییــر و موفقیــت حاصــل مینمایــد؟
ببینیــد .هــر یــک از مــا بــرای درک زندگــی و کلیتــی
کــه آن را تشــکیل میدهــد نیــاز بــه نیــروی شــناخت و
ادراک بســیار عظیمــی داریــم .بایــد بشناســیم تــا بتوانیــم
ارتبــاط برقــرار کنیــم .ذهنیــت موجــود و حتــی غالــب بــر
جوامــع موجــب شــکاف بســیار عظیمــی بیــن طبیعــت و
انســان شــده اســت .بــه طــوری کــه انســانها بــه راحتــی
میتواننــد یــک گونـهی گیاهــی و حیوانــی را نابــود کننــد.
تمــام اینهــا را اگــر بــه کنــاری بنهیــم و بــا چشــم دل بــه
جهانــی کــه در آن زندگــی میکنیــم نگاهــی بیندازیــم،
متوجــه میشــویم کــه از گــروه و انســانهایی تشــکیل
شــدهاند کــه متــداوم بــه ویرانــی و نابــودی میپردازنــد.
نــه بــه نــوع انســان رحــم میکننــد و نــه زندگــی هیــچ
موجــود دیگــری برایشــان اهمیــت دارد.
انســانها از هــم فاصلــه گرفتـه و تنهایــی را برمیگزیننــد.
بــه طــوری کــه بــه ســختی قادرنــد ارتبــاط برقــرار کننــد.
شــمار افــرادی کــه بیگانگــی و بیتفاوتــی را در قبــال
تمــام ارزشهایــی اســاس میگیرنــد کــه انســان را بــه
انســان و جامعــه را بــه جامعــه تبدیــل میکنــد ،روز بــه
روز افزایــش مییابــد .هــر چــه مـیرود خطــوط مرزهــای
ترسیمشــده در ذهــن واضحتــر و برجســتهتر بــه نظــر
میآینــد .متاســفانه ایــن تابلــوی واقعــی جهــان ماســت.
امــا ،در نقــاط بســیاری از ایــن جهــان هنــوز اشــخاص،
گــروه و یــا جوامعــی هســتند کــه ســعی میکننــد
بــا ایــن مــوج یکصــدا نشــده و همــراه نشــوند .مبــارزه
میکننــد کــه بــه زندهنمــودن ارزشهــای از دســت
رفتــه و یــا کمرنگشــده بپردازنــد .تــاش میکننــد
تغییــر دهنــد هــر آنچــه کــه بــا سرشــت انســان و طبیعــت
و جامعــه همخوانــی نداشــته و مغایــر اســت .راز و رمــز
زندگــی گریــا نیــز در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت .گریــا
ســعی میکنــد بــا طبیعــت پیرامــون خــود رابطــهای
دوســتانه و اخالقــی برقــرار ســازد .همــواره تــاش میکنــد
کــه هیــچ وســیلهای را کــه حیــات گونههــای گیاهــی و
حیوانــی را بــه خطــر بینــدازد بـهکار نگیــرد .از هــر آنچــه
کــه بــر علیــه منافــع طبیعــت باشــد پرهیــز میکنــد .بــر
مبنــای ارتباطــی ســمبیوتیک بــا گونههــای دیگــر رابطــه
برقــرار میکنــد .تنهــا بــه تأمیــن منافــع و نیازهــای خــود
نمیاندیشــد .بــا انســان و جامعــهای کــه در آن زندگــی
میکنــد نیــز همیــن ارتبــاط را دارد .هــر گریالیــی بــر
ایــن بــاور اســت کــه آزادی وی زمانــی امکانپذیــر اســت
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کــه اطرافیــان او و تمــام جامعــهی بشــری بــه آزادی
خــود دســت یافتــه باشــد .همچنیــن ذهنیتــی کــه بــر
اســتثمار طبیعــت تأکیــد میکنــد ،ریشــهکن شــده
باشــد .ایــن اصلیســت کــه هم ـهی مــا بــه آن ایمــان
داشــته و ســعی میکنیــم جهــت بســط آن مبــارزهی
خــود را ارتقــاء دهیــم.

