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سخ ن آغازین
روزهــای قبــل از انتخابــات بــازار وعــده و وعیدهــای انتخاباتــی گــرم بــوده و فضــای سیاســی اندکــی بازتــر
شــده و زمینــهی نقــد و گفتگــو نیــز ایجــاد مــی شــود .وعدههــای برســاخت جامعــهای آزاد و برابــر،
افزایــش اشــتغال و چارهیابــی مســائل و رســیدگی بــه دغدغههــای مــردم ،جوانــان و زنــان .تاکنــون یــازده
دوره انتخاباتــی برگ ـزار شــده و وعدههــای بســیاری بــه مــردم داده شــده و در طــول ایــن ادوار نــه تنهــا
از مشــکالت مــردم کاســته نشــده بلکــه برمیــزان فقــر ،بیــکاری ،نابرابریهــای جنســیتی و محدودیتهــا و
ممنوعیتهــا افــزوده شــده و بــا وجــودی کــه شــعار برابــری و ب ـرادری شــعار سیاســتمداران ای ـران اســت
امــا هیــچ گاه ایــن شــعار بــه واقعیــت نپیوســت و انحصــار و نادیــده گرفــن حقــوق زنــان و بــه طــور
کلــی اقلیتهــای قومــی ،دینــی و مذهبــی شــدت بیشــری یافتــه و در برابــر انتقــادات و بیــان اندیشـهها و
خواســتهها ،زنــدان ،اعــدام و رسکــوب وجــود داشــته اســت .روحانــی در ســخنان اخیــر خــود بــه دمکراتیــک،
آزاد و ســامل بــودن انتخابــات در ای ـران تاکیــد منــود لیکــن متاســفانه چنیــن چیــزی در انتخابــات ای ـران
مشــاهده نشــده اســت زیـرا برگـزاری انتخابــات در یــک کشــور بــه منزلـهی دمکراتیــک بــودن آن جامعــه
نیســت و گاهــی بـرای موجــه جلــوه دادن وجهـهی سیاســی خویــش در عرصــه بیــن املللــی اســت و بــدون
شــک انتخابــات آینــدهی ایــران از لحــاظ سیاســی تاثیــر مهمــی در منطقــه و بــه طــور کلــی آینــدهی
ای ـران خواهــد داشــت؛ زی ـرا اقوامــی کــه در ای ـران زندگــی مــی کننــد بــه آن ســطح از آگاهــی رســیدهاند
کــه خواهــان حقــوق و اســتاتوی خویــش هســتند و بــه لحــاظ کمــی کوردهــا شــار زیــادی در ایــران
دارنــد و سالهاســت بــا فشــارها و تبعیضهــای دولــت ای ـران روبهروهســتند .بنابرایــن دوران تــک رویهــا
و ایجــاد جامعــه و سیســتمی همــوژن و تــک تیــپ بــر آمــده زی ـرا هیــچ قــدرت سیاســی مادامــی کــه
منافــع هم ـهی مــردم را جــدا از نــژاد ،رنــگ ،زبــان و فرهنــگ را اســاس سیاســتهای خویــش ق ـرار ندهــد
قــادر نیســت بــه مــدت طوالنــی بــه حیــات سیاســی خویــش ادامــه دهــد .در جامع ـهای کــه قوانیــن و
موازیــن انتخاباتــی آن آنتــی دمکراتیــک و نــه اساســا حــق برابــر انســانها حتــی در کاندیــد شــدن رعایــت
منــی شــود و زنــان بــه صــورت آشــکار حــذف مــی شــوند و نوعــی آپارتایــد جنســیتی و دینــی در حــوزه
انتخابــات جــاری اســت دمکراســی در آن جامعــه ایجــاد نخواهــد شــد؛ برابــری زن ومــرد و امــکان حضــور
زنــان در انتخابــات پیــش رشط الزم یــک انتخــاب دمکراتیــک اســت امــا رشط کافــی نیســت .بنابرایــن
دولــت ایـران بایســتی در انتخابــات آینــدهی ریاســت جمهــوری حقــوق همـهی اقلیتهــای اتنیکــی و آئینــی
را بــه رســمیت شــناخته و مــی توانــد میزبــان بســیار مناســبی بــرای سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک
باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت قــادر نخواهــد بــود مســائل سیاســی و اقتصــادی خویــش را چارهیابــی
منایــد ،زیـرا تــا زمانــی کــه داخــل ایـران دمکراتیــک و آزاد نباشــد بــدون شــک در سیاســتهای خارجــی نیــز
موفقیــت چشــمگیری کســب نخواهــد منــود در عیــن حــال دمکراتیزاســیون ایـران در گــره گشــایی مســائل
اقتصــادی و اجتامعــی ای ـران تاثیــر چشــمگیری خواهــد داشــت .بایســتی تبعیضهــا و حــق کش ـیهایی
کــه علیــه زنــان در ایــران روا شــمرده شــده نیــز برطــرف شــود بــه طــور کلــی تغییــری اساســی در
ذهنیــت ،سیاســت و قوانیــن اساســی ایـران صــورت گیــرد تــا جامعـهای دمکراتیــک و آزاد برســاخته شــود.
در ایــن شــاره ســعی خواهیــم منــود در مــورد انتخابــات و نقــش و حضــور زنــان در
انتخابــات و بــه طــور کلــی تاثیــر حضــور زنــان در عرصــه سیاســت را مــورد ارزیابــی
قــرار دهیــم و بــه طــور کلــی از اهــداف و موضــع زنــان در انتخابــات ســخن بگوئیــم.

آینده روشن ایران
با کنفدراسیون دمکراتیک

بزرگرتیــن فالکــت بـرای یــک جامعــه ایــن اســت کــه نیــروی «اندیشــه آفرینــی ،اقــدام و کنشــگری» دربــارهی خویــش را از دســت دهــد .نیروهــای
متدنــی و هیرارشــیک کــه ایــن مســئله را از دیربــاز بــه خوبــی مــی داننــد بــه مقولـهی حاکمیت ذهنی کــه مــی توانیــم آن را هژمونــی ایدئولوژیک
بنامیــم اولویــت دادهانــد .خشــونت ،بــه تنهائــی منــی توانــد نقشــی مانــدگار در زمینـهی تــداوم هژمونــی ایفــا منایــد .اگــر هــدف از خشــونت،
کســب منافعــی از طریــق جامعــه باشــد جهــت ایــن امــر بــه محصــول مــازاد نیــاز وجــود دارد .بــدون متقاعــد گشــن جوامــع منــی تــوان انتظــار بــه

کار واداشــن طوالنــی مــدت آنهــا و تولیــد محصــول مــازاد را داشــت .هژمونــی ایدئولوژیــک ،ایــن نــوع اقنــاع را ایجــاد مــی مناید و بدیــن ترتیب
جامعــه را در قیــاس بــا آنچــه از هژمونــی خشــونت بــار انتظــار می رود و شــاید هم بســیار بیشــر از آن ،جهت انباشـتها مســاعد مــی گرداند.

هنگامــی کــه عنــارص متــدن دمکراتیــک
و عنــارص متــدن دمکراتیــک و عنــارص
فدرالیســت ( آذریهــا ،کوردهــا ،عربهــا،
بلوچهــا و ترکمنهــا) گــرد هــم آینــد ،پــروژهی
کنفدراســیون دمکراتیــک ایــران مــی توانــد
معنــا یافتــه و بــه راحتــی بــه یــک مرکــز
جاذبــه تبدیــل شــود .آینــدهی روشــن ایـران و
بازیابــی نقــش تاریخـیاش در خاورمیانــه ،تنها
در ســایهی یکپارچگــی بــا عنــارص مدرنیت ـهی
دمکراتیــک ( جامعـهی دمکراتیــک ،اقتصــادی
و اکولوژیــک) و برداشــن گامــی نویــن مــی
توانــد میــر گــردد.

جامع ـهی ای ـران هــم از نظــر اتنیکــی و هــم دینــی بــه حکــم خصوصیــات چنــد هویت ـیاش،
دارای فرهنگــی غنــی مــی باشــد .میزبانــی متامــی هویتهــای ملــی و دینــی در خاورمیانــه را
بــر عهــده دارد .از اینکــه هویتهــای کثیــر را رصفــا بــا توســل بــه هژمونیهــای ایدئولوژیــک
ملیگرایانــه یــا دینگرایانــه در یــک جــا نگــه دارد ،دچــار دشــواری و زحمــت مــی گــردد.
شــکلی از ناسیونالیســم دینگ ـرا و نژادگ ـرا را بــه شــیوهای بســیار ظریــف اج ـرا مــی منایــد،
هنگامــی کــه بــه نفعــش باشــد از توســل جســن بــه تبلیغــات آنتــی مدرنیســتی نیــز دوری منــی
جویــد .در زمینــه ذوب منــودن و اســتحالهی پیرشفتهــای انقالبــی و دمکراتیــک در درون فرهنگ
متــدن ســنتی مهــارت یافتــه اســت .برقرارســازی اســتادانهی یــک رژیــم دســپوتیک مطــرح
اســت .در صــدر پرتنــش تریــن دولتهــا و جوامــع خاورمیانــه کــه ســاختاری آکنــده از چالــش
دارنــد ،جــای مــی گیــرد .هــر چنــد منابــع نفت ـیاش راه را بــر انعطــاف نســبی تنشهایــش
مــی گشــاید ،امــا موجودیــت دولــت – ملتگرایــی ایــران در مســاعدترین موقعیــت
جهــت فروپاشــی ق ـرار دارد .ناســازگاریهایی کــه بــا بازیگ ـران اصلــی مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی
یعنــی ایــاالت متحــدهی آمریــکا و اتحادی ـهی اروپــا دارد نیــز در ایــن امــر موثــر مــی باشــد.

بر گرفته از کتاب بحران متدن درخاورمیانه و رهیافت متدن دمکراتیک
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انتخابــات ریاســت جمهــوری ایـران در پروسـهای بــه انجــام مــی رســد کــه خاورمیانــه در مرحلـهی دیزایــن
نویــن بــوده و بــه کانــون جنگهــا و قــدرت منائیهــای دول منطقــه و غربــی مبــدل شــده اســت .از ســال
 ۲۰۱۰کــه ایــن پــروژه آغــاز شــده تاکنــون ایــن جنگهــا رسد نشــده بلکــه بــر شــدت آن افــزوده شــده اســت.
آشکاراســت کــه سیســتمهای دولــت  -ملــت و هم ـهی نهادهــای آن درون کائــوس بــوده و در عیــن حــال
گــذر از آن هــم رسشــار از بح ـران اســت .در کشــورهای مهــم خاورمیانــه بــه ویــژه ســوریه ،لیبــی ،یمــن،
تونــس و ترکیــه ایــن بحرانهــا همچنــان وجــود دارد .کامــا هویداســت کــه نظامهــای دولــت  -ملــت دیگــر
قــادر نیســت بحرانهــای اجتامعــی را چارهیابــی منــوده و بــا رسکــوب و خشــونت بــه حیــات خویــش ادامــه
میدهــد کــه رسآمــد آن جنگهــای خونیــن بــار و بهــای ســنگینی اســت کــه ملتهــای فرودســت میپردازنــد.
دولــت  -ملــت همزیســتی اجتامعــی را مختــل منــوده و بــا ایدئولــوژی لیربالیســم ارزشــهای معنــوی جوامــع
را کمرنــگ ســاخته و بــه رسمنشــا بحرانهــای اجتامعــی تبدیــل شــده و بــر پیکــر جامعــه رضبات مهلکــی وارد
ســاخته بــه همیــن دلیــل ،هــم اکنــون نفســهای آخــر خویــش را مــی کشــد و عمــر آن بــه رس آمــده اســت.
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هنگامــی کــه نظریـهی مدرنیتـهی دمکراتیــک در زمینـهی مســائل اجتامعــی ایـران بــه گونـهای
ماهرانــه اجـرا شــود ،مــی توانــد راهگشــای نتایــج مهمــی در جهــت حــل مســائل گــردد .علــی
رغــم هم ـهی تالشــهای مرکزیتگرایان ـهی خــود انــگار در پــس آن یــک « ای ـران فــدرال» نیــز
جریــان دارد .هناگامــی کــه عنــارص متــدن دمکراتیــک و عنــارص متــدن دمکراتیــک و عنــارص فدرالیســت ( آذریهــا ،کوردهــا ،عربهــا ،بلوچهــا
و ترکمنهــا) گــرد هــم آینــد ،پــروژهی کنفدراســیون دمکراتیــک ای ـران مــی توانــد معنــا یافتــه و بــه راحتــی بــه یــک مرکــز جاذبــه تبدیــل
شــود .آینــدهی روشــن ای ـران و بازیابــی نقــش تاریخ ـیاش در خاورمیانــه ،تنهــا در ســایهی یکپارچگــی بــا عنــارص مدرنیت ـهی دمکراتیــک
( جامعــهی دمکراتیــک ،اقتصــادی و اکولوژیــک) و برداشــن گامــی نویــن مــی توانــد میــر گــردد .پتانســیل جامعــهی ملــی ایــران بــه
انــدازهی کافــی جهــت ایــن کار نیرومنــد اســت و در عیــن حــال واقعیــات ملــت دمکراتیــک ای ـران نیــز ایــن امــر را رضوری مــی گردانــد.
نیــروی چارهیابــی مدرنیت ـهی دمکراتیــک مرتبــط بــا کلیــت سیاســی منطقــه ،بــه ظرفیــت حلکنندگــی عنــارصی وابســته اســت کــه آنهــا
را مبنــا قــرار مــی دهــد .عنــارص بازدارنــدهی دورنــیای وجــود نــدارد کــه بتوانــد در مقابــل کلیــت سیاســی بایســتد؛ برعکــس متامــی
عنــارص اقتصــادی ،اکولوژیــک ،اخالقــی و سیاســی در چارچــوب کلیــت سیاســی مــی تواننــد بهرتیــن جامعــهی دمکراتیــک مــورد انتظــار
خویــش را بســازند .در مقابــل دخالتهــای هژمونیــک مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی کــه از خــارج نشــات مــی گیرنــد ،متامــی نیروهــای اجتامعــی
منطقــه کــه در چارچــوب کلیتــی سیاســی هســتند بــه راحتــی و بــا موفقیــت مــی تواننــد پاســخ الزمــه را داده و مسائلشــان را حــل
مناینــد .عنــارص جامعــهی اخالقــی و سیاســی مدرنیتــهی دمکراتیــک بــا گــذار از هژمونــی دولــت – ملتگــرا کــه آفریننــدی فاشیســم
حقــوق و قــدرت اســت ،راهگشــای توســعهی جامعــهی دمکراتیــک مــی گــردد .بــه جــای انحصارگــری قــدرت برخــوردار از هویــت
بســته و قاطــع کــه بافــت ژئوپولیتیــک منطقــه را از هــم گیســخته و معیــوب مــی منایــد ،بــرادری و کلیــت تــوام بــا تفاوتمندیهــای
بســیار را میــر مــی گردانــد کــه بــه واســطهی نگــرش سیاســی « بــاز ،منعطــف و دمکراتیــک» اش در منطقــه و حتــی در ســطح جهــان
شــدیدا بــدان احســاس نیــاز مــی شــود .جامعــه دمکراتیــک را بــر مبنــای کلیــت فرهنــگ تاریخــی – اجتامعــی متحقــق مــی گردانــد.
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مســائل موجــود در جامعــهی ملــی فــارس و یــا ایــران ،از متدنهــای تاریخــی و اقدامــات دویســت ســالهی اخیــر مدرنیتــهی کاپیتالیســتی
ناشــی مــی شــوند .در ایــران ،یــک ســنت متدنــی وجــود دارد کــه از ســه مشــتق ایدئولــوژی کاهنــی ســومریان نیــز تاثیــر پذیرفتــه
اســت .هــر چنــد ســنت زرتشــتی و میرتائــی هویتــی ارژینــال را تشــکیل دادهانــد ،امــا توســط مشــتق اســامی بــی تاثیــر شــدهاند.
مانویــت کــه بــه عنــوان ســنتزی از « موســویت ،عیســویت و مکتــب فلســفی یونــان» پدیــد آمــده ،نتوانســته اســت در مقابــل
ایدئولــوژی رســمی متــدن موثــر واقــع افتــد .بــه عبــارت صحیحتــر نتوانســته از تغذیــهی ســنت عصیانگــری و قیــام فراتــر رود .ایــران،
ســنت اســامی را بــه مذهــب شــیعه دگرگــون ســاخته وایــن مذهــب بــه عنــوان ایدئولــوژی متــدن دوران اخیــر تطبیــق دهــی
شــده اســت .در روزگار مــا نیــز عنــارص مدرنیتــهی کاپیتالیســتی را از صافــی شــیعه مــی گذرانــد و ســعی بــر مــدرن شــدن دارد.
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توســط زنــان ســازماندهی شــده کــه
ســطح سیاســی ،نظامــی و اجتامعــی
آنــان افزایــش یافتــه و برســاخت ملــت
دمکراتیــک و سیســتم خودمدیریتــی
بــر دوش آنــان جــای خواهنــد گرفــت.
ایــران در مرحلــهای حســاس و مملــو از
تغییــر و تحــول اســت .اگــر قــادر باشــد خوانشــی صحیــح براســاس رشایــط موجود داشــته باشــد و تغییـرات مورد
نیــاز را در سیســتم خویــش انجــام دهــد دســتاوردهای بســیاری خواهــد داشــت .ملتهــای موجــود در ای ـران و
حاکمیــت موجــود قادرانــد انتخابــات را بــه بنیــان تغییـرات اساســی دمکراتیــک ،برابــر ،عادالنــه و پیرشفــت ایران
مبــدل ســازند .مــدل دولــت – ملــت ایـران بــا معیــار یــک دولــت ،یــک ملــت ،یــک زبــان و یــک دیــن و مذهــب،
موجودیــت اجتامعــی جامعــه را انــکار و همیــن طــور حیــات فرهنگهــای دیگــر را نیــز بــا خطــر نابــودی روبـهرو
ســاخته و در عیــن حــال دارای عقالنیتــی خشــک جنســیتگرا و مردســاالری اســت .بــه همیــن دلیــل واپســگرائی
و محافظـهکاری مانــع از پیرشفــت و تغییــر در آن اســت و در میــان انحصــار مردانــه در حــال خفگــی اســت .گذر
از چنیــن وضعیتــی و برســاخت سیســتمی نــو قــادر اســت یکــی از راههــای رهائــی باشــد و احتــال مداخــات
8
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مــا همچــون« کــژار» رشط اصلــی انتخابــات
در ســطح ریاســت جمهــوری و همیــن طــور
شــورای شــهر و روســتا ،برابــری مــا بیــن زنــان
و مــردان را اســاس دانســته ،در رشایطــی
کــه زنــان آشــکارا حــذف شــوند ،منــی تــوان
بحــث از دمکراســی و انتخاباتــی آزاد منــود.
در عیــن حــال کســانی کــه انتخــاب مــی
شــوند در قبــال خواســتهها و مطالبــات
زنــان مســئولاند .همچنیــن تالشــهای زنــان
بــرای تغییــر در قانــون اساســی بایســتی
تــداوم داشــته باشــد و در نهادهــای رهــری،
قضــاوت و حوزههــای قانونســاز و همچنیــن
عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی،
آمــوزش و ورزش جــای داشــته باشــند.
رژیــم ای ـران زنــان را از حضــور در نهادهــای
اصلــی و تصمیــم ســاز محــروم ســاخته
اســت بــه همیــن دلیــل همــهی تصمیامتــی
کــه گرفتــه میشــود برخــاف حقــوق و
واقعیــت زنــان اســت .چگونــه ممکــن اســت
در مکانهــای رســمی در مــورد زنــان تصمیــم
گرفتــه شــود امــا نظــر و رای آنــان نادیــده
گرفتــه شــود؟ بــا وجــودی کــه محدودیتــی
در مــورد کاندیــد شــدن بــرای همــهی اقشــار ایــران وجــود نــدارد امــا بعــد از نــام نویســی بســیاری از اقلیتهــای دینــی و
مذهبــی و همیــن طــور زنــان رد صالحیــت شــدند کــه ایــن اقــدام چهــرهی واقعــی ایــران را نشــان داد .در میــان کســانی
کــه از فیلــر شــورای نگهبــان عبــور کردنــد ســه کاندیــد متعلــق بــه جمنــا( جبهــهی مردمــی نیروهــای انقالبــی) و ســه تــن
دیگــر اصــاح طلــب هســتند امــا بــا توجــه بــه سیســتم حکومتــی ایــران منــی تــوان امیــدی بــه تحــوالت در ایــران داشــت.
بــا وجــودی کــه زنــان نیمــی از قــر جامعــه را بــه خویــش اختصــاص داده امــا متاســفانه در انتخابــات حــدف شــدند وحقــوق آنــان
زیــر پــا گــذارده شــد .ای ـران هیــچ گاه جســارت آن را نداشــته اســت کــه زنــان را در عرص ـهی سیاســت جــای دهــد و در ایــن مــورد
بــر مواضــع خویــش پافشــاری مــی منایــد .ایــن مواضــع در انتهــا ای ـران را بــه لب ـهی پرتگاهــی ســوق خواهــد داد کــه راه نجاتــی
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یکــی از ملزومــات حیاتــی و اجتنابناپذیر
در ایـران بـرای ایجاد جامعـهای دمکراتیک
و یکســان کــه زنــان در جایــگاه واقعــی
خویــش ق ـرار بگیرنــد کــه ایــن از حقــوق
اولیــهی آنــان اســت بــاز کــردن درهــای
مدیریــت جامعــه بــرای زنــان اســت کــه
در نهایــت تغیی ـرات بنیادینــی در جامعــه
ایجــاد خواهــد منــود و ایــن در مــورد زنانی
صــورت خواهــد گرفــت کــه از هویــت و
شناســنامهی خویــش آگاه بــوده و بــرای
گــذر از عقالنیــت مردســاالری دارای
جســارت و تــاش بــوده ،ایجاد خواهد شــد

