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 زي عزميرعبدالرحيم
 
  ٢٠٠٨ یجوال ٨
  
  
 

 ديگوي بوش باز ھم دروغ مجورج
 
 

 خود را از كوشدي بوش مد،ي در قصر سفاتشي حی روز ھانيدر واپس.  ستي از دروغ گفتن دست بردار نبوش
 كايبوش تجاوز امر.   كندی كمائخي در تاریكي خود نام نی عراق  تبرئه نموده و برای ملتي بر حاكمكايز امرتجاو

 بوش  ی ادعانيا.   گذاشتندارشي به اختیات اطالعی اطالعات نادرست خوانده  كه دستگاه ھاۀجيبر عراق را  نت
.  ستندي نلي  قایوران حلقه بگوش به  آن ارزش مزدی به استثنای فرد عاقلچي  مضحك و خنده آور است و ھاريبس

 تالش بزدالنه و مذبوحانه كي ني را در مورد خودش عوض كند الكن اخي كه قضاوت تارخواھدي ملهينوسيبوش بد
 .است

  
 در ی تاسف ونيبزرگتر"اظھار داشت كه   ABC  یونيزي تلوۀ  با شبكی مصاحبه ای روز قبل جورج بوش طچند

 كه بودي میزيكاش اطالعات متفاوت از چ.   اش، اخذ اطالعات ناقص در مورد عراق بودیر جمھواستيدوران ر
 كه شدي كه در آنوقت ادعا مبود ی امحا دسته جمعۀ مطلب موضوع اسلحني  ھدف از اظھار ا". گفته شدشيبرا

 ی دسته جمعیا امحۀ اسلحني كه صدام حسدانستيال شد كه اگر او مؤاز بوش س.   دارداري در اختنيصدام حس
 .  بوش از ارائه جواب طفره رفتكرد؟يندارد، بازھم  به عراق حمله م

 
 ی  واراني، بوش و ٢٠٠١ سپتامبر ١١  یستي ترورۀ كه بعد از حادثدھدي  می گواھی و شفاھی مدارك كتبتمام

منھدم شده و در  دي بانينظام صدام حس.   در عراق  گرفتندمي رژضي به تعومي تصم)ديگروه محافظه كاران جد(
.   شد ی ممي تقسیستي سكتاری گروه ھانيبً و عراق عمال دي گردیجا مه  دست نشانده در بغداد جا بمي رژكيعوض 

 كه  كرده تي از خاك فروشان ھم از آن حمای كرد و عده اادهي بوش در افغانستان پۀ  بود كه ادرای طرحني عنيا
 تي  متوجه امنی خطر بزرگكي داشت  و ی دسته جمعی امحاۀاسلح ني صدام حسنكهيا.  خود و وطن را فروختند

 لي كه خلدي باالخص گروه محاظه كاران جدكاي امریستيالي امپرالي امی نبود براشي بی بود، صرف بھانه اكايامر
ت  فرصنيفكر افتادند كه بھتره   بدي،  محافظه كاران جد٢٠٠١ سپتامبر ١١بعد از .  زاد ھم جز آنھا بود و است

 ده سال از شيبھر چند .  ندي نماليتمام پدر بوش را تكم دست آمده تا كار ناه  بني صدام حسمي انھدام رژیبرا
 . دي تازی ھنوز ھم منيصدام حسمگر  برده بود، لي كمر شكن توان ملت عراق را به تحلی اقتصادراتيتعز
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 در فكر شي نفت و گاز عراق ھمی چاه ھاري و تسخني كه انھدام نظام صدام حسدانمي الزم به گفتن منجايدر
 تي امنی براانهي شرق میابي ارزمي افغانستان، تر بیبعد از تجاوز شورو.    بوده استكايزمامداران و صاحبان امر

 منافع ی خطر براني بزرگتری كارتر سپرد كه در آن گزارش عراق را بعد از شوروۀ را به اداری گزارشكا،يامر
 در )دست نشانده( زعامت دوست كي دي باكاي شده بود كه امردي گزارش تاكنيدر.   نمودیرف در منطقه معكايامر

