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بیردسرسخن

در مــاه آدار و نیســان )فروردیــن و اردیبهشــت (مناســبتهای بســیاری وجــود دارنــد کــه هــر کــدام مهــر خویــش را بــر تاریــخ زده و انقالبــی 

رقــم زده اســت. شــهدای قهرمانــی کــه در ایــن دو مــاه بــه شــهادت رســیده انــد کــه نــام و یــاد آنــان تــا ابــد در تاریــخ جاودانــه خواهــد بــود. 

شــهید ســاء یوجــه کــه در نــوروز در زنــدان و رشایــط دشــوار آن جســم خویــش را بــه آتــش کشــید وتســلیمیت را نپذیرفــت. هشــت مــارس 

روز جهانــی زنــان زحمتکــش  کــه هــر ســاله در همــه ی نقــاط جهــان جشــن گرفتــه مــی شــود، امــا نبایــد هاننــد جشــنی ســاده برگــزار شــود، 

بلکــه بایســتی روزی بــرای مبــارزه و ارتقــای آن در راه احقــاق حقــوق زنــان باشــد، چــرا کــه امــروزه زنــان بیــش از هــر ملتــی مــورد خشــونت 

واقــع مــی شــوند و نظامهــای هژمــون گــرا بــرای حفــظ قــدرت و اســتحکام حاکمیــت خویــش زنــان را قربانی مــی کننــد. بنابراین بایســتی زنان 

بــه مقابلــه بــا ایــن سیاســتها برخیزنــد و فریــاد دادخواهــی خویــش را بــه گــوش جهانیــان برســانند. جشــن نــوروز کــه منــاد نــو بــودن و زنــده 

شــدن طبیعــت اســت، ســمبل مقاومــت و مبــارزه ی ملــت کــورد اســت وآتــش ایــن جشــن هرســال هــزاران کــورد را گــرد هــم آورده کــه خــود 

منــاد اتحــاد وهمبســتگی ملــت کــورد در برابــر اســتعارگران ایــن جغرافیــا اســت. آتشــی کــه مظلــوم دوغــان در زنــدان "آمــد" بــر افروخــت 

تــا بــه امــروز خامــوش نگشــته اســت. چهــارم نیســان روز تولــد رهــرب آپــو اســت کــه مــی تــوان میــالدی نــو بــرای انســانیت نامیــد، چــرا کــه 

وی نــه تنهــا مناینــده ی خلــق کــورد بلکــه همــه ی خلق هــای فرودســت دنیاســت و فکــر، فلســفه و ایدئولــوژی ایشــان برگــی نــو در تاریــخ 

برشیــت اســت و هــم اکنــون الگــوی مبــارزه ی بســیاری از خلق هــای جهــان اســت. میــالدی کــه بــرای زنــان نیــز تولــدی دیگــر بــود و ارتقــای 

آنــان تــا ســطح ســازماندهی و ارتــش شــدن اســت و امــروزه هــزاران زن کــورد در خــط فکــری ایشــان مبــارزه مــی کننــد و بــه پیشــاهنگان 

زنــان دنیــا مبــدل شــده انــد. خاورمیانــه کــه ماننــد هــر زمــان عرصــه ی جنگهــای خونیــن و دشــوار بــوده همچنــان در رشایــط بحرانــی برسمــی 

بــرد. جنگهــای مذهبــی، دینــی، سیاســی و جنــگ بــر رس انحصــار قــدرت و ثــروت ملتهــای دیگــر توســط ابــر قدرتهــای جهانــی روز بــه روز 

تشــدید مــی شــود. بــدون شــک اولیــن قربانیــان ایــن جنگهــا زنــان و کــودکان بــی گنــاه انــد. زنانــی کــه هــر زمــان در طــول تاریــخ بــه بردگــی 

کشــیده شــده و در مقابــل هــر گونــه قتــل و خشــونت واقــع شــده انــد. امــا دیگــر دوران بردگــی و تعــرض بــه زنــان پایــان یافتــه اســت چــرا 

کــه زنــان فرودســت دنیــا بــا پیشــاهنگی زنــان کــورد، بیــدار و هشــیارند و در مقابــل سیاســتهای زن ســتیز نظامهــای هژمونــی، افــراط گرایــی 

و ارتجــاع ســکوت اختیــار نکــرده و نخواهنــد کــرد و بــرای آزادی حقیقــی و حیاتــی نــو، مبــارزه و مقاومــت خواهنــد کــرد. چنیــن مقاومتهــای 

بــی نظیــری را هــم اکنــون در باکــور کوردســتان مــی بینیــم. مادرانــی کــه اســلحه بــه دســت گرفتــه و بــدون هیــچ ترســی   خویــش را در 

مقابــل گلولــه هــای دشــمنی کــه هیــچ بویــی از انســانیت و اخــالق نــربده، ســپر کــرده انــد و ایــن چهــره ی واقعــی زنــان کــورد اســت کــه هیــچ 

گاه تاریــخ را بــه فراموشــی نســپرده انــد و بایســتی مجادلــه و مبــارزه را ازایــن خداونــدان آموخــت. در ایــران و روژهــالت کوردســتان نیــز 

زنــان بــا مســائل و مشــکالت بســیاری روبــه رو هســتند. میــزان خودکشــی در میــان زنــان ایرانــی بــه ویــژه زنــان کــورد آمــار روبــه رشــدی 

ــاد، فحشــا، بیــکاری و دههــا مشــکل  دارد. در روزهــای اخیــر خودکشــی یــک زن در کرمانشــاه منونــه ای از ایــن معضــل اســت. فقــر، اعتی

دیگــر کــه در ســایه ی بــی توجهــی و بی اعتنایــی رژیــم ضــد زن اســالمی ایــران روز بــه روز گســرش مــی یابــد. بنابرایــن ایــن زنان انــد کــه 

بایــد بــرای احقــاق حقــوق خویــش برخیزنــد و حامــی یکدیگــر باشــند و در مقابــل هــر گونــه تعــرض ســکوت نکننــد چــرا کــه ســکوت باعــث 

ــان  ــان قابــل حــل اســت چــرا کــه تنهــا زن ــداوم ایــن معضــالت خواهــد شــد. ایــن مســئله تنهــا از رهگــذر ســازماندهی و همبســتگی زن ت

قادرنــد حقــوق پایــال شــده ی خویــش را بــار دیگــر کســب منــوده و حیاتــی آزاد کــه الیــق کرامــت و ارزش انســانی زنــان اســت، بیافریننــد.



          

مــن بــه رفاقــت معتقــد هســتم. رفاقــت بــا دخــران و بــازی 

بــا آنهــا زیبــا اســت. امــا وقتــی بــه دوران ازدواج رســیدم، 

احســاس کینــه منــودم. از بلعیــده شــدن خــود توســط 

ــد  ــه صــورت تردی ــا آن ب ــیدم. ب ــواده( ترس ــاد )خان ــن نه ای

آمیــزی برخــورد منــودم. بعــد هــا خواســتم رابطــه ام را 

ــا  ــر تعمــق بخشــم. ام ــه ت ــک زن در ســطحی پیرشفت ــا ی ب

در ایــن مــورد بســیار مدبرانــه و ماهرانــه برخــورد منــودم. 

ــزرگ  ــارزه ای ب ــه مب ــل ب ــم، تبدی ــن مه ــه ای ــد ک ــی دانی م

ــت رســید.  ــا دول ــه حــد جنــگ هســتی و نیســتی ب شــد. ب

ــی  ــب م ــار تعص ــدم، دچ ــی ش ــنتها م ــلیم س ــن تس ــر م اگ

گشــتم و زنــان را در یــک طــرف و مــردان را در طرفــی 

ــر  ــرد. اگ ــی ب ــا فئودالیســم م ــرا ت ــن م ــدم، ای ــر می دی دیگ

ــه  ــر ب ــز منج ــن نی ــودم، ای ــی ب ــواده م ــاد خان ــی ایج در پ

ــد،  ــاد ش ــه ایج ــه ای ک ــود. در رابط ــی ش ــه م ــان نتیج ه

ــورژوازی مــی شــدم، آن هــم  ــاری خــرده ب ــر دچــار رفت اگ

مــرا بــه تســلیم شــدن در برابــر دشــمن مــی کشــاند. 

  رهنمودهای رهبر آپو 
مبــارزه بــا معضــل زن ، مبــارزه هســنی و نیســنی               بر گرفته از کتاب » چگونه باید زیست ؟ «
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ــوده  ــده و فرس ــزی از او منان ــه چی ــدم ک ــی ش ــورژوا م ــرده ب ــد خ ــک کارمن ــه ی ــتم بلک ــی گش ــی من ــرد انقالب ــک ف ــا ی ــورت تنه در آن ص

ــام  ــه نظ ــی ک ــنتها و مقوالت ــه س ــن ب ــادن م ــردن نه ــدم گ ــودم. ع ــورد من ــئله برخ ــن مس ــا ای ــاط ب ــا احتی ــس ب ــا برعک ــت . ام ــته اس گش

ــه  ــعی دارم ب ــی اندیشــم و س ــر روی معضــل زن م ــون ب ــود. اکن ــا من ــی ایف ــش بســیار بزرگ ــن نق ــی شــدن م ــرد، در انقالب ــی ک ــل م تحمی

ــی  ــوز من ــا هن ــم. ام ــان دادی ــورد را نش ــن برخ ــورد بهری ــن م ــا در ای ــربم. م ــی ب ــر پ ــه بیش ــر چ ــی وی ه ــخصیتی ـ روح ــات ش خصوصی

ــا حــدودی ســبب پیرشفتــی شــد کــه منــی تــوان منکــر آن گشــت. توانیــم ادعــای »حــل« مســئله را داشــته باشــیم . البتــه ایــن برخــورد ت

وســنت  حاکــم  نظــام  اســت.  جنــس  دو  میــان  صحیــح  روابــط  و  محبــت  کننــده  نابــود  انقــالب  ضــد  سیســتم 

. هســتند   » داده   « رسی  یــک  مــوارد  ایــن   . انــد  شــده  موجــب  را  محبــت  و  صحیــح  روابــط  نابــودی  متامــا  هــا 

پــس در مقابــل بــه نابــودی کشــانده شــدن محبــت و دوســت داشــن چگونــه بایــد مبــارزه رهایــی را انجــام داد؟ ایــن دســتاوردی علمــی 

اســت. اگــر نابــودی وجــود دارد پــس بایــد در مقابــل آن مقاومــت وجــود داشــته باشــد. در صــورت چشــم پوشــی از ایــن امــر، منــی تــوان 

محبــت و دوســت داشــن را گســرش داد. مدتــی پیــش در ســخنانی گفتــم: » انقــالب مــا در عیــن حــال یــک انقــالب محبــت اســت «. ایــن 

نیــز عبارتــی علمــی اســت. تعریفــی ســمبلیک و ادبــی نیســت. بایــد بــر انقــالب محبــت ارصار ورزیــد . ایــن را احســاس مــی نامیــم. نــه 

تنهــا بیــن جنــس زن ومــرد بلکــه مجبوریــم کــه مــا بیــن مردهــا و یــا زن هــا نیــز آن را توســعه دهیــم. آیــا رفتــار مــردان رفتــاری محرمانــه 

نســبت بــه هــم دارنــد ؟ سیســتم اســتعاری و فئودالیســم آن را نیــز نابــود کــرده اســت . صمیمیــت، محبــت و احــرام را بــه تدریــج مــی 

خــورد . چگونــه مــی تــوان مانــع متــام ایــن مــوارد شــد ؟ در ابتــدا بــا شــناخت . شــا هنــوز در مرحلــه ی شــناخت هســتید. بایــد شــناخت 

را بــر پایه هــای تاریخــی انجــام داد. بــه عنــوان جنــس از کجــا آمــده و بــه کجــا مــی روی؟  کــدام مشــکالت را داری؟ شــناخت، جــواب ایــن 

مشــکالت اســت. حیوانــات هــم وقتــی جنــس مخالــف خویــش را مــی بیننــد، بالفاصلــه رفتــاری غریــزی نشــان مــی دهنــد، پــس ایــن شــناخت 

نیســت. شــناخت انســان بــاال تــر از ایــن هاســت . اگــر در چارچــوب ســئواالتی نظیــر؛ در طــول تاریــخ چــه بــه رسمــا آمــده، وضعیــت کنونــی 

و تاریخــی مــا چیســت و در مقابــل ایــن واقعیــت هــا وظیفــه مــا چیســت ؟ بحــث مناییــد، بســر جهشــی انقالبــی را فراهــم مــی کنیــد.

بــدون ایجــاد ایــن شــناخت چگونــه مــی تــوان رابطــه عاشــقانه را ایجــاد منــود؟ عشــق را همچــون رابطــه دو انســان در هــر ســطحی نپندارید.

حــس  انســان  شــدن  آزاد  بــه  نســبت  کــه  اســت  اشــتیاقی  عشــق  اســت.  تعریــف  ایــن  از  متفاوتــر  بســیار  اصطالحــی  عشــق 

مــی شــود . احرامــی اســت کــه نســبت بــه زیبایــی انســان و متامیــت و نیــروی رفتــار انســان نشــان داده مــی شــود. منظــور 

رس  پشــت  بــدون  متفــاوت  هــای  خواســته  طــرح  بــا   . اســت  مفهــوم  بــی  آن  مــورد  در  نیست،عشــق  خصوصــی  عشــق  مــا 

و  ســطحی  رابطــه ای  هــر  داد.  انجــام  چیــزی  تــوان  منــی  موجــود  محبــت  نابــودی  و  عــام  قتــل  و  تخریبــات  از  وگــذر  نهــادن 

منــود. بحــث  مــورد  ایــن  روی  بــر  بایــد   . شــد  دوســت  و  رفیــق  ابتــدا  بایــد   . هســتند  اشــتباه  هــردو  آن  انــکار  و  ارزش  بــی 

قبــل از هــر چیــز بحــث درمــورد اینکــه کیســتیم؟ چیســتیم ؟ از کجــا آمده ایم؟ حائــز اهمیت اســت. در پی ایجــاد جامعه نوینی هســتیم. ابتدا 

بایــد در مــورد خــود اقــدام بــه ایجــاد برابری، آزادی، احرام، محبت و جامعه نو منایم. اگر قدرت پرســیدن ســئوال و ابراز احرام نداشــته باشــی 

و بــا ایــن حــال ادعــای ایجاد »جامعه نو و سوسیالیســم « را داشــته باشــی . ادعایت هیچ ارزشــی نخواهدد داشــت . این فریب همدیگراســت. 

تقویــت نظــام ســنتی خانــواده، خیــال، امیــد و اهــداف مــا را در ارتبــاط بــا جامعــه نــو، بــا نابــودی 

ــن  ــی ای ــاید برخ ــود . ش ــی ش ــودی م ــای ناب ــه راهگش ــت ک ــی اس ــر بدیه ــن خط ــد . ای ــی گردان ــه رو م روب

ــر  ــد همدیگ ــه بای ــردان چگون ــان و م ــت. زن ــه نیس ــا اینگون ــد . ام ــی مناین ــوده تلق ــواردی بیه ــا را م کاره

ــه  ــن مرحل ــوز ای ــن هن ــر م ــه نظ ــا ب ــد، ام ــر آی ــه نظ ــط ب ــی رب ــیار ب ــئوالی بس ــن س ــاید ای ــند؟ ش را بشناس

ــورت  ــد؟ در ص ــر را داری ــا همدیگ ــار ب ــدرت رفت ــا ق ــن آی ــر از ای ــت . مهم ــده اس ــته نش ــت رس گذاش پش

بنیادهــای راســتین گســرش دهــد،  بــر  . شــخصی کــه عشــق را  بایســتی تحســین گفــت  داشــن آن 

ــت . ــز اس ــرور آمی ــد غ ــان باش ــتین در جری ــای راس ــی بربنیاده ــق واحرام ــر عش ــت . اگ ــین اس ــل تحس قاب

ــه  ــروی عشــق ب ــا نی ــز از آن، عشــق اســت؟ آی ــا طــرح گری ــگ و ی ــدان جن ــا خواســته خــارج شــدن از می آی

چنیــن چیــزی اجــازه مــی دهــد؟ خیــر، درســت برعکــس آن، بــدون وجــود منطقــه ای آزاد در یــک رسزمیــن، 

ــدان  ــن چن ــت. م ــن الزم اس ــق، رسزمی ــرای عش ــت. ب ــد داش ــود نخواه ــق وج ــرای عش ــط الزم ب ــال محی اص

ــی  ــا در نزدیک ــز تنه ــا نی ــک ه ــی گنجش ــت. حت ــت داش ــود دوس ــی ش ــای م ــر ج ــه در ه ــتم ک ــق نیس مواف

ــد. منــی  ــه خــود را دارن ــرش آزادی مخصــوص ب ــا هــم نگ ــد. آنه ــد عشــق ورزی کنن ــی توانن ــیانه شــان م آش

توانــی در اروپــا عشــق بــورزی. جوانــان مــا بــه اروپائیــان حــرست مــی ورزنــد. کســانی کــه اروپائیــان آنهــا 

ــد.  ــی ده ــان م ــه نش ــام « عالق ــیل چ ــه » یش ــد، ب ــی آورن ــاب من ــه حس ــان ب ــد و انس ــی کنن ــخره م را مس

ــه  ــه عشــق! چگون ــت و پســتی ایجــاد مــی شــود ن ــد. در یشــیل چــام فقــط رذال ــد مــی کنن ــکا تقلی از آمری

 مــن در ســطح ملی 
و میهــن بــه  محبــت  
 . اندیشــم  مــی 
مــی  رهبــر  مــرا 
نامنــد. واضــح کــه 
رهبــر مجبــور اســت  
ــان  ــی زن ــرای تمام ب
محبــت  مــردان  و 
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ــارزه  ــه مب ــرده و وادار ب ــن ک ــد میه ــق را پیبن ــه خل ــم داد؟ چگون ــات خواهی ــان را نج ــید رسزمین ــی اندیش ــا م ــه ش ــیوه ای ک ــا ش ب

ــن  ــه ای ــت ک ــر سالهاس ــرد؟ اگ ــم ک ــکیالتی خواهی ــای تش ــدی ه ــاد پایبن ــه ایج ــدام ب ــه اق ــراز آن چگون ــود؟ فرات ــم من ــرای آن خواهی ب

موفقیــت ایجــاد نشــده اســت، پــس عشــق اصــال منــی توانــد بــا موفقیــت ایجــاد شــود .پــس ایــن امــر چگونــه ایجــاد خواهــد گشــت ؟

ــدی امــا در آن صــورت درسیاســت موفــق  ــه کار ببن ــزه جنســی را در زندگــی ب ــر وفــق مــراد خــود در هــر ســطحی غری ــی ب مــی توان

نخواهــی شــد. موفقیــت تشــکیالتی نیــز نخواهــی داشــت. اگــر موفقیــت تشــکیالتی نداشــته باشــی گرســنه خواهــی مانــد. اگــر گرســنه 

مانــدی، نــه تــو بــا طــرف مقابــل ونــه او بــا تــو مــی توانــد زندگــی منایــد . در نتیجــه هــردو طــرف بــا همدیگــر درگیــر شــده و ســعی 

خواهنــد کــرد کــه خویــش را بــه جاهــای متفاوتــی عرضــه کننــد. در واقــع ایــن مشــکل ابعــاد زیــادی دارد. در ظاهــر انــگار دو جــوان 

دســت همدیگــر را گرفــن، عشــق ورزیدنــد، پیــش آمــدو کارمتــام شــد. امــا مــی بینیــم کــه اصــال آنگونــه نیســت. مشــکل احســاس، بــه 

تنهــای مشــکلی کــوه پیکــر اســت . مــن بــه ســنی کــه رســیده ام، روابــط عظیــم تشــکیالتی برقرارمــی کنــم. در صفــوف تشــکیالت نیــز بــر 

اســاس معیارهــای ســازمان بــا شــا زنــان رابطــه برقــرار مــی ســازم . امــا هنــوز هــم منــی توانــم ایــن ادعــا را داشــته باشــم کــه بگویــم 

شــا تــا چــه انــدازه از دوســتی و عشــق برخورداریــد. حتــی مــی توانــم بگویــم کــه هنــوز هــم بــا معیارهــای زندگــی ســنتی بــا مســئله 

برخــورد مــی کنیــد. واقــع گــرا هســتم . مــن در ســطح ملــی و میهــن بــه محبــت مــی اندیشــم. مــرا رهــرب مــی نامنــد. واضــح اســت کــه 

رهــرب مجبــور اســت بــرای متامــی زنــان و مــردان محبــت بیافرینــد. اگــر آنگونــه نباشــد متامــا یــک فــرد فریــب کار مــی شــود . امــا مــی 

گویــد: » یــا از ایــن کار دســت بــر مــی داریــم، یــا تــا ســطح روابــط فــردی آن را پیــش خواهیــم بــرد« آن گونــه میــرس نیســت، شــا بــه 

تعریــف درســتی ازعشــق و رابطــه منــی رســید و بحــران رشوع مــی شــود. تشــکیالت شکســت مــی خــورد، امــا تــو نیــز از بیــن مــی روی.

درایــن مــورد بــرای آشــکار شــدن حقایــق و حــل آنهــا شــیوه مبارزاتــی خاصــی را داریــم . توضیــح بیشــر الزم نیســت. حتــا مــی تــوان 

ــه راه حــل رســید. مشــکالت ماننــد هــم نیســتند امــا بــه همدیگــر وابســته  ــا اجتاعــی شــدن، سیاســی شــدن و تشــکیالتی شــدن ب ب

ــر  ــاده شــود، دیگ ــس نه ــی گام پ ــر در یک ــر اســت. اگ ــی ت ــا حتم ــی م ــی حزب ــارزه و زندگ ــط مب ــی در رشای ــن وابســته گ هســتند . ای

ــه همیــن  ــه تعــادل را نگــه خواهــی داشــت؟ ب ــده مــی شــود . اگــر منکــر یکــی شــوی، دیگــری ضعیــف مــی شــود . چگون عقــب ران

جهــت اســت کــه انقالبــی بــودن از هــر نظــر را الزم مــی بینــم . ســطح روابــط بایــد بســیار هرنمندانــه باشــد. تشــکیالت را فرامــوش 

نخواهــی کــرد . جنــگ نظامــی هــم کــه بــه صــورت فعلــی در حــال انجــام اســت. اشــتیاق بــه رسزمیــن، بســرو بنیــاد همــه چیــز اســت. 

بــا شــخص مقابــل خــود بــا ایــن معیارهــا بایــد رفتــار منــود. اگرمــی خواهــی بــا مــرد و یــا زنــی زیبــا باشــی، پــس بایــد ایــن اصطــالح 

ــر  ــان دو جنــس، فقــط ب ــا کارایــی روابــط می ــد. تعالــی و ی ــا می یاب ــا چنیــن مبــدأی معن ــای فقــط ب ــا قــرار دهــی . زیب اساســی را مبن

ــد آمــد. اگــر شــخص خواهــان ایجــاد  ــار خواهن ــه ب ــه ب ــن صــورت نتایجــی باژگون ــر ای ــد . درغی ــه وجــود آی ــد ب ــن اســاس مــی توان ای

زندگــی مخصــوص بــه خــود بــا اشــتیاق و ازدواج اســت، پــس بایــد تبعــات آن را هــم قبــول منایــد . همــه مــی دانیــم کســانی کــه در 

میــان ســازمان مــا زندگــی مخصــوص بــه خــود داشــن بــه چــه وضعیتــی دچــار گشــتند. در ایــن صــورت چیــزی منــی مانــد پیشــاهنگی 

دشــوار اســت. شــا چــرا بــدون وســعت فکــری مــی مانیــد. از ایــن بعــد منــی توانیــد خــود را تحلیــل منایــد . ایــن تحلیلــی ســخت تــر 

اســت. کســانی کــه خــود را از نظــر تشــکیالتی تحلیــل نکننــد هرجــا کــه باشــند ضعیــف شــده یــا دســت بــه خــود کشــی مــی زننــد.
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هیــچ داســتانی ماننــد داســتان بردگــی آزادی زنــان ٬ مــرا بــا بهــت زدگــی ٬ خشــم ٬ کرامــت و شــوق مواجــه منــی ســازد و تحــت تاثیــر قــرار 

منــی دهــد . بــرای مــن آزادی زن از آزادی خــاک و فرهنــگ ارجــح تــر اســت . بایــد انســان ٬ آزادی خــواه باشــد و زنــان آزاد شــوند . مــی 

بایســت خودتــان را آزاد مناییــد. هــر ملتــی کــه زنانــش آزاد نباشــد نخواهــد توانســت ملتــی آزاد باشــد . انقالبــی کــه منجــر بــه آزادی زنــان 

نشــود انقــالب نیســت و ســازمانی کــه قــادر بــه ســازماندهی زنــان نباشــد ســازمان نیســت . مــن و شــا تنهــا منازلتــان نیســت و بایــد در 

همــه جــا حضــور ی فعــال داشــته باشــید .  اگــر مبــارزات آزادی خواهــی زنــان منــی بــود ٬ آنــان کــاکان بــه یــک زندگــی بــرده وار ادامــه 

مــی دادنــد . متامــی شــهدای زن واالمقــام هســتند و یــاد متامــی آنهــا را گرامــی مــی دارم . زندگــی ســکینه جانســز الگویــی بــرای ماســت 

؛ مبــارزه ی ســکینه خــط مشــی آزادی زن بــود . بایــد واقعــه ی شــهادت وی مــورد بازخواهــی قــرار گیــرد و زوایــای حملــه آشــکار شــوند. 

ــش   ــع بخشــی از مشــکالت خوی ــرای رف ــان ب ــان مــی باشــد . بایســتی زن ــه زن ــان و ازدواج دخــران در ســنین کودکــی ٬ جنــگ علی ــل زن قت

ــد . بایــد مــکان هایــی  ــه خویــش تشــکیل دهن ــوان اقتصــادی خویــش را بهبــود بخشــند و در ایــن راســتا کمونهــای اقتصــادی مختــص ب ت

بــرای تصمیــم گیریهــای حیاتــی تاســیس کننــد . در بنیــان زندگــی خــود٬ مبــارزه بــرای جســتجوی زندگــی آزاد را قــرار دهیــد . ســعی کنیــد 

بــه جــای شــکایت منــودن ٬ رشایــط را تغییــر دهیــد . زمانــی کــه ســه یــا چهــار زن بــه هــم مــی رســند بایســتی بــه راه چــاره بیاندیشــند .

نســبت بــه زن بودنتــان اعتــاد بــه نفــس داشــته باشــید. امیدواربــوده و زحمتکــش باشــید. در انجــام امورتــان متعهــد باشــید .

آیــد و  بــه شــار مــی  نیــز  یــک مســئله سیاســی  . مســئله ی زن همزمــان  اســت  ٬ حائزاهمیــت  آزادی زن  بنیــان  بــر  مبــارزه 

شــا بایــد در عرصــه ی سیاســت نیــز نیرومنــد شــوید . بایســتی الگــوی رؤســای مشــرک در همــه جــا اعــال شــوند و زنــان 

خواهــی  آزادی  منادهــای  شــایلمز  ولیــال  دوغــان  جانســز٬فیدان  ســکینه   . بقبوالننــد  طریــق  ایــن  بــه  را  خــود  هویــت  و  آزادی 

هســتند و مــا مبــارزات آزادی خواهــی و چــاره یابــی مســائل را بــه ایــن رفقــا و متامــی شــهدای راه آزادی تقدیــم مــی کنیــم. 

آنچــه مهــم اســت نــه انتهــای راه بلکــه پیمــودن ایــن راه بــا شــوق وهیجــان وبــه صــورت گروهــی اســت. بــا چنیــن تفکــر و 

ــم .  ــی گوی ــک م ــان تربی ــه آن ــان را ب ــی زن ــارس روز جهان ــتاده و ۸ م ــا درود فرس ــان و رفق ــی زن ــه متام ــزرگ ب ــقی ب ــا عش ــی ب دیدگاه

و

 پیام رهبر آپو به مناسبت ۸ مارس
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مــاه مــارس)آدار( هــر زمــان نویــد تولــدی نــو٬ آفرینــش و زیبایــی اســت. اولیــن گلهــای بهــار در مقاومــت 

ــورد  ــان ک ــه ی زن ــارزه ی  آزادیخواهان ــا شــوق و هیجــان مب ــه شــکوفایی رســید. امســال ب ــارس ب هشــت م

کــه در ســطح  جهــان شــاخص شــده بــه اســتقبال هشــت مــارس رفتیــم. مبــارزه ای کــه در روژئــاوا آغــاز 

شــده و در باکــور کوردســتان نیــز در حــال گســرش بــوده و هــم اکنــون بذرهــای آن  در روژهــالت و باشــور 

کوردســتان پاشــیده شــده اســت و بــر ایــن اســاس مقاومــت خودمدیریتــی بــا متــام عظمــت و شــکوه خــود 

ادامــه دارد. بــه عنــوان جنبــش زنــان در چهــار بخــش کوردســتان٬ هــر زمــان بــا عــزم و ادعــای  حیــات آزاد 

در مقابــل سیســتم مرد-اقتــدار- دولــت بــا متــام اراده و نیــروی خویــش مبــارزه و مقاومــت خواهیــم کــرد. 

هشــت مــارس امســال را در منــود )فاطمــه ٬ ســیوه و پاکیــزه( بــه شــهدایان در جزیــر تقدیــم کردیــم. بــرای 

اینکــه الیــق شــهدایان باشــیم همــه ی حــوزه هــای زنــان را بــه میــدان مقاومــت مبــدل ســاختیم. زنــان در 

جزیر،ســور،عفرین، کوبانــی، شــنگال، کرکــوک، ســنه و مریــوان متامــی میادیــن را بــه میــدان مبــارزه مبــدل 

ســاختند. قیــام و عصیــان کــه هــر زمــان بــا پیشــاهنگی  زنــان کــورد صــورت گرفتــه، بــار دیگرزیبایــی خاصــی 

بــه روز هشــت مــارس بخشــید. نوروزامســال را بــا پیشــاهنگی مــادران صلــح و همــه ی زنــان در روژهــالت 

 حیات آزاد با رهبری آزاد

کوردیناسیون  کژار
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ــان  ــداری و ســازماندهی زن ــه ای کــه آگاهــی، بی ــه واقعیــت هشــت مــارس در مرحل ــی متفــاوت ب ــم. دادن معنای کوردســتان جشــن گرفتی

گســرش یافتــه٬ بســیارمهم اســت. گســرش و ارتقــای مبــارزه و مقاومــت و گرامیداشــت یــاد زنانــی کــه در روز هشــت مــارس در کارخانــه ی 

تکســتیل ســوخته شــدند، اهمیــت خاصــی دارد. ذهنیــت مــرد هــر زمــان حقیقــت هشــت مــارس را نادیــده گرفتــه و هــر زمــان درمقابــل 

ــان را پایــال کــرده اســت. بایســتی واقعیــت هشــت مــارس را  ــار و حقــوق آن ــان  ســکوت اختی ــا، نســل کشــی هــا و اســتعار زن جنایته

بــا ســازماندهی و مشــارکت گســرده ی خویــش و بــر ایــن اســاس مبــارزه ی خویــش را رادیــکال منــوده و ارتقــاء دهیــم. هــم اکنــون زنــان 

فاقــد جبهــه ی مقاومــت مشــرکی هســتند. ایــن ســازماندهی کــه بــرای زنــان روژهالتی-ایرانــی یــک نیــاز مــربم اســت هنــوز بــه واقعیــت 

نپیوســته اســت. اگــر مشــکالت زنــان را بــه طــور عمیــق بررســی و تعریــف نکنیــم، قــادر نخواهیــم بــود مســائل را چــاره یابــی کنیــم. بــه 

مناســبت هشــت مــارس بایســتی بــه ایــن مهــم آگاه باشــیم کــه بــرای گــذار از جنگهــا، اســتعار، ازخــود بیگانگــی، نژادپرســتی و جنســیت 

ــی نیســت،  ــان کاف ــوق زن ــاق حق ــت از احق ــا صحب ــر تنه ــی دیگ ــه عبارت ــداوم آن اســت. ب ــارزه و ت ــای مب ــه آگاهــی و ارتق ــاز ب ــی نی گرای

ــی درک منــود.  ــه خوب ــن بایســتی حقیقــت روز هشــت مــارس را ب ــن واقعیــت اســت. بنابرای ــی کــردن ای ــه عمل ــاز ب ــون نی بلکــه هــم  اکن

یکــی از کشــورهایی کــه در آن روزانــه زنــان از هــر ســو مــورد شــکنجه، قتــل عــام و هــر گونــه تعــرض و تجــاوز قــرار مــی گیرنــد، ایــران 

اســت. هــم اکنــون درزندانهــای ایــران صدهــا زندانــی سیاســی زن وجــود دارد. زنــان در مقابــل اعــراض  در برابــر سیاســتهای جنســیت گــرا 

و تبعیــض آمیــز رژیــم  بــه حبســهای طوالنــی مــدت و غیرعادالنــه محکــوم مــی شــوند. منونــه ی ایــن سیاســتهای ضــد زن٬ اســید پاشــی هــای 

زنجیــره ای اخیراســت کــه  سیاســتی آگاهانــه و سیســتاتیک علیــه زنــان و یــا اشــاعه ی فحشــا در جامعــه و ترویــج اعتیــاد در میــان زنــان و 

جوانــان اســت کــه دلیــل ایــن سیاســتها رسکــوب مبــارزات آزادیخواهانــه ی ایــن اقشــار اســت. عــالوه بــر ایــن دههــا مســائل و مشــکالت دیگــر 

کــه زنــان ایرانــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد نظیــر ازدواجهــای اجبــاری و در ســنین پاییــن٬ قتــل هــای ناموســی٫ خودکشــی و طــالق. 

ــدا کــرده اســت. دههــا زن ایرانــی و کــورد  ــه شــدت افزایــش پی ــران ب بازداشــت و رسکــوب فعالیــن مدنــی٬ سیاســی و اجتاعــی زن در ای

هاننــد شــیرین علــم هولــی، ناهیــد کیاســوند و ریحانــه جبــاری بــه دار اعــدام  آویختــه شــدند. اعــال و تعرضــات فاشیســتی، میلیتاریســتی 

و جنســیت گــرای دولــت ایــران هــر زمــان وجــود داشــته و قتــل عــام زنــان بــدون تغییــر درشــکل خویــش همچنــان ادامــه دارد. دههــا زن 

کــورد همچــون فرینــاز خرسوانــی، شــیدا حامتــی و ســمیه مــرادی از ســوی نیروهــای امنیتــی ایــران بــه قتــل رســیدند. بنابرایــن قویریــن 

مبــارزه ی مــا در مقابــل قتــل عــام زنــان روژهــالت- ایرانــی کــه هــر روز بــه اشــکال گوناگــون صــورت مــی گیــرد، اســت. متامــی ایــن تعرضــات 

بــا ذهنیــت مردســاالری صــورت گرفتــه و جنگــی متــام عیاربــوده کــه سیســتم علیــه زنــان گســرش داده اســت. تعرضــات دولت-ملــت کــه هم 

اکنــون در روژهالت-ایــران گســرش مــی یابــد در واقــع  در مقابــل بیــداری و آغــاز مبــارزه ی متقابــل زنــان صــورت مــی گیــرد. بــا آگاهــی از 

مشــکالت و معضــالت اجتاعــی زنــان روژهالت-ایرانــی بــه اســتقبال هشــت مــارس دیگــری رفتیــم وســازماندهی خویــش را بــرای چــاره یابــی 

ایــن مشــکالت ارتقــاء خواهیــم داد. مــا همچــون » کــژار« بــا بنــا نهــادن ملت-دمکراتیــک بــه عنــوان آلرناتیــو در مقابــل سیســتم دولــت-

ملــت کــه هــزاران ســال هاننــد جــالدی زندگــی را بــرای زنــان و جامعــه بــه قفســی مبــدل ســاخته٬ پاســخ خواهیــم شــد. بنابرایــن آگاهــی، 

ســازماندهی و مبــارزه در متامــی حــوزه هــای زندگــی بــرای زنــان روژهالت-ایرانــی نیــازی مــربم اســت. توســعه ی جبهــه ی مقاومــت مشــرک 

برایــان دارای اهمیــت وافــری اســت. بــر ایــن اســاس ایجــاد زمینــه ی مبــارزه را بــرای همــه ی  زنــان ایرانــی و در صــدر آنــان زنــان کــورد، 

فــارس، آذری، ترکمــن، عــرب و بلوچــی احیــا خواهیــم کــرد. بایســتی همچــون نیــروی انشــای ملت-دمکراتیــک در مقابــل سیســتم مرکزگــرا، 

اقتدارگــرا و جنســیت گــرا درون ســازماندهی کــه مطابــق بــا جوهــر و روح ایــن رسزمیــن اســت، باشــیم. هــم اکنــون در مرحله ایــی هســتیم 

کــه بیــداری زنــان بــا قیامــی گســرده صــورت مــی گیــرد. بــر ایــن اســاس بایســتی در هــر مــاه آدار)مــارس( در کوردســتان مفهــوم فلســفیک 

ــل عــام و همــه ی  ــکار، قت ــم، ان ــل ظل ــی در مقاب ــوروز عصیان ــان و کاراکــر سیاســی آن را آشــکار ســاخت. ن ــا شــکوه زن ــام ب ــداری و قی بی

سیاســتهای کریــه اســت. مبــارزه ی آزادیخواهانــه ی مــا در طــول چهــل ســال طــراوت و تازگــی خــود را تــا بــه امــروز تــداوم بخشــیده اســت. بر 

اســاس صیانــت از زنــان و ملتــان٬ آتــش انقــالب و آزادی را در نــوروز بیــش از پیــش شــعله ور ســاخته و در همــه جــا گســرش خواهیــم داد. 

