
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 Wladek Flakin -ِوالدک فالکين : نويسنده

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ فبروری ٢۶

  

  ن ؟ِفمينيست ھا برای کلينت
  

را ترجيع می " Sanders سندرز "اما زنان جوان .  شود سابق می تواند، اولين رئيس جمھور امريکاۀوزير خارج

 .دھند

 ساله در اواخر سال ٧٨اين زن . با اين نظر موافق است" َمدلين آلبرايت" زنان رأی دھند؟ ُبايد زنان به طور کلی به

تی می کند،  انتخاباۀاو در حال حاضر مبارز.  اولين زن در اين مقام– امريکا بود ۀ عيسوی اولين وزير خارج٩٠ھای 

  درخواست نامزدی برای ديموکرات -  ھمچنان وزير خارجه٢٠١٣  تا - "نی کلينتَھيلر. "تا يک زن رئيس جمھور شود

  .ھا کرده است

" آلبرايت" تازگی اين شعار را به ". در جھنم برای زنانی وجود دارد، که از ھمديگر  حمايت نمی کنندی خاصجائی " 

به خصوص . اما انتخابات مقدماتی، طوری که انتظار می رفت، نتيجه نمی دھد. ردادروی صحنه س" نکلينت"در کنار 

 فبروزی يک کانديد ٩ به تاريخ لت کوچک نيوھمپشايردر ايا. زنان جوان از حمايت شان به اين کانديد امتناع می ورزند

 ٧۴اين مرد .  را به دست آوردءا در صد آر۶١" َ برنی –َبرنھارد سندرز " به نام " ديموکراتيک سوسياليست " حزب 

 که با نخبگان -" نکلينت"با ساله، که کمک ھای مالی شرکت ھای بزرگ را قبول نمی کند، تسلط  شگفت انگيز مقابله را 

 در صد ٠،٣ھمچنان در انتخابات مقدماتی در ايالت آيوا اين مرد  فقط .  دارا می باشد- خيلی خوب قرار داردۀدر رابط

در ايالت نيو . حزب خود شمرده می شد" کانديد طبيعی"ه حيث يگانه ب مانده بود، زنی که مدت طوالنی از اين زن عقب

 ۴۵ در صد زنان ديموکرات زير ٧٠:  شايان ذکر است که. ی دادندأر" َسندرز"  در صد زنان  به نفع ۵۵ھمپشاير نيز 

  .ی دادندأر) ندرزَس( سال به يک مرد٣٠ درصد زنان ديموکرات زير ٨٠ً اسال، و تقريب

 دولتی و ۀھمچنان او خواھان يک سيستم صحت عام. می خواھد" انقالب سياسی عليه ملياردر ھا" يک " َسندرز"

اين چنين طرح ھا از جانب جوانانی که جھت کسب تحصيالت عالی برای چندين . تحصيالت مجانی در دانشگاه ھاست

  . قبال می شوددھه  قرضدار می شوند، با شوق و ھيجان زياد است

 اين مرتبه کمپاين ھايش - باخت" بارک اوباما"انتخابات مقدماتی را مقابل " نکلين" زمانی که - ٢٠٠٨سه با سال در مقاي

لينا " فلم ۀو ستار" Katy Perry ِکتی پری "  به نام یناو با زن آوازخوا. ِرا بيشتر با فمينيست ھا به راه انداخته است
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" Gloria Steinem ِگلوريا ستاينم "ھمچنان . وی صفحھات تلويزيون نمايان می شودر" Lena Dunham َدنھام 

 به ١٩۶٣ ساله در سال ٨١اين زن .  فعاليت می کند" نِکلنت"ان در امريکا برای نامزدی تمثال نسل دوم جنبش ھای زن

بعد ھا . ھانی مشھور شدبه سطح ج" پلی بای  "ۀسيسات مجلأدر ت" Bunny بونی "حيث يک گزارشگر مخفی زير نام 

مرد ھا در پيری : " قبل از انتخابات مقدماتی در ايالت ھمپشاير چنين استدالل کرد. سيس کردأت" زن"مجله ای را به نام 

