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محمود راسخ 
اوباما 

خ داد＾ تاريخ∂ بود. ان→تخاب اوب→اما ب→ه م→قام ري→→است ج→مهور＾ آم→ريكا بدون ترديد در تاريخ اياالت نخستين رييس جمهور سياه پوست آمريكا  Ẁتبعيض و اجهاف با آنان رفتار كردند.                     بازمانده در صفح↔＾ ۲ م→→→انند گ→→→او و اسب و غ→→→يره ك→→→ار ك→→→شيدند و ب→→→ا ش→→→ديدترين س→→→تمها، ب→→→∂ ح→→→رمت∂ها و چ→→→ندين ق→→→رن در م→→→هد آزاد＾، ب→→راب→→ر＾ و دم→→كراس→→∂؟! از آن→→ان ب→→ه م→→ثابه وس→→ايل ت→→وليد ك→ه اج→دادش→ان را در آف→ريقا ب→ه اس→ارت گ→رفتند و ب→ه ص→ورت ب→رده به آمريكا بردند و پ→→وست ب→→دان→→ند!؟ دي→→گر اي→→ن ك→→ه او را ن→→م∂توان از آف→→ريقاي∂-آمريكاي∂هاي∂ دان→ست پ→→→→وست م→→→∂دان→→→ند ب→→→ه اع→→→تبار س→→→فيد پ→→→وست ب→→→ودن م→→→ادرش ن→→→يز م→→→∂توان→→→ند او را س→→→فيد م→ادرش س→فيد پ→وست∂ از آم→ريكا. اگ→ر ب→ه اع→تبار س→ياه پوست بودن پدرش او را سياه م→→ختلط است. پ→→درش س→ياه پوست∂ از ك→نيا ب→ود ك→ه ب→را＾ ت→حصيل ب→ه آم→ريكا رفت و اوب→→اما ه→→ر چ→→ند پ→→وست∂ ت→→يره رنگ دارد ول∂، ن→→خست آن ك→→ه م→→حصول ازدواج→→∂ متحده＾ آمريكا ر
بهروز Ẃعارف∂ «ح→→→→اكميت دوگ→→→→انه»ا＾ ك→→→→ه م→→→وجب ج→→→دائ→→→∂ ف→→→لسطين∂ ه→→→ا ش→→→ده ..: ب→→→رگردان  از ديگرمقالهها＾ اين شماره: ميالد＾ (۱۳۳Ｑ شمس∂) بر م∂گردد.                 باز مانده در صفحه＾ ۳ اح→→→زاب ك→→→مونيست∂ ك→→→ه ن→→→م∂خواس→→→تند ب→→→بينند، ب→→→شنوند و ب→→→خوان→→→ند -  ب→→ه س→→ال ⅛۱۹Ｑ م→→تماد＾ در غ→→رب ك→امالҐ ش→ناخته ش→ده ب→ود، ب→ه ج→ز، الب→ته، ن→زد آن دس→→ته از چپه→ا و ج→→→→→نايات دوران اس→→→→→تالين∂ را ف→→→→→اش م→→→→→∂سازد-چيز＾ ك→→→→→ه از پ→→→→→يش و ط→→→→→∂ س→→→→الها＾ اس→تالين، از ك→يش ش→خصيت ص→حبت م→→∂كند و گ→وشههاي∂ ن→اچيز از ك→وه ي→خ عظيم ك→→→→→مونيست ش→→→→→ورو＾ و گ→→→→→زارش م→→→→→حرمانه خ→→→→روشچف ك→→→→ه، س→→→→ه س→→→→ال پس از م→→→→رگ ن→→→→→ظر＾ و س→→→→→ياس∂، ب→→→→→ه ن→→→→→سل «ك→→→→→نگره ب→→→→→يستم» ت→→→→→علق ن→→→→داش→→→→تم. ك→→→→نگره ب→→→→يستم ح→→→→زب پ→يدا ك→ند. م→ن، ش→خصاҐ، ن→ه از لح→اظ س→ن∂ و ن→ه ب→ه لح→اظ اح→→ساس∂ و ع→الئق فكر＾، س→→ابق ات→→حاد ش→→ورو＾ و ك→→سان∂ ك→→ه ب→→ه س→→وسياليسم در اي→ن ك→شور اع→تقاد داش→تند... اي→→ن پ→→رسش ش→→ما م→→يدان اص→→ل∂ م→→خاطب خ→→ود را ش→→ايد ب→→يشتر ب→→ايد ن→→زد ه→→وادران حس∂ در شما بيدار م∂ شود؟ گ→→→زارش م→→→حرمانه＾ خ→→→روشچف ب→→→ه آن ك→→→نگره، وق→→→ت∂ ب→→→ه آن رخ→→→داد م→→∂ ن→→گريد چ→→ه -اك→→→نون و پس از گ→→ذشت س→→الها از ك→→نگره ب→→يستم ح→→زب ك→→مونيست ش→→ورو＾ و خود م∂گويد و البته از نگاه امروز＾ خود به آن رويداد چ→→ين و ش→→ورو＾ را م→→طلوب م→→∂دان→→ست، در اي→→ن گ→→فت و گ→→و از دالي→→ل ن→گاه دي→روز گ→فتوگو ك→رديم. او ك→ه در روزگ→ار ج→وان→∂ منتقد خ→روشچف ب→ود و ان→شعاب ب→زرگ م→→→ناسبت س→→→الگرد م→→→رگ ن→→→يكيتا خ→→→روشچف درب→→→اره اق→→دام→→ات و ع→→ملكرد خ→→روشچف چپ، ج→انب اي→ن ان→ديشه را گ→رفت. وث→يق از س→الها ق→بل مقيم فرانسه است. با او به ش→→→→→يدان وث→→→→يق از ن→→→→سل م→→→→هاجران اي→→→→ران→→→→∂ است ك→→→→ه در اوج ن→→→→→ضجگير＾ ان→→→→ديشه چين و شورو＾، چپ ايران پيرامون كنگره＾ بيستم، خروشچف، انشعاب مصاحبه＾ شيدان وثيق با شهروند امروز شماره ۱⅛ 

 

مجيد زربخش 
جدال بر سر تعيين رييس جمهور 

م→→→بارزها＾ ك→→→ه ب→→→ارها ت→→→ا م→→→رز ت→→→صادم پ→→→يش رف→→ته است و ام→→روز ن→→يز ي→→ك∂ از برسرتالش ح→كوت اسالم∂ برا＾ دست يافتن به تكنولوژ＾ هستها＾ است. چ→ند س→ال است، ج→هان ن→اظر خ→اموش م→بارزه＾ آمريكا و غرب ب→ا ايران كشتارجمع∂ ـ واعالم منطقه＾ امن و ب∂ جنگ در خاورميانه است دولت م→→→→→→ل∂، پ→→→→→→رچمدار ات→→→→→→حاد ب→→→→→را＾ ن→→→→→ابود＾ س→→→→→الحها＾ ه→→→→→ستها＾ و انقطاع داخل∂ ساخته. دولت اسالم∂، آن را سپر استراتژ＾ اختناق و سركوب و تبعيض ب∂ در خاور ميانه و تدار∑ ي− جنگ را طلب م∂كند. جنجال جهان∂ مسأله＾ هستها＾: آمريكا رونق بازار اسلحه فروش∂ هيچ كشور＾ حق ندارد سالح هستها＾ و كشتار جمع∂ توليد كند ريشهياب∂ مسأله＾ هستها＾ ايران و جنجال غرب رضا مرزبان حد برخوردها＾ خصمانه تشديد كرده است.    بازمانده در صفحه＾ Ｑ اي→ن ش→راي→ط و اه→ميت آن ب→را＾ گ→روهها＾ رق→يب، ب→رخورد م→يان دو صف بند＾ را تا ح→→→كومت اح→→→مد＾ ن→→→ژاد و از س→→→و＾ دي→→گر ب→→را＾ پ→→ايان دادن ب→→ه آن ب→→ران→→گيخته است. گ→→→→→وناگون ج→→→→→مهور＾ اس→→→→الم∂ را ب→→→→ه ت→→→→الش∂ پ→→→→ر دام→→→→نه، از يｅ س→→→→و ج→→→→هت ادام→→→→→ه＾ س→→→ياستها＾ م→→→→ناسب ج→→→هت ح→→→فظ ن→→→→ظام و ح→→→فظ اق→→→تدار آن در م→→→نطقه، ط→→→يفها＾ شدن امكان و دورنما＾ جديد در مناسبات با خارج و ضرورت يافتن راهكارها و م→→→جموعه＾ اي→→→ن ش→→→راي→→→ط ح→→ساس: ه→→راس و ن→→گران→→∂ ب→→را＾ م→→وجوديت ن→→ظام، ب→→از داشت. ان→→→جام است و ب→→→∂ ت→→رديد در ت→→عيين ري→→يس ج→→مهور＾ آي→→نده در اي→→ران ت→→اثير خ→→واه→→د آم→ريكا ج→هت گ→سترش گ→فت و گ→و و م→االҐ ع→اد＾ س→از＾ رواب→ط دو ك→شور در ح→ال آن ب→→→→→→ا ان→→→→→→تخابات ري→→→→→→است ج→→→→→→→مهور＾ در آم→→→→→→ريكا و ت→→→→→→الش∂ است ك→→→→→ه در اي→→→→→ران و از وي→→ژگ∂ها＾ دي→→گر ت→→عيين ري→→يس ج→→مهور ب→→را＾ دوره＾ آي→→نده، م→→صادف ب→ودن ساخته است. درگ→→→ير＾ م→→→يان گ→→→روهها＾ م→→→ختلف را، از م→→→دار ب→→رخوردها＾ م→→تعارف درون→→∂ خ→→ارج خ→طرات→∂ ك→ه اي→ن سياست و ادامه＾ آن م∂تواند برا＾ موجوديت نظام داشته باشد، ن→ارضايت∂ در م→يان م→ردم، ان→زوا＾ ب→ينالم→لل∂ و در ن→تيجه ه→راس گ→روهها＾ رق→يب از ب→→→→→→ران→→→→→→گيز و م→→→→→→هار ن→→→→→→شدن∂، م→→→→→→شكالت اق→→→→→→تصاد＾ و م→→→→→عيشت∂، گ→→→→→سترش ف→→→→→زاي→→→→→نده＾ خ→→→→→→ودكامگ∂ها＾ «ره→→→→→→بر» و ح→→→→→→مايت و＾ از «ري→→→→→→يس ج→→→→→→مهور» ب→→→→→∂ خ→→→→→رد، ج→→→→→نجال س→→ران→→جام ب→→حرانه→→ا＾ داخ→→ل∂ و خ→→ارج∂ س→→→اخته＾ «ره→بر» و ري→يس ج→مهور اوست. ت→نها رقابت- بلكه نگران∂ بخش∂ بزرگ از نيروها＾ وفادار به جمهور＾ اسالم∂ از درگ→ير＾ها＾ درون→∂ ه→مراه شده است كه بازتاب تزلزل انسجام نظام و بيانگر - نه و ن→→→→→مايشها＾ گ→→→→→ذشته است، م→→→→→عهذا اي→→→→→ن ك→→→→→شمكش اي→→→→→ن ب→→→→→ار ب→→→→→ا اب→→→→→عاد＾ ت→→→→ازه از ج→دال بر سر تعيين «رييس جمهور» در ايران، گرچه به گونها＾ تكرار جدالها  در ايران 
نقطهها＾ مستعد برخورد نظام∂ جهان است.      باززمانده در صفحه＾ ۹ 
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پيغام∂ درست ضد آن را م∂فرستد! اґش→→→→→كال ك→→→→→ار در اي→→→→→ن است ك→→→→→ه اهللا ب→→→→→ه ب→→→→وش ي− پ→→→→يغام و ب→→→→ه اح→→→→مد＾ ن→→→→ژاد آن→→ان ب→→لكه خ→→واست و اراده＾ اله→∂ است ك→ه ب→ه آنان اله→ام ش→ده است. م→نتها و مدع∂ ه→ستند ك→ه ه→ر ع→مل∂ ك→ه انجام م∂دهند نه خواست و اراده＾ خود است ك→ه ه→مگ∂ از طريق خ→ط∂ ن→امرئ∂ ب→ه ط→ور مستقيم ب→ا اهللا در ارتباطاند است. وج→→→→ه م→→→→شتر∑ ه→→→→مه＾ ب→→→→نيادگران م→→→→ذهب∂ ب→→→→ا ه→→→→ر رنگ و ش→→→مايل∂، اي→→→ن ت→→ا ان→→دازه＾ زي→→اد＾ ج→فت اح→مد＾ نژاد و دي→گر بنيادگرايان اسالم∂ґ خ→ودمان ف→→اصله＾ ت→→اريخ∂ґ پ→→يشرفتگ∂ ، ع→→قبماندگ∂ґ ه→→ر دو ج→→امعه را م→→لحوظ داري→م، در واق→→→→→→ع از لح→→→→→→اظ اع→→→→→→تقادات و رف→→→→→تار ب→→→→→نيادگران→→→→→ه ج→→→→→رج دب→→→→→ليو ب→→→→→وش، اگ→→→→→ر افراد خ→ود را در رأس ق→درت س→ياس∂، در م→قام ري→يس ج→مهور＾، قرار ده→د. ك→→شور ج→→هان ن→→يز ت→→ا ب→→دان ان→→دازه ن→→فوذ و گ→→سترش دارد ك→→ه م∂توان→د ي→ك∂ از ه→→→→→ندو＾ و غ→→→→يره ن→→→→يست. ب→→→→لكه پ→→→→ديدها＾ است ج→→→→هان∂ ك→→→→ه در پ→→→→يشرفتهترين ب→→→→نيادگراي→→→→∂ م→→→→ذهب∂ پ→→→→ديدها＾ وي→→→→ژه ج→→→→وام→→→→ع ع→→→→قبمانده＾ اس→→→→الم∂، م→→→سيح∂، ع→→نوان ره→→بر بنيادگراي→ان م→سيح∂ґ آمريكا اي→ن واقعيت را ب→ه اث→بات رس→انيد ك→ه ج→→→رج دب→→→ليو ب→→→وش در ظ→→→رف ه→→→شت س→→→ال ري→→→است ج→→→مهور＾ آم→→→ريكا ب→→→ه اين كه تمايالت مذهب∂ در حد بنيادگراي∂ґ بوش پسر را نداشت. ف→→→عاليت در س→→→ياست آم→→→ريكا و در م→→→قامها＾ گ→→→وناگون گ→→→ردآورده ب→→→ود. و ن→→→يز و م→→→→شاوران خ→→→→ود را داشت ك→→→→ه آن→→→ان را در ط→→→∂ زم→→→ان∂ ط→→→والن∂ از زن→→→دگ∂ و در ب→وش پدر نيافتند. زيرا بوش پدر خود سياستمدار＾ با سابقه و پخته بود ن→ئوكانها در دس→تگاه دولت→∂ بوش پدر نيز حضور داشتند. ول∂ نفوذ چندان∂ وس→→يلها＾ ب→→را＾ ت→→حقق اه→→داف خ→→ود استفاده كنند ب→ه اي→ن ائ→تالف پ→يوستندند. ن→→→→ئوكانها ن→→→→يز ب→→→→ه اي→→→→ن ام→→→→يد ك→→→→ه ب→→→→توان→→→→ند از ج→→→→رج دب→→→→ليو ب→→→→وش ب→→→→ه ع→→→→نوان و از نظر اعتقادات مذهب∂ ي− بنيادگرا＾ تمام عيار بود. ح→مل م∂كرد. ب→نا ب→ر سنت خ→انوادگ→∂ ت→علق ب→ه حزب جمهور＾ خواه داشت خ→ود ائتالف ميان جناح راست حزب جمهور＾ خواه و بنيادگران مسيح∂ را ب→ه رياست جمهور＾ آمريكا انتخاب كرد! در واقع جورج بوش در شخص است- و ح→يلهها＾ ق→ضاي∂ و اعمال ن→فوذ ب→وشґ پ→در در سال ۲ΩΩΩ خ→ود را ت→→→قلب در رأ＾گ→→→ير＾- ب→→→ه وي→→→ژه در ف→→→لوريدا ك→→→ه ب→→→رادرش ف→→→رماندار آن اس→→→تان ج→مهور＾ خ→واه، بنيادگران مسيح∂ و تازهكنزرواتيوها (نئوكانها) و به كم− ج→→→→→→→رج دب→→→→→→→ليو ب→→→→→→وش در ائ→→→→→→تالف∂ ت→→→→→→شكيل ي→→→→→→افته از ج→→→→→→ناح راست ح→→→→→→زب مال∂-اقتصاد＾ بود. ن→بود. عامل اس→اس∂ بوش و ه→شت سال حكومت او و به ويژه انفجار بحران ج→معيت آمريكا را ب→ه دست آورد. ول∂ اين عامل، عامل اساس∂ پيروز＾ او گسترش ده→د و در زمان رأ＾گ→ير＾ رأ＾ ه→مه＾ ب→خشها＾ ت→شكيل ده→نده＾ ع→→→→وام→→→→ل∂ ب→→→→ود ك→→→→ه اوب→→→→اما م→→→وفق ش→→→د ب→→→ه م→→→رور زم→→→ان داي→→→ره＾ ط→→→رفداراناش را ب→→→→لكه از رو＾ اح→→→ساس واق→→→ع∂اش م→→→∂گويد. اي→→→ن ام→→→ر ب→→→دون ت→→→رديد ي→→→ك∂ از م→→→مال− م→→→تحده＾آمريكا وج→→→ود دارد اي→→→ن را ن→→→ه ب→→→ه خ→→→اطر ت→→→اكتي− ان→→تخابات∂ زرد و اس→پانياي∂ و... تقسيم ن→م∂شود ب→لكه ه→مه＾ آنان آم→ريكاي∂ان→د و ف→قط زم→ان فعاليت انتخابات∂ م∂گويد برا＾ او جامعه＾ آمريكا به سفيد و سياه و اي→ن واق→عيت و موقعيت خاص، از او شخص∂ ساخته است كه وقت∂ در جزي∂ از آنان بودن را نيز ايجاد كرده است. پ→→→→→→وست ب→→→→→ودند ب→→→→→زرگ ش→→→→→ده است در ع→→→→→ين ح→→→→→ال در او ذه→→→→→نيت و اح→→→→→ساس ط→→→→ور ع→→→مده در م→→→حيط خ→→→انوادگ→→→∂ґ پ→→→در و م→→→ادر ب→→→زرگ م→→→ادر＾اش ك→→→ه س→→→فيد ب→ا آن→ان دارد ، سياپوستان ن→يز او را از خ→ود م∂دان→ند ول∂ اي→ن واق→عيت ك→ه ب→ه عمل م→تعلق ب→ه اه→ال∂ سياه پوست آمريكا م∂داند و احساس نزديك∂ بيشتر ن→→→بودهان→→→د او را در م→→→وقعيت وي→→→ژها＾ ق→→رار م→→∂دهد ك→→ه اگ→→ر چ→→ه او خ→→ود را در است و از س→→→→→→→→و＾ دي→→→→→→→→گر اج→→→→→→→→دادش از ب→→→→→→→→ردهها＾ س→→→→→→→→ياه پ→→→→→→→→وست آم→→→→→→→ريكاي∂ شايد اين ويژگ∂ كه او فرزند پدر＾ سياه پوست و مادر＾ سفيد پوست اوباما... 

- پيش-هزاره م∂شناسند. ك→→→ه م→→سيح پ→→يش از ه→→زاره＾ ج→→ديد  ظ→→هور خ→→واه→→د ك→→رد. اي→→ن آي→→ين را ت→→حت ع→→نوان ب→الفاصله پ→يش از ظهور دوم م→سيح است قرار داريم. دليل آن اين كه آمده است م∂پذيرد. او مدع∂ بود كه ما اكنون در نزديك∂ پايان ششمين دوران، دوران∂ كه آغ→→از م→→∂شود و ب→→ا س→→لطنت ه→→زار س→→اله＾ ق→ديسيان پس از ظ→هور دوم مسيح پايان م→→→∂كرد ك→→→ه ه→→→فت دوران ي→→→ا ت→→قدير اله→→∂ در ت→→اريخ ب→→شر وج→→ود دارد ك→→ه ب→→ا ب→→هشت ه→→→→مان ط→→→→ور＾ ك→→→→ه در ك→→→→تاب م→→→→قدس آم→→→→ده است رẀخ خ→→→→واه→→→→د داد. دارب→→→∂ م→→→وعظه م→→→→كاشفه در ان→→→جيل آم→→→ده است، ح→→→تا غ→→→امضترين و پ→→→يچيدهترين آنه→→→ا، دق→→→يقآ ب→→→ه در ق→→→لب آي→→→ين دارب→→→∂ اي→→→ن در∑ ق→→رار داشت ك→→ه پ→→يشگوي∂هاي∂ ك→→ه در ك→→تاب و نيهليست∂ در هم آميخته بود. اجرا＾ ب→يرحمانه＾ ع→دالت و حوادث ترسنا∑ ب→ه ي− مجموعه از فانتز＾ هولنا∑ ب→→خشيدن گ→→ناهان از ج→→انب خ→→دا و ب→→رخوردار ش→→دن از س→عادت ه→زارها＾، همراه ب→ا ي− ب→→→→→→→→ينش ش→→→→→→→كوهمند س→→→→→→→حرآميز از پ→→→→→→→ايان ج→→→→→→→هان و روز رس→→→→→→→تاخيز، آم→→→→→→→يخته ب→→→→→→→ه ق→طعات پيشگويانه＾ م→ختلف در انجيل ك→ه و＾ آنه→ا را ب→ه طور سيستماتيك∂ در دارب→→→→→∂ س→→→→→خنران→→→→→∂ زب→→→→ردست ب→→→→ود. آي→→→→ين∂ ك→→→→ه او م→→→→وعظه م→→→→∂كرد گ→→→→زيدها＾ ب→→→→ود از در پ→→∂ س→→فرهاي∂ ب→→ه دور آم→→ريكا ب→→ه م→→وعظه پ→→رداخت ش→هرتاش ه→مه جاگير ش→د. خ→ود گرد آورد. ول∂ ه→نگام∂ ك→ه در س→ال ۱۸Ｑ۹ ب→ه آم→ريكا س→فر ك→رد و در آن ج→ا «ب→رادران پليموث يا داربيون». و＾ در انگلستان توانسته بود پيروان كم∂ را به دور است. دارب→→→∂ در ان→→→گلستان ره→→→بر ف→→→رقه＾ ك→→→وچ− س→→→ختگير ب→→→نيادگراي→→→∂ ب→→→ود ب→→→ه ن→→ام ن→لسون دارب→∂ John Nelson Darby ك→ه ب→ه پ→در دك→ترين پ→يش هزاره نيز معروف م∂گردد. ع→امل اي→ن دگرگون∂ ي− ي→زدان شناس آن→گليكن ايرلند＾ بود به نام جان ش→→→→→→كلگير＾ ب→→→→→→نيادگراي→→→→→→∂ م→→→→→→عاصر در آم→→→→→→ريكا ب→→→→→→ه ن→→→→→→يمه＾ دوم ق→→→→→رن ن→→→→→وزده ب→→→→→از  ґ^ ك→→نزروات→→يوها و ح→→زب ج→→مهوريخواه ن→→زدي− م→→∂دان→→ند، ب→→ا اي→ن ت→صور ك→ه بتوان→ند از ع→→→→→→قايد گ→→→→→→ذشته＾ خ→→→→→→ود پ→→→→→→شت و ب→→→→→→ه راست چ→→→→→→رخش ك→→→→→→رده و اك→→→→→نون خ→→→→→ود را ب→→→→→ه م→→شخص م→→∂شوند ك→→ه در گ→→ذشته س→→وسياليست، ك→مونيست ي→ا لي→برال ب→ودهان→د و ب→ه ب→→→→→ه ح→→→→→زب ج→→→→→مهوريخواه ي→→→→→ا ك→→→→→نزروات→→→→→يوها＾ س→→→→→نت∂ ن→→→→→دارد. ب→→→→→ا اي→→→→→ن م→→→→→قوله اف→→→→راد＾ است ك→ه ك→تزرواتيوها＾ س→نت∂ґ آم→ريكا اخ→تيار ك→ردهان→د. ول∂ مقوله＾ ن→ئوكان ربط∂ م→مكن است ت→صور شود كه منظور ايدهها، سياستها يا آيين و دكترين نوي∂ new» در مقوله＾ كنزرواتيو چيست؟ م→→→قوله＾ «ن→→→ئوكان» ي→→→ا ك→→→نزروات→→يوها＾ ن→→و ب→→∂ ف→→ايده ن→→يست. م→→ناسبت ص→→فت ن→→و «ن→→ئو ب→→→→→خش دي→→→→→گرґ اي→→→→→ن ائ→→→→→تالف، ن→→→→→ئوكانها ب→→→→→ودند. ت→→→→→وضيح ك→→→→→وتاه∂ در م→→→→ورد اي→→→→ن دارند. اح→→→مد＾ ن→→ژاد، ح→→تا زب→→ان و واژهه→→اي∂ ك→→ه ب→→كار م→→∂برند، ن→→زديك∂ґ خ→→انوادگ→→∂ ب→→ا ه→→م ت→→→→→→ورات و داس→→→→→→تانها＾ ق→→→→→→وم س→→→→→→ام∂. و از ه→→→→→→مين روست ك→→→→→ه ب→→→→→نيادگراي→→→→→∂ ب→→→→→وش و ت→→→→عجب ب→→→→ران→→→→گيز ب→→→→اشد. چ→→→→را؟ چ→→→→ون ري→→→→شه＾ ه→→→→ر دو م→→→ذهب در واق→→→ع ي→→→ك∂ است: ه→→م ع→→وض ك→→نيد ت→→ا ب→→ه ظ→→هور م→→هد＾ و س→→اير م→سايل م→ربوطه برسيد. اي→ن ام→ر نبايد ب→نيادگراي→∂ شيع∂ (اسالم∂) وج→ود دارد. كاف∂ است كه جا＾ برخ∂ از نامها را با ب→ه ط→ور＾ ك→ه مالحظه م∂كنيد ش→باهتها＾ زي→اد＾ م→يان ب→نيادگراي∂ مسيح∂ و اґوانجليسم آمريكاي∂ زنده شد. ت→→→→→→→قدير اله→→→→→→→∂ ي→→→→→→→افت. ي− ب→→→→→→→ارґ دي→→→→→→→گر ص→→→→→→→يهونيسم م→→→→→→→سيح∂ ب→→→→→→→ه ع→→→→→→نوان ب→→→→→→خش∂ از ف→لسطين زن→ده ك→رد، واق→عها＾ ك→ه ج→ايگاه بسيار برجستها＾ در سيستم هفت دوران م∂يابند. و＾ همچنين عقيده＾ ص→هيويسم مسيح∂ را مبن∂ بر برگشتن يهوديان به م→→→→→→→قدس م→→→→→→→∂پيوندند و ب→→→→→→دينسان از ع→→→→→→ذاب ه→→→→→→ولناك∂ ك→→→→→→ه در پ→→→→→→يش است ن→→→→→→جات م→→→→سيح اي→→→→مان آوردهان→→→→د ب→→→ه «ن→→→اگهان» از زم→→→ين ب→→→رگرفته م→→→∂شوند و در ه→→→وا ب→→→ه پ→→→در او موعظه م∂كرد ك→ه دوران ك→نون∂ ه→نگام∂ ب→ه پ→ايان م∂رسد ك→ه آن→ان∂ ك→ه ب→ه آيين شوريده حال∂ يا حالت خلسه＾ روحان∂ Rapture بود. زم→→→→ين، ب→→→→از م→→→→∂گردد. ول∂ ب→→→→يشترين م→→→عروفيت دارب→→→∂ م→→→حصول ع→→→امه پ→→→سند ك→→→ردن ه→زارهباور＾ داشتند كه مدع∂ است مسيح پس از استقرار هزارها＾ از صلح رو＾ اي→→→→→→ن آي→→→→→→ين گ→→→→→→سست ق→→→→→→اطع∂ ب→→→→→→ود از اله→→→→→→يات پ→→→→→→وريتنها ك→→→→→→ه اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه پس-تقديرباور
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ن→→→→→→→→→→→→→→ووґليستهاي∂ ب→→→→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→→→→عروفيت ج→→→→→→→→→→→→→→هان∂، ش→→→→→→→→→→→→→→اعران، ن→→→→→→→→→→→→→→مايش ن→→→→→→→→→→→→→ويسان، ع→→→→→→→نوان ج→→→→→→→زي∂ از م→→→→→→→حفل∂ ش→→→→→→→كل گ→→→→→→→رفت م→→→→→→→تشكل از م→→→→→→→تفكران ن→→→→→→→يويورك∂، ان→تلكتوئلهاي∂ ب→ا ري→شه در «ارث→يه＾ جدالها＾ تورات∂». بلوغ فكر＾ آنان به ب→→→→→→→→→→→ودند ك→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→يان ك→→→→→→→→→→→شش ف→→→→→→→→→→→رهنگها＾ م→→→→→→→→→→→تفاوت ق→→→→→→→→→→→رار گ→→→→→→→→→→رفته ب→→→→→→→→→→ودند،» ش→→رح وق→→ايع م→→∂كند نخستين ك→نزروات→يوها＾ ن→و «اغ→لب ي→هوديان نسل دوم→∂ ص→→→→→→→→→→→→→عود ض→→→→→→→→→→→→→د ح→→→→→→→→→→→→اكمان The Rise of the Counter Establishment س→→→→→→→→→→→يدن∂ ب→→→→→→→→→→→لومґنتال Sidney Blumenthal در س→→→→→→→→→→ال ⅛۱۹۸ در ك→→→→→→→→→→تاباش دم→→→كرات ت→→→علق داش→→→تند ي→→ا خ→→ود را ب→→ه آن ن→→زدي− م→→∂دان→→ستند. ب→→ه ط→→ور＾ ك→→ه اغ→→→لب اف→→→راد＾ ك→→→ه از پ→→→ايه گ→→→ذاران اي→→→ن ج→→→ريان ب→→→ودند ب→→→ه ج→→ناح چپ ح→→زب آغ→→→→از ج→→→ريان ن→→→ئوكانها ب→→→ه اواس→→→ط ده→→→ه＾ Ω⅛ ق→→→رن گ→→→ذشته ب→→→از م→→→∂گردد. جهت تحقق اهداف ايدئولوژيك∂ خود استفاده كنند. اي→ن حزب برا＾ دست يافتن به قدرت، چنان كه در ائتالف با بوش كردند، 
 Norman رґت→ئوريسينها＾ علوم س→ياس∂، و متنقدان ادب→∂ م→انند نورمن مايل
 Lillian ن џلم→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґل∂ل∂ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان ه،Allen Ginsberg رگґآلن ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينسب ،Mailer ل ت→ر＾لينگґالي→ون ،Paul Goodman نџنت، پ→→ال گ→وودمґه→→انا آر ،Hellman اي→→→→→ن در ....Partisan Review ج→→→→→مع پ→→→→→ارتيزان ري→→→→→و＾يو Lionell Trilling ريث وґدر ان→→→→→→→→ستيتو＾ ب→→→→→→→→روكلين، ب→→→→→→→→نياد زمان∂ بود كه در عرصه＾ تدوين سياست دانشوران∂ مانند جان گالب Arthur Schlesinger سينجررґاز سال ۷℮۱۹ تا ف→→→ورد، و ش→→→ورا＾ رواب→→→ط خ→→ارج∂ ي→→كه ت→→از م→→يدان ب→→ودند. آروي→→نگ ك→→ريستول آرت→→→→→→→→→ور ش→→→→→→→→ل  Commentary＾نترґس→ردبير م→جله＾ كام Irving Kristol دو ت→→→→→→→ن از پ→→→→→→→ايه گ→→→→→→→ذاران Norman Podhoretz تزґر Ẁده→→→→→→→Ẁن پџ۱۹ و ن→→→→→→→ورمＱ۲ .پ→→→→→→→→→→→→→→روفسور نئوكانها در اين حلقه＾ سكوالر قرار داشتند Daniel Bell ل→→→→→→→→→→→→→→ґ۱۹، ك→→→→→→→→→→→→→→ريستول و دان→→→→→→→→→→→→→→يل ب⅛Ｑ در س→→→→→→→→→→→→→→ال
 Public (∂منافع عموم) ستґرґر بعدها يك∂ از سردبيران آن شد. ج→امعشناس∂ در هاروارد، مجله＾ پابلي− اينت ґيزґل ґرا تاسيس كردند كه ناتان گ Interest ＾د پ→→→→روژهџر→→→→ ґتز و ك→→→→→ريستول ي− رش→→→→→ته م→→→→→قاالت∂ ن→→→→→وشتند ك→→→→→ه در آن خґر Ẁده→→→→→Ẁب→→→→ه ش→→→→دت ح→→→→مله م→→→→∂كرد. در اي→→→→ن ك→→→→ارزار ج→→→امعه＾ ب→→→زرگ ج→→→انسون، ري→→يس ج→→مهور＾ وقت را زي→→ر س→→ؤال م→→∂برد و ب→→ه پ  New Leftآزم→→→→→ونها＾ چپ ن→→→→→و ،Moynihan لها＾ ه→→→→→→→م ف→→→→→→→كر＾ م→→→→→→→انند دان→→→→→→→يل پ→→→→→→اتري− م→→→→→→وين∂هانџور م→→→→→→ارتين ان→→→→→→→تلكتو Ẁيم→→→→→→→ ґدي→→→→→→→انا ت→→→→→→→ر＾ل∂نگ، س ،Kirkpatrick  −ش→→→→→→→ركت ج→→→→→→→∂ين ك→→→→→→→ير∑پاتري ،Midge Dector ورẀك→→→→→→→تґتز، م→→→→→→→∂ج دґر Ẁده→→→→→→→Ẁو زن پ Lipest

