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اندیشه و قلم، مبارزه در  کار و کوشش، ،بسیار متنوع و اجتماعی استاز زنان کرد  در یک نگاه نخست تصاویر

زنانی که هم قلم  ...و نواختن موسیقیهای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، کوهستان و مبارزه مسلحانه،  عرصه

در عین حال تفسیر  شان سادگی و در دل طبیعت بودن نهایت در تصاویرزیبایی این  .و هم اسلحه دارنددست  به

علمی و اگر بخواهیم . زند شان موج می در چشمان همواره، درد زندگی، شور و شوق رهایی رنج و .ای دارند پیچیده

این که  .و جایگاه واقعی خود قرار دهیم ظرف تاریخ ها را در ، باید آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ها پدیده عمیق

شرایط  باید بهاند،  آورده یرو سیاسی و مسلحانه به مبارزه در سطح وسیعی چرا کردستان زنان به ویژه این

هایی که  سرکوب و ناعدالتی بهو به ویژه  سوریه و عراق بنگریم ،ی ایران، ترکیهتاریخ کشورها شان، در زندگی

یعنی شورش بزرگ بر علیه ظلم و ستم، نابرابری و تبعیض، . ر خاورمیانه بر مردم کرد تحمیل کرده اندها د حاکمیت

 !سرکوب و استثمار

ها رهایی از  کنند دغدغه اصلی آن شهرها و روستاها و کوهستان زندگی می در کردستان فرقی ندارد که برای زنان

انسان در  ها برای این که آن. نده و ارتجاعی مردساالری استما  های عقب تبعیض و ستم دولتی و غیردولتی و سنت

جرم  دگرگونی شرایط موجود، تالش برای دیگران و خود و قرار ندارد، اندیشیدن به زندگی خصوصی و عمومیمرکز 

های رهایی پیوستن به نیروهای مسلح پیشمرگایتی و یا گریالیی در دل  یکی از راه شود نابخشودنی محسوب می

نظامی و اغلب برگشت به شهرا و  -سخت و پیچیده سیاسی  ایه هدف اصلی آن ها گذرداندن دوره .هاست تانکوهس

محاصره چهار ماهه کوبانی توسط  .روستاها برای بسیج عمومی و سازماندهی مردم در راستای مبارزه هدفمند است

در تاریخ  برای آزادی کوبانی، ارچه کردستانخوار اسالمی و پوستن جوانان دختر و پسر از چهار پ نیروهای داعش آدم

چنین تجارب مبارزه در سراسر روژآوا و  استفاده از این تجارب و هم .مبارزات مردم کرد و منطقه ثبت شده است

  .گرفتنی است برانگیز و در عین حال یاد های مدافع زنان بسیار تحسین شکست داعش به ویژه توسط یگان
 

 
 

بسیاری از . ایران، زنان کرد نقش پررنگی در سازماندهی اقدامات جمعی سیاسی ایفا کردند ۷۵۳۱های نزدیک به انقالب  در سال

سازمان کردستان آن نامیده  ۷۵۳۱له که افکار سوسیالیستی داشت و بعدا با تشکیل حزب کمونیست ایران در سال  آنان به کومه

 .اولین واحدهای نظامی پیشمرگه زنان تشکیل شد شد پیوستند و سپس با فراخوان آن،

به اعتبار شاهدان، اسناد و . گیری ایفا کردند نیز، زنان نقش چشم ۷۵۳۱در جریان کوچ اعتراضی مردم مریوان در تیرماه 

، شماری از زنان از سایر «میران کانی»مانده از این رویداد تاریخی، در کنار حضور فعال زنان مریوانی در اردوگاه  تصاویر باقی

های  پالکاردها، شعارها و گزارش. دندشهرهای کردستان برای همبستگی با مردم مریوان پیاده به سمت این شهر راهپیمایی کر

  ه خواهانه وارد عرصه مبارزات سیاسی شد خواهانه و برابری ها از جمله، با مطالبات آزادی دهد که آن مطبوعات آن زمان نشان می

 .بودند

چنین  ها و هم دولت ی بین ها جمعی در جنگ دسته  مرگ های مداوم و و سرکوب های تلخ پر از تجربه مردم کردتاریخ باین ترتیب 

  .اند ها تحمیل کرده بر آن منطقه و جهان های حاکم سکوتی که قدرت  ، هم تجربهها با مردم جنگ دولت

  کرد بود که به دستور صدام حسین، از فوریه مردم حکومت بعث عراق علیه« انفال»  ماهه ۱روشن این تجربه، عملیات   نمونه

 بسیاری از آن دوره سیاه. خبر بود ها از ابعاد این عملیات بی جهان سال. ال ادامه داشتشروع شد و تا سپتامبر همان س ۷۸۱۱

های کرکوک، دیاله،  تری داشت که در استان اما عملیات انفال ابعاد بسیار وسیع. اند تنها نام بمباران شیمیایی حلبچه را شنیده شاید

. هزار نفر کشته شدند ۷۱۴نابود شد و بیش از  روستا کامال ۰۱۴۴ز الدین و سلیمانیه اجرا شد و طی آن بیش ا نینوا و صالح

. های منطقه خشک یا مسموم شدند های کشاورزی و دو میلیون رأس دام را هم نابود کردند و بسیاری از چشمه ها، زمین گاه زیست

