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 ی ایرانهایی برای آیندهنقشه 1

االبطال، هنا عاصمه  التاریخ. هنا! هنا عاصمهسجلوا! سجلوا فی». 1

 ی یک فراموشی()درباره «االبطال الخفاجیه
 اند، وقتی سعینوشته شده« زن، زندگی، آزادی»ی جنبش اغلب متونی که درباره

کل ی تبلور آن به شکنندهمدت خواست تغییر و لحظات تعیینکنند تاریخ کوتاهمی

ر )یا ی جمعی تغییگیری سوژهمدت شکلهای فراگیر، یا به عبارتی تاریخ کوتاهخیزش

و  6931ی اعتراضات دی ماه را به خاطر بیاورند، قیام ژینا را، به درستی، ادامه، «(ما»

ی ذهن هم جای ثابتی در گوشه 6911دانند. اعتراضات خرداد و تیر می 6931آبان 

 ی جغرافیاییرغم تداوم زمانی و گسترهاما، علی 6011این متون دارند. تابستان 

به ذهن این  ،گاهی، آن هم به شکلی گذرا ، فقطاستان( 60روز و  52گیرش )چشم

 کند،چه این فراموشی )یا این تصمیم( را عجیب و بامعنی میآن 6کند.متون خطور می

ها از همبستگیِ انقالبی و نیرومند مردمانی از ستایش همزمان بسیاری از همین نوشته

روح  –یم اهای متفاوت است که در چند ماه اخیر شاهدش بودهها و موقعیتملیت

همبستگی ملی »اند، و گاهی بر آن نهاده« سازی از پایینملت»نوظهوری که گاهی نام 

عجیب و بامعنی، چرا که اعتراضات ...«. فراتر از کرد و ترک و گیلک و لر و بلوچ و 

که از خوزستان شروع شد و به بسیاری از مناطق دیگر نیز سرایت کرد،  6011تابستان 

  ند ساخته شدن )یا پوئسیسِ( اجتماعیِ این روح بود.ای حیاتی در فرآیلحظه

 

 «گشت گوشش همه چشم / شد همه چشمش گوش. »2
پردازی بود. خواست تغییر سرآغاز یک فرآیند جمعیِ ترجمه و نقشه 6011تابستان 

خواست بداند که معترضان اهوازی شد، و هرکه میاین بار به زبان عربی فریاد زده می

                                                      

ز یازدهم تو  نقد اقتصاد سیاسیهای ست که در وبسایتنی این مشاهده عموماً شامل متونیی متپیکره 6
با زیرعنوان  رادیو زمانههای محمدرضا نیکفر در وبسایت اند، و همچنین مجموعه یادداشتمنتشر شده

زبان جریان های فارسیچه در توییتر و اینستاگرام و همچنین رسانهاگر آن«. گذرد؟در ایران چه می»

توانم بگویم که این فراموشی )یا تصمیم( ام را هم به این پیکره اضافه کنم، میغالبِ خارج از ایران دیده

  البی اخیر شکل گرفته قابل تعمیم است.ی جنبش انقکه درباره گفتمانیتا حد زیادی به کل فضای 
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دانست، نیازمند ترجمه بود. از یک سو، زبان )حداقل در د، اگر عربی نمیگوینچه می

ها( پیوندی ساختاری با جغرافیای مردمی دارد: هر زبانی ملت-ی جهان دولتمخیله

کنند؛ از دیگر سو، شعارهای ست که در جای خاصی زندگی میمردمیهمیشه زبان 

ترجمه بودیم، مستقیماً به جغرافیای  مان نیازمندرا، که اغلب« ما»معترضان عرب توجه 

: هجرت «کال کال لتهجیر»؛ «أنا عطشان»کرد: مصیبت و عینیت وضعیت ایشان جلب می

بالروح، بالدم، نفدیک یا »رویم. از کجا؟ از اهواز: به جای دیگری نمی اینجاکنیم؛ از نمی

