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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ فبروری ٠٣
  

 !زنان، مبارزه و انقالب
ه پس از پايان انتأسفزنان در ھمه انقالبات جھان حضور داشتند اما م. تاريخ مبارزه زنان، يک تاريخ طوالنی است

چنين تجارب تاريخی اثبات  ھم. شان ناچيز بوده است ھای انقالبی، سھم آنان از دستاوردھای انقالب و مبارزه دوره

اند که در ھر انقالبی، اگر زنان دوشادوش مردان قرار نگيرند و مستقيما در ھدايت و رھبری و پيروزی انقالب  کرده

 . ناقص است و به برابری و آزادی کامل انسان منجر نخواھد شدنقش پررنگی نداشته باشند آن انقالب

ستيز آن در چھار  مبارزه زنان ايران عليه تبعيض و ستم و مردساالری و حکومت اسالمی و قواين زن ستيز و آزادی

 جسارتی زنان زيادی در اين راه با.  مواجه بوده اما ھرگز اين مبارزه قطع نشده استئیدھه گذشته، با افت و خيزھا

  . اند  و بھای آن را نيز آگاھانه پرداخت کرده فشانی کرده نظير و تحسين برانگيز جان بی

ھا، اين است که  اکنون يکی از اشکال مبارزه دختران جسور ما، در خيابان انقالب تھران و يا نقاط ديگر و شھرستان

 بدون چادر و روسری در مقابل ھمه رھگذران آويزند و روند و روسری خود را بر باالی چوبی می باالی بلندی می

کجی بزرگی  حرکتی که دھن. ايستند؛ چنين حرکتی ھر چند که سمبليک و موضعی است اما حرکتی جسورانه است می

اين . و ايدئولوژی و قوانين حکومت اسالمی و سران و مقامات مردساالر و مرتجع آن است» شرف«و » ناموس«به 

گيرد در  ستيز حکومت اسالمی را به ھيچ می ستيز و آزادی ت اسالمی و حاکميت چھل ساله زنحرکت نوين، کليه شئونا

  . ھستند» ! اجتماعی در ايران- دختران خيابان انقالب، جزو پيشگامان انقالب سياسی «واقع امروز 

تھران از » نقالبخيابان ا«ويدا موحد زن جوانی که در اعتراض به حجاب و بی حقوقی، با جسارت روسری اش را در 

درستی به سمبل و يکی از اشکال خيزش انقالبی شورانگيز مردم  سر برداشت، بر چوب کرد و در ھوا چرخاند، به

بدنبال .  ساله است و دختری نوزده ماھه دارد، آزاد شد٣١او که . ايران عليه حکومت اسالمی تبديل شده است

ار عمومی به اين موضوع، حکومت اسالمی مجبور شد دختر اعتراضات گسترده داخلی و جھانی و جلب توجه افک

  . خيابان انقالب را آزاد نمايد

در شرايط موجود جامعه ايران، پرت کردن و دور انداختن حجاب اسالمی، يک مشخصه مھم انقالب پيش روی و 

گان عليه حکومت اسالمی ديد با خيزش اخير محرومان و بيکاران و ستم . ميدان آمدن زنان عليه حجاب اسالمی است به

ھا و تصاويری در مورد اعتراض علنی چند زن و حتی پسر به حجاب اجباری در چند شھر از جمله  ايران، گزارش

  .تھران، اصفھان، شيراز و مشھد منتشر شده است
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  تصاويری از اقدام سمبوليک دختران خيابان انقالب تھران و شھرھای ديگر

ھای اجتماعی منتشر شد که او را در حالی  به يازدھم بھمن، تصويری از يک زن در شبکه روز چھارشن در اين ارتباط،

ھا اعالم شد  در گزارش. دھد داد که چادر به سر دارد، يک روسری را به چوب آويزان کرده و آن را تکان می نشان می

  .که اين زن در مشھد اقدام به اين کار کرده است

 

ر منتشر شده که کودکی خردسال را در آغوش گرفته و با تکان دادن روسری، به ھم چنين عکسی از يک زن ديگ

تصاويری نيز از اعتراض دو زن به حجاب اجباری در شيراز و اصفھان منتشر شده . کند حجاب اجباری اعتراض می

  .است

، به حجاب ئیکاردھادادن روسری و يا حمل پال ھم چنين تصاويری از تعدادی از مردان منتشر شده است که با تکان

  .کنند دھند، اعالم ھمبستگی می اجباری اعتراض و با زنانی که اين اقدام را انجام می

ھای اجتماعی، بر روی يک پست برق در خيابان انقالب، چھار راه وصال،  بر اساس تصاوير منتشر شده در شبکه

ک خودروی نيروی انتظامی نيز در محل ھا، ي و بر اساس گزارش» در اين مکان پوشش آزاد است«نوشته شده که 

  .اين پست برق، محلی است که نخستين بار يکی از زنان به حجاب اجباری اعتراض کرده بود. حضور دارد
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نسرين ستوده، وکيل و مدافع ايرانی حقوق بشر، که خود زندان و شکنجه حکومت اسالمی را تجربه کرده است از 

  .معروف شده است» دختر دوم خيابان انقالب« داد که به بازداشت و زندانی شدن زن جوانی خبر

 با راديو فردا اعالم کرد که برای نرگس حسينی، پس از بازداشت ئیوگو ، در گفت شنبه دھم بھمن خانم ستوده روز سه

ته  به گفته خانم ستوده، او وکالت اين زن جوان را بر عھده گرف.صادر شده است»  ميليون تومانی۵٠٠قرار وثيقه «

 .است

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر « قانون مجازات اسالمی، ۶٣٨براساس تبصره ماده 

 ». ھزار لایر جزای نقدی محکوم خواھند شد۵٠٠ ھزار تا ۵٠ روز تا دوماه يا از ١٠شوند به حبس از 

حجابی که در خيابان انقالب تھران بر   جوان بیھای اجتماعی منتشر شد از زن  در شبکهئیماه گذشته، ويدئو اوايل دی

  .دھد يک بلندی روسری خود را تکان می

 

» دختران خيابان انقالب«نماينده مجلس از تھران، حرکت اعتراضی شماری از زنان ايرانی که به  سھيال جلودار زاده، 

گزارش خبرگزاری  به. حکومت دانست» هرفتار اشتبا« و  »فشارھا«، »تنگنای غيرالزم«شھرت يافته است را نتيجه 

دختران خيابان «ايلنا، جلودار زاده در مراسمی در تھران که چھارشنبه شب يازدھم بھمن، برگزار شد، با اشاره به 

 مسألهھمين . داديم ھا را زير تنگنای غيرالزم قرار می شديم و آن  زمانی برای زنان محدوديت قائل می«: گفت» انقالب

اين نماينده » .شان را سر چوب بگذارند ھای  اين فشارھا طغيان ايجاد کند و دختران خيابان انقالب روسریموجب شد تا

  ».اين کارھا به خاطر رفتار اشتباه ماست«: مجلس، اقرار کرد

 دادستان کل کشور، روز چھارشنبه با  اين در شرايطی است که به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، محمدجواد منتظری،

اين اقدام، يک  « :اند، ادعا کرده است اشاره به اقدام دخترانی که در خيابان انقالب، به حجاب اجباری اعتراض کرده

حفظ حجاب، « او در عين حال گفت که .»حرکت بچگانه و از روی تحريک احساسات و القائات خارج از کشور است

  ».رعايت قانون کشور ما است

گذار حکومت اسالمی، استفاده از حجاب برای زنان اجباری  هللا خمينی بنيان  فتوای آيت، با١٣۵٧پس از انقالب بھمن 

 .شد و پس از مدتی نيز قانونی دراين باره به تصويب رسيد

ای که در دی ماه راه افتاد و در بيش از صد شھر کوچک و بزرگ ايران  دختران جسور جامعه ما، در جنبش ده روزه

تر ھستند به  تر و شايسته تر و مستقل که تشنه آزادی و برابری و خواھان زندگی بھتر و انسانینيروی جوان دختر و پسر 

جمھوری اسالمی : ھا آمدند و در مقابل نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی با صدای بلند فرياد زدند خيابان

 ١٣۵٧ بھمن سالگرد انقالب ٢٢ا روز اکنون اين جنبش مجددا از شب نھم اسفند آغاز شده و احتماال ت... و» خواھيم نمی

مردم ايران، ھشت مارس روز جھانی زن برخی از مطالبات خود، از جمله آزادی ھمه دستگير شدگان اخير و ھمه 
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عربی، افشين و رامين حسين پناھی، آرش صادقی آتنا دائمی، زندانيان سياسی و اجتماعی مانند رضا شھابی، سھيل 

  .يت تحميل کنندبه حاکم، ...گلرخ ايرانی و

 ١١به  دومين روز اما در. جمعی از مردم مشھد، نيشابور و کاشمر در اعتراض به گرانی تجمع کردند روز اول در

. شھر شاھد اعتراضات بود ٢٧ چھارمين روز  شھر گسترش پيدا کرد و در٢٩به  سومين روز در. شھر رسيد

در اين زمان بود که حکومت اسالمی ايران، دست به فيلتر  . شھر شاھد اعتراضات مردمی بودند٢٩ پنجمين روز در

 ...اعتراضات ده را طول کشيد و نھايتا اين.  چون تلگرام و واتساپ زدئیھا رسان ھای اجتماعی و پيام کردن شبکه

 ٣١در تمام  ، اعتراضات سراسری در ايرانبندی اجمالی مرکز آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران جمع بنا بر

 . شھر گسترش يافت٧۵ شھرستان و ٧٢استان ايران، در 

قرار  ۶٢٢ نفر جان باختند و در سه روز اول ٢۵باره گفت در جريان اعتراضات  ه، در اينئيگوی قوه قضا سخن

 نفر ٣٧٠٠ حدود ،١٣٩۶ماه  ھای دی  بر اساس اعالم منابع رسمی، طی اعتراض.بازداشت موقت صادر شده است

 .بازداشت شدند

گيری وضعيت دانشجويان کماکان موفق به بازديد از زندان اوين نشدند عضو کميته پي نمايندگان مجلس در حالی که

آموز   دانش۴ دانشجو و ٣٠ تا ٢۵بازداشت شدند و کماکان حدود  دانشجو ١٢٠بازداشت شده در مجلس گفت که حدود 

 .برند در سراسر کشور در بازداشت به سر می

چنين در استان اصفھان، با عملکردھای خارج از  ھم. اند رده حقوق خود مواجه بودهزنان در ايران، ھمواره با نقض گست

 ٢٣ و ٢٢کنسرت ارکستر ملی اصفھان روزھای . شود چنان اجازه حضور زنان موزيسين روی سن داده نمی قانون، ھم

يان گذشته اداره کل چون سال دی با خوانندگی ساالر عقيلی در حالی در سالن کوثر اين شھر روی صحنه رفت که ھم

 .فرھنگ و ارشاد اين استان از حضور زنان موزيسين روی سن ممانعت به عمل آورد

  . ساله ژيمناستيک نيز به دليل عدم رعايت حجاب به کميته انضباطی فراخوانده شد١٠دختر 

ھای  وسيقی در محيطھای م  دانشگاه آزاد اسالمی، اعالم کرد از اين پس برگزاری کنسرتئیمعاون فرھنگی و دانشجو

  .مجاز نيست دانشگاھی و اردوھای مختلط

   

. در انقالب مشروطيت ايران نيز، زنان حضور داشتند اما ھمواره با گرايشات مرساالر و مذھبی دست به گريبان بودند

  .تا اين که کودتای سيدضيا و رضاخان، کليه دستاوردھای انقالب مشروطيت به ويژه زنان را از بين برد

اما ھنوز بيش از يک ماه از بھار . تر از انقالب مشروطيت فعال.  ايران نيز زنان حضور فعالی داشتند١٣۵٧در انقالب 

ستيز، اولين فتوای خود را عليه زنان صادر  ستيز و آزادی گذار حکومت اسالمی زن آزادی نگذشته بود که خمينی بينان

يت داشت تا ارتش را مأموره در آن دوره، از سوی خمينی س جمھور کنونی حکومت اسالمی کئيروحانی ر. کرد
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سازی کند در کتاب خاطرات خود نوشته است پس از فرمان امام، بالفاصله به فرماندھان مراکز نظامی دستور دادم  پاک

  .که از فردا، زنان بايد حجاب را رعايت کنند و ھر زنی که حجاب را رعايت نکند به اين مراکز راه ندھند

. ، با فرمان خمينی عليه زنان آغاز شد١٣٥٨ حجاب اجباری و سرکوب سيتماتيک زنان ايران، از ھمان سال همسأل

ھايشان تيغ  ھا راه افتادند و روسری زنان را با پونيس بر پيشانی زنان کوبديند، بر لب الھی در خيابان ھای حزب گروه

  !د و اسالم خود را اجرا کنندکشيدند، بر صورت ھايشان اسيد پاشيدند تا اوامر امام خو

  :س جھور کنونی حکومت اسالمی ايران، در کتاب خود نوشته استئيحسن روحانی، ر

پس . ين را به خود مشغول کردمسؤولھا   بدون مشکل نبود و تا مدت١٣٥٧ پوشش و حجاب زنان در اسفند مسألهطرح «

ردند و مدارس نيز از اواسط اسفند به فعاليت پرداختند، ھا و ادارات دولتی کار خود را آغاز ک  بھمن که سازمان٢٢از 

ھای دولتی  آموزان دختر، بدون حجاب و با سر برھنه در ادارت و سازمان ھای کارمند و دانش شمار زيادی از خانم

ھا و پزشکان و  بعضی پرستاران بيمارستان. ھا گاھی زنان با حجاب در اقليت بودند شدند و در ميان آن حاضر می

البته زنان . حجاب رفت و آمد داشتند ھا ھم زنان بی رفتند و در خيابان علمان زن نيز بدون روسری به محل کار خود میم

  .خوردند باحجاب نيز فراوان بودند و در ھمه جا به چشم می

يد باحجاب در حکومت اسالمی ھمه زنان با: حجابی زنان اعتراض کردند و گفتند به بی علمای قم به ھر حال اول بار،

ای از زنان  نيز در يکی از بيانات خود به لزوم حجاب برای زنان اشاره کردند و ھمين باعث شد عده امام. باشند

آقای  در اين ھنگام نيز. وزيری تحصن نمايند ھا تظاھرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست حجاب در خيابان بی

ھا بايد خودشان  حجاب اجباری نداريم و خانم«: حجاب ابراز کرد و گفتپای پيش گذاشت و سخنانی درباره  طالقانی

آقای  به ياد دارم روزی. جا نظر آقای طالقانی با نظر علمای ديگر متفاوت بود در اين» .حجاب را انتخاب کنند

و پرسيده بودند حجاب دور وی جمع شده  جا زنان بی تلويزيون در جام جم رفته بود و در آن-به سازمان راديو صدر بنی

ھا بايد روسری سر کنند، زيرا از  زن: صدر در پاسخ بحثی کرد و در ضمن گفت  بنی.که دليل لزوم حجاب زنان چيست

  .اين سخنان موجب تعجب ھمه شده بود! شود چنين و چنان شود شود که باعث می ای متصاعد می موی سر آنان اشعه

در دولت موقت ھم بحث بود که آيا . دند که حجاب نبايد اجباری باشددا  می ھا و مجاھدين خلق ھم اطالعيه گروھک

توانيم  ما نمی: طور که اشاره کردم، آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت خالصه ھمان. حجاب بايد اجباری شود يا نه

 داشته باشند و در توانيم تشويق کنيم که حجاب زنان اھل کتاب را مجبور به پذيرفتن حجاب کنيم، ولی مسلمانان را می

با وجود اين، در ستاد ارتش با دوستان تصميم گرفتيم حجاب الزامی . ھر صورت نبايد کسی را به زور با حجاب کنيم

  .ھا و ادارات دولتی باشد کنيم، که آغازی برای وزاتخانه

 اول، ھمه زنان طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عھده من گذاشته شد و بدين جھت در گام

کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزديک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتيم 

حجاب  زنان کارمند که ھمگی به جز دو يا سه نفر بی. از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند

از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی : ن، ولی من محکم ايستادم و گفتمبودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کرد

پس از ستاد ارتش، نوبت به . حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگيری کند ھای بی موظف است از ورود خانم

زياد بود در سالنی ھا ھم  در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و ھمه کارمندان زن را که تعداد آن. گانه رسيد نيروھای سه

اين دستور است «: ھا خيلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم در آنجا زن. جمع و درباره حجاب صحبت کردم

م چادر سر کنيد، بحث چادر مطرح نيست، سخن بر سر ئيگو بعد توضيح دادم که ما نمی» .و سرپيچی از آن جايز نيست
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ايم از فردا ھيچ زن  در نھايت، در آنجا ھم گفتم به دژبان دستور داده. و گردن استاستفاده از روسری و پوشاندن سر 

 .حجابی را به پايگاه راه ندھند بی

 نيز برای کارمندان زن صحبت کردم و با خواندن آيات و روايات و کشاندن بحث ئیدر نيروی زمينی و نيروی دريا

ن کردم و دست ئييل مختلف درباره لزوم حجاب، موضوع را تبحجاب به مسائل اجتماعی و سالمت جامعه و ارائه دال

ھا نتيجه مثبت داشت و پس از تعطيالت نوروز، ھمه  بحمدهللا اين تالش. آخر نيز با بخشنامه، رعايت حجاب الزامی شد

اوسيما نيز ھای دولتی و حتی صد ھا و سازمان در وزاتخانه. آمدند زنان کارمند در ارتش با روسری به محل کار خود می

البته در روزھای رفراندوم ھنوز شماری از . آمدند تدريج حجاب عملی شد و ھمه زنان با روسری از خانه بيرون می به

ولی اين معضل اجتماعی خيلی زود جمع و  ھای رای حاضر شدند، حجاب بودند و با سر برھنه در پای صندوق زنان بی

  )٥٧٣ تا صفحه ٥٧١خاطرات حسن روحانی، جلد اول، از صفحه : منبع( ».جور شد و به سامان مناسبی رسيد

  

  ١٣٥٨تظاھرات زنان عليه حجاب اجباری در سال 

 به زور چادر را از سر پوليسدر حقيقت تاريخ حجاب در ايران دو بار تکرار شده است؛ نخست به فرمان رضاشاه که 

ظاھرا اين دو سياست متفاوت است . سر زنان گذاشت به زور چادر بر پوليسزنان کشيد و دومی به فرمان خمينی که 

توان گفت که اين دو سياست در دو دوره متفاوت از تاريخ ايران، سياستی ارتجاعی و  اما خيلی ساده و روشن می

نقط مشترک اين سياست، سرکوبگری حکومت و . پذير نيستند ستيز بوده است و به ھيچ وجه توجيه مردساالری و زن

تر است ناديده گرفتن شخصيت مستقل  چه که مھم اما آن.  است و از اين نظر تقاوت چندانی با ھمديگر ندارندیپوليساقدام 

  !خان است ھا از سوی حکومت رضاخان و حکومت خمينی ھای آن زنان و حقوق و آزادی

ھای ديگری  رم لباس و کشف حجاب و رفتغييرمصطفی کمال پاشا ھم که وارث خالفت و سلطنت عثمانی شده بود به 

