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دختر کرد سقزی   -با مرگ ژینا امینی  شهریور سال جاری   از  کهاعتراضات ایران  

برای    آغاز  - بدحجابی  دلیلبه   هدستگیر شد بتواند  ایران را  همیشه  شد شاید  وضعیت 

بخش و نوینی در میان  الهام بستگی  پیدایش همباعث  این اعتراضات    2دگرگون کند. 

ز نوینی ا  ی ه و گونشده  فرهنگی و زبانی و دینی و عقیدتی    های پیشینه ایرانیان با تمام  

با وجوداستزده  رقم  نیز  را  جهانی  همبستگی فمینیستی   این   ،این  .  نویسندگان  ما 

کُ  جایگاهدر    ، مقاله زن  و عدماز  رد  دو  سیاسی  و  فرهنگی  محافل  از  بسیاری  توجه 

است ناخرسند هستیم و این غفلت یا   دی دانشگاهی به نام اصلی ژینا که یک نام کُر

ایران مردم  نوین  همبستگی  راستای  در  را  نادرست  برخورد  نمی  رویکرد  این  بینیم. 

 های راهپیمایی  برگزارکنندگان  نیز  و  اصلی  های رسانه ده که برخی از  نادرست در حدی بو

کارگیری نام اصلی ژینا خودداری بهدر خارج از کشور به طور مستقیم از  همبستگی  

انگیزه می   .اندکرده ایران  در  مردمی  خیزش  نخستین  روزهای  در  که  باالی    ی دانیم 

بار تکرار    هاایرانیان برای بزرگداشت ژینا باعث شد که هشتگ »مهسا امینی« را میلیون

ی بعدی از نام »مهسا« نیز همین بوده است. اما های استفادههاکنند و یکی از انگیزه 

برانگیزی از کردستان به  تحسین سرعت و با همبستگی بهدر روزهای بعد که اعتراضات 

سید و مردم ایران در کنار یکدیگر شعار ژن، ژیان، آزادی و زن، زندگی،  ایران ر  ی بقیه 

ها جهانی کردند و برخی از  آزادی را به کردی و فارسی و ترکی و بلوچی و دیگر زبان 

مردم شروع به استفاده از اسم واقعی ژینا در کنار اسم رسمی او کردند، باز هم بسیاری 

ی اینترنتی هااز کشور و بسیاری از فعاالن رسانه   و محافل دانشگاهی خارج  هااز رسانه

کنند. شاید از دیدگاه برخی از خوانندگان این می  از استفاده از نام کُردی او خودداری 

بخش این خیزش هرحال او الهامبه امر مهم نباشد چون چه او را مهسا بخوانیم چه ژینا  

آرمان آزادی ایران به شهادت جدید شده است و پس از او نیز جوانان بسیاری در راه  

. اما ما بر این باوریم که حاال که چنین  اندبوده بخش ادامه خیزش مردم الهام رسیدند و 

 گراهای حذفیهمبستگی بین مردمان ایران شکل گرفته است وقت آن است که از آرمان

 

این یادداشت کردستان   2  هایاستان   شامل  ایران  درکه    است  تاریخی-جغرافیایی  یگسترهشامل  در 

 . است غربی  آذربایجان استان از هاییبخش  و  ایالم کرماشان،  کردستان،
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گونه  آن   فاصله بگیریم و حقوق انسانها را از هر فرهنگ و زبان و دین و باوری که هستند

 خواهد رعایت کنیم.  می که باید و آنگونه که هرکس برای خودش

که فرایند زدایش    یا  انگاری نادیده  گونه   سه در این مقاله ما به بررسی  در این راستا  

 پردازیم و سعیمی   است  مشاهدهقابل نیز    فمینیستی  و  مترقی   های حلقهحتی در میان  

 یاز آنها چگونه به آرمان همبستگی آزادیخواهانهکنیم که نشان دهیم که هر یک  می 

نام    کارگیری بهکارگیری یا عدم  بهی  ها انگیزه   بهنخست  زنند. در بخش  می   مردم ضربه

انتخابی چنین  اهمیت  نیز  و  بخش  دومدر  .  پردازیممی   ژینا  را  نگاه ین   سوی  بهها 

.  کنیممی   زادی جلبآهای شعار ژن، ژیان،  شناختن خاستگاه ن  رسمیت  به و    گرفتن نادیده

حزب   بهرد نزدیک  نبش آزادی زنان کُاین شعار را نخستین بار جکه  دهیم  می   نشان

منطقه ایجاد کرد و   پدرساالری مستبد و  هادولتبرای رویارویی با    کارگران کردستان

یی به کار گرفتند که مردم هارا با همان انگیزه   زنان و مردان کُرد نیز نخستین بار آن

طلبی و مبارزه حقگیرند، یعنی در راستای  می   را به کار  سراسر ایران در حال حاضر آن

حکومت  ببا  و  خود  مردم  با  که  اقلیتههایی  دولتویژه  مانند  زبانی  و  ملی  های های 

