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عمق و ابعاد جدیدی به بحران حاکمیت در جمهوری اسللللامی  11-گیریِ کوویدهمه

 سرزمینی -م بحرانی سلیسلتمی در م یاسلی کاملال ملیبخشلیده اسلت و  ن را در م ا

باز فرینی کرده اسللتت تعمیق و بسللحِ بحران، سللازوکار حدرمِ حاکت را متدهر کرده و 

تنها در مناطق دوردسللتِ روسللتایی بلره در ظرفیت  ن را در تدمین و حفظ سللل ه نه

ت نگهداشت زوال در ظرفی 1مراکز مهت شهریِ کشور نیز دچار زوال جدی کرده استت

ی دسللترسللی و تدارا مناب ِ سللل ه به خودی خود، در مواجهه با مشللرلام در زمینه

وپنجه نرم کردن با انسلللانی، ملاعی، علمی، ترنوعوویم و مدیریتی عازم برای دسلللت

ی چشللمگیر در هاکفایتی ی حاد و بیهاگیری خود را نشللان داده اسللتت کاسللتیهمه

تنها موجب کمیابی و تدارا گزینشللی مناب  به ترکیب با فسللاد سللاختاری داخلی، نه 

احتصاد رانتی شده است، بلره موجکام تغییر در  1پروریِ ی حامیهای شلکرهواسل ه

 ملاحظام امنیتی نظام را نیز فراهت  ورده استت 

طور مستمر تداوم داشته است، اما ، حکس، شرنجه و اعدام به اگرچه بازداشت

ها رو به زوال بوده ی استانویژه در محدودههبخش حدرم حاکت بخصلتِ مرکزیت

ی حاکت های مدنیِ سل هها سازوکارهای اجرایی دوعت و سازماناستت در استان

ر بخش خود را هت دنشینی کرده و کارکردِ مرکزیتای چشمگیر از صحنه ع بگونهبه

ی ههمناطق شهری و هت در مناطق روستایی وانهادندت این رخداد در طول چهار د

نشینی نه از سر انتخاب بلره ضرورتی مکرم بوده استت ساب ه و این ع بگذشته بی

ی حاکت در مواجهه با این بحران پیشرونده ی نوع عجستیم سل ه]این رخداد[ به واس ه

در س ح جامعه شرل نوعی ضرورم را پیدا کرده بودت حدرم حاکت در بر ورده کردِن 

گیری دچار استیصال شده بودت نسانی و اجتماعی همهاعزامام مدیریتِ پیامدهای ا

بحران نظام را وادار به پذیرشِ همراه با اکراه این واحعیت کرده بود که، تنها ابزار حفظ 

، یعنی خشونت و حهر، در حال از 1822نظت حاکت از زمان سرکوب جنکش اعتراضیِ 
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ت را تسری  کرد و گیری، بحران حاکمیدست دادن بنیادهای مادی خویش استت همه

فضایی را را در میان نظت حاکت و گسست در ساختار سل ه ایجاد کرده استت نیروهای 

ترین س ح جامعه این فضا را به دست گرفتند و در مردمی و شوراهای محلی در پایین

ای ههای دوعتی عازم برای مدیریت بحران، و با اترای به رویهغیابِ مناب  و بودجه

گیری به م ابله با همه 11تا اواسح اردیکهشت  12مؤهر از اواسح اسفند  اجراییِ مدنی

پرداختندت بر اساس شواهد موجود فضای میان نظت حاکت و گسست، در کردستان 

ی هاو انجمن هادر کردستان شورا 5تر بوده استت های کشور وسی نسکت به دیگر استان

تر و مؤهرتر عمل کردندت وسی محلی از حیث تعداد و گستره و همچنین کار مدی 

ی محلی در کردستان توجه کارشناسان علوم اجتماعی و هاو انجمن هاظهور شورا

خاذ با ات هافعاعان سیاسی را در چند ماه گذشته به خود جلب کرده استت اکثریت  ن

وش یی از خصلت دموکراتیم و خودجهانگرشی مثکت و با است کال از چنین پیشرفت

کنندت اگرچه برخی بر پتانسیل دموکراتیِم ی اجراییِ مردمی است کال میهانظهور سازما

ی تحوعام سیاسی من  ه تدکید دارند اما تا به ی محلی در  یندههاو انجمن هاشورا

پردازیِ منش  و مفهوم هاحال تلاشی در جهت تئوریزه کردنِ ساختار و عملررد  ن

(ethos )جام ترِ ایران ان در کردستان و در بستر کلی های  ندموکراتیم و مسیر  ینده

 یهاگردد که اغلب این سازمانبخشی از این مسئله به این دعیل برمی 8نشده استت

اند و در مواجهه با افزایش فشارهای دوعتی و مردمی خودگردان عمر کوتاهی داشته

اد ور مان یگاندت رخدادی که بیی حاکمیتی در میدان سیاسی منحل شدهتحریت سل ه

ی کارگری در گفتمان و کردارِ احزاب و هاتاریخِ بدفرجام ایجاد شورا/اتحادیه

ی های سیاسی مارکسیستی در  غاز ان لاب استت خصلت دموکراتیم اتحادیههاسازمان

خفه گردید  هاکارگری درون موِج رو به فزونیِ پوپوعیست ضد امپریاعیستی مارکسیست

رایان گایرانی بتوانند صفوف خود را سازماندهی کنند، اسلامکه کارگران و حکل از  ن

 ت4مدیریت روابح صنعتی در کشور را به دست گرفتند
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ی مردمی در کردستان عمر کوتاهی داشتند، اما شرای ی که به  نان هااگرچه شورا 

یری گتر و مؤهرتر از زمان شرلمجال خیزش داد کماکان حدرم دارند، برخی حتی حوی

ی مردمی تداوم هات ]این شرایح[ به وضوح پس از شورا12در اسفند ماه سال  ها ن

یافتند و در میدان سیاسی تدهیر شگرفی گذاشتندت در اینجا تدهیرام سیستماتیِم 

 -تر از همه توسعه و بسح زیست  را مد نظر داریت، اما مهت 11-گیری کوویدهمه

ی گفتمان و کردار سرکوب کنندهسیاست، ظهور محاسکام امنیتی جدید مشخص

ی جدید سوبژکتیویته در فر یند م اومت کردها در هابندی صورمحاکمیتی و شرل

ی حاکت در کانون توجه خواهند بودت استمرار این شرایح در میدان سیاسی برابرسل ه

و در  ی حاکمیت استبیانگر این نرته است که ]چنین شرای ی[ درونیِ ساختار سل ه

ید یابدت تدکی کردی مجددا ظهور و گسترش میست دموکراتیم در جامعهی گسهابرهه

 ی حاکمیتی مردمی در راب ه با ساختار سل ههابودگیِ شرایح امران انجمنبر درون

 رابرب در کردی م اومت مرکزیت امر واجد اهمیت نظری و سیاسی بنیادینی استت این

 ردنک تئوریزه برای م اومت این یمرکز جایگاه و اهمیت و برجسته را حاکت یسل ه

  غازین روزهای در که -ها  ن امران شرایح و مردمی هایانجمن این عمل و ساختار

 تصدیق ار -شوند  ظاهر باز نیز  ینده در که دارد امران و گرفتند شرل پاندمی گسترش

 کندت می

ها نها/ انجمای کنش سیاسی برای شوراین م اععه در پی ارائه و یا ترسیت برنامه

 کند تا خ وطی کردیِ ایران، هت اکنون و یا در  ینده، نیستت بلره تلاش میدر جامعه

نظری و چارچوبی مفهومی را برای تحلیل این پدیده در پیش بگذارد و پتانسیل 

ی کرد و حدرم حاکمیت در ایران دموکراتیم  ن را در عوای روابح متغیرِ بین جامعه

 های محلیی شوراجویانهگونه که استدعال خواهد شد، منِش مشارکتارزیابی کندت  ن

های ی حاکمیت دعاعت داردت شوراای جدید در م اومت کردها در م ابل سل هبر مرحله

گونه که در ادامه بیشتر مورد بحث حرار خواهد گرفت، حاکی از زایِش محلی  ن
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 ]ورود[د عکور از نظت حاکمیت و عام در فر ینای جدید از دموکراسی در رووههپرووه

به گسست حاکمیت استت در هر صورم سرنوشتِ این دموکراسی مردمی بیش از 

ی حاکمیت در جامعه هرچیزی به شرایح و خصوصیام م اومت کردی در م ابل سل ه

توانند به های مردمی مشابه، میهای محلی و انجمنبه طور عام وابسته استت شورا

های اف یِ تحرا عمومی و مشارکت و خودگردانی زمینه را برای هی خلقِ شکرواس ه

د تح ق تواننترین س ح مردمیِ جامعه فراهت کنند، اما نمیدموکراسی مشارکتی در پایین

های و انسجام  ن در جامعه را تضمین کنندت شرایحِ توسعه و به انسجام رسیدنِ شورا

عام، خارج از خود  ن حرار رووههرو شرط دموکراسی مشارکتی در محلی و از این

دارند؛ ]چنین شرای ی[ درون روابح حدرتی جایی دارند که فر یندها و پیامدهای 

 کنندتعام را مشخص میی حاکت در رووههم اومت کردها در م ابل سل ه

 و ثبح به مع وف اول شودت حسمتبنابراین این م اعه به سه بخش ت سیت می

 یهادعاعت نیز و ها ن گیریشرل امران شرایح مردمی، یاهی انجمندرباره بررسی

استت حسمت دوم تلاش خواهد داشت  کردستان رووهلام در کرد جنکش برای ها ن

ی مردمی محلی را بر اساس تحلیل ارائه شده در حسمت هاتا ساختار و عملررد انجمن

 و پیامدهای  نگیری بر خصلت و عملررد حدرم حاکت اول تئوریزه کندت تدهیر همه

ی کانونیِ بحث ما در این حسمت ی کردی ن  هبرای روابح سل ه و م اومت در جامعه

سیاسیِ موجز و  -خواهد بودت حسمت سوم نیز بر  ن خواهد بود تا بحِث نظری

ی هاو شکره های شرایح امرانِ سازمانمختصری از شرایح اب ا و همچنین توسعه

ی در فر یند گذار از سل ه هاام و ن ش محتمل  نعههدموکراسی مشارکتی در روو

 حاکمیت به گسست دموکراتیم را به میان بگذاردت
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 قسمت اول:

تحول جامعه و سیاست در روژهلات؛ مشاهدات نظرورزانه 

 ی کمپین مقابله با کرونابه بهانه

گیریِ کرونا در ایران شرلی از طور که اشاره شد، همزمان با شیوع همههمان

ای از مناطق سازماندهی برای م ابله با این بیماری در غاعب شهرها و بخش عمدهخود

ه بودت گرچه ساب روستایی رووهلام کردستان بسح پیدا کرد که در تاریخ این من  ه بی

س ح و م یاس  ،های خودجوش نا شنا نکودندکه مردم کردستان با حرکت

دست کت در سه  ،های حکلینمونه خودسازماندهی مردمی در این مورد حابل حیاس با

خاموش کردن  ،سیل ،ی اخیر حوادهی از حکیل زعزعههانکودت در سال ،ی گذشتهدهه

 21های های زاگرس و نیز اعتصابام سراسری در کردستان در سالجنگل سوزی تش

و 181۱های دی ماه سال و اعکته شورش ،در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد 1۹و 

ی بسح نوعی کنش عمومی جدید و شرلی از ( زمینه1812بان ماه سال پیش ) 

 و نیز تجارب تاریخی ،اندت بدون تردید این تجاربهمکستگی و خودسازماندهی بوده

م ابله با  گیری کمپیندر شرل 182۹های پس از ان لاب تر در سالنسکت حدیمیبه

ها به فرمی از این کمپین ،ظی دیگراندت اما از عحامؤهر بوده رووهلامکرونا در 

رب ویژه از تجابه ،داری از تجارب پیشینخودسازماندهی دست زدند که به شرل معنی

رودت این به ظرفیت و  مادگی بسیار باعای مردم ی گذشته فراتر مییری دو دهه

دهی و اجرای امور عمومی در شرایح برای مشارکت مست یت در سازمان رووهلام

اشاره دارندت با شیوع کرونا در رووهلام کردستان در شهرها « دموکراتیم گسست»

ها و خدمام دوعتی ها و شوراهای خودجوشی شرل گرفتند و در غیاب کممکمیته

کال از ها ت ریمؤهر در این دوران مردم خود ابترار عمل را به دست گرفتندت این فعاعیت

ی اول اردیکهشت سال جاری تا نیمه (  غاز و1812ی اسفند ماه سال گذشته )نیمه
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سازی ی اردیکهشت ماه به بعد با عادی( به مدم دو ماه ادامه داشتت از نیمه1811)

وضعیت و بازگشایی بازار و مراکز احتصادی از یم طرف و با فشار روزافزون نهادهای 

وع شدت نتدریج معلق و سپس ممها و شوراها بهامنیتی از طرف دیگر، فعاعیت این کمیته

موازام با تحوعاتی که در شهرها در این دوران بخش زیادی از مناطق روستایی هت به

در جریان بود دست به خودسازماندهی زدند و روستاهای خود را به حاعت حرن ینه و 

 ،ارتکاط  ن با بیرون از روستا را تحت کنترل خود در وردندت ما در همان روزهای  غازین

ها  ن ها و اندیشیدن به شرایح و چگونگی فعاعیتربی این کمپینی تجضرورم م اععه

را حس کردیت و برای این منظور با تعدادی از فعاعینی که در مرکز این فرم از 

نفر  1۱هایی انجام دادیتت برای این منظور در مجموع با خودسازماندهی بودند مصاحکه

 ها به حرار زیر است:مصاحکه کردیت که ترکیب  ن

 

 مجموع مرد زن 

 15 1 8 شهر

 4 4 - روستا

 1۱ 18 8 مجموع

 

ای برای این پژوهش ایجاد کرد و ما های ویژهمتدسفانه دوری از محل محدودیت

خود  ای که بینها بر اساس روابح شکرههای بیشتری نداشتیتت نمونهامران مصاحکه

ها هت در فضای مجازی و با ند و مصاحکهشدفعاعین وجود داشت به ما معرفی می

ت ک ،استفاده از واتس  پ انجام شدت جدای از محدودیت تعداد کل مصاحکه شوندگان

ی این شناسانههای روشبودن تعداد زنان در میان این تعداد هت از دیگر ضعف

ی این محدودیت به دعیل بخش عمده ،ها است وعی همان طور که ذکر شدمصاحکه

 ، یدها بر میگونه که از مصاحکهیاسپوریم به پژوهش تحمیل شدت همانفضای د
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ها در هر موردی اند و کیفیت و شرایح  نی واحد و یردستی نداشتهها رویهکمپین

ی اما با این همه وجه مشترا فعاعیت همه 2پذیرفته استتهای زیادی به خود میتفاوم

واسح مردم در تدبیر امور ست یت و بیخود سازماندهی و مشارکت م»ها این کمپین

وده ب« عمومی در وضعیت تعلیقِ موحتِ دوعت و نهادهای خدماتی و بازوهای امنیتی  ن

 استت

ای در ریزی و طرح پیشینیو بدون هیچ برنامه ۱ای نامتوح ها در عحظهاین کمپین 

راها سیاسی کردستان ظهور کردند اما فهت شرایح امران این شو-فضای اجتماعی

ی گذشته استت به زعت ما مستلزم نگاهی به تحوعام رووهلام کردستان در چند دهه

 ی دری گذشتههایی است که در سه دههفضای این کنش عمومی محصول دگرگونی

این جامعه در حال بسح بوده استت تغییراتی که در ساختارهای اجتماعی و احتصادی 

اند و نیز دگرگونی گفتمان م اومت رخ داده به بعد 18۹0ی این جامعه از اوایل دهه

کرد در این دوران از شرایح امران  مادگی این جامعه برای خودسازماندهی و از دعایل 

ها بوده استت بنابراین برای فهت بهتر این پدیده و گیری این شوراها و کمیتهشرل

رار بگیرندت ها مورد تدمل حسازوکارهای  ن عازم است که این تحوعام و دگرگونی

گیرند اهتّ تحوعاتی هستند که ی این بخش مورد بحث حرار میعناوینی که در ادامه

ه های م ابله با کرونا بگیری کمپینشرایح امران خودسازماندهی به شرل عام و شرل

اند )موارد یم تا چهار( و نیز تدمل در رووهلام کردستان را فراهت کرده ،شرل خاص

ها برای تحوعام گفتمان م اومت کرد در رووهلام )موارد ین کمپینشود به دعاعت امی

از این تحوعام و از  ۹«پسینی»پنج و شش(ت عازم است تدکید شود که این یم خوانش 

های م ابله با کرونا در کردستان است؛ اینگونه نیست که گیری کمپینمنظر فهت شرل

ه چ ،یش ضروری ساخته باشندها را پیشاپاین تحوعام ظهور این شوراها و کمیته

طور که ذکر شد این خودسازماندهی یم رخداد نامتوح  بودت منظور از این همان

است که این جامعه را برای ظهور چنین فرمی از خود  خوانش نشان دادن سیر تحوعاتی
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ای که نظت سیاسی مسلح به شرلی موحت دچار یم گسست در عحظه -سازماندهی

روهای دموکراتیم و مردمی امران مشارکت مست یت در تدبیر شود و نی)موحت( می

 ماده کرده استت تدمل  - ورندرا به دست می ،هر چند به صورتی موحت ،امور عمومی

هایی است که برای این پژوهش های مصاحکهدر این تحوعام بخشال مکتنی بر داده

ان گی نگارندهی زیستهو بخشی از  ن هت حاصل مشاهدام و تجربه صورم گرفته

ها و ههای تجربی این مصاحکاستت باید تدکید شود که گرچه این تدملام مکتنی بر داده

ین رو دارند، از ا اما در نهایت خصلتی نظرورزانه ،گان استی زیسته نگارندهنیز تجربه

های تجربی بیشتر این تدملام را جرح و تعدیل کنند و یا حتی ممرن است که پژوهش

 پردازیتتها میاعتکار سازندت اکنون به این تحوعام و دگرگونیرا بی ها  ن

 

ایران از  های علوم اجتماعی و علوم انسانییک( دانشجویان کرد و دانشکده

خورشیدی به بعد تعداد دانشجویان کرد در  ۹0ی : از دههبه بعد 0731ی دهه

ر ایران به شرل غریب و های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی در سراسدانشرده

عداد فراوانی ت ،های این پدیده هر چه بوده باشدای افزایش پیدا کردت ریشهساب هبی

 ،روزنامه نگاری ،علوم سیاسی ،های جامعه شناسیویژه در رشتهدانشجویان کرد به

زرگ های بهای تهران و دیگر دانشگاهتاریخ و غیره در دانشگاه ،جغرافی سیاسی ،ح وق

ان به طنزهایی از این دست در میان غیرکردها دامن زده بود: در دانشرده علوم ایر

خلاف  کهجا هر دانشجویی کرد بود مگر  نیم وحتی این»شد اجتماعی تهران گفته می

 «اما اکنون هر دانشجویی کرد است حتی اگر خلاف  ن هت هابت شود ،شد ن هابت می

 ای به نامی علامه طکاطکایی که در داخل کوچهی علوم اجتماعو یا خوابگاه دانشرده

شدت یشناخته م« کردستان»حرار داشت بین دانشجویان معموعال به خوابگاه « سروستان»

چرا کردها تا این حد »ی مواجهه با سؤال ها تجربهغاعب دانشجویان کرد این دانشرده

ز اساتید و نی ،غیر کرداز طرف دانشجویان  ،«دارند؟ های علوم اجتماعی علاحهبه رشته
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را دارندت حتی برخی از اساتید و کارمندان به اشتکاه بر  ،پرسنل و کارمندان بخش اداری

ها سهمیه داشتند و عازم نکود برای ورود به این باور بودند که کردها در این دانشرده

ان یها در س ح ملی به رحابت بپردازند و این را علت اصلی فراوانی دانشجواین رشته

تان ی خاص کردسدانستندت این پدیده بدون تردید با تجربهها میکرد در این دانشرده

بدون ارتکاط نیست؛ به نظر  18۱0ی پس از ان لاب و سرکوب جنکش کرد در دهه

ی جنکش فراگیر کردها در جریان ان لاب و سپس سرکوب این جنکش رسد که تجربهمی

های ها به رشتهمندی نسل جوان کردی علاحهینهزم ،ی پس از ان لابدر طول یم دهه

تعداد زیادی از این دانشجویان به  .علوم اجتماعی و علوم انسانی را فراهت کرده بود

تحصیلام ترمیلی در م اط  ارشد و دکتری هت دسترسی پیدا کردند و تاحدی هت به 

سترسی پیدا  زاد و پیام نور د ،ی مختلف سراسریهاهای تدریس در دانشگاکرسی

ی عمومی این دانشجویان که پس از فارغ اعتحصیلی به شهرهای کردندت اما بدنه

های بزرگ کردستان برگشتند شانسی برای پیدا کردن کار نداشتندت اکنون نه تنها در شهر

های اعتحصیلان بیرار رشتههای  ن هت فارغ روستا و کوچم کردستان که در غاعب

 افرادی که دارای ،شوندو اجتماعی به صورم فراوان یافت میگوناگون علوم انسانی 

 وردن به مشاغل روی ،مدمفوق عیسانس و گاه دکتری هستند و بیرارهای طوعانی

را ی مشتکارگری فصلی و کشاورزی معیشتی به تجربه ،کوعکری ،ایغیرحرفه

ندی بمفصل دوران ،ها بدل شده استت دوران تحصیل برای این افرادپسادانشگاهی  ن

وم شناسی و علهای و مراتب گوناگون جامعهکردن تاریخ م اومت کردستان با تئوری

ها به ت  نبرگش ،سیاسی بودت بنابراین فارغ از کیفیت  موزشی و تحصیلی این افراد

ی مدنی کرد و جنکش اعتراضی ی حابل توجهی برای جامعههای کردستان افزودهشهر

ی مداوم وضعیت ی زندگی در شهرهای غیرکرد و م ایسهبه یدت تجر ن به حساب می

 ویژه شرافو به ،های گوناگونمیانجی از تکعضفهمی بی ،ها با کردستاناین شهر

وجود  ورده بود که در ها بهگیر بین کردستان و این شهرها را برای  ناحتصادی چشت
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نین عازم چتدهیر نکوده استت هتها و انتشار  ن در اجتماع بیافزایش میزان نارضایتی  ن

در  «تمایز کردی»و  گاهی یافتن به « دیگری بودگی»است اشاره شود که هرچند حس 

ساختار سیاسی ایران پیش از ورود به دانشگاه معموعال با این افراد بوده است اما عمس 

ویژه واسح این دیگری بودگی غاعکال با دوران تحصیل در شهرهای غیر کردنشین و بهبی

دادت این امر ن ش پررنگی در یاد وری و تعمیق خ وط نشین رخ میشهرهای فارس

ها داشت و غاعکال به رادیراعیزه شدن این خ وط و تعمیق حس تعلق به تمایز اتنیری  ن

ای های سراسریِ روزانهشدت باید توجه شود که در کنار دانشگاهدیگری کرد منجر می

ر از اواخ ،وجود داشتند کرماشان و سنندج ،ند ایلام، ارومیهکه در شهرهای کردستان مان

های خصوصی و غیرسراسری مانند خورشیدی به بعد با جا افتادن دانشگاه ۹0ی دهه

کاربردی و غیره درصد بیشتری از جوانان شهرها -پیام نور و مراکز علمی ،دانشگاه  زاد

ارغ یافتندت فانشگاهی دست های کردستان به فرمی از  موزش و تحصیلام دو روستا

هت س ح عمومی سواد در مناطق روستایی  ،یابی این پدیده باشیتعلت که در پیاز این

داری افزایش پیدا کرد و هت تعداد بسیار به بعد به شرل معنی 18۹1ی کردستان از دهه

ی و های بزرگ علوم اجتماعزیادی از دانشجویان کرد از اوایل این دهه وارد دانشرده

علوم انسانی در س ح ایران شدندت این دگرگونی  موزشی و فرهنگی ن ش پررنگی در 

تحول گفتمان م اومت کرد داشته استت بدون تردید فعاعیت مدنی و سیاسی در 

ت و چه ی تحصیلی باعا نکوده اسگاه ف ح محدود به افراد با ساب هکردستان تاریخال هیچ

های این فعاعین تحصیلام دانشگاهی عاعی نتریبسا که تعداد زیادی از شاخص

ی تعداد ساب هاما افزایش بی ،اند و این وضعیت اکنون نیز تا حدی صادق استنداشته

ت و کیفی ،اعتحصیلان علوم اجتماعی و علوم انسانی در کردستانجویان و فارغدانش

ت این تحول داری افزایش داده استکار مدی کارهای انجمنی و مدنی را به شرل معنی

 موزشی همزمان که کیفیت کارهای انجمنی را باعا برده است باعث شده است تا امران 

فزایش داری اهای کردستان به شرل معنیها و پویاییای شدن فعاعیتبازنمایی و رسانه
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های میدانی در رووهلام کردستان و بازنمایی پیدا برندت به زعت ما ارت ای فعاعیت

های ای با این تحول  موزشی مرتکح استت در کمپینها تااندازهعاعیتای این فرسانه

ی وضوح حابل مشاهده بودت مصداق بارز  ن مصاحکهم ابله با کرونا این وضعیت به

های اعتحصیلان در مرکزیت فعاعیتای از این فارغدهد حل هاست که نشان می 15شماره 

 اندتها بودهاین کمپین

ت : برای فههای پس از انقلابق روستایی کردستان در سالدو( تحولات مناط 

 ،2یهای پیشگیری از کرونا در مناطق روستایهای مربوط به کمپینشرایح کنونی فعاعیت

چه  ،عازم است تا تصویری کلی از برخی تحوعام ساختاری در این مناطق ترسیت شود

ق فهت س ح  مادگی مناطهای پیشگیری از کرونا و های مربوط به کمپیندرا پویایی

بدون فهت این تحوعام ساختاری مشرل  ،روستایی برای خود سازماندهی در این دوران

ی وضعیت خاص مناطق روستایی رووهلام کردستان خواهد بودت حکل از بحث درباره

 یای کلی به تحول وضعیت  موزش در کردستان از دههاشاره ،در این فضای جدید

ای تجربی انجام هنوز م اععه ستت هر چند که در این زمینهبه بعد ضروری ا 18۱0

های اوعیه وجود داردت ی زیسته امران برخی نظرورزیاما برمکنای تجربه ،نشده است

ی حهریه و همزمان با به کار بردن حوه 1120ی رسد که رویت در دههبه نظر می

ن برای بخش زیادی در حاعب فراهت کردن شرایح تحصیل رایگا ،های خونینسرکوب

سعی کرد تا به ادغام کردها در ساختار اجتماعیِ  ،ویژه در مناطق روستاییبه ،از جامعه

های پس از ان لاب چنین  سیمیله کردن و فارسیزه کردن نسلتر ایران و هتوسی 

به بعد در کردستان به  ۱0ی روزی از دههبپردازدت تدسیس و گسترش مدارس شکانه

فتمان توان گفت که گچنین میتحت تدهیر چنین سیاستی بوده استت هتاحتمال زیاد 

شصت و فراهت کردن  موزش رایگان برای مناطق  ی رویت در دههخواهانهعداعت

که به احتمال ف ح محدود به کردستان  ،ن شی در تاسیس این مدارس ،محروم روستایی

ها و ها و بیشتر در مراکز بخشاین مدارس که گاه در شهر .بازی کرده باشد ،اندنکوده
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 موزان مناطق روستایی محی ی را فراهت برای دانش ،شدندهای بزرگ تاسیس میروستا

 یز دههی ابتدایی بپردازندت ای تحصیل در م اط  باعاتر از دورهکردند تا بتوانند به ادامه

نستند تواان میها مدارس ابتدایی وجود داشت و دانش  موزبه بعد در بیشتر روستا ۱0

اتر های باعهای خود به تحصیل بپردازندت برای دورهتا پایان کلاس پنجت در روستا

شدند که عمومال پسرانه روزی میی مدارس شکانه موزان روانه بخشی از این دانش

بودند و به صورم هفتگی در  ن احامت داشتندت این مدارس تمامال رایگان بودند و از 

که شدت فارغ از اینبرای خوابگاه و غذای روزانه پوعی دریافت نمیدانش  موزان 

این مدارس به افزایش س ح  ،سیاست واحعی پس پشت تاسیس  نها چه بوده باشد

عمومی سواد در بین جوانان پسر مناطق روستایی کمم زیادی کردندت باید توجه کرد 

 موزان پسر بودت به دانش که این خدمام  موزشی نه تمامال اما به صورم غاعب محدود

صادی های فرهنگی و احتبندی این پدیدهفرهنگی و مفصل ،ترکیکی از دعایل احتصادی

ن ی ایشد تا در فرم ارائهدر سازوکار ایدئوعوویم دستگاه  موزشی دوعت باعث می

خدمام  موزشی هیچ نوع برابری جنسیتی وجود نداشته باشدت در بخش زیادی از 

وی زنان و دختران نیر ،تری داردویژه جاهایی که باغداری رواج بیشبه ،مناطق روستایی

کار اصلی و ارزان فعاعیت کشاورزی بودند و هنوز هت هستند و حاعدتال تمایلی برای از 

جا که عازم بود که فرزندان دختر ویژه  نبه ،دست دادن این نیروی کار وجود نداشت

 ،ندت از طرف دیگر فرهنگ مردتکار و مردساعارجای خاعی پسرها را در مزرعه پر برن

که سازوکارهای ح وحی و سیاسی دوعت به صورم فعال  ن را پشتیکانی و بازتوعید 

جایی هت که موان  احتصادی وجود شد تا دختران نتوانند  نباعث می ،کندکرد/میمی

 مدارس نداشت به ادامه تحصیل در بیرون از روستای خود بپردازندت به این دعیل

عملال نتوانستند ن شی در افزایش س ح سواد  ،روزی گرچه تمامال پسرانه نکودندشکانه

عمومی دخترها داشته باشندت باید توجه شود که این خدمام  موزشی عمومی و رایگان 

ه ک -های نوعیکراعیتدریج افول کردت در این دوره سیاستبه ۹0ی ت ریکال از اوایل دهه
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و  -های بعدی هت بلاان  اع تدوام یافتهاشمی  غاز و در دورهبا ریاست جمهوری

ای سازی خدمام دوعتی این مدارس را به شرل فزایندهسازی و کاعاییروند خصوصی

پوعی کردت به هر صورم این مدارس شرای ی فراهت کردند که س ح عمومی سواد 

ی ابدت در اواخر دهه موزان پسر در مناطق روستایی به شرل معناداری افزایش یدانش

ح سزایی در افزایش س تغییری دیگر در سیستت  موزشی ایجاد شد که ن ش به 40

 موزان دختر از این مند شدن نسکی دانشعمومی سواد در مناطق روستایی و نیز بهره

ها مدارس  موزش عمومی داشتت در این دوران دوعت سعی کرد تا در اکثر روستا

 روزی تاسیس کندت بدینموارد مدارس دبیرستانی غیر شکانه راهنمایی و در بسیاری

 موزان روستایی توانستند دیپلت بگیرندت حال که دیگر ای از دانشترتیب بخش عمده

ی تحصیل از روستای خود خارج شوند و  موزان دختر عازم نکود برای ادامهدانش

ی تحصیل و نیز به واس هشد تر تحریم میهایِ فرهنگی خانواده کتبنابراین حساسیت

 درصدی ،شدخانواده وارد نمی« محورنرینه»داری به ساختار ها فشار احتصادی معنی ن

ی تحصیل ذیل این وضعیت جدید پیدا کردندت این ها امران ادامهاز دختران روستا

مدارس در بسیاری موارد از کیفیت  موزشی بسیار نازعی برخوردار بودند و بخش 

کار و توسح معلمان غیر تخصصی تدریس دروس این مدارس به شرل اضافهوسیعی از 

ی دبیرستان حتی بیشتر صادق بودت شدت این س ح نازل در مورد وضعیت دورهمی

 موزان روستایی در کارهای  زمینه و نیز درگیر بودن دانشحاعدتال به دعیل این پیش

 های تراز اول درانستند به دانشگاهها تودرصد بسیار کمی از  ن ،کشاورزی و دامداری

یام نور و های پها توانستند در دانشگاهس ح ایران دسترسی پیدا برنندت اما بخشی از  ن

کاربری به تحصیلام دانشگاهی هت دسترسی پیدا کنندت  -علمی  مراکزی مانند سما و

مل فرم و حا ها ماندگار شدنداین حشر جدید پس از اتمام دوران تحصیل در روستا

ترین تحوعام اجتماعی و فرهنگی مناطق گی شدندت این یری از مهتخاصی از سووه

 به بعد بوده استت ۹0ی روستایی در کردستان از اواخر دهه
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ی نسکتال نوظهور دیگری در باید به پدیده ،گیری این حشر جدیددر کنار شرل

ویژه هیکی از تغییرام احلیمی )بی گذشته ترکهای کردستان اشاره کردت در چند دههروستا

های درپی زمینها به دعیل ت سیت پیخشرساعی( و کاهش واحد کشت خانوار

ان های بزرگ ایربخشی از جمعیت روستایی را به سمت شهر ،کشاورزی بین وارهین

های شهرهایی مختلف کردنشین نشینای از این افراد در حاشیهسرازیر کردت بخش عمده

وساز ویژه در بخش ساختاند و به کارهای روزمزد بهین ساکن شدهو غیر کردنش

مشغول به کار شدندت اما بخشی از این جمعیت توانست به صفوف خرده بورووازی 

کارهای خرد به وض  احتصادی واندازی کسبغیردوعتی این شهرها بپیوندد و با راه

امل ت این دو گروه به طور کبسیار بهتری نسکت به همتایان خود در روستاها دست یابد

ای مکداء هاند و به صورم فصلی و یا در ایام تع یلام با روستاها کنده نشدهاز روستا

ی پیوستن به صفوف خود در ارتکاط تنگاتنگ هستندت گروهی که به واس ه

پیدا  داری دسترسیبورووازی غیردوعتی شهری توانست به تمرن احتصادی معنیخرده

های خود تکدیل های ماعی از امورعمومی مربوط به روستااصلی حمایتکند به منک  

 ،ی وسیعی از احداماتی مانند تدسیس کتابخانه و مدرسهشده استت این امور عمومی دایره

 موزان و دانشجویان را ساخت مسجد و یا حمایت از دانش ،برگزاری مراست نوروز

 تنها از عحاظی کردستان نههای عمدهازیادی از روست شودت از این حیث بخششامل می

بلره از عحاظ احتصادی و ماعی هت متری به  ،تحصیلی و  موزشی عمی ال دگرگون شده

اندهی ای در سازمکنندهیم منک  ماعی غنی شده است که در مواح  گوناگون ن ش تعیین

چگونه بینیت که می ۱ی شماره کندت در مصاحکههای عمومی روستا بازی میفعاعیت

های مرتکح با کمپین م ابله با کرونا در روستا توسح این حشر جدید پشتیکانی فعاعیت

 شودتماعی می
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بایل و مو ،تلفن ،به این تحوعام باید گسترش وسایل ارتکاط جمعی مانند ماهواره

ا را ههای اجتماعی در روستااینترنت و معمول شدن استفاده از فضای مجازی و رسانه

ای ن  های و مها در فراروی روستائیان از تعل ام طایفهکردت این ترنوعووی نیز اضافه

های بندی هویتو مفصل های اجتماعی جدیدخرد و شرل گیری فضاها و هویت

اند؛ ای داشتهروستایی و محلی با گفتمان عمومی م اومت در کردستان ن ش تعیین کننده

روهای کرد در میدان سیاست در رووهلام به بعد در غیاب حضور نی ۹0ی اگر از دهه

ای هروستاییان خاطرام فرهنگ م اومت را با پیگیری رادیوها و شکره ،کردستان

 زنده نگه 11ویعه تیو کومه 10تیشم ،1ای گوناگونِ احزاب کرد مانند مِدماهواره

 خود ،های اجتماعینسل جدید اکنون با حضور در فضای مجازی و رسانه ،داشتندمی

گونه کندت اگر  نها ایفا می شی پررنگ در بازنمایی فرهنگ م اومت در س ح روستان

وی برای کردها یم دوعت در فضا تاسیس مِد تی 15کندپور بحث میکه امیر حسن

های هوشمند برای نسل جدید روستاییان کردستان شرای ی را تلگرام و گوشی ،کرد

ابد و با دست ی« دوعت مجازی»ط مت ابل با این فراهت کرد تا بتوانند به فرمی از ارتکا

 وگو بپردازدت ن به گفت

مشترا مانند  باید گفت که در روستاها عمومال به دعیل کارهای مرتکح با مناب 

 های سنتی در کارهایها و نیز همیاریی جادهتعمیر ساعانه ،ها و مناب   بیعایروبی جوی

خودسازماندهی وجود داردت در کنار این   مادگی خاصی برای ،کشاورزی و دامداری

گر های دیتحوعام جدیدی که بخشی از  ن در باعا ذکر شد و بخش ،های تاریخیزمینه

امران بسیج عمومی در راستای یم هدف مشترا در س ح  ، ن در ادامه خواهد  مد

 ردهداری باعا بها و شهرهای همجوار را به شرل معنی بادی و نیز هماهنگی با روستا

مانگونه دهدت هخوبی نشان میاین  مادگی را به ،های کمپین م ابله با کرونااستت فعاعیت

ای که در کمپین م ابله با کرونا نوع سازماندهی ، یدبرمی ۱و  8،5،1های که از مصاحکه

ها جدید مانند ی به خدمت گرفتن ترنوعوویدر روستاها در جریان بود و نحوه
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و نیز فرم هماهنگی فعاعین روستا با روستاهای همجوار و همچنین  های اجتماعیرسانه

و  1،۱،2های کردند )نتب: مصاحکهفعاعینی که در کمپین شهرهای نزدیم فعاعیت می

بندی مؤید این تحوعام و ارت ای س ح خودسازماندهی از واحد  بادی و مفصل ،(10

 ی رووهلامدر س ح جامعهتر های گستردههای مناطق روستایی با فعاعیتفعاعیت

 کردستان استت

گرچه حدمت مراست نوروز بر  :سه( پرفورماتیو شدن نوروز در مناطق روستایی

ه داشت ایهمگان  شرار است و در تاریخ مدرن کرد نوروز جایگاه سیاسی برجسته

به  ۹0ی فرم و نیز محتوای برگزاری  ن در رووهلام کردستان از اواسح دهه ،است

ر تحوعی بنیادین شده استت در این تحول جدید مراست نوروز به شرل بعد دچا

مناطق  ،های سیاسی متفاوتی به خود گرفته استت در فرایند این تحولداری دعاعتمعنی

و جشن نوروز به شرل یم  یی به کانون برگزاری این مراست تکدیل شدهروستا

سیاسی این مراست بسیار های هت دعاعت پرفورمنس در مده استت به این واس ه

ود جدیدی به خ تر شده است و هت مناطق روستایی از این حیث ن ش سیاسیپررنگ

ها به صورم مرکزی برگزار مراست نوروز در روستا 1120ی اندت پیش از دههگرفته

بام و یا جلوی منازل های خانوادگی هر یم جداگانه و در پشتشد و معموعال جم نمی

های مشرف به روستا این ز را روشن و گاه هت جوانان  بادی در کوهخود  تش نورو

صورم همزمان و در غروب  خرین ی روستاها بهکردندت این مراست در همهکار را می

میلادی به بعد فرم برگزاری این  10ی اما از اواسح دهه. شدروز زمستان برگزار می

رگونی اساسی شدت از یم طرف ای دچار یم دگمراست به شرل تدریجی و فزاینده

اند و از سمت دیگر ها به سمت برگزاری مراست نوروزی متمرکز حرکت کردهروستا

زمانمندی این مراست متحول و یا بهتر بگوییت مترثر شده است )در کنار این ترثِر 

یردست و استاندارد شدن این مراست هت اشاره کرد(؛  ،سازیزمانمندی باید به هماهنگ

دیگر مراست نوروز نه در س ح خانواده و فامیل که در واحد روستا سازماندهی اکنون 
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شود و تمام روستاها هت دیگر در  خرین روز زمستان و به طور همزمان نوروز را می

