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  !پنس را به زير کشيم/ترمپتوانيم و بايد در خيابان بمانيم تا دولت فاشيستی  ما می

 ترمپگيری رسمی  تفقط ده روز از قدر

خشمگين  گذشته و ھر روز ھزاران ھزار نفر

. پيوندند ن او میاو عاصی به صفوف مخالف

ھزاران ھزار نفری که ھر کدام به داليلی 

عناصر عروج فاشيسم را لمس و احساس 

طور که حضور پرشکوه  ھمان. کنند خطر می

 ٢١ھا زن در سراسر جھان در روز  ميليون

و محکمی با يکی از  مخالفت مصمم جنوری

 يعنی تقويت ترمپھای آشکار فاشيسم  جنبه

مردساالرانه را /تشديد روابط پدر ھا و ارزش

به نمايش گذاشت؛ اين بار ھم حضور صدھا 

توقف «ھزار معترض در مقابله با فرمان 

جويان و منع موقت ورود  پذيرش پناه

ًشھروندان ھفت کشور عمدتا مسلمان به 

  .ِھای سفيد مسيحی است فاشيستۀطلبان عی مخالفت با شونيسم عظمتبه شکل قاط» امريکا

ِداری  بار ديگر نشان داد که سرمايه  و حمايت قاطع از آن، يکء با اعالن اين فرمان، اجراترمپدولت فاشيستی 
ه حقوق حمله ب. ھايش را نخواھد داشت ھا امکان زيست و حل بحران ترين امپرياليستی بدون حمله به منافع فرودست

طلبی  ھای منفعت که قربانيان اصلی سياست ی دارد جز اينئچه معنا...  از خاورميانه و مکزيک و  ناجويان و مھاجر پناه

  .طلبی آن کند بار ديگر قربانی سياست عظمت  را يکامريکاطلبی  و جنگ

جويان و  قعيت انکارناپذير است که پناهپنھان شده اين وا... و » ھا یامريکائامنيت «و » امنيت ملی«ی  ھا چه پشت واژه آن

جا ھستند چون قانون حاکم بر  گان اين چيزترين آوار بی! تان آنجا ھستيد پايان ن اينجا ھستند چون شما و منافع بیامھاجر

ز چي توان با اکثريت بی ای می ھر نوع معامله» سزاوار«و » برتر«سود سرمايه اين است که در ازای تأمين منافع اقليتی 

... ی ھمچون افغانستان، عراق، سوريه وئن از کشورھااجويان و مھاجر اين سيل عظيم پناه. انجام داد» ناسزاوار«و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين شکاف .  به وجود آمده استءی و شرکاامريکائھای  داری امپرياليست ھای مستقيم و نيابتی سرمايه  جنگۀدرنتيج

» جھان سوم«بی در مقابل وضعيت جنگی دائمی در کشورھای کشورھای غر» امنيت«عظيم طبقاتی حاکم برجھان، اين 

ھا، آوارگی و کشتار،  مسبب اصلی تمام اين مھاجرت.  بوده استامريکاامپرياليسم » امنيت ملی «ۀ پشتوان ھمه... و 

امن زدن  ھستند که با دءی و شرکائامريکامردساالر /ھای پدر امپرياليست... خانمانی، بردگی جنسی و خانگی، تجاوز  بی

فريقا نيز پا اگيری جريانات اسالمی بنيادگرا در خاورميانه و شمال  شان به شکل ھای ارتجاعی در جھت منافع به جنگ

  .کنند ھا را به وجود آورده و امروزه ھم حمايت و تقويت می شان، خود آن اند و يا در جھت حفظ و تحکيم منافع داده

ھست « را در مقابل امريکا» منافع مردم«بار ديگر  ی يکئامريکامسيحی / طلبی سفيد  برای تقويت عظمتترمپامروز 

رحمی و حتی در مغايرت با اصول قانونی  شرمی و بی  درنھايت بیترمپ. دھد جويان قرار می ن و پناهامھاجر» و نيست

