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تالش رژیم ایران برای 
....

زمین تحقیق را
ایران اتمی و روسیه آلودە نکنیم

کوردی،  لغت  فرهنگ  در   
دیگر  و  انگلیسی  عربی، 
فرهنگ ها اگر بە دنبال کلمە یا 
اصطالحی بگردی تا بلکە معرف 
باشد،  اسالمی  جمهوری  اعمال 
فرهنگ  هیچ  در  کە  می بینی 
یا  کلمە  نمی توان  لغتنامه ای  و 
اقدامات  برای  مفهومی هم معنا 
فقیە  ولی  حاکمیت  خویانە  درندە 

پیدا بکنی تا آن را تعبیر کند.
حیوانات درندە در زمان گرسنگی، 
با دیدن طعمە بە آن هجوم بردە و 
اگر قادر باشند آن را شکار و می  
خورند تا کە سیر شوند. پس از سیر 
دیگر  حیوان  هیچ  بە  دیگر  شدن 
سیرند!  کە  چرا  نمی کنند  حملە 
در جنگ مابین انسان ها نیز چە 
بە صورت منفرد و چە طایفەای 
و حتی ملت ها و امپراتوری ها هم 
چنان بدان ادامه  میدهند تا طرف 
را مغلوب کنند. در تعبیر این نوع 
جنگ ها از مفهوم بربری استفادە 
کردند یا در منطقە میزوپوتامیا و 
زاگروس و دشت میان زاگروس و 
افغانستان بە آن عشایر کە همچون 
طایفە داریوش بە دنبال کشتار و 
یا  را »هاری«  آن ها  بودند  تاراج 
برند،  یورش  کە  ولگرد  گروهی 

خطاب می کردند.
اعمال  با  اسالمی  جمهوری  اما 
خود رودست همە درندەها و هار ها 
و  درندەای  در  است!  شده   بلند 
آوردە  وجود  بە  را  مدلی  جنایت 
کە بە ندرت بە ذهن کسان دیگر 
رسیده  و نمونەهای معدودی از آن 

در سطح جهانی وجود دارد.
فقیە  ولی  انسانی  حاکمیت ضد 
کە از درون متزلزل و ترسو است، از 
شدت ترس بە هرعمل خون خوارانە 
را  بقایش  آن  با  بلکە  زدە  دست 
پایدار کند. برای حفظ موجودیت 
گروگانگیری  بە  دست  نیز  خود 
اشخاص  بە  مستقیم  غیر  حملە  و 
غرور  شکستن  با  شاید  تا  زده ،  
و احساسات انسانیشان، تسلیمشان 

بکند.
رساندە  حدی  بە  را  بی شرمی 
بازداشت  را  بی گناە  مردم  کە 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

سبعیت بی  شرم

ســـخـن

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت روز جهانی زبان مادری

»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ٢١ فوریە روز جهانی زبان مادری پیامی را 
منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

زبان شاهرگ یک ملت است
زبان ما مهمترین هویت ما است؛ بە همین سبب رژیم ایران از آموزش و تدریس بە زبان مادری ممانعت بە عمل 

می آورد تا با خیال خام خود ما را در زبان و فرهنگ خویش آسمیلە کند.
اما صدها معلم میهن دوست با تالش خود اجازە ندادەاند این خواب رژیم ایران بە حقیقت بپیوندد و بهای آن را نیز 

پرداختەاند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مصطفی هجری

١ اسفندماه ١٤٠٠ خورشیدی
٢٠ فوریە ٢٠٢٢ میالدی

حکایت سرکردە مفسدان
 رو بە پایان است

سپاە  صوتی  فایلی  پیش  چندی 
گویای  کە  شد  منتشر  پاسدارن 
است  سیستماتیکی  تاراج  و  فساد 
نظامی   – امنیتی  باند  در  کە 
پاسداران  سپاە  یعنی  ایران  رژیم 
آن  ارشد  فرماندهان  سطح  در 
از  پردە  آن  در  کە  فایلی  است. 
کە  کسانی  مالی  گستردە  فساد 
بسیار کار کردند  رژیم  رسانەهای 
دهند  جلوە  قهرمان  را  آن ها  کە 
سلیمانی  قاسم  تروریست  همچون 
برداشت. اگر چە خبرگزاری فارس 
نسبت  سپاە  مسئوالن  از  چندی  و 
بە گفتەهای محمدعلی جعفری و 
گرفتند  موضع  ذوالقدرنیا،  صادق 
می رفت  انتظار  کە  همچنان  اما 

سرکردە  عنوان  بە  خامنەای  علی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مفسدان 
موضعی متفاوت اتخاذ کرد و در 

جبهە مفسدان ایستاد. 
فایل  کە  بود   ٩١ سال  ماە  بهمن 
صوتی رشوە خوری یکی از برادران  
صادق الریجانی از بابک زنجانی 
خامنەای  بعدها  کە  شد  منتشر 
خالف  بر  این  گفت،  آن  بە  نسبت 
شرع و اخالق و قانون است! و نباید 
در مورد آن بحثی صورت بگیرد و 

آن را پردە پوش کرد.
خامنەای  جدید  پروندە  برای 
هزینە  با  دشمن  فکر  "اتاق  گفت: 
هستند  درصدد  دالر  میلیاردها 
"لجن  سپاە  و  سلیمانی  قاسم  علیە 

تالش می کنند  و  بکنند  پراکنی" 
و  دروغ  و  اقتصادی  فشارهای  با 
"لجن پراکنی" جوانان را از انقالب 
بە  بارە  هر  بکنند.  دور  اسالمی 
این  و  کردە  حملە  نظام  از  بخشی 
بار نوبت بە سپاە و قاسم سلیمانی 

رسیدە است!".
دقیقەای  فایل صوتی ٤٩  این  در 
تاراج  بە  انقالب  سالگرد  در  کە 
شد،  منتشر  ایران  ملیت  های  رفتە 
صادق  و  جعفری  علی  محمد 
گستردە  فساد  از  بحث  ذوالقدرنیا 
بنیاد  در  دالری  میلیارد  چندین 
تعاون سپاە کردە کە سپاە قدس و 
از  دیگر  برخی  و  تهران  شهرداری 
نهادهای رژیم و در صدر آن علی 

خامنەای نقش داشتند!
خامنەای  فایل،  این  اساس  بر 
از  درصد   ٩٠ اختصاص  بە  دستور 
بە  سپاە  تعاون  بنیاد  درآمدهای 
سپاە  یعنی  آن  مرزی  برون  شاخه 
بحث  جای  آنچە  است!  دادە  قدس 
دارد این است کە خامنەای خود از 
قهرمان  آن ها  از  و  حمایت  مفسدان 
تقلبی همچون  قهرمانان  می سازد. 
قاسم سلیمانی کە بر اساس اعتراف 
فرماندهان ارشد سپاە در این فایل، 
حاکمیت  تاریخ  مفسدان  از  یکی 

جمهوری اسالمی است.
دموکرات  سیستمی  ایران  در  اگر 
می بایستی  می بود،  حاکم 
دلیل  بە  و  دادگاهی  خامنەای 

چشم پوشی از فساد و جنایات هم 
می شد.  شناختە  مجرم  کیشانش 
فایل  این  دیگر  اهمیت  با  مسئلە 
بە  خامنەای  است کە  این  صوتی 
پذیر  مسئولیت  رژیم،  رهبر  عنوان 
نبودە و خود نیز همچون فرماندهان 
مفسدان  سرکردە  نقش  سپاە  ارشد 
این  آخر  صحبت  دارد.  را  ایران 
آخرین  مفسدان  سرکردە  کە  است 
و  را می کشد  نفس های عمر خود 
دیگر  و  آشکار  همگان  بر  واقعیت 
آن دفاع  از  توانست  نخواهد  کسی 

کند کما اینکە خودش نباشد.
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سالروز 
تاسیس اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان ایران گرامی داشتە شد

اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان 
ماه  بهمن   ٢٩ جمعه  روز  ایران 
سالروز  مناسبت  به  را  مراسمی 
از  یکی  که  سازمان  این  تاسیس 
کوردستان  جمهوری  میراث های 

است برگزار کرد.
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
رقیب" و سپس چند لحظه سکوت 
به احترام روان پاک شهیدان کورد 

و کوردستان آغاز شد.
در این مراسم "پژمان شریعتی" دبیر 
اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان 
ایران به مناسبت ٧٦امین سالگرد 
ارائه  پیامی  سازمان  این  تاسیس 

نمود.
پیام خود  از  "شریعتی" در بخشی 
به  تا  اتحادیه جوانان  تاریخچه  به 
از  بخشی  در  پرداخت. وی  امروز 
پیام خود بە ''راسان" و نقش جوانان 
آنها  کە  کرد  اشاره  کوردستان 
اکنون در راه دستیابی به حقوق و 
آزادی های خود هستند و بە امید 

ملت خود تبدیل شده اند.
"احسان  سوی  از  شعری  سپس 

کوردستان  پیشمرگە  رستگار" 
قرائت شد. در بخشی دیگر از این 
اجرایی  هیئت  زحمات  از  مراسم 
منتخب کنگره قبل از جمله "عمر 
فخرالدین فر، سامان سید احمدی، 

و  لطفی  دلنیا  محمودی،  وریا 
واحید احمدی" تجلیل شد.