  اهمیت   ی ه گستردانگاشتن    نادیده   بهکنند. در بخش سوم نیز  می   ستعماری برخوردا

کمبارزه  انداختن  و    ردهای  تعویق  آنها    مطالباتبه  خارج  منطقی  و  داخل   کشوردر 

نشانمی  و  بزرگ می   پردازیم  از جمله  رویکردها  گونه  این  که چرا  عوامل دهیم  ترین 

ساالر مردم  ی همبستگی آزادیخواهانه مردم ایران و رسیدن به یک جامعه  ی ه بازدارند

حق به   ژینا،  هویت  گرفتن   نادیدهبوده است. همه ما باید بدانیم که رویکردهایی نظیر  

ی ملی و زبانی یا برخوردهایی هاسرکوب اقلیت   مند و ساختاری نظام تقلیل  جلوه دادن و  

تواند خطر دامن  می   محبوب ژن، ژیان، آزادی،  ارشع  های خاستگاه   گرفتننادیده نظیر  

به  ردها  کُ  میان  در  نارضایتی  و  اعتمادی بی   ها،شکاف  بهزدن   حاشیه  و دیگر مردمان 

های ممکن  باشد و تالش ما برای بازشناسی آسیب   داشته   دنبال  بهرا  ایرانی    ی شده رانده

است که  می   در جنبشی که شکل گرفته  باعث شود  اسیر دیدگاه تواند  بار  های  دیگر 

ساالر نه تنها  گیری جوامعی آزاد و مردمشکل بخش  الهامنشویم و در کنار هم    گراحذفی

 در ایران که در کل منطقه باشیم. 

  گرفتن نادیده ی دیگری که پیش از شروع بحث اصلی باید به آن اشاره کنیم  نکته 

با خشونت شدیدی  هویت کُ  احتمالی  ی رابطه او رخ داد. که  است  ردی ژینا   در مورد 

https://novaramedia.com/2022/10/04/jina-mahsa-amini-was-kurdish-and-that-matters/
https://novaramedia.com/2022/10/04/jina-mahsa-amini-was-kurdish-and-that-matters/
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کس پوشیده نیست ولی صرف  ایرانیان از چشم هیچ  یخشونت مأموران امنیتی با همه

که این خشونت آنقدر در مورد ژینا شدید بوده که موجب مرگ او شده مشتی است  این

از    ی نمونه  ایران مدرن تجرکُکه  خشونتی  خروار  را در  باید . پس  اندکرده  بهردها آن 

کند که می  ای را ایجاددر کنار زن بودنش زمینه ردی ژینا  هویت کُبدانیم که تأکید بر  

شکل  منفی  باعث  تأثیر  و  روند  از  بهتر  درکی  زنان، ی  رانحاشیه   به گیری  سرکوب  و 

شود و می   خاورمیانه مردمان یا افراد غیر مرکزی در ایران و    و دیگرکردها  ان،  دگراندیش

جنبش آزادیبخش  ابعاد  شدن  نیرومندتر  باعث  آگاهی  از  سطحی  چنین  به    رسیدن 

استعماری محور و ضد  زنی  هاشود و با مردمی کردن هر چه بیشتر جنبش جنبه می 

 . کندمی تری آن را دارای پایگاه مردمی محکم 

 کنیم؛ می آغازاز نام ژینا 

ژینا گیان،  »:  استشده  نوشته  ژینا    مزار  سنگ  بر  است؛  بخشیدن  جان  معنای   بهژینا  

رەمز ئەبێتە  ناوت  نامری،  ایرانیان.  «تو  از  یعنی  می   بسیاری  جمله  این  که  دانند 

خوانند می   شود«. ولی بسیاری هنوز او را با نامیمی   میری، نامت رمز نمی   »ژیناجان تو

 های خانواده از چندین دهه پیش  دولت ایران  او تحمیل کرده بود.    ی خانوادهکه دولت به  

؛ از همین رو داشتن  است  کرده منع  برای فرزندانشان  ردی  کُهای  انتخاب نام رد را از  کُ

برای دولتی برای مدرسه و کار و غیره    رسمی   نام  یک  و  خانواده ردی در میان  یک نام کُ

هایی ایران نام  ثبت احوال قانون  2٠  ده شود. ماسوب میبسیاری از کردها امری عادی مح

  ناپسند   و  زننده   عناوین  ی دربردارنده  نیز  و  اسالمی  مقدسات  حرمت  هتک  موجب که  را  

شاید صرف این قانون به خودی خود چندان آزاردهنده نباشد .  است  کردهباشند، ممنوع  

که   است  دادهبت احوال ایران  شورای عالی سازمان ث  به همین قانون این اختیار را  ولی  

 آزادی یک نام تصمیم بگیرد.  یا بودن ممنوع ی زمینه  در

توانند صالحیت پذیرش یا رد یک  می  مقامات محلی در ایران معمواًلرو چون  ایناز

موجود در ایران برای   از قوانین  مندنظام  نحوی   بهبسیاری از آنان    باشند  داشتهنام را  

  استفادهو مذهبی  ملی، زبانی  های  اقلیت  ی کودکان با اسامی ویژهممانعت از نامگذاری  

ایران گاهی همین کار را با جای  همه  در    اندیشجزمکنند. برخی مأموران محلی  می 

کنند ولی در مورد مردم غیر فارس ایرانی این نوع برخوردها می   اسامی اصیل فارسی هم

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset90/civilregistrationlaw_2_.pdf
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 گذارینام   بهردهای ایران نسبت  کُ  از  برخی  این،  بر   عالوهبسیار بارزتر و شدیدتر است.  