خطرات «، »دشمن«، »نامطلوب«عنوان عناصر   بهن رااجويان و مھاجر  پناهامريکاحاکم بر قوانين » مشروع«و 

دھد تا بتواند ھيزم کافی برای تحکيم دولت  ًشان ذاتا مظنون جلوه می  مليت و مذھبۀکند و از زاوي معرفی می» بالقوه

  .فاشيستی خود و تقويت جنبش فاشيستی فراھم نمايد

ھا و  ًعمال به تقويت دولت» ًعمدتا مسلمان«طرف با پيشبرد سياست منع ورود شھروندان از ھفت کشور   ازيکترمپ

گرا يعنی  کند و با دوقطبی کردن جامعه بين دو نيروی واپس نيروھای بنيادگرای اسالمی در اين کشورھا خدمت می

ستيزانه،  ھای زن شود که مردم منزجر از سياست  و بنيادگرايان اسالمی باعث میامريکاامپرياليسم فاشيست 

ھا و جريانات اسالمی و زير  حل را در پيوستن به اين دولت راه... ستيز و مھاجرستيز و  ستی و اسالمنژادپرستانه، شوني

شود؛ و از طرف  گرای اسالمی می ھا رفتن، بيابند که خود باعث مشروعت بخشيدن به اين جريانات واپس چتر حمايت آن

  . و اروپا بپردازدمريکااديگر قصد دارد از اين طريق به تقويت جريانات راست افراطی در 

 زمين را نه آوارگان و قربانيان، بلکه سيستم ۀ بشريت و کرۀآيند امنيت و  که بفھميم،  ھا پوششی است برای اين  اينۀھم

برای در ھم شکستن اين . کند ھان آن تھديد می پايان فرمانده طلبی بی مردساالر و عظمت/داری امپرياليستی پدر سرمايه

مان را در اعتراض و  که صفوف تحمل ستم و استثمار ھيچ راھی نداريم جز اين  غيرقابلۀدادن به اين درجسيستم و پايان 

يک از اشکال تبعيض و سرکوب سکوت نکرده و به ھر شکلی که امکانش را داريم  يم و در مقابل ھيچئمبارزه تقويت نما

 وحشيانه به حقوق ۀی و حملئگرا مار ھستند و خطر واپستمام کسانی که به ھر شکلی مورد ستم و استث! بله. مبارزه کنيم

صف مبارزه بپيوندند و  کنند بايد به پنس احساس می/ترمپگيری دولت فاشيستی  تر در قدرت مردم را به شکلی عريان

  .ای از جھان تقويت کنند ديگر را در ھر نقطه مبارزات يک

ھا نفر در مقابل اين فاشيسم عريان که در فرماندھی  ليون و سراسر جھان ميامريکادرست است که تا ھمين حاال در 

توانيم و بايد بيش از ھر  ما می. اند؛ اما ھنوز اين اول کار است قدرتمندترين کشور جھان قرارگرفته است به پا خاسته

يم که فاشيسم ھا را تسخير کنيم و نگذار مان را به ميدان بياوريم و خيابان زمان ديگر قدرت اتحاد و نيروی انفجاری

طلبی پا   در بين مردم و گسترش نفرت و عظمت ی با ايجاد شکافئامريکاھای  پنس و کل حاکميت امپرياليست/ترمپ

تر و  شانه ھم ھر چه وسيع به ، شانهامريکاگان سيستم امپرياليستی  پنس اين نمايند/ترمپفاشيسم عريان  ما بايد عليه. بگيرد

مان قرار  ۀی بشريت و سيارئمبارزه را ادامه دھيم تا بتوانيم اين مبارزه را در مسير رھاھدفمندتر در خيابان بمانيم و 

 .ھا ميليون نفر ديگر بايد به اين صف بپيوندند تا ھمراه ھم اين رژيم فاشيستی را به زيرکشيم ميليون. دھيم

  )افغانستان- ايران(سازمان زنان ھشت مارس 
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