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 نطق جابرانه و تکبر آميز اوباما در ملل متحد
 

فصاحت و بالغت و .   صدمه ديده استشھرت جھانی اوباما نسبت تجاوزات پی در پی امريکا به ساير کشور ھا جداٌ 

دنيا فھميد که . برتری کالم وی بر بوش بيش ازين نمی تواند ذھنيت  جھانيان را طور مثبت نسبت به وی تغيير دھد

  .    در واقعيت  فرقی بين بوش و اوباما موجود نيست و ھر دو محصول يک کشتزار امپرياليستی اند

کف زدن ھا سست و .   متحد آن گرمی دو سال قبل را به اوباما نشان ندادندنمايندگان کشور ھای مختلف در ملل

داند که خاصيت تجاوزکارانۀ امريکا با آمدن  جھان حاال می. بيمزه و صرف روی ملحوظات خاص ديپمالتيک بود

مردم در اوباما به حيث رئيس جمھور اين کشور فرقی نکرده و امريکا مانند دورۀ بوش به تاخت و تاز و کشتار 

ٌ نمايندگان کشور ھای عرب به استثنای چند تن از دست   .دھد کشور ھای مورد نظر ھمچنان ادامه می خصوصا

يکی از داليل ھم، نظر منفی امريکا به .  مندی به نطق اوباما بروز ندادنده   از خود حرارت و عالق،نشاندگان

 . تا فلسطين را منحيث يک کشور مستقل بشناسد،بودارتباط تقاضای نمايندگان ادارۀ فلسطين از شورای امنيت 

در مورد عراق و افغانستان، اوباما طوری سخن گفت که   خروج بخشی  از قوای امريکا از جنگ ھشت و نيم سالۀ 

کشور اشغال شدۀ عراق و از جنگ ده سالۀ کشور اشغال شدۀ افغانستان زادۀ ابتکار و روحيۀ انسان دوستی وی 

 ھزار تن عسکر در ھر دو کشور حرف زد و آن را يک ٩٠ز تقليل فريب کارانۀ قوای امريکا به اوباما ا.  است

که ھر اقدامش  با مردم افغانستان حرف زد در حالی" ھمکاری متداوم"که اوباما از  مسخره اين.  موفقيت تلقی نمود

ابه به رابطۀ يک زندانی با آمر اوباما مش" ھمکاری متداوم"فرضيۀ .  صد در صد ضد مردم افغانستان بوده است

به بھانۀ  .  افغانستان کنونی بردۀ امريکاست.  ھر چه آمر زندان بخواھد بر محبوس تحميل می کند.  زندان است

 امريکا ارادۀ خود را بر نظام مستعمراتی ،"ھمکاری متداوم"و يا " يا اعالميۀ ستراتژيک" ھمکاری ستراتژيک"

اين خواست .  زمين و فضای افغانستان در اختيار نيرو ھای تجاوز گر قرار دارد.  دخويش در کابل تحميل می نماي

.  کند مردم افغانستان نيست که اوباما به آن اشاره نموده، بلکه خواست واشنگتن است که حاکمانه آن را عملی می

و برتری نظامی خود را در  ھا در افغانستان و منطقه، تفوق لشکرگاهسيس أامپرياليسم امريکا مصمم است که با ت
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اوباما و زعامت امريکا به سعادت و .  غصب ذخاير انرژی جنوب آسيا، خليج فارس و بحيرۀ کسپين حفظ نمايد

  .مندی ندارند طوريکه کاسه ليسان استعمار به نفع آن زوزه می کشنده  عالقخوشبختی مردم افغانستان کمترين

، نيرو ھای ٢٠١۴بين حال و "اوباما از انتقال صالحيت به قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل اشاره نمود و گفت 

ليت بيشتری را در آيندۀ کشور شان به دوش خواھند ومستعد امنيتی دولت افغانستان قدم به پيش گذاشته و مسؤ

 از زمرۀ بی کفايت ترين قوای امنيتی در جھان "نيرو ھای امنيتی افغان"داند که به اصطالح  کی نمی."  گرفت

خيانت، تعصب، رشوه گيری، وطنفروشی و  دزدی وظايف يوميۀ قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل را .  است

ٌ روزی فعاليت نظامی انجام دھند آن ھم  به دستور و مفاد نيرو ھا.  دھد تشيکل می  اشغالگر خارجی یاگر احيانا

اين نيرو ھا نه روحيۀ .  دالر غرض تعليم و تربيۀ قوای امنيتی افغان در واقعيت در آب افتاده استبيليون ھا .   است

مين نموده و جلو حمالت تروريستی أگردد که بتوانند امنيت را ت نظامی دارند و نه توانائی دفاعی در آنھا سراغ می

 صرف برای مقاصد پروپاگندی استفاده می اشغالگران و دولت مزدور کابل ازين نيرو ھای ضد ملی.  را بگيرند

  .نمايند

امريکا قبالٌ اعالم کرده بود که تقاضای ادارۀ فلسطين را به ارتباط شناخت آن از جانب شورای امنيت رد خواھد 

موقف امريکا و شخص اوباما مبين نفوذ بی حد و حصر اسرائيل در ساحۀ تصميم گيری مقامات امريکائی و .  کرد

 نخواھد بود به نفع کشور فلسطين قادرکه اسرائيل اجازه ندھد، واشنگتن  تا زمانی.  ارجی امريکاستطرح سياست خ

روی ھمين دليل است که شھرت اوباما در ميان کتلۀ عرب در مجموع و نزد فلسطينی ھا طور .  ی مثبت دھدأر

اميدوار کنندۀ دو سال قبل اوباما مردم شرق ميانه حال فکر می کنند که بيانات .   فيصد کاھش يافته است۵٠خاص 

  .مردم اين منطقۀ جھان فرقی بين روش بوش و اوباما نمی بينند.  سرابی بيش نبوده است

اوباما در نطق خود فريبکارانه از بھار عرب و رستاخير مردم اين منطقه و سرنگونی دکتاتور ھا  متذکر شد و 

دانيم که تا چند ماه قبل امريکا از ھمان دکتاتور ھای  ھمه می. حمايت امريکا را از قيام ھای مردمی اعالم نمود

حال برای مردم جھان چنان وانمود می سازد .  عرب حمايت می کرد که ھزار ھا تن از مردم خود را سالخی کردند

ويق تش: امريکا نمی تواند که بازی دوگانه در منطقه داشته باشد.  که امريکا پشتيبان خواست ھای آنھا بوده است

گفتار مزورانۀ .  امريکا يکی را بايد انتخاب نمايد.  و حمايت از نظام ھا ارتجاعی" دموکراسی و حقوق بشر"

مردم .  امريکا در مورد حقوق بشر و دموکراسی در شرق ميانه  و حمايتش از اسرائيل ديگر گوش شنوائی ندارد

  .منطقه به عمق خدعۀ امريکا کامالٌ پی برده اند

دھد و شما فرمان می  امريکا فرمان می"خواھد بگويد  شود که اوباما می حاکمانۀ اوباما چنين استنتاج میاز بيانيۀ 

  .      سوی انھدام خواھد کشانده ھر گونه سرکشی، آن نظام و کشور را ب."  بريد

 

 

 

  


