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 به آدرس اوباما                                         
 ۹جوانی سفید پوست امریکائی در یک چشم بهم زدن ــ ماه جاری  1۱تاریخ ه بــ چند روز قبل 

رئیس جمهور امریکا که خود سیاهپوست و نوکر . در آورد یمرد سیاه پوست امریکائی را از پا

ظهار نظر کرد که جنایت ا به حیث فرد اول مملکت در بارۀ این مایه استسپردۀ سیستم سرسر

 1۹وگرنه  جوان . این جنایت مربوط به موجودیت قانون اسلحه در امریکا میشودگویا مسؤولیت 

 .گردیده ءپرستی که ادعا، نه فرهنگ نژادبه آسانی به اسلحه دست یابدساله نمیتوانست 

خاک  روی جنایت  واقع شده وآقای اوباما با این ادعایش کامالً سطحی به واقعه برخورد میکند 

 :، که گویامالی میکندمیپاشد و قضیه را چنان ماست

مورد اسلحه در  در یجامعتر و مقیدتر اگر قانون و و ندارد در امریکا نژادپرستی وجود نداشته»

این جنایت نمیتوانست  دست یابد وسالح  این نوجوان نمیتوانست به ،تکشور امریکا وجود میداش

  «!!!وقوع بپیوندده ب

که موضوع مربوط به قوانین  جائی ؟  تاه آقای اوباما این چه مفهوم داردک ،وارد میشود یالسؤ

این  قانون جزا و صدها قانون دیگر، همۀ، نون مالیات، قانون کار، قاقانون بانکداری میشود مثالً 

" قانون استثمار انسان از انسان" طور مثال قانون کاره ب. قابل اجراء است  کامالً جامع وقوانین 

آن کشور چون همه کشورهای  که کارگر بیچاره در ،در کشور شما یک قانون همه جانبه است

. است ءمعاش نماید و این قانون کار با تمام پراگرافهایش مرعی االجراتا  امرار  ،جهان جان بکند

کنون قانون ه چه کسی به اسلحه دسترس داشته باشد تااسلحه ک مورد قانون اسلحه و داشتن اما در

وجود ندارد و به اصطالح دیگر باید بگویم در مورد قانون اسلحه در امریکا قانون جنگل  کاملی

در کشور به اصطالح . که شما بیان میدارید ،طور نیست له اینمسأ !ی اوبامانه آقا. است حکمفرما

. پوست زندانی اندنیم میلیون سیاه آنها بیشتر از پنج و که در ،زندان وجود دارد  ۰211آزاد شما 

پوست را مورد اصابت مرمی خود ته ازین روزی نیست که پولیس سفیدپوست شهروند سیاهگذش

پوستان علیه این نوع چند سال اخیر شاهد تظاهرات سیاه رکه ما د ،نیاورددرقرار ندهد و از پای 

آزاد شما نیست پس  امریکایسیستم اجتماعی  پرستی دراگر این نژاد. های شما بوده ایمکشتار

رار میگیرد، صابت مرمی سفیدپوست قپوست مورد ا، سیاهپوست زندانی میشودسیاهچیست؟ 
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 پوست در اثر بیهزار سالمند سیاه پنج پوست بیمۀ صحی ندارد، ساالنه به تعداد چهل وسیاه

پرستی نیست پس ، نژاداگر همۀ این مظالم در سیستم اجتماعی شما. دنرومیمیدوائی  بی درمانی و

 چیست؟ 

سرمایه  مالی و پوست و چکمه بوس سیستم سرمایۀشما که خود سیاه؟ آقای اوباما طرفه نروید 

زاد سرمایه جهان آ پوست باید در؛ چرا نمیگوئید که سیاههستید" وال ستریت"داران سفید پوست 

که اکثریت سیاهان در کشور این است اصل مطلب  ؟ی کندانچون بردۀ کار و چون حیوان زندگ

که خدمتگذار  به استثنای سیاهانی. تماعی نداشته  و نداردنوع حقوق اج آزاد شما هیچ امریکای

گردیده و کارمندان  صادق سیستم سرمایۀ مالی بوده و به پیچ مهره های دولت سرمایه داری تبدیل

آقای اوباما شما باید بیشرمانه دروغ بگوئید، شما جزء دولت سرمایه . ندامریکا ا دولت سرمایه در

 !!!در نهاد سرمایه نهفته است  گنیرن هستید، دروغ و فریب و

خود تا گلو در منجالب  به اصطالح جهان آزاد که امریکای! ای هموطن روشنفکر ای هموطن؛

ونه میتواند به مردم گه ها جنایت دیگرغرق است چفساد نژادپرستی، ُکشت و ُکشتار و صد

نه  ،کار برخورد نمائیدجنایتامریکای  یتشما باید با آگاهی کامل به ماه  ستمدیدۀ ما کمک نماید؟

 !!!این سیستم جنایتکار داشته باشید را از که امید  کمک و نجات تان این

                                                                                                                                                                           

 اپارتاید  داد کندـــــهان آزاد     بیـجدر آن 

 هان آزادـــــدر آن ج   بریت   بیداد کند بر

 روز سیاه مظلومرــه   با آن نژاد پرستی  

 هستی ساقط شود ز             

 محصول این جنایات  هان آزاد   ـدر آن ج

 الیستیــــروش امپری  های سال بوده   ـسال

 نیوفاشیستی انسبه              

 

 


