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 مقدمه 

آستانه در  ژینا  شکوهمند  بااینخیزش  است.  خود  ماه  چهارمین  به  واردشدن  حال  ی 

مکانضرب در  خیزشْ  این  مقیاس آهنگ  در  و  مختلف  فضاهای  و  محلی،  ها  های 

ای و سراسری، در سپهرهای اجتماعی و اقتصادی و نیز در میان طبقات، اقشار و  منطقه

ناهمگروه و  نایکنواخت  همواره  اجتماعی،  پیشتازیِ  های  است.  داشته  جریان  سنگ 

ازپیش در کانون  درخشان کردستان در نسبت با سایر مناطق، این روند نامتوازن را بیش

گران  هایی از کنشکه بعضاً دلسردی و نومیدی را در میان بخشطوریتوجه برنشاند، به

ازی  های نرم در فضای مجاجتماعی و سیاسی به همراه داشته و گاه به جدل و تنش

می نیز  این  که  بهمنجر شده،  احساس همنوبه تواند  و همی خود  میان  دلی  سرنوشتی 

های   اقتران ِکه درکی تاریخی از فضامندیدیدگان را تضعیف کند. درواقع، بدون اینستم

سان  ها و فضاهای ناهمهای مبارزاتی در ساحتهای سیاسی و پویشانقالبی، پیچیدگی

های ناالزم، و تقابل بین سازیها تا سطح دوگانهی این تفاوت دست داده شود، گاهبه

 شود.مرکز و پیرامون )اولی در خواب و دومی در خیابان( تقلیل داده می
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پیشبه و  آغازگاه  هم  کردستان  مشخص،  که  طور  بود  ژینا  انقالبی  خیزش  قراول 

اری لحاظ پیشگام  های آن سرتاسر ایران را درنوردید و هم در طول این مدت از بسیشعله

روی بوده است. تر از سایر مناطق ایران در حال پیکار، مقاومت و پیش یافتهو سازمان

ی  آهنِگ مبارزهپیوندی و عدم تعادلِ ضربفضایی، ناهمـ این پدیده بیانگر گسستِ مکانی

سازی  سیاسی در امتداد زمان و مکان است. حاکمیت نیز همواره در تالش بوده با نظامی

و کشتار سهمگین  و اقلیتسرکوب  تحتتِر  و  های  مناطق کردستان  در  )ازجمله  ستم 

های پیوند و ها را تشدید و تعمیق بخشد و رشتهها و ناموزونیبلوچستان(، این شکاف

جغرافیایی از هم بگسالند و آنان ـ ها و فضاهای اجتماعیاتحاد ستمدیدگان را در مکان

به بدون همراهیِرا  و  و  سرنوشتانهم  تنهایی  نهایی  نبرد  وارد  ایران،  در سرتاسر  شان 

ی ایران در مقیاس سراسری و گسترده هنوز  است که جامعه  زودهنگام کند. این درحالی

 ملزومات و آمادگی واردشدن به این مرحله را سامان نداده است.

یاییِ  ی سیاسی در فضاهای جغرافها و مبارزهاین ناموزونی در شکل و محتوای جنبش

ناپذیر و بیگانه  ای نامأنوس، فهمای دیگر( پدیدهمتمایز در ایران )یا هر کشور و منطقه

سان یک  ی ایران را بهبینانه نیست کل جامعهبا واقعیت تاریخی و اجتماعی نیست. واقع

کیان و کلیت سیاسی همگون و یکپارچه و فارغ از شکاف و تضادهای آشکار و نهان در  
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واحوال  های اجتماعی و اوضاعبا همین منطق به سراغ تبیین و تحلیل پویشنظر گرفت و  

ملتِ قلمرومندْ یک فرآیندِ  ـ گیری و قوام گرفتن یک دولتمتحول جاری رفت. روند شکل

است که در هر کشور خاص، مسیرهای متفاوت و    سیاسیـ جغرافیاییـتاریخی

روش مواجهه با این امر مستلزم درک و تحلیلی انتقادی    [1]گذراند.ای را از سر میویژه

 های اجتماعی و سیاسی است.گریزمان در کردارها و کنشهای ناموزون و ناهماز جلوه

مبارزه امری است تاریخی که از  ناموزونی در گستره و ژرفای  ی سیاسی و اجتماعی، 

از حیث جغرافیایی بین    ، در تمایزهای فضاییی هر جامعهخالل سیر تکوین و توسعه

یابد. ی انسانی و تکثر اجتماعات، تبلور میهای تودرتو و نیز در توسعهها و مقیاسمکان

گری  ها، در روند کنشها و مؤلفهطور مستقیم و یا به میانجی قسمی از عاملاین امر، به

مبارزاتی قوای  تناسب  است.  اثرگذار  سیاسی  و  طبقاتی  پیکار  ستو  و  تضادها  یزهای  ، 

تکامل و  رشد  تاریخیِ  سیر  در  و ستمدیدگان  میان ستمگران  و سیاسی  شان،  طبقاتی 

های  های مختلف و متکثری به مبارزات سیاسی و اجتماعی در زمان و مکانجملگی فرم

 بخشد.مختلف می

شگفتآفرینیحماسه رزمندگیهای  و  این  انگیز  کردستان  مردم  که  شکوهمندی  های 

ای  ای در قامت »چشم و چراغ ایران« ظاهر شد( نه پدیدهگونهد )بهانروزها خلق کرده
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هایی  های زودگذر. تبارهای آن ریشه در سیر تاریخیِ اندوختهاند و نه هیجانالساعهخلق

بهای مقاومت و مبارزه در کوران انقالب ویژه ریشه در تجارب گراناز رزم و ایستادگی، به

یابد.  شان تجلی میی جمعیدر همبستگی، اتحاد و اراده  چنین دارد که امروز نیز این  57

ایتالیا مطرح میچه گرامشی در رابطه با »مسئلهرو، چناناز این   [2]کند،ی جنوب« در 

به کردستان،  به  نهمثابهپرداختن  سیاسی،  امری  به  ی  »ساختاری«  تنها  عوامل  لحاظ 

ای  عنوان یک پرسمان منطقهبه  زمان باید با آن)اقتصادی و طبقاتی( ضروری است، هم

به جنبهیعنی  از  یکی  مسئلهعنوان  دولت های  )فرایند  ملی  یک  ملتـ ی  در  سازی( 

 جغرافیای سیاسی برخورد کرد. 

کند که، با تأمل بر بُعد جغرافیایی  های سیاسی و مبارزاتی اقتضا میرو، ضرورتاز این

و پویا  درکی  مبارزاتی،  پراکسیس  فضاییِ(  ـ  و    )مکانی  تکوین  سرشتِ  از  دیالکتیکی 

ویژه رشد و شکوفایی جنبش زنان در ساحت  ی طبقاتی و سیاسی، بهگسترش مبارزه

آهنگی در خیزش ژینا را بهتر دریابیم  سیاسیِ کردستان به دست دهیم تا ناموزونی و ناهم

ی،  پیوندهای پیشارو و نیز تمهیدات هماهنگی، همها و چالشو مسیر غلبه بر ناهمواری

مهیا   را  ایران  و فرودستان در سرتاسر  میان کارگران  گسترش و همبستگی سراسری 

 سازیم. 
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 ناموزونی کردارهای اجتماعی در مکان و فضا 

داری است.  ناپذیری از حیات نظام سرمایهجدایی  ماندگار و عنصرناموزونیْ سرشت درون

سرمایه»توسعه گسترش  و  رشد  روند  در  ناموزون«  سپهر  ی  به  مختص  صرفاً  داریْ 

شود و تضادها و  ی اقتصادی نیست بلکه مشمول عناصر و قلمرو روبنایی نیز میتوسعه

شالودهکنشبرهم میان  دیالکتیکی  ژئوپهای  سیاسی،  سپهر  و  اقتصادی  لتیکی،  های 

ی اجتماعی را از حیث کمّی  های دیگر، توسعهفرهنگی، ایدئولوژیکی و بسیاری مؤلفه

فردی به آن  های منحصربهکند و پیچیدگیدهی می)متکثر( و کیفی )متفاوت( سامان

 بخشد. می

ی ناموزون در جغرافیاهای )سیاسی( مختلف،  ها در سیر تاریخیِ توسعهاین تکثر و پویش

بُ بر  دارد که میداللت  اجتماعی و سیاسی  کردارهای  را »عد فضاییِ  آن  منطق  توان 

کنش اجتماعیگریفضامندیِ  دربرگیرندههای  که  منطقی  نهاد؛  نام  ی « 

گروهکنشبرهم و  طبقات  جمعیِ  پراکسیس  میان  دیالکتیکی  و  ارگانیک  های  های 

سیاسی و    هیهای جمعیِ مرتبط با آن، سازماندیابی و آگاهیاجتماعی مشخص، هویت
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جغرافیایی  ـ های اجتماعی و نیروهای سیاسی در فضاهای اجتماعیداربودن جنبشریشه

 است.

