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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

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٢
  

  ؛"اوباما"
  !نوکر سرمايه... ترين وورزيده ترين، وفادارترين، ھار

  
ل سکانداری امپرياليزم جنايتگستر  سا٨بعد از " اوباما"آخرين روزی بود که ) ٢٠١٧ جنوری ٢٠(ديروز ھر چند 

امريکا از درون کاخ سفيد، با ختم زمان کارش با به جای گذاشتن کوھواره ای از جنايات فراموش ناشدنی در قفايش، 

از مدتھا قبل آغاز يافته، خالف عدۀ اندکی از نويسندگان و " اوباما"؛ مگر قضاوت راجع به عملکرد آنجا را ترک نمود

وی مثبت ارزيابی می دارند، تا " ريفرم ھای صحی"را در داخل امريکا آنھم بر مبنای " اوباما" عملکرد تحليل گران که

جائی که اين قلم خوانده ام، اکثريت مطلق ساير قلم به دستان، نويسندگان، تحليل گران و حتا برخی از چپھا، کار و 

 که يکی از نويسندگان Guadi Calvoesتاينی عزيزم عملکرد وی را منفی ارزيابی نموده، برخی ھا مانند دوست ارجن

و تحليل گران بنام آن کشور در موارد افريقا، خاور ميانه، آسيای ميانه و ساير عرصه ھای بين المللی می باشد، نامبرده 

و دومی را ناکام تر از ريچارد نيکسون و جيمی کارتر که اولی معاھدۀ پذيرش شکست امريکا با ويتنام را امضاء نمود 

زای خلق ايران و از دست دادن شاه ايران، بزرگترين و ھار ترين سگ نگھبان منافع انبا ناتوانی در مقابل خيزش طوف

امپرياليزم را نتوانست بر اريکۀ قدرت نگھدارد، معرفی داشته وی را از تاريخ ايجاد اياالت متحدۀ امريکا تا امروز 

  .ناموفق ترين رئيس جمھور امريکا می داند

بلکه در نھايت مانع شناخت " اوباما" اشتباه و ظلميست در حق اساس به نظر من چنين طرز ديد و قضاوتی نه تنھا از

  :زيرا. درست از امپرياليزم و سياست ھايش نيز گرديده، امکان تداوم چنان سياست ھائی را فراھم می سازد

 در جايگاھی که خود ايستاده و -که می خواھد باشد ھر کسی -پايه، مبنا و اساس چنين طرز ديدی اين است که نويسنده

نوکران و "و يا ساير " اوباما"قرار دارد و از منظری که خود به قضايای ملی و بين المللی نظر می افگند، برای 

يعنی . ستراتيژی، خطر حرکی و تعيين وظايف نموده، موفقيت و شکست آنھا را ارزيابی می دارد" خادمان سرمايه

ه خود آزاد بوده و به آزادی ديگران ارزش و بھا قايل اند، افرادی که مبارزه در جھت تأمين رفاه، آسايش و افرادی ک

آزادی ديگران را نصب العين خود قرار داده، با ايثار جانش در جھت تحقق آن می رزمد، از يک نوکر سرمايه، از 

عبور نموده و در ھر عبوری صداقتش را به " سيا"فلتر کسی که تا بدينجا رسيده، گذشته از اين که به ده ھا بار از 

به اثبات رسانيده است، می خواھد تا به مانند وی انديشيده و به مانند وی عمل نمايد، اينجاست آن توقع " قدسيت سرمايه"

  .و انتظار سفيھانه
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  :به صورت مثال در مورد افغانستان می توان نوشت

ً در ھمين جا به نشر رسيد و ذيال به صورت ٢٠٠٨ نومبر ۶که به تاريخ »نيست" ا مااوب"«به استناد نوشته ام معنون به 

 آغاز نمودند، به مديحه سرائی" اوباما"خالف اکثريت کسانی که حين انتخاب کامل در خدمت تان قرار خواھد گرفت، 

ف سرمايه داشتم، به ارتباط من از ھمان آغاز با شناختی که از موضعگيری ھای طبقاتی و تعلقاتش به جناح ھای مختل

  :افغانستان به صراحت نوشتم

واما اين که چنين انتخابی چه تأثيری برافغانستان وجھان خواھد گذاشت، اگر بررسی تأثيرات اين انتخاب را برجھان " 

  :به زمان ديگری موکول نمائيم به صورت فشرده می توان ياد آوری نمود

 اعزام سربازان بيشتری به افغانستان است ، جنگ ، ويرانی وکشتار به مقياس ھای که خواستار" اوباما"ــ برطبق گفتۀ 

