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شد تشکیل  سوسیالیست  اینترناسیونال  در  کرد  کمیته ی 

شورای امنیت
 خشونت در سوریه را محکوم کرد 

طرح سنای آمریکا برای پشتیبانی از  اسرائیل 
در صورت حمله به ایران

از  بار  نخستین  برای  امنیت  شورای 
مخالف خواست  گروه های  و  اسد  رژیم 
که از ادامه ی اعمال خشونت در سوریه 
امدادگران  همزمان،  کنند.  خودداری 
بین المللی از شورای امنیت خواستند که 
امکان کمک رسانی به شهروندان سوری 

را فراهم کند.
 ۱۸( پنج شنبه  روز  در  امنیت  شورای 
بیانیه ای  انتشار  با  آوریل/۲۹ فروردین( 
در  کرد.  محکوم  را  در سوریه  خشونت 
طرف های  از  امنیت  شورای  بیانیه ی 
به  درگیر خواسته شده که هرچه زودتر 

خونریزی پایان دهند.
و  اسد  رژیم  همچنین  امنیت  شورای 
نقض  خاطر  "به  را  مخالف  گروه های 
این  در  است.  کرده  محکوم"  حقوق بشر 
فزاینده  "خشونت  است:  آمده  بیانیه 

سریعَا  باید  و  است  غیرقابل پذیرش 
خاتمه یابد".

مانع  این،  از  پیش  تا  روسیه  و  چین 
و  سوریه  علیه  قطعنامه ای  تصویب  از 

محکومیت رژیم بشار اسد می شدند. 
شبکه ی  گزارش  به  دیگر،  سوی  از 
اطالع رسانی انقالب "سانا الثوره" وابسته 
به مخالفان اسد، روز جمعه ۱۹آوریل به 
دنبال پیشروی مخالفان در مناطق استان 
نیروهای  زرهی  دوازدهم  لشکر  درعا، 
آزاد  ارتش  کامل  محاصره ی  به  اسد 

سوریه درآمده است.
آزاد  ارتش  مخالفان،  منابع  گزارش  به 
گردان  دو  گسترده،  عملیاتی  در  سوریه 
حمل ونقل و تجهیزات نظامی ارتش اسد 
در نزدیکی منطقه "بصر الحریر" را نیز به 

تصرف خود در آورده است.

و  دمکرات  نمایندگان  از  تعدادی 
تهیه  طرحی  آمریکا  سنای  جمهوری خواه 
نظامی  حمله ی  صورت  در  که  نموده اند 
ملزم  را  آمریکا  دولت  ایران،  به  اسرائیل 
به همکاری اقتصادی و پشتیبانی نظامی و 

سیاسی از اسرائیل می کند.
از  تن   7۹ پست"،  "اورشلیم  گزارش  به 
ارائه ی طرحی  با  نمایندگان سنای آمریکا 
به  اسرائیل  حمله  صورت  در  را  آمریکا 
از  همه جانبه  پشتیبانی  به  ملزم  ایران، 

اسرائیل خواهند نمود.
سوی  از  شده  ارائه  طرح  به  توجه  با 
به  آمریکا  سنای  خارجی  روابط  کمیته ی 
این مجلس، اگر اسرائیل مجبور شود برای 
و  مردم  از  دفاع  و  ارضی  تمامیت  حفظ 
نظامی  عملیات  به  دست  خود  موجودیت 
از  است  موظف  آمریکا  بزند،  ایران  علیه 

این  از  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  لحاظ 
کشور پشتیبانی نماید.

