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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٢
 

  تسويه حساب اوباما با پوتين و روسيه
 

روسيه : ل موقف گيری خود راعليه روسيه توزيع نمود و گفتدر پايان سا" اوباما"رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا 

رئيس جمھور آن را به طور غير مستقيم مسؤول ھجوم ھک کردن در " پوتين"وی . يک کشورضعيف و ناتوان است

 .مبارزات انتخاباتی رياست جمھوری امريکا معرفی کرد

 
  AFP/Saul Loeb:  عکس از-"بارک اوباما"اياالت متحدۀ امريکا رئيس جمھور : حمله عليه روسيه

در پايان سال  فرصت را غنيمت دانسته خواست طبوعاتی الزامی خود رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا در کنفرانس م
بشار ال "رئيس جمھور سوريه " اوباما. "تسويه حساب نمايد" والديمير پوتين"تا با کشور روسيه و رئيس جمھور آن 

و معرفی و متحدين وی  روسيه و ايران را با سخنان شديد نسبت به اوضاع فاجعه بار در حلب مسؤول و جوابگ" اسد
  .نمود

ًجھان متحدا نسبت  به بی رحمی و سنگدلی تھاجمات : در سخنرانی که در واشنگتن به روز جمعه داشت گفت" اوباما"

اعمال وحشيانۀ آنھا باعث خونريزی خلق سوريه می . و متحدينش روسيه و ايران در شوک و خوف ھستند" اسد"رژيم 
  .خونی که به دستان شان چسپيده است. گردد
وی . ھای روسی در جريان مبارزات انتخاباتی امريکا دانسترا حداقل غير مستقيم مسؤول ھکر" پوتين"ًی شخصا و

عليه حزب " سايبر"افزود، بعد از بررسی و اطالعات سازمانھای استخباراتی امريکا، دولت روسيه در عقب تھاجم 
  . دموکراتھا قرار دارد

دولت روسيه در اين موضوع دخيل ھستند و آنھم به خاطری که " باالترين مقامات"می تواند تأئيد کند که : و ادامه داد
  . اتفاق بيفتد" والديمير پوتين"کمتر مسأله ای در روسيه است که بدون ارادۀ 
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ند که می گذارم تا خود آنھا  در زمينه حکم نمايند که آيا مقامات عالی رتبۀ رسميی در روسيه وجود دار: " گفت" اوباما"
با قدرت و توان شخصی خود وارد معامله شده تصميم بگيرند تا پروسۀ انتخابات را تحت نفوذ قرار بدھند، آنھم بدون 

  "از آن باخبر بوده باشد" والديمير پوتين"اين که 
اجراء قرار ما بعضی اقدامات خود  را علنی تحت :  "ًوی مجددا اقدامات تالفی جويانه عليه روسيه را اعالم نمود و گفت

  ". می دھيم و بعضی از آنھا را طوری که روسيه بداند، مگرنه کسانی ديگر
داشت بيان کرد، در صورتی که يک دولت خارجی در صدد شود ) NPR(ًاوباما قبال در يک مصاحبه ای که با رسانۀ 

ما اين . "  آنھا معامله به مثل کندتا مبارزات انتخاباتی را تحت تأثير قرار دھد، اياالت متحدۀ امريکا مجبور است تا با
  ".کار را خواھيم نمود و آنھم  دريک زمانی و در يک مکانی به انتخاب خود ما

که در  )  G20-Gipfels "( ٢٠گی "ًکه وی شخصا در کنفرانس سران : در کنفرانس مطبوعاتی ابراز نمود" اوباما"
از پوتين خواست تا تھاجمات را متوقف نمايد، وگرنه  پی آمد ماه سپتمبر در چين دائر گرديده بود در جريان کنفرانس 

  . بسيار جدی خواھد داشت
وی تا به حال نسبت به درک . ، در تعارض است"دونالد ترمپ"با سخنان وطرز تفکر جانشين وی، " اوباما"لحن شديد 

 را نمی تواند  ترديد داشته، اينًو شناسائی سازمان امنيت امريکا در زمينۀ رول روسيه به خاطر تھاجم ھکرھا شديدا
  . يه به نفع وی در انتخابات دخالت داشته استسوبپذيرد که گويا ر