  بيشتری در کشور ما ادامه خواھد يافت،

در جريان انتخابات نتوانسته باشند از درک پول ھای بادآورده وخون پولی مردم ما چيزی به " کرزی"ــ ھرگاه باند 

ان خساره نباشند، شايد شاھد گزينش غالم ھای جديدی بر اريکۀ قدرت بريزند و اکنون ھم در صدد جبر" اوباما"کيسۀ 

  در افغانستان گرديم،

ــ با تکيه بر حمايت ميليونھا فريب خوردۀ امريکائی ھيچ دور از انتظار نخواھد بود ھر گاه دامنۀ جنگ از افغانستان به 

  ."استقامت ايران و پاکستان گسترش يابد

ًزی به خصوص جيره خواران استعمار آشنا ھستند، حتما به ياد دارند که بعد اعالم آن پيش آنھائی که با نشرات برون مر

بينی ھا، از کدام جھات و به چه مقياس دشنام را می بايست تحمل می کردم، زيرا می دانستم در کنار آنھائی که منافع 

 عقل نھا قلم داده اماآخدا به "، ھستند کسانی که طبقاتی خودشان و اربابشان ايجاب می نمايد تا طرز ديدم را تخطئه نمايند

و وقتی چنين اشخاصی می خواھند در مورد چنان قضيه ای چيزی بنويسند، بدون آن که فکر کنند يک تحليل سياسی " نه

يک پارچه ادبی نيست تا شکل نوشته و چينش کلمات در آن معيار باشد، بدون آن که بدانند، مروج و مبلغ تحليل ھای 

  .ط و گمراه کننده می گردندغل

  !خوانندگان نھايت عزيز

 سال، شما لطف نموده پيش بينی ھای آن سالھا را بخوانيد، ھرگاه در تحقق کدام يک از آنھا ٨حال بعد از سپری شدن 

 ٨توانستم و اما اين که من چرا . اشتباھی يافتيد، لطف نموده بنگاريد، تا اين قلم در آينده متوجه چنان اشتباھاتی بگردد

را جھت تحقق آن پيش بينی ھا " اوباما"سال قبل چيزی را پيش بينی نمايم که اينک بعد از سپری شدن آن زمان، کسانی 

را " اوباما"در آن ايستاده و از ھمان منظر عملکرد که ن جايگاھی آنمرۀ ناکامی می دھد، بر می گردد به طرز ديدم و 

  .مورد مطالعه قرار می دادم

 یيگر، من در آن زمان به عوض آن که خود در جايگاه خود ايستاده و از منظری که من می خواستم برابه عبارت د

ستراتيژی تعيين می نمودم و از وی متوقع می بودم تا آنچه را من ذھنيگرايانه به مثابۀ ستراتيژی وی تعيين " اوباما"

به مثابۀ نوکر " اوباما"را در جايگاھی قرار دادم که نموده ام، نصب العين خود قرار داده، جھت تحقق آن بکوشد، خود 

با چنين تالشی، برايم سخت .  و از ھمان منظرگاھش، به جھان ماحولش نظر می اندازدگوش به فرمان سرمايه ايستاده

ه ئی را ببينم که از طرف سرمايه، به خاطر سود بيشتر و به خاطر سلطۀ بيشتر بر جھان انتخاب شد" اوباما"نبود تا 

  .است تا منافعش را تأمين نمايد

يعنی جايگاھی که امپرياليزم به وی ارزانی داشته است، به نظاره " اوباما"باز ھم به عبارت ديگر، وقتی من از جايگاه 

پرداختم، بدون کدام مشکلی متوجه خصايل امپرياليزم و اھدافی که امپرياليزم جھت رسيدن به آن تالش می ورزد شده، 
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که نه تنھا جنگ و خونريزی در افغانستان ادامه خواھد يافت، بلکه آتش آن فرا تر از مرز ھای افغانستان نيز حکم نمودم 

  . زبانه خواھد کشيد

" اوباما"به نظر من مشکل آن عده از قلم به دستانی که در چنين مواقعی قلم بر می دارند و تمام کاسه کوزه ھا را بر سر 

زيرا چنان افرادی به جای آن که شناخت . ا وارونه و بيمار خودشان از امپرياليزم استھا می شکنند، فھم ناقص و حت

شان را از امپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری عمق بيشتر بخشيده کاملتر سازند و بر مبنای آن شناخت، 

