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 مقدمه
 حال. باایناستماه خود مین چهار شدن بهواردی در آستانهژینا شکوهمند خیزش 

 ای، منطقهمحلیهای مقیاسدر و  مختلفی فضاها و هامکاندر  شْاین خیزآهنگ ضرب

 هایو گروهاقشار  ،میان طبقاتدر  و نیز و اقتصادی و سراسری، در سپهرهای اجتماعی

پیشتازیِ درخشان  .است جریان داشته سنگهمنایکنواخت و ناهمواره  اجتماعی،

وجه ت کانوندر ازپیش بیشاین روند نامتوازن را در نسبت با سایر مناطق،  کردستان

گران کنش از هایینومیدی را در میان بخشو  دلسردیبعضاً  کهطوری، بهبرنشاند

نرم در فضای مجازی های تنشجدل و داشته و گاه به به همراه اجتماعی و سیاسی 

میان  سرنوشتیدلی و همهم احساسی خود نوبهتواند بهکه این نیز می ،منجر شده

های رانِ اقتفضامندیکه درکی تاریخی از بدون این درواقع، تضعیف کند.را  دیدگانستم

 انسناهم یو فضاها هاساحتهای مبارزاتی در پویشو  ی سیاسیهاپیچیدگیانقالبی، 

 بینو تقابل  ،ناالزمهای سازیها تا سطح دوگانهگاهی این تفاوت دست داده شود،به

 .شودداده میتقلیل  دومی در خیابان()اولی در خواب و  پیرامونو  مرکز

 که خیزش انقالبی ژینا بود قراولو پیش کردستان هم آغازگاهطور مشخص، به

ام پیشگاز بسیاری لحاظ این مدت  هم در طولو  درنوردیدسرتاسر ایران را  های آنشعله

روی بوده است. پیش مقاومت و ،پیکار از سایر مناطق ایران در حال تریافتهسازمانو 

ی مبارزه آهنگِضرب عادلِعدم تو  پیوندی، ناهمفضاییـمکانی این پدیده بیانگر گسستِ

 زیسانظامیبا همواره در تالش بوده  نیز حاکمیتاست.  امتداد زمان و مکانسیاسی در 

ازجمله در مناطق کردستان و ) ستمهای تحتاقلیت ترِو سرکوب و کشتار سهمگین

د و های پیونرشتهبخشد و  تعمیقها را تشدید و ها و ناموزونیاین شکاف ،لوچستان(ب

 نآنا از هم بگسالند و جغرافیاییـها و فضاهای اجتماعیمکاندر را اتحاد ستمدیدگان 

و  وارد نبرد نهایی ایران، سرتاسر شان درسرنوشتانهم بدون همراهیِ تنهایی وبه را

وز هن و گسترده ی ایران در مقیاس سراسریکه جامعه است درحالی. این کند زودهنگام

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

 فضاهای دری سیاسی مبارزهها و جنبش در شکل و محتوای ناموزونی این

 ناپذیرفهم ،نامأنوسای پدیده ی دیگر(ا)یا هر کشور و منطقه در ایران متمایز جغرافیاییِ
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یران را ا یکل جامعه بینانه نیستواقع نیست. و اجتماعی و بیگانه با واقعیت تاریخی

آشکار  یتضادهایکپارچه و فارغ از شکاف و  و سیاسی همگون و کلیت سان یک کیانبه

و  ی اجتماعیهابا همین منطق به سراغ تبیین و تحلیل پویشو  در نظر گرفت و نهان

 ملتِـدولت کی گیری و قوام گرفتنروند شکل جاری رفت. متحول واحوالاوضاع

، خاصدر هر کشور  که است یاسیسـییایجغرافـیخیتار ندِیفرآ کی قلمرومندْ

 درک ین امر مستلزمه با اهروش مواج 1گذراند.را از سر می ایو ویژه مسیرهای متفاوت

های گریدر کردارها و کنش زمانناهمهای ناموزون و و تحلیلی انتقادی از جلوه

 .استاجتماعی و سیاسی 

 که تاریخی امری است ،ی سیاسی و اجتماعیمبارزه ژرفایناموزونی در گستره و 

ین ب از حیث جغرافیایی، در تمایزهای فضایی هر جامعهی و توسعه سیر تکویناز خالل 

یابد. تبلور می ،تکثر اجتماعاتی انسانی و نیز در توسعهو  ی تودرتوهامقیاسو ها مکان

ری گدر روند کنش ،هاو مؤلفه هاعاملقسمی از یا به میانجی طور مستقیم و به ،امراین 

 زهایستی، تضادها و تناسب قوای مبارزاتی. است اثرگذارپیکار طبقاتی و سیاسی  و

، شانرشد و تکامل در سیر تاریخیِ میان ستمگران و ستمدیدگان طبقاتی و سیاسی

ای ههای مختلف و متکثری به مبارزات سیاسی و اجتماعی در زمان و مکانفرمجملگی 

 .بخشدمختلف می

های شکوهمندی که مردم کردستان رزمندگیانگیز و های شگفتآفرینیحماسه

 نه ظاهر شد(« چشم و چراغ ایران»ای در قامت گونه)به انداین روزها خلق کرده

تاریخیِ در سیر ریشه تبارهای آن  .های زودگذرهیجاننه و  اندالساعهقخل ایپدیده

بهای مقاومت و مبارزه تجارب گران ریشه درویژه ، بهایستادگیو  رزمهایی از اندوخته

ی ارادهو  ، اتحادهمبستگیچنین در اینامروز نیز که  دارد 75در کوران انقالب 

 «ی جنوبمسئله»گرامشی در رابطه با چه رو، چناناز این .یابدشان تجلی میجمعی

                                                      

 Methodological« )شناختیروش مناسیونالیس»ها و تحوالت اجتماعی، رویکرد در تحلیل ما از دگردیسی1 

Nationalism )عنوان واحد تحلیلی اساسی وبه را یافته در جغرافیاهای سیاسی(های قوامملتـ)یا دولت که مقیاس ملی 

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

 کنیم.میوتحلیل تجزیه کنشیِ این مناسبات با سایر جوامعبرهم  ی دیگر یاهابا مقیاس اشمتقابل
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 بهتنها نهسیاسی،  امری یمثابهبهپرداختن به کردستان،  2کند،ایتالیا مطرح میدر 

آن با  زمان بایدهمضروری است،  )اقتصادی و طبقاتی(« ساختاری»لحاظ عوامل 

رایند )ف ی ملیهای مسئلهعنوان یکی از جنبهیعنی به ایمنطقهعنوان یک پرسمان به

 برخورد کرد.در یک جغرافیای سیاسی  سازی(ملتـدولت

 ییبا تأمل بر بُعد جغرافیا ،کند کههای سیاسی و مبارزاتی اقتضا می، ضرورترواز این

کوین و تسرشتِ درکی پویا و دیالکتیکی از ، مبارزاتی پراکسیس )مکانی ـ فضاییِ(

احت سدر  و شکوفایی جنبش زنان ویژه رشدبه ،ی طبقاتی و سیاسیمبارزه گسترش

بهتر در خیزش ژینا را  آهنگیناهمو  به دست دهیم تا ناموزونیکردستان سیاسیِ 

 هماهنگی،های پیشارو و نیز تمهیدات ها و چالشغلبه بر ناهمواریدریابیم و مسیر 

 یراندر سرتاسر ا کارگران و فرودستانمیان  سراسری گسترش و همبستگی پیوندی،هم

 سازیم. مهیارا 

 

 در مکان و فضاکردارهای اجتماعی ناموزونی 
 داریناپذیری از حیات نظام سرمایهماندگار و عنصر جداییناموزونیْ سرشت درون

داریْ صرفاً مختص به سپهر در روند رشد و گسترش سرمایه« ی ناموزونتوسعه» است.

ضادها و تشود و نیز می روبناییبلکه مشمول عناصر و قلمرو  نیستی اقتصادی توسعه

 کی،ژئوپلتی های اقتصادی و سپهر سیاسی،میان شالودهدیالکتیکی های کنشبرهم

ی اجتماعی را از حیث کمّی ، توسعههای دیگرو بسیاری مؤلفه ایدئولوژیکی ،فرهنگی

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

  بخشد.می

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

توان آن را مختلف، داللت بر بُعد فضاییِ کردارهای اجتماعی و سیاسی دارد که می

 ینام نهاد؛ منطقی که دربرگیرنده« های اجتماعیگریکنش فضامندیِمنطق »

 هایکسیس جمعیِ طبقات و گروههای ارگانیک و دیالکتیکی میان پراکنشبرهم

                                                      
2 Gramsci A (9111[9121]) Some aspects of the southern question. In: Hoare Q (ed and trans) 

Selection from Political Writings, 9129–9121. London: ElecBook, pp. 515–125. 
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سیاسی و  ، سازماندهیمرتبط با آن های جمعیِیابی و آگاهیاجتماعی مشخص، هویت

 جغرافیاییـاجتماعی فضاهای های اجتماعی و نیروهای سیاسی درجنبش داربودنریشه

 است.

