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 Political  سياسی

  
  د دھاشم سـديـسيـ

١٩.٠١.٢٠٠٩  

  
   بود که به خير گذشتیيالب

  
ای  ار آق وشامروزآخرين روز ک يسب وان رئ ه عن ور امريکاست ب م معمول.  جمھ ه رس ام خويش را از  وی ب آخرين پي

  .ه استمودارائه نًقبال   آنکشورطريق تلويزيون به مردم
اله رياست جمھوری خويش، ض ا در دوره ھشت س سله موفقيت ھ ه در اين پيام آقای بوش مدعی يک سل راف ب من اعت

  . شد،اـــخارج از امريک  در چهامريکا و در  چه،ھابرخی نارسائی 
  

  واقعيت چيست؟
  

ا امکا دوره ھشت سال حکومت خويش، ًآيا واقعا آقای بوش توانست در اب ه بن يس جمھور ه عنتی ک يک کشور وان رئ
  .  انجام بدھد،سطح امريکا و جھان دی درــای مفيـھار  ک،تـجھان در اختيار داشمند و مطرح در قدرت

ان داده است، که تجربه نشـش، تا جائيکار ھاي در مورد  يا ،د، در مورد خودــباشو ھر چه  که نظر خود شخص، ھر که 
ه درستی برای دست يا .ستز اًاکثرا اغراق آمي ر الزم آن است نظر و عمل يک شخصفتن ب ه ، ام ه ب  يگراننظر د ک
   .مراجعه شود

ه ـت ھای ھسـ واقعي آيا ادعا ھـای اين آقاھستند؟ بوش ھم نظرجھان نيز در اين مورد با آقای مردم مردم امريکا وآيا  تند ک
ـار درست و  تالش داردی کهان متھاونـ يا توھمات يک انسيم؛ه اا عاجـز بودــھ ما از ديـدن آن ه ھرک ا سماجت کودکان  ب

ن حرف ھ" پرفکت "  دعوای  يک موزه نموده،نادرست خويش را توجيه کند و دو پای را در ا اي ا ـبودن را دارد؛ و يا ب
ی  ناکامی را که در نتيجۀ روح نا آرام خويشمی خواھد اری اش وی در ھای پی در پ ه ھای ک ا راحتش برنام اال ن ً احتم

سميسانی که فکر ـيک انتالش  ؟آرام بسازد، روزـ وی تا ام در اولين انتخابات، از رسوائی  است ساخته ه ان د ک ی ھاانکن
  . ھر ياوه سرا را قبول ميکنند ایتند و ھر بيھوده گوئیـم حافظه ھسـوش و کـم ھـخودش کدر  به قديگر

تــره ھای بعضی ازم تبصـ و ھای امريکائیـانه ھـ رسبا يک نظر مختصر به  نتايج نظر خواھی ھا، شرات نوش اری و ن
ايج ـگفتاری و تصويری جھان و تجربه ھای شخصی از سياس ن ھشت سال و نت وش طی اي ت وعملکردھای حکومت ب

ا و  در حاصله از تصاميم وی انگستره اياالت متحده امريک ای بوش بعدر وسعت جھ ه آق يم ک ن نتيجه ميرس ه اي د از ـ ب
اسای جمھور ؤ از جمله روران ريچارد نيکسوند  برخوردار امريکا بوده است که از کمترين درجۀ محبوبيت در امريک

  .ميباشد
سـانی خوبنيکسون با معيار ھای امريکا و جھان در دوران رياست ج ه  ، مھوری خويش، نه تنھا ان ه سياست  ک از جمل

خاطر کم کاری يا سياست ھای به ، برخالف بوش،  محبوبيت نيکسون . نيــز بـود فــق امريکـا و زمان خـودوم مـداران 
ائين  ه پ رينادرست و منفی و زيان آور ب زان محبوبيت ر نت اھش نایسؤمي ان وی ک ا زم ا ت ت، بلکه  ـافي جمھور امريک

ا در سال  وکرات امريک ود١٩٧٢نتيجه يک کارغير قانونی وی برای پيروز شدن در انتخابات برحزب دم راف (  . ب اعت
 که وی بدترين رئيس جمھور امريکا درطی پنجاه سال اخير نبوده، با احتمال زياد به ھمين رسوائی بوده بوش به اين امر

