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 Political  سياسی

  
  صبا راھی 

  ٢٠١٧ جنوری ٢٧
  

  ! تاريک انديشی خوش آمديدۀبه دور
  

يده ای  دارد؟ که ساز و دھل شان صدای آلوده و نخراش" برابری طلبان" و " مخالفان اعدام"و " کيلو نويسان"کجايند 

 سکوت کرده اند؟ کسانی که ھرگز در اعالميه ھای خرواری شان ترمپچرا اينروزھا در مقابل سياست ھای کثيف 

کجايند آن مزدوران سرمايه که !  کوچکی ھم نداشته اندۀ زندانيان حتی اشارۀانسانی بودن شکنج ھرگز و ھرگز به ضد

 که ساواک منفور رژيم شاه نوکر امپرياليسم با ئیای انقالبی را، ھمانھادم به دم ساواکی ھای بی ھمه چيز، کمونيست ھ

 ترين شکنجه ھا قادر نشد مقاومت آنان را که عاشقان راستين خلق بودند در ھم شکند، و ھر آنچه که اين ئیقرون وسطا

شان در " قلم ھای آلوده"وليت و تعھد نسبت دادند، اما امروز ؤخودشان بوده اند به آن ھيوالھای مس" قلم به مزدھا"

 که ننگ و نفرت بر شما ضد زن ًواقعا. رابطه با احيای علنی شکنجه توسط اربابان شاه و مال جوھرش خشک شده است

ھا، بر شما ضد کارگران، بر شما ضد انقالبيون راستين، که با ھر قدم تان ثابت کرده ايد که خادمين سود سرمايه ای 

  !ننگ و نفرت بر شما. ظاھر شده ايد و منتظر به خدمت امپرياليستھا ھستيد" ميش"بيش نيستيد که درلباس 

   آری

 ترمپونالد دد رسمی ئيأپس ار تعرض به حقوق زنان، پس از تعرض به حقوق خبرنگاران ، امروز شکنجه نيز مورد ت

  :در لينک زير!  عمل ميکندًگويد شکنجه کامال او می. قرار گرفت

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/26/donald-trump-torture-absolutely-works-

says-us-president-in-first-television-interview 

ه  ج دستور برگشت شکنترمپ بوده که رئيس قبلی سی آی ای، جان برنان، گفته بود اگر یببينيد چه آش شور

waterboardingدر لينک زير. دھم  میء را صادر کند من استعفا:  

http://www.independent.co.uk/news/people/mike-pompeo-profile-donald-trump-s-pick-for-

cia-director-and-an-advocate-for-the-return-of-a7425726.html 

ر به خاطر الودند، اما وقتی کاخ سفيد را ترک کردند ميليون ھا د نبميلياردرکدام   مريکا تقريبا ھيچاسای جمھور قبلی ؤر

   .حمايت از سرمايه داران جھانی، جنگ ساالران، کارخانه ھای اسلحه سازی، بساز بفروش ھا و دالل ھا به حيب زدند

 علنی جنسی حتی از آزار" قدرت ثروتش"يست که قبل از رسيدن به کاخ سفيد به خاطر نيلياردر اما خود ترمپدونالد 

او از نظر اخالقی آنچنان .  اينترنت وجود داردۀزنان در مالء عام باکی نداشته است، در اين زمينه تومارھا در عرص
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يست که بسيار از خونخواران ميلياردر. آلوده است که حتی نگاه کثيف جنسی اش را نسبت به دخترش ابراز کرده است

 رياست دۀآنھا از پشت پر". ت محرومان کارگران و زنان را برسندخدم"نيز دور خود جمع کرده تا حسابی را 

  !جمھوری به روی صحنه آمده اند

کند   امروز اعالم میًمثال. کند داده را وقيحانه آشکار می  در خفا انجام میًامريکا ظاھرا که دولت ئیاو ھر روز کارھا

خواھد که زندان ھای برون مرزی  و نيز از سی آی ای می... ثر است و به ويژه شکنجه واترؤکه شکنجه بسيار ھم م

   !کند" راه اندازی"مريکا را ا

  

