Trump Seçimleri Çalıyor!

Editörün Notu: ABD’deki 3 Kasım başkanlık seçimleri sürecine ilişkin öne çıkan güncel içerikleri aşağıda okurlarımızın dikkatine sunarız.

⚑ “Bu artık kurumlar arası bir iktidar mücadelesidir” dediğinizde eksik olan şey tabandan
gelen halkın gücüdür, ki bu da kurumları taleplerimize cevap vermeye zorlayabilir.
Bu olmadan, tabanını harekete geçiren faşistlerin galip gelmesi muhtemeldir.
Tarih: 6 Kasım 2020
Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324507999998599168

Çekişmeli geçecek bir seçime karar vermesi için Amy Conney Barret’i mahkemeye atadılar
ve şimdi de bu yolu takip etmeyi planlıyorlar.
Bunun olmasını beklemek yerine yani içini boşalttıkları ve yok ettikleri kurumlara güvenmek
yerine şu an sokaklara çıkıp ASLA KABUL ETMİYORUZ! dememiz gerekiyor.
Tarih: 6 Kasım 2020
Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324502550037499904

⚑ “Kurumlar” Trump’ın çocukları kaçırmasını, sığınmayı sonlandırmasını, MAGA şiddetine
yol vermesini, Müslümanlara yasaklar getirmesini, çevreyi yok etmesini engellemedi…
Mueller, mavi dalga, suçlamalar vb onu durdurmadı.
Seyirci kalmayı bırakın. Sokaklara çıkın! Faşizmi Reddet’e katılın!
Tarih: 6 Kasım 2020
Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324505879605960704

⚑ Evet, Trump gerçekten de bu seçimi çalmaya çalışıyor.
Stratejisi şudur: “sahtekarlık” yapılıyor şeklinde yalan söyleyerek çığırtkanlık yapmak,
önemli şehirlerdeki Siyahi seçmenleri haklarından mahrum bırakmak, MAGA haydutlarına
yol vermek ve işi mahkemede halletmek.
Evet, gerçekten de sokaklarda olmamız gerekiyor!
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Tarih: 6 Kasım 2020
Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324519621806891009

⚑ 1) Aylarca seçimlere müdahale ettikten ve şiddet tehdidinde bulunduktan sonra, Trump
şimdi de seçimi tamamen çalmaya çalışıyor. Mahkemelerde kuklalarını ve sokaklardaki
faşist haydutlarını kullanarak milyonlarca kişinin oylarının sayılmasını engellemeye
çalışıyor.
2) Trump’ın çaresizce bastırmaya çalıştığı oyların pek çoğu, çok sayıda Siyahi ve Latino
kökenli halkın yaşadığı şehirlerden gelmektedir. Bu çirkin gerçek, bu rejimin beyaz
üstünlükçü özünü ortaya koyuyor. Temel hakların bu apaçık ırkçı reddi kabul edilemez!
3) Bu faşistler mahkemeler üzerindeki hakimiyetlerini kullanacak ve kamusal alana hakim
olmaya çalışacaklar. Dünyadaki ve bu ülkedeki gücü olan her merkez ve kurum, milyonlarca
insanın bu faşistlere karşı koymaya kararlı olduğunu görmelidir.
4) Trump’ın gayri meşru bir faşist darbe dayatmasını engelleyebilecek tek şey, sokaklarda
şiddet içermeyen ancak insanlığa layık bir gelecek için kararlı olarak mücadele edecek
kitlelerdir.
Gözümüzün Korkutulmasına İzin Vermeyeceğiz! Sokaklara Çıkın!
TRUMP/PENCE HEMEN ŞİMDİ GİTMELİ!
Tarih: 4 Kasım 2020
Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324066468674170880 &
https://revcom.us/a/672/trump-must-be-stopped-from-stealing-the-election-en.html

⚑ Eğer protestoların “Trump’ın anlatısına destek olduğunu” düşünüyorsanız; Trump’ın
anlatısına destek oluyorsunuz demektir. Ve bu mantık nereye götürüyor? Trump
protestoların “kaos” getirdiğini her zaman iddia edecektir.
Milyonlarca insanın bu faşistlere karşı koymaya kararlı olduğunu tüm dünyaya ve her
kuruma göstermemiz gerekiyor.
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324080683828928515
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⚑ Trump, aylardır seçimleri çalıyor ve şiddet tehdidinde bulunuyor, tüm bunlar seçimden
önceki günlerde bir doruk noktasına yükseliyor. Şimdi sayımların derhal durdurulmasını
talep ederek zafer iddia ediyor. Bunu ezici bir çoğunluğu Siyah ve Latino seçmenlerin
yoğunlaştığı kent çekirdeklerinden gelen milyonlarca oy pusulası için yapıyor!!!
HAYIR! Trump’ın talebi gayri meşrudur, tamamen ırkçıdır, seçim hırsızlığını ve faşizmi
dayatmaktadır. Dahası: Beyaz üstünlüğü gayri meşrudur.
Patriarkal teokrasi meşru değildir. FAŞİZM YASADIŞIR! Şu an her zamankinden daha ivedi
bir şekilde bu rejim gidene ve bu kabus sona erene kadar sürdürdüğümüz şiddet içermeyen,
yaratıcı ve kararlı eylemlerle sokaklara çıkarak güçlü bir şekilde TRUMP/PENCE REJİMİNİ
reddettiğimizi ve HEMEN ŞİMDİ GİTMELERİNİ talep etmeliyiz.
Tarih: 5 Kasım 2020 | Kaynak: https://www.facebook.com/therevcoms/posts/3891117604249753

