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                                                      برابری سرکوب ونا تا جنگ ،از« اوباما»میراث        

Obama’s   legacy of war,  repression and  inequality                                                          

                  

ایاالت   رسانه هایاز   مجتمع یک را امشب:  درس ملتآ  از« اوباما»حا فظی خدا

برنامه   «اوباما»ریس جمهور  بارک مریکا بخاطر سخنرانی  خدا  حا فظی  با  متحده ا

که دراین گردهمایی  اکثر سخنرانان  با ادای احترام وتملق به او سخنرانی   ریزی نمودند

یش  ل اند ،خیان ، اصالح طلب  یل ودرخشا کردند واورا  به صفت  یک سخنران بی بد

                                                                                           .متعلق بمردم  توصیف وتمجید کردند  مجرب  وانسان 

 –ازقصر سفید  ، « اوباما» داستان  ریاست جمهوری نمونه ای از ل  نبا به سراغ ود    

را به نمایش «اوباما  »اخر هفته ای  نمونه ای از کارهای  از برجسته نشا ندادن  ی ویدو

( Ellen DeGeneres)ایلن دیجینیرس     هریک  بازیگران با    ذاشتند واورا درمقاسیهگ

 ( Leonardo Dicaprio )  پریو یکا د  ردو لیونا     ،(Jerry Seinfeld) ینفیلد سا  جیری

بق  ستاره سا(  Micheal Jorden)جوردن  یکل  ما ،(Tom Hanks)   هنکس   تا مس

نی ها باقی  را که در ادوار تاریخ امریکا از خود  نشاس  ودیگر افراد سرشنال  باسکیتبا

ند که بلی ما میتوانیم  شرایط تا  ثابت کن دنشان دادن  چنین و  نمودند  یش گذاشته اند  ستا

ساعد توانست این شرایط را م ااوبام آنطوریکه عد سازیم مساچشمگیر برای پیشرفتهایرا

که فعا لیت های ریس جمهور ولی اینها باهمچو تظاهربی مفهوم وپوچ  وتهوع آور زد سا

استقرار   از    واخالقی رسیاسی جز از تحقیر فکری ، رفتندیش گ ه  به ستامونرا بشکل ن

نمونوی    ر های از کیفیت  کا   گی یند نما  که نبود  دیگری   درامریکا چیزیفرهنگی 

                                                                                                                               . بنماید  «اوباما»

حزب   والیه های اجتماعی ممتاز  که«  اوباما»مطلب مهم وعمده اینست که بارک         



بی  دولت شان را با عبارات شرین و بازاریا دموکرات را احطه نموده اند میتوانند میراث

ت   یون ها انسان  براقدامالهوشمندانه درمعرض قضاوت مردم قرار دهند تا بیبینند  که می

                                                                                 .وتی خواهند نمود  اری دموکرات ها چه قضا ت زمامد درطول مد ادولت آنه

ت واقعی   آنچه  که دراینجا  طرح جزییا«  اوباما»بررسی  از کارکردگی های بارک     

که  ب میکند  تا بیشر  را ایجا  آن فعالیت ها درقصر سفید  ثبت گردیده است  مدت زمان

شته انجام داده  ل  گذ بادرنظرداشت مطالب  ذیل  که در مدت هشت سافعالیت های اورا 

                                                                                                                                                                 .وت قرار داد  است مورد مداقه و قضا

                                                                                       ( : unending war)جنگ بی پا یا ن   -2

اولین ریس جمهور درتاریخ امریکا میباشد  که او در دو دوره از اقتدار «  اوباما»بارک 

وزمامداری خود درخد مت جنگ با دیگرکشورها است که این جنگ ها شامل  خونریزی 

ان وعراق ، بمباران لیبی ، جنگ شش ساله  برای تغیر رژیم درسوریه  متداوم  درافغانست

واز سوی دیگر  بررسی های . وپیشتیبانی ازعربستان سعودی  درنابودی وتخریب یمن  

( 281)حاکی از آنست که نیروهای عملیا ت  بویژه ای   امریکا  در ( 1122)اخیر سال 

                                                                                           .در صد ازکشورها مستقر اند ( 21)کشور  ویا 

گسترش « اوباما »بارک   توسط جورج دبیلو بوش اغاز وتوسط« بیست»جنگ قرن      

ازیک میلیون انسان زندگی خودرا ازدست دادند  وکشته داده شد که دراین جنگ ها بیشتر

شانه و کشور خود گردیدند به ترک خانه وکاها انسان های دیگر مجبور ونشدند و به میلی

بعد از دوران جنگ دوم ان را بوجود آورد ، فاجعه ای که پناهجویان وپناه دهندگوسیل از

                                   .که تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد   ه میشودجهانی  به ارمغان آورد

