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  توماج: فرستنده

  ٢٠١١ جون ٠٤

  

  ک اوبامارسياست ھای امپرياليستی و مواضع با
  

 را در رابطه با سخنانی) ی م١٩ (]ثور[ ارديبھشت٢٩ روز امريکا ۀک اوباما، رئيس جمھور اياالت متحدبار

وی در اين سخنان به ايران ھم اشاره نمود و . فريقای شمالی و تحوالت اين مناطق از جھان ايراد کرداخاورميانه و 

گفت که آن چه در تونس و مصر و برخی ديگر از کشورھای عرب خاورميانه اتفاق افتاد با تظاھرات مسالمت آميز 

 . فلسطين و صلح با اسرائيل نيز پرداختۀلأسان وی به مدر پاي. مردم ايران آغاز شد

ک اوباما و جناحی از بورژوازی امپرياليستی که وی نمايندگی اش را اکنون در رأس اياالت متحده بر عھده دارد بار

 کنار بزنند که سياست ھای آن به امريکازمانی موفق شدند جناح ديگر را در انتخابات اخير رياست جمھوری 

بين المللی، از جنگ در افغانستان و عراق گرفته تا کودتا در ونزوئال يا ۀ ه ويژه در صحنرھبری جرج بوش ب

اوباما و جناحش بر چنين زمينه ای قدرت را به . حمايت بی چون و چرا از اسرائيل با شکست مواجه شده بودند

امپرياليسم را در ۀ ز چھرآنان ديگر نمی توانستند مانند جناح شکست خورده سخن بگويند و ھر رو. دست گرفتند

“ بله ما می توانيم”چنين بود که اوباما که شعار انتخاباتی اش . کريه ترين شکل و شمايلش به جھانيان نشان دھند

 او که ئیگو. صلح نوبل را نيز دريافت کندۀ ر تاکتيک ھا و لحن حتا جايزييبود، توانست با تغ) ر ايجاد کنيمييتغ(

 در افغانستان پای می فشارد و خروج از باتالق عراق را زمان بندی امريکائیامی ھنوز بر حضور نيروھای نظ

  !کرده است بيش از ديگران مستحق چنين جايزه ای بود

به ھر حال اکنون با توجه به باال رفتن سطح آگاھی مردم در اکثر نقاط گيتی، امپرياليست ھا و نمايندگانشان نمی 

 از کف داد، ١٩۵۶زمانی که انگلستان مھار مصر را در سال . يش سخن بگويندتوانند مانند صد يا پنجاه سال پ

اميدوارم “:نخست وزير وقت آن که آنتونی ادن نام داشت در مورد جمال عبدالناصر، رھبر آن تحوالت چنين گفت

کم برای من اصالً مھم نيست که پس از مرگ وی ھرج و مرج بر مصر حا. که وی نابود شود يا به قتل برسد

چرچيل نيز در رابطه با . ادن جای وينستون چرچيل را گرفت که پيش از وی نخست وزير انگلستان بود“ .گردد

اين عرب ھای بی شرم بايد دوباره به “: چنين گفته بود١٩۵١بيداری مصريان و مردم کشورھای عربی در سال 

  “.جوی ھای کنار خيابان انداخته شوند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نشان می دھد که فرھنگ لغات استعمارگران و ثورصر در روز بيست و نھم سخنان اوباما در مورد ھمين م

گونه تحولی نشده  ر کرده است اما ذات امپرياليسم دستخوش ھيچييامپرياليست ھا از پنجاه سال پيش بدين سو تغ

 بدون اشاره او از اين که دو ديکتاتور در تونس و مصر کناره گيری کرده اند ابراز خوشحالی کرد و در واقع. است

 و ديگر امپرياليست ھا از بن علی و مبارک در طی ده ھا سال، جھانيان را به امريکابه حمايت ھای بی دريغ 

ری در سياست ھای امپرياليستی ايجاد ييبا اين حال وی حتا در گفتار نيز نشان داد که تغ! فراموشکاری دعوت کرد

 ھم زمان با امريکای که در پيش رو داريم اين است که نقش پرسش“:اوباما در بخشی از سخنانش گفت. نشده است