  !ندھای علنیبسانسور و بگير و ب

 در روز سوگند خوردن ترمپچھار خبرنگار خارجی؛ يک مستندساز و يک خبرنگار عکاس که از تظاھرات ضد 

ر ال د٢۵٠٠٠ليس فدرال دستگير و ده سال حبس و وکردند به جرم  جنايت توسط پ ھيه میلم تترمپ خبر و گزارش و ف

  . يا مارچ تشکيل خواھد شدفبروری دادگاه آنھا در ماه جريمه برای شان تقاضا شده است،

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/inauguration-four-more-journalists-face-

10-years-felony-riot-cover-anti-donald-trump-protests-evan-a7544766.html 

را به  د پناھندگان و مھاجران و ويزا به شھروندان آنومباران چھار  کشور از ھفت کشوری که ورمريکا در حال با

   .باشد مريکا ممنوع کرده، میا

  

   پبوند مجدد دو دشمن قديمی کارگران

نگليس  نخست وزير انۀپيش. کند  میمذاکره ترمپنخست وزير انگلستان اولين رھبر يک کشور است که فردا جمعه با 

در زمانی که وزير کشور بود وانت سفيدی را دستور داده بود روی آن نوشته ای با متن (حاکی است ضدخارجی بودنيز 

    ؟؟؟ اروپا، و از ھمه مھمتر خارج شدن از ۀ، بيرون آمدن از اتحادي)دھيم به کشورت برگرد به تو ھزينه سفرت را می

جام دھد و ھيچ مرجعی ھم به او ايراد نگيرد و از حقوق انسانھا خواھد با انسانھا ان که دست او را در ھر آنچه که می

دفاع نکند، ترزا می، اما دست مارگارت تاچر که به دزد شير مدارس معروف بود و در زمان ريگان ريئس جمھور 

 باز گذاشت در سرکوب اعتصاب کارگران معدن نيز ئیمريکاامريکا درھای کشورش را برای خصوصی سازی ا

جمع شدند و از شادی مرگش ) ترافلگار( شد، طوری که پس از مرگش بسيار در ميدان شھر لندن" فرينافتخار آ"

ی ئالھاؤکه پاسخی مستقيم و صادقانه برای س رود بی آن  میترمپشامپاين نوشيدند، امروز ترزا می مشتاقانه به ديدار 

   .شود داشته باشد که از او می

مريکا مخالفت خود را نشان دھد او در ا در مورد بازگرداندن شکنجه به ترمپيم از تررزا می پرسيده شده که با تصم

  ".شويم کنيم و نه درگير آن می ما نه شکنجه را تحريم می: "  گفته"بسيار روشنی"پاسخ 

مريکا اکشورش ، " دوست قديمی" اروپا بيرون آمده است به ۀايشان نيز يادآوری کرده است که ھمانطور که از اتحادي

  ! ديمی پيوندد با ھمکار جد

 اخير بيشتر ثابت شده است اين است که امپرياليستھا، تقسيمات جھانی را ۀو آن چه مسلم است و در اين يک ھفترھره ب

 ھم در مسير استقمار و استعمار و ۀو دو امپرياليستی که شانه به شان". يارگيری ھای مجدد" از سر گرفته اند با ًامجدد

 برای از زير خاک بيرون آوردن آن افتخارات برای ًادارند مجدد" درخشان تاريخی "ۀعيض نژادی سابقبرده داری و تب

  .دارند  عليه کارگران و زنان قدم برمی، سرمايه داری جھانی عليه محرومانۀزنده نگھداشتن الش
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 ھا ئین در مقابل زورگو تاريک انديشی؟ تسليم شدن و سر خم کردۀ ما چيست؟  سکوت کردن و قدم زدن در دورظيفۀو

   ! بی امانۀ يا بيدارشدن، حرکت کردن و مبارز و ستمگری ھای قرن بيست و يکم؟

  

   دوھزار و ھفدهجنوریبيست و ششم 

https://www.theguardian.com/world/video/2017/jan/20/violence-trump-inauguration-protest-

video 

 