بلره از حدود یم هفته مانده به نوروز تا یری دو روز حکل از  ،گیرندجشن نمی

های گوناگون کردستان پشت گونه در روستالای از مراسمی کارناوادر زنجیرهبهسیزده

شود تا زمان اجرای مراست در شودت در این فرم جدید سعی میسرهت برگزار می

ای که مراست شده روستاهایی که نزدیم یردیگر هستند و یا روستاهای شناخته

 از های ضمنی هتبا یردیگر تداخل نرندت این هماهنگی ،کنندتری برگزار میباشروه

ویژه گیرد و از طریق فضای مجازی و بههای شفاهی صورم میطریق خکررسانی

اپلیرشن تلگرامت بدین ترتیب بین دو تا سه هفته روستاهای مختلف به صورم متمادی 

هن ی یم رست فرهنگی کشوند که از دایرهبه کانون پویای برگزاری مراسمی تکدیل می

و بازنمایی جنکش م اومت تحول پیدا کرده  خارج شده و به یم پرفورمنس برای ابراز

 استت 

زم بر تکدیل شده است و مستلسازماندهی این مراست اکنون دیگر به یم فرایند زمان

هت در س ح خود روستا و هت در س ح روستاهای من  ه و نیز  گسترده هایهمراری

ین تت گرچه اهای شهری مرتکح با این مراست اسمستلزم هماهنگی با فعاعین و کانون

 وعی یرنواختی و یردستی ،شودی مناطق به یم شیوه برگزار نمیمراست در همه

ئال برای این کار میدانی بزرگ در ها وجود داردت در حاعت ایدهمشهودی در میان  ن

 ای از میدان که به کلشود و در گوشهفضایی باز در خارج از  بادی در نظر گرفته می

هایی از صنای  دستی کردی ها و پردهاربست و معموعال با پوششفضا اشراف دارد با د

شودت پیشاپیش از مهمانان ویژه دعوم به عمل ی بزرگ تدارا دیده مییم صحنه

رای پذی ،جز مردم خود روستاشود که بتواند بهای  راسته می ید و فضا به گونهمی

نظور حدود چند هفته وحت هزاران نفر مهمان بومی و غیربومی هت باشدت برای این م

 عازم است تا احداماتی از این دست سازمان یابد: اختصاص فضایی برای پارکینگ ماشین

تعیین افرادی برای  ،هاتدارا احتماعی مران سرونت برای مهمان ،افراد غیر بومی
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)انتظامام( هت در میان « رێچاود»تعیین افرادی تحت عنوان  ،وپز و فروش غذاپخت

تدارا سرویس بهداشتی موحت در نزدیری میدان برگزاری  ،هت در میان مردانزنان و 

تدارا برق و تجهیز سن به امرانام صوتی و غیره و نیز بستن حرارداد با  ،مراست

ای مراستت عازم است اشاره شود که در برخی برداری برای ضکح حرفههای فیلتموسسه

ی یم میدان دایمی را در خارج از  بادی های زیادهزینه های بزرگ با صرفاز روستا

ای از این میدان اند که در طول سال عملال دیگر استفادهبرای این مراست تدارا دیده

شود مگر به عنوان زمین فوتکال برای پسرهای جوان  بادیت در فهرست مهمانان نمی

ایلام  های فرهنگی و هنری سرشناس کرد در سراسر رووهلام ازویژه معموعال چهره

ز ها برای روخوردت فهرست برنامهگرفته تا ارومیه و نیز کردهای خراسان به چشت می

شود و معموعا از اوایل صکح شروع و تا غروب ادامه مراست هت از پیش مشخص می

 های هیجانبرنامه ای ازکندت در این روز مردم روستا خود را برای مجموعهپیدا می

ِی های کوتاه غاعکال با مضامین سیاسسخنرانی ،موسی ی ،رخوانیانگیز و متنوع شامل شع

ی ی اوج این پرفورمنس عحظهکنندت ن  هپوشیده و در نهایت رحص کردی  ماده می

ای  وح ،هاای از دالی به نسکت فشردهزمانی که زنجیره ،روشن کردن  تش نوروز است

ترین ی اوج را به سیاسیین عحظهکند و اگوناگونی از جنکش م اومت کرد را احضار می

ای بزرگ از هیزم ازپیش  ماده و کند: در وسح میدان پشتهبخش مراست تکدیل می

هایی های غروب مشعلجاسازی شده است و هنگام روشن کردن  تش در نزدیم

ها هستند و معموعال تعدادی از ترین این دالها یری از مهتشودت مشعلبرافروخته می

و فرزندان و بازماندگان این  ،یعنی مادران شهدای جنکش م اومت کرد ،«شتیمادران  »

زمان ادای احترام به  چرخانندت این عحظهها را چند بار دور میدان میاین مشعل ،شهدا

نوعی  و نیز ،هاویژه مادران  نبخش کردستان و بازماندگان و بهجانکاختان جنکش رهایی

انتهای گیر و بیین جنکش استت گویی مشعل ماراتن نفسهای اتجدید پیمان با  رمان

ان ویژه مادرشود و توسح بازماندگان و بههای دور احضار میجنکش م اومت از گذشته



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 21 

شود تا  تش این م اومت تا رسیدن به رهایی ی حال داده میشهدا به دست عحظه

و یا  ،ملی کردستان سرود ،«حیبهڕى ئه»روشن بماندت سپس همزمان با نواختن مارش 

 تش نوروز را روشن  ،با صدای حسن زیرا و یا ناصر رزازی« نوروز»با طنین سرود 

بسح نوعی  گاهی  ،های این مراستکنندت عازم است اشاره شود که یری از بدعتمی

 بوده استت علاوه بر« هوینگ»محیح زیست و یا به زبان کردی  ،نسکت به اکوعووی

هایی با مضامین اکوعوویم و یاد وری ضرورم حفاظت از رانیگنجاندن اشعار و سخن

های شناخته شده روستا که غاعکال ذیل هژمونی این تعدادی از شرارچی ،محیح زیست

ها هت شوند و  ناند شرار را کنار بگذارند به روی سن دعوم میمراست تصمیت گرفته

های شراری خود ی تفنگعوعه ها را  تش زده وهای  نحفس ،هاپس از رها کردن پرنده

ت بسح کنندُکشی خت و برای همیشه از شرار کناره گیری میی پایان حیوانرا به نشانه

 هوینگ»و بازنمایی این فرم از حفاظت از محیح زیست که در زبان کردی از مفهوم 

های  غازین برگزاری باعث شد تا در همان سال ،شودبرای  ن استفاده می 18«ییزپار

هر سال تعداد بیشتری از شرارچیان در این حرکت نمادین شرکت  ،ین فرم از مراستا

های مربوط به این حرکت نمادین در فضای مجازی و کنندت چرخش اخکار و ویدیو

ای کردی ن ش پررنگی در بسح هژمونیم این های ماهوارهنیز بازنمایی  ن در شکره

 پدیده داشته استت 

ها و م روستا همراه با هزاران نفر دیگری که از روستادر بستر این مراست مرد

برای یم روز در یم فضای پرفورماتیو تمایز کردی  ،اندشهرهای اطراف حاضر شده

برندت این مراست به فضایی برای نمایش م اومت تکدیل شده خود را روی صحنه می

ی و زیرپوستای پوشیده شود که در این پرفورمنس به گونهاست و غاعکال سعی می

های درونی  ن را برای تماشاگران یاد وری شود که اعکته های جنکش کرد و ارزشنماد

ن گان ایماند و همیشه برای برای برگزارکننددور از چشت نهادهای امنیتی باحی نمی

تعمیق و  ،های زیادی به دنکال داردت این مراست ن ش زیادی در یاد وریمراست هزینه
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های ریز و محلی و احساس در مناطق روستایی و فراروی از هویتبسح هویت کردی 

 داشته ،در ورای مرزهای موجود و در م یاس یم ملت ،تر کردی بزرگتعلق به جامعه

های گوناگونی مانند احضار این است که حاکمیت سعی کرده است تا به شیوه 14استت

ردن ک ارهای مررر و گاه زندانیفعاعین این مراست به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و هشد

ها و یا در اختیار گرفتن برگزاری مراست توسح نیروهای وابسته به سپاه در روستاها  ن

محتوای سیاسی  ن را خنثی و  ن را به یم  ،و نیز گاه با توریستی کردن این مراست

جشن فرهنگی صرف تکدیل کندت این فرم جدید از برگزاری نوروز در رووهلام 

ای استت در شرای ی که تان کاملال بدی  است و خود نیازمند پژوهش جداگانهکردس

و دیگر سازوکارهای امنیتی سرکوبگرانه در شهرها امرانی برای « نظارم و مراحکت»

این مناطق روستایی هستند که در  ،اندبرگزاری مراسمی از این دست را سلب کرده

اندازی مراست اند به فضایی برای پوستغیکت نسکی این سازوکارهای کنترعی توانسته

نوروز و به محملی برای ابراز باززایی و بیان تحوعام گفتمانی جنکش کرد در رووهلام 

دهی این مراست مستلزم فرمی از همراری سازمان ،تکدیل شوندت همان ور که اشاره رفت

 اره و محلی درپهای پارهبه هویت و نیز نوعی از خود گاهی است که ضرورتال از تعلق

کت در دست ،رود و در مسیر این فراروی فرمی جدید از تعاملاین مناطق فراتر می

ودت این شبین شهر و روستا و نیز بین روستاهای مختلف برحرار می ،جریان این مراست

ای هگیری شکر گاهی جدید و سازمان دادنِ پرفورمنسی از این دست مستلزم شرلخود

ه ب ،از جمله در جریان بحران کرونا ،تواند در شرایح گوناگونمیاز روابح است که 

گونه که در های متفاوتی دست به خودسازماندهی و خودمدیریتی بزندت همانشیوه

این برگزارکنندگان مراست نوروز و فعاعین این  ،شودمشاهده می ۱ی شماره مصاحکه

 نا پیش دم شدندتحوزه بودند که برای سازماندهی کمپین پیشگیری از کرو

ی انهآست»اکولوژیزه شدن گفتمان مقاومت و ایستادن در ؛ «ییزپار هژینگ»چهار( 

های اخیر های گفتمانی جنکش کرد در دههیری از چرخشدر روژهلات؛ « سیاست
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 ،تغییرام احلیمی مانند خشرساعی  گاه شدن این جنکش به مکاحث اکوعوویم استت

های عمدی/دوعتی و  تش سوزی ،ی ریزگردهاپدیده ،سیل و تغییر اعگوی بارندگی

 های دوعت در محیح زیستها دستکردتر از اینهای زاگرس و مهتغیرعمد جنگل

و  سازیهای عظیت انت ال  ب و نیز کاعاییی زاگرس در حاعب سدسازی و پرووهمن  ه

لب که به س ،ها به بخش خصوصیها و کوهپایهجنگل ،مرات  ،ی معادنواگذاری فزاینده

توان از را می ،ای در مناطق وسیعی از زاگرس منجر شده استهای گستردهماعریت

های این چرخش گفتمانی ذکر کردت این نوع دستکردها در اکوعووی و طکیعت زمینه

ی حاعدتال منحصر به کردستان نیستند اما در کردستان فهت این پدیده از چیزی به مثابه

 های حاکت و بازوهایاعیت ،هادر راستای مناف  مرکزنشین - یم غارم احتصادی صرف

فراتر رفته و در گفتمان سیاسی جنکش کرد سعی شده است  -ها در کردستانبومی  ن

ها به عنوان یم جنگ اکوعوویم تمام عیار علیه مردم کرد فهت شود و به تا این غارم

از  ی فرمی ب به مثابه های سدسازی و انت الشرلی ویژه سعی شده است تا پرووه

 ورود مکاحث مربوط به اکوعووی ،پاکسازی حومی بازنمایی شودت در کنار این تغییرام

ی و بازنمای ،های نزدیم به  ناز طریق پتاتا و جریان ،سیاسی به درون جنکش کرد

 ،ایهای ماهوارههای اجتماعی و کانالای مکاحث زیست محی ی در شکرهرسانه

ی از  گاهی اکوعوویم فراگیر و حساسیت جنکش کرد به مکاحث زیست های نوعزمینه

محی ی را فراهت  ورده استت تدهیر پذیری از و تعامل با جنکش کرد در باکور کردستان 

های اکوعوویم و ویرانگری 12ی گاپ)کردستان ترکیه( و پروبلماتیم شدن پرووه

ر بسح نیز تدهیر بسزایی د ،وردر گفتمان م اومت باک ،دوعت ترکیه در مناطق کردنشین

(ت در راستای این چرخش گفتمانی 5ی شماره اگاهی داشته است )نتب: مصاحکهاین 

های محیح زیستی زیادی در رووهلام کردستان تدسیس به بعد انجمن 1820ی از دهه

بودت در واح   1821در مریوان در سال « سکز چیا»ها انجمن ترین  نشدند که مهت

 ح ها این بود که این فگفت که  گاهی اجتماعی پس پشت تدسیس این انجمنتوان می
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بوم بلره کل زیست ،زبان و فرهنگ کردی نیست که حاکمیت سعی در امحای  ن دارد

ی این اکوعووی اجتماعی( به دعیل ترکیکی همکسته 1۱ها یا نامردمانغیر انسان مردم )و

های هوشمند مورد تهاجت حرار و مهندسی هاها و مدیریتسوء مدیریت ،گیاز رهاشده

گرفته استت باید توجه داشت که ن د اکوعوویم صرفال مع وف به خود دوعت نکوده 

ورانه پرای از روابح حامیی در هت تنیدهاست و  ن بخش خصوصیِ بومی که در شکره

 د رد نو رانتی با نهادهای نظامی و امنیتی دوعت در کردستان حرار دارد نیز همیشه مو

گویی به نیاز حفاظت از محیح زیست شرل گرفتند ها برای پاسخبوده استت این انجمن

 های گاهی ن شی عمی ال بنیادین بازی کردند؛ انجمنو خود در ترامل و تحول این 

را پروراندند و  ن را به یری از عناصر درونی « ییزپار هوینگ»محی ی گفتمان زیست

ای از ذیل این گفتمان جدید معموعال طیف گسترده 1۹کردندت جنکش م اومت کرد تکدیل

ار تشویق شرارچیان برای کن ،های مخاعفت با سدسازیشد؛ کمپینها انجام میفعاعیت

 هوینگ»سازی دانش  موزان به اهمیت حضور در مدارس و  گاه ،گذاشتن شرار

های ها و دورههبرگزاری کارگا ،پاکسازی طکیعت از زباعه ،جنگل کاری ،«ییزپار

 که ترویج دفاع از ح وق حیوانام و مشارکت فعال در خاموش کردن  تش ، موزشی

ا بودت هاز اهتّ این فعاعیت ،های زاگرس تکدیل شده بودای پرتررار در جنگلبه پدیده

های ی اعهام بخش فعاعیتاحتماعال این برای اوعین بار در تاریخ جنکش کرد بود که چهره

اعتراضی نمادین دست  در حاعب یم حرکت ،12یعنی شریف باجور ،«ییزپار هوینگ»

به اعتصاب غذا و همزمان راهپیمایی از مریوان تا هلاث باباجانی در استان کرماشان 

های ها را کشته بودندت اگر فعاعیتزد تا صدای چند توعه سگی باشد که مادر  نمی

رار بگیرند و اگر در زمان ورود پرندگان با دحت بیشتری مورد بحث ح« ییزپار هوینگ»

در مهاباد نگاه « برازان کانی»ی زیوار در مریوان و نیز تاعاب مهاجر به اطراف دریاچه

 که در  ن ،در مریوان را در نظر بیاوریت« هاعمروستای عم»ای مانند کنیت و یا پدیده

متوجه خواهیت  ،کنندمیهای مهاجر در فرایند ساخت عانه همراری عمخود مردم با عم
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هر چند  ،شد که این اغراق نیست اگر که گفته شود ذیل این چرخش گفتمانی فضایی

رین تها هت باز شده است: این مناطق در س ح ایران به یری امنبرای غیرانسان ،کوچم

ود ی خهای پرندگان مهاجری تکدیل شده است که در مسیر کوچ ساعانهگاهاستراحت

 کنندت هار و پاییز در  ن برای مدتی زندگی میدر دو فصل ب

ورزی جدید در این فرم از مواجهه با اکوعووی و حیوانام تجلی نوعی سیاست

های جامعه و به صورم کاملال مردمی و خودجوش ترین عایهکردستان است که در پایین

یسیون زها نه فضای دوعت است و نه فضای احزاب اپویابدت فضای این کنشسازمان می

سیاسی و احتصادی  ن از یم  ،هر چند که واکنش به دوعت و نهادهای امنیتی ،کرد

گیری طرف و همدعی با و طرفداری پنهان و  شرار از احزاب کرد تدهیر بسزایی در شرل

ایی نمکه بخواهیت بزرگگیری کنشگران  ن داشته استت بدون ایناین فضا و جهت

های اکوعوویم در کردستان نسکت به دیگر مناطق ایران توان گفت که دغدغهمی ،برنیت

 ،های بیشتری از اجتماع را درگیر کند و از مجرای این درگیریتوانسته است عایه

ترینِ  ن تکدیل کندت اکنون شاید بتوان اکوعووی را به موضوع سیاست و چه بسا مهت

کزی رانگر دوعت مرهای ویبوم در م ابل تعرضگفت که میل به محافظت از این زیست

ی ورزی اصلی این سیاستبه هسته ،های خصوصی مورد حمایت  نو افراد و شرکت

های تکدیل شده استت این میل از نوعی حس رهاشدگی و تنهاماندگی در برابر مشت

گیری  ن مع وف به خودسازماندهی و گیرد و جهتمرکزی نشدم می  هنین دوعت

جامعه برای م ابله با این سرکوب اکوعوویم استت  ترین س وحخودمدیریتی در پایین

« یشتمانن» ،شود گفت که ذیل این چرخش گفتمانی و  گاهی اکوعوویمبه تعکیری می

ترین نمود  ن تکدیل دهد و یا به مهتمی« هوینگ»)معادل کردی میهن( جای خود را به 

 هوینگ کند ودا میه متجسد شده و مادیت پیوینگنیشتمان در  ،شودت به زبان دیگرمی

گیردت اگر دوستی( حرار می)میهن« ریروهنیشتمان په»در ردیف و معادل  ییزپار

د مادیت ه به خووینگ ،نیشتمان تا حد زیادی ناظر به یم امر متافیزیریِ نامتعین بود
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دهد و از این عحاظ مناسکام حدرم مرتکح با  ن به صورم فضای زندگی توجه می

ه وینگ ،ری ظاهر خواهند شدت در واح  ذیل این  گاهی اکوعوویمتو عریان شفاف

دی بنسیاسی و اجتماعیِ حدرم مفصل ،ساحتی است که در  ن مناسکام احتصادی

شود و محافظت از  ن همان محافظت از فضای زندگی و پس زدن نیروهای می

و  ومیه یم فضای عموینگی کرد استت بدین معنا گر درونی و بیرونی جامعهغارم

ماعریت  ن نیز متعلق به عموم مردم است و هر نیرویی که بخواهد این ماعریت مردمی 

که دوعت باشد یا بخش خصوصی و نیز فارغ از حومیت/ملیت فارغ از این ،را سلب برند

 ن  شودت این  گاهی اکوعوویم ظرفیتعنوان یم نیروی غارتگر فهت میبه ،این نیرو

های دیگری هت وارد فراتر برود و به ساحت ،یعنی اکوعووی ،درا دارد تا از موضوع خو

های مردمی دهی کممهمیشه در ردیف اول سازمان« ییزپار هوینگ»چه فعاعان  ،شود

های مردمی در ی اعلای  ن احداث کمپ کمماندت شاید نمونهدر مواح  بحرانی بوده

« سکز چیا»که فعاعین انجمن بود  181۱ی کرماشان در سال در جریان زعزعه ،شهر ازگله

ی مریوان و شخص شریف باجور در مرکزیت  ن حرار داشتندت به زعت ما ساب ه

ن ش مؤهری در ارت ای ظرفیت خودسازماندهی رووهلام  ییزپار هوینگهای فعاعیت

 ید افراد برمی 11و  4،2های شماره گونه که از مصاحکهکردستان داشته است و همان

های مربوط به کمپین م ابله با کرونا حرار داشتند و در مرکزیت فعاعیت ییزپار هوینگ

شرل گرفته بود در  ییزپار هوینگهای تر حول فعاعیتای از رواب ی که پیششکره

های مربوط به این کمپین حرار گرفت و کیفیت فعاعیت و کارایی این خدمت فعاعیت

 داری افزایش دادتها را به شرل معنیکمپین

به هیچ عنوان ف ح محدود به فضای  ییزپار هوینگزم است تدکید شود که عا

مدنی در شهرها نیست و مناطق روستایی هت ن شی فعال در این -های سیاسیفعاعیت

تعدادی از جوانان و  ،شودی شماره دو اشاره میگفتمان دارندت  ن گونه که در مصاحکه

مخاعفت با احداث سد  در کمپینهای یم روستا در نزدیری سنندج کردهتحصیل
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وری و نیز اند و با فعاعین کرد باکدر باکور کردستان در ترکیه ن شی فعال داشته« ایلسو»

اندت فارغ از اینره بخواهیت مکتنی بر این مصاحکه ای ارتکاط و رفت و  مد داشتهترکیه

ی روابح و هی بیرون  مدن از دایرخود این پدیده ،نمایی خاصی انجام بدهیتبزرگ

های های ارتکاطی بسیار محدود یم روستا و حرار گرفتن در مدار روابح و فعاعیتشکره

حاکی از تحول بنیادینی است  ،ای در فراسوی مرزهای سیاسی ایراناکوعوویم من  ه

و تحمیل جنگ  ۱0ی وجود  مده استت بدون تردید دههکه در مناطق روستایی به

ش رادیراعی در سیاسی کردن مناطق روستایی در رووهلام مسلحانه به جنکش کرد ن 

تایی روس»ی کلیشه ،ی جنکش م اومت کردستان در این دورانکردستان داشتت تجربه

 ی اجتماعی مناطقچه بدون پشتوانه ،کشدرا به چاعش می« کار و غیرسیاسیمحافظه

ی چ نوع تحرا سیاسروستایی و بدون حمایت فعال مردم در این مناطق اصوعال امران هی

های نظارم و ای در س ح رووهلام وجود نداشتت از  نجایی که ترنوعوویو نظامی

 های محلی«جاش»کنترل در مناطق روستایی یا وجود نداشتند و یا صرفال محدود به 

ی پس از ان لاب در غاعب مناطق روستایی نیروهای جنکش کرد در تمام یم دهه ،بود

ضور محصول مشارکت فعالِ زنان و مردان روستایی بودت حضور داشتند و این ح

ی این دهه و فرم خاص جنکش کرد در این دوران یم پیوند سیاسی ارگانیم تجربه

بین شهر و روستا در رووهلام کردستان ایجاد کرد و تا حد بسیار زیادی شراف 

وها رادی ،سیاسی بین فضای شهر و روستا را پر کردت پس از خروج احزاب از رووهلام

ی گذشته به مناطق ای جنکش کرد و نیز ورود اینترنت در دهههای ماهوارهو شکره

این فراروی از  ،روستایی باعث شده است تا در غیاب یم جنکش سیاسی  شرار

ن ای تداوم داشته باشدت با در نظر گرفتتعل ام خرد و محلی در مناطق روستایی به گونه

ی پس از ان لاب و نیز با عحاظ کردن تحوعام دههی جمعی سیاسیِ یم  ن حافظه

ه در ک ،ترنوعوویم و نیز تغییرام  موزشی و فرهنگی در مناطق روستایی رووهلام

وهلام ی مناطق روستایی روای از روابح گسترده در پهنهشرل گیری شکره ،باعا ذکر شد
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بل فهت خواهد حا ،رودکردستان که گاه حتی به فراسوی مرزهای سیاسی ایران هت می

ی اول ان لاب امران حضور در شدت در واح  اگر که سرکوب جنکش کرد در پایان دهه

 ،سلب کرد ،و اعکته شهری نیز ،میدان عمومیِ سیاست را از جوانان مناطق روستایی

ن شد به محملی برای سیاسی ،اکنون در مناطق روستایی ییزپار هوینگهای فعاعیت

های شهرها هت به صورم ییزپار هوینگهای اندت انجمنل شدهمردمان این مناطق تکدی

مختلفی ن ش پررنگی در مرتکح کردن فعاعین روستاهای مختلف با یردیگر و نیز پیوند 

ها در حاعب های جاری در س ح شهرها داشته و دارندت این انجمنها با فعاعیتدادن  ن

کنند تا پیوندی ها سعی میاهو نیز برگزاری کارگ ،هاگشتگل ،برگزاری اردوها

های ها مناطق روستایی مختلف و نیز بین این مناطق با کانونیافته بین فعاعیتسازمان

 در ،های اکوعوویمدر س ح شهرها برحرار سازندت این فعاعیت ییزپار هوینگفعاعیت 

مناطق ن ای ،که در باعا توضیح داده شد ،ساختاری مناطق روستایی کنار دیگر تحوعام

پس از  ،کرده استت به تعکیری اکنون مناطق روستایی بار دیگر شدم سیاسیرا به

حرار دارند و هر نوع گشایش « ی سیاست ستانه»در  ،ی پس از ان لابی دههتجربه

دموکراتیری امران نوعی سیاست مردمی فراگیر در این مناطق را به دنکال خواهد داشت 

 های م ابله با کرونا بودتپینی بارز  ن همین کمکه نمونه

جایی کانونی به بعد؛ جابه 31ی پنج( بازسازی جنبش کرد در روژهلات از دهه

کزیت ی مرریان و به مرگفتمان ناسیوناعیست کردی در رووهلام در من  هو تغییر فرم: 

 11های دوعت مدرن در تهران ظهور کردتو در واکنش به سیاست 1850ی مهاباد در دهه

ی اوج این گفتمان در این دوران تدسیس جهموری کردستان به مرکزیت مهاباد ن  ه

 های جنوبی کردستان ایرانی توعد این ناسیوناعیست بخشبودت در عحظه 1852در سال 

ویژه پس از ان لاب کمتر از این گفتمان م اومت کردی متاهر شدندت در جریان و به

مؤهری به سمت مناطق جنوبی کردستان گفتمان م اومت کرد به شرل بسیار  182۹

ها جنکش کرد به سمت شمال تا مرزهای خوی رووهلام گسترش یافتت طی این سال
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تمامی شهرها و روستاهای  ،و سلماس و به سمت جنوب تا نزدیم شهر کرماشان

راتیم های غیردموککردنشین را در برگفتت گرچه این جنکش در بیرون و علیه سیاست

 ها واما در درون شامل جریان ،صدا بودی دوعت مرکزی ت ریکال یمانهو تمامیت خواه

های متفاوتی بود که موضوع بحث این نوشتار نیستت در همین حد کفایت گفتمان

 ،نندجی سویژه در حوزهبه ،تر کردستان ایرانکند که م اومت کردی در مناطق جنوبیمی

 ، لاب وارد میدان سیاست کردی شده بودندکه در جریان و پس از ان ،مریوان و کامیاران

ی در حاعی که مناطق شماعی در حوزه ،عه بودبیشتر متدهر از گفتمان چپ رادیرال کومه

گاه سنتی پای ،عه بودهای اصلی کومهبه استثنای بوکان که خود یری از پایگاه ،مرریان

دی بودت ومیت کرحزب دموکرام کردستان و ناسیوناعیست اتنیری با محوریت زبان و ح

بندی جام  و مان  نیست به هیچ عنوان به این معنی نیست که اعکته این یم ت سیت

عه و چپ جدید حزب دموکرام در مناطق جنوبی پایگاه نداشت و یا برعرس کومه

ه این چ ،ی اجتماعی بودرادیرال در مناطق شماعی و حتی در خود مهاباد بدون پشتوانه

شهرها و روستاهای کردستان در کنار همدیگر حضور داشتندت  یاحزاب هر دو در همه

کردستان غاعکال پایگاه اجتماعی گفتمان  چیزی که هست این بود که در مناطق جنوبی

گیرتر از گفتمان ناسیوناعیست اتنیری بودت این جنکش در جدید جنکش کرد چشت

در  نشین شدنپس از کمپ ،سرکوب شد و احزاب کرد ۱0ی های پایانی دههسال

را  ی خود با جامعهیافتهپیوند سازمان ،در باشور کردستان )کردستان عراق( ۹0ی دهه

گرچه این ارتکاطام بخشال و به صورم محدودی به شرل زیرزمینی و  ،از دست دادند

ی و ح   شدن پیوند ارگانیم جامعه ۱0ی های خونین دههمخفیانه حفظ شدت سرکوب

اعث ایجاد گسستی دیگر در جنکش م اومت رووهلام کردستان کرد با احزاب خود ب

ای به بعد گفتمان م اومت در کردستان به شیوه ۹0ی شدت پس از این گسست از دهه

ی دهش دیگر خود را باز رایی کرد و سعی کرد تا از فضاهای فرهنگی و کمتر سیاسی

جریان این بازسازی که از این دوران به عنوان مرانی برای ب ای خود استفاده کندت در 
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کانون م اومت کردی هت دچار تحول  ،تاکنون ادامه داشته است 18۹0ی اواسح دهه

ی مرریان فراتر برد و جنکش کرد را از مرزهای من  ه 182۹شده استت اگر ان لاب 

جغرافیای م اومت کردی را به سمت مناطق جنوبی تا نزدیم خود شهر کرماشان 

مان ی تدهیر این گفتحوزه ،ی هفتادییان این باز رایی پسا دههدر جر ،توسعه بخشید

کت به خود شهر کرماشان و نیز به استان ایلام هت گسترده شدت به گمان ما در جریان کت

این باز رایی اکنون شاید بشود گفت که این دیگر مریوان است که به کانون پویای 

ای وهی گذشته به شیدر چند دههم اومت/سیاست کردی تکدیل شده استت این سیاست 

ی های گوناگون در حوزهو نرم و به صورم نسکتال غیر حابل کنترعی به فرم خزنده

عمومی خود را بازسازی کرده است و شاید بشود گفت که در این بازسازی و باززایی 

دو ر ویژه دهای انجمنی بهاندت فعاعیتتر بودههای جنوبی کردستان معموعال فعالبخش

های صنفی و کارگری و و نیز فعاعیت« ییزپار هوینگ»ی  موزش زبان کردی و حوزه

ی گذشته رشدی انفجارگونه داشته استت های زنان در یری دو دههتا حدی نیز فعاعیت

سیار تر کردستان مست ر است و تا حد بهای جنوبیها بیشتر در بخشکانون این فعاعیت

ها بدون هزینه استت بدون تردید فعاعیت در این حوزه زیادی مرکزیت  ن در مریوان

و سرکوب نکوده است اما در نهایت این فضای عمومی جدید تا حد بسیار زیادی 

ن توانیت وارد بحث چرایی و دعایل ایجا نمیتوانسته است خود را تثکیت برندت ما این

به سمت  یعنی حرکت کانونی جنکش کرد در رووهلام از مناطق شماعی ،پدیده

چه این خود نیازمند یم پژوهش جداگانه استت اما به نظر  ،بشویت ،های جنوبیبخش

که رویت در  ،50«ای سازیبازحکیله»رسد که این پدیده با فرم خاصی از سیاست می

اید هر چند که ب ،ارتکاط نکاشدبی ،های پس از ان لاب به این مناطق تحمیل کردسال

م سروگونه که در ند تنها دعیل این موضوع باشدت همانتواتدکید شود که این نمی

ی مرریان با در های پس از ان لاب در من  هرویت در سال ،شودبحث می 51رووهلام

 نظامی به نامیم نیروی شکه ،خدمت گرفتن و مسلح کردن عشیرم بزرگ منگور
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وی عنوان باز ها( در میان این حکایل تاسیس کرد و  ن را بههای مسلمان )جاشپیشمرگ

نظامی امنیتی بومی برای م ابله با جنکش کرد به خدمت گرفتت این نیروهای شکه-نظامی

ی پس از ان لاب بازی کردندت باید توجه ن ش عمی ی در سرکوب جنکش کرد در دهه

که در سراسر  ،ی مرریاننه ف ح منحصر به من  ه« جاش سازی»ی شود که پدیده

ای در رسد به این دعیل که ساختارهای حکیلهدت اما به نظر میرووهلام کردستان رایج بو

ست رویت توان ،فعال وجود داشتندی مرریان در زمان ان لاب هنوز به صورم نیمهمن  ه

تا این ساختارها را دوباره احیا و  ن را به خدمت بگیردت رویت پساان لابی توانست در 

ود امنیتی خ-به خدمت سازوبرگ نظامیی مرریان تمام حکیله بزرگ منگور را من  ه

تر ای سازی در مناطق جنوبیرسد سیاست بازحکیلهکه به نظر میدر حاعی ،در ورد

 ها در مناطق جنوبیرووهلام کردستان نتوانست زیاد موفق عمل کندت اعکته که جاش

ه ب ای )کهعشیره-ایها در امتداد خ وط کهن حکیلهگیری  نهت فراوان بودند اما شرل

رسد از ساختار اجتماعی این مناطق محو شده بودند( و احیای این ساختارها نظر می

ها و یطلکفرصت ،بلره بیشتر تاب  عواملی چون تعلق به اسلام سیاسی ،نکود

چنین رویت در مناطق جنوبی خانوادگی و فامیلی بودت هت ،های شخصیجوییانت ام

ا به خدمت بگیرد و از جایگاه مذهکی و توانست تعدای از شیوخ و علمای م رح ر

 55ها برای م ابله با جنکش کرد و گسترش سازمان پیشمرگان مسلمان بهره بگیردتنفوذ  ن

ای در ایجاد و ی مرریان ن ش عمدهای سازی من  هبه زعت ما این سیاست بازحکیله

مت به ستداوم فضای اختناق در این من  ه و به تک   ن حرکت کانونی م اومت کرد 

 داشته استت مناطق جنوبی

جایی کانونی در سیاست م اومت کردی یم دعاعت مهت برای جنکش کرد این جابه

های جنوبی رووهلام کردستان بر خلاف مهاباد و دیگر داردت در مریوان و دیگر بخش

عامل یا میانجی ترکی در سیاست کردی حضور نداردت گفتمان  ،شهرهای شماعی

ی یم میانجی ترکی با دوعت های شماعی معموعال به واس هبخش م اومت کردی در
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کندت در واح  در این مناطق گاه بازوی سرکوب دوعت مرکزی مرکزی ارتکاط برحرار می

ی تراویم  ن کشتار حارنا در شهریور سال  یدت نمونهاز یم  ستین ترکی بیرون می

وعت مدرن در ایران هستند و گان دها خود از حذف شدهبودت بدون تردید ترا 1822

ی ترا است که در سازوکارهای نظامی و امنیتی جا منظور  ن بخشی از جامعهاین

دوعت  -ترا -ی کردگانهاندت مختصام روابح حدرم بین این سهرویت ادغام شده

مرکزی حاعدتال ن شی در تعیین فرم گفتمان ناسیوناعیست اتنیری کرد ایفا کرده است و 

ایی دیگر مورد بحث حرار بگیرد اما چیزی که هست این است که در باید در ج

های جنوبی کردستان این عامل وجود ندارد و سیاست کردی به صورم بخش

رسد که حذف و یا کمرنگ شدن شودت به نظر میمیانجی با دوعت مرکزی مرتکح میبی

در این  های گفتمانی سیاست کردیاین میانجی ن ش زیادی در تعیین چهارچوب

های بیشتری است و بحث  ن در ها و واکاویمناطق دارد که خود نیازمند پژوهش

گنجدت همان ور که اشاره شد در جریان این تحول و حرکت کانون جا نمیاین

کردهای غیر سنیِ کرماشان  ،م اومت/سیاست کردی به سمت مناطق جنوبی کردستان

به شرل  ،ها را درگیر کندنسته بود زیاد  نکه ناسیوناعیست اتنیری کرد نتوا ،و ایلام

 احتصای تکعیض  میز دوعت-ای به هویت کردی خود و نیز مناسکام سیاسیفزاینده

اندت دستکردهای دوعت مرکزی علیه خود  گاه شده و وارد گفتمان م اومت کردی شده

 هایتخریب ،رسانیهای سدسازی و  بمرکزی در اکوعووی این مناطق در حاعب پرووه

 گاه شدن به مناسکام استعماری استخراج نفت در این مناطق و  ،محیح زیستی عمیق

توسعه نیافتگی و ف ر گسترده در این دو استان از یم طرف و تحول  ،همزمان بیراری

ینی ن ش بنیاد ،و گشوده شدن گفتمان م اومت کردی به روی کردهای یارسان و شیعه

کرد در جریان این باززایی داشته استت عازم است  در ورود کرماشان و ایلام به جنکش

 ایبازتاب رسانه ،های ادبی کردی در این مناطقجدا از فعاعیت انجمن ،اشاره شود که

بازنمایی گفتمانی کردهای غیرسورانی و غیرسنی  ،ی م اومت رووئاوای تجربهگسترده
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اری مراست نوروز در ای جنکش کرد و نیز فرم جدید برگزهای جدید رسانهدر فعاعیت

در احکال کرماشان و ایلام به جنکش کرد تدهیر بسزایی داشته استت در واح   ،رووهلام

به بعد و حرکت  18۹0ی توان ادعا کرد که بازسازی گفتمان م اومت کرد از دههمی

همزمان بوده است با  ،کانون م اومت به سمت مناطق جنوبی رووهلام کردستان

گی این جنکش: گشوده شدن به روی کردهای غیرسنی )به طور گشودگی و نیز کشید

( و کشیده 4)نتب: مصاحکه شماره  58ویژه زنان( و بهو شیعه ویژه کردهای یارسان

ای که تاریخال جنکش کرد در  ن شدن  ن در امتداد زاگرس به سمت مناطق جنوبی

با سراسری شدن و همزمان  18۱0ی توجهی نداشته استت گرچه در دههپایگاه حابل

فضای م اومت کردی به شرل بسیار مؤهر و موف ی  ،جنکش کرد در رووهلام کردستان

داری ی این گفتمان هت به شرل معنیبه سمت مناطق جنوبی گسترده شد و دیوار مردانه

ی اما این بازسازی پسا دهه ،فروریخت و زنان به میدان عمومی این گفتمان ورود کردند

م اومت در رووهلام بود که به شرل ملموسی این جنکش را به ورای هفتادی گفتمان 

برد  ،ی ناسیوناعیست اتنیری کرد استکه مشخصه ،«مردِ سورانیِ سنی»مرزهای گفتمانی 

 ،و کردهای غیرسورانی و غیرسنی را هت وارد این گفتمان کردت در جریان این باز رایی

ی مکاحث جدید احلیمی و اکوعوویم چنین از عحاظ محتوایی هت به رواین جنکش هت

یعنی  ،که بین این دو پدیدهگشوده شده است که باعاتر مورد بحث حرار گرفتت فهت این

های حرابت»ارتکاطی از جنس  ،حرکت گفتمان م اومت به سمت جنوب و گشودگی  ن

نشینی تصادفی است نیازمند وبری وجود دارد و یا صرفال یم هت 54«انتخابی

  دیگری استتهای پژوهش

ازسازی گر این بم ابله با کرونا در رووهلام کردستان بیش از هر چیزی بیان کمپین

گونه که ذکر شد فضای جنکش کرد در رووهلام کردستان استت اگرچه همان

های خاصی برای این پژوهش ایجاد کرد و امران انجام دیاسپوریم محدودیت

های انجام شده و نیز بر اساس س مصاحکهبر اسا ،تری وجود نداشتهای بیشمصاحکه
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ها در پویایی این کمپین ،ها و مناطق مختلف رووهلامهای ما از فضای شهرشنیده