آدار:

آیــا هــر کــس میتوانــد آزاد بیندیشــد و آزاد زندگــی
کنــد؟
بــا توجــه بــه سرشــت انســان بایــد ایــن طــور باشــد.
امــا ،بدلیــل اینکــه اقتدارگرایــان و قدرتطلبــان بــا
انحرافاتــی کــه در علــم ،فلســفه ،ایدئولــوژی ،دیــن و...
ایجــاد کردهانــد موجــب انحــراف ذهــن و اندیشــه در
انســان و بــه تبــع آن جامعــه نیــز گشــتهاند .خــوب
اگــر نتوانیــم صحیــح بیندیشــیم ،قــادر بــه درســت
زندگــی کــردن هــم نخواهیــم بــود .ایــن یــک واقعیــت
اســت کــه اگــر کســی ،برحســب چیــزی کــه فکــر
میکنــد زندگــی کنــد همانــی خواهــد بــود کــه بایــد
باشــد .درســت اندیشــیدن یعنــی صحیــح زیســتن.
بــه نظــر مــن بســیارند کســانی کــه میتــوان بــه آنهــا
گفــت «آزاداندیــش» .شــاید بــه راحتــی قــادر بــه تغییــر
ذهنیــت حاکــم بــر دنیــای ذهنهایمــان نشــویم امــا
تــاش در راســتای آن را هــم مهــم و حتــی بخشــی از
آزادی میدانیــم .حداقــل درک کردهایــم کــه بــا ایــن
شــیوهی حیــات ،نمیتــوان بــه آزادی دســت یافــت و
در همیــن راســتا اعتقــاد دارم کــه پیوســتن بــه صفــوف
گریــا نیــز یکــی از همیــن گامهــای عمل ـی در جهــت
تحقــق ایــن مهــم امــر اســت.

شیدا:

میتوانیــد بــرای مــا در چنــد کلمــه زندگــی را خالصــه
کنید؟
البتــه .زندگــی یعنــی عشــق .یعنــی چشــیدن طعــم
خــوش رفاقــت .یعنــی مبــارزه و ایثــار .یعنــی جنــب و
جــوش و عــدم رکــود و ایســتایی.

مهيار:

شــما چــه ارتباطــی را بیــن دو مقولـهي آزادی و زندگــی
میبینیــد؟
آزادی از چنــان محتــوای پربــار و پرمعنایــی برخــوردار
اســت کــه بــه ســختی میتــوان در چنــد کلمــه
خالص ـهاش نمــود .همزمــان میتــوان گفــت کــه آزادی
صرفـاً مقولـهای خیالــی هــم نیســت .هنگامــی کــه قــادر