"حسن  سوی   از  لوایح  این 
شرفی" معاون اول مسئول اجرایی 
شورای  مسئول  و  دمکرات  حزب 

نفرات  این  بە  حزب  سیاستگذاری 
اهدا گردید.

که  ارگان هایی  از  مراسم  این  در 
همکاری الزم را با اتحادیە جوانان 
داشتەاند از سوی "پژمان شریعتی" 

دمکرات  جوانان  اتحادیه  دبیر 
قرار  تجلیل  ایران مورد  کوردستان 
گرفته و بە آنان لوایحی تقدیم شد.
از  این مراسم  از  در بخشی دیگر 
جوانانی کە مدت زمان زیادی را 

در سازمان اتحادیە جوانان مشغول 
فعالیت بودەاند تقدیر بعمل آمد.

فشار مقامات رژیم به مردم 
در سنه برای شرکت در 

راهپیمایی ٢٢ بهمن

به  رسیده  های  گزارش  اساس  بر 
مدیر  میدیا"  "کوردستان  سایت 
توابع  از  تنگیسر  روستای  مدرسه 
دانش  حضور  برای  سنه  شهرستان 
دانش  بهمن  مراسم ٢٢  در  آموزان 
داده  قرار  فشار  تحت  را  آموزان 

است.
مدیر مدرسه به دانش آموزان روستا 
سرودخوانی  مراسم  در  است  گفته 
این  و  روز شرکت کنند  این  ویژه 
امر باعث ایجاد مشکالت در بین 

دانش آموزان شده است.

دانش  بە  مدرسە  مدیر  همچنین 
های  خوبی  من  گفتە  آموزان 
دادەام  انجام  شما  حق  در  فراوانی 
،شما هم باید جواب این خوبی ها را 
با بدهید و در مراسم سرود خوانی 
زیان  بە  گرنە  و  کنید  شرکت 

خودتان تمام می شود.
اکثر دانش آموزان به تهدیدهای آن 
مدیر گوش نداده و در این مراسم 

شرکت نکردەاند.
 ٢٢ آستانه  در  دیگر،  سوی  از 
بهمن ماه، مقامات رژیم با بازدید 

را  مردم  کوردستان  روستاهای  از 
مراسمات   در  شرکت  به  مجبور 

می کنند.
مسئوالن رژیم روز دوشنبه ١٨ بهمن 
ماه در روستای میراو از توابع شهر 
سنه در مسجد این روستا مراسمی 
و  برگزار  بهمن   ٢٢ مناسبت  بە 
هنرمند ملی کورد  بە  آن  از  پس 
ناصر رزازی اهانت کردەاند در این 
مراسم فقط مزدوران و عوامل رژیم 

شرکت کردە بودند.

دانشگاه کوردستان در بین 
١٠٠ دانشگاه برتر جهان قرار 

گرفت
منتشر  گزارش  آخرین  اساس  بر 
ساینس  تایمز  سازمان  توسط  شده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ٢٠٢٢؛ 
ایران  در  را   ٦٧ رتبه   کوردستان 
 ١٠٠ فهرست  در  و  کردە  کسب 

دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
 ٥٣٩ فهرست  رتبه بندی  این  در 
دانشگاه در سراسر جهان  کە سابقه 
آنها کمتر از ٥٠ سال است منتشر 

شدە است.

پیش از این دانشگاه کوردستان در 
سال ٢٠٢١ رتبه ١٥ را در ایران و 
-٦٠١ بین  رتبە  جهانی  سطح  در 

٨٠٠ را کسب کرده بود.
دانشگاه  در  مطالعه  یک  در 
 ٢٠٢١ سال   در  کە   استنفورد 
از  استاد   ١٤ گرفت  صورت 
به  سنندج  در  کوردستان  دانشگاه 
انتخاب  عنوان اساتید برتر جهانی 

شدند.

ازمعروف  یکی  تایمز  رتبه بندی 
ترین رتبه بندی های بین المللی است 
دانشگاه های  بهترین  ساله  هر  و 
کە  معیار   ١٣ اساس  بر  را  جهان 
کلی  معیار  پنج  چارچوب  در 
حرفه ای  درآمد  استناد،  "تدریس، 
و  ارزیابی  بین المللی"  سطح  در 

رتبه بندی می کند.

رییس اطالعات سپاە تهدید 
کرد کە اسرائیل ٨٠ سالگی 

خود را نخواهد دید

سازمان  رییس  طائب"  "حسین 
پاسداران  تروریست  سپاە  اطالعت 
در نشستی با همکاران خود تهدید 
کرد کە اسرائیل ٨٠ سالگی خود 

را نخواهد دید و نابود می شود.
برای  خود  برآور  ضمن  "طائب" 
گفته  همچنین  اسرائیل  نابودی 
کە هژمونی آمریکا هم افول کردە 

است.
هسته ای  توافق  از  پس  ماه  دو 

ایران و گروه ١+۵ در ١٨ شهریور 
رژیم  رهبر  خامنه ای"  "علی   ١٣٩
که  بود  کرده  پیشبینی  نیز  ایران 
نخواهد  را  آینده  سال   ٢٥ اسرائیل 
نام  به  "چیزی  او  به گفته  و  دید 
رژیم صهیونیستی در منطقه وجود 
از  وسیعی  داشت".طیف  نخواهد 
این  ایران  رژیم  رسمی  مسئوالن 
نوعی  را  "خامنه ای"  حرف های 

پیش بینی قطعی دانستند.

ایران تاکنون بە کرات  سران رژیم 
"رژیم  باید  کە  کردند  تهدید 
نقشە  روی  از  را  صهیونیستی" 

جهان حذف کرد".
"نفتالی بنت" نخست وزیر اسرائیل 
نیز اخیرا اعالم کردە بود کە برای 
ایران  رژیم  تهدیدات  با  مقابلە 
هیچ  از  آن  بە  وابستە  وگروە های 
امنیت  حفظ  راستای  در  اقدامی 

خود کوتاهی نخواهند کرد.

