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ما میتوانيم و بايد در خيابان بمانيم تا دولت فاشيستی ترمپ/پنس را به زير کشيم!
فقط ده روز از قدرتگيری رسمی ترمپ
گذشته و ھر روز ھزاران ھزار نفر خشمگين
و عاصی به صفوف مخالفان او میپيوندند.
ھزاران ھزار نفری که ھر کدام به داليلی
عناصر عروج فاشيسم را لمس و احساس
خطر میکنند .ھمانطور که حضور پرشکوه
ميليونھا زن در سراسر جھان در روز ٢١
جنوری مخالفت مصمم و محکمی با يکی از
جنبهھای آشکار فاشيسم ترمپ يعنی تقويت
ارزشھا و تشديد روابط پدر/مردساالرانه را
به نمايش گذاشت؛ اين بار ھم حضور صدھا
ھزار معترض در مقابله با فرمان »توقف
پذيرش پناهجويان و منع موقت ورود
شھروندان ھفت کشور عمدتا ً مسلمان به
سفيد مسيحی است.
امريکا« به شکل قاطعی مخالفت با شونيسم عظمتطلبانۀ فاشيستھای
ِ
داری
دولت فاشيستی ترمپ با اعالن اين فرمان ،اجراء و حمايت قاطع از آن ،يکبار ديگر نشان داد که سرمايه
ِ
امپرياليستی بدون حمله به منافع فرودستترينھا امکان زيست و حل بحرانھايش را نخواھد داشت .حمله به حقوق
پناهجويان و مھاجران از خاورميانه و مکزيک و  ...چه معنائی دارد جز اينکه قربانيان اصلی سياستھای منفعتطلبی
و جنگطلبی امريکا را يکبار ديگر قربانی سياست عظمتطلبی آن کند.
آنچه پشت واژهھای »امنيت ملی« و »امنيت امريکائیھا« و  ...پنھان شده اين واقعيت انکارناپذير است که پناهجويان و
مھاجران اينجا ھستند چون شما و منافع بیپايانتان آنجا ھستيد! بیچيزترين آوارگان اينجا ھستند چون قانون حاکم بر
سود سرمايه اين است که در ازای تأمين منافع اقليتی »برتر« و »سزاوار« ھر نوع معاملهای میتوان با اکثريت بیچيز
و »ناسزاوار« انجام داد .اين سيل عظيم پناهجويان و مھاجران از کشورھائی ھمچون افغانستان ،عراق ،سوريه و...
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درنتيجۀ جنگھای مستقيم و نيابتی سرمايهداری امپرياليستھای امريکائی و شرکاء به وجود آمده است .اين شکاف
عظيم طبقاتی حاکم برجھان ،اين »امنيت« کشورھای غربی در مقابل وضعيت جنگی دائمی در کشورھای »جھان سوم«
و  ...ھمه پشتوانۀ »امنيت ملی« امپرياليسم امريکا بوده است .مسبب اصلی تمام اين مھاجرتھا ،آوارگی و کشتار،
بیخانمانی ،بردگی جنسی و خانگی ،تجاوز  ...امپرياليستھای پدر/مردساالر امريکائی و شرکاء ھستند که با دامن زدن
به جنگھای ارتجاعی در جھت منافعشان به شکلگيری جريانات اسالمی بنيادگرا در خاورميانه و شمال افريقا نيز پا
دادهاند و يا در جھت حفظ و تحکيم منافعشان ،خود آنھا را به وجود آورده و امروزه ھم حمايت و تقويت میکنند.
امروز ترمپ برای تقويت عظمتطلبی سفيد /مسيحی امريکائی يکبار ديگر »منافع مردم« امريکا را در مقابل »ھست
و نيست« مھاجران و پناهجويان قرار میدھد .ترمپ درنھايت بیشرمی و بیرحمی و حتی در مغايرت با اصول قانونی
و »مشروع« حاکم بر قوانين امريکا پناهجويان و مھاجران را بهعنوان عناصر »نامطلوب«» ،دشمن«» ،خطرات
بالقوه« معرفی میکند و از زاويۀ مليت و مذھبشان ذاتا ً مظنون جلوه میدھد تا بتواند ھيزم کافی برای تحکيم دولت
فاشيستی خود و تقويت جنبش فاشيستی فراھم نمايد.
ترمپ ازيکطرف با پيشبرد سياست منع ورود شھروندان از ھفت کشور »عمدتا ً مسلمان« عمالً به تقويت دولتھا و
نيروھای بنيادگرای اسالمی در اين کشورھا خدمت میکند و با دوقطبی کردن جامعه بين دو نيروی واپسگرا يعنی
امپرياليسم فاشيست امريکا و بنيادگرايان اسالمی باعث میشود که مردم منزجر از سياستھای زنستيزانه،
نژادپرستانه ،شونيستی و اسالمستيز و مھاجرستيز و  ...راهحل را در پيوستن به اين دولتھا و جريانات اسالمی و زير
چتر حمايت آنھا رفتن ،بيابند که خود باعث مشروعت بخشيدن به اين جريانات واپسگرای اسالمی میشود؛ و از طرف
ديگر قصد دارد از اين طريق به تقويت جريانات راست افراطی در امريکا و اروپا بپردازد.
ھمۀ اينھا پوششی است برای اينکه بفھميم ،امنيت و آيندۀ بشريت و کرۀ زمين را نه آوارگان و قربانيان ،بلکه سيستم
سرمايهداری امپرياليستی پدر/مردساالر و عظمتطلبی بیپايان فرماندهھان آن تھديد میکند .برای در ھم شکستن اين
سيستم و پايان دادن به اين درجۀ غيرقابلتحمل ستم و استثمار ھيچ راھی نداريم جز اينکه صفوفمان را در اعتراض و
مبارزه تقويت نمائيم و در مقابل ھيچيک از اشکال تبعيض و سرکوب سکوت نکرده و به ھر شکلی که امکانش را داريم
مبارزه کنيم .بله! تمام کسانی که به ھر شکلی مورد ستم و استثمار ھستند و خطر واپسگرائی و حملۀ وحشيانه به حقوق
مردم را به شکلی عريانتر در قدرتگيری دولت فاشيستی ترمپ/پنس احساس میکنند بايد بهصف مبارزه بپيوندند و
مبارزات يک ديگر را در ھر نقطهای از جھان تقويت کنند.
درست است که تا ھمين حاال در امريکا و سراسر جھان ميليونھا نفر در مقابل اين فاشيسم عريان که در فرماندھی
قدرتمندترين کشور جھان قرارگرفته است به پا خاستهاند؛ اما ھنوز اين اول کار است .ما میتوانيم و بايد بيش از ھر
زمان ديگر قدرت اتحاد و نيروی انفجاریمان را به ميدان بياوريم و خيابانھا را تسخير کنيم و نگذاريم که فاشيسم
ترمپ/پنس و کل حاکميت امپرياليستھای امريکائی با ايجاد شکاف در بين مردم و گسترش نفرت و عظمتطلبی پا
بگيرد .ما بايد عليه فاشيسم عريان ترمپ/پنس اين نمايندگان سيستم امپرياليستی امريکا ،شانهبهشانه ھم ھر چه وسيعتر و
ھدفمندتر در خيابان بمانيم و مبارزه را ادامه دھيم تا بتوانيم اين مبارزه را در مسير رھائی بشريت و سيارۀمان قرار
دھيم .ميليونھا ميليون نفر ديگر بايد به اين صف بپيوندند تا ھمراه ھم اين رژيم فاشيستی را به زيرکشيم.
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