شنبه و تاريخ ھجری را   خط ترکی بود به التين و تعطيل روز جمعه را به يکتغييرھا،  ترين آن دست زد که يکی از مھم

اما رضا . ات در ترکيه وجود داشتتغييرھای فرھنگی و اجتماعی و سياسی اين  در حقيقت زمينه. به ميالدی تبديل نمود

طور بسيار سطحی از ترکيه گرفت و فکر  ت با آتاتورک، الگوی کشف حجاب را بهشاه پس از سفر به ترکيه و مالقا

اين تجددخواھی ظاھری و ! توان چادر را از سر زنان برداشت  میپوليسھای دولتی از باال و به زور  کرد با فرمان

که گرايشات چپ ھم با آن برداری ناشيانه رضا شاه از ترکيه، به ضد خود تبديل شد و نه تنھا گرايشات مذھبی، بل کپی

  .مخالفت کردند

ھای زنان را ممنوع  چنين تشکل ھا و احزاب و ھم ھا، سازمان رضا شاه، ھنگامی که بر مسند قدرت نشست فعاليت رسانه 

ھا  ای به زندان کرد؛ قوانين ضدسوسياليستی نوشته شد و به اجرا درآمد و فعالين سياسی و اجتماعی و مدنی و رسانه

نھايتا حاکميت رضاخان، کليه دستاوردھای انقالب مشروطيت را نابود کرد و ديکتاتوری مطلق را بر . دندافکنده ش

  .جامعه حاکم ساخت
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ھای مادری غير از زبان فارسی را ممنوع کرد و آن را زبان برتر و  فراموش نکنيم شخص رضاشاه بود که زبان

در عين حال مردم . زبان حاکميت و قدرت و زور استبداد استبنابراين، زبان فارسی در ايران، . رسمی کشور ناميد

بنابراين، در آينده جامعه ايران، . ھای ماردی کشور نداشتند و ندارند فارس زبانی، ھيچ نقشی در ممنوعيت ساير زبان

.  استھای رايج در ايران بايد ھم ھزبان ھای مادری آزاد شوند و زبان فارسی نه زبان رسمی، بلکه يکی از زبان

اندازی ناسيوناليسم مردم فرودست و شوونيسم مردم باالدست  تواند به تفرفه ھا مادری در ايران می ترديد آزادی زبان بی

  .آميز و ھمبستگی آگاھانه و داوطلبانه و آزادانه شھروندان سراسر ايران منجر گردد پايان دھد و به زندگی مسالمت

ای  شکر نخجوان که کفالت وزارت جنگ را به عھده داشت، بخشنامه گونه، سرل١٣١٢ دی ١٧چھارروز پس از واقعه 

  :را به شرح زير صادر کرد

ھا و  سينماھا و تئاترھا و کافه: ھای با حجاب به اماکن تفريحی از قبيل اداره شھربانی تقاضا نموده چون از ورود خانم«

ران ارتش مراتب اطالع داده شود و از طرف طور مقتضی به عموم افس شود، به ھا و غيره جلوگيری می رستوران

    شوند که از تخلف بعضی افسران جلوگيری و ممانعتمأموردژبانی نيز چند نفر افسر برای سرکشی به اين قبيل اماکن 

  .عمل آيد به

انند و قبال به افسران ابالغ شود که بد:  اعليحضرت ھمايونی شاھنشاھی راپرت گرديد، مقرر فرمودند مراتب به پيشگاه

  ». گرديد مراتب بدينوسيله ابالغ.  بشود مطلع باشند، بعد اقدام به گذاردن افسر، از طرف دژبانی

  :و سه روز پس از اين ابالغيه، ھمون بخشنامه کرد که

 فرمايند به   نمايند، مقتضی است قدغن  چادر استعمال ھای افسران نبايد ھا، خانم حسب المقرر، پس از اجرای مھمانی«

  ». را به افسران گوشزد نمايند کفيل وزارت جنگ ايل مقتضی اين موضوعوس

 جنوب و ئیھای خارج نيروی دريا ھا و ھنگ لشکرھا و تيپ: ، بخشنامه ذيل را خطاب به٢٩/١٠/١٣١٤در تاريخ 

  : شمال، ابالغ کردئینيروی دريا

ر شھرھای کشور شاھنشاھی شروع به در اين موقع که از طرف بانوان مرکز و ساي: حسب االمر مبارک مقرر است«

خانواده   ممالک متحدند برای کشور و خواھانه شده و برای شرکت در حيات اجتماعی مثل ساير بانوان ھای ترقی نھضت

 اقدام و   حجاب  رفع  و پيشرفت  نيز در تشويق نمايند، بايستی فرماندھان واحدھای ارتش خود سعی و کوشش می

ھا در مشارکت با اقدامات ساير نسوان   بانوان آن منطقه و ترغيب آن ا بايستی به منظور ترويجمخصوص.  باشند قدم پيش

ھا دعوت شود که در معيت   و از آن ھا تشکيل  قسمت  فرماندھان  از طرف ھای مھمانی برای افسران کشور، مجلس

  ... پيدا کند  حضور ھای خودشان بدون حجاب در مھمانی مزبور خانم

گردد و   می ھا تشکيل  شد که مھمانی  مختلف ارتش به مرکز ارسال ھای ن دستور، سيل مکاتبات از بخشپس از اي

  ». شده است تأمين بانوان است،   حجاب  که کشف منظور نظر رضاشاه

در » فرنگی«ھای سنتی و پوشيدن کاله  برنامه رضا شاه برای کشف حجاب زنان و اجبار مردان برای کنارگذاشتن کاله

، نخست ١٩٣٤ ژوئن  در ماه. تری دنبال شد و توجيھاتی نيز برای اين اقدام تراشيده شد  با جديت بيش١٩٣٤تابستان 

حسب االمر ملوکانه اعليحضرت «: ای دليل غيرموجھی برای اين امر برشمرد وزير وقت، فروغی، با انشتار اعالميه

ھای تابعه خود  سازد که به دستگاه  می  و ادارات را موظفھا ھمايونی شاھنشاه ايران، ھيئت دولت، کليه وزارتخانه

ابالغ نمايند کارگرانی که کارشان در فضای باز و آفتاب است، از اين پس بايد کاله با لبه بر سر بگذارند که 

   ». را از تابش آفتاب حفظ کند شان صورت
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   شيدن کاله پھلوی قدغن است و مردھا بايد کاله، رسما اعالم شد که پو١٩٣٥در مراسم افتتاحيه مجلس دھم درماه ژوئن 

   . فرنگی به سرکنند

حافظه و ذھنيت تاريخی معاصر ايران،  .، باعث واکنش بخش بزرگی از مردم جامعه گرديد١٣١٤ دی ١٧کشف حجاب 

ن قوانين  و تحوالت اجتماعی، فرھنگی، سياسی و اقتصادی جامعه توام با تکويتغييرنمايانگر اين است که اگر رشد و 

ھای فردی و  برابری واقعی زن و مرد و از بين بردن تبعيض و ستم در حوزه عمومی و خصوصی، نياز به آزادی

ی و قوانين حاکميت از باال و پوليسدارد که با ھر گونه سياست قھرآميز ... اجتماعی در انديشه وعمل و فضای باز و

تجربه رضا خان و خمينی که ھر دو . ان، در تعارض و تقابل است و باتوم و شالق به شھروندپوليستحميل آن به زور 

را بر جامعه تحميل کنند با اعتراض » حجاب«و » حجابی بی«ی و رعب و وحشت تالش کردند پوليسبا سرکوب 

بنابراين، يک صد سال است که زنان ايران برای احقاق حقوق برابر با مردان در حوزه عمومی و . عمومی مواجه شدند

ناپذير زنان آگاه و پيشرو برعليه قوانين  چنين تالش و مبارزه پيگير و خستگی کنند و ھم ه خصوصی مبرازه میحوز

بدون شک برای تحقق . ھای به حق خود، انکارناپذير است آميز و حجاب اجباری در جھت مطالبات و خواسته تبعيض

ياری و ھمبستگی ھمه زنان و مردان   ھمکاری، ھمبرابری حقوق و ھويت انسانی مستقل و طبيعی زنان و مردان لزوم

   . طلب ضروری است خواه و برابری آزادی

قانون مدنی . طلب و مبارزه سرکوب و زندانی شدند خواه و برابری  ساله حكومت پھلوی، زنان آزادی٥٧در تمام عصر 

ئه داد و زن را منفعل، ت بر ھمسر و فرزند ارايس، صاحب حق والئيری برتر، ريدوران پھلوی، از مرد تصو

 باقی است،  چنان ران، نه تنھا ھمير در قانون مدنی امروز اين تصاويا. ر کرديع و گوش به فرمان تصويفرودست، مط

  .اند ھا اضافه شده بلکه بساری از قوانين ارتجاعی مذھبی زن ستيز نيز به آن

ن انتخاباتی از رای دادن و انتخاب ي و در قوان بودند اسی محرومي س در عصر رضا شاه زنان از حقوق جالب است که

ه مبانی دموكراسی و آزادانه كه ين حقوق را بر پاياسی، ايتوانستند در فضای اختناق س زنان نمی. شدن منع شده بودند

جه يدر نت. جاد جامعه مدنی است مطالبه كنندياسی، حزبی و در مجموع ايرسياسی و غيھای مستقل س جاد تشكليمستلزم ا

ھای جمعی و  تيطلبی و فعال ھای فردی و جمعی، تجارب الزم را برای حق  زنان در نبود جامعه مدنی و آزادی

ت خود يھا، گاھی چتر حما در خالء جامعه مدنی، زنان وابسته به دربار پھلوی و اطرافيان آن. افته كسب نكردندي سازمان

تی از زنان را دور يكردند تا اقل  میتأسيس درباری و وابسته را ھای زنانه ھا و انجمن گشودند و افراد و سازمان را می

ھای وابسته به حاکميت،  ن سازمانيا. طور وانمود نمايند که زنان ايرانی از آزادی برخوردار ھستند خود جمع کنند و اين

كننده كه  تيحمان ينظر از نبود جامعه مدنی و قوان صرف. ھای رشد جنبش زنان بودند نهيسد بزرگی بر سر راه زم

ر انداخته بود، در تمام دوران بعد از مشروطه، گرايشات مردساالری و در راس يران را به تاخيری جنبش زنان ايگ شكل

  . اند ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی شده ھمه حاکميت مانع حضور زنان در ھمه عرصه

مانی  او با ھيتلر، فضای نسبی آزادی در کشور پي  توسط متفقين به دليل ھم١٣٢٠بر کناری رضا شاه از سلطنت در 

  . ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی از سر گرفته شد شديد آمد و آزادی

، توسط پسر رضاخان، يعنی محمدرضا پھلوی و با ١٣٣٢ مرداد ٢٨اين فضای نسبتا باز سياسی و اجتماعی، با کودتای 

  .شد و انگليس بسته امريکا مخفی پوليسھای  طراحی سازمان

 آن ترور سيد محمد يزدی به  بردند که نمونه برخی از آنان به اسلحه نيز دست . زنان در جنبش مشروطه فعال بودند

البته اين زن از سوی . خواه او را با ششلولی ھدف شليک قرار داد ھنگام دشنام به مشروطه بود که زنی مشروطه

دست گرفته و با لباس مردانه جنگيدند و برخی نيز  اه اسلحه بهخو در تبريز زنان مشروطه. تکه شد طرفداران سيد تکه
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تر نقش پشتيبان داشتند و پشت جبھه با رساندن غذا و پوشاک و پرستاری از مجروحان و  البته زنان بيش. جان باختند

  .رساندند خبررسانی کمک می

شان را ترک کنند  تا محيط تنگ خانگی ش ، فرصت مناسبی را برای زنان فراھم کرد ١٢٨۵ در نتيجه انقالب مشروطه 

عنوان ھوادار به انقالب پيوسته بودند با فروکش کردن  ًالبته توده انبوه زنان بی سواد که صرفا به. ھا بيايند و به خيابان

گونه توجھی به وضعيت زنان جامعه نکرد و  حاکميت آن دوران، ھيچ. ھای سابق خود بازگشتند انقالب به اندرونی

بھره  چنان از آموزش بی تا مدتی پس از استقرار مشروطه، زنان ھم.  آنان را از حقوق اساسی محروم نگه داشتچنان ھم

الرعايا نماينده ھمدان در مجلس از وکيالنی بود که از حقوق زنان دفاع  وکيل. کردند تلقی می» ضعيفه«ماندند و زن را 

طبيعتا با جو آن زمان بحثی . مجلس آورد که جنجالی برپا شدرا به » حق رای زنان«طرح . م١٩١١وی در بھار . کرد 

شد که  ھا به بھانه تحصيل و آموزش طرح می توانست در ميان باشد، بلکه خواسته از برابری حقوق زنان با مردان نمی

  .سواد کرده مادر و ھمسری کارآمدتر است تا زنی بی زن تحصيل

ھای ديرپای، بيش از  گسترش مدرنيسم در کنارزدن سنت. وش بوده استجنبش زنان از دوران مشروطه تا کنون خود ج

ھای فرھنگ سنتی  فعاليت روزافزون زنان پايه. ھای اجتماعی نمود داشته است ھرچيز در شرکت فعال زنان در عرصه

» بيرون«ه ب» اندرون«بسياری از زنان از . را لرزاند و تحول عظيمی در قوانين سنتی و نابرابر دوجنس بوجود آورد

 عطفی بود برای  انقالب مشروطه نقطه. گذاری کردند  راه يافتند و معادالت حقوقی، فرھنگی و اجتماعی جديدی را پايه

ھای گوناگون زنان و آثار نويسندگان و شعرای زنی   انجمنئیھای زنان، برپا گشايش نخستين مدارس دخترانه، روزنامه

 . ای که امروز نيز ادامه دارد مبارزه. نوشتند که از حال خود و حقوق خود می

او اولين زنی است که در ايران قرن نوزده کشف حجاب . العين، فرزند يک روحانی شيعه در قزوين بود طاھره قره

العين، زنی  حدود نيم قرن پس از مرگ قره. سرود و افکار نو داشت شعر می. از دانشی کم نظير برخوردار بود. کرد

نم وزيراف نخستين آموزشگاه دخترانه را در ايران بنيان گذاشت که از ھمان روز با مخالفت شديد نام بی بی خا به

ش، مدرسه دخترانه  ١٢٨۶بانو طوبی آزموده از ديگر بانوانی بود که با سرمايه شخصی خود در سال . رو شد روبه

شاه، افسر السلطنه، شمس الملوک جواھر تاج السلطنه و افتخار السلطنه، دختران ناصر الدين . را بنا کرد» ناموس«

کالم، خانم دکتر ايوب، افنديه خانم، ميسيز جردن، نواب سميعی، صديقه دولت آبادی، منيره خانم و گروھی ديگر در 

  ..را تشکيل دادند» انجمن آزادی زنان«ھا  ھمان سال

نام  خواه بود، يکی ديگر از زنان به ين جمعيت نسوان وطنمؤسس روشنفکر و ھنرمند که از ئیفخر عظمی ارغون، بانو

نامه «نام  ای به ش، روزنامه ١٣١۴او در سال . بانو ارغون، مادر سيمين بھبھانی است( .و فعال برای حقوق زنان بو

سرود و يک روشنگر و مدافع  چنين اشعار اجتماعی می او ھم. نوشت  کرد که خود نيز درآن مطلب میتأسيس» بانوان

» جھان زنان«فخر آفاق پارسای معلم و يک فعال فرھنگی و اجتماعی بود و در شھر مشھد مجله .  بودپيگير حقوق زنان

نوشت که » الرجال معايب«خانم استرآبادی، مخالف سرسخت چندھمسری بود و کتابی به عنوان  بی بی .کرد را منتشر می

  .آبادی به چاپ رسيد اری افسانه نجم به ھمت و ويراست،١٣٧١نود و ھشت سال پس از تاريخ نگارش آن در سال 

محترم اسکندری يکی از زنانی بود که در راه اعتالی جنبش زنان زحمات فراوانی کشيد و البته مورد حمله و تعدی 

را » مکر زنان«نام  برای مثال قشريون اقدام به انتشار يک جزوه ارتجاعی به. نيروھای مرتجع و ضد زن قرار گرفت

رزمانش اقدام به  محترم اسکندری و ھم. کرد رھنگ ضد زن و عليه فعاليت اجتماعی زن را تبليغ میمنتشر نمودند که ف

  .ھا را در يک اقدام نمادين در ميدان سپه تھران آتش زدند ھا نمودند و آن آوری اين جزوه خريداری و جمع
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در اصفھان انتشار داد، » زبان زنان«م نا م ، نخستين نشريه زنان را به ١٩١٩ يا   ش ١٢٩٨صديقه دولت آبادی در سال 

الدوله کرده  که با مخالفت قشريون اصفھان مواجه گرديد و عاقبت به خاطرانتفادات شديد که از قرارداد معروف وثوق

صديقه دولت آبادی يکی از پيشگامان مبارز جنبش زنان است که در زمينه آموزش، دادن اگاھی به . بود، توقيف گرديد

ار روزنامه و مبارزه درراه تساوی حقوق زنان کارھای ارزشمندی را انجام داده است و در اين راه، تھمت زنان ، انتش

 .ھا و برچسب ھای زيادی را تحمل کرده است

در آغاز شغل کوچکی در وزارت . ش، به ايران بازگشت ١٣١۴کرده روسيه بود که در سال  فاطمه سياح، تحصيل 

ش، ١٣١٧او در سال . ی ادبيات تطبيقی برخوردار بود، داده شدای در رشتهنش گستردهفرھنگ به اين بانو که از دا

او اولين زن . ھا، دانشيار دانشگاه و پس از پنج سال استاد ادبيات روسی در دانشگاه تھران شدعليرغم بعضی مخالفت

ستين استاد فيزيک زن ايران بود که در آلينوش طريان نخ. گذار شورای زنان ايران بود استاد دانشگاه در ايران و بنيان

 . رصدخانه خورشيدی تالش بسيار کردتأسيس

، بدرالملوک صفا، دره المعانی، گيالنتاج امير ابراھيمی، ماه رخسار، ھما محمودی، موچول و )بدری تندری( فانی 

ير صحی، برسابه نصرت مستغنی، ماھرخ گوھر شناس، صفيه يزدی، فروغ آذرخشی، ربابه قوامی، ماه سلطان ام

ھوسپيان، گوھر نراقی، پروين اعتصامی، شوکت الملوک شقاقی، امينه پاکروان، شمس الملوک جواھر کالم، شمس 

الضحاء نشاط ، فصيح الملوک مھام، عفت الملوک خواجه نوری، فخر السلطنه فروھر، مريم عميد، پروين پير مارشال 

خواھانه و  صری و بسياری ديگر که از پيشروان حرکتھای آزادیغيبی، قمرالملوک وزيری، ملوک ضرابی، کوکب نا

 .طلبانه زنان ايران بودند برابری

 :ھا به شرح زير است ھای فعال در آن سال سازمان

 انجمن -  ؛١٩١٠در »  انجمن نسوان ايران،-؛ ١٩٠٧در »  اتحاديه غيبی نسوان،-؛ ١٩٠٧در »  انجمن آزادی زنان،-

ّ انجمن ھمت -؛ ١٩١١در »  اتحاديه نسوان،-؛ ١٩١٠ » شرکت خيريه خواتين ايران،-؛ ١٩١٠در » نسوان وطن،

