
بەرایی
ڕۆژی 2٥ی خەرمانانــی ١4٠١، تەرمی ژینا 
)مەهســا( ئەمینی لە گۆڕســتانی “ئایچی”ی 
شاری سەقز، لە ئاپۆرەی جەماوەرێکی تاسەبار 
و لەهەمان کات توڕەدا، ئەســپەردەی خاکی 
نیشتمان کرا. لەسەر کێلی ژینای جوانەمەرگ 
نووســییان: »تۆ نامری، نــاوت ئەبێتە ڕەمز«، 
لــە  یــەک  پەیامــی  خوێندنــەوەی  دوای 
ڕێکخــراوە مەدەنییەکانی ژنان، دروشــمێکی 
ئاشــنا، شــەپۆلێک لە جەماوەری ماتەمباردا 
ڕێدەخات: »ژن، ژیان، ئازادی«. ئەو دروشــمە 
بە ڕیتمێکی سەرکەشانەوە، بەشداربووانی ئەو 
بۆنەیەی هەژاند. ئەو ڕۆژە و هەر لەو شوێنەدا 
کە شەهیدی دەســتی زۆرداریان ئەسپردەی 
خاک دەکرد، ژنان سەرپۆشــەکانیان لەســەر 
الدا و بــە ســەمای لەچکەکانیــان پەیامی 
بزاڤێکی مۆدێڕنیــان گەیاندە  ســەرهەڵدانی 
بەر گوێی خەڵکی کوردســتان و ئێران. 26ی 
بەدەم  خەرمانــان، شــارەکانی کوردســتان 
ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی  بانگــەوازی 
کوردستانی ئێران و کەســایەتییە سیاسی و 
ڕێکخراوە مەدەنییەکانی کوردستانەوە دێن و، 
بۆ جارێکی دی مانگرتنی گشــتی کوردستان 
دەگرێتەوە. هەر لەو ڕۆژەدا و لە شــاری بانە، 
لــە کردەوەیەکی کەم وێنــەدا کۆمەڵێک لە 
چاالکانــی ژن »ئاگــر لە سەرپۆشــەکانیان« 

بەردەدەن. 
ئەم سێ فریمە، واتە ڕەمز، دروشم و ئەکت، 
دەکرێ لە کادری وێنەیەکی گەورەتردا جێی 
بکەینەوە کە تا دێ بەرچاوگەی ئەم سەرهەڵدانە 
گەشتر و مەیدانی هاوبەشکردنەکەی بەرباڵوتر 
دەکاتــەوە. وێنــەکان بە بۆچوونی ســووزان 
سانتەگ، شــێوازێکە لە گراماتیکی زمان کە 
پێمان دەڵێت دیاردەکان چۆن ببینین و لەوە 
گرنگتر، وێنەکان، ئەخالقی ڕوانینینیشمان بۆ 
دیاری دەکەن )سانتەگ، ١٣٨٩(. وێنەکەی 2٥ 
و 26ی خەرمانان، پشــتگرییەکی کەموێنەی 
بەخۆیــەوە بینــی و دەنگــی پشــتیوانی لە 

شــارەکانی ئێرانەوە بەرز بووەوە. لەوە گرنگتر، 
ڕەهەنــدی ئەخالقیی وێنەکە بــوو کە نەک 
ئاراســتەی ڕاپەڕینەکەی دیاری کرد، بەڵکوو 

ویژدانی جیهانیشی هەژاند.
ئــەم وتارە هــەوڵ دەدات پێناســەیەک 
بــۆ ئەو وێنەیــە بکات، بەاڵم بۆ تێگەیشــتن 
لە هۆکارەکانــی داهێنانی وەهــا وێنەیەک، 
ناچارین خوێندەوەیەک بۆ پرسی حیجاب لە 
بەســتێنێکی مێژوویییەوە بکەین. دواتر ئەم 
وتارە هەوڵ دەدات بە پشتبەستەن بە تیۆریی 
گەشەسەندووییی هاوسەنگ، خوێندنەوەیەک 
بۆ پرسی حیجاب وەک دەرکەوتەیەکی سیاسی 
لــە مێــژووی ئێرانی مۆدێڕنەوە بــۆ کۆماری 
ئیســالمی بکات کــە لە هاوکێشــەی نێوان 
ئێلیتی سیاســی و چینــە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
گەمەی پێ کراوە. لە بەشــێکی دیکەی ئەم 
وتارەدا خوێندنەوەیەک بۆ کاردکردی حیجاب 
لە بردنەپێشــی پرۆســەی توتالیتاریانیزم لە 
ســەردەمی پۆســت خومەینیزمدا دەکات و 
دواجار بە خوێندەوەیەکی ڕەخنەگرانە ئاوڕ لە 
هێڕمینۆتیکــی فێمێنیزمی ئێرانی دەدرێتەوە 
گرفتــی  لەمــەڕ  کــورت  و شــیکارییەکی 
ئەولەویەتســازییەکانیان  و  پۆلبەندیکــردن 
لــە نێــوان هاودژیــی ســەرەکی )اصلی( و 
هاودژیــی زەبەند )عمومی( دێتــە بەر باس. 
هەڵبــەت شــرۆڤەی دروشــمی »ژن، ژیان، 
ئــازادی« لە بەســتێنی کۆمەڵــگای ئێران و 
دەرفەت و مەترســییەکانی ئابستراکســیۆنی 
ئەم دروشــمە لە گەمەی هاوکێشــە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانــدا، دوا وتــەی ئەم وتارە 

دەبێت. 

حیجابلەدەقەوەبۆپراکتیک
پرسی حیجاب یەکێکە لەو پرسیارە ئاڵۆزانەی 
دیــن کە هەنووکــەش زانایانی ئیســالمی و 
ڕاڤەکارانی قۆرعان لەســەری هاوڕا نین. هەر 
ئەم ئاڵۆزییە وای کردووە کە پرســی حیجاب 
ببێت بە دیاردەیەکی نێوان دینی. مەبەســت 

خوێندنەوەیەک بۆ سیاسەتی حیجاب و دۆخی 
ئابجەکتیڤانەی ژن لە ئێران    

ڕزگارئەمیننژاد

ئەم وتارە هەوڵ دەدات پێناسەیەک بۆ ئەو وێنەیە بکات، بەاڵم بۆ تێگەیشتن لە هۆکارەکانی داهێنانی 
وەها وێنەیەک، ناچارین خوێندەوەیەک بۆ پرسی حیجاب لە بەستێنێکی مێژوویییەوە بکەین. دواتر 
ئەم وتارە هەوڵ دەدات بە پشتبەستەن بە تیۆریی گەشەسەندووییی هاوسەنگ، خوێندنەوەیەک 
بۆ پرسی حیجاب وەک دەرکەوتەیەکی سیاسی لە مێژووی ئێرانی مۆدێڕنەوە بۆ کۆماری ئیسالمی 

بکات کە لە هاوکێشەی نێوان ئێلیتی سیاسی و چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا گەمەی پێ کراوە. 
لە بەشێکی دیکەی ئەم وتارەدا خوێندنەوەیەک بۆ کاردکردی حیجاب لە بردنەپێشی پرۆسەی 

توتالیتاریانیزم لە سەردەمی پۆست خومەینیزمدا دەکات و دواجار بە خوێندەوەیەکی ڕەخنەگرانە ئاوڕ 
لە هێڕمینۆتیکی فێمێنیزمی ئێرانی دەدرێتەوە و شیکارییەکی کورت لەمەڕ گرفتی پۆلبەندیکردن و 

ئەولەویەتسازییەکانیان لە نێوان هاودژیی سەرەکی )اصلی( و هاودژیی زەبەند )عمومی( دێتە بەر باس. 
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بەاڵم تێگەیشتن ڕەهەندێکی کۆمەاڵیەتییشی 
هەیە کە دەبێ لە خانەی مافی کۆمەاڵیەتیدا 
ســەرنجی پێ بدرێت. بــە بۆچوونی گادامێر 
“تێگەیشــتن” کردەوەیەکــی دیالێکتیکــی، 
مێژوویی و زمانییــە و، لە ڕێگای تەعامول و 
دیالۆگەوە دەچیتە پێش و لە ئەنجامدا دەبێتە 
هۆی گرێدانەوەی ڕابردوو بە ئێستاوە. ڕابردوو، 
هەنووکــە و داهاتوو، ســێ قۆناغی کاتن کە 
“تێگەیشــتن” بە نێویاندا تێدەپەڕێت، بەڵکوو 
ڕەوایــی وەربگرێــت. ئەم قۆناغانــە بێگومان 
کاردانەوەیــان لەســەر ئێمــە و ئاراســتەی 
کەسایەتی و ناسێنەی ئێمە - چ وەک تاک و 
چ وەک کۆمەڵ - هەیە. ئێمە کاتێ دەگەینە 
“تێگەیشــتن” کە ئــەو فاکتۆڕانەی ئاماژەیان 
پێ کرا لە ئــارادا بن. ئێمە کاتــێ دەتوانین 
بڵێین لە شتێک یاخۆ بابەتێک تێگەیشتووین 
کە ئەو شــتە پەیوەندیی بــە کۆمەڵێ بابەتی 
دیکەوە بێت کە پێشتر لێیان ئاگادار بووین و 
 .)Grondin, 2002( زانیاریمان لەسەریان هەیە
بــوو لەمەڕ  ئەمە پێناســەیەکی ســادە 
چەمکــی “تێگەیشــتن”، بەاڵم ئــەم بابەتە 
یارمەتی بە ئێمە ناگەیێنێت ئەگەر کارکردی 
“تێگەیشــتن” نەزانیــن. کەوایــە ناچاریــن 
هێندێ زیاتر لە تێگەیشــتنی ئانتۆلۆژییانەی 
)هســتی شناســی( گادامێر نزیــک بینەوە. 
ئامانجی ســەرەکیی گادامێر بۆ “تێگەیشتن”؛ 
ڕەچاوکردنــی مەرجەکانی “تێگەیشــتن” و 
هەروەها چۆنایەتیی گەیشــتن بە ڕێکارەکانی 
“تێگەیشتنە”. فیلســووفەکانی پێش گادامێر، 
ڕوانینێکــی ئێپیســتمۆلۆژییانەیان )معرفــە 
شناســی( لەمەڕ “تێگەیشــتن” هەبوو، واتە 
تێگەیشــتنیان وەک ســووژە ڕەچــاو دەکرد 
)Grondin, 1990(. لەم ڕوانگەیەوە پیوەندیی 
نێوان ئەوکەســەی کــە تێدەگەیەنێت و ئەو 
کەســەی کــە دەیهەوێــت تێبــگات، وەک 
ئــەم  ئۆبژەیــە.   - پەیوەندییەکــی ســوبژە 
پەیوەندییە خۆی لە دوو چەشندا دەبینێتەوە:
1 تێگەیشتنی تیۆریک: مرۆڤ بە شێوەیەکی 

مێتۆدۆلۆژیــک هــەوڵ دەدا لە دیــاردەکان 
تێبگات. واتــە بۆ ئەوەی بزانیــن دیاردەکان 
“چیــن”، هــەوڵ دەدەین لە گۆشــەنیگای 
جیاوازەوە ســەیریان بکەیــن و زەمینەکانی 
ســەرهەڵدانی ئەو دیاردانە لەبەرچاو بگرین. 
لە وەها دۆخێکدا “مەبەست” بزرە و بۆئەوەی 
لە مەبەستی سەرەکیی دەق یاخۆ ڕووداوێک 
تێبگەین، دەبێ بە شــێوەیەکی مێتۆدیک، بە 
داڕشتنی پرســیار و دۆزینەوەی نیشانەکان، 
لەو مەبەســتە نزیک ببینەوە و لێی تێبگەین 

.)Gadamer, 1960(
2 تێگەیشــتنی تاکتیکی: باس لــە توانایی 
و ئیمکانــە ئاراییەکان)موجــود( دەکات. واتە 
بۆئەوەی لە شــتێک تێبگەیــن دەبێ بزانین 
“چۆن” ئەم شــتە ڕووی داوە، هــۆکارەکان 
چیــن و لە ئەنجامــدا ئێمە چــۆن ڕاڤەیان 
دەکەین )ibid(. لە وەها دۆخێکدا هەمیشــە 
“پێشــفەرزێک” یاخۆ زەمینەیەکی ئاگایی لە 
ئارادایە کە هایدیگێر بــە “تەعبیر” ناوزەدی 
دەکات. بۆ ئەوەی لەم شتانە تێبگەین ناچارین 
تێگەیشتن  پرۆسەی  هاوتەریب  بەشێوەیەکی 
ببەینە پێش، واتە تێگەیشتن لەو شتانەی کە 
دێنە نێو دنیای ئێمە و هەروەها تێگەیشــتن 
لــە خۆمان کە هــەوڵ دەدەین لەو شــتانە 
تێبگەین. کەواتە ڕاڤەکانی ئێمە وابەســتە بە 