مشــارکت برابــر زنــان و مــردان یکــی از رشوط دمکراســی در ایـران اســت .حضــور فعال زنــان در همـهی عرصههای اجتامعــی عالوه بر
اینکــه پیرشفــت محســوب مــی شــود در عیــن حــال بــا خــود تغییراتــی نویــن در جامعــه و بــه ویــژه وضعیــت زنان ایجــاد خواهــد کرد.
بــه طــور کلــی زبــان قوانیــن اساســی ایــران جنســیتگرا و کامــا در راســتای منافــع مــردان اســت .یکــی از ملزومــات حیاتــی و
اجتنابناپذیــر در ای ـران ب ـرای ایجــاد جامع ـهای دمکراتیــک و یکســان کــه زنــان در جایــگاه واقعــی خویــش ق ـرار بگیرنــد کــه ایــن
از حقــوق اولیـهی آنــان اســت بــاز کــردن درهــای مدیریــت جامعــه بـرای زنــان اســت کــه در نهایــت تغییـرات بنیادینــی در جامعــه
ایجــاد خواهــد منــود و ایــن در مــورد زنانــی صــورت خواهــد گرفــت کــه از هویــت و شناســنامهی خویــش آگاه بــوده و بــرای
گــذر از عقالنیــت مردســاالری دارای جســارت و
تــاش بــوده ،ایجــاد خواهــد شــد .زنانــی بــا
کاراکــر مردانــه ،ذهنیــت و طــرز فکــر آنــان
هیــچ گاه مناینــدهی زنــان نخواهنــد بــود.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

تنشــهای بیــن ملتهــا ،مذاهــب ،آئینهــا ،ادیــان و طبقــات اجتامعــی آگاهانــه از ســوی سیســتم نهادینــه شــدهاند
کــه اینــک خویــش را کامــا هویــدا منودهانــد و خطــر درگیریهــا و قتــل عامهــا در منطقــه را تشــدید منــوده
اســت .تاثی ـرات ایــن تنشــها بیشــر بــر روی زنــان اســت چــون زنــان درارتبــاط مســتقیم بــا جامعــه هســتند
و تخریبــات و تهدیــدات جامعــه ابتــدا آنــان را مــورد هــدف قــرار مــی دهــد .اعــال ضــد انســانی جنــگ
همچــون قتــل عــام ،اعــدام ،کشــن غیرنظامیــان و بــه ویــژه کــودکان و همیــن طــور تجــاوز ،مهاجرتهــای اجباری،
گرســنگی در جنگهــا عــادی شــمرده مــی شــود و جامعــه را از نظــر اخالقــی و وجدانــی بیــار ســاخته اســت.
در ایــن میــان زنــان از هســتی ،امیــد و خواســتههای زندگــی محــروم مــی ماننــد .امــا بــاز هــم زنانانــد کــه
بایســتی در مقابــل تغیی ـرات سیســتم دولــت  -ملــت و ذهنیــت مردســاالری مقاومــت مناینــد .بــدون شــک
نیرویــی کــه قــادر اســت در مقابــل چنیــن سیســتمی ایســتادگی منایــد زنــان انقالبــی و مقاومتگــر بودنــد .زنــان
پیشــاهنگان ایــن قــرن هســتند و ایــن مهــم

از خــارج را از میــان بــردارد .گام اولیــه ،مشــارکت زنــان در عرص ـهی سیاســی و انتخــاب آنــان در ســطح ریاســت جمهــوری اســت.
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نخواهــد داشــت .بــا ایــن اقدامــات پیــش بینــی مــی کنیــم کــه بحرانهــای اجتامعــی در ایـران عمیــق تــر شــود.
در ایــن رشایــط واکنــش زنــان در مقابــل چنیــن مواضعــی نقشــی تعییــن کننــده خواهــد داشــت .در ســالهای
اخیــر مشــکالت زنــان ایـران و روژهــات کوردســتان بــه وضعیتــی وخیــم رســیده اســت آمــار خودکشــی زنــان
رونــد رو بــه رشــدی داشــته کــه ایــن خــود نشــاندهندهی وضعیــت زنــان در روژهــات کوردســتان اســت.
تاکنــون در جوامــع ای ـران و روژهــات کوردســتان در مقابــل رژیــم مقاومتهــای بــی نظیــری از ســوی زنــان
صــورت گرفتــه اســت و بــا وجــود رسکوبهــا و خشــونت رژیــم هــر زمــان پیشــگامان ایــن مبــارزات و مقاومتهــا
بودنــد .اگــر تاکنــون دســتاوردهای چشــمگیری در رابطــه بــا فعالیتهــای زنــان صــورت نگرفتــه دلیــل آن ایــن
اســت کــه ارادهای یکپارچــه نبــوده اســت .امــا اکنــون فرصــت مناســبی اســت کــه زنــان بــا یــک صدائــی و
یــک رنگــی ایســتاری مبــارز نشــان دهنــد و خواســتهها و مطالبــات خویــش را بــه دولــت تحمیــل مناینــد.
پروژههایــی کــه کاندیدهــای ریاســت جمهــوری در رابطــه بــا زنــان ارائــه میدهنــد هیــچ گاه بــه
انجــام منــی رســد و هــدف آنــان عوامفریبــی و تحریــف پتانســیل زنــان اســت .روحانــی خویــش را
رفــرم خــواه میخوانــد امــا از نظــر عملکــرد بســیار ضعیــف اســت .بــه جــز تعمیــق مشــکالت هیــچ
تغییــری صــورت نگرفتــه و زنــان در پروژههــای آنــان جائــی ندارنــد .چــون در بســیاری از عرصههــا
مــردان بیشــر حضــور دارنــد؛ بــرای دمکراتیــک بــودن انتخابــات حضــور زنــان رضوری اســت و هــر
انــدازه ســلطهی مــردان کمــر باشــد بــه هــان انــدازه خشــونت ،بــی عدالتــی ،ســتم ،کشــن ،تجــاوز
و تعــرض ،دروغ و فریــب و همــهی نگرشــهای مردســاالرانه نیــز از میــان برداشــته خواهــد شــد.

انقالب زنان

سیســتمهای قــدرت محــور بـرای تــداوم حیــات سیاســی خویــش بیشــر بــر سیســتم مجلــس
و انتخابــات ارصار مــی ورزنــد و چــون از نارضایتــی مــردم آگاهنــد هــر زمــان چــوب ظلــم
و بــی عدالتــی آنــان بــر رس مــردم اســت .بنابرایــن بــا زور و فشــار سیســتم خویــش را بــه
مــردم و جامعــه تحمیــل منــوده و ایــن فشــارها تــرس آنهــا از موجودیتشــان و اینکــه
هــر لحظــه تخــت قــدرت آنــان بــا کوچکرتیــن تلنگــری متالشــی شــود ،اســت .کابــوس آنــان
پذیرفتــه نشــدن از ســوی مــردم اســت چــون بــرای تــداوم قــدرت ،حفــظ موجودیــت و
تثبیــت نظــام خویــش بــه آرای مــردم نیــاز دارنــد؛ زی ـرا نیــروی ســازماندهی شــدهی مــردم
قــادر اســت بزرگرتیــن امپراطوریهــا را بــه نابــودی و فروپاشــی بکشــاند .ایــن واقعیــت
در طــول تاریــخ اثبــات شــده و شــکی در ایــن مــورد وجــود نــدارد .اگــر در کشــوری
سیســتم انتخاباتــی و مجلــس وجــود دارد بــه معنــای دمکراتیــک بــودن آن دولــت نیســت.
قویرتیــن دیکتاتورهــا هــم مــردم را بــه رای دادن مجبــور مــی مناینــد .دمکراســی حقیقــی
بــا تشــکیالت شــاتیکی کــه آنــان فکــر مــی کننــد ایجــاد منــی شــود و نخواهــد شــد.
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انقالب خاورمیانه

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

انتخابــات شــهر و روســتا معیــار جامعــهی دمکراتیــک مــا بــرای همــهی ملتهاســت .مــا مالکهائــی بــرای
کاندیداهــا داریــم و در واقــع هــدف مــا از انتخابــات پیشــرد خــود مدیریتــی اســت .زمانــی کــه در ای ـران
فرصتــی وجــود دارد کــه همـهی ملتهــا و تنوعــات فرهنگــی قــادر باشــند خــود را مدیریــت مناینــد و خویــش را
انتخــاب متاینــد بــه ایــن معناســت کــه هیــچ مانعــی در مقابــل ارادهی آزاد جامعــه وجــود نــدارد .ایــن واقعیت
مــی توانــد در ای ـران تغیی ـرات بســیاری ایجــاد منایــد .متاســفانه بــا تصمیــم شــورای نگهبــان مبنــی بــر رد
صالحیــت کاندیداهــای اقلیتهــای دینــی و مذهبــی موضــع ایـران در مقابــل اتنیکهــا ،ادیــان و مذاهــب آشــکار
شــد و ایــن نشــان دهنــدهی ایــن اســت کــه انتخابــات ای ـران ،انتخاباتــی آزاد ،دمکراتیــک و ســامل نیســت.
مــا همچــون کــژار در چنیــن وضعیتــی بــه زنــان توصیــه مــی منائیــم ب ـرای تغییــر قوانیــن اساســی ای ـران و
برســاخت جامع ـهای برابــر و دمکراتیــک و بــه طــور کلــی هم ـهی عرصههــای اجتامعــی و بــه ویــژه زنــان
بــا مســئولیتی مهــم سیاســی مشــارکت مناینــد .موضــع خویــش در مقابــل انتخابــات و همیــن طــور مالکهــای
اساســی خویــش را تعییــن مناینــد؛ وضعیــت زنــان و رسنوشــت ایـران رابطـهی تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد.
دمکراســی ،اکولــوژی و آزادی زن ،خــط حیــات برابــر و آینــدهای بــا کرامــت جامعــه را ارائــه مــی دهــد.
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هــر چنــد منــی تــوان گفــت نیروهــای قــدرت محــور جهانــی از سیســتم دولــت -ملــت رصف نظــر منودهانــد