ت به 52ودتر بپاوه و باعاخص مریوان بیش ،س ز ،تر کردستان مانند بانهشهرهای جنوبی

دانستت به  وانها را کمپین مریترین این کمپینتوان پویاترین و متشرلاحتمال زیاد می

های عاعیتی فی کمپین مریوان به ساب هموف یت و کارایی برجسته زعت ما شرایح امران

ه در ک -های زنان و اعکته کانون صنفی معلمان مریوانفعاعیت ،کارگری ،ییزپار هوینگ

ترین گیری دارد و شاید متشرلهای صنفی معلمان ایران برجستگی چشتمیان کانون

هان و سیاسی پن-های مدنیو دیگر فعاعیت -معلمان در س ح ایران باشدکانون صنفی 

   شرار در این شهر مربوط استت

 :ورزی فراگیرها؛ مدیریت موضوعی یا سیاستشش( روژهلات و بحران

تلف های مخهای دوعتی رویت که فارغ از گفتمانهای نوعیکراعی احتدارگرایانهسیاست

اعث ب ،اندهاشمی تا کنون تداوم داشتهریاست جمهوری یبدون گسست از ابتدای دوره

ی خدمام اجتماعی و رفاهی شده استت اعکته بدون تردید نشینی حاکمیت از ارائهع ب

رم نظامی رویت و متو-بازوی امنیتی ها همزمان بوده است با پیشروینشینیاین ع ب

ساب ه را برای های بیرمتا که بتوانند این غا 5۱نظامی-ی نهادهای امنیتیشدن بودجه

وی نشینی رفاهی و پیشرخود دوعت و نیز بخش خصوصی تضمین برنندت این ع ب

ی ی سیاسی رووهلام از یم طرف و عدم توسعهزمینهنظامی در کردستان به دعیل پس

تکعام تراویری را به دنکال داشته استت  ،احتصادی این من  ه از طرف دیگر

نشینی بهداشتی و رفاهی و ع ب ،ی خدمام عمومیسازسازی و کاعاییخصوصی

در کردستان )و یا شاید در  ،به تصادف یا غیر  ن ،دوعت از فراهت کردن این خدمام

و  های غیررسمیی جمعیت شهرنشین به صورم اسرانساب هی ایران( با رشد بیهمه

ه ود  وردوجهای ف رزده همزمان بوده استت این وضعیت شرای ی را بهنشینیحاشیه

 ،است که در کنار فرم مزمن ف ر ویرانگری که در غاعب شهرهای کردستان وجود دارد

این مناطق به نوعی حمایت عاجل نیاز  ،های بحرانی مانند وحوع زعزعه و سیلدر زمان
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های مردمی های مردمی و کممپیدا برنندت این فضای خاعی تا حدی توسح انجمن

 ها و نیز همکستگیران پر شده استت این انجمنخودجوش در س ح رووهلام و ای

اند در غیاب خدمام رفاهی مؤهر توانسته ،شودای که در مواح  بحرانی ایجاد میعمومی

عه به جام ،ها بپردازندت در این فضاای به مدیریت حداحلی این بحرانبه شیوه ،دوعتی

محیح زیستی  ،مدنی ،کارگری ،ی زنان و فعاعین صنفیطور عمومی و فعاعین حوزه

کرد  اندت باید توجهطور ویژه به نوعی تمرین خودسازماندهی و خودمدیریتی پرداختهبه

رود و بین کردستان و دیگر ها از مرزهای اتنیری فراتر میی این همکستگیکه دایره

ی مت ابلی وجود داردت در کردستان به دعیل وجود های ایران از این حیث راب هبخش

اعکال این غ ،شودها در بستر  ن مح ق میم اومت فراگیرتری که این همکستگیگفتمان 

ایِ و غیرسیاسی و از فرم های خیریهها از چهارچوبامران وجود دارد که این فعاعیت

 تر فهت ویم نوع مدیریت موضوعی خارج شده و ذیل  ن گفتمان سیاسی گسترده

تحول پیدا کنندت در  ورزی فراگیریاستبازنمایی شوند و از این طریق به فرمی از س

ی چه در مواح  بحران ،محیح زیستی و مدنی ،کارگری ،های صنفیواح  معموعال فعاعیت

روند و به توعید یم مازاد ها فراتر میمعمول این فعاعیت از چارچوب ،و چه غیر  ن

ن روزهای اشوندت این ظرفیت در همسیاسی و بازتوعید گفتمان م اومت کردی منتهی می

های م ابله با کرونا در کردستان خود را نشان داد که اعکته شرایح کمپین  غازین فعاعیت

 دوم و سوم این نوشتار گونه که در بخشهمان ،امران بسح این ظرفیت و تداوم  ن

حرار داشت و  ی کردجایی در بیرون از خود جامعه ،مورد بحث حرار خواهد گرفت

ضرورم و ضمانتی برای تح ق  ن ایجاد  ،ت در کردستانصرف وجود این ظرفی

   کردتنمی

 

صرفال مشاهدام نظرورزانه و تا حد بسیار  ،های که مورد بحث حرار گرفتنرته

ی حاصل از این مشاهدام استت زیادی مکتنی بر مشاهدام مست یت و شهودهای اوعیه

کل ناحص و یا به ،نند نادحیقتوامی ،تر هت اشاره شدهمان ور که پیش ،هااین نظرورزی
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اشتکاه باشند اما تصور ما بر این است که این موضوعام از موضوعام مهت برای 

اندیشیدن در مورد رووهلام کردستان هستند و نیاز هست تا که این مشاهدام با 

تر شرافته شوندت بدون تردید در س ح ایران تحوعام م اععام تجربی و موردی دحیق

ن کند و بیعلوم اجتماعی و انسانی حرکت می تر از  کادمیراتب سری ماجتماعی به

ها با ایستایی و رکود این  کادمی یم پویایی این تحوعام و سرعت این دگرگونی

شراف بسیار عظیمی وجود داردت متاسفانه رووهلام کردستان هت از این وضعیت 

امعه را های جاست پویایی مستثنا نیست؛  کادمی علوم اجتماعی و انسانی نتوانسته

اعف ها به نوعی پیچیدگی مضرصد کند و سرعت این تغییرام و تلنکار شدن این پدیده

های انکاشته شده را به مراتب و فزاینده دامن زده است که امران واسازی این عایه

 ابله با های مکندت از این حیث این نوشته سعی دارد تا به مناسکت کمپینتر میسخت

ونا در رووهلام کردستان توجهی بدهد به این تحوعام ساختاری و ضرورم کر

 هات تر در مورد این دگرگونیهای دحیقپژوهش

ورزی در گفتمان م اومت فرم سیاست ،های که در باعا ذکر شدهمنشینی پدیده

جنکش کرد را دچار تحول ساختاری اساسی کرده استت بدون شناخت دحیق این 

امرانی برای فهت  ،۱0ی ه تحوعام پس از سرکوب جنکش کرد در دههویژبه ،تحوعام

های بازسازی گفتمان م اومت کرد را نداریتت عازم به اشاره اعگوهای رفتاری و شیوه

 یت ای مستهای ذکر شده ف ح برخی از اهتّ مواردی هستند که به شیوهاست که پدیده

های ستاها و روله با کرونا در شهرهای م ابگیری کمپینیا غیرمست یت ن شی در شرل

تر حرکت اندت اگر بخواهیت گامی فراتر نهیت و به سمت یم تحلیل جام کردستان داشته

به بعد  ۹0ی های رووهلام کردستان از دههکنیت فهت دیگر تحوعام و دگرگونی

گیری ی جمعیت شهری در حاعب شرلساب هضرورم پیدا خواهد کرد: رشد بی

های غیررسمی در اطراف شهرهای رووهلام کردستان های ف یر و اسرانننشیحاشیه

تر شهر بسیار های حدیمیها از بخشای که در غاعب موارد جمعیت این بخشبه گونه
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فروشی شدن دست» ،بیشتر شده است؛ تحوعام احتصادی گوناگون مانند بیراری گسترده

ی پرورانه و توسعههای احتصادی حامیشرل گیری فرم ،کوعکری ،«شهرها

ی احتصاد کشاورزی مانند بورووازی دوعتی؛ تحوعام گوناگون مربوط به حوزهخرده

های کشاورزی جدید و تجاری در بخشی از رووهلام اتوماتیزه شدن و رواج سیستت

ام ها منجر شده است؛ ادغکه به شرل گیری فرمی جدید از مناسکام طک اتی در روستا

های مدد پرووهدارانه بهستایی در مناسکام احتصادی سرمایهی مناطق روفزاینده

یژه کانون وهای صنفی )بهکشی و گازکشی؛ تحوعام مربوط به فعاعیتجاده ،کشیبرق

های رشد و دگرگونی جریان ،زنان؛ تحول صنفی معلمان( و کارگری و نیز جنکش

شود  ن را فرمی از می که ،«مرتب حران»ی معتدل مانند هامذهکی گوناگون از جریان

ی های جهانهای جهادی و افراطی که با شکرهتا جریان ،فهمید« اخوان اعمسلمین کردی»

 5۹گری مرتکح هستندتسلفی

 یدهند که رووهلام کردستان چگونه در چند دههها و تحوعام نشان میاین پدیده

دیت ت ما معت گذشته به صورم خزنده و  رام دچار تحوعام ساختاری اساسی شده است

گفتمان م اومت کرد در رووهلام کردستان هت  ،که در مسیر این تحوعام ساختاری

تدریج بازسازی کرده استت هر چند که تحوعام به بعد به 18۹0ی خود را از دهه

ت تمام این بازسازی هنوز نتوانسته اس ،ساختاری این گفتمان بخشال بازنمایی شده است

ا برندت بدون تردید در متن ایران این تحوعام منحصر به زبان گفتمانی دحی ی پید

م های مشابه یا متفاوتی شاهد این تغییراکردستان نیست و در مناطق دیگر هت به شیوه

کنند این ای تلاش میصُلب سیاست و  کادمی به شرل مزبوحانه ایتت اینره ساختاربوده

 یا در م ابل  ن خود را به کوریتحوعام ساختاری را به ترتیب انرار/ سرکوب کند و 

های مردمی در مواح  به معنی سرون و رکود این جامعه نیستت خودسازماندهی ،بزند

های اخیر بسامد های گوناگون م اومت و اعتراض که در سالبحرانی و فرم

ای است از تن زدن به ساختارهای علایت حیاتی جامعه ،ای داشته استکنندهخیره
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بر  زند و با شوریدنحدرم کنونی سر باز می-علمی و مناسکام دانش ،سیاسی ،ح وحی

 کندتهای حیام خود دفاع میها از پویاییعلیه  ن

 

 دوم:قسمت 

 هلاتی مردمی در روژگیریِ اداره شکل
گونه که ی مردمی که در ن اط مختلف کردستان به وجود  مدند،  نها/ انجمنهاشورا

مومی مردم به بسیج مناب  در جهت مکارزه با تهدیدامِ ی نیاز عگفته شد، به واس ه

ی هادر جامعه ضرورم پیدا کردت شورا 11-گیری کوویدوجودی برخاسته از همه

 یشان در راستای حراست ازهای فعاعیتواس هی اف ی هستند که که بههامحلی سازمان

ی این جمله اند، ازبه هت متصل شده 11-ی کوویدجامعه در م ابل ویروس کشنده

و مد در داخل و بیرون از شهرها و روستاها، گندزدایی و توان کنترل رفتاحدامام می

دهی و نظارم بر خرید و توزی  احلام غذایی ضدعفونی کردنِ فضاهای عمومی، سازمان

ه با مشرل یی کهای دارو برای افرادِ مکتلا در بیمارستانو مایحتاج خانگی، کمم به تهیه

 ی ماعی برایها وری کممرو بودند و همچنین جم اب  و نیروی انسانی روبهکمکود من

ی محلی عمدتال در حلمرویی مشغول به کار هارا نام بردت اگرچه شورا هااستمرار فعاعیت

شدند که تا  ن زمان تحت کنترل دوعت بوده و در شرایح کمکود شدید مناب  انسانی، 

عمدتال تحت کنترل دوعت و نهادهای تحت امرش ماعی، پزشری و ترنیری و علمی که 

به چاعش کشیدن یا جایگزین کردنِ  هااند، اهداف  نبوده است به کار مکادرم ورزیده

در  ن زمان  هارسد که هدف  نحدرم دوعتی در س حی محلی نکودت بلره به نظر می

شده توسح  مع وف به شرایح ایجاد ]صرفا[میانجی و  تر است و یم چیز بیواس هبی

گیری و شرست دوعت در مدیریت اوضاع و تدهیر چنین شرای ی بر افراد و جامعه همه

 52بودت
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ادراکی یرسر متفاوم در س ح  هاواس گیِ اهداف، احدامام  ناما صرف نظر از بی

ی هامحلی و به طور عام در س ح اجتماع داشته استت در واح  ادراا عمومی از شورا

ی[ ی محلهابسیار متفاوم بودت ]شورا های  نواس هکارکرد بی محلی در کردستان از

اند که به ی مدنیِ مردمی و عمدتال خودانگیخته دیده شدهی جامعههای سازمانمثابهبه

کردند و حادر بودند تا بدیلی حابل ای مؤهر کارکردهای عمومی دوعت را مح ق می گونه

ان دیگر ادراا عمومی ]نسکت به شوراهای اعتماد را در دراز مدم عرضه کنندت به بی

 برای دوعت بوده است، یعنی یم نیروی ی برداشتِ یم بدیل باع وهمردمی[، دربردارنده

تواند ردا ]ی ی مدنی که هویتی مشخصال کردی دارد و میبرخاسته از درون جامعه

ای که در هجانک حرمرانی[ را از دوعتی بستاند اگر که دوعت در بحران سیستماتیمِ همه

ی هاابعادی ملی گرفتار  ن است بیشتر فرو برودت این ادراا، که پس اضمحلالِ انجمن

ی هاتواند دعاعتگونه که در ادامه گفته خواهد شد میمردمی نیز تداوم داشته است،  ن

ی حاکمیت در کردستان مهمی برای ادراا عمومی از هکامِ نظت حاکت و تداوم سل ه

یی های مردمی سوای از دعاعتهای محلی و انجمنهاکه خیزشِ شورا داشته باشدت چرا

ی مدنی کردی در م ابل رویت اسلامی دارد، همچنین که در س ح خوداعتمادِی جامعه

ای رههی حاکمیت در ببینیِ، گسست در ساختار سل هاشاره به امرانِ، اگر نه حتی پیش

انکاشت  11-از پیامدهای کووید ی شرایح حاصلدارد که بحران حاکمیت به واس ه

 شده و تشدید یافته استت ما دوباره در ادامه به این مسئله باز خواهیت گشتت

ای بودند که احلام و خدمام ی داوطلکانههای محلی سازمانها/ انجمنهاشورا

گویی به استلزامام م ابله و در جهت پاسخ هاای را که دوعت از تدمین  نضروری

دیدندت این ی کردی عاجز بود، تدارا میدر جامعه 11-گیریِ کوویدمهمکارزه با ه

ی اف یِ بسیج، مشارکت و خودگردانی مردمی در هامثابه شکرهبه هاو انجمن هاشورا

 وردند تا مردم را گردهت می هاکردندت  نمراکز شهری و مناطق روستایی عمل می

ور طرا ایجاد کنندت این مراکز به  مدهمراکزی مشخص برای فعاعیت در شرایح پیش
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عازم در جهت استمرار و « حدود»شان در جامعه به مثابه دحیق از مدموریت و اهداف

ای دیگر ی مدنی غیرسیاسی،  گاه بودندت چنین  گاهیهادر م ام سازمان هاب ای  ن

 گیری در کردستان و مناطق پیرامون و ناتوانی شدیدمحلی نکودت گسترش سری  همه

دوعت مذهکی در مدیریت  ن و کنترل پیامدهای انسانی و مادی  ن در سراسر کشور، 

پذیر سرعت و سهوعت نسکی امرانای را بهفرارَوی این  گاهی از س وح محلی و من  ه

 ساخته بودت

 ها/ شوراهاشود که انجمنای اطلاق میبر حواعد ضروری نانوشته« حدود»مفهوم 

ی مدنی فعال باحی بمانندت چنین مفهومی تا در س ح میدانیِ جامعهباید مدنظر حرار دهند 

ی نظارم و کنترل هاجایِی خشونت حاکت دارد که در ترنوعوویدال بر حضورِ همه

اعمال  هامنظور سرکوب اختلاف ع اید و مخاعفتیی که بههادرج شده است، ترنوعووی

اندت چنین چیزی در واح  به این ری مدنی کرد را به ع ب میشود و مرزهای جامعهمی

ی مردمی باید نسکت به خشونت و اعمال زور های محلی و انجمنهامعناست که شورا

 یی حدود فعاعیت در جامعهکنندهوجود دارد و تنظیت هاحاکمیت که همواره بر سر  ن

ی یحلمرو»ی محلی درون هامدنی است هشیار و  گاه باشندت بنابراین در این معنا شورا

این حلمروی  51کردتی مدنی را از دوعت تفریم میحرار گرفته بودند که جامعه« تکادعی

وضوح بر این امر دعاعت دارد که ی محلی است و بههاتکادعی جایگاه واحعی شورا

ی ی مدنپیش از هر چیز به تعادل حدرم بین دوعت و جامعه های  نماندگاری و توسعه

توان در نسکت با مرزهای حلمرو فعاعیت و ومِ حدود را میبستگی داردت بنابراین، مفه

ی ایران به طور عام فهت کردت این نرته ی کرد و جامعهی محلی در جامعههاتدهیر شورا

گرایانه و  ی محلی، منش کثرمهای مهمی برای خصلت دموکراتیِم شوراهادعاعت

نین در وضعیت کنونی [ داردت همچهاجویانه ] نی مشارکتو مشخصه 1دربرگیرنده

                                                      

1 inclusive 
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در س ح ملی فراگیر شده است، کما اینره ادراا عمومی از ناکامی « حدود» گاهی از 

گیری و تدهیرام  ن بر افراد و جامعه نیز به س حی ملی رویت برای مدیریت همه

 ی اساسی بازخواهیت گشتتفراکشیده شده استت بعدال به این مسئله

 

 تا مشارکت 0از نمایندگی
ی مردمی به صورم داوطلکانه توسح مردم ایجاد های محلی و دیگر انجمناهشورا

بلره مشارکت جویانه بودت  5نه بازنمایانه هارو عضویت  نشدندت از این

 مدند که در م ام شرلی از  گاهی کنندگان در یم هویت مشترا گردهت می مشارکت

عمی ال نسکت به اهداف  کردت این هویت مشتراشان عمل می جمعی از رساعت و اهداف

ید و بخشکنندگان وحدم میمشترا  گاه بود و این  گاهی به کثرم هویت مشارکت

اهتمام داشتت هویت مشترا، مرزهای یم  هادر عین حال بر حفظ تنوع و کثرم  ن

کنندگان بود ی متنوع مشارکتهادر شورای محلی را که جایگاه هویت« مرکز فعال»

ال کنندگان در مرکز فع ی مشارکتهابندیِ هویتمشترا مفصلکردت هویت تعریف می

کردت این را حفظ می های اف یِ شورادر شکره های  نهارا فراهت کرده و تفاوم

سلامی، ، سیستت احتصادی نوعیکرال ا شان با رویتمشترا ی ضدیتبه واس ه هاترینگی

ن  گاهی برخاسته از ای کردندتو تخریب اکوسیستت وحدم پیدا می استثمار رانتی

ی سیاسی و احتصادی نظام و تخریب اکوسیستت در جمهوری هاضدیت مشترا با بنیان

کز ی مرهاای مشترا در میان ترینگی اسلامی به خودی خود ادراکی مشترا از  ینده

 دادتفعال به دست می

 با توجه به این نگرش، ضدیت با تخریب اکوسیستت و محیح زیست در م ایسه با

ی حاکمیت در میدان سیاسی و احتصادی وزنی همسان داردت ]ضدیت ضدیت با سل ه

                                                      

1 representation 

5 representational  
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مشترا  بندیِ هویتبا تخریب اکوسیستت و محیح زیست[ عنصری برسازنده در مفصل

هلام بوده استت ی مردمی در مرکز فعال در رووهای بومی و دیگر انجمنهاشورا

ی مرتکح مندی نظامهابه سیاست صورم عامضدیت فزاینده با تخریب اکوسیستت، به

ی وابسته یا حمایت شده توسح نظام اعمال هاشود که توسح افراد یا سازماندانسته می

ی حیاتی گذار شوند و ویژگی ضروری ضدیت با نظام و م اومت کردی در مرحلهمی

ی سازدت این استدعال دربارهی حاکمیت به سوی گسست دموکراتیم را برمیاز سل ه

ی حاکمیت گاه اکوعووی و محیح زیست در م اومت کردی در م ابل سل هجای

 ی مردمی داردتهای انجمنیی فراتر از مسئلههادعاعت

ی محلی، نمایندگی جای خود را به هاهمانگونه که گفته شد، در عمِل شورا

ی هاکردت این امر دعاعتی اف ی عمل میها/ سازمانهامشارکت داد که از طریق شکره

ی محلی و مردمی و حدرم حاکت در ایران داردت در های بین انجمنمهمی برای راب ه

ی های شرلملت مدرن مفهوم حاکمیتِ مردمی/ ملی مفهومِ بنیادی همه -دوعت

نمایندگی دموکراتیم استت این امر به  ن دعیل است که مفهوم حاکمیتِ مردمی/ ملی 

ار حدرم در برساختِ دوعت ارت ا بندی خواستِ مردمی/ ملی در ساخت به مفصل

 رخه یا مفهوم  80ملت استت -یابدت ساختار حاکمیت ساختار نمایندگی در دوعتمی

 -بنیادی احتدار و مشروعیت است که خصلتی دموکراتیم به نمایندگی سیاسی در دوعت

ی رادیرالِ م رح های دموکراسیِ نمایندگی از جمله شرلهای شرلدهدت همهملت می

وسح احزاب سیاسی کمونیست و سوسیاعیست در کردستان یا ایران به طور عام شده ت

اند که در ساخت دوعت با اترای به مفهوم حاکمیت )مردمی یا ملی( ساخت یافته

احتدار و مشروعیت خود را از  ن ]حاکمیت[ در ساخت دوعت  هاشوندت  نت دیس می

دم حانونی و سیاسی دوعت استت ی بنیادِی وحگیرندت این مفهوم همزمان حاعدهمی

ی نمایندگی که ادعای دموکراتیم بودن دارند به وحدم حانونی های شرلبنابراین همه

اند و باید در جهت حفظ  ن عمل کنندت بنابراین در ملت گره خورده -و سیاسی دوعت
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، ملت است -این معنا مفهوم حاکمیت شرایحِ امران نمایندگی دموکراتیم در دوعت 

ی نمایندگی برای ماندگاری به وحدم حانونی و سیاسی دوعت حاکت های شرلمهو ه

برخلاف نمایندگی، مشارکت به هیچ برداشتی از بنیان، حاکمیت و  81متری هستندت

مفاهیمی از این دست متری نیستت ]مشارکت[ به خودی خود، از هرگونه تعهد به 

گر در ایران  زاد استت این ی دیهاداشت وحدم حانونی دوعت اسلامی و دوعتنگه

ی محلی را ها/ انجمنهامسئله خصلت دموکراتیم نهادهای مشارکتی همانند شورا

ی مشارکت سیاسی که های شرلعلاوه نشانگر  ن است که همهدهدت بهتوضیح می

خواهند اصاعتال دموکراتیم باشند باید بارِ حاکمیت و تعینام  ن را در فر یند سیاسی می

 ذارندتکنار بگ

ی مردمی بر یندِ مشارکت کثرتی های محلی و انجمنهای شورامرکز فعال در شکره

ی ترین در فر یند کار داوطلکانه استت ]مرکز فعال[ محصول مشترا هااز هویت

اعیت شودت مفهوم فع نان برساخته می« فعاعیت موعد»کنندگان بوده و توسح  مشارکت

ت ی حاکو کردارهایی ارجاع دارد که با سل ه هامانموعد از منظر م اومت کردی به گفت

ودهای ی سپرورانه و رانتی  ن که تغذیه کننده و احتصاد نوعیکرال و ساختارهای حامی

کلان و فساد هستند در ت ابل هستندت مفهوم فعاعیت موعد به خودی خود برای تعریف 

توجه به ماهیت ی مردمی حیاتی است اما با هاهویت دموکراتیم مشتراِ انجمن

و پیامدهای جدی  ن بر  11-گیریِ کوویدی سیستمی باید در پرتوی همههابحران

ارزیابی و -صورم خاص در کردستان بازی ایران و بهساختارهای سل ه در جامعه

 مجددا تئوریزه شودت

جا بسحِ حلمرو زیست سیاست و تدهیر  ن بر عملررد ی مورد توجه در اینمسئله

گیری حدرم حاکت ی همهگیری استت در مراحل اوعیهاز زمان بروز همهحدرم حاکت 

شوند، یعنی میدان رو رو میو اپوزیسیون مردمی در میدان زیست سیاست با هت روبه

ت از ، اعهاو جمعیت هابه بسحِ روابح نیروی مرتکح با حیام و شرایح زندگی انسان
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ستت بنابراین اگرچه نزاع بر سر سلامت،  موزش، کار، مسرن و اکوعووی/ محیح زی

ی مدنی و دموکراتیم فروکش نررده است هامسائلِ همیشگی مانند ح وق و  زادی

گیری، میدان نکرد جدیدی بین حدرم حاکت و مردم در ایران گشوده است، اما همه

خصوص در مناطق پیرامونی مانند کردستان، بلوچستان و خوزستان که همگی از به

واکنش دوعتی، از جمله احدامام مربوط به  هاس زبان هستند و در  نجوام  غیر فار

 ه استتکت حداحلی بودبینی اگر نگوییت ناموجود، دستپیشگیری، تشخیص و پیش

 حدرمی زیستی اوعیهو جمعیت کارویژه های زندگی و شرایح زندگی انساناداره

ظ و وابح نیروی مرتکح با حف، ر«اعمال حدرم بر زندگی»است که به بیان فوکو دال بر 

حدرم زیست 85ی موعد  ن در جامعه استتهاو افزایش حابلیت هاتداوم زندگی انسان

 ی حدرمهاسازد و  ن را درون شکرهی حدرم برمیابژه -مثابه سووهبدن انسان را به

 ی موعدشهاکند تا ظرفیتی موسوم به حرومتمندی پیوست میهای روشبه واس ه

از  ای ستثمار حرار دهدت حرومتمندی، مفهومی که فوکو ابداع کرد، به شیوهرا مورد ا

ی بدن شود، اداره)به تعکیر فوکو( اطلاق می 88«ی رفتاراداره»ی اعمال حدرم به وسیله

ی های انضکاطی، روشهای شرلواس هی موعد  ن بههاانسان به منظور استثمار ظرفیت

 ی حداحلی از نیرویی استفادهای  ن، که دربردارندهدهی به اجر تعریف، کنترل و جهت

ی ی ادارهوسیلهبه باور فوکو اعمال حدرم به 84فیزیری، خشونت و سرکوب استت

ی  زاد است و  زادی شرط ضروری امران سوبژکتیویته و هارفتار، مستلزمِ سووه

اع ای  ییلهبنابراین حرومتمندی در جامعه استت به بیان دیگر  زادی سووه که به وس

شود، برای حرومتمند ساختنِ کارکرد دوعت تحتِ ح وق شهروندی تضمین می

حدرم ضروری استت بحث بنیادی این است که  زادی سووه در ی زیستسل ه

درم حی عیکرال دموکرام شرط ضروریِ امنیت دوعت استت چنین چیزی زیستهانظام

ت 82ی مدرن به حرومتمندی متوسل شودسازد تا برای تضمین سل ه در جامعهرا حادر می



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 44 

ی هااما جمهوری اسلامی را دشوار بتوان نظامی دموکراتیم نام نهاد، و ح وق و  زادی

 استت  8۱مرتکح با مفهوم شهروندی در ساخت دوعت صرفال چیزی چون هیوعای کیمرا

این مسئله در بستر بحران جاری در ایران چاعشی جدی برای نظت حاکت در 

گذاردت نظام در وضعیتی پارادوکسیرال گرفتار  مده استت امی پیش میجمهوری اسل

و  هاسیاست مستلزم ترثیر سیاستی حلمروی زیستدر حاعی که بسح فزاینده

کردارهای مرتکح با حرومتمندی است، غیاب  ن دست از شرایح ح وحی و سیاسی 

ظ ا فراهت و حفسیاست ری حسمی میدان زیستعازم که بتواند امران بسح و توسعه

و  هاکندت نظام همچنین  ن دست از  زادیکند، چنین امرانی را سست می

ه در ای ک سیاست، به گونهی زیستی دموکراتیمِ عازم برای وجود سووههامشروعیت

باعاتر ذکرش رفت، را نیز نداردت استمرار این پارادوکس در ب ن نظام اسلامی به این 

عمی ا با مسائل زیست سیاسی در جامعه مواجه شده معنا است که حدرم حاکت که 

ی دموکراتیم را اع ا و یا هاتواند ح وق و  زادیدانیت نمیگونه که میاست، که  ن

زاد ی  های حدرتی که سووههاطور بنیادی با صورمرا تحمل کندت چنین چیزی به ها ن

ر تضاد استت گیرند دو خود یین را به منظور اعمال سل ه و نظت مفروض می

حرومتمندساختن کارکردهای مرکزیت بخش دوعت مستلزم شرای ی است که 

 -یاسیی حدودِ گفتمانی و ستنهایی ترسیت شود چه برسد به  نره به واس هتواند بهنمی

 -ی نظام حضاییی بنیادی و  رخهامنیتی مفهوم وعایت ف یه به دست  ید که حاعده

 سیاسی نظام اسلامی استت

حدرم یری دیگر از ابعاد این ف دان عظیت استت با توجه به زیست عجستیم

ی ایاعام متحده بر ساختارهای های مزمن احتصادی و تدهیر ویرانگر تحریتهابحران

ی صنعتی کشور و میزان باعای هاخصوص اضمحلال زیرساختاحتصادی و ماعی، به

های حرومتمندی  ن حدرم و کارکردبیراری، حدرم حاکت از تدارا عجستیم زیست

در شرایح ایجاد شده توسح بحران جاری ناکام مانده استت بنابراین حدرم حاکت 
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مجکور است به زور، خشونت و سرکوب متوسل شود تا مسائل همیشگی زیست 

و جمعیت را بدون سست شدن  هاسیاسِی مرتکح با زندگی و شرایح زندگی سووه

ستراتژیرش در من  ه و بیرون از  ن، تعهدش به امنیت دوعت و محافظت از عمق ا

 بر ورده کندت

ی اعظت رویت دینی است که به دعیل از دست دادن جدی مشروعیت امنیت دغدغه

ای/ متناوب، چیزی بیش از خشونت و  ی دورههاو افزایش نارضایتی مردمی و خیزش

سرکوب را در جهت تضمین سل ه و نظت باحی نگذاشته استت کار مدی خشونت، به 

مدم ناپذیر نکاشند در طوعانیهر صورم، به شرای ی وابسته است که اگر دسترسی

عغزنده و گریزان هستندت این دورنمایی دهشتناا از انفجار ناگهانی یا خیزش مردمی 

بزرگ م یاس و گسستی است که حرومت دینی را واداشته است تا ن اب دموکراسی 

سمت یرپارچه کردن ساختار حدرم تحت  و تکعیت از حانون را از چهره بردارد و به

ی امنیتی نهزمیامنیتیِ عمی ال متعهد و وفادار به وعایت ف یه گام برداردت پس -فرمان نظامی

یاسی و  رایش س هاسیاسیِ انتخابام مجلس یازدهت، فر یند انتخابام در تهران و استان

ام تت حکل از انتخابو ایدئوعوویمِ نمایندگان منتخب شاهدی بر ح ی ت این مدعا اس

پارعمانی تغییراتی جدی در ساختار ایدئوعووی رسمیِ حرومت صورم گرفته بودت 

ی مشروعیت رویت رخ داد برای اوعین بار پس از ظهور رویت اسلامی تغییری در سووه

های )نیرو« نیروهای ارزشی»دیدگان( با )ستت« مستضعفین» ]مفهوم[و  ن هت جایگزینی 

ی نظام اسلامی( بودت با برجسته شدن حضور ف را و تهیدستان در اهمعت د به ارزش

وضوح نشان داد که ی دیگر این تغییر بههادر تهران و استان 12ی  بان هاخیزش

حرومت دینی نسکت به از دست دادن مشروعیتش به خصوص در میان نیروهای 

 گاه استت اجتماعی که تا به حال عنگرگاه حدرم  ن در ن اط شهری بوده است  

ی  بان ماه که یم دهه پس از سرکوب جنکش سکز و از دست رفتن هاخیزش

ی متوسح شهری صورم گرفت، انزوای اجتماعیِ رویت مشروعیت ]نظام[ در میان طک ه
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 ی اعتراضام دانشجوییِ ای پایان داد که با سرکوب سکعانهرا ترمیل کرد و به چرخه

ی مشروعیت حدرم در گفتمان حاکت از وهشروع شده بودت تغییر در سو ۹2خرداد 

مستضعفین به سوی نیروهای ارزشی چیزی جز تلاشی نومیدانه در جهت محافظت از 

ی مشروعیت از ی مررر در جهت اعادههاهویت ان لابی نظام در مواجهه با شرست

دست رفته نیستت اما با در نظر گرفتن از دست رفتن مشروعیت و افزایش انزوای 

ی روبه فزونِی هادر سرکوب خیزش هارویت در داخل و خارج این تلاشاجتماعی 

مخاعفان برانداز ناکام بوده استت شواهد حاکی از  ن است که چنین اعتراضاتی از حیث 

یی و دور از حضا -ی بیشتر با نیروهای امنیتی در فضایی فراهاکمّی و محدوده به ت ابل

 زادی و ح وق مدنی و دموکراتیم از طرف ی دسترس حانون منجر خواهد شدت م اعکه

یر ناپذرشد در ن اط مختلف کشور جداییی روبههای متوسح اکنون از خیزشطک ه

نظر کاراییِ سابق خود را حضایی، سرکوب و اعدام به -استت خشونت، کشتارهای فرا

ردن ای احتماعال تا زمانی که حدرم حاکت از بر ورده کاز دست داده استت چنین رویه

اعزامام مربوط به یم میدان زیست سیاسی رو به گسترش عاجز باشد بدون فروکش 

 کردن تداوم خواهد داشتت 

 امنیت و مقاومت-]وضعیت[ عادی جدید، زیست
احتماعال حتی پس  11-ی نظرام علمی تدکید دارند که ویروس کوویداکنون مجموعههت

وع  ن تا، مدم زمان زیادی همراه از توعید یم واکسن مؤهر در جهت پیشگیری از شی

ی غیاب ی پساکرونا را به واس های که دورهما خواهد بودت این دیدگاه هرگونه ع یده

نین کندت چرو میکنند با تردید روبهویروس و بازگشت به زندگی عادی تعریف می

م پساکرونا هو یندت مفبینی ناپذیر گزافه به نظر میی پیشع ایدی به دعیل اترا بر  ینده

اگر نگوییت هیچ اما حدرم تکیین کنندگی اندکی داردت از اینرو چنین مفهومی باید با 

گونه که هست مورد اشارم جایگزین شود تا شرایح موجود را  ن« کرونا پس از امروز»

« عادی»حرار دهد و تکیین کندت ما باید خودمان را  ماده کنیت تا با برداشتی از ]وضعیت[ 
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ی حضور ویروس در زندگی، تهدید بیماری و مرگ و یت که به واس هزندگی کن

ن دانیت ایطور که میپیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  ن تعریف شده استت  ن

ابدی نیست و هنگامی که ویروس مغلوب شود ناپدید « ]وضعیت[ عادی جدید»

 تفاق بیفتدت ایندانیت چنین چیزی چه زمانی ممرن است اشودت در هر صورم نمیمی

ی سناریوی ناخوشایند، که احتمال وحوع زیادی هت دارد، ما را وادار به تفرر درباره

کندت این]وضعیت[ عادی ، شرایح و پیامدهای  ن می«وضعیت[ عادی جدید»]این 

یث خصوص از حتر  ن و بهطور بنیادینی به طرق گوناگون از صورم حدیمیجدید به

ان ی روابح نیرو در میدتت ]وضعیت[ عادی جدید به وسیلهحدرم تدسیس متفاوم اس

شود و شرایح جهش و تغییر  ن توسح ظرفیت حدرم زیست سیاسی برساخت می

گیری، یعنی توانایی دربرگیری و حذف دهی به ضروریام همه حاکت به منظور پاسخ

ر گشودت به بیان دیمشخص می هاتهدید ایجاد شده توسح ویروس بر زندگی انسان

ی میدان رو به بسح زیست سیاسی ی  ن به توسعههاپایداریِ هنجارهای جدید و دعاعت

 خصوص کردستان بستگی داردت ی ایران و بهدر جامعه

رساند که  ن هت تدهیر ]وضعیت[ این مسئله ما را به اصل م لب در این بخش می

ی احتماعام مهی بین حدرم حاکت و م اومت کردی استت در هعادی جدید بر راب ه

یش تداوم داردت هاو شدم هارغت شرلگیری علیی رویت در مدیریت همههاضعف

ی نیروهای مردمی اشغال شده است این به  ن معناست که فضایی که اکنون به وسیله

شد، بخی جدید م اومت و نزاعِ مرتکح با اجرای مراکز فعال را امتداد میهای شرلزمینه

نون فعال باشند یا سرکوب و حل  و حم  شده باشندت تعریف، کاربست که هت اکخواه این

را  سیاستو کنترل این شرایح عادی جدید کانون استراتژیم نزاع در میدان زیست

دهدت حدرم حاکت، که اگر نگوییت هیچ اما ن ش اندکی در برساخت ]وضعیت[ شرل می

ی جدید را به کار گیرد عادی جدید داشته است، تلاش خواهد کرد تا ]وضعیت[ عاد

وعد ی مهاامنیتی دوعت را که  ماج  ن زندگی انسانی و ظرفیت -تا کارکردهای زیست
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صورم غیر مست یت و از طریق کنترل و  ن است ت ویت کند، اگرچه این کار را به