 .دگیر میلیون مین در این منطقه کاشته شد که هنوز هم قربانی می ۷۳عالوه بر این، بیش از 
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های زرهی به سمت جنوب و جنوب غربی  کردند و با ماشین تر حمالت خود، مردم را در روستاها دستگیر می ارتش بعث در بیش

 .بردند عراق و مرز با عربستان می

بعث این نام را صدام و حزب . شود های قرآن است و در آن وظایف مسلمانان علیه کفار در جنگ یادآور می انفال نام یکی از سوره

 .عدم همکاری کردها در جنگ با ایران توجیه کنند  برای عملیات خود انتخاب کردند، که این کشتار را به بهانه

 :کند باختگان کشتار انفال سروده عمق فاجعه را چنین توصیف می آدونیس، شاعر نامدار سوری در شعری که به یاد جان

 خدایا کردها را ببخش 

 کنند توانند قرآن را ختم که نمی

 رسند ی انفال می ها وقتی به سوره آن

 میرند همه می

... 

ی  درجه و ایجاد منطقه ۵۳و بعد از تعیین مدار  ۷۸۸۷که در سال  تا اینروشن نشده بود ها بعد  تا سال جمعی این کشتارابعاد 

دردناک خود را   یافتند تا تجربه پرواز ممنوع، ابعاد عملیات انفال به مرور گزارش و روشن شد و بسیاری از بازماندگان فرصت

 .باختگان اطالعات دقیقی در دست نیست اما هنوز از تعداد دقیق جان اند پیگیری کردههای جهانی  هرچند سازمان. روایت کنند

 .حکومت فعلی عراق هم احقاق حقوق بازماندگان این کشتارها را مسکوت گذاشته است

 

سال جنگ مخرب و ویرانگر ایران و عراق بر علیه این  ۱حزب کمونیست ایران که طی  سازمان کردستان -له  در این میان کومه

های آن دور نگاه دارد، این بار همراه با مردم  کوشید که نیروهای خود را از میدان جنگ ارتجاعی موضع گرفته بود و همواره می

 .ای بزرگ شد مدیده این منطقه گرفتار این فاجعه انسانی و ضایعه ست

 

 
 

هایی برای  در چندین نقطه کوهستانی، در طول مرز کردستان ایران و عراق، پایگاه  له ها نیروی پیشمرگ کومه در آن سال

 ۱۳روز . ها در منطقه اورامان محل استقرار گردان شوان بود روستای بیاره یکی از این مکان. دایر کرده بود... استراحت و 

هر آن احتمال . شوند وان متوجه تحرکات تازه نیروهای جمهوری اسالمی در این منطقه میرفقای گردان ش ۷۵۳۳اسفند ماه سال 

له و  به همین دلیل از سوی فرماندهی نظامی کومه. له و جمهوری اسالمی وجود داشت وقوع جنگی سنگین بین نیروهای کومه

 .تخلیه بیاره به این رفقا داده شد نشینی و کمیته ناحیه سنندج، ضمن تماس با فرماندهی گردان شوان، دستور عقب

وی همراه با دیگر رفقای مسئول گردان، دو راه را برای . رفیق شکرهللا خیرآبادی فرماندهی گردان شوان را به عهده داشت

وسط جا که ناحیه کوهستانی بود و ت گذشت و از آن های جنگ می ها از مسیر جبهه یکی از این راه. نشینی انتخاب کرده بودند عقب

شمار بسیار زیادی از نیروهای جمهوری اسالمی به اشغال در آمده بود، عبور از آن راه خطرناک و تنها از طریق همکاری 

رسید،  تر به نظر می گذشت که ظاهر امن راه دیگر از مسیری هموارتری می. شد نیروهای جبهه کردستان عراق احتماال میسر می

نشینی عبور از  در نتیجه رفقای گردان شوآن برای عقب. ن و در نوک حمله آنان قرار داشتاما در واقع در تیررس نیروهای دشم

 .های منطقه را انتخاب کردند ستان نواحی هموار و دشت

در نزدیکی این محل متوجه شدند که . حرکت کردند« عه نه ب»پس از آمادگی و آرایش نظامی الزم به طرف روستایی به نام 

های وسیعی از منطقه را به تصرف خود در آورده  عراق بخش« جبهه کردستان»المی با همکاری نیروهای نیروهای جمهوری اس

 با تخریب این پل. کردند، توسط این نیروها منفجر شده است بایست از روی آن عبور می و پل اصلی که برای ادامه مسیر خود می

 .بود عبور از دریاچه سیرواندیگر راه  تنها

، تا بلکه با تاریک شدن هوا در یافتندرفته و مخفیانه در چند محل استقرار  «عه نه ب»شوان ناچار به داخل شهرک  رفقای گردان

زمان است با  جا هم اما ماندن آنان در آن. مانند جا می آن روز تا عصر در آن. نشینی خود را ادامه دهند فرصتی مناسب مسیر عقب

تر  ای نیز به درجاتی کم پخش گازهای سمی در کل منطقه تعدادی از رفقا به سختی و عده  ثربمباران شیمیایی شهر حلبچه که بر ا



ه کنند که ب ها را راهنمایی می شود و آن از طرف کمیته ناحیه سنندج با رفقای گردان شوان تماس گرفته می. شوند مسموم می

 .ها را از دریاچه عبور دهند کرده بودند آن هایی که قبال آماده دریاچه سیروان حرکت کنند تا بوسیله قایقسوی 

