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انقالب  »آن از  )بعد  اگر در ۱۳۵۷زمان  ( طبق سنتی در شهرهای کردستان، 

شد مردم از دیگر شهرها برای شرکت در مراسم خاکسپاری  شهری کسی شهید می

شدند که کردند و شب را نیز میهمان افرادی میسمت شهر مقصد حرکت میاو به  

  ۲۱۲شناختند.« احمد اسکندری، خاطرات، صفحه از قبل یکدیگر را نمی

  

نخستین   نیست  کردستان  سیاسی   ییپیماراه مشخص  روژهالت  اعتراضی 

ی آن به دوران حکومت  )کردستان ایران( دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاده اما احتمااًل سابقه 

برمی  دورهقاجار  در  »دارسیران«گردد.  روستای  دهقانان  تجمع  معاصر  و   ی  مریوان 

ایران و عراق، آخرین ردی است که حرکت جمعی آن ها به سمت مرز دو کردستان 

یی همواره  پیماراهگرفت.  توان از این کنش سیاسی در این قسمت از کردستان پی می 

های کردستان یک روش سیاسی اعتراضی بوده است.  ی بخشهمه  در جنبش کُرد و در

های ییپیماراهتا    ۱۹۹۱از کوچ نه چندان اختیاری مردم »باشور« کردستان بعد از قیام  

اواخر بین شهرهای روژآوا. این جستار تالش می کند صرفاً به بررسی و حمایتی این 

هایی از روژهالت کردستان خشسیاسی« درب  ییپیماراهتحلیل اجمالی عمل جمعی »

 بپردازد. 
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ئهندهسکه ئه   بیرهحمهری،  و  یادداشت  )وهد،  ناوه۱۹۴۸-۱۹۸۰ری  غه (،  یه زهندی  م،  کهلنووس، چاپی 

 (. کوردی) ۲۰۲۱  ی ڵسا  مانی،ێسل
2

 ازسوی  کیلومتر   چندین  بر   بالغ   هاییمسافت  کردن  طی  معنی  به   جستار  این  در   سیاسی   پیمایی راه    

 ادبیات   و   فارسی  زبان  در   ویژهبه   پدیده  این  از  عمومی   فهم   با  پیماییراه   از  شکل   این.  است  مردمی   انبوه

  از  و  مشخص  سیاسی  سنت  یک   به  است  ارجاع  اینجا  در  سیاسی  پیماییراه .  است  متفاوت  ایران  سیاسی

 های پیمایی راه   یا  ۱۳۸۸  خردادماه   ۲۵  در   سبز   جنبش  هواداران  پیماییراه   مثال  با  است   متفاوت  اساس 

 . است متفاوت ۵۷ بهمن انقالب میلیونی
3
ی نخست دارسیران یکی از روستاهای بزرگ اطراف مریوان است. بنا به برخی روایات این روستا، هسته  

ی شهر مریوان بوده است. دارسیران درحال حاضر یکی از محالت شهر مریوان است. این روستا در دامنه 

ن روستا چنانچه دراین جستار نیز یادآوری خواهد شد، نقش مهمی در تاریخ کوه فیلقوس قرار دارد. ای

 مبارزات سیاسی اجتماعی شهر مریوان و جنوب روژهالت کردستان ایفا کرده است. 
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داران کوچک که منجر به هجوم دهقانان و زمین  ۱۳۴۱»اصالحات ارضی« در سال  

داری شد، بر شهرهای ی کارگر و گذار ایران به سمت سرمایه به شهرها و رشد طبقه 

 ویژه مناطقی مانند مریوان نیز تأثیر گذاشت. کردستان و به 

ها و طبقه حاکم  جا که تقسیمات ناعادالنه و کماکان در خدمت منافع فئودال از آن 

به  نسبتا معکوسی  تأثیرات  این اصالحات در کردستان  جای گذاشت. کسانی که بود، 

»قره«   یا  »رشایی«  آنها  به  کُردی  در    شدمی   گفته  –  زمینبی   معنیبه   –اصطالحاً 

گر مانند »کشاورزان« هم به شرط اجاره  دی  های گروه  و   ماندند  باقی  زمین بی   همچنان

