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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 صبا راھی: ترجمه 

  ٢٠١١ اپريل ١٣

  

   اوباماۀچھر

  

  . که اوبامای زمان کانديدای رياست جمھوری با اوبامای رئيس جمھور مقايسه شود استبسيار جالب

  !یا چھره چھار سال و يک چنين

  ٢٠١١اوباما 

ر مقياس رعب آور  در اين زمان ويژه، ما مواجه باامکان بروز خشونت د– ا ليبي–خصوص ه در اين کشوره ب"

مجوز بين المللی برای عمل کردن، يک : فردی داشتيم  که خشونت را متوقف سازيمه ی منحصر بئما توانا. بوديم

 اعربی، و يک درخواست فوری و احساسی از طرف مردم ليبيائتالف گسترده آماده نمود، حمايت کشورھای 

  .که به ما بپيوندند.... خودشان

 در اين سرزمين دور افتاده مداخله گر – حتی در يک حد محدود –مريکا بايستی اصالاکنند چرا  برخی سوال می... 

  .باشد

مريکا متقاوت ا ۀايالت متحد. ببندندبرخی ملتھا ممکن است چشمان خود را بر روی خشونت در کشورھای ديگر .....

عنوان رئيس جمھور، من منتظِر تصاوير کشتارھا و گورھای دسته جمعی شدن را قبل از اينکه اتفاق ه و ب. است

  ."بيفتد رد کردم

  :در يک مصاحبه با  آسوشييتد پرس در بازديد از عراق، ٢٠٠٧اوباما 

مريکا نمی اانه پنج شنبه  گفت ايالت متحده ارک اوبامای اميدوکانديد رياست جمھوری دموکرات بارا: آسوشييتد پرس

تواند از ارتش خود برای راه حل مشکالت بشردوستانه استفاده کند و اينکه برای جلوگيری از کشتار دسته جمعی 

  .مريکا را در عراق نگاه دارد دليل کافی مناسبی نيستامردم عراق نيروھای 

رنامه تنظيم شده ای باشد که طی آن ما تصميم می گيريم که نيروھای نظامی خب، نگاه کنيد، اگر اين يک ب" 

ی ئ جا–و در گنگو بايد داشته باشيد  نير٣٠٠،٠٠٠مريکايی را پياده کنيم، بنابراين طبق مفاد آن شما در حال حاضر ا

طور يک ه ما بايد ب. اده ايم چيزی که ما آنرا انجام ند–که ميليونھا نفر در نتيجه خشونت ھای قومی قتل عام شده اند 
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له دارفو  أ عده از ما که مسکرديم که اينکار را نکرده ايم، آن جانبه نيرو در سودان پياده و آنجا را اشغال می

  "کنند که يک ايده خوبی ميباشد، برايشان اھميت دارد فکر نمی

  ٢٠١١اوباما 

  ." قذافی را متوقف ساخته ايمو امشب، من ميتوانم گزارش دھم که ما قتل ھای در حال وقوعِ " 

 حمله کننده ١٠ –ی و اِی ئ تيربارھای ھوا١٣٠ –اِی سی " اسپکتر"يد کرد که أئخصوص، پنتاگون ته تا اين لحظه ب

  . گسترش دادارا در آسمان ليبي) ی ھائضدھوا(ھواپيما ھابه 

آن استفاده از  ويران کننده  کابوس پرواز يک ھواپيماست،  کاليبرھای سنگين تيربارھای بسيار١٣٠ –ای سی 

از آنھا، که به ھمراه ايجاد رعب و وحشت باعث . طور مکرر در دشمن ايجاد کنده ميشود تا خوب حفره آنھم ب

عليه شورشيان در بغداد و مريکا به عراق اشوند، در زمان حمله  طور کامل و با بيشترين سعی ممکن میه ويرانی ب

  .ه مورد استفاده قرار گرفتندجفلو

ی اين سالح ھا ئمرگزا"  امروز، مجبور گرديد بپذيرد که، ١٣٠ –حتی واشنتگن پُست، در مداحی از قدرت ای سی 

ی ئالزم در مورد آسيب ھای که برای ساخت آنھا فکر و دقت و برنامه ريزی ئعنوان سالح ھاه در جنگھای گذشته ب

  ."کنند نشده، مورد انتقاد قرار گرفته اند که وارد می

برنامه ريزی شده  يک سالح ١٣٠ –ای سی :  شرم دارد کشيده يزی که واشنگتن پست از گفتن آن خجالتيک چ

