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  "جورج بوش"ضد بشری تالش برای اعادۀ شخصيت 
که  در آوانی. ته را باز يابند و گروه محافظه کاران جديد سعی دارند که حيثيت از دست رف"بوشدبليو جورج "

جورج "جمھوری خواھان در ھر سه  قوای دولت حاکم اند، اين فرصت می تواند بھترين موقع  برای اعادۀ شخصيت 

 سر خوش ندارد و از نگاه فکری و "ترمپ" با "بوش"که  باوجودی. ، قاتل مردم افغانستان و عراق باشد"بوش

خواه قرار دارند، اما حد اقل در مجموع در روياروئی با دموکرات ھای مھوريژيک در دو جناح مختلف حزب جلوئوايد

 و تيمش از جانب سازمان "جورج بوش". ليبرال،  اعضای  يک حزب واحد را تشکيل می دھند و مخرج مشترک دارند

و مقصر ھای جھانی حقوق بشر به جرم ارتکاب جرايم جنگی محکوم شده و حتا در بعضی کشور ھا غيابی محاکمه 

  .   شناخته شده اند

 بار ديگر روی صفحات تلويزيون ظاھر شده و صحبت ھائی "جورج بوش"، "اوبام"بعد از ختم دورۀ رياست جمھوری 

 ميسر ساخته است تا اگر بتواند "بوش"خواھان اين فرصت را برای قدرت رسيدن دوبارۀ جمھوريبه . داشته است

 اينبار فرصت اعادۀ شخصيت از دست رفتۀ خود را باز نيابد، در "بوش"اگر . خود را به يک نحوی اعاده کندشخصيت 

 بعد از پايان کارش کمتر در محافل ظاھر می شد و فقط خود را در خانه مصروف "بوش".  آينده ھم موفق نخواھد شد

 او رو آورند خواھان بهکه جمھوري باعث خواھد شد  "ترمپ" اکنون فکر می کند که روش "بوش". رسامی ساخته بود

 فراموش کرده است که خودش و تيم محافظه "جورج بوش". و ساليان دورۀ رياست جمھوری اش را با اشتياق ياد نمايند

ِکاران جديد که در زمان او در واشنگتن اعمال قدرت می کردند، ھنوز ھم در يک عده از کشور ھا مجرمين جنگی 
 را غيابی محاکمه "دونالد رمزفيلد" و "دک چينی"، "جورج بوش"يزيا چنانچه يکی از محاکمات مال. شوند شناخته می

 خشن و ضد بشری مقصر دانسته و اسناد ی روش ھانکاربرده نموده و ھر سه تن را در  شکنجه دادن، بيرحمی و ب

 آمر "ريچارد کالرک"ھمچنان . محکوميت آنھا را به محکمۀ جنائی بين المللی، ملل متحد و شورای امنيت فرستادند

 را به خاطر حمله به عراق "چينیدک " و "بوش"، ھر دو "جورج بوش" و "بل کلنتن"عمومی ضد تروريسم در ادارۀ 

 می خواھد تا دوباره اعاده گردد و به "بوش"با اين سابقۀ کثيف، .  متھم به ارتکاب جنايات جنگی نمود٢٠٠٣در سال 

  . حيات عادی سياسی برگردد

 فعاليت نمود تا بتواند "جب بوش" برای برادرش "جورج بوش"خواھان، اتی انتخاباتی جمھوريدر جريان مبارزات مقدم

 قرار گرفت تا ء مورد تحقير و استھزا"ترمپ" بار ھا از جانب "جب بوش".  به موفقيت برساند"ترمپ"او را عوض 
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ظران سياسی آخرين ميخ را سر انجام با تمام سر شکستگی صحنه را ترک گفت که طبق پيشگوئی عده ای از صاحب ن

 "جب بوش" و "ترمپ"تجاوز امريکا به عراق يکی از موضوعات قابل منازعه بين .  کوبيد"بوش"در  تابوت دودمان 

ترمپ در جريان انتخابات مقدماتی و نھائی، مخالفت خود را به تجاوز امريکا به عراق اعالم داشت و راه خود را . بود

روی ھمين دليل است که ھيچ يک از اعضای تيم . راح حمله به عراق بودند، جدا نموداز محافظه کاران جديد که ط

 بی سروسامانی "جورج بوش"از جانب ديگر .  نگرفته اندی جا"ترمپ" تا لحظات تحرير اين مضمون در ادارۀ "بوش"

ی به حاميانش تلقين می نمايد  را بھترين وسيله برای اعادۀ خود و آيندۀ فاميلش می داند و طور"ترمپ"کنونی در ادارۀ 

 حد اقل در ظاھر، فرق "بوش". که سياست داخلی و خارجی آن دوره بازھم می تواند بھترين گزينه برای امريکا باشد

بين اسالم و تروريسم را قايل شده بود که برای يک عده از تحليل گران با بينش سطحی و محدود بھتر از گفتار و طرز 

  .ت اس"ترمپ"ديد عريان 

دست آورد، کمتر در محافل سياسی در ه  با بد نامی که ب"بوش" از اعادۀ شخصيت خود چه می خواھد؟ "جورج بوش"

 می خواھد از ھمين محدويت اخالقی و حتا قانونی برآيد  "بوش". ًامريکا ظاھر شده و اصال سفری به خارج نداشته است

بتواند دوباره روی صحنۀ سياسی ظاھر شده و تبارز کند و زمينه برای رشد سياسی اعضای فاميلش که اکنون در تا 

