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  سعيد صالحی نيا 

  آمريکا -بالتيمور
 ٢٠٠٩ ژانويه ٢٠

  
  

 آغازی بر پايان شارالتانيزم بورژوائی
 در حاشيه مراسم تحويل حکومت به اوباما در آمريکا

 :مقدمه
يد، دور ديگری از خيمه شب بازی تبليغاتی حاکميت آمريک٢٠٠٩ ژانويه ٢٠امروز ،  ان رس ه پاي ه . ا ب ود ک د روز ب چن

. مديای مرکزی آمريکا در حال بازی با افکار عمومی شده بودند تا اين جناب اوباما را وصلش کنند به مارتين لوترکينگ
بيه  ائی ش ه قيمتھ ا ھزار صندلی ب روختن دھھ م ۵٠تا از تبليغات خود بازاری بسازند برای ف زار دالر در مراس سم " ھ ق

 "!دشمنان داخلی و خارجی از آمريکا دفاع کند"ا به خدا و انجيل که در مقابل اوبام" خوردن
  
رای صاحبان . ته بسيار بازار سود آوری بودشسياست و فريب مردم طی چند سال گذبازار  CNNو شبکه  اير ھم ب و س

ا و ه آمريک ه جامع ه ای ک ه حاکم رای طبق م ب ورژوائی و ھ سور ب ی و سان ای دروغ پراکن ا بنگاھھ وارد يک  FOX دني
 .بحران بی سابقه جھانی کرده بود

  
 !است" رويای مارتين لوترکينگ" در مديا، جار زدند اوباما ،
 !دروغی از اين بزرگتر؟

ام و  ا در ويتن ه تجاوزگری نظامی حکومت آمريک ر علي ارزه ب ه مب ياھان، ب مارتين لوترکينگ از مبارزه برای حقوق س
ه .  فقر در آمريکا فرا روئيدسازماندھی مبارزه بر عليه م ب د ھ د و بع بيشتر که خطرناک شد، تند رو و کمونيستش خواندن

 .قتل رساندنش
 !اين چه ربط دارد به اين اوباما؟

 اوباما چه گفت؟.  کودک در غزه قتل عام شدند۴٠٠ آدم بيگناه از جمله ١٢٠٠بيش از 
  چه بود؟٢٠٠٨ ماه سال ۴  مليون کارگر در آمريما طی٢پاسخ اوباما به بيکار شدن 

 !ا رايس و کولين پاولزھمانطور که کاندلي. ميت آمريکاستاوباما سرسپرده حاک
  

ر . را بازتوليد کنند" خاتمی آمريکائی"اينھا ، در حاکميت آمريکا الزم بود يکی را بياورند جلوی صحنه تا  ره بھت اين چھ
 "!آشوبگر"قديمترھا اجير سفيدھا می شدند برای شکار برده ھای از نوع برده ھای خانه زاد که . بود از سياھھا باشد

  
داوباما و گروھش قرار است ا ا کنن ه ھي! ين نقش را ايف اری ک ا نمی أک وش و نئوکانھ ا حفظ ب ا، ديگر ب ه آمريک ت حاکم

 .توانست انجام دھد، يعنی حفظ قدرت سياسی و اقتصادی، قرار است اين اوباما و باندش انجام دھد
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دند . انه ھای آمريکا مدعی شدند که دنيا دارد اين مراسم را نگاه می کند و به تغيير حاکميت آمريکا اميد داردرس مدعی ش

 "! نجات آمريکا ودنيا اميد بسته اند"خود در اين مراسم، به اين مجسمه " مليونی"که مردم آمريکا ھم با حضور 
ا حاال منھم فکر می کنم برای يک آدم معمولی کوچه و خيا ز شوئی می شود، اوبام بان که سالھاست دارد توسط مديا مغ

ر و نجات  ده سمبل تغيي م و در صحنه است! ش اتيو محک ود آلترن ا نب شکل در آمريک ز شوئی .م سور و مغ شکل ، سان م
 .تبليغاتی است

