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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  یخسرو رضا
  ٢٠١٨ دسمبر ١١

  

 امريکا حساب ھمگانی با امپرياليسم ۀفراخوان برای تسوي

  
  

– در اوضاع و احوال جاری جھان، حکايت از آن دارد که اقتصاد دالریامريکا امپرياليسم…يپلماسی شل کن سفت کند

می رساند که نظم مستقر، دمکراسی توطئه  .وال استريتی متداول در دوران معاصر تق و لق، مختل شده، پا در ھواست

 اشتغال ايجاد نمی کند، با نيروی مولد، دست و مثل سابق نمی گردد،…و حقه بازی، کالھبرداری و تنزيل خوری

 توليد، ۀلفه ھای اصلی توليد نمی سازد، جوش نمی خورد، رشد اقتصادی، افزايش سرانؤماشين، کار و سرمايه، با م

ارزش افزائی، سرمايه سازی، نوآوری، مھارت فنی، بالندگی و ابتکار، فردانگری به سود زيست جمعی را اجازه نمی 

  .ی مستقيم نيستط کالم، امپراتوری پول، تکرار نمی شود، سامان نمی گيرد، به ھيچ صرادر يک…ھد

گيج و مشنگ، سربه – ھيچ فرقی نمی کند!»عاقل«  ناطق، ديوانه ياۀمپ، سرماياينصورت، تعجبی ندارد که آقای تردر 

، انگشت روی ماشه، عربده می ءگيرد، می بافد و می درد، فرمانده کل قوا ھواست، امروز می گويد و فردا پس می

اشتغال، ارزش مزمن، پس رفت ماندگار عدم تحرک اقتصادی کشد، ناسزا می گويد، نفس کش می طلبد، گرفتار نوعی
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 .ساده لوحی روا نيست .مثل سگ ھار، پارس می کند… و ساختاریھمه جانبه ی تنزل نرخ سود، بحرانافزائی سرمايه،

نظم «در مورد )اکبر( ناگفته نماند که فراخوان تروريستی جورج بوش .تا ابد نمی پايد…چون ديپلماسی شل کن سفت کن

لشگر کشی، کشور گشائی،  !» بزرگۀخاورميان«در مورد  )اصغر( جورج بوش ۀطرح اشغالگران!»نوين جھانی

  .ھنوز در دستور کار کاخ سفيد قرار دارد…ويرانگری، کشتار جمعی

 انواع ۀدارنده و سازنده و فروشند :امريکادر اين ارتباط، حقير ھم، بارھا ھشدار دادم، نوشتم و تکرار کردم که 

 و حریب و بيولوژيک، زمينی و يميائی و ميکروبیکی و ئسالحھای ويرانگر، وسائل تعرضی، آماده و ذخيره، ھسته 

ی منظم، نيرومند و ئھوائی و فضائی، امکانات وسيع ارتباطی، کلی پايگاھھای فعال برون مرزی، يک ارتش حرفه 

؟ اين سگ ھار، تروريست قھار، سوار بر !آدمکشان نيابتی و قيامتی…گروھھای ترورستی پراکنده+ حاضر به يراق

امپراتوری پول  .مقاصد شومی دارد !»اقتدار« ۀام نمی گيرد، منفور و منزوی، در قلاسب چموش، رخش بالدار ناتو، آر

دست بردار نيست، نه می خواھد و نه …و زور، ميليتاريسم کور، قانونگريز مشھور، دشمن شعور، آزادی و استقالل

انساالری را حق خود جھ– می تواند زبان خوش داشته باشد، خواب نوعی فرمانروائی واحد، خودکامگی مطلق می بيند

  ؟!… می داند

 کار، مولد و ۀارزش آفرينان، رنجبران، کشاورزان و صنعتگران، خلع يد شدگان، نيروی زند : ھمگانی ماستۀاين وظيف

متفکر، زن و مرد، پير و جوان، کارگر و کارمند، شاغل و بيکار و بازنشسته، معلمان، پرستاران، ميھن دوستان، 

ران مسئوول، نويسندگان و روزنامه نگاران گستاخ، ھنرمندان جانبدار، دانشجويان و دانش استادان متعھد، روشنفک

ما که می خواھيم آزاد باشيم، مستقل و متحد و سربلند زندگی کنيم، ما که از جھل و …آموزان شجاع، مذھبی و المذھب

 ھمگانی ماست تا ۀاين وظيف… داريمخرافات، استبداد و استعمار بيزاريم، ما که از سرسپردگی بيشتر از مرگ نفرت

  :قول الھوتیه ب…مالکيت و فرمانروائی مطلق محروم کنيم !»حق«  را از اينامريکاامپرياليسم 

  د کاری بکنيم تا نگرد    گر چرخ به کام ما نگردد

کلفت، کارتل ھای نفتی، کمپانی ھای انحصاری،  ميان غول ھای ، تمام عيار،جنگ به مشام می رسد، جنگی بزرگ بوی

بورس و تسليحات  سالطين صنعتی و تجاری،، محافل پولی و مالی شرکت ھای مادر و خواھر و خواھرزاده، نھادھای

