داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  33 :ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش
ﭼﮑﯿﺪه :ھﯿﻮﻻی »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ_ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻛﻪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای درﮔﯿﺮﺷﺪن در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم،
ﺛﺮوت اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮدھﺎی ﻛﻼن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻼ داده ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن از ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮو ﻛﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ دﻓﺎع ،ﻛﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی
ﻋﻤﯿﻖ و آﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﻏﻮلھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ دارد ،ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دوران
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد را زﻧﺪه ﻛﺮد.
ﺟﺒﺮان ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ھﺪف
ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺑﺮای رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮش ﻛﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش اﺑﺮاز ﻣﯽﻛﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻛﻪ اھﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ او ﺑﺎ اﺳﻼﻓﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ اھﺪاف ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪای دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
را اﺑﺰار دﺳﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ و اﻣﺮﯾﻜﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻛﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
ھﯿﻮﻻی »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻛﻪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای درﮔﯿﺮﺷﺪن در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ،ﺛﺮوت
اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮدھﺎی ﻛﻼن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻼ داده ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن از ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮو ﻛﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ دﻓﺎع ،ﻛﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی
ﻋﻤﯿﻖ و آﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﻏﻮلھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ دارد ،ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دوران
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد را زﻧﺪه ﻛﺮد.
ﺟﺒﺮان ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ھﺪف
ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺑﺮای رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای روﺷﻨﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ رھﺒﺮان آزادی و
دﻣﻜﺮاﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف ظﺎھﺮ ﺳﺎده و ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ،ﻧﺨﺒﻪ ﺳﺎﻻر ،و
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﻣﺮدم ﺑﺎ آرای
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮر را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،در اﻣﺮﯾﻜﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻧﻪ ﺑﺎ رای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رای ﮔﺮوھﯽ

اﻧﺪك از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اوﻟﯿﻦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﻣﻌﺎون او رای ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﯽ آن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )اﻟﻜﺘﺮال ﻛﺎﻟﺞ(  ١را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺒﻼ در اﺟﻼس ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﺎآﮔﺎھﻨﺪ ؛ و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اطﻼع رایدھﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ )دﺳﺎﻣﺒﺮ( اﺟﻼس
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮫﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮر و ﻣﻌﺎون او را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﻚ
ﻧﮫﺎد
ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ دارای ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع آرای اﻋﻀﺎی ﯾﻚ ﻧﮫﺎد در ﻛﻞ اﯾﺎﻟﺖھﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻛﻞ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه ۵٣٨
ﻧﻔﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﻓﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٧٠رای ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ )دو ،ﺳﻪ و ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ) ۵۴ﻋﻀﻮ(،
ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) ٣٣ﻋﻀﻮ( ،ﺗﮕﺰاس ) ٣٢ﻋﻀﻮ( و ﻓﻠﻮرﯾﺪا ) ٢۵ﻋﻀﻮ( در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ
را دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﻚ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﻧﺪھﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻮل
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻜﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﻧﮫﺎدی از ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آرای ﻣﺮدم را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﯾﺎ رد ﻛﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﺰدی اﻛﺜﺮﯾﺖ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰد دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ؟
