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 ٢٠١٢ اکتوبر ٣١

 امريکاايران و انتخابات رياست جمھوری 
 

مبر  نو۶ در ر ھزينه برداشتهاليارد د که بيش از چھار ميلامريکانمايش پنجاه و ھفتمين  انتخاب رياست جمھوری 

شود که بخش عظيم اين ھزينه ھا توسط شرکتھا و انحصارات نظامی مالی از جيب مردم   بر گزار می٢٠١٢

دو حزب حاکم دمکرات و جمھوريخواه بيش از صد سال است که . مين شده استأ اين کشور ت  %٩٩زحمتکش 

مجلس سنا و  ت رياست جمھوری ، دو اندام در انتخاباعرض ۀقدرت را بين خود تقسيم کرده و به احدی اجاز

 .  کاپيتول ھيل را نداده اند

 مک کين بر رقيب خود مک کين از حزب جمھوريخواه پيشی گرفت   ءآرا% ۵٣ با ٢٠٠٨مبر  در دسبارک اوباما

قول ه سناتور مادام العمر سنا پس از جنگ جنوب شرقی آسيا در صدد بود برنامه ھای ناتمام جورج بوش را ب

رات اساسی از جمله خروج يي  با شعار تغامريکا پايان برساند ولی تيم اوباما با آشفتگی اقتصادی و مالی خودش به

 ۀ نظامی، ايجاد کار برای بيکاران، افزايش ماليات بر ثروتمندان، بيمۀعراق، کاھش بودج نيروھای نظامی از

ستھای دولت محافظه کار جورج بوش از جمله ن ، دفاع از توليدات داخلی  و باز نگری در سيادرمانی برای شاغال

اوباما موفق شد با .  وارد ميدان شد، در سطح جھانی  که با تھاجم نظامی ھمراه بودامريکا ستراتژيکدرسياستھای  

 تحصيلی و کار داده بود را در طرف ۀمين ھزينأ از جمله جوانان را که به آنھا قول تامريکا اکثريت مردم ۀاين برنام

  .ار دھدخود قر

 متشکل از نمايندگان انحصارات مالی، امريکادست گرفتن قدرت به پيشنھاد شورای امنيت ملی ه اوباما پس از ب

 را امريکانظامی و وال ستريت ترکيب کابينه را چنان تدارک ديد که تا حد توان به حزب جمھوريخواه که دار وندار 

 کليدی ی آن ابقاء بسياری از اعضاۀيب کمتری وارد شود  که نتيججنگ عراق و افغانستان بر باد داده بود آس در دو

 و ماليه ، حتی وزارت امريکادولت بوش  از جمله وزارت دفاع ، رياست پنتاگون مرکز تصميم گيری دوجناح برتر 

 ۀه لوحانچنين تصميم گرفته شده بود که تيم بارک اوباما که ديدگاه بسيار ساد.  قرار داشتامريکارئيس خزانه داری 

  . حاصل شود امريکامذھبی داشت اوضاع را آرام کند تا شايد در اين گيرو دار فرجی در اوضاع اقتصادی 

 ۀلأشد تا در عرض دوسال مسسرعت با روسيه وارد مذاکره شد و استارت سه را دوباره فعال کرده و قرار ه اوباما ب

 دائمی ۀدنمين امنيت جمعی اروپا نمايأرای تبشد عوت کاھش بمب ھای اتمی را سروسامان دھند و حتی از روسيه د
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زعم خود ھم روسيه آرام ه تا ب. به اين پيمان نظامی گسيل دارد تا در جريان اوضاع امنيتی و دفاعی ناتو قرار گيرد 

 ۀکه در کابين  با وجودیامريکاجناح محافظه کار .  ناتو فرصت يابند خود را جمع و جور کنند یگيرد و ھم اعضا

 کشور را کامال ورشکسته کرده بوش  جورجاوباما دست باال را داشت و در دوران ھشت ساله رياست جمھوری 

سابقه ای را بر تيم اوباما وارد کرده و اورا  ر قرض باال آورده بود  فشار بیال ھزار ميلياردد١۶بود و بيش از 

