
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ١١

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

٣  
  ؟چرا باز ھم بن الدن: سوم

از نظر ) مسلمات و ابھامات( رداشت نکاتی که در دو بخش قبلیبادر نظ ،ھرچند خوانندۀ دراک و آشنا به مسايل

" ھيوالئی"، می تواند به خوبی درک نمايد که چرا بايد در چنين موقعيتی امپرياليزم امريکا باز ھم به سراغ گذشت

ت که خود آفريده و از وی چنان تصويری در ذھن ساده انديشان ترسيم نموده بود که گويا وی ھر لحظه ممکن اس

 باز ھم به ؛ھست و نيست گيتی و حيات و ممات تمام موجودات روی زمين را به مخاطره انداخته نابود نمايد، برود

خاطر روشن شدن ھرچه بيشتر مطلب، اين پرسش را از نزديک مورد مداقه قرار داده، خواھم کوشيد تا دو طرف 

 بابت آن انتظار داشتند، بنمايند را نيز از نظر دور و بھره برداری ھائی که از) امريکا و پاکستان(ذيدخل در قضيه

  :ندارم

  

  : نياز ھای دولت اوباما به حفاری اين فوسيل-١

باز ھم به خاطر سھولت در فھم اين که کدام نيازمندی ھا و عوامل باعث شد تا کاخ سفيد مجدداً آن مھرۀ سوخته را 

شکست المان ھيتلری مساوی رنا، قتلش را در بستر بيماری با از فوسيل خانۀ امپرياليستی به در آورده و با بوق و س

  :بعد داخلی و بعد خارجی. د، مطلب را از دو بعد مورد مطالعه قرار می دھيمنشان دھ

  

  :بعد داخلی: الف

رانجام قادر شد با اولی سآسان به دنبال پيروزی ھای " بارک اوباما"ھمه به خاطر داريم که وقتی سه سال قبل 

پيروز شود، سخت تالش ورزيد تا فضای آکنده از نفرت عليه " کلينتون"زياد بر رقيب بزرگ خود خانم مشکالت 
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 سخت ھوشيارانه سود جسته با شارالتانی خاصی که می شود گفت در آن مقام بر تمام ،بوش و مجموع کاخ سفيد

و دوره حاکميت بوش به جان آمده ھمگنان پيشی گرفته است، کوشيد تا خواستھای مردم امريکا و جھان را که از د

در توصيف مھارت وی در اين شارالتانی ھمين بس که گذشته از ده ھا . بودند، به مثابه اھداف خويش اعالم دارد

ميليون امريکائی، ميلونھا انسان ديگر در سراسر جھان نيز بر وی باور نموده، بودند کسانی که به درب خانه اش از 

  . معرفی نمودندی جديدیکل کشانو دخيل بسته وی را مش

دانستن از آنھا استقبال " سياه زبان"به گواھی مقاالتی که در تمام سايتھا وجود دارد، افرادی چون اين قلم که با 

  .گرديد در آغاز آنقدر کم بود که می شود گفت به حساب ھم نمی آمدند

  :ار می گفترستاخانه وعده پشت وعده و به تکتان، با در نظرداشت مشکالت موجود در جامعۀ امريکا، گاين شارال

 نه تنھا جلو رشد بيکاری و تورم را خواھد گرفت، بلکه در کوتاه ترين زمان ممکن، با سرمايه گذاری ھای سالم -

  .دوباره بر سر کار برخواھد گردانيد امريکائی را ھر کارگر

ميليونھا خانودۀ امريکائی در زير قروض بانکھا از  بحران اقتصادی را در امريکا مھار نموده و نخواھد گذاشت تا -

  .ھم بپاشند

 با عام ساختن و اجباری ساختن بيمه ھای صحی، مردم امريکا را که دولت آن در تنعم مادی غرق است، از حقوق -

  .داشتن بيمۀ صحی مجانی برخوردار خواھد ساخت

ی سرنوشت زندگی رقبت باری  را سپری می نمايند حل  مشکل پناھندگان و ميليونھا پناھنده ای را که در امريکا ب-

  .نموده به يک باره در امريکا مشکلی به نام پناھندگی باقی نخواھد گذاشت

 ضمن توجه به تخفيف تکس برای مردمان بی بضاعت و يا کم بضاعت، نوعی از ماليه مترقی را روی دست -

خت تکس با تکيه به قوانينی که خود ساخته اند، گريخته اند، گرفته طبقات باالئی جامعه را که در تمام عمر از پردا