⚑ Evet, #CountAllTheVotes! (Tüm Oylar Sayılmalı) Ancak Trump ve GOP, ZATEN
seçmenleri haklarından mahrum bıraktığından ve onları bastırdığından, Ulusal Posta
Servisini sabote ettiğinden ve mahkemeleri yandaşlarıyla doldurduğundan sadece oturup
beklemek ve Trump’ın faşist darbesini durdurmak için bu kurumlara güvenmek büyük
olasılıkla felaket olacaktır.
Sokaklara çıkın!
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324070812467355648

⚑ Faşist zombiler şimdi de son oylar sayılırken AZ’nin Maricopa ilçesindeki seçim bürosunu
basıyor.
Seçimleri çalmak için sokaklarda ve mahkemelerde harekete geçiyorlar.
Bu darbeyi durdurmak ve #TrumpPenceOutNow demek için harekete geçmeliyiz!
Tarih: 5 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324195962319859715
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⚑ Trump, henüz kazanmadığıklarını belirtiyor. Bu arada faşist çeteleri oy sayım merkezlerine
saldırıyor. Darbe şu an gerçekleşiyor.
Tüm dünyanın ve her kurumun, sokaklarda bu faşistlere karşı koymaya kararlı milyonları
görmesi gerekiyor. Ne için bekliyorsun?
Tarih: 5 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324128693195665411

⚑ ASLA KABUL EDİLEMEZ! Beyaz Cumhuriyetçi-faşistlerden oluşan bir çete, oy sayımını
durdurmak için ülkenin en siyah büyük şehri olan Detroit’teki ana oy sayım yerine girmeye
çalışıyor. Darbe yapıyorlar!
ŞİMDİ GEREKLİ OLAN ŞEY: kitlesel seferberlik ve şiddet içermeyen bir direniş. Detroit’te
ve tüm ülke çapında!
Tarih: 5 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324099051902545920

⚑ Seçmenlerin bastırılması, tehditler ve şiddet eylemleri, tartışmalı bir seçime karar vermek
için mahkemeyi açıkça doldurmak… tüm bunlar sadece “sızlanma” mı?
Fiilen bir darbe girişiminde bulunuyorlar! Zafer ilanı darbeyi ilerletiyor.
İş işten geçene kadar neden bekliyorsunuz?
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324076407291432960

⚑ Faşist bir darbenin tam ortasındayız ve bazı insanlar sokağa çıkmadan önce işi
bitirmelerini beklememiz gerektiğini söylüyor ve bu tip bir protesto Trump’ın işine
gelmektedir.
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1324061504019206145

⚑ Trump az önce zafer ilan etti ve onaylaması için Yüksek Mahkeme’ye gideceğini söyledi.
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“Oylamanın durmasını” istediğini söyledi. Demek istediği şey oyların sayılmaması, bunu
istiyor! Bu bir darbedir. Her şehir, her kasaba sokaklara çıkmalı!
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1323891716340903937

⚑ On kişinin bile Trump’a oy vermesi utanç verici bir şey olurdu. Ancak bir kez daha on
milyonlarca kişi ona oy verdi. Bu durum, toplumun ne kadar ırkçı, kadın düşmanı ve çürük
olduğunun bir işaretidir. Bu seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu faşistlerin geleceği
kontrol etmesine izin veremeyiz.
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1323875254519787520

⚑ Bu seçimler, seçimleri çalmak için eşi benzeri görülmemiş bir faşist kampanya bağlamında
gerçekleşiyor:
– seçmenleri bastırmak ve sindirmek
– postayla gönderilen oy pusulalarına saldırmak
– posta birimine sabotaj
– tehditler ve şiddet eylemleri
Ne olursa olsun, Trump yasadışıdır!
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1323841855889367040

⚑ Şu ana dek kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Bu ülkede BİRÇOK ırkçı insan var.
İnsanların haklarını ellerinden almak, çevreyi yok etmek ve dünyayı yok oluşa sürüklemek
için bu faşisti tekrar iktidara getirmelerine izin verilemez.
Mücadele için hazırlanın!
Tarih: 4 Kasım 2020 | Kaynak: https://twitter.com/therevcoms/status/1323828031832514560
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Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim,
Strateji ve Önderlik

#bobavakian #yenikomunizm

