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  اسماعيل ھوشيار

 ٢٠١٢ نومبر ١٨

 !دنيا بعد از پيروزی اوباما 

  

ما که !  بھتربود ،ھمه چيز ھمانگونه است که اگرنبود.  پيروزی اوباما و قبل از پيروزی تفاوت کيفی نکرد دنيا بعد از

که چرا اوباما پيروزشد و يا ....يا ھلو.....شود تحليل کرد مثل باقلوا می. خفه شديم ازدست اين مه رقيق صبگاھی 

مواقع  بنابراين خالف خيلی از. شود  زيادی عوض نمیولی بازھم چيز..... کنند چگونه ؟ بازھا و کفترھا چکارمی

يا قبل از پيروزی اوباما  فقط به برخی واکنشھا به ترتيب اھميت ازنظرخودم بعد و.  تحليل ندارم ۀاين بار حوصل

 واقعی و داخلی که تحليل بردارھم نيست ۀتنھا نتيج! وصل کردن و ربط واکنشھا به ھم ؛ با خودتان . کنم اشاره می

تر از  گيری بسيار موفق یأھای ر ی برای ثبت نام و حضور در محلئامريکاھر دو حزب در تشويق شھروندان ... .

ی دادند که بيشتر از انتخابات سال أ ميليون نفر در اين انتخابات ر١١٠دورٔه گذشته عمل کردند تا آنجا که حدود 

! است ونه توانائی ھای فردی شخص اوباما مواردی ھم که درمديا مطرح ھست اسمش کشک مطلق .  است ٢٠٠٨

شيوه ھای متفاوت دربرخورد ....شيوه ھای ديپلماسی ..عدم دخالت مستقيم درسوريه...خروج ازعراق...مرگ بن الدن

  .....با طوفانھای مشابه

قل که اين روند درداخل ايران حدا اولين واکنش ؛ قتل ستاربھشتی توسط حکومت اسالمی درزيرشکنجه بود واين

اکبر ھاشمی . واکنش بعدی مربوط به ھاشمی رفسنجانی بود.  سال ديگر بدون نگرانی ادامه خواھد داشت۴برای 

ی ئده را تندروھاين ايد و مخالفان اران شيل دولت وحدت ملی در ايگر خواستار تشکيرفسنجانی روز پنجشنبه بار د

س ئيلنا ، ريبنابر گزارش خبرگزاری ا. ھستند" غرضانها ميمغرض و اھل شانتاژھای جاھالنه " وی ۀخواند که به گفت

تواند  ل دولت وحدت ملی میيتشک"ندگان سابق مجلس گفت يدار با برخی از نمايص مصلحت نظام در ديمجمع تشخ
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آخ که بازھم ! خابات آزاد ھم شد تنرفسنجانی خواھان ا" . ران باشدي اۀگشای مشکالت و معضالت کنونی جامع  گره

  ....ی شدندسبزھا راھ

 تلويزيونی سی ان ان، اعالم خبر پيروزی باراک اوباما ۀبه گزارش شبک. واکنش بعدی مربوط به وال استريت بود

شاخص داو جونز .  به شدت سقوط کردامريکاھای  ، شاخص سھام در بورسامريکادر انتخابات رياست جمھوری 

خص داو جونز روز گذشته برای نخستين بار در دو شا. ديروز بدترين روز خود را در يک سال گذشته سپری کرد

داو جونز با افت دو مميز سی و شش صدم درصدی معادل سيصد و . ماه گذشته به کمتر از سيزده ھزار واحد رسيد

 ۀ تا شروع سال جديد به لبامريکااين نگرانی جدی وجود دارد که . دوازده مميز نود و پنج صدم واحد ھمراه بود

گويند پيروزی اوباما روز بدی را برای وال استريت رقم زده  فعاالن مالی در وال استريت می. رسدپرتگاه مالی ب

  . باشدامريکا بھتری برای اقتصاد ۀتوانست گزين کنند که رامنی در مقايسه با اوباما می آنھا فکر می. است

اوباما بار ديگربا تشکيل دولت فلسطين . واکنش بعدی حمله به نوارغزه و تل آويو از سوی حماس و اسرائيل بود

 اظھار داشت او قصد ندارد در پی امريکا در مصاحبه ای با صدای امريکالئون پانه تا وزير دفاع . مخالفت کرد

 حکومت اسالمی درايران ھميشه برای ۀاوباما بارديگراعالم کرد در رابط.  اوباما بی درنگ کنار برودۀانتخاب دوبار

البته دولت اسرائيل به عنوان يکی . واکنش کسانی که دوستدارجنگ بودند خيلی خنده داراست! ھست ديپلماسی وقت 

پيروزی ! کند  موضوعش کمی فرق می....نواخت  درخاورميانه و طبلھای جنگی که میامريکااز ايالتھای مستقل 

ی ئ در خصوص برنامۀ ھسته ، اميد به از سرگيری مذاکراتامريکاباراک اوباما در انتخابات رياست جمھوری 

  ...زرشک.  احتمال حملۀ اسرائيل به تأسيسات اتمی مطرح بودپيش از آن مثالً .  کردءحکومت اسالم را احيا

برای ستاربھشتی ھم  مريم رجوی راھی پايتخت اسنونی شد که اصال معلوم نيست ازنظرسياسی کجای مش باقره ؟

گيرند کلی خوشحال است و بعد ھم  رزمندگان ناتو حقوق می"که  زاين رھبری مجاھدين ا .دکان چند نبش بازکردند 

رھبری مجاھدين کال خيلی پرت است که . کند که رزمندگان ناتو را فرانسه حمايت تسليحاتی می خوشحالتر ازاين

خالت گونه د شورای حاج مسعود ؛ معتقد به ھيچ: گفت  بيچاره اون گاگولی که می! شود  ازتحوالت سوريه نعشه می

پس يليد فيويژنرال قرمساق د. کند يک جنايتکارجنگی آزاديخواه شده است  و بيچاره ذھنی که باورمی! خارجی نيست 

 از یاه يمان و روحيک اين يست ، ايک مکان نيکمپ اشرف تنھا  :   که زمانی زندانبان زندان تيف بودامريکائی

  ھه ھه ھه.....آزادی در تمامی افراد است

تمايل خود را برای گفت ) جداگانه( و سعيد جليلی، مذاکره کنندۀ ارشد اتمی حکومت اسالمی امريکای س جمھورئير

و گوھای بيشتر و برطرف کردن ابھامھای موجود از راه ديپلماسی ابراز کرده اند و انتظار می رود که تالش برای 

به بن بست رسيد )  ماه پيش۵بيش از (سال جاری  جونحل اين ابھامھا از راه مذاکره ادامه يابد؛ مذکراتی که در ماه 

روسيه ھم ھمراه با اوباما اشگ شوق ! کنند   مذاکره می٢٠١٢ نومبر٢١ درآنھا ظاھراً . و پس از آن ادامه نيافت

من در مورد جزئيات مذاکرات حرف نمی زنم اما می توانم بگويم که ما می خواھيم :"آقای اوباما گفت .... ريخت

له جدی باشد ما اجازه نخواھيم داد ظرايف يا پروتکل ھای أ و اگر حکومت اسالمی در مورد حل مسله حل شودأمس

  !ن دستی و آدرس ايميل خودش رو داد به طرف ولفي تۀدست آخر اوباما شمار ."ديپلماتيک ما را محدود کند

. سنتی ديرين است ....اد کالن تصوير پازل قدرت درابعاين تقسيم کارنامحسوس بين بازھا و کفترھای گوشتخوار، و 

  ....!بيچاره عنصراجتماعی نظاره گر

  اسماعيل ھوشيار  

 ٢٠١٢مبرنو١۶