نخست وزیر اسرائیل: آمریکا با آزادی عمل 
ما علیە رژیم ایران موافق است

گزارش  اسرائیل"  "تایمز  روزنامه  
بایدن" رییس جمهور  داده کە "جو 
با  تلفنی  گفتگویی  در  آمریکا 
"نفتالی بنت" نخست وزیر اسرائیل 
چه  کە  است  دادە  اطمینان  او  بە 
به  موسوم   ٢٠١٥ هسته ای  توافق 
"برجام" احیا بشود چه نشود ایاالت 
متحده "آزادی عمل" اسرائیل برای 
مقابله با تهدیدهای رژیم ایران را 

به رسمیت می شناسد.
نشستی  در  اسرائیل  وزیر  نخست 

وین  در  "چه  گفت:  مطبوعاتی 
توافق بشود و چه نشود، ما آزادی 

عمل خودمان را حفظ می کنیم".
ملی  امنیت  مشاور  هوالتا"  "ایال 
نشست  این  طی  نیز  اسرائیل 
شورای  ارزیابی  سرفصل های 
امنیت ملی درباره سال ٢٠٢٢ را 
که روز یکشنبه به "بنت" ارائه شده 
بود در اختیار نمایندگان مطبوعات 
گذاشت و تاکید کرد سال جاری 
ایران"  تهدید  قبال  در  تغییر  "سال 

خواهد بود.
مقام  یک  گفتە  بە  همچنین 
اسرائیلی تمرکز روی تضعیف رژیم 
جمله  از  زمینه ها  تمام  در  ایران 
قتل های  دیپلماتیک،  اقتصادی، 
حوزه  در  پنهان،  آشکار،  هدفمند، 
سایبری و سایر حوزه هاست. هدف 
ما این است که آن ها را در خانه 

گرفتار کنیم تا زمینگیر شوند.
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سخن ادامه 

نمایندگان سنای آمریکا طرحی 
برای جلوگیری از هستەای 

شدن ایران و دیگر کشورهای 
خاورمیانە ارائە دادند

جامعە  با  کە  مذاکراتی  در  و 
آزادی  شرط  پیش  دارد  جهانی 
برداشتن  را  خارجی  گروگان های 

همە تحریم ها قرار دادە است!
نمی تواند  کە  هم  کوردستان  در 
بر سر  وشتم  و ضرب  با سرکوب 
آید،  آزادیخواهان فایق  و  مبارزان 
فشار  و  خانوادەهایشان  احضار  با 
باید  کە  میخواهد  آنان  به   آوردن 
پشت  بە  مجاب  را  فرزندانشان 
ملی  مبارزات  جریان  بە  کردن 
بکنند!  ملتشان  دموکراتیک   –
از این درندانەتر با احضار پدر و 
مبارزین  خواهر  و  مادر  و  برادر 
و  کورد  آزادی خواهی  سنگر 
بازداشت  را  آن ها  کوردستان، 
نادرست  اتهامات  و  بهانە  با  و 
زندانیشان می کند و در زندان های 
تسلیم  امید  بە  را  آن ها  مخوفش 
ارادە مبارزان، شکنجە می کند!  

سبعیت  و  درندگی  از  مدل  این 
بی شرمی  اعالی  حد  در  کە 
تحمیل می شود، نە تنها در میان 
ندارد،  نمونەای  هیچ  حیوانات 
بلکە در جنگ بربری ها و حملە 
نیز  هخامنشی  داریوش  هارهای 
لنگە ندارد؛ برای همین است کە 
بە  وقتی  بشریت  لغت  فرهنگ 
اعمال حاکمان تهران می نگرد، با 

تعجب بە آن خیرە می گردد!

و  دمکرات  حزب  دو  نمایندگان 
بە  و  آمادە  را  طرحی  جمهور خواە 
آن  هدف  کە  دادەاند  ارائە  "سنا" 
محدودکردن برنامه هسته ای رژیم 
دیپلماتیک  رویکرد  با یک  ایران 
رقابت  از  جلوگیری  و  جدید 

تسلیحاتی در خاورمیانه است.
"باب  سوی  از  که  طرح  این 
کمیته  دمکرات  رییس  منندز" 
"لیندزی  سنا،و  خارجی  روابط 
سنا  جمهوری خواه  گراهام"،عضو 
یک  ایجاد  پیشنهاد  شده  تهیه 
برای  هسته ای  سوخت  بانک 
جمله  از  خاورمیانه  کشورهای 
سوخت  بانک  یا  و  ایران  رژیم 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 

متناسب با نیازهای سایر بازیگران 
آن ها  و  یابد  توسعه  بین المللی 
نیاز  مورد  میزان  آزادانە  بتوانند 
سوخت برای رآکتورهای خود را از 

آن جا خریداری کند.
سناتور "منندز" با اشاره به اینکه 
سالح  به  ایران  رژیم  دستیابی 
تسلیحاتی  مسابقه  به  هسته ای 
می شود،  منجر  خاورمیانه  در 
سعی  طرح  این  در  است  گفته 
شده با حمایت دو حزب به موضوع 
هسته ای ایران با رویکردی وسیع تر 
شود.  رسیدگی  منطقه ای  و 
کشورهای  سایر  حال،  همین  در 
شدن  درگیر  بدون  نیز  خاورمیانه 
گسترش  با  مرتبط  تنش های  در 

خواهند  هسته ای،  سالح های 
توانست از مزایای انرژی هسته ای 

بهره مند شوند.
گراهام"،سناتور  "لیندزی 
که  کرد  تاکید  جمهوری خواه، 
سایر  و  ایران  رژیم  به  جدید  طرح 
می دهد  اجازه  منطقه  کشورهای 
برای مصارف تجاری خود اورانیوم 
غنی شده با غلظت پایین خریداری 

کنند.
هدف  کارشناسان  گفتە  بە 
ارائە  از  آمریکا  سنای  نمایندگان 
و  بهانە  کە  است  این  طرح  این 
بر  مبنی  ایران  رژیم  توجیهات 
سوخت  آمیز  صلح  تولید  بە  نیاز 

هستەای را غیر ممکن کند.

همزمان با از سرگیری مذاکرات وین 
سپاە تروریست پاسداران از موشک 

بالستیک جدید رونمایی کرد

بهمن ١٤٠٠   ٢٠ صبح چهارشنبە 
مذاکرات  سرگیری  از  با  همزمان 
رژیم  بە  وابستە  رسانەهای  "وین" 
موشک  از  رونمایی  خبر  ایران 
شکن"  "خیبر  نام  بە  بالستیک 

منتشر کردند.
خبر رونمایی از موشک بالستیک 
"خیبر شکن" در حالی می باشد کە 
یکی  ایران  رژیم  موشکی  صنعت 
از محورهای مذاکرات وین است.

کل  ستاد  رییس  باقری"  "محمد 
در  ایران   رژیم  مسلح  نیروهای 
مراسم رونمایی از موشک "خیبر 
به  کشورش  است  گفته  شکن" 
برنامه  کیفی  و  کمی  توسعه 

موشکی خود ادامه خواهد داد.
رسانەهای وابستە بە رژیم مدعی 

به  زمین  موشک  این  کە  شدند 
برد  زمین ١ هزار و ٤٠ کیلومتر 
از نسل سوم موشک های  و  دارد 

دوربرد سپاه است.
هشدار  اسرائیلی  مقامات  پیشتر 
ایران  رژیم  هدف  کە  بودند  دادە 
ادامە  و  وقت  کسب  مذاکرات  از 
دادن بە توسعە سامانە موشکی و 

برنامە هستەای خود است.
اعالم  نیز  آمریکایی  مقامات 
پهپادهای  و  موشک ها  کردند، 
ساخت رژیم ایران امنیت منطقه را 
تهدید کرده و نیروهای آمریکایی 
مستقر در خاورمیانه را نیز به خطر 
می اندازد. بر اساس اين برآورد این 
جدی  خطری  بیانگر  مداوم  تهدید 

است.

طور  به  و  پیشتر  آمریکا  دولت 
پرونده  بود که  این  دنبال  به  فعال 
هر  در  را  ایران  رژیم  موشکی 
کند.  درج  تهران  با  مذاکره ای 
اما به نظر می آید برنامه موشکی 
هیئت های  دستورالعمل  جزو  ایران 
گفتوگوهای  در  مذاکره کننده 

هسته ای وین نیست.
"رابرت مالی"، نماینده ویژه آمریکا 
به  اکنون  هم  که  ایران  امور  در 
آمریکا  ارشد  مذاکره کننده  عنوان 
در وین حضور دارد در اظهارنظری 
بە روشنی بیان کردە بود که تهران 
از برنامه موشکی خود به عنوان 
خود  همسایگان  علیه  "تهدیدی" 

استفاده می کند.

