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١٩.٠١.٢٠٠٩  

  
  

  عدو شود سبب خير اگر خدا خواھد
  
 فيد وـکاخ سپيروزمنــدانه  در ، آقای اوباما کـارش را بـه عنـوان چھل و چھارميـن رئيـس جمھور امريکـا بـا ورود فردا
  . آغاز مينمايداين کـاخ که مخصوص کـار رئيـس جمھور اين کشور ميباشد،کل ـاتاق بيضوی شدر 

اله ھشتاز جم انم ھيـ دو کاندي، کانديد ديگر حزب دموکرات امريک ونـد، خ ای الری کلينگت ه دردنِ بايجو و آق ز ک   ني
وکراه با شش کانديدای ديگرـ ھم،یباتجريان مبارزات انتخا دان راس از ـ يکی پرات حـزب دم ا ديگری مي ع اوبام ه نف ب

ـر خارجه و دومی د، ـترک نمودن وراولی به صفـت وزي اون رياست جمھ ه حيث مع امل  ،یب ا ش اری اوبام ه ک در کابين
  .ھستند

ده نفر ه ھج هازجمل ال ک وری س ات رياست جمھ ـتراک در انتخاب رای اش ا ب وکرات امريک زب دم ا در ٢٠٠٨ ح  امريک
شر نه نفر آن که درآن ميان يک نفرسياه پوسـت ديگر، آقای ال شارپتن،گرفته بودنظر وق ب ز ازجمله فعالين حق امل  ني  ش
  .زب پيش نمودندــه حـ ب رامعذرت شانشـروع انتخابات قبل از ،بود

  : به شوخی گفته بود ایهال يا تبصرؤ در برابر س ال شارپتن کهخالف آقایآقای اوباما بر
دای حزب ١٠.٠٢.٢٠٠٧، به تاريخ "نخواھيد ھيالری را باالی من قھربسازيد "  ذيرفتن کاندي  آمادگی خويـش را برای پ
اه ه بدر رأی گيری ای ک. ک گفتـ حزب را لبي برخی از اعضایم و پيشنھاداعال انون درون در ٠٣.٠۶.٢٠٠٨ريخ ت  ک

سـت رأی تـزب صورت گرفـ حرھبری دمات اوباما توان د ش،ی الزممق رای چوکی رياست جمھوری دنـ غرض کاندي  ب
  .دست آورده  ب،ب خويشرا از طرف حز کشور اين

ذيرفتًتا اين جا، ظاھرا ھمه کار ھا ام پ د باشد، انج ه باي ه ک ا ھمانگون .  با ھنجار ھا و قواعد، و ھمانگونه که بايد ميبود ي
  .ولی، جريان کانديدای آقای اوباما آنقدر که بی دغدغه و بدون اشکال معلوم ميشود، ھم نبود

وبرخی از اعضای  ـياه ب وًھستۀ رھبــری حزب بنابر بعضی مالحظات، احتماال س ه ب ـا دو رگ ين دن ي ی ازھم ا داليل دن ي
ددای حزبـعنوان کانديه د که اوباما را بـ آماده نبودن،ھاقبيل چيز آن .   برای کرسی رياست جمھوری امريکـا معرفی کنن

داھای حزبه معرفی وی ب ھا از اين ترس داشتند که مبادا با وان يکی از کاندي د،عن فيد  شانس يک کاندي ه اگرس ی را ک
  . با دست خود کاھش بدھنـد، دانسته و باشدی داشته بيشترش پيروزینسفيد بودخاطره می تواند بباشد 

ـه شده بود، دموکراترھبری حزبت أيميان ھاين موضوع سبب بروز بحث داغی در  ور   ک يس جمھ ون رئ ای کلينگت آق
وده سابقه امريکا،عضومعتب اع نم ـرسد و از وی دف ه حزب ر و مورد احترام حزب به داد اوباما مي ه توصيه می کب د ک ن

ه اصطالح  د و ب ی نماين شـور معرف وی را نيز در شمار کانديدا ھای حزب برای احـراز کـرسی رياسـت جمھوری آن ک
  .عدو سبب خير ميشود

وشنقش کلينگتون به عنوان يک بازيکر منفی در لباس يک دوست در کنـ ـای ب ه مردمانزجار( ار نقش منفی آقـ سبت ب  ن
ردم و  )آقای بوش درسطح جھان خطرناکسياستھای ماجراجويانه و اب ذوق م ا شعار ھای ب ا ب ای اوبام ه آق سبب شـد ک

رای خو ـرم و گي االخره برشخصيـت جذاب و زبــان گ دا ھای حزبيش ب ام کاندي وکرات پيروزشود وتم االخره در  دم ب
د حزب ه نشست شھر کلورادوی ايالت دنوور ب ا و آخرين کاندي وان تنھ ين مععن ای مک ک ر آق ردد و در در براي ی گ رف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دهبرندۀ انتخابات نھائی ٠۴.١١.٠٨پايان يک دوره مبارزاتی دشوار و ھيجان انگيز به تاريخ  ه حيث ر ش ور  ب يس جمھ ئ
  .دو شآيندۀ امريکا شناخته