  .)است
... اين مقاله فارغ از بحثھای ائديالوژيک و خوبی و بدی يک نظام و مکتب و (  مروری بر کار ھای اين رئيس جمھور 

ا وی از در مقايسه با بوش نموده است ی ادـِه وی کارھای مثبت زيـان خواھد داد کـنش) باشد  می جھت  و مقايسه بوش ب
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وددرجۀ کاھش محبوبيت آقای نيکسون. نيست... کار و ھوش و کفايت و  اد نم   ضاح خاطر افته  ب،يم که در اينجا از آن ي
د امريکاجانب گنگرهوی ازيضاح که موجب است بود، ،"تواترگي" د از.  ش ودنيکسون بع تعفأ نم ن استيضاح اس ن . اي  اي

  .تاريخ امريکا بود استعفای يک رئيس جمھور دراستعفأ، اولين
ع مشکالت ايش در رف امی ھ ام کارھای سودمند و ناک  و سياست اما عدم موفقيت بوش درنتيجه ناتوانی ھای وی در انج

 . در امريکا و جھان بودھای داخلی و خارجی اينکشور در دوران زمامداری وی،
  :او در اين زمينه چنين گفت.  تلويحی اعتراف نمودشـکله  ببه مردم،  در پيام خويش واقع،ھای خود، دربوش به ناکامي

ا را " ام رياست جمھوری امريک ده تمام کسانی که پيش از من مق ه عھ زب د ني ته ان ا ن داش دب وده ان رو ب امی ھای روب . اک
ار عين موضوع درااظھ ته، ،واق ا ناخواس ته ي ه شکست خواس ایاعتراف ب وری اش وی در دوھ وده ران رياست جمھ  ب
  .است

  
  :کار ھای وی در سطح امريکاعوارض 

  
  .ـ   افزايش بيکاری
  .ـ   افزايـش تـــورم

  .ـ   کاھش ارزش دالر
  ـ   کاھش مزيد محبوبيت امريکا در جھان

  .ـ   افزايش نگرانی امريکائيان از کاھش محبوبيت امريکا در جھان
ا، ب ره ـ   سلب يا محدود کردن آزادی ھ ان غي ژه آزادی ھای مردم ـائی؛ بوي سلمانان و اعراب و مخصوص ه  امريکـ

  . آن ھا، تا حدودی زيادی بدون موجب و آزارتعقيب
م قبل از زمامداری ( ـ   افزايش فقر در امريکا  انزده ميل بوش ک ر از پ سان ونيت ن ان ر خط کشور در اي ر  زي دگی فق زن

   ).ً تقريبا دو چند  اين رقم را در امريکا ميتوان سراغ گرفتع،ـ، به اساس نوشته برخی از منابمينمودند و امروز
د شديدران مالیبازار بورس و بح سقوط : باالخره  وـ   ـدن  امريکا که جھان را در خود پيچي سته ش  و سبب شکست و ب

سانو فقر مزيد عامل بيکاری و بدبختی  وتیارـی و تجـک و ادارات صنعتنھزار ھا شرکت و با ا ان ا ميليون ھ  در امريک
  . در جھان شدو
  

  : عوارض کار ھای وی در سطح جھان
  
  .ھان   افزايش تروريزم غير دولتی در جـ

ه صداقبازھم بيشتر ـ   کاھش  ان ب ردم جھ اد م ذيرتـاعتم ر شکننده و آسيب پ ا در ام ان  امريک سايل جھ ه نف،حل م ع  ب
  .یجھانذيحق، و در راستای عدالت 

ت يک ـاســخاطر استمرار سي ا به ـــ   بی اعتمادی اعراب، جھان اسـالم و مردمان صلح دوســت جھان نسبت به امريکـ
  . اسرائيل و در برابرـطينـ در تقابل بـا فلس اين کشـوروالنهؤ و غير مسـجانبه

  . عراق خاک به امريکادون مجوز و ب،بدون موجب و دليلنظامی ـ   حملۀ 
  .ورشاينک نظامی در ھزارھا غير تارــويژه بمبارد و کشه به افغانستان، ب بدون مجوزنظامی ـ   حملۀ 

