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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١١ اگست ١٠

  

  روز ھای بد اوباما
  

بوده سای جمھور امريکا در جريان رياست جمھوری روز ھای بدی  داشته اند که  برای آنھا سرنوشت ساز ؤاکثر ر

برای کنيدی شکست در خليج خوک ھا حين آمادگی حمله با عمال کيوبائی سی آی ای  بر کيوبا، برای جانسن .  است

جنگ ويتنام و وسعت تظاھرات اعتراضی عليه جنگ و تجاوز درداخل امريکا، برای نکسن معضلۀ واترگيت و قتل 

ورم اقتصادی و شکست افتضاح آميز عمليات نظامی آلنده در کودتای مورد حمايت امريکا در چيلی، برای کارتر ت

و نابودی ) ايران گيت(در ايران غرض نجات گروگان ھای امريکائی، برای ريگن افشای روابط پنھانی با ايران 

بيش از دو صد تن از عساکر امريکائی در بيروت، برای جورج بوش اول صعود سه برابر کسر بودجه و تجاوز به 

ن رسوائی روابط جنسی با مونيکا لوينسکی و انھدام سفارت خانه ھای امريکا در کينيا و تانزانيا، پانامه، برای کلنت

  و کشتار مردم در  افغانستان و عراق و برای اوباما ٢٠٠١، ١١برای جورج بوش دوم حادثۀ تروريستی سپتامبر 

 عراق و تجاوز به ليبيا و سرنگونی بی اعتباری اقتصادی امريکا، سطح بلند بيکاری، ادامۀ جنگ در افغانستان،

اوباما روز ھای بد .  گست در واليت وردکا ۶ تن از عساکر نخبۀ امريکائی در روز ٣٠ھيلوکوپتر نظامی و قتل 

  .ديگری را ھم در پيش خواھد داشت

 درجه ، برای اولين بار در تاريخ)Standard and Poor’s(سسۀ اعطای اعتبار استاندرد اند پورز مؤطبق گزارش 

اين يک خبر دردناک و زجر دھنده برای ادارۀ  اوباما و .  بندی اعتباری خود امريکا را يک قدم پائين آورده است

تاثيرات .   امريکائی که شراين اقتصادی امريکا و جھان را در دست دارند، بوده استھایباالخص  برای نخبه 

نی و مزدورانش به دور دنيا در واقعيت يک اعالم خطر روانی پائين آمدن اعتباری امريکا برای قدرت اول جھا

.  مان باشداروند و امريکا ھم نمی تواند ازين سير طبيعی منطق تاريخی در امپراتوری ھا می آيند و می.  است

اوباما بيش از ھر فرد ديگر .  صاحبان سرمايه در تکاپو اند که چگونه از ورشکستگی و سقوط احتمالی نجات يابند

 مالی امريکا شايد صاحبان سرمايه را در مورد یادامۀ بحران اقتصادی و بی اعتبار.  خود را آسيب پذير می بيند

اکثر تحليل گران امور اقتصادی، تداوم بحران و مشکالت اقتصادی .  انتخاب مجدد  اوباما به شک و ترديد اندازد
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دانند که اين کشور در افغانستان،  عراق، يمن،  د ھا دالر در جنگ ھای تجاوزی میامريکا را نتيجۀ صرف ميليار

  .  پاکستان و ليبيا به راه انداخته است

دانند که ھر تجاوز مقاومتی را به دنبال دارد  اين را ھمه می.  ادارۀ اوباما روی آرامش را در افغانستان نخواھد ديد

مردم ھيچ .  ت يا صلح جويانه، ملی است يا گروھی و يا تروريستیکه مقاومت مسلحانه اس يناصرف نظر از

که ميھن شان مورد   آرام نمی گيرند زمانی،سرزمينی به استثنای يک عده خاين و مزدور معاش بگير استعمار

.  بھانه ھا برای تجاوز تجاوزگران نزد صادقان و ميھن دوستان قابل پذيرش نيست.  تجاوز بيگانگان قرار گيرد

 ضد تجاوز شوروی به کشور به بھانۀ دفاع از همانطوريکه مبارزان ملی و انقالبی ميھن در بند کشيدۀ ما بھ

مجادله با " تجاوز امريکا و ناتو به بھانۀ ر ھم روحيۀ مبارزاتی مردم ما عليهسوسياليسم به پا خاستند، ھمانطو

د و تداوم می يابد  بدون ترديد که نيرو ھای به  نحوی خاص شکل می گير" حقوق بشر"و پشتيبانی از " تروريزم

که تاريخ شرق ميانه و افغانستان ثابت ساخته است،  طوری.  ارتجاعی ھم ازين موقعيت بھره برداری می نمايند

دھد و آنھا را در نھايت  امپرياليسم مقاومت نيرو ھای ارتجاعی را بر مقاومت نيرو ھای ملی و انقالبی ترجيج می

 تن از عساکر ٣٠به ھر حال سرنگون ساختن  ھيلوکوپتر نظامی امريکا و کشته شدن .  داند ود میمتحد طبيعی خ

نخبۀ اين کشور پيش درآمد روز ھای سختی است که اوباما به آن مواجه  خواھد شد و جريان مبارزات انتخاباتی اش 

  .ال قرار خواھد دادؤمورد س

مردم افغانستان را يک بار ورق بزند تا به روحيۀ تسليم ناپذيری اين بھتر است اوباما تاريخ مبارزات ضد استعماری 

  .به راه انداختن جنگ آسان است و خود را سالم کشيدن از  آن  نھايت مشکل. بوم آشنا گردد و مرز

 

  