بــدون شــک کوردهــای امــروز کوردهــای ســدههای
گذشــته نیســتند .ایــن را هــر کــس مــی دانــد کــه رهــر
آپــو بــه عهــدی کــه بــا خلــق کــورد و همــهی ملتهــای
خاورمیانــه بســته بــود ،پایبنــد مانــد .موانــع بســیاری ایجــاد
کردنــد و در پایــان بــا توطئــهای رهــر آپــو را ربودنــد امــا
بــاز نتوانســتند مانــع از پــروژهی دمکراتیــک منــودن خاورمیانــهی توســط رهــر آپــو شــوند .پــروژهی دیزایــن نویــن خاورمیانــه
را نیــز ایــن قدرتهــا ارائــه دادنــد و بــه ســوی منطقــه روانــه شــدند و ایــن پــروژه را ابتــدا در افغانســتان ،عــراق و بســیاری از
کشــورهای منطقــه اج ـرا منودنــد .هــر چنــد متــرر شــده و مــردم نیــز رنــج بســیاری تحمــل کردنــد و ملتهــا طعــم تلــخ قتــل عــام،
مهاجــرت و ویرانــی را تجربــه منودنــد .طرحــی کــه امــروزه کوردهــا از آن بحــث مــی مناینــد سیســتمی دمکراتیــک و در بنیــان،
سیســتم ضــد دولــت -ملــت و مدرنیت ـهی کاپیتالیســم اســت .اگــر امــروز نیروهــای خارجــی بــا کوردهــا هســتند بــه معنــای ایــن
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بــا وضعیــت کنونــی در خاورمیانــه کــه
عمــر دولــت  -ملتهــا بــه رس آمــده ایــران
منــی توانــد بــا نظــام کنونــی خویــش رسپــا مبانــد .سالهاســت
کــه ایـران اپوزیســیونهای داخلــی را رسکــوب منــوده و بــا نیــروی
نظامــی خــود بــا دولتهــای خارجــی مــی جنگــد و آرامــش
کشــورهای دیگــر را بــر هــم زده و بــه رژیــم هــای دیکتاتــور
و گروههــای رادیــکال کمــک مــی کنــد تــا جنگهــا بــه درون
مرزهایــش کشــانده نشــود .هــم اکنــون تغییــر یکــی از نیازهــای
اساســی موجودیــت در خاورمیانــه و کل دنیــا اســت و تــا تغییــری
اساســی صــورت نگیــرد ســایر مســائل الینحــل باقــی خواهــد
مانــد .امــروزه در دنیــا نــه تنهــا نظامهــای دولــت -ملــت بلکــه
همــهی سیســتمهای کاپیتالیســمی روبــه فروپاشــی مــی رونــد.
اتحادیــهی اروپــا همچــون گذشــته نخواهــد مانــد و دونالــد
ترامــپ کــه خویــش مناینــدهی چنیــن نظامــی اســت در تــاش
اســت بــا جنــگ و پــول بــر روی کار مبانــد؛ بــا غــارت ،جنــگ و سیاســتهای بیواقتــدار ملتهــا را بــه خویــش
وابســته منــوده و در انتهــا بــر روی آنــان تحکــم منایــد .هیــچ نیــرو و ملــت آزادی ،خواهــان ســکوت در برابــر
ایــن سیاســتها نیســت؛ ذاتــا دولــت -ملــت پــروژهی مدرنیت ـهی کاپیتالیســم و ایدئولــوژی لیربالیســم اســت.
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ای ـران یکــی از بزرگرتیــن سیســتمهای دولتــی خاورمیانــه اســت کــه دارای پیشــینهی کهنــی در ایــن زمینــه
اســت .در ایــن جغرافیــای گســرده و بــا ایــن غنــای جامعــه و
تنوعــات دینــی و مذهبــی بایســتی دارای نیــروی قانــع منــودن
و ایدئولــوژی قــوی باشــد تــا قــادر باشــند کشــور را اداره منایــد.
رژیــم حاکــم در ایـران ایــن گونــه فکــر مــی کنــد کــه مــی توانــد
بــا فریــب ،توطئــه ،اقتــدار و ظلــم مــردم را مدیریــت مناینــد .بــه
همیــن دلیــل ای ـران هــر دهــه شــاهد انقالبهــای بزرگــی بــوده
اســت .ایــن نشــان دهنــدهی ایــن اســت کــه هــر انــدازه هــم
شــیوههای رژیــم ایــران حســاب شــده و ســازماندهی شــده
باشــد بــرای جلوگیــری از انقــاب ملتهــا
کافــی نبــوده ونیســت .در چنیــن پروسـهای
سالهاســت کــه ایــران اپوزیســیونهای
کــه بــه روزهــای انتخابــات ریاســت
داخلــی را رسکــوب منــوده و بــا نیــروی
جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتاها
نظامــی خــود بــا دولتهــای خارجــی مــی
نزدیــک مــی شــود بــار دیگــر موجودیــت
جنگــد و آرامــش کشــورهای دیگــر را بــر
آنتــی دمکراتیــک رژیــم دیکتاتــور ایــران
بیشــر چهــرهی واقعــی خویــش را بــه
هــم زده و بــه رژیــم هــای دیکتاتــور
منایــش مــی گــذارد .هــر چنــد هیــچ گاه
و گروههــای رادیــکال کمــک مــی
منــی تــوان از انتخاباتــی دمکراتیــک و
کنــد تــا جنگهــا بــه درون مرزهایــش
ارادهی حقیقــی ملتهــا بعــد از انقــاب ۵۷
کشــانده نشــود .هــم اکنــون تغییــر
بحــث منــود .زیــرا هــم قانــون اساســی و
یکــی از نیازهــای اساســی موجودیــت
هــم شــیوهی رهــری والیــت فقیــه ضــد
در خاورمیانــه و کل دنیــا اســت و تــا
دمکراســی بــوده و ای ـران قــادر نیســت بــا
تغییــری اساســی صــورت نگیــرد ســایر
انتخابــات و راه و رســوم شــاتیک مثــا
مســائل الینحــل باقــی خواهــد مانــد
دمکراتیــک برعمــر قــدرت خــود بیافزایــد.

و در پــی برســاخت نظامــی نــو هســتند .خیــر چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .آنهــا بــاز هــم بــر روی موجودیــت دولــت -ملــت
ارصار ورزیــده و پایههــای ایــن موجودیــت را در خاورمیانــه
جســتجو مــی کننــد و دولــت -ملتــی بــا ماهیتــی کــه خــود
مــی خواهنــد و طبــق خواســته آنــان بــوده و بتوانــد در
منطقــه منافــع آنــان را حفــظ منایــد بــه همیــن دلیــل
ارتجاعیتریــن نیروهــای منطقــه را حامیــت و یــا بــا
آنــان همــکاری مــی مناینــد و بــرای آنــان تفاوتــی منــی
کنــد چگونــه نیرویــی هســتند ،مهــم قــادر باشــند از آنــان
اســتفاده منــوده و هــر کــس بــه خوبــی مــی دانــد داعــش
محصــول ایــن قدرتهاســت .نیرویــی ارتجاعــی و تاریــک
کــه نقشــی وارونــه بــازی مــی کننــد ،بــه گون ـهای وامنــود
مــی کننــد کــه هیــچ رابطـهای بــا داعــش ندارنــد و هامننــد
قهرمانــان بــه یــاری ملتهــای خاورمیانــه مــی شــتابند .امــا
هــدف ایــن اســت کــه ایــن جغرافیــا هــر زمــان میــدان
جنــگ و درگیــری باشــد تــا بتواننــد از آب گل آلــود ماهــی
بگیرنــد .جنگهــای ملــی و مذهبــی را تشــدید ســاخته و ملتها
را بــه جــان همدیگــر انداختــه تــا بهــر بتواننــد بــر آنــان
تســلط مناینــد .آری ایــن نقشــه و پروژههــای آنــان بــر روی
میــز بــود امــا زمانــی کــه بــه نقش ـهی واقعــی خاورمیانــه
وارد شــدند موقعیــت تغییــر منــود ،حســابهای خانــه در
بــازار تغییــر کــرد و بــه ایــن واقعیــت مهــم پــی بردنــد کــه
قــادر نیســتند از راه دور ایــن جغرافیــای تاریخــی و غنــی
را اداره مناینــد .هــر چنــد شــاید نقشــههای آنــان درقــرن
بیســتم تــا حــدودی موفــق عمــل کــرده باشــد امــا مــا در
قــرن بیســت و یکــم هســتیم .رهــر آپــو در ســخنانی گفــت:
مــن کــودک قــرن  ۲۱هســتم هیــچ گاه اجــازه نخواهــم
داد کوردهــا همچــون قــرون گذشــته زندگــی مناینــد و بــه
راســتی ایــن گونــه شــد .کوردهــا در توازنــات و تحــوالت
امــروز خاورمیانــه نقشــی مهمــی ایفــا مــی کننــد .کوردســتان
ســدههای گذشــته میــان دولتهــا تقســیم شــد و بــه میــدان
جنگهــا مبــدل شــد ،کوردهــا خدمــت کردنــد ،جنگیدنــد
و در انجــام دســتاوردی نداشــتند برعکــس تنهــا چیــزی
کــه عایدشــان شــد رنــج و قتلعامهــای نــا بحــق بــود.
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انقالبــی کــه آزادی زنــان را بــه کانــون
هم ـهی فعالیتهــا و جنبــش خویــش ق ـرار
ندهــد هیــچ گاه شــانس پیــروزی نداشــته
و نــدارد .ایــن واقعیــت در طــول عمــر
چنــد ه ـزار ســالهی سیســتم مردســاالری
اثبــات شــده اســت .در چنیــن مرحل ـهای
کــه هیــچ درختــی منــی توانــد در برابــر باد
تحــوالت ایســتادگی کنــد دادن وعدههــای
بســیط  ،مشــغول ســاخنت و فریــب
جامعــه هیــچ رسانجامــی نخواهــد داشــت

هامنگونــه کــه قبــا هــم اشــاره منودیــم سیســتم امــروز جهــان زن ســتیز اســت و بیشــرین تعرضــات علیــه زنــان اســت.
داعــش ابتــدا زنــان را مــورد هــدف قـرار داد و بــه ایــن ترتیــب کل جامعــه را بــه نابــودی ســوق داد .جنبــش آزادیخواهــی
خلــق کــورد بــا فلســفهی رهــر آپــو عکــس ایــن قضیــه را اثبــات منــود و آگاهرتیــن زنــان را آمــوزش داد و زنــان اولیــن
پیشــاهنگان انقــاب دمکراســی در خاورمیانــه شــدند .انقالبــی کــه آزادی زنــان را بــه کانــون هم ـهی فعالیتهــا و جنبــش
خویــش قــرار ندهــد هیــچ گاه شــانس پیــروزی نداشــته و نــدارد .ایــن واقعیــت در طــول عمــر چنــد هــزار ســالهی
سیســتم مردســاالری اثبــات شــده اســت .در چنیــن مرحلــهای کــه هیــچ درختــی منــی توانــد در برابــر بــاد تحــوالت
ایســتادگی کنــد دادن وعدههــای بســیط  ،مشــغول ســاخنت و فریــب جامعــه هیــچ رسانجامــی نخواهــد داشــت .تعادلــی
کــه حســن روحانــی در صــدد اســت بــا جنــاح محافظ ـهکار ایجــاد منایــد راه چارهیابــی نیســت بالعکــس پایــان اوســت.
رژیــم کنونــی ایـران سالهاســت که در تالش اســت پتانســیلهای دمکراتیک را در میــان پنجههای رادیکال خود نابود ســازد.
بدیــن ترتیــب بســیاری از جنبشــها و جناحهایــی کــه مدعــی رفــرم بودنــد در انتهــا از تــرس موجودیــت خویــش بــا
محافط ـهکاران در یــک صــف ق ـرار گرفتنــد .رئیــس جمهــور و ره ـران ای ـران نبایســتی بــه دولتهــای خارجــی پشــت گــرم
منــوده و ارزشــهای ملتهــا را بــه آنــان فروختــه و نــه بــا نیروهــای ارتجاعــی یکــی شــده و ظلــم و فشــار را بــر روی ملتهــا
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بــرای انقالبــی موفــق زنــان بایســتی ابتــدا بــه نیــروی ذاتــی خویــش ایــان داشــته باشــند .نــه سیســتم کنونــی ایــران و
نــه نیروهــای خارجــی بــرای زنــان ایــران آزادی را بــه ارمغــان خواهنــد آورد .هــان گونــه کــه مشــاهده منودیــم زنــان در
آمریــکا و بســیاری از نواحــی دیگــر در جهــان علیــه ترامــپ راهپیامئیهــای میلیونــی کردنــد و آلرتناتیــوی کــه ترامــپ
مــی خواهــد بــرای زنــان دنیــا ایجــاد منایــد مــدل همــر اوســت .مــدل زن مانکــن .مــدل زنــی کــه والیــت فقیــه خواســتار
آن اســت زنــان بــا حجــاب و محبــوس در چهاردیــواری خانــه و هــر زمــان در اطاعــت از همــر خویــش آمــاده اســت.
زنــان کــورد در خاورمیانــه دارای آلرتناتیــو و آزمونهــای بســیاری هســتند .انقــاب زنــان در روژآوای کوردســتان بــا فلســفه و ایدئولــوژی
رهــر آپــو صــورت گرفــت مثــال بــارزی در ایــن زمینــه بـرای همهزنــان ایرانــی و کــورد اســت اســت .اگــر زنــان در برابــر فاشیسـمترین
گروههــا همچــون داعــش جنــگ موجودیــت و آزادی را انجــام دادنــد بایســتی بــه ایــن واقعیــت مهــم توجه داشــته باشــیم کــه در ورای
ایــن جنــگ آزادی کــدام ایدئولــوژی پنهــان اســت؟ زنــان کــورد تنهــا بــا ســاح خــود نیــروی تاریــک و فاشیســم را نابــود نســاختند ،مهمرت
ایدئولــوژی رهائــی زنــان توانســتند کمــر نیروهــای رادیــکال کــه دشــمن انســانیتاند را بــه زمیــن بزننــد .نیــروی ذاتــی و ســازماندهی
شــدهی زنــان ایرانــی مــی توانــد ای ـران را رو بــه نظــام ملــت – دمکراتیــک کــه س ـزاوار متامــی ملتهــای ای ـران اســت ،ســوق دهــد.
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روحانــی چهــار ســال قبــل بــا وعدههــای رنگینــی بــر رس کار آمــد و بیشــرین وعدههــا را بــه زنــان
داد امــا بیشــرین فشــارها در دولــت وی بــر روی زنــان بــود تــا جائــی کــه شــار زندانیــان سیاســی
زن افزایــش یافــت و زنــان از بســیاری از حقــوق اولیــه خویــش هامننــد ورود بــه اســتادیومهای
ورزشــی محــروم شــدند و بــاز پشــت درهــای اســتادیومها ماندنــد .قوانیــن حبــس منــودن زنــان در
میــان چهاردیــواری خانــه در مجلــس تصویــب شــد .وضعیــت اقتصــادی ایـران بــه دلیــل سیاســتهای
نادرســت از زمــان دولــت احمدینــژاد وخیمتــر شــد .اگــر روحانــی خــود را رفرمخــواه مــی نامــد
آن زمــان در چــه زمینههایــی رفــرم ایجــاد شــده اســت؟ رفــرم بــه کنــاری بــه جــای پیرشفــت چنــد
گام بــه عقــب آمــده اســت .ایــن گونــه پیداســت کــه روحانــی دارای نیرویــی کــه بتوانــد تغییــری
انــدک ایجــاد کنــد ،نیســت .بنابرایــن مــی گوئیــم نظــام ،نظامــی دمکراتیــک نیســت .چگونــه ممکــن
اســت رییــس جمهــور قــادر نباشــد تغییــری هــر چنــد انــدک ایجــاد منایــد؟ بزرگرتیــن دلگرمــی حســن
روحانــی همــکاری بــا دولتهــای خارجــی بــود .امــا بــا آمــدن دونالــد ترامــپ تحریــات علیــه ایـران
هامننــد گذشــته ادامــه خواهــد داشــت و واگــذاری امــور بــه نیروهــای ســپاه پاســداران کــه در
مناطــق دیگــر جنگهــای مذهبــی را تشــدید مــی کنــد نتیجــهای در بــر نخواهــد داشــت .ایــران
بایســتی نــه بــا تغییــر رییــس جمهــور و نــه بــا جنگهــای خارجــی در صــدد حفــظ موجودیــت خویــش
باشــد بلکــه تغییــری اساســی در ســاختار سیاســی خویــش انجــام دهــد .رژیــم اســد و بســیاری
رژیــم هــای دیگــر یــک بــه یــک ســقوط کردنــد کــه از مثالهــای بــارز در ایــن زمینــه هســتند.
هــم اکنــون نیروهایــی قادرنــد در خاورمیانــه پابرجــا مباننــد نیروهایــی هســتند کــه منافــع مــردم
را اســاس بگیرنــد و بزرگرتیــن قــری کــه بــرای ایــن مبــارزات پیشــاهنگی مــی کننــد زنانانــد.
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نیســت کــه بــه منافــع کوردهــا مــی اندیشــند و سیســتم آنــان را مــی پذیرنــد بلکــه ناچارنــد ،زی ـرا آلرتناتیــوی ندارنــد
و اینهــا خــود از بانیــان تقســیم کوردســتان هســتند و هــان کســانی هســتند کــه در توطئــه علیــه رهــری مشــارکت
داشــتند و کوردهــا ایــن موضــوع را فرامــوش نکردهانــد .هــم اکنــون نیــز در جنــگ باکــور کوردســتان در صــدر قدرتهایــی
جــای دارنــد کــه در کنــار اردوغــان و رل اصلــی را ایفــا مــی کننــد .در چنیــن مرحل ـهای کــه نیروهــای خارجــی ای ـران را
مجبــور بــه تغییــر مــی مناینــد بــاز آلرتناتیــو کوردهــا بــه میــدان مــی آیــد .در انتخابــات ریاســت جمهــوری بعــد غیــر
دمکراتیــک ایــن اســت کــه شــورای نگهبــان تعییــن مــی کنــد چــه کســی رئیــس جمهــور آینــدهی ایـران اســت .در واقــع
رئیــس جمهــور را نــه مــردم ،نــه شــورای نگهبــان و نظــام والیــت فقیــه انتخــاب مــی کنــد و بــه جــز شــیعهها کســی
منــی توانــد رئیــس جمهــور شــود و بایســتی تــا انتهــا پایبنــد والیــت فقیــه باشــند .در چنیــن وضعیتــی چــه نیــازی بــه
رای دادن و انتخابــات وجــود دارد؟ بحثهائــی کــه حســن روحانــی بــر مســند قــدرت بنشــیند یــا فــرد دیگــری مبیــن
واقعیــت کنونــی ای ـران نیســت .تــا سیســتم کامــا خــود را تغییــر ندهــد منــی تــوان امیــدی بــه دمکراســی در ای ـران
داشــت .کســانی کــه مدعــی تغییـرات بــزرگ هســتند بــا قانــون و نظــام ایــن چنینــی قــادر نیســتند کاری انجــام دهنــد.