 :کمی اين صحنه را وسيعتر نگاه کنيم ، ببينيم چه خبر است
  

 :وانين حرکت اوباماشرايط بيرون و درون آمريکا و ق
ی  نزديک يک شديد يک بحران ب ستر ت ا روی ب ه عروج اوبام شان دادم ک ه ن دد در روزن االت متع سالست که من در مق

م است ل فھ ا قاب صاد در داخل و خارج آمريک ا شکست می . سابقه در سياست و اقت ه نئوکانھ ود ک ی ب يش بين ل پ ن قاب اي
ستان آب شدسياست خارجی شان و سياست داخلی ش. خورند ل برف در تاب ست . ان مث ه نتوان نظامی گری در خاورميان

شيد . موقعيت جھانی نظام ورشکسته آمريکا را حفظ کند رون ک ا بي اقتصاد جھانی شده، کمپانيھای آمريکائی را از آمريک
ای کرديت ک. و ديگر خريد نيروی کار از درون آمريکا صرفه ای نداشت اردی کمپانيھ ای ملي زرگ بحران وامھ ارد، ب

 .دھه نود را به ھمراه داشت" رشد اقتصادی"شدن و نتيجتا ترکيدن حباب 
و . شان را مليون مليون از دست دادنديمردم خانه ھايشان و بعد شغلھا ا جل ه ب حکومت آمريکا در مقابلش تصميم گرفت ک

 .کشيدن مھره جديد يعنی اوباما، سياست تقويت بخش دولتی را به پيش بکشد
 .دنبال خواھد شد" ھمکاری بيشتر با اروپا"است خارجی ھم بی ترديد سياست محافظه کارانه تر و در سطح سي

ناخته شده  امال ش ه ک د ک ازی خود را طرح می کنن وانينی ب در مقاالت قبلی توضيح دادم که اوباما و تيمش دارند روی ق
شيدن مشکل اينست که اين قوانين در شرايط جھانی شدن سرمايه و عدم وج. است رون ک ود يک جنگ جھانگير ، توان بي

 .اقتصاد آمريکا از بزرگترين بحران تاريخ خود را ندارند
 .تر از ھميشه خواھد بود اين يک بحران تمام نشدنی و مزمن

  
ن . رشان تبديل شد به حمايت از اوباماوج آمريکا در نبود يک آلترناتيو سياسی ، کااجنبشھای مطالباتی رو به  ه اي حاال ک

 قرارست اوباما چه بکند؟  جنبشھا اوباما را باال کشيدند 
 !موازنه کنونی تداوم نخواھد داشت

ده . مردم آمريکا به خيابان نيامدند که اوباما پيروز شود شان و آين آمدند بيرون که شغلشان، خانه شان، تحصيلشان، بھداشت
 . بگيرندشام را بازپس

د، ين جنبش را که ھر روز دارد به يماوباما ، ابزارھای پاسخگوئی به ا دا می کن ری پي ن مديای آلترناتيو سازماندھی بھت
 .نخواھد داشت

 !مشکل اوباما و حکومتش ھمين مردمی خواھند بود که او را روی دست فرستادند کاخ سفيد
  

 اوباما امروز چه گفت؟
 !م خوردن به خدايش، به مردم آمريکا چيز جديدی نگفتاوباما امروز بعد از قس
ونيزم"او ھمچنان به مبارزه  ا فاشيزم و کم رد" ملت آمريکا ب رين بحران در . افتخار ک ه بزرگت ا گفت ک ردم آمريک ه م ب

ردم ت"وصی داشته باشد تا به آنھا گفت که بايد دولت کنترل بھتری روی بخش خص.ست اتظارشاننا افع م ". مين شودأمن
ه د دادب ا را شکست خواھ منان خارجی آمريک ه دش ده داد ک ا وع ردم آمريک از .  م شھای حراف و زبانب ل کشي درست مث