 یلوتحلتجزیهمدار را وارد های جغرافیایی مایهیا درون بُعد فضایی است که الزماین

رو مهم است که با ارجاع به خاستگاه طبقات اجتماعی و نیروهای ایناز، خود کنیم

کارخانه، مدرسه، دانشگاه، شهر، ) هاشان در مکانهای جمعیگریسیاسی در کنش

ی شدههای اجتماعاً ساختهها و افقشبکه) ، فضاهاخیابان و محالت(اماکن عمومی، 

های مند با اندازهمراتب تودرتو از فضاهای کرانسلسله) هاو مقیاس (حیات اجتماعی

 ی تحلیل، دامنه(ای و جهانیای، ملی، قارهمحلی، منطقههمچون  ،سانمختلف و ناهم

 3.کندمیفراگیر و پویاتر و شناخت پدیدهای اجتماعی را 

 کهینا جامعه و فضا، بدون مشترکِ دیتول قیاز طر یکیالکتیبه صورت د یاسیامر س

قرار  یمل قلمروبا  یرونیو ب یدروندر پیوندِ که  ییهاییایپو نیب وسختیسفتمرز  چیه

 ت،یفکی گستره، قلمرومندسازی ـ از حیث بدین سان، .ردیگیشکل مباشند،  گرفته

 و ایستا یامراست، نه  یاسیو س یختاری محصول یک فرآیند ـآن  استیو س خیتار

، نباید تمایزها و تکثر سازدخاطرنشان میدر این خصوص چه گرامشی چنان .اثربی

 نفسهفضاهای جغرافیایی مختلف را فیقلمروهای سرزمینی و کردارهای اجتماعی در 

محیط فیزیکی و جغرافیایی، یعنی مستقل از مناسبات اجتماعی خاص، فاکتور « ذات»از 

بلکه  ،ستین «یکیزیف»و  «یعیطب»، «شدهدادهمفروض/ازپیش»چیز  کی فضاگرفت. 

 و مندیِ کراناجتماع یای از فرایندها و مناسبات برساختهمجموعهعنوان آن را باید به

 4.در نظر گرفت شکل فضایی روابط اجتماعی غالب

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

ها و متقابل، شکل ای از روابطیعنی مجموعه ،نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی« ابژه»یا 

                                                      

پرداز نوان نظریهعگرامشی، به»ی باب جسوپ نگرید به مقالهتر در خصوص مکان، فضا و مقیاس، ببرای بحث مفصل3 

روابط  یپردازهینظر». برنر لیجونز, ن نیباب جسوپ, مارتچنین، بنگرید به همی حامد سعیدی؛ ، ترجمه«سازی در تحلیلفضایی

 ترکمه نیدیآ ی، با ترجمه«ییفضایاجتماع

 «سازی در تحلیلپرداز فضاییعنوان نظریهرامشی، بهگ»باب جسوب، 4 

https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://dialecticalspace.com/theorizing-sociospatial-relations/
http://dialecticalspace.com/theorizing-sociospatial-relations/
https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
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فضای »ها تولید و بازتولید یک برآیند این 7های اجتماعی است.ها با پراتیکپیوند این

های های سوژههای اجتماعی، کنشی کنشدربرگیرنده»است، فضایی که « اجتماعی

 6«کنند.میکشند و عمل میرند، رنج میشوند و میفردی و جمعی است که زاده می

 رایز» های فضایی خاص خود را دارندورزیِ نیروهای اجتماعی خاستگاهبنابراین، سیاست

 .گذاردیم ریتأثی جمع گریِکه بر روند کنشامری  5،«است یاسیس فضا

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

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

مراتبی وجود دارد که اهمیت بنیادین کنشگری اجتماعی در فضا را ساختارهای سلسله

شده هی پیامدِ دانشِ انباشتبه منزله»، فضا دیدزاویهکند. با نگریستن از این تأیید می

خورد که ای پیوند میآفرینندهشود، ]...یعنی[ به آزادترین فرایند در نظر گرفته می

 "فرمانرواییِ آزادی"وجود دارد ـ به فرایند داللتگری که در دلِ خود حاوی بذرهای 

  8«است.

 

 جهانی و ملی هایدر مقیاس ناموزونی
دو  نشینیهمو  همزمانیداری همراه است با تکثر و ناموزونی در نظام سرمایه

 سو، توأمان با گرایش پیوسته بهتنیده و دیالکتیکی:  از یکروند تضادمند ولی درهم

ی اقتصادی در سطوح هنگام توسعهیکپارچگی و ادغام اقتصاد جهانی، هم و شدنجهانی

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

های های ژئوپلیتیکی میان دولتها و تنشملتـقلمرومندسازی سیاسیِ ساختار دولت

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

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

                                                      
5 Lefebvre ND (9119) The Production of Space, trans, Donald Nicholson-Smith. Oxford: 

Blackwell, p. 991. 

 .53 ص همان، 6 

 .75همان، ص. 5 

 151ی آیدین ترکمه. تهران: انتشارات علم و فرهنگ. ص. ی اجتماعی، ترجمهفضا و نظریه .(1355آندری، ژلنیتس )8 
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بیناجوامع در مقیاس جهانی و در هیأت  کنشیِ( ناموزونِدر روابط )برهماین روندها، 

ای، ملی، محلی، منطقه سانِناهممختلف و  مندِکران هایها و مقیاسمراتبسلسله

ی هسلطدر هیأت ها مراتباین سلسلهو به تبع آن، یایبد. پیکره می  ای و جهانیقاره

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

 5.شوندمی

و فرایند  داریی سرمایهشوند که سیر تکوین و توسعهها باعث میاین مؤلفه

شکل چندراستایی و متمایز شکل در کشورها و مناطق مختلف به سازیملتـدولت

ه ها و تناقضات است ککند. بر متن این پویاییتر میبگیرند و آن را پیچیده و متنوع

ها روند رشدیافتگی و تکامل ساختار طبقاتی جامعه، مبارزات طبقاتی و اجتماعی، انقالب

ه ناهمگون و متمایز بوده و مسیرهای تاریخیِ و تحوالت سیاسیِ کالن و خُرد هموار

 اند.نسبتاً متفاوت و سرشار از فرازوفرودهای متعدد را طی کرده

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

 اینطقهمهای تودرتوی محلی، مقیاسخردهدر نیز به آشکارترین شکل  (یافتهتاریخاً قوام

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

ها کانمشکل نامتوازن در به تمرکز و انباشت سرمایه از حیث اقتصادی، یابد.تجلی می

ار تقسیم فضایی کتنها به صورت نهاین روند . در واقع گیردقوام میفضاهای مختلف و 

 ایمنطقهسان محلی و و ناهم مختلفاقتصادهای در بلکه همچنین بین شهر و روستا، 

و  (مرکز) مناطقبرخی در « یافتگیتوسعه» صورتبه و شودمیپیکربندی 

رکز ـ نامتوازن م روابطو  گیردمی شکل (پیرامونی)مناطق سایر در « نیافتگیتوسعه»

 کند.پیرامون را )باز(تولید می

، هم از حیث فضامندی متعددهای میانجیبه شکل بالواسطه و یا به ها مؤلفه این

تی متفاوتکثر و های مشکل، اجتماعیـاقتصادیجغرافیایی( و هم در سپهرهای ـمکانی)

ده بخشی هاگری، اعتراضات و اعتصابگری نیروهای سیاسی در ساحت مطالبهدر کنش

همواره با  های سیاسیملتـو فرایند قلمرومندسازی دولت داریسرمایهنظام  است.

                                                      

  /اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در ایران به: بنگرید  داری،ی ناموزون سرمایهتوسعه بیشتر در خصوص بحثبرای 5 
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انبوهی از تضادها و تناقضات ساختاری و موضعی نضج و گسترش یافته و با بازتولید و 

، نگوگونه هایریخت، مذهبی و غیره، های طبقاتی، جنسیتی، ملیآمیختن ستمدرهم

و نیز بروز و ظهور تضادها و  های سیاسیبه ساختار اقتصادی، نظام سانناهممتکثر و 

 بخشد.در جوامع مختلف می و طبقاتی های اجتماعیتنش
گری نیروهای اجتماعی و گری و مطالبهنگاهی به کنشطور خالصه، اگر نیمبه

 حوضوبیندازیم، به سیاسی در سپهرهای مختلف و در جغرافیاهای مختلف در ایران

اخیر، جنبش کارگری  هایسالدر طول  شاهد این ناموزونی و نایکنواختی خواهیم بود.