روح مبــارزه و مقاومــت از کاوه ی معــارص، مظلــوم دوغــان، زکیــه آلــکان، روشــن و روناهــی، بریــوان تــا فــرزاد، فرهــاد، شــیرین و ســمکوها 

ادامــه داشــته اســت. شــهدای نــوروز بــا ایــان و اراده ی شکســت ناپذیــز آتــش آزادی و رهایــی را شــعله ور ســاختند. دلهــای ملــت کــورد 

ــا ایــن آتــش روشــن گشــت و آتــش نوروزهمــه ی ملــت کــورد را در هــر چهــار بخــش کوردســتان اطــراف ایــن آتــش  ــان ب ــه ویــژه زن و ب

گــرد آورد. در آرایــش آزادی و مقاومــت تاریــخ ملتهــا، یــک خــط و ســمبلی وجــود دارد کــه بیانگرتــداوم آن جامعــه اســت. ایــن ســمبل هــا 

نــزد ملتهــا دلیلــی بــرای مبــارزه بــوده و ایــن مبــارزه را بــه مبــارزه بــرای آزادی مبــدل ســاخته انــد. نــوروز عــالوه بــر ســمبل مقاومــت و 

موجودیــت٬ منــاد مبــارزه ی آزادیخواهانــه علیــه انــکار٬ نســل کشــی و اســتعار ملــت کــورد اســت کــه بــه رهــربی رهــرب آپــو آغــاز شــده و 



ایــن تنهــا نیــاز مبــارزه ی عــر حــارض نیســت٬ بلکــه معنــای جوهــری و ذاتــی تاریــخ انســانیت را نیــز بــه میــان گذاشــته اســت. مبــارزه ی 

آزادیخواهانــه ی ملــت کــورد چهــل ســال اســت کــه بــه رهــربی رهــرب آپــو علــی رغــم همــه ی محدودیتهــا و رسکوبهــا ادامــه داشــته و ملتــان 

میادیــن مقاومــت را هیــچ گاه خالــی نکــرده انــد و پیــام اینکــه دیگــر زمــان انقــالب و آزادی اســت را بــه همــه ی جهانیــان داده انــد. ایــن 

مقاومــت بــا شــکوه کــه هــم اکنــون در باکــور کوردســتان در مقابــل نســل کشــی هــای دولــت ترکیــه صــورت مــی گیــرد، بــا متــام شــکوه 

خــود بــا فعالیتهــای وعملیاتهــای گســرده در نــوروز تشــدید یافــت. ایــن فعالیتهــا هــم اکنــون در روژئــاوا، روژهــالت و باشــور کوردســتان در 

حــال گســرش اســت و ملتــان بــار دیگــر بــا شــعار رهــرب آزاد و کوردســتان مســتقل بــرای دمکراتیــک شــدن ترکیــه، ایــران، عــراق و ســوریه 

مبــارزه ی خویــش را تــداوم مــی بخشــد. بنابرایــن نــوروز امســال  توســعه ی جبهــه ی مقاومــت مشــرک و ســازماندهی ملتهــا در مقابــل هــر 

گونــه فاشیســم اســت. تشــکیل فدراســیون ســوریه ی دمکراتیــک در روژئــاوا و همچنیــن تشــکیل جنبــش انقالبــی متحــد ملتهــا در باکــور 

کوردســتان کــه گامــی تاریخــی بــرای دمکراتیــزه شــدن اســت و کامــال مطابــق بــا نــو بــودن نــوروز اســت. بنابرایــن بایــد ایــن اقدامــات را در 

ایــران و عــراق نیــز توســعه دهیــم و در مقابــل همــه ی نهادهــای دولت-ملــت بــر اســاس رهنمــود ملت-دمکراتیــک٬ نیــرو و اراده  حقیقــی  

ــه واقعیــت برســانیم. رویدادهایــی کــه هــم اکنــون در منطقــه وجــود دارد مــا را در مقابــل وظیفــه و مســئولیتی  چــاره یابــی ملتهــا را ب

ــازی مــربم اســت. نــوروز امســال تاریخــی قــرار مــی دهــد. بــا گســرش مبــارزه ی  رهایــی دمکراتیــک ملتهــا٬ اجتاعــی کــردن آن نی

ــار دیگــر ایــن نیــاز و خواســته را بــه شــکلی قــوی بــه  منصــه ی ظهــور گذاشــته اســت. ملــت مــا ب

ــارزه بــا هیجــان و روح مقاومتــی بــی نظیــر بــه  ــو٬ مب ــرب آپ ــربی ره ره

ــته  ــدان گذاش ــه می ــی را ب اســت. وضعیــت و حالــت ی آزادی و رهای

ــان و ملتــان هــم اکنــون حالــت بهــار  و مقاومتگــر و رهایــی اســت زن

بــا و در عیــن حــال اراده ی واقعــی یعنــی  اســت.  نــوروز  حالــت 

ــرب  ــط ره ــت در خ ــن وضعی ــعه ی ای ــا توس ــه ی اتحــاد ملته ــو٬ زمین آپ

ــک  ــود ملت-دمکراتی ــاس رهنم ــر اس بــا را ب کــرد.  خواهیــم  ایجــاد 

در صدر آن فاشیســم آ.ک.پ مقاومــت و مبــارزه در مقابل فاشیســم و 

ــار  ــی را در هــر چه بخــش کوردســتان گســرش و انشــای خودمدیریت

ــرای  ــارزه  ب ــم داد . مب ــار خواهی ایجــاد  جامعــه ی دمکراتیــک انتش

و خــط آزادی زنــان را ارتقــا را در ایــران و روژهــالت کوردســتان 

اخیــر  انتخابــات  داد.  خواهیــم  ی ء  چهــره  واقعیــت  ایــران 

شــکلی رژیــم را نشــان داد. زیــرا انتخاباتــی  و  نبــود  مردمــی 

بــه  پاســخی  و  بــود  فرمالیتــه  هــای و  خواســته  و  مطالبــات 

بــود. انتخابــات بایســتی بــا ملــت نبــود بلکــه انتخابــات دولــت 

ــا و  ــه ی نهاده ــی از هم ــارکت مردم ــورو مش ویــژه حض بــه  جامعــه  اقشــار 

ــا کمپینــی کــه ک .ژ.ک  ــرد. ب ــان و ملتهــا صــورت گی ) جامعــه زنــان کوردســتان( بــا زن

ــرای  ــارم نیســان همیشــه ب ــا چه ــوروز ت ــوروز و ازن ــا ن ــد« آغــاز کــرده ازهشــت مــارس ت ــت ان ــرای رهــربی و آزادی درفعالی ــان ب ــام » زن ن

مبــارزه آمــاده هســتیم. مرحلــه ی آشــتی اجتاعــی و چــاره یابــی دمکراتیــک  بــدون آزادی رهــرب آپــو امــکان نخواهــد یافــت. بــه عنــوان 

جنبــش آزادیخواهــی زنــان  در هــر زمــان مبــارزه بــرای آزادی رهــرب آپــو اســاس همــه ی مبــارزات مــا در همــه ی حــوزه هــا خواهــد بــود.

چهــارم نیســان کــه بــرای زنــان میــالد حیاتــی آزاد اســت؛ تــداوم و گســرش مبــارزات ملــت و در صــدر آن زنــان اســت. مــدت هشــت مــاه 

اســت کــه از وضعیــت رهــربی آگاهــی در دســت نیســت و مالقــات بــا وکال و خانــواده ممنــوع بــوده و گوشــه گیــری شــدیدی بــر رهــربی 

تحمیــل مــی شــود. وظیفــه  ی اصلــی مــا ایجــاد زمینــه بــرای آزادی٬ امنیــت و ســالمتی ایشــان اســت. بــر اســاس ایــن وظایــف و مســئولیت 

فعالیتهــای خــود را در روژهــالت کوردســتان ارتقــاء خواهیــم داد. محبــوس کــردن رهــرب آپــو در سیســتم ایمرالــی مبیــن آغــاز جنگــی همــه 

ــوان  ــه و کوردســتان وجــود دارد مــی ت ــا، خاورمیان ــا رویدادهــا٬ تنشــها و درگیریهایــی کــه هــم اکنــون در دنی ــه ویــژه ب ــه  اســت. ب جانب

ــرار  ــک را هــدف ق ــه ی دمکراتی ــو سیســتم مدرنیت ــه ی کاپیتالیســت در شــخص رهــرب آپ ــر درک منــود. سیســتم مدرنیت ــت را به ــن واقعی ای

داده اســت. بــه ایــن دلیــل در شــخص رهــرب آپــو جنبــش آزادی خواهانــه ی ملــت کــورد را مــورد حمــالت و تعرضــات سیســتاتیک و همــه 

جانبــه قــرار داده اســت. دولــت فاشیســت ترکیــه بــا همدســتی و تبانــی آشــکار و پنهانــی قدرتهــای هژمونیــک دنیــا،  کونســپت جنــگ نویــی 

را در باکــور کوردســتان بــه پیــش مــی بــرد. ایــن قتــل عامهــا در مقابــل چشــان و ســکوت جهانیــان و نهادهــای حقــوق بــرشی صــورت 

ــه ایــن جنایــات اســت. بنابرایــن  مــی گیــرد. ســکوت قدرتهــای جهانــی در مقابــل ایــن نســل کشــی هــا در واقــع مرشوعیــت بخشــیدن ب

 

ــت  ــبت هش ــه مناس ب

مــارس بایســتی بــه این مهم آگاه  باشــیم 

کــه بــرای گــذار از جنــگ هــا، اســتعمار،از 

خــود بیگانگــی ، نــژاد پرســتی و جنســیت 

ارتقــای  و  آکاهــی  بــه  نیــاز  گرایــی 

ــی  ــه  عبارت ــت. ب ــداوم آن  اس ــارزه و ت مب

دیگرتنهــا صحبــت از احقــاق   حقــوق 

زنــان کافــی نیســت،بلکه هــم ا کنــون 

نیــاز بــه عملــی کــردن ایــن واقعیــت اســت 
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در مقابــل ایــن تعرضــات جمعــی نیــاز بــه مقاومتــی گســرده  و 

مبــارزه ای ملــی و بیــن املللــی و ارتقــاء و تــداوم ایــن مبــارزات 

تــا آزادی رهربمــان٬ جنبــش آزادیخواهانــه و ملتــان اســت.  ملــت 

ــارزه را  ــوی مب ــزم و اراده ای ق ــا ع ــان ب ــدر آن زن ــورد و در ص ک

بــر اســاس »حفــظ موجودیــت و ایجــاد آزادی« گســرش داده 

ــش را  ــارزه ی خوی ــو، مب ــرب آپ ــاندن آزادی ره ــت رس ــه واقعی و ب

رادیــکال تــر و اجتاعــی تــر خواهنــد کــرد. رهــرب آپــو کــه رفاقتــی 

بــر اســاس ایجــاد شــخصیت زن آزاد بــر اســاس پارادیگــای آزادی 

گســرش داده اســت و مــا بــه عنــوان  مبــارزان خــط وی٬ مبــارزات 

خویــش را بــرای از میــان برداشــن رشایــط اســارت رهــربی ارتقــاء 

داده و ایــن خــود مقاومتــی سیاســی و ایدئولوژیــک اســت. 

ــت  ــه واقعی ــو و ب ــرب آپ ــاس آزادی ره ــر اس ــود را ب ــای خ فعالیته

پیونــد دادن حیــات آزاد بــا زن آزاد گســرش خواهیــم داد. بــا 

ایــن ایــان و اراده در ابتــدا زنــان و ملتــان، چهــارم نیســان 

روز تولــد نــوی ملتهــا را تربیــک مــی گوییــم  و ایــن گونــه عهــد 

خویــش بــرا ی مبــارزه را بــا رهــرب آپــو  تجدیــد مــی کنیــم.
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هشــت مــارس، روز جهانــی زن بــا اعــراض و نارضایتــی زنــان کارگــر متولــد شــد. در ســال۱۸۷۵ زنــان شــاغل در کارخانــه ی تکســتیل در 

نیویــورک در اعــراض بــه رشایــط بســیار نامســاعد و غیرانســانی اشــتغال و ســاعات طوالنــی کار دســت بــه اعتصــاب و تظاهــرات زدنــد. 

امــا همگــی آنــان از ســوی نیروهــای پلیــس و صاحــب کارخانــه زنــده در آتــش ســوزانده شــدند و ایــن اعراضــات متثیلــی بــود برآغــاز 

مبــارزات زنــان علیــه خشــونت، بردگــی، اســتثار و سیاســتهای ضــد زن سیســتم اقتــدار گــرای مردســاالری و نقطــه عطفــی در رشوع 

جنبــش آزادیخواهانــه و مبــارزه ی زنــان بــرای مســاوات، عدالــت و حقوقــی همســان بــا مــردان. از آن تاریــخ تاکنــون نــه تنهــا خشــونت 

و رسکــوب علیــه زنــان کاهــش پیــدا نکــرده، بلکــه بــر شــدت و اشــکال متفــاوت آن  افــزوده شــده اســت. هــر چنــد قبــل از ایــن تاریــخ 

اعراضــات و قیامهایــی وجــود داشــته٬ امــا هیــچ گاه شــکلی اجتاعــی بــه خــود نگرفتــه و در قالــب گروههــا و ســازماندهی های ضعیــف 

بــوده اســت. شــیوه ی خشــونت و تبعیــض علیــه زنــان بــر اســاس سیســتم و فرهنــگ جامعــه متفــاوت اســت. زنــان غربــی بــه اشــکال 

متفاوتــی مــورد خشــونت قــرار مــی گیرنــد، هــر چنــد در نتیجــه ی فعالیتهای اجتاعی تــا حــدودی از آزادی فــردی و اجتاعــی برخوردارند 

امــا زنــان خاورمیانــه بــه دلیــل موقعیــت اســراتژیک و حســاس ایــن جغرافیــا و بــه ایــن دلیــل کــه هــر زمــان عرصــه ی جنگهــای مذهبــی 

و قــدرت طلبــی ابرقدرتهــای دنیــا بــوده، وضعیــت متفــاوت و تراژیکــی دارنــد کــه در ســایر نقــاط دنیــا وجــود نــدارد. زنــان هــر زمــان 

اولیــن قربانیــان جنگهــا و قــدرت طلبــی هــا بــوده انــد. خشــونتها و تبعیض هــای جنســیتی زنــان شــامل خشــونتهای جنســی، فیزیکــی، 

ــی و  ــش ارتجــاع دین ــده در آت ــور جامعــه ی ضــد زن مــی شــود، فرخن ــگاه ک ــی ن ــی قربان ــاز خرسوان اجتاعــی و سیاســی اســت. فرین

جهالــت ســوزانده مــی شــود و صدهــا زن شــنگالی و ایــزدی بــرده ی جنســی-مذهبی گروههــای افراطــی و مرتجــع هاننــد داعــش مــی 

۸مارس، روز کسب هویت و آزادی زنان
دیانا اورین                           

    عضو کمیته مطبوعات کژار
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شــوند و هــزاران زن مناطــق جنــگ زده ناخواســته بــه مهاجــرت روی  مــی آورنــد و روزانــه صدهــا زن و کــودک در دریاهــا غــرق مــی شــوند. 

منشــا ایــن اوضــاع سیســتم مدرنیتــه ی رسمایــه داری اســت کــه در ذات خــود اســتثارگر، ســلطه جــو و مقتــدر اســت. راه تضمیــن آزادی و 

احقــاق حقــوق زنــان از اهــداف اولیــه ی ملــت- دمکراتیــک اســت کــه بــه عنــوان آلرناتیــوی بــرای سیســتم مدرنیتــه ی کاپیتالیســت اســت.

ــر  ــته و ب ــی داش ــی- مذهب ــی دین ــی آن چارچوب ــن اساس ــالم، قوانی ــی اس ــه ی سیاس ــت اندیش ــل حاکمی ــه دلی ــران ب ــی ای ــتم حکومت سیس

ــس  ــی در مجل ــر از گاه ــته و دارد. ه ــود داش ــان وج ــر زم ــران ه ــه ی ای ــان در جامع ــه زن ــیتی ب ــگاه جنس ــت. ن ــالم اس ــن اس ــاس قوانی اس

ــان اســت.  ــر خــالف آزادی و کرامــت شــخصیت زن ــال ب ــه کام ــی شــوند ک ــی وضــع م ــا قوانین ــی رســد و ی ــب م ــه تصوی ــران لوایحــی  ب ای

ــه  ــواده و خالص ــط خان ــان در محی ــردن زن ــدود ک ــرای مح ــه ب ــت ک ــواده« اس ــی خان ــت و تعال ــع جمعی ــرح جام ــح »ط ــن لوای ــی از ای یک

ــش  ــاخن نق ــگ س ــال و کمرن ــب مارژین ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــد اس ــش زاد و ول ــرس داری و افزای ــد داری،هم ــه فرزن ــان ب ــش آن ــردن نق ک

زنــان در جامعــه و ایجــاد ســدی در برابــر فعالیتهــای سیاســی و اجتاعــی آنــان اســت. طــرح امنیــت اجتاعــی کــه بــه شــکلی 

ــد. ــی آی ــه اجــرا  درم ــرد ب ــس هــای زن و م ــا خشــونت پلی ــوع پوشــش اســت و گاهــی همــراه ب ــان و ن ــم خصوصــی زن ــت در حری دخال

زنــان ایرانــی هــم اکنــون بــا انــواع مشــکالت ومعضــالت خانوادگــی و اجتاعــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. طــالق، اعتیــاد، روســپیگری، 

بیــکاری، فقــر، تجــاوزو خودکشــی و دههــا مشــکل دیگــر کــه نشــان دهنــده ی نبــود قانــون و نهــادی بــرای حایــت زنــان اســت. زیــرا دولــت 

ایــران هــر زمــان بــرای تحکیــم قــدرت خویــش و رسکــوب جامعــه از زنــان بــه عنــوان ابــزاری اســتفاده منــوده و همــه ی سیاســتهای خــود را 

در راســتای پایــال حقــوق زنــان اتخــاذ کــرده اســت، زیــرا تــا زمانــی کــه زنــان بــا انــواع مشــکالت اجتاعــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، 

بــدون شــک قــادر نخواهنــد بــود بــرای احقــاق حقــوق خویــش گام بــر دارنــد. روزانــه دههــا تــن از زنــان ایرانــی مــورد تجــاوز قــرار مــی گیرند 

و بســیاری از آنــان بــه ســبب بافــت ســنتی جامعــه و بــه ایــن دلیــل کــه هــر زمــان دیــدی ناموســی بــه زنــان وجــود دارد از شــکایت رصفنظــر 

کــرده، هــر چنــد بــا شــکایت نیــز مشــکلی حــل نخواهــد شــد، بــا ایــن کابــوس زندگــی مــی کننــد و در بســیاری مــوارد دچــار بحرانهــای روحــی 

ــرا  ــود. اخی ــی ش ــی م و روان

ــران  ــع ته ــن از تواب در ورامی

دخــر بچــه ی شــش ســاله ی 

ــرار  ــاوز ق ــورد تج ــی م افغان

مــی گیــرد و ســپس ســوزانده 

رویــداد  ایــن  شــود.  مــی 

عمــق  دهنــده ی  نشــان 

ــران  ــه ی ای ــای جامع بحرانه

اســت. ایــن تنهــا منونــه ای 

از صدهــا مــورد تجــاوز در 

ایــران اســت کــه در بســیاری 

ــی مــی  ــوارد مســکوت باق م

ناموســی   قتل هــای  مانــد. 

و  شــیوه  ایــران  در  نیــز 

تثبیــت  بــرای  دســتاویزی 

کنــرل مــردان علیــه زنــان 

ــه از  ــی ک ــید پاش ــت. اس اس

مصادیــق بــارز خشــونت علیــه زنــان اســت در ســالهای اخیــردر ایــران رونــد رو بــه رشــدی داشــته و مــی تــوان آن را جنایتــی علیه زنــان نامید. 

بنابرایــن اگــر سیســتم قضایــی ایــران در رابطــه بــا ایــن جنایــت انســانی قوانینــی وضــع نکنــد روزانــه شــاهد ایــن تراژدیهــا خواهیــم بــود و 

ایــن گونــه خشــونتها در جامعــه مرشوعیــت خواهــد یافــت. هــر چنــد قربانیــان اسیدپاشــی مــرگ تدریجــی را تــا آخــر عمــر خویــش تجربــه 

مــی کننــد و وضــع هیــچ قانونــی قــادر نیســت زخمهــای آنــان را التیــام بخشــد. قانــون حجــاب اجبــاری کــه خــود حقــارت و شــیوه ی دیگــری 

از خشــونت علیــه زنــان اســت. فــرار دخــران از خانــه هــم اکنــون یکــی از دیگــر از معضالتــی اســت کــه آمــار روبــه رشــدی داشــته و ریشــه 

در نابســامانی اوضــاع خانوادگــی دارد و بســیاری از آنــان در بیســت و چهــار ســاعت ابتــدای فــرار از خانــه مــورد ســوء اســتفاده ی جنســی 

قــرار مــی گیــرد و در انتهــا بــه فحشــا، اعتیــاد و بزهــکاری کشــیده مــی شــوند.  مشــکالت زنــان ایرانــی همچــون زنجیــری بــه هــم پیوســته 

اســت و دلیــل ایــن مشــکالت رژیــم و حکومــت ضــد زن ایــران اســت کــه روز بــه روز فشــارها و رسکــوب علیــه زنــان را تشــدید مــی کنــد و 
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هیــچ گاه حامــی حقــوق زنــان نبــوده اســت. رد صالحیــت  شــار بســیاری از زنــان در 

انتخابــات اخیرایــران، نشــان دهنــده ی تبعیــض هــای جنســیتی و سیاســی رژیــم ایــران 

ــکاری  ــان در فعالیتهــای سیاســی اســت. مســئله ی بی ــدادن آن ــان و رشکــت ن ــه زن علی

زنــان و فقــر آنــان مســئله ی دیگــری اســت کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد. زنــان 

در سیســتم اقتصــادی ایــران نقــش بســیار کمرنگــی دارنــد بــه گونــه ای کــه اکرثیــت 

ــه نیــروی  ــد و ایــن گون ــه کارن ــا دســتمزد پاییــن مشــغول ب ــان در مشــاغل ارزان ب آن

جســمی و روحــی زنــان توســط دولــت مــورد اســتثار قــرار مــی گیــرد و بــه دســرنج 

آنــان تعــرض مــی شــود. هــم اکنــون در جامعــه ی ایــران زنانــی هســتند کــه بــه تنهایــی 

تامیــن مخــارج زندگــی را بــر عهــده دارنــد و از ایــن نظربــا دشــواریهایی روبــه روانــد.  

ــد.  ــرار دارن ــن سیاســتها ق ــان در معــرض ای ــورد و رشق کوردســتان نیزهــر زم ــان ک زن

ــران  ــی ای ــی توســط نیروهــای امنیتــی- اطالعات ــاز خرسوان ــل شــیدا حامتــی و فرین قت

شــواهدی  بــر فاشیســت بــودن دولــت ایــران اســت. متامــی این اقدامــات دولــت ایران 

علیــه زنــان نشــان دهنــده ی ضعــف او در مقابــل قــوی شــدن و تحکیــم اراده ی زنــان 

اســت. بنابرایــن بایســتی همــه ی زنــان ایرانــی و در صــدر آن زنــان کــورد در مقابــل 

جنایتهــا و خشــونتهای رژیــم ســکوت نکــرده و فریــاد عدالــت و دادخواهــی خویــش را 

بلندتــر کــرده، زیــرا تنهــا زنــان قادرنــد مشــکالت خویــش را چــاره یابــی منــوده و ایــن 

مهــم تنهــا بــا اتحــاد و همبســتگی زنــان و ســازماندهی مشــرک آنــان میــرس اســت.

زنــان کــورد هــر ســال روزهشــت مــارس را نــه به عنــوان جشــنی ســاده بلکه بــه عنوان 

روزی بــرای ارزیابــی دســتاوردها، موفقیتهــا و کاســتی هــای خویــش دیــده و مبــارزات 

خــود را بــر ایــن اســاس ارتقــاء و گســرش مــی دهنــد. هــر روز را بــه روز هشــت مارس 

مبــدل ســاخن بســیار مهــم اســت. روز هشــت مــارس روز کســب هویــت و موجودیت 

زنــان اســت. روز کســب دســتاوردها، موفقیــت و پیــروزی اســت. روز مبــارزه بــرای 

آزادی و حیاتــی نــو و همبســتگی زنــان اســت. بنابرایــن زنــان مقاومتگرکــورد زیباتریــن 

هدیــه ی هشــت مــارس مبــارزه را در قالــب مبــارزه بــرای آزادی واقعــی و ســازماندهی 

ــه  ــی زن" را ب ــوژی رهای ــو"  ایدئول ــد. رهــرب آپ ــم کــرده ان ــا تقدی ــان دنی ــه زن شــدن ب

ــت  ــرده اس ــم ک ــان تقدی ــه زن ــارس ب ــت م ــبت روز هش ــه مناس ــه ای ب ــوان هدی عن

ــن  ــیده و ای ــن روز بخش ــه ای ــی ب ــی متفاوت ــفیک، معنای ــوژی فلس ــن ایدئول ــا ای و ب

ــاژک"  ــب "پ ــان در قال ــازماندهی زن ــور س ــن ط ــت. همی ــه اس ــن هدی ــمند تری ارزش

جنبــش زنــان آزاد کوردســتان توســط رهــربی در واقــع دادن اســتقالل فکــری و سیاســی 

بــه زنــان اســت و اثبــات ایــن مهــم اســت کــه زنــان دارای اراده بــوده و مــی تواننــد 

هاننــد مــردان بــرای آزادی و احقــاق حقــوق خویــش بجنگــد. بنابرایــن ایــن روز، روز 

مبــارزه علیــه نظــام رسمایــه داری و هــر گونــه تبعیــض طبقاتــی و جنســیتی اســت. 
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ــوده اســت. رهــربی کــه مــردم را  ــخ انســانیت هــر زمــان وجــود رهــربی یکــی از ویژگی هــا و نیازهــای اساســی جوامــع ب ــه درازای  تاری ب

ــن  ــرد. بنابرای ــده بگی ــر عه ــه را ب ــت منــوده و پیشــاهنگی جامع ــی هدای ــح زندگ ــه راه صحی ــان را ب ــرو بخشــیده و آن ــرده، نی ــی ک راهنای

جامعــه و انســان بــدون رهــربی موجودیــت منــی یابــد. بــه ویــژه جوامعــی کــه تحــت ســلطه و حاکمیــت نظامهــای دولــت- ملــت بــوده 

انــد. وضعیــت جوامــع٬ نیــاز بــه رهــربی را ایجــاب مــی کنــد و ظهــور رهــربی، باعــث تغییــر و تحــوالت در جامعــه مــی شــود. بــه عنــوان 

مثــال ظهورحــرت محمــد و آوردن دیــن اســالم در زمــان جاهلیــت اعــراب کــه ســقوط ارزشــهای اخالقــی و انســانی  در جامعــه ی آنــان 

بیــداد مــی کــرد، انقالبــی در اخــالق و فرهنــگ اعــراب ایجــاد کــرد. بنابرایــن ظهــور رهــربی بــه اقتضــای زمــان و مــکان بســیار مهــم اســت. 

در طــول تاریــخ رهربانــی بــوده انــد کــه بــه عنــوان شــاه، امپراطــور و یــا دیکتاتــور بــر جامعــه حاکمیــت داشــته انــد و ظلــم و اســتبداد 

آنــان در تاریــخ ثبــت شــده و رهربانــی بوده انــد کــه باعــث پیرشفــت جامعــه شــده اســت. در کائــوس قــرن بیســت و یــک درمقابــل 

رهــران فاشیســت و مســتبد، رهــران خواهــان دمکراســی وجــود دارنــد کــه نزدیکرتیــن رهــران بــه خلــق محســوب مــی 

شــوند و هیــچ گاه بــر جامعــه و مــردم ســلطه منــی یابنــد و در رهریــت آنــان اســتبداد و اقتــدار وجــود نــدارد. زمانــی کــه 
صحبــت از کــورد و کوردســتان باشــد بحــث متفاوتــی اســت. کوردســتان بــه دلیــل موقعیــت ژئوپولیتیکــی و ژئواســراتژیکی و بــه ایــن دلیــل 

کــه مهــد انســانیت و دارای فرهنــگ غنــی مزوپوتامیــا اســت٬ هــر زمــان عرصــه ی جنگهــا و قتــل عام هــای فراوانــی بــوده  اســت. هویــت و 

موجودیــت ملــت کــورد  در طــول تاریــخ مــورد انــکار و امحــای رژیم هــای ســلطه گــر و تحــت شــدیدترین نســل کشــی ها و قتــل عام هــا 

 میالد رهبری، میالدی نو برای زنان کورد

نوروز خراسان 
از اعضای کوردیناسیون کژار
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قــرار گرفتــه اســت. بلکــه یکــی از آســیب پذیرتریــن نقطــه ی کوردســتان محرومیــت از رهــربی 

ــن رشایطــی  ــن در چنی ــه اســت. بنابرای ــداوم یافت ــان ت ــن جنگ هــا همچن ــه ای ــوده ک آگاه ب

ــت او را  ــاند و موجودی ــتی برس ــه هس ــتی ب ــی را از نیس ــد ملت ــه بتوان ــربی ک ــود ره وج

احیــاء کنــد نیــازی مــربم اســت. در طــول تاریــخ کوردســتان پیانهــای بیــن الدولتــی بــرای 

ــال۱۹۲۲  ــوزان در س ــان ل ــت. پی ــته اس ــود داش ــتان وج ــیم کوردس ــدی و تقس مرزبن

منونــه ای از ایــن پیــان اســت کــه براســاس آن کوردســتان را بــه چهــار بخــش تقســیم 

ــارزه  ــتی مب ــتهای فاشیس ــن سیاس ــل ای ــان در مقاب ــر زم ــا ه ــا کورده ــد. ام منودن

ــوش  ــمن خام ــل دش ــان در مقاب ــان آن ــت وعصی ــچ گاه مقاوم ــد و هی ــرده ان ک

ــوده  ــادر نب ــمن ق ــچ گاه دش ــه هی ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــن یک ــده و ای نش

ــاهد  ــان ش ــر زم ــتان ه ــخ کوردس ــازد. تاری ــود س ــا را ناب ــت کورده موجودی

ــه  ــد ک ــوده ان ــی ب ــی مقطع ــوده و رهربان ــیاری ب ــارزات بس ــا و مب قیامه

ــی  ــی و مذهب ــه ی دین ــا جنب ــی و ی ــیره ای، ایلیات ــتگاه عش دارای خاس

ــر جامعــه  ــه ب ــری ک ــا وجــود تاثی ــا و رهــربان ب ــن قیامه ــد. ای داشته داشــته ان

ــا شکســت  ــر نداشــته و ب ــرای خلــق و پیــروزی در ب ــد در نهایــت دســتاوردی ب بــه ان و ر

مشــی رو شــده انــد. شکســت ایــن قیامهــا دالیــل گوناگونــی دارد. نبــود ایدئولــوژی، فلســفه و خــط 

ایــن قــوی، نداشــن آگاهــی و شــناخت ناکافــی دشــمن، مبــارزه بــرای یــک منطقــه ی محــدود و در بســیاری  از 

قیام هــا منافــع شــخصی و خانوادگــی وجــود داشــته و همچنیــن تکیــه واعتــاد بــه نیروهــای خارجــی بــوده اســت. 

مــی تــوان قــرن بیســت و یــک را مرحلــه ی بحــران در خاورمیانــه نامیــد و در صــدر آن کوردســتان کــه نقطــه ی خونیــن ایــن بحرانهــا 

ــن  ــر، ای ــای دیگ ــگ و ارزشــهای ملته ــروت، فرهن ــدرت و انحصــار ث ــر رس ق ــا ب ــی و جنگه ــی٬ دین ــای مذهب ــرار دارد. جنگه اســت، ق

ــرود و  ــل من ــش در مقاب ــان خوی ــه در زم ــوح ک ــم و ن ــهر ابراهی ــا، ش ــهر اورف ــربی در ش ــد ره ــت. تول ــرده اس ــارصه ک ــا را مح جغرافی

ــد رهــربی،  ــر داد. تول ــت کــورد را تغیی ــخ مل ــود کــه تاری ــالدی ب ــد در واقــع می ــر مــردم ســتم پیشــه مــی کردن ــه ب حاکــان وقــت ک

تولــدی نــو بــرای جامعــه ی انســانی بــود، جامعــه ای کــه در آن عشــق و انســانیت کشــته شــده بــود. رهــربی کــه از کودکــی 

ــان  ــه زب ــت ب ــور اس ــه مجب ــی ک ــه و زمان ــا را در مدرس ــن تضاده ــوده وای ــاس من ــی را احس ــتم دولت ــای سیس ــض ه ــا و تبعی تضاده

ــواده ی خویــش زیســته اســت. رابطــه ی  ــن طــور در مــورد خان ــدارد و همی ــان مــادری ن ــه زب ــت ب ــد و حــق صحب ــل کن ترکــی تحصی

ــن  ــر وی داشــته اســت. بنابرای ــی ب ــر فراوان ــان تاثی ــا اطرافی ــواده ب ــان و دخــران روســتا و رابطــه ی خان ــت زن ــدر و مــادرش، وضعی پ

ــئله ی  ــاس مس ــر اس ــه را ب ــه آن داده و جامع ــی ب ــت فراوان ــه اهمی ــت ک ــائلی اس ــن مس ــی تری ــی از اساس ــی زن یک ــئله ی بردگ مس

ــت. ــرده اس ــام ب ــش" ن ــد خوی ــن تول ــوان "اولی ــه عن ــه را ب ــه و آن جامع ــروج از خان ــربی خ ــت. ره ــرار داده اس ــل ق ــورد تحلی زن م

رهــرب آپــو مبــارزه ی خویــش را بــا جملــه ی» کوردســتان مســتعمره اســت« آغازمنــود و تشــکیل اولیــن هســته ی پ.ک.ک را "دومیــن 

تولــد خویــش" مــی نامــد. رهربیــت در جنبــش آپوئیســتی بــه عنــوان جنبــش ملــی- دمکراتیــک کوردســتان و در پ.ک.ک مقولــه ای 

اســت کــه تحوالتــی در بــر داشــته اســت. مبــارزه بــا رژیــم فاشیســت و مســتبد ترکیــه بــا همــه ی دشــواریها و کمریــن امکانــات و 

بــر اســاس میــراث جامعــه ی طبیعــی و نئولتیــک آغــاز شــد. مبــارزه ای کــه در طــول چهــل ســال روز بــه روز قویــر از گذشــته بــوده 

اســت. بــدون شــک دلیــل تــداوم مبــارزه در چنیــن  رشایطــی نیــاز بــه رهــربی آگاه  دارد. رهــربی کــه  تاریــخ و جامعــه ی کوردســتان 

ــت  ــتاوردهای مل ــا و دس ــه ی فرهنگ ه ــرار داده و هم ــورد واکاوی ق ــه را م ــاد٬ جامع ــه ی ابع ــوده و از هم ــل من ــتی تحلی ــه درس را ب

ــود، از  ــه نگاشــته شــده ب ــا وارون ــه دســت هژمونی هــای دنی ــد و تاریخــی کــه ب ــوده شــده، بازگردان کــورد را کــه در طــول تاریــخ رب

نــو نگاشــت. ایدئولــوژی و فلســفه ی اخالقــی و انســانی رهــرب آپــو مختــص بــه ملــت کــورد نیســت٬ بلکــه شــامل همــه ی خلــق هــای 

ــرای  ــدگار ب ــی مان ــری میراث ــم فک ــه ی عظی ــا اندوخت ــد و ب ــی کن ــارزه م ــانیت مب ــرای انس ــه ب ــت ک ــربی اس ــت. ره ــت دنیاس فرودس

ــاب در ایــن رشایــط خــود نشــان  ــگارش ده هــا کت ــات وی و ن ــر جــای نهــاده اســت. دفاعی ــق کــورد و ســایر ملتهــای فرودســت ب خل

دهنــده ی قــدرت فکــری و فلســفی ایشــان اســت بــه طــوری کــه ایــن را " تولــد ســوم" خویــش نــام بــرده اســت. رهــربی کــه تحــت 

ــد. بنابرایــن ظهــور رهربآپــو  ــارزه و مقاومــت مــی کن ــرای ملــت خویــش مب ــی، ب ــدان امرال دشــوارترین رشایــط فیزیکــی و روحــی زن

ــی کــه در  ــرد. زنان ــام ب ــز ن ــان کــورد نی ــرای زن ــو ب ــالدی ن ــوان می ــد رهــربی را مــی ت ــخ کوردهاســت. تول در واقــع رنسانســی در تاری

طــول تاریــخ هــر زمــان شــخصیت، هویــت و ارزش انســانی آنــان مــورد حقــارت و اســتثار قــرار مــی گرفــت و بــه بردگــی کشــیده 

زنــان کــورد٬ 
زمانــی کــه 

را  آزادی  جرقــه ی  اولیــن 

ــه صفــوف گریــال  ــد٬ ب دیدن

و  آزادی  زیــرا 
پیوســتند٬ 

در ایــن 
کســب هویــت را 

و  فلســفه   ایدئولــوژی٬ 

دیدنــد جنبــش 
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ــدا  ــربی در ابت ــاس ره ــن اس ــر ای ــد. ب ــی ش ــوب م ــه و رسک ــده گرفت ــان نادی ــری آن ــروی فک ــدند و اراده و نی می ش

مســئله ی زن را تحلیــل کــرده و مشــکالت اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی و سیاســی جامعــه را از نــگاه مســئله ی 

زن تحلیــل منــوده و بــرای رهایــی از بردگــی و تحکیــم اراده و مبــارزه بــرای حیاتــی نــو و آزاد آنــان را ســازماندهی 

کــرده اســت. بنابرایــن تشــکیل اولیــن ارتــش زنــان در ســال ۹۸ در نتیجــه ی ارزیابــی هــای رهــرب آپــو تشــکیل شــد و 

نقطــه ی عطفــی در تاریــخ زنــان کــورد بــود، زنانــی کــه بــا آگاهــی، اراده و سیاســت خویــش در همــه ی دنیــا بــرای 

زنــان، الهــام مقاومــت شــده انــد وبــه پیشــاهنگان جامعــه مبــدل شــدند و در مقابــل همــه ی تعرضــات و خشــونتها 

ایســتاده و مبــارزه مــی کننــد. زیــرا همــه ی ارتش هــا و ســازماندهی هــا در طــول تاریــخ مختــص بــه مــردان و بــر 

ــارزات  ــه رهــربی مب ــک روز نیســت، بلک ــه ی ــن روز، ســمبلیک و منحــر ب ــوده اســت. ای ــان ب ــت آن اســاس ذهنی

ــتم  ــل سیس ــد در مقاب ــی قادرن ــن زنان ــن چنی ــت. بنابرای ــاص داده اس ــا اختص ــه ی روزه ــه هم ــرای آزادی زن را ب ب

ــه ی  ــن جرق ــورد اولی ــان ک ــه زن ــی ک ــد. زمان ــظ  منای ــش را حف ــودن خوی ــت زن ب ــرده و اصال ــارزه ک ــاالری مب مردس

آزادی را دیدنــد، بــه صفــوف گریــال پیوســتند زیــرا آزادی و کســب هویــت را در ایــن ایدئولــوژی، فلســفه و جنبــش 

دیدنــد. رهــربی بــرای آمــوزش و آگاهــی زنــان  آکادمی هایــی دایــر منــود و بــه آمــوزش آنــان پرداخــت. هــم اکنــون 

ــای  ــرا آزادی به ــد زی ــی کنن ــارزه م ــا مب ــط و جغرافی ــوارترین رشای ــت دش ــربی تح ــری ره ــط فک ــزاران زن در خ ه

ــه امــروز راه  ــا ب ــد کــه ت ــه شــهادت رســیده ان ســنگینی دارد. زیــالن و ســاء های بســیاری تاکنــون در ایــن خــط ب

مبــارزه و مقاومــت آنــان در تاریــخ پ.ک.ک همچنــان ادامــه دارد و ســمبل میلیتانهــای راســتین انــد. شــهید ســاء 

ــش کشــیدن  ــا آت ــت و ب ــچ گاه تســلیمیت را نپذیرف ــط شــکنجه٬ هی ــه و در دشــوارترین رشای ــدان ترکی یوجــه در زن

ــادر اســت  ــوژی و فلســفه ای  ق ــن ایدئول ــن تنهــا چنی ــوروز را شــعله ور ســاخت. بنابرای ــه جســم خویــش، آتــش ن ب

انســان را بــه مــرزی بکشــاند کــه دســت از جــان خویــش شســته و آن را در راه رهــرب و خلــق خویــش فــدا منایــد.  

سیســتم مدرنیتــه نــه تنهــا جامعــه را بــه مــرز نابــودی ســوق داده بلکــه طبیعت را بر اســاس منافــع و سیاســتهای خود 

تخریــب منــوده اســت. رهــربی در دفاعیــات خویــش در مــورد طبیعــت و اکولــوژی تحلیــالت بســیاری دارد. بنابرایــن 

زنــان مبــارز کــورد هــر ســال در روز چهــار نیســان، روز میــالد رهــربی، درختــکاری مــی کننــد و ایــن گونــه پاســخی 

ایدئولوژيــک بــه ایــن سیاســت دشــمن می دهنــد. زیرا اکولــوژی و حفاظــت و احرام بــه آن، پارادیگای رهربی اســت.