باشــیم در ذهــن خــود بــه آزادی بیندیشــیم ،بــدون
س کــرده و خواهیــم زیســت .چگــوارا
شــک آن را حــ 
میگوید«:هــر انســانی بــه انــدازهی خیــال خــود آزاد
اســت» و شــاید هــم بــه میــزان بزرگــی آن .حتــم دارم
کــه بــه ادعــا ،خواســته و مبــارزهی انســانها بســتگی
دارد.
بــر ناممکنهــا غلبــه کــردن و دوری گزیــدن از ایــن
نــوع نــگاه ،بخشــی از آزادی میتوانــد باشــد .انســان
اگــر اراده کنــد خواهــد توانســت بیکرانهــا را
درنــوردد و صعبالعبورهــا را فتــح کنــد .بنابرایــن انســان
آزاداندیــش بــه موفقیــت و پیروزیهــای کوچــک و یــا
ناچیــز بســنده نمیکنــد؛ زیــرا تالشــش در راســتای
تحققبخشــیدن بــه ایــدهی خــود کــه آن هــم آزادی
همــهی انسانهاســت ،تــداوم مییابــد .اینگونــه افــراد،
اســیر مرزهــای ســاخته شــده نمیشــوند .ســعی دارنــد
بیشــتر درک کننــد ،بفهمنــد ،بشناســند ،بیافریننــد،
پیشــرفت کننــد ،تــداوم بخشــند و اندیشههایشــان را
در ایــن راســتا توســعه دهنــد .بنابرایــن بــرای کســی
کــه اینگونــه میاندیشــد غیرممکنــی وجــود نــدارد.
در صورتــی کــه اگــر مــا بخواهیــم در کاری موفقیــت
کســب کنیــم ادعــا و اصرارمــان تعیینکننــده خواهــد
بــود .اینجاســت کــه ارتبــاط بیــن آزادی و زندگــی بهتــر
و بیشــتر برجســته و نمایــان میشــود .درک میکنیــم
کــه اگــر نیندیشــیم قــادر بــه چشــیدن طعــم زندگــی و
عجایــب آن هــم نخواهیــم بــود.
از نقطــه نظــری دیگــر ،فکــر نمیکنــم آزادی بــه طــور
مطلــق هــم وجــود داشــته باشــد .شــاید هــم بــه ایــن
خاطــر اســت کــه تــا بــه حــال فــردی و یــا جامع ـهای
مطلقـاً نتوانســته ادعــا کنــد کــه آزاد اســت .شــاید هــم
اگــر ایــن مقولــهی «مطلــق» وجــودداشــت افــراد و
جوامــع و حتــی تمــام موجــودات در هســتی از تــاش
و کوشــش جهــت بهتــر زیســتن بــاز میایســتادند.
امیــد ،تــاش وکوشــش ،آفریــدن ،عالقــه و پایبنــدی
بــه ارزشهــای زندگــی یعنــی دســت یافتــن بــه آزادی.
فــرد بایســتی قبــل از هــر چیــز بــه خــودش تعلــق
داشــته باشــد و بعــد بدانــد کــه در قبــال جامعــهی
خــود ،جامعــهی جهانــی و تمــام هســتی نیــز ،دارای
مســئولیتهای خطیــری هســت .بایــد بتوانــد طبــق
ی و هویــت خــود زندگــی کنــد و در
تفاوتمنــد 
صــورت مشــاهدهی هرگونــه تعرضــی هــم ،از آن دفــاع
نمایــد .هــر کــس هنگامــی کــه «خــود»ش باشــد ،آزاد
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اســت .تقلیدگرایــی ،گریــزان بــودن از هویــت خــود ،خــوار و ناچیزشــمردن فرهنــگ و ارزشهــای اجتماعــی خویــش،
بیتفاوتبــودن در مقابــل هرگونــه تعــرض و تجــاوزی کــه بــه ارزشهــای مــادی و معنــوی جامعــهی وی صــورت
میگیــرد .از جملــه ویژگیهــای انســان بــردهای هســت کــه بــه تمامــی از خــود ،جامعــه ،حقیقــت هســتی و روحیـهی
آزادگــی فاصلــه گرفتــه اســت.