.)Grondin, 2002( پێشفەڕزییەکانی ئێمەن
هایدگێر و گادامێر لەگەڵ ئەو دوو چەمکە 
لە “تێگەیشــتن” دا هاوڕان - کە لە خانەی 
ئێپیســتمۆلۆژیدا باســی لێ کرا و، بەرهەمی 
هێرمۆنۆتیکی ســەدەی نۆزدەهەم بوو. بەاڵم 
گادامێر بەم دوو چەمکە ڕاناوەســتێ چونکە 
ئەم شــێوازە ئاوڕدانەوەیەکی مێژووییە لەمەڕ 
“تێگەیشــتن”. ئــەو زیاتر ســەرنجی خۆی 
لەســەر “پرس تەوەر”بوونی )مســئلە محور( 
“تێگەیشــتن” چڕ دەکاتەوە  )ibid(. هەربۆیە 
دوو چەمکــی دیکە بۆ “تێگەیشــتن” دیاری 

دەکات کە بریتین لە:
3 تێگەیشــتن بــە شــیوەی پێکهاتــن )یا 

لە نێــوان دینی بوونی حیجــاب ئەوەیە کە 
ئەم دیاردەیە - بێجگە لە کۆماری ئیسالمیی 
ئێران، لــە هیچکام لــە واڵتانی ئیســالمی 
نەبووەتە یاســا و بنەمــا و ڕادەی حیجاب بە 
پێی شەرع و لە ڕێگای ڕاڤەی مەرجەعەکانی 
دیــن دیاری دەکرێن و لــە ئەنجامدا بڕیاری 
حیجاب لە هێندێ واڵتی ئیسالمی شل و لە 
هێنــدێ واڵتدا توندە. یەکێک لەو هۆکارانەی 
کــە بڕیارەکانی )ئەحکام( دینــی لە زۆربەی 
واڵتانی ئیســالمیدا نابێت بە بڕیار و لە یاسادا 
ئەو  ڕاڤەکردنــی  چۆنایەتیــی  ناچەســپێت، 
بڕیارانەیە و هەروەهــا تیۆریزەکردنی بنەما و 
کانسێپتە ئەخالقییەکانی پشت وەها بڕیارێکە. 
بۆ نموونە پرسی حەرام کردنی کوشتن، دزی، 
تااڵن، دەســتدرێژی و هتد ســەرچاوەکانیان 
دەگەڕێتەوە بۆ دینە ئاسمانییەکان، بەاڵم ڕاڤە 
ئەخالقییەکانــی ئەو تاوانانــە، پەیوەندیی بە 
تەناهی تاک و کۆمەڵگاشەوە هەیە و تەنانەت 

لە یاسا سێکۆالرەکانیشدا دەیگونجێنن. 
حیجــاب بــە پێچەوانــەی بڕیارەکانــی 
دیکــەی دیــن لــە قورعانــدا، نــەک هیچ 
کانسێپتێکی ئەخالقیی لە پشت نییە، بەڵکوو 
هیــچ توێژینەوەیەکــی مەیدانــی نەیتوانیوە 
بیســەلمێنێت کە ڕەچاونەکردنی حیجاب چ 
کاریگەرییەکی لەســەر تەناهیی کۆمەاڵیەتی 
و پەیوەندییــە مرۆییەکان دەبێــت، تەنانەت 
لــە قورعاندا وەک چەمکێکی ئابســتراکتیش 
نەهاتووە. زۆربەی زانایانی ئیســالمی لە کاتی 
حیجاب،  پرســیاری  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە 
ئامــاژە بە ٣2 ئایەی قورعــان دەکەن کە بە 
بۆچوونی ئەوان ئاماژەیان بە پۆشــین کردووە. 
لــەو ٣2 ئایەیــەی قورعاندا تەنیــا 7 ئایە بە 
شــێوەیەکی ئاماژەیی باس لە پۆشین دەکەن 
و لــەو 7 ئایەیەشــدا هەر 2 ئایــە بەڕوونی 
باس لە »واجب«بوونی داپۆشــینی بەشــێک 
لەجەســتە کراوە و لە هیچکام لــەو ئایانەدا 
ئاماژە بە »حوکم« نەکــراوە )بڕوانن بۆ ئایەی 
٣٠ لە سووڕەی نوور و هەروەها ئایەی ٥٩ لە 

سوورەی ئەحزاب(. هەڵبەت ئەم ڕاڤەیە لەمەڕ 
ئایەکانی قورعــان، دیاردەیەکی »قەدیم« نییە 
بەڵکوو بە بۆچوونی »امیر حســین ترکاشوند« 
)١٣٨٩( و »احمــد قابــل« )١٣٩2(، دوو لە 
توێژەرانی قورعان، لەم ســەت ساڵەی دواییدا 
هاتووەتە ڕۆژەڤەوە و پێشتر هیچکام لە زانایان 
و ڕاڤەکارانی ئیسالمی باسیان لە حیجاب، بەو 

شێوازەی ئەمرۆ دەکاردەکرێت، نەکردووە. 
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بدرێــت کــە 
لــە بەرانبــەر چەمکــە نــاڕوون و ئامــاژە 
ناڕاستەوخۆکانی تێکســتی دینی و هەروەها 
دیــاردە پارادۆکســاڵییەکانی عەقڵی دینیدا، 
زانایانی ئیسالمی هەمیشە پشت بە مەنتقێکی 
هێرمێنۆتیک دەبەستن کە ڕەگی لە مەنتقی 
ئەفالتوونیــدا هەیــە و بــەم کارە هەوڵ بۆ 
پاســاوهێنانەوە و، لــە هێنــدێ دۆخیشــدا 
بەراوردکردنی دین لەگەڵ زانست و مەعریفەی 
مۆدێڕن دەدەن. لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە 
کە پاساوە هێڕمێنۆتیکییەکانی زانایانی دین، 
تاچەنــد لەگەڵ مەنتــق و پرەنســیبەکانی 
»تێگەیشــتن«دا کە فیلســوفەکانی زانســتی 
هێرمێنۆتیک کاریان لەسەر کردووە، کۆکە. بۆ 
ئەوەی واڵمی ئەم پرسیارانە بدەینەوە ناچارین 
بە شێوەیەکی هێرمێنۆتیکی ئاوڕ لە دیاردەی 
“تێگەیشــتن” بدەینــەوە. هەڵبــەت هەوڵ 
دەدرێت ئەم بابەتە بە زمانێکی سادە بدوێت، 
چونکە سروشتی “تێگەیشتن” لە خۆیدا سادە 

کردنەوەیە.
وەک  “تێگەیشــتن”   )1960( گادامێــر 
بنەماییترین کردەوەی مرۆڤ ســەیر دەکات، 
واتە “تێگەیشــتن” ئێلێمانێکی زاتییە کە لە 
سەرووی ویست و ئیرادەی ئێمەوەیە. کەواتە 
“تێگەیشتن” لەم سۆنگەیەوە دەبێ وەک ماف 
ڕەچاو بکرێت، چونکە ئێلێمانێکی زاتییە و لە 
ئەنجامدا پەیوەندیی بە کەسایەتی و ناسێنەی 
)هویــت( مرۆڤــەوە هەیە. ئەمــە ڕەهەندی 
جەوهەریــی تێگەیشــتن بوو کە دەشــێ لە 
خانەی مافی تاکەکەســیدا پێناسەی بکەین؛ 
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بەرهەمهێنانی حەقیقەتــی “من-تۆ”یە )واتە 
.)ibid( )پرستەوەری

پرســی تێگەیشــتن لــە مێتۆدۆلۆژیــی 
ڕاڤەکارانی دینیدا، نە لە ڕوانگەی ئانتۆلۆژیانە 
و نە لە ئاستی ئێپیستمۆلۆژییەوە نەیتوانیوە یا 
نایهەوێت پەیوەندییەکی سووژە – سووژە لە 
نێوان دەق و تێگەیشتندا چێ بکا. ستاتووسی 
هێرمێنۆتیکی »من« و هەروەها پرســتەوەری 
کە لە بەستێنێکی دیالۆگییەوە تاوتوێ بکرێت 
و هەروەها پێشــمەرجەکانی »ســەردەم« لە 
هێرمێنۆتیکی ڕاڤەکارانی ئیسالمیدا بزرە. ئەو 
ڕەوەندەی کــە لە کۆنەوە و لــە قوتابخانەی 
ڕاڤەکارانی دینییدا بــاو بووە، هەنووکەش لە 
دوالیزمێکی بێنێوەرۆکدا چەقی بەســتووە کە 
هەم هەوڵ بۆ پاراســتنی دەقــە پیرۆزەکان 
لــە کۆنتێکســتی مێژووییــدا دەدات و هەم 
پێداگری لەسەر پرســی »باوەڕ« دەکات؛ واتە 
مرۆڤ ئازادە باوەڕی بەو دەقە پیرۆزانە هەبێ 
یا نەبێت، بەاڵم لەسەر پرسی حەقیقی بوونی 
تێکســتە دینییەکان ڕانامێنێــت. ڕاڤەکارانی 
دینــی لە ڕێــگای وەهــا مێتۆدۆلۆژییەکەوە 
دەیانهەوێت هەم تێگەیشــتنی ئیستعاری لە 
دەقە پیرۆزەکان بپارێزن و لەهەمان کاتیشدا 
تەمای ئەوەیان هەیە کە خەڵک باوەڕ بە واقعی 
بوونی دەقەکان بکــەن. وەها خوێندنەوەیەک 
بۆ تێگەیشــتن، نەک ڕێگا بــۆ خوێندنەوەی 
ســەلیقەیی خــۆش دەکات، بەڵکوو دەرفەت 
بە پێکهاتــە سیاســییەکانیش دەدات کە بە 
پێی دۆخــی سیاســی، بەرژەوەندیی گروپی 
و هەروەها نێوەرۆکــی ئایدیالۆژیکیی خۆیان، 
سنووری نێوان ئیختیار و ئیلزامی هاوواڵتیان 

دیاری بکەن. 

حیجابلەکێشــەینێــواننەریتو
مۆدێرنیتەدا

بــە پێــی بۆچوونــی ترکاشــوەند )١٣٨٩( 
دەکارکردنی حیجاب بەو شێوازەی ئەمڕۆ باوە 
و لە بڕیارە دینییەکاندا ئاماژەی پێ دەکرێت، 

لەم ســەت ســاڵەی دواییدا هاتۆتــە ئاراوە. 
موتەهەری لــە کتێبی »مســئلە حیجاب«دا 
کە کۆکــراوەی وتەکانیەتــی لەمەڕ حیجاب، 
بــاس لەوە دەکات کە پێشــتر و لە کتێب و 
ڕیســاڵە دینییەکانی زانایانی ئیسالمیدا تەنیا 
ئاماژە بە »ســتر صالتی« واتە خۆداپۆشین لە 
کاتــی نوێژدا و هەروەها »غیر صالتی« واتە لە 
بۆنەکانی خوازبێنی کــردن و مارەکردندا باو 
بووە )مطهری. ال 4٣٠(. پرســیارەکە ئەوەیە کە 
لە ماوەی ئەو سەت ساڵەدا چی ڕووی داوە کە 
زانایانی ئیســالمی و ڕاڤەکارانی قورعان بیری 
حیجاب دەکەونەوە و لەوەش گرنگتر پرســی 
حیجاب تا ڕادەی ئایدیالۆژی بەرز دەبێتەوە؟ 
ئەمە لە کاتێکدایە کە چاوپۆشی لە زۆر یەک 

لە پرسە »واجبەکان«ی قورعان کراوە.
بــەم  واڵمدانــەوە  و  تێگەیشــتن  بــۆ 
پرســیارە، ناچاریــن لــە بەســتێنی تیۆریی 
گەشەســەندوویییەوە ئاوڕێک لەو گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتییانە لە جیهان و هەروەها تەعامولی 
نێونەتەوەیی لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم 
و سەرەتاکانی ســەدەی بیستەم بدەینەوە. بۆ 
ئــەوەی بابەتەکە ئاڵۆز و لــە هەمانکاتدا درێژ 
نەبێتــەوە، هەوڵ دەدەم ئــەو گۆڕانکارییانە و 
کارتێکەرییەکانی، لە سەر کەیسێکی تایبەتدا 
تاوتــوێ بکەم کە پەیوەندیــی بە کۆمەڵگای 
ئێرانەوە هەیە. هەژمــاری توێژینەوە و کاری 
مەیدانی لەم بــوارەدا گەلێ زۆرن و هەڵبەت 
ڕوانگەکانیش فرەچەشــنن. کەوایە ئاماژەدان 
بە گشــت گۆشــەنیگاکان لە وتارێکی وەها 
کورتدا ئاسان نییە، بەاڵم سەردێر و نێوەرۆکی 
ئــەم بابەتە یارمەتیمــان دەدات کە لە دوای 
تیۆرێک بگەڕێیــن کە لەگەڵ تێمی بابەتەکە 
و هەروەهــا ئەو قۆناغــە مێژووییەدا تەبا بێت 
و لــە ئەنجامدا بمانگەیەنێتە تێگەیشــتنێکی 
ڕوون. بۆ ئەم مەبەســتە لە ڕوانگەی تیۆریی 
گەشەســەندووییەوە هەوڵ دەدەم ڕەگەکان و 
پاڵنەرەکانی هاتنەئارای پرسی حیجاب شرۆڤە 
بکەم. بۆ ئەم مەبەستە توێژینەوەیەکی کامران 

