ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن – ﺑروﮐﺳل
 5ﻣﺎرس ﺗظﺎھرات اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از اﯾران ﺗﺎ ﻟﯾﺑﯽ

روز ﺷﻧﺑﮫ  5ﻣﺎرس از ﻣﺎ زﻧﺎن  8ﻣﺎرس ھم در ﺗظﺎھراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل دو ﺳﻔﺎرت اﯾران و ﻟﯾﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده
ﺑود ﺷرﮐت داﺷﺗﯾم .ﮐﮫ ﮔزارش ﮐﺎﻣل اﯾن ﺣرﮐت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وﺑﻼگ "ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ" ﺑﺑﯾﻧد .اﻣﺎ ﺗﻼش
ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن آﮐﺳﯾون اﯾن ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھم از ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺻﺣﺑت و دﻓﺎع ﮐﻧﯾم
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﭘﯾﺷرو ﺑودن ﯾﮏ ﺣرﮐت اﻣروزه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در آن ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ
ﻧﮫ ،ﺑر اھﻣﯾت اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﻣﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردﯾم ﺗﺎ زﻧﺎن و دﺧﺗران
ﺟوان اﯾراﻧﯽ ،دﺧﺗران ﻧﺳل دوی اﯾراﻧﯽ در ﺑﻠژﯾﮏ و دﺧﺗران ﺟوان ﻋرب را ﻧﯾز درﮔﯾر اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک و
دﯾدﮔﺎه ﻣﺎن ﺑر ﺳر ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از اﯾن زاوﯾﮫ ھم ﺗﺎ ﺣدودی ﻣوﻓق ﺷدﯾم و ﺗﻌدادی از دﺧﺗران داﻧﺷﺟوی
ﻋرب ھم در اﯾن اﮐﺳﯾون ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ طور ﻓﻌﺎل در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آن و ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﻓﯾس ﺑوﮐﯽ و  ...ﺳﮭﯾم
ﺑودﻧد.
ﮔزارش آﮐﺳﯾون  5ﻣﺎرس و ﮔزارش ﺗﺻوﯾری آن را در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺑﯾﻧﯾد:
www.committeebe.blogspot.com
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾرﺧﯾزی ﺑﺎ رادﯾو دﻣﮑراﺳﯽ ﺷوراﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺑﯾﻧﯾد:
http://www.radioshora.org/interview/sound/amirkhizi_6march2011.rm

آﮐﺳﯾون روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن  8ﻣﺎرس ﺑروﮐﺳل

در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  8ﻣﺎرس ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺑروﮐﺳل ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﺷﮑل ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ و ﺟﺷن ھﺎی
ﺳﺎﻟﻧﯽ ﺑود و ﮐﻣﺗر ﺷﮑل اﻋﺗراﺿﯽ داﺷت ﺑرﺧﻼف ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ ﺗظﺎھرات ﺑزرگ و
ﻣرﮐزی ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻣﺎ اﻣﺳﺎل ﻓﻘط ﯾﮏ آﮐﺳﯾون در ﯾﮑﯽ از ﻣﯾﺎدﯾن ﺑروﮐﺳل ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت
ﺻدﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد  8ﻣﺎرس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾﺎ ﺑرای ﺻﻠﺢ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ!" ﺑرﮔزار ﺷد .ھدف اﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﭘﻠﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻧﮕو و دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ ﺑود و ﺷﻌﺎر ﻣرﮐزی
آن "در ﺳﺎﺧت ﭘل ھﻣراه ﺷو!" ﺑود .آن ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺷﺎﮔری از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن زﻧﺎن در ﺟﻧﮓ و ﻓﻘر و ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﯾن ﭘل ﻣﺎ در ﯾﮏ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زﻧﺎن ﺑرای زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﺟﻧﮓ "ﻧﮫ!" ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾم .ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﻧﺎن و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑودﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺿور زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر ھم ﭼﺷم ﮔﯾر ﺑود ،زﻧﺎﻧﯽ از آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﻧﮕو در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن آزادی زﻧﺎن ،اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﮕﯽ و ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و  ...در
آﮐﺳﯾون دﯾده ﻣﯽ ﺷد و زﻧﺎن آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﺷﻌرھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن و ﻧﺷﺎط ﺟﻣﻊ ﻣﯽ اﻓزودﻧد .زﻧﺎﻧﯽ از
ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوﺟﮫ
ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻣﺎ ھم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی  8ﻣﺎرس و دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﺷﺳت ھﻣﺎن ﺷب را در ﺑﯾن آﻧﺎن ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐردﯾم و ﺗرﺟﻣﮫ ی
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای از "زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر" از اﯾران ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف اﻧﺗظﺎرﻣﺎن ھﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﭼون در ﺣﺎل
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﻌﻣوﻻً ﺳرﯾﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﭼﻧد ﻧﻔری ھم ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑر ﺳر ﻧﮑﺎت آن ﮐردﻧد.