ن حکومتی را که ، وقتی مأمورا6011تیر  59کشاورزان جنادله و خزرج در روز «. اهواز

شان را ببندند از روستاهایشان بیرون کرده بودند، های زراعیرفته بودند آب زمین

تیر در شهرهای مختلف خوزستان تکرار شد و به گوش  50شعارهایی داده بودند که از 

اند. و از کجا؟ از کنار کارون که آبش را دزدیده«: کال کال لتهجیر»رسید. « ما»ی همه

ها های مناطق مرکزی؛ به اصفهان، جایی که کشاورزانش سالاند؟ به کارخانهدهبه کجا بر

ست ا تشنهکه  هوراز کجا؟ از کنار «: کال کال لتهجیر»اند. آبی به تنگ آمدهست از بی

های چینی با مجوز شورای عالی امنیت ملی خشک خواهد که شرکتو آبش را می

های مدرن )یا ی ما انسانی شعارهای معترضان عرب، تصور اولیهاند. به واسطهکرده

ملی( از نسبت زبان و جغرافیای مردمی به واقعیات عینیِ جغرافیایِ سیاسی و اقتصادی 

آیند، پیوند خورد. این پیوند از یک سو، ول به دید نمیی اکشور، که ضرورتاً در وهله

 را به سطح« ای شدنسوریه»و « تجزیه» از« ما» ی ازبخشی نژادپرستانه دوباره، ترس

را باب کرد؛ و از سوی دیگر، « زبانعرب»و « عرب»بین  آورد، و تمایزگذاری نژادپرستانه

دی برآمده از )و حاکم بر( آن پیرامونی و نظم نژا-با مرئی کردن مناسبات مرکز

مان با معترضان عرب را تسهیل کرد. عربی همچون زبان سرنوشتیدرک هم 5مناسبات،

                                                      

و  کندخود واقعیت عینی ندارد، اما شبحی ست که همواره محتواهای عینی و طبقاتی پیدا می« نژاد»5 

ها( وارد ملت-شده )یعنی به سراسر جهان دولتهای نژادیکننده به وضعیتنیرویی واقعی و تعیین

کند: برآمده از نظام تقسیم کار است و اد و سیاست عمل میکند. نژاد به شکل سازوکاری بین اقتصمی

سازی و های پرولترهای طرد و شمول نیروی کار، یعنی حوزهکند؛ حوزهفرم تقسیم کار را متعین می

کند؛ و از خالل کند؛ حدود دسترسی به خدمات عمومی را معین میسازی، را مشخص میرپرولتساب

ای هکند، یعنی جمعیتع ژئوپلتیکی مرگ و زندگی را مشخص میامنیتی کردن فضا، شکل توزی

ست ها چشم بهای حاکمانه بر زندگی آنتوان با تصمیمهایی که میکند: جمعیتدورانداختنی تولید می
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هایی که درک آن« ما»گویی و اعتراض از اهواز به نقاط دیگر ایران رفت. در میان حق

بنا قلو»سرنوشتی را مسجل کردند. تری از ستم ملی داشتند زودتر این همواسطهبی

همان روزهای اول بر دیوارهای « آرخانداییق االحواز»، و «آذربایجان معکم»، «معکم

، از زبان عباس لسانی، ای از فعاالن سیاسی ترکاردبیل و ارومیه نقش بست، و عده

تک مبارزان راه حقیقت، آزادی، و فعالینی تک»شان را با همرزمی زندانی سیاسی ترک،

د. اعالم کردن« که باشند یمکان و ایجغرافهایشان هستند، در هر که در صدد رهایی ملت

دایه شریفه، پیامی به معترضان خوزستان فرستاد که هم اعالم همبستگی بود و هم 

کرد: اقتصادی ایران ترسیم می-سیای از نقاط حدت ستم ملی در جغرافیای سیانقشه

بران بلوچستان و تشنگان خوزستان را متوقف کنید. کشتار کولبران کردستان و سوخت»

در ما –ریفه های من. دایه شههاست بچهما درد مشترکیم. قلبم با شما در کف خیابان

اعدام شد. شعار  6931، زندانی سیاسی کرد که در شهریور «پناهیرامین حسین

ند یافری عطفی در این که در ایذه سر داده شد نقطه« ختیاری با عرب، اتحاد اتحادب»

ی از های متفاوتسرعت به نقاط دیگر کشور رفت و نسخهبهپردازی بود. این شعار نقشه

آذربایجان، »؛ «لر با عرب، اتحاد، اتحاد»آن در روزهای بعدی اعتراضات شنیده شد: 

