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 شورشی زنانِ
 هاکُردها و زاپاتیست دامانِیک سیاستِ جنسیتیِ نوپا در 
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 غیابش؛

 همچنان مرثیه برانگیز.

 ندا مرادی یبرا

ها در حال تیستجا که جنبشِ مقاومتِ مربوط به هر کدام از کُردها و زاپاآن- یاپاس، مکزیک و کُردستانِ فراملیدر چ

 -شان برای خلقِ جهانِ بهتری هستندی بخشِ بنیادینی از مبارزه و جریانِ عملمثابهبَرپاکردنِ یک روابطِ جنسیتیِ نوپا به

 .سَر برآورده است (cracks) هااز میانِ تَرَکزار سبزهو ایستادگی همچون مقاومت 

 از مناسباتِ  نوینی اجتماعیِساختِ ورودی برای ینقطه یروهای مسلحمشارکتِ زنان در ن -چیاپاس و روژئاوا- محلدر هر دو 

ها اپاتیستز این درحالی است که کنندمبارزه می خودشان همچنان زیستیِبرای پای کُردها .باشدمی برابری یِپایهبر جنسیتی

اند. ردهرا حفظ ک آمیزخشونتغیر یِمبارزهاکنون زمان تا بهاز آنند و اههای خود را کنار نهاداز بیست سالِ پیش سلاح تربیش

همزمان  اندمبارزه بوده حالِدرشان جمعی (obliteration) سازیِپاک در کنار مردان علیهِ  در حین اینکهزنان  مورد در هر دو

وی سکار بهلت، تر از دوخودمختاریِ بزرگ ایجادِدر . اندکردهجنسیتیِ خود ایجاد  در مناسباتِ را رادیکالی تغییراتِنیز 

 عمیقی نسبت رتباطِا هاتایِ این تلاشدر هر دوهمچنین  .[۱]سازدپذیر میامکانتری را دموکراسیِ مستقیمبیشتر،  برابریِ

 گرند.نمی شانزندگی برای یضرورت یمثابهبه بومزیستزنان و  ارزشِ گرامی داشتنِبه کهتا جایی [ وجود دارد۲]زمینسربه
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 تمایل و ظرفیتِی سلاح برداشتند که این نشان دهندهخود  مردِ  همسو با همتایانِ یزنان برای مبارزه متر هر دو مقاود

ترین مهم ها نظامی نیست. در عوضدر کوهستان هاآن اصلیِ هدفِحال  این باسرباز است.  عنوانِمبارزه بهبرای  هاآن

باتی که مناس یکدیگر؛نسبت به تریبرابرنگرانه و زنان در یک مناسباتِمردان جدید است:  کردن افرادِپروردهها آن یوظیفه

-واسطهکه بهزنان متعلق بهای کمیته- [۳]«کُردستان نولوژیِژْ یکمیته»نمایندگان دارانه است. یکی از همچنین ضدسرمایه

 شخصیتِ نوینیخواهیم می مانییجوستیزهبا  ما فراتر از هر چیزی» گوید:می -تأسیس شدکارگران کُردستان  یِ حزبِ

 .[۴]«قرار دارد داریکامل با سرمایه که در تضادِ، کسیایجاد کنیم

 ناسباتِمهم نسبت به هازاپاتیست .داردشناسی وجود بومزیستفمینیسم و  سوسیالیسم، دموکراسی، ایجادِ ی برایتعهد

 ۱۹۹۴خود در سال  یِمسلحانه خستین چیزهایی که در شورشِز نا. اندوجود آوردهبهمشابهی را  تعهدِ یترعادلانه جنسیتیِ

شان یزندگ زنان فراتر ازبه دهد کهرا شرح می جدید بندِ ده قانون؛این بود.  «زنانِ انقلابی قانونِ» رسمی اعلام کردند طورِبه

خدمت در شوراهای  ، حقِ کسیچه اینکه می خواهند ازدواج کنند و با انتخاباز جمله  ؛بخشدمی را ایسابقهبیقدرت 