زنــان کــورد٬ 
زمانــی کــه 

را  آزادی  جرقــه ی  اولیــن 

ــه صفــوف گریــال  ــد٬ ب دیدن

و  آزادی  زیــرا 
پیوســتند٬ 

در ایــن 
کســب هویــت را 

و  فلســفه   ایدئولــوژی٬ 

دیدنــد جنبــش 
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مصاحبه با زیالن تانیا ریاست مشترک کودار 
در مورد آخرین تحوالت در خاورمیانه    

ــه ِی  ــروژه ی خاورمیان ــردن پ ــن و پیش ب ــا در پیش گرف ــرب ب ــه دار غ ــای رسمای ــکا و نظام ه ــا آمری ــدرت و در رأس آنه ــای ابرق نیروه

ــه در  ــی ک ــم  نوین ــه، دادن نظ ــن مداخل ــدف از ای ــد. ه ــه برآمده ان ــه  در خاورمیان ــر و مداخل ــن پیک ــم شکس ــدد دره ــزرگ درص ب

ــای  ــی خلق ه ــی، سیاســی و فرهنگ ــی، اجتاع ــاختار جغرافیایــی، تاریخ ــلیمیت درآوردن خلق هــا و تغییــر س ــده ِی بــه تس بردارن

ــه بردگــی  کشــیدن خلق هــای منطقــه  ــل سیاســت ب ــی دیگــر تحمی ــه عبارت ــرآن اســت، می باشــد. ب ــق ب ــه و حاکمیــت مطل خاورمیان

ــه  ــرآن شــده را ب ــی گریبانگی ــه داری جهان ــه نظــام رسمای ــی ک ــه بحران ــه  بســنده نکــرده بلک ــه مداخل ــا ب ــن نیروهــا تنه می باشــد. ای

خاورمیانــه کشــانده، پــی در پــی در صــدد ترمیــم داخلــی نظــام خویــش هســتند. در ایــن راســتا و بــا متــام قــوا بــر پیکــر ایــن رسزمیــن 

ــذرد  ــه می گ ــه چ ــه در منطق ــت ک ــم نیس ــه داری مه ــام رسمای ــدگاه نظ ــر دی ــد. بناب ــونتی را روا می َدارن ــم و خش ــوع تهاج ــر ن ه

ــس  ــتند؛ برعک ــه هس ــات مواج ــد حی ــر و تهدی ــاوز، فق ــی، تج ــام، نسل کش ــر قتل ع ــی نظی ــه مخاطرات ــا چ ــه ب ــای منطق و خلق ه

ــا اعــالن  ــروژه هان ــن پ ــاده  کــردن ای ــاری. پی ــا اجب ــاری باشــد ی ــاده گــردد، حــال اختی ــروژه پی ــن پ آنچــه مهــم اســت  بایســتی ای

ــی،  ــی، حقوق ــه ی دیپلاس ــانه ها، عرص ــش، رس ــت. داع ــه اس ــای منطق ــر خلق ه ــل آن ب ــوم و تحمی ــی س ــگ جهان ــن جن و برافروخ

جنــگ   ویــژه و اقتصــادی از جملــه ابزارهــای بســیج  شــده  ی ایــن جنــگ هســتند. بنابــر پــروژه و پارادایــم نامــربده شــده نخســت 

ــی شــیعه ـ  ــن راســتا جنــگ مذهب ــی، تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی موجــود در منطقــه حــذف گــردد. در ای ــد ســاختار جغرافیای بای

ــت  ــره ی ذهنی ــا مث ــل چالش ه ــن قبی ــده اند. ای ــاخته ش ــه برس ــای منطق ــرای خلق ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــه چالش های ــنی و... از جمل س

ــم  ــمنی ه ــه دش ــا ب ــه و خلق ه ــج یافت ــه تروی ــی در منطق ــی و ناآرام ــند. بی ثبات ــن، می باش ــت ک ــداز و حکوم ــه بیان ــت تفرق سیاس

ــه  ــود خاورمیان ــت موج ــد. وضعی ــان می دهن ــائل نش ــا و مس ــن چالش ه ــل ای ــان  ح ــه ناجی ــود را یگان ــپس خ ــد. س وادار می گردن

ــه  ــان و چ ــطح جه ــه در س ــک چ ــای دیپلاتی ــی ترافیک  ه ــث اساس ــت. مبح ــزرگ اس ــه ی ب ــروژه ی خاورمیان ــئله ی پ ــورت مس ص

ــی و  ــات تاکتیک ــا توافق ــه  و ی ــکیل جبه ــت تش ــروژه، رضوری ــن پ ــردن ای ــاده  ک ــی پی ــتای چگونگ ــز در راس ــه نی ــطح منطق در س

اســراتژیکی می باشــند کــه بــا مــورد هــدف نشــان دادن، تضعیــف و تحمیــل جنــگ، سیاســت چــاق و هویــج را ترویــج می دهنــد. 

از ســویی بحــران موجــود در منطقــه نیــز از ســاختار ذهنیتــی، ایدئولوژیــک و سیاســی دولــت ـ ملت هــای منطقــه رسچشــمه می گیــرد. 

ــن  ــوالت بنیادی ــر و تح ــاد تغیی ــدم ایج ــا و ع ــوب خلق ه ــران، رسک ــدید بح ــی تش ــبب اصل ــود مس ــه خ ــود در منطق ــای موج نظام ه

 خاورمیانــه هماننــد هــر زمــان عرصــه جنــگ  ها،درگیرهــا و تنــش هــای سیاســی اســت و تغییــر و تحــوالت بســیاری   
در آن صــورت مــی گیــرد. جایــگاه و نقــش کوردهــا را در ایــن تحــوالت چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟     

  مبارزه    ای کلکتیو
              یعنی 

           جامعه ای آزاد و کلکتیو
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می باشــند. بــه عبــارت دیگــر نــه از قابلیــت صیانــت از خــود در قبــال پــروژه ی خاورمیانــه ی بــزرگ برخــوردار می باشــند و نــه قابلیــت ایجــاد 

تغییــر و تحــوالت بنیادیــن و بــرون رفــت از بحــران برخــوردار می باشــند. خلق هــای منطقــه نیــز در معــرض خطــر و تهدیــدات هــر دو جبهــه 

می باشــند. اکــرث کشــورهای عربــی تخریــب و ویــران شــده، خلق هــا از رسزمیــن خــود گریختــه و بــدون هیــچ امنیتــی در نقــاط مختلــف 

جهــان پراکنــده شــده  و هــم اکنــون بــا بحــران عمیق تــری نظیــر فقــر، بی هویتــی و... مواجــه هســتند. رشط زیســن بــرای خلق هــای منطقــه 

نیــز بــه بهــای دادن بدیل هایــی نظیــر از دســت دادن آداب و رســوم، اعتقــادات و کرامــت انســانی   اســت. بی ثباتــی، عــدم امنیــت و تــداوم 

حیــات نــه تنهــا در رسزمیــن مــادری بلکــه در متامــی نقــاط و عرصه هــای زندگــی بــرای خلق هــا ی منطقــه بســیار طاقت فرســا شــده اســت. 

از ســویی فــرار از بی ثباتــی و عــدم امنیــت و از دگــر ســو نیــز مواجــه گشــن بــا اعــال و رفتارهایــی نظیــر تجــاوز، تحقیــر و متســخر هویــت، 

نبــود مــکان و... موجــب می شــود کــه آمــار خودکشــی ها افزایــش یابــد. خلق هــا بــا خطــر قتل عــام و نسل کشــی بــه بردگــی وادار می گردنــد. 

جنــگ جهانــی ســوم بــا توطئــه ی بین الدولــی علیــه رهربآپــو و در شــخص وی علیــه خلــق  کــورد آغــاز شــد. ســپس مداخلــه بــه کشــورهای 

افغانســتان، عــراق و ســوریه و... صــورت گرفــت. بعــد از اســارت رهربآپــو تــا بــه امــروز ابعــاد حمــالت گســرش یافتــه و رونــد تــازه  تــری بــه 

خــود گرفتــه اســت. امــروزه خلــق کــورد در روژئــاوای کوردســتان بــا پیشــربد  مبــارزه ی آزادی خواهــی خویــش و بنیــان سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک، مــدل جامعــه ی دموکراتیــک را پیــاده و از لحــاظ سیاســی نیــز اســتاتوی سیاســی خــود را کســب و حفــظ می منایــد. همچنیــن 

از نیــروی دفــاع از ارزش هــای اجتاعــی و جغرافیــای خویــش برخــوردار می باشــد. مبــارزات آزادیخواهــی خویــش را در آســتانه ی ســوریه ی 

ــطح  ــاء س ــاهنگ ارتق ــی و... پیش ــی و فرهنگ ــی، اجتاع ــران سیاس ــذار از بح ــت گ ــد. جه ــربد می ده ــتانی آزاد پیش ــک و کوردس دموکراتی

مبــارزه ی دموکراتیــک و آزادی خــواه خلق هــای ســوریه  می باشــد. در باکــور کوردســتان خلــق کــورد نیــز مبــارزه ی آزادی خواهــی خویــش را 

پیشــربد و گســرش می دهــد. در قبــال سیاســت نفــی و امحــاء، رستعظیــم فــرود نیــاورده و فاقــد چــاره نیســت. در ایــن راســتا ســازمان دهی 

ــان  ــش را بنی ــک خوی ــم دموکراتی ــتم کنفدرالیس ــاء داده، سیس ــش را ارتق ــارزات خوی ــا مب ــی عرصه ه ــوده، در متام ــجم تر من ــق را منس خل

ــد. منــود و در چارچــوب خــط ســوم  ــربد می ده ــش را پیش ــک خوی ــت دموکراتی سیاس

در  نیــز  کوردســتان  باشــور  ــال تحمیــل و تزریــق خــط خیانــت، ســازماندهی در  قب

آگاه   فعالیت هــای  و  خلق مــان منســجم  اســت.  داده  گســرش  را  خلــق   منــودن 

آگاه برخــوردار می باشــند. در در قبــال خــط خیانــت نیــز از  ایســتاری راســخ و 

ــه  ــز ب ــتان نی ــه الت کوردس ــجم ، روژه ــازماندهی منس ــی س ــش آپوی ــاهنگی جنب پیش

ــه اســت. بنیــان اراده ی ملــی و سیاســت  دموکراتیــک هــر چــه بیشــر گســرش یافت

در  کــه  کوردهایــی  خــارج از میهــن هســتند نیــز از هــان ســازماندهی، همچنیــن 

ــی  ــری و اراده ی سیاس ــاد فک از اتح کــورد  خلــق  هم اکنــون  می باشــند.  برخــوردار 

برخــوردار  سیاســی  می باشــد. هرچنــد متامــی نیروهــای هژمون خــواه اســتاتوی 

قبــال  در  و جهانــی  ــرکی منطقــه ای  ــپت مش ــته و از کونس ــی گش ــورد یک ــق ک خل

اســتاتوی  حــذف  هانــا  ــر کــه  ــن ام ــا ای ــده اند. ام ــد ش ــت، متح ــی آنهاس سیاس

ــه  ــت ک ــکار اس ــل ان ــز غیرقاب دیگــر بــدون درنظرگرفــن اراده  و اســتاتوی سیاســی نی

منطقــه  در  سیاســت  محــال اســت. زیــرا خلــق کــورد از ایدئولــوژی و کوردهــا 

در  و  منســجم  ــت ســازماندهی  ــت از موجودی ــوان صیان ــرو و ت ــن حــال از نی عی

ــش در  منطقــه برخــوردار بــوده و می باشــد. بــه عبارتــی سیاســی و اجتاعــی خوی

مرکــز  در  کــورد  خلــق  ــه دیگــر  ــر تحــوالت دموکراتیــک منطقــه می باشــند. ب تغیی

ــا  ــروی پوی ــی کــه نی و دموکراتیزه کــردن منطقــه می باشــند بــه هــان هــان میزان

ــز مــورد هــدف متامــی  ــزان نی ــه و غــرب می باشــند. می نیروهــای هژمون خــواه منطق

 

 

البتــه اوضاعــی کــه هم اکنــون بــر باکــور کوردســتان تحمیــل می گــردد، سیاســت نفــی  ، انــکار و در عمــل قتل عــام و نســل  کشــی می باشــد. 

خلــق  مــان در باکــور کوردســتان 
بــا مبــارزه و مقاومــت خویــش 
مرکــز جــذب همــه ی جنبش هــای 
مبــارز آزادیخــواه و مقاومــت  گــر 
ترکیــه  و در سیاســت  گشــته 
ســنگینی  سیاســی  وزنــه ی 
اســت.  نمــوده  خــود  آن  از  را 
پارادایــم رهبرآپــو در روژئــاوای 
ــد،  ــزه گردی ــتان پراکتی کوردس
هویت کــورد آزاد در جهان ورد 
زبان هــا شــد و جنبــش آزادیخــواه 
خلــق  مــان مخاطــب حــل مســئله ی 
کــورد را از آن خویــش ســاخت

 قتــل عام هــا ونســل کشــی رژیــم ترکیــه در باکــور کوردســتان علیــه خلــق کــورد همچنــان ادامــه دارد. دلیــل تداوم   
ایــن سیاســت هــا و مخالفــت بــا خود مدیریتــی دمکراتیک در کوردســتان چیســت؟
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در ایــن میــان نبایــد منکرانقالبــی کــه امــروزه در باکــور کوردســتان صــورت می گیــرد، شــد. حکومــت اردوغــان در قبــال انقــالب باکــور 

کوردســتان فاقــد چــاره گشــته و تنهــا راهــی را کــه برگزیــده، درپیــش  گرفــن سیاســت قتل عام و نســل  کشــی  اســت. سیاســتی کــه اردوغان 

ــو می باشــد بنابرایــن هــر  ــه یکــی از متفقیــن اســراتژیک نات ــو اســت. چــرا کــه دولــت ترکی و حکومتــش پیــروی می کنــد سیاســت نات

اوضاعــی کــه درمرزهــای ایــن کشــور صــورت گیــرد، تأثیــر تعییــن  کننــده ای بــر منافــع و برنامه ریــزی هــای ناتــو می گــذارد. امــا مســئله ی 

پنهــان ناتــو، مداخلــه در خاورمیانــه و در ایــن راســتا خیالــی اســت کــه درصــدد رســیدن بــه آن از هیــچ مانعــی دریــغ منی نــورزد. ناتــو نیــز 

هرگــز بــه خاطــر مســئله ی کــورد کــه در نگــرش آنهــا بایــد رسکــوب گــردد، حــارض بــه از دســت دادن متفــق خویــش نیســت. در ایــن راســتا 

بایــد گفــت کــه ناتــو ترکیــه را جهــت رسکــوب و قتل عــام خلــق کــورد بــه کار می گیــرد. در قبــال مرشوعیــت  دهــی بــه قتل عــام باکــور 

کوردســتان، مرزهــای قدرت گرایــی  و  دیکتاتــوری اردوغــان الپوشــانی می گردنــد. ایــن وضعیــت نیــز نشــان  می دهــد کــه روابــط ترکیــه و 

نیروهــای هژمون خــواه و بین املللــی تــا چــه میزانــی چالش برانگیــز و تنش آســا خواهــد بــود. سیاســت و نقــاط مشــرک آنهــا کوردســتیزی 

 اســت. در طــول تاریــخ سیاســت و روابطــی کــه علیــه خلــق کــورد درپیــش گرفته انــد امــروزه نیــز بــه هــان منــوال اســت. بــه عبارتــی 

دیگــر تــداوم سیاســت نفــی ، انــکار، مهاجــرت، آسیمیالســیون و جالــب آنکــه بــدون هیــچ تغییــری بــه گونــه ای کــه ذهنیــت پیان ســایس ـ  

پیکــو و لــوزان هیــچ تغییــری نکــرده اســت. لــذا چنــان کــه پیداســت ایــن ســیر تاریخــی ادامــه خواهــد داشــت. در ایــن میــان خلــق  مــان 

در باکــور کوردســتان بــا مبــارزه و مقاومــت خویــش مرکــز جــذب همــه ی جنبش هــای مبــارز آزادیخــواه و مقاومــت  گــر گشــته و در 

سیاســت ترکیــه وزنــه ی سیاســی ســنگینی را از آن خــود منــوده اســت. پارادایــم رهربآپــو در روژئــاوای کوردســتان پراکتیــزه گردیــد، هویــت 

کــورد آزاد در جهــان ورد زبان هــا شــد و جنبــش آزادیخــواه خلــق  مــان مخاطــب حــل مســئله ی کــورد را از آن خویــش ســاخت. حکومــت 

اردوغــان در قبــال ایــن تغییــر و تحوالتــی کــه جنبــش آپویــی هــم در ترکیــه و هــم در منطقــه از آن خــود ســاخت، نــاکام مانــد و دربــاره 

ی مســئله ی کــورد در هــراس اســت. دولــت اردوغــان در جنــگ پنهانــی  کــه در روژئــاوا و بــا بکارگیــری داعــش، علیــه خلــق کــورد آغــاز 

کــرده بــود، شکســت خــورد. ایــن بــار در باکــور کوردســتان علیــه خلــق کــورد بــه ناچــار جنــگ خــود را علنی اعــالن منــود. دولــت اردوغان 

در متامــی دیدارهــای دیپلاتیــک خویــش بــا نیروهــای هژمون خــواه جهانــی، بزرگریــن مســئله ی خــود را مســئله ی امنیتــی  قلمــداد و 

ــا آن تقاضــای پشــتیبانی سیاســی و اخــذ مهــات کــرد. متامــی اقدامــات اردوغــان و دولتــش علیــه خلــق کــورد و در  ــه ب جهــت مقابل

شــخص خلــق کــورد رسکــوب متامــی جنبش هــای روشــنفکر و دموکراتیک خــواه، را مــورد هــدف قــرار داده و  جهــت رســیدن بــه سیســتم 

ــش اســت.  ــی خوی ــدد مرزگشــایی قدر ت گرای ــه، درص ــرشوی در خاورمیان ــن پی ــه و همچنی ــوری در ترکی ــام دیکتات ــان نظ ــزی و بنی مرک

صــدد  در  همچنیــن  قــرارداده،  امحــاء  انــکارو  سیاســت   هــدف  مــورد  را  کوردســتان  باکــور  تنهــا  نــه  دولتــش  و  اردوغــان 

هــر  رسکــوب  جهــت  را  متفقانــی  ســتیزی،  کــورد  پایــه ی  بــر  بین املللــی  ســطح  در  چــه  و  منطقــه  ســطح  در  چــه  اســت 

را  کــورد  خلــق   همــه ی  کــه  اســت  سیاســتی    امحــاء  و  انــکار  سیاســت  راســتا  درایــن  کنــد.  کســب  کوردهــا،  رسیعــر  چــه 

تــا  دارد  منســجم  تــری  همبســتگی  و  همگرایــی  بــه  نیــاز  دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  امــروزه  کــورد  خلــق  دربرمی گیــرد. 

بــود. بایــد هــم  موضــع وهــم  صــدا  قتل عــام  قبــال سیاســت  را حفــظ منایــد. در  اســتاتوی سیاســی خویــش  و  موجودیــت 

ــری در    ــه تاثی ــن سیســتم چ ــالم شــد. تشــکیل ای ــک اع ــر تشــکیل فدراســیون ســوریه دمکراتی در ماه هــای اخی
ــژه کوردســتان دارد؟     ــه وی ــه ب ــودن خاورمیان ــز ه نم دمکراتی

خلــق کــورد در روژئــاوای کوردســتان بــا مبــارزه و مقاومــت تاریخــی کــه از خــود نشــان داد، دشــمنان خــود را شکســت و 

ــروی  ــن نی ــتان پویاتری ــاوای کوردس ــورد در روژئ ــق ک ــروزه خل ــذا ام ــاخت. ل ــون س ــد دگرگ ــا روا می گردی ــه برخلق ه ــومی را ک تقدیرش

مبــارز آزادیخــواه می باشــد. مقاومــت یگان هــای مدافــع خلــق  و یگان هــای مدافــع زنــان محاســبات و خــط  مشــی نیروهــای 

ــن  ــودم در ای ــاره من ــدان اش ــز ب ــوق نی ــه در ف ــان ک ــرد. همچن ــر و رو ک ــتان زی ــش کوردس ــن بخ ــی را در ای ــرای بین امللل ــون  گ هژم

اواخــر نیروهــای هژمــون  گــرای بین املللــی درصددنــد تــا بــا پشــتیبانی  منــودن  و پشــتیبانی کســب منــودن از ایــن نیــروی مبــارز پویــا، 

ــن  ــراردادن ای ــر ق ــدون مدنظ ــه ب ــرا ک ــد. چ ــرش دهن ــوریه گس ــتان و س ــاوای کوردس ــر در روژئ ــه ای دیگ ــه گون ــود را ب ــالت خ مداخ

ــواه  ــای هژمون خ ــه ی نیروه ــت  طلبان ــت منفع ــال سیاس ــرد. در قب ــد ب ــش نخواهن ــی از پی ــراردادن آن گام ــب ق ــا و مخاط ــروی پوی نی

ــه   ــان سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک روز ب ــق  مــان ایســتاری راســخ و سیاســی از خــود نشــان داد. فعالیت هــای بنی ــی، خل بین امللل

روز گســرش می یابــد. تنهــا بــه پیشــربد مبــارزه ی آزادیخواهــی خویــش در روژئــاوا بســنده ننمــوده، درعیــن حــال در راســتای 

ــئولیت   ــوریه مس ــای س ــی خلق ه ــن آزادی متام ــال آزادی و تضمی ــد. در قب ــاهنگ می باش ــروی پیش ــز نی ــوریه نی ــردن س ــزه  ک دموکراتی



قشرانن
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی
جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

23

فروردین  ماه  1395

ز

ــده ای  ــن آین ــت تضمی ــوریه جه ــای س ــات خلق ه ــی تنوع ــا متام ــراه ب ــد. هم ــارکت می جوی ــه مش ــتا فعاالن ــن راس ــوده و در ای ــر ب پذی

ــد.   ــربد داده ان ــوریه را پیش ــان س ــس زن ــک و مجل ــوریه ی دموکراتی ــیون س ــدل فدراس ــک، م ــرک و دموکراتی ــمی مش ــان سیتس آزاد و بنی

اراده ی سیاســی خلــق کــورد در  اقدامــات سیاســی نیروهــای هژمــون  خــواه بین املللــی در راســتای منــزوی  منــودن  کونســپت و 

اراده ی سیاســی  نتیجــه مانــد. در صورتــی کــه  روژئــاوا و عــدم مشــارکت  دهــی در دیدارهــا و هــر ســه جلســات ژنــو، فاقــد 

ــروژه  و  ــه در پ ــی ک ــد. طرف های ــد مان ــه خواه ــد نتیج ــز فاق ــات نی ــن اقدام ــود، ای ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــاوا ب ــورد در روژئ ــق ک خل

ــند.  ــمیت شناس ــه رس ــورد را ب ــق ک ــورد وخل ــان ک ــارکت و اراده ی زن ــد مش ــد، بای ــارکت یابن ــک مش ــوریه ی دموکراتی ــح س ــای صل گفتگوه

در  بلکــه  می باشــد  خلــق  مقاومــت  خــط  تنهــا  نــه  کوردســتان  روژئــاوای  در  کــورد  خلــق  مقاومــت  و  کــورد  زنــان  آزاد  اراده ی 

بنیــان سیســتم نویــن و آلرناتیــو نیــز بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود. ایــن نیــز بــه نفــع متامــی خلق هــای ســوریه می باشــد. 

ــت  ــان و دول ــرا حکومــت باشــور کوردســتان مســتعمره ی اردوغ ــر اســت. زی ــان بسیارمشــابه یکدیگ ــی ومتفــق وی اردوغ ــت بارزان وضعی

ــود.  ــوان در فروپاشــی سیاســت اقتصــادی آن مشــاهده من ــت باشــور کوردســتان را می ت وی می باشــد. بحــران سیاســی موجــود در حکوم

ــی  ــت. بارزان ــده اس ــیده ش ــه فروپاش ــت ک ــی  اس ــع حکومت ــرد در واق ــرس می ب ــادی ب ــی و اقتص ــت سیاس ــن وضعی ــه در چنی ــی ک حکومت

ــرای  ــی  اســت کــه از طریــق آن چــه دردهه هــای گذشــته و چــه در زمــان حــال ب پــروژه ی نیروهــای هژمــون  گــرای منطقــه ای و بین امللل

ــال   ــوب ومارژین ــرای رسک ــروژه ای ب ــده اســت. پ ــورد درهرچهاربخــش کوردســتان، طراحــی گردی ــق  ک ــه ی جنبش هــای خل ــری تصفی بکارگی

ــی  ــش ملی گرای ــان گرای ــا در می ــن جنبش ه ــوده ی ای ــع ت ــورد، تجم ــق ک ــواه خل ــارز و آزادیخ ــای مب ــرض و جنبش ه ــدای مع ــودن ص من

ــق کــورد  ــا خل ــار بخــش کوردســتان و ب ــق  کــورد در هــر چه ــن راســتا متفــق اســراتژیک متامــی  دشــمنان خل ــی خــود اســت. در ای ابتدای

ــه  ــن نقط ــز از ای ــتان نی ــور کوردس ــاوا و باک ــالب روژئ ــا انق ــی ب ــت بارزان ــمنی حکوم ــت دش ــرد. عل ــش می گی ــی را در پی ــط تاکتیک رواب

ــردازد.  ــورد می پ ــق ک ــمنی خل ــه دش ــی، ب ــت حکمران ــالش جه ــدازی و ت ــت تفرقه ان ــا سیاس ــان ب ــن می ــرد. در ای ــمه می گی ــر رسچش نظ

ایــن درحالــی  اســت کــه خلــق  مــان درهــر چهــار بخــش کوردســتان از خــط  مشــی سیاســی ـ ایدئولوژیــک خویــش برخــوردار و بی وقفــه بــه 

ــا سیســتم حیــات مشــرک و آزاد خویــش  ــان سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک هان ــارزه  ومقاومــت  آزادیخواهــی و بنی ارتقــاء ســطح مب

می پــردازد. گســرش  یافــن مبــارزه ی آزادیخواهــی خلــق  مــان در هــر چهــار بخــش کوردســتان، خــط ملی گرایــی ابتدایــی و خیانــت را دگرگــون 

و ریشــه  کــن منــوده اســت. بــه عبارتــی دیگــر پــروژه ی تزریــق خیانــت بــه فرهنــگ خلــق  و رسزمیــن  مــان روز بــه  روز خنثــی می گــردد.

 

  
دلیل تحریم انتخابات اخیر ایران از سوی کودار چه بود؟

بــر ایــن باوریــم کــه متامــی عرصه هــا، عرصــه ی مبــارزه می باشــند. لــذا فعالیت هــای گســرده ای را درایــن زمینــه آغــاز منــوده و پــی  گیــری 

منودیــم. بــدون اقداماتــی کــه مــی  بایســت انجــام می گرفــت، خواهــان رســیدن بــه چنیــن تصمیمــی نبودیــم. چــرا کــه همچنــان برخــورد 

سیاســی دولــت ایــران در قبــال جنبــش  آزادیخــواه خلــق  مــان و ســایر جنبش هــای مخالــف بــه حاشــیه  رانــدن آنهــا ومحــدود کــردن بــه 

ــت  ــی از هــراس دول ــران اســت. نگشــودن درهــای عرصــه ی مبارزات ــت ای ــر از سیاســت های دول ــی دیگ ــه یک ــه ای ک ــد گزین ــدن چن برگزی

ــر  ــایر جنبش هــای دیگ ــا و س ــک هــم وجــود می داشــت از مشــارکت م ــدک دموکراتی ــاز و ان ــر ســاختاری ب ــرد. اگ ــران رسچشــمه می گی ای

ــار دیگــر اثبــات شــد کــه دولــت ایــران دولتــی دیکتاتــور بــوده و از مشــارکت آزاد خلق هــا  در انتخابــات مانعــت بــه عمــل منــی آورد. ب

ــرای خلــق کــورد و ســایر  ــز ماننــد ســایر دشــمنان خلــق کــورد تنهــا گزینه هــای محــدودی را ب ــران نی در انتخابــات مخالفــت مــی ورزد. ای

ــان  ــم. همچن ــم منایی ــات را تحری ــه انتخاب ــم ک ــم گرفتی ــران تصمی ــک در ای ــای نادموکراتی ــود فض ــت نب ــه عل ــذارد. ب ــی می گ ــا باق خلق ه

وضعیت سیاسی و اقتصادی باشور کوردستان را در میان تحوالت اخیر منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟  
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ــبات  ــران داد. محاس ــت ای ــه دول ــه را ب ــخ  الزم ــل آورده و پاس ــه عم ــت ب ــا صیان ــم م ــز از تصمی ــان نی ــق  م ــتید خل ــع هس ــه مطل ک

ــدار  ــی هش ــای ایران ــایر خلق ه ــان و س ــه خلق م ــم ک ــم بودی ــم گفته ــا ه ــد. باره ــی گردی ــات خنث ــا انتخاب ــه ب ــز در رابط ــت نی دول

ــروز نشــد. چــرا  ــات پی ــن دوره از انتخاب ــه در ای ــد ک ــد بدان ــک بای ــران هــم نی ــت ای ــذا دول ــد. ل ــت داده و می دهن ــه دول ــه را ب الزم

ــود.   ــا  ب ــی از گزینه ه ــز یک ــری نی ــن تح ــود. بنابرای ــت ب ــده ی دول ــن  ش ــش تعیی ــازی  از پی ــه ب ــود بلک ــا نب ــات خلق ه ــن انتخاب ــه ای ک

ــذارده اســت. تنش هــای سیاســی موجــود  ــان گ ــه و جه ــوازن سیاســی موجــود در منطق ــر ت بحــران سیاســی موجــود وزن ســنگینی ب

ــش   ــه جنب ــد. چــرا ک ــورد را ترســیم می کن ــق ک ــده ی سیاســی خل ــه ی ســنگین آین ــه کف ــان در آســتانه ای  اســت ک ــه و جه در خاورمیان

ــی  ــه  روزه دســتاوردهای نوین ــش، هم ــارزه ی آزادیخواهــی خوی ــاء مب ــا ارتق ــورد درهرچهاربخــش کوردســتان ب ــق ک آزادی خواهــی خل

ــر تعــادل سیاســی موجــود در منطقــه  را کســب منــوده و در امــر واقــع اســتاتوی سیاســی موجــود و اعــراف  نشــده ی خلــق کــورد ب

نقــش تأثیرگــذار و تعییــن  کننــده ایفــا می کنــد. بــه عبارتــی دیگــر یکــی از نیــروی تغییــر و تحــوالت دموکراتیــک موجــود درمنطقــه 

ــای آن  ــه راه ه ــت ک ــورد اس ــق ک ــای خل ــی و امح ــت نف ــداوم سیاس ــا ت ــود ی ــای موج ــان گزینه ه ــن می ــت. در ای ــکار اس ــل ان غیرقاب

ــورد  ــق  ک ــی خل ــناخن اراده ی سیاس ــمیت ش ــه رس ــه ب ــا اینک ــد و ی ــرک می باش ــپت مش ــن کونس ــک و تعیی ــای دیپلاتی ــز دیداره نی

و در شــخص آن بــه رســمیت شــناخن اراده ی سیاســی ســایر خلق هــا کــه آن نیــز  تغییــر قانــون اساســی موجــود و گــذار بــه 

ــداوم سیاســت کوردســتیزی ا ســت. چــرا کــه ایــن  ــز انســجام و ت ــه ی دموکراتیــک اســت. تنهــا نقــاط مشــرک هــر دو کشــور نی مرحل

ــرای همیــن هــم اراده ی سیاســی  ــوری خویــش هســتند. ب ــه عمربخشــی دیکتات ــادر ب ــر ایــن سیاســت خویــش ق ــا توســل ب نیروهــا ب

ــردد.  ــور می گ ــای مذک ــی نیروه ــب فروپاش ــم موج ــدن وه ــزه  ش ــب دموکراتی ــم موج ــه ه ــت ک ــی برخورداراس ــورد از ماهیت ــق ک خل

ــان منطقــه  ــق کــورد اســت. سیاســت ابرقدرت ــاده  منــودن سیاســت مشــرک و رسکــوب اراده ی سیاســی خل ــن دیدارهــا پی هــدف از ای

ــر  ــه بیش ــر چ ــل ه ــک، تحمی ــای دیپلاتی ــن دیداره ــدف از ای ــدارد. ه ــم ن ــا ه ــی ب ــچ مغایرت ــورد هی ــئله ی ک ــاب مس ــان در ب و جه

ــت.  ــورد اس ــق ک ــن خل ــم  گرف ــت زهرچش ــردن جه ــکنجه  ک ــی و ش ــار، زندان ــوب، فش ــیون، رسک ــاء، آسیمیالس ــکارو امح ــت ان سیاس

مذاکــرات هســته ای نیــازی دو طرفــه و متقابــل بــود. نیــازی کــه ایــران بایســتی درهــای سیاســی و اقتصــادی اش را بــرای کشــورهای 

ــا برداشــته شــدن تحریم هــا، در  ــران ب ــم ای ــد. رژی ــز تحریم هــای سیاســی و اقتصــادی را بردارن ــاز گــذارد و کشــورهای ۱+۵ نی ۱+۵ ب

منطقــه پیــرشوی کــرد. نیروهــای نظامــی اش را در خــارج ازمرزهایــش مســتقرمنود. بــه ویــژه درمرزهــای کشــورهایی نظیــر ســوریه ، 

ــای  ــوب، رسارسمرزه ــوررا رسک ــل کش ــود در داخ ــی موج ــک و اجتاع ــات دموکراتی ــتقرمنود. اعراض ــدن مس ــرای جنگی ــن ب ــراق، یم ع

کشــوررا امنیتــی، رشق کوردســتان را میلیتاریــزه کــرد. اقتصــاد کشــور را نیــز در اختیــار ســپاه  پاســداران و تجهیــزات نظامــی قــرار داد. 

ــز گردیــد.   ــه تنهــا هیــچ یــک از مســائل اجتاعــی را چــاره یابــی ننمــود بلکــه موجــب دوچنــدان گشــن آن نی برداشــت تحریم هــا ن

رژیــم ایــران بــا ورود بــه گفتگوهــا و مذاکــرات هســته ای، بخش عظیمــی از آراء توده ی خود را از دســت داد. خلق های ایــران این موضع 

خویــش را در ایــن دوره ی انتخابــات نشــان دادنــد. همــه  روزه اعراضــات دموکراتیک جامعه تحــت هر رشایطی تــداوم می یابند. پیرشوی 

مقطعــی ایــران در منطقــه نیــز بــا دورباطــل مواجــه گشــته و تحریم هــا روند نوینی بــه خود می گیرنــد. مســائل اجتاعی در ایــران بیداد 

می کنــد. سیاســت نیروهــای هژمون گــرا نیــز وارد فــاز نوینــی شــده و ایــن نیــز بــدان معناســت کــه سیاســت ایــران در کشــورهای مذکــور 

درمنطقه، با مداخله  روبه روســت. ارصار و تداوم سیاســت کوردســتیزی، مقاومت و مبارزه ی آزادیخواهی کوردها را دربر خواهد داشــت.

بعــد از مذاکــرات و توافقــات هســته ای ایــران چــه تحــوالت سیاســی و اقتصــادی در ایــران بــه وجــود آمــد؟ آیــا   
برداشــت تحریــم هــای اقتصــادی تاثیــر ملموســی در جامعــه ی ایــران داشــته اســت؟



قشرانن
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی
جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

25

دی و بهمن ماه  1394

ز

مســائل و معضــالت زنــان در جامعــه ایــران  ر وز بــه روز افزایــش مــی یابــد. در روزهــای اخیر دختر بچه ی شــش ســاله ی   
افغانــی مــورد  تجــاوز  قــرار گرفــت. دلیــل افزایــش آمار تجــاوز  در ایران چیســت؟

رژیــم ایــران، رژیمــی زن  ســتیز اســت. همــه  روزه ذهنیــت مردســاالری در ایــن کشــور فــرم قاطعانــه  تــری بــه خــود می گیــرد. 

ایــن در حالــی  اســت کــه زنــان ایرانــی پویاتریــن نیــروی مبــارزه بــوده و همچنــان مبــارزه ی آزادیخواهــی خویــش را گســرش 

بــه پیشــاهنگی اراده ِی سیاســی، ایدئولوژیــک و اجتاعــی زنــان کــورد در منطقــه  می دهنــد. همچنیــن تغییــر و تحوالتــی کــه 

صــورت می گیــرد، عرصــه ی حیــات را بــر نظام هــای دیکتاتــور منطقــه تنــگ  تــر کــرده اســت. امــروزه حیــات آزاد در مرزهــای 

کوردســتان بــه معنــای واقعــی  خــود رســیده اســت. امــروزه زندگــی آزاد بــا رضوریــت و وجــود اراده ی آزاد زن معنــا می یابــد. 

ــن  ــد. در ای ــرش می دهن ــه  روزه گس ــش را هم ــارزه ی خوی ــه و مب ــام گرفت ــورد اله ــان ک ــی زن ــارزه ی آزادیخواه ــز از مب ــی نی ــان ایران زن

ــداری و  ــران از بی ــم ای ــی آورد. رژی ــرزه درم ــه ل ــم را ب ــای رژی ــه ه ــی، پای ــان ایران ــک زن ــات دموکراتی ــدای اعراض ــه  روزه ص ــتا هم راس

آگاه  شــدن پویاتریــن نیــروی جامعــه، در هــراس اســت. لــذا ایــن نیــروی پویــا را مــورد هــدف متامــی تهاجــات خــود قــرار داده 

ــی  ــردد. عملکردهای ــب می گ ــان، تصوی ــر آن ــات ب ــه ی حی ــردن عرص ــر ک ــگ  ت ــان و تن ــر زن ــت ح ــی جه ــن نوین ــه  روزه قوانی ــت. هم اس

ــرش  ــدام و ... گس ــردن، اع ــکنجه  ک ــی و ش ــی، زندان ــت، چاقوکش ــردن هوی ــه دار ک ــی، لک ــان، اسیدپاش ــه زن ــی ب ــاوز گروه ــون تج همچ

ــن اعــال نامــربده  ــک ازای ــچ ی ــی ا ســت. هی ــان ایران ــودن زن ــده ی معــرض، فعــال و مبارزب ــن اعــال غیرانســانی نشــان  دهن ــد. ای می یاب

ــد  ــی بای ــارز ایران ــان مب ــوان زن ــا بعن ــود. ام ــد ب ــت و نخواه ــان نیس ــه آزادی  ش ــیدن ب ــت رس ــی جه ــارز ایران ــان مب ــر زن ــی در براب مانع

آزاد.  و  کلکتیــو  جامعــه ای  یعنــی  کلکتیــو  مبــارزه ای  کــه  چــرا  دانســت.  اتحــاد  و  همفکــری  ســازماندهی،  انســجام  در  را  آزادی 
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         ما    انقل ب   نکردیم که به عقب باز گردیم 
 

شهرزاد ارشدی 

عکاس و فیلم ساز مستقل مقیم مونتارال

بیســت و دوم بهمــن ۱۳۵۷ روز پیــروزی انقــالب ضــد ســلطنت، شــور  و حــال عجیبــی رسارس جامعــه را فــرا گرفتــه بــود. ســال 

آخــر دبیرســتان بــودم، بــه فکــر مدرســه٬ درس و امتحانــات آخــر ســال نبــودم. همه مــان لربیــز از امیــد بــرای آینــده. خــوش 

ــان  ــبختی  م ــع خوش ــد مان ــی توان ــس من ــچ ک ــز و هی ــچ چی ــر هی ــم و دیگ ــون کردی ــوری را رسنگ ــم دیکتات ــی کردی ــر م ــه فک باوران

شــود. بــدون آنکــه متوجــه باشــیم در هــان روزهــای اول٬»انقــالب« توســط مرتجعیــن دزدیــده شــده یــا شــاید از هــان 

ــت  ــرق ماهی ــان غ ــپ چن ــکوالر و چ ــای س ــتند و نیروه ــت داش ــالب را در دس ــار انق ــالمگرایان افس ــلطنت، اس ــش ضد س ــل جنب اوای

ــد. ــته بودن ــاع بس ــنیدن ارتج ــدن و ش ــرای دی ــان را ب ــم و گوشش ــه چش ــد ک ــده بودن ــا ش ــه ه ــت الل ــتی آی ــلطنتی و امپریالیس ضد س

ـ تونل زمان
درســت  دولتــی  ادارات  و  وزارتخانــه  لخــت،  زنــان  ایــن  »بــا  گفــت:  رفــاه  مدرســه  در   ۵۷ اســفند   ۱۵ ســخرنانی   در  خمینــی 

ماننــد دوره طاغــوت پــر از گنــاه و معصیــت شــده اند...«)کیهــان ۱۶ اســفند ۱۳۵۷( و بــا ایــن ســخنان اعــالم کــرد: »زنــان 

کارمنــد اداره هــای دولتــی بایــد حجــاب اســالمی را بــرای حفــظ آبرویشــان رعایــت کننــد«. فــردای چــاپ ســخنان خمینــی 

در روزنامــه هــا، بســیاری از زنــان کارمنــد در اعــراض بــه حرف هــای خمینــی دســت از کار کشــیدند و در بیــرون از وزارتخانــه 

هــا دســت بــه تظاهــرات زدنــد و تعــداد بیشــاری از آنــان نیــز بــرای تجمــع بــه ســمت دانشــگاه تهــران حرکــت کردنــد. 