دیالۆگ تەوەر(، “تێگەیشــتن” لە پەیوەندیی 
 نێــوان ســووژە ـ ســووژەدا دەردەکەوێــت 
تێگەیشــتن  لێــرەوە   .)Gadamer, 1960(
بەرهەمــی دیالۆگە و لە نێوان ســووژەکان و 
لەسەر پرســێکی هاوبەشدا خۆ دەنوێنێت کە 

بەرهەمی ئەم سێکۆچکەیە )فیگۆری 1(.
دۆخێکــدا  هەمــوو  لــە  تێگەیشــتن   
پەیوەندیی هەیە بە ستاتووسی هێرمنۆتیکی 
“من”، واتــە دۆخی هەنووکەییــی “من” و 
ئەو شــوێنەی کە “من” لێی ڕاوەستاوم. خۆ 
ناکرێت لە دۆخێکی بانمێژوویی )فرا تاریخی( 
یەوە سەیری ئێســتای خۆمان بکەین. کاتێ 
دەڵێین تێگەیشتن هەم دیالۆگتەوەرە و هەم 
پرســتەوەرە، یانی دیالۆگ لــە چوارچێوەی 
“پرســیار و واڵم”دا، لە بەســتێنی “سووژە- 
ســووژە”دا و لەنێوان “من و تــۆ”دا. کەوایە 
تێگەیشتن لەم بەستێنەوە بەمانای ڕێککەوتن 
و تەبایــی لەگەڵ “ئەوەی دیکە”دا دروســت 
دەبێت کە هەمیشە لەسەر پرسێکی هاوبەش 
دێتە ئاراوە و دیالۆگ دەیباتە پێش. هەڵبەت 
چۆنێتیــی دەکارکردنــی زمان لێــرەدا زۆر 
بنەمای  گرنگە، دیالۆگێکی بەســوود لەسەر 

ئەم عەقڵییەتە دەچێتە پێش کە باوەڕی بەوە 
هەبێت ئێمە بوونەوەرێکی مێژوویین، ناتوانین 
خاوەنــی مەعریفەیەکی ڕەها بین، بەڵکوو لە 
هەمــوو دۆخێکدا دەتوانین هەڵــە بکەین و 
هەڵەکانن کە ڕەوتی نزیــک بوونەوەی ئێمە 
بەرەو “تێگەیشــتن” و ســنووری حەقیقەت 
دیاری دەکــەن. بە واتایەکــی دی دیالۆگ 

.)ibid( پردی نێوان من و حەقیقەتە
4 تێگەیشتنی دەکاربەری )کاربردی(: دەبێ 
بۆ تێگەیشــتن لەدوای پرسێک بگەڕێین  کە 
زادەی زەیــن و ستاتووســی ئەوانی دیکەیە 
)واتــە بڕیار نییە کە تێگەیشــتن بە تەنیا لە 
نێوان “من-تۆ” دا دەســت بدا، بەڵکوو توانای 
تێگەیشــتن بۆ ئەو کەسانەش دەست بدا کە 
لە دەرەوەی دیالۆگی “مــن/ تۆ”دان(. لێرەدا 
دەکارکردنــی تێگەیشــتن بۆ ئــەوە نییە کە 
لە بــاری مێژویییەوە لێــی تێبگەین، بەڵکوو 
ئامانجەکەی ئەوەیە  کە پرسی “تێگەیشتن” 
لەرێگای شــرۆڤە و بەڵگەمەندییەوە، ڕەواییی 
مێژوویی وەربگرێ. بەم چەشنە “تێگەیشتن” 
بەتەنیــا لە خزمەتــی ڕەوایی “تــۆ” دا نییە 
ئامانجەکەی  بەڵکــوو  خۆگێڕانــەوە(  )واتــە 

پرسی
هاوبەش

فیگۆری1

من تۆ
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دیپلۆماتیک ببات )Matin 2013(. قاجارەکان 
ڕێــکاری دووهەم هەڵدەبژێــرن و لە ماوەی 
ســەروەریی  جار  هێندێ  دەســەاڵتەکەیاندا 
سیاسیی خۆیان بە ڕووسەکان دەبەستنەوە و 
هێندێ جاریش پەنا بۆ بریتانیاییەکان دەبەن. 
پرســیارەکە ئەوەیە کە بۆچی حکوومەتی 
قاجــارەکان ڕێکاری یەکەم واتــە وەرگرتنی 
ماڵیاتیان هەڵنەبژارد؟ هۆکارەکە بە بۆچوونی 
مەتین چینــە کۆمەاڵیەتییەکان و بە تایبەت 
مەرجەعییەتی شــیعە بوو کە لەو سەردەمەدا 
نزیک بە 2٠%ی زەوییە کشــتوکاڵییەکانی 
ئێــران لــە تاپۆیاندا بــوو. لەو ســەردەمەدا 
ئیئتالفــی نێــوان فیــۆداڵ و مەرجەعییەتی 
شــیعە کارێکی کرد کە پرۆژەی چاکســازیی 
حکوومەتــی قاجــار فەشــەل بێنێــت و لە 
ئەنجامدا حکوومەت پەنای بۆ هاوسەنگییەکی 
دیپلۆماتیک برد. بــەاڵم ئەم دۆخە گرفتێکی 
گــەورەی لێ کەوتــەوە کــە پەیوەندیی بە 
سەروەریی سیاسییەوە هەبوو. لەوەش گرنگتر 
ئیئتالفی چینە کۆمەاڵیەتییەکان بوو کە لەو 
سەردەمەدا نەچوونە پشت پرۆتۆکۆڵە سیاسی و 
گرێبەستە نێونەتەوەییەکانی حکوومەتی قاجار 
و لە ئەنجامدا هێژمۆنی ئەم پێکهاتانە باشــتر 
دەرکەوت. لە زۆربەی توێژینەوەکان کە ئاماژە 
بەم سەردەمە دەدەن، باس لە پاشاگەردانی و 
ئاڵۆزییەک دەکەن کە بە کردەوە دەســەاڵتی 
بەسەر دوو پێکهاتەی مەرجەعییەتی شیعە و 

ئێلیتی سیاسیدا دابەش کردبوو.
پەیوەندییــە  فاکتــۆری  لــە  باســمان 
نێودەوڵەتییــەکان و کارتێکەرییــان لەســەر 
گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان کرد لە ئێراندا، 
بــەاڵم ئامــاژەدان بە ســترۆکتۆری نێوخۆی 
ئێرانیش، کە وەک گشت نموونەکانی دیکەی 
جیهــان هەمیشــە فۆرمێکــی پێکهاتەیی یا 
هایبریتــی هەیە، پێویســتە. ئەگەر قایل بەم 
فاکتۆرە بین ئەوا دەبێ ســەرنج بەم خاڵەش 
بدەین کــە ئەو پێکهاتانە تاچەنــد توانیویانە 
بــە شــێوەیەکی ئۆرگانیک و لە بەســتێنی 

کۆمەڵــگای خۆیانەوە ئــەو هاودژانە بەرهەم 
بێنێتــەوە و چۆنیان چارەســەر بکات. ئەگەر 
بۆ نموونــە ڕوانگەی مارکس بکەین بە بنەما، 
ئــەوا ئینقالب ســەنتێزێک بۆ ئــەو هاودژانە 
دەبینێتــەوە. کەوایە ئەو دیاردەیەی کە وەک 
ئینقالبی مەشرووتە ناوزەد کرا، کاردانەوەیەک 
بــوو لەهەمبەر وەهــا هاودژییــەک کە لەو 
ســەردەمەدا و لە بەستێنی کۆمەڵگای ئێراندا 
بەدی دەکــرا. هێژمۆنیی شــەرع و هەروەها 
دەســەاڵتی ئابوریی مەرجەعییەتی شیعە لەو 
ســەردەمەدا ڕێگای لەوە دەگرت کە ئێرانیش 
وەک تورکیە بەرەو سێکۆالریزم هەنگاو بنێت 
)Matin 2013(. لە ئەنجامی ئەو هاوسەنگییە 
لــە هێــزدا، مەرجەعییەتی شــیعە توانی لە 
سەردەمی مەشــرووتەدا ئانتی تێزێک بەناوی 
مەشــرووعە  بێنێت.  بەرهــەم  »مەشــروعە« 
لــە ڕاســتیدا کاردانەوەیەک بــوو لەبەرانبەر 
ســێکۆالریزەکردنی دەســەاڵت و هەروەهــا 
سڕینەوەی مەرجەعییەتی شیعە لە دەسەاڵتی 

سیاسیدا. 
کودیتاکــەی ٣ی ڕەشــەمەی ١2٩٩ی 
هەتــاوی کە لەودا »ڕەزا خانی میرپەنج« )رەزا 
شا( و »سید زیائەدین تەباتەبایی« کۆتاییان بە 
دەســەاڵتی قاجارەکان هێنا، ئەگەرچی توانی 
مەرجەعییەتی شیعە لەباری سیاسییەوە بخاتە 
پەڕاوێزەوە بــەاڵم نەیتوانی پێگەی ئابوورییان 
الواز بــکات. ســەرەڕای کــورت کردنەوەی 
دەستی مەرجەعییەتی شــیعە لە سیاسەتدا، 
کەچی مەرجەعییەتی شیعە و فیۆدالەکان، بە 
بۆچوونی مەتین، پشــتی ڕەزاخانیان گرت و 
هۆکارەکەش هەم پاشاگەردانی بوو کە ئەوکات 
ئێرانی شــێواندبوو، هەم فۆبیای بولشویکیزم 
بوو. بەم چەشــنە چینی ئێلیتی سیاســی و 
مەرجەعییەتی شیعە و هەروەها فیۆدالەکان، 
پەرەسەندنی کۆمۆنیزمیان )کە ئەو کات پێیان 
دەگووت »ئیشــتراکی«(، وەک هەڕەشەیەکی 
جیددی بۆ نەهێشتنی خاوەندارێتیی تایبەت 
دەزانی و ناچار بوون مل بە دەســەاڵتخوازیی 

مەتیــن کە لە زانکۆی ساکسێکســی بریتانیا 
و لە ســاڵی 2٠١٣دا چاپ و بــاڵو بووەتەوە، 
وەک بنەما بۆ تێگەیشــتن لــەو گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتییانە، لەبەرچاو دەگرم. بە بۆچوونی 
مەتین )2٠١٣( ســترۆکتۆر و دینامیزمەکانی 
گۆڕان لە کۆمەڵگای ئێران وەهایە کە هەمیشە 
بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان بە ئاقارێکدا دەبات کە 
بەردەوام گەشەســەندووییەکی السەنگی لێ 

دەکەوێتەوە.
و  مێژوویــی  گۆڕانــە  هەڵبــەت 
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە جیهانــدا هــەر لە 
پەیوەنــدی بە یــەک دینامیزمــی تایبەتەوە 
نایەنە دی، چونکە کۆمەڵگاکان فرەچەشــنن. 
لە هــەر قۆناغێکی مێژووییــدا ئێمە لەگەڵ 
چەند کۆمەڵگەی مرۆیــی بەرەوڕوو دەبینەوە 
کە مــۆرک و تایبەتمەندیــی خۆیان هەیە و 
لە ئەنجامدا بە ئاراســتەیەکدا گەشە دەکەن 
کــە ئامێر و بەســتێنە سیاســی، ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆی دیــاری دەکــەن. 
هەڵبــەت ئێمــە دەزانیــن کــە تەعامولــی 
دینامیزمە  لەســەر  کاریگەریی  نێونەتەوەیی، 
دەروونییەکانــی کۆمەڵگاکانی دیکەش هەیە. 
کەوایە پرســی گۆڕانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
لە ژێر سریمەی دوو پاڵنەری سەرەکییە، واتە: 
دینامیزمە نێوخۆیییەکان و هەروەها تەعامولە 