تشــدید منایــد .در تاریــخ ایـران شــاهان در دولــت مــداری خویــش بــه دولتهــای خارجــی اتــکا منودنــد امــا نتیجـهی آن فــروش کشــور
بــود وبــس .رژیــم والیــت فقیــه سالهاســت بــر روی اســتمرار خویــش ارصار ورزیــده و بســیاری از نخســت وزی ـران ،سیاســتمداران
 ،جنبشهــای چــپ و روشــنفکران را بــه قتــل رســانده و از میــان برداشــته اســت و کســانی را در قــدرت حفــظ مــی کنــد کــه
مطابــق بــا منافــع او حرکــت کنــد .موقعیــت کنونــی ایــران بــرای مداخلــهی خارجــی بــاز اســت بنابرایــن بــه رســمیت شــناخنت
ارادهی ملتهــا و بــه ویــژه زنــان ،ای ـران را بــه دمکراتی ـک تریــن کشــور منطقــه مبــدل خواهــد ســاخت .کشــور هــر انــدازه متعلــق
بــه مــردم و زنــان باشــد هــان انــدازه قــادر بــه ادام ـهی حیــات خواهــد بــود .هــم اکنــون عــاوه بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری
انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا نیــز وجــود دارد .اگــر ماهیــت مجلــس شــهرها بــه درســتی شــناخته شــود سیســتم دمکراتیــک
بهــر برســاخته خواهــد شــد؛ امــا بــه دلیــل دمکراتیــک نبــودن کل سیســتم ای ـران ،شــورای شــهرها هیــچ نقشــی را ایفــا منــی کنــد.
ایـران دارای چنیــن پتانســیلی اســت کــه از شــوراهای شــهر و روســتا آغــاز منــوده و بــه ســوی سیســتم دمکراتیــک گام بــردارد .اگرهــر
ملــت و اقلیــت دینــی در هــر شــهر و روســتایی بتوانــد ب ـرای زندگــی خویــش تصمیــم بگیــرد آن زمــان اولیــن گام ب ـرای تغیی ـرات
دمکراتیــک در کل ای ـران خواهــد بــود .امــا متاســفانه موانــع بســیاری در مقابــل شــوراهای شــهر و روســتا وجــود دارد و متاســفانه
انتخابــات شــوراها نیــز دمکراتیــک نبــوده و اف ـرادی کــه رژیــم مناســب مــی بینــد ب ـرای شــوراها انتخــاب منــوده و مــردم را ناچــار
مــی کننــد بــه آنــان رای دهنــد .در وضعیتــی کــه بایســتی مــردم ب ـرای رسنوشــت خــود تصمیــم بگیــرد چــه کســی ب ـرای شــهر و
روســتا وظیفــه دار خواهــد شــد ایــن حــق ابتــدا ب ـرای شــهر و روســتاها از مــردم ســتانده شــده آن زمــان تغییــر رئیــس جمهــور در
چنیــن موقعیتــی چــه تغییراتــی بــه وجــود خواهــد آورد؟ ب ـرای برســاخت سیســتمی دمکراتیــک بایســتی از زیــر بنــا آغــاز شــود و
پتانســیلهای دینامیــک جامعــه یعنــی زنــان و جوانــان را اســاس ق ـرار داده و ایــن گونــه رو بــه بــاال حرکــت منایــد .مجلســی کــه
اکرثیــت آن از مــردان تشــکیل شــده آن زمــان جامعــه چگونــه قــر عظیــم خویــش یعنــی زنــان را مدیریــت خواهــد منــود .رئیــس
جمهــوری کــه از ســوی مالهــا انتخــاب شــود چگونــه خواهــد توانســت در مــورد حقــوق زنــان صحبــت منایــد .زیـرا در ادبیــات آنــان
زنــان جایــی ندارنــد و طبــق تفکـرات آنــان زنــان کامــل نیســتند بنابرایــن چنیــن سیســتمی مناینــدهی زنــان نبــوده و مــروع نیســت
.
زمــان آن رســیده کــه زنــان ای ـران و روژهــات کوردســتان مبــارزهای جــدی ب ـرای تغییــر ایــن سیســتم انجــام دهنــد و تنهــا و تنهــا
بــا مبــارزه زنــان قــادر خواهنــد بــود سیســتم مردســاالری و عقــب مانــده را کــه تحــت عنــوان رشیعــت ،ابتدائیتریــن حقــوق زنــان
را پایــال مــی کننــد ایــن سیســتم را تغییــر دهنــد .زنــان بایســتی بداننــد بــه کســی کــه رای مــی دهنــد تــا چــه حــدی بــه حقــوق
زنــان اهمیــت مــی دهــد و یــا تــا چــه حــد قــادر اســت قانــون ضــد زن ایـران را تغییــر دهــد و آیــا مــی توانــد از اعــدام و سنگســار
زنــان جلوگیــری منایــد؟ آیــا قــادر اســت مانــع مداخالتــی کــه در نــوع پوشــش و فعالیتهــای زنــان صــورت مــی گیــرد ،شــود؟ اگــر
جــواب منفــی اســت آن زمــان دلیــل چیســت چ ـرا تغییــری دمکراتیــک ایجــاد منیشــود وضعیــت زنــان هــر روز وخیمتــر شــده،
هــر کــس بایســتی در پــی یافــن پاســخی بـرای ایــن باشــد .ذهنیــت مردســاالری در شــخصیت هــر رئیــس جمهــوری ابتــدا بــه زنــان
رضر مــی رســاند .زنــان نبایســتی هیــچ انتظــاری از رئیــس جمهــور مــرد داشــته باشــند و یــا بــا جنبشــهای زنــان در خــارج از ای ـران
کــه مارژینــال شــدهاند؛ آیــا آنــان قــادر نیســتند بهــر و صحیحتــر از رئیــس جمهــور خویــش را مدیریــت مناینــد و ب ـرای مســائل
زنــان راه چارهیابــی بیابنــد؟ بــدون شــک قادرنــد خویــش را ســازماندهی منــوده و قدمهــای نخســت انقــاب را بردارنــد .اگــر ریشـهی
درخــت خانــه در حیــاط همســایه باشــد همســایه هــر زمــان کــه خواســت مــی توانــد ریشـهی درخــت را خشــکانده و نابــود ســازد.
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در ایــن مقالــه ســعی بــر آن منودهایــم مفهــوم دمکراســی و انــواع آن را مــورد تفســیر و تعبیــر ق ـرار دهیــم .امــا
قبــل از پرداخــن بــه دمکراســی بایــد گــذاری برســاخت دولــت –ملــت منــود کــه بتــوان دمکراســی را در ســاختاربندی
دولت-ملــت تحلیــل وارزیابــی کــرد
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وانواع دمکراسی

در زمين ـهی يكســان انــگاری خــدا و دولــت ،پيرشفتهــای جالبــی ايجــاد گشــتهاند .در ايدئولــوژی
يهــودی ،نــام اربــاب و خــدا يكــی اســت :رب! رب ،هرچه از حالت شــخصی خارج گشــته و نهادينه
میشــود ،در فــرم دولــت بــه معنــای خويــش دســت میيابــد .هــگل زبــان فلســفی ايــن مرحلــه
را وضــع منــود .شــخصا بيــان داشــت كــه خــدا بــه شــكل دولــت  -ملــت آغــاز بــه راهپياميــی بــر
روی زمــن منــوده اســت .نتيجـهای كــه كارل ماركــس از ايــن روايــت گرفتــه بديــن شــكل اســت كــه
ايدئولوژيهــای دينــی ،پديدههايــی موهــوم (ابداعــات و نظرياتــی ســاختگی) میباشــند .بنابرايــن
آنهــا را فاقــد ارزش و يــا دارای ارزش اندكــی ب ـرای تأمــل يافــت .در لغــزش وی بــه ماترياليســم
خشــن و محــض ،ايــن رويكــرد ســهم بزرگــی دارد .پوزيتيويسـتها هــم كــه بالذاتــه تصــور مــی
منودنــد بــا محكــوم كــردن متافيزيــك ،عــر را پشــت رس نهــاده انــد؛ جهــش از عــر متافيزيــك

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی

گردآوری :میسا ژیا

دمکراسی

جوهــرهی رابط ـهی بــن دولــت ملــت و كاپيتاليســم ايــن اســت كــه كل ســاختاربندی اقتصــاد
اجتامعــی از لحــاظ ژرفــا و وســعت ،بــه شــكلی بــر روی اســتثامر گشــوده شــده كــه نظــر
آن در تاريــخ ديــده نشــده اســت .تنهــا دولــت ملــت اســت ،اســتثامر
دولــت  -ملــت هنــوز هــم يــك معامســت.
كاپيتاليســتی را ميــر میگردانــد .بزرگرتيــن گنــاه كارل ماركــس « قــدرت
دولــت  -ملــت كــه پيوســته تعالــی داده
يابــی بيشــينه » كــه شــكل ايــن اســت كــه بــدون تحليــل ايــن شــيوهی
میشــود ،میگــردد و بــه شــكل ابداعــی
برســاخت مجــدد دولــت ،ســعی كــرد كاپيتاليســم را بــه عنــوان نظامــی
كــه همــگان بايســتی برايــش نــذورات
پيرشفتهتــر از متامــی ديگــر اقتصادهــا آناليــز منايــد .وخيــم تــر اينكــه،
بدهنــد « خــون و جــان و اعتقــاد » در
خصلــت اقتصــاد ســتيزانهی كاپيتاليســم را تشــخيص نــداد .هامنگونــه
طلــب انعــكاس داده میشــود،
راه آن
ِ
كــه در قــرون اوليــه و وســطی ،نظامهــای زورگويــی و اســتثامر از طريــق
خــدای واقعــی مدرنيتــه میباشــد .بايــد
اســطوره و ايدئولوژيهــای دينــی مرشوعيــت داده مــیدنــد ،مرشوعيــت
بســيار راحــت بگويــم كــه عمومــا در
دولــت ملــت نيــز از طريــق طرحهــای ذهنيتــی متمركزتــر و پيرشفتــه ت ـ ِر
بنيــان دولــت وخاصــه در بنيــان دولــت -
پريامــون آن تأمــن مــی گشــت .دولــت  -ملــت هنــوز هــم يــك معامســت.
ملــت ،مفهــوم ديــن و خــدا وجــود دارد
دولــت  -ملــت كــه پيوســته تعالــی داده میشــود ،میگــردد و بــه
شــكل ابداعــی كــه همــگان بايســتی برايــش نــذورات بدهنــد « خــون
طلــب انعــكاس داده میشــود ،خــدای
و جــان و اعتقــاد » در راه آن
ِ
واقعــی مدرنيتــه میباشــد .بايــد بســيار راحــت بگويــم كــه عمومــا در بنيــان دولــت وخاصــه
در بنيــان دولــت  -ملــت ،مفهــوم ديــن و خــدا وجــود دارد .بــه عبــارت صحيــح تــر ،صاحبــان
نــرو و منفعــت مــادی ســعی كردهانــد روايتهــای اســطورهای و دينــی را كــه اولــن عملكردهــای
ذهــن تحليلــی نــوع انســان مــی باشــند ،درشــكل دولــت محســوس و ملمــوس مناينــد.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

دومیــن پایــهی مدرنیتــهی اروپــا ،دولت-ملــت برســاخته شــده اســت .دولت-ملــت بیانگــر
نظامــی اســت کــه دســت کــم بــه انــدازهی خــود کاپیتالیســم ،بیشــر از آن کــه بــه چارهیابــی
اجتامعــی بپــردازد ،مســائل در آن بــه حداکــر مــی رســند .کاپیتالیســم برخــاف آنچــه تصــور
مــی شــود نــه تنهــا توســعهی اقتصــادی نیســت بلکــه حالــت سیســتامنهی انکاراقتصــاد
اســت .دولــت ملــت نيــز برخــاف آنچــه بســيار بازتــاب داده میشــود ،فُــرم بنياديــن نيســت
بلكــه سيســتم نفــی و انــكار ايــن ارزشهاســت .سوسياليســتها و ماركسيســتها بــه ســبب
اينكــه در دو موضــوع کاپیتالیســم و دولت-ملــت برنامــه وســازمانهایی ارائــه منودهانــد،
مســئوليت بزرگــی در بازتــاب انحــراف آميــز واقعيــت اجتامعــی دارنــد .معادلــهی صحيحــی
نيســت .امــا بايــد بســيار بــه خوبــی دانســت« دولــت ملــت مركــزی= كاپيتاليســم » بــدون
شــك فرمــول كــه تــا وقتــی جامعــه تحــت ديكتاتــوری بازنهادينــه شــدهای بــه شــيوهی
دولــت ملــت قــرار نگــرد ،منــی تــوان دروازهی آن را بــر روی اســتثامر كاپيتاليســتی گشــود.
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بــه عــر علمــی .اينــان بــه واســطهی بدتريــن نــوع تطبيقدهــی جامعــه شناســی كــه موجــب تبديــل منــودن جامعــه بــه
مــواد و كالفــی از ابزارهــا گرديــد ،بــه ســمت افراطــی تريــن رشح و بازگويــی دربــارهی جامعهشناســی منحــرف گشــتند.
كارل ماركــس و فردريــك انگلــس بــا اعــام اينكــه دولــت  -ملــت مركــزی آملــان مفيدتريــن شــكل جهــت پرولتارياســت،
چنــان در ملــی گرايــی طبقاتــی مدفــون شــدند كــه حتــی متوجــه نگشــتند بــا دســتان خويــش چــه رضب ـهی بزرگــی بــر
مبــارزهی طبقاتــی وارد آوردهانــد .هنگامــی كــه كاپيتاليســمِ دولــت  -ملــت تحــت نــام سوسياليســم رئــال جامعــه را بلعيــد،
تنهــا يــك رؤيــای ورشكســته گشــتهی كمونيســم باقــی مانــد .قبــل از هــر چيــز بــه انــدازهی تحليــل كاپيتاليســم و حتــی
شــايد بيشــر از آن ،بــه تحليــل دولــت  -ملــت نيــاز وجــود دارد .تقســيم جهــان بــه مرزهايــی قاطعانــه ،مراســم(عبادت)
هــای ملــت مــدرن ،پيدايــش هيــوالی بروكراتيــك بــه صــورت قفســی آهنــن بــرای جامعــه ،ارتشــهای دامئــی ،ارتــش
بيــكاران ،ديــن مــدرن ملــی گرايــی ،جنســيتگرايی كــه بــه حالــت هيواليــی رشيــر و خشــمناك درآمــده اســت ،تعصــب
آكادميــك كــه ه ـزاران بــار بدتــر از كهنــه پرســتی قــرون وســطایی ذهــن را بــه انحطــاط و تاريكــی مــی كشــاند ،جملگــی
دولــت  -ملــت را بــه عنــوان خــدای ه ـزار و يــك چهــره پديــد مــی آورنــد .محســوس گردانيــدن برخــی از ايــن مفاهيــم و
اصطالحــات ،روشــن خواهــد كــرد كــه آيــا دولــت ملــت معضــل اســت يــا راه حــل؟ هــان گونــه کــه در بــاال بــه ســاختار
وشــیوهی مدیریــت دولت-ملــت بــدان پرداختیــم بازتعریفــی از دمکراســی را در ســاختار دولت-ملــت تفســیر منائیــم.

مدیریــت ذاتــی کــه خــارج از مدیریتهــای قــدرت محــور ودولتــی باقــی ماندهانــد درمعنــای محــدود کلمــه درچهارچــوب
دمکراســی مــورد ارزیابــی قـرار مــی گیرنــد .در جوامــع دولتــی ،نــه دمكراســی و نــه مدیریتهــای مســتبد بــه طــور خالــص
برق ـرار منــی باشــند .عمدت ـاً نوعــی پدیــدهی مدیریتــی مختلــط وجــود دارد .ایــن نیــز رژیمهایــی را بــه وجــود مــی آورد
كــه ب ـرای فاســد منــودن هــم قــدرت و هــم دمكراســی ،بــاز و مســاعدند .قــدرت دولتــی بــه اقتضــای رسشــت خــود ،در
مناســباتش بــا جامعــه ناچــار از واپــس كشــاندن و محدودمنــودنِ دمكراســی اســت .نیروهــای دمكراســی نیــز درصددنــد
تــا بــر پای ـهی بــه رســمیت نشــناخ ِنت دولــت ،مرزهــای خویــش را بــه طــور مســتمر توســعه دهنــد .ماهیــت مســئله از
اغتشــاش و غوغــای میــان دولتــی كــه در پــی آن اســت تــا نقــاب دمكراســی بــر چهــرهی خویــش بزنــد و دمكراس ـیای
كــه خواهــان مبــدل شــدن بــه دولــت اســت ،نشــأت مــی گیــرد .در متــدن اروپــا ،ایــن آشــوب بــه گون ـهای سیســتامتیك
ایجــاد گشــته اســت .در ایــن بخــش مــی خواهیــم بــا بررســی وشــناخت دیگــری ،ازمفهــوم دمکراســی اشــنا شــویم.