هفدهــم اســفند۱۳۵۷، اولیــن روز جهانــی زن یعنــی تنهــا کمــر از یــک مــاه پــس از پیــروزی انقــالب، جنبشــی خودجــوش بــرای جلوگیــری 

از تجــاوز آشــکار اســالم گرایــان بــه حقــوق اولیــه انســانی زنــان آغــاز شــد. زنــان آزادی  خــواه و چــپ بــه عناویــن مختلــف دســت بــه 
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اعــراض زدنــد. کارمنــدان وزارتخانه هــا، کارمنــدان بیارســتان ها، پرســتاران، معلــان و... دســت از کار کشــیدند، تعــداد بســیاری از دانــش 

آمــوزان مــدارس دخرانــه بــه صفــوف معرضــان پیوســتند و کالس هــای درس را تعطیــل کردنــد. اوباشــان اســالمی در کوچــه و خیابــان بــه 

زنــان معــرض و بــی حجــاب حملــه مــی کردنــد تــا بــا ایجــاد رعــب و وحشــت، آنــان را بــه خانه هایشــان بــاز گرداننــد. امــا زنــان، تهدیــد 

ــاه آمــدن دیگــر در کار نبــود.  رژیــم آیت اللــه هــا را بــرای از بیــن بــردن حقــوق انســانی و دموکراتیــک شــان جــدی گرفتــه بودنــد و کوت

هفــده تــا بیســت و یکــم اســفند مــاه ســال ۱۳۵۷، پنــج روزدرخشــان و فرامــوش نشــدنی در تاریــخ مبــارزات زنــان ایــران اســت. زنــان از هــر 

طبقــه و قــرشی در تظاهــرات رشکــت کردنــد. بســیاری از زنان ســنتی با داشــن چادر بــرای دفاع و حایت از حقوق دخرانشــان و برای داشــن 

حــق انتخــاب بــه صــف تظاهرکننــدگان پیوســتند. رژیــم عاجــزاز فرونشــاندن اعــراض زنــان، تصمیــم بــه عقــب نشــینی گرفــت و بــا اطالعیــه 

ای هشــدار داد، »کســانی کــه زنــان را بــه خاطــر پوشــش آنهــا مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی دهنــد، مجــازات خواهنــد شــد«)کیهان ۱۹ اســفند 

۱۳۵۷(. امــا ایــن عقــب نشــینی تاکتیکــی و موقتــی بــود و موضــوع حجــاب در ایــن جــا بــه پایــان نرســید. در ســال ۱۳۵۹ بعــد از ســخرنانی 

خمینــی از تیرمــاه آن ســال، ورود زنــان بــدون رورسی بــه ادارات دولتــی ممنــوع شــد و باالخــره در ســال ۱۳۶۳ قانــون مجــازات اســالمی در 

مجلــس، حکــم ۷۴ رضبــه شــالق را بــرای عــدم رعایــت حجــاب تصویــب کــرد. جنبــش ضــد حجــاب زنــان، حرکتــی کامــال مســتقل و جــدا از هر 

گونــه وابســتگی بــه ســازمان های سیاســی بــود. بدیــن ترتیــب نــه تنها مــردان ســکوالر و نیروهــای چپ جــز تعداد انگشــت شــاری در جنبش 

خــود برانگیختــه زنــان نقشــی نداشــتند، بلکــه بــا توهــم بــه ماهیــت ضــد امپریالیســتی جمهــوری اســالمی کامــال بــه خواســته زنــان بــی اعتنــا 

و در مواقعــی حتــی همصــدا بــا مرتجعیــن دینــی ســخن از خواســته هــای زنــان را ضد انقالبــی دانســته و تظاهــرات زنــان را محکــوم کردنــد.

 

ـ سفری به دورها
 

جنبــش عدالــت خواهــی زنــان در ایــران بــه بیــش از صــد ســال قبــل و حتــی بــه دوران قبــل از مرشوطیت برمــی گــردد. اولین مدرســه دخرانه 

بــه نــام »دوشــیزگان« در دورانــی کــه هنــوز فرمــان مرشوطــه بــه امضــا نرســیده بــود٬ توســط »بــی بــی خانــم اســرآبادی« در تهــران تاســیس  

شــد. امــا طولــی نکشــید کــه بــه دلیــل مخالفــت شــدید روحانیــون، مجبــور شــد مدرســه را تعطیــل کنــد. زنــان بــرای احقــاق حــق رأی، برابــری 

زن و مــرد ومشــارکت سیاســی انجمن هــای زنانــه تشــکیل دادنــد و فرمــان مرشوطیــت در ۱۴ مــرداد توســط مظفرالدیــن شــاه امضــا شــد و 
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مــردم مرشوطیــت را جشــن گرفتنــد. امــا مرشوطیــت بــرای زنــان، آزادی بــه ارمغــان نیــاورد، بلکــه 

مجلــس مرشوطــه، زنــان را همــراه بــا جانیــان و دیوانــگان از حق رای محــروم کــرد. در دوران دوم 

مجلــس شــورای ملــی، سیدحســن مــدرس، روحانــی شــیعه در ســخرنانی اش در مــورد زنــان چنیــن 

گفــت: »از روی برهــان بایــد ســخن گفــت و برهــان ایــن اســت کــه هــر چــه تامــل مــی کنیــم، 

مــی بینیــم خداونــد قابلیــت در زنــان قرارنــداده اســت کــه لیاقــت حــق انتخــاب داشــته باشــند«.

هاننــد ایــران کنونــی، حضــور پررنــگ اســالم گرایــان و مخالفــت شــدید روحانیــون در 

مرشوطــه و بعــد از مرشوطــه، بــرای دســتیابی زنــان بــه هــر گونــه آزادی ماننــد بختکــی 

ــن  ــکیل انجم ــدارس، تش ــیس م ــا تاس ــنگر ب ــان روش ــا زن ــود. ام ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــاالی رس زن ب

ــتبداد رودررو  ــی و اس ــاع مذهب ــا ارتج ــختانه ب ــان، رسس ــه زن ــوط ب ــات مرب ــاپ نرشی ــا و چ ه

مــی شــدند. ســال  ۱۲۸۹ تــا ۱۳۲۱، بیــش از۱۷ نرشیــه زنــان در ایــران بــه چــاپ رســید، 

نرشیاتــی ماننــد: دانــش، شــکوفه، زبــان زنــان، نامــه بانــوان، عــامل نســوان، زنــان ایــران، 

ــوان و...  ــعادت نس ــک س ــوان رشق، پی ــران، نس ــواه ای ــن خ ــوان وط ــت نس ــان، جمعی ــان زن جه

بــا کشــف حجــاب در۱۷ دی ۱۳۱۴ اولیــن دبســتان مختلــط ابتدایــی در تهــران افتتــاح شــد. ســه 

ســال بعــد در ۱۳۱۷ شمســی دانشــگاه تهــران بــدون هیــچ محدودیتــی درهایــش را بــر روی زنــان 

بــاز کــرد. در همــه ایــن ســال هــا البتــه روحانیــون بــا تغییــرات موجــود در وضعیــت زنــان کــه بــه 

قــول شــهال شــفیق: »حاصــل نوســازی مــدرن در ایــران بــود«، روی خوشــی نشــان منــی دادنــد. در 

هــر فرصتــی بــی حجابــی، کار و تحصیــل زنــان را دلیــل بــر فســاد جامعــه مــی دانســتند. تصویــب 

حــق رای زنــان در  ۱۳۴۱ اعــراض اکــرث روحانیون مســلان را برانگیخت و خمینــی در برنامه ای به 

محمدرضــا شــاه گوشــزد کــرد کــه »بــه صــالح مملکــت اســت کــه زنــان حــق رای نداشــته باشــند!«.

ــر  ــه روز فعال ت ــی روز ب ــای اجتاع ــی زمینه ه ــاً در متام ــر تقریب ــگ ت ــوری پررن ــا حض ــان ب زن

ــور خارجــه،  ــه کادر سیاســی وزارت ام ــان ب ــا ورود زن ــود ب ــی شــدند، ســال ۱۳۴۶ مصــادف ب م

ــال  ــن س ــن درهمی ــی، همچنی ــای انتظام ــت در نیروه ــاوت در دادگاه و عضوی ــق قض ــن ح داش

ــون اصــالح شــد کــه  ــه تصویــب رســید و در ســال۱۳۵۴همین قان ــواده ب ــون حایــت از خان قان

ــا  ــفیق: »ام ــهال ش ــول ش ــه ق ــاز ب ــود. ب ــاه ب ــا ش ــدرن« در دوران محمدرض ــازی م ــل نوس »حاص

رونــد ایــن نوســازی بــه ســبب اســتبداد حاکــم کــه مــن آن را )مدنیــت مثلــه شــده( مــی 

ــه  ــود ک ــده« ب ــه ش ــه مثل ــن »مدرنیت ــل همی ــه دلی ــاید ب ــد« ش ــق یاب ــت تعمی ــم، نتوانس نام

ــون  ــش روحانی ــا نق ــه ب ــته در رابط ــال گذش ــد س ــه در ص ــه ای ک ــه تجرب ــن هم ــا ای ــه ب جامع

ــدون چــون و چــرا بســیاری  ــاز ب ــه داشــت، ب ــان و جامع ــه داشــن زن ــرای عقــب نگ مســلان ب

خوردنــد. را  هــا  آیت اللــه  دروغیــن  شــعارهای  گــول  چــپ،  و  ســکوالر  روشــنفکران  از 

ــاد.  ــی افت ــه دســت خمین ــا انقــالب اســالمی قــدرت ب ــش از شــانزده ســال طــول نکشــید و ب بی

بایــد زنــان را رس جایشــان مــی نشــاند. بالفاصلــه مــدارس مختلــط ممنــوع شــد. اوایــل 

ــدون چــون  ــواده را ب ــت از خان ــون حای ــی قان ــالب، خمین ــد از انق ــه ای بع اســفند ۵۷ دو هفت

ــردان را از  ــان و م ــا زن ــار دری ــدند. کن ــروم ش ــاوت مح ــق قض ــان از ح ــود. زن ــا من ــرا ملغ و چ

ــی و دانشــگاهی محــروم  ــل در برخــی رشــته های تحصیل ــان از تحصی ــد، زن همدیگــر جــدا کردن

ــود  ــی ش ــه م ــی فقی ــی ول ــالمی، خمین ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــب قان ــا تصوی ــدند و... ب ش

ــه  ــد. ب ــی کن ــن م ــواده را تعیی ــه و خان ــش زن در جامع ــه نق ــت ک ــالمی اس ــکام اس ــا اح و تنه

ــدود  ــود و ح ــی ش ــالمی داده م ــن اس ــت موازی ــا رعای ــا ب ــات تنه ــت در انتخاب ــق رشک ــان ح زن

حقــوق و آزادی زنــان را فتــوای »ولــی فقیــه« تعییــن مــی کنــد. در ســال ۱۳۶۱ براســاس 

احــکام اســالم، زنــان از حــق حضانــت فرزنــدان خردســال شــان پــس از جدایــی از شــوهر 

ــه  ــاز ب ــی آغ ــا بدحجاب ــه ب ــژه مقابل ــس وی ــای پلی ــت ه ــاً گش ــوند. ۱۳۶۲ رس ــی ش ــروم م مح

ــازات  ــر و مج ــه، تحقی ــارج از ازدواج تنبی ــه خ ــرای رابط ــان ب ــه زن ــی ک ــد. در حال ــی کنن کار م

فشــارهای  اینکــه  وجــود  بــا 
بــرای  گرایــان  اســالم  مــداوم 
ســرکوب زنــان در ســی و هفــت 
ســال گذشــته در جامعــه چشــم 
گیربوده،جــز ثانیــه  هــای هرگز 
ــان  ــیدن برایش ــس کش ــال نفف ج
فراهــم نبــود، امــا زنــان ایــران 
نســلی بعــد از نســل دیگــر بــا 
مختلــف  راه  هــای  بــه  توســل 
مبــارزه سیاســی و فرهنگــی 
بــا شــوق  تغییرطلبــی بــه مقابله 
بــا زژیــم پرداختنــد و از هــر 
فرصتــی بــرای بــه  دســت آوردن 
ــت  ــه فعالی ــوق از دســت رفت حق

کــرده و مــی کننــد



قشرانن
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی
جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

29

فروردین  ماه  1395

ز

          
گــردد.  مــی  غیرممکــن  مــردان  رضایــت  بــدون  زنــان  ســوی  از  طــالق  و  شــده  آزاد  مــردان  بــرای  زوجــات  تعــدد  شــوند،  مــی 

دیکتاتــوری مذهبــی اســالم گرایــان بــا یــورش بــه حقــوق دموکراتیــک و انســانی آغازشــد، ولــی تنهــا بــه اینجــا ختــم نشــد، بلکــه آغــازی بــرای 

بریدن نفس کل جامعه بود. شــاید یادآوری شــعر »مارتین نیمولر« کشــیش پروتســتان آملانی در دوران فاشیســت این جا بی مناســبت نباشــد

 

ســی و هفــت ســال گذشــت و هنــوز یــادآوری آن دوران، 

آســان و بدون بغض و اشــک نیســت. گاهی فکر می کنم آیا روزی خواهد رســید که دیگر لزومی برای روزشــاری و یادآوری رویدادهای تلخ 

روزهای بعد از انقالب اســالمی نباشــد؟ آیا فراموش نخواهیم کرد و این روزهای تلخ تاریخ مان را بیاد خواهیم داشــت تا دوباره تکرار نشــود؟

ـ اجازه بدهید نزدیک تر بیاییم با نگاه کوتاه به دو دهه اخیر
ناگفتــه منانــد بــا وجــود اینکــه فشــارهای مــداوم اســالم گرایــان برای رسکوب زنان در ســی و هفت ســال گذشــته در جامعه چشــم گیــر بوده و 

جــز ثانیه هایــی هرگــز مجــال نفــس کشــیدن برایشــان فراهــم نبــود، امــا زنــان ایــران نســلی بعــد از نســل دیگر با توســل بــه راه هــای مختلف 

مبــارزه سیاســی و فرهنگــی بــا شــوق بــه تغییرطلبــی بــه مقابلــه بــا رژیــم پرداختنــد و از هــر فرصتــی برای بــه دســت آوردن حقوق از دســت 

رفتــه فعالیــت کــرده و مــی کننــد. مبــارزات زنــان تقریبــاً بعــد از دو دهــه رکــود پــس از پایــان ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی و در 

دوران انتخابــات و ریاســت جمهــوری محمــد خامتــی، جــان تــازه ای گرفــت کــه البتــه لربیــز از خــوش باورهــای سیاســی بــود. زنــان بــا حضــور 

چشــم گیرشــان در انتخابــات ۱۳۷۶محمــد خامتــی کــه خــود از ســال ۱۳۶۱ تــا ۱۳۷۰ در مخــوف تریــن دوران رژیــم اســالمی، ریاســت وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را بــر عهــده داشــت را بــه عنــوان رئیس جمهــور منتخب مــردم انتخاب و بــه چهــره واالی اصالح طلب بــدل کردند! 

در دو دوره ریاســت جمهــوری خامتــی، البتــه زنــان بــه فعالیــت هــای چشــم گیــری دســت زدنــد، امــا چشــم امیدشــان بــرای تحقــق خواســته 

هــای بســیار محدودشــان بــه محمــد خامتــی بــود! کــه در هشــت ســال حکومتــش »نــه تنهــا هیــچ تغییــر ســطحی حتــی در اجتــاع بوجــود 

ــان در ســال ۱۳۸۵ در  ــد از اصــالح طلب ــان ناامی ــود. زن ــرار ب ــل، رسکــوب دانشــجویان و روشــنفکران برق ــدان، قت ــان زن نیامــد، بلکــه همچن

زمینــه نابرابــری جنســیتی و رفــع تبعیــض علیــه زنــان در قوانیــن ایــران بــا بــه وجــود آوردن کمپیــن یــک میلیــون امضــا رشوع بــه فعالیــت 

کردنــد. کمپیــن یــک میلیــون امضــا نــه تنهــا زنــان بســیاری را از اقشــار و طبقــات مختلــف متحــد وهــم صــدا کــرد، بلکــه مــردان نیــز بــرای 

همســویی بــا زنــان بــه ایــن کمپیــن پیوســتند. امــا دوران ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد حتــی نیــم بنــد روزنــه ای را کــه مــردم در خیــال 

خــود پــرورش داده بودنــد را بــی معنــا ســاخت. بســیاری از فعالیــن حقــوق زنــان و کمپیــن یــک میلیــون امضــا دســتگیر و زندانــی شــدند. 

در دوران دهــم انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۸۸، میرحســین موســوی نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری شــد. هشــتاد درصــد 

واجدیــن رشایــط در رای گیــری رشکــت منودنــد. حضــور رای  دهنــدگان چشــم گیــر بــود و تعــداد بســیاری از مدافعــان میرحســین موســوی زنان 

و مــردان جــوان بودنــد. بــا »تقلــب انتخاباتــی« بــه نفــع احمــدی نــژاد، ســیل عظیمــی کــه ایــن بار چشــم امید به موســوی داشــتند، بــرای پس 

گرفــن رای شــان بــه خیابــان هــا آمدنــد. حضــور گســرده و شــجاعانه مــردم در خیابانهــا، علــی الخصــوص حضــور بی محابــای زنــان بــا وجــود 

خشــونت بــی حــد و حســاب رژیــم، زنــدان، شــکنجه و کشــتارهای خیابانــی، حتــی میرحســین موســوی را نیــز بــه وحشــت انداخــت. موســوی 

و ســخنگویان جنبــش ســبز، مــردم را بــه آرامــش دعــوت مــی کردنــد، امــا مــردم دیگــر گــوش بــه حــرف کســی منــی دادنــد... بــاز ایــن ســئوال 

در پیــش رویــان قــرار مــی گیــرد کــه موســوی بــا کارنامــه ای ننگیــن، آیــا مــی شــد بــه او امیــد بســت؟ آیــا در عــر اطالعــات و اینرنــت بــاز 

مــی تــوان گفــت از آنچــه کــه در دوران نخســت وزیــری موســوی اتفــاق افتــاده، بــی خربیــم؟ میرحســین موســوی کــه در دوران انتخابــات 

ــرای هشــت  ــی، ب ــی خمین ــه ای دوران طالی ــا ۱۳۶۸ در دوران ریاســت جمهــوری خامن ــی شــد از ســال ۱۳۶۰ ت ــه قهرمــان مل ــل ب ۸۸ تبدی

ســال، نخســت وزیــر منتخــب امــام بــود. دورانــی کــه کشــتارهای دهــه شــصت و قتــل عــام زندانیــان سیاســی در تابســتان ۶۷ اتفــاق افتــاد.

ــاز  ــان ب ــا ده ــه ب ــی ک ــل گران ــرای بســیاری از اپوزیســیون و تحلی ــاز ب ــد، ب ــدان آم ــه می ــش ب ــگ بنف ــا رن ــه ب ــی ک ــن روحان انتخــاب حس

منتظرنــد تــا والیــت فقیــه برایشــان کاندیدهــای انتخاباتــی تاییــد و تعییــن کنــد، داســتانی متفــاوت از داســتان خامتــی، موســوی 

اول سراغ کمونیست ها آمدند

سکوت کردم، چون کمونیست نبودم 
بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند 

سکوت کردم، چون سوسیالیست نبودم 
بعد سراغ یهودی ها آمدند

سکوت کردم چون یهودی نبودم 

سراغ خودم که آمدند دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید



قشرانن

ی
امع

جت
و ا

ی 
نگ

ره
ی،ف

اس
سی

ک،
ژی

ولو
دئ

ی ای
یه 

رش
 ن

ان
ست

رد
کو

رشق 
زاد

ن آ
زنا

ی 
عه 

ام
ج

30

ز

ز

یــا اصالح طلبــان همچنــان دلخــوش »تغییــر زبــان و گفتــان« هســتند و حضــور مالهــای  اپوزیســیون دولتــی  نیســت.  و... 

ــت:  ــی گف ــکا م ــدای آمری ــا ص ــی ب ــه در گفتگوی ــن ک ــادی امی ــول ش ــه ق ــت. ب ــای امیدواریس ــان ج ــش برایش ــبز و بنف ــگ، س رنگارن

»تقلیــل گرایــی در بســیاری از اپوزیســیون خــارج از کشــور در رابطــه بــا حقــوق زنــان، مــا را بــه هیــچ دلخــوش مــی کنــد. 

ــد.« ــود ندارن ــدن خ ــر ب ــاری ب ــه اختی ــچ گون ــان هی ــد و زن ــی زنن ــا م ــا و ماله ــه ه ــت الل ــر را آی ــرف آخ ــت ح ــوز در آن مملک هن

بنابرایــن چگونــه مــی توانــی بــه کســانی کــه دســت پــرورده وهمدســتان ایــن رژیــم در باال بــردن بنای ســیاه و مخــوف جمهوری اســالمی 

بودنــد، اعتــاد کــرد و امیــد بســت؟! چگونــه می توان به رژیمی که جوابش در مقابل ســاده ترین اعراضات زندان و شــکنجه اســت، امید 

بــه برقــراری دیالــوگ داشــت؟ آیــا بــا داشــن ۳۷ ســال تجربه رسکوب و کشــتار در جمهوری اســالمی ایــران، راه دیگری جز تغییــر این رژیم 

در پیــش روی ماســت. آیــا وظیفــه انســانیان بــه مــا حکم منی کند کــه به قاتلین انســانیت رای ندهیــم و در جنایاتشــان همراهی نکنیم؟ 
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ژنئولوژی    
جامعه نوسنگی،جامعه آزاد و دمکراتیک

سیســتم  توســط  شــده  نوشــته  تاریخــی  هــای  کتــاب  در 

ــع  ــخ راج ــدارد. تاری ــور ن ــاًل زن حض ــدار، عم ــدرت م ــای ق ه

بــه قدرمتنــدان و پادشــاهان و امپراطــوری هاســت. اینکــه 

ــه تســخیر در  ــا را ب ــد، کجاه ــرده ان ــار لشکرکشــی ک ــن ب چندی

آورده انــد، چــه ویرانی هایــی بــه بــار آورده انــد و قلمــرو 

هایــی،  کتــاب  در چنیــن  انــد؛  گشــوده  کجــا  تــا  را  خــود 

تاریــخ نــه از آن زن اســت و نــه از آن جامعــه و ایــن هــر 

دو نقشــی در تاریــخ  ندارنــد. در واقــع مــی تــوان گفــت 

ــدا نیســت چــرا  ــدان پی ــخ قدرمتن حضــور زن و جامعــه در تاری

ــد.  ــه قــدرت رســیده ان ــکار زن و جامعــه ب ــا ان ــع ب ــه در واق ک

ژنئولــوژی در ارتبــاط بــا دوره نئولتیــک و پیدایــی دیــن و 

اینکــه جنســیت گرایــی و دفــاع از جنســیت چگونــه بوقــوع مــی 

پیونــدد، تحلیــل هــای مربــوط بــه علــم زن را دارد. هــر کــدام 

ــط  ــر مرتب ــه همدیگ ــره ای ب ــد زنجی ــات هانن ــن موضوع از ای

ــرده  ــره ب ــره، »زنجی ــه ایــن زنجی ــد و از هــم جــدا نیســتند، ب ان

ــتفاده  ــدرت از آن اس ــتم ق ــه سیس ــود ک ــی ش ــه م داری« گفت

ــه  ــاخته ب ــدل س ــرده مب ــه ب ــخ ب ــول تاری ــوده و زن را در ط من

طــوری کــه تــا بــه امــروز بدیــن حــد تحقیــر شــده اســت. بــرده 

کالســیک باشــد یــا مــدرن، بــاز هــم در اصــل موضــوع تفاوتــی 

منــی کنــد و آنچــه مهــم اســت جوهــر قــدرت اســت و ذهنیــت 

ــوض  ــگ ع ــدرت رن ــد ق ــی هانن ــوع بردگ ــرد، ن ــت م ــاال دس ب

ــخ زن  ــی تاری ــوژی بازنویس ــف ژنئول ــی از وظای ــد. یک ــی کن م

واقعیــات مربــوط بــه اوســت. شــکی نیســت کــه زن در طــول 

تاریــخ مــورد انــکار واقــع شــده و هویتــش زیرپــا گذاشــته شــده 

ــرار  ــرض ق ــورد تع ــا م ــی باره ــری٬ ارادی و فیزیک و از نظــر فک
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گرفتــه اســت. از همیــن رو دانســن تاریــخ زن مهــم اســت تــا بدانیــم زن از کجــا بــه کجــا رســیده اســت. تــا زمانــی کــه راســتی تاریــخ 

ــم.  ــی منایی ــز چــاره یاب ــان را نی ــش روی زن ــود مســائل و مشــکالت پی ــم ب ــادر نخواهی ــم، ق ــرار ندهی ــل ق ــق و تحلی ــورد تحقی زن را م

اینکــه جامعــه چــه نقشــی برعهــده داشــته، چگونــه زیســته و زن در جامعــه دارای چــه موقعیتــی بــوده و بــه کجــا رســیده، هیــچ کــدام 

موضــوع تاریــخ نگردیــده اســت. ایــن وظیفــه ژنئولــوژی اســت تــا تاریــخ واقعــی را بازنویســی منایــد و موضوعــات نانوشــته را بنویســد. 

زن در طــول تاریــخ بــا دو شکســت جنســی مواجــه شــده اســت. شکســت اول جنســی در دوره ســومریان و از راه میتولــوژی و 

قــدرت،  جنســی،  شکســت  همیــن  راه  از  اســت.  داده  روی  علــم  و  فلســفه  دیــن،  پیدایــش  دوره  در  جنســی  دوم  شکســت 

کــه  داســتان های حاســی  پاشــد.)میتولوژی:  مــی  فــرو  هــم  از  نئولتیــک  دوره  دمکراتیــک  و جامعــه  زن  و همبســتگی  اراده 

ــز  ــه چی ــان هم ــن زم ــا و در عی ــک ج ــه ی ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــند(. ای ــی کش ــر م ــه تصوی ــدان را ب ــدا و خداون ــان خ ــگ می جن

بــه نابــودی کشــیده مــی شــود، بلکــه در واقــع پنــج هزار ســال بــه طــول مــی انجامــد تــا زن بدیــن حــد از بی   ارادگــی و 

بــه زن هاننــد جنــس دوم و تحقیــر  پرسفــت رســیده و دارای خصوصیــات بردگــی کنونــی گــردد. دیــدگاه جامعــه نســبت 

ــرار داد.    ــل ق ــورد تحلی ــه را م ــز جامع ــر چی ــش از ه ــد پی ــر بای ــن خاط ــه همی ــدد. ب ــی پیون ــوع م ــه وق ــه ب ــن مرحل ــز در چندی او نی

از دوران نوســنگی )نئولتیــک( آغازمــی کنیــم و آن زمانــی بــوده کــه انســانیت اجتاعــی شــدن را تجربــه کــرده و بنیــاد مــی نهــد. البتــه 

کــه چنیــن جامعــه ای پیــش از آن نیــز وجــود داشــته امــا بــه شــیوه ای سیســتاتیک بــه صــورت جامعــه ای آزاد و دمکراتیــک کــه بــودن 

خــود را بــا خواســت و اراده خویــش حفاظــت منایــد، نبــوده اســت. رهــرب آپــو، جامعــه نوســنگی را بعنــوان جامعــه آزاد و دمکراتیــک 

ــن  ــع ای ــد نداشــته اســت. در واق ــک و آزادی هانن ــه دمکراتی ــن جامع ــز چنی ــروز نی ــه ام ــا ب ــه ت ــد ک ــی کن ــد م ــد و تاکی ــی نه ــام م ن

مدیریــت زن اســت کــه مهــر خــود را بــر آزاد و دمکراتیــک بــودن چنیــن جامعــه ای زده و دقیقــاً منظــور رهــربی نیــز ایــن اســت کــه 

بــرای اینکــه دوبــاره بــه چنیــن جامعــه ای دســت یابیــم بایــد جامعــه توســط زن و فکــر و اراده او مدیریــت شــود. قــدرت در چنیــن 

جامعــه ای جایــی نــدارد و اراده تــک تــک افــراد جامعــه اســاس گرفتــه مــی شــود. زنــی قدرمتــدار، بــرده و بــدون اراده و اعتــاد بــه 

نفــس قــادر بــه مدیریــت جامعــه نیســت. بازگشــت بــه دوران نئولتیــک در واقــع فلســفه و چگونگــی ذهنیتــی کــه زندگــی را مدیریــت 

مــی کنــد متثیــل مــی منایــد. دربــاره چگونگــی شــکل گیــری ایــن جامعــه نظریه هــای بســیاری وجــود دارد، امــا آنچــه از همــه منطقــی 

ــه،  ــر روی آن صــورت گرفت ــی ب ــز تحقیقــات فراوان ــوژی نی ــه از تحقیقــات رهــربی اســت و در ژنئول ــر گرفت ــه نظــر مــی رســد و ب ــر ب ت

ــا دیــدگاه زن نســبت بــه زندگــی و فلســفه زندگــی چــه بــوده اســت، مــی توانیــم بدیــن شــیوه مطــرح منائیــم: ایــن کــه تاریــخ زن ی

اجتاعــی شــدن از زن رشوع مــی شــود، چــرا کــه زن فرزنــد مــی آورد و بــه همیــن دلیــل زنــان بایســتی فرزندانشــان را حفاظــت مناینــد 

ــه شــیوه ای  ــه گــرد هــم جمــع مــی شــدند و فرزندانشــان را ب ــان ب ــان باشــند. در آن دوره زن ــه و امنیــت مراقــب آن و از لحــاظ تغذی

ــدان هــم دخــر بــوده و  ــد. در بیــن فرزن ــدان و مــادران گــرد هــم بوده ان ــد. اولیــن کومیــن نیــز همیــن فرزن جمعــی بــزرگ مــی کردن

هــم پــرس. زندگــی اجتاعــی جریــان دارد و بــه همیــن روی ایــن فرزنــدان در همیــن جامعــه باقــی مــی ماننــد. یعنــی هاننــد قبــل 

ــا زنــان و مــردان در طبیعــت برس برنــد،  هــر کــس بــه جایــی بــرود و ی

نیســت. بــه لحــاظ ذهنیــت، زندگــی طبیعــی اســت، امــا شــیوه کومیــن 

بــودن اســاس گرفتــه مــی شــود و ایــن زن بودنشــان اســت کــه جامعــه 

را حفاظــت مــی منایــد. زمانــی کــه گروهــی از انســان هــا دور هــم گــرد 

ــد، ایــن جامعــه چــه از  ــد و بودنــی اجتاعــی را رقــم مــی زنن مــی آین

لحــاظ فلســفی و هــرنی و چــه اقتصــادی و علمــی دارای فکــر، دیــدگاه 

ــه در دوره  ــعاری ک ــود. ش ــی ش ــی م ــر تکنیک ــی از نظ ــی حت و خالقیت

نئولتیــک رسبــرآورده و انســانیت را محورقــرارداده ومی گویــد: یکــی 

بــرای همــه وهمــه بــرای یکــی. هــم فــرد و هــم جامعــه بــرای همدیگــر 

رضوری انــد. فــرد بــا دور و طــرد شــدن از جامعــه موجودیــت خویــش 

را از دســت مــی دهــد. تاکیــد رهــربی نیــز بــر ایــن اســت کــه جامعــه بــا 

محوریــت زن شــکل گرفتــه و زن کانــون آن بــوده اســت. مهــم نبــوده 

کــه کــدام فرزنــد متعلــق بــه کــدام مادربــوده چــرا کــه شــیوه زندگــی 

ــت  ــدان محافظ ــی فرزن ــادران از متام ــت و م ــوده اس ــال ب ــان کومین ش

مــی کردنــد. نقشــی بعنــوان پــدر در آن جامعــه تعریــف نشــده و حتــی 

رهبــر آپــو یکــی از پایه هــای 
مهــم بنیاد نهــادن جامعــه ای آزاد 
و دمکراتیــک را اکولــوژی مــی 
دانــد . تاکیــد رهبــری بــر ایــن 
اســت کــه زن بــه طبیعــت نزدیــک 
شــده و مــرد نیــز بــا آن آشــتی 
نمایــد، یعنــی زنــان از طبیعــت 
ــا  ــازع ب ــردان در تن ــده و م دور ش

ــتند  ــت هس طبیع
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معنایــی نیــز نداشــته اســت. بــرای ادامــه نســل فرزنــد بــه دنیــا مــی آیــد، نــه فرزنــد ملــک اســت و نــه زن. مالکیــت در ذهنیــت جامعــه 

وجــود نــدارد. مــادران فرزنــدان را بــرای جامعــه بــزرگ مــی کننــد و بــه جامعــه تحویــل مــی دهنــد. همچنــان  کــه گفتیــم هــر مــادری مــی 

دانــد کــه فرزنــد او کــدام اســت٬ امــا تنهــا بــه فرزنــد خــود وابســتگی نــدارد و متامــی فرزنــدان بــرای او اهمیــت دارنــد. دروغ، خیانــت، 

جنایــت، کشــن، قتــل عــام، ویرانــی و جنــگ در قامــوس جامعــه جایــی نــدارد چــرا کــه هنــوز جامعــه بــا چنیــن مســائلی روبــرو نگشــته 

اســت. زندگــی بــه متــام معنــا آزاد و دموکراتیــک اســت. زندگــی ای کــه دورویــی و ناراســتی در آن جایــی نــدارد و همــه جامعــه بــه نوعــی 

رضایــت خاطــر داشــته انــد. اراده همــه جامعــه در آن دخیــل بــوده اســت. هــر کــس بــه انــدازه توانایــی و قــدرت خــود بــرای جامعــه تــالش 

ــات هــر کــس وظیفــه ای  ــه امکان ــا توجــه ب ــدارد و ب ــکار و بــی ارزش نیســت. انســاِن بــدون اراده و نقــش وجــود ن مــی کنــد و کســی بی

برعهــده دارد. بــر همیــن اســاس زمانــی کــه انســان هــا در طبیعــت و جامعــه خــود اســاس گرفتــه نشــوند و بدان هــا توجــه نشــود، زندگــی 

رسشــار از پوچــی خواهنــد داشــت. امــا در جامعــه نئولتیــک کســی بــی  معنــا نزیســته اســت؛ چــرا کــه درجامعــه یــاد شــده ذهنیــت بدیــن 

شــیوه بــوده کــه بــودن هرموجــودی بــا معناســت، خــواه ایــن موجــود درخــت باشــد یــا ســنگ، مورچــه یــا هرحیــوان دیگــری یــا انســان، 

تفاوتــی نــدارد، همــه موجــودات دارای معنــا و مفهوم انــد. هــر موجــودی بــرای زندگــی و بــودن دنیــا رضوری اســت و تعــادل دنیــا را رقــم 

مــی زنــد. چنیــن ذهنیتــی زمینــه را بــرای زندگــی بــاارزش و تــوام بــا معنــا و مفهــوم آمــاده مــی منــوده اســت. زمانــی کــه درختــی را مــی 

بریــده انــد و یــا میــوه ای را مــی چیده انــد بــه طبیعــت نیــاز پیــدا مــی کردنــد و حیوانــی را مــی کشــتند، ابتــدا از ایــن موجــودات تقاضــای 

بخشــش مــی کردنــد و ســپس در پــی جــربان آن بــرای طبیعــت برمــی آمدنــد. درخــت مــی کاشــتند و... مــی دانســتند کــه طبیعــت بــوده کــه 

آنهــا را نجــات داده اســت. طبیعــت بخشــی از انســان هــا و انســان هــا نیزبخشــی از آن بــوده انــد. همزیســتی بیــن آنــان و بــودن هــر دو 

نیــز بــرای حیــات رضوری اســت. حاکمیــت بــر طبیعــت براساســی انســان محــور منــی توانــد صحیــح باشــد. در دوران نئولتیــک بــاور بــر ایــن 

بــوده کــه دنیــا بــا همــه موجــودات درون آن بامعنــی اســت و بجــز آن وجــود انســان بــه تنهایــی منــی توانــد معنــادار باشــد. در آن دوران 

اگــر نیــاز بــه کشــن حیوانــی مــی بــود بخشــی از بــدن او، حــال اســتخوان یــا دنــدان و یــا پــر و موهــای آن را بــه خــود آویــزان مــی کردنــد و 

ایــن نشــانه احــرام و همیشــه بــه خاطــر آوردن آن موجــود بــوده کــه انســان را نجــات داده اســت. بدیــن ترتیــب انســانی کــه تــا بدیــن حــد 

بــرای طبیعــت احــرام قائــل اســت و بــر ایــن بــاور اســت کــه او و درختــی و ســنگی و مورچــه ای بــا هــم برابرنــد و همــه مــا بــرای طبیعــت 

نیــاز اســت؛ انســانی کــه ایــن گونــه می اندیشــد و می زیــد احتــال اینکــه بــه انســان هــای اطــراف و خویــش خیانــت کنــد و یــا اقــدام بــه 

جنایتــی منایــد٬ وجــود نــدارد. چراکــه دیــدگاه نســبت بــه زندگــی و طبیعــت معنایــی کامــال فلســفیک اســت. بــه همیــن دلیــل بــی وجدانــی و 

بــی  اخالقــی در جامعــه نئولتیــک وجــود نداشــته اســت. زمانــی کــه بــی احرامــی بــه درختــی یــا حیوانــی نکنیــم٬ آنــگاه بــه انســانها نیــز بــی 

حرمتــی نخواهیــم کــرد. مــا از طبیعــت قــوی تــر، داناتــر نیســتیم٬ در زمیــن نیــز عقــل وهوش )هــوش تحلیلــی( وجــود دارد، چرخــش زمیــن 

دلیــل بــر نظــم آن اســت. هــر موجــودی دارای نظــم و عقــل اســت. تفکــر مرکــز   بــودن و بــه خدمــت خویــش در آوردن طبیعــت و حتــی 

انســان ها٬ ذهنیــت قدرمتــداری اســت. اگــر هــر انســانی بخواهــد حیوانــات را کشــته و مطابــق میــل خویــش بــا آنــان رفتــار منایــد٬ ایــن بــه 

دور از اصــول اخالقــی ٬وجدانــی و اکولوژیکــی اســت. در دوران نئولتیــک دیدگاهشــان ایــن بــود کــه بــا از بیــن بــردن بخشــی از طبیعــت 

در واقــع خــود را از بیــن مــی برنــد. درکشــان از طبیعــت آنقــدر  ژرف بــود٬ در واقــع بــا از بیــن بــردن شــاخه خــود شــخص و زندگــی او نیــز 

نابودخواهــد شــد. ایــن باورهــا تاثیــرات عمیقــی برجامعــه بــر جــای نهــاده اســت. بــر همیــن اســاس رهــرب آپــو نیــز یکــی از پایــه هــای مهــم 

بنیــاد نهــادن جامعــه ای آزاد و دموکراتیــک را اکولــوژی مــی دانــد. تاکیــد رهــربی 

بــر ایــن اســت کــه زن بــه طبیعــت نزدیــک شــده و مــرد نیــز بــا آن آشــتی منایــد. 

