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  :ميراث شوم جورج دبليو بوش
   ھزار کشته در پنج سال گذشته٢۵٠ ميليون پناھنده و ١٠

  
ًا يک سوم جھان ھنوز درگير جنگ رو به افزايش است، و ما ھنوز گردباد اقدامات اين کاريکاتور سياست مدار تقريب

امروزه، ترس، آن است که ممکن است جھان بازھم مجبور به تحمل يکی .  را درو می کنيم امريکائیجمھوری خواه 
 مشکل داشت و نمی توانست خوب صحبت مردی که در انگليسی صحبت کردن. ديگر شبيه جورج دبليو بوش گردد

 خود نداشت، اما در اثر يک تصادف تاريخی به مقام باال انتخاب گرديد و در نتيجه ۀھيچ چيز با ارزشی در چنت: کند
 که امريکائیبه علت اقدامات اين يک نفر گاوچران  و. ير دادي بدتر و به صورتی جبران نشدنی تغگونه ایه جھان را ب

  . در بدترين حالت خود است، ميليون ھا نفر کشته شده اندامريکاتذال سياست ھنوز مظھر اب

-  
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ی مھاجرت جمعی اجباری کنونی مردم خاورميانه و از دست دادن جان و زندگی ئبسياری بر اين باورند که دليل ريشه 

اين جنگ ھای ساختگی توسط رئيس جمھور بی . آن ھا، ناشی از جنگ ھای ساختگی است، که منطقه را بی ثبات کرد

ترکيه، لبنان و اردن تا به امروز، فشار .  ھم آھنگ شدرتونی بل او  و ھم کار انگليسجورج دبليو بوش ،امريکاکفايت 

اين موج انسانی پناھندگی را به به دوش گرفته اند، اما کل اروپا بايد با خسارت ھای سخت مالی و سياسی برای مسکن 

  . و، البته مشاغل با آن ھزينه بپردازد–اجتماعی، خدمات درمانی و آموزشی 

 ساله، ٧٠ول اين فاجعه، حال ؤفرد مس. دوران ھای ذکر شده در انجيل استاين مھاجرت در سطح شرح خلقت و 

 را به دو جنگ فاجعه بار امريکا است، که جورج دبليو بوشامريکا صاحب سابق تيم بيس بال و رئيس جمھور سابق 

مردی . بوده است از بدترين ھا امريکا رياست جمھوری او در تاريخ ۀرتب. شکست خورده عليه افغانستان و عراق کشاند

 خود نداشت، ۀھيچ چيز با ارزشی در چنت: که در انگليسی صحبت کردن مشکل داشت و نمی توانست خوب صحبت کند

 بدتر و به صورتی جبران گونه ایه اما در اثر يک تصادف تاريخی به مقام باال انتخاب گرديد و در نتيجه جھان را ب

 در بدترين امريکا که ھنوز مظھر ابتذال سياست امريکائیک نفر گاوچران به علت اقدامات اين ي و. ير دادينشدنی تغ

  .حالت خود است، ميليون ھا نفر کشته شده اند

ًدر ھمين حال، تقريبا يک سوم جھان ھنوز درگير جنگ رو به افزايش است، و ما ھنوز گردباد اقدامات اين کاريکاتور 

  .ی کنيم  را درو مامريکائیسياست مدار جمھوری خواه 

  .امروزه، ترس، آن است که ممکن است جھان بازھم مجبور به تحمل يکی ديگر شبيه جورج دبليو بوش گردد

  :برگردانده شده از

The Legacy of George W Bush: 10 Million Refugees and  

www.globalresearch.ca/the-legacy-of-george–w–bush –١٠… –  

By Anthony Bellchambers 

http://www.globalresearch.ca/author/bellchambers 

 

  :يادداشت

 رؤسای جمھور امريکا بود، بدان معنا نيست که از ديد تريناز نظر ما يکی از بد" جورج دبليو بوش" اين که -١
. و جناح ھای مختلف سرمايه، به خصوص سرمايۀ نظامی نيز عين قضاوت در مورد وی وجود داشته باشدم امپرياليز

 لشام  جناح سرمايۀ ساختمانی و جناح سرمايۀ تفريحی، نفتی، جناح سرمايۀ نظامیچه بر مبنای سھمی که جناح سرمايۀ
شمال و شاخ غرب، شرق، ، ميانه قمار، سکس و مواد مخدر از اشغال و تخريب افغانستان، عراق و ادامۀ آن در خاور
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بسازند، نبايد دور از انتظار افريقا برده است، ھرگاه ھمان جناح ھای سرمايه، تنديس ھای ياددھانی برای آن جنايتکار 
  .تلقی گردد

 به مرحلۀ امپرياليزم شنبوده که جنگ و ويرانی می خواسته، بلکه اين سرمايه و عروج" جورج دبليو بوش" اين -٢
ھم ھمان " اوباما"بر ھمين مبنا بود و است که . بريده اند... است که نافش را با جنگ، اشغال، تجاوز، صدور سرمايه و 

نه تنھا سياست ھای اشغالگرانه و تخريبی بوش را در کشور ھائی " اوباما. "انجام داده بود" بوش" انجام داد که کاری را
 دست ريهبا ھمان شدت و حدت ادامه داد، بلکه با بردن جنگ به يمن، ليبيا به خصوص سومانند افغانستان و عراق 

  .را از پشت بست" بوش"
الکيت خصوصی به مثابۀ يک سيستم در دوران تاريخ پيدايش شان باعث گرديده، به  جناياتی را که امپرياليزم و م-٣

 که جھت تحقق اھداف اندھيچ وجه محدود به اين و يا آن فرد نشده، افراد ھمه بدون استثناء مھره ھای اجرائی 
ود دارد، سرمايه ھر آن و ًبناء مادامی که امپرياليزم و مالکيت خصوص وج. امپرياليستی و ظايف شان را انجام می دھند

  .می سازدو پايدار ھمگانی را توليد نموده، توحش سرمايه داری " اوباما"و " بوش"شام ھائی از قماش آھر لحظه خون 
توحش سرمايه از جديد، می بايد دست به دست ھم داد و بشريت را " بوش" به عوض داشتن ھراس از بازتولد يک -۴

  . ھا نجات داد" وشب"داری به مثابۀ بستر پيدايش 
  AA-AA ادارۀ پورتال

 
 