  .١٩١١، در » شورای ھيات خواتين مرکزی-   و١٩١١در » خواتين،

حال کشف . اند اند که برای حقوق زنان تالش کرده ای از شاعران و نويسندگان مرد بوده چنين عده تمامی اين زنان و ھم

. نشين کرد ای از زنان فعال را خانه ش، سيسات نادرستی بود که آن زمان عده ١٣١۴ دی ١٧ در حجاب زمان رضا شاه

  . بعضی از مدارس دخترانه بسته شد

در آذربايجان ) زن شرق(»شرق قادينی«روزنامه . خواھی در ايران عميقا تقويت يافت ، آزادیاکتوبربعد از انقالب 

دليل قوانين و اقداماتی که در مورد آزادی  دولت شوروی، به. کرد عاليت میشوروی برای آزادی و حقوق زنان وسيعا ف

  . و حقوق زنان به تصويب رساند، محبوبيت فراوانی در بين زنان در ايران کسب کرد

حزب کمونيست ايران از بدو تشکيل، عضويت زنان را در حزب به رسميت شناخت و برابر حقوقی مرد و زن را در 

اولين بار در تاريخ احزاب ايران، حزب کمونيست حقوق برابری زنان را در سازمان حزبی . آوردندعمل به اجرا در 

  .رسميت بخشيد

تعداد اعضای زن اين . زنان عضو فعال حزب کمونيست ايران شروع به فعاليت در زمينه کسب حقوق زنان کردند

در اين دوره . ی زنان در ايران می پرداختندحزب روز به روز گسترش می يافت و فعالين زن اين حزب به سازماندھ

اسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال دمکراسی و ( .سلطان زاده از رھبران حزب مانيفستی در مورد زنان را نوشت

  )… و ١٣۵٨. انتشارات علم. تھران. کمونيستی در ايران
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 جميله صديقی، سکينه شبرنگ و ھای کمونيست در رشت از جمله روشنک نوعدوست،  برخی از زن،١٩٢١در سال 

اورانوس پارياب برای کسب حقوق و آزادی زنان، جمعيتی تشکيل دادند و زنان و دختران روشنفکر گيالن در اين 

ھا و تئاتر  خانه و تشکيل سخنرانی  مدارس سوادآموزی بزرگساالن، دبستان، کتابتأسيسجمعيت به فعاليت پرداختند و با 

جميله صديقی و شوکت روستا را بعدھا رژيم . طلبانه کوشيدند خواھانه و برابری ر آزادیدر اشاعه آگاھی و افکا

 و ايران، اکتوبرايراندوخت ابراھيمی، انقالب .(رضاشاھی به چھار سال حبس در زندان زنان تھران محکوم کرد

  )٣١٩ص . مجموعه مقاالت، چاپ دوم

 جماھيرشوروی رابطه برقرار کرده و خواھان مبارزه مشترک و به ھا و فعالين زن در اتحاد زنان کمونيست با روزنامه

  .ھا برای رھائی زنان در ايران شدند رھبری آن

 در ١٩٢٧دومين کنگره حزب کمونيست در سال . ھای زن ايجاد شد  انجمن بيداری زن توسط کمونيست،١٩٢٣در سال 

» کار در ميان زنان«که در دستور کارش ) ه گذاشته شداما نام کنگره ارومي. اين کنگره در راستوف تشکيل شد( اروميه

... اين کنگره خواھان لغو شيفت شب برای زنان کارگر و کودکان و حقوق مادری برای زنان کارگر شد. قرار داشت

 ١٠٧ص  ص، ١٣۵٨اسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال دمکراسی و کمونيستی در ايران، تھران، انتشارات علم، (

  )١١۶و

که از ( .ديکتاتوری رضا شاه احزاب مترقی و پيشاپيش حزب کمونيست از طرف دولت طی قانونی ممنوع اعالم شددر 

اکثر فعالين و رھبران اين حزب تحت تعقيب و پيگرد قرار گرفته و ) طرف مبارزين پيشگام قانون سياه ناميده شده است

 و ١٣٢٠بعد از اشغال ايران توسط متفقين در سال . دندھای حکومت ش چال ھا دستگير و راھی سياه عده زيادی از آن

وجود آمد و نيروھای پيشرو، به خصوص اعضای حزب   نسبتا باز سياسی در ايران بهئیفرار رضا شاه از کشور، فضا

  . کردندتأسيسھا حزب توده ايران را  ای از آن  نفر از زندان آزاد شدند که بعد از آزادی عده۵٣کمونيست و گروه 

***  

گذرد و در اين شش سال زنان، قوانين برابری طلبانه خود را در شوراھا  اکنون نيز حدود شش سال از انقالب روژوا می

را به وجود ) ژ.پ.ی( ھای مدافع خلق واحدآنان . اند و مجالس عمومی خو مرود بحث قرار داده و به تصويب رسانده

برانگيزی ھم در عرصه سياسی و اجتماعی و مديريت جامعه و ھم نظير و رشک  ھای بی اين نيرو قھرمانی. اند آورده

و شکست دادن آن و اکنون ) داعش(  »دولت اسالمی«چون  در عرصه نظامی و فرماندھی در جنگ با نيروی مخوفی ھم

اند،  نيز در جنگ با ارتش ترکيه و گروه ھای تروريستی که با حمايت ترکيه از سه منطقه به کانتون عفرين حمله کرده

  .از خود نشان داده است

ترين شباھت ميان کارھای بوکچين و مفھوم اکولوژی اجتماعی اوست که توسط انقالبيون  اکولوژی آزادی به نظر مھم

مفھوم اصلی سلطه انسان بر طبيعت ناشی از سلطه انسان بر انسان «ايده او . است شده   گرفته  در روژاوا به اقتباس

ھا به عنوان تنھا راه تشکيل  ھم مرتبط کرده و به لغو آن داری را به  زيست و سرمايه ب محيطمردساالری، تخري» .است

  .کند يک جامعه اشاره می

ھای مردمی و اھميت ارتباطات مردمی در  ای قدرتمند برای جھان در اثبات ظرفيت عظيم سازمان انقالب روژاوا، نمونه

  .داری است مخالفت با ھسته جوامع سرمايه

اين جھان ديگر سرابی از آينده که تنھا . داری و تخريب محيط زيست ی بدون مردساالری، تبعيض، سلطه سرمايهجھان

شود نيست، بلکه ھم اکنون و در ھمين روژاوا در قلب خاورميانه سياه، تحقق يافته است و يک  ھا تصوير می در کتاب
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. ھا بياموزيم به وجود آورده است توانيم از آن  منازعات میچنين مدلی که ما در  و ھم  راديکال حقيقی در جامعه،تغيير

  .درخشد، روشنگر راه آزادی است ھای روژاوا می ستاره سرخی که برفراز پرچم

چون  ھای تروريستی اسالمی ھم زنان مبارز در روژاوا، پا به پا و دوشادوش مردان در دفاع در برابر حمالت گروه

جنگند در کسب ھمه دستاوردھای انقالب نقش  رتش آزادی سوريه و ارتش ترکيه میداعش، القاعده، جبھه النصره، ا

  .داشتهاند

ما . در تالش ھستيم عفرين را از اشغال نيروھای ترکيه حفظ کنيم: گويد ژ می.پ.از مبارزان ی» شروينا عفرين«

. ه به او به خاک عفرين تجاوز کننددھيم و اجازه نخواھيم داد که اردوغان و نيروھای وابست مبارزات خود را ادامه می

ھای مدافع زنان در مقابل حمالت ترکيه عليه عفرين ايستادگی خواھند کرد و پاسخ حمالت  واحدھای مدافع خلق و  واحد

    .ھا را خواھند داد آن

 بايد بداند ما گويد حکومت ترکيه با تھديدات خود قصد تجاوز به خاک عفرين را دارد اما رزم او می ھم» آرارات شاھين«

ما با تمام توان در مقابل حمالت حکومت ترکيه ايستادگی . اش دست يابد ھای فاشيستی اجازه نخواھيم داد به خواسته

  .کنيم می

يت سنگينی بر دوش ماست و آن ھم مسؤول ھای مدافع زنان واحدگويد به عنوان يک مبارز  ھم می» َکاژين سرکانی«

باران و حمالت خود بر عفرين اراده  تواند با توپ که اردوغان نمی  او با اشاره به اين.ھای عفرين است حفاظت از خلق

   .کنند گويد تا آخرين قطره خون خود مبارزه می ھا را تضعيف کند می آن

که با فکر و فلسفه رھبر آپو زندگی  او با اشاره به اين. ھای مدافع زنان است واحدھم از ديگر مبارزان » اوين آزاد«

ھای عفرين در مقابل اين حمالت دفاع کنند و در اين راستا جان خود را  گويد ھمواره آماده ھستند از خلق کنند می یم

    .برای آزادی خلق خود فدا خواھد کرد

گويد خلق ما ديگر دارای اراده و عزم راسخ است و دولت ترکيه  ھم يکی ديگر از مبارزان است که می» آزادی عفرين«

ای  ھا و مبارزات خود در حال گذار از مرحله ما در شرايط کنونی با مقاومت. نست اين اراده را سست گرداندنخواھد توا

  .يابی به پيروزی ھستيم سخت برای دست

 ئیگرا ک تحت عنوان ھمي، پروژه ای دمکرات٢٠١٤ل سال يه، از اواين منطقه خودگردان روژاوا در شمال سوريساکن

ره و ياز سز »ستیينيو فميه سوئدی پرسپکتينشر«کی از گزارشگران ي، »نيم مديواکي«. داجتماعی را آغاز کرده ان

در اين گزارش .  منتشر شده است٢٠١٥، ژوئيه ٨٢اين گزارش در نشريه آوای زن شماره . کوبانه، گزارش داده بود

  :خوانيم می

 که روی آن ئیر تابلويانتی روی صحنه زاعضای پارلمان ک. رنديند و برای نشستن جا می گيآ مرد و زن به سالن می«

ره در يامروز ھنگام نشست پارلمان کانتی سز. ننديبه زبان کردی، عربی و ارمنی به ھمه خوش آمد گفته می شود می نش

ه می پرسم داستان يره گوريوقت استراحت از نظ. س و سخنگو نداردئين اجالس رياما ا. ه استيمنطقه خودگردان سور

 :ح می دھدياو توض. ستيچ

ن يھدف از ا. ل شده باشديک مرد تشکيک زن و يد از يم که بايت و رھبری مشترک دارمسؤولي ما نظامی  مبتنی بر -

  .اسی ھمتراز مردان شونديمات سين است که زنان در اتخاذ تصميت ايريمدل مد

ه اعالم خودگردانی کردند ي سورگر در رژاوایيره و دو کانتی ديک گلوله، کانتی سزيک حتی يدر سال گذشته، بدون شل

ک گلوله مردمی که اکثرن زن بودند زمام امور را از دست يک يبدون شل. »انقالب خاموش گذاشتند«ن اقدام را يو نام ا

 .رون آوردنديم بشار اسد بين رژمسؤولي
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مردم منطقه . ک استيت دمکرائین انقالب تجربه ايز ايش از ھر چيب. انقالب رژاوا ابعاد و جنبه ھای گوناگونی دارد

جاد ين انقالب، ايگر ايجنبه د. رنديدی، اداره جامعه را به دست می گياسی جديری ابزار سين بار با به کارگيبرای اول

ز ين رژاوا کرد ھستند ولی آسوری ھا، اعراب، ترکمن ھا، ارمنی ھا و چچن ھا نيت ساکنياکثر. مشارکت ھمگانی است

ا سازمانی سراسری متشکل از تعدادی احزاب و سازمان ھای مختلف بودند که اداره کار را ابتد. ن منطقه ھستنديساکن ا

رانی که به شکل اشتراکی که اکنون روژاوا را يپس از مدت کوتاھی آن ھا زمام امور را به دست مد. به دست گرفتند

ا قوم ھای مختلف و با يق به مذاھب و ن منطقه متعليتی که در تمام رده ھا، از ھمه ساکنيريمد. اداره می کنند سپردند

ت اشتراکی و برابر را يرين شکل از مديمردم رژاوا ا. می  مرد، انتخاب و شکل گرفته استيمی  زن و نيت اصل نيرعا

او .  برابری به آسانی متحقق نمی شودمسألهت يد که البته رعايه می گويره گورينظ. بخشی از انقالب خود تلقی می کنند

ات يح می دھند که به مرد ھمتراز او در ھيند که مردان ترجيد مثال ھنوز ھم می بيران است می گويی از مدکيکه خود 

  :دين می گوياو چن. ره مراجعه  کننديمد

م که ما را از تمام يزی کرده اير هيولی به ھر حال ما نظامی  را پا. نی با موانعی مواجه می شودي ھر تجربه نو-

شان محروم  ھا را از حقوق  که زنان را سرکوب می کنند و آنئیکشورھا. ز می کندين متماکتاتورماي دواحدھمسا

 .می دارند

ل سازی ين که مدت ھا در منطقه حضور داشته، نشان می دھد که پروژه تسھيم مديواکيست سوئدی يھای ژورنال گزارش

در گزارشی . ط زنان جدی گرفته ميشودژه توسيو غاتی ندارد و بهيمشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه جنبه تبل

  .ن زن منطقه روژاوا گفتگو می کنديه زنان با فعالين در مورد خشونت عليگری مديد

زنان . ن کرده انديکی کميروھای داعش ھستند که در نزديد می کند و آن نياد روژاوا را تھديک خطر فوری نظام نوبني

ط برابر در يھده گرفته اند و در ارتش دفاعی ثبت نام می کنند تا در شراروژاوا نقش فعالی در دفاع از منطقه خود به ع

زدی در ماه آگوست در کوه ھای سنجار گرفتار شده بودند عمدتا رزمندگان گردان يھنگامی که پناھندگان ا. جبھه برزمند

گزارش مربوط به ھفته ھای ( .ه به منطقه خود آوردنديھا را از مرز سور ھا شتافتند و آن روی دفاعی  به کمک آنيزنان ن

 ») ...قبل از حمله اول داعش به کوبانی است

امروز در عفرين در مقابل ارتش . ھای داعش خارج کردند  تروريستکنترولپيکارگران روژاوا ديروز رقه را از 

بھه النصره ھای تروريستی مورد حمايت دولت ترکيه چون ارتش آزاد سوريه، بقايای داعش، ج فاشيست ترکيه و گروه

  .پريروز ھم داعش را در کوبانی شکست داده بودند. جنگند می... و

محسوب » داعش«مبارزه برای کوبانی، شھری که داعش موفق نشد آن را تصرف کند، نقطه عطفی در تاريخ جنگ با 

ا دوش مردان ھای مسلح کرد زنان به عھده داشتند، زنانی که دوش سھم با ارزش در اين پيروزی را تشکل. شود می

  .ھا کرد نبوده و از زنان ترک و غيره با ايده چپ ھستند و اين در حالی است که تعدادی از آن. کنند مبارزه می

جا  اولين سال نيست که در اين. ای معمولی تبديل شده است مسألهگزارش نبرد در کردستان سوريه مدت ھاست که به 

ھای تروريستی داعش و ساير گروه ھای مسلح جريان  روژاوا و گروهھای مدافع خلق   ھای خونين بين سازمان جنگ

بخش اصلی مبارزين، . کنند ھای مدافع خلق ايفا می واحدرا ) کردستان سوريه( نقش اصلی در مبارزات در روژاوا. دارد

ھا   به شانه آنھا و اعراب و مبارزاين از کشورھای غربی نيز شانه ھا، ارمنی اما آشوری. کردھای ترک و محلی ھستند

  .جنگند می
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ھای مجھز شده از داوطلبين کرد،  ھای مدافع خلق ساختارھای مسلح يعنی گردان دفاع زنان، سازمان در کنار گردان

اين نيروھای شجاع روژاوا، افسانه مربوط به سرکوب و ستم بر زنان . ھستند...  و ، عرب ، چچن ، ارمنی ايزدی، آشوری

  .دھند کننده و منطقی و علمی انجام می توان گفت که اين کار را بسيار قانع و می. کنند در شرق را رد می

 در مبارزه با ٢٠١٦ ژوئن سال ٢٨در تاريخ » ايلم آتش«اما مرگ . ای معمولی است مسألهمرگ سرباز در جنگ 

از ترکيه به کردستان عنوان داوطلب  او به. جا صحبت از يک دختر جوان است اين. ھا توجه ھمگان را جلب نمود داعشی

ھای چپ و سوسياليست مخالف  ھای جوانی در تشکل از سال. ايلم، مليت کرد ندارد و يک ترک است. سوريه آمد

، اسلحه به ٢٠١٦چندی پيش تحصيل در مدرسه را به اتمام رساند و در فوريه سال . حکومت ترکيه، حضور داشته است

. گرای ترک به دست آورد تش، محبوبيت زيادی را در بين جوانان چپتصوير ايلم آ. دست گرفت تا با داعش بجنگد

ای  ايلم آتش، جايگاه ويژه. دانند اند، قھرمان می ھا کال کسانی را که در مبارزات انقالبی حضور داشته و کشته شده ترک

  . دست آورده است را در مزار انقالبيون کشته شده به

يت سنگين مسؤول که زنان ئی زن نه تنھا در روژاوا جامسألهخصوص در » ک.ک.پ« موضع حزب کارگران کردستان

اکثر زنانی که به پارلمان ترکيه و ساير . کشند، بلکه در ترکيه ھم مطرح است مبارزه با مردان را به دوش می

. استاگرچه حزب کارگران کردستان در ترکيه قدغن . ک ھستند.ک.اند کرد و طرفدار پ ھای دولتی راه يافته سازمان

ھای  ھا عمال جناح  آنکنترولھای اجتماعی و سياسی تحت  سازمان. اين حزب از نفوذ سياسی جدی برخوردار است

ابند و احزاب چپ و کرد بدون مانع ئيھا و پارلمان ترکيه راه م ھا، زنان به شھرداری از آن. شوند قانونی آن محسوب می

  .دھند ھا را در ليست نامزدھا قرار می آن

 که مبارزه مسلحانه حزب کارگران ١٩٨٤، از سال )٢٠١٦-٠٧-٢٨ -رسانه رسمی روسيه ( ه گزارش اسپوديکبنا ب

  .ھا زنان ھستند  ھزار نفر از آن٥اند که   ھزار پارتيزان کرد کشته شده٢٥کردستان عليه ارتش دولتی ترکيه بوده ، 

در نشستی مطبوعات آزادی شھر رقه را اعالم » ژ.پ.ی«ھای مدافع زن  واحدفرماندھی ، ٢٠١٧بر و اكت١٩شنبه،  پنج

با . باری را بر تروريستم وارد کرديم ضربات مرگ) داعش(آنان ) خودخوانده(در پايتخت «: در بيانيه آمده است. کردند

  ».ھا دختر و کودکان ايزدی به اسارت درآمده را نجات داديم اين مقاومت شرافت را به زنان ايزدی برگردانديم و ده

ش .ژ.ش و ی.ب.د، ی.س.گ، ق.پ.ژ، ی.پ.ھای ی صه ميدان النعيم با تصاوير بزرگی از عبدهللا اوجاالن، پرچمعر

  .مزين شده بود

  