برگرفته از دفاعیات چهارم رهربی

دمکراســی را نیــز در معنــای وســیع کلمــه مــی تــوان خودمدیریتــی اجتامعاتــی نــام بــرد کــه بــا قــدرت ودولــت آشــنا
نشــده انــد .خودمدیریتیهــای اجتامعــات کالن ،قبیلــه وعشــیره (یــا ایــل ) جــزو ایــن دســته از اجتــاع قــرار دارد.
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واژهی دمکراســی در اصــل در دولــت شــهرهای یونــان باســتان پدیــد آمــد و منظــور از حکومــت «دمــوس» یــا «خلــق
ومــردم» اســت ،یعنــی حــق همــگان بــرای رشکــت در تصمیــم گیــری در مــورد امــور همگانــی جامعــه .ایــن شــکل از
حکومــت بــه ویــژه در آتــن و در ســده ی پنجــم قبــل از میــاد شــکل گرفــت و در آن همــهی مــردم بــه جــزء زنــان
وبــردگان ،مســتقیامً در وضــع قوانیــن وامــور اجرایــی رشکــت مــی کردنــد و دادرســان دادگاههــا نیــز بــا قرعــه کشــی
انتخــاب مــی شــدند .جمهــوری روم نیــز بــا برخــی از جنبههــای دمکراســی آشــنایی داشــت و روش منایندگــی نخســتین
بــار در آن بــه کار بســته شــد ،امــا بــا پیدایــش دورهی امپراتــوری ،دمکراســی نیــز از آن حکومــت رخــت بربســت.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

دمکراســی بــه شــیوهای از حکومــت اطــاق مــی گــردد بــا ایــن ادعــا کــه افـراد جامعــه ادارهی امــور کشــور را برعهــده مــی
گیرنــد دمکراســی ماننــد بســیاری از اصطالحــات اصلــی علــم سیاســت ،از جملــه خــود سیاســت در اصــل واژهای اســت
یونانــی کــه از دو واژهی کوتــاه تــر «دمــوس» و «کراتــوس» تشــکیل شــده اســت .هــر دو اصطــاح چنــد معنــی دارنــد دمــوس
میتوانــد هــم بــه معنــای کلیـ ٔه شــهروندانی باشــد کــه در پولیــس یــا دولت-شــهر زندگــی میکننــد ،و هــم بــه معنــای اراذل
و اوبــاش یــا تــود ٔه عــوام و یــا اقشــار فرودســت بــکار رود «کراتــوس» میتوانــد هــم بــه معنــای «قــدرت» و هــم بــه معنــای
«قانــون» باشــد کــه ایــن دو معنــای یکســانی ندارنــد .زیـرا میتــوان گروههــا یــا افـرادی را بــه تصــور در آورد کــه بیآنکــه
بــه صــورت رســمی و مشــهود حکومــت کننــد ،دارای قــدرت باشــند .بــه ایــن ترتیــب ،ممکــن اســت در یــک دمکراســی صوری
کــه بــه نظــر میرســد مــردم یــا مناینــدگان مــردم حکومــت میکننــد ،توزیــع قــدرت واقعــی کام ـاً غیردمکراتیــک باشــد.
یــا برعکــس ،در یــک نظــام سیاســی کــه در آن ســلطنت یــا ارشاف بــه صــورت فرمایشــی حکومــت میکننــد ،شــاید ایــن
واقعیــت آشــکار نباشــد کــه قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت ایــن ابهــام در هــر دو واژهی ســازندهی دمکراســی ،از
زمــان شــکلگیری مفهــوم و واقعیــت دمکراســی وجــود داشــته ،و بـرای درک معنــا و تاریــخ دمکراســی اهمیــت ویــژهای دارد.
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دمکراســی مســیحی :در آغــاز قــرن بیســتم ایــن حــزب بــه اتحاد بــا سوسیالیســتها و کمونیســتها متایــل داشــت ،بعدها به
طــرف احـزاب رفورمیســت میانـهرو کشــیده شــدند .ایدئولوژی برقـراری حکومت دمکرات مســیحی بعد از جنــگ جهانی دوم
در کشــورهای ایتالیا ،آملان و فرانســه مورد توجه قرار گرفت .دمکراســی مســیحی از بیشــر جهات ،مشــابه احزاب اصالحصلب
و میان ـهرو کــه بــا کلیســای مســیحیت (کاتولیــک رومــی) متحدنــد  .حامیــت از خواســتههای عمومــی را مــورد نظــر ق ـرار
میدهــد و بدیــن شــیوه درصــدد برقـراری دمکراســی در جامعهاســت .احـزاب دمکرات مســیحی ،طرفدار لیربالیســم اجتامعی
میانـهرو ،اقتصــاد مختلــط ،تــدارک زمینههــای رفــاه اجتامعــی و اشــتغال کامــل از طریــق سیاسـتهای اقتصــادی میباشــند.
مــردم ســاالری غیــر لیـرال یــا مــردم ســاالری کاذب (حزبــی) :سیســتم حاکمــی اســت کــه در آن بــا وجــود
آنکــه انتخابــات صــورت میگیــرد ،آزادیهــای مدنــی وجــود نــدارد و از ایــن رو شــهروندان از فعالیتهــای قدرمتــداران واقعی
بــی اطــاع میماننــد .ایــن وضــع ناشــی از نبــود چارچوبــی قانونــی و کافــی جهــت آزادیهــا اســت .دولتهــای بــا چنیــن
ســامانهای ،خــود را در هنــگام برگـزاری انتخابــات ،قیــم میداننــد و از ســویی نبــود آزادیهایــی چــون آزادی بیــان و آزادی
تجمــع هــر نــوع مخالفتــی را دشــوار میســازد .قــدرت در دمکراسـیهای غیرلیـرال بیــن شــاخههای دولــت مرکــزی و دولــت
محلــی متمرکــز اســت .رســانهها اغلــب توســط دولــت کنــرل میشــوند و قویــا از رژیــم حامیــت میکننــد .طبیعتاً ســازمانهای
غیردولتــی نیــز بــا محدودیتهــای بســیاری روبروانــد و حتــی ممنــوع اعــام میشــوند .دمکراســی غیــر لیـرال طیــف وســیعی
از دمکراسـیهای شــبه لیـرال تــا دیکتاتوریهــا را شــامل میشــود .یــک معیــار غیرلیـرال بــودن دمکراســی ایــن اســت کــه
دریافــت شــود آن دمکراســی تــا چــه حــد بــه انتخابــات آزاد و عادالنــه و رقابتــی بـرای احـراز مقامهــای دولتی اهمیــت دهد.
دمکراســی مســتقیم  :معمــوالً دمکراســی خالــص را بــه ایــن نــام مینامنــد و
آن نظامــی اســت کــه مــردم ـ مســتقیامً ـ بــه تصمیــات حکومــت ماننــد قبــول یــا رد
قوانیــن رأی میدهنــد و چــون مــردم مســتقیامً و بــدون واســطه و انتخــاب مناینــده
در تصمیمگیریهــا و قــوه مقننــه مشــارکت میکننــد دمکراســی مســتقیم نامیــده
میشــود .سوســیال دمکراســی یــا مردمســاالری جامعهخــواه یــک ایدئولــوژی سیاســی
چــپ در قالــب سیاســت کالســیک اســت .حرکــت سوســیال دمکراســی معــارص مســیر
اصــاح نظــام رسمایــه داری را بــا در نظــر گرفــن عدالــت اجتامعــی طــی میکنــد.
ابتــدا سوســیال دمکراســی شــامل انــواع گرایشهــای مارکسیســتی از گرایشهــای
انقالبــی همچــون رزا لوکزامبــورگ و والدیمیــر لنیــن تــا گرایشهــای مختلفــی همچــون
کائوتســکی و برنشــتاین را شــامل بــود ،امــا بخصــوص پــس از جنــگ جهانــی اول و
انقــاب اکتــر در روســیه ،سوســیال دمکراســی بیشــر و بیشــر بــه گرایشــی غیرانقالبــی
بــدل شــد .تــا آن جــا کــه گرایــش رویزیونیســتی کــه ادوآرد برنشــتاین منایندگــی
میکــرد ،مبنــی بــر اینکــه سوسیالیســم نــه از طریــق انقــاب کــه از طریــق اصالحــات
تدریجــی بــه دســت میآیــد تقریبــاً بــر کل سوســیال دمکراســی حاکــم گشــت.
شــعار بعضــی سوســیال دمکراتهــا «نــه بــه انقــاب ،آری بــه اصــاح» بودهاســت.
( )Evolution, not Revolutionدر میانههــای ســده بیســتم سوســیالدموکراتهــا
از اِعــال قوانیــن جدیتــر کار ،ملــی کــردن صنایــع اصلــی و ایجــاد دولــت رفاهــی
هــواداری میکردنــد .امــروزه ســازمان انرتناســیونال سوسیالیســتی مهمتریــن
ســازمانی اســت کــه در ســطح جهانــی احــزاب سوســیال دمکــرات را (در کنــار
احــزاب سوسیالیســت دمکراتیــک) دربــر میگیــرد .گل رز قرمــز معمــوال بــه عنــوان
منــاد مردمســاالری سوســیال بــه کار مــیرود .ایــن منــاد در دورهای پــس از جنــگ
جهانــی دوم انتخــاب شــد .سوســیال دمکراســی نبایــد بــا "سوسیالیســم دمکراتیــک"
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دمکراســی نیابتــی :نوعــی از دمکراســی اســت کــه در برابــر دمکراســی مســتقیم قــرار میگیــرد.
تقریبــا متامــی نظامهــای سیاســی دمکراتیــک مــدرن اشــکالی از دمکراســی منایندگــی هســتند.
ایــن مکتــب از ایــن اصــل ریشــه گرفتــه کــه منتخبیــن مــردم میتواننــد مناینــدگان آنهــا باشــند.

نقش وجایگاه زنان در ساختار دمکراسی
ازجملــه تــاش وفعالیتهــای زنــان درعرصــه دمکراســی میتــوان بــه ســازمان دمکراتیــک زنــان افغانســتان
اشــاره منــود .ســازمانهای تــودهای زنــان فعــال در افغانســتان بــود کــه در جنبــش زنــان در افغانســتان و
حقــوق زنــان و نیــز دمکراســی تــاش میکــرد .ایــن ســازمان در ســال ( ۱۳۴۴نوامــر  ۱۹۶۵میــادی) توســط
آناهیتــا راتــب زاد ،ثریــا پرلیــکا ،کــرا علــی ،مومنــه بصیــر و جمیلــه کشــتمند در کابــل بنیــان گذاشــته شــد.
از فعالیتهــای ایــن گــروه میتــوان به برپایــی تظاهراتهایی در جهت حقوق زنان اشــاره کرد .برای اولین بار در افغانســتان،
زنــان در تظاهـرات مظاهــره ســه عقــرب کــه توســط گروههــای چپگرا ســازماندهی شــده بود ،رشکــت کردند .در ســال ۱۳۴۷
( ۱۹۶۸میــادی) برخــی از اعضــای محافظـهکار ولســی جرگــه میخواســتند قانونــی برای منع تحصیــل دخرتان افغــان در خارج
کشــور بــه تصویــب برســانند ولــی با ســازماندهی ســازمان زنــان ،صدها دخرت علیه این پیشــنهاد تظاهـرات کــرده و آن را مغایر
بــا قانــون اساســی افغانســتان و تســاوی حقــوق زن و مــرد دانســتند .در نتبجــه ،ولســی جرگه از ایــن پیشــنهاد رصف نظر کرد.
آناهیتــا راتــب زاد کــه عــاوه بــر عضویــت در ســازمان دموکراتیــک زنــان افغانســتان ،مناینــده مــردم کابــل در

پارملــان  ۱۲نیــز بــود در ایجــاد شــوراهای والیتــی زنــان نقــش مهمــی داشــت .شــوراهای
والیتــی زنــان کــه از ســازمانهای زنــان بســیار قدیمــی در افغانســتان و منطقــه بــود ،در
ایــن زمــان تاســیس شــدند .ایــن شــوراها دارای  ۱۶۵هــزار عضــو در  ۳۱شــورای والیتــی۲۵ ،
شــورای شــهری ۳۸ ،شــورای ناحیــوی ۲۵ ،شــورای ولســوالی و  ۳۱۰۰ســازمان اولیــه میباشــد.

هانا رایا
بــا داســتان کوتاهــی از کافــکا بــه نــام «ردیــف آخــر» ســخنم را آغــاز میکنــم .اگــر ســوارکار زن مســلول و نحیفی را در ســیرک
بــه نابــود گرداننــدهی شــاق بیرحمــی ناگزیــر کنــد ماههــای آزگار بــدون فرجــه بــر اســبی کــه تــاب میخــورد پیــش روی
متاشــاگرانی ســیریناپذیر دورادور بگــردد ،چــرخ زنــان بــر اســبش پیــش بــرود ،بوســه بینــدازد ،کمــرش را پیــچ و تــاب دهد و و
اگــر ایــن منایــش احتامل داشــت درچشــم انــداز بینهایــت آیندهای مــال آور در میــان غرش پایــان ناپذیر ارکســر و همهمهی
هواکشهــا ،بــه همراهــی فـراز و فــرود تشــویقها کــه بــه واقــع چکشهــای بخاریانــد ادامــه یابــد؛ آن وقــت شــاید متاشــاگر
جوانــی در ردیــف آخــر جایــگاه متاشــاچیان از پلههــای طوالنــی بــا عبــور از متام ردهها به شــتاب پاییــن بیاید ،خــود را به میان
میــدان بیانــدازد و فریــاد بکشــد« بــس اســت!» در هیاهــوی ارکســری کــه همچنــان در حال نواخنت موســیقی مناســب اســت.
امــا چــون چنیــن نیســت ،چــون بانــوی زیبایــی ،رسخ و ســفید میــان پردههایــی کــه خدمتــکاران رسافــراز جلویــش
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زنان و انتخابات

بــا همــهی ایــن تفاســیر مــی تــوان گفــت بــرای نیــل بــه تعریفــی واحــد از دمکراســی
بایســتی بــا مدنظــر قرارگرفــن خصلتهــا وپدیدههــای مختــص بــه اجتــاع تعریــف
وتفســیر منــود .آنــگاه مــی تــوان ایــن تعریــف را دمکراســی دمکراتیــک نــام گذاشــت.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

وانــگاری ماآتــای :متولــد  ۱آوریــل  ۱۹۴۰کنیــا  -درگذشــته  ۲۵ســپتامرب  .۲۰۱۱طرفــدار حفــظ محیــط
زیســت اســت و در ســال  ۲۰۰۴میــادی جایــزه صلــح نوبــل را ب ـرای تالشهایــش بــه منظــور برق ـراری
صلــح و دمکراســی بــرد.او توانســت بــا کمــک زنــان دیگــر حــدود  ۲میلیــون اصلــه نهــال در کنیــا بــکارد.
نــوال ســعداوی (عربــی :نــوال الســعداوی) نویســنده ،فعــال اجتامعــی ،فمینیســت و پزشــک
مــری ،زاده  ۲۷اکتــر  ۱۹۳۱اســت .ســعداوی درســال  ۱۹۵۵لیســانس پزشــکی و جراحــی را از
دانشــگاه قاهــره و کارشناســی ارشــد پزشــکی را در ســال  ۱۹۶۵از دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک
گرفــت و در دانشــگاه «عیــن شــمس» قاهــره بــه بررســی علمــی  -موضوعــی دربــاره روان
شناســی پرداخــت .او عــاوه بــر زبــان عربــی بــا دو زبــان انگلیســی وفرانســه آشــنا اســت.
در حاشــیه مانــدن زنــان ،ب ـرای ســعداوی ،همیشــه پرس ـش برانگیــز بــودهاســت .او نبــود دموکراســی
و آزادی را در مــر ،عامــل عقــب ماندگــی و ناآگاهــی هموطنانــش میدانــد .آشــنایی خواننــدگان
عــرب بــا نــوال ســعداوی ،بــا نخســتین رمــان او مذک ـرات طبیبــه (خاط ـرات یــک زن پزشــک) بــود .وی
پــس از آن بــه نــگارش رمانهــای دیگــری پرداخــت ،زنــی در نقطــه صفــر ،دو زن در یــک زن،غایــب،
عشــق در زمــان نفــت و چنــد داســتان کوتــاه دیگــر .بــه گــان برخــی ،ســعداوی بــزرگ تریــن مناینــده
زنــان رمــان نویــس عــرب اســت کــه در رمانهایــش بیــش از همــه بــه زندگــی خــود پرداخت ـه اســت.
مینــا کشــور کــال  :متولــد ( ،)۱۳۶۵-۱۳۳۳شــهرکابل اســت .فعــال سیاســی ،نویســنده ،رهــر و بنیانگــذار
اولیــن تشــکل مســتقل زنــان افغانســتان بــه نــام جمعیت انقالبــی زنــان افغانســتان (راوا) بود .او شــعر نیز
میگفــت و مقالــه مینوشــت و در ســال  ۱۳۶۲اولیــن شــاره نرشیــه «پیــام زن» ،ارگان «جمعیــت انقالبی
زنــان افغانســتان» را منتــر کــرد .او کــه همــواره تهدید به مرگ میشــد رسانجام در ســال  ۱۳۶۵ترور شــد.