 را ندارد، با آنھم آرزو "اوباما" و "کلنتن"که دانش و فصاحت  باوجودی. ف بيمار وی پيچانيده شده اند، ميسر گرددالح

کشور ھای خارجی کمتر جرأت می .  در محافل با احترام ياد گردددارد  که حد اقل از بدنامی گذشته نجات يابد و از او

 می خواھد که ھمين قيودات رفع گردد و "بوش".  دعوت به عمل آورند و يا از او به نيکی ياد نمايند"بوش"نمايند که از 

بوش "کشانيدن دانند که ھيچ کشوری قادر به محاکمه  ھمه می.  شودبيرون کشيده" مجرمين جنگی"نامش از لست اسمی 

جنايت "ين خصوص خنثی نمايد، الکن اطالق  ا نيست و امريکا اين توانائی را دارد که سعی ھر کشور را در"و چينی

  . کافی است که ھر دو از ظاھر شدن در محافل سياسی جھانی خوداری ورزند"چينی" و "بوش"بر " کاران جنگی

ليون تن از مردم جھان عليه تجاوز احتمالی امريکا به عراق  مي١۵  بيش از ٢٠٠٣ فروری ١۵که در روز  با وجودی

 بدون توجه به افکار عامۀ جھانی، امر تجاوز امريکا به عراق را به "جورج بوش"دست به تظاھرات عظيمی زدند، 

ام صد"به اثر تجاوز امريکا، نظام دولتی .  ادامه يافت٢٠٠٣ مارچ ھمان سال صادر کرد که تا روز اول می ٢٠تاريخ 

ً کامال منھدم گرديد و يک عراق نسبتا آرام و پيشرفته در شرق ميانه به يک کشور پارچه پارچه مبدل شد"حسين در اثر . ً

اين حمله، چاه ھای  نفت و گاز عراق به تصرف امريکا و برتانيه افتاد و يک دولت دست نشانده مانند دولت افغانستان 

ی داشت و تروريسم را در شرق ئ اسلحۀ کيميا"صدام حسين"که  مبنی بر اين "بوش"داليل ادارۀ . در بغداد تشکيل شد

در نتيجۀ حمالت ھوائی . ميانه تشويق می کرد، به کلی غلط از آب برآمد و برای امريکا بی آبروئی و افتضاح خلق نمود

از دست دادند و ميليون  صد ھزار عراقی جان خود را ۵شد، حد اقل بيش از  ياد می" تکان و وحشت"امريکا که به نام 

 ھزار کشته داد و ھزار ۵به اثر مقاومت مردمی، نيروی متجاوز امريکا بيش از . ھا تن ديگر معيوب و معلول گرديدند

وحشسيانه ترين شکنجه ھا در سيس زندان ھائی مانند ابوغريب مرتکب أامريکا با ت. ھا تن ديگر زخمی و ديوانه شدند

 و ھمراھان را به دليل ارتکاب جنايات "بوش" دليل بود که مؤسسات جھانی حقوق بشر روی ھمين. يخ بشر گرديدتار

مھم تر از ھمه، تجاوز امريکا و . جنگی در عراق محکوم نمودند و عملکرد ادارۀ او را ضد اساسات حقوق بشر ناميدند

تروريسم را در سراسر جھان  را در شرق ميانه خلق کرد و "داعش" بود که خواه عمدی ويا اشتباھی "بوش"عملکرد 

  ! و ھمراھان  بخشودنی است؟ ھرگز نه"جورج بوش"آيا اين عمل ضد بشری  . تعميم بخشيد

 به گناه خود در تجاوز به عراق اعتراف کرد و "جورج بوش" ،"عذاب وجدان"نظر به فشار افکار عامه و شايد 

با يکی از روز نامه ھای تکزاس از  مردم  طی مصاحبه ای ٢٠١٣ مارچ ٢٠ به تاريخ "بوش". عذرخواھی نمود
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بعد از پايان دوره ام، به اين . تجاوز به عراق مدھش ترين اشتباه او بود"امريکا نه عراق معذرت خواست و گفت که 

ًمن عميقا از مردم . عقيده رسيدم که جنگ عراق غير ضروری و نھايت درجه گزاف بود که بتوان آن را توجيه کرد

 مغرور "بوش"معذرت خواھی ".  ما و کسانی را که به اين جنگ داخل ساختيم، معذرت می خواھمامريکا، عساکر

 مھيبی را در عراق و ھمچنان در افغانستان ن شخص و حاميانش چه جنايتدھد که اي عمق فاجعۀ عراق را نشان می

که  حينی. ياسی ظاھر گردد جنايتکار می خواھد تا دوباره اعاده شود و روی صحنۀ س"بوش"اکنون . مرتکب شدند

 به عراق سفر نمود، در جريان کنفرانس مطبوعاتی، يک تن از ژورناليست ھای شجاع ٢٠٠٨ در سال "جورج بوش"

  ". اين بوسۀ خدا حافظی مردم عراق با تو سگ است: " پرتاب نمود و فرياد کشيدویعراقی بوت ھای  خود را به سوی 

 اعتراض نمايند و نام او "جورج بوش"بشر در امريکا و جھان به اعادۀ شخصيت اميدوار ھستيم که سازمان ھای حقوق 

ن حقوق بشر ارا طور مداوم  در لست سياه جنايتکاران جنگی حفظ نمايند تا  درس عبرتی به ساير تجاوز کاران و متخلف

  . گردد

  

   

 

 