ژ در ادامه از جان باختگان قھرمان .پ.ی. شکل گرفتن ميراث زنان انقالبی در سوريه نتيجه مقاومت رفقای زن است

ھا زن ديگر ياد کرده که مشعل آزادی زنان را  ، سالوا، زوزان و دهَچون آرين ميرکان، شوين، سوزدار، ھبون زن ھم

  .افروخته نگاه داشتند
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ژ عمليات آزادی رقه را دارای اھميتی ايدئولوژيک .پ.ی.  رفيق زن جان باختند٣٠در عمليات آزادسازی تاريخی رقه، 

  .  کردتأکيدو استراتژيک برای زنان عنوان کرده و به نقش پيشاھنگی زنان 

چون احرار الشام و النصره و  ھای تروريستی ھم ھای خودويژه زنان در سوريه پاسخی شايسته به گروه واحدشکيل ت

  .ويژه زنان نمودند ھای تروريستی خطری جدی را متوجه تمام جامعه، به اين گروه. داعش بود

با اين گام  .ای تازه شده است حلهھای مدافع زن، مبارزه در روژاو وارد مر واحد، با تشکيل ٢٠١٣روز چھارم آوريل 

يت خود برای به ثمررساندن مقاومت زنان را بر دوش گرفت و سرآغازی برای مسؤولھای مدافع زن  واحدتاريخی، 

  .پايان دادن به آالم زنان شد

ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی خود را از سلطه مردساالری نجات دادند و به نيروی  زنان در عرصه

  .ھا پرداختند   يابی مسائل و پايان دادن به بحران هچار

جوی زن  ، جنگ١٩٩٨آفستا خابور متولد سال : گفت (SDF) ای نيروھای دموکراتيک سوريه نماينده مرکز رسانه

 خود را در برابر تانک ترکيه در جنوب غربی ناحيه ١٣٩۶ بھمن ماه ٨، روز گذشته »نيروھای دموکراتيک سوريه«

  .ريه منفجر کرد که در پی آن تانک منھدم و سرنشينان آن کشته شدندعفرين در سو

اعالم کرده و گفته است، که » آفستا خابور«جوی زن را  رسانی نيروھای دموکراتيک سوريه نام اين جنگ واحد اطالع

  .، خودش را منفجر کرد»جنديرس«در منطقه » حمام«وی ھنگام مقابله با حمله نيروھای ترکيه به روستای 

  

و با ھدف بيرون راندن نيروھای مسلح  »شاخه زيتون«ای را با عنوان  ه  جنوری عمليات گسترد٢٠ارتش ترکيه 

 .از منطقه عفرين آغاز کرد» ھای مدافع خلق واحد«

کوبانی برای عقب راندن داعش که  ، در يکی از تپه ھای استراتژيک ٢٠١٤ اکتوبر ٦آرين ميرکان، روز روز دوشنبه، 

 در اين انفجار، تعدادی از .با سالح سنگين آمده بودند، با عمل انتحاری تعداد زيادی ازاعضای داعش را از بين برد

  . ، کشته شدند)داعش( »دولت اسالمی«نيروھای گروه تروريستی موسوم به 
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بودند، توانستند ديوار دفاعی  ھای داعش که از سه جبھه به کوبانی حمله کرده  ، تروريست٢٠١۴ اکتوبر ۶در تاريخ 

. تمان مرتفع به اھتزاز درآوردندشھر را بشکنند و از طرف شرقی وارد کوبانی شوند و پرچم خود را بر فراز چند ساخ

چنان در مقابل  ھا ھم ھا و در پناه ساختمان ھا و خيابان حفاظت خلق و واحد حفاظت زنان در کوچه با اين وجود، واحدھای 

  .داعش از شھر دفاع کردند

يا داعش » میدولت اسال«ھای گروه  ، توسط تروريست٢٠١٤نبرد شديد کانتون کوبانی در سوريه در پانزدھم شپتامبر 

ھای اطراف آن به سوی ترکيه شد، ھرچند که بسياری برای  اين تھاجم باعث خروج جمعی از شھر و حومه. آغاز شد

  .مبارزه با دشمن در شھر ماندند

المللی به جھت حمايت و ھمکاری با گروه  ھای کوبانی، با انتقاد و افشاگری شديد بين دولت ترکيه از ابتدای درگيری

دولت ترکيه دليل اين موضوع را نگرانی از قدرت گرفتن مدل . می و دشمنی با روژاوا قرار داشتدولت اسال

در . خودمديريت و دموکراتيک روژاوا داشت و دارد که خود سرکوب مردم کرد، از ھيچ جنايتی فروگزار نبوده است

 مذھبی - داری از جمله ملی  رمايهطور کلی گرايشات مختلف س واقع روژاوا، کابوس بزرگی اردوغان و حزب او و به

  .است

  

از ھيچ «: ، گفت٢٠١٤ سپتامبر ٥سی،  بی ھاوس، خبرنگار بی دايرين، دختر مبارز کوبانی، در مصاحبه با گابريل گيت

دھيم که خود را منفجر کنيم تا اين که توسط داعش گرفتار  ترجيح می. جنگيم تا آخرين رمق زندگی می. ترسيم چيز نمی

  ».شويم

سوريه بيدار » ديريک« صبح در کمپ آموزشی نزديک به شھر ۴ساعت . بينند ين زنان مانند مردان آموزش نظامی میا

سپس در . کنند  نظامی شرکت می-ھای تئوری  ھای ورزشی، نظامی و رزمی در صنف شوند و پس از انجام فعاليت می

  . شوند ھای واقعی شرکت داده می رزمايش با سالح

اند، خود نان و پنير  ھا را در اولويت قرار داده اين زنان مبارز خدمت به توده.  سال است۴٠ تا ١٨بين سن اين زنان 

  .دھند خورند و غذای خود را به شھروندان تحت محاصره می می

ن کشته ستيز معتقدند اگر به دست زنا انديشان زن ويژه که اين تاريک اند، به زنان مبارز کرد ترس را به دل داعش انداخته

گويند که با آغوش باز به  دھند و می اما زنان کرد ھيچ ترسی از مرگ به خود راه نمی! شوند شوند، وارد بھشت نمی

  .روند استقبال مرگ می

جيالن تنھا چند روز . ھا داعش ترجيح داد  ساله، مرگ را بر اسارت به دست تروريست١٩، رزمنده »جيالن اوز آلب«

سی گفته بود که در صورت محاصره، تسليم گروه داعش که  بی خبرنگار بی» ابريل گيتھاوسگ«پيش از کشته شدنش به 

  .ای عليه مردم کوبانی آغاز کرده، نخواھد شد و با آخرين تيرش، خودکشی خواھد کرد هالمانجنگ ظ

 آخرين گلوله به مدت زمان زيادی از اين سخن جيالن نگذشته بود که وی به دليل اين که به دست داعش اسير نشود، با

  .زندگی خود پايان داد
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  :نويسد ای به مادرش می ھا پيش از مرگش، در نامه دختر ديگر جنگ جوی کوبانی به نام نارين از ميان باران گلوله

رفيقم، .  ساله شدم١٩کنم   مناسبت روز تولدم جشن کوچکی گرفتيم، فکر می ديروز به. من خوبم) مادر جان( دايه گيان«

خواند،  آزاد صدای خوبی دارد و زمانی که آواز می. انه خوبی را که در رابطه با مادر بود، به من تقديم کردآزاد، تر

ديروز يکی . اشک در چشمانش حلقه زده بود، چون او ھم مثل من به ياد مادرش بود که يک سالی است او را نديده است

دانست که دو  به او دو گلوله اصابت کرده بود، اما او نمی. يماز رفقای مان را که زخمی شده بود، روانه بيمارستان کرد

توانستيم او را معالجه بکنيم ... برد که جای گلوله اول بود اش می گلوله به او خورده، چرا که مدام دستش را به سوی سينه

 .و من يک ليتر خون خودم را به او دادم

شان را  ھای سياه دوريم و کاله) وحوش داعش(د متری از آنان دايه گيان حاال ما در شرق کوبانی ھستيم، فقط چند ص

گويند، چرا که به  فھميم چی می گاه نمی کنيم، اما ھيچ تر اوقات به ارتباطات تلفنی آنان دسترسی پيدا می بينيم و بيش می

  .ترسند خوبی متوجه ھستيم که از ما خيلی می اما به. گويند زبان ديگری سخن می

تل «او قبال در . باشد ترين ما رھشويه است و اھل عفرين می اسم کوچک. است جو تشکيل شده  نگ ج٩گروه ما از 

بوده » سھری کانی«او قبال در . رفيقم ھم از قاميشلو آمده» آالن«غير از او  به. است جنگيده و حاال نزد ما آمده» ابيض

در بدنش جای چندين زخم چاقو ديده » . داشته باشم سال٢٠احتماال «: گويد داند چند ساله است و می او ھم نمی. است

ترين  اسم بزرگ. است اش بوده، خورده  که دختر ھمسايه» ئھوين«خاطر  گويد اين چاقوھا را به خندد و می می. شود می

جا  برای او به» ھلن«ھمسر او در دياربکر شھيد شده و دختری به اسم . است است و از قنديل آمده » درسيم«مان  

  . است کوبی کرده است روی دستش خال او اسم دخترش را که تا حاال موفق به ديدنش نشده . است اشتهگذ

...  

شده  گاه به کسی آزار نرسانده و گھواره زخميان و برادرھای آواره جا ھستيم تا از شھری آرام دفاع کنيم که ھيچ ما اين... 

ھای مقدس آن در  ھا و ديگر مکان ھا مسجد دارد و ما حافظ آن هکنيم که د ما از شھری دفاع می. است سوری مان بوده 

  .ھای درنده ھستيم مقابل راھزن

جا  رفيقم، درسيم، ھم قول داده است بھت سر بزند و از آن. دايه گيان، اگر اين جنگ کثيف تمام شود پيش تو خواھم آمد

اگر . شناسد  و احساس نمی ان ھستيم، اما جنگ عاطفهم ما ھمه به ياد مادران. برای ديدن دخترش، ھلن، به دياربکر برود

پنداری بخت ياورم . افتد بينم که باری ديگر چشمم به تو می ای را می برنگشتم مطمئن باش دايه گيان، مرتب خواب لحظه

  .نباشد

...  

  .دايه گيان دلم برايت تنگ شده

  »دخترت نارين

رو  با بازگشت به کوبانی، با چھره ديگری از شھر خود روبهمردم کانتون کوبانی پس از حدود چھار ماه آوارگی، 

 درصد ۶٠جنگ داعش با مدافعان کوبانی بيش از . اند ھا عضوی از خانواده را از دست داده بسياری از آن. خواھند بود

  .ھای شھر را کامال ويران کرده و بقيه شھر به شدت صدمه ديده است ھا و مغازه خانه

: نيروھای مدافع خلق در کوبانی، پس از اعالم پيروزی، آمار تلفات دو طرف را اعالم کردگوی  سخن» شورش حسن«

 . تن از نيروھای داعش در کوبانی کشته شدند٧١٠تر بود و سه ھزار و  تلفات داعش بسيار سنگين
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ل، ئيی و اسرا و ديگر اعضای ناتو، ترکيه، قطر، عربستان سعودامريکاشواھد فراوانی در دست است که کشورھای 

اما بعدھا که داعش خطری بزرگی شد و حتی در کشورھای . ابتدا در نقش مستقيم در ايجاد و پرورش گروه داعش دارند

 اتحادی را عليه داعش بستند و حمالت امريکاھای عضو ناتو به رھبری   را انجام داد دولتئی نيز ترورھائیاروپا

ھای  افگن بنابر گفته مبارزان کوبانی، بم. نجام دادند، ولی واقعيت طور ديگر استھای اين گروه ا ه  خود را بر پايگائیھوا

ھايشان را در مناطق  کردند و اکثر اوقات بم گاھی سنگرھای داعش را در اطراف کوبانی بمباران نمی  و ناتو ھيچامريکا

رز کرد، ترک و کشورھای ديگر در جريان محاصره کوبانی، ھزاران مبا. کنند معنی مثال دشت و کوه پرتاب می بی

خواستند از طريق مرز ترکيه داخل کوبانی شده و به مبارزان اين منطقه ملحق شوند ولی دولت فاشيست ترکيه تمام مرز 

داد که عبور و مروری در مرز صورت گيرد، بدين وسيله مبارزان  را با اعزام توپ و تانک  بسته بود و اجازه نمی

.  است مسلم شده» رھگذر امن گروه داعش«ھا مرز ترکيه به  اما در رسانه. ای نيز نداشتند ھهکوبانی ھيچ نوع عقب جب

 که در مرز بين ترکيه و سوريه ئیھا ھای ترک بنابر گفته. شند ھای ترکيه تداوی می ھای داعش در بيمارستان زخمی

ھای داعش را جھت مداوا به  ه و زخمی کردی رفت-ھای دولتی ترکيه به مناطق جنگی داعش کنند، آمبوالنس زندگی می

  .دھند ھای دولتی ترکيه انتقال می بيمارستان

 منتشر شد و در ھمان لحظات ھزاران ٢٠١٤ اکتوبر ١٣تی آمده بود که در تاريخ ئيبرای نخستين بار در تو» رھانا«نام 

ای در دست راست و لبخندی بر  شود که با اسلحه ت عکس زن جوانی ديده میئيدر اين تو .بار به اشتراک گذاشته شد

  .دھد نشان می» پيروزی» V لب، انگشتان دست چپ خود را به عالمت

 نفر ١٠٠ھای داعش توانسته بيش از  ھای اجتماعی از يک دختر جوان رزمنده کرد که در جنگ با تروريست در شبکه

  .کنند ياد می» قھرمان«از آنان را به ھالکت برساند از او به عنوان 

 

ھای داعش را در کوبانی کشته و به خاطر  رھانا بيش از صد نفر از تروريست«: ر تصوير اين دختر نوشته شدهزي

  ».شجاعت خود به شھرت رسيده است
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 و شمال غرب سوريه   در شمالئیھا زنان داوطلب کرد و غير کرد، پيش از اعزام به مناطق عملياتی در اين پايگاه

که خانواده خود را در حمالت داعش از دست  ياری از اين زنان و دختران پس از آنبس. گيرند تحت آموزش قرار می

ھا که تصوير عبدهللا اوجاالن بر ديوارھای  در اين پايگاه. اند اند برای نبرد با اين گروه تروريستی اعالم آمادگی کرده داده

 .بينند را آموزش میشود دختران و زنان کرد کار کردن با سالح و تجھيزات جنگی  آن ديده می

ھای نظامی رفته و از داخل آن عکاسی  نيوشا توکليان عکاس آزاد ايرانی که مدتی پيش به سوريه سفر کرده به اين پايگاه

  .کرده است

  

که در جريان حمله داعش به کوبانی مجروح شد  ک؛ پس از آن.ک.ھای پ  ساله عضو چريک١٨دختر » توران«

  .داوطلب جنگ با داعش شد

 گفته بود، قصد  )٢٠١٤نوامبر ( »پولتيکن«کند، در مصاحبه با روزنامه   سالگی در دانمارک زندگی می٣انا که از جو

کردھا برای دموکراسی و «: گويد جوانا می. دارد دانشگاه را ترک کند و برای جنگ عليه داعش به کوبانی برود

  ».کنم جنگم افتخار می ھا می  که برای آنئیھا جنگند، اگر اسير يا کشته شوم، به ارزش ھای غربی می ارزش

نظاميان گروه دولت اسالمی   ساله دانمارکی، دانشگاه خود را رھا کرده و برای جنگ عليه شبه٢٠جوانا باالنی دختر 

 .موسوم به داعش، به کردھا در شھر کوبانی سوريه پيوست

  

بوک نوشت که در جريان يکی از حمالت سنگين  جوانا باالنی که اصالتا کردتبار است، در صفحه خود در فيس

 .نظاميان داعش، زخمی شده است شبه
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، )PYD( توجه جھانيان را به حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه) ISIS(  کوبانی به دست دولت اسالمیمحاصره

 که معنای - نامند  می اين منطقه را روژاواPYD.  پيشگام در مناطق شمالی سوريه با اکثريت کرد جلب کردئینيرو

  .شودنيز ترجمه می» غرب کردستان«است اما به صورت » سرزمين مغرب«اش اللفظیتحت

چرخد، توجه چپ جھانی را  بر حقوق زنان میتأکيد که حول محور واژگانی مثل دموکراسی و برابری و PYDگفتمان 

) YPJ( ھای مدافع زنانواحدو ) YPG( دافع خلقھای مواحدعالوه بر اين، نبرد مبارزان . به خود معطوف کرده است

  .اند که عليه دشنمان روژاوا سازماندھی شده

ھای ملی و ای دموکراتيک با حقوق برابر برای زنان به واقعيت پيوسته است که در آن گروهدر روژاوا، تحقق جامعه

. اھای خودمديريت سازماندھی شده استکنند؛ قدرت سياسی از خالل ساختار شورمذھبی گوناگون با يکديگر زندگی می

ھای عبدهللا فرد، متاثر از انديشهگويند که در روژاوا يک انقالب منحصربه ين روژاوا، صريحا میمسؤولمقامات و 

که در سال  اوجاالن حتی پس از آن. ، شکل گرفته است)PKK( اوجاالن، رھبر در حصر حزب کارگران کردستان

 و اسرائيل در کنيا بازداشت و به ترکيه انتقال داده شد، امريکا امنيتی اروپا، -ی اطالعاتی ھا  با ھمکاری سازمان١٩٩٩

 روژاوا و نگرش چپ گام نخست برای فھم تجربه. جنبش باقی مانده است» فيلسوف«تاکنون به عنونا رھبر سياسی و 

  . شد آن با تحوالت جاری نسبت به آن بايد بررسی ايدئولوژی اوجاالن و مقايسه

ھای کرد ترکيه ھمواره فقيرترين استان.  دھقانی کرد ديده به جھان گشود در يک خانواده١٩١٤٩اوجاالن در سال 

 حکومتی بوده که عليه کردھا ھای نژادپرستانهاند که البته اين وضعيت تا حدی به سبب سياستھای اين کشور بودهبخش

توانست منجر به پيگرد قانونی شود؛ حتی شد می جرم محسوب میصحبت به زبان کردی يک.  قائل شده استتبعيض

حکومت سعی داشت تا مردم کرد را در اکثريت ترک . شدندکردند، توقيف میاستفاده می» کرد «نشرياتی که از واژه

  .ادغام کند

 گذاشت که جريان  را بنيانPKKھای پايه» جريان انقالبيون کرد« ميالدی با ايجاد ٧٠ اوجاالن در ابتدای دھه

  . را ايجاد کرد) SK( »انقالبيون کرد«

ک بازسازماندھی شد، حمايت محدودی در ميان کارگران .ک.، اين سازمان تحت عنوان پ١٩٧٧ ھنگامی که در سال 

 محصول چپ جديد در SK.  با ھدف کسب معاش راھی شھرھا شده بودندئیکرد به دست آورد که از نواحی روستا

تنھا سازمانی بود که اعضای «ھای کرد  ک در مقايسه با ساير سازمان.ک.پ.  تمايزات حائز اھميتی داشتترکيه بود اما

ی روستاھا و کردهتحصيل جوانان آواره و نيمه-ترين طبقات اجتماعی بودندنئيطور خاص متعلق به پا آن تقريبا به

