
  بریالی جویان

  اوباما  "ستکش "
  

ی  نحو به دامک هر ، جهانی ها شورک تیثرکا مردمان ه کستا فقوای گرام  هخوانند

 استقبال ایدن مرد نیتر قدرتمند مقام در طلب اصالح پوست اهیسی یک روزیپ از

   .دارد قرار ایدن دولتمداران نیمحبوبترٔه رد صدر در هنوز او و آوردند بعمل

 نقشبه  و رد کباور بحران حال در و مبتذلی دار هیسرمای ناج نیا به بتوان اگر 

 شاهد ، قایل شد اعتبار و ارج آن نیمعی ها عطمق در خیتار املکت روند در تیشخص

 نظر در اوباما . بود میخواهی الملل نیب مناسبات و روابطٔه عرص دری نیمع راتییتغ

 خواهدیم او . ندک کم کجهانی تصاداق ـی اسیس نینو نظم نیوکتٔه پروس در تا دارد

 باطل ، بود رده کدرج " ملث شیطانی " اهیس ستیل در سلفش هک رایشورهائ کنام

 صلحٔه س پرو بهک م کوی زدائ تشنج بخاطر رانیا با ه کدداریم اعالم او  .سازد

 به رابطه در تا دارد عالقه اوباما . نمود خواهد رهکمذا شرط و دیق بدون افغانستان

 در و ند کتفاهم هیروس با ، چک و درپولند مایپ قاره  تکرا ضد یها دستگاه قراراست

 شرق صلح راتکمذا در ، دارد عالقه او . دینما صرفنظر آنهای ازجابجاساز لزوم صورت

 تا خواهدیم اوباما  .شود قائل" س ماح  "سازمانی برای نقش الکاش ازی لکش به انهیم

 از صرفنظر را متقابل مختلفی ها گروه ، ینظامی روهاینیٔه تقو با همپا انستافغان در

 ستانکپا در را افغانستانٔه مسئل و شاندکب رهکمذا زیمی باال شانیک ژدئولویا عالئق

 و " ندهینما " ٔهبمثاب هک را هکیتر اعظم صدر ارضوان تا شد قادر اوباما . دینما حل

 پست درک دنمار صدراعظم نرسموس انتخاب از خواستیم اسالم جهانی سخنگو

 بعمل یریجلوگ شور،کآن در اسالم امبریپی ارتونها کنشر علت به ، ناتو جنرال رترکس

 را دستش گذاشته معامله به را اشی اسالمهای  ایرو او جهینت در و دهد قناعت ، آورد

 اسالم امبریپ " دشمن " نیا انتخاب در مانیپ نیا عضو گرید شور ک۲۶ آراء جمع در

 ایکامر دیفق جمهور سیرئی دین کاف جان دح از را پا اوباما تینها در و  .ند کبلند

 پنجهزار حدود برابر دری سویعی جار سال لیاپر سوم جمعه بروز ، اشتهذگ فراتر



 و رد کاعالم را ایدن ساختنی زرو بربدونی مبن خود الیدیا ،ی آلمان وی فرانسو جوان

 شکشیپک چی جمهور زکمر پراگ در رای مشخص پالن نهیزم در ه کداشت ابراز

 و م کتشنج ، م کدیتهد با یالملل نیبی باهمی تسیهمز نظمی یک عن ی .نمود خواهد

 .م کجنگ

 دهشت استیس مخالفٔه تکن ادیزٔه مانیپ تا فوقی طرحها شدنی عمل وی زیریپ 

 شتریب ه کشورکآن بزرگ داران هیسرما و ایکامر زمیالیامپر آن خلف و سیانگلٔه اننافگ

 نیق یبه . باشدیم ، دارد قرار االصلی هودی یلهایفام و های لیاسرائ نانتیدوم تحت

ه بر اساس آن سالح کمتر به مصرف میرسد و در نتیجه  کاداره ٔهویش و نحوه نیچن

 را به ات معینی در امریکا و اروپاقرسید ، حل فروش خواهدو کمتر به  کمتر تولید

س یالی سرکوزی رئو سالگی ناتو ، نیک۶۰چنانچه در مراسم  .دستوه خواهد آور

 م آلمان با وصف استقبال گرم ازین رهبر تازهظجمهور فرانسه و انگیال میرکل صدراع

ر در رابطه به پالنهای وی با مهارت خودداری نموده خود ظن  دوران رسیده ، از ابرازبه

  ،للی اقتصادیتحکیم بیشتر پیمان ناتو و مبارزه با بحران بین الم ٔه پردتحترا بیشتر 

  .پنهان کردند 

 در شرایطی ح استض پر وا.ر میرسد ظتوان چنان ساده انگاشت که به نیوع را نمضمو

 وخیم تر از بحران قبل از جنگ دوم جهانی است ، که بحران بین المللی اقتصادی

راختر گردیده ، قدرتهای بزرگ ف ٔهابقخلیج کلتوری در میان شرق و غرب بطور بیس

 وجود میکنند و ضدی چون چین ، هند و برازیل دارند آهسته آهسته عرجدید اقتصا

بین المللی امریکا به اثر سیاستهای دهشت افگنانه ، ناپسند و غیر معقول  اعتبار

