
 کیبه بلژ کایآمر یستیالیامپر -يدارهیسرمانظام  ستیفاش يندهیسفر ترامپ نما هیفراخوان تظاهرات عل
 

 ماه ژوئیه، دونالد ترامپ برای رشکت در نشست ناتو در بروکسل حضور خواهد یافت. ١٢و  ١١روزهای 
 .با دیگر کشورهای عضو ناتو به بروکسل بیاید های وحدت سیاسی و نظامی دولت فاشیستی خودقرار است ترامپ برای تقویت پایه

 .شود ترروشنتر علیه مردم جهان های وحشیانههای نظامی آتی و جنگها و بودجهپی�ن تکلیفقرار است 
 .ر پیدا کنندداری / امپریالیستی در این دیدار راهی برای دفاع هرچه بیشرت از این سیستم ستم و استث�قرار است مدافعین اصلی سیستم رسمایه

 های این نشست قرار گیرد.بلژیک، در رسفصل برنامه ازجملهی نظامی و دفاعی کشورهای عضو ناتو، افزایش بودجهقرار است 
 در آمریکا، بلکه در رسارس جهان، خدمت کند. تنهانههای فاشیستی ترامپ قرار است این دیدار به پیشربد سیاست

گراهراسی، نژادپرستی، دیگرهراسی، مهاجرت، آوارگی، ، همجنسستیزی، تعصبات مذهبی، زنزیستمحیطجنگ، کشتار، تخریب  ی ستم و استث�ر،قرار است چرخه
 .تر شودهای فاشیستی و راست افراطی در اروپا گسرتدهگرفنت جنبش وپربالآیندگی و... تحت رژیم فاشیستی آمریکا و بردگی، بی

جا در رژیم خود جمع کرده است. حاکمیت هاست و متام فجایع سیستم را یکها و ایدهترین ارزشترین و ارتجاعیترین، پوسیدهفتادهای عقببله! چون ترامپ �اینده
 و کل جهان سایه انداخته است. در اروپابر آمریکا، بلکه  تنهانهفاشیستی که تهدیدی برای برشیت و کل کره زمین است. امروزه خطر فاشیسم 

های قبل از خود، به در تقابل با دولت» گرایانهعمل«تا با فیگوری  بسته استای به کار گذرد، اهت�م ویژهمی اوسال و نیمی که از روی کار آمدن  چون طی یک
 ی عمل بپوشاند.اش، علیه مردم آمریکا و کل مردم جهان جامههای فاشیستِی انتخاباتیوعده

 !به همین دلیل نباید سکوت کنیم
 !به خیابان بیاییم ژوئیه ۷روز باید 
 !تظاهرات مردم بپیوندیم صفبهباید 

 :چون ما معرتضیم به حضور کسی که
داری را نامد، مهاجرین و قربانیان فجایع رسمایههای امپریالیستی را مقرص اوضاع بحرانی دنیا میگان جنگداند، آوارهزایی �یزنان را چیزی جز ابزار شهوت و بچه

و  زیستمحیطی ماندهداند، در تخریب باقیکشی را �اد برتری و قدرت میداند، استث�ر و بهرهداند، علم را سد راه گسرتش خرافه و مذهب میافی میجمعیت اض
هراسی و تنفر ژادپرستی، دیگریی نها نفر را طعمهخواهد میلیونطلبی سفید/مسیحی آمریکا میی عظمتی زمین در خدمت به سود رسمایه ابایی ندارد، با وعدهکره

افروزی بیشرت و . کسی که برای رسیدن به این اهداف ابایی از جنگشان هم رشم و ابایی نداردپناهی آواره و بی؛ و حتی از جدا کردن کودکان از خانوادهپراکنی کند
ای هسته« جلوگیری ازبه اسم ؛ و از طرف دیگر ای آماده گذاشته استستههای هی مببانگشت خود را بر دکمه» عظمت آمریکا«کشتار ندارد و برای دستیابی به 

 دهد.آتش جنگ ارتجاعی جدیدی سوق میجهان و خاورمیانه را به سمت روشن کردن  ،»ح�یت از تروریسم« جلوگیری ازدیگر کشورها و » شدن
جهان، ادعای مهار جمهوری اسالمی را در رشایطی  ترین امپریالیسممیلیتاریستافروزترین و جنگ رسدمداردولت آمریکا یعنی ی فاشیست �اینده عنوانبهبله! ترامپ 

افزایش تضاد منافع بین جمهوری اسالمی  ، امروزافروزیو حاصل این جنگ خوردهگرههای نیابتی ها در خاورمیانه به جنگبهانه کرده است که تضاد منافع امپریالیست
است. حاصل این  قرارگرفتهادی، سیاسی، اجت�عی ب عدم مرشوعیت داخلی و بحران اقتصهم در رشایطی که رژیم جمهوری اسالمی در رساشیو دولت آمریکاست. آن

آمریکا رژیم جمهوری اسالمی و چه  درنهایتو افزایش فقر و شکاف طبقاتی است.  ایران رسکوب داخلی، شکنجه، زندان و اعدام هرچه بیشرت مردم مثل همیشهترکیب 
آغاز  علیه ایران مستقی�ً ها تشدید شوند و چه جنگ ریم، چه تحرا عملی سازددوباره به توافقاتی برای حفظ نظام اسالمی دست یابند، چه آمریکا سودای تغییر رژیم 

 بپردازند.آن را با خون  سنگین بهایباید  گردد، مردم ایران
گرایی هر نوع نیروی واپس ، جنگ ارتجاعی وبنیادگرایی مذهبی، به هم بدوزیم تا جلوی رشد هر چه بیشرت فاشیسمفرصت تعلل و تردید نیست. باید زمین و زمان را 

علیه بنیادگرایی مذهبی نیست، این دو قطب  داری امپریالیستی جدا از مبارزههای رسمایهکند، گرفته شود. مبارزه علیه دهشتکه برشیت و کره زمین را تهدید می
اسالمی  رسکوبگر جمهوریو  ستیززنی ما علیه رژیم کنند. مبارزه علیه فاشیسم و راست افراطی در غرب، جدا از مبارزها در حین اختالف، یکدیگر را تقویت میگر واپس

 .ایران و سایر نیروهای بنیادگرای اسالمی نیست
 

 »ترامپ خوش نیامدی!« ائتالف و )Refuse Fascism» (نه به فاشیسم!«گی با کارزار ی جوانان در بلژیک و در همبستما فعالین سازمان زنان هشت مارس و کمیته
)Trump not welcome!( تظاهرات اعرتاضی بپیوندند تا بتوانیم در  صفبهکنیم که ها، تشکالت و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت میی نیروها، احزاب، سازماناز همه

 امروزه مبارزه شکبی مان را برای به زیر کشیدن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس گسرتده کنیم.ی مشرتکبی در آمریکا صفوف مبارزههمبستگی با مردم و نیروهای انقال 
کسانی  یخواهان جهان و همهی انقالبیون و آزادیی همهمبارزه و مبارزه علیه عروج بنیادگرایی مذهبی از سوی دیگر سویکاز  سمو فاشی افراطیراستعروج  علیه

 کنند.است که در جهت ساخنت جهانی بدون ستم و استث�ر مبارزه می
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