مبارزه با : انجام اين رخدادھا چيست؟ برای دھه ھا، اياالت متحده به دنبال منافع مھم خود در منطقه بوده است

ی، ايمن ساختن جريان آزاد تجارت و محافظت از امنيت ئتروريسم و متوقف ساختن گسترش سالح ھای ھسته 

ما به انجام اين امور ادامه “:وی سپس افزود“ .فاع از امنيت اسرائيل و پيگيری صلح اعراب و اسرائيلمنطقه، د

 در تضاد با اميدھای مردم منطقه نخواھد بود، بلکه برای آن ھا امريکاخواھيم داد، با اين اعتقاد راسخ که منافع 

بورژوازی بزرگ آن است که اوباما به نام  و امريکابا عطف توجه به منافع و حفاظت از منافع “ .ضروری ست

 يک قرض يک ميليارد دالری مصر را می بخشد و يک امريکامی گويد که “ پشتيبانی از دمکراسی در مصر”

مصری . مصر کمک کرد“ دمکراسی نوپای”واقعاً بھتر از اين نمی توان به . ميليارد دالر ھم به آن قرض می دھد

اين ھمان مصری . طای ھمان مقدار، بيش از سی ميليارد دالر بدھی خارجی داردکه بدون بخشش يک ميليارد و اع

 و امريکائی نفت و گاز است و اتفاقاً در طی دھه ھا اين منابعش را شرکت ھای چند مليتی ۀست که صادرکنند

  .داشتند به تاراج بردند چرا که امپرياليست ھا نوکر حلقه به گوشی به نام حسنی مبارک در آن جا ئیاروپا

 اوباما اين واقعيت را به جھانيان و به خصوص به مردم مصر نمی گويد که ھدف از اعطای يک ميليارد دالر به 

اين کشور ايجاد تسھيالت برای ھمان شرکت ھاست تا ھمچنان نفت و گاز مصر را چپاول کنند بدون اين که دالری 

 ايراد اين سخنرانی، اوباما در اجالس سران گروه ھشت بر بستر ھمين تاکتيک است که چند روز پس از! خرج کنند

در فرانسه نيز حضور می يابد و از بانک جھانی و صندوق بين المللی پول که نمايندگانی در آن دارد می خواھد تا 

اوباما ھمچنين اعالم کرد که اياالت متحده در . تالش و اقدام کنند“ تثبيت و نوسازی اقتصادی مصر و تونس”برای 

پس ( اساس آن چه در کشورھای اروپای شرقی هصندوقی برای سرمايه گذاری در مصر و تونس ب”تالش است تا 

ھر دو جناح اصلی بورژوازی بزرگ ۀ اين مھم نيز بر عھد“ .ايجاد شد، تأسيس گردد) از فروپاشی ديوار برلين

يخواه جان مک کين مأمور آفرينش  قرار گرفته است، چرا که سناتور دمکرات جان کری و سناتور جمھورامريکا

ايجاد يک بخش ”آنان پيش از ايجاد اين صندوق آشکارا اھدافش را . اين صندوق برای مصر و تونس شده اند

 هاين برنامه چنان تھيه ديده شده است که ب. اعالم نموده اند“ امريکائیخصوصی قوی با ھمکاری شرکت ھای 

 با رھبری چھار دبه ايجاد بخش خصوصی در مصر بايصندوق کمک اساس مقرراتی که برايش تدوين گرديده، 

 امريکا و سه مصری شکل بگيرد به شرطی که رھبران مصری مستقيماً توسط رئيس جمھور امريکائی“ شھروند”

  !منصوب گردند

 کرد که  اشاره کرد و ابراز اميدواریااوباما در بخش ديگری از سخنانش به تحوالت و قيام مردم در سوريه و ليبي

تمام [ و فرانسهامريکاۀ تجاوزکارانۀ با اين حال وی به توجيه حمل. بشار اسد سر عقل بيايد و به اصالحات تن در دھد

اين در . خواستار دخالت نظامی شده اند“ امردم ليبي” پرداخت و مدعی شد که ا به ليبي]ناتوبه عالوۀ کشور ھای خليج