که دولت  تأکید می کند  این طرح همچنین 
دستیابی  از  جلوگیری  برای  باید  آمریکا 

رژیم ایران به سالح اتمی، متعهد شود.
اسرائیل،  وزیر دفاع جدید  یعلون"  "موشه 
روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه، در 
سالروز تشکیل دولت اسرائیل گفت: برنامه 
تمام  برای  خطری  ایران  رژیم  هسته ای 

جهان محسوب می شود.
علیه  باید  جهانی  جامعه ی  وی  گفته ی  به 
رژیم ایران متحد شود و تحت هر شرایطی 
ایران  توسط  هسته ای  سالح  ساخت  از 

ممانعت به عمل آورد.
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سوسیالیست  اینترناسیونال  نشست  در 
کمیته ی  برگزار گردید،  که در سلیمانیه 
سازمان  این  در  کردها  برای  ویژه ای 

تشکیل شد.
به گزارش کوردستان میدیا، روز جمعه 
حضور  با  نشستی  فروردین  ماه،   ۲٣
اینترناسیونال  کل  دبیر  آیاال"  "لوییس 
"پاپاندرو"  دفتر  هیأت  و  سوسیالیست 
با شرکت ۲۲ حزب از هر چهار بخش 

کردستان در شهر سلیمانیه برگزار شد.
در این نشست هیأتی از حزب دمکرات 
"حسن  سرپرستی  به  ایران  کردستان 
شرفی" جانشین دبیر کل حزب شرکت 

نمود.
آیاال"  "لوییس  سخنان  با  نشست  این 
سوسیالیست  اینترناسیونال  کل  دبیر 

آغاز شد.
"آیاال" در سخنان خویش ضمن اشاره 
اینترناسیونال  و  کرد  ملت  ارتباط  به 
سوسیالیست در چند دهه ی گذشته، به 
نقش دکتر عبدالرحمان قاسملو پرداخت 
و گفت: ملت کرد از طریق دکتر قاسملو 
معرفی  سوسیالیست  اینترناسیونال  به 

شد.
سیاسی  دفتر  عضو  بختیار،  مال  سپس 

اتحادیه ی میهنی کردستان، ضمن اشاره 
سوسیالیست،  اینترناسیونال  تاریخ  به 
نقش شخصیت هایی همچون شهید دکتر 
طالبانی  جالل  قاسملو،  عبدالرحمان 
این  با  رابطه  در  عثمان  محمود  دکتر  و 

سازمان جهانی را مهم ارزیابی کرد.
نشست،  این  از  دیگر  بخشی  در 
هیات های حاضر از بخش های مختلف 
با  رابطه  در  را  خود  نظرات  کردستان 

کمیته ی کرد ارائه دادند.

درباره  شرفی  آقای  رابطه،  همین  در 
ایراد  به  ایران  کردستان  کنونی  وضعیت 
رژیم  سیاست  به  و  پرداخت  سخنرانی 
در  ایران  نقش  و  بشریت"  "علیه  ایران 

ترورهای منطقه اشاره نمود.
نظرات  نمایندگان،  از  هرکدام  سپس 
با  رابطه  در  را  خود  دیدگاه های  و 
اینترناسیونال  در  کرد  کمیته ی  فعالیت 

سوسیالیست ارائه دادند.
حزب  هیات  سرپرست  شرفی  حسن 
بر  تأکید  با  نشست  این  در  دمکرات 

سابقه ی حزب دمکرات در این سازمان 
در  کرد  کمیته ی   " گفت:  بین المللی 
بدون  باید  سوسیالیست  اینترناسیونال 
بخش  های  میان  تبعیضی  گونه  هیچ 

مختلف کردستان، به فعالیت بپردازد."
اتحادیه ی  نشست،  این  پایان  در 
و  مسئول  عنوان  به  کردستان  میهنی 
جانشینان  به عنوان   BDP و  حدکا 
اینترناسیونال  در  کرد  کمیته ی  مسئول 

سوسیالیست انتخاب شدند.
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ارزش های ملی 
رمز ماندگاری