ґ ت ґ۷ ق→→→→رن پ→→→→يش ج→→→→ناح لي→→→برال ح→→→زب ع→→رصه＾ ف→→رهنگ∂ ب→ود. ول∂ اي→ن گ→روه ه→نگام∂ آغ→از ب→ه گرفتن رنگ س→ياس∂ اي→→→→→ن زم→→→→→ان، ب→→→→يشترين گ→→→→ير＾ها＾ ق→→→→لم∂ ن→→→→ئوكانها ب→→→→ا رف→→→→قا＾ ق→→→→ديم∂شان در داش→تند. الب→ته ه→ر ن→ويسندها＾ در م→جله خ→ود را ك→نزوات→يونو تلق∂ نم∂كرد. در ل∂پ→→→→→→→→سΩ＾ن، ك→ه م→خالف ادام→ه＾جنگ در وي→تنام ب→ود، ب→→→→ه خ→→→→ود ك→→→→رد ك→→→→ه در ن→→→→يمه＾ اول ده→→→→هґكسون (س→ناتور از م∂رفت كه به جناح حاكم در حزب تبديل شود. دم→→كرات ت→→حت ره→بر＾ م− گ→او→→ џنر＾ ج→→ ґدم→→كرات، ه ґرم→→→→انتيك∂ آن ك→→→→ه در م→→→→→→→∂باشند. اي→→→→→→ن روايت، در ك→→→→→→نار روايت راس→→→→→→تگران م→→→→→→سيح∂، رواي→→→→→→ت∂ ب→→→→→→ود داش→→→تند. اي→→→ن اي→→→مان ك→→→ه، ارزشه→→ا و پ→→رنسيبها＾ آم→→ريكاي∂ ن→→ي− و ج→→هان∂ چ→→→→→→ون او و ط→→→→→→رفداران ج→→→→→→ديدش ب→→→→→→ينش∂ واح→→→→→→د ن→→→→→→سبت ب→→→→→ه رس→→→→→الت آم→→→→→ريكا ج→→→→كسون ق→→→→ادر ب→→→→ود در اي→→→→ن اف→→→→راد ت→→→→عهد و وف→→→→ادار＾ ع→→→ميق ب→→→وجود آورد سياستها＾ داخل∂ و خارج∂ بوش دخيل بودند، قرار گرفتند. ب→→عدها در دولت جرج دب→ليو ب→وش در ح→قله＾ افراد م→عدود＾ ك→ه در ت→دوين آم→→→يخته ب→→→ود. چ→→→ندين ت→→→ن از اف→→→راد＾ ك→→→ه ب→→→ه دور ج→→→كسون ج→→→مع ش→→→ده ب→→→ودند و ح→→→→قوق م→→→→دن∂ ب→→→→ا م→→→→خالفت س→→→→رسخت ب→→→→ا ات→→→→حاد ج→→→→ماهير ش→→→→ورو＾ در ه→→→→م اي→→الت واش→→نگتن) جمع ش→دند. جكسون پ→شتيبان∂ خود را از حقوق كارگران ك→→نزروات→→يوها＾ ن→→و ب→→ه دور س→→ناتور ґ∂→→→→آم→→→→→ريكا و م→→→→→ل∂ گ→→→→راي ґ∂ب→→→→اق∂ ج→→→→هان را از خ→→→→طر ك→→→→مونيسم و اش→→→→كال دي→→→گر اس→→→تبداد ن→→→جات ده→→→د، و آم→→→→ريكا م→→→→لت∂ ره→→→→اگر را م→→→∂ديد ك→→→ه ارزشه→→→ا＾ دم→→→كرات→→→ي−اش م→→→∂توان→→→ست س→→→→→كوالر از رس→→→→→الت اس→→→→→تثناي

رґتز و ك→ريستوفر ب→سيار＾ دي→گر از ن→ئوكانها ن→يز در آن استفاده از نيرو＾ نظام∂ نه آخرين گزينش بلكه اولين گزينش بود. ك→مونيستها و ب→عد ب→نيادگرايان اسالم∂ س→ياستهاي∂ را پيشنهاد م∂كردند ك→ه در ب→→→→→→→راب→→→→→→→ر دش→→→→→→→من ق→→→→→→→رار م→→→→→→→∂گرفتند، دش→→→→→→→من از ه→→→→→→→ر ن→→→→→→→وع∂، ن→→→→→→→ه ت→→→→→→→نها ن→→→→→→→از＾ها ب→→→→→→لكه ب→→ركندن ن→→سل ي→→هود از رو＾ ك→→ره زم→→ين و... ه→→نگام∂ ك→→ه اي→ن ب→خش از ن→ئوكانها در م→→→→→→→→→تعاقب آن رو＾ داد، ج→→→→→→→→→نگ ج→→→→→→→→هان∂ دوم، ك→→→→→→→→ورهها＾ آدم س→→→→→→→→وز＾ و ب→→→→→→→→رنامه＾ ب→→→ا ت→→→رديد ش→→→ديد م→→→∂نگريستند. در ن→→→تيجه＾ اي→→→ن خ→→اطره＾ ت→→اريخ∂ و ح→→وادث→→∂ ك→→ه م∂كنند، خ→اطرها＾ ب→ود فرام→وش ن→شدن∂. از اي→ن رو آن→ان ن→سبت به هر مصالحها＾ چ→→كسلواك→→∂ و غ→→يره- ب→→ا اي→→ن ت→→صور ك→→ه ب→→ا اي→→ن ك→ار پايدار ب→ودن صلح را تضمين ت→→سليم ش→→دند و ه→→ر چ→→ه ه→→يتلر ط→→لب م→→∂كرد ب→→ه او دادن→→د- ب→→خشهاي∂ از سرزمين غ→→رب∂ ب→→ه ره→→بر＾ چ→→مبرلن نخست وزي→ر وقت ان→گليس در مقابل ت→هديدها＾ ه→يتلر ن→زد كسان∂ ك→ه از ت→بار ي→هود＾ ب→ودند خاطره＾ ك→نفرانس م→ونيخ ك→ه در آن دول انجام اين رسالت را وظيفه＾ اخالق∂ آن م∂دانست.  Ẁده→Ẁاز س→→و＾ دي→گرعالوه بر پ ،Dorothy Fosdic −وسدي→→→→→Ẁگ→→→→→→ذشته ب→→→→→→ه ط→→→→→→يف چپ ت→→→→→→علق داش→→→→→→تند. دوروث→→→→→→∂ ف
 Paul پال ولفوويتز ،Richrd Pipes ريچارد پ→ايپز ،Richard Perlرلґريچارد پ� Pen Kemble لґمب→→→→→ ґن ك→→→→→ґپ ،Albert Wohlstetter رґتґلس→→→→→تẀآلب→→→→→→رت و ،Wolfowitz آم→→→→→ريكا، ج→→→→→امعه＾ ج→→→→→وان→→→→→ان رييس سابق جامعه＾ جوانان سوسياليست و... از جمله افراد معروف∂ از نئوكانها ґ∂بودند. ه→→→→→→ستند ك→→→→→→ه در گ→→→→→ذشته ع→→→→→ضو ح→→→→→زب ت→→→→→روتستكيست Young people's Socialsts League ائ→→→→→تالف در ت→→→→→مام∂ زم→→→→→ينهها. ب→→→→→حران→→→→→∂ و اك→→نون؟ و اك→→نون از ه→→ر س→→و دي→وار آم→ال و آرزوهايشان در حال ف→رو ريختن اميد به حمله＾ نظام∂ آمريكا به ايران دوخته بودند. ب→ود ب→ه مشاوران ائتالف شوم سه جانبه درآمدند. جنگ افروز＾ م∂كردند و چشم م→→→بلغان آم→→→ريكا، س→→→رمايه دار＾ و ب→→ورژواز＾ ت→→بديل ش→→دند و آن ج→→ا ك→→ه ام→→كاناش و م→اركس و لن→ين و ه→ر چه بو＾ چپ م∂داد داد سخن دادند و به مجيز گويان و چ→رخش∂ ب→ه سرعت برق به طرف راست كردند و ي− شبه در مذمت سوسياليسم آن، ك→ه ب→ا ي− ت→لنگر ت→اريخ ي→عن∂ ان→قالب ايران و زوال سوسياليسم واقعآ موجود، ب→→ودند. آن ه→→م ن→→ه چپ ع→→اد＾ و م→→عمول∂. ب→→لكه چپه→→اي∂ رادي→→كال و از نوع ن→اب ش→→→باهتها＾ زي→→اد＾ ب→→ا ن→→ئوكانها＾ وط→→ن∂ خ→→ودمان دارن→→د. ك→→سان∂ ك→→ه زم→→ان∂ چپ اغ→→→→→→→→→→→→لب، چپ رو＾ ب→→→→→→→→→→→→ه راست رو＾ م→→→→→→→→→→→→نته∂ م→→→→→→→→→→→→∂شود. ن→→→→→→→→→→→→ئوكانها＾ آم→→→→→→→→→→→ريكاي∂ ول∂ ب→→عد از راست اف→→راط→→∂ س→→ر در م→→∂آورند. ت→→جربه＾ ت→→اريخ∂ ن→→شان م→→∂دهد ك→ه افراد＾ از چپ ك→ه در دوران چپ ب→ودنشان خ→يل∂ ه→م چپ رو و راديكال هستند الب→→→→ته اي→→→→ن ام→→→→ر در ج→→→نبش چپ و س→→→وسياليست∂ س→→→ابقه＾ ت→→→اريخ∂ دراز＾ دارد. سوسياليست ґ∂ع→→راق و اف→→غانسان و ك→→شتار م→→يليونها ان→→سان ب→∂ گ→ناه، ب→حران عميق جناح راست حزب جمهوريخواه، مسيحيان راستگر و نئوكانها تشكيل م∂داد، به م→→حور اص→→ل∂اش را «پرنسيب»ها، اص→ول اخالق∂ و اي→دئولوژ＾ س→ه ج→ناح ائ→تالف، ب→ار＾. هشت س→ال حكومت ب→وش و شكست مفتضحانه＾ سياستها＾ آن كه عابد شوند و باز در چپ بودن گو＾ سبقت را از همه بربايند! ب→→سا ك→→ه ك→→سان∂ از ن→→ئوكانها＾ وط→→ن∂ باز ف→يلشان هوا＾ ه→ندوستان ك→ند و گ→ربه＾ پ→رچمدار دخ→الت دولت و برقرار ك→ردن ك→نترلها ش→دهان→د. دن→يا را چه ديدهايد. چه س→→→→اركوز＾ ري→→→→يس ج→→→مهور＾ ف→→→ران→→→سه) چ→→→رخش∂ ب→→→ه ن→→→اگهان ب→→→ه «چپ» ك→→→ردهان→→→د و م→→→حدوديت∂ ب→→→را＾ ع→→→ملكرد س→→رمايه و س→→رمايه دار و ... م→→عرف∂ م→→∂كردند (از ج→→مله خ→→صوص∂ ك→→ردن ت→→مام ف→→عاليتها＾ اق→→تصاد＾، اج→→تماع∂ و ف→→رهنگ∂، ب→→رداش→تن ه→ر س→كوت ك→شانده و كسان∂ ك→ه تا ديروز خود را قهرمان اجرا＾ سياست بازار آزاد، اق→→→تصاد＾ ك→→→ه ح→→→تا س→→→رسختترين م→→→داف→→→عان س→→→رمايه دار＾ لي→→→برال∂ و ب→→→ازار＾ را ب→→ه است. ش→→→→→كست س→→→→→ياس∂-اق→→→→→تصاد＾-نظام ґ∂→→ب→→→→يشتر ق→→يمت وي→→ران ґان→→→تخاب اوب→→→اما ب→→→ه ري→→→است ج→→→مهور＾ آم→→→ريكا ب→→→ه م→→→ثابه ي− واق→→→عه＾ ت→→→اريخ∂، پرنسيبها را نشان داد.  محيط زيست به ورطه＾ بحران و نابود＾، محتوا و ماهيت واقع∂ آن سياستها و اق→→→→→تصاد＾، ب→→→→∂ ك→→→→ار＾، ف→→→→قر و ب→→→→دبخت∂ ب→→→→را＾ م→→→→يليونها ان→→→→سان، س→→→→وق دادن
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سوسياليست∂ باشيم. و چنين باد! دارا م∂باشند. ام→يد است ك→ه ه→ر چ→ه زودت→ر شاهد آثار اي→ن رنسانس جنبش م→اد＾، فرهنگ∂، ع→ين∂ و ذه→ن∂ و ت→اريخ∂ґ گ→ذار به جامعه＾ سوسياليست∂ را دار＾ برم∂خيزند، جوامع∂ كه بيش و پيش از جوامع ديگر شرايط و عوامل ن→→ظريه پ→→ردازان و ره→→بران واق→→ع∂اش از ك→→شورها و ج→→وام→→ع پ→→يشرفته＾ سرمايه ت→ازه＾ ج→نبش س→وسياليست∂ ب→∂ ت→اثير ن→خواه→د ب→ود. ج→نبش∂ كه به طور عمده روزاف→زون∂ برا＾ مطالعه＾ آث→ار ماركس ب→يدار شده است. اين همه در رونق م→→→→→→→→→→→→رجع در آم→→→→→→→→→→→→ده است. در دان→→→→→→→→→→→→شگاهها در م→→→→→→→→→→→→يان دان→→→→→→→→→→→→شجويان ع→→→→→→→→→→→→القه＾ س→→→→رمايه دار＾، ك→→→اپيتال م→→→اركس است ك→→→ه ه→→→ر چ→→→ه ب→→→يشتر ب→→→ه ص→→→ورت ك→→→تاب دي→→→→گر ب→→→→را＾ ف→→→→هم و در∑ ع→→→→لل ب→→→حران ك→→→نون∂ و ق→→→وان→→→ين ح→→→اكم ب→→→ر س→→→رمايه و ب→حران ق→ادر ب→ودهان→د راه→∂ واق→ع∂ را برا＾ خروج از آن اراي→ه ده→ند. ب→لكه بار ه→→→رگز ن→→→توان→→→ستهان→→→د ن→→→ه ب→→→حران→→∂ را پ→→يش ب→→ين∂ ك→→نند و ن→→ه آن ك→→ه پس از وق→→وع ن→→→→→ويسندگانشان از در∑ و ف→→→→→هم ق→→→→→وان→→→→→ين ح→→→→اكم ب→→→→ر س→→→→رمايه دار＾ ع→→→→اجزند و اق→→→→→→→→→→→→→تصاد س→→→→→→→→→→→→رمايه دار＾ رج→→→→→→→→→→→→وع ن→→→→→→→→→→→→خواه→→→→→→→→→→→→ند ك→→→→→→→→→→→→رد. زي→→→→→→→→→→→→را آن ك→→→→→→→→→→→→تابها و راهه→→→→ا＾ خ→→→→روج از آن→→→→انند ب→→→→ه ك→→→→تابها و ت→→→→ئور＾ها＾ اق→→→→تصاد ع→→→→اميانه ي→→→عن∂ اخ→→→الق∂ روب→→رو س→→اخته است. آن→→ان∂ ك→→ه در پ→→∂ ي→→افتن ع→→لل ب→→حران ك→→نون∂ و اي→→→→→→→دئولوگها＾ آن را در ت→→→→→→وجيه س→→→→→→يستم س→→→→→→رمايه دار＾ ب→→→→→→ا ب→→→→→→حران ن→→→→→→ظر＾ و م→→→→فتضحانه＾ اق→→→→تصاد لي→→→→برال∂ و ب→→→→دون در و پ→→→→يكر و ب→→→→از＾ در ب→→→ازار ب→→→ورس، ب→→ر گ→→رده＾ م→→اركس و ن→ظرات او س→نگين∂ نم∂كند و از س→و＾ دي→گر شكست آمادهتر گشته است. از ي− سو، ديگر دوال پا＾ «سوسياليسم واقعاҐ موجود» ج→→→→→نبش س→→→→→وسياليست∂ در س→→→→طح ج→→→→هان از ه→→→→ر زم→→→→ان∂ در س→→→→∂ س→→→→ال گ→→→→ذشته ب→→→→دون ش− اك→→→→نون زم→→→→ينهها＾ ذه→→→→ن∂، ع→→→ين∂ و واق→→→ع∂ ب→→→را＾ رون→→→ق م→→→جدد م∂سازند. وج→→→→→ود دارد آنه→→→→→ا ن→→→→→يز وج→→→→→ود دارن→→→→→د و ب→→→→→ه اش→→→→→كال م→→→→ختلف خ→→→→ود را آش→→→→كار درون→→→→∂ و ذات→→→→∂ س→→→→رمايه دار＾ است ك→→→→ه ت→→→ا زم→→→ان∂ ك→→→ه اي→→→ن س→→→يستم ت→→→وليد＾ ع→مل∂ انجام ده→د. آن چ→ه ب→حران اقتصاد＾ ك→نون∂ آش→كار س→اخته ت→ضادها＾ ت→→ضادها＾ ذات→→∂ س→→رمايه دار＾ ق→→رار دارد و خ→→ارج از اي→→ن س→→يستم ن→→م∂توان→→د او به اين مسايل خواهيم بود. ول∂ بايد به خاطر داشت كه او نيز در چمبره دوخ→→تهان→→د. ب→ه احتمال زي→اد در آي→نده ش→اهد ت→فاوتهاي∂ اساس∂ در برخورد اق→→→→→تصاد＾- س→→→→ياس∂ و اخ→→→→الق∂ چ→→→→شم ام→→→→يد ب→→→→ه اوب→→→→اما و دوران ح→→→→كومت او ب→→→سيار＾ از م→→→ردم، و در ص→→→ف م→→→قدم، م→→→ردم آم→→→ريكا ب→→→را＾ ح→→→ل ب→→حران ع→→ميق آم→→→→→ريكا در م→→→→→ردم اي→→→→→جاد ش→→→→ده ب→→→→ود ت→→→→ا ان→→→→دازه＾ زي→→→→اد＾ ت→→→→عديل ك→→→→رده است. س→ياستها＾ ائ→تالف ش→وم سه جانبه در هشت سال حكومت بوش نسبت به آورده است. ان→→→→→→تخاب اوب→→→→→اما، ن→→→→→فرت∂ را ك→→→→→ه در س→→→→→راس→→→→→ر ج→→→→→هان در ن→→→→→تيجه＾ ش→→ور و ش→→وق و ش→→عف و ام→→يد زي→اد＾ در آمريكا و در سراس→ر ج→هان ب→وجود 
م→→∂دادن→→د: خ→→روشچف س→→مبل (ن→→ماد) س→→ه چ→→يز ب→ود: ۱- روي→زيونيسم (ان→حراف از اح→→→ساس∂ و ذه→→→ن∂مان ن→→→بودند و دوم→→→اҐ م→→→اجرا＾ م→→→سلم و ح→→ل ش→→دها＾ را ت→→شكيل خ→روشچف، ش→ركا و ج→→انشينان او در ح→اكميت اين كشور، اوالҐ مشغله＾ اصل∂ ان→→→→→→→→→→ديشه＾ م→→→→→→→→→→ائوتسه دون م→→→→→→→→→→∂خوان→→→→→→→→→→ديم، ك→→→→→→→→→نگره＾ ب→→→→→→→→→يستم ات→→→→→→→→→حاد ش→→→→→→→→→ورو＾، خ→→→→ود را آغ→→→از ك→→→رده ب→→→وديم، ب→→→را＾ م→→→ا ك→→→ه خ→→→ود را ط→→→رفدار م→→→اركسيسم- لن→→→ينيسم، خ→→→ارج از ك→→→شور، دوران دي→→→كتاتور＾ ش→→اه، در ف→→ران→→سه ب→→وديم و ف→→عاليت س→→ياس∂ ج→→→نبش چپ م→→→اركسيست∂ اي→→→ران→→→∂ و ج→→→نبش ك→→→نفدراس→→يون دان→→شجويان اي→→ران→→∂ در ش→→→مس∂)، ه→→→مزمان ب→→→ا ان→→→قالب ف→→→رهنگ∂ چ→→→ين، ج→→→نبش م→→→اه م→→ه در ف→→ران→→سه و اوج ب→→→→را＾ م→→→→ا ك→→→→ه در آن ب→→→→رهه＾ ت→→→→اريخ∂، ي→→→→عن∂ اواخ→→→→ر ده→→→→ه＾ Ω⅛ م→→→يالد＾ (ＱΩ م∂آورد) آغاز كرده بود. ن→اپذير ف→روپاش∂ ك→→امل خ→ود را (ب→ا اي→ن ك→ه ب→از ه→م ب→يست س→ال∂ سرسختانه دوام ۳℮۱۳) و س→→→→→يستم ش→→→→→ورو＾، در دست گ→→→→روه ب→→→→رژنف-كاسگين، ف→→→→راي→→→→ند ان→→→→سداد دارم. زم→→→ان∂ ك→→ه خ→→روشچف، چ→→ند س→→ال پ→→يش از آن، م→→عزول ش→→ده ب→→ود (℮⅛۱۹-م→→→→ن، در واق→→→ع، ب→→→ه ن→→→سل ده→→→→ه＾ ب→→→عد، ب→→→ه ن→→→سل اواخ→→→ر ده→→→→ه＾ Ω⅛ (Ω℮) ت→→→علق مصاحبه＾ شيدان وثيق... 

س→→وسياليسم ي→→ا م→→اركسيسم، در ح→قيقت م→∂گوييم ك→ه چ→يز＾ ب→ه ع→نوان «س→وسياليسم» و م→ا وق→ت∂ م→∂گوييم «ان→حراف از» س→وسياليسم يا ماركسيسم و يا «تجديد نظر كردن» در دادهه→→ا＾ ع→→ين∂ ت→→اريخ∂ و ي→ا ب→رخ∂ ن→ظريهها＾ ع→لم∂...- دي→گر چ→ندان ك→ارآي∂ ن→دارد. م→→→اركسيسم- م→→→ن م→→→خالف ك→→اربرد اي→→ن واژهه→→ا در ه→→ر م→→ورد＾ ن→→سيتم، م→→ثال در راب→→طه ب→→ا گ→ذشته، زب→انزد م→ا در م→حكوم ك→ردن م→خالفينمان ب→ود، حد اقل در مورد سوسياليسم و م→→دتهاست ك→→ه ب→→ه اي→→ن ب→→اور رس→→يدهام ك→→ه اي→→ن گ→→ونه واژهه→→ا ك→→ه س→الها＾ م→تماد＾ در در اي→→→→→→ن ف→→→→→→رصت ك→→→→→→وتاه ن→→→→→→م∂توان→→→→→→م ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ج→→→→→→امع و دق→→→→→→يق ب→→→→→ه آن ب→→→→→پردازم. م→→→→→ن و م→→اركسيسم... بود، اي→ن ي→ك∂ از ن→كات م→هم∂ است ك→ه ن→ياز ب→ه ب→ازبين∂ م→جدد دارد و ام→ا درب→اره＾ ت→جديد ن→ظرطلب∂ (روي→زيونيسم) ك→ه ب→را＾ م→ا «ان→حراف» از س→وسياليسم استالين زداي∂ در روسيه است. س→→→→→ابقاش (ن→→→→→مونه＾ گ→→→→→رجستان)، اع→→→→مال م→→→→→∂كند، خ→→→→ود گ→→→→ويا＾ ك→→→→وچك∂ از ن→→→→اتمام∂ ح→→→اكم است و روشه→→→ا＾ ق→→لدر م→→نشانها＾ ك→→ه اي→→ن «ام→→پرات→→ور＾سابق» ن→→سبت ب→→ه اق→→مار س→→→→ابق ∑-گ-ب) چ→→→→ون ري→→→→يس ج→→→مهور و ي→→→ا چ→→→ون ن→→→خست وزي→→→ر (ف→→→رق∂ ن→→→م∂كند)، ع→ميق آغ→از ن→شده است. اس→تبداد＾ ك→ه ه→مچنان ام→روزه در روسيه＾ پوتين (اين عضو «اس→→تالين زداي→→∂» در روس→→يه، ه→→مواره ب→→ه پ→→ايان ن→→رسيده چ→→ون ه→→يچگاه ب→→ه ط→→ور ج→د＾ و خ→روشچف، ب→ه دس→تور اس→تالين، م→جر＾ آگ→اهانه＾ آن اع→مال ب→ودند. در واق→ع، مسأله＾ اع→→→ظم آن را م→→→قامات ش→→→ورو＾ ك→→→تمان م→→→∂كردند، چ→→→ون خ→→→ود آنه→→→ا، از ج→→مله ش→→خص ك→→→ردن آن چ→→→ه م→→→→∂توان ك→→→وه ي→→→خ ع→→→ظيم ع→→→ملكرد و ج→→→نايات اس→→→تالين∂ ن→→→اميد ك→→→ه ب→→→خش م→وقت، م→حدود و ناقص بود. همان طور كه اشاره كردم، تالش كوچك∂ بود در فاش ام→ا درب→اره＾ اف→سانه＾ «اس→تالين زداي→∂» خ→روشچف، بايد گفت كه كار او، اقدام∂ انديشه＾ انتقاد＾- عمل∂ در جهت تغيير اوضاع و شرايط موجود. است ك→→→ه م→→→→∂توان→→→د م→→→وضوع ك→→→ار ت→→→اريخ ن→→→گاران ق→→→رار گ→→→يرد و ن→→ه م→→وضوع ت→→أمل∂ ب→→را＾ ت→→→→اريخ∂ «ن→→→مونه＾» م→→→نف∂ ب→→→ودن خ→→→ود را در ذه→→→ن م→→→ن از دست داده است. او،م→→→ورد＾ «س→→→وسياليسم واق→→→عاҐ م→→→وجود» م→→→∂نامند. از اي→→→ن م→→نظر، خ→→روشچف، ام→→روز، ح→→تا اه→→ميت ب→لكه ب→سط اي→ن ب→رداشت ب→ه س→راس→ر دورها＾ است ك→ه با انقالب اكتبر آغاز م∂شود كه «ان→→حراف» ي→→ا دور＾ از س→→وسياليسم ب→ود، آن چ→ه ام→روزه تغيير ك→رده است، ن→ه اي→ن اي→ده از زم→→→→ان خ→→→→روشچف ب→→→→ه ب→→→→عد، دي→→→گر «س→→→وسياليست∂» ن→→→م∂دان→→→ستند. خ→→→روشچف س→→→مبل ب→ايد ت→أكيد ك→نم ك→ه ج→ريانهاي∂ كه من در آنها فعاليت داشتم، اتحاد شورو＾ را او بوديد يا از حاميان او؟ و با چه تحليل موافق و يا مخالف بوديد؟ اي→ن است ك→→ه روي→→كرد ش→ما در گ→ذشته ب→→ه اس→→ترات→ژ＾ خ→→روشچف چ→→گونه ب→ود؟ آي→ا منتقد ح→→كومت ش→→ورو＾ م→→→∂توان ن→→گاه دي→→روز و ام→→روز را دو روي→→كرد م→→تفاوت دان→ست. پ→رسش - در ت→→حليل اق→→دام→→ات خ→→→روشچف در اس→→تالين زداي→→→∂ و ت→→جديد ن→→ظرطلب∂ روشه→ا＾ اين هم نم∂توانست، به طور واقع∂، نه گسست∂ ايجاد كند و نه راه به جاي∂ بџرџد. ع→→→ملكرد＾ م→→→∂ان→→ديشيد و ع→→مل م→→∂كرد ك→→ه م→→∂خواست از آن ف→→اصله گ→→يرد. در ن→→تيجه س→→يستم اس→→تبداد＾ س→→ويتي− ب→→اشد. ام→ا در ن→→هايت، در چ→→هارچوب ه→مان ن→ظام ب→ينش∂ و ح→تا در ع→مل (در م→ورد ن→مونه＾ چ→ين ب→ا ان→قالب فرهنگ∂اش)، م∂توانست گẀسست∂ از ن→كته＾ دي→گر اي→ن كه «راه درمان» ما نيز در آن زمان، با اين كه در حرف و ادعا و انتظار اين سيستم نبود. ن→→→→م∂توان→→→→ستند راه ب→→→→ه ج→→→→اي∂ ب→→→→رند. س→→→رنوشت∂ ج→→→ز ف→→→روپاش∂ و ان→→→حالل ت→→→ام و ت→→→مام در ت→→→→→→→قالها، دس→→→→→→→تاويزها و ت→→→→→→→رفندها... ب→→→→→→→را＾ ح→→→→→→→فظ و ادام→→→→→→→→ه＾ ح→→→→→→→يات اي→→→→→→→ن گ→→→→→→→ونه ن→→→→→→ظام، س→→ر م→→→∂برد و ك→→نگره＾ ب→→يستم، خ→→روشچف، رف→→رمها و... دي→گر ك→نگرهها، ت→غيير م→سيرها، ن→يمه＾ دوم س→ده＾ ب→يستم، در ب→حران س→اختار＾، م→اهو＾ و ري→شها＾ ع→الج ن→اپذير＾ ب→ه ك→م، به اين جمعبند＾ نهاي∂ رسيد كه سيستم تاريخ∂ «سوسياليسم واقعاҐ موجود»، در ي→→ك∂ اي→→ن ك→→ه، ام→→روز پس از گ→→ذشت ب→يش از ن→يم ق→رن از آن زم→ان، م∂توان دست غريب∂ نخواهد بود و در ادامه＾ بحث شايد رو＾ آن بازگرديم، دو چيز است: م→∂توان→م در اي→ن ب→اره («چه حس∂ در شما بيدار م∂شود؟») بگويم، كه اين هم مطلب ف→→→→→كر ك→→→→→نم ت→→→→→ا ان→→→→دازها＾ ب→→→→ه پ→→→→رسش ش→→→→ما پ→→→→اسخ داده ب→→→→اشم. آن چ→→→→ه در ي− ك→→→→→الم زمان حزب كمونيست چين، پس از انشعاب بزرگ، مطرح م∂كرد). م→→→سالمتآميز) و ۳- ه→→→ژمون∂ ط→→→لب∂ ج→→→هان∂ (ن→→→ظريه＾ س→→→وسيال ام→→→پرياليسم ك→→ه در آن دولت→→→→→→→→→→→∂)، ۲- م→→→→→→→→→→→ماشات و س→→→→→→→→→→→ازش ب→→→→→→→→→→→ا ام→→→→→→→→→→→پرياليسم آم→→→→→→→→→→→ريكا (دك→→→→→→→→→→→ترين ه→→→→→→→→→→→مزيست∂ س→وسياليسم، ن→ف∂ دي→كتاتور＾ پ→رولتاريا و راه  رو＾ ب→ه سو＾ سرمايه دار＾... در شكل 
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ق→→→→→→درت رس→→→→→→يدن گ→→→→→→روه ب→→→→→→رژنف- ك→→→→→→اسكين و ب→→→→→→ازگشت آنه→→→→→→ا ب→→→→→→ه س→→→→→ياستها＾ س→→ياس∂ ن→→اميد ك→→ه چ→→ند＾ ب→→يش ب→→ه ط→→ول ن→→م∂ان→→جامد زي→→را ب→→ا ب→→ركنار＾ او و ب→→ا ب→→ه پ→ديدار خ→روشچف را م→∂توان تا اندازها＾ ترجمان اين خواستهها＾ اجتماع∂ و ت→→→→كنوكراته→→→→ا＾ ج→→→→ديد و غ→→→→يره، در ج→→→هت ب→→→ازگشاي∂ و ب→→→رخ∂ آزاد＾ه→→→ا ب→→→ودند. ص→→→→→→→ورت پ→→→→→→→يشين دي→→→→→→→گر ن→→→→→→→م∂توان→→→→→→→ستند ح→→→→→→كومت ك→→→→→→نند. گ→→→→→→روهها و ق→→→→→→شرهاي∂، كل∂ اوضاع جامعه＾ شورو＾ به سمت∂ تغيير و تحول كرده بود كه حاكمين به م→→→عنا ن→→→يست ك→→→ه در زم→→→ان خ→→→روشچف از اخ→→تناق اس→→تالين∂ ك→→→استه ن→→شد. ب→→ه ط→→ور م→→→جارستان ت→→→وسط ارتش ش→→ورو＾ ب→→ه وق→→وع م→→∂پيوندد. اي→→نها ه→→مه، الب→→ته، ب→→دين خ→→→→→روشچف در ه→→→→→مان س→→→→→→ال ⅛۱۹Ｑ و ك→→→→→نگره＾ ب→→→→→يستم است ك→→→→→ه س→→→→→ركوب ق→→→→→يام س→→→→→ياست خ→→→→→ارج∂ ن→→→→→يز، ه→→→→→يچگاه ن→→→→→بايد ف→→→→→رام→→→→وش ك→→→→رد ك→→→→ه در زم→→→→ان دب→→→→ير ك→→→→ل∂ (ك→والگ)، س→ركوب م→عترضين... ه→مه＾ اينها ادام→ه دارن→د. س→ران→جام، در زم→ينه＾ ب→→→→→→→ر ان→→→→→→→جمنها و س→→→→→→→نديكاها... ن→→→→→→→قش پ→→→→→→→ليس م→→→→→→→خف∂، وج→→→→→→→ود اردوگ→→→→→→→اهها＾ ك→→→→→→→ار ه→→مه＾ ام→→ور ج→→امعه، ب→→ر دس→→تگاهها＾ اق→→تصاد＾، س→ياس∂ و ق→→ضاي∂، ب→ر رس→انهها، ي− ي→→→→ا چ→→→→ند ت→→→→ن در آن) ب→→→→ر ح→→→→زب. ح→→→→→اكميت م→→→→طلق و ب→→→→وروكرات→→→→ي− اي→→→→نان ب→→→→ر اب→عاد و ج→→هاتش ب→اق∂ م→اند، دي→كتاتئور＾حزب واح→د. ح→→اكميت دفتر سياس∂ (و خ→→→روشچف دوب→→→→چ− ش→→→ورو＾ ن→→→بود. در زم→→→ان او س→→يستم ت→→وتاليتر در ت→→مام∂ ترسيم چهرها＾ انسان∂ از سوسياليسم تحليل كرد؟ خ→→→→→→شن از م→→→→→→اركسيسم اراي→→→→→→ه ش→→→→→→د، آي→→→→→→ا اق→→→→→→دام خ→→→→→→روشچف را م→→→→→→→∂توان در راس→→→→→→تا＾ - ب→→→→→→سيار＾ م→→→→→→عتقد ب→→→→→→→ودند ك→→→→→→ه در س→→→→→→الها＾ ح→→→→→→كومتگر＾ اس→→→→→→تالين چ→→→→→هرها＾ زمينه، تاريخ نگاران و شورو＾ شناسان بهتر از من م∂توانند اظهار نظر كنند. ك→→ه ش→ورو＾ در آن ق→رار داشت، ج→→ا＾ ش− و ت→رديد ف→راوان وج→ود دارد. در اي→ن خ→→روشچف در ان→→→جام اق→→دام→→ات رف→→رميست∂ در ج→→هت ك→→اهش ب→→حران و ب→ن ب→ست∂ ده→نده＾ آن م→∂شود. ام→احتا در زم→ينه＾ پ→يگير＾ و اعتقاد واقع∂ و خلوص نيت آورد ك→→→→→→ه خ→→→→→→يل∂ زود ع→→→→→→قيم م→→→→→→∂ماند ول∂ س→→→→→→∂ س→→→→→→ال ب→→→→→→عد، گ→→→→→→ورباچف، ادام→→→→→→ه ف→شار دس→تگاه ت→وتاليتر.در ح→قيقت او را ش→ايد ب→توان طاليهدار ح→ركت∂ ب→ه حساب اق→→→تصاد دولت→→→∂... ن→→→ام م→→→∂برند و ه→→→م چ→→نين ت→→ا ح→→د＾ در زم→→ينه＾ ك→→اهش م→→حدود رف→→→→→رمها＾ اق→→→→→تصاد＾ در ج→→→→→هت ب→→→→→خش خ→→→→→صوص∂ ب→→→→→را＾ ك→→→→→اهش ب→→→→→حران ش→→→→→ديد ه→دايت ش→ده＾ ن→ظام و از ب→اال ص→حبت م→∂شود، ك→ه البته حقيقت دارد. از برخ∂ «اق→دام→ات» خ→روشچف، ع→موماҐ از كوششها＾ او ب→را＾ لي→برالي→زه ك→ردن محدود و ب→→→→اشد، ت→→→→غيير＾ در زاوي→→→→ه＾ دي→→→د م→→→ن ن→→→سبت ب→→→ه او اي→→→جاد ن→→→شده اشت. در م→→→ورد س→وسياليسم∂ در ك→ار ن→بود ك→ه خ→روشچف و ي→ا كس ديگر＾ از آن رو＾ برتافته ج→→→→→→→→→→ز در اي→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ه دي→→→→→→→→→→گر ن→→→→→→→→→→م∂توان او را «روي→→→→→→→→→→زيونيست» ن→→→→→→→→→→اميد، چ→→→→→→→→→→ون نسبت به اقدامات خروشچف در گذشته ايجاد شده است؟ - در روي→→→→→→كرد ام→→→→→→روز و ب→→→→→→→ا ن→→→→→→گاه ام→→→→→→روز＾ آي→→→→→→ا ت→→→→→→غيير＾ در زاوي→→→→→ه＾ دي→→→→→د ش→→→→→ما اين بار زمين∂. «س→وسياليسم»، «ماركسيسم» و... به طور كل∂ «سياست» ... «مذهب» م∂شوند، و پ→→يكره＾ زم→→ين∂ خ→ود ب→يگانگ∂ ك→ه ب→رمال ن→شده م→∂دهد. ب→ه ع→بارت دي→گر، چ→گونه ع→→صر ج→→ديد، پ→→يكره＾ آس→→مان∂ خ→→ود ب→→يگانگ∂ ك→→ه ف→→اش ش→→ده، ج→→ا＾ خ→→ود را ب→→ه ه→گل، ب→يان ك→رد- ك→ه الب→ته خ→ود او ن→يز گ→رفتارش ش→د- و آن اي→ن كه چگونه، در ن→→مايش م→→∂گذاردي→→م. س→رنوشت م→ا آن ش→د ك→ه م→اركس، در ن→قد ب→ر ف→لسفه＾ ح→ق پ→يدا م∂كرد- ه→مواره گ→ونها＾ دي→نگراي∂، دينخوي∂ و دين∂ انديش∂ خود را به است- ك→→→→ه در ن→→→→تيجه＾ ان→→→→→حراف از آن «ت→→→→جديد ن→→→ظر در آن» م→→→عنا و م→→→شروعيت∂ «روي→زيونيسم» و دف→اع∂ اي→ن گونه از چ→يز＾ ك→ه فكر م∂كرديم «صرات مستقيم» را ب→→→→→يان ك→→→→→رده ب→→→→اشم، م→→→→ا ك→→→→ه خ→→→→ود را م→→→→اركسيست و آت→→→→ه م→→→→∂دان→→→→ستيم، ب→→→→ا ط→→→→رح و م→يرنده. از اي→ن ن→قطه＾ ن→ظر، ب→ه ن→ظر م→ن، اگ→ر ب→ه خ→واه→م تا به آخر منظور خود م→سألهان→گيز (پ→روبلماتي−) و در ن→تيجه ت→غييرپذير، ت→صحيحپذير و ح→تا نسخپذير ن→→→→→→→→ظريها＾ ب→→→→→→→→شر＾ و ان→→→→→→→→سان∂ و ت→→→→→→→اريخ∂ و ب→→→→→→→نابراي→→→→→→→ن م→→→→→→→حدود، چ→→→→→→→ند ب→→→→→→→عد＾ و ي→→→→افته و ش→→→→ناخته ش→→→دها＾...ب→→→لكه ب→→→ا ن→→→ظريها＾ ت→→→حقق ن→→→→يافته رو ب→→→ه رو ه→→→ستيم، ب→→→ا ح→→كم اله→∂ و دي→ن∂ رو ب→ه رو ه→ستيم و ن→ه ب→ا س→يستم س→ياس∂ - اج→تماع∂ ت→حقق ه→→→مين «ح→→→قيق∂» ب→→→ودن اخ→→تيار＾ م→→است. اي→→ن ك→→ه در اي→→ن ج→→ا، م→→ا، ن→→ه ب→→ا ق→→انون و ت→→→→جديد ن→→→ظر در آن ك→→→رده است. و ت→→→مام داس→→→تان، درست در ه→→→مين ج→→→است. در ي→→→→→ا «م→→→→→اركسيسم» وج→→→→→ود دارد و دي→→→→→گر＾، م→→→→→خالف م→→→→→ا، از آن رو＾ ب→→→→→رتافته و ي→→→→→ا 

