
*را می سازند شان زنان رقا آينده  
 

 پيش سخن مترجم

ک،بارويکرد سوسياليستی مقاالت وتحليل های نشريه اينترنتی و چاپی آمريکائی واقع درنيويور ،Jacobinجکوبين،

مجله انتشارهرسه ماهه هرماه سه ميليون نفراز وب سايت جکوبين ديدن می کنندو.سياسی،اقتصادی و فرهنگی توليد می کند

 .جکوبين اخيرا تلويزين فضای مجازی راه انداخت.داردنفرآبونمان   00777بين جکو

کردهای  حزب دموکراتيک خلقسوريه، وشرق کنفدراليسم دموکراتيک شمالو روجاوامقاالتی درباره تاکنونی بين جکو

زنان رقا آينده شان را ˮ:مستند  جکوبين درمتن حاضرفراتر ازترجمه فيلم.قلم زده است-ی سراسری درترکيهحزب-،HDP،ترکيه

 .نيز اشاره می کندوجنبش آزادی زنان اززبان ايتاليائی به انگيسی،به سيستم کنفدراليسم دموکراتيک ،“می سازند

 

 متن فيلم
 

 
 

 

 

 بندتا ارجنتيری  عکاس ،“شکوفائی در صحراˮاز فيلم مستند  ،دخترجوانی از شهر رقا،شمال شرق سوريهتصوير 

که  نشان ميدهندشان  فعاليت زنان با.ا از داعش، زنان نقش رهبری در بازسازی شهرايفا می کنندچهارسال بعداز آزادی رق

دردست سرنوشت شان را  بلکه،هدف اين است که زنان.سمت های باالنيستکسب فمينيسم سوسياليستی صرفا موضوع برابری 

 Benedetta Argentieriی،بندتا آرجنتير .بگيرند

،نيروهای دموکراتيک 7700درماه اکتبر سال .مردم به رقا برگردندبزودی  ،فکرنمی کرد کسی درشمال شرق سوريه

  .رقا راشهر آزادی اعالم ادند ودبانبردهای خيابانی،کوچه به کوچه داعش را شکست ( SDF)خلق

هزارکشته چندين  نيروهای خلقی زنان ومردان )ساختمان ها ويران شدنددرصد  07.ولی،آزادی رقا به هزينه سنگينی کسب شد

بمباران از آسمان رقارا بی وقفه ائتالف عليه داعش به رهبری آمريکا به مدت چهارماه (.مراد.وتعداد بيشتری زخمی دادند

ش بازی جانرا داشت با هرساختمان سالم باقی مانده خل اتعبيه شده داعش هرانسانی را که جرئت ورود به د هزاران مين.کردند

 .می کرد

ارجنگ ديده می شودوبسياری از ساکنان ترجيح می دهند ازآنچه درزمان اشغال شهر توسط داعش برآنها گذشته همه جا آث

  .معهذا،دربين ويرانی ودرد، گل اميد تازه ای دررقا شکوفه می زند.صحبتی نکنند

مهمترين تغييرات غيراز .شمال وشرق سوريه با ساختاردموکراسی مستقيم مردم اداره می شودرقا دومين شهربزرگ دراکنون، 

   .زنان رقاستسياست ورزی نقش آزادی  های دموکراتيک پايه ای،سامان دادن 

 مرسوم سنت  های با چالش را بازگومی کند، ورقا داستان های نقش نوين زنان عرب درجامعه  “شکوفائی درصحراˮمستند  مفيل

 .دبه ارمغان می آورتحميلی برزنان آينده نوينی را برای شهر 

 



از اوفيلم برداری می  7777ژانويه سال فيلم بردار درماه  زنيکی ازسه به بندتا آرجنتيری ابراهيم پنجاه وشش ساله ،مريم 

 ،من هرگز تصورنمی کردم دراداره امور زنان،“با صداقت بگويم،اين مثل رويائی بود که حتی تصورش را نداشتمˮ:ندکرد

 .کنمن خانه دار، شرکت موقعيتی يا حوزه ديگری اززنان،غيرازز

 دررقا انموقعيت زن

دراومشاهده می توان يک احساس عميق درسراسرمصاحبه را.به آرامی صحبت کرده ومستقيم به دوربين نگاه می کند مريم

