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 انتظار بيش از حد از اوباما
 

گيـری شـده اسـت تعداد زيادی از نويسندگان اين تا جائی که از مقاالت نوشته شده در برخی از سايت های افغانی نتيـجه 
مقاالت چنان فکر ميکنند که اوباما که به رياسـت جمهوری اياالت متحده امريکا رسيده، می تواند، بعد ازاين که به کار 

  . شروع نمود، هر کاری را که خواسته باشد، در امريکا و در جهان، انجام دهد
پرچم "ری باشد که اوباما آن را در دوران مبارزات انتخاباتی اش بمنزله دليل اين خوشباوری شايدهمان شعا

اين شعار سحر آميز و افسون کننده  تنها يک کلمه و آن  هم عبارت بود . خويش انتخاب نموده و به کـار ميُبرد"مبارزاتی
  ".  تغيير : " از 

نتخابـاتی برای رسيدن به کرسی رياسـت جمهوری را در حالی به مثابه شعار محوری مبارزات ا" تغيير " اوباما شعار
امريکا انتخـاب نمود، که بسـياری از مردم امريکا از سياست های جنگ افروزانه، خطرناک وماجراجويانه بوش بستوه 

جان سياهانی که در طول تاريخ موجوديت شان دراين کشور از حقوق برابر بی بهره بودند، بلب رسيده بود . آمده بودند
اير اقشار پائينی جامعه در رنج بی کاری و بينوائی به سر ميُبردنـد، و در آتش ترس از آينده مبهم و موهوم و س

  . ميسوختند
از يکطرف بی اعتباری جمهوری خواهان در داخل کشور و ازطرف ديگر بی آبرو شدن آنها در اثرشکست ها و ناکامی 

طی هشت سال گذشته، بخصوص، سبب شـد که مردم به جای دادن های شان در سياست های نظامی ـ اقتصادی اينکشور 
" آدم خوش شانس :  " رأی به کانديدای جمهوری خواهان، رأی شان را به اوبامای بقول ماه نامه لوموند ديپلوماتيـک

  .بدهند
 همانگونه که قبًال ناگفته پيداست که تغييراتی به وجود خواهد آمد، اما درچه حد و اندازه و در کدام بخش ها و چگونه،

  . نوشته ام، بايد منتظرماند و ديد
دموکرات ها ظاهرًا نرم خوتر به نظر می رسند، ولی آن جا که پای منافع و امنيت کشور و موضوع سرمايه در ميان 

  .باشد، تفاوتی چندانی با رفقای جمهوری خواه شان ندارند
ی ديگر آنکشور، مانند استراتژی سيـاسی و اقتصـادی و تعيين استرتژی ملی امريکا که حاوی تمام استراتژی ها

ميباشد از جانب گردانندگان اين احزاب يعنی يکی از دو جناح سرمايه در آن ...  اجتـماعی و نظـامی و فرهنـگی و 
  کشور، صورت ميگيرد

يکا تابع همين جمهور امر رؤسای. در رابطه با سياست های کالن کشور، هردوحزب دارای استراتژی مشابه هستند
  . هستند) استراتژی ملی امريکا ( استراتژی 

اوباما انتخـابی اسـت از درون يک جمعی متشـکل وبهم پيوسـته کـه وی را بـرای اجـرای دستورات و سياست ها و 
ده استراتژی های خويش، که در کل فرقی با سياستـها و استراتژی های دولت های پيشين اين کشور ندارد، به عمل آم

  .است
درست است که اوباما سياه و از پدر کينائی و مادر امريکائی به دنيا آمده است و در ميان سياهان و اقشار پائينی جامعه 
رفت و آمد داشته و با آنها و درد ها و نياز های آنها آشنائی دارد و شايد هم به آنها تعلق خاطر و دلبستگی داشته باشد، 

  . اوباما نيز اين واقعيت را به خوبی ميداند. در قضايای مهم تنها يک انسـان تصميم بگيردولی امريکا جائی نيست که 
حرفی که در . در امـريکا، مانند همه کشورهای سرمايداری، آنکه حرف آخررا ميزند سرمايه و صاحب سرمايه است

  .دستور هستنددولت ها در اين کشورها تنها مجری . نهايت به سـود سرمايـه و سرمايـه دار است
. اگر چنين نميبود، امروز چهل و هفت ـ به قولی پنجاه ـ  ميليون انسـان فاقد بيمه صحی در اين کشـور وجود نمی داشت