، در ارتکاط با سلامت، امنیت و افزایش طول ها، افراد و جماعتهاتعریف کارکرد عامل

ت بعید 8۹دهدی موعد  ن و م ابق با هنجارهای جدید انجام میهان و ظرفیتانسا عمر

گر را ی مست یت موعد و تنظیتهای امنیت دوعت بتوانند مدیریتهااست که سازوبرگ

گونه که هست اجرا کنندت بلره تلاش خواهند داشت تا ]وضعیت[ عادی جدید را  ن

اعمال کنندت این  هامل، نهادها و شرکتی نظارم و کنترل بر اجرای این عوابه وسیله

 های اجرا انتخابی استراتژیم از جانب حدرم حاکت نیست بلره بیشتر پیامد ف دانشیوه

سیاست است که تا -ی  ن در جهت بر ورده کردن اعزامام میدان زیستهاو کاستی

اکت یا حامنیت به نیابت حدرم -اندت کارکردهای زیستای مورد بحث حرار گرفتهاندازه

اند و به خودی خود واجد هیچ  شوند/ شدهبه بیان فوکو حدرم حضایی ساخته می

سیاست نیستندت -ماتریس جدیدی از ع لانیت برای اعمال بر میدان زیست

های امنیتی دوعت چه رسمی و چه غیررسمی )موازی( من کق بر محاسکام سازوبرگ

کنند که نیروی حهریه و سیاسی حدیمی تعریف شده توسح حدرم حضایی عمل می

کنند تا میدان زیست سیاسی روبه گسترش را کنترل خشونت فراحضایی را اعمال می

 کنندت 

پیامد این رویررد ضمیمه شدن حواعد و تنظیمام ]وضعیت[ عادی جدید در 

ی خود را در امنیتی شدن بیشتر فر یندها و محاسکام سیاسی نظام است که نتیجه

ی هادهدت حدرم حاکت به تنظیت و کنترل عاملنشان می سیاست-کردارهای زیست

سیاست در فضای گشوده شده توسح شرست و -فعال در میدان زیست

ردارهای و ک هاورزدت اما تنظیت و کنترلِ فر یندها، فعاعیتیش مکادرم میهانشینی ع ب

 رندگیجایی که بیرون از حلمرو حدرم حضایی حرار میی مشارکتی، از  نهاسازمان

ی مردمی در های محلی و دیگر انجمنهای بین شوراگونه که در بحث از راب ه) ن

حدرها هت  سان سیاست کردستان و دیگر ن اط ایران اشاره شد(  ن-میدان زیست
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ند را منحل ک هادائما نظارم کند یا  ن های  نهانیستت حدرم حاکت یا باید بر فعاعیت

از میان افراد  هاکند که هیئت نمایندگی و اجرای  ن اهیی را جایگزین  نهاو شورا

باشندت چنین چیزی در بدایت امر ممرن است  محلی مورد اعتماد خود انتخاب شده

دیل ی بهاکه در جایگاه شورای م مئنی به نظر  ید چرا که نمایندگان حکل از  نگزینه

تر که پیش گونهین روش  نشوندت امست ر شوند از فیلتر گزینش و بررسی عکور داده می

خصوص ارومیه و احصی ن اط جنوب حلمرو ایت در برخی از شهرها و روستاهای بهگفته

ی محلی عمدتا هاشورا هامرز با کردستان عراق اجرا شده است که در  نکردی هت

شوندت اما تصمیت نهایی درمورد سرنوشت توسح نیروهای امنیتی نظام کنترل می

می منوط به سازوکارهای امنیتی سپاه استت با در نظر گرفتن محکوبیت ی مردهاانجمن

سیاست ایجاد شده توسح -ی مردمی فعال در میدان زیستهاو شورا هاو تدهیر انجمن

در سراسر کشور گام برداشتت سرکوب  هاناکامی دوعت، رویت به سمت سرکوب  ن

و  هام شده در استانی انجاهای امام علی و وفاق و نیز سرکوبانجمن خیریه

 ها هستندتی این سرکوبهاخصوص کردستان از  خرین نمونهبه

عازم به اشاره است که ]وضعیت[ عادی جدید و حواعد و تنظیمام میتنی بر بستر 

سیاست در تاریخ حرار -ماتریس جدید ع لانیت سیاسِی مرتکح با ظهور زیست

سازد تا یِ حدرم حاکت  ن را حادر میدر محاسکام امنیت هاگیرند، بلره ادغام  ننمی

ی عجیب روابح نیرو در میدان زیست سیاسی را تحت تدهیر حرار دهدت این  میزه

امنیتی دوعت استت اگرچه حرومت دینی حادر به -ی کارکردهای زیستبرسازنده

و کردارهای خود را به منظور سل ه  های جدید نیست تا سیاستهای ترنوعوویتوسعه

ازد سامنیتی  ن را حادر می-ن زیست سیاسی اعمال کند، اما کارکردهای زیستبر میدا

ناریو ت این س صورم جزئی، نائل  یدتا به این هدف به اترای نیروهای حهریه، گرچه به

حاکی از  ن است که تعریف ]وضعیت[ عادی جدید و حواعد و تنظیمام  ن و همچنین 

ت سیاسی محل منازعه و ستیز استت دو شرایح و وسایل کاربست  ن در میدان زیس
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طیف از ستیزهایی را که حول مفهوم ]وضعیت[ عادی جدید با تدهیرام افتراحی بر 

تواند برشمردت اول، اند را میروابح نیرو در میدان زیست سیاسی بسح پیدا کرده

و  سیاست-ی مردمی غیردوعتی فعال در میدان زیستهای ستیزهای بین عاملمجموعه

امنیتی دوعت در سراسر کشورت دوم کثرمِ ستیزها، تضادها و  -ی سیاسیهابرگسازو

ی مختلفی که برای کسب حدرم و تفوق های حاکت بین جناحدر ساختار سل ه هات ابل

بندی/ در رحابت هستندت در هر دو مورد به هر صورم ستیزها حول محور مفصل

ح چرخند و کردارها توسامنیتی میانفرااِ ]وضعیت[ عادی جدید در فر یند سیاسی و 

 ایدئوعوویمت-ماعی و مذهکی -شوند: عوامل احتصادیدو دسته از عوامل محدود می

ماعی در اینجا به کثرتی از عناصر ارجاع دارد که بحران احتصادی -عاملِ احتصادی

تر از همه نرخ باعای  اند که اغلب در حاعب رکود تورمی و مهتمزمن را ایجاد کرده

ی اری، تورم فزاینده، س وط ارزش پول ملی، کاهش توعیدام صنعتی، کمکود ذخیرهبیر

شوندت بحرانی که عمدتال حاصل ارزی و رشدِ منفی یا صفر احتصادی شناخته می

سازی میدان احتصادی، سوء مدیریت مزمن و فساد فراگیر از ی متمادیِ سیاسیهاسال

ی نیروهای اصلی حدرم و مجموعهی پرورانه متمرکز هستهی حامیطریق شکره

ایدئوعوویم تحت امر است که در ترکیب با -ی مذهکیهاامنیتی و سازمان-نظامی

گیری اخیر کرونا تشدید شده استت عمدتال باور بر ی  مریرا و همههاتدهیرام تحریت

این است که احتصاد ایران در وضعیت فروپاشی است و کشور به سمت ورشرستگی 

چند عایه، فروپاشی اجتماعی عظیت و  از پیامدهای اصلی این بحرانرودت یری می

بورووازی مدرن و ی صفوف خردهی  ن زوال فزایندهای است که نشانهسازیدوح کی

استت شمار زیادی از هر دو  هاسازی چشمگیر  ندستی کارگر صنعتی و تهیطک ه

ی روبه اند و به صفوف تودهطک ه هت اکنون به بیرون از مرزهای طک اتی س وط کرده

عاد کنندت با توجه به عمق و اباند که زیر خح ف ر رسمی زندگی میرشد افرادی پیوسته

د کامل و مرو است: به کار بستن محدودیت رفتبحران، رویت با نوعی بن بست روبه
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ای و ی گزاف و یا اعمال ایمنی گلههاو اعمال حواعد سفت و سخت و پرداخت هزینه

 نت  سیاسی-ناپذیر زیستبینی و محاسکهی غیرحابل پیشهاده شدن برای هزینه ما

ی جزئی رفت و  مد  غاز هادانیت نظام تحت فشار کار را با محدودیتطور که میهمان

یی هاای را برگزیده است و همراه با  ن تلاشرسد ایمنی گلهکرد، و هت اکنون به نظر می

گذاری اجتماعی  غاز کرده ن زدن ماسم و فاصلهپوشاعی را در جهت اجکاری کرد

تر سیاسی این تصمیت عمیق خواهد بود، دورنمای وخیت-ی زیستاستت اگرچه هزینه

ی های اجتماعی و خیزشهای نا رامیشدن بیشتر شرایح احتصادی که تغذیه کننده

 سیاسی است وهمناا خواهد بودت

فته ت ریکا تمام جهان را دربرگر بست ایجاد شده توسح شرایح احتصادی اگرچه بن

است، اما پارادوکس ایجاد شده توسح عامل ایدئوعوویم صرفال مختصِ ایران استت در 

 ی اسلامی بشدم نهادی شده و مناسم گرایانهی گذشته از نسخهایران طول چهار دهه

م رشیعی و با تدکید افراطی بر مناسم روزانه، نماز جمعه، سفر به اماکن مذهکی، زیا

جا  وردن مناسم شیعی در م ام ی م دس و امثاعهت پشتیکانی شده استت بههابارگاه

امری کلیدی برای رستگاری مؤمنان اهمیت بنیادینی برای بازتوعید ایدئوعووی رسمی 

ی  ن در جامعه داردت این]ایدئوعووی رسمی[ و کارکرد بسیج کنندگی و سازمان دهنده

ی گرایانهحدرم خود در میان مردم، به  داب مناسمدر جهت انسجام حوام اجتماعی 

ومت گیری حرتواند  ن را تحت هیچ دعیلی متوحف کندت همهشیعی متری است و نمی

را واداشت تا اصول م دس را بازبینی و تغییر دهد و تع یلی اجرای مناسم عمومی، 

 اماکن م دس طور موحت در دستورکار حرار دهدت تع یلیفردی و اجتماعی را گرچه به

و ممنوعیت نماز جماعت و زیارم، به همراه ضدعفونی و گندزدایی  هاو زیارتگاه

اععاده بودت در چشت بسیاری کردن اماکن م دس با اعرل چیزی بیش از یم رویداد خارق

از شهروندان شیعه و هواداران پروپاحرص رویت، چنین چیزی نشانگر اضمحلال امر 

عیار بر احتدار ع اید مذهکی، که بنیاد بازنمایی یورشی تمامم دس و پیروزی علت بود، 
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لی و مد و تع یی ممنوعیت رفتحدرم گفتمانی در ایدئوعووی رسمی بوده استت ایده

تنها حاکی از ی علمی بود، نههااماکن م دس و مناسم عمومی که مکتنی بر گزاره

ه ی حاکت را بسل ه شرست امر حدسی بود، بلره ستیزهای درون جناحی در ساختار

و مد و کردت تصمیت بر اعمال ممنوعیت جزئی و موحتی رفتپیش کشیده و تشدید می

یب ی رحهای مذهکی نشانگر سازشی س حی در میان جناحهاتع یلی اماکن و زیارتگاه

مدم بودن  ن، نشانگر گیری و کوتاهرغت  سانو مد، علیبودت ممنوعیت جزئی رفت

ی ی رسمی و غیررسمی سل ههار دم و دستگاه روحانیت و سازمانپیروزی تندروها د

حاکمیت بودت این معضل در نهایت به نف  طرفداران و سخنگویان ایدئوعووی رسمی 

 حل شدت 

ی هاو از سرگیری نماز جماعت و دیگر مناسم هاتصمیت بر بازگشایی زیارتگاه

 میز رکت سیاسی استیصالگیری کنترل نشده بود، حجمعی در اوضاعی که هنوز همه

ی احتدار امر م دس و ت ویت ایدئوعووی رسمی بودت منظور اعادهبرداری بهو هزینه

حرومت تصمیت گرفت تا امر م دس را به مردم بازگرداند و  نان را در م ابل نوعی 

 یافت به اع اف اعهیناپذیر گسترش میتهدید وجودی که با نیرو و سرعتی وصف

ی علمی عمل کرده و سلامت هایان دیگر، ]حرومت دینی[ علیه توصیهواگذاردت به ب

داران ی ایدئوعووی رسمی و جلب حمایت دینءوارهی شیعمومی را حربانی هسته

نشین از جمله کردستان محلی از اعراب کردت اما چنین ملاحظاتی در بیشتر مناطق سنی

خورد ی ایدئوعوویم مشابهی بربست سیاسحرومت دینی به بن هانداشتت در این استان

می زوال و ایدئوعووی رسگیری به دعیل ملاحظام مرتکح با حدرم روبهنررد و تصمیت

اندکی در  ن ش بازنایستادت در کردستان مشروعیت ایدئوعووی رسمی، اگر نگوییت هیچ،

ی دینی ایفا کرده است و نظت حاکت همواره به میانجی کاربست زور و خشونتِ سل ه

ی و فراحضایی خود را پابرجا نگه داشته استت مدیریت مناسم عمومی مذهب حضای

تسنن، چه فردی و چه جمعی، و نیز مدیریت اماکن عمومی همانند مساجد و 
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رسد که تع یل بودن یا نکودن  ن برای نظر میبه مردم واگذاشته شد و به هازیارتگاه

ان را کردست»گفتند، م سراسیمه میگونه که مرددوعت چندان دردسرساز نکودت نظام،  ن

ی مذهب تسنن کار را برای حرومت دینی اگرچه غلکه«ت به حال خود رها کرده بود

ی کردی را به دست  سان کرده بود تا کردستان را به حال خود رها کند و جامعه

زبانی و فرهنگی جامعه  -گیری سهمگین و کشنده واگذارد، اما خاص بودگی حومیهمه

ی امنیتی مکدل کرده بود که در  ن اجکار سیاسی و را به یم حوزه ش من  هپیشاپی

عزامام گویی به ای این من  ه بودندت ناکامی در پاسخخشونت ابزارهای استراتژیم اداره

حرومت را واداشته بود تا تظاهرهای مربوط به حرمرانی مدنی  گیریحاصل از همه

 هاو دادگاه ها، زندانها، پادگانهای به سربازخانهرا در کردستان کنار بگذارد و با اترا

پذیر مکادرم ورزدت میل به ب ا زده و  سیبی هراسبه خشونت حضایی علیه جامعه

اع اعشعگیری  ن را تحتراند که همهسیاست می-ی یم میدان زیستمردم را به میانه

پرتگاه و در حال نگریستن به ی پناه خود را در عکهحرار داده بودت ]مردم[ نا ماده و بی

 دیدندتای ورف میاعماق دره

 مشارکت دموکراتیک و مقاومت کردی
ن نشینی متعاحب   گیری و ع بگویی به اعزامام همهاگرچه ناکامی حرومت در پاسخ

سیاست به تغییر در ساختار روابح حدرم در جمهوری اسلامی منتج -از میدان زیست

ی مردمی با ساختارهای مشارکتی، هاحلی و دیگر انجمنی مهانشد، اما ظهور شورا

ی فعال  ن در درون حلمرو های م اومت کردی و سووهزمینه را برای تغییر در شیوه

ی نضج بود، واجد ظرفیت تغییر کردی در ایران مهیا کردت این تحول، اگرچه در مرحله

یی جدید از هاامران یو نویددهنده هلامرادیرال در شرایِح م اومت کردها در روو

استت این مسئله نیازمند تشریح بیشتر  ]کرد[تر جنکش  ستیز و م اومت در بستر گسترده

 استت
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ی گونه که استدعال کردیت، حدرم حاکت و م اومت کردی همواره در راب ه ن

بودگی با همدیگر حرار دارند و تغییر در شرل و شرایح یری، تغییر در شرل و درون

رو اما در مورد فعلی ما با موحعیت متفاوتی روبه 82گیردتفرض میی را پیششرایح دیگر

هستیت که در  ن بدون تغییر متناسب در شرل و خصلت روابح حدرم در ایران شرل 

ظاهر  شرار را و شرایح م اومت کردی تغییر کرده استت چگونه این پارادوکس به

وجود دارد، یری نظری و دیگری  توان توضیح داد؟ دو دعیل برای این پارادوکسمی

گونه تاریخیت دعیل نظری مع وف به ساختار مشارکتی شرل جدید م اومت استت  ن

که اشاره کردیت مشارکت برخلاف ساختارهای با خصلت نمایندگی در اپوزیسیون و 

م اومت، به حفظ وحدم حانونی دوعت گره نخورده است و همچنین برای ب ا و 

ند توای سیاسی و حانونی حاکمیت وابسته نیست و میهاوبعملررد خود به چارچ

حانونی حاکمیتِ ملی و مردمی و غیره وجود داشته باشد و -بیرون از ساختار سیاسی

ی مورد بررسی ارجاع دارد، عمل کندت دعیل تاریخی به خصلت در حال گذار دوره

ی حاکتت  هی گذار از نظت حاکت به گسست دموکراتیم در ساختار سلیعنی دوره

ر در ی توسعه و تغییهابنابراین از دید تاریخی، تدخر ظاهری بر وحفه/ تفاوم در زمان

ی حدرم و م اومت دعاعت داردت چنین چیزی به  ن معنا است که این دو فر یند هاشرل

 نیستت 1عمدتال به دعیل خصلت در حال گذر این دوره هنوز واجد صفت درزمانی

بودگی نظریِ ساختار مشارکتی  دوره و خاصخصلت در حال گذار این 

ی خود خصلت رادیرال شرل نوظهور م اومت ی مردمی در کردستان، به نوبههاسازمان

 ی ناکامی حدرمواس هدهدت این سووه بهی ]متناظر با[  ن را توضیح میکردی و سووه

گیری برساخت شده استت ]چنین در پاسخگویی به اعزامام زیست سیاسیِ همه

س کندت این پارادوککه موجودیت حانونی داشته باشد، حانونی عمل میای[ بدون  نسووه

                                                      

1 diachronic 
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ی متلازم با سیاست گذار ی کردی جدید است که  ن را با سووهنشانگر هویت سووه

 کندتبندی میاز نظت حاکت به گسست دموکراتیم مفصل

 

 ی جدیدِ مقاومتی مرحلهسوژه
ئوس کلی تدهیرام مشارکت مست یت اجرایی مراکز فعالِ در این بخش ما در پی ترسیت ر

ی حاکت خواهیت بودت ی محلی بر شیوه و شرایح م اومت کردی در م ابل سل ههاشورا

یاسی ی سی بار استدعال به دوش تغییر در شرایح سوبژکتیویته و ظهور سووهعمده

ی ردار مشارکتجدیدِ متناسب با ساختار مشارکتی خواهد بود که حامل گفتمان و ک

 ی کردی استتجدید در جامعه

ی ی محلی که در شهرها و روستاهای کردستان در مراحل اوعیهها/ انجمنهاشورا

سیاسی مهمی  -گیری ظهور کرد، گرچه عمر کوتاهی داشتند، اما به امران نظریهمه

اشارم دارند و  ن هت جایگزینی مشارکت به جای نمایندگی در فر یند گسست در 

ر ی حاکت دی حاکمیت استت این استدعال بر اهمیت ضدیت با سل هختار سل هسا

ی حاکت در ی محلی تدکید داردت ضدیت با سل ههابندی هویت مشترِا شوراشرل

ی کردی بوده است و به خودی ی محلی بازتاب م اومت در م ابل  ن در جامعههاشورا

کردت این گزاره اهمیت را تعریف میشان در مراکز فعال هاخود شرایح برساخت سووه

ه ی سیاسی و سوبژکتیویته برجستگفتمان و کردار مراکز فعال را در برساخت سووه

ی نوظهور بودندت افراد و ی ]برساخت[ سوبژکتیویتههاکندت مراکز فعال، جایگاهمی

 مسیری کنش خود در ]ها[ و به واس ه به مرکز فعال وارد شده و در م ام سووه هاگروه

جا  ی سووه است تا بدانشوندت این کنش برسازندهساختاردهی می-اهداف مشترا باز

ی حاکت و ان یاد ایستد و بر م اومت در م ابل سل هروی حدرم حاکت میکه روبه

 دعاعت داردت
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ی کردی و به تک   ن مشارکت در مراکز فعال معرف خصلت دموکراتیم سووه

طور عام استت ی حاکت بهمت کردی در م ابل سل هماهیت دموکراتیمِ سیاست م او

با کردارهای  هاجایی یا جانشینی  نهدف حرار دادن ویژگی مرکزگرای دوعت و جابه

ل ی حکی کنونی و در طول دورهی کانونی سیاست م اومت کردی در برههمردمی ن  ه

شود اخت میای که به این وسیله برسی حاکت استت سووهاز گسست در ساختار سل ه

اسی ی معمولِ کنش سیهاطور بنیادینی رادیرال و دربرگیرنده است و در م ابل شیوهبه

 ی زمین نابارورِ نمایندگیهاکندت ]این سووه[ از محدودهمکتنی بر نمایندگی حد علت می

کند و پا به زمینِ بارورِ سیاسی و سیاست نمایندگی در جمهوری اسلامی فراروی می

ردی ی کذارد و نه در سودای اصلاح بلره در پی دموکراتیزه کردن جامعهگمشارکت می

و  ی حاکمیتی مدنی تا گسست در ساختار سل هو به پیش راندن و ت ویت جامعه

ی شدن استت برساخت سووه ارت ا به سوی امر بدون نمایندگی و بدون نمایندگی

ی جدید ستیز و حلهی مرگیری نویددهندهنوظهور م اومت کردی در وضعیت همه

 ای نو در فر یند گذار از نظت به گسست در ساختار سل ه استتعرصه

ی امنیتی هاامنیت است که در  ن سازمان-ی جدید ظهور زیستی مرحلهمشخصه

رسمی و غیررسمی )موازی( دوعت محاسکام امنیتی تازه و حواعد و تنظیمام 

کنند بندی میسیاست مفصل-ت]وضعیت[ عادی جدید را در میدان رو به بسح زیس

ی اجتماعی، احتصادی و فرهنگی هاگون حوزهکه به صورم امنیتی کردنِ وسواس

گیری دهدت پیامد چنین امری به طور علنی از زمان ظهور همهزندگی خود را نشان می

هر ای که  ن را از سپی مدنی و انحلال مرزهای فروپاشیدهبا منروب کردن بیشتر جامعه

ی نندهکی سرکوبهاکند، خود را نشان داده استت ترثیر ویژگیتفریم میسیاسی 

ی تنها به دوعتی کردنِ بیشتر جامعهسازوکارهای امنیتی غیررسمی فراحضایی دوعت نه

 یشود، من  هی نامتمایز در جامعه میانجامد بلره موجب گسترش من  همدنی می

شوند و حاکمیت واجد تمییز میکدر حدرم که در  ن حانون و خشونت غیرحابل 
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گونه که مشخص ی امنیتی موازی،  نهاسازمان 81شودتبار میای مشخصال خشونتنمایه

ی هاگونه جایگاهی در حانون/ حانون اساسی ندارند و بنابه تعریف فعاعیتاست، هیچ

تفوق خود را در ساختارهای سیاسی و امنیتی  هاضرورتال فراحضایی استت  ن ها ن

از  هارو حدرم  نشان به کانون اصلی حدرم هستند و ازاینعت مدیون سرسپردگیدو

ی کنندهامنیتی دوعت بازنمایی-در ساختار زیست هانظر ساختی م لق استت تفوق  ن

نیاز سیاسی بی-حدرم م لق این کانون است که از هر نوع ارجاع به مشروعیت حانونی

و اعهی هستند که از مرزهای حضاییِ دوعت  واجد نوعی مشروعیتی ذاتی هااستت  ن

ی موازی دوعت در های سازمانهاکندت این به  ن معنا است که گسترش ویژگیگذر می

تمایز با پیامدهای سهمگین ی عدمسیاست در عمل به گسترش من  ه-میدان زیست

مذهکی در سراسر ایران و -زبانی-ی غیرحاکت در جوام  حومیهابرای هویت

ر طوبه انجامدت چنانچه دورنمای گسست در ساختار سل هکردستان می خصوصبه

داشت نظت حاکت جای خود ای واحعی شوند و حانون و وسایل حانونی برای نگهفزاینده

ی های عاملتمایز نیز ممرن است همهی عدمرا به خشونت و زور دهند، من  ه

 کننده در کردستان را دربر بگیردتمشارکت

 محلی و توانمندسازیی هاشورا
ی محلی در کردستان و جاهای دیگر ایران محصول یم شرای ی ها/ انجمنهاشورا

ی  ن واکنش مردمی به نوعی تهدید وجودی تحمیل شده به جامعه بحرانی بود که نشانه

بیانگرِ  هاواس گی اهداف  نگیری بودت اگرچه حدود کارکردی و بیبه دعیل همه

ی محلی بود، بسیج مردمی و اجرای مراکز فعال به هادیِ شوراخصلت غیرسیاسی بنیا

هدف متفاوتی اشاره دارند و  ن هت توانمندسازی مردم از طریق خودگردانی استت این 

سی یافت صراحتال سیاگرایی و مشارکت مردمی تشخص میهدف که با تعهد به کثرم

 و دموکراتیم استت
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ای تمامال سیاسی استت چرا که عملال  رووهتوانمندسازی مردم از طریق خودگردانی پ

ن   ی مرکزگرای حدرم حاکت، که برای تضمینِ نظت و سل ههامستلزم ستیز با ویژگی

ی محلی در م ابل سل ه و نظت حاکت حد هاضروری هستند، استت در این معنا شورا

ی بود و ی مردمدر م ام واحدهای اداره هاکنندت این ضدیت، درونیِ سازمان  نعلت می

های نظت مدنی بمانند یا نه استمرار خواهند داشتت این نرته درون حدود هاچه  ن

 یی محلی در جامعههاپردازی خصلت دموکراتیم شورایی جدی برای مفهومهادعاعت

حاکت  یکه بیشتر از حومیت و زبان کردی، این ضدیت با سل هکردستان داردت اول  ن

کندت دوم حومیت و زبان کردی جایگاه حلی را تعریف میی مهااست که مرزهای شورا

ی مشارکت در فر یندها و به واس ه هاخود را در م ام عناصر هویت کردیِ شورا

تنها  ورندت سوم، در نتیجه ضدیت با حدرم حاکت نهکردارهای خودگردانی به دست می

گان کنندمشارکتی خود های محلی بلره تفاومهاهویت حومی و زبانی مشتراِ شورا

ی حاکت کندت بنابراین در این معنا ضدیت با سل هدر کار مراکز فعال را نیز تعریف می

ی محلی استت این امر های کثرم و تفاوم در شوراشرط وجودی و عامل توسعه

کننده ی افراد مشارکتهابرای وحدم هویت مشترا عناصر فعال و تنوع هویت

یدن چاعش کشی کردی باید با بهی محلی در جامعههاراضروری استت به بیان دیگر شو

ی حاکت، ضدیت خود را با  ن بخش سل ه ی مرکزیتهاگستره و کار مدیِ ویژگی

   ی مراکز فعال خود را نگه داشته و توسعه دهندتتا این خصلت دوگانه حفظ کنند،

 

 سوم بخش

 گذار به سوی گسست دموکراتیکی محلی و سیاستهاشورا
ی های محلی و انجمنهای شوراهاایت، ویژگینچه که تاکنون مورد بحث حرار دادهطکق  

ی ها، ساختار مشارکتی، فر یند کار تعاونی، شکرههای  نمردمی یعنی شرل داوطلکانه
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تواند زمینی سفت و محرت برای اف ی و خودمختاری عملی، در شرایح م لوب می

توانند ن شی ده کند؛ به این معنا که میی کردی  ماسیاست دموکراتیم در جامعه

ضروری را در فر یند سیاسی دموکراتیم پس از گسست و رهایی مردم از وضعیت 

ایح ی مشخص کردن شرخواهیت این استدعال را به واس هان یاد ایفا کنندت در اینجا ما می

ی لی محهاامران  ن در میدان سیاسی حوم بکخشیت و  ن هت شرای ی است که شورا

ه در طور کسازد تا رکن اصلی سیاست دموکراتیم در کردستان باشندت  نرا حادر می

ی مشابه ضروری هستند های محلی و انجمنهای بحث خواهد شد ]وجود[ شوراادامه

وجه برای گذار موفق از نظت حاکت به گسست دموکراتیم در کردستان کافی هیچاما به

ی مؤهر هامال مشارکت فعال،این گذار نیازمند استراتژینیستندت علاوه بر فر یندها و اع

 در میدان گفتمانی و سیاسی استت به منظور به چاعش کشیدن سل ه

اند توی مردمی میهای محلی و انجمنهابنابراین استدعال ما مکنی بر اینره شورا

 هاکه  ن دبنیادی عملی را برای سیاست دموکراتیم مهیا کند نکاید به این معنا گرفته شو

ت را به چاعش ی حاکتنهایی سل هتوانند بهبدیلی برای یم اپوزیسیون فعال هستند و می

 توان برای این مسئله برشمردتبرشندت دعایل زیر را می

را ای مشتبه پایه های مشارکتی و دگرگونی  نهااول، توسعه و گسترش شکره

یی مؤهر به منظور هاا استراتژیبرای م اومت بیش از همه نیازمندِ نیرویی فعال ب

دربرگرفتن، خنثی کردن و سست کردن فر یندهای احتصادی، سیاسی و فرهنگی و 

زنندت ی کردی را به دوعت مرکزی گره میای است که جامعهکردارهای نهادی و راب ه

گیریِ دوعت مدرن تمرکزگرا در  این فر یندها و کردارها تاریخی هستند و از بدو شرل

جدایی ناپذیر روابح حدرم در پسِ پشت اندت ]این فر یندها[ بخش برحرار بوده ایران

سازند تا ی کردی هستند و حدرم حاکت را حادر میظاهر حانونی سل ه بر جامعه

موعد کار و اکوعووی مناطق کردنشین را  حرمرانی خود را به پیش بکرد و ظرفیت

بازتوعید هژمونی حاکت ضروری هستندت  به خودی خود برای حفظ و هااستثمار کنندت  ن
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می ی مردهاو انجمن های مشارکتی محلی شوراهااین بدان معناست که دگرگونیِ شکره

در کردستان به نوعی مکنای فعال مشترا برای م اومت، مستلزم وجود م اومت 

ی ی مشترا برادهی پایه ضدهژمونیم در م ابل سل ه استت این دو فر یند در شرل

 کنند و مت ابلال همدیگر را ت ویتبا همدیگر عمل می دموکراتیم در کردستان سیاست

 کنندتمی

مکنای مشترا، کانون فعال گذار به سمت گسست دموکراتیم استت ]چنین مکنایی[ 

ی ی مشارکتی و م اومت ضدهژمونیم است، و به نوبههاحاصل عمل مشترا شکره

کندت م اومت ضدهژمونیم دو بعدِ سیاسی و ی مدنی تغذیه میرا در جامعه هاخود  ن

ی سیاسی و فرهنگی فرهنگی دارد و در پیِ به چاعش کشیدن هژمونی حاکت در حوزه

ی م اومت ضدهژمونیم در هر دو حوزه در درون حشر روشنفرر هااستت دینامیست

ی سیاسی و فرهنگی و از طرف های پیوند بین میدانحرار داد که از طرفی وظیفه 1کرد

ی مشارکتی در  ن مکنای مشترا را به عهده هاو شکره هادیگر پیوند بین این میدان

در اینجا به زنان و مردانی اشاره دارد که دارای تحصیلام  دارندت مفهوم حشر روشنفرر

ی کردی و ایرانی  گاهی دارند و به گسست عاعی هستند، بر جایگاه خود در جامعه

سیاست -ی زیستهاسووه های تعهد دارندت  ندموکراتیم در میدان زیست سیاس

-ی کردی گسترده هستند و عمل زیستهستند و به معنای واحعی کلام در جامعه

ی و های یدی و ذهنبندیجای روابح طک اتی احتصادی و همچنین ت سیت هاسیاسی  ن

اد دهد که در واح  تعدگیردت بررسی ما نشان میی موجود در جامعه را میهامرزبندی

 در هاگیرندت  نبسیاری از زنان و مردان کرد وجود دارند که ذیل این تعریف حرار می

یم معنای موّس  حاصل گسترش  موزش عاعی و افزایش مراکز دانشگاهی در سه 

اعتحصیلان دانشگاهی در ی تعداد فارغساب هویژه افزایش بیی گذشته و بهدهه

ی علوم سیاسی و روابح هاخصوص در رشتهی علوم انسانی و اجتماعی بههاحوزه

                                                      

1 Kurdish intelligentsia 
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ی مدرن استت هاشناسی و زبان شناسی، تاریخ، روانشناسی و مردماعملل، جامعهبین

ی یی مشغول به کارند که ارتکاط اندکی با رشتههاعمدتال یا بیرار هستند یا در شغل ها ن

ش یم ارتاعتحصیلان به طرز چشمگیری داردت این فارغ هاتحصیلی و تخصص  ن

ی فرهنگیِ مجهز به دانش و  موزش در جهت انجام کارهای فرهنگی و سیاسی ذخیره

سیاست کردستان هستندت در ادامه به بررسی این مسئله برخواهیت -در میدان زیست

 گشتت

درم  یی حی حاکت به کار گرفته شده در سراسر کردستان حاصل گردهتدوم سل ه

گذاری و ی سیاستز است: ساختار شدیدال تمرکزیافتهبا نوعی فرماندهی شدیدال متمرک

گیری با کنترل سفت و سخت بر سازوکارهای )رسمی و غیر رسمیِ( سیاسی، تصمیت

ی نهادی حدرم به خودی خود بازتاب هانظامی، امنیتی، ماعی و فرهنگی دوعتت سازمان

ن افته در کانویی ارزانی شده از جانب ساخت دوعت به نهاد تجستمفهوم حدرم م ل ه

 ابل تزی در ماصلی حدرم هستندت مفهوم حدرم م ل ه در برداشت حاکمیت اعهی  نتی

یی اصلاح هاحرومت تمرکززدایی شده استت اگرچه مفهوم حدرم م لق را در برهه

اند، اما ساختار حرمرانِی شدیدال تمرکزیافته طلکانِ مست ر در بلوا حدرم ن د کرده

ی و نزاع حدرم مسلح بر سیاست ایران پس از ان لاب موضوع گرای ندرم در دستهبه

ی ی کنونی که برای بسیاری نشانگر مرحلهدعواهای سیاسی بوده استت در واح  مرحله

نهاییِ منازعه بر سر حدرم در داخل بلوا حدرم است، حاکی از انسجام بلوا حدرم 

رین ف یه، به مثابه دکتی تعهدشان به وعایت واس هتحت هژمونی تندروها است که به

 شوندت حرومت، و نمایندگی نهادی  ن شناخته می

طور نهادی، تفوق تندروها و انسجام بلوا حدرم، نشانگر تفوق نیروهای به

ایدئوعوویری در بلوا حدرم است که همچنین تحت فرمان و کنترل  -امنیتی -نظامی

 -ی سیاسیهاسترش میدانی موازی/ غیررسمی نظام هستندت شواهد بسح و گهاسازمان

ام دهد که انسجصراحت نشان میامنیتی در چند ماه گذشته به -ایدئوعوویم و نظامی
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بلوا حدرم با تمرکزگرایی ساختار نهادی دوعت و محاسکام امنیتی جدید به معیار 

ی بندی و اجرای حدرم تکدیل شده استت انتخابام اخیر مجلس و تسخیر حوهمفصل

ی گزینشی در ساختار فرماندهی نیروهای نظامی و وها، تصفیهم ننه توسح تندر

 یی مورد اعتمادی که اغلب دارای سک هبا افسران عاعی رتکه هاجایگزین کردن  ن

ی جماعت، که نمایندگان سیاسی و امنیتی هستند، تغییر کلی و جایگزینی در ائمه

تاها، ترین روسدوردست ایدئوعوویم رهکری در سراسر کشور هستند از مراکز شهری تا

ای از موارد مهمی هستند که شاهدی بر بازساختاردهی سیستماتیم به تنها نمونه

ی حاکت به موازام محاسکام امنیتی جدید سازوکارهای حهر میز و ایدئوعوویم سل ه

 نظام هستندت 

گرایی و تضاد مدام نشانگر  میل به متحد کردن بلوا حدرم پس از چهار دهه جناح

اش دچار فروپاشی شده استت ]بلوا است که حرومت حکول کرده که هژمونی ن 

به  11-گیری کوویدی  مریرا و همههاحدرم[ متوجه شده است که ترکیب اهر تحریت

ی ایدئوعوویری را به پایان رسانده است، ی سل هطرز مؤهری هرگونه امید برای اعاده

هریه ی حی حوهبه واس ه ی جز سل هکه حدرم بدون مشروعیت ایدئوعوویم چیزو این

ی فر یندها و کردارهایی را که و خشونت عریان نیستت این نظام دیگر چندان دغدغه

مورد استفاده  12اش تا حکل از خیزش  بان منظور حفظ و بازتوعید مشروعیت ان لابیبه

 ودی ایدئوعوویری که عنصری اصلی ]در حفظ[ هژمونی بداد نداردت سل هحرار می

جا باید به  ن ای که در ایناکنون جای خود را به سرکوب حهر میز داده استت نرته

ی اخیر نظام برای انسجام بلوا حدرم، اشاره کنیت این است که فهت دعایل پشت اراده

برای ترسیت فرم محتمل شرایح امران گسست دموکراتیم اعزامی استت این مسئله از 

ی شرل و شرایح  نچه که ما استراتژی ضدهژمونیم ی مهمی براهاطرف دیگر دعاعت

 خوانیت داردتی گذار از نظت حاکت به گسست دموکراتیم میکردی در دوره
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خواست فعلی برای انسجام بلوا حدرم تلاشی متمرکز برای بازساختاردهی به 

ی  ن نارضایتی های حاکت در مواجهه با افول مشروعیت نظام است که نشانهسل ه

ی اعتراضی متواعی از زمان انتخابام ریاست هاو خیزش هازاینده و جنکشعمومی ف

 هااستت شرل نارضایتی اجتماعی، ساختار اجتماعی و گفتمان جنکش 1822جمهوری 

طرز حابل توجهی تغییر کرده استت ی اعتراضی در طول ده سال گذشته بههاو خیزش

هری ی تهیدستان شارکت فزایندهی  ن مشرادیراعیزه شدن نارضایتی عمومی که نشانه

ال ی اعتراضی در سهای حاکت هستند ویژگی مشترا جنکشکه خواستار پایان سل ه

بوده استت گرایش روبه رشد در رادیراعیزه شدن نارضایتی عمومی بیش از  12و  1۱

ی حاکت و ناتوانی  ن در جلوگیری هر چیزی نشانگر زوال مستمر در مشروعیت سل ه

توان در ناکامی ی مدنی با  ن استت دعایل زیادی را میج ضدیت جامعهکردن از مو

اش برشمرد، اما هیچ یم به ی حاکت در علاج کردن بحران در مشروعیت سیاسیسل ه

را در جهت  های بحران احتصادی مزمن مؤهر نکوده است، ]این بحران[ تلاشاندازه

د ی، که مکنای اجتماعیِ سابق  ن بوی محکوبیت نظام در میان سیل تهیدستان شهراعاده

گویی به م اعکام احتصادی معترضان دی جانکه در پاسخسست کرده استت ناکامی همه

که  1812در رادیراعیزه شدن نارضایتی عمومی و سیاسی شدن خیزش  بان  181۱ماه 

بیش از صد شهر را در سراسر کشور دربرگرفت مؤهر بودت سرکوب خشونت بار خیزش 

گسیخته و تعداد باعای تلفام در عمل حاکی از ناکامی تیراندازی عجام مردمی،

ایدئوعووی رسمی بودت رکود تورمی حدرم ایدئوعووی رسمی در جهت تدهیرگذاری و 

بسیج را از کار انداخته بود و گفتمان فرافرنی و متهت کردن دشمنان خارجی و عوامل 

 داخلی  نان نیز از هر معنایی تهی شده بودت

یر در ی تغیخش رادیرال در گفتمان معترضین که خواهان براندازی بودند نشانهچر

 صورم کلی بودت حضوری حاکت در کشور بهساختار اجتماعی م اومت در م ابل سل ه

گران و مفسران نیرومند و فعال تهیدستان شهری در خیزش که مورد توجه مشاهده
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وسح ی متکلی بود که عمدتال طک هبسیاری بوده است، انحراف از جنکش اعتراضی ح