حرکت طرف ساحل دریاچه سیروان ه با تاریک شدن هوا این رفقا ب. مانند رفقای گردان شوان تا تاریک شدن هوا منتظر می

 ۱ساعت وقت الزم است، اما در آن شرایط هولناک رفقا این مسیر را با طی زمان  ۱طور معمول ه برای طی این مسیر ب. کنند می

 .توانند به محل مقرر با رفقای کمیته ناحیه برسند پیمایند و متاسفانه نمی ساعت می

دگی سنندج و شماری از مسئولین نماین ۷۷له از تیپ  ه، گردان دیگری از پیشمرگان کومهدر این بین و در طرف دیگر دریاچ

این . برای کمک و نجات جان همسنگران خود آماده هر نوع فداکاری و از خودگذشتگی بودند صبری با بیله در عراق  کومه

علت عدم آشنایی با این ناحیه و تاریکی هوا، محل ه ای دریاچه قرار داشتند اما ب عزیزان تقریبا در فاصله زمانی بیست دقیقه

 اما .شود سوی دریاچه فرستاده می سرنشین به آن ۳تر به رفقا یک قایق با  تماس و کمک بیش منظوره ب. تعیین شده را نیافتند

نفر از رفقا  ۰قایق منهدم شده و . گیرد که این قایق به ساحل برسد هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسالمی قرار می قبل از این

 .آید اسالمی در میباخته و یک نفر از آنان نیز به اسارت نیروهای جمهوری  جان

که  کند رفیق شکرهللا خیرآبادی فرمانده گردان شوان رفقای مستقر در طرف دیگر دریاچه را مطلع می چنین وضعیتیدر 

پس از گذشت نیم ساعت آخرین مکالمات بین . اند واحدهایی از رفقای گردان با نیروهای جمهوری اسالمی درگیر جنگ شده

شود و پس از آن تماس با رفقای گردان شوان برای همیشه قطع  سوی دریاچه رد و بدل میفرماندهی رفقای مستقر در دو 

 .گردد می

جا که رفقای گردان شوان در آن شرایط بغایت سخت و دشوار خصوصا مسمومیت  به تدریج و با گذشت زمان روشن شد از آن

زارهای اطراف  دریاچه سیروان و محل مقرر برسانند، در نی توانند خود را به ساحل ای از رفقا بر اثر بمباران شیمیایی، نمی عده

که ممکن است واحدی  شوند متوجه میشوند،  در همین اثنا نیروهای جمهوری اسالمی که متوجه حرکت قایق کمکی می. مانند می

به همین منظور شمار بسیار زیادی از نیروهای دشمن با تمرکز در حوالی محل استقرار . از رفقا ما در آن منطقه گیر کرده باشند

هزاران تن از مردم  مانندبدین ترتیب رفقای گردان شوان . افتد شوند و فاجعه اتفاق می ها درگیر می رفقای گردان شوان با آن

 .دهند جان خود را از دست می ...و ده حلبچهدی ستم

در های فراوان و مقاومت  ها پس از چند ماه تحمل شکنجه تن از آن ۷. ندیآ میتن از رفقای این گردان به اسارت دشمن در  ۷۱

اسی در عام سراسری زندانیان سی کمونیستی خود، سرانجام در جریان کشتار و قتل های آرمانگران و دفاع از  برابر شکنجه

 .در زندان سنندج اعدام شدند ۷۵۳۱تابستان سال 

اعضاء و کادرهای  ترین زبیدهاین رفقا از . باختند جان له و جسورترین نیروهای کومه نفر از عزیزترین  ۳۸این واقعه جمعا  در

ز آن پا به میدان مبارزه های قبل ا سال حتی و ۷۵۳۱له و حزب کمونیست ایران بودند که در جریان انقالب سال  انقالبی کومه

  .بودند نهاده

یاد  .هست هنوز هم له همواره یادآور جسارت و رزمندگی بوده و نام گردان شوان در جنبش انقالبی مردم کردستان و فعالیت کومه

 !عزیزشان گرامی باد

اسفند  ۱۳برابر با  ۷۸۱۱مارس  ۷۳بعد از ظهر  ۱تنها چند ماه مانده به پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، در ساعت 

ساعت بمباران  ۳کیلومتری مرز عراق با ایران را به مدت  ۷۳هواپیماهای حکومت بعث عراق شهر حلبچه، واقع در  ۷۵۳۳

هزار نفر از ساکنان  ۷۴بعدها حدود . هزار نفر از مردم شهر در یک نیمروز جان خود را از دست دادند ۳بیش از . شیمیایی کردند

سازمان پزشکان   فرستادگان ویژه. های شیمیایی به مرور زمان جان باختند وارض ناشی از مسمومیت با بمبشهر به علت ع

 .یید کردند که طی بمباران از گاز خردل و اعصاب استفاده شده استابدون مرز بعد از تحقیقات محلی ت

در جا کشته شدند، و بسیاری نیز در حالی که سعی های شیمیائی بودند  های نزدیک به اصابت بمب بسیاری از افرادی که در مکان

حلبچه بعد از بمباران شیمیایی به علت آلودگی شدید به . خود را به ایران برسانند در اطراف شهر مردند  کردند از راه کوهستان می

کیلومتری از محل حادثه  ۵  مواد شیمیایی تخلیه شد و ساکنانی که از فاجعه جان سالم به در بردند شهر جدید حلبچه را در فاصله