د جھان، يعنی تالش به منظور استيالی امپرياليزم را يعنی جنگ، يعنی صدور سرمايه، يعنی تالش به خاطر تقسيم مجد

لح صفھم و شناخت، از امپرياليزم به جای تشديد جنگ، توقع بيشتر بر جھان بدانند، بر مبنای ھمان کمبود و يا ھم نقص 

دارند، به جای صدور سرمايه و غارت تمام منابع و منافع خلقھای تحت اشغال، آنھا از امپرياليزم توقع دارند، تا به 

حت اشغال ، رفاه اقتصادی و اجتماعی بياورند، بر مبنای ارتقای شناخت به اين نکته پی ببرند، که فساد، اعتياد، کشور ت

نقض حقوق بشر، تحقير و سرکوب زن به مثابۀ يک جنس؛ الزمۀ رژيمی است که امپرياليزم به وجود می آورد و نمونه 

 اجتماعی يبيند، از نظام امپرياليستی توقع دارند تا آن مفاسد و معامشاھد نما... ھای تاريخی آن را در ويتنام؛ کامبوج و 

  ...را از بين ببرد و به ھمين سان 

  !خوانندگان عزيز

در نظر  قرار دھيم و از آن منظرگاه وظايفی را که مقابل ما قرار گرفته" اوباما"وقتی قرار باشد خود را در جايگاه 

نه تنھا در سياست " اوباما" که دردی نمرۀ کاميابی و ناکامی بدھيم، ديده می شونجام و يا ترک آن به فابياوريم و جھت 

خارجی اش انسان نا موفقی نبوده، بلکه به مثابۀ يک نوکر گوش به فرمان سرمايۀ نظامی و تا اين اواخر سرمايۀ نفتی، 

  .استی برخوردار است که تا حال کمتر رئيس جمھوری بدان نايل شده ئاز چنان دستاورد ھا

بازار فروش اسلحه را پر رونقتر بسازد، ديگر به وظيفه دارد تا ھر چه بيشتر " اوباما"وقتی از ھمان منظر می بينيم که 

قارۀ  را به خاطر ايجاد شعله ھای سرکش جنگ و خونريزی در تمام" اوباما"ھيچ صورتی به خود اجازه نمی دھيم تا 

وقتی از ھمان .  را انسان ناکامی ارزيابی داريم، مالمت نموده وی، غرب و شرق آن قارهلافريقا به خصوص، شما

واداره اش را در ايجاد و "  اوباما"منظر و در پرتو ھمان ستراتيژی بخواھيم به قضايا نظر افگنيم، به ھيچ صورتی 

ه نوکريست که گسترش جنگھای خونينی مانند، ليبيا، عراق، سوريه، يمن و سودان مالمت نمی کنيم، زيرا می بينيم ک

  .به عالی ترين شکل آن انجام داده استرا ه اش ففقط وظي

وقتی از ھمان منظر به قضايا می نگريم، به يک باره روشن می گردد که چرا امپرياليزم امريکا در زمان ادارۀ 

چکی را که به می خواھد کانون بحران جديدی در خاور دور ايجاد نموده؛ تالش بورزد تا کشور ھای خرد و کو" اوباما"

صدھا سال بدون مشکل با ھمسايگانش در آن مناطق زيسته اند، در مقابل ھم قرار می دھد، با نگريستن از ھمان منظر 

در می يابيم که ختم به اصطالح جنگ سرد، سرمايۀ نظامی را از داشتن يک رقيب دوامدار يعنی يک بازار دايم فروش 

که ھايش را ببندد، در نتيجه می بايد مناسبات امپرياليزم جنايتگستر امريکا را اسلحه محروم ساخته، می بايد درب فابري

زير نام تقابل با زياده خواھی ھای  روسيه و يا چين، با قدرت ھای امپرياليستی از سنخ روسيه و چين حادتر ساخته، 

فع جناح سرمايۀ نظامی، از جيب تنور جنگ سرد را گرم نگھداشته، به صد ھا ميليارد دالر قرار داد ھای نظامی، به ن

  .قد بسازدعمردم عادی امريکا، با دولت خودش من

  اين رشته سر دراز دارد

  

  :مطلبی که با انتخاب اوبا ما نگارش يافته بود
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ر"را درقبال "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "مواضع پورتال : يادداشت ا " تغيي االت متحده امريک ور در اي يس جمھ رئ
ارا " تغيير"نشر نظرات متعدد درقبال اين .  پورتال که به ھمين مناسبت نشرميگردد؛ نمايندگی می نمايداعالميه احترام م