شدند. آنها در توافق با »مالک«  به صورت محدود و با »سند نسقی« صاحب زمین می 

مساحت سندهای صادر شدند. به شرط واگذاری بخشی از تولید به او، صاحب سند می 

 .شدهای آماری تعیین می ی نسق آنها در فرمشده برای کشاورزان بر پایه

 پهلوی در کردستان به شکاف طبقاتی و ناعدالتی بیشتر دامن زد.   «اصالحات »

ریزی یکی از نخستین  آمدهای آن از جمله در »روستای دارسیران« منجر به پایهپی

علیه   مریوان  دیگر  روستای  چند  و  دارسیران  دهقانان  مقاومت  شد.  دهقانی  مبارزات 

آن را تغییر داده بود، در سال    ی ی تولید فئودالی که اصالحات ارضی تنها چهره شیوه 

صدها دهقان در   ۱۳۵۳ادامه داشت. در سال    ۵۷ی انقالب  و تا آستانهشد  علنی    ۱۳۵۰

جویانه از دارسیران و روستاهای اطراف مریوان به سمت مرز باشماخ  اقدامی مسالمت 

منابع حدود سه بر اساس برخی  کردند.    ییپیماراهکه محل استقرار پاسگاه مرزبانی بود،  

این   به مدت  شرکت کرده  ییپیماراههزار دهقان در  آنها  به   ۱۰اند.  تا رسیدن  روز و 

سند  خواسته با  سرانجام  معترضان  کردند.  تحصن  مرزی  پاسگاه  این  مقابل  هایشان 

بازگشتند. این پیروزی های زراعتی مهر و امضانسق شده به محل کار و زندگی خود 
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، صفحه ۱۳۹۷، انتشارات شیرازه، تهران،  ۱۳۵۳-۱۳۴۱رعنایی، شهین، اصالحات ارضی در کردستان،    

۴۸۱ . 
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نطفه  به  تأبعدها  دموکراتیکی  از  یکی  یعنی  سیس  کردستان  مردمی  نهادهای  ترین 

 تبدیل شد.  ۵۷ی دهقانان مریوان« در انقالب سال »اتحادیه

هایی از روژهالت کردستان یی جمعی اعتراضی در بخشپیماراهبعد از این تجربه،  

یی مردم شهرهای پیماراهبه یک سنت سیاسی تبدیل شد. »کوچ تاریخی مریوان« و  

میران، مقصد کوچ مریوان« در مرداد  ان، بانه، سقز و سنندج به سوی »اردوگاه کانی بوک

 یی به مثابه امر اعتراضی است. پیماراهی بارز و اوج نمونه   ۱۳۵۸

های مائوئیستی در چین و ها، کوچ تاریخی مریوان را متاثر از تجربهبرخی تحلیل 

ویتنام خوانده  مانند  امیر حسن)بنگاند  کشورهایی  به کاک  هرچند دشوار    پور(.رید 

نظریه با  دارسیران  کوچ  زمان  در  مردم  که  کرد  تصور  دیگر بتوان  و  و  مائو  های 

ها دست به تکرار این تجربه ثیر آنأهای سیاسی جهان آشنا بوده و تحت تبندی بلوک

یی شرکت  پیماراهها که در این  له، از جمله آنگذاران کومه زده باشند. برخی از بنیان

 کنند. )ابراهیم علیزاده، شعیب ذکریایی( ی مائوئیستی این حرکت را رد می کرده زمینه 
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به     کاوه، نگاه کنید  قریشی،  در کردستان:  دمکراتیک  نهادهای  فعالیت  پیرامون  نگارنده  از  جستاری 

نهادهای دمکراتیک، شماره   تجربه  و  به  ۲کردستان  آکادمیا )آخرین  ایران  مارس    ۹روزرسانی:  ژورنال 

 .آنالین نسخه(، ۲۰۲۲
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به آن پرداخته خواهد شد، یک کنش جمعی   اجمال »کوچ تاریخی مریوان« که در این جستار نیز به  

این »کوچ« به ابتکار شورای شهر مریوان  کردستان است.  تاریخی و از نقاط عطف مبارزات مردم روژهالت  

به بنیانو  فواد مصطفی سلطانی،  گرفت.  ویژه  این شورا صورت   و عضو  مردم  پیماراهگذار  یی سیاسی 

