پيشگامان ساختار شکن !

) بمناسبت هشتم مارس (

دختران و زنان پيشمرگ کۆمه ه مبشرآزادی و رهائی بشريت بودە ودراين رهگذر
با سرهای افراشته جان باختند.
رشاد مصطفی سلطانی  -دوم مارس ٢٠٢٠

 -١مواضع انقﻼ و افق های درخشان :
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* تدوين کنندەی" بيانيهی حقوق زنان " خانم ماری اوليمپ دوگوژ فرانسوی که اومانيستی سنت
شکن بود در سال  ١٧٩١اعﻼميهای در بارەی حقوق يکسان زنان و مردان نوشت و سال ١٧٩٣
گردن او را با گيوتين زدند واعدام شد .
* زرين تاج برغانی ) طاهرە قرە العين ( هنجار شکن  ،قانون شکن ويک اصﻼح طلب و نوانديش
دينی بود .اولين زن زندانی سياسی ايران وبدون حجاب ظاهرميگشت .در نشست مازندران که ٨١
نفر بودند تنها زن شرکت کنندەی بود .اسيرگشت وآخوندها فتوای قتلش را صادر و ناصرالدين شاە
آنرا امضا نمود وسال  ١٨٥٢اعدام گرديد.

 -٢ﺳتاتوس زنان در س تراوشات فکری :
تا زمانيکه" زنان" کتاب های دينی را که توسط آنها نوشته نشدە  ،بعنوان اعﻼميهی حقوقشان
بدانند  ،بردەی مردان هستند.درکتاب های دينی تنها هديهای کهبرای زنان وجوددارد تحقير و اهانت
است .حجاب  ،بورقه و مقنعه سپری نبودە که شخصيت  ،عفت و انسانيت زن را محافظت نمايد.
ايدئولوژی های دوگم و قوانين تغيير ناپذير ،شبيهه ساختمانی است که روی " شن " بنا شدەاست.
اسﻼم و مارکسيزم از هميشه کمتر سازگار تر بودەو مبارزات زنان نميتواندطبقاتی باشد .جامعهی
بستهی خاورميانه بر ناسيوناليزم اسﻼمی  ،دماگوژی و شووينيزم افراطی تکيهدارد و ،بسختی تسليم
فرهنگ مدرن جامعه بشری ميگردد .موقعيت نازل و تحقير شدەی زنان در ميان اعراب و جوامع
خاورميانه که بستر فرهنگی مشترکی دارند  ،يکسان است .ارتجاع دينی و کارتل ها،جهان را به يک
زندان بزرگ برای زنان تبديل کردەاند .زندان ،با سنگ های قانون و ،فحشا باخشت های مذهب بنا
ميشوند .در مناطق جنوبی ايران در آستانهی تولد نوزاد ،اهانت وتحقير زنان در سطح وقيحی بودە
وتهی از ايدەهای بشردوستانه نسبت به تولد" دختران " ميباشد  .که با خوانشی موژيکی و دهقانی
" پسر باشه  ،اما دوسر باشه ! " بيان ميگردد .قتل قضائی زنان بی اندازە وحشيانه تر از قتل
جنائی آنها ميباشد .بعضی از مردان ،مجرمان پاسيو فرهنگ زن ستيزی هستند .

 -٣ﭼرخ های منفور وشوم :
پير زنی ايزدی در جريان جنايات اسﻼم سياسی با بيانی اندوهگين و تلخ گفته " :هتک حرمت
دختران و زنان ايزدی به اوج وقاحت خويش رسيد .باﻻتر از درد و رنج ما  ،درد و رنج ديگری
وجود ندارد و،فريادی باﻻتر و رسا تر از فرياد ما وجود ندارد ،رنج و درد ما به اندازەی کوە شنگال
بزرگ است .دو رودخانهی دجله و فرات توانائی شستن و پاک کردن خون هايمان راندارند .جغد بر
ديوار خانههايمان ميخواند .زنان و دختران ايزدی دربازار بردە فروشی موصل خريدو فروش
ميگردند! " موج گستردەای از ايزدی های بيگناە و صلح طلب از خشونت و بيرحمی داعش و
سکوت کشورهای قدرتمندبکوهستان ها گريختند .با تمام تفاصيل آزاديخواهان ناچارندبرای استقرار
دمکراسی و صلح بجنگند و تا پايان اين راە را بپيمايند.

 -٤پژوا

لتورها وجا اه زنان :

کلتور دوئيل* که در فرانسه و روسيا بيشتر متداول بود ،شناخت انسان را نسبت به "کاﻻ بودن "
زن بيان ميدارد .نبرددوئل برای تصاحب ملک و کاﻻئی بنام زن انجام ميگيرد و کلتور و عرف
ايلوپه** که در زبان کردی با عنوان" ڕەدووکهوتن" بيان ميگردد ،بيانگر افکار تاريک سيستم
زراعتی و متد های زن ستيزی است  .ايلوپهدر کلتور مناطقی از کردستان و در چيچستان ،داغستان
 ،قزاقزستان و آذربايجان بمعنی فرار کردن و گريختن با معشوقه می باشد ،فريادی رسا و بلند
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برعليه بی عدالتی نسبت به زنان است .در اين رابطه دختر يا زن با مرد دلخواە فرار ميکنند و،به
مکان امنی پناە ميبرند .انتخاب و تصميم دختر و پسر تاکتيکی خردمندانه بودە که جسورانه و
شجاعانه قوانين نوشتهنشدە و نوسته شدەی مردان را زير پا می نهند و از انتقام جوئی ترس و
واهمهی ندارند .در اين پروسه دختر و پسر "بيگناە "و جامعه وقوانين ارتجاعی" مجرمند" .مردانی
کهاين شيوەی زناشوئی را انتخاب ميکردند ،در جمهوری کردستان  ١٩٤٦جرم ارزيابی ميگرديد و
مجرم به  ١٩سال حبس محکوم ميگشت .

 -٥هشتم مارس ود د اههای معا

:

غالباپيام زنان ازاديخواە درهشتم مارس ،در سايه روشن مهآلودی فرورفتهاست .آيا ممکن است
باورمندان به مذاهب و دين های مختلف تا چنين اعماق و ژرفائی از حقارت ،خست و رذالت غرق
شدەباشند .ديدگاە مردساﻻران کماکان دوگم و متحجر بودە و مانند قالی بايد آويزانشان کرد و آنقدر
باچوپ زد ،تا گرد و خاک مغزشان بريزد .مردانی کهحقوق زنان را پايمال ميکنند بی آزرم و گستاخ
و شرارتی لجام گستخته بر چهرەشان نموداراست .تبليغ اسﻼم سياسی يک تاکتيک بودە و تحقير
مرگ ،استراتژی آنها و بمنظور ترساندن فراسوباوران و دگرانديشان ميباشد .پذيرش خرد و گذار از
ايمان به خرد امکان پذيراست .اعتقادات دينی رابطهی شخصی و خصوصی باورمندان با کردگار و
يزدان است  .جامعهی بشری نميتواند اسير و دنباله رو فرهنگ و قوانين صحرا نشينان بيابان باشد
.امواج افکار منجمد اسﻼم سياسی در خاورميانه بشيوەی سونامی عمل ميکند ودستگاە مغز شوئی
آنها روی سانسور سرمايهگذاری نمودە که پرهای انديشههای بی پروا را قيچی کردە و همزمان
دمکراسی و صلح را به نحو مرگباری زيرمنگنه گذاشتهاست .بعنوان يک واقعيت عينی تشکيﻼتی که
توانست نيروی بين المللی راسازمان دهد  ،احزاب کمونيست و کارگری نبودند بلکه تشکيﻼت
اسﻼمی داعش بود.
 -٦تغی ناموس هس اﺳت :
شعار های آبکی و پﻼتفورم های سکتاريستی احزاب ،کوچک ترين شانس پيروزی نداشته و توانائی
بسيج و کشاندن تودەهای محروم را به ميدان مبارزە بر عليه سيستم های نادموکراتيک و اسﻼم
سياسی ندارند .چپ خاورميانه گوئی وارونه روی سرخودايستادەاست .مارکسيزم ضربه مهلکی از
دگماتيزم واقتدار طلبی خوردەاست  .انگلس پايهی دگماتيزم را بامقدس کردن دکترين مارکس بنا
نهادو،کاپيتال مارکس را تورات طبقهی کارگر ناميد.آيا نيروهائی که عنوان چپ وپيشرو را برسينه
نصب نمودە ودر ديوارهای بتونی ،خويشتن را محبوس نمودە توانائی حل مشکﻼت زنان رادارند؟
تجارب خون آلود و سراسر درد و رنج زنان در دهههای اخير مويد ناتوانی آلترناتيو چپ است.
مانيفست را بايد در فورم و ديکومينت جديدی بازنويسی کرد .نوزايی  ،ژرف نگری ،ريفورم و
رنسانسی در علم مارکسيزم و درهم شکستن قالبها ضرورت عاجل دارد تا پيام هايش جواب بدهند.
چپ بطرز وحشتاکی انعطاف پذير نبودە و پويائی کافی را نداشته و اغلب کج انديش و متعصب بودە
و نتوانسته با سرعت منطقی خود رابا تکنولوژی و شرکت های فراملی و گلوبال منطبق سازد  .اما
سرمايه سريع حرکت نمودە و قدرت انطباق سرسام آوری داردو خالق سيستم های نوين ضد
کارگری است  .مشارکت نيروی های چپ باحفظ استقﻼل و هويت سياسيشان  ،در زمينهی پروسهی
اتحادعمل و دمکراتيزەکردن فضای جامعه ضرورت دارند .علمای باصطﻼح دينی که برای همديگر
غزل ،دلداری و همسوئی ميخوانند کج انديش و باديدگاه های متضاد مشغول وراجی و بازرگانی و
تجارت دين بودە و مفاهيم کهن را مطرح مينمايند و اکنون از تاريخ مجوز عبور گرفته و مشغول
مغز شوئی وتزريق تفکرات زهرآلودو مسموم به جامعه هستند .عبوراز تونل هائی که برای
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شکوفائی تمدن بشری وعدە ميدهند به تاريکستان خواهدرسيد و مانند عنکبوت دام های ابريشمی
خرافات را بر مغز شهروندان تنيدەاند و ،در بسيج و سازماندهی شهروندان تاکتيک و ابتکارات
شيادانه و فريبکارانهای ارائه ميدهند .اما هيژمونی سياسی را بکندی از دست ميدهند .آيا تکامل
جاروب تکنولوژی  ،آنهار را به مدارهای حذف پرتاب ميکند؟
 -٧ﺳنگری دون اﺳلح :
سهم نويسندگان  ،شاعران ،نقاشان  ،پيکر تراشان  ،موزيسين ها در پيکار برعليه سيستم های ضد
زن و توتاليتر اندک بودە و وزن تاريخی سنگينی نداشته و نتوانستهاند سنگری راکه تاريخ بر
عهدەاشان گذاشته رهبری و هدايت کنند .شاملو در تيرباران های زنان آزاديخواە سال  ٦٧و عبدﷲ
گوران شاعر نوپرداز در مورد نقش زنان و ترورجمهوری کردستان  ١٣٢٤سکوت کردەاند .شيرکو
بيکهس  ،هيمن و خصوصا قانع شاعر تهيدستان کردستان از سنگر هنر ،مواضع انقﻼبی و روشنی
در مورد آزادی زنان در اشعارشان نهفتهميباشد .ويکتور خارا در شيلی نماد چپ و صدای مردم
فرودست بود.آزادی زنان و عقب نشينی تفکرات گنديدە و متحجر پروسهای سخت و دشوار است.
مبارزات کنونی زنان روندە بالندە و دستاوردهای وزين اجتماعی داشتهاست  .خطاب و ديسکورس
آزاديخواهان و جامعهی مدنی به زنان چنين است :بخاطراستقرارعدالت اجتماعی و حقوق برابر
زنان و مردان ،مبارزات وسيع مدنی و ارادەی قاطع سياسی"زنان " ضرورتی تاريخی ميباشد .تمام
.................................................................................
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 -١ Duelدوئيل  :جنگ تن به تن باشمشيرواسلحه برای تصاحب زن موردعﻼقه.
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