ﮔزارش ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺗورﻧﺗو
ﺑزرﮔداﺷت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺗورﻧﺗو در روز  ٨ﻣﺎرس ﺳﺎﻋت  ٣ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔر ﺑرﮔذار ﺷد ،در اﺑﺗدا ﮐﻠﯾپ ﺳرود
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺟﮭﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﻣﺎﯾش درآﻣد .ﺳﭘس ھﻣﺎ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿرﯾن را ﺑﮫ ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت ﺑﮫ
اﺣﺗرام ﺗﻣﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧداﻧﮭﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋدام ﺷدﻧد دﻋوت ﮐرد.

ﭘس از آن آﻧﺎھﯾﺗﺎ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در ﺗورﻧﺗو ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗم وﺿﻌﯾت زﻧﺎن و اﻓﻘﮭﺎ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎ اراﺋﮫ داد.

آﻧﺎھﯾﺗﺎ در ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﮔﻔت  :ﺷراﯾط زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺷدت ﺑدﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده در ﻋرض ﭼﻧد ﺳﺎل ﻓﻘط در ﺳﮫ اﯾﺎﻟت ﮐردﻧﺷﯾن ﻋراق
ﺑﯾش از  ١٢،۵٠٠زن ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد  .در ﺑﺻره ھر ﻣﺎه  ١۵زن ﺑﮫ ﺟرم ﺗﺧطﯽ از ﻟﺑﺎس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯾرﺳد .در ﺧوزﺳﺗﺎن
درﻋرض دو ﻣﺎه  ۴۵زن ﺟوان زﯾر ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .در آﻣرﯾﮑﺎ ھر روز  ۴زن ﺑر اﺛر ﺧﺷوﻧت ﻣردان ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و ھر دو
دﻗﯾﻘﮫ  ،ﯾﮏ زن ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.

ﺻﻧﻌت ﭘورﻧو رﺷد وﺳﯾﻊ ﮐرده اﺳت و ﺑﻌد از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳود را دارﻧد .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣدام در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش
ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .از ھر  ٨ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾت ﭘورﻧو اﺳت .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﮏ راﺑطﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺗوﻟﯾدی ﻣﻌﯾن اﺳت .
ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ارزان ﺑﮫ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﮑﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ رواﺑط
ﻣردﺳﺎﻻری و ﻣذھب ﻧﯾز داﻣن ﻣﯾزﻧد… .از طرف دﯾﮕر ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﻧﻔرت و ﺧﺷم ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ،زﻧﺎن را ﻣﺳﺑب ﺑﯾﮑﺎری ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی
آﻧﮭﺎ را ﭘر ﮐرده اﻧد .ﺗﺟﺎوز ﺟواﻧﺎن ھﻧدی ﺑﮫ دﺧﺗران ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔرت از زﻧﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﮐﺎر و رﻓت و آﻣد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑدﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﺗﺟﺎوز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯾدھﻧد ،ﻣﯾﻠﮫ در رﺣم اش ﻓرو ﮐرده و او را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد….
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن وﺿﻌﯾت وﺧﯾم ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺷده و ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا رﻓﺗﮫ اﻧد .… .در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑﯽ اﻓﻘﯽ و
ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻧظری ﺗﺋورﯾﮏ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزات ﺧود
دارد .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺳﺧﻧراﻧﯽ آﻧﺎھﯾﺗﺎ در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎره ﺷﮭروﻧد ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.