  .به پرداخت تکس وادار خواھد ساخت

 با بيرون کشيدن قوای امريکائی از عراق و افغانستان، در عمل خواھد کوشيد تا نه تنھا بيش از آن خانوده ھا به -

مردم امريکا نيز جلوگيری نموده، آن پولھا را سوگ فقدان عزيزان شان ننشينند، بلکه از ضياع ميليارد ھا دالر پول 

  .در ارتقای سطح زندگانی انسانھا سرمايه گذاری خواھد نمود

نيزبيان ...  ھمچنين قول ھا و تعھداتی را در مورد قايل شدن حق سقط جنين برای زنھا، حفظ محيط زيست و -

  .داشت

زيم که وی چه مقدار از تعھدات خود را انجام داد و چه ن آن که خواسته باشيم وقت خود را به اين نکته ضايع بساودب

ابات ميان دوره ئی را در امريکا به مثابه نامۀ اعمال خ بھتر است نتيجۀ انت فکر می کنممقدار ديگر آنرا انجام نداد،

م نمره تان بی آزرم به خاطر تمام دروغھائی که گفته بود از طرف مرددانسته و با صراحت بگوئيم که اين شارالوی 

  .قبولی نگرفته ناکام ماند

قول داده را ناکامی اوباما در برآورده ساختن خواستھای به حق مردم که خودش در آغاز انجام آنھا  به تعبير ديگر،

اين چاره چه می توانست باشد تا به کمک رسانه . بود، ايجاب می نمود تا برای انتخاب مجدد راه و چاره ای بينديشد

 سال اقامت بيشتر را ٤يغات سرسام آور آنھا ميليونھا امريکائی را مجدداً تحميق و استحمار نموده ھای جمعی و تبل

در کاخ سفيد برايش تضمين نمايد، اينجاست که اتاقھای فکربه تکاپو افتاده سرانجام به اين نتيجه می رسند که بايد 

ده باشد، حل بحران اقتصادی، ناممکن است، حل کاری را انجام داد که حزب رقيب در انجام آن ناتوان و عاجز مان

مشکل بيکاری باز ھم ناممکن است، دادن بيمۀ صحی رايگان نمی شود آن را انجام داد چه طرف مقابل به مقاومت 
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 امريکائی با کشتن ت طلبانۀم شئونيزم عظپايمال شدۀ خود ادامه خواھد داد، پس چه می تواند باشد، ارضای غرور 

و اين کس . يک ھيوالی خود ساخته، مگر در اصل انسان مريضی که نای بلند شدن از بستر مرگ خويش را نداشت

  .ھمان بن الدن بود

  

  : اوضاع بين المللی- ب

ا صرف نظر از آن که اوباما به تمام وعده ھا و تعھدات دوران مبارزۀ انتخاباتی خويش وفادار نمانده به تمام آنھ

پشت پا زد، يعنی نه نيروھای امريکائی را از عراق بيرون کرد و نه ھم از افغانستان و عکس آن بدون آن که مردم 

تا زانو ) يمن و پاکستان(باخبر باشند در عمل ظرف اين دو سال پای امريکا را در دو جنگ ديگربدانند و يا امريکا 

می، با پول تکس مردم فقط تيمھای مرگ و کودک کشان را در  نظاۀفرو برد و از آن طريق با تضمين منفعت سرماي

تمام منطقه حاکم ساخت؛ و گذشته از آن که نتوانست راه حل درستی برای مشکل ايران بيابد و آبروی برباد رفتۀ 

ن که که نتيجۀ مستقيم اعمال سياست ھای ضد انسانی کاخ سفيد شمرده می شود، مجدداً ترميم نمايد، و يا ايرا امريکا 

، ھمان اعتبار کذائيی را که به زور پول و اسلحه به مناقشۀ اسرائيل و فلسطين کمترين تغيير مثبتی وارد نموده بتواند

" نيتانياھو"از دست داده، صدراعظم اسرائيلنيز بين شرکای امريکا برای يک رئيس جمھور آن کشور وجود داشت 

احترامی را سزاوار نمی داند بلکه به جايگاھی که تکيه زده نيز  به وی فھماند که نه تنھا به وی کمترين لدر عم

  .پشيزی ارزش قايل نيست

رئيس جمھور تونس که " بن علی. "در چنين فضائيست که خيزش ھای ظفرنمودن در شمال افريقا آغاز می يابد

در زير فشار مردم تونس  قرار داشت، قبل از آن که کاخ سفيد از خوای غفلت بيدار شود امپرياليزمسالھا در خدمت 