ــتند.  ــت هس ــا طبیع ــازع ب ــردان درتن ــده و م ــت دور ش ــان از طبیع ــی زن یعن
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 آرین شاهین                     
  عضو کمیته ی مطبوعات کژار

ــا  ــأوا ی ــه، م ــی خان ــه معن ــه Oikos  ب ــکل از دو کلم ــی و متش ــاء یونان ــوژی دارای منش ــه اکول کلم

محیــط زیســت وLogia بــه معنــی مطالعــه و بررســی مــی باشــد. هانگونــه کــه از ایــن نــام پیداســت 

ــط  ــده و محی ــن موجــودات زن ــه رابطــه بی ــه مطالع ــه ب ــوم شناســی علمــی اســت ک ــا ب ــوژی ی اکول

زیســت مــی پــردازد. بــرای مثــال بررســی اثــر تغییــرات درجــه حــرارت بــر رشــد و منــو گیاهــان یــک 

ــده  ــد توجــه داشــت کــه رابطــه بیــن موجــودات زن ــه بای جنــگل مطالعــه ای اکولوژیکــی اســت. البت

ــا کــه نــه تنهــا محیــط زیســت بــر  ــه ایــن معن و محیــط زیســت یــک رابطــه دوطرفــه مــی باشــد ب

موجــود زنــده اثــر گــذار اســت٬ بلکــه موجــودات زنــده نیــز بــر محیــط زیســت پیرامــون خــود تاثیــر 

گــذار هســتند و میــان موجــودات زنــده و محیــط زندگــی آنهــا همــواره پیونــدی ناگسســتنی برقــرار 

اســت و هــر آینــه ایــن پیونــد از هــم بگســلد دگرگونــی و احیانــا انهــدام جامعــه مزبــور را بــه دنبــال 

خواهــد داشــت . اگــر بخواهیــم از قدمــت علــم اکولــوژی بگوییــم، در واقــع بــرش همیشــه بــرای تداوم 

ــرای  ــد. ب ــرار مــی گیرن ــوژی ق ــم اکول ــه امــروزه در چارچــوب عل ــوده ک ــی ب ــد اطالعات ــات نیازمن حی

مثــال شــکارچی اولیــه بــرای دســتیابی بــه شــکار مــورد نظــر بــه اطالعاتــی در خصــوص نیــاز غذائــی 
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شــکار، محیــط زیســت مطلــوب حیــوان و ... نیازمنــد بــوده اســت و یــا اینکــه بعــداً انســان کشــاورز متوجــه شــد بــذور در ایامــی از ســال 

رشــد و منــو بهــری دارنــد. بنابرایــن مــی تــوان گفــت قدمــت علــم اکولــوژی تقریبــاٌ برابــر بــا قدمــت حیــات بــرش بــر روی زمیــن مــی باشــد. 

بنابرایــن بــرش همــواره بــا محیــط زیســت بــرای تغذیــه  و تــداوم حیــات در تعامــل بــوده اســت و در ایــن راســتا ارزیابــی  و تحقیــق کــرده 

اســت. ایــن ارزیابی هــا بــا  هــدف پاســخ بــه نیازهــای غذایــی  و زیســتی انســان و حفــظ تعــادل مابیــن تولیــد و مــرف یــا عرضــه و تقاضــا، 

صــورت گرفتــه اســت و بــه عبــارت دیگــر رابطــه ی انســان و طبیعــت براســاس رابطــۀ همزیســتی و احــرام بــه طبیعــت بــوده اســت.از ســویی 

طبیعــت بــرای انســان مــادری کــرده و مانــع از فنایــش شــده و ازســوی دیگــر انســان بــا دانــش بــر ایــن اصــل بــا نبــوغ خــود ارسار کشــف 

نشــده و اســتعدادهای نشــکفته ی طبیعــت را کشــف و شــکوفا کــرده و بدیــن وســیله فرزنــدی خلــف بــرای مــادر خویــش بــوده اســت. 

حــال آنکــه در عــر حــارض تفکــر رسمایــه داری و اقتصــاد آزاد بــه یــک تفکــر جهان شــمول تبدیــل شــده و آهنــگ تولیــد و مــرف و نیــز 

تهدیدهــای زیســت  محیطــی بــه رسعــت افزایــش یافتــه اســت، ایــن تفکــر بــا قــرار دادن انســان در مرکــز کائنــات هــر گونــه دخــل و تــرف 

در طبیعــت را مــرشوع کــرده و بــه بهانه هایــی ماننــد توســعه، در واقــع طبیعــت جانــدار را ابــزاری بــرای طمــع وزیــاده خواهی هــای خــود 

قــرار داده و متعاقــب آن انســان را نیــز بــه بردگــی کشــانده اســت. گســرش صنایــع ، رشــد جمعیــت و کوشــش بــرای تأمیــن نیازهــای فزاینــده 

آن، فرســایش محیــط زیســت، آلودگــی بنیادهــای زیســتِی )آب، هــوا، خــاک و انــرژی( و کشــمکش بــر رس منابــع را بــه دنبــال داشــته اســت، 

کــه ایــن حکایــت از انحرافــی جــدی ازســوی انســان در تعامــل بــا زیســتگاه دارد. داده هــا و یافته هــای موجــود گویــای شــدت و گســرش 

ــد. حساســیت  ــه رو منای ــا چالش هــای اساســی روب ــده و متــدن بــرشی را ب ــد ممکــن اســت آین ــن رون ــداوم ای ابعــاد مختلــف آن اســت و ت

ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت تــا رویکردهــای مختلــف اجتاعــی، سیاســی و امنیتــی دربــارۀ اکولــوژی و فضــای زیســت شــکل بگیرنــد. 

پژوهــش و بررســی هــای زیســت محیطــی صــورت گرفتــه دربــارۀ پیامدهــاِی مختلــف اجتاعــی، سیاســی، امنیتــی، بهداشــتی و اقتصــادی 

همچــون فرســایش محیطــی، آلودگــی بنیادهــای زیســتی، تهــی شــدن ذخایــر، کشــمکش بــر رس منابــع، فرســودگی ســازه ها و زیرســاخت ها، 

تشــدید بیاری هــای نــو پدیــد و بازپدیــد، تهدیــد معیشــت بــه  ویــژه در جوامــع در حــال توســعه کــه بــه شــدت بــه زمیــن )کشــاورزی و 

دامــداری( وابســته اند حاکــی از ایــن اســت کــه مخاطــرات محیطــی مرزهــای سیاســی را در نوردیــده و جهــان را عرصــۀ تــازش خــود قــرار 

ــد از رویکردهــای بهره کشــانۀ موجــود و راهربدهــای  ــوژی اســت و بای ــا اکول ــی ب ــن ســبب، سیاســت ناچــار از همگرای ــه همی ــد. ب داده ان

نظامــی و ملــی محــوِر ســنتی فاصلــه بگیــرد و بــه امنیــت فراگیــر و جهانــی بیاندیشــد. فقــط در ایــن صــورت اســت کــه امنیــت می توانــد 

ــت های  ــا و نشس ــر هایش ه ــۀ اخی ــک ده ــی ی ــت کم ط ــی دس ــا و نگرانی های ــن بیم ه ــتأثر از چنی ــد.   مـ ــت آی ــه دس ــل ب ــور کام ــه ط ب

ــه  ــن  ک ــا ای ــز داده شــده اســت. ب ــی نی ــا و طــی آن پیشــنهادهای مختلف ــک برپ ــرد اکولوژی ــا رویک ــی ب ــه ای و جهان ــی، منطق ــف مل مختل

ــا پتانســیل های  ــد در درجــه ی اول عقالنــی و متناســب ب ــی توســعه بای ــر اســت، ول ــه ای از زندگــی انســان گریزناپذی توســعه در هــر زمین

ــدگان را از  ــا اینکــه ســایر زن ــده متــام شــود و ی ــدام طبیعــت و ســایر موجــودات زن ــای انه ــه به ــد ب ــط زیســت باشــد و نبای طبیعــی محی

هســتی ســاقط کنــد. چــرا کــه توســعه ای کــه بــر مبنــای معیارهــای اخالقــی نباشــد، نابــودی طبیعــت و نتیجتــا انســاٍن محــور توســعه را بــه 

دنبــال  خواهــد داشــت زیــرا محیــط، هــوا، آب و خــاک ســامل حــق همــه انســان ها و نســل های آینــده اســت و مطمئنــا بــا نبــود ارزیابــی 

زیســت  محیطی پیکــره طبیعــت شــاهد اختــالل و آســیبی بیــش از ایــن خواهــد بــود. تجربــه سدســازی ها، جاده کشــی ها و احــداث 

ــه در نتیجــه ی احــداث ســدهایی  ــن روزهــای دریاچــه ارومی ــم ای ــت وخی ــی اســت. وضعی ــن ارزیاب ــزام ای ــر ال ــی ب ــای صادق ــع گوی صنای

ــز مســتلزم تالشــی مضاعــف اســت.                                                                                ــاره نی ــد و بازســازی و جــان بخشــی دوب ــا شــده ان ــدون ارزیابی هــای زیســت محیطی بن ــه ب اســت ک

بــا ایــن اوصــاف توســعه پایــدار براینــد آن شــکل از توســعه اســت کــه در آن امــكان ارتقــای پایدار ســالمت اجتاعــی ، اقتصــادی و اکولوژیکی 

نــه تنهــا وجــود دارد٬ بلکــه تحقــق یافتــه اســت زیــرا تحقــق توســعه پایــدار در گــرو محافظــت پایــدار از منبــع توســعه و بــه عبارتــی دیگــر 

ــه رســمیت شــناخن جنبش هــای زیســت محیطی در سیاســت گذاری  ــر:  ب ــی نظی ــت های ــا فعالی ــن ب ــدار اســت و ای توســعه اجتاعــی پای

اجتاعــی، تأثیــر رسمایه گــذاری زیســت محیطی بــر دولت هــا، بهــره بــرداری از منابــع بــر مبنــای قابلیــت محیطــی، مشــارکت در سیاســت 

اجتاعــی جهانــی و ورود مالحظــات زیســت محیطی بــه مراحــل مختلــف سیاســت اجتاعــی میرسمی شــود. در روزگار کنونــی راه مانــدگاری 

ارزش هــای زندگــی و عنــارص کمیــاب حیــات، رفتارهــای اخالقــی اســت. بــه عبــارت دیگــر اتخــاذ رویکرد اخالقــی برای حــل بحران های زیســت  

محیطــی گریزناپذیــر اســت. تحقــق عملــی ایده هــای توســعۀ پایــدار و امنیــت انســانی مســتلزم ایــن اســت کــه یــک رژیــم جهانــی هاهنــگ، 

یکدســت و فعــال شــکل گیــرد. دســتیابی بــه جامعــه ای آزاد، برابــر و ســازگار بــا محیــط زیســت مســتلزم آگاهــی اکولوژیک اســت. داشــن این 

آگاهــی مانــع انســان ها بــرای تخریــب محیــط زیســت و طبیعــت می شــود. ســازگاری بــا محیــط ، عاملــی مهــم بــرای برطــرف کــردن نیازهــا 

اســت، هــدف مشــرک توســعۀ پایــدار و اکولــوژی سیاســی از منظــری عــام، ایجــاد تعــادل بیــن مــردم ، کرۀ زمین و کســب ســود با اســتفاده از 

اصــول تولیــد، توزیــع )تجــارت( و مــرف پایــدار اســت. از ایــن رو، میــان اکولــوژی و توســعۀ پایــدار ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنگــی وجــود دارد.
 پس با طبیعت آشتی کنیم
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     اوروک گهواره ی زنان گمنام و انقالبی
                           رزا تاتانی،فعال سیاسی باشور کوردستان

ــتان های  ــای اوروک، داس ــق باتالق ه ــا و عم ــته کوه ه ــی رش ــه پایان در نقط

تاریــخ  رسخ  رگ هــای  از  و  شــدند  زاده  خداونــدان  جامعــه  شکســن 

ــان  ــیدند. همچن ــن رس ــه امروزی ــک جامع ــای تاری ــه محله ه ــا ب ــتند ت گذش

ــا  ــاف بیابان ه ــه ص ــه در دامن ــدازه ای ک ــه ان ــاب ب ــاک، آفت ــن خ ــه در ای ک

ــه  ــن خــاک ب ــر روی همی ــز ب ــا نی ــد، اینان ــی کن ــروب م ــی رود، غ ــن م پایی

انــدازه ی تــن فروشــی، اوج را از او ســتاندند. بــر روی خــاک تشــنه همیــن 

رسزمیــن، عایشــه بــه جــای زن بــودن، آرزوی ســنگ بــودن مــی کــرد، 

ــه  ــال قاســم ب ــم شــد، لی ــی تقدی ــه پادشــاهان بریتانیای ــروش ب دخــر کاه ف

ــروش  ــازار ف ــوژی ب ــم و تکنول ــرن عل ــش در ق ــد، داع ــی ش ــه م دار آویخت

زنــان بــرده راه مــی انداخــت و در آغــوش آنــان بــود کــه حمورابــی 

ــار  ــن ب ــرای اولی ــز ب ــن خــاک نی ــر روی همی ــد. ب ــت مــادری را رس بری عدال

شمشــیرهای دورس، رویــای زنانگــی را قطعــه قطعــه کردنــد. زنــان در ایــن 

جــا، زلفــکان داســتان صدهــا انفــال و کربــال را بــا سیاهپوشی شــان بافتنــد. 

ــن ســنگ و  ــن، تاریخــی ســت بی ــن رسزمی ــودن در ای ــه زن ب ــن اســت ک ای

ــی  ــان گران ــاد آتشــین عصی ــا دارای هــزاران فری ــن اینان ــودن. رسزمی ــش ب آت

ــت.       ــه اس ــون عایش ــدنی چ ــنگ ش ــزاران آرزوی س ــم و ه ــال قاس ــون لی چ

مســئله زن مســئله ای جهانــی اســت کــه امــروزه ایــن جامعه انســانی به مرز 

خودکشــی پــا مــی نهــد. دیگــر واقعیــت مســاله زن، نه جنســی، کــه اجتاعی 

بــوده و پــس از انقــالب یاســمین در خاورمیانــه تــا پیشــر مــی رود، آشــکارتر 

مــی شــود. چنانچــه انقــالب هــای سوسیالیســتی روســیه، چیــن و کشــورهای 

آمریــکای التیــن بــه خاطــر عــدم درک صحیــح و عمیــق بردگــی، قدرمتــداری، 

زهرآگیــن  ســلول های  نتوانســتند  زن،  بــا  جامعــه  ارتبــاط  در  اســتثار 

مدرنیتــه رسمایــه داری را ریشــه کــن کــرده و ماننــد سیســتم ضدانقالبی شــان 

انقــالب یاســمین در  شــدند، بــه هــان شــیوه، بهــار عربــی نیــز در 

ــان داد.  ــودن اش پای ــه انقــالب ب ــان ب ــه زن ــا تجــاوز ب ــر ب میدان هــای تحری

ــت  ــن واقعی ــدا از ای ــم ج ــتان ه ــور کوردس ــراق و باش ــت زن در ع وضعی

ــن  ــد تعیی ــه همیشــه مه ــراق کشــوری اســت ک ــت. ع ــر نیس ــی فراگی جهان

انجــام جنگ هــای خاورمیانــه بــوده، بــه همیــن دلیــل کشــور زنــان عــزادار 

و نقابداراســت. گهــواره هــزاران زن گمنــام و انقالبــی، زنانــی کــه روزانــه بــا 

شمشــیر انــواع مذاهــب قربانــی مــی شــوند و غــرور انســانی شــان به دســت 
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مردانگــی ظاملــان بــه قتــل مــی رســد. زنانــی کــه زیــر لَُچک های ســیاه، برق و ســوز چشانشــان بــرای زندگــی آزاد، متامــی ندارد. در کشــوری 

کــه جنــگ بیشــر مهــان   خانه هاســت. در زیــر نــور آفتــاب و درخشــش ســتاره ها، بایــد ســینه، چــه بــار گرانــی باشــد در زمــان زندگانــی؟ 

جامعــه عــراق جامعــه ای اســت کــه جنــگ و ویرانــی را فــرا گرفتــه٬ بــرای همیــن شــخصیت هایی خشــن و قدرمتــدار در آن خلــق شــده 

اســت. در متامــی محله هــای شــهرها و روســتاها مردانگــی جنــگ طلــب، رهــربی روح انســانها را  برعهــده دارد کــه مــی توانــد انوار خورشــید 

را از بیــن بــربد. تنهــا بــرای رســیدن شــبی تاریــک کــه صــورت پــر درد خــود را در آینــه حقیقــت نبینــد. بزرگریــن قربانــی ایــن قدرمتــداری و 

خشــونت جامعــه عراقــی، زنــان انــد. چــرا کــه آنــان زیردســت همــه قدرتهــا هســتند. قــدرت پــدر، بــرادر، جامعــه، دولــت، حکومــت، آئیــن، 

مذهــب کــه بــر اراده ی شکســته ی زنــان ســنگ بنایشــان را گــذارده انــد. در میــان جنــگ دهها مذهــب و فاشیســم عمیق مذهبــی، زن بودن، 

آن تابلویــی اســت کــه حرامــی ابــدی خدایــی اســت کــه بایــد محجبــه ای همیشــگی باشــد تــا شــیطان از بــدن او بــه دل مــردان نفــوذ نکنــد.

ــر شــدن در  ــی کاف ــودن یعن ــژاد مردســاالری در آن کاشــته شــده و مــرد نب ــده از جنــگ، صدهــا ن ــا هــر قطــره خــون چکی ــن خــاک ب  ای

ــان در عــراق ناچــار شــده  ــن زن ــرای همی ــد برهنگــی اســت در جمــع شــبانه ســلفیان عراقــی. ب ــا مانن ــکال عراقــی ی جمــع شــیعیان رادی

ــس  ــد در قف ــراق، زنانی ان ــت ع ــان حکوم ــان در پارمل ــوش. زن ــی و چادرپ ــتمدار، مذهب ــا سیاس ــند ی ــردان، زن باش ــای م ــا معیاره ــد ب ان

پلنگ هــای گرســنه، کــه زخمــی مــی شــوند و بــا زخم هــای عمیــق و در ســکوت یــا انتظــار امتــام پارملــان را مــی کشــند یــا اینکــه هاننــد 

ــی  ــاالری م ــت مردس ــرای سیاس ــان ب ــاز آن ــا س ــد و ب ــی گیرن ــرا م ــدرت را ف ــگ ق ــردان، جن م

رقصنــد. چــرا کــه در مردســتان ایــن رسزمیــن، زن بــودن، مبارزانــه تریــن راســتی اســت و تــا 

بــه حــال متاســفانه هیــچ نیرویــی بــرای رســاندن زنــان بــه ایــن راســتی و مبــارزه، بهــار را بــرای 

ــاالر  ــه مردس ــته از جامع ــراق برخواس ــت ع ــت. حکوم ــاورده اس ــان نی ــه ارمغ ــی ب ــان عراق زن

ــه  ــان در آن اداره مــی شــود و روزان ــه دســت زن ــک وزارت ب ــا ی ــون تنه ــی اســت و تاکن عراق

هــزاران قاتــل زن توســط نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور پنــاه داده مــی شــوند. قاتــالن زن بــه 

ــی  ــان برخــورد م ــا آن ــوس ب ــان نام ــراق همچــون مدافع ــوری ع ــون اســالمی جمه نســبت قان

ــی  ــه دان مردانگ ــه زبال ــور ب ــن کش ــاالر ای ــای مردس ــت در قانون ه ــن عدال ــرای همی ــود ب ش

ــی  ــی م ــگ باق ــم جن ــال، در جهن ــون ح ــه همچ ــرای همیش ــه ب ــود و جامع ــی ش ــه م انداخت

مانــد. تــا زمانــی کــه در جامعــه ای زن آزاد نباشــد، هرگــز منــی توانــد معیــاری بــرای عدالــت 

ــادی  ــد عب ــرای اصالحــات حکومــت جدی و آزادی باشــد. آن زمــان کــه در جلســه پیشــنهاد ب

ــه دمکراســی  ــت شــد ک ــب شــد، ثاب ــان قال ــازمان هــای زن ــدگان س ــه مناین ــادر، ب ــه زور چ ب

ــتمداران  ــدگاه سیاس ــه دی ــد ک ــکار ش ــت. آش ــار اس ــن دی ــاله ای ــزاران س ــده ه ــم ش ــعار گ ش

ایــن رسزمیــن هیــچ تفاوتــی بــا دیــدگاه کالســیک و ســنتی مردپرســتی جامعــه نــدارد.

  زن بودن در باشور کوردستان
باشــور کوردســتان همچــون بخشــی از عــراق دیکتاتــوری، یکــی از مراکــز قتــل عــام در کوردســتان اســت. بــرای همیــن مــی تــوان گفــت 

چــه انــدازه عــراق رسزمیــن زنــان نقابــدار اســت بــه هــان میــزان باشور کوردســتان رسزمیــن زنــان ســیاهپوش اســت. از طرفــی کوردســتان 

تفــاوت بزرگــی بــا ســاختارهای اجتاعــی جامعــه عربــی دارد. بــه همیــن دلیــل ناچاریــم آن را متفــاوت در نظربگیریــم. دراقلیــم  کوردســتان 

زنــان بــا آتــش مذاهــب نســوختند، بلکــه فاشیســم دولــت - ملــت هــا انفالشــان کــرد، خیانــت خانــواده در انقــالب، پناهنــده آن ســوی 

مرزهــای فکریشــان کــرد. در ایــن اقلیــم، امیــد در جنــگ هــم دگرکشــی رنــگ هــا غــرق شــد. مــادران بــرای هــم دگرکشــی کودکانشــان 

ســیاه پوشــیدند. چشــمه هــای ایــن رسزمیــن پر هســتند از زلفــان درو شــده خواهــر آن پیشــمرگانی کــه بــه دســت بــرادران پیشمرگشــان 

ــد از نشــان دادن راســتی  ــن ان ــی شــده. آئینه هــا رشمگی ــاله زخم ــر هســتند از الشــه دخــرکان ۱۴ س ــا پ ــتان ه ــد. گورس کشــته شــده ان

ــد،  ــا بعثی هــا نبودن ــد تنه ــو مــی کردن ــر روی ســینه دخــران در زندان هــا، دومین ــن جــا ب ــه ای ــان ک ــن. چــون آن ــن رسزمی ــی در ای زندگان

 آن کــه درمقابــل چشــان زنــان، رسزمیــن را بــا خــون مــی شســت، تنهــا ضــد انقالبی هــا نبودنــد. آن کــه ایــن رسزمیــن را دچــار آالم بــی 

نهایــت مــی ســاخت، تنهــا رهــربان عــرب زبــان نبودنــد. ایــن  مــادری کــردن اســت بــرای  آن جــالد کــه ماننــد پادشــاه تابلــو برایــش کشــیده 

بودنــد. زن بــودن اینجــا آن ناموســی اســت کــه حتــی دادگاه هــا بــر پــاک شــدنش حکــم مــی دهنــد. در ایــن رسزمیــن آن احســاس هایی 

کــه مردانــه نباشــند، کشــته مــی شــوند. زن بــودن در ایــن جــا آن باغچــه ای اســت کــه پــر از گلهــای بــی رس، پــر اســت از زیبایــی رنــگ و 

رو رفتــه، پــر از کلمــه شــهید، پــر از فریــاد کشــته شــده، پــر از خواســت بــه جــا نیامــده، پــر از حــرست نامتــام، پــر از عشــق، عشــقی کــه 

روزانــه صدهــا زن برایــش زخمــی مــی شــوند و رسانجــام کشــته مــی شــوند، عشــق رفــن بــه آن ســوی مرزهــای مردانگــی. زنــان اینجــا بــا 

باشــور کوردســتان بــر عکــس 
روژآوای  و  باکــور  بخشــهای 
ئایدیــای  دارای  کوردســتان٬٬ 
ــرای انقــالب نبــوده  ــو ب زندگــی ن
ــچ گاه  اســت و انقالبهایــش هی
انقالبــی  بــودن  خــود  نیــروی 
اجتماعــی در آن نمایــان نشــده 
ویرانــی  همیــن  بــرای  اســت. 
ذهنــی در باشــور کوردســتان تا 
عمــق اندیشــه نفــوذ کرده اســت
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وجــود متــام قتــل عام هــا و خشــونت ها زنانــی کوهســتانی اند و منتظــر فریادرســی هســتند کــه آفتــاب را بــه دلهاشــان آویــزان کنــد. 

کوهســتان آن رسزمینــی اســت کــه همیشــه مرکــز عنــاد بــوده اســت، قــدرت در ایــن مــکان هیچــگاه بــه عمــق دل هــا منــی 

تــرک منــی کنــد. باشــور کوردســتان بخشــی  ایــن مــکان، شــمیمی همیشــگی اســت کــه خانــه حافظــان را  رســد، آزادی در 

اســت از رسزمیــن کوهســتان. زن بــودن در ایــن اقلیــم بیشــر آثــار خداونــد ـ مــادران بــر آن پیداســت. در گذشــته ای دور و 

ــاره اش  ــا درب ــم اینج ــی خواه ــه م ــا آنچ ــد، ام ــده ان ــودن، جنگی ــی آزاد ب ــرای زن ــی در آن ب ــاهنگ و انقالب ــا زن پیش ــک صده نزدی

ــا آن روبروهســتند.   ــتان ب ــم کوردس ــان دراقلی ــر، زن ــرده ت ــیوه ای گس ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــان و آن وضعیت ــی زن ــاله عموم ــم مس بگوی

باشــور کوردســتان برعکــس بخش هــای باکــور و روژئــاوای کوردســتان دارای ئایدیــای زندگــی نــو بــرای انقــالب نبــوده اســت 

ــی  ــی ذهن ــن ویران ــرای همی ــت. ب ــده اس ــان نش ــی در آن منای ــی اجتاع ــودن انقالب ــود ب ــروی خ ــچ  گاه نی ــز هی ــش نی ــالب های و انق

ــی  ــند، زندگ ــراد باش ــر اف ــکوفاترین فک ــی ش ــوچ گرای ــه پ ــی ک ــت. در مملکت ــرده اس ــوذ ک ــه نف ــق اندیش ــا عم ــتان ت در باشورکوردس

ــی  ــودن یعن ــدارد. زن ب ــود ن ــارزه وج ــای مب ــت و ادع ــال اس ــا خی ــتجوی آزادی تنه ــه جس ــد. چراک ــی زن ــه م ــاس، ریش ــی اس ــاً ب متام

ــه آغــوش کشــیدن اخــالق  ــی ب ــم و شکســن قفــل و زنجیرهــا. یعن ــان و نپذیرفــن ظل ــروی عصی ــارت دیگــر نی ــه عب ــارزه؛ ب ــروی مب نی

ــی  ــی سیاس ــه بحران ــتان ب ــی درباشورکوردس ــاله ذهن ــون مس ــا چ ــا. ام ــردن ارزش ه ــی ارزش ک ــت و ب ــد ران ــی ض ــدان اجتاع و وج

مبــدل شــده و بحرانــی اقتصــادی و اجتاعــی بــه عمــل آورده، زن بــودن نیــز دارای معیــاری پنهانــی در ســایه ســیاه احــزاب اســت. 

در واقعیــت سیاســت اقلیــم کوردســتان اکتیویســت های زن، زن بــودن را چنــان تعریــف منوده انــد کــه گاهــی همدیگــررا زن محســوب 

ــوده اســت و  ــن اســتعار سیســتم مردســاالری ب ــورد اولی ــه م ــی ک ــد، ملت ــت ان ــک مل ــا ی ــان دنی ــه زن ــه هم ــی ک ــد. در حال ــی کنن من

ــان فعــال و سیاســتمدار  ــدگاه زن ــن تعریــف نشــان مــی دهــد کــه از دی در یــک شــخصیت، همــه انســانیت شکســته شــده اســت. ای

ــی  ــه خاطــرش قربان ــار ب ــه صدهــا ب ــاع و روزان ــدازه فاشیســم از آن دف ــه ان ــه ب ــه، حــزب، تقدســی شناســنامه ای اســت ک ــن منطق ای

ــت  ــا و خواس ــا معن ــه ای ب ــد، اندیش ــی نه ــا م ــی را بن ــه زندگ ــق ب ــدن و عش ــلیم نش ــت و تس ــروی مقاوم ــه نی ــی ک ــود. محرک ــی ش م

آزادی اســت. ایــن اندیشــه بــا پیشــاهنگی زنــان در باکــور ، روژئــاوا و کوه هــای آزاد کوردســتان اکنــون خــود را منایــان مــی ســازد. در 

ــا ارتقــای فکــری آپوئیســم در ایــن زنــان پیرشفــت مــی کنــد. زنــان، مشــارکت در  باشورکوردســتان هــم در شــخصیت زنــان ایــزدی و ب

ــان  ــودن زن ــودن و نب ــه ب ــی ک ــد، درحالیکــه در پارملان ــرای خودشــان مــی بینن ــد جایگاهــی ب ــی را مانن پارملــان و دیگــر ادارات حکومت

ــل  ــان و حکومــت مقاب ــان در پارمل ــی شــوند و زن ــان آزاد م ــن پارمل ــت ای ــس حکوم ــالن زن توســط رئی ــد و قات ــی منــی کن ــچ تفاوت هی

ــی،  ــج میلیون ــی پن ــر در اقلیم ــد، اگ ــی کنن ــه من ــن زمین ــی در ای ــته و اعراض ــکال نداش ــی رادی ــک روز موضع ــی ی ــوع حت ــن موض ای

ــد داشــته باشــد؟ چراکــه آزادی  ــه چــه معنایــی مــی توان ــان نخب ــا خشــونت مواجــه مــی شــوند، ادعــای آزادی زن ســاالنه صدهــا زن ب

ــرای  ــتان ب ــایربخش های کوردس ــورد درس ــان ک ــر زن ــالب بی نظی ــن انق ــد ای ــت. بای ــی اس ــاختاری اجتاع ــه س ــردی ک ــه ای ف ــه واقع ن

ــان باشور کوردســتان و عــراق بــه تجربــه مبــارزه مبــدل شــود، اگر نــه، تنهــا قادرنــد هاننــد عایشــه بگوینــد: »کاش بــه جــای  همــه زن

ــه مــی ســوزد و مــی  ــم و ســنگ منــی شــویم، آتشــیم، آتشــی ک ــا زنی ــد: »م ــر گفتن ــی و جزی ــان در کوبان ــا زن ــم«. ام زن، ســنگ بودی

ــش  ــا آت ــر ب ــاک مگ ــن خ ــر روی ای ــان ب ــد. زن ــات را برگزینن ــن واقعی ــی از ای ــتان یک ــان درباشورکوردس ــد زن ــرای آزادی«. بای ــوزاند ب س

شــدن بتواننــد قفس هــای آهنیــن مردانگــی ظــامل و قدرمتــدار را بشــکنند و خــود را از فرهنــگ کالســیک جامعــه فئــودال آزاد مناینــد. 

کوردســتان آن رسزمینــی اســت کــه امیــد همــه زنــان دنیــا اســت. فلســفه زن آزاد در کوه هــای کوردســتان شــعله کشــید و در کوبانــی، 

جزیــر و شــنگال بــه معیــاری نــو درتاریــخ زنـ  خداونــدان خاورمیانــه مبــدل شــد. دیگــر زن بــا نگــرش خویــش به تاریــخ، رسزمیــن، خلق، 

مذهــب، آزادی، دمکراســی و دفــاع از خویــش مــی نگــرد. صفحــات گــم شــده تاریــخ انســانیت در کوه هــای کوردســتان، از نــو نگاشــته 

شــد و در کوبانــی و جزیــر بــه اوج رســید، بــرای همیــن زن کــورد بایــد مــرگ را بــرای خویــش نپذیــرد و سیســتمی رانت خــوار، دیکتاتــور 

و مردســاالر را بــر حاکمیــت خلــق اش نپذیــرد. زمــان آن فــرا رســیده کــه زن کــورد بــا نیــروی فلســفه آزادی زن بــه بزرگریــن اپوزیســیون 

سیســتم مردســاالر قدرمتــدار کــه امــروزه مدرنیتــه رسمایــه داری و دولــت ـ ملــت مناینــده آن اســت، مبــدل شــود. دیگــر زمــان آن اســت 

کــه زنــان باشورکوردســتان هاننــد دیگــر بخش هــای کوردســتان بــا آهنــگ آزادی حیــات، آغــوش بــه جنــگ آزادی کشــند و بــا نیــروی 

لیــال قاســم در برابــر جنــگ زن ســتیز مردســاالری کــه امــروزه جنــگ هــای مذهبــی و داعــش مناینــده آن اســت، ، »آریــن« دیگــری شــوند.   
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از سکوت حلبچه تا انقالب گل

مصاحبه با میرکان رانیه
عضو کمیته مطبوعات کژار

۲۸ ســال پیــش در۱۹۸۸.۳.۱۶ علــی حســن مجیــد، عمــوزاده صــدام، فرمــان مببــاران شــیمیایی حلبچــه را صــادر کــرد. در عــرض چنــد ســاعت بیــش از ۵۰۰۰ ســاکنین حلبچــه ای از زن و 

مــرد، کــودک و پیــر شــهید شــدند و بیــش از ده هزارتــن زخمــی شــدند کــه تاکنــون نیــز آثــار ایــن فاجعــه وجــود و ادامــه دارد. حلبچــه بــه قربانــی جنــگ ایــران و عــراق تبدیــل شــد. 
ـ بــا توجــه بــه اینکــه شــما بعــد از فاجعــه بمبــاران شــیمیایی حلبچــه بــه دنیــا آمدیــد بــرای مــا از مشــکالت بعــد از ایــن فاجعــه و 

انعــکاس آن در زندگــی مــردم باشــور کوردســتان  چگونــه بــوده اســت ؟

ــاک در  ــیار دردن ــه ای بس ــه فاجع ــت ک ــن اس ــده ای ــی مان ــم باق ــان در ذهن ــای اطرافی ــه ه ــی و از گفت ــه از کودک ــزی ک ــا چی ــودم و تنه ــده ب ــا نیام ــه دنی ــوز ب ــان هن ــن در آن زم مب

ــر و  ــه خاط ــردن و ب ــر ک ــا فک ــه ب ــم. همیش ــی کردی ــی م ــه زندگ ــن فاجع ــره ای ــاد و خاط ــا ی ــان ب ــر زم ــت. ه ــه روی داده اس حلبچ

ــه  ــی ک ــادران و پدران ــردم. م ــی ک ــم م ــامل تجس ــن و خی ــد در ذه ــه بودن ــم گفت ــه برای ــه را ک ــی آنچ ــه٬ متام ــام حلبچ ــان آوردن ن ــه زب ب

ــا  ــه روزه ــی ک ــه آن جنازه های ــدند، هم ــدا ش ــان ج ــه از خانواده هایش ــی ک ــد، آن کودکان ــات دهن ــان را نج ــی فرزندانش ــتند زندگ نتوانس
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ــد و  ــی لرزان ــدا را م ــه ارض خ ــی ک ــه آن فریادهای ــد، هم ــده بودن ــی مان ــه باق ــان گون ــا ه ــا و محله ه ــر خیابان ه ــن٬ ب در زیرزمی

ــی آن  ــدند، متام ــه ش ــا خف ــه در گلوه ــی ک ــه آن آه های ــکیدند، هم ــم ها خش ــه در چش ــک هایی ک ــه آن اش ــنید! هم ــی ش ــی من کس

ارواحــی کــه از شــهر خــارج شــدند. امــا سالهاســت کــه ایــن فریادهــا را مــی شــنوم و ایــن اشــک ها را مــی بینــم. امــا ایــن بــدان معنــا 

نیســت کــه متامــی آنچــه را گفتــم آســان بتــوان درک کــرد، چراکــه آنچــه گفتــه مــی شــود بــا آنچــه زندگــی مــی شــود متفــاوت اســت؛ 

پــس درک آن نیــز متفــاوت خواهــد بــود، آنــان کــه از جهنــم ایــن رویدادهــا عبــور و زندگــی کردنــد مــی داننــد چــه گذشــته اســت!

بــدون شــک تاثیــر ایــن فاجعــه بــر مــردم جنــوب کوردســتان بســیاربوده، چراکــه هــدف دشــمن نــه امحــای یکبــاره کــه ســاخن حیاتــی از 

درد و رنــج بــوده اســت. مببــاران شــیمیایی حلبچــه پیامــی جنــگ طلبانــه از ســوی رژیــم بعــث برای از بیــن بردن خلــق کورد تحــت عنوان 

انفــال، کــه ســوره هشــتم قــرآن اســت بــوده و در آن خــدا امــر کــرده کــه دل دشــمنان خــدا را برســانید...! کســانی کــه از ایــن فاجعــه 

جــان ســامل بــه در بــرده انــد هــر روز ایــن زندگــی بــرای آنــان مــرگ اســت، اثــرات جســمی و روحــی آن بســیارعمیق اســت، امــا اثــرات 

درونــی آن ســوای قربانیــان بــرای همیشــه در زندگــی مــردم جنــوب کوردســتان منایــان اســت. در مــورد مجروحــان ایــن فاجعــه مــی تــوان 

گفــت وضعیــت ســالمت جســمی شــان تــا حــدودی تحــت مــداوا قــرار گرفتــه، امــا بــرای وضعیــت درونــی و روحی شــان اقدامــات موثــر 

و قابــل توجهــی انجــام نشــده اســت. بــی گــان وضعیــت روحــی ایــن افــراد وخیــم اســت. مــواد شــیمیایی بــكار رفتــه در ایــن کوکتــل 

 هــا بــرای فرزنــدان آینــده ایــن رسزمیــن بســیار خطرنــاک اســت. بــرای مثــال بــه دنیــا آمــدن شــار زیــادی از کــودکان معلــول و بــه وجــود 

آمــدن زخم هــای بســیاری بــر بــدن قربانیــان کــه برخــی ازایــن زخم  هــا بــه رسطــان تبدیــل شــده اند و بــه ایــن ترتیــب گــذر هــر لحظــه 

نزدیــک شــدن بــه پایــان زندگــی اســت، امــا متاســفانه هیــچ گاه بــه شــیوه ای جــدی و مســئوالنه اقدام هایــی بــرای مــداوای قربانیــان و 

پیشــگیری از تبعــات ایــن واقعــه انجــام نشــده اســت. امــا تبعــات ایــن رویــداد دردنــاک تنهــا شــامل قربانیــان حلبچــه نیســت٬ بلکــه همه 

مــردم جنــوب کوردســتان بــه نوعــی بــا آن درگیرنــد. زخــم حلبچــه زخمــی التیــام نیافتنــی اســت کــه بــرای همیشــه در ذهــن و خاطــره 

کوردهــا زنــده مــی مانــد و زندگــی کــردن در خاطــرات ایــن فاجعــه بــرای آنهــا بــه کابوســی همیشــگی و مــداوم تبدیــل شــده اســت. 