شدگی چه حس و حالی دارد و در پی کنش بودند نه فرھيختگی دانستند سرکوب شھرھای کوچک که می

  .ای مبرم کرد مسلحانه را تبديل به وظيفه بود که مبارزهئیک، ھم چنين از اين نظر استثنا.ک.پ .»ايدئولوژيک

. ی کارگر است طبقهشد نماينده میتأکيدک بود که .ک.مبتنی بر دھقانان به رھبری پ» جنگ خلقی«شکل مبارزه 

نقد » تجديدنظرطلب« ھرچند احزاب حاکم براتحاد شوروی و چين به عنوان -»کشورھای سوسياليست«متحدان انقالب 

» خواه مردمان تحت ستم جھانھای آزادیجنبش«و » داری کارگر کشورھای سرمايهاحزاب طبقه« و نيز -شدندمی

  .، قرار بود مبارزه به سمت يک انقالب سوسياليستی پيشروی کند» دموکراتيک- ملی «پس از انقالب . بودند

پس . ک تبديل به قدرتمندترين حزب کرد در ترکيه شده بود.ک.، ھنگامی که ارتش دست به کودتا زد، پ١٩٨٠در سال 

وقمع گريخت زيرا اوجاالن از اين قلع. يه سرکوب شد و ھزاران نفر بازداشت، شکنجه و کشته شدنداز کودتا، چپ ترک

  . جا به سوريه رفته بود مدتی پيش از کودتا به لبنان و از آن
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، ٩٠ در نيمه دوم دھه.  زنان، ارتباط تنگاتنگی با ھدف دگرگون کردن افراد داردئی رھامسألهک در .ک.نظر پ

 ک درباره.ک.ھای پايده .مداران و ھم مبارزان، افزايش پيدا کرد  در جنبش کرد، ھم به مثابه سياستمشارکت زنان

 زن يک الھه« پيشاتاريخی مادرساالرانه قرار گرفته، زمانی که  يک گذشته اسطورهتأثير زنان شديدا تحت ئیرھا

 مالکيت خانواده منشاء« ھا متاثر ازاين انگاره.  طبقاتی، ستم بر زنان آغازيدبا پديداری جامعه» .گر بودآفرينش

  .انگلس است »دولت و خصوصی

انگيزه اين بود که چنين اقدامی زنان .  تشکيل شد ھای مستقل زنان و بعدتر ارتش مستقل زنانواحددر جنگ چريکی، 

کند که زن  ھای سنتی میرهھا را وادار به گسستن از انگاسازد و آن می را از چنگ تبعيض جنسی رفقای مردشان رھا 

  درصد از رھبری٤٠.  جنسيتی اجباری است، يک سھميهPYD و PKKدر تشکيالت . کند بردار تلقی می  فرمان را

  .شود  به عھده يک مرد و يک زن گذاشته میئی اجراھر سمت بايد زن باشند و 

 است و اشاره به امريکائی سوسياليست ،)١٩٢١-٢٠٠٦( خودمديريتی دموکراتيک مفھومی برگرفته از موری بوکچين

خواه در آينده  برابری از يک جامعهئینماتوانند پيشھای تعاونی دارد که میھای اجتماعی و شرکتترکيبی از جنبش

 موجی ھا انتظار مشاھدهبوکچين در زمان پايان جنگ جھانی دوم يک تروتسکيست بود و مانند ساير تروتسکيست. باشند

ھا به وقوع نپيوستند، و جنبش تروتسکيستی ھنگامی که اين انقالب. کشيد کارگر را میھای اجتماعی طبقهاز انقالب

  .ھايش زدکوچک و منزوی باقی ماند، بوکچين دست به بازنگری انديشه

ی نجات مبارزه برا. شود، نابودگر محيط زيست استناپذيری انباشت میبه عقيده بوکچين، سرمايه، که به شکل پايان

زيست طبيعی  زوال محيط تواند تمام کسانی که زندگی خود را به واسطهداری دارد و میبوم خصلتی ضدسرمايهزيست

ک ھم ھمين سياست .ک.پ. کنند، متحد نمايدشان از آن طبيعت مبارزه میگیواحدبينند و کسانی که عليه بدر خطر می

  .کند را دنبال می

از  . ھای تحت ستم و دولت استبرد تضاد بين ھويتبخش را به پيش میئی مبارزات رھااز نظر اوجاالن، تضادی که

بسته ھم» کنفدراليسم دموکراتيک«ن به باال، در نظامی از ئيمنظر او ساختارھای خودمديريتی دموکراتيک بايد از پا

تماعاتی در کارند که مشورت، در اين الگو اج«. کندتوصيف می» الگوی ھرمی سازماندھی«اوجاالن اين را . شوند

. دھند  باز شکل میکننده ھماھنگن به باال نمايندگان منتخب به نوعی از يک پيکرهئياز پا. کنندگيری میبحث و تصميم

  ».ھا به مدت يک سال نمايندگان منتخب مردم خواھند بودآن

گر ھا را اساسا سرکوب شمارد و آن یھا را مردود م، تالش برای تشکيل دولتPKKبدين ترتيب سياست و اھداف 

ک از .ک.پ .  آن يافتتوان پيشاپيش در تاريخ اوليه را میئیھاک بر چنين دولت.ک.ھای نقد کنونی پ ريشه. داند می

 را به سبب حمايت از ناسيوناليسم ١٩٢٠  خود اتحاد شوروی و انترناسيونال کمونيستی اوايل دھهتأسيسابتدای 

ک، رھبری شوروی امنيت ملی اتحاد شوروی را به اصول .ک.به عالوه، از نظرگاه پ. کشيده بودکماليستی به نقد 

 از قبيل آن ئیھاملت-شوروی به دولت دولت مصلحت نقد استيالی. دادانترناسيوناليستی و ضد امپرياليستی ترجيح می

برای مثال،  . ای جمعيت کرد بود چند جنبهملت کرد، خصلت - دليل ديگر برای کنار گذاشتن پروژه دولت .تعميم داده شد

ک .ک.در شرق آناتوليا، پ. ھای مختلفی تکامل يافته بودند ھا در راستای شاخه از کردستان ترکيه، ھويتئیھادر بخش

ملت -برای ايجاد يک دولت .دانستند و نه کرد رو شد که بسياری از مردم خود را علوی میبا اين واقعيت مسلم روبه

رو،  از اين. ورزيد ک با آن مخالفت می.ک. دل اين ناھمسانی نياز به ادغامی فرھنگی خواھد بود، چيزی که پمتحد از

سازی   شورش کردی عليه قدرت دولت مرکزی و دولت ک صرفا جديدترين .ک. پ کرده است که مبارزهتأکيداوجاالن 

  .جديد است
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ھای اقتصادی حزب اتحاد طرح.  است که بايد تکامل پيدا کندئیاديدگاه اوجاالن در باب اقتصادی سياسی، دارای کمبودھ

روژاوا، مالکيت منابع » قرارداد اجتماعی«بنا بر . برای روژاوا نيز کمبودھای جدی دارد) د.ی.پ(  دموکراتيک سوريه

 اجتماعی از در عين حال، اين قرارداد. ھا بايد تحت نظارت قانون باشدطبيعی و زمين متعلق به مردم است و از آن

ھا در  درصد از زمين٢٠حدود . چيز نبايد غصب شودکند که ھيچکند و تصريح میمالکيت خصوصی محافظت می

اما در عين حال، .  نرفته استسؤالھا توسط قرارداد اجتماعی زير داران است و مالکيت آنروژاوا در اختيار زمين

ھا از جانب  گيری تعاونیشکل. اندھای فقير توزيع شدهان خانوادهتر تحت مالکيت دولت سوريه، در مي ھای پيشمزرعه

تر، ای بلندمدتدر دوره. شود که ساختار حاکم بر روژاواستترويج می) دم-تو(   »ای دموکراتيکجنبش برای جامعه«يا 

  .ھا شوندھا تبديل به شکل مسلط بنگاه قرار است که تعاونی

ترديد   سال است که تنھا زندانی در جزيره ايمرالی است و بی١٩هللا اوجاالن، حدود در عين حال فراموش نکنيم که عبد

رو، کمبودھا و اشکاالت و نقايص در نظريات او را بايد فرض گرفت و واقعی  از اين. به منابع زيادی ھم دسترسی ندارد

  .دانست

ھای برگرفته از انقالب که مبتنی بر آموزهکند، نوع جديدی از  نوين ياد میعنوان يک تجربه د از روژاوا به.ی.پ

 عدم سلب مالکيت ھم ھمين حکم صادق است، يعنی خودداری از در باب گزينه. ھای پيشين استشکست جنبش

  .ھای پيشين برای ايجاد سوسياليسم را معيوب کرده است که کوششئیکارگيری قدرت به منظور اجتناب از اقتدارگرا به

 اش بتواند نيروی محرکه  کارگر آگاه و متحد و متشکل، که در مبارزه برای خودرھاسازیک طبقهترديد در غياب ي بی

بنابراين شوراھا در روژاوا، ابتکار عمل يک .  اجتماعی باشد، ھنوز در روژاوا چنين موقعيتی ايجاد نشده استتغيير

ای جنبش برای جامعه( Tev-Dem ی در نيروی قوPYD .اند و نه ابتکار عمل صرفا کارگری  بودهنيروی سياسی

گيری سوسياليستی اين  است که عميقا به اين سياست باور واقعی دارد و اين ھم نقط قوت طبقاتی و جھت) دموکراتيک

اند و با ھمين اھداف آموزش ديده) Asayiş و نيروھای امنيتی يا YPG ،YPJ(نيروھای مسلح در روژاوا . حزب است

بنابراين، مقاومت و پايداری روژاوا در برابر حمالت داعش و ديگران، بدون شک برای . اند شدهپيمانبا اوجاالن ھم

بدين دليل است . ای مھم است نيروھای چپ، سوسياليست، کمونيست و آنارشيست يک پيروزی و يک دستاورد و تجربه

داری، ضدجنگ و خشونت، نابرابری و  که روژاوا تاکنون به درستی مورد حمايت و پشتيبانی کليه نيروھای ضدسرمايه

  .تبعيض قرار گرفته است

 سالم و سازنده و رفيقانه نقد کنند اما ئینيروھای چپ در عين حالی که می توانند کمبودھا و نقايص روژواوا را در فضا

توان بر می را مطرح کند که چگونه سؤالشايد روژاوا بتواند اين .  روژاوا را پيش ببرندبايد ھمبستگی با پروژه

تر در منطقه، با ھمکاری و داری و تضاد کار و سرمايه غلبه کرد، اما پاسخ به اين پرسش تنھا در بستر گستردهسرمايه

  .پذير استکم ساير نيروھای منطقه خاورميانه، امکان ھمبستگی و اتحاد دست

معه بشری، رابطه ميان زن و مرد را اولين تاريخ جا  ن ماترياليستیئيگذار سوسياليسم علمی، در تب مارکس، اين بنيان

 ھمين تقسيم کار، نطفه برده شدن زن را در خود داشت و با ظھور نظام  ھا دانست و گفت تقسيم کار اجتماعی ميان انسان

ابد، در ھمه جوامع ئياين رابطه که با واسطه مرد تحقق م. طبقاتی زن را برده و رابطه ميان زن و مرد را خصمانه کرد

قاتی، در خدمت به تصاحب توليد اجتماعی توسط اقليتی از طبقات دارا، توليد و بازتوليد شده است و امروز نيز يکی طب

  .داری است ھای اصلی توليد و بازتوليد جامعه سرمايه از ستون
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ن دادن که بررسی تاريخی پيدايش دولت و خانواده و نشا» منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت«انگلس در کتاب 

و » .اولين تقسيم کار بين مرد و زن برای توليد مثل است«: نويسد است، می» مالکيت خصوصی«ارتباط الينفک ھر دو با 

  ».مرد بورژواست و زن پرولتر«در نھاد خانواده : گويد در ھمان کتاب می

***  

: برند طور نام می ت اجتماعی را اينروابط عمده يا جوانب اساسی فعالي» یالمانايدئولوژی «مارکس و انگلس در کتاب  

اين سه جنبه از فعاليت «: گويند ھا در ادمه می آن). خانواده( توليد ابزار معيشت، توليد نيازھای جديد، توليد انسان

ھستند که از » لحظه«سه ... ھا سه جنبه  اجتماعی را البته نبايد به صورت سه مرحله جدا از ھم در نظر گرفت، بلکه آن

  ».کنند اند و ھنوز در تاريخ امروز خود را تحميل می پيدايش تاريخ و اولين انسان، وجود داشتهزمان 

ھا که در ابتدا صرفا مبتنی است بر تقسيم کار جنسی  دھند تقسيم کار اجتماعی ميان انسان مارکس و انگلس، توضيح می

ه؛ با رشد نيروھای توليدی پيچيده تر شد و ميان زن و مرد و تقسيم کار برحسب قدرت بدنی، نيازھا، تصادف و غير

يک عده : ھا نيز تقسيم شدند در پی آمد تقسيم کار اجتماعی، انسان. باالخره تقسيم کار ميان کار يدی و فکری ظھور کرد

کنند و  برند؛ يک عده توليد می کنند و ديگران از آن لذت می کنند؛ يک عده کار می کار مادی و ديگران کار فکری می

تقسيم کار؛ که تمام اين تضادھا در آن نھفته است و به نوبه «دھند،  در ادامه توضيح می. کنند يگرانی که مصرف مید

زمان به معنای توزيع  ھای ضد ھم قرار دارد، ھم خود بر اساس تقسيم کار طبيعی در خانواده و تقسيم جامعه به خانواده

 و محصوالت آن و نتيجتا مالکيت که اولين شکل آن، ھسته آن، در کار) کيفی و کمی( است؛ در واقع توزيع نابرابر

نھفته در خانواده، که ھنوز در شکل خام است،   بردگی. ھای شوھرند خانواده است؛ جائی که ھمسر و فرزندان برده

ت را قدرت اولين شکل مالکيت است؛ اما حتا در ھمين مرحله، کامال منطبق است برتعريف اقتصاد دانان مدرن که مالکي

ھر دو به : ھای مشابه ھستند در واقع، تقسيم کار و مالکيت خصوصی واژه. نيروی کار ديگری می خوانند  کارگيری به

 -یالمانايدئولوژی (» .يک چيز اشاره دارند؛ يکی با رجوع به خود فعاليت و ديگری با رجوع به محصول آن فعاليت

  )۵٢ص 

. ھای تئوريک فھم از موقعيت فرودستی زن در جوامع طبقاتی است سيستی، پايهاين تحليل درخشان ماترياليستی مارک 

به او تحميل شد و » خودبخودی«و » طور طبيعی به«شالوده مادی فرودستی زن، تقسيم کار اجتماعی است که در ابتدا 

. و ھم نيروی کار است) رکنبرای توليد انسان کا( زن، ھم ابزار توليد است. نطفه بردگی او را تا به امروز حمل می کند

اما اين . کشی شود فروکاسته شده است که بايد تصاحب و بھره) مانند زمين( شرايط توليدم«در جامعه طبقاتی زن به 

اينجاست نطفه تخاصم انفجاری ميان زن و کل روابط توليدی حاکم ! ابزار کار بر خالف زمين و کارخانه، ھوشمند است

  .چنين ميان زن و مرد و ھم

خانواده پدرساالر در سر فصل جامعه  .در تاريخ، اين اولين عمل به انقياد کشيدن کار ديگری برای انباشت ثروت بود

داری  داری به فئوداليسم و سپس سرمايه ات انقالبی جامعه از بردهتغييرخانواده پدرساالر در بطن . طبقاتی قرار دارد

توليد مثل توسط زن سرچشمه اصلی .  حاصل نشده استتغيير اساس آن ات زيادی را از سر گذرانده است اما درتغيير

 خدمات تأمينعنوان مادر و ھمسر ھنوز منبع اصلی  داری است و کار زن به  نيروی کارکن برای جھان سرمايهتأمين

  .داری نيروی کارکن است برای نگه

خانواده کنونی، خانواده «: ردند که نيز جسورانه اعالم ک١٨٤٨مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست در سال 

يک بورژوا وجود زن خود را ... استوار شده است؟ برمبنای اندوختن سرمايه، منفعت شخصیئی، برچه مبنائیبورژوا

برداری شوند،  او شنيده که قرار است ھمه ابزار توليد به صورت ھمگانی بھره. بيند صرفا به عنوان يک ابزار توليد می
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او حتی ... شود تواند به نتيجه ديگری جز اين دست يابد که ھمگانی شدن ابزار، زنان را ھم شامل می میًو لذا طبيعتا ن

کند که ھدف واقعی مورد نظر چيزی نيست مگر از بين بردن شرايطی که جايگاه زنان را صرفا به عنوان  گمان نمی

   » .پندارد ابزاری برای توليد می

ِآوگوست ببل نويسنده کتاب زن و ببل .  زن استمسألهنظران مارکسيست در حوزه   سوسياليسم، يکی ديگر از صاحبِ

 ھنوز موضوعی بحث برانگيز بود و ھنوز نبردی ديگر با مسألهاين . کرد نيز مانند مارکس از حق اشتغال زنان دفاع می

ان داد که اشتغال زنان، ببل نش. انديشيد جای زنان در خانه است پرودون، سوسياليست فرانسوی را دربرداشت که می

ات تأثيراو برآن بود که قانون بايد بدترين . دھد  سازماندھی میئیمعيارھای زندگی کارگران را بھتر و به آنان توانا

  .  کندکنترولاستثمار را 

»  زنانمسألهلنين و «کالرا زتکين در مقدمه . لنين نيز يکی از مدافعان جدی و پيگير حقوق زنان و برابری جنسيتی بود

بديھی است که وی اھميت زيادی برای . لنين بارھا مسايل مربوط به حقوق زنان را با من به بحث گذاشت«: نويسد می

توانست در پيروزی  ای بود و در شرايطی می جنبشی که در نظر او يک جزء حياتی جنبش توده. جنبش زنان قايل بود

 اساسی می مسألهنين برابری اجتماعی کامل زنان را به مثابه يک الزم به گفتن نيست که ل. اين جنبش قاطع عمل کند

  ».توانست آن را ناديده انگارد ای که ھيچ کمونيستی نمی مسألهديد؛ 

 زن، رويکردی مسألهافتند، رويکرد به ئيھای مارکسيستی مجال عمل م اتحاد شوروی که برای نخستين بار، ايده در 

ھا به رسميت شناخته  طبق قوانين شوروی، تساوی زن ومرد در ھمه زمينه. ه استسابقه بود است که تا پيش از آن بی

، ازدواج غيرمذھبی را بنا نھاد و طالق را با درخواست يکی از ١٩١٧ دسامبر ١٩ و ١٨قوانين وضع شده در . شد

  . زوجين مجاز دانست

ای را در درون عرصه  وقفه بارزه بیدر واقع، از بدو پيدايش جنبش مارکسيستی تاکنون، انقالبيون مارکسيست م 

ھا  آن. اند تا نسبت به مبارزه برای آزادی زنان برخورد و نگرشی انقالبی ايجاد کنند گسترده جنبش طبقه کارگر پيش برده

قراوالن طبقه کارگر را  ِاند تا اين جنبش بر پايه تاريخی و ماترياليستی مطمئنی استوار شود؛ و تمامی پيش مبارزه کرده