طور بوده که به سیاسی ایران سپهرنیروی اجتماعی در ترین رزمندهو ترین تحرکپر

دیل بخیابانی  های باشکوهاعتصاب، تحصن، اعتراض و راهپیماییبه کانون گرم مستمر 

ی این اعتراضات تنوع در سطح و گسترهـاقتصادی، در این سپهر اجتماعی .شده است

ی و هم از ، هم از حیث کمّی دیگرای به منطقهای دیگر و از منطقهای به حوزهاز حوزه

رد جز چند موخیزش ژینا نیز، بهدر جریان  بوده است. و نامتعادل متفاوت حیث کیفی،

طور مستقیم به این خیزش به ی کارگرطبقهدر هیأت هنوز  محدود، جنبش کارگری

 انقالبی نپیوسته است.

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

ترین یکی از بارزترین و باشکوه معلمانجنبش و سراسریِ اعتراضات مستمر اعتصاب و 

های ی فراخواناما در هنگامه 10.گری بوده استهای مبارزات اجتماعی و مطالبهجلوه

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

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

ستان کرد ثابت پیوستن معلمان و فرهنگیان به تحصن و اعتصاب بوده است. حتی در

دن گیرشو توده گستردگیمیزان  (و سقز ازجمله سنندج و مریوان)برخی شهرها در نیز 

 تر از سایر شهرها بوده است.متفاوت)نسبتاً(  معلمان گریکنش

یزش ی خهای پرقدرت و بالندهدیگر، جنبش دانشجویی یکی از ستون ییا در سپهر

طور ی مناطق و )کالن(شهرها، بهها در همهی دانشگاهانقالبی ژینا بوده است. اما همه
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 اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان؛ شوقِ یک خیز بلند

https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
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گری، سازماندهی اند. امکان کنشآفرینی نکردهنقشها ها و اعتراضدر خیزشیکسان 

 ایو منطقه از دیگری، و در هر شهر تفاوتو استمرار تجمع و اعتراض در هر دانشگاه م

شهر تهران، است. حتی در کالن عمل کردهشهرها و مناطق دیگری سایر متمایز از 

ها یکنواخت نبوده ی دانشگاهگری در همههای کنشی سازماندهی و ظرفیتدرجه

ان یی دانشجوهای کشور تجمع و اعتراض محدود به بدنهیا اگر در اکثر دانشگاه .است

جویان دانش اتاعتراض و اعتصاب به دانشگاه کردستان دیاساتاکثر  در سنندج،مانده، اما 

و  هدست به تجمع و تحصن زد ،در کردستانسرکوب خونین در اعتراض به و  هپیوست

 .انددهکشاناعتصاب کامل را به دانشگاه  نیا

 یابیی سازمان، درجهاجتماعیـتاریخی بسیاری تحوالتکردستان به میانجیِ 

و  ، ملیتی، جنسیتیی طبقاتیتنیدههای چندگانه و درهمستمعمال مستمر اِ، سیاسی

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

 است. ارتقا بخشیدهسیاسی را  پایداریِو  استقامت

 

 کردستان در پیشاهنگی یِتبارهای تاریخ
از  مملو شبه خلق نشده بلکه ماحصل تاریخیگذرد یکآنچه در کردستان می

ن، چه در دوران نظام سلطنتی پهلوی کردستا است. بوده مقاومت، مبارزه و سازماندهی

از حیث اقتصادی « نیافتهتوسعه»مناطق  یکی ازهمواره  و چه در نظام جمهوری اسالمی،

ی در جغرافیای سیاس پیرامونیمناطق  ترینستمو تحت ترینمحرومجزو و به تبع آن 

گیری ناموزونیِ مرکز ـ پیرامون، ازجمله ریشه در معنایی دیگر، شکلبه ایران بوده است.

 11ملی نیز دارد. ستم مضاعف

                                                      

طبق  های محرومیت ساختاری لحاظ کنیم.عنوان یکی از شاخصتوانیم بهنرخ فالکت را می، مثال عنوانبه11 

همین مدت، شده در اعالم بیکارینرخ و 1400پایان سال شده دراعالم تورمبر اساس نرخ اعالم شده، رسمیِ  آمارهای

درصد  62.2های آذربایجان غربی با نرخ فالکت است. استان درصد رسیده 45.4معادل با  در ایرانشاخص فالکت 

های استانو شاخص فالکت را داشته باالترین درصد(  43.5درصد و نرخ تورمی معادل  18.3)نرخ بیکاری معادل 

(، %77.7(، اردبیل )%76.6بویراحمد ) و (، کهگیلویه%75.6(، کرمانشاه )%75.5(، لرستان )%75.8کردستان )

 دارند. قرار کشوری میانگین از بسیار باالتر (%73.3( و ایالم )%77(، هرمزگان )%77.4چهارمحال بختیاری )

https://t.me/senfi_uni_iran/7206
https://t.me/senfi_uni_iran/7206
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1547601-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 های فرادستطبقات و گروهمیان های طبقاتی و سیاسی و تنش ستیزهامان با وأت

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

. های حاکم تشدید کردرژیمو  مردم کردستانمیان را سیاسیِ دوچندانی  تخاصمات

ها و نیروهای جنبششکل بههای جمعی را به همراه داشته که واکنش هااین مؤلفه

ی و ی سیاسهای خاصی به توسعهویژگی م کرده و به تبع آنااندعرض مختلف سیاسی

، و سوسیالیستی گرایانه، طبقاتیملی ی جمعیِو حافظه هایابیهویت و نیز اجتماعی

ها و گیری گرایشها در شکلاینبخشیده است.  در این جامعه بخشو رهایی جنسیتی

 کمتری( بسیار ی)با درجهو  ، لیبرالکمونیستی، چپ و گراجریانات سیاسیِ ملی

در روند نوعی اند و هر کدام بهنمود پیدا کرده 12مذهبسنی های اسالم سیاسیِگروه

اسیِ های بینامقیکنشاگرچه در نظم ماتریسیِ برهم .اندآفرینی کردهنقشاین تحوالت 

رار قمقیاس تابع و پیرامونی  در جایگاهکردستان جغرافیای سیاسی ، پیرامونـمرکز

سنگر »و به  بخش و پیشاهنگی الهاممقاومت و مبارزه به محلهمواره ، منتها داشته

 بدل شده است. «آزادی و انقالب

 سیاسیِـفضای جغرافیایی مفهوم کُرد ستیونالیناس یهاانیجردر این میان، 

 یلتقل «کُردبودگی» ملیِ تیهو یمسئله تا سطحرا  «یردمناطق کُ» یا« کردستان»

ر نهفته د ، سیاسی و اجتماعیِهای طبقاتیو تنش منافع تضاد ،و به تبع آن دهندیم

در . کنندمی محو« هویت کُردی» هاروایترا در کالن این جامعه تاروپودها و بنیان

در هیأت کند نمود پیدا می گریِ جمعیکنش این ایدئولوژی در گاه کهآن نتیجه،

 بهها تیهواین در واقع،  .آیددرمیبه حرکت  گراو هویت ناسیونالیستیهای جنبش

 کل در یکرا  در کردستان و متضاد طبقات و اقشار مختلفکه  شودمی لیتبد یارشته

ک ی سانبه کند،بندی میطور که بندیکت اندرسون صورت، آنیکپارچههمگون و  واحدِ

 کند.و پیکربندی می دهدیم وندیبه هم پ 13«تصوری جماعت»

                                                      
اند، حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی برخوردار بودههای اسالم سیاسی در کردستان، گرچه پیوسته از پشتیبانی جریان  12

 و بر سپهر سیاسی کردستان سیطره بیابند. باشند گرا و سوسیالیستیهیچگاه نتوانستند رقیبی برای نیروهای ملیاما 
 ی محمد محمدی. رخداد نوهای تصوری. ترجمه(. جماعت1353) بندیکت اندرسون13 
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طره سیاسی کردستان سی سپهرها بر ناسیونالیستی برای دهه هایگرایشکه با این

نیروهای سیاسی جدیدتری  ی در جامعه،تحوالتی ژرفمجموعه  به موازاتداشتند، اما 

ساختار دگرگونی در ی و اردرشد و گسترش سرمایه)الف( وارد صحنه شدند: 