ن→بود. ان→شعابات∂ از ح→زب ت→وده در داخ→ل و خ→ارج ار ك→شور، ه→مزمان ب→ا انشعاب چين لن→→→ينيست∂ خ→→→ود را اي→→جاد م→→∂كنند. در اي→→ن م→→→اجرا، چپ اي→→ران ن→→يز ت→→افته＾ ج→→دا ب→→افتها＾ م→→→∂دهند، ه→→→واداران خ→→→ط چ→→→ين- آلب→→→ان∂ ان→→شعابات∂ م→→→∂كنند و گ→→روهها＾ م→→اركسيست- ان→→→→→شعابات∂ رخ م→→→→→∂دهند. در اح→→→→زاب ك→→→→مونيست∂ ك→→→→ه ب→→→→ه ط→→→→رفدار＾ از ش→→→→ورو＾ ادام→→→→ه ه→→→مان ط→→→ور ك→→→ه م→→→∂دان→→→يد در ه→→→مه＾ اح→→→زاب ب→→ه اص→→طالح ك→→مونيست ي→→ا ك→→ارگر＾، چپها＾ ماركسيست ايران∂  هم شد؟ - اق→دام→ات خ→روشچف آي→ا ب→اعث اخ→تالف و دودس→تگ∂ ع→لن∂ و ت→ئوري− در م→يان ديگر جزو واضحات است. چ→→→ين، ت→→→جاوز ن→→→ظام∂ ش→→→ورو＾ ب→→→ه ك→→→شور ب→→رادر م→→جارستان، ب→→ه ك→→شور چ→→كسلواك→→∂)... ن→ظام∂ ب→ين خ→ود م→∂ان→جامد (اخ→تالف م→رز＾ ب→ين چ→→ين و شورو＾، جنگ بين ويتنام و ت→رجمان گ→ونها＾ فرايند فروپاش∂ «سوسياليسم∂» است كه كارش به جنگ و درگير＾ در خ→→ود، ه→→مواره ن→→ياز ب→→ه ت→→وجيه و دي→→سكور اي→→دئولوژيك∂ دارد. اي→→ن ك→ه ه→مه＾ اي→نها م→→نافع م→→ل∂ و دولت→→∂، م→→انند ه→→ر ع→مل س→ياس∂ ي→ا ن→ظام∂، ب→را＾ الپوشان∂ واق→عيت ن→هفته ش→→→ورو＾ و دي→→→گر＾، ق→→→درت ب→→→زرگ م→→نطقها＾، چ→→ون ج→→مهور＾ خ→→لق چ→→ين. اي→→ن ج→→نگ ه→ستند- دعوا＾ ب→ين دو م→نافع م→ل∂ و دو ق→درت ب→ودكه ي→ك∂، اب→ر ق→درت ج→هان∂، چ→ون ج→→وان چ→→ين∂ ا＾ ك→→ه واق→→عاҐ ف→→كر م→→∂كردندكه ره→برانش→ان در ف→كر س→اختن ج→هان∂ دي→گر ش→→ورو＾، ب→→يش از ه→ر چ→يز- ب→ه ج→ز ش→ايد ب→را＾ آن دس→→ته＾ ك→وچ− از گ→ارد س→رخها＾ ب→→→ر س→→→ر م→→→بارزه ب→→→ا ام→→→پرياليسم آم→→→ريكا ي→→→ا م→→→ماشات ب→→→ا آن. در ح→→→قيقت، دع→→→وا＾ چ→→→ين و لن→→ينيسم راس→→تين ب→→ود، ن→ه ب→ر س→ر پ→ذيرش دي→كتاتور＾ پ→رولتاريا ي→ا ع→دم پ→ذيرش آن و ن→ه ت→→→→اريخ∂ ب→→→→ه ط→→→→ور اس→→→اس∂ و ع→→→مده ن→→→ه ب→→→ر س→→→ر اع→→→تقاد ي→→→ا ع→→→دم اع→→→تقاد ب→→→ه م→→→اركسيسم- ت→→→→اريخ و ح→→→→وادث ب→→→→عد＾ م→→→→∂نگرم، م→→→→∂توان→→→→م دري→→→→ابم ك→→→→ه آن ج→→→دل ب→→→زرگ و ان→→→شعاب اص→ولگراي→انه ج→لوه ده→ند. م→ن ن→يز در آن زم→ان بر همين باور بودم. اما اكنون كه به آن ك→مونيست چ→ين در اي→ن جهت بود كه اين انشعاب بزرگ را سياس∂- ايدئولوژيك∂ و گ→→→→ردن اق→→→→دام→→→→ات خ→→→→روشچف ان→→→→داخت. در آن زم→→→ان، ت→→→بليغات ط→→→رفين و ب→→→ويژه ح→→→زب ع→→لت ج→→داي→→∂ چ→→ين و ش→→ورو＾ را در آغ→→از ده→→ه＾ Ω⅛ (Ω℮) الب→→ته ن→م∂توان ت→نها ب→ه سرانجام در اتحاد شورو＾ هم اتفاق افتاد؟ زود ه→→نگام ك→→→مونيسم ب→→ه س→→→مت ف→→روپاش∂ دان→→ست؟ آن چ→ه ب→عدها در اروپ→→ا＾ ش→رق∂ و - دور＾ چ→→→→ين از ش→→→→ورو＾ در ن→→→تيجه＾ اق→→دام→→ات خ→→روشچف را آي→→ا م→→→∂توان ح→→ركت پاسخ مثبت∂ به اين پرسش نداده است. چ→ه اي→دئولوژيك∂ و چ→ه دي→ن∂، م∂توان→ند ت→حولپذير گ→ردند؟ ت→ا ك→نون ت→جارب تاريخ∂ پ→→رسش اص→ل∂ و ت→اريخ∂ همواره م→طرح م→∂شود ك→ه آي→ا س→يستمها＾ ت→وتاليتر و م→شابه، ه→ر دو ب→ا م→خالفت و م→قاومت ه→مان دس→تگاه رو ب→ه رو م→∂شوند. در ه→ر دو حالت اين م→∂خواه→ند در ح→فظ و ب→قا＾ ه→مان دس→تگاه اص→→الحات∂ م→حدود و ن→يم ب→ند ان→جام دهند. ح→→الت، ه→→ر دو از درون ه→→مان دس→→تگاه ب→→رخاستهان→→د، ف→→رزندان ه→→مان دس→→تگاه ه→ستند و ول∂ خ→اتم∂ در س→يستم واليت فقيه قرار داشت و كمترين اختيار＾ داشت. در هر دو ت→→وتاليتر＾ ق→→رار داشت و ب→→ه ع→نوان دب→ير ك→ل ح→زب از اخ→تيارات ف→راوان∂ ب→رخوردار بود ري→→→→→است ج→→→→→مهور＾ اي→→→→شان م→→→→قايسه ك→→→→رد، ب→→→→ا اي→→→→ن ت→→→→فاوت ك→→→→ه خ→→→→روشچف در س→→→→يستم در واق→→→ع، وض→→عيت  خ→→روشچف را ش→→ايد ب→→توان ب→→ا وض→→عيت آق→→ا＾ خ→→اتم∂ در زم→→ان عمل∂ نبود. ت→→→→وتاليتاريسم، م→→→→∂خواس→→→→تند در چ→→→→ارچوب ه→→→مان س→→→يستم ت→→→وتاليتر راه ح→→→ل∂ ب→→→يابند ك→→→ه چ→→→→→→ارچوب ح→→→→→→فظ ب→→→→→→نيادها＾ ت→→→→→→وتاليتر خ→→→→→ود ن→→→→→بود. در ك→→→→→الم دي→→→→→گر، ب→→→→→را＾ ح→→→→→ل ب→→→→→حران از ب→→→→→→→وروكراس→→→→→→→∂ ح→→→→→→→زب∂ ش→→→→→→ورو＾ در ج→→→→→→هت رف→→→→→→رم س→→→→→→يستم∂ ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه رف→→→→→→رمپذير در واق→→عيت اي→→ن است ك→ه پ→ديدار خ→روشچف∂، تالش∂ م→وقت، ن→اكام از ج→انب ب→خش∂ شما برا＾ من نم∂تواند موضوع∂ داشته باشد كه بتوانم به آن پاسخ آر＾ يا نه دهم. ن→ظم س→لطهگرا، از ج→مله دولت→∂ و سيستم∂، سر سازگار＾ ندارد. در نتيجه اين پرسش م→اركس، ك→ه م→→∂توان ه→مواره ب→ا آن ب→ود و در چ→الش∂ فكر＾ و عمل∂ قرار داشت كه با خ→→→→روشچف چ→→→→ندان رب→→→→ط∂ ب→→→→ه م→→→→اركسيسم ن→→→داشت. ح→→→د اق→→→ل ن→→→سبت ب→→→ه آن روح→→→∂ از از ن→→→→ظر م→→→→ن، ه→→→→مان ط→→→→ور ك→→→→ه م→→→∂توان→→→يد از آن چ→→→ه ت→→→ا ك→→→نون گ→→→فتم دري→→→افت ك→→→نيد، م∂دانيد يا خيانت به ماركسيسم و چرا؟ - ش→→→ما اق→→→دام→→→ات خ→→→روشچف را در خ→→→دمت ب→→ه م→→اركسيسم و ج→→امعه＾ ك→→مونيست∂ كالسي−، پرانتز خروشچف∂ نيز بسته م∂شود. 
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و هم شايد از حوصله＾ فعل∂ اين پرسش و پاسخ ما خارج باشد. در خ→ارج و داخ→ل ك→شور م→→∂ان→جامد. در اي→ن ب→اره، ه→م ت→ا ك→نون ب→سيار نوشتهاند و ش→→ورو＾، ص→→ورت م→→∂پذيرد ك→→ه ب→→ه ت→→شكيل گ→→روهها＾ م→→اركسيست∂- لن→→ينيست∂ 
در م→→→→ساله＾ س→→→→ياست خ→→→→ارج∂ در م→→→→ساله＾ س→→→→ياست ف→→→رهنگ∂ ن→→→يز ه→→→مين است. ب→نزينها ب→گذران→ند... ب→ديه∂ است ك→ه اي→ن م→سايل ب→ه ضعف مديريت برم∂گردد.  در ت→→→→→→ابستان دچ→→→→→→ار ق→→→→→طع ب→→→→→رق ش→→→→→ود و م→→→→→ردم س→→→→→اعتها وقت خ→→→→→ود را در پ→→→→→مپ م→→∂گويد: «ك→→شور＾ ب→→ا اي→→ن س→→رمايه＾ ع→→ظيم ن→بايد در زم→ستان دچ→ار ق→طع گ→از و است. و＾ از ج→→مله در دي→→دار ب→→ا اع→→ضا＾ ج→→امعه＾ اس→→→الم∂ دان→→شگاهيان ك→شور ص→→→→راحت ب→→→→يشتر＾ داده و ب→→→→ا پ→→→→رچم «ت→→→وسعه و دم→→→وكراس→→→∂»! ب→→→ه م→→→→قابله ب→→→رخاسته دام→→نه＾ ح→→مالت و ان→→تقادات خ→→ود از ح→→كومت اح→→مد＾ ن→→ژاد ه→→ر روز وس→→عت و م→→→∂سازد، اك→→→نون ب→→ا اس→→تفاده از ه→→ر ف→→رصت∂: م→→صاحبه، س→→خنران→→∂، دي→→داره→→ا...، ب→→ر ب→→→→ه وي→→→→ژه رف→→→→سنجان∂ ك→→→→ه م→→→عموالҐ ب→→→ا ت→→→وطئهها＾ پ→→→نهان∂ رق→→→با را از ص→→→حنه خ→→→ارج ح→→ملهها＾ م→→تقابل ب→→را＾ ج→لوگير＾ از ت→جديد دوره＾ اح→مد＾ ن→ژاد در ت→الشان→د. رف→→→→سنجان∂، خ→→→→اتم∂ و واب→→→→ستگان آنه→→→→ا در ع→→→→ين دف→→→→ع ح→→→→ملهها و ت→→→وسل ب→→→ه اسالم» م∂خواند. م→→قالها＾ در دوم ش→→هريور م→→اه ۸۷، و＾ را «از ن→→وادر ع→→لما＾ روش→ن ض→مير ت→اريخ ج→مهور＾ اس→→الم∂ و «نماينده＾ ول∂ فقيه» در اين بخش از رسانهها＾ نظام، در «س→→→تون پ→→→ايه» و «اس→→→توان→→→ه＾» ن→→→ظام م→→→∂دان→→→ند و م→→→سيح م→→→→هاجر＾ م→→→دير روزن→→→امه＾ ح→→→ال∂ست ك→→→ه در ه→→→مين ن→→ظام، ب→→خش∂ ب→→زرگ از ن→→يروها＾ ح→→اكم، رف→→سنجان∂ را ع→→→→→→→→موم∂ م→→→→→→→→∂شوند» و «ب→→→→→→→→ايد در دادگ→→→→→→→→اه ص→→→→→→→الحه م→→→→→→→→حاكمه ش→→→→→→→وند.» و اي→→→→→→→ن در گ→→→→→ويان∂ م→→→→→ذبذب» م→→→→→∂خوان→→→→د ك→→→→ه «ب→→→→اعث ن→→→→فاق و ج→→→→وساز＾ و ت→→→→شويش اف→→→→كار م→→→→حمدعل∂ رام→→→→ين م→→→→شاور س→→→ابق اح→→→مد＾ ن→→→ژاد، رف→→→سنجان∂ و خ→→→اتم∂ را «دروغ ام→→نيت م→→ل∂ و خ→→اتم∂ ري→→يس ج→→مهور دوره＾ ق→→بل را ب→→ه خ→يانت م→تهم م→→∂كند و ف→اطمه رج→ب∂ ه→مسر س→خنگو＾ دولت، ح→سن روحان∂ دبير پيشين شورا＾ عال∂ م→∂شود و ط→رفين ه→ر گ→ونه م→الحظها＾ را ب→ه ك→نار گ→ذاش→تهان→د. تا حد＾ كه خانم ب→→ه م→→وازات ن→→زديｅ ش→دن «ان→تخابات» ج→نگ ق→درت ن→يز ه→ر چ→ه ب→يشتر ت→شديد عقبه＾ تئوريｅ نظام» نام برده بود. از آن، از م→→→صباح ي→→→زد＾، ب→→ه ع→→نوان «ش→→خصيت ع→→لم∂، روش→→نفكر＾ ب→→رجسته... و ص→در اس→الم وج→ود ن→دارد». و اي→ن در ح→ال∂ست ك→ه خ→امنها＾ م→دت∂ ك→وتاه پيش ن→بودند» و اض→افه م→∂كند «هيچ تفاوت∂ بين فرقه＾ مصباحيه و طالبان و جاهالن گ→→روه از آن ب→ه عنوان م→جموعها＾ ن→ام م→∂برد ك→ه «يｅ روز ه→م ب→ا ان→قالب و ام→ام ف→→كر＾ و ائ→→دئولوژيｅ آنه→→ا م→→صباح ي→→زد＾ است. م→→حتشم∂ پ→→ور در اف→شا＾ اي→ن ب→→→وده است. ن→→→مونه＾ آن ح→→→مله＾ م→→→حتشم∂پور ب→→ه ح→→اميان اح→→مد＾ ن→→ژاد و ره→→بر ام→→→نيت∂ ح→→→اكم است. در ب→→→رخ∂ از اي→→→ن ح→→ملهها «ره→→بر» ن→→يز ب→→ه گ→→ونها＾ م→→خاطب است، خ→→صمانه و در راس→→تا＾ ب→→∂ اع→→تبار س→→اختن ه→→ر چ→ه ب→يشتر م→→افيا＾ ن→ظام∂ـ ج→→مهور＾ و＾ ش→→وند. ك→→يفيت اي→→ن ح→→ملهها ن→→يز ك→ه از م→دتها ق→بل ج→ريان ي→افته م→→→→→→وقعيت اح→→→→→→مد＾ ن→→→→→→ژاد را ت→→→→→ضعيف ك→→→→→نند و م→→→→→انع از  ت→→→→→جديد دوره＾ ري→→→→→است م→→→→→افيا＾ ح→→→→→→ام∂ او ب→→→→→ا ت→→→→→وسل ب→→→→→ه اف→→→→→شاگر＾ها و ح→→→→→ملهها＾ م→→→→→تقابل ك→→→→وشيدهان→→→→د ف→→سادها＾ ب→→زرگ ن→→ام م→→∂ ب→→رد. از س→→و＾ دي→→گر، گ→→روها＾ م→→خالف اح→مد＾ ن→ژاد و وع→→→→سگراوالد＾ را اف→→→شا م→→→∂كند و از آنه→→→ا ب→→→ه ع→→→نوان ع→→→ناصر＾ ف→→→اسد وم→→→رتكبان رف→→→→→→→→→سنجان∂، م→→→→→→→→→حمد ي→→→→→→→→→زد＾، ن→→→→→→→→→اطق ن→→→→→→→→ور＾، واع→→→→→→→→ظ ط→→→→→→→→بس∂، ام→→→→→→→→ام∂ ك→→→→→→→→اشان∂ اح→→→→→→مد＾ ن→→→→→→ژاد، ع→→→→→→باس پ→→→→→→اليزدار م→→→→→→→فاسد ℮℮ ت→→→→→ن، از ج→→→→→مله ف→→→→→سادها＾ ه→→→→→→اشم∂ ان→→تخابات ن→→شان م→→→∂دهد. در ك→→ارزار ب→→∂ اع→→تبار ك→→ردن ب→اندها＾ رق→يب و م→خالف م→→→→→→ورد م→→→→→→افيا＾ رق→→→→→→يب اح→→→→→→مد＾ ن→→→→→→ژاد، ش→→→→→→دت درگ→→→→→ير＾ را از يｅ س→→→→→ال پ→→→→→يش از داش→ته»، «م→ورد اع→تماد ره→بر ب→وده» و «ب→ه اسناد سر＾ دسترس∂ داشته است»- در و ع→بداله ش→هباز＾ - ك→ه ب→ه ق→ول خ→ود «در ع→ال∂ترين مناصب فرهنگ∂ نظام قرار رق→يب درون «اص→ولگراي→ان» و ج→بهه＾ اص→→الحات. افشاگر＾ها＾ عباس پاليزدار اص→→→→→الحطلبان و م→→→→حافظه ك→→→→اران س→→→→نت∂ و م→→→→يانه، ب→→→→لكه ه→→→→م چ→→→→نين در گ→→→→روهها＾ آغ→→از ش→→د و ن→→ه ت→→نها م→→يان دو ص→ف ب→ند＾ ب→زرگ ح→اميان اح→مد＾ ن→ژاد و ج→بهه＾ ح→→ملهها＾ م→→تقابل در واق→→ع از يｅ س→ال پ→يش از «ان→تخابات»، ب→رنامه ري→ز＾ و جدال بر سر... 