از تهران تا خوزستان، »؛ «از کرج تا خوزستان، اتحاد، اتحاد»؛ «عرب، فارس، اتحاد، اتحاد

آذربایجان »ی این شعارها و شعارهای دیگری مانند و .... به واسطه« اتحاد، اتحاد

ر ب« ما»، گوش «آبان فرزند ندارد، خوزستان آب ندارد»و « دیقدی، خوزستانا دایاقاویا

رامونی ی دیدی پیای که این بار از زاویهنقشه – شد بینای دیگری از موقعیت ملی نقشه

های متعددی نام و نشان خوزستان ها، پوسترها، و گرافیتیشد. دیوارنویسیترسیم می

های دیگر ایران حک کردند، و تجمعات اعتراضی متعددی را بر دیوارهای شهرها و استان

اخبار بسیاریشان به شکل در حمایت از معترضان عرب و لر خوزستان برپا شد که 

                                                      

دارانه مقدس است و همواره باید با کشتار تقدسش را )یعنی بر تنها چیزی که در الهیات سیاسی سرمایه

های بهتر، هایشان را زیر آب برد، و در شرایط دیگر، برای معاملههنگام سیل زمینحفظ کرد(، مثالً 

زدایی و سلب مالکیت از تمام خدمات رفاهی عمومی محرومشان هایشان را خشک کرد؛ یا با توسعهزمین

ت، خی توقع دستمزدشان را به شدت پایین آورد و از ایشان نیروی کار بسیار ارزان قیمت ساکرد، آستانه

  شان.ای کشتترین هزینهو به نام پاسداری از مرزها بی کم
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ها صدای فیلمبردار نام شهری را اعالم رسید که در آنمی« ما»ویدئوهایی به دست 

اند. از جا در حمایت از مردم خوزستان به خیابان آمدهنگفت که مردم آکرد و میمی

ی جغرافیایی پهنه ی جدیدی ازهانقشه 6011معترضان در تابستان  ها،خالل این کنش

پردازان معترض از نقشه. را تازه کرد «ملت»های مرکزگرای ن رسم کردند که چشمایرا

دند و خوانپیمانی فرامیهای ملی و جغرافیایی مختلف یکدیگر را به اتحاد و همموقعیت

ست از ادغام در یک موقعیت ی اول تابعیکه در وهله) شانسرنوشتیبا بازشناسایی هم

وی گذاشتند که تازگی و نیردر برابرمان می« ما»تصویری دیگر از ( ملتی متمرکز-دولت

ی وژهس «پوئسیسِ»شدن یا ساختهیند افراش )یعنی نیرویی که از فرهنگی-انقالبی

 ی دیدشود( بیش از هر چیز مدیون مرکزیت خوزستان و زاویهجمعیِ تغییر ساطع می

 نگاران بود.پیرامونی این نقشه

ی تنیدهدادند که سطوح درهمای رخ ردازانه خود بر زمینهپهای نقشهاین کنش

داری و موقعیت ملی را بیش از هر زمانی جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان سرمایه

گیری بحران همه( 6 ی روزمره آورده بود:پدیدار کرده بود و به سطح تجربه« ما»بر 

نژادی حاکم بر آن، و همچنین  ی جهان ما و نظمپیوستههمکرونا از یک سو واقعیت به

ین ترترین شرایط را به عیانگویی حاکمیت در بحرانیناکارآمدی، سودجویی، و دروغ

ی را به پیگیری هر روزه« ما»شکل ممکن در برابرمان گذاشته بود، و از دیگر سو 

های شهقکردند، و ناخباری واداشته بود که آمار ابتال و تلفات را استان به استان اعالم می

ی هاینقشه – گذاشتندی شیوع ویروس کرونا را هر روز در برابرمان میشدهبندیرنگ

سرنوشتی ما در برابر ی دیگری از همهایشان نقشهی تغییر هولناک رنگکه در سایه

خروج آمریکا از برجام ( 5خورد. گویی و مگالومانیای حکومت مرکزی به چشم میدروغ

های ژئوپلتیکی و ای در سطحی دیگر تنشها و منازعات منطقهو تشدید تحریم

اثرگذاری آن بر اقتصاد و زندگی روزمره را بیش از پیش آشکار کرده بود و دست دولت 

 9.های بازتوزیعی بسته بودی سیاستی معترضان به واسطهرا برای تجزیه و جداساز

اعتصابات فراگیر کارگران،  (9 مه به اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد،تر از هنزدیک

