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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ب //یش از ق //رن //ی اس //ت ک //ه روزی را ج //شن م //یگ //یری //م ک //ه م //بارزان

گش //ت و م //یدان ب //رای س //تم ت //ا دروازهه //ای ُم// /دگ //رای //ی و فَ //شن و

ق/رن پ/یش آن/را روز ج/هان/ی زن ن/ام ن/هادن/د و ت/ا رزم م/ردان و زن/ان

پُرنوگرافی پیش رفت و اسمش را »آزادی« نهادند.

ک/ارگ/ر و م/بارز ب/رای ت/حقق ح/قوق و آزادی زن را گ/رام/ی ب/دارن/د.

زن/ان ام/ا از ق/رب/ان/ی س/تم م/ضاع/ف ب/ه ق/رب/ان/یان س/تم س/هگ/ان/ه ب/دل

آن س// /ال// /ها ع// /صر ان// /قالب// /ات ب// /ود و م// /یان ط// /بقات ،ج// /نگ ب// /سیار

گش//تند .زن//ان از ای//ن پ//س ه//م زن م//ان//دن//د و ه//م ک//ارگ//ر ،و ه//م ب//ه

س //ختی ب //رق //رار ب //ود و پیش //روی //ها ب //قدری ب //ود ک //ه سیس //تم رف //اه //ی

خ// /ادم// /ین م// /منون س// /کسیسم ط// /بقات ح// /اک// /م ب// /دل گش// /تند؛ ت// /ا از

غ// /رب را م// /یت// /وان م// /حصول آن دانس// /ت .آن// /زم// /ان ط// /نین ص// /دای

اص //ال //ت ان //سان /یِ زن //ان //ه و م //ادران ٔ /ه خ //ود ف //صل گش //ته و رس //ال //ت

ان//قالب ب//ه گ//وش ط//بقات ح//اک//م و س//تمگر آن//قدر گ//وشخ//راش آم//ده

وجودی خود را فراموش کنند.

ب// /ود ک// /ه راه// /ی بج// /ز راهان// /دازی ج// /نگهای ج// /هان// /ی ب// /رای ک// /نترل

زن ک/ه خ/ال/ق زن/دگ/ی و ان/سان اس/ت ،م/عنای دی/گری ی/اف/ت؛ ه/وی/ت

اوضاع نمیدیدند.

دی/گری ب/ه آن داده ش/د .زن/ان ب/ازرگ/ان/زادهٔ ه/ال/یوودی و م/لکهه/ای

اک //نون پ //س از ق //رن و ان //دی ،ک //ارزاره //ای ان //قالب //ی ب //ه ع //قب ران //ده

زی/بای/ی و زن/ان خ/ال/ی از ج/وه/ر ان/سان/ی را ال/گوی زن/ان ش/ایس/ته

ش // /ده و آن // /چه را ک // /ه م // /بارزان ق // /رن پ // /یش ب // /دس // /ت آورده ب // /ودن // /د،

و م//وف//ق ب//ه م//ا ن//مای//ان//دن//د و آرزوه//ای زن//ان را از آزادی و آزادگ//ی

خ// / /ودم// / /بارزپ// / /نداران ای// / /ن ق// / /رن آهس// / /ته و پ// / /یویس// / /ته از دس// / /ت

ب//ه ب//ردگ//ی و ب//ندگ//ی ک//االگ//ون//ه ب//ازار س//رم//ای//هداران ت//بدی//ل و ت//الش

م //یده //ند ،و م //ردم //ان ای //ن ج //هان در خ //واب غ //فلتند.ای //ن م //ردم //ان

کردند تا روان و جوهر ذاتیش را تاراج کنند.

چ //نان م //یپ //ندارن //د ک //ه ح //قوقه //ای //شان از دس //ت رف //تنی نیس //ت؛ و

در ع //مق ای //ن ت //اری //کی ب //ود ک //ه س //تارهای در آس //مان //های دوردس //ت

دی//گر ع//صر ف//اش//یسم و ج//نگ پ//ای//ان ی//اف//ته و ص//لح و رف//اه نس//بی

منفج//ر و ب//رق آن در ک//وهس//تان//های زاگ//رس ف//رود آم//د و در ک//ال//بد

در ج//هان غ//رب پ//ای//دار و ه//میشگی خ//واه//د م//ان//د ،غ//اف//ل از ای//نکه

خ //الِ / /ق زن روح //ی ت //ازه دم //یده و ب //ا آب ی //خچال //های ک //وهس //تان //ها

م/ارش هش/ت م/ارس ن/ه روز ع/رض ان/دام م/بارزان ،ب/لکه ف/ری/اد آن

ع//طش خ//ود را شکس//ت و ای//نبار ای//ن زن//ان ب//سان آف//ری//دگ//اری از

اس//ت ک//ه ه//نوز پ//یروزی غ//رق در س//راب و آزادی ه//نوز در زن//جیر

ت //بار خ //ورش //ید ب //پاخ //اس //تند .ای //نبار دی //گر ای //ن ع //زم آن //چنان ج //زم

و رهایی در افقهای دوردست نهان است.

اس/ت ک/ه ب/ا دان/ش و ان/دی/شه ،ب/اور و اراده ،و ب/ا ت/فنگ و ت/وش/های

اک//نون ک//ه نس//لهای پ//یشین ب//ا پ//یکاره//ا و ن//برده//ای ط//بقات//ی خ//ود

از ل/بخنده/ای زن/ان/ه و م/ادران/ه ب/ه ج/نگ ت/اری/کتری/ن دش/منان آزادی

ب/رای نس/لهای پ/س از خ/ود رف/اه/ی نس/بی کس/ب ک/ردن/د و زم/ین و

رف // /تهان // /د .ای // /نبار دی // /گر رس // /تاخ // /یز آن // /ها از رس // /تاخ // /یز خ // /ال // /ق

زم //ان را ب //درود گ //فتند ،نس //لهای م //یان //ی و ک //نون //ی پ //س از آن //ها ب //ا

گ/ون/هایس/ت ک/ه ه/م ب/دی/ها را م/یزدای/د و ج/هان را آب/اد م/یس/ازد و

ط/بقات ح/اک/م س/اخ/تند و م/ماش/ات ک/ردن/د ،و خ/ود را از م/یدان/های

هم به فرزندان خود مهر و شادی میبخشد.

م // / /بارزه ب // / /ه ات // / /حادی // / /هه // / /ای مج // / /لل و اش // / /راف // / /ی ان // / /تقال و ب // / /ه

آری ای //ن گ //ذاری اس //ت از نس //لی ب //ه نس //لی دی //گر ،از ع //صری ب //ه

ک //ارن //اوال //چیان ن //مای //شی و ه //مکاران //ی وف //ادار و س //وگ //ندخ //وردهٔ

ع/صری دی/گر و از آن زن/ان ب/ه ای/ن زن/ان؛ ک/ه ب/رای ج/هان آزادی و

ط// /بقات ح// /اک// /م ب// /دل گش// /تند .از آن پ// /س س// /خن از همبس// /تگی و

آزادگی را با بوی زیتون بشارت میدهد.

م //بارزه ب //رای زن //ان ج //هان ن //ه ت //نها از م //یدان ع //مل رخ //ت ب //ربس //ت،

◼

ب//لکه در ص//ندوق//چهٔ آرزوه//ای س//یندرال و س//فید ب//رف//ی مه//ر و م//وم
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ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ  8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن
درﺑﺎر ٔه ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران و دﺧﺗران ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب
ﺳﺤﺮ ﺻﺒﺎ
 ٨م //ارس روز ج //هان //ی زن در ش //رای //طی پ //یش رو اس //ت ک //ه در
ح//دود چ//هار ده//ه اس//ت ک//ه ارت//جاع ح//اک//م ب//ر ای//ران ،ب//ا ب//ه اوج
رس //ان //دن زن س //تیزی ،س //تم م //ضاع //ف ج //نسیتی و ط //بقات //ی ب //ر
زن //ان ،س //عی ن //موده ،ب //ا ن //یمه ان //سان ت //لقی ن //مودن زن و ن //فی
ه//وی//تاش ب//عنوان ف//رد ،م//وق//عیت ف//رودس//ت او را در خ//ان//واده و
ج //ام //عه ن //هادی //نه ن //مای //د .م //وج //ودی //ت زن //ان در ک //ل ب //ه ع //نوان ی //ک
ان //سان در ح //کوم //ت ارت //جاع //ی و م //ذه //بی ج //مهوری اس //الم //ی
ن/ادی/ده گ/رف/ته ش/ده و ب/ا وج/ود ای/نکه ن/صفی از ج/معیت ج/ام/عه
را ت // /شکیل م // /یده // /ند ام // /ا از ه // /ر ن // /وع ح // /قوق اج // /تماع // /ی –
اق//تصادی و س//یاس//ی مح//روم//ند .زن//ان ک//ارگ//ر ب//ه ع//لت ج//ای//گاه
ط //بقات //یشان ج //زء اول //ین ق //رب //ان //یان بح //رانه //ای س //رم //ای //هداری
ن/اش/ی از اج/رای س/یاس/ته/ای اق/تصادی ن/ئول/یبرال/ی ان/د .آن/ها
ب//ه ع//لت ع//دم ام//نیت ش//غلی در ب//سیاری از م//وارد م//جبورن//د ک//ه
ب//ه خ//واس//تهه//ای غ//یران//سان//ی ک//ارف//رم//ا م//ثل دس//تمزد پ//ائ//ین ت//ر،
ق //رارداده //ای م //وق //ت ک //ار ی //ا ق //رارداده //ای س //فید ،مج //رد ب //ودن و
نداشنت فرزند و … تن دهند.

دل/یل ب/خش اع/ظم ارت/ش ذخ/يره ک/ار را ت/شکيل م/یده/ند ،بيش/تر
ک/اره/ای خ/دم/ات/ي ،پس/ت ،پ/اره وق/ت و ق/رارداده/ای م/وق/ت ن/صيب
آن //ان م //یش //ود .و در ات //حادي //هه //ا و س //ندي //کاه //ای م //رد م //حور ک //ه

وض //عیت ف //اج //عهب //ار اق //تصادی ای ک //ه در ای //ران م //وج //ود اس //ت،

ه //مواره م //طال //بات آن //ان را ن //ادي //ده گ //رف //ته و ي //ا ک //م ب //ها دادهان //د

ف //قر و گ //ران //ی اف //سارگ //سیخته ،زن //دگ //ی و هس //تی م //یلیون //ها ن //فر

ک//متر ش//رک//ت دارن//د .ه//ر س//ال//ه ب//ه اج//بار ش//مار زی//ادی از زن//ان

ازک //ارگ //ران و زح //متکشان را در م //عرض ن //اب //ودی و خ //طر ج //دی

ک //ارگ //ر ش //اغ //ل در ک //ارخ //ان //هه //ای ب //زرگ ب //ه ک //ارگ //اه //های ک //وچ //ک

ق //رار داده اس //ت .ام //ا در ای //ن م //یان وض //عیت زن //ان ک //ارگ //ر ک //ه

خ/ارج از ش/مول ق/ان/ون ک/ار ران/ده ش/ده و ی/ا ج/ذب ب/ازاره/ای غ/یر

اغ// /لب ن// /یز س// /رپ// /رس// /ت خ// /ان// /واده هس// /تند در ش// /رای// /ط بح// /ران// /ی

رس//می ک//ار و ک//اره//ای ک//اذب م//یش//ون//د و ن//اگ//ری//زان//د ب//ه س//اع//ات

م//وج//ود ،ب//ه ع//لت م//شکالت اق//تصادی ک//ه پ//یش رو دارن//د ب//مرات//ب

ط //والن //ی ک //ار و دس //تمزدی ب //سیار پ //ائ //ین ت //ر از دس //تمزد اع //الم

از ه/مطبقهای/های م/رد ک/ارگ/رش/ان ن/یز بیش/تر و اس/فبارت/ر اس/ت.

ش //ده ،ب //دون ب //یمه و ب //ازنشس //تگی و س //ای //ر م //زای //ای رس //می ت //ن

زن/ان ک/ارگ/ر نس/بت ب/ه ک/ارگ/ران م/رد ،ک/متر ح/قوق م/یگ/یرن/د ،در

دهند.

ان// /تخاب ش// /غل مح// /دودی// /ت دارن// /د ،ن// /رخ ب// /یکاری در م// /یان آن// /ان

ن //رخ ب //یکاری زن //ان دو ال //ی س //ه ب //راب //ر م //ردان اس //ت و زن //ان در

بیش //تر اس //ت و از ام //نیت ش //غلی ک //متری ه //م ب //رخ //وردارن //د .آن //ها

ب/سیاری از م/راک/ز ک/اری ه/مچون ک/ارگ/اه/های ت/ول/یدی ق/ال/یباف/ی

ت //حت س //تم بيش //تری نس //بت ب //ه ک //ارگ //ران م //رد هس //تند در ب //ازار

و ک //ورهپ //زخ //ان //هه //ا گ //اه //ی دوس //وم ی //ا ن //صف ح //داق //ل دس //تمزد

ک// /ار ه// /مواره ارزانت// /ري// /ن ن// /يروی ک// /ار را ت// /شکيل م// /یده// /ند ،در

م/صوب ش/ورای ع/ال/ی ک/ار را دری/اف/ت م/یک/نند ام/ا ب/ه دل/یل ع/دم

بح//رانه//ا در ص//ف م//قدم ب//یکارس//ازی//ها ق//رار م//یگ//یرن//د و ب//همین

امنیت شغلی و بیکار شدن از شکایت صرفنظر میکنند.
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و ام //ا م //بارزه ام //روز زن //ان ک //ه ب //طور وس //یعی در خ //یزش م //ردم //ی

س //اب //قا ف //عال در ج //نبش م //دن //ی زن //ان ب //ه ش //کلی گس //ترده و ت //عیین

خ/ود را ن/شان داده اس/ت ،م/حصول تح/رک/ات وس/یعی از زن/ان در

ک// /ننده در ج// /نبش ت// /ودهای ش// /رک// /ت ک// /ردن// /د و ب// /خشی از آن// /ها در

ط//ول چ//هار ده//ه ی//عنی از م//قطع ان//قالب  ٥٧ت//ا ک//نون م//یب//اش//د،

ط //ول ای //ن م //بارزه ک //وت //اه م //دت ب //ه ای //ن ن //تیجه رس //یدن //د ک //ه ب //رای

ک/ه زن/ان را درتج/معات وس/یع ب/ه خ/یاب/ان/ها ب/ه م/بارزه دس/ته ج/معی

دس/تیاب/ی ب/ه خ/واس/ته/ای ب/راب/ری ط/لبی و م/دن/ی ش/ان دس/ت ک/م

ک/شان/ده اس/ت .زن/ان در ای/ن م/بارزه خس/تگی ن/اپ/ذی/ر در ط/ول ای/ن

ن// / /یاز ب// / /ه ت// / /غییر س// / /اخ// / /تاره// / /ای س// / /یاس// / /ی را دارن// / /د .آن// / /ها ب// / /ا

س //ال //ها رژی //م اس //تبداد اس //الم //ی ب //رای اح //قاق ح //قوق خ //ود را ب //ه

ت/وان/ای/یه/ای م/عینی در ج/نبش اع/تراض/ی ت/ودهای ش/رک/ت ک/ردن/د،

چ //ال //ش ک //شیدهان //د .در ج //ری //ان ای //ن م //بارزه نس //ل ج //دی //دی پ //ا ب //ه

ب/ا ن/قش ف/عال و ان/کار ن/اپ/ذی/زش/ان در رادی/کال/یزه ن/مودن آن ن/شان

م/یدان گ/ذاش/تهان/د ک/ه ان/قالب را ن/دی/ده و تج/رب/ه ن/کرده اس/ت ،ام/ا

دادن/د ک/ه ب/رای دس/ت ی/اف/نت ب/ه ب/راب/ری ج/نسیتی و ح/قوق ب/راب/ر ب/ا

ب/ه ی/من س/واد و ف/ره/نگ س/یاس/ی و ب/اال رف/نت س/طح آگ/اه/ی ،و از

ن/ظم و س/اخ/تار س/یاس/ی ح/اک/م م/واج/هان/د و ای/ن م/ان/ع را ب/ای/د از

ه//مه م//همتر ظ//لم و س//تم ب//ی ح//د و ح//صری ک//ه ب//ه دل//یل ج//نس زن

س/ر راه ب/ردارن/د .آن تح/لیل و ن/ظری ک/ه ح/رک/تهای اج/تماع/ی ب/رای

ب //ودن ب //ر آن //ها روا ش //ده اس //ت ،از ت //کاپ //وی م //دام و م //بارزه ب //رای

کس//ب ح//قوق م//دن//ی را از م//بارزه ب//رای ت//غییر و ت//حوالت س//یاس//ی

ب //راب //ری ح //قوق ف //ردی و ج //ای //گاه اج //تماع //ی خ //ود و کس //ب آزادی

و اق/تصادی ج/دا م/یس/اخ/ت و س/عی م/یک/رد راه/کاره/ای خ/ود را

لحظهای از پای ننشسته است.

ارائ //ه ده //د ب //ا اوج گ //یری و رادی //کال //یزه ش //دن ج //نبش ت //ودهای ب //ه

ب //ا ن //گاه //ی ب //ه ج //نبش ت //ودهای  ٨٨دی //دی //م زن //ان در س //طح ب //سیار

چ //ال //ش گ //رف //ته ش //د .خ //ط م //شی ل //یبرال //ی ک //ه س //یاس //ت خ //ود را ب //ر
م//بنای اص//الح//ات آرام و ت//دری//جی و ب//ا ات//کاء ب//ه ت//غییرات ق//ان//ون

گس/تردهای ب/ه خ/یاب/ان/ها ری/ختند و ف/عاالن/ه در ای/ن ع/رص/ه ش/رک/ت

گ/رای/ان/ه ب/نیان ن/هاده ب/ود و ان/تظار م/یرف/ت ک/ه در ج/نبش ت/ودهای ب/ا

ن/مودن/د .در اب/تدای ش/روع ج/نبش ع/موم/ی تح/رک/ات زن/ان م/تاث/ر از
س //یاس //تهای اص //الح ط //لبان و ج //نبش س //بز ب //ود ام //ا ب //مرات //بی ک //ه

ه //مین م //لودی ح //رک //ت زن //ان را ت //حت ه //ژم //ون //ی خ //ودش ب //ه ح //رک //ت

ج //نبش ب //ه ج //لو ص //حنه م //یآم //د و رو ب //ه ج //لو ح //رک //ت م //یک //رد از

وادارد ،ه// /مواره ب// /ا ع// /روج ی// /ک ج// /نبش ت// /ودهای روب// /رو گش// /ت ک// /ه

ح//یطه ه//ژم//ون//ی ق//ان//ون//گرای//ان م//دن//ی خ//ارج ش//ده و خ//ود سیس//تم

م//صمم ب//ه گ//ذار از ن//ظام ح//اک//م ب//ود .ج//نبش زن//ان ب//ا ی//ک واق//عیت

ن//ظام ج//مهوری اس//الم//ی را ب//ه چ//ال//ش گ//رف//تند .آن//چه ات//فاق اف//تاد

ان //کارن //اپ //ذی //ر روب //رو ش //د ،آن //هم ش //رک //ت ج //معهای گس //تردهای از

ای//ن ب//ود ک//ه ب//خش ب//زرگ//ی از زن//ان و ب//وی//ژه ب//سیاری از ن//یروه//ای

زن//ان ب//ود ک//ه در ض//من ای//نکه خ//ود ج//زی//ی از ای//ن ح//رک//ت رادی//کال
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آزادی زن،
ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺳﺎل اول ،زﻣﺴﺘﺎن 1396

آزادی جامعه است!

ب// /ودن// /د ام// /ا در س// /مت و س// /و دادن آن ه// /م ن// /قش ف// /عال داش// /تند.

زن//ان ب//ه ش//رای//ط و م//وق//عیت ن//اب//راب//ر خ//ود چ//ه ب//ه ش//کل ج//نبشی ،و

ج// /ای// /گاه ت// /ازهای ک// /ه زن// /ان در ج// /نبش ت// /ودهای م// /ردم ای// /ران ع// /لیه

چ/ه ب/ه ش/کل پ/راک/نده ب/طور روزم/ره ب/ه ط/ور ج/دی ادام/ه دارد ،و از

دی //کتات //وری ن //ظام ح //اک //م ی //اف //تتد ت //حول //ی ک //یفی در س //یر پیش //روی

پ //تان //سیل ق //وی م //بارزات //ی ب //رخ //وردار اس //ت ،در ص //ورت م //تشکل

ج//نبش زن//ان ای//جاد ک//رد و ه//مین م//وج//ب ش//د دوران مس//لط ش//دن

ش//دن ب//ه ن//یروی ب//ال//قوهای دس//ت خ//واه//د ی//اف//ت ،ک//ه ق//ادر خ//واه//د

خط مشی لیبرالی در جنبش زنان در ایران رنگ ببازد.

بود میلیونها زن را بر علیه مناسبات حاکم بسیج نماید.

در م//بارزات//ی ک//ه ام//روز در خ//یاب//ان//ها ج//اری اس//ت ،و زن//ان ب//خش

ن //قش ت //عیین ک //نندهای ک //ه زن //ان م //بارز م //یت //وان //ند در گس //ترش و

وس // /یعی از ص // /فوف ای // /ن م // /بارزه را ب // /ا واک // /نشهای م // /ختلفی از

رادی //کال //یزه ن //مودن ج //نبش ض //د اس //تبداد ب //ر ع //لیه ن //ظام ب //رب //ری //ت

م //طرح ک //ردن ش //عاره //ای رادی //کال ت //ا ب //رداش //نت ح //جاب ک //ه ب //نام

ج //مهوری اس //الم //ی از ب //رگ //رف //نت ح //جاب گ //رف //ته ،ت //ا دس //تیاب //ی ب //ه

م//بارزه زن//ان و دخ//تران خ//یاب//ان ان//قالب ن//ام گ//رف//ته اس//ت ،از خ//ود

ب //راب //ری ک //ام //ل و رف //ع ه //ر س //تم ج //نسیتی و ط //بقات //ی ای //فاء ک //نند،

ن //شان دادهان //د ،ج //ام //عه را وادار ک //ردهان //د ک //ه ن //یروی //شان را ب //ه

ن//یازم//ند ه//ر چ//ه م//تشکل ش//دن ج//نبش زن//ان و متح//د ش//دن آن ب//ا

ش //کل ت //عیین ک //نندهای ب //ه ح //ساب آورد و ح //قوق زن //ان را در زم //ره

دی // /گر ج // /نبشهای اج // /تماع // /ی ب // /وی // /ژه ج // /نبش ک // /ارگ // /ری اس // /ت.

