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  ) افغانستان–ايران  (چ مار٨سازمان زنان 

  ٢٠١٧ جنوری ٠١

  
  ِدر ھمبستگی با کارزار 

ی امريکابه نام بشريت، ما زير بار يک ! نه«

  »!فاشيست نخواھيم رفت

  

 ٢٠دانيم که دونالد ترامپ روز   ما میۀھم

 بر مسند امريکاجمھور  عنوان رئيس  بهجنوری

اين موضوع باعث نگرانی . قدرت خواھد نشست

 بلکه در سراسر امريکا تنھا در  ھا نفر نه ميليون

  .جھان شده است

اش را بر مبنای برتری  ترامپ کمپين انتخاباتی

مردانه، برتری سفيدپوستان، شوونيسم ملی، 

جويان و مسلمانان و  يد به حمله عليه پناهتھد

ی طراحی کرد؛ بنابراين ئ  تسليحات ھستهۀمسابق

ھا و  گرايان، نژادپرستی و تبعيض عليه غيرسفيدپوستان، ستمگری عليه ساير مليت جنس فرودستی زنان، تحقير ھم

ِھای کشتار جمعی بخشی  حی ديگر و درنتيجه خطر يک جنگ ويرانگر با سالئ  ھستهۀمذاھب، تھديد به يک مسابق
 ۀی را که تھديدی برای کل کر ئچنين قول داده است که توليد گازھای گلخانه او ھم. ھای اوست ناپذير از برنامه ئیجدا

  .زمين و زندگی نسل آينده است، افزايش دھد

نوع حکومتی را که در حال ھا را گرد ھم آورده تا  ھا و ايده ترين ارزش ترين و ارتجاعی ترين، پوسيده افتاده او عقب

 امريکاداری امپرياليستی برای حاکميت در   سرمايهۀبه اين شکل يک نمايند. فاشيسم: اش است، مشخص کند ريزی طرح

 ۀحاکميتی که تھديدی برای بشريت و کل کر. ريزد اش نقشه می ِو ستم و استثمار ديگر کشورھا در خدمت به منافع جھانی

  .ھای کشتار جمعی قدرتمندتر دارد لمان نازی مقايسه کرد که دسترسی بيشتری به سالحارا با توان آن  زمين است و می

ھم توسط کسی که قرار است بر يکی از قدرتمندترين  شوند آن چنين حقيروخوار شمرده می ای که زنان اين ما از شيوه

  .کشورھای جھان حاکميت کند، بسيار منزجريم
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. مانده و ضد زن به قدرت رسيد ھای عقب کراتيک را دارند که بر مبنای دين و ارزش يک رژيم تئوۀزنان ايران تجرب

ِای را اعمال کنند؛ اما اعالم اجباری شدن حجاب  ستيزانه ھای زن ن نوين بتوانند چنين ايدهابسياری باور نداشتند که حاکم
ھا ھزار زن در تھران   بود که اعتراض دهحقوق زنان ِبالفاصله بعد از به قدرت رسيدن رژيم اسالمی اولين حمله عليه

کارش  و از طرف ديگر ناديده  ھای محافظه طرف رژيم با تکيه بر پايه ازيک. را برای چند روز متوالی به دنبال داشت

 تحت اين عنوان که اين -انگاشته شدن جديت اين حمله از طرف بسياری نيروھا ازجمله نيروھای انقالبی و مترقی 

پيرو .  زنان را از حمايتی که سزاوار آن بودند و به آن احتياج داشتند، محروم کرد- عی و غيرعمده است ای فر لهأمس

ھای اجتماعی  ھا را از فعاليت طور روزافزونی آن ستيز بر فشار خود عليه زنان افزود و به ِآن، رژيم مذھبی و زن

ِھای ملی و محدود کردن حقوق فردی، عليه  به حمله عليه اقليتزياد طول نکشيد که حمالت عليه زنان، . محروم کرد
 ءھا ھزار نفر از اعضا ای رسيد که ده ھای مخالف گسترش يافت تا به نقطه ھا و ساير گروه ھای مذھبی، کمونيست اقليت

کنجه و ھای اپوزسيون، زندانی، شکنجه و اعدام شدند و حکومت ش ھای انقالبی و ديگر گروه و ھواداران سازمان

 .وحشت ھنوز ادامه دارد

ما زنان ايرانی . اند ستيز ادامه داده  خود عليه اين رژيم زنۀوخيز به مقاومت و مبارز از آن زمان تا امروز زنان با افت

مان در گرو مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم بنيادگرای جمھوری اسالمی  ئیله آگاھيم که رھاأبه خوبی به اين مس

  .است

ًامال و عميقا درک میما ک کنيم، چه  ما درد تبعيض را احساس می. کنيم که خوار و پست شمردن زنان چه مفھومی دارد ً

  . اقشار و طبقات جامعهۀدر مورد زنان باشد و يا در مورد بقي

نار بايستند توانند ک  کسانی که نمیۀدھی ھمسازمانخواھيم با تمام وجود از تالش و کوشش شما برای متحد کردن و  ما می

  .ی فاشيست را مشاھده کنند، قدردانی کنيمامريکاگيری يک  و شکل

ما از تالش شما برای متشکل و متحد کردن اقشار مختلف مردم و مبارزه برای جلوگيری از به قدرت رسيدن رژيمی به 

  .کنيم میًشان، کامال حمايت  ًھای حقيقتا ھولناک ِپنس و نرفتن به زير بار نقشه/ گی ترامپ سرکرد

 بلکه کل امريکاتنھا  ھا نه پنس و باند آن/ که از جانب ترامپرا مھم نيست که ما در کجای جھان قرار داريم، ما خطراتی 

تفاوت باقی بمانيم بلکه مصمم ھستيم که در اين  توانيم در مقابل آن بی کنيم و نمی ًکند، قويا احساس می جھان را تھديد می

  .شی از آن باشيممبارزه سھم بگيريم و بخ

جويان و پيروان مذاھب ديگر   ماست که در مقابل ستم برزنان، نژادپرستی و دامن زدن به ترس و تنفر از پناهۀاين وظيف

  .مبارزه کنيم

ی و ئ  تسليحات ھستهۀسوی مسابق وار به آيد انجام دھيم تا حرکت ديوانه مان برمی چه از دست  ماست که ھر آنۀاين وظيف

  .کند، جلوگيری کنيم  زمين را تھديد میۀجھت بشريت و کل کر اينخطری که از

  .ی فاشيست نرويمامريکاوجه زير بار يک  ھيچ ھا در شرايط کنونی به اين بستگی دارد که به  اينۀھم

 انقالبيون و ۀ ھمۀچنين مبارز  ما و ھمۀپنس، مبارز/ ی فاشيست به سرکردگی ترامپامريکا شما عليه يک ۀمبارز

  .کنند کسانی است که برای جھانی بدون ستم و استثمار مبارزه می  ۀخواھان جھان و ھم آزادی

 و سراسر جھان مصمم ھستند امريکاھا مردمی خواھيم بود که در  چنين ميليون  ما در کنار شما و ھمجنوریام  ٢٠روز 

  .زير بار فاشيسم نروند
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 !ماستۀ شما مبارزۀ مبارز

  ) افغانستان–ايران  (چ مار٨سازمان زنان 

  ٢٠١۶مبر  دس٢۶

 