  به فرزندانشان  دانند که اگرمی ؛ زیرامحتاط هستند کردی  اسامی با فرزندانشان رسمی

آنها   هاجرتم   کردستان  از  خارج  به  اشتغال   یا  تحصیل   منظور  اسامی  تواند  می   کنند، 

 مسئله را تشدید کند. این  اعمال شده از طرف حکومت  های اجتماعی و اقتصادی  تبعیض 

به ایران  دولت  ستعماری  ا  های سیاست   به  توجهبا  که    است  اهمیت  حایز  روایناز در 

بلوچستان یا  کردستان  نظیر  مناطقی  در  توسعه  روند  انداختن  جستجوی تعویق   ،

تر  ضروری بسیار  رد  اندازهای شغلی در خارج از کردستان برای بسیاری از جوانان کُچشم

 است. از حد عادی دیگر شهرهای ایران شده 

ر قرار  ردی را نیز مد نظسرکوب عمومی زبان کُکه  تر الزم است  در مقیاسی وسیع

کُشیخداد. جعفر   پژوهشگر  زبان و حقوق   ای مقاله رد در  االسالمی،  با عنوان سیاست 

انظار   در  کردی   اسامی  و  عالئم  از  استفاده  های ممنوعیت   بهزبانی در کردستان ایران،  

که یادداشتی  نقل مستقیم  . وی با  دکنمی   اشاره عمومی، از سوی برخی از ادارات دولتی  

 ترموضوع را روشن است  کرده  ذربایجان غربی منتشر  آ  استان  ی به شع  -وزارت بازرگانی 

  تابلوها،  در  و]...[    باشند  فارسی  زبان  به الزم است تابلوها در اماکن عمومی  »کند:  می 

صرفا از زبان فارسی    هافروشگاه   و  اماکن  درهای   یا  هاشیشه   بر  مندرج  های نوشته   عالئم،

 برای  شود؛می   استناد  نیز  دیگری   ی نمونه   به  االسالمیشیخ   ی مقاله در    «.شود  استفاده 

 فرهنگ  ی اداره  بهاستان فارس    عمومی  اماکن  ی ادارهاز سوی    صادره   ی نامه   به  او  مثال 

  یک   برای شده    استفادهنام  »:  است  آمده   آن  درکه    کندمی   اشاره   اسالمی  ارشاد  و

از سوی مالک این  شده  پیشنهاد    نامکه  آن  طرفه .  باشد«  فارسی   غیر  تواندنمی  وکارکسب 

 و  بودهن  ایرانی  نام  اینکه  جا  از آن»:  بود  آمده  آن  بهو در پاسخ    هژینا بود  وکارکسب 

« یعنی این مأمور شهروندان کُرد ایران و زبان آنان را تواند مجاز باشد. کردی است، نمی

ترین قدیمیکُردها از  است که  شده  کید  أتداند. و این در حالیست که بارها  می   غیرایرانی

 های ایرانی بوده است.  ترین زبانمردمان ایران و زبان کردی از جمله اصیل 

غیر  ایرانی و حامیان  فارس زبان  معترضان  جاست که بسیاری از  حال مشکل این 

  با   پیشینه  این  درک  بدون  ،خواستهنا  یا  خواستهدر سراسر جهان  ایرانی جنبش ایران  

شده  یی سهیم  زدانام  این  در  ای گونهبه   ژینا،  مقابل  در  مهسا  نام  بهارجحیت بخشیدن  

با    صرفاً   را  ای بیانیه   آمریکا   متحده   ایاالت  در  زنان  مطالعات  ملی  انجمن  ،نمونه . برای  اند

https://www.academia.edu/42069411/Language_as_a_problem_Language_policy_and_language_rights_in_Kurdistan_Iran
https://mailchi.mp/nwsa/nwsa-stands-in-solidarity-with-iranian-protestors
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نام و هویت کردی    به  اشاره   بدون  ایرانی،  ساله   22یک زن    عنوانبهکاربردن نام مهسا  هب

نیز   جنبش  ی پیشینه و  منتشر  مبارزات  کردی  راستا  دکرهای  همین  در  تارنمای . 

