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 Political  سياسی

  
  صبا راھی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٣
  

  راھپمائی بزرگ زنان امريکا

  از مادونا تا آنجال ديويس

  

  در برخورد به سياست ھای ضدزن و نژداپرستانه کاخ سفيد

  

گويد تجاوز  کنيم زيرا ثروتمندی به اسم ترامپ می  میئیما به اين دليل راه پيما:  در لندن انگلستانئیزنان در راھپما

  .کنيم ما در مقابل قلدرھا ايستادگی می .لی نداردبه زنان اشکا

  

  يک اول از مقاومت.  عقب گرد ھرگز، پيش به جلو: خروش زنان 

گونه  به غير از کشورھای با حکومت استبداد مذھبی مثل ايران که مردم حق ھيچ( ميليون ھا نفر در سراسر جھان

کم دوھزار و ھفده به خيابان ريختند تا به سياست ھای ضد ديروز بيست و ي) شان ندارندۀ اعتراض به حقوق پايمال شد

  .اعتراض وسيع خود را نشان دھند) دونالد ترامپ (امريکا رئيس جمھور جديد ۀزن و نژادپرستان

را حمايت کرده   از مردان نيز آنی زنان که بسيارئیبزرگترين تظاھرات ھا در واشنگتن برگزار شد که قبل از راه پيما

از . در اين تظاھرات سخنرانان متعددی با ديدگاه ھای مختلف سياسی سخنرانی کردند. ت کرده بودندو در آن شرک
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تا سنانورھای .  پاپ مانند مادونا، تا شاعر؛ ھنرپيشه، نقاش موزيسين تا مبارزه سرسخت کمونيست آنجال ديويسۀخوانند

سخنرانی آنان بر محور مخالفت با عقب راندن تم اصلی . زن و پزشک و زن مکزيکی نگھبان زندان و مھاجر فلسطينی

 حق انتخاب در ھر مرحله از زندگی اجتماعی و حق دستمزد برابر در مقابل ،حقوق زنان، حقوقی مانند حق سقط جنين

  .کار برابر و نيز مخالفت شديد خود با ترويج علنی نژادپرستی توسط دونالد ترامپ

   .شد  اينترنتی گاردين در يوتوپ پخش میۀی اينترنتی مانند روزنامسخنرانی ھا در واشنگتن مستقيم از مدياھا

مل عميقی را در حضار شنونده و ببيننده به وجود آورد، او از حفره ھای عميق طبقاتی أ با سخنرانی خود تآنجال ديويس

. بو جمال سخن گفتاز نژادپرستی، از استثمار کردن سرمايه داری، از آلودگی محيط زيست، تا زندانی سياسی موميا ا

 درستی به ترفند سرمايه داری کرد و اشاره داشت که با کشيدن ديوار و ممنوع کردن ۀتاريخ را بدرستی ورق زد اشار

   . اينترنت پاک کردۀ مثل صفح توان تاريخ سراسر برده داری و استعماری را ورد مھاجر  نمی

ه به دليل تعرض ب ھای مشائی از کشورھا راھپمایسيار در واشنگتن در بامريکا بزرگ زنان ئیھمزمان با راھمپا

  . برگزار گرديد، شده استامريکا رئيس جمھور ًا که اخيرميلياردریدونالد ترامپ 

که در ھر مراسمی خود را ) تمام مذھب( ود که گروه ھای بينادگرای مذھبی اين بئیيکی از ويژگی ھای اين راھپيما

آنھا از يھودی تا شاخه ھای مختلف .  ھا در سراسر جھان شرکت نداشتندئین راھپماکنند در اي کردند و می نخود آش می

 به رديف سياست ھای کثيف ضد زن جنوریمسيحی در روز مراسم سوگند خوردن دونالد ترامپ در روز جمعه بيستم 

 ھای تلويزيونی ثابت کردند که آنھا جلو دوربين.  کرده بودندتأئيدشان " آيه ھای آسمانی" او را با خواندن ،و نژادپرستانه

 مسيحی امريکاکند که رژيم مانند ايران اسالمی باشد يا مثل  ماھيت تمام دين ھا ضد زن و ضد کارگری است فرقی نمی

  .و يا يھودی ھمه در ضد زن بودن و ضدکارگری بودن نقاط مشترک ارتجاعی دارند

در رابطه با تعرض به حقوق زنان دارد وقتی حتی رسانه ھای  آلوده ای ۀ، دونالد ترامپ که پيشينامريکائی ميلياردر

اما خروش زنان . زدن بر پيشينه اش نداشت" تأئيدمھر "را برمال ساختند راه فراری جز  دست راستی خودشان آن

دور از عقايد مختلف سياسی گرد آمده بودند تو دھنی ه روشنفکر و مترقی بار ديگر در سراسر دنيا که متحدانه ب