شور به سیاست که آمیز صدمه دیده است ؛ آنغبطور مبال، سالٔه بوش  حکومت هشت

امید بر آن میرود که در عقب این لبخند های . جویانه ضرورت دارد  آرام و مصا لحه

فته نباشد ، که زیاد نه ،شعبده بازی و افکارشیطانی نهگاندی مأبا ملیح و ژست های

  .هم از امکان دور نیست 

از پیروزی اوباما با شور و هیجان استقبال نکرد ، بیاد داریم که اسرائیل بر خالف همه  

 را بهانه گرفته ، تا "حماس " تحلیف او با وصف آتش بس ، راکت باری قبل ازیکماه  و



در . نوار غزه را ویران کرد و انسانهای بیگناه فلسطینی را قتل عام نمود  توانست

 بنکی مون و  متحدگوشمالی پدرانٔه رئیس سازمان ملل" سنگین   جزای"به   ،مقابل

  .ش نشان داد واکنعشوه و خرام با رهبران کشور های اروپائی 

پر سر و صدای کشور " دموکراتیک و آزاد " سال گذشته شاهد  انتخابات 

با " مبارزه " در " سیکیوالر دموکراسی "  ائی این کار. پاکستان بودیم  بنیادالعقیدٔه

 برمال گردید،  ، فقط در مدت کوتاه پس از بقدرت رسیدن آن یزمترور  بنیاد گرائی و

دین تن نچ در هند و کشته شدن بمبئی "اوبروی"  ر هوتلد عمل تروریستیچنانچه .

قلم از همراهی مستدام و . ن مثال آورد ارا میتوآلود دهشت بیگناه و ایجاد فضای غبار

سته شده ، از خ ر نظامیان آنکشور با طالبان در جنگ علیٔه مردم افغانستانیبالتغی

حلقات معین  یه به اشارٔهامظاما معامله گری این انت .میکند یاددهانی آن صرفنظر 

در ین  . نه غیر قابل انتظاراالبان در سوات و ما لکند پدیده ایست تازه امطنظامی با 

در یک  اواخر ما شاهد انتخابات پرسروصدای دیگری در گوشٔه دیگر دنیا ولی باز هم

 در نتیجٔه این انتخابات با وصف آنکه خانم. ائیل بودیم رکشور بنیادالعقیده بنام اس

آنکشور اکثریت  و نمایندٔه حزب میانه رو محافظه کاریبی لیونی وزیر خارجٔه سابق ز

 کرسی ها را بدست آورد ، ائتالفی از حزب راست لیکود برهبری نیتانیاهو و راست

از همان . دید را ایجاد نمایند جکومت حیت یافتند تا حافراطی ایگنور لیبرمن صال

 ابل آرزو ها و تالشهای صلح خواهانٔه جهان راآشکار بود که این ائتالف خط مق آغاز

  .ران چه میخواهند ، در پیش خواهد گرفت گصرفنطر ازینکه اوباما یا دی

به   کنون سمت وزارت امور خارجه را دارد و خود ابروز پنجشنبه دوم اپریل لیبرمن که

 سپری اتهام رشوه ، اختالس و خیانت در امانت ، هفت ساعت را تحت نظارت پولیس

اسرائیل برای عان آنکه کابینٔه ذبا ا" ها آرتض" روزنامه های اسرائیل   ، در یکی ازکرد

گفته ایم که تخلیٔه  ما: " تصمیمی نگرفته است ، اظهار داشت که مذاکره با سوریه 

از آن مصوبات  نان یکروز قبلچاو هم. " بلندی های جوالن را نخواهیم پذیرفت 

 که اظهار داشته بودتلقی کرده  ار به خاور میانه بی اعتبدر رابطهرا یس ل آناپورانسکنف

  .خود را متعهد نمیداند  اسرائیل در مورد ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی



اسرائیل  همزمان با آن در حالیکه رابرت گیت وزیر دفاع امریکا هر گونه حملٔه ایران بر

 امریکا در یمیروهای نظان، جنرال دیوید پترانوس فرمانده کل داند را غیر محتمل می 

اسرائیل بر نیروگاه   ، نگرانی اش را از ناحیٔه حملٔه احتمالیر میانه و آسیای مرکزیوخا

  .اتومی ایران ، ابراز داشته است 

که اگر  کرد طندان بزرگ ، میتوان استنباچحوادث بظاهر نه  از ورای این رویداد ها و

سازی و سائر  لکس های بزرگ سالحرئیس جمهور اوباما با در نظر داشت کینٔه کامپ

نهاد های بزرگ سرمایه داری امریکا ، اسرائیل و اروپا ، به سرنوشت کنیدی قرین 

 شکست مدهشی را استقبال نشود ، از لحاظ سیاسی از طریق پاکستان و اسرائیل

  .باشد   صادق اش او در راه پیش گرفتهمگر آنکههد کرد خوا
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