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 معرفی 

یکی از شعارهای « ژن، ژیان، ئازادی»خاطرنشان شد که  1قبلیبخش در 

ایِ پیروان عبداهلل اوجاالن )آپو(، رهبر حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( پایه

مصادره » در ایران ش اخیرکه توسط معترضان خیز 2و احزاب خواهرش است

بررسی مضمون این شعار در آرای آپو  به شد. نوشتار حاضر «به مطلوب

 رمورد بررسی قرا یجارپردازد تا نزدیکی یا دوری آن را با تعابیر و تفاسیر می

 دهد. 

 

 مقدمه
 1۱ی آغازش خیزش اخیر از دل یک جنبش اعتراضیِ طوالنی برآمده که نقطه

ی زنان و تظاهرات گسترده، روز جهانی زن( 1۱۱۱مارس  ۸)برابر با  1۵۳۱اسفند 

ی گذشته، نه تنها در این جنبش در طول چهار دهه ۵علیه حجاب اجباری بود.ایرانی 

ترین، افزود بلکه به یکی از پیگیرهای اعتراضی بر مطالباتش پیوند با سایر جنبش

ادعا  توانمیت أهای اجتماعی ایران بدل شد. به جرترین و جسورترین جنبشمصمم

های نبشدر میان جکرد که بیشترین منابع مالی، تدارکاتی، تجهیزاتی و انتظامی و غیره 

 است.  صرفِ سرکوب این جنبش شدهاجتماعی 

اهی خوطلبی و آزادیصدای معترض جنبش رهاییقتل مهسا )ژینا( امینی، باردیگر 

 سپاریزنان را بلند کرد و جمعیت زیادی را به خیابان آورد. و از آنجا که در مراسم خاک

                                                      

 نیامیو  نینازن ،«(1ی )آزاد ،یزن، زندگ»بر شعار  یدرنگ1 

زندگی، آزادی، به احتمال قوی اولین بار در آوریل شعار زن، : »خوانیممیلوموند فرانسه  در برای مثال، 2

(، که BDPدر میتینگی در آنکارا، با حضور نمایندگان شاخه زنان حزب صلح و دموکراسی ) 2۱1۵

های سیاسی کُرد مرتبط با پ.ک.ک هستند، سرداده شد... این شعار به زبان کُردی و فارسی گروه عمدتاً

 ,Woman'(: 2۱22اکتبر  1۱) Le Mondeبه نقل از « شود...در سرتاسر ایران... و جهان فریاد می

life, freedom': The origins of Iran's rallying cry 
 در تهران1۵۳۸هشت مارس فیلم ان: ببه نقل از یک گزارشگر فرانسوی ز ۵

https://pecritique.com/2022/11/26/درنگی-بر-شعار-زن،-زندگی،-آزادی-نازنی/
https://pecritique.com/2022/11/26/درنگی-بر-شعار-زن،-زندگی،-آزادی-نازنی/
https://pecritique.com/2022/11/26/درنگی-بر-شعار-زن،-زندگی،-آزادی-نازنی/
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/10/woman-life-freedom-the-origins-of-iran-s-rallying-cry_5999763_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/10/woman-life-freedom-the-origins-of-iran-s-rallying-cry_5999763_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/10/woman-life-freedom-the-origins-of-iran-s-rallying-cry_5999763_4.html
https://www.youtube.com/watch?v=nbLtzzq22W0
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سرداده « زن، زندگی، آزادی»و « ژن، ژیان، ئازادی»شعار  مهسا در سقز )کردستان(

با بازماندگان  ، معترضان در داخل و خارج کشور نیز این شعار را در همبستگی شد

 مهسا تکرار کردند.

سنت و فرهنگ مردساالر مورد که تاریخاً توسط قانون، مذهب،  زنِتمرکزِ شعار بر 

ده، محروم مان آزاد زندگیِتبعیض، تحقیر و ستم جنسیتی بوده و از حقِ داشتن یک 

 آهنگی و قابلیتِعالوه سادگی، خوشسرعت فراگیر شود؛ بهبهسبب شد تا این شعار 

ی جا که به شناسههای مختلف، به این امر کمک کرد، تا آنکردن آحاد و گروهمتحد

ها نیز رسم بر همین ها و انقالبها، قیام. در سایر خیزشه استخیزش اخیر بدل شد

یکی به شعار محوری  شوند، معموالًمی است. از میان شعارهای متنوعی که سردادهروال 

ماه ، در خیزش دی«ی من کو؟أأر» 1۵۸۸شود: مثال در سال بدل می ی آنیا شناسه

این آخرین پیامه، » 1۵۱۸و در آبان « گرا، دیگه تمومه ماجراطلب، اصولاصالح» 1۵۱۱

 های اعتراضات یادشده تبدیل شدند. به شناسه« هدف کلّ نظامه

 ل وی معترضان خیابانی داخحتی از حیطه« زن، زندگی، آزادی»استقبال از شعار 

ها، نهادهای حقوق ها، دولتمردان، سلبریتیخارج کشور فراتر رفت و با حمایت دولت

ها، ها، سوسیالیستها، رویالیستها، فمینیستمُدرنیستبشری، روشنفکران، پُست

، «همراهی»، «همدلی»این  هاروبرو شد. بعضی 4طلبان وطنیها و حتی اصالحآپوئیست

ال ؤسرا زیر های دیگر آنی را به فال نیک گرفتند و بعضی«همباهمه»و « همبستگی»

 ند. گر پرداختکننده یا حمایتبردند و به افشای اهداف، مطامع و منافع این یا آن شرکت

قولی اتحادگرایان ــ حمایت از هی موافقان ــ یا بطور خالصه، بحثِ عمدههب

و  هک منظور گذار از نظام حاکمبهاز نیروهای اپوزیسیونِ  ایپارچهگیری صفِ یکشکل

 شود. اصل است و کسی اپوزیسیونِ اپوزیسیون نمی« وحدت»حفظ 

                                                      

به قلم علی ذوعلم در سایت « ای برای شعار زن، زندگی، آزادیدفاعیه» یلهبرای نمونه به مقا 4

طلب[ ]اصالححزب  رکلیدب دگاهیدیا  14۱1آبان  ۵به تاریخ « الف یلیتحل یجامعه خبر»گرای اصول

حمد م همچنین،توجه کنید. « صبح ما»در گفتگو با  در شعار معترضان« زن»مفهوم  یدرباره ملت اتحاد

 ینشانه حرکت جامعه به سو بایشعار ز نیاالم کرد که اع یآزاد ،یبا اشاره به شعار زن، زندگ ی،خاتم

 وله . به نقل از دویچهبهتر است یندهیآ

https://www.alef.ir/news/4010803102.html
https://sobhema.news/دیدگاه-دبیرکل-حزب-اتحادملت-درباره-مفه/آخرین_اخبار/21956/
https://sobhema.news/دیدگاه-دبیرکل-حزب-اتحادملت-درباره-مفه/آخرین_اخبار/21956/
https://www.dw.com/fa-ir/خاتمی-زن-زندگی-آزادی-شعار-حرکت-به-سوی-آینده-بهتر-است/a-63998552
https://www.dw.com/fa-ir/خاتمی-زن-زندگی-آزادی-شعار-حرکت-به-سوی-آینده-بهتر-است/a-63998552
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هم به صرفِ ی آن«همه با هم»استدالل اصلی مخالفان این بود که اتخاذ سیاست 

اعضای جبهه اتحادگرایان )از بایدن  توافق بر سرِ تغییر رژیم، نادرست است؛ چرا که اوالً

ی اصطالح کمونیست( حتی بر سرِ شیوهاحزاب بهبرخی پهلوی گرفته تا  و ماکرون و رضا

 هاینظری ندارند؛ بعضی به باال و به مساعدت قدرتدلی و همگذار از رژیم اسالمی هم

عضی اند، بهای متنوع ــ چشم دوختهنظامی گرفته تا تحریم یامپریالیستی ــ از حمله

های قهرآمیز و حلضات مدنی و دیگرانی مبلّغ راهآمیز و اعتراهای مسالمتموافقِ راه

ها از نظام سکوالر و هر کدام از این ی چریکی! به عالوه، تعریفمسلحانه یمبارزه

ها، مطامع و منافع دهند ــ یکی نیست. حتی انگیزهاش را میدموکراتیکی ــ که وعده

مه، به منظور اجتناب از آنها از سرنگونی نظام، متفاوت و گاه متضاد است. با این ه

رو را به فردای بعد از  و بروز اختالف، آنها بحث حولِ مسائل و مشکالت پیش« تفرقه»

ه ب طور خالصه،به دهند؛ غافل از آنکه فردا خیلی دیر خواهد بود.میسرنگونی حواله 

 جنگ اول، بهتر از صلح آخر است. اگر قرار است اتحادی شکل بگیرد بهتر نظر اینان،

است حول مطالباتِ روشن ــ و نه وعده و وعیدهای کلی، مبهم و انتزاعی ــ صورت 

 ای که سابقه سیاسی روشن و سفیدی دارند.هم میان نیروهای اجتماعیبگیرد؛ آن

 نظریات اوجاالن در طول حیات سیاسیقبل از ورود به بحث اصلی گفتنی است که 

ــملت، چون دولتخر او از مقوالتی همأتعاریف متمثالً  ۳اند؛او دچار تحوالت زیادی شده

ی سیاسی، دموکراسی، آزادی، سوسیالیسم، فمینیسم و ... ــ با تعاریف پیشین مبارزه

، فقط به آثار «ژن، ژیان، ئازادی»خوانی ندارند. از این رو، در معرفی و نقد شعار او هم

                                                      

و  یریگغافلـ 1 :استردهک میرا به سه دوره تقس ی این حزباسیس خیتار ،ایآکا یداحمد حم ۳

ها، تغییرات ی. در هر یک از این دورهاسیس یبازگشت به صحنه - ۵و  یو بازساز بستنب -2 ی،نینشعقب

ویژه نظرات اوجاالن پیدا شدند که خود توضیحی بر فقدان همشی سیاسی حزب و بمحسوسی در خط

  ,Ahmet Hamdi Akkayaاست.نظرات حزب و رهبری آن ــ در دستی ــ و چه بسا تناقضیک

s: continuity through breaks?2۱۱۱The PKK in the  

https://biblio.ugent.be/publication/3101181
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های متفاوت )به نوع، با ویرایشهای متاست. و از آنجا که نسخه او مراجعه شده ۱جدید

  اند.عیناً در پانویس آورده شده هاقولدر دسترس هستند، نقل فارسی(

  

  «ژن، ژیان، ئازادی»اوجاالن و 
 یگشاهنیخلق کورد با پ ،ینیام نایو ژ یرسول ریدر مقابل کشتن شل »...