 حاكم و ۀ طبقاري را  در اختی فرصت طالئني بھتر٢٠٠١ سپتامبر ١١ یستي ترورۀ حادثنكهيتا ا.  اشدبغداد داشته ب
 . گذاشتكايصاحبان امر

 
 در  تجاوز بر تواني تجاوز به افغانستان را نملي كه دل برده بودندی نكته پني به ایني جنگ طلب بوش ـ چۀادار

 اتي ھا مبدل كرده كه از آنجا عملستي ادعا داشت كه طالبان افغانستان را به النه  تروركايامر.  كار برده عراق ب
حال .   حق داشت تا نظام طالبان را سرنگون سازدكايامرراه انداختند،  لذا  ه  بكاي امرهي خود را علیستيترور

 نظام دست كي ترور نبود، بلكه نصب ی حامی از تجاوز به افغانستان صرف انھدام نظام طالبكاي كه قصد امرميدانيم
 ی ھدف اصلشد،ي واشنگتن محسوب می جھانی امپراطوری ستراتژءنشانده در كابل و تسلط كامل بر منطقه كه جز

نه .   و تجاوز بزندی در عراق دست به ماجراجوئتواندي بود كه چطور مراني بوش حۀادار.   استبوده كايامر
 به شمار كاي امرتي ھم به امنیدي تھدی حمله نموده و حتكاي به امرني و نه نظام صدام حسی عراقستيترور
 بود    ضرورت ی و حقوقیاسي سۀ لفافكي ه حمله بر عراق بی فكر افتاد كه براني  بوش به اۀ ادارنيبنابر.  رفتندينم

 یستي ترورۀ را به حادثني بود كه صدام حسني از راه ھا ایكيپس .  دي نماقي و تصددي را تائكايتجاوز امركه بتواند 
 ھم ني اتياما در نھا.   گردداي مھ"دفاع از خود" ۀ تجاوز بر عراق به  بھاننهي ارتباط دھد تا زم٢٠٠١ سپتامبر ١١
 سپتامبر وابسته ١١ یستي ترورۀ را با حادثني كه صدام حسی سندچگونهي ھراي قانع كننده باشد زلي دلانستنتو

دنبال خواھد داشت ه  را بی جھانتي بھانه محكومني اتحتبوش  دانست كه تجاوز بر عراق .  امديدست نه سازد، ب
   برده و شھرتني بود، از بافتهي ادي ازدیستي كه بعد از حادثه تروركاي ملل جھان را نسبت به مردم امریو دلسوز

  .صدمه خواھد زدًجدا را  كاي امریجھان
 

ملل   و انگلستانليو دو كشور اسرائ دي گروه جنگ طلب  محافظه كاران جدۀ و مشورتي بوش با حماۀ ادارپس
 ی دسته جمعی امحاۀ ملل متحد را به ارتباط  اسلحی قطعنامه ھاني صدام حساي ساخته كه گوزيمتحد را دست آو

 بر كاي تجاوز امریا برلهي وسني بھترتواندي مفي منطق ضعني فكر افتاد  كه اني بوش به اۀادار.   گرفته  بوددهيناد
 ی كشور ھاري و ساكاي امریالكن منابع اطالعات.   را ھم به حد اقل برساندیائي عكس العمل دنديعراق باشد كه شا

ص بعد از شكست اش در  و ملل متحد باالخی غربی فشار كشور ھاري در زني آگاه بودند كه صدام حسیغرب
 منطق ني به اونيبا آنھم  جورج بوش و حوار.    بودساخته را متوقف ی دسته جمعی اسلحه امحادي تولت،يكو
 ونھا،يزيتلو( كاي امریغاتي تبلیھا دستگاه.   نخواھند بردی موضوع پۀ و معتقد بودند كه  مردم جھان  به كندنديچسپ
 قتي در حقیني بوش ـ چۀ اداراي نمودند كه گوغي تبلنيكار شدند و چنه ت ب ھمه دس)یتي انترنی و شبكه ھاديجرا
 ی صحنه ھایونيزي تلویشبكه ھا.   نجات خواھد دادني صدام حسی اسلحه دسته جمعۀ حملی را از خطر آنكايامر
 شيعرض نما آمد به می فرو مكاي را كه بر سر مردم امریاويمي از انفجار اسلحه كی ناشكي تاری ابر ھایوتريكمپ