ار دار، اقش، سرمایه)کارگر دیجد یطبقات و اقشار اجتماع شیدایپ ،یاقتصادـاجتماعی

 ،مهنگاهم .هامرتبط با آن یجمع تصوراتو  هاتیهوگیریِ شکلنیز و  ،(و غیره متوسط

 ییفضاـیاجتماع ورزیاستیسی از مختلف یهاشکل به اجتماعیپراتیک )ب( آنگاه که 

 گذردر و طبقات اجتماعی  ها، گروهآن افراد ییِفضا تصوراتو  یجمع تیهوآید، در می

 یبه مبارزه یزیمتما هایصورت ،نامبرده التو به موازات تحو کندمی رییزمان تغ

 بخشد.سیاسی در کردستان می

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

، ای و مردمیتودههای تشکلهای مترقی و رادیکال، جنبش گیریشکلیابیم که درمی

خیزش  جریاندر  اکنون در کردستانهمای که جمعی یهای سیاسی و ارادهیابیسازمان

و تحوالت پس از  75انقالب  یبحبوحهدر های آن نطفه، ایمکردهمشاهده  انقالبی ژینا

ی دهابه دستاور وخیز(پرافت بسیار )هرچند آن بسته شدند و در فرایندی ناگسستنی

  بدل شده است. شانبستهیافته و همی سازمانتجارب انباشته از مبارزهارزنده و 

رزمندگی امروزیِ مردم کردستان در درخشش و تبارهای بگذارید برای ردیابیِ 

گیری نهادهای دمکراتیک زنان و های تاریخی شکلنقبی بزنیم به تجربه، خیزش ژینا

ی قیام انقالبی در نتیجه 1375سقوط رژیم پهلوی در بهمن  مبارزاتی. هایجنبشدیگر 

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

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

 هایکراتیک و پیشرو به ظرفودم، نهادهای قیام انقالبی در ایران و کردستانروزهای 

های مردم کردستان تبدیل شد. این ابتکار یابی تودهمناسبی برای سازماندهی و تشکل

سرعت در هیأت تشکیل چپ و انقالبی قرار گرفت و به یعمل در دستورکار نیروها

 هاییابی، سازمانی کارگران بیکارزنان، شورای معلمان، اتحادیه کراتیکونهادهای دم

. در سطح دیگری، تشکیل دهقانان متجلی ساخت یاتحادیه/و شورا (هابنکهمحور )محله

برای  ایتودهبه نهاد در نواحی روستایی و شهرها  )مستقل از حکومت( مردمی شوراهای
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دهندگان معماران و سازمانکه  ا و سازوکارهایی؛ نهادهی امور جامعه تبدیل شدنداداره

 انقالبی و کمونیست بودند.مبارزان اش اصلی

 

 در کردستانهای دمکراتیک تشکلو زنان جنبش 
یا فضای ) میهنمامِ  14،تیناسیونالیس و نمادهای هاگفتماندر  ،از حیث تاریخی

ر دخت کیعروس و  کیخواهر،  کیمادر،  کی»عنوان به (سیاسیِ کردستانـجغرافیایی

 مختص ردکُ یجنبش مل یواقع گرانیباز و به تبع آن،17«شودیساله تصور مچهارده

و زنان  هنیناموس، م ،یاز آزاد»تا  کرده تعریفرا برای خود  وظیفهاین  که است هامرد

 و خاکهمانند ) در این ایدئولوژی و پارادایم سیاسی، زنان 16«.کنندخود دفاع 

 .کنند حفاظت هاند از آن( در تملک مردان قرار دارد و مردها نیز موظفملکومال

 رادیکال و سوسیالیستی هایو جنبش هاگرایشظهور و رشد  موازاتبهدر عوض، 

و  ه شدبه حاشیه راندوبیش کم ساالرانهو رویکردهای مرد در کردستان، این گفتمان

ی رهای جنبش گرایش رادیکالِ طلبانه و مترقی داد.های برابریجای خود را به اندیشه

، دکنتعریف نمی گرا و انتزاعیهای هویتروایتقامت دیگر خود را در  در کردستان، زن

ه ب سیاسی و فرهنگیاجتماعی، طبقاتی،  ستیزهایه در میان انبوهی از تضادها و بلک

نوین و  جمعیِ هایو هویت هاگریکنش نیز . وپردازندگری میمبارزه و مطالبه

 .دتبدیل کردن اجتماعیزنان را به امری ستم بر ی مسئلههم ه و برساخترا  بخشرهایی

لی های اصرادیکال این بوده که زنان به یکی از ستون هایاندیشهها و ی این تالشثمره

این رویکرد برآمده از این اند. مبارزه و مقاومت جنبش انقالبی کردستان تبدیل شده

                                                      
و نماد عنصر  «مردانگیِ ایرانی»مثال نیز صادق است.  دیگر کشورهایو  ایران درناسیونالیسم ظهور این امر در مورد   14

 ه: در این خصوص بنگرید ب داشته است. ویژه در دوران پهلویبه نیدر ناسیونالیسم ایرا ایبرجستهبسیاری 

 نیا. انتشارات همان.ی لعیا عالیترجمه .: در اواخر قاجار و اوایل پهلویمردانگی ایرانی(. 1400) سیوان بالسلو

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

Year 9, No. 91 (91 April 9111), p.5. 
91 J. Nagel, ‘Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations’, 

Ethnic and Racial Studies, Vol. 29, No. 2 (9111), p.222. 

 همچنین بنگرید به: 
Ahmet Serdar Aktürk (2191) Female Cousins and Wounded Masculinity: Kurdish Nationalist 

Discourse in the Post-Ottoman Middle East, Middle Eastern Studies, 52:9, 21-51. 
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برای رهایی از  میدان ینچنددر  بوده ناچار همواره واقعیت است که زنان در کردستان

در میدانی با مردساالری مردان کُرد و غیرکُرد، در میدانی » :ندنپیکار ک ستم و استثمار

م شده از سوی رژیو ستم ساختاری تحمیل ]مذهبی و فرهنگ واپسگرا[ با بنیادگرایی

های ایرانشهری و فمنیسم مرکزگرا و در میدانی دیگر ینیستوحاکم، در میدانی با شو

 15.جنسیتی، ملی و طبقاتیـجنسی« بندی موقعیت ستم متقاطعِبرای صورت در مبارزه

، نخست در مراسم خاکسپاری ژینا در «ژن، ژیان، ئازادی»دانیم که شعار می

سرعت در سرتاسر ایران تکثیر شد. بهآرامستان آیچی در سقز سرداده شد و سپس 

وری طاند، آن را، خواسته یا ناخواسته، این شعار پرداخته منشأنوشتارهایی که تاکنون به 

ونه رویده گقارچ، که بر زمین بکر است «وارداتی» صرفاً امریاند گویی به تصویر کشیده

خودِ کردستان ایران  و اجتماعیِ های تاریخیزمینهها و پویاییآن را از درواقع  باشد.

خودِ  کهانکار کرد  و نباید تواناند. این واقعیت تاریخی و سیاسی را نمیمنتزع کرده

 دارد که در بخش ترکیه و سوریه کُردزنان مبارزات  ریشه در« ژن، ژیان، ئازادی»شعار 

 هاکنون بو  ای پیدا کردو بازتاب گسترده قد کشید روژآوا باشکوه مقاومت جریاندر 

 18.بدل شده استدر ایران خیزش ژینا  بخشرهایی بیرق

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

 در کنار اهمیت، حالباایناند. گیری گذاشتهبر روند تحوالت در خاورمیانه تأثیر چشم

ی زنان در فعالیت و مبارزههای اجتماعی، بروز و ظهور مندی و فضامندی پراتیکمکان

کرد تا به  مندزمینهی اول باید و سردادن شعارهای مترقی را در درجه کردستان

 ،به تبع آنرسد، دست یافت. ی ظهور میچه بر متن آن به منصهدریافت بهتری از آن

ر ب طور انضمامیبه را باید سقز توسط زنانبر باد دادن روسری و سردادن این شعار 

بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسیِ مبارزات زنان در کردستان ایران برنشاند تا درک 

  .پیدا کرد در این منطقه اجتماعی هایبهتری از پویش
                                                      

 فمینیستی اخیر در ایرانهای چپ کُرد درباره خیزش بیانیه جمعی از فمینیست 15 

نشأ اند سرمدانند، تالش کردهی.ک.ک را رقیب خود مجریان پکه  ،ایران های ناسیونالیستی در کردستانبرخی رهبران جریان18 

ی مسالهز ا)و حتی  اوجاالن از این شعارعبداهلل تفسیر و برداشتِ که را لحاظ کرد اما همزمان باید این نکته  این شعار را انکار کنند.