نێونەتەوەیییەکان.  
واڵتی ئێران لە سەرەتای سەدەی بیستەم، 
لــە کاتێکدا بەرەو مۆدێڕنیتــە هەنگاو دەنێت 
کە بە بۆچوونی کامران مەتین، دوو ڕووداوی 
گرنگی مێژوویــی باڵی بەســەر گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتــی و پیشــەیییەکان لــە جیهاندا 
کێشــاوە. لە الیەکەوە بزاڤێکی لیبرالیســتی 
هەیــە کە مێژووەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ 2٠٠ 
ســاڵ و بریتانیا لە چەقی ئەو گۆڕانکارییەدایە 
و لــە الکەی دیکە، ڕووســیە هەیــە کە بە 
شۆڕشــێکی پیشەســازی و بە خێرایییەکی 
سەرســامهێنەر مۆدێڕن دەبێتەوە و هەروەها 
بە دامەزراندنی ســپایەکی تۆکمە و مۆدێڕن، 

زەمینەکانی جیهانی دوو جەمسەری فەراهەم 
دەکات. یــەک لــەو ڕووداوە گرنگانــە کە بە 
بۆچوونــی مەتیــن لەنێو وەهــا تەعامولێکی 
نێونەتەوەییــدا هاتووەتە ئــاراوە، دیاردەیەکە 
بەنــاوی »مەشــرووتە« لە ئێرانــدا. ئینقالبی 
مەشرووتە لە ڕاستیدا کاردانەوەیەک بوو بۆ ئەو 
تەعامولە نێونەتەوەیییە، بەاڵم نابێ چاوپۆشی 
لە دینامیزمە دەروونییەکانی وەها گۆڕانێکیش 
بکەیــن. لــە ئاکامــی وەهــا تەعامولێکــی 
نێونەتەوەییدایــە کە حکومەت لە ئێران - بە 
بۆچوونی مەتین، ناچار دەبێت بیر لەوە بکاتەوە 
کە لەنێوان دوو بەرداشــی ســەردەمدا چۆن 
ئێلیتی سیاسی و سترۆکتۆری دەسەاڵتەکەی 
بپارێزێت. بۆ ئەم مەبەستە کۆمەڵێ گۆڕانکاری 
لە سیستەمی بەڕێوەبەریدا دەکەن، بۆ نموونە 
دامەزراندنی پارلمان و هەروەها سیستەمێکی 
مۆدێــڕن کــە »عباس میــرزا« پێشــینیاری 
کــرد. بەاڵم ئەم گۆڕانکاریانــە چونکە زەمینە 
ئامــادە نەبوو، نەیدەتوانی  کۆمەاڵیەتییەکەی 
دەسەاڵت لەبەرانبەر کارتێکەرییەکانی ئەو دوو 
بەرداشەی سەردەمدا بپارێزێت. کەوایە بیریان 
لە دامەزراندنــی ســوپایەکی بەهێز کردەوە 
و ئێمــە دەزانین کە بۆ ئەم مەبەســتە دەبێ 
دەسەاڵت پارەی هەبێت. کاتێ ئاوڕ لە دۆخی 
ئێــران لە ســەردەمی قاجارەکاندا  ئابووریی 
دەدەینــەوە، دەبینین کــە دامەزراندنی وەها 
ســپایەک خەیاڵی بوو. لەو کاتەوە کە ڕێگای 
دەریاکان، پەیوەندیی بارزگانیی نێوان ڕۆژئاوا 
و ڕۆژهەاڵتــی پێکەوە بەســتەوە و، جادەی 
ئاوریشم بڕەوی نەما و لە ئەنجامدا حکوومەتی 
ســەفەوییەکان تووشــی نســکۆ هات، ئێران 
قەت نەیتوانی لە باری ئابوورییەوە بگەڕێتەوە 
بــۆ دۆخێکی جێگیــر. کەوایــە حکوومەتی 
قاجــارەکان دوو ڕێگای لەبــەر بوو بۆ ئەوەی 
دەســەاڵتەکەی لــەو دۆخــە نێونەتەوەییەدا 
بپارێزێت، یا لە ڕێــگای وەرگرتنی ماڵیاتەوە 
کار بــۆ دامەزراندنــی ســپایەکی بەهێــز و 
مۆدێــڕن بکات یــا پەنا بۆ هاوســەنگییەکی 
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کەم لــە ڕێــگای ڕێککەوتنێکی نەنووســراو 
لە نێــوان ئێلیتی سیاســی و مەرجەعییەتی 
شــیعەدا، پرســی حیجاب لۆکالیزە دەکرێت. 
واتە نەبوونی حەساسییەتی مەرجەعی شیعە 
بــە نۆرمالیزەکردنی بێ حیجابــی لە ناوەندە 
ئیدارییەکان کە سیمبولی مۆدێڕنیتە بوون و 
لەهەمان کاتدا نەمانی حەساســییەتی ئێلیتی 
سیاســی بە حیجاب لە ناوچــە پەڕاوێزەکانی 
دەســەاڵت کە دواجــار بوو بــە گەورەترین 

پێگەی سیاسی بۆ مەرجەعییەتی شیعە.
لە کۆتایی ســییەکاندا و بەتایبەت دوای 
میللی کردنی نەوت لە دەوڵەتی “موسەدیق”دا 
کــە بەشــەداهاتی نەوتی ئێــران ڕووی لە 
هەڵکشــان کرد، پەهلەویی دووهەم ئیتر بەو 
قەناعەتە گەیشــت کە پێویستی بە ئیئتالفە 
ســێکۆچکەکەی ســەردەمی ڕەزا شا نەماوە. 
مەحەمەد ڕەزا پەهلەوی بە ڕادەی پێویســت 
دەســەاڵت و هەروەها لەبــاری ئابوورییەوە 
دەوڵەمەند بوو کە بە تەنیایی دەسەاڵت بەڕێوە 
ببات و چاوپۆشــی لەو چینە کۆمەاڵیەتییانە 
بکات کە ڕۆڵێکی گرنگیــان لە دامەزراندنی 
دەسەاڵتی ناوەندی لە ئێراندا هەبوو. پڕۆژەی 
پیشەسازی لە ئێران و بەدوایدا ئینقالبی سپی 
کە بوو بە هۆی هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی 
فیۆدالیــزم، دەرەنجامــی وەها گەشــەیەکی 
ئابــووری بوو. شــای ئێــران لــەم قۆناغەوە 
هــەوڵ بۆ ســڕینەوە ڕۆڵی بــازاڕ و هەروەها 
مەرجەعییەتی شــیعەش دەدات و لە ئاکامدا 
کار بۆ پەرەدان بە ناوەندە پیشەییەکان دەکات 
کە دەکرێ وەک ســەرهەڵدانی کاپیتالیزم لە 
 .)ibid( قەوارەیەکی بچووکدا ســەیر بکرێت
لەگــەڵ گەشــەکردنی کاپیتالیــزم، فۆرمی 
چینایەتیی کۆمەڵگاش گۆڕانی بەسەردا دێت 
و لە ئەنجامدا ناوەند و دامەزراوە نەریتییەکان 
کە مێژوویەکی 2٠٠ ساڵەیان هەبوو، تووشی 
گرفــت دەبوون. ئــەم ڕەوەندە بــە ئاقارێکدا 
تێدەپەڕی کە بە بۆچوونــی کامران مەتین، 
بەرژەوەندییەکانــی بازاڕ لــە پێناو چینێکی 

ســەرمایەداردا تووشــی زەرەر دەبوو کە بەو 
قەوارە بچووکەیــەوە بەتەمابوو هێدی هێدی 
ئاوێتەی ســەرمایەداریی جیهانییش ببێتەوە. 
سروشتییە کە وەها پرۆژەیەک هەڕەشە بێت 
بۆ بــازاڕ چونکە نەک بازرگانیی کالســیکی 
ئێرانی دەگۆڕی بەڵکوو سیســتەمی بازاڕیش 
تووشی گۆڕان دەبوو )ibid(. هەڵبەت ڕەوتی 
گەشەی ســەرمایەداری لەو واڵتانەی کە لە 
قۆناغی گەشــەدا بوون، وێنەیەکی سێکۆالر 
و لەهەمانکاتــدا گۆڕانێکــی بنچینەیــی لە 
کولتوورریشــی لــێ دەکەوێتــەوە کە وەک 
پێشــمەرجی گەشەسەندوویی پێناسە دەکرا. 
یەک لــەو دیاردانە پۆشــاکی ژنــان، مافی 
دەنگدانی ژنان و هەروەها هاوبەشکردنی ژنان 
لە دامەزراوە مەدەنی و ئابوورییەکاندا بوو. یەک 
لەو دیاردانەی کە بــە بۆچوونی من جێگای 
پرســیارە، مافی دەنگدان و هاوبەشــکردنی 
ژنان بوو لە سیستەمی بەڕێوەبەریدا. لە هیچ 
کام لە توێژینەوەکان لەسەر کۆمەڵگا و بزاڤە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران، تا ئەو ســەردەمە، 
باس لە بزاڤێکــی فێمێنیزمــی نەکراوە کە 
لە بنتکــی کۆمەڵــگاوە ســەری هەڵدابێت 
و خەبــات بــۆ وەرگرتنی مافــی دەنگدان، 
هەڵبژاردنی پۆشاک و هەروەها هاوبەشکردنی 
ژنان لە دیاریکردنی چارەنووســی سیاسی و 
بەرهەمهێناندا بکات. ڕەنگــە ئەم داوایانە لە 
چوارچێــوەی نوخبە و لە ئاســتی تیۆریکدا 
هەبووبێت، بەاڵم لە پراکتیکدا بزاڤێکی ئەوتۆ 
دیار نییە. کەوایــە پەهلەویی دووهەم وەک 
نەریتی بوناپارتیزمەکەی باوکی ویســتی، بە 
بڕیارێک و بە یەک شــەو، بەرگێکی مۆدێڕن 
بە بااڵی کۆمەڵگای ئێراندا بکات. لەم قۆناغەدا 
بوو کە مەرجەعییەتی شیعە بە ڕێبەرایەتیی 
خومەینی و هەروەها بازارییەکانی ئێران وەک 
پێکهاتەیەکی نەریتی، بە دژی ئینقالبی سپی 
ڕاپەڕیــن و هەراکــەی جۆزەردانی ١٣42ی 
هەتاویــی لــێ کەوتــەوە. لەم قۆناغەشــدا 
دیســان ژن دەبێتە ئۆبژە بۆ ملمالنەی نێوان 

ڕەزاخان بدەن، واتە ئەو دیاردەیەی کە کامران 
مەتین وەک بوناپارتیزمی ڕەزاخانی ناوەزەدی 

.)Matin 2013( دەکات
 بەاڵم بوناپارتیزمی ڕەزاخانی بە پێچەوانەی 
ئەو بوناپارتیزمە کالسیکییەی کە مارکس لە 
پەیوەندی بە ئاڵمان و ژاپۆن باسی لێ کردووە، 
هیچ پەیوەندییەکی بە هاوســەنگیی هێز لە 
نێــوان چینەکانی کۆمەڵگاوە نەبــوو، بەڵکوو 
لە ڕاســتیدا ئەوە پرســی ژیۆپۆلێتیک، واتە 
تەعامولــی نێودەوڵەتی بوو کە دیاریی دەکرد 
قەوارەی سیاسیی حکوومەتی ڕەزا خان چۆن 
دابمەرزێت. بەم چەشــنە فۆبیــای کۆمۆنیزم 
دەســتی ڕەزا شــای ئاواڵە کرد کە بە تۆپزی 
و لە ڕێــگای زەبروزەنگەوە پڕۆژەی تیپیکاڵی 
مۆدێڕنیتە بباتە پێش و چاوپۆشی لە بەستێنی 
گەشەی کولتووری و سیاسیی کۆمەڵگا بکات. 
واتە مۆدێڕنیتەیەکیان لەسەر کۆمەڵگای ئێران 
دەچەســپاند کە نەک زەمینەکانی گەشــەی 
بەر-ســەرمایەداریی تێــدا بــەدی نەدەکرا، 
بەڵکوو لەباری کولتوورییشــەوە گەلێک نامۆ 
بــوو بە دیــاردە و هزرە مۆدێڕنــەکان. یەک 
لــە دەرەنجامەکانی وەها مۆدێڕنیزاســیۆنێک 
دیاردەیەک بوو بەناوی »کەشــفی حیجاب«، 
واتە یاســای الدانی چارشێو و ڕووبەند لەسەر 
ژنان. ڕەزا شا ویستی بە یەک شەو و لە ڕێگای 
زەبروزەنگەوە، نەریتێکی پۆشین لە کۆمەڵگادا 
بگۆڕێت کە ڕێگایەکی هەزار ســاڵەی پێوابوو. 
ئەم پرۆســەیە لە کاتێکدا دەســت پێدەکات 
کە ئێلیتی سیاسیی ئەوکات هیچ کارێکی بۆ 
هاوبەشــکردنی ژنان لە گەشەی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی و تەنانەت ئابوورییشدا نەکردبوو. 
کامــران مەتین لــە کتێبەکەیــدا ئاماژە بە 
قســەیەکی دویچێــر )١٩67( دەکات کــە 
وابزانــم وەک مێتافۆرێک بــۆ ئێرانی ئەوکات 
دەگونجێــت. دویچێر دەڵێ بەرلەوەی خەڵک 
لــە نێوەرۆکــی دەوڵەتی مۆدێــڕن تێبگات، 
قەوارەکەیان دامەزرانــد )ibid(. لێرەوە نەک 
جەســتەی ژن، بەڵکوو ئۆبژایەتیی ژن دەبێت 