ارتش ایران به رهبری   یمریوان که به »کوچ تاریخی مریوان« مشهور است، واکنشی بود به هشدار حمله 

 از کشتار و قتل عام بیشتر مردم.  مصطفی چمران و برای جلوگیری 
7
 بازنشر ،پورحسن   امیر  با   «  روژ   اسان ان »  وبسایت   یوگوگفت  در «  سنندج  مردمیی  پیماراه بنگیرید به:    

 (۱۳۹۶تیر  ۴زمانه ) رادیو تریبون در
8
، مصاحبه با محمدرضا اسکندری، ۵۷مصاحبه با ابراهیم علیزاده، از رهبران کومله در انقالب    بنگرید به  

(/ همچنین: مصاحبه نگارنده با شعیب ۳۴در یوتیوب به زبان کُردی سورانی. از دقیقه   مصاحبه لینک به  

)با محوریت جمعیت   ۲۰۱۸زکریایی:   اسکایپ.  از طریق  کُردی  زبان  به  سنندج،  یی  پیماراه ها،  صوتی، 

 ( …کومله

https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
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https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
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https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.youtube.com/watch?v=CYl-aDjAYbc
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»کوچ تاریخی مریوان« هم از حیث شمولیت و گستردگی و هم به جهت قدرت  

ی سیاسی  ترین مثال این مداخلهکسب حمایت و همبستگی دیگر شهرها شاید برجسته

ها نه صرفاً  ییپیماراهاند، این  کنندگان تعریف کردهکتطور که شاهدان و شرباشد. آن

ی جمعی وگوگفت جایی فیزیکی و جغرافیایی، بلکه بستری برای دیالوگ و  یک جابه

میان مردمی بود که از طریق آن به صورت گروهی و در جایگاهی برابر در سیاست به  

های سخنرانی »نخبه   های مدام،کردند. توقفشمار آمده و فعاالنه در آن مشارکت می 

یان، سر دادن سرودهای انقالبی پیماراهشدن آنها از سوی  سیاسی« و به چالش کشیده 

یی پیماراههای این  و حماسی و حمل پالکاردها با مضامین مترقی از جمله دیگر جنبه

بار فرصتی را فراهم کرد که ی شده بود. کوچ مریوان برای نخستین دهسازمان سیاسی  

 اکثریت قاطع شهر بتوانند در جایگاه برابر در سیاست و سرنوشت خود مداخله کنند. 

جزپیماراهی  دهسازمان  در  مریوان  تفاوتئیی  در  یات  اما  داشته  یکدیگر  با  هایی 

کمیته  به  مرد  غالباً  داوطلبان  تقسیم  شده:  پیروی  سنتی  الگوی  یک  از  های مجموع 

غذا،   ی ی مسئول تهیه کنندگان. یک کمیته ی شرکت مختلف و تقسیم کار میان همه

ی ی دیگر مسئول انرژی و تأمین ژنراتور سیار برق، یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته 

بعدی   از آنپیماراهدیگر مسئول تعیین مسیرهای  از جایی که کمیته یان.  برگرفته  ها 

ستقیماً درگیر  نوعی میی شرکت کرده بودند، همگی به پیماراه داوطلبانی بودند که در  

کردند مردم روستاهای مسیر تالش می   وگوگفت ی بودند. گاهی نیز از طریق  دهسازمان 

 را متقاعد و با خود همراه کنند.  

دهه پیماراه در  شهرها  میان  سال  یی  تا  بعد  کمرنگجلوه   ۱۳۷۷های  در  ی  تری 

همراهی یی میان دو روستا برای پیماراهروژهالت داشت و این حرکت سیاسی اغلب به 

شهری نیز های درونییپیماراهها  ای جهت خاکسپاری محدود بود. در همین سال جنازه

های رواج بیشتری یافت. همراهی جسد از مسجد تا قبرستان نیز همواره بخشی از سنت 

هایی از کردستان بود که در مواردی )مانند تشییع پیکر معلمی به نام  اجتماعی بخش 
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تاریخی    »کوچ  مانند  رویدادهای  و  مریوان  سیاسی  اقتصاد  پیرامون  نگارنده  از  جستاری  به  بنگرید 

کاوه،   قریشی،  وبسایت ؟شد  تبدیل  سیاسی  رمز  اسم  یک   به  زیست  محیط  چگونه؛  مریوانمریوان«،   ،