هيجان حرف هايش چنان  .قطع می شودما يک نفرباورودش به اطاق صحبت .کرد،مثل اينکه اين يک گفتگوی خصوصی است

  .،بدون اينکه ماآن صحنه ها راديده باشيم رويدادها فرومی برد،ژرفای را مارادرفوکه  ندانگيز

زنده مانده بود،او اين دوره را به عنوان سالهای تاريک  نداشت،اوصرفازندگی واقعا  داعش رقا توسط اشغالمريم درمدت 

مردساالری درد ورنج می  زنان پيش ازداعش ازبردگی خانگی،سنت های کهنه و فرهنگˮ.زندگی اش به خاطردارد

ابتدائی ترين حقوق انسانی محروم وقتيکه داعش شهررا اشغال کرد،زنان حتی از مريم يادآورمی شود، .کشيدند

داعش ه حکومت خليفدراما،.رده بودمحروم کدرحقيقت،حتی پيش ازداعش،رژيم  بعث سوريه زنان را اززندگی اجتماعی .شدند

يافاميل همراه همسرمت يافت که زنان تنها می توانستند با برقعه وپوشاندن دست هايشان شرائط سرکوب واختناق آنچنان وخا

   .ازمنزل خارج شوند

 7702يزيدی درسال ردم و نسل کشی م(شمال عراق)واقعه ای که بيشتر ازهرچيزی آزارش داد بعدازحمله داعش به سينجار

رج شد وبا بچه هايش برای قدم زدن به کناررودخانه فرات مريم مصصم شد که مقررات د اعش را بشکند،ازمنزل خا.بود

باالی پل ايست بازرسی وقتيکه او يک اتومبيل داعش را ديددر.بودرابه جان خريده او،باچنين کاری،خطر شالق خوردن .رفت

درا به رودخانه خودش را از اتومبيل بيرون انداخت وبه طرف نرده پل دويد پيش ازاينکه خوی زنناگهان .توقف  کردرودخانه 

داخل اتومبيل  زن دومآنها .نکنندودستگيرنشده آنها متوجه عشی ها اد،تا مريم شکه شد وازبچه ها خواست ساکت باشند. بياندازد

مريم بعدها متوجه شد که آن دوزن ازهزاران زنان دزيده يزيدی ها توسط .ه بودندپيش ازاينکه اونيزخودکشی کند محکم گرفترا 

 .د که دربازار برده جنسی رقا فروخته شدندداعشی ها بودن

 7700چاره ای غيرازفرار از رقا درتابستان داعش حاکميت رژيم جنايتکار به اصطالح دولت اسالمی  دريافت بام يمر

دموکراتيک شمال وشرق سوريه اودراينجا به جنبش خودمختاری .مريم به نزديک ترين شهرعين عيسی فرارکرد.نداشت

جنبش مبارزان ،ابتدا.تم دموکراتيک ازپائين به باالتقريبا يک سوم خاک سوريه را اداره می کنداين سيس.پيوست

سيستم .تاسيس کردندسيستم کنفدراليسم دموکراتيک را  7707درسال   (مراد -کردستان غربی بزبان کردی)درروجاواکرد

،دفاع ازتنوع وهمياری محالت يا کمون هاملت،بلکه براساس خودمختاری -کنفدراليسم دموکراتيک نه  برپايه يک دولت

  .سامان يافته است مذهبی،جامعه بوم زيست ورهائی زنان

دموکراتيک سوريه شهررقا را آزاد کردند،اوبه  یوزمانی که نيروهای گرديدوارد فعاليت های جنبشدرعين عيسی مريم 

ادرمحله خودش وسپس با زايش جنبش کرد،ابتدرب عمريم شروع به سازمان دادن زنان .شهربرگشت وفعاليت اش را ادامه داد

     .ندکشيده شدمحالت ديگر به زنان دررقا،فعاليت ها 

زنان رقا فعاليت می کرد،ولی،مبارزه او برای آزادی زنان شورای سه سال بود که مريم درزمانی که مابااومالقات کرديم،

را پی می تا منزل  شورای زنان فعاليت درازرا زندگی اش بادقت فيلم مستند،ما در.را شامل می شدزنان  بعد شورای فراتراز 

درحالی که غذا می .برابری وعدالت رفتارمی کندفرزندانش با او با:مالقات می کنيمما مريم را درمنزل به عنوان مادر.گيريم

سپس مريم را می بينيم که .“اوضاع اجتماعی وسياسی رادنبال می کنندبچه ها گرچه آنها بچه هستند،ولی،ˮ:پزد،مريم می گويد

     “دنکارمنزل به  من کمک می کن بچه ها نيز درانجامˮيددرسی فرزندانش کمک می کند،مريم می گو به تکاليف



را درجامعه حضوربرابرزنان ومردان تا  بموازات شورای زنان ساختارهای تازه ديگری در خودمديريتی رقا سامان يافتند

پروژه های چندگانه  ا،خ د ر،رقخودمختاری دموکراتيک شهر .گرددتغييرات گسترده اجتماعی  موجدوهم زمان کرده تضمين 

عواطف العيسی مسئول فعاليت زنان درخ د .ای،نظير برنامه گروه همياری باهدف کمک به  خانواده های مسکين راپياده می کند

بعدازاينکه مشابه مريم،عواطف العيسی مجبورشد .“ازبين بردن بيماری های اجتماعی ناشی ازفقراست ˮهدف ما  :رمی گويد

اکنون که اوبه .فرارکندشهرو ازرها کرده همه چيزرا پشت سرش داعش شهررقا رااشغال وخالفت اسالمی را اعالم کرد،

     .  می کند،اونيز سرپرست خانواده استنشهربرگشته،تنها نقش کليدی درحيات خ د رايفا 

درون پديدارکرده،وپژواک فمينيسم زنان فراترازدارند،تاثيرانقالبی درذهنيت جامعه اجتماعی  قش مهمنرقا زنان که مشاهده اين با

قدرت سازمان دادن زنان ولی،آزادی زنان تنها درموقعيت اشتغال باالنيست،بلکه کاربرد اين .تا دهات شنيده می شودشهررقا 

خارج و شهر درسطح سازمان داديم،ولی،امروزما زنان را شهر،ما اول خودمان را  ازبدورهائیˮ:مريم می گويد.ديگراست

 .ازشهر رقابهم می آوريم

بسيارنامطلوب ند که تحت شرائط آنها بما نشان داد.که ما بايد اززنان رقا بياموزيم درسی است اين :می گويدبندتا ارجنتييری 

  .استتحقق پذير،زنان فراگستری سازمان ياب ،البته ازطريقبرابری زنان و حقوق آنهاخواست و انجام چگونه 

ماديديم آنها با مسئوالن تماس گرفته ودرب خانه هارا يک به .درطول فيلم مستند،مازنان را درانجام وظايف روزانه دنبال کرديم

 .نددهشهرپيوند می ديگر آنها را باافرادزنان بموازات کمک به .نندپتانسيل آنها را نشرمی ک ريک دق الباب کرده آگاهی ب

فرصت های زنان در صنعت فيلم کم کم بهين می  ،گرچه.ايجاد کردندمريم با وصميمی نزديک گروه زنان فيلم برداری رابطه 

گروه زنان .و همينطورمتصديان دوربين ها درجبهه های جنگ عمدتامرد هستند ،برنامه ريزیفنیکارهای بيشترولی هنوزشود،

بين نزديکی  فرصت می داد تابيننده تا به  ادکه به مردها اجازه نمی دوارد شوند ها  به بعضی مکان  يافتندفيلم برداری اجازه 

اين اعتمادبه نفس زيادی به  ˮردادند،نظيکی ازاعضای گروه فيلم برداری .را، که ازآنها فيلم برداری می شد، تجربه کنند یزنان

شکوفائی درصحرا فيلم  “.نيم وگرنه چنين نمی شدکبرقرارهاما رابطه نزديک با  آن عرضه می کند تاشرکت کنندگان درتهيه فيلم 

 . مستندی است درباره زنان و ساخته زنان

با داعش .هنوزداعش دراين ناحيه فعال است.ساختن فيلم دررقا چالش کالنی برای گروه فيلم برداری،عمدتا به دالئل امنيتی بود

به اين .دنمی گيرهدف را حمالت انتحاری،معموالخارجی ها و  ،Sleeper cells،تعداد زيادی از هسته های زيرزمينی

 باامنيت فيلم برداری .توقف کندنبايد بيش ازنيم ساعت دريک مکان فيلم برداری فيلم می گيريد،گروه فضای بازدليل،وقتی در

 .کردند نراتاميهای لوجستيکی جنبه ،درحالی که خ د ر بودجنبش زنان 

به عنوان نمونه بی همتا ازجامعه خود مديريتی -بدرستی-ق سوريه،ازجمله رقا،اغلبخودمختاری دموکراتيک شمال وشر

مردمی که درفرايند .رمانتيزه نکردهمچون بيشتررسانه های غربی  معهذا،مهم است که اين ها را.وانقالب زنان تجليل می شود

-رقاازداعش حتی بعد ازرهائی -درد چقدخالت دارند بيشترازهرفردديگری آگاهنخودمختاری دموکراتيک شمال وشرق سوريه 

 . چيره شدن برساختار قدرت سلسه مراتب سيستم سياسی واجتماعی سخت است

نشان مبارزات وفعاليت آرام هرروز زنان را دررقا اين انقالب .شکوفائی درصحراآنروی ديگر انقالب روجاواراآشکارمی سازد

ما اکنون درجامعه جائی برای خود ساخته ا.عمومی جامعه دخالتگرشوندهرگز فکرنمی کردند می تواننددرصحنه ،آنها می دهد

تجربه بدون الپوشانی وبا صراحت، ،درفيلم برداری شرکت کردند از خ د رکهسازه هائی .اندو آينده شهررا شکل می دهند

د تا نتجربه دار بکسسخت و کار،زمان،آنها می دانند نياز به تالش.بيان می کنند رااجتماعی شهررقا و ناحيه داخلی و مشکالت

  .شده اندشرائط گذشته ذهنيت ميراث وبه نظرنمی رسد آنها تسليم -سيستم وذهنيت مردم را متحول کرد

 دانش زنانابداع ˮبا .دستاوردهای رقا بدون تالش های جنبش آزادی  زنان کرد که درروجاوا ريشه کرد،امکان پذيرنبود

،Jineology“، (  وبا رهنمود عبداله  کوه های قنديل درشمال کردستان عراقمقرهای پ ک ک درن دردانش زنا0997دردهه



اين  ها دارند به هدف رهائی زنان تحقق می .فراتررفته اندب رغاز فمينيسم ليبرال وازنان روجا( مراد.اوجاالن تاسيس شد

 .ملحوظ شده استاوجاالن زندانی   هعبدالرهبرکردها دموکراتيک پيشنهادی سم که درکنفدرالي ،بخشند

 .کندعملی می درهمه سطوح نمايندگی برابرسياسی را  کنفدراليسم دموکراتيک(يک زن ويک مرد،مراد)سيستم دومديريتی

شکل های نوين اجتماعی گری و سازماندادن مردم تعاونی هاو  ،برپائی کمون هانيروهای حفاظت خلقی زنان ومردان و تشکيل 

انداخته طنين ،برای تغييرواقعی جامعه،سازمانيابی دربخشی ازهمسايه های خاورميانهازشکال پژواک اين ا.را ممکن کرده است

 .است

، بما يادآورمی “من انقالب هستمˮ 7700پيشين بندتاارجنتيری درسال فيلم مستند  جالبپيام در  ،به اين معنا،شکوفائی درصحرا

تسری خاورميانه به زنان عرب ازآن استقبال کرده واين انقالب  ودکه د پيروز شنشود که انقالب زنان روجاوا تنها زمانی می توا

       .يابد

 

   مراد عظيمی

 

 .مارگريتا اورسينی فيلم بردار ونويسنده وتحصيل کرده آکادمی فيلم لندن*

ی زنان خودمختاری دموکراتيک شمال ازنيروهای  حفاظت خلق“من انقالب هستمˮفيلم: نويسنده،کارگران وتهيه کننده بندتا اروجنتيری روزنامه نگار،

 وشرق سوريه
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