طلکانه بر  ن مسلح بودندت سوءمدیریت موجود در بخش ی اصلاحهاشهری با گرایش

ب با شود، در ترکیاحتصادی که توسح بخش خصوصی  کنده با رانت و فساد اداره می

ی ایاعام متحده به طرز چشمگیری ساختار صنعتی کشور را دچار کنندهی فلجهاتحریت

ی خود موجب بیراری گسترده و کاهش صفوف اشی کرده و این امر نیز به نوبهفروپ

ی متوسح مدرن با فرهنگ سیاسی سروعار و ی کارگر صنعتی شده استت طک هطک ه

افول شدیدی را تجربه  1822جنکش سکز در سال  نگرش غربی نیز پس از سرکوب

ی هاتر از بخشز کتوکارهای کوچم نیکردت تدهیر بحران احتصادی بر روی کسب

ی  ن شانهی متوسح که نتر شدن شرایح احتصادی طک هبگیر نکوده استت وخیتمستمری

تورم فزاینده و کاهش حدرم خرید این طک ه است و از دو دهه پیش  غاز شده بود به 

ست دتوان در متلاشی شدن و تهیی  ن را میای بحرانی رسیده است که نتیجهن  ه

توسح ی مسازی طک هدستمیانی و پایینی این طک ه مشاهده کردت تهیسازی حشرهای 

ی کارگر صنعتی، صفوف ف رای شهری را گسترده کرده و شهری و تضعیف طک ه

رو خیزش ی اعتراضی را نیز تغییر داده استت ازاینهابنابراین ترکیب اجتماعی جنکش

بیانگر چرخشی رادیرال در اعتراضام مردمی در م ابل نظت موجود  1812مردمی  بان 

ی شروع گرایش به رادیراعیزه شدن اعتراضام مردمی و به چاعش کشیدنِ است و نشانه

 ی حاکت بلره خود وجود  ن استتنه تنها مشروعیت سل ه

د ی حاکت بتوانکه سل ه تر از  ن بود چرخش رادیرال در اعتراضام مردمی اساسی

تر نیز اشاره شد، حرومت را ی  بان ماه همانگونه که پیشهااز کنار  ن بگذردت خیزش

وادار کرد تا به بد جلوه دادن هویت معترضان و باعرل ن ش محوری  نان در ساخت 

رویدادها متوسل شودت در حاعی که ]نظام[ به طور ضمنی ن ش مهت تهیدستان شهری 

ابی ی عمل ان لی  نان را در م ام سووهشدهپذیرفته بود اما جایگاه شناخته را در خیزش

گرفت و هویت ان لابی تهیدستان شهری را )که در ایدئوعووی رسمی نظام نادیده می
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ت کرددر اوایل ان لاب توسح ]  حای[ خمینی به  نان اع ا شده بود( از  نان سلب می

ی هاسانی هستند که پشتیکان و حافظ ارزشگوید که مستضعفین کحرومت اکنون می

وعایت هستندت بازنمایی مستضعفین در م ام اجتماع ارزشی که به وعایت ف یه اعتزام 

نشینی بنیادین و خسرانی عمیق بود که دال بر از دارند، نشان واضحی از یم ع ب

 بخش حمایت از رویت دردستان شهری بود که ساب ال حوامدست دادن حمایت تهی

سراسر کشور بودندت بنابراین تهیدستان شهری از گفتمان ان لابی زدوده شدند و در 

ان در م ام ستمدیدگ هااحتصادی  ن -سروتی کرکننده محصور شدندت جایگاه اجتماعی

 کندتی ان لابی در عوای عنایام رویت بدل نمیو م رودان دیگر  نان را به سووه

ی تلاش متعاحب برای بازتعریف هویت سووهاذعان به از دست دادن پشتیکانی و 

ی گفتمان و کردار ان لابی، بدان معنا بود که حرومت پیشاپیش از تلاش برای اعاده

مشروعیتش در میان تهیدستان شهری دست کشیده استت چرا که بازتعریف هویت 

 مدم بودتی ان لابی چیزی بیش از حرکتی تاکتیری در جهت نیل به اهداف کوتاهسووه

یاسی ی ستوان نوعی استراتژی گفتمانی دانست که دارای پیامدهای گسترده ن را می

بار در م یاس کلان برای نظام بودت جدا کردنِ روابح طک اتی و محدودیتی خسارم

 احتصادی از بازنمایی گفتمانی هویت ان لابی نظام، در واح  پذیرش ناتوانی –اجتماعی 

ی مردمی بوده و نظام به این وسیله در هاادی خیزشگویی به م اعکام احتصدر پاسخ

تر ی احتصادی عمیق را تخفیف بکخشدت وخیتهاپی  ن بوده تا تدهیرام ساختاری بحران

رم وحفه بر مراکز حدطور بیی ایاعام متحده بههاشدن شرایح احتصادی تحت تحریت

ی عادهونه امید به ااستراتژیم صنعتی و ماعی نظام اعمال شده و به طرز چشمگیری هرگ

دادت به بیان دیگر ایدئوعووی رسمی دیگر  ی  ن را خاتمهمشروعیت از دست رفته

مهت را در  بندی شود که ن شیی احتصادی پوپوعیستی مفصلهاتوانست در سیاستنمی

و نگهداشت حمایت سیاسی ف رای شهری داشتتافول تدهیر ایدئوعووی رسمی،  جلب

که در طول سه دهه با اهری  اعدکنندگی، بسیج و سازماندهیاز دست رفتن حدرمِ مت 
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های سیاسی و ایدئوعوویری مختلف به کار یی با گرایشهاویرانگر علیه اپوزیسیون

ی هارو شده بودت دگرگونیی انت ام روبهی خاعی دوعت با اعههشد، در خزانهگرفته می

ود، به شروع بحران شروع شده ب 1822ی شرست انتخابام سیاسی که به واس ه

داشت که خصلت  ن ناکار مدی روزافزون حدرم حضایی در تضمین  حاکمیتی اشاره

ی حاکمیت بدون توسل به خشونت بودت ناکار مدیِ حدرم حضایی صراحتال سل ه

 داد، از بین بردتمرزهایی که حدرم را از زور و حانون را از خشونت تمییز می

به طرز چشمگیری از تعاریف دوست و دشمن در  علاوه روابح طک اتی احتصادیبه

میدان درونی سیاسی کنار گذاشته شدندت خح جدیدی که دوست را از دشمن جدا 

 -ای ایدئوعوویم استوار بودت این دگرگونی تدکید از حوزه اجتماعیکرد اکنون بر پایهمی

تی سکام امنیسیاسی همزمان هت نتیجه و هت از اعزامام محا -احتصادی به ایدئوعوویم 

توجه هرگونه تفاوم باحی ای حابلگونهجدید در میدان سیاسی بودت چنین چیزی به

گیری در روابح داخلی و خارجی نظام گذاری و تصمیتمانده بین فر یندهای سیاست

اص لاح عمق استراتژیم و کل ی حیاتی برای بههاای با دعاعتکرد؛ مسئلهرا حذف می

   ندتکایدئوعوویم که کانون اصلی حدرم تعیین و اداره میسازوکار سیاست خارجی 

در میدان سیاسی افول کار مدیِ حدرم حضایی و افزایش استفاده از خشونت در 

جهت حفظ نظت با م ی  شدن سیاسی داخلی به اعزامام نوعی سیاست خارجی 

لی خشدت افزایش تفوق سیاست خارجی بر سیاست داگرا پنهان میایدئوعوویم توسعه

ای و کاربست غیرمسئوعانه و ایدئوعوویمِ مفهوم ی هستهبخشی به مسئلهبا اوعویت

ه امنیتی نظام توجی -توان در گفتمان نظامیی گذشته را میعمق استراتژیم در دهه

ای و مفهوم عمق استراتژیم درون گفتمان ضد  مریرایی و ضد ی هستهکردت مسئله

ظام/ پارسیِ ن-ی هویت رادیرال شیعیر برسازندهخورند که عنصاسرائیلی پیوند می

ای و عمق استراتژیم هردو درون مفاهیت دفاعی همانند ملت استت سیاست هسته

محافظت از اصل نظام، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر  مریرا و اسرائیل 
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ی و ماع -یای از حیث احتصاددانیت، سیاست هستهگونه که میشوندت اما  نتوجیه می

بردار بوده استت از نظر ماعی کشور و کل جمعیت را شدم هزینهسیاسی به-اجتماعی

عاحب ی احتصادی متهای ایاعام متحده و بحرانهای تحریتزیر بار سنگین و نابودکننده

ی نظامی و نیروهای نیابتی  ن را  ی خود عجستیمِ جکهه ن حرار داده است که به نوبه

، یمن و عکنان تضعیف کرده استت انهدام مستمر حدرم ماعی زیر بار در سوریه، عراق

ی ه و هستهرا فرسود ایدئوعوویم روابح با نیروهای نیابتی -ی سیاسیها، بنیانهاتحریت

دیپلماتیم در عمق استراتژیم ادعایی را به شدم سست کرده  -حضور فعال نظامی

 استت

ل شده توسح ایاعام متحده به هدف در واح ، اگر هت سیاست فشار حداکثری اعما

ده ای بود نرسیمورد نظرش که واداشتن حرومت به مذاکره در باب توافق جدید هسته

سیاسی  ن را در جهت حفظ و گسترش عمق -باشد، اما کاملال ظرفیت نظامی

را بلره ی  مریهااستراتژیرش سست کرده استت این نرته نه به اهرام مخرب سیاست

ی رویت در عمل مرتکح استت زیرا در حاعی که هایم متضاد سیاستبیشتر به دینام

عجستیم حدرم نظامی در جهت حفظ و گسترش عمق استراتژیم نظام در به اص لاح 

پذیری مناب  ماعی حاصل از فروش نفت وابسته است، اما هلال شیعی بدوا به دسترس

ه نظام را ب« و نه مذاکرهنه جنگ »اجتناب از مذاکره با  مریرا و پافشاری بر سیاستِ 

  ه اش در منطلکانه ی توسعههاطور چشمگیری از مناب  ماعی برای حمایت از سیاست

محروم کرده استت سپاه پاسداران ان لاب اسلامی، محورِ اصلی نظامی و ماعی نظام و 

رابحِ دیاعرتیری دو دینامیست متضاد گفته شده در باعا استت اگرچه سیاست نه جنگ و 

ی  مریرا  ن را حادر ساخته است هاای و تداوم تحریتی هستهی مسئلهذاکره دربارهنه م

تر کند، اما همزمان از دسترسی به مناب  ماعی عازم  ی خود را بر احتصاد محرتتا سل ه

گونه که شواهد در عراق و اش در من  ه باز داشته استت  نبرای تع یب اهداف نظامی

دهد، در واح  ناکامی در جهت حفظ عمق یه نشان میتری در سوربه میزان کت
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ی مدنی دامن زده است و هرچه بیشتر به افول حمایتش از جانب جامعه استراتژیم

ی نظامی هارا در اختصاص مناب  ماعی اندا به پرووه توجیهام ایدئوعوویم

چه  رای که کشور گرفتار بحران سیستماتیم است را هغیرخردمندانه  ن هت در هنگامه

 بیشتر از اعتکار انداخته استت

اش ی مشروعیتفر یندها و کردارهایی که موجب ناکامی حرومت در اعاده

شوند و همچنین پیامدهای حاصل از  ن، تدهیر مهمی بر شرایح جاری در کردستان می

گاه از حمایت عمومی در کردستان برخوردار نکوده و حضور  نداشته استت رویت هیچ

عنوان نشانی از حمایت که اغلب به 111۹ی سراسری پس از هاانتخابام پر تعداد در

مردمی و مشروعیت تکلیغ شده است، چیزی بیش از نوعی مصلحت سیاسی از جانب 

رأی دهندگان کرد نکوده استت برکنار از همدستان حاکمیت و گروهی کوچم از 

اند که هنظر داشتشتراادهندگان در این تصور غلح ا، اکثریت رأی طلکان پرشوراصلاح

طلب و واداشتن  نان به عمل به شرکت در انتخابام و رأی دادن به کاندیداهای اصلاح

ی ح وق فرهنگی و حانون اساسی در زمینه 11و  12یی چون اجرای بندهای هاوعده

تواند به گشودگی فضای خصوص  موزش به زبان مادری میزبانی جوام  احلیت به

گرانه و طردگرایانه و کردارهای تحمیل شده ی سرکوبهایل سیاستسیاسی و به تعد

امنیتی کمم برندت اما مشوحان انتخابام -ی نظامیهابر این جوام  از جانب سازوبرگ

نابجا بوده است و رؤسای جمهور  هااند که انتظارام  نهت اکنون به این نتیجه رسیده

امنیتی فاحد حدرم -ائل نظامیی حلمرو مسگذاری دربارهمنتخب در م ام سیاست

ی مسائل فرهنگی و سیاسی مرتکح با گیری دربارهگذاری و تصمیتاندت سیاستبوده

ی موازی های غیر حاکت حق انحصاری کانون اصلی حدرم بوده که سازمانهاهویت

دوعت را تحت نظارم مست یت داردت این کانون بارها نشان داده که توجه اندکی برای 

نشین حائل است، جوامعی که به زبان و سنیشروعیت در جوام  غیر فارسی ممسئله

 های زور و خشونت بر  نی فراحضایی حرار داشته و باید به وسیلهدر حوزه هاباور  ن
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ی حاکت به این منوال در کردستان نشانگر بسح حرمرانی حرمرانی کردت تداوم سل ه

 ور و اسلحه است، چنین چیزی بنابه تعریفی زبیرونی بر یم اجتماع داخلی به واس ه

ی حاکت عمی ا از بیرون بودگیِ حرمرانی نوعی حرمرانیِ استعماری استت سل ه

ی زور و سل ه ی کردی  گاه استت ]این حاکمیت[ همواره به واس هحاکمیت بر جامعه

 ی بومی بر کردستانای با جامعهگری بیرونی و بدون هیچ راب ه و در م ام اشغال

حرمرانی کرده است و ف دانِ مزمن تدهیرگذاری ایدئوعوویم به این معنا است که 

ی رضایت را نداشته است و بلره گاه دغدغه هیچ ]کردستان در رووهلام[حاکمیت 

حرمرانی  ن همواره بر ان یاد و م ی  ساختن متمرکز بوده استت بنابراین با توجه به 

ی کرد، م اومت کردی باید بر نوعی امعهی حاکت نسکت به جبیرون بودگیِ سل ه

بعدا در بخش دوم این  40ی مدنی پافشاری کندتاستراتژی ضدهژمونیمِ مکتنی بر جامعه

 به این نرته خواهیت پرداختت نوشته

 هاگزارش مصاحبه

 

 ی شماره یک )روستای باینچوب(مصاحبه
: جمعیت ،سنندجاز تواب  بخش مرکزی شهرستان  ،)روستای باینچوب مرد ،اتخ

 نفر( 12۱

: در همان روزهای اول شای  شدن خکرهای مربوط شروع قرنطینه -

ی شوند و ایدهی افراد  بادی در مسجد جم  میبه ورود کرونا به حت همه

شودت در این جلسه مکاحث مربوط به حرن ینه مورد مذاکره حرن ینه م رح می

شودت  ینه کردن روستا گرفته میگیرد و نهایتال تصمیت بر حرنو شور حرار می

شود که مسجد را بسته و برگزاری نمازهای چنین تصمیت گرفته میهت

را ممنوع کنندت در این جلسه ماموستای  بادی با  ،شامل نماز جمعه ،جماعت
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کند که بعدال با ورود بخشدار به موضوع و دستوِر بستن مسجد مخاعفت می

 شودت حل میمکنی بر تع یلی مساجد این مسدعه 

س و چند بوشود که با یم مینی: تصمیت گرفته میی قرنطینهشیوه -

ماشین سواری دیگر مسیر ورود به  بادی را مسدود و برای  ن نگهکان تعیین 

د همزمان که ورو ،کنندت چون این روستا مسیر گذر چند  بادی دیگر نیز است

ای باعادستی اطلاع باید به روستاه ،شدو خروج مردم خود  بادی محدود می

 ،کردشد که از یم مسیر جایگزین که از روستای باینچوب عکور نمیداده می

استفاده برنندت این کار بدون تنش نکود وعی در نهایت روستاهای باعادستی 

راه جایگزین را بر تنش روزانه و بحث با نگهکانان باینچوب ترجیح دادندت 

عصر  2صکح و  ۱ها در ساعام کانساعته است و نگه 54نگهکانی به صورم 

نفر در پست نگهکانی حضور  4کنند و هر شیفت هت شیفت خود را عوض می

ی سیستماتیم و دحی ی برای تعیین نگهکان وجود ندارد وعی از دارندت برنامه

جایی که است کال مردم از حرن ینه زیاد است همیشه تعداد زیادی داوطلب  ن

رامی و یا با استفاده از گروه تلگ ،ه به صورم تلفنیبرای نگهکانی وجود دارد ک

ودت شاسامی نگهکانان به صورم روزانه اعلام می ، بادی و یا بلندگوی مسجد

عازم به ذکر است که به این دعیل که هنوز کار کشاورزی در این روستا شروع 

نشده است در حال حاضر از حیث در دسترس بودن افراد برای نگهکانی 

ی ها مکنه مشرلی وجود نداردت روزانه ف ح کسانی که نیاز واجب  نداوطلکان

توانند از روستا خارج شوندت می ،بر مراجعه به شهر از پیش محرز شده باشد

 به ترتیکی -جایی که مایحتاج روزانه و هفتگی خانوارها همه در  بادی از  ن

ر ف ح محدود تردد به شه ،خریداری استحابل -که در ادامه ذکر خواهد شد 

رای ب -به موارد اوروانسی بیمارستانی و یا موارد مربوط به حضور در دادگاه
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محدود شده است و عملال -اندافرادی که حکل از حرن ینه ابلاغیه دریافت کرده

ای وجود نداردت گفتنی است که کسانی از افراد  بادی که تردد حابل ملاحظه

به  بادی را ندارد و از حکل به ی برگشت ساکن شهرها هستند هت اجازه

ه این ب ،ویژه از طریق کانال تلگرامی روستابه ،های خصوصی و عمومیشیوه

 داده شده است که در ایام حرن ینه امران تردد به روستا را ندارندت گروه اطلاع

: حکل از این وضعیت مردم این روستا معموعال تدارک مایحتاج مردم -

 ،باد که در چند کیلومتری روستا واح  است برای خرید به شهر حسین

 باد اجناس را یا ن د به مردم های حسینکردندت فروشگاهمراجعه می

مان یعنی از ز-«یارانه تا یارانه»فروختند و یا اگر جنسی به صورم حرضِ می

ود مکلغی س ،فروختندبه مردم می -ی یم ماه تا واریزی ماه بعدیواریز یارانه

 ماهههزار تومانی با حرض یم 52کشیدندت مثلال یم جنس میها روی حیمت

شدت یری از کارهایی که هزار تومان برای مشتریان فاکتور می 5۹به حیمت 

این بود که مردم بتوانند کاعاهای ضروری مورد  ،شدباید در روستا انجام می

 یم های خود  بادی تهیه کنندت برای این منظورنیاز خود را از سوپرمارکت

 باد مراجعه کردند و تمامی کاعاهای مورد نیاز کل روستا تیت به شهر حسین

جا خریداری کرده و به روستا منت ل کردندت همزمان که این کاعاها را را یم

یوه که به این ش ،سیستت حرض دادن را هت تغییر دادند ،به روستا منت ل کردند

های به صورم زمان« به یارانهیارانه »زمان بازپرداخت را از یم ماه و عرف 

دارهای روستا را مغازه ،ماهه در وردندت علاوه بر  ن کمپین 2و  4تر طوعانی

ی موظف کرده است که سودی روی اجناس نرشند و با همان حیمت اوعیه

نون اکفاکتور برنندت هت ،اجناس را برای کسانی که توان خرید ن دی ندارند
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های ف ح این دو نفر اجازه دارند که به فروشگاهدو نفر مسئول خرید هستند و 

ی ی زمان و شیوهبرای خرید کلی و عمومی مراجعه کنندت برنامه ، بادحسین

خرید این افراد هت به این صورم است که باید شکانه به شهر مراجعه کنند 

های مورد نظر احدامام بهداشتی عازم را کامل رعایت کنند و و در فروشگاه

ای با مردم شهر برحرار نرنندت علاوه بر خرید تماس غیر ضروری هیچ نوع

شوند شامل کاعاها و عوازم کاعاهای دیگری که وارد  بادی می ،احلام خوراکی

مرتکح با کشاورزی مانند کود شیمیایی و غیره استت این مواد از شهر توسح 

ی به  باد -پس از هماهنگی با خریداران در روستا-هافروشندگان و یا واس ه

شود اما این افراد اجازه ندارند که وارد  بادی شوندت این عوازم در منت ل می

ی دوری از روستا حرار دارد تخلیه شده و که درفاصله -محل پست نگهکانی

ها را رایگان به درب منزل فرد خریدار منت ل های داخل روستا  نماشین

  کنندتمی

ر امور بهداشتی روستا نظارم : بهورز  بادی بتدارکات بهداشتی -

ت کنندها و معابر  بادی را یرکار ضدعفونی میی کوچهکندت روزانه همهمی

نانوایی تغییر کرده است و افراد اجازه ندارند داخل فضای  سیستت صف

ی نانوایی صف تشریل دهندت به جای  ن مردم بیرون از نانوایی و با فاصله

مانند و هر فرد در نوبت خود وارد ود میزیاد از همدیگر منتظر نوبت خ

چنین نانوایی شودت هتنانوایی شده و پس از خروج وی فرد بعدی وارد می

روستا موظف شده است تا که یم فرد جدید به کارگران خود اضافه کندت 

 مسئول فروش هت بود ،کشیدحکل از این فردی که نان را از ماشین بیرون می

های پول رات این فرد جدید کرد و هت اسرناسعمس میو بنابراین هت نان را 

 کشد و  ن را رویمسئول فروش است و کارگر دیگر صرفال نان را بیرون می
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ازم به شودت عاندازدت بنابراین دیگر تماسی بین پول و نان برحرار نمیمیز می

ی صاحب نانوایی است و پوعی ذکر است که فرد مذکور از اعضای خانواده

شودت این وضعیت باعث شد تا اضافه وان کارگر به او پرداخت نمیبه عن

ی کار نانوایی به راحتی بیشتری صورم بپذیردت شدن فرد جدید به چرخه

اری سنج دیجیتاعی خریدعازم به ذکر است که کمپین روستا هت اخیرال یم تب

ارد وکرده و  ن را در اختیار نگهکانان گذاشته است تا دمای بدن افرادی که 

میلیون تومان خریداری  5شوند را کنترل کنندت این تب سنج به مکلغ  بادی می

شده است و پول  ن هت به صورم عمومی توسح مردم  بادی تهیه شده 

استت مشارکت ماعی در این موارد اینگونه نیست که هر خانوار موظف به 

ه در  داری کبلره به صورم داوطلکانه افراد هر م ،پرداخت مکلغ معینی باشد

 دهندتتوان داشته باشند در اختیار کمپین حرار می

های جمعی زنان حضوری ندارندت : در سازماندهیحضور زنان -

تهیه و دوخت ماسم بوده استت در همان  ،اندتنها ن شی که تا کنون داشته

ی مخصوص تهیه کرد شورای  بادی م داری پارچه ،روزهای شروع حرن ینه

انی که خیاطی دارند هت به شرل داوطلکانه و بدون دریافت و چند نفر از زن

 ها را به عهده گرفتندت مسئوعیت دوخت ماسم ،دسمتمزد

 : این کمپین باعثپذیرحمایت اقتصادی از افراد و اقشار آسیب -

ای مستلزم خروج روزانه ها به گونهنارضایتی افرادی شده است که مشاغل  ن

گرد و غیرهت اعکته از  ن های دورهفروشنده ،ارهامانند چوبد ،از روستا است

ها شغل اصلی  ن-که این مشاغل معموعال شغل دوم این افراد استجایی

مدِ و وضعیت جدید و حوانین مرتکح با رفت -کشاورزی و یا دامداری است
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ها مشرل حادی ایجاد نررده استت در حال حاضر کمپین کنترل شده برای  ن

مایت احتصادی از این افراد و دیگر افرادی که وضعیت ماعی نه از توانایی ح

برخوردار است و نه احساس نیازی برای ورود به وجود  ،ای دارندشرننده

 مده استت اما اگر در س ح روستا گاهی کارهای ساختمانی و یا کشاورزی 

به شرل ضمنی و تلویحی پذیرفته شده است که اوعویت با کسانی  ،پیش بیاید

چنین در روزهای  غازین کمپین اعلام که نیاز ماعی بیشتری دارندت هتباشد 

به جای موعد م رر  ن  ،هایی که برای سال پیش رو حربانی دارندشد خانواده

بهتر است در همین ایام حرن ینه حیوانام خود را ذبح  ،در نزدیری عید حربان

ا مواف ت کردند و ب برنند که مردم نیاز بیشتری به  ن دارندت مردم هت عمومال

 وری و بین نیازمندان توجهی گوشت جم های خود م دار حابلذبح دام

 توزی  شدت

: تمام کارهای مرتکح با کمپین کاملال های دولتیدخالت ارگان -

جز بهورز که کارمند وزارم بهداشت، درمان و  موزش مردمی است و به

داردت سپاه نیز به مشاهده نهادهای دوعتی نظارتی در این امور ن ،پزشری است

 گری از دور بسنده کرده استت و نظاره

 :نکات

رسد  مادگی باعای مردم این روستا برای متشرل شدن به نظر می -

بستگی که در ی خاصی از نشان دادن حس هتدر وضعیت موجود با شیوه

ارتکاط نکاشدت روال برگزاری مراست بی ،مراست ختت این  بادی معمول است

 ایبستگی و همراری ویژهای است که حس هتدر این روستا به گونهختت 

کندت انگار که در ایام برگزاری مراست ختت ی افراد  بادی ایجاد میرا بین همه

های ها غاعکال یم امر شای  است و حتی نسلای که در روستاهای طایفهکینه
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 ،داین دست ندارنهایی از هت که دیگر نسکتی با هویت کردهجدید و تحصیل

رود و نوعی برای مدتی کاملال کنار می ،کنندنیرومندی  ن را احساس می

کندت بسیار معمول است که بستگی فراخانوادگی و فرافامیلی ایجاد میهت

ی شرایت اند و پروندهای که دعوای خونین با هت داشتهاعضای خانواده

برای سه روز کامل در تمامی  ،ها در جریان استها هنوز در دادگاه ن کاری

ای که با  ن نزاع دارند حاضر شوندت در این ایام تمام مراست ختت خانواده

شوند افراد  بادی درگیر برگزاری مراست و تدارکام مربوط به مراست ختت می

ی فرد متوفیت در واح  تمام امور مربوط به مراست ختت از جز خود خانوادهبه

ها و شهرهای اطراف در میزبانی کسانی که از روستا جمله پذیرایی کردن و

ها و غیره به صورم جمعی تدارا غذا برای  ن ،کنندمراست حضور پیدا می

ی ی فرد متوفشود و در این میان خانوادهی افراد روستا برگزار میتوسح همه

دهندت برای این منظور هت صندوحی به صورم م لق هیچ کاری انجام نمی

رفته شده است که پس از پایان مراست ختت مردم روستا به طور در نظر گ

کنند و ی توان خود به این صندوق کمم میداوطلکانه و به اندازه ،عمومی

ی خاص از سازمان شودت این شیوههای مراست از این طریق تدمین میهزینه

دادن مراست ختت نوعی تمرین همکستگی اجتماعی است و میزان  مادگی 

ال کندت حاعدتروستا برای متشرل شدن در مواح  بحرانی را تسهیل میمردم 

از شرایح امران  ،های مدیدها برای مدماین همکستگی این تجارب و تمرین

 یابی کمپین کنونی در این روستا بوده استتگیری و سازمانشرل
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 ی شماره دو )روستای سراب قامیش(مصاحبه
 12ی این روستا در فاصله ،تای سراب حامیش سنندجفعال کمپین )روس ،مرد ،متا

 است(ت نفر 1،200معیت  ن کیلومتری سنندج حرار دارد و ج

ری : این روستا در نزدیشروع قرنطینه و تعیین نگهبان برای آبادی -

و دوراهی موسوم به دوراهی مریوان حرار داردت  -کیلومتر 2تر از کت -سنندج

 بادی است و سیستت حرن ینه و حوانین این روستا گذرگاه اصلی چندین 

که تردد روستاهای باعادستی را متاهر نررده استت از  نجایی ،و مدجدید رفت

کنترل تردد خودروهای  ،یم مسیر کمربندیْ مانند در جلو  بادی حرار دارد

اند که روستاهای باعادستی زیاد مشرل نیستت دو نفر نگهکان استخدام شده

ها را از محل دهند و شورای  بادی دستمزد  نهکانی میاز صکح تا شام نگ

هزار تومان(ت  20کند )به شرل روزمزد و روزی در مدهای خود پرداخت می

دهندت سیستت شب تا صکح هت افراد داوطلب نگهکانی می 15از ساعت 

یت کار هاست که با یم ت سنگهکانی شکانه مختص ایام حرن ینه نیست و سال

دت عازم به پردازنوستا به صورم نوبتی شکانه به نگهکانی میمشخصی افراد ر

ذکر است که از افرادی با روحیام خاص برای نگهکانی روزانه استفاده 

د: شوبرای این افراد استفاده می« ووشڕ»شود و در بین مردم از اص لاح می

ترین کت ،ها افرادی که بدون تعارف و تا حدی عصکانی هستندووشڕ

حاط  هستند و  ،ر اعمال حوانین جدید به خرج نخواهند داداغماضی د

ام ها موظف هستند که تمشوندت نگهکانوجه هیچ استنثنایی حایل نمیهیچبه

 پاشی کنندتشوند ضدعفونی و ستای را که وارد  بادی میوسایل ن لیه

: چهار تراکتور به صورم روزانه و رایگان کار تمهیدات بهداشتی -

های عازم برای دهندت هماهنگیدعفونی کردن  بادی را انجام میپاشی و ضست
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 بلندگوهای مسجد و ،تمام کارهای مربوط به کمپین از طریق کانال تلگرامی

ی های دوعتی مانند شکرهشودت برخی از ارگانتا حدی هت با تلفن انجام می

اند دهکرکننده به روستا کمم ی مواد ضدعفونیای در تهیهبهداشت تا اندازه

کاملال مردمی بوده و نهادهای  ،چه امور بهداشتی و غیر  ن ،وعی کلیت کمپین

 دوعتی ن شی در  ن ندارندت

بار مسئوعیت خرید : یم وانتهای آبادیخرید برای سوپرمارکت -

ی خروج از های  بادی را برعهده و ف ح این ماشین اجازهکلی برای مغازه

ها به نوبت برای خرید به حکان سوپرمارکت بادی را داردت در واح  خود صا

ها خرید عمده انجام ی مغازهها برای همهروند و هر بار یری از  نشهر می

های خرید مردم مشاهده توجهی در روندها و مرانیستدهدت تغییر حابلمی

هاست که یم صندوق خیریه شودت عازم به ذکر است که این روستا سالنمی

اسکی دارد اما تا به حال احساس نیازی برای ورود این صندوق با مناب  ماعی من

 به مناسکام ماعی مربوط به دوران حرن ینه وجود نداشته استت 

های تلگرامی : زنان زیادی در س ح مجازی کمپین و گروهزنان -

 وعی در کارهای عملیاتی حضور خاصی ندارندت ،حضور دارند

 

 :نکات

ریکال به همان سیاق روستای در این روستا تیز مراست ختت ت  -

شودت بحث مربوط به تمرین همکستگی و کار گروهی باینچوب برگزار می

در مراست ختت و ارتکاط  ن با سازوکارهای کمپین کنونی در مورد این روستا 

 هت صادق استت 
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محی ی: در این روستا یم انجمن های زیستی فعاعیتساب ه -

وجود دارد که از سال « محی ی کاریزهانجمن زیست»به نام  ییزپار هوینگ

محی ی ی داخلی انجمن زیستنشریه»هت یم نشریه به نام  5012تا  5002

کرد که در بخشی از روستاهای اطراف سنندج و نیز در منتشر می« کاریزه

شدت جوانان و فعاعین های م کوعاتی شهر سنندج توزی  میتعدادی از دکه

محی ی دارند و در این های زیستی در فعاعیتای طوعانیاین روستا ساب ه

ی فعاعیت ها محدود به روستای خود نشده استت دامنههای  نزمینه فعاعیت

از مرزهای  تعدادی از این جوانان از س ح رووهلام کردستان و حتی گاه

افراد  رسدت اینرود و به باکور کردستان )کردستان ترکیه( میایران فراتر می

ی اند و دارامخاعفت با سدسازی فعال بوده های مربوط بهر کمپینویژه دبه

تجاربی در کمپین نجام کانی بل در هورامان و کمپین مخاعفت با احداث 

کیفا( در باکور کیف )حصن حسن سد ایلسو و محافظت از شهر تاریخی

چنین این جوانان در مت اعد کردن شرارچیان محلی کردستان هستندت هت

 های شراریها و شراندن تفنگان دادن به شرار و سوزاندن حفسبرای پای

اندت بدون شم این فرم از ای داشتههای نوروز ن شی ویژهخود در مراست

اویی ن ش پررنگی در  مادگی جیهای انیابیهای انجمنی و تشرلفعاعیت

 مردم و فعاعین این روستا در مواجهه با بحران کنونی داشته استت

ی ی در راستای پرهیز از تکدیل شدن به یم محلههمکستگ -

ی این روستا با سنندج بسیار کت است و موج نشین شهری: فاصلهحاشیه

ی  هسابی رشد شهرنشینی در یری دو دهه گذشته و گسترش بیفزاینده

روی  ن به سمت به مناطق های غیر رسمی و پیشو اسران نشینیحاشیه

این را داشت که سراب حامیش را هت مانند تعداد  روستایی اطراف شهر امران
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های تااز روس« ننله»و « نایسر»عنوان مثال های دیگر بکلعدت بهدیگری از روستا

ر نشینی دپی حاشیهدروهوای اطراف سنندج بودند که با امواج پیخوش  ب

ی هفتاد شمسی به بعد( در هت کوبیده شده و های اخیر )از اواخر دههدهه

ای که فضاهای تیره ،های کردستان تکدیل شدندنشینترین حاشیهبزرگ به

اعتیاد و بزهراری هستندت مردم سراب حامیش  ،ف ر ،اکنون جوعانگاه بیراری

ر د ،کردندروی این فضای جدید به سمت روستای خود را حس میکه پیش

ان  مبه اجماع تصمیت گرفتند که  ،هاگاهگیری این سرونتهمان  غاز شرل

نشین شدن روستای خود شوندت به این منظور تمام مردم  بادی از از حاشیه

ی  ن به افرادی غیر از خود مردم روستا فروش زمین و مسرن و یا اجاره

من  شدندت این تصمیت به اجماع مورد پذیرش حرار گرفت و جدیت  ن به 

ند تا ازدواج برای بود که حتی اگر خارج از  بادی با دختری از این روسگونه

ای در روستا را نداردت ساخت مسرن و یا سرونت اجاره ،ی خریدنیز اجازه

ی این حاعده اشاره شود: مردانی که با دختری عازم است به مشی پدرتکارانه

شوند و گیرانه نمیکردند مشمول این حانون/عرف سختخارج از روستا می

مدت ت اضا برای اجاره و  خودی و بومی به حساب می ،ی جدیدخانواده

خرید مسرن و زمین در این روستا بسیار باعا است اما به موجب این تصمیت 

اند تحت هیچ شرای ی از ها اجازه نداشتهعمومی هیچ یم از افراد و خانواده

این اجماع تخ ی برنند و در مواردی که فردی هت از این عرف پیروی 

هیدم ازپیش  ،دادمسرن به اجاره میای غریکه کرد و مثلا به خانوادهنمی

ی غریکه را ای از طرف مردم روستا در اسرع وحت این خانوادهشدهتعیین

ریت ای ماعجا به شیوهکردند تا از روستا بیرون بروندت در واح  اینمجکور می
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خصوصی افراد تحدید شده و این جم  بود که برای ماعریت زمین و مسرن 

نشینی گونه بود که این روستا گرفتار اتساع حاشیهینکردت اتعیین ترلیف می

نشدت ناگفته پیدا است که این هماهنگی و اجماع نیازمند چه س حی از 

بستگی و همراری و کار گروهی استت حاعدتال این حس هت ،بستگیهت

ها که حول  ن شرل گرفته است در مواح  ای از روابح و همراریشکره

می دیگر و با مشخصاتی دیگر بازتوعید شود که کمپین تواند در فربحرانی می

 های  ن بودتم ابله با کرونا یری از نمونه

 

 

 ی شماره سه )روستای آراندان(مصاحبه
ی حدیت مریوان حرار دارد و مرد )روستای  راندان از تواب  سنندج در مسیر جاده ،اتا

 نفر است(ت 12۹0جمعیت  ن 

کانی در خارج از  بادی دایر شده و نگه : پستقرنطینه و نگهبانی -

ساعته نگهکانی  4های ساعته در پست 54افراد داوطلب  بادی به صورم 

ی ضدعفونی کننده و تب سنج دارند و خودروهای دهندت این افراد مادهمی

دت کننها را کنترل میپاشی کرده و دمای بدن راننده و سرنشینورودی را ست

گیری مرکب ین مشارکت ندارندت شورای تصمیتی افراد  بادی در کمپهمه

نفر جوان  20تا  40اعضای شورا و معتمدین  بادیت حدود  ،است از دهیار

نندت کهای سازماندهی و عملیاتی کمپین ن ش اصلی را ایفا میهت در فعاعیت

های دیزعی زیادی وجود دارد که روزانه برای کار در در این روستا ماشین

شوند و هنگام برگشت باید کامل ضدعفونی  بادی خارج میمعادن اطراف از 

ی بسیاری استت کنندهشوند که این امر مستلزم مصرف مواد ضدعفونی
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در  هابنابراین در نظر دارند تا مکلغی تحت عنوان عوارض برای این ماشین