ﺑرﺧﻼف ﺗم ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺷدت از ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدن ﻣﺑﺎﺣث دوری ﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد و ﺟﺎی ﺗﻌﺟب داﺷت ﮐﮫ
در ﻟﯾﺳت ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﯽ آن ھﺎ ﺣرﻓﯽ از ﻋراق ﻧﺑود؟! و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات ﺷﺧﺻﯽ دو ﺳﺧﻧران از اﯾران
و ﮐﻧﮕو ﺗﻘﻠﯾل دادﻧد .ﺳﺧﻧران اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﺎ ھم ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑود از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن در
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺻﺣﺑت ﮐرد و زن ﮐﻧﮕوﯾﯽ از ﻧﺣوه ی ﺗﺟﺎوز ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﮫ او و ﺑﻌد طرد ﺷدﻧش از اﺟﺗﻣﺎع و ...
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺣدود ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣدود ﻣﺎ ﺑرای ﻋده ای ﺟﺎی ﺑﺣث را ﺑﺎز ﮐرد ﺷﻌﺎر "ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت
اوﻟﯾن ﮔﺎم رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت!" ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺗوﺟﮫ ﺷﺑﮑﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن را
ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ زﻧﺎﻧﯽ از ﺧود اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺛل اﯾران ﻣدﻋﯽ آن ﺑﺎﺷﻧد ﺑراﯾﺷﺎن ﺟﺎﻟب
ﺑود .ﯾﮏ دﺧﺗر ﺟوان ﻣراﮐﺷﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﺷﻧﺎی دﯾرﯾن ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن ﺳوال ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اداﻣﮫ
ﺑﺣث را ﺑﮫ ﺷب ﻣوﮐول ﮐرد و ﮔﻔت ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﻣﺷب در ﻧﺷﺳت ﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺧواھد ﺷد و ...
ﮔزارش ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣرﮐز ﻻﯾﺳﯾﺗﮫ از اﯾن آﮐﺳﯾون:
http://www.youtube.com/user/canalcal

ﻧﺷﺳت  8ﻣﺎرس " -زﻧﺎن ﻗﮭرﻣﺎن در روﻧد اﻧﻘﻼب در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﭼﺷم اﻧداز آﯾﻧده":
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن و ھﻣزﻣﺎﻧﯽ اﯾن روز ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ھﺎی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس )اﯾران – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای در ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻧﺟﻣن ﮔﺎرﺳﯾﺎ ﻟورﮐﺎ،
ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺣزب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﺗﺣد ﻣراﮐش ،ﻓدراﺳﯾون ﻣﺗﺣد  Izquierdaﺷﺎﺧﮫ
ﺑﻠژﯾﮏ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ دﯾﮕر ﺑروﮐﺳل ﺑرﮔزار ﮐرد.
ﻣوﺿوع اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ "زﻧﺎن ﻗﮭرﻣﺎن در روﻧد اﻧﻘﻼب در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﭼﺷم اﻧداز آﯾﻧده" ﺑود .اﯾن
ﻣوﺿوع اﻓراد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﻓﻌﺎﻟﯾن اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼپ و ﻣﺗرﻗﯽ ،ﻧﯾروھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ
ﻓﻌﺎل در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻠژﯾﮏ و ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻧﺎن و
دﺧﺗران ﺟوان را ﺑﮫ ﺳﺎﻟن ﮐﺷﺎﻧده ﺑود.

