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3 صفحه  از   1   ه  شمار
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 اعتراضات بر علیه ترمپ انجامیدراه پیمایی برای حقوق زنان، به 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نامبرده کرسی ریاست جمهوری ابر قدرت «نلد ترمپود»طوریکه شاهد بودیم به روز بیستم جنوری با مراسم تحلیف، 

جهان، یعنی ایاالت متحدۀ امریکا را بدست آورد. علی الرغم اثبات تخریب کاری ها و مداخالت گوناگون، منجمله تجاوزات 

و فراهم نمودن زمینه های  «نلد ترمپود»روسیۀ فیدرال در امور انتخابات ریاست جمهوری به نفع « سایبری»رنتیانت

و مطرح نمودن ناحق موضوع ایمیل های نامبرده در روز های نزدیک « هیلیری کلینتن»ناکامی کاندید حزب دیموکرات 

بر دست درازی های  «اف بی آی و سی آی آ»تی یعنی به انتخابات و تخریب موقف وی، در حالی که مقامات مهم دول

ملیاردری که خود و تیمش از ادارۀ چنان سرزمینی غافل بوده  «نلد ترمپود»روسیه استناد و تأکید می ورزیدند، باالخره 

 بر و تجارب و سابقۀ اداری نداشتند، با تعجب مردم جهان و امریکا، منحیث چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده

ن گردیدند. البته در چنا «قصر سفید»اریکۀ قدرت تکیه زد و بعد از مراسم باشکوهی، خود و فامیلش با تبختر راهی 

 روزی در هر طرف شهر معترضین خشمگین به مظاهرات پرداخته و با زد و خورد ها، پلیس عدۀ زیادی را توقیف نمود.
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 3از ۲

یا رهپمایی آرام زنان به سویۀ جهانی در پهلوی اشتراک « مارش»فردای روز تحلیف، طوریکه قبالً تعیین گردیده بود، 

آغاز می یافت که بیشتر از پنجصد « واشنگتن»در شهر « لینکن»گروپ های وسیعی در اکثر ممالک، از منطقۀ یاد بود 

بی  در نوع خود« مارش»هزار نفر را به پایتخت امریکا کشانید. باید تصریح نمود که اجتماع چنین بزرگی برای این 

نظیر بود. درین گرد هم آیی عظیم که برای پشتیبانی و دفاع از حقوق زنان و منع خشونت ها بر آنان تنظیم شده بود، 

 دان، کاله های گالبی رنگ که از اهمیت خواسته ها و حقوق اناث نمایندگی می نمود، بر سر داشتند. اکثراً و حتی مر

 

 
 

رسمی زنان و جمیعت آغاز می یابد، ولی امسال در « مارش»معموالً درین اجتماع بعد از ایراد بیانیه ها، راه پیمایی یا 

ت تا  عمار« لینکن»ای چنان راه پیمایی بین بنای یاد بود اثر کثرت عالقمندان و مشترکین از هر منطقه ای، جای بر

آزرده خاطر و عصبانی  «نلد ترمپود»میسر نگردید، در عوض روحیۀ اجتماع که از انتخاب نا روای « قصر سفید»

 تبود، به صحنۀ مظاهرات عظیمی با تعداد بیشتر از پنجصد هزار معترض تبدیل گردید و فریاد و داد و بیداد علیه رسمی

 بر کرسی ریاست جمهوری سرزمین شان، فضای پایتخت امریکا را به لرزه در آورد.« ترمپ»

گویا با موجودیت دعوت و اعالمیه ها در فیس بوک ها « مارش  برای حقوق زنان»همبستگی چنین جریانی به تعقیب 

نی، بخودی خود تأثر مردم امریکا را تنظیم و ترتیب گردید که در سراسر امریکا مؤثر واقع شد که البته چنین همراهی ذه

 در ماجرا نشان میدهد.« پوتین»تخریبات آشکارای روسیه و رژیم  اا و چپ روی های انتخابات اخیر، بدر دستکاری ه

 

دارد، ایجاد پل ها نه در مظاهرۀ لندن در روز حمایت از حقوق زنان، شعار هایی مانند: عشق به عوض نفرت، حیات سیاهان مهم است، تغییرات جوی حقیقت 

 دیوار ها و حقوق متساوی برای همه گان، هم حمل می گردید.

 منحیث رئیس جمهور جدید چنین خالصه می گردد:« ترمپ»مهمترین قسمت اعالمیه بر علیه موجودیت 



  

 

 

 3از 3

دم ئیت و عدر حقیقت قدرت، زور و جرأت ما را برای عدم رضا« قصر سفید»تا  «لینکن»راهپیمایی ما از بنای یاد بود 

قبولی ما از موجودیت رئیس جمهور جدید و کمبود ارزش های وی برای احراز چنین مقام، به مظاهره می گزارد. برای 

اشتراک در چنین اجتماعی، همه حلقه های طرفدار حقوق زنان و دیگران دعوت هستند که فردای روز تحلیف درین گرد 

هپیمایی در حقیقت همبستگی مهم و ارزشمند ما را برای حمایه و یا ر« مارش»هم آیی بزرگ اشتراک ورزند. این 

درخواست مصئونیت و صحتمندی در شرائطی که مملکت ما مواجه به تعرضات جنسیتِی، فراموشی حقوقی و بقیه 

مشکالت مواجه شده، نشان میدهد. درین راهپیمایی عمومی همۀ آنانیکه حقوق زنان را حمایت می نمایند، در مظاهرات 

 آرام میتوانند، شرکت نمایند. 

 البته بعد از گرد هم آیی بیشتر از پنجصد هزار نفر، مظاهره چیان آزرده به اعتراضات دامنه داری دست زدند.
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