جایگاە آزادی اقتصادی رژیم ایران 
در میان ١٧٧ کشور ١٧٠ است

بنیاد آمریکایی "هریتیج" تازەترین 
آمار خود را نسبت بە سطح آزادی 
اقتصادی کشورها منتشر کرد کە 
رژیم ایران در آن با افت ۴.٨ پله ای 
شاخص آزادی اقتصادی  در سال 
٢٠٢١نسبت به سال قبل بە جایگاە 

١٧٠ام سقوط کردە است.
معیار   ١٢ آمریکایی  نهاد  این 
اقتصادی  آزادی  سنجش  برای  را 
از  است؛  گرفته  نظر  در  کشورها 
که  سرمایه گذاری  آزادی  جمله 
امتیاز ایران تنها ٥ است، در حالی 
 ٥٧ جهانی  امتیاز  متوسط  که 

است.
لحاظ  از  ایران  امتیاز  همچنین 

آزادی مالی نیز ١٠ است در حالی 
که متوسط جهانی این شاخص ٤٩ 

ارزیابی شده است.
از  ایران  رژیم  وضعیت  همچنین 
اثربخشی  مالکیت،  "حقوق  لحاظ 
دولت  و صداقت  تعهدات  قضایی، 
جهانی  متوسط  از  پایین تر  بسیار 

است".
را  کشورها  آمریکایی  نهاد  این 
از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی 
 ١٠٠ تا  )بدترین(  صفر  میان 
می کند  امتیازبندی  )بهترین( 
حیث  این  از  ایران  رژیم  امتیاز  و 

٤٢.۴ است.
در گزارش "هریتیج" آمدە ایرانی ها 

ایجاد  و  مالکیت  حق  قانون  طبق 
اما  دارند،  را  خصوصی  مشاغل 
سپاه  مانند  قدرتمندی  نهادهای 
تروریست پاسداران رقابت منصفانه 
و فرصت های کارآفرینی را محدود 
ایران  می کند و قوه قضائیه رژیم 
نیست  فقیه  ولی  از  مستقل  نیز 
خدمات  به  دسترسی  و  کیفیت  و 
"سوء مدیریت،  به خاطر  نیز  اداری 
رشوه خواری"  و  گسترده  فساد 
محدود شده است و تالش مخالفان 
برای مبارزه با این پدیده ها نیز با 

سرکوب مواجه می شود.

نخست وزیر اسرائیل: رژیم ایران در 
مذاکرات وین خواستار حذف سپاە پاسداران 

از فهرست سازمان  های تروریستی است

رژیم  اسرائیل:  وزیر  اسنخست 
خواستار  وین  مذاکرات  در  ایران 
فهرست  از  پاسداران  سپاە  حذف 

سازمان  های تروریستی است
رژیم  اسرائیل:  وزیر  فندنخست 
خواستار  وین  مذاکرات  در  ایران 
فهرست  از  پاسداران  سپاە  حذف 

سازمان  های تروریستی است
١٤٠٠ 

 ،١٤٠٠ اسفند   ١ یکشنبە  روز 
وزیر  نخست  بنت"،  "نفتالی 
است  اسرائیل طی سخنانی گفته 
مذاکرات  جریان  در  ایران  رژیم 
بزرگترین  نام  حذف  خواستار  وین 
سازمان تروریستی جهان یعنی سپاه 
سازمان های  فهرست  از  پاسداران 
شدن  بسته  همچنین  و  تروریستی 
در  خود  باز  هسته ای  پرونده های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شده 

است.
سازمان های  اجالس  در  "بنت" کە 
سخنرانی  آمریکا  یهودی  اصلی 
توافقی  "نگران  گفت:  می کرد، 
هستیم کە در "وین" در حال تدوین 
است، به احتمال زیاد منشا خشونت 
بی ثبات تر  خاورمیانه ای  و  بیشتر 

خواهد شد".
همچنین  اسرائیل  وزیر  نخست   
کشورهای  و  "ما  است:  افزوده 
چشم مان  یک  منطقه  ثبات  با 
و روسیه و چشم  اوکراین  به مرز 
آنچه  اما  است،  وین  به  دیگرمان 
که در وین مشاهده می کنیم بسیار 

نگران کننده است".
بزرگترین  اسرائیل  وزیر  نخست  
جدید  هسته ای  توافق  مشکل 
این  غروب"  "بند  را  ایران  رژیم  با 
قرارداد دانست که تنها دو سال و 

نیم زمان دارد.
سال  دو  است  داشتە  اظهار  بنت 
پس  و  نیست  زیادی  زمان  نیم  و 
توافق  اساس همین  بر  ایران  آن  از 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  می تواند 
مراکز  گیرد،  کار  به  و  ساخته 
غنی سازی به اندازه چندین زمین 
فوتبال با سانتریفیوژهای پیشرفته 
راه اندازی کند و اقدام این کشور 

نیز قانونی خواهد بود.
"نفتالی بنت" در پایان سخنان خود 
ایران  اسرائیل،  که  کردە  تاکید 
را  اتمی  سالح  ساخت  آستانه  در 
نمی پذیرد و همواره حق آزادی عمل 
را برای دفاع از خود حفظ خواهد 

کرد.
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ایران اتمی و روسیه 
آگری اسماعیل نژاد

روابط روسیه و ایران علی الخصوص 
در یک دهه گذشته که جمهوری 
شرق  به  چرخش  سیاست  اسالمی 
را در سرلوحه سیاست خارجی خود 
قرار داده است، در واقع یک رابطه 
که  معنی  بدین  بوده  طرفه  یک 
روسیه تنها در شرایطی که برای 
ایجاد  تهدیدی  کشور  آن  منافع 
انجام  حمایت های  ایران  از  نکرده 
آن  با  همزمان  البته  و  است  داده 
تالش کرده است که در موضوعات 
ایران همیشه  به  بین المللی مربوط 
را  خود  به  ایران  وابستگی  نوعی 
با  اینکه روسیه  ایجاد کند. کما 
ایران یک سری قرارداد مربوط به 
نیروگاه اتمی دارد، اما آنها را بر 
اساس تحوالت بین المللی هماهنگ 
در  تعهداتش  برپایه  نە  می کند، 
قرارداد و یا روسیه قرارداد فروش 
ایران  با  را   S٣٠٠ موشکی  سپر 
دارد و در طول بیش از یک دهه 
کارت  یک  صرفا  قرارداد  این 
بازی با ایران و جامعه بین المللی 

برای روسیه بوده است.
مذاکرات  که  کنونی  شرایط  در 
هسته  ای وین در جریان است، سوال 
اساسی این است که ایران اتمی در 
راستای منافع روسیه هست یا نه؟
باید به سه  این سوال  برای جواب 

موضوع پرداخت: 
مسئله اول: بررسی وضعیت روسیه 

در سیاست بین المللی
وضعیت  بررسی  دوم:  مسئله 
لحاظ  از  ارواسیا  و  خاورمیانه 
ائتالف  های  و  رو  پیش  بحرانهای 

موجود
مسئله سوم: بررسی وضعیت ایران 

در سیاست بین المللی 

روسیه:
کرد  انکار  نمی توان  که  واقعیتی 
ابرقدرت  از  روسیه  که  است  این 
دارد،  را  فاکتور  سه  فقط  بودن 
در  وتو  حق   ابرقدرتی،  توهم 
و  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
متوهم  ابرقدرت  این  اتمی!  قدرت 
در  را حتی  دیگر قدرت هژمونی 
خود  استراتژیک  عمق  جغرافیای 
ندارد، یعنی اگر کشورهای مانند 
این  به  ارمنستان و،...  آذربایجان، 
به  صرفا  هستند،  نزدیک  کشور 
دلیل قدرت نظامی روسیه و وحشت 
از توهم ابرقدرتی آن است. جدا از 
این مسئله که اقتصاد روسیه تنها 
برپایه نفت و گاز است، این اقتصاد 
ابرقدرتی  توهم  چرخ  های  باید 
خود  دنبال  به  هم  را  روسی  ها 
است  مسئله  همین  سر  و  بکشاند 
روسیه سیاست  از یک طرف  که 
پاییزی و بهاری دارد و از طرفی 
دیگر اتحادیه اروپا در تالش است 
راهکاریهای برای جایگزین کردن 

گاز روسیه بیابد.
اقلیم  تغییر  مسئله  آن  با  همزمان 
راستای  در  که  سیاست های  و 
انرژی های  توسعه  و  صفر  کربن 
غیرفسیلی که از طرف کشورهای 
بازار  بر  میشود،  اتخاذ  مختلف 
مستقیم  تاثیر  فسیلی  سوخت های 
دارد و این هم به معنی ایجاد یک 
ابرچالش در برابر سیاست بین المللی 

روسیه و اقتصاد آن است.