ھا از قدمت آن   از خفت بردگی خانگی، که قرنئیاند تا از اھميت مبارزه زنان برای تساوی کامل و رھا موزش دادهآ

ھای ستم بر زنان، ھمواره درصدد بوده است،  مارکسيسم با شناخت ريشه. گذرد، درک صحيحی به دست آورند می

 . را برای زنان به ارمغان آورد زنان را از موقعيت فرودست، محقق کند و برابری جنسيتی ئیرھا

***  

. گيری ھشت مارس، روز جھانی زن، حاصل مبارزه طوالنی زنان کارگر و پيشرو و انترناسيونال اول بوده است شکل

دھی و  طلب، در اقصی نقاط جھان در روز ھشتم مارس با سازمان خواه و برابری ھا تن زن و مرد آزادی ساالنه مليون

خاطر  انتخاب روز ھشتم مارس به عنوان روز زن به. دارند  ھا اين روز را گرامی میئی گردھمابرگزاری اجتماعات و

  .گردد  بر میامريکا ميالدی در شھر نيويورک ١٨٥٧ھای نساجی کتان در سال  مبارزه زنان کارگر کارگاه

ه با مردان در کشورھای شرايط کاری سخت و غير انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوايل قرن بيستم که ھمرا

عدالتی به شکل سازمان يافته و  صنعتی وارد فابريکات و بازار کاری شده بودند آنان را وادار به مبارزه عليه اين بی

ار سخت يط بسيه شرايك كارخانه بزرگ پوشاك براى اعتراض علين روز كارگران نساجى زن در يدر ا. منظم نمود

. ن اعتصاب براى كارگران فابريکۀ نساجى باقى مانديخاطره ا. به اعتصاب زدندشان دست  ت اقتصادیيكارى و وضع

  .ط براى زنان كارگر ادامه داشتين شرايتى عمومى ازاينارضا
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بعد از گذشت بيش از پنجاه سال، کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شھر نيويورک به منظور احيا خاطره اعتصاب 

آورد دست به اعتصاب زدند،  ياد می ميت و فشار کار و حقوق بسيار کم زنان را بهدر اين روز را که تبعيض، محرو

گران و  ھای ديگر با اعتصاب خاطر جلوگيری از ھمبستگی کارگران بخش صاحب اين کارخانه به ھمراه نگھبانان به

 نامعلوم کارخانه آتش ھای ديگر، اين زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به داليل عدم سرايت آن به بخش

  . تن از زنان کارگر در اين آتش سوختند١٢٩گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از اين حادثه نجات يابند و مابقی 

ھا  عدالتی و فشار عليه زنان در خاطره نام روز مبارزه زنان عليه بی طور سنتی به به ھمين دليل روز ھشتم مارس، به

كا مبارزه زنان به شكل تظاھرات و اعتصاب کاری يى و آمريھاى بعد در كشورھاى مختلف اروپادر سال . باقی ماند

  .طور برای داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پيدا کرد عليه فشار، تبعيض و استعمار کاری و ھمين

ھای مبارزان زن در  سته، خوا)١٨٥٧-١٩٣٣(  خانم کالرا زتکينالمانترين مدافعان حقوق زن در  از جمله يکی از مھم

 . را مبنی بر ھشت ساعت کار در روز، تعصيالت ويژه در ايام زايمان و ساير حقوق طبق قانون را تقاضا کردالمان

 

 المللی زنان و برخی زنان شرکت کننده در کنفرانس سوسياليستی دانمارک کالرا زتکين، از رھبران جنبش بين

ومين کنفرانس سوسياليستی زنان که در آن صد زن مبارز از ھفده کشور جھان شرکت داشتند، با پيشنھاد خانم در اروپا د

عنوان روز   ميالدی در کپنھاگ پايتخت دانمارک، روز ھشتم مارس به١٩١٠ آگوست سال ٢٧کالرا زتکين در روز 

 .ھای گوناگون عليه زنان بر گزيده شد بعيضخاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل ت زن و روز ھمبستگی به

ھای  گيری يک روز و اختصاص آن به زنان، ابتدا از دل فعاليت توان گفت آغاز حرکت برای شکل در واقع می

 :ی شمالی و سراسر اروپا نطفه بستامريکااعتراضی زنان کارگر در آغاز قرن بيستم در 

 اين روز را امريکاحزب سوسياليست .  برپا شد١٩٠٩ فوريه ٢٨ر ، نخستين روز جھانی زن در اياالت متحده د١٩٠٩

به افتخار و تجليل از اعتصاب کارگران نساجی نيويورک، که در آن زنان عليه شرايط کاری خود اعتراض کرده بودند، 

  .برگزيد

عالم و آن را المللی زنان ا را روز بين» روز زن«ای در کپنھاگ،  ھا، طی جلسه ، کنگره جھانی سوسياليست١٩١٠

يابی زنان به حق رای در سراسر جھان،  عنوان حرکتی در جھت کسب حقوق زنان و گسترش حمايت به منظور دست به

 کشور جھان در اين کنگره به تصويب رسيد، و ١٧طرح پيشنھادی با موافقت بيش از يکصد تن از زنان از . تثبيت کرد

  .در اين کنگره تاريخ ثابتی برای برگزاری مراسم انتخاب نشد. نالند بودنخستين پيامد آن، انتخاب سه زن در پارلمان ف
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 و الماندر اتريش، دانمارک، )  مارس١٩( ، بازتاب کنگره کپنھاگ سبب شد که روز جھانی زن برای نخستين بار١٩١١

 مرد در تظاھرات بزرگی شرکت و حق رای  که بيش از يک ميليون زن وئیسوئيس برگزار شود، يعنی در کشورھا

يابی به مشاغل دولتی، حقوق زنان برای کار، آموزش حرفه ای و پايان تبعيض شغلی را مطالبه  برای زنان، امکان دست

 .کردند

ھای زنان در سراسر جھان شد تا آن را  ای برای جنبش با شروع جنگ جھانی، روز جھانی زن، دستمايه ،١٩١٣- ١٩١٤

خواھی، نخستين  زنان روسی، به عنوان بخشی از جنبش صلح. برای اعتراض به جنگ جھانی تبديل کنندبه روزی 

 ٨٨زنان در ديگر نقاط اروپا نيز حول و حوش . شنبه ماه فوريه برگزار کردند مراسم روز جھانی زن را در آخرين يک

 . باشکوھی برپا ساختندمارس در اعتراض به جنگ و با ابراز ھمبستگی با ديگر فعاالن، تظاھرات

شنبه فوريه را برای اعتراض و اعتصاب خود و با درخواست  ، زنان روسی، عليه عاقبت شوم جنگ، آخرين يک١٩١٧

چھار روز بعد، تزار روسيه )  مارس قطعيت پيدا کرد٨که بر اساس تقويم گرگوری روز ( .انتخاب کردند» نان و صلح«

  .ی زنان را به رسميت شناختاستعفا داد و دولت موقت حق رای برا

ای بود که اصل برابری زن و مرد را   امضاء شد، نخستين توافقنامه١٩٤٥قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال 

ھا و اھداف  ھا، استانداردھا، برنامه المللی که منجر به ارائه استراتژی از آن زمان تاکنون، اين قطعنامه بين. تصريح کرد

  .ان ملل شده، در پيشرفت موقعيت و وضعيت زنان در سرتاسر جھان موثر بوده استمختلف از سوی سازم

عنوان شرکا برابر با مردان در  اش مشارکت زنان را به ھای تخصصی ھا، سازمان ملل متحد و آژانس پس از سال

ال بسياری از در عين ح. اند يابی به پرورش، صلح، امنيت، و احترام کامل برای حقوق انسان، ارتقا داده دست

 .کنند  که عضو سازمان ملل ھستند نه تنھا حقوق زنان، بلکه حقوق کودکان نيز نقض میئیکشورھا

***  

رسميت شناخت و زنان برای کار مساوی با  وری، حق رای زنان را به جنبش دموکرات آذربايجان ايران در دوره پيشه

  . مردان، از دستمزد برابر برخوردار شدند

، به »جنبش زن درايران«ای با عنوان  در مقاله) شرق قادينی( »زن شرقی«  در جنگ ١٩٢۴مارس پيشه وری در 

 )سئچيلميش اثرلری: پيشه وری.(بررسی مسايل جنبش زنان از موضع چپ می پردازد

مه  از مرامنا٧در ماده :  آذر درآذربايجان از حق رای برخوردار شدند٢١زنان درايران، برای نخستين بار با جنبش 

 درباره حقوق برابر زنان و مردان برای انتخاب شدن ١٣٢۴- ٠٧- ١٠فرقه دموکرات آذربايجان مصوبه کنگره مورخ 

بدون ھرنوع تبعيض حق انتخاب کردن «:  وانتخاب کردن در انتخابات مجلس، انجمن ايالتی و شھر چنين آمده است

 تا ٢٧رسيده و حق انتخاب شدن برای مردان و زنان  سالگی ٢٠نمايندگان مجلس برای کليه زنان ومردانی که به سن 
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 مجلس ملی ١۴نامه شماره   از تصويب٨و در تبصره ماده ) ١١٧لر ص  قئيزل صحيفه(». ساله بايد داده شود٨٠

 ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ٢٠مردان و زنان «: ھای شھر چنين آمده است آذربايجان درباره انجمن

 ) ١٣٢۴-١٠-٢٠ذربايجان روزنامه آ( ».دارند

 آذر را به کل کشور ايران گسترش دھد و بدين ٢١جنبش دموکرات آذربايجان، تالش کرد که دستاوردھای جنبش 

 نمايندگان  امضاء شد؛) تھران( ای که ميان نمايندگان حکومت محلی آذربايجان و حکومت مرکزی نامه منظور در موافقت

با افتتاح مجلس پانزدھم اليحه قانون انتخابات راکه روی اصل «دند موافقت کند که آذربايجان دولت مرکزی را وادار کر

 رای عمومی، مخفی، مستقيم متناسب و متساوی شامل نسوان ھم باشد تنظيم و قبول تأمينآزادی و دموکراسی يعنی با 

  ».ان را به قيد فوريت خواستار شود

، در رابطه با ١٣٢۵تاريخ خرداد ماه   در شماره ھشتم خود به»تشکيالت زنان«ناشر افکار » بيداری ما«نشريه 

زن آذربايجانی «: نامه نمايندگان دولت مرکزی و حکومت محلی آذربايجان، در سر مقاله خود چنين نوشته است موافقت

ان مسلح شد دوش بدوش مردان خود قيام کرد، بحق خويش رسيد و شش ماه نگھبانی نمود، تا اين حق شامل تمام زن

کليه  زبان ترکی ايراد کرد بيان داشت که ما به وری در نطقی که به آقای پيشه«: دھد سرمقاله ادامه می» .ايران گردد

س حکومت ئير«: دھد سرمقاله نشريه بيداری ما، ادامه می» .خاطر آن قيام کرديم نائل شديم تقاضاھای خويش که به

حقوق خود ــ نه  رنشان نمودند که مادران خوھران ما نيز از اين پس بهآذربايجان ضمن بيانيه کليه آن تقاضاھا را خاط

 ».تنھا در آذربايجان، بلکه درسراسرايران رسيده و يا خواھد رسيد

شد با حرف  جا که می ھا تا آن وعده آزادی و رستاخيز زنان ايران را برای نخستين بار آن«: در ادامه سرمقاله آمده است

 ».گوش ما رساندندو پس از آن اسلحه به 

زنده » «!زنده باد نھضت آذربايجان، ايجاد کننده دوره جديد و باسعادت ايران«سرمقاله با آوردن چند شعار و از جمله؛ 

 !...چنان در دست دارند قدم جلوتر از ما رفتند در حالی که پرچم آزادی ما را ھم باد خوھران آذربايجانی ما که يک

در مجلس . ھا را نيز از حق رای محروم کرد  کنار ديوانگان و صغيران قرار داده و آنقانون مشروطه، زنان را در

در مجلس دوم . شدن منع شدند کردن و انتخاب اول، با تصويب قانون انتخابات، زنان اولين گروھی بودند که از انتخاب 

:  ھمدان بود که گفت الرعايا، نماينده کيلفقط يک نماينده بود که اين قانون را به پرسش گرفت و آن نماينده، محمدتقی و

کردن نسوان است که يک قسمت از مخلوق خداوند  کنم که در آن اول، محروم کنم و عرض می بنده خيلی جرات می«

مصوبه دولت . اين وضعيت ادامه يافت» .کنيم با کدام دليل منطقی آن را محروم می. کنيم ھا را محروم می است که آن

ھای کيھان و اطالعات منتشر   خورشيدی، در روزنامه١٣۴١وزير وقت ايران در شانزدھم مھرماه   نخستاسدهللا اعلم،

  .شوندگان حذف شد کنندگان و انتخاب بودن انتخاب در اين مصوبه، شرط مسلمان. شد

کنندگان   در انتخابچنين ای جز قران نيز قسم بخورند و ھم توانستند در مراسم تحليف به کتاب آسمانی شوندگان می انتخاب

تر  اين اليحه البته با واکنش منفی شديد روحانيان و بخش مذھبی. بودن وجود نداشت شوندگان مانعی از حيث زن و انتخاب

هللا  ھا آيت ی و در راس آنواحدهللا گلپا مداری و آيت هللا شريعت شماری از مراجع تقليد از جمله آيت. جامعه مواجه شد

هللا خمينی در روز ھفدھم  روح. شدت مخالفت کردند  اين اليحه و به ويژه با بخش حق رای زنان آن بههللا خمينی با روح

، يعنی فردای روزی که خبر از نشريات مخابره شد به محمدرضاشاه پھلوی تلگرامی فرستاد و در آن ١٣٤١مھرماه 

  .اعتراض خود را اعالم کرد

ھا چنان  اما اين اعتراض. ھا را اقدامی ارتجاعی دانست ا اعلم اين مخالفتھا به اعلم واگذار شد ام بررسی اين اعتراض

پس از اين لغو، . ھای ايالتی و واليتی اجرا نخواھد شد  انجمن ادامه پيدا کرد که اعلم مجبور شد اعالم کند که اليحه
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شد اعطای حق  صه می با اعالم انقالب سفيد که در شش اصل خال،١٣۴١ماه   دی١٩محمدرضاشاه خودش در تاريخ 

، با صدور فرمانی حق رای زنان را ١٣۴١ اسفندماه سال ١٢پس از اين دولت در . رای را به زنان را نيز اعالم کرد

  .رسميت شناخت به

  

در ھر صورت مطالعه تجارب مثبت و منفی تاريخی برای ھر فعال سياسی و اجتماعی و فرھنگی ضروری است تا 

شمول است و  با توجه به اين که حقوق زنان، يک حقوق جھان. شان را نقد کند ته و نقاط منفیھا را برجس نقاط مثبت آن

  .محدود به جغرافيای معين ھم نيست

 درصد زنان ٥/٦٥ سياسی زنان قرار دارد در حالی که - در حال حاضر، ايران در قعر جدول مشارکت اقتصادی

  .کرده بيکارند تحصيل

 نھاد رياست جمھوری ايران گفت که ايران در شاخص  الملل معاونت امور زنان و خانواده مدير کل بين» ليال فالحتی«

  . قرار دارد١٤٠   کشور جھان در رتبه١٤٤شکاف جنسيتی در ميان 

، شاخص نرخ »عربستان سعودی«و » ترکيه«، »ايران« کننده در خاورميانه تعيينفالحتی با اشاره به نقش سه کشور 

تحوالتی « و تحوالت اخير عربستان را تغييروی .  عربستان و ترکيه را از ايران باالتر دانستمشارکت زنان را در

ولی با اين حال در برخی «: او افزود.  چندانی در شاخص شکاف جنسيتی ايجاد نخواھند کرد خواندتغييرکه » اجتماعی

   ».ھای ديگر مشھود خواھد بود از شاخص

بدين شکل ايران . اند نتر از ايران قرار گرفتهئيھای پا سوريه، پاکستان و يمن در رتبه فالحتی، کشورھای چاد،  به گفته

   باالتری قرار گرفته و حتی نسبت به عربستان با رتبه  کشور دنيا، تنھا از چھار کشور مذکور در رتبه١٤٤در ميان 

   .باشد  نيز دارای جايگاه بدتری می١٣٨

باشند،  تنھا از مشارکت در عرصه سياسی و اقتصادی دارای جايگاه نامناسبی میپر واضح است که زنان در ايران نه 

ارتجاع ايدئولوژيکی حکومت . تری قرار دارند نيز در وضعيت بغرنج... بلکه در ھمه امور اجتماعی، فرھنگی و

و مردساالری به اسالمی ايران، راه را بر ھرگونه مشارکت زنان در امور مختلف سد کرده و استبداد و پدرساالری 

  . باشد ھيچ عنوانی حاضر به پذيرش برابری زنان با مردان نمی

 درصد و ٧/٨اند نرخ بيکاری در ميان مردان ايران  خوان نبوده بر اساس آمارھای دولتی که ھميشه با آمارھای واقعی ھم

.  درصد است٥/٦٥کرده،  چنين نرخ بيکاری در مورد زنان تحصيل ھم.  درصد محاسبه شده است٣/٢٠در ميان زنان 

  . درصد است١٣ تا ١٢سھم زنان ايران از کار و اشتغال رسمی نيز رقمی در حدود 
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 اسالمی، به استثنا حق تعرفه برگه رای زنان، آن ھم برای انتخاب مردان قابل اعتماد حکومت، ھيچ حق آزادی حکومت

  .و برابری ميان زن و مرد را نپذيرفته است

آغاز شد » يا روسری يا توسری« حکومت اسالمی، خشونت دولتی عليه زنان ايران با شعار أسيستدر واقع از فردای 

ھا و سنگسارھا عليه زنان ايران، تحت  ھا و تبعيض ِو کمی بعد با تحميل قانون اساسی ارتجاعی در ايران، خشونت

بدينوسيله حکومت اسالمی . درسما در قوانين حکومت اسالمی گنجانده شدن» الھی و شرع مقدس«عنوان دستورات 

ھای  زا را به زنان تحميل نموده آنان را عمال از حضور در بسياری از عرصه ه و خشونتالمانايران، قوانين به شدت ظ

سياسی، اجتماعی، فرھنگی، آموزشی، ھنری و ورزشی محروم نمود و ھرگونه مقاومت زنان را در مقابل قوانين 

  .ستيزانه به شدت سرکوب کرد زن

ھای وابسته به حکومت اسالمی به سر و صورت زنان و دختران گرفته تا محکوم  ھای خيابانی گروه از اسيد پاشی

جو به زندان و شکنجه و اعدام، ھمه در راستای درھم شکستن مقاومت زنان ايران  خواه و عدالت نمودن زنان آزادی

 و مدافعان حقوق برابر و دمکراتيک، جھت برچيدن حدود چھل سال است که زنان. گيرد صورت گرفته و ھنوز ھم می

 .کنند ھای حکومتی و غيرحکومتی در جامعه مبارزه می آميز و ارتجاعی برای رفع خشونت قوانين تبعيض

انه اين نوع تأسفشود، م ھای حکومتی، آزارھای خانوادگی و فاميلی ھم عليه زنان در ايران اعمال می عالوه بر خشونت