 است. )حتی بخش مترقی و رادیکال جامعه(یا جاهای دیگر  تر از درک عمومی مدافعان این شعار در ایرانبسیار متفاوت زن(

 گیرندبه خود می خاص و منطبق بر شرایط آن جامعه، معنا و مفهوم ها و بسترهای اجتماعی و سیاسیِ هر کشورشعارها در زمان

 شوند.گیر میو توده

https://www.radiozamaneh.com/733213/
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گیری های مساعدی را برای شکلزمینه تحوالت پساانقالبکه باالتر گفتیم، چنان

و  ی مبارزاتیدر عرصه زنانبرای حضور پررنگ ویژه به و اجتماعی اینهادهای توده

گیری جریان اسالم پس از قدرت. زنان مهیا ساخت دمکراتیک هایتأسیس تشکل

 هایواکنش، 75 در اسفنداجباری شدن حجاب  طرح یبحبوحهدر سیاسی در ایران و 

مریوان  ،)سنندج کردستان برخی شهرهایدر ازجمله در برخی شهرهای ایران  اعتراضی

 مارس 8 مراسم برگزاریهم در کوران این مبارزات بود که  را نیز برانگیخت. و کرمانشاه(

بسیاری از و هم  شدبدل  زندر جنبش رهایی  پیشرو به یک سنت (روز جهانی زن)

 نانزهای مستقل و دمکراتیک کردستان را به این فکر واداشت که تشکلزنان مبارز 

، ندتشکل ده شانو انسانی برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق برابر

ی زنان جامعه»و « ی زنان مریواناتحادیه»سنندج،  «شورای زنان»ازجمله تشکیل 

شاهد  1375به همین ترتیب، از همان نخستین روزهای بعد از انقالب  «.مبارز سقز

 م.ی زنان بودیهای گستردهنخستین اعتراض

مند زنان تظاهرات شکوه(، 1555مارس  8) 75اسفند  15شنبه روز پنج: سنندج

گرای چپزنان جمعی از برگزار گردید. پس از آن  حجاب اجباریطرح در تهران علیه 

، تظاهراتی به همین مناسبت تدارک دیدند. «ی موقت زنانکمیته»در قالب  ،سنندج

چندهزار نفری زنان مبارز سنندج به مناسبت ، تظاهرات 1375اسفند  20روز یکشنبه 

شعارهای اصلی  15.در ایران برگزار گردید اجباری شدن حجاب به مارس و در اعتراض 8

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

آمیز موفقیتای که تدارک هسته 20«.آزادی زن، نشان آزادی جامعه است» و «برگردیم

تأسیس  اقدام به 1378در اوایل سال اندکی بعد  ،این تظاهرات را به عهده داشت

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

ه شورا جایی بود ک» :از فعالین شورای زنان سنندج ی گلی قبادیبه گفته .ندچپ بود

                                                      

 462-475ص.  ، مهناز متین و ناصر مهاجر.«1375خیزش زنان ایران در اسفند » 15 

 466ص.  همان،20 
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ی نحوی باالبردن سطح آگاهی و درگیر دیدیم و دربارهمی ما زنان سیاسی یکدیگر را

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

ن که فعاال شدل یتشک همان سالدر اسفند نیز « مریوان ی زناناتحادیه»: مریوان

در  .پچعمدتاً سیاسی  مریوان با گرایش گرکنشاز زنان انقالبی و بودند آن متشکل 

ه ن»با شعارهای برگزار گردید و سپس  باشکوه مراسمیمارس  8به مناسبت مریوان نیز 

حجاب اجباری اعمالِ علیه طرح ، «مرگ بر این دیکتاتوری»و « روسری، نه توسری

ای به مناسبت هشت مارس، و با قرائت قطعنامه دست به تظاهرات اعتراضی زدند

ها، تظاهرات ی اینهر دودر  22.رساندندرا به پایان های شهر در خیابانشان پیماییراه

در  ،و مکتب قرآن زادهمفتی مذهب، جریان معروف بهسنی جریانات اسالم سیاسیِ

 .دندحمله کردر سنندج و مریوان به تظاهرکنندگان  ،سویی با سیاست دولت مرکزیهم

 انیتكۆڕی ئافره»تشکل دمکراتیک ، و تحوالت مبارزاتاین  وتابتب در: سقز

نان، تشکل زاین  ( نیز تأسیس شد.ی زنان مبارز سقزجامعه)« قزسه ریتێكۆشه

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

ی آیندگان روزنامهای از آن در نسخه که کندای مترقی و رادیکال تدوین میاساسنامه

بررسی مشکالت زنان روستا و  (1): بودبدین ترتیب  جامعهی این برنامه 23.منتشر شد

 ؛ی فلسفه، تاریخ و اقتصاد( آموزش تئوریکی اعضا در زمینه2) ؛دارزنان کارگر و خانه

های زنان مبارز و مترقی و ( ارتباط با سایر جمعیت4)؛ سواد( سوادآموزی زنان بی3)

                                                      

 .457همان، ص. 21 

 460همان، ص.22 

هایی نصیب خلق قهرمان چه توانست پیروزیاگر ماهبهمن 21 تا 20قیام مسلحانه » ی زنان مبارز سقز: ی جامعهاساسنامه23

جاع را بر های ارتریشه یطلبانه نتوانست به پیروزی نهایی دست یابد و کلیهایران نماید ولی به علت عدم سازماندهی مبارزات حق

ی لیهنمودن ککند و دست امپریالیسم را به کلی از مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران قطع گرداند. لذا برای خنثی

ی نیروهای زحمتکش و لغو استثمار فرد از فرد، زنان مبارز ی مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کلیههای ارتجاع و ادامهتوطئه

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

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

تشکیل شوراهای کارگری که ( 1) ، آزادی آموزش نظامی.مردم. آزادی کامل مطبوعات، بیان، تبلیغات، آزادی اعتصابات و تظاهرات

تشکیل شوراهای دهقانی و نظارت آن بر امر اصالحات ارضی و تقسیم زمین ( 2) ناظر بر امر تولید و توزیع کاالهای کارخانه باشند.

ر چارچوب ایران آزاد و های ایران دخودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق( 3) دهقانان. به نسبت اعضای خانواده

 .(1378خرداد  7)آیندگان، شنبه « برابری زنان و مردان در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( 4. )دموکراتیک
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در جهت تأمین  صنفیمبارزات  (7) ؛زنان کوشش در جهت ایجاد تشکیالت سراسری

داری کودکان امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان. ایجاد مهد کودک و نگه

 ؛ و( تشکیل شوراهای محلی زنان6) ؛خصوص زنان کارگر و زحمتکشزنان شاغل و به

 24.«یهای آموزش نظام( کوشش در راه ایجاد کالس5)

پژواک رشد و گسترش گرایش رادیکال و سوسیالیستی در بها ی گرانهااین تجربه

نان ز مبارزاتی و اجتماعیجمعیِ چنین در پراکسیس که این میان زنان کردستان است

، در همبستگی با کُرد های رهایی بخش زنانداران افقبه طالیهو  یابدتبلور می

ز آمیبرگزاری موفقیت شود. در حقیقتمی بدل شان در سرتاسر ایران،سرنوشتانهم

ی اتحادیه ی در مریوان به رهبریدر سنندج و راهپیمای 75در اسفند  تظاهرات اعتراضی

هشت مارس در  و رادیکال برگزاری سنت پیشرو هایها و شالودهنطفه زنان مریوان

تلف های مخشیوهطور مستمر و بهنیز به امروز به تاکه  بنیان نهادند کردستان ایران را

 احقاق حقوق انسانیبرای دادخواهیِ زنان برای  مناسبتی مبارزاتیو به  گرددرگزار میب

 بدل شده است. رو براب

بعیض گری و تفعالیت و تالش پیگیر زنان برای آزادی و برابری و مبارزه علیه ستم

یق گام گسترش و تعمبهگام نظام حاکم، ستمگری و استبدادو برای رهایی از  علیه زنان

ه ب عیارفرمان تهاجم نظامیِ تمام جریان در. های مدنی محدود نماندو به فعالیت یافت

یز ن مسلحانهمقاومت مبارزه و ی حوزهوارد گری و پیکار زنان ی کنشعرصه، کردستان

بارزه و مها تابوشکنی اصلیِ دارانمیراث شد. در این مورد نیز، نیروهای چپ و کمونیست

 ،فعالیت نظامیبه  زنان پیوستنو  داریمیداندر د و ستیزی شدنفرهنگ غالب زنبا 

در  کُرد مردمدر تاریخ جنبش مبارزاتی  اولین باربرای ، 1360در آبان  شدند.پیشگام 

نیروی  به صف و شدندمسلح  ای از زنان انقالبی کردستاندسته ،های بخشهمه

صف  واردای ، زنان در ابعاد گسترده و تودهترتیببدین 27.پیوستند لهپیشمرگ کومه
                                                      

 453خیزش زنان، ص.  24 

های زنان سیاسی در احزاب شمار و حضور برخی چهرهرانیم، منظورمان استثناهای انگشتسخن می« اولین بار»وقتی از 27 