Democracy Now     متمرکز   فرودست  های گروه   سرکوب  و  مسائل   بر  معموال که

ای اشاره فقط    و  کرده  ذکر  مهسا  عنوانبه   است، در بخش اعتراضات خود، نام ژینا را صرفاً

 . است داشتههویت کردی وی  به مختصر 

خوبی از مبارزات دیگر زنان و فعاالن مدنی ایرانی برای  بهفعاالن مدنی و زنان کُرد  

در ورزی  اندیشه  توجه و  فقدانرسیدن به حقوق انسانی زن و مرد ایرانی آگاهند. اما  

تواند منجر می   است،  داشتهژینا امینی دو نام    چرا که  این زمینه   میان متخصصان در  

و   مبارزهیگر و درک جایگاه  گرانبها برای شناخت ما از یکدفرصتی  به از دست دادن  

 و در منطقه باشد.  در ایران  گراهای حذفیعلیه حکومت رد زنان کُ پایداری 

 

 

 ژن، ژیان، آزادی؛ بیش از یک شعار است
گران، فعاالن، و ردی ژینا، بسیاری از تحلیلکُ  نام گرفتننادیده  ی مسئله گذشته از  

رد و نیز کُمردم    مقاومت  و  مبارزه   هادههحتی هنرمندان داخل و خارج ایران، اهمیت  

 از  یکی.  گیرند می  نادیده را  خیزش رهایی بخش کنونی  بر    مبارزه ثیرات تاریخی این  أت

فرهنگی و فعاالن    لگرانیاز تحلاین است که بسیاری    نوع برخورد  این  های نمونهبارزترین  

انقالبی  خاستگاه سیاسی  و   آزادی  کُو  های  ژیان،  ژن،  شعار  .  گیرندمی   نادیده  راردی 

 و  ساخت  کنند،  درک  توانندنمی  فعاالن   و  تحلیلگران  این  از  بسیاری که    ای مسئله

کُرد و  زنهای محلی  جنبش   اساس  بر  شعار  این  بندی مفصل  های پردازی هنظریمحور 

  به شکل دادن    در  زنان  محوری   نقش  با   رابطه  در  اوجاالن  عبداله های  زنان کُرد و دیدگاه

 ینهخواهاو سردادن و بسط این شعار از سوی جنبش آزادی بوده است    آزاد   ی جامعهیک  

و استفاده فعاالن مدنی و فرهنگی کُرد ایرانی نقش مهمی   روژآوایباکور و  رد در  کُ  زنان

ی ها ریشه  ی هوده دربارهموضوع البته بحث بی   است.  در رسیدن این شعار به ایران داشته

ی باورهای دهنده یک شعار نیست چون صرف پذیرش فراگیر این شعار در ایران نشان

های آزادیخواه زنان و مردان ایرانی و همراهی قلبی و آمادگی  یشین، جنبش مشابه پ 

https://www.plutobooks.com/9780745341941/the-kurdish-womens-movement/
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باید پرسید که چرا   بخش و زیبایی بوده است. امارهاییمردم ایران برای چنین رویکرد  

آن هم کسانی که گاهی بسیار اندیشمند و آگاه هستند    تحلیلگران اعتراضات کنونی

کامالً  و  پیشینه این   را  آن  به  .  گیرند می   نادیده  پیوندهای  پاسخ  مجریان ل  ؤاسدر 

  ی سیاسی و اجتماعی گاهی با دادن پاسخی غامض از باز کردن بحث خوداریهابرنامه 

گیرند. چرا باید به  می نادیده  بخش را کامالًرهاییاین شعار  ی کنند و گاهی پیشینه می 

برای آزادی و حقوق   اینانسانیاهمیت مبارزات کردها  که شان توجه نکرد. آیا صرف 

زنند باید باعث شود که حق را به می   ی کُرد دم از جداییهالب رسیده بهجانبرخی از  

 دار ندهیم. حق

  گرفتن   نادیدههای دیگری نیز برای زدودن یا  ، راهگرادر کنار این رویکرد حذفی

. در است شده    گرفتهمعترضان و حامیان آنها در پیش  برخی از    سوی   از   کردها  مبارزات

نیمی از   تقریباً  دهند،درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می  1٠-1٥  کردهاکه  حالی

  رسمیت   بهرد هستند. مبارزات کردها برای  از کل زندانیان سیاسی ایران کُ  درصد  پنجاه 

شهروندی  حقوق  شدن  دستیابی    شانشناخته  از قدیمی  ای پیشینه  ادی آز  به و  تر 

رغم نقش مثبتی که در برخی موارد در علیجمهوری اسالمی دارد. ناسیونالیسم ایرانی  

زدودن   و  بودهمحور  -فارسشدت  به رشد اجتماعی ایران داشته است، در ابعاد منفی خود  

پارسی هموارسازی هویتهمسانو   قرار    ههای غیر  همین  است.    داشتهدر کانون آن 

بعد از انقالب هم سرایت کرد و از بسیاری لحاظ بدتر نیز   ی رویکرد نادرست به دوره

از   بعد  سال  شد.  سیاست   13٥7انقالب  شاهد  نظامیگری کردستان  و  امنیتی  های 

دولت    .است  بودهشدیدی   شدیدتر  واکنش  رو  همین  نمیکُ  معترضان  بهاز  تواند رد 