          وضعیت روحی کسانی که پس از سالیان، با دردهای ناشی از بمباران شیمیایی زندگی می کنند را چگونه یافتید ؟
  

زمانــی کــه انســان مــی خواهــد خــود را بــه کســانی کــه از ایــن فاجعــه نجــات یافتــه انــد نزدیــک کنــد احساســی بســیار متفــاوت در 

ــز از اطرافیانشــان بیشــر از  ــده اســت و گری ــر از آین ــه گذشــته بلندت ــه گام هایشــان ب ــم ک ــا کســانی روبرویی ــی شــود. ب ــاد م او ایج

نزدیکــی. چنانچــه خــود مــی گوینــد دیگــر منــی خواهنــد از فاجعــه حلبچــه بگوینــد، امــا عجیــب اینجاســت، مــی گوینــد! سخنشــان 

ــن  ــا درمشــکالت همراهــان نباشــند. ای ــان بســوزد، ام ــه دلهاشــان برای ــم از اینک ــزار شــده ای ــس اســت، بی ــر ب ــه دیگ ــن اســت ک ای

قربانیــان از نظــر روان شــناختی بــه وضعیــت آنــان رســیدگی چندانــی نشــده و ایــن نیــز دلیلــی بــرای بدتــر شــدن اوضــاع آنــان اســت.  

    آیــا ســکوت خــود، دلیــل انفــال همــه ی فجایعــی کــه برســر خلــق کــورد آمــده اســت نیســت ؟ ســکوت دنیــای عــرب و غــرب                    
دربــاره  انفــال و بمبــاران شــیمیایی کوردســتان کــه تــا بــه امــروز ادامــه دارد  چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟

ــه  ــر فجایعــی ک ــورد در براب ــق ک ــم اســت! خل ــن مه ــر چــه، ای ــدام ســکوت و ســکوت دربراب ــا ک ــن طــور اســت، ام ــدون شــک همی ب

ــد  ــی باش ــی و عرب ــای غرب ــار دولت ه ــم انتظ ــد و چش ــود را ندان ــخ خ ــه تاری ــی ک ــود، خلق ــرده ب ــار ک ــکوت اختی ــده س ــر رسش آم ب

ــن امــر را بیشــر احــزاب  ــل ای ــاک اش تکــرار خواهــد شــد. مــن دلی ــخ دردن ــار دیگــر در زمان هــا و مکان هــای متفــاوت تاری ــا ب طبیعت

ــک  ــرای ی ــد و ب ــه ان ــم دوخت ــه چش ــای بیگان ــوزی دولت ه ــکاری و دلس ــه هم ــه ب ــه همیش ــم ک ــی دان ــتان م ــوب کوردس ــی جن سیاس

ــدن  ــرار نش ــرای تک ــد. ب ــم زده ان ــردم رق ــرای م ــی را ب ــن چنین ــی ای ــد و انجام ــوده ان ــی نب ــود متک ــت خ ــت مل ــه حای ــز ب ــار نی ب

ــت اش رضورت دارد.  ــخ مل ــردی از تاری ــن آگاهــی هــر ف ــق، همچنی ــش و خل ــروی خوی ــه نی ــان ب ــاد الزم اســت، ای ــا فری ــی اینه متام

ــم بعــث  ــه ور شــده اســت، رژی ــه کوردســتان حمل ــون ب ــا و بهانه هــای گوناگ ــی تحــت نام ه ــگ طلب ــدرت جن ــر ق ــخ ه در طــول تاری

ــورش از  ــن ی ــوده اســت! انجــام ای ــورد ب ــت ک ــرای امحــای مل ــرد، در حالیکــه ماســکی ب ــورش ب ــه کوردســتان ی ــه اســالم ب ــا بهان ــز ب نی
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طرفــی و ســکوت در قبــال آن نیــز 

ــان  ــود! در آن زم ــل ب ــن دلی ــه همی ب

بــا وجــود اینکــه اعــراب مــی دانســتند 

کــه دالیــل ایــن حمــالت، دینــی و 

مذهبــی نیســت، امــا بــاز ســکوت 

اختیــار کردنــد٬ چــرا کــه آن خلقــی 

کــه قتــل عــام مــی شــد، خلــق کــورد 

بــود. شــعاری را کــه رژیــم بعــث 

بــرای قتــل عــام کوردهــا بــه کار بــرد، 

ــم  ــی را رق پشــتیبانی بیشــر دول عرب

ــان  ــی در آن زم ــت عرب ــر دول زد و ه

ــدام  ــد، ص ــث ش ــرای بع ــتیبانی ب پش

را قهرمــان و عــراق را ســمبل ملــل 

ــع  ــرای مناف ــتند و ب ــی دانس ــرب م ع

ــن  ــش گرف ــه در پی ــارض ب ــش ح خوی

در  ای  شــده  دیکتــه  سیاســت  هــر 

برابــر کوردهــا بودنــد. بــرای دولتهــای 

ــد  ــی بســیار ثرومتن ــراق دولت ــان ع ــود. آن زم ــراق ب ــا و ع ــی آنه ــح عموم ــا مصال ــی از آنه ــل بســیاری وجــود داشــت، یک ــز دالی ــی نی غرب

ــث  ــه بع ــا ب ــن دولت ه ــه ای ــت. هم ــی رف ــار م ــه ش ــرب ب ــه غ ــی و کهن ــالح های قدیم ــروش س ــد و ف ــز خری ــد، مرک ــی ش ــوب م محس

ــتند.  ــان را بس ــم و دهانش ــی داد، چش ــراق روی م ــه در ع ــی ک ــی فجایع ــر متام ــرب در براب ــرب و غ ــای ع ــد و دنی ــی فروختن ــالح م س

ــه کار  ــود ب ــی خ ــن امللل ــه ای و بی ــح منطق ــرای مصال ــه را ب ــیمیایی حلبچ ــه ش ــه فاجع ــد ک ــران بودن ــد ای ــز هانن ــالمی نی ــای اس دولته

ــاد را کــه کســی قــادر بــه شــنیدن آن  ــا عــراق درحــال جنــگ بــود و توانســت صــدای ایــن فری ــه در آن زمــان ایــران ب گرفتنــد. بــرای منون

ــتانه  ــی انســان دوس ــه اقدام ــا ن ــاند. ام ــود، برس ــد در آن نب ــت و آم ــارای رف ــس را ی ــه ک ــه خــارج از مرزهــای ســیان شــده ای ک ــود ب نب

ــز کــه از شــهرهای رشق کوردســتان اســت،  ــود. صــدام رسدشــت را نی ــا عــراق ب ــه جنــگ خویــش ب ــرای مرشوعیــت دادن ب کــه سیاســتی ب

ــل  ــازمان مل ــده س ــی مناین ــه ای تلویزیون ــه و در بیانی ــیمیایی حلبچ ــاران ش ــالگرد مبب ــتمین س ــرار داد. در بیس ــیمیایی ق ــاران ش ــاج مبب آم

بــرای از بیــن بــردن ســالح هــای شــیمیایی در عــراق کــه آن زمــان »هانــس بلیکــس« بــود آشــکارا عنــوان کــرد: بــه آســانی مــی توانســت 

ــا  ــد، ام ــن فاجعــه نزن ــه ای ــم بعــث دســت ب ــا رژی ــود ت ــی ب ــی کاف ــی اروپای ــا دولت ــا ی ــد ابرقدرته ــا تهدی فاجعــه حلبچــه روی ندهــد، تنه

ــه  ــکوت ب ــه س ــد٬ چراک ــوش مان ــه خام ــن فاجع ــر ای ــان در براب ــق م ــود! خل ــوع آن ب ــان در وق ــت آن ــه مصلح ــود چراک ــی دم نگش کس

ــن  ــال شکس ــم در ح ــی عظی ــا قدرت ــتان و ب ــای کوردس ــش ه ــر بخ ــون در دیگ ــه اکن ــده، البت ــدل ش ــخ مب ــا در تاری ــگ م ــی از فرهن جزئ

ــانی  ــی انس ــی عدالت ــرم و ب ــه ج ــن هم ــر ای ــر در براب ــه دیگ ــت، چراک ــز نیس ــی جای ــن اوضاع ــکوت در چنی ــرا س ــت. زی ــکوت اس ــن س ای

ــا  ــتی ب ــردم بایس ــا م ــت، ام ــیار اس ــه بس ــن منون ــواردی از ای ــوده و م ــورد نب ــق ک ــاید خل ــن ژنوس ــن اولی ــاورد. ای ــت بی ــد طاق ــی توان من

ــزد، امــا  ــل برمنــی خی ــا هرچنــد کــه صدایــی از دیگــر مل ــد ت ــد و موضعــی ملــی و انســانی اتخــاذ کنن ــه وقایــع بنگرن هشــیاری تاریخــی ب

بــا مقاومــت و پافشــاری خــود بــر انســانیت و حقــوق خویــش ارصار ورزنــد تــا دول و ملــل دیگــر را مــورد حایــت خویــش قــرار دهنــد. 

   چــه اقداماتــی بــرای هشــیاری مــردم و مبــدل کــردن چنیــن ســال روزهــای روتیــن بــه مراســمی کــه فرهنــگ مبــارزه در مقابــل    
چنیــن فجایعــی  در مــردم  ارتقــاء دهــد، نیــاز اســت ؟

اقدام هایــی کــه در ایــن راســتا مــی توانــد انجــام شــود، کــم نیســتند. برگــزاری مراســم هــای یادبــود رضوری انــد، امــا دیگــر بایــد ایــن فاجعــه 

از یادبــودی فــردی و گروهــی بــه یادبــودی عمومــی مبــدل شــود. چــرا کــه ایــن فاجعــه هنــوز در زندگــی، فکــرو خاطــرات مــا کوردهــا بــه 

خصــوص مــردم جنــوب کوردســتان باقــی مانــده اســت. تلمبــار کــردن ایــن دردهــا و آزارهــا فقــط در یــک روز مــوردی اخالقــی، سیاســی و 



قشرانن

ی
امع

جت
و ا

ی 
نگ

ره
ی،ف

اس
سی

ک،
ژی

ولو
دئ

ی ای
یه 

رش
 ن

ان
ست

رد
کو

رشق 
زاد

ن آ
زنا

ی 
عه 

ام
ج

42

ز

ز

فرهنگــی نیســت. ســاالنه در چنیــن روزی چنــد مقالــه و شــعر و چنــد اشــک مســئوالن ایــن بخــش کوردســتان التیــام بخــش ایــن همــه 

درد و رنــج نیســت. بــه شــیوه ای عینــی نزدیــک شــدن و تــالش بــرای جــربان ایــن قربانی هــا تنهــا از راه مــادی، امــری اخالقــی نیســت. 

بــرای آنــان نــه تنهــا پشــتوانه مــادی کــه زندگــی ای پــر از آســودگی، شــادمانی و درکــی ملــی الزم اســت.آنان دیگــر خســته انــد از گریــه، 

لبــاس هــای ســیاه، نالــه و فریــاد بــرای عزیــزان از دســت رفتــه شــان، بــرای ایــن همــه بــی احرامــی و خســته از مراســم هــای شــکلی 

احــزاب در بیانیه هــای متظاهرانــه ی قدرمتــداران ایــن رسزمیــن... آنهــا دیگــر مــی خواهنــد از ســوی جامعــه شــان درک شــوند، 

دولتمداران همدلی و چاره سازی برای غم های آنان باشند. 

ــورد،  ــق ک ــه خل ــه علی ــه ن ــه حلبچ ــه فاجع ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــز  ــه نی ــن فاجع ــاد ای ــتی فری ــود و بایس ــانیت ب ــه انس ــه علی بلک

بــه گــوش همــه دنیــا برســد. حلبچــه بایــد بــه الگویــی بــرای 

ــن  ــدل شــود و همچنی ــان مب ــای فرودســت جه ــل خلقه درک متقاب

تحقیــق و تحلیــل بــر روی ایــن رویــداد تاریخــی صــورت گیــرد تــا 

ــد.  ــته باش ــت و آزادی داش ــرش، عدال ــوق ب ــر حق ــزایی ب ــر بس تاثی

ــر  ــم، تاثی ــور بیاندازی ــوردی باش ــای ک ــبکه ه ــه ش ــی ب ــر نگاه اگ

منفــی در ایــن بــاره داشــته اند، بــرای منونــه نشــان دادن عکس هــا 

ــه از زندگــی  و فیلم هــا و داســتان های ایــن قربانیانــی کــه ناامیدان

خســته شــده انــد، همــه اینهــا نــه تنهــا بــرای بــه خاطــر آوردن آن، 

بلکــه برعکــس تاثیــر نابجایــی بــر قربانیــان و جامعــه مــی گــذارد 

بــه گونــه ای کــه دیگــر کســی منــی خواهــد شــنونده باشــد. الزم بــه 

نظــر مــی رســد کــه از راه همیــن شــبکه های کــوردی ســاخن شــخصیتهایی قهرمــان و بــا اراده بــه جــای شــخصیتهای ضعیــف و خســته از 

زندگــی رضوری اســت، طــوری کــه هــم بــه دیگــر قربانیــان فاجعــه و هــم اعضــای جامعــه نیــرو بخشــند. از ســوی دیگــر الزم اســت ایــن 

رویــداد تاریخــی همیشــه زنــده مبانــد. زنــده نگهداشــن نــه بــه معنــای دلســوزی و متفــاوت دیــدن قربانیــان، بلکــه تاســیس مکانهایــی 

مخصــوص ایــن فاجعــه و حفاظــت از متامــی آنچــه کــه پــس از ایــن فاجعــه بــر جــای مانــده اســت، مــی باشــد. ســاخن فیلــم هایــی کــه 

جزئیــات فاجعــه را بــه تصویــر کشــند. هــم ایــن فاجعــه و دیگــر فجایــع تاریخــی منطقــه ماننــد قتــل عــام ارمنیــان و آنچــه امــروزه در 

دیگــر بخــش هــای کوردســتان در حــال وقــوع اســت٬ بایــد بــه همــراه هــم مــورد تحلیــل و تحقیــق قــرار گرفتــه و بــه دنیــا شناســانده 

ــا الزم اســت.  ــی دنی ــه متام ــا ب ــن رویداده ــات ای ــرون کشــیدن واقعی ــرای بی ــالش ب ــان و ت ــی جه ــکار عموم ــردن اف شــوند. هشــیار ک

بایســتی خلــق کــورد واقعیــت دشــمن خویــش را بداننــد و از اتــکاء بــه دشــمنان خویــش در ســایر بخش هــای کوردســتان احــراز ورزنــد، 

چراکــه ایــن خــود رشیــک جــرم شــدن در وقــوع ســایر وقایعــی از ایــن منونــه اســت و تکــرار شــدن تاریخــی کــه هــر بــار مــردم کــورد از 

آن متــرر شــده انــد. آنجــا کــه مــی بینیــم دولــت هــای خارجــی در برابرچنیــن فاجعــه ای ســکوت اختیــار کرده انــد، چــرا بایــد دســت 

در دســت آنــان گذاشــته و بــرای دوربیــن هــا و بــه کام شــان لبخنــد پــر از دیکتاتــوری زد؟ در حالیکــه فــرار از دشــمن بــر خــاک همیــن 

رسزمیــن، قتل عامــی دیگــر چــون شــنگال را رقــم زد و راه را بــر وقــوع فجایــع دیگــر همــوار ســاخت کــه اگــر مداخلــه نیروهــای مدافــع 

خلــق )YPG(و نريوهــاي گریــال نبــود، معلــوم نبــود کوردســتان چنــد قتــل عــام و فجايــع تاريخــی دیگــر را مــی زیســت. زمانــی کــه 

مــی بینیــم در گوشــه ای دیگــر از ایــن رسزمیــن٬ خلقــان مــورد حمــالت بــی امــان دشــمنان واقــع مــی شــوند، بایــد دانســت بــا آتــش 

مقاومــت و مبــارزه روح ملــی تــا بــه اوج مــی رســد نــه بــا دســت گــذاردن در دســت قاتــالن هــم وطنامنــان و بــه دنبــال منافــع شــخصی، 

خانوادگــی و منطقــه ای بــودن. آن دم کــه در بخشــی دیگــر از ایــن رسزمیــن خــون هــزاران شــیرزن و جــوان بــر زمیــن جــاری مــی شــود، 

نبایــد بــه همــکاری بــا دشــمنان ارصار ورزیــد و بــر اســاس قتــل عــام خلــق و منافــع دشــمن، سیاســت کــرد. دشــمنان خلق مــان مــی 

خواهنــد در ایــن رسزمیــن یاغــی گــری و ویــران گــری کننــد، بایــد دســت در دســت گذاشــت و روح ملــی را بــه اراده ای پوالدیــن مبــدل 

ســاخت. متاســفانه اکنــون مــی بینیــم PDK شــانه بــه شــانه AKP بــه خاطــر منافــع فــردی و خانوادگــی بــه دشــمن خلــق اش مبــدل 

شــده و رسگــرم فــروش خــاک، رسزمیــن و هــم وطنــان اش اســت. مــن ایــن جــا مــی خواهــم بــا ســخنی از رهــرب آپــو پاســخ ایــن ســئوال 

را بــه امتــام برســانم و آن اینکــه »هــر خلقــی کــه تاریــخ خویــش را بــه فراموشــی ســپارد، محکــوم بــه دوبــاره زیســن تاریــخ اســت«. 

بــرای همیــن برخــی از کوردهــا و قدرمتــداران بخشــی از ایــن خــاک، خــود دلیــل و همــکاری بــرای دوبــاره شــدن رویدادهــای تاریــخ انــد.

ــاره زن  ــداهلل اوجــاالن درب ــق کــورد عب ــر خل رهب
مــی گویــد: »انقــالب زن، انقــالب گل اســت«. 
رهبــر آپــو زن را بــه گل تشــبیه کــرده اســت ایــن 
ــا تمامــی  ــد گل ب ــن معناســت کــه زن همانن بدی
زیبایی هایــش همیشــه مــورد حملــه واقــع 
مــی شــود، بــه همیــن دلیــل در مقابــل ایــن 
ــن  ــد. ای ــت نمای ــش محفاظ ــد از خوی ــالت بای حم
ــد کــه انقــالب گل را برپــا کــرده  ــان کــورد ان زن
ــد ــان جهــان تبدیــل شــده ان ــه ســمبل زن ــد و ب ان
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  در طــول تاریــخ هویــت کوردهــا، هویتــی لــرزان خــود کــم بیــن و مظــوم دیــده شــده تــا بــه امــروز کــه بــا پیشــاهنکی        
زنــان در برابــر ظلــم و قتــل عــام بــه پــا خواســته و هویــت پیشــین رنــگ باختــه  اســت ، چــه تفاوتــی مــا بیــن ایــن هویــت کــورد   و 

زنــان دیــروز و امــروز مــی تــوان مشــاهده نمــود؟
 

ــآهنگ  ــه پیش ــتند ک ــی هس ــی قهرمانان ــر انقالب ــت. در ه ــا و خیانت هاس ــع، قهرمانی ه ــا، فجای ــار از رویداده ــورد رسش ــق ک ــخ خل تاری

ــاک و  ــه از خ ــود ک ــت خ ــت و هوی ــن از ملی ــن و رشمگی ــم بی ــود ک ــرادی خ ــتند اف ــوده وهس ــز ب ــه نی ــر همیش ــوی دیگ ــد و ازس انقالب ان

رسزمیــن خویــش دوری گزیــده و حتــی آن را فروخته انــد و بــه دوســت دشــمنان ملــت شــان تبدیــل شــده انــد! ایــن بــه شــیوه ای زنجیــروار 

تــداوم یافتــه اســت٬ امــا بــدون شــک ایــن خطــر بزرگــی بــه همــراه داشــته و دارد، هســتند آن کوردهایــی کــه بــا آوردن نــام ملــت کــورد 

ازهویتشــان رشمگیــن مــی شــوند. رشم از چــه؟ از خــود، ملیــت و یــا خــاک شــان؟! همــه اینهــا در تاریــخ بــه نقطــه ای ســیاه تبدیــل شــده اند. 

افــراد ایــن جامعــه از رسزمیــن خویــش فــرار مــی کننــد، احســاس مــی کننــد کــه دور از خــاک و رسزمینشــان بایــد زندگــی کننــد. چنــان بــر رس 

اعضــای جامعــه آمــده کــه بــه جــای دفــاع و دوســتداری خاکشــان، کیــن و فــرار٬ جزئــی از احســاس و عملشــان شــده اســت. سیســتم هایی 

ــه عاشــق  ــد. کســانی کــه عاشــق مــرگ و گورســتان اند، ن ــوم و مــرگ دوســت تبدیــل کرده ان ــه انســان هایی کــم اراده و مظل کــه افــراد را ب

ــان  ــا و دشمنانش ــایر ملت ه ــه در س ــان، بلک ــا در جامعه ش ــه تنه ــراد ن ــن اف ــف اراده ای ــی و ضع ــم بین ــن خودک ــا. ای ــان ه ــی و انس زندگ

وجــود دارد و خــود را بــدون نیــرو مــی یابنــد. همــه ایــن تاریــخ پــر از رنــج و دردی کــه ایــن خلــق دارد بــه تاریــخ خلقــی فقیر٬بیچــاره 

ــارزه، قهرمانــی و رسکشــی  ــوم تبدیــل شــده در حالــی کــه ایــن چهــره ی واقعــی ایــن خلــق نیســت، بلکــه واقعیــت وجــودی آن مب و مظل

ــارز کــه خــاک و رسزمیــن خویــش  ــام هــزاران شــخصیت قهرمــان و قدرمتنــد، خلقــی مب اســت. تاریــخ ایــن خلــق رسشارازحاســه هــا وقی

را ازســلطه ی اســتعارگران حفــظ منوده انــد. چهــره ی واقعــی خلــق کــورد ایــن اســت کــه اکنــون در روژئــاوا و باکــور و ســایر بخــش هــای 

کوردســتان و دنیــا در اوج مقاومــت مــی بینیــم. خلــق کــورد بــا شــخصیت های نامــدار خویــش و شــهدای رسبلنــدی کــه در راه آزادی ایــن 

خــاک جانشــان را بخشــیده انــد و بــا قیام هایــی کــه در گذشــته و اکنــون انجــام داده انــد، ایــن را بــه انســانیت اثبــات کردنــد کــه خلقــی 

مقــاوم  اســت کــه بــر آزادی ارصار مــی ورزد. در ایــن میــان شــخصیت زن نیــز در تاریــخ٬ شــخصیتی مظلــوم و نادیــده گرفتــه شــده اســت، 

ــان کــورد٬ زنانــی همچــون  ــد و تالشــگر اســت. در تاریــخ زن ــود. شــخصیت زن کــورد شــخصیتی قدرمتن امــا ایــن چیــزی دور از واقعیــت ب

لیــال قاســم، بســه، ظریفــه، بریتــان، زیــالن، ســارا، ویــان، شــیرین، آریــن و... هــزاران زن قهرمــان وجــود دارد کــه مایــه ی رسبلنــدی بــرای 

دادن ســیای واقعــی زنــان رسزمیــن جنــگاوران آزادی بــه همــه خلــق خویــش و همــه ی زنــان جهان انــد. متامــی تــالش خــود را بــرای نشــان 

ــان  ــت در می ــی و مظلومی ــم بین ــاس خودک ــتند. احس ــکار بس ــانیت٬ ب ــده، انس ــل ش ــان تبدی ــرای زن ــن ب ــی دروغی ــه میراث ــورد ب ــان ک زن

امــا دیگــر ایــن میــراث رنــگ باختــه اســت. بــرای منونــه انقــالب رهایــی بخــش خلــق کــورد در روژئــاوا و باکــور کوردســتان را مــی بینیــم کــه 

چگونــه زنــان کــورد بــا متــام نیــرو و تــوان خــود بــا فلســفه رهــربی خلــق کــورد عبداللــه اوجــاالن بــه نــربد، مقاومــت و تــالش خــود در برابــر 

همــه دشــمنان خلــق شــان و انســانیت ایســتاده و جــان خــود را فــدای رسزمیــن، انســانیت و آزادی کــرده انــد. اینــان بــه زنــان مبــارز و 

قدرمتنــدی تبدیــل شــده انــد تــا ایــن بــار تاریــخ زن را بــه دســت خویــش و از نــو بنویســند و هویــت راســتین شــان را یافتــه و آشــکار ســازند. 

رهــرب خلــق کــورد عبداللــه اوجــاالن دربــاره زن مــی گویــد: »انقــالب زن، انقــالب گل اســت«. رهــرب آپــو زن را بــه گل تشــبیه کــرده اســت 

ــورد  ــه م ــش همیش ــی زیبایی های ــا متام ــد گل ب ــه زن هانن ــت ک ــن معناس ــن بدی ای

ــش  ــد از خوی ــالت بای ــن حم ــل ای ــل در مقاب ــن دلی ــه همی ــود، ب ــی ش ــع م ــه واق حمل

محفاظــت منایــد. ایــن زنــان کــورد انــد کــه انقــالب گل را برپــا کــرده انــد و بــه ســمبل 

ــارزه  ــالش و مب ــن ت ــه ای ــا ب ــان دنی ــه زن ــون هم ــد. اکن ــده ان ــل ش ــان تبدی ــان جه زن

ــد.  ــی بینن ــان م ــده راه آزادی آن ــه دهن ــد و خــود را ادام ــی کنن ــورد افتخــار م ــان ک زن

زنان کورد داستان شخصیت زن کورد مظلوم و ضعیف را به داستان مقاومت و مبارزه 

شهید سکینه جانسز و لیال  قاسم و شیرین علم هولی  

و آرین میرکان ها و هزاران زن قهرمان دیگر تبدیل کرده اند. زنان کورد با فریاد       

خویش متام جهان را تکان دادند و هر کدام به زن – خداوندی تبدیل شدند.          
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انتخابــات رونــدى اســت بــراى برگزيــدن كــى و يــا رد و پذيــرش يــك پيشــنهاد ســياىس از طريــق راى دادن. متايــز شــكل و محتــواى يــك 

انتخابــات از اهميــت ويــژه اى برخــوردار اســت. در برخــى مــوارد فــرم و ســاختار يــك انتخابــات موجــود اســت امــا فاقــد محتــواى مفهومى 

اســت؛ ماننــد زمــاىن كــه راى دهنــدگان حــق گزينــش آزاد و صحيــح ميــان حداقــل بيــش از دو آلرناتيــو بــه معنــاى واقعــى و آزادانــه را 

نداشــته باشــند. بــا نگاهــى بــه تاريــخ "انتخابــات" در حاكميــت جمهــورى اســالمى ايــران، جــاى ترديــد منــى مانــد، هرگــز رخــدادى بــا 

عنــوان "انتخابــات" تاكنــون صــورت واقعــى بخــود نگرفتــه  و در عــن حــال، آنچــه روى داده، فاقــد جنبــه ى رقابتــى بــوده اســت. چــرا كــه 

در شــكل، فــرم انتخابــات را داشــته، امــا در محتــوا، بــه ويژگــي هــاى انتصابــات نزديــك بــوده اســت. حاكميــت در هــر برهــه تــالش داشــته 

مــردم را بــه پــاى صنــدوق هــاى راى بكشــاند تــا چهــره  ی خــود را موجــه جلــوه دهــد، امــا حضــور و مشــاركت درصــد بــاالى مــردم اساســن 

نــه مرشوعيتــى مــى توانــد بــه يــك نظــام ســياىس دهــد ماننــد كــره شــاىل و همچنــن در مقابــل، عــدم مشــاركت اكرثيــت جمعيــت واجــد 

حــق راى از وجهــه ى يــك سيســتم حكومتــى مــى كاهــد ماننــد ســوئد. بــراى ارائــه ى تصويــرى روشــن از نتايــج "انتخابــات" اخــري الزم اســت 

بافــت حكومــت را بشناســيم. تاكنــون جناح هــاى قــدرت در نظــام ســياىس ايــران، رصفــا مــردم را بــه مشــاركت در انتخابــات فراخوانــده 

انــد و هيــچ يــك خــارج از چارچــوب "راى گرفــن"، حضــور و دخالــت مــردم را در امــور اجتاعــى و ســياىس تــاب نيــاورده انــد. اختالفــاىت 

نيــز كــه در ميــان اردوگاههــاى حاكميــت، گاه بــه طــور اوج و فــرود منــود پيــدا مــى كنــد، از موضــع مــردم خواهــى و ترقــى طلبــى نبــوده 

بلكــه نــاىش از متاميــت خواهــى هــر يــك از آنهــا در رقابــت بــا يكديگــر اســت. در تــالش بــراى ارائــه ى تصويــرى روشــن از ســاختار قــدرت 

ســياىس در جامعــه ى ايــران همــن بــس كــه هــر رشايــط اســفبارى كــه بــراى جنــاح هــاى رقيــب بوجــود مــى آيــد دســت از دامــان نظــام بــر 

منــى دارنــد. چنانچــه مــى تــوان منونــه ى عينــى آن را راى دادن موســوى، كــروىب و زهــرا رهنــورد مشــاهده منــود. در ايــن چنــد دهــه، ســري 

نــزوىل ى مينيمــم فضاهــاى هنــوز بســته نشــده، چنــان بــه رسعــت بــه كفــه ى منفــى ميــل كــرده كه ديگــر بحــث انتخاب بــد و بدتر نيســت، 

بلكــه تبديــل بدتريــن بــه بــد و انتخــاب آن اســت، انتخــاىب از رِس اســتيصال و فقــدان آلرناتيــو كــه تاكنــون بــه مــردم تحميــل شــده اســت.

از آنجــا كــه پويايــى جامعــه، مســتلزم فعــال شــدن و  تقليــل شــكاف هــاى اجتاعــى و بــه طــور خــاص شــكاف جنســيتى بــه عنــوان يــى 

از نشــانه هــاى وجــود دموكــراىس اســت، بــا ارزيــاىب گــروه بنــدى هــاى اجتاعــى و تاثــري متقابــل آنهــا در كنــش و واكنشــها در عرصــه 

ى ســياىس، جــاى خــاىل زنــان بســیار محســوس اســت. انفعــال زنــان در ســايه ى حفــظ و تامــن منافــع نظــام مردســاالر، محصــول ســاختار 

ســياىس اســت کــه بــه کنــرل و غريفعــال نگــه داشــن شــکاف جنســیتی منتهــي شــده اســت. بــا ايــن همــه در مــواردي چــون نيــاز بــه حضور 

زنــان در صحنــه انتخابــات، هــر يــك از جنــاح هــاي ســيايس ى در قــدرت، حضــور موقــت زنــان را بــه شــکل مراکــم بــر منافــع جناحــي 

خــود موجــه دانســته و از اثــرات آن ســود مــى برنــد. براســاس فتواهــاى فقهــاى مذهبــى، زن حــق نــدارد بــدون اجــازه ى همــرس حتــی در 

مراســم خاكســپارى پــدرش رشكــت كنــد كــه در واقــع تنهــا يــك بــار اتفــاق مــى افتــد، امــا در انتخابــات آن هــم فقــط بــراى راى دادن نيــازى 

بــه اذن كــى نــدارد. بديــن ترتيــب بــه نظــر مــى رســد زنــان اغلــب بــه شــکل گرفــن قــدرت کمــک کرده انــد ىب آنكــه  ســهم موثــر و قابــل 

مالحظــه اى را بدســت آورده باشــند. حــوزه سیاســت در ايــران، بــه شــدت یــک حــوزه ى مردانــه اســت. اولويــت نظــام حاكــم و ســيطره ى 

مهناز قزللو
روزنامه نگار زنان

 
و  انتخابات
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نــگاه غالــب بــر آن، همــواره  بــه خانــه بازگردانــدن زنــان بــوده؛ همچــون اليحــه ى كاهــش ســاعات كار زنــان شــاغل، طــرح دو فوریتــی 

ــاردارى، اعــال ســهمیه  ــاروری و پیشــگیری از کاهــش رشــد جمعیــت کشــور در غالــب اليحــه ممنوعيــت پيشــگريى از ب ــرخ ب افزایــش ن

بندی هــای جنســیتی و بومــى در زمينــه ى تحصيــل، اليحــه افزايــش مرخــى زاميــان از 6 مــاه بــه 9مــاه و دههــا طــرح تفكيــك جنســيتى و 

يب شــار لوايــح و برنامــه هــای رســمی و غیــر رســمی متعــدد كــه در جهــت ایجــاد محدودیــت بــرای فعالیت هــای ســياىس و اجتاعــی زنــان 

و تقويــت مفاهيــم مردانگــى ى نهادينــه شــده طراحــی و اجــرا شــده اســت. بنابرايــن جــاى تعجــب نيســت در چنــن رشايطــى مشــاركت 

زنــان در بدســت آوردن ســهمى از قــدرت ســياىس و فرايندهــاى تصميــم گــريى بســيار حاشــيه اى و ناچيــز بــوده باشــد.  موانــع پیــش روى 

زنــان البتــه محــدود بــه حــوزه ى سياســت نيســت، آنهــا از اهرمهــای  قــدرت بــه ویــژه در حــوزه هــاى حقوقــى، اقتصــادى و حتــی فرهنگــى 

بی بهره انــد و در نتیجــه در متامــى عرصه هــاى حيــات اجتاعــى از ســهم و جایــگاه مناســبی هیــچ گاه برخــوردار نشــده اند. بــا مترکــز قــدرت 

ــل مالحظــه در حوزه هــاى سیاســی و  ــه فرصت هــای شــاخص و قاب ــان در اصــل از رســیدن ب ــردان، زن ــزد م ــى ن ــه ى قضاي اقتصــادی و روي

اجتاعــى محــروم هســتند. حضــور زنــان در احــزاب سیاســی و يــا فرصت هــای انتخاباتــی راهــکارى بــراى افزایــش مشــارکت بیشــر زنــان در 

امــور سیاســی اســت امــا حاكميــت٬ آن را بــه هيــچ وجــه برمنــى تابــد. چنانچــه در جريــان كمپــن تغيــري چهــره مردانــه مجلــس تجربــه شــد. 

نــه تنهــا كانديداهــاى زن در ايــن رابطــه بــه متامــى رد صالحيــت شــدند بلكــه برخــى از آنهــا بــه اشــكال مختلــف تحــت فشــارها و تهديــدات 

ــد.  ــرار گرفتن ــى وزارت اطالعــات ق امنيت

موانــع مشــاركت زنــان در عرصه هــاى 

مختلــف نــاىش از ســاختار ذهنــى و 

ــتگذارى  ــاىش از سياس ــه ن ــى جامع عين

ــه  ــه وج ــت. اين هم ــم اس ــتم حاك سيس

ميــداىن بــود كــه نظــام حاكميــت در آن 

از ابتــدا تــا اكنــون مرزهايــش را چنــان 

ــا  ــت. ام ــده اس ــان واكن ــا زن ــنگى ب س

وجــه ديگــر، پتانســيل مطالبــه محــورى 

زنــان  اســت كــه عــي رغــم متامــى 

موانــع بــر مــدار فعــال چرخيــده و 

تــداوم داشــته اســت. ىب ترديــد تحقــق 

رويكــرد عدالــت جنســيتى جــز بــا 

چالــش طلبــى زنــان ميــرس نيســت.

ــد دهــه ى اخــري  ــه چن ــذرا ب نگاهــى گ

نشــان مــى دهــد كــه راس خيمــه ى نظام 

جمهــورى اســالمى همــواره بــر رسكــوب زنــان اســتوار بــوده اســت. از حجــاب اجبــارى گرفتــه تا اســيدپاىش هــای اخیر كــه ترغيب كننــدگان آن 

هانــا امامــان جمعــه اى بــوده انــد كــه بــه عنــوان منتصبــن عــى خامنــه اى، مناينــدگان اجرايــى  نگــرش و باورهــاى او هســتند. نــگاه خامنه اى 

در باالتريــن ســطح بــه يــك زن اهــل تدبــري ايــن اســت كــه "مــرد را رام خويــش كنــد مثــل اينكــه يــك نفــر بتوانــد شــري درنــده را افســار بزنــد 

و ســوارش شــود"! اوضــاع چنــان نابســامان اســت كــه  مــوالوردي معــاون رئيس جمهــور درامــور زنــان وخانــواده اعــراف مــى كنــد در چهــل 

ســال اخــري تغيــري محســوىس در مشــاركت اقتصــادى زنــان مشــاهده نشــده و نــرخ مشــارکت زنان درمجلــس حــدود ۳ درصد و در ســاختارهاي 

تصميم گــريي و قــدرت حدوديــک درصداســت، ســواىل كــه پيــش روى مــا باقــى مــى مانــد ايــن اســت كــه اساســا از دريچــه ى چنــن تصويــرى 

آيــا مــى تــوان انجــاد فضــاى ســاختارى متاميــت خــواه را شكســت و در رونــد  وضعيــت زنــان و فراينــد نقــش آنــان تغيــريى ايجــاد منــود؟ 
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ــرد آن  ــه و نحــوه کارک ــه فعالیت هــای کمیت ــه ب ــل از اینک قب

بپردازیــم، الزم اســت کــه توضیحاتــی در مــورد جریــان مــا و 

ــان داده  ــی زن ــرای رهای ــران ب تالش هــای آن در کوردســتان ای

شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه در کوردســتان قبــل ازانقــالب 

۵۷ هنــوز روابــط و مناســبات پیشــا رسمایــه داری بــر آن 

ــیار  ــاالر بس ــد زن و مردس ــگ ض ــرد و فرهن ــی ک ــنگینی م س

مشــهود بــود. بعــد از انقــالب  ۵۷ در ایــران، کومه لــه در 

ــه  ــی، ب ــوان ســازمانی کمونیســت و انقالب ــه عن کوردســتان ب

رسعــت توانســت در بســیاری از بخــش هــای کوردســتان، 

توجــه زنــان و مــردم محــروم را بــه خــود جلــب منایــد. 

و  زنــان  دل  در  را  کومه لــه  توانســت  کــه  سیاســت هایی 

ــا  ــکیالت ب ــن تش ــت ای ــد، ضدی ــا ده ــروم ج ــای مح توده ه

ــود.  ــان ب ــری زن ــاع از آزادی و براب ــتیز و دف ــگ زن س فرهن

ــی  ــات ارتجاع ــاالری و اخالقی ــا مردس ــا ب ــی محاب ــه ب کومه ل

مدافــع زن ســتیزی درافتــاد. زمانــی کــه رژیــم تــازه بــه 

قــدرت رســیده اســالمی، زنــان را در بخش هــای دیگــر ایــران 

ــا  ــطایی ب ــرون وس ــزار ق ــا اب ــود و ب ــا من ــج خانه ه ــه کن روان

ــی کــه حــزب  ــه پرداخــت، زمان ــه مقابل ــان ب خواســته های زن

اللهــی هــا و قمــه بــه دســتان رژیــم اســالمی بــه رس و روی 

زنــان اســید مــی پاشــیدند و آنــان را سنگســار، اعــدام و مــورد 

بــی حرمتــی و آزار قــرار مــی دادنــد، کومه لــه در کوردســتان ایــران، زنــان را علیــه متــام ایــن اجحافــات ســازمان داد و نــه تنهــا مقاومــت 

علیــه زن ســتیزی و آزار جنســی زنــان بــه مصــاف طلبیــده شــد، بلکــه بــرای اولیــن بــار زنــان را مســلح ســاخت و بــا فرهنگــی کــه زنــان 

را ضعیــف و ناتــوان قلمــداد مــی کــرد، در افتــاد. اگــر اکنــون در کوردســتان ایــران، زنانــی متفــاوت بــا ســطح توقعــات بــاال و آزادیخــواه 

دیــده مــی شــوند، اگــر در اعراضــات و مناســبت های مختلــف، زنــان حضــور پررنــگ دارنــد و اگــر در دل خفقــان و رسکــوب رژیــم بــا هــر 

وســیله ای کــه شــده مراســم ۸ مــارس، روز جهانــی زن را برگــزار مــی کننــد، مــی تــوان گفــت کــه سیاســت هــای کومه لــه در کوردســتان 

ــژه ســطح  ــه وی ــد و ب ــا درک نیازهــای جدی ــان و ب ــاع از آزادی زن ــه سیاســت های خــود در دف ــه در ادام ــوده اســت. کومه ل ــذار ب تاثیرگ

ــردازد، ایجــاد منــود. ــان بپ ــری زن ــرای آزادی و براب ــارزه ب ــت درعرصــه مب ــه فعالی ــه راســاً ب ــزی را ک ــر، مرک ــارزات در دوره اخی ــر مب باالت

فعالیــت هــای مرکــز هاهنگــی زنــان کومــه لــه، ســازمان کوردســتان حــزب کمونیســت ایــران حــول مــوارد ذیــل مــی باشــد:

۱ـ تقویت گرایش رادیکال و سوسیالیستی در جنبش زنان 
۲ـ ضدیت و مبارزه با مردساالری و فرهنگ ضد زن در جامعه

۳ـ ترویج و تبلیغ آزادی زنان و آموزش برای کادرسازی در جنبش  زنان
۴ـ ارتباط و انتقال تجارب جنبش آزادیخواهانه زنان در بخش های مختلف کوردستان

۵ـ شــرکت و ســازماندهی در مناســبت های مختلف که مرتبط با فعالیت زنان می باشــد)بعنوان مثال ۲۵ نوامبر و ۸ مارس(
ایــن مرکــز تاکنــون فعالیــت هــای متعــددی را در ایــن راســتا انجــام داده اســت. از جملــه متــاس و ارتبــاط بــا ســازمان هــای 

مختلــف. ســمینارهای  و  جلســات  برگــزاری  آموزشــی،  متعــدد  هــای  کالس  ایجــاد  مختلــف،  هــای  مصاحبــه  زنــان،  مختلــف 

مرکــز هاهنگــی فعالیــت هــای زنــان کومــه لــه بــه لحــاظ تشــکیالتی، اســتقالل نســبی را دارا مــی باشــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 

مــا بــه لحــاظ سیاســی و فکــری سیاســت هــای حــزب را منایندگــی مــی کنیــم و بــه لحــاظ تشــکیالتی امــورات مرکــز را خــود اعضــای آن 

تعییــن مــی کننــد. الزم بــه ذکــر اســت رفقــای مــرد نیــز در ایــن مرکــز مــی تواننــد عضــو باشــند، امــا رفقــای زن در راس رهــربی قــرار 

دارنــد. چــرا کــه بــه باور مــا مســاله رهایــی زنــان نــه فقــط مســاله زن، بلکــه مســاله هــر زن و مــرد آزادیخــواه و برابــری طلبــی اســت.

آنا محمودی

عضو مرکز هماهنکی  زنان کومله
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مدتــی 

از روز هشــت مــارس کــه در جهــان بــا نــام روز زن گــره خــورده ســپری شــده اســت . ایــن  روز یــادآور مبــارزات صــد ســاله ی زنــان و 

تعــدادی از فعــاالن اجتاعــی و مدنــی اســت کــه بــرای احقــاق حقــوق خــود٬ نابرابــری جنســیتی ٬ رفــع تبعیــض وتوقــف خشــونت علیــه 

زنــان تــالش کرده انــد . پیشــنهاد خانــم کالرا زتکیــن٬ زن فمنیســت سوسیالســیت آملانــی مبنــی بــر نامگــذاری روز زن مــورد قبــول کنکــره ی 

بیــن املللــی واقــع شــد و از آن روز بــه بعــد هــر ســاله در چنیــن روزی عــده ای از فعــاالن مدنــی ٬ اجتاعــی و سیاســی  آنهایــی کــه دارای 

تفکــرات جهانــی مــی باشــند  ٬مــی داننــد کــه روز جهانــی زن تاریخچــه ای صدســاله دارد و در فضــای مجــازی٬ روزنامــه – مجلــه و یــا هــر 

نــوع رســانه ای دیگــر بــا گذاشــن مطالــب ٬ شــعر و عکــس و بــا هــر زبــان و لهجــه ای ممکــن از ایــن قــرش مظلــوم جامعــه یــاد مــی کننــد 

تــا بلکــه تغییــری در نحــوه ی نگــرش حاکــان و جامعــه بــه ایــن قــرش صــورت گیــرد .در ایــران بــه دلیــل عــدم هاهنگــی بــا ســایر کشــورها 

در زمــان پهلــوی روز تولــد شــهبانو و در زمــان انقــالب روز تولــد فاطمــه دخــت پیامــرب بــه عنــوان روز زن معرفــی شــده اســت . تبعیــض 

و خشــونت جســانی )کتــک زدن و تحقیــر کــردن (خشــونت روانــی )تــرس ٬ رعــب ٬ وحشــت و خدشــه کــردن عــزت نفــس کــه بــه مراتــب  

ــی  ــی عموم ــر ســالمت روان ــه ب ــی اســت ک ــاس جهان ــان  مشــکلی جــدی در مقی ــه زن ــر از تجــاوز جنســی اســت (و تجــاوز علی مخرب ت

ــه  ــوع خشــونت و تبعیــض علی ــن  ن ــد ؛ ای ــری مــی کن ــی از توســعه جلوگی ــان مــی شــود و بطــور کل ــع پیرشفــت زن ــر گذاشــته و مان تاثی

زنــان در همــه ی فرهنگهــا و جوامــع پیرشفتــه وجــود دارد 

ــوم  ــان س ــورهای جه ــب در کش ــه مرات ــدت آن ب ــی ش ول

ــت  ــمگیر تر اس ــاالرانه دارد چش ــدر س ــم  پ ــه راه و رس ک

ــوان  ــه عن ــان در کل جامعــه ب ــوان گفــت کــه زن و مــی ت

شــهروند درجــه دوم شــناخته مــی شــوند  و در بســیاری از 

کشــورهای اروپایــی بــه عنــوان  ابــزاری تبلیغاتــی جهــت 

ــی   ــان ایران ــه کاال و خدمــات ٬عرضــه  مــی شــوند. زن ارائ

در ادبیــات مقامشــان بــه عــرش ولــی در واقعیــت زندگــی 

ــی  ــهوت و خدمتگذاران ــا ی  ش ــا ارض ــدن و ی ــیله زایی وس

بــی ارج کــه حتــی در هنــگام طــالق نســبت بــه کــودکان 

خــود بیگانــه انــد. آنــان بــار مشــکالت زندگــی را بــر دوش 

مــی کشــند امــا بــه واقعیــت بــه حاشــیه زندگــی کشــیده 

هاننــد  آنــان   . انــد  شــده 

قفــس  در  کــه  زندانیانی انــد 

کننــد؛  مــی  زندگــی  ــه حقــارت  ــه ک ــس آنچ ــر عک ــت ب درس

حاکــان  و  مــردان  از  تصــور مــی کننــد کــه زنــان  بعضــی 

العقــل  ناقــص  و  هســتند ولــی آنــان بــا الهــام ضعیفــه 

رسارس  در  زنــان  تجــارب  جهــان و خــود آگاهــی توانســته از 

بــرای خویــش ایجــاد مناینــد . انــد نقــش و جایــگاه خاصــی 

ــت  ــا گذش ــه ب ــان ک ــی زن زمــان شــتاب بیشــری یافتــه٬  آگاه

ــای باعــث شــده  زنــان ایرانــی هــم  ــش ه ــردان در جنب دوش م

ایــران  انقــالب  و  مثمــر مثــر باشــند هــر چنــد مرشوطــه 

ــان تفکــر مــرد ســاالری از آن زمــان  ــا زن ــوده اســت ام مرســوم ب

بــه بیــش از گذشــته بــا همــت و  توانســتند  توانایــی خــود 

راه تحصیــل کــه یکــی از عوامــل خــود ایــان داشــته باشــند و در 

زنان قربانی نگرش مذهبی در ایران 
روژان روژهالت 

فعال حقوق زنان  
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بســیار مهــم بازدارنــده در انجــام خشــونت مــی باشــد٬ بســیار فعــال ظاهــر شــوند و بــا توجــه بــه مخالفتهــای شــدید و ســنگ 

انــدازی حاکمیــن و همچنیــن فشــار بیــش از حــد از جملــه تفکیــک جنســیتی در دانشــگاهها ٬ ســهمیه بنــدی بعضــی از رشــته 

هــا ی تحصیلــی بــا تــالش بســیار و بــا توجــه بــه ظرفیــت و توامننــدی خــود  توانســتند مــدارج علمــی را کســب کننــد بــه طــوری 

ــی و  ــادی ٬سیاس ــای اقتص ــده و در عرضه ه ــاد ش ــرنی زی ــی و ه ــی ٬علم ــه ادب ــرد ه  در  زمین ــان تحصیلک ــار زن ــر روز ش ــه ه ک

حکومتــی بــا توجــه بــه تــالش بســیار زیــاد متاســفانه موفقیــت چشــمگیری بدســت نیــاوره انــد .خشــونت و تبعیــض در کشــور 

ــرای تصاحــب بســیاری  ــان ب ــه حضــور زن ــد سیاســتهایی  اســت ک ــت کشــور را تشــکیل داده ان ــه نیمــی از جمعی ــان ک ــه زن علی

ــان در  ــه حضــور زن ــه طــوری ک ــگ اســت. ب ــاال بســیار کمرن ــه ب ــه ب ــران میان ــی در حــد مدی ــا انتصاب ــی ی از پســت هــای انتخاب

ــان در  ــه میــزان حضــور زن ــا نگاهــی ب ادوار مجلــس پنــج درصــد و در بســیاری از پســتهای مذکــور در حــد صفــر اســت. پــس ب

ــدارد و آن هــم اگــر حــزب  ــر از فعالیــت در چهارچــوب احــزاب وجــود ن ــی٬ سیاســی و اداری کشــور راهــی غی عرضه هــای عمل

ــد . آزادی یکــی  ــاری منای ــاق حقوقشــان ی ــان جامعــه را در جهــت احق ــد زن ــا بتوانن ــان باشــد ت ــه زن ــص ب کامــال مســتقل و مخت

ــزی اســت  ــی مــردان تنهــا چی ــان و حت ــان اســت. بطــوری کــه آزادی زن ــه زن ــده خشــونت علی از نیازهــای بســیار مهــم و بازدارن

کــه خــارج از چارچــوب وابســتگی مذهبــی قابــل دســتیابی باشــد  و تــا زمانــی کــه قوانیــن حاکــم بــر کشــور بــر اســاس قوانیــن 

ــد  ــه کســب آزادی نخواهن ــادر ب ــان ق ــان باشــد٬ زن ــه زن ــض و خشــونت علی ــوب ٬ تبعی ــن و سیاســت ٬ رسک ــام دی ــی  ٬ادغ مذهب

بــود و تــا زمانــی کــه  نــگاه مذهبــی و اســالمی بــه زنــان وجــود داشــته باشــد ایــن قــرش از ابتدایــی تریــن حقــوق خــود محــروم 

ــه: ــور خالص ــه ط ــاال ب ــکات ب ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــان خواه ــت آن ــی و پرسف ــب ماندگ ــل عق ــی از عوام ــود و یک ــد ب خواهن

بیابنــد؛ را  خویــش  واقعــی  جایــگاه  انــد  نبــوده  قــادر  زنــان  اینکــه  در  دارنــده  بــاز  عوامــل 

۱ـ عدم خود باوری زنان 
 ۲ـ نگاه مکتبی ومذهبی به زنان

۳. عدم استفاده از احزاب مستقل زنان به عنوان یک راه میان بر از عوامل اثر گذار برای حضور زنان در ارکان و 
سطوح مختلف می باشد. زنان کل جهان باید به این بلوغ فکری برسند و عزمشان را جزمنمایند تا یک شبکه فرا 
گیر زنان تشکیل داده تا قادر باشند به عنوان یک قدرت در برابر هر نوع خشونت٬ ظلم و تبعیض  مقاومت کنند. 

۳ـ تغییر ساختار و قوانین حاکم بر کشورها که موجب تبعیض جنسیتی شده، الزامی است و حتی سرمایه 
گذاری برای رفع تبعض و خشونت علیه زنان الزم است

ــرد. ــرار گی ــت ق ــونتی در اولوی ــه خش ــر گون ــگیری از ه ــور پیش ــه منظ ــرورش ب ــوزش و پ ــش آم ــای نق ۵. ارتق
۶. ارتقــای فرهنــگ جامعــه و تــالش فعالیــن و دولتمــردان بــرای برداشــتن نــگاه جنســیتی و نابرابــری بیــن زن ومــرد. 



قشرانن
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی
جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

49

فروردین  ماه  1395

ز

مادران٬ مظهر رنج و آفرینش
پخشان عزیزی

روزنامه نگار

          

 زن، کــورد و کارگــر ســه هویــت ســتمدیده و زیردســت اســت کــه پر از معنــای مقاومــت و وجودند. وجودهایی کــه هر روز زخــم برمی دارند، 

درد و رنــج مــی کشــند، امــا خــود را رس پــا نگــه مــی دارنــد. ایــن رنــج و مقاومــت، حاصــل امیــد بــه پیــروزی اســت. ارصار بــر پیــروزی، هویت 

هایــی رسکــش مــی ســازد کــه اراده را اســاس مــی گیرنــد. اراده ای کــه رسبرمــی آورد و انتقــام متامــی زخــم هــای تاریــخ را از ســتمگران و رنــج 

خــواران مــی گیــرد. ایــن زنــان در برابــر ســتم هایــی کــه از سیســتم هــای حاکــم و رسمایــه دار مــی بیننــد، بــه مقاومــت خویــش در برابرآنــان 

ادامــه می دهنــد. اینجاســت کــه بایــد داســتان زندگــی شــان را بارهــا نوشــت تــا اراده هایــی چــون آنــان، مقــاوم ســاخت. دایــه عایشــه، منــاد 

زن کــورد ســتمدیده ای اســت کــه خــود  وخانــواده اش ســقوط و حقــارت را نپذیرفتنــد. زندگــی و مقاومتــش جــای بســی تأمل اســت. دســتانش، 

حاکــی از یــک عمــر رنــج و چشــانش گویــی جــوی خــون اســت. هــر از گاهــی اشــک هایش را قبــل از رسریــز شــدن پاک مــی کند. نانــی را که 

کــم مانــده بــه تــه تنــور بیافتــد، بیــرون آورده و گوشــه کوچکــی را کــه هنــوز خمیــری اســت، لبــه تنور مــی گــذارد. لبخنــد معناداری مــی زند، 

زیــر لــب مــی گویــد حیــف اســت، بایــد خــوب بپزنــد. عزیــزه، عــروس اش هــم دســتش از وردنه جدا منی شــود، امــا بــاز از او عقب مــی ماند. 

 دایــه عایشــه، همیشــه در زندگیــت ایــن قــدر کار مــی کــردی؟ زمانــی کــه ازدواج کــردم، مــردم مــی آمدنــد، مســخره مــی کردنــد و بــه پــدر 

همــرسم مــی گفتنــد گهــواره داری؟! آن قــدر کوچــک بــودم کــه کســی امیــد نداشــت، بتوانــم زندگــی را اداره کنــم، امــا مــن ایــن کار را کــردم. 

از زمانــی کــه بــه یــاد دارم، صبــح هــا پیــش از همــه بیــدار مــی شــدم تــا کارهــای خانــه را انجــام دهــم. بــه هــر جــا هــر کاری کــه انجــام مــی 
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دادم در ایــن فکــر بــودم کــه حــرف هایــی را کــه در مــورد مــن زده مــی شــود را بــا کار و تــالش رد و اثبــات کنــم کــه مــی توانــم. بــه حرف 

کســی گــوش منــی دادم. خــودم را قانــع کــرده بــودم بایــد پیــروز شــوم. بایــد بتوانــم ایــن زندگــی را کــه بــر مــن تحمیــل شــده بــه انجــام 

برســانم. گاوهــا را مــی دوشــیدم، گاهــی ســطل هــای شــیری را که از خــودم بزرگ تــر بودند، بلند مــی کردم و شــیرها را می جوشــاندم و...    

تــا دو ســال بــاردار نشــدم٬ چــون هنــوز بــه دوره ی قاعدگــی نرســیده بــودم. البتــه همــه فکــر مــی کردنــد چــون ســنم بســیار پاییــن 

اســت، قرصهــای ضــد بــارداری مــرف  کنــم و خانــواده همــرسم اجــازه منــی دادنــد، امــا آگاهــی از ایــن مســائل نداشــتم. بچــه بــودم 

و چیــز زیــادی منــی دانســتم، جــز از اینکــه بایــد پیــروز شــوم! زنــان امــروز بــه انــدازه یــک روز مــا هــم ســختی نکشــیده انــد. یــادم 

منــی آیــد یــک روز بیــکار مانــده باشــم. از نــان پخــن وشســن گرفتــه تــا کار در کوره هــای آجــر پــزی و... هــر کاری انجــام مــی دادم. 

ــا اندکــی بهبــود، بازدســت بــه کار مــی شــدم.  کارم شــده بــود کار. گاهــی اوقــات بــا رشوع درد، کمــی از کار دســت مــی کشــیدم و ب

نگاهم می کند. می خواهم بپرسم، مگر کسی نبود که به تو کمک کند، اما انگار سئوامل را از چشانم خواند. ادامه می دهد، بارهای آن 

قدر سنگینی به آن سوی مرز برده ام که کمر مردی می توانست. هم کار مردها و هم کار خانه را انجام دادم. این من بودم 

که به مردها کمک می کردم.شانه هایش را باال می اندازد و چند دور می چرخاند، می گوید این تشت خمیر تا متام شد، 

چشانم از حدقه درآمد. انگار کم کم پیر می شوم. دیگر طاقت قبل را ندارم. 
مــادران  خواهــد.  مــی  اراده  دهــی.  مــی  انجــام  را  کاری  هــر  خــودت  هــم  بــاز  داری  کــه  ســالی  و  ســن  ایــن  بــا  امــا 

آمدیــد؟  مــرز  ســوی  ایــن  بــه  شــد  چطــور  فداکارنــد.  بســیار  هــم  فرزندانشــان  بخصــوص  و  خانــواده  بــه  نســبت  کــورد 

لبــاس هــای ســیاه عزیــزه در آرد غــرق شــده انــد. لیــوان هــا را لربیــز از چــای مــی کنــد 

و مــی گویــد دایــه عایشــه، زن محکمــی اســت. درجــه داری از رژیــم را کشــتند و فــرار 

کردنــد. دایــه عایشــه، نگاهــش بــه تنور دوخته شــده و دســتش از حرکت باز منی ایســتد. 

ــارده  ــد داشــتم و االن هشــت! رســول فقــط چه ــگ ســه فرزن ــان جن ــم؟ زم - چــه بگوی

ســالش بــود. تــازه خــط ســیبیلش درآمــده بــود. کاری نبــود انجــام بدهــد. مجبــور بــود 

کولــربی کنــد. تاناکــورا از باشــور کوردســتان مــی آوردنــد و بــار مــی زدنــد. کســی کــه 

ــب  ــراق، ل ــران و ع ــگ ای ــود. در جن ــاه رمضــان ب ــار مــی زد. م ــد ب ــوان داشــت، چن حی

ــش  ــر زخمــش بســته نشــد. هرچــه پی ــرد و دیگ ــت ک ــانه اش اصاب ــه ش ــش ب ــرز، ترک م

مــی رفــت، وضــع جســمی اش بدتــر مــی شــد. زخمــش دیگــر کنــرل نشــد و بــه رسطــان 

تبدیــل شــد. رســول تکــه ای از پوســت و اســتخوان شــده بــود. موهایــش ریختــه بــود.  

ــه  ــم ب ــازان رژی ــه رسب ــم ک ــول بودی ــداوای رس ــر م ــوز درگی ــاورد. هن ــاه دوام نی ــک م ی

خانــه بــرادرم حســین، یــورش بردنــد و بــه جــرم همــکاری بــا پیشــمرگ ها، بــدون هیــچ 

ــه بچــه، همه شــان  ــاران کردنــد. پــدر ن مدرکــی، مقابــل چشــان دخــران کوچکــش تیرب

ــه  ــید ک ــول نکش ــاه ط ــه م ــد. س ــراس دارن ــه ه ــادآوری آن صحن ــش از ی ــه های ــود.  هنوزبچ ــین ب ــمش حس ــد. اس ــت ماندن بی رسپرس

ــه در  ــه را ک ــدای دای ــرق، ص ــد و ب ــدای رع ــا ص ــارد و ب ــی ب ــدی م ــاران تن ــد. ب ــهید کردن ــان را ش ــر دویش ــپرد. ه ــان س ــم ج ــومل ه رس

ــم. چــه تحمــل و صــربی دارد. از  ــگاه مــی کن ــه او ن ــر ب ــود. متحی ــرده ب ــر ب ــه جــای دگ ــود، بهــر مــی شــنوم. مــرا ب ــده ب گوشــم پیچی

ــای  ــد. گرم ــاه ان ــخ کوت ــای مطب ــد. دیواره ــی ده ــان م ــت اش را نش ــختی و مقاوم ــردن، رسس ــودن در کار ک ــوی ب ــتد. ق ــی ایس کار من

ــخ و رسد و  ــد. بســان گذشــته ای تل ــی کن ــس م ــس خی ــان را خی ــاران پشــت م ــی ســوزاند و قطــره هــای ب ــان را م ــره های ــور، چه تن

ــردی؟ ــل ک ــه تحم ــد.  چگون ــی کش ــان اش م ــه چش ــورت و گوش ــه رس و ص ــه رورسی اش را ب ــان. لب ــن زن ــت ای ــود و طاق ــای وج گرم

ــرای زن کــورد بــودن، بایــد اراده ای پوالدیــن  ــه راســتی ایــن منــم؟ ب ــه ســختی. امــا تحمــل کــردم. گاهــی اوقــات فکــر مــی کنــم، ب - ب

ــت  ــتیم، ناراح ــا داش ــه م ــی ک ــت روح ــا وضعی ــم ب ــتم اطرافیان ــع منی خواس ــم. در واق ــتا مبان ــودم در روس ــادر نب ــر ق ــاخت. دیگ س

شــوند. بــه بــاغ کوچکــی کــه در چنــد کیلومــری روســتا داشــتیم، رفتیــم. بیــش از پیــش خــود را غــرق کار کــردم. دیگــر وقتــی بــرای 

ــرد.  ــی ک ــن کار م ــر روی زمی ــل هــرروز ب ــو( خلی ــی شــد. مام)عم ــرار م ــه هــر روزه تک ــرت و کاری ک ــه، نف ــردن نداشــتم! کین ــر ک فک

ــار...   ــن ب ــت و ای ــال گذش ــن س ــد. چندی ــم نش ــم خت ــا ه ــن ج ــه ای ــد و ب ــازه ندادن ــا اج ــود و کار. ام ــم. کار ب ــده بودی ــم ش ــد ه مانن

پس ازمکث کوتاهی ادامه می دهد:- هنگام کار دوست دارم همه ی حواسم نزد کارم باشد، اما امروز خیلی حرف زدم.چشامن باز اما 

غم زده اش به چشامنم دوخته می ماند. لبخند سه زن زیر این سقف گرم و رسد با تعریف این گذشته تلخ، حاوی پیامی بامعناست و 

درجه دار سالح را به طرف 
رحمان می چرخاند و ماشه را 

می کشد. همین طوری... 
رحمان روی زمین می افتد و 
برادرش رسول که باال سرش 

می رود، به او می گوید، 
نگذارید خون من هم زمین 

بماند. رحمان، با زبان روزه جان 
داد. 
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آن درکی زنانه است از رنج های زنان.- صصدایه عایشه، بعد از آن چه شد؟ چطور شد به باشور آمدید؟

پــرس دیگــرم کــه بــه دنیــا آمــد، اســمش را رســول گذاشــتم. اگــر دخرانــم نبودنــد شــاید منــی توانســتم طاقــت بیــاورم. بعــد رســول، رحانــم 

بــه دنیــا آمــد. دو ســال بــود ازدواج کــرده بــود. خانــه و زمیــن داشــت و پــرس رس بــه راه و کاری بــود. بیــرون از روســتا بودیــم، نــه بــرق و نــه 

آب داشــتیم. بــه ســختی زندگــی مــی کردیــم. موتــور آب خریــده بــود. ششــمین روز مــاه رمضــان بــود. رحــان بــا زبــان روزه شــبی کــه مــی 

رود تــا موتــور را وصــل کنــد، مــی بینــد رسبــازان رژیــم ماشــین هــای روســتاییان را کــه بــاری هــم ندارنــد، متوقــف کــرده و درجــه دار اجــازه 

منــی دهــد تــا عبــور کننــد. جلــو مــی رود و بــه او مــی گویــد کــه چــرا منــی گذاریــد برونــد، چیــزی ندارنــد. مــردم فقیــر آن قــدر ایســتاده 

انــد. درجــه دار ســالح اش را رو بــه الســتیک ماشــین مــی گیــرد تــا پنچــرش کنــد، امــا رحــان مــی خواهــد جلــوی شــلیک او را بگیــرد...

صورتــش گــر مــی گیــرد. تشــک نــان را برمــی دارد و محکــم بــه تنــور مــی چســباند. لــرزه بــر اندامــم مــی افتــد. آمــاده شــنیدن مابقــی 

ــوم.  ــی ش ــرق م ــان اش غ ــن در چش ــن و م ــه م ــد. رو ب ــی کن ــاک م ــرص پ ــا ح ــور را ب ــای تن ــه ه ــی دارد و گوش ــی را برم ــودم. چوب نب

ــرادرش  ــد و ب ــن مــی افت ــن طــوری... رحــان روی زمی ــد و ماشــه را مــی کشــد. همی ــه طــرف رحــان مــی چرخان - درجــه دار ســالح را ب

ــان داد.   ــان روزه ج ــا زب ــان ب ــان، رح ــد. رح ــن مبان ــم زمی ــن ه ــون م ــد خ ــد، نگذاری ــی گوی ــه او م ــی رود، ب ــاال رسش م ــه ب ــول ک رس

شــانه هایــش رشوع بــه لرزیــدن کــرده بــود. دســتانش را کمــی نگــه داشــت و چــپ و راســت شــانه هایش را هــر چــه متام تــر فشــار داد. 

بــه طــرف او رفتــم، شــانه هــای خیســش را کــه تکیــه گاه بارهــای گــران بــود، فــرشدم. هــر چــه بیشــر مــی فــرشدم، انــرژی مــی گرفتــم 

ــگار بیشــر  ــد، ان ــام برخاســته بودن ــه قی ــرک دســتان و ســوختگی هایــش و رگ دســت و گــردن اش کــه ب ــده و مقــاوم. ت از مــادری رنجدی

ــت.  ــرا گرف ــخ را ف ــه ســکوتی مطب ــد دقیق ــاال انداخــت و چن ــش را ب ــردم، آهــی کشــید، ابروان ــگاه ک ــزه ن ــه عزی ــد. ب ــی آم ــه چشــمم م ب

- بعــد از ایــن کــه آن درجــه دار رحــان را کشــت، مــام خلیــل مــی رود و مــی خواهــد تــا آن قاتــل را بــه او نشــان دهنــد. کســی مــرزی منــی 

شناســد. یکــی را مــی گیــرد، امــا خــود رسبازهــای پاســگاه کــه آن جــا بودنــد، درجــه دار را کــه در پاســگاه مخفــی شــده بــوده، بیــرون مــی 

آورنــد و دســت مــام خلیــل مــی دهنــد. همــه مردمــی کــه در آن روســتا از دســتش بــه تنــگ آمــده بودنــد، رشوع بــه زدنــش مــی کننــد. 

ده هــا کولــرب و حیــوان هایشــان را لــب مــرز کشــته و زخمــی کــرده، رشــوه خــورده یــا بــار مــردم را ضبــط کــرده اســت. امــا مــردم هــم 

انتقــام رحــان و خودشــان را گرفتنــد. بــا ســنگ و چــوب بــه جانــش افتادنــد. دیــده بودنــد رحــان را بــا چــه مظلومیتــی بــه قتــل رســاند. 

زمانــی کــه رســیدم، همــه چیــز متــام شــده بــود. رحــان و آن درجــه دار کــه روی زمیــن افتــاده بــود، دیــدم. مــی خواســتم بــا ســنگ همــه 

شــان را بکشــم. رســومل، بــرادرم را و بعــد هــم رحــان را کشــتند. فریادهــای مــن متامــی نداشــت. چــه از جــان مــا مــی خواهیــد؟ چقــدر 

ــل و رســول هــان  ــام خلی ــت. م ــان را گرف ــن وهمــه ی اموامل ــه، زمی ــد از جــان رحــان، خان ــت بع ــدر...  دول ــدر ســکوت، چق ــم، چق ظل

شــب فــرار کردنــد بــه باشــور کوردســتان. مــن هــم بــی خــرب از آن هــا، منــی دانســتم چــه بالیــی رسشــان آمــده یــا کجــا رفتنــد. دو مــاه 

در تاریکــی یــک زیرزمیــن مانــدم. ســیزده نفــر در ایــن ماجــرا متــواری شــدند و هنــوز هــم پرونــده آنــان مختومــه نیســت. رحــان همــه 

ــواده و جامعــه اش داشــت.  ــه خان ــادی نســبت ب ــا منطقــی بــود. حــس مســئولیت زی ــا رسبلنــدی زندگــی کــرد. پــرس کاســب وب عمــرش ب

همــه مــردم مــام خلیــل را دوســت دارنــد. مــی داننــد کــه قاتــل نیســت. مــردم مــی گوینــد بایســتی همــه جــرات و شــهامت 

ایــن را داشــته باشــند کــه انتقــام خودشــان را بگیرنــد. هــر روز خــون بچــه هایــی مثــل رحــان مــن ریختــه مــی شــود. هــر 

روزه مــردم مــا را لــب مرزهــا مــی کشــند و زندگــی را بــه مــا حــرام کــرده انــد. نــه امکاناتــی، نــه وســیله کار و معاشــی. اگــر 

دانــم...  مــی خواهنــد... منــی  از کوردهــا  نیســت چــه  مــی شــوند. معلــوم  مانــع  مــی شــوند،  دیگــری مشــغول  کار  بــه  هــم 

ــد و  ــار، تهدی ــه فش ــر چ ــه ه ــی ک ــی تحمیل ــم. زندگ ــی بین ــی م ــن زندگ ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــی عظی ــرم، نیروی ــی نگ ــه او م ــه ب ــر چ ه

و  کنــد، رسفرازانــه  منــی  خــم  پیروزمندانــه، رس  کــه  اوســت  نهایــت،  در  و  اســت  بیشــر  نیــز  مقاومــت  باشــد،  بیشــر  حقــارت 

ــد.        ــی آفرین ــتی م ــی، هس ــتی و آوارگ ــش، از نیس ــج خوی ــت، اراده و رن ــا مقاوم ــی آورد و ب ــد و رسبرم ــی نه ــن م ــر زمی ــای ب ــتوار پ اس
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رنگین بوتان
در آســتانه ی ســالی نــو ٬ن وروز امیــد و مــژده ی آزادی بــرای زنــان کــورد، عضو کوردیناسیون پاژک 

ــان و ملــت کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان بیشــر و بیشــر مــی  جوان

شــود. پیــش از هــر چیــز فــرا رســیدن نــوروز آزادی ، مقاومــت ، اتحــاد ، آشــتی 

و بــرادری را بــه مبــارز و خالــق آزادی ملــت کــورد و زنــان کــورد، رهــرب آپــو 

تربیــک گفتــه و بــه ایــن امیــد کــه  ســال ۲۰۱۶ ســالی باشــد کــه آزادی رهــرب 

ــم  ــا ه ــه ب ــود و هم ــق ش ــورد در آن محق ــان ک ــه ی زن ــا و هم ــت م ــو ، مل آپ

ــه ی  ــه هم ــوروز را ب ــن ن ــن جش ــم. همچنی ــی کنی ــتانی آزاد زندگ در کوردس

ــردن  ــدا ک ــا ف ــه ب ــورد ک ــت ک ــارزه ی آزادی مل ــردان مب ــان وجوامن روشــن روان

ــاد  ــم و ی ــی گوی ــک م ــدند تربی ــخ ش ــه ی تاری ــانه ی جاودان ــش افس روان خوی

ــا  ــه شــمیم آزادی ب ــوروز ۲۰۱۶ را ک ــی دارم و ن ــی  م و خاطــره شــان را گرام

ــی  ــک م ــتان تربی ــار بخــش کوردس ــان در هــر چه ــت م ــه مل خــود آورده را ب

ــخ  ــن، ســلوپی،گور و رشن ــر، ســور، نصیبی ــق مــا در جزی ــژه خل ــه وی ــم. ب گوی

و در روژهــالت کوردســتان ســنه، مهاباد،ارومیــه، رسدشــت و روژآوا و باشــور 

ــارزه را  ــار بخــش کوردســتان روح مب کوردســتان یکصــدا و یکــدل در هــر چه

زنــده نگــه داشــته و در کوچــه و میــدان هــا بــرای آینــده ی آزاد خویــش مبــارزه 

مــی کننــد؛ تربیــک گفتــه و بــه مقاومــت و مبــارزه شــان درود مــی فرســتم.

ــژه از  ــه وی ــه و ب ــای خاورمیان ــوی خلق ه ــون از س ــاز تاکن ــر ب ــوروز از دی ن

ســوی خلــق کــورد هاننــد روزی نو،جشــن میــالد نــو ،همچــون جشــن آزادی 

جشــن گرفتــه مــی شــود. بــدون شــک جشــن بهــار را بــا رنــگ آتــش اســتقبال 

ــق کــورد  ــرای خل ــوروز ب ــده شــدن وآزادیســت. ن ــه زن ــا بخشــی ب کــردن٬ معن

بــه معنــای روز میــالد، روز آغــازی دوبــاره، روز کســب دســتاوردی بــه ارزش 

ــه  ــر تاریکــی اســت.نوروزی ک ــت ب ــروزی حقیق ــارزه و روز پی مقاومــت و مب

جشــن نــو میــالد کوردهاســت، بــرای  خلقهــای ایــران نیــز جشــن بهــار اســت. 

بویــژه در تاریــخ کوردهــا، نــوروز بــا پیشــاهنگی کاوه ی آهنگــر مقاومــت در 

آتش
 نوروز دریچه روشنایی و امید
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برابــر ضحــاک و نابــودی ظلــم و ســتم اســت٬ از همیــن روســت کــه هــر ســاله ایــن روز قیــام کــه؛ ظلــم ، ســلطه و بردگــی پایــان مــی یابــد 

وایــن جشــن بــا افروخــن آتشــی کــه منــزه کننــده  بدی هــا و ناپاکــی هاســت جشــن گرفتــه مــی شــود. درچهــل ســا ل اخیــر نیــز کاوه ی 

معارص،مظلــوم دوغــان ، زکیــه ،رخشــان، روناهــی، بریــوان و ســاها آتــش نــوروز را بــا بدن هــای خــود شــعله ور ســاختند و بــا مقاومــت 

عظیمــی٬ ظلــم و ســتم ضحــاکان نــو ماننــد اردوغــان و ســلطه ی آ.ک.پ و داعــش نابــود ســاختند. بــه شــکلی منایــان از دیربــاز تاکنــون بــا 

پیشــگامی جانباختــگان و مقاومــت ملــت کــورد ،همــه ی خلق هــای ایــن مــرز و بــوم بــا جشــن و پایکوبــی و افروخــن آتــش جشــن مــی 

گیرنــد. دیگــر ایــن جشــن بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از فرهنــگ ایــن جوامــع تبدیــل شــده اســت. از همیــن رو خلــق هــای خاورمیانــه و 

آســیا هــر یــک متناســب بــا زبــان و باورهــای فرهنگــی خویــش، نامــی بــر آن نهــاده انــد و همــه ســاله آن را جشــن مــی گیرنــد. در واقــع 

نــوروز بــرای کوردهــا نــربد مابیــن خوبــی و بــدی، روشــنایی و تاریکــی، مبــارزه  ومقاومــت آزادی در برابــر بردگــی، جنــگ آشــتی اســت در 

مقابــل  ســلطه و ســتم، جنــگ برابــری اســت در مقابــل بــی عدالتــی، مبــارزه دموکراســی علیــه دیکتاتــوری و همچنیــن نــربد زیبایــی و حفــظ 

ارزش هــای انســانی اســت در مقابــل همــه ی ناپاکی هــا، ناراســتی ها و فریبــکاری هــا. بــه همیــن خاطــر جشــن نــوروز زنــده شــدن زندگــی و 

اســت. طبیعــت اســت وســمبل  برکــت  و  زندگــی 

قســمت کــردن نــوروز جشــن آشــتی، 

برداشــن  میــان  از  هــا و  دشــمنی 

آزادی  همچنیــن  و و  طبیعــت 

ایــن رو نــوروز معنابخشــی اســت. از 

ملــت  بــرای  دارای ۲۰۱۶  کــورد 

اگــر بگوییــم در اهمیــت زیادی اســت، 

ــده ی  ــوروز آین ــن ن ملــت کــورد رقــم ای

ی  بجایــی اســت.خواهــد خــورد، گفتــه 

بــا  کــورد  هــزاران ملــت  مبــارزه 

علیــه  خــود  سیســتم ســاله 

ــت اقتدار،بردگی،ســتم  ــروز مقاوم ٬ام

بــه  را  ــه ای رســانده خــود  مرحل

از  تاریخــی  نگاشــته کــه  آتــش 

ــارزه  ــن مب ــت. ای پیشــگامی اس بــا 

حیــات  بــا فلســفه ی  آپــو  رهــرب 

چهــل  ســاله در کوردستان مقاومــت 

از حیــات گشــوده راه را بــر شــکلی نــو 

ــاوای  ــروز در روژئ ــر ام ــود اگ ــت خ ــارزه و مقاوم ــا مب ــورد ب ــت ک ــت. مل مــدل اس کوردســتان 

حیــات آزاد٬ دمکراتیــک و برابــر خــود را شــکل داده و حیــات خــود را مدیریــت مــی کنــد. خــود و ملــت هــای دیگــر را نیــز ســازماندهی 

کــرده و راه حیــات آزاد٬ برابــر و مشــرک را بــه همــه ی ملت هــای منطقــه نیــز نشــان مــی دهــد. ایــن ماحصــل مبــارزه و مقاومــت مســتمر 

و پایــدار ملــت ماســت کــه اکنــون پدیــدار مــی شــود. بــه ویــژه مقاومــت تاریخــی ســده ی اخیــر کــه در کوبانــی بــه اوج خــود رســید و زنــان 

کــورد در ایــن بحبوحــه پیشــاهنگان راســتین حفــظ ارزش هــای انســانی بودنــد. از  همیــن رو ایــن انقــالب کیهانــی شــد و همــه ی جهــان اعــم 

از زنــان و جوانــان بــه صیانــت از آن برخاســتند. همچنیــن محافظــت از ایزدیــان شــنگالی دفــاع از ارزشــهای هــزاران ســاله ی انســانیت بــود. 