                                                      

نقد اقتصاد سیاسی: زن، زندگی، آزادی ، «ورزی در ایرانفصل جدید سیاست»نک. پرویز صداقت،  9
 .56-3صص  ،(0 شماره نامه)ویژه
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ای به شهر و صنعت نفت، بود که هر روز از شهر و کارخانهای پروژهویژه کارگران به

نیم این را هم اضافه ک یافت.می های همبستگی گسترشای دیگر با انتشار پیامکارخانه

ی منابع عظیم نفتی و نیان، خوزستان، به واسطه( در ناخودآگاه سیاسی ما ایرا0که 

های آن(، ی جنگ و بازنماییجایگاهش در اقتصاد ملی )و تنیده شدنش با خاطره

( و به همین دلیل عواطف جمعی cathected)شده گذاریست عمیقاً مایهمکانی

 هایترین الیهنهایتاً در سطحی دیگر، در پنهانسرعت به سویش جلب شدند. و به

، امیدوارانه، کار ترسیمِ 6011ی جمعیِ تغییری که در تابستان ناخودآگاه سیاسی سوژه

آور ویرانی ای دیگر از موقعیت ملی را آغاز کرد، شاید تصویرهای گنگ و هراسنقشه

 آبی و بحث عمومییگفتیم، و بحران بمی« طبیعت»لغزند که زمانی به آن چیزی می

 –از آن طرح زدند  ی اقتصاد سیاسی عطش تصویرهای بسیار جزئی و مبهمیدرباره

 برند. چنان جزئی که گویی هیچوقت راه به تشکیل تصویری از کلیت این ویرانی نمیآن

 

ی خوزستان / برای زخم بلوچستان / شکسته بغض برای سرفه. »3

 ...«تبریز / بژی کردستان / 
ای نقشی پردازانه و ترجمههای نقشهکنش« زن، زندگی، آزادی»آغاز جنبش از 

ی ی شعارها زبان سوژهاند. ترجمهی جمعی تغییر داشتهمحوری در جهت دادن به سوژه

، «ژن، ژیان، ئازادی»کرد و بازتر از پیش. مهمترین شعار جنبش،  ترتغییر را غنی

رجمه تد. های مختلف ملل ایران ترجمه شزبان سرعت، نه فقط به زبان میانجی، که بهبه

 ۆب تا ،یرووسهڕ رسهله کوشتن» را متوجه عینیت وضعیت مشترکمان کرد.« ما»

کشتن برای روسری، تا کی چنین »نیز از همان آغاز ترجمه شد:  «؟یرسهبهڕقو یکه

یکی از شعارهای اعالم همبستگی با کردستان در بلوچستان شعاری «. برسری؟خاک

ان سر ، که برعکسش هم در کردست«لووچ پشتیوانییهنیا نییه، بهکورد به ته»کردی بود: 

ی ، با استفاده از دو واژه«بایجانریاشاسین کوردستان، بژی ئازه»داده شده بود. شعار 

ای های ترجمهبخش کنشاند، نیروی رهاییترکی و کردی که در زبان میانجی جاافتاده

 های دیگر ایرانرا به زبان« جاش»ی رساند. کردی واژه« ما»را به شکلی بدیع به گوش 

ه ارسی بهای فقرض داد. بسیاری از ویدئوهای اعتراض این بار با زیرنویس یا کپشن
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ویژه به خاطر ممنوعیت آموزش به زبان مادری، بهرسیدند؛ و فارسی که، « ما»دست 

زبانان ایران عموماً به شکل زبان سلطه و سرکوب و ابزار فقیرسازی برای غیرفارسی

ها در وضعیت انقالبی ی این ترجمهشود، به واسطهشد و میهای ملی تجربه میزبان

یاسی گیرد و سای شد که از ترجمه نیرو میمشترک و میانجی بیش از پیش بدل به زبان

های ای، به خاطر پیوند زبان و جغرافیا، خود کنشهای ترجمهشود. کنشمی

پردازی آلترناتیو موقعیت ملی از خالل اعالم پردازانه نیز هستند؛ اما نقشهنقشه

سری شد: گانی و سرتاتر از قبل، بدل به کنشی همهمبستگی این بار، بیشتر و گسترده

؛ «از کردستان تا تبریز، صبر ما شده لبریز»؛ «از کردستان تا گیالن، سرکوب علیه زنان»