 «اهملیِ زاپاتیست آزادیبخشِ ارتشِ»در  -مبارزان میلیشیا-نظامی شبه یمثابهاسلحه به همراه داشتنِ ، و حقِ کمرانیحُ

(EZLN in Spanish). ِن از قانو خانگی خشونتِ  اصلیِ دلایلِ از یکی ملاحضه قرار دادنِ منظوربههمچنین  زاپاتیست زنان

 یکبه زن بسیاری از سربازانِ  پس از شورشدوازده روز بس تنها از آتش بعد .شدندمواد مخدر الکل و  نوعیتِمم خواستارِ

- گیری، مدیریت و تصمیم، آموزشکمرانیحُای در سابقههای بیموقعیتو  شدهانتقال داده نظامیسیاسیِ غیر یِزندگ

هم  هگذشت سالِیک وبیست . در طیدست آوردندبه -ا مردانبا یکدیگر و ببار این ،شدنشورشیهای دیگری برای شیوه
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 بازآموزیِ اند و همواره مشغولِ کهنه بودهجنسیتیِ  مناسباتِ هنجارهایِ سپاریِفراموشبه فرایندی ازمردان و هم زنان در 

  .هستند داخلی و عمومی ایفِدر وظشان شدنبا یکدیگر و سهیمه دوبار مناسبات و ارتباطِ چگونگیِ

 یِلفهمؤهنوز هم  میان مردان و زنان نوپا این مناسباتِ اما نسیتی هنوز هم در حال پیشرفت استبرابریِ ج ایجادِاگرچه 

 کثرتِ  با یبرانگیزهراس خشونتجنگ و  یِرادیکال در زمینه این تغییراتِ .استها زاپاتیست خودمختاریِ ساختِ بنیادینِ

 وهای داعش نیسو علیِه ویرااز یکرا ای قهرمانانه مقاومتِ  روژئاوادر کُردها  .تن هستندصورت پذیرف در حالِ  بالا و پایینی

ها زاپاتیست در چیاپاساند. دولت ترکیه حفظ کرده گرِو سرکوب ادپرستانههای نژورزیدست دیگر علیهِسوییاز 

 را تحت سلطه کشور بیشترِکه  (narco-state) «مخدرمواد دولتِ »یک  رشدِروبه خشونتِ یِهحدر بحبشان را خودمختاری

واقع در -ررو وئگ ایالت . در نزدیکیِاندایجاد کرده -که تمایز میان دولت و قاچاقچیانِ موادمخدر سخت استجایی- دارد

وف راش معمحلی و پلیسِ های مقاومتشجنبمخدر،  قاچاقِ شدیدِ مواد ،غنی ع طبیعیِ منابخاطر که به مکزیک غربیِجنوب

 ربرای پُهای مسلح اند. این گشتپیوسته (policia comunitaria) کمونتاریا پلیسِ مسلحِ فوفِبه ص زنان نیز -استشده

های ااند و در سرتاسر کشور کمونتاریموادمخدر رشد کرده لیستِ دستمزدبگیرانِوابسته به فاسدِ پلیسِ کردن خلاء ناشی از

مبارزه هستند.  ردان و زنان با همدیگر در حالِمهای گوناگون مقدمدر این خطستند. ه کردن در حال رشددیگری  مختلفِ

 رکیهت نارشیستِآ جوانِ بسیاری از زنانِ همانگونه که کندعبور میمبارزه از مرزهای دولت و کشور وقات پیوستن بهگاهی ا

 .رفتندسوریه بهها اتوبوس سوار بر کردندداعش مقاومت می در کوبانی علیهِکه ردها کُبرای کمک به
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 زنان و مردانمیان  تریطلبانهمساواتمناسباتِ  یِقوام گرفته از پروژهردها کُ یِلهسی سا از مقاومت های مشخصیبخش

ردهای با کُژئوپلیتیکیِ کُردستان همراه  است. در سرتاسر جهان مفهومِشان بودهسیاسی یِمهمی در پروژه بخشِ یمثابهبه

رالیسم کنفد» یمثابهها بهبرخی از آن کهاست چیزی بسط یافتهای فراملی بهگونهبه شده در ترکیه و سوریهدهانگستر