بكشند و از اين طريق مشروعيت نظام را به جهانيان نشان دهند. و گواه آن است، ب→را＾ را＾ دادن ب→ه اي→ن ي→ا آن ك→ارگزار ن→ظام ب→ه پ→ا＾ صندوقها＾ را＾ م→→∂كوشند م→ردم را، در ش→راي→ط از هم گ→سيختگ∂ درون→∂ ك→ه ب→رخوردها＾ ب→اال، ب→ازتاب ن→→→ظام و ت→→→جربهها＾ م→→→→كرر، ب→→→يانگر ص→→→ريح ن→→→→مايش∂ ب→→→ودن «ان→→→تخابات» در آن م→→→∂باشد، ك→ارنامه＾ ف→ساد و ج→→نايت س→∂ س→اله＾ آن و ب→ا وج→ود＾ ك→ه ساختارها و قانون اساس∂ ع→→→→→→→→→رصهها＾ اق→→→→→→→→→تصاد＾، س→→→→→→→→→ياس∂، اج→→→→→→→→→تماع∂، ف→→→→→→→→→رهنگ∂ و در م→→→→→→→→→ناسبات خ→→→→→→→→ارج∂ و ح→→اكمان آن ت→→رسيم م→→→∂كنند، ب→→ه رغ→→م پ→→يامدها＾ وي→→ران→→گر ح→اكميت اي→ن ن→ظام در ت→مام ب→→ه ه→→مه＾ اي→→→نها، ن→→يروها＾ درون→→∂ ن→→ظام ب→→ه رغ→→م چ→→هرها＾ ك→→ه خ→→ود از اي→ن ن→ظام و معظم رهبر＾ نگذاشت خاتم∂ رييس جمهور＾۹ بشود كه دشمن م∂خواهد». م→→∂گويد: «رد ص→→الحيت خ→→اتم∂ در ان→→تخابات ري→→است ج→→مهور＾ ق→طع∂ است... م→قام ك→→→ه ب→→→از ه→→→م ن→→→مايش∂ و ب→→→∂ م→→→عنا ب→→→ودن «ان→→→خابات» را ب→→→ه ط→→→ور روش→→ن آش→→كار م→→→∂سازد ن→مايندگ∂ ول∂ ف→قيه در س→پاه پ→اسداران» و وف→ادار به «رهبر» در همين ارتباط و با بيان∂ ك→→ه Ｑ س→→→ال دي→→گر ب→→ناست ك→ار ب→كند، ك→ار ب→كنيد.» و ذوالن→وز ف→رمانده＾ س→پاه، «ج→→انشين اح→→مد＾ ن→→ژاد م→→→∂گويد: «ف→كر ن→كنيد ك→ه ام→سال، س→ال آخ→ر دولت است، ن→ه. م→ثل ك→س∂ خ→ود را ك→رده است. او ب→نا ب→ه گ→زارش خ→برگزار＾ اي→رنا در دوم ش→هريور م→اه، خ→طاب ب→ه «ره→→بر» ب→→ه رغ→→م اي→→ن ج→→دال و اخ→→تالفها＾ ش→ديد در ج→بهه＾ «اص→ولگراي→ان»، ان→تخاب ن→→ظام ت→→بديل ش→→ده است و اي→→ن در ح→→ال∂ست ك→→ه ب→→ه ن→→ظر م→→→∂رسدـ ح→→داق→ل ت→ا ام→روزـ ب→دين گ→ونه ج→دال و ت→الش ب→را＾ ت→عيين ري→يس جمهور، به جنگ∂ مغلوبه در درون جامعه، گوشت تبديل به كاال＾ لوكس شده است». (دنيا＾ اقتصاد، ۲Ω مهر ۸۷) ه→يچ م→عجزها＾ وض→ع را ب→ه ℮ س→ال پ→يش ب→رگردان→د... ام→روز ب→را＾ ب→خش ق→ابل توجه∂ از اض→→افه م→→→∂كند ك→→ه: «در ح→→→ال ح→→اضر ه→→يچ دولت→→∂ ه→→ر چ→→ند ك→→ارآمد ب→→اشد، ن→م∂توان→د ب→ا دوره＾ ق→بل، در ج→مع م→جمع ف→رهنگيان، ك→انون ص→نف∂ معلمان و سازمان معلمان ايران ح→→→→→→ال ت→→→→→→صاحب پ→→→→→→ستها＾ ك→→→→→ليد＾ ك→→→→→شور است.» و آق→→→→→ا＾ خ→→→→→اتم∂ ري→→→→→يس ج→→→→→مهور اص→ولگرا م∂خواند، در واقع يｅ جريان مافياي∂ قدرت است كه به شكل مافياي∂ در است و دق→→→→→يقاҐ خ→→→→→واس→→→→ته＾ آنه→→→→ا را ان→→→→جام م→→→→→∂دهد... اي→→→→ن ج→→→→ريان ك→→→→ه خ→→→→ود را ج→→→→ريان گ→→→اه∂ چ→→→نان ب→→→ه ن→→→ظرم م→→∂رسد ك→→ه اي→→ن آق→→ا [اح→→مد＾ ن→→ژاد] دس→→تش در دست اس→→تكبار رس→→انده ك→→ه ه→→يچ زم→→ان ك→→شور ت→→ا اي→→ن ح→→د ب→→ا ب→→حران و خ→طر ج→نگ م→واج→ه ن→بوده است. نبوده است... امروز سياستها＾ غلط و افراط و تفريطها＾ نا به جا، كار را به جاي∂ ب→رقرار＾ ج→مهور＾ اس→→الم∂، ك→شور ب→ا اي→ن ه→مه مشكالت داخل∂ و خارج∂ رو به رو ج→→→→→→مهور＾ اح→→→→→→مد＾ ن→→→→→→ژاد، در پ→→→→→∂ ف→→→→→تنه و آش→→→→→وب در ك→→→→→شورند. ط→→→→→∂ ت→→→→→مام س→→→→→الها＾ ن→→→→→→→→→ژاد و پ→→→→→→→→يامدها＾ آن از ج→→→→→→→→مله م→→→→→→→→→∂گويد: «ام→→→→→→→→روز ت→→→→→→→→شكيالت و ح→→→→→→→→اميان ري→→→→→→→→است و در ج→→مع «خ→→انواده＾ ش→→هدا» ب→→ا ان→→تقاد ش→→ديد از س→→ياست داخ→→ل∂ و خ→→ارج∂ اح→مد＾ در اين كارزار مقابله با احمد＾ نژاد و حاميان او، حسن خمين∂ نيز به آن پيوسته تمام شده است.» ه→→م در اي→→ن س→→ه س→→ال ب→→ا ق→→وه＾ م→→جريه م→→دارا ك→→رديم. ام→→ا م→→→∂توان→→يم ب→گوييم اي→ن م→دت ره→بر＾ در ابتدا＾ فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدت∂ با اين دولت مدارا كنيم. ما ن→→→→ژاد س→→→→→خن م→→→→→∂ران→→→→د، ادام→→→→→ه＾ م→→→→دارا را ن→→→→اممكن م→→→→∂شمارد و م→→→→∂گويد: «م→→→→قام م→→→→عظم رف→سنجان∂ ب→ه دن→بال حملهها و انتقادها＾ مكرر، با صراحت از لزوم تغيير احمد＾ در پشت سدها داشتيم كه زهر خشكسال∂ را از كشاورزان بگيريم.»!!(۱) ب→→يشتر＾ ص→ادر م→→∂كرديم. ي→ا اگ→ر ط→بق ب→رنامهها ج→لو م→→∂رفتيم، ام→روز ب→ه ان→دازها＾ آب ه→→→→→مان ب→→→→→رنامهها ج→→→→→لو م→→→→→→∂رفتيم، ام→→→→روز ب→→→→ه ج→→→→ا＾ ن→→→→فت، ف→→→→راوردهه→→→→ا＾ آن را ب→→→→ا ارزش اذيت ن→→→م∂كرد.» و س→→→پس ب→→→ا ع→→→وام ف→→→ريب∂ خ→→→اص خ→→→ود ن→→→تيجه م→→→→∂گيرد ك→→ه: «اگ→→ر ط→→بق است و آب و ب→→رق و گ→از ق→طع ن→م∂شد و ب→ه خ→اطر م→→هار آبه→ا، خ→شكسال∂ اي→ن ق→در زي→→→ربناهاي∂ اي→→جاد و س→→اخته ش→→د ك→→ه ت→→ا ب→→ه ام→→روز ب→→ر ه→→مان زي→→ربناها ك→→شور ج→→لو رف→→ته ج→→→→→→→→→→→→لوه م→→→→→→→→→→→∂دهد و م→→→→→→→→→→→∂گويد: «در دوران پس از ج→→→→→→→→→→→نگ در ب→→→→→→→→→→→رنامهها＾ اول و دوم، گ→→→از را ك→→→ه ح→→كومت اح→→مد＾نژاد اي→→جاد ك→→→رده است ب→→ه دلي→→ل ع→→دم اج→→را＾ آن ب→→رنامهها ب→→→رنامهها＾» دوران ري→→→است ج→→مهور＾ خ→→ود!! م→→شكالت ك→→نون∂ و ك→→مبود آب و ب→→رق و روز ب→→→→→عد، در اول ش→→→→→هريور در ن→→→→ماز ج→→→→معه＾ ت→→→→هران ض→→→→من ي→→→→ادآور＾ «دس→→→→تاوردها و اه→ل دانش، اف→كار و راه ك→ارها＾ خ→ود را ب→را＾ اداره＾ كشور م→طرح ك→نند.» و باز چند ك→ارها＾ دي→گر ب→را＾ اداره＾ ك→شور» ت→اكيد و اض→افه م→∂كند: «اك→نون دي→گر م∂طلبد كه رف→→→→→سنجان∂ س→→→→→پس ب→→→→→ر ض→→→→→رورت ج→→→→→ايگزين∂ ج→→→→هت اداره＾ ك→→→→شور، ب→→→→ر ض→→→→رورت «راه ش→→→→→عار زي→→→→اد داده م→→→→→∂شود ول∂ در ع→→→→مل ض→→→→د ف→→→→رهنگ است.» (اي→→→→سناد ۲۹ م→→→→رداد ۸۷) 
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مرور كنيم: «ان→تخابات» در ن→→ظام واليت ف→قيه، اب→تدا ب→ه طور كوتاه كارنامه＾ اين دو رقيب را ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→مين ج→→→→→→هت الزم است ق→→→→→→بل از پ→→→→→→رداخ→→→→→→تن ب→→→→→→يشتر ب→→→→→→ه م→→→→→→اهيت و واق→→→→→→عيت ن→ماينده و شاخص دو جبهها＾ هستند كه در برابر يكديگر صفبند＾ كردهاند، ن→→شدهان→→د، ه→مه＾ ش→واه→د ح→اك∂ از آن ت ك→ه اح→مد＾ ن→ژاد و م→حمد خ→اتم∂ دو ب→→ا اي→→ن ك→→ه ه→→نوز ن→→امزدها＾ اص→→ل∂ ري→→است ج→→→مهور＾ ب→→ه ط→ور رس→م∂ اعالم 
و ع→لل، م→سؤالن و وزيران را ت→غيير م∂داد و به قول حسن خمين∂ «همان كار＾ ج→ايگزين م→∂كرد. او در ح→قيقت ب→را＾ س→رپوش گذاردن بر مشكالت و ريشهها او ن→→→بودند و ي→→→ا ب→→ا او اخ→→تالف پ→→يدا م→→∂كردند، ب→→ا ك→→سان∂ ك→→ه ظ→→اهراҐ م→→طيع ب→→ودند م→→ديران پ→→يش م→→∂برد و آن→→ان∂ را ك→→ه ح→→اضر ب→ه پ→ذيرش س→→ياستها＾ ن→ابخردان→→ه＾ ه→→→مان گ→→→ونه ك→→→ه از اب→→→تدا＾ ك→→→ار آغ→→→از ك→→→رده ب→→→ود، ب→→→ا ت→→→غيير و ت→→→عويض وزي→→→ران و «ان→→تخابات∂» داش→→→ته ب→→اشد. در ع→مل ن→يز اح→مد＾ ن→ژاد، ك→ارها را ن→ه ب→ا ب→رنامه، ب→لكه ق→→وان→→ين اق→→تصاد＾ ن→→ه آش→→→ناي∂ دارد و ن→→ه ب→→اور، ت→→نها م→→∂توان→→ست م→صرف ت→بليغات س→→ركوب”گر، ري→→يس ج→→مهور＾ ك→ه ب→ه اس→ترات→ژ＾، ب→رنامه＾ دراز م→دت، اق→تصاد و چ→→→→→→→ارچوب اي→→→→→→→ن ن→→→→→→ظام، آن ه→→→→→→م ت→→→→→→وسط ري→→→→→→يس ج→→→→→→مهور＾ واب→→→→→→سته ب→→→→→→ه ن→→→→→→ظاميان از ع→→دالت اج→→تماع∂ چ→→يز＾ ج→→ز ف→→ريبكار＾ ن→→يست. ش→→→عار «ع→→دالت گ→→ستر＾» در ف→→عاليتها＾ م→ال∂ و اق→تصاد＾ در دست ن→هادها＾ خ→ارج از ك→نترل، س→خن گ→فتن چ→→→→ارچوب ح→→→→اكميت اس→→→→تبداد س→→→→ياس∂ و م→→→→افيا＾ اق→→→→تصاد＾ و ت→→→→مركز س→→→→رمايه و ف→→→اسد م→→→بتن∂ ب→→→ر ح→→يف و م→→يل ث→→روت ع→→موم∂ و ب→→رنامه و م→→ديريت ن→→اكارآمد، در ب→→→خش∂ از م→→→ردم م→→→ستاصل را ف→→→ريب ده→→→د و روش→→→ن ب→→→ود ك→→→ه در چ→→→ارچوب ن→→→ظام الب→→→ته ش→→→عارها＾ «ان→→→تخابات∂» اح→→→مد＾ ن→→→ژاد، ق→→→بل از ت→→→جربه، ت→→نها م→→→∂توان→→ست نشان داد. ب→→→ازار ب→→→ورس و ان→→→تقال س→→→رمايه ب→→→ه خ→→→ارج (ب→→→ه وي→→→ژه ب→→→ه ام→→→ارات م→→→تحده＾ ع→→رب∂) م→اهها＾ اول ري→است ج→→مهور＾ اح→مد＾ نژاد، به صورت ركود اقتصاد＾، سقوط ك→→→ه س→→→اير واب→→→ستگان ب→→→ه اح→→مد＾ ن→→ژاد م→→طرح م→→∂كردند، ن→→تايج خ→→ود را در ه→→مان از م→→ديران» و «لزوم ج→→ايگزين∂ها در ＱΩΩ اداره＾ ك→ل و در ت→مام اس→تاندار＾ه→ا» از ق→→بيل گ→→فتار ص→فار ه→رند＾ وزي→ر ارش→اد، درب→اره＾ ض→رورت «ت→غيير ۲ ه→زار ن→فر اي→جاد ف→→ضا＾ ن→اام→ن∂ و آش→فتگ∂ در امور ادار＾، سياس∂ و اقتصاد＾ و سخنان∂ م→ديران دست چ→ندم و ب→∂ ت→جربه ج→→انشين مديران مجرب شدند. اين تغييرات و م→→→ناصب م→→→عاونت وزارت، م→→→ديركل∂ و اس→→→تاندار＾ ب→→→رگزيده ش→→→دند و ش→→→مار＾ از دن→→→→→بال آن ج→→→→→مع∂ از زن→→→→→دان→→→→→بانان، ش→→→→→كنجهگران، س→→→→→پاهيان و م→→→→قامات ام→→→→نيت∂ ب→→→→ه در اخ→→تيار ع→→ناصر واب→→سته ب→→ه ه→→يئت م→→وتلفه و م→→حمدرضا ب→اهنر، گ→ذاش→ته ش→د. ب→ه ت→→صاحب ك→→ردند و وزارت خ→→انهها＾ اق→→تصاد، داراي→∂، ع→لوم، ب→ازرگان∂ و ص→نايع ت→→رورها و ق→→تلها＾ س→→ياس∂ ۱۳۷۸ وزارت خ→انهها＾ اط→→العات، ارش→اد و دف→اع را ام→→→→نيت و س→→→→پاه و س→→→→ازماندهان و ع→→→امالن ق→→→تلها و ج→→→نايتها، از ج→→→مله ع→→→امالن س→ران→جام ش→اگردان م→درسه ح→→قانيه و نظريه پردازان خشونت، عوامل اطالعات و ك→→وشيد س→→هم∂ از غ→→نايم را ب→→ه دست آورد و م→→هرهها＾ خ→→ود را وارد ك→ابينه ك→ند. از ه→→→→→مان آغ→→→→→از ك→→→→→ار ري→→→→است ج→→→→مهور＾، ه→→→→ر يｅ از گ→→→→روهها＾ «اص→→→→ولگرا» اقتصاد＾ و قرار گرفتن كشور در معرض تهديد حمله＾ نظام∂ و جنگ. م→→→→→اجراج→→→→وي∂ها و ب→→→→حران س→→→→از＾ها ب→→→→ه ب→→→→ها＾ ان→→→→زوا＾ ب→→→→∂ س→→→→ابقه، م→→→→→جازاته→→→→ا＾ داس→→→→→→→→تانها＾ م→→→→→→→→→عجزه و ت→→→→→→→→دارｄ «ظ→→→→→→→→هور ام→→→→→→→→ام زم→→→→→→→→ان» و در س→→→→→→→→ياست خ→→→→→→→→ارج∂ ف→→→→شارها＾ اج→→→→تماع∂ و س→→→→ياس∂، رش→→→→د ب→→→→يش از پ→→→→يش خ→→→→راف→→→ات م→→→ذهب∂ و رواج ب→→زرگ م→→ردم، رش→→د ب→→∂ س→→ابقه＾ ت→→ورم، گ→→ران→→∂ و ب→→∂ ك→→ار＾، گ→→سترش س→→ركوب و م→→→شكالت اق→→→تصاد＾ و م→→→عيشت∂، غ→→→ير ق→→→ابل ت→→→حمل ك→→→ردن زن→→→دگ∂ ب→→→را＾ اك→→ثريت ري→→→→→→يس ج→→→→→→مهور، غ→→→→→→ارت و ح→→→→→→يف و م→→→→→→يل م→→→→→→نابع و ث→→→→→روت ك→→→→→شور، اف→→→→→زودن ب→→→→→ر چ→→پاول ام→→وال م→→ردم از ط→ريق اي→جاد ت→سهيالت ب→را＾ م→→افيا＾ ن→ظام∂- م→→ال∂ґ ح→ام∂ ك→ارنامه＾ او ع→بارت است از: گ→سترش فساد، تشديد تبعيضها، اضافه شدن بر م→ردم»... ب→ر س→ر كار آوردند. امروز با گذشت بيش از سه سال از حكومت و＾، چ→→→→پاول گ→→→→ران ام→→→وال م→→→ردم»، «ع→→→دالت”گ→→→ستر＾» و «آوردن پ→→→ول ن→→→فت ب→→→ه س→→→فره＾ ن→→→ظام∂-ام→→→نيت∂ ب→→→ا ش→→→عارها＾ «م→→→بارزه ب→→→ا ف→→→ساد»، «م→→→بارزه ب→→ا ت→→بعيض»، «م→→بارزه ب→→ا اح→مد＾ ن→ژاد و «دولت ي→كدست» او را، در خ→رداد ℮۱۳۸، با حمايت مافيا＾ ۱- احمد＾ نژاد و بيش از سه سال رياست جمهور＾ 

وزارت مسكن، ۱۲Ｑ درصد افزايش يافت. دولت→∂، ت→ا ك→نون س→ابقه ن→داشته است. بها＾ زمين در سال ⅛۸ بنا به گزارش فصلنامه＾ زم→→→→→ين و م→→→→→سكن در دوران ري→→→→→است ج→→→→→مهور＾ اح→→→→→مد＾ ن→→→→→ژاد، ط→→→→بق اع→→→→تراف م→→→→قامات اف→سارگسيخته＾ اي→ن ن→قدينگ∂، دام→ن زدن ب→يش از پ→يش ت→ورم ب→ود. م→يزان افزايش بها＾ ب→راب→ر ش→د و ب→ه Ｑ℮۱ ه→زار م→يليارد تومان رس→يد. ن→تيجه＾ منطق∂ و اجتنابناپذير تزريق ت→ومان بوده است. ح→جم اي→ن ن→قدينگ∂ در ف→اصله＾ دو س→→ال حكومت احمد＾ نژاد دو ح→→ال∂ ك→→ه از س→→ال ۱۳۳۹ ت→→ا ن→→يمه＾ ℮۱۳۸ ك→→ل ن→→قدينگ∂ اي→→جاد ش→→ده ۷Ω ه→→زار م→→يليارد درص→→د م→→∂دان→→ند. ن→→رخ ت→ورم در اي→ران در ف→اصله＾ دو س→ال چ→هار ب→راب→ر ش→ده است. در ن→→رخ ت→→ورم را م→→قامات دولت→→∂ ۲Ｑ درص→→د اع→→الم ك→→ردهان→→د، ك→ه ك→ارشناسان آن را Ω℮ م∂دهد.» (انقالب اسالم∂ شماره＾ ۹۷⅛) «دس→→→تمزد س→→→ال ج→→→ار＾ ك→→→ارگران ف→→→قط ⅛℮ درص→→د از ه→→زينهها＾ زن→→دگ∂ آن→→ان را پ→→وشش اردي→بهشت ۸۷). م→عاون وزارت ك→ار و ام→ور اج→تماع∂ در ℮۱ اردي→بهشت م∂گويد ك→ه: است و ق→→→→→→→ريب ＱΩ درص→→→→→→→د ج→→→→→→معيت ك→→→→→→شور در ف→→→→→→قر زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→∂كند، (س→→→→→→رمايه، ۱۷ ط→→→بق ب→→→رآوردها＾ ان→→→جام ش→→ده، درص→→د ف→→قر ب→→ه م→→راتب ب→→يش از آم→→ار م→→قامات دولت→→∂ آمار منتشره و اعترافها＾ برخ∂ مقامات دولت∂ آشكارا آن را نشان م∂دهد. اف→→→زايش ن→→→ابراب→→→ر＾ها، ش→→→كاف ط→→→بقات∂ و ف→→→قر ب→→→وده است ك→→ه واق→→عيت زن→→دگ∂ در اي→→ران، ن→→داش→→ته است. از س→و＾ دي→گر، از دي→گر پ→يامدها＾ ك→ار ري→يس ج→مهور «ع→دالتگ→ستر»، س→→→اله＾ ري→→→است ج→→→→مهور＾ اح→→→مد＾ ن→→→ژاد، ب→→→نا ب→→→ه گ→→→فته＾ ك→→→ارشناسان، ت→→ا ك→→نون س→→ابقه داده است. م→→→→→→يزان ف→→→→→ساد م→→→→→ال∂، رانت خ→→→→→وار＾، رش→→→→→وه و ق→→→→→اچاق ك→→→→→اال در دوره＾ س→→→→→ه ب→→خششها و ام→→تيازها، م→→افيا＾ ن→→ظام∂- م→→ال∂ س→→لطه و ن→→فوذ اق→تصاد＾ خ→ود را گ→سترش ه→→→→→→مچنان ادام→→→→→→ه داده است و از ق→→→→→→بل آن، ع→→→→→→الوه ب→→→→→ر اس→→→→→تفاده＾ ح→→→→→اميان او از ب→→→→→ذل و ع→→→ملكردها＾ اق→→→تصاد＾ و م→→→ال∂ دولت، س→→→ياستها＾ ن→→ابخردان→→ه و زي→→ان ب→→خش خ→→ود را ج→مله ان→تقادات و ه→شداره→ا＾ م→شترＱ۷ ｄ تن از استادان دانشگاهها＾ كشور نسبت به اح→→مد＾ ن→→ژاد ب→→∂ ت→→وجه ب→→ه ت→→مام ه→→شداره→ا و ان→تقادها＾ ك→ارشناسان اق→→تصاد＾ و از ب∂”كار＾ صدها هزار شاغل بوده است. از ن→→→→→تايج اي→→→→→ن ح→→→→→جم واردات، ورش→→→→→كستگ∂ ك→→→→→ارخانهها و ك→→→→→ارگاهها＾ ك→→→→→وچｅ و سال ⅛۸ نشانگر رشد ۲۳/۸ درصد＾ است». اي→ران، در چ→هار م→اه اول س→ال ج→ار＾، م→يزان واردات كشور در م→قايسه ب→ا م→دت م→شابه دارد. ب→→نا ب→→ه ن→→وشته＾ «دن→→يا＾ اق→→→تصاد»، ℮۱ م→→رداد ۸۷، «ب→ر اس→اس آم→ار م→قدمات∂ گ→مرｄ رس→→م∂ ان→→تشار ي→→افته در ع→→ين ح→ال ن→شان م→→∂دهد ك→ه اي→ن رون→د ب→ا ش→تاب ف→زاي→نده ادام→ه ك→→→→اهش داده و اي→→→→ران را ب→→→→ه ب→→→ازار＾ آزاد و واب→→→سته ب→→→ه خ→→→ارج ت→→→بديل ك→→→رده است. آم→→→ار خ→→→→ارج را چ→→→→ند ب→→→→راب→→→→ر ك→→→→رده است و ح→→→تا ت→→→عرفه＾ گ→→→مرك∂ را ب→→→را＾ ت→→→سهيل ورود ك→→→اال پ→افشار＾ ك→→رده است، روزان→ه ۲Ω م→يليون لي→تر ب→نزين وارد ك→شور م∂كند و وابستگ∂ به خ→→→→→طرناｄ و پ→→→→→يامدها＾ وي→→→→→رانگ→→→→→ر م→→→→→جازاته→→→→→ا＾ اق→→→→→تصاد＾، ب→→→→→ر غ→→→→→ن∂ س→→→→از＾ اوران→→→→يوم دولت→→∂ ك→→ه در س→→→ال گ→→ذشته ب→→ه ن→ام واب→سته ن→شدن ب→ه خ→ارج، ب→ه ب→→ها＾ اي→جاد ب→حرانه→ا＾ اي→→→→ن واب→→→→ستگ∂ ب→→→→ه خ→→→→ارج، از ج→→→→مله در اف→→→→زايش واردات ك→→→→االها＾ اس→→→→ترات→→→ژيｅ است. ن→→اخالص داخ→→ل∂ ب→→ين س→→ه ت→→ا چ→→→هار ب→→راب→→ر واب→ستگ∂ ب→يشتر＾ ب→ه واردات پ→يدا ك→ردهاي→م.» ك→→→→→→ارشناس اق→→→→→→تصاد＾ اي→→→→→→ران م→→→→→حاسبه ك→→→→→رده است، «ب→→→→→ه ازا＾ اي→→→→→جاد ه→→→→→ر واح→→→→→د ت→→→→→وليد ط→∂ اي→ن م→دت Ω℮ درص→د اف→زايش ي→افت. ب→ه ع→بارت دي→گر ه→مان گونه كه سعيد ليالز، ب→راب→ر ح→جم واردات در س→ال ۱۳۸Ω شد. و اين در حال∂ است كه توليد ناخالص مل∂ است. اي→→→→ن ح→→→جم واردات ك→→→ه در دوره＾ اح→→→مد＾ ن→→→ژاد رش→→→د ش→→→تابگير داشت چ→→→هار ط→→→∂ اي→→→ن م→→→دت، واردات ك→→→اال ب→→→ه اي→→→ران ب→→→ه رق→→→م∂ ب→→الغ ب→→ر ۸Ω م→→يليارد دالر رس→→يده درآمد نفت و برداشتها＾ ب∂ حساب از دخيره＾ ارز＾ بود. م→→→→صرف، رش→→→د ب→→→∂ س→→→ابقه＾ ن→→→قدينگ∂، رش→→→د ت→→→ورم، اف→→→زايش ب→→→∂”كار＾، ح→→→يف و م→→→يل واردات، ت→→شديد واب→→ستگ∂ ب→→ه خ→→ارج، ت→بديل ه→ر چ→ه ب→يشتر اق→تصاد ك→شور ب→ه اق→تصاد ن→→→→→→→→تيجه＾ ع→→→→→→→ملكردها＾ دولت در ب→→→→→→→خش اق→→→→→→→تصاد و م→→→→→→→ال∂، اف→→→→→→→زايش ب→→→→→→→∂ روي→→→→→→→ه＾ مغزها از ايران فزون∂ گرفت. م→→→ردم اف→→→زوده ش→→→د، اوض→→→اع اق→→→تصاد＾ ه→→→ر روز وخ→→يمتر ش→→د و ش→→تاب ف→→رار س→→رمايهها و ۲ΩΩ م→يليارد دالر درآم→د ن→فت∂ در ف→اصله＾ اي→ن س→ه س→ال، ه→ر روز ب→ر ف→قر و ت→نگدست∂ س→→ه س→→اله＾ ري→→است ج→→مهور＾، ب→→ا وج→→ود اف→→زايش غ→يرقابل ت→صور ب→ها＾ ن→فت و ك→سب را م→→∂كرد ك→→ه ش→→اه در آخ→→ر ع→→مر ب→→ا ن→→خست وزي→→ران م∂كرد.» ن→تيجه اي→ن ك→ه در دوران 
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نم∂گذارد. م→→→→→→يليارد دالر＾، ج→→→→→→اي∂ ب→→→→→را＾ رش→→→→→د ص→→→→→نايع داخ→→→→→ل∂ و ق→→→→→درت رق→→→→→ابت آن ب→→→→→اق∂ روزافزون نيازها＾ داخل∂ به واردات از خارج را دنبال كرده است. واردات ۸Ω و ب→→→اال ب→→→ردن ف→→→→نآور＾، اق→→→تصاد دالل∂ و رانت خ→→→وار＾ و س→→ياست واب→→سته ك→→ردن م→افيا＾ ح→→اكم ب→ر ن→ظام، به جا＾ توجه به اين امر و رشد توليد داخل∂ و صنعت∂ رش→→→تهها＾ م→→→ختلف ف→→→ن∂ و ص→→→نعت∂ است. در ح→→ال∂ ك→→ه ح→→كومت اح→→مد＾نژاد و ع→→→دم واب→→ستگ∂ ب→→ه خ→→ارج ق→→بل از ه→→ر چ→→يز م→→ستلزم گ→→سترش ت→→وليد داخ→→ل∂ و اقتصاد＾ بوده است. و در ع→→→→→ين ح→→→→ال پ→→→→وشش∂ ب→→→→را＾ گ→→→→ريز از م→→→→شكالت داخ→→→→ل∂ و وخ→→→→امت اوض→→→→اع وس→يلها＾ ب→را＾ ن→مايش ق→درت در ج→هان اس→→الم و گ→سترش ن→فوذ در م→يان ش→يعيان «خ→→→→→→→طر خ→→→→→→→ارج∂» و «دش→→→→→→→من خ→→→→→→ارج∂» و ب→→→→→→سيج پ→→→→→→ايهها＾ خ→→→→→→ود پ→→→→→→يرام→→→→→→ون آن، رش→→→د ف→→→ن∂ و ص→→→نعت∂ ك→→→شور، ب→→→لكه وس→→→يلها＾ ب→→را＾ م→→عطوف س→→اختن ت→→وجهها ب→→ه ه→→ستها＾ ب→→رخالف ت→→بليغات ع→→وام ف→→ريبانه، ن→→ه اق→→دام→∂ ج→هت ع→دم واب→ستگ∂ و ي→ا واب→→سته ن→→شدن ب→→ه خ→→ارج و ت→وسعه و رش→د ف→ن∂ و ع→لم∂ توجيه م→∂كند. پ→روژه＾ وابستگ∂ است، ماجراجوي∂ هستها＾ و غن∂ ساز＾ اورانيوم را فريبكارانه به نام آن در ع→→→→→→→رصه＾ اق→→→→→→→تصاد＾ و ت→→→→→→→وليد داخ→→→→→→ل∂، م→→→→→→صداق ب→→→→→→ارز س→→→→→→ياست ت→→→→→→شديد گ→ونها＾ ك→ه در ب→اال اش→اره ش→د، ه→ر روز ب→يشتر ب→ه خارج وابسته كرده و اقدامات اي→→جاد ت→→هديد و خ→→طر م→→ستمر ب→→را＾ اي→→ران ب→→وده است. ح→→كومت∂ ك→→ه ك→شور را، ب→ه ن→→ه ت→→نها م→→يلياردها دالر ث→→روت ك→→شور را ه→→زينه ك→→رده، ب→→لكه ع→→امل ت→→نش م→داوم و ح→كومت اح→مد＾نژاد ب→ا پ→افشار＾ ب→ر پ→روژه＾ غ→ن∂ س→از＾ اورانيوم، ت→ا كنون منطقه و خارج از منطقه. اس→→المگرا و ب→رخ∂ ك→شورها ب→ه م→نظور گ→سترش ن→فوذ و ت→حكيم م→وقعيت خ→ود در ك→→→شور ب→→→ه پ→→→رتگاه ج→→نگ، ه→→زينه ك→→ردن م→→يلياردها دالر ب→→را＾ ك→→→مｅ ب→→ه گ→→روهها＾ اق→تصاد＾ اي→ران ب→ا ن→تايج وي→رانگ→ر برا＾ اقتصاد امروز و آينده＾ كشور، كشاندن و ح→→→→→→→اميان او ع→→→→→→بارت ب→→→→→→وده است از: ان→→→→→→فراد در ج→→→→→→امعه＾ ج→→→→→→هان∂، م→→→→→→حاصره＾ در ع→رصه＾ س→ياست خ→ارج∂ ن→يز سياستها و ماجراجوي∂ها＾ احمد＾نژاد اعدامها، به ويژه اعدام جوانان را به ركورد جهان∂ رسانيد. پ→يگرد، سركوب مردم و جنبشها＾ مطالبات∂ و اجتماع∂ را تشديد كرد و ميزان ن→→→→→ظام، ب→→→→→ا ب→→→→هرهگير＾ از ح→→→→ضور ق→→→→ابل م→→→→→الحظه＾ م→→→→اموران م→→→→جرب، خ→→→→شونت و در زم→→→ينه＾ س→→→ركوب ن→→يز ح→→كومت اح→→مد＾نژاد ب→→ه م→→ثابه＾ ف→→رزند خ→→لف اي→→ن جاي∂ نرسيد. (به نقل از انقالب اسالم∂، شماره＾ ۷ΩΩ) گ→ير＾ها＾ م→كرر دي→وان محاسبات برا＾ واريز شدن اين رقم ۳۲ ميليارد＾ نيز به م→→→→→→∂شود، در س→→→→→→ال ۸Ｑ ب→→→→→ه خ→→→→→زان→→→→→ه دار＾ ك→→→→→ل ك→→→→→شور واري→→→→→ز ن→→→→→شده است و پ→→→→→∂ اس→→→اس گ→→→زارش اي→→→رنا، ب→→→خش∂ از درآم→→د ن→→فت∂ اي→→ران ك→→ه ب→→الغ ب→→ر ۳۲ م→→يليارد دالر ح→→→→→يف و م→→→→→يل م→→→→→∂شود ك→→→→→ه در آن س→→→→→رنوشت م→→→→يلياردها دالر ن→→→→امعلوم است. ب→→→→ر «ره→→→بر» در اخ→→تيار اح→→مد＾نژاد ق→→رار داشت، آن ق→→در ب→→∂ ح→→ساب و ب→→دون ك→→نترل ب→خشش در خ→ارج از ك→شور، خ→رج ك→→رده است. اين ثروت عظيم كه با حمايت ج→→→هت ج→→→بران ن→→→تايج س→→→ياستها و اق→→دام→→ات ن→→اكارآمد اق→→→تصاد＾ دولت و ب→→ذل و پ→→ايهها＾ ن→→ظام، دادن ام→→تيازات م→ال∂ ب→ه م→افيا＾ ح→ام∂ ح→كومت و اس→تفاده از آن ت→→→→→→وزيع و ه→→→→→→زينه ك→→→→→ردن ب→→→→→∂ ح→→→→→ساب، پ→→→→→خش پ→→→→→ول در م→→→→→يان ب→→→→→خش∂ از م→→→→→ردم و ت→شديد ك→رد. ح→كومت اح→مد＾نژاد، اي→ن ث→روت را چ→ون داراي→∂ خود، به صورت واق→→→→ع∂ ت→→→خريب اق→→→تصاد＾، ح→→→يف و م→→→يل ث→→→روت ك→→→شور و ام→→→وال ع→→→موم∂ را ن→→→يز وس→→→يلها＾ ش→→→د ب→→→را＾ ك→→→اهش م→→→وقت پ→→→ارها＾ از م→→→شكالت و پ→→→نهان س→→→اختن اب→→عاد اف→→→→→زايش پ→→→→→ر ش→→→→→تاب درآم→→→→→د ن→→→→→فت در س→→→→→ه س→→→→→ال گ→→→→→→ذشته، در ع→→→→→ين ح→→→→ال ك→→→→ه اسكلهها، فرودگاهها و بنيادها＾ مختلف بيش از پيش تحكيم كرد. م→→→→عامالت ت→→→→جار＾ و ق→→→→→اچاق ب→→→→ه دست آورد و س→→→لطه و ن→→→فوذ خ→→→ود را در ب→→→نادر، از ط→ريق ب→ستن ق→رارداده→ا -آن ه→م بدون ط∂ ظواهر قانون∂ مناقصه- و از طريق احمد＾نژاد با در اختيار داشتن قدرت سياس∂، نظام∂ و امنيت∂، ميلياردها دالر ن→→ظام∂- ام→→نيت∂ را ب→→ر ه→→مه＾ ش→→ئون ح→→يات ج→امعه ف→راه→م س→→اخت. م→افيا＾ ح→→ام∂ ف→→→→قر و ب→→→→∂ ع→→→→دالت→→→→∂ را گ→→→→سترش داد. زم→→→→ينهها＾ س→→→→لطه＾ ه→→→→ر چ→→→ه ب→→→يشتر م→→→→افيا＾ ح→→كومت اح→→مد＾نژاد ب→→ه ج→→ا＾ م→→→بارزه ب→→ا ف→→ساد و «ع→→دالتگ→→ستر＾»، ف→ساد و 