از ﺳﺎﻋت  19ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وارد ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮔﺎرﺳﯾﺎ ﻟورﮐﺎ ﺷدﻧد و در ﻗﺳﻣت ﺑﺎر آن ﺿﻣن ﭘذﯾراﯾﯽ ،ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد .ﺳﺎﻋت ﺣدود  20ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷروع ﺷد و ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺑﺎره ی ﻣوﺿوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ و روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
زن و ﺷراﯾط ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوﺗﺎھﯽ داد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﺧﻧراﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﺎ ً آﻏﺎز ﺷﺪ.
در ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ "ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوی" ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮی ﺑﺎ "اﻣﯽ
ﮔﻮدﻣﻦ" از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  Democracy nowدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ* ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری در ﻣﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ھﻢ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺣﯿﻄﮫ ی ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از طﺮف ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی روی ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از دل آن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ دو ﺗﺠﺮﺑﮫ در اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺑﮫ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺪھﯿﻢ.
* http://www.youtube.com/watch?v=bWd-pgiU4Co

ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺳﺨﻨﺮان اول ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد" .آﻧﯿﺎ" از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭼﭗ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن
رادﯾﮑﺎل اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﮐﻮﺗﺎھﯽ از روز ﺟﮭﺎﻧﯽ  8ﻣﺎرس ،ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  1917ﺷﻮروی و اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮاد ﮐﺮد .او ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﭼﭗ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺻﺪﺳﺎﻟﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ را ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺗﻌﻤﺪاً در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﺳﺨﻨﺮان دوم "ﺳﺎرا" از زﻧﺎن ُﮐﺮد ﻓﻌﺎل در ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺳﺎرا ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ
ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬھﺐ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .وی ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن
ﮐﺮد در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺮدی و اﺷﺎره ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﮫ
ﺧﺎص زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل او ﺗﻼش داﺷﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎ و ﻧﻘﺶ
زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ زن ُﮐﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﮐﺮد از ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق وﯾﮋه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﺨﻨﺮان ﺳﻮم "ﻣﻮﻧﺎ" ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس و داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ و از ھﻤﮑﺎران "اﻧﺠﻤﻦ رازی" ﺑﻮد .ﻣﻮﻧﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ای از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺤﻮل اوﺿﺎع زﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺶ از دھﮫ  60ﺗﺎ اﻣﺮوز اراﺋﮫ داد او در اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻓﺎﮐﺖ ھﺎ و آﻣﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن را در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ آﻣﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ اش از درﯾﭽﮫ ی ﻧﮕﺎه ﺧﻮد در ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺧﻮد رﻓﺮم ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ را راھﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ ارﺗﻘﺎی زﻧﺎن داﻧﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ را راھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺸﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﺮاﮐﺸﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻼرﯾﺰه ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪ ﺑﮫ طﻮری
ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ "اﻧﻘﻼب ﯾﺎ اﺻﻼح؟!" ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ و ھﺮ طﺮف ﺳﻌﯽ دﺷﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
اﺳﺘﺌﻼﻻت ﺧﻮد راه ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻻ ﺑﮫ ﻻی ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﮐﺶ ھﻢ طﺮح
ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی "ﻓﺮﯾﺒﺎ" از ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی "ﺟﺪاﯾﯽ
دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ" ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .وی از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و  1دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎد ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ  8ﻣﺎرس و ﺗﻼش ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪارﻧﺪ .او ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی رادﯾﮑﺎل و ﻟﺰوم اھﻤﯿﺖ و ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﻂ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
او در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در  8ﻣﺎرس  1979در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎزی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ "ﺳﺎل ﺻﻔﺮ" ﭘﺨﺶ را ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی زﻧﺎن در ﺳﺎل  57و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻧﻮال ﺳﻌﺪاوی ودﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زن در ﮐﺸﻮری ھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﺎم
واﻗﻌﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻤﺒﻞ ھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ دال ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﮫ
ﺧﻮرده اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ را دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﯾﺮان .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻞ ھﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﺎن ھﺎی ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ان رژﯾﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و در رژﯾﻢ

اﯾﺮان ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺎن ھﺎﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ او در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و ﻣﺴﺄﻟﮫ اﻣﮑﺎن ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن ھﻢ ﺳﮫ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ .ﺗﺮس
از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﻮال ﮐﮫ راه "دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ " را ﺑﺮای ﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ او ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن
اﺻﻠﯽ )ﻣﺒﺎرک( از ﮔﺮدوﻧﮫ ﻗﺪرت ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ و راه آﺧﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﻤﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺳﻼم در اﯾﺮان ﻣﺪل  1400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﯿﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﮫ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ادرن را ﺑﺎ روﺑﻨﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در
ھﻢ اﻣﯿﺨﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﺎد ان زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺠﺎب ﺳﻤﺒﻞ ان اﺳﺖ .ﺣﺠﺎب را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان از دو زاوﯾﮫ دﯾﺪ ﯾﮏ اﺟﺒﺎری
ﺑﻮدن آن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آزادی ﭘﻮﺷﺶ و دو ﻣﻔﮭﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ان ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺑﺪن زن دارد و زن را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﮫ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﺑﺨﺶ
اول ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ دوم را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺮگ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و زﻧﺎن
ﺑﺎ ﺣﺠﺎب را در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ارﺗﺶ را دارد .ھﺮ
ﭼﻨﺪ در اﯾﺮان زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ آن ﮔﺮدن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﯿﻄﮫ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﯿﺰش ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ رھﺒﺮی
ﺳﺒﺰ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رادﯾﮑﺎل ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات و طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺗﻮھﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ رھﺒﺮی ﮐﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم در
ﺣﺎل ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮھﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﮫ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ارﺗﺶ.
