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 امريکا متحده اياالت وریتامپرا جديد جمھور رئيس تعيين ۀحاشي در
 قبل ی،امپراتور جمھور رئيس پنجمين و چھل عنوانه ب ترامپ دونالد انتصاب و امريکا "انتخابات" نتايج اعالم پی در

 در تحليلگران و کارشناسان اغلب ھایبينیپيش و ھاتحليل خالف که زيرا .گفتم خودم به بلند آفرين يک چيز ھر از

 برای ضرورتی که اين بدون داشتم، ديگری ًکامال نظر من رو، پيش انتخابات در کلينتن ھيلری "پيروزی" خصوص

 .ببينم آن بيان

 در جمھوری رياست نامزدھای انتخاباتی از پيش تبليغاتی جنجالھای و ھياھو نه که ھستم، و بوده باور اين بر ھميشه من

 ھا،جنجال و جار اين ھمه که کنممی درک و .آنھا سرخرمن ھایوعده نه و دارد گذاشتن وقت اھميت و ارزش امريکا

 و ميمون و گربه و سگ به حتا که ھارسانه و نظرسنجی مؤسسات آمار يا "پيامبرگونه" ھایبينیپيش اظھارنظرات،

 بازی مرسوم ۀقاعد از عمومی اذھان انحراف منظوره ب مشغوليت و سرگرمی ۀجنب شوند،می متوسل ھم جانداران ساير

 از جھان کنونی شرايط در امريکا یامپراتور دارم يقين زيرا، .دارد نامزد آن يا اين نفع به فضاسازی و امريکا در

  .است محروم خود سياسی بازيھای قواعد تغيير امکانات

 ئیمافيا ۀسلسل دو بين ئیدوره صورته ب یامپراتور اين حاکميت که شده تنظيم ترتيب اين به امريکا در بازیۀ قاعد

ه ب تر،خبيث گریدي از يکی و دموکرات نه و ھستند خواهجمھوری نه که "دموکراتھا" و "جمھوريخواھان" به موسوم

 اين واقعيت ترامپ دونالد انتخاب و است جمھوريخواھان ۀسلسل صدارت نوبت آتی، ۀدور و شده تقسيم مساوی طور

  .کرد ثابت ديگر بار را محيالنه ۀقاعد

 نه امريکا جمھوری رياست آنتخاباتی کارزارۀ دور درطول من که بود بازی قواعد از دقيق شناخت و درک اين با تنھا

 دو حضور در ھفتگی درس کالس در ھم آن .مورد يک جزه ب البته، .بودم قائل آن به اھميتی نه و کردم نظری اظھار

 .نمودم اعالم الذکرفوق شرح به را نظرم که استادان از نفر

 شمیچ ۀگوش کافيست بپردازيم، امريکا جنايت و جرم سراسر و نحس تاريخ اعماق در کنکاش به بخواھيم که اين بدون

  .بيندازيم نرفته، يادھا از ھنوز که او انتخاباتی ھایوعده و تاريخ تريننزديک در اوباما انتخاب ھمين به

 او اقدامات و سياستھا اما .گرديد انتخاباتی کارزارۀ صحن وارد "توانيممی ما"و "تغيير" شعار با اوباما بارک که دانيممی

 پنھان ھایدست گماشتگان جز افرادی امريکا جمھور رؤسای که داد نشان سفيد کاخ در اقامت سال ھشت مدت در

 بارک که ايمنکرده فراموش .نيستند المللیبين جنايتکارن از متشکل مالی ھایکمپانی و انحصارات ھا،تراست مافيای
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 نه که حاليست در اين .ردک وعده را گوانتانامو زندان اصطالحه ب کردن تعطيل جمله، از ،ءابتدا ھمان در اوباما، حسين

 است، فعال ھم ھنوز او یجمھور رياستۀ دور پايانی ھایماه در گوانتامو در سيا سازمان آدمخواری تربيت پايگاه تنھا

 .گرفت خوده ب تروحشيانه ترخشن چه ھر ماھيت و خصلت کارش، ابتدای ھمان از او موعودی اتتغيير که شاھديم حتا

 :است شرحه ب اوباما بارک "توانيممی ما"و "يرتغي" سياست فھرست حداقل

  ؛...و پاکستان افغانستان، سومالی، يمن، در انسانھا بيشتر چه ھر کشتار و پھبادھا پرواز تزايد و تشديد ــ

  کشور؛ اين ۀستمديد مردم با جنگ به بخشيدن شدت و افغانستان اشغال تحکيم و تداوم ــ

  ؛اليبي ۀپيشرفت کشور کردن نابود ــ

 عاج، ساحل در جمله از ، و ساير نقاطفريقاا ،جنوبی یامريکا در "رنگی انقالبات" و نظامی متعدد کودتاھای انجام ــ

  برزيل؛ اوکراين، ھندوراس،

 ؛...و نيجريه مالی، ونزوئال، نمودن دچار مرج و ھرج و آشوب به ــ

 ا؛بنيادگر تروريستی و فاشيستی گروھھای شمار ناگھانی افزايش ــ

  يمن؛ و سوريه عليه ويرانگرانه شدته ب استعماری جنگ ۀادام و شروع ــ

  عراق؛ در ھاويرانی و کشتار و اشغال ۀگسترد ۀادام ــ

 "توانيممی ما" و "تغيير" ۀپروند از کوچکی بخش تنھا دوم، جھانی جنگ از بعد مھاجرت موج ترينوسيع اندازیراه ــ

 .دھد می تشکيل را امريکا مردم "خبمنت" جمھور رئيس اوباما، بارک

 دانستند اين در را امريکا اخير جمھوری رياست آورتھوع انتخاباتی کارزار اھميت نظرانصاحب برخی اينھا، از گذشته

 ناچيزی بخش اين شايد .کردند برمال را امريکا یامپراتور واقعی ماھيت و سيما ترامپ دونالد و نکلينت ریھيل گويا که

 تحليلگران و کارشناسان ۀجانب ھمه افشگريھای با فقط نه بتواند آنھا ھایافشاگری کنمنمی تصور اما، .باشد تواقعي از

 انتخاباتیۀ مبار شکل اين وصف، اين با .شود نزديک آن به بتواند حتا، کند، برابری امپرياليستی ضد  -داریسرمايه ضد

 اھميت دارای تواند نمی امپرياليسم، انسانی ضد ماھيت و ذاتی سرشت به توجه با امريکا جمھوری رياست نامزد دو

 .باشد توجھی درخور

 !آن مقامات تغيير نه است جھان فوری ضرورت امپرياليسم نابودی
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