پرتره

زنی
با خروش

زریوار

نوشتهاي از مهيار واران
اشــغال ،قتــل عــام ،آوارگــي ،ويرانــي و .....هــزاران ســال اســت كــه همچــون ابــري ســياه بــر ســر كوردســتان ســايه
افكنــده اســت و ايــن ســرزمين را آلــوده نمــوده اســت .از اســكندر مقدونــي ،تيمــور و چنگيزخــان گرفتــه تــا صــدام،
خمينــي ،اســد و اردوغــان و امــروزه نیــز داعــش ،تمامــي لشكركشــان و فاتحــان جهانــي و منطقــهاي در طــول
تاريــخ ،كوردســتان را بــه اشــغال خــود درآوردهانــد .ذهــن و تفكــر مردمــان ايــن مرزوبــوم از اســطورههاي كاهنــان
ســومري گرفتــه تــا ايدئولــوژي بعثــي ،كماليســتي و واليــت فقيـهي آلــوده گرديــده اســت .ايــن آلــودن را پالودنــي
بايــد .زيــرا مــردم ايــن مرزبــوم بهواســطهي مبــارزهی طوالنــي جنبــش آپوييســتي ديگــر بــه هويــت تاريخــي
خــود و ايدئولــوژيخويــشدســتيافتهاند و الزم اســت كــه همــه نــوع اشــغال ،ظلــم و نابرابــري را از ســرزمين
خــود بشــويند و آنــرا بــه طــراوت و پاكــي اصيلــش برگرداننــد .برگزيدهتريــن فرزندانــي كــه ريش ـههاي تاريخــي و
ضروريــات معاصــر خويــش را شــناختهاند و بــراي رفــع ظلــم و ســتم از ايــن ســرزمين ،هســتي و جــان خويــش را
در طبــق اخــاص نهادهانــد.
شــهيد «اثــر مريــوان» يكــي از آن هــزاران فرزنــد دلبنــد ايــن ســرزمين اســت كــه بــا ايمــان بــه فلســفهی آپوئیســم
و انجــام مبــارزهی بيامــان سياســي ،ســازماني و ايدئولوژيكــي در جنبــش آزاديخواهــي كوردســتان جــان خويــش
را صادقانــه در راه ميهــن فــدا نمــود .وي فراخنــاي درياچـهی زريــوار ،طــراوت بادينــان ،صالبــت قنديــل ،مقاومــت
و ايســتادگي روژآوا و «مشــته نــور» را در شــخصيت خويــش برجســته ســاخته ،از روح مقاومــت بريتــان ،ژيــن و
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زيــان الهــام گرفــت و شــجاعت ويــان ،تســليم ناپذيــري ژيــان و شــهامت آريــن را اســوه قــرار داد.
در شــرايطي كــه زنــان و جوانــان بــه بحــران هويــت و بحــران ارزشــها گرفتــار آمــده و راه چــاره را در فــرار ،اعتيــاد و...
ميبيننــد ،شــهيد اثــر بــراي جوانــان و زنــان روژهــات كوردســتان يــك خطمشــي و هويتــي اســت كــه تنهــا و تنهــا
بــه پيــروزي ميانديشــد ،بــراي آزادي ميجنگــد و عشــق بــه خلــق و ميهــن را در دل ميپرورانــد .چــه در صفــوف
گريــا و چــه در ميــان خلــق بــه ويــژه خلــق روژآوا سرچشــمهی هيجــان ،اراده و اتحــاد بــود .در برابــر گرايشــات
تســلیميت ،شکســت ،پوچگرايــي و نااميــدي کــه اکنــون گریبــان زنــان را گرفتــه ،ســمبل روح فدايــي در قامــوس
زندگــي و مبــارزهاش بــود و واژهی غيرممكــن برایــش وجــود نداشــت .اللههــاي وطــن خــون او را ،سرســبزي و طــراوت

دشـتها روح او را ،ســرفرازي كوههايــش اســتواري او را ،خــروش رودخانههايــش شــور هيجــان او را و غــرش ابرهايــش
شــجاعت و خشــم او را در برابــر دشــمن تداعــي ميكننــد .شــهادت وي اثباتــي برايــن مدعاســت كــه از ايــن بــه بعــد
زنــان و جوانــان شــرق كوردســتان مهــر فلســفه و روح آپوييســتي را بــر پيشــاني خــود خواهــد داشــت.
شــهيد اثــر گرچــه از اوليــن شــهداها نيســت امــا آخريــن نیــز نخواهــد بــود .از تاريــخ كهــن ،فرهنــگ اصيــل و
مقاومتهــاي عظيــم خلــق در ايــن ســرزمين ،صدهــا و حتــي هــزاران «اثــر» ديگــر خواهنــد آمــد و آثــار ظلــم و ســتم
را خواهنــد زدود و آزادي و دمكراســي راســتين را بــه ارمغــان خواهنــد آورد.
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خاطرات گریال

ی ســخت و طاقتفرســا کــه از کوهســتانها گذشــتیم تــازه ســاعت دو شــب بــود کــه بــه مقــر
بعــد از چنــد روز پیــادهرو 
فرماندهــی رســیدیم .هم ـهی گــروه در راه از هــم جــدا شــدیم هــر کــس بهجــای خــود رفت،کســی نمیدانــد کــی
و کجــا بــاز همدیگــر را ببینیــم .شــاید هــم هرگــز نبینیــم .احســاس غریبــی میکــردم کســی را اینجــا نمیشناســم.
صبــح همــه بیــدار شــدند و رفتنــد تنهــا دو رفیــق کــه بعدهــا فهمیــدم فرمانــده بودنــد ،مانــد ه بودنــد .مــن زیــر پتــو
داشــتم بــه حرفهایشــان گــوش میکــردم یکــی میگفــت :دختــر جوانیــه میتوانــد خــوب پیشــرفت کنــد .دیگــری
هــم گفــت :امیــدوارم .بعــد بیــرون رفتنــد .پــس از چنــد ســاعت مــن هــم پاشــدم و رفتــم بیــرون ،بیشــتر از بیســت
رفیــق آنجــا بودنــد بــه همــه ســام دادم آنهــا هــم بهــم» خــوش آمــد» گفتنــد .رفقــای خیلــی بشــاش و خونگرمــی
ن را بــا
بودنــد .بعــد از خــوردن صبحانــه در مــورد قوانیــن آنجــا بــا مــن صحبــت کردنــد .بعــد یکــی دیگــر از رفقــا مـ 
خــودش بــرد تــا اطــراف را بــه مــن نشــان دهــد .نزدیــک غــروب بــود کــه برگشــتیم دیگــه از خســتگی هــاک شــده
بــودم ،تــازه فرمانــده رو دیــدم ،مــن رو در آغــوش گرفــت و خــوش آمــد گفــت ،منــو بــا خــودش بــه چــادر بــرد گفــت
پیــش مــن بمــون تــا کمــی بــا هــم حــرف بزنیــم .آن شــب تــا نزدیکیهــای صبــح در مــورد مــن و زندگیــم ســوال
پرســید تــا همدیگــر را بهتــر بشناســیم .صبــح بــا هــم رفتیــم بیــرون تــا شــیوهی «کشــف کــردن» را بــه مــن یــاد
بدهــد .منظــور از «کشــف» کــه قبــل از روشــن شــدن کامــل هــوا صــورت میگیــرد ایناســت کــه اطــراف خــود را
تــا شــعاع چندیــن کیلومتــری کنتــرل کنیــم و از وجــود کمیــن دشــمن یــا احتمــال بــودن دشــمن آگاه شــویم .هــوا
ابــری بــود خورشــید خــودش را نشــان نم ـیداد تــا مــا رســیدیم بــاالی تپــه بــاران نــم نــم شــروع بــه باریــدن کــرد
از خوشــحالی لبخنــدی رو لبــم نشســت اولیــن بــاران گریالیــی مــن بــود برایــم خیلــی زیبــا بــود ،تاکنــون نیــز بــارش
نمنــم بــاران احســاس همــان روز برایــم تداعــی میَشــود از بــاالی تپــه بــا همــان احســاس و همــان زیبایــی بینظیــر
بــه تپـهی دشــمن نــگاه کــردم .امــا ایــن زیبایــی را در آنجــا ندیــدم ،درآنجــا ســردی و بیرنگــی فقــط دیــده میشــد.
پشــتم رو کــه بــه عقــب برگردانــدم رفقــا رو دیــدم کــه زیــر نــم نــم بــاران دســت همدیگــر رو گرفتــه و رقــص کــوردی
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میکردنــد فقــط یــک تپــه میــان ایــن دو زندگــی وجــود داشــت .یکــی بــا عشــق و یکــی بــا تــرس و ناراحتــی زندگــی
میکننــد .فرمانــده کــه رفیــق رزا نــام داشــت ،زنــی باهیبــت بــود دســتش را روی شــانهام گذاشــت .بــا لبخنــدی
گفــت تــو هــم بــارون رو دوســت داری؟ ســرم را بــه نشــانهی بلــه تــکان دادم،گفــت امــا تــا بــاران شــدید نشــده و
ســرما نخوردهایــم ،بایــد برگردیــم ،و بــه راه افتادیــم تــا رســیدم پاییــن بــاران شــدیدتر شــد بــا رســیدن مــا بــه یــگان،