1۴
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هــان طــور کــه میبینیــم ایــن داســتان کافــکا ،وضعیــت کنونــی مــا را نــه تنهــا در مــورد
زنــان ،چــون کــه تقســیم جامعــه از نظــر جنســیتی تنهــا دســتاوردش قبــول سیاســت حاکمیت
اســت ،بلکــه در مــورد طبقــات مختلــف جامعــه و رویاییشــان بــا حاکمیت بســیار روشــن اما
بــا اختصــار نشــان میدهــد .در طــول تاریــخ جمهــوری اســامی ایـران ،نقــش زنــان هرگــز نــه
تنهــا جــدی نبــوده بلکــه همچــون تابلویــی جــذاب رضورت به مردم جهان نشــان داده شــده
اســت ،همچــون آن دخــر زیبــا و ملــوس ســوار بــر اســب ،در حالــی کــه اگــر چهــرهی واقعــی
وضعیــت زنــان در ایـران نشــان داده شــود ،همچــون زنــی میمنایــد بــا لبــاس منــدرس و پــاره
کــه حتــی الیــق آن نیســت که ســوار اســب شــود و حداقــل درخواســتهایش نیــز با واکنشــهای
تنــد یــا ســخرهآمیز رد یــا محکــوم میشــود و نتیجــه یــا نادیــده گرفــن خواســتها ایــن اســت
یــا گرفــن و بنــد کشیدنشــان .هنگامــی کــه مــا بــه ایــن واقعیــت آگاهــی داشــته باشــیم بایــد
ابتــدا از خــود بپرســیم زنــان در چنیــن نظامــی کــه هیــچ گاه مرشوعیــت یــک انتخابــات آزاد
را نداشــته اســت و صدایشــان هرگــز شــنیده نشــده اســت ،چــه نقشــی میتوانــد ایفــا کننــد؟

دو گــروه از زنــان در جامعــهی ایــران دیــده مــی شــوند کــه همــواره زنــان گــروه اول
اکرثیــت بودهانــد و گــروه دوم ســهم ناچیــز امــا پررنگــی داشــته و دارنــد:
 .۱در نظــام جمهــوری اســامی ایــران اکرثیــت زنــان چــه قــر تحصیــل کــرده ،چــه
اقشــار ضعیفتــر ،از کمرتیــن حقــوق خــود بــه عنــوان شــهروند برابــر محــروم بودهانــد
امــا هی ـچگاه ایــن نادیدگــی باعــث آن نشــده اســت کــه زنــان بــه حــق خــود آگاهــی نداشــته باشــند
یــا آن را مطالبــه نکننــد و در حداقــل آن میکوشــند از طریــق نهادهــای غیررســمی یــا تشــکلها
و گروههــا مبــارزات خــود را پــی بگیرنــد ،هــر چنــد نتیجــهی آن گرفــن و بــه بنــد کشــیدن و
محرومیــت از حقــوق مدنــی بــه عنــوان شــهروند باشــند ،چــرا کــه تقریبــا نیمــی از جمعیــت ایــران
را زنــان تشــکیل میدهنــد کــه همــواره در هیــات شــبحی بودهانــد ،محــو ،مبهــم و محــذوف.
در دوران خامتــی کــه بــه عنــوان آزادتریــن دوره در تاریــخ جمهــوری اســامی از
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در نظــام جمهــوری اســامی ایـران اکرثیت
زنــان چــه قــر تحصیــل کــرده ،چه اقشــار
ضعیفتــر ،از کمرتیــن حقــوق خــود بــه
عنــوان شــهروند برابــر محــروم بودهانــد
امــا هیــچگاه ایــن نادیدگــی باعــث آن
نشــده اســت کــه زنــان بــه حــق خــود
آگاهــی نداشــته باشــند یــا آن را مطالبــه
نکننــد و در حداقــل آن میکوشــند از
طریــق نهادهــای غیررســمی یــا تشــکلها
و گروههــا مبــارزات خــود را پــی بگیرنــد،
هــر چنــد نتیجــهی آن گرفــن و بــه بنــد
کشــیدن و محرومیــت از حقــوق مدنــی به
عنــوان شــهروند باشــند ،چ ـرا کــه تقریبــا
نیمــی از جمعیــت ای ـران را زنــان تشــکیل
میدهنــد کــه همــواره در هیــات شــبحی
بودهانــد ،محــو ،مبهــم و محــذوف.

 .۲منیتــوان ایــن واقعیــت را نادیــده گرفــت کــه همــواره ایــن مــردان نیســتند کــه ســد راه مبــارزات زنــان بـرای رســیدن بــه
حقــوق خــود هســتند بلکــه خــود زنــان نیز ســهم چشــمگیر و مهمــری دارنــد .در جمهوری اســامی ایـران نیز این دســت زنان
کــم نیســتند .مناینــدگان زنــی کــه از الیحـهی دولــت در مــورد ســلب اجــازهی زن اول بـرای ازدواج مجــدد حامیــت میکننــد،
زنــان را موجوداتــی بــه حســاب مــی آورنــد کــه ضعیــف و متکیانــد یــا اینکــه بســیار لطــف کننــد طبــق دیــن اســام حقــی
بـرای آنــان قائــل میشــوند .ایــن زنــان اگــر پســت و مقامــی هــم داشــته باشــند پروسـهی مبارزاتــی زنــان آزادیخــواه را عقــب
مــی اندازنــد یــا بــه اصطــاح ســنگ پیــش پــا میاندازنــد .همیــن زنــان در انتخابــات پیــش رو ســمبل و منــاد قــدرت زنــان در
جهمــوری اســامی هســتند و بـرای مبــارزات انتخاباتــی بــه کار گرفتــه میشــوند بـرای جلــب آرای زنــان بــه طــور خــاص و
مرشوعیــت رســانهای نظــام بــه طــور عــام .در اینجــا طــرح ایــن مســئله هــم الزامــی اســت کــه بپرســیم چــه چیــزی زنــان و
مــردان را از هــم جــدا میکنــد بــه جــز تعریــف مــورد تاییــد حاکمیــت کــه هــان جنســیتهای در تضــاد بــا یکدیگــر اســت.
مــرد یــا زن ،تعریفــی کــه چارچــوب را بــر مبنــای ســوددهی جنســیتی و حتــی بردگــی جنســیتی قـرار میدهــد .در انتخابــات
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میگشــایند .ســبکبال بــه میــان میــدان م ـیدود ،چــون گرداننــدهی ســیرک محرتمانــه نــگاه بانــو را بــه
خــود میکشــد ،بــا تنفســی کــه رسســپردگی حیوانــی از آن متصاعــد اســت ،پیشــش مــی آیــد ،چــون
بــه نرمــی بلنــدش میکنــد و بــر اســبی « ابــرش» میگــذارد ،انــگار کــه او گرانبهاتریــن نــوهی دخــری
اســت کــه رهســپار ســفری خطرنــاک اســت ،چــون گرداننــدهی ســیرک منیتوانــد تصمیــم بگیــرد کــه
کــه بــا شــاقش عالمــت بدهــد ،چــون رسانجــام برخــود مســلط میشــود و بــا زدن شــاق عالمــت را
میدهــد ،چــون دهــن گشــوده کنــار اســب مــیدود ،چــون بــا چشــمی تیــز جهشهــای ســوارش را
دنبــال میکنــد ،چــون چاالکــی هرنمندانــهاش را تقریبــا باورنکردنــی میشــمرد ،چــون بــا فریادهــای
هشــداردهندهی انگلیســی بــر او بانــگ میزنــد ،چــون خشــمگینانه از فراشهایــی کــه حلقههــا را بــه
دســت دارنــد میخواهــد کــه بســیار مراقــب باشــند ،چــون پیــش از پشــتک بــزرگ خطرنــاک بازوهایــش
را بــاال مــیآورد و بــه ارکســر التــاس میکنــد کــه خامــوش باشــند ،جــون رسانجــام دخــر کوچولــو
را از روی اســب لرزانــش بلنــد میکنــد و زمیــن میگــذارد ،هــر دو گونــهاش را میبوســد و همــهی
اب ـراز احساســات متاشــاگران برایــش کافــی منیمانــد ،چــون در حالــی کــه بانــو خــودش ،تکیــه داده بــه
گرداننــدهی ســیرک ،برخاســته بــر رس پنجههایــش ،در ابــری از گــرد و غبــار ،بــا بازوهــای ف ـراخ گشــوده
و رس کوچــک عقــب بــرده ،از متــام ســیرک دعــوت میکنــد کــه در پیروزیــش رشیــک شــوند ،چــون ایــن
طــور اســت .متاشــا گــر جایــگاه باالیــی چهــرهاش را روی نــردهی جلویــش میگــذارد ،چنــان در مــارش
پایانــی فــرو م ـیرود کــه انــگار در رویائــی دردنــاک ،بــی آن کــه خــودش بدانــد میگریــد.

آن یــاد میشــود حتــی یــک زن در کابینــهی وزیــران حضــور نداشــت .بــا در نظــر گرفــن حقایــق
تاریخــی مــی تــوان نقــش زنــان را در ســیر تحــوالت تاریخــی ایــران دیــد امــا از طــرف دیگــر.
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پیــش رو نیــز شــاهد آنیــم کــه بـرای جلــب نظــر زنــان بــه آنهــا اجــازه داده شــد در کاندیداتــوری ریاســت جمهــوری رشکــت
کننــد تــا بلکــه شــورای نگهبــان صالحیــت آنــان را تاییــد کنــد کــه هرگــز منیکنــد .یکــی از رشایــط کاندیداتــوری در قانــون
اساســی ایـران رجــل سیاســی بــودن اســت و تاریــخ جمهــوری اســامی نیز مویــد این مطلــب اســت .در مناظـرات کاندیداهای
ریاســت جمهــوری تنهــا دو دقیقــه و یــک ســوال بــه موضــوع زنــان اختصــاص داشــت .در ســطح مبارزاتــی نیــز نقــش زنــان به
حــد « دخرتهــای خوشــگل و شــیک» پــاکارد بــه دســت کــه بعضــا کاندیداهــا بــا دســتهای آغشــته بــه خــون اســت ،فروکاســته
میشــود .بــا در نظــر گرفــن ایــن حقایــق و بــه یــاد آوردن زنــان مبــارز در بنــد ،مــی بینیم که نقــش زنان نــه تنهــا در انتخابات
کــه حتــی در زندگــی سیاســی بــه عنــوان شــهروند نیــز نقشــی رسپایی اســت و هیــچ درون مانــدگاری در فضای سیاســی ندارد.
وضعیــت مطلــوب حکومــت ،بیشــر تبدیــل زنــان به هوموســاکر اســت .هوموســاکر در ترمینولــوژی جورجو آگامین به کســی