 با شرکت ئیخود خوانده در ليبی از ھم اکنون به خود اجازه داده است که قراردادھا“ شورای انتقالی”که حالی ست 

يقيناً منظور اوباما از مردم ليبی ھمين افراد سرسپرده است که حاال در .  امضاء کندئی و اروپاامريکائیھای بزرگ 
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 عليه ديکتاتوری وی به يک ا حق مردم ليبيه قيام باپوزيسيون عليه معمر قذافی جاخوش کرده اند و موجب شدند تا

 در اين جنگ و از سوی ديگر با بمب ھای فرانسوی و ئیجنگ داخلی خانمان برانداز تبديل شود و مردم از سو

  . که از آسمان بر سرشان می ريزد، کشتار شوندامريکائی

ورد دخالت عربستان سعودی در بحرين سخن اوباما در سخنانش به يمن و بحرين ھم اشاره نمود اما کلمه ای در م

 و ديگر امپرياليست ھا از امريکاعربستان سعودی برای . نگفت و حتا آن را خشک و خالی ھم که شده محکوم نکرد

اھميت فراوانی برخوردار است و تا وقتی شيخ ھای حاکم، اوامر آنان را اجراء می کنند نه فقط برای پايمال کردن 

چرا که نه فقط نفت را آن طور که شرکت . ق مردم محکوم نمی شوند بلکه تشويق ھم می شوندابتدائی ترين حقو

ھای چند مليتی می خواھند استخراج می کنند و می فروشند بلکه با انعقاد قراردادھای ھنگفت بخشی از بھای ھمان 

ان سعودی بزرگ ترين قرارداد اين چنين است که رژيم عربست. نفت را دوباره به جيب اربابان خود برمی گردانند

  . را به ارزش شصت ميليارد دالر امضاء نمودامريکاخريد سالح با 

 که در تونس، مصر و ئیاوباما در بخشی از سخنانش که مربوط به ايران می شد به اين نکته اشاره کرد که قيام ھا

ت مردم ايران عليه تقلبات فريقا و خليج فارس صورت گرفتند ملھم از تظاھرااديگر کشورھای عرب شمال 

ی ئ و غرب به ايران اجازه نخواھند داد تا به سالح ھسته امريکااو سپس بار ديگر اعالم کرد که . انتخاباتی بودند

بحرين يک شريک ديرين است “:اوباما ھمچنين به دخالت جمھوری اسالمی در بحرين اشاره کرد و گفت. دست يابد

اوباما در واقع در بخش مھمی از سخنانش در رابطه با ايران به اين نکته “ .تيمو ما به حفظ امنيت آن متعھد ھس

 بگذارد و ھمانطور که از امريکااشاره کرد که جمھوری اسالمی نبايد تالش کند تا پای در جای پای امپرياليسم 

در ديگر کشورھا نيروھای سرسپرده به خود در عراق استفاده کرد، برای رسيدن به اھداف پان اسالميستی خود 

  . کندئیمانند بحرين نيز مداخله جو

 ئی ست که رژيم ھائی امپرياليست ھا فی النفسه ھيچ گونه مشکلی با حکومت ھای اسالمگرا ندارند، مشکل آن جا

مانند جمھوری اسالمی، مستقل از آن ھا می خواھند بخشی از نفوذ آن ھا را به نفع خود و اھداف سياسی و اقتصادی 

مگر ديگر کسی ھست که نداند که . ی ھم بھانه ای بيش نيستئوگرنه حتا داشتن سالح ھسته . ادره کنندخود مص

ی است؟ مگر اسرائيل نيز که در ھمين منطقه دارای چندين ئدارای سالح ھسته “ جمھوری اسالمی پاکستان”

ل امپرياليست ھا در ايران ی است مانند جمھوری اسالمی مورد لعن و نفرين قرار می گيرد؟ معضئکالھک ھسته 

اين است که با رژيمی سر و کار دارند که از نظر سياسی تاريخ مصرفش به سر آمده است وگرنه ھمينان بودند که 