کردستان    تصادفی  ای مسئله بلباشد.  اخیر  وچستان  و  اعتراضات  جریان   یصحنهدر 

های سنگین  لنیروهای امنیتی با مسلسدر کردستان  و    اندبوده  برخوردها  ترینخونین 

 . اندگشودهمنازل غیر نظامیان آتش   سوی به

پور، حاجیشروین  اثر    «برای»  محبوب  بسیار  اعتراضی  آهنگ  بههمدالنه  در واکنش  

 «برای»ی  حاوی واژههای اعتراضی  یتیحمایت از اعتراضات از تو  منظوربه   آن  درکه  

 زندهمدنی نواچیا  ،  شد   منجر  پورحاجی  دستگیری   بهدر نهایت نیز  استفاده شده بود و  

چیا در آهنگ خود ضمن  تأمل است.  قابل ساخت که بسیار    ی ترانهرد  کُ  سرای ترانه  و

 مبدل کرد،   فراگیر  پیامی  به  را  نفر  هامیلیون  دردهای   و   آالمکه  پذیرش سخنان شروین  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/222/62/PDF/N1922262.pdf?OpenElement
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/11102022
https://www.youtube.com/watch?v=mIkKozqJWvw
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او    ی ترانه، اما  در ایران مهم است  هاهای افغانرنجتوجه شروین به    چهاگرگوید که  می 

ی روا شده است  ایرانهای مضاعفی که به مردم غیرفارس  ستم و  پایان  بیدردهای    باید به 

های زخم  از  هایمزخم  گویممی   کهمرا ببخش  »گوید:  می   چیا مدنیکرد.  می   نیز اشاره

ژینا و نام    به. مدنی  «در قلبم وجود دارد  "برای "تر است/ هزاران  تر و عمیقتو قدیمی

کند  می   اشاره  نیز  مرگش  از  بعد   و  بود  زنده که  در دورانی    اوردی  هویت کُبه حاشیه راندن  

و   نداشت  تاریخی  مرگش  از  بعد  نهو    بود  زنده که  زمانی   نهکه  برای ژینا  »:  گویدمی  و

بترانهچیا  به همین دلیل    «.شود  هبا نامش خواند  نیافت  اجازه  هارای آالم قرناش را 

 ، شده   گوربه زندههای  ها و هویتناپیدای کرد، لر، عرب، بلوچ، برای فرهنگ  ستم و انقیاد

 آهنگ   کردی   ی نسخه. دیاکو خالقی نیز اجرای  سروده استشده  ی زندانی  زبان  برای   و

پور  شروین کرد    حاجی  منتشر  به  را  آن  در  دختران   3کولبران  علیهخشونت  که  و 

که است    مردمی   ی شنیده یادآور فریادهای نا  موارد،  این .  کند می   اشارهنیز      4آبادشین 

پیدای هموطنان ناآالم    ی یادآورشنیده شوند تا با    های نوظهوردر زمان همبستگی باید  

 پیشگیری کنند.   گراهای حذفیرویکردها و گفتماناز به قدرت رسیدن مجدد ایرانی 

های ایرانیان خارج از کشور نیز دیده  در برخی از راهپیمایی   گرابرخوردهای حذفی 

  بهردی یا اعتراض  دلیل برافراشتن پرچم کُعنوان مثال در ولز کردها را به  به شده است.  

نام و هویت کردی ژینا  زد   نامه روز  یک  در  ای مقاله.  اندکرده از راهپیمایی حذف  ودن 

 

 هایجاده   و  مرزها  در   کولبر   7٤  حداقل  2٠1٩  سال   در   نگاو،ههبر اساس گزارش سازمان حقوق بشری   3

  توسط  مستقیما  شدگانکشته  از  نفر  ٥٠.  اندشده   مجروح  نیز  نفر  17٤  و  اندرسیده  قتل  به  کردستان

، سقوط  کوه   از   سقوط   اثر  بر   نیز   کولبران  این  از  نفر   23  اند،شده   کشته  ایرانی   مرزبانان  و   امنیتی  نیروهای

  از   نفر  1٤٤.  استشده  کشته  مین  انفجار  اثر  بر  نفر  یک .  اندبهمن یا یخ زدگی جان خود را از دست داده 

 .اندشده  زخمی امنیتی نیروهای شلیک  با مستقیما نیز  مجروحین

واقع در کردستان، از توابع پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است. در   آباد یکی از روستاهایشین ٤

 هایشعله   میان  در  مناسب  گرمایشی  امکانات  فقدان  دلیل  به  روستا  این  دخترانه  یمدرسه   2٠12سال  

 دست  از   را   خود   جان  نفر  که سه  سوختند  آتش  در   آموزدانش   2٩  سوزیآتش  این  جریان  در.  سوخت  آتش