وتحلیل خود  های جغرافیایی را وارد مدار تجزیهمایهکه الزم است بُعد فضایی یا دروناین

رو مهم است که با ارجاع به خاستگاه طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی  اینکنیم، از

جمعیگریکنش  در مکانهای  در  اماکن  شان  دانشگاه،  مدرسه،  کارخانه،  )شهر،  ها 

)شبکه فضاها  و محالت(،  خیابان  افقعمومی،  و  اجتماعاً ساختهها  ی حیات  شدههای 

های مختلف و  مند با اندازه مراتب تودرتو از فضاهای کرانها )سلسلهاجتماعی( و مقیاس

و شناخت   ی تحلیلای و جهانی(، دامنه، ملی، قارهایسان، همچون محلی، منطقهناهم

 [3]کند.پدیدهای اجتماعی را فراگیر و پویاتر می

که  امر سیاسی به صورت دیالکتیکی از طریق تولید مشترکِ جامعه و فضا، بدون این

هایی که در پیوندِ درونی و بیرونی با قلمرو ملی قرار  وسختی بین پویاییهیچ مرز سفت

گیرد. بدین سان، قلمرومندسازی ـ از حیث گستره، کیفیت، تاریخ  اشند، شکل میب  گرفته

اثر.  و سیاست آن ـ محصول یک فرآیند تاریخی و سیاسی است، نه امری ایستا و بی

سازد، نباید تمایزها و تکثر کردارهای  چه گرامشی در این خصوص خاطرنشان میچنان

نفسه از »ذات«  جغرافیایی مختلف را فیاجتماعی در قلمروهای سرزمینی و فضاهای  
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محیط فیزیکی و جغرافیایی، یعنی مستقل از مناسبات اجتماعی خاص، فاکتور گرفت.  

شده«، »طبیعی« و »فیزیکی« نیست، بلکه آن را  دادهیک چیز »مفروض/ازپیش  فضا

شکل مند و  ی اجتماعیِ کرانای از فرایندها و مناسبات برساختهعنوان مجموعهباید به

 [ 4]فضایی روابط اجتماعی غالب در نظر گرفت.

به همین سیاق، از نظر هانری لوفِور، فضا یک »چیز«، »فرآورده« یا حتی »سوژه« یا  

یعنی مجموعه اجتماعی،  واقعیتی  بلکه  نیست،  متقابل، شکل»ابژه«  روابط  از  و  ای  ها 

ها تولید و بازتولید یک »فضای  برآیند این  [5]های اجتماعی است.ها با پراتیکپیوند این

های  های سوژههای اجتماعی، کنشی کنشاجتماعی« است، فضایی که »دربرگیرنده

 [ 6]کنند.«کشند و عمل میمیرند، رنج می شوند و می فردی و جمعی است که زاده می

رند »زیرا  های فضایی خاص خود را داورزیِ نیروهای اجتماعی خاستگاهبنابراین، سیاست

 گذارد. گریِ جمعی تأثیر میامری که بر روند کنش [7]فضا سیاسی است«،

گاه که مسئله بر سر کردارهای فضایی و سازماندهی اجتماعی است،  در تحلیل نهایی، آن

ساختارهای   و  اجتماعی،  کارکردِ  مادی،  شکل  میان  دیالکتیکی  و  ارگانیک  پیوندهای 

کند.  ت بنیادین کنشگری اجتماعی در فضا را تأیید میمراتبی وجود دارد که اهمیسلسله

شده در نظر گرفته  ی پیامدِ دانشِ انباشته، فضا »به منزلهدیدزاویهبا نگریستن از این  
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پیوند مییعنی[ به آزادترین فرایند آفریننده… شود، ]می خورد که وجود دارد ـ به  ای 

 [8]رمانرواییِ آزادی« است.«فرایند داللتگری که در دلِ خود حاوی بذرهای »ف 

 های جهانی و ملیناموزونی در مقیاس

دو روند   نشینیهمو    همزمانیداری همراه است با  تکثر و ناموزونی در نظام سرمایه

درهم ولی  دیالکتیکی:تضادمند  و  به  یک  از   تنیده  پیوسته  گرایش  با  توأمان  سو، 

ی اقتصادی در سطوح  هنگام توسعهشدن و یکپارچگی و ادغام اقتصاد جهانی، همجهانی

یابند. همچنین، چندپارگی و  و سپهرهای مختلف به شکلی ناموزون رشد و توسعه می

ای  ههای ژئوپلیتیکی میان دولتها و تنش ملتـ قلمرومندسازی سیاسیِ ساختار دولت

شود و جنگ و منازعه بر سر کسب هژمونی و  داری همواره تشدید و تقویت میسرمایه

کند. ماحصل  ها بر یکدیگر را به بارزترین شکل ممکن بازتولید و تکثیر میی دولتسلطه

)برهم روابط  در  روندها،  و در هیأت  این  مقیاس جهانی  بیناجوامع در  ناموزونِ  کنشیِ( 

مقیامراتبسلسله و  کرانسها  ناهمهای  و  مختلف  منطقهمندِ  محلی،  ملی،  سانِ  ای، 

ی  ها در هیأت سلطهمراتبیایبد. و به تبع آن، این سلسلهپیکره می ای و جهانی  قاره

قوام می )یا جهان جنوبی(  بر »پیرامون«  )یا جهان شمالی(  بازتولید  »مرکز«  و  گیرند 

 [ 9]شوند.می
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مؤلفه میاین  باعث  سیر ها  که  توسعه  شوند  و  سرمایهتکوین  فرایند ی  و  داری 

بهملتـ دولت  مختلف  مناطق  و  کشورها  در  شکل  سازی  متمایز  و  چندراستایی  شکل 

ها و تناقضات است که روند  کند. بر متن این پویاییتر میبگیرند و آن را پیچیده و متنوع 

ها و ، انقالبرشدیافتگی و تکامل ساختار طبقاتی جامعه، مبارزات طبقاتی و اجتماعی

تحوالت سیاسیِ کالن و خُرد همواره ناهمگون و متمایز بوده و مسیرهای تاریخیِ نسبتاً  

 اند.متفاوت و سرشار از فرازوفرودهای متعدد را طی کرده

ها، در مناسبات ناموزون در مقیاس ملی )در جغرافیاهای سیاسیِ  این روندها و پویش

ای  های تودرتوی محلی، منطقهمقیاسترین شکل در خرده( نیز به آشکاریافتهتاریخاً قوام

)استانی( و ملی، هم در سپهر اقتصادی هم در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تجلی  

بهمی سرمایه  انباشت  و  تمرکز  اقتصادی،  حیث  از  مکانیابد.  در  نامتوازن  و  شکل  ها 

صورت تقسیم فضایی کار    تنها بهگیرد. در واقع این روند نهفضاهای مختلف قوام می

ای  سان محلی و منطقه بین شهر و روستا، بلکه همچنین در اقتصادهای مختلف و ناهم

می به پیکربندی  و  »توسعهشود  )صورت  مناطق  برخی  در  و   مرکز(یافتگی« 

گیرد و روابط نامتوازن مرکز ـ  شکل می   پیرامونی(نیافتگی« در سایر مناطق )»توسعه

 کند.لید میپیرامون را )باز(تو
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مؤلفه میانجیاین  به  یا  و  بالواسطه  شکل  به  فضامندی ها  حیث  از  هم  متعدد،  های 

های متکثر و متفاوتی  اجتماعی، شکلـ جغرافیایی( و هم در سپهرهای اقتصادیـ )مکانی

ها بخشیده  گری، اعتراضات و اعتصابگری نیروهای سیاسی در ساحت مطالبهدر کنش

سرمایه نظام  دولتدااست.  قلمرومندسازی  فرایند  و  با  ملتـ ری  همواره  سیاسی  های 

انبوهی از تضادها و تناقضات ساختاری و موضعی نضج و گسترش یافته و با بازتولید و  

گون،  های گونه، مذهبی و غیره، ریختهای طبقاتی، جنسیتی، ملیآمیختن ستمدرهم

سی و نیز بروز و ظهور تضادها و  های سیاسان به ساختار اقتصادی، نظاممتکثر و ناهم

 بخشد.های اجتماعی و طبقاتی در جوامع مختلف میتنش 

گری نیروهای اجتماعی و سیاسی  گری و مطالبهنگاهی به کنشطور خالصه، اگر نیمبه

وضوح شاهد این  در سپهرهای مختلف و در جغرافیاهای مختلف در ایران بیندازیم، به

خواه نایکنواختی  و  سالناموزونی  طول  در  بود.  کارگری  یم  جنبش  اخیر،  های 

رزمندهپرتحرک و  بهترین  که  بوده  ایران  در سپهر سیاسی  اجتماعی  نیروی  طور  ترین 

های باشکوه خیابانی بدیل  مستمر به کانون گرم اعتصاب، تحصن، اعتراض و راهپیمایی

اعتراضات    ی اینـاقتصادی، تنوع در سطح و گسترهشده است. در این سپهر اجتماعی

ی دیگر، هم از حیث کمّی و هم از  ای به منطقهای دیگر و از منطقهای به حوزهاز حوزه
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جز چند مورد  حیث کیفی، متفاوت و نامتعادل بوده است. در جریان خیزش ژینا نیز، به

این خیزش  ی کارگر بهمحدود، جنبش کارگری هنوز در هیأت طبقه  به  طور مستقیم 

 ست.انقالبی نپیوسته ا

گریِ نیروهای کار و زحمت، تحصن و اعتصاب  ی مطالبهای دیگر، در حوزهیا در نمونه

سراسریِ   و  مستمر  اعتراضات  معلمانو  باشکوه  جنبش  و  بارزترین  از  ترین  یکی 

های  ی فراخواناما در هنگامه  [10]گری بوده است.اعی و مطالبههای مبارزات اجتمجلوه

های صنفی فرهنگیان ایران«، اعتصابات و اعتراضات معلمان  »شورای هماهنگی تشکل

ها استقبال نشده است. کردستان همیشه پای  یکسان از فراخواندر همه جای ایران به

وده است. حتی در کردستان  ثابت پیوستن معلمان و فرهنگیان به تحصن و اعتصاب ب

گیرشدن نیز در برخی شهرها )ازجمله سنندج و مریوان و سقز( میزان گستردگی و توده

 تر از سایر شهرها بوده است.گری معلمان )نسبتاً( متفاوتکنش

بالنده یا در سپهری دیگر، جنبش دانشجویی یکی از ستون ی خیزش  های پرقدرت و 

طور  ی مناطق و )کالن(شهرها، بهها در همهی دانشگاههمهانقالبی ژینا بوده است. اما 

گری، سازماندهی  اند. امکان کنشآفرینی نکردهها نقشها و اعتراضیکسان در خیزش

ای  از دیگری، و در هر شهر و منطقه  و استمرار تجمع و اعتراض در هر دانشگاه متفاوت

https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
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شهر تهران،  . حتی در کالنمتمایز از سایر شهرها و مناطق دیگری عمل کرده است