جنوب   دراسیا  ایجاد  تنش ها  از دریای«  اوباما»یگر محور اصلی  کار از سوی د     

تاهی نکرد  و ف  اش هیچ کو چین به هندوستان وپاکستان  بود که در پیاده کردن  این هد

تو را  وز نا اید  تصمیم  دارد که نیروهای متجبا ترک گفتن قصر سفسخن اخیر اینکه او 

  ترش دهد نارامی و جنگ را در سرزمین  روس  گس تشبه اروپای شرقی اعزام نماید وآ

به  پخش  تکوین   ر تحقق این امر رسانه های مزدور تحت رهبری حزب دموکرات که د

هیجانات و شا نتا ژ آغاز به فعالیت نموده است تا اذهان مردم را به تجا وز  علیه روسیه  

                                                                                                                               .  اماده سا زد 

در واقیعت امر ریس جمهور  هواپیماهای « اوباما»میتوان چنین  ادعا نمود که بارک     

نفر کشته درپاکستان و یمن وسومالی (  1111)بدون سرنشین است ، نظارت  بر بیش از 

نفر  بیشتر   هزار  ین فه  برچند با اضا   استفاده  از هواپیماهای بدون سرنشین ولیبی  با

                                                                                                        .کشته درعراق وافغانستان 

                                                              :  (Democratic right)حقوق دموکراتیک  -2

شهروندان   بنا به کسب اطالعات حاصله چنین میخوانیم  که حد اقل  سه نفر افراد           



میکه  ، اعالای بدون سرنشین به قتل رسیده اندحمالت هواپیماهایاالت متحده امریکا دراثر

حاکی آزآنست   ست نشر سپرده شد بد« اوباما»اداره بارک از( 1122)دراینمورد درسال 

یا به  گردیده و  رت وصالحیت تفویض این قد«  اوباما»که به ریس جمهور  اقای بارک 

او حق داده شده که اگر بخواهد کسی حتی شهروندان امریکا را ترور نماید  میتواند بدون 

ستاد ومدرس سابق به همچو عمل مبا درت ورزد؛  خالصه نگرش  اطی مراحل قانونی  

                                                       . قانون اساسی ایاالت متحده امریکا از تفسیر احکام قانون اساسی آن کشور

( Guantanamo Bay)مرکزبا زداشت وشکنجه امریکا واقع درخلیچ گوانتا ناموبای      

در روز  مراسم تحلیف خود وعده «  وباماا»که بسته شدن آن شکنجه گاه را اقای  بارک 

.                                                            داده بود آن مرکز تا هنوز موجود ومسد ود نگردیده است 

جنایات جنګی  درعراق  را به نسبت اینکه او( Chelsea Manning) جلسی میننگ     

اکنون سا ل  دربند محکوم کردند که ( ۵۳)نمود به  منسوبین امریکا یی را جسورانه افشا

 Fort) فورت لیونورتن  ا ساله خود در زند( 13)در حال گذراندن  سزای  محبوسیت 

Leavenworth )زکانزاو(Kansas )یا اداره « اوباما»ارک خ سفید اقای ب کا  ؛شد  میبا

نسبت  به افشاگری  اسناد محرم آن کشور شده اند وصل تکه ماکثرجاسوسان را  «اوباما»

شد ید  قا نونی  پیگرد    تحت  به همه ادارات دولت های قبلی ویا  روسای جمهور پیشین 

را به تبعید در روسیه  مجبور ( Edward Snoden)  ادوارد استودنمثالا قرارداده  است 

( Julian Assang)جولیان آسا نز اقاییعنی   ویکی لیکسساخته   وهمچنان مو سس 

                                                                                         .درسفارت اکوادور درلندن  بدام افتا ده است 

ادواردستودن   امریکا که توسط  یجاسوسی گسترده آژانس امنیت مل برنامه ها واسرار   

ی فعا لیتهای ز آن افشاگریها  او تا همین اکنون  هیچکسی به نسبت اجراافشا شد  بتاسی ا