 . ۲۰۱۹ناوخت، سال 

https://www.nawext.com/post/view/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.nawext.com/post/view/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.nawext.com/post/view/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.nawext.com/post/view/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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ای به خورشیدی(، که به شکل وحشیانه  ۷۰ی  ر اوایل دهه»حسین عبدی« در سقز د

فت و به آیینی اعتراضی علیه حکومت  گرد میفرقتل رسیده بود، صورتی منحصر به  

 شد.  تبدیل می 

نوعی سنت طیف چپ جنبش کردستان و مشخصاً  توان بهیی سیاسی را می پیماراه

دهد که این زمینه نشان می های تاریخی در این  عطفسنت کومله قلمداد کرد. نقطه 

سنت در شهرهای جنوب روژهالت کردستان مانند مریوان، سقز و سنندج )که کومله 

توده نفوذ  آنها  در  سوسیالیستی  اجتماعی  جریان  یک  عنوان  بیش به  داشت( ای  تری 

تر مانند مهاباد )و اغلب شهرهای موکریان که به صورت سنتی نسبت به شهرهای شمالی

نفوذ حزب دمکرات بودند( و نیز نسبت به کرمانشاه و ایالم )که از طرف ی تحت  منطقه 

شدند( با اقبال و استقبال بیشتری روبرو شده  کدام از این دو گروه نمایندگی نمی هیچ

های ی فعالیت نهادهای دموکراتیک، سنت طور مشخص وجود سابقه است. دلیل آن به

یادآوری شود که تأثیرات اصالحات  ی جمعی است. باید  دهسازمانی  سیاسی و تجربه

های حکومت بعد از انقالب بر مناطق روژهالت از مهاباد تا سنندج تا ارضی و سیاست 

واکنش  اما  بود  به سرکوب در هرحدودی یکسان  بود. ها  متفاوت  این مناطق  از  کدام 

  دارد مربوط بهریشه  در مبارزات دهقانی  ی مدرن  یی سیاسی که در دورهپیماراه سنت  

تر و بخش های از موکریان را و مناطق شمالی  برخی شهرهای جنوبی کردستان بود

 گرفت. دربرنمی

دههپیماراه یک  از  بیش  در  سیاسی  از  یی  یکی  به  دوباره  کردستان  گذشته  ی 

برجستهروش از  دیگر  یکی  است.  شده  تبدیل  اعتراضی  و های  راهیپمایی  آنها،  ترین 

برگزار شد    ۱۳۹۷یارانش در مریوان بود که در شهریور  مشایعت پیکر »شریف باجور« و  

  ۆشهیدان« و »تو کوچ تاریخی مردم را به یاد آورد. مردم در مسیر سرود انقالبی » ای 

برای شرکت در همین تشییع جنازه مردم از   . دادند  سر  «…ی گزنگه  وئه  یچریکه
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انقالبی کردستان در سال سرود »ای    اثر ناصر رزازی، هنرمند  این   ۷۵های انقالب  شهیدان«،  است. 

های کردستان شده سرود طی چهار دهه گذشته ورد زبان مردم روژهالت و در مواردی دیگر قسمت

های آن تبدیل شده است. طی دو  و در خالل »انقالب ژینا« به یکی از مانیفست  خیراًاست. این سرود ا

ها مردم یکصدا  که در آن سپاری و ختم جانباختگان منتشر شده  خاک   ها ویدیو از مراسمماه گذشته ده 



 کاوه قریشی  6 

بودند. چنانچ به مریوان رفته  از دیگر شهرهای کردستان  نیز ه خود مریوانیبرخی  ها 

مراسم برای  شهر  بارها  آن  به  شهر  این  از  سیاسی  اعدامی  زندانیان  خاکسپاری  های 

شرکت می  سیاسی  سنت  دوره  این  در  تشییع  رفتند.  و  خاکسپاری  مراسم  در  کردن 

 اندازی و زنده شدن بود.  ی فعاالن سیاسی در حال پوست جنازه

سیاسی   سنت  ژِینا«  انقالبی  رساند.  پیماراه»جنبش  اوج  به  کردستان  در  را  یی 

 پیمایی مردم سقز از وسط شهر تا »قبرستان آیچی« یی بزرگ، راهپیماراهنخستین  

جاده  ۷در   بود.  کیلومتری  بانه  مراسم ییپیماراه ی  در  مشارکت  و  اعتراضی  های های 