بە سەنگەری مۆدێڕنیزمە بۆناپارتییەکەی ڕەزا 
شــا و چیرۆکی حیجابیــش دەچێتە فازێکی 
دیکەوە کە لە بەشــەکانی دیکەی ئەم وتارەدا 

زیاتر لەسەری چڕ دەبینەوە.
یــەک لــە دەســکەوتەکانی ڕەزا شــا، 
لەچــاو حکومەتی قاجــارەکان،  ئەوە بوو کە 
لەگــەڵ فیۆدالەکان و مەرجەعییەتی شــیعە 
گەیشتنە ڕێککەوتنێک کە لەودا بەڕێوەبردنی 
گوندەکان، کە ئەو کات لە ســەتا هەشــتا و 
پێنجی حەشیمەتی ئێرانیان پێک دەهێنا، لە 
ڕێگای کوێخاکانەوە کە فیۆدالەکان دیارییان 
دەکرد، کۆنترۆڵ بکات و چونکە مەرجەعییەتی 
شیعەش لە سەتا بیستی مڵکەکانی لە دەستدا 
بوو، شــموولی وەها ڕێککەوتنێک دەبوون. بە 
واتایەکی دی دەســەاڵتی سیاسی لە دەستی 
ڕەزا شادا بوو بەاڵم بەڕێوەبردنی ٨٥% واڵت 
لەدەســتی فیۆدالەکاندا و لەژێــر ئامۆژگاریی 
مەرجەعییەتی شــیعەدا بوو. کەوایە ٨٥%ی 
کۆمەڵگای ئێران لە دۆخی فیۆدالیدا چەقیون 
و لــە کاروانی دۆخــی مۆدێڕنیتەی ڕەزاخان 
بەجــێ دەمێنن. ئەمە لە خۆیدا دەکرێ وەک 
دابەشکردنی کار - لە ڕوانگەی دورکهایمییەوە- 
پێناسە بکەین لە نێوان ڕەزا شا و فیۆدالەکان 
و مەرجەعییەتــی شــیعەدا. لێــرەوە ئێمــە 
لەگەڵ ئێئتیالفێکی ســێکۆچکەیی لە نێوان 
ئێلیتی سیاسی، فیۆدالەکان و مەرجەعییەتی 
شــیعە بەرەوڕوو دەبینەوە کە لــە الیەکەوە 
مەشرووعییەتی بە دەسەاڵتی سیاسیی ڕەزاشا 
دەدا و لە الکەی دیکەش دەسمایەی فیۆدال 
 .)ibid( و مەرجەعییەتی شیعە بەرز دەبووەوە
دەرکەوتــەی وەها ئیئتالفێــک، بە بۆچوونی 
مــن، لەوەدا بوو کە نــەک فۆبیای کۆمۆنیزم 
ڕەوییەوە بەڵکوو لەســەر یاســای کەشــفی 
حیجابیــش ڕێککەون. بەڵگــە مێژووییەکان 
پێمان دەڵێن کە لەوکاتەوە مەشــرووعییەتی 
سیاســیی ڕەزاشــا لە الیەن مەرجەعییەتی 
شیعەوە پەســند کرا، پرسی یاسای کەشفی 
حیجاب بــەو تەوژمەی جــاران نەما و کەم 
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السەنگ. لەگەڵ ئەوەیدا کە کۆمەڵگای ئێران 
لە پەنجاکاندا، لەباری خۆشــبژێوی و ئازادییە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا، لەگەڵ هیچ کام لە قۆناغە 
مێژووییەکانی ئێران بــەراورد نەدەکرا، بەاڵم 
ئەم گەشەسەندووییە چاوپۆشی لە ئێلێمانێکی 
گرینگ کردبوو بە ناوی ئازادییە سیاسییەکان 
کە ئەو کات سیاســەتی سانسۆر و سەرکوتی 
حکوومەت ڕێگریی دەکرد لە دامەزراوەخوازیی 
سیاســی. حکومەت کاتێ ملی دا بە ویستی 
ئێلیتی سیاســی، کە ڕاپەڕینەکان چووبوونە 
نێــو قۆناغــی ئینقالبییەوە و بــۆ هەموومان 
ڕوونە کە لە وەها دۆخێکدا مەجال بۆ پرســی 
چاکســازی و گەشەســەندووییی هاوسەنگ 
نامێنێت. ئینقالبی ١٣٥7 جیهانی سەرســام 
کرد، بەتایبەت پرۆژەی دژە مۆدێڕنیتەی ئەم 
ئینقالبە کە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ نێوەرۆکەکەی 

ڕوونتر دەبووەوە. 
لە شازدەی ڕەشەمەی ١٣٥7، واتە بیست 
و شــەش ڕۆژ بە دوای سەرکەوتنی ئینقالبی 
ئێران، »خومەینی« لە کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ 
فەقێکانی شــاری قوم باســی لــەوە کرد کە 
»پێویســتە ژنان بــە حیجابی ئیســالمییەوە 
دەرکــەون... دەبــێ ژنــان هەڵســوکەوتیان 
بگــۆڕن... هێنــدێ زانیاریم دەگاتە دەســت 
کە کارمەنــدە ژنەکان لــە وەزارەتی دەرەوە 
بــە ڕووتی دەچنە ســەر کار... ژنــان بۆیان 
هەیە لە کارەکۆمەاڵیەتییەکاندا بەشــدار بن، 
بەاڵم بــە حیجابی ئیســالمییەوە.« )رۆژنامەی 
کیهان، ١7ی ڕەشــەمەی ١٣٥7(. لــەم لێدوانەدا 
بــوو کە بــۆ یەکەم جــار تێرمێــک بەناوی 
حیجــاب دێێتە ڕۆژەڤــەوە و خومەینی وەک 
ئۆلتیماتۆم ئاراســتەی کۆمەڵگای دەکات. ئەو 
قســانەی خومەینی لە کاتێکدایە کە زانایانی 
ئیسالمی لەســەر حیجاب و سنوور و ڕادەی 
حیجاب کۆک نەبوون. دوابەدوای ئەو قســانە 
هەرایەک لەنێو کەشــی سیاسیی ئێراندا سەر 
هەڵدەدات و بەشــێک لە ژنــان کە زۆربەیان 
کارمەندی دەوڵەتی بوون )بە پێی ڕێپۆرتاژی 

ڕۆژنامەکانــی ئەوکاتی ئێران( لە شــارەکانی 
تاران، ســنە، کرماشــان، ورمێ، ئیسفەهان و 
بەنــدەر عەبباس دژکردەوەیان پێشــان دا و 
ڕژانە ســەر شــەقام. وتووێژەکەی »مەحموود 
تاڵەقانی« لەگەڵ ڕۆژنامەی کەیهان دۆخەکەی 
هێــوڕ کردەوە و ناوبراو باســی لەوە کرد: »... 
لە ئیســالمدا حیجابــی زۆرەملی نییە و هەتا 
ئێســتاش زانایانی ئیســالمی لەســەر وەها 
بڕیارێک کــۆک نین... ئیمام نەســیحەتێکی 
باوکانــەی کردووین و هیــچ گرفت نییە کە 
خانمەکان لەبــەر ڕێزی قســەکانی ئیمام و 
خۆشــیان لەچکەیەکی تەنک لەسەر بکەن... 
بــەم کارە ڕێز لــە کەرامەت و کەســایەتیی 
خۆیــان دەگرن...« )کیهان، ژمــارە ١٠6٥٨، ال ٣، 
لەوە سەرنجراکێشــتر  ٣٠ ڕەشــەمەی ١٣٥7(. 
هەڵوێســتی بەشــێک لە ژنانــی مۆدێڕن و 
کەســایەتییە چەپ و دژە ئیمپرالیستییەکان 
بوو. بۆ نموونە »ئیســالم کازمیــە« )١٣٠٩- 
١٣76( یــەک لــە کەســایەتییە چەپەکان 
و چاالک لــە کانوونی نوســەرانی ئێران، لە 
وتارێکی لە ڕۆژنامەی کەیهاندا پرسی هێنانە 
ئارای پۆشینی ژنانی وەک شتێکی الوەکی و  
خۆڕانانی ڕۆشــنبیرانە پێناسە کرد کە نامۆیە 
لەگەڵ واقیعەکانی کۆمەڵگا )کیهان، ٣١ اســفند 
١٣٥7(. هەروەها زۆر یەک لــە ڕووناکبیرانی 
چەپ و ڕاست مافی بڕیاردان و ئازادیی ژنان 
لەمەڕ پۆشینیان لە گۆشەنیگای تیۆری »غرب 
زدگی«یەوە شروڤە دەکرد و دواجار بەو ئاکامە 
گەیشــتن کە هــەرای حیجــاب لەمپەرە بۆ 

خەباتی دژە ئیمپریالیستی ئینقالب.
 شــەڕی ســێ مانگــەی کوردســتان و 
شەڕی تورکمەن ســەحرا، کێشەی حیجابی 
دیزەبەدەرخۆنــە کرد، بــەاڵم مەرجەعییەتی 
شــیعە لە پرۆژەکەی خۆیان بۆ داســەپاندنی 
حیجاب نەوەســتان و دواجار لە ساڵی ١٣62 
یاســایەکیان بۆ حیجاب پەسند کرد. یەکەم 
یاسایەک کە لە پەیوەندی بە حیجابدا پەسند 
کــرا، لە مــادەی ١٠2ی یاســای تەعزیرات 

مۆدێڕنیــزم و نەریتخــوازەکان. خومەینی لە 
ڕاگەیاندنەکەیــدا بە ڕاشــکاوییەوە گلەیی لە 
مافی دەنگدان بۆ ژنان دەکات و ئەم یاســایە 
وەک هەڕەشە بۆســەر دینی ئیسالم پێناسە 
دەکات. ئەگەرچی بە هۆی دوورخســتنەوەی 
خومەینی لــە ئێران هەراکــەی جۆزەردانی 
١٣42 نیشــتەوە، بەاڵم لە بنتکی کۆمەڵگادا 
هەســت بە جووڵەیەکــی کۆمەاڵیەتی دەکرا 
کە تا ئینقالبــی ١٣٥7ی هەتاوی، دوو باڵی 
چەپ و ڕاستی ئیســالمی لە کۆنتێکستێکی 
عیرفانــی و دژ بــە نمادەکانــی مۆدێڕنیزم 
ئاوێتــەی یەک کرد. خاڵێکــی گرنگی دیکە 
بۆ وەها ئاوێتەبوونێک دیسکۆرســێک بوو بە 
نــاوی »غرب زدگی«. بەرهەمــی ئەم گوتارە، 
دژایەتیکردنی گشت ســیمبول و ئەو وێنانە 
بوو کــە وەک هێمای ڕۆژئاوایی و کاپیتالیزم 
پێناسە دەکران. لەم سۆنگەیەشەوە ئۆبژەبوونی 
ژن تۆختر دەردەکەوێت و لە ڕاســتیدا هیچ 
شتێک بە ڕادەی جەستەی ژنان نەیدەتوانی 
لە وێناکردنی ئەم کۆنتراستەدا کاریگەر بێت. 
واتە کۆنتراســتی نێوان ژنانی سەر و باسک 
ڕووتی مۆدێرن لەهەمبەر ژنانی لەچکە بەسەر 
و چارشێو پۆش کە ئامادە نەدەبوون هێماکانی 
کاپیتالیــزم و مۆدێڕنیزمی نامۆ بە کولتوور و 
نەریتی ئێرانی بســەلمێنێت. ئــەم ڕەوەندە 
یارمەتی بــە پۆالریزەکردنی کۆمەڵگای ژنانی 
ئێرانی دەدات کە بەسەر دوو باڵی ناتەبا بەیەک 
دابەش بن: باڵێکی کەمینە کە سیمبولەکانی 
ڕۆژئــاوا وەک کولتوور پەســند دەکات و لە 
ڕۆژنامــە، گۆڤار، شاشــەکانی تیڤی و فیلمە 
گیشەییەکانی ســینەمادا فۆکووسیان لەسەر 
دەکرا و، باڵێکــی زۆرینەش کە لە پەڕاوێزی 
شار و گوندەکان فەرامۆش کرابوون و پشتیان 
لــە بەها و نۆڕمە نەریتییــەکان نەدەکرد. لە 
ئاکامــی ئــەم کۆنتراســتەدا، ئێئتالفێک لە 
نێوان بازاڕییەکان و مەرجەعییەتی شــیعەدا 
پێکهات بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی کاپیتالیزمە 
کۆمپرادۆرەکــەی شــای ئێــران. خومەینی 