را  ریگفرا یاەشرق کوردستان مبارز یشهرها یزنان و جوانان در تمام
 است و ەشد ەدیکش زین رانیا یهادانشگاه همبارزات ب نیا هک اندهبرپاساخت

( یآزاد ،ی)زن، زندگ یئازاد انیمبارزات شعار ژن ژ نیا یدر تمام ەژیوهب
رهبر عبداهلل  یهو فلسف هشیاند یمحور ریثأت یەدهندنشان هک درخشدیم

 ۱..«.باشدیم رانیشرق کوردستان و ا یهاوجاالن بر جامع

 

 ۸ت.ها یافهای آپوئیستها و مصاحبههای مشابه را در نوشتهقولتوان نقلوفور میبه

ال ؤساست؟ برای پاسخ به این  های اوجاالن الهام گرفتهاما آیا خیزش جاری از ایده
                                                      

جلدی و نیز را  ۳، دوره «مانیفست تمدن دموکراتیک»برای آشنایی با آرای اوجاالن در این دوره،  ۱

منتشر شد. ما از چاپ سوم با ادیت جدید استفاده کردیم که در سال  2۱۱۱مالک قرار دادیم که در 

یم که سود جست« تاریخی که در انتظار نوشته شدن است»انتشار پیدا کرد. عالوه بر این از کتاب  2۱1۱

  منتشر شد. 2۱1۳در سال 

 14۱1 وریشهر KCR »۵۱ – جوانان شرق کوردستان یعهجام تیریمد یشورا»به نقل از اطالعیه  ۱

: خوانیم، به قلم زینب بایزیدی می«است انهیخاورم دهیزنِ ستمد مانِیدردِ زا نایانقالب ژ»مثال در  ۸

ه از ک کیجامعه آزاد و دموکرات کیفلسفه است؛ فلسفه  کی ست،یشعار ن کیفقط  یئازاد ان،یژن، ژ»

از  اشدهیشده باشد. ا لیمردها تحم یکه از سو ستین یزی. چدیآیکردستان م یخواهیجنبش آزاد

ژن، »ر یا د« .دیآیاست، م یزندان هیترک یعبداهلل اوجاالن که االن در زندان امرال یعنیآن  لسوفیف یسو

 یفتحبه قلم شهرام موصلچی، به نقل از مریم « سنت مبارزه و مقاومت در کردستان ؛یئازاد ان،یژ

و حتی ) در کردستان یانقالب ذهن کی ههست هبلک ست،یشعار ن کیتنها  یئازاد ان،یژن، ژ» خوانیم:می

 هیسرما یِمردساالر ستمیتوسط س ەشد لیتحم یِامروز یاز زندگ یاەویدر مقابل ش هاست ک جهان(

 هاوین گونشر، مدیر بخش پایانی کنفرانسیا به نقل از «. دهدیم هارائ نیگزیجا ویبر جوامع، آلترنات یدار

یک  زن، زندگی، آزادی فقط»خوانیم: ( می14۱1آبان  1۳-14) 2۱22نوامبر  ۱-۳المللی زنان در بین

شعار نیست بلکه یک فلسفه است. یک رهبر، این شعارِ فلسفی را نوشته است و آن شخص، رهبر خلق 

https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2019/09/مانیفست-تمدن-دموکراتیک-دوره%E2%80%8Cی-پنج-جلدی-مخصوص-سایت-حجم-پایین.pdf
https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2019/09/مانیفست-تمدن-دموکراتیک-دوره%E2%80%8Cی-پنج-جلدی-مخصوص-سایت-حجم-پایین.pdf
https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2021/03/تاریخی-که-در-انتظار-نوشته-شدن-است.pdf
https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2021/03/تاریخی-که-در-انتظار-نوشته-شدن-است.pdf
https://pjak.eu/fa/شعار-زن،-زندگی،-آزادی-پایەهای-رژیم-اشغ/
https://www.radiozamaneh.com/740032/
https://www.radiozamaneh.com/736864/
https://www.radiozamaneh.com/736864/
https://www.radiozamaneh.com/736864/
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زن، زندگی، »و نیز مضمون فلسفی شعار « زن»آید که روی تعاریف آپو از الزم می

 درنگ کنیم. « آزادی

 به موضوعِ یک شناختِهنوز « زن»ه در جریان مطالعاتش در زندان دریافت ک آپو

 و االری(مردس ی پاتریارکالیسم )پدرــسنگینی سایه شدلیلکه  علمی تبدیل نشده

شد که اقداماتِ تاکنونی فمینیسم،  متقاعدعالوه، به ۱.است پوزیتیویسم بر علوم اجتماعی

علم »تدوین شروع به پس  1۱اند.ها، برای رهایی زن ناکارا بودهمارکسیسم و سایر آموزه

                                                      

، یدآزا هب دنیرس یمبارزه مشترک برا جادیا یزنان برا مندەتجمع شکو،  «کورد، عبداهلل اوجاالن است...

 .2۱22نوامبر  ۱گزارش از خبرگزاری زن، 

. کنمیم یتلق یستیویتیرا پوز یاجتماع یانهیگراتیجنس تیالکه تحل میبگو دیآشکارا با»اوجاالن:  ۱

 یشناسامعهج.. .میینما لیزن را تحل میمحض بتوان یستیویابژکت یکردهایرو قیاز طر که کنمیتصور نم

 خیا تارجامعه ب وندیپ .دینمایغرق م «اکنون ةلحظ»را در درون  یاجتماع تیواقع ،یستیتالیکاپ ةتیمدرن

و  فیتحر دروغ،» قیاز طر بودن،ی حال تحت نام علم نیو در ع رحمانهیب اریبس یاگونه و گذشته را به

 ، 121۱، ۱11مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، جلد سوم، ص  .ردبُیم «یزننقاب

 حق و رنج و کِار زن احساس یبه بحث درباره یازین هاستیو ازجمله مارکس یاآموزه چیه»اوجاالن:  1۱

 یتئور... کنندیزمه را اتخاذ نمال یاسیامر انجام نداده و موضع س نیزمه را جهت اال لی. تحلکنندینم

 شیپ زا شینمود اما هر روز ب میرا ترس دهیآن را ارائه داد، اگرچه پد سمیکه مارکس یستیتالیبحران کاپ

 زی، آن را دورتر ن(سمیکمون ای سمیالیسوس) حل مورد انتظارگرداندن جامعه به راه ترکینزد یجابه

جامعه در ارتباط است، به  عتیکه با شناخت ناقص و اشتباه از طب یابه اندازه تیوضع نیا .گرداندیم

 ندارند. بودنکیفراتر از اتوپ ییمعنا ،یشنهادیپ یابیچاره یهااست که مدل سبب همان اندازه بدان

طور ناخواسته، به تواناترشدن  هرچند به ،یشنهادیپ یسازیعمل یابزارها ها وروش نکهیا ترمیوخ

جام که ان ییهاو پژوهش قاتیبا تحق یستینیفم یهاجنبش شکیب.. اند.خدمت نموده سمیتالیکاپ

به نسبت  تهایفعال نیباورم که ا نیدارند. اما بر ا یمهم زنان سهم تیواقع یداسازیاند، در امر هوداده

 ها،ستینیفم.. .اندستیاز حد رفرم شیب .شوندیخرد مردانه انجام م تیحاکم طیدر شرا یاریبس

 یبر رو تهیمدرن رانگریو آثار و باتیبه انتقاد از تخر تیاما با همان قاطع دهندیم صیرا تشخ یرپدرساال

 ویترناتآل یزن و جامعه دنیآفر ینهیدر زم ز،ین کنندیکه انتقاد م یهنگامی . حتشوندینم کیزنان، نزد

 یستینیفم یهاانیجر... .شوندیکار و چاره مفقدان راه ینوع دچار ستمیجنبش و س ان،یجر یمثابهبه

قدرت  ،یرارشیه یقو اریبس یروین یبانیپشت ر که ازالمردسا یگراتیجنس یجامعه لیتحل ینهیدر زم

 گونهنیا یسازملموس زیحل و ن وی ابیچاره یهامدل یفرما بر زن برخوردار است، ارائهو دولت حکم

و  متالاز س میاگر بخواه ...شوندیم ارویرو تیو عدم موفق یبا ناتوان وستهیپ شان،یها در زندگشالت

https://test.jinhaagency.com/fa/rwzanh/tjm-shkwmnd-znan-bray-ayjad-mbarzh-mshtrk-bray-rsydn-b-azady-34669
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 جایگاه اجتماعی او و زن شناخت برای نوینی یدریچهشناسی( کرد تا )زن «ژنولوژی

  11.بیابد «رهایی زن»برای  ایتازه کاربگشاید، و راه

بین و خودشیفته باشد که ادعا کند علم، تاریخ د خیلی خودبزرگمسلماً باید یک مر

پرداز بزرگی چون او بودند تا اند و منتظر ظهور نظریهحال زن را نشناختهو زنان تا به

  زنان را به خودشان بشناساند!