ز شاننرق

اطــاق میشــود کــه نــه مشــمول قوانیــن زمینــی اســت و نــه الهــی .بدنــی کــه میتــوان کشــت امــا منیتــوان
قربانــی کــرد ،او ایــن نــرم را از دورهی روم باســتان وام گرفتــه اســت کــه دقیقــا بــه کســانی اطــاق میشــده
اســت کــه عملــی منافــی نرمهــای جامعــه انجــام داده باشــد و قتــل او هیــچ مجازاتــی نداشــته باشــد .امــا
ایــن نــه تنهــا در مــورد زنــان کــه در مــورد متامــی شــهروندان صــادق اســت کــه نســبت بــه زنــان بــا شــفافیت
بیشــری شــاهد هســتیم .تبدیــل خودآگاهــی زنــان بــه ابـزار و کاالیــی بــه هنــگام رضورت .هوموســاکری کــه
زندگـیاش از سیاســت زدوده شــده اســت امــا بــه گاه لــزوم شایســتگی قربانی شــدن را دارد تا وجهــه را حفظ
منایــد .در اینجــا مــا بــا پوســرهای تبلیغــات و اســتفادهی بــدن زنانــه بــه شــیوهی عریــان سیســتم رسمایهداری
مواجــه نیســتیم بــه عکــس بــه وضــوح مــی بینیــم کــه هــدف بکارگیــری ذهــن و فکــر زنان به شــیوهی بســیار
زیرپوســتی اســت کــه ایــن هــم ب ـرای جامع ـهی ای ـران بــه خصــوص ب ـرای اقلیتهــا امــری ناآشــنا نیســت،
بــه عنــوان مثــال در تاریــخ جمهــوری اســامی بــه جــز اعدامهــای ده ـهی شــصت بــا ژینوســاید اقلیتهــا
مواجــه منیشــویم بلکــه عملکــرد دولــت در راســتای نابــودی و ذوب هویــت و ذهنیــت اقلیتهــا اســت،
ممنــوع بــودن آمــوزش زبــان مــادری و محرومیــت از امکانــات رفاهــی کــه در کالنشــهرها ارائــه میشــود،
از جملــه منونههــای ایــن سیاستهاســت .روشــن اســت اکــر اقلیتهــای قومــی و مذهبــی در جایــی بــه جــز
مناطــق محــروم زندگــی منیکننــد .البتــه ایــن نکتــه را هــم بایــد اضافــه کــرد کــه از بــه کار بــردن بــدن
و حضــور فیزیکــی زنــان نیــز  ،پوشــیده در چــادر اجبــاری یــا در مانتوهــای رنگــی کــه بــا ارزشگــذاری و
ارصار بــر اختیــاری بودنــش ب ـرای یــک زن نجیــب ابایــی ندارنــد و آن را تــا حــد یــک بــدن بــرده بــه نــام
نجابــت و پاکــی فرومــی کاهــد .بگذاریــد اصطالحــی را از پــل ســان شــاعر قــرض بگیــرم و بگویــم مســئلهی
شــهروندان و مخصوصــا زنــان در ایـران درســت هامننــد رس مــدوس اســت کــه بــه هــر کــه خیــره میشــود
آن را بــه ســنگ تبدیــل میکــرد .بهــر اســت زنــان در منــزل نقــش همــر خــوب و نجیــب را ایفــا کننــد
و بــه تکالیــف اسالمیشــان کــه یکــی از آنــان مشــارکت بــه هنــگام رضورت اســت مشــغول باشــد .ب
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دن زن ایرانــی بــه حــد یــک کارکــرد مادرانــه فروکاســته شــده اســت .کارکــردی کــه در نگرشــهای دینــی
و فرهنگــی ریشــه دارد .ایــن وضعیــت را میتــوان بــه بحــث شــورای شــهر و روســتاها نیــز تعمیــم داد.
در شــوراها شــاهد حضــور زنــان هــر چنــد کمرنــگ هســتیم امــا کــدام زنــان؟ حضــور زنان در شــورای شــهرها
بــی گــان بایســتی بــاز تعریــف شــود ،هــر چنــد زنانــی از اقشــار متوســط جامعــه در شــوراها وجــود دارنــد
امــا روشــن اســت حاکمیــت جمهــوری اســامی هیــچ آشــفتگی و عبــور از خــط قرمزهــا را تحمــل منیکنــد.
در جمهــوری اســامی هیــچ دیگــری وجــود نــدارد و حاکمیــت ارصار دارد کــه بــاز مناینــده خواســت مــردم
اســت .رســانهها نیــز در ایــن راه دریغــی نکردهانــد ،پروپاگانداهــا ،مجریــان زن ،رسیالهــا همــه در ایــن راســتا
در حرکتانــد ،هــم راســتا و همســوی سیاســتهای جمهــوری اســامی .کوتــاه و بــه اختصــار میتــوان بــه
داســتان کافــکا برگشــت و دیــد کــه دردوران انتخابــات یــا هــر پروس ـهی سیاســی دیگــری کــه پــای آبــروی
نظــام در کار باشــد ناگهــان بــه یــاد زنــان میافتنــد و لبــاس رنگــی بــه تــن آنــان میپوشــانند ،از حــق ضایــع
شــدهی زنــان حــرف میزننــد بــدون اینکــه خــود زنــان اجــازهی حضــور داشــته باشــند .هــر گونــه درخواســتی
بـرای ظاهــر شــدن و مطالبــه کــردن حقــوق خــود بــه ســلولهای انفـرادی میانجامــد .پرســش ایــن اســت کــه
زنــان چقــدر توانســتهاند ســوبژکتیویتهی خــود را حفــظ کننــد و بــه وضعیــت موجــود نــه بگوینــد؟ در حــال
حــارض منیتــوان ادعــا کــرد چیــزی بــه نــام نقــش زنــان در ایـران وجــود دارد ،آنچــه هســت بــه قــول کریســتوا
تنهــا شــکافهای قــدرت حاکــم را پــر میکنــد و در نهایــت از نگاههــای ســنتی جامعــه رهایــی نیافتــه اســت.
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هــاوكات ژنێكــی بــه ئهقــڵ ســهقهت و ناتــهواو چــون دهتوانــێ پیاوێكــی ئاقــڵ و تێگهیشــتوو
پێبگهێنــێ بــۆ سیاســهت و رێوهبــردن؟ ئهگــهر دهتوانــێ ههڵبژێــرێ ،بــۆ ناتوانــێ ههڵبژێردرێــت؟
ئهم ـه بــۆ خــوی بابهتێكــی زۆر ناكــۆك و پارادوكس ـه ك ـه دیــاره چهنــده بــۆ دوور خســتنی ژنــان ل ـهم
گۆڕهپان ـه ،كای ـهی سیاســی ئهویــش ل ـه ژێــر پ ـهردهی ش ـهریعهتدا پێــش دهخ ـهن .ل ـه كاتێكــدا ژنــان
لــه ســهردهمی مهرشوتیهتــدا زۆر ههوڵیانــدا ههتــا توانیــان ژنــان لــه مهیدانــه سیاســیهكان بهشــدار
بكــهن و ههڵبژێردرێــن .ژنــان لــهم پێنــاوهدا هــهم قوربانیــان داوه و هــهم خــاوهن رهنجــن .كهچــی
لـه دوای هاتنـه سـهر كاری كۆمــاری ئیســامی بـه نــاوی پیــرۆز كردنــی ئهركــی ژن لـه ماڵــدا ،جارێكــی
تــر ژنانیــان ڕاكێشــی ماڵــهكان كــرد .بــه زۆر وگوشــار سیاســهتی بــێ ئهخالقانهیــان لــه پێنــاو دیــل
گرتنــی ژنــان ل ـه ماڵــدا پێشخســت و ه ـهر رۆژه و بابهتێكــی تازهیــان بــۆ ژن دهرخســت و چارشــێوی
شــهرێعهتیان بــه ســهریا دا و بــهم رهنگــهش ویســتیان پێــش لــه نار هزایهتــی و ناكۆكیهكانــی ژن
بگــرن .بـه نــاوی ئـهوهی كـه ژن گۆڵـه و پێویســته وهرێتـه پاراســن و لـه ماڵــدا بــۆ ئـهوهی منداڵێكــی
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ئ ـهو پێناس ـهیه ك ـه بــۆ سیاس ـهت ك ـراوه تهنهــا گوشــار خســتنه س ـهر
كۆمهڵگــه و نههێشــتنی دهنگــی ناڕهزایهتــی و لــه ههموویــان
گرنگــر بــێ نــرخ كردنــی نــرخ و بههانــی كۆمهڵگــه و بهتایبــهت
دایــك ــــ ژن ـه و رهوای ـهت دان ب ـهم كارهســات و نههامهتیانهی ـه .فێــڵ
كردنــی رهگ ـهزی نێرین ـه ل ـه س ـهرهتاكانی مرۆڤایهتی ـهوه بــۆ س ـهر نــرخ
و بههاكانــی ژن بــه مهبهســتی داگیــركاری و رابواردنــه و خســتنه
خزمهتــی دهســهاڵتی خۆیانــه .هــاوكات دزیكــردن لــه ئهندێشــه،
چانــد ،زانســت و فهلس ـهفه ،موســیقا و زۆر شــتی تــر ل ـه رۆژههاڵتــی ناو هڕاســت بــۆ ناوهنــدی ئهورپــا
ئ ـهو پ ـهڕی بــێ ئهخالقییانــی نیشــان داوه و بابهتــی ژنیــش رێــك شــتێكی وههای ـه .ههمــوو نرخهكانــی
دزرا ،ئینجــا ئهمــڕۆش بــه نــاوی خۆیانــهوه و گوایــه هیــچ پێوهندیكــی بــه ژنــهوه نیــه ،دهستنیشــان
كــرد .ت ـهواوی ش ـهڕ و دهس ـهاڵتێك ك ـه ل ـه كۆمهڵــگادا پێشــكهوت ،ل ـه پێنــاو بــێ ئی ـراده كــردن و ب ـه
خێوكردنــی كۆمهڵــگادا پێكهــات .وات ـه سیاس ـهت ك ـه هون ـهری جوانــی و بهڕێوهبردن ـه ،بــوو ب ـه ئامێــری
بهخێوكردنــی كۆمهڵــگا و راســتیش ئهمــه شــتێكی زۆر بــه پێچهوانــه و دژی نرخهكانــی كۆمهڵــگا و
ئـهو نرخانهیـه كـه دایــك رهنجــی بــۆ كێشــاوه .تـهواوی شـهڕی نهتـهوه ـــــ دهوڵـهت لـه سـهر الشـهی ژن
پێكهاتــووه و هێشــتاش بهردهوام ـه .ل ـ ه ههمــوو ئ ـهو ش ـهڕانهدا یهك ـهم قوربــان و زۆرتریــن قوربانــی ژن
بــووه و رووب ـهڕووی بێعداڵهتــی هاتــووه .بێگومــان ههمــوو ئهمان ـه ب ـه نــاوی سیاس ـهتهوه پێكهاتــووه
و ژنــی گهیانــدووه ئاســتی بێزاربــوون و وههایــان لێكــردووه جگ ـه ل ـ ه خزم ـهت بــۆ پیاوكــردن و تهنیــا
هاوس ـهرێكی بــاش ل ـه ماڵ ـهوه بــوون هیچــی دیك ـهی بیــر نهیت ـهوه .بۆی ـه گرنگ ـه ك ـ ه ژن ل ـه ههبوونــی
خــۆی ل ـه گۆڕهپانــی سیاس ـهتدا ب ـه باشــی تێبــگات و ل ـهم بواران ـهدا رۆڵ بگێــڕێ .بهداخ ـهوه ل ـه دوای
ئــهو قۆناخــهی كــه ژن بــه باشــی بهخێــو و دهســتهمۆ كــرا ،لــه ســهردهمی پێشــكهوتنی مودرنیتــهی
كاپیتالیســم بـه نــاوی بهشــدار كردنــی ژنــان بــۆ مهیدانــی سیاســی ژنیــان بـه كار هێنــا .ژنانــێ كـه گوایـه

ZENANÊ ŞERQ

رهنجــی بــۆ كێشــاوه .تــهواوی
شــهڕی نهتــهوه ـــــ دهوڵــهت
ل ـه س ـهر الش ـهی ژن پێكهاتــووه
و هێشــتاش بهردهوامــه

سیاســهت وهكــوو بابهتێكــی تێكــهڵ بــه ئهخــاق و نــرخ پێناســهی دهكهیــن .هــاوكات لــه گــهڵ
رێوهبردنــدا هــهوڵ دهدات بناخــهی نرخهكانــی كۆمهڵــگا بپارێــزێ و بهشــێكی لــه كۆمهڵــگا ناكاتــه
قوربانــی بهشــێكی تــری .ئ ـهوهی ك ـه ئهمــڕۆ ل ـه جیهانــدا روویــداوه و روودهدات ههمــان شــته .ل ـه
پێنــاو دهس ـهاڵتی سیاســی و س ـهربازیدا تهنان ـهت رۆحــم ب ـه منداڵیــش ناكــرێ.
وهكــوو شــوفڵێك بــه ســهر ههموویانــدا دهچــن و كۆمهڵكوژیــان دهكــهن.
تهنیــا مكانیزمــی بهشــداربوونی ژنــان
كۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش یــهك لــهو واڵتانهیــه كــه لــه ســهرهتای
لــه سیاســهتدا ،ههڵبژاردنــی پهرلهمــان
دامهزراندنی ـهو ه ههتــا ئێســتا ق ـهت رێــگای ب ـه بهشــداربوونی ژنــان ل ـه كای ـه
سیاســیهكان نــهداوه و بــهردهوام بــه نــاوی شــهرێعهت و دینــهوه ههوڵــی
و ئهنجومهنــی گونــد و شــاره ،بێگومــان
داوه كــ ه ژن ســهركوت بــكات و بهرامبــهری دیوارێكــی شــهریعهتی دروســت
لــهم مكانیزمانهشــدا ژنێــك دهتوانــێ
بــكات و ئاســتهنگ بێــت .بهداخــهوه كاتێــك باســی بهشــداربوونی ژن لــه
بهشــدار بــێ كــه بــه پــێ پێوهرهكانــی
سیاســهت دهكــرێ ،وهكــوو ههبوونێكــی ســهقهت و هــاوكات عاتیفــی چــاوی
دهوڵـهت بێــت و ڕێگــەی ئـهوهی نیـه كه
لــێ دهكرێــت و دهڵێــن كــه كهســێكی ههســتیار ناتوانــێ لــه بهڕێوهبردنــی
كۆمهڵــگادا رۆڵــی ههبــێ و یاكــوو ل ـه كاتــی حهمڵــی ژنــدا ناتوانیــن بــۆ ســاڵێك
وهكــوو ژنێــك ل ـه مافهكانــی ژن پاراســن
رێوهبردنــی كۆمهڵــگا چــاوهڕوان بهێڵیــن .بیانــووی دیك ـه ك ـه ب ـه نــاوی یاســا و
بــكات یــا تهنانـهت ناتوانــێ وهكــوو خوێ
شــهرێعهتهوه دهبێتــه بهربهســت ،لــه یاســای ئێرانــدا لــه مــادهی  115یاســای
بیــر بكات ـهوه ،ل ـه ئهگ ـهری وههــادا ئ ـهو
بنهڕهتیــدا نــوورساوه كــه ســهرۆك كۆمــار تهنیــا لــه نێــوان رجــال دینــی و
سیاســی دهتوانــن پاڵێــوراو بــن و وهرنـه ههڵبــژاردن .بــۆ پوســتی قــازی دادگا بـه
ژن ـه ل ـه ئ ـهرك ب ـهال دهنرێــت ،ئهم ـهش
هیــچ شــێوازێك بــۆی نیـه كـه ئـهرك بگــرێ چــون گوایـه ژن ههســتیاره ناتوانــێ
ه ژن نیشــان
راســتی ئهقڵیهتــی دژ 
بــه عهدالــهت بریــار بــدات و زۆر پوســتی دیكــه لــه ئاســتی ژووری دهوڵــهت
دهدات كـه لـه ئێرانــدا جگـه لـه دایكێكی
بــه ههمــان شــێوازه كــه ژن بــۆی نیــه بهشــدار بێــت .بێگومــان ئــهوهی كــه
بــاش ل ـه ماڵــدا ،ژن هیــچ رۆڵێكــی نی ـه
لێــرهدا جێــگای پرســیاره ئهوهی ـه؛ ئ ـهو ژن ـهی ك ـه ههســتیاره ،ئهقڵــی س ـهقهته،
ناتوانــێ بــه باشــی بڕیــاردهر بــێ و بــۆ ئیشــی سیاســی نابێــت ،ئــهی چــون
دهتوانــێ بــۆ ههڵبژاردنــی پیــاوان لــه ههمــوو ئــهو پوســتانهدا خــاوهن بڕیــار
بێــت و دهنگهكهشــی وهكــوو دهنگــی كهســێكی ئاقــڵ و باڵیــغ حیســاب دهبــێ؟!
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كاتێــك یهك ـهم جــار وش ـهی سیاس ـهت دهبیســتین ،یهك ـهم شــت ك ـه دێت ـهوه بیرمــان ،جهمس ـهرگهری،
دهســهاڵت ،درۆ ،فێــڵ ،ههڵخهڵهتانــدن ،كوشــن و بڕیــن و  ...هتــده .بــهاڵم لــه راســتیدا سیاســهت
هونــهری بهڕێوهبردنــه ،هونــهری ئهركــدار كردنــی كۆمهڵــگا و نههێشــتنی بێــكاری لــه كۆمهڵگایــه.
هــاوكات هونــهری بــ ه خێوكردنــی ئهســبه ،كــه بــۆ یهكهمیــن جــار بــه دهســتی ژن بــه خێــو كــراوه.
ئهمــهش نیشــاندهری ئهوهیــه كــ ه ژنــان خۆیــان خۆیــان بهڕێــوه بــردوو ه و لــه پێنــاو بهرێكخســن
كردنــی كۆمهڵــگادا پێشــهنگ بوونــه .یهكــهم جــار كــه رهنجــی ژن لــهم پێنــاوهدا بــوو بــه هــۆكاری
ئــهوه كــه بــه كۆمهڵگابــوون پێــش بكهوێــت ،بــهاڵم بــه بهالرێــدا بردنــی سیاســهت ئــهم ئهركــه
پێچهوانــه بــووهوه و زیاتــر لــه خزمهتــی كۆمهڵــگا و ژن ،كهوتــه
خزمهتــی ئهقڵیهتــی پیاوســاالر بــۆ لێــدان و ســهركوت كردنــی
واتــه سیاســهت كــه هونــهری
ژنــان .وایــان لێكــرد كــ ه جگــ ه لــه رهواڵهتێكــی ناشــیرین و چهپــهڵ
هیچیــان بــۆ نههێشــتوه ،بێگومــان ئهمهشــیان زۆر بــه ئهنقهســت
جوانــی و بهڕێوهبردنــه ،بــوو
و بهزانابــوون ئهنجامــدا .بهتایبــهت بــۆ ژنــان بــۆ بــه بابهتێكــی
بــه ئامێــری بهخێوكردنــی
حاشــا لێك ـراو .وای لێهــات ك ـه ژنــان ب ـه هیــچ شــێوازێ پێیــان خــۆش
كۆمهڵــگا و راســتیش ئهمــه
نهبــوو بــه الی سیاســهتدا بــڕۆن و سیاســهت كردنیــان تهنیــا بــه
ئیشــی پیــاوان دهزانــی .لــه كاتێكــدا گرنگرتیــن گۆڕهپــان بــۆ ژنــان
شــتێكی زۆر بــ ه پێچهوانــه و
ههمــان گۆڕهپانــی سیاســهته و ســهركهوتن تێــدا گرنگــی تایبــهت
دژی نرخهكانــی كۆمهڵــگا
بــه خــۆی ههیــه .نــهك تهنیــا سیاســهت لــه ههمــوو گۆڕهپانهكانــه
و ئــهو نرخانهیــه كــ ه دایــك
وایــان لێكــردووه ك ـ ه ژن تێانــدا بــێ بهشــرین بهشــی كۆمهڵگ ـه بێــت.

لــه كایــ ه سیاســیهكانه جێگایــان گرتــووه ،نــهك نهیانتوانــی خزمهتــی ژن و كۆمهڵــگا بكــهن ،بــ ه
پێچهوان ـه ب ـه ئهقڵێكــی پیاوان ـهوه زۆر خرابــر ل ـه ریش ـهی كۆمهڵگایــان دا و پهرهیــان ب ـه ئهقڵیهتــی
باوكســاالری و دهسـهاڵتی دژه ژنــدا .بێگومــان شــتی وههــا ناتوانیــن بـه نــاو سیاسـهت پێناسـه بكهیــن.
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سیاســیدا ههنــگاو ههڵبگــرن و خــاوهن تێگهیشــن بــن .پێویســته ئێم ـهی ژنــان ئهم ـه بــاش بزانیــن ك ـه ههتــا
ل ـ ه گۆڕهپانــی سیاســیدا س ـهركهوتوو نهبیــن ل ـه هیــچ تێكۆشــانێكی تــر دا س ـهركهوتوو نابیــن .وهكــوو رێب ـهر
ئاپــۆش دهڵــێ" :گۆڕهپانــی سیاســهت ،دژوارتریــن گۆڕهپانــه بــۆ تێكۆشــانی ژنــان بهرامبــهر بــه ئهقڵیهتــی
دهس ـهاڵتخوازی و پیاوســاالری" .چونك ـه ل ـه دوای ئ ـهم قۆناخ ـه چهنــد ه ـهزار ســاڵه پیــاو مهیدانــی سیاس ـهت
وهكــوو مهیدانــی شــهڕ و ئهســب بهزاندنــی خــۆی دهبینــێ و دهرفــهت نــادات كــه ژنــان تێــدا چــاالك بــن
.