 .به امر آزادی عقيده وبيان می رساند
  AA-AA                                 پورتال 

  
  

  موسوی
٠۵.١١.٠٨  

  
 

  !نيست" اوبا ما"
  

داد کشور اشغال شده، حاکميت يک ادارۀ مستع ت، بي مراتی ومزدور بيگانه، سرکوب خونين مردم، فقر، مرض، عدم امني

ه وده  د جامع د ودردمن مواد مخدر وقاچاق، حاکميت بی چون وچرای اسالم سياسی برحيات وممات ميليون ھا انسان دربن

ه از ا ه عالوۀ آن ک ا را ب ۀ م راد جامع رد از اف ه ھر ف د، ک ر ھا مصيبت وفاجعۀ ديگر ھمه عواملی ان ونی متنف وضاع کن

ه . وضعيت کنونی را در نزد آنھا به رؤيای مقدسی مبدل می نمايد" تغيير"ومنزجر می سازد؛  مگر با تأسف از آنجائی ک

ه  ه ب دون آن ک د؛ ب م زده ان ا رق رای م يم ديگران ب م زده باش طی اين سه دھه، بيشتر از آنچه خود سرنوشت خويش را رق

ه نقش خود در تغيير پديده ھا باو يدن ب د رس ه ا مي وده  ب ايان فرض نم ره ای را درش يم، ھر خرمھ ُرمند وحتا متوجه باش

ھر نفيری را آوای داوودی . کاروان مھدی موعود زمانی به دنبال اين دجال به راه می افتيم وزمانی ھم به دنبال آن دجال

ر  ته، کمت ان الھی پنداش ُوھر زخرفی را  وحی منزل وده فرم اذبی"ُ ات است" خضر ک ه آب حي يدن ب د رس ه امي ا ب ه م  ک

يم ده باش اتالق اسارت وبردگی نغلتي يله باسر درب دان وس اده وب ال آن راه نيفت وارد . خيالی به دنب ان م ل "يکی از ھم دخي

  .ست در مبارزات انتخاباتی رياست جمھوری اياالت متحدۀ امريکا"اوباما " به پيروزی " بستن

انم وقتی می بينيم يک دورگۀ سياه پوست ا يک دخترخ  که پدرش به عنوان محصل درامريکا وارد شده وبعد از ازدواج ب

دونيزيائی  ا يک ان دد ب ادرش ضمن ازدواج مج ردد و م ه وطنش برمی گ اره ب ل دوب سفيد امريکائی وپيدا کردن يک طف

م چه بزرگی ًفرزندش را مدتی باخود و بعدا نزد والدينش می گذارد واين طفل درغياب پدر ومادر بزرگ می شو د ــ آنھ

يم بچه  دگانی يک يت ه زن سبت ب ا آنچه درذھن خود ن ا ب ــ بدون اين که خواسته باشيم، مشابھت ھای زندگانی رقت بار م

ه  شيده ب ج ک ر شده ورن سان تحقي داريم پل احساسی بين ما به وجود می آورد، به خصوص وقتی می بينيم که ميليون ھا ان

ه خاطر پيروزی وی از ھيچ نوع ف ا ب داکاری واز خودگذشتگی دريغ نمی ورزند، مبرھن است که عواطف واحساسات م

وئيم ديگر تبريک می گ ه ھم سته ب روزی خويش دان روزی وی را پي ده ، پي ا ضمن رقص . غليان آم ه ھ ياھان ودورگ س

ۀ ه مثاب ان آن را ب روزی ًوپايکوبی تقريبا دربسياری از کشور ھای جھ وده آخرين پي ژادی تلقی نم ر مرگ تبعيض ن  خب

ياه رنگ کردن  جنگ داخلی امريکا معرفی می دارند دراين ميان صدای باريک راسيست ھا که به صورت شوخی از س

اورد" کاخ سفيد" ان کسی بي ر لب د ب م لبخن ۀ يک جوک ھ ته .صحبت به ميان می آورند ، حتا نمی تواند به مثاب ر خواس اگ

  !زھی خوش باوری:  اين حاالت را دردو کلمه ارزشيابی نمائيم بايد بنويسيمباشيم تمام

ًتقريبا ھيچ است، فرض را بر شناخت ظاھر خويش " اوباما"ھر چند معلومات ما در رابطه با چند وچون خانوادۀ مادری 