سال قبل از  هزار 4۱ـ1۱ ،تیکیدوران نوسنگی )نئولتمرکز بر را با  شکاراوجاالن 

آغاز دورود( النهرین یا میان)مزوپتامیا یا بین 12تاریخ هالل طالییی و مطالعه (میالد

ژن، »پیوند که مدعی شد او  14 1۵.و مادرتباری بود ظهور ایزدبانوگویا محل که  کرد

ی هالل طالیی، در جوامع کمونی منطقهدر  «عتیو طب یزن، زندگ» یا «هنگیو ژ انیژ

منطقه،  همینآینده نیز در و در تی بدوی ــ بسته شد ــ یا جوامع طبیعی یا سوسیالیس

                                                      

مبنا  (آن ییبورژوا ینه در معنا) یستینیو فم کیاکولوژ یارهایمع دیبا م،ییجامعه سخن بگو کی یبرتر

 ۱۱۱، ۱2۸، ۸۱1، 4۵2، ۱۱۱، ۱14مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص « قرار داده شوند. 

که نباید با جینیالوژی ) Jineoloji. گفتنی است که ۱1۱-۱1۸مانیفست تمدن دموکراتیک، ص  11

Genealogy  در حالی توسط آپو و آپوئیست علمشناسی اشتباه گرفته شودشجرهیا یا تبارشناسی.) 

 قرار نگرفته است.یید أتکه با متدولوژی علمی ارائه نشده و توسط محافل علمی مورد  شودمیخوانده 

 یخیگردد و نام تار یدجله وفرات اطالق م یهاخانهرود نیماب یاراض شتربهیب ییهالل طال: »اوجاالن 12

 «مدن است.ت یخاستگاه اصلو  ییجوامع ابتدا لیباشد که نقطه آغاز تشک ی( مای)مزوپتام نیالنهر نیآن ب

 .یک گزیده از مانیفست آزادی زنبه نقل از 

تری راجع به این دوران، از ها تهیه شده، اطالعات دقیقدر این مطلب آموزشی که توسط آپوئیست 1۵

هالل  تی( با مرکزی)نوسنگ کیو نئولوت یفرهنگ هجامع شرفتپیتوانید کسب کنید. منظر آپو می

  و کوردستان زیخحاصل

 )کشت، داشت و زراعت ،ینیجانشکی ییزندگ ،منطقه نیدرا یزن در عصر نوسنگ»اوجاالن:  14

 ایناطق دنم ریرفته به سارفتهبار آغاز کرده و  نینخست یرا برا یپزشک برداشت(، پرداختن به هنر، علم و

 مناطق آغاز شده است. زنان در نیهم در مرحله و نیدرا یخلق نیانتشار داده است. فرهنگ زن وتکو

س به ک چیتاکنون ه یبعد از عصر نوسنگ ..اند.بوده یاجتماع یخالقان صلح وزندگ نیاول هانیسرزم نیا

، «است. دهیافرین ییبایوز دهیعشق نورز ده،یافرین ده،یشیاندیآزادانه ن ها،نیسرزم نیاندازه ساکنان ا

  «یک گزیده از مانیفست آزادی زن»برگرفته از 

https://jineoloji-aryen.com/fa/2019/03/26/انقلاب-نوسنگی/
https://jineoloji-aryen.com/fa/2019/03/26/انقلاب-نوسنگی/
http://zagrosplatform.net/ku/?p=1538
http://zagrosplatform.net/ku/?p=1538
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« آزادی»و « زندگیبا  زنپیوند نیرومند »و  1۳اش را بازخواهد یافترفتهزدستمقام ا زن

 ،)ژن و ژیان(« زن و زندگی»لغات گی ریشاوجاالن همبه ادعای  1۱خواهد شد.متحقق 

ـ به گیرد ـت میأاین دو نش زایندگیزن و طبیعت )ژینگه( ــ که از  طبیعیذاتیِ و هم

ها برای بخش آپوئیستاین نظریه الهام 1۱.ای زنانه خواهد بخشیدانقالب بعدی خصیصه

 شد.« زن، زندگی، آزادی»پردازش شعار 

                                                      

 یهاهـ زاگرس و در توروس یهادر دامنه ینوع انسان، آتشفشان بزرگ زندگ انیم در: »اوجاالن 1۳

« انیژن و ژ»صورت  کردستان به متولد گشت؛ در نجایدر ا زیسحرانگ اتیحگشت.  ـ فرات منفجر دجله

قدرت از دست رفته  یماریب یواسطهبه یکه زندگ ییجادر همان.. .افتی تحقق ی(زن و زندگ یعنی) 

 ،یو اقتصاد کیاکولوژ یابرخوردار از جامعه یزندگ یعنی ،آزاد زنِ ینشدهبه قدرت آلوده یِاست، زندگ

 ۸۱۱پنج جلدی، ص  تمدن دموکراتیک، دوره مانیفست« .شد خواهد افتهیکشف و 

بـه معنـای  ژیـن ، یاهـای زبانـی آریایـی اسـتـردی کـه جـزء گروهدر زبـان کُ زن: »اوجاالن 1۱

، عبـارت از ()کـه خـود زندگـی اسـت در عیـن حـال بـه معنـای زن هـم هسـتزندگـی اسـت و 

وغـش و سـاده آن غلدیـدن همـه جوانـب زندگـی و عـاری از هرگونـه ریـاکاری و بـه شـکل بی

یابی نگشـته که مسـئله زنان چاره تا زمانی ... »۱۵شدن است ص تاریخی که در انتظار نوشته« .اسـت

 مـوده و بـهن حل مؤثر طور به را اجتماعی پدیده هیـچ تواننمی نیاید وجود هو یکسانی آنان ب و آزادی

ژنولوژی موجب احیای دوباره این » 12مانیفست... پنج جلدی، ص « و مساوات دسـت یافـت. آزادی

 ۱، ص 2۱1۱درآمدی بر ژنولوژی، آکادمی ژنولوژی، « فرزانگی ایزدبانو در امروزمان خواهد شد.

در و ـ مابر محور زن (ویکلکت) یجمع اتیح یمعنا میتوانیبهتر م ریتفاس نیا یهیبر پا: »اوجاالن 1۱

 است، عتیمادر که بسان طب یندگی. زامییبر آن را درک نما یمتک یکیزیمتاف تیقداست و الوه

م و ه یهم فرهنگ ماد یعنصر اساس ،یدر زندگ یو میعظ گاهیشفقت و جا و یمهربان ،یکنندگهیتغذ

 .1۱1مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص « است. یفرهنگ معنو

که ظهور جوامع مادرساالر را با پیدایش کشاورزی و  ایی مطالعات تاکنونیبر همه اوجاالناین ادعا، با 

تر البو ج. الن کشید، خط بطدهندو می یابی نقش زن در اقتصاد ــ و نه زایندگی ــ توضیح دادهلویتوا

اظهار داشت که رغم تداوم زایندگی، علی، هاسایر دورانزن در موقعیت فرودست  توضیحکه در این

ی فرودست یــ را خورد و به مرتبهای داستان گیلگمشــ مرد اسطوره« ا ئا»فریب « مادر ایزدبانوــالهه»

در مرد « مرگ اخالق»زمان تاکنون ــ پیامد  آن نزول کرد. باز توضیح داد که ابقای مردساالری ــ از

 است: بوده
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ترین مبارزه را برای زن در عصـر از جمله کسانی هستم که بزرگ»اوجاالن: 
بـه خویش دارم. گمان ام. در ایـن مورد اعتماد عظیمی حاضر انجام داده

کنم کسی به اندازه من روابط سیاسی، اجتماعی و نظامی پیرامون زن را نمی
شـناس باشـد یا عاشـق، خواه نظامی باشد یا تحلیـل نموده باشد. خواه جامعه

 1۸«سیاستمدار.

