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   دست راستی اوباما در کانگرس–بيانيۀ ارتجاعی 
  تداوم جنگ وعده داده شد

  
خط مشی  ارتجاعی    جنوری خود در کانگرس، اوباما٢۵در بيانيۀ تاريخی 

.  جمھوريخواھان را در مجموع پذيرفت و تسليم نيرو ھای جنگ طلب امريکا گرديد
اين ھمان روشی است که از زمان ريگن بدينسو، بر سياست داخلی و خارجی امريکا 

بيانيۀ اوباما در واقعيت  بر توافق طبقۀ حاکم امريکا، صرف نظر از .  سايه افگنده است
در حفظ منافع ارستوکراسی پولی و نظامی که به آرزوی تداوم تجاوز و تعلقات حزبی، 

ھمه ای اين دادوستد ھای سياسی و پولی برای انتخاب .  جنگ اند، مھر تأئيد گذاشت
 .شدن دوبارۀ اوست

 
اما نه تغييری که در جريان .  وفا کرد" تغيير"سر انجام، اوباما به وعدۀ خود در مورد 

.  عده داده بود و نه تغييری که رای دھندگان از وی متوقع بودندمبارزات انتخاباتی و
حاال نفس راحت می ) ھر دو با ھم اند(گروه ھای دست راستی مذھبی و غير مذھبی 
کورپوريشن ھا از معافيت ماليۀ بيشتر .  کشند که خطری از اوباما متوجه آنھا نيست

اما .  بيشتری به جيب خواھند زداظھار خوشحالی می کنند و مطمئن شدند که مفاد پولی 
اوباما با مکر و فريب کلمات و جمالت مطنطن را برای آرامش کارگران به کار برد و 

اوباما کاھش ماليۀ دورۀ بوش را برای . آنھا را به صبر و حوصله دعوت نمود
برای وکالی ) ميتوان آنرا رشوه ھم ناميد(ثروتمندان تمديد نمود و اين تحفۀ بزرگ 

 William)(تقرر ويليم دالی .  جموريخواھان است که او را زياد اذيت نکنندجديد 
Daley به حيث رئيس  دفتر قصر سفيد و تعيين جفری اميلد )(Jeffrey Immelt آمر 

اجرائی  کمپنی جنرال الکتريک در رأس ادارۀ مشورتی برای کار و رقابت، شکی در 
  . طبق ميالن آنھا در حرکت استذھن دست راستی ھای امريکا نگذاشت که اوباما
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اوباما در بيانۀ خود کمترين دلسوزی نسبت به مليون ھا لشکر بيکار که زندگی و 
اوباما از .  کاشانۀ خود را در بحران مزمن چند سال اخير از دست داده اند، نشان نداد

خودداری " تساوی اقتصادی"و عدم " انحطاط اقتصادی" "بيکاری"استعمال کلمات 
نمود اما از مفاد  ھای پی در پی کورپوريشن ھا برای پول سازی بيشتر در جريان 
بحران اقتصادی الف زد و آنرا نشانۀ موفقيت طرح و خط مشی اقتصادی  ادارۀ خود 

اقتصاد دوباره جان .  مفاد کورپوريشن ھا باال ميرود"اوباما ادعا کرد که .  دانست
در حاليکه ."  فقرات بحران اقتصادی شکسته شده استگرفته و رشد ميکند و ستون 

بيکاری در اياالت صنعتی و .  احصايئه ھا عکس ادعای اوباما را ثابت می نمايد
 فيصد است و مردم کماکان منازل خود را از دست می ١١ و ١٠پرنفوس ھنوز ھم بين 

  .ميدھند و در صف غرباء می پيوندند
 

ياست تجاوز کارانه و ناکام امريکا در عراق و در آخر بيانيۀ خود، اوباما از س
افغانستان يادآور شد و به جنگ طلبان و صاحبان کورپوريشن ھای اسلحه سازی وعده 

اين يگانه وعدۀ اوباما است که از .  کرد که کشتار را در افغانستان ادامه خواھد داد
 بی شرمانه به کشتار قوای امريکا و ناتو.  آغاز تا کنون به انجام آن پابند بوده است

روزی نيست که وحشيان امريکائی به منزلی داخل نشوند و .  مردم ما ادامه می دھند
توھين و تحقير عمدی ريش سفيدان  و دست اندازی به .  آسايش فاميل ھا را به ھم نزنند

ناموس مردم در مقابل اعضای فاميل آنھا برای انھدام روحيۀ مبارزاتی مردم ما اعمال 
درين حالت، لوده ھا و مزدوران سياسی تقاضا دارند که موجوديت قوای .  دميشو

طيارات بی پيلوت ! عجب امنيتی. متجاوز امريکا برای تأمين امنيت حتمی است
امريکا به بھانۀ درھم کوبيدن القاعده در مناطق سرحدی وحشت برپا کرده اند ) درون(

 اين به اصطالح موفقيت ھائی بود که . و روزانه صد ھا تن بيگناه را نابود می کنند
اگر امريکا اجباراً قسمتی از قوای متجاوز خود را .  اوباما به آن باليد و فخر فروخت

ازعراق خارج می سازد، اين زادۀ روحيۀ انسان دوستی ادارۀ اوباما نيست، بلکه نتيجۀ 
خاک ماليدند و مبارزۀ جانبازانۀ مردم عراق است که  پوز حيوان صفتان متجاوز را به 

  . آنھا را وادار به عقب نشينی ساختند
 

پس بايد به صاحبان .  اوباما مشتاق است که بار دوم ھم رئيس جمھور امريکا شود
نطق وی در .  سرمايه و نيرو ھای دست راستی سر خم کند تا از او حمايت کنند

 کشور کانگرس، نشانۀ تسليمی وی به کورپوريشن ھا و نيرو ھای جنگ طلب اين
  .      است

    
  
  
  
 
  


