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 صبا راھی 

  ٢٠١٧ جنوری ٢۵
  

  سقط جنين ممنوع:ترامپ نژاد پرست زن ستيز

  
به سياست ) لطفا به لينک زير مراجعه کنيد( ويژه در واشنگتن در پاسخ به تظاھرات وسيع زنان در سراسر دنيا و به

 آلوده است و آنچنان مرزھای الابالی گری را ًا که به ھرزگی اخالقی شديدميلياردری ۀھای زن ستيزانه و نژادپرستان

 دومی که  دوھزار و ھفده روزجنوریکند تجاوز به زنان اشکالی ندارد امروز بيست و سوم  دريده است که اعالم می

که را  کرد و ھر گونه کمک مالی به کلينک ھای سراسر دنيا ء قانون ممنوعيت سقط جنين را امضا،در کاخ سفيد نشست

  !  منع کرد،کنند امر سقط جنين را برای زنان فراھم می

ناامنی در برابر ناامنی در برابر تجاوز، . شود صد برابر می" قوانين و فرامينی"ناامنی زنان در سراسر جھان با چنين 

ناامنی حقوقی در !  ناشی از عمل ضدانسانی تجاوز، ناامنی در برابر سقط جنين ھای غير بھداشتیۀفرزندان ناخواست

  .تصميم گيرھا و سرنوشت خود

   شود؟  ذھنی ست رئيس جمھور میۀچرا در قرن بيست و يک ھر چه جنايتکار لمپن، ھرزه فکر و عقب ماند

دھند و سرشان را به برنامه ھای   آن اين نيست که بسياری از مردم ساعتھا جلوی تلويزيون لم میۀآيا يکی از داليل عمد

  کنند؟   سرگرم می،تھی از ھر گونه پيام اخالقی استکه 

ۀ  اين نيست که خيل عظيمی از جوانان دو گوشی در گوش گذاشته و چشمھايشان روی صفحهآيا يکی از داليل عمد

  ال پيام دادن و پيام گرفتن ھستند، يا در حال بازی ھای کامپيوتری؟موبايل است؛ يا در ح
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  ؟  "به ما چه" يد ئآيا يکی از داليل عمده آن اين نيست که راحت طلبانه شانه ھايتان را باال می اندازيد و می گو

 بابت آن جان داده ی کهئدست آوردھا. راند تمام دست آوردھای زنان را سرمايه داری ضدزن با قلدری تمام به عقب می

   .شده است

 تاريک تاريخ بايد ۀ پاپ ھم به اين نتيجه رسيده است که برای عبور کردن از اين دورۀامروز حتی مادونا خوانند

ليس وی، پأی ترين حقوق خود به خيابان ھا ريختند، حقوقی مثل حق رئچرا که وقتی زنان برای ابتدا. فداکاری کرد

ی دادن را از آن أی که باالخره حق رئسرکوبگر آنھا را ھدف گلوله قرار داد، اما آنان از مبارزه دست نکشيدند، تا جا

   .خود کردند؛ حق سقط جنين را از آن خود کردند؛ حق ھشت ساعت کار در روز را به ثبت رساندند

  ده ايد؟خطاب من به شما جوانان عزير است، شما چه کرده ايد؟ يا چه نکر

نه دين . دھند سوق می" سکوالريسم"جايزه بگير راه نيفتيد، آنان زنان را به بردگی دين و " حاج خانم ھای"دنبال افکار 

 نمی" ھديه"نه دين و نه سکوالريسم حقوق واقعی زنان را به آنان . رد و نه سکوالريسم فاصله طبقاتی را از بين نمی

حق ھمان چيزيست که زنان در دوره ھای مختلف مبارزاتی برای آن جنگيدند و . دکنن  نمیءحق را دولت ھا اھدا. کند

  .گيرند را پس می آن" دولت ھای سکوالر و دينی"جان داده اند و امروز 

   شما چيست؟ فقط مصرف کردن؟ۀوطيف

 ھيچ کدام از اين خطر انداخته اند، وه يد، ببينيد چگونه خونخواران سرمايه امنيت شما را در ھمه جا بئخود بياه ب

 ۀکند در مقابل سياست ھای زن ستيزان َگوش فلک را کر می" برابری طلبی شان"که شعارھای " سازمان ھای زنان"

از مرتجعانی مثل دونالد ترامپ بود، " پيشرو تر"چرا بايستند؟ آنھا خود رھبرشان . دونالد ترامپ ھرزه نايستاده اند

  !اعالم کرد" ممنوع"بيست سال پيش سقط چنين را 

   .به عقب رانيم" نه گفتن"خواھد برايمان بسازد را با ھر قدم  می" امپرياليسم قلدر" سياه تاريخی که ۀيد تا دورئبه خود آ

شود، دوره ھای  ا باال نينداز و نگو چيزی عوض نمیردر تظاھرات ھا در ھر کجا که ھستيد شرکت کنيد، شانه ات 

حاصل و دست آورده مبارزات خستگی ناپذير زنان ) در غرب(آنچه که ما امروز داريمداده که مبارزاتی در تاريخ نشان 

حق دادنی نيست بايد برايش مبارزه . از جلوی تلويزيون بلند شويد، حرکت کنيد. و مردان روشنفکر و مترقی بوده است

   .کرد و حتی جان داد

   دوھزار و ھفدهجنوریبيست و سوم 

  

  مريکااراھپمايی بزرگ زنان 

  از مادونا تا آنجال ديويس

  در برخورد به سياست ھای ضدزن و نژداپرستانه کاخ سفيد
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