امریکا  به   متحده   ایاالت  دولت  ت قانون اساسی رجا ف مندبوضوح غیرقانونی وخال

ولی  -« عقب»مینماید نه به « جلو»محکمه کشانده نشد  آنچنانیکه  هر حکم  نو  نگاه به 

مامورین دوران جورج دبلیو بوش  که مرتکب  شکنجه به « اوباما»برعکس اقای بارک 

شده بودند به آنها  سند بری الزمه داد ویا آنها را  نه آنکه  به محکمه قانونی  واعمال غیر

ت بلند کلیدی اداره خود مقرر نمود  که ازآن جمله میتوان  ما نکشانید  بلکه آنها را درمقا

                 .نام برد (John Brennan)ان برنن ج  اقای«  سی آی ای»از ریس کنونی سازمان 

است  یعنی  هنقش  پولیسی نظامی را درادارت دولتی گسترش داد « اوباما»اقای بارک   

که او ادارات دولتی را نظامی ساخته  ود ست پولیس   را دردادگاها  به  حما یت ازعمل  

                                                   . انون اساسی آن کشور میباشد جاسوسی آزاد گذاشته است که این خودصریحاا  نقض از ق

                                                                              : (social inequality )نابرابری اجتماعی  -1

به دفتر کار خود  « 1118»بال فاصله  بعد از بحران  اقتصادی  سال «  اوباما»بارک    

گرداندن ثروت  وتمرکز دولت واداره خودرا  به بازصرسفید به اریکه قدرت تکیه زد درق



ت کوتاه  درماه  وبعد از سپری شدن مدخت  معطوف سا( لی اشرافیت ما) ارستوکراسی

ارزش     سهام   -«مراسم تحلیف   نمودن دوماه بعد از بجا»یعنی «  1112»مارچ  سال 

نمودن   بر ذخیره   مبنی  «تسهیالت مقداری یا کمی»ید نظر به ارتباط  سوخت  را با تجد

ست های دولت فدرالی سه  بادرنظرداشت  سیا« تسهالت کمی » ویا از پیش حفظ کردن 

ثروتمندان  وگروه   یک در صد  برای  را صرف ونفع که البته  این امتیاز  برابر ساخت

وپیوسته به دنبال همین   ی  جامعه قرار دارند  عطا نمودباال که  در عیاش وخوشگذران 

(  222)بزرگ   از  مجموع سود سه ماهه شرکت های «  تسهیالت  کمی»ید سیاست جد

افزایش « 1122»تریلیون دالر  درسال ( 212،2)به ( 1118)درپا یا ن سا ل ملیا رددالر

 (1، 0)تریلیون دالر  به  ( 32،2)یی  از  امریکا  ثروتمندان(  011)یافت  که ثروت از 

                                                                      . تریلیون دالر  افزون گردید 

اندازه قابل  دستمزدها به«اوباما»زسوی دیگر  در مدت هشت سال زمامداری بارک ا     

اجباری  در روند جات زندگی مردم بگونه اکاهش یافت ودرپهلوی آن قیمت احتیمالحظه 

( 23)  به  هکاری  نزدیک نه بد رشد قرار گرفت یعنی که هزینه زندگی بلند رفت  وپیما

 بی  یا بهبودی ؛ بازیال  اضافه شد  ت هشت سا نواع مشاغل  طی این مددرصد درتمام ا

وض  مشاغل حالت نوسا نی را بخود گرفت   گراف بیکاری  صعود نمود ودرع معشیتی

لعه ایکه  چنانچه دراین آواخر دریک مطاگذری جای مشاغل دایمی را بخود اختیار نمود 

گرفت    صورت(   princeton)و وپرنستون  (Hardverd)های هاردورد توسط پوهنتون

 وگذری   موقتی  مشاغل فت  کارگران  بطور موقت  یا دریا چنین وانمود شد  که توظیف

.                                                                                                        میدهد ن نشا فیصد را( 8،23) فیصد  تا ( 2،21)یک افزایش از 