رغم علی   شدند،  متعددی  هایجراحی   انجامرو ناگزیر به    دانش وخیم بود، از همین  12وضعیت  د.  دادن

مشکالت فراوانی    با  هاراحی هنگفت این ج   هایزینه همین  أتهای مردمی  جلب کمک تالش فعاالن برای  

 روبرو بوده است. 

https://www.youtube.com/watch?v=wVYamL0d9vc
https://www.youtube.com/watch?v=wVYamL0d9vc
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 KAWA  نام   با  ولز  کردهای   انجمنکه    دکنمی   اشاره   Nation Cymru  نام  با  ولزی 

صرفاًاست    یافته ن  Seneddگردهمایی    در  را  کردی  پرچم  برافراشتن  ی اجازه  و 

 نتیجهدر  مورد استفاده قرار گرفته بود.  های قبل از انقالب ایران در این تظاهرات  پرچم

طرفه اینکه ولز کشوری است که  برگزار کردند. Cardiff در  را خود راهپیمایی کردها

هاست که بخش مهمی از مجلس خود و پرچم خود را دارد ولی بی هیچ مشکلی قرن

ایر با این حال  با ادعای آزادی و مردمبریتانیا بوده است.  به  انیانی که در ولز  ساالری 

که نماد یک فرهنگ پویاست و   ی راخیابان آمده بودند تحمل یک نام کردی و پرچم

خواسته در چنین راهپیمایی می   اند. کُردی کهنداشته   ،هیچ تضادی با پرچم ایران ندارد

از   باشد نشانی  اانسانشرکت کند حتی اگر غیرایرانی هم   ز دوستی در خود دارد که 

 یی رادیکال شود. گرادیدگاه ما باید جانشین ملی 

ایرانلبته  ا داخل  درست   در  بسیار  استبرخوردها  بوده  آنتر   تواند می که    چه ؛ 

ردستان چشم و چراغ ایران در کُ  مانند  شعارهایی  شدنشنیده   آید  شمار  بهتر  نویدبخش 

آذربایجان بیدار است، حامی کردستان »شهرهای خارج از کردستان و نیز سردادن شعار  

و همینطور است توجه مردم به حمایت از ایران است؛    نشینترکدر شهرهای    «است

 یدهندهنشان همین امر  کند.  می   ها و محکوم کردن ظلمی که حکومت ایران به آنهابلوچ 

 حضور   خیابانها   درکه  جدیدی از همبستگی در میان کسانی است    ی گونه   گیری لشک

که   کردستان  شهرهای   با  همبستگی  ابراز  منظوربه  تبریز  دانشجویان  ،نمونه  برای .  دارند

 سر  کردی   زبان  بهن، آزادی را  ژیا  ژن،  شعار  داشتند،  قرار   دولتی  نیروهای   ی محاصره   در

نشا  این.  دادند است  مردم  همبستگی    از  کننده امیدوار  ای نه اقدام  کشوری  که در 

بوده دچار شکاف  ها  ی حکومتگراهای حذفیخاطر سیاست به  است  مدیدی   های مدت

 . است

 

 فمینیسم کردی و همبستگی فمینیستی

مقاومت    برای های مختلف  ر میان گروهدتگی  سهمبموفقیت زنان ایرانی در ایجاد  

نویدبخش  و مذهبی شکل گرفته بسیار    آپارتاید جنسیتی ی که بر اساس  در برابر سیستم

  همبستگی   های بیانیه ها و  جریان اصلی و فراخوان  ی یکدستاست. با این حال بازنمای
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گفتمان  توجهبدون   نقد  به  به  کافی  برای  شده  نهادینه  های گروهدن  انرحاشیه های 

قدرت   جای به تواند  می  و حقوق انسانی   رزات آنها برای آزادی مباتقلیل دادن  مختلف و  

دو استعماری کنونی به دام  -و ضد، انسان محور  فمینیستیپیشرو  نبش  بخشیدن به ج

 . بیفتد  فمینیسم ی نهیاگرا و ذات نهکارامحافظه ی گونه 

است  فمینیسمبه ش  ،گونه نخستین   امپریالیستی   رسد می   نظر  به  ظاهر  درکه  ی 

دولت   گونه   این  اما   است،   خاورمیانه  در  زنان  مبارزات  حامی نقش  فمینیسم  و از  ها 

  چالش  به  منطقه انگاری و سرکوب مردم  جرممهای اروپایی/آمریکای شمالی را در  سازمان 

برای نشان های این گروه روش خوبی  در عین حال با اینکه رویکرد فمینیست کشد.  نمی

اروپ زنان  حمایت  است،  و    ادادن  ایرانی  زنان  مبارزات  از  از آمریکا  بسیاری  سکوت 

که های غربی  های ضد مهاجرتی دولتسیاست   قبالدر    فمینیسم  از  گونهاین  طرفداران  

برانگیز بوده پرسش همواره  است،  بوده    گذارثیرأت  خاورمیانه   در  زن  هامیلیون  زندگی  بر

 است.  

