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رشاد مصطفی سلطانی

اکتبر ٢٠١٩
سالوادور آلندە رئيس جمهور فقيد شيلی گفتهاست  :تاريخ نه با سرکوب سيستم های ديکتاتوری
متوقف ميگردد و نه با جنايت !
با خواندن و مطالعه کتاب " جنگ و زن "دلتنگ شدم و ،دلتنگيهايم به باران شباهت دارد که می بارد و
می بارد و می بارد .بانيان و سازمان دهندگان تجاوز به زنان و دختران  ،به سطحی از حقارت ،
توحش،رذالت ،بيرحمی و دنائت سقوط ميکنند که تاريخ از ثبت تراژيدی ها شرم داردو وجدان بشريت
را بشدت آزارميدهد .پرواز فکری سازمان دهندگان و دولتمردان و حاکمان در نگرشی گذرا ،که
پﻼتفورم تجاوز به زنان و دختران را تدارک ميبينند و آنرا وحشيانه انجام ميدهند،بشريت را با شوک
هراسناکی روبرو ساختهاست  .معيار سنجش هايشان هميشه بر مدار "صفر" سفر ميکند و بجای مغز ،
سرب در کدوی جمجمه دارند  .آنها افکار نازل را بهجامعهی کﻼسيک و سنتی تزريق ميکنند  .زنان
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در تدوين قوانين جامعههای کﻼسيک و متحجراساسا نقشی ندارند و مردها  ،نويسندگان اصلی قوانين
ﺿدزن هستند .در اين راستا مردان در برابر سکوت جامعهی بشری و در جهت منافع طبقاتی خويش
،بر دين و مذهب و ايدئولوژيهای منحط تکيه دادە و جوامع " مردساﻻر "را بنيان نهادەاند  .فﺿای
فکری در چنين شرايطی آنقدر تاريک است که چشم  ،چشم را نمی بيند .با اين مختصات زنان در شمار
کاﻻی جنسی  ،مايملک و شرف و ناموس و دارائی آقايان بحساب ميآيند  .و تجاوز بعنوان بازتاب
جنگ  ،يک هدف استراتژی  ،تاکتيک ،ابزار نظامی و هتک حرمت جوامع ارزيابی ميگردد .تجاوز
جنسی به زنان ،صاحب کدی بيولوژيک بودە و ،پيامی خطاب به جامعه دارد  ،که گويا"مردان متاهل
و صاحب دختر " نتوانستهاند از کرامت و شرف و ناموس خويش دفاع کنند .سيستمهای مردساﻻر و
فيئودالی وغيرە دمکراتيک و اساسا سيستم سرمايهداری ،چنان قدرتی به مردان بخشيدە که عليرغم
تجاوز جنسی ،دامنه توحش به بريدن بينی و پستان ها  ،محبوس کردن و اسيد پاشی  ،بی غذائی و
گرسنگی  ،تعزيب و شکنجه و بيماری ايدز خاتمه می يابد .زنانيکه مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند،
در اکثر موارد با طرد جامعه و خصوصا خانوادە و فرزندان مواجه شدە و همچنين بافشارهای سنگين
جسمی و سايکولوژی روبرو ميشوند .تجاوز جنسی به زنان و دختران انعکاسی از ايدئولوژی های "
نژاد پرستانه و راسيستی " بودە کهخالق جنايات تاريخی گرديدەاست .در راستای توحش نسبت به
"دختران" و ،بر اساس داوری ها و ارزيابی های قبيله ای ،فيئودالی  ،سيستم های مردساﻻر و جوامع
کﻼسيک و متحجر بکارت دختران دارای اعتبار سنگين کلتوری و روانی ميباشد .
سکوت جامعهی بشری و افکار ﻋمومی از ديدگاە نويسندە !