 و گيريم که خاستگاه طبقاتی قرار داده او را ھمان يتيم بچۀ مظلومی می دانيم که با ھزار مشقت وبی خانمانی بزرگ شده

ه " اوباما" ه لقم ادر کالن ب در کالن وم ھمان است که ظاھر امر بيانگر آن است، يک يتيم بچه ای که در پشت دروازۀ پ
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ۀ .ای نان و محلی برای خواب رسيده، با پوست وگوشت خود بادرد ورنج آشنا می باشد د پاي برای آنانی که عادت کرده ان

ن قضاوت شان را بر ظو ال اي ه دنب ارديگر ب ا ب دار کافيست ت ين مق ازند؛ ھم اذب "اھر اشياء استوار س ه راه " خضر ک ب

مگر اساس مسأله اين نيست که خاستگاه طبقاتی وی کدام است، . افتيده روزی چند، خود وخلق هللا را با آن سرگرم سازند

اتی وی چ دام بلکه بايد ديد درطی دوران فعاليت سياسی خود موضع گيری طبق اتی ک افع طبق أمين من ه خاطر ت وده وب ه ب

ه . طبقه ای سوگند خورده است ا"دقت در پاسخ به اين سؤال است که تمام اميد ھا و دخيل بستن ھا ب د يک " اوبام ه مانن ب

  . حباب از ھم دريده وچيزی از آن باقی نمی ماند

ه ، به مثابۀ فردی از افراد يک جامعۀ سرمايه داری آنھم با" اوباما"چه  ه مکتب رفت الترين شکل آن يعنی امپرياليستی، ب

ور  يس جمھ م رئ ون ھ درال واکن درس خوانده ، درجۀ دکترای حقوق را به دست آورده ، سناتور ايالتی ، سناتور دولت ف

انون اساسی کشورش . منتخب در بزرگترين قدرت اقتصادی ونظامی جھان می باشد ه ق ا ب ن مراحل او بارھ ام اي در تم

وگند  دس ادار باش ه آن وف ه ب ت ک وده اس د نم ورده وتعھ دس . خ ه تق وگند ب ی س ی يعن انون اساس ه ق وگند ب ت "س مالکي

ظ "خصوصی ه حف وگند ب ی س افع"، يعن ای " من رمايه ھ ت س افع وحاکمي ظ من ه حف وگند ب ی س ا ، يعن اليزم امريک امپري

ی س ا، يعن اليزم امريک تعماری امپري افع اس ظ من ه حف ی سوگند ب لحۀ انحصاری، يعن روش اس ازار ھای ف ظ ب ه حف وگند ب

  .امريکائی، يعنی سوگند به حفظ مستعمرات نوع جديد امريکائی

د  د، می توان حال شما بگوئيد کسی که در تمام دوران اشتغال بر مبنای اعتقادات سياسی چنين سوگند ھائی را خورده باش

 کسی  C.I.Aليمی می تواند باور نمايد که درکشوربه غير از چاکر سرمايۀ امپرياليستی، کس ديگری باشد؟ کدام عقل س

  :پيداشود که دشمن سرمايه بوده وبرای خلقھای جھان کاری نمايد، اين توھم را بايد از کله بيرون ريخته باقاطعيت گفت

  ! نيست" اوباما"

ی کوچه "اوباما"ديگر ئی که زمانی يتيم بچه ای بيش نبود ومی توانست با سياھان ھم رنگش گشت وگذار نمايد، "اوباما"

ه "اوباما"وبازار نه بلکه  الی می باشد ، ورن ی وال ستريت ، مجتمع ھای اسلحه سازی ، کمپنی ھای نفتی واليگارشی م

ه ، . آنھا ھزينۀ انتخاباتی معادل يک ميليارد دالری وی را متقبل نمی شدند ياه، دورگ ه صدھاھزار س ن درست است ک اي

انه ھای خونين خارجی وبی پناه امريکا ازجا ر ش ا وی را سوار ب شيدند ت ن ودل برای وی تپيدند واز بام تاشام زحمت ک

ر  ه فکر ادای سوگند وب د ب ستی باي ادم سرمايۀ امپريالي ۀ خ ه مثاب د او ب ه بع ين لحظه ب راھی کاخ سفيد نمايند مگر از ھم

ز آوردن تعھدات انتخاباتی خويش ، تعھدات انتخاباتی که برای مردم کوچه وباز ر ني ا آخر عم ده وت وم مان ار تا حال مکت