املا ک واقعیتِنه یک  اکنون یک آرمان است؛تا به . اینکنندتوصیف می -رودملت میفراتر از مرزهای دولت-« دموکراتیک

 کوینِت در حالِ هایِشده از نوشتهبرگرفته ها عمدتاًاین ایده. است شدهپذیرفته کُردهای همه توسطِ  و نه لزوماً هداده شدبسط

 کنفدرالیسمِ ». بردسر میزندانِ ترکیه بهدر  ۱۹۹۹که از سال  هستند دستان عبدالله اوجالانکارگران کُر حزبِ رهبرِ

 یهادلانع توزیعِ در راستای بوماوه بر حفاظت از زیستعلاین نظام نوین است که  بنا نهادن یک نظامِ او در صدد« دموکراتیکِ

 سنتیِ  جوامعِ تعویضِ، جنسیتی عیضِرها از تب یاجامعه برای ایجادِ چنین چیزی جستو .رودپیش میبه هم منابع

یک کار  شجنباین زنان است.  (capitalist merchandising) یدارانهسرمایه بازارپردازیِمذهبی و  ، تفاسیرِپدرسالارانه

 اریبردشکلی از فرمان یمثابهبهپدرسالارانه که در زنان  ذهنیتِ تا با عهده گرفته استرا به آموزشی و اجتماعی پُرشورِ

(submission) سلطه صورتی از یمثابهو در مردان به (domination) مبارزه کند استالقاء شده. 

 دیریتِ م در مرکزِدهد. چیزی را تغییر می خود گرفته است که هررادیکال به مِپارادای یک تغییرِ هامقاومت ُکردها و زاپاتیست

 دفتری برای کرامتِ » شودنامیده می (Caracol de Oventic) «اونتیکحلزون »ها که خودمختاریِ زاپاتیست هایِشهرداری

 قانونِ»های ها و شکستورد پیروزیجا زنان برای بحث در منوجود دارد که در آ (Office for Women’s Dignity) «زنان

 یمراتبسلسله ساختِ فهمِ منظوربهدستان کُر کارگرانِ حزبِ« لوژیِژْنو یکمیته»نحو همین شوند. بهجمع می «لابیقان زنانِ
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ا و کُرده-کند. هر دو اجتماعِ مطالعه میی زنان را تاریخچه دهدکاهش میرا در جامعه  زنان که قدرتِ ییهاملتو دولت

هنوز هم مسیری طولانی برای رفتن در هر  بنابراینپدرسالاریِ شدیدی هستند.  هایتاریخ و زمینه محصولِ -هازاپاتیست

ای در فزاینده طوراند. زنان بهای نائل شدهالعادهدستاوردهای خارقها بهمدت آنوجود در کوتاهدو جنبش وجود دارد. با این

داخلی دیده  یحوزه واقعی در اما انقلابِ .خود فعال هستند یانهمسلح شوند و در صفوفِیکمرانی نمایان مشوراهای حُ

 است. زنان و مردانمشترک میان  ارِک و خانه سلامتکه مراقبت از کودکان، شود جاییمی

ذاشته گ عملکنون بهابلکه تا به تتنها ممکن اسکنند که نهیزی را عرضه میچی پویا از یک نمونهها کُردها و زاپاتیست

-نامند باط با یکدیگر میبرای ارت ی«دیگر»یِ شیوه هاچیزی که زاپاتیست سویکار بهدر  .[۵]استرشد کردهشده و 

 علاوه بر شبانی، کشاورزی و مراقبتِ  زنان و مردان -یادگیری از و با یکدیگر خواه در میدان نبرد باشد و خواه در پختنِ غذا

 گذرانند.از سر می باهم نگ را نیزهای جخانگی، دوره

دیگری از  نوعِ امکانِبه کشفِ  خودمختاری است که ما شروع ایجادِ یِروزانه (practices) هایعمل گذاشتناین در به

ایجاد  را بهتری از زندگی هایشیوهتواند که می است با یکدیگر رتباطبودن و ا کنیم.مییِ دیگری از دانستن شیوه ،زندگی