ا و . سخن گفت"  داد خدا"کليساھای سياه آمريکا، از برابری و آزادی  رای بازسازی راھھ عزم خود و مردم آمريکا را ب
 .پلھا و تکنولوژی و برگرداندن شغلھا تکرار کرد

ا  ااوبام ود و طبع ار خ اعات ک ردن س اه ک ه کوت رد ک شکر ک ارگران ت ا ًاز ک د ت ی پذيرن ان را م اھش در آمدش ر " ک ديگ
 "!ھمکارانشان کارشان را از دست ندھند

 !بله
 !اوباما چيزی نگفت

ان صا ا عاليجناب حب اوباما از مردم آمريکا خواست که کمربندھايشان را سفت کنند، بيکاری و فقر بيشتر را تحمل کنند ت
 !فربه تر شوند و صدقه سری ھم پرتاب کنند برای کارگرانثروت با کمک سوبسيدھای دولتی، خودشان 

 !اوباما عزم خود برای حفظ ھژمونی حکومت آمريکا بر جھان را ھم اعالم نمود
 !در عراق ھم برنامه متفاوتی ندارد! ست اطرحش البته جابجائی نيروھا به پاکستان و افغانستان

 !شگر جھانی شده حکومت آمريکا تنھا ابزار تداوم ھژمونی رو به سقوط اين امپراطوری استاساسا ل
  

 !آمريکا آبستن روزھای مھمی است
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د رده ان دار ک م از خواب بي ا . آمريکا را ھمين مديای دروغگو و شارالتانھای حکومتيش ھ ه مليونھ ای پاسخ نگرفت نيازھ
 . در آمريکا می سازد دارد، وجود مديای آلترناتيو، ديناميکی عجيبانسان ، وعده ھای توخالی و مکرر اوباما،

د الش بگيرن ه چ ه کليت حاکميت را ب اختند ک م سکوئی س اتمی ھ ران از خ ردم اي ه م انطور ک ا، دوران . ھم دوران اوبام
 .آرامش برای طبقه حاکمه آمريکا نخواھد بود

د ر بوش امتحان کردن درت خود را در براب تند.در آمريکا مردم ق ا نقش مھمی داش روزی اوبام تان او .  در پي ا در آس ام
 .نخواھند ايستاد

. سازمانھای کارگری، جنبشھای ضد جنگ و ساير جنبشھای مدنی آمريکا ، تازه دارند برای قدرت نمائی آماده می شوند
 .ه ھايشانحاکميت آمريکا با جلو کشيدن اوباما، تالش دارد مردم را با يک مشت شعار توخالی بفرستد خان

 .را بفراموشی بسپارند" رويای زندگی مرفه"به آنھا بقبوالند که 
 .اين اھداف اوباما و حکومتش بی ترديد با مقاومت روبه رشد مردم روبرو خواھد شد

ه  ه دھ ان ب شاندن زم ا و عقب ک دارد٢٠نظام سرمايه داری توان حل بحران خود را بدون در ھم شکستن مردم آمريک .  ن
ردم آمري دم انرا دارن ديای خودش ا االن م ردم  .ک ستند٨٠م يش ني ال پ شتر .  س ر روز بي ا ھ ازمانھای مردمی در آمريک س

 .شبکه ھای خود را گسترش می دھند
 .جامعه آمريکا بيشتر و بيشتر قطبی خواھد شد

 .شدتحزب سياسی که بتواند اين مجموعه مطالبات را به ھم بپيوندد، بيشتر به نياز روزمره تبديل خواھد 
  

ه . مردم به او گوش دادند. امروز آقای اوباما قسم به خدايش خورد که حکومت را در برابر مردم نگه دارد ردم ک ھمين م
 .برايش ھورا کشيدند و بااليش کشيدند، در چند ماه آينده در برابرش خواھند استاد

  
 !آمريکا آبستن روزھای بزرگی است

  
 
 