با )ازورشکستگی شرکت های خورد درآوایل  زمامداری خود « اوباما »اداره بارک     

وبا  کشور یره درسراسر  تمام هییت مدرف  معاشات ومصادرصد کاهش در« 31»تحمیل

بعمل   جلوگیری  ی تا حد( لتقرر  ا گران وصاحبان مشاغل  جدیدرش دستمزدهای کاکاه

    مین مستخد و  بازنشستگی  کارگران  حقوق کاهش  و  او همچنان از ورشکستگی آورد 

شهری پرجمیعت واقع در جنوب شرق  ماشیگن نزدیک = Detroit)دیترویت  شهرستا ن

ریفورم  به اصطالح نام   درتحت  آوردن و حمایت نمود  (به دریایی دیترویت میباشد   

صورت به هزار ها ا ری از مکا تب را ببست وبه این آموزش وپرورش  دروازه ای بسی

                                                                                   . شا ندمعلم ومربی  صد مه جبران نا پذ یر  زد وآنها را بخاک سیاه ن

برای  به اصطالح تامین وفراهم اوری تسهیالت دروضع  داخل «اوباما»اقای بارک       

کشور دست به یک سلسله طرحها وابتکارات زد که یکی ازاین ابتکارات او  پیاده نمودن  

نظر ازآنکه   دستور تامین مراقبت های صحی با صرف هزینه کم بود  صرف مقرره ویا

ویا بودجه مراقبت های صحی  این نوع ابتکار چه دستاوردی خواهد داشت  او  هزینه ها

ت  ما سطح پوشش خدداد که  او با  این اقدام خود  ل به افراد انتقا  دولت و شرکتهارا از



که درنتیجه کارگران کاهش داد   قبل بمراتب نسبت بهقبت های صحی را امروتسهیالت 

وسالمت خود   صحت  مین ند که بخاطر تا شدزمندان به مراقبت های صحی مجبور ونیا

                                                                          .پول هنگفتی بپردازند

نگام اوج  شیوع  مرض کشنده  ای برای اولین بار ازه: خالصه عواقب یک آمار 

توقع حیات ویا امید به زندگی  در ایاالت  متحده امریکا  ( 2221  )درسا ل ( AIDS)اید ز

کاهش قابل مالحظه یافت  ودلیل  افزایش مرگ ومیر (  1123)و  ( 1120)بین سا لهای 

یمت ها در بزرگساالن نا شی ازمصرف بیش ازحد مواد مخدره ، خودکشی  ودیگر نا مال

                                                                                                                 . وظهور پریشا نی های اجتماعی بود 

را  بدون « اوباما»که میراث کامل کارکرد های هشت ساله ای بارک تا هنوز نمیتوان    

(  1112)طی سال  ها هما ناشت  که یکی ازاین آمار ا کامل پندفی  اشاره به دو آمار اضا

بود   متحده امریکا  توسط پولیس ایاالت امریکایی نفر( 21111)ن  بیش از  به قتل رسید

نسبت به هر دولت دیگری  درتاریخ  ایاالت « اوباما»وآن آمار دیگر  اینکه اداره بارک 

                                           .انسا ن را مجبور به تبعید نموده است  متحده امریکا  در حد ود بیش از سه میلیون

یگی و میا نتهی بودن  خود را در اولین  سخنرانی   شخصی  که بی ما« اوباما »بارک   

نشان داد  وآن اینکه رسانه های ( 1110)مهم خود درکنوانسیون ملی دموکراتها  درسال 

ا بعنوان یک  سخنور بزرگ و بی بد یل  مورد ستا یش  قراردادند مزدور  ومتملق  او ر

سا ل چه در دفتر  سیا سی درسطح  فدرال  وچه در ( 21)یعنی کسی را  که او درمد ت 

نی ها  ویا مد ت هشت سا ل ریا ست جمهوری خود   در قصر سفید  جمله ای از سخنرا

                                          .ه کسی اورا بعداا بخاطر آورد ادگار ومیراث نخواهد  ماند کمصاحبه های خود  به ی

به دفترکارش درقصر سفید همه چیزرا با نام نهادن  نادرست  «اوباما »با آمدن بارک     

بازازیابی درسال  بمفهوم یک رابطه بین ) «  بازار یابی درسال»وساختگی تحت عنوان 

این ....کننده بادرک ارزش نیاز های خود است  یک شرکت ،  محصول ، ویک مصرف

نامید ندحاالنکه تنها چیزی را که اوبطورمداوم بازگو ونقل میکرد بی تفاوتی عجیب ( قلم 

                                                                                                 . وغریب  او  به حیث  یک مرد  بدون کیفیت وباکفا یت بود وبس 

ر وشخصیت یک کس بیشتر از هرچیزی دیگر به عملکرد وفعالیتهای بهی خواهانه  وقا  

در واقیعت امرریس جمهور  مربوط « اوباما»اوتعلق میگیرد با در نظر داشت این اصل 

ورهای سیاسی او  از  وبا تی  ایاالت متحده امریکا میباشد نهای جهنمی اطالعا به سازما