 معنیِ هب ترعادلانه روابطِ . ساختنِشودهای پدرسالارانه شروع میعادت پذیر کردنِچنین چیزی با روئیتو پرورش دهد.  دهکر

ر تا د ما است یِبرای همه یادگیریاین است.  مردان و زنانمیان یِ ارتباط هانهایِ مهربانشیوه و بهتر یِروزانه تمرینِیک 
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یکدیگر  «abrazándonos»در آغوشِ ، دست، بلکه همچنین دست در دستنه فقط اسلحه به مانمردمان بامان و هایمحله

 به عمل بگذاریم.

  

 

 

 

 :هانوشتپا

همانگونه  ایای و قبیلهعشیرهپیکربندیِ  با غیرمتمرکزِ یهانخستین و سازمان مریانِآمریکای میانه یا سو نمونه: برای [۱]

 .۲۱۱۳ سپتامبر۱۱ِ. شوندتوصیف می« ردستانمردم کُ طرح آزادیِکراتیک: کنفدرالیسم دمو» در که

در  هیشام مسلم که همانگونه وجودبا این باشد؛زمان و هم اکنون میآنها زاپاتیست خروشِ اتحادِ« سرزمین و آزادی» [۲]

شعاری که امروزه  :دهدرش میگزا« داعش نظیر علیهِ شهر در مقاومتی بی در داخلِمبارزه روز چهار کوبانی:  خاطراتِ دفترِ»

 .۲۱۱۴ اکتبرِ ۱۵خبر/  یهفته است. «سرزمین یا مرگ» شعارِ شودشنیده می -کُردستان-بوتانِ  یهدر منطق مستقیماً

جنبشی  .زنان است معنای علمِبه jineolojîژْنولوژی یا ژْنیولوژی/  کُردی به معنای زن است و در زبانِ «ژْن[ »۳]

 بدیلِ از نوعِ عنوان فمینیسمزنان بوده و به جنسیتی و رهاییِ دنبال برابریِیز دانشی فمینیستی که بهسیاسی و ن_اجتماعی
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ح و ردستان مطرکُ کارگرانِ حزبِ رهبرِ عبدالله اوجالانبار توسط شود. مفهوم ژنولوژی نخستینشناخته می کُردستانیِ آن

 است.داده شدهتئوریک بسط  لحاظِبه

 :جورج ریکاردونقل از ولوژی بهژن یکمیته [۴]

-writing for Resumen Latinoamericano from mountains of Xinêre, areas of media defense, South 
Kurdistan, Republic of Iraq, 3rd July 2014. 

 .۲۱۱۳سپتامبر ۱۱. «ردستانکُ مردمِ دموکراتیک: طرح آزادیِ کنفدرالیسمِ» [۵]

 بنگرید به:« کُرد زنانِ جنبشِ»تر قیقد [ برای تشریح۶ِ]

-Kobane: the struggle of Kurdish women against Islamic State. Necla Acik. 

 
 ساینز شارلوت ماریا* 
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کو فرانسیسدر سان« کالیفرنیا بنیادیِ  یِ مطالعاتِموسسه»در است و « جهانی دیگر»آموزش در رسانه و یِ کنندههماهنگ

ال بیست سنزدیک به ساینز یااست. مار «اجتماعی هنر و عدالتِ مرکزِ» انگذاربنیانکه او یکی از جایی ؛کندتدریس می

 لبنان و ایالات متحدهاش مکزیک، سرزمینخودمختار،  پناهندگان، مناطقِ وگاهِها، اردها، دانشگاهخیابان است که در مدارس،

به  «Al-Jana» و دانشگاهِ «de la Tierra Chiapas» اله برای کار با دانشگاهِ. او هر سکندالمللی فعالیت میای بینگونهبه

 یِجامعه»یک  بین المللی برای هایسازمان و« جهانیِ آموختن انجمنِ» همچنین عضوِ گردد. ماریاچیاپاس و بیروت باز می

 .است «مشارکتی

 

 ت از:ـاسیـردانـر برگـحاض یعهـقط ★
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