ها یکنواخت نبوده است.  ی دانشگاهگری در همههای کنشی سازماندهی و ظرفیتدرجه

ی دانشجویان مانده،  های کشور تجمع و اعتراض محدود به بدنهیا اگر در اکثر دانشگاه

به اعتراض و اعتصابات دانشجویان    انشگاه کردستان داما در سنندج، اکثر اساتید  

پیوسته و در اعتراض به سرکوب خونین در کردستان، دست به تجمع و تحصن زده و  

 اند.این دانشگاه را به اعتصاب کامل کشانده

یابی سیاسی،  ی سازماناجتماعی، درجهـ کردستان به میانجیِ بسیاری تحوالت تاریخی

ستم مستمر  درهماِعمال  و  چندگانه  غیره،  تنیدههای  و  جنسیتی  ملیتی،  طبقاتی،  ی 

پیکارگری،   توان  و  بوده  مزمن  و  حاد  همواره  جامعه  این  ژرفای  در  نهفته  تضادهای 

 ا بخشیده است.استقامت و پایداریِ سیاسی را ارتق

                                     تبارهای تاریخی  پیشاهنگی در کردستان 

شبه خلق نشده بلکه ماحصل تاریخی مملو از مقاومت، گذرد یکآنچه در کردستان می

مبارزه و سازماندهی بوده است. کردستان، چه در دوران نظام سلطنتی پهلوی و چه در  

ز حیث اقتصادی و به  نیافته« انظام جمهوری اسالمی، همواره یکی از مناطق »توسعه

در جغرافیای سیاسی ایران    پیرامونی ترین مناطق  ستمترین و تحتتبع آن جزو محروم

https://t.me/senfi_uni_iran/7206
https://t.me/senfi_uni_iran/7206
https://t.me/senfi_uni_iran/7206
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گیری ناموزونیِ مرکز ـ پیرامون، ازجمله ریشه در ستم  معنایی دیگر، شکلبوده است. به

 [ 11]مضاعف ملی نیز دارد.

با ستیزها و تنش های فرادست و  وههای طبقاتی و سیاسی میان طبقات و گر توأمان 

مردم کردستان، تضادها و   بر  از سوی دولت مرکزی  اعمال ستمگری ملی  فرودست، 

های حاکم تشدید کرد. این  تخاصمات سیاسیِ دوچندانی را میان مردم کردستان و رژیم

ها و نیروهای سیاسی شکل جنبشهای جمعی را به همراه داشته که بهها واکنشمؤلفه

ی سیاسی و اجتماعی  های خاصی به توسعهه و به تبع آن ویژگیاندام کردمختلف عرض

گرایانه، طبقاتی و سوسیالیستی، جنسیتی و  ی جمعیِ ملیها و حافظهیابیو نیز هویت

اینرهایی این جامعه بخشیده است.  ها و جریانات  گیری گرایشها در شکلبخش در 

های اسالم  ی بسیار کمتری( گروهگرا، چپ و کمونیستی، لیبرال و )با درجهسیاسیِ ملی

سنی کرده  [12]مذهبسیاسیِ  پیدا  بهنمود  کدام  هر  و  تحوالت  اند  این  روند  در  نوعی 

پیرامون،  ـ های بینامقیاسیِ مرکز کنشاند. اگرچه در نظم ماتریسیِ برهمآفرینی کردهنقش 

، منتها همواره  جغرافیای سیاسی کردستان در جایگاه مقیاس تابع و پیرامونی قرار داشته

و به »سنگر آزادی و انقالب« بدل    بخش و پیشاهنگ ی الهامبه محل مقاومت و مبارزه

 شده است. 
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جریان میان،  این  جغرافیاییدر  فضای  مفهوم  کُرد  ناسیونالیست  سیاسیِ  ـ های 

ی هویت ملیِ »کُردبودگی« تقلیل  »کردستان« یا »مناطق کُردی« را تا سطح مسئله

نهفته در  تبع آن، تضاد منافع و تنش   دهند و بهمی های طبقاتی، سیاسی و اجتماعیِ 

در کالنبنیان را  جامعه  این  تاروپود  و  میروایتها  محو  کُردی«  در  ها »هویت  کنند. 

آن کنشنتیجه،  در  ایدئولوژی  این  که  میگاه  پیدا  نمود  جمعی  هیأت گریِ  در  کند 

هویتجنبش و  ناسیونالیستی  حرکت  های  به  هویتدرمیگرا  این  واقع،  در  به  آید.  ها 

شود که طبقات و اقشار مختلف و متضاد در کردستان را در یک کل  ای تبدیل میرشته

سان یک  کند، بهبندی می طور که بندیکت اندرسون صورتواحدِ همگون و یکپارچه، آن

 کند.دهد و پیکربندی میبه هم پیوند می [13]»جماعت تصوری« 

این گرایشبا  دههکه  برای  ناسیونالیستی  سیطره های  کردستان  سیاسی  سپهر  بر  ها 

داشتند، اما به موازات مجموعه تحوالتی ژرفی در جامعه، نیروهای سیاسی جدیدتری  

سرمایه گسترش  و  رشد  )الف(  شدند:  صحنه  ساختار  وارد  در  دگرگونی  و  داری 

پیدایش طبقات و اقشار اجتماعی جدید )کارگ ـ اجتماعی اقشار  ر، سرمایهاقتصادی،  دار، 

هنگام،  ها. همها و تصورات جمعی مرتبط با آنگیریِ هویتمتوسط و غیره(، و نیز شکل

فضایی  ـ ورزی اجتماعیهای مختلفی از سیاستشکل  آنگاه که )ب( پراتیک اجتماعی به
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ها و طبقات اجتماعی در گذر  آید، هویت جمعی و تصورات فضاییِ آن افراد، گروهدر می

میز تغییر  صورتمان  نامبرده،  تحوالت  موازات  به  و  مبارزهکند  به  متمایزی  ی  های 

 بخشد.سیاسی در کردستان می

بیندازیم،   کردستان  مردم  مبارزاتیِ  حیات  دوران  متأخرترین  به  اجمالی  نگاهی  اگر 

ای و مردمی،  های تودههای مترقی و رادیکال، تشکلگیری جنبشیابیم که شکلدرمی

اکنون در کردستان در جریان خیزش  ای که همی جمعیهای سیاسی و ارادهیابیسازمان

و تحوالت پس از    57ی انقالب  های آن در بحبوحهایم، نطفهانقالبی ژینا مشاهده کرده

پرافت بسیار  )هرچند  ناگسستنی  فرایندی  در  و  شدند  بسته  دستاوردهای  آن  به  وخیز( 

 شان بدل شده است.بستهیافته و همی سازمانارزنده و تجارب انباشته از مبارزه

بگذارید برای ردیابیِ تبارهای درخشش و رزمندگی امروزیِ مردم کردستان در خیزش  

گیری نهادهای دمکراتیک زنان و دیگر  های تاریخی شکلژینا، نقبی بزنیم به تجربه

بهمن  جنبش در  پهلوی  رژیم  سقوط  مبارزاتی.  نتیجه  1357های  قیام  در  انقالبی ی 

های مردم ایران، نوعی »خأل قدرت« و گشایش سیاسی را در کردستان پدید آورد  توده

که نیروها و جریانات سیاسی و اجتماعی هرکدام به نوعی این خأل را پر کردند. در همان  

های  روزهای قیام انقالبی در ایران و کردستان، نهادهای دموکراتیک و پیشرو به ظرف
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های مردم کردستان تبدیل شد. این ابتکار  یابی تودهاندهی و تشکلمناسبی برای سازم

به انقالبی قرار گرفت و  نیروهای چپ و  سرعت در هیأت تشکیل  عمل در دستورکار 

های  یابیی کارگران بیکار، سازماننهادهای دموکراتیک زنان، شورای معلمان، اتحادیه

متجلی ساخت. در سطح دیگری، تشکیل  ی دهقانان  ها( و شورا/اتحادیهمحور )بنکهمحله

ای برای  شوراهای مردمی )مستقل از حکومت( در نواحی روستایی و شهرها به نهاد توده

دهندگان  ی امور جامعه تبدیل شدند؛ نهادها و سازوکارهایی که معماران و سازماناداره

 اش مبارزان انقالبی و کمونیست بودند.اصلی

 اتیک در کردستان های دمکر جنبش زنان و تشکل 

گفتمان در  تاریخی،  حیث  ناسیونالیستی،از  نمادهای  و  فضای    [14] ها  )یا  میهن  مامِ 

عنوان »یک مادر، یک خواهر، یک عروس و یک دختر  سیاسیِ کردستان( بهـ جغرافیایی

و به تبع آن، بازیگران واقعی جنبش ملی کُرد مختص  [15]شود«ساله تصور میچهارده

را برای خود تعریف کرده تا »از آزادی، ناموس، میهن و زنان    مردها است که این وظیفه

کنند.«خود   و    [16]دفاع  خاک  )همانند  زنان  سیاسی،  پارادایم  و  ایدئولوژی  این  در 

 ها حفاظت کنند.( در تملک مردان قرار دارد و مردها نیز موظفند از آنملکومال
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های رادیکال و سوسیالیستی در  ها و جنبشموازات ظهور و رشد گرایشدر عوض، به