ش→راي→ط ان→فراد م→ولود ماجراجوي∂ و بحران ساز＾ آنها، به منظور جلب حمايت برخ∂ اي→→→→→نها ب→→→→خش∂ از ب→→→→اج∂ است ك→→→→ه ح→→→→كومت اح→→→→مد＾نژاد و «ره→→→→بر» ح→→→→ام∂ او، در بفروشد. اين تخفيف برا＾ مدت ۲Ｑ سال رقم∂ بالغ بر ۹Ｑ℮ ميليارد است. س→ال با ۳۲ درصد تخفيف، يعن∂ ۳۲ درصد زير قيمت بينالملل∂ به اين كشورها ك→شورها و ايران قرار است ايران گ→از ص→ادرات→∂ ب→ه هند و پاكستان را به مدت ۲Ｑ اي→→ن پ→→روژه در گ→فت و گ→و ب→ا اي→سنا (۹ م→رداد): ب→نا ب→ر توافقها＾ ان→جام ش→ده ب→ين اي→ن اظ→→هارات م→→حمد ه→→اد＾ ح→→سينيان، م→→عاون س→→ابق ب→ينالم→لل وزارت ن→فت و م→سؤل س→ابق ان→→→→→تقال گ→→→→→از ب→→→→→ه ه→→→→→ند و پ→→→→→اكستان و ق→→→→→رارداد ف→→→→→روش گ→→→→→از ب→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→شورهاست. ط→→→→بق ب→→→→رخ∂ از ك→→→→شورها را ب→→→→ه آن اض→→→→افه ك→→→→→رد. ب→→→→رجستهترين ن→→→مونه در اي→→→ن زم→→→ينه پ→→→روژه＾ گ→روهها＾ م→ختلف اس→المگرا در ك→شورها＾ گ→وناگون و ي→ا ف→روش ن→فت و گ→از ارزان ب→ه الب→→→→ته م→→→→وارد ب→→→→اال، م→→→→وارد اع→→→→الم ش→→→ده است ك→→→ه ب→→→ايد ص→→→دها م→→→يليون دالر ك→→→مｅ ب→→→ه بخششها＾ نفت∂، به انجام رسانده است. گ→رفته است. در س→وريه ن→يز ب→ه هزينه＾ مردم ايران بازساز＾ «بقاع متبركه» را، افزون بر ه→→→→مچنين اي→→→→جاد م→→→جتمع خ→→→دمات∂ در ك→→→ربال ب→→→ا وس→→→عت Ω℮ ك→→→يلومتر م→→→ربع را ب→→→ه ع→→→هده م→→→→تر م→→→→ربع و ك→→→→تاب خ→→→→انها＾ ب→→→→ا ه→→→→فت ه→→→→زار م→→→→تر م→→→→ربع و گ→→→نجايش ۳ΩΩ ه→→→زار ك→→→تاب، س→→نگها＾ «ص→→→حنها＾ م→→تبركه»... اي→→جاد م→→ركز ت→→حقيقات∂ در ش→→هر ن→جف ب→ا چ→هار ه→زار م→→→→همانسرا و س→→→→رويس ب→→→→هداش→→→→ت∂ م→→→→جهز در ن→→→→جف، ت→→→→عويض ي→→→→ازده ه→→→زار م→→→تر م→→→ربع از م→→→تبركه در ع→→→تبات ع→→→اليات» در ك→→→ربال، ن→→→جف، س→→→امره،... و س→→اختن ب→→رج ن→→ور، س→→→الن و گ→→→→روهها＾ م→→→→ختلف و ب→→→→ازساز＾ م→→→شغول است. ح→→→كومت اح→→→مد＾نژاد ب→→→ازساز＾ «ب→→→→قاع اس→الم∂ در ع→راق ن→يز ك→ه يｅ پ→ايگاه م→هم آن ب→ه ش→مار م→→∂رود، ب→ه پ→خش پ→ول در ميان الب→→→→→→ته اي→→→→→→نها ن→→→→→→مونههاي∂ از ب→→→→→→ذل و ب→→→→→→خششهاست و ن→→→→→→ه ت→→→→→مام آنه→→→→→ا. ج→→→→→مهور＾ استانداردها＾ جهان∂ اجرا م∂شود. م→→→→→→هم است، ن→→→→→→تايج اي→→→→→→ن ب→→→→→→ازساز＾ است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ر اس→→→→→→اس ش→→→→→→اخصها＾ ب→→→→→→ينالم→→→→→لل∂ و است. ن→ماينده＾ اح→مد＾نژاد در ارت→باط ب→ا اي→ن پروژه م∂گويد: مبلغ مهم نيست. آنچه ك→→→→نون س→→→→اختن ۱Ω پ→→→→ل اس→→→→→اس∂ را ب→→→→ه ات→→→→مام رس→→→انده و ۷۷ پ→→→ل دي→→→گر در ح→→→ال ت→→→كميل ج→→→اده＾ دي→→گر در ح→→→ال اج→→راست. ه→→مچنين ط→→بق اي→→ن اظ→→هارات، ج→→مهور＾ اس→→→الم∂ ت→ا ۱Ω۹ ك→→→→→يلومتر از ۱۲ ج→→→→→اده＾ دي→→→→→گر در ح→→→→→ال م→→→→→طالعه و ب→→→→ررس∂ و ۱⅛ ك→→→→يلومتر از ۷۲ داخل∂ تكميل شده و ۱۹۹ كيلومتر از بزرگراه بعلبｅ در حال تكميل است و احداث ك→→→→امل اج→→→→را ش→→→→ده ي→→→→ا در ج→→→هت ت→→→كميل است. Ｑ⅛۱ ك→→→يلومتر از Ｑ۸۷ ج→→→اده＾ ف→→→رع∂ و اح→→→مد＾نژاد در پ→→→يشبرد اي→→ن پ→→روژه: ۱۱ پ→→روژه＾ اس→→اس∂ و م→→هم ج→→اده س→→از＾ ب→→ه ط→→ور اج→را＾ پ→روژهها＾ ب→ازساز＾ لب→نان ب→ه آن ك→شور اعزام م∂شوند. بنا بر گفته＾ نماينده＾ خ→→→وزستان و س→→→اير م→→ناطق ج→→نگزده ان→→جام ن→→→گرفته است، ن→→مايندگان اح→→مد＾نژاد ب→→را＾ در ش→→→راي→→→ط∂ ك→→→ه ۲Ω س→→→ال پس از پ→→→ايان ج→→→نگ، ه→→→نوز ب→→→ازساز＾ الزم در ش→→→هرها＾ بخش∂ از هزينه＾ بازساز＾ افغانستان را به عهده م∂گيرد. خ→→→انهها＾ آن را پ→→→رداخت م→→→→∂كند، يｅ م→→→يليارد دالر ب→→→ه دولت ع→→→راق ك→→→مｅ م→→→∂كند و ح→→→→→→قوق م→→→→→عوقه＾ شش م→→→→→اه ك→→→→→ارمندان دولت ح→→→→→ماس و ه→→→→→زينه＾ س→→→→→ه م→→→→→اهه＾ وزارت دري→افت ح→قوق م→عوقه، از اس→تيصال دست ب→ه خ→ودكش∂ م∂زند، ح→كومت اح→مد＾نژاد ح→→قوق م→→عوقه ۲ ت→→ا ＱΩ م→→اه ك→→ارگران دست ب→→ه گ→→ريبانند و ك→ارگر ايران→∂، ب→ه ع→لت ع→دم «خ→→→انه＾ ك→→→ارگر» ＱΩΩ واح→→→د ص→→→نعت∂ ب→→→ا ۲ΩΩ ه→→→زار ك→→→ارگر ش→→→اغل، ب→→→ا ب→→→حران پ→→→رداخت ك→شور، ص→رف گ→سترش ن→فوذ خ→ود م∂كنند. در حال∂ كه در ايران بنا به گفته＾ رييس م→→→عيشت∂ ط→→→اقتفرسا روزگ→→→ار م→→→∂گذران→→ند، م→→يلياردها دالر ث→→روت آن→→ان را در خ→→ارج از آق→→ا＾ اح→→مد＾نژاد و ح→→اميان او، در ح→→ال∂ ك→→ه م→→ردم در زي→ر ف→شارها＾ اق→تصاد＾ و برنامهها و اقدامات حكومت احمد＾نژاد جاي∂ نداشتهاند. اوران→يوم غ→ن∂ ش→ده به رشد و توسعه و دستياب∂ به تكنولوژ＾ پيشرفته نياز دارد كه در زم→→ينهها＾ ب→→ه م→→راتب ض→→رور＾تر، م→→همتر و ك→→م زي→→انتر از ت→→كنولوژ＾ ه→ستها＾ و ت→وليد م→قرون ب→ه ص→رفه است. اف→زون ب→ر اي→ن، اي→ران در زم→ينهها＾ ف→ن∂ و ص→نعت∂ گوناگون، در اي→→ران، ب→→ا ت→→وجه ب→→ه ك→→يفيت پ→→ايين و م→→يزان م→حدود توليد و م→صرف، از لح→اظ اق→تصاد＾ س→→→→از＾ اوران→→→→يوم ن→→→→ه آن چ→→→→نان ع→→→→امل ت→→→→وسعه＾ ف→→→→ن∂ و ع→→→→لم∂ است و ن→→→ه ت→→→وليد آن در م→→نابع اص→→ل∂ ث→→روت، ب→→ه خ→→ارج و ام→→كانات ف→ن∂ و ت→كنولوژيｅ خ→ارج واب→ستهاي→م. غ→ن∂ ع→→→قبماندگ∂ و ه→→→م واب→→→ستگ∂ ب→→→ه خ→→→ارج روب→→→→هرو ه→→→ستيم و ب→→را＾ ب→→هره ب→→ردارا＾ از اي→→ن ط→→ريق آن ت→→امين م→→→∂شود و ب→→ه آن واب→→سته است. در اي→→ن ع→رصه ن→يز،  ه→م ب→ا ت→كنولوژ＾ ن→فت و گ→از س→رمايه＾ اص→ل∂ ك→شور است و ب→يش از Ω⅛ درص→د بودجه＾ دولت از 
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مجازاتها＾ اقتصاد＾ ادامه خواهند داد. ك→→→سب اط→→→مينان از م→→→توقف ش→→→دن اي→→→ن پ→→→روژه و ق→→→طع اي→→ن ك→→مｅها ب→→ه ف→→شارها و ه→→→ستها＾، ك→→مｅ ب→→ه گ→→روهها＾ م→→سلح ش→→يعه در ع→→راق و س→→اير ك→→شورهاست و ت→→ا م→→→→→→تحدانش ن→→→→→→يز ب→→→→→→رآنند ك→→→→→→ه ج→→→→→→مهور＾ اس→→→→→→→الم∂ در ك→→→→→→ار دستي→→→→→اب∂ ب→→→→→ه س→→→→→→الح ت→→فاهم ده→→د، ك→→ه در اي→→ران و خ→→ارج ب→→ه ع→→نوان ض→→عف ج→→لوه داده ش→ود. آم→ريكا و س→→از＾ اوران→يوم پ→افشار＾ م→∂كند و ن→م∂خواه→د ب→ه گونها＾ ت→ن ب→ه گ→فت و گ→و و ب→ر س→ر راه ع→اد＾ ش→دن م→ناسبات وجود دارد. جمهور＾ اسالم∂ كماكان بر غن∂ ب→→ه ه→ر ح→→ال ب→ا وج→ود اي→ن ت→غييرات، ه→نوز دش→وار＾ه→ا و س→وءظنها＾ م→تقابل، و م∂كوشند شركت در گفت و گو را از موضع قدرت نشان دهند. م→جازاته→ا＾ اق→تصاد＾ در اي→ران، خ→واه→ان پ→ايان دادن ب→ه اي→ن م→جازاته→ا ه→ستند اع→→→→الم م→→→→∂دارن→→→→د ك→→→→ه ح→→→→اضر ب→→→→ه ق→→→→بول پ→→→→يش ش→→→رط ن→→→يستند و ب→→→ا ت→→→وجه ب→→→ه ن→→→تايج دوج→→→انبه پ→→→يرام→→→ون ب→→حران ه→→ستها＾ و م→→شكالت ع→→راق، لب→→نان و ص→→لح خ→→اورميانه، است. م→→→قامات ج→→→مهور＾ اس→→→→الم∂ در ع→→→ين اظ→→→هار آم→→→ادگ∂ ب→→→را＾ گ→→فت و گ→→و＾ اع→الم م→واف→قت در موارد＾ با زبان خصمانه كه مصرف داخل∂ دارد، همراه بوده ح→→→ل م→→→سايل از ط→→ريق م→→ذاك→→ره＾ دوج→→انبه ب→→ارها اع→→الم ك→→رده است، گ→→ر چ→→ه اي→→ن ح→فاظت م→نافع آم→ريكا و ش→ورا＾ آم→ريكا- اي→ران در ت→هران، آم→ادگ∂ خ→ود را ب→را＾ ج→هت بهبود روابط است. ⅛- جمهور＾ اسالم∂ افزون بر موافقت با ايجاد دفتر و ت→→→→فاهم ت→→→→الش دارد، ب→→→→∂ ت→→→رديد ن→→→شان∂ از ت→→→حول و اق→→→دام→→→∂ ق→→→ابل م→→→الحظه در در ت→هران داده است. اج→ازه＾ تاسيس دفتر اين شورا كه در راستا＾ گفت و گو ج→→هان ب→→ه ت→→حريم اي→→ران است، ب→→ه «ش→ورا＾ آم→ريكا- اي→ران» اج→ازه＾ ت→اسيس دف→تر م→→→→→اموريت آن وادار س→→→→→اختن م→→→→→ؤسسات م→→→→→ال∂ و اق→→→→→تصاد＾ ك→→→→شورها＾ م→→→→ختلف ژن→→→→→و ف→→→→→رستاد. Ｑ- اداره＾ ك→→→→نترل داراي→→→→∂ها＾ خ→→→→ارج∂ خ→→→→زان→→→→ه دار＾ آم→→→→ريكا ك→→→→ه م→→عاون وزارت خ→→ارجه را ب→→را＾ ش→→ركت در گ→فت و گوها＾ ⅛ ك→شور ب→ا اي→ران، ب→ه دي→→→→→پلماتيｅ ب→→→→ه ش→→→→مار م→→→→→∂رود. ℮- در م→→→→اه ژوئ→→→→يه، دولت آم→→→→ريكا وي→→→→ليام ب→→→→رنس، ك→→→→نسولگر＾ آم→→→→ريكا در ت→→→→هران، پس از ۲۸ س→→→→ال ق→→→→طع راب→→→→طه، ن→→→→خستين راب→→→→طه＾ ك→→نسولگر＾ آم→→ريكا در ت→→هران م→→واف→→قت ك→→ردهان→→د. گ→شودن دف→تر ح→فاظت م→نافع ي→ا ب→→ا ح→→مله＾ ن→→ظام∂ اس→→رائ→→يل ب→→ه اي→ران م→خالفت ك→→رده است. ۳- ط→رفين ب→ا گ→شودن گزارش رسانهها، بوش در گفت و گو＾ ℮۱ مه با المرت نخست وزير اسرائيل، است و در م→→→→اهها＾ اخ→→→→ير ت→→→→قريباҐ ش→→→→اهد س→→→→كوت در اي→→→ن زم→→→ينه ب→→→ودهاي→→→م. ب→→→نا ب→→→ه س→→خن ن→→گفتهان→د، ۲- ت→هديد ب→ه ح→مله＾ ن→ظام∂ ك→اهش ي→افته و ك→متر ت→كرار ش→ده از ج→→→مله اي→→→ن ك→→→ه: ۱- ژرژ ب→→→وش و دي→→→وان→→→ساالر＾ او دي→→گر از ت→→غيير رژي→→م اي→→ران ول∂ گ→→فتارها، ب→→ه ط→→ور ك→→ل∂ گ→→ويا＾ ت→مايل ب→ه گ→فت و گو و م→ذاك→ره ب→وده است. ح→→كايت م→→∂كرد. گ→→ر چ→→ه در اي→ن م→دت زب→ان ه→ر دو ط→رف، گ→اه∂ خ→صمانه ب→ود در م→→→اهها＾ گ→→→ذشته، ش→→→واه→→→د م→→تعدد＾ از ت→→غيير در م→→ناسبات اي→→ران و آم→→ريكا ساز＾ روابط مناسب است، به رياست جمهور＾ منصوب كند. ت→→واف→→ق «ره→→بر» و م→→افيا＾ ن→→ظام∂- م→ال∂، «اص→ولگرا＾» دي→گر＾ را ك→ه ب→را＾ ع→اد＾ در آم→→→→ريكا، اي→→→→ن اح→→→→تمال ن→→→→→يز وج→→→ود دارد ك→→→ه ح→→→→اكميت ج→→→مهور＾ اس→→→→الم∂، ب→→→ا م→→عهذا ب→→ا ت→→وجه ب→→ه ت→→حوالت در رواب→ط ايران و آم→ريكا و ت→غيير ري→يس ج→مهور＾ «ري→→→يس  ج→→→مهور»، م→→→ورد پ→→سند و م→→ورد ح→→مايت «ره→→بر» و م→→افيا＾ ح→→اكم است. ب→→→ه ط→→→ور＾ ك→→→ه ق→→→بالҐ اش→→→اره ش→→→د، دادهه→→→ا＾ ت→→→ا ك→→→نون∂ ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→→ه اي→→→ن توسعه است.»!! رو＾ م→لت م→ا ب→بندند، آن روز روز شاد＾ و دست به كار شدن ملت ايران برا＾ ك→→رمانشاه اظ→→→هار داشت: «ب→→ه ف→→رض م→حال اگ→ر دش→منان ب→توان→ند ه→مه＾ دره→ا را ب→ه آن چ→→→→→→ند روز ب→→→→→→عد، در ۸ ت→→→→→→يرماه ۸۷، در م→→→→→→راس→→→→→→م گ→→→→→شايش م→→→→→جتمع پ→→→→→تروشيم∂ ب→انｅ م→ل∂ و ب→ستن ح→سابها＾ آن را ش→امل م→→∂شود. اح→مد＾نژاد در واك→نش به ج→→ديد از ج→→انب ات→→حاديه＾ اروپ→→ا ع→ليه اي→ران ك→ه از ج→مله م→منوع ك→ردن ف→→عاليت و م→قاصد زيان بخش خود را متحقق سازد. پس از اعالم تصويب مجازاتها＾ ت→مديد ك→نند، ح→تا ح→اضر است ب→ه بها＾ بسته شدن درها به رو＾ ايران، برنامهها اي→→→ن ري→→→يس ج→→→مهور＾ ك→→ه م→→→∂خواه→→ند دوره ＾ او را ب→→را＾ چ→→هار س→→ال دي→→گر چين و ساير كشورها به آن اضافه شود. اي→→ن ت→→صوير زم→→ان∂ ك→→امل م→→∂گردد ك→→ه ب→→اجها＾ ب→زرگ در ق→رارداده→ا ب→ا روس→يه و از ك→→→شورها و خ→→روج از ان→→زوا، از ث→→روت ع→→موم∂ و ام→→وال م→→ردم ه→→زينه م→→∂كنند. 

توليد داخل∂ كه پس از پايان رياست جمهور＾ او، در اساس ادامه يافت. گ→سترش ش→بكه＾ م→افياي∂ اق→تصاد＾ و م→ال∂ و وارد ساختن ض→ربهها＾ ب→زرگ ب→ه ساختارها＾ اقتصاد ايران و خ→→→→→وار＾، اج→→→→→را＾ س→→→→→ياست «دروازهه→→→→ا＾ ب→→→→از» و ط→→→→رح «ت→→→→عديل» ب→→→→انｅ ج→→→→هان∂ و ص→→→→ندوق ب→→→→ينالم→→→→لل∂ پ→→→→ول، آن→چه در دوران رف→سنجان∂ پ→ايه ري→ز＾ ش→د، در ح→قيقت عبارت بود از: شكل دادن به اقتصاد دالل∂ و رانت آن آق→→→ا＾ رف→→→سنجان∂ از ب→→→رنامه و «دس→→→تاوردها＾» دوران ري→→→است ج→→→مهور＾ خ→→→ود ي→→→اد م→→∂كند. در ح→→ال∂ ك→→ه ۱- ح→→كومت اح→→مد＾نژاد ط→→∂ س→→ه س→→ال آن چ→→نان ن→→ابسامان∂ها＾ اق→→تصاد＾ به ه→مراه آورد كه در ب→رابر ــــــــــــــــ تغيير＾ نم∂دهد.                 بازمانده در شماره”＾ آينده. اح→→→مد＾نژاد- در م→→اهيت «ان→→تخابات» و ن→→مايش∂ ب→→ودن آن در ن→→ظام ج→→مهور＾ اس→→الم∂ ط→→→بيع∂ است، ري→→→يس ج→→→مهور ك→→→ردن اص→→→ولگرا＾ دي→→→گر＾- ك→→→م∂ ب→→→هتر ي→→→ا ب→→دتر از ديگر＾ كه برا＾ پيشبرد اين روند مناسب باشد، توافق كنند. ب→→→را＾ دوره＾ ده→→→م ري→→→است ج→→→مهور＾، ب→→→ه ج→→ا＾ اح→→مد＾نژاد، ب→→ر رو＾ «اص→→ول”گرا»＾ گ→→ام ب→→ردارد، آن→→گاه اي→→ن اح→→تمال ن→→يز وج→→ود خ→→واه→د داشت ك→ه «ره→بر» و م→افيا＾ ح→اكم، است. ب→→نابرا＾ چ→→نانچه ج→→مهور＾ اس→→→الم∂ م→→صمم ب→→→اشد، ب→→ه ط→→ور ج→→→د＾ در اي→→ن راس→تا اق→تضا＾ پ→يشبرد م→وفق رون→د گ→فت و گ→و و ت→فاهم، توجه ب→ه دي→پلماس∂ و قواعد آن را فراهم ساخت و نماينده＾ ايران با آمريكا به گفت و گو نشست. ول∂ اح→مد＾نژاد، در ع→ين اظ→→هارات و سخنان خصمانه و تحريｅ آميز زمينه＾ ارتباط ح→→تا ج→رات روب→هرو ش→دن و دست دادن ب→ا ك→لينتون، ري→يس ج→مهور آم→ريكا را ن→داشت ب→→→ا ه→→مه＾ ت→→مايل ب→→ه ب→→هبود رواب→→ط ب→→ا آم→→ريكا، در اج→→→الس م→→جمع ع→→موم∂ س→→ازمان م→→لل م→افيا＾ نظام∂- مال∂ حاكم، معمار اين عاد＾ ساز＾ گردد. كما اين كه آقا＾ خاتم∂ ن→→مايش ق→→درت ان→→جام گ→→يرد و اج→→ازه ن→→خواه→→ند داد ك→→س∂ خ→→ارج از ن→→يروها＾ واب→سته ب→ه م→→∂خواه→→ند ع→→اد＾ س→→از＾ م→→ناسبات ب→→ه دست آنه→ا، ب→ه م→→ثابه∂ يｅ پ→يروز＾ آنه→ا و ب→ا ط→→بيع∂ است ن→→يروها＾ ح→اكم ب→ر اي→ران ك→ه از ق→بل رواب→ط ت→اكنون∂ س→ود م∂بردهان→د، عمالҐ خلع سالح م∂شود. گ→→و＾ ج→د＾ ب→ا اي→ران را دن→بال ك→ند، م→افيا＾ ن→ظام∂ م→اجراج→و و ب→حرانس→از در اي→ران ن→يز دارد و در ص→→ورت∂ ك→ه ري→يس ج→مهور ج→ديد آم→ريكا س→ياست ك→اهش ت→نش و گ→فت و ام→→كانات م→→ساعد ب→→يشتر＾ روب→→→هرو خ→→واه→→د ب→→ود. ب→→حران س→از＾ ب→ه داش→تن دو ط→رف ن→ياز دوران ري→→→است ج→→→مهور＾ ب→→→وش و ج→→→مهور＾ خ→→→واه→→→ان، ب→→→ه اح→→→تمال زي→→اد ب→→ا زم→→ينهها و ج→مهور＾ اسالم∂ را به روند گفت و گو و مذاكره و تفاهم كشاند. اين روند با پايان ره→→اي∂ از اي→→ن ش→→راي→→ط را، در ب→→خشهاي∂ از ن→→يروها＾ ح→→اكم گ→→سترش داد و ح→→اكميت م→حصول اي→ن ش→راي→ط، پ→يامدها＾ م→جازات اق→تصاد＾ و فشار جامعه＾ جهان∂ تمايل به خ→ود ب→ود. اف→زون ب→ر اي→ن، ق→رار گرفتن ايران در بحران و تهديد مستمر، مشكالت بزرگ ج→→مهور＾ اس→→→الم∂ ب→ا ت→وجه ب→ه ت→نگناها＾ اي→جاد ش→ده، ن→اگزير از ت→غييرات س→ياستها＾ ح→→→→→ل م→→→→→شكالت خ→→→→→ود در ع→→→→→راق، اف→→→→→قانستان و خ→→→→اورميانه ب→→→→ه اي→→→→ران ن→→→→ياز داشت و ه→→→→م و ت→نش م→يان ج→مهور＾ اس→الم∂ و آم→ريكا ت→شديد ش→د. ب→ا وج→ود اي→ن، ه→م آم→ريكا ب→را＾ پس از ب→→حران ه→→ستها＾ اي→→ران و گ→→رفتار＾ آم→→ريكا در ب→اتالق ع→راق رواب→ط خ→صمانه پنهان∂ مستقيم و غيرمستقيم، به زيان مصالح و منافع مل∂ ايران داشته است. ج→→مهور＾ اس→→→الم∂ در ع→→ين «دش→→من∂ ب→→ا آم→→ريكا»، در م→→وارد گ→→وناگون ب→ا آم→ريكا رواب→ط ج→→→→→→→ناحها＾ رق→→→→→→→يب و م→→→→→→→نتقد درون→→→→→→→∂ و اع→→→→→→→مال س→→→→→→→ركوب و خ→→→→→→→شونت ع→→→→→→ليه م→→→→→→خالفان. ب→→وده است ج→هت ب→هره ب→ردار＾ داخ→ل∂، ب→سيج پ→ايهها＾ ن→ظام، از م→يدان خ→ارج س→اختن روابط ايران و آمريكا، برا＾ نيروها＾ حاكم بر جمهور＾ اسالم∂ همواره وسيلها＾ 
→→→ا ت→→→ا ك→→→نون ك→→متر داور＾ درس→→ت∂ درب→→اره＾ ري→→شهها＾ اي→→ن ن→→برد و دلي→→ل م→→خالفت ريشهياب∂ مسئله＾...  ẃام→→→→→روز آم→→→→→ريكا ت→→→→وان→→→→سته است ش→→→→ورا＾ ام→→→→نيت س→→→→ازمان م→→→→لل م→→→→تحد ر اب→→→→ه دن→→→→بال خ→→→→ود  اس→تعمار＾ ك→مپان∂ ان→گليس∂ ن→فت م→قايسه م→→∂كند. دري→ن ج→نگ ع→لم∂ ـ اق→تصاد＾، ت→ا اي→→→ن ش→→→عار ت→→→ا آن→→→جا پ→→يش رف→→ته ك→→ه آن را ب→→ا ج→→نبش ت→→اريخ∂ اي→→ران،  در ب→→رچيدن ب→→ساط در ش→عار "ان→رژ＾ ه→ستها＾، ح→ق م→سلم م→است!" رواج بخشيده است و در جا انداختن چ→ماق، ح→ق ن→→اش∂ از"ح→اكميت م→ل∂ و استقالل ايران" است كه چند سال است آن را ب→→→→→ا ه→→→→→دف ت→→→→→وليد س→→→→→الح ه→→→→ستها＾ است. و س→→→→پر دف→→→→اع∂ دولت اس→→→→الم∂، در ب→→→→راب→→→→راي→→→→ن اي→ران،"اق→دام خ→ودسران→ه و پ→نهان ك→اران→→ه＾ دولت اسالم∂ در ايجاد تأسيسات هستها＾، ق→→→→→→درتها＾ ب→→→→→زرگ و م→→→→→قاومت ح→→→→→كومت اس→→→→→الم∂، دي→→→→→دهاي→→→→→م. چ→→→→→ماق ق→→→→→درتها ع→→→→→ليه ام
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تبليغ گسترده＾ جهان∂ عليه ايران توأم است. ارض→→→→∂"حكومت ام→→→→ارات" ك→→→→شيده ش→→→ده است. ت→→→مام اي→→→ن ف→→→شارها و ت→→→هديدها ب→→→ا ح→→→→→→→→→→→→ضور و ن→→→→→→→→→→→→فوذ خ→→→→→→→→→→→ود در خ→→→→→→→→→→→ليج ف→→→→→→→→→→→ارس، ب→→→→→→→→→→→را＾ ت→→→→→→→→→→→شوبق ادع→→→→→→→→→→→ا＾ واه→→→→→→→→→→→∂ در م→→ناطق م→→رز＾ ك→→شور و ح→→مايت از داع→يهها＾ ق→وم∂ و م→ذهب∂، و اس→تفاده از دام→→نه＾ آن ت→→ا ت→→حري− م→→ستقيم در ب→→سيج گ→→روهها＾ خ→راب→كار ب→را＾ اي→جاد ن→اام→ن∂ ع→بور م∂كرد، از اق→دام→ات دي→گر آم→ريكا در س→طح ج→→هان∂، عليه ايران است؛ كه ب→→→ينالم→→→لل∂ ب→→→را＾ خ→→→→طها＾ ان→→→تقال گ→→از و ن→→فت،كه ب→→ه ط→→ور ط→→بيع∂ ب→→ايد از اي→→ران دري→→→ا＾ خ→→→زر، ت→→→حميل م→→سيرها＾ ان→→حراف→→∂ ب→→ه ه→→مسايگان اي→→ران وس→→رمايه گ→→ذاران و ه→→→→مكار＾ ب→→→→ينالم→→→→لل∂ ب→→→→ا اي→→→→ران، در ح→→→→وضهها＾ ن→→→→فت و گ→→→→از خ→→→ليج ف→→→ارس و ت→حريكات س→ياس∂ ب→ين همسايگان جنوب∂ و ايجاد بن بست در هر نوع فعاليت اي→→→→ران واداش→→→→ته است. ح→→→لقه＾ م→→→حاصره＾ دري→→→اي∂ در آبه→→→ا＾ ج→→→نوب اي→→→ران، و است و عالوه ب→ر آن، ات→حاديه＾ اروپ→ا را ه→م ب→ه ت→حميل ت→حريمها＾ مضاعف بر ت→→→حريمهاي∂ ك→→→ه ب→→→ه رواب→→→ط اق→→→تصاد＾ و ت→→→جار＾ اي→→→ران آس→→يب م→→حسوس رس→→انده ب→→→→→→→كشاند؛ و ت→→→→→→→ا ك→→→→→→→نون از ش→→→→→→→ورا س→→→→→→→ه ح→→→→→→→كم ت→→→→→→→حريم ع→→→→→→→ليه اي→→→→→→→ران گ→→→→→→→رفته است. 
→→→ا، س→→→الها＾ پ→→→ايان ق→→رن ۲Ω اي→→ن پ→→يشرو＾ ن→→ظام ن→→واس→→تعمار＾ را از آغ→→از ب→→ا ۲Ω- همراه∂ شده است. م→→ستعمره داران ق→→رن ۱۹، و ب→→انيان ن→→ظام ن→→ئوكلنياليسم در ح→→ال ش→→كل گ→→رفتن ق→→رن ج→→→هان∂ ت→→→بديل س→→→اخته است و ه→→→مه ج→→→ا ب→→→ا ت→→→أييد ه→→→م ع→→→هدان اروپ→→→اي∂-  ه→→→مان رق→→→ابت م→→→سكو و در ب→→→ستر＾ ج→→→ريان ي→→→افته ك→→→ه واش→→→نگتن را ب→→ه دي→→كتاتورعرصه＾ است.  ن→→ظام ن→→و اس→→تعمار＾، در س→→اختار س→→ياست ج→→هان∂، از آن زم→ان، خ→ال∂ از ق→→→درت م→→→طلق ب→→→ه آم→→→ريكا در رأس ات→→→حاد غ→→رب، ن→→انوشته و ن→→اگفته پ→→ذيرفته ش→→ده اس→→تقرار ن→→ظم∂ است ك→→ه پس از پ→→ايان ج→→نگ س→→رد و ت→→سليم م→→سكو ب→ه واگ→ذار＾ م→حر∑ آم→ريكا در اي→ن ت→هاجم زورم→ندان→ه، ك→ه تا مرزها＾ ايران رسيده است، آمريكا چه م∂خواهد:  ẃر را در خ→→اورميانه و ن→→زدي− و خ→→اور دور ه→→دف گ→→رفت و ن→→ام ب→→رد ك→→ه: ص→→لح آغ→→→از دوران ج→→→نگها＾ پ→→يشگيران→→ه را اع→→الم ك→→رد وب→→عد ت→→هديد آم→→يز، س→→ه م→→حور ن→→→→يويور∑ و ك→→→→اخ پ→→→→نتاگون، ج→→→رج ب→→→وش، ن→→→خست ب→→→ه اف→→→غانستان لش→→→كر ك→→→شيد و ده س→→→→ال ب→→→عد، ب→→→ه دن→→→بال ف→→→→اجعه＾ س→→→ؤال ب→→ران→→گيز ان→→فجار ب→→رجها＾ ت→→وأمان در جريحه دار شده＾ مل∂، در قالب مقاومت خاموش حكومت ظهور كند. ك→→→نند. ه→→→مان ط→→→ور ك→→→ه در ب→→→غداد ه→→→م، آس→→→يب ش→→ديد ج→→نگ م→→انع ن→→شد ك→→ه غ→→رور م→لتها＾ ت→ماشاگر، ضرورت برخورد با چهره＾ جديد سياست جهان∂ را حس ان→→→→→تظار ط→→→→→راح→→→→→ان "پ→→→→→نتاگون" در ب→→→→→ين م→→→→→لل ج→→→→→هان اث→→→→→رمنف∂ داشت و ب→→→→→اعث ش→→→→د ح→ضور ف→اتحانه＾ آم→ريكا در ك→ويت، و ويران→گر＾هايش در عراق، برخالف انواع سالحها＾ كشتار جمع∂ را به ميدان آورد تا عراق را تنبيه كند. ح→ام∂ نظام نئوكلنياليسم، قدرت جنگ∂ خود را به نمايش بينالملل∂ گذاشت و زي→→→ر چ→→→تر آم→→ريكا ب→→ود. و آم→→ريكا، ب→→ه خ→→ليج ف→→ارس لش→→كر ك→→شيد و ب→→ا ت→→أييدكمپ پ→→→∂ م→→→زد خ→→دمت، ب→→ه ك→→ويت ح→→مله ك→→رد. ك→→ويت∂ ك→→ه م→→ولود س→→ياست ان→→گليس، و ح→مايت ش→دها＾ چون "صدام" كه در جنگ با ايران امتحان خود را داده بود، از م→→→حاسبهها＾ پ→→→يچيده＾ ژئ→→→وپليتي− و ژئ→→→واس→→→ترات→→ژي−، ك→→ج از ك→→ار درآم→→د. م→→تحد ش→→→→→مشيرها＾ م→→→→→حل∂ ك→→→→→ه اي→→→→→ن ن→→→→→→ظام ب→→→→را＾ س→→→→لطه＾ خ→→→→ود آخ→→→→ته ب→→→→ود ب→→→→ا خ→→→→طا در ن→→→→→→→اهموار＾ه→→→→→→→اي∂ روب→→→→→→→ه رو س→→→→→→→اخت. در خ→→→→→→اور م→→→→→→يانه ك→→→→→→ه م→→→→→→ورد ن→→→→→→ظر م→→→→→→است، ام→→→ ẃ۲ هزار سراسرعراق را اشغال كرد.  آم→ريكا از  آس→مان و زم→ين ب→ه اي→ن ك→شور سابق متحد، حمله برد و ط∂ دو هفته ج→→مع∂ م→→تهم س→→→اخت. و ب→→ه رغ→→م م→→خالفت ج→هان∂، ي− روز ارتش ه→راس ان→گيز ج→هان را ب→ه خ→طر ان→داخ→ته ان→د. "ص→دام" را ب→ه توليد و ذخيره＾ سالحها＾ كشتار شΩΩ را پ→→يدا ن→→كرد. ام→→ا ش→→→→→→رق∂ را درغ→→→→→→رب زن→→→→→→ده س→→→→→→اخت. آم→→→→→ريكا، ك→→→→→ه پ→→→→→ا در ب→→→→→اتالق داشت، ف→→→→→رصت ص→→ليب∂ را در س→→ر پ→→رورده ب→ودند ف→رو ك→شيد؛ و خ→اطره ج→نگها＾ آس→يا＾ ج→نوب ن→→→→يرو＾ رزم→→→→∂ آن، و آرم→→→→ان ن→→→→ومحافظهكاران آم→→→→ريكاي∂، ك→→→→ه رؤي→→→→ا＾ ج→→→نگها＾ ول∂ اي→ن فتح برق آسا، باتالق∂ شد كه اعتبار جهان∂ آمريكا را با - ẃت→→→→حريكات آم→→→→ريكاي∂ گ→→→→رد اي→→→→ن دو ك→→→→شور، لح→→→→ظها＾ ق→→→→طع ن→→→→شده است. و اي→→→ن ح→→→مله＾ ن→→→→ظام∂ ب→→→ه اي→→→ران و س→→→وريه -  دو م→→→حور دي→→→گر ش→→ر