بدیهی ترین حالت خود  مجازات حبس در 
برای  به عنوان مجازاتی  در همه ی جوامع، 
مجرمان تعیین شده است تا با جدا کردن و 
به  و  عادی  مردم  از  مجرم  فرد  کردن  دور 
منظور نظارت بر وی و فراهم نمودن شرایط 
بازپروری وی، در راستای دورساختن مجرم 
از جرم و پایبند نمودن او به نظم تالش شود 
که هدف نهایی همانا، ایجاد جامعه ای سالم و 
عادالنه است. در اینجا هدف ما صرفا بحث 
و  نوع  زیرا  نیست،  فرد  مجرمیت  میزان  از 
چگونگی مجازات ها برای جرائم گوناگون 
در کشورهای مختلف، متفاوت است. لیکن 
کشورهایی صدق  مورد  در  قانونمندی  این 
از  خود،  شهروندان  حقوق  به  که  می کند 

جمله مجرمان احترام بگذارند.
بحث داغ رسانه ای این روزها، گرداندن یک 
مجرم در خیابان ها و در سطح شهر مریوان 
با لباس سرخ رنگ زنانه ی کردی بود. رژیم 
ضد  اقدام  این  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
انسانی، به خیال خود کوشید تا یک مجرم 
این  شد،  گفته  که  همان  گونه  کند.  رسوا  را 
به حقوق  از هر چیز، بی حرمتی  قبل  اقدام 
یک زندانی هرچند مجرم است که در اینجا 
منظور بحث ما نیست. از سوی دیگر، این 
عمل بی حرمتی آشکاری به فرهنگ و لباس 
کردی و تمامی زنان کردستان است. فرهنگ 
عبارت است از مجموعه ارزش های خاص 
اعضای یک جامعه که بدان احترام گذاشته 
از  مجموعه ای  و  می کنند  پیروی  آن  از  و 

بایدها و نبایدها در عمل و رفتار است.
بکی  همواره  کرد،  ملت  برای  کردی  لباس 
عنصری  به  تبدیل  که  بوده  ارزش هایی  از 
هویت  ارکان  از  یکی  و  ماندگاری  جهت 
ملی شده است. زنان کرد با پوشیدن لباس 
، همزمان   ... و  کردی  زبان  کردی و حفظ 
مبارزه،  عرصه های  سایر  در  مشارکت  با 
فرهنگ  از  صیانت  در  مؤثر  نقشی  همواره 
کردی ایفا نموده اند. از همین رو، جایگاه زن 
کرد و لباس کردی در جامعه ی کردستان از 
گذشته تا به حال، جایگاهی واال و ستودنی 
برای  نه  این  است.  بوده  احترام  قابل  و 
نخستین بار و نه برای آخرین بار است که 
راستای  در  اسالمی  جمهوری  منفور  رژیم 
مردم  ملی  ارزش های  به  اهانت  و  تحقیر 

کردستان گام بر می دارد.
آزادیخواه  مردم  دیدیم،  که  همان گونه 
مریوان، به ویژه زنان شجاع و غیور این شهر 
به مقابله با این بی حرمتی ها برخاسته و به 
هر طریق ممکن، به این عمل واکنش نشان 
دادند و حمایت همه جانبه ی مردم کرد از این 
اعتراضات، بیانگر اتحاد و صیانت ملت کرد 
از ارزش های خویش است. ملت کرد یکبار 
دیگر اثبات نمود که در راه حفظ ارزش های 

ملی خویش، از تهدیدها نمی هراسد.

بیانیه ی پایانی پلینوم حدکا ـــ 2

بیانیه ی کنگره ی ملت های ایران فدرال ـــ3

گزارشی از کشتار کولبران کرد ـــ 3
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
چهارمین  برگزاری  مناسبت  به  ایران 
صادر  بیانیه ای  مرکزی،  کمیته ی  پلینوم 
کرد. توجه خوانندگان گرامی را به متن 

این بیانیه جلب می کنیم:
مرکزی  کمیته ی  می رسانیم،  اطالع  به 
حزب دمکرات کردستان ایران، منتخب 
چهارمین  حزب،  پانزدهم  کنگره ی 
پلینوم خود را با حضور اعضای اصلی 
و علی البدل کمیته ی مرکزی برگزار نمود 
و پس از چهار روز کار مداوم، به پایان 