اف ب "و به ادامۀ آن افزود، که حتا  ادارۀ تحقيقات جنائی فدرال " مضحک است"اين موضوع : ًاخيرا گفت" ترمپ"
  .ينه مورد تأئيد قرار نداده استرا در زم ) CIA"( سی آی ای"ارزيابی سازمان  استخباراتی ) FBI"( آی

 " اف ب آی"آمر " واشنگتن پوست"رشبی پايه بودن اين دليل به روز جمعه آشکار گرديد آنھم وقتی که به اساس گزا
 رئيس ھماھنگ کنندۀ تمام - James Clapper جيمز کليپر"آمر استخبارات ملی و " James Comey جيمز کومی"

جان " "سی آی ای"اين نکته را رئيس . اعالم داشتند" سی آی ای" شان را از گزارش   حمايت- ادارات جاسوسی امريکا
  .به ھمکاران خود اطالع داد"  John Brennanبرينان 

ھا واضح ساخت، که انتخاب وی به حيث رئيس جمھور بارترمپ در جريان مبارزات  انتخاباتی و ھم بعد از موفقيت 
بنابراين ايجاد يک مشکل جديد با مسکو زير نام تحت نفوذ . سيه بھتر بسازدوی می خواھد تا روابط خود را با رو

توانستند، مشروعيت پيروزی وی را در انتخابات به حيث چنين اتھاماتی می . نيستقراردان انتخابات برای وی مطرح 
 . رئيس جمھور زير سؤال ببرد

يرگذاری يک کشور بيگانه در انتخابات رياست است که جانشين اش نگرانی در بارۀ تأثوی اميدوار: اوباما گفت
وی تا کنون از تذکرات واضح تر قبل از انتخابات در زمينه جلوگيری کرده است تا . جمھوری امريکا را درک کند

  .  نومبر نقش داشته باشد٨مورد اتھام قرار نگيرد که وی می خواسته است در انتخابات 
اقتصاد روسيه . يک کشور کوچک  و يک کشور ضعيف و ناتوان است. ی تواند ما را تغيير بدھدروسيه نم: اوباما گفت 

الکن روسيه می تواند ما را تحت تأثير خود قرار بدھد، و آنھم در صورتی که ما " توليد ندارد که کسی بخواھد بخرد
  .در صورتی که ما با ارزش ھای خود وداع کنيم. فراموش کنيم که ما کی ھستيم

تا اين حد  تأثيرپذير است، پس آدم مجبور " سايبر"در صورتی که يک انتخابات مھم توسط ھمچويک ھجوم : اوباما گفت
است از خود سؤال کند که سيستم سياسی در کدام وضعيت قرار دارد، وی به گفتار خود ادامه داد و رسانه ھای خبری 

گزارشات قبل از انتخابات در : ر مقابل نمايندگان مطبوعات گفتوی د. را در رابطه با اين مسأله ھدف حمله قرار داد
محراق اين . شما در بارۀ تمام موضوعات گزارش داده ايد. "زمينۀ موضوع ھک کردن اطالعات تسلط داشته است

  .برخورد عادالنه نشده است" ھيلری کلنتن"گزارشھا چنين بوده که با کانديد حزب دموکراتھا 
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سعی و تالش فرضی و پنداری روسھا برای اعمال نفوذ : يابی خود در زمينه اظھارنظر نموده گفتکلنتن در اولين ارز
در انتخابات رياست جمھوری امريکا و تأثير گذاری آن بر آراء ترمپ،  حمله به اياالت متحدۀ امريکا و انتقام گيری 

  .شخصی است
  : مترجمۀافزود

  
 !خوانندگان عزيز

ديگر را محکوم به جنايات   جھان يکھاینظرگذشتانديد، زمانی رسيده است که قاتالن خلقطوری که شما ترجمه را از 

  .می نمايند

اعمال وحشيانۀ آنھا : وی گفت. اوباما در سخنرانی خود دولت روسيه و ايران را مسؤول تھاجمات در سوريه می داند

ھيچ جای شکی نيست به آنچه را که . استباعث ريختن خون خلق سوريه می گردد، خونی که به دستان آنھا چسپيده 

مگر اوباما يک بخش از جناياتی را که دولت امپرياليستی روسيه و دولت آخوندی ايران در . اوباما بيان نموده است

جنايات و جنگ ھای تجاوزکارانه ای را که دولت از جھان مرتکب می شوند، بيان می نمايد ولی بخش ديگری 

  .می خواھد آگاھانه کتمان نمايدجھان مرتکب شده است، امپرياليستی اوباما در 

مندانه با آخرين تالشھای خود سعی می نمايد تا جھت دگرگونه فًوی دقيقا وھد: می آيدطوری که از سخنرانی اوباما بر

 ستته اجلوه دادن فجايع و جناياتی که امپرياليسم امريکا در کشور سوريه مرتکب شده و مردم را به جان ھمديگر انداخ

 افکار عامه را به سوی فجايع دولت روسيه و ايران توجه تا امروز باعث قتل ھزاران انسان سوريائی گرديده است، و

 . معطوف بدارد

که جنايات و تجاوزات  اوباما دولت روسيه و ايران را متھم به بمباردمان و کشت و کشتار خلق سوريه می کند در حالی

ياتش که ادامۀ سياستھای جنايتکارانۀ بوش پدر و پسر بوده است، کشور ھای جھان را به رژيم اوباما با متحدين جنا

 با تروريستھا که در اکثر کشور ستردۀ دولت اوباماگبه ھمين ترتيب ھمکاريھای . ستزندان و قتلگاه خلقھا تبديل نموده ا

ديده است، خلقھای جھان را به اسارت و ھا باعث قتل و قتال، غارت و ويرانی و بحران اقتصادی و اجتماعی عميق گر

غارت کشيده و آنھا را در جنگھای ماجراجويانه ای که در واقع تالشی برای بقاء و حاکميت سرمايه بيش نيست، در گير 

  . ساخته اند

 دهه کروارکدام از دولتھای امپرياليستی با مداخالت خود ھست و بود کشور ھا را به يغما برده و خلقھا را نابود و آھر

بيا، عراق،  افريقا و از پنچ سال بدين سو کشتار ي را که با متحدينش درقبال خلقھای افغان، لی اوباما جناياتنکندند، ا

 تا مرفق به خون خلق ھای شرکايشجمعی خلق سوريه صورت می گيرد، فراموش کرده است که دستان خودش و 

  . ستمکش جھان آلوده است

در : که ور روسيه را مورد تاخت و تاز قرار داده و پوتين را تھديد نموده است به ايناوباما در سخنرانی خود کش

  .صورتی که وی به تھاجمات در سوريه خاتمه ندھد، امريکا مجبور می شود تا از خود عکس العمل نشان بدھد

 که احتمال به وقوع ی استئاز يک جانب تاخت و تاز و تھديدات اوباما عليه امپرياليسم روسيه، آغاز درگيری ھا

پيوستن جنگ ميان نيروھای نظامی روسيه و امريکا در سوريه وجود دارد و از جانب ديگر طوری که ما اوضاع جھان 

را از نظر می گذرانيم، ديده می شود که دولتھای امپرياليستی به خاطر منافع غارتگرانۀ خود و ھمچنان موفقيت 

ی قدرتھای جھانی گرديده، چنانچه ديده می شود ئروياروو تھديد ساز آغاز زمينه  ،تجاوزکارانۀ يکی و ضعف ديگری

  .  را نيز از ياد نبرده انددگر  ضربات و کشت و کشتار عليه يکوارد نمودن 
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 طوری که می دانيم در بطن و متن سيستم سرمايه داری امپرياليستی جنگ است و تجاوز واستثمار و غارت و تباھی 

اومت دليرانۀ ملت ھا و خلقھای ستمکش و رزمندۀ جھان است که روزی به پا خاسته و با مبارزات و مقابل آن مق....و

به مانند دوره ھای ديگر در تاريخ بشريت، منحط  در نھايت اين دور و تسلسل نتيجۀ آزاديخواھانه و حق طلبانه باالخره 

  .متجاوزان و اشغالگران خواھد شدنابودی 

 دولتھای امپرياليستی امروز مجھز با سالحھای مدرن، شکست ناپذير ھستند، ولی اين ،کنندھستند کسانی که تصور می 

عامل تعيين کننده انسان است نه . سالح در جنگ عامل مھم است ولی عامل تعيين کننده نيست" را نبايد فراموش کنند که

، چون قدرت ھای اقتصادی و نظامی از ھر سالحی مھمتر قدرت ھای انسان است نه قدرتھای نظامی و اقتصادی. شیء

  "نيازمند به انسان است

  

 يونگه ولت: برگردان از
 