 .از نو بنا نهادند

 

سازی جنسی زنان  ناقص .یکی از معضالت بزرگ زنان کردستان، ختنه دختران از جمله در نقاطی از استان کردستان ایران است

جسمی و  پیامدهای. های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان نیز معمول است دختران، در استان« ختنه»یا به اصطالح 

 .ای دارد روحی این رسم غیرانسانی بر قربانیان آن، ابعاد گسترده

ها، رسمی است که در میان گروهی از اعراب و به ویژه مسلمانان ساکن شمال  آن« ختنه»سازی جنسی زنان یا به اصطالح  ناقص

بنیاد جمعیت سازمان ملل خواستار تعهد . ختنه دختران در برخی نواحی جنوبی و غربی ایران نیز متداول است. آفریقا رایج است

گیری از ختنه دختران شده، زیرا طبق آمار هنوز هم  هایی برای توقف و پیش گذاری و اجرای برنامه ها برای سرمایه تر دولت جدی

نان، سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق ز. به طور ساالنه، سه میلیون دختر در معرض خطر ختنه قرار دارند

در چند کشور آفریقایی از جمله مصر، . کنند هاست که برای توقف چنین رسمی در جوامع آفریقایی، عربی و اسالمی تالش می سال

شود و دولت نیز تاکنون اقدامی  در ایران هنوز انجام این سنت به طور رسمی تایید نمی. اند قوانینی علیه ختنه زنان تصویب شده

 .جام نداده استبرای جلوگیری از آن ان

مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در . رسند های مربوط به ختنه دختران در ایران، از جنوب و غرب کشور می گزارش

هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی . های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است استان

شود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی  گفته می. ا ختنه دختران یک رسم استه ایران هستند که در آن

 .به هند و سومالی وارد کشور شده است

 . خورد در غرب ایران، ختنه زنان در اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می

 .شود ها، سنتی اسالمی تلقی می ها و شافعی مذهب یک فریضه مذهبی است و این در میان سنی مذهب در واقع ختنه



کسانی که هیچ سواد و فرهنگ بهداشتی ندارند و با چاقو . کنند ان مسن و ماماهای محلی هستند که دختران را ختنه می برخی زن

سن رایج ختنه . کنند ها می ها، اقدام به بریدن کلیتوریس آن بدن دختربچه خاکستر به تیغ و یا تیغی بسیار کثیف، تنها با مالیدن کمی

 . دختران در کردستان، چهار تا شش سال است

های واژن و رحم، نازایی، دردهای شدید هنگام قاعدگی یا  ابتال به عفونت. بریدن کلیتوریس دختران، عوارض جسمی زیادی دارد

با ختنه، حس جنسی . دهد اند رنج می تر دختران و زنانی را که ختنه شده موضعی، بیش های کیست واژن و رحم و بطور کلی درد

 . شود رود و رابطه جنسی نیز دردناک می زنان از میان می

 . کنند سازی اندام جنسی دختران نقشی عمده ایفا می اما با وجود همه این پیامدها، خود زنان هم در تداوم سنت مثله

میلیون  ۷۰۴طبق برآورد سازمان بهداشت جهانى در سراسر جهان . جهانى مبارزه با ختنه زنان استروز ششم فوریه روز 

. كشور آفریقایى، بیش از هر جا در جنوب صحرا، هستند ۱۱اكثریت این دختران و زنان در . اند دختر و زن هستند كه ختنه شده

تنها در آلمان طبق آمار رسمى حدود بیست . پا نیز انتقال یافته استرحمانه به ارو ها این سنت بي ها و مهاجرت اما در پى آوارگی

 .كنند هزار زن ختنه شده زندگى مى

زیند هم از دست ختنه  كه در آلمان مى  بسیارى از دختران آفریقایى. اما تعداد واقعى زنان ختنه شده در آلمان از این هم باالتر است

در آلمان . كنند فرستند و در آنجا ختنه مى ه تعطیالت مدارس به كشور پدر و مادرشان مىبرخى از آنان را در دور. در امان نیستند

 .چون ختنه زنان در آلمان، برخالف فرانسه، با قانون ممنوع نشده است. توان به لحاظ حقوقى علیه این كار اقدامى كرد نمى

. درصد مردم این كشور معتقدند كه این سنت خوب و درست است ۱۴اند و بیش از  درصد زنان در مالى ختنه شده ۸۴بیش از 

 . شود ختنه زنان موضوعى است تابو، در باره آن در پهنه همگانى بحث نمى

. ای است پردرد و این برای دختران و زنان ختنه شده آغاز زندگی. کنند ای از دنیا دختری را ختنه می ثانیه در نقطه ۷۴در هر 

 .ششم فوریه روز جهانی مبارزه با ختنه زنان است. اند وری تنها برخی از پیامدهای ختنه زنانعفونت، درد و نابار

سال است که  ۳۴بیش از . روند گران می میلیون زن به زیر تیغ ختنه ۵هر سال . اند میلیون زن در دنیا ختنه شده ۷۰۴حدود 

سودان یکی از کشورهایی است که . کنند ارزه میمبFemale Genital Mutilation مدافعان حقوق بشر علیه ختنه زنان

 .بهمن ماه روز جهانی مبارزه با ختنه زنان است ۷۱ - ششم فوریه. شده را دارد باالترین آمار زنان ختنه

