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١١/٨/٢٠٠٩  

 

  اوباما در داخل ھم رو به زوال استیاسيو شھرت س...

٢ 
 

.   اول را نداردیت روز ھا ثابت كرد كه اوباما آن شھركاي امراالتي ای سوم نوامبر در بعضيی دوره انتخابات

 اما از شود،ي پا افتاده معلوم مشي امر پكي االتيابعضی  يیاگرچه باختن حزب بر سر اقتدار در انتخابات دوره 

 فشار ري ھنوز در زكايمردم امر.  يشنددمی ان ندهي آی ھا براینيشبي ھا و پی جاست كه مردم به گمان زننيھم

ه  مثبت بۀجي اوباما تا حال كدام نتۀ  اداری اقتصادیطرح ھا و تحرك ھا.  نندزي  دست و پا میكاري و بیاقتصاد

 ١٩۶ ،صرف در ماه اكتوبر.   استدهي رسصدي به ده فسابقهي طور بی در سطح ملیكاريب.   استاوردهيبار ن

   .دھدين م نشای عملكرد اقتصادی را برایندي ھا  ارقام ناخوش آهياحصائ.   خود را از دست دادندرھزار تن كا

 ی خود روابط اجتماعۀنوبه  است كه بشي رو به افزای وضع اقتصادی نسبت خرابكاي مردم امراني در میتينارضا

 كه مردم از عملكرد حزب بر یھر زمان.   زنديبرھم متحت تاثير قرار ميدھد و حتی   را یليو باالخص روابط فام

.  دھندي میأ حزب بر سر اقتدار ردي كاندهي شوند، علی ناراضی شھراي و یالتي و ایسر اقتدار در سطوح مل

 مردم ،لذا.  گذاردي می مردم كمتر حق انتخاب باقی دارد كه براتي حاكمی دو حزبتمي سكايسفانه در امرأمت

 دور نيا.  دھندي میأ مستقل ردي به كاندی موارد استثنائی در بعضاي حزب مخالف  ھمان منطقه دي به كاندیناراض

 ريي حاضر به تغی به آسانكاي وجود دارد و حاكمان امركاي امریاسي ساتي در حشي خسته كننده ھمتسلسلو 

 كشور فرصت ني مردم در،ی اقتصادی ھاتي و فعالی اجتماعاتي حیدگيچي و پی زندگی ھاینسبت گرفتار.  ستندين

.  شندينديه مردم بتوانند آزاد ب كگذاردي ھم نمستمي ندارند و سكاي حاكم  امرۀ طبقهي و احتجاج را علیصف آرائ

 خود را االتي ای بعضۀ دو ساليیدوره رياست جمھوری و يا  انتخابات   شركت در  انتخابات بهمردم صرف 

   فرستندی خود را مغامي حزب مورد نظر پاي و به شخص و دھنديقناعت م
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 دي العموم جدی و مدعی معاون وال،یلوا.   دادندیأ خواه ری حزب جمھوری ھادي مردم به كاندايني ورجالتيدر ا 

حزب دموكرات .   بدست آوردندیالتي را در مجالس ای چوك  خواھان ھمچنان چندیجمھور.  خواه انديھمه جمھور

 استي در انتخابات راينيمردم ورج.  ً فعال از دست داده استايني خود را در ورجیاسي  حزب اوباما اعتبار سیعني

 به ی نوامبر به اومابا فھماندند كه از روش و٣ داده بودند،  اما در روز یأ سال گذشته به اوباما ریجمھور

 رد روش قتي حزب دموكرات در حقی ھادي ندادن به كاندیأر.   اندی ناراضی و اقتصادیاسي ساناتيارتباط جر

 ی انتخابات فريبندۀ  شعارني ھمیمبنا بود و بر "خلق كار" خواه  ی جمھوری ھادي كاندیشعار اصل.   استاوباما 

 و یوضع ناگوار اقتصاد.  ختندي خواھان ری جمھوری ھادي  كاندی خود را در صندوق ھایأبود كه مردم ر

 چرب و نرم بدھد، ۀ  وعده كدي ھر كاندًءبنا.  ً واقعا به ستوه آورده است راكاي مردم امری اجتماعی ھایشانيپر

 دموكرات ھا یشكست انتخابات.  دھندي میأ نجات خود به ھمان شخص ری، مردم برا نهايخواه عمل كرده بتواند 

 و ی در صدد عالج واقعنكهي در داخل ھم رو به زوال است مگر ای بخت وۀ اوباما روشن ساخت كه ستاریبرا

  . خود دست بكشدی خارجاستي در سیستيالي و از روش امپردي برآیعاجل اقتصاد

 بر سر اقتدار حزب یًاوباما شخصا  به نفع وال.   تر بودني بر اوباما سھمگی جرسوي نالتي مردم اۀ ضرب

 التي آن اندهي آی والثي خواه را به حیورھ جمكي  یجرسوي داخل صحنه شده بود، اما مردم نالتيدموكرات آن ا

مردم را نسبت به  یتي بشتر نارضااالت،ي ای در بعضيیباخت دموكرات ھا در انتخابات دوره .   انتخاب كردند

محافطه كاران .   خواه رایبه حزب جھورخاص  ی تا عالقمنددھدي اوباما نشان مۀ اداری و اقتصادیاسيروش س

 .دانندي مدي مفی دارهي سرمای تحرك اقتصادیبرا ا و آنرستهي نگركيفال نه باخت دموكرات ھا را ب

ً ا را انتخاب كنند، لذا اجباریكي احزاب ري ساداني كانداني حق انتخاب  ندارند تا بتوانند از مادي زكايچون مردم امر 

 افراد شتري انتخابات را بۀ جي و نتريمس.  كنندي دو حزب را عوض مني خود افراد ای دلخوشی برایھر چند گاھ

 مردم نظر به حاالت خاص نيا.  ندي نمای منييخواه تع ی وابسته به دو حزب دموكرات و جمھورريمستقل و غ

 در كاي امری مبارزات انتخاباتیغاتي تبلزي  تۀ و لبهي روحتيدر واقع.  دھندي میأ به شخص مورد نظر رالتيھمان ا

 ريي دو حزب تغني ازیكي موازنه را به نفع توانندي افراد مستقل است كه مبرای جلب توجه یالتي و ایسطوح مل

 . دھند

م بر خط و رفراندی معناالتي ایدموكرات ھا در بعض كه شكست دارندي اظھار مكاي اھل خبره در امركهيجود باو

  اوباما ی زنگ خطر براكي  نه تنھا ني معتقد اند كه اشاني اوباما را ندارد، اما دوراندی و اقتصادیاسي سیمش

 ري اوباما مسنكهيمگر ا  است،یالتي و ای اوباما در سطوح ملیاسي شھرت سیجي زوال تدرۀاست، بلكه نشان دھند

   . عوض كندهي نه صاحبان سرماكاي خود را به نفع ملت امریقتصاد و ایاسيس