بــه عبارتــی دیگــر مــی تــوان گفــت ملــت کــورد و زنــان کــورد بــرای حفــظ موجودیــت وکرامــت خویــش و حفــظ  حیــات و آزادی خویــش راه 

مبــارزه و مقاومــت مــداوم را بــه همــه ی ملــت هــای زیــر دســت نشــان دادنــد و بدیــن شــکل بــه تاریــخ انســانیت بــرگ زرینــی از حضــور 

کــورد و کوردســتان آزاد افزودنــد. طــی ســالیان متــادی کــه موجودیــت کوردهــا  رسکــوب و انــکار شــد امــروز نیــز دشــمنان خلــق کــورد 

منــی خواهنــد کــه ملــت کــورد بــه حقــوق و آزادی خویــش دســت یابنــد٬ بــه همیــن دلیــل از هیــچ گونــه اخــالل گــری٬ کارشــکنی ٬حملــه و 

حیلــه ای علیــه ملــت کــورد دریــغ منــی ورزد. در صــدر همــه اراده ، کرامــت و معنــای موجودیــت و حیــات آزاد ملــت کــورد٬ رهــرب آپــو در 

اســارتی مخــوف بــه رس مــی بــرد و از آوریــل  ســال ۲۰۱۵ در انــزوای کامــل اســت. علــی رغــم اینکــه  همــه ی دنیــا و دولــت ترکیــه نیــز بــر 
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ایــن واقعیــت واقــف انــد کــه ملــت کــورد موجودیــت و آینــده ای بــدون رهــرب آپــو را منــی پذیــرد امــا بــاز هــم بــا تحمیــل ایــن انــزوای 

شــدید بــر رهــرب آپــو و سیاســت نســل کشــی را گســرده تــر و عمیــق تــر مــی کننــد. بویــژه از جــوالی ۲۰۱۵ در ارتبــاط بــا همیــن انــزوا 

دولــت ترکیــه  و حکومــت آ.ک.پ در باکــور کوردســتان حمــالت نســل کشــی را علیــه خلــق مــا آغــاز کــرده اند و در جزیر، ســور، ســلوپی، 

نصیبیــن ،هــزخ، گور،رشنــخ و بســیاری شــهرهای دیگــر باکــور کوردســتان٬ محــارصه ی شــدید مــردم بــا هــزاران رسبــاز ٬تانــک و تــوپ

در جریــان اســت. در ایــن جشــن هــای نــوروزی نیــز  زنــان کــورد پیشــاهنگی مــی کننــد. بایــد ایــن مبــارزه و مقاومــت در روژئــاوا و 

باکــور کوردســتان کــه هــر چنــد بــه بهــای ســنگینی هــم باشــد، امــا بایــد پیــروز شــود. زیــرا مبــارزه و مقاومــت در باکــور کوردســتان 

آینــده و رسنوشــت ملــت کــورد را تعییــن مــی کنــد.از همیــن رو الزم اســت خلــق کــورد در هــر چهــار بخــش بــه ویــژه  روژهــالت 

کوردســتان از ایــن مقاومــت و مبــارزه حایــت و صیانــت مناینــد و در هــر جــای دنیــا کــه باشــند ایــن وظیفــه و مســئولیت آنهاســت. بــه 

ویــژه ملــت مــا در روژهــالت کوردســتان، برپایــی جشــن نــوروزی از وظایــف و مســئولیت هــای آنهاســت، زیــرا بــرای اولیــن بــار آتــش 

نــوروز بــا پیشــاهنگی کاوه ی آهنگــر در روژهــالت کوردســتان افروختــه شــد. بــه ایــن معنــا کــه اولیــن قیــام آزادی علیــه ظلــم، بردگــی 

و نابرابــری و مقاومــت و مبــارزه بــرای آزادی ، برابــری ، آشــتی، عدالــت و نیکــی در روژهــالت کوردســتان و بــا افروخــن آتــش نــوروز 

عملــی شــده اســت. از همیــن رو نیــز ملــت مــا در روژهــالت کوردســتان وظیفــه ی خطیــر پیشــاهنگی را عهــده دار اســت. بســیاری از 

اشــیای باســتانی در روژهــالت کوردســتان یافــت شــده انــد کــه گویــای قدمــت و فرهنــگ کهــن ملــت مــا در ایــن بخــش از کوردســتان 

اســت و ناگفتــه پیداســت کــه حیــات و موجودیتــی آزاد بــا آتــش نــوروز در اینجــا  دریچــه و روشــنایی امیــدی بــرای متــام ملــت هــا و 

جوامــع خاورمیانــه بــوده اســت. ایــن شــیوه از زندگــی آزاد، برابــر، مشــرک و در چارچــوب ارزش هــای اخالقــی در جامعــه روژهــالت 

کوردســتان هنــوز هــم بــه قــوت خویــش باقــی اســت.  بــه خصــوص بــا سیاســت های سیســتم جمهــوری اســالمی ایــران کــه موجودیــت 

ــاوا و باکــور  ــه کــه در روژئ ــم اســت.هان گون ــی عظی ــارزه و مقاومت ــه مب ــاز ب ــه رســمیت منــی شناســد نی ــت کــورد را ب و حقــوق مل

کوردســتان در مقابــل اســتعار، ســتم و سیاســت های نســل کشــی ملــت کــورد در حــال مبــارزه اســت و بــرای آینــده ی آزاد هــر روز 

ســطح مبــارزه را بلندتــر و ابعــاد آن را گســرش مــی دهــد؛ بایــد ملــت مــا در روژهــالت کوردســتان نیــز بــری احقــاق حقــوق خــود بــه 

پاخیزنــد. امــروز در هــر گوشــه ی جهــان جوانــان، زنــان، اقلیــت هــا و باورمنــدان آییــن هــای کهــن، اکولوژیســت هــا و هــر انســانی بــرای 

حقــوق خــود در مبــارزه و مقاومتــی پایاپــای  هســتند. البتــه ملــت مــا در روژهــالت کوردســتان نیــز بــا تعییــن مواضــع خویــش، ابــراز 

مــی دارنــد کــه دیگــر تحــت اســتعار و ســتم زندگــی منــی کننــد .امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه اتحــاد و یکرنگــی در مبــارزه ی آزادی شــانس 

پیــروزی را چندیــن برابــر مــی کنــد. همــه ی ملــت مــا بایــد بداننــد کــه ملــت کــورد امــروز بیــش از هــر زمــان فرصــت و امــکان دســتیابی 

حقــوق و آزادی خویــش را داراســت. در هیــچ برهــه ای از زمــان ماننــد امــروز شــانس پیــروزی در دســت ملــت کــورد نبــوده اســت. از 

ایــن رو نــوروز ۲۰۱۶مــی توانــد مــژده و امیــد، توســعه آزادی ملــت و زنــان کــورد باشــد. بــه ویــژه بایــد نــوروز امســال در روژهــالت 

کوردســتان بــا روح مبــارزه خواهــی و مقاومــت جشــن گرفتــه شــود. ملــت مــا در روژهــالت کوردســتان بایــد ایــن نــوروز را بــه فــال 

نیــک گرفتــه و بــه آن همچــون مرحلــه ای نــو از قیــام بنگــرد. از ایــن رو ملــت مــا در همــه ی شــهرهای روژهــالت کوردســتان الزم اســت 

ایــن نــوروز را بســیار پــر جــوش و خــروش و بــا شــعار آزادی و مقاومــت جشــن بگیرنــد. همــه ی زنــان و جوانــان کــورد بایــد بــا لبــاس 

هــای کــوردی، محــالت و کوچــه و کــوی و بــرزن کوردســتان را بیاراینــد و آتــش نــوروز را شــعله ورتــر ســازند. بایــد ملــت مــا از مقاومــت 

باکــور کوردســتان حایــت و صیانــت کــرده و بــا مواضــع مبــارزه و مقاومــت بــه حمــالت دشــمن پاســخ بدهنــد. همچنیــن ملــت مــا 

بایــد بــا جســارت و پــروا نشناســانه راهپیایــی و تظاهــرات مســتمر بــرای از میــان برداشــن محــارصه در هــر چهــار بخــش کوردســتان و 

بویــژه محــارصه ملــت مــا در باکــور کوردســتان، شــکل دهنــد و بــرای پایــان دادن بــه  ایــن حمــالت پاســخی درخــور و مناســب بدهنــد.
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از قلم گریالز
ــا ٬ مفهــوم و شــناخت حیــات نــو داشــتیم. شــادی و شــوقی وصــف ناپذیــر٬ کنجــکاوی ٬هیجــان و دههــا عالمــت  راه بــه ســوی عــامل معن

ســوالی کــه در ذهــن جــا خــوش کــرده بودنــد... اکنــون بــه انتهــای راه رســیده بودیــم. اگــر چــه نقطــه ی پایانــی وجــود نــدارد؛ بــا دانــش 

و آگاهــی ای کــه هــر لحظــه نــو و بــزرگ مــی شــد ایــن را نیــز مــی آموختیــم کــه هــر پایانــی در عیــن حــال یــک آغــاز اســت و مــا بــه 

ــن  ــال ۹۴در میه ــای س ــوع عملیاته ــتیم. در مجم ــش داش ــی در پی ــوار راه ــی دش ــد از پراکتیک ــم. بع ــپار بودی ــو رهس ــای ن ــوی  آغازه س

ــات جــارو« حمــالت گســرده ای آغــاز  ــام »عملی ــه ن ــی ب ــو از جنــگ، درعملیات ــا شــیوه ای ن ــه ب ــود. ارتــش جمهــوری ترکی بســیار دشــوار ب

ــیاری  ــائل بس ــختی ها و مس ــا س ــد٬ ب ــی ش ــت م ــنگینی مدیری ــک س ــا تکنی ــد«  و ب ــه ی »رسح ــه در ناحی ــات ک ــن عملی ــود. در ای ــرده ب ک

ــی الزم و  ــه آمادگ ــود ک ــا دوره ای ب ــد، ام ــان داده ش ــری نش ــی نظی ــزرگ و ب ــت ب ــال مقاوم ــن س ــه در ای ــم اینک ــی رغ ــدم. عل ــه ش مواج

شــناخت آن چنانــی از دشــمن نداشــتیم و غفلتهایــی کــه در دوران آتــش بــس صــورت گرفــت٬ باعــث حمــالت گســرده ی دشــمن شــد و 

تعــدادی از رفقایــان بــه شــهادت رســیدند. امــا گریــال بــا مبــارزه و مقاومــت بــی نظیــر خویــش پیروزمندانــه همــه ی ایــن حمــالت را بــا 

شکســت مواجــه مــی ســاخت و هــر روز حاســه ای نــو در ایــن رسزمیــن مــی آفریــد، هاننــد کــوه »آگــری« هــر زمــان رسبلنــد٬ پرغــرور 

ــزاران  ــا ه ــری را ب ــای آگ ــت در دامنه ه ــاخت. مقاوم ــی س ــاء م ــر احی ــار دیگ ــود را ب ــه ی خ ــارزه ی آزادیخواهان ــرش مب ــکوه گس ــا ش و ب

رنــگ مــی آراســت. عشــق کوهســتان و جنگــش نیــز متفــاوت اســت و گریــال راه بــه ســوی عشــقی بــزرگ و جنگــی عظیــم مــی گشــود.

هنــگام حرکــت نیــز هنــوز تحــت تاثیــر پراکتیــک دشــوار بودیــم. اما از ناموفــق بــودن عملیاتهای اخیــر احســاس رشم عمیقی داشــتیم. دامئا در 

اندیشــه ی جــربان بودیــم و ایــن کــه چگونه پاســخی به این احســاس بدهیــم. در میان افکار ای کاش جایــی را آزاد مــی کردیم٬غوطه ور بودیم. 
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امــا مــی دانســتیم  ای کاشــها تــا جایــی مــی تواننــد یاریگــر و کارگــر باشــند و بیــش از آن بــی معنا می شــوند. اما آن چه که مهم اســت؛ نشــان 

دادن شــیوه ی مبارزه ای قوی و مشــارکت در زمان و مکانش اســت. به عبارتی دیگر زمان را به درســتی تشــخیص دادن و بر این اســاس حرکت 

کــردن، اســت. ای کاشــها در چنیــن مواقعــی در زندگــی مــان بــه درســتی جــای منــی گیرنــد. در آینــده ایــن واقعیــت را بهــر درک خواهیــم کرد.

بــه همــراه چهــار رفیــق از رسحــد بــه ســوی ســاحت رهــربی در حرکــت بودیــم. تنهــا رفیــق زن در گــروه مــن بــودم. در طــول راه علــی رغــم 

دشــواریها بــه همــراه رفقــا ســعی در گــذار از آن هــا بودیــم. امــا ایــن ســختیها بــا آگاهــی از مکانــی که به ســویش در حرکــت بودیــم   برایان 

آســانر مــی منــود. زمانــی کــه مقصــد معلــوم باشــد؛ دشــواری ها و موانــع معنــای خــاص و متفاوتــی مــی یابنــد. همچنیــن بــه عنــوان افــراد و 

زنــان ایــن جامعــه از دســتاوردهایی کــه در زندگــی کســب و درراه آن بهــای ســنگینی پرداختــه، آگاه بودیــم. بــه ويــژه زمانــی کــه صحبــت 

از کوردهــا و یــک حیــات بــا رشف و کرامــت باشــد هیــچ چیــز بــی بهــا نیســت. از بدیــل هــا و دشــواریهای راه آزادی آگاه بودیــم. در واقــع 

وقــوف بــر ایــن موضــوع مــا را قویــر مــی کــرد. راه بــه ســوی یافــن٬ شــناخت خویــش و  قــوی و نــو شــدنی بیــش از ایــن مــی گشــودیم. ایــن 

تــوان و نیرویــی مثبــت در وجودمــان مــی آفریــد. همچنیــن رفقایــی بودنــد کــه در نیمــه ی راه از دستشــان داده بودیــم. ایــن رویــا و حــرست 

مشــرک مــا و آنــان بــود. مالقــات٬ گفتگــو بــا رهــربی... در میــان متــام ایــن دلتنگــی ، انتظــار و رویــا در حرکــت بودیــم. بایســتی ایــن رویاهــا 

بــه واقعیــت مــی پیوســتند. بعــد از دو مــاه پراکتیــک دشــوار بــا قطــار بــه ســوی شــام حرکــت کردیــم. بعــد از کنگــره، بــا گروهــی از رفقــای 

زن و تعــدادی از رفقــای مــرد همــراه شــدیم. همراهــی بــا گروهــی از رفقــای زن باعــث خوشــحالی و هیجــان مــن، در طــول راه شــد. گــروه 

چهــل و پنــج نفــره ی مــا دارای تنــوع خوشــایند و زیبایــی بــود. از هــر چهــار بخــش کوردســتان؛ همچنیــن رفقــای تــرک٬ آذری وعــرب هــم 

در میامنــان بودنــد. رفقایــی کــه   تحصیــالت دانشــگاهی داشــته و ســالها در میادیــن جنــگ بودنــد و در ســمت فرمانــده بودنــد ٬ هــم وجــود 

داشــتند.   همگــی هیجــان خاصــی داشــتند و در بهــت و حیــرت بودنــد. بــه همیــن خاطــر در طــول راه ســکوت عمیــق و عجیبــی حکمفرمــا 

بــود. گویــی جــادو شــده بودیــم و ایــن جــادو بــا صحبــت کــردن شکســته مــی شــد، همــه ســکوت کــرده بودنــد. هــر کســی در عــامل رویاهــای 

خویــش ســیر مــی کــرد. هــر یــک بــه زمانــی رفتــه بودنــد. یکــی بــه عــامل کودکــی خویــش٬ دیگــری بــه دوران جوانــی و دیگــری بــه اولیــن 

ســالهای گریــال بــودن خویــش رفتــه بــود. در زمانهــای متفاوتــی ســیر مــی کردیــم. امــا مــی دانســتیم همــه در یــک زمــان فــرود خواهیــم آمد. 

ــتگاه در  ــه در ایس ــدیم ک ــواراتومبیل هایی ش ــده و س ــاده ش ــتاب پی ــا ش ــیدیم. ب ــد رس ــه مقص ــه ب ــم ک ــار٬ فهمیدی ــوت قط ــن س ــا آخری ب

انتظارمــان بودنــد. هــم خیــره بــه مــا مــی نگریســتند. نــه تنهــا گــروه، بلکــه لباســهای رنگارنــگ مــا نیــز جلــب توجــه مــی کــرد. بــا بــاز شــدن 

درب آهنــی بزرگــی همگــی وارد شــدیم. رهــربی در حــال آمــوزش رفقــا بــود. بــه ایــن دلیــل بــی صــدا بــا هدایــت یکــی از رفقــا بــه ســوی غــذا 

خــوری رفتیــم. مزرعــه ی بزرگــی بــود. بــه جــز ســالن آمــوزش و مــکان اقامــت رفقــا، همــه جــا پوشــیده از درخــت بــود. اولیــن چیــزی کــه 

توجــه مــرا جلــب کــرد درخــت زردآلــو بــود. درختــان شــکوفه داده بودنــد و عطــر خوشــایندی بــه اطــراف مــی پراکندنــد. هــر کــدام دارای 

زیبایــی منحــر بــه فــردی  بــود. هیجامنــان لحظــه بــه لحظــه بیشــر مــی شــد طــوری کــه صــدای تپــش قلــب همدیگــر را مــی شــنیدیم. 

رفقــا برایــان چــای آوردنــد امــا از فــرط هیجــان کســی چــای نخــورد. همــه غــرق رویــای دیــدار بــا شــکوهی بودنــد کــه تــا دقایــق دیگــری 

آغــاز مــی شــد؛ بــه ایــن دلیــل اگــر کســی چیــزی مــی گفــت بــدون شــک دیگــری حرفهایــش را منــی شــنید. انســان در ایــن لحظــات حــس 

مــی کنــد کــه بــه حقیقــت از هــر زمــان دیگــری نزدیــک تــر اســت. تنهــا چیــزی کــه انســان را جــذب مــی کنــد٬ حقیقــت اســت. هرچیــزی 

جــز آن معنــای خویــش را از دســت مــی داد. معنــای راســتین زندگــی٬ حقیقــت اســت.  ایــن لحظــات در عیــن حــال٬ لحظــات آزادی انــد. 

زمــان از خــود بیخــود شــدن٬ زمــان حرکــت بــه ســوی هســتی نــو و گام برداشــن بــه ســوی آزادی اســت. اگــر بتوانیــم ایــن لحظــات را بیشــر 

کنیــم... و یــا قــادر بــه خوانــدن صحیــح مــکان و زمــان باشــیم.   رهــربی بعــد از پایــان آمــوزش از ســالن خــارج شــد. از رفقــا ســوال کــرد 

گــروه رســیده اســت؟ رفقــا پاســخ دادنــد: بلــه رهــربم، رســیده انــد.  مراســم رســمی آغــاز شــد. بــه همــراه رفیــق »فــواد« کمــی بعــد بــه 

اســتقبال مــا  آمــد. مــا هــم بــه ترتیــب در صفــوف ایســتادیم.  تنهــا قــادر بودیــم صــدای رهــربی را بشــنویم در مقابــل آشــپزخانه بودیــم، از 

گوشــه ای رهــربی را دیــدم. مــن درمیانــه ی مراســم بــودم. ســپس همگــی بــا هــم پیــاده روی کردیــم. امــا معلــوم نبــود مــا راه مــی رویــم یــا 

راه مــا را بــه پیــش مــی بــرد. همــه چیــز در هــم  بود.هــر کــس ابتــدا اندکــی متوقــف مــی شــد و رهــربی هــر بــار مــی گفــت: بیــا رفیــق٬ 

منتظریــم. مــا رفقــای زن رهــربی را در آغــوش گرفتیــم. برخــی در میــان ســکوت و برخــی درمیــان ســیل اشــک. گویــی زمــان ایســتاده بــود. 

همــه گلهــا٬ پرنــدگان٬ درختــان و مــا در کانــون ایــن لحظــه بودیــم. دلهــای مــا زنــان آکنــده از دردهــای عمیــق اســت.  در مــورد زنــان مــی 

گوینــد» رازهایــی بــه عظمــت اقیانــوس وجــود دارد« مــن ایــن رازهــا را همیشــه بــه عنــوان درد و غــم تعریــف کــرده و شــناختم. زیــرا دردهــا 

و آالم مــا زنــان بــه درازای تاریــخ عمیــق و کهــن اســت. آگاهــی از ایــن غــم هــا مهــم اســت. امــا مهــم تــر از ایــن درک کســی اســت کــه 

قــدرت حســاب خواهــی از دردهــا را بــه مــا نشــان داده و حرکــت در خــط اوســت. از ایــن نظــر در مــکان درســت یعنــی جایــی کــه بایــد 

باشــیم، بودیــم. در مــکان و زمــان صحیــح. زنــان هــر زمــان و تحــت هــر رشایطــی رفاقــت صحیــح و صادقانــه را دانســته و بــر اســاس ایــن 
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و آشــنایی بــا رفقــای اصیــل چــه مهیــج و رفاقــت حرکــت کــرده انــد  

ــن  ــه ای ــت!!! ب ــور اس ــر ش ــای پ ــون معن ــم. چ ــی کردی ــه م ــل گری دلی

ــا  ــد هــم ن کافــی، در ک مــی کردیــم. بــا او از نــو رهــربی را هــر چن

ــو هســتی  ــد شــده٬ از ن یافتــه بودیــم و همــراه بــا او بــرای آینــده متول

ــم.  ــکوه ای آزاد حرکــت مــی کردی ــکها٬ اشــک دیــداری بــا ش ایــن اش

ــا و آالم  ــه رنجه ــود. همیش ــون از ب ــم اکن ــا ه ــود؛ ام ــده ب ــا را گریان م

ــی شــادی گریــه مــی کردیــم.  ــه زود م ــان چ ــم زم ــی گویی ــی م گاه

لحظــه هایــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم گــذرد. امــا ایــن وضعیــت بــه 

ــه را  ــر لحظ ــتگی دارد. ه در آن زیســن بــه انســان ایــن حــس و بس

ــد از  ــی دهــد. بع ــر را م ــذا تفک ــربی غ ــراه ره ــه هم ــمی ب ــم رس مراس

زیبایــی چیــده شــده بــود امــا همــه ی مــا رصف شــد. ســفره ی بســیار 

احســاس گرســنگی منــی کردیــم. همــه در شــوک عجیبــی بودیــم. 

ــه رهــربی مــی نگریســتیم.  رهــربی از تــک تــک رفیقــان در مــورد ب

آن  در  کــه  هایــی  ــرد و حــوزه  ــی ک ــوال م ــد٬ س ــی کنن ــت م فعالی

ــا هــم  در بشــقاب رفقایــی کــه در کنــارش نشســته بودنــد غــذا مــی گذاشــت و بــه خــوردن دعوتشــان مــی کــرد. همزمــان چنــد کار را ب

ــان را  ــه انس ــی ک ــی داد. صدای ــان م ــه انس ــت ب ــاد و امنی ــس اعت ــم وی ... ح ــرا و محک ــدای گی ــس و ص ــه نف ــاد ب ــی داد. اعت ــام م انج

جــذب و منقلــب مــی کــرد. بــا هــر »رفیــق« گفــن رهــربی دههــا معنــا و مفهــوم بــه دلهایــان رخنــه مــی کــرد. صدایــی کــه تــا اعــاق 

ــس در  ــر ک ــد. ه ــزار ش ــربی برگ ــا ره ــنایی ب ــه ی آش ــد از رصف غذا٬جلس ــرد. بع ــی ک ــذب م ــود ج ــوی خ ــه س ــا را ب ــوذ و م ــان نف دلهای

ــزده  ــا هیجان ــه ی رفق ــرد. هم ــی ک ــت م ــده٬ صحب ــه آم ــوزه ای ک ــپس از ح ــرد س ــی ک ــت م ــود صحب ــته ی خ ــورد گذش ــی در م ــدا اندک ابت

ــا  ــام و ی ــان مــی شــدند٬ عــده ای ن ــا دچــار لکنــت زب ــده داری هــم وجــود داشــت. بعضــی از رفق ــان صحنه هــای خن ــن می ــد. در ای بودن

حــوزه ی خــود را اشــتباه مــی گفتنــد. رهــربی بــا ادامــه ی پرســش هــا٬  ســعی در کاهــش  هیجــان مــا داشــت٬ امــا هیجــان مــا بســیار بــود. 

ــورد  ــربی در م ــم. ره ــی کردی ــت م ــه صحب ــن جلس ــورد ای ــا در م ــک از م ــر ی ــد ه ــای بع ــود. در روزه ــوب ب ــیار خ ــنایی بس ــه ی آش جلس

ــگاه  ــر ن ــه همدیگ ــده ب ــا خن ــوال ب ــن س ــنیدن ای ــا ش ــود؟ ب ــوار ب ــان بســیار دش ــگ برایت ــهای رنگارن ــن لباس ــن ای ــید: یاف ــهایان پرس لباس

ــه نظــر مــی رســیدیم. دو  ــده دار ب ــا بســیار خن ــا هــم پوشــیدیم. ام ــد، م ــان آوردن ــا برای ــم: لباســی اســت کــه رفق ــم. جــواب دادی کردی

ــان  ــه انس ــه ب ــود ک ــی ب ــم. جمع ــان زده بودی ــه هیج ــاره هم ــدیم. دوب ــع ش ــوری جم ــائل در غذاخ ــل مس ــرای تحلی ــی ب ــد همگ روز بع

ــن  ــود. ای ــخ ب ــی از تاری ــش مهم ــا بخ ــد. اینج ــته ان ــور داش ــوری حض ــذا خ ــن غ ــارز آزادی در ای ــا مب ــا صده ــل از م ــی داد. قب ــش م آرام

ــث از  ــه باع ــی ک ــادات و ویژگیهای ــع٬ ع ــی موان ــل متام ــارزه در مقاب ــرای مب ــود ب ــی ب ــود.  مکان ــده ب ــت ش ــل درس ــن دلی ــه ای ــط ب محی

ــدازه  ــه ان ــردن و ب ــاور ک ــدازه ی درک٬ ب ــه ان ــن را دانســت. ب ــد ای ــن. بای ــت یاف ــو موجودی ــرای از ن ــی ب خــود بیگانگــی مــی شــوند. مکان

ــا  ــربی ب ــت. ره ــات و فعالی ــان٬ عملی ــی٬ ای ــت. آگاه ــن اس ــودن ای ــی ب ــودن. انقالب ــرای آن ب ــور ب ــی در خ ــام دادن و فاعل ــاور٬  انج ی ب

ــا بیشــر  ــی داشــت هیجــان م ــر م ــه رهــربی ب ــی ک ــا هــر قدم ــد. ب ــی آم ــذا خــوری م ــه ســوی غ ــش ب ــت خوی ــا هیب ــن ب شــیوه ی راه رف

ــد  ــان را بلن ــد از رشم رسش ــتند٫ بای ــوی نیس ــرای آزادی ق ــارزه  ب ــه در راه مب ــانی ک ــود» کس ــه ب ــن جمل ــخنانش ای ــه ی س ــد. مقدم ــی ش م

نکننــد« ایــن ســخن رهــربی تــا اعــاق دمل نفــوذ کــرد. زمــان درک ، دالیــل ناموفــق بــودن مبــارزه ی آزادیخواهانــه بــود. آری٬ زمــان حســاب 

پــس دادن بــود. زمــان تحلیــل انقالبــی بــودن ناقــص و ناکافــی بــود. زمــان تحلیــل زنانگــی ســنتی و مردانگــی هژمــون بــود. زمــان آغــاز 

ــزی وجــود  ــچ راه گری ــود. دیگرهی ــودن ب ــان خــود شــدن و خــود ب ــر زم ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــا ب ــه ی واپســگرایی ه ــر هم ــارزه در براب مب

ــی  ــدی. در جای ــورت ببن ــه ص ــه ب ــدارد ک ــود ن ــکی وج ــدارد. ماس ــود ن ــی وج ــچ مأمن ــت. هی ــته اس ــا بس ــا و راهه ــه ی دره ــت. هم نداش

بودیــم کــه همــه ی ماســکها مــی افتند٬همــه ی پناهــگاه هــا از میــان برداشــته مــی شــدند. جنــگ واقعــی از ایــن لحظــه آغــاز مــی شــد.

ــذب  ــان را ج ــه انس ــزی ک ــا چی تنه
مــی کنــد٬ حقیقت اســت. هرچیزی 
ــای خویــش را از دســت  جــز آن معن
مــی داد. معنــای راســتین زندگــی٬ 
حقیقــت اســت.  ایــن لحظــات در 
عیــن حــال٬ لحظــات آزادی انــد. زمــان 
از خــود بیخــود شــدن٬ زمــان حرکــت 
گام  و  نــو  هســتی  ســوی  بــه 
برداشــتن بــه ســوی آزادی اســت
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ــه دو ســال از  ــن، ک ــدان اوی ــه هــای زن ــی ســه ســال زندگــی زجــر آور پشــت میل ــم وارد ســه ســالگی خــود شــده اســت، یعن دوران زندانی

ــدم. در مــدت بالتکلیفــی ام  ــر قــرار بازداشــتم را گذران ــی ب ــدون وجــود داشــن حکمــی مبن ــل و ب ــدون وکی ــدان را بالتکلیــف ب آن دوران زن

ــه  ــد از دوران ۲۰۹ بقی ــد. بع ــد ۲۰۹ رشوع ش ــای بن ــم دوران بازجویه ــد از آن ه ــردم و بع ــه رس ب ــپاه ب ــت س ــی را در دس ــای تلخ روزه

ــه  ــت حکــم ناعادالن ــد. در نهای ــم پاســخ منــی دادن ــن تکلیف ــرای تعیی ــن ب ــه درخواســتهای مکــرر م ــدم . ب ــی گذران ــد عموم مــدت را در بن

ــم  ــورد بودن ــر ک ــه خاط ــواب ب ــا ج ــوم؟ آی ــدام ش ــد اع ــا بای ــیده ام، ی ــس کش ــزی حب ــه چی ــت چ ــن باب ــد. م ــادر کردن ــم ص ــدام را برای اع

ــق  ــم کــوردی اســت، از طری ــم محرومیــت کشــیدهام. زبان ــل کــورد بودن ــه دلی ــا آمــده ام و ب ــه دنی ــم: مــن کــورد ب اســت؟ پــس مــی گوی

ــازه  ــا اج ــت. ام ــان اس ــل پیوندم ــم پ ــده ام و زبان ــزرگ ش ــا آن ب ــرده ام و ب ــرار ک ــر ق ــه ب ــنایانم رابط ــتان و آش ــواده و دوس ــا خان ــم ب زبان

ــان خــودم بنویســم. ــا زب ــد ب ــت هــم اجــازه منــی دهن ــم و در نهای ــل کن ــم و تحصی ــم و آن را بخوان ــت کن ــادری ام صحب ــان م ــا زب ــدارم ب ن

به من می گویند بیا و کورد بودنت را انکار کن، پس می گویم: اگر چنین کنم خودم را انکار کرده ام.

جناب قاضی محرم، آقای بازجو!!

در آن زمــان کــه مــن را بازجویــی مــی کردیــد حتــی منــی توانســتم بــه زبــان شــا صحبــت کنــم و مــن  طــی دو ســال اخیر در زنــدان زنــان زبان 

فارســی را از دوســتانم آموختــم، امــا شــا بــا زبــان خــود بازجویــی و محکمــه ام کردیــد و حکــم را برایــم صــادر منودیــد. ایــن در حالــی بــوده 

کــه مــن درســت منــی فهمیــدم در اطرافــم چــه مــی گــذرد و منــی توانســتم از خــود دفــاع کنــم. شــکنجههایی کــه بــر عیلــه مــن بــه کار گرفتــه 

ایــد، کابــوس شــبهایم شــده، درد و رنجهــای روزانــه ام در اثــر شــکنجه هایی کــه شــده بــودم بــا مــن روز را ســپری مــی کننــد. رضبــه هایــل 

کــه در دوران شــکنجه بــه رسم وارد شــده، باعــث آســیب دیدگــی در رسم شــده اســت. بعضــی از روزهــا دردهــا ی شــدید هجــوم مــی آورنــد. 

رسدردهایــم آنقــدر شــدید مــی شــود کــه دیگــر منــی دانــم در اطرافــم چــه مــی گــذرد، ســاعتها از خــود بــی خــود مــی شــوم و در نهایــت از 

شــدت درد، بینــی ام رشوع بــه خونریــزی مــی کنــد و بعــد کــم کــم بــه حالــت طبیعــی برمــی گــردم و هوشــیار مــی شــوم. هدیــه دیگــر آنهــا 

بــرای مــن ضعــف بینایــی چشــانم اســت کــه دائــم تشــدید مــی شــود و هنــوز هــم بــه درخواســتم بــرای عینــک پاســخ نــداده شــده اســت. 

وقتــی وارد زنــدان شــدم موهایــم یــک دســت ســیاه بــود، حــال کــه ســومین ســال را مــی گذرانــم، هــر روز شــاهد ســفید شــدن بخشــی از آنهــا 

هســتم. مــی دانــم کــه شــا ایــن کار را تنهــا بــا مــن و خانــواده ام نکــرده ایــد، بلکــه ایــن شــکنجه ها را برعلیــه متــام فرزنــدان کــورد٬ از جملــه 

بــا کســانی ماننــد زینــب )جاللیــان( و رونــاک )صفــارزاده( و ... بــه کار بــرده ایــد. چشــم مــادران کــورد هــر روز در انتظــار دیــدن فرزندانشــان 

اشــک بــاران اســت، دائــم نگراننــد از اینکــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، بــا هــر زنــگ تلفنــی وحشــت شــنیدن خــرب اعــدام فرزندانشــان را دارند.

دوبــاره  و  بردنــد  اویــن  زنــدان   ۲۰۹ بنــد  بــه  بازجویــی  بــرای  مــرا  مدتهــا  از  بعــد  دوبــاره  و  اســت    ۸۹ ۱۲اردیبهشــت  امــروز 

اتهامــات بــی اساسشــان را تکــرار کردنــد. از مــن خواســتند بــا آنهــا همــکاری کنــم تــا حکــم اعدامــم لغــو شــود. منــی دانــم ایــن 

همــکاری چــه معنــی دارد، وقتــی مــن چیــزی بیشــر از آنچــه کــه گفتــه ام  حرفــی بــرای گفــن نــدارم. در نتیجــه آنهــا از مــن 

خواســتند تــا آنچــه را کــه مــی گوینــد تکــرار کنــم و مــن چنیــن نکــردم. بازجــو گفــت: مــا پارســال مــی خواســتیم آزادت کنیــم 

امــا چــون خانــواده ات بــا مــا همــکاری نکــرد٬ بــه اینجــا کشــید. خــود بازجــو اعــراف کــرد کــه مــن فقــط گروگانــی هســتم در 

دســت آنهــا و تــا بــه هدفهــای خــود نرســند مــرا نــگاه خواهنــد داشــت، یــا در نتیجــه اعــدام خواهــم شــد، امــا آزادی هرگــز.

متن نامه ی شیرین علم هولی
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از تو نوشتن قدغن
آن زمــان کــه بــرای اولیــن بــار تــو را بــه بهانــه دخــر بــودن از حلقــه بازیهــای کودکانه مــان جــدا کردنــد هنــوز بــه یــاد دارم. تــو بــا چشــانی 

گریــان بــازی را بــه اجبــار تــرک کــردی و از آن روز مــن هنــوز حــرست یــک دل ســیر نــگاه کــردن دوبــاره خانــم معلــم کالس دو نفره مــان 

بــر دمل مانــده اســت.

نازنین!دانش آمــوز حــواس پــرت کالس تــو، حــاال در هنگامــه طــرح امنیــت اجتاعــی بــه ماننــد کودکی هــا، هــوس گرفــن دســتهای تــو در 

انظــار عمــوم و واژه هــای قدغــن شــده عشــق و لبخنــد بــه رسش زده اســت. همبــازی کودکــی تــو انــگار نــه انــگار ســال ها گذشــته و ده هــا 

طــرح بــرای جــدا کــردن زن و مــرد از هــم اجــرا شــده اســت. او تــازه در دهــه تذکــر شــفاهی و کتبــی و دســتبند و دادرسا و چــادر ســیاهها، 

حــال و هــوای برابــری بــه رسش زده، گویــا منی دانــد در قرنــی کــه هــم جنس هــای تــو کهکشــان ها را تســخیر کــرده و مــاه و زحــل و ناهیــد 

را در آغــوش گرفته انــد. در رسزمیــن تــو نــوع پاشــنه کفــش و ســایز پاچــه شــلوار و رنــگ لباس هــای تــو را مــردان لبــاس ســبز تعییــن میکننــد 

تــا مبــادا امنیــت جامعــه بــه خطــر بیفتــد. همبــازی آرام تــو، انــگار نــه انــگار کــه بــزرگ شــده، اینجــا از پشــت دیوارهــای زنــدان دلــش هــوای 

کوچه هــای خلــوت تابســتانهای گــرم شــهرمان را کــرده، آنــگاه کــه همــه خوابنــد و کوچــه در ســکوت. تــا در فرصتــی پیــش تــو بیایــد و او را 

مهــان کنــی و بشــقاب هندوانــه ات را بــا او قســمت کنــی.

نازنیــن! همبــازی تــو ایــن روزهــا، دلــش بدجــوری هوایــی شــده، گویــا هنــوز منی دانــد تــو تــازه بــه حــق ارث از امــول منقــول و غیــر منقــول 

ــی کــه  ــد در دنیای ــاور کن ــد. منی خواهــد ب ــه رس می برن ــد زن در انتظــار حکــم سنگســار ب ــد کــه چن ــاور کن ــا منی خواهــد ب رســیده ای!، گوی

ــری  ــوز مالــک تــن خــود نیست.راســتی ایــن همــه نابراب ــه می شــود زن هن عقیــده، فکــر، حــق، آزادی، رشافــت، انســانیت و وطــن فروخت

ــا »ویــاری عصیانگونــه« بــه امــر و نهــی خدایــش پشــت پــا زد و زمیــن را بــرای رنــج  و جدایــی از کجــا آغــاز شــد؟از آن زمــان کــه حــوا ب

کشــیدن انتخــاب منــود؟ یــا از آن زمــان کــه بــرای اولیــن بــار دخرکــی موهایــش را بــه دســت بــاد، ایــن هــرزه هرجائــی ســپرد و او دســتی 

از رس هــوس بــه گیســوانش کشــید و راز پریشــانی موهــای دخــرک را کــوی بــه کــوی بــه گــوش کــوه و درخــت نجــوا کــرد و ایــن »معصیــت 

عظــا« ســبب خشــم قبیلــه بــر او گشــت؟ یــا نــه، از آن زمــان کــه چشــمه قامــت زیبــای دخرکــی را در خــود دیــد و غافــل از ایــن گنــاه 

کبیــره عاشــق دخــرک شــد و در وصــف او آوازی در گــوش رود زمزمــه کــرد و رود نیــز مســت و زنگــی از حدیــث عاشــقی چشــمه، داســتان را 

بــه دریــا گفــت و ایــن دزدیــده دیدن هــا بــه »غیــرت مردانــه تاریــخ« برخــورد و دخــرک را خانه نشــین کرد؟یــا آن زمــان کــه دســت دادن بــا 

فرشــته های نــه ســاله، ســتون اعتقادات مــان را ویــران کــرد، ســنت ها و روایــات توجیحــی گشــت بــرای جنــس دوم بــودن تــو؟ یــا نــه، شــاید 

آن هنــگام کــه »عطــر خــوش تــو«، مــن همبــازی کودکیــت را بــه کوچه هــای خلــوت خاطــرات کشــاند تــا بــه دنبــال ســارای کودکی هایــش 

ردی از عشــق را در اولیــن نــگاه و آخریــن اشــکت پیــدا کنــد و ایــن گونــه بــه »قانــون نانوشــته طبیعــت« برخــورد و مــا نامحــرم بــه هــم 

گشــتیم. منیدانم...منیدانــم...از کجــا آغــاز شــد؟ امــا مــن هنــوز در ســودای رویاهــای خــود روزی هزاربــار جملــه نامتامــی را کــه قــرار بــود در 

اولیــن ســپیده مشــرک بــا هــم بودن مــان بــه تــو بگویــم بــر زبــان دارم، آن زمــان کــه تــو بــا آن نــگاه معصومانــه همیشــگی ات در چشــانم 

بنگــری و مــن رسمســت از ایــن نــگاه بــه تــو بگویــم: »دوشــیزه دوشــین، بانــو شــدنت مبــارک«. امــا افســوس نگذاشــتند حتــی بــرای آخریــن 

بــار همدیگــر را ببینیــم تــا مــن از پشــت میله هــای زنــدان شــکوه و عشــق زندگــی را در چشــانت بخوانــم در حالیکــه تــو زیــر نگاه هــای 

سنگینشــان هنــوز عروســک کوچکــت را بــه نشــانه پایبنــدی و دلبســتگی بــه همبــازی ات در دســت میفشــاری و عشــقت را انــکار منی کنــی.  

امــا اکنــون بــه پــاس تحمــل هــزاران ســال رنــج و نابرابری هــای زن بــودن .

پاس هزاران خاطره و رویای نامتام 
شهید فرزاد کانگر
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Zanan.shargh@gmail.comWWW.facebook/zanane shargh
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