ـت ون اصرار داش ای کلينگت را آق ا ندچ ه اوبام ـ ک ای رياسـت جمھ دا ھ ه کاندي ست در ھدر جمل ه ميتوان ت يک أيوری، ک
دای سر ا، بکاندي دا ھ اير کاندي ر س خت در براب ده س ود کن رض وج سرش ع ر ھم صوص در براب ود؛،خ ده ش   گنجاني

ا و ازباوجودي شتکار اوبام رو و پ ه از ني نای ک ات س ارزاتی وی در انتخاب ابقۀ مب ال س ويس در س ات ١٩٩۶الين  و انتخاب
رای اح ا درب نای امريک ی س ال ـراز کرس ای   و٢٠٠۵س روزی ھ شمگير پي ر دو اویچ ات در ھ ودـ آگنتخاب   واه ب

ی رم وصحبت گسحراز شاط درون ا ن د ت شان ميدھ شتر ن رد متفکر را بي افسون لبخند دوست داشتنی وی که سيمای يک م
   آقای اوباما اطالع داشت؟ قضايا با منطق کوبنده و خاصدالل وی در رابطه با ازھنر است، ھمچنينيک انسان را

د به اين اعتقاد بود،ن  با شناختی که از سايـر کانديــدا ھـای حزب داشتندجواب اين چرا چنين است که آقای کلينگتـو ه ن  ک
ظاتی مالحگه بودن و ر دو سياه بودن، خاطره بز نيرا  اوباما شانس. تـا بيشتر اسـ آنھ ھمۀُشانس برد ھمسرش در برابر

تمام آن کانديداھا صد در صد درمجموع، پيروزی ھمسرش را در برابر . ھمسرش خيلی ناچيـز ميدانست برابر ديگر در
ست ال . ميدان وری س ابی رياست جمھ ارزات انتخ ار مب ان ک ه در پاي ه ک ای ٢٠٠٨آنگون ی آق يش بين د، پ ده ش ا دي  امريک

ـرا ی که اشـتباه نموده بود ـ تنھا جـائ.کلينگتون در حدود ھشتاد و ھشت در صد درست بود ـود، زيـ  در واقع گناھش ھم نب
ان وی در شناخ و از جانب ديگر از ،خبر بوداتی اوباما بي و برنامه ھای مبارزاز يک طرف از شعارھا ی پاي وان ب ت ـت

ا و ص ام شعار ھ وده نقروان اجتـماع خويـش که به تأسی از آن تم ايش را تنظيم و ترتيب نم طۀ حساس و نبض حبت ھ
    .سرش بودـخطر برای ھمً خطر اوبامای ظاھـرا بيدست گرفت ـه مردم را ب

ورد ـ شخصيت جزعم ویه ، بتوانسـت ری که میسفيد ديگ شخصيت به دليل ترسی که از انتخابکلينگتون آقای  ذاب، م
ه  خصوصيات نيک خود در، و با ايندـوب باشـخ  و اخالقاریـک سابقۀ با  و مردم عامۀاحترام برابر ھيالری کلينگتون ب

 او ميخواست . حمايت نمودانتخابی رياست جمھوریطرف حزب برای مبارزات  از کانديد شدن اوباما ازپيروزی برسد،
ا يک شخصيـله ھمسرش را از روبرو شـبدين وسي شترـت قـدن ب ه شانس بي ر وی داش  دریوی ای ک ه ،دـته باشـبراب  ب

  .خود به زمين ميخورد" چال "  به قول پھلوانان ما گــاھی ھم پھلوان به ، ولید؛ــدھب نجات زعم خودش،
  

ات غرض از نوشـتن اي ان انتخاب ـزاران موضوع و جري ـان از ھ ـح يک موضـوع و يک جري ن مقال تنھا بيـان و توضي
  . امريکا بود، و نه چيزی ديگر٢٠٠٨رياست جمھوری سال 

  
ا و  و اما انتظار معجزه از اوباما برای رفع بيکاری و فقر و بحران اقتصادی امريکا و جھان و پايان دادن به خصومت ھ

ستن فابريکه ھای کشيدگيھا درمقي ا و ب ه ھ اس جھان و ختم جنگ ھای پنھان و آشکار بر سر نفت و نابود کردن زرادخان
سـتره ـای آفريقـسالح سازی و رفع گرسنگی در قاره ھ اگون در گ دالتی ھای گون ا و آسـيا و امريکای التين و محو بی ع

ستان و پايان دشمنی ريشه دار عرب ـ اسرائيل و حل مشکل ايران و جھان و  د و پاک ستان و ھن شــمير و افغان ـا و ک کوري
.  که شايد ھيچ کدام به نفع امريکا نباشد و انجـام خيـلی از آن ھا از عھدۀ اوباما ھم بيرون باشد، در اينجا مطرح نيست... 

را!! اگر چه اوباما بوش نيست! اگرچه اوباما مرد مھربان و خوش قلب است ر را : زي ا عدل عم ايد اوبام د، ش ته باش داش
  !ولی آنچه مسلم است او شمشير عمر را ندارد

 