  .کمی به تازه وارد کاخ سفيد بودمح

 بزرگ شرکت کردند که ئیھمراه فرزندان خود نيز در اين راھمپاه در لندن انگلستان نيز صدھا ھزار نفر  دختر و زن ب

سقط جنين حق زن "که خود درست کرده بودند با مضمون را  ئیدادند که پالکادرھا  تشکيل مییاکثر آنھا را جوانان

   .کردند حمل می" زنانی که در کلينک ھای مخصوص سقط جنين منتظر نشسته اند خود داری کنيداز آزار " و " است

شود، جرج بوش پسر وقتی وارد کاخ شد حمله اش به   کاخ سفيد منحصر به دونالد ترامپ نمیۀسياست ھای زن ستيزان

به ھمين . کنند زنان خوب نه زنان بد جنين خود را سقط می: را چنين آغاز کرد) حق مسلم سقط جنين( حقوق مسلم زنان 

ده دليل بسياری از زنان با سياست ھای ضد زن کاخ سفيد نشينان مدام ستيز خستگی ناپذير دارند و از ھر موقعيتی استفا

 پاپ در سخنرانی ديروز او اشاره داشت که ۀتوان به مادونا خوانند از آن جمله می. نبرد فراخوانندرا به  کنند تا آن می

  :گفت

مبارزه برای حقوق، برای بودن، برای آنچه که ھستی، برای برابر بودن، بيائيد با ھم از اين تاريکی با ھر قدم نه گفتن  

گرديم، که قدرتی در اتحاد و ھمبستگی ما  يم، که ما تنھا نيستيم، که ما به عقب بر نمیعبور کنيم، که ما ترسی ندار

 کنند اين راھپمائی به جائی نمی را ندارد، و به کسانی که فکر می  با آنهوجود دارد که ھيچ نيروی فشاری شانس مقابل

 که به بسياری از ما نياز دارد که انتخاب یاين آغاز تغيير است، تغييری که به فداکاری نياز دارد، تغيير...!!! رسد

   متفاوتی در زندگی مان بگيريم، آيا شما آماده ايد؟
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 آنچه که در سراسر دنيا به ويژه در واشنگتن اتفاق می افتاد، خروش زنان عليه سياست ھای ضد زن و ۀمقايس

را به " فمنيست ھای ايرانی" عقب ماندگی ، با آنچه که در ايران اتفاق می افتدامريکا رئيس جمھور جديد ۀنژادپرستان

 مثل شيرين عبادی که با وجود محروم شدن از حق قضاوت، اما ھمچنان رژيم اسالمی ئیفمنيست ھا. گذارد نمايش می

راستی از او سلب کرده است که بکند و از آن بدتر مذھبی که ھمان حق قضاوت را  از نوع لجنزار سبز را ستايش می

و نيز ھنرمندانی . در تاريخ مبارزاتی زنان بر جا گذاشته است" جايزه بگير"  ننگی ست که  اين زنۀشرم آورترين لک

. دھند که به خاطر لقمه نان حقيری تن به ھر گونه حقارت و توھين از طرف رژيم اسالمی نوکر امپرياليسم به خود می

ان مترقی در ھر لباس و شغل و حرفه ای حاضر  پاپی مثل مادونا در اين تظاھرات نشان داد زنۀديروز حضور خوانند

   .از مادونا خواننده پاپ تا آنجال ديويس کمونيست معروف. به عقب نشينی از حقوق و دست آوردھای زنان نيستند

  

مل اين است که أ قابل تۀجای خود، اما نکته  سازماندھی شده بودند بئی اين راھپماۀاينکه چه کسانی پشت صحن: توضيح

   .توان از يک ميکروفون بدرستی استفاده کرد و پيام ھای درست را به داخل مردم برد یچگونه م

   دوھزار و ھفدهجنوریبيست و دوم 

  

  .  سخنرانی آنجال ديويس در واشنگتن فلم

https://www.youtube.com/watch?v=TTB-m2NxWzA 

    سخنرانی مادونافلم

https://www.youtube.com/watch?v=IRt3OyT62i8 

   در لندن انگلستانئیی کوتاه از راھمپافلم

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-best-signs-pictures-

around-the-world-donald-trump-protest-feminism-a7539871.html 

https://www.theguardian.com/world/video/2017/jan/21/voices-from-womens-march-

washington-video 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-washington-latest-

donald-trump-president-500000-crisis-a7539761.html#gallery 

https://www.youtube.com/watch?v=TTB-m2NxWzA 

  جنوری ھای ھمزمان زنان در نقاط مختلف دنيا در بيست و يکم ئیتصاوير از راھمپا

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-washington-latest-

donald-trump-president-500000-crisis-a7539761.html#gallery 

  امريکا ھای ھمزمان در شھرھای مختلف ئی از راھپمایفلم

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/womens-march-live-updates-protests-9664725 

  