زن ھا اما افراطی می شوند، زيرا قدرت را از دست ". " ورند  آمحافظه کار می شوند، زيرا قدرت بيشتر به دست می

. ھرگز به خاطر از دست دادن قدرت رنج نمی برند" و آلبرايت" کلينتون"  مانند  در حالی که  سياستمداران".دھند می

  .که ميليون ھا دالر از سرمايه داران بزرگ دريافت می کند" کلينتون" به خصوص

  ی می دھند؟أر" ندرزَس"ِال شد، که چرا تعداد زياد زنان جوان به ؤس" خانم ستاينھم"  تلويزيونی ازۀدر يک نمايشنام

" برنی"زنان در جوانی ھمواره می پرسند، پسران کجا اند؟ و در حال حاضر، پسران  در کنار ": " ستاينھم"تيورئی 

. ِگرچه روز بعد اين سخنان خود را پس گرفت، اما با وجود آن از جانب فمينيست ھای بورژوازی سخت انتقاد شد". اند

پيش قضاوتی ھای جنسيتی با جسارت تمام عليه زنان جوان استفاده می کند، آنھا را از لحاظ از " ستانھايم" آنھا، ۀبه گفت

در حالی که اکثر اين زنان جوان، رأی دادن خود را به . بدنام می سازد"  پسران گرائی"سياسی وابسته و فقط به 

 ساله ١٩از اظھارات يک زن "   ستونرولينگ "ۀبه طور مثال، جريد. به بسيار خوبی توجيه کرده می توانند" َسندرز"

زندگی سياه ھا نيز " ِدر ارتباط  با جنبش  تحت نام " سندرز"می نويسد ، که برای او،  نظرات " آيحا عبدالباقی" به نام 

  .   توسط زنان حمل می شود، مھم بودًاکه اکثر" Black Lives Matterارزش دارد 

جورج " ليس به نام توسط خشونت پو" کائی به نام ترايوان مارتين بعد از قتل يک پسر جوان سياه پوست امري(

زندگی "و به تعقيب آن بی گناه شناختن اين پوليس در محکمه،  نھاد ھای حقوق مدنی در امريکا تحت شعار " سيمرمن

  ).از مترجم. بنيانگذاری کردند٢٠١٣اين جنبش را در سال " سياه ھا نيز ارزش دارد

" َسندرز"،  برای او  مھم بود، که "امريکا امروز "ۀ ساله در روزنام٢٢يک  زن "   ھوگارتتارين"طبق اطھارات 

گرچه او به رياست جمھوری يک زن خوشبين است، اما اين زن . خواھان  ريفورم يا اصالح سيستم قضائی امريکا ست

  .باشد "زن واقعی "بايد يک 

 ه ایِت باشد، که او نمونيعاين واقمی تواند می کنند، به احتمال زياد َرا رد "نکلينت" که یی دھندگانأ مھم برای رۀانگيز

ِاز بی ثباتی، مزد کار بخور  عيسوی ھمراه ٩٠نام او با لغو کمک ھای اجتماعی در سال ھای .  نمير و جنگ است- ُ

 Britinلوری پنی بريتن " ِاما حتی يک فمينيست چپئی مانند . ست، چيزی که ميليون ھا مادر مجرد را دچار فقر ساخت

Laurie Penny  " حمايت می کند، " َسندرز"و ھم از " نِکلنت"ند، می گويد، که او ھم از انتقاد می ک" نِکلنت"از گرچه

ھردو از جنگ ھای تھاجمی باالی يوگوسالوی و افغانستان . زيرا ھردو رقيب در بسياری نکات بی شباھت نيستند

ِبازتاب مثبت می دھند، که تحت زعامت او آنقدر انسان از " بارک اوباما"ی وھردو از ميراث سياس. حمايت می کنند
  .امريکا اخراج شد، که ھمه رؤسای جمھور قبلی يکجا، به اين اندازه کسی را اخراج نکرده بودند

  :منبع

/thinking-slow/features/com.rnicamaggue.www://https  

  

  
 