ها یک معترض جانش را ی شهرهای کردستان که در آنسرعت به همه تشیع جنازه به 

نتوانسته جلوی مشارکت  ا یافت. در هیچ شهری حکومت  بود گسترش  داده  ز دست 

امینی« در  ژینا  مثال مشخص آن »مراسم چهلم  بگیرد.  را  مردم در چنین مراسمی 

ی اصلی هزاران تن از مردم از رودخانه همان قبرستان سقز است که با وجود بستن جاده 

. رساندندو روستاهای اطراف خود را به »قبرستان آیچی« 

 

از    ۲۰۲۲اکتبر    ۹ترین آنها ویدیویی بود که شب  خوانند. یکی از برجسته شهیدان« می و با هم سرود »ای 

تنهایی سرود  بامداد، زنی بلندگوی مسجد را تسخر کرده و به   ۱شهر مهاباد منتشر شد. ساعت حدود  

 کند به »بیرون بیایند.«دعوت می  خواند. در نهایت از مردم، کوچک و بزرگ، »ای شهیدان« می 
11

ی بانه و نزدیکی این قبرستان که به خاستگاه انقالب ژینا تبدیل شد خارج از شهر سقز، در جاده  

ترین محل برای هکتار، تازه  ۲۰روستای آِیچی واقع شده است. این قبرستان در زمینی به مساحت حدود  

اندازی شد. به این ترتیب مردم سقز برای خورشیدی راه ی هفتاد  دفن مردگان سقز است که از اواخر دهه 

کیلومتر را طی کنند. اگر شهر سقز به علت استقرار پادگان نظامی   ۷رفتن به قبرستان باید مسافت حدود  

ی شهری مواجهه نبود، حاال قبرستان ی بانه )مسیر سقز به قبرستان( با مانع بزرگی برای توسعه در جاده 

از شهر ب از سوی »ماموستا مالسید محی سقز بخشی  این قبرستان  از زمین  الدین قریشی، ود. بخشی 

ی فقید اهل آیچی« به شهرداری سقز هدیه شد و بخش دیگر آن نیز با قیمتی نمادین روحانی و نویسنده 

 های متمول سقزی واگذار شد. به همین نهاد و شخصیت
12
ای های جعلی از جمله بیانیهها و بیانیهنتشار آگهیشب قبل از »چهلم ژِینا«، نهادهای امنیتی سقز با ا  

از سوی خانواده امینی که در آن از لغو هرگونه مراسم چهلم خبر داده بودند. با این حال مردم کردستان 

ها قبالً از دیگر شهرهای روژهالت به سقز آمده بودند از راه رودخانه و از طریق روستاهای که بخشی از آن

کیلومتری سقز رساندند.   ۷شا و هیجانان خود را به قبرستان آیچی در  انند مرخز و مامه اطراف آیچی، م

به این ترتیب هزاران نفر با پای پیاده مسیر رودخانه به قبرستان را طی کردند. شمار زیادی از آنها در  
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منحصرتجربه در  پیماراهفرد  بهی  مهمی  نقش  آیچی  قبرستان  سوی  به  سقز  یی 

آیچی   قبربستان  تا  سقز  کیلومتری  هفت  حدود  مسافت  کرد.  ایفا  بعدی  رویدادهای 

و فشرده سیاسی را برای شهروندانی فراهم کرد که   وگوی چندساعته فرصت یک گفت 

سپاری شرکت  طور شده در آن مراسم تاریخی خاکهای شب عزم کرده بودند هر  از نیمه

هم  های سیاسی که حکومت سعی داشت هر طور شده آن را در ییپیماراهکنند. این  

مایی پییی( تا راهپیماراهی خاکسپاری ژینا )نخستین  بشکند، همچنان ادامه دارد. فاصله

ن یک حرکت ی تبدیل شدفاصله   ایی زنان روستای »بزوش«، مپیچهلم در سقز و راه

ها )از دارسیران تا آیچی( در مسیر ی این تجربهاعتراضی به یک انقالب است. در همه

انداز و همراه هستند. مسیر، آگورا و میدان ها و سرودهای سیاسی طنین یی، ترانهپیماراه