خورده بودند، دور زد و غرẃش كرد. گ→→→→رجستان رفت و ه→→→م در م→→→نطقه ب→→→را＾ دل گ→→→رم∂ آن→→→ها ك→→→ه از واق→→→عه＾ گ→→→رجستان، ج→→→ا ام→→→→→ر＾ ع→→→→→اد＾ ت→→→→بديل س→→→→→اخت. ي− ه→→→→فته ب→→→→عد "دي− چ→→→→ن∂"، ه→→→→م ب→→→→ه دلج→→→→وي∂ ق→→→→ربان∂ پ→→→ايگاهها＾ م→→→وشك∂ آم→→ريكا در له→→ستان را، ك→→ه در ه→→مان ي→→ك∂ دو روز ان→→جام ش→→د، ب→→ه دي→ديم كه جنجال تجاوز ارتش روس به گرجستان، امضا＾ نهائ∂ قرارداد استقرار بود و بايد به سايه＾ دست∂ بس بزرگتر و حادثه آفرينتر از و＾ انديشه م∂شد. گ→→شايش الم→→پي− پ→→كن و ك→→شتن س→→ربازان روس→→∂ ح→→افظ ص→→لح، ح→ركت∂ ف→رات→ر ازح→د او ح→→→مله و ك→→شتار ش→→بانه＾ م→→ردم∂ ك→→ه م→→دع∂ گ→→رج∂ ب→→ودن آن→→هاست، در س→→پيده دم روز م→→قام دف→→اع از خ→→ود، اي→→ن را اع→→تراف ن→→م∂كرد، ان→→تخاب زم→ان غ→افلگير س→اختن م→سكو و و ت→لفن∂، ب→ا ك→اخ س→فيد و "دي− چ→ن∂" داش→ته و ك→اخ س→فيد ب→ا خ→→بر ب→وده. ح→ت∂ اگ→ر در ت→وأم ب→ا ف→رارش، ص→ريح گفت كار ناسنجيده نكرده است؛ در تمام مدت تماس روزانه در آن، ب→→يش از ي− م→→أمور ن→→قش∂ ن→→داش→→ته است. و＾ در س→→خنران→→∂ پس از ش→→كست و ب→→ه آن→→→چه در گ→→رجستان گ→→ذشت، ك→متر ت→وجه ش→د ك→ه رئ→يس ج→مهور"ساكاشويل∂"، ازآن دل برنداشتهاند.  است ك→ه واش→نگتن پ→يش رو دارد؛ و س→اكنان ك→اخ س→فيد، در آستانهء＾ تر∑ كاخ هم، ش→امل ق→لمرو خالفت اسالم∂ تا قرن دهم ميالد＾ است، هم چنان مبنا＾ ژئواستراتژ＾ ط→→رح آم→→ريكاي∂"خاورميانه＾ ب→→زرگ" ك→→ه ب→→ا ح→→مله ب→→ه ع→→راق اع→→الم ش→→د، و درواقع، شيوهها＾ قديم و جديد، به سراسر جهان منتقل م∂سازند غ→→→→→→رب∂، از درون، دس→→→→→→تخوش ن→→→→→→اتوان→→→→→→∂ ت→→→→→→حمل وزن س→→→→→→نگين خ→→→→→→ود ه→→→→→ستند و آن را ب→→→→→ا ب→ا م→قاومت م→لل م→وضوع اي→ن نظام، افق آينده را به شدت تيره كرده است؛ قدرتها＾ ن→يز ط→عمه＾ م→سابقه＾ ت→سليحات∂ ه→ستند. ش→راي→ط ن→اش∂ از ت→صادم ن→ظام ن→و اس→تعمار＾، س→ياس∂/ اق→تصاد＾  ق→درتها＾ ب→زرگ ج→هان است. و در م→سابقه＾ ت→سخير ب→ازار، خ→ود دالل∂، ب→→ازارس→→از＾ و ب→→ازاري→→اب∂ اس→لحه گ→ماشته است؛ ف→روش اس→لحه اش→تغال ع→مده＾ دولته→→→ا ب→→→ر ت→→جارت اس→→لحه، ب→→ه ج→→ا＾ ت→→حديد اي→→ن ب→→ازرگان∂، خ→→ود آن→→ها را ب→→ه خ→→→دمت ج→→→→نگ ج→→→→هان∂ در ق→→→→رن ب→→→→يستم ن→→→→يز ن→→→→توان→→→→سته است اي→→→→ن م→→→→سير را ت→→→→غيير ده→→→→د. س→→→لطه＾ ك→وچ− و ب→زرگ، ب→ه رون→ق ص→نايع نظام∂ خدمت م∂كند و حت∂ آسيبها＾ عظيم دو وج→→→ود ج→→→نگ و ك→→→شتار م→→→نطقها＾ از ح→→→ركت م→→→∂اف→→تد. ص→→د س→→ال است ك→→ه ج→→نگ ه→→ا＾ اروپ→اي∂ ب→ه ع→رصهها＾ ج→نگ، ع→امل گ→ردش چ→رخها＾ ص→نايع ن→ظام∂ آن→→هاست كه ب∂ ب→→ه ب→→ها＾ ف→→رو رف→→تن در ب→→اتالقهاي∂ ن→→ظير ع→→راق و اف→→غانستان، ي→→ا ك→شيده ش→دن م→تحدان الب→ته، ت→الش واش→نگتن ب→را＾ ح→فظ  ن→قش خ→ود ب→ه عنوان قدرت واحد جهان∂، حت∂ ساخته بود؛ و از ناگزير＾، متحدان عضو "ناتو" را هم به اين باتالق كشانده است.  م→→→→→رادف است ب→→→→→ا دست و پ→→→→→ا زدن ارتش آم→→→→ريكا، در ب→→→→اتالق∂ ك→→→→ه خ→→→→ود در اف→→→→غانستان 
ح→→→ضور در ب→→→ازار رس→→→يده است، ب→→→ا ج→→نگ و ه→→ياهو ب→→ر س→→ر"مسأله＾ ه→→ستها＾ اي→→ران" راه از س→→→→→وي∂، ت→→→→→كنولوژ＾ ه→→→→→ستها＾ ك→→→→→ه دوران ان→→→→حصار را ط→→→→∂ ك→→→→رده و ب→→→→ه م→→→→→رحله＾ از حضور فاتحانه＾ امريكا در عراق تشديد شده است. كاف∂ است اهميت اين بازار و به موازات آن ناامن شدن منطقه را نشان دهد، كه بعد و با هر قرارداد، در＾ به رو＾ حضور نظام∂ آنها در خليج فارس گشوده شده است، ت→ازگ∂ روس→يه ب→ا دولته→ا＾ ع→ربستان و ام→ارات كه به صدها ميليارد دالر بالغ م∂شود پ→→ا س→→اخته ن→→گاه∂ ب→→ه لي→→ست ق→→رارداده→→ا＾ اع→→الم ش→→ده＾ آم→→ريكا، ان→→گليس، ف→→ران→سه،... و ط→∂ چند سال∂ كه واشنگتن، بر سر"مسأله＾ هستها＾ ايران " كارزار بينالملل∂ بر دار＾ سالحها＾ خريدار＾ كم− بگيرند! و به آنها پايگاه نظام∂ بدهند. ك→ه ك→شورها＾ خ→ريدار، توان اس→تفاده از آن را ن→دارن→د و ب→ايد از ف→روشندگان برا＾ نگاه ت→راسته→ا＾ ب→ينالم→لل∂ است، ب→ا ارقام كالن، به مصرف خريدها＾ تسليحات∂ م∂رسد ع→نوان موتور ق→درت غرب ب→وده است؛ درآم→دها＾ ن→فت∂ ك→ه بازمانده＾ اندك∂ از غارت م∂سازد. اين بازار در س∂ سال اخير، گره گشا＾ اصل∂ بحرانها＾ ادوار＾ آمريكا به ت→حري− ض→د اي→ران، خ→ليج ف→ارس را كه بازار پر رونق تجارت تسليحات∂ است، داغتر ب→→→را＾ پ→→→يش ب→→→ردن س→→→ياست روزان→→→ه، و دراز م→→→دت ت→→بديل ش→→ده است؛ و ب→→ا ه→→ر ف→→شار ي→→ا در م→نطقه ت→بديل ش→ده ب→ود، پس از ان→قالب، ن→زد واش→نگتن ب→ه آس→تانه＾ ت→→حري− م→نطقه، اي→→ران پ→→يش از ان→قالب، ك→ه ب→ه دن→بال ك→ودتا＾ آم→ريكاي∂، ب→ه م→هره＾ ب→از＾ واش→نگتن اما ايران: 
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بود. ك→→شور ف→→راه→→م آورده ب→→ود ك→→ه ب→→ا ف→→ضا＾ ب→→→ين الم→لل∂ و خ→اصه اروپ→ا ن→يز ه→ماهنگ م→→→تناسب ب→→→ا س→→→طح رش→→د و س→→طح ت→→وقعات اج→→تماع∂، زم→→ينه＾ ي− ان→→قالب را در دي→كتاتور＾ پس از ك→ودتا＾ ۲۸ م→رداد ۳۲ ك→ه مجر＾ اصالحات ارض∂ هم بود، رع→→→→→يت∂ ق→→→→→رن ۱۹ پ→→→→→ايهها＾ ت→→→→خت ش→→→→اه∂ را س→→→→ست ك→→→→رد. ن→→→→اتوان→→→→∂ها＾ ن→→→→اش∂ از س→→اخت اج→→تماع∂ را ت→→غيير داد و ح→→ذف م→→الكيت ارض∂ م→تك∂ ب→ه ن→ظام ارب→اب- اج→→→را＾ ب→→رنامه＾ اص→→→الحات ارض→→∂ در اي→→ران، ه→→ر چ→→ند ن→→اقص ب→→ود، ول∂ زي→→ر عظيم انرژ＾ زاست، و موقع استراتژي−، كه در خليج فارس دارد. آس→يا م→∂بيند. و اي→ن ج→دا از م→وقع ممتاز اي→ران از آغ→از قرن ۲Ω به مناسبت منابع ب→ه اي→ران داشت؛ و ام→روز غرب اي→ران را س→كو＾ پ→رش ب→ه آس→يا＾ مركز＾ و غرب ه→مان ن→گاه كه از آغاز قرن ۱۹ سياست استعمار＾ انگليس در حراست از هند، زم→→ان، غ→→رب اي→→ران را س→→د＾ در ب→→راب→→ر س→رازي→ر ش→دن ش→رق ب→ه خ→اور م→يانه م→→∂ديد. م→→→→∂رود؛ ه→→→→م چ→→→→نان ك→→→ه در دوران ج→→→نگ س→→→رد ه→→→م وض→→→ع∂ اس→→→تثناي∂ داشت. آن ن→→→→ئوكلنياليسم، از س→→→→و＾ غ→→→→رب، ب→→→→ه ت→→→→نهاي∂ م→→→→وضوع اص→→→→ل∂ در م→→→→نطقه ب→→→→ه ش→→→→مار ام→→→→اẃ اي→→→→ران، ب→→→→ا م→→→→وقع ژئ→→→→وپليتي− خ→→→→اص خ→→→ود، در ش→→→راي→→→ط اس→→→ترات→→→ژي− ب→→→سط تكنولوژ＾ هستها＾ نشان م∂دهد. آوردهان→د. ي→ك∂ از ب→ازاره→ا＾ گ→رم، خ→اورميانه است ك→ه اق→بال ت→مام ب→را＾ دري→افت ت→→→→→كنولوژ＾ ن→→→→→يستند، ب→→→→→ه ع→→→→→رضه＾ ك→→→→→اال＾ خ→→→→→ود- در ش→→→→→راي→→→→→ط رون→→→→ق ب→→→→ازار-  رو خ→ود را ب→از م∂كند. و فروشندگان، كه جز دولتها＾ قدرتمند و انحصارگر اين 
ط→رف م→→ردم ان→تخاب ش→وند! و ت→شخي→ص ص→→الحيت ش→رع∂ ك→س∂ ك→ه مردم بايد تشخيص "صالحيت  شرع∂" كسان∂ كه قرار است برا＾ حضور در مجلس، از اين شورا يا هيأت چند كار اساس∂ ديگر هم بر عهده دارد كه عبارت است از ن→ظارت ب→ر ك→ار م→جلس پ→يش ب→ين∂ ش→ده ك→ه باز زير حكم مقام "واليت" است. و ت→→→→→→سهيل اج→→→→→→را＾  ق→→→→→انون ش→→→→→رع است. و ش→→→→→وراي→→→→→∂ از م→→→→→جتهدان و ف→→→→→قيهان، ب→→→→→را＾ ن→يست ب→شر در ب→راب→ر ق→انون اله→∂، ق→انون وض→ع ك→ند، ت→نها م→حل وض→ع مقررات∂ در ب→→→→ه ص→→→→ورت ق→→→→وان→→→ين ش→→→رع، ب→→→ه ب→→→ندگان اب→→→الغ ش→→→ده و ت→→→غيير پ→→→ذير ن→→→يست و ج→→→ايز دارد، ب→نا ب→ر اص→ل ف→قه∂ ك→ه وض→ع ق→انون خ→اص خ→داون→د است و وس→يله＾ پ→يامبر م→→∂كند. م→→جلس ك→→ه ك→→ار ق→→انون گ→→ذار＾ و ن→→ظارت ب→→ر اج→→را＾ ق→→وان→→ين را ب→ه ع→هده ان→تخاب م∂كنند، در حد مباشر امورعام "آيات عظام" در سطح كشور، خدمت م→→→→→→جريه و ق→→→→→→→ضائيه ت→→→→→→ابع اراده＾ اوست. رئ→→→→→يس ج→→→→→مهور، ك→→→→→ه ظ→→→→→اهراҐ م→→→→→ردم او را خ→→داون→→د وص→→ل م→→∂شود. و اح→→كام او الزماالج→→راست. و ق→→وا＾ س→→ه گ→انه＾ م→قننه، "واليت ف→→→قيه" ب→→→ر ح→→→كومت م→→→ستقر م→→→اند ك→→→ه ب→→ه "ن→→ايب ام→→ام" و از ط→→ريق ام→→ام ب→→ه ه→→م داشت، در ح→→كومت ج→→ا ان→→داخت و م→→قام∂ ف→→وق ق→→انون و فوق م→لت، ب→ه ن→ام ب→→القوه＾ داخ→→ل∂ "اس→→→الم ان→→قالب∂" را ك→ه ب→رنامه＾ ص→دور ب→ه ك→شورها＾ ه→م ج→وار ج→→→→→نگ ب→→→→→ا م→→→→→تجاوز م→→→→→ورد ح→→→→مايت ق→→→→درتها، ت→→→→وأم ب→→→→ا س→→→→ركوب ش→→→→ديد م→→→→خالفان ش→→ايد اگ→→ر ات→→فاق ن→→يفتاده ب→→ود"حكومت اس→→الم∂" دوام ن→→م∂آورد. ام→→ا ه→→شت س→→ال ادار＾ و ق→→→→→ضائ∂ م→→→→→حصول ان→→→→قالب م→→→→شروطه، ج→→→→نگ ع→→→→راق را در پ→→→→∂ آورد ك→→→→ه ج→→→نگها＾ داخ→→→ل∂ و در ه→→→م ري→→→ختن ن→→ظام ق→→انون∂ و س→→ازمان ده→→∂ و ت→→شكيالت ت→→→→→→سلط  ب→→→→→→خش∂ از ن→→→→→→هاد روح→→→→→→ان∂ ب→→→→→→ه ن→→→→→→ام "ان→→→→→→قالب"  ب→→→→→ر اي→→→→→ران، ع→→→→→الوه ب→→→→→ر سياس∂ و اقتصاد＾ در كشور پرداختند. ت→→→→شكيل دادن→→→د و در ج→→→نگ ك→→→هنه ب→→→ا ن→→→و، ب→→→ه ت→→→صفيه ح→→→ساب ش→→→ديد اج→→→تماع∂ و پ→يشاپيش، به اتكاء اين"واليت" كه هنوز رسم∂ نشده بود، دادگاهها＾ "انقالب" دوره＾ اس→→→→→→تبداد ق→→→→→→اجار ه→→→→→→م م→→→→→→طرح ن→→→→→→بود در رأس ق→→→→→→انون اس→→→→→اس∂ ن→→→→→شاندند. و ت→→→→→دوين ق→→→→→انون اس→→→→→اس∂،"خبرگان" از آن ف→→→→→رات→→→→→ر رف→→→→→تند و"واليت ف→→→→→قيه" را ك→→→→ه در ه→→دفها＾ ان→→قالب م→→شروطه ن→→شاندن "ق→→انون" ج→→ا＾ آن ب→→ود. و چ→→هار م→اه ب→عد در داد، ب→→→→→→ا اس→→→→→→تفاده از ن→→→→→→ام "ج→→→→→→→مهور＾" ه→→→→→→مان ح→→→→→→كومت را گ→→→→→→نجاند ك→→→→→→ه ي→→→→→ك∂ از ع→مر ان→قالب ب→ه چ→ند م→اه ن→رسيد. در رف→راندم∂ كه "شورا＾ عال∂ انقالب" ترتيب ان→→→قالب ك→→ه از ح→→مايت ب→→يرون∂ ب→→رخوردار ب→→ود، اب→→تكار آن را ب→→ه دست گ→→رفت. و رس را ب→→→→ه دست گ→→→→رفت و م→→→→وفق ش→→→→د. در اي→→→→ران ان→→→→قالب ش→→→→د ول∂ ن→→→→يرو＾ ض→→→د ش→→د، ب→ه پ→يش دس→ت∂ ب→ر ان→قالب، وارد ص→حنه گ→رديد و ت→دار∑ ي− ان→قالب پ→يش غ→رب، ب→ه ك→ارگردان→∂ واش→نگتن، در زمان∂ كه از حكومت مولود كودتا نوميد "واليت" جا＾ جمهور＾ 

س→پاه پ→اسداران ع→لمدار م→بارزه ب→ا ب→د ح→جاب∂ ب→يداد م∂كند. بساط هفتگ∂ نماز و گ→→→از از خ→→→ارج  وارد م→→→∂شود. ب→→→يكار＾، ت→→→ورẃم، اع→→→تياد، ف→→→حشا، زي→→ر چ→→شمان م→حصول شكر خود را ندارد. گندم، برنج، گوشت، و از همه شگفتتر، بنزين س→→→→ازمان ك→→→→شت ن→→→→يشكر س→→→→د دز، ت→→→→وان→→→→ا＾＾ پ→→→→رداخت م→→→→زد ك→→→→ارگران و ف→→→روش توليد داخ→ل∂ ش→ده است. ح→ت∂ ص→نايع ق→ديم∂ نظير قند، به بن بست رسيده و م→→→سير ت→→→جارت س→→→نت∂ ب→→→ازار و ت→→→أمين ت→→→مام ن→→→يازها＾ ج→→→امعه از خ→→ارج، س→→د راه ان→→حراف ب→→ستر اق→→تصاد＾كشور، ك→→ه رو ب→→ه ج→→انب ص→→نعت∂ ش→→دن داشت، ب→ه برگزار＾ نماز به كارخانهها م∂فرستد، حقوق م∂پردازد!) ن→→→→قش م→→→→صرف ك→→→→ننده دارد. (اس→→→→الم ان→→→→قالب∂ ب→→→→ه ام→→→→ام ج→→→→ماعت∂ ه→→→→م ك→→→→ه ب→→→را＾ از ت→→→→وان اق→→→→تصاد＾ ك→→→→شور ب→→→→رخوردار است ول∂ در گ→→→→ردش اي→→→→ن اق→→→تصاد ت→→→نها ك→نيد ك→ه ح→ت∂ در ص→ورت اغراق ن→م∂توان→د كمتر از ن→يم آن ب→اشد) نيروي∂ كه ۱۱م→→يليون بسيج∂ م→ورد ادع→ا＾ ج→انشين فرمانده∂ ك→ل س→پاه پاسداران  توجه است- م→→→→→نتقل ك→→→→→رده است (ب→→→→را＾ س→→→→نجش اي→→→→ن ب→→→→رآورد، ك→→→→اف∂ است ب→→→→ه رق→→→→م م→→→→فيد اق→→→→تصاد＾ ب→→→→ه خ→→→→دمت ه→→→→دفها و ب→→→→رنامهها＾ خ→→→ود- ك→→→ه غ→→→ير اق→→→تصاد＾ "اسالم انقالب∂" ب∂ اغراق، معادل ي− پنجم جمعيت كشور را از خط كار بانك∂ است! س→→قوط∂ را ت→→حمل ك→→رده ان→→د، ب→→لكه ب→→ه م→→نظور ت→→سهيل ك→→ار م→حاسبات ادار＾ و ت→→→→وان اق→→→تصاد＾ م→→→ردم ك→→→شور است ك→→→ه ط→→→∂ دوران "ح→→→كومت ان→→→قالب∂" چ→→→نين ه→زار ري→ال ب→ه ي− ريال ت→بديل شود. و اي→ن ن→ه ب→ه خاطر ترميم قدرت خريد و ح→كومت "اسالم انقالب∂" ارزش پول ايران، تا آنجا سقوط كرده كه قرار است "م→فاسد اخالق∂" و"ب→دحجاب∂" م∂پردازد. اين در حال∂ است كه ط∂۳Ω سال خ→→→ط س→→→ركوب اج→→→تماع∂ و ت→→→بليغ اط→→→اعت ك→→→ور از ح→→كومت، ب→→ه ام→→ر م→→بارزه ب→→ا و"م→→داح" م→→∂سازد. و س→→پاه انقالبش، در ق→امت م→حتسب دوران خالفت، و در ب→ه فراموش∂ سپرده شده بود، تازه م∂كند و برا＾ كشور، سمينار تعليم "قار＾" ش→ده، مقام "واليت" ب→ه ن→ام رهبر، رسوم و قواعد دوران پيش از مشروطه را كه ج→ا＾ پرداخ→تن ب→ه م→سائل ب→نياد＾ كشور، ك→ه ب→ا استقرار "واليت" دين∂ پيدا اختصاص∂- نظام∂" ، معرف هويت قدرت حاكم است. انقالب محاكمه م∂كنند. "دادگاه اختصاص∂ روحانيت" هم در رديف "دادگاه پ→→رداخت ن→→شده را ن→→خست ب→ه ش→كنجهگاه و زن→دان م∂فرستند و ب→عد در دادگ→اه ع→→→→→قب اف→→→→→تاده و ح→→→→→ق ت→→→→→أسيس س→→→→→نديكا، م→→→→→علمان خ→→→→→واس→→→→→تار ح→→→→→قوق م→→→→→عوقه＾ ن→→ويسان م→→عترض ب→→ه س→→انسور و اخ→→تناق، ك→→ارگران خواس→تار حقوق چ→ندين م→اه ت→→→بعيض، دان→→شجويان م→→عترض ب→→ه ف→→ضا＾ م→→سموم و ب→→سته＾ دان→→شگاه، روزن→→امه ن→→→→→→امها＾ "ض→→→→→→د ان→→→→→→قالب"،"مخلẃ ام→→→→→نيت" و"م→→→→→زدور ب→→→→→يگانه" زن→→→→→ان م→→→→→عترض ب→→→→→ه م→→→→طالبه م→→→→∂كنند. و ح→→→→ت∂ ام→→→→روز و پس از س→→→→∂ س→→→ال از گ→→→ذشت ان→→→قالب، ب→→→ه اج→→→تماع∂ م→→→∂پردازن→→→د، ك→→ه ح→→قوق ض→→ايع ش→→ده＾ اج→→تماع∂ و گ→→روه∂ خ→→ود را در دادگ→→→اهها＾ ان→→→قالب، ب→→→ه پ→→→رونده＾ م→→→عترضان ب→→→∂ ش→→مار از ط→→بقات م→→ختلف ش→رع، ام→ا ت→نوع م→حكمه دارد: دادگاه انقالب- دادگاه روحانيت- دادگاه عاد＾. ق→→→→طع ع→→→→ضو ب→→→→دن، س→→→نگسار، ت→→→عذير م→→→جازاته→→→ا＾ رواج ش→→→رع∂ است. ح→→→اكم ج→→→ار＾ م→→→∂سازند  و ق→→→انون ق→→→صاص ب→→ر دادگ→→اهها و آراء ق→→ضات ف→→رمانرواست: پ→→ا＾ ط→→الب∂ م→→∂اف→→تد ك→→ه ج→→ا＾ ق→→انون، اح→→كام ش→→رع و م→→جازاته→→ا＾ ش→→رع∂ را ح→قوقدان تحصيل كرده＾ اي→ران→∂ ك→ه در دادگ→ستر＾ ك→شور گرد آمده بود، زير ك→→→→ند. و ح→→→→اصل ص→→→→د س→→→→ال ت→→→→حقيق و ت→→→→دقيق ع→→→→لما＾ ح→→→→قوق اي→→→→ران و ه→→→زاران "ج→امعالشرايط" سپرده ش→ده است ك→ه ن→قش "ق→اض∂ القضا↓" ق→ديم را ب→ايد اي→فا م→→→شروطه ب→→→از گ→→→شت. ق→→→وه＾ ق→→→ضائ∂ ه→→→م از س→→→و＾ م→→→قام "واليت" ب→→ه م→→جتهد＾ ك→→→رده ب→→اشند. ب→→ا ه→→مين ش→→دت، ق→→وه＾ ق→→ضائيه ف→→شرده ش→→د و ب→→ه دوران پ→→يش از م→→→ورد ب→→→ازبين∂ آق→→→ايان ق→→رار گ→→يرد ت→→ا م→→بادا ن→→مايندگان،"خالف ش→→رع∂" ت→→صويب ه→يأت اج→ازه＾ ان→تخاب ش→دن از س→و＾ مردم به آنها داده، م∂گذرد، بايد از نو ب→→ه ري→→است ج→→مهور＾ ب→→ر گ→→زينند! آن→→چه از ت→→صويب ن→→مايندگان∂ ك→→ه خ→→ود اي→→ن 



 طرح∂ نو   شماره ۱℮۱ 

  ۱۲

الملل∂ را از نظر دور كنند. خ→ارج∂ پ→يدا ك→ردهان→د؛ ب→∂ آن ك→ه ن→ياز ب→ه حضور  ج→نجال∂ در عرصه＾ بين ش→→تر در خ→→انه＾ روش→ن ف→كران ص→احب نام∂ م∂خواب→د ك→ه ش→هرت داخ→ل∂ و پ→يوسته دم ت→يغ س→ياست ان→حراف اف→كار ع→موم∂ ب→ه شمار م∂روند. گاه∂ اين م→→→→نحرف س→→→→اخته است. اق→→→→ليتها＾ م→→→ذهب∂، ح→→→ت∂ اه→→→ل ت→→→صوف، از ق→→→ربانيان ع→→موم∂ را از واق→→عيات ج→→ار＾ ن→→اش∂از ت→→نافض ح→→كومت والي→→ت∂ ب→→ا ع→→صر م→ا ك→→شور اف→→تاد. و در س→الها＾ ب→عد، ب→ا م→سأله آف→رين∂ها＾ م→ختلف م→سير اف→كار ب→ه ج→وخهها＾ مرگ سپرده شدند. و چند سال سايه＾ اين كشتار عام، رو＾ ك→ه در ت→هران و ش→هرستانها ناگهان و ب∂ خبر، ط∂ دو ماه چندين هزار تن، عراق، رهبر ي→ا "م→قام واليت" ح→كم  ب→ه "كشتار جمع∂" زندانيان سياس∂ داد ان→→→حراف→→→∂ ت→→→ازه ب→→→را＾ اش→→→تغال ذه→→→ن∂ اف→→→كارعموم∂ ن→→→ياز دارد. در پ→→→ايان ج→→→نگ ب→→→→راب→→→→ر ن→→→ارضاي∂ گ→→→سترده＾ م→→→ردم، ح→→→كومت ه→→→ر از چ→→→ند گ→→→اه ب→→→ه ن→→→مايشها＾ ش→ده＾ س→ياس∂ نشسته است و امام جمعه، سياست فروش∂ م∂كند. اما، در ج→→→→معه＾ دولت→→→→∂، ج→→→ا＾ م→→→يتينگها و ت→→→ظاهرات س→→→ازمانها و اح→→→زاب ب→→→رچيده 
بيشتر وام∂دارد. ع→→→راق ، ش→→→ورا را در ب→→→راب→→→ر پ→→→افشار＾ واش→→→نگتن، و اع→→مال ق→→درتش ب→→ه اح→→تياط گ→→→→→ذاشت. ام→→→→→ا ت→→→→→جربه＾ س→→→→→ياست ح→→→→→ادثه آف→→→→رين واش→→→→نگتن، در اف→→→→غانستان و ك→ار＾ ك→ه ب→ر س→ر كويت در عراق ك→رده ب→ود و ب→عد در افغانستان  ب→ه نمايش پيش راند،كه از شورا＾ امنيت، جواز اقدام نظام∂ در ايران را تحصيل كند، ج→→نجال آف→→رين، پ→→رونده را ب→→ه ش→→ورا＾ ام→→نيت ب→→رد و ق→→دم ب→→ه ق→→دم، در م→سير＾ ك→→→شاند ك→→→ه از ارك→→→ان س→→→ازمان م→→لل م→→تحد است. و س→→پس ب→→ا ف→→ضا س→→از＾ها＾ ه→→→→→ستها＾ اي→→→→→ران را ن→→→→→خست ب→→→→→ه س→→→→→ازمان ج→→→→هان∂ ن→→→→ظارت ب→→→→ر ان→→→→رژ＾ ه→→→→ستها＾ ب→سط ت→حريم ايران درحوزه＾ م→تحدان خ→ود رو آورد و م→وضوع فن∂ فعاليت م→خالفت با فعاليتها＾ حكومت اسالم∂ در زمينه＾ تكنولوژ＾ هستها＾، به را م→→→→→→→شمول ت→→→→→→→حريم داد و س→→→→→→→تد س→→→→→→→اخته، در س→→→→→→→الها＾ اخ→→→→→→ير پ→→→→→→شت س→→→→→→نگر ج→نگ ج→هان∂ م∂كشاند. آم→ريكا ك→ه از زم→ان تسخير سفارتش درتهران ايران ك→→ه ب→→ه ت→→دريج، ب→→ه ص→→ورت خ→→طرنا∑، م→→نطقه را و ب→→سا ك→→ه ج→→هان را ب→ه س→و＾ آم→ريكا و اسراييل- عامل آم→ريكا در م→نطقه- علم كردهاند، موضوع∂ساخته اك→→→→→نون چ→→→→→ند س→→→→→ال است "ح→→→→كومت والئ→→→→∂" ب→→→→ا اس→→→→تقبال از م→→→→سألها＾ ك→→→→ه پرونده＾ هستها＾ و حديث آن: 

ب→→ازار اس→→لحه را ح→→فظ ك→→رده است؛ و اگ→→ر ب→→ه ح→→مله ب→→ر ايران موفق شود، آم→→→ريكا، ب→→→ه اي→→→ن م→→اجرا س→→از＾ها ن→→يازدارد؛ ب→→ا ه→→مين ش→→يوهها ان→→حصار تأسيساتش رجزخوان∂ م∂كند. واش→→→→→→نگتن و ع→→→→→امل غ→→→→→رب در م→→→→→نطقه، ه→→→→→م درب→→→→→اره＾ ح→→→→→مله ب→→→→→ه اي→→→→→ران و پ→ايگاهها＾ زمين∂، درياي∂ و هواي∂ آمريكاست، اسراييل، دالل زرادخانه ك→→شور را ب→→ه ج→→بهه گ→→ير＾ واداش→→ته. اي→→ران از ه→→مه س→→و در م→→حاصره＾ ن→→يروها، ت→→→→رسيم ك→→→→رده ك→→→→ه از ع→→→→راق "ص→→→→دام" ك→→→→رده ب→→→→ود. س→→→→ياست غ→→→→رب، ه→→→→مسايگان پ→→→→→يش آن ح→→→→→ركت م→→→→→∂كند، از اي→→→→ران- و ن→→→→ه از رژي→→→→م ح→→→→اكم ب→→→→رآن- س→→→→يماي∂ داده. س→→يستم گ→→سترده＾ ت→→بليغات غ→→رب ك→→ه ت→→وان→→اتر ازح→→مله＾ ن→ظام∂ و پ→يشا ج→→ريان رس→→يدگ∂ ب→→ه پ→→رونده＾ اي→→ران، دوب→→ار رأ＾ ب→→ه م→→جازات اق→→تصاد＾ ايران غ→→→→رب را ب→→→→ا اث→→→→رگذار＾ ب→→→→يشتر ب→→→ه واك→→→نش وا داش→→→ته است. ش→→→ورا＾ ام→→→نيت در پ→→→يش رف→→ته ك→→ه اگ→→ر اح→→ساسات ت→→ودهها＾ ع→→رب م→→نطقه را ب→→را＾ خ→→ود خ→→ريده، ك→→ه ب→→ه پ→→ايان ك→→ار ب→→ينديشد. و در ت→→بليغ ض→→د آم→→ريكا و ض→→د اسراييل، چ→ندان دام→→ن زدن ب→→ه ج→→نجال آم→ريكاي∂ "م→سأله＾ هستها＾" ايران را برگزيده ب→∂ آن "ذوب در واليت" است ك→ه  ب→ا ياد ماجرا＾ تسخير سفارت آمريكا، سياست را ب→→→→بندد و ب→→→→ا روح→→→→يه س→→→→پاه∂ ب→→→→ه م→→→→قام "واليت" خ→→→دمت ك→→→ند. و اي→→→ن ج→→→ناح ب→برد، و درعرصه＾ داخ→ل∂ ب→ه ضرب شست نياز دارد تا راه مقاومت عموم∂ ب→→رنامه＾ "م→قام واليت" را در شتاب ب→خشيدن ب→ه مسخ جامعه＾ ايران→∂ پ→يش "ذوب در واليت" ب→→→رخاسته از "س→→→پاه پ→→→اسداران" ان→→→تقال ي→→→افته است ك→→→ه ب→→ايد در ه→→→→→مين زم→→→→ان، ح→→→→كومت اس→→→→الم∂ ه→→→→م در م→→→→بارزات داخ→→→→ل∂ ب→→→→ه ج→→→→ناح 