ر فالن د کنند که همسر )زنِ( فالن شخصیت/رهبر کُردهای ناسیونالیستی کُرد به این اشاره میجریانسیاسی کرد نیست. گاهی 

از  ای از زنان کردستان، هم قشر متوسط و باسواد و هم زنانترده و تودهحضور گس مانمنظور داشته. حضورسیاسی حزب 

ها در مانده از تحصیل است که آگاهانه به جنبش انقالبی کردستان پیوستند و بسیاری از آنمحروم ی کارگر و فرودست وطبقه
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ی و برای مقابله با لشکرکش ی جنبش انقالبی کردستانو مقاومت مسلحانه ایستادگی

با استقبال  هاهپیوستن زنان به صف پیشمرگ 26شدند. های دولت مرکزیطلبیجنگ

  رو شد.مردم کردستان روبهگرم و وسیعِ 

در انحصار  در جنبش ملی کرد ورزیسیاستی عرصه، 75انقالب اگر تا قبل از 

حاق به م گرایانههای ملیی هویتزیر سایهزنان آفرینیِ نقش حقوق و ومردان بود کامل 

ف به ص چنیناین شان راسرنوشتان، همسرود با خواندن نیز زنان انقالبی رفته بود،

  :خواندندمی مبارزه و مقاومت فرا
دوشادوش مردان برخیزید و به  / که قیام است پاخیزیدبه، این سرزمین ای زنان یآ»

 از کار و انقالب / ایمچون بال پرندههم / ایمصف انقالب بپیوندید. ما که نصف جامعه

 /ناپذیریمتسلیمترس و نه، و پرخطر مهیبراه این در  زنان مبارزیم.ما ، هراسیمنمی

 .«هستیم ]مبارزه[ در کارخانه و مزرعه و سنگر ،اهی میدانحاضر در همه

، در در میدان مبارزه چنان تأثیرگذار بود که چشمگیر ها و حضوراین تالش

های از همه لحاظ تحت جور و ستمها ها و دههقرنای سنتی و مذهبی که زنان جامعه

تر و مهم) در مساجد روستاهای کردستان پیشمرگ انقالبیِ زنان، قرار داشتندمضاعف 

 مردهاو برای  گرفتندقرار می جایی که حضور زن حرام است( ،منبر مساجد دراز آن، 

ی زن و مرد )در همهحقوق برابر درخصوص کردند و به تبلیغ و ترویج میسخنرانی 

 های سوسیالیستیآرمانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی( و عرصه

 پرداختند.می

و تهاجم نظامی، بر  خونین به زور سرکوبسرانجام جمهوری اسالمی اگرچه 

کردستان حاکم شد، اما مبارزه و مقاومت در زیر پوست این جامعه پیوسته جریان 

 1385در تابستان  ،در سنندج و حومه حقوق زنان پیشروِ، فعالین پس از دو دهه .داشت

گری در این و آگاهفعالیت به و  کردندمجدداً احیا را سنندج « شورای زنان» تشکل

                                                      
مردساالری در مقابل حضور زنان در این عرصه از موانع اینجا بود که  های واالیشان جان باختند.راه تحقق حقوق زنان و آرمان

 حضور زنان در صفوف خود به های ناسیونالیستی نیز ناچار شدندطوری که بعداً جریانورزی تا حدودی برداشته شد، بهسیاست

 گردن نهند.

 بخش سوم، بخش دوم ،بخش اولله، کومه مراسم مسلح شدن اولین دسته از زنان پیشمرگ26 

https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=x6xIMZFc488
https://www.youtube.com/watch?v=x6xIMZFc488
https://www.youtube.com/watch?v=fUKhYNT35KA
https://www.youtube.com/watch?v=fUKhYNT35KA
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در شهرهای دیگر کردستان نیز، فعالین زنان پیشرو و رادیکال در  زمینه پرداختند.

ستیزانه و مردساالرانه های زنفرهنگ و سنتی دفاع از حقوق زنان و مبارزه علیه حوزه

های گریرغم فشارها و سرکوبسنت برگزاری هشت مارس، به به فعالیت مشغول شدند.

 یآخرین نمونه است.ادامه یافته های گذشته در طول سالدولتی، در اشکال مختلف 

 25بود. 1400در اسفند  هشت مارس در سنندج داشتیمراسم گرام یبرگزارآن 

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

ر گهای واپسگرا و نیروهای سرکوباند و همواره از سوی عناصر و گروهگریبانبهدست

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

 ی طبقاتیمبارزه هایمیدانمبارزه در وین و پُرشوری به های نی خود، جلوهو برجسته

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

 اند.بخشیده هادیگر عرصه

ر د های جنبش معلمانترین ویژگیترین و باشکوه، یکی از شاخصمثالعنوان به

ی تحصن و تجمع تنیده، پیشتازیِ زنان در صفِ پرشکوه و درهمچند سال گذشته

ه بود  کرمانشاه ،و زیویه سنندج، مریوان، سقز ازجمله در شهرهای معلمانسراسری 

ان کردستگری زنان های کنشاز عرصهدیگر یکی  علیه زنانْخشونت مبارزه با  28.است

 ،مریوان شهر آرامستاندر  طلببرابریخواه و آزادیزنان و مردان برای نمونه،  بوده است.

با  ،زن ناموس هیچ کس نیست»با شعارهای  گرد هم آمدند و 1358در اردیبهشت 

قتل  علیه ،ما زنان کارگر»، «ستم علیه زنان ،از کردستان تا تهران»، «جنگیمارتجاع می

 25اعتراض کردند. زنان بر خشونتقتل و  علیهو غیره، « جنگیمجنگیم میمی ،و ستم

                                                      

 هشت مارس در سنندج داشتیمراسم گرام یبرگزار 25 

؛ تجمع اعتراضی معلمان عکس، و 2شماره ، 1شماره . فیلم 1400بهمن  11، تجمع باشکوه معلمان در سنندج تصاویری از28 

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

تجمع معلمان ؛ 1401، اول اردیبهشت هیویز و سقزبا شکوه معلمان در  یدر تجمع اعتراض؛ حضور چشمگیر زنان معلم در 1400

 .1400بهمن  11، نشاهدر کرما

  1358، اردیبهشت بر زنانقتل ناموسی و خشونت تجمع اعتراضی مردم مریوان علیه 25 

 1400، آذر «کشینه به زن»تجمع به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سنندج؛ همچنین بنگرید به 

 

http://www.ofros.com/1maj/daryafti_fms.htm
http://www.ofros.com/1maj/daryafti_fms.htm
https://t.me/kashowra/86
https://t.me/kashowra/86
https://www.instagram.com/p/BnIstnvF1iP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/HamedSaidi4/status/1129046716391600128?s=20&t=CgnaHGvG-rNU9PC9BvBJQg
https://t.me/khamahangy/18867
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/7639
https://t.me/kashowra/7690
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/7668
https://t.me/kashowra/8221
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/8186
https://t.me/kashowra/9371?single
https://t.me/kashowra/7825
https://t.me/kashowra/7825
https://t.me/kashowra/7825
file:///D:/Hamed/بلوک%20چپ%20و%20سوسیالیستی/تجمع%20اعتراضی%20مردم%20مریوان%20علیه%20فرهنگ%20و%20مناسبات%23ارتجاعی%20و%20
https://www.radiofarda.com/a/women-sannadaj-gathered/31579362.html
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 ریشل باختنپس از جانمریوان  زنانامینی،  هفته قبل از قتل دولتیِ ژینایک و نیز، 

 ،«میریگیانتقامش را م م،یهست ریما همه شل» ادیآمدند و با فر ابانیبه خ ،یرسول

و گلوله و خنجر، از شهر خارج  ریشمش»، «فاجعه نی، عامل اهیو سرما یمردساالر»

نه، ستیزاعلیه تمامیِ مناسبات زن پیکارهای شهر مریوان را به میدان خیابان، «دیشو

، یابیانیه طی ان در خیابانمعترض 30تبدیل کردند. انهدارارتجاعی، مردساالرانه و سرمایه

 :اعالم کردند ،علیه زنانخشونت و تعرض  ضمن محکوم کردن
 . خواستار آنمیزنان هست هیتعرض و تجاوز و ستم عل یشهیخواهان برکندن رما »