 

های اخیر در کردستان از طریق  پروین ذبیحى متولد شهر بانه، طی سال .معضل دیگر مردم کردستان ایران کولبری است

هاى ناموسى،  کار و اخراجى، در زمینه مبارزه با قتل چون انجمن زنان آذرمهر، کانون کودکان، اتحادیه کارگران بیهایی  سازمان

های حقوق بشری، یکی از  وی عالوه بر فعالیت. ختنه دختران، خودسوزى زنان، سنگسار و خون بس و اعدام فعالیت کرده است

هایی چون نقض حقوق زنان،  های اخیر در زمینه طی سال پروین ذبیحی  .رود یاعضای فعال انجمن ادبى مریوان نیز به شمار م

های آموزشی در باال بردن  چنین با برگزاری کارگاه کودکان، خودسوزی زنان چندین مقاله، تحقیق و پژوهش منتشر کرده و هم

 .ده استرو هستند بسیار تاثیر گذار بو به سطح آگاهی زنان نسبت به معضالتی که با آنان رو

 :چنین زنان کولبر داشته که در این باره گفته است ای در مورد وضعیت زنان در کردستان و هم او در مصاحبه

شان هم از قشر  آورند و طبیعی است که زنان اغلب مردان کولبر از اقشار محروم و بیکار جامعه هستند که به کولبری روی می

این نکته را هم مدنظر داشته باشید که بیکاری، تورم و بحران . مردان خانواده است پایین جامعه هستند و تنها منبع مالی کار

مردان یا فرزندان خانواده که مجبور به کولبری هستند دچار . کرده ما را نیز به کولبری کشانده است اقتصادی حتی جوانان تحصیل

بعد از این . ن، نقص عضود در اثر انفجار مین و موارد دیگرشوند به عنوان مثال نابینایی، کمردردهای فراوا ضایعات فراوانی می

عالوه بر آن به مشکالتی که از لحاظ روانی هم . آور خانه بشود و هم پرستار همسر و یا فرزندان خود اتفاق زن خانه باید هم نان

که از  های او از این ها و نگرانی ، غصهها های همسر و یا دلتنگی آید باید توجه کرد؛ از جمله تحمل بداخالقی برای این زن پیش می

تر زن  گیر مرد خانواده است در واقع بیش خشونت جنگی و اقتصادی که دامن. آید دستش کاری برای همسر و فرزندان برنمی

ن داری کند، از همسر و فرزندا ها نگه های کشاورزی کار کند، از دام زن باید روی زمین.  خانواده را مورد هدف قرار داده

دیده خود پرستاری کند، به مسائل آموزشی فرزندان رسیدگی کند و عالوه بر تمامی این موارد با مشکالت روحی و روانی  آسیب

شود باید  ای مادری تلقی می دیده از مین دارد عالوه بر پرستاری که وظیفه زنی که فرزند آسیب. نیز دست و پنجه نرم کند

در واقع وظیفه ادامه . آور درمان هم داشته باشد های سرسام دامه معالجه فرزند خود شامل هزینههای زیادی در ارتباط با ا نگرانی

ها  دلهره. بیند کس او را نمی جا زن است، قربانی خاموشی که هیچ عمال قربانی اصلی این. افتد معالجه نیز بر دوش زن خانواده می

که مردان به سالمت به خانه  بری را نیز درنظر بگیرید، نگرانی از اینهای زنان برای مردان خانواده به هنگام کول و نگرانی

مثال من با یکی از این زنان در روستای منطقه . مشکل دیگری که وجود دارد قربانی شدن زنان براثر مین است. برگردند

کوهی لبه چاقویش به مین های  به هنگام چیدن سبزی ۱۱ام که در سال  که بسیار دورافتاده است مصاحبه داشته« ژاورود»

گونه هزینه  و االن دچار لکنت زبان و آلزایمر است و هنوز هیچ. برخورد کرده بود و دراثر انفجار دچار موج گرفتگی شده است

 .درمانی دریافت نکرده است

جنسی و روحی و شان ممکن است مورد آزار  های ظریف و شکننده زنانی که خود کولبرند عالوه بر تحمل بار سنگین بر شانه

زنند و  ناپذیر که سود کالن را آنان به جیب می داران سیری سرمایه. قرار بگیرند روانی قاچاقچیان اصلی و صاحبان بار و سرمایه

دیده هستند که برای چندر  در امانند واین کولبران رنج یخ زدن کشته ویا معلول شدن انفجار مین سقوط از کوه از خطراتی چون

 .با چنین خطرات هولناکی روبرویند غاز سر راه

... 