لــەم ئیئتالفــەدا وەک ئیدۆلۆگــی ئینقالب 
پەرەی بە تێزی حکومەتی ئیســالمی دەدا و 
بازاڕییەکانیش لە ڕێگای پشتگیریی داراییەوە 
زەمینەیان بۆ پراکتیزەکردنی وەها تیۆرییەک 
خــۆش دەکــرد )ibid(. هەڵبەت پرۆســەی 
کاپیتالیزمی تازەدامەزراوی ئێران و ڕەوەندی 
ئاوێتەبوونەکەی لەگەڵ کاپیتالیزمی جیهانی، 
گشت ڕەوتە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانیشی 
بەو ئاقارەدا دەبرد کــە پێداچوونەوەیەک لە 
گوتار و ئایدیالۆژی و سیاسەتەکانیاندا بکەنەوە، 
لەهەمبەر وەها گەشەسەندووییەکی السەنگدا 
هەڵوێستە بکەن و بە ناچاری ڕەگەڵ ڕەوتێکی 
نەریتخواز بکەون کە لــە باری ئایدیالۆژی و 

دۆخی چینایەتییدا نامۆبوون بە یەک.
وەک لەم بەشەی وتارەکەدا دەردەکەوێت، 
پرۆسەی مۆدێڕنیزاسیۆنی ئێران نەک بەرهەمی 
هاودژییەکەی دیالێکتیک نەبوو کە لە ڕێگای 
ئینقالبــەوە بگاتــە ســەنتێز و زەمینەکانی 
تێپەڕین لە نەریتخوازی فەراهەم بکات، بەڵکوو 
پرۆژەیــەک بوو بۆ پتەوکردنی دەســەاڵتێکی 
ناوەندخــواز کــە گرفتاری مەشــروعییەتی 
سیاسیی هەبوو. چ لە سەردەمی ڕەزا شا و چ 
لە سەردەمی پەهلەویی دووهەمدا مۆدێڕنیزم 
وەک ســتراتێژی لــە خزمەتی ســڕینەوەی 
ڕکابەرە سیاســی و چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
دەکار کراوە و مەجالی بۆ ئەوە نەهێشتووەتەوە 
کە دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییــەکان و چین و 
توێژەکانی کۆمەڵگا بە ڕەوەندێکی ترانسێنداڵیدا 
تێپەڕ بن و لە دۆخی بەر-سەرمایەداریدا قاڵ 
ببنەوە. لە وەها دۆخێکدا سروشتییە کە پرسی 
گەشەســەندوویی بە شــێوەیەکی الســەنگ 
بچێتە پێش و بەرچاوترین قوربانییەکانی ئەم 

سیاسەتەش ژنان بوون.

حیجابوەکسیاسەت
ڕاپەڕینــی گەالنی ئێران لە ســاڵی ١٣٥6دا، 
بــە بۆچوونــی زۆر یــەک لــە کارناســان، 
کاردانەوەیەک بوو لەهەمبەر گەشەسەندوویی 
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ســتراتێژیی حکوومەت و بودجەیەکی زۆری 
بۆ تەرخان کراوە؟ لێرەوە پێویست دەکات لە 
ڕوانگەی تیۆریــی توتالیتاریانیزمەوە لە دوای 

واڵمی وەها پرسیارێک بگەڕێین.
هەڵبەت زۆر یەک لە کارناســانی سیاسی 
گرفتیان هەیە لەگەڵ جێکردنەوەی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران لە چوارچێــوەی تیۆریی 
توتالیتاریانیــزم. هۆکارەکــەش ئەویــە کــە 
خوێندنــەوەکان بۆ توتالیتاریانیزم بە پێی ئەو 
مۆدێالنەن کە لە ســەدەی بیستەمدا سەریان 
هەڵدا و دواجار لە کۆتاییەکانی ئەو سەدەیەدا 
ناسیۆنال-سوسیالیزم  هەڵوەشانەوە. بۆ نموونە 
لە ئاڵمان، فاشــیزم لە ئیتالیــا، کۆمۆنیزم لە 
یەکیەتیی ســۆڤیەت و... بە پێی خوێندنەوە 
و  فرێدریــش  سترۆکتۆرالیســتییەکەی 
بێرژینسکی )1965( توتالیتاریانیزم لە ئەنجامی 
لەگەڵ  خۆگونجاندنی حکوومەتە سەرەڕۆکان 
پیشــەییەکانی  پرۆسەی گەشــەی کۆمەڵگا 
ســەدەی بیســتەمدا ســەری هەڵداوە. ئەم 
بۆچوونــە لەباری نێوەرۆکییــەوە تەبایی نییە 
لەگەڵ دامەزرانی کۆماری ئیســالمیی ئێران، 
چونکە وەک پێشتر ئاماژەی پێ درا، ئینقالبی 
١٣٥7 پرۆژەیــەک بوو دژ بــە مۆدێڕنیزم و 
ئامانجەکــەی ژیانەوەی نۆرمــە نەریتییەکان 
و هەروەهــا لەباری ڕووکردی ئابووریشــەوە 
بەتەما بوو پشــت بە بەرهەمهێنانی خۆماڵی 
ببەستێت )واتە سیاسەتی خودکفایی(. بەاڵم 
لە ســەردەمی پۆســت خومەینیزمــدا، کەم 
کــەم نیشــانەکانی توتالیتاریانیزم لە کردەوە 
و گوتــاری ڕێژیمدا بەدی دەکەین. دەرکەوتە 
و پرۆژەکانی پۆســت خۆمەینیزم زۆر لەگەڵ 
»فرێدریش«  خاڵییەکەی  شــەش  پۆلبەندییە 
ســترۆکتۆری  لەمــەڕ  »بێرژینســکی«  و 
توتالیتاریانیزمــدا نامۆ نین، واتــە: ئافراندنی 
»مرۆڤی نوێ« )لە ئێراندا ئۆمەتی ئیســالمی( 
لە چوارچێــوەی ئایدیالۆژییەکی گشــتگیردا 
)ئیسالمی-شــیعی( و هەروەها بۆ وەدیهێنانی 
وەهــا ئامانجێــک: کار لەســەر هرووژانــی 

هەزارەگەرایــی و یۆتۆپیایەکی بەهێز دەکات 
)آخر الزمانی( کە میکانیزمەکەشی تۆقاندن و 
پروپاگاندایە. لەوەش گرنگتر بەتەمایە لەسەر 
دەســتی حیزبێکی بەهێز )حــزب اللە( ئەم 

ئامانجە بێنێتە دی. 
لەمەڕ  خوێندنەوەیەکــی دیکــە هەیــە 
توتالیتاریانیــزم کە ئەم وتــارە هەوڵدەدا لە 
چوارچێوەی ئــەو تیۆرییەدا پەیوەندیی نێوان 
حیجابی ئیسالمی و تەمای توتالیتاریانیستیی 
ڕێژیم شــرۆڤە بکات. لەم بابەتــەدا ئاماژە بە 
بۆچوونە فەلسەفی ـ کۆمەاڵیەتییەکەی »هانا 
ئارێنت« دەکەم لەمەڕ هەوڵی ئەتۆمیزەکردنی 
کۆمەڵــگا وەک دوائامانجی توتالیتاریانیزم. بە 
بۆچوونــی ئارێنت: ڕێژیمــی توتالیتێر هەوڵ 
دەمارگرژکردنــی  و  ئایدیالۆژیزەکــردن  بــۆ 
هاوواڵتییــان نادات بەڵکــوو ئامانجی کۆتایی 
عەقڵییەتــی  شــێواندنی  توتالیتاریانیــزم 
هاوواڵتییانە بەڵکوو هەست بە مەودای نێوان 
ڕاستی و درۆ نەکەن و لە لێکدانەوەی خراپەدا 
ناکارامە بن. ژیان لە ژێر دەسەاڵتی ڕێژیمێکی 
توتالیتێردا، وا لــە هاوواڵتییان دەکات کە بە 
چەشنێک هەڵســوکەوت بکەن کە درۆکانی 
سیستەم وەک حەقیقەتێکی ڕەها بچەسپێت. 
لەم سیســتەمانەدا ئیتر پرســی درۆ و ڕاست 
بوون، پرسی سەرەکی نییە، چونکە حەقیقەت 
و ڕەوایی حەقیقەت، لــە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
بزرە و تــرس و تۆقاندن جێگای پڕ دەکاتەوە 
)Arendt, 2004(. »کارل یەسپێرس«یش باس 
لە ترس و تۆقاندن دەکات بەاڵم ئەو پێی وایە 
ترس لە حکوومەتی توتالیتێردا دوو الیەنەیە. 
واتە ترس لە ڕێگای ڕەشــبینی و دوودڵییەوە 
بە ناخی کۆمەڵگادا ڕۆدەچێت بەاڵم ئەم ترسە 
هەر هاوواڵتییان ناگرێتەوە بەڵکوو دەسەاڵتیش 
دەگرێتەوە، چونکە دەســەاڵت هەمیشــە لە 
کۆمەڵگا تۆقیوە. کەوایە ڕێژیمە توتالیتێرەکان 
بەردەوام خەریکی بەرهەمهێنانەوەی دۆخێکی 
ژیانن، بەڵکوو هاوواڵتییــان بە دەمامکێکەوە 
دەرکەون کە ڕێژیمی توتالیتێر لێی نەتۆقێت، 

دیــاری کرا و دواتر لە ســاڵی ١٣7٥دا وەک 
تەبســەرەیەک بە مــادەی ١4١ی یاســای 
ســزادانی ئیســالمییەوە زیــا کرا و ســزای 
ڕەچاونەکردنــی حیجابیش 74 زەربە قەمچی 
بــوو.  بــەم کارە کۆماری ئیســالمیی ئێران، 
دووهەم  ســەعوودیدا  عەرەبســتانی  بەدوای 
واڵتی ئیســالمی بوو کە یاســای بۆ حیجابی 
زۆرەملی دادەنا. عەرەبســتانی ســەعوودی لە 
ســاڵی ١٣٩٨ یاســای حیجابــی زۆرەملیی 
هەڵوەشــاندەوە و ئێســتا کۆماری ئیسالمیی 
ئێران تاکە حکوومەتە لە دنیادا کە بە زمان و 
میکانیزمی یاسا، ژنان ناچار دەکات چی لەبەر 

کەن و چۆن دەربکەون. 
وەک پێشــتر باس لە کێشەی ڕاڤەکردنی 
حیجــاب لە قورعاندا کــرا و هەروەها بە پێی 
ئەو کورتە باسەی کە لە سەرەوە ئاماژەی پێ 
درا، لەمەڕ ڕۆژژمێری چەســپاندنی حیجابی 
زۆرەملی، دەبینین کە سیاســەتی حیجاب بە 
ڕەوەندێکی سینووسیدا چووەتە پێش. واتە بە 
پێی دەرفەت و بە پێی دۆخە سیاســییەکان 
پرســی حیجاب هێندێ جار شــل و جاری 
واشە توند بووە، بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدا بێت 
حیجاب یەکێکە لــەو بابەتانەی کە کۆماری 
ئیســالمیی ئێران ئامادە نییە چاوپۆشیی لێ 
بکات. پرسیارەکە ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی 
و بەتایبــەت خومەینی چییان لــە حیجابدا 
بەدی دەکرد کە وەها بە پێداگرییەوە کاریان 
بۆ چەســپاندنی دەکرد؟ لێرەوە هەوڵ دەدەم 
باسێکی فۆکشیۆنالیســتیانە لەمەڕ کارکردی 
حیجــاب لە ئایدیالۆژیی کۆماری ئیســالمیدا 
بکەم. ئەوەی تا ئێســتا هەســت پــێ کراوە، 
پرســی حیجاب بــۆ کۆماری ئیســالمی لە 
سێ دانە ئاســتدا کارایی هەیە کە بە کورتی 

ئاماژەیان پێ دەدەم:
1 ئاســتی ناســێنەیی: کۆماری ئیســالمی 
خۆی بــەم ســیمبولەوە پێناســە دەکات و 
هەروەها حیجاب کارایــی مۆبیلیتایزی هەیە 
بــۆ الیەنگرەکانی ویالیەتــی فەقیە و لەوەش 

دەکارکردنی  جوگرافیــای  بەرباڵویی  گرنگتر 
ئیسالمییش  ئۆمەتی  حیجاب، ســنوورەکانی 

دیاریی دەکات.
2 ئاســتی ســتراتێژیک: پرسی حیجاب لەم 
ئاســتەدا دەبێــت بــە بەشــێکی گرینگ لە 
ئایدیالۆژی و ئامانجی بەرزی سیستەم لەمەڕ 
ئیسالمی-شــیعەدا،  ئۆمەتــی  دامەزراندنــی 
حیجــاب توانــای ئەوتۆریتــەی ئایدیالۆژیی 

کۆماری ئیسالمییش دیاریی دەکات.
3 ئاســتی تاکتیکی: هەر ئــەو قۆناغەیە کە 
لە ژیانی ڕۆتینیدا هەســتی پــێ دەکەین و 
لەگەڵیــدا دەژین. واتە ئامێرێــک بۆ تۆقاندن 
و ئەتۆمیزەکردنــی کۆمەڵگا. ڕێژیم لە هێندێ 
دەرفەتدا، بە شێوەی سیستەماتیک و لە ڕێگای 
توندوتیژی و تۆقاندنی کۆمەڵگاوە، ئەوتۆریتەی 
خۆی بە چاوی کۆمەڵگادا دەداتەوە. بەم کارە 
بیری بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان دەهێنێتەوە کە 
لە ســەرکوتکردندا دەســت ڕاناگرێت. بەاڵم 
هێندێ جار تەوژمی حیجابی زۆرەملی هاوکاتە 
لەگــەڵ قەیرانــە سیاســی و ئابوورییەکان، 
بەڵکوو ســەرنجی خەڵک و چاالکە سیاسی و 
مەدەنییەکان لەمەڕ دۆخی نالەباری سیاسی و 

ئابووری، بشێوێنێت.