یاب بودن مواد ضدعفونی کننده نظر بگیرندت این بحث به علت گرانی و کت

ی دهیاری های کمپین هت توسح بودجهستت برخی از هزینهم رح شده ا

 شودتپرداخت می

کندت : بهورز روستا بر موارد بهداشتی نظارم میتمهیدات بهداشتی -

ان اعامرحتی ،ها به جای دریافت اسرناس از مردمسعی شده است که نانوایی

ابزار ها از یم خوان استفاده برنندت نیز در تعدادی از نانواییاز کارم

 شودت )ساعادگیر( برای رد و بدل کردن پول استفاده می

: این ی آریزی قدیم مریوان در مسیر گردنهمسدود کردن جاده -

ی حدیت مریوان حرار دارد و روزانه در بویژه در فصل روستا در مسیر جاده

های اطراف این ها و جادهبهار مردم زیادی از سنندج برای تفریح به باغ

 هاییروندت این مسافران روزانه و زباعهمی ،ی  ریزا نزدیری گردنهت ، بادی

کنند یری از مناب  ترس مردم  بادی هستند و این امر که در طکیعت رها می

ای را هت که تنها مسیر ورودی به  بادی که جادهباعث شده است تا مردم نه

ابد )در واح  یی  ریز ادامه میخارج از  بادی واح  است و به سمت گردنه

ی تردد هیچ نوع مریوان( مسدود کنند و اجازه-ی حدیمی سنندجهمان جاده

تر از بخشداری و از پایگاه انتظامی ای به مردم ندهندت پیشی ن لیهوسیله

ها خود این کار را انجام دهند اما وحتی محل درخواست کرده بودند که  ن

م دست به کار شدند و مسیرها خود مرد ،ها روبرو شدندجوابی  نکه با بی

های دوعتی در حکال این را مسدود کردندت سروم نهادهای انتظامی و ارگان

کار را برای اعضای کمپین راحت کرده استت در اوایل روزانه  ،حرکت مردم
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گرداندند وعی به مرور از این تعداد صدها ماشین را متوحف و به سنندج برمی

 کاسته شدت 

های تصویری و رسانیواد  موزشی و نیز اطلاع: مرسانیاطلاع -

گوی های تلگرامی و نیز اینستاگرام انجام و از بلندنوشتاری از طریق کانال

شودت مواد نوشتاری بیشتر به های شفاهی استفاده میمسجد هت برای اعلان

زبان فارسی و بخشال به زبان کردی استت برای نوشتارهای بهداشتی و 

 شودت ز زبان فارسی استفاده می موزشی بیشتر ا

متاسفانه در س ح عمومی و علنی کمپین زنان حضوری زنان:  -

 ندارندت 

 

 

 ی شماره چهار )مریوان(مصاحبه
 ها یم مرد )اتف( و دو زن )ف و ستم( مصاحکه شونده

های متعددی مانند : انجمنی محلاتکمپین و تشکیل کمیته -

و غیره در شهر مریوان « وینهڤ» ،«نانۆڕ» ،«ی ئینسانڵما» ،«چیا سکز»انجمن 

ها در همان  غاز ذیل کمپین نسکتال واحدی متشرل دارندت این انجمن فعاعیت

ی محلام را تشریل دادندت کمیته ،شدند و با ترکیب تجارب و نیروهای خود

دی ایِ فرهای خیریهچنین افرادی هت به شرل مست ل و به شرل فعاعیتهت

گیر نیستت همان ها زیاد چشتها فعال هستند اما تعداد  نو خارج از انجمن

ها های محلام در س ح محلهکمیته ،طور که از عنوان  ن مشخص است

ی این ی مشخص است اما همهمسئول یم محله فعاعیت دارند و هر کمیته

های نسکتال واحدی ها و چارچوبها ذیل چتر واحد کمپین از رویهکمیته
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ی های حکلی مانند زعزعهت عازم به ذکر است که در جریان بحرانکنندپیروی می

کرماشان و سیل مشهور به سیل عرستان و یا موارد متعدد خاموش کردن 

ها بین فعاعین مریوان با دیگر شهر ،های زاگرسسوزی جنگل تش

های زیادی وجود داشته استت شاید بهتر باشد که ها و همراریهماهنگی

ها و مریوان خود از پیشروهای متشرل کردن این فعاعیت بگوییت فعاعین

اندت اما حکل از این کمپین هماهنگ کردن  ن ذیل یم چارچوب مشترا بوده

ای مکنی بر هماهنگی محلام درون شهر وجود نداشت و از تجربه ،جدید

ای جدیدی بود که در جواب ها به نوعی پدیدهاین عحاظ تشریل این کمیته

 جدید شرل گرفتندت به یم نیاز 

ار های بسی: کمیپین فعاعیتی محلاتکارهای کمپین و کمیته -

ننده در کبندی مواد ضدعفونیوسیعی داردت در کارگاهی که برای تهیه و بسته

های بهداشتی دارند و با نظارم افرادی که تخصص ،نظر گرفته شده است

 محلول ان بستهشناسند تا کنون هزارشرایح کار با مواد شیمیایی را می

ها از ترکیب مواد اسیدی خاصی با ضدعفونی تهیه شده استت این محلول

های معموعال نیت عیتری ریخته و در نهایت شود و سپس در ظرف ب توعید می

ها برای توزی  رایگان در شودت این بستهبرچسب کمپین روی  ن زده می

 هایکمپین بسته ،نشودت جدای از ایی محلام گذاشته میاختیار کمیته

دهدت نیز در برخی از ها حرار میخوراکی را نیز برای توزی  در اختیار کمیته

شود که در نهایت به صورم رایگان ها ماسم هت توعید میها و خیاطیکارگاه

و بیشتر بین افراد و احشاری که امران تع یلی مشاغل خود را ندارند توزی  

ای که در اختیار دارد به سفارش ب  ماعیچنین کمپین با مناشودت هتمی
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های فیلتردار در تهران پرداخته ی ویژه کرونا و ماسمهای ایزوعهیونیفرم

های با یری از انجمن ،استت بخشال برای تدارا مواد مورد نیاز در تهران

هایی وجود داردت برای مراتکه و هماهنگی« انجمن امام علی»تهران یعنی 

 ،«ترخان ئاوا»ای مانند کننده محلام حاشیهمواد ضدعفونیها و توزی  ماسم

در اوعویت حرار دارندت « 5و  1کمربندی » ،«تازئاوا» ،ها«بلچه سوری»ی محله

مانند رانندگان  ،نیز مشاغل و افرادی که امران ماندن در خانه را ندارند

وپر ای سکارگره ،رفتگران ،گردهازباعه ،ها(بنزین ها )پمپچیپمپ ،تاکسی

 کهرسانی در اوعویت حرار دارندت با توجه به اینبرای کمم مارکت و غیره

ویژه ها از امرانام کافی برخوردار نیستند و کادر درمانی بهبیمارستان

ها مجکور هستند که یم پرستارها در معرض خ ر جدی حرار دارند )مثلال  ن

ا برخی سعی کرده است ت بنابراین کمپین ،هفته از یم ماسم استفاده برنند(

 ،ی مخصوصعکاس ایزوعه ،های محافظ داراز کاعاهای محافظتی مانند کلاه

ها و حتی مواد ضدعفونی کننده را به شرل رایگان به دست بیمارستان ماسم

کت در زمانی که این ها دستو پرستارها برساندت اما مدیریت بیمارستان

ها را ا و دیگر افرادی که از کممبه شدم با پرستاره ،مصاحکه انجام شد

ها این بود که این روند به کردندت استدعال  نکردند برخورد میحکول می

رساند و بنابراین اعضای کمپین باید ی مدیریتی بیمارستان  سیب میوجهه

ن رساندندت نیز کمپیهای بیمارستان میها را به کادرتر این کممسروصدابی

ها و رفتگران شهرداری که چیمخصوص را برای پمپی های ایزوعهعکاس

فراهت کرده استت در راب ه با توزی   ،به شرل جدی در معرض ابتلا هستند

ی حضور که ساب هاز  نجایی ،های غذایی و شناسایی افراد نیازمندبسته

 ،گرددمیها پیش از این بحران برنشین به مدمها در محلام حاشیهانجمن
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ناد ها در اسیشتر نیازمند ازپیش شناسایی شده و مشخصام  نخانوارهای ب

ها با سرعت بیشتری به افراد و بنابراین این بسته ،ها وجود دارنداین انجمن

 ،فرایند هماهنگی شودت عازم است تدکید شود کهخانوارها تحویل داده می

و  ربیم کار زمان ،پوششی و خوراکی ،تدارا و توزی  این احلام بهداشتی

وحت تعداد زیادی از اعضای کمپین استت به عنوان مثال مستلزم کار تمام

عیتری محلول ضدعفونی ی نیتهزار بسته1۱بندی و توزی  بسته ،برای تهیه

  وحت دو هفته کار کردندتنفر از اعضای کمپین به شرل تمام 20کننده 

ود ب : یری دیگر از نتایج این کمپین اینهای مغازهبخشیدن کرایه -

ی اسفند ماه را از کسکه نگرفتند اجاره ،ها و پاساوهای عمدهکه صاحکان مغازه

ی فروردین ماه هت به )اکنون هت بحث این در جریان است که برای اجاره

همین شیوه عمل شود: بستن مغازه و بیرون نیامدن از منزل در ازای بخشش 

از صاحکان این املاا توان گفت که چند درصد ی مغازه(ت اگرچه نمیاجاره

 ،توجهی از صاحکان پاساوهای عمدهاند اما نسکت حابلاین کار را کرده

 های تکلیغی کمپین واندت فعاعیتی اسفند ماه را از مستاجران نگرفتهاجاره

ی سزایی محکوب و مردمی  ن در این تصمیت صاحکان املاا تدهیر بهوجهه

 داشته استت 

های ن مریوان توجه خاصی به فعاعیت: کمپیرسانی کمپیناطلاع -

تکلیغی دارد؛ هت تکلیغ موارد مربوط به کمپین در س ح شهر و هت تلاش برای 

هیه ای تهای خود از طریق ویدیوهایی که توسح افراد حرفهبازنمایی فعاعیت

ها با بلندگوهایی که روی شودت در خیابانو در فضای مجازی منتشر می

ی سازرسانی و  گاهین نصب شده است به اطلاعزنی کمپهای گشتماشین
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ی محلام به صورم پردازندت افراد در کمیتهمردم از جدیت این بحران می

گیرند و خانه به خانه با اکثریت غاعب خانوارهای هر محله ارتکاط می

چنین از فضای مجازی مانند دهندت هتها میهای عازم را به  ن موزش

رسانی و هماهنگی استفاده اینستاگرامی برای اطلاعهای تلگرامی و کانال

نام شهر هت با گذاشتن های متعمد و خوششودت تعدادی از پزشممی

های خود در فضای های عایو و نیز توضیحام نوشتاری در تریکونبرنامه

پردازندت زبان روز کردن اطلاعام شهروندان میمجازی به  موزش مردم و به

تری هت کردی یغی فارسی و کردی سورانی و تاحد کتمواد  موزشی و تکل

 هورامی استت 

های مریوان عمومال زنان حضور : در انجمنحضور زنان -

 زن هستندت با وجود« ی ئینسانڵما»گیری دارندت اکثریت اعضای انجمن چشت

 ،ی محلام که بیشتر به کارهای اجرایی کمپین مشغول هستنداین، در کمیته

ندارندت در سایر کارها مانند کارهای تکلیغی و نیز در  زنان حضور زیادی

های توعید ماسم زنان بندی محلول و نیز در کارگاههای تهیه و بستهکارگاه

ی که زنان در همهحضور بسیار پررنگی دارندت در کمپین مریوان جدای از این

 ،ی محلامجز در کمیتهبه ،ها حضور دارند و دوشادوش مردانانجمن

 ل نسکت مستای بهیم گروه کاملال زنانه هت به شیوه ،ول به کار هستندمشغ

 ای هستندترسانی به محلام حاشیهها مشغول خدمتاز فعاعیت دیگر انجمن

مرکب  ،روی زنانه استاین گروه که در اساس یم گروه کوهنوردی و پیاده

 تحت ها است با یردیگری ارتکاط نزدیم دارندتنفر که سال 100است از 

 یدهه های او به پس از ان لاب وی فعاعیتنام که ساب همدیریت زن خوش

اعحسنه تدسیس ها پیش این زنان یم صندوق حرضسال ،گرددبرمی 18۱0
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ه ای بکند و به شرل دورهکردند که از اعضا حق عضویت ماهانه دریافت می

 بستگیوق و هتهای این صنددهدت فعاعیتمیلیونی می 8و  5های ها وام ن

اعضای  ن باعث شده است تا تعداد زیادی از این زنان در بلندمدم به 

است لال ماعی نسکی برسند؛ تعداد زیادی این زنان در داخل محلام 

اند و یا در منازل خود کار های خیاطی کوچم احداث کردهکارگاه

عید ماسم دهند در این روزها از این امرانام برای توودوز انجام میدوخت

کنندت این گروه که تمایل زیادی برای بازنمایی خود در فضای استفاده می

ماسم توعید  800تا  500روزانه  ،های تکلیغی دیگر نداردمجازی و فعاعیت

کندت عازم به ذکر است که اعضای این ای توزی  میو  ن را در محلام حاشیه

ها ی افراد خانوار به  ند همهکنند به تعداگروه به هر خانواری که مراجعه می

ها ای که برای دوخت این ماسمدهندت پارچهماسم رایگان تحویل می

ی تیترون دوعایه است که یا از مناب  ماعی خود این پارچه ،شوداستفاده می

شود و یا از طریق کمپین عمومی در اختیار این گروه حرار گروه تهیه می

معابر و  ،هاین گروه اطلاع رسانی در کوچههای اگیردت از دیگر فعاعیتمی

ای استت چند نفر از زنان این گروه سوار بر یم های محلام حاشیهخیابان

پردازند به زنی میماشین و با بلندگو در این محلام روزانه به گشت

این  ،پردازندت جدای از تکلیغ با بلندگوسازی شهروندان میرسانی و  گاهاطلاع

محلام با مردم هت به صورم فرد به فرد و یا گروهی به بحث  زنان در داخل

از مردم  ،پردازند و با تدکید بر غیردوعتی بودن و مردمی بودن خودمی

ها را جدی بگیرند؛ از زنان محله خواسته های  نخواهند که توصیهمی

 ها را درها بیایند و  نها برای بازی به کوچهشود که نگذارند کودکان  نمی
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گرد ت اضا از مردان شاغل و کارگر و زباعه ،ای سرگرم کنندمنزل به شیوه

شوند با ماسم و اعامران از منزل خارج نشوند و اگر هت میشود که حتیمی

چنین کننده فعاعیت کنند و هتدسترش و همراه داشتن مواد ضدعفونی

  موزش های بهداشتی را به زنانهای ضدعفونی کردن و دیگر مراحکتشیوه

دهندت مردمی بودن و نیز زن بودن این افراد ن ش بسیار زیادی در پذیرش می

ای داشته استت ها از طرف مردم محلام حاشیههای  نها و  موزشتوصیه

خواهند که در منزل بمانند با این همه، وحتی که اعضای این گروه از مردان می

دانیت که اگر بیرون برویت می ما هت»شوند: با این جواب فلج کننده مواجه می

 «ت میریتمیریت اما اگر هت در خانه بمانیت از گرسنگی میاز کرونا می

 

 ی شماره پنج )پاوه(مصاحبه
 ها دو مرد و یک زن )ص. و ع. ر هر دو مرد و ف.ر زن(. شوندهمصاحبه

فعال بوده  1814از سال « ویوای»: در شهر پاوه انجمن آغاز کمپین -

ی کمپین مردمی این شهر را تشریل داد وعی به ی اوعیهجمن هستهو این ان

زودی این کمپین از چهارچوب این انجمن خارج شد و تمام شهر را فرا 

)داوطلکان/فداییان زندگی؛ کسانی که خود « خشانی ویانبهۆخ»گرفت و است 

هت به معنی داوطلب است و هت « خشبهۆخ»کنندت را در راه زندگی فدا می

معنی فدایی(ت این کمپین ابتدا با همراری فرمانداری پاوه به کرمانشاه  به

درصدی تهیه کردندت سپس  12عیتر محلول پراستیم اسید  400مراجعه کرد و 

های مورد نیاز از طریق کمپین تدارا دیده شدت از این میزان حدود پاشست

ته ستاها گذاشعیتر به بخشداری تحویل داده شد تا در اختیار دهیاری رو 50

عیتر به بخشداری نوسود برای توزی  بین دهیاری روستاهای این  10 ،شود
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عیتر نیز به شهرداری خود پاوه تحویل  10عیتر به شهرداری نودشه و  10 ،شهر

 یی صنعت و معدن و یم عیتر هت به ادارهعیتر به اداره 10علاوه داده شدت به

ها نشنیدیت اما در مورد شوندهکهمحیح زیست پاوه اهدا شد )از این مصاح

هایی که شونده گفت که کمممصاحکه ،شودکه در ادامه ذکر می ،شهر ن ده

ای دارد که حرت رشوه ،ی مواردو نه همه ،شود غاعکالبه ادارام دوعتی می

ها برای کارهای کمپین کند تا این ارگانها پرداخت میکمپین به  ن

 ،این م ادیر که همه به ادارام دوعتی اهدا شد تراشی نرنندت( جدای ازمان 

کمپین برای همراری و هماهنگی با کمپین شهرها و روستاهای دیگر م داری 

ها اهدا کرد که ریز  ن به این شرح است: از این محلول را هت به این کمپین

هانه »عیتر به کمپین  10 ،عیتر به کمپین نودشه 10 ،عیتر به کمپین نوسود 10

شامل شهر « رهوهبانه»عیتر به کمپین  10 ،«و بیدرواس یمنهکه» ،«هڵهرمگه

عیتر  8 ،«سریاس»ونیت عیتر برای روستای ره و روستاهای تابعه و یموهبانه

عیتر به کمپین  10 ،و چند روستای دیگر« نوسمه» ،«ساتیاری»برای روستاهای 

ان= رانی ویزهێمپین پارعیتر به کمپین جوانرود )یعنی ک 10 ،«باینگان»شهر 

 ۆا بێنگاو)هه« هلاث»عیتر نیز به کمپین شهر  10محافظین زندگی( و 

ویان= یم حدم برای زندگی( اهدا شدت این کمپین در س ح شهر پاوه برای 

های عمومی و غیر دوعتی اکتفا نررده و غاعب ادارام پاشی کردن به مرانست

ها را نیز ها و نیز بیمارستانغساعخانه دادگستری ،هادوعتی پرتردد مانند بانم

 ،هی کمپین شهرهای پاوضدعفونی کرده استت گفتنی است که اعضای اوعیه

ای در جوانرود دور هت جوانرود و هلاث در ابتدای شروع کمپین طی جلسه
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های یردیگر کمم بگیرند و بتوانند ارتکاط جم  شدند تا از تجارب و ایده

 ین با همدیگر برحرار برنندتمؤهرتری در فرایند کمپ

ی در کار داخل ها و تقسیمیافته با کمپین روستاارتباط سازمان -

 ،همانند دیگر شهرها ،: در میان اعضای کمپین شهر پاوهمیان اعضای فعال

های گوناگون علوم انسانی مانند اعتحصیلان زیادی از رشتهدانشجویان و فارغ

 ،های مرتکح با بهداشتته تا رشتهمددکاری اجتماعی گرف ،جامعه شناسی

های گوناگون حضور نیز علوم پایه و مهندسی درمان و خدمام پزشری و

ه داری افزایش داددارند و این امر کارایی و کیفیت کمپین را به شرل معنی

یابی و متشرل شدن استت روستاهای اطراف شهر از  مادگی سازمان

های گذشته مانند زعزعه و سیل سال هایداری برخوردار هستندت بحرانمعنی

در این مناطق س ح همراری و همکستگی در میان مردم را افزایش داده و به 

ای از روابح همیارانه دامن زده است که در مواح  بحرانی شرل گرفتن شکره

شود و افراد را دور هت جم  به سرعت و به شرل خودجوش فعال می

هر ش« خشانی ویانبهۆخ»تا کمپین  کندت این وضعیت باعث شده استمی

جوار پاوه خیلی سری  بتواند ارتکاط ساختارمند و ارگانیم با روستاهای هت

برحرار سازدت در واح  هر روستا کمپین فعال خود را سازمان داده است و 

دهند تحویل مواد مورد نیاز به فعاعین شهر تنها کاری که باید انجام می

به سه  اکنونهای کمپین شهر پاوه هتفعاعیت استتمسئوعین کمپین روستاها 

بخش ت سیت شده استت یم( تیت اول مربوط به خود پاوه است که تمامی 

ها است که به طور مداوم دهد؛ دو( تیت دوم تیت روستامحلام را پوشش می

پردازد؛ و سه( تیت واکنش سری  که های اطراف میروستا به تجهیز کمپین

باش است و در صورم دریافت هرگونه گزارش موه ی مادههمیشه در حال  
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سرعت وارد عمل شده و ی موارد بیماری در محلام بهمکنی بر مشاهده

نفر  51ی کمپین حدود کنندت اعضای اوعیهی  عوده را پاکسازی میمن  ه

 نفر عضو فعال داردت 20تا  ۹0بودند وعی هت اکنون 

اجازه « خشانی ویانبهۆخ»: کمپین مردمی کنترل ورودی شهر -

نداشته است تا ورود و خروج شهر را به کنترل خود در وردت در زمان 

مصاحکه در ورودی شهر پاوه بسیج و هلال احمر مست ر بودند وعی از 

گیری خاصی به های غیربومی سختها بر تردد ماشینکه این ارگانجایی ن

مپین درصدد است که به بین مردم نارضایتی وجود دارد و ک ،دهندخرج نمی

 این موضوع هت ورود برندت 

یجه ی کار کمپین اعضا به این نت: با توسعهی محلاتتشکیل کمیته -

د به تر و مؤهرتر کار برنند بایکه کمپین بتواند سری رسیدند که برای این

تمرکززدایی بپردازدت بنابراین برای جواب به این وضعیت و نیاز جدید بود 

ی محلام را تشریل دادندت شش بخش ت سیت کرده و کمیته که شهر را به

ر های تلگرامی و اینستاگرامی شهروند کار به این شیوه بود که ابتدا در کانال

فراخوان دادند و تعداد زیادی هت اعلام  مادگی کردندت این فراخوان از افراد 

ی ی چگونگعلاحمند درخواست کرده بود که برای شور و مشورم در باره

پیشکرد کارها در یم فضای باز خارج از شهر جم  شوندت این گردهمایی 

در یم فضای باز در خارج از شهر صورم گرفت و افراد با رعایت حوانین 

ا ی یم متر از یردیگر( و بگذاری فیزیری )حفظ فاصلهمربوط به فاصله

گیری ماسم و دسترش در این مران حضور پیدا کردند و به بحث و تصمیت

ا معین هی محلام تشریل و اعضای کمیتهپرداختندت بدین ترتیب کمیته
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نفری تشریل  ۱تا  4های ها از اعضای داوطلب تیتشدندت در حاعب این کمیته

رش دست ،عینم ،ماسم ،ی مخصوصبایست مجهز به عکاس ایزوعهشد که می

 تها ضدعفونی کردن معابر به صورم روزانه باشدباشند که کار اصلی  ن

ها تحت سرپرستی فردی از اعضای چنین م رر شد که هر یم از این کمیتههت

رتیکی ها اکنون به تانجمن اصلی شهر پاوه یعنی انجمن ویوای باشدت این کمیته

و  پاشیکه مورد اجماع افراد حرار گرفت مشغول فعاعیت استت علاوه بر ست

موظف هستند تا افراد ها این کمیته ،ی محلامضدعفونی کردن خانه به خانه

ها را به کمپین در معرض خ ر را شناسایی کرده و برای احدامام دیگر  ن

 گزارش کارهای گزارش دهندت علاوه بر این هر کمیته موظف است تا روزانه

خود را به کانال تلگرامی انجمن ویوای بفرستد که برای همگان حابل مشاهده 

 باشدت

نجمن ویوای زنان هت عضویت ی ا: در هیدم مدیرهحضور زنان -

ی کمپین بودند نیز زن بوده ی اوعیهای که هستهنفر اوعیه 51دارندت یری از  ن 

ی مواد  موزشی و بهداشتی ی کمپین هت که مسئول ترجمهاستت تیت ترجمه

ر فراخوان کندت دفعاعیت می ،از انگلیسی است نیز زیر نظر یری از زنان کمپین

است کال کردند و به کمپین پیام داده بودند اما امران عمومی هت زنان زیاد 

رسد که جدای از موان  ها زیاد فراهت نکودت به نظر میمشارکت دادن  ن

ها و معابر خود توپوگرافی شهر و شیب بسیار تیز کوچه ،اجتماعی و فرهنگی

ی محلام و کارهای اجرایی کمپین ن ش داشته شهر نیز در مردانه شدن کمیته

 هایچرا که تردد روزانه و ضدعفونی کردن منزل به منزل در این کوچه است

ه نسکت باعایی استت در کل در کمپین پاودار مستلزم توان فیزیری بهشیب
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ها های مدیریتی و نظارتی حضور دارند هرچند که تعداد  نزنان در ن ش

 گیر نیست اما در کارهای اجرایی حضور خاصی ندارندتزیاد چشت

: کمپین مانند دیگر شهرها از فضای مجازی یغات و آموزشتبل -

شده کندت مواد  موزشی ترجمهبرای م اصد  موزشی و نیز تکلیغی استفاده می

دت جدای شونبیشتر به زبان فارسی و خیلی کمتر به زبان کردی منتشر می

ها وجود ای که در دیگر شهرها و روستاازعوامل و یا موان  ذهنی و یا عینی

از دیگر عوامل استفاده از زبان  )جافی( و هورامیتنش بین سورانی  ،اردد

مپین های کعنوان یم زبان سوم بوده استت با این وجود در تریکونفارسی به

 شودتدر فضای مجازی در سورانی و هورامی هت تا حدی استفاده می

یم  یابنده وکمپین یم فرایند بسح :های بازارکمپین و پویایی -

ی دیگر مناطق در پاوه هت بخشی یان در حال تحول استت همانند تجربهجر

ی اسفند ماه را از مستدجران واحدهای تجاری از صاحکان املاا اجاره

دریافت نرردندت به ابترار کمپین هت یم فروشگاه  نلاین احداث شده است 

م ی کاعاهای روزانه خود را به صورتوانند عمدهکه مردم از طریق  ن می

شودت به علاوه هت ها ارسال میاینترنتی خریداری کنند که به درب منازل  ن

 وری نام شهر احدام به جم کمپین و هت تعدادی از افراد معتمد و خوش

اند و برای این منظور شماره های ماعی برای افراد نیازمند کردهکمم

های ن دی توانند کممهایی هت به مردم شهر معرفی شده است که میحساب

ها واریز کنندت وحتی هت که مردم دیدند که کارهای خود را به این حساب

های مختلف به شیوه ،کمپین در کنترل پیشگیری از شیوع بیماری مؤهر است

ماعی و غیر ماعی به حمایت از کمپین و فعاعان پرداختندت عازم به توضیح است 
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ون در س ح شهر فعاعیت های گوناگاوهای مختلفی که در زمینهجیکه ان

دارند شناخت دحی ی از خانوارها و احشاری که در این ایام در معرض 

های شود که کممدارند که این امر باعث می ،های ماعی بیشتری هستندفشار

 تر و هت هدفمندتر در س ح شهر انجام شودتماعی هت سری 

 

 ی شماره شش )روستای شاهینی(مصاحبه
کیلومتری شمال  7۳در فاصله  شهر کامیاران توابع از ستاییرو شاهینیف. مرد )

 نفر جمعیت دارد(. 7111و حدود  است غربی آن واقع شده

هاست که مراست نوروز را با : مردم این روستا سالشروع کمپین -

 ،کندهای زیادی را به خود جلب میای بسیار پرطم راق که توجه رسانهشیوه

راست نوروز نوعی تمرین خودسازماندهی بوده کنندت برگزاری مبرگزار می

استت در روزهای  غازین انتشار اخکار مربوط به کرونا افراد فعاعی که در 

برگزاری مراست نوروز ن ش مرکزی دارند به صورم خودجوش متشرل 

های عازم با مردم  بادی کنندت پس از هماهنگیشوند و کمپین را  غاز میمی

خاا  هایری راه اصلی ورود به  بادی را با پشتهی یم بیل مرانیبوسیله

ای که ف ح یم ماشین امران عکور از  ن را داشته کنند به گونهتحدید می

باشد و این گذر باریم هت با زنجیر مسدود شدت پس از تعیین نگهکان در 

که ترس  ن وجود داشت که مردم از گذرهای  این گذر اصلی از  نجایی

ی های فرعمردم احدام به انسداد تمامی راه ،تفاده برنندفرعی برای تردد اس

های فرعی مورد شد که با انسداد گذر اصلی این جادهبینی میکردندت پیش

ویژه مخفیانه و در ایام شب( و از  نجاییره این مسیرها استفاده حرار بگیرند )به

 امتیی سلدغدغه ،جدای از بحث حرن ینه ،از عحاظ فیزیری ناایمن بودند
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کننده در انسداد کامل این مسیرهای جایگزین احتماعی ایفا افراد ن شی تعیین

کردت سیستت نگهکانی هت به شرل داوطلکانه است و در حال حاضر که هنوز 

کار کشاورزی شروع نشده است نه تنها کمکود نیرو وجود ندارد بلره همیشه 

ر کنندت دم  مادگی میبیشتر از  نچه که برای نگهکانی عازم است مردم اعلا

حال حاضر ف ح افراد ساکن خود روستا و نیز افرادی که به روستاهای 

 54که به صورم  ،ی عکور از این پست نگهکانی را روند اجازهباعادستی می

ه هایی دارند کدارندت جمعیت شهرنشین روستا بخشال باغ ،ساعته دایر است

کنند و اکثرال هت در خانه ستفاده میها اها از  ندر ایام تع یلی و تابستان

ها است ساکن هستند و حاعدتال بخش زیادی های و منازعی که در این باغباغ

دادندت امسال به دعیل های  بادی انجام میاز خرید روزانه خود را از مغازه

های خود ها در همان اسفند ماه به باغاین وضعیت تعداد زیادی از  ن

ی  بادی تصمیت گرفت که حتی به این افراد هت اجازه برگشتند اما کمپین

ی  بادی نیستند و نظارتی ورود ندهدت از  نجایی که این افراد داخل حرن ینه

ها تواستند از سلامت  نبنابراین مردم نمی ،ها وجود نداردروی تردد  ن

ی دم مئن باشند و بنابراین تصمیت گرفته شد تا از ورود این افراد هت به  با

 جلوگیری شودت

: کانال های بالادستیهماهنگی در سطح روستا و با روستا -

های نفر عضو دارد و از این کانال برای هماهنگی 5000تلگرامی روستا حدود 

ای از مردم این روستا حناد هستند و یا در شودت بخش عمدهاصلی استفاده می

 5000که حدود  کنندت این افرادهای مختلف کارگری میهای شهرحنادی

خانوار هستند معموعال هر سال پس از اتمام بازار عید که حدودال سوم یا چهارم 
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گردندت امسال به دعیل تع یلی زودهنگام بازار میفروردین است به روستا بر

ویژه از کارگران به ،هانفر از  ن 1000شد که دست کت بیش از می بینیپیش

که اکثرا نیروی جوان روستا در ندت از  نجاییبه روستا برگرد ،هااین حنادی

میان این افراد هستند و جمعیت ساکن خود  بادی بیشتر افراد مسن و در 

از طریق کانال تلگرامی  بادی به  ،تر هت در معرض خ ر هستندنتیجه بیش

اطلاع عموم رسانده شد که در همان شهرهایی که مشغول به کار هستند 

درصد از این افراد با این پیام از  ۹0نگردند که حدود بمانند و به  بادی بر

ذیرش راحتی مورد پبرگشت به روستا منصرف شدندت اما برای ب یه این امر به

هایی دامن زدت وضعیت احتصادی جمعیت شهرنشینِ این واح  نشد و به تنش

گیری از ساکنین  بادی بهتر استت این افراد منک  اصلی روستا به شرل چشت

های ماعی برای امور عمومی روستا هستندت در این ایام وحتی که با کمم

ها برای ورود به  بادی مواجه شدند جدیت مردم مکنی بر عدم اجازه به  ن

ها کردندت  نهای ماعی خود را یاد وری میغاعکال به ساکنین روستا حمایت

 حی برخوردها اخلای کافی با  نمعت د بودند که ساکنین روستا به اندازه

شاهینی گذر اصلی حدود  ،جواراندت از حیٍث ارتکاط با روستاهای هتنررده

روستای دیگر استت همان روزی که تصمیت به حرن ینه گرفته شده به این  2

روستاها اطلاع داده شد که نمایندگان خود را به پست نگهکانی شاهینی 

 ی ورود بهینی اجازهبفرستند و در غیاب نمایندگان این روستاها مردم شاه

ها هت هایی را که عازم این روستاها هستند نخواهند دادت بنابراین  نماشین

ای به شاهینی فرستادند که در پست نگهکانی در همان روز اول هریم نماینده

 های خود را دارندتروستاهای مربوط به ی کنترل ترددشاهینی وظیفه
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 وری ای که برای کمپین جم : از محل مناب  ماعیکارهای کمپین -

کننده برای روستا خریداری شده است و روزانه مواد ضدعفونی ،شده است

ی تمام ها و در و پنجرهمغازه ،معابر ،هابار و گاهی دوبار تمام کوچهیم

 ،نامندهت می« دوبانی»شودت در ورودی  بادی که  ن را پاشی میها ستخانه

هایی را که روزانه وظیفه دارند که تمام ماشین دهندافرادی که نگهکانی می

پاشی برنند و به مسافرین هت مواد شوند ستی حرن ینه میوارد محدوده

شود تا حکل از پیاده شدن از ماشین هت دست خود کننده داده میضدعفونی

چنین م داری پارچه اند ضدعفونی کنندت هتو هت عوازمی را که با خود  ورده

ماسم  500ها تهیه شده است و او هت روزانه حدود ز خیاطیبرای یری ا

گذارند وعی گاه دوزد که  ن را به صورم رایگان در اختیار مردم میمی

کنند خود به شرل داوطلکانه مکلغی کسانی که ماسم را از خیاطی دریافت می

ی مجدد پارچه و عوازم مورد پردازندت این مکاعغ هت برای تهیهبه خیاط می

گیردت همانند دیگر روستاها یاز برای دوخت ماسم مورد استفاده حرار مین

این جا هت مسجد  بادی تع یل است و روزانه صرفال از بلندگوی مسجد 

شودت های مربوط به کمپین و پخش اذان استفاده میرسانیبرای اطلاع

 طچنین از بلندگوی مسجد برای تذکر به کسانی که حوانین و حواعد مربوهت

همانی کنند و یا به میعنی کسانی که تجم  می ،گیرندبه حرن ینه را جدی نمی

های زنانه و مردانه هت از همان  غاز شودت  رایشگاهاستفاده می ،روندمی

دت شومردم روستا به نگهکانی تحویل داده می« هایخودیاری»تع یل شدندت 

بادی پیدا نرردند وعی ی ورود به  که اعضای دیاسپورا اجازهبا وجود این

ی دهند و گاه در تهیهها هنوز به کمم ماعی به کمپین ادامه میتعدادی از  ن
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ین به کمپ ،ی  ن کار  سانی نیستکه این روزها تهیه ،کنندهمواد ضدعفونی

 کنندتکمم می

 ها و تورم باعث: بحث تحریتمناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

ها روع حرن ینه به دعیل ترس از افزایش حیمتها حکل از ششده بود که مدم

شرر و  ،حند ،روغن ،مانند برنج ،مردم مواد خوراکی اساسی مورد نیاز خود

ای خریداری و انکار برنندت این وضعیت باعث شده غیره را به صورم فله

است تا مردم این روستا در دوران حرن ینه همان فشاری را احساس نرنند 

لاوه عکنندت بهنشین در شهرها  ن را تجربه میردم حاشیهکه بخش زیادی از م

عوبیا و عدس هت غاعکال در  ،بخشی از گندم و حکوبام ضروری مانند نخود

ه ی خود نگشود و مردم بخشی از  ن را برای مصرف ساعانهروستا توعید می

ا تگوشت و مناب  عکنیاتی روس ،چنین خانوارهایی که دامدارهستنددارندت هتمی

های روستا هت باز مغازه ،کنندت در کنار این مناب  محلیرا تا حدی تدمین می

کنندت حابل ذکر هستند و ت ریکال انواع کاعاهای مورد نیاز مردم را عرضه می

های روستا رونق خاصی وکار مغازهاست که وضعیت حرن ینه به کسب

شد اعان در بخشیده است: خریدهایی که حکلال در کامیاران انجام می

ای شودت یری از مشرلام عمدهها انجام میهای کوچم روستاسوپرمارکت

رو است بیرار شدن افرادی است که مسافرکشی که کمپین با  ن روبه

و مد نفر هستندت در واح  حتی اگر حوانین من  رفت 40کردند که حدود می

ار برنندت هت وجود نداشت مسافری وجود نداشت که این افراد بتوانند ک

ها کشاورزی یا دامداری بعضی از این افراد دوشغله هستند و کار اصلی  ن

است وعی برای تعداد زیادی مسافرکشی منک  در مد اصلی بوده استت در 

حال حاضر کمپین کاری برای این افراد نررده است اما در نظر دارد که 
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دتال اگر عملی شود ها در نظر بگیرد که حاعی مختصری برای  نم رری ماهانه

 از مناب  ماعی کمپین پرداخت خواهد شدت

: زنان در س ح عمومی کمپین حضور خاصی ندارندت اما زنان -

کنند ها اعلام  مادگی میها روزانه برای پخت غذای نگهکانبرخی از خانواده

این  ی زنانوپز و نیز انت ال غذا به محل نگهکانی  بادی برعهدهکه کار پخت

چنین باید اشاره کرد که زنان در جدی گرفتن حوانین ها استت هتخانوار

گذاری فیزیری و رعایت و جدی گرفتن اصول بهداشتی مربوط به فاصله

کنند و از این حیث کمم فراوانی به کمپین خیلی بهتر از مردها عمل می

 کنندتمی

 
 

 ی شماره هفت )نودشه(مصاحبه
ت و در نزدیکی مرز حلبچه واقع است. بر ی هورامانا)نودشه در منطقهب. مرد 

 (.نفر جمعیت دارد 7۳11اساس ویکی پدیا حدود 

در این شهر با مشاهده وضعیت ووهان چین  : فردیآغاز کمپین -

که هیچ موردی از بیماری کرونا در ایران گزارش شود و یم هفته حکل از این

ایح و یماری و شری این بگذارد و با توضیح دربارهیم عایو اینستاگرامی می

کند که شهر را با همراری هت حرن ینه از مردم درخواست می ،امرانام شهر

ز کند ابرنندت سپس فرد دیگری از اهاعی این شهر که در تهران زندگی می

 ی کمپین را بسحگیرد و ایدهکند و با فرد اول تماس میایده است کال می

که  ،نفر از فعاعین شهر 12در حدود کنندت کت  ن را عملیاتی میدهند و کتمی

ها بوده است با رعایت تمهیدام بهداشتی در یم فضای امام جمعه هت با  ن
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نفر اوعیه زن بوده استت  12کنندت یری از این باز در خارج از شهر تجم  می