خشونت را در عمق » ناموس«و دفاع از » حفظ آبرو«يل غلبه فرھنگ مردساالر و پدرساالر که به اسم ھا به دل خشونت

جامعه و فرھنگ حاکم نھادينه کرده است، در قوانين حکومت اسالمی نيز ھر نوع خشونتی به رسميت شناخته شده 

 .است

انه ھيچ آمار تأسفم. تجاوز قرار داده استھا مجموعه جسم و روان زنان ايران را در معرض تعرض و  اين نوع خشونت

 که ھمه روزه در گوشه و کنار شھرھا و روستاھا و شھرھای ايران ئیھا و ارقامی از جنايات و تجاوزات و خشونت

ھا و فرار از  ھا، خودسوزی دھنده خودکشی اما اخبار تکان. پيوندد در دست نيست وقوع می عليه زنان و دختران ايرانی به

کنند که ريشه اصلی آن، در اھداف و  ھای خانگی عليه زنان و دختران ايران می مه حکايت از عمق خشونتخانه، ھ

  .بايد اين ريشه را خشکاند و قطع کرد. ھا و قوانين حاکميت قرار دارد برنامه و سياست

.  و ھدفمند راه ديگری نداريمنھايتا تجربه اين چھار دھه، عمال به ما ثابت کرده است که ما جز مبارزه متحدانه و متشکل

. پذير نيست وجه اصالح اند که اين حکومت، به ھيچ چنين عملکردھای تاکنون حکومت اسالمی، به سادگی نشان داده ھم

شان را در تشديد سرکوب و اختناق و آپارتايد  تاکنون سران و ارگان ھای حکومت اسالمی، تنھا بقای خود و حاکميت

  .اند جنسی ديده

وقفه در راستای متحد و  ن روندی، تنھا يک راه در مقابل جامعه ما باقی مانده است و آن ھم تالش مداوم و بیدر چني

طلب و  ھای حق ديدگان، جنبش جويان، جوانان، بيکاران، محرومان، ستم متشکل کردن جنبش زنان، کارگران، دانش

 ئیھل و جنايت، ترور و سانسور اسالمی و برپا، با ھدف واژگونی کليت حکومت ج...طلب مردم تحت ستم و برابری

، مستقيما سرنوشت خويش را از » ملت-دولت «ای که بدون  جامعه! يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه است

طريق شورا و دموکراسی مستقيم و مجالس عمومی به دست گيرد؛ ھمه شھروندان جدا از تعلقات مذھبی و ملی و 

گردند؛ زن و مرد به معنای واقعی در ھمه عرصه ھای جامعه،  سان و برابر برخوردار  حقوق يکسياسی و جنسيتی از 

ھای رايج در ايران از آزادی کامل برخوردار شده و  دوش به دوش ھم کار و کوشش و تالش و مبارزه کنند؛ ھمه زبان

 سالگی ١٨ ملغی شده و ھمه کودکان تا ای، کار کودک در چنين جامعه. ھيچ زبانی بر زبان ديگری برتری نداشته باشد

ای که  ابند؛ جامعهئيای م گردند؛ سالمندان و بازنشستگان جايگاه شايسته  برخوردار میواحداز تحصيل و بھداشت را
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ھمواره مبلغ و مروج صلح، دوستی، امنيت، شادی و برابری در سراسر ايران و منطقه و جھان است؛ ھمه شھروندان، 

ھای خود را  ھا و برنامه  احزاب و نھادھای دمکراتيک، در اين شوراھای مردمی اھداف و سياستھا و کليه سازمان

اندرکار و مجری مصوبات  دھند و سرانجام قوانين خود را تصويب کرده و خود نيز دست مورد بحث و بررسی قرار می

 .شوند خود می

حکومت اسالمی و با وجود سرکوب وحشيانه و ھای  ھای اخير، بر خالف اھداف و سياست  اما جامعه ما در دھه

. طلبی خود گام برداشته است خواھی و برابری سيتماتيک زنان ايران، مسير ديگری را طی کرده و در راستای آزادی

ستيز و سرکوبگرانه حکومت اسالمی، بار ديگر  اکنون و پس از گذشت چھل سال از حاکميت ارتجاعی و زن

طلبانه و  اما با اين تفاوت که انقالب آتی ايران، انقالب زنانه و برابری. شگفتن و بھار استھای انقالب در حال  شکوفه

 .عليه مردساالری و استثمار انسان از انسان است

اساسا تاريخ نشان داده است که اگر زنان پيشگام انقالب و در صف مقدم دوش به دوش مردان مبارزه نکنند نتيجه آن 

به عبارت ديگر، زنان نبايد اجازه دھند . ليه نظريات و قوانين مردساالرانه منجر نخواھد شدانقالب به ملغی شدن ک

شمول باشند و زن و مرد  اين قوانين بايد جھان. ھا انقالب را رھبری کنند و قوانين زنان را بنويسند مردان به جای آن

ی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، دفاع ھای اقتصاد شان را در ھمه عرصه دوش به دوش ھم سرنوشت خود و جامعه

  .، مستقيما رقم بزنند...عمومی و

 زبانه کشيد و آتش آن اکتوبر روسيه، در ھشت مارس زده بود و از مارس تا اکتوبر ١٩١٧جرقه خاموش نشدنی انقالب 

ی قدرتمند آن دوره، ھا اما به داليل مختلف از جمله محاصره روسيه توسط دولت. کليه تار و پود بقايای تزار را سوزاند

 کرد و گرايش مردساالری که در انقالب تغييرگيری استالين، شرايط  جنگ داخلی و سرانجام پس از مرگ لنين و قدرت

بنابراين، دور از انتظار نيست که .  شده بود دوباره قدرت گرفت و ھمه دستاوردھای زنان را از بين ببرد بسيار ضعيف

  .ای در جامعه ايران پديد آيد کننده ، تحوالت خيره٢٠١٨ارس  و ھشت م۵٧تا سالگرد انقالب 

***  

دھند و دو سوم ساعات كار  ل میيت جھان را زنان تشكيمی از كل جمعيكه ن نيبا توجه به اکه توان گفت  بندی می در جمع

ھای جھان به  ئیرات اموال و دايك صدم مالكيك دھم درآمد جھان و فقط يرد، تنھا يپذ انجام شده توسط زنان صورت می

ش وجود دارد كه در برخی از ين، وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع كم و بيبنابرا. افته استيزنان اختصاص 

ھای خرد و كالن اقتصادی و  زیير تر توجه شده و در برنامه شي بمسألهن ير به ايھای جھانی در چند سال اخ سازمان

  . قرار گرفته استھای مختلف جھانی اجتماعی سازمان

تر از  ھا قوانين شرع و اسالم حاکم است موقعيت زنان بيش  که در آنئیويژه در کشورھا ھای آفريقا و آسيا و به در قاره

ای  چرا که عامل مذھب که عموما با مردساالری سنتی عجين شده است به نحو فزاينده. تر است کشورھای ديگر سخت

 در ماھيت سياسی و يا ساختارھای اجتماعی و فرھنگی جامعه تغيير در عين حال، ھر .گذارد  میتأثيربر اين موقعيت 

 در بافت روابط تغييرھای کالن جھانی و  گذاری و اجرای قوانين مورد نظر و يا چرخش سياست از طريق قانون

  .گذارد توجھی خواھد می  قابلتأثيرالملل، بر موقعيت زنان در اين کشورھا  بين

ات بسياری کرده تغيير در ايران ھم از اين شرايط مستثنا نيست، موقعيت زن ايرانی تحت شرايط مختلف، موقعيت زنان

ی مثبت بر روند رو به رشد موقعيت زنان در ايران داشته است و در بعضی از موارد بر تأثيراتی که گاه تغييراست 

ی منفی بر روند رو به رشد حضور زنان گذاشته رتأثيشان حتا به عقب رانده و در نتيجه  ھا را از جايگاه عکس، آن

ت و اعتباری است كه يزان اھميك كشور، ميافتگی يارھا جھت سنجش درجه توسعه ين معيتر بنابراين، يكی از مھم. است
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را امروز، برای تحقق توسعه يتر به سوی زنان معطوف شده است ز شياكنون نگاه جھان، ب. زنان در آن كشور دارند

چه  ند توسعه اقتصادی و محقق شدن آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، چنانيع فراي سياسی و فرھنگی و تسراجتماعی،

فی رشد يش كمی و كياری در روند توسعه و افزاي بستأثيرسته شود، قطعا يروی فعال و سازنده نگريبه زن به عنوان ن

  .روی انسانی آن جامعه خواھد داشتين

 را ئیت دانشجويای از جمع  درصد زنان ايران باسواد ھستند و درصد قابل مالحظه٧٤ طبق آمارھای رسمی، بيش از

اسی و ينی، سيت اجتماعی، فرھنگی، حقوقی، ديتوان گفت كه وضع ن، به صراحت میيبا وجود ا. دھند ل میيزنان تشك

  . داردھا در امور متفاوت تيف فعاليا تضعيت ي را در تقوئیسزا اقتصادی جامعه مطمئنا نقش به

ن به تدريج به اين درک ئي بسياری از زنان، به دليل سرخوردگی از تحوالت از باال به پا١٣٥٧در نتيجه پس از انقالب 

ھای مختلف سياسی است، بر بستر  ، عمدتا استراتژی حاکمان در جناحتغييرھای خود را برای  رسيدند که بايد استراتژی

ناميده است؛ مفھومی که او حدود يک قرن پيش آن را يکی از » جنگ موقعيت«اين تالش را گرامشی . جامعه جای دھند

که  در حالی. ھای سياسی دانسته بود کارھای خروج فرودستان از وضعيت فرودستی و تبديل شدن به سوژه ترين راه مھم

يع محدود و مراقبت شده رو مستلزم توز انديشد و از اين ات از باال میتغييرجنگ مانور به گرفتن قدرت دولتی و ايجاد 

ات ناگھانی و تغييرقدرت در ميان وفاداران و ھواداران آن است، جنگ موقعيت، بر بستر جامعه متکی است و به جای 

ناپذير را ھدف قرار  ات برگشتتغييرھای محکم و ماندگار ھر چند کوچک،  آنی، با اتخاذ صبوری و برداشتن گام

تر فعاالن و ھواداران و ايجاد  ت بر خالف جنگ مانور، به جذب ھرچه بيشبه ھمين منوال، جنگ موقعي. دھد می

ھای عديده، عمدتا  ای از تالش  البته ناگفته نماند که اين مفھوم شامل مجموعه.انديشد ن میئيھای اجتماعی از پا شبکه

ھای بسيار و افت و تر فردی و گاھی جمعی، اما در يک دوره زمانی طوالنی، و حاصل آزمون و خطا پراکنده، بيش

يابی به برخی امتيازات فردی را در دستور کار قرار داده است،  يک زمان به اميد دست. خيزھای مداوم بوده است

ھای زنان در بستر يک جنبش اجتماعی انديشيده  زمانی ديگر به پيشروی جمعی روی آورده و به عمومی کردن خواسته

ھا  ھای فرودستان در بسياری موارد تابع ھمين ويژگی يژگی زنان نيست و کنش تنھا ومسألهدر عين حال اين ... است و

در نتيجه جنگ موقعيت، حاصل انباشت تجارب .  ايجاد کنندتغييرسختی کار در اين است که بايد با دست خالی . است

 .فردی و جمعی زنان در يک دوره زمانی طوالنی است

به . داری جھانی تبديل شده است ھای سيستم سرمايه ھا و بحران ھا و رقابت شھاست که به مرکز تن نھايتا خاورميانه سال

اين جنگ نيز تنھا برای . اند داری در خاورميانه وارد کمکش و تھديد شديد و جنگ شده ھمين دليل، تمام نيروھای سرمايه

داری را مدنظر  بات سرمايه جغرافيای منطقه و بسط و گسترش مناستغييرکسب منابع اقتصادی و نفتی محدود نيست و 

در چنين موقعيتی است . ھدف اصلی حفظ منافع استراتژيک اقتصادی، سياسی و نظامی و نيروی کار ارزان است. دارد

ھای متحدانه فراکشوری نياز دارند تا با  حل شدگان نيز بايد، به راه شدگان و استثمار ديدگان، سرکوب زدگان، ستم که جنگ

 طبقاتی خود را در مقابل اھداف و اتحاد -ای بديل سياسی  سانی و روابط و مناسبات منطقهاتحاد و ھمبستگی ان

   .داری قرار دھند سرمايه

ھای  داری و سوسياليست در چند سال اخير، روژاوا و شمال سوريه، به سنگر استراتژيک تمام نيروھای ضدسرمايه

اند تا اھداف    مانور دادهامريکاداری و در راس ھمه  ی سرمايهھا ھا دولت ھر چند که در اين سال. جھان تبديل شده است

 و امريکاسياسی، اجتماعی، طبقاتی و فرھنگی روژاوا را به نفع خود تھی سازند و به ھمين دليل، سرانجام از روسيه و 

 و ئیله نظامی مستقيم ھوااند تا با حم ھا گرفته تا شورای امنيت سازمان و ملل و ناتو، به ترکيه چراغ سبز داده متحدان آن

ھای تروريستی در سوريه، سيستم سياسی روژاوا  آروی گروه چنين جمع زمينی با توپ و تانک و ھواپيماھای جنگی و ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣٢

ھای مداوم خود،  ئیپيما ھا انسان در جھان، با اعتراض و راه اما روژوا تنھا نيست و امروز ميليون. را به نابودی بکشانند

بنابراين، تاکنون . اند رويسم دولتی ترکيه، به حمايت از مردم روژاوا و سيستم دمکراتيک آن برخاستهبا محکوم کردن ت

بنابراين، حمله به عفرين و روژاوا، . داری تحميل شده است ھای سرمايه  ھويت سوسياليستی انقالب روژاوا را به دولت

به ھمين دليل، ھر فرد و نيرو و جريانی که . ھاستدرای و سوسياليست  حمله به انسانيت و ھمه نيروھای ضدسرمايه

تفاوت بماند شديدا دچار سکتاريسم و اشتباه  داند اگر نسبت به اين حقايق بی خود را چپ و سوسياليست و انقالبی می

  . بزرگ تاريخی شده است

وسياليستی با روابط و داری و س ھای انقالب روژاوا، ميدان مانور مستقيم و غيرمستقيم گرايش ضدسرمايه خودويژگی

بار است که در منطقه خاورميانه پرتالطم، چنين تحولی اتفاق  اين اولين.  و دموکراسی مستقيم استئیمناسبات شورا

زمان عليه تمام نيروھای  روژاوا در شش سال گذشته، به نيروھای مادی و معنوی خود متکی بوده و ھم. افتاده است

  . کرده استداری و تروريستی مقاومت سرمايه

در شرايطی که جامعه ايران بسيار ملتھب است  و بار ديگر نسيم انقالبی در فضای جامعه ما، شروع به وزيدن کرده 

ستم و  طلب، ضدجنگ، ضد ھای آزاده، برابری ، از ھمه انسان»ھای ايران ھا و خلق دمکراتيک جنبش«پالتفرم *است؛ 

کند تا  داری دعوت به ھمکاری می ر کلی از ھمه نيروھای ضدسرمايهطو  و به تبعيض، ضد استثمار و خشونت و جنگ

 ايران و اکنون ۵٧ای تاريخ زنان قھرمان انقالب مشروطيت، انقالب روسيه، انقالب  وقفه ای پيگير و بی در مبارزه

 -دولت «فلسفه ھای جامعه ايران متحقق کنيم با اين تفاوت که  گی انقالب روژاوا را با در نظر داشتن کليه خودويژه

ھای   و رقابتئیگرا در اين سيستم است که فرقه. کنيم» دولت«را رد کنيم و خودگرانی دموکراتيک را جايگزين » ملت

ھرگونه دخالت خارجی در امور داخلی و تحوالت شديدا . دھد ناسالم جای خود را به رفاقت و ھمبستگی و نقد رفيقانه می

. ايم حتی با نيروھای مخالف و منتقد خود نيز به گفتگو بنشينيم ما آماده. تکی استکند و به نيروی مردمی م محکوم می

چنين استثمار انسان از انسان به شدت تضعيف  اندوزی و ھم چرا که در اين سيستم رقابت برای پست و مقام و ثروت

  .گيرد  دلی و ھمبستگی و دموکراسی مستقيم می ھا را اتحاد و ھم شود و جای آن می

  !باد انقالبی که زنان پيشگام آن ھستند و در صف مقدم مبارزه و انقالب حضور پيگير و فعالی دارند دهزن

  ٢٠١٨ بروری يک - ١٣٩۶ ]دلو[شنبه دوازدھم بھمن پنج

  

  :ضميمه

  »رانيھاى اھا و خلقك جنبشيپالتفرم دمكرات«رئوس راھکارھای *

   نخستين کنفرنس آنو قطعنامه

 

ديدگان، محرومان و گرسنگان و  شدگان، رنج ديدگان، سرکوب زش اخير استثمارشدگان، ستمپيام روشن و صريح خي

زنان در پيشاپيش ھمه جوانان جسور دختر و پسر بر عليه سانسور و اختناق، تھديد زندان، شکنجه و اعدام، وحشت و 

شور، اين بود که بايد ترور و فقر و گرانی و بيکاری حکومت اسالمی در بيش از يک صد شھر کوچک و بزرگ ک

جمھوری «، »نان، مسکن، آزادی«: ھا با تمام قدرت شعارھای طبقانی خود را فرياد زدند آن. جمھوری اسالمی برود

  ...، و»زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، »خواھيم اسالمی نمی
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معه اکولوژيک،  دمکراتيک مبتنی براساس پارادايم جاك يسم دموكراتيراھکار ما برای آينده جامعه ايران، طرح كنفدرال

 سرنوشت تعيينھا، از آزادی کامل برخوردار گردند و حق  ھا و خلق ك از جنبشياست، که ھر بر آزادی زن و مرد 

ھمه شھروندان ساکن ايران، جدا از تعلقات مليتی، جنسيتی، سياسی و . خود را مستقيما به دست خويش رقم بزنند

توان به برساخت ملت  مى»  ملت-دولت «ل يک يجاى تشك عنى بهي. ابر برخوردار باشندسان و بر مذھبی، از حقوق يک

  .ھاى گوناگون در اين سرزمين مشترك پرداخت ھا و زبان دمکراتيک با تنوع فرھنگ

جاد يد و ھم با اين سرنوشت خود خواھند رسيك و حق تعي دموكرات- ران ھم به حقوق ملى يھاى ا ب، تمام خلقين ترتيبد

. خى مشترک و طوالنی ھستند خواھد شديھا كه داراى روابط تار ن خلقيك و داوطلبانه مانع گسست ايحاد دموكراتات

ران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، ياى ايھای تحت ستم داخل جغراف بديھی است، اگر اين خواست برحق محقق نگردد، خلق

 - جاد ملت يگر را تا سطح گسستن و ايوھاى ديترناتن حق را خواھند داشت كه آليا... كرد، فارس، تركمن، لر و 

  .ننديك خود برگزيدموكرات

ھای دولتى و  ھای سرکوبگرانه و غيرانسانی، اختالس جه سياستيدر حاکميت چھل ساله جمھوری اسالمی، در نت