مگر اين پنجاه ميليون انسـان فاقد بيمه صحی به چه اميد در طول ده ها سال به نامزد های انتخابات رياست جمهوری آن 
  رأی داده اند؟کشور، هر بار و تــا امروز، 

مگر اين شش در صد بيکار درامريکا، با چه . اگر چنين نميبود، تا حال بيکار و بيکاريی در اينکشور وجود نميداشت
  اميدی به پای صندق های رأی دهی می روند و به چه اميدی رأی شان را به اين صندوق های رأی ميريزند؟

درست بخاطر ندارم، . رخی از منـابع، زير خط فقـر زنــدگی ميکنندکم و بيش چهل ميلون انسان در امريکا، بر اساس ب
 دالــر در ماه داشته باشند، در جمله افرادی حساب ميکنند که زير ٧٧٠ يا ٧٥٠ولی کسـانيرا که در آمـد کمتر از حدود 

  . خط فقر زندگی ميکنند
ين افراد باالی اين خـط زندگی مينمودند، نه زيراين اگرچنين نميبود، با آن امکاناتی که امريکا دارد، بايـد امروز همۀ ا

  اين چهل ميليون انسان بدبخت و خوش باور باالخره بايد به يک اميدی هر چهار سال به پای صندوق رأی بروند؟. خط
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هی و ميليونها انسان ديگری که به ميزان اقتصاد آنکشور زندگی نورمال ندارند، به چه اميدی به پای صندوق های رأی د
ميـروند و به چه اميدی رئيس جمهور آيندۀ شان را انتخاب می کنند؟ ميليونها انسانی که هر چهارسال يکبار برای پاک 
کردن چهره سياه ديموکراسی امريکائی از آنها به عنوان يک روی پاک استفاده ميشود و دو باره به زباله دانی انداختــه 

  .ميشوند؛ تا چهار سال ديگر
 نفر از ٣٩٠٠ان مالی موجود ـ فقط يک مثال از جمله ده ها هزار مسئله و موضـوع ـ يکی از شرکت هـا به سبب بحر
چـرا؟ چون شرکت به . خويشـرا از کار سبک دوش نمود) کارگـر نوشتـه نمی کنم که بوی چپ می دهـد( مستـخدمين 

 شان  وسيله زنده ماندن آنها ميباشد، از کار بر  انسـانی که فقط معاش ماهوار٣٩٠٠. خاطر بحران مالی متضرر شده بود
کنار ميشوند، ولی رؤسا و منيجر های شرکت کماکان با همان معاش های چند صـد هزار دالری يا معاش های ميليون 
دالری خويش، باوجود بحران مالی و مشکالت شرکت به کار های شان ادامه می دهنـد؛ بدون اين که حاضر شـوند که 

  .م ازمعاش شان کاسـته شوديک پول ه
، از جمله در کشور ما افغانستان، ...اوباما های سياه و سپيد، درهمه کشورهای سرمايداری، در امريکـا و اروپا و اسيا و 

  .می توانند منشأ تغيير شوند، ولی تنها منشأ تغيير به سـود سرمايه ها و سرمايدار ها و نه به سود مردم
تصميم ميگيرند و اين دو حزب نيز آنگونه که بايد باشند، نماينـده مردم کم در آمد و نماينـده در امريکا تنها دو حزب 

  .اقشـار پائينی جامعه نيسـتند و نه خواسـته هـای مردمان بينـوا و نيازمند را اين دو حزب در نظر ميگيرند
 نمايندگـانی را که واقعًا به انسـان بيانديشنـد، مردم به معنی توده ها، نه توانسته اند تا کنون نماينده های خود شان را،

نمايندگانی را که واقعًا به صلح جهانی بيانديشنـد، نمايندگانی را که به آينده بشريت و به آينده زمين و فضائی که بشر در 
سيستم . ندآن زندگی ميکنـد و از آب و هوا و سنـگ و چوب و خاک و ريگ آن استفاده می کند، می انديشند، پيدا کن

مسلـط و پيچيده سياسی و سيستم جهنمی مالی اينکشور چنان مردم را مصروف زندگی نمـوده که اصًال مردم نمی دانند 
  . که چه کنند و با کدام شيـوه و از کدام راه خود را از چنگ سـرمايـه و سرمايداری لجام گسيخته نجات دهند

