جنگ جهانی!؟
لزوم آرایش رزمی مستقل کارگران برای دفاع از ایران

سخن برسر استراتژی شوم امپریالیسم آمریکا و شرکاء ...برای الپوشانی حقایق جاری:
عدم تحرک اقتصادی ،پس رفت اشتغال ،ارزش افزائی سرمایه ،مناسبات دالری – وال استریتی،
بحران های نوبتی ،همه جانبه و ساختاری ...برسر تاکتیک خراباتی آقای « اتحادیه بین المللی »!
جهت اشاعه نژاد پرستی ،خارجی هراسی ،بیگانه ستیزی در سرزمین پایگاه ،توجیه ماجراجوئی،
میلیتاریسم کور و احمقانه ،گریز استعماری ،بازار گشائی زوری ،ویرانگری ،چپاول ،ترور خلق ها،
سرکوب ملت ها ،اشغال کشورهای مستقل در مناطق دور و نزدیک ،آسیا و آفریقا و آمریکای التین،
در منطقه بالکان و آسیای صغیر ،در خاور نزدیک و میانه است .بوی جنگ به مشام می رسد،
جنگی بزرگ ،تمام عیار ،میان غول های کلفت نفتی ،سالطین پولی و مالی ،صنعتی و تجاری،
بورس و تسلیحات و مستغالت برای کنترل منابع طبیعی ،مواد خام و انرژی ...تسلط انحصاری بر
تولید و بازرگانی جهان.

این حقیقت « تلخ »! میلیتاریسم افسار گسیخته ...نیاز عاجل سرمایه کور در دوران معاصر،
می رساند که نظم مستقر – دمکراسی توطئه و حقه بازی ،داللی و کارچاق کنی ...بکلی مختل شده،
اصال بسامان نیست .نشان می دهد که دنیای « آزاد »! به بن بست رسیده ،مثل سابق نمی گردد،
تکرار نمی شود ...پا در هواست .شواهدی هست – از تجزیه و تقسیم یوگسالوی بسال 2991
میالدی گرفته تا اشغال نوبتی افغانستان و عراق و لیبی و مالی ....مبنی براینکه آرایش نیروهای
بین المللی با وزن مخصوص اقتصادی کشورهای ریز و درشت سرمایه داری هماهنگی ندارد.
جغرافیای سیاسی جهان در شرف یک تغییر خشونتبار قرار گرفته...

ناگفته نماند که انقالبات رنگی  ...با موضوع فراخوان تروریستی « نظم نوین جهانی »!
طرح اشغالگرانه « خاورمیانه بزرگ »! استراتژی ویرانگر امپریالیسم آمریکا و شرکاء در شرق،
بالکان و آسیای صغیر ،در خاور نزدیک و میانه ...هنوز در دستور کار آقای « کاخ سفید »!
بستگی تام دارد .مگر اینکه کارزار گسترده ...تمام تهدید ها و تحریک ها و تحریم های ویرانگر،
فشارهای نیرومند اقتصادی و سیاسی و نظامی ،در یک کالم ،جنگ فرسایشی ترامپ « مجنون »!
رئیس جمهور قانونی آمریکا بر علیه مردم سخت کوش ایران ...فقط نوعی جنگ زرگری باشد!؟
مهمالت احمقانه از این دست .بوی جنگ به مشام می رسد ،جنگی بزرگ برای کنترل منابع طبیعی،
مواد خام و انرژی ...تسلط انحصاری بر تولید و بازرگانی جهان.

پنتاگون آرام نمی گیرد ،با سالحهای ویرانگر ،تجهیزات زمینی و دریائی و هوائی و فضائی،
ارتشی حاضر به یراق برای تعرض ...حضور نیرومندی در شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس دارد.
ماموریت سازمان « سیا و موساد » برای تعلیمات نظامی ،آموزش اوباش وطنی :باند مجاهدین،
تروریست های کرد و ترک و عرب و فارس  +جمع کردن هزاران سالخ ،تروریست حرفه ای،
عربستانی و بحرینی و قطری و اماراتی ...در یک اتحادیه نوظهور – موسوم به « ناتوی عربی »!
این ولخرجی اشرافی ،هزینه گزاف ...نشان می دهد که آقای « کاخ سفید »! قصد شومی دارد.
جنون ترامپ ،متوجه کشور ماست .امپریالیسم آمریکا ،خواب تسلط بر خاورمیانه بزرگ می بیند،
بیش از پیش ،بفکر اشغال ایران است...

در یک چنین شرایطی ،کارگران دلیر و صبور و مغرور ایران ،نباید تماشاگر معرکه باشند،
حق ندارند ،با وجود انواع مشکالت دست و پا گیر معیشتی ،رنج سایر هموطنان را نادیده بگیرند،
مردم زحمتکش و شرافتمند ما را تنها بگذارند ...ضمن پیکار در قبال مالکان و سرمایه داران
حریص برای مزد و اشتغال و آموزش ...در برابر حکام بی نیاز وطنی برای کسب حقوق شهروندی،
باید بفکر سنگر میهن دوستی ،آرایش رزمی مستقل خود برای دفاع از ایران هم باشید ...نگذارید،
به هر قیمتی ،آمریکا و شرکاء ،ایران ما را ویران کنند ،تهران ما بغداد شود .تا هستم و هست،
دارمش دوست .تاریخ وظیفه سنگینی بر دوش شما گذاشته...

رضا خسروی