؛ «از شوش تا کردستان، جانم فدای ایران»؛ «از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران»

؛ «ریهابرری، ئازادی، بهلووچ، ئازهکورد، به»؛ «از کردستان تا جلفا، قدرت به دست شورا»

تهران بشه کردستان، ایران میشه »؛ «آذربایجان اویاقدی، کوردستانا دایاقدی»

 «ما»های معترضان نیز و .... ویدئو« کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران»؛ «گلستان

ز پیش ا بسیاری از مامان در شهرها و روستاهایی معرفی کردند که سرنوشتانرا به هم

پردازیِ همبستگی از موسیقی این قیام نیز هم نشنیده بودیم. نقشهشان را این حتی نام

که خاموشی نسبی خیابان را، به جای —طلبانی سلطنترسد. اگر برنامهبه گوش می

دهی، فرصتی برای تصاحب نیروی انقالبی زمانی برای تجدید قوا و همفکری و سازمان

ادهای باالدستی و بسیج نیروهای گری با نهاساساً مبتنی بر البی—داننداز باال می

توجه ما را به « آواز لیالها»، و «هاانقالب ملت»، «این یکی هم واسه»الدولی ست، بین

مان در سوریه و عراق، در غزه و هرات سرنوشتانالمللی با همهای بینامکان همبستگی

 کنند.و کابل و بغداد و و روژاوا و حلب و خانشیخون جلب می

 

  ی ملی به اجتماع شهروندانعه. از جام4
باز شدنِ راهِ سخن گفتن از ایران همچون موقعیتی چندملتی به زبان فارسی، و 

در این زبان میانجی، یکی « ملت»به نفع مفهوم « قوم»کنار زدن بیش از پیش مفهوم 

ست. امکانِ انقالبیِ هژمونیک « زن، زندگی، آزادی»ترین دستاوردهای جنبش از مهم

گنجد، و این می« ما»ی ین گفتار در زبان فارسی حاال دیگر جایی در مخیلهشدن ا
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های معترضانی پردازیها و نقشهبسط تخیل سیاسی را تا حد زیادی مدیون ترجمه