. ، برای استيالی روحانيون تالش کردند“خطر سرخ” و مبارزه با ١٣۵٧برای جلوگيری از راديکاليزه شدن انقالب 

  :وی گفت.  در سخنرانی اش اشاره نمودھمين اوباما به نوعی به اين نکته

 نيست که مردم تونس و قاھره را به خيابان ھا آورد، اين خود مردم بودند که اين جنبش ھا را آغاز امريکااين “

ھمه کشورھا از شکل خاص دمکراسی . کردند و خود آن ھا ھستند که نھايتاً بايد نتايج مورد نظر را مشخص سازند

 در پيش خواھد آمد که منافع کوتاه مدت ما به طور کامل با ديدگاه بلند مدت ما ئید و زمان ھاما پيروی نخواھند کر

تفسير گفتار اوباما چنين است که برای حفظ منافع بلند مدت بايد منافع کوتاه مدت را “ .در منطقه ھمسو نخواھد بود

دھه به درازا کشيده است و به نظر می رسد قربانی کرد، منتھا در مورد جمھوری اسالمی اين مدت کوتاه اکنون سه 

با اين حال معضل بزرگ امپرياليست . که به ھمين جھت و به دليل ماھيت جمھوری اسالمی تضادھا تشديد شده اند

 تلخ شکست دو انقالب را در يک صد سال گذشته چشيده ۀھا در ايران اين است که با مردمی طرف ھستند که تجرب
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 برخوردارند و حتا در غياب يک آلترناتيو انقالبی اجازه نخواھند داد که ئیسطح آگاھی باالاند و از اين نظر از 

  .ديگران به جايشان تصميم گيری کنند

 خود به اسرائيل و صلح با اعراب و تشکيل دولت فلسطين اشاره یاوباما در بخش ديگری از سخنان نوزده ماه م

ھر چند اوباما در .  تشکيل گردد١٩۶٧طين بايد در چارچوب مرزھای در اين سخنان اوباما گفت که دولت فلس. کرد

 يک نھاد فشار پرنفوذ –)  اسرائيلی– امريکائیکميته امور عمومی ( در جلسه ايپاک یروز بيست و سه م

 شرکت نمود و به طور بسيار محسوسی سخنان چھار روز پيش خود را تعديل کرد، اما ھمين سخنان –صھيونيستی 

پرواضح است که دولت کنونی اسرائيل نه خواھان صلح . ولت فوق ارتجاعی کنونی اسرائيل را برانگيختھم خشم د

از اين واقعيت که بگذريم، سخنان اوباما چه در روز نوزدھم و چه به ويژه . است و نه خواھان تشکيل دولت فلسطين

 و چرا از اسرائيل و تمام جنايات آن را بر  حمايت بی چونامريکادر روز بيست و سوم نشان می دھد که امپرياليسم 

 سخن می گويد در پس آن چنان شرايطی را ١٩۶٧ھنگامی که اوباما از مرزھای سال . ھر راه ديگر ارجح می داند

“ واقعيات جديد”اوباما در اين سخنان از فلسطينيان می خواھد که به . قرار می دھد که عملی نشدنش محتمل تر است

اما اين واقعيات چه ھستند مگر آن که گسترش شھرک نشين ھا در کرانه باختری که ھمان سرزمين . گردن بگذارند

ھای فلسطينی را کوچک و کوچک تر کرده است؟ اوباما در ھيچ کجای سخنانش از بازگشت ميليون ھا پناھنده 

ست که اين ھا از فلسطينی و بيت المقدس شرقی به عنوان پايتخت دولت فلسطين سخن نگفت و اين در حالی 

  .فلسطين استۀ مطالبات اصلی مردم ستمديد

بيست و يکم نسبت به ۀ  نشان می دھد که ذره ای در ذات امپرياليسم سدیباری، سخنان اوباما در روز نوزدھم ماه م

 جھانی می اصلی ترين امپرياليسمۀ اوباما به عنوان نمايند. ر ايجاد نشده استييبيستم تغۀ امپرياليسم نوپای اوايل سد

  !! عالوه بر دريافت جايزه صلح نوبل، نشان رياکاری امپرياليستی را نيز دريافت کنددباي

  


