فراخوان
برای تسویه حساب همگانی با امپریالیسم آمریکا
دیپلماسیییی شییین سییین سییی سییین ...امپریالیسیییم آمریکیییا در اوضیییا و احیییوان ییییاری یهیییان،
حکاییییی ا آن دارد سییییه ادتدییییاد د ری – وان اسییییتریتی متییییداون در دوران م ادییییر تییییل و لییییل،
مختیییین شیییید  ،پییییا در هواسیییی  .مییییی رسییییاند سییییه ن ییییم مسییییت ر ،دمکراسییییی توو ییییه و ح ییییه بییییا ی،
سالهبییرداری و تن ییین خییوری ...مثیین سییابل نمییی ییردد ،اشییتلان اییییاد نمییی سنیید ،بییا نیییروی مولیید،
دسییی و ماشیییین ،سیییار و سیییرمایه ،بیییا مول یییه هیییای ادیییلی تولیییید نمیییی سیییا د ،ییییوم نمیییی خیییورد،
رشییید ادتدیییادی ،افییی ایم سیییرانه تولیییید ،ار م اف ا یییی ،سیییرمایه سیییا ی ،نیییوآوری ،مهیییار فنیییی،
بالنیییید ی و ابتکییییار ،فردانگییییری بییییه سییییود یسیییی یم ییییی را ایییییا نمییییی هیییید ...در یییییم سییییالم،
امپراتوری پون ،تکرار نمی شود ،سامان نمی یرد ،به هیچ دراتی مست یم نیس .

در ایندیییور  ،ت یبیییی نیییدارد سیییه آدیییای ترامییی  ،سیییرمایه نیییاول ،دیوانیییه ییییا « عادییین »!
هیییچ فردیییی نمییی سنییید – یییو و مشییین  ،سییربه هواسییی  ،امییرو میییی وییید و فیییردا پییم میگییییرد،
مییی بافیید و مییی درد ،فرمانیید سیین دییوا ،انگشیی روی ماشییه ،عربیید مییی سشیید ،ناسیی ا مییی وییید،
ن یییم سیییم میییی ولبییید ،رفتیییار نیییوعی عیییدم تحیییرا ادتدیییادی مییی من ،پیییم رفییی مانییید ار اشیییتلان،
ار م اف ا یییی سیییرمایه ،تنییی ن نیییر سیییود ،بحرانیییی همیییه یانبیییه و سیییاختاری ...مثییین سییی هیییار،
پییارم مییی سنیید .سییاد لییوحی روا نیس ی  .چییون دیپلماسییی شیین سیین س ی سیین ...تییا ابیید نمییی پاییید.
نا تیییه نمانییید سیییه فراخیییوان تروریسیییتی ییییور بیییوم ( اسبیییر ) در میییورد « ن یییم نیییوین یهیییانی »!
وییییرغ اشییییلالگرانه یییییور بییییوم ( ادییییلر ) در مییییورد « خاورمیانییییه بیییی ر »! لشییییگر سشییییی،
سشور شا ی ،ویرانگری ،سشتار یم ی ...هنو در دستور سار سا س ید درار دارد.

در اییییین ارتبییییاو ،ح یییییر هییییم ،بارهییییا هشییییدار دادم ،نوشییییتم و تکییییرار سییییردم سییییه آمریکییییا:
دارنیییید و سییییا ند و فروشییییند انییییوا سییییالحهای ویرانگییییر ،وسییییا ن ت رضییییی ،آمییییاد و ذخیییییر ،
هسییییییته ای و شیییییییمیا ی و میکروبییییییی و بیولو یییییییم ،مینیییییی ی و دریییییییا ی و هییییییوا ی و فضییییییا ی،
امکانیییا وسیییی ارتبیییاوی ،سلیییی پایگاههیییای ف یییان بیییرون میییر ی ،ییییم ارتیییم حرفیییه ای مییین م،
نیرومنیییید و حاضییییر بییییه یییییرال  +روههییییای ترورسییییتی پراسنیییید  ...آدمکشییییان نیییییابتی و دیییییامتی!؟
اییین سییی هیییار ،تروریسیی دهیییار ،سیییوار بیییر اسییب چمیییوم ،رخیییم بالییدار نیییاتو ،آرام نمیییی ییییرد،
من ییییییور و منیییییی وی ،در دلییییییه « ادتییییییدار »! م ادیییییید شییییییومی دارد .امپراتییییییوری پییییییون و ور،
میلیتاریسیییم سیییور ،دیییانونگری مشیییهور ،دشیییمن شییی ور ،آ ادی و اسیییت الن ...دسییی بیییردار نیسییی ،
نیییه میییی خواهییید و نیییه میییی توانییید بیییان خیییوم داشیییته باشییید ،خیییواب نیییوعی فرمیییانروا ی واحییید،
خودسامگی مولل می بیند – یهانسا ری را حل خود می داند! ...؟