که " مبارک"وادار به فرار می گردد، ھمزمان با آن مردم مصر به دنبال تحمل سالھا ظلم و تعدی رژيم دست نشاندۀ 

به خاطر سر در آخور امپرياليزم و صھيونيزم داشتن نه تنھا قاتل خلق مصر بود بلکه در جنايات رژيم صھيونيستی 

مد و به جرأت می توان نوشت بين تمام کشور ھای عربی و معرب، نزديک اسرائيل شريک جرم به حساب می آ

تاب ترين و معتمد ترين فرد برای کاخ سفيد در تمام ادوار به شمار می رفت، در زير ضربات کوبندۀ مخالفانش 

 و به نياورده قبل از آن که تمام رشته ھای آنھا را خيزش مردم پنبه نمايد و کنترول اوضاع را به صورت کامل

ضرر امپرياليزم و صھيونيزم از دست بدھد با يک کودتای ساختگی از قدرت برکنار و رسوائی تاريخ را کمائی 

نمود و بدين سان امپرياليزم امريکا بزرگترين و نيرومند ترين متحد و نوکر گوش به فرمانش را در شما افريقا از 

  .منطقه گرديددر ۀ ميدان سياست ددست داده در عمل بازن

برخوردار می گردد که از برای امريکا و متحدانش به خصوص اسرائيل سقوط مبارک وقتی از ارزش مرگ آوری 

طرفی نقش اسالم سياسی را در حاکميت انتقالی متوجه باشيم و از جانب ديگر روابط خوبی را که قرار است با 

  .سبات خويش فراموش ننمائيم، ايران و ترکيه برقرار نمايد، در محا)اعم از فتح و حماس( فلسطين

يمن، و سرکوب خونين آنھا به وسيلۀ نيروھای عربستان بحرين و گذشته از آن خيزش دموکراسی خواھانۀ مردم 

  . منجر شد، شکست ديگری بود که کاخ سفيد بايد آن را می پذيرفتمستقيم بحرينسعودی که در عمل به اشغال 

به زير . به نمايندگی از آن می توانستند به دو اميد دل خوش نمايند" اوباما"در مقابل تمام اين شکست ھا، کاخ سفيد و 

  .در ليبيا" قذافی"در سوريه و " بشار اسد"کشيدن قھری 

انتظار نيروھای امپرياليستی جريان پيدا نموده نه تنھا کدام دست آوردی را مگر سير حوادث در ھر دو کشور خالف 

، بلکه به ارتباط سوريه در عمل به مخالفت و مقاومت روسيه و چين روبه رو برای کاخ سفيد به ارمغان نياورد
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گرديده برای اولين بار بعد از ختم به اصطالح جنگ سرد شورای امنيت ملل متحد تضادھای قدرت ھای بزرگ 

رانسه  و در قدم امپرياليستی را به نمايش گذاشت و به ارتباط ليبيا، با به دست گرفتن ابتکار در قدم اول به وسيلۀ ف

  .بی کاله نمانده باشد، به دنبال آنھا حرکت نمايدکامالً دوم انگليس، کاخ سفيد مجبور شد تا به منظور آن که سرش 

ھمزمان با اين شکست ھای خفت آميز امپرياليزم امريکا در عرصۀ سياست، از لحاظ نظامی نيز در افغانستان به 

 زندانی وابسته به طالب از ٥٠٠و اليات کنر و نورستان، فرار حدود عالوۀ از دست دادن چندين ولسوالی در 

قندھار که بيشترين قوای امريکا و کانادا در آنجا مستقر ھستند، ضربت ديگری بود که اگر تيم اوباما در آن مورد 

  .چاره انديش نمی نمود، ھيچ چانسی برای انتخاب مجدد برايش باقی نمی ماند

بل به آن اشاره صورت گرفت در واقع بخشی از آن عوامل و نيازمندی ھائی اند که کاخ نکاتی را که در سطور ق

سفيد را وادار می ساخت تا به تناسب شکست ھا، يک پيروزی تبليغاتی برای خود تدارک ببيند، و اين تدارک در 

  .مقطع کنونی ھيچ چيزی بوده نمی توانست به غير از حل مشکل بن الدن

 آن عمل برای اوباما راه گريزی فراھم نمود و يا اين که خودش می تواند حلقه ای ديگری گردد بر  و اما اين که آيا

  .حلقات قبلی، طی صفحات بعد به بحث کشانيده خواھد شد

  ادامه دارد                                                              

  

   

  