ان آپارتايد جنسی در اين چھار دھه در اير. افته استيش يروز افزا به كارى و فقر روزيھاى طبقاتى، گرسنگى، ب ضيتبع

ھای اجتماعی  آسيب. محيط زيست به شدت آسيب ديده است. اند طور سيستماتيک سرکوب شده برقرار بوده و زنان به

در اين حکومت، آزادی بيان، انديشه، قلم و . بيکاری به رقم ده تا دوازده ميليونی رسيده است. کمرشکن شده است

ادى اشاره كرد كه به وضوح داللت بر يتوان به موارد ز د مىي تردبدون. تشکل، اعتراض و اعتصاب ممنوع است

 .ك جمھورى اسالمى داردير دموكراتيکارانه و غ است سركوبگرانه و تبهيس

ھا بايد به راس حکومت و منافع  ھا و ساختار كنونى كه ھمه راه ران، با اين پيش زمينهيد جمھورى اسالمى ايبدون ترد

دی، سياسی و فرھنگی آن منتھی شود و با اعمال ارتجاعى خود انواع سركوب و فشارھا را ايدئولوژيک مذھبی، اقتصا

ت از نظامى يوجه از ظرفيت اصالح و تبع چيكند، به ھ ل مىيران تحميھا و اقشار مختلف و محروم ا ھا و خلق بر جنبش

م، نياز عاجل و مبرم ين رژياز تماميت ادار براى گذار ي قاطع و پا باشد، بدين ترتيب مبارزە ك برخوردار نمىيدموكرات

  .مردم ايران است

ھای خودگردان  چنين ايران، کنفدراليسم دمکراتيک کمون به باور ما، آلترناتيو مناسب امروزی برای خاورميانه و ھم

  :ابنديی است که  بر اساس زير سازمان م

ز حقوق فردى و جمعى خود بدون توجه به  ھمه شھروندان جامعه در چھارچوب شھروندى آزاد با بر خوردارى ا-١

سان و برابری  ك از حقوق يکيجنسيت، مليت، افکار سياسی و باورھای مذھبی و با در نظر گرفتن اصول دموكرات

  .برخوردارند

 زنان در ھمه قلمروھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی، حقوقی، نظامی و شخصی با مردان برابر بوده و پنجاه درصد -٢

ن زنان با توجه به يگونه نھادھا و در ھمه سطوح محلی تا سراسری را زنان تشکيل خواھند داد، ھمچن مامی اينمديريت ت

  .ل نھادھا و سازماندھى مناسب برخوردار خواھند بوديژه خود از حق تشكيازھاى وين

ور ديگر برتری و  ھيچ گروھی بر گروه ديگر و ھيچ زبانی بر زبان ديگر و ھيچ مذھب و باوری بر مذھب و با-٣

ھای فارسی، آذری، كردى، عربی،  زبان. ك آزادنديت اصول دموكراتيامتياز ندارد و ھمه در تبليغ باورھای خود با رعا

ھای رسمی بوده و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از  ران ھمگی زبانيھاى ا گر خلقيھاى د ر زبانيبلوچی و سا

  .د ملحوظ شودھا در قانون باي آن در ھمه زمينه
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ھر نوع .  و آموزش و پرورش بايد جدا باشدئیمذھب از دستگاه قضا. د و شرط مذھب آزاد استيق ا رد بیي پذيرش -٤

کودکان و نوجوانان بايد از ھر نوع تعرض . رش ھرگونه مذھبی پذيرفته نخواھد بودياجبار جسمی و روحی برای پذ

  .باشندمادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون 

  .ھای سياسی، اجتماعى، صنفى و فرھنگی خود را به وجود بياورند ھای مردمی مجازند تشکل  ھمه اقشار و گروه-٥

گر نھادھاى دموکراتيک در کليه سطوح، در روستا و شھر و ي ھمه آزادند که در مجامع عمومی شوراھا، مجالس و د-٦

ھمه قوانين و ھمه امور محلی نخست در . ھای مختلف باشند يتسؤولماستان، عضو، کانديد کنند و انتخاب شوند و دارای 

. ھا، مجالس، شوراھا و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصويب قرار گرفته و اجرائی خواھند شد كمون

گيری نھائی به شورا و  امور فرا محلی ھم در شوراھا و مجالس محلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصميم

گيری قرار  در شورا و مجالس شھری امور مربوط به شھر مورد بررسی و تصميم. شوند مجالس شھری ارجاع می

شورا و مجالس شھرى امور فراشھری را مورد بررسی قرار . شوند گرفته و موجبات اجرائی آن تصميمات مشخص می

گيری در امور  ورا و مجالس اختيار تصميماين ش. کند داده و پيشنھادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال می

  .ريزی برای اجرا کردن تصميمات شوراھا را در سطح سراسری بر عھده دارد يت برنامهمسؤولسراسری را داشته و 

سپاری چھار سال  روش دموکراسی مستقيم در مقابل آلترناتيو قدرت.  دمکراسی مستقيم، امری اساسی خواھد بود-٧

  .ھای پارلمانی است  در دموکراسیبار به نمايندگان يک

شوند عالوه بر  شھروندانی که داوطلب شرکت در اين نيروھا می.  نيروھای مدافع مردم تشکيل دادە خواھند شد-٨

 چون حمايت از مبارزات بر حق و عادالنه ئیھا  نيز در عرصهئیھا ھای نظامی، امنيتی و دفاعی، آموزش آموزش

. بينند ت حقوق کودک، برخورد انسانی با خاطيان، حفاظت از محيط زيست و غيره میمردم، برابری زن و مرد، رعاي

  .طلبی از ارکان اين نيروھای شورائی نظامی خواھند بود انترناسيوناليسم و صلح

کار بايد به . ه و ريشه ھمه مصائب اجتماعی، طبقاتی و زيست محيطی استالمان استثمار انسان توسط انسان ظ-٩

ك ارزش مادى و دستمزدى طلقى شود بلكه ارزش يد صرفأ يارزش كار نبا. طلبانه و خالق انسان تبديل شودت داويفعال

ھا برای استفاده از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق  ز مى باشد، ھمه انسانيكار داراى ابعاد معنوى ن

  .برابر خواھند بود

  . برخوردار باشندواحدوع اعالم شود و کودکان بايد از تحصيل و بھداشت را سالگی بايد ممن١٨ اشتغال کودکان تا -١٠

شوند از ھمه حقوق سياسی، انسانی و فرھنگی،  تى دمکراتيک میيري پناھندگانی که وارد مناطق کمون خودمود-١١

  .گردند ھمانند ھمه شھروندان اين منطقه، برخوردار می

  .من را برای ھمه سالمندان مھيا کندياد، و اک زندگی شي جامعه دمکراتيک، موظف است -١٢

  .طی ممنوع استيا ھر نوع مجازات، متضمن تعرض به جسم افراد تحت ھر شراي مجازات اعدام و حبس ابد -١٣

ھای   ديدگاە اکولوژيک و زيست محيط و حفاظت از آن، جزء وظايف ھمه شھروندان است و در اين مورد آموزش-١٤

  .گردد زشی و پرورشی گنجانده شده و پيگيرانه دنبال میالزم در برنامه ھای آمو

ھمه  د و شرط يق ا جمعی حق بیيشکل فردی  ك اعتراض و اعتصاب بهي در جامعه دمکراتيک طبق اصول دموكرات-١٥

  .ونددي بپئین نھادھايا به چنيجاد کند و يھر فرد و جمعی مجازاست ھر حزب، تشکل، يا سنديکائی را ا. شھروندان است

روابط ديپلماتيک علنی بوده و ھمه .  اساس روابط ديپلماتيک نه رقابت و تحميل، بلکه برابری و دوستی بايد باشد-١٦

  .شھروندان در جريان نتايج آن قرار خواھند گرفت
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  .ن شودي و تضمتأميند آزادی بيان، انديشه، قلم و تشکل برای ھمه شھروندان ي در جامعه دمکراتيک، با-١٧

ھای ھمگانی اخير در ايران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی مزدبگيران و بازنشستگان، اين  ه خيزشبا توجه ب

ات مذھبی، مؤسسھای  پالتفرم خواستار آن است که کنفدراليسم دموکراتيک آينده در ايران با بازپس گيری ھمه سرمايه

ھا  ھای کالن و انتقال آن چنين ھمه سرمايه سيج، و ھمھای متعلق به سپاه پاسداران و ب مانند آستان قدس رضوی، سرمايه

 :تر مطالبات زير را تضمين کند مند و ھر چه سريع به مالکيت عمومی شھروندان؛ تحقق نقشه

  .ا حقوق زنان و مرداني اجرای فوری برابری دستمزد -١

  . آموزش و پرورش از سن مھد کودک تا تحصيالت عالىواحد راتأمين -٢

  .کاران زندگی انسانی برای بیک ي تأمين -٣

  .ن برای ھمه آحاد جامعهي مسکن مناسب، با استانداردھای امروزتأمين -٤

  . خدمات بھداشتی و درمانی برای ھمگانواحد و بھبود کامل امکانات راتأمين -٥

  .ک زندگی انسانی برای افراد سالمند و ناتواني واحد راتأمين -٦

ران، نيروھای چپ، يھاى ا ك خلقيھاى ملى دموكرات ھای ايران ھمه جنبش لقھا و خ  پالتفرم دموکراتيک جنبش

جو را در ايران، منطقه و در سطح جھانی به مبارزه  خواه و عدالت سوسياليست، کارگری، سکوالر، آنارشيست، آزادی

  .کند فعال و متحد بر عليه جمھوری اسالمی دعوت می

شمول  کند که کنفدراليسم دمکراتيک، حقوق جھان ران، صريحا اعالم میھای اي ھا و خلق  پالتفرم دموکراتيک جنبش

ن حقوق ي حاکميت کنونی ايران، ھمه اتغييرداند و با سرنگونی جمھوری اسالمی و  انسان را حقوق مسلم شھروندان می

  .ن جامعه قرار خواھد داديعنوان مبنای قوان را به

ھا و  طلب، سازمان ران و مردم آزاده و برابریيھاى ا ، از ھمه خلقھای ايران ھا و خلق  پالتفرم دموکراتيک جنبش

اسی، اجتماعی و فرھنگی دعوت به ھمکاری و پيوستن ين سيای، کارگری و فعال ھای توده اسی مردمی، تشکلياحزاب س

  .کند به اين پالتفرم می

  

  ٢٠١٨ جنوری

 

***  

  )رانيھاى ا لقھا و خ ك جنبشيپالتفرم دموكرات( انى كنفرانسيقطعنامه پا

  اتحاديه اروپا-بروکسل 

  

ست يب زيض گسترده بر زنان، تخريم كه استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعيكن ما در جھانى زندگى مى

كارى، بردگى، به کار گماردن يجنگ، ب. ل شده استين براى ھمه موجودات آن به امرى روزانه تبديطى كره زميمح

خصوص در  ران، روال عادى زندگى در جھان و بهيقابت و كاھش سطح زندگى مزدبگكودكان، تن فروشى، ر

ت بدرجات ين وضعيجاد ايانه در ايھای موجود در جھان و به ويژه خاورم  تمام دولت. ران شده استيانه و ايخاورم

  .استثمارگر ھستند یھا ھا ھر نام و نشانی كه داشته باشند در واقع دولت ن دولتيا. نفع ھستنديم، و ذيمختلف سھ

اسى ياى نو و منطبق با منافع س انهيم خاورميروھاى جھانى براى ترسيسو اقدامات بعضى از ن ر، از يکيطى چند دھه اخ

خواه  تيھاى مستبد و تمام ملت ت خود از سوى دولتيو اقتصادى خود در منطقه و از سوی ديگر اصرار بر حفظ موقع
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رانگرى ھای مضاعفى را بر يھا و و بتيده است و مصيران منطقه را به آشوب كشيمنطقه از جمله جمھورى اسالمى ا

 تأمين را که براى ئیھا ھا تالش ك آنيھاى دموكرات ھا و جنبش ر و دار خلقين گيدر ا. ل كرده استيھاى منطقه تحم خلق

 تاکنون یھاى تاکتيک و استراتژ زیير ھاى عملی و برنامه  ئیل نارسايانه به دلتأسفاند ولى م منافع خلقى انجام داده

اند و لذا   مدت به انحراف و شكست کشيده شده ل برخوردھاى مستبدانه در كوتاهيى ببرند و به دلياند راه به جا نتوانسته

  .روھاى مردمی، ھموار گشته استينه براى يغماگری و سرکوب نيزم

 تحوالتى را از سر گذراندند و ٢٠٠٩ن در سال رايچنين بھار عربى در كشورھاى عربى و اعتراضات مردم در ا ھم

اند با  ح و سراسرى نداشتهيھا به اين دليل مطالبات اصلى، صر ن جنبشيا. اى را كسب كردند تجارب تلخ و آموزنده

تجربه . نانه و عملى بپردازيميب گرداند كه به جستجوى راھكارھاى واقع ن ھم ما را ناچار مىياند، ا بست روبرو شده بن

گرى يو عملى ديدھد كه راه ممكن و آلترنات نشان مى) روژآوا(هيك در شمال سوريسم دموكراتيفق و تا كنونى كنفدرالمو

ك و يك، ملت دموكراتيسم دموكراتيتواند با كنفدرال ران مىيانه و باالخص ايو امروز براى خاورميھم وجود دارد، آلترنات

كى، فرھنگى و اجتماعى ھر منطقه به يات اتنين با توجه با خصوصھای خود گردا ك در كمونيتى دموكراتيريخود مد

  .سازماندھى بپردازد

رو، در  ران سرزمينی است با خلق ھای متعدد و جغرافيای متنوع، از اينيطور كه ھمه به درستی می دانيم، ا ھمان

ك يل ملت دموكراتي، با تشك سرنوشت خويشتعيينھا، از حق  ن خلقيك از ايك ھر يسم دموكراتيچھارچوب طرح كنفدرال

عنى ي. اس محلی و سراسری برخوردار استي سرنوشت در مقتعيينك به منظور حق يتی دموكراتيريجاد خود مديو با ا

ھاى گوناگون در اين  ھا و زبان توان به برساخت ملت دمکراتيک با تنوع فرھنگ مى»  ملت-دولت «ل يک يجاى تشك به

ھا در سرزمينی مشترك با اتحاد داوطلبانه و با حقوق  ران متشكل از تمام خلقيمعه اعنى جاي. سرزمين مشترك پرداخت

ستى يتوانند در كنار ھم به ھمز ك است و از اين رھگذر مىيم قوانين و مقررات دموكراتيبرابر در چھار چوب ترس

ن سرنوشت خود يك و حق تعي دموكرات-ران ھم به حقوق ملى يھاى ا ب تمام خلقين ترتيبد. ابنديزى دست يآم مسالمت

خى مشترک و يھا كه داراى روابط تار ن خلقيك و داوطلبانه مانع گسست ايجاد اتحاد دموكراتيد و ھم با ايخواھند رس

ران ياى ايھای تحت ستم داخل جغراف بديھی است، اگر اين خواست برحق محقق نگردد، خلق. طوالنی ھستند خواھند شد

گر را تا سطح يوھاى دين حق را خواھند داشت كه آلترناتيا... رد، فارس، تركمن، لر و اعم از آذرى، بلوچ، عرب، ك

  .ننديك خود برگزي دموكرات- جاد ملت يگسستن و ا

ران، روز يھا و بنيادھای ھويتی ا ھاى فرھنگى خلق ون و استحاله ارزشيالسياست آسميبر كسى پوشيده نيست كه س

ترين سرکوب و ظلم  شيعتى و مردساالرانه جمھورى اسالمى بين شري لواى قوانريزنان در ز. گردد تر مى قيبروز عم

ھاى  استيتر مورد تعرض و سركوب س روز بيش به ان و کارگران روزيجو اند؛ كودكان، جوانان، دانش را متحمل شده

زندان، . شده استل يدار نقض حقوق بشر تبد ران به پرچميطور کلی ا اند، به ارتجاعى جمھورى اسالمى قرار گرفته

ھاى طبقاتى،  ضيھای دولتى و تبع جه اختالسيدر نت. ل گشته استيشكنجه و اعدام مخالفين به امرى روزمره تبد

ستى جمھورى يتاريھاى سركوبگرانه و توتال استيجه سيدر نت. افته استيش يروز افزا به كارى و فقر روزيگرسنگى، ب

بدون .  شده است ھاى جمھورى اسالمى تنگ استيشان و مخالفان سير اندش عرصه بر دگيتر از پ شياسالمى ھر روز ب

ك جمھورى ير دموكراتياست سركوبگرانه و غيادى اشاره كرد كه به وضوح داللت بر سيتوان به موارد ز د مىيترد

موجب چه كه ھمچنان در شرايط کنونی و با توجه به تحوالتی که در سطح جامعه در جريان است  آن. اسالمى دارد

 .ھا است ن سركوبگریيالمللى در برابر ا نيارى از نھادھاى بينگرانی می شود، سكوت بس
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ه يھاى عضو اتحاد ًذيال به نكاتى در قبال مواضع دولت ه اروپا، يبا توجه به برگزارى كنفرانس ما در پارلمان اتحاد

  :کنيم اروپا با جمھورى اسالمى اشاره می

زانه، نقض حقوق بشر و اعمال زندان، شكنجه و اعدام از سوى جمھورى يست ھاى زن استيه اروپا در برابر سي اتحاد-١

کند و  ح محكوم نمیيطور صر رانسانى آن را بهين برخورھاى غياسالمى موضعی جدی اتخاذ نکرده و در خصوص ا

  .انديشد تنھا به منافع و روابط اقتصادی خويش می

رانسانى جمھورى اسالمى در قبال كودكان و جوانان و گسترش يھاى غ استيای سھ عدالتی ه اروپا در برابر بیي اتحاد-٢

شود کامال  ران میينى جامعه ائيھای اجتماعى كه موجب افزايش فقر و فشار مضاعف بر طبقات پا عدالتی و افزايش بی

 .تفاوت است بی

قيد و شرط ھمه زندانيان  دی سريع و بیًھای ايران مصرا خواستار آزا ھا و خلق  کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش-٣

سياسی ايران و خاورميانه از جمله آزادی رفيق عبداله اوجاالن است که از دو سال پيش تاکنون اطالعی از وضعيت او 

  .در دست نيست

ری، ھای کارگ ھای ايران بدين وسيله حمايت کامل خود را از کليه جنبش ھا و خلق  کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش-۴

 .دارد ھای محيط زيستی اعالم می ، زنان و فعاليتئیدانشجو

ھا و   و حمايت کامل از ظرفيت و توامندی جنبشتأکيدھای ايران ضمن  ھا و خلق  کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش-۵

کند و اميد  ھای مردمی در ايران، ھر گونه مداخله سياسی، اقتصادی و نظامی در امور ايران را قويا محکوم می خيزش

  .داند بستن به اصالحات حکومت اسالمی را مردود می

ھا و  طلب، سازمان ران و مردم آزاده و برابریيھاى ا ھای ايران، از ھمه خلق ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

ه از جھان انتظار دارد كاسی، اجتماعی و فرھنگی ين سيای، کارگری و فعال ھای توده اسی مردمی، تشکلياحزاب س

  .ت كننديك حمايك جامعه آزاد ، برابر و دموكراتيدن به يران در رسيد مردم ايجنبش جد
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