ﮔﺰارش ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻋﻠﯿﮫ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ  -روزھﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس واﺣﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ،در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرزار »ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!« ) (Refuse Fascismﯾﮏ ھﻔﺘﮫ زودﺗﺮ ،از ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک رﻓﺘﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎلﺗﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﺴﺖ ژاﻧﻮﯾﮫ:
ﺻﺒﺢ ﺑﺴﯿﺎر زود ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺎﻧﺘﮫآ ﺑﮭﺮاﻣﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز راھﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﮫ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﮐﺎﻣﻼً
ﭘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫﺳﺨﺘﯽ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﻢ .در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫی ورود ﺑﮫ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﻀﻮر ﺻﻒھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺷﮭﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرزار »ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!« و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻌﺘﺮض در ﭘﺎرک »ﻣﮏ
ﻓﻮرﺳﻦ« ﺑﻮد .ﻣﻮج ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
و ﮔﺮوه از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ :اﺣﺰاب طﺮﻓﺪار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﺮﻗﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮدانھﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮐﺎرزار »ﺑﻠﮏ ﻻﯾﻒز ﻣﺘﺮ«» ،اﻣﺮﯾﮑﻦ ﻻﺗﯿﻨﻮ« ،اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺗﺸﮑﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖھﺎ  ...و ھﺰاران ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در ﺗﻈﺎھﺮات روزھﺎی ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎھﺪ ﺧﺸﻢ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺤﻨﮫھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻮج ﻣﯽزد.
اﯾﻦ دو روز در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎدآور روزھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل  ۵۷ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﯽدرﯾﻎ ﺑﮫ ھﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اطﺮاف ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮھﺎ ﺑﮫوﺳﯿﻠﮫی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد؛ و ﺻﺪھﺎ ﺗﻈﺎھﺮات در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اطﺮاف ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﻣﯿﺰھﺎی ﮐﺘﺎب و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎرک »ﻣﮏ ﻓﻮﺳﻦ« ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻌﺎت روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﮫی
ﮐﺎرزار »ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!« وﺳﯿﻌﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﭘﺨﺶﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎ از آنھﺎ اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻤﺎسھﺎیﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ» .ﺳﺎن ﺳﺎرا« از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺣﺰب
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرزار »ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!« ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﺗﺸﯿﻦاش از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و
ِ
ﺷﻌﺎر »ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺮاﻣﭗ! ﻧﮫ ﺑﮫ راﺳﯿﺴﻢ!« ھﻤﮫﺟﺎ
راﻧﺪن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﻟﺤﻈﮫای ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﯽﮐﺮد و از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ
ِ
ِ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺻﻮرتھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻔﻮف ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺸﮫھﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﭘﻠﯿﺲ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﮔﺎز اﺷﮏآور ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺮدم ﺑﮫ اطﺮاف ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
روز ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﺴﺖ ژاﻧﻮﯾﮫ ﺷﯿﺸﮫھﺎی دهھﺎ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ »اﺳﺘﺎر ﺑﺎﮐﺲ« و »اﻣﺮﯾﮑﻦ ﺑﺎﻧﮏ« ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪ و ﺷﯿﺸﮫھﺎی دوازده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺧﺮد
ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ:
ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن در روز ﺷﻨﺒﮫ  ۲۱ژاﻧﻮﯾﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ،ﺟﻠﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺿﺪ راﺳﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری آﻏﺎز ﺷﺪ .ھﺮ ﺳﺨﻨﺮان از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﺠﺎﯾﻊ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﺮاﻣﭗ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ راﺳﯿﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻤﯽ از
زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اطﺮاف ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﺻﻔﻮف اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﺮیھﺎﯾﯽ
ﺗﮭﯿﮫﮐﺮده و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻮع ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ھﻤﮫ در ﯾﮏﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ :ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود!!! »ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ! ﻧﮫ
ﺑﮫ راﺳﯿﺴﻢ!«» ،ﺗﺮاﻣﭗ دﺳﺖھﺎی ﮐﺜﯿﻒات را از ﺑﺪن زﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻦ!«» ،آزادی ﺳﻘﻂﺟﻨﯿﻦ!«» ،ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺪنﺷﺎن!«» ،ﻣﺒﺎرزه را
رھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد!«» ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ!«» ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎھﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ«» ،ﺑﺒﯿﻨﺪ! اﯾﻦ اﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ!«» ،زﻧﺪهﺑﺎد اﻧﻘﻼب!«» ،ﺑﺠﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ!« ...
ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن در ﺑﯿﺴﺖ ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .طﺒﻖ آﻣﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﯽ ان ان ﻓﻘﻂ در
واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از  ۳۰۰ﺷﮭﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺑﺮای ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮآوردﻧﺪ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎیﻣﺎن را از ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ از ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدﺳﺎﻻری
و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎم ﻣﮭﻤﯽ را در ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﺎ زﻧﺎن
ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ .در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ زﻧﺎن از ﺳﮫ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻧﮋادی ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
و طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺲ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﮐﻤﮏ و ﻋﺸﻖ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزد .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزشﮐﺎر و اﺻﻼحطﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ از
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﮫ
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن رﯾﺸﮫﮐﻦ ﺷﺪن ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ
و ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺰوی و اﻓﺸﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -واﺣﺪ ﮐﺎﻧﺎدا
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