ﺳﭘس ﮐﻠﯾپ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﻣﻧﺎﺳب روز زن ﺧواﻧﻧده ﺑﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﻠﻣﮫ آذر درﺧﺷﺎن ﺑﻧﻣﺎﯾش در آﻣد.
ﺳﭘس ﮔﻼوﯾژ ﺧواﻧﻧده ﻣﺗرﻗﯽ و ﺧوش ﺻدای ﮐرد ،دو آھﻧﮓ در ﺗﺟﻠﯾل از زﻧﺎن و اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﺗم ﺑر آﻧﮭﺎ اﺟرا ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ و
در وﺻف زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود
ﺑﻌد از  ١۵دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻧﻔس  ،ﺷﮭﻼ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎی ﺳﺎﺑق ﮐوﻣﻠﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻘش
زﻧﺎن ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ﮐوﻣﻠﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮐرد.
زﻧﺎن در ﮐردﺳﺗﺎن دارای ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧود ھﺳﺗﻧد .در اﯾن راه ﻓﻌﺎﻻن و رھﺑران زﯾﺎدی ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد.
ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧودم در اﯾن راﺑطﮫ ،ﻣﺧﺗﺻرى از روى اورى زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه در ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران و دﻟﯾل روى اورى اﻧﺎن ﺑﮫ
ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎﯾﺗﻰ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﻣﻰ ﻛﻧم ،روى اورى اﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎﯾﺗﻰ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
در ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺗم ھﺎى ﮔوﻧﺎﮔون طﺑﻘﺎﺗﻰ ،اﻗﺗﺻﺎدى و ﻣﻠﻰ  ،ﻣذھﺑﻰ  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﻰ ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﺿل ﺑزرﮔﻰ در ﻛردﺳﺗﺎن
اﺷﺎره ﻛرد…
ﺑﺎ اﻏﺎز اﻧﻘﻼب در اﯾران  ،زﻧﺎن ھم در ﻛردﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺷﺎه ﻣﺑﺎرزه ﻣﻰ ﻛردﻧد ،در ﺑدو ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
رژﯾم اﺳﻼﻣﻰ ،،ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﻛﻰ از ﻓﻌﻼﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭘر ﻧﻔوذ ﺗرﯾن و رادﯾﻛﺎﻟﺗرﯾن ﺟﺑﮭﮫ اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ ﻣﺣﻠﻰ ﺑراى ﺗﺟﻣﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎى ﻧﯾروى
ﻣﺑﺎرزو اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺟﻧﺑش ﭼپ ﺗﺑدﯾل ﺷد ،و اﯾن ﺧود ﺑﺳﺗرى ﻣﻧﺎﺳب ﺑراى ﺟذب ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾﮕﯾر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﻰ ﺑود،در ﻓﺿﺎى
ﻛردﺳﺗﺎن در ﻛﻧﺎر اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت اﻧﻘﻼﺑﻰ ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ﯾك ﮔراﯾش ارﺗﺟﺎﻋﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎن طرﻓدار ﺧط ﻓﻛرى  ،ﺑﮫ رھﺑرى اﺣﻣد ﻣﻔﺗﻰ زاده ﺑودﯾم  ،ﻛﮫ
ﻋﻣﻼ از ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺟﻠوﮔﯾرى ﻣﻰ ﻛرد ،ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺟﻠو ﮔﯾرى از رﻓﺗن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد ،ﻛﮫ اﻏﻠب اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت در ﻣﺳﺎﺟد ﺻورت ﻣﻰ
ﮔرﻓت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻠو ﮔﯾرى از رﻓﺗن اﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ ،ﻛﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﺑﺎر و ﻧﻔوذ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎى ﭼپ و ﺳو
ﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ در ﻛردﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص در ﻣﯾﺎن  ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن  ،ﻋﻣﻼ اﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻰ ﻛرد…
ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ﺷدن زﻧﺎن و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺻف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،ﻣﺳﺗﻠزم ﯾك ﺳرى ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣرد ﺳﺎﻻرى و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﻰ ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود ،زﯾرا اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﺗﺎ ان ﻣﻘطﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻛردﺳﺗﺎن ﻋرﺻﮫ اى ﻣرداﻧﮫ ﺑود وﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻋرﺻﮫ و ﺷﻛﺳﺗن اﯾن ﺳد ﻣﺑﺎرزات ﺳﺧﺗﻰ را ھم در ﺳطﺢ

ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھم در ﺻﻔوف ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻣﻰ طﻠﺑﯾد ،دور ﺗﺎزه ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ زﻧﺎن در ﻛردﺳﺗﺎن ﺷروع ﺷد ،زﻧﺎن ﻣﺻﻣم و اﮔﺎه ﺑﺎ ﻛوﺷﺷﮭﺎى ﺑﻰ
درﯾﻎ و ﺧﺳﺗﮕﻰ ﻧﺎﭘذﯾر ﺧود ﺛﺎﺑت ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﻋﮭده اﻧﺟﺎم ھر ﻛﺎرى ﺑر ﻣﻰ اﯾﻧد.،
او در ﺗﺟﻠﯾل از ﻣﺑﺎرزات ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ زﻧﺎن ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻘش و ﻣﺑﺎرزات آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺗﺎﺛﯾرﮔذارﺗر از ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎی زن ﮐوﻣﻠﮫ ھﺳت و
اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ رژوا در ﺑرﺧورد ﺑﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو ﺗر ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﮐوﺑﺎﻧﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻣﺗرﻗﯽ و زﻧﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت و
اﻣﯾدھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑوﺟود اورده.
پ.ی.د ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ پ.ک.ک را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھم در ﺗرﮐﯾﮫ و ھم در ﺳورﯾﮫ ﺷرﮐت زﻧﺎن را در ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﺗﺷوﯾق ﮐرده اﺳت و در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر رھﺑری ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺷﺗرک ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣرد ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر پ.ک.ک ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﮐت زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﻧﺷده اﺳت و ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر و ﺧواﺳت ﺧود از رھﺑری ھم ﺟﻠوﺗر رﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﮫ ﺟﻠوﺗر ﺑرده اﻧد .ﺑرﻋﮑس در ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران و ﻋراق ﺣزب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ را رھﺑری ﮐرده اﻧد ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن
ﺑوده اﻧد.
در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران« ،ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن« ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑوده اﺳت در ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﻧﯾز ،رھﺑری
ﯾﻌﻧﯽ «ﭘﺎرت دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن« و «اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﯾﮭﻧﯽ ﮐردﺳﺗﺎن« و ﺣﺗﯽ «ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ی ﻣﺎرﮐﺳﯽ-ﻟﻧﯾﻧﯽ« )ﺑﻌدھﺎ «ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ی رﻧﺟده ران»( ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﯾﮭﻧﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺷرﮐت زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐردﻧد.در ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ درﺟﮫ ی درﮔﯾرﺷدن زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﺛﻼً ،زﻧﺎن روژﺋﺎوا را ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﺷور )ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ،در
ﻋراق زﻧﺎن ﻧﯾروی ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در روژﺋﺎوا در ﺻف ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷم ﮔﯾر ھﺳﺗﻧد
اﻟﺑﺗﮫ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻗﺎﻧون زﻧﺎن وﺟود دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل طﺑق ﻣﺎده ی  ،١٤طﻼق ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت طرﻓﯾن ﻣﯾﺳر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ اﮔر زن ﺑﮫ ھر
دﻟﯾﻠﯽ ﺧواھﺎن ﺟداﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷوھر اﻣﮑﺎن اﯾن ﮐﺎر را ﻧدارد .ﻣﺎده ی « ،١٨ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد« ﺑرای «ﺧﯾﺎﻧت« ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ ی ﺧﺎرج
از ازدواج در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .آن ﭼﮫ در اﯾن ﺟﺎ «ﺧﯾﺎﻧت« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده در ﺷرﯾﻌت «زﻧﺎ« ﻧﺎم دارد« .زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ« ﻣﺟﺎزاﺗش ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردن

ﻗﮭر ﻗﺎﻧون و دوﻟت ﻣﻣﻧوع ﺑﺷود ﺑﻠﮑﮫ زن و
اﺳت .اﮔر ﻧظﺎم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻗرار اﺳت دﻣوﮐراﺗﯾزه ﺷود ،راﺑطﮫ ی ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ِ
ﻣرد ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ راﺑطﮫ ی ازدواج ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑدھﻧد و ﺑﮫ زور ﻗﺎﻧون و ﻣﺟﺎزات و ﺗﻧﺑﯾﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧﻧد .ﻣﺎده ی  ٥ﺣق زﻧﺎن را ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣدﻧﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻏﯾره ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ «ﺗﻌﮭدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« زﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﺎت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔرﭼﮫ «ﺗﻌﮭدات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻧﺷده ،ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﺗﻌﮭدات در ﻣورد زﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺣﻔظ اﯾن ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﻣردﺳﺎﻻری
ﻧﯾﺳت.
ﺳﭘس ﻣوﻧﺎ روﺷن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗم >> ﻧﻘش دو ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﭘرﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن << ﻋﻧوان ﮐرد .او
ﮔﻔت :ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺳﺗم ﺑر زن و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﺊ زن ﺑﮫ طور ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾل روز ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت و روز ﺑﮫ روز ﺑر
ﺣدت و ﮔﺳﺗردﮔﯽ آن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود… .

در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑر ﺳر ﺑدن و اﺳﺗﻘﻼل زن ﺟﻧﮓ اﺳت ،در ھر ﮔوﺷﮫ ی دﻧﯾﺎ اﯾن ﺑدن ﺑﮫ اﯾن ﯾﺎ آن ﺷﮑل ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ در آورده ﻣﯽ
ﺷود ،ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود... .
ﻣوﺿوع زن و ﺳﺗﻣدﯾدﮔﯽ وی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن و اﻧﻔﺟﺎری ﺗرﯾن ﮔﺳل ھﺎی ﻧظم ﺣﺎﮐم در ﺟﮭﺎن و در ھر ﮐﺷور ﺷده
اﺳت :طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم – ﭼﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﭼﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ— دو روﯾﮑرد در ﻗﺑﺎل اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺛﺑﺎت ﻧظﺎم ھﺎی آﻧﺎن را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد دارﻧد :ﺳرﮐوب و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای ﺛﺑﺎت ﻧظم ﻣوﺟود.
در ﺗﻧش ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﻗطب آﻧﭼﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم دﻋوای ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻗﺷر ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﭘوﺳﯾده در ﻣﯾﺎن ﻣﻠل ﺗﺣت اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻗﺷر ﺣﺎﮐﻣﮫ
ی ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﭘوﺳﯾده ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن دو ﻗطب ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھر ﮐس ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﭘوﺳﯾده ھﺎ ﺳﻣﺗﮕﯾری ﮐﻧد در ﻧﮭﺎﯾت دﯾﮕری را ﺗﻘوﯾت ﮐرده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔراﯾش زﻧﺎن ﺑوﯾژه در
ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﯾری ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﭘوﺳﯾده اﯾن ﻗﺷرھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش دﯾﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرد
و در اذھﺎن آﻧﮭﺎ ﺷﯾوه و اﻧدﯾﺷﯾدن ﻋﻠﻣﯽ را رواج داد .اﻓق ﻣﺑﺎرزه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را دا ﺧﺷم آﻧﺎن
از ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﭘﯾوﻧد داد و روﺷن ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا زﻧﺎن ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی ھﺳﺗﻧد … .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه

ﺑﮫ وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﮭﺎن اﻣروز آﯾﺎ راه دﯾﮕری ﺑﺟز اﻧﻘﻼب  ،ﺑﮫ ﺟز رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم از طرﯾق ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
دوﻟﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓظ اﯾن ﻧظﺎم ھﺎ ،ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و رھﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ﻣردم ﻣوﺟود اﺳت؟ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ھدف اش ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت؟ … زﻧﺎن ﮐﮫ
ﻋﻣق ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﻟﻣس ﮐرده و ﺳودای ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ آن را دارﻧد ،ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﺷده و در اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
واﻗﻌﯽ ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﻧد.
در اﯾن ﺑرھﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻧﯾﻣﮫ ی ﻣوﻧث اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗن
زﻧﺟﯾرھﺎﯾش و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠش ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺷری را ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو و ﺑﺳوی رھﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت از ﺷر ﻧظﺎم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘرﺗﺎب ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ زاده ﺷدن ﻣرﺣﻠﮫ دوم اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش زﻧﺎن
ﻋﺟﯾن ﺧواھد ﺑود .از دل اﯾن ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد رھﺑران ،ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕران و ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد… .
در ﭘﺎﯾﺎن ﻋده ای از ﺣﺎﺿرﯾن دارای ﺳواﻻت ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺧﻧراﻧﮭﺎ ﺑوده و ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﺧش ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﭘردازﻧد .
اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﻧﺑود ﺑوﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻣﻼ اﯾن ﺑﺧش ﺑرﮔزار ﻧﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺿﺎر ﻗول داده ﺷد ،ﺑزودی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺟﻠﺳﮫ ای
ﺑرﮔزار ﮐرده ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﻧظرات و طرح ﺳواﻻت ﺧود از ﺳﺧﻧراﻧﮭﺎ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ داده ﺧواھد ﺷد.

ﮔزارش ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺗورﻧﺗو
ﺑزرﮔداﺷت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺗورﻧﺗو در روز  ٨ﻣﺎرس ﺳﺎﻋت  ٣ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔر ﺑرﮔذار ﺷد ،در اﺑﺗدا ﮐﻠﯾپ ﺳرود
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺟﮭﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﻣﺎﯾش درآﻣد .ﺳﭘس ھﻣﺎ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿرﯾن را ﺑﮫ ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت ﺑﮫ
اﺣﺗرام ﺗﻣﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧداﻧﮭﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋدام ﺷدﻧد دﻋوت ﮐرد.

ﭘس از آن آﻧﺎھﯾﺗﺎ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در ﺗورﻧﺗو ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗم وﺿﻌﯾت زﻧﺎن و اﻓﻘﮭﺎ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎ اراﺋﮫ داد.

آﻧﺎھﯾﺗﺎ در ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﮔﻔت  :ﺷراﯾط زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺷدت ﺑدﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده در ﻋرض ﭼﻧد ﺳﺎل ﻓﻘط در ﺳﮫ اﯾﺎﻟت ﮐردﻧﺷﯾن ﻋراق
ﺑﯾش از  ١٢،۵٠٠زن ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد  .در ﺑﺻره ھر ﻣﺎه  ١۵زن ﺑﮫ ﺟرم ﺗﺧطﯽ از ﻟﺑﺎس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯾرﺳد .در ﺧوزﺳﺗﺎن
درﻋرض دو ﻣﺎه  ۴۵زن ﺟوان زﯾر ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .در آﻣرﯾﮑﺎ ھر روز  ۴زن ﺑر اﺛر ﺧﺷوﻧت ﻣردان ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و ھر دو
دﻗﯾﻘﮫ  ،ﯾﮏ زن ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.

ﺻﻧﻌت ﭘورﻧو رﺷد وﺳﯾﻊ ﮐرده اﺳت و ﺑﻌد از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳود را دارﻧد .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣدام در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش
ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .از ھر  ٨ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾت ﭘورﻧو اﺳت .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﮏ راﺑطﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺗوﻟﯾدی ﻣﻌﯾن اﺳت .
ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ارزان ﺑﮫ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﮑﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ رواﺑط
ﻣردﺳﺎﻻری و ﻣذھب ﻧﯾز داﻣن ﻣﯾزﻧد… .از طرف دﯾﮕر ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﻧﻔرت و ﺧﺷم ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ،زﻧﺎن را ﻣﺳﺑب ﺑﯾﮑﺎری ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی
آﻧﮭﺎ را ﭘر ﮐرده اﻧد .ﺗﺟﺎوز ﺟواﻧﺎن ھﻧدی ﺑﮫ دﺧﺗران ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔرت از زﻧﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﮐﺎر و رﻓت و آﻣد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑدﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﺗﺟﺎوز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯾدھﻧد ،ﻣﯾﻠﮫ در رﺣم اش ﻓرو ﮐرده و او را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد….
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن وﺿﻌﯾت وﺧﯾم ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺷده و ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا رﻓﺗﮫ اﻧد .… .در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑﯽ اﻓﻘﯽ و
ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻧظری ﺗﺋورﯾﮏ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزات ﺧود
دارد .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺳﺧﻧراﻧﯽ آﻧﺎھﯾﺗﺎ در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎره ﺷﮭروﻧد ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.

ﺳﭘس ﮐﻠﯾپ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﻣﻧﺎﺳب روز زن ﺧواﻧﻧده ﺑﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮑﻠﻣﮫ آذر درﺧﺷﺎن ﺑﻧﻣﺎﯾش در آﻣد.
ﺳﭘس ﮔﻼوﯾژ ﺧواﻧﻧده ﻣﺗرﻗﯽ و ﺧوش ﺻدای ﮐرد ،دو آھﻧﮓ در ﺗﺟﻠﯾل از زﻧﺎن و اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﺗم ﺑر آﻧﮭﺎ اﺟرا ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ و
در وﺻف زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود
ﺑﻌد از  ١۵دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻧﻔس  ،ﺷﮭﻼ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎی ﺳﺎﺑق ﮐوﻣﻠﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻘش
زﻧﺎن ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ﮐوﻣﻠﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮐرد.
زﻧﺎن در ﮐردﺳﺗﺎن دارای ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧود ھﺳﺗﻧد .در اﯾن راه ﻓﻌﺎﻻن و رھﺑران زﯾﺎدی ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد.
ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧودم در اﯾن راﺑطﮫ ،ﻣﺧﺗﺻرى از روى اورى زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه در ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران و دﻟﯾل روى اورى اﻧﺎن ﺑﮫ
ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎﯾﺗﻰ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﻣﻰ ﻛﻧم ،روى اورى اﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎﯾﺗﻰ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
در ﻛردﺳﺗﺎن اﯾران ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺗم ھﺎى ﮔوﻧﺎﮔون طﺑﻘﺎﺗﻰ ،اﻗﺗﺻﺎدى و ﻣﻠﻰ  ،ﻣذھﺑﻰ  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﻰ ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﺿل ﺑزرﮔﻰ در ﻛردﺳﺗﺎن
اﺷﺎره ﻛرد…
ﺑﺎ اﻏﺎز اﻧﻘﻼب در اﯾران  ،زﻧﺎن ھم در ﻛردﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺷﺎه ﻣﺑﺎرزه ﻣﻰ ﻛردﻧد ،در ﺑدو ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
رژﯾم اﺳﻼﻣﻰ ،،ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﻛﻰ از ﻓﻌﻼﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭘر ﻧﻔوذ ﺗرﯾن و رادﯾﻛﺎﻟﺗرﯾن ﺟﺑﮭﮫ اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ ﻣﺣﻠﻰ ﺑراى ﺗﺟﻣﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎى ﻧﯾروى
ﻣﺑﺎرزو اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺟﻧﺑش ﭼپ ﺗﺑدﯾل ﺷد ،و اﯾن ﺧود ﺑﺳﺗرى ﻣﻧﺎﺳب ﺑراى ﺟذب ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾﮕﯾر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﻰ ﺑود،در ﻓﺿﺎى
ﻛردﺳﺗﺎن در ﻛﻧﺎر اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت اﻧﻘﻼﺑﻰ ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ﯾك ﮔراﯾش ارﺗﺟﺎﻋﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎن طرﻓدار ﺧط ﻓﻛرى  ،ﺑﮫ رھﺑرى اﺣﻣد ﻣﻔﺗﻰ زاده ﺑودﯾم  ،ﻛﮫ
ﻋﻣﻼ از ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺟﻠوﮔﯾرى ﻣﻰ ﻛرد ،ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺟﻠو ﮔﯾرى از رﻓﺗن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد ،ﻛﮫ اﻏﻠب اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت در ﻣﺳﺎﺟد ﺻورت ﻣﻰ
ﮔرﻓت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻠو ﮔﯾرى از رﻓﺗن اﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ ،ﻛﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﺑﺎر و ﻧﻔوذ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎى ﭼپ و ﺳو
ﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ در ﻛردﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص در ﻣﯾﺎن  ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن  ،ﻋﻣﻼ اﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻰ ﻛرد…
ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ﺷدن زﻧﺎن و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺻف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،ﻣﺳﺗﻠزم ﯾك ﺳرى ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣرد ﺳﺎﻻرى و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﻰ ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود ،زﯾرا اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﺗﺎ ان ﻣﻘطﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻛردﺳﺗﺎن ﻋرﺻﮫ اى ﻣرداﻧﮫ ﺑود وﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻋرﺻﮫ و ﺷﻛﺳﺗن اﯾن ﺳد ﻣﺑﺎرزات ﺳﺧﺗﻰ را ھم در ﺳطﺢ

ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھم در ﺻﻔوف ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮭﺎ ﻣﻰ طﻠﺑﯾد ،دور ﺗﺎزه ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ زﻧﺎن در ﻛردﺳﺗﺎن ﺷروع ﺷد ،زﻧﺎن ﻣﺻﻣم و اﮔﺎه ﺑﺎ ﻛوﺷﺷﮭﺎى ﺑﻰ
درﯾﻎ و ﺧﺳﺗﮕﻰ ﻧﺎﭘذﯾر ﺧود ﺛﺎﺑت ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﻋﮭده اﻧﺟﺎم ھر ﻛﺎرى ﺑر ﻣﻰ اﯾﻧد.،
او در ﺗﺟﻠﯾل از ﻣﺑﺎرزات ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ زﻧﺎن ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻘش و ﻣﺑﺎرزات آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺗﺎﺛﯾرﮔذارﺗر از ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎی زن ﮐوﻣﻠﮫ ھﺳت و
اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ رژوا در ﺑرﺧورد ﺑﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو ﺗر ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﮐوﺑﺎﻧﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻣﺗرﻗﯽ و زﻧﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت و
اﻣﯾدھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑوﺟود اورده.
پ.ی.د ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ پ.ک.ک را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھم در ﺗرﮐﯾﮫ و ھم در ﺳورﯾﮫ ﺷرﮐت زﻧﺎن را در ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﺗﺷوﯾق ﮐرده اﺳت و در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر رھﺑری ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺷﺗرک ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣرد ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر پ.ک.ک ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﮐت زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﻧﺷده اﺳت و ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر و ﺧواﺳت ﺧود از رھﺑری ھم ﺟﻠوﺗر رﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﮫ ﺟﻠوﺗر ﺑرده اﻧد .ﺑرﻋﮑس در ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران و ﻋراق ﺣزب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ را رھﺑری ﮐرده اﻧد ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن
ﺑوده اﻧد.
در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران« ،ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن« ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑوده اﺳت در ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﻧﯾز ،رھﺑری
ﯾﻌﻧﯽ «ﭘﺎرت دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن« و «اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﯾﮭﻧﯽ ﮐردﺳﺗﺎن« و ﺣﺗﯽ «ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ی ﻣﺎرﮐﺳﯽ-ﻟﻧﯾﻧﯽ« )ﺑﻌدھﺎ «ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ی رﻧﺟده ران»( ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﯾﮭﻧﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺷرﮐت زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐردﻧد.در ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ درﺟﮫ ی درﮔﯾرﺷدن زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﺛﻼً ،زﻧﺎن روژﺋﺎوا را ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﺷور )ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ،در
ﻋراق زﻧﺎن ﻧﯾروی ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در روژﺋﺎوا در ﺻف ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷم ﮔﯾر ھﺳﺗﻧد
اﻟﺑﺗﮫ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻗﺎﻧون زﻧﺎن وﺟود دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل طﺑق ﻣﺎده ی  ،١٤طﻼق ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت طرﻓﯾن ﻣﯾﺳر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ اﮔر زن ﺑﮫ ھر
دﻟﯾﻠﯽ ﺧواھﺎن ﺟداﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷوھر اﻣﮑﺎن اﯾن ﮐﺎر را ﻧدارد .ﻣﺎده ی « ،١٨ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد« ﺑرای «ﺧﯾﺎﻧت« ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ ی ﺧﺎرج
از ازدواج در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .آن ﭼﮫ در اﯾن ﺟﺎ «ﺧﯾﺎﻧت« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده در ﺷرﯾﻌت «زﻧﺎ« ﻧﺎم دارد« .زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ« ﻣﺟﺎزاﺗش ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردن

ﻗﮭر ﻗﺎﻧون و دوﻟت ﻣﻣﻧوع ﺑﺷود ﺑﻠﮑﮫ زن و
اﺳت .اﮔر ﻧظﺎم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻗرار اﺳت دﻣوﮐراﺗﯾزه ﺷود ،راﺑطﮫ ی ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ِ
ﻣرد ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ راﺑطﮫ ی ازدواج ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑدھﻧد و ﺑﮫ زور ﻗﺎﻧون و ﻣﺟﺎزات و ﺗﻧﺑﯾﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧﻧد .ﻣﺎده ی  ٥ﺣق زﻧﺎن را ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣدﻧﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻏﯾره ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ «ﺗﻌﮭدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« زﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﺎت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔرﭼﮫ «ﺗﻌﮭدات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻧﺷده ،ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﺗﻌﮭدات در ﻣورد زﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺣﻔظ اﯾن ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﻣردﺳﺎﻻری
ﻧﯾﺳت.
ﺳﭘس ﻣوﻧﺎ روﺷن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗم >> ﻧﻘش دو ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﭘرﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن << ﻋﻧوان ﮐرد .او
ﮔﻔت :ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺳﺗم ﺑر زن و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﺊ زن ﺑﮫ طور ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾل روز ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت و روز ﺑﮫ روز ﺑر
ﺣدت و ﮔﺳﺗردﮔﯽ آن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود… .

در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑر ﺳر ﺑدن و اﺳﺗﻘﻼل زن ﺟﻧﮓ اﺳت ،در ھر ﮔوﺷﮫ ی دﻧﯾﺎ اﯾن ﺑدن ﺑﮫ اﯾن ﯾﺎ آن ﺷﮑل ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ در آورده ﻣﯽ
ﺷود ،ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود... .
ﻣوﺿوع زن و ﺳﺗﻣدﯾدﮔﯽ وی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن و اﻧﻔﺟﺎری ﺗرﯾن ﮔﺳل ھﺎی ﻧظم ﺣﺎﮐم در ﺟﮭﺎن و در ھر ﮐﺷور ﺷده
اﺳت :طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم – ﭼﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﭼﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ— دو روﯾﮑرد در ﻗﺑﺎل اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺛﺑﺎت ﻧظﺎم ھﺎی آﻧﺎن را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد دارﻧد :ﺳرﮐوب و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای ﺛﺑﺎت ﻧظم ﻣوﺟود.
در ﺗﻧش ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﻗطب آﻧﭼﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم دﻋوای ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻗﺷر ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﭘوﺳﯾده در ﻣﯾﺎن ﻣﻠل ﺗﺣت اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻗﺷر ﺣﺎﮐﻣﮫ
ی ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﭘوﺳﯾده ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن دو ﻗطب ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھر ﮐس ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﭘوﺳﯾده ھﺎ ﺳﻣﺗﮕﯾری ﮐﻧد در ﻧﮭﺎﯾت دﯾﮕری را ﺗﻘوﯾت ﮐرده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔراﯾش زﻧﺎن ﺑوﯾژه در
ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﯾری ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﭘوﺳﯾده اﯾن ﻗﺷرھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش دﯾﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرد
و در اذھﺎن آﻧﮭﺎ ﺷﯾوه و اﻧدﯾﺷﯾدن ﻋﻠﻣﯽ را رواج داد .اﻓق ﻣﺑﺎرزه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را دا ﺧﺷم آﻧﺎن
از ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﭘﯾوﻧد داد و روﺷن ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا زﻧﺎن ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی ھﺳﺗﻧد … .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه

ﺑﮫ وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﮭﺎن اﻣروز آﯾﺎ راه دﯾﮕری ﺑﺟز اﻧﻘﻼب  ،ﺑﮫ ﺟز رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم از طرﯾق ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
دوﻟﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓظ اﯾن ﻧظﺎم ھﺎ ،ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و رھﺎﯾﯽ ھﻣﮫ ﻣردم ﻣوﺟود اﺳت؟ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ھدف اش ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت؟ … زﻧﺎن ﮐﮫ
ﻋﻣق ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﻟﻣس ﮐرده و ﺳودای ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ آن را دارﻧد ،ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﺷده و در اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
واﻗﻌﯽ ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﻧد.
در اﯾن ﺑرھﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻧﯾﻣﮫ ی ﻣوﻧث اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗن
زﻧﺟﯾرھﺎﯾش و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠش ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺷری را ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو و ﺑﺳوی رھﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت از ﺷر ﻧظﺎم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘرﺗﺎب ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ زاده ﺷدن ﻣرﺣﻠﮫ دوم اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش زﻧﺎن
ﻋﺟﯾن ﺧواھد ﺑود .از دل اﯾن ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد رھﺑران ،ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕران و ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد… .
در ﭘﺎﯾﺎن ﻋده ای از ﺣﺎﺿرﯾن دارای ﺳواﻻت ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺧﻧراﻧﮭﺎ ﺑوده و ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﺧش ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﭘردازﻧد .
اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﻧﺑود ﺑوﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻣﻼ اﯾن ﺑﺧش ﺑرﮔزار ﻧﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺿﺎر ﻗول داده ﺷد ،ﺑزودی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺟﻠﺳﮫ ای
ﺑرﮔزار ﮐرده ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﻧظرات و طرح ﺳواﻻت ﺧود از ﺳﺧﻧراﻧﮭﺎ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ داده ﺧواھد ﺷد.