رساند.
دوشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  پلینوم 
با  برابر  خورشیدی   ۱٣۹۲/۱/۲6
دقیقه  یک  با  میالدی   ۲0۱٣/4/۱5
سکوت به منظور ادای احترام به یاد و 

خاطره ی شهیدان، آغاز به کار کرد.
سپس، در چهارچوب دستورکار پلینوم 
که قبال به اطالع اعضای رهبری حزب 
رسیده بود، آقای مصطفی هجری، دبیر 
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  کل 
تحوالت  بیشتر  که  را  سیاسی  گزارش 
و اوضاع منطقه، ایران و مسائل مربوط 
کردستان  بخش  هر چهار  در  کردها  به 
شرکت کنندگان  به  می گرفت،  بر  در  را 

پلینوم ارائه نمود.
و  سوریه  وضعیت  به  گزارش،  این  در 
تداوم جنگ و خونریزی و قتل عام مردم 
ده ها  که  بود  شده  اشاره  کشور  این  در 
هزار قربانی و ویرانی های فراوانی را به 
دنبال داشته است و میلیون ها نفر از مردم 
کشورهای  به  و  شده  آواره  کشور  این 
این  اساس  بر  برده اند.  پناه  همسایه 
نابسامان  وضعیت  تداوم  دلیل  گزارش، 
سوریه، پشتیبانی و حمایت همه جانبه ی 
رژیم جمهوری اسالمی ایران، روسیه و 
برخی از کشورها و طرف های دیگر از 
رژیم بشار اسد می باشد. این در حالی 
و  ناراضی  مردم  از  پشتیبانی  که  است 
بیشتر  آن ها،  مدافعان  و  سوریه  مبارز 
شده  محدود  بشردوستانه  کمک های  به 
شک  برانگیختن  این،  بر  عالوه  است. 
در  غربی  دولت های  میان  در  تردید  و 
وجود  به ویژه  اپوزیسیون،  با  رابطه 
پشتیبانی  رادیکال،  اسالمی  گروه های 
از مردم و انقالب آنها در حد انتظارات 
مردم به پاخاسته ی این کشور نمی باشد، 
که  می رسد  نظر  به  دلیل،  همین  به 
این  از  بیش  سوریه،  نابسامان  وضعیت 

نیز تداوم یابد.
در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت 
ایران و تنش های موجود میان  سیاسی 
رژیم جمهوری اسالمی ایران و جامعه ی 
جهانی، از تداوم وضعیت نابسامان و بد 
افزایش  که  بود  رفته  سخن  اقتصادی 
میزان تورم ارزی تا ٣0درصد و بیکاری 
زندگی  وضعیت  شدن  بدتر  و  افزون تر 
مردم را به دنبال داشته است و با توجه به 
بی نتیجه بودن نشست اخیر گروه 5+۱ 
در قزاقستان و احتمال وضع تحریم های 
بیشتر از سوی کشورهای غربی، به ویژه 
ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
احتمال بدتر شدن این وضعیت و نیز این 

