
 !پنس را به زیر کشیم/ اشیستی ترامپ توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت ف ما می
 

گیری رسمی ترامپ گذشته و هر روز  فقط ده روز از قدرت

مخالفین او  وفبه صف خشمگین و عاصی نفرهزار  هزاران

که هر کدام به دالیلی عناصر  ینفرهزار  هزاران. پیوندند می

طور که  همان. کنند می احساس خطرو  لمسعروج فاشیسم را 

 ۱۲در سراسر جهان در روز  ها زن پرشکوه میلیون حضور

های آشکار  محکمی با یکی از جنبهمصمم و ژانویه مخالفت 

روابط  تشدید ها و فاشیسم ترامپ یعنی تقویت ارزش

این بار هم حضور  را به نمایش گذاشت؛مردساالرانه /پدر

توقف پذیرش »ه با فرمان معترض در مقابل ها هزارصد

 عمدتا  جویان و منع موقت ورود شهروندان هفت کشور  پناه

به شکل قاطعی مخالفت با شونیسم « مسلمان به آمریکا

 .مسیحی است سفید   ی انهطلب عظمت

پنس با اعالن این فرمان، اجرا و /ترامپفاشیستی  دولت

 ی  دار دیگر نشان داد که سرمایه بار کی ،حمایت قاطع از آن

 ها امکان زیست ترین امپریالیستی بدون حمله به منافع فرودست

 انیجو پناهحمله به حقوق . هد داشتنخوا هایش را و حل بحران

چه معنایی دارد جز  ...از خاورمیانه و مکزیک و   و مهاجرین

طلبی  طلبی و جنگ های منفعت اصلی سیاست انیقربانکه  این

 .دطلبی آن کن ت عظمتاسدیگر قربانی سی بار کیآمریکا را 

 نجایاجویان و مهاجرین  پنهان شده این واقعیت انکارناپذیر است که پناه ...و  «ها امنیت آمریکایی»و « امنیت ملی»ی  اه هچه پشت واژ آن

ایه این است که در ازای قانون حاکم بر سود سرم ا هستند چونج گان این ه چیزترین آوار بی! هستید آنجا تان پایان و منافع بی هستند چون شما

و جویان  یم پناهاین سیل عظ. انجام داد« ناسزاوار»چیز و  توان با اکثریت بی ای می هر نوع معامله« سزاوار»و « برتر»تأمین منافع اقلیتی 

های  یالیستداری امپر های مستقیم و نیابتی سرمایه جنگ ی درنتیجه... افغانستان، عراق، سوریه و همچونمهاجرین از کشورهایی 

وضعیت جنگی کشورهای غربی در مقابل « امنیت»این ، برجهانکم این شکاف عظیم طبقاتی حا. وجود آمده استه آمریکایی و شرکا ب

 ها، مهاجرت سبب اصلی تمام اینم. آمریکا بوده استامپریالیسم « امنیت ملی» ی پشتوانه  همه...  و «جهان سوم»در کشورهای  دائمی

که با دامن هستند شرکا و  ییمردساالر آمریکا/پدرهای  امپریالیست.. . گی جنسی و خانگی، تجاوز ، بردهخانمانی بی تار،کش گی و آواره

در اند و یا  پا دادهدر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز گیری جریانات اسالمی بنیادگرا  به شکلشان  ارتجاعی در جهت منافعهای  زدن به جنگ

 .کنند مروزه هم حمایت و تقویت میو اوجود آورده ه را ب ها خود آن ،شان فعجهت حفظ و تحکیم منا

« هست و نیست»آمریکا را در مقابل  «مردم منافع»دیگر  بار کیمسیحی آمریکایی / طلبی سفید امروز ترامپ برای تقویت عظمت

حاکم بر  «مشروع»مغایرت با اصول قانونی و رحمی و حتی در  بی شرمی و بی تیدرنهاترامپ . دهد جویان قرار می مهاجرین و پناه

ی ملیت و  زاویه کند و از معرفی می« خطرات بالقوه»، «دشمن»، «نامطلوب»عنوان عناصر  به جویان و مهاجرین را ن آمریکا پناهقوانی

 .فراهم نمایدو تقویت جنبش فاشیستی خود ی تحکیم دولت فاشیستی دهد تا بتواند هیزم کافی برا مظنون جلوه می ذاتا  شان  مذهب

دگرای ها و نیروهای بنیا دولتبه تقویت  عمال  « مسلمان عمدتا  »منع ورود شهروندان از هفت کشور با پیشبرد سیاست  طرف کیازترامپ 

 و بنیادگرایان مریکایعنی امپریالیسم فاشیست آگرا  ی واپسوبا دوقطبی کردن جامعه بین دو نیرو  کند یمها خدمت اسالمی در این کشور

حل را در  راه... ستیز و مهاجرستیز و  نیستی و اسالمنژادپرستانه، شوستیزانه،  زن یها استیسر از شود که مردم منزج باعث میاسالمی 

ت مشروعت بخشیدن به این جریانا باعثبیابند که خود  رفتن، ها و زیر چتر حمایت آن اسالمی جریاناتها و  دولتپیوستن به این 

 .بپردازددر آمریکا و اروپا  یراست افراطتقویت جریانات  قصد دارد از این طریق به از طرف دیگر و ؛شود گرای اسالمی می واپس

داری  سرمایهسیستم بلکه  ،انانیقرب بشریت و کره زمین را نه آوارگان و گی آینده امنیتی و بی بیفهمیم که ب ها پوششی است برای این ه اینهم

 این سیستم و پایان دادن به این درجه برای در هم شکستن. ندک آن تهدید میهان  فرمانده انیپا یبی طلب و عظمتمردساالر /ستی پدرامپریالی

یک از اشکال  تقویت نماییم و در مقابل هیچ و مبارزه در اعتراضرا مان  که صفوف هیچ راهی نداریم جز اینستم و استثمار  تحمل رقابلیغ

 استثمارسانی که به هر شکلی مورد ستم و تمام ک! بله. سکوت نکرده و به هر شکلی که امکانش را داریم مبارزه کنیم تبعیض و سرکوب

پنس احساس /گیری دولت فاشیستی ترامپ در قدرتتر  را به شکلی عریانو حمله وحشیانه به حقوق مردم گرایی  خطر واپس هستند و

 .ای از جهان تقویت کنند مبارزات یکدیگر را در هر نقطهوندند و یمبارزه بپ صف بهکنند باید  می

نفر در مقابل این فاشیسم عریان که در فرماندهی قدرتمندترین کشور  ها ونیلیمدر آمریکا و سراسر جهان درست است که تا همین حاال 

ش از هر زمان دیگر قدرت اتحاد و نیروی توانیم و باید بی ما می. اول کار استاین اما هنوز  اند؛ به پا خاسته است قرارگرفتهجهان 

های آمریکایی با  امپریالیستپنس و کل حاکمیت /ها را تسخیر کنیم و نگذاریم که فاشیسم ترامپ مان را به میدان بیاوریم و خیابان انفجاری

گان سیستم  نس این نمایندهپ/علیه فاشیسم عریان ترامپما باید . طلبی پا بگیرد ت و عظمتو گسترش نفردر بین مردم   ایجاد شکاف



مسیر ادامه دهیم تا بتوانیم این مبارزه را در ابان بمانیم و مبارزه را در خیتر تر و هدفمند هر چه وسیع هم شانه به شانهامپریالیستی آمریکا، 

 .میرکشیزاین رژیم فاشیستی را به  ید به این صف بپیوندند تا همراه همها میلیون نفر دیگر با میلیون. مان قرار دهیم رهایی بشریت و سیاره
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