
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
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 Reports  گزارشھا

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ فبروری ٠٣
 

  ! ، جلوه ای از مقابله با نظم موجودترمپاعتراضات ميليونی عليه 
 و اروپا در مخالفت با امريکايون ھا نفر از مردم ميل) ٢٠١٧ (جنوری ٢١  و شنبه جنوری ٢٠در روزھای جمعه 

 و جھان امريکا و مواضع نژادپرستانه و زن ستيزانه اش، در صدھا شھر مھم امريکامپ در  دانالد تررياست جمھوری

 ترمپاين اعتراضات در واقع پاسخ ميليون ھا انسان به مواضع ارتجاعيی بود که .  و تظاھرات پرداختندئیبه راھپيما

   .ل آن ھا شناخته شده استو عنوان سمببه

 به خيابان ھا امريکاخصوص جوانان مبارز در واشنگتن و ديگر شھرھای بزرگ ه در روز جمعه ھزاران معترض و ب

 در واشنگتن ، چند خيابان دورتر از کاخ  . و سياست ھای ارتجاعی او را به نمايش بگذارندترمپآمدند تا نفرت خود از 

 ، جھان شاھد شجاعت و رشادت جوانانی شد که با پوشاندن صورت خود و ترمپبا مراسم قسم خوردن سفيد و ھمزمان 

 و نيروھای انتظامی که با ايجاد مراکز تفتيش بدنی ، حتی اجازه حمل چتر را ھم به تظاھر پوليسل شديد وبا وجود کنتر

 جوانان با ابتکارات خاص خويش موفق شدند با اين. کنندگان نمی دادند ، به مقابله با نيروی ھای سرکوب برخاستند

آن ھا حتی در مقطعی يکی .   تا دندان مسلح به جنگ و گريز بپردازندپوليسکندن سنگ فرش ھای کف خيابان ھا ، با 

  .مپ بود را در خيابان به آتش کشيدنده مربوط به مراسم سوگند خوردن تراز اتوموبيل ھای بزرگی ک

 مظھر آگاھی و خشم جوانانی بود که با ھمه توان اين خشم را جھت ضربه زدن به وریجن ٢٠تظاھرات روز جمعه 

تمامی شعار ھا عليه سيستم سرمايه داری و ضد تبعيض و نژاد .  نظام امپرياليستی ، کاناليزه نمودندۀسيستم غارتگران

. ن مقابله مردم با حاکميت بودندمپ از قدرت و خواھا راندن ترتظاھرکنندگان به آشکاری خواھان بيرون.  پرستی بود

بار ديگر به  ن يکا خود را در ضرب و شتم و سرکوب مبارزئی درنده خوۀ ضد مردمی ، درجپوليسدر اين روز که 

ات ھا از حضور ن در محل تظاھرادر اين روز ، شاھد.  ن دستگير شدندا تن از مبارز٢٠٠نمايش گذاشت ، بيش از 

مپ برايشان تدارک ديده بودند به محل تظاھرات  ترۀ که دار و دستئید که با اتوبوس ھامپ خبر دادنمزدوران ھوادار تر

وطنی " سانديس خورھای"برای ايرانيانی که در تظاھرات حضور داشتند ، اين عده يادآور ھمان .  آورده شده بودند

اعی خود ، آن ھا را گله ، گله به  اجتمۀم ددمنش جمھوری اسالمی برای نشان دادن به اصطالح پاييخودمان بودند که رژ

  .تظاھرات ھای دولتی می آورد

در واشنگتن ، اگر چه گستردگی خيلی بيشتری داشت و بيش از نيم ميليون ) جنوری ٢١در شنبه (تظاھرات روز بعد 

ين ا.  نفر در آن شرکت داشتند ، اما شعار ھا و روش ھای مبارزه کمتر از راديکاليسم روز جمعه حکايت می کرد
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 در اعتراض به سياست ھای زن ًتظاھرات که از ماه ھا پيش توسط تشکل ھای متفاوتی سازماندھی شده بود ، عمدتا

در اين تظاھرات حضور انبوھی از زنان و مردان که بخش بزرگی از آن را جوانان تشکيل .  مپ برگزار شد ترۀستيزان

اع از حقوق زنان در داشتن حق سقط جنين و خواست برابری شعار ھای اين تظاھرات در دف.  دادند ، چشمگير بود می

کثرت تعداد مردمی که در اين تظاھرات حضور يافته بودند ، امری بی سابقه در چنين روزی .  حقوقی زن و مرد بود

.  بود امريکا جديد سرمايه داری انحصاری حاکم بر ۀ، اين مھرترمپ بود که خود بيانگر نفرت مردم از امريکادر تاريخ 

ه  ھزار نفر و ب٢۵٠ ھزار نفر ، در شيکاگو ۴٠٠ ھزار نفر ، در نيويورک ٧۵٠طبق آمار منتشر شده در لوس آنجلس 

 در اين روز به خيابان ھا آمدند تا قدرت و امريکا شھر در ۵٠٠ ميليون نفر در بيش از ٣.٣طور خالصه  بيش از 

اين واقعيت، برگ ديگری را در تاريخ . نشان دھند به حقوق خود ترمپھمبستگی خود را در مقابل تعرضات 

، استراليا، لندن، جاپان اين تظاھرات به کشورھای مختلف جھان نظير ۀدامن.   ورق زدامريکااعتراضات مردمی در 

