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یک سایت فرا سازمانی، فرا جناحی  و فارغ از وابستگی  ، همچنین اینترنتی خبری ـ سیاسی، تحلیلی تدبیر یک نشریه     ·
ان را پیش روی دارد و خود را ای عاری از ستم و استثمار و سرکوب انسان بدست انس افق جامعه . استتشکیالتی 
اندیشد، و این هم ممکن نمیشود  ای برابر و انسانی می  جامعه به.  جنبش چپ در ایران و آردستان میداند متعلق به

   امتیازات طبقاتی ـ اجتماعی و سیاسی منحصر بفرد باالنشینان و حلقه مگر با برانداختن ساختار هرمی آن و لغو همه
  .است و میكند  را مختل کرده  ، برابر و انسانی در جامعه رشد آزادانه  وابستگانشان که

 احترام   دیده  این آمال بزرگ انسانی به  رسیدن به  و تجارب فراوان بشری در راه  تالشھای بی وقفه  همه به     ·
ا محمل و دستاویز مھمی  کار و پیکار ر مینگرد، بررسی و ارزیابی پیروزی و ناکامیھای تا آنونی این جنبش گسترده

این » تدبیر«بھمین روی .  دشوار میداند ، برای تداوم این مسیر"آموختن از گذشت روزگار"بمنظور فراگیری و 
 انحصار، خودمحوری و تک  جنبش عظیم فراگیر را فراتر از یک ظرف سازمانی تنگ و محدود میبیند و دایره

 خود، تنوع نظرات   روی ضمن حفظ حق نگرش و برداشت ویژهاز این. صدائی را در این خصوص مردود میداند
 انعکاس     را بعنوان یک واقعیت موجود عینی، ملموس و گریزناپذیر میپذیرد و آماده گوناگون در این زمینه

 در این بستر میباشد و آنرا گام مھمی در جھت شفاف شدن و تنویر  نظرات مختلف و دیالوگ متقابل متمدنانه
تر   میتواند نقش بسزائی در فشرده  وسیع میداند که "جبھه"مختلف و ماال هماهنگی نظری و فکری این تبینھای 

  .ساز باشد  عملی هم بسیار کارآمد و سرنوشت شدن صفوف مبارزاتی ایفا آند و در عرصه
فقان و سرکوب را امر جدی  مذهبی، با تبعیض و تحقیر، با خ  و رویاروئی با ارتجاع قرون وسطائی، با سلطه مقابله     ·

  .خود میداند
 آشکار و پنھان   قوانین ضدبشری و زن ستیزانه  خشونت و ستم جنسی، علیه جنبش انقالبی و پیگیر زنان علیه     ·

 عدالت اجتماعی و   عمومی برای دستیابی به  فقر و بردگی، بخش جدائی ناپذیری از مبارزه موجود در جامعه، علیه
تدبیر بسھم خود . از این روی باید با تمام توان مورد حمایت و همراهی قرار بگیرد. ر و آزاد استای براب جامعه

  . این کار را خواهد کرد
از جنبش وسیع رهائی .  سیاستھای شونیستی سرکوب، ستم و تحقیر ملی در ایران مینویسد و میگوید تدبیر علیه     ·

 جد دفاع میکند و بر  خلقھای ايران برای تعین سرنوشت خود به  بخش و دمکراتیک مردمی در کردستان و همه
 فایق آمدن بر این معضل بزرگ اجتماعی و سیاسی درگرو تیزبینی، هوشیاری و ایجاد   پای میفشارد که این اندیشه

از  و بدور از هیجان آفرینی   دخالت عمومی و همچنین ارزیابی واقعبینانه فضائی سالم بمنطور هموارآردن راه
 از اصطکاک مردمی ملتھای همجوار پرهیز گردد و باید   تالشھا بعمل آید تا بویژه باید همه. وضعیت موجود است
غفلت از آن برای همگان گران . ای و احساسات برانگیز حذر کرد  حل جامد، آلیشه  یک راه از تقدس بخشیدن به

گیر محرومان و ستمدیدگان خواهدگردید و میتواند  دودش تنھا دامن انگیزاند که تمام خواهد شد و آتشی برمی
مند   وادی آشمكشھای بی سرانجامی بكشاند آه تنھا شونیسم و ارتجاع داخلی از آن بھره  را دهھا سال به جامعه

     .خواهند شد
 ای از دریای  واقف است و خود را قطره تدبیر بر آزادی بیان اهمیت و ضرورت آن برای پیشرفت جامعه     ·

 دیگران،  آمیز، افترابستن به همچنین نشر مطالب توهین.  کردن آن پیکار میکنند  نھادینه  در راه تالشھائی میداند که
 و حریم شخصی را سم مھلكی برای این مھم میداند و بسھم خود   حیطه هیاهوساالری و جنجال آفرینی و ورود به