در ﭘﺎﯾﺎن او راه ﺑﺮون رﻓﺖ و ﭘﯿﺶ روی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﺎﻻﺧﺺ اﯾﺮان را ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ طﺮح
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺪﮐﯿﺪ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ان داﻧﺴﺖ و دو ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری را ﻣﻔﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ان ھﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻓﯿﻠﻢ "ﺳﺎل ﺻﻔﺮ" را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
http://www.youtube.com/watch?v=8Fp-5LnsaAA
ﺳﺨﻨﺮان آﺧﺮ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد" ،ﻧﺒﯿﻼ" از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و او ھﻢ از ھﻤﮑﺎران "اﻧﺠﻤﻦ رازی" ﺑﻮد .ﺗﮑﯿﮫ وی
ﺑﺮ ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺣﺎد زﻧﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ﻗﺪری اوﺿﺎع زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .وی از زﻧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ از ﻧﮋاد ھﺎ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آن ھﺎ ﺑﻘﺪری
ﺣﺎد و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ آﻣﺎر آن ھﺎ در
ھﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورده ﻧﺸﻮد .وی رﻓﺮم ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ دوره ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ در ﻣﻮرد زﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﻓﮫ و ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺒﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ داﻧﺴﺖ .ﺗﮑﯿﮫ او ﺑﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن روا داﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ھﻢ ﺟﻨﮕﺎوران ﻣﺴﻠﻤﺎن و  ...ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن روا ﻣﯽ
دارﻧﺪ .او ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ھﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺮوزه ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﻊ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﻣﻔﺮط زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ "ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺧﺪا" ) (Khuda ke Liye – In the name of Godدﻋﻮت ﮐﺮد .ﻧﺒﯿﻼ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی را در اذھﺎن ھﻤﮫ ی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ رﺳﯿﺪ و ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺧﻮب و ﮔﺎھﺎ ﺣﺎدی ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .اوﺿﺎع ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺟﻮی را رﻗﻢ زد ﮐﮫ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﺳﺆاﻻت و ﮐﺎﻣﻨﺘﺎرھﺎ از ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن دور ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ ھﻢ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺤﺚ
ھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮان ،از طﺮح ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ )ﺑﺮﺑﺮھﺎ( ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺻﺤﺒﺖ او درﺑﺎره ی ﺣﻖ ﻣﻠﻞ و ﺗﺄﮐﯿﺪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﻣﺮاﮐﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﺟﺪل ﺣﺎد اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﯽ از ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ
در رد ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﺼﺮ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را
درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ در ﻓﯿﻠﻢ ھﻢ دﯾﺪﯾﻢ "ﺳﺎل ﺻﻔﺮ" دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اداﻣﮫ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﯽ ﺧﺒﺮی
آﻧﺎن از ھﻢ ﺑﻮد و اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﻨﻨﺪ ".ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺧﻮدم را ﯾﮏ زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ و ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺮای ﻣﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻼﺷﺸﺎن رھﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮﯾﺒﺎ  -ﺳﺨﻨﺮان اﯾﺮاﻧﯽ – ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺎد ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﮫ زﻧﺎن درھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز زن ھﻢ در ﺑﺤﺚ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن را
ﺑﮫ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﺑﺎ وﺳﻮاس ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮدﺷﺎن و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻤﯿﻦ طﺮح ﻧﺸﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﺰ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد را ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اداﻣﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ھﺴﺖ و ﻣﺜﺎل زﻧﺪه ان اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪﭼﻮن دﻗﯿﻘﺎ دو ﺳﺎﻟﭙﯿﺶ ھﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد وﻟﯽ در ھﯿﺞ
ﺟﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  79در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﻮد
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد .وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺎرا از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺨﺺ
زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه از ﺳﻮی ﺧﻮد زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫ در اﯾﺮان و ﭼﮫ در ﻣﺮاﮐﺶ و  ...زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .در اداﻣﮫ ﯾﮑﯽ از ﺣﻀﺎر
زن ﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه اداره ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻧﻈﺮات و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮﻧﺎ را از زاوﯾﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺮات را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .زن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﺮم را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ.