دمان ی دیای دیگر بر جغرافیای ایران باز کردند؛ زاویهرا به گونه« ما»هستیم که چشم 

رین تیت ملی در برابرمان گذاشتند. انقالبیرا عوض کردند و تصویری دیگر از موقع

 اجتماع»به سوی « ملت»گی این گشودگی خیال، اما، امکان گذار از خود مفهوم بالقوه

د کندر آینده است. ملت اساساً خود را بر مبنای اشتراک جوهری تخیل می« شهروندان

نند کی خیال میست که به دالیل تاریخافرادیفهمد. باهمستان ملی برساخته از و می

جوهری واحد دارند. جوهری که تاریخ ملت )که غالباً همچون تاریخی فرهنگی درک 

های بسیار شود( حاصل انکشاف آن است. جوهری که به قول ارنست رنان در زمانمی

روح »یا « زبان»رفته بدل به بوده است و با گسترش ادیان جهانی رفته« خون»دور 

باهمستان ملی نه حاصل انتخاب، بلکه برآمده از همین  شده است. تعلق به« قومی

« تاریخ ملی»ست، و هرچند ابدیاشتراک جوهری ست که گویی خود چیزی ازلی و 

ه هر شود، یا، بانکشاف آن نیست، خود دستخوش تغییر تاریخی نمییند افرچیزی جز 

« ملت» ز چیستیترتیب، باید در برابر چنین تغییری از آن پاسداری کرد. چنین درکی ا

های مغلوب هم غالباً های غالب و صاحب دولت نیست و ناسیونالیستمحدود به ملت

دانند. اما اگر ایران را همچون موقعیتی چندملتی تاریخ ملت خود را ازلی و ابدی می

جدا همچنان خود را جداها، که ممکن است هر یک تخیل کنیم، گردهمایی این ملت

هایشان همچنان به چنین درکی دانند )یا حداقل ناسیونالیستبصاحب جوهری یگانه 

پایبند بمانند(، دیگر نه برآمده از جوهر یا زبانی مشترک، بلکه حاصل درک مشترک 

شان به یکدیگر خواهد بود؛ و در های متفاوتپذیری وضعیتهای متفاوت از ترجمهملت

 مان که البتهسرنوشتیدرک هم این معنی، حاصل انتخابی آزادانه: انتخابی برآمده از

-مان در یک موقعیت دولتست از تاریخ ادغام شدنی اول، تابعیخود همچنان، در وهله

ها در تمام این ملتی واحد. اما انتخابی که بالقوه توان واسازی عملی ذهنیت

های ملی، و حرکت به سمت اجتماع شهروندانی را در خود نهفته دارد که باهمستان

در مفهوم « زبان»اند در کنار هم باشند. ترجمه، برخالف آزادانه انتخاب کرده

ه از هایی کدر زبان« ما»سازد، و برای یناسیونالیستی کلمه، پیوندهای غیرارگانیک م

ان تنها خواهنهکند. در شرایطی که نیروهای سیاسی پیرامونی آن ما نیست جا باز می
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نیستند، بلکه دائماً با یکدیگر و با انقالبیون مناطق مرکزی اعالم همبستگی و « تجزیه»

طلبان که سلطنت« تمامیت ارضی»ی پایبندی به مذاکرهکنند، شرط غیرقابلاتحاد می

اند، چیزی نیست جز گذاشته« ما»طلبانه، جلوی خواهان، عجوالنه و فرصتو مشروطه

طرفه ی تخیل سیاسی با بستن راه ترجمه )یا یکتالشی ناموفق برای انسداد دوباره

« ما»تالشی ناموفق برای اینکه  –کردن آن(، و الغای امکان این انتخاب آزادانه 

ی دید دنیوی و مرکبی ی ایران را، به جای زاویهن را ببندیم و نقشهماهای تازهچشم

های ها و گوشهای مکرر به سمت یکدیگر و با چشمگیریکه در خیابان با جهت

مند و ی دیدِ هوایی و نامکانایم، دوباره از همان باال، از زاویهخودمان ساخته و پرداخته

  ی دولت مرکزی ببینیم.زدودهتن

 

 ی همان فراموشی(. تن و ترجمه )درباره5
 اند )ونوشته شده« زن، زندگی، آزادی»ی جنبش در بسیاری از متونی که درباره

 و« بدن/تن»مفهوم «( ما»همین کثرت متون شاهد دیگری ست بر باز شدن راه خیال 

 شوند. این تورم مفهومی، که خودمشتقات و مفاهیم وابسته به آن به وفور تکرار می

 شود، وتر وضعیت میی دقیقاست، مانع مشاهده حاصل برخوردی منفعالنه با ترجمه

دارند، یعنی « زبان»های انقالبی همه پیش از هر چیز، مانع دیدن این مسئله که تن

ی در متونی که درباره« بدن/تن»تورم مفهومی  0اند.شناختواجد نفس و روح و تاریخ و 

گذارد: از اساسی در برابر ما میالی ؤسشوند نوشته می« زن، زندگی، آزادی»جنبش 

از « هابدن»ایم؟ چرا به جای شورش کی ما به وجه دیدنی وجودمان تقلیل پیدا کرده

رکوب رایانه و سگزنیم؟ مسئله بازگشت به گفتارهای انسانحرف نمی« هاانسان»شورش 

نی زدایی از تن، یعنی ندیدن پیوند ناگسستفلسفی و نظری تن نیست، بلکه نقد زبان

جامعه را  ست. سازوکارهای دولت مدرنسوژگیتن با نفس و روح و تاریخ و شناخت و 

وجودشان تقلیل  ها را به وجه دیدنی، قابل شمارش، و بیولوژیکبه جمعیت، و انسان

در گفتار انتقادی، رهیافت امنیتی و « بدن»یرانتقادی مفهوم دهند. تورم غمی

                                                      

د نق، «ناموزونی در خیزش ژینا، پیشاهنگی در کردستان»در این باره، به ویژه نک. حامد سعیدی،  0
 11-05صص (، 0 شماره نامهاقتصاد سیاسی: زن، زندگی، آزادی )ویژه
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د دهگرای دولت مدرن به وجود انسان و حقوق او را در فضای این گفتار ادامه میتقلیل

 بندد. را می« ما»و زبان 

 


