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  !  شکن اختار قاصدهای س   

  رشاد مصطفی سلطانی  

    ١٣٩٩ارديبهشت 

  !  گمنامآرشيوهای  -１

  

الهام بخش   اکثرادە وکر عکس های تاريخی وزن و بافت ويژەای داشته و مسير قلم زنی راتعيين  
غرق در خون و اهانت و بيعدالتی نوشته شدە ، تاريخی است که   اگر تاريخیتراوشات فکری هستند. 

  ميها نمود  یتابوت و دمکراسی  برای آزادی مستقيما  ارتجاع اسالمی است. فاشيزم اسالمی خالق آن بودە
عليرغم سياست اختناق و سرکوب و ترور در کردستان   ٥٧د از انقالب ع. برا بگور بسپارد آزادی  تا ، 

سخت و پر مخاطرە قدم گذاشتند. آنها وارث سنن اومانيستی و کلتور   هیرا ن در ، زنان و دخترا
فاشيزم اسالمی حيات معنوی  . بودند  و ره پويان صادق برابری زن و مرد  بشردوستانه و نيک انديشی 

شهروندان را تخريب و به انحطاط و ابتذال کشاند. سنن و ارزش های جوامع واپس گرای بيابان های  
در کردستان فاشيزم اسالمی   تحميل نمود. اقتباس و  ای متحجرتر و عقب ماندە ترعربستان را درشيوەه

در  قالب هارا درهم شکسته و نتوانست حضور زنان و دختران را که با سرهای افراشته و عزت نفس
  مبارزات مدنی و بالندە شرکت داشتندبه حاشيه براند . 

  : اصطکاک دين با نوآوری  -٢   

و تفکرات    آنزمان   مبمنظور شکست سوسياليس  .حکومت واتيکان در سرزمين ايتاليا بود ی ديگر  هانمونه
موسولينی پشتيبانی و دفاع   بنيتو  عدالت خواهانه و بشر دوستانه ، از فاشيست های ايتاليا وعاليجناب 

علم   بادين  مخالفت ، نمونهی بارز کرەی زمين ميگردد  که معتقد بود محاکمات گاليله در کليسا  . نمودند 
مدرن     سيکوالر و   جامعهی  .ميباشد   نسانیغيرە ا   پرنسيبی  باورمندان دينی  های خونينانتقام  .دانش بود و  

اسير  نميتواند  و نيست ،  قايل است پرسودترين شغل در دنيای معاصر که" تجارت دين" احترامی برای 
  و دنباله رو فرهنگ منحط بيابانی باشد . 

     مصمم و صاحب ارادەی سياسی :   -٣

و  زنان و دختران بر عليه سنت های رايج و کالسيک و سيستم مردساالری و آپارتايد جنسی و تحقير 
و ، مصمم   ەپرداخت کرد نيز  بمبارزەای بی امان برخاستند و در اين کارزار قيمت گزافی  سنگسار 

دوران    همزمان سفری از تونل تاريخ را شروع کردند.  . ايند جدان های ناآگاە ، را آگاە و بيدار نمو  تا بودند 
با   پشت سرنهادند.  سنتی را های گذار و سختی را بر عليه دو اتوريته يعنی فاشيزم دينی و خانوادەی 

در حکومت  فرهنگ حجاب و مقنعه و چادر که مضمون ،شکل و وسيلهی تحقق ايدئولوژی بنياد گرائی  
اگر چه شنودها وارگان های جاسوسی دوران شاە بصورت ارثی به فاشيزم    های اسالمی است در افتادند.

ن شرکت فعال  مريوامارش عظيم بسوی شهر    مبارزات ميليونی شهرها و   در  بی محابا   اسالمی رسيد اما 
تاريک انديشان و   ،پرستانکردند.اکنون حمالت شب ميمدنی و مدرن را نمايندگی  ات و مبارز تهشدا

  بازندەای اصلی  زنان  ادامهدارد. مدرنيتههمچنان بر عليه زنان و و اشخاص روان پريش جنگ طلبان 
  متحجر و کالسيک هستند .  سيستم هایدر 
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  عظيم !  هایستاوردد -٤

تاريخ جنبش انقالبی کردستان محصول تالش زنان و مردان سکوالر برای از پای درآوردن " نابرابری   
ه برای اولين بار در تاريخ جنبش انقالبی " عدالت اجتماعی  "و برقراری های اجتماعی"    بود. کۆمه

نمود. روند    و سازماندهی کرد کردستان ، زنان و دختران را به مبارزات مدنی و منسجم دعوت    سراسر
عظيم و   دی دستاورمنجر به، وو خصوصا مريوان شروع  کردستاندر ١٣٥٧اين جريان از سال 

  وزين و احترام برانگيز است.   نو آور،که در مبارزات خلق کرد  گرديد "اتحاديه زنان"   بنامدمکراتيک 
طيف چپ وانقالبيون مريوان   مذهبی مرزبندی خردمندانه داشت. – با دگم های دينی  اديهی زنانحات

که راە سخت مبارەز را تا پايان تلخش با سربلندی   ، خصوصا سيمای تابناک جنبش انقالبی کردستان
زنان دگرانديش  حضوردر اين ارگان دمکراتيک  . پيمود، اتحاديه زنان را کمک های ارزندەای نمودند 

در تالش بودند    و،زنان از گذرگاە های سخت عبور کردە و بهپايگاە رفيع اجتماعی رسيدند   .عادی بود نيز 
  ـعه مجا  بين اقشار گوناگون" راپل های صلح  " که ابزار و سيستمی دمکراتيک را سازمان دادە که در آن  

در تشکيالت  زنان اومانيستی وجه مسلط کردارو پراکتيکشان بود. انقالبی وايدە های .سازند برقرار
ک  يم گيرداشتند.اين تشکل ها قالب و فورم ارگانهای دمکرات ش چ حضور بنکهها و در مواردی شوراها 

تقريبا بيگانه   فيمينيستی انقالبی کردستان با جنبش با اين وصف جنبش و مردمی را نمايندگی ميکردند.
       بود .

  !   کج انديشی ر و غد  -٥

و اکثرا بالندە    التقاطیمبارزات گستردەای زنان و دختران در پهنهی کردستان ، در مواردی با مواضع  
انه  حخونين و مسل ت پروسهی پرافت و خيز مبارزا. و پيشرو ، باپيروزی ها و کاستی های روبرو بود 

ه مرکزیکميتهی  است. همراە بودە  پوپوليزم های ەبا ديدگادر مواردی  ، در کردستان از انتخاب   کۆمه
و سکتاريزم درتشکيالت    کج انديشی ی  هاپديدە خالق    روی بر تافته ورهبری    هرم  زنان در نقاط کليدی و 

  شرايط پائينی نبوداما    ح طاگرچه پتانسيل و ظرفيت و آمادگی زنان برای پذيرش مستوليت ها در سبودند.  
و سرنوشت آنان در کمند محفل  ناروائی را  روا جلوە دادند و تبعيض های  گرديد  مهيا ن  برای زنان   ارتقا

ه بعد موکريان اسير گشت    ، و همزمان پاسيو و منفعل بودن خود زنان کنگرەی دوم از. رهبری کۆمه
همزمان   . فراهم نمود   ی دردناک زنان را به شيوەها رهبری شايستگی و  مورد  در زمينههای بی اعتنائی 

مردان شايسته و همهجانبه و صادق جنبش رانيز، به مدارهای پائين پرتاب و باحضورشان در هرم  
ه بودند که ارادەی سياسی و توانائيهايشان    مردان و زنانی  رهبری مخالفت ميگرديد.  در تشکيالت کۆمه

ت بطور  همسوئی وسکوت همهی تشکيال بمراتب بيشتر از بعضی از اعضا کميتهی مرکزی بود. 
آخرين ضربات مهلک    شوينيست های ايرانی  –ناسيونال    . آشکارمواضع نارەوای رهبری را تاييد مينمود 

جنبش صلح طلبانهی کردستان  . و باچمدان هايشان بسوی اروپا فرار کردند  وارد کردە مهله ورا به ک 
بين ديدگاەی مختلف داشته   و پالتفورم مشترک دردها و نقاط مشترک بسيار وسيعی برای اتحادو تفاهم

و نيازی به انشعابات و اختالفات نبود ،گويا اختالفات عقيدتی و ايدئولوژی بودە و آنها بميل خودشان  
. در پروسهی جدائی ها ادعاهای ارائه شد که اساسا مورد   ند اين کدورت ها را بزرگنمائی کرد 

اختالفات سليقهای و شخصی و   سپساحب نظر نبود . اعتمادشهروندان کردستان و انسان های ص 
باری  ظهور کردوو تقويت بيماری مزمن سکتاريسم ، خصوصیدر راستای مصالح  ،انشعابات مکرر

  .  رسيدند زنان بمقام رهبری  بهر جهت 

  :  نشااد بزرگواري  -٦

و انقالبی کردستان اسيرو در زندان    صلح طلبانهياد و خاطرەی زنان و دخترانی که در جريان مبارزات  
و آزار و شکنجه و مرگ سرفرازانه گشتند،   مشمئز کنندەاهانت های وقيح  ود های اسالم سياسی مور
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سرخ و خوش بو و   های گل دسته باسعهی صدر تاريخ  بيگمان  . جاويدان بودە و هست  پروسهی زمان در 
اسالمی جان سالم بدر بردە   حکومت های توتاليتردرميدان نبردبا زنانيکه  چشم نواز را تقديمشان ميکند.

         تمام  .  هستند  احترام   قدردانی و  نيز شايستهی،ای دارند شرافتمندانهو زندگی 

اين عکس در گورستان تايلهی سنندج و نزديک پيکرەی مهندس شريف زادە گرفته    ١٣٥٨در  پاييزسال  
  شدەاست .  

  

  

  ايستادە از سمت چپ: سويبه باباحاجيان ،طلعت خالدی ،دادە نجيبه ، پروين نودينيان و منيرە محبوبی . 

  . زکريائی   طانی و نسرين نشسته از سمت چپ: ناهيد بهمنی ، سامان ، معصوم خالدی ،ملکه مصطفی سل
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مارش عظيم زنان و دختران سنندجی ، در بستر يک حرکت مدنی و پشتيبانی از کوچ تاريخی  
 .   ١٣٥٨مريوان، تابستان  