 در اين مورد، - باشد، که برای ھدف ھای غيرمتحرک برای جلو بردن نيروھای نظامی    میبرای حمله نظامی

و استفاده آن در ارتش قذافی که سعی دارد وقوع يک حادثه ناگوار را . گرفت مورد استفاده قرار اشورشيان ليبي

  کند؟ بنابراين، دقيقا،چه کسی به چه کسی حمله می. متوقف کند

   ٢٠١١و برگشت به اوباما 

زمانی فرا خواھد رسيد، دشوار، زمانی که اين امنيت ما نيست که  مستقيم مورد تھديد قرار گرفته، بلکه منافع و " 

  ."رزشھای ماا
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 مريکا میاان و زحمتکشان يد و از کمک به دوا و دکتر محروم آ يکی با کت و شلوار و ژشت می:توضيح مترجم

و برنامه رقص انتخاباتی اش با ھمسرش که روز و شب در ...گويد و از بيرون آوردن نيروھای نظامی از عراق

يد و در حاليکه  آ میمهشود و ديگری با عبا و عما می" سرگرمی آفرين"کند  اينترنت چشمان جوانھا را تسخير می

گويد که مارکسيستھا ھم بايد آزاد  زند و می از آزاد نبودن مردم حرف میزنش را در پستو قرار داده و برای ما 

ھر دو متعلق به يک سيستم فکری يعنی ھر دو دورغگو، ! ھردو مرتجع! اما ھر دوی اينھا از يک جنسند! باشند

! کشانندچرا که ھر دو حامی منافع دزداِن غارتگر دسترنج کارگران و زحمت! فريبکار و شارالن به معنای واقعی

 ھر دو باالی منبرھايشان آن می! ھر دو کمر به قتل عدالتخواھان، برابری خواھان و آزاديخواھان واقعی بسته اند

 زيادی از اين جنايتکاران اين ما ھستيم که با شناخت تعداد! کنند روند آنکار ديگر می گويند و چون به پستو می

  ! تکرار شوداشتباھات دوبارهتا ول ھستيم اجازه ندھيم ؤمس

 مريکا يعنی بانکدارھا و صاحبان کمپانی ھای نفت و کمپانی ھای نظامی میاغارتگر و جنايتکار ۀاوباما دلسوز طبق

 عراق و ا،تواند دلسوز مردم ما و ليبي پس فکر کنيم چطور می! مريکااونه حتی اکثريت مردم کشور ! باشد

 دلسوز مردم لنبان "خامنه ای" و "ميرحسين موسوی"ود و بگويد باشد؟ درست مثل اينکه کسی پيدا ش.. افغانستان و 

و فلسطين ھستند، آنوقت عاقالن گويند اينھا اگر دلسوز بودند اول دلسوز مردم فقير و محروم و زحمتکش خودشان 
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! رانن سرسخت سلطه گری و غارتگری امپرياليستھا را باالی دار نمی بردند، بعد ديگابودند، و آنھمه سرھای مخالف

آگاھی و بيداری ھمه ما بزرگترين سد در برابر فريبکاری ھای اوباما و رژيم وابسته به امپرياليسم آدم کشی اسالمی 

مريکا توصيه ميشود به لينک زير ابرای شناخت بيشتر از ماھيت سيستم ددمنش ! باشد  آن میۀبا ھر جناح و دست

ايد حتما بخوانيد و اگر خوانده ايد دوباره مرور کنيد و آنرا به مراجعه و نوشته ای در اين زمينه را اگر نخوانده 

دست تمام کسانی که می شناسيد برسانيد تا در بيداری و آگاه نمودن يکديگر نسبت به ماھيت خونخواری امپرياليسم 

انی که کس!  خادمی آن شريک باشيم و نه در عقب نگھداشتن افکار جامعهۀآمريکا و شرکايش و نيز مزدوران آماد

اجازه ! بسته اند بی شک جالدانی از نوع خمينی و شاه خواھند بود" تغيير رژيم توسط امپرياليستھا" دل در گرو

سرنگونی رژيم منفور آدم کش اسالمی کار نيروھای آگاه و متشکل و سازمان يافته است و ! ندھيم دوباره اتفاق بيفتند

  !مريکاانه مزدوران جديد امپرياليسم خون آشام 

  ٢٠١١ برابر با دوازدھم آپريل ١٣٩٠ حملبيست و سوم 
١٤١٧٢=p?/de.hafteh.www://http  

pdf.Amrika%٢٠Nawe٢٠%٢٠%Formol/Pdfha/Gaproz/eu.baaba.www://http  

  

 

  