  .دوری از آنرا برمیگزیند
  . همراهان را بگرمی خواهد فشرد ری همهدست همكا» تدبیر«     ·
 نظرات نویسندگانش خواهد  تنھا دربرگیرنده. مطالب مندرج در سایت الزاما بمعنی تائید مضمونی آن نیست     ·

  . بود
   

  : قصد ارسال مطلب دارند  دوستان، رفقا و همراهانی که قابل توجه
  .یدارسال کن  pdf و روش یونی کد یا wordلطفا مطالب را با      ·
 هويت نويسندگان آنھا نامشخص باشد،   سايت از درج مقاالتی که. (، مترجم و منبع الزامی است ذکر نام نویسنده     ·

  .)معذور است



 2

 آن   حداقل مطلوبی از محتوای مضمونی، زبانی و تحریری ملزم میداند و به تدبیر در نشر مطالب خود را به     ·
  .پایبند خواهد بود

  .تدبیر حق هیچ دخل و تصرف در مطلب ارسالی برای خود قائل نیست     ·
  ناصر امین نژاد

٢٠٠٧ .  ٥ . ٢٢  
  

  ند درکدا  چه هلراوژ 
  
کی حیزبی،  یهی  هیچ گردراو و یه وه ری سیاسی و لكدانه به آی ئینترنتی ـ خه یه بوآراوه» راوژ«  

  ری له آی ب به گایه ئاسۆی آۆمه.   وه ته ستراوه به نه  وه ته یری تایبهنکی ب  هیچ الیه  به و یی نیه رکخراوه
می  ی هیره واره  ب رماندنی قه ش به مه ئه.  ر چاوه به ستی ئینسانی له ده یی ئینسان به سته م و ژرده سته

ت و  ی و سیاسی تایبهت یه تی، آۆمه ی ئیمتیازاتی چینایه وه ستاندنه گا و ئه ر آۆمه سه زاڵ به) هیرارشی(
وتی  ری ره  به ن آه مانه ر ئه هه.  دیی ته آانیان نایه سته  و به سته گا و ده ی آۆمه وه ره شی سه ی به تاقانه
  . ال بنرن ب وه  ده یگرن، آه  و ده گایان گرتووه ی آۆمه شه گه

 
  تی آه ی مرۆڤایه وچانانه ند و ب به ال زۆروزه قه وڵ و ته و هه موو ئه روانته هه  ده وه چاوی رزه به» راوژ«  

نگاندنی  سه  و هه وه  پداچوونه وایه پی. نجام دراون  ئه دا رز و شكۆدارانه  به و ئامانجه د ئه  پناو هنانه له
خوقنی بۆ  راوكی باش ده ، ده راوه رین و هه  به وته و ڕه ا ئستای ئهآانی ت وتن و تكشكانه رآه موو سه هه
و  ستنی ئه به» راوژ«. ی زیاتری رگای ئاۆز و دژواری داهاتوو وه رگرتن و روونتر بوونه رس وه ده

  مه ئه. كرێتیس ب ی ركخراوكدا قه  چوارچیوه  بش له بین آه راوتر ده  هه وه  زۆر له یه وره  گه وه بزوتنه
ج  شیاو و نابه  شتكی نه شدا به و پناوه ودان له ب و هه  ده دواوه ی به وه ریكبوونه نگی و ته رچاوته به
  آان ــ آه  خۆی، فراوانبوونی روانگه ت به  و بۆچوونی تایبه وای پاراستنی مافی روانگه» راوژ«. زان ده
ی  آات و ئاماده ــ قبوول ده گره نه ست پكراو و نكۆی هه ینی، هه هآی ع یه دا دیارده قینه  دنیای راسته له

تی  توان یارمه  ده مه ئه.  یه ستی دیالۆگكی شارستانیانه به  مه  به ش،  و بۆچوونی دیكه ی روانگه وه بوآردنه
نگی زیاتری  اههتوان هاوئ نجام ده ره  بدا و سه آان ی زیاتری روانگه وه  و روونبوونه وه  شیكردنه به

   .  دیی ندی زیاتر بنته آیزی و هاوپوه شدا یه وه یدانی آرده  مه بیروبوایی بخوقن و له
 دژی  بی، له زهه تی مه سه دژی ده رستی، له په  دژی آۆنه آانی توندوتۆڵ له ره ربه رگای به» راوژ«  

  .ر به گرته  داپۆساندن دهرآوت و  دژی سه پیكردن، له تی واردن و سووآایه هه
دژی یاسا و  می جنسی، له نگ و سته بروزه  دژی زه وامی ژنان له رده  و به ی شۆرشگرانه وه جووالنه  