 نقاط جھان را پيشنھاد و تصويب کند  قصا در اريکاام ميلياردالر برای باز سازی سالح ھای اتمی ٨٠مجبور کرد تا 

 کامل روسيه و چين  با نصب موشکھای ضد ۀ با تمام توان در صدد محاصرامريکاکه  وزارت دفاع  ضمن آن

 نظامی سر وسامان ۀشمالی و ايران بود که مفھوم آن پذيرش عدم کاھش بودجوريای موشک  تحت عنوان خطر ک

  . خود عکس العمل روسيه و چين را در بر داشت  بود که در پیامريکاآور 

 و امريکا که ئی پاسخ داد در نتيجه تمامی ھزينه ھاامريکا موشکھای ضد موشک ئی روسيه بالفاصله به طرح اجرا

که  ی در شرق اروپا ، ترکيه و جنوب شرقی آسيا کرده بودند نقش بر آب شد مضاف بر آنئناتو برای نصب موشکھا

اوباما . ناتو گذاشت و کارتيم تحميلی جمھوريخواھان اوباما را يکسره خراب کرد یا بر دوش اعضا سنگينی رۀھزين

 -مان ل )Lehman  - Brother (امريکادر ھمان اولين ماه رياست جمھوری با ورشکستگی بزرگترين بانک که 

تمندان ، بيمه بيکاری برای ومواجه شده بود طرحھای خود از جمله کاھش بيکاری ، افزايش ماليات برثر   برادر

 که اينک نا کارآمد شده بود ، دفاع امريکان ، تجديد ساختار وال ستريت مرکز مالی تجاری و اوراق بھادار شاغال

مين ھزينه تحصيلی دانشجويان و ايجاد کار أاز مصرف کنندگان ، پشتيبانی از توليدات داخلی و از ھمه مھمتر قول ت

  .ديد   غير عملی می،ابات ارائه کرده بودبرای آنھا را که در انتخ

گرفتند خارج کند که   موشکی قرار میۀ تازه اوباما قول داده بود که نيروھايش را از عراق که ھرروزه مورد حمل

ست اين نيروھا را به افغانستان و امريکامجبور شد در برابر درخواست وزارت دفاع که قدرت بر تر نظامی سياسی 

 کردن بخشی از ئی نظامی دم زند که تنھا شانس اجراۀت نکند از کاھش بودجأتقل کند و ھرگز جرمرز پاکستان من

 وی بر ئی اوباما و عدم کار آۀدر نتيجه ھرروز از وجھ.  در تيم او بود امريکا ۀر جامعييطرح سازماندھی و تغ

تواند  ی می شناسند که فقط می که اکثريت آنھا اوباما را کشيشئیھمگان مخصوصا بر جوانان روشنتر شد تا جا

  . کاری از او ساخته نيست وراجی کند و لی عمالً 

 کاری از پيش نبرده بود  مجبور شد ھمانند سلف خود بوش دوباره به مسائل  داخلی عمالً ۀاوباما که در عرص

 جاپاند بين چين و  ، افزايش تضاياروتمرکز عليه فعاليتھای اتمی ايران ، تشديد تضاد بين دوک. خارجی روی آورد 

و حتی کشورھای ھمسايه چين ، ترور اوساما بن الدن کور و بيدفاع مقيم پاکستان که توسط نيروھای امنيتی در 

 ا ارتش خود را ندارد ، اشغال ليبيۀ پاکستان که توان پرداخت ھزينۀازای پاداش نقدی برای حکومت ورشکست

نفتی و ارزی ايران غرب دچار کمبود نفت نشود ۀ ا قبل از محاصر ناتو  تیاعضاسايرھمراه ه وويرانی اين کشور ب

در حمله به محل اقامت بن الدن آنچنان .  تا فرصت بخرد ،از اقداماتی بود که جناب اوباما پای اجرای آنھا رفت

 نظامی ھای دچار ترس و وحشت شده بود که يکی از پر ھزينه ترين ھليکوپترامريکاارتش به اصطالح قدرتمند 

 به اتفاق اوباما امريکارادار گريز خود را بدون آنکه مورد حمله قرار گيرد بديوار کوبيد و سرنگون شد و رھبران 

