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  است زوال شھرت سياسی اوباما در جھان اسالم رو به
 

 اسالم پيدا شده بود كه گويا بعد از نطق ھای مطنطن اوباما در قاھره و استانبول، اميدواری ھای كاذبی در مردم جھان

، رنگ یعنصتيك عده از مردم نميدانستند كه بيانات ميان تھی، لبخند .  سای جمھور امريكا فرق داردؤاوبا ما از ساير ر

حدود صالحيت .   پنھان سازدتررا به مراکز قد جذاب نميتواند تعلقات اصلی رئيس جمھور امريكا ۀپوست و يا قيافي

ن ميگردد و تخطی از آن برای رئيس جمھور صرف نظر از يا از قبل توسط صاحبان سرمايه تعيرئيس جمھور امريك

ما امروز اوباما را در موقفی می بينيم كه متفاوت از دوران مبارزات .  وابستگی حزبی اش بسيار گران تمام ميشود

 .فع سرمايه نظامی است و بايد ھم باشداوبامای امروز حامی و مدا.  ديگر آن اوبامای سابق نيست.  انتخاباتی اش است

 جھان اسالم نسبت به نيات امريكا در منطقه  به شكست ھای پی در پی مواجه شده و مردم نسعی امريكا در متقاعد ساخت

رسوائی انتخاباتی : از افغانستان آغاز ميكنيم.   به عمق توطئه ھای امريكا تحت رھبری اوباما پی برده اندجھان اسالم

مراجعه شود به مضمون (ستان آنقدر مشمئزكننده بود كه بوی گندگی آن فضای امريكا و جھان  را فرا گرفته است افغان

ًاگر اعتبار جھانی امريكا قبال  دست نخورده بود، جريانات سياسی  افغانستان در چند . ) نوامبر۴ ۀسوی مورخوآقای م

 ۀاز تقرر دوبار.  ليه كثافت  كاری ھای سياسی دخيل بوده استدست امريكا در ك.   پايان بخشيدۀماه اخير به آن نقط

 و ارتباطش با استخبارات امريكا و افتضاح انتخاباتی به "احمد ولی كرزی"كرزی گرفته تا موضوع قاچاق مواد مخدره 

شورای نظاری   و جعل كاری در آن و  بازی موش وگربه با عبدهللا )كه يك امر طبيعی در افغانستان است(ارتباط تقلب  

.   ميخواستھم ھمينطوربدون ترديد ، ھمه زير نظر امريكا اتفاق افتاد كه )رسوای عالم و پيرو احمد شاه مسعود غدار(

ھای بلند بااليش، صرف در ء مردم جھان باالخره به نيات اصلی امريكا پی بردند كه زعامت اين كشور خالف ادعا

اما زعامت امريكا اينرا بايد بداند كه مردم .  ح و امنيت در افغانستان و منطقهمين صلأمين منافع امريكاست نه تأصدد ت

 .يابند و نيات باطنی آنر درك ميكنندی كا آھسته آھسته آشنائی مي امرۀجھان به ھويت پشت پرد

ه مخدره بفساد اداری،  قاچاق مواد .  امنيت در افغانستان رو به خرابی است و طالبان ھر روز بيشتر قوت ميگيرند

 افغانستان كه صرف  به امريكا جوابگو اند و استخدام افراد جانی و فرومايه در پست ھای مھم كه ۀت حاكمأ ھيۀوسيل

 .امريكا صورت ميگيرد، برای اين كشور حيثيتی باقی نگذاشته است و يا تائيد ًاكثرا با اشاره
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امريكا توانست كه با رشوه و تطميع مدتی .  ج ميگيردمبارزات مردم عراق عليه استعمار و دولت مزدور آن دوباره او

ضديت با خود و دولت دست نشانده اش را  تقليل بخشد، اما بعد از بيداری دوباره، مردم عراق راه مبارزاتی خود را باز 

ژادی را به شدت دامن ميزند تا مردم عراق نتوانند كمر خود را جوديكه استعمار كشمكش ھای مذھبی و نو با. يافتند

راست كنند، اقشار مبارز در كليه جناح ھای متخاصم سد ھای مذھبی و نژادی را شكسته اند تا مانند يك مشت واحد بر 

 . استء اخير عراق شاھد اين ادعاۀجريانات چند ھفت.  فرود آينددھن استعمار و دست نشانگان آن

انده است   مردم اين منطقه را به اين عقيده رس)فلسطينی ھا و اسرائيل( امريكا در قبال بحران شرق ميانه ۀ دوگانپاليسی

در آغاز .  سای جمھور امريكا  در گفتار و كردار خود به ارتباط مردم فلسطين  صادق نيستؤكه اوباما مانند ساير ر

 اسرائيل اتخاذ خواھد كرد و اين كشور را وادار خواھد ساخت كه  نسبت بهۀصور ميشد كه اوباما روش سختگيرانچنين ت

معلوم ميشود .   نشان دھدنام فلسطين از خود صداقته حقوق مردم فلسطين را به رسميت بشناسد و در تشكيل كشوری ب

ر اسرائيل يابد و توانائی اش در اعمال فشار بی روز نسبت به بحران شرق ميانه كاھش مه ی امريكا روز  ببكه دلچس

 يھود امريكا و نفوذ محافظه كاران نو كه ھنوز ھم از قوت سياسی ۀيك عده  معتقد اند كه فشار جامع.   زايل ميشود

 اند، مانع عمده در رفع بحران منطقه  و  تحقق ئيلااسرخاصی در واشنگتن برخوردار  بوده  و  حامی درجه يك 

سرانجام سر طاعت فرو خواھد آورد و از سختگيری ھای ظاھری اوباما .  بخشيدن آرمان ھای مردم فلسطين است

 .مردم شرق ميانه فقط و فقط عمل و نتيجه ميخواھند و بس.  ديپلماتيك بر اسرائيل منصرف خواھد شد

 حاكم پاكستان كه از امريكا  ۀكلنتن نتوانست كه بين طبق.  سفر اخير ھلری كلنتن به پاكستان يك ناكامی شگفت آوری بود

.    پاكستان ناقص بوده استۀش از جامعًعدا متوجه شد كه تصور و برداشتاما ب.  ايت ميگيرد و مردم آن فرق قايل شودھد

امريكا ھيچ زمانی به قول خود وفادار نبوده و به دوستی خود "مردم عوام و خبرنگاران پاكستانی به كلنتن گفتند كه 

 كلنتن مذبوحانه سعی نمود كه مردم  و خبر نگاران را قناعت دھد و بار  ".نسبت به پاكستان چندين بار پشت پا زده است

ن به كلنتن يادآور شدند ار جريان گفتگو، خبرنگاران و حاضرد.  ديگر بفريبد، اما حاضرين به حرف وی باور نكردند

اما مردم  به  ." ماستۀاين جنگ ھم"كلنتن گفت كه نخير    ".كه اين جنگ امريكاست كه پاكستان قيمت آنرا می پردازد"

يس و مورد لپس متوجه ميشويم كه حتی اعتبار  جھانی امريكا در كشور  مخلوق انگ.  كلمات تكراری  وی قانع نشدند

اوماما به يقين  ميداند كه كشتار بيمورد مردم ملكی باالخص در مناطق .  حمايت امريكا  يعنی پاكستان رو به زوال است

.  ل كشی است، دليل عمده برای نارامی ھای فعلی و آينده درين  قسمت جھان خواھد شدپشتون نشين كه در حكم نس

 .قدرت نظامی ھميش نميتواند جوابگوی نيازمندی ھای امپرياليستی امريكا شود

 جھانی خود دارد و آن صرف از طريق عدم تجاوز به ۀامريكای اوباما  ضرورت مبرم به احيای حيثيت از دست رفت

امريكا ھم از .  ھر تجاوز مقاومت ملی و مردمی را سبب ميشود.  يت كشور ھای جھان ميسر خواھد شدخاك و حاكم

 .ون نخواھد ماندقھر مردمی نظام ھای مستعمراتی مص


