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انتخابــات برای تعینی ریاســت جمهوری ایاالت متحده امریکا درجریان اســت. 
دولــت اوباما آغازگر طرح هــای متفاوت وبرنامه ریزی هــای مختلف بخصوص 
در زمینه وچهارچوب سیاســت بنی المللی امرپاطوری ســرمایه اســت که جانشنی 
او از هر ســمت وســوی طیف سیاسی آید مشگل اســت که بتواند تغیریات اساسی 
درآنچه که انجام پذیرفته ایجاد کند. نه در راستای برخورد امریکا به مسایل خاور 
نزدیک و نه ســمت وسوی اقدامات آن علیه چنی وروسیه ودرقبال اتحادیه اروپا. 
نه میتوانند بیمه های اجتماعی مصوبه دولت ومجلس نمایندگان را ملغی ســازند 
و نه بیمه درمانی کم درآمدان را باطل نمایند. طرفه اینکه جانشــنی دولت اوباما 
آنهم در نخستنی دور به قدرت نشسنت باید در چهارچوب تصویر فعلی مانور دهد 

وانجام وظیفه نماید.

***

جنجــال انتخاباتی وآنهم برای تعینی حزب حاکم آینده وبه همنی زعم ریاســت 
جمهور جدید مریود تا اکیدا از محتوی وشــکل ســنتی آن خارج شود وچیزی که 
بی اهمیت تر از هرچیز رخ مینماید شخصیت ومرام وبرنامه و ویژه گی های برتر 
برنده است. که اساسا رئیس جمهور امریکا و آن هم پس از دهه 60 میالدی و اوایل 
دهــه 70 )زمان دولت های کندی ونیکســن( دیگر چیزی که احتیاج ندارد ســواد 
سیاســی تجربه کاری وهوش وذکاوت است. اگر بتوان جورج بوش پسر را به کاخ 
ســفید روانه کرد میتوان بدتر از اوراهم به مقام رئیس جمهوری رساند. بوش پسر 
اسامی پایتخت های کشورهای دنیا را نمیدانست! از وی بدتر هم رانالد ریگان بود 
که وقتی از سفر امریکای جنوبی بازگشت به همراهان گفت که تاکنون نمیدانسته 
که امریکای التنی را کشورهای مستقل و مجزا تشکیل میدهند! یا برگردیم به زمان 
جنگ جهانی دوم و ســال پایانی آن. جانشــنی فرانکلنی روزولت بیمار ودرحال 
مرگ باید حتما یک کودنی باشــد که جلوی امضا دستور بمباران اتمی هریوشیما 
وناکازاکــی را نگرید. درحضور اقال ده ها آدم باســواد سیاســی و جنم دار رفتند 
ترومن سنگدل را از هیچ بواقع به صدر اخبار سیاسی رساندند واودرعرض ده روز 

دستور زدن ژاپن را باسالح هسته ای صادر کرد!

***

درهــر دوره انتخابــات جنجــال رســانه ای به همراه مغزشــویی 24 ســاعته رای 
دهندگان افق سیاسی وچهارچوب تصمیم گریی آنهارا چنان تنگ وتاریک میکند 
که جدا چون عروسک های خیمه شب بازی نخ هدایت کننده آنها دردست ارباب 
و تامــنی کننده میلیاردی این تئاتر مشــمئزکننده تبلیغاتی اســت. که مردم ایاالت 
متحده از باســواد ترین مردمان جهان و امکانات آموزشــی و پژوهشــی آن غویل 
است برفراز امکانات همه دنیا ویل یک نکته و آن هم این است که همواره حاصل 
ونتیجه این همه امکانات پژوهش ها وبرآمد دانش سیاسی ومتمدنانه مردم امریکا 

در چنگال بازوی تبلیغی کورپوریشــن ها اسری میشــود وهمواره برنده ماجرا وهر 
تصمیم گریی کالن همان انحصارات امرپیالیستی هستند که روزی رسان کاخ سفید 
دولت و مجلس هســتند که از کوچکرتین نمایندگان انجمن شــهرها تا سناتورهای 

واشینگنت را به صحنه می فرستند. 

***

نگاهی به ســمت گرییهای سیاســی تاریخ معاصر امریکا نشــان میدهد که همواره 
وعلریغــم حضور امکانات اعجاب انگیز و تحلیل های درجه یک اما که عملکرد 
و سمت گریی واعمال سیاست داخلی وخارجی دولت ومجلس همان خواستگاه 
وتمایل انحصارات ســرمایه وتامنی منافع آنهاست هرچند که این عمل وآن سمت 
گــریی اکیــدا به ضرر مردم امریکا ودر ســمت ایزوله نمودن امریــکا و ضرر وزیان 

خزانه مایل باشد.

***

نظری به اعالمیه جان کری وزیرخارجه امریکا درمورد پوزش خواهی از بمباران 
هسته ای هریوشیما وناکازاکی و کشنت 140 هزار نفر در لحظه انفجار گویای مطلب 
من است. اقدامی که نه تنها مردم امریکای مخالف آن بودند و کاخ سفید پنهانی 
دســت به عملیات زد بلکه صدها سیاستمدار استخوان دار وزبده نیز مخالف آن! 
بــه جنگ بیهوده ویتنام نگاه کنیم. آتش زدن یک ملت تاریخی را میبینیم. بمب 
هــای ناپالــم فقط برنج کاری ها را نســوزاند که مــردم را نیــز! مخالفنی میلیونی 
جنــگ ویتنام کم نبودند وکاخ ســفید دنبال خواســت ارباب ســرمایه و جنگجو 
وصاحب کنســرن های نفتی-تســلیحاتی رفت. از بیانیه واپســنی پرزیدنت اوباما 
در مورد بیهودگی جنگ درلیبی مینویســم. که اخریا اوباما زدن قذافی و سرپدن 
لیبی را به گروه های جهادی وجنایتکار شکســت زندگی خود میخواند. آنچه که 
مطلب من میگوید یک پرده برداری چندباره در مورد بالماســکه ای اســت بنام 
انتخابات ریاســت جمهــوری در امریکا که شــخص رئیس جمهــور میتواند حتی 
یک ربات یا عروســک ســخن گو باشــد چرا که دوائر متفاوت تصمیم گریی وارائه 
دهنده پیشنهادات و لوایح به کنگره چنان دست باال را دارند که حتی کوچکرتین 

انتصابات باید با موافقت آن مرکز آشکار وپنهان قرار گرید. 

***

مضحکه وبالماسکه انتخابات این بار به تراژدی رسیده است چراکه عروسک ها 
ســخت شکســته و وصله پینه خورده ورنگ ورو رفته هســتند. وقتی دانلد ترامپ 
روبــروی هیالری کلیننت قــرار میگرید باید فکری دوباره نســبت به این انتخابات 
داشــت. هیالری کلیننت که با برنامه وســرفصل های اعتقادی جمهوری خواهان 
ویل بنام حزب دموکرات وارد صحنه شــده تابرقلب های جریحه دار شــده طیف 
راســت سیاسی در امریکا رخنه کند واز هم اکنون نیمی از مشاوران اورا آدم های 
دوروبر بوش پســر تشکیل میدهند وبدین وســیله میخواهند راست روان رادیکال 
را خلــع ســالح نمایند. آنچه که به ما ومیهن ما مربوط میشــود این اســت که کاخ 
ســفید در پشــت وپناه برج وباروی ســاختگی وقالبی امکان جنــگ علیه ایران و 
حمله نظامی به جمهوری اســالمی توانست سیاست مماشــات واتحاد و انتقاد را 
پیاده کند وبه منظور انجام سیاستهای خوددر منطقه به تقویت جمهوری اسالمی 
پرداخته تا بتواند از بربریتی ناقض حقوق بشر متحدی بالفعل بسازد. که سیاست 
اتحــاد - انتقاد مصوبه اتحادیــه اروپا هم درقبال برخورد با جمهوری اســالمی 
بوده اســت وبدین صورت است که تودهنی محکمی به گروه هایی میزند که روی 
کمکها و تضاد امریکا ورژیم بربریت حســاب ویژه باز کــرده بودند. که جمهوری 
اسالمی چون همتاهای جنایتکار خود ودرسایر کشورهای منطقه میوه ومحصول 
و نماینده انحصارات امرپیالیســتی هســتند و تنها مبارزه ای دوســویه به آزادی ما 



میربد و آنها که غریازاین فکر وعمل کنند جز به تباهی و دریوزگی سیاسی به چیز 
دیگری نرسیده ونمریسند ونان خور آدمخواران میشوند.






