سی )زمان  سا  کتاب  دیدگاه خودش  فراتر از آن نیست  که در گذارش ریکارد شده ای 

که او با   ارند  می پند چنین   آنهایکه سوابق اورا از نزدیک  مالحظه نموده اند ( آی ای

                                                                                                                                         . دست هدایت به قصر سفید راه یا فته است

به   طبقه  حا کم «  اوباما»فعالیتها وعملکرد و بخصوص  خد ما ت مطیعا نه با رک     

ایاالت  متحده  ا مریکا بخاطر تثبیت هو یت سیاسی وشخصی اوبوده که این سلطه مطلق 



اواز ترکیب  نقش افرینان وبازیگران بیبا ک وا لستریت و  د ستگاه نظامی اطالعاتی آن 

رونما « اوباما»که  در کرکتر  اقای با رک « تغیر»کشور رنگ وبو بخود میگیرد؛ اما  

                                                                                                  . گردیده  نما یند گی از رنگ  پوست او میکند  نه از محتوای  سیا ست های او 

یک سازمان نام نهاد لیبرالی ساختگی  چپ  از طبقه : اینکه  ر قابل تذکر گموضوع دی   

متوسط درحال با لند گی  درمحا ط حزب دموکرات در دوره انتخابات ریا ست جمهوری  

زمان امریکا یی  جمیعت ویا سا  یک  بمنظور  ارتقا( کننده ها  گرگون د)خودرا بعنوان 

لف   ادعا های مخا  بخاطر  بد ست اوردن فرصتی  بغرض ابراز  یی تبار وآنهم افریقا–

حیث یک طبقه  ند هدف آنها این بود که ایشان خودرا به  را  توصیف نمود خویش ؛ خود

                                                                   . شد ماعی  تعین کننده میباونه بصفت  نژاد ؛ چونکه طبقه اجت  ؛  جا زنند

«  اوباما»بارک « میراث مترقی»درمیان تمام  تفسیر ها از سلسله رویداهای به ارتباط    

هیچکسی قا در به توضیح  این مطلب نگردید که چرا درمد ت هشت سا ل اززما مداری  

هموار گردید  ،  اما دونالد ترومپ جاده ومسیر اسفالت شده  برای انتخاب ( اوباما)بارک 

حقیقت چنین است که  با درنظرداشت  واقیعت های انکا ر نا پذیر تلخ  زندگی  اجتماعی  

وخشم ونا امیدی وسیع مردم  حا لتی رونما گردید که به فروپاشی حزب  دموکرات منجر 

شد و آنهم ناشی از ابراز احسا سا ت ومخالفت های عموم  وبویژه  از  سرخوردگی تمام 

                                                                             . هاد های  سیا سی که به حزب دموکرات رای مخا لف دادند ن

یت از درحال  ایجاد   درگیری وحشیانه دربین دوجناح ودرحماهمین اکنون «  اوباما »  

  گی  آماد هودرراپ دونالد تروم ودر تالش مغلوب ساختن ادرهجناح راست ازطبقه حاکم 

از   دونالد ترومپگرا ونظامی از اولیگاریشی  بوده  منتقدان  وتکوین یک دولت  اقتدار

وضع موجود سخت نارام اند  ودر تپ  وتالش اند  تا زمینه  درگیری  و جنگ را علیه 

                                                                                                                                    . روسیه مساعد سا زند 

مصروف ثبت وضبط ادراه وشخصیت منحصر بفرد   «  اوباما»اداره  اقای بارک           

میباشد اما در پا یا ن کار  مصروف به ساختا ر یک سیا ست امریکایی متحجر « اوباما»

قد هرگونه  پا یگاه  گسترده ای از حما یت  مردم  خواهد بود  میبا شد   وارتجاعی  که  فا

آنچنانیکه این اداره که از اقتدار او چندان زما نی باقی نمانده است  در باالی دیگ جوش 

را  شعله ور  تش  بیشتر آ  یگ هرچه در زیر د وخروش از تنش های اجتماعی استاده و

ق بحران سرمایه داری  وظهور یهما نا تعم«  اوباما»میسازند اما میراث  واقعی  بارک 
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