دار＾ در ايران، بر پا ساخته، در آن نقش آفرين است. واليت، ب→ا دس→تگاه∂ ك→ه ط∂ س∂ س→ال ب→ه بها＾ ن→و كردن ن→ظام ح→كومت برده ج→→→هان∂  را ب→→→ا خ→→ود ن→→ياورد، ك→→ه ب→→ه اح→→تمال ب→→سيار، چ→→نين خ→→واه→→د ش→→د. و م→→قام ب→سته است. ام→ا ايران چ→ه؟ پاره پاره شدن، سهم ماست؛ اگر اين جنگ، جنگ خ→→اورميانه ب→→زرگ نزدي−تر خواه→د شد. اسراي→يل، ب→ه خ→اورميانه＾ ب→زرگ، ام→يد خط استراتژ＾ نومحافظه كاران را گام∂ ديگر  پيش م∂برد؛ و به تعبير رؤيا＾ 
اي→→→ن ك→→→ار، پ→→→در ب→→مب ات→→م∂ پ→→اكستان، آم→→وزگار آن→→ها ش→→د، چ→→نان ك→→ه ك→→ليد گ→→شايش دس→تياب∂ ب→ه ت→كنولوژ＾ ه→ستها＾ را كشف كردند و در دستور كار قراردادند. و در ظ→→→→→→هور "پ→→→→→در ب→→→→→مب ات→→→→→م پ→→→→→اكستان" ب→→→→→ود ك→→→→→ه م→→→→→غزها＾ ن→→→→→ظام∂ م→→→→→قام واليت ام→→→→→كان ح→→→→ت∂ ف→→→→ران→→→→سو＾ها＾ م→→→→جر＾ آن واك→→→→نش ن→→→شان ده→→→ند. ت→→→نها پس از پ→→→ايان ج→→→نگ و ع→→→راق ر اك→→→ه در ح→→→وال∂ ب→→→غداد س→→→اخته م→→→∂شد، اس→→→راي→→→يل ب→→→مباران ك→→→رد، ب→→→∂ آن ك→→→ه ب→رخوردار از ت→كنولوژ＾ ه→ستها＾ از واس→طهها خ→ريدار＾ شود. پ→ايگاه انرژ＾ اتم∂ ش→→→→→يمياي∂ ب→→→→→رخوردار ب→→→→→ود، ف→→→→→رمانده∂سپاه از "ره→→→→→بر" ت→→→→→قاضا ك→→→→رد س→→→→الحها＾ در دوران ج→→نگ ع→→راق ب→→ا اي→→ران، ك→→ه ب→غداد از سالحها＾ م→درن و از ج→مله در برابر اين سركش∂، به مرحله＾ جد＾ نرسيد. گ→رفت. و ن→ام "پ→در ب→مب ات→م پاكستان" س→ر زب→انها افتاد. واك→نش ق→درتها نيز ن→→→→→ظام∂ م→→→→نطقه ن→→→→ظير لي→→→→ب∂، ع→→→→راق، س→→→→وريه و در خ→→→→الفت اس→→→→الم∂ اي→→→→ران ب→→→→اال آگ→→→→→→اه گ→→→→→رديد. و ذوق دست ي→→→→→افتن ب→→→→→ه س→→→→→الح ه→→→→→ستها＾، در دي→→→→→كتاتور＾ها＾ ت→→ا س→→ران→→جام، ي− روز ج→→هان از آزم→→ايش موفق ب→مب هستها＾ اسالم آباد، يافتن به سالح هستها＾ را در برابر فشار هند حفظ كردند. ح→رف شنو＾ بيشتر از واشنگتن داشتند با اين همه، نظام∂ها هم هوس دست ك→اخ سفيد، ق→ربان∂ كودتا＾ ن→ظام∂ ش→د وحكومت به دست نظام∂ها افتاد كه ك→→ه ص→→در اع→→ظم ب→→وتو، در ن→→اديده گ→→رفتن م→→خالفت واش→→نگتن و ب→→رخورد ت→→ند ب→→ا ب→→ا پ→→يوند ن→ظام∂، ب→رخوردار ب→ود، واش→نگتن ب→ه اي→ن تالش راه ن→م∂داد. ت→ا ح→د＾ پ→يمانها＾ ن→ظام∂ واب→سته به غرب عضويت داشت و از كم−ها＾ آمريكا هم ج→→→→→→نگ است، ب→→→→→→ه ت→→→→→→قال ان→→→→→→داخت. ام→→→→→ا ب→→→→→ا آن ك→→→→→ه اس→→→→→الم آب→→→→→اد، از دو س→→→→→و در ح→→→ضور ه→→→ند در ب→→اشگاه ه→→ستها＾، پ→→اكستان را ك→→ه از روز ت→→ولد ب→→ا ه→→ند در نيست و همسايگ∂ با چين اين امكان را به هند داده است. ه→ند به باشگاه پيوست، كه طبيع∂ بود مخالفت واشنگتن با تالش هند، جد＾ دولته→→اي∂ ك→→ه در ت→→يررس ق→→درتها＾ ع→ضو باشگاه قرار داشتند، ش→كست و ب→→→→→اشگاه، ت→→→→→أسيس ش→→→→→د. چ→→→→→ند س→→→→→ال ط→→→→→ول ك→→→→→شيد ت→→→→→ا اي→→→→ن م→→→→رزبند＾ از ط→→→→رف ان→→→→رژ＾ ه→→→→ستها＾ در ك→→→نار ش→→→ورا＾ ام→→→نيت ب→→→را＾ م→→→حدود ن→→→گاه داش→→→تن اع→→→ضا＾ ورود دولته→→→ا＾ دي→→→گر را ب→→→ه دست گ→→→رفتند و س→→→ازمان ب→→→ينالم→→→لل∂ ن→→→ظارت ب→→ر ه→→→→ستها＾، ق→→→→درتها＾ ص→→→→احب س→→→→الح ه→→→→ستها＾ در س→→→ازمان م→→→لل اب→→→تكار م→→→نع آغ→→→از ش→→→د، ض→→رور＾ است: ب→→ا ورود چ→→ين ب→→ه ب→→اشگاه ك→→شورها＾ دارا＾ س→→الح آورده است ن→گاه∂  به سير ت→اريخ∂ ج→نجال "م→سأله هستها＾" كه از پاكستان ب→→را＾ آن ك→→ه روش→→ن ش→→ود ح→→كومت اسالم∂ ب→ا پ→ا＾ خود ب→ه اين م→هلكه رو بپذيرد؛ كه در داخل و خارج، به مثابه＾ "جام زهر" است با عواقب خطير. آورد؛ و ش→→→→كست خ→→→→ود را در ج→→→→نجال∂ واه→→→→∂ ك→→→→ه واش→→→→نگتن ب→→→→ه آن دام→→→ن زده  ان→→بار ش→→ده و رون→→ق اق→→تصاد ج→→نگ∂ ج→→هان∂ ك→→م− م→→∂كند. ي→→ا س→ر ت→سليم پ→يش ب→→دهد ك→→ه در ق→→دم اول ب→→ه ع→→بور آم→ريكا از ب→حران كنون∂ و م→صرف سالحها＾ ب→→ايد ت→→ن ب→→ه ج→→نگيدن و پ→→ذيرفتن م→→سؤوليت ك→→شاندن م→نطقه و جهان ب→ه ج→نگ اع→→الم و ت→→بليغ "ف→→عاليت رو＾ غ→→ن∂ س→→از＾ اوران→→يوم" ب→→ه ع→→نوان ح→→ق م→ل∂، ح→اال س→ياست كم− كرد، ت→ا آنجا ك→ه اكنون ب→ر س→ر دو راه∂ ايستاده است: پس از ح→→كومت اس→→الم∂ را  ب→ر س→ر دو راه→∂ قراردهد. و كوته بين∂ ح→كومت ب→ه اي→ن س→→ياست آم→→ريكا ط→→∂ س→→الها＾ ج→→نگ ت→بليغات∂ رو＾ خ→ط∂ پ→يش رفت كه برسر دوراه∂: 
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م→لتها＾ خ→ويش ت→كيه دارند؛ نه رژيم "والئ∂" كه به بازگرداندن مردم ايران ك→→→→→→→→اهش م→→→→→→→→∂دهد. و الب→→→→→→→→ته، در ش→→→→→→→→أن دولته→→→→→→→→اي∂ است ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ردمان و ن→→→→→→ئوكلنياليسم ب→→→→→→ينالم→→→→→→لل∂ در م→→→→→نطقه م→→→→→نته∂ م→→→→→∂شود و خ→→→→→طر ج→→→→→نگ را ه→→→→→م ب→ه ت→حكيم دوس→ت∂ها و اعتماد دولته→ا＾ ه→م سرنوشت و تعديل فشار نظام ت→نها م→خزن اي→ن نوع سالحها در خاور ميانه است. اين راه روشن∂ است كه ب→→رچيدن س→→الح ه→→ستها＾ و س→→الحها＾ كشتار جمع∂ در اسراي→يل، شوند ك→ه خ→اورميانه، وح→وزه＾ خ→ليج فارس ب→ه م→نطقه＾ ام→ن خ→ال∂ از سالح اتم∂، و ط→→→لب∂ها＾ اس→→→راي→→→يل را در م→→→نطقه گ→→→رد م→→∂آورد ت→→ا ب→→ا ق→→درت خ→→واس→→تار اع→→الم ه→→→→→→→مسايگان م→→→→→→→ا را در خ→→→→→→ليج ف→→→→→→ارس، و آس→→→→→→يب دي→→→→→→دگان ت→→→→→→جاوزها و زي→→→→→→اده گ→→→→ردان→→→→نده＾ ت→→→→كنولوژ＾ م→→→→طرح در س→→→→طح ج→→→هان∂ ت→→→حويل ج→→→امعه م→→→∂داد. و داده، ب→→→→→ه م→→→→→صرف ت→→→→→وسعه＾ ع→→→→→لم∂ ك→→→→→شور م→→→→→∂رساند و ان→→→→→بوه＾ دان→→→→→شمند و ت→→كنولوژ＾، س→→رمايه＾ ع→→ظيم م→→ال∂ و ان→→سان∂ و زم→ان∂ را ك→ه در اي→ن راه ه→در م→→→→→→→→→∂داشت، ج→→→→→→→→→ا＾ غ→→→→→→→→→لتيدن ب→→→→→→→→ه دام→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→ازار ق→→→→→→→→اچاق ت→→→→→→→→حقيقات ع→→→→→→→→لم∂ و اگ→→→→→ردولت اس→→→→→الم∂، ان→→→→→د∑ درك→→→→→∂ از زم→→→→→ان م→→→→→ا و ح→→→→قوق م→→→→ل∂ و ان→→→→سان∂ نم∂كند. دست آورده→→ا＾ م→→حصول ت→→جاوز Ω⅛ س→→اله ب→→ه ق→→لمرو ه→→مسايگانش ف→→روگذار دولت ح→ادثه آف→رين است ك→ه نشان داده از كاربرد هيچ سالح∂ برا＾ حفظ  و اي→→جاد ي− م→→وج ق→→درتمند ت→→ه∂ ش→→دن خ→اور م→يانه و ن→زدي− از ت→هديد اي→ن خ→→طرسالحها＾ ه→ستها＾ و دي→گر سالحها＾ ويران→گر ان→بارشده  در اسراييل، ن→→→→→→خستين ق→→→→→→دم ب→→→→→را＾ اي→→→→→ران وه→→→→→مسايگانش و دي→→→→→گركشورها＾ م→→→→→نطقه، ط→→→→→رح است و ب→→→→→→ايد در ص→→→→→→در اولويته→→→→→→ا＾ دف→→→→→اع از م→→→→→حيط زي→→→→→ست، ب→→→→→اشد. و در از سراس→ر كشورها، وظيفه＾ بزرگ∂ است كه در برابر ملل جهان قرار گرفته ح→→ق ه→→يچ دولت و م→→لت ن→→يست و م→→بارزه ب→→را＾ ب→→رچيدن س→→الحها＾ هستها＾ ت→وليد سالح ه→ستها＾ و هر نوع سالح كشتار جمع∂ و ويرانگر طبيعت، هستند  و فضا＾  منطقه به حالت عاد＾ خود باز نگشته است. ش→هرها＾ "ه→يروشيما" و "ناكازاك∂" ساكنان اين شهرها از آن آسيب در رنج پس از اف→→زون ب→→ر ش→→ست س→→ال، از زم→→ان ان→→فجار ن→→خستين ب→→مبها＾ ات→→م∂ در ه→→→ستها＾ و ه→→ر ن→→وع س→→الح ك→→شتار ج→→مع∂، ح→→ق ه→→يچ دولت و م→→لت∂ ن→→يست؛ پ→→→→شت آن داع→→→→يه＾ داش→→→→تن س→→→→الح ه→→→→ستها＾ پ→→→نهان ش→→→ده است. ت→→→وليد س→→→الح ش→→→عار "ان→→→رژ＾ ه→→→ستها＾ ح→→→ق م→→→سلم م→→است"  ش→→عار＾ ان→→حراف→→∂ است ك→→ه باشد.  ح→→→كومت والئ→→→∂ س→→→ازگار است و س→→→رنوشت∂ ن→→→يست ك→→→ه در خ→→→ور م→→ردم اي→→ران است؟ ط→بيع∂ است ك→ه : ن→ه! اي→ن راه ب→ه ج→هنم∂ م→نته∂ م→∂ ش→ود ك→ه ب→ا ذات س→ياست ح→ادثه آفرين آم→ريكا، برا＾ م→ا و برا＾ منطقه و جهان، تدار∑ ديده ب→→را＾ اي→→ران س→→اخته ك→→دام است؟ آي→ا ب→ايد ت→سليم سقوط در پرتگاه∂ ش→د ك→ه راه درست رهاي∂ از بن بست∂ كه ماجراجوي∂ "ذوب شدگان در واليت" راه درست كدام است؟ با انگليس و آمريكا برابر است! اص→→فهان و ارا∑، ب→→ا م→→بارزه＾ م→→لت ايران در ن→برد ض→د استعمار＾ ده→ه＾ ＱΩ والئ→→→→→→→→∂" م→→→→→→→→دع∂ است ك→→→→→→→→ه دست آوردش در اح→→→→→→→→داث پ→→→→→→→ايگاهها＾ ن→→→→→→→طنز و م→يان آم→د ك→ه پ→در بمب ات→م پ→اكستان را "ش→ارژ" م∂كرده است. ح→اال "دولت ف→→رام→→وش∂ س→→پرده ش→→د. ام→ا در ج→ريان تحقيق پ→ا＾ ي− مؤسسه در س→ويس ب→ه خ→انه＾ خود زندان∂ بود! و نقش معامالت دولت پاكستان با ليب∂ و ايران به و از آن پس ت→→→→→→→ا آس→→→→→→→تانه＾ اس→→→→→→→تعفا＾ رئ→→→→→→→يس ج→→→→→→مهور ن→→→→→→ظام∂ پ→→→→→→اكستان، در دست آورده→→ا＾ خ→→ود را ب→→ه گ→→ردن "پدر بمب ات→م " گ→ذارد و او ن→يز پ→ذيرفت را فاش س→اخت. و پ→اكستان ك→ه زيرفشار  قرارگرفته بود، مسؤوليت عرضه＾ ف→عاليتها＾ ايران و ليب∂ ش→ده ب→ود، لي→ب∂ اسرار پ→نهان فعاليت ه→ستها＾ خ→ود ب→→راث→→ر ك→→وشش س→→ازمان ن→→ظارت ب→→ر ان→→رژ＾ ه→→ستها＾، ك→→ه م→→أمور پ→→∂ گ→→ير＾ فعاليتها＾ هستها＾، در سوريه و ليب∂ و حت∂ كره＾ شمال∂ شد. 

و＾ بودن تحقير م∂شوند. ب→→ا گ→→فتار راي→→ج در راماهللا م→→طابقت دارد، آن→→ان ت→→صور م→→∂كنند ك→→ه ب→→ه دو دلي→ل ف→رار＾ و «پ→ناهندگان غ→زه» در ش→هر پ→ناهگاه خ→ود ن→يز م→نزو＾ان→د. ح→ت∂ اگ→ر «گفتار سياس∂» آنها وح→→→→شتناك∂ از رخ→→→→داده→→→→ا＾ غ→→→→زه پ→→→→خش م→→→→∂كنند و الب→→→→ته اغ→→→→راق ن→→→يز م→→→∂كنند. (Ｑ) ام→→→ا راماهللا زن→→→→→دگ∂ م→→→→→∂كنند. ن→→→→→فرت آن→→→→→ان از ح→→→→→ماس ك→→→→→متر ن→→→→→شده است. آن→→→→→ان گ→→→→زارش→→→→ات ام→روز، دهه→ا تن از اعضا＾ باال＾ الفتح كه در ژوئن ۲ΩΩ۷ از غزه فرار كردند، در (℮). «روح→→يه»ا＾ م→→شابه ب→→ا روح→→يات «س→→اف» در زم→ان اس→تقرار درت→ونس  م→نسوب م∂كردند. غ→→→→→زه، ت→→→→→شكيالت خ→→→→→ود گ→→→→→ردان را ب→→→→→ا زب→→→→→ان∂ پ→→→→ر ك→→→→نايه ب→→→→ه اه→→→→ال∂ ك→→→→ران→→→→ه ب→→→→→اختر＾ و ب→→→→ه ك→→رده است. ك→→ليه ام→→ور درون→→∂ ت→→شكيالت در غ→→زه م→تمركز ب→ود (۳)، ب→ه ص→ورت∂ ك→ه در الف→→تح ن→→يز ح→→كمفرما گ→→شته و ب→→صورت∂ پ→→ايدار در س→اختار ت→شكيالت خ→ود گ→ردان ن→فوذ ب→→→اختر＾ ه→→→مواره ب→→→ا ن→→خوت ب→→ه اه→→ال∂ غ→→زه ن→→گاه م→→∂كردند. اي→→ن ت→→نش ب→→ر رواب→→ط درون→→∂ اض→→→→افه ش→→→→ده است. در غ→→→زه اغ→→→لب م→→→∂گويند وب→→→∂ دلي→→→ل ه→→→م ن→→→يست ك→→→ه اه→→→ال∂ ك→→→ران→→→ه ب→→حران ح→→كومت∂ و اي→→دئولوژيك∂ ب→→ه ان→→شعابات ق→→ديم∂ م→وجود ميان دو ب→خش، دوستانش (وابسته به طبقه متوسط) مهاجرت كند. ك→→→→→رده است. او، و الب→→→→→ته ه→→→→→مراه ب→→→→→ا ت→→→→→اسف م→→→→→صمم است ك→→→→→ه ه→→→→→مچون ش→→→→→مار＾ از ره→→→→ائ∂ ب→→→→خش م→→→→ل∂ را ف→→→دا＾ يｅ م→→→وقعيت ب→→→ينالم→→→لل∂ م→→→شكوｄ و ام→→→تيازات ف→→→رد＾ «وق→→→احت» ح→→→كومت «س→→→اف» دلخ→→→ور است و م→→→عتقد است ك→→ه اي→→ن س→→ازمان م→→بارزه اس→→→→→رائ→→→→يل را ن→→→→يز ب→→→→را＾ ن→→→→قل م→→→→كان ب→→→→دست آورد. (۲) ام→→→→ا، او از  راماهللا ن→→→→يز ب→→→→خاطر م→→→∂دهد ك→→→ه در ك→→→ران→→→ه ب→→→اختر＾ م→→→ستقر ش→→→ود و چ→→→نين ب→→→ر م→→→∂آيد ك→→→ه ب→→→توان→→→د اج→→ازه لوا＾ رژي→→→→م∂ اق→→→→تدارگ→→→→را و م→→→→ذهب∂ ت→→→→ربيت ك→→→→ند. م→→→→وقعيت ش→→→غل∂ و＾ ب→→→ه او اج→→→ازه ت→→→قويم م→→→ذهب∂ ح→→→ماس ب→→→ا ت→→رديد ن→→گريسته و م→→ايل ن→→يست ك→→ه ف→→رزندان خ→→ود را در (س→→→→اف) در غ→→→→زه است. او ن→→→→يز ن→→→→ظير ب→→→→سيار＾ از ه→→→→مقطاران خ→→→→ود ن→→→→سبت ب→→→→ه ت→→→قدم ك→→→رده و م→→تعلق ب→→ه ي→→ك∂ از خ→→انوادهه→→ا＾ ب→→رجسته از م→→بارزان س→→ازمان آزاد＾ ب→→خش آق→→ا＾ «س→∂»، واژه « وق→يح» را ن→يز ب→ه ت→عريف ب→اال م∂اف→زاي→د. او الئيｅ، ت→حصيل واقعيت است. م→→→→→→حاصره ارتش اس→→→→→رائ→→→→→يل را چ→→→→→شيدهان→→→→→د، راماهللا زي→→→→→اد＾ م→→→→→سرور ب→→→→→وده و ب→→→→→دور از ك→سان∂ ك→ه از ج→نين و نابلس م∂آيند، ش→هرهائ∂ ك→ه مرتبا ط→عم ح→مالت نظام∂ و ظ→→→→اهر＾ زن→→→→دگ∂ ف→→→→رهنگ∂ در راماهللا از اس→→→تثناها＾ ك→→→ران→→→ه ب→→→اختر＾ است. ب→→→ه ع→→→قيده ان→→تخابات∂ ح→→ماس ن→→يز اخ→تالط زن و م→رد در مكانها＾ عموم∂ ن→ادر ب→ود. تكاپو＾ در غ→→→→→→→زه، و ه→→→→→→→مچنين در گ→→→→→→→وشه و ك→→→→→→→نار ك→→→→→→→ران→→→→→→→ه ب→→→→→→→اختر＾، پ→→→→→→→يش از پ→→→→→→يروز＾ است. پ→نهان ش→دن در پ→شت احساسات مل∂، اخ→تالط زن و مرد را مورد حمله قرار داده م→→→→→∂برند، آن→→→→ان م→→→→∂رقصند. در راماهللا، گ→→→→روه∂ از م→→→→ردم گ→→→→مان م→→→→∂برند ك→→→→ه و＾ ب→→→→ا م→→تهم ك→→رد ك→→ه در ش→→راي→→ط∂ ك→→ه م→→ردم غ→→زه زي→ر ح→مالت و م→حاصره＾ اسرائ→يل رن→ج آوريل گ→ذشته ع→لنا ب→ه س→ازمانده∂ ف→ستيوال رق→ص در راماهللا ح→مله ك→رد و آنها را ح→كومت غزه ك→ه طعم عتابش را چشيده اند، ياد گرفتهاند. وزير نامبرده در اواخر ه→→مكاران آن→→ان در غ→→زه، ن→→ام ي→→وسف الرق→→اب م→→عاون ن→→خست وزي→→ر ام→→ور م→ذهب∂ به ما ندارد».  ج→نبه م→ال∂) ج→مع ش→ده ب→ودند، با لبخند＾ خاص م∂گفتند كه «اين موضوع ربط∂ اند＾ ساله با ظاهر＾ بشاش، كه در راهرو يｅ گالر＾ جديد التاسيسґ مستقل (از ه→ر دو حكومت را از مردم بپرسيد، پاسخ∂ نخواهيد شنيد. چند تن هنرمندґ س∂ و زن→دگ∂ مردم را چ→ندان هم بر هم نزده است. اگر در كرانه باختر＾، اسام∂ وزرا＾ م→→→→حاصره» در ش→→→→هر راماهللا در ب→→→→هار گ→→→→ذشته را م→→→→الｄ ق→→→→رار ده→→→→يم، «ق→→→→درت دوگ→→→→انه» اگ→→→→→→ر ش→→→→→→مار ان→→→→→→دｄ ش→→→→→→ركت ك→→→→→نندگان در ت→→→→→ظاهرات «ه→→→→→مبستگ∂ ب→→→→→ا غ→→→→→زه ت→→→→→حت حاكميت دوگانه... كشورها＾ هم جوار كمربسته است. ب→→→ه ع→→→صر ش→→→اه اس→→→ماعيل ص→→→فو＾، و ب→→ه ص→→دور ش→→يوهها＾ آدم ك→→ش∂ و اخ→→تناق، ب→→ه  џز џغ
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گ→→فته ش→→د، در م→→ورد غ→→زه ن→→يز ص→→دق م→→∂كند. در آن→→جا، ح→→ماس اع→→ضا＾ الف→→تح و ت→→مام م→→وارد＾ از ت→→هديد و اخ→→تناق ع→→ليه ح→→ماس ك→→ه در م→→ورد ك→ران→ه ب→اختر＾ پس از تشكيل دولت اضطرار＾ سالم فياض تمديد نشد. ت→→رجيح داده ب→→ود. ام→→ا ق→→راداده→ا＾ گ→روه∂ دي→گر، ك→ه ق→رارداده→ا＾ پ→يمان∂ داش→تند، اس→→→تخدام ش→→→ده ب→→→ودند. و ح→→→ماس ه→→→مچون الف→→→تح، ط→→→رفداران و ن→→→زديكان خ→→→ود را ك→ران→ه ب→→اختر＾ را ف→راگ→رفت. ب→يشتر ق→ربانيان اي→ن ض→ربهها ه→نگام حكومت حماس ك→رده است. در ن→يمه دوم س→ال ۲ΩΩ۷، موج مشابه∂ از اخراج، موسسات دولت∂ ك→→ار اخ→→راج ش→→ده است، زي→را ف→رد＾ او را م→تهم ب→ه ت→علق ب→ه ش→اخه م→سلح ح→ماس در ي→→ك∂ از روس→→تاها＾ غ→→رب ك→→ران→→ه ب→اختر＾، خ ك→ه و＾ ن→يز پ→ليس است، از حماس جايگزين شدهاند. اي→ن، ش→وراه→ا＾ ش→هر ك→ه واب→سته به الفتح شناخته م∂شدند، منحل و توسط افراد از اج→→را＾ دس→→تور م→→حمود ع→→باس اس→→تخدام ش→→دهان→د، ح→قوق م∂پردازد. عالوه ب→ر در غ→زه، ه→مچنين ب→ه ه→زاران ك→ارمند ج→ديد ك→ه ب→را＾ پ→ر ك→ردن ج→→ا＾ خ→ال∂ ناش∂ ن→م∂شود ول∂ ح→كومت غ→زه ب→ه عنوان تالف∂، مبلغ∂ م∂پردازد. حكومت حماس خ→→انههايشان دارن→→د دي→→وان→→ه م→→∂شوند. ح→→قوق ك→→سان∂ ك→→ه ك→→ار م→→∂كنند، پ→→رداخت ج→→→→→→→زو س→→→→→→→→ابقه خ→→→→→→→دمتشان م→→→→→→→حسوب م→→→→→→→∂شود، ام→→→→→→→ا اي→→→→→→→نان در اث→→→→→→ر ب→→→→→→يكار＾ در را دري→→افت م→→∂دارن→→د و ب→→ه ج→→ز م→→وارد اس→→تثنائ∂ ن→→ظير م→→ورد آق→ا＾ م→يم، اي→ن م→دت ك→→ه از ره→نمودها＾ راماهللا پ→يرو＾ م∂كنند، ب→دون اي→ن ك→ه ك→ار ك→نند، ح→قوق ش→ان ب→→→الهت ف→→→احش اي→→ن «ح→→كومت دوگ→→انه» ك→→امال ه→→ويدا ست. ك→→ارمندان دولت زندگ∂ م∂كند. ط→→→ور＾ ك→→ه در م→→→يان ف→→لسطينيان رس→→م است، او ب→→ا ب→→هرهمند＾ از ك→→مｅ ب→→ردارانش ط→→→والن∂ است ك→→→ه آق→→→ا＾ م→→→يم ه→→→نوز ح→→→قوق خ→→ود را دري→→افت ن→→كرده است. ه→→مان راماهللا پ→→→ذيرفت ك→→→ه او م→→→ورد ت→→→همت واق→→ع ش→→ده است ول∂ ك→→ارها＾ ادار＾ چ→→نان ح→→→→اضر م→→→∂شد و يｅ دف→→→→عه، پ→→→رداخت ح→→→قوق او ق→→→طع ش→→→ده است. الب→→→ته ب→→→عدها، و دق→→يق است، از ح→ماس ح→مايت ن→م∂كند. ول∂ چ→قل∂ ك→ردهان→د ك→ه او س→ر ك→ار دس→تور داد ك→ه در م→حل كار خود حاضر نشوند، ميم اطاعت كرد. او كه متدين س→ال ۲ΩΩ۷، ه→نگام∂ ك→ه م→حمود ع→باس ب→ه ك→ليه ك→ارمندان ب→خش ام→نيت∂ در غزه غ→→زه ب→→دنيا آم→ده است، از اواس→ط س→ال۱۹۹Ω، وارد پ→ليس ف→لسطين ش→د. در ژوئ→ن آق→ا＾ م→يم از دست خ→برچينها ذله ش→ده است. او ك→ه در اردوگ→اه∂ واقع در را به عهده م∂گيرند. گاه∂، اين دو با هدف∂ واه∂ متحد م∂شوند.  ف→لسطين، دخ→→الت ن→م∂كند، ارتش و س→رويسها＾ اط→العات∂ اسرائيل اين وظيفه روزن→→امهها＾ ح→→ماس در ك→→ران→→ه ب→→اختر＾ م→→منوعان→→د. در ح→→وزههائ∂ ك→→ه ح→→كومت ج→ابجائ∂ م→ديريت آنه→ا، پ→راك→نده س→اختن ت→ظاهرات از طريق اعمال زور است. م→→→→→→→ساجد، ب→→→→→→→ستن م→→→→→→→وسسات خ→→→→→→→يريه و س→→→→→→→ازمانها＾ غ→→→→→→→ير دولت→→→→→→∂(NGO) و ي→→→→→→ا ح→ماس در كرانه باختر＾ استفاده كرده است. از جمله اين اقدامات، تغيير امام ت→→شكيالت خ→→ودگردان از ه→→مه＾ ت→→وان خ→→ود ب→→را＾ ت→→ضعيف م→راك→ز ت→حت ن→فوذ شدن است. م→→→→→∂ترسند». م→→→→→نظورش ت→→→→→رس از دس→→→→تگير＾ ، ش→→→→كنجه، آزار، خ→→→→برچين∂ و ب→→→→يكار ح→ضور ه→مكارانش در مدرسه＾ روستا ابراز عقيده نم∂كند. او م∂گويد: «مردم ده→→→→→انش م→→→→→→∂فهماند ك→→→→→ه س→→→→→كوت را ب→→→→→رگزيده است. او در م→→→→→الءعام و ب→→→→→ويژه در م→→→→حمد ك→→→→ه م→→→→علم و از ه→→→→واداران اس→→→→الم گ→→→→راست، ب→→→→ا گ→→→→رفتن ان→→→→گشتان در م→→→قابل ب→دون ت→رديد، آن→ان از خ→وردن م→هر «ح→ماس∂» ب→ه خ→ودشان ه→راس دارن→د. خانم ام زن→→دانه→→ا＾ اس→→رائ→→يل ب→→سر م→→∂برند. در م→→ورد ه→→واداران ح→→ماس ن→→يز ب→ايد گ→فت ك→ه ح→ضور ك→م رنگ اع→ضا＾ ح→ماس دلي→ل دارد. ب→سيار＾ از م→قامات جنبش در مربوط به امور زندانيان. ف→→→→→لسطين∂ خ→→→→→بر＾ ب→→→→ود و ن→→→→ه از اع→→→→ضا＾ الف→→→→تح و ن→→→→ه از ن→→→→مايندگان وزارت خ→→→→انه ب→→→→ه ع→→→→هده ي→→→→ك∂ از اع→→→→ضا＾ ح→→→→ماس ب→→→→ود. ام→→→ا، در س→→→→الن، ن→→→ه از روزن→→→امه ن→→→→گاران س→→الن) در س→→الن ش→→هردار＾ الب→يره (م→→جاور راماهللا) ب→رگزار ش→د. س→رپرست∂ ن→شست روب→رو ن→شد. م→راس→م اس→تقبال (م→ردان و زن→ان بطور جداگانه در دو سو＾ مختلف ح→ماس در كرانه باختر＾ برا＾ استقبال از زندانيان آزاد شده با استقبال چندان∂ آرزو＾ آزاد＾ش→→→→→→ان ن→→→→→→باشد. ول∂ ب→→→→→→ا وج→→→→→→ود اي→→→→→→ن، در ه→→→→→→فته دوم اوت، ف→→→→→راخ→→→→→وان ف→→→→→لسطين∂ در اس→→→→→رائ→→→→→يل است. ن→→→→→م∂توان ك→→→→→س∂ را ي→→→→→افت ك→→→→→ه ن→→→→گران آنه→→→→ا و در ت→→→→→→نها اح→→→→→ساسات∂ ك→→→→→ه ع→→→→→امل وح→→→→→دت ب→→→→→شمار م→→→→→∂ رود، وض→→→→→عيت زن→→→→→دان→→→→→يان 