کارایــیحیجــابلــەپتەوکردنــی
توتالیتاریانیزمیئیسالمی

ئامــار و ڕەوتــی ڕووداوەکانی ئێــران پێمان 
دەڵێــت کــە ترانسفۆرماســیۆنی حیجاب لە 
یاسای پۆشینەوە بەرەو ئەو دۆخەی کە دواجار 
حیجاب دەکات بە ئااڵی کۆمەڵگای ئیسالمی، 
لە سەردەمی پۆســت خۆمەینیزمدا گرنگیی 
زیاتری پێ دراوە. یەک لەو پرســیارانەی کە 
بەالی زۆربەی توێژەرانی پرسی فێمینیزم لە 
ئێران دروست دەبێت ئەوەیە کە بۆچی پرسی 
حیجاب هەر بەو چەند ماددە یاساییانەوە قایل 
نەبوو و هەنووکە چووەتە نێو فازێکی دیکەوە 
کە نەک هــەر دامەزراوەســازی بۆ حیجاب 
دەکرێت، بەڵکوو حیجاب بووە بە بەشــێک لە 

۳5گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۳٤



هــەاڵواردن لە کۆمەڵــگادا، لەبەرچاو بگرین. 
واتە: »سەرمایە، پێگەی کۆمەاڵیەتی، زانیاری 
و دەســەاڵت.« ئێمە کاتێک دەتوانین باس لە 
مافی یەکسانیی ڕەگەزیی بکەین کە ژنان لەو 
ئێلێمانانەدا هاوبەش بن. هاوبەشنەکردنی ژنان 
لەم ئاستانەدا هۆکارێکی سەرەکییە کە ئەمرۆ 
ڕۆڵ و پێگەی ژنان لە بەڕێوەبردن و ناوەندی 
بڕیاردانی سیاسیدا - چ لەناو حکوومەت و چ 
لە ناو حیزبە سیاسییەکان- الوازە. هەاڵواردنی 
پۆزێتیــڤ کە لــە زۆر یــەک لــە پێکهاتە 
مەدەنی و سیاســییەکاندا لەبەرچاوگیراوە بۆ 
بردنەســەری ڕێژەی پەیوەســتبوونی ژنان بە 
بزاڤە سیاســییەکان، دیاردەیەکی فۆرمالیتییە 
و کــەم کەس ڕۆڵــی ئەو ژنانــە بە جیددی 
دەگرێت. چونکە هەاڵواردنی پۆزێتیڤ بە مانای 
بەرپرســایەتی لە بڕیارە چارەنووسســازەکاندا 
نییە. بەرپرسایەتی، یانی زەمینە خۆش کردن 

بۆ بەڕێوەبەرایەتی و نوێنەرایەتی کردن. 
وەک ئامــاژەم پــێ دا، ئــەم بۆچوونــە 
ڕوانگەیەکــی عەقاڵنییە، بــەاڵم گرفتی ئەم 
تیۆرە لەوەدایە کــە لە دۆخی هێڕمێنۆتیکیدا 
پنگــی خواردووەتــەوە، واتە لــە ڕوانگەیەی 
هــەاڵواردن  پرســی  ســەیری  دەروونییەوە 
دەکات و لــە دیاریکــردن و کانالیزەکردنــی 
هاودژە »ســەرەکی« و هاودژە »زەبەند«ەکاندا 
سەرکەوتوو نەبووە. ڕەنگە یەک لەو هۆکارانەی 
کە لەم ساالنەدا بزاڤی فێمێنیستی نەیتوانیوە 
ببێت بــە بزاڤێکی گشــتگیر و پێکهاتەکانی 
دیکــەی کۆمەڵگا لەگەڵ خۆیــدا هەماهەنگ 
بکات، هەر لەم کەمایەســییەوە ســەرچاوەی 
گرتبێــت. مائــۆ تێســە دون لــە کتێبــە 
بەناوبانگەکەیــدا »لەمەڕ هــاودژی« )١٩7١( 
هەاڵواردنێــک لە نێوان هاودژیی ســەرەکی 
و هاودژیــی زەبەنددا لەبەرچــاو دەگرێت کە 
وابزانم پەیوەندیی بەم باســەوە هەبێت. مائۆ 
پێی وابوو لە ڕەوتی پەرەسەندنی پرۆسەکاندا 
هەمیشــە هاودژییەکی ســەرەکی هەیە کە 
بنەمای کێشەکانی ســەردەمی خۆی دیاری 

دەکات، بۆ نموونە هاودژیی کار و ســەرمایە 
لــە کاپیتالیزمدا. بەاڵم هاودژیــی زەبەند بە 
بۆچوونی مائۆ یەک لــەو هاودژییانەیە کە لە 
قۆناغێکــدا بەرچاوترە و هــەر جووڵەیەک لە 
پێناو چارەســەرکردنی هاودژیی ســەرەکی، 
پاشکۆی )تابع( چارەســەرکردنی ئەو هاودژە 
زەبەندانەیــە. کەوایــە زۆر گرنگــە لە کاتی 
خوێندنەوەی پرۆســە فرەهاودژەکاندا، هەوڵ 
بدرێــت هــاودژە  زەبەنــدەکان بدۆزینەوە و 
کاتێ هاودژە زەبەندەکە چارەسەر کرا، بەدوای 
چارەســەر  ســەرەکییەکەش  هاودژە  خۆیدا 
دەبێــت )مائۆ، ١٩7١(. کاتێ پرســی حیجابی 
زۆرەملی )واتە هاودژیی زەبەند( لە پۆلبەندی 
کردنی هاودژەکاندا دەبێت بە پاشگری پرسی 
)واتە هاودژیی ســەرەکی(  یەکســانیخوازی 

سروشتییە کە ئەم بزاڤە ناگاتە ئەنجام. 
رەنگە خوێنەری ئەم بابەتە پرســیاری ال 
دروســت ببێت کە بۆچی سیاسەتی حیجاب 
لەم وتــارەدا وەک هاودژیــی زەبەند دیاری 
کراوە. واڵمەکە ڕوونە، یەکەم جەســتەی ژن 
وەک ئۆبــژە ڕۆڵێکی کاتالیســتیانەی هەبووە 
لە قۆناغەکانی گۆڕانــدا و دووهەم، وەک لەم 
وتارەدا باســی لێ کرا؛ کێشــەی حیجاب بە 
درێژایــی مێژووی هاوچەرخی ئێران، مەرجی 
سەرەکی بووە بەڵکوو ژنان لە هێندێ ئاستی 
بەرێوەبەریدا هاوبــەش بکەن. ئەو پاڵنەرانەی 
حیجاب دەخاتــە نێو چەقی کێشــەکانەوە، 
هەرپەیوەندیی بــە باوەڕێکی کولتووری یاخۆ 
باوەڕێکی دینییەوە نییە کە ڕێگا بو سەرکوت 
و داپڵۆســینی ژنان خــۆش دەکات، بەڵکوو 
شتێکی بنەماییترە کە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 
هەیە بە بەراوردکردنــی جیاوازیی کولتووری 
لەگەڵ شانســی هاوبەشــبوون لــە دەرفەتە 
ئابــووری، سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا. بۆ 
نموونــە ئەو ژنانەی کە نوێنەری مەجلیســی 
ئیســالمین، وەزیرن لە کابینەی دەوڵەتەکاندا 
و هەروەها ئەو ژنانەی کە لە ئاســتی بەرزی 
بەرێوەبەریدا دادەمەزرێن، بە چارشــێوەوە - 

واتــە میکانیزمی جووت موراڵی و دوو ڕوویی. 
هۆکاری مانەوەی ڕێژیمــە توتالیتێرەکان بە 
بۆچوونی یەسپێرســیش هیچ پەیوەندییەکی 
بە ئیمان و بڕوای هاوواڵتییانەوە نییە، بەڵکوو 
ئەو ترســەیە کە لە کۆمەڵگادا ڕەگی داکوتاوە 

 .)Jaspers,1963(
پرســی  بە  دەســەاڵت  هەســتیاربوونی 
حیجاب، وەک لە ئاستی تاکتیکیدا باسی لێ 
کرا، کاراییەکی گرنگی هەیە بۆ ئەتۆمیزەکردنی 
دەسەاڵت و هەروەها لە کاتی قەیرانە ئابووری 
و سیاسییەکانیشــدا، بیانــووی شــل بوونی 
حیجــاب یارمەتیی داوە بــە ئەمنیەتیکردنی 
کۆمەڵگا بەڵکوو لە وەهــا دۆخێکدا چاالکانی 
سیاسی و مەدەنی فۆکووس لەسەر سیاسەتە 
الوازەکانی ڕێژیم بۆ چارەســەرکردنی قەیران 
نەکەن. بەاڵم خاڵێکی گرینگی دیکە هەیە کە 
پێویستە ئاماژەی پێ بدرێت. ڕێژیم لە ڕێگای 
سیاســەتی حیجابەوە هەوڵ بــۆ ئۆتۆماتیزە 
کردنــی کۆمەڵگاش دەکات. بە پێی بۆچوونی 
ڤاستاڤ هاڤێڵ لە کۆمەڵگایەکی ئۆتۆماتیزەدا 
خەڵک پێویستی بەوە نییە کە باوەڕی بە یاسا 
و بەرنامە و ئایدیالۆژییەکانی ڕێژیمی توتالیتێر 
هەبێت، گرنگ ئەوەیە خەڵک وەها خۆبنوێنن 
کە باوەڕیــان پێیەتی، بێدەنگی ڕاگڕن، یا بێ 
الیەن بــن، چونکە وەها کردەوەیەک بەمانای 
داننــان بــە دەســەاڵتەکەیەتی. کــردەوەی 
پاســیڤی هاوواڵتییان لەمەڕ ئۆتۆماتیزەکردنی 
سیســتەم ئەو ڕاستییە تاڵە دەسەلمێنێت کە 
سیســتەمێک هەیە، خەڵکیش ملکەچی وەها 
سیستەمێکن و لە ڕاستیدا ئەو خەڵکە بۆ خۆیان 
سیستەمەکەن )واستاو، ١٣٩٨(. کانت سەبارەت 
بــە کارکردی ڕەفتــار لە نواندنــی ژینگەی 
جیهانی مرۆڤدا قســەیەکی جوانی هەیە کە 
لەوانەیە بۆ سەلماندنی بۆچوونەکەی ڤاستاڤ 
هاڤێل پێویست بێت: کردەوەی ئێمە ڕۆڵێکی 
گرنگــی هەیە لــە بەرهەمهێنانەوەی جیهان 
بەوجــۆرەی   .)Karl Jaspers, Kant, p. 66(
من لە بۆچوونەکەی کانت تێدەگەم، مەعریفە 

پەیوەندی بە نزیک بوونــەوە لە حەقیقەتە و 
یارمەتیمان نادات لــە واقع بوونی دیاردەکان 
تێبگەیــن. واقعییەتــی ژینگە ئەو شــتانەن 
کــە بەرچــاو دێــن. کەوایە حیجــاب کاتێ 
دەبێت بە بەشــێک لە ڕۆتینایزی ژیان )واتە 
نۆرمالیزەکــردن(، کاتێ وەک دەرکەوتەیەکی 
کردەیــی لــە کۆمەڵــگادا خۆدەنوێنێت، لە 
ڕاستیدا واقعی بوونی ئەو ئۆمەتە ئیسالمییەش 
دەسەلمێنێت کە کۆماری ئیسالمی بە هەرزان 
ئاراســتەی جیهانــی دەکات و کۆنتراســتی 
سنوورەکانی کۆمەڵگای ئیسالمیی پێ دیاری 

دەکات.