منطقه خاورمیانه و 
اروآسیا:

شرایط  در  اروآسیا  و  خاورمیانه 
قرار  بحران  ابر  دربرابر سه  کنونی 

دارند:

یک: تهدید تروریسم 
اسالمی  بخش  های  و  خاورمیانه 
از  پس  علی الخصوص  اروآسیا 
بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان 
باری دیگر با تهدید تروریسم روبرو 
است، بر همگان  نمایان است که 
اداره کنندگان  از  یکی  هم  ایران 
تروریسم اسالمی است و در شرایط 
بحران های  با  ایران  که  کنونی 
روبرو  داخل  در  بزرگی  بسیار 
آن  خود  که  مناطقی  در  است، 
دچار  نامیده  استراتژی  عمق  را 
بحران مشروعیت شده است و برای 
ماندگاری در آن مناطق دست به 
تقویت گروههای تروریستی وابسته 
بە خود در سطح منطقه زده است .

دو: ابر بحران زیست محیطی 
خاورمیانه و شمال آفریقا مناطقی 
تغییر  پی بحران  در  که  هستند، 
دیده  را  خسارت  بیشتر  اقلیم 
از  منطقه  این  دید،  خواهند  و 
کمبود  بحران  به  دور  گذشته های 
آب روبرو بوده و در پی  تغییر اقلیم 
ریزگردها،  آب،  کمبود  بحران های 
از بین رفتن ساختار کشاورزی از 
تهدیداتی هستند که این منطقه را 

فراخواهند گرفت.
سه: تهدید اقتصاد نفت

خاورمیانه  کشورهای  اقتصاد 
اقتصاد  به  وابسته  اسرائیل  جزء 
در  است،  فسیلی  سوخت های 
بیشتر کشورهای  شرایط کنونی  
سوخت  خریداران  که  صنعتی 
فسیلی هستند، سیاست کربن صفر 
راستا  این  در  و  کردند  اتخاذ  را 
از  کمتر  که  دارند  برنامه ریزی 
گذشته از سوخت فسیلی استفاده 
کنند و بیشتر نیاز  های خود را از 

راه انرژی غیرفسیلی کسب کنند. 
گاز  و  نفت  هرچند  واقع  در  پس 
نمی شوند،  حذف  اقتصاد  بازار  از 
اما اهمیت آنها و به طبع تاثیرات 
سیاسی و امنیتی آن تغییر خواهد 
برای  بزرگ  چالشی  این  و  کرد 
کشورهای دارنده نفت خواهد بود، 
وجهی  چند  چالش  این  مسلما 
خواهد بود و هم از لحاظ اقتصادی 
و هم از جنبه امنیتی و سیاستی 
خواهد  تاثیر  خاورمیانه  کلیت  بر 

کرد.
سطح  در  تهدیدات  این  همراه 
بازیگران دولتی و غیردولتی ما با 

چهار ائتالف روبرو هستیم:
اسرائیل  بین  ائتالف  اول:  ائتالف 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و 
قدرت  دارنده  ائتالف  این  است، 
اقتصادی  و  اطالعاتی   ، نظامی 
کالن  تهدید  اتمی  ایران  و  است 
امنیت ملی این کشورها محسوب 

می شود.
ائتالف دوم: ائتالف ترکیه، قطر و 
المسلمین  اخوان  به  وابسته  شبکه 
اتمی می تواند یک  ایران   ، است 
شود،  محسوب  آنها  برای  تهدید 
نیست.  اصلی  هستید  قطعا  اما 
است  تالش  در  اتحاد  این  همزمان 
به  را  افغانستان  در  طالبان  دولت 
گروه خود وارد کند و از طریق آن 
کارتی برای بازی  های بین المللیش 

داشته باشد.
شبکه  و  ایران  سوم:  ائتالف 
گروههای میلیشای که توسط این 
آنها راهکار  رژیم تشکیل شده اند، 
در  که  بحران  های  از  خود  خروج 
پیش روی دارند، تولید بمب اتمی 
عموم  در  هرچند  می کنند،  تلقی 
نمی کنند.  مطرح  را  مسئله  این 
اما در عمل در این راستا حرکت 

می کنند.
ائتالف چهارم: روسیه و کشورهای 
جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی 
است، ایران اتمی برای کشورهای 
محسوب  تهدید  ائتالف  این  جزء 
ایران  شدن  اتمی  اما  نمی شود، 
مسبب آن خواهد شد که کشورهای 

این ائتالف بیشتر از حال وابسته به 
روسیه باشند، که این یک فرصت 

برای روسها محسوب می شود.

ایران :
ملت-  یک  تحقق   سیاست های 
داخلی  توتالیتاریزم   ، دولت  یک 
بین المللی  ماجراجویانه  رفتار  و 
وضعیت داخلی ایران را با چندین 
وجهه  چند  هرکدام  که  ابربحران 
ابربحران  است،  کرده  روبرو  دارند 
اقتصادی، ابربحران زیست محیطی، 
ابربحران مشروعیت ، بحران فساد 
اقتدار،  عدم  بحران  و  ساختاری 
با مسئله جنبش های  بحران ها  این 
هویت طلب و شهروند مطالبگر نیز 

همراه شده است. 
جمهوری اسالمی در واقع از لحاظ 
تلقی  رژیمی  را  خود  ایدیوژیکی 
شرایط  است  موظف  که  می کند 
را  شیعه  دوازدهم  امام  ظهور 
فراهم کند، در این راستا سیاست 
صدور انقالب را اتخاذ کرده و در 
برنامه های  توسعه  به  دست  داخل 
زده  اتمی  و  پهپادی  موشکی، 

است. 
 سیاست صدور انقالب  و برنامه ها 
علیه  تهدیدی  عمل  در  نظامی 
از  بخشی  و  خاورمیانه  مردمان 
این  اما  می باشد.  غرب  جامعه 
تمام ماجرا نیست ، به دلیل اولویت 
مسئله "آماده کردن شرایط ظهور" 
این رژیم بحران های داخلی خود را 
علی الخصوص  خارجی  سیاست  به 
زده  گره  انقالب  صدور  سیاست 
سطح  دو  در  زدن  گره  این  است، 

است :
و  سیاست  امکانات،  تمام  یک: 
رفتار ایران در خدمت تحقق سیاست 

صدور انقالب و هالل شیعه است.
به  را  داخلی  بحران  های  حل  دو: 
شیعه  هالل  تحقق  از  پس  زمان 

موکول کرده است.
جمهوری  انقالب  صدور  سیاست 
دینی  براساس مشروعیت  اسالمی 
جامعه  در  اسالمی   جمهوری 

جهان  در  دین  این  به  باورمندان 
اما  است؛  شده  طراحی  تشیع 
جمهوری  رفتار  دلیل  به  حال  در 
اسالمی در لبنان، سوریه ، عراق، 
یمن، بحرین و ... این رژیم بخشی 
از مشروعیت خود را از دست داده 
شیعه  هالل  تحقق  برای  اتکاش  و 
میلیشای  گروههای  پایه  بر  تنها 
تشیع  جغرافیای  در  که  هستند 

ایجاد کرده است.
اسالمی  جمهوری  آن  با  همزمان 
برای  شرق  به  گرایش  سیاست 
ستیز  غرب  بلوک  یک  تشکیل 
را اتخاد کرده است یعنی جمهوری 
با  که  است  تالش  در  اسالمی 
روسیه  و  چین  مانند  کشورهای 
بتواند  تا  کند  اتخاذ  اتحادی 
را  خود  غربستیز  سیاست  های 

توسعه دهد.