)کمپین « زیێینوو پارمپهکه»در این جلسه است کمپین را به هورامی 

این جلسه حرن ینه کردن شهر مورد اجماع حرار گذارندت در محافظت( می

های ماعی تشریل  وری کممگیرد و به این منظور صندوحی را برای جم می

دهند و نیز یم گروه تلگرامی به عنوان گروه مدیریت کمپین ایجاد می

نفر اوعیه بود  12که اعضای  ن در  غاز همین  -کنندت این گروه تلگرامیمی

دیگر از افراد شهر که اکنون ساکن شهرهای دیگر هستند  نفر 12وعی بعدال 

هت به  ن اضافه شد )شهردار، شورای شهر و امام جمعه هت در این گروه 

نفر عضو دارد  1۹00از گروه تلگرامی اصلی شهر که حدود  -عضو هستند(

یاید ن ش مدیریت کمپین بر طور که از است  ن برمیمجزا است و همان

ساعت در فضای مجازی  4استت این افراد هر شب حدود  ی این گروهعهده

 دهندتجلسه دارند و امور مربوط به حرن ینه را مورد بحث حرار می

: بلافاصله پس از این جلسه اوعیه با توافق عمومی نگهبانی شهر -

ی شود و براکیلومتری شهر یم ایست بازرسی تاسیس می 4مردم شهر در 

ها نظارم نفر از کمپین هت بر کار  ن 5د که شونفر نگهکان تعیین می 8 ن 

ها را دهند و دستمزد  نکنندت این دو نفر به شرل روزمزد نگهکانی میمی

چنین موظف است تا روزانه غذای این دو کندت کمپین هتکمپین پرداخت می

ها صکح بود و مزد  ن 2شب تا  2کارگر را هت تدمین کندت در  غاز نگهکانی از 

ها حرار شد که تا ساعت تومان بود اما بعدال به پیشنهاد خود نگهکانهزار  ۹0

هزار تومان افزایش یابد؛ در واح  اعان 150ها به ظهر بمانند و دستمزد  ن 15

ظهر روز بعد این دو نفر در پست نگهکانی  15شب تا ساعت  2از ساعت 

نفر ناظر ها حضور ندارند همان دو هایی که نگهکانحضور دارندت در زمان
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دهندت در  غاز حرن ینه یم نفر هت از طرف بسیج در پست می نگهکانی

نگهکانی حضور داشت اما پس از روز چهارم دیگر بسیج کسی را نفرستاد و 

های دوعتی ف ح دو نفر از طرف شهرداری در در حال حاضر از جانب ارگان

رودی را پاشی خودروهای واین پست حضور دارند که کار ضدعفونی و ست

 ،با درخواست مردم ،دهندت جدای از ورودی شهر )از سمت پاوه(انجام می

ی ارتکاطی مریوان و نودشه را با یم خاکریز غیرحابل فرمانداری هت جاده

عکور مسدود کردت عازم است اشاره شود که فردی از طرف کمپین تحت 

ید کسی در ایست بازرسی شهر حضور داردت این فرد با« زنچهره»عنوان 

را  ،های  ناز روی چهره ،باشد که توان شناسایی اکثریت غاعب مردم شهر

داشته باشدت حضور این شخص برای جلوگیری از ورود افراد غریکه به شهر 

 بوده استت

: یری از اعضای این کمپین فارغ قواعد بهداشتی دوران قرنطینه -

واد مرتکح با م ی شیمی است و این فرد بر اموراعتحصیل دکتری در رشته

 نشانی و با وایترسکندت روزانه با ماشین  تشضدعفونی کننده نظارم می

کنندت های شهر را کامل ضدعفونی میمعابر و خیابان ،هاتمامی کوچه

شهرداری هت کمم ماعی بسیار مختصری به کمپین کرده استت جدای از این 

انوارها توزی  کننده بین تمامی خهای کوچری محلول ضدعفونیدر ظرف

 از ،شودت هر خانوار یم محلول ضدعفونی کننده و به تعداد افراد خانوارمی

کندت برای پرهیز از رد و بدل شدن طرف کمپین ماسم رایگان دریافت می

هایی که باز هستند ف ح از طریق از  غاز کمپین در تمام مغازه ،اسرناس

مدم هیچ موردی از رد  خوان امران خرید وجود دارد و در طول اینکارم
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و بدل کردن اسرناس مشاهده نشده استت پس از  غاز به کار کمپین به 

ها موظف شدند تا بیرون از نانوایی یم روشویی دستور دادستان نانوایی

کنند نصب برنندت دیگر مانند سابق مردم در داخل فضای نانوایی تجم  نمی

 مانند و حکل از ورود و عمسیبلره در بیرون و با فاصله منتظر نوبت خود م

شویندت عازم است اشاره شود که کمپین برای دستان خود را می ،کردن نان

ای که در دوخت ماسم از سپاه نودشه پارچه خریداری کرده استت پارچه

مشهور « نانو»ی این شهر برای دوخت ماسم استفاده شده است به پارچه

ختیار داشت بنابراین کمپین هت است و در س ح شهر ف ح سپاه  ن را در ا

ی خرید هت به این گونه ها خریداری کنندت شیوهمجکور بوده است تا از  ن

بوده است که پارچه را از سپاه تحویل گرفتند و پس از دوخت در ازای هر 

ماسم توسح  4200تومان پول داده شده استت جمعال  5000ماسم به سپاه  8

ی خارج از شهر ی اوعیهفردی که در جلسهیعنی همان  ،یری از زنان خیاط

دوخته و به صورم رایگان بین مردم شهر توزی  شدت عازم  ،حضور داشت

است اشاره شود که خیاط مذکور هت کار دوخت را به صورم رایگان انجام 

 ،داده استت در زمان مصاحکه هیچ مورد بیماری در شهر مشاهده نشده بود

 های بحرانییمارستان صحرایی برای حاعتاما کمپین در حال تدارا یم ب

احتماعی استت برای این منظور یم باشگاه فوتکال را از  موزش و پرورش 

 پایه سرم و غیره هستندت فردی ،و مشغول تجیهز  ن به تخت تحویل گرفته

ی بهداشت و دارای مدرا که بر این کار نظارم دارد خود کارمند شکره

عنوان یم شهروند عادی و به عنوان ست اما بهپرستاری افوق عیسانس روان

این کارها را انجام  ،عنوان کارمند بهداشتو نه به ،بخشی از کمپین مردمی

 دهدتمی
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: با بسح سیستت حرن ینه و های کمپینها و پویاییهماهنگی -

ردندت ک« شوراهای محلی ریز»فعاعان شهر احدام به تدسیس  ،گسترش کمپین

ن که ایی محلام دارندت از  ن جاییکارکردی مانند کمیته این شوراها ت ریکال 

 ،ی جامعه در ارتکاط هستندواسح ترین گروهی هستند که با بدنهشوراها بی

ها نیازسنجی در درون محلام و گزارش  ن به اعضای مدیریت  ن کار اصلی

کمپین استت در  غاز کمپین یری از مواردی که مانند بسیار دیگر از شهرها 

بحث برگشت  ن  ،رو بودندو روستاهای کردستان مردم نودشه با  ن روبه

ویژه این بخشی از جمعیت بود که ساکن شهرهای دیگر ایران هستندت به

نگرانی در مورد افرادی وجود داشت که ساکن تهران هستندت بنابراین تصمیت 

سانده د رهای شهر در فضای مجازی به اطلاع این افراگرفته شد که در تریکون

ها اعامران از برگشت به نودشه خودداری کنندت نیز از خانوادهشود که حتی

 ها را از اینخواسته شد که با خویشاوندان و اعضای خود تماس گرفته و  ن

ر دانشجو و کارگ ،تصمیت م ل  سازندت در این میان اما برای سه حشر سرباز

ت هیداتی در نظر گرفته شدت در پساستثنا حایل شدندت اما برای این افراد هت تم

ها شود و از  ننگهکانی مشخصام کامل و شماره موبایل این افراد هکت می

که یم متخصص  ،جا که با یری از اعضای کمپینشود که همانخواسته می

 ،شوندبهداشت و مسئول نظارم بر افرادی است که تازه به شهر وارد می

حرن ینگی -ها و حواعد مربوط به خودیتماس بگیرندت این فرد هت راهنمای

وارد موظف است تا دهدت فرد تازهوارد توضیح میروزه را برای فرد تازه 14

روز در یم اتاق خود را حرن ینه برند و از تماس با دیگر افراد خانواده  14

شود تا هیچ نوع ارتکاط هت پرهیز کندت از اعضای خانواده هت خواسته می
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رن ینه شده نداشته باشندت اعضای کمپین در س ح شهر گشت نزدیری با فرد ح

ها را دارند و که مشخصام همگی  ن ،زنند و مراحب هستند تا این افرادمی

از منازل  ،رسدی هر یم چه زمانی به پایان میدانند که تاریخ حرن ینهمی

 ،ها به شهرخود بیرون نیایندت بر اساس فهرست این افراد و زمان ورود  ن

ی هر یم از این افراد به پایان رسید در کانال شهر روزه 14ی وحتی که دوره

ه کنندت علاوی فرد مورد نظر را اعلام میبه شرل عمومی پایان دوران حرن ینه

بر این کمپین از مردم روستاهای تابعه خواسته است که از هر روستا دو 

 وبار و دیگری برایماشین را به کمپین معرفی کند )یری برای خرید خوار

پر کردن سیلندرهای گاز مردم روستا( و از طرف هر روستا ف ح این دو 

ی تردد به شهر را دارندت روستاییان هت با کمپین هماهنگ شده ماشین اجازه

 اندتاز این حاعده پیروی کرده

: هر روز با  مکوعانس در س ح شهر به اطلاع رسانی تبلیغات -

ا به رعایت حوانین مربوط به حرن ینه و جدی گرفتن شود و مردم رپرداخته می

کنندت در کنار این همانند دیگر مناطق از فضای تمهیدام بهداشتی دعوم می

مجازی هت برای تکلیغام مربوط به حرن ینه و انتشار مواد  موزشی استفاده 

ه نیز تهیه و بین هم ،به زبان فارسی ،چنین یم بروشور  موزشیشودت هتمی

های شفاهی به زبان هورامی شده استت تمام اطلاع رسانیرها توزی  خانوا

 شودتاست اما برای مواد نوشتاری از زبان فارسی هت استفاده می

ها اخیر به : نودشه در سالمناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

ی هایی که در من  ه هورامانام احداث شده است به یم من  هی سدواس ه

ر های زیادی دها و هتلشده است و به این خاطر رستورانتوریستی تکدیل 

ها ها و خانه باغرستوران ،ی ویلاهااندت در این ایام همهتاسیس شده من  ه
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اندت  وری کردهها جم اند و حتی تابلوهای خود را از سر جادهتع یل شده

ها رکتها و سوپرماحصابی ،هاها بجز نانوایدر داخل شهر هت تمامی مغازه

هاست اندت در نودشه سالهای مواد خوراکی همگی تع یل شدهو فروشگاه

فعاعیت دارد که مناب  « افق»که یم صندوق خیریه مردمی به نام صندوق 

ماعی نسکتال خوبی داردت این صندوق که از حکل مشخصام افراد نیازمند را در 

ا ر هماهنگی باختیار داشته است در حال حاضر با کمپین ترکیب شده و د

 هت تصمیت گرفته است که پس از گذار پردازدت کمپینکمپین به فعاعیت می

 ن را در اختیار صندوق  ،از این بحران هر  نچه که از مناب  ماعی  ن باحی بماند

میلیون تومان برای  20افق تحویل دهدت در حال حاضر این صندوق حدود 

ه اند در نظر گرفتخود را تع یل کردههای افراد نیازمند و نیز کسانی که مغازه

فس ایی که عزم ناستت عیست این افراد به صورم نسکتال محرمانه و به گونه

و است  های شهر حرار گرفتهدر اختیار فروشگا ،دار نشوداین افراد خدشه

هزار  800تا  500های بین توانند با مراجعه به این فروشگااین افراد هت می

افراد خیر هت  ،های سازمان یافتهنندت جدای از این نوع کممتومان خرید بر

 ،کنندت در یری از این مواردگاهال خود احدام به توزی  پول بین افراد نیازمند می

هزار  800و  500های میلیون پول را داخل پاکت 4تا  8فرد خیر حدود 

ها را اکتپ تومانی گذاشته و بین این افراد توزی  کردت وحتی که یری از این

گوید این خانت از فرد خیر تشرر کرده و به او می ،بردبه منزل یم پیرزن می

ها را ضدعفونی کند بعد  ن را بردارد ای بگذارد تا اول پولپاکت را در گوشه

کرد که )اینجا مصاحکه کننده با ذکر این خاطره این را یاد  وری می

از خ ر ویروس کرونا  گاه کرده های کمپین تا چه اندازه مردم را فعاعیت
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است(ت عازم است اشاره شود که مناب  ماعی کمپین بیشتر از طرف افرادی که 

شود و تصمیت مردم شهر مکنی بر عدم ساکن شهرهای دیگر هستند تدمین می

های اجازه به این افراد برای ورود به شهر در دوران حرن ینه ن شی در حمایت

 ستت ماعی این افراد نداشته ا

ی اوعیه نفره 12ی : بجز  ن زن خیاطی که در جلسهحضور زنان -

زنان دیگری در س ح عمومی کمپین فعاعیت ندارندت اعکته  ،حضور داشت

لمان مع ،و توان ماعی مناسکی دارند مانند کارمندان تعدادی از زنان که است لال

 ل تبه صورم مس ،و زنانی که در س ح شهر دارای کسب و کار خرد هستند

 کنندتبه کمپین کمم ماعی می

 

 ی شماره هشت )مهاباد(مصاحبه
 مرد ،م.م

در خانه »: در مهاباد کمپین ابتدا با عنوان های کمپینویژگی -

 ، غاز به کار کرد اما به علت تداعی کمپین ایرانیان خارج از کشور« مانیتمی

 بود که نام اعضای کمپین را مجکور کردند تا عنوان  ن را تغییر دهندت این

تغییر پیدا کرد که در حال حاضر کانال « کرونا را جدی بگیریت»کمپین به 

ها که یگ هزار نفر عضو داردت یری دیگر از کانال 20 ن حدود  تلگرامی

 ،های کانالهزار نفر عضو دارد اما ف ح ادمین 4تا  8گروه بحث است حدود 

توانند در گروه پیام بگذارندت می ،ها فعال هستندنفر  ن 2که ده نفر هستند اما 

این اعضا ت ریکال همگی کارمند وزارم علوم پزشری و متخصصان امور 

ها به عنوان شهروندان بهداشتی و درمانی هستند وعی غاعکال در این گروه

های ها اطلاع رسانی و به روز کردن  گاهیمعموعی حضور دارند و کار  ن
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ها عازم است اشاره شود که مرز بین ن شبهداشتی مربوط به بیماری استت 

داند که به عنوان کارمند بهداشت تا حد زیادی مکهت شده است و فرد نمی

ها حضور دارد یا به عنوان یم شهروند معموعیت به تعکیری خح در این گروه

 حایل بین مردم و دوعت زیاد حابل تشخیص نیستت

زیاد مردمی نیستند و اوها جی: در مهاباد انها و کمپیناوجیان -

اند و ها به کنترل کامل دوعت در مدهساعی است که این انجمن 4یا  8حدود 

اوهای جیکنندت هیچ یم از انزیر نظر فرمانداری و استانداری فعاعیت می

 ها به صورم خودجوش شرلمهاباد مست ل نیستند و ت ریکال هیچ کدام از  ن

گیرند و همین فرمانداری دستور می ها بدون استثنا ازنگرفته استت  ن

 های مهابادکنندت بنابراین در حیاس با مریوان انجمندستورام را هت اجرا می

اعضای بسیار کمتری دارند و از حمایت مردمی بسیار کمتری نیز برخوردار 

هستندت از این حیث فضای کمپین مهاباد مانند دیگر شهرهای کردستان 

ین دعیل کمپین مهاباد غاعکال به ضدعفونی کردن و پویایی خاصی نداردت به ا

های که در س ح اطلاع رسانی مجازی محدود شده استت سایر کارها و کمم

 ای داردت شود بیشتر خصلت فردی و خیریهشهر انجام می

: تعدادی از افراد م اعب روز سازمان بهداشت هااطلاع رسانی -

ها و کنندت تمام این ترجمهیهای شهر منتشر مجهانی را ترجمه و در گرو

ای زیادی دارند هایی که بار ترنیری و حرفهها و  موزشغاعب اطلاع رسانی

شوند وعی استفاده از زبان کردی برای سایر اطلاع به زبان فارسی منتشر می

 ها هت معمول استترسانی



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 918 

های ماعی از افراد نیازمند در س ح شهر : حمایتهای مالیحمایت -

تر های ماعی بیشکه کمم ،د وعی برخلاف بیشتر شهرهای کردستانوجود دار

 ،گیردها صورم میتوسح کمپین و به صورم سازمانی از طریق انجمن

ای استت مثلال در یم ها در مهاباد بیشتر فردی و خیریهسازوکار این حمایت

هزار  800ی غذایی هر یم به ارزش بسته 1200مورد یم فرد خیّر حدود 

بین نیازمندان کردت کمپین مهاباد مشخصام افراد نیازمند را در اختیار تومان 

ندارد و تعدادی از فعاعین در صدد هستند تا عیستی از این افراد و خانوارها 

 تهیه کنندت 

: در حیاس با دیگر شهرهای کردستان عدم حضور حضور زنان -

ر ر کمپین حضوخورد؛ زنان عملال دتر به چشت میزنان در کمپین مهاباد بیش

های های تلگرامی این بیشتر زنان هستند که سوالندارند وعی در گروه

 کنندتبهداشتی و پزشری م رح می

 

  (بانه) ی شماره نهمصاحبه
 ه. مرد

 نا عهۆرگری کرینی بهمپهکه»: کمپین بانه تحت عنوان آغاز کمپین -

های اشهر بانه و روست )کمپین پیشگیری از کرونا در« کانی بانهشار و گونده

 14ی اوعیه کمپین متشرل بود از پردازدت هستهاطراف  ن( به فعاعیت می

کنند و بنابراین در ابتدا انجمن مردمی که در س ح شهر فعاعیت می

 ،اما با بسح  ن و ورود تعدادی خیّر .های کمپین محدود به شهر بودفعاعیت

روستاها هت گسترده کرد و در حال  های خود را بهی فعاعیتاین کمپین دایره



 

 
 

 عباس ولی و مراد روحی 911

تیت داوطلب در حاعب این کمپین مشغول به فعاعیت هستند و کانال  51حاضر 

 نفر عضو داردت 15000تلگرامی  ن حدود 

در جریان  های بانهحکل از این بحران انجمنیابی: خودسازمان -

ی و بیای خودسازمانهای مانند زعزعه کرماشان و سیل عرستان تجربهتراودی

های متشرل و هماهنگ را داشتند و این تجارب مانند تمرینی بود که فعاعیت

ای هها را به شرل حابل توجهی باعا برده بودت فعاعیتس ح  مادگی انجمن

ی مدنی بود وعی این بار پیشین محدود به درصد محدودی از فعاعین جامعه

ه ها بدهی فعاعیتکل جامعه باهت درگیر این مساعه شده است و س ح سازمان

شرل بسیار معناداری باعاتر استت در ابتدا تعدادی از خیّرین احلام کمری 

کردند وعی به خود را با مارا و برچسب خود در س ح شهر توزی  می

پین های خود را به کمچنان جا افتاد که افراد دیگر غاعکال کممتدریج کمپین  ن

یار کت شده استت این تصور که های فردی بسدهند و موارد کممتحویل می

یز دهد و نتر و هدفمندتر کارها را انجام میکمپین به شرلی سیستماتیم

و محکوبیتی که کمپین در س ح شهر پیدا کرده است ن ش زیادی در  هژمونی

ها به سمت ای و هدایت این کممهای فردی و خیریهرسانی کاهش کمم

ایجاد شده در س ح شهر حس  های کمپین داشته استت جو عاطفیشکره

همکستگی مردم را به شرل بسیار محسوسی باعا برده است که برای پیشکرد 

 ی بسیار مهت را داردتکارهای کمپین ن ش یم پشتوانه

 گروه تلگرامی ها و حضور زنان:سازوکار تصمیم گیری -

های )هیام مشاوران انجمن« کاننیهدهمه کخراوهڕێوکاری ێاوڕی ونهێل»

انجمن مردمی بانه و نیز تعدادی  12مدنی بانه( متشرل از نمایندگان حدود 
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نفر عضو داردت از این  80از افراد معتمد و سرشناس شهر است که حدود 

نفر زن هستندت موضوعام مهت کمپین در این گروه مورد شور  11نفر  80

خذ گیرد و تصمیمام عازم برای تداوم کارهای توسح این گروه احرار می

شودت در کارهای اجرایی مربوط به ضدعفونی کردن توزی  احلام کمری می

های  موزشی که در س ح در محلام زنان حضور زیادی ندارند وعی در تیت

محلام گوناگون شهر و نیز مسیرهای اصلی ورود و خروج شهر فعاعیت 

ل ای که مشغونفره ۱های حضور زنان ملموس استت در هر یم از تیت ،دارند

 ،زن حضور دارندت نیز کار دوخت و دوز ماسم 8یا  5ها هستند این فعاعیت

انه کمپین ب شودتروپوش و دیگر عوازم پوششی عمومال توسح زنان انجام می

ه ها بکمیته که هر یم وظایف مشخصی دارندت این کمیته 2متشرل است از 

( 8ای مجازی ی ارتکاطام و فض(کمیته5ی ماعی ( کمیته1حرار زیر هستند: 

ی ( کمیته۱ی هنری ( کمیته2ی روستاها ( کمیته4ی عملیام اجرایی کمیته

ی مستند ( کمیته2ی نظارم و ارتکاط با ستاد بحران شهر ( کمیته۹بهداشت 

شود وعی نمایندگان این گرفته می« یتتتونهێل»سازیت تصمیمام عاعی در 

ها به رندت هر یم از این کمیتهها مشارکت داها در فرایند تصمیت گیریکمیته

صورم نسکتال مست ل فعاعیت دارند وعی در نهایت کمپین مانند یم چتر 

 کندت ها را با یردیگر هماهنگ میی این کمیتههمه فعاعیت

 کمپین بانه با کمپین شهرهای سردشت های دیگر:ارتباط با کمپین -

ن ها در میاود را با  نکنند تا تجارب خو س ز ارتکاط داردت فعاعین سعی می

جاییره ها برای کارهای خود استفاده برنندت از  نبگذارند و از تجارب  ن

س ز گذرگاه اصلی تردد به سمت بانه است از کمپین س ز درخواست شده 

است تا مان  عکور خودروهای غیربومی به سمت بانه شوندت فعاعین شهر در 
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اطراف بانه در ازتکاط هستندت شیوه  هایها هت با روستاحاعب یری از کمیته

 ی خود را دارد وارتکاط به این صورم است که هر روستا سیستت حرن ینه

 دهیار و شورای این روستاها طرف ارتکاط با کمپین شهر هستندت

ها دعوم ی انجمن: فرمانداری از همههای دولتیارتباط با ارگان -

کمپین سعی کرده است در ها را شنیده است ت های  نکرده است و بحث

ر گی م اعکهرویه ،شودهای برحرار میهایی از این دست که با ارگانارتکاط

چنین م اعکاتی هت از نمایندگان شهر در مجلس داشته باشدت این کمپین هت

ی ملموسی عاید نشده استت از طرف دیگر کمپین اند که هنوز نتیجهداشته

 ها و پرسنل پرستاری و پزشرین بیمارستانهای گوناگون از کارمندابه شیوه

   تشرر و ت دیر کرده استت

ها خود را در سه س ح : این کمپین فعاعیتهای کمپینفعالیت -

رسانی و کارهای تکلیغاتی است  سازمان داده استت س ح اول مربوط به اطلاع

کنند؛ باور به جدیت و بحرانی بودن که طی  ن روی باورپذیری مردم کار می

وض  موجود و نیز باور به همکستگی اجتماعی برای مواجهه با این وضعیت 

و گذار از  نت در س ح دوم کمپین روی عملیاتی سازی سازوکارهای مربوط 

های ها و کممبه حرن ینه و نیز ایجاد بسترهای عازم برای گرد وری خودیاری

رکز سوم تم متمرکز استت در س ح ،های کمپینماعی مورد نیاز برای فعاعیت

کمپین روی تهیه و تدارا و توزی  مواد ضدعفونی کننده و نیز ضدعفونی 

ماعی به خانوارهایی نیاز ماعی بیشتری  کردن محلام استت در راستای کمم

ی خوراکی هر یم به ارزش بسته ۹00دارند تا زمان این مصاحکه حدود 

استت عازم به هزار تومان از طرف کمپین بین این افراد توزی  شده  550
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ز فارغ ا ،توضیح است که هر نچه از طرف کمپین به مردم تحویل داده شود

سازمان و یا نهادی در اختیار کمپین  ،اینره از چه مجرایی و یا توسح چه فرد

نک  شود و اسمی از مصرفال به نام کمپین به مردم ارائه می ،گذاشته شده باشد

 ،بخش تدارا عوازم پزشری و بهداشتی  یدت دری  ن به میان نمیتهیه کننده

دوخت و توزی  عوازمی مانند عکاس مخصوص  ،افراد کمپین مشغول تهیه

کفش و دیگر احلام مورد نیاز برای  روپوش ،عینم ،ماسم ،دسترش ،ایزوعه

ها هستندت با توجه به کمکود شدید های  عوده و نیز در بیمارستانکار در محیح

کمپین سعی  ،و در معرض خ ر بودن کادر درمانی این عوازم در بیمارستان

ندت ها برساکند تا در حد توان این احلام را به دست کادر درمان بیمارستانمی

ها در فضای یری از مدارس شهر انجام ایی از این دوخت و دوزبخش عمده

های مورد نیاز هت توسح یری از خیرین فراهت شده استت شود و پارچهمی

دهند ه در محلام فعاعیت دارند یری از کارهایی که انجام میهایی کتیت

 شناسایی موارد مشروا و گزارش  ن به مسئوعین کمپین استت 

: پس از  نره کمپین در س ح مناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

از  به ابترار برخی ،ای کسب کردشهر شناخته شد و محکوبیت مردمی ویژه

شد و خیرین و صاحکان پاساوهای عمده به ای تشریل اعضای کمپین جلسه

شد تا  این جلسه دعوم شدندت در این جلسه از صاحکان املاا خواسته

ی اسفند ماه را از مستاجران واحدهای تجاری نگیرندت این افراد هت اجاره

ی هایی مکنی بر نگرفتن اجارهعمدتال این پیشنهاد را حکول کردند و نیز وعده

رم تداوم وض  موجود از طرف صاحکان املاا م رح فروردین ماه در صو

ها زمان بازپس گیری چنین مشاهده شده است که برخی فروشگاهشدت هت

 اندتماه تغییر داده 8و  5های خود را از یم ماه به حرض
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 ی شماره ده )نقده؛ ترکیب جمعیتی ترک و کرد(مصاحبه
 ه. مرد

ند ماه شروع به کار ی اسفحدود نیمه کمپین ن ده :آغاز کمپین -

ی این کمپین فعاعین محلام کردنشین بودندت با وجود اینره کردت اعضای اوعیه

تا زمان این مصاحکه هت اعضای  ن تمامال کرد  ،به است شهر ن ده فعاعیت دارد

بجز یری دو محله که ترکیب جمعیتی  ،ها  نی فعاعیتهستند و هت دامنه

کامل محدود به محلام کردنشین استت  ت ریکال به طور ،کرد و ترا دارد

های ترا نشین کمپین خاص خود را ندارند و کمپینی هت که در محله

های ترا نشین مورد است کال محلام کردنشین فعاعیت دارد از طرف محله

ی یری از مساجد در یری از محلام کردنشین واح  نشده استت بخش زنانه

شد و هت اکنون نیز از همین فضا برای  ی کمپین انتخاببه عنوان مران اوعیه

شودت برگزاری جلسام مربوط و دیگر کارهای مربوط به کمپین استفاده می

ی اصلی نفر از فعاعین شهر هسته 12اوی فعاعی وجود ندارد و جیدر ن ده ان

کنندت عازم است اشاره شود که چند سال های کمپین را هدایت میفعاعیت

)خورشید( را تاسیس کردند اما به زودی « ۆتاون ههکان» پیش فعاعین مدنی

 این فعاعین شناخته ،های فعال ن را تع یل کردندت در واح  در نکود انجمن

 اندترا سازمان داده ی شهر است که کمپینشده

های گوناگون از جمله : مردم به شیوههای کمپینسازوکار فعالیت -

پاشی تهیه مواد یاز برای ست عام مورد ن تدارا ماشین ،حمایت ماعی
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کنند و از این حیث از یم ضدعفونی کننده و غیره به کمپین کمم می

ای برخوردار استت اعضای فعال کمپین هر روز ساعت ی مردمی حویپشتوانه

شوند و تا زمانی که عازم باشد در صکح در محل همان مسجد جم  می 2

 ونی کردن شهر به این طریقپاشی و ضدعفجا مشغول فعاعیت هستندت ست ن

و  ن را به  ی شهر را روی دیوار مسجد  ویزان کردهشود: ن شهانجام می

تراکتور  80اندت از طرف روستاهای اطراف های مختلفی ت سیت کرده«زون»

اند و روزانه این تراکتورها با نظارم همراه با راننده به اختیار کمپین در مده

ن پردازند که کمپیهایی میپاشی زونمپین به ستو همراهی یری از اعضای ک

تانرر این تراکتورها را  ،پاشیها معین کرده استت پس از پایان ستبرای  ن

ای پاشی روستکنند تا  ن را برای ستدوباره از مواد ضدعفونی کننده پر می

خود بکرندت در زمان این مصاحکه برای ضدعفونی کردن محلام کردنشین 

شدت در حاعیره شهرداری برای کل هزار عیتر محلول استفاده می 80روزانه 

کردت عازم است اشاره هزار عیتر محلول مصرف می 4محلام ترا نشین ف ح 

 80درصد به  ۹0شود که نسکت جمعیت و محلام ترا نشین به کردنشین 

هزار عیتر برای  80درصد شهر در م ابل  ۹0هزار عیتر برای  4درصد است؛ 

 نت عازم است اشاره شود که کمپین برخی از ادارم دوعتی مانند درصد  80

پین کم ،پاشی کردنکندت بجز ستها را نیز ضد عفونی میها و کلانتریزندان

های ضد عینم ،به تهیه و تدارا احلام بهداشتی و حفاظتی مانند ماسم

پردازدت پارچه رایگان در عکاس ایزوعه مخصوص و غیره هت می ،وایترس

ها هت به صورم رایگان ها گذاشته شده است و  نتیار تعدادی از خیاطیاخ

پردازند که در نهایت  ن هت به شرل رایگان در اختیار به دوخت ماسم می

ن اند که ماسم زیادی بیگیرد اما اعضای کمپین تصمیت گرفتهمردم حرار می
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ود شمی شهروندان توزی  نرنند چون برای بخشی از مردم این تصور ایجاد

د تواننکند و میها را تهدید نمیکه اگر ماسم را بپوشند دیگری خ ری  ن

 به راحتی از منزل خارج شوند و با همدیگر تجم  کنندت 

این کمپین کاملال مردمی است و تنها مسئول  :سازمان کمپین -

ای که در  ن عضویت دارد فرماندار شهر است که او هت کرد استت دوعتی

از یم شورایی تشریل داده است که این شورا هت به تخصیص کمپین در  غ

ها عکارتند از امور های مختلف پرداخته استت اعت این پستافراد به پست

ارت ی اطلاع رسانی و اخکارتکاط با ادارم دوعتی و کمیته ،امور ماعی ،بهداشتی

های مردمی اعلام شده است به  وری کممشماره حسابی هت که برای جم 

ست یری از افراد فعال استت شفافیت مناسکام ماعی به صورم هفتگی توسح ا

 شودت کمپین کنترل می

فضای  : محلام کردنشینفضای عمومی فعالیت در نقده -

 ۆووداڕ»ها تلگرامی شهر عناوینی چون گیری داردت کانالناسیوناعیستی چشت

فعال ن ش افراد در های را دارندت در نکود انجمن« 54ده غهنه» و « دهغهنه

های عمومی های کمپین بسیار پررنگ استت زنان هت در فعاعیتفعاعیت

 کمپین حضوری ندارندت

: کمپین گاهال بین ادارم دوعتی به های دولتیارتباط به ارگان -

ای دارد پردازد که بیشتر ن ش رشوهتوزی  ماسم و دیگر احلام بهداشتی می

 ها نشوندت موف یتهای  نشود تا مان  فعاعیتها پرداخته میکه به این ارگان

های  ن باعث ایجاد انتظاراتی از این دست شده کمپین و انسجام فعاعیت

است: چند روز پیش فرمانده کل سپاه ن ده به مسجدی که فعاعین کمپین در 
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ها درخواست عکاس ایزوعه مخصوص  ن مست ر هستند مراجعه کرده از  ن

 کرده بودت

 :نکات

طور که ذکر : همانی یک مکان عمومیی مسجد به مثابههاعاد -

های کمپین ن ده در یم مسجد حرار داردت در دوران حرن ینه شد کانون فعاعیت

و  ،ت ریکال مساجد تع یل شدندت در حاعیره کارکرد مذهکی و عکادتی مسجد

 ،ها و روحانیون شاغل در این مراکزنمازاز این رهگذر کارکرد سیاسی پیش

اما این فضا در همین دوران یم ویژگی سروعار  ،چار وحفه و اختلال شدد

شودت در واح  این بیرون زدگی گیرد و تکدیل به مرانی مردمی میبه خود می

از کارکردهای ایدئوعوویم و مذهکی و گشوده شدن به سمت مناسکام 

ی یاد ور ن شی سروعاری است که مسجد به مثابه ،روزمره در دوران بحران

یم فضای عمومی دارد اما همیشه توسح ایدئوعووی حاکت و مناسکام حدرم 

همزمان  ،های بحرانشودت در واح  دورهمرتکح با حشر روحانیون مصادره می

ی این فضا به نف  جمهور مردم و تکدیل کردن  ن به یم فضای ی اعادهدوره

لزم عمومیِ و مردمی استت این فرم از مردمی شدن فضای مسجد مست

ها به درون مرزهای غیرسیاسی کردن مذهب و روحانیت و بازگرداندن  ن

عرفی جامعه استت اعکته که این گسست موحت است و همزمان با پایان 

شودت این فضا همیشه باز به نف  همان کارکرد ایدئوعوویم مصادره می ،بحران

های ی سروعار از مسجد در مناطق روستایی در دوراناین فرم استفاده

شود گفت که در این مناطق مذهب غیربحرانی هت وجود داردت به یم معنا می

شود می 41«جاسازی»و یا « حم»درون  ن مناسکام عرفی و عمومی جامعه 

 بادی استت این ویژگی در  مردانو مسجد همان فضای عمومی جمهور 
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ی در بدار بود اما در فضای پساان لامورد پیش از ان لاب خیلی بیشتر معنی

اما در مناطق شهری  ،مناطق روستایی هنوز این ظرفیت تا حدی وجود دارد

های بحران و گسست نظت سیاسی و هنجارین چنین ظرفیتی محدود به دوره

 حاکت استت 

 

 مصاحبه شماره یازده )مهاباد( 
 س. مرد

: کمپین مهاباد از عحاظی با کمپین دیگر شهرهای تفاوت مهاباد -

ی داردت اول اینره در  غاز ت ریکا یم گفتمان هایرووهلام تفاوم

بهداشتی/پزشری صرف بر فضای این کمپین حاکت بودت اغلب این 

ها تلگرامی فعال بودند ها بودند که در کانالمتخصصان بهداشت و پزشم

-کردندت در واح  یم نگاه دانشهای بهداشتی و پزشری ارایه میکه راهنمایی

رسد پین حاکت بودت علاوه بر این به نظر میمحور صرف بر فضای کمتخصص

در خانه »که مهاباد بیشتر از دیگر شهرهای کردستان از گفتمان طک ه متوس یِ 

متاهر بوده استت از این حیث دور نخواهد بود اگر که گفته شود « بمانیت

مهاباد در  غاز بیشتر خصلتی طک ه متوس ی از جنس ایرانی  ن را از خود به 

ده در ی مصاحکه شونست تا یم ویژگی و تفاوم کردیت به گفتهنمایش گذا

)نسکت به دیگر شهرهای رووهلام( وجود دارد « پیشرو بودن»مهاباد حس 

د های ملحق شونشود تا مردم و فعاعین این شهر به فعاعیتکه مان  از این می

کت اندت در واح  مهاباد یا خود باید  غازگر یم حرکه خود  غازگر  ن نکوده

ی دیگر شهرهای رووهلام نگاه مشخص باشد و اینره ساکت به تجربه

ی گذشته و همراهی نرردن مهاباد در ی یری دو دههکندت تجربهمی
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های اعتراضی رووهلام گویای این وضعیت استت این کمپین هت از حرکت

ی هااین حاعده مستثنی نکودت در اوایل )تا حدود پایان فروردین( فعاعیت

 اطلاعام ،های تلگرامی مربوط به اخکارمحدود به همان اطلاع رسانی کمپین

های پزشری بودت اگر فعاعیت دیگری هت در س ح شهر وجود و راهنمایی

 ن گونه که در دیگر شهرها و  ،نه به شرل انجمنی و شورایی ،داشت

ایی و فردی بودت به ی خیریهکه به شیوه ،روستاهای رووهلام در جریان بود

وان مثال دست کت در سه مورد خیرینِ شهر در منازل خود شروع به توزی  عن

های غذایی کردند و کسانی که نیازمند بودند باید برای دریافت کمم بسته

 رسدکردندت اما در اواخر فروردین به نظر میبه منازل این خیرین مراجعه می

دهد و ار میکه فضای دیگر شهرهای رووهلام مهاباد را هت تحت تدهیر حر

ای گروهی سعی میرنند کارهای کمپین را از انحصار گفتمان پزشری و خیریه

بیرون بیاورند و در س ح محلام دست به خودسازماندهی بزنندت شاید این 

ی گذشته مهاباد به یم حرکت برای اوعین بار است که در یری دو دهه

د که این ملحق هر چن ،شود که خود  غازگر  ن نکوده استجمعی ملحق می

شدن دیگر هنگام بود و به دعیل عادی سازی شرایح و کنترل دوعت بر 

عملال کار زیادی پیش نرفتت در ایام  ،وضعیت از اوایل اردیکهشت به بعد

های مردمی یم بیمارستان صحرایی در مهاباد حرنظینه تلاش شد تا با کمم

توسح  ،حراییتاسیس شودت فرد مصاحکه شونده تاسیس این بیمارستان ص

ی خیرین و متموعین شهر برای م ابله با کرونا در مهاباد را با همین روحیه

ت درست اس»دهد: افراد و فعاعین این شهر توضیح می« خودمتفاوم پنداری»

دهیت که در شهرهای دیگر که دیر دست به کار شدیت اما کاری انجام می

وسح های اهدایی تکاعغ کممبرای تاسیس این بیمارستان م«ت انجام نشده باشد
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کردندت دست به های تلگرامی مهاباد اعلام میهر خیر مشخص را روی کانال

ایی  ن به فرمی از رحابت بین این دست شدن این اخکار و بازنمایی رسانه

ی عازم برای احداث این افراد دامن زده بود که برای جم   وری بودجه

 45بیمارستان صحرایی مفید واح  شدت

ند ی اسفت ریکال از نیمه های رووهلام: کمپینغاز و انجام کمپینآ -

تندت ای پیش رفماه  غاز شدند و عمومال تا پایان فروردین به شرل بسح یابنده

ها را نداشت و حتی در در این دوران دوعت عملال توان کنترل این فعاعیت

ح دوعتی ذیرب هایاز ارگان توانستند به  سانیبسیاری موارد هت فعاعین می

های مجوز حانونی برای فعاعیت بگیرندت اما در اوایل اردیکهشت ارگان

نند و ها ورود برهای این کمپینحاکمیتی سعی کردند که حدم حدم به فعاعیت

حدرم مانور  ،همزمان با عادی سازی شرایح و بازشدن بازار و ادارام دوعتی

ارعاب و احضار پیاپی  ،هدیدها را محدودتر و نهایت با ایجاد تاین کمپین

ها را به حاعت تعلیق و یا نیمه تع یل در بیاوردت فعاعیت ،هافعاعین این کمپین

های دیگر همانگونه که اشاره شد در مهاباد در زمانی که اوج فعاعیت کمپین

های مشابهی در س ح شهر در جریان عملال فعاعیت ،شهرهای رووهلام بود

ای از فعاعین شهر دست به کار شدند و سعی دین عدهنکود اما در اواخر فرور

هایی برای فعاعیت تشریل دهندت این گروه کردند تا در س ح محلام کمیته

ها زن بودندت این افراد شهر را در  غاز حدود ده نفر بودند که سه نفر از  ن

محله ت سیت کردند و حرار بر این بود که در هر محله یم کمیته تشریل  1۹به 

ریزی و سازماندهی از یم ود که خود در عمل مست ل بوده و نیاز به برنامهش

کمیته تشریل شد  ۹یا  ۱مرکز واحد وجود نداشته باشدت اما در عمل حدود 
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ها فعال بودندت دیر دست به کار شدن و تا از  ن 4و از این تعداد هت ف ح 