تسلط  مھار زيست جمعی،…منابع طبيعی، مواد خام و انرژی بازار بين المللی، تمام لوبرای کنتر ،و مستغالت

  .زرگانی جھانانحصاری بر توليد و با

در اين يکی … و مالیااز اشغال يوگسالوی و سومالی و افغانستان و عراق و ليبي– دالئل و شواھد زنده ای وجود دارد

گسترش ماجراجوئی، تحريک و تحريم، تھديد و تجاوز، ويرانگری،  !»اسالمی« اخير گرفته تا ظھور تروريسمۀدو دھ

 خشونت، کشمکش ھای مذھبی، نژاد پرستی، خارجی ھراسی، بيگانه ۀکشتار، ترور خلق ھا، اختناق ملت ھا، اشاع

قرائن نشان می دھد که داده ھای نوين  .غرق بحران، زار و نزار، متعادل نيست!»آزاد« که دنيای مبنی براين…ستيزی

رق ديگر در قالب ھا و ساختارھای کھن نمی گنجند، مرکز ثقل توليد، کشاورزی و صنعت و بازرگانی، از غرب به ش

 دوران منقضی، عھد رقابت ۀمنتقل شده است، گواھی می دھد که آرايش نيروھای بين المللی، کار و سرمايه، بازماند

؟ ديگر با وزن مخصوص اقتصادی !»جنگ سرد « ۀدور…اردوگاھی، زد و بندھای پشت پرده، ديپلماسی سری

ی جھان در شرف تغييری خشونتبار قرار باز جغرافيای سياس .کشورھای ريز و درشت سرمايه داری ھماھنگی ندارد

  …گرفته

 ١٢٠٠+  توپ و تشر اين تاجر احمق .مپ تا ابد نمی پايدتر…ديپلماسی شل کن سفت کن .آزموده را آزمودن خطاست

در صد آن تخفيف مالياتی به بخش خصوصی و مابقی سرمايه گذاری دولتی جھت ترميم راھھا و  %٥٠ ر،لاميليارد د



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ايش موقت اشتغال و کشش تردد وسائل موتوری در سطح ملی فقط برای فريب افکار عمومی و آرام جادھا و پل ھا، افز

  …سياق ھيتلر و شرکاء در دوران منقضی استه کردن پشت جبھه ب

اجوئی، تعرض و اشغال، ويرانگری، کشتار خاطر ماجره اقتصاد جنگی، توليد برای اھداف نظامی، ب

ميليتاريسم افسار گسيخته برای ترور و اختناق و سرکوب، مھار خلق ھا و ملت ھا، جنبش کارگری در سطح …جمعی

ژی يستراتل مدعيان سمج، رقيبان قديمی و جديد در شرايط اضطراری، ھنوز فعال و پا برجا، وملی و بين المللی، کنتر

ئی، مرگانيسم و بيل امريکا پولی و مالی، صنعتی و تجاری، سالطين بورس و تسليحات و مستغالت وال استريت، محافل

  .را دنبال می کند…گيتيسم و گوگليسم و آمازونيسم

 کشورھای جھان ۀنام ھمه تنھا می تازد، خود سرانه، ب !»جھانساالری« مدعی– امريکابيخود نيست که امپرياليسم کلفت 

برنامه ريزی می کند، برای اين و آن خط و نشان می کشد، در مورد تمام مسائل تصميم می گيرد، طرح و 

 .ل جھان استوفکر کنتره ب…شريک نمی پذيرد، رقيب نمی خواھد !» کاخ سفيد«آقای .حرف آخر را می زند…کليدی

چون  .چطورا؟ خيلی ساده است.قانون نمی شناسد، حساب پس نمی دھد .امپراتوری پول، در ذات خود مطلق گراست

؟ تابع نظم !»محض« قول مارکس، ثروت عام، نوعی دارائیه اينجا خودکامگی مطلق پول، ب…امپراتور، از ھر قماشی

  .و قانون، مطيع دولت، امپراتوری را نفی می کند

ارزش آفرينان، رنجبران، کشاورزان و صنعتگران، خلع يد شدگان، نيروی زنده کار، مولد و  : ھمگانی ماستۀاين وظيف

 زن و مرد، پير و جوان، کارگر و کارمند، شاغل و بيکار و بازنشسته، معلمان، پرستاران، ميھن دوستان، متفکر،

استادان متعھد، روشنفکران مسئوول، نويسندگان و روزنامه نگاران گستاخ، ھنرمندان جانبدار، دانشجويان و دانش 

قل و متحد و سربلند زندگی کنيم، ما که از جھل و ما که می خواھيم آزاد باشيم، مست…آموزان شجاع، مذھبی و المذھب

 ھمگانی ماست که با ۀاين وظيف…خرافات، استبداد و استعمار بيزاريم، ما که از سرسپردگی بيشتر از مرگ نفرت داريم

  . تسويه حساب کنيمامريکاامپرياليسم ويرانگر 

  یرضا خسرو

 