بەرەو فێمێنیزمییەوە هێرمێنۆتیکی لە
پراکتیکی»ژن،ژیان،ئازادی«

 بزاڤی فێمینیســتی لە کۆمەڵــگای ئێران و 
هەروەهــا چاالکانی سیاســی و مەدەنییش، 
زۆرجار باســیان لەوە کردووە کــە ڕوانگەی 
ئاپارتایــدی ڕەگــەزی لەمپەرێکــی کارایــە 
لەهەمبەر گەشەسەندوویی هاوسەنگدا. کەوایە 
دامەزراوەیی و گەشــەی هاوسەنگ لە ئێراندا 
نایەتەدی هەتا پرســی ئۆبژەبوونی ژنان بەرەو 
ئۆبژە-ســووبژە نەگــۆڕن. بــەاڵم فێمێنیزمە 
ئێرانییەکان کەمتر فۆکووسیان لەسەر پرسی 
حیجاب کردووە و هێندێ جار وا هەست پێ 
کــراوە کە لە ڕوانگەیەکــی عەقاڵنییەوە و بە 
خشــکە بە پەنای حیجابدا تێدەپەڕن بەڵکوو 
ئەم دیاردە زەبەندە نەبێت بە لەمپەر بۆ ئامانجە 
سەرەکییەکە. یەکسانیخوازی، نەک پرسێکی 
واقعییــە بەڵکوو لە پێگەیەکی عەقاڵنیشــەوە 
دێــت و بە دڵنیاییەوە فێمێنیزمە ئێرانییەکان 
کار بۆ داوایەکــی ڕەوا و گرنگ دەکەن. ئێمە 
ناتوانین باس لــە نەبوونی هەاڵواردن بکەین، 
ئەگــەر ژنان لــە ئاســتی بەرێوەبەریدا وەک 
پیاوان پشــکی خۆیان پێ نەبڕێــت. کەوایە 
کاتێ باس لە یەکســانی دەکەین، دەبێ ئەو 
چــوار ئێلێمانانــەی ماکس وێبــەر )2006( 
باســی دەکات و هەمیشــە دەبێتــە هــۆی 
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پرســێکی دووڕگەیی )واتە جیاکردنەوەی ژن 
لە پیاو(. 

ئەمرۆ دروشــمی ژن، ژیان، ئــازدی، لە 
کوردســتانەوە گشــت ئێرانــی گرتووەتەوە، 
تەنانــەت لــە دنیاشــدا دەنگــی داوەتەوە و 
هاوپشــتیوانەکانی ئەم دروشمە لە نەیارەکانی 
زۆر زۆرترە. هەڵبــەت ڕوون نییە داخوا ژنان 
لــە کوردســتان و ئێران تاچەنــد ئەجێندا و 
پەیامەکانی ئەم دروشمە دەپارێزن کە بووەتە 
دینامیزمێکی بەهێز بۆ گۆڕان و تا کوێ هەوڵ 
دەدەن ئەم دروشمەش وەک هیواکانی پێشوو 
نێونەتەوەیی  نەچێتە ژێر سریمەی تەعامولی 
و دینامیزمە دەروونییەکانی کۆمەڵگای ئێران 
کە هەنووکــەش لە دەرکەوتەی سیاســی و 
کولتووری ئێران، ڕۆڵی یەکالکەرەوەیان هەیە. 
ئەگەر ئاکامی ئەم دروشمە و ئەو کۆدەنگییەی 
لە شــەقامەکانی ئێــران دەبیندرێن، گۆڕانی 
ڕێژیمــی لێ بکەوێتەوە، پێویســت دەکا ئەو 
پرسیارە بکەین کە ژنان و کۆمەڵگای سیاسی 
بەدوای ڕووخانی ڕێژیمدا چۆن مامەڵە لەگەڵ 
ئەو دێمۆکراسییە عورفییە دەکەن کە بەشێک 
لە ئۆپۆزیسیۆنی ناوەندخواز و ئێتنۆسەنتێریزم 
باوەڕی پێیەتی؟ داخوا ئەم ڕەوتە هیوابەخشە 
لەپێنــاو ئازادییــە کۆمەاڵیەتییەکاندا واز لە 
ڕادیکاڵیزەکردنــی ئەجێندای ئەو دروشــمە 
ناهێنێــت؟ هەڵبــەت ڕادیکاڵیزەکردنــی ئەو 
دروشــمە و بووژاندنــەوەی ئــەم دینامیزمە 
لە گــرەوی ڕامانــی بزووتنەوەکەدایە لەمەڕ 
چارەسەر کردنی کەلێنە جیددییەکانی وەک 
نەتەوەیی، چینایەتی و ڕەگەزی. ڕەچاونەکردنی 
هــەرکام لــەو کەلێنانە مەجال بــە نەریتی 
ناوەندخوازی دەداتەوە کە لە پێناو وەرگرتنی 
مەشرووعییەتی سیاسیی خۆیان، یا پشت بە 
تەعامولــە نێونەتەوەیییەکان ببەســتێتەوە یا 
بیر لە ســازان لەگەڵ ئەو هاودژە چینایەتی و 
کۆمەاڵیەتییانە بکاتەوە کە لە مێژووی ئێراندا، 
هەمیشــە پاڵپشتی ئیســتبدادی »سەغیر« و 
»کەبیر« بوون. ئەمانە و گەلێ پرسیاری دیکە 

لــە ئارادا هەن کە هانمان دەدەن دروشــمی 
“ژن، ژیــان، ئازدی” وەهــا ڕادیکاڵیزە بکەین 
کە ببێت بە ســەنتێزێکی وەاڵمدەر لەهەمبەر 
هاودژە چینایەتی و سیاســییەکان و هەروەها 
لــە ڕێگای ئەم پوتانســێڵە کارایــەوە کار بۆ 
ناوەندخوازی بکەین کە  نەهێشتنی دیاردەی 

لێکەوتەکەی هەمیشە دیکتاتۆرییە.  
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وەک مۆدێلێکــی ئوڵتراحیجاب - دەردەکەون 
)واتە نموونەی کولتووری ڕەسەنی ئیسالمی(. 
کەوایە شایستەساالری و یەکسانی لە ئاستی 
بەڕێوەبەریــدا نایەتــە دی تا ژنــان نەبن بە 
ســیمبولی ئولتراحیجاب. لە دوای خەرمانانی 
ســاڵی ١٣2٠، کاتێ بڕیاری کەشفی حیجاب 
الچوو، ئیتر دەرکەوتنی ژنان بە حیجابەوە لە 
پەنای ژنانی  بێحیجاب لە شــەقامەکاندا بڤە 
نەبوو و پرســی حیجاب وەها دێمۆکراتیزەکرا 
کە ژنان خۆیان سەرپشــک بوون لە پۆشیندا، 
بــەاڵم هەر لەو ســەردەمەدا و لە ســۆنگەی 
هاوبەشکردنی دەسەاڵت، ســەرمایە، زانیاری 
و پێگەی کۆمەاڵیەتیدا، پرســی هەاڵواردنی 
ڕەگەزی نەک بنبڕ نەکرا بەڵکوو بەرچاوتریش 
بوو. هەمیشە دۆخی ژنانی بێحیجاب جیاوازیی 
هەبــوو لەگەڵ ئەو ژنانەی ڕەچاوی حیجابیان 
دەکــرد. گۆڤار و دۆکیومێنتــە ڤیدیۆییەکانی 
پێش ئینقالبی ١٣٥7 دەیســەلمێنن کە ئەو 
ژنانــەی وەزیر بوون لە کابینەی دەوڵەتەکانی 
شاهەنشاهیدا، نوێنەر بوون لە مەجلیسەکانی 
ســینا و میللیدا، ئەو ژنانــەی کە قازی بوون 
لە وەزارەتــی داد و هەروەها هاوژینی ئێلیتە 

سیاسییەکان، ئوڵترا بێحیجاب بوون.
وێنە گەوەرەکەی 2٥ی خەرمانان لە سەر 
گۆڕی ژینا و پێرفۆرمانســی ئاگردانی لەچکە 
لــە 26ی خەرمانان، هەر ئەو هاودژە زەبەندە 
بوو )واتە حیجاب( کــە لەمێژبوو فێمێنیزمی 
نوخبەگەرا بە خشــکە بە پەنایدا تێدەپەڕین. 
دۆزینەوەی حیجــاب وەک هاودژیی زەبەند، 
ئەکت و دروشــمەکەی خۆشی بەرهەم هێنا 
بزاڤە فێمێنییســتی،  ئاراســتەی گشــت  و 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی ئێــران کرا. 
دروشــمی ژن، ژیان، ئازادی بانگەوازێک بوو 
بۆ چارەســەرکردنی وەهــا هاودژێکی زەبەند 
کــە بەدوایدا هاودژە ســەرەکییەکەش )واتە 
دیکتاتۆر( چارەسەر بکات. مائۆ ڕاست دەکات 
کە دەڵێت: دروشم نیوەی ستراتێژییە. وادیارە 
دروشــمی ژن، ژیان، ئــازادی، نیوەی ڕێگای 

ڕووخاندنی دیکتاتۆری هەموار کردبێت. ئێمە 
لــە زمانناســە مۆدێڕنەکانی ســەردەم وەک 
سوســور و ســتراوس فێربووین کە وشەکان 
مانایەکــی زاتی و ســەربەخۆیان نییە بەڵکوو 
کاتــێ لــە مانــای وشــەکان تێدەگەین کە 
لەهەمبەر سیســتەمێکی گوتاریدا هەڵوێستە 
بکات. ئەمرۆ لە کوردستان و ئێران دروشمی: 
»ژن« لەهەمبەر هەاڵواردن، »ژیان« لەهەمبەر 
بێدادی و نەبوونی شانسی یەکسان و »ئازادی« 
لەهەمبــەر دیکتاتۆریــدا، تەنــێ چەمکێکی 
مەعریفــی نییە بەڵکوو دەراوێکی ڕوونیشــی 
بەسەر گشت بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکاندا کردەوە 
کە وێکڕا بە گوزەری ئینقالبێکی دێمۆکراتیک 
و ژنانــەدا تێدەپەڕن. ئەم دروشــمە کاتێ لە 
١٩٨7ی  زاینی بوو بە دروشمی بزووتنەوەی 
ڕەزگاریخوازیی ژنانی کورد لە تورکیە، نەیتوانی 
لەهەمبــەر سیســتەمی گوتــاری حکومەتی 
تورکــدا مانــای خــۆی وەربگرێــت چونکە 
یاساکانی تورکیە سێکۆالر بوون، شانسی ژیان 
و هەروەها ئازدی لە تورکیەدا لەگەڵ واڵتانی 
ئیســالمی بەراورد نەدەکرا )هەڵبەت خەباتی 
نەتەوەیی و زمانی کوردی هەمیشە بڤە بووە، 
لەم وتارەدا مەبەســت لە ئازادیی سیاسییە(. 
لەوەها دۆخێکدا ئەم دروشمە نەیتوانی ڕۆڵی 
هاودژییەکــی زەبەند ببینێــت و لە ئەنجامدا 
نەبوو بە ستراتێژییەکی هاوبەش لە نێوان ژنانی 
چاالکی کورد و تورک دا )هەڵبەت بەشێک لە 
ژنانی چەپی تورک پشتگرییان کرد(. زایەڵەی 
ئەم دروشمە لە بەرگرییە ئازایانەکەی کوڕان 
و کچانی کۆبانیشدا توانی سەرنجی جیهان بۆ 
شەڕی دژەتیرۆری کوردان ڕابکێشێت، بەاڵم 
چونکە ئامانجەکــە تاکتیکی بــوو، نەیتوانی 
ببێت بە پاڵنەری سەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی لــە ســووریە. کورتکردنەوەی 
ئەجێندا و بەرچاوگەی دروشــمی ژن، ژیان، 
ئازادی، لە شەڕێکی دژە تیرۆر و بۆ وەرگرتنی 
پشتگریی لۆجێستیکی، بەداخەوە بوو بە هۆی 
ئیزۆالسیۆنی جێندەری و پرسی ژنانی کرد بە 
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