  السهالنی   آبیر  نام   با  اروپا  پارلمان  سوئدی   ی نماینده یک  چندی پیش    ،نمونهبرای  

زنان  بهو خطاب  کرده کوتاهموهای خود را ابراز همبستگی خود با معترضان،  منظوربه

کنارش»ما  که    کرد اعالم  ایرانی   ایران در  زنان  آزادی  فرا رسیدن  زمان  خواهیم   انتا 

با    منظوربه  السهالنیکه  آن  طرفه.  «ایستاد را  با زنان، سخنرانی خود  ابراز همبستگی 

دولت سوئد  اما  پایان رساند،    بهرد، یعنی شعار ژن، ژیان، آزادی  شعار جنبش زنان کُ

در ناتو   فنالند  و  سوئد  عضویت  پذیرش  برای   ترکیهجمهوری  رئیس جلب رضایت    برای 

 اعالم کرده است.  جرم  فعالیت جنبش زنان کُرد را

  فنالند   ،ترکیه  کشور  سه  امضای   به  گذشته ن  ژوئ  درکه    ای به جان  سه  ی هنامتفاهمدر  

سیاسی مدنی و  های  بیشتر بر جنبش   چههر  نظارت  منظور  به  طرحی  رسید،  سوئد  و

که  رد را  کُ  زنان  از  بسیاری   نامه ، این تفاهمگردید  ارائهها  های حامی کردرد و جنبش کُ

  اند، کردهرد ایجاد  کُ  جنبش زنان  در  را  جنسیتی  برابری   های رویه  و  سازوکارها  نهفعاال 

ان در معترض  با  غربی  های فمینیست که  کند. در همین راستا، در حالی مجرم قلمداد می 

های جنبشدن  کردر مقابل مجرم قلمداد  که  کنند، الزم است  می   ایران اعالم همبستگی

که به درماندگی  ای  گیرانهدر برابر قوانین سخت و  کنند    زنان نیز مقاومتبخش  آزادی 

https://www.euronews.com/video/2022/10/05/women-life-freedom-swedish-mep-cuts-hair-to-stand-with-iranian-women
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/turkey-lifts-objections-to-finland-and-swedens-nato-bid
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از دست  انجامد بایستاند زیرا که بسیاری از این پناهندگان  می   بیش از پیش پناهندگان 

 ها و زنان هستند.  گریزند که سرکوبگر حقوق اقلیتمی های همان رژیم

 نهیاگرا ذات  فمینیسم  بود،  هوشیار  آن  به  نسبت  بایدکه    فمینیستی  نگاه  دوم  ی گونه 

 ایمقوله   عنوانبه فمینیسم  باور دارد که در آن    شمولجهان   بندی دستهنوعی    ه باست که  

سرکوب و ستم طبقاتی، نژادی و مربوط به  های  بندی تقسیم بدون توجه به    و  الیه  فاقد

تعریف کُشود.  می  استعماری  چند  زنان  ایران  در  از    گیری بهره با  که    است   دههرد 

مقابل  ی  هاشیوه  در  کنشگری  و  مدنی  و فرهنگی    مذهبی،  رانیحاشیه   بهنافرمانی 

های رژیمبیشتر از دیگر زنان مورد آزار    خاورمیانه رد در  زن کُ.  اندکرده پایداری  جنسیتی  

یکی از این اخیر    ی نمونه است.  شده  یا ترور  شده  مجرم قلمداد  قرار گرفته،    خاورمیانه 

بود مرزهای عراق    درون   در  ،سلیمانیه در    ترور ناگهان آکارسلها  ونت نوع آزارها و خش 

 و عدمبندی ترور آکارسل  ان زمطور مستقیم در آن دست داشت.  بهکه دولت ترکیه  

است کرد  زنان  سخت  شرایط  از  بارزی  نمونه  نیز  آن  به  جهانی  آکارسل توجه  زیرا   .

در   رد، شخصاًکُ  زنان  آزادی   جنبش   ی کمیته و عضو    5ژنولوژی   مجلهردبیر  س  عنوانبه

این شعار که اما درست در زمانی . بود کرده برساخت شعار ژن، ژیان، آزادی ایفای نقش 

 .  نیز با سکوت کامل جهانی همزمان شد او ترور است، یافته ای جهانی انتشار گسترهدر 

رد دیگر ، رهایی زن وگام نهادن در مسیر انقالبی  آکارسل و هزاران زن کُ دیدگاه  از  

باید همگام و مکمل همدیگر زنان و همراهی مردان  رهبری   با  آزاد  جامعه   سوی   به  ،

 در   پوست   سیاه   زنانکه  (  گراتقاطع )نترسکشنال  یروشهای او    هانظریه  همانندباشند.  