  .ا، تنها يک تاکتيک است ازيک استراتژی کهنه و پخته و تغيير ناپذيرتغييرات در اين کشور، رفتن بوش و آمدن اوبام
خدا " او ميخواهد . اوباما وعده نموده که بعد از پيروزی در انتخابات، عسـاکـر امريکائی را از عراق بيرون خواهد نمود

  . " کشته را به قربانی حساب کند
م شهرها و مناطق اين کشور به دولت بومی ودست نشانده اداره بيشتر از دو سو. اوضاع عراق رو به بهبودی اسـت

امريکا، که به نمايندگی امريکا حافظ منافع آن کشور می باشـد، سپرده شـده اسـت؛ بنابراين بودن نظاميـان امريکـائی در 
  . عراق و مصرف ميليارد ها دالر امريست غير ضروری

 باقی مانده که بايد انجام گيرد، آن جا هم امريکا قيد و شرطی را اگر کاری. امريکا درعراق به مقاصد خود رسيـده است
از جانبی اگرچنين تصميمی . قبل از بر آمدن خواهد گذاشت تا آنکـار نيز مطابق خواسته و ميل امريکا انجام به پذيرد

ائی، و در چـه مدتی از گرفته شود، معلوم نيست که در کدام زمانی در دوران حکومت چهار سـاله اوباما نظاميـان امريکـ
  .عراق بيرون خواهند رفت

در مورد افغانستان و خروج نيرو های مسلح امريکائی از اين کشور فکر نمی کنم اوباما، اگرمجبورنشود، با اشتياق 
  .مهم است افغانستان از سه جهت برای امريکا. خاطر تن به اين کار بدهد

  .ن منطقه تهديد ميشودجائيکه امريکا و در کل غرب از آنجا و آ)  ١
با بازسـازی و نوسـازی افغانستان، با پيروی از مـدل بازسازی آلمان و جاپان بعد از جنگ جهانی دوم، ميخواهد )  ٢

منافع ملی کشورها . جهان سوم و رو به رشد را بسوی خودجلب نموده و هژمونی خويش را درجهان از اينراه عملی کند
امروز کشور های بزرگ و متمول برای دست يافتن . تراتژی های نظامی بدسـت نميآيددرعصر حاضر تنها از طريق اس

  .به منافع و استراتژی ملی خويش ابزار های غير از جنـگ را ـ مثـًال ابزار های اقتصادی را ـ  نيز به کار ميبرند
  .مناسب ترين مناطق است ا يکی ازافغانستان به عنوان پايگاه امريکا درمنطقه و برای تأمين منافع امنيتی امريک)  ٣

 او ميخواهد برای اينکه آماده حمله از چيپوتی تا افغانستان برای حفظ منافع امريکا باشد، ارتشی را بوجود آورد ـ ارتش 
  . قرن بيست و يک ـ که با ارتش اين کشور در قـرن گذشـته شباهتی نداشـته باشـد

ينگ، گاندی سياه، ميخوانند چنـان از ارتش و نظاميگری و حمله و پيروزی مردی را که تعبير رويأ های مارتين لوتر ک
و متحدين نيرومند و جنگ سرد و گرم حرف می زنــد کـه اگـر متوجه تقويم نشويم، فکرميکنيم که در دوران زعامت 

  .ريگن به سر ميبريـم و صـدای رونالد ريگن را ميشنويم
اقع جرأت اميد داشتن خودش را برای رسيــدن به قصر سفيد نشان می دهد؛ نه اوباما در و" جرأت اميد داشتن " کتاب 

جرأت برای استقرار صـلح و ايجاد تعادل سياسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی در جهان و تالش برای رفع مشکل اسرائيل و 
  .   گر در جهانفلسـطين، مشکل هند و پاکسـتان، مشکل کرد ها، مشکل افغانستان و پاکستان و حل ده ها مشکل دي
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انتظار تغيير با آمدن اوباما انتظار بيجا نيست،زيرا باالخره تغييراتی ـ مثًال رفتن اوباما به قصر سفيد بجای بوش؛ تغيير 
صورت خواهد گرفت، ولی انتظار تغيير بنيادی درحيات مردم امريکا و انتظار تغيير کلی و اساسی ... کابينه و 

زيرا همان گونه که چنـدين بـار آمـد . اوباما منشأ آن باشـد، انتظاری اسـت از حـد فـزوندرسياست جهانی اين کشور که 
  . اوبـامـا جـزئی از يک کل به هم پيوسته است، که بقای آن در بحـران و بحران آفرينيست و نه در حل بحران ها

 
 