وبیش به حاشیه رانده شد و جای  االرانه کمو رویکردهای مردس  کردستان، این گفتمان

طلبانه و مترقی داد. گرایش رادیکالِ جنبش رهایی زن در  های برابریخود را به اندیشه

کند، بلکه  گرا و انتزاعی تعریف نمیهای هویتکردستان، دیگر خود را در قامت روایت

و فرهنگی به مبارزه در میان انبوهی از تضادها و ستیزهای طبقاتی، اجتماعی، سیاسی  

بخش را  های جمعیِ نوین و رهاییها و هویتگریپردازند. و نیز کنشگری میو مطالبه

ی این  ی ستم بر زنان را به امری اجتماعی تبدیل کردند. ثمرهبرساخته و هم مسئله

های اصلی مبارزه و  های رادیکال این بوده که زنان به یکی از ستونها و اندیشهتالش 

اند. این رویکرد برآمده از این واقعیت است  ومت جنبش انقالبی کردستان تبدیل شده مقا

در چندین میدان برای رهایی از ستم و استثمار   که زنان در کردستان همواره ناچار بوده

پیکار کنند: »در میدانی با مردساالری مردان کُرد و غیرکُرد، در میدانی با بنیادگرایی  

شده از سوی رژیم حاکم، در میدانی  پسگرا[ و ستم ساختاری تحمیل]مذهبی و فرهنگ وا

برای  با شووینیست مبارزه  در  دیگر  میدانی  در  و  مرکزگرا  فمنیسم  و  ایرانشهری  های 

 [ 17]جنسیتی، ملی و طبقاتی.ـ بندی موقعیت ستم متقاطعِ« جنسیصورت
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ژینا در آرامستان    دانیم که شعار »ژن، ژیان، ئازادی«، نخست در مراسم خاکسپاری می

سرعت در سرتاسر ایران تکثیر شد. نوشتارهایی که  آیچی در سقز سرداده شد و سپس به

پرداخته شعار  این  منشأ  به  تصویر  تاکنون  به  طوری  ناخواسته،  یا  خواسته  را،  آن  اند، 

گونه رویده باشد. اند گویی امری صرفاً »وارداتی« است که بر زمین بکر، قارچکشیده

های تاریخی و اجتماعیِ خودِ کردستان ایران منتزع  ها و زمینهآن را از پویایی  درواقع

توان و نباید انکار کرد که خودِ شعار »ژن،  اند. این واقعیت تاریخی و سیاسی را نمیکرده

ژیان، ئازادی« ریشه در مبارزات زنان کُرد در بخش ترکیه و سوریه دارد که در جریان  

روژآ باشکوه  گستردهمقاومت  بازتاب  و  کشید  قد  بیرق  وا  به  اکنون  و  کرد  پیدا  ای 

 [ 18]بخش خیزش ژینا در ایران بدل شده است.رهایی

های مختلف همواره بر یکدیگر و بر  بدیهی است که مبارزات مردم کردستان در بخش

چشم تأثیر  خاورمیانه  در  تحوالت  گذاشتهروند  بااینگیری  اهمیت  اند.  کنار  در  حال، 

ی زنان در های اجتماعی، بروز و ظهور فعالیت و مبارزهمندی و فضامندی پراتیکمکان

کرد تا به دریافت    مندزمینه ی اول باید  کردستان و سردادن شعارهای مترقی را در درجه

رسد، دست یافت. به تبع آن، بر باد  ی ظهور میچه بر متن آن به منصهبهتری از آن

طور انضمامی بر بسترهای  ار توسط زنان سقز را باید بهدادن روسری و سردادن این شع
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تاریخی، اجتماعی و سیاسیِ مبارزات زنان در کردستان ایران برنشاند تا درک بهتری از  

 های اجتماعی در این منطقه پیدا کرد. پویش

زمینه چنان پساانقالب  تحوالت  گفتیم،  باالتر  شکلکه  برای  را  مساعدی  گیری  های 

ی مبارزاتی و  ویژه برای حضور پررنگ زنان در عرصهای و اجتماعی بهنهادهای توده

تشکل قدرتتأسیس  از  پس  ساخت.  مهیا  زنان  دمکراتیک  اسالم  های  جریان  گیری 

های  ، واکنش57ی طرح اجباری شدن حجاب در اسفند  سیاسی در ایران و در بحبوحه

دستان )سنندج، مریوان  اعتراضی در برخی شهرهای ایران ازجمله در برخی شهرهای کر 

مراسم   برگزاری  بود که هم  مبارزات  این  برانگیخت. در کوران  نیز  را    8و کرمانشاه( 

مارس )روز جهانی زن( به یک سنت پیشرو در جنبش رهایی زن بدل شد و هم بسیاری  

های مستقل و دمکراتیک زنان از زنان مبارز کردستان را به این فکر واداشت که تشکل

مبارز انسانیبرای  و  برابر  حقوق  احقاق  و  جنسیتی  تبعیض  علیه  دهند،  ه  تشکل  شان 

زنان« سنندج، »اتحادیه و »جامعهازجمله تشکیل »شورای  مریوان«  زنان  زنان  ی  ی 

انقالب   از  بعد  روزهای  از همان نخستین  ترتیب،  به همین  شاهد    1357مبارز سقز«. 

 ی زنان بودیم. های گستردهنخستین اعتراض
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رسنندج پنج :  تظاهرات شکوه1979مارس    8)  57اسفند    17شنبه  وز  در  (،  زنان  مند 

زنان چپ از  جمعی  آن  از  پس  گردید.  برگزار  اجباری  حجاب  طرح  علیه  گرای  تهران 

ی موقت زنان«، تظاهراتی به همین مناسبت تدارک دیدند. روز سنندج، در قالب »کمیته

ز1357اسفند    20یکشنبه   نفری  چندهزار  تظاهرات  مناسبت  ،  به  سنندج  مبارز   8نان 

شعارهای اصلی   [19]مارس و در اعتراض به اجباری شدن حجاب در ایران برگزار گردید.

این تظاهرات عبارت بود از: »نه روسری، نه توسری«، »ما انقالب نکردیم که به عقب  

ز  آمیای که تدارک موفقیتهسته  [20]برگردیم« و »آزادی زن، نشان آزادی جامعه است«.

سال   اوایل  در  بعد  اندکی  داشت،  عهده  به  را  تظاهرات  تأسیس   1358این  به  اقدام 

های گوناگون طیف  »شورای زنان« سنندج کردند. اعضای این شورا عمدتاً از گرایش

ی گلی قبادی از فعالین شورای زنان سنندج: »شورا جایی بود که ما  چپ بودند. به گفته

ی نحوی باالبردن سطح آگاهی و درگیر کردن  و دربارهدیدیم  زنان سیاسی یکدیگر را می

 [21]کردیم.«زنان شهر در مسائل سیاسی، با هم تشریک مساعی می

ی زنان مریوان« نیز در اسفند همان سال تشکیل شد که فعاالن آن  : »اتحادیهمریوان

ریوان  گر مریوان با گرایش سیاسی عمدتاً چپ. در ممتشکل بودند از زنان انقالبی و کنش

مارس مراسمی باشکوه برگزار گردید و سپس با شعارهای »نه روسری،    8نیز به مناسبت  
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نه توسری« و »مرگ بر این دیکتاتوری«، علیه طرح اعمالِ حجاب اجباری دست به  

شان  پیماییای به مناسبت هشت مارس، راهتظاهرات اعتراضی زدند و با قرائت قطعنامه

ها، جریانات اسالم  در هر دوی این تظاهرات  [22]ایان رساندند.های شهر را به پ در خیابان

سویی با سیاست  زاده و مکتب قرآن، در هممذهب، جریان معروف به مفتیسیاسیِ سنی

 دولت مرکزی، به تظاهرکنندگان در سنندج و مریوان حمله کردند.

تب سقز در  »ک:  دمکراتیک  تشکل  تحوالت،  و  مبارزات  این  ئافرهۆڕوتاب  انی تی 

نیز تأسیس شد. این تشکل زنان،  قز« )جامعهری سهشهۆکێت ی زنان مبارز سقز( 

فرهنگی«،   و  سیاسی  اقتصادی،  مسائل  در  مردان  و  زنان  »برابری  بر  تأکید  ضمن 

ی آیندگان  ای از آن در روزنامهکند که نسخهای مترقی و رادیکال تدوین میاساسنامه

( بررسی مشکالت زنان روستا و  1بدین ترتیب بود: )ی این جامعه  برنامه  [23]منتشر شد.

(  3ی فلسفه، تاریخ و اقتصاد؛ )( آموزش تئوریکی اعضا در زمینه2دار؛ )زنان کارگر و خانه

های زنان مبارز و مترقی و کوشش  ( ارتباط با سایر جمعیت4سواد؛ )سوادآموزی زنان بی

نفی در جهت تأمین امکانات  ( مبارزات ص5در جهت ایجاد تشکیالت سراسری زنان؛ )

داری کودکان زنان  رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان. ایجاد مهد کودک و نگه
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(  7( تشکیل شوراهای محلی زنان؛ و )6خصوص زنان کارگر و زحمتکش؛ )شاغل و به

 [24]های آموزش نظامی.«کوشش در راه ایجاد کالس

رش گرایش رادیکال و سوسیالیستی در میان  بها پژواک رشد و گستهای گراناین تجربه

چنین در پراکسیس جمعیِ مبارزاتی و اجتماعی زنان تبلور  زنان کردستان است که این

طالیهمی به  و  افقیابد  با  داران  همبستگی  در  کُرد،  زنان  بخش  رهایی  های 

میسرنوشتانهم بدل  ایران،  سرتاسر  در  موفقیتشان  برگزاری  حقیقت  در  آمیز  شود. 