در مورد خشونت به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از دختران در حال حاضر خشونت : وی درباره خشونت بر زنان گفته است

اند و  های مرد خانه قد علم کرده گیرند، علیه خشونت دهند، طالق می کنند برای مثال ادامه تحصیل می وجه قبول نمی را به هیچ

ها همگی نتایج  کنند و این کنند و دررابطه با حقوق خود صحبت می بسیاری از این زنان خشونت دیده با دیگران ارتباط برقرار می

ستیز گرایشات شدید  های سیاه و ارتجاعی قوانین زن پای سنت من معتقد هستم که پابه. ها هستند سازی ها و آگاه آموزش



آورنده حس وفاداری شور و  ناسیونالیسم پدید منابع باور به در بعضی. علیه زنان تأثیرگذارند ناسیونالیستی نیز بر خشونت

های اجتماعی و به طور کلی فرهنگ  ها، ارزش زبان، سنت دهنده آن قوم یا ملیت از جمله نژاد، وابستگی افراد به عناصر تشکیل

به  زنان کرد گاها گرچه در طول تاریخ. شود ها می دیگر ملت است که گاها موجب اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی

اند و  ازجمله در ایران و امپراتوری عثمانی حاکم بر مناطق خودمختار کرد نشین بوده اند گیر سیاسی دست یافته های چشم موفقیت

اند، اما این  ت در دست آنان رقصیدهاند،همپای مردان حضور یافته و دس به عنوان زنان مبارز و شجاع در میدان نبرد شناخته شده

خشونت خانگی، قتل، ختنه، خودسوزی  روی دیگر سکه، زنان کرد قربانی اشکال مختلف خشونت از جمله. یک روی سکه است

 .شود هستند زیرا در جامعه مرد ساالر کردستان هویت مردانه براساس میزان کنترل مرد بر زن سنجیده می… چند همسری 

اوهای  و با افراد و انجی ام که در طول سالیانی که در حوزه زنان و کودکان و علیه هر نوع آپارتاید تالش کرده نو سخن آخر ای

های  ها آموختم و بر دانش و تجربیاتم افزودم تا به امروز و حتی از زمان مختلف رابطه داشتم بزرگان و نخبگانی که از آنان درس

سازی زنان  ام پایندم که اقتصاد همیشه در اولویت است و معتقدم برای توانمند ر باور همیشگیقبال از آن به لحاظ تئوری و عملی ب

اسفباری را که در  توانند شرایط می زایی و کسب درآمد ها یاد داد که با اشتغال شان باید به آن به نفس اعتماد خشوت دیده وافزایش

فیت اقتصادی فراهم شود علیه وضع موجود و اشکال مختلف خشونت که بر برند تغییر دهند و قطعا اگر برایشان ظر آن به سر می

شان باید  های مختلف و مطالعه آموزش شود قاطعانه تالش خواهند کرد ناگفته نماند در کنار آن با برپایی ورکشاپ آنان اعمال می

ای  ن خالی است و بدون پشتوانه است فایدهشا شما هر چند که برایشان توضیح دهید وقتی که دست. از لحاظ فکری نیز توانا شوند

 .شادتر و با امید و اعتماد به نفس زندگی خواهد کرد. نخواهد داشت اما اگر به لحاظ قتصادی مستقل باشد دل بزرگی دارد

 

ان شهری در بخش غربی استان نینوا در عراق است و جمعیت آن ترکیبی از کردهای یزیدی و اقلیتی از آشوری( سنجار) شنگال

در این حمله بیش از هفت هزار نفر . نیروهای داعش به شنگال حمله کردند ۱۴۷۰در سوم اوت . های سنی است مسیحی و عرب

داعش بسیاری از مردم شنگال و   در پی حمله. کشته شدند و پنج هزار زن و دختر یزیدی به عنوان غنیمت جنگی ربوده شدند

های طوالنی، تشنگی و گرمازدگی در  روی ها در اثر پیاده ها پناه ببرند و بسیاری از آن روستاهای اطراف مجبور شدند به کوهستان

جمعی از یزیدیان قربانِی  گور دسته ۱۱تاکنون . داعش بسیاری از افرادی را که موفق به فرار نشده بودند کشت. راه جان باختند

در این بین . شده هیچ اطالعی در دست نیست ناپدید داعش در اطراف شنگال کشف شده و از سرنوشت هزاران نفر از افراد

های  یگان مدافع زنان و یکی از یگان) «ی پ ژ»تعدادی از زنان یزیدی از همان نخستین روزهای جنگ به کمک نیروهای 

بسیاری از . های ابتدایی دیدند برای مقابله با داعش آموزش( دهند نیروهای دموکراتیک سوریه که اعضای آن را زنان تشکیل می

در « زندگی مقاومت است»ای بودند که بعد از آزادی و پیوستن به یگان زنان مدافع خلق با شعار  این زنان از بردگان جنسی

  .ثبت نشده استهر چند تمام جزئیات رویدادها  .اند های مختلف علیه داعش جنگیده جبهه

 فیلم چند زنان، های یگان ویژه به (سوریه کردستان) روژآوا خلق مدافع ها یگان مداوم های پیروزی از پس و اخیر های سال در

 را داعش با سوریه کرد زنان یگان مبارزات که اند شده تولید داعش با سوریه کرد زنان نبرد درباره تلویزیونی سریال و سینمایی

 .کنند می روایت

 برخی که است شده رو روبه جهان در تصویری هنرهای حوزه در جمله از جذابیتی چنان با داعش با سوریه کرد زنان نبردهای

 .دهند قرار تلویزیونی و سینمایی آثار در را کرد زنان مبارزات است کرده ترغیب نیز را غربی مشهور سینماگران

 آثاری غیره و تلویزیونی سریال سینمایی، لمفی مستند، فیلم عکاسی، مانند تصویری هنرهای چون هم هنری های حوزه اکثر در

 .اند کرده دریافت منتقدان از خوبی نقدهای نیز ها آن از برخی که شده تولید داعش با سوریه کرد زن تمام نیروهای مبارزه درباره

 .است رسیده چاپ به غربی کشورهای در داعش، با سوریه کرد زنان مبارزه روایت برای هم کتاب چند

 ژانر یک به تواند می رویکرد این» :نوشت آثاری، چنین از استقبال ضمن توییتی در خاورمیانه مسائل گر تحلیل هراس، نیکوالس

 «.باشد غرب در تلویزیونی و سینمایی آثار تولید برای جدید موضوعی آینده های سال در و شود تبدیل نو هنری

 دو ۱۴۷۸ و ۱۴۷۱ های سال در و خوانده «تروریست» را سوریه کرد نیروهای همواره ترکیه، فاشیستی دولت میان این در

 تروریستی های گروه همکاری با ترکیه ارتش .داد انجام سوریه شمال از کرد نیروهای راندن بیرون برای گسترده نظامی عملیات

 .اند درآورده خود نظامی اشغال به را عفرین کانتون سوری

 چنین که عمومی افکار اما کنند می فکر سرمایه و سود کسب به نخست سریال و فیلم کنند تولید های شرکت که است روشن

 فکر به شاید .کنند می تحسین و شناسند می را زنان ویژه به کرد مردم مبارزه و دارند دیگری قضاوت بینند می را سینمایی تولیدات

 .بیاندیشند تر بیش کرد زنان جنبش با همبستگی

 دریافت خوبی نقدهای غربی های جشنواره در ها آن از برخی و شده تولید داعش با کرد زنان مبارزه درباره سینمایی فیلم چند

 داستان که است فرانسوی حوسون ایو کارگردانی به «آفتاب دختران» سینمایی فیلم حوزه، این در ها فیلم اولین از یکی .اند کرده

 ایزدی کرد دختران نماد فیلم قهرمان دختران .کشد می تصویر به را قعرا شنگال منطقه در ایزدی کردهای به داعش حمله واقعی

 .کردند مبارزه داعش با سوریه و عراق در و شده سازماندهی داعش حمله از بعد که هستند

 در کن فیلم فستیوال برگزاری جریان در گذشته سال آفتاب دختران فیلم» :است هنوشت چنین فیلم این درباره اسپکتاتور مجله

 توصیف ضعیفی فیلم را آن عموما آمریکایی های رسانه و شده رو روبه بداقبالی با اما کرد دریافت خوبی نقدهای فرانسه

 «.اند کرده

 مناطق به گروه این حمله تاثیرات و داعش با کردها مبارزه به آن از مهمی بخش که است مستندی های فیلم جمله از هم نوتورنو

 .است شده رو روبه فیلم حوزه کارشناسان خوب استقبال با روزی فرانکو جیان اثر این .است داختهپر عراق و سوریه کردنشین

 یک از بیش سریال این  دارد نام «کس هیچ سرزمین» پرداخته، داعش با سوریه کرد زنان مبارزه به که تلویزیونی سریال اولین

 درباره سریال این .است کرده پخش را سریال این ۱۴۱۴ اکتبر ۷۱ از هولو تلویزیونی سرویس و داشت خواهد فصل

 در او .است داده دست از را خود جان احتماال که است خواهرش کردن پیدا برای سوریه در فرانسوی مرد یک جوی و جست



 از داعش که نیروهایی کند؛ می برخورد ypj های یگان به موسوم سوریه کرد زنان نیروهای به خواهرش یافتن برای وجو جست

 .رفت نخواهند بهشت به شوند کشته زنان دست به اگر باورند این بر داعشی جویان جنگ زیرا دارد بیم ها آن با مواجهه

 نشان داعش با کردها مبارزه و کردها درباره آثاری ساختن برای را خود تمایل نیز دیگر غربی هنری های شخصیت و شرکت چند

 .است شده تمام ها آن ریبردا فیلم مراحل از برخی که اند داده

 

به همین دلیل جمهوری اسالمی در کردستان تمام . در هر صورت جمهوری اسالمی ایران پایگاه چندانی در مناطق کردنشین ندارد

اندازد تا جایگاهی  سو و ایدئولوژیکی و سیاسی و فرهنگی خود را از سوی دیگر به کار می قدرت سرکوبگری خود را از یک

زمان با هفته  هم: المقدس کردستان گفت ول بسیج جامعه زنان سپاه بیتئمس برای مثال . برای خود دست و پا کندهرچند محدود 

 .شود عنوان برنامه بصورت مجازی توسط این نهاد در مناطق مختلف این استان برگزار می ۱۴۴بسیج، 

بسیج، پیشرو در »که هفته بسیج امسال با شعار  اینبتول سرکانی در نشست خبری با بیان ، ۷۵۸۸آبان  ۱۸به گزارش ایرنا،  

ها و  شهرستان المقدس کردستان در سازمان بسیج جامعه زنان سپاه بیت :گفتگذاری شده است،  نام « خدمت و امید آفرینی

بهداشتی  های کلهای متنوعی را متناسب با روز شمار آن در نظر گرفته که در فضای مجازی و یا با رعایت پروت ها برنامه پایگاه

 .برگزار خواهد شد

عنوان برنامه از این تعداد به صورت نمادین و به مناسبت چهل و یکمین سالگرد هفته بسیج در سطح  ۰۷: اضافه کرد او

 .شود های بهداشتی برگزار می های شاخص استان با رعایت پروتکل ها و پایگاه حوزه

نشین به منظور تربیت کودکان در  مهد در مناطق حاشیه ۳اندازی  راه :کردستان افزودالمقدس  ول بسیج جامعه زنان سپاه بیتئمس

معظم شهدا و کادر درمان، مانور بزرگ فرهنگی، اجتماعی با برپایی بخش  تراز انقالب اسالمی، دیدار و تجلیل از خانواده

های مرکز استان با سردار  فرماندهان پایگاههای جهادی، نشست صمیمی  رسانی، مشاوره با استفاده از گروه مددکاری، خدمت

یاران خواهر و سبک زندگی فاطمی، توزیع جهیزیه  نشست فرهنگ خوانی،  المقدس، برگزاری مسابقه کتاب فرمانده سپاه بیت

 .است ها های جوان از جمله این برنامه برای زوج

وضوع ارتقای حجاب و عفاف، برگزاری کارگاه معاصر های روشنگری با م رسانی به بسیجیان، نشست خدمت: سرکانی تاکید کرد

های شهدا و مسابقات ورزشی بومی، محلی ویژه خواران بسیجی از دیگر  سازی سبک زندگی فاطمی و برگزاری یادواره

 .بسیج است های این سازمان در طول هفته برنامه

و در  گزار مردم لشکر مخلص خدا و خدمت بسیج که المقدس کردستان با بیان این ول بسیج جامعه زنان سپاه بیتئمس

چون مبارزه با  های سخت و دشوار هم همواره در تمام ماموریت بسیج: ادعانقش آفرینی است،  با اخالص آماده ها صحنه تمام

حل  و اکنون تمام توان خود را برای خواهان جهان بوده چنین دفاع مقدس به خوبی درخشیده و الگویی برای آزادی طاغوت و هم

 .کار بسته استه مشکالت مردم ب

 .ده استکرگذاری  به عنوان هفته بسیج نام را آذر ۳آبان تا  ۵۴از جمهوری اسالمی 

 !خواهان است چنان سنگر آزادی دهند که جمهوری اسالمی در کردستان جایی ندارد و این منطقه هم همه این تقالها نشان می

 

 های عرصه همه در شان مطالبات و به همین دلیل زنان هم به طبقات متفاوت تعلق دارندتوان تاکید کرد  بندی می در جمع

آن گرفته تا  لیبرالدار از نوع  درون طبقه سرمایه گرایشاتهمه  .کامال متفاوت است سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی

 .نیز نقش دارند زنانستیز دارد بلکه در سرکوب  نهای ز نه تنها سیاست فاشیستی و مذهبی ،وناسیولیستییناس

در منحرف  های آنان برای خنثی کردن سیاست یکی از اقداماتی است که ،بورژوایی لیبرالی و آلترناتیوهای بنابراین نقد

 .است ضروریمبارزات زنان،  کردن

حضور فعال دارند و به هر نسبت  بارزاتیهای اجتماعی و م در صف اول همه جنبش، زنان امروز در سراسر جامعه ما

و  ها توانند مطالبات خود را در همه جنبش می، تر گردد وسیعآنان در سایر عرصههای مبارزاتی  حضورمیزان 

مختلف  های خلق و زنان از مردان باید اجازه دادن ه مهم دیگر این است کهئلیک مس. کنندمطرح  های اعتراضی حرکت

خواه و  و مردان آزادی همه زنان همبستگی و اتحاددر سطح سراسری  جدا شوند به همین دلیل باید از یکدیگر

که چنین جدایی همه  راچ. های تحت ستم دوش به دوش هم در جنبش زنان حضور داشته باشند طلب و خلق برابری

  .کند های سراسری به ویژه جنبش زنان را تضعیف می جنبش

مبارزه و مرگ  .داریمبرا گرامی  باخته به ویژه پیشمرگان و گریالهای راه آزادی و برابری جان خاطره تمام زنیاد و 

زنانی که پا به پای مردان در . ردیگ سرچشمه می در راه رهایی مردم نانآدریغ  نان تنها از عشق وافر به فداکاری بیآ

و  سرما و گرما ها صادقانه آن .جنگند چنان می و هم نگیدندج دسانت به راهپیمایی سخت و طوالنی زدند و ها هکو

 طلب خواه و حق های اجتماعی آزادی نزدیکان و رفقا و جنبش را تحمل کردند اما گرمای وجود خود را نثار گرسنگی

 . ها ایستاده مردند و هرگز تسلیم دشمن نشدند آن. کردند

و  هایشان دار مرگ جگر گوشه داریم که شجاعانه در برابر چوبهبرا گرامی  باختگان جانیاد و خاطره تمام مادران 

  .را پذیرا نخواهند شد را نظاره کردند و دم بر نیاوردند تا نشان دهند هرگز شکست ها های شهرها و قله کوه سنگفرش

زمان زیادی را صرف کنکاش در روابط اجتماعی،  همواره ،به خودشان فکر کنند این که واقعاپیکارگران قبل از 

 !را بجویند قطعی تا راه رهایی کنند ها می احساسات و ایده

و تحقق برابری و  سوسیالیستیکه برای تحقق انقالب  انقالبی کردستان، به ویژه زنان یاد تمامی زنان مبارز و انقالبی

 !کردند، گرامی باد رهایی زنان جان خودشان را فدا

 ۱۴۱۷مارس ششم  - ۷۵۸۸شنبه شانزدهم اسفند 