اعتصاب تشكيالت خودگردان پيش آمد». راماهللا نيز رو در روئ∂ را برگزيد. ت→→الف∂ ج→ويانه ح→ماس  ك→ه دو س→ه ه→فته آرامش در پ→∂ داشت. و در اي→ن ب→ين، دس→تور ك→→→→ند! او اض→→→→افه م→→→→→∂كند «و س→→→→پس اي→→→→ن ق→→→→تل ب→→→ر رو＾ س→→→→احل غ→→→زه رخ داد و ع→→→مليات و ح→ماس ك→م∂ آرامش ب→وجود آورد» . از ده س→ال پيش و＾ نتوانسته است غزه را ترｄ (ك→ران→ه باختر＾) بود، توضيح م∂دهد كه «اميد آن م∂رفت كه آتش بس ميان اسرائيل آق→→ا＾ ＾ ك→→ه در س→→الها＾ ده→ه ۱۹۹Ω دان→شجو＾ روان→شناس∂ در دان→شگاه ب→ير زيت قاتالن در ميانشان مخف∂ شدهاند. رودرروئ→∂ ه→ا＾ ن→ظام∂ґ م→رگبار در م→يان دس→تها＾ واب→سته ب→ه اين جنبش كه ادعا م∂شد دس→→→→→→تگير＾، ي→→→→→→ورش ب→→→→→→ه ش→→→→→→خصيتها و م→→→→→→راك→→→→→→ز اج→→→→→→تماع∂، ب→→→→→→ستن ن→→→→→→هادها＾ الف→→→→→→تح و ب→→رگزيد. ح→→ماس ب→→الفاصله ان→→گشت ات→→→هام را ب→→سو＾ الف→→تح دراز ك→→رد و ب→→ا ام→→واج ج→→ديد م→→→→جريان ب→→→→ه ب→→→→ازپرس∂ پ→→→→رداخت. ام→→→→ا، ع→→→→امدان→→→→→ه ي→→→→ا از رو＾ م→→→حاسبه غ→→→لط، درگ→→→ير＾ را اس→→→رائ→→→يل در پ→→→شت اي→→→ن س→→→وء ق→→→صد ق→→→رار دارد و س→→پس ب→→ا ه→→مدست∂ ع→→دها＾، در م→→ورد س→→احل دري→→ا در اواخ→→ر ژوئ→→يه اظ→→→هار خ→→وشحال∂ ش→→ده ب→ود. الب→ته ح→ماس اع→→الم ك→→رد ك→ه گ→→→ويا از ق→→→تل پ→→→نج رزم→→→نده＾ ش→→اخه ن→→ظام∂ ح→→→ماس در ج→→ريان يｅ س→→وءقصد ب→→ر رو＾ در غ→زه، ج→وان∂ را دستگير كردند كه ادعا م∂شد پيامك∂ دريافت كرده كه در آن عازم كرانه باختر＾ بودند، جلوگير＾ كرد. راماهللا خ→واس→تار ع→بورشان است. در اواخر ژوئيه حماس از خروج دو كادر الفتح  كه ع→موما ك→ارمندان سازمانها＾ بينالملل∂ يا كسان∂ هستند كه تشكيالت خودگردان در اج→ازه ع→بور از اس→رائ→يل را برا＾ م→عالجه در خ→ارج از غزه دريافت داشتهاند، رهگذران ورود＾، دن→→→→بال ن→→→→وشيدن∂ الك→→→→ل∂ م→→→∂گردند. ب→→→ه اس→→→تثنا＾ ب→→→يماران ك→→→ه ب→→→ا ه→→→زار درد س→→→ر ي→→→ادداشت م→→→→∂كردند (در ه→→→ر ح→→ال ت→→عداد م→→سافران ب→→سيار م→→حدود است). در دروازه＾ ش→→→مال∂) اي→→→جاد ك→→→رد. اس→→ام∂ ك→→سان∂ ك→→ه وارد و خ→→ارج م→→→∂شوند و دلي→→ل س→→فر آن→→ان را ۲ΩΩ۸، رژي→م يｅ پ→اسگاه ب→ازرس∂ ن→زديｅ م→عبر ب→يت ح→انون (گذرگاه به سو＾ اسرائيل ارع→→→→→→اب ش→→→→→→ديدتر ش→→→→→→ده است. پس از آتش بس م→→→→→→يان اس→→→→→→رائ→→→→→→يل و ح→→→→→ماس در ژوئ→→→→→ن ب→→→نظر م→→→∂رسد ك→→→ه در م→→→يان گ→→→روه خ→→→اص∂ از م→→→ردم – م→→→بارزان و ه→→واداران الف→→تح – غزه پر از خبر چينان كوچｅ است. آرايشگاه، در بازار، پشت تلفن، و در بحث با طرفداران حماس. (⅛). ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مچنان غ→→→→→→→ر م→→→→→→→∂زنند و در م→→→→→→→الءعام ان→→→→→→→تقاد م→→→→→→→∂كنند.. . م→→→→→→→ثال در ت→→→→→→→اكس∂، در را زي→ر روس→ر＾ ن→م∂پوشاند) و خ→يل∂ها م→طرح م→→∂كنند كه كم نيستند مردمان «عاد＾» س م→→∂گويد ك→ه چ→نين ات→فاق∂ ب→را＾ او و ه→مسرش  ن→يافتاده است (ه→مسر او موهايش ج→لو زن و م→رد را در خ→ودروها م∂گيرد و ك→نترل م∂كند ك→ه آي→ا زن و شوهرند ي→ا نه... ب→→ود. ح→→اال، ح→→ت∂ از اي→→ن ك→→ار ن→→يز م→→∂ترسيم». ش→→ايع است ك→→ه  ن→→يرو＾ ان→تظام∂ ح→→ماس س→∂ ب→ه م→ا م→→∂گويد ك→ه «ت→نها دلخ→وش∂ م→ا ب→ا دوس→تان دور ه→م ج→مع شدن در خانه جستجو＾ مواد مخدر بوده است. ديگران درس گرفتند. ك→→→تｅ گ→→→رفتند. پ→→→ليس ن→→→وشيدن∂ها＾ الك→→→ل∂ را ض→→→بط ك→→→رد و ب→→→دروغ ش→→→ايع ك→→→رد ك→→ه در ت→→شكيل م→→∂دادن→→د. اف→→راد پ→→ليس، م→→ردها را رو ب→→ه دي→→وار ن→→شاندند و ه→→مراه ب→→ا دش→→نام ب→→باد پ→ليس ح→ماس در اواس→ط يｅ ج→→شن ب→ه آن ج→ا ريخت. كليه مدعوين را زن و شوهرها ب→→→→→ردار＾ ق→→→→→رار ن→→→→گرفته است.)  آن→→→→ان ه→→→→مچنين خ→→→→انوادهه→→→→ا را م→→→→∂پايند. در اواي→→→→ل اوت، ك→→نند ك→→ه چ→→ه ك→→س∂ ب→→ه م→→سجد م→→∂رود ي→ا ن→م∂رود. (اي→ن اط→→العات «ه→نوز » م→ورد ب→هره گ→→→فتند ك→→→ه غ→→→زه پ→→→ر از خ→→→برچين است. آن→→→ان ب→→→را＾ م→→→ثال م→→اموريت دارن→→د ك→→ه ي→→ادداشت اي→ران آم→وزش دي→دهاند و اين امر را م∂توان از جريان و روند بازجوئ∂ها فهميد. به ما ب→→رخ∂ م→→خالفان ح→→ماس ت→اييد م→∂كنند ك→ه اع→ضا＾ س→ازمان اس→المگرا در س→وريه و دورهها＾ آموزش∂ به آمريكا و انگلستان اعزام م∂شوند. ب→→→→ه دس→→→→تگاهها＾ پ→→→→يچيده ش→→→→نود م→→→→جهز ش→→→→دهان→→→→د. ب→→→→∂ دلي→→→→ل ن→→→→يست ك→→→ه آن→→→ان ب→→→را＾ ط→→→∂ ام→نيت∂ґ ت→شكيالت «م→حترم»، درست مثل الفتح از همان نخستين روزها＾ حكومتشان خ→→→واه→→→ند ب→→→رد ك→→→ه م→→→ن در م→→→→نزل ت→→نها ب→→ودم!:. ات→→فاق ت→→ازها＾ ن→→يافتاده است. س→→رويسها＾ اضافه كرد كه «بگو وقت∂ كه در خانه شما ماندم». «كسان∂ كه گوش م∂دهند، گمان ب→→ودم. او ص→→حبت م→→را ق→→طع ك→→رد و گ→→فت «ن→→گو وق→→ت∂ ك→→ه پ→→يش ت→و ب→ودم»، و ب→ا لب→خند＾ ب→وديم، اش→اره ك→ردم. س→الها  پ→يش، ه→نگام اق→امت در يｅ اردوگ→اه ف→لسطين∂، م→همان او ، ب→→→→→ه يｅ ص→→→→→حبت ق→→→→→ديم∂ ك→→→→→ه در ج→→→→→ريان آن از س→→→→→وءقصدها＾ ان→→→→→تحار＾ ح→→→→→رف زده چ→ند＾ پ→يش، در يｅ م→كالمه ت→لفن∂ ب→ا يｅ دوست قديم∂ مسلمان مومن اهل غزه و سركوب خشنґ تظاهرات كرده است. ش→كنجه در زن→دان، توقيف مطبوعات و تعطيل شعبه＾ تلويزيون تشكيالت خودگردان ن→زديكانشان را آزار م∂دهد. ح→ماس اق→دام ب→ه ب→ستن نهادها، دستگير＾ها＾ غيرقانون∂، 
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م∂تواند حقوقها را بپردازد. ح→→→→→→ماس م→→→→→→∂رسد. ام→→→→→ا، چ→→→→→نين پ→→→→→يداست ك→→→→→ه ج→→→→→نبش ح→→→→→ماس م→→→→→∂خواه→→→→→د و ب→→زرگ∂ از اي→→ن درآم→→دها ب→→ه م→صرف سازمانده∂ درون→∂ و سيستمها＾ ام→نيت∂ اولي→→→→→ه ض→→→→→رور＾ ب→→→→را＾ س→→→→اختمان وج→→→→ود ن→→→→دارد. ن→→→→اظرين م→→→→عتقدند ك→→→→ه ب→→→→خش م∂كنند)  م∂باشد. اين درآمدها برا＾ توسعه كاف∂ نيست. به هر حال، مواد ك→→→→ه ك→→→→االها＾ خ→→→→ود را از ط→→→ريق ت→→→ونلها＾ م→→→وجود م→→→يان م→→→صر و رف→→→ح ت→→→امين ايران و اخ→وان الم→سلمين) است، دي→گر＾ ماليات بر درآمد (عمدتا  از كسبه ب→→→ه م→→→نابع م→→→ال∂ دس→→→ترس∂ دارد. ي→→→ك∂ از آن ه→→→ا ك→→مｅها＾ م→→ال∂ خ→→ارج∂ (از م→→حاصره اق→→تصاد＾ اس→→رائيل، پ→يداست ك→ه ح→كومت غ→زه از راهه→ا＾ گ→وناگون ح→→→→→→ماس ق→→→→→→ول داده ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه ح→→→→→→قوق  غ→→→→→→ير اع→→→→→تصابيون را ب→→→→→پردازد. ب→→→→→رغم صدمه زده بود، ب∂ اعتنائ∂ كردند. (۸) ش→→→→راي→→→→ط س→→→→خت وت→→→→حميل∂ اس→→→رائ→→→يل∂ها ك→→→ه ب→→→حد ك→→→اف∂ ب→→→ه وض→→→عيت ب→→→يماران ت→→→رس در م→→→قابل ت→→هديدها،  و ن→→يز ب→→ا م→→خالفت اص→→ول∂ ب→→ا م→→نطق اع→→تصاب در ب→→كنند. ك→→ارمندان ب→→سيار＾ ب→→ا ب→→∂ اع→→تنائ∂ ب→→ه دس→→تور كارنكردن، ب→∂ ت→رديد از ن→→دارن→→د در ك→→لينيｅها＾ خ→→صوص∂ ي→→ا س→→ازمانها＾ غ→→ير دولت→→∂ (NGO) ك→→ار را ب→→→→ايد م→→→→علق ب→→→→كنند. وزي→→→→ر ب→→→→هداشت غ→→→زه، ب→→→ه ك→→→ارمندان ف→→→هماند ك→→→ه اج→→→ازه اعتصاب ش→كنان را پ→خش م∂كرد ت→ا در راماهللا ب→دان→ند كه حقوق چه كسان∂ رو＾ ي→→ك∂ ازس→→ايتها＾ اي→→نترنت∂ واب→→سته ب→→ه الف→→تح دي→→د. اي→→ن س→→ايت ف→هرست خ→انم ل پس از دو روز به كار بازگشت. چند＾ نگذشت كه نام خود را م∂آورد كه حماس با شتاب به پركردنش م∂پردازد. خ→ودگردان در درون ح→كومت، ادارات و ب→خشها＾ م→ختلف نوع∂ خ→الء بوجود ب→→→→→→→ود. ت→→→→→→→صوير ي→→→→→→→ك∂ است: از رو＾ م→→→→→→حاسبه＾ غ→→→→→→لط ي→→→→→→ا ع→→→→→→امدان→→→→→→ه، ت→→→→→→شكيالت م→→علمان ج→→وان ب→→∂ ت→جربه ي→ا دان→شجو ب→ودند و ام→تياز ع→مدهشان ت→عليمات م→ذهب∂ اس→تخدام ط→رفداران خ→ود بجا＾ اعتصاب گران پرداخت. استخدام شدگان اغلب ب→رخ∂ ديگر را نيز تهديد كرد. همانطور كه انتظار م∂رفت، حماس با شتاب به در اي→→ن ف→→اصله، ح→→ماس چ→→ند اع→→تصابگر م→نسوب ب→ه الف→تح را دس→تگير ك→رد و تهديد به مجازات كرد. (۷) ك→ه ب→را＾ دري→افت ح→قوق معوقهشان با در نظرداشت تورم اعتصاب كرده بودند، پ→شتيبان∂ ك→رد، درست چ→ند ماه پيش، كارگران بخش دولت∂ در كرانه باختر＾ را است و ن→→→ه ح→→→رفها＾. ن→→ظير ب→→سيار＾ دي→→گر، ه→→مان ح→→كومت∂ ك→→ه از اع→→تصاب غ→→زه ح→→→ماس ن→→→بودند، ص→→→حبت ك→→→رد.  آن→→→ان ن→→→تيجه گ→→رفتند ك→→ه دلي→→ل اع→→تصاب س→→ياس∂ ك→→→رد. او ن→→→م∂توان→→→ست ب→→→خواب→→د و در اي→→ن ب→→اره ب→→ا ن→→زديكانش ك→→ه ه→→يچكدام ع→→ضو خ→انم ل دب→ير دب→يرستان است. او ب→ا دل∂ س→نگين دو روز نخست را اعتصاب پس گرفتند. م→∂دهد ك→ه ح→قوق اع→تصاب ش→كنان پ→رداخت نخواهد شد. بعدها، اين تهديد را ح→كومت راماهللا ك→ه كارفرما＾! آنهاست، از اعتصاب حمايت م∂كند و هشدار آن است ك→→→→ه ب→→→خش∂ از اي→→→ن ن→→→قل و ان→→→تقال ه→→→ا ب→→→ه م→→→→سائل ح→→→رفها＾ ارت→→→باط دارد. اط→→العات∂ ك→ه س→ازمانها＾ دف→→اع از ح→قوق ان→سان∂ ك→سب كردهاند، حاك∂ از يا نزديｅ به الفتح، آنها را دعوت به اعتصاب كرد. دولت→∂ در ب→اريكه غ→زه، ب→را＾ اع→تراض به انتقال معلمان و مديران مدارس وابسته است. ات→حاد ع→موم∂ م→علمان ك→ه در راماهللا قرار دارد، با پيام∂ به دبيران مدارس م→→→دارس در ℮۲ اوت ب→→→ود. ام→→→ا، اع→→→الم ش→→→د ك→→→ه ب→→→از ش→→→دن م→→دارس ب→→تعويق اف→→تاده م→→ستقيما در دري→→ا ري→→خته م→→→∂شوند. در ن→→تيجه ف ب→→∂ ت→→ابانه  چ→→شم ب→→راه ب→از ش→دن آب ي→→→→ا از ك→→→→ار ب→→→→يافتند ي→→→→ا ب→→→صورت ن→→→اقص ك→→→ار ك→→→نند و در ن→→→تيجه ف→→→اضآلب ه→→→ا اس→رائ→يل اج→ازه ورود ب→ه غزه م∂دهد، باعث شد كه دستگاهها＾ تصفيه＾ فاضل م→حاصره اق→→تصاد＾ اس→رائ→يل و ج→يره ب→ند＾ م→ازوت و مقدار كم مواد سوختن∂ كه وج→→→→→→ود دري→→→→→→است. ول∂ پ→→→→→→در و م→→→→→→ادر و＾، او را از اي→→→→→→ن ك→→→→→→ار ب→→→→→→ازداش→→→→→→ته ب→→→→→→ودند. آزرده خ→→اطر. او ن→→م∂دان→→ست ك→→ه واق→→عا ب→→ه ك→→جا ب→→رود. ت→→نها دلخ→→وش∂ اه→→ال∂ غ→زه از ن→→→→گاه ف، يｅ دخ→→→→تر دانش آم→→→→وز دب→→→→يرستان، ت→→→→عطيالت ط→→→والن∂ ب→→→ود و او 

عنوان اصل∂ مقاله: ــــــــــ  راماهللا»، (۲ΩΩ۳-۱۹۹۷) را منتشر كرده است (انتشارات ال فابري۲ΩΩ℮ ،ｅ) ام→→→→يره هس، خ→→→برنگار س→→→اكن راماهللا (ف→→→لسطين) است و از ج→→→مله ك→→→تاب «م→→→كاتبات (*) اميره هس Amira HAAS خبرنگار اعزام∂ لوموند ديپلماتيｅ از خود م∂پرسيم كه چرا صاحب كودｄ شديم؟.» دل م→→شغول∂ م→→ا ع→→مدتا گ→→ذران زن→→دگ∂ است، ب→→رق و دف→→ع ف→اضالب است. دست آخ→ر، ن→توان→ستم دخ→تر ۹ س→الهام را ب→را＾ گ→ذران→دن تعطيالت پيش عمويش در فرانسه بفرستم. ان→كار زن→دگ∂ ك→ند. ول∂ آم→اده م→هاجرت ن→يز ن→يست. او م∂گويد «ت→ابستان ام→سال، ح→ت∂ پ→ژوهشگر ع→لوم اج→تماع∂ در يｅ م→وسسه م→ستقل است. او ح→اضر نيست در وضعيت آق→→→ا＾ ب، چ→→→هل س→→→اله دارا＾ چ→→→هار ف→→→رزند ك→→→ه در يｅ اردوگ→→→اه پ→→ناهندگان ب→→دنيا آم→→ده، ه→→→م اي→→→ن ش→→راي→→ط را ت→→حمل ك→→ند، ب→→شرط∂ ك→→ه ي→→قين داش→→ته ب→→اشد راه ح→→ل ن→→زديｅ است. در غ→زه، آق→ا＾ س→∂ همين عقيده را دارد. او امكان دارد بتواند دو يا سه سال ديگر سياس∂ بتواند سالها＾ دراز＾ دوام يابد. غ→→→→زه ش→→→→ركت م→→→→∂كند. ب→→→→ه ع→→→→قيده و＾، ه→→→→مكاران او در غ→→→→زه ن→→→→م∂پذيرند ك→→→→ه  ان→→→→شعاب است. او ب→→اشركت اس→→تادان دي→→گر در ك→→نفرانسه→ا＾ س→مع∂ و ب→صر＾ ب→ا ه→مكارانش در پ→→ژوهشها＾ ج→→امعه و اف→→كار ع→→موم∂ را ب→→پذيريم، در ك→ران→ه ب→اختر＾ وض→عيت ب→رعكس اگ→→→→→ر گ→→→→→فته غ→→→→→سان الخ→→→→→طيب، اس→→→→→تاد ارت→→→→→باطات دان→→→→→شگاه ب→→→→→ير زيت و رئ→→→→→يس م→→→→→ركز بپايان خواهد رسيد. است و خ→→→→→الف ف→→→→→رضيها＾ است ك→→→→ه م→→→→دع∂ است در غ→→→→زه، دوگ→→→→انگ∂ ق→→→→درت ب→→→→زود＾ از ح→→→ذف ح→→→قوق و س→→→ابقه ك→→→ار و ب→→→ازنشستگ∂ خ→→→ود م→→∂ترسند. ام→→ر＾ ك→→ه م→→ايه ح→→يرت خ→الف ق→انون، وقوع اع→تصاب ف→بال اعالم ن→شده ب→ود. آنان اع→تصاب م∂كردند زي→را اع→→تصاب ب→→را＾ ب→→خش ب→→زرگ∂ از ك→→ارگران دولت در غ→→زه ام→→ر آس→→ان∂ ن→→يست. ب→→ر 
 « On finit par se demander pourquoi on a mis des enfants au

 monde »

 le les Palestiniens
３
cart

‛ qui «�‛Cette « double autorit

خاورميانهUNRWA  منتشره در ۲ΩΩ۷ تحت عنوان: ۱- گ→→→→→زارش آژانس س→→→→→ازمان م→→→→→لل م→→→→→تحد ب→→→→را＾ ام→→→→داد و ك→→→→مｅ ب→→→→ه پ→→→→ناهنگان ف→→→→لسطين∂ در پانويسها:  -------  
 « Prolonged crisis in the Occupied Palestinian Territory :

 Socio-economic developement in 2007 » ۱۹۹، اس→رائ→يل برا＾ ب→خش ب→زرگ∂ از اهال∂ غزه، مسافرت به كرانه باختر＾ راΩ ۲، ح→كومت راماهللا با ترفندها＾ هوشمندانه توانست اطالعات مركز＾ ممنوع كرده است. ۲- از اواي→لΩΩ۷ ارتش اس→رائ→يل ب→ه خ→برنگاران اسرائيل∂ اجازه نم∂ دهد تا وارد غزه شوند. كليه مصاحبه پيمانها＾ اسلو در سال ۱۹۹۳ تشكيل دادند. ب→يروت در س→ال ۱۹۸۲ در ت→ونس م→ستقر شدند. آنان، كادرها＾ تشكيالت خود گردان را پس از ℮- اش→اره ب→ه م→بارزان و ك→ادرها＾ س→ازمان آزادي→بخش فلسطين (ساف) كه پس از اخراج از غزه خارج سازد. وزارت ك→→→شور و ادارات م→→→ربوط ب→→→ه ك→→ارمندان ب→→خش دولت→→∂ و ه→→مچنين چ→→اپخانه گ→→ذرنامه را از ۳- پس از ژوئ→ن -Ｑ .۲  بودند. س→پتامبر، ۸℮ درص→د ك→ارمندان دولت در بخش بهداشت و نيم∂ از معلمان در غزه در اعتصاب ۸- ب→→→→ر پ→→→→ايه آم→→→→ار ادارات س→→→→ازمان م→→→→لل م→→→تحد ك→→→ه خ→→→برگزار＾ م→→→عان م→→→نتشر ك→→→رد، در پ→→→نجم برا＾ پشتيبان∂ از دبيران غزه براه انداخت. يك∂ از مطالبات آنان پرداخت حقوق بود. ۷- در ه→→فته دوم س→→پتامبر، س→→نديكا＾ م→→علمان در ك→→ران→→ه ب→→اختر＾ ك→→ارزار اع→→تراض→∂ ج→ديد＾ خود را ذكر نكنند. من هم همينطور. ⅛- ول∂ ب→→ا وج→→ود اي→ن وضع، مردم در غزه ه→مچون ك→ران→ه ب→اختر＾ ت→رجيح م→∂ ده→ند ه→ويت ها از طريق تلفن انجام م∂ شودΩΩ۸ اكتبر ،ｅلوموند ديپلماتي
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حساب بانك∂: 
  Frankfurter Sparkasse       Konto: 120 166 5033      BLZ: 500 502 01           

يورو، در آمريكا ۱ دالر. آبونمان همراه با هزينه＾ پست: برا＾ ششماه معادل ۲Ω يورو و برا＾ ي− سال ۳Ω يورو محتوا＾ نوشته＾ خويش است. ديدگاهها＾ مطرح شده الزاماҐ ديدگاه «شورا＾ موقت سوسياليستها＾ چپ ايران» نيست. بها＾ ت− شماره: در اروپا ۱ «طرح∂ نو» تريبون∂ است برا＾ نشر انديشه＾ كسان∂ كه خود ر ا پارها＾ از جنبش سوسياليست∂ґ چپ دمكراتي− ايران م∂دانند. هر نويسندها＾ مسئول   

 (*) Amira Haas  حاكميت دوگانه»ا＾ اميره هس»
كه موجب جدائ∂ فلسطين∂ها شده ...  اسماعيل هنيه، درست مثل روزهائ∂ كه هنوز نخست وزير حكومت راماهللا، شهر＾ زياده از حد بشاش ... و وقيح در رويدادها＾ غير نظام∂ ممنوع كرده است. ب→→ه گ→→وش ن→→رسيد. ح→→كومت حماس و ش→هربان∂اش ش→ليｅ ت→يرها＾ هوائ→∂ را رس→→م خ→→طرناｄ ج→→لوگير＾ ك→→نند. ام→→ا در غ→زه، حت∂ ص→دا＾ ش→ليｅ يｅ گ→لوله رض→ايت م→ردم، س→ازمان ه→ا＾ ام→نيت∂ ت→شكيالت خود گردان نتوانستند از اين امتحانات نهائ∂ را ب→ا ش→ليｅ گ→لولهها＾ هوائ→∂ ج→شن گرفتند. با وجود عدم ك→→س∂ در ام→→تحان رد ش→→ده است. در كران→ه ب→اختر＾، چ→ون ه→ميشه، برگزار＾ روس→→تائ∂ ب→→دل گ→→شته ب→→ود ك→→ه ه→→مه م→→∂دان→→ستند چ→→ه ك→→س∂ موفق ش→ده و چ→ه چ→→ند＾ ق→→بل، در ن→→يمهها＾ ژوئ→→يه، ج→امعه فلسطين ب→ه م→دت چ→ند روز ب→ه اعتصاب فراخواندند. س→→نديكاها＾ واب→→سته ب→→ه الف→→تح در راماهللا، ك→→ارمندان دولت در ن→→وار غ→→زه را ب→ه اوت، ه→نگام∂ ك→ه قرار ب→ود ب→ا زعامت مصر، الفتح و حماس س→ازش ك→نند، و در ح→→قيقت، ق→→درت در دست اش→→غالگران اس→→رائ→→يل∂ است.». در اواخ→ر م→اه اسرائيل خدمت م∂كند. و هر دو «حكومت» مسئوليتها＾ محدود＾ دارند در ه→→→→مه ج→→→→ا م→→→→∂توان ش→→→→نيد ك→→→→ه «ه→→→→مه م→→→→∂دان→→→→ند ك→→→ه ق→→→طع راب→→→طه ب→→→ه اش→→→غال ب→يمه ه→ا＾ اج→تماع∂]، س→رايت ن→كرده است». ‹ج→نون دوگ→انگ∂ هم حد＾ دارد. وزارت خ→→→انههائ∂ ك→→→ه م→→→سئول خ→→دمات اس→→→اس∂ان→→د [ن→→ظير آم→→وزش، ب→→هداشت و دس→→ترس∂ ن→→دارن→→د، ش→تاب زده ن→تيجه گ→رفتند ك→ه «م→الحظه م→∂كنيد، دوگ→انگ∂ ب→ه ره→→بر＾ الف→→تح و ح→→كومت ح→→ماس در غ→→زه. ك→→سان∂ ك→ه ب→ه م→حافل ت→صميمگير＾ ط→→→رف ب→→→وجود آورده است. ي→→عن∂ ن→→تيجه＾ م→→نطق∂ وج→→ود ح→→كومت∂ در راماهللا ب→→ه م→→→→ردم در م→→→→قابل م→→→نطق∂ است ك→→→ه دو گ→→→انگ∂ «ق→→→درت» از ژوئ→→→ن ۲ΩΩ۷ ب→→→ه اي→→→ن ن→→تيجه را يｅ روز پ→يش از ك→ران→ه ب→اختر＾ اع→الم ك→ند. اي→ن ش→ايعه ب→يانگر ن→گران→∂ ف→لسطين∂ اعالم خواه→د ش→د. ش→ايع ش→ده ب→ود ك→ه وزارت آموزش غزه م∂خواهد ب→اختر＾ ش→د. ن→تيجه ام→تحانات نهائ∂ دبيرستانها هم زمان در دو منطقه اشغال∂ اواي→ل م→اه ژوئ→يه بود. يｅ خ→برخوب موجب تسل∂ خاطر اهال∂ غزه و كرانه حكومت فلسطين ميان غزه و راماهللا سخت سر＾ اسرائيل را تقويت م∂ كند. پ→يش از پ→ايان سال ۲ΩΩ۸  ميالد＾، تحقق نخواهد يافت. بويژه كه انشعاب در روب→→→→→روست و وع→→→→→دهها＾ ك→→→→→نفرانس آن→→→→→اپوليس در م→→→→→ورد اي→→→→جاد دولت ف→→→→لسطين ان→→جام ان→→تخابات زودرس را دف→→ع ك→→ند. م→→ذاك→→رات اس→رائ→يل-فلسطين ب→ا ب→ن ب→ست م→قام ن→خست وزي→ر＾ اس→رائ→يل گ→ردد. ام→ا، ه→نوز روش→ن ن→يست كه او بتواند خطر ك→→→اديما ب→→→رگزيده ش→→→د. ق→→→رار است ك→→→ه او ج→→→انشين اي→→→هود اولم→→→رت ب→→→را＾ ت→→→صد＾ ب→→→دنبال يｅ ك→→ارزار ان→→تخابات∂ ف→→شرده، خ→→انم ت→→زيپ∂ لي→→ون∂ ب→→ه ره→→بر＾ ح→→زب  برگردان: بهروز عارف∂  

 ｅ۲ ت→→→→→شكيل ش→→→→→ده ب→→→→→ود، يΩΩ⅛ ۲، پس از اي→→→→ن ك→→→ه ح→→→ماس ن→→→يروها＾ ام→→→نيت∂ واب→→→سته ب→→→ه الف→→→تح را در ج→→ايزه دي→گر و از ج→مله ب→ه دانش آم→وزان ك→ران→ه ب→اختر＾ اع→طا  خ→واه→د ك→رد. در ب→ورستحصيل∂ وي→ژه ب→ه ب→هترين دانش آموز غزه اهدا كرد. او وعده داد كه دهها ق→→→→→→انون∂ ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه در پ→→→→→→∂ ان→→→→→تخابات ژان→→→→→ويهΩΩ۷ م→→يليون و ن→→يم ج→→معيت غ→→زه، ب→→صورت الي→→نقطع از پيامدها＾ و كابينه وحدت مل∂ او را از كار بركنار كرد. ن→وارغ→زه به كنترل خود در آورد، محمود عباس، رئيس تشكيالت فلسطين، و＾ ژوئ→→→→ن ｅو ۱۹/۱ در ت→شديد ف→قر است. م→يزان فقر در غزه، ℮/۷۹ درصد (بر پايه سطح درآمد) يا ب→→ها＾ ت→→حريم اس→→رائ→→يل را م→→∂پردازن→→د ك→→ه ب→→يش از ه→→ر زم→→ان∂ م→→سئول مستقيم دوگ→→→انگ∂ و خ→→→صومت م→→→يان ح→→→ماس و الف→→→تح رن→→→ج م→→→∂برند. آن→→→ان، ه→→→مچنين ت→→قريبا، ي ℮Ｑ/۷درص→د ( ب→ر پايه سطح م→صرف) در م→قابل ب→ه ترتيب Ｑ۱/۸ .(۱) ۲، تا بركنار＾ اسماعيل هنيه در صد در كرانه باختر＾ استΩΩ⅛ سال ｅ۲، ت→→حريم اق→→تصاد＾ ب→ينالم→لل∂ و محاصره اسرائيل ش→امل كران→ه از زمان انتخابات دموكراتيΩΩ۷ افزايش داد. ك→ران→ه ب→اختر＾ ان→دك∂ آسانتر كرد ول∂ شكاف ميان كرانه باختر＾ و غزه را ت→→→حريم ت→→→حمل زن→→→دگ∂ روزان→→→ه را ب→→→را＾ دو م→→→يليون و ن→→يم ج→→معيت ف→→لسطين∂ باختر＾ نيز م∂شد. پس ازجدائ∂ سياس∂ ميان دو بخش فلسطين، لغو اين ژوئ→→ن
توجه بيشتر＾ مبذول خواهدداشت.                        بازمانده در صفحه℮۱ ت→→→اكيد م→→→جدد ب→→→ر س→→→ياست ان→→→تشارات→→→∂ خ→→ود از اي→→ن پس ب→→ه اج→→را＾ اي→→ن س→→ياست ان→→جام گ→→يرد. م→→تاسفانه اي→→ن م→→نظور در پ→→ارها＾ م→→وارد ن→قض ش→ده است . ش→ورا ب→ا ع→→→قايد و ك→→→ار روش→→→نگر＾ ب→→→ا ح→→→فظ ح→→→قوق اف→→→راد و ت→→وجه ب→→ه م→→وازي→→ن م→→طبوعات∂ ك→→وشش ش→→ورا و ط→رح∂ ن→و ه→مواره اي→ن ب→وده است ك→ه ام→ر ن→قد و ب→رخورد آرا و م→→→→سايل ن→→→→ظر＾ـ س→→→→ياس∂ ج→→→→نبش س→→→وسياليست∂ چپ و دم→→→كرات→→→ي− اي→→→ران است. ت→صريح ش→ده است، اي→جاد ت→ريبون∂ آزاد ب→را＾ پ→خش و ن→شر انديشه در رابطه با ه→→→→→دف ش→→→→→ورا از ان→→→→→تشار «ط→→→→→رح∂ ن→→→→→و» ه→→→→→مان ط→→→→و رك→→→→ه در ه→→→→ر ش→→→→ماره＾ آن خوانندگان گرام∂ نشريه برساند. الزم دي→→→→→→→د ت→→→→→→وضيحات∂ را در راب→→→→→→طه ب→→→→→→ا س→→→→→→ياست ان→→→→→→تشارات→→→→→→∂ ش→→→→→→ورا ب→→→→→→ه اط→→→→→→الع خ→→ود ب→→ا ت→→وجه ب→ه پ→ارها＾ ن→ارساي∂ها ك→ه در ان→تشار «ط→→رح∂ ن→و» رخ داده است، م→→جمع ع→→موم∂ ش→→ورا＾ م→→وقت سوسياليستها＾ چپ اي→ران در آخ→رين ن→شست اطالعيه 

كنيد. ت→→→ذكر: لط→→→فا ب→→→ه ت→→→غيير آدرس پ→→ست الك→→ترونيك∂ در ب→→اال＾ ص→→فحه ت→→وجه خاتمه م∂دهد. ع→→→→→→ضويت و ه→→→→→مكار＾ خ→→→→→ود در ش→→→→→ورا＾ م→→→→→وقت س→→→→→وسياليستها＾ چپ اي→→→→→ران ش→→→→ورا اع→→→→الم داش→→→→ته است ك→→→→ه: ب→→→→ه خ→→→→→اطر اخ→→→→تالفها＾ س→→→→ياس∂ و س→→→ليقها＾ ب→→→ه  ب→دينوسيله ب→ه اط→الع م→∂رسانيم ك→ه رف→يق م→ا م→نوچهر صالح∂ ط∂ نامها＾ به اطالعيه 