تهنیــا مكانیزمــی بهشــداربوونی ژنــان لــه سیاســهتدا ،ههڵبژاردنــی پهرلهمــان و ئهنجومهنــی گونــد و شــاره ،بێگومــان
لــهم مكانیزمانهشــدا ژنێــك دهتوانــێ بهشــدار بــێ كــه بــه پــێ پێوهرهكانــی دهوڵــهت بێــت و ئیزنــی ئــهوهی نیــه كــه
وهكــوو ژنێــك ل ـه مافهكانــی ژن پاراســن بــكات یــا تهنان ـهت ناتوانــێ وهكــوو خــوێ بیــر بكات ـهوه ،ل ـه ئهگ ـهری وههــادا
ئ ـهو ژن ـه ل ـه ئ ـهرك ب ـهال دهنرێــت ،ئهم ـهش راســتی ئهقڵیهتــی دژهژن نیشــان دهدات ك ـه ل ـه ئێرانــدا جگ ـه ل ـه دایكێكــی
بــاش لــه ماڵــدا ،ژن هیــچ رۆڵێكــی نیــه .هــهر جــار لــه ههڵبژاردنهكانــی پارملانــدا ژمــارهی ژنانــی ههڵبژێــردراو كهمــر
ل ـه جــاری دیك ـه دهبێــت .ه ـهر جــار ب ـه بهڵێنــی درۆ و فێــڵ ژنــان هــان دهدهن بــۆ س ـهر س ـهندۆقی ههڵبــژاردن ،ب ـهاڵم
ل ـه ئهنجامــدا هیــچ خهباتێــك بــۆ ئــازادی ژن ،بهدهستخســتنی مافــی ژن و  ...ئهنجــام ن ـهدراوه .بێگومــان ب ـه ئهقڵیهتــی
پیــاو سیاسـهت كــردن ئهنجامێكــی لهمـه باشــر لـه گـهڵ خــوێ ناهێنــێ .بۆیـه گرنگـه كـه ژنــان بتوانــن لـه بــواری زانســتی
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بــاش بــۆ كۆمهڵــگا بــه خێــو بــكات ،گرنگــه لــه ماڵــدا مبێنــێ و پێویســتی بــه هاتنــهوه دهرهوهی مــاڵ نیــه .پێویســت
نــاكات ژن سیاس ـهت بــكات ،پێویســت نــاكات ژن كار بــكات و گۆرانــی بڵــێ و كۆمهاڵیهتــی بێــت و  ...ب ـهم شــێوه قســانه
دهیانهوێــت ژن لـه ههمــوو گۆڕهپانـهكان دابــڕن و بهتایبـهت ژن زۆر داخــوازی وههــا پێــش نهخــات .تهنانـهت لـه یاســای
ئێرانــدا ل ـه س ـهر گرنگــی رۆڵــی ژن ل ـه مهیدانــی سیاســی هیــچ بــاس نهك ـراوه و تهنیــا مافــی ژن ل ـه یاســادا پێناس ـهكردنی
رۆڵــی دایكــه .وایــان لێكــرد كــه لــه ههمــوو مهیدانــه كۆمهاڵیهتیهكانیــش بــێ بــهش كــران و دهســتێوهردانی ههمــوو
بابهتــی شهخســی و ژیانــی ژنیــان كــرد و بــهم رهنگــه سیاســهتێكی ســهركوتكاریان بهرامبــهر بــه ژن بــه كار هێنــا.

بۆیــه گرنگــه كــ ه ژن بتوانــێ بــه زانســتێكی كۆمهاڵیهتــی و مێژوویــی ههڵــس و كــهوت بــكات .بــۆ ئــهوهی
بنهماڵهیهكــی ســهركهوتوو پێــش بكهوێــت ،پێویســته ژنــان بتوانــن لــه مهیدانــه سیاسیهكانیشــدا ســهركهوتوو
بــن .منداڵێكــی س ـهركهوتوو و تێگهیشــتوو تهنیــا ل ـه ئهگ ـهری تێگهیشــتنێكی قــووڵ ل ـه س ـهر مێــژووی خــۆی،
سیاسـهتی واڵتهكـهی ،ناســینی دۆســت و دوژمنهكانــی و ناســینی ئهركــی ژن و پیــاو مســۆگهر دهبێــت .دایكێكــی
ك ـه ب ـهردهوام ل ـه ماڵــدا وهكــوو دیلێــك بێــت و ئــاگاداری دۆخــی كۆمهڵگاك ـهی نهبــێ ،ناتوانــێ ل ـه پێشخســتنی
كۆمهڵگایهكــی ســهركهوتوودا رۆڵــی ههبــێ .ههتاكــوو لــه كۆمهڵــگادا و بهتایبهتــی لــه ئێرانــدا بــه ئهقڵێكــی
ژنان ـهوه ك ـه تێك ـهڵ ب ـه زانســتی مێژوویــی و فهلس ـهفی و كۆمهاڵیهتــی بــێ ،سیاس ـهت پێــش نهك ـهوێ ق ـهت
كۆتایــی بـ ه سیاسـهتی كۆمهڵكــوژی ،كوشــن و بڕیــن ،ئیعــدام ،بهردبــاران ،قهتڵــی نامووســی ،شـهڕ و خوێــن رشــن،
زینــدان و لێــدان ،دهســتدرێژی و تــااڵن نایــهت .ئهگــهر دهمانهوێــت ئاســایش و ئارامــی بگهڕێتــهو ه باوهشــی
كۆمهڵــگا ،پێویســته ژنــان بتوانــن لـه مهیدانــی سیاســی دا چــاالك بــن و رۆڵ بگێــڕن .ژن بـه بــێ سیاسـهت نابــێ،
بۆی ـه پێویســته ئێم ـهی ژنــان ل ـه نرخــی مێژوویــی خۆمــان ك ـه ل ـه كۆمهڵگ ـهی دایــك ــــــ ژنــدا پێشــكهوتووه،
خاوهنداریهتــی بكهیــن ،وههــا نهبــێ ئــهم مهیدانــه ئهگــهر بــه ئینســافی پیــاوان مبێنــێ  ،دۆخــی كۆمهڵگــه و
بهتایب ـهت ژنانیشــی ل ـهوێ ك ـه ههی ـ ه خرابــر دهبێــت .چــون ژنــان ل ـه هیــچ كام ل ـه بڕیارهكانــی كۆمهڵگ ـهدا و
لـه كایـه سیاســیهكاندا رۆڵیــان نیـه و ئهمـهش ئـهو ه وهكــوو ئهركێكــی بـه ئێمـهی ژنــان دهســپێرێ كـه نابــێ لـه
هونـهری سیاسـهت كــردن دوور راوهســتین .چــون ژن خــاوهن ئـهم ههســتهیه ،ئهگـهر خــوێ بـه زانســت بــكات،
دهتوانــێ لــه پێشخســتنی سیاســهتێكی ســهركهوتووانهدا رۆڵــی ههبــێ .سیاســهتێكی تێكــهڵ بــه ئهخــاق و
جوانــی و ب ـه ژیــری ههســتیاری و شــیكاری ل ـه گ ـهڵ ی ـهك و ب ـه پێشــاههنگی ژنــان دهتوانــێ ل ـه پێشــكهوتنی
كۆمهڵگهیهكــی دیموكراتیــك و ئــازاددا رۆڵــی بنگههــی بگێــڕێ .نهتهوهیكــی دیموكراتیــك ،پێویســتی بــه
سیاســهتێكی دیموكراتیــك و ئهقڵێكــی دیموكراتیــك و ژنانــهو ه ههیــ ه و ئهمــهش راســتیهكی حاشــا ههڵنهگــره.
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دیالنەی ناو ماڵە مۆدێرنەکان
لە تاوانا دادەخرێن و بەڵێ بەڵێ بۆ وەردیانەکانیان دەکەن

جەلالدەکانی ڕوناهی الیان
وابوو،گەر دار بەڕووی بەژنت ببڕن
ئیرت دەالقەی دڵی ئەو باڵندە
34
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کانیاوەکانی واڵت بە شەو و بە ڕۆژ چاوەرێن تا شیرینە چیاییەکان تێپەڕن و
دوای ماندوویەتی بڕینی ئەژدیها ڕێگایەکی دوور و درێژ
لە الی چاوگەی ڕوناکیان پشویەک بدەن و
ماندوویەتی ڕێگای دووریان بەقومە ئاوێکی فێنک بشکێنن.
ئەوڕۆ ئیرت کاتێ ئەڵێن شیرین؛جوانی چاو و دەم و ڵێو و بەژن و بااڵم نایێتە یاد !
شیرین پەپوولەی نەخشین باڵ
شیرین ئەو گوڵە ئەبەدیە وا لە پشت تەلبەندە ڕەشەکانی ئێڤینەوە
ئەڤین و ژیان و بەرخۆدان و
مرۆڤ بوونی
بە هەموو گەردوونا نەخشاند !

آرین زانا
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شیرین ! شیرین !
ئەی ئیالهەی عەشق و جوانی!
شیرین! شیرین !
ئەی تەواری باڵ خوێناوی
ڕۆژهەاڵتی!
شیرین! شیرین !
پەیکی ئاشتی و مرۆڤ ژیان
لەو کاتەدا کولە بێ نرخەکانی ژێر
عاباڕەشەکەی تاران،
هوروژمیان هێنا بۆ واڵتی هەراڵە
برمە و گەنم و خۆر
ئەوە تۆبووی مردنت لە خۆتدا
کوشت و نەمریت بۆ خۆت
هەڵبژارد!
شیرین! شیرین!
چیا لەگەڵ ناڵەت هەژا
هەور لەگەڵ گریەت گریا

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

شیرین!

شیرینەکەم !
ڕۆژگارێک فەرهادێک بوو ئەڤینداری بەژنی شیرینی کچە ئەرمەن بوو!
لە تاو عەشقی شیرینەکەی دڵی چیای بریندار کرد!
بەاڵم بڕوانە شیرینم !
ئەوڕۆ کۆمەڵ کۆمەڵ فەرهاد،دڵ لە شیرینیان بەر دەدەن ،باوەش دەکەن بە چیادا !!!
پۆل پۆل شیرینی چاوکەژاڵ بوونە ئەڤینداری واڵت
بەندی کۆیلەتیان پچڕان،
شیرین تەشیەکەی فڕێ دا ،
بووە گریالی چەک لە شان
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ئافرهتانـهی داوه ،تــاوای لێهاتــوه نـهك هـهر لــه نــاو ئافرهتانــدا ڕۆڵ و نرخــی كۆمهاڵیهتــی خــۆی ههبێــت ،بهڵكــو لــه نــاو
ههمــوو خهڵكــی كوردســتاندا ڕێــزو پایهیهكــی تایبهتــی بــووه و لــهو كاتــهی كــه مــاڵ و دیوهخانهكــهی حهپســهخان
بــوو ،بــووه قوتابخانهیهكــی كۆمهاڵیهتــی كــورد و ژنــان لێیـهوه فێــری ڕهوشــتی بـهرزی كۆمهاڵیهتــی دهبــوون ،لــه ههمــان
كاتیشــدا مهڵبهندێكــی بــهرزی نیشــتامنپهروهریش بــوو ،ئافرهتــان لــهو مهڵبهنــده كۆمهاڵیهتییــهی ئــهو شــێرهژنه
كــورده ،ههســتی كوردایهتییــان دهورووژا و بیــری ڕامیاریــان لـهال پـهروهرده دهبــوو .لهوكاتـهی كــه لــه كــۆڕ و كۆبوونـهوهی
ئافرهتانــدا باســی جلوبهرگــی ئــاڵ و وااڵی ژنــان و باســی ئ ـهم و ئ ـهو دهك ـرا ،دهبی ـرا لــه كــۆڕ و دیوهخانــی حهپس ـهخاندا
ههرباســی ڕهوشــت پاكــی و كــورد پهروهریــی و مافــی نهتهوایهتــی كــورد و ئازادیــی خاكــی كوردســتان دهكــرا.
ئــهم ئافرهتــه تێكۆشــهره كوردپــهروهره دڵســۆزی كوردســتان ،لــه 28ی حــوزه یرانــی 1930دا نامهیهكــی ڕامیــاری
مێــژووی بــۆ ڕێكخــراوی "كۆمهڵــهی نهتــهوهكان" لــه "جنێــف" نووســی و بــه ڕاشــكاوی داوای مافــی چارهنووســی
كــوردی كــرد لهســهر خاكــی كوردســتان و ئــهو داوا كارییــه ،ئــهو ژنــە مهزنــه دهنگێكــی باشــی دایــهوه ،بــه تایبهتــی
لهوســهردهمه تاریكــهی كــورد پێــی تێدهپــهڕی ســاڵی  ١٩٢٣کــە ســمکۆی شــکاک ھاتــە ســلێامنی و پێشــوازیی
لــێ کــرا ،ژنانــی ســلێامنی بــە کاریگەریــی حەپســەخان ڕۆڵــی بەرچاویــان ھەبــووە و ڕژاونەتــە ســەر شــەقامەکان.
كاتێكیــش كــه كۆمــاری دیموكراتیــی كوردســتان بــه ســهرۆكایهتی پێشــهوا قازیــی محهمــهد لــه  ١٩٤٦/١/٢٢دا
لــه مههابــاد دامــهزرا ،حهپســهخان بهههمــوو توانایهكــی دارایــی پشــتگریی ئــهو كۆمــار ه ئازیــزه ســاوایهی
كــوردی كــرد بهرامبــهر بــهو ههڵوێســتهی پێشــهوا سوپاســنامهیهكی گهرمــی بــۆ نــارد و ڕێزێكــی زۆری لێنــا.

ژنێکــی كــورد پــهروهر و خێرخــواز ،سیاســەتوان و چاالکــی مافــی ژنــان بــوو .کچــی مهعرووفــی بهرزنجــی نــهوهی
كاك ئهحمــهدی شــێخ و ئامــۆزای شــێخ مهحمــوودی مهلیكــی كوردســتان و هاوســهری شــێخ قــادری حهفیــد و
نــارساو بــه "حهپســهخانی نهقیــب" ،ئــەم پلــەی نەقیبییەشــی لەالیــەن حکومەتــی عوســانییەوە پێبەخــراوە
بــەو ھۆیــەوە کــە نوێنــەری ســادات و شــێخان بــووە .لــه ســاڵی 1891دا لــه شــاری ســلێامنی هاتۆتــه دنیــاوه.
حهپس ـهخان ل ـهو بنهماڵ ـه گ ـهوره ئاییــن و زانســت پ ـهروهره خزمهتگــوزارهی كــورد پ ـهروهرده بــووه و بووهتــه یهكێــك
لــه ژن هـهره بهناوبانگهكانــی كوردســتان ،چونكــه ژنێكــی بهخشــندهی چاوتێــر و خێرخــواز بــووه و گهلێــك زمــان شــیرین و
دهروون پــاك بــووه ،دیوهخانهكـهی هـهردهم پــڕ لــه ژنانــی شــاری ســلێامنی و دهورو بـهری بــووه و هـهر ئافرهتێــك تووشــی
كێش ـهیهكی كۆمهاڵیهتــی یــا دارایــی بووبــێ و زۆریــی لێكرابــێ ،پهنــای بردۆتــه ب ـهر حهپس ـه خــان و ئهویــش بهدڵێكــی
فراوان ـهوه لــه كێش ـهكهی كۆڵیوهت ـهوه بــۆی چارهس ـهر كــردووه و زۆر جاریــش یارمهتییهكــی باشــی دارایــی ئ ـهو جــۆره
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حهپس ـهخان لــه بــواری زانســت و پهروهریــی و باڵوكردن ـهوهی خوێنــدهواری لهنــاو ژنانــی كــورددا ،ڕۆڵێكــی بــااڵی بــووه،
بۆیــه نـهك هـهر مایـهی شــانازیی پێوهكردنــی ژنانــی كــورد بــووه ،بهڵكو جێگهی شــانازی سـهرجهم گەلــی كوردبــووه ،چونكه
جگــه لــه ههڵوێســتی چاكــه خوازیــی كۆمهاڵیهتــی و خزمهتگوزاریــی خهڵــك و یارمهتــی دانــی ه ـهژار و كوردپهروهریــی
پــڕ لــه دڵســۆزی و ڕاســتگۆیی ،ههڵوێســتێكی بهرزیشــی بــووه ب هرامب ـهر بهكردن ـهوهی قوتابخان ـهی ژنــان بــۆ لهناوبردنــی
نهخوێندهواریــی كــه ئهوســاكه دهردێكــی كوشــندهی كۆمهاڵیهتــی نێــو كۆمهڵگ ـهی كوردهواریــی بــوو و لــه س ـهدا یهكــی
ئافرهتانــی كــورد خوێنــدهوار نهبــوون ،بــۆ ئ ـهم مهبهســتهش خانوەکــەی خــۆی كــرده قوتابخان ـه ،تــا ژنــان ئێــواران فێــری
خوێنــدن و نووســین بــن ،ئـهو قوتابخانهیـهش یهكهمیــن قوتابخانـهی ژنان بووه له شــاری ســلێامنی و له ههموو كوردســتاندا.
ئــهم ژن مهزنــه چاكهخــوازهی كــورد لــه تهمهنــی شهســت و دوو ســاڵیدا لــه ڕۆژی چوارشــهممهی ڕێككهوتــی 12ی
نیســانی 1953دا بــه نهخۆشــی شــێرپهنجه كۆچــی دوایــی كــرد و كهلێنێكــی گـهورهی لـه نــاو ژنانــی كوردســتان بهجێهێشــت
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