  .مکتوم خواھد ماند؛ باشد

ا" اتی " اوبام ارزات انتخاب ام دوران مب ويش را در تم زی خ عار مرک ر"ش ه تغيي از ب ود" ني ی نم ی م عار . معرف ن ش اي

سان ديگر در ون ان د صدھا ميلي ه مانن را او ب اند، زي د شدن می رس ان کاندي  داخل درحقيقت درک درست وی را از زم

  :وخارج از امريکا می ديد 

  ــ رؤيای نظم نوين جھانی به کابوس شديدترين بحران اقتصادی در چند دھۀ اخير مبدل شده است،

م از وی  ا ھ د بچه ھ ا آخن روزی حت ته، گذشته از حريف دي ی از اعراب نداش ــ به اصطالح جھان يک قطبی ديگر محل

  حساب نمی برند،

اب ــ اعتبار داخلی رژيم به ص ا ديگر ت ردم عادی امريک ی خشن م اوجود برخورد ھای امنيت ه ب ين رفت ق ازب ورت مطل

  می توانست طاليۀ خيزش ھای ديگری باشد،" سياتل"تحمل استبداد رژيم بوش را ازدست می دھند، خيزش دوسال قبل 
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ه نظر نمی رس د ب يچ بعي ه ھ اليزم ــ متحدين بين المللی رژيم بوش ، روزتاروز از وی فاصله گرفت ه ضرر امپري ه ب د ک

ائی  ا، ودلرب امريکا اتحاد ھای ديگری به وجود بيايد، تشکل گروه شانکھای، فاصله گيری انگليس از سياست ھای امريک

  خانم مرکل وساراکوزی برای روسھا بعد از اشغال گرجستان،

شتر  دن بي رق ش ر غ راق وخط ستان و ع غال افغان ال اش امی درقب کار نظ ست آش ذيرش شک ـ پ ای ـ اتالق جنگھ آن درب

  آزاديخواھانه،

و "ــ وحاد تر از ھمه بی اعتباری وآماج نفرت خلقھای سراسر جھان قرار گرفتن ادارۀ بوش به ويژه شخص  جورج دبلي

  ...و. که تجسم رؤيای يک قطبی شدن جھان بود به تجسم ننگ ونفرت خلقھا عليه نظام سرمايه" بوش

ا " تغييرضرورت "به مثابۀ " اوباما"آنچه را  ًمی ديد ھمين ھائی بود که درفوق تذکار يافت که الزاما نمی تواند با آنچه م

د، " تغيير"از " اوباما"اگر . به مثابۀ ضرورت احساس می نمائيم مطابقت داشته باشد اد می نماي الی ي در زمينۀ بحران م

م چاره و ھيچ مسيحا نفسی را ھم يارای صرف نظر از آن که بحران ساختاری سرمايۀ امپرياليستی را نه داروست ونه ھ

ه نجات  عالج درد بی درمان آن نيست، وی خواھد کوشيد تا باسازماندھی يک سيستم جديد غارت از کيسۀ مردم عادی ب

ه  اتی وی گفت ه رقيب انتخاب بانکھا وکارتلھا بپردازد، چنانچه در تمام دوران مبارزۀ انتخاباتی فقط ھمان را تکرار نمود ک

  .ا مشاوران مالی بوش نشخوار می نمودندبود وي

ز " اوباما"خالف تصور آنعده از افرادی که فکر می کنند با آمدن  د شد، او ني ان خواھ ا دو ن يک نان آنھا درداخل امريک

ر  را او در زي د آورد زي ان نخواھ ه ارمغ زی ب کليد ھای بھشت  خيالی را با خود نداشته از لحاظ اقتصادی برای مردم چي

  . سرمايۀ امپرياليستی قرار داشته و نمی تواند فراتراز حدود معينه پا گذاردفرمان

انی  وين جھ اد نظم ن زار دام تۀ عجوزۀ ھ ر رخسار ترک برداش ا ب يد ت د کوش ی او خواھ ين الملل ا مناسبات ب در رابطه ب

الی  ای سرخاب وسفيداب جديدی بپاشد، صرف نظر از آن که چنين تالش ھائی در صورت موفقيت احتم ه ضرر خلقھ ب

انی  ی خانم ر ، جنگ وب ان از فق ردم جھ جھان و تحکيم سيادت امپرياليستی منجر خواھد شد، ھيچ حاصلی برای نجات م