ﺗﺎزه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﯿﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎ و ﺟﺪل ھﺎ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎر ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻟﻮرﮐﺎ ﺑﮫ اداﻣﮫ دادﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ
ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺧﺮوﺟﯽ و ِ
ﺑﺮای آن ھﺎ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎزه ﺳﺆاﻻت ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮی ﮐﮫ ظﮭﺮ در آﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ آرزوی ﭼﻨﺪﯾﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪ و ﻣﻦ
زﻧﺎﻧﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام ﮐﮫ در ھﺮ دو زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ روز ﺑﻮدم .او
ﮐﮫ در طﯽ ﺑﺤﺚ ھﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ ھﺎ وارد ﺷﺪ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت
آﺗﯽ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ
ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ اداﻣﮫ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺒﺎرا ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯿﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس ،ال اس ﭘﯽ ،ال ﺳﯽ ار ،و  ...در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮ
ﭘﺎ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاب را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﺎت و اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺣﻀﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﯿﺒﯽ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ،ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪه و
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ داد.
ﻓﺮﯾﺒﺎ – ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -ﺑﻠﮋﯾﮏ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ "ﺳﺎرا" در ﻧﺸﺴﺖ  8ﻣﺎرس  -2011ﺑﺮوﮐﺴﻞ:
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﻮرد در ﮐﻮردﺳﺘﺎن
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻮرد در ﮐﻮردﺳﺘﺎن در  4ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻋﺮاق و اﯾﺮن ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎ و ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ دارد،
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻧﮕﺎھﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻠﺖ ﮐﻮرد دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ واﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ،ﺗﻔﺎوت وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی زﻧﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎ و ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﻧﺎن ﮐﻮرد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان:
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آن طﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ زن ﻧﺼﻒ ﻣﺮد اﺳﺖ و در ﺷﮭﺎت و ارث و دﯾﮫ
ﻧﺼﻒ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻖ ﻧﮕﮭﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﻖ طﻼق و ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ...را ﻧﺪارد.
روﯾﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ زﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﻮر اﺳﺖ و آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه رژﯾﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺿﺪ زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ ﺳﯿﺎھﯽ
ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﻮرد ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ھﻢ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻧﺎن ﮐﻮرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ھﻮﯾﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎ :زﻧﺎن ﮐﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪی در ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎزاﺗﺸﺎن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺪﯾﺪاً زﻧﺎن در ﺣﺎل
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن از اﺣﺰاب ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪی دارد ،در واﻗﻊ زﻧﺎن ﮐﻮرد در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺗﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ.
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ در ﮐﻮردﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ در
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺮان زﯾﻨﺐ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺮد طﻮری ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐﻮرد ﺗﻌﻠﻖ دارد وﻟﯽ از طﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻧﮑﺮد.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زن ﮐﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺪا از زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﺮده ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎل دھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺳﺎل  57در اﯾﺮان را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ زﻧﺎن
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ وﻟﯽ وﺟﻮد ﻣﺬھﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺒﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﮑﻮﻻر زﻧﺎن را دھﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻘﺐ راﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ان ﺟﯽ او ھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ راه ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ را ھﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ.