دادن به آنها متوقف شود  دانیو م یافراد نیو دفاع از چن یپرورکه اوباش هستیم

را گسترش ندهند.  یپرورالت با ابزار پول و فرهنگ غالبْ زین دارانهیو قدرت و سرما

 یکه کرامت زنان در آن حفظ شود و همه میستآزاد و برابر ه یاما خواهان جامعه

 کنند. یبا هم زندگ شیزنان و مردان در آن در کمال آرامش و آسا

زنان و مردان کارگر و زحمتکش  یمستلزم آگاه یاجامعه نیگمان ساختن چن یب

اشکال  رگیو د یدادن به ستم طبقات انیپا ،یتیجنس یاست. برابر یطبقات یو آگاه

 31«است. یو طبقات یاتوده یهاتشکل ایجاددر گرو  ضیتبعستم و

در روز مراسم خاکسپاری زنان که ی رادیکالو شعارهای  باشکوه هایپرفرمنس !آری

ادفی و تص« خودانگیخته»ای ، واقعهنمایش گذاشتندبه ژینا در آرمستان آیچی در سقز 

شرایط اجتماعی ـ تاریخیِ  ی جمعی و از دلحافظهاز که بود کنشی آگاهانه نبود، بلکه 

یافته و ی سازمانکه ماحصل تجارب انباشته از مقاومت و مبارزه امری زنان کردستان،

و در  برانگیختخشم عمومی را  یجرقهکرد و  فورانچنین ، اینشان استبستههم

و مردان بذرهایی که زنان در واقع،  یافت. زایشژینا باشکوه و انقالبی قامت خیزش 

 سرنگونی رژیم پهلوی در سالاز همان فردای  و سوسیالیست در کردستان طلببرابری

جوانه زد، نشو و نما کرد،  به اشکال مختلف ی گذشتهکاشتند، در طول چهار دهه 75

های متعدد مبارزاتی تکثیر و از نسلی به در عرصهطور ناگسستنی و به برافراشتقد 

                                                      

  .1401شهریور  15، باختن شلیر رسولیجاندر پی تجمع اعتراضی مردم مریوان  هایی ازفیلم30 

 برگرفته از کانال تلگرامی سرخط ،در دفاع از زنان وانیمردم مر یاتوده زشیخ یهیانیب یترجمه فارس31 

https://t.me/SarKhatism/21439
https://t.me/SarKhatism/21282
https://t.me/SarKhatism/21343
https://t.me/SarKhatism/21343
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افقی و  اندشده و برابری نهال آزادیکه امروز  اندبذرهایی هااین ؛نسل دیگر منتقل شد

 اند.گشودهدر برابر جامعه روشن و نویدبخش را 

 

 و روستا در شهر مردمی نهادهای دمکراتیک
 «انقالب ستادهای»مراکز و ، ، بالفاصله پس از سقوط شاه75قیام در همان اثنای 

ده متشکل کرها تشکیل شدند که نیروهای سیاسی خود را در آن شهرهای کردستاندر 

نیروهای چپ و . ندشدتبدیل  ی امور جامعهبرای ادارهموقت  هایبه ارگان عمالً و

، این خط و «لهکومه» نوظهورها تشکیالت در رأس آنو  کمونیست در کردستان

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

های دفاع از آزادی های مردم و برای تداوم و مبارزه و دفاع از انقالب، مردم جمعیتتوده

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

ه از سویی ب در پاسخ به دو ضرورت مبارزاتی تشکیل شدند: نهادهااین تشکل و 

دیل تبدولت مرکزی  هایگریو سرکوب لشکرکشیقدرت جمعی در برابر ظرف اتحاد و 

های نیرومیان در  عینی و واقعیو ستیزهای ها تضادی در نتیجهشدند و از سوی دیگر، 

که  ی فعالینی. به گفتهشکل گرفتند ی کردستانجامعهدرون در و سیاسی اجتماعی 

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

 :کهاینشروع شد و نظر بهانقالب 
و رفرمیست کردستان هم خودشان را سازمان  بورژوازی کردستان و جریانات لیبرال»

برد مبارزه و گرفتن ها و برای پیشها هم در تقابل با آنچپ و کمونیست ،دادندمی

های دفاع از آزادی و جمعیت هژمونی در کردستان، این نهادها را درست کردند.

گر که برای مبارزه با نهادهای بورژوایی و نهادهای سرکوب ندهایی بودانقالب، جمعیت

چون در روزهای پس از  .جاد شدند، ایگیری بودکه در حال شکلحکومت مرکزی 

 ردندکهای کردستان و کسانی که احساس خطر میانقالب، بالفاصله خوانین و فئودال

های خود را درست کرده و از لحاظ طبقاتی ممکن است در تنگنا قرار بگیرند، تشکل

 ببرای سرکوب انقال در سراسر ایران سیاستی که بودند. جمهوری اسالمی نیز، مشابه

                                                      

 .82 تا 14 ی، دقیقهسنگر انقالب، قسمت اول مستند 32 

https://www.youtube.com/watch?v=vIyY2K_Rnr4&t=1254s
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در  بود.در کردستان گر خود برد، درحال تدارک تشکیل نهادهای سرکوبپیش می

اد ایج انقالب و دستاوردهایش از له نیز ناچار بود نهادهایی را برای دفاعنتیجه کومه

 33«کند.

های متفاوت به تقسیم کار فضایی در شهر و روستاها، شکلبافت اجتماعی و 

اها در این فض ستمگران و ستمدیدگان میان جمعیهای گریستیزهای طبقاتی و کنش

ی ایجاد نهادهای دمکراتیک در مناطق روستایی، نخستین تجربهبخشیده بود.  هاو مکان

در مریوان بود که معمار اصلی آن کاک فواد مصطفی « ی دهقاناناتحادیه»تشکیل 

ایجاد  د.بو ن،نام جنبش چپ و کمونیستی در کردستای کاریزماتیک و به، چهرهسلطانی

ی هاهقانان و فئودالدها، در گام نخست پاسخی بود به ستیزهای درونی میان این تشکل

 «شورای عشایری»کردستان نهاد  یهامالکان و خانهایی از بخشجایی که از آن. محلی

وهای تشکیل نیر، وپا کرده بودندبرای خود دستو نیروی مزدور مسلح را  داده را تشکیل

به امری ضروری برای زحمتکشان روستایی بدل شد. این ایده و  دهقانان نیزمسلح 

دارهای بزرگ و زمینزحمتکشان علیه  و اتحاد یابیسازمان آمیزِموفقیت یتجربه

 نواحیو رنجبران  تسری یافت شهرهای دیگر کردستان نیز بهسرعت ها، بهفئودال

دستاورد مستقیمی که این  سازمان دادند. های دهقانیدر اتحادیه خود را روستاییْ

ی هاسریع فئودال و ناپدید شدن ، زوالدر پی داشت یابی جمعیو سازمان مبارزه

های زمیناز های دهقانان و نیروهای چپ اتحادیه، در بسیاری مناطق. بود کردستان

 رفقی در میان دهقانانرا  آنو محلی سلب مالکیت  هایخانبزرگ و متعلق به مالکان 

 .کردندتقسیم  کردستان

در مناطق شهری، به خود گرفتند.  تریمتفاوتدر شهرها شکل و مقاومت مبارزه 

و  یکدمکرات هایی تشکیل نهادهای دمکراتیک، تشکیل شوراها، جمعیتدومین تجربه

 یکهبن، شهری شورا ،زنان و معلمانهای دمکراتیک شکلهای کارگری مختلف، تاتحادیه
یت جمع»نام  بهولین جمعیت در مهاباد اپور، یاد امیر حسنی زندهبه گفته بود.محالت 

در سایر شهرهای کردستان  هااین جمعیت سپس و 34تشکیل «راه رهایی زحمتکشان

                                                      

 مستند سنگر انقالب، قسمت اول33 

 پور.در گفتگو با امیر حسن« اهپیمایی مردم سنندجر»34 

https://www.youtube.com/watch?v=vIyY2K_Rnr4&t=1254s
https://www.youtube.com/watch?v=vIyY2K_Rnr4&t=1254s
https://www.radiozamaneh.com/346921/
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اد یها آنترین مهم عنوانبهی سنندج تجربهاز توان می، این میاندر  .ندایجاد شدنیز 

لی دهندگان اصو از سازمان ، کمونیست رزمندهوکیل شجاع ،صدیق کمانگریاد زنده کرد.