  .نداشته به زندگانی مشقت بارآنھا تداوم بيشتر خواھد بخشيد

  : وآنھم به خاطری کهبه ھمين سان می توان در رابطه با افغانستان وعراق نيز انتظاری بيشتر از سلفش از وی نداشت

ه در آن  ی ک احه ھای مختلف ای س ر مبن آنھائی که با اقتصاد سياسی آشنائی دارند به نيکوئی می دانند که امروز سرمايه ب

ردد " جناح"تمرکز يافته تقسيم گرديده به صورت کلی در زبان اقتصاد سياسی از آنھا به نام  ھای سرمايه يادآوری می گ

الیمانند جناح سرمايه نظا اح سرمايه م ی ، جن انکی وصنعتی(می ، جناح سرمايه نفت ه اصطالح سرمايه تفريحی ) ب ، ب

  .شامل قمار ، سکس ومواد مخدر و ساير جناح ھای سرمايه

اح  ا ، جن اح ھ اير جن شتر از س تا جائی که از تاريخ انتخابات اياالت متحدۀ امريکا بر می آيد در تعيين رؤسای جمھور بي

امی، ن رمايۀ نظ ه س اتی را ب ای انتخاب شترين کمک ھ ه بي الوۀ آن ک ه ع ته ب رار داش ديگر ق ت باھم الی در رقاب ی وم فت

فيد راه  اخ س ه ک کانديدھای مورد نظر خويش انجام می دھند، تمام تالش  الزم را ھم می نمايند تا کانديد مورد نظر شان ب

د ھای رياست . يافته منافع آزمندانۀ آنھا را برآورده سازد ه کاندي دات خويش را ب ات تعھ ان انتخاب ز در جري جمھوری ني

نفکران  ا برخی از روش ازار حت ردم کوچه و ب ه عالوۀ م جناح مشخصی از سرمايه قسمی ابراز می دارند که با تأسف ب

ست به صورت مثال وقتی يک کانديد ريا. نيز نمی توانند بين آن جملۀ گفته شده و تعھدات جناحی کانديد رابطه قايم نمايند

ه  ستقيم چراغ سبز ب ه صورت م جمھوری ضمن صحبت از حفظ برتری تکنولوژيک امريکا سخنی به ميان می آورد ب

ه  ری نظامی ب ظ برت ر حف د ب ی يک کاندي ه وقت جانب سرمايۀ صنعتی و جناح ھای مکمل ديگر نشان می دھد در حالی ک
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ين . ھا را برروی سرمايۀ نظامی می گشايدصورت مستقيم ويا تلويحی اشاره می نمايد، درب باغ بھشت غارت خلق به ھم

  .سان در ساير موارد

ه سرمايۀ  ته ب زار و يک رش ا ھ ی ب دش ضمن حمايت از سرمايۀ نفت وش و بان ه ب يده نيست ک اين ھم بر ھيچ کسی پوش

ام  اح سرمايه انج ن دوجن دنظامی نيز وابسته بوده ، اين باند طی دوران حاکميت شان بيشترين خدمت را به اي اھد . دادن ش

  .عای ما جنگھای خونين افغانستان وعراق و قيمت سرسام آور نفت در طی اين دوران سياه استاد

  .نيست" اوباما"برگرديم به اين که 

ه خاطر " اوباما" از ھمان آغاز کانديد شدن ضمن آن که صريح وروشن صحبت از اقتدار امريکا نمود ودولت بوش را ب

شتر زير سؤال بردن اين اقتدا ر، انتقاد کرد در رابطه با قضيۀ افغانستان ارادۀ خويش را به غرض تقويت قوای نظامی بي

ه سرمايۀ نظامی " تروريست ھا را درخانۀ شان بايد تعقيب نمود"بيان داشت، به ھمين سان با بيان اين که  ستقيم ب ر م غي

ا وده خ از نم ز ب ستان را ني ا امريکا درب باغ گسترش جنگ در ايران و پاک ذاری ھای آنھ ا را از بابت سرمايه گ طر آنھ

رين " کالين پاول "  ستارۀ امريکائی ۴با در نظرداشت ھمين تأکيدات مکرر است که جنرال . جمع نمود د ت ۀ معتم به مثاب

ضايا را می . اعالم داشت" اوباما"فرد جناح سرمايۀ نظامی  حمايت خويش را از  ط ظاھر ق ه فق انی ک رای آن د ب ھر چن

ود، بلکه توانن ضيه آنطور نب د ببينند، اين حمايت بيشتر به خاطر اشتراک آنھا در رنگ جلد خالصه شد، مگر واقعيت ق