   .لمان، کانادا، مکزيک و کشورھای ديگر نيز کشانده شدا

 نوجوانان به شکل مستقل و پر تحرک در طول تظاھرات ، با ابتکارات خاص خودشان ، اعم از حضور بسيار قوی

.  حمل پالکاردھا و طرح ھا و شعارھای متنوع و چه از لحاظ موسيقی و آوازھائی که می خواندند ، بسيار چشمگير بود

کاله ھای دست باف صورتی رنگ در مشارکت زنان که بسياری از آنان بنا بر فراخوان يکی از تشکل ھای زنان با 

ئی از اقشار و طبقات ميانی امريکاخصوص حضور و مشارکت زنان سفيدپوست ه تظاھرات شرکت کرده بودند ، ب

اين تظاھرات که تا حد زيادی از حمايت اقشار مرفه جامعه و سياست ھای ليبرالی نيز .  جامعه بسيار پر رنگ بود

  . عه از لحاظ محتوای مبارزاتی قابل مقايسه نبودبرخوردار بود با تظاھرات روز جم

 پناھنده بود با پالکاردی که مفھوم عدم فراموشی رنج و ستمی ًی که ظاھرائدر طول تظاھرات يک جوان عرب سوريه 

اين جوان عرب مورد توجه تظاھرکنندگان قرار داشت . که به مردم سوريه روا شده است را بيان می کرد، ايستاده بود

در يک . وری که برخی از تظاھرکنندگان برای ابراز حس ھمبستگی به سمت او رفته و او را در آغوش می گرفتندبه ط

ه رزا لوکزامبورگ را ب"ئی باشد ، مقوای دست نوشته ای با شعار  امريکامورد جوانی که به نظر می رسيد خود غير 

ای آزادی زن می رزمند ، اما پيشکسوتان اين مبارزه و در دست داشت که پيام روشنی بود به زنانی که بر" ياد آوريد

  .نقش کمونيست ھا در امر رھائی زنان را به فراموشی سپرده اند

شعار . يکی از نکات قابل توجه اين تظاھرات ، کثرت شعار ھای گوناگونی بود که در آن سرداده شده و يا ديده می شد

 بود از جمله آن شعارھا ترمپی مقابله با سياست ھای ارتجاعی  در جھت دعوت از مردم براًھای مطرح شده عمدتا

  : چنين بودند

اگر خشمگين نيستيد ، اين به آن معنی ست "، " جان سياھپوستان ، ارزشمند است"، " اعتراض ، ميھن پرستانه است"

 چيز ھائی تغيير دست به من"، "  بدھم را قبول نمی کنمتغييرمن ديگر چيز ھائی که نمی توانم "، " که توجه نمی کنيد

احترام برابر "، " حقوق برابر برای ھمۀ زنان"، " ما به عقب بر نخواھيم گشت"، " می زنم که نمی توانم قبول کنم

نه "و " بدن من ، تصميم من"، " سه نسل ، يک حرف ، برابری"، " حقوق زن ، حقوق بشر است"، " برای ھمۀ زنان

اين شعار ھا و صد ھا شعار ديگر ، دست ".  ی فاشيستامريکا، نه به ) کالن ھاکوکلوس ( ، نه به ک ک ک ترمپبه 

  . آن ھا فرياد زده می شدندۀنوشته ھائی بودند که بر روی کاغذ و يا مقوا ، در دست تظاھرکنندگان ديده شده و يا به وسيل

با استانداردھای تا کنون تبليغ شده در  مغاير ً با پروژه ھای کالنی که اساساترمپآن چه مسلم می باشد به قدرت رسيدن 

 می باشد ، باعث تشديد تضاد ھای طبقاتی و باال رفتن آگاھی ھر چه بيشتر مردم اين جامعه امريکا سرمايه داری ۀجامع

مردم به خوبی می دانند که اگر امروز در مقابل اين تعرضات ايستادگی نکنند ، تمامی ھر آن چه را با خون .  خواھد شد
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از اين رو ما ھر روز شاھد حضور ھر چه .   از دست خواھند داد،دست آورده انده نت و تالش چندين نسل بو مح

  .گسترده تر مردم در اعتراضات اجتماعی ھستيم

 ، ھر روز ھزاران نفر در اعتراض به پيشبرد پروژه ھای ترمپ روز از به قدرت رسيدن ١٠امروز تنھا با گذشت 

 با رياست جمھوری امريکايکی از جلوه ھای اخير مخالفت شديد مردم آگاه . ابان ھا می آيندفاشيستی اين دولت به خي

ن در فرودگاه ھا توسط ا کشور مسلمان و دستگيری مسافر٧ ، اعتراض به عدم پذيرش شھروندان مھاجر ترمپ

شده حمايت می کنند ، در  که بدون دريافت مزد از اين شھروندان دستگير ئیوکال.   مھاجرت می باشدۀمورين ادارأم

 ۀ کمک مالی جمع آوری کنند که اين امر خود نشان دھنددالر ميليون ٢۴يک روز با استمداد کمک از مردم توانستند 

اميد که تمامی اين اعتراضات و مبارزات بتوانند در .  وليت سنگينی است که بر عھده دارندؤ آگاھی مردم از مسۀدرج

 رشد خود به ايجاد يک رھبری انقالبی منجر شده و  مسير ۀتماعی و طبقاتی ، در پروسپيوند با ساير جنبش ھای اج

  . کل بشريت از چنگال امپرياليسم را ھموار سازدئیرھا

  امريکا خلق ايران در ئین چريکھای فدافعاال

  ٢٠١٧ جنوریسی ام 

  

 


