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 شود یمبارزات سیاسی خاورمیانه زنانه م

 از روژاوا تا فلسطین

 نوژن اعتضادالسلطنه

 

 

 

 

تر که نمایانگر  ای با آستین کوتاه و شلوار جین و تعدادی دیگر با ظاهری پوشیده اند. عده از هر طبقه و با هر شکلی به میدان آمده

ستند: سنگ در دست و چفیه بر صورت در کنار مردان آغازگر دیگر ههاست. همگی اما دارای مشترکاتی با یکهای مذهبی آن رگه

شود.  وطن به جنسیت خاصی محدود نمی»گوید:  می« میدل ایست آی»انتفاضه سوم هستند. یکی از زنان فلسطینی به خبرنگار 

 «.ها از هر سن و جنسیتی باید در مبارزه شرکت کنند تمام فلسطینی

پدرساالری در فلسطین برای چندین دهه زنان فلسطینی نقشی اساسی در مقاومت ایفا  دار با وجود ساختارهای عمیق و ریشه

آزادی »یابی به ای که شاید خود دست در اولویت قرار گیرد؛ مسئله« آزادی زنان»تر زمانی بوده که موضوع حال، کم این اند، با کرده

  .را ناممکن ساخته است« ملی

ناپذیر از  در زمان مبارزه علیه استعمار بریتانیا نیز نقش فعالی داشتند. آنان بخشی جداییمیالدی و  ١٩٣٦زنان فلسطینی در سال 

بود؛ جایی که « افوله»میالدی در شهرک  ١٨٩٣مبارزه بودند. نخستین اقدام فعال سیاسی زنان فلسطینی در سال 

میالدی قرار  ١٩١٧تا  ١٩٤٨های  فاصله سال های یهودی ساخته بودند. زمانی که فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا در نشین شهرک

زن فلسطینی در  ٩شدن  دنبال کشته داشت نیز میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در قالب نهادهای مدنی افزایش یافت. به

 المقدس، نخستین انجمن زنان عرب تشکیل شد که درنهایت به میالدی و در جریان شورش در دیوار غربی در بیت ١٩٢٩سال 

دهی تظاهرات و نگارش نامه برای رهبران عرب از آنان ریزی و سازمان تأسیس اتحادیه زنان عرب انجامید. این اتحادیه با برنامه

 .خواست که به حمایت از فلسطینیان بپردازند می

و اجتماعی به ایفای  های خیریه شدن فلسطینیان، زنان مهاجر فلسطینی با شرکت در فعالیت پس از تأسیس رژیم اسرائیل و آواره

میالدی و شکست اعراب، مقاومت فلسطینیان به تمامی سطوح مدنی و  ١٩٦٧روزه ژوئن  نقش پرداختند. پس از جنگ شش

که عضو فعال « شادیه ابوغزاله»که مبارزات فلسطینیان وارد فاز جدی نظامی شد، زنانی چون اجتماعی گسترش یافت. پس از آن

لیال »میالدی در نابلس جان باخت.  ١٩٦٨سطین بود در مبارزات مسلحانه شرکت کردند. او در نوامبر جبهه مردمی برای آزادی فل

« دالل مغربی»میالدی یک هواپیمای اسرائیلی را ربود.  ١٩٦٩عضو شورای ملی فلسطین نیز نخستین زنی بود که در سال « خالد

به « حیفا»میالدی پس از ربودن اتوبوسی که از  ١٩٧٨ود در سال زن فرمانده فلسطینی نیز که یکی از اعضای شاخه نظامی فتح ب
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  .آویو در حال حرکت بود، جان باخت مقصد تل

دهی تظاهرات، پرتاب سنگ، توزیع جمله شرکت در سازمان های مختلفی از میالدی زنان در فعالیت ٨٠در انتفاضه اول در دهه 

های زنان  دهی را کمیتها مفهوم مقاومت مشارکت داشتند. وظیفه این سازمانهای دیواری ب ها، دوخت پرچم و کشیدن نقاشی بیانیه

قدری زیاد شد که رژیم  های سنتی در روستا شد. حضور زنان به شدن محدودیت شکسته هم برعهده داشتند. این موضوع سبب در

  .آویو شد در جنوب تل« ابوکبیر»اسرائیل مجبور به ساخت زندان امنیتی تازه برای زنان با عنوان 

زدن هنجارهای  تنها علیه اشغالگری پیکار کنند بلکه برای کسب حقوق خود و برهم انتفاضه به فرصتی برای زنان تبدیل شد تا نه

بار دوشادوش  کننده که مانع حضورشان در جامعه بودند نیز تالش کنند. انتفاضه فرصتی شد تا زنان فلسطینی برای نخستین محدود

سابقه آن دوران، ظهور جنبش  نتیجه جنبش فمینیستی با جنبش ملی مترادف شد. تحول بی ها حاضر شوند. در مردان در خیابان

ها ایجاد آگاهی درباره مسائل زنان و تقویت  های زنان بود. هدف این کمیته میالدی در قالب تشکیل کمیته ١٩٨٧تازه زنان از سال 

کاری با بنیادهای خیریه، خدمات الزم را های کاری زنان در هم زنان بود. کمیته شناختن حقوق رسمیت پذیری اجتماعی و به انعطاف

های کاری، برنامه  آموختند. این کمیته های اولیه برای کمک به دیگران را می دادند و به آنان مهارت سواد ارائه می به زنان بی

رگان در سرتاسر کرانه باختری و نوار غزه آغاز کردند. های آوا تر در روستاها و اردوگاهتنها در شهرها که بیش آموزشی را نه

دوزی و ... بود. هایی چون آشپزی، گل های اولیه( و آموزش مهارت های این کمیته شامل سوادآموزی، آموزش بهداشتی )کمک کالس

  ..در خارج از خانه شاغل بودندشان روزها  داری از کودکانی بود که مادراناندازی مراکز مراقبت روزانه نیز با هدف نگه چنین راههم

تنها درباره مسئله ملی فلسطین بلکه درباره  های سیاسی درگیر شدند و آگاهی خود را نه تدریج زنان در بحث از این طریق بود که به

دهنده  شانهای مختلفی تقسیم شد که خود ن مسائل مرتبط با حقوق زنان در جامعه ارتقا دادند. مدتی بعد کمیته کار زنان به شاخه

های جناحی و سازمانی درونی جریانات سیاسی فلسطینی بود: انجمن کمیته کار که مرتبط با جبهه دموکراتیک برای  درگیری

آزادی فلسطین بود، انجمن کار زنان فلسطینی که متصل به حزب کمونیست فلسطین بود، انجمن زنان فلسطینی که با جبهه 

میان کمیته  این اشت و کمیته زنان که برای کارهای اجتماعی وابسته به جنبش فتح بود. درمردمی برای آزادی فلسطین ارتباط د

که زنان را بسیج کند به ارائه جای آن هزاران عضو داشت از نظر ایدئولوژیک به نهادهای خیریه نزدیک بود و به زنان فتح که بیش از 

شان در قبال مسئله ملی بود. تنها  گیری متفاوت یت سیاسی آنان و موضعها، هو پرداخت. تنها تفاوت میان کمیته خدمات به آنان می

دهی هواداران و جذب اعضای جدید کردند. کردن و سازمان پس از آغاز انتفاضه بود که چهار کمیته، تالش خود را مصروف بسیج

قویت کردند و اقدامات بهداشتی و داری از کودکان را برای مادرانی که در خیزش مردمی شرکت داشتند تهای نگه آنان برنامه

دیدگان مورد استفاده قرار دادند و به اهالی محالت فلسطینی درباره چگونگی مواجهه با  درمانی خود را برای مجروحین و آسیب

 .دادند آور آموزش می وشتم در جریان اعتراضات یا مواجهه با گاز اشک های ناشی از ضرب آسیب

سازی روابط فلسطین با اسرائیل اگرچه زنان در قالب نهادهای غیردولتی  میالدی و عادی ١٩٩٣ر سال پس از امضای معاهده اسلو د

رسیده تشکیالت خودگردان فلسطینی محدود بود. نقش زنان به  قدرت به جامعه مدنی فعال بودند میزان مشارکت آنان در دولت تازه

شد و موانعی جدی برای فعالیت سیاسی آنان در  ولتی محدود میداشتن مناصبی همچون منشی، تایپیست یا معلم در مدارس د

  .سطح باال و رسیدن به مناصب بلندپایه سیاسی در احزاب وجود داشت
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چنین تعداد زنان کمی در روند مذاکرات صلح حضور داشتند. در جریان کنفرانس صلح مادرید تعدادی نماینده زن حضور هم

میالدی نیز همین روند تکرار شد. اما این روند به تدریج کاهش یافت  ١٩٩١نگتن در سال داشتند و پس از آن در کنفرانس واش

های سنتی در مبارزه، به حاشیه رانده شدند.  های دیپلماتیک حضور نداشت. در انتفاضه اول ارزش که دیگر زنی در هیأت طوری به

و تمایزگذاری بین زن و مرد تا حدود زیادی از بین رفت  ها و خط مرزهای جنسیتی و سنی و طبقاتی کنار گذاشته شدند محدودیت

 .ای متحد مشارکت داشتند و همگی در جبهه

دهند که از سال  طلبانه بود. آمارها نشان می های انتحاری و عملیات شهادت گذاری در انتفاضه دوم مشارکت زنان عمدتا در بمب

اند و برای  اند. اکثر آنان در طول بازداشت با شکنجه روانی مواجه بوده هزار زن فلسطینی بازداشت شده ١٠میالدی بیش از  ١٩٦٧

  .دادن آنها خشونت کالمی، فیزیکی و جنسی از سوی سربازان اسرائیلی جریان داشت آزار

ای از این موضوع به سبب رشد  پس از انتفاضه دوم مشارکت سیاسی زنان فلسطینی به میزان زیادی کاهش یافت. بخش عمده

های  عنوان نماد اسالم سیاسی بود. نگاهی به عکس رسیدن حماس به قدرت های مذهبی در غزه و دیگر نواحی فلسطین و به جنبش

های مد روز  دهد که زنان آن دوران در حین مبارزه نیز لباس قدیمی فلسطینی در دوران انتفاضه اول و دوم نیز نشان می

 .دادند ترین شکل آن نشان می اتیکپوشیدند و مشارکت سیاسی خود را در دموکر می

ها،  گرفتن قدرت در غزه توسط حماس، قوانین جدیدی برای نوع پوشش شهروندان غزه در خیابان دست حال، از زمان در این با

ها، ممنوعیت استعمال قلیان و موتورسواری برای زنان، قوانین تفکیک جنسیتی در ساحل غزه وضع شدند که  مدارس و دادگاه

  .ی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در مناطق تحت کنترل حماس تأثیرگذار بودندهمگ

های شهدای االقصی یا در  جمله حماس و جهاد اسالمی از اعضای زن در گردان گرای فلسطینی از که اکثر جریانات اسالمبا وجود آن

ی فلسطینی استفاده کردند، در انتفاضه اول زنان از نظام گذاری و حمله به اهداف نظامی و غیر قالب عامالن انتحاری برای بمب

طریق اقدامات کمکی و ایجاد مانع انسانی میان مردان فلسطینی و سربازان اسرائیلی سعی در جلوگیری از بازداشت و شکنجه 

ابط و توازن جنسیتی کردند. درنتیجه، تغییر قابل توجهی در رو مردان داشتند. زنان زندانی در اعتصاب غذا هم با مردان شرکت می

پذیر شود و از نقش  شان امکان در دوران انتفاضه ایجاد شد. انتفاضه سبب شد تا ادغام نسبی زنان در جامعه و طرح مطالبات

  .ای، درآیند حاشیه

ت زنان میالدی بود، زنان در آن نقش کلیدی داشتند. مشارک ٢٠١١حضور دوباره زنان فلسطینی متأثر از موج بهار عربی در سال 

دهند که در سالیان اخیر بر شدت خشونت مردانه علیه زنان افزوده شده است. بنا بر  رو قابل توجه است که آمارها نشان می آن از

زن بر  ١٦٢میالدی،  ١٩٩١که توسط یک گروه غیردولتی فلسطینی تهیه شده است از سال « زنان علیه خشونت»گزارشی با عنوان 

اند. در ارزیابی دیگری که توسط اداره مرکزی آمار فلسطین در سال  شان کشته شده موما مرد در خانوادهاثر خشونت خویشاوندان ع

کرده در اراضی تحت اشغال مورد خشونت خانگی در اشکال  درصد از زنان ازدواج  ٣٧میالدی صورت گرفته مشخص شده که  ٢٠١٢

های ناموسی در کرانه باختری و غزه در سال  اشاره شده که میزان قتل« دی تاور»شده  مختلف قرار گرفته بودند. در گزارش منتشر

دهد زنان فلسطینی عالوه بر مواجهه با اشغالگری، با ستم نظام  برابر افزایش یافته است؛ امری که نشان می به میزان دو ٢٠١٣

  .کنند پنجه نرم می و مردساالر نیز دست
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های سیاسی  نبش فمینیستی در فلسطین و کل جهان عرب به دلیل رویکرد جنبشای از ناکامی شکست ج حال، بخش عمده این با

کنند اما در همان حال برلزوم تفکیک جنسیتی زنان  طور لفظی خشونت علیه زنان را محکوم می در خاورمیانه بوده است که تنها به

خوانند و این کار از  فرا می ه انفعال سیاسدر حوزه عمومی تأکید دارند و مخالف مشارکت سیاسی زنان هستند. آنان زنان را ب

شود که نباید از زنان رفتارهایی خارج از چارچوب عرف و هنجارهای جامعه  گیرد و دائما گوشزد می کردن زنان صورت می طریق ابژه

شود. احزاب  یانه نمیکار جامعه فلسطین و دیگر جوامع خاورم های مذهبی یا محافظه سرزند. این نگرش مردساالرانه محدود به بخش

اند و تأکید بر مسائل مرتبط با  و اشغالگری آن قرار داده« صهیونیسم»ای نیز عمدتا اولویت مبارزه را علیه  چپ سنتی خاورمیانه

  .اند حقوق زنان را انحراف از هدف اصلی قلمداد کرده

ر جریانات نیروهای ارتجاعی بنیادگرا، این زنان کوبانی سوتر از غزه و کرانه باختری، در نبرد نظامی علیه نیروهای داعش و سای آن

گیری کنترل کوبانی  دست ای که ثمربخش بود. از زمان در میالدی در خط مقدم مبارزه قرار داشتند مبارزه ٢٠١٤بودند که از پاییز 

فاصله با تشکیل نهادهای تازه ک(، زنان بال ک های مجاور توسط واحدهای دفاع از خلق )شاخه سوری پ در آن سال و سایر کانتون

ها و جمعیت  )حافظ صلح(، شوراهای مردمی، سازمان« آسایش»حضور خود را در عرصه سیاسی نشان دادند. تشکیل واحدهای 

  .جمله اقدامات زنان در روژاوا بودند های زنان، مراکز جوانان، مراکز مردمی، مراکز فرهنگی و هنری همگی از زنان، دادگاه

همسری و اشاره  کردن چند نفع زنان باشند. در این قانون ممنوع تاوردهای زنان روژاوا تصویب و اجرای قوانینی است که بهیکی از دس

موارد  هاست که در اکثر جوامع مسلمان در قانون گنجانده نشده است. از دیگر به حقوق برابر زن و مرد در زمان شهادت در دادگاه

گذاری است. در این قانون ذکر شده که هدف  تصویب شده تأکید بر لزوم مشارکت زنان در امر قانون ٢٠١٤این قانون که در نوامبر 

ایجاد برابری جنسیتی در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان زنان و مردان در روژاوا است تا ذهنیت مردساالر در عرصه 

های ناموسی و نابرابری در حق ارث را رفع کند. در  زودرس، جنایت های اجباری و جمله مواردی چون ازدواج عمومی و خصوصی از

جانبه  پذیری از گفته مارکس اشاره کرده که میزان پیشرفت هر جامعه به درجه فعالیت و مشارکت همه آغاز سخن این قانون با تأثیر

زنان کوبانی از ستم تاریخی ساختار زنان در ساخت و توسعه جامعه بستگی دارد و اشاره شده که این قانون منجر به رهایی 

 .شود مردساالرانه می

عنوان  بار هم به زن به اند. برای مثال، اشاره شده که در قوانین مذکور حتی یک ای به این قوانین نقدهایی وارد کرده حال، عده این با

عنوان  و لزوم ایفای نقش زن در آن نهاد به جا سخنی از زن به میان آمده بالفاصله از نهادخانواده یک فرد اشاره نشده است و هر

ها اشاره شده که برای طالق طرفین باید  قانون کانتون ١٤چنین، در اصل منبع اصلی تشکیل جامعه سخن به میان آمده است. هم

سنتی کوبانی  باشد اما در جامعه زننفع  راضی باشند و رضایت یک طرف کافی نیست. از دید منتقدان در ظاهر شاید این موضوع به

زن موضعی فرودست دارد و اگر مرد آغازگر اصلی طرح موضوع طالق باشد زن مجبور به موافقت است و اگر با این موضوع مخالفت 

 .ای جز پذیرش خواست او را ندارد کند نیز زن چاره

یه اسالمی کردستان و جنبش اسالمی مبارزه زنان برای احقاق حقوق خود در کردستان عراق نیز در جریان است. احزابی چون اتحاد