 گاه« است. وگوست؛ طبیعت »سنگر و پناه متحرکِ سیاسی گفت 

تشییع جنازه  انقالبیودر  از  یکی  کامیاران شاهد  ی  در  از    تصاویری   و  هاصحنه ن 

برد. تشییع  جا زیر سؤال می یی سیاسی را یکپیماراهیی هستیم که فهم سنتی از  پیماراه

زنان جنازه از  گروهی  است.  قربانی«  »حیدر  اعدامی  زندانی  برادر  قربانی«  »جعفر  ی 

روستای بزوش زادگاه جعفر قربانی )از جانباختگان انقالب ژینا( دست در دست هم در 

. و بازگویی شعار »ژن، ژیان، آزادی« هستند شهیدان«حال سردادن سرود »ای 
یک  پیماراه  محصول  نه  جدید  تصویر  این  در  بلکه  دهسازمانیی  کالسیک  ی 

اند.  هایی است که در آن شرکت کردهتک انسانگیری آنی و جمعی تکی تصمیمنتیجه 

 

ن روبرو شدند. ی اصلی به سوی سقز برگشتند اما با مانع نیروی انتظامی و سپاه پاسدارابرگشت از جاده 

جلوی پادگان ارتش، مأموران این دو نهاد به معترضان حمله کردند. ارتش هم بنا به برخی روایات خنثی 

های خاردار پادگان به الی سیم عمل کرده و بنا به برخی دیگر از روایات به معترضان کمک کرده که البه 

 سمت رودخانه بروند. 
13
کامیاران در روژهالت کردستان است. جمعیت این روستا در    »بزوش«، روستایی در اطراف شهرستان  

نفر   ۶۱۲، جمعیت آن  ۱۳۸۵دهستان ژاورود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  

 است. خانوار( بوده ۱۳۵)
14

او  آبان از سوی ماموران امنیتی به قتل رسید و پیکر    ۶جعفر قربانی، از جانباختگان انقالب ژینا روز    

 به خاک سپرده شد.   ۱۴۰۱آبان  ۷شکوهی با حضور زنان روز طی مراسم با

https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
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ل و یی دارسیران دیگر مردان در صف اوپیماراهدر این تصویر مانند تصویرهای روایی  

کمیته رأس  »ژندر  شعار  تنها  نیستند.  تصویر  در  مردان  اصواًل  و  نیستند   ،ژیان  ،ها 

نه هیچ شعار دیگری تکرار می زنان »لچک«آزادی« و  این تصویر هم   دار شود. در 

های حجاب. اغلب آنها لباس کُردی به تن دارند. تصویر جدید چهرههستند هم زنان بی

آورد که تا همین  محکم زنانی را به نمایش در می   های گامهای همبسته، و  مصمم، دست 

 ی دیروز خارج از هر شکلی از سیاست بودند ولی حاال به تعبیری »بناست رهبری جامعه

 عهده بگیرند.« بهرا آزاد در آینده 

»ژن،   ی زنان درون این تصویر نسبتی تاریخی، دیالکتیکی و عینی با شعار و فلسفه 

نسب اما  دارند.  آزادی«  پارلمانژِیان،  نمایندگان  نسبت  با  شعار  این  با  آنها  و ت  ها 

هایی که این روزها در گوشه و کنار دنیا برای همبستگی با انقالب زنان ایران سلبریتی 

کنند، عمیقاً متفاوت است. برای این دسته از زنان آگاهی عبارت همین شعار را تکرار می

ی دانشگاه و دیگر مراکز ر به واسطه تهایی که در شهرهای بزرگ پردازی نیست از نظریه 

که شوند، آگاهی اینجا یک امر زیسته است، آگاهی یعنی فهم اینکسب دانش تجربه می 

لنگد، یعنی برداشتن گامی در این راستا، آگاهی در این تصویر یعنی  یک جای کار می

 فهم ضرورت عزیمت عینی از برابری و حرکت به سوی به رهایی. 