ده باعث ش عادی سازی شرایح توسح دوعت و نیز افزایش فشارهای امنیتی

شد  ها زمانی  غازبود تا امران فعاعیتی بیش از این فراهت نشودت این فعاعیت

که عملال شرایح بحرانی و وضعیت حرمز کرونا گذشته بود و این در متشرل 

رای چنین فعاعیتی از این دست بنشدن کمپین مهاباد خیلی تدهیر گذار بودت هت

زمینه اجتماعی  ن زیاد مساعد  ی اخیر تازگی داشت ومهاباد در چند دهه

شد همراری و همدعی مردمی را برانگیختت اما نکود و معموعال به  سانی نمی

به هر صورم تصمیت بر این شد که این افراد در س ح محلام به فعاعیت 

بپردازند و سعی برنند در هر محله افراد فعال و خوش نام را جذب برنند و 

ها وریت این افراد سازماندهی برنندت این کمیتههای  ن محله را با محفعاعیت

نیازسنجی و ارتکاط گرفتن و گفتگو  ،ی شناسایی مناطق محرومدر سه حوزه

یص شد تشخی نیازسنجی سعی میبا مردم محلام فعاعیت داشتندت در زمینه

شد که کمم ای داردت سعی میداده شود که هر خانوار مشخصی چه نیاز ویژه

مواد بهداشتی و  ،های خوراکیرم نگیرد و در م ابل بستهن دی زیادی صو

ها تحویل داده شودت عازم است اشاره شود که همراه با غیره به این خانواده

ه ک ،ی ادبیام کودکاندو جلد کتاب در حوزه ،ی غذایی/بهداشتیهر بسته

دت شتحویل داده می ،یم جلد  ن به زبان کردی و جلد دیگر  ن فارسی بود

ی ترروی افراد تلاش کردند تا گفتمان بهداشتی و ترنوکرام و نیز روحیه این

ایی غاعب بر کمپین مهاباد را تا حدی چنین نگاه خیریهو فردگرایانه و هت

ها را به عمق محلام شهر بکرندت این کنار بزنند و در حد توان خود فعاعیت

ه هر ا سعی میشد ککردند مثلها در س ح محلام نسکتال مست ل عمل میکمیته

های ماعی مورد نیاز برای فعاعیت خود را در همان محله کمیته کمم
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های نیازمند هزینه  وری کرده و در همان محله هت  ن را برای خانوادهجم 

ای ها کار تکلیغاتی و رسانهبرندت عازم است اشاره شود که افراد این کمیته

های خود گاهال تعدادی عاعیتف ح برای مستند سازی ف ،دادندانجام نمی

ده های خود استفاها را صرفال برای  رشیو و بایگانیگرفتند که  نعرس می

های ی نمایشی کممها واکنشی بود به روحیهکردندت این رویررد  نمی

 در این شهرت خیرخواهانه

 : این کمپین به شرلارتباط با شهرهای دیگر و روستاهای اطراف -

 شهرهای دیگر نداشت اما افراد فعال در تکاط دحی ی با کمپینسازمان یافته ار

یت ی فعاعهر یم ساب ه ،ی ده نفری اوعیهی محلام و بویژه  ن هستهکمیته

در س ح  ییزپار هنگیوهای های مردمی مختلف و نیز فعاعیتدر کمپین

از  ،های ارتکاطی خود در این شهرهاشهرهای رووهلام را داشتند و با شکره

های جاری در این در ارتکاط تنگاتنگ و درجریان فعاعیت ،ایلام تا ارومیه

های گسترده به شرل های ارتکاطی و این ارتکاطشهرها بودندت این شکره

این افراد تدهیر گذاشته بودت در راب ه با مناطق  مست یمی روی فعاعیت

رتکاط ز ااین کمپین سعی کرد تا با روستاهای نزدیم به شهر نی ،روستایی

ی ها را نیز پوشش دهدت این روستاها به واس هبرحرار برند و تا حدی  ن

اند اما سیل مهاجرانی که از روستاهای دوردست به سمت شهر سرازیر شده

های ف یر و نشینعملال به حاشیه ،توان سرونت در خود مهاباد را ندارند

ا دادن عین مناطق راند و افراد فعال این کپمین پوشش بزرگی تکدیل شده

های دانستندت عازم است اشاره شود که گرچه اکنون فعاعیتبسیار ضروری می

ای از روابح و نیز اما شکره ،کمپین معلق یا نیمه تع یل شده است
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به صورم خاموش  ،هایی که در مدم فعاعیت کپمین شرل گرفتچهارچوب

 .ر فعال شودهای دیگتواند در بزنگاهاما  ماده وجود دارد که می

های فعال در کمپین مهاباد افراد و جریانها فعال: ها و جریانگروه -

ی ی اوعیهایی که هسته( گروه ده نفره1توان اینگونه دسته بندی کرد: را می

ی محلام را تشریل دادند بیشتر افرادی بودند که گرایشام چپ کمیته

مشارکتی  ،ی شوراییبه شیوه ها بایدرادیرال داشتند و معت د بودند که فعاعیت

ی مویرگی در س ح محلام انجام شودت این افراد تمایلی به برجسته و به شیوه

ها بین افراد نیازمند نداشتند و سعی های  نکردن تعدادی خیر و توزی  کمم

کردند بدون سر و صدا در س ح محلام با مردم ارتکاط بگیرند و برای می

تا حدی که امرانپذیر بود از امرانام و  های هر محلهرف  نیازمندی

های خود مردم همان محله استفاده برنندت عازم است اشاره شود که توانمندی

یر پذمند و مسؤعیتکردند که در محلام افراد دغدغهافراد این گروه سعی می

جذب برنندت غاعکال حتی این  ،ها چه باشدرا فارغ از اینره تعل ام سیاسی  ن

خود  ،شدنددیدی که از درون محلام به فعاعین کمپین ملحق میافراد ج

ی مسایل محله و حس گرایش سیاسی خاصی نداشتند و صرف دغدغه

( گروه دوم 5کردت ها میهای این کمیتهها را جذب فعاعیتپذیری  نمسؤعیت

( 8شوندت شناخته می کسانی بودند که غاعکال در مهاباد به عنوان ناسیوناعیست

که  طلکانی دانستها و فرصتوه سوم را شاید بتوان گروه اپورتیونیستگر

های های انتخاباتی و دست و پا کردن اعتکار برای انتخابامبه حصد و انگیزه

( گروه بعدی خیرین و 4ها ورود کرده بودندت رو به این فعاعیتپیش

ی یشدارهای شهر بودند که به صورم فردی و بیشتر با وجهی نماسرمایه

های مرتب حران مذهکی ،های فعال( یری دیگر از گروه2کردندت فعاعیت می
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ها بی بویژه مرتکی ،و افراد وابسته به حزب اصلاح و دعوه بودندت این افراد

 دت داشتن های ماعی فعاعیتی کممکردند و بیشتر در حوزهسروصدا کار می

 

 0۱ی شماره مصاحبه
 سقز ،خ. مرد

اسفند  12: کمپین س ز از حدود (07۱۱رداد ی خاکنون )نیمه -

یعنی به مدم دو ماه به شرل کاملال فعاعی در  1811اردیکهشت  12تا  1822

 فرینی کردت اما پس از این مدم فشارهای امنیتی روی فعاعین س ح شهر ن ش

ها بیشتر شد و در نهایت فرمانداری دستور متوحف کردن فعاعیت این کمپین

مران فعاعیت را غیر ممرن کردت اعکته به دعیل فضای اعتمادی را صادر کرد و ا

هنوز )یعنی در پایان اردیکهشت ماه( گاه و بیگاه  ،که ایجاد شده است

های این حساب ای به شماره حساب یا شمارههای ماعی پراکندهکمم

ها را به دست کسانی که از پیش شود و این افراد هت  نها واریز میکمپین

 رسانندتاند میی شدهشناسای

ها مختلفی وجود داشتت روایت این در س ز کمپین :آغاز فعالیت -

 ،رهای شهمصاحکه از زبان یری از افراد فعال در یری از پویاترین کپمین

استت این فرد معت د است « ۆنگاهه -ناۆکر شگری عهێینی پمپهکه»یعنی 

استت او دعایل پیش دم  های رووهلام بودهکه کمپین س ز از اوعین کمپین

 ،بودن س ز را تجارب حکلی افراد فعال شهر در جریان حمایت از شنگال

های مرتکح با زعزعه کرماشان و نیز رسانیکمم ،حمایت از م اومت کوبانی

ا ی این کمپین ری اوعیهمیداندت افرادی که هسته ،سیل عرستان و خوزستان
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اعتحصیلان کارشناسی و دکتری نفری از فارغ 12تشریل دادند یم گروه 

سال حکل با همدیگر  18های گوناگون علوم انسانی بودند که از حدود رشته

ی م اععاتی دارند که به طور منظت و اندت این افراد یم حل هدر ارتکاط بوده

د انهفتگی با هت در ارتکاط هستند و برای این منظور هت منزعی اجاره کرده

ی م اععاتی ها استت این حل ههای  نگردهماییها و که پاتوق فعاعیت

« هڵاڵهه»عنوانی رسمی و هکت شده ندارد اما به شرل غیررسمی به نام 

کارهای پژوهشی  شودت عازم است اشاره شود که از دل این حل هشناخته می

نفر همگی مرد هستندت پس  12و علمی مختلفی هت بیرون  مده استت این 

ن گروه تصمیت گرفتند که کمپین م ابله با کرونا را  غاز از اینره اعضای ای

ها نفر  ن 8ها ملحق شدندت از این تعداد نفر دیگر هت به  ن 1حدود  ،کنند

های مرد و ماب ی زن بودندت این زنان بیشتر کسانی بودند که در جریان کپمین

 حکلی هت به صورم خیلی مؤهری فعاعیت داشته بودندت

و  ماعی ، موزشی-این کمپین در سه فاز فرهنگیها: سطح فعالیت -

توزی  مواد غذایی فعاعیت داشتت شماره حساب یری از افراد شناخته شده 

های ماعی اعلام شدت مجموعال در  وری کممو معتمد این گروه برای جم 

میلیون تومان کمم ن دی به این شمار  800طول این دو ماه فعاعیت حدود 

میلیون تومان هت کمم غیر ن دی در اختیار این  120واریز شد و حدود 

هزار خانوار را پوشش دهدت  5افراد حرار گرفتت این کمپین توانست حدود 

عغ هر شب عیستی از مکا ،عازم است اشاره شود که برای شفافیت گردش ماعی

هایی که کمپین در طول روز وارد شده به شماره حساب کمپین و نیز کمم

 ،ردکبه شرل ن دی و چه به شرل غیر ن دی توزی  میدر س ح محلام چه 

 14گرفتت این کانال تلگرامی حدود روی کانال تلگرامی این کمپین حرار می
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هایی از بازار  رایشگاه و دیگر بخش ،هاهزار عضو داشتت سمپاشی نانوایی

که تع یل نشده بودند و نیز توزی  ماسم و مواد ضدعفونی کننده بین افرادی 

های این کمپین بودت افراد ی فعاعیتکردند از زمرهر این مشاغل کار میکه د

کردند کمپین ابتدا در س ح محلام افراد و خانوارهای نیازمند را شناسایی می

ت دادندها تحویل میهای ن دی و غیرن دی عازم را به این خانوارو سپس کمم

که دریافت  ایهای ن دی و غیر ن دیمشخصام این خانوارها و کمم

مپین های این ک ن در بایگانیشد و مدارا اند توسح این فعاعین هکت میکرده

 وجود داردت 

در س ز ها: ها و نیروهای دیگر در سطح شهر و همکاریکمپین -

کمپین وجود داشت اما ف ح کمپین گروه مذکور در باعا و یری دیگر از  2

ر س ح شهر پوشش سراسری ها بود( دها )که منتسب به اصلاح طلبکمپین

ها هت تعداد افراد فعال زیادی نداشتند و هت اینره معموعال داشتندت دیگر کمپین

ی مشخص مانند سمپاشی کردن محلام و یا صرفال کمم ماعی در یم حوزه

ت تواند اینگونه دسته بندی کردها را میها و کمپینکردندت این گروهفعاعیت می

ی که فرد مصاحکه شونده در  ن فعال بود و هسته ( گروه اول کمپینی است1

نفر مذکور بودت این گروه به احتمال بزرگترین کمپین  12ی  ن همان اوعیه

مردمی در س ح شهر بوده استت فضای این گروه بیشتر یم فضای 

 ل ای روی مردمی بودن و مستناسیوناعیستی بودت افراد این گروه تدکید ویژه

ها و ای که حتی این افراد حاضر نکودند از گروهبه گونه بودن کمپین داشتندت

 کمم ماعی دریافت برنندت مثلا در ،هایی که وابسته به حاکمیت بودندجریان

میلیون تومان پول ن د  2« های استان کردستانمجم  اصلاح طلب»یم مورد 
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 هبه شماره حساب این کمپین واریز کرده بود اما پس از  نره افراد این گرو

گیرند  ن را به شماره حساب گروه مذکور بازگرداندند و در جریان حرار می

( گروه دوم که فعاعیت چشمگیری در س ح 5حاضر نکودند  ن را حکول کنندت 

یم گروه منتسب به اصلاح طلکان و دانشگاهیان بودندت افراد  ،س ز داشتند

یت میت مشروعی یم فرصت برای تراین گروه بحران پیش  مده را به مثابه

های ( گروه سوم متشرل از چپ8نگریستندت ی خود میاز دست رفته

ودت ها بمتعلق به  ن« ی محلامکمیته»ی تاسیس رادیرال شهر بود که ایده

کردند و با گروه اول نیز در تعامل می ها فعاعیتافراد این گروه در س ح محله

های مرتکح با ه چهارم مذهکی( گرو4اندت هایی داشتهو با هت همراری بوده

مرتب حران و جریان اصلاح و دعوه بودندت این افراد در جریان زعزعه کرماشان 

نام این جریان تمایل داشتند های خوشهت بسیار فعال بودندت بعضی از چهره

که در جریان این کمپین با گروه اول همراری و تعامل داشته باشند اما این 

ای صورم نگرفتت اما تعدادی عملال همراری گسترده تمایل دوجانکه نکود و

 وری کرده بودند ای که برای کمپین کرونا جم های ماعیاز این افراد کمم

توان گفت که در جریان کمپین را در اختیار گروه اول حرار دادندت در کل می

ها حضور خاصی نداشتندت هر چند که در  غاز برای جم  مذهکی ،کنونی

ها های  ناما فعاعیت ،های ماعی یم شماره حساب اعلام کردند وری کمم

ها و ها همراریزیاد تداوم نداشتت بین گروه اول و دیگر گروه

اما  ،هر چند که خیلی گسترده نکوده است ،هایی وجود داشته استهمفرری

ه به و  میخت ها احتیاطی ویژهبرای ارتکاط با گروه منتسب به اصلاح طلب

 اعتمادی وجود داشته استت و بی بدگمانی
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  هانوشتیپ
 

ت ر ظت مسللکار گرفته شللده در این م اععه به وضللعیتی از انفراا در نظام/ رویت/ نمفهوم بحران به  1

ی  ن حاصلل  مده اسللتت این اتصللاعام محصول شلود که از ان  اع میان عناصلر برسلازندهاطلاق می

شوندت شرل و حدرم هسلتند و توسلح  ن و به منظور اطمینان حاصلل کردن از اعمال سلل ه خلق می

شللخص رو انفراا حاصللل از  ن شللرل و ماهیت بحران در رویت را مها و ازاینشللرایح این ان  اع

با خاستگاه واحد نیست بلره فر یندی رو به صعود و دینامیسمی « رخدادی»کندت در این معنا بحران می

گیردت اشرال بحران های متفاوتی به خود میی  ن شرلچندوجهی اسلت که در مراحل مختلف توسعه

اوم هایشان متفی رویت هستند از حیث ویژگیهای ان  اع/ انفراا در ساختار سل هکه نشلانگر شلیوه

ها را درون خاسلللتگاه واحدی حرار دادت بنابراین تعریفی که از توان  نهسلللتنلد و به خودی خود نمی

بحران در جمهوری اسللللامی تحت عنوان بحران مشلللروعیت و بحران حاکمیت در اینجا به دسلللت 

در رویت اشاره  ی حاکمیتهایی متواعی از ان  اع/ انفراا در سلاختار سلل هدهیت هر یم به شلرلمی

ای جز خشللونت و دارندت بحران حاکمیت دال بر شللرسللت حدرم حاکت در تدمین سللل ه به وسللیله

 راندت همچنین نوعی ناکار مدی اشاره دارد که رویت را به سوی گسست در ساختار سل ه می
 بندی رسمیِها کردها هستند و در ت سیتهایی اشاره دارد که ساکنان  نی کردسلتان به سلرزمینواوه 5

های مختلفی پراکنده هسللتندت در این معنا ]کردسللتان[ فاحد مرزهای جغرافیایی سللرزمینی ایران اسللتان

سللیاسللی در م ام یم کلیت اجراییِ و اداری ایاعتی و -مشللخص اسللت و همچنین فاحد واحد حضللایی

م ایاعت اسلتانی اسلتت دوعت مدرن، کردسلتان را از هرگونه وحدم سلرزمینی و سلیاسی در شرل ی

واحد به هت پیوسلته در ایران محروم کرده اسلتت ت سلیت سلرزمینی وحدم زبانی و اتنیری و انسجام 

 اش وی دیگربودگیی کردی به واسللل هفرهنگی متلاهر نررده اسلللتت وحدم اتنیری و زبانی جامعه

 نگرید به: ه بباری بیشتر در اینهایش با هویت حاکت برساخت شده استت برای م اععهبنابراین تفاوم
Abbas Vali. Kurds and the State in Iran: The Making of Kurdish Identity in 

Iran, London 2011, p. xiii 
 2)   ختناوهماندت های محلام و کردستان؛  نچه از کرونا میدر این راب ه نتب: کاوه حریشیت کمیته 8

ی کرونات رسلتاخیز سیاست ح ی ی به هنگامه پورت؛ عدنان حسلن5050می 50ت دسلترسلی در 5050می

 ت 1811اردیکهشت  50(ت دسترسی در 1811فروردین  4) زمانه رادیو تریکون

 به عنوان نمونه بنگرید به: 4
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 Asef Bayat. Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 

Workers Control, London 1987    

 در بخش پایانی م اعه حرار داردت هاکهگزارش این مصاح 5 
۱ Unexpected  

7 Retrospective  

های مربوط به ی خودسازماندهی فعاعیتتصویری کلی از نحوه ۱و  1،5،8ی  های شلمارهمصلاحکه 2 

ها هکنندت عازم است اشاره شود که این مصاحککمپین پیشگیری از کرونا در مناطق روستایی را ترسیت می

ها بودت در این ایام در زمانی که اوج فعاعیت این کمپین ،( انجام شدند1811نورزو سال جاری ) در ایام

بسلیاری از مناطق رووهلام کردسلتان کار کشاورزی هنوز  غاز نشده بود و در مناط ی هت که کت کت 

 هایحجت کار به حدی نکود که مسللتلزم این باشللد که این کمپین ،کار کشللاورزی در حال شللروع بود

 ی خود را به سازماندهی شرایح و روابح  کار در این حوزه مع وف برنندتهافعاعیت
1 Med TV 

10 Tishk TV 
11 Komale TV 
12 Amir Hassanpour. "Satellite Footprints as National Borders: Med‐tv and 

the Extraterritoriality of State Sovereignty." Journal of Muslim Minority 

Affairs 18.1 (1998): 53-72; Hassanpour, Amir. "Diaspora, homeland and 

communication technologies." in Karim, H, K. (ed.), The Media of Diaspora. 

Routledge, 2003. 89-101. 

به معنی « ستنپارا »هت است فاعلی و از مصدر « زێپار »و  ،بومبه معنای اکوعووی یا زیست ،«هوینگ»18 

بوم است و به فعاعین در کردی به معنای محافظت از زیست« ییزپار هوینگ»مراحکت و محافظت اسلتت 

 شودتبوم گفته مییعنی محافظین زیست ،«یزپار هوینگ»این حوزه 

ت که معنی نیسئاعی برگزاری این مراست است و به این باید توجه شلود که این توصلیفِ حاعت ایده14 

 شودتی روستا این مراست به این شیوه برگزار میمهدر ه
15 GAP (Turkish: Güneydoğu Anadolu Projesi, The Southeastern Anatolia 

Project). 
16 Non-humans  
17  For a recent study on the emergence and the development of 

environmentalism in Rojhilat, see: Allan Hassaniyan. "Environmentalism in 

Iranian Kurdistan: causes and conditions for its securitisation." Conflict, 

Security & Development (2020): 1-24. 

در رووهلام کردسللتان « ییزپار هوینگ»های ی مرکزی و کاریزماتیم فعاعیتشللریف باجور چهره12 

ی های کل من  هیژه حضلللور فعال در خاموش کردن  تشو بو ،زی اوێپاره وینگهلای بودت فعلاعیلت

ی رووهلام کردسللتان و نیز فعاعان زیسللت محی ی من  ه انیزپاره وینگزاگرس منک  اعهام نسلللی از 
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یعنی امید  ،به همراه یری دیگر از اعضای انجمن سکز چیا 181۹شلهریور  8زاگرس و ایران بودت او در 

 رحمت و پژوهی یعنی محمد ،ی محیح زیسلللت مریوانبانان ادارهپوشلللی و نیز دو نفر از جنگلکهنه

 تواند تجستهای او میها جان باختت شلریف باجور و فعاعیتسلوزیدر یری از این  تش ،نیاحریمی

رفال های او صشلدگی اکوعووی و نیز اکوعوویزه شدن گفتمان م اومت کرد دانستت فعاعیتاین سلیاسلی

ستگی های گوناگون همککرد تا به شیوهبلره همواره سعی می ،کردستان نکود و ییزپاره وینگمحدود به 

ی سلیاسلی و کارگری در خارج از فضلای کردستان نشان دهدت نمونه ،صلنفی ،خود را با فعاعین مدنی

رکاب زدن همراه با اعتصللاب غذای او از مریوان تا تهران در شللهریور  ،های این همکسللتگیبرجسللته

( و رانی تهرانض به وضلعیت زندانیان رضلا شلهابی )فعال کارگری سندیرای اتوبوسدر اعترا  181۱

 تنلا دائمی )فعال ح وق کودکان و زنان( و نیز در اعتراض به کشلللتار کوعکران بودت شلللریف باجور و 

ها در مریوان به یری شناخته شدند و مراست ختت  ن« پاریز هوینگشلهدای »همراهان او به عنوان اوعین 

 های سیاسی رووهلام تکدیل شدتترین رخدادز باشروها
19 See Abbas Vali. Kurds and the state in Iran: The making of Kurdish 

identity. London: IB Tauris, 2014. 
20 Retribalization  

 گوست  81(ت دسلترسی در 5012مارس  1) ن د احتصلاد سلیاسلیعامت عکاس وعیت سلرومِ رووهه51 

 ت5050
است و نه  182۹سازی نه منحصر به دوران پس از ان لاب سال  ی جاشباید توجه داشلت که پدیده55

اند و به رووهلام کردسلتانت دوعتهای عراق و ترکیه و سلوریه هت وسلیعال از این سیاست استفاده کرده

هت به نظر خر و در گفتمان م اومت کرد به معنای خائن( )در عغلت به معنای کره« جلاش»خود مفهوم 

رسلد که برای اوعین بار در باشلور کردستان )کردستان عراق( استفاده شده استت پر بدیهی است که می

تجربگی و رفتار اشتکاه برخی اند اما در برخی موارد هت بیها بودهاین دوعت« سازیجاش»عامل اصلی 

 ی کردستان رووهلامر نمونهن شی در گسترش این پدیده داشته استت د ،از افراد نیروهای مسللح کرد

 هایشد تا برخی اشخاص متنفذ و یا روستااین اشلتکاهام باعث می 182۹های پس از ان لاب در سلال

ی مست یت برای یم تجربه ها( بشوندتهای مسلمان )جاشخاصلی به صورم یردست جذب پیشمرگ

ن و بخشی از مریوان نتب کامیارا ،ی سنندجاز شلرل گیری نیروهای جاش در مناطق روسلتایی حوزه

 ،تیت )رنج و تجربهرگایهشلللمهێکانی پریهوهی بیرهبژاردهڵهه ،زموونریت ئلازار و ئهنکلهێم محلاتله

های ت حاتت منکری که خود در سللال،5050گلچینی از خاطرام دورانی که پیشللمرگه بودم(ت اسللترهلت

در بخشی از خاطرام خود  ،ایران بود ی حزب دموکرام کردستانی پس از  ن پیشمرگهان لاب و دهه

گیری و بسلح نیروهای جاش در بخشلی از مناطق جنوبی رووهلام کردسللتان را توضیح دعایل شلرل
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دهدت از نظر وی رویت ن ش اصلی در ایجاد و گسترش نیروهای جاش در این مناطق را داشته استت می

های کرد اشلللتکاهام برخی از پیشلللمرگهاو به شلللرلی صلللادحانه به  ،اما در کنار این ن ش فعال رویت

ها و نیز در برخی از روسلللتاها عه در ایجاد نارضلللایتی در میان برخی افراد و گروهدموکرام و کومله

های گرفتند و افراد و گروهها به سرعت توسح رویت مورد بهربرداری حرار میپردازدت این نارضلایتیمی

  کردندتمی های مسلمانناراضی را جذب سازمان پیشمرگ

تعدادی محدود از زنان اعیان مهاباد وارد مناسللکام  114۱در جریان جمهوری کردسللتان در سللال  58

فرزندان و یا وابستگان مردهای فعال در جمهوری بودندت در این  ،سلیاسلی شلدند که غاعکال از همسران

 راب ه نتب: 
Shahrzad Mojab. "Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 

1946." Women of a Non-State Nation: The Kurds (2001): 71-91. 

به نظر ما مجاب در این مورد کمی اغراق کرده اسلللتت ورود عمومی و مردمی زنان به جنکش م اومت 

میگرددت در این دوران و جنکش م اومت پس از ان لاب بر 11۹1های ان لاب کرد در رووهلام به سلللال

عه وارد میدان سلللیاسلللت کردی شلللدندت این حرکت های کومهبلار زنان در حاعب فعاعیتبرای اوعین 

اطمه ی فسللاب ه بودت تز در منتشللر نشللدههای کردسللتان هت در این دوره بیگامانه در دیگر بخشپیش

روابح اجتماعی جنسیت در بین نیروهای با عنوان  ،ی عاعی علوم اجتماعی پاریس(کریمی )در مدرسله

ی ورود زنان به میدان سیاست کردی در این دوره درباره تجربه ، 1111تا  11۹1عه کرد: کومهسلیاسی 

 ی زیر بخشی از این تز است:است و م اعه
Fatemeh Karimi. "Les militantes kurdes du Komala. De l’espace domestique 

à la lutte armée: motivations et obstacles." Les cahiers du CEDREF. Centre 

d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes 24 

(2020): 45-67. 

گیری داشته استت های اخیر رشد چشتی زنان در رووهلام در سالباید اشاره شود که م اععام حوزه

ت (کردسللتان بر تدکید با) ناموس مفهوم شللناختی جامعه واکاویدر این راب ه نتب: سللمیه رسللتت پورت 

گرا بر شلکح فمنیست هویت»(؛ سلمیه رسلتت پورت 1811دانشلگاه تهران: پایان نامه کارشلناسلی ارشلد )

؛ فاطمه 5050جوعای  52(ت دسترسی در 501۹می ۱) ن د احتصلاد سیاسی«ت م اععام جنسلیت در ایران

(؛ فاطمه کریمیت 1821زنان ) تهران: روشللنگران و م اععام ،تراودی تن؛ خشللونت علیه زنانکریمیت 

(؛ سللهیلا 5014عندن: اچ اند اس ) شللیوه زیسللت و پیامدهای  ن )کردسللتان ایران(ت ،چند همسللری

(؛ عیلا عنایت 1814شناسان )تهران: نشر جامعه ت(کرد زنان باب در مکنایی ای نظریه:)کرد زنانشهریاریت 

(؛ فردوس حاتمیت 181۹شناسان )نشلرجامعهت تهران: مجدد شلروع یا فاجعه فصلل: زنان بازتجردزادهت 

ت تا 1811تیر  10(ت دسلترسی در 1811تیر  8) پروبلماتیرا«ت زنان کورد: خشلونت و سلتت ت اط  یافته»
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ی ی زنان در رووهلام است و جاعب است که ت ریکال همهدانیت این اهت م اععام حوزهجایی که ما می

ه رستت سمی ،لام کردستان هستند؛ فاطمه کریمی )روانسر(این موعفانٍ فمنیسلت از مناطق جنوبی رووه

ان این توزاده )س ز(ت به احتمال نمی فردوس حاتمی )حروه( و عیلا عنایت ،پور و سهیلا شهریاری )پاوه(

 وضعیت را تصادفی خواند و شاید که خود این پدیده از نمودهای گشودگی مورد بحث باشدت
54 Elective affinities   

با  ،( است10ی شماره )مصلاحکه های کمپین م ابله با کرونا در ن دهن ض این ادعا فعاعیت ثالیم م52 

 ید فضای کمپین در این شهر  شرارا ذیل هژمونی ناسیوناعیست گونه که از مصاحکه برمیاین حال همان

 د در این شللهراتنیری کرد حرار داشللت و حادر نکوده اسللت تا از دیوارهای حومی موجود بین ترا و کر

 ،چنین یم مثال ن ض دیگر برای این ادعای حرکت کانونی جنکش کرد به سلللمت جنوبفرا رودت هت

« ڕکاتی پووشللپه شللت بهردهسلله»های مرتکح با کمپین بویژه فعاعیت ،های سللردشللتی فعاعیتسللاب ه

است که  ویت بعثیعنی کمپین ساعروز بمکاران شیمیایی این شهر توسح ر ،)سلردشلت به وحت تیرماه(

ها اخیر به مرانی برای تجم  و فعاعیت فعاعین مختلف کرد و ایرانی شللده اسللتت وجود این در سللال

چه  ،دارد تا بار دیگر بر خصللت نظرورزانه بودن این نوشللته تدکید کنیتهای ن ض ما را بر این میمثال

ها زیاد اسلتت با این حال بر اساس امران به خ ا رفتن این نظرورزی ،تردر نکود م اععام تجربی دحیق

ی های مختلف در رووهلام کردسللتان بویژه در دو دههی فعاعیتشللواهد موجود و بر اسللاس تجربه

ی حرکت کانونی جنکش کرد در رووهلام کردستان به سمت جنوب کنیت که گزارهگذشته ما تصور می

 ی حابل دفاعی استتگزاره

 

د سلیاسی نیوعیکراعیست و تحول ساختار احتصادی دوعت در ایران پس های مرتکح با احتصلابرای بحث5۱ 

)مرداد  41ی ت شمارهگفتگو«ت احتصاد سیاسی دوعت ظهور دوعت نهت»از پایان جنگ نتب: محمد ماعجوت

ن د احتصللاد «ت ی ن دی احتصللاد سللیاسللی دوعت یازدهت در بوتهپرووه»؛ محمد ماعجوت  81-1(: 182۱

چرا بر وجه نوعیکراعی احتصاد »؛ پرویز صداحتت 5050 گوست  2(ت دسترسی در 5012اکتکر  4)سلیاسی 

 ؛5050 گوست  2(ت دسترسی در 5012نوامکر  58ن د احتصاد سیاسی )«ت کنیت؟در ایران تدکید می
 Kayhan Valadbaygi. "Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in 

Contemporary Iran." New Political Economy (2020): 1-15. 

تحلیل جامعه شلللناختی » ،هاووین ب اعی و منصلللوره اعظت  زادبرای یلم تحلیل در این باره نتب:5۹ 

 ،ششت لسا ایران اجتماعی م اععام ،«ساز در کردستان ایرانی یری از مناب  هویتگری به مثابهسللفی

 ت4-51(: 1811 )تابستان12پیاپی  5،شماره
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 ها رجوع کنیدت به گزارش مصاحکه 52
 ی مدنی به مثابه حلمرویی ت ابلی بنگرید به: در باب تعریف جامعه 51

Burchell, G. ‘Peculiar Interests: Civil Society and Governing ‘the Systems 

of Natural liberty’, in Burchell, B. et al. (Ed.): The Foucault Effect: Studies 

in Governmentality, London  1991. 

 است: ی زیر مورد بحث حرار دادهی مدنی در م اعهوعی این برداشت را از جامعه

Abbas Vali. Kurds and Their Others: Fragmented Identity and Fragmented 

Politics in Comparative Studies on South Asia, Africa and the Middle East, 

Vol. XVIII, No. 2,  1998 
 هارم و نگری م رح شده است: حاکمیت و نمایندگی همچنین توسح مورد در نرته این 80

Negri, A. and Hardt, M. in Multitude 2004, also in Negri, A. ‘Sovereignty 

between Government, Exception and Governance’ in Kalmo, K. and Skinner, 

Q. (eds.): Sovereignty in Fragments: The Past, Present and future of a 

Contested Concept, London 2010. 

 نیز نتب: کار مهت پاول هیرست:

Paul Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic and Social 

Governance, Amherst 1994 
ر اندت تدهیرام حاکمیت بدهچپ نیسلللتند که دموکراسلللی نمایندگی را ن د کر هایاین تنها تئوریسلللین

پردازان راسللت میانه مورد نمایندگی دموکراتیم و پارعمانی با حدم و شللدم کمتری از جانب نظریه

ر  ن هستندت دهای شاخص بحث حرار نگرفته اسلتت ماکس وبر، روبرتو میشلل و کارل اشلمیت نمونه

 این راب ه نتب: 

Lassman, P. and Speires, R. (eds): Weber: Political Writings, Cambridge 

1994;  Schmitt, C. The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge 

Mass. 1988; Michels, R. Political Parties: A Sociological Study of 

Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, New York 1915. 
مراجعه  34بنگرید به مناب  مورد اشلاره در پانوشلت شماره  در باب شلرایح مشلارکت دموکراتیم 81

 کنیدت
 بنگرید به: 85

 Foucault, M.  The History of Sexuality, Vol. 1. London 1981 and The Society 

Must Be defended, London 2003   
33  Conduct of conduct 

 ی فوکو در باب حرومتمندی در:م اعه 84

Faubion, J. D (ed.): Essential Works of Michel Foucault 1954-1984, Vol. 3; 

see also Burchell, et al, London 1991 



 

 
 

 عباس ولی و مراد روحی 933

                                                                                                                
 در باب کاربست مفهوم حرومتمندی بنگرید به: 82

 Michel Dean’s, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 

London 1999 
36 Chimera ،ه سلر شلیر داشت و بدن بز و دم افعی و از دهانش  تش ی یونانی، هیوعایی کاسل وره

 باریدتمی
وکو های فمفهوم زیسلت امنیت به کار گرفته شلده در این م اععه بر مده از خوانش خاصی از نوشته 8۹

گیری فعلی اسلللتت این مفهوم از ی زیسلللت حدرم و پروبلماتیم امنیت در دوعت متاهر از همهدرباره

های سیاسی جورجو  گامکن نیز هستت اخیرا او مفهوم وری در سلراسر نوشتهحرار معلوم از مکاحث مح

و تدهیرام کلی  ن بر جامعه و سللیاسللت به کار گرفته  11-گیری کوویدی همهزیسللت امنیت را درباره

غربی   یی جوام  پیشرفتهاسلتت تحلیل جاعب توجه  گامکن حسلمی  سلیب شناسی سیاسی را در باره

ی تغییرام در فر یندها و کردارهای کنلدت تحلیلل  گامکن دربارهری م رح میگیدر نسلللکلت بلا همله

 ایدهد و واجد پایهسلللازی تفوقِ زیسلللت حدرم را در جامعه به طور کلی پیشلللفرض حرار میامنیتی

تاریخی و سلیاسلی نیستت ]تحلیل  گامکن[ تن در مواردی زیست حدرم هنوز از هت گسیخته و ع ب 

پردازی و مفهوم ی حدرم حضللایی/ حاکمیتی اسللت، تن به نظریهحت سللی رهمانده اسللت و جامعه ت

 دهدت به عنوان نمونه بنگرید به:  پردازی نمی

https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-

agamben-396f9ab3b6f4 
 همچنین برای فهت مفهوم پردازی  گامکن از زیست حدرم بنگرید به:

 Agamben, G. Homo Sacer: Sovereign Power and the Bare Life, Chicago, 

1998.  
اد، دهارم و نگری از مفهوم زیسلت امنیت به دست توان از برداشلتتوان انت ادام مشلابهی نیز میمی

اند، مسللت یما از فوکو متاهر اسللتت این ها از زیسللت حدرم  نگونه که خود نیز معترفاگرچه تحلیل  ن

یِ پردازی گذار به دموکراسللی خوانش نگری از اسللپینوزا حرار دارد، در بسللتر نظریهها که بر پایهتحلیل

حلیل مواردی همچون انکوهه  و به همراه مفاهیمی چون حدرم موسلللس و امر مشلللترا  ن را برای ت

 سازدت بنگرید به:تر میایران معاصر مناسب

  Negri, A. and Hardt (op. cit 2004) and Commonwealth, Cambridge Mass. 

2009.  

 های تحلیلی  نانی فعلی،  نچه که در متن نیز اشلاره شلده است، از برخی از جنکههایی از م اععهجنکه

 وام گرفته استت

https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4
https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4
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بودگی حدرم و م اومت/ ضللدیت از فوکو وام گرفته شللده ی دروننظری این م اعه دربارهاسللتدعال  82

های مختلفی از اسللتدعال فوکو وجود دارد و اغلب برای کنراش از اعتکار برداشللت اسللتت برداشللت

دیاعرتیری از حدرم و م اومت به عنوان نیروهای مت ابلا و منحصللرا  نتاگونسللتیم در میدان سللیاسللی 

هارم و نگری در این راب ه در  هار گیردت به عنوان نمونه بنگرید به برداشلللتتفاده حرار میمورد اسللل

 (ت15شان به خصوص انکوهه و جمهوری مشترا اعمناف  )اشاره شده در پانوشت شماره مختلف

 ی عدم تمایز بنگرید به:ی مفهوم من  هی مکسوط دربارهبرای م اععه 81

  Agamben, G. (op.cit 1998) and State of Exception, Chicago,  2005  16. 

 
41 Embedded  

های ما بعدال اطلاع پیدا کردیت که این بیمارسلتان صلحرایی در نهایت تاسلیس نشد اما از محل کمم45 

 های ورزشی مهاباد یم ن اهتگاه دایر کردندت وری شده در یری از ساعنجم 