نتیجه گیری:
اساس  بر  کنونی  شرایط  در 
و  اوپک پالس  در   روسیه  رفتار 
سیاست های این کشور در اروپای 
شرقی  تقریبا محرز شده است که 
روسیه در تالش است که به یک 
کشورهای  جامعه  در  هژمونی 
یابد،  دست  فسیلی  سوخت  دارنده 
ابرقدرتی  پایگاه  طریق  این  از  تا 
خود را در دوره عصر سیاست کربن 
صفر تقویت کند، ایران هم به دلیل 
بحران های عدیده داخلی و خارجی 
سیاست گرایش به شرق را انتخاب 
کرده و راه خروج خود از بحران ها 
را در این سیاست جستجو می كند.
بازیگر  با آن روسیه یک  همزمان 
است که در بین تمامی ائتالف  های 
که در فوق به آن اشاره شد نقش 
دارد و به نوعی همه ائتالف ها را 
قبول کرده و  در بین آنها نقش نیز 

ایفا می کند.
 در این شرایط اگر ایران داری بمب 
ایزوله  حال  از  بیشتر  باشد،  اتمی 
کشورهای  به  نیازش  و  می شود 
روسیه  جمله  از  شرق  قدرتمند 
حال  عین  در  و  می شود  بیشتر 

کشورهای  جدی  تهدید  یک  به 
دارندگان  واقع  در  کە  خاورمیانه 
تبدیل  هستند،  هم  سوخت فسیلی 
با مدیریت تهدید  می شود، روسیه 
در  می تواند  اسالمی  جمهوری 
ابرقدرتی  به  خاورمیانه  سطح 
و  خواسته ها  و  تبدیل شود  واقعی 
ائتالف ها  همه  به  را  خود  منافع 

دیکته کند.
ایران داری بمب   محرز است که 
روسیه  برای  تهدیدی  هیچ  اتمی 
خواهد  ایزوله  آنقدر  چون   نیست، 
به  آن  داخلی  بحران های  و  شد 
سطحی خواهند رسید که در عمل 
در  را  پایگاهش  زیاد  احتمال  به 
اسالمی  میلیشای  گروههای  بین 
اما در عین  داد،  از دست خواهد 
برای  جدی  تهدید  یک  به  حال 
خواهد  تبدیل  منطقه  دولت  های 
شد، تهدیدی که دولت های منطقه 
برای رفع آن ناچارا باید به روسیه 
در  وضعیت  همین  کنند.  مراجعه 
کره  است،  شده  محقق  آسیا  شرق 
عدیده  بحران  های  دلیل  به  شمالی 
داخلی عـمال نمی تواند یک تهدید 
اما  شود،  محسوب  چین  برای 
کره  جویانه  منازعه  سیاست  های 
شمالی با دولت  های ژاپن، آمریکا 
را در  و کره جنوبی  دولت چین 
آسانی  به  که  داده  قرار  وضعیتی 
کره  تهدید  مدیریت  با  می تواند 
شمالی از کشورهای مقابل امتیاز 

اتخاد کند.
جهانی  نظم  تغییر  دنبال  روسیه 
این  شکلگیری  در  چون  نیست، 
نظم هم نقش داشته و هم منافعش 
تامین شده است، اما روسیه دنبال 
آن است نقشی بیشتر از قدرت خود 
در بازی های بین  المللی داشته باشد 
و خود را برای سیاست عصر کربن 
همین  بر  می كند،  آماده  هم  صفر 
اساس ایران اتمی گزینه ای مناسب 
آن  می تواند  و  است  روسیه  برای 
مورد  خود  منافع  راستای  در  را 

استفاده قرار دهد.
کاوه آهنگری کاوه آهنگری
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کاوە آهنگری

زمین تحقیق را آلوده نکنیم 
) نقدی بر نگاه مرکزگرایانه موسسه گمان (

گیالن  دانشگاه  در  که  زمانی 
)رشت( در  رشته علوم اجتماعی 
به  مشغول  پژوهشگری  گرایش 
تحصیل بودم، یکی از اساتیدی که 
برای من و بسیاری از دانشجویان 
بود،  تاثیرگذار  و  محبوب  دیگر 
بود.  خانقاه  اصغر عسگری  دکتر 
ایران  شناش  مردم  اولین  ایشان 
شناسی  آفریقا  هیئت  عضو  و 
بودند.  فرانسه  سوربن  دانشگاه 
یک روز در میانه تدریس به یک 
خاطره خود در رابطه با دانشجویان 
دوره فوق لیسانس خودش که آنها 
برای  به روستایی در مازندران  را 
مردمشناختی  تحقیقات  انجام 
برده بود، اشاره کرد. ایشان با تاکید 
به ما که در کالس نشسته بودیم 
آلوده  را  تحقیق  زمین  فرمودند:'' 

نکنیم''.
را  پیرمردی  روستا  آن  حوالی  در 
حال  در  که  می کنند  مشاهده 
است.  چایی  نوشیدن  و  استراحت 
برای پیشبرد تحقیق هم، گفتگو با 
آن پرمیرد الزم بوده است و پس از 
دانشجویان  پیرمرد،  نزد  به  رسیدن 

علیکی  و  سالم  نه  شهری،  جوان 
نه  و  می کنند  حسابی  درست 
دعوت پیرمرد برای نوشیدن چایی 
با وی را جوابی شایسته می دهند. 
استاد عسگری خانقاه که متوجه 
برایشان  بعدا  میشود،  موضوع 
توضیح می دهد و رفتار آنها را با 
پیرمرد روستایی نامناسب می داند 
محقیقین  ما  که  می فرماید  و 

نباید زمین تحقیق را آلوده کنیم.
دوستان  از  یکی  طریق  از  دیروز 
موسسه  سوی  از  پرسشنامه ای 
به  که  رسید  دستم  به  ''گمان'' 
آقای دکتر عمار مملکی  ریاست 
می شود.  اداره  هلند  کشور  در 
حتمن  که  خواست  من  از  دوستم 
شرکت کنم و مهم است. من هم 
و  کردم  اجابت  را  ایشان  خواست 
که  آنچکه  سواالت.  سراغ  رفتم 
مشاهده کردم، متاسفانه یک نگاه 
آلوده کردن  تمایل  با  مرکزگرایانه 
توضیحی  در  بود.  تحقیق  زمین 
تحقیق  آن  بخش  آخرین  در  کوتاه 
اما  یادآوری کردم  را  نکاتی  هم 
الزم دانستم که  انتقاداتی اساسی 
پرسشنامه  این  به  که  کلیدی  و 
یادآوری  را  وارد است  آن  امثال  و 

کنم.
پرسشنامه  این  در  من  باور  به 

اصل  کرده  سعی  اگرچه  گمان، 
لحاظ  را  جامعیت''  و  شاملیت   ''
کند اما نه تنها موفق نشده است 
بلکه در جاهایی به تقلیل و تحقیر 
است.  گشته  دچار  هم  واقعیات 
اجازه بدهید قبل از اینکه به  ذکر 
آن موارد بپردازم.، نگاه و رویکرد 
خودم را در امر تحقیق علمی بیان 

کنم.
هم  مهمترین  شاید  و  اصل  اولین 
در انجام یک تحقیق برای محقق، 
به  است.  خنثی  موضع  داشتن 
 '' باید  محقق  دیگر  عبارتی 
 '' نه  دهد  قرار  مبنا  را  واقعیت'' 
واقعیت  از  برداشتهایی  و  تفسیر'' 
تحقیر  و  تقلیل  به  برسد  چه 
مقابل  در  مححق  اگر  واقعیت. 
اتخاد  خنثی  موضعی  واقعیت، 
استاد  جمله  همان  مصداق  نکند، 
آلوده کردن  خانقاه است که همانا 

زمین تحقیق می باشد.
حاال اجازه بدهید که به نمونه هایی 
که  بپردازیم  پرسشنامه  این  از 
در  شده  یاد  اصل  نقض  واقع  در 
باالست. پرسشنامه در همان اوایل 
چنین پرسشی را مطرح می کند: 
'' نظرتان درباره هر یک از رهبران 

سیاسی معاصر ایران چیست؟''
تنها  شده  گذاشته  گزینه های  در 

نامهایی  میان  در  که  نامی 
همچون  رضا شاه، محمد رضاشاه، 
خمینی و خامنه ای که بدون تردید 
از  هم  منصفشان  طرفداران  حتی 
آنها به عنوان رهبران دموکرات یاد 
نمی کنند، نام دکتر محمد مصدق 
دیده می شود. حال سوال این است 
که گذاشتن نام دکتر محمد مصدق 
آیا  دیگر  مستبد  چهار  میان  در 
سوگیری و کشاندن اذهان عمومی 
رویکرد  به سوی یک  بطور عمد 
ایشان  نام  خورد  تیک  و  سیاسی 
نیست؟  آیا در تاریخ معاضر ایران 
عبدالرحمن  دکتر  چون  کسانی 
شرفکندی،  صادق  دکتر  قاسملو، 
ردیف  در  سلطانی  مصطفی  فواد 
جای  ایرانی  سیاسی  رهبران 
نمی گیرند؟ آیا هر یک از نامهای 
قهرمان  پرسشنامه،  در  مذکور 
ملی یا مورد قبول همه ی ایرانیها 
هستند که عدم مقبولیت سیاسی 
عام رهبران یاد نشده را دلیلی برای 
ذکر نکردن نام آنها در پرسشنامه 
گمان در نظر بگیریم؟ و پرسشهایی 
رهبران  تردید  بدون  البته  دیگر. 
و  گوشه  در  هم  دیگری  سیاسی 
کنار ایران وجود داشته و دارند که 
الزم بود در پرسشنامه نامشان ذکر 
آزادانه  کنندگان  شرکت  تا  شوند 

انتخاب کنند نه اینکه مجبور به 
انتخابی جهت دار شوند.