ی  در سنندج و راهپیمایی در مریوان به رهبری اتحادیه  57تظاهرات اعتراضی در اسفند  

برگزاری سنت پیشرو و رادیکال هشت مارس در  ها و شالودهزنان مریوان نطفه های 

های مختلف  شیوهطور مستمر و بهامروز نیز بهکردستان ایران را بنیان نهادند که تا به  

اسبتی مبارزاتی برای دادخواهیِ زنان برای احقاق حقوق انسانی  گردد و به منبرگزار می

 و برابر بدل شده است.

گری و تبعیض علیه  فعالیت و تالش پیگیر زنان برای آزادی و برابری و مبارزه علیه ستم

گام گسترش و تعمیق یافت  بهزنان و برای رهایی از ستمگری و استبداد نظام حاکم، گام

فعالیت به  مدو  تمامهای  نظامیِ  تهاجم  فرمان  جریان  در  نماند.  محدود  به  نی  عیار 

ی مبارزه و مقاومت مسلحانه نیز گری و پیکار زنان وارد حوزهی کنشکردستان، عرصه
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ها و مبارزه داران اصلیِ تابوشکنیشد. در این مورد نیز، نیروهای چپ و کمونیست میراث

ری و پیوستن زنان به فعالیت نظامی،  داستیزی شدند و در میدان با فرهنگ غالب زن

در تاریخ جنبش مبارزاتی مردم کُرد در    اولین بار، برای  1360پیشگام شدند. در آبان  

بخشهمه دستهی  نیروی  ها،  صف  به  و  شدند  مسلح  کردستان  انقالبی  زنان  از  ای 

تودهبدین  [25]له پیوستند.پیشمرگ کومه ابعاد گسترده و  زنان در  د صف  ای وارترتیب، 

ی جنبش انقالبی کردستان برای مقابله با لشکرکشی و  ایستادگی و مقاومت مسلحانه

با استقبال  پیوستن زنان به صف پیشمرگه  [26]های دولت مرکزی شدند.طلبیجنگ  ها 

 رو شد. گرم و وسیعِ مردم کردستان روبه

ار کامل ورزی در جنبش ملی کرد در انحصی سیاست، عرصه57اگر تا قبل از انقالب  

گرایانه به محاق رفته  های ملیی هویتآفرینیِ زنان زیر سایهمردان بود و حقوق و نقش

چنین به صف مبارزه و  شان را اینسرنوشتان، همسرودبا خواندن  زنان انقالبی  اما  بود،  

 خواندند: میمقاومت فرا 

پاخیزید که قیام است / دوشادوش مردان  »آی ای زنان این سرزمین، به

چون بال  ایم / همبرخیزید و به صف انقالب بپیوندید. ما که نصف جامعه

نمیپرنده انقالب  و  کار  از   / راه  ایم  این  در  مبارزیم.  زنان  ما  هراسیم، 

https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
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ها، در  ی میدانهمه ناپذیریم/ حاضر در  ترس و تسلیممهیب و پرخطر، نه 

 کارخانه و مزرعه و سنگر ]مبارزه[ هستیم.«

ای  ها و حضور چشمگیر در میدان مبارزه چنان تأثیرگذار بود که، در جامعهاین تالش

های مضاعف  ها از همه لحاظ تحت جور و ستمها و دههسنتی و مذهبی که زنان قرن

تر از آن، در  اهای کردستان )و مهمقرار داشتند، زنان انقالبیِ پیشمرگ در مساجد روست

مردها سخنرانی  گرفتند و برای  منبر مساجد، جایی که حضور زن حرام است( قرار می

های  ی عرصهکردند و به تبلیغ و ترویج درخصوص حقوق برابر زن و مرد )در همهمی

 پرداختند.های سوسیالیستی میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی( و آرمان

ه جمهوری اسالمی سرانجام به زور سرکوب خونین و تهاجم نظامی، بر کردستان  اگرچ 

حاکم شد، اما مبارزه و مقاومت در زیر پوست این جامعه پیوسته جریان داشت. پس از  

تشکل »شورای    1387، فعالین پیشروِ حقوق زنان در سنندج و حومه، در تابستان  دو دهه

گری در این زمینه پرداختند. در  و به فعالیت و آگاهزنان« سنندج را مجدداً احیا کردند  

ی دفاع از حقوق  شهرهای دیگر کردستان نیز، فعالین زنان پیشرو و رادیکال در حوزه

فعالیت مشغول  های زنزنان و مبارزه علیه فرهنگ و سنت به  ستیزانه و مردساالرانه 

ای دولتی، در اشکال  هگریرغم فشارها و سرکوبشدند. سنت برگزاری هشت مارس، به
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ی آن برگزاری مراسم  های گذشته ادامه یافته است. آخرین نمونهمختلف در طول سال

 [27]بود. 1400گرامیداشت هشت مارس در سنندج در اسفند 

این زنبا  و  مردساالرانه  قوانین  و  فرهنگ  با  مختلف  اشکال  در  زنان  ستیزانه  که 

گر  های واپسگرا و نیروهای سرکوبصر و گروهاند و همواره از سوی عناگریبانبهدست

گیرند، اما با حضور مؤثر  حکومتی و محلی مورد خشونت، سرکوب و آزار و اذیت قرار می

ی طبقاتی های مبارزههای نوین و پُرشوری به مبارزه در میدانی خود، جلوهو برجسته

، جنبش رفع ستم محیطیجنبش زیست،  جنبش معلمان،  جنبش کارگریو  

 اند. ها بخشیدهملی و دیگر عرصه

های جنبش معلمان در چند ترین ویژگیهترین و باشکوعنوان مثال، یکی از شاخصبه

ی تحصن و تجمع سراسری  تنیده سال گذشته، پیشتازیِ زنان در صِف پرشکوه و درهم

کرمانشاه   زیویه،  و  سقز  مریوان،  سنندج،  در شهرهای  ازجمله  است. معلمان   [28]بوده 

گری زنان کردستان بوده  های کنشمبارزه با خشونت علیه زنانْ یکی دیگر از عرصه

آزادی مردان  و  زنان  نمونه،  برای  برابریاست.  و  در  خواه  شهر  طلب  آرامستان 

اردیبهشت  مریوان ناموس هیچ کس    1398، در  با شعارهای »زن  آمدند و  گرد هم 

جنگیم«، »از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان«، »ما زنان کارگر،  نیست، با ارتجاع می

http://www.ofros.com/1maj/daryafti_fms.htm
https://t.me/kashowra/86
https://t.me/kashowra/86
https://t.me/kashowra/86
https://www.instagram.com/p/BnIstnvF1iP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BnIstnvF1iP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BnIstnvF1iP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/HamedSaidi4/status/1129046716391600128?s=20&t=CgnaHGvG-rNU9PC9BvBJQg
https://twitter.com/HamedSaidi4/status/1129046716391600128?s=20&t=CgnaHGvG-rNU9PC9BvBJQg
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جنگیم« و غیره، علیه قتل و خشونت بر زنان اعتراض  جنگیم میعلیه قتل و ستم، می

 [ 29]کردند.

از قتل د نیز، یک هفته قبل  از جانو  زنان مریوان پس  امینی،  باختن شلیر  ولتیِ ژینا 

می را  انتقامش  هستیم،  شلیر  همه  »ما  فریاد  با  و  آمدند  خیابان  به  گیریم«،  رسولی، 

این فاجعه«، »شمشیر و گلوله و خنجر، از شهر خارج  »مردساالری و سرمایه ، عامل 

پیکار علیه تماشوید«، خیابان به میدان  ستیزانه،  میِ مناسبات زنهای شهر مریوان را 

ای،  معترضان در خیابان طی بیانیه  [30]دارانه تبدیل کردند.ارتجاعی، مردساالرانه و سرمایه

 ضمن محکوم کردن خشونت و تعرض علیه زنان، اعالم کردند: 

ی تعرض و تجاوز و ستم علیه زنان هستیم. »ما خواهان برکندن ریشه

اوباش آن هستیم که  میدان   پروری وخواستار  و  افرادی  چنین  از  دفاع 

سرمایه  و  قدرت  و  شود  متوقف  آنها  به  و  دادن  پول  ابزار  با  نیز  داران 

ای آزاد و  پروری را گسترش ندهند. ما خواهان جامعهفرهنگ غالبْ الت

ی زنان و مردان در  برابر هستیم که کرامت زنان در آن حفظ شود و همه 

 ی کنند.آن در کمال آرامش و آسایش با هم زندگ
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ای مستلزم آگاهی زنان و مردان کارگر و  بی گمان ساختن چنین جامعه

زحمتکش و آگاهی طبقاتی است. برابری جنسیتی، پایان دادن به ستم  

ای و  های تودهتبعیض در گرو ایجاد تشکلطبقاتی و دیگر اشکال ستم و 

 [31]طبقاتی است.«

باشکوه و شعارهای رادیکالی که زنان در روز مراسم خاکسپاری    هایپرفرمنسآری!  

