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 ۲۵/۱۰/۲۰۲۲                                                                       .ماقیکننده: عارفه و رحمت ا هیته

 

 !سوناک نخواهد توانست به بحران کنونی انگلیس پایان بدهد

حزب محافظه کار انگلیسس که در بحران رهبری مبتال است،این بار ریشی سوناک ملیادر دیگری را از جبعه  

 .خود بیرون کرد شعبده بازی

اکتوبر، "   ۲۴در رقا بت درون حزب محافطه کار دیروز دوشنبه  دارایی انگلیس ریشی سوناک،قبال وزیر

میلیون یورو تخمین  ۸۴۱جدید صاحب ثروتی است که برنده" ،و بحیث صدر اعظم انتخاب شد . صدر اعظم 

بزرگ شد و به مذهب هندو اعتقاد دارد. او نوه مهاجران ثروتمند   زده می شود، در شهر ساوت همپتون انگلیس

 .از شرق آفریقا به بریتانیا آمدند۱۹۶۰پنجابی است که در دهه  

 :تبصره و چکیده

سر  گی در زمان کوتاه درانگلستان عالمت زوال تدریجی نظام سومین رژیم نماینده سقوط وزوال،و تشکیل....

 .مایه داری است

حزب محافظه کار انگلستان، که به بحران سیاسی ناشی از بحران سیستمی،بحران نطام سر مایه داری مواجه  

تقاد  مادر و پدر هندو،که به مذهب هندو اع است،با اجرای " انتخابات" درون طبقه حاکم،ریشی سوناک،متولد

رهبر حزب محافظه کارمنتصب،و متعاقبا به مو افقت پاد شاه انگلیس بحیث صدر اعظم جدید   دارد، را بحیث

 .کشور تعین شد

داری افراد را بصورت ریزف دارند،و در دورانهای   بلی دوستان، و رفقا! طبقه حاکم در کشور های سر مایه

جمله رنگین پوستان افریقایی تبار و هندی تبار را که   افراد را از صندوق شعبده بازی خویش، از بحرانی این

در حالیکه این رنگین پو ستان مر بوط به طبقه حاکم، به  .همه ملیادر ها هستند بصورت نمایشی باال میکشند

رنگین پوستان به فقر نشانده شده ار تباط ندارند، بخش طبقه حاکم این کشور ها است،و در این دورانهای بحرانی 

فریب مردم و جهان به رهبری کشور منتصب نموده، در عقب آن ماشین اصلی سیستمی،حکومت   ا برایآنهار

 .کندمی

ملیادرها  سومین رژیم نماینده گی در زمان کوتاه درانگلستان که از طرف طبقه حاکم سقوط وزوال،و تشکیل

کار آیایی رژیم های نماینده گی  سر مایه داری و عدم  عالمت زوال تدریجی نظام  قدرت را در انحصار دارند،

آن انتخاب او با ما در   شوند بیش از پیش بر مال می سازد.نمونه های دیگرکه از طریق انتخابات تعین می

در  رئیس جمهور آمریکا خانم کامیال، ،و تعین معاون۲۰۰۷بحبوحه آعاز بحران بزرگ ساختاری در سال  
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شود، بحیث صدر اعظم  ملیون یورو تخمین زده می ۸۴۱بالغ به  که سر مایه آن  آمریکاست. اوکنون آقای ریشی

 .تعین شد

 :تفصیل بیشتر

میلیون یورو تخمین زده می شود، در شهر ساوت   ۸۴۱سوناک، صدر اعظم جدید صاحب ثروتی است که 

  بزرگ شد و به مذهب هندو اعتقاد دارد. او نوه مهاجران ثروتمند پنجابی است که در دهه همپتون انگلیس

 .از شرق آفریقا به بریتانیا آمدند۱۹۶۰

در یک مدرسه خصوصی در وینچستر تحصیل کرد،و همانطور که در  دیگر طبقه حاکم، ریشو مانند فرزندان

 .میان طبقه سیاسی بریتانیا معمول است، در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد از آکسفورد فارغ التحصیل شد

بازرگانی در دانشگاه استنفورد شرکت کرد و در آنجا با همسرش که  بعداً در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت

 .آشنا و ازدواج کرد "Infosys "دختر یکی از بنیانگذاران شرکت چندملیتی به اسم
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