ی  ی تشییع جنازه یی، پشت سر خود تجربهپیماراهجدید    صویرزنان درون این ت 

قربانی«  آن  »حیدر  پوشش  دارند.  را  مشابه  موارد  و  قربانی  جعفر  این  برادر  در  ها 

ها شبیه پوشش زنان دیگر شهرهای کردستان و ایران نیست، آنها لباس کُردی  ییپیماراه

کجی به زبان دو حالت نوعی دهن  دهند که در هربه تن دارند و به کُردی شعار سر می 

ویژه به زنان کُرد تحمیل سال گذشته به زنان و به   ۱۰۰و پوشش مسلطی است که طی  
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لچک یک نوع پوشش کُردی و در تفسیر غالب یک نوع پوشش مربوط به زنان است. لچک معموالً   

رنگ پارچه تکه به  است  شانه ای  روی  چادر  جای  به  زنان  که  مختلف  میهای  در  هایشان  لچک  کشند. 

شود که بیشتر شبیه شنل است و دو سر آن به ی مستطیل شکلی گفته میبه پارچه مناطقی مانند سقز  

گرد. اکثریت مطلقی زنان روستاهای کردستان به عوض  گردن بسته و دو سر دیگر نیز روی پشت قرار می 

 چادر، لچک به سر دارند.  
16

آذرماه   ۲۸بامداد روز    حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد و از هواداران حزب دمکرات کردستان ایران،  

 ( در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.  ۲۰۲۱دسامبر  ۱۹)
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عنوان شده است. این دسته از زنان کُرد، مثل بیشتر نقاط کردستان، هرگز چادر را به

شانه روی  »لچک«  چادر،  جای  به  آنها  نپذیرفتند.  روزمره  پوشش  از  هایشان بخشی 

اند، اما آنچه تغییر کرده،  انداختند. در تصویر جدید زنان از این حیث تغییری نکرده می 

هم در ترین شکل آن است، آن ی »ژن، ژِیان، آزادی« در عینی اعالم سیاست و فلسفه

ی ای که دست بر قضا در صفوف نخستین آن هیچ مردی حضور ندارد. این آیندهصحنه 

خواهد مختصاتش را از همین حاال  ن، ژیان، ئازادی« میای است که انقالب »ژ خاورمیانه 

 ترسیم کند و تصور روشنی از آن به دست بدهد.  

یی سیاسی« و »اعتصاب  پیماراهروی آوردن کُردها به اشکال بدیل سیاست مانند »

در  آنها  سیاسی  مشارکت  مسیرهای  بودن  بسته  حاصل  طرفی  از  سیاسی«  عمومی 

از طرف   و  تمایلی در سیاست است که کشورهای تحت سلطه  و  فهمی  برآیند  دیگر 

کم می  کند.  دخیل  خود  سرنوشت  تعیین  و  تغییر  در  را  همگان  استراتژی  خواهد  تر 

ای  سیاسی وجود دارد که قادر باشد اگر نه همه بلکه کثیری از اجتماع را حول ایده 

-   یی سیاسی« و »اعتصاب عمومی سیاسی« از این حیثپیماراهمشخص بسیج کند. »

بسته  مقابل  انتخابات،در  مانند  بورژوایی  دموکراسی  تحمیلی  ترین  برجسته  -های 

هایی مبتنی بر کردن همگان در سیاست هستند. وجود و پویایی سنت های دخیلمثال 

ی های سیاسی در کردستان، چنانچه پیشتر هم بر آن تأکید شد، تجربه بندی این صورت

دموکراتیک،  نهادهای  سیاسی(، وجود    فعالیت  نهادهای  دیگر  و  )احزاب  سازمان 

به دیگر ی و جامعهدهسازمان  باعث شده که آنها در قیام جاری نسبت  ی مدنی پویا 

 ی بیشتری باشند. دهسازمانی نقاط ایران دارای قوه 

هایی که اکثریتی در ایران به سازوکارهایی مانند انتخابات، ها در تمام سال این سنت 

و   بودند، در الیهاعتدال دل سازندگی، اصالحات  زیرین جامعهبسته  ی کردستان های 

ی عمل، در اندازی و دورخیزی بودند برای برافتادن و بازگشت در لحظهدرحال پوست

 »زمان اکنون.«
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نگاه کنید به جستاری از نگارنده پیرامون فعالیت نهادهای دمکراتیک در کردستان: قریشی، کاوه،   