   له یه آراوه شیكی جیانه تی به تی و آۆیله  دژی برسییه گا، له  آۆمه  ژن له تی و دژ به  مرۆڤایه ریسای دژ به
   بهب  ده وه م روه له.  ست ربه  و سه آسان آی یه گایه تی و آۆمه الیه تی آۆمه داه  پناو عه باتی گشتی له خه
  .آات  ده و آاره رم و گوری ئه  گه به» راوژ« پشتی بگیردرێ،  موو تواناوه هه

 و  یی ده وه ته تی و زۆرداری نه  و سوآایه وه رآوتانه تی شۆڤینیستی سه  دژی سیاسه له» راوژ«  
كانی  موو خه كی آوردستان و هه ی خه رینی دموآراتیك و رزگاریخوازانه ی به وه پشتی جوونه. ووسن ده

وتن  رآه  سه گرێ آه  داده وه ر ئه سه پ له. گرێ نووسی خۆیان ده  پناو دیاریكردنی چاره ی ئران له دیكه
یی هز   گروی وریایی و چاوآراوه  له ۆزه دژوار و ئا تییه یه  سیاسی و آۆمه و آۆسپ و گرفته ر ئه سه به

نی  رینی آۆمه شدارآردنی به بار بۆ به آی ئازاد و له وایه ش و هه سازآردنی آه.  آانه ملكراوه  سته وه ته و نه
آان و  ی راستییه ی واقعیانه وه ها لكدانه روه هه. آات  خۆش ده و گرفتانه ر ئه سه ك رگای زالبوون به خه

چوو،  تی ئیحساساتی هه آردنی په ك و شل نه ی الفاوی خه خاندنی آورانه  هه رگرتن له آان، به ۆخهبارود
  وه واو بۆ ئه وی ته موو حالكدا هه  هه ب له ده. هاتنی ئاۆزی و گرژی لك گرینگن بۆ پك نه ركی گه فاآته

ر  گه گومان ئه ب. بن ی پكپژان و تكگیران نهك، تووش وی یه نیشت و تكه النی دراوسی ته  گه بدرێ آه
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  چته نیا ده ی ته آه ه  دوآه  آه وه وته ئامانی ل ـ بكه توان ئاگركی ب بن، ده  گۆڕیدا نه  له و وریاییانه ئه
. نب نی ده رستی ناوخۆشی پ خه په ك و شۆڤینیسم و آۆنه موو الیه  هه  له مدیده كی سته نی خه چاوی آۆمه

یان سال  نجام و قورس بكات و ده ره آی ب سه یه نگامه و هه گا تووشی هه توان آۆمه ساتی واش ده آاره
  .ودوا پاشی بخات ره به

گای  ندنی آۆمه سه ره آی په ره ی سه یه آه  آۆه دا و به ربین ده  ئازادی راده  به وره خكی گه بایه» راوژ«  
قامگیرآردنی   پناو سه  له زان آه  ده وڵ و آۆششانه موو هه و هه ریای ئه  ده  له دۆپك خۆی به. ناس ده
تی پكردن و ناوزراندنی  ی بوختان، تاوانبارآردن و سووآایه وه بوآردنه.  براون روه دا به یه آه و آۆه ئه
  یه نده سی، ژاركی آوشه  آه ی تاآهآان ندییه گۆڕی پوه رپاآردن و هنانه ها هاتوهاوار به ره لكانی دیكه، هه خه

  .گرێ  دوور ده خۆی ل به» راوژ«. ربین باربردنی ئازادی راده بۆ له
  گوش، رمی ده  گه ستی هاوآاری هاوبیران به ده» راوژ«    
ی رپرسی نووسین آان به ره بن، نوسه» راوژ«ی  وست و روانگه  هه رت نیه آان شه  بوآراوه ته بابه    

  .خۆیانن
   

  ن آه رێ ده به» راوژ«ت بۆ  ی بابه سانه و آه بۆ ئه
  .ن  بكه وانه ره pdfی یونی آۆد، یان   شیوه  و لهword  آان به  نوسینه تكایه    
آانیان  ی ناناسرن و نووسینه رانه و نووسه تی ئه بابه.  پویستن رچاوه رگ و سه ر، وه ناوهنانی نوسه    

  . وه  بو ناآرنه ره سه ی له قسه
شی  روه ی دارشتن و رزمان، و به رۆك، شوه می ناوه آی النی آه یه  راگرتنی راده  به مله پ» راوژ«    
  .بات ده
  .خۆی نادات آان به ته سكاریكردنكی بابه  ده مافی هیچ جۆره» راوژ«    

٢٠٠٧ . ٥ . ٢٢  
com.rawij@foni  

info@tedbiir.com  
  