چرا جامعهی بشری قفل خاموشی را بر لب هايش زدە است ؟ تفسير و ترجمهی چنين روندی از
تاريخ توحش ،برای انسان های شريف و باوجدان اسان نبودە و بشريت در اين رهگذر عاجز وناتوان
است  .هيچ چيز باندازەی "سکوت" جنايتکاران را قدرتمند نمی کند  .ﻻزمست آزاديخواهان و شهروندان
دنيای گلوبال  ،با سيماهای سياە ،سفيد ،زيتونی ،زرد و قهوای متحد و يگانه شوند و برعليه تجاوز به
دختران و زنان مواﺿع جدی اتصاذ نمودەو مبارزە کنند  .و در بستر مبارزاتشان پيام های قانون شکن
و سنت شکن را بگوش جهانيان برسانند .در اين مقطح تاريخی از تمدن انسان  ،هيچ کس و هيچ وجدان
آگاهی نمی پذيرد که نالهها و فريادهای دختران و زنان در برهوت گم شود و پژواکی در سطح جهان
نيابد  .تازمانيکه زنان  ،قوانين مدون مردان را بعنوان اعﻼميهی حقوقشان ارزيابی کنند ،غﻼم و بردەی
مردان و سيستم مردساﻻی هستند .ديکتاتورهای حاکم و رهبران ارتشها و ميليشياها که جنايات می
آفرينند  ،به خاطر سرمايه های کﻼنشان و هم چنين بخاطر افکار منجمد و پوسيدە و منفورشان بايد
محاکمه شوند  .اگر استادان موسيقی در مخالفت با تجاوز بهدختران و زنان سمفونی دلنشين و گيرائی
ميساختند ،که فرياد و خشم آنهارا پژواک ميداد و ،نويد پايان اين تراژدی را بارمغان ميآورد  ،فرياد
بشريت بسوی خورشيد گردن ميکشيد .
جنايات بشری بر اساس ديکومينت ها ی کتاب!
روند خشونتهای جنسی در کشورهای  :لهستان  ،فرانسه ،شوروی ،آلمان  ،بوسنين  ،کراوسين ،سيرالئون
 ،ترکيه ،کويت ،رواندا ،ژاپن ،بنگال ،شرق کنگو ،سودان و منطقهی دارفور ،شنگال در کردستان،
نيجريه توسط بوکوالحرام ،روهينگيان در برمه ودرسوريه توسط ماشين جنگی وارتش انجام گرفتهاست.
پديدەی "تجاوز" به زنان و دختران از کانال های پاک سازی سرزمين  ،ژنوسايد  ،پﻼتفورم مشخص،
آپارتايد جنسی  ،استراتژی معين و اهداف نژاد پرستانه وبدستور حاکمان دولتی وماشين سرکوب ،
ارتش و ميلشيا های متنوع که هوای کرانههای ذهنشان مهآلود است  ،انجام گرفته و ميگذرد .
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انعکاس اوج خشونت ها در بطن کتاب  :اهم نمونههای وقيح و شرم آوری که بازتاب جهانی داشتهاند
عبارتند از  :جنايات سربازان آمريکائی به زنان آﺿادە و قهرمان ويتنام  ،جنايات شوينيستی صرب
های يوگسﻼوی نسبت به زنان بوسنی و کروات که سالن ورزشی پارتيزان در بوسنی محل تجمع زنان
و دختران بوسنی بودو سيستمايک مورد تجاوز قرار ميگرفتند  .جنايات داعش در سرزمين کردستان
ودر شهر شنگال که برآيندی از تفکرات آپارتايد جنسی و مذهبی بود و قساوت و جنايت را نسبت به
زنان و دختران آزادەی ايزدی به شيوەهای وقيحانه انجام دادندو خريد و فروش زنان و دختران ايزدی
افکار عمومی جهانيان را بی نهايت آزار و شکنجهدادە واين توحش پژواک جهانی يافت  .تجاوز ارتش
نازی که محتوی ايدئولوژی و برتری نژاد آريائی و آنتی سميتيزم در بطن خود داشت بهزنان يهودی
در آلمان ،بﻼروس  ،لهستان ،اوکراين  ،روسيا و سرزمين های اشغالی وحشتناک بود  .که مولوتوف
وزير خارجه شوروی تجاوز سربازان نازی به شهروندان روسی را تاييد کردەاست  .جنايات ارتش
سرخ بعد از پيروزی در کشور آلمان مرزی نمی شناخت  .جنايات ارتش عثمانی در حق به ملت شريف
ارامنه و يونانی ها و کردها که ژنوسايد آشکاری بود ،بر تفکرات دينی و مذهبی و شوينيستی تکيه
داشت .و در شهرهای دمشق و موصل ترکهای عثمانی اوج بيشرمی و وقاحت را نسبت به زنان ارامنه
نشان دادند  .ژاپنی ها اردوگاهای بنام " پايگاە های رفاە و آسايش " را متشکل از بردگان جنسی در
هنگام اشغال کرە  ،تايوان  ،مالزی  ،چين  ،اندونزی و فيلی پين داير کردەبودند  .در رواندا تجاوزهای
سيستماتيک و ژنوسايد و قتل عام با تاييد دولتمردان و توسط ميليشيای انتراهاموە که به قوم" هوتو
"تعلق داشت و بر عليه زنان و دختران قوم " توتسی" صورت گرفتهاست  .در کنگو بدستور حاکمان و
دولت سرکوبگر  ،عﻼوە بر سربازان دولتی و ميليشياهای مزدور  ،سربازان حافظ صلح نيز جنايات
مرتکب شدەاند .که گاها پروسهی تجاوز بادادن مواد غذائی به مادران گرسنه صورت گرفتهاست .
در سودان و ايالت دارفور  ،تجاوز قبايل عرب که متکی به حکومت و ارتش بودند به زنان و دختران
قبايل غيرە عرب که استثمار و تحقير ميشدند به اوج خود رسيد .مهاجمان و ميليشيای قبايل عرب،
دختران و زنان غيرە عرب را باالفاظی مانند سياە افريقائی  ،گوريل  ،بردە و زشت تحقير می نمودند.
فاکتورها وپژواک وبازتاب های اجتماﻋی تجاوز !
اصطراب و دلهرە ی هميشگی  ،بيزاری  ،کنارەگيری  ،خمودگی  ،روان پريشی  ،کوچ اجباری ،رفتار
های عصبی و جنون آميز ،برخوردهای هيستريک  ،خودکشی ،سقط نوزاد ،طرد شدن از فﺿا و کانون
گرم خانوادگی ،پرخاشگری  ،احساس شرم و گناە  ،اختﻼﻻت روانی،سقوط عزت نفس و اعتماد بخود،
و فشار سنگين روانی و تراوما ميباشد  .دختران و زنان مور تجاوز به شيوەی سيستماتيک بيرحمانه از
دايرەی " توليد و کار مفيد" و شبکهی گستردەی روابط اجتماعی  ،بسرعت به مدارهای خارج از جامعه
پرتاب ميشوند  .بنيان گذاران سيستم های فناتيک و ﺿد زن مانند قالی ميمانند که بايد آويزانشان کرد و
آنقدر چوبشان زد تا گرد و غبار فکريشان بريزد .
نويسندە و مترجم کتاب !
رفيق جﻼل سيادت  ،پيشمرگ اسبق " کۆمه ه" و يکی از انقﻼبيون سرزمين کردستان  ،برای استقرار
آزادی  ،دمکراسی و سيستم های عدالتخواهانه با سعهی صدر و بشيوەای صادقانه و تحمل دشواريهای
مرئی و نامرئی سالها از زندگی خويش رابر طبق اخﻼص نهاد و در اين راستا سربلندبودە و شايستهی
احترام است  .اخيرآ کتابی بنام " جنگ و زن " را ترجمه و تاليف نمودە،که چاپ دومش سال ٢٠١٩
ميﻼدی در کشور سويد و شهر اپساﻻ منتشر شدەاست  .شيوە نگارش باتحليلی رآليستی به شيوەای
هوشمندانه و خردمندانه به وصف موقعيت زنان در پروسه های جنگ پرداخته است  .ايشان در بستر
ابراز حقايق تاريخی شجاعتی ستودنی را نشان دادە است  .در مجموع  ٢٤٠صفحه و چاپش نفيس و
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آرايش صفحات درسطح ايدەالی بودە و زير نويس ها به صفحات کتاب ،نظم قشنگی بخشيدە اند .لذا
مطالعه اين کتاب ارزندە و مشحون از سرنوشت تلخ تر از تلخ زنان و دختران را ،به همهی انسان ها
که وجدانشان از اين جنايات آزار می بيندتوصيه ميگردد .
اطﻼﻋات و تفسيرهای وزين کتاب :
در پارەای از جوامع  ،زنان و دختران بشيوەهای انقﻼبی و راديکال در تشکيﻼت و احزاب سياسی
سازماندهی يافتهاند  ،که مستقيما تجاوز جنسی را تحت تاثير گذاشته و دراين راستا زنان و دختران
ستاتوس و پايگاە اجتماعی شايسته ای يافتهاند  .تشکيﻼت کۆمه ه در بخش شرقی کردستان و پارت
کارگران کردستان در بخش شمالی کردستان دو حزب انقﻼبی و سيکوﻻر وهمزمان مورد اعتماد زنان
و دختران بودە کهبطور داوطلبانه به صفوف مبارزە به اين دو حزب پيوستهاند  .اين دوحزب بر خﻼف
تفکرات منجمد و فرهنگ عقب ماندە و بينش کﻼسيک جامعه  ،ظرفيت و توانائی و پتانسيل مبارزاتی
زنان را بخدمت گرفتند  .و در مبارزات عدالتخواهانه و صلح طلبانهی جنبش ڕوای ملت کرد سازمان
يافته و در مبارزات مدنی و مسلحانه بگونههای شکوهمند و حماسی شرکت نمودەاند .
دو ارگان انقﻼبی و منسجم بنامهای " ی پ ژ " و " پ ی د " در غرب کردستا ن) ڕۆژئاوا ( با
شرکت زنان پيشرو ،که در مبارزاتشان خالق دستاوردای عظيم تاريخی و ايجاد سيستم های مدرن و
انقﻼنی " کانتون " ها ميباشند .جنبش زنان در پوليزاريوی مراکش ودر السالوادور و زاپاتيست های
مکزيک نمونههای درخشان ارادەی قاطع و مصمم زنان و دختران در بستر مبارزات بر عليه مرد
ساﻻری و خرافات و قوانين کهن و متحجر و پوسيدە نظام های جوامعشان می باشند .نقش و شرکت
زنان در پروسهی جنگ ويتنام وشکست ارتش و دوﻻر آمريکا،در تاريخ ثبت بودە و جايگاە ممتازی
توام با احترام افکار عمومی جهانيان دارد  .هوشی مين رهبر کبير ،زنان را به "رزمندگان موبلند"
لقب دادەبود .ارادەی راسخ و مصممم زنان آلمانی بعد از جنگ دوم جهانی که کشور آلمان ويرانهای
بيش نبود و همهشهرها را خس و خاشاک فراگرفته بود ،توسط زنان بازسازی و زندگی نورمال را به
شهرهای آلمان برگرداندند  ،تاريخ آلمان تحت عنوان " اسطورە ی زنان ويرانه " از آنها ياد ميکند.
در کتاب منابع و آدرس های فراوان انترنيتی ذکر گرديدە که منابعی استثنائی و وزين می باشند و يکی
از محاسن و نقطه قوت های کتاب است .
تولد کانتون ها و نقش زنان رزمندە !
کانتون ها شکلی از رهبری موفق بودە و از دايرەی تنگ دولت – ملت بسرعت خارج گشته و تصميمات
و ادارەی جامعهرا بعهدەی شوراها گذاشتهاست .تار و پود و بافت کانتون ها با تفکری راسيوناليستی
بنيان نهادە شدە که در واقع محصول تﻼش زنان انقﻼبی "ڕۆژئاوا" با تفکرات اومانيستی بودە  ،بگونهای
که در اين سيستم زندانی سياسی ،مطلقآ وجود ندارد  .بنيان نهادن کانتون ها در حقيقت پروسهی
همکاری های گستردەی شهروندان غرب کردستان بودە که درآن نقش صميمانه و انسانی و رهبری
مردان و زنان تبلور يافته و در تاريخ ثبت و جاويدان است  .زنان در ڕۆژئاوا سکاندار سفيهی تاريخ
ميباشند و دارای قلبی غنی از جرقههای احساس و انساندوستی هستند .اين دوارگان سيمای تشکل های
مدرن و دمکراتيک را منعکس ساخته و،ظرفيت های واﻻی حکومت داری وپتانسيل فراوان سازماندهی
همهی شهروندان غرب کردستان اعم از :مسيحی ها ،ايزديها  ،آشوريها ،ترکمن ها  ،کرد ها ،زردشتی
ها،ارامنه ،اعراب  ،چچن ها،کولی ها و شهروندان رنگين کمان مناطق تحت نظارتشان را دارا هستند.
اگر جمهوری مهاباددر شرق کردستان و کمون پاريس بخاطر توطئههای جهانی آفتاب عمرشان غروب
کرد  ،بدو شک کانتون های ڕۆژئاوا و جمهوری مهاباد و کمون پاريس از دستاوردهای عظيم بشری
بحساب می آيند  .اکنون اهداف حمﻼت فاشيستی ترکيه و سکوت وقيحانهی قدرتهای جهانی  ،برای در
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هم شکستن دستاوردها و سيستم های مدرن بشری در غرب کردستان است  .سيستم های مدرن غرب
کردستان از گذار سختی عبور کردەاند .
....................................
نکاتی
نکات حساس در عرصههای ديگر چاپ کتاب !
که به آنها ارج کافی گذاشته نشدە و برجسته نگرديدەاند  .اما معتقدم درسطح باﻻئی از اعتبار کتاب نمی
کاهند .
-١اساسا درزمينهی منابع معتبر و موثق به زبان کردی هيچگونه اشارەای نشدە،در حاليکه منابع کردی
اگرچه فراوان نبودە اما در عين حال کم هم نيستند .اطﻼعی از محتوای لينک ها ندارم  .آيا در مورد
منابع کردی مطالبی در لينک ها نوشتهشدەاست ؟ تعدادی از کتاب های کردی  ،مطالب گرانبها و
ارزشمندی را در زمينهی جناياتی که در حق زنان و دختران صورت گرفته  ،منعکس ساختهاند .از
جمله:
*
*
*
*

ژن  -ڕ واس ئهحمهد
له سهر شهرفی فاتيمه  ،ئوننی ڤيکان  ،تهرجومه ئهحمهد ئهسکهندەری
ههرگيز له ژن بوونم پهشيمان نيم  .دوکتور ڕويا تلوعی
ئوقيانوس ک له تاوان  .خهندان حهمه جهزا

-٢جنايات برعليه زنان در شبکه های اجتماعی و انتيرنيت يکی از جاذب ترين و حساس ترين و پر
بينندە ترين سوژەهاست .در اين کتاب حتی يک تصوير و عکس از زنان قربانی در آن دريای جنايات
منعکس نشدە و وجود ندارد.
 -٣دقت حروف چين و احساس مسئوليت در پروسهی کنترل ،در سطح باﻻئی نبودە و کلمات بندرت و
گاها باکمبود و يا ازدياد "حروف" مواجهند .که نميتوان اين کمبودها را بعنوان ﺿعف بزرگی ارزيابی
نمود .
-٤اساسا جاداشت بخاطر اهميت و نقش و جايگاە زنان و دختران در مقاطع مختلف تاريخی ،و گويا
نمودن دامنه وسيع جنايات ،از مکانهائی جغرافيائی و کشورهائی که در آنها جنايات صورت گرفته ،
در بطن کتاب و صفحات ،نقشههای جغرافيائی همراە می بود  .که بدون ترديد به جذابيت و گويائی
کتاب می افزود .زيرا تصويرها خوانندە را انتخاب ميکنند تا مطالب را بفهمد.

) ر  -م س ( اکتبر ٢٠١٩
پايان

..................................
روشنگری های ﻻزم :

- ١پايگاهای رفاە و آسايش که توسط ژاپنی ها داير گشته ناميدەميشدند
.
comfor women
-٢سيمين دوبوار در سال  ١٩٤٩ميﻼدی کتابی بنام جنس دوم ،در مورد
زنان منتشر کردەاست .
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