مارس    ۹روزرسانی:  ژورنال ایران آکادمیا )آخرین به  ۲نهادهای دمکراتیک، شماره    یکردستان و تجربه 

  .آنالین نسخه، (۲۰۲۲

https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
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یی  پیماراهسال در    ۷۰دهقانان دارسیران مریوان بعد از    یی احتمااًل مردانهپیماراه 

کامیاران استحاله و ادغام شده است. دهقانان »دارسیران« همچنان زنان روستای بزوش  

درحال طی مسافت و مسیری هستند که پیش گرفتند. »بزوش« از طرفی »امتداد«  

ی طبیعی آن و از طرف دیگر با سویه جنیستی رادیکالی که دارد نوعی  دارسیران و ادامه

 »گسست« از این سنت است.  

های سیاسی جنبش کُرد  توان در نظریههمزمان را می رد پای این گسست و امتداد  

گذار زندانی حزب کارگران کردستان  جست. عبداهلل اوجاالن، متفکر سیاسی کُرد و بنیان 

ژانویه   در  امرالی«  »هییت  با  دیدارهایش  از  یکی  )رهبر   ۲۰۱۳در  بولدان  پروین  به 

ان باید در مسیری ی زنکند مبارزه ها( توصیه میکراتیک خلقومشترک فعلی حزب دم

اوجاالن که از او  ی خاورمیانه را به عهده بگیرند.«پیش برود که »زنان رهبری آینده 

شود چنین تصویری از ی »زن، زندگی، آزادی« یاد میپرداز فلسفهنظریهبه عنوان هم 

ی اصلی آن زنان و نه چنانچه ی خاورمیانه، دارد. تصویری که سوژه آینده، حداقل آینده 

 ند.  های ملی مسلط« هست دولت هتروی عضور خاورمیانه رایج است »مردان مسلمان د

بعداًپیماراهتصویر   که  بزوش  زنان روستای  نیز    یی  و روستاهای دیگر  در شهرها 

نشانه به شد،  تکرار  به  دفعات  رسیدن  مسیر  است.  مسیر  این  در  حرکت  از  هایی 

الزامخاورمیانه  با رهبری زنانه ممکن است  اما پیماراهاز دل »  اًای  یی سیاسی« نگذرد 

سنت   نهایتاً این  میمجموع  را  آینده  تاریخ  و  تاریخ  که  هستند  سیاسی  سازند.  های 
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ای به حضور زنان نشده و هیچ سند و شاهدی  در میان روایات منتشر شده از این رویداد، هیچ اشاره   

زمان زنان در این حرکت سیاسی داللت داشته باشد. بیشتر دهقانان آن نیز منتشر نشده که بر حضور  

 »مردان« بودند.  
19
ها، های مربوط به نشت نمایندگان »حزب دمکراتیک خلق این نقل قول برگرفته از مجموعه یادداشت  

HDP  ها کهوگوگفت « با عبداهلل اوجاالن، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان در زندان امرالی. این 

هایی از آن که مربوط به ژانویه های موسوم به »صلح« صورت گرفتند و متن بخش وگوگفت در چارچوب  

نگاران و از جمله نگارنده این جستار قرار گرفته است. این نقل است در اختیار برخی روزنامه  ۲۰۱۳سال  

اوجاالن برای    و در پاسخ به درخواست پروین بولدان از  ۲۰۱۳قول مشخصا در یکی از جلسات ژانویه  

 مارس، روز جهانی زنان. ۸پیرامون مساله زن در آسانه  وگوگفت
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 کردستان، همان »شوک«ی است که اینک و در  ی یی سیاسی« در دل مبارزهپیماراه»

لحظه با   ی این  تا  آمده  فرود  و »سازمان سیاسی«  تارک »سنت«  بر  باردیگر  تاریخی 

امیدی فراهم آید که از آن بتوان به روشنی مسیر تصویر جدید  ی شان روزنهاییزدجزم

ی آینده  ی آینده را دید. خلق این تصویر، گامی در راستای تصورات برای »رهبری زنانه 

های ایران و  خاورمیانه« و همسو با تخیل سیاسی مردمی است که هم اینک در خیابان

 ای واقعاً دمکراتیک.  ، گامی به سوی آتیهی محال هستندکردستان در حال مطالبه 

 

 