گمان  موسسه  پائینتر  کمی  در 
گرایش  با  رابطه  در  را  پرسشی 
می کند  مطرح  احزاب  سیاسی 
بقیه  مورد،  یک  از  غیر  به  که 
وآنچنانکه،  واقعبینانه  موارد 
را  سیاسی اشان  هویت  احزاب  آن 
معرفی می کنند، در بخش جوابها 
ذکرشده اند. اما در یکی از جوابها 
برای تعریف یک هویت و واقعیت 
سیاسی، گزینه '' حامیان مطالبات 
قومی'' آورده شده است، حاال سوال 
اینست که چرا آن هویت و گرایش 
سیاسی موجود، با این نام معرفی 
و  آیا ملی گرایان کورد  شده است؟ 
تورک و عرب و بلوچ و کاسپینی 
 '' را  خود  ترکمنی،  و  لور  و 
قومی'' معرفی  حامیان مطالبات 
است  آری  جواب  اگر  می کنند؟ 
که نقدی وارد نیست، اما اگر آنها 
و  محبوبیت  خود،  منطقه  در  که 
مقبولیت حداکثری را دارند، خود 
و هویت سیاسی خود را بگونه ای و 
با واژه هایی دیگر تعریف می کنند، 
این پرسش به میان می آید که چرا 
و بر چه اساسی موسسه گمان جمع 
کثیری از احزاب سیاسی ایرانی را 
با این عنوان به خوانندگان معرفی 

معنای  به  نیز  این  آیا  می کند؟ 
آلوده کردن زمین تحقیق نیست؟

درادامه پرسشنامه، چنین پرسشی 
مطرح می گردد: ''  اگر در ایران 
انتخاباتی آزاد برگزار شود که در 
سیاسی  گرایشات  نمایندگان  آن 
داشته  حضور  بتوانند  متفاوت 
باشند، در آن انتخابات به چه فرد 
یا افرادی از لیست زیر ممکن است 
رای بدهید؟ )می توانید چندین نفر 
را انتخاب کنید. اسامی به ترتیب 

الفبا است( *''.
اولین سوالی که به ذهن من رسید 
گمان  موسسه  آیا  که  است  این 
تمامی ٢٤ فردی ا که نام برده است 
یا  سیاستمدار  یا  سیاسی  رهبر 
می شناسد  سیاسی  فعال  حداقل 
برای  گزینه ها  بخش  در  که 
آیا  کرده است؟  درج  انتخاب شدن 
کارگری،  فعال  دانشجویی،  فعال 
فعال محیط زیست، و حتی یک 
یا  رهبر  یک  حتمن  جمعه  امام 
فرد مناسب برای نمایندگی مردم 
خواهد بود؟ شاید جواب این باشد 
را  شهروندان  نمی توانیم  ما  که، 
یا  کنیم؟  محروم  شدن  کاندید  از 

ادامە  در صفحە ٦
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نمی توانند  افراد  این  آیا  اینکه، 
خود را کاندید بکنند تا از طریق 
رای مردم محک بخورند؟ جواب 
بدون تردید آری است، اما موسسه 
دیگر  نام  دهها  نمی بایست  گمان 
سیاسی  عرصه  در  عمال  که  را 
نمایندگی گرایشات سیاسی تکثر 
کند  حذف  می کنند،  را  ایرانی 
نفری  چهار   ٢٤ لیست  یک  و 
این  البته در  ارائه  دهد.  گزینشی 
برای  که  نشده است  پرسیده  سوال 
ریاست جمهوری یا پادشاهی ایران، 
که  نیست  معلوم  که  همین  اما 
و  ''نمایندگی'' چیست  از  منظور 
کدام نهاد را مد نظر دارد، بخشی 
و  پرسشگری  امر  در  اشکال  از 
حساب  به  عمومی  اذهان  تحریف 
می آید. الزم است که از ذکر هر 
نامی برای عنوان مهم نمایندگی 
پرهیزشود و در ضمن با روشنگری 
پرسشهای  کردن  طرح  طریق  از  و 
کمک  درستتر  انتخاب  به  دقیق 
کنیم نه اینکه با چنین رویکردی 
به ماندن مردم ایران در پوپولیسم و 
توده ای  انتخابات  و  سلبریتی بازی 

کمک کرده باشیم.
دربخشهای بعدی نیز رویکردهای 
در  مرکزمحورانه  یا  مرکزگرایانه 

بعنوان  می شود.  دیده  پرسشها 
نظرتان   '“ پرسش:  در  در  نمونه 
درباره شعارهای زیر چیست؟'' که 
''رضاشاه  همچون:  شعارهایی  به 
سرباز  همه  ما   '' شاد''،  روحت 
فرمان  به  گوش  خامنه ای،  توئیم 
شتباهی  ''چه  خامنه ای''،  توئیم 
 '' کردیم''،  انقالب  که  کردیم، 
دیگه  اصولگرا،  اصالح طلب، 
شده است،  اشاره  ماجرا''  تمومه 
اینجا نیز این پرسش به قوت خود 
باقی است که چرا شعارهای گاها 
ده  جمعیتی چند  توسط  حداقلی) 
نفری( بعنوان ''جواب'' ذکرشده اند 
هزاران  توسط  که  شعارهایی  اما 
نفر در خیابانهای تبریز، سنندج و 
در  را  شده اند  مطرح   ... و  اهواز 

قسمت جوابها مشاهده نمی کنیم؟
در پرسش بعدی در رابطه با زبان 
به  به حق آموزش  مادری اگرچه 
زبان مادری اشاره شده است اما به 
این پرسش نیز دو ایراد اساسی وارد 
است؛ یکی اینکه، آموزش به زبان 
نیست  دانشگاه  در  فقط  مادری 
زبان مادری  به  آموزش  بلکه حق 
از  مادری  زبان  به  آموزش  یعنی 
مدارج  آخرین  تا  دبستانی  پیش 
تحصیالت عالی. و درهمین زمینه 
کردن  مطرح  نوع  به  که  ایرادی 
موضوع درگزینه دوم ) من ترجیح 
می دهم فرزندم در دانشگاه به جای 
مادری اش  زبان  به  فارسی  زبان 

به  است.  وارد  بخواند(  درس 
جهت گیری  یک  این  من  باور 
به  آموزش  حق  به  مرکزگرایانه 
زبان مادری است.  همچنانکه که 
عرض کردم این حق نباید فقط به 
و  می شد  محدود  دانشگاه  مقطع 
از  که  نبود  نیازی  اینکه  مهمتر 
اصطالح '' به جای زبان فارسی'' 
در پرسش استفاده می شد، چون این 
زمین  کردن  آلوده  همان  واقع  در 
تحقیق و تحریف ذهن جواب دهنده 
پرسش  این  در  باید  هدف  است. 
آشناکردن یا آزمایش ذهن پاسخگو 
با مفهمومی به نام حق آموزش به 
تقابل  ایجاد  نه  باشد  زبان مادری 
و تعارض ذهنی از طریق به پیش 
برای  فارسی  زبان  حذف  کشیدن 

شرکت کننده در تحقیق.
این  به  که  دیگری  اساسی  ایراد 
مطرح  کرد،  وارد  می توان  پرسش 
کردن خود این موضوع است. بدین 
زبان  به  آموزش  اگر  که  معنی 
یک  و  است  حق  یک  مادری 
اعالمیه جهانی هم پشت این ادعا 
شاهد  ما  اینکه  بدلیل  و  است، 
تضیق حق آموزش به زبان مادری 
برای غیر فارس زبانها و اختصاص 
امتیازات و حقوق ویژه تنها به یک 
زبان آنهم زبان فارسی هستیم، پس 
زبان  فارس  یک  از  نباید  اساسا 
پرسش شود که آیا موافق آموزش 
به زبان مادری ) که هدف زبانهای 