ایییییین و ی یییییه همگیییییانی ماسییییی  :ار م آفرینیییییان ،رنیبیییییران ،سشیییییاور ان و دییییین تگران،
خلیی ییید شیید ان ،نیییروی نیید سییار ،مولیید و مت کییر ،ن و مییرد ،پیییر و یییوان ،سییار ر و سارمنیید،
شییییییاین و بیکییییییار و با نشسییییییته ،م لمییییییان ،پرسییییییتاران ،میییییییهن دوسییییییتان ،اسییییییتادان مت هیییییید،
روشییییییین کران مسییییییی وون ،نویسیییییییند ان و رو نامیییییییه نگیییییییاران سیییییییتا  ،هنرمنیییییییدان یانبیییییییدار،
دانشیییییویان و دانییییم آمییییو ان شیییییا  ،مییییذهبی و مییییذهب ...مییییا سییییه مییییی خییییواهیم آ اد باشیییییم،
مسییت ن و متحیید و سییربلند نیید ی سنیییم ،مییا سییه ا یهیین و خرافییا  ،اسییتبداد و اسییت مار بییی اریم،
مییا سییه ا سرسییپرد ی بیشییتر ا مییر ن ییر داریییم ...اییین و ی ییه همگییانی ماسیی تییا امپریالیسییم
آمریکا را ا این « حل »! مالکی و فرمانروا ی مولل محروم سنیم ...ب ون هوتی:

ر چر به سام ما نگردد

ساری بکنیم تا نگردد

بیییوی ینییی بیییه مشیییام میییی رسییید ،ینگیییی بییی ر  ،تمیییام عییییار ،مییییان ییییون هیییای سل ییی ،
سارتیییین هییییای ن تییییی ،سمپیییییانی هییییای انحدییییاری ،شییییرس هیییییای مییییادر و خییییواهر و خیییییواهر اد ،
نهادهیییای پیییولی و میییالی ،محافییین دییین تی و تییییاری ،سیییالوین بیییورم و تسیییلیحا و مسییییتلال ،
بییرای سنتییرن بییا ار بییین المللییی ،تمییام منییاب وبی ییی ،مییواد خییام و انییر ی ...مهییار یسیی یم ییی،
تسلو انحداری بر تولید و با ر انی یهان.

د یییین و شییییواهد نیییید ای ویییییود دارد – ا اشییییلان یو سییییالوی و سییییومالی و افلانسییییتان
و عییرال و لیبییی و مییالی ...در اییین یکییی دو دهییه اخیییر رفتییه تییا هییور تروریسییم « اسییالمی »!
سیییترم میییایرایو ی ،تحرییییم و تحیییریم ،تهدیییید و تییییاو  ،ویرانگیییری ،سشیییتار ،تیییرور خلیییل هیییا،
اختنییییال ملیییی هییییا ،اشییییاعه خشییییون  ،سشییییمکم هییییای مییییذهبی ،نیییی اد پرسییییتی ،خییییاریی هراسییییی،
بیگانیییه سیییتی ی ...مبنیییی براینکیییه دنییییای « آ اد »! ییییرل بحیییران ،ار و نییی ار ،مت یییادن نیسییی .
دیییرا ن نشیییان میییی دهییید سیییه داد هیییای نیییوین دیگیییر در دالیییب هیییا و سیییاختارهای سهییین نمیییی نینییید،
مرسیییی ث یییین تولییییید ،سشییییاور ی و دیییین و با ر ییییانی ،ا یییییرب بییییه شییییرل منت یییین شیییید اسیییی ،
یییواهی میییی دهییید سیییه آراییییم نیروهیییای بیییین المللیییی ،سیییار و سیییرمایه ،با مانییید دوران من ضیییی،
عهییید ردابییی اردو یییاهی ،د و بنیییدهای پشییی پیییرد  ،دیپلماسیییی سیییری ...دور « ینییی سیییرد »!؟
دیگیییر بیییا و ن مخدیییوا ادتدیییادی سشیییورهای ریییی و درشییی سیییرمایه داری همیییاهنگی نیییدارد.
با یلرافیای سیاسی یهان در شرف تلییری خشونتبار درار رفته...

آ میییود را آ میییودن خواسییی  .دیپلماسیییی شییین سییین سییی سییین ...ترامییی تیییا ابییید نمیییی پایییید.
تییییو و تشییییر اییییین تییییایر احمییییل  0011 +میلیییییارد د ر %01 ،در دیییید آن تخ یییییف مالیییییاتی بییییه
بخییییم خدودییییی و مییییاب ی سییییرمایه ییییذاری دولتییییی یهیییی تییییرمیم راههییییا و یادهییییا و پیییین هییییا،
افییی ایم مودییی اشیییتلان و سشیییم تیییردد وسیییا ن موتیییوری در سیییول ملیییی ف یییو بیییرای فرییییب افکیییار
عمومی و آرام سردن پش یبهه بسیال هیتلر و شرساء در دوران من ضی اس ...