ته " کالين پاول" جمھوريخواه از طرف مجتمع ھای توليد نظامی حمايت رسمی جناح سرمايۀ نظامی را از وی ابراز داش

  .ی رأی بيرون نمايندبه تابعين اين جناح فھماند که نام چه کسی را ازصندوق ھا

ر از " اوباما"اکنون  ه غي ۀ سرمايۀ نظامی سياست توقتی براريکۀ قدرت تکيه می زند نمی تواند ب افع غارتگران أمين من

  نه؟" مک کين"بلی وچرا" اوباما"شايد در اينجا سؤالی مطرح گردد که چرا. ديگری اتخاذ نمايد

رين سرمايه در جري: در پاسخ به چنين پرسشی بايد گفت  ه ت ی پاي ان غارت خلقھا به نيکوئی دريافته که بھترين مزدور ب

ا . وکم ھمت ترين آن است د ده ھ بدان معنا که حين خدمت به راست، آنانی که به چپ اشاره می دھند وبه راست می رون

وان در راست نمونه ھای بارز وبرجستۀ آن را . بار مفيد بودن خويش را نسبت به طرف مقابل به اثبات رسانيده اند می ت

رمايه  اح چپ س ائی جن ران، حزب .S.P.Dروی ھ ان ميت سه در زم ست فران رودر، حزب سوسيالي ان ش ان زم  در الم

شاھد تن م ان کلين ا درزم وکرات امريک ر وحزب دم ان بلي ودهکارگر انگلستان در زم انبی نقش .  نم ه از ج ن احزاب ک اي

ان  اذب"ھم ده می" خضر ک ه عھ ردم ب وده ھای م ين ت ه را ب امرئی ب ی ون تۀ مرئ زاران رش ا ھ د از جانب ديگر ب  گيرن

اح راست  بد جن شان را درس ردم و دادن شعارھای چپ، تخم ھاي ه حالت سوار برحمايت م وده در ھم سته ب سرمايه واب

ورد . سرمايه می گذارند يم بچۀ م ر يت وازش ب دد دست ن به ھمين دليل جناح ھای مختلف سرمايه از بين کانديدا ھای متع

رآورده . ر ما کشيده وباز قدرت را برتارک وی می گذارندنظ ا را ب ه اھداف آنھ د ک زدوری نيازدارن ه يک م ا ب زيرا آنھ

اتی متقاضی است تگاه طبق د وخاس دارد رنگ جل ان . منافع آنھا را تأمين نمايد آنچه در اين ميان کمترين ارزشی ن ه ھم ب

  ".ھی وسفيدی آن اھميتی قايل نيستندآنھا موش می خواھند به رنگ گربه وسيا"گفتۀ معروف 

ه  ان ب واما اين که چنين انتخابی چه تأثيری برافغانستان وجھان خواھد گذاشت، اگر بررسی تأثيرات اين انتخاب را برجھ

  :زمان ديگری موکول نمائيم به صورت فشرده می توان ياد آوری نمود

اس ھای که خواستار اعزام سربازان بيشتر" اوباما"ــ برطبق گفتۀ  ه مقي ی به افغانستان است ، جنگ ، ويرانی وکشتار ب

  بيشتری در کشور ما ادامه خواھد يافت،
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ه " کرزی"ــ ھرگاه باند  زی ب ا چي ردم م ولی م ادآورده وخون پ ول ھای ب ند از درک پ سته باش ات نتوان در جريان انتخاب

درت بريزند و اکنون ھم در صدد جبران خساره نباشند، شاي" اوباما"کيسۀ  ر اريکۀ ق دی ب د شاھد گزينش غالم ھای جدي

  در افغانستان گرديم،

ه  ستان ب ــ با تکيه بر حمايت ميليونھا فريب خوردۀ امريکائی ھيچ دور از انتظار نخواھد بود ھر گاه دامنۀ جنگ از افغان

  .استقامت ايران و پاکستان گسترش يابد

ه ھا " اوباما"در يک کالم ھيچ انتظاری نمی توان از  م ن ن شانس را ھ م واي ا فقط يک شانس داري ا"داشت، م ی "اوبام ئ

بلکه آن شانس با تکيه به نيروی خود سرنوشت خويش را رقم زدن است، امری " مک کينی"برای مان می آورد ونه ھم 

  . که چگونگی تحقق آن به دفتر ھای جداگانه ای نياز دارد

  

 