ای »خودانگیخته« و تصادفی  ژینا در آرمستان آیچی در سقز به نمایش گذاشتند، واقعه

ی ـ تاریخیِ  ی جمعی و از دل شرایط اجتماعنبود، بلکه کنشی آگاهانه بود که از حافظه

یافته و  ی سازمانزنان کردستان، امری که ماحصل تجارب انباشته از مقاومت و مبارزه

ی خشم عمومی را برانگیخت و در قامت  چنین فوران کرد و جرقهشان است، اینبستههم

مردان   و  زنان  که  بذرهایی  واقع،  در  یافت.  زایش  ژینا  انقالبی  و  باشکوه  خیزش 

لیست در کردستان از همان فردای سرنگونی رژیم پهلوی در سال  طلب و سوسیابرابری

ی گذشته به اشکال مختلف نشو و نما کرد، جوانه زد، قد  کاشتند، در طول چهار دهه  57

های متعدد مبارزاتی تکثیر و از نسلی به نسل  طور ناگسستنی در عرصهبرافراشت و به

اند و افقی روشن  ال آزادی و برابری شدهاند که امروز نهها بذرهاییدیگر منتقل شد؛ این

 اند.و نویدبخش را در برابر جامعه گشوده

https://t.me/SarKhatism/21439
https://t.me/SarKhatism/21439
https://t.me/SarKhatism/21439
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 نهادهای دمکراتیک مردمی در شهر و روستا 

، بالفاصله پس از سقوط شاه، مراکز و »ستادهای انقالب« در 57در همان اثنای قیام  

کرده و    ها متشکل شهرهای کردستان تشکیل شدند که نیروهای سیاسی خود را در آن

ارگان به  ادارهعمالً  برای  موقت  و های  چپ  نیروهای  شدند.  تبدیل  جامعه  امور  ی 

آن رأس  در  و  کردستان  در  »کومهکمونیست  نوظهور  تشکیالت  و  ها  خط  این  له«، 

نهادهای تودهجهت با »ایجاد  برد که  به میان مردم  را  برای متشکل کردن  گیری  ای 

های دفاع از آزادی  رزه و دفاع از انقالب، مردم جمعیتهای مردم و برای تداوم و مباتوده

 [ 32]و انقالب، زنان شورای زنان و معلمین شورای معلمین را تشکیل بدهند.«

این تشکل و نهادها در پاسخ به دو ضرورت مبارزاتی تشکیل شدند: از سویی به ظرف  

تبدیل شدند های دولت مرکزی  گریاتحاد و قدرت جمعی در برابر لشکرکشی و سرکوب

نتیجه در  دیگر،  سوی  از  نیروهای  و  میان  در  واقعی  و  عینی  ستیزهای  و  تضادها  ی 

ی فعالینی که در  ی کردستان شکل گرفتند. به گفتهاجتماعی و سیاسی در درون جامعه

سازمان برای  تالش  بودند،  درگیر  مسائل  این  با  دوره  اول  آن  روزهای  همان  از  یابی 

 که:اینهانقالب شروع شد و نظر ب
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هم   کردستان  رفرمیست  و  لیبرال  جریانات  و  کردستان  »بورژوازی 

ها و  ها هم در تقابل با آندادند، چپ و کمونیست خودشان را سازمان می

پیش را  برای  نهادها  این  کردستان،  در  هژمونی  گرفتن  و  مبارزه  برد 

هایی بودند  های دفاع از آزادی و انقالب، جمعیت درست کردند. جمعیت

سرکوب نهادهای  و  بورژوایی  نهادهای  با  مبارزه  برای  حکومت  که  گر 

گیری بود، ایجاد شدند. چون در روزهای پس از  مرکزی که در حال شکل

های کردستان و کسانی که احساس  انقالب، بالفاصله خوانین و فئودال

می بگیرند،  خطر  قرار  تنگنا  در  است  ممکن  طبقاتی  لحاظ  از  و  کردند 

خوتشکل مشابه  های  نیز،  اسالمی  جمهوری  بودند.  کرده  درست  را  د 

برد، درحال  سیاستی که در سراسر ایران برای سرکوب انقالب پیش می

سرکوب نهادهای  تشکیل  نتیجه تدارک  در  بود.  کردستان  در  خود  گر 

له نیز ناچار بود نهادهایی را برای دفاع از انقالب و دستاوردهایش کومه

 [ 33]ایجاد کند.«
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های متفاوت به ستیزهای بافت اجتماعی و تقسیم کار فضایی در شهر و روستاها، شکل

ها  های جمعی میان ستمگران و ستمدیدگان در این فضاها و مکانگریطبقاتی و کنش 

ی ایجاد نهادهای دمکراتیک در مناطق روستایی، تشکیل  بخشیده بود. نخستین تجربه 

که معمار اصلی آن کاک فواد مصطفی سلطانی،    ی دهقانان« در مریوان بود»اتحادیه

بهچهره و  کاریزماتیک  این  ی  ایجاد  بود.  کردستان،  در  کمونیستی  و  جنبش چپ  نام 

های  ها، در گام نخست پاسخی بود به ستیزهای درونی میان دهقانان و فئودالتشکل

آن از  بخشمحلی.  که  خانجایی  و  مالکان  از  »شورای هایی  نهاد  کردستان    های 

دست خود  برای  را  مسلح  مزدور  نیروی  و  داده  تشکیل  را  بودند،  عشایری«  کرده  وپا 

تشکیل نیروهای مسلح دهقانان نیز به امری ضروری برای زحمتکشان روستایی بدل  

دارهای  یابی و اتحاد زحمتکشان علیه زمینآمیِز سازمانی موفقیتشد. این ایده و تجربه

نیز تسری یافت و رنجبران  سرعت به  ها، بهبزرگ و فئودال شهرهای دیگر کردستان 

های دهقانی سازمان دادند. دستاورد مستقیمی که این  نواحی روستاییْ خود را در اتحادیه

سازمان  مبارزه فئودالو  سریع  شدن  ناپدید  و  زوال  داشت،  پی  در  جمعی  های  یابی 

های  ی چپ از زمینهای دهقانان و نیروهاکردستان بود. در بسیاری مناطق، اتحادیه
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های محلی سلب مالکیت و آن را در میان دهقانان فقیر  متعلق به مالکان بزرگ و خان

 کردستان تقسیم کردند.

تری به خود گرفتند. در مناطق شهری، دومین  مبارزه و مقاومت در شهرها شکل متفاوت

جمعیتتجربه شوراها،  تشکیل  دمکراتیک،  نهادهای  تشکیل  وی  دمکراتیک    های 

تشکلاتحادیه مختلف،  کارگری  شهر،  های  شورای  معلمان،  و  زنان  دمکراتیک  های 

پور، اولین جمعیت در مهاباد به نام  یاد امیر حسنی زنده ی محالت بود. به گفتهبنکه

ها در سایر شهرهای  و سپس این جمعیت  [34]»جمعیت راه رهایی زحمتکشان« تشکیل

ترین  عنوان مهمی سنندج بهتوان از تجربهن، میکردستان نیز ایجاد شدند. در این میا

زندهآن کرد.  یاد  از  ها  و  رزمنده  کمونیست  شجاع،  وکیل  کمانگر،  صدیق  یاد 

وگوهایش، نخستین  دهندگان اصلی مقاومت در سنندج، در یکی از آخرین گفتسازمان

در سنندج ای  ی سازماندهی توده روزهای انقالبیِ پس از فروپاشی رژیم پهلوی و تجربه

 کند:چنین بازگو میرا این

و   آزادی  از  دفاع  »جمعیت  داشت.  وجود  »در سنندج حاکمیت چندگانه 

کرد. بسیاری از کارهای مربوط به  انقالب« در کارهای اجرایی دخالت می

می انجام  ما  را  بهدادگستری  که  دادیم.  بود  شده  طوری  دوفاکتو  طور 
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راه هم  شناخت. پلیس رسمیت میا بههای ما رها و ابالغیه دادگستری نامه

دادیم. نفوذ اگرچه ظاهراً سر جای خود بود، اما عمالً کارها را ما انجام می

ی زمین توسط مردم که در  ی مصادرهزیادی بین مردم داشتیم. مسأله

جریان قیام شروع شده بود، بعد از روزهای قیام ادامه پیدا کرد و مورد 

تا  پشتیبانی جمعیت قرار گرفت بیمارستان گرفته  از  ادارات،  تمام  در   .

بهاداره و  دارایی  ادارهی  میویژه  ما  کار،  دخالت  ی  کارها  در  توانستیم 

اش در دست ما  بکنیم. استانداری به نحوی دوباره دایر شد، ولی قدرت

[ اداره…نبود.  و  مردم  نیازهای  برای سازماندهی  از طرف جمعیت  ی  [ 

کانونااقدامات جدی  امور شهر، انجام شد.  کانون  ی  مثل  زیادی  های 

دانش کانون  جوشکاران  معلمان،  سندیکای  ازجمله  سندیکاها،  آموزان، 

و   گرفتند  شکل  خبازان  سندیکای  و  داشت،  وجود  هم  قبالً  که  سنندج 

ویژه خیلی فعال بود و  توسعه یافتند. سندیکای کارگران شهر سنندج به

ک  گرفتند.  قرار  جمعیت  پشتیبانی  و  مورد  پوشاک  کارگران  ارگران سد، 

همهبریسنگ  بودند.  کارگران  سندیکای  در  با  ها  سندیکاها  این  ی 
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جمعیت تقریباً همکاری مستقیمی داشتند. بنابراین جمهوری اسالمی ]در  

نمی برهه[  نهآن  کند، چون  برقرار  را  چنین توانست حاکمیت خود  تنها 

رادیکال مردم  حرکات  بلکه  نداشت  ساقدرتی  و  تر  یافتهزمانتر 

 [ 35]شد.می

ها« )مراکز  « در سنندج و بسیاری از »بنکهدر واقع »جمعیت دفاع از آزادی و انقالب

ای تبدیل شدند که جوانان،  یابیِ تودهمحور( به بسترهای اصلی سازمانسازماندهی محله

زنان و انقالبیون رادیکال و چپ سنندج در آن سازمان یافته بودند. از دل این تحوالت،  

وقت انقالب« )با یازده ، انتخابات شورای شهر سنندج برگزار و »شورای م58در فرودین  

عضو( توسط مردم سنندج و بدون دخالت نهادهای حکومتی انتخاب گردید که در اولین  

های نیروهای واپسگرا و  رغم کارشکنیی شهر را بر عهده گرفت. این شورا بهگام اداره

بهسرکوب و  اینگر،  دموکراتیکرغم  به  توانست  نداشت،  چندانی  عمر  ترین شکل  که 

 ی امور شهر سنندج و حومه را پیش ببرد. ارهممکنْ اد

ای در کردستان بود که پس  های پیگیر و داهیانه برای سازماندهی تودهاز دل تالش

حمله تودهفرمان  مقاومت  سنندج  مردم  کردستان،  به  نظامی  و  ی  غرورآفرین  ایِ 
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یان  گر در جرنشینی نیروهای سرکوبی آن، عقبکنند که ثمرهای را خلق میحماسه

 بود. ی سنندجروزه 24جنگ در  و نیز مقاومت جانانه [36]»نوروز خونین سنندج«

نمونه برجستهدر  دیگری، حماسهی  و  ی  زنان  پسران،  و  دختران  روزها  این  که  هایی 

بزرگ و  نونهاالن  خیابان  شهر مهابادساالنِ  مردان،  این شهر خلق کردند، در  های 

شکوهی به مناسبت  یادآور روزهای پس از انقالب است که مردم مهاباد راهپیمایی پر 

این     [37]( برگزار کردند.1979)اول ماه مه    58روز جهانی کارگر در اردیبهشت  

ریزی کرد  راهپیمایی در مهاباد، سنت برگزاری روز جهانی کارگر در کردستان را شالوده

در   نیز  امروز  به  تا  و  که  گردهمایی  سالن  یسخنران قالب  عمومی،   هادر  اماکن    و 

خیابانی ضربتی،  گشتگل،  راهپیمایی  بسیاری    تظاهرات  و  شهر  سطح  در 

 [ 38]ابتکارات دیگر ادامه دارد.