ﺟﺮج واﻛﺮ ﺑﻮش ،ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ ﻛﻪ رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،وﻟﯽ ﺑﺎ
رای ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ:
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎل  ١٨٢۴ھﯿﭻ ﯾﻚ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ اﻛﺜﺮﯾﺖ آرای ﻣﺮدم رای ﻛﺎﻓﯽ را در ﻣﺠﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎن ﻛﻮﯾﻨﺰی آداﻣﺰ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪرﯾﻮ ﺟﻜﺴﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرای ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮدی ،اﻛﺜﺮﯾﺖ آرای ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻜﺴﻮن  ١۵۵ھﺰار و آداﻣﺰ  ١٠۵ھﺰار رای ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٨٧۶ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺗﻠﺪن ،از ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ،ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٨٠ھﺰار و راﺗﺮﻓﻮرد ھﺎﯾﺲ ،از ﺣﺰب
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ،ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ھﺎﯾﺲ
— ﻧﻪ ﺗﻠﺪن — را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮد.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٨٨٨ﮔﻠﻮور ﻛﻠﻮﻟﻨﺪ ،از ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۴٠ھﺰار و ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ھﺮﯾﺴﻮن ،از ﺣﺰب
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۴۴ھﺰار رای ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ھﺮﯾﺴﻮن — ﻧﻪ ﻛﻠﻮﻟﻨﺪ — را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮد.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٠الﮔﻮر ،از ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ۵٠ ،٩٩٢ ،٣٣۵ ،رای ) ٣٨/۴٨درﺻﺪ از ﻛﻞ آرا( و ﺟﺮج
ﺑﻮش ،از ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ۵٠ ،۴۵۵ ،١۵۶ ،رای ) ۴٧٫٨٧درﺻﺪ از ﻛﻞ آرا( را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ  ٢٧١رای  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢۶۶رای ،ﺟﺮج ﺑﻮش — ﻧﻪ الﮔﻮر — را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ
رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﻚ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ وﺟﻮد دارد :آداﻣﺰ ،ھﺎﯾﺲ و ھﺮﯾﺴﻮن ﺑﻪ ﺳﺪه ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
اوﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه و دوﻣﯽ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺮج ﺑﻮش در آﺳﺘﺎﻧﻪ ھﺰاره ﺳﻮم
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎ رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻼف رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ داد ١١٢ ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ اواﯾﻞ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻜﻢ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﻜﺎی ﺳﺪه ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
»ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﻧﮫﺎدی اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺳﻨﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺪه ھﯿﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ) (١٧٨٧در ﻣﺎده دو ﻓﺼﻞ اول آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در زﻣﺎن
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﮫﯿﯿﺞ ﺗﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آرای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﻜﻞ
ﮔﻠﻨﻮن در ﻛﺘﺎب زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ از اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ،ﯾﻜﯽ از رھﺒﺮان اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎر اﺻﻠﯽ »ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آرای ﻣﺮدم ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد .او در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ ﻣﻌﺪود از ﻣﺮدان ژرفﺑﯿﻦ ،از طﺮﯾﻖ ﻧﮫﺎدی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاروﯾﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﻪ ﯾﻚ »ﻣﻠﺖ« در طﻮل دو ﺳﺪه ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﻧﮫﺎد ﻓﻮق را ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮔﺮوهھﺎی ذیﻧﻔﻮذ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪل ﻛﺮد.
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌﺎرض ﻧﮫﺎدی اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻛﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﻧﮫﺎد در طﻮل ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران طﻮﻻﻧﯽ ،ﻛﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ در
ظﺎھﺮ ،ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﯿﭻﮔﺎه در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ھﻤﺎره رای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺎدت ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻧﮫﺎد ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ
ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی اﯾﻔﺎ ﻛﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرد و رای ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎزﻧﺪه )ﺟﺮج ﺑﻮش( ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﻧﮫﺎد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض
ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻗﺮار داد.
اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺬف ﻧﮫﺎدی ﻏﯿﺮدﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﯾﻜﯽ از ﭘﺮﺗﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮد:
در  ٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آرا ﺑﻪ ﺳﻮد الﮔﻮر ،رﻗﯿﺐ ﺑﻮش از ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ،اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺷﺒﻜﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ،
طﺒﻖ روال ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻋﺖھﺎ الﮔﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪھﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ آرای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺳﻨﺖ ﺑﺪل ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﮫﺎد را ﺑﻪ ﻛﻠﯽ از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺪﻛﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻮد الﮔﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و آﺷﻜﺎر ﺷﺪن دﺧﺎﻟﺖ راﺑﯿﻦ ﺑﻮش
)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺐ ﺑﻮش( ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮادرش ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﻛﺸﺎﻧﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ در اوﻟﯿﻦ اﻋﻼم
) ٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ( الﮔﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،در  ١٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎ ١٩٧
رای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻠﻮرﯾﺪاﺳﺖ .دهھﺎ ھﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺮادران ﺑﻮش را ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ و دزدی ﻣﺘﮫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ .در  ٢١ﻧﻮاﻣﺒﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺮای آرام ﻛﺮدن ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ آرای

اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ را ﺻﺎدر ﻛﺮد .ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺷﺪ .در اول دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﻜﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ( ده ھﺰار رای ﮔﻢ ﺷﺪه و در ﻛﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﯿﺶ از ﯾﻜﺼﺪ ھﺰار
رای دﺳﺘﻜﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ  ۴رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺑﻮش رای دادﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ آرای ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺷﺪﻧﺪ .دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺪا
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻨﮫﺎد و دﺳﺘﻮر ﺗﺪاوم ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ آرا را ﺻﺎدر ﻛﺮد .اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﻧﮫﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺪرال ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ١١دﺳﺎﻣﺒﺮ ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوقھﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا را ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﺎطﻞ اﻋﻼم ﻛﺮد .از ﻧﻈﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ
ﺟﺐ ﺑﻮش وھﺮاس ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮش و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن از ﻓﺎش ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻣﺮاﻛﺰ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻛﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮﺧﻮرداری الﮔﻮر از اﻛﺜﺮﯾﺖ آرا ﺟﺮج ﺑﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮر اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺟﺮج ﺑﻮش در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻏﺎﺻﺐ« و »دزد« و »ﻣﺘﻘﻠﺐ«
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮش در ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮار و رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻏﺮب ،ﻧﻮﺷﺖ» :رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮرﺑﻌﺪی اﻣﺮﯾﻜﺎ ﯾﻜﯽ از ﺗﯿﺮهروزﺗﯿﺮﯾﻦ رؤﺳﺎی ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد… زﯾﺮا رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﻚ ﻛﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ «.ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎ ﺑﻮش را از ﺗﻈﺎھﺮات ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮهای ﻛﻪ در روز ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ) ٢٠ژاﻧﻮﯾﻪ
 (٢٠٠١در ﺷﮫﺮھﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ آرای ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﯾﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮫﻨﺎور اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮج ﺑﻮش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮕﺰاس ،اوﻛﻼھﻤﺎ ،ﺟﺌﻮرﺟﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ .در اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه — ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ و ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ — ﻛﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و روﺷﻨﻔﻜﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،الﮔﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻮش از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻛﺜﺮﯾﺖ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﺘﻨﻔﺬ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﺻﺐ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻮش و اﻗﺪام او در ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎرش
دﺳﺘﯽ آرای اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﺣﺪی ﻛﻪ ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪھﺎ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﯾﺎن دﻣﻜﺮاﺳﯽ« در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎد ﻛﺮدﻧﺪ .آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺿﯽ
ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮنھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮش ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺸﺪت ﺑﺪﻧﺎم ﻛﺮد .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺿﯽ
)وﯾﻠﯿﺎم رﻧﻜﻮﯾﺴﺖ ،ﺳﺎﻧﺪرا وﻛﻮﻧﻮر ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﻜﺎﻟﯿﺎ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻛﻨﺪی و ﻛﻼرﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎس( دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی
راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺮج ﺑﻮش اول رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﻧﺪ ٢.ﻗﺎﺿﯽ ﻛﻼرﻧﺲ
ﺗﻮﻣﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ:
ﻛﻼرﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎس ،ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎھﺎن اﻣﺮﯾﻜﺎ او را از ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎھﺎت ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮنھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﯾﻜﯽ از ﻣﺘﻨﻔﺬﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻤﺠﻤﻪ و اﺳﺘﺨﻮان« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺮﯾﻦ
دارد و ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ آﻧﮫﺎ )ﭘﺮﺳﻜﺎت ﺑﻮش ،ﺟﺮج ﺑﻮش اول و ﺟﺮج ﺑﻮش دوم( ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺎس در ﺳﺎل

 ١٩٧٧ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻛﯿﻞ دﻋﺎوی در ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻜﯽ از ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻏﻮلھﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ — داروﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ھﻤﺎن
ﻛﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در دوران ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﻜﺎ را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﺟﻨﮕﻞھﺎی
وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻛﺮد و اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﺟﻨﮕﻞھﺎی ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،١٩٨١در
دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری رﯾﮕﺎن ،ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺮج ﺑﻮش )ﭘﺪر( ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ده ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،رﺋﯿﺲ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﻧﮫﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺷﺪ .در ﺳﺎل
 ١٩٩١ﺟﺮج ﺑﻮش اول ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﯿﺘﺎ ھﯿﻞ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻮد از ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﯾﻦ ﻛﻪ وی را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮد .ﺳﻨﺎ ﺑﺎ  ۵٢رای ﻣﻮاﻓﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۴٨رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮﻣﺎس رای داد .ﺗﻮﻣﺎس را
راﺳﺖﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت ھﻮادار ﻛﺎھﺶ ﻗﺪرت ﻧﮫﺎدھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد دوﻟﺖ
ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﻣﺎس در ﺑﻨﯿﺎد ھﺮﯾﺘﯿﺞ ﺷﺎﻏﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ اﻓﺮاطﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از ﻛﺎﻧﻮنھﺎی اﺻﻠﯽ
ﺣﺎﻣﯽ اﺣﯿﺎی ﭘﺮوژه »ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٠را »ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻓﺴﺎد
در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ »ﭘﺪﯾﺪهای ﻛﻪ در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ
ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« و از ﻗﻀﺎﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣﻀﺤﻜﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺮج ﺑﻮش و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ
ژﻧﺮال دواﯾﺖ آﯾﺰﻧﮫﺎور در ﭘﺎﯾﺎن دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮریاش ،در  ١٧ژاﻧﻮﯾﻪ ) ١٩۶١ﭼﮫﺎر روز ﭘﯿﺶ از آن ﻛﻪ ﺟﺎن ﻛﻨﺪی
ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد( ،در ﯾﻚ ﭘﯿﺎم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﻜﺎ درﺑﺎره »ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ« ھﺸﺪار داد .او ﮔﻔﺖ :ﻧﮫﺎدھﺎی ﻏﻮل آﺳﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﻚ »ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ« اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻻﺑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .آﯾﺰﻧﮫﺎور ﮔﻔﺖ:
»ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ ،اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻪ وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻧﮫﺎدھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ]دوﻟﺘﯽ[ ﺷﺎﻏﻠﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻛﻤﭙﺎﻧﯽھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺧﺮج ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ]دوﻟﺘﯽ[ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی ] ﺧﺼﻮﺻﯽ[ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻌﻨﻮی در ھﺮ ﺷﮫﺮ اﻣﺮﯾﻜﺎ ،در ھﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ و در ھﺮ اداره دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد… در ﺷﻮراھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭼﻪ آﺷﻜﺎر و ﭼﻪ ﻧﺎﭘﯿﺪا ،ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﻜﺎن ظﮫﻮر
ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﻗﺪرﺗﯽ ﻛﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪارد ،وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد .ﻣﺎ ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ
اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای آزادیھﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.
ﭼﻪ اﯾﻦ ھﺸﺪار را ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻛﻨﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻛﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﯾﻚ ژﻧﺮال ﭘﯿﺮ ،ﻣﻀﻤﻮن
آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ظﮫﻮر ﯾﻚ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎك در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد :ھﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﻣﻨﻈﻮر از
»ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ« ٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ھﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻧﺪﻛﯽ ﭘﺲ از ھﺸﺪار آﯾﺰﻧﮫﺎور ،ﻓﺸﺎر
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وﯾﺘﻨﺎم وارد ﻛﺮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﻮدھﺎی ﻛﻼن ﻧﺼﯿﺐ آن ﻛﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه روﻧﻘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐاﻓﻜﻦھﺎی ب ٧٠ .آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ھﺸﺪار آﯾﺰﻧﮫﺎور ،ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻋﻤﻠﻜﺮد
دوﻟﺖ ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ — ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭼﻨﺎن ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او ﻧﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻮش در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ٢٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ١٩٩٩ﻣﺤﻮرھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ١— :اﺣﯿﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر و
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ٢— ،دﻓﺎع از ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﻜﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ٣— ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺪه ﻧﻮﯾﻦ.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ھﺎی درﻣﺎﻧﮕﺮی اﺿﻄﺮاب
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد طﻼق
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