 را در ملل متحد ثابت كند و جھان را كاي امری كه ادعاد دستور داده شكاي وقت امرۀ خارجريبه پاول وز.  گذاشت
 سرباز زده كه ی دسته جمعی امحاۀ  ملل متحد در محو اسلحی قطعنامه ھارشي  از پذنيمتقاعد سازد كه صدام حس

 اتي كاذب بود كه  به حی ادعانيھم.   جھان بار خواھد آورد وكاي امرتي امنی را  برای خطرات  بزرگجهيدر نت
  . گذاشتاني پاۀ پاول نقطیاسيس
 
 آنھا خواھند بود و تجاوز  وني مدشي نجات خود ھمی براكاي  تصور بودند كه مردم امرني به ایني بوش ـ چۀادار  

.    خواھند گرفتدهي نادی اقتصاد وی و خسارات مالی را صرف نظر از تلفات انساننيبر عراق و سقوط صدام حس
 ی اطالعاتی دستگاه ھای ھا، ناكامتي واقعی صورت  افشادر نزد خود ھمچنان محاسبه كرده بودند كه ینيبوش ـ چ

به معرض را   خود یگناھي  جلوه داده و بخي در تاردي خواھد توانست خود را روسفیرا بھانه قرار داده و به آسان
 كاستي حاكم و صاحبان امرۀ ھم در خدمت طبقكاي امری كه دستگاه اطالعاتدانندي ھمه مكهيدر حال.  بگذارندشينما

 ۀاكنون  كه مشت  ادار.  رودي كه از آن ھا توقع مدھندي مروني را بیزي چتي و در نھاكندي آنھا عمل ماليو طبق ام
 تا خود و شودي ظاھر مونيزي بوش در عقب تلوده،ي برمال گردی و نظامیاسي سقي باز شده و حقاینيبوش ـ چ

  .  درآمان نگھداردخيعمكرد خود را از قھر و غضب  تار
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 مجرم كي ثي منحی وۀ محاكمًاناي و احخي،  جورج بوش از ترس تارABC   یونيزي تلوۀ مصاحبه اش با شبكدر
 در سر مي رژريي و تغنيانھدام صدام حس.   طفره رفتقي حقااني ھا انكار نموده و از بتي از اظھار واقعیجنگ
بوش .  ري خاي افتاد ی اتفاق م٢٠٠١ بر سپتام١١ یستي ترورۀ خواه حادث،  قرار داشتیني بوش ـ چۀ كار ادارۀلوح
نتوانست   ی اقتصادراتي كه  تعزلي دلني ای بر مبنامي رژريي  در تجاوز بر عراق و تغقي كه اظھار حقادانديم

 یموھبت الھ  كي قرار خواھد داد ولو كه آن  تجاوز را در آغاز ی  جنگني ببرد، خود را جز مجرمشي از پیكار
 تي جناكي مي رژريي كشور صرف به منظور تغكي الدول تجاوز بر ني حقوق بريطبق دسات.   دانستي م)نعوذ با(

  .  شونددهي محاكمه كشانزي می در پای جنگني مجرمثي آرزو ندارند كه منحیني و بوش و چروديشمار مه  بیجنگ
 از شيب تلفات و ی كه در  تجاوز بر عراق و كشتار  ده ھزار عراقدي تكرار نماگريبوش  جرئت نكرد كه بار د

  را با خود داشته است؟ی  الھام الھاي   آكا،ي  دھندگان امرهي ھا دالر مالونيلي و  به باد دادن بیكائيچھار ھزار امر
 

  در عراق، گناهيھزار تن انسان بصد ھا  خواھند رفت و خون  فروخي بوش و ھمقطارانش در قعر تارد،ي تردبدون
 ابتكار بوش در كشتن مردم ی برایمزدوران  كه روز.   وجدان ناپاك  شانرا شكنجه خواھد دادكايافغانستان و امر

 ی دندان گرفته و به رسوائري انگشت ھا را ز حالكردند،يخون عراق و افغانستان ھلھله مه  غرقه بیكشور ھا
  .دي خود خواھند خندیخيرتا
 
 

    