حقوق دموکراتیکی که خواست کل جامعه است برشمرد.

پیش //روی ج //نبش زن //ان مس //تلزم ح //ضورف //عال ج //نبش ک //ارگ //ری ب //ه

م //بارزه زن //ان م //بارز ک //ه ط //یف وس //یعی از زن //ان اق //شار و ط //بقات

عنوان یک طبقه در این خیزش مردمی است.

م //ختلف را ت //شکیل م //یده //د و ب //طور م //شخص زن //ان ک //ارگ //ر ه //م

روز ج// /هان// /ی زن ت// /اری// /خا و از م// /نظر خ// /واس// /تهای// /ش ح// /لقهای از

ب/خشی از ای/ن ج/نبش را ت/شکیل م/یده/ند ت/ا ج/ای/ی پ/یش رف/تهان/د

زن //جیر ن //یروم //ند ج //نبش ک //ارگ //ری اس //ت ،ت //بدی //ل زن //ان ک //ارگ //ر ب //ه

ک//ه ش//ور و اراده خ//ود را ب//رای ت//غییر ن//ظام س//یاس//ی ح//اک//م ن//شان

س/تون ف/قرات ج/نبش زن/ان ،ن/یروی ای/ن ج/نبش را در ک/نار ج/نبش

داده ،و ب/ه ح/اک/مان س/رم/ای/ه ن/شان دادهان/د ک/ه ت/وه/می ب/ه ه/یچیک

ک/ارگ/ری ق/رار خ/واه/د داد ،ه/ر ان/دازه ص/فوف م/بارزی/ن آگ/اه زن/ان

از ج //ناح //های ح //اک //م را ن //دارن //د ،ق //طعا اگ //ر ای //ن ای //ن رون //د م //بارزه

م //تشکل ش //ون //د ،ب //ه ه //مان ان //دازه ام //کان پ //یروزی بیش //تر خ //واه //د

ادام// / /ه ی// / /اب// / /د ض// / /رورت دس// / /ت ب// / /ردن ب// / /ه ب// / /نیان// / /های اق// / /تصادی

ب//ود .در آس//تان//ه هش//ت م//ارس ام//سال ب//ه ام//ید پیش//روی ه//ر چ//ه

س/رم/ای/هداری را اج/تناب ن/اپ/ذی/ر خ/واه/د ن/مود .آن/چه ک/ه م/شخص

س/ری/عتر زن/ان درای/ران در ام/ر ت/شکلیاب/یشان ،ای/ن روز را ه/مگام

اس // /ت ت // /ا ای // /ن م // /رح // /له از م // /بارزه زن // /ان از دس // /تگیری ،زن // /دان و

و ه//مصدا ب//ا ت//مام آزادی//خواه//ان//ی ک//ه ق//لبشان ب//رای ی//ک ج//ام//عه

ش //کنجه ش //دن ب //های س //نگینی پ //رداخ //تهان //د ،ام //ا رون //د م //بارزه ب //ا

آزاد ،برابر و مرفه میتپد ،گرامی بداریم.

ت/مام اف/ت و خ/یزه/ای/ش ای/ن را ن/شان م/یده/د ک/ه ای/نبار اع/تراض

◼
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به رفیقانم آزاده و نژال
برای هشت مارس
بچه که بودم مادربزرگم با برگ درخت نخل کاله میبافت

مردها میگفتند زن خوبی نیست

تا آفتاب چشم را نزند

شوهرش طالقش داد

او الگوها را از بر بود و چشم بسته میتوانست ببافد

و روزی ک //ه رف //ت م //ادرم گ //فت ک //اش ی //اد ب //گیرد ک //وب //لن ب //باف //د ک //ه

و میبافت

حوصلهاش سر نرود

سوزن را باال کشید

هفتهی بعد خودش را سوزاند

از چشم رد کرد

و من فکر کردم البد یاد نگرفته کوبلن ببافد

عصب را شکافت و پیش* بافت
خون پاشید
به بیمارستان رفت
کور شد
اما هنوز میتوانست ببافد به دقت پیش

بچه که بودم خواهرم هنوز به دنیا نیامده بود
اما حاال خانم شده است
چیزی نمانده تا دکتر شود
اگرچه
م //ادرب //زرگ م //رده اس //ت و ک //اله پ //یشی دی //گر م //د نیس //ت و ک //سی

بچه که بودم مادرم کوبلن میبافت
با نخ های رنگی
به دقت
طبق الگو

کوبلن نمی بافد
اما او هم سوراخها را طبق الگو پر میکند
و نمی گذارد آفتاب چشمش را بزند

سوراخها را پر میکرد
بچه که بودم زن همسایه بلد نبود کوبلن ببافد

الیاس قنواتی )الری(

مادرم میخواست یادش بدهد

 ۶مارس ۲۰۱۷

الگو را از یاد میبرد

_______________________________

مدام میخندید

*پیش  :برگ درخت خرما.

ﻫﺮ دو از
ﺟﻨﺲ ﻣﺮد
هێرۆ بهڕی
ه//ر دو از ج//نس م//رد ،ه//ر دو از ی//ک س//رزم//ین و ت//بار و ه//ر دو از

ت/و ه/م در ای/ن دن/یا ن/بودی! م/یدان/ی ک/ە ای/ن وج/ود زن اس/ت ک/ە ب/ه

ی//ک نس//ل ول//ی ت//فاوت اس//اس//ی آن//ها در ذه//نیتشان اس//ت ک//ه آن//ها

همه جا گرمی و روشنایی میبخشد؟

را از ه/م مج/زا م/یس/ازد .ی/ک ان/سان آزادی/خواە و ب/راب/ری ط/لب و
دی/گری زورگ/و و مس/تبد ک/ە ف/کر م/یک/ند ب/ا زور و اج/بار م/یت/وان/د
زن//ان را از ت//صمیم راس//خشان ب//ه آزادی ب//از دارد و م//ثل ه//میشه
سکوت اختیار کنند!

زن/ان س/رزم/ینم س/ال/هاس/ت ک/ە غ/م خ/ود را پ/نهان ک/ردەان/د ،ه/میشه
م //طیع و ف //رم //ان //بردار ب //ودهان //د ،در ب //راب //ر ن //اع //دال //تیه //ا س //کوت
اخ/تیار ک/ردهان/د ،چ/ون م/یدانس/تند ک/ە اگ/ر خ/الف آن رف/تار ک/نند
از م/حیط خ/ان/ە و ج/ام/عه ط/رد خ/واه/ند ش/د ول/ی ام/روز ای/ن س/کوت

آی//ا م//رد ب//ودن ی//عنی ت//وه//ین و آزار ج//نس م//خال//ف؟ دس//ت درازی

را شکس// /تەان// /د و ه// /م ٔه درد و غ// /م و رن// /ج خ// /ود را ب// /ه چ// /وب// /ۀ داری

ک/ردن؟ ب/یاح/ترام/ی ک/ردن و ح/رف خ/ود را ب/ه ک/رس/ی ن/شان/دن ی/ا

آوی/ختەان/د و م/یخ/واه/ند اع/الم ک/نند ک/ە م/ا ان/سان/یم ،م/ا زن/یم ،م/ا

ای // /نکە ب // /ه م // /عنی واق // /عی ک // /لمه ی // /عنی م // /حبت و اح // /ترام و ع // /شق

ک// /اال نیس// /تیم ،ج// /بر ت// /اری// /خ روزی ش// /ما را ن// /اچ// /ار خ// /واه// /د ک// /رد

ورزیدن به جنس مخالف!

ب/جای ای/نکه م/ا را ان/دام/های ت/ناس/لی ب/بینید ،م/ا را ب/سان ان/سان

ای //ن م //رد آزاده ب //ا ب //راف //راش //نت روس //ری ب //ر چ //وب //هٔ دار م //یخ //واه //د

به معنای واقعی آن ببینید.

اع //الم ک //ند ک //ە پش //ت زن //ان س //رزم //ینش م //یایس //تد ،ک //اری را ک //ە

ت//صوی//ر ای//ن دو چه//ره ت//ا اب//د در دل ت//اری//خ و در ح//اف//ظ ٔه م//ا زن//ان

پ//دره//ا و پ//درب//زرگ//ها س//ال//ها و س//ال//ها خ//الف آن ع//مل ک//ردەان//د و

ح/ک خ/واه/د ش/د و از ای/ن م/رد آزاده و ه/زاران م/رد آزادی/خواه ک/ە

همیشه زنان را بسان یک برده یا کاال دیدهاند.

در ای/ن ش/رای/ط س/خت از م/ا زن/ان ح/مای/ت م/یک/نند ب/ه اح/ترام ی/اد

م/یدان/د ک/ە ه/دف از آوی/خنت روس/ری ب/ر چ/وبٔ /ه دار ب/رای زن/ان ی/ک

خ/واه/یم ک/رد .ای/ن م/ردان ث/اب/ت ک/ردهان/د ک/ە ان/سان/های/ی از ج/نس

چ//ال//ش س//یاس//ی و اج//تماع//ی در جه//ت کس//ب ح//قوق اس//تان//دارد

م/ردان واق/عی ه/م در ای/ن دن/یا وج/ود دارن/د ک/ە ب/ای/د ب/ه وج/ودش/ان

ان //سان ام //روز اس //ت .او م //یدان //د و ح //س ک //رده اس //ت ک //ە زن در
ای //ران س //ال //یان س //ال اس //ت در ب //ند زن //جیر و زی //ر دس //ت ج //ام //عهٔ
م//ردس//االر ق//رار گ//رف//تە اس//ت و ه//میشه ب//ه چ//شم ن//یمی از ان//سان
ب// /ه او ن// /گاە م// /یک// /نند .م// /یدان// /د اگ// /ر در ج// /ام// /عهای زن// /ان آزاد و

اف//تخار ک//رد و ب//ال//ید .ای//ن م//رد ب//سیجی و م//شوق//ان//ش ه//م م//طمئنا
روزی در ای//ران//ی آزاد و آب//اد ب//ازخ//واس//ت و م//واخ//ذه م//یش//ون//د و
ب // /رای ای // /ن س // /تم و بیش // /رم // /ی در م // /قاب // /ل ه // /م ٔه زن // /ان س // /رزم // /ینم
شرمسار خواهند شد.

خ //وش //حال ن //باش //ند ،ای //ن ج //ام //عه ،ج //ام //ع ٔه م //وف //قی ن //خواه //د ب //ود و

زن //ان و م //ردان آزادی //خواە ه //رگ //ز از ای //ن ات //فاق //ات و س //یاس //تهای

نمی تواند فرزندان ساملی تحویل جامعه بدهد.

زن س //تیز و ض //د ان //سان //ی و ص //حنەه //ای ت //روی //ج خ //شون //ت گ //ذر

و ام //ا ت //و ای م //رد س //رک //ش م //ردس //االر! م //یدان //ی زن ب //ودن ی //عنی
چ// /ه؟ اص// /ال م// /یدان// /ی ک// /ە زن ب// /ودن در ای// /ن ف// /ضای اس// /تبداد و
خ/فقان چ/قدر درد آور و وحش/تناک اس/ت؟ م/یدان/ی اگ/ر زن ن/بود

نخواهند کرد و نخواهند بخشید.

◼

ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ آدم از
دﻧﺪه ﭼﭗ ﺣﻮا
ﺑﺮآﻣﺪ
وﺣﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي
پ// /یش ت// /ر و در ش// /ماره ه// /فتم نش// /ری// /ه خ// /یاب// /ان ن// /یز درب// /اب ای// /نکه
خ//لقت ام//ری زن//ان//ه اس//ت ن//وش//ته ب//ودم ،ح//ال آن//که در م//نت ح//اض//ر
پ/رداخ/ته خ/واه/د ش/د ب/دان/که ن/ه زن از دن/د ٔه چ/پ م/رد ب/رخ/اس/ته ک/ه
ِ
عِ /
/قیقت پ//یدای//ش ح//یات ب//ر ارض ت//اری//خی
/کس آن ب//ا ت//أوی//لی ب//ر ح/
م/عنام/ندت/ر اس/ت .پ/س خ/طوط پ ِ
/یش روی ن/یز ت/داوم م/بحث پ/یشین
در جهت تعمیم آن مدعا و اثبات صحت آن است.
اس/اس/ی ت/ری/ن و ی/ا ب/ه ت/عبیری اول/ین ادع/ای انح/راف آم/یز ادی/ان
اب/راه/یمی و ع/موم آئ/ین و م/ذاه/ب ع/صر پ/درش/اه/ی درب/اب خ/لقت
ن //وع بش //ر را ن //یز م //یت //وان در ه //مین ب //اب ی //اف //ت ،ی //عنی آن //جا در
ت//عری//ف چ//گون//گی رخ//داد خ//لقت م//دع//ی ت//قدم پ//یدای//ش م//رد ب//ر زن
هس// / / /تند .اس// / / /طوره خ// / / /لقت زن/ح// / / /وا را ک// / / /ه از دن// / / /دهٔ آدم/م// / / /رد
ب // /رخ // /واس // /ته و آن // /چنان ک // /ه در ک // /تاب عه // /د ع // /تیق ذک // /ر گش // /ته را
م//یشناس//یم و ن//یز آن//که ک//تب عه//د ج//دی//د و ق//رآن ن//یز ب//ر آن م//تفق
القول اند ،حال آنکه مدرنیته کاپیتالیستی نه!؟
ب//راس//اس دس//تاوره//ای ع//لمی )ن//ه ل//زوم /ا ً ع//لوم آزم//ای//شگاه//ی( در
ع//دم ص//داق//ت ای//ن ادع//ای خ//طاآم//یز ادی//ان اب//راه//یمی دی//گر ه//یچ
ج// /ای ش// /کی نیس// /ت .ح// /ال آن// /که ه// /مین ع// /لوم آزم// /ای// /شگاه// /ی ک// /ه
م//نتزع از ع//لوم ان//سان//ی ب//ا روی//کردی پ//وزی//تیویس//تی و ب//ه اض//اف//ه
ض//دع//لم ِ اق//تصاد ک//ه ای//دئ//ول//وژی ن//ظام س//رم//ای//هداری در ت//ضاد ب//ا
م //ناف //ع آح //اد اج //تماع //ی ،خ //صوص /ا ً زن //ان و زح //متکشان را ب //نیان
م//ین//هند م//دع//ای ع//دم ت//قدم م//رد ب//ر زن و ای//ضا ً خ//الف آن را دارا
هس/تند .ال/بته ای/ن م/دع/ای/شان از ص/فحات ک/تب ف/رات/ر ن/رف/ته و ای/ن
ب//راب//ران//گاری//شان در ام//ر واق//ع س//روری پ//نج ت//ا ش//ش ه//زار س//ال /هٔ
م// /ردان// /ه ب// /ر زن// /ان// /گی ح// /قیقی را ت// /ضمین ک// /رده و ت// /داوم خ// /واه// /د
ب //خشید؛ پ //س ب //راب //ری ان //گاری ن //ظری ش //ان ،ح //قیقتا ً ب //ازت //ول //یدگ //ر

ه//مان ن//ظام دی//نی-ط//بقات//ی-م//ردس//االری اس//ت ک//ه اگ//رچ//ه از چ//پ
و راس/ت آن/را م/ورد ش/دی/دت/ری/ن ح/مالت ن/ظری ق/رار م/یده/ند ،ام/ا
در خ //صوص م //وق //عیت زن //ان ،ای //شان را ب //یش از پ //یش و ب //یش از
اس//الف خ//وی//ش ت//بدی//ل ب//ه اب//ژهه//ای//ی ص//رف ک//ردهان//د و آن//جا ک//ه
زن // /ان ن // /یز در ع // /صر م // /درن // /یته ک // /اپ // /یتالیس // /تی ش // /أن و م // /نزل // /ت
اج //تماع //ی خ //وی //ش را ی //اف //تهان //د ،ای //ن ن //ه ب //ه س //بب ک //ارک //رد رژی //م
میسرگش// /ته
ح// /اک// /م ج// /هان// /ی ،ک// /ه م// /نظر م// /بارزات ض// /د سیس// /تم
ّ
است.
ب //ه ای //ن ت //رت //یب ب //یان م //یدارن //د ک //ه ف //ی م //اب //ین خ //لقت م //رد و زن
ت//قدم//ی در ک//ار نیس//ت و ای//ن دو در ح//رک//تی م//وازی ت//حقق ی//اف//ته/
م/یی/اب/ند .ال/بته ای/ن ح/رک/ت م/وازی اگ/رچ/ه ام/روزه م/عنام/ند ب/اش/د،
ام//ا ب//ا ک//تمان ح//قیقت ت//اری//خی ه//م ه//یچگاه ای//ن ب//راب//ری در ام//ر
واق //ع م //مکن ن //خواه //د ش //د .م //یدان //یم ک //ه در ذه //نیت ه //یرارش //یک
ت //مدن غ //یردم //وک //رات //یک م //درن ب //ه س //ان اس //الف ت //اری //خی پ //نج ت //ا
ش//ش ه//زار س//ال//ه ب//ردهداران//ه و ارب//اب رع//یتی اش ،ب//حث ب//ر س//ر
ه //رگ //ون //ه ت //قدم //ی ب //ه "ب //رت //ری" ب //معنای داش //نت ح //ق اس //تیالگ //ریِ
م//قدم ب//ر م//ؤخ//ر ت//رج//مه م//یش//ود؛ ح//ال آن//که ت//مدن دم//وک//رات//یک در
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ت//ضاد ب//ا آن ه//یچگاه ت//قدم را ب//دی//ن م//عنا ت//عری//ف ن//نموده ،چ//ه ک//ه

اگ //رچ //ه ب //خواه //یم ب //راس //اس ره //یاف //تهای ع //لم ک //اپ //یتالیس //تی س //یر

در پ//ی ه//یچگون//ه ب//رت//ری ج//وی//ی اس//تیالگ//ر و اس//تعمارگ//ران//ه ن//بوده

ت //کام //ل ان //سان از م //وج //ودی س //لول //ی ب //ه آن //چه ام //روز هس //ت را در

و اس //اس /ا ً ای //ن را ن //ه ت //نها خ //طاآم //یز دانس //ته ک //ه ه //رگ //ون //ه ب //رت //ری

پ//یش ب//گیری//م ،ن//یک خ//واه//یم ی//اف//ت ک//ه ن//وع /ا ً در ن//تیج ٔه ی//ک ت//قسیم

ج/وی/یِ ب/رآم/ده از ن/ظم ه/یرارش/یک ض/دط/بیعی را ح/تی در ذه/نیت

س //لول //ی ب //ه دو س //ی ِر رش //د ن //ری //نه و م //ادی //نه ،ت //کام //ل ن //وع بش //ر و ب //ه

خویش هم نمیگنجاند.

ط/ور ک/لی ت/کام/ل ع/موم ج/ان/داران دارای ج/نسیت رخ داده اس/ت.
ام //ا س //وال //ی ک //ه در ای //ن ب //ین ب //ی پ //اس //خ م //یم //ان //د ،م //اه //یت س //لول

ذک/ر ای/ن ن/کته اس/اس/ی م/ین/مای/ان/د ک/ه ن/ظام ض/د زن ،ط/بقات/ی و

اولیه ،خالق یا آرخه در این حوزه است.

ه/رم/ی ،ه/رآن/جا ک/ه ن/یروی/ی م/قدم ب/رخ/ود در ه/ر ح/وزهای را ی/اف/ته،
اق // /دام ب // /ه نس // /ل ک // /شی ای // /شان از س // /وی // /ی و آس // /یمیالس // /یون ت // /ا

ال/بته م/یت/وان ب/ه ای/ن ن/یز ب/سنده ن/کرده و ط/رح پ/رس/ش را ب/دان/جا

س/رح/د ن/اب/ودی آن/ان ن/موده اس/ت .ب/رای اث/بات ای/ن ادع/ا ت/نها ذک/ر

رس/ان/د ک/ه ت/رک/یب س/لول/ی و ن/ه م/ول/کول/ی ج/ان/داران پ/یچیدهت/ر از آن

ن // /ام "س // /رخ // /پوس // /تهای ق // /ارهٔ ام // /ری // /کا" و چ // /گون // /گی غ // /رق ک // /ردن

رخ ن/موده ک/ه ب/توان آن/را در ن/تیجه ت/قسیم س/لول ف/ارغ از ج/نسیت

سوسیالیسم رئال در باتالق لیبرالیسم کفایت میکند!

اولیه به دو قسم مادینه و نرینه دانست.

ام/ا پ/یدای/ش ن/گرش پ/وزی/تویس/تی ک/ه ب/ه ظ/اه/ر خ/ود را م/نطقی -و

ول //ی ب //ه زع //م ای //ن ن //وش //ته س //لول خ //ال //ق ب //رای ت //داوم ب //قای خ //وی //ش

ن //ه ل //زوم //ا خ //ردم //ندان //ه -ن //یز م //عرف //ی م //یک //ند ،از آن //روی ح //اص //ل

ن//ری//نگی را از خ//ود زاده )زدوده( ،در ع//ین ح//ال ک//ه خ//ود ه//مچنان

گش/ت ک/ه ب/ه س/بب رش/د ع/لوم آزم/ای/شگاه/ی م/درن درب/اب ش/ناخ/ت

ت //داوم ی //اف //ته اس //ت .م //قصود آن //که س //لول خ //ال //ق ن //ه ب //ه دو ت //قسیم

ب//یول//وژی ان//سان و  ...ب//ه ق//طعیت ت//قدم م//رد ب//ر زن ،ب//ه آن م//عنا ک//ه

گش/ته ،ک/ه ن/ری/نگی را از خ/ود زاده اس/ت ،پ/س از ای/ن روی ،ی/عنی

زن از دن //دهٔ چ //پ م //رد ب //رخ //واس //ت را رد م //یک //ند ،ح //ال ک //ه ب //حث

خ//لق مخ//لوق ،زای//شگران//ه و ام//ری زن//ان//ه اس//ت .ن//یک م//یدان//یم ک//ه

ن//ظرا ً خ//نثای خ//وی//ش را ع//مدا ً ب//ه ت//قدم زن ب//ر م//رد ت//وس//عه ن//داده،

ه//دف از ت//ول//ید م//ثل ،ت//داوم ب//قاس//ت و م//ادر/خ//ال//ق ب//از زادن ح//تی

ک/ه اگ/ر ت/قدم ت/اری/خی زن ب/ر م/رد اث/بات گ/ردد ،آن/گاه ه/یرارش/ی و

فرزند پسر ،خود به مثابه موجودی مستقل تداوم مییابد.