اوضاع  دارد که وخامت  احتمال وجود 
از وضعیت فعلی نیز فراتر رود. در چنین 
شرایطی است که رژیم جمهوری اسالمی 
ایران بیش از گذشته، حقوق بشر را در 
ایران پایمال می کند و بر مردم این کشور 
فشار بیشتری نیز وارد می کند. این امر 
با توجه به باال رفتن آمار اعدام ها که در 
ویژه ی  گزارشگر  شهید،  احمد  گزارش 
که  ایران  درباره ی  متحد  ملل  سازمان 
روز دهم فروردین ماه به آن اشاره شده 
است، بیشتر نمایان می گردد. در گزارش 
که  است  آمده  همچنین  کل حزب  دبیر 
با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری 
ایران و  انتخابات ریاست جمهوری در 
مختلف  گروه های  نظرات  و  دیدگاه ها 
جلوگیری  احتمال  و  حاکمیت  درون 
گروه ها  و  افراد  برخی  کاندیدا شدن  از 
خود  آنان،  شدن  صالحیت  رد  یا  و 
گروه های  و  افراد  میان  در  مشکلی  به 
درون حکومت بدل شده است. این در 
کشورمان  مردم  برای  که  است  حالی 
انتخاباتی  روشن شده است که هرگونه 
در ایران بی نتیجه و بی اثر است و رژیم 
آزاد  انتخابات  برگزاری  اجازه ی  هرگز 
مردم  اراده ی  برای  ارزشی  و  نداده  را 
قائل نبوده است. با این حال، رژیم تمام 
با  تا  است  گرفته  به کار  را  خود  تالش 
توطئه و اجبار، مردم بیشتری را بر سر 
صندوق های رأی بکشاند و به گونه ای 
نشان  جهانیان  عمومی  افکار  مقابل  در 
دهد که مردم ایران ــ علیرغم بیزاری از 
ـ بازهم از این حکومت حمایت  رژیم ـ
که می باید  این توطئه ای است  می کنند، 
تالش  آن  خنثی سازی  منظور  به  مردم 
در  اگر  رژیم  که  دهند  نشان  و  کنند 
در  است،  شده  منزوی  جهانی  سطح 
داخل ایران نیز بیش از آن در انزوا قرار 
گرفته و مردم کامال از آن بیزار شده  اند 
در  انتخاباتی  نمایش های  همگان  و 

جمهوری اسالمی را تجربه کرده اند.
در  کرد  مسأله ی  سیاسی،  گزارش  در 
تفصیل  به  کردستان  مختلف  بخش های 
این  در  بود،  گرفته  قرار  اشاره  مورد 
رابطه و در اشاره به وضعیت ملت کرد 
از  اینک  که  بود  آمده  در سوریه چنین 
اسد  بشار  سرکوبگر  نیروهای  سوی 
همان  در  و  گرفته اند  قرار  هجوم  مورد 
را  الزم  اتحاد  نیز  اسد  مخالفان  حال، 
نکرده اند.  برقرار  کشور  این  کردهای  با 

در  و  سوریه  در  کرد  ملت  اینکه  برای 
و  باشد  تأثیرگذارتر  این کشور  آینده ی 
به بخشی از حقوق مشروع خود دست 
 یابد، ضروری است که نیروهای سیاسی 
برنامه  با هم متحد شده و  این  از  بیش 
ارائه  و خواست های شفاف و مشترکی 

نمایند.
طی  موفقیت  با  روند  این  امیدواریم 
از  پس  سوریه ی  در  کرد  ملت  و  شده 
بشاراسد، از مصائب و مشکالت کنونی 

به دور باشند.
وضعیت  بر  مروری  همچنین  گزارش، 
اقلیم کردستان و روابط آن با حکومت 
مرکزی عراق داشت که بر اثر برخی از 
کاستی ها رو به ضعف نهاده و از سوی 
دیگر مشکالت فرزندان ملت عرب در 
این کشور ناشی از شیعه و سنی بودن، 
نمود بیشتری پیدا کرده و باور غالب این 
عراق  فعلی  مرکزی  حکومت  که  است 
تالش می نماید با تک روی و بی اعتنایی 
النه ی  قبلی  توافقنامه های  و  قانون  به 
که  می نماید  وسیع تر  را  خود  سلطه ی 
کلی عراق  منافع  به سود  نمی تواند  این 

باشد.
این  که  نمود  امیدواری  ابراز  پلینوم 
سوی  از  واقعیت ها  درک  با  مشکالت 
و  منطق  طریق  از  مرکزی،  حکومت 
پایبندی به قانون و توافقات انجام گرفته 