بیییوی ینییی بیییه مشیییام میییی رسییید ،ینگیییی بییی ر  ،تمیییام عییییار ،مییییان ییییون هیییای سل ییی ،
سارتیییین هییییای ن تییییی ،سمپیییییان ی هییییای انحدییییاری ،شییییرس هیییییای مییییادر و خییییواهر و خیییییواهر اد ،
نهادهیییای پیییولی و میییالی ،محافییین دییین تی و تییییاری ،سیییالوین بیییورم و تسیییلیحا و مسییییتلال ،
بییرای سنتییرن بییا ار بییین المللییی ،تمییام منییاب وبی ییی ،مییواد خییام و انییر ی ...مهییار یسیی یم ییی،
تسلو انحداری بر تولید و با ر انی یهان.

ادتدییییاد ینگییییی ،تولییییید بییییرای اهییییداف ن ییییامی ،بخییییاور مییییایرایو ی ،ت ییییر و اشییییلان،
ویرانگییییری ،سشییییتار یم ییییی ...میلیتاریسییییم افسییییار سیییییخته بییییرای تییییرور و اختنییییال و سییییرسوب،
مهییار خلییل هییا و ملیی هییا ،ینییبم سییار ری در سییول ملییی و بییین المللییی ،سنتییرن مییدعیان سییمو،
ردیبیییان دیییدیمی و یدیییید در شیییرایو اضیییوراری ،هنیییو ف یییان و پیییا برییییا ،اسیییترات ی وان اسیییتری ،
محافییین پیییولی و میییالی ،دییین تی و تییییاری ،سیییالوین بیییورم و تسیییلیحا و مسیییتلال آمریکیییا ی،
مر انیسم و بین یتیسم و و لیسم و آما ونیسم ...را دنبان می سند.

بیخیییود نیسییی سیییه امپریالیسیییم سل ییی آمریکیییا – میییدعی « یهانسیییا ری »! تنهیییا میییی تیییا د،
خیییود سیییرانه ،بنیییام همیییه سشیییورهای یهیییان تدیییمیم میییی ییییرد ،ویییرغ و برنامیییه ریییی ی میییی سنییید،
بییرای اییین و آن خییو و نشییان مییی سشیید ،در مییورد تمییام مسییا ن سلیییدی ...حییرف آخییر را مییی نیید.
آدیییای « سیییا سییی ید »! شیییریم نمیییی پیییذیرد ،ردییییب نمیییی خواهییید ...ب کیییر سنتیییرن یهیییان اسییی .
امپراتییییوری پییییون ،در ذا خییییود مولییییل راسیییی  .دییییانون نمییییی شناسیییید ،حسییییاب پییییم نمییییی دهیییید.
چویییورا؟ خیلیییی سیییاد اسییی  .چیییون امپراتیییور ،ا هیییر دماشیییی ...اینییییا خودسیییامگی مولیییل پیییون،
ب یییون میییارسم ،ثییییرو عیییام ،نیییوعی دارا ییییی « محییی »!؟ تیییاب ن ییییم و دیییانون ،مویییی دولیییی ،
امپراتوری را ن ی می سند.

ایییییین و ی یییییه همگیییییانی ماسییییی  :ار م آفرینیییییان ،رنیبیییییران ،سشیییییاور ان و دییییین تگران،
خلیی ییید شیید ان ،نیییروی نیید سییار ،مولیید و مت کییر ،ن و مییرد ،پیییر و یییوان ،سییار ر و سارمنیید،
شییییییاین و بیکییییییار و با نشسییییییته ،م لمییییییان ،پرسییییییتاران ،میییییییهن دوسییییییتان ،اسییییییتادان مت هیییییید،
روشییییییین کران مسییییییی وون ،نویسیییییییند ان و رو نامیییییییه نگیییییییاران سیییییییتا  ،هنرمنیییییییدان یانبیییییییدار،
دانشیییییویان و دانییییم آمییییو ان شیییییا  ،مییییذهبی و مییییذهب ...مییییا سییییه مییییی خییییواهیم آ اد باشیییییم،
مسییت ن و متحیید و سییربلند نیید ی سنیییم ،مییا سییه ا یهیین و خرافییا  ،اسییتبداد و اسییت مار بییی اریم،
مییییا سییییه ا سرسییییپرد ی بیشییییتر ا مییییر ن ییییر داریییییم ...اییییین و ی ییییه همگییییانی ماسیییی سییییه بییییا
امپریالیسم ویرانگر آمریکا تسویه حساب سنیم.

رضا خسروی