اـ    انضاغم زم در جھ امی تروري شور ح رين ک زرگ ت ستان، ب ای پاک رد ھ شتيبانی از  کشــور. از عملک ا پ ستان ب پاک
ان راـ ساخته و ھبروطقه را با خطر رو ھم من،هريزم و تشديد تشنج در منطقترو ن . م جھ وش اي ای ب سـآق   خوبراله أم
   . نابودی آن ھيچ اقدام مؤثر و عمليی انجام نداد اـت، ولی برای مھار يـدانس می

شکنجه وص خصه  ب وعراق، از جمله در افغانستان، در چندين کشورـ   احداث شکنجه گاه ھای آشکار و پنھان مخوف
وارد .  و منزجر کنندهانسانی ً کامال غيرھا و اعمال و اعمال شکنجه  "گوانتانـامـو" گاه  در اين شکنجه گاه ھا  در بسـا م

  .با شيوه ھای بسيار وحشت ناک شکنجه ميشدندگناه   بی وبلوغ ن ـ زير سکودکـان
ـيھای  ق بررس ر طب ورد، ب دين م ا و چن دين ج شر در چن وق ب سـؤمـ   نقض حق اه ه ب ول؛ؤسسات م ژه در بازداشت گ وي

امو بگوانتان ـان . و ابوغري ر نظاميــ ا غي ورد ب ه در برخ ا ھمينگون د ي ۀ جنگ ميناميدن ان آن راجبھ ه امريکائي  در آن چ
     .مينامند

ا١٩۵٠ـ   گسترش جنگ ھائيکه امريکا بعد از جنگ عمومی دوم و جنگ ھای سال ھای  ، در جنوب م تا ختم جنک ويتن
  .دارد، يا شامل و درگير است مستقيم دسـت  ا مستقيم يا غيرــ خود در آن ھ،شرق آسيا

ود  تی تعصب آل ت پرس شديد اسالمگرائی افراطی و ملي ئونيزم ( ـ   ت د ش ان و) در ح تدر  در جھ ل سياس ر تحمي ھای اث
  .منطقی اينکشور نسبت به کشور ھای ديگرزورگويانه وغير

ا  در کشورھا کـميان روسيه و امريکا با استقرار موش) جنگ سرد ( ًھای نسبتا خفته  خصومتيدـ   تشد م سرحد ب ھای ھ
  .  و بردن جھان به سوی يک روياروئی ديگرروسيه
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ود، ،اـھبود بيالنس کاراين  د ب ط خواھ ی يک سره غل  يا نتايج کارھای بوش طی ھشت سال رياسـت جمھوری وی، ول
ا ک.  انجام نداده استه او ھيچ کاری مثبتی در دوره رياست جمھــوری خويشيا چنين فکر شود، کاگربگويـم،  ار ـًاو يقين

اج ری از پول ماليات دھندگان ـميليارد دالصد ھا ای ـھای مثبتی ھم داشته است؛ از آن جمله با کمک ھ وا و محت ا بين ًغالب
ار دارا سرمايه ای مختلف و کمک بهـبـه بانک ھـا و شرکت ھ ان ھم سنخ خود و تالش در جھت مھ د ي د ساختن رون  کن

ين مقطداری در برابر سوسياليزمه سرمايحتمی اضمحالل و شکست  رين خدمت را، در ھم ان سرمايع مھـم ت ه جھ ه ، ب
   !داری نموده است
ميزان مخالفت کشور و باالبردن   تمام نيرو ھای ضد جنگ و صلح دوســت در آن ايجاد وحدت ميان ویکار مثبت ديگر

ش تج بـو نفرت از جنگ و ک ه من ود ک وئی ب ر آنکشور ه شکتار و خونريزی و زورگ ات اخي د؛ شست حزبش در انتخاب
    !ميتوانست در اين کشور باشد، غير از اوبامادۀ آن ھر سپيد پوستی ـبرندر غير آن، انتخاباتی که 

اجراجو ی م ان، حت داران جھ ا آراماين شکست حداقل سبب شد که سياست م ـد از ھشت سال خواب ن ـان، بعــ رين ش  ، ت
      "!خير گذشته ی بود بيبال"  .باالخره دمی يک نفس آرام بکشند

  
  

  
  
   

 