نه؟  یا  هستی  است(  غیرفارسی 
و  تائیدیه  بدنبال  نباید  ما  اساسا 
یک  اساسی  حقوق  مجازدانستن 
فرد، از سوی فردی دیگر باشیم. 
آن  حالت  و  شیوه  درستترین  بلکه 
زبانها  فارس  غیر  از  که  است 
موافق  شما  آیا  که  شود  پرسش 
هستید؟  مادری  زبان  به  آموزش 
آری  زبانها  غیرفارس  جواب  اگر 
باید  و  است  حق  یک  این  باشد، 
اجرا گذاشته شود. پس کسی  به 
که زبان مادری اش مورد ستم واقع 
نشده است) در اینجا فارس زبانها( 
این  به  پرداختن  به  هم  نیازی  و 
اصوال  نیست،  وی  برای  موضوع 

نباید مورد پرسش قرار بگیرند.
در  محرز  اشتباه  آخرین  بعنوان 
مربوط  پرسش  به  پرسشنامه  این 
اشاره  خانه   در  صحبت کردن  به 
این  به  پاسخ  در  می کنم.  گمان 
پرسش که: '' معموال در خانه به 
چه زبانی صبت می کنید؟''  ١٢ 
مورد را عنوان کرده است، با دیدن 
جمهوری  پروژه  یاد  به  لیست  این 
سپاه  و   ) عموم  بطور   ( اسالمی 
پاسداران ) بطور ویژه( افتادم که 
اجرای  مدت زمانی است در حال 
و  تیره  میان  در  جدایی  و  تفرقه 
است.  ایران  در  لهجه های کوردها 
و  زبانشناسان  تمامی  گواه  به 
لک،  مردم  خود  و  متخصصین 
از زبان کوردی  لکی یک لهجه 

و  تاریخی  منبع  هیچ  در  است. 
آن  اسالمی  ازپیالن جمهوری  بغیر 
و  مطلع  هیچ  معین،  قصد  با  هم 
آگاه  و زبان شناسی، '' لکی'' را 
زبانی مستقل ندانسته و نمی داند. 
موسسه  چرا  که  است  این  سوال 
مستقل  زبان  را یک  لکی  گمان 
می داند؟ اگر مسئولین رژیم حاکم 
بر ایران لکی را یک زبان مستقل 
و  آمار  است  الزم  پس  میدانند، 
ادعاهای دیگر رژیم  در زمینه ها 
و موضوعات گوناگون دیگر را نیز 
با  گمان  موسسه  آیا  کنیم،  باور 
زبانشناسانی در این زمینه مشورت 
کرده است؟ اگر آری، با کدامها؟

در آخرالزم است یادآوری بشود که 
درست  و  سالم  تحقیق  انجام  برای 
با  چه  ایران  اوضاع  با  رابطه  در 
هدف  با  چه  و  شناخت''   '' هدف 
'' پیش بینی کردن'' بهتر است که 
واقعیات را قبول کرده و در مقام 
پرسشگر بدون مداخله جهت دار، به 
حتی االمکان  سواالت  کردن  طرح 
خنثی اکتفا بکنیم. یک موسسه 
تحقیقاتی که در خارج از کشور و 
زیر نظر یک فرد آکادمیک اداره 
گرایش  و  نیات  نباید،  می شود، 
درریختگری  را  خاصی  سیاسی 
بلکه  بکند،  دنبال  عمومی  اذهان 
پرسشگر) در اینجا موسسه گمان( 
گرفتن  نظر  در  بدون  است  بهتر 
احتماالت و گرایشات، به استخراج 

هدف  بپردازد.  واقعیات  از  حقایق 
دانستن  باید  گمان  موسسه  برای 
من  اگر  دیگر.   چیزی  نه  باشد 
اصفهان  اهل  پرسشگر  نوعی 
مذهب(  شیعه  و  زبان  )فارسی 
سنی  بلوچهای  مورد  در  بخواهم 
با  رابطه  در  را  تحقیقی  مذهب 
جمله  از  آنها  سیاسی  گرایشهای 
میان  در  ناسیونالیسم  رشد  میزان 
مرحله  در  دهم،  انجام  بلوچها، 
و  زبان  کرد که  خواهم  اول سعی 
و  کرده  فراموش  را  خودم  مذهب 
به هیچ عنوان در چیدمان و نوع 
با  حتمن  و  ندهم  دخالت  پرسشها 
آگاهان بلوچ سنی مذهب مشورت 
بر  را  پرسشهایی  تا  کرد  خواهم 
مطرح  منطقه  آن  واقعیات  مبنای 
کنم. البته این به معنی قبول یا 
آن  سیاسی  گرایشات  برای  تبلیغ 
نیست  پرسشگر  طرف  از  منطقه 
بلکه به منظور ایجاد ارتباط زبانی 
با  واقعبینانه  و معنانی صحیح و 
جواب  دریافت  برای  و  پاسخگو 
طرف  از  سانسور  بدون  و  صحیح 
نه  جوابی  چنین  که  است  وی 
مهمتر  بسیار  پرسشگر  برای  تنها 
تنویر  برای  بلکه  است  باارزش  و 
با  آشنایی  و  عمومی  افکار 

واقعیات نیز حائز اهمیت است.
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تالش رژیم ایران برای رفع تحریم ها 
و یا به حداقل رساندن تحریم ها

هومن سیمتکو

مذاکرات ایران در قبال برنامه هسته ای و رفع تحریم ها نه تنها نکته عطف رژیم برای سر و سامان دادن به اقتصاد نابود شده این رژيم هست، بلکه کمک مالی و دست به آشوب زدن این رژیم با به 
کار گرفتن شبه نظامیان دینی و نیابتی که به دستور و برنامه حکومت ایران عمل می کنند در دست برنامه میباشد. 

امروزه اقتصاد ایران   ضعیفتر و بدتر از همیشه است. یعنی ایران توانایی پرداخت مخارج دولتی و اداری را نیز دارا نیست. تولید ناخالص داخلی کشور در طی چند سال پیش نزدیک به ٦٠ درصد 
کاهش و یا بهتر بگوییم سقوط کرده است. زمانی که اقتصاد کشور مواجه با شدیدترین تحریم ها و ابر تورمها میباشد، انتظاری برای سامان دهی و رفع مشکالت دولت و مردم در کارنامه رژیم 
 نخواهد بود. کمبود بودجه و تشکیل برنامه هایی برای گرفتن مالیات بیشتر و یا فروش  خدمت نظام وظیفه سربازی  به نرخهای نجومی دیگر همه ملت ایران را از وضع موجود ایران چه در داخل 
و چه در سطح جهانی آگاه کرده است. بعید است ایران بتواند در سال های آینده حتی با کم کردن و یا برداشتن تحریم ها ، سر و سامانی به اقتصاد کشور بدهد. اول اینکه نبود مسوالن کار آمد، 
دوم نبود برنامه صحیح و درست برای التیام اقتصاد، سوم نبود ثبات اقتصادی، چهارم فساد مالی هر چه بیشتر، پنجم کمبود درآمد ایران از منابع طبیعی با وجود تحریمها، ششم نبود سرمایه 
گذاری  مستقیم خارجی و یا  جذب سازمانها و شرکتهای چند ملیتی در این کشور و غیره، ایران دیگر چاره جز فروش حریم خصوصی خود  یعنی فروش و برداشت و استفاده کشورهای  مثل 
چین  و روسیه و امثال آن از منابع و حوزه های اقتصادی کشور اعم از نگاه بندری و دریایی، منابع طبیعی با معادله و معاوضه کردن انها،  خیلی ساده تر یعنی نفت بده و برنج و گندم بگیر  

چاره ای دیگری در دست کار ندارد.

همچنان مذاکره برای مذاکره
)کارتون: بهنام محمدی(

دور دیگری از مذاکرات اتمی در وین از سر گرفته شده و دو دهه است که این بساط ادامه دارد

افشای پروندە دیگر مالی سپاه پاسداران رژیم ایران
)کارتون: بهنام محمدی(
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