س//روری م//ردان//ه م//ورد م//خاط//ره ق//رار گ//رف//ته و از ای//ن س//بب م//نطق

اگ // /رچ // /ه ب // /راس // /اس م // /تدی دی // /گر ،روش // /نفکران // /ی ن // /ظیر س // /یمون

خ// /وش// /بینان// /ه )پ// /وزی// /تیویس// /تی( ای// /شان نس// /بت ب// /ه ت// /وس// /عه ت// /مدن

دوب/ووار )ن/وی/سند ٔه ک/تاب ج/نس دوم( را ب/توان س/رآم/د ت/الش/های/ی

غ// /یردم// /وک// /رات// /یک ک// /ه م// /ا آن// /را انح// /راف از ح// /قیقت م// /ین// /ام// /یم در

دانس// / /ت ک// / /ه درص// / /دد ک// / /شف ج// / /ای// / /گاه ح// / /قیقی زن ب// / /رآم// / /ده و

سراشیب سقوط قرار خواهد گرفت.

ف //نداس //یون ع //لم زن ش //ناس //ی را ب //نا ن //هادن //د ،ام //ا ای //شان ن //یز ب //ا
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درغ/لطیدن و مح/دود گش/نت ب/ه ع/لوم آزم/ای/شگاه/یِ م/ورد س/اپ/ورت

ان/سان ب/ه م/ثاب/ه م/وج/ودی ارادهم/ند ک/ه ب/رای ب/قا ن/اگ/زی/ر ب/ه کس/ب

م/ال/ی ن/ظام ک/اپ/یتالیس/تی و ت/قلیل دادن ان/سان و خ/صوص/ا زن ب/ه

دان//ش/ان//دی//شیدن اس//ت ،ن//ه ب//ا م//رد ک//ه ب//ا زن آغ//از م//یش//ود ،ک//ه

ط //بیعتی ح //یوان //ی ،ت //الش و ت //أوی //لشان در راه ت //عری //ف چیس //تی

اگ //ر س //رن //وش //ت ب //ه واس //طه ش //خص ح //ضرت آدم رق //م م //یخ //ورد،

حقیقی "زن بودن و زن شدن" بیثمر ماند.

ه/وم/وس/اپ/ینس س/رن/وش/تی ج/ز ن/وع ن/ئان/درت/ال و ه/زاران ه/زار ن/وع

چ //ه ک //ه ک //شف چ //گون //گیِ آغ //از و ت //کام //ل ان //سان در ق //ال //ب رش //د

منقرض گشته دیگر را نمیتوانست که داشته باشد.

س/لول/ی-ح/یوان/ی و ی/ا ب/ه ب/یان دی/گر ب/یول/وژی/کی ،ن/ه ان/سان ح/قیقی

ب//دی//ن ت//رت//یب اگ//رچ//ه اداراک//ات خ//طاآم//یز دی//نی از م//قول ٔ /ه پ//یدای//ش

ک/ه ان/سان ب/ه م/ثاب/ه م/فعول/ی ص/رف را م/الک م/ی گ/یرد ،ح/ال آن/که

ح // /یات و ت // /قدم زن ب // /ر م // /رد ن // /اش // /ی از ذه // /نیت م // /ردس // /االران // /ه از

ب//ه زع//م ع//لوم ج//ام//عه و ان//سان ش//ناس//ان//ه ،بش//ر ت//ا پ//یش از کس//ب

س //وی //ی و ع //دم دس //ترس //ی ای //شان ب //ه روش ه //ای ع //لمی از س //وی

ِ
/تفاوت از ان // /سان
ن // /یروی ت // /فکر و ک // /ار را م // /ی ت // /وان ح // /یوان // /ی م / /

دی //گر ب //وده اس //ت ،و ح //تی اگ //ر ش //خصت ه //ای //ی چ //ون زرتش //ت،

دانس// /ت و ای// /ن چ// /نین ب// /ود ک// /ه ه// /وم// /وس// /اپ// /ینس م// /ان// /دگ// /ار و ن// /وعِ

م //ان //ی ،م //وس //ی ،ع //یسی و مح //مد در ذات ان //دی //ش ٔه خ //ود و ب //ا ن //یت

نئاندرتال نیست ،گشت.

خ// /یر در ان// /دی// /شه م// /قاوم// /ت ج// /وی// /ی در ب// /راب// /ر انح// /راف ت// /اری// /خی

ح //تی ک //تاب م //قدس عه //د ع //تیق ن //یز م //عترف اس //ت ک //ه آدم/م //رد ب //ه

ن// /ظام// /ات ط// /بقات// /ی و اس// /تیالگ// /ران// /ه ب// /ودهان// /د ،ام// /ا وج// /ود ای// /ن دو

س/بب ارادهٔ ح/وا/زن ان/سان ش/د ،چ/ه ک/ه ت/ا پ/یش از آن چ/یزی در

ض //عف و ن //قص ،ی //عنی ع //دم پ //رداخ //نت ب //ه زن ش //ناس //ی )ب //ه م //ثاب //ه

ح/دود رم/های ف/اق/د اراده و ف/اق/د دان/ش ب/ود .آدم/م/رد ح/تی م/ادون

اس/اس/ی ت/ری/ن و اول/یه ت/ری/ن ن/وع اس/تیالگ/ری ک/ه ن/ظام/ات ط/بقات/ی

ح //یات ح //یوان //ی و ف //اق //د درک ای //ن ن //کته ب //ود ک //ه ب //رای ت //داوم ب //قا

ن //یز از ط //ری //ق ت //داوم آن م //مکن گش //ت( چ //ه در ح //وزه ف //ره //نگی-

ح//رک//ت/ارادهای ب//ای//د و ب//ازت//ول//ید ان//رژی ب//ه واس//طه ت//هی ٔه خ//وراک

س/یاس/ی و چ/ه اق/تصادی ،ح/تی اص/لی ت/ری/ن ت/الش/های/شان ب/رای

ای/ضا ً .ب/دی/ن ط/ری/ق اس/طوره آدم/ح/وا ب/ه خ/وب/ی م/عترف اس/ت ک/ه

ب //رق //راری ن //ظام //ات //ی اخ //الق //ی چ //ه در ک //وت //اه م //دت و ی //ا ب //لند م //دت
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در وض //عیتی ک //ه ن //ظام //ات م //وج //ود چ //ه ب //ه ل //حاظ ذه //نی و چ //ه ب //ه

مقهور نظامات قدرت-ثروت محور گشت.

ل/حاظ س/اخ/تاری ج/وام/ع را ب/ه زی/ر ی/وغ خ/ود ک/شیدهان/د و ح/رک/ت

ل //ذا وض //ع ب //رای ل //یبرال //یسم ب //ا م //دع //ای آزادی //خواه //ی ب //ه م //رات //ب
ف//اج//عه ب//ارت//ر اس//ت؛ ب//ه وض//وح دی//دی//م ک//ه ض//عیفهس//ازی زن//ان در

در آن م //گر ب //ا اُب //ژهس //ازی دی //گر آح //اد ج //ام //عه م //مکن ن //بوده و در

ع //صر ل //یبرال //یسم ب //ا روش //های م //د و فَ //شن ب //ازار آزاد ک //ه ت //نها ب //ه

ای//ن راب//طه زن اول//ین و آخ//ری//ن ق//رب//ان//ی آن اس//ت ،س//خن گ//فنت از

ت //داوم ح //یات ن //کبت ب //ار ن //ظام ه //یرارش //یک و ارب //اب //ان آن خ //دم //ت

ه //رگ //ون //ه ب //راب //ری //خواه //ی ،ع //مالً ب //ه ت //داوم ب //رت //ری م //رد و ل //ذا تش //تت
بح//ران//های ان//باش//ته ش//ده چ//ند ه//زار س//ال//ه ت//مدن غ//یر دم//وک//رات//یک

م //یک //ند ،ن //ه ت //نها منج //ر ب //ه آزادی نگش //ت ،ک //ه ع //مالً ق //ان //ون چ //ند

ط //بقات //ی و ذات/ /ا ً م //ردس //االر خ //واه //د ش //د ،پ //س کس //ب م //وق //عیت و

همس //ری ب //رای م //ردان در ن //ظام //ات دی //نی را ب //ه ق //ان //ون //یس //ازی و

ج//ام//عهای ب//راب//ر در ای//ن م//قطع م//مکن ن//خواه//د ش//د ،م//گر آن//که ب//ر

ت //وس //عه ف //اح //شهخ //ان //هه //ا و ص //نعت پُ //ورن ارت //قا داد ،آن //چنان ک //ه

اه ِ /
/میت ت //قدم و س //وژگ //ی زن //ان ت //اک //ید م //ؤک //د گ //ردد ک //ه ب //ا خ //ردی

ش/نیدن ن/ام/های/ی چ/ون اک/رای/ن ،ف/یلیپین ،ت/ای/لند و دهه/ا م/ورد دی/گر

م //ادران //ه ج //وام //ع را در دام //ان خ //ود پ //رورده ،ره //بری ن //موده و از

ت//نها ف//اح//شهخ//ان//هه//ای//ی در م//قیاس ی//ک ک//شور-ج//ام//عه را ب//ه ذه//ن

دام//ن زدن ب//ه ج//نگهای اس//تیالگ//ران//ه ام//تناع م//یورزن//د .از ه//مین

م //تبادر م //یک //ند .م //نکر وج //ود ت //الش //های خ //رد و ک //الن در اف //شا و

جه //ت و ت //قاب //ل ب //ا وض //ع م //وج //ود ب //ای //د چ //ون آت //ش و آب ب //ر ن //ظام

پ //ای //ان دادن ب //ه وض //ع م //وج //ود زن //ان نیس //تیم ام //ا! ام //ا اگ //ر ب //توان

هیرارشیک کاپیتالیستی فرو آمد.

ن// /ظام// /ات ان// /دی// /شهورزی دی// /نی و راب// /طه ش// /ان ب// /ا س// /تم ب// /ر زن را

این نوشته ادامه دارد...

ب/خشا ً ع/مد و ب/خشا ً س/هو ب/دان/یم ،خ/صوص/ا ً ن/ول/یبرال/یسم ب/ه م/ثاب/ه
ای/دئ/ول/وژی رس/می ک/اپ/یتال/یسم ع/صر م/تأخ/ر در ای/ن ح/وزه را ت/نها
م//یت//وان ب//ه س//بب ن//گرش ع//مدا ً ض//د زن//ان ٔ /ه آن م//ورد ل//عن و ن//فری//ن
قرار داد.

◼
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هێرۆ بهڕی
چ //ە ش //بها ک //ە از ت //رس آوی //زان ش //دن از ت //ار م //وی ش //علهور در

دق/ای/قی ه/م ب/اش/د روح و ت/نمان آزادی را ح/س ک/ند .م/یخ/واس/تیم

ج //هنم ،ه //راس //ان //مان ک //ردن //د و خ //واب ب //ر دی //دهه //ای ک //ودک //ان //هم //ان

دق/ای/قی را ب/ا ص/دای ب/لند ب/خندی/م و ق/هقههه/ای/مان در ک/وچ/ە پ/س

ح //رام ک //ردن //د ،ام //ا ب //از ک //وچ //هه //ای ب //لوغ را ت //ند ت //ند و پ //ر از ام //ید

ک //وچ //ەه //ای شه //ر بپیچ //د ،ب //ازی ک //نیم ،ب //دوی //م ب //ی آن //کە م //ان //توی

دوی //دی //م ذرهای از آزادی را ب //چشیم ح //تی اگ //ر م //رگ ق //ری //ن ح //ال

بلندمان دست و پایمان را بگیرد.

باشد.

م//ا وزن ح//جاب را خ//وب م//ی ف//همیدی//م! گ//ذاش//نت ش//ال و روس//ری

آرزو! ش/ای/د ت/نها م/ون/س روی/اه/ای/مان ب/ود و آن ه/م ب/ا ه/م ٔه ت/وان/ش

بر سر ،پوشیدن جوراب مشکی در گرمای تابستان!

از م //ا ف //رار م //یک //رد و در ت //اری //کیه //ای ش //بان //ه م //ا را ب //ه دس //تان

ت/نها آرزوی/مان ازدواج ک/ردن ب/ود ،ب/ه خ/یال ای/نکه ذرهای از آزادی

س //تمگر ت //نهای //ی م //یس //پرد و در پ //رازدح //ام ت //ری //ن ش //لوغ //یه //ای

س/لب ش/دهام/ان را ب/ازپ/س ب/گیری/م و ش/ای/د ه/م ان/دک/ی از اس/تقالل

زندگی تک و تنها و مسکوت رها میکرد.

خ/ود را ب/دس/ت ب/یاوری/م .ش/ای/د ه/م م/یت/وانس/تیم از م/وه/ای پش/ت

در روی //اه //ای »ک //اش پس //ر ب //ودم« پ //رواز م //یک //ردی //م ت //ا ه //رچ //ند

ل //بان //مان ک //ە ب //خاط //رش آم //اج تمسخ //ر ق //رار م //یگ //رف //تیم ،ره //ای //ی

ن//میگ//ذارن//د ک//ال//بدم//ان آزادی را مل//س ک//ند ،ام//ا ب//گذاری//م گ//ر ت//نها

یابیم.
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ب//ه ام//ید خ//وش//بخت ش//دن پ//ا ب//ه خ//ان//ەای ب//یگان//ه و ج//دی//د گ//ذاش//تیم،

ط// /ال و م// /همانه// /ای آن// /چنان// /ی رق// /اب// /ت م// /یک// /نیم .خ// /وش// /حال// /یهای

غ //اف //ل از ای //نکە ک //دب //ان //وی //ی م //یش //وی //م ت //مام وق //ت ک //ه ت //نها م //عنای

م/صنوع/ی و غ/یرواق/عیمان را در ی/ک ع/کسی م/صنوع/ی و دس/ت در

وج/ودی/مان ت/نها س/یر ک/ردن همس/ر ب/ود و خ/ان/هداری .خ/ان/هداری ک/ه

دس//تان همس//رم//ان ک//ە ت//ا چ//ند لح//ظه پ//یش ج//ر و ب//حث م//ی ک//ردی//م،

ن/ه ت/نها در خ/ان/ه ب/لکه در ع/رصٔ /ه ج/ام/عه ب/ه ب/ه م/یدان رق/اب/ت ک/شیده

م //ی گ //یری //م و در ف //ضای م //جازی پ //خش م //یک //نیم ت //ا م //ثال ب //ه ه //مه

م// /یش// /دی// /م ت// /ا ت// /کتاز م// /یدان خ// /ان// /هداری ب// /اش// /یم و فخ// /ر آن را ب// /ه

بگوییم کە خوشبختیم!

ه//مزن//جیران و ب//ردگ//ان خ//ان//گی دی//گر ب//کشیم .وظ//یفه پ//رورش//مان را

ه// /نوز گیج// /م از ای// /نکە م// /ا زن// /ان ب// /ا ت// /وج// /ه ب// /ه ای// /ن ه// /مه ت// /بعیض و

ه //م ب //ه م //ادر و پ //رورش دخ //ترم //ان را ه //م ب //رای ای //نکه ب //ردهٔ به //تری

ق/وان/ین زن س/تیزی ح/اک/م ب/ر ج/ام/عهم/ان و ف/شاره/ای/ی ک/ە از س/وی

باشد ،به من مادر واگذار کردند.

خ// /ان// /واده و م// /حیط ب// /یرون ب// /ر م// /ا وارد اس// /ت ،چ// /طور م// /یت// /وان// /یم

م //ا ه //ر روز ش //کم گ //رس //نه همس //ر را س //یر م //یک //ردی //م ول //ی ه //یچ ب //ه

ه/مزم/ان ی/ک دخ/تر پ/اک/دام/ن و ن/جیب ،ی/ک زن ب/رازن/ده و ای/دەآل از

ع //طش م //ا ب //رای ان //دک //ی آزادی وق //عی ن //نهاد .م //ا ه //ر روز ج //ا و

هر لحاظ ،یک مادر نمونە و یک عروس خوب باشیم.

م // /کان زن // /دگ // /ی م // /ردان را ت // /کان // /دی // /م ،ول // /ی ه // /رگ // /ز ک // /سی

گ //اه //ی چ //نان ن //اراح //ت و غ //مگین م //یش //وی //م ک //ه ف //کر م //یک //نیم

درده //ای //مان را از ج //ان //مان ن //تکان //د ،و ب //ردگ //ی و ب //ندگ //ی

ت //نها ک //اری ک //ە از دس //تمان ب //ر م //یآی //د ای //ن اس //ت ک //ە ب //ه

لح//ظهه//ای زن//دگ//یمان را درن//وردی//د ت//ا ب//ه خ//ود آم//دی//م

گ/وش/های پ/ناە ب/بری/م و گ/ری/ه ک/نیم و خ/ودم/ان را آرام

ب // / /اردار ش // / /دی // / /م و خ // / /ان // / /ە ن // / /شین و دی // / /گر از

ک//نیم و ب//ا دس//ت ه//ای خ//ودم//ان ،اش//ک ه//ای//مان

روی //اه //ای ت //نها خ //اکس //تر م //ان //د و زی //ر آن

را پ // / /اک ک // / /نیم و دس // / /تی ب // / /ه ش // / /ان // / /ەه // / /ای

اخگری فراری!

خ//ودم//ان ب//زن//یم و ب//گوی//یم ب//لند ش//و زن،

خ// / / /واس// / / /تیم خ// / / /ود واق// / / /عیمان را

ب// /ای// /د ق// /وی ب// /ود و پ// /یش رف// /ت و در

ن/شان ب/ده/یم و ن/ظر دادی/م ،گ/فتند

ع/ین ح/ال ب/از ب/ه خ/ودم/ان م/ی ب/ال/یم،

ب/ه زن ج/ماع/ت رو ن/ده/ید ،وارد ع/رص/هٔ

به زن بودنمان افتخار میکنیم.

س //یاس //ت ش //دی //م ،گ //فتند زن و س //یاس //ت!

آری ،در س //رزم //ینهای م //ا زن زن //ده اس //ت ام //ا

خ//واس//تیم اح//ساس و ل//طاف//ت زن//ان//گیمان را ب//ه

زن/دگ/ی ن/میک/ند ،ام/ا ای/ن پ/ای/ان راه نیس/ت .ام/سال

مردان نشان دهیم گفتند بی آبرو!

زن // /ان س // /رزم // /ینهای م // /ا ب // /پاخ // /اس // /تند و مظه // /ر س // /تم و

آری ،ما از نسل زنان سوختەایم.

ب //ردگ //ی و ح //قارت را در م //یدان //های شه //ر ب //ه چ //وب //ی آوی //زان
کردند و کلیت نظام بردگی جنسی را به چالش کشیدند.

خس// /تە از ت// /کال// /یف و وظ// /ای// /ف ش// /رع// /ی ،خس// /تە از ذه// /ن ه// /ای
ف //اح //شه ،خس //تە از ت //وق //عات غ //یرم //عقول ،خس //تە از م //حارم //ی ک //ە

م//ا اک//نون دی//گر ب//ر ح//قوق خ//ود آگ//اه//یم و ب//ا ای//ن آگ//اه//ی ب//ه ج//نگ

ه// /رگ// /ز مح// /رم رازه// /ای دمل// /ان نش// /دن// /د و ش// /دن// /د مح// /رم ه// /م بس// /تر

ب/نیاده/ای س/تم و اس/تثمار م/یروی/م .م/ا دی/گر آگ/اه/یم ب/ر ای/نکه راه

ب/ودن/مان! خس/تە از روزه/ای ت/کراری و ک/نج خ/ان/ە نشس/نت! خس/تە

ره //ای //ی ن //ه از س //کوت ،گ //وش //هگ //یری و م //حبوس م //ان //دن در اش //ک و

از ام //ر و ن //هی ک //ردن //های ت //و ب //ایس //تی ،ت //و ن //بایس //تی ،ی //ا ت //و ن //می

گ//ری//ه و اح//ساس ب//یچارگ//ی ،ب//لکه از ف//ری//اد و روی//اروی//ی م//یگ//ذرد.

توانی و تو نمی دانی!

م//ا دی//گر م//یدان//یم ک//ه ص//دای//مان خ//روش//ان و متح//دم//ان ب//نیاده//ای

و حال...

ستم را برمیاندازد.

در آس/تان/ۀ چه/ل س/ال/گی ب/ه دن/بال ش/علهه/ای خ/ام/وش زن/ان/گیم/ان

هشت مارس بر همه زنان جهان و فرزندانشان پیروز باد.