های روژاوا در اختیار  کرسی را در زمان تصویب قوانین کانتون ١١١کرسی از  ١٧اند و  کردستان که سه وزیر در کابینه داشته

 ٢٠١١شد در ژوئن سال  داشتند واکنش شدیدی نسبت به مفاد قوانین مذکور از خود نشان دادند. نمونه بارز این رویارویی را می
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کار مذهبی و نیروهای هوادار حقوق زنان در جریان تصویب قانون مبارزه علیه خشونت  میالدی دید که میان رهبران محافظه

عنوان انقالبی مخفی یاد  رانی روژاوا بهسبب نباشد که برخی از تحلیلگران از تجربه حکم خانوادگی تنش به وجود آمد. شاید بی

  .کنند می

شود. مدارای کردها در  له کردستان به مفهوم دموکراسی رادیکال گره خورده مسئله زنان نیز مطرح میدر این تجربه که مسئ

گیرانه اجتماعی در قبال زنان و پذیرش  نداشتن آنان به وضع قوانین سخت دینان و تمایل ها در قبال یهودیان، مسیحیان و بی کانتون

بهتر از گذشته برای زیست زنان را ارائه کرده است. در این مدل با تأکید بر  ضمنی سکوالریسم نمونه قابل توجه از ایجاد فضایی

طلبانه در قبال جنسیت مشارکت زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و عمومی در پیش گرفته  مشارکت مردمی رویکرد مساوات

زنان کرد »ومت زنان کرد نوشته است: شده عرب در بیان مقا فمینیست شناخته« نوال السعداوی»روست که  همین شده است. از

اند و به تمام دنیا خواستِ برابری زنان و مردان را  دموکراسی و رهایی از ظلم و انقیاد را برعهده گرفته به رهبری جنگ برای رسیدن

نقش جنسیتی زنان  درواقع، روژاوا شاهد ایجاد امید تازه برای تحولی واقعی در«. بیان کردند. آنان نماینده زنان تمام دنیا هستند

  .مناسبت نیست اگر روژاوا را نمونه عملی پیروزی رؤیای بهار عربی قلمداد کنیم بوده است. بی

دهند. واحدهای حفاظت زنان جریان میلیشیای  درصد از سهم رهبری در تمامی سطوح را تشکیل می  ٤٠در شوراهای روژاوا زنان 

جنگند و تمرکز آنان بر مبارزه علیه بنیادگرایان است و  می ٢٠١٣خلق از دسامبر  مستقل کردی است که در کنار واحدهای دفاع از

دهند که انتفاضه در  دست آوردند. شواهد نشان می میالدی پس از شکست داعش در کوبانی پیروزی بزرگی به ٢٠١٥در ژانویه 

شده از  های اعمال توانند محدودیت ان خاورمیانه میهایی تاریخی هستند که زن فلسطین و مبارزه علیه بنیادگرایی در روژاوا بزنگاه

  ..هایشان را به چالش بکشند سوی محیط بر تن، میزان حضور و مشارکت، هویت جنسیتی و خواسته

انقالبی است که پس از  -گونه نقص بیولوژیکی جنسی نبوده است بلکه برآمده از تغییرات اجتماعی تابعیت زن از مرد ناشی از هیچ

نتیجه، این نوع ستم میراث نظام اجتماعی و اقتصادی و  امعه مادرساالر و ایجاد جامعه طبقاتی معاصر حاصل شده است. درنابودی ج

  .دلیل اصلی تنزل موقعیت تاریخی زنان بوده است

ها قرار  مترین ست اما این وضعیت در خاورمیانه امروز در حال تغییر است. اگرچه زنان در تحوالت اخیر خاورمیانه هدف بیش

شدن در کشورهای اروپایی به دلیل فرار از جنگ با  شدن توسط حاکمیت مردساالرانه داعشی تا آواره کشیده برده از به -اند  گرفته

شدن زنان در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی است، زنانی که اکنون به این  حال، روی دیگر سکه فعال این با - ای نامعلوم آینده

بخش ملی و قومی و مقاومت در برابر  رد جنبش رهاییبُتواند در روند پیش اند که رهایی زنان باید و می ی رسیدهخودآگاهی عموم

 .قدرت مسلط صورت پذیرد

ای بوده که احزاب سنتی منطقه از آن برای  دادن این موضوع به دوران پس از مقاومت و مبارزه علیه دشمن همواره حربه ارجاع

  .اند بات اساسی زنان بهره بردهجلوگیری از طرح مطال

 

 شرقبرگرفته از 