انقالب   اثنای  در  بنکه57اگر  سازماندهی،  نهادهای  به  تبدیل توده  ها  محالت  در  ای 

های همیاری محالت« در  ها در جریان بحران کرونا در هیأت »کمیتهشدند، این تجربه

به و  گرفتند  شکل  کردستان  ارگانشهرهای  محلهعنوان  و  مردمی  برای  های  محور 

کمیتهکمک نیز،  ژینا  خیزش  جریان  در  کردند.  فعالیت  محروم  مردم  به  های  رسانی 

جوانان محالت   انقالبی  انقالبی  »جوانان  )ازجمله  کردستان  شهرهای  در  محالت 

https://www.youtube.com/watch?v=cdwZTRCAn2Y&t=315s
https://t.me/BlackFishVoice1/2894
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=94484
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=94484
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=26577
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به  و  شدند  تشکیل  »پشاباد«  و  »کامیاران«  »سنندج«،  »مریوان«،  کردستان«، 

 سازماندهی در سطح محالت پرداختند. 

 ها و فضاها                        پیوندی  مبارزه در مکانهم

ـ امری  های اجتماعی و سیاسی  گیری و پیشروی جنبشآهنِگ شکلناموزنی در ضرب

عنوان چالشی  داری است ـ را باید بهی ناموزون نظام سرمایهکه برآمده از منطق توسعه

پرافت و  ناهموار  مسیر  در  مبارزهگریزناپذیر  بیان  وخیز  به  آوریم.  نگر  در  سیاسی  ی 

ها  مندیزمانی و درهم بافتن زمانـ های کنشِ مکانیگرامشی، اینجا پای دگرگونی افق

ی جمعی باید »با  کند یک ارادهای مختلف در میان است و استدالل میهمندیو مکان

هنگام در زمان و فضای  ی الزم و کافی برای دستیابی به کنشی هماهنگ و همدرجه

 [39]دهد،« شکل بگیرد.جغرافیایی که رویداد تاریخی در آن رخ می

اینبه جنبشرغم  است،  خروش  و  جوش  در  جامعه  خیکه  و  اجتماعی  های  زشهای 

مکان در  اجتماعیاعتراضی  فضاهای  و  درـ ها  هنوز  و  همجغرافیایی  متوازن  تنیده، 

های موجود، الزم است در  و گسست  اند. برای غلبه بر پراکندگی، شکافهماهنگ نشده

های پیوند و هماهنگی میان تمامی این اعتراضات  های مختلف، حلقهسطوح و مقیاس

ین جویبارهای پراکنده از خشم و اعتراضات اجتماعی و سیاسی  و اعتصابات ایجاد کرد تا ا
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را به هم متصل و به رودی خروشان و پرقدرت بدل کرد و آن را در یک مسیر هدفمند 

 و روشن هدایت کرد. 

میان   همبستگی  و  اتحاد  برای  نویدبخشی  امیدهای  ژینا،  انقالبی  خیزش  کوران  در 

ند که پیوسته در حال رشد و گسترش است.  اجای ایران جوانه زدهستمدیدگان در جای

)آذربایجان  ی ترک با شعار »آذربایجان اویاخدی ـ کوردستان دایاخدی«  مردم ستمدیده 

بیدار است، حامی کردستان است( حمایت و همبستگی خود را با مردم کردستان فریاد  

ـ یاشاسین کردستان« می نیز با شعار »بژی آذربایجان  و »کُرد،    زنند؛ مردم کردستان 

سرنوشتی و اتحاد را رساتر اعالم کردند.  بلوچ، آذری ـ آزادی و برابری«، پاسخ این هم

سوی مرزهای ایران، پژواک این همبستگی از سوی مردم تحت ستم بلوچ با شعار در آن

»کُرد تنها نیست، بلوچ پشتیبان اوست« شنیده شد. در تهران و شهرهای دیگر نیز فریاد  

چش گلستان«    م»کردستان،  میشه  ایران  کردستان،  بشه  »تهران  و  ایران«  چراغ  و 

 شود.انداز میطنین

مبارزات و خیزش  عینیِ جوش  ها تمهیدات و بسترهای این اعتراضی در  خوردن  های 

سازند. کارگران و زحمتکشان به این بلوغ سیاسی و آگاهی  وکنار ایران را مهیا میگوشه

اتحاد سراسری  اند که رهاییجمعی رسیده  شان از وضع موجود در گروه همبستگی و 
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های  زدن کنش  اما گرهکه مسیر رهاییِ ستمدیدگان هموار و ساده نیست،  است. با این

ها، شهرها و مناطق جغرافیایی  های ارتباطی در مکانجمعی و فردی از مجرای شبکه

های رادیکال و پیشرو در سپهرهای اقتصادی و اجتماعی،  مختلف، پیوند دادن جنبش

سازمان مبارزاتی،  تجربیات  دیگر،  انتقال  ابتکارات  و  اقدامات  بسیاری  و  اتحاد  و  یابی 

 ها غلبه کند.ها و ناموزونیاندازها، گسستگام بر دستبهگام توانندمی

در همین راستا، ضروری است هم از حیث نظری و هم در پراتیک مبارزاتی، به فکر  

گسترده بلوک  بود؛  قدرت  بلوک  به یک  دادن  و شکل  داری که  ی ضدسرمایهترسیم 

به جوانان،  زنان،  زحمت،  و  کار  تحتاقلیت  شدگان،راندهحاشیهنیروهای  و    های  ستم 

محرومان جامعه را گرد هم آورد، تا توازن قوای مبارزاتی و طبقاتی موجود را به شکل  

 [ 40]بارزتری به سود خود تغییر دهند.

 

 

 

دگردیسی 1] از  ما  تحلیل  در  روش [  »ناسیونالیسم  رویکرد  اجتماعی،  تحوالت  و  )ها   Methodologicalشناختی« 

Nationalism عنوان واحد تحلیلی اساسی و  یافته در جغرافیاهای سیاسی( را به های قوام ملت ـ( که مقیاس ملی )یا دولت

انگارد، جای ندارد. در عوض، هر مقیاس خاصی یا مناسبات درونی و تحوالت در هر جامعه را معموالً از حیث  بدیهی می 

 کنیم.وتحلیل می این مناسبات با سایر جوامع تجزیه  کنشیِبرهم  های دیگر یا اش با مقیاس ی متقابل رابطه 

https://pecritique.com/tag/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-1401/
https://pecritique.com/tag/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-1401/


 40 

[2  ]Gramsci A (1999[1926]) Some aspects of the southern question. In: Hoare Q (ed 

and trans) Selection from Political Writings, 1921–1926. London: ElecBook, pp. 595–

625. 

مفصل 3] بحث  برای  ف[  مکان،  خصوص  در  مقاله تر  به  بنگرید  مقیاس،  و  »ضا  جسوپ  باب  به گی  عنوان  رامشی، 

چنین، بنگرید به باب جسوپ, مارتین جونز, نیل  ی حامد سعیدی؛ هم ، ترجمه«سازی در تحلیل پرداز فضایینظریه 

 ی آیدین ترکمه «، با ترجمه فضاییپردازی روابط اجتماعی نظریه برنر. »

 « سازی در تحلیل پرداز فضایی عنوان نظریه گرامشی، به [ باب جسوب، »4]

[5  ]Lefebvre ND (1991) The Production of Space, trans, Donald Nicholson-Smith. 

Oxford: Blackwell, p. 116 . 