م// /ی گ// /ردی// /م .دم// /اغ ع// /مل م// /یک// /نیم ،ای// /مپلنت م// /یک// /اری// /م ،پ// /روت// /ز

◼

م//یک//نیم ت//ا م//بادا همس//ران//مان را از م//ا ب//گیرن//د .در خ//ری//د ل//باس و
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ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل و ﭘﯿﻐﺎم زﻧﺎن ﻋﻔﺮﯾﻦ
ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺮﺧﻀﺮي
هش// /ت م// /ارس ام// /سال ب// /رای زن// /ان رزم// /نده ع// /فری// /ن ح// /ال و
ه//وای//ی دی//گری خ//واه//د داش//ت .ام//سال ع//ده زی//ادی از آن//ان
در م //یادی //ن اص //لی شه //ر ب //سان س //ال //های پ //یشین رق //ص و
پ //ای //کوب //ی ن //خواه //ند ک //رد .آن //ان در خ //طوط م //قدم ج //بههه //ای
ن//برد م//وض//ع گ//رف//تهان//د و ب//ا ش//لیک ه//ر گ//لول//های پ//یکری از
ل//شکری//ان جه//ل و ح//ام//یان ن//ظم ن//نگین س//رم//ای//ه اس//الم//ی
را ن//قش ب//ر زم//ین م//یک//نند .ام//سال ای//ن ع//زی//زان ف//رص//ت
فرستادن تبریک هشت مارس را به زنان دنیا ندارند.
آن// /ان ب// /رای ه// /مرزم// /ان// /شان در گ// /وش// /ه و ک// /نار دن// /یا ت// /نها
پ/یغام/ی دارن/د و م/یخ/واه/ند ب/گوی/ند ک/ه ای/نجا م/ا ب/ا خ/ون
خ//وی//ش ح//رم//ت و ک//رام//ت ان//سان//ی زن//ان را پ//اس خ//واه//یم
داش/ت .اف/کار ،ق/وان/ین و رس/وم پ/وس/یده و ق/رون وس/طای/ی
 ۱۴۰۰س/ال/ه ک/ه ب/ر اس/ارت و ب/ردگ/ی زن ب/نیاد ن/هاده ش/ده
ب/ود را ب/ه ق/عر زم/ین ف/رو ب/ردهای/م .ای/نک ای/نجا زن/ان ه/وی/ت
ان/سان/ی خ/وی/ش را ب/ازی/اف/تهان/د .در س/رزم/ین م/ا ه/مه چ/یز
ح/رم/ت و ک/رام/ت دارد ،ای/نجا ح/تی ط/بیعت ن/یز ب/ا ان/سان
ه/مراه و ه/مدل ش/ده اس/ت .درخ/ت زی/تون س/مبل آزادگ/ی
ن //صیبش گش //ته ،و اک //نون ک //ه ف //صل ش //کفنت ش //کوف //هه //ای
زی //تون اس //ت و ج //ای گ //رف //تنش الی گ //یسوان گَ //ردگ //رف //تهٔ
ش/روان ،چ/ه ج/لوهای ب/اش/کوه/ی ب/ه ان/سان و ط/بیعت
زن/ان َ / /
داده است.
ب//گذار خ//فاش//ان خ//ون آش//ام ،ای//ن س//یاهدالن ع//صر جه//ل
و ب/رب/ری/ت ،ب/ا ش/لیک ه/ر خ/مپارهای ب/ر ن/رگ/سان دش/تهای
ع //فری //ن خ //اک ب //پاش //ند ،آن //ان ط //راوت و ب //وی ع //طرش //ان را
ن//میت//وان//ند از م//ا ب//گیرن//د .در ف//ردای پ//یروزی ،در م//یدان
شه // /ر ع // /فری // /ن ،گ // /یسوان خ // /اک خ // /ورده خ // /وی // /ش را ب // /ا
ش//کوف//هه//ای زی//تون و س//اق//هه//ای ن//رگ//س آراس//ته خ//واه//یم
ک/رد و ه/دیٔ /ه م/ا ب/ه زن/ان س/تمدی/دهٔ دن/یا ب/رای روز ج/هان/ی
زن ،زی//بات//ری//ن رقِ /
/ص پ//یروزی//مان در ن//بردگ//اه//های ع//فری//ن
است.
گرامی باد روز جهانی زن

ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺰﯾﻢ!
ﺑﻬﺰاد ﺑﺎرﺧﺪاﯾﯽ
س // /واس // /تفاده ف // /ردی و ش // /خصی از ام // /وال ع // /موم // /ی ،ف // /روش و

ج//ام//عه ک//ارت//ون//خواب ،گ//ورخ//واب اس//ت و ب//خشی ک//ول//بر ک//ه دوران

خ //صوص //ی ک //ردن م //ناب //ع و س //رم //ای //ه ع //موم //ی م //ردم در ای //ران ،ب //ا

ب/ردهداری را ب/وض/وح در ن/ظام اس/الم/ی س/رم/ای/هداران ب/ه ن/مای/ش

س // /رک // /ار آم // /دن ج // /مهوری اس // /الم // /ی س // /رم // /ای // /هداری آغ // /از ش // /د.

گذاشته است.

دزدی// /های ک// /الن ب// /یلیون// /ی و ب// /یلیاردی ت// /وس// /ط م// /اف// /یای ج// /مهوری
اس //الم //ی س //رم //ای //هداری در ای //ران ه //ر روز از ط //رف م //طبوع //ات،
رس/ان/ه ه/ا و ی/ا ت/وس/ط رق/بای ح/کوم/تی و اق/تصادی ع/لنی و ب/ا ق/ید
رق//م و ح//ساب ری//ز آخ//ون//ده//ا؛ ن//وهه//ا و ن//تیجهه//ای//شان ف//ری//اد زده
م/یش/ود .ف/روش ش/رک/تها و م/وس/سات دول/تی ب/ا ق/یمتهای پ/ای/ین و
ی// /ا م// /فت ب// /ه ک// /اس// /هل// /یسان ح// /کوم// /تی و م// /زدوارن اس// /الم// /ی ،داد
خ//ودی//های//شان را در آورده اس//ت ،چ//ه ب//رس//د ب//ه م//ردم//ی ک//ه خ//ارج
از هر نقش و جایگاهی هستند.

در رژی //م اس //الم //ی س //رم //ای //هداری ب //نا ب //ه خ //بره //ای رس //می و غ //یر
رس //می  %۵از ن //عمات ج //ام //عه ب //رخ //وردارن //د و ب //ه ه //ر ش //کلی ب //ه
ث //روتان //دوزی م //شغول //ند .در زم //ان ش //اه ای //ن رق //م ش //ام //ل  %۱۰از
ش //اه //چیها ،درب //اری //ان و دوروب //ری //ان //ش م //یش //د ،ک //ه م //یت //وان دی //د
ب // /ازم // /ان // /دهه // /ای ری // /ز و درش // /ت س // /لطنتی ب // /عد از  ۴۰س // /ال ن // /یاز
ن//داش//تهان//د ک//ه ح//تی ی//ک روز ک//ار ک//نند و ک//ماک//ان از ی//ک زن//دگ//ی
م // /رف // /ه و ب // /ا اس // /تان // /دارد س // /لطنتی ب // /رخ // /وردار هس // /تند .م // /اف // /یای
اس/الم/ی س/رم/ای/ه ن/یز در ه/مین م/سیر پ/یش رف/ته و ت/وب/ره و آخ/ور

ای //ن ب //ان //د س //ارق اس //الم //ی درای //ن م //دت //ی ک //ه در ق //درت اس //ت ت //ا

خ//ود را پ//ر از س//رم//ای//ه و ث//روت از ام//وال م//ردم در ای//ران ک//ردهان//د.

ت//وانس//تند ام//وال م//ردم را چ//پاول ک//ردن//د و ان//بوه//ی از ث//روت ب//رای

ب//چهه//ا و ن//وه و ن//تیجهه//ای//شان در ن//از و ن//عمت از ث//روت م//ردم در

خ // /ود و اط // /راف // /یان // /شان ب // /ه ت // /اراج ب // /ردن // /د و ک // /ماک // /ان درن // /دهوار

ایران زندگی اشرافی میکنند.

م //شغول //ند .ای //ن ک //الش //ی س //رم //ای //هداران اس //الم //ی ن //تیجهاش ای //ن
اس//ت ک//ه اک//ثری//ت م//ردم در ف//قر م//طلق و ب//یخ//ان//مان//ی ک//ام//ل بس//ر
م// /یب// /رن// /د .ح// /قوق// /های ن// /اچ// /یز و زی// /ر خ// /ط ف// /قر ک// /ارگ// /ران م// /اه// /ها
پ //رداخ //ت نش //ده ،م //یلیون //ها ب //یکار ش //ام //ل ه //یچ ب //یمهای نیس //تند،
ب //یماران ب //یشماری از ف //قر ن //ات //وان //ی از درم //ان و دری //اف //ت داروی
م//ورد ن//یاز هس//تند و ج//ان خ//ود را از دس//ت م//یده//ند .ب//خشی از

ج/ام/عه ای/ران ج/زو ک/شوره/ای ث/روت/مند در دن/یا ب/ه ح/ساب م/یآی/د،
غ/یر از ن/یروی ک/ار ج/وان ،ب/ا تج/رب/ه و ت/وان/ا ،ص/ده/ا م/عدن؛ ن/فت و
گ/از و ص/نای/ع م/ختلف و م/ملو از ث/روت/های ط/بیعی اس/ت و ت/مام/ی
م/ردم در ای/ران م/یت/وان/د ب/دون ه/یچ م/شکلی از ی/ک زن/دگ/ی م/رف/ه
و ب/ا رف/اه ک/ام/ل ب/رخ/وردار ش/ون/د .ام/ا ن/ظام ح/اک/م م/اف/یای م/ذه/بی
در ق//درت نشس//ته اس//ت ک//ه خ//ود و خ//وی//شاون//دان//شان را ص//اح//ب
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ام// / /وال ع// / /موم// / /ی ک// / /ردهان// / /د و در ح// / /ین ح// / /ال س// / /رم// / /ای// / /هداران و

ب // /رخ // /وردار ب // /وده و ب // /رای چ // /رخ // /ش و پیش // /روی بیش // /تر ج // /ام // /عه

ک //ارف //رم //ای //ان ه //ار را ب //ه ج //ان ن //یروی ک //ار و ب //ا ح //مای //ت ک //ام //ل از

انسانی ساعاتی را مشغول کار مفید گردد.

آن/ها ،ان/داخ/ته اس/ت ،ک/ه ب/ا وق/اح/ت ت/مام ن/ه ت/نها ح/قوق ک/ارگ/ران

ب//رای م//قاب//له ب//ا ف//قر و ب//ی خ//ان//مان//ی ،ب//یکاری و اع//تیاد ،آزادی و

و زح //متکشان را ب //ه م //وق //ع ن //میپ //ردازن //د ب //لکه ،ن //یروی ک //ار را ب //ه

ح// / /ق ب// / /یان ،م// / /قاب// / /له ب// / /ا س// / /تم و اس// / /تثمار و ت// / /بعیض ن// / /یاز ب// / /ه

ارزان //تری //ن ق //یمت خ //ری //داری م //یک //نند .در م //قاب //ل ه //ر اع //تراض و

س //ازم //ان //ده //ی در مح //لهای زن //دگ //ی و م //حالت ک //ار اس //ت ت //ا ب //توان

اع //تصاب //ی و ه //ر م //طال //به ب //ه ح //ق ک //ارگ //ران و م //ردم زح //متکش ب //ه

ای/ن سیس/تم گ/ندی/ده س/رم/ای/هداری ب/ا ح/کوم/ت ج/مهوری اس/الم/ی

وح//شیان//ه ت//ری//ن ش//کلی م//یایس//تند .زن//دان//های ای//ن رژی//م م//ملو از

را س //رن //گون ک //رده و ی //ک ج //ام //عه ان //سان //ی ب //ا ح //کوم //ت ش //وراه //ای

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

ک/ارگ/ران ،زح/متکشان و م/ردم را پ/ای/ه ری/زی ک/رد .در ای/ن ش/رای/ط

اع //تراض //ات و خ //یزش //های آغ //از ش //ده؛ ش //روع ی //ک ت //غییر ب //نیادی

م //یت //وان ب //ه ی //ک ج //ام //عه درخ //ور ان //سان //ها دس //ت ی //اف //ت .ت //ام //ین

اس// /ت و ب// /ا واژگ// /ون ک// /ردن ای// /ن دول// /ت م// /اف// /یای// /ی س// /رم// /ای// /هداران

معیش/ت ه/مگان/ی ام/ری ش/دن/ی و در دس/ترس اس/ت .اع/تراض/ات

م //یت //وان ج //ام //عهای را س //اخ //ت ک //ه ت //مام //ی م //ردم ب //ا اس //تفاده از

ج //اری خ //یاب //ان //ی و ن //یز اع //تصاب //ات ک //ارگ //ری گ //واه ای //ن اس //ت ک //ه

ث//روت ع//موم//ی ب//ه ی//ک زن//دگ//ی ان//سان//ی دس//ت ی//اب//ند .ب//ا س//رن//گون//ی

م/بارزه از س/طح ت/داف/عی ب/ه م/بارزات ق/وی ت/ر و ت/هاج/می در ح/ال

ای //ن رژی //م و گ //رف //نت اداره ج //ام //عه ب //ه دس //ت خ //ود م //ردم م //یت //وان

رشد است.

ج// /ام// /عهای را س// /اخ// /ت ک// /ه در آن ن// /ه زن// /دان// /ی ب// /اش// /د ،ن// /ه ف// /قیری

پ// /روس// /ه رش// /د م// /بارزات ن// /مای// /ان// /گر ق// /درت ی// /اب// /ی ه// /ر چ// /ه بیش// /تر

م/وج/ود ب/اش/د و ن/ه ن/یازی ب/اش/د ک/ه ک/ودک/ی م/جبور ب/ه ک/ار گ/ردد و

اع//تراض//ات ،آگ//اه//ان//ه ت//ر ش//دن ،م//تشکلتر ش//دن و ه//مگی گ//یرت//ر

ی //ا ک //سی ب //رای ام //رار م //عاش ن //یاز ب //ه ف //روش ب //دن و وج //ود خ //ود

ش // /دن را ن // /شان م // /یده // /ند .ک // /ارگ // /ران و زح // /متکشان خ // /ود به // /تر

گردد.

م/یت/وان/ند م/راک/ز ت/ول/یدی ،خ/دم/ات/ی ،آم/وزش/ی ،درم/ان/ی و  ...را ب/ه

ام //وال و ث //روت ج //ام //عه ک //ه ص //اح //بان اص //لی آن م //ردم در ای //ران

ن/فع م/ردم م/دی/ری/ت و اداره ن/مای/ند .ه/دای/ت و ح/کوم/ت ج/ام/عه ب/ای/د

هس/تند را ب/ای/د از ح/لقوم ای/ن م/اف/یای اس/الم/ی س/رم/ای/ه در آورد و

ب// /ه دس// /ت ص// /اح// /بان واق// /عی س// /پرده ش// /ود و آن ن// /یز چ// /یزی ج// /ز

ب //رای ک //ل ج //ام //عه و رف //اه ع //موم //ی اس //تفاده ن //مود .ث //روت ج //ام //عه

اکثریت مردم در ایران نیستند.

آن//چنان ف//راوان اس//ت ک//ه م//یت//وان ب//ه ه//ر ف//ردی در ج//ام//عه ب//دون

◼

ه // /یچ ک // /اری از ی // /ک ح // /داق // /ل زن // /دگ // /ی ان // /سان // /ی ب // /ه دور از ف // /قر
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ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ،ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﺿﯽ؟
ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺮﺧﻀﺮي
اخ//بار م//رب//وط ب//ه اع//تراض//ات و اع//تصاب//ات ک//ارگ//ری م//دت//ی اس//ت

م//حکم ی//ق ٔه ای//ن ع//ده را بچس//بد و ب//پرس//د ک//ه اب//راز چ//نین ادع//ای//ی

ب//ه س//رل//وح//ه روزن//ام//هه//ای داخ//ل ای//ران ن//یز ت//بدی//ل ش//ده ،خ//ام//نهای

ب/ه ک/دام/ین س/ند و ف/اک/ت ع/ینی پش/ت بس/ته اس/ت .آی/ا در ی/ک ده/ه

ج //الد ن //یز ت //رس و ب //یم خ //ارج ش //دن ک //نترل اوض //اع در وج //ودش

اخ // / /یر ط // / /بق ٔه ک // / /ارگ // / /ر ای // / /ران بج // / /ز ج // / /نگیدن ب // / /رای دری // / /اف // / /ت

نشس //ته اس //ت و ب //ا اش //اره ب //ه »ک //ارگ //ر و ض //د ان //قالب« در ای //ام

دس//تمزده//ای م//عوق//ه چ//ند م//اه//ه و گ//اه//ا ی//ک س//ال//ه خ//وی//ش ،ق//دم//ی

ان// /قالب ،زی// /رک// /ان// /ه م// /یخ// /واه// /د دوران ان// /قالب س// /ال  ٥٧و ن// /قش

فراتر رفته است؟

ک //لیدی ط //بق ٔه ک //ارگ //ر در س //اق //ط ک //ردن دول //ت ب //ورژوازی س //لطنتی

از ن //گاه ک //ارگ //ر ک //مونیس //ت و ه //وش //یار ،ه //رگ //اه ط //بق ٔه ک //ارگ //ر در

س//رم//ای//ه را ی//اد دس//تگاهه//ای س//رک//وب//گر ن//ظام ب//یندازد ،ت//ا م//بادا

ج//نگ و س//تیز ط//بقات//ی ت//وانس//ت ب//ورژوازی و ک//ل دس//تگاه ح//اک//مه

غ//اف//ل ش//ون//د و در س//رک//وب وح//شیان//ه و اع//مال ه//ر گ//ون//ه ج//نای//تی

را وادار ب/ه تس/لیم در م/قاب/ل خ/واس/تها و م/طال/بات/ش ک/ند ،ه/رگ/اه

علیه جنبش کارگری توهمی به دل راه دهند.

تح// /میل م// /طال// /بات روز خ// /وی// /ش را ب// /ر ب// /ورژوازی مس// /تول// /ی ک// /رد.

اگ/ر چ/ه ش/مار اع/تراض/ات ک/ارگ/ری نبس/ت ب/ه س/ال/های پ/یشین در

آن/گاه م/یت/وان م/دع/ی ش/د ک/ه دوران ت/عرض را ش/روع ک/رده اس/ت

ت// /مام// /ی ب// /خشها بش// /دت اف// /زای// /ش ی// /اف// /ته و روزی نیس// /ت اخ// /بار

و وارد م/رح/لهای ن/وی/ن در س/تیز ط/بقات/ی ش/ده اس/ت .ام/ا س/یمای

م/رب/وط ب/ه ای/ن اع/تراض/ات در گ/وش/ه وک/نار ک/شور ان/تشار ن/یاب/د.

ع/ینی و واق/عی وض/عیت ط/بق ٔه ک/ارگ/ر ج/هان و ای/ران چ/یز دی/گری

ام//ا آی//ا ب//ا وص//ف روزاف//زون//ی و گس//تردگ//ی ح//رک//تهای اع//تراض//ی

ب//ه م//ا ن//شان م//ی ده//د .ت//ا ج//ای//ی ک//ه ب//ه ش//رای//ط ج//نبش ک//ارگ//ری

ک // /ارگ // /ران ،م // /یت // /وان ن // /تیجه گ // /رف // /ت ک // /ه دوران ت // /عرض ج // /نبش

ب// /ینامل// /للی م// /رب// /وط م// /یش// /ود ،ت// /ودهه// /ای ط// /بق ٔه ک// /ارگ// /ر در خ// /ود

ک// /ارگ// /ری ای// /ران ع// /لیه ن// /ظام ان// /سان س// /تیز س// /رم// /ای// /ه آغ// /از ش// /ده

ک/شوره/ای اروپ/ای/ی ن/یز آم/اج ش/دی/دت/ری/ن ت/عرض/ات دول/تهای ه/ار

اس/ت؟! از م/نظر و ن/گاه اح/زاب و ف/عال/ین رف/رم/یسم چ/پ ،ف/عاالن

ب //ورژوازی ق //رار گ //رف //تهان //د .در دو ده //ه اخ //یر دول //تهای ب //ورژوازی

س //ندی //کالیس //ت و ش //یفتگان ج //نبش ات //حادی //های ،ب //دون ک //متری //ن

اروپ //ا در ه //مراه //ی و ه //مسوی //ی ب //ا س //ران م //زدور ات //حادی //هه //ای

ت/أم/ل و درن/گی پ/اس/خ م/ثبت اس/ت .ج/وه/رم/ایٔ /ه اط/الع/یهه/ای آن/ان و

ک //ارگ //ری ،ش //نیع ت //ری //ن و ک //ارگ //ر س //تیزت //ری //ن ن //قشهه //ای ش //وم را

ت //کیه ک //الم س //خنان و م //صاح //بهه //ای ف //عاالن ج //نبش رف //رمیس //تی،

ب // / /رای ب // / /ازپ // / /س گ // / /رف // / /نت رف // / /اه // / /یات // / /ی ک // / /ه ب // / /ا خ // / /ون و م // / /بارزهٔ

ای/ن روزه/ا ای/ن اس/ت ک/ه ط/بق ٔه ک/ارگ/ر ای/ران از م/رح/له ت/داف/عی ب/ه

ض/دس/رم/ای/هداری ط/بق ٔه ک/ارگ/ر ب/دس/ت آم/ده ب/ود ،ط/رحری/زی و ب/ه

م //رح //له ت //عرض //ی گ //ام ن //هاده اس //ت و ای //ن م //هم را ب //ه ع //نوان آغ //از

مرحله اجرا درآوردند.

س// /رف// /صلی ن// /وی// /ن از پ// /یکار ط// /بق ٔه ک// /ارگ// /ر ع// /لیه رژی// /م س// /رم// /ای// /ه
اسالمی جار میزنند.

در ه // /مه ج // /ا ق // /ان // /ون ق // /رارداده // /ای م // /وق // /ت ک // /ار ،س // /یاس // /تهای
خ//صوص//یس//ازی ،ب//یکارس//ازی ،ک//اه//ش ب//یمه ب//یکاری ،اف//زای//ش

اب/راز چ/نین ادع/ای/ی ت/وس/ط ط/یف ه/مگون رف/رم/یسم راس/ت و چ/پ

س //ن ب //ازنشس //تگی را ب //دون م //واج //ه ش //دن ب //ا ک //متری //ن م //قاوم //تی

ب//ه ه//یچ وج//ه از روی ن//ادان//ی و ب//یاط//الع//ی از ش//رای//ط دهش//تبار

پ// / /یش ب// / /ردن// / /د .دل// / /یل ای// / /نکه ب// / /ورژوازی ب// / /ه آس// / /ان// / /ی ت// / /وانس// / /ت

ج // / /نبش ک // / /ارگ // / /ری ای // / /ران نیس // / /ت .ای // / /ن ع // / /مق ن // / /گاه و روی // / /کرد

س //یاس //تهای ض //د ک //ارگ //ری را ب //ر ط //بق ٔه ک //ارگ //ر اروپ //ا تح //میل و

ض/دم/ارک/سی آن/ان ب/ه م/بارزه ط/بقات/ی ک/ارگ/ر ع/لیه س/رم/ای/ه را ب/ه

ت //ثبیت ک //ند ،ب //ه ه //یچ وج //ه ف //قدان و مح //روم //یت ط //بق ٔه ک //ارگ //ر ای //ن

ن //مای //ش م //یگ //ذارد .ه //ر ف //عال آگ //اه و ه //ر ک //ارگ //ر ه //وش //یاری ب //ای //د

دی/ار از ت/شکل ک/ارگ/ری ن/بود و نیس/ت .در ه/ر ک/دام از ک/شوره/ای
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اروپ// /ای// /ی م// /یلیون// /ها ت// /ن از ت// /ودهه// /ای ک// /ارگ// /ر در ات// /حادی// /هه// /ای

چ//را ب//ای//د ج//نگ و س//تیز ک//ارگ//ران ب//ا ص//اح//بان س//رم//ای//ه را ب//رای

ک //ارگ //ری م //تشکل هس //تند .ام //ا م //شکل اس //اس //ی ای //ن ط //بقه ای //ن

پ// /رداخ// /ت دس// /تمزده// /ای م// /عوق// /ه ت// /عرض ن// /ام ن// /هاد؟ ک// /جای دن// /یا

اس//ت ک//ه خ//ود ات//حادی//هه//ای ک//ارگ//ری ب//ه ظ//رف ن//اب//ودی و ت//باه//ی

ک/ارگ/ر در ازای ع/دم پ/رداخ/ت ف/روش ن/یروی ک/ارش ت/وس/ط س/رم/ای/ه

ه/ر آن/چه را ک/ه ق/بال ن/یز ب/ا م/بارزه ب/ه چ/نگ آورده ب/ود ،ت/بدی/ل ش/ده

م // /جبور ش // /ده اس // /ت خ // /ودش را بکش // /د؟ چ // /را زم // /ان // /ی ک // /ه ف // /عال

اس//ت .ات//حادی//هه//ای ک//ارگ//ری ب//ه س//د م//حکمی در م//قاب//ل ه//ر گ//ون//ه

ک//ارگ//ری از زن//دان ج//الدان س//رم//ای//ه آزاد م//یش//ود ،ای//ن آزادی را

ص//فآرای//ی مس//تقل ت//ودهه//ای ک//ارگ//ر ت//بدی//ل ش//دهان//د و م//بارزات

پ //یروزی م //ین //ام //ند ،ب //ه ه //مدی //گر ش //ادب //اش م //یگ //وی //ند ،و ای //ن را

ط/بق ٔه ک/ارگ/ر را بش/دت زم/ینگیر ک/رده و ت/وان ه/ر گ/ون/ه تح/رک/ی را

ت //عرض ط //بق ٔه ک //ارگ //ر ع //لیه س //رم //ای //ه م //ین //ام //ند؟ ف //عال ک //ارگ //ری
م// /رت// /کب ک// /دام// /ین ج// /رم و گ// /ناه گش// /ته اس// /ت ک// /ه ق// /ضات

در خ // /ارج از م // /دار ج // /نبش ات // /حادی // /های از ت // /ودهه // /ای

س/رم/ای/ه ب/رای/ش زن/دان و ح/کم ش/الق ص/ادر م/ی

کارگر گرفتهاند.

ک//نند .آی//ا ن//بای//د ب//ه ج//ای پ//هن ک//ردن ب//ساط

ح //دی //ث ت //لخ وغ //م ان //گیز ج //نبش ک //ارگ //ری

ای// /ن ش// /ادم// /ان// /ی ک// /ردن// /ها ،ج// /نبشی را

ای// / / /ران ب// / / /سیار ف// / / /رات// / / /ر از ش// / / /رای// / / /ط

س //ازم //ان داد ک //ه ک //ل زن //دان //ها را ب //ر

ن/ام/طلوب ج/نبش ک/ارگ/ری ب/ینامل/للی

سر حاکمان سرمایه ویران کرد؟

هس// / /ت .ای// / /نجا ح// / /تی ب// / /کار ب// / /ردن
واژه ت //داف //عی ن //یز بش //دت اش //تباه

اب // /عاد اس // /تیصال و درم // /ان // /دگ // /ی

اس //ت .اگ //ر در ک //شوره //ای اروپ //ا و

ط// / /بق ٔه ک// / /ارگ// / /ر ب// / /ه ای// / /نها مح// / /دود

اک //ثر ج //هان ن //مای //ندگ //ان ت //شکلهای

نش // /ده اس // /ت ،ع // /مق ف // /اج // /عه ای // /ن

رف // /رمیس // /تی ک // /ارگ // /ری در ت // /دوی // /ن و

اس// /ت ک// /ه ت// /ودهه// /ای ای// /ن ط// /بقه ب// /ه
تمسخ //ر ه //وی //ت ط //بقات //ی خ //وی //ش روی

ت/ثبیت خ/ود ق/ان/ون ک/ار س/رم/ای/ه دخ/ال/ت

آوردهان// / /د .س// / /ر دادن ش// / /عار »م// / /رگ ب// / /ر

دارن // / /د ،در ای // / /ران از چ // / /نین چ // / /یزی ه // / /م

ک//ارگ//ر ،درود ب//ر س//تمگر« ک//وب//یدن م//حکمتری//ن

خ // / /بری نیس // / /ت .ت // / /عرض ب // / /ورژوازی در ای // / /ن

م//یخ ب//ر ت//اب//وت ه//وی//ت اج//تماع//ی ک//ارگ//ر اس//ت .ج//اری

ک //شوره //ا ب //ه رف //اه //یات //ی اس //ت ک //ه زم //ان //ی ب //ا م //بارزات
پ//یگیر ک//ارگ//ران ب//ه دول//تهای س//رم//ای//هداری تح//میل ش//ده اس//ت .در

س//اخ//نت ای//ن ش//عار ب//ر س//ر زب//ان//ها ب//ا ه//ر ن//یتی ک//ه ب//اش//د ،ب//ه زی//ر

واق//ع ب//ورژوازی دارد ب//ه م//فاد و ب//نده//ای خ//ود ق//ان//ون ک//ار ت//عرض

س //وال ک //شیدن رس //ال //ت ط //بق ٔه ک //ارگ //ر ب //رای ت //غییر ج //ام //عه ب //وده و

م//یک//ند .ای//نجا م//یت//وان گ//فت ک//ه ط//بق ٔه ک//ارگ//ر در ح//ال//ت ت//داف//عی

بش //دت ارت //جاع //ی و ب //ای //د ب //ا آن م //قاب //له ش //ود! ت //وده ه //ای ط //بقهٔ

ق/رار گ/رف/ته اس/ت .ام/ا ج/نگ و س/تیز ط/بق ٔه ک/ارگ/ر ای/ران ب/ا ق/ان/ون

ک//ارگ//ر راه//ی ج//ز رج//عت ب//ه ک//مون//یسم م//ارک//س ب//رای بس//ترس//ازی

ک//ار و م//فاد ض//دک//ارگ//ری اس//ت ک//ه ت//وس//ط ج//ان//یان س//رم//ای//ه ب//رای

رادی// /کال// /یسم ن// /وی// /ن و ای// /جاد س// /نگره// /ای پ// /یکار ای// /ن ط// /بقه ع// /لیه

س //الخ //ی ت //ودهه //ای ک //ارگ //ر در مج //لس س //رم //ای //ه اس //الم //ی وض //ع

س//رم//ای//ه در پ//یش ن//دارن//د .ف//عاالن آگ//اه ط//بق ٔه ک//ارگ//ر ه//مه ج//ا ب//ای//د

کردهاند.

دس // /ت ب // /ه ک // /ار س // /ازم // /ان // /ده // /ی ه // /مزن // /جیران خ // /وی // /ش در ای // /جاد
ش/وراه/ای س/رم/ای/هس/تیز و ب/ا اف/ق ل/غو ک/ار م/زدی ش/ون/د .ت/ودهه/ای

ب//رخ//الف آن چ//یزی ک//ه ت//وس//ط ی//اوه گ//وی//ان رف//رم//یسم چ//پ درخ//ورد

ط //بق ٔه ک //ارگ //ر ای //ران بش //دت ن //یازم //ند ت //شکل س //راس //ری ش //ورای //ی

ه // / /مزن // / /جیران م // / /ا داده م // / /یش // / /ود ،م // / /بارزات دورهٔ اخ // / /یر ،اوج

خ//وی//ش هس//تند .ت//شکلی ک//ه ب//ه ج//ای رژی//مس//تیزی و م//ماش//ات ب//ر

اس/تیصال و ف/روم/ان/دگ/ی ط/بقه م/ا را ب/ه ن/مای/ش م/یگ/ذارد .ت/لخ ت/ر

س/ر ب/های خ/ری/د و ف/روش ن/یروی ک/ار ک/ارگ/ران ،روی/کردش ن/اب/ودی

از ای //ن چ //ه چ //یز دی //گری م //یت //وان //د وج //ود داش //ته ب //اش //د ،وق //تی

نظام بشرستیز سرمایه و از میان بردن کار مزدی باشد.

ک/ارگ/ری ب/ه دل/یل ع/دم پ/رداخ/ت دس/تمزد م/عوق/ه چ/ند م/اه/ه ،ب/ر ج/ثه

◼

ن//ات//وان خ//وی//ش ب//نزی//ن م//یپ//اش//د و خ//ویش//نت را ب//ه آت//ش م//یکش//د؟
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ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮم
ﺷﻬﺮﯾﺎر دادور
١
به تکثیرم ،به تکثیرم
ببین من چون کتاب شعر ممنوعم
که بر لب زمزمه ،در کوچه آوازم
به شب در بین مردم ،اسم رمزم من
به روز اما سرود سرخ آغازم
ببین درکوچه و میدان چگونه برتو می تازم!
٢
ببین از چادر و از روسری و از حجاب تو
چه پرچم ساختم از اعتراضم ـ
برجنون بی حساب تو
ببین تا من چگونه بر تو می تازم
ببین من تازه تازه بذر آغازم

۵
به تکثیرم ،به تکثیرم

٣

ببین همچون کتاب شعر ممنوعم

ببین تکثیر من را از سکوی هرچه میدان

که بر لب زمزمه ،در کوچه فریادم

از درون خانه تا منت خیابان

ببین تا من چگونه بر تو می تازم

از ِ
پس پنهان ترین جا

ببین من تازه تازه شعر آغازم

تا تمام شهر ایران.

که بر پایان مرگ تو

ای //ن م //نم :آن زن ک //ه ت //و م //ی خ //واس //تی ت //ا م //ن ن //باش //م در ج //هان

جهانی تازه میسازم.

ذهن انسان!
۶
۴

به تکثیرم به تکثیرم

به تکثیرم ،به تکثیرم

دلیل حکم تغییرم

ببین با پرچمی از جنس تن پوشم

ببین تا من چگونه بر تو می تازم

به عریانی ببین تن را چگونه جامه میپوشم

ببین من تازه تازه بذر آغازم

منم من اینهمان خود
منم آن زن که تو میخواستی تا من نباشم
در جهان خود.

استکهلم
فوریه  ۲۰۱۸ـ  ۱۴بهمن ۱۳۹۶

ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و اﺟﺘﻤﺎع
داﻧﯿﺎل ﭘﯿﺮوز
در پ/یچیدگ/ی اج/تماع ام/روزی ع/الوە ب/ر گ/زی/نش اب/زار و اه/داف

گ/رف/تە ،ب/ا ف/ره/نگ و س/اخ/تار اج/تماع/ی ی/ک م/لت ،م/ان/ع پیش/رف/ت و

از س/وی اف/راد ،در راس/تای س/ازم/ان/ده/ی و پیش/برد به/تر وظ/ای/ف

عقالنیت ساختار جامعە میشود.

و ن//یازه//ا ،ه//ر روز ب//ە س//وی ت//مای//ز و ت//خصصی ت//ر ش//دن ن//هاده//ا
پ //یش م //یروی //م و ه //ر ن //هادی ب //رای ک //ارک //ردی وی //ژە پ //دی //د م //یآی //د.
س // /اخ // /تاره // /ای ق // /دی // /می ت // /عدی // /ل و ت // /بدی // /ل م // /یش // /ون // /د و دوب // /ارە
س/ازم/ان/ده/ی م/یگ/ردن/د و ن/هاده/ای ج/دی/دی پ/ا ب/ە ع/رص/ۀ اج/تماع

دی/ن در ق/ال/ب ی/ک ن/هاد دی/نی ،مج/موع/ەای از ارزش/های اج/تماع/ی
ب //ودە ،ه //میشە ج //ای //گاه خ //ود را ح //فظ ک //ردە و چ //ارچ //وب //ی ب //رای
ت/عیین ق/واع/د و ه/نجاره/ای اج/تماع م/حسوب م/یش/ود .ام/ا در ک/ل
دی/ن ک/ارک/ردی ه/نجارگ/ون/ە و ت/بیین اخ/الق را دارد ک/ە مج/موع/ەای

میگذارند.

از ب//ای//ده//ا و ن//بای//ده//ا را در راس//تای ه//مزیس//تی و
همبس//تگی ارائ//ە م//یده//د .گ//زی//نش اب//زار و

ب// /نا ب// /ر ت// /نوع// /ات زب// /ان// /ی ،دی// /نی و م// /لی در

اه //داف از ط //رف ک //نشگر از ع //قالن //یت

ای// /ران جه// /ت ق// /دم گ// /ذاش// /نت در م// /سیر
ای // / / / / /ران // / / / / /ی

اج// / /تماع ن// / /اش// / /ی م// / /یش// / /ود و ای// / /ن

دم // / / / / /وک // / / / / /رات / / / / / /ی // /ک،

س// / / /کوالری// / / /زاس// / / /یون از م// / / /فاه// / / /یم

گ//زی//نشها در چ//ارچ//وب ت//عیین ش//دە

اس // / /اس // / /ی ای // / /ن ت // / /غییر و ت // / /حوالت

ق// /رار م// /یگ// /یرد ک// /ە ای// /ن چ// /ارچ// /وب

م/یب/اش/د .در م/فهوم س/کوالری/تە ،ک/ە

ق//واع//د و ق//وان//ین ج//ام//عە و ه//مان//ا در

ب// /ە ع// /نوان ج// /هان// /بینی و ای// /دی// /ول// /وژی

ی/ک ح/کوم/ت دی/نی ب/رخ/واس/تە از ن/ظام
دی // /نی م // /یب // /اش // /ند؛ ول // /ی ب // /ا ت // /وج // /ە ب // /ە

م // / / / /طرح م // / / / /یش // / / / /ود ،ل // / / / /زوم ت // / / / /مای // / / / /ز

پ//یچیدگ//ی ق//رن ح//اض//ر ،همبس//تگی ارگ//ان//یکی

س //کوالری //زاس //یون )س //کوالری //زە ش //دن/ک //ردن(

اس/ت ک/ە ت/وان ت/ببین ارزش/ها و ث/بات اج/تماع/ی را دارد؛

ض //رورت م //یی //اب //د .س //کوالری //زاس //یون ت //نها از ی //ک ب //عد
ش //کل ن //میگ //یرد؛ ه //مان //طور ک //ە س //کوالری //زه ش //دن/ک //ردن م //طرح

ک/ە ب/ر ای/ن اس/اس گ/ون/اگ/ون/ی ع/قای/د و گ/رای/شات ،دی/ن را ب/ە ع/نوان

م/یش/ود دو ق/طب م/تمای/ز م/ورد ب/حث ق/رار م/یگ/یرد .در اول/ین ق/دم

عامل وجدان جمعی یک اجتماع بە حاشیە میراند.

ب//ا اف//زای//ش آگ//اه//ی اج//تماع و گ//رای//ش ب//ە خ//ردان//دی//شی ،اس//اس

ج //ام //عۀ ام //روزی م //ا ب //ا ت //وج //ە ب //ە وض //عیت م //وج //ود در ح //ال گ //ذار

ان//دی//شە ب//ر م//حوری//ت "ای//ن ج//هان//ی" گ//ذاش//تە م//یش//ود؛ ای//ن روی

اس//ت و ب//ە ط//بع ت//غییر در ارزش//ها و ه//نجاره//ا در ای//ن م//رح//لە ب//ە

س //کە س //کوالری //زە ش //دن اف //راد ج //ام //عە اس //ت و روی دی //گر س //کە،

س //رع //ت ای //جاد م //یش //ود .ن //ظام //ی ک //ە ب //ر اس //اس ن //ظام //ی دی //نی و

س//کوالری//زە ک//ردن ن//هاده//ای ج//ام//عە اس//ت ک//ە از ج//ان//ب دول//ت در

اع/تقادی پ/ای/ەگ/ذاری ش/دە ب/اش/د و ب/ر ج/ام/عە ح/اک/میت ب/یاب/د ،ح/ق

ن //هاده //ای م //ختلف اج //تماع ب //کار گ //رف //تە م //یش //ود .ب //نا ن //هادن ی //ک

ع //دول از اص //ول دی //ن را در ه //یچ ش //رای //طی ن //میپ //ذی //رد .ح //تی در

ج/ام/عە ب/ر اس/اس ن/ظام دی/نی ،اف/راد را ب/ە س/وی گ/زی/نش اب/زار و

ب// /راب// /ر رأی اک// /ثری// /ت ک// /ە در ن// /تیجە ت// /غییرات گ// /رای// /شها ،ب// /ر پ// /ای// /ە

اه//داف از پ//یش ت//عیین ش//دە و مح//دود س//وق م//یده//د .پ//یروی از

همبس //تگی و ارزش //های مش //ترک ش //کل گ //رف //تە ب //اش //د و در جه //ت

ی/ک ن/ظام اع/تقادی ق/طعا س/د راه ف/راگ/رد ع/قالن/یت م/یش/ود .ع/دم

ث//بات پ//یش ب//رود ،دی//ن را ع//لم ک//ردە و ب//راح//تی از رای م//ردم ع//بور

ه //مخوان //ی ق //وان //ین و ق //واع //دی ک //ە از ن //ظام اع //تقادی س //رچ //شمە

میکند.
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ادی //ان ب //ناب //ر ش //کلگیری در م //قاط //ع زم //ان //ی م //شخص و م //وق //عیت

خ //واه //د ب //ود .پ //س ی //ک دی //ن ه //ر چ //ند ک //ە غ //نی ب //اش //د ب //از از ادارە

ج //غراف //یای //ی و خ //صوص //ا مح //دودۀ ق //وم //ی ،ت //وان ت //غییر و ب //ە روز

اج/تماع و ف/یال/نفسە از ت/أس/یس دول/ت ع/مال ع/اج/ز اس/ت و ق/طعا

رس/ان/ی خ/ود ،ه/مپای ت/غییرات س/ری/ع و پ/یچیدە اج/تماع را ن/دارد.

بە دیکتاتوری و یا حداقل بە الیگارشی دینی میانجامد.

ع//دم ان//عطاف و ی//ا ق//اب//لیت ب//سیار ک//م س//ازگ//اری ادی//ان ب//ا ج//هان

ج //دای //ی دی //ن از س //یاس //ت اول //ین گ //ام در م //سیر ج //ام //عەای آزاد و

ام //روزی و ک //هنگی و ع //دم ت //طاب //ق ب //ا ف //ره //نگ م //عاص //ر )ب //ر پ //ای //ە

دم//وک//رات//یک اس//ت چ//را ک//ە ب//ا ای//ن ع//مل دی//گر ت//وزی//ع ق//درت ت//وس//ط

ع//قالن//یت( ،م//وج//ب گش//تە ک//ە ب//نیاد ن//هادن ح//کوم//ت ب//ر پ//ای//ە ادی//ان،

دول // /ت جه // /تگیری خ // /اص // /ی ن // /داش // /تە و ه // /مە گ // /روه // /های دی // /نی،

ک//ام//ال غ//یر م//عقول و غ//یر م//وج//ە ب//ە ن//ظر ب//رس//د) .در دن//یای م//تمدن

دس //ترس //ی ی //کسان //ی ب //ە م //ناب //ع خ //واه //ند داش //ت ،ک //ام //ال ب //ە ع //نوان

ام//روزی اح//کام//ی چ//ون اع//دام ،س//نگسار ،ق//طع ع//ضو ،ق//صاص

شه //رون //د و گ //روه //های م //وج //ود ش //ناخ //تە م //یش //ون //د و ط //بق ق //ان //ون

و ...کامال غیر انسانی برشمردە میشود(.

ن/ان/وش/تە ،ک/ە در ع/مل متج/لی م/یش/ود ،ب/ە شه/رون/دان درج/ە دوم و

ب//ا ورود دی//ن ب//ە دن//یای س//یاس//ت ع//مال ج//ام//عە م//وق//عیت ایس//تای//ی

درجە چندم تنزل نمییابند.

م/یی/اب/د و در ای/ن ح/ال/ت ج/ام/عەای ب/ا اک/ثری/ت ُدگ/م پ/رورش خ/واه/د

اگ// /ر ن// /ظام س// /یاس// /ی دی// /نی ب// /ا وج// /ود ت// /نوع// /ات م// /ذه// /بی م// /دع// /ی

داد و در ب //عضی م //وارد ب //ە ع //قب س //یر م //یک //ند .و ام //ا س //یاس //ت

ج //ام //عەای دم //وک //رات //یک ب //اش //د ،ق //طعا ب //ە تح //ری //ف ان //جام //یدە و

اب //زاری جه //ت ن //ظم و ح //ل اخ //تالف //ات واح //د س //یاس //ی اس //ت .ب //ا

ب //رخ //الف اص //ول و م //وازی //ن دی //ن خ //ود راە م //یپ //یمای //د ک //ە چ //نین

وج //ود گ //رای //شات و اخ //تالف //ات در س //طح ج //ام //عە ،ت //صمیم گ //یری

چ/یزی ام/کان/پذی/ر نیس/ت و ب/ە م/عنای ع/بور از خ/ط ق/رم/زه/ای دی/نی

اج //رای //ی ب //رای ه //مە اع //ضای گ //روه ،ت //نها از ط //ری //ق ی //ک دی //دگ //اه

خ/ود ب/شمار م/یآی/د .در ص/ورت آش/نای/ی ب/ا م/باح/ث دی/نی ،ادی/ان

دی/نی ام/کان/پذی/ر نیس/ت .ک/شور م/ا خ/ود ن/مون/ەای ب/سیار روش/ن و

در س //طحی گس //تردە و در م //وق //عیتی غ //ال //ب ،ام //کان ه //مزیس //تی

خ //وب //ی در ای //ن زم //ینە اس //ت .ع //الوە ب //ر ت //قسیمات داخ //لی اس //الم،

م //سامل //ت ام //یز را ن //خواه //ند داش //ت ،ه //مچنان //کە در اروپ //ای ق //رون

ف //رق //ەه //ا و ک //یشهای //ی چ //ون ب //های //ی ،ی //ارس //ان و آی //ین م //سیحیت،

وس//طی ،ان//گیزاس//یون در ه//مین جه//ت ،ن//ە ت//نها اب//راز ع//قیدە ب//لکە

ک // /لیمی و زرتش // /تی س // /کون // /ت داش // /تە و رج // /وع ب // /ە اس // /الم ب // /رای

ای// /مان درون// /ی اف// /راد را م// /یک// /اوی// /د؛ و ی// /ا ج// /نگهای ص// /لیبی ک// /ە

چ/ارچ/وب ق/راردادن آن جه/ت ق/ان/ون اس/اس/ی ه/مە واح/ده/ا ک/ام/ال

ص/ده/ا س/ال ت/داوم ی/اف/ت و ف/توح/ات ص/در اس/الم ه/م از ای/ن ق/بیل

غ/یرم/نطقی ،ن/ام/عقول و ن/اع/ادالن/ە اس/ت؛ اس/اس/ا چ/نین راه/کاری

بشمار میآید.

خ//ود زم//ینە پ//یدای//ش ت//بعیضات و ت//ظلم نس//بت ب//ە گ//روه//های دی//گر
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ج/ام/عە ام/روزی ای/ران ب/ە س/طحی از ع/قالن/یت رس/یدە و ب/ە خ/وب/ی

ب// /دون در ن// /ظر گ// /رف// /نت ع// /قیدە و م// /ذه// /بش ،م// /یت// /وان// /د در ص// /حنە

از ن//اک//ارآم//دی و ع//واق//ب ای//ن اخ//تالف//ات آگ//اه ب//ودە و م//یب//ینیم ک//ە

سیاست حضور یابد.

اف//رادی از ه//ر آی//ینی در جه//ت ب//رق//راری ج//ام//عەای دم//وک//رات//یک،

س // /کوالری // /زە ک // /ردن ب // /ا ع // /دم دخ // /ال // /ت دی // /ن در ح // /یطە ق // /ضاوت و

ه //ر ک //دام ب //ە ن //حوی ب //ا تح //میل س //یاس //ت ح //کوم //ت دی //نی م //بارزە

ق/وان/ین ،و غ/یر دی/نی ک/ردن ن/ظام آم/وزش/ی ش/ان/س بیش/تری ب/رای

م/یک/ند و ب/رای ح/قوق پ/ام/ال ش/دە خ/ود م/یک/وش/د .در گ/ذر زم/ان

م/حقق س/اخ/نت ه/دف پ/یدا خ/واه/د ک/رد .س/کوالری/زە ک/ردن م/یت/وان/د

ه/م ت/اری/خ ش/اه/د ای/ن م/بارزە ب/ا خ/الف/تهای دی/نی در گ/وش/ە و ک/نار

ف/رص/تهای بیش/تری جه/ت آم/وزش/های ع/لمی ف/راه/م آورد و ب/جای

ج //ام //عە ت //حت س //لطە ب //ودە ،ک //ە ه //میشە ب //ە س //رک //وب ای //ن م //بارزات

ب //ازت //ول //ید م //فاه //یم دی //نی ،ش //اخ //ەه //ای ع //لمی ،ف //ره //نگی و ه //نری

انجامیدە است.

ب/ارورت/ر م/یگ/ردن/د؛ ه/مچنین ب/ودج/ەای ک/ە ص/رف ن/هاده/ای دی/نی

ب//دی//ن ت//رت//یب ج//دای//ی دی//ن از س//یاس//ت ام//ری ض//روری و اج//تناب

م/یش/ود م/یت/وان/د ک/ام/ال ب/ە م/وارد اج/تماع/ی ،ف/ره/نگی و ی/ا ع/لمی

ن//اپ//ذی//ر خ//واه//د ب//ود .س//کوالری//سم ب//ە م//عنای ض//دی//ت و م//خال//فت ب//ا

تخصیص یابد.

ذات دی//ن نیس//ت ،ب//لکە خ//واه//ان ج//دای//ی دی//ن از س//یاس//ت و ع//دم

س//کوالری//زاس//یون ج//ام//عە ،همبس//تگی مس//تقیمی ب//ا خ//ردان//دی//شی

دخ //ال //ت در ام //ور دول //تی از ج //ان //ب دی //ن م //یب //اش //د .دی //ن م //وردی

و روش //نگری آح //اد ج //ام //عە دارد ،در ای //ن م //ورد اس //اس ت //فکر ب //ر

ک// /ام// /ال ش// /خصی و درون// /ی اس// /ت ک// /ە ال// /زام// /ا ب// /ای// /د در مح// /دودۀ

م //بنای خ //رد ش //کل م //یگ //یرد و ن //ە ب //ر پ //ای //ە دی //ن .ای //نچنین ت //وزی //عی

اع//تقادات ش//خصی ب//مان//د .ب//ای//د ت//وج//ە ن//مود ک//ە ای//ن مح//دودک//ردن

ع// /ادالن// /ە در ه// /مە زم// /ینەه// /ا ش// /کل م// /یگ// /یرد و راه ب// /ر ج// /ام// /عەای

دی //ن ،ت //نها در ع //رص //ە دول //ت و س //یاس //ت ت //حقق م //یی //اب //د و آزادی

دم/وک/رات/یک و آزاد ب/ا ه/ر ن/وع ت/نوع/ی گ/شوده م/یش/ود .گ/روه/ی ب/ر

ادی//ان وج//ود خ//واه//د داش//ت و ه//ر ی//ک از ادی//ان ب//طور م//ساوی از

گ/روه/ی دی/گر رج/حان ن/میی/اب/د و از ت/نش و ب/ی ن/ظمی ج/ام/عە ب/ە

ح // /ق و ح // /قوق و ام // /تیازات ب // /رخ // /وردار خ // /واه // /ند ش // /د؛ ال // /بتە ای // /ن

مقدار قابل مالحظەای کاستە میشود.

ب //رخ //ورداری ص //رف //ا ب //ر م //بنای شه //رون //د ب //ودن اف //راد اس //ت ن //ە ب //ە

◼

دل/یل ب/اورداش/ت و ع/قیدە وی/ژەای .ه/ر شه/رون/د و ی/ا ف/رد س/یاس/ی
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ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ؟ ﭼﺮا ﺣﺰب؟
اﻟﯿﺎس ﻗﻨﻮاﺗﯽ )ﻻري(
ش// /ای// /د دی// /گر ب// /ر ه// /یچ ک// /س پ// /وش// /یده ن// /باش// /د ک// /ه م// /ا ام// /روز در

پ/یش م/یآی/د ک/ه ات/فاق/ا پ/اس/خه/ای/ی س/اده ،اب/تدای/ی ام/ا ب/نیادی/ن و

ش //رای //طی ان //قالب //ی ب //ه س //ر م //یب //ری //م .ش //رای //ط ان //قالب //یای ک //ه در

م/سئلهس/از را ب/ه ه/مراه دارد .پ/رس/شه/ای/ی ن/ظیر ای/ن ک/ه خ/واس/ت

دی //ماه ن //ود و ش //ش خ //ود را ب //ه ش //کل ق //یام //ی س //راس //ری در ت //مام

پ// / /رول// / /تاری// / /ای ب// / /ه خ// / /روش آم// / /ده چیس// / /ت؟ ش// / /یوهی ت// / /حقق ای// / /ن

ن //قاط ک //شور ب //ه ن //مای //ش گ //ذاش //ت و ای //ن روزه //ا ن //یز ب //ا تج //معات

خواستها کدامند؟

پ/راک/نده ،ف/زون/ی گ/رف/نت اع/تراض/ات و اع/تصاب/ات ک/ارگ/ران ،ت/کثیر
دخ //تران ان //قالب و ه //مچنین ع //ملیاته //ای چ //ری //کی ع //لیه م //زدوران
ن// /ظام ،ادام// /ه پ// /یدا ک// /رده اس// /ت .ح// /ال دی// /گر آن پ// /رس// /ش پ// /یشین
م/بنی ب/ر آن ک/ه "چ/گون/ه ب/ای/د ش/رای/ط ان/قالب/ی را ف/راه/م س/ازی/م؟"
از م //وض //وع //یت اف //تاده اس //ت .ح //ال پ //رس //ش ای //ن اس //ت ک //ه چ //گون //ه
ب//ای//د ای//ن ش//رای//ط ان//قالب//ی را ب//ه ان//قالب//ی م//ردم//ی ب//دل ک//نیم؟ و ب//ا
ه//راسه//ای//ی از ای//ن دس//ت ک//ه ای//ن ش//رای//ط ان//قالب//ی ب//ه ک//دام س//و
خواهد رفت؟

رس/ان/هه/ای ام/پری/ال/یسم ن/ظیر ب/یب/یس/ی ،ص/دای آم/ری/کا ،م/ن و
ت // /و و...در ن // /ظر دارن // /د ای // /ن پ // /رس // /شه // /ا را ب // /ا ب // /ه م // /یان آوردن
ش//عاره//ای ف//ری//اد ش//ده در خ//یاب//ان پ//اس//خ ب//ده//ند ب//ا ای//ن ت//وض//یح
ک // /ه ب // /یش // /ک ح // /قیقیت // /ری // /ن م // /ناف // /ع و خ // /واس // /ت م // /ردم از ده // /ان
خ //ودش //ان ش //نیده م //یش //ود .آی //ا ب //ه راس //تی ای //نگون //ه اس //ت؟ ب //رای
پ // /اس // /خ دادن ب // /ه ای // /ن س // /وال و ه // /مچنین دری // /اف // /ت پ // /اس // /خ ب // /رای
پ//رس//شه//ای ب//اال و ن//یز ف//هم ع//مل رس//ان//هه//ای ام//پری//الیس//تی ،م//ن
ه //م ن //گاه //ی ب //ه ش //عاره //ای ف //ری //اد ش //ده در خ //یاب //ان م //یان //دازم،

اک/ثری/ت تح/لیلگران س/یاس/ی ب/ر ای/ن ح/قیقت اذع/ان داش/تهان/د ک/ه

ش// /عاره// /ای// /ی ک// /ه ب// /سیار م// /تناق// /ض ب// /ا ی// /کدی// /گرن// /د .ب// /رای م// /ثال

وض//عیت معیش//ت ط//بقهی پ//رول//تاری//ا ت//اث//یر وی//ژهای ب//ر ش//کلگ//یری

دان //شجوی //ان در تج //معات //شان ف //ری //اد زدن //د "ن //ان ،ک //ار ،آزادی" و

ای/ن ش/رای/ط ان/قالب/ی و ه/مچنین ح/ضور چ/شمگیری در ق/یامه/ای

ای //ن ش //عار پ //س از آن ب //صورت ف //راگ //یر در ت //ظاه //رات و تج //معات

ان//قالب//ی دیم//اه داش//تهان//د ب//ه ع//الوهی اع//تراض//ات و اع//تصاب//ات

شه // /ره // /ای م // /ختلف اس // /تفاده ش // /د .از س // /وی دی // /گر ش // /عاره // /ای

ک/ارگ/ری ک/ه ت/مام/ا م/رب/وط ب/ه ای/ن ط/بقه ب/وده اس/ت .م/بتنی ب/ر ای/ن

دی// /گری ه// /م ش// /نیده م// /یش// /د ن// /ظیر "ای ش// /اه ای// /ران ،ب// /رگ// /رد ب// /ه

م//هم ،ش//رای//ط ان//قالب//ی ک//نون//ی ح//ساب//ش را از ج//نبشه//ای//ی ن//ظیر

ای//ران" )ک//ه ب//هان//های ش//د ب//رای رس//ان//هه//ای ام//پری//الیس//ت ت//ا رض//ا

"رأی م/ن ک/و" و "ت/ظاه/رات س/کوت" و ی/ا "ب/ا روح/ان/ی ت/ا "١٤٠٠

په//لوی ،ف//رزن//د ش//اه ف//قید را ع//لم ک//نند ت//ا آل//ترن//ات//یوی ب//رای م//ردم

ج//دا ک//رده اس//ت و ب//ه ه//یچ روی ن//می ت//وان آن را در ک//یسهای در

ب/اش/د( .و او ن/یز ب/ا اش/اره ب/ه ش/عار"ن/ه غ/زه ن/ه ل/بنان ج/ان/م ف/دای

بس// /تهٔ آن// /ها ج// /ای داد .اگ// /ر چ// /ه ب// /دی// /هی اس// /ت ک// /ه ای// /ن ش// /رای// /ط

ای//ران" س//عی م//یک//رد ت//مام خ//واس//ت م//ردم )خ//اص//ه پ//رول//تاری//ا( را

ان// /قالب// /ی ب// /ه ه// /مان نس// /بت ک// /ه رخ// /دادی ت// /اری// /خی اس// /ت ن// /تیجتا

از ای/ن ره/گذر خ/وان/ش ک/ند .ح/ال ب/ه راس/تی ک/دام خ/واس/ت م/ردم

ت//اث//یرپ//ذی//ری از رخ//داده//ای ت//اری//خی پ//یش از خ//ود را ن//میت//وان//د

ی/ا ب/ه ع/بارت/ی پ/رول/تاری/ا )ک/ه هس/تهی اص/لی ای/ن ق/یام هس/تند( را

ان/کار ک/ند ،ام/ا ای/ن ت/اث/یر ب/ه ه/یچ روی ،داش/نت م/ناف/ع مش/ترک و

ب//ازت//اب م//یده//ند؟ و چ//را ای//ن ش//عاره//ا ب//ا ی//کدی//گر در ت//ضادن//د؟

ه/مس/وی/ی ب/ا آن ج/نبشه/ا ن/بای/د خ/وان/ده ش/ود ،ب/لکه ت/ضاد و ع/دم

گ //مان م //یب //رم پ //اس //خ ب //ه پ //رس //ش دوم پ //اس //خ پ //رس //ش اول را ه //م

ب //ازت //اب و ت //حقق م //ناف //ع پ //رول //تاری //ا در ج //نبشه //ای //ی از آن دس //ت،

روش//ن خ//واه//د ک//رد و ه//مچنین تح//لیل ش//عار نخس//ت ت//ضادش را

برانگیزندهی تودهها در شکلگیری این شرایط بوده است.

با دو شعار دیگر عیان میکند.

ح //ال پ //رس //شه //ای //ی س //اده و اب //تدای //ی ام //ا ب //نیادی //ن و م //سئلهس //از

درک و دری// / /اف// / /ت دو ب// / /خش نخس// / /ت ش// / /عار "ن// / /ان ک// / /ار آزادی"
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ب //یم //ناق //شه روش //ن اس //ت )ح //ق معیش //ت( ،ام //ا ب //خش س //وم ی //عنی

ب //ا م //زدش چ //ه م //یت //وان //د ب //کند؟ از ب //ازار م //ال //کان و ُ
خ//رده م //ال //کان

"آزادی" ک // /ه درک و ش // /ناخ // /ت دق // /یق آن پ // /ر م // /ناق // /شه و ش // /ای // /د

ک //می غ //ذا م //یخ //رد و م //یخ //ورد ،اج //ارهی ت //که زم //ینی ک //ه در آن

ن//ام//مکن ب//اش//د ام//ا خ//ود ای//ن م//وض//وع پ//ر م//ناق//شه ب//دی//هیات//ی ن//یز

زن//دگ//ی م//یک//ند را ب//ه م//ال//کان و ُ
خ//رده م//ال//کان م//یده//د ،خ//الص//ه

دارد ن// /ظیر آن// /که "آزادی ن// /میت// /وان// /د ع// /لیه آزادی ب// /اش// /د" و ن// /یز

ک/نم خ/ودش را م/هیا م/یک/ند ت/ا ب/توان/د دوب/اره ن/یروی ک/ارش را در

"آزادی ن/میت/وان/د ع/لیه ح/ق زیس/ت ب/راب/ر ب/اش/د" ،ب/ه ه/مین نس/بت

خ //رده م //ال //کان ب //گذارد .ای //ن گ //ون //های ن //وی //ن از
اخ //تیار م //ال //کان و ُ/

م //ا ن //میت //وان //یم ی //ک ش //خص آزادی //خواه داش //ته ب //اش //یم ک //ه آزادی

ب//ردهداری اس//ت .آی//ا ب//ردهدار ع/یّاش م//یت//وان//د خ//ود را آزادی//خواه

خ/ود ی/ا ی/ک ق/وم و م/لت را ب/خواه/د ول/ی در ضّ /دی/ت ب/ا آزادی اف/راد

و ب //ا ت //کیه ب //ر ع /یّاش //ی خ //ود م //اح //صل ع //ملش را آزادی ب //خوان //د؟

دی//گر ،اق//وام و م//لیته//ای دی//گر ب//اش//د .م//ناف//ع اق//وام در ت//ضاد ب//ا

پ //اس //خ روش //ن اس //ت .ح //ال ن //گاه دوب //ارهای ب //ه ش //عار "ن //ان ،ک //ار،

ی //کدی //گر نیس //ت ،م //ثال آزادی و ح //ق زیس //ت اع //راب در م //ناف //ات ب //ا

آزادی" ب// /یندازی// /م ک// /ه خ// /واس// /ت ح// /ق معیش// /ت و ت// /ضمین آن ب// /ه

آزادی و ح// /ق زیس// /ت ف// /ارسه// /ا نیس// /ت ،ی// /ا آزادی و ح// /ق زیس// /ت

واس //طهی ح //ق ب //راب //ری اف //راد را دارد .ام //ا از س //وی دی //گر ش //عار

ک //ورده //ا در م //ناف //ات ب //ا آزادی و ح //ق زیس //ت ت //ورکه //ا ن //میت //وان //د

"ای ش//اه ای//ران ،ب//رگ//رد ب//ه ای//ران" خ//واه//ان ن//ظام//ی ارب//اب//شاه//ی

ب //اش //د .ام //ا آزادی ام //ری ط //بقات //ی اس //ت زی //را م //ناف //ع ط //بقات در

اس //ت .ای //ن ارب //اب ف //راخ //وان //ده ش //ده ،ک //ه از خ //واس //ت ب //یت //فاوت //ی

ت/ضاد ب/ا ی/کدی/گرن/د .ب/ا ای/ن ح/ساب آی/ا م/یش/ود گ/فت چ/ون آزادی

نس // /بت ب // /ه رخ // /داده // /ای م // /نطقه )خ // /اص // /ه فلس // /طین( ب // /رای م // /ا

ه //ر ط //بقه ع //لیه آزادی ط //بقه دی //گر ع //مل م //یک //ند ،در ای //ن ت //عری //ف

م //یگ //وی //د ،خ //ود ن //ظام //ی را ن //مای //ندگ //ی م //یک //ند ک //ه در ای //ن ب //اره

آزادی ام/ری ن/ام/مکن م/یش/ود و ب/ه ای/ن ع/لت ای/ن ت/عری/ف از پ/ای/ه

ک//ارن//ام//های ن//نگین دارد .ن//ظام په//لوی ی//دی ط//والن//ی در ح//مای//ت از

ای//رادات//ی دارد؟ ب//گذاری//د پ//یش از ای//ن ح//کم ب//ه م//ناف//ع و خ//واس//ت

ظ// /لم اس// /رائ// /یل و ض// /دیّ// /ت ب// /ا آزادی// /خواه// /ان فلس// /طینی داش// /ته،

ط //بقات ن //گاه //ی ب //یندازی //م و ب //بینیم آی //ا نخس //ت ع //ملشان در خ //ور

اگ// /رچ// /ه م// /نکر آن نیس// /تم ک// /ه ن// /ظام ج// /مهوری اس// /الم// /ی ن// /یز ب// /ا

اط/الق آزادیس/ت؟ دو ط/بقهٔ م/ال/کان و ُ
خ//رده م/ال/کان )ب/ورژوازی و

ح //مای //تش از ج //ری //ان //ات اس //الم //گرا خ //واه //ان ب //ه ح //اش //یه ران //دن

ُ
خ // / / /رده ب // / / /ورژوازی( خ // / / /واه // / / /ان ح // / / /فظ و اف // / / /زای // / / /ش م // / / /ال // / / /کیت

خواست آزادی فلسطینیان بوده است.

خ //صوص //یش //ان ب //ر زم //ین ،اب //زار ت //ول //ید و م //ناب //ع هس //تند ت //ا در

ای //ن ن //مون //هه //ا ب //ه م //ا م //یگ //وی //ند آنچ //ه در خ //یاب //انه //ا ف //ری //اد زده

به//تری//ن ح//ال//ت ،ن//یروی ک//ار اک//ثری//ت ق//اط//ع ج//ام//عە )پ//رول//تاری//ا( را

م/یش/ود ن/ه ل/زوم/ا خ/واس/ت پ/رول/تاری/ا )ک/ه ه/مان/ا ح/ق زیس/ت و رف/اه

بخ // /رن // /د و ب // /ا س // /ود ع // /ای // /د از آن ،م // /ای // /ملکشان را گس // /تردهت // /ر و

اس //ت( م //یب //اش //د ،ب //لکه س //ازم //ان //ده //ی ای //ن پ //رول //تاری //ای ب //ه خ //شم

تس // / /لطش // / /ان را ب // / /ر ج // / /ام // / /عه ه // / /رچ // / /ه بیش // / /تر ک // / /نند .در ع // / /وض

آم/ده اس/ت ک/ه ای/ن م/هم را ح/اص/ل م/یس/ازد و ج/ال/بتر آن ک/ه ای/ن

پ/رول/تاری/ای خ/وش/بخت ک/ه ش/ان/س ف/روش ن/یروی ک/ارش را داش/ته
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سازماندهی را بورژوازی و ُ
خرده بورژوازی بر عهده گرفتهاند.

پ/رات/یک ان/قالب/ی را در ش/رای/ط گ/ون/اگ/ون ،ع/ملی غ/لط خ/وان/دهان/د و
پ// /رچ// /مدار ج// /نبشه// /ای س// /بز و ب// /نفش ن// /ظام ش// /ده و ب// /ا انگش// /ت

ای// /ن ام// /ری ط// /بیعی اس// /ت ،در ش// /رای// /ط ان// /قالب// /ی قش// /ر ب// /ورژوا و
خ/رده ب/ورژوا ،الج/رم ب/ا ت/مام ت/ضاده/ا و ع/دم م/ناف/ع مش/ترک/شان
ُ/

ج // / /وه // / /ری و ش // / /عار "م // / /ن رأی م // / /یده // / /م" ،ژس // / /ت روش // / /نفکری

ب//ر س//ر ح//فظ م//ال//کیته//ای//شان س//ازم//ان ی//اف//ته م//یش//ون//د ب//ه جه//ت

گ //رف //تهان //د .ام //ا دس //ت آخ //ر ای //ن گ //روه ه //م ه //مراه ب //ا ط //بقهاش در

آن// / /که در م// / /یی// / /اب// / /ند ن// / /ظام م// / /وج// / /ود دی// / /گر ن// / /میت// / /وان// / /د ام// / /نیت

ش//رای//ط ان//قالب//ی گ//ردش خ//واه//د ک//رد ،گ//ردش//ی ک//ه ن//مون//هه//ای//ی از

م/ای/ملکشان را ف/راه/م س/ازد .ای/ن گ/ردش م/وض/ع ،نخس/ت خ/ود را

آن را در این روزها شاهد بودهایم.

ب//ه ش//کل پ//یوس//نت ب//ه م//ردم ن//مای//ان م//یک//ند .ب//یاد م//یآوری//م ک//ه در

ام //ا گ //روه //ی دی //گر از چ //په //ا وحش //تزده از تح/ /زّب گ //رای //ی ،ب //ه

دیماه و در اوج ق/یام پ/رول/تاری/ا ،گ/روه/ی از س/پاه/یان و ب/سیجیان

جه //ت ه //مان ع //مل ت //اری //خی اح //زاب ،گ //ری //زان گ //وش //های م //نفرد و

ل/وح/های ت/قدی/ر و ک/ارته/ای/شان را آت/ش م/یزدن/د و پ/یوس/تنشان ب/ه

م/نفعل ب/ه ص/فحهی م/ان/یتور ی/ا ت/لوی/زی/ون ن/گاه م/یک/نند ت/ا وق/ای/ع را

م //ردم را اع //الم م //یک //ردن //د .ام //ا ب //ازی ب //ه ای //ن س //ادگ //ی ن //بود آن //ها

ب// /بینند ،تح// /لیل ک// /نند و دس// /ت آخ// /ر در ش// /بکهه// /ای اج// /تماع// /ی و

ب/رای ح/فظ م/ناف/عشان ن/اچ/ار ب/ه ای/ن گ/ردش ب/ودن/د آن/ها ورقه/ای

کانال تلگرامیشان انتشار بدهند.

سوخته را آتش میزدند تا بتوانند برگی تازه بردارند.

ع/دم س/ازم/ان ی/اف/تگی پ/رول/تاری/ای ب/ه پ/ا خ/واس/ته و ن/بود ت/شکلها و

در ای //ن م //یان ک //جای //ند اح //زاب و اش //خاص چ //پ ک //ه م //یب //ایس //ت

اح/زاب چ/پی ک/ه ت/وان ای/ن س/ازم/ان/ده/ی را داش/ته ب/اش/ند ،ک/ار را

ن/مای/نده ،ح/ام/ی و س/ازم/ان ده/ندهٔ ط/بقهی پ/رول/تاری/ا ب/اش/ند ،و چ/ه

ب/ه ط/رز وحش/تآوری ب/رای ام/پری/ال/یسم و ن/مای/ندگ/ان/ش )ج/ری/ان/ات

میکنند؟

دس //ت راس //تی( آس //ان م //یک //ند ،زی //را آن //ها ت //مام اب //زاره //ای م //مکن

س //رن //وش //ت اح //زاب //ی ک //ه پیش //تر ان //قالب پ //رول //تاری //ای ای //ران را در

ب //رای ع //وامف //ری //بی را در اخ //تیار دارن //د .ب //ای //د ب //دان //یم ک //ه اگ //ر ای //ن

س/ال پ/نجاه و ه/فت ن/مای/ندگ/ی ک/رده ب/ودن/د ک/ه ق/صهای آش/ناس/ت،

پ/تان/سیل ان/قالب/ی ن/توان/د ب/ه س/ران/جام ب/رس/د ،س/ای/هی ش/وم دی/گری

ح//اال گ//روه//ی از آن//ها ب//ه ع//لت ع//مل ت//اری//خیش//ان ن//فری//ن و س//لب

خ/واه/د ب/ود ب/ر س/ای/هه/ای ش/وم پ/یشین ک/ه س/رن/وش/ت پ/رول/تاری/ا را

اع //تماد ش //دهان //د و گ //روه //ی دی //گر آن //قدر ُ
خ//رد و ط //رد ش //دهان //د ک //ه

پُرگره تر خواهد کرد.

ت//وان ت//اث//یرگ//ذاری ب//ر ش//رای//ط م//وج//ود را ن//دارن//د .ام//ا چ//پ ام//روز

م/ا ب/یدرن/گ ب/ای/د ح/زب/مان را ب/سازی/م و ب/ه آن ب/پیون/دی/م ت/ا ب/توان/یم

ای//ران چ//ه م//یک//ند؟ دس//تهای از آن//ها ُ
خ//رده ب//ورژواه//ای//ی هس//تند

ط// /بقهی خ// /ود را س// /ازم// /انده// /ی ک// /نیم .ن// /بای// /د از ی// /اد ب// /بری// /م ک// /ه

ک // /ه در دان // /شگاهه // /ا ب // /ه م // /باح // /ث چ // /پ ع // /الق // /مند ش // /دهان // /د ام // /ا

حقیقت ،صرف وجود ،نمیتواند واقعیت موجود را برسازد.

رادی //کال //یسم را ن //میپ //سندن //د ،آن //ها ص //ادق //ان //ه ش //رح م //یده //ند ک //ه

◼

ن/بای/د ع/ملی داش/ته ب/اش/یم ک/ه م/ناف/عمان را ب/ه خ/طر ب/یندازد ،پ/س
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ﺟﻨﮓ ﻫﻮﯾﺘﻬﺎ
و
دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع
ﭘﮋﻣﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
م//سئلە دف//اع پ//دی//دەایس//ت ک//ە مس//تقیما ً در ب//راب//ر ه//جوم ب//ه ه//وی//ت
ف//ردی و اج//تماع/یِ ج//ام//عە ق//رار م//یگ//یرد .ب//ە زع//م ای//ن روی//کرد ه//ر
ام// /ری ک// /ە ش// /ری// /ان// /ات ح// /یات آزاد ،ک// /نشها و ه// /وی// /ت اج// /تماع// /ی
ت//ودەه//ا و ج//ام//عە را م//ورد ه//دف ق//رار ده//د ب//ا واک//نش دف//اع ذات//ی
روب//رو م//یش//ود و ب//دی//ن وس//یلە ف//رد و ج//ام//عە در ب//راب//ر ارزشه//ای
خ //ودس //اخ //تە و م //ناس //بات اج //تماع /یِ ح //اص //ل از پ //یون //ده //ای درون
ج/ام/عه ،در ب/راب/ر ه/جوم ِ ارزش/ها و م/ناس/بات اج/تماع/ی ب/یگان/ە ک/ە
ت/وس/ط سیس/تم ج/هان/ی و در ق/ال/ب دول/ت  -م/لتهای س/رس/پردە خ/ود
وج//هە ع//ملی پ//یدا ک//ردە اس//ت ایس//تادگ//ی ک//ردە و ب//ە پ//اس//داری از
هویت راستین خود خواهد پرداخت.
ب// /رای درک ص// /حیحتر از ام// /ر دف// /اع مش// /روع ن// /کات دی// /گری ک// /ە
پ/یرام/ون ه/مین ب/حث و ب/رای س/هول/ت ف/هم ِ ض/رورت دف/اع مش/روع
م//طرح هس//تند را ب//ای//د از ن//ظر دور ن//داش//ت .در ای//ن م//قال//ە س//عی
ب//ر آس//یب ش//ناس//ی و م//وش//کاف//ی اب//عاد و دام//نۀ ه//جوم ن//ظام//های
ح //اک //م ب //ر م //ناس //بات اج //تماع //ی و اص //ل دف //اع ب //ە م //نظور ک //لی و

نقش اصلی را ایفا میکند.
روان و ش/خصیت ه/ر ف/ردی س/اخ/تار و م/حتوای ه/وی/ت ذات/ی وی
را ت // /شکیل م // /یده // /د ک // /ه مج // /موع // /های از آزم // /ودهه // /ا و ت // /أث // /یرات
پ //یرام //ون //ی و م //حیطی اس //ت ک //ه ش //ناس ٔ /ه ف //رد از خ //ود و ه //مچنین
درک و دری/اف/ت ،و م/وض/ع و چ/شمداش/ت وی ه/م از خ/ود و ه/م از
م//حیط پ//یرام//ون//ی نس//بت ب//ه ه//مدی//گر ک//ه رف//تاره//ا و ک//رداره//ای وی
را تنظیم مینماید ،را نشان میدهد.
ه //وی //ت اج //تماع //ی اف //راد پ //یش از ه //ر چ //یز اح //ساس درون //ی ت //علق
اف/راد در ج/ام/عه ب/وده ک/ه رواب/ط اف/راد را ب/ا م/حیطهای اج/تماع/ی
گ//ون//اگ//ون ش//کل داده و ت//نظیم م//ین//مای//د .ب//ه ب//یان دی//گر ه//ر ف//ردی
دارای ت/علقات گ/ون/اگ/ون ب/وده و در ش/رای/ط م/ختلف ،خ/ود را م/تعلق
ب // / /ه م // / /حیطهای م // / /تفاوت دانس // / /ته و در رواب // / /ط درونم // / /حیطی و
ب //رونم //حیطی ای //ن گ //روهه //ای اج //تماع //ی ب //رای خ //ود ج //ای //گاه //ی
تعیین نموده یا برایش تعیین میگردد.

ه //مچنین چ //گون //گی ک //ارب //رد دف //اع مش //روع در ت //مام //ی ن //هاده //ای

ف/رای ای/ن ام/ر ت/مام/ی ج/وام/ع و ح/تی گ/روهه/ا و ت/نوع/ات اج/تماع/ی

اجتماعی خواهیم پرداخت.

ن //یز خ //ود دارای ه //وی //ت وی //ژهٔ خ //ود ب //وده و ای //ن ه //وی //ت ش //ناس //های

هویت
ه//وی//ت ف//ردی ی//ا کیس//تی مج//موع//ەایس//ت از ن//شان//هه//ای ک//یهان//ی،
ه//وی//ت ذات//ی و ه//وی//ت اج//تماع//ی اف//راد ه//ر ج//ام//عهای ک//ه م//یت//وان
آن//را ش//کاف//ت .آدرس ک//یهان//ی در واق//ع ت//عیین ج//ای//گاه و م//وق//عیت
ک//یهان//ی ،ج//غراف//یای//ی و م//حیطی ف//رد در ج//هان ف//یزی//کی پ//یرام//ون
خ/ودش ب/وده ک/ه وس/عت آن ب/ه پ/هنای ک/ل ک/یهان اس/ت ک/ه در ش/کل
دادن اج//زای دی//گر ،ه//وی//ت ف//ردی ی//عنی ه//وی//ت ذات//ی و اج//تماع//ی

اس// /ت ک// /ه س// /اخ// /تار و م// /حتوای ای// /ن ج// /وام// /ع و گ// /روهه// /ا ،ب// /وی// /ژه
ت //نوع //ات را ت //عری //ف م //ین //مای //د .ب //ر ای //ن اس //اس ج //ام //عهٔ بش //ری را
م// /یت// /وان ب// /سان ی// /ک س// /اخ// /تار ک// /لیِ دره// /م ت// /نیده ن// /گریس// /ت ک// /ه
ه//وی//تهای ب//یشماری در ج//وار ی//ا ت//ضاد ب//ا ه//مدی//گر ق//رار گ//رف//ته و
اف//راد را ب//سوی خ//ود ج//لب م//ین//مای//ند .ب//عالوه م//یت//وان ب//سهول//ت
م //شاه //ده ن //مود ک //ه پ //دی //دهه //ا و رون //د ت //کوی //ن ی //ا زوال آن //هاس //ت ک //ه
ه/وی/تها و ج/ای/گاه آن/ها را در رواب/ط ب/ینان/سان/ی ت/عیین و ب/ا ت/وج/ه
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ب// /ه ن// /یروی ک// /شش و ب// /ار ج// /ذب و دف// /ع ای// /ن دی// /نام// /یکها اف// /راد را

در ط // / /ول ت // / /اری // / /خ بش // / /ری ن // / /یروه // / /ای اس // / /تعمارگ // / /ر و مس // / /تبد

ب //سوی خ //ود ک //شیده ی //ا دف //ع م //ین //مای //ند ک //ه م //یت //وان گ //فت ع //ام //ل

خ/واس/تەان/د ک/ە ه/وی/ت اج/تماع/ی ج/وام/ع را م/ورد ه/جوم ق/رار ده/ند

ت //عیین ک //نندهای در ظ //هور و ش //کلگیری ط //بقات و اق //شار ب //شمار

و آن ه/وی/تی را ب/ه آن/ها اع/مال ک/نند ک/ە ب/ر اس/اس ت/عری/ف خ/ود ،و

میرود.

در راس// /تای آس// /میالس// /یون ج// /وام// /ع و ه// /مراه س// /ازی ج// /ام// /عە ب// /ا
اه/داف م/ورد ن/ظر خ/ود را ن/مای/ان س/ازد ،در م/قاب/ل ت/اری/خ بش/ری

ه //وی //تها ب //ا ان //قالب //ات م //تداوم ت //اری //خ بش //ر دگ //رگ //ون گش //ته ک //ە ه //م

س//رش//ار از واک//نشها و م//واج//هات//ی اس//ت ک//ە در ق//ال//بهای دف//اع//ی

اک //نون در اش //کال گ //ون //اگ //ون //ی خ //ود را ب //روز م //یده //ند .ه //ر چ //ند

گ //ون //اگ //ون خ //ود را س //ازم //ان //ده //ی و در ب //راب //ر اس //تبداد ح //اک //میت

بیش //تر ج //وام //ع بش //ری در ذات خ //ود ب //ه درج //ات م //ختلف دارای

مقاومت بە خرج دادە است.

ه// /وی// /تی دم// /وک// /رات// /یک و آزاد هس// /تند ک// /ە ب// /ر م// /بنای پ// /یون// /ده// /ا و
ارت //باط //ات و ب //رای پیش //برد س //طح ف //کری ،اق //تصادی ،س //یاس //ی و

م/درن/یتەی اس/تبدادی ب/ە م/ثاب/ە روی/کردی ک/ە ت/مام/ی اب/عاد ج/ام/عە

دف//اع//ی ج//ام//عە اس//توار اس//ت ،ام//ا ن//اه//نجاری//های ب//غرن//جی ک//ه از

را م// /ورد ه// /دف ق// /رار دادە و ب// /ا تس// /لط ب// /ر ت// /مام// /ی ان// /دی// /شەه// /ای

ام// / /یال و س// / /پس ب// / /ه ذه// / /نیت و از آن پ// / /س ب// / /ه سیس// / /تم ت// / /کام// / /ل

ت/ول/یدی ج/ام/عە و ج/ذب ه/مۀ ت/نوع/ات ج/ام/عە ب/ە ن/فع ط/بقه و اق/شار

ی//اف//تهان//د ،م//اه//یت رواب//ط ه//وی//تها را از ج//وار و ت//ضاد ط//بیعی ب//ه

ح// /اک// /م و ه// /موژن// /یزە ک// /ردن ج// /ام// /عە ه// /وی// /ت اج// /تماع// /ی را ب// /رای

ت/قاب/ل خ/صمان/ه سیس/تمات/یک ت/غییر و ب/رای ای/ن ت/قاب/ل اب/زاره/ای

اق //دام //ات اس //تثمارگ //رای //ان //ەی خ //ود ب //ەک //ار گ //رف //تە و آن //را از ج //وه //ر

گ// /ون// /اگ// /ون ای// /جاد ن// /مودهان// /د .پ// /ارام// /تر م// /همی ک// /ه ای// /ن ت// /قاب// /ل و

واق// /عی خ// /ود دور ان// /داخ// /تە اس// /ت .ن// /ئول// /یبرال// /یسم ب// /ە ع// /نوان ف// /از

م //خاص //م ٔه ه //وی //تی را ن //یرو م //یبخش //د ای //دئ //ول //وژی //های اس //تبدادی

پ //راک //تیکی ان //دی //شەی ک //اپ //یتالیس //تی ب //ا تس //لط ه //وی //ت ب //ازار ب //ر

ب//وده ک//ه ع//الوه ب//ر ای//جاد ن//ظام اق//تدارگ//رای//ان//ه ی//ا ب//ه ب//یان//ی دی//گر

ت/مام/ی ج/ام/عە و ب/رای ج/لوگ/یری از آف/ری/دن ارادەای دگ/ران/دی/ش،

دول //ت ،از ط //ری //ق م //کان //یسمهای ج //نگ و س //رک //وب از ی //ک س //و و

ت //مام //ی ارزش //های اج //تماع //ی را تس //لیم دول //ت و ب //دان مش //روع //یت

آس// /میالس// /یون و ام// /حا از س// /وی دی// /گر ه// /جوم سیس// /تمات// /یک ب// /ر

ک//ام//ل ب//خشیدە اس//ت ،ب//دی//ن م//عنا ک//ە وظ//یفە دول//ت ای//جاد و ح//فظ

ه/وی/تهای از ن/ظر آن/ها ن/ام/طلوب را آغ/از ک/رده و ج/نگ ه/وی/تها در

ی// /ک چ// /هارچ// /وب ن// /هادی م// /ناس// /ب ب// /رای ع// /ملکرد ه// /وی// /ت ب// /ازاری

شکل دیگری ظهور نمود.

ج//ام//عە ب//اش//د ک//ە خ//ود را در م//قاب//ل ت//مام//ی ارزش//های اج//تماع//ی
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ک// /ە در م// /قاب// /ل ت// /ول// /یدات ف// /کری ،اق// /تصادی ،س// /یاس// /ی و ...ق// /رار

ک/ه در ک/لیشه تح/میلی م/درن/یتهٔ م/هاج/م ذوب نگش/ته و ب/ه دی/نام/یک

بگیرد.

ای //جاد ح //رک //تهای م //قاوم //تی ب //رای ن //جات ه //وی //تها از ذوب و ام //حا
ب/دل گش/تهان/د .ب/رخ/ی از ج/وام/ع ب/ه رغ/م ت/هاج/مات م/ذک/ور م/طاب/ق

ه// /دف اص// /لی ای// /ن ن// /ظام ف// /کری ک// /ه در پ// /وش// /ش م// /دن// /یت ظ// /اه// /ر

م //یل م //درن //یت ٔه اس //تبدادی ش //کل پ //ذی //ر ن //بوده و ح //تی در ذات خ //ود

م//یش//ود ،ب//ە ک//ژراه//ە ک//شان//یدن گ//فتگو و پ//یون//د ت//مدن//ها ی//ا ج//وام//ع

دارای خ/صلت ض/دت/هاج/می م/یب/اش/ند و در م/قاب/ل ت/هاج/مات ،ب/ه

ب//وده و ب//ا م//تخاص//م ن//شان دادن آن//ها و ت//بدی//ل ت//فاوت//ها و ت//نوع//ات

دف //اع ب //رم //یخ //یزن //د .دف //اع مش //روع زم //ان //ی ب //رجس //ته م //یگ //ردد ک //ه

ب//ه ت//خاص//م و ج//نگ ت//مدن//ها م//ی ب//اش//د ک//ە م//اه//یت ب//توارهای ب//دان

ج//وام//ع ب//ا ب//اف//ت دم//وک//رات//یک ب//رای ح//فظ ه//وی//ت و م//وج//ودی//ت خ//ود

ب/خشیدە ک/ە گسس/تهای اج/تماع/ی را ف/زون/ی م/یده/د .ای/ن چ/نین

در م//قاب//ل م//هاج//م ٔه ن//امش//روع ن//ظام//های اس//تبدادی ق//ام//ت راس//ت

ن//ظام//ی ب//ا ای//جاد چ//نین گسس//تهای//ی اس//ت ک//ه م//یت//وان//د ب//ه م//یان

نموده و پیشروی آنها را سد میکند.

الی//هه//ای ج//وام//ع ن//فود و ه//مان//ند غ//دهای س//رط//ان//ی ب//اف//ت ط//بیعی
ج//وام//ع را منه//دم و رواب//ط را م//طاب//ق ب//ا م//ناف//ع و م//صال//ح خ//ود و

در ج //ام //عەای م //ان //ند ای //ران ک //ە ح //اک //میت از ه //مە ن //وع ت //هاج //مات

طبقات حاکم مجددا سازمان دهد.

ف//ره//نگی ،س//یاس//ی ،اق//تصادی ،ج//نسیتی و ِات//نیکی ب//ر خ//لقهای
س //اک //ن ای //ن ج //غراف //یا اب //ای //ی ن //دارد و ب //طور روزم //ره و ب //ە ه //ر ن //حو

ب//ای//د خ//اط//رن//شان س//اخ//ت ک//ە ت//داوم ح//یات دول//ت ،وابس//تە ب//ە ع//مق

خ// /لقها را آم// /اج ه// /جوم// /های خ// /ود ق// /رار م// /یده// /د ،دف// /اع مش// /روع

ش //کاف و گسس //تهای اج //تماع //ی اس //ت و ب //ا ات //حاد و همبس //تگی

امری ضروری و اساسی جامعە خواهد بود.

ج/وام/ع ع/مر دول/ت  -م/لتها ی/ا غ/دد س/رط/ان/ی ن/یز ب/ە پ/ای/ان م/یرس/د.
ب/دی/ن م/نظور دول/تها ه/م ٔه ن/یروی خ/ود را ب/ە ک/ار گ/رف/تە ت/ا در ب/راب/ر

دف/اع مش/روع ش/یوەی دف/اع/ی ص/رف ب/یول/وژی/کی ن/بوده و در واق/ع

ج/وام/ع و ج/لوگ/یری از ات/حاد آن/ها ،و س/لب ه/وی/ت واق/عی اف/راد ب/ا

دف/اع در ب/راب/ر ت/مام/ی ارزش/های ج/ام/عە اس/ت ک/ە ت/وس/ط اس/تبداد

ن // /گرش // /های م // /تمای // /ز آن // /ها ج // /وه // /ر ان // /سان / /یِ واق // /عی آن // /ها را ب // /ه

ح/اک/م م/ورد ت/عرض ق/رار گ/رف/تە اس/ت .در ج/وام/ع ان/سان/ی پ/ای/اپ/ای

س/راش/یب ن/اب/ودی ب/رده و از آن/ها م/اه/یت م/اش/ین گ/ون/ه ی/ا ب/ردهوار

ب//ا پیش//رف//تهای اس//تبدادی و ت//الش//های ح//اک//مین ب//رای ی//کنواخ//ت

قالب میکند.

س //ازی ج //ام //عە ،ب //ینشها و ج //هان //بینی ه //ای م //تفاوت //ی ن //یز زاده و
ت/کام/ل م/یی/اب/ند ک/ە م/وج/بات و ض/رورت دف/اع ج/ام/عە را در ب/راب/ر

دفاع مشروع:

ط//رح و اق//دامِ /
/ات ه//مگون س//ازان//ه ب//ە وج//ود آوردە اس//ت .ه//نگام//ی

در ع//مق ب//اف//ت ج//وام//ع ه//مواره اف//راد ی//ا اق//شاری وج//ود داش//تهان//د
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ک //ە اف //راد و ج //ام //عە در ح //ال //تی ق //رار گ //یرن //د ک //ە هس //تی آن //ها در

در دس// /ت گ// /رف// /تە و اق// /تدار اس// /تبدادی را رو ب// /ه زوال ب// /رده و ب// /ا

م// /عرض ن// /اب// /ودی ب// /اش// /د ب// /ە دف// /اع از خ// /ود پ// /رداخ// /تە و در ص// /دد

ارادۀ ک//لیت ج//ام//عە ،س//یاس//ت در راس//تای رش//د و ت//وس//عە ج//ام//عە

م // /صون داش // /نت ارزش // /های ج // /ام // /عە در م // /قاب // /ل ای // /ن ت // /هاج // /مات

اعمال میشود.

برمیآیند.

ب/ا ات/کا ب/ر ای/ن اص/ل م/یت/وان گ/فت ف/ره/نگ ه/ر م/لتی ک/ه در ب/طن

دف/اع مش/روع دارای اب/عاد م/ختلفی ه/مچون س/یاس/ی ،ف/ره/نگی،

خ//ود ح//ام//ل ج//وه//ر دم//وک//رات//یک اس//ت ،ن//یازم//ند پ//اس//داری و دف//اع

اق //تصادی و ن //ظام //ی اس //ت و ب //ر ای //ن م //بنا ک //ه دف //اع ام //ری ذات //ی

در ب//راب//ر ه//جوم//ات اق//وام و ی//ا ف//ره//نگهای ب//یگان//ە خ//واه//د ب//ود .در

اس/ت و در ب/راب/ر ی/ورش/های/ی ک/ە ه/وی/ت اج/تماع/ی و ف/ردی ج/ام/عە

واق/ع ف/ره/نگ ی/ک ج/ام/عە ب/یان/گر ه/وی/ت اج/تماع/ی اف/راد و روح/یات

را م //ورد ته //دی //د ق //رار ده //د ،ب //روز ی //اف //ته و ش //کل م //یگ //یرد .در دو

غ/ال ِ
/ب ج/ام/عە اس/ت و ای/ن ام/ر راب/طە ت/نگات/نگی ب/ا م/سئلە ه/وی/تی

ق/رن گ/ذش/تە ج/ری/ان/ات زی/ادی ک/ە م/دع/ی دف/اع از ج/ام/عە ،در ق/ال/ب

ج//ام//عە دارد .ج//ام//عەای ک//ە از ف//ره//نگ و زب//ان خ//ود ع//قب ب//مان//د،

دف/اع م/لی و دف/اع س/وس/یالیس/تی پ/ا ب/ە ع/رص/ە م/بارزە ن/هادن/د ب/ە

ن // /میت // /وان // /د ارزش // /های خ // /ود را ب // /ازت // /عری // /ف ن // /مودە و ب // /ە راح // /تی

دل //یل ع //دم ژرف //نگری در م //سئلە دف //اع ،آن را ب //ە دف //اع در زم //ینە

م//یت//وان//د ب//ه ت//سخیر درآم//دە و ج//ام//عە را از ت//ول//یدات اج//تماع//ی و

خ //اص //ی م //عطوف س //اخ //تند ک //ە ع //مدت/ /ا ً خ //ود را در زم //ینە م //بارزهٔ

ف/ره/نگی خ/ود مح/روم س/اخ/ته و ای/ن س/بب ع/قب م/ان/دگ/ی ج/ام/عە و

نظامی نمایان ساخت.

ب// /روز تس// /لمیت در ارادۀ ف// /ردی و اج// /تماع// /ی م// /یش// /ود .دف// /اع در

ه/ر چ/ند س/یاس/ت ب/سان م/بارز ٔه مس/لحان/ه راب/ط ٔه مس/تقیم ب/ا دف/اع

ب/راب/ر س/تمهای/ی ک/ە ف/ره/نگ و زب/ان م/لتها و ج/وام/ع را ه/دف ق/رار

مش // /روع دارد ،ام // /ا ک // /لیت ای // /ن م // /فهوم ن // /بوده و ارت // /قا ف // /ره // /نگ و

دادە ام // /ری ان // /قالب // /ی و ب // /سیار ح // /ائ // /ز اه // /میت اس // /ت و ی // /کی از

آگ// /اه// /ی راه// /گشای اش// /اع// /ەی س// /یاس// /تی دم// /کرات// /یک ک// /ە در آن

شالودههای دفاع مشروع محسوب میشود.

م //صون //یت س //یاس //ی ،اج //تماع //ی و اق //تصادی ب //ه ک //ل ت //مای //زات و

ط //بقات ح //اک //م ب //ا اس //تفاده از دول //ت-م //لتهای اس //تبدادی ب //رای ب //ە

ت// /نوع// /ات اج// /تماع// /ی را ت// /علق ی// /اف// /ته و رش// /د ج// /ام// /عە را در رون// /د

ت//سخیر در آوردن ن//هاده//ای ت//ول//ید اق//تصادی ج//ام//عە و واگ//ذاری

س //عودی ق //رار خ //واه //د داد .ب //دی //ن گ //ون //ە ن //ە س //یاس //ت دس //پوت //یکِ

آن/ها ب/ە ال/یت م/شخص ،و ب/ا ای/جاد ق/ان/ون/مندی وی/ژهٔ م/ناف/ع خ/ود،

تح //میلی از ج //ان //ب ط //بقات و اق //شار ب //االدس //ت؛ ب //لکە س //یاس //ت

در واق/ع ج/ام/عە را در ام/ر ت/ول/یدات اق/تصادی خ/ود ع/قیم ن/مودە و

دم/وک/رات/یکِ اق/شار اج/تماع/ی ت/ول/ید ک/ننده اس/ت ک/ە زم/ام ام/ور را

ب/دی/ن ش/یوە ت/مام/ی ت/الش/های ج/ام/عە را ب/ە زی/ر س/ای/ە ن/فوذ و ق/درت
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خ/ود ک/شیدە و ت/ول/یدات اق/تصادی ج/ام/عە را دچ/ار رک/ود م/یک/ند.

در م/قاب/ل ق/وای اس/تیالگ/ر اس/ت ،ل/ذا داش/نت ن/یروه/ای ن/ظام/ی ک/ە

س//یاس//ت ب//ردەس//ازی ج//ام//عە در ق//ال//ب ص//نعتی س//ازی ن//هاده//ای

از ب // /طن ج // /ام // /عە ت // /ول // /ید و ب // /ە م // /نظور پ // /اس // /داری از اق // /لیتها و

ت// /ول// /ید اج// /تماع// /ی و ج// /لوگ// /یری از رش// /د ت// /ول// /یدات اک// /ول// /وژی// /ک و

ج //نسیتهای گ //ون //اگ //ون ج //ام //عە ع //مل ن //مای //د و م //طاب //ق ب //ا م //طال //بات

س//یاس//ت ت//وس//عە شه//ری و تخ//لی ٔه ک//ردن روس//تاه//ا در چ//هارچ//وب

اج/تماع/ی ح/رک/ت ن/مودە ،ج/ز ن/یازم/ندی/های ی/ک ج/ام/عە س/رزن/دە و

ای// /ن اس// /تیالی اق// /تصادی ق// /رار م// /یگ// /یرد .ج// /ام// /عەای ک// /ە دارای

آزاد اس/ت .ب/ناب/رای/ن ج/ام/عەای ک/ە خ/واس/تار آزادی و دم/کراس/ی

ت //ول //یدات اک //ول //وژی //ک ن //باش //د ب //ە راح //تی م //یت //وان //د م //ورد اس //تعمار

ب/اش/د ن/میتوان/د ب/دون داش/نت ن/یروی دف/اع/ی مس/لح خ/ود در م/قاب/ل

ق //رار گ //یرد ،ب //ناب //رای //ن ت //الش //های ت //ودەای ب //رای اع //ادە ت //ول //یدات

ح//اک//میت اس//تبدادی از دف//اع ن//موده و از س//وی دی//گر و در واق//ع

اک//ول//وژی//ک و ب//ر م//بنای م//ناس//بات ت//ول//ید اج//تماع//ی در ق//ال//ب دف//اع

ای// /ن ن// /یروی دف// /اع// /ی مس// /لح ب// /ە دف// /اع// /های ف// /ره// /نگی ،س// /یاس// /ی،

مشروع جای میگیرد.

اق // /تصادی و ...س // /هول // /ت م // /یبخش // /د و ه // /مین م // /نظر ج // /زئ // /ی از
واجبات دفاع ذاتی بە حساب میآید.

ب //سیاری ام //ر دف //اع مش //روع را ت //نها در ح //وزە ج //نگ مس //لحان //ە
ت//عری//ف م//یک//نند و ب//دی//ن ش//یوە ت//عری//فی ن//اک//ام//ل از ام//ر دف//اع را

اگ//ر س//یاس//ت را ب//ە ع//نوان ه//نر م//دی//ری//ت ج//ام//عە ت//عری//ف ن//مای//یم،

ن //شان م //یده //ند .دف //اع مس //لحان //ە ن //وع //ی از م //کان //یسمهای دف //اع

دف/اع مش/روع ب/ە م/نظور ح/فظ هس/تی س/یاس/ی ج/ام/عە وارد ع/مل

مش // /روع اس // /ت ک // /ە در ب // /راب // /ر ته // /دی // /دات ب // /یول // /وژی // /کیِ ف // /ردی و

م //یش //ود .دس //ت ی //ازی //دن ج //ام //عه ب //ه م //کان //یسمهای //ی ب //رای ای //جاد

اج//تماع//ی ب//ە م//ثاب//ە روی//کردی دف//اع//ی وارد ع//مل ش//دە و ج//ام//عە را

م/دی/ری/ت س/یاس/ی م/ردم/ی ب/رای ادارهٔ ج/ام/ع ٔه خ/ود و خ/ارج ن/مودن

در ب// /راب// /ر ته// /دی// /دات// /ی ک// /ە مس// /بب زوال و ن// /اب// /ودی ج// /ام// /عە اس// /ت

ق//درت از ک//ف ن//ظام م//وج//ود از ره//گذر دف//اع مش//روع وج//ه ٔه ع//ملی

م//حاف//ظت م//ین//مای//د .ج//نگ مس//لحان//ە زم//ان//ی م//یت//وان//د ب//ە ع//نوان

پ//یدا م//یک//ند .ب//ا ای//ن ش//رح ت//اس//یس ن//ظام م//وازی و بس//ترس//ازی

دف //اع ت //عری //ف ش //ود ک //ە در ب //راب //ر ته //دی //دات خ //ارج //ی و ب //ە م //نظور

ب //رای ای //جاد م //کان //یسمهای دف //اع //ی ِان //تگره ش //ده در ج //ام //عه از

ح// /فظ ارزش// /های اج// /تماع// /ی وارد ع// /مل گ// /ردد و ص// /رف// /ا م// /قصود

ض/رورت/های ع/اج/ل ب/رای اع/تالی ان/قالب/ی اس/ت و رس/ال/ت ت/اری/خی

ت //داف //عی داش //تە ب //اش //د و ب //ە ه //یچ وج //ە خ //ود را در ق //ال //ب ه //جوم و

و وظایف همه افراد جامعه در این چهارچوب تعریف مییابد.

تسخیر خاک ،فرهنگ و ارزشهای جامعەی دیگری جای ندهد.

◼

ج/نگ مس/لحان/ە گ/اه/ا ن/اگ/زی/ر ت/نها راه م/قاب/لە ی ج/وام/ع ت/حت س/تم
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ی//کی از م//عضالت اج//تماع//ی ک//ه ان//قالب پ//رول//تری اک//تبر ت//وانس//ت
ب //ه آن پ //اس //خ ده //د و در ح //ل آن ق //دم ب //ر دارد م //سئله زن //ان ب //ود.
ب//لشوی//کها ای//ن م//عضل را ن//ه ت//نها ب//طور ان//تزاع//ی ن//میدی//دن//د ب//لکه

و با اعتماد به نفس برای حق رأی برابر با مردان مبارزه کردند.
ت//أث//یرات ای//ن ح//رک//ت در دن//یا ب//قدری ب//ود .ک//ه ب//ورژوازی غ//رب از
ت //رس و واه //م ٔه ت //کرار ای //ن ان //قالب ش //روع ب //ه ب //وج //ود آوردن ت //عدد

ره/ای/ی و ب/راب/ری ک/ام/ل زن/ان را در گ/رو م/بارزه ط/بقات/ی و پ/یروزی

اح// /زاب ن// /مود ،و ح// /ق رآی ه// /مگان// /ی را ب// /رای ه// /م ٔه شه// /رون// /دان،

طبقه کارگر میدانستند.

منجمله زنان به رسمیت شناخت.

ان/قالب اک/تبر ب/ا ارائ/ه دادن راه ح/ل پ/رول/تری ره/ای/ی واق/عی زن/ان

ان// /قالب اک// /تبر ب// /ا ره// /بری پ// /رول// /تاری// /ا س// /عی ن// /مود خ// /واس// /تهای

را ب // /دون دگ // /رگ // /ون ن // /مودن م // /ناس // /بات ب // /ورژوای // /ی غ // /یر م // /مکن

س // /وس // /یالیس // /تی را ب // /طور س // /یاس // /ی ب // /ا اف // /کار ت // /ودهه // /ای زن // /ان

م// /یدانس// /ت .ب// /لشوی// /کها ح// /ل م// /سائ// /ل زن// /ان را در ب// /طن م// /بارزه

زح/متکش ،ب/ا ن/یازه/ا و آروزه/ای زن/ان ک/ارگ/ر ،پ/یون/د ده/د .و زن/ان

ط //بقات //ی پ //رول //تاری //ا و ان //قالب جس //تجو ن //مودن //د ،و ث //اب //ت ک //ردن //د

ب/ه ای/ن ن/تیجه رس/یدن/د ،ک/ه ت/نها ط/بقه ک/ارگ/ر اس/ت ک/ه ح/ق ب/راب/ری

م//بارزه ب//رای ح//قوق س//یاس//ی و اج//تماع//ی زن//ان ،ب//طور ق//طع ی//ک

ک //ام //ل ب //ا م //ردان ،ه //م در ق //ان //ون و ه //م در ع //مل ،در خ //ان //واده ،در

ن //مود و ب //خشی از م //بارزه ع //موم //ی پ //رول //تاری //ا ب //رای ره //ای //ی ک //ل

دولت و در جامعه را برای آنها قائل است.

بشریت است.

زن //ان در روس //یه در ط //ول ان //قالب پ //رول //تری اک //تبر ض //من ای //نکه ب //ا

م// /بارزه ط// /بقات// /ی پ// /رول// /تاری// /ا ،اف// /قهای زن// /ان را وس// /عت ب// /خشید،

خ //واس //ته ه //ای ط //بقات //ی خ //ود آش //نا ش //دن //د ب //ه ای //ن ام //ر ه //م واق //ف

اذه// / /ان آن// / /ها را ب// / /از و ف// / /کرش// / /ان را ت// / /کام// / /ل داد ،و آن// / /ها را در

ش //دن //د در ج //ام //عهای //ی ک //ه در آن ان //سان ب //ر زن //دگ //ی خ //ود ک //نترل

رساندن به اهدافشان یاری نمود.

دارد و از اس // /تثمار ان // /سان از ان // /سان خ // /بری نیس // /ت ،اک // /ثری // /ت

ب//عنوان م//ثال ت//ا ق//بل از ان//قالب اک//تبر ،زن//ان پ//رول//تر و غ//یر پ//رول//تر

ع//ظیم ج//ام//عه ک//ه ک//ارگ//ران و زح//متکشان ب//اش//ند از خ//طر ته//دی//د

از ط //ری //ق ح //ق رأی م //ردان ح //مای //ت م //یش //دن //د؛ ح //قی ک //ه آن //ها در

ف//قر ،ن//ات//وان//ی ،ج//نگهای خ//ان//مان//سوز ره//ا ش//دهان//د ،ن//یروی زن//ان

واق// /ع ب// /ه ن// /حوی غ// /یرمس// /تقیم در آن ن// /قش داش// /تند .ام// /ا ان// /قالب

ب//عنوان ن//یمی از ج//معیت ج//ام//عه ن//قش ت//عیین ک//نندهای در م//بارزه

اک// /تبر ب// /ا ره// /بری ط// /بق ٔه ک// /ارگ// /ر ،و دخ// /یل ک// /ردن ج// /نبش ت// /ودهای

ط //بقات //ی داش //ته و ره //ا ش //دن آن //ها از اه //داف م //هم ای //ن م //بارزه

زن/ان ،ح/ق زن/ان ک/ارگ/ر را ب/ه ع/رص/ه ک/شمکش در ح/یات س/یاس/ی

است.

ارت/قاء داد و ای/ن در ح/ال/ی ب/ود ک/ه م/یلیون/ها زن پ/رول/تر رزم ج/وی/ان/ه

◼

ﭼﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻠﯽ
ﮐﻮردﻫﺎ ﻣﺘﺮﻗﯽ
اﺳﺖ؟

اﻟﻮار ﻗﻠﯽ وﻧﺪ
در ای/ران ه/وی/ت ط/لبی م/لی اق/وام نس/بت ب/ه چ/ند ده/ه ق/بل ،از الی/ه

■ ب// /رای م// /ردم آذرب// /ای// /جان ه// /وی// /ت ط// /لبی بیش// /تر ی// /ک خ// /واس// /ت

ه//ای پ//ای//ینی و م//یان//ی اول//وی//ت ه//ای اج//تماع//ی ب//ه س//طح نخس//تین

ج //دای //ی ط //لبان //ه و ی //ا ت //قسیم درس //ت ق //درت س //یاس //ی ب //وده اس //ت.

م //طال //بات س //یاس //ت م //ردم //ی ب //اال آم //ده اس //ت .اگ //ر چ //ه خ //واس //ت

ه //وی //ت ب //رای ت //رک //های ای //ران ی //ا ب //ا تس //لط ب //ه ته //ران و ی //ا ج //دایی

م //رک //زی ای //ن م //طال //به ب //عنوان پ //ای //ان س //ان //ترال //یزم غ //یردم //وک //رات //یک

تبریز از ایران معنا مییابد.

)م/رک/زگ/رای/ی مس/لط( در ه/مه خ/لقهای ای/ران مش/ترک اس/ت ،ام/ا
ت // /ظاه // /رات ای // /ن خ // /واس // /ت ی // /کسان نیس // /تند و در ب // /رخ // /ی ب // /سیار
ارت//جاع//ی و در ب//رخ//ی دی//گر م//ترق//ی و پیش//رو ن//مای//ان م//یگ//ردن//د.
ای/نک در ای/ران ه/وی/ت م/لی اق/وام از ی/ک م/طال/به ص/رف/ا ف/ره/نگی ب/ه
خ //وان //ش ج //دی //دی از ام //ر س //یاس //ی ت //غییر ش //کل ی //اف //ته اس //ت و
خ/لقهای ای/ران ه/ر ک/دام ب/ر حس/ب تج/رب/ه و اق/دام/های ت/اری/خی و
پ//تان//سیل م//وج//ود ت//ودهای خ//ود آن//را ت//بیین و ه//دای//ت م//یک//نند .م//ن
ب//طور م//ختصر چ//ند ن//مون//ه از ه//وی//ت ط//لبی م//لی خ//لقها در ای//ران
را اش //اره م //یک //نم ت //ا ب //ه س //رع //ت ت //فاوت آن //ها را از ن //وع ک //وردی
تشخیص بدهم و نیت خودم را از این تفاوت بهتر بیان کنم.

■ ب//رخ//الف دی//گر اق//وام ای//ران//ی در ب//اال ،ب//رای ک//رده//ا س//رن//وش//ت
م //لی ک //وردس //تان دارای ی //ک پ //یام //د مش //ترک و م //نفعت ع //موم //ی
ب/رای ه/م ٔه خ/لقهای دی/گر م/نطقه اس/ت .دل/یل ای/ن ت/فهیم ع/موم/ی
از م //طال //به خ //صوص //ی ای //ن اس //ت ک //ه ه //وی //ت ک //وردی خ //وان //شی
ان //سان //ی ت //ر از دول //ت  -م //لت دارد و م //یت //وان //د س //رن //وش //ت م //لی
خ//ود را ب//ه س//رن//وش//ت دی//گران گ//ره ب//زن//د و ه//مزیس//تی خ//لقها را
س/ادهت/ر و ش/فاف/تر س/ازد .ک/وردس/تان دس/تاورده/ای اراده م/لی
را ب//ه م//ثاب//ه ره//ای//ی م//عرف//ت م//نطقهای ت//عری//ف م//یک//ند و ب//ا رف//ع
ن //مودار ک //الس //یک م //لت  -خ //اورم //یان //ه  -م //لت ب //ه ت //ری //لوژی ن //وی //ن
م //نطقه  -م //لت  -م //نطقه دس //ت م //یی //اب //د .ی //عنی ه //ر ان //دازه ک //ه

■ ه //وی //ت ط //لبی م //لی ب //ا خ //وان //شی م //ذه //بی در م //یان خ //لق ب //لوچ

ک/ورده/ا بیش/تر ب/ه م/طال/بات ه/وی/تی  -م/لی خ/ود دس/ت م/یی/اب/ند

ب //یش از آن //که در زی //ر مج //موع //های از ت //فاوت //های م //لی ،ف //ره //نگی و

ب //ه ه //مان م //قدار دی //گر اق //وام م //طال //بات خ //ود را م //ترق //ی ت //ر و

خواست ملی متظاهر شود ،هویتی مذهبی است.

دم //وک //رات //یکتر ت //عری //ف و ت //اوی //ل م //یک //نند .ک //ورده //ا ت //وانس //تهان //د

■ در م/یان خ/لق ع/رب اح/واز ن/یز م/طال/به م/لی بیش/تر خ/صوص/یات

روش//نفکران و ف//عاالن دم//وک//رات ع//رب ،ت//رک و ف//ارس را ب//ا ای//ن

ط//ائ//فهای و س//هم ط//لبی اق//تصادی و ش//رک//ت در م//ناب//ع و ذخ//ای//ر

خ/وان/ش ج/دی/د از ام/کان/های ه/مزیس/تی م/سامل/ت آم/یز و پَ /لتفرم

ملی دارد.

کنفدرالیسم دموکراتیک )شورایی( همراه سازند.

◼

Artwork:
Xemyar