رفقــا بــه پیشــواز مــا آمدنــد .خیــس آب شــده بــودم بــا آوردن چــای گــرم دیگــه گــرم شــدم ،بــاران تــا نزدیکیهــای
صبــح باریــد ،صبــح کــه بــا صــدای فرمانــده بیــدار شــدم ،رفتــم بیــرون دیــدم کــه آفتــاب داره از پشــت کــوه خودشــو
نشــان میــده ،همــه در مراســم صبحگاهــی منتظــر مــن بودنــد مــن کــه تــا حــاال ایــن کار را انجــام نــداده بــودم هــم
احســاس خوشــحالی و غــرور از گریــا بودنــم در مــن ایجــاد شــد و هــم دلهــره داشــتم .رفقــا دســت مــن رو گرفتنــد و
در ردیــف اول و نفــر ششــم جــای دادنــد .بعــد از پایــان مراســم همــه دنبــال هــم ،تپـهی روبــرو را هــدف قــرار دادیــم
و بــرای ورزش صبحگاهــی ،شــروع بــه دویــدن کردیــم .تــا نصفـهی راه بــا تمــام نیرویــم میدویــدم امــا دیگــر نیرویــی
برایــم باقــی نمانــده بــود ،پشــت خــودم رو کــه نــگاه کــردم دیگــه کســی پشــت ســرم نمانــده بــود همــه از مــن جلــو
زده بودنــد ،مــن هــم از خســتگی روی یــک ســنگ کوچکــی نشســتم تــا خســتگیام را در کنــم کــه یــک دفعــه صــدای
شــلیک گلولــه آمــد بــا عجلــه از جــای خــودم بلنــد شــدم .پشــت ســرم را کــه نــگاه کــردم گــروه داشــتند تپــه رو دور
میزدنــد .فرمانــده در حالیکــه لول ـهای تفنگــش رو بــه آســمان بــود ،داد زد بلنــد شــو جــوان! مــن هــم بــرای ایــن
کــه صدایــم بــه فرمانــده برســد فریــاد زدم »:نمیتوانــم ادامــه بدهــم» خندیــد و گفــت« :نــگاه کــن خورشــید تــو را بــه
قل ـهی کوههــا فرامیخوانــد ،نمیخواهــی بــروی؟» بعــد هــم رفــت .ایــن حرفهایــش روی مــن خیلــی تاثیــر گذاشــت.
ناگهــان نیرویــی عظیــم در وجــودم احســاس کــردم انــگار خورشــید واقعــا در بــاالی قلــه منتظــر مــن بــود ،بــدون اراده
شــروع بــه دویــدن کــردم .تــا بیشــتر میدویــدم نیرویــم زیادتــر میشــد .مســافتی کوتــاه مانــده بــود کــه بــه گــروه
برســم کــه بــار دیگــر صــدای شــلیک گلولـهای آمــد از دویــدن ایســتادم پشــت ســرم رو نــگاه کــردم فرمانــده را دیــدم
کــه از دور دســتش را برایــم تــکان داد تــا بــار دیگــر بــه دویــدن ادامــه دهــم .بــه رفقــا کــه رســیدم همــه بــا شــعار
«زنــده بــاد رهبــر آپــو» خوشحالیشــان را بــه مــن نشــان دادنــد بــا ایــن همــه خوشــحالی تــا یــگان دویــدم نزدیــک
یــگان صــدای شکســتن چوبهــا بــرای پختــن غــذا بــه گــوش میرســید .آشــپز تــا مــا را دیــد ،بــا هیجــان داد زد:
خســته نباشــید! مــا هــم یــک صــدا جــواب دادیــم« :ممنــون هــوال».ص
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«او همینجاست»

کسی میآید...
از قلم میزاید...
از سینهی عشق میمکد،
با خداوندان در میخانهی واژهها میرقصد
و شعر «معشوقهام سالم» را میسراید
همبازی کودکان پابرهنه
در میدان تاریخ ،دروازهبان است
انگار خداوند ایشتار
بر لبانش بوسه زده
و ابدیت را به او بخشیده
مانی میداند
او چه آهنگی مینوازد
او زندگی...
عشق...
شعر و زیبایی را
از گلوی سرخ قلم
به آزادی میرساند
او اهل اینجاست
همینجا...
همسایهی دیوار به دیوار قلمهامان
مگر نمیبینی؟!
او یکی از بزرگترین واژههایش را...
او سیب سرخ قلم را...
هنگامی که بر سر دار
«به امید طلوع خورشید»
و «دیدار دوبارهی تو» بود
به تو بخشید...
اهورا هتاو
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