  اندبوده  واقف  نکته رد بر این  زنان کُ  ی نهخواهاآزادی   های جنبش   اندبخشیده   توسعه  آمریکا

بدون توجه   زنان  توانمندسازی   یا  زنان  برابری   حول  صرفاًکه    فمینیستی  جنبش   یککه  

گونه  باشدبه  گرفته  شکل  شدن  رانده  حاشیه  به  و  محرومیت  دیگر  جوامع  های  در   ،

باشد هایی تواند نویدبخش آن دست از آزادی نمیاستعماری و   داریسرمایهنژادپرست، 

 . هستند آن  نیازمند زنانکه 

 

این رویکرد بدیلی  .  است   های آنان متمرکزبر تجربیات زنان و دیدگاهاست که  ژنولوژی رهیافتی علمی   ٥

های علمی غالب در جوامع  های پوزیتیویستی مردساالر و روش برای تئوری نگر  جانبهپذیر و چندانعطاف

 نماید. می ارائه   داریسرمایه

https://jineoloji.org/en/2022/10/17/in-memory-of-nagihan-akarsel/
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رد نهادها و عملکردهای خودمختار زنان،  کُن  زنا  جنبش که    است  دلیل   همین   به

و ساختارها   گرااستعماری و حذفی های  دولت  علیه مانند دفاع مشروع برای نبرد همزمان  

  زنان   از  برداشت  این.  است  کرده سازماندهی  را  های مردساالر درون این جوامع  و ذهنیت 

  گرفته های مردساالر  دولت   از  زندگی،  های حوزهبخشان جوامع در تمام  رهایی   مقام  در

همگی    محور-مرد  پوزیتیویستی  علوم  تا غیره  آزادی شکل و  ژیان،  ژن،  کانون  حول 

که در اصل خود قائل به بزرگداشت رویکردهای نوینی برای ساماندهی اندیشه   گرفته 

وجه به حاشیه راندن مردان نیست بلکه البته موضوع به هیچ  .ابعاد آن است  ی در همه

ی اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی نوینی است  هاویکردها و اندیشهایجاد ر 

در خدمت آزادی، باروری فکری و عملی و ثرتر  ؤمی مرد و زن را به نحوی  هاکه توانایی

 ایجاد زندگی بهتر برای همگان قرار دهد. 

 قوانین به خاطر وجود همزمان  سازی،  همسانهای فرهنگی ضد  کنشگری پیشبرد  

  های مردمی به حاشیه رانده شده قوانین و باورهایی که باعث ستم به گروهجنسیتی و  

 رد کنشگران کُهمین خاطر باید دانست که  ه شوند امری پیچیده و چند الیه است. بمی 

ایران در  زنان  نقش  حقوق  ایفای  چند  با  کلیدی طی   کنشگری   و   مقاومت  دهههای 

ها دولتاستعماری  قوانین جنسیتی و    علیه   مقاومت   برای   را  هانههزی  ترینسنگین   کردها،

 .نداختهپردا

انجمن سسان  ؤمردی و یکی از  کُ   زبان  معلم  محمدی،  زارا  آن  های نمونه یکی از  

 زندان   سال  پنج  به  1٤٠٠ال  س  در  کردی   زبان  آموزش  دلیل  بهکه  فرهنگی نوژین است  

است  محکوم م.  شده  روزمره  رد  کُ  زنانکه  ضاعفی  ستم  طور  برابربه  پایداریدر    ش 

های مهمی درس  تواندمی  آزادی،  به و نیز آرزوهای این زنان برای دستیابی  کنند  می 

یک   داشته    آزادی   برای   تر ه گسترد  مطالبات  با  کراتیکودم  فمینیستی  ی مبارزهبرای 

 باشد. 

از آگاهی و  مبارزات زنان  دن  کراز همین رو متمرکز   برای جلوگیری  دهی وسیع 

 ی گسترهرا برای ایران و  بخش مهمی  رهایی  بالقوه های  توانایی  گرارویکردهای حذفی

رد است و آمادگی ژینا کُکه  دانند  می   . معترضان در ایرانآورد  خواهد  ارمغان  به  خاورمیانه 

  داده نشان  برای ایجاد همبستگی  های خود  اولویتگسترش دادن  آمیزی برای  جسارت
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را نیز   هازنان و اقلیتو حذف  ی  رانحاشیه بهفرایند    نظیر کم نحوی  بهتوانند  می   اند پس

 به طور همزمان به چالش بگیرند.  

  بخوانیم، با آگاهی  ،اشکردی با نام    ،شااصلیژینا را با نام  پس بیاید در کنار هم  

شعار ژن،   ی نه زمی پسکه    را  ای مبارزه و  کنیم  کید أتها  انسان  ی بیشتری بر حقوق همه

  و  شناختن  رسمیت  بهبرای  بخش  زندگی این کنشی  م.  فراموش نکنی   ژیان، آزادی است

است    بخشرهاییمحور و  انسان ،  فمینستیچندمحوری  ی یک جنبش  برا   فراخوانی  نیز

انواع پنهان و آشکار و ضد    ییگرایی، ضد قومگراحذفی ی، ضد  ساالرمرد  ضد  همزمانکه  

 است.  استعمار

 