خره کاری  بگويد که باالامريکامردم ه  زنده منفجر کردن مغز بن الدن را در کاخ سفيد تماشا کردند تا اوباما بۀلحظ

  .انجام داده است   

 گذاشتند و اين کشور روسيه و پوتين ھردو کانديدا تمرکز خود را بر روی ءن دوره در ابتدادر فعاليتھای انتخاباتی اي

خاطر تقويت نظامی و قدرت اتمی  قلمداد کردند وقتی روسيه موشکھای ضد موشک را با سرعت ه را خطر عمده ب
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باره ورق بر   کرد يک با چين را عملیستراتژيکھدف را آزمايش و نصب کرد و اتحاد ه باال و دقت در شليک ب

سمت چين نشانه رفتند که گويا چين با توليد کاالھای خود و صادرات ه گشت و ھردو کانديدا جھت حمله را ب

  . را بيکار کرده استامريکائیکارگران 

 خود با فعال کردن اولين ناو ۀنوبه  آنچنان اين حمالت گسترده بود که انگاری جنگ نزديک است  چين ھم ب

ست و مانور ھای امريکا نظامی که ھنوز کمتر از يک ھفتم ۀر با ھواپيماھای رادار گريز و افزايش بودجھواپيماب

ه  حساب کار خود را کرده و بامريکا تاريخی دارد سران نظامی ۀنظامی و ھمکاری نزديک  با روسيه که سابق

 تجاری و ھمکاری با چين ھستند ۀط اعالم کردند که خواھان رابسرعت عقب نشينی کردند و ھردو کانديدا رسماً 

  . ر به چين بدھکار است ال ميليارد د٢٠٠٠ بيش از امريکاکه   به اينمضافاً 

که  چينی ھا عالوه بر دومين قدرت اقتصادی دنيا دومين ارتش قدرتمند جھان را ھم از آن خود کرده اند ضمن آن

 ميليارد نفری قدرت اتکای اين ١.٣ھمه مھمتر بازار بدھکار نيستند و باالترين ذخاير ارزی جھان را دارند و از 

 امريکادھد که  اين برخور دوگانه به چين و روسيه نشان می. شود شوخی کرد  کشور است و با اين کشور نمی

ستراتژی ھردوکشور چين و . داند مقابله به مثل خواھند کرد  ت درگيری با اين دوقدرت جھانی را ندارد چه میأجر

 پيشگيرانه استوار نيست بلکه اگر مورد حمله قرار گيرند تا شکست کامل دشمن ۀ اساس حملهروسيه دفاعی است و ب

اتحاد ( پيش خواھند رفت  تاريخ اين دو کشور نشان داده است که اين ستراتژی جنگی موفق عمل کرده است 

   ) .جاپانلمان و چين عليه فاشيسم اعليه فاشيسم شوروی 

 که سمبه را در مورد چين و روسيه پر زور ديده بودند سر افسار را کج کرده و سراغ ايران رفتند که  رامنیاوباما و

در مقايسه با اين دوکشور ھم از نظر جمعيت و ھم از نظر جغرافيای اقتصادی در موقعيت ضعيف تری قرار دارد 

 اساس منافع مشترک ايجاد کند که اگر بھتر هکه ايران قادر نشده است با ھمسايگان روابط مناسب و ب نسوای آ

خاطر اين سياست نادرست ايران تا کنون  ه ی استوار نبود که بئ منطقه ۀ اساس جبھهتوضيح دھيم تفکر سران رژيم ب

 از يک طرف و بين غرب و چين از طرف خوشبختانه تضاد بين غرب و روسيه. سنگينی پرداخت کرده است ی بھا

دست آمده است  تا امنيت ملی ما با امنيت ملی روسيه در يک جھت قرار گيرد که اقدام ه ديگر برای ايران موقعيتی ب

  .مين منافع اين کشور امکان پذير نيست أعملی عليه ايران بدون جلب و حمايت روسيه و ت

 خود را در دور ۀ ديواری کوتاه تر از ايران گير نياورده و حملامريکا با وجود اين کانديداھای رياست جمھوری 

اوباما ادعا کرد که ايران اتمی را . سوم بر روی ايران متمرکز کرده و حتی ايران را مجددا تھديد به جنگ کرده اند 

ياھوی اسرائيلی انداشت ولی رامنی ھمانند نتتحمل نخواھد کرد که در واقع دھن کجی به روسيه و چين را در نظر 

توانست برای ايران شاخ و شانه کشيد  در دور سوم  که می داند در انتخابات شانسی ندارد تا آنجا از آنجا که می

 مجادله اوباما با رامنی مشخص بود رامنی انگار آمده بود تا فقط حرفھای رئيس جمھور را گوش کند رامنی ادعا می

سيسات اتمی اين کشور را أکه ايران اقدام به توليد سالح اتمی بکند بايد ت از اينکرد که او بر اين باور است تا قبل 

از حرفھای رامنی و نتانياھو چنين بر می آيد که ھدف آنھا که ھردو متعلق به .  پيشگيرانه ۀنابود کرد يعنی حمل

 نظامی گری است که البته سمته راست ترين نيروھای انحصارات سرمايه داری ھستند ھول دادن بيشتر تيم اوباما ب

  . اوباما تا حاال برای اين گروه کم نگذاشته و در آينده ھم چنين خواھد کرد 

ی می روند تا أمبر به پای صندوقھای ر نو۶در   با تبليغات گوش خراش و پر ھزينه در شرايطی  امريکا مردم 

 اقتصاديست ، بيش ۀکه کشور تقريبا ورشکست را انتخاب کنند امريکااوباما رئيس جمھور منتخب شورای امنيت ملی 

 امريکا تلويزيونی ، که ۀ اوباما و رامنی در مناظرۀگفته ليون زير خط فقر بي م۴٧ليون بيکار ، بيش از ي م٢٣از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ليون نفر ميرسد  ي م٧٠ تا سطح امريکاآمار زير خط فقر . ( غرق در بحران ھم در درون و ھم در سطح جھانی است

  ) دالر در ماه است۵٠٠ليون نفر فقط مھاجران غير قانونی ھستندکه در آمد آنھا کمتر از ي م٧که بيش از 

اوباما . مردم داده بود عمل کند ه  که بئیيکی از قولھاه  رياست جمھوری حتی نتوانست بۀاوباما در طول اولين دور

ا ھواپيماھای بدون سر نشين  بامريکادر مدت رياست جمھوری  جنگ را بيش از زمان بوش گسترش داد و اينک 

از مالی ، سومالی ، سودان ، فلسطين ، عراق ، يمن ، افغانستان ، پاکستان ، سوريه را مورد حمله قرار داده ودر 

آينده ايران ، ترکيه ، اردن ، لبنان و بقيه کشورھای شيخ نشين  در نوبت قرار دارند که بافت اقتصادی و اجتماعی 

اين وظيفه را انحصارات .  گسترش  جنگ، ايجاد نا امنی و بی ثباتی در جھان استامريکامای اوبا. آنھا نابود شوند

 بعداز انتخابات  يک بار ديگر به او محول خواھند کرد امريکانظامی، صنعتی، بانکی ، وال ستريت و وزارت دفاع 

نده است و نه سياستمدار اما خوب بلد اوباما نه تصميم گير.  کند ه نقاط جھان را توجيقصاتا جنايات اين کشور در ا

 اينک منافع ملی بسياری امريکا. خورد مردم بدھد ه  را با آب و تاب بامريکاليسی نظامی واست تا عملکرد سيستم پ

خطر انداخته است  بحران اقتصادی اروپا  که قرار بود با اشغال عراق و نفت ارزان اين ه از کشورھای جھان را ب

  . اروپا از ھر زمان ديگر بيشتر است ۀ ورشکستگی است و خطر تالشی اتحاديۀ بگيرد در آستانکشور سر و سامان

 پرداختھا  تا سطح ۀ اتحاديه اروپا با يوروی  ضعيف با بدھکاری تقريبا معادل در آمد ناخالص خود  و کسری موازن

لمان بزرگترين اقتصاد اا متشکل از تروئيکای اروپ. ارد ذ بگامريکارود که پا جای پای  ھزار ميليارد يورو می

 کشور ديگر اين اتحاديه ٢۴اروپا ، فرانسه بزرگترين  قدرت اتمی و انگلستان بزرگترين قدرت نظامی اروپا عمال 

% ٢۵و در بسياری از اين کشورھا تا سطخ % ١٠بيکاری حداقل .  ورشکستگی کامل پيش برده اند ۀرا تا آستان

ه بسيار متزلزل و ضعيف که قادر نيست روی پای خود بايستد و مجبور است سرنوشت اتحادي. افزايش يافته است 

دانست اوباما در   نوبل اھداء کرد البته که میۀاروپا به اوباما جايز.  گره بزند امريکاخود را ھمچنان به سرنوشت 

 که دو جنگ جھانی را سازمان  نوبل داد به قاره ایۀخودش ھم جايزه کند و اينک ب افغانستان و پاکستان جنايت می

اگر روسيه ، چين و ديگر کشورھای دمکراسی . ليون آدم کشته است يدھی کرده ودر اين دوجنگ بيش از صد م

 سر مردم دنيا می ئی و اروپای امپرياليست چه بالامريکای التين نبودند  معلوم نبود امريکا ۀتوده ای ھمانند اتحادي

  . آوردند 

زند   ديگر گول وعده و عيدھا را نخواھند خورد ملتی که داد میامريکا مردم امريکات جمھوری  در انتخابات رياس

کند معلوم است که در اين دوره  فعال در انتحابات شرکت نخواھد کرد  اعتراض می%) ١(و بيک درصدی ھا

 به امريکاھند داد چون مردم ی  خواأاوباما در اين انتخابات رئيس جمھور خواھد شد ولی مردم  اينبار کمتر به او ر

 که از  کمک ھای اجتماعی استفاده ئی اوباما و تيم او به جوانان و بيکاران و آنھا. ديگر اعتماد ندارندامريکاسيستم 

ت نکرد به رامنی أيکی از قولھای خود عمل کند او حتی جره   موفق نشد حتی ب،کنند حقيقت را نگفتند اوباما می

 که حتی در درون حزب خود از وجھه ای بر خوردار نيست امريکاجناح ھای انحصاری  کانديدای راست ترين 

 از اوباما در انتخابات پشتيبانی کرده و خواه است رسماً  دفاع بوش زمان جنگ عراق که جمھو وزيرلکالين پاو(

 بگويد که آنھا چه علناً ) کند که با بوش در جنايات عراق شرکت کرده از خود انتقاد و احساس شرم می بارھا از اين

ه  تا چه اندازه بامريکامردم اين کشور نگفت که ه اوباما ھر گز ب.  سر مردم اين کشور ثروتمند آورده اند ئیبال

مردم دنيا ، قتل عام مردم ، نابودی زير بنای اقتصادی و اجتماعی  ، جنگ و جنايت ، فقر و ه خاطر بی احترامی ب

  . ورھا و ايجاد نفرت مورد تنفر جھانيان است  فالکت ، افزايش تضاد بين کش
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مراتب مدرن ه  بامريکا بدون ھيچ ترديدی جھان بدون تجاوز نظامی ، دخالت در امور داخلی ديگر کشورھا توسط 

 تاريخی کشورھا ۀدر ھيچ دور.  تاريخ جنگ و جنايت است امريکاتاريخ . تر ، متمدن تر و پيشرفته تر خواھد بود  

.   نبوده اند امريکا تاريک و رھبران بی خرد ۀ مقابله  و مبارزه عليه اين دوران ده سالۀا تا اين اندازه آمادو مردم دني

تواند برای کشورھای کوچک و مردم زحمتکش  دندان مسلح خود ھنوز میه  با سيستم ديکتاتوری نظامی تا بامريکا

 و ناتو امريکادھد  انطور که تاريخ اين کشور  نشان می موانعی ايجاد کند ولی ھمامريکاجھان  از جمله مردم خوب 

جھان بيشتر ابتکار عمل را % ٩٠راه می اندازند  متالشی تر خواھند شد و در طرف مقابل مردم ه ھر جنگی که ب

  . گيرند  دست میه ب
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