، نخستین روزهای انقالبیِ پس از وگوهایشگفتمقاومت در سنندج، در یکی از آخرین 

چنین بازگو اینرا  در سنندجای تودهی سازماندهی فروپاشی رژیم پهلوی و تجربه

 کند:می
در  "از آزادی و انقالب دفاع جمعیت"سنندج حاکمیت چندگانه وجود داشت. در »

کرد. بسیاری از کارهای مربوط به دادگستری را ما انجام دخالت میی یاجراکارهای 

های ما را ها و ابالغیهطور دوفاکتو طوری شده بود که دادگستری نامه. بهدادیممی

کارها  سر جای خود بود، اما عمالً اًراه هم اگرچه ظاهرشناخت. پلیسرسمیت میهب

زمین توسط  یمصادرهی لهأمسدادیم. نفوذ زیادی بین مردم داشتیم. را ما انجام می

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

ی یاراد یپشتیبانی جمعیت قرار گرفت. در تمام ادارات، از بیمارستان گرفته تا اداره

توانستیم در کارها دخالت بکنیم. استانداری به نحوی ما می ،کار یویژه ادارههو ب

از طرف جمعیت برای  [.... ]ش در دست ما نبودادوباره دایر شد، ولی قدرت

های ای انجام شد. کانوناقدامات جدی  امور شهر، یسازماندهی نیازهای مردم و اداره

سندیکاها، ازجمله سندیکای آموزان، زیادی مثل کانون معلمان، کانون دانش

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

ویژه خیلی فعال بود و مورد هتوسعه یافتند. سندیکای کارگران شهر سنندج ب

ها در بریپشتیبانی جمعیت قرار گرفتند. کارگران سد، کارگران پوشاک و سنگ

یمی همکاری مستق این سندیکاها با جمعیت تقریباً یمهسندیکای کارگران بودند. ه

توانست حاکمیت خود را برقرار نمی [برهه]در آن  داشتند. بنابراین جمهوری اسالمی

تر افتهیتر و سازمانلتنها چنین قدرتی نداشت بلکه حرکات مردم رادیکاکند، چون نه

 37د.شمی

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

، تبدیل شدند که جوانان ایتوده یابیِسازماناصلی بسترهای ( به محورمحله دهیسازمان

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

 «به یاد صدیق کمانگر»37 

https://www.iraj-farzad.com/2011/09/post_209.html
https://www.iraj-farzad.com/2011/09/post_209.html
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ه )با یازد« شورای موقت انقالب»برگزار و انتخابات شورای شهر سنندج ، 78 فرودیندر 

 نیکه در اول انتخاب گردید و بدون دخالت نهادهای حکومتی توسط مردم سنندجعضو( 

 و واپسگرا یروهاین یهایکارشکن رغمبهشورا  نیشهر را بر عهده گرفت. ا یگام اداره

کل ش نیترکیتوانست به دموکرات نداشت،که عمر چندانی رغم این، و بهگرسرکوب

 ببرد. شیرا پو حومه امور شهر سنندج ی اداره ممکنْ

ای در کردستان بود که پس سازماندهی تودههای پیگیر و داهیانه برای از دل تالش

و غرورآفرین ایِ تودهمقاومت مردم سنندج به کردستان، ی نظامی فرمان حمله

گر در جریان نیروهای سرکوبنشینی ی آن، عقبثمره که کنندرا خلق می ایحماسه

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

زنان و  ،هایی که این روزها دختران و پسرانحماسهی دیگری، برجستهی در نمونه

یادآور  های این شهر خلق کردند،در خیابان شهر مهاباد ساالنِو بزرگ نونهاالن، مردان

ی روز جهانبه مناسبت  راهپیمایی پرشکوهیاست که مردم مهاباد  پس از انقالب روزهای

 ،این راهپیمایی در مهاباد  35.برگزار کردند (1555)اول ماه مه  78کارگر در اردیبهشت 

ر دکه تا به امروز نیز ریزی کرد سنت برگزاری روز جهانی کارگر در کردستان را شالوده

، تگشگل، راهپیمایی خیابانیو اماکن عمومی،  هادر سالن سخنرانیگردهمایی و قالب 

 38ادامه دارد. بسیاری ابتکارات دیگردر سطح شهر و  تظاهرات ضربتی

 تبدیلای در محالت نهادهای سازماندهی تودهها به بنکه، 75اگر در اثنای انقالب 

در « های همیاری محالتکمیته»ها در جریان بحران کرونا در هیأت شدند، این تجربه

 محور برایهای مردمی و محلهارگان عنوانبه شکل گرفتند و شهرهای کردستان

های . در جریان خیزش ژینا نیز، کمیتهفعالیت کردندمحروم رسانی به مردم کمک

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

به و تشکیل شدند  «پشاباد» و «کامیاران»، «سنندج»، «مریوان» ،«کردستان

 پرداختند.محالت سطح  در سازماندهی

 

                                                      
 قسمت دوم -1378مرداد  28، «سنگر انقالب»مستند   36

 1378راهپیمایی مردم مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر در سال 35 

 .ای استجداگانهمستلزم واکاویِ  تاریخ جنبش کارگری در کردستان و سنت اول ماه مه 38 

https://www.youtube.com/watch?v=cdwZTRCAn2Y&t=315s
https://t.me/BlackFishVoice1/2894
https://t.me/BlackFishVoice1/2894
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=94484
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=94484
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=26577
https://www.youtube.com/watch?v=MAUKC5FtLUk
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
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 ها و فضاهامکانمبارزه در  پیوندیِهم
 ـ های اجتماعی و سیاسیجنبش گیری و پیشرویشکل آهنگِضربناموزنی در 

عنوان بهرا باید  داری است ـی ناموزون نظام سرمایهامری که برآمده از منطق توسعه

ه بدر نگر آوریم.  سیاسی یمبارزهوخیز ی گریزناپذیر در مسیر ناهموار و پرافتچالش

زمانی و درهم بافتن ـهای کنشِ مکانیدگرگونی افق اینجا پایبیان گرامشی، 

ی ک ارادهکند یو استدالل می های مختلف در میان استمندیها و مکانمندیزمان

 هنگام دری الزم و کافی برای دستیابی به کنشی هماهنگ و همبا درجه»جمعی باید 

 35.شکل بگیرد« دهد،زمان و فضای جغرافیایی که رویداد تاریخی در آن رخ می

های و خیزش های اجتماعی، جنبشکه جامعه در جوش و خروش استرغم اینبه

و متوازن  ،تنیدههمدرهنوز  جغرافیاییـها و فضاهای اجتماعیمکاناعتراضی در 

ی موجود، الزم است در هاو گسست برای غلبه بر پراکندگی، شکاف. اندهماهنگ نشده

های پیوند و هماهنگی میان تمامی این اعتراضات حلقههای مختلف، سطوح و مقیاس

و اعتصابات ایجاد کرد تا این جویبارهای پراکنده از خشم و اعتراضات اجتماعی و 

سیاسی را به هم متصل و به رودی خروشان و پرقدرت بدل کرد و آن را در یک مسیر 

 .د و روشن هدایت کردهدفمن

برای اتحاد و همبستگی میان  نویدبخشی امیدهایدر کوران خیزش انقالبی ژینا، 

و گسترش است.  رشدکه پیوسته در حال  اندجوانه زدهجای ایران ستمدیدگان در جای

 )آذربایجان «کوردستان دایاخدیـ آذربایجان اویاخدی » شعاری ترک با مردم ستمدیده

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

کُرد، » و« کردستان نیاشاسـ ی جانیآذربا یبژ» زنند؛ مردم کردستان نیز با شعارمی

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

 اربا شع مردم تحت ستم بلوچپژواک این همبستگی از سوی سوی مرزهای ایران، در آن

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

                                                      
11 Gramsci, A. (9119) Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare & G. 

Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart), 912, Q1§915. 
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 «تهران بشه کردستان، ایران میشه گلستان»و « چراغ ایران و کردستان، چشم»فریاد 

 شود.انداز میطنین

 اعتراضیهای و خیزش مبارزاتخوردن  جوش و بسترهای عینیِ تمهیداتها این

 و سیاسی . کارگران و زحمتکشان به این بلوغدنسازرا مهیا میوکنار ایران در گوشه

 وضع موجود در گروه همبستگی و اتحادشان از اند که رهاییرسیده جمعیآگاهی 

 زدن ساده نیست، اما گرهکه مسیر رهاییِ ستمدیدگان هموار و است. با این سراسری

مناطق  ، شهرها وهادر مکان های ارتباطیهای جمعی و فردی از مجرای شبکهکنش

در سپهرهای اقتصادی و  های رادیکال و پیشروجنبش دادن پیوندجغرافیایی مختلف، 

 اراتو ابتک یابی و اتحاد و بسیاری اقداماتسازمان، تجربیات مبارزاتیانتقال اجتماعی، 

 ها غلبه کند. ها و ناموزونیست، گساندازهابر دستگام بهتوانند گاممی ،دیگر

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

ه داری کی ضدسرمایهترسیم و شکل دادن به یک بلوک قدرت بود؛ بلوک گسترده

و  ستم های تحتشدگان، اقلیتراندهحاشیهبهنیروهای کار و زحمت، زنان، جوانان، 

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

 40خود تغییر دهند.بارزتری به سود 

                                                      
 سعیدی ی حامددریک بوثمن / ترجمه/  بلوک تاریخی گرامشی40 

https://pecritique.com/2022/10/28/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://pecritique.com/2022/10/28/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/