حل و فصل شود.
ملت  وضعیت  همچنین  گزارش  در 
ادامه ی  و  ایران  کردستان  در  کرد 
بازداشت هایی  و  اعدام ها  سرکوب ها، 
در  کرد  ملت  فرزندان  علیه  رژیم  که 
همچنین وضعیت  می دارد،  اعمال  ایران 
وخیم زندگی و معیشت مردم و بیکاری 
فضای  تشدید  آن،  از  فراتر  و  گسترده 
امنیتی در جامعه و اشاعه ی آسیب های 
اجتماعی از سوی رژیم به تفصیل مورد 

حال،  همان  در  بود،  گرفته  قرار  اشاره 
فرزندان  باورمندی  و  مردم  استقامت 
حقوق  به  ایران  کردستان  در  کرد  ملت 
ملی و دمکراتیک خود، به دیده ی تقدیر 

نگریسته شده بود.
با  رابطه  در  همچنین  گزارش  در 
و  مواضع  سیاست،  ایران،  کردستان 
کردستان  دمکرات  حزب  فعالیت های 
ایران در فاصله ی میان دو پلینوم مورد 
مختلف  به جوانب  و  گرفته  قرار  اشاره 
با  حزب  روابط  بود،  شده  اشاره  آن 
اپوزیسیون  سیاسی  جریانات  و  نیروها 
سیاسی  نیروهای  و  احزاب  و  ایرانی 
کرد در کردستان ایران را تشریح نموده 
بود که خوشبختانه در مسیر مثبتی گام 

برداشته است.
و  ترکیه  با  رابطه  در  سیاسی  گزارش 
کردستان ترکیه نیز ضمن مطرح نمودن 
برخی جوانب و موضوعات، روند صلح 
در این کشور و گفتگوهای میان مقامات 
دولت ترکیه و آقای عبداهلل اوجاالن را 
گامی مثبت دانست. در این رابطه، پلینوم 
تحوالت اخیر ترکیه و کردستان ترکیه را 
به تفصیل مورد بحث قرار داده و روند 
و  ترکیه  دولت  مقامات  میان  دیالوگ 
حزب  رهبر  اوجاالن،  عبداهلل  آقای 
مثبت  اقدامی  را  کردستان  کارگران 
این  حال  عین  در  بود.  نموده  ارزیابی 
نگرانی را ابراز داشته بود که در پیام ها 
سوی  از  تاکنون  که  نظرهایی  اظهار  و 
اوجاالن  عبداهلل  آقای  و  ترکیه  مقامات 
انتشار یافته اند، خواست شفاف و معینی 
در رابطه با مسأله ی کرد و حقوق ملی 
از  است،  نشده  مشاهده  ترکیه  در  آن 
این  پیامدهای  به  نگرانی  با  همین رو 
فرایند می نگرد. با این حال، تصمیم گیری 
اتخاذ چگونگی  به  تصمیم  با  رابطه  در 
برادرانمان  و  تعیین سرنوشت خواهران 

به  مربوط  کردستان،  از  بخش  این  در 
ملت  ارده ی  به  ما  و  است  آنان  خود 
کرد در این بخش از کردستان ارج نهاده 
حال  همین  در  هستیم.  قائل  احترام  و 
امیدواریم که ادامه ی این روند با نتایجی 
خوشایند و تأمین روزافزون حقوق ملی 

کرد در ترکیه منتهی گردد.
شرکت کنندگان در پلینوم نیز فعاالنه در 
رابطه با مباحث مختلف گزارش، اظهار 
نظر نموده و نهایتًا گزارش را تصویب و 
غنی تر نمودند. پلینوم در بخش دیگری 
آئین نامه ی  بررسی  به  خود،  کار  از 
پرداخت  حزبی  ارگان های  از  تعدادی 
مورد  را  آنها  نظرها،  ابراز  از  پس  که 