 

 که:  های اوجاالن بنشینیم، در خواهیم یافتاگر از سر کنجکاوی به مطالعه اندیشه

ـ  اتی تحقیقهای دانشگاهی و یافتهتنها بر نهمورد ادعایی اوجاالن )ژنولوژی( « معل»ـ

چ نهاد و از طرف هی ای ارائه نشدهشدهپذیرفته علمیِاستوار نیست بلکه توسط هیچ متد 

ی رندهدربردا« علم»است. در ضمن این به اصطالح  یید قرار نگرفتهأمعتبر علمی مورد ت

اساطیر، روایات دینی، نادات اوجاالن عموماً بر است 1۱عمیقاً ضدعلمی است. ینکات

ند یک تواناستوارند؛ و به این دلیل، در بهترین حالت می مقوالت فلسفی و متافیزیک

  .درنظرگرفته شوند و نه علمپارادایم یا « رویکرد»

مکاری دنبال ه( و به2۱1۵پس از اعالم خودگردانی روژاوا در شمال سوریه )

های زیادی صرف ها با نیروهای نظامی امریکا در کوبانی علیه داعش، تالشآپوئیست

های اوجاالن، به عنوان نظریات بدیع یک فیلسوف نوظهور، به جهانیان معرفی شد تا ایده

ار کردند برگذ (آلمان)لن در کُ زنان را کنفرانسها نخستین شود. در این راستا، آپوئیست

                                                      

فناوری، فرهنگ، هنر، فکر، دین و نهادهای بسیاری که در دوره نوسنگی در اطراف زن ـتخریب علم» 

درآمدی بر ژنولوژی، « باز )ائآ( به وقوع پیوست.سامان یافته بودند، از راه حمالت مرد نیرومند و حقه

 !و دیگر کتب آسمانی ادیان ابراهیمی . یادآور فریب آدم توسط حوا در قرآن۱لوژی، ص ، آکادمی ژنو2۱1۱

 11۳، ص «تاریخی که در انتظار نوشته شدن است»اوجاالن:  1۸

های زن از تعداد کروموزوم»نویسد: می ۱2، ص «شدن استتاریخی که در انتظار نوشته»در  مثالً 1۱

 2۵ یحاوانسانی هر سلول نگاری( اثبات کرده که حال آنکه کاریوتایپ )کروموزوم« مرد بیشتر است.

 کسانیکه در هر دو جنس مونث و مذکر  مینامیرا اتوزوم مجفت و دو  ستیجفت کروموزوم است که ب

افراد مذکر و مونث فرق دارند. افراد  نیهستند که ب یجنس یهاجفت، کروموزوم نیو سوم ستیاست. ب

  دارند. Yکروموزوم  کیو  Xکروموزم  کیمردان  کهیدارند، درحال Xدو نسخه از کروموزوم  ثنؤم
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بود.  های مختلفو نیز جزواتی به زبان 21یک نشریه 2۱،مدش دو کتاب( که پیا2۱14)

را « کمیته ژنولوژی اروپا»و  2۵«آکادمی ژنولوژی» 22،«بنیاد ژنولوژی»چندی بعد، 

در  2۱1۸اکتبر  ۱و  ۱در روزهای آن  نخستین کنفرانسکه ( 2۱1۱دند )ی کرزانداراه

 و ۳دومین، در روزهای و  «وقوع استانقالبی در حال »شهر فرانکفورت آلمان با عنوان 

که یکی از  ر برلین برگذار شددکشور  41زن از  ۸۱۱با حضور ، 2۱22نوامبر  ۱

به عنوان شعار انقالبی زنان جهان « زن، زندگی، آزادی»شعار تصمیمات آن، گزینش 

 24بود.

متکی است. معنایش  2۳«اصالت ذات»شناسی، بر ی به اصطالح زنــ بنیان نظریه

برجسته « هوش عاطفی»و « مادری»، «زایندگی»است که زن با سه صفتِ ذاتی  این

است؛ همین « مامِ میهن»و « خاک»، «طبیعت»ی پیوند زن با شود که نقطهمی

                                                      

2۱ ışmalarıTart îJineoloj  ( و 2۱1۱)اختصاص داشت  هیدر ترک یژنولوژکه بهJineolojiye 

Giriş  (2۱1۱) ی بودژنولوژکه در معرفی. 

 که در ترکیه منتشر شد. (2۱1۱) یمجله ژنولوژ Dergisi îJineoloj نامهب21 

22 https://jineoloji.org/fa/category/bingeha-jineoloji/ 

https://jineoloji.org/fa/category/akademi 2۵/  های مختلف.به زبان اوجاالنآثار و 

 ، به نقل از خبرگزاری زنیآزاد هب دنیرس یمبارزه مشترک برا جادیا یزنان برا مندەتجمع شکو24 

Essentialism 2۳ اند. دمی ریرناپذییتغخصوصیات را ذاتی و  یاست که برخ یفلسف دگاهید یک

 زایندگی جزو ذات زن و طبیعت است. مثالً

ه ک شودیسبب م زیهر چ ادیبن ای یژگیخود هستند. و یذات یهایژگیو ای یژگیو یموجودات دارا ةهم

وجود داشته  تواندیخود نم یذات یژگیبدون و زیچ چیه دگاهید نیهمان که هست باشد. در ا زیآن چ

درست  ق،یدق فیکند در حکم تعر انیاش را ب نیادیبن یهایژگیو ای یژگیو یزیاز چ فیباشد. هرگاه تعر

 خواهد بود. زیآن چ ریرناپذییو تغ

https://www.kjar.online/upload/partspics/1469211563-Jinoloji-main.pdf
https://www.kjar.online/upload/partspics/1469211563-Jinoloji-main.pdf
https://www.kjar.online/upload/partspics/1469211563-Jinoloji-main.pdf
https://jineoloji.org/fa/category/bingeha-jineoloji/
https://jineoloji.org/fa/category/akademi/
https://jineoloji.org/fa/category/akademi/
https://ocalanbooks.com/#/
https://test.jinhaagency.com/fa/rwzanh/tjm-shkwmnd-znan-bray-ayjad-mbarzh-mshtrk-bray-rsydn-b-azady-34669
https://test.jinhaagency.com/fa/rwzanh/tjm-shkwmnd-znan-bray-ayjad-mbarzh-mshtrk-bray-rsydn-b-azady-34669
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 2۱دهد تا به حقیقت و هوش کیهانینیز هست که به زن این امکان را می هاویژگی

  2۱تر شود و مرد و جامعه را به عدالت و انسانیت هدایت کند.نزدیک

شود: ی جدیدِ حیات سیاسی اوجاالن خواننده با دو تصویر از زن روبرو میدر دوره

ــ زن قوی، آزاد، دموکرات و رها که سدهای اسارت اجتماعی را گسسته و خود را الف

خور و ـ زنِ ذلیل، توسری2درآمده « بانوایزد »از ذهنیتِ فرودستی رهانیده و به هیبت 

است، بلکه « های افالطونیعشق»ن امروزی که نه تنها سدّ راه مرد در نیل به أشدون

ورزیدن، چنین زنی نه تنها الیق عشق 2۸اسباب تباهی مردان و انحطاط همگان است.

 خود است:بی« وجودش»شدن و همزیستی نیست، بلکه اساساً داشتهدوست

                                                      

)مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی(  4۱در توضیح هوش کیهانی، در زیرنویس ص  2۱

 یجهیرا نت هانیک و جهان باور دارد یروح واحد در همهیا  (Geistی )هانیهگل به روح ک»خوانیم: می

د وجو نیفعل آن ع یعنی باشد،ی. از نظر او روح ذاتا فعال مداندیم «مطلق یدهیا» تیو فعال نشیآفر

منسجم از جهان  یخود شناخت یبرا است که روح شیعمل خو یدرباره شهیآن است. از راه عمل و اند

به  اشیهگل یرا در معنا Geist. کندیدر مورد خود شناخت حاصل م ند،یفرآ نیو در هم ندیآفریم

هوش  ،یزنان با زندگ رومندین وندیپ »آمده:  2۱1و در همین منبع، ص  .کنندیهم معنا م «ذهن»

 « .دینمایم ترشرفتهیپ را در آنان یعیطب یعاطف

ه ک دهندیروزانه نشان م و شناسانهانسان ،یشناختو مشاهدات باستان قاتیتحق یتمام »اوجاالن:  2۱

بوده است.  عیشای نالطو یزمان مدت یامر ط نیبوده و ا تهیاند که زنان منشأ اتوروجود داشته یادوار

 است یاتهیمحصول مازاد نبوده، برعکس اتور یقدرت برقرارشده بر رو یتهیاتور ته،یاتور نیا

که در زن از  ی. هوش عاطفبخشدیرا توان م یاجتماع ینشأت گرفته و هست یندگیو زا یاز بازده که

یک، مانیفست تمپن دموکرات« است. یهست نیبا ا یروابط مستحکم یبرخوردار است، دارا یشتریب ریتأث

 4۸1دوره پنج جلدی، ص 

گردد؟  میشأن  همه پست و دون جای مانده است این ایزدبانوان به چگونه نسلی که از: »اوجاالن 2۸

که عقل و روحم به هیچ روی پذیرای آن نگشته، به خورد  ام چنین تباهی و انحطاطی را هرگز نتوانسته

. .قداست ایزدبانوان باشند یا هرگز وجود نداشته باشند. بایست در حد ذهنم بدهم. به نظر من، زنان یا می

 نمود، در شیخو وریز مادر را یانوزدبینقش ا اشیباشکوه اجتماع تیبا هو خیتار یعهیکه در طل یزن

ه بدون است ک تیواقع کی نیا.. فروکاسته شده است. کاال نیترارزشیب تیبه موقع نیامروز یانهیخاورم

 سقوط و همهنیرا دچار ا یکه و یزن با توانینخواهد بود اما ضمنا آشکار است که نم سریم یزن، زندگ

ست که ا نیا یزندگ دنیبخشییرها حیشرافتمندانه و بامعنا داشت. راه صح یاتیح زیاند نانحطاط نموده

 یردگب یرا تا خرخره در نوع همگان است که یاوهیبا زن، ش یکنون یستیهمز نکهیبا دانستن و احساس ا
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قداست ایزدبانوان باشند یا هرگز  بایست در حد نظر من، زنان یا میبه »

  2۱«وجود نداشته باشند.
 

 ۵۱شودی فلسفی اوجاالن تبدیل میترین دغدغهپس تربیت ایزدبانوان به اساسی

و نه زنانی که به قول  ۵1بخشندچرا که اینان هستند که به زندگی معنا و مفهوم می

 اند!ی زندگی مصرفی ماندهکاپیتالیستی برده یاوجاالن اسیر در مدرنیته

 

ام... من از زمان کودکی تا امروز زن را هم جذاب و هم ترسناک دیده»
ند، تفاوت قائل داند و آنانی که زیبا و آزاهمیشه بین آنانی که پلید و زشت

ام فرصت رشد به اولی نداده و دیگری را مطرح گردانم. این ام. سعی کردهشده
من است... در اذهان کُردها زن بسیار زشت و خطرناک است. اما زنی  مشیخط

که وجودش را اثبات نماید، پدیده بسیار با ارزشی است. نباید این را منحرف 
کرد و یا ارزشش را از بین بُرد... من در پی یک زیبایی با عظمت در زن و 

 معتقدند شجاعت و تعالی وی هستم. یعنی در پی صورت و معنا هستم. برخی

                                                      

 دیباوجه نچیهبهعمل زد.  به مسائل گشت و دست یگشاگره د،ینمایمدفون م آوریکننده و پستمنحط

فست... مانی« .ستیمیعظی و تعال یبامعنا و شرافتمندانه با زن، مستلزم فرزانگ اتیفراموش نمود که ح

 ۱12، ۸۸پنج جلدی، صفحات 

 ۸۸، مانیفست... پنج جلدی، صفحه اوجاالن 2۱

تواند از من باشد، ب حیو صح بایز ک،ین یریگمیقادر به تصم شد،یاندیکه توانمندانه ب یزن شکیب» ۵۱

 یجوجست یهادغدغه نیتریاز اساس یکیباشد،  مخاطبم وانهد و رتیمرا در ح بیترت نیگذار نموده و بد

 در کنار هان،یموجود در ک اتیح انیجر یرمزورازها بوده که نیا امیشگی. اعتقاد همباشدیم امیفلسف

-4۸۵مانیفست... پنج جلدی، ص« .افتیخواهد  معنا وجوهش نیترحیو صح نیباتریز ن،یزن با بهتر نیا

4۸4  

 میبه دست آورده خواه یتمامرا به شیکه شرافت خو یآزاد با زنِ نکهیبا علم بر ا ستیبایم: »اوجاالن ۵1

خود را شکل داده و کردارمان را  یگفتارها م،یرا تحقق بخش یزندگ نیباتریز و نیتوانست پرمعناتر

 ۱1۱مانیفست... پنج جلدی، ص « .میبخش ردبُشیپ
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که چنین زنی وجود ندارد. اگر نباشد، پس من هم خویش را به چرک و ناپاکی 
نخواهم آلود... انسانی که از غریزه جنسی بدوی رهایی نیافته، از پتانسیلی برای 
انفجار برخوردار است. احتمال دارد همچو چرنوبیل حادثه ببار بیاورد. تنها انسان 

 ۵2«کند.و سرطان ایجاد می کندبرد، فلج میرا از بین می

 

ه گذرد، دیدظاهراً تفاوت چندانی میان این نگاه جنسیتی با آنچه در ایران امروز می

حجاب که خواهان و محجبه شایسته احترام و تقدیر است و زن بیمنه ؤمشود: زن نمی

و « گروسوسه»ش است، آزادی پوشش، کنترل بر جسم خود و اختیار بر سرنوشت

 کردن اینهای ارشاد را برای جمعاگر رهبر آپو نیز قدرت داشت، گشت احتماالً«! پلید»

نظری با شارعان دین معتقد است کرد! بویژه که او هم در همها میزنان راهی خیابان

 یطلبیبه برابر کیو نزد خواهیآزاد ک،یدموکرات یجنبش م را عموماًالاس توانیم»که 
 یهادگاهیو د تیحیم که به نسبت مسالگفت اس توانیم یراحت به»و  ۵۵«نمود فیتعر
گراست. در همان ده سال است، تمدن یترشرفتهیپی هانگرش یدارا ،یموسو لیاص

م توانست در الگردد. اس انهیخاورم کهن یهاتمدن یاول ظهورش توانست وارث تمام

، ۵4«.دینما یزیرهیمنطقه را پا کیقدرت هژمون نیرومندترین ]بعد از میالد[ ب.م ۱۳۱
دهنده سـاله نشـان ۱ازدواج حضـرت محمـد در سـن پنجاه سالگی با عایشـه »

گرفـتن عالقـه وی نسـبت به زنان اسـت. سـتایش و مـدح خدیجه، اولین همسـر فزونی

 ۵۳.«اسـتدهد کــه حضـرت محمد ارزش زیادی برای زنان قائل بودهاو، نشان می

هم در ی ادعایی که برای فرارفتن از فمینیسم ــ آنرغم همهدر ضمن اوجاالن علی

به دلیل  ۵۱ی ایدئولوژیک ــ و نبرد با ذهنیتِ اقتدارگرای مردساالری دارد،عرصه
                                                      

 ۱4، ۳۱، 4۸،  4۳، جلد اول، ص 1۱۱۵« چگونه باید زیست؟»اوجاالن:  ۵2

 .۳2۱مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  ۵۵

 4۳4-4۳۵همانجا، ص  ۵4

 .۵4، ص «تاریخی که در انتطار نوشته شدن است»ن: اوجاال ۵۳

 ـمسینیبا گذار از فم دی. باسـتادیمـرد اسـتوار ا ـکیدئولوژیت االبرابـر حمـ در ـدیبا : »اوجاالن ۵۱

مجهـز  زن ییرها یدئولـوژیح االر بـه سمردسـاالی دئولـوژیدر برابـر ا سـمیتالیاز کاپ گرفتـه نشـأت

https://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74588.PDF?ver=130015476070000000
https://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74588.PDF?ver=130015476070000000
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عنوان سرمنشاء فساد ــ زنان )و صد البته نه مردان!( را از ــ به« قدرت»مخالفتش با 

  کند:خیز برداشتن برای تسخیر قدرت ]سیاسی[ منع می

 
ها و بخصوص اندیشه زنان با حرص قدرت فاسد شده باشد، هر انسان اگر»

هایی هستند که روزمان قیامت است قیامت... زنان، زندگی و انسان
زن از  یگزینند. تنها با مبرا ساختن اندیشهبخشی و روشنایی را برمیروشنی

ثر أمت ی که از آنهاهای فکریی قالبهای قدرت و همهقدرت، تمامی ایدئولوژی
  ۵۱«میسر خواهد بود. گشته،

 

به این معنی زن نباید برای گریز از موقعیت فرودست خود به قدرت سیاسی 

به همین خاطر به زنان  ۵۸کند!بیندیشد؛ چرا که قدرت بد است و انسان را فاسد می

شود که از فمینیسم ــ که مبلّغ شراکت زنان در قدرت سیاسی و تسهیم آن توصیه می

 با مردان هستند ــ فاصله بگیرند. 

کشی زن ــ را ی معضالت اجتماعی ــ از جمله ستمی کلیهاوجاالن از سویی ریشه

و دولتِ اقتدارگرای  ۵۱ردانه های قدرت ماز جانب کانون« استثمار»و « اِعمال فشار»در 

                                                      

و  تـیذهن ،اسـتحکام با یرالمردسـا یاقتدارگـرا ـتیدر برابـر ذهن ـدیشـده و بـه مبـارزه بپـردازد. با

فرامـوش کرد که  ـدی. نباگـردد ـروزیپ ـکیدئولوژیزن، نخسـت در عرصـه ا خـواهیرشـت آزادس

 دیــدش یاز بردگــ یدارد. ناشــ یاعــماجت یتیبلکـه ماه سـتین یانمزن، جسـ یسـنت تیمیتسـل

 تیمیبـر احساسـات و افـکار تسـل یکـیدئولوژیا عرصـه در ــز،یقبــل از هرچ ــدیبا ــنیاســت. بنابرا

 ۱4-۱۵، ص «تاریخی که در انتظار نوشته شدن است»به نقل از « گـردد. ـرهیچ

  14ـ1۵، آکادمی ژنولوژی، ص 2۱1۱درآمدی بر ژنولوژی، ۵۱ 

 در نیکه باکون یاو سلطه وجود دارد. گفته تیشکل فرهنگ حاکم جامعه به درقدرت،  »اوجاالن:  ۵۸

چهار  و ستیب یقدرت، ط ریبر سر گرفتنیدموکرات، با جا نیتریمدع»این باره به کار برده مهم است: 

 از خود کندیکه عبادت م ی: اگر همانند کسدشوفاسد  تواندیشرط نم کیبه .. .«شودیساعت فاسد م

 11۸مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص « حفاظت کند!

. جنس رندیگیقدرت سرچشمه م یهااز فشار و استثمار کانون اساساًی... مسائل اجتماع : »اوجاالن ۵۱

 یرد، برده از صاحبش، دهقان از اربابش، مأمور از مافوق خود، کارگر از کارفرمامَ یرارشیکانون و ه از، زن
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دارد. معلوم نیست آن ها بازمیبردن به ریشهداند، از سوی دیگر زنان را از دستآنان می

ه بردن بای که قرار است مقام ایزدبانویی را به زن بازگرداند، بدون دستانقالب زنانه

آزاد، قوی  کشی زن چگونه متحقق خواهد شد؟ اگر قرار است که زنِ رها،ی ستمریشه

ه قرار است چ و دموکرات ــ که به مقام ایزدبانویی رسیده ــ دست به قدرت نبرد، پس

کاری انجام دهد؟ دانش و آگاهی او برای رهاشدن و رهاکردن سایر زنان به چه دردی 

قرار است لیاقت همزیستی با مرد مبارزی چون اوجاالن را کسب  خواهد خورد؟ آیا صرفاً

 مردان امثال او معنا بدهد؟!کند و به زندگی 

 

و  بایز ک،ین یریگمیقادر به تصم شد،یاندیکه توانمندانه ب یزن شکیب»
 وانهد و رتیمرا در ح بیترت نیباشد، بتواند از من گذار نموده و بد حیصح

. باشدیم امیفلسف یجستجو یهادغدغه نیتریاز اساس یکیباشد،  مخاطبم
در  هان،یموجود در ک اتیح انیجر یرمزورازها بوده که نیا امیشگیاعتقاد هم

  4۱«.افتیخواهد  معنا وجوهش نیترحیو صح نیباتریز ن،یزن با بهتر نیکنار ا

 ارزیابی تطبیقی
ه فرد نبود. فجایع مشابهدست گشت ارشاد منحصربهوشتم زنان بقتل مهسا و ضرب

 دست نهادهایهبعالوه این نخستین بار نبود که زنی ب 41تر، بارها تکرار شده بودند.پیش

قتل فرخنده  42رسید. ایران رکورددار آمار قتل دولتی زنان است.دولتی به قتل می

اش، بازتاب رحمیی بیرغم همهافغانستان نیز علی گرایاناسالمدست هزاده بملک

                                                      

. وندشیمتأثر م یمنف یاگونهفشار و استثمار انحصارات قدرت به یهاجامعه از دستگاه یتمام و ش،یخو

 یگرفتار مسائل اجتماع یهمگ ،جتاًی. نتشوندیدچار استثمار، فشار و شکنجه م گردند؛یم ضررمند

 ۱۱۱مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  «.گردندیم

 4۸4-4۸۵دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص مانیفست تمدن  4۱

41 https://iranwire.com/fa/features/1۱۱۱۱2--قتل-به-معروف-نهی-از-زندگی

رانیا-در-ارشاد-گشت-عیفجا-گاهشمار / 

42 https://www.bbc.com/persian/articles/c4nz2mnrjx۱o 
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ر در اعتراض به شرایط کارگ ۸روز،  ۱۱تازه در همین امسال، در طول  4۵چندانی نیافت.

رغم ابعاد و عمق وحشتناک این فجایع، که علی 44شان خودسازی کردندکار و معیشت

واکنش مشهودی را برنیانگیختند. در بُعد جهانی نیز با تصویر مشابهی روبرو هستیم؛ 

تحرکات که نآبی 4۳رسندپوست به قتل میسیاه 1۱۱۱در امریکا هر ساله حدود  مثالً

 دست پلیسهی را دامن بزنند. اما در این میان، قتل جورج فلوید باگستردهاعتراضی 

 4۱«جان سیاهان مهم است»کند و نام جنبش موسوم به امریکا انعکاس جهانی پیدا می

شناساند. یا خودسوزی دستفروش تونسی ــ طارق بن بوعزیزی ــ در را به جهانیان می

 هایه آغازگر شورش در تونس و خیزشیابد کچنان بازتاب وسیعی می 2۱1۱سال 

  شود.موسوم به بهار عربی می

های اجتماعی ی مختلفی برای توضیح خیزششناسانهجامعه های تحلیلیروش

 Trigger« )تئوری تریگر»یا « نظریه تئوری»ترین آنها وجود دارند. یکی از شایع

Theoryایی انفجار و جرقهاده( است که برای مثال قتل مهسا را با حضور شرایطِ آم 

ه، ی فرخنددهد. باز بنابه همین نظریه، قتل وحشیانهرا منفجر کرد توضیح میکه آن

جاری حالت انفهکه شرایط بیرونی بجرقه نشد و به یک انفجار اجتماعی نیانجامید چون

حضور موقعیت عدمتوان حضور یا نرسیده بود! اگر هم پرسیده شود که چگونه می

را تشخیص داد، یا پاسخی نخواهند داد و یا در بهترین حالت خواهند گفت  انفجاری

شود شرایط آماده بوده و اگر هم اتفاقی نیفتد که اگر جرقه به انفحار بیانجامد معلوم می

 چاره آزمون و خطاست! است! پس راهیعنی که شرایط هنوز آماده نبوده

ر دنبال ههسیاسی، ب هایرایشگبا توسل به همین تئوری هم بوده که بعضی از 

شورش یا خیزش اجتماعی، دائما وعده انقالب و سرنگونی رژیم را در طول چهار دهه 

  اند!گذشته داده

                                                      

4۵ https://fa.wikipedia.org/wiki/قتل_فرخنده_ملک%E2%۸۱%۸Cزاده 

44 https://aftabnews.ir/fa/news/۱۸۳4۵2/خودسوزی-۸-کارگر 

4۳ https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-
shootings-database/ 
4۱ https://fa.wikipedia.org/wiki/جان_سیاه%E2%۸۱%۸Cپوستان_مهم_است 
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ی تحلیلی دیگر، تئوری به ارث رسیده از انترناسیونال دوم است که توسط نظریه

اسبات مارکسیسم روسی تکامل داده شد. بنا به این نظریه، تحول در روابط و من

طور مکانیکی تابع رشد نیروهای مولده است. برای مثال، قتل فرخنده هاجتماعی، ب

ای نیانجامید طور که باید به درد نیاورد و به اعتراضات تودهها را آنهای تودهوجدان

که نیروهای مولده در افغانستان به آن درجه از رشد نرسیده بودند که عرصه را بر چون

ستیزانه تنگ کنند! اما در ایران، رشد نیروهای مولده به آن درجه زن روابط و مناسبات

کند! با همین نگرش ی دوامِ سنن ارتجاعی را ناممکن بود که ادامه از تکامل رسیده

مکانیکی هم هست که مشوّق ثبات جامعه، گردش سرمایه و رشد و توسعه صنعتی 

 هستند تا به رشد نیروهای مولده بیانجامد!

های ها و قهرمانیهای دیگری هم هستند که وقایع تاریخی را با شخصیتتئوری

خوانیم که خیزش اخیر مدیون فداکاری شنویم و میدهند. مثال میافراد توضیح می

نیلوفر حامدی، یعنی خبرنگار شجاعی بود که تا بیمارستان کسرا مهسا را تعقیب کرد 

 و عکس او را در کُما گرفت و پخش کرد. 

وفور شان را در این روزها بههایتری هم وجود دارند که نمونهنظریات غیرجدی

بودن، قتل مهسا با تمرکز بر کُرد یدیدیم: از تئوری توطئه گرفته تا توضیح واقعه

 بودن او ... بودن و غریبزن

ارزیابی یک خیزش اعتراضی، آن هم در شرایطی که دوام و تداوم دارد و زنده است، 

ها، هویت اجتماعی ان نیست. چرا که نمودهای بیرونی آن )مثل شعارها، مطالبهآس

افتد یکنند؛ نیز اتفاق مبرندگان آن و عوامل بیرونی( دائماً با روند وقایع تغییر میپیش

ی جدید یا کنندههای شرکتدهد و با شراکت گروهکه خودِ خیزش تغییرِ ماهیت می

 رود. به این معنی ارزیابی یکراستای دیگری به پیش می بیرونی، درثیرگذار أتعوامل 

 سیاسی درون وـاجتماعی چارچوبدور از شرایط زمانی، بسترِ مکانی، تواند بهشعار نمی

های اطالعاتی داخلی و نقش سازمانه صخالبرندگانش و برون مرزی، هویتِ پیش

اضر نیست. قصد این ی نوشتار حخارجی صورت بگیرد؛ کاری که در توان و حوصله

 ی این شعار با آپوئیسم است.نوشتار محدود به بررسی رابطه

با توجه به مدارک و منابعی که در دسترس ما قرار دارند، و نیز نظرات اوجاالن 

ژن، »عار ش شود ادعا کرد که بین مضمون آپوئیستیزن )که باالتر خواندیم( می یدرباره
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شد، که در داخل و خارج ایران سرداده « گی، آزادیزن، زند»و شعار « ژیان، ئازادی

 وجود ندارد. یتی خسن

ایدئولوژیک است که ـنمودِ یک نگرش فلسفی« ژن، ژیان، ئازادی»در آپوئیسم 

ت را از جایگاه عاملیّ« کارگر»دنبال گسست اوجاالن از مارکسیسم روسی پیدا شد: او هب

رهایی کارگرَ، »جایش نشاند و شعار به را« زن»اجتماعی به زیرکشید و ــتاریخی

تغییر « رهایی جامعه در گرو رهایی زن است»، را به «شرط رهایی جامعه استپیش

ی همین در ادامه 4۱را گذاشت.« آشتی طبقاتی»، «طبقاتی یمبارزه»جای هداد و ب

کشی زن با مالکیت خصوصی رسید و ی ستماندازی بود که به نفی رابطهپوست

گرفتن مردِ  «قدرت»فرودست را با  یگیری پدرساالری و نزول زن به مرتبهشکل

ای داستان ــ مرد اسطوره« ا ئا»توسط « ایزدبانو»ِ شکارچی و جنگجو و فریب

 «قدرت»ی کار مبارزه با اً به این نتیجه رسید که چارهو نهایت 4۸ــ توضیح دادگیلگمش

از آن بود  پس 4۱کند.ترین شکل آن در کاپیتالیسم خودنمایی میاست که پیشرفته

                                                      

دهند. حال را به اوجاالن نسبت می «معیار آزادی جامعه، آزادی زن است»غلط شعار بهآپوئیست  4۱

 زانیبا م توانیرا همواره م یخیتار دوره کی رییتغ»است: « خانواده مقدس»که این جمله مارکس در آن

و  یوق نیب زن و مرد، رابطه نیب یدر رابطه جا،نیکرد، چراکه در ا نییتع یسمت آزادزنان به شرفتیپ

 یاریزنان، مع ییرها یاست. درجه گرید یتر از هر جامشهود یرگبر ستم یسرشت انسان یروزیپ ف،یضع

  «است. ینهمگا ییرها یبرا یعیطب

وری، فرهنگ، هنر، فکر، دین و نهادهای بسیاری که در دوره نوسنگی در اطراف زن فناـتخریب علم» 4۸

درآمدی بر ژنولوژی، « پیوست.باز )ائآ( به وقوع سامان یافته بودند، از راه حمالت مرد نیرومند و حقه

 . یادآور فریب آدم توسط حوا در قرآن!۱، آکادمی ژنولوژی، ص 2۱1۱

 فه،یجامعه به ضع یتمام نمودن مبدل ». اوجاالن: 2۳4اوجاالن، مانیفست تمدن دموکراتیک، ص  4۱

 یه، امرجامع نمودن فهیضع نیهمسان است. بنابرا یمردانگ است. قدرت، با الزمنظام  افتنیی یکارا یبرا

 11۱همانجا، ص « را قبول ندارد. یو برابر یقدرت، اصل آزاد رایاست. ز ریناگز
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 ۳1،رهایی در گرو خالصی از مدرنیته است ۳۱آور است، تهوعمدرنیِ زندگاعالم کرد  که

اخالق و سیاست  یعهدهبه سمیتالیکاپی رهایی از و وظیفه ۳2آزادی همان دانایی است

  ۳۵است.

 برای داری آپو در مبارزهها دال بر پرچمبه این معنی، ژنولوژی و ادعاهای آپوئیست

پس از بست سیاسی و بحرانی دید که پ.ک.ک بن چارچوبرهایی زن را باید در 

ت، بستجربه کرد. چرخش ایدئولوژیکِ اوجاالن راهی برای خروج از بن فروپاشی شوروی،

خوردن او به کاری سیاسی بود. سوگنداز پیشانی حزب و ادامه« تروریسم»زدودن مُهر 

                                                      

 یزره بر تنت پوشانده را همانند درآوردن جامه کیسان هب تهیکه مدرن یایزندگ یستیبا»اوجاالن:  ۳۱

صورت لزوم . در ییو از آن دست بشو یمتنفر گرد یزندگ نیاز ا ،یترک کن آن جنون و دور انداختن

. یپاک کن یزندگ نیرا از ا شیدل و ذهن و جسم خو ،یکنیم استفراغیی هر لحظه چنان که گو دیبا

آنچه در  دیجهان به تو عرضه نمود، با یهمتایب بارخیز همچون خود را یستیمدرن یاگر زندگ یحت

 ۱1۸مانیفست تمدن، دوره پنج جلدی، ص « ی.را استفراغ کن یدرون دار

فست ، مانی«است. سریمیی شهرگرا یساختار سرطان نیا یاز رهگذر فروپاش ت،یانسان ییرها» اوجاالن: ۳1

  ۸۱تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص 

ق اگر با عش نیبنابرا آزاد! اتیح زین "عشق" و عشق است ،"قتیحق"است:  نیما ا ریتعب»اوجاالن،  ۳2

 دست مالزیی به دانا میتوانینه م م،یآزاد نگرد اتیبه دنبال ح ـ قتیحق میـ هم در مقام روش و هم رژ

، یکدموکرات مانیفست تمدن« میرا برساز شیخو نینو یها و جهان اجتماعانگاره میتوانیو نه م میابیب

 4۱دوره پنج جلدی، ص 

 یامعهج ریبلکه از مس یو تحزب دولت سمیکالیسند از نه سم،یتالیجامعه از کاپ ییراه رها»اوجاالن:  ۳۵

 که اشیذات استیق و سالاخ قیمقاومت جامعه با توسل به مبارزه از طر.. .گذردیم یاسیو س یقالاخ

 ییهاو ر یتنها راه آزاد اند،یو استعمارگر یفرهنگ ییالاست نیدر برابر ا یهستی ابزارها نیتریادیبن

نها تاند، نهرا از کف دادهشان که جامعه یبرعکس جوانان ایرا از دست داده  جوانانش که یا. جامعهباشدیم

 را از دست شیخو تیبدان معناست که حق موجود تیوضع نیبلکه ا گردندیم خورده محسوبشکست

 یفهیاست. وظ یو نابودشدگ یفساد، واپاش ماندیم یآنچه باق ن،یا جز اند.نموده انتیداده و بدان خ

 نیادیبن یابزارها یمثابه را به شیخو یآموزش یکه نهادها است نیامر، ا نیجامعه در برابر ا نیادیبن

ـ  علم یاز ساختاربند یو زبان یهنر ،یفلسف ،یعلم ریتفاسیی محتوا کی. تفکدینما جادیخود، ا یهست

 یکارآمدساز صورت،نیا ریاست. در غ ی[شناخت]معنا بالانق زیآمتیدادن موفق انجام یقدرت، به معن

مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره « بود. نخواهد ممکن یاجتماع تیموجود یاسیو س یقالاخ یهابافت

 4۱4، ۱۸۱پنج جلدی، ص 
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مدرنیسم )دموکراسی، فمینیسم و اکولوژی( که مُدِ روزِ جهانِ ی محوری پستسه پایه

 همراه داشتنمود. اما این خطر را نیز بهای میی فریبندهپس از جنگ سرد بود، گزینه

 تمام شودای بخش وسیعی از چپ جهانی و منطقه حمایتِبه قیمت از دست دادن که 

ها و مفاهیم کلیدی چپ رو با تردستی در واژهکه اوجاالن مایل به این کار نبود. از این

د. را نیز فراهم کندست برد، به آنها معانی دوپهلو و گنگ بخشید تا رضایت خاطر آنها 

ی کاپیتالیسم نشان داد؛ حال آنکه تعریفش برای مثال خود را همچنان دشمن دوآتشه

 با آنچه که مدّنظر چپ بود، بسیار فاصله داشت:

 
کنم: ِ کاپیتالیسم اقتصاد نیست، دشمن جان آن است... آیا ادعا می»

اقتصاد است؟ آیا گلوبال،  مالی یسرمایه آیا است؟ اقتصاد مالی، یسرمایه
 آیا ؟است اقتصادی ایمسئله بیکاری آیا است؟ اقتصاد محیطی،زیست یفاجعه
ها واری کاالورقه بهادار، نرخ ارز و بهره اقتصاد هستند؟ آیا تولید سرطان بانک،

، طوالنی است. تنها جوابی که به تاالسؤجهت سودآوری، اقتصاد است؟ لیست 
زرگ است. فرمول این است: مقصود، قدرت شاهانه تمامی آنها داده شود یک نَه ب

 نه «سرمایه ـ پول» یگرانهاست، پول و سرمایه بهانه! از راه بازیهای بسیار حیله
 حتی و کاپیتالیستی یجامعه فرم نه و است، شده ایجاد نوین اقتصاد شکل یک

 کردنهقبض بازی نوع یک. است مطرح کاپیتالیستی تمدن نام به تمدنی فرمی
 را آن مشابه مورد ایدوره هیچ در تاریخ که است جریان در جامعه تصاحب و

قبضه کردن نیروی اقتصادی بلکه تصاحب نیروی  تنها نه. است نبوده شاهد
های سیاسی، نظامی، دینی، اخالقی، علمی، فلسفی، هنری، تمامی فرهنگ

رم قدرت فترین شکل حاکمیت و تاریخی، مادی و معنوی. کاپیتالیسم، پیشرفته
 ۳4«است.

 

                                                      

 2۳4اوجاالن، مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  ۳4
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ی اجتماعی است. هیچ ی اقتصادی و یک رابطهبرای چپ، کاپیتالیسم، یک مقوله

مقوله، مسئله یا معضل اجتماعی بدون درنظرگرفتن روابط و مناسبات غالب اقتصادی 

الن، اکه برای اوجپذبر نیست. حال آنــ سرمایه امکانهم در بطن نزاع کارو تولیدی، آن

رد مو سمِیالیسوسکاپیتالیسم یک نماد قدرت است. به همین خاطر هم هست که در 

اران و دتواند در تملک زمینزمین می و خصوصی نیست تیمالکلغو به  یازی، نشنظر

 سرمایه باقی بماند! صاحبان در مالکیت  ،وسایل تولید

 

 گیریبندی و نتیجهجمع
با تعابیر و تفاسیری « زادیژن، ژیان، ئا»مضمون آپوئیستی شعار  -

شود فرق دارد. این کار به سوءتفاهمات و سوءتعبیرهایی انجامیده که از آن می

  ۳۳است. هدکرناپذیر را اجتنابحول آن که بحث

بیشتر به « زن، زندگی، آزادی»در روزهای آغازین خیزش جاری،  -

ی را از زن شد: فرد یا نهادی حق نداردمخالفت با حجاب اجباری تعبیر می

حجابی باید محترم زن برای انتخاب حجاب یا بی آزادیمحروم کند و  زندگی

حجاب نیز فهمیدند که ن امدافعشمرده شود. اما دیری نگذشت که حتی 

  ۳۱داستان فراتر از حجاب است.

                                                      

 حزب کی تیمردم، در عمل آن را از مالک انیشعار در م کیبازتاب  »...بعضی هم بر این نظرند که :  ۳۳

خود  یازهایها و نکه خواست ییهاتوده آورد؛یدرم یمردم یهاەتود تیآن را به مالک ،ەفرد درآورد کیو 

از  یاز شخص و مبتکر آن دارند و نه آن را بخش ینه اطالع اکثراً بساهو چ نندیبیرا در آن شعار م

ساز منحرف نهیزمتنها  ی...مسائل نیبه چن ...متوجه کردن فکر افراد ..شمارند.یخود م یفکر یدغدغه

 یمتحد تمام طبقات و اقشار جامعه برا رکتو ح یکه همان همبستگ یاصل یلهأمسکردن افکار مردم از 

 بیاتحاد آس نیتواند به ایمکه  یطرح موضوعات ...شودیم ی...هدف مشترک و همگان کیبه  دنیرس

 یشعار یآزاد ،یشعار زن، زندگ»به نقل از مقاله « نخواهد بود. رانیدر ا یسود جنبش مردمه برساند ب

 .م کامران امین آوهلبه ق «!ستین یانحصار

ها زوج یکه بر زندگ یآوار / دارد؟ مانیبرا یشما چه رهاورد یآزاد یزندگشعار زن نفیسه خانلری،  ۳۱

 شودیهوار م

https://www.azadi-b.com/?p=27083
https://www.azadi-b.com/?p=27083
https://www.farsnews.ir/news/14010822000862/شعار-زن-زندگی-آزادی-شما-چه-رهاوردی-برایمان-دارد-آواری-که-بر-زندگی
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متفاوت در  های گوناگون ــ با مطامع و اهداف کامالًبعدتر، گروه -

از آنجا که نگرش  ۳۱ایستادند.« دگی، آزادیزن، زن»جلو، عقب و کنار شعار 

غالب بر حفظ اتحاد نیروهای اپوزیسیون بوده و هست، تالش چندانی برای 

است. نوشتار حاضر،  طلب صورت نگرفتهفرصت هایو گرایش هاافشای جریان

ستیز تالش کوچکی در راستای این کمبود است که به افشای ماهیت زن

های مشابهی برای افشای سایر تالشآپوئیسم پرداخت. جا دارد که 

 اپورتونیست صورت بگیرد. هایگرایش

گرایانه است و ی زن، واپسی اوجاالن در بارهگرایانهی ذاتنظریه -

رسد از حمایت بخش آگاهِ معترضان برخوردار باشد. او با تکیه بر نظر نمیبه

که زنان  رسدفضیلت ذاتی زن و پیوند طبیعی او با طبیعت، به این نتیجه می

ین ترند. افضایل اخالقی برتری دارند و برای تطهیر جامعه انسانی شایسته

                                                      

ــ حکومت مرکزی: که برای توجیه سیاستِ شود به چند بازیگر دیگر اشاره کرد: الفبرای نمونه می ۳۱

زن، »ار شعهای سیاسی را وسط بکشد. ربط سرکوبش، نیاز داشت تا پای عوامل بیگانه، خارجی و سازمان

ی هم به اتهام سازماندهی تروریسم که در کشور همسایهبا رهبر زندانی پ.ک.ک ــ آن« زندگی، آزادی

آمد؛ چون با نسبت دادن اعتراضات خورده کُردها، یک مائده آسمانی به حساب میغربی و دشمن قسم

بشری را ــ با بهانه مبارزه  توانست دهان مجامع دفاع از حقوقبه اوجاالن و جریانات تحت رهبری او می

ق سازی مناطی عضو ناتو نشان بدهد که در حال پاکعلیه تروریسم ــ ببندد و چراغ سبزی به ترکیه

شمالی سوریه از کُردهاست و زمینه را برای همکاری برای سرکوب کُردها فراهم کند. یادداشت سردبیر 

کومله، پژاک و ] تکاریو جنا یوحش یهاستیترور نیروزها هم نیا»کیهان گویای این سیاست است: 

زن، »شعار « اند.دفاع از حقوق زنان شده یسر داده و مدع «یآزاد ،یزن، زندگ» نیشعار دروغ[ دموکرات

 14۱1مهر  1۵، یادداشت سردبیر، کیهان، !دیآیشما نم افهیبه ق «یآزاد ،یزندگ

های سیاسی کُرد در خاک بمباران مقر گروهشاهد با همین انگیزه نیز بود که از روزهای آغازین خیزش، 

  .بودیمعراق و اقلیم کردستان 

 ترک )گذار از رژیم(طلبان و براندازان: آنانی که در صف واحد، به منظور یک امر مشجبهه سرنگونی -ب 

ـ اند، این شعار را به نفع جبهه متحد خود تشخیص داده و از آن حمایت کردهجمع شده  هایتدولاند. ج ـ

متنوع و حمایت از گرایشات « زن، زندگی، آزادی»با تبلیغ شعار  ای آنها:خارجی و متحدین منطقه

نمایی خطر جنگ داخلی و وقوع و با بزرگها، طلبان و فدرالیستناسیونالیستِ کُرد، از جمله جدایی

 خواهی از رژیم هستند.گیری و سهمهای نیابتی، مشغول باججنگ

https://kayhan.ir/fa/news/250722/شعار-زن-زندگی-آزادی-به-قیافه-شما-نمی%E2%80%8Cآید-یادداشت-روز
https://kayhan.ir/fa/news/250722/شعار-زن-زندگی-آزادی-به-قیافه-شما-نمی%E2%80%8Cآید-یادداشت-روز
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ی همان نظریه مردساالرانه است که طبیعت زن را با شدهنظریه، تصویر بزک

ه وپز را بداری و پختکند تا کارخانگی، بچهمادری، پاکی و نظافت عجین می

 رهایی زن را به مردی چون اوجاالن! پردازی برای زنان بسپارد! و کار نظریه

، به تن «زن، زندگی، آزادی»روند حوادث نشان داده که پیراهن  -

است. تنها سه ماه بعد از آغاز اعتراضات، چهار شعار جدید خیزش تنگ شده

بهش نگید »اند که از فراروی جنبش حکایت دارند: شدهها فریاد در خیابان

، »این دیگه اعتراض نیست، شروع انقالبه»، «اعتراض، اسمش شده انقالب

ریم حجاب میچه با حجاب، چه بی».و « تا انقالب نکردیم، به خانه برنگردیم»

شدیداً امتناع « انقالب»حتی کسانی که از کاربُرد واژه «. بسوی انقالب

های شدن شیرازهپاشیدهارز خشونت، شرارت و ازهمرا همکردند و آنمی

پرهیزانه را کنار گذاشته و طرفدار د، امروزه نصایح خشونتدانستنجامعه می

 اند! سرسخت انقالب شده

گذار خیزش به یک قدم جلوتر، نیازمند تنظیم شعارهای جدیدتر  -

و لیستی از مطالبات روشن، حولِ رهایی زن )خلع یدِ قانون، مذهب، سنت و 

دی و فرهنگ از جسم زن(، آزادی زن )اختیار زن در انتخاب حیات فر

ها و امکانات برابر با مردان( و اجتماعی(، برابری جنسیتی )استفاده از فرصت

 باشد.برابری اجتماعی می

 

]و شعارهای گفت: مبارزات  مینخواهها[ ]به تودهما »کارل مارکس: 
ها[ ]به تودهمحض هستند.  حماقتکه[ ]چون د،یخود را رها کن[ مبارزاتی

در  .بگذاریمشما  اریدر اختما را حقیقی مبارزه  یشعارهاگوییم بگذارید نمی
 ، وهستندمبارزه حال داد که چرا در  مینشان خواهدنیا به  یعوض، به سادگ

 ۳۸«کسب شود، چه خواسته چه ناخواسته. دیاست که با یزیچ یآگاه این

                                                      
۳۸ Karl Marx: “We shall not say: Abandon your struggles, they are 

mere folly; let us provide you with true campaign-slogans. Instead, we 
shall simply show the world why it is struggling, and consciousness of 
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this is a thing it must acquire whether it wishes or not.”, Letter from 

Marx to Arnold Ruge, 1۸4۵  

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm

