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   دور دوم را ھم با فريب آغاز کرد"اوباما"
  

 ٢١مندان  در روز ه  مجموعی عالقتعداد.  اينبار مردم امريکا نسبت به دور اول کمتر از خود حرارت نشان دادند

  غرض اشتراک در مراسم  افتتاحيۀ رياست جموری اوباما يک ميليون کمتر از دور اول بود که اين می٢٠١٣جنوری 

 هچھار سال قبل مردم امريکا و جھان به اين عقيد.  نگر نا اميدی مردم از عملکرد وی در دور اول تلقی گردداتواند نماي

تواند يک دگرگونی کيفيتی در سياست داخلی و   می،يک اقليت ستمديدۀ سياه پوستاز مھور شدن بودند که رئيس ج

ل نه تنھا برآورده أماما اين م.   جداگانه از دورۀ وحشت بوش را در پيش گيردراھی کامالً خارجی امريکا پديد آورده و 

  .نشد، بلکه کماکان ادامه يافت

 خوشبينی قبلی نسبت به اوباما خارج شدند و به واقعيت ھای جديدی دست يافتند که با آغاز دور دوم، مردم از توھم و يا

کانديد .  دھد ر میيسازد و از ريشه آنھا را تغي چطور قدرت در واشنگتن شخصيت افراد به دوران رسيده را منقلب می

" ريتغي"يل اوليۀ زندگی که به اقشار نادار و فاقد وسا.  دور اول به يک فردی ضد ھر دو مبدل شد" تغير"و " اميد"

ھنوز ھم طبقات استثمارگر و ثروتمند به ھمان .  بسته بودند، به گروه نااميد و شکست خورده مبدل گرديدند" اميد"اوباما 

مردم نادار متوقع بودند با .  بانک ھا و کورپوريشن ھای بزرگ برندۀ اصلی اند.  دھند نحو گذشته به جوالن ادامه می

از خواھد شد و ثروتمندان عادالنه در حيات اين کشور آغ، عصر جديد و ٢٠١٢سال " صخرۀ مالی"اشتن پشت سر گذ

مھوری خواھان در کانگرس، شکست اوباما و جالکن معامالت عقب پرده بين ادارۀ .  ماليۀ الزم را خواھند پرداخت

با تمکين به جمھوری خواھان . ا زير پا کرداوباما از تپش افتاد و پرنسيب ر.  ديگری برای زحمت کشان اين کشور بود

اقشار زير .  تندرو، اوباما متوقع است که در معامالت مخفی و يا علنی بعدی، جمھوری خواھان ھم با وی سخت نگيرند

ر شخصيت داد و به وعده ھای ضد يفشار بدون اشکال فھميدند که اوباما به يک بارگی از منتقد  بوش به حامی بوش تغي

قوای ارتجاعی مخلوطی .   و کورپوريشن ھای مالی شده استهاوباما حاال محبوب القلوب گروه نخب.  ت پا زدجنگ پش

 لوژيک ئواز دموکرات ھای ليبرال، گروه ھای به اصطالح چپ و بروکرات ھای ضد جنبش ھای کارگری پوششی ايد

دوم اوباما، تطبيق روش ھای قوای دست راستی تشديد خواھد شود که در دور  معلوم می.  دھند اوباما را تشکيل می

اتخاذ روش ھای سخت گيرانه در کمک ھای صحی برای بزرگساالن و پول تقاعدی نشانه ھائی از روش جديد .  يافت

خبر گزاری ھای به اصطالح مستقل امريکا ھم با شور وشعف و ھيجان .   ضد مردمی  اوباما در سياست داخلی است

  .       ئيد کوپوريشن ھا را انعکاس دادندألوصف جريان حلف وفاداری دور دوم رئيس جمھور مورد تزايد ا
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 آن ز نه تنھا نماينگر تعقيب پاليسی بوش بوده بلکه حتی ا"درون"نام ه در سياست خارجی، افزايش حمالت بی پيلوت ب

 و ساير مناطق جھان، خلق وحشت ادارۀ اوباما را تلفات مردم ملکی در افغانستان، پاکستان، يمن.  ھم فراتر رفته است

ده سال جنگ در حالت "در بيانيه اش بعد از حلف وفاداری، اوباما با دروغ و تزوير اظھار داشت که .  ثابت می سازد

از کشتار مردم .  کيد بر تداوم حضور قوای امريکا در سطح جھانی نمودأکه  در عين وقت ت در حالی."  ختم شدن است

 باقی ٢٠١۴ در افغانستان اشغال شده بعد از سال اشغالگرغانستان نام نبرد و متذکر نگرديد که به چه تعداد قوای اف

.  اوباما ھمچنان از جبروت نظامی امريکا با غرور يادآور شد و آن را وسيلۀ صلح در مقياس جھانی دانست. خواھد ماند

 خود به نظام ھای تحت فرمان امريکا ادامه داده، صرف نظر اوباما وعده کرد که به کمک ھای نظامی و اقتصادی

اوباما به مراکز نظامی امريکا به دور جھان اشاره نموده .  که تا چه اندازه غير مشروع و ضد دموکراتيک باشند ينااز

اوباما .  ا درآورد کشور ھای را نافرمان از پتا را به ھر کنج دنيا دارد ءخاطر نشان ساخت که امريکا توانائی ارسال قوا

از آسيا تا افريقا، از امريکا تا شرق ميانه حمايت می نمائيم، زيرا وجدان و منافع، ما را وادار " دموکراسی"ما از "گفت 

 که منظور حاً واض.  و بھانۀ مضحکیهچه اظھاري."  سازد که از جانب کسانی اقدام نمائيم که به آرزوی آزادی اند می

برای امريکا مھم . معنی حمايت از نظام ھائی است که تابع اوامر واشنگتن باشند" دموکراسی"ز اوباما از پشتيبانی ا

آيا عربستان سعودی، بحرين، اردن و ساير .  نيست که کشور تابع چه مصيبتی را در داخل بر اتباع خود تحميل می کند

  کشور ھای مورد حمايت امريکا دموکراتيک اند؟

 ميان تھی اوباما پی برده یمردم در داخل و خارج امريکا به وعده ھا.  د را از دست داده استسحر کالم اوباما جذبۀ خو

  .               و ھويت  اصلی وی را شناخته اند

 

 