تصویب قرار داد.
بحث  به  پلینوم  کار  از  دیگری  بخش 
در رابطه با فعالیت ها و برنامه ی کاری 
اتحادیه های جوانان، زنان و دانشجویان 
دمکرات کردستان ایران اختصاص یافته 
الزم،  بررسی های  از  پس  پلینوم  بود. 
مجدداً بر حمایت خود از این تشکل ها 
برای  را  خود  آمادگی  و  نموده  تأکید 
اعالم  آنان  با  پیش  از  بیش  همکاری 
پلینوم،  کار  از  بخش  آخرین  در  نمود. 
آینده ی  فعالیت های  به  مربوط  مسائلی 
الزم  تصمیمات  و  گردید  مطرح  حزب 

در رابطه با آنها گرفته شد.
مستمر،  کار  روز  چهار  از  پس  پلینوم 
ساعت هفت بعدازظهر روز پنج شنبه ۲۹ 

فروردین ماه به کار خود پایان داد.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

٣0 فروردین ماه۱٣۹۲ خورشیدی
۱۹ آوریل ۲0۱٣ میالدی

حضور هیأت حدکا و حزب سوسیالیست کردستان ترکیه در مراسم ترحیم ماموستا احمد بانیخیالنی

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران 
و حزب سوسیالیست کردستان ترکیه در 
مراسم ترحیم ماموستا احمد بانیخیالنی 

شرکت کردند.
به گزارش کوردستان میدیا، روز سه شنبه 
به  هیأت  دو  این  فروردین ماه،  بیستم 
عضو  قادری،  نظیف  محمد  سرپرستی 
مسعود  و  دمکرات  سیاسی حزب  دفتر 

در  سوسیالیست  حزب  کل  دبیر  تک، 
به  را  خود  همدردی  پیام  اربیل  شهر 
مناسبت درگذشت این شخصیت سیاسی 
کرد، به خانواده  و دوستان وی در حزب 

شیوعی کردستان ابراز کردند.
به  مشهور  بانیخیالنی  احمد  ماموستا 
"ابوسرباز" یکی از چهره های سرشناس 
صرف  را  خود  زندگی  که  است  کرد 

رسیدن به اهداف ملت کرد نمود.
وی یکی از چهره های برجسته ی حزب 
شیوعی کردستان بود که در ایجاد روابط 
حزب  با  سیاسی  همکاری  و  دوستانه 
دمکرات کردستان ایران و دکتر قاسملو، 
و  نقش چشمگیر  وقت حزب  کل  دبیر 

مهمی ایفا نمود.

بیانیه ی دفتر سیاسی حدکا به مناسبت برگزاری پلینوم چهارم کمیته ی مرکزی
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اعتراض نماینده ی حدکا در آلمان
 به دعوت از نمایندگان رژیم ایران

 در کنفرانس "لوکوم"

دیدار نماینده ی حدکا با نماینده ی پارلمان دانمارک

تجمع اعتراضی در مریوان
 علیه توهین رژیم به زنان کرد

گزارش کوردستان میدیا از کشتار و زخمی شدن کولبران

بیانیه ی پایانی هشتمین مجمع عمومی کنگره ی ملیت های ایران فدرال

هم میهنان عزیز!
نیروها و سازمان های مترقی و آزادیخواه 

ایران!
بدین وسیله اعالم می داریم که جمعه و 
شنبه دوازدهم و سیزدهم آوریل ۲0۱٣ 
بیست و چهارم  و  بیست و سوم  با  برابر 
فروردین ماه ۱٣۹۲خورشیدی، هشتمین 
ملیت های  کنگره ی  عمومی  مجمع 
مرجع  عالی ترین  که  فدرال  ایران 
با  ملیت هاست،  کنگره ی  تصمیم گیری 
کشوری،  واحدهای  نمایندگان  حضور 
که  کنگره  عضو  سازمان های  و  احزاب 
متشکل از تشکالت سیاسی بلوچ، ترک 
آذربایجانی، عرