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  ب�ی بود که به خير گذشت

 
 

سم معمولوی به ر. امروزآخرين روز کار آقای بوش به عنوان رئيس جمھور امريکاست  
.ًآخرين پيام خويش را از طريق تلويزيون به مردم آنکشور قب� ارائه نموده است  

در اين پيام آقای بوش مدعی يک سلسله موفقيت ھا در دوره ھشت ساله رياست جمھوری 
خويش، ضمن اعتراف به برخی نارسائی ھا، چه در امريکا و چه در خارج از امريکـــا، 

.شد  
 

 واقعيت چيست؟
 

ًا واقعا آقای بوش توانست در دوره ھشت سال حکومت خويش، با امکاناتی که به عنوان آي
رئيس جمھور يک کشور قدرتمند و مطرح در جھان در اختيار داشـت، کار ھـای مفيــدی 

 در سطح امريکا و جھان، انجام بدھد؟ 
ھايش، تا نظر خود شخص، ھر که و ھر چه  که باشــد، در مورد خود، يا  در مورد کار 

برای دست يافتن به درستی نظر .  ًجائيـکه تجربه نشان داده است، اکثرا اغراق آميز است
. و عمل يک شخص امر Eزم آن است، که به نظر ديگران مراجعه شود  

آيا مردم امريکا و مردم جھان نيز در اين مورد با آقای بوش ھم نظرھستند؟ آيا ادعا ھـای 
تند که ما از ديـدن آن ھــا عاجـز بوده ايم؛ يا توھمات يک انسـان اين آقا واقعيـت ھای ھسـ

متھاونی که ت�ش دارد با سماجت کودکانه ھرکـار درست و نادرست خويش را توجيه کند 
بودن را دارد؛ و يا با اين حرف ھـا " پرفکت " و دو پای را در يک موزه نموده، دعوای 
تيجۀ ناکامی ھای پی در پی وی در برنامه ھای می خواھد روح نا آرام خويش را که در ن

ًکاری اش احتماE ناراحتش ساختـه اسـت ، از رسوائی در اولين انتخابات  وی تا امـروز، 
آرام بسازد؟ ت�ش يک انـسانی که فکر ميکند که انسانھای ديگر به قدر خودش کـم ھـوش 

. قبول ميکنندو کـم حافظه ھسـتند و ھر بيھوده گوئی ای ھر ياوه سرا را  
با يک نظر مختصر به  نتايج نظر خواھی ھا، رسـانه ھـای امريکائی و ھـم تبصــره ھای 
بعضی ازنشرات نوشتاری و گفتاری و تصويری جھان و تجربه ھای شخصی از سياسـت 
وعملکردھای حکومت بوش طی اين ھشت سال و نتايج حاصله از تصاميم وی در گستره 

و در وسعت جھان به اين نتيجه ميرسيم که آقای بوش بعـد از دوران اياEت متحده امريکا 
ريچارد نيکسون از جمله روسای جمھور امريکا بوده است که از کمترين درجۀ محبوبيت 

.در امريکا برخوردار ميباشد  
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نيکسون با معيار ھای امريکا و جھان در دوران رياست جمھوری خويش، نه تنھا انسـانی 
محبوبيت .  مله سياست مـداران  موفــق امريکـا و زمان خـود  نيــز بـودخوب،  که  از ج

نيکسون، برخ�ف بوش، بخاطر کم کاری يا سياست ھای نادرست و منفی و زيان آور به 
پائين ترين ميزان محبوبيت روسای جمھور امريکا تا زمان وی کاھش نيافـت، بلکه نتيجه 

 در انتخابات برحزب دموکرات امريکا در سال يک کارغير قانونی وی برای پيروز شدن
اعتراف بوش به اين امر که وی بدترين رئيس جمھور امريکا در طی پنجاه .   بود1972

.سال اخيرنبوده، بااحتمال زياد به ھمين رسوائی بوده است، شايد ھم به رسوائی کلينگتون  
ای ائديالوژيک و خوبی اين مقاله فارغ از بحثھ( مروری بر کار ھای اين رئيس جمھور  

ِنشـان خواھد داد کـه وی کارھای مثبت زيـادی ) می باشد ... و بدی يک نظام و مکتب و 
... در مقايسه با بوش نموده است  و مقايسه بوش با وی از جھت کار و ھوش و کفايت و 

ح درجۀ کاھش محبوبيت آقای نيکسون که در اينجا از آن ياد نموديم، بخاطر افتضا. نيست
نيکسون بعد ازاين . ، بود، که موجب استيضاح وی ازجانب گنگره امريکا شد"واترگيت" 

.اين استعفأ، اولين استعفای يک رئيس جمھور درتاريخ امريکا بود. استيضاح استعفأ نمود  
اما عدم موفقيت بوش درنتيجه ناتوانی ھای وی در انجام کارھای سودمند و ناکامی ھايش 

ياست ھای داخلی و خارجی اينکشور در دوران زمامداری وی، در در رفع مشک�ت و س
.امريکا و جھان بود  

. بوش به ناکاميھای خود، در واقع، در پيام خويش به مردم، بشـکلی تلويحی اعتراف نمود
تمام کسانی که پيش از من مقام رياست جمھوری امريکا را :" او در اين زمينه چنين گفت

اظھاراين موضوع درواقع، خواسته . با ناکامی ھای روبرو بوده اندبه عھده داشته اند نيز 
.يا ناخواسته،اعتراف به شکست ھای وی در دوران رياست جمھوری اش بوده است  

 
:عوارض کار ھای وی در سطح امريکا  

 
.ـ   افزايش بيکاری  
.ـ   افزايـش تـــورم  

.ـ   کاھش ارزش دالر  
ھانـ   کاھش مزيد محبوبيت امريکا در ج  

.ـ   افزايش نگرانی امريکائيان از کاھش محبوبيت امريکا در جھان  
ـ   سلب يا محدود کردن آزادی ھا، بويژه آزادی ھای مردمان غير امريکــائی؛ بخصوص 

.    اعراب و مسلمانان و تعقيب و آزار آن ھا، تا حدودی زيادی بدون موجب  
وش کم تر از پانزده ميليون انسان در اين قبل از زمامداری ب(  ـ   افزايش فقر در امريکا 

ً    کشور زير خط فقر زندگی مينمودند و امروز، به اساس نوشته برخی از منابـع، تقريبا 
. )دو چند  اين رقم را در امريکا ميتوان سراغ گرفت  
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سقوط  بازار بورس و بحران مالی شديد امريکا که جھان را در خود پيچيد : ـ   و باEخره
    و سبب شکست و بسته شـدن ھزار ھا شرکت و بانک و ادارات صنعتـی و تجـارتی و 

.   عامل بيکاری و بدبختی و فقر مزيد ميليون ھا انسان در امريکا و در جھان شد  
 

: عوارض کار ھای وی در سطح جھان  
 

.ـ   افزايش تروريزم غير دولتی در جھان  
ان به صداقـت شکننده و آسيب پذير امريکا در امر ـ   کاھش بازھم بيشتر اعتماد مردم جھ

.    حل مسايل جھان، به نفع ذيحق، و در راستای عدالت جھانی  
ـ   بی اعتمادی اعراب، جھان اسـ�م و مردمان صلح دوســت جھان نسبت به امريکـــا به 

 فلســطين     خاطر استمرار سيــاسـت يک جانبه و غير مسـئوEنه اين کشـور در تقابل بـا
.    و در برابر اسرائيل  

.ـ   حملۀ نظامی بدون موجب و دليل، و بدون مجوز امريکا به خاک عراق  
ـ   حملۀ نظامی بدون مجوز به افغانستان، بويژه بمبارد و کشــتار ھزارھا غير نظامی در 

.    اين کشور  
کشـور .  جھانـ   اغماض ازعملکرد ھای پاکستان، بزرگ ترين کشورحامی تروريزم در

    پاکستان با پشتيبانی از تروريزم و تشديد تشنج در منطقه، ھم منطقه را با خطر روبرو 
آقای بوش اين مسـئله را خوب می دانسـت، ولی برای مھار يـا .     ساخته و ھـم جھان را

.      نابودی آن ھيچ اقدام مؤثر و عمليی انجام نداد  
ر و پنھان مخوف در چندين کشور، از جمله در افغانستان ـ   احداث شکنجه گاه ھای آشکا

ًو اعمال شکنجه ھا و اعمال  کام� غير " گوانتانـامـو"     وعراق، بخصوص شکنجه گاه 
در اين شکنجه گاه ھا  در بسـا موارد کودکـان زير سن قانونی .     انسانی و منزجر کننده

ر اخ�قی وخيلی وحشت ناک شکنجه ميشدند     وبيگناه با شيوه ھای بسيارغيرانسانی، غي
.    و ھنوز ھم شکنجه ميشوند  

ـ   نقض حقوق بشر در چندين جا و چندين مورد، بر طبق بررسـيھای موسسات مسـئول؛ 
ھمينگونه در برخورد با غير نظاميـــان .     بويژه در بازداشت گاه گوانتانامو و ابوغريب

.   جبھۀ جنگ ميناميدند يا مينامند      در آن چه امريکائيان آن را   
 1950ـ   گسترش جنگ ھائيکه امريکا بعد از جنگ عمومی دوم و جنگ ھای سال ھای 

    تا ختم جنک ويتنام، در جنوب شرق آسيا، خود در آن ھــا مستقيم يا غير مستقيم دسـت 
.    دارد، يا شامل و درگير است  

در جھان و ) در حد شئونيزم ( ستی تعصب آلود ـ   تشديد اس�مگرائی افراطی و مليت پر
.    در اثر تحميل سياستھای زورگويانه وغيرمنطقی اينکشور نسبت به کشور ھای ديگر  

ميان روسيه و امريکا با استقرار موشـک ) جنگ سرد ( ًـ   تشديد خصومتھای نسبتا خفته 
اروئی و قطب بندی     ھا درکشورھای ھم سرحد با روسيه و بردن جھان بسوی يک روي

.     ديگر  
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.ھنوز حل نشده است... ـ   اخت�فات اين کشور با ايران، کوريای شمالی، کوبا، بوليوی و  
 

اين بود بي�نس کارھـا، يا نتايج کارھای بوش طی ھشت سال رياسـت جمھوری وی، ولی 
ی در دوره يک سره غلط خواھد بود، اگربگويـم، يا چنين فکر شود، که او ھيچ کاری مثبت

. رياست جمھــوری خويش انجام نداده است  
ًاو يقينا کـار ھای مثبتی ھم داشته است؛ از آن جمله با کمک ھـای صد ھا ميليـارد دالـری 
ًاز پول ماليات دھندگان غالبا بينوا و محتاج بـه بانک ھا و شرکت ھای مختلف و کمک به 

ست حتمی سرمايه داری را کنـد نموده سرمايه داران ھم سنخ خود فرآيند اضمح�ل و شک
او با اين کار يا کوشش خويش مھـم ترين خدمت را به سرمايه و سرمايه داری، در . است

اما، با تشبث دولت و خريد اسھام بانکـھا و شرکت ھای صنعتی . ھمين مقطع، نموده است
 نظـريه و تجـاری خصوصی، بوش ، برخ�ف ادعای سيستم سرمايه داری، ثابت نمود که

ًفع� شرکتھا و بانکھا و غيـره دارائی . مالکيت خصوصی باEخره به بن بست بر ميخورد
ھائی را که قسمتی از سھم آن ھا را دولت خريده اسـت نمی توان ديگر ملکيت خصوصی 

.اينھا دارائی ھای نيمه خصوصی ـ نيمه دولتی ھستند. خواند  
و سياست ھای غير مطلوب وی بوده اسـت ـ کار مثبت ديگری وی ـ  که ناشی از کار ھا 

ايجاد وحدت ميان تمام نيروھـای ضد جنگ و صلح دوست در آنکشور و باE بردن ميزان 
مخالفت ونفرت ازجنگ و کشتار و خونريزی و زورگوئی بود که منتج به شکست حزبش 

 ميتوانست در انتخابات اخير آنکشورشد؛ انتخاباتی که درغير آن، برندۀ آن ھرسپيد پوستی
!  در اين کشور باشد، غير از آقای اوباما  

شکست بوش و حزب وی، اگربرای چند روزی ھم شده باشد، سبب خواھد شد که سياست 
مداران جھان، حتی ماجراجو ترين شان، بعـد از ھشت سـال خواب نا آرام، باEخــره دمی 

. يک نفس آرام بکشند  
 

!    آری، ب�ی بود بخير گذشت  
 