 . 73همان، ص  [ 6]

 . 59[ همان، ص. 7]

 171ی آیدین ترکمه. تهران: انتشارات علم و فرهنگ. ص. ی اجتماعی، ترجمه (. فضا و نظریه 1399[ آندری، ژلنیتس )8]

 / ئوپلیتیکی نفوذ چین در ایراناقتصاد ژ داری، بنگرید به:  ی ناموزون سرمایه [ برای بحث بیشتر در خصوص توسعه 9]

 سعیدی  حامد

 شوقِ یک خیز بلند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان   [10]

  آمارهای ساختاری لحاظ کنیم. طبق های محرومیت  عنوان یکی از شاخص توانیم به عنوان مثال، نرخ فالکت را می [ به11]

شده در همین مدت، شاخص فالکت  و نرخ بیکاری اعالم 1400شده درپایان سال  رسمیِ اعالم شده، بر اساس نرخ تورم اعالم 

  18.3درصد )نرخ بیکاری معادل    62.2های آذربایجان غربی با نرخ فالکت  است. استان درصد رسیده  49.4در ایران معادل با  

(،  % 57.7(، لرستان )% 57.8های کردستان )درصد( باالترین شاخص فالکت را داشته و استان   43.9دل  درصد و نرخ تورمی معا

( و ایالم  %55(، هرمزگان )% 55.4(، چهارمحال بختیاری )%55.5(، اردبیل )%56.6و بویراحمد )  (، کهگیلویه %57.6کرمانشاه )

 ( بسیار باالتر از میانگین کشوری قرار دارند. % 53.3)

https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://dialecticalspace.com/theorizing-sociospatial-relations/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1547601-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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اند،  های اسالم سیاسی در کردستان، گرچه پیوسته از پشتیبانی حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی برخوردار بوده جریان  [  12]

 گرا و سوسیالیستی باشند و بر سپهر سیاسی کردستان سیطره بیابند. اما هیچگاه نتوانستند رقیبی برای نیروهای ملی 

 ی محمد محمدی. رخداد نو. ترجمه های تصوری(. جماعت 1393بندیکت اندرسون ) [13]

این امر در مورد ظهور ناسیونالیسم در ایران و کشورهای دیگر نیز صادق است. مثال »مردانگیِ ایرانی« عنصر و نماد   [  14]

 ویژه در دوران پهلوی داشته است. در این خصوص بنگرید به: ای در ناسیونالیسم ایرانی بهبسیاری برجسته

 نیا. انتشارات همان. ی لعیا عالی(. مردانگی ایرانی: در اواخر قاجار و اوایل پهلوی. ترجمه 1400سیوان بالسلو )

[15  ]A. Hesen, ‘Xewna Rastiy^e’ ]The Dream of the Truth], Hawar (Arabic Alphabet 

Section), Year 1, No. 19 (17 April 1933), p.5 . 

[16  ]J. Nagel, ‘Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of 

Nations’, Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 2 (1998), p.244 . 

 همچنین بنگرید به: 

Ahmet Serdar Aktürk (2016) Female Cousins and Wounded Masculinity: Kurdish 

Nationalist Discourse in the Post-Ottoman Middle East, Middle Eastern Studies, 

52:1, 46-59. 

 فمینیستی اخیر در ایران های چپ کُرد درباره خیزش  بیانیه جمعی از فمینیست  [ 17]

اند  دانند، تالش کرده .ک.ک را رقیب خود می جریان پ های ناسیونالیستی در کردستان ایران، که  [ برخی رهبران جریان18]

سرمنشأ این شعار را انکار کنند. اما همزمان باید این نکته را لحاظ کرد که تفسیر و برداشتِ عبداهلل اوجاالن از این شعار )و  

از مساله  یا جاهای دیگر )ی زن( بسیار متفاوت حتی  ایران  از درک عمومی مدافعان این شعار در  حتی بخش مترقی و  تر 

ها و بسترهای اجتماعی و سیاسیِ هر کشور، معنا و مفهوم خاص و منطبق بر شرایط  رادیکال جامعه( است. شعارها در زمان 

 شوند. گیر می گیرند و توده آن جامعه به خود می 

 462-457«، مهناز متین و ناصر مهاجر. ص. 1357[ » خیزش زنان ایران در اسفند 19]

https://www.radiozamaneh.com/733213/


 42 

 466. [ همان، ص 20]

 . 475[ همان، ص. 21]

 460همان، ص. [22]

جامعه [اساسنامه 23] مبارز سقز:  ی  زنان  پیروزی بهمن  21تا    20»قیام مسلحانه   ی  توانست  اگرچه  نصیب خلق  ماه  هایی 

های  ه ریش  ی طلبانه نتوانست به پیروزی نهایی دست یابد و کلیهقهرمان ایران نماید ولی به علت عدم سازماندهی مبارزات حق 

برای   لذا  گرداند.  قطع  ایران  و فرهنگی  سیاسی  و  اقتصادی  مناسبات  از  کلی  به  را  امپریالیسم  دست  و  کند  بر  را  ارتجاع 

ی نیروهای زحمتکش و لغو  ی مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کلیه های ارتجاع و ادامه ی توطئهنمودن کلیه خنثی

 دارد، اهداف جامعه عبارتند از: تشکل خود را در جمعیتی به نام زنان مبارز سقز اعالم می  استثمار فرد از فرد، زنان مبارز سقز

ی طبقات و  های سیاسی، مذهبی، صنفی برای همه ( تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیت 1)

( تشکیل شوراهای  1زادی آموزش نظامی. )اقشار مردم. آزادی کامل مطبوعات، بیان، تبلیغات، آزادی اعتصابات و تظاهرات، آ 

( تشکیل شوراهای دهقانی و نظارت آن بر امر اصالحات  2کارگری که ناظر بر امر تولید و توزیع کاالهای کارخانه باشند. )

های ایران  ( خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق 3دهقانان. )  ارضی و تقسیم زمین به نسبت اعضای خانواده 

 5( برابری زنان و مردان در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی« )آیندگان، شنبه  4ارچوب ایران آزاد و دموکراتیک. )در چ

 (. 1358خرداد 

 473خیزش زنان، ص.  [ 24]

های زنان سیاسی در احزاب  شمار و حضور برخی چهره رانیم، منظورمان استثناهای انگشت [ وقتی از »اولین بار« سخن می 25]

کنند که همسر )زنِ( فالن شخصیت/رهبر کُرد در  های ناسیونالیستی کُرد به این اشاره می ی کرد نیست. گاهی جریانسیاس

ای از زنان کردستان، هم قشر متوسط و باسواد و هم زنان  فالن حزب سیاسی حضور داشته. منظورمان حضور گسترده و توده 

یل است که آگاهانه به جنبش انقالبی کردستان پیوستند و بسیاری از  مانده از تحصی کارگر و فرودست و محروم از طبقه

های واالیشان جان باختند. اینجا بود که موانع مردساالری در مقابل حضور زنان در  ها در راه تحقق حقوق زنان و آرمان آن

ی نیز ناچار شدند به حضور زنان  های ناسیونالیستطوری که بعداً جریان ورزی تا حدودی برداشته شد، به این عرصه از سیاست 

 در صفوف خود گردن نهند. 
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 بخش سوم ، بخش دوم ،بخش اولله، مراسم مسلح شدن اولین دسته از زنان پیشمرگ کومه  [26]

 برگزاری مراسم گرامیداشت هشت مارس در سنندج  [ 27]

؛ تجمع  عکسو  ،2شماره ، 1شماره . فیلم 1400بهمن   11، تجمع باشکوه معلمان در سنندج[ تصاویری از 28]

معلمان   مریوان؛  1400بهمن    30،  سنندجدر  اعتراضی  در  معلمان  اعتراضی  تجمع ؛  1400بهمن    30،  تجمع 

  ؛ حضور چشمگیر زنان معلم در در تجمع اعتراضی با شکوه معلمان در 1400بهمن    30،  اعتراضی معلمان در مریوان

 .1400بهمن  11، نشاه تجمع معلمان در کرما؛ 1401، اول اردیبهشت سقز و زیویه

 1398، اردیبهشت تجمع اعتراضی مردم مریوان علیه قتل ناموسی و خشونت بر زنان [29]

 1400، آذر  کشی«تجمع به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سنندج؛ »نه به زنهمچنین بنگرید به 

 . 1401شهریور  17، باختن شلیر رسولیجان تجمع اعتراضی مردم مریوان در پی   هایی از[ فیلم30]

 ، برگرفته از کانال تلگرامی سرخط ای مردم مریوان در دفاع از زنانی خیزش توده ترجمه فارسی بیانیه [ 31]

 . 28تا  14ی ، دقیقهمستند سنگر انقالب، قسمت اول [ 32]

 مستند سنگر انقالب، قسمت اول  [33]

 پور. حسن « در گفتگو با امیر راهپیمایی مردم سنندج[ »34]

 « به یاد صدیق کمانگر[ »35]

 قسمت دوم  -135٨مرداد  2٨مستند »سنگر انقالب«،  [ 36]

 135٨راهپیمایی مردم مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر در سال  [ 37]

 ای است. تاریخ جنبش کارگری در کردستان و سنت اول ماه مه مستلزم واکاویِ جداگانه  [ 38]

[39  ]Gramsci, A. (1971) Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare & 

G. Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart), 194, Q8§195 . 

 سعیدی  ی حامد/ دریک بوثمن / ترجمه  بلوک تاریخی گرامشی [40]

https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=x6xIMZFc488
https://www.youtube.com/watch?v=fUKhYNT35KA
https://t.me/khamahangy/18867
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/7639
https://t.me/kashowra/7639
https://t.me/kashowra/7639
https://t.me/kashowra/7690
https://t.me/kashowra/7690
https://t.me/kashowra/7690
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/8221
https://t.me/kashowra/8221
https://t.me/kashowra/8221
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/9371?single
https://t.me/kashowra/9371?single
https://t.me/kashowra/9371?single
https://t.me/kashowra/7825
https://t.me/kashowra/7825
https://t.me/kashowra/7825
https://www.radiofarda.com/a/women-sannadaj-gathered/31579362.html
https://www.radiofarda.com/a/women-sannadaj-gathered/31579362.html
https://www.radiofarda.com/a/women-sannadaj-gathered/31579362.html
https://t.me/SarKhatism/21282
https://t.me/SarKhatism/21343
https://www.youtube.com/watch?v=vIyY2K_Rnr4&t=1254s
https://www.youtube.com/watch?v=vIyY2K_Rnr4&t=1254s
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.iraj-farzad.com/2011/09/post_209.html
https://www.youtube.com/watch?v=MAUKC5FtLUk
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://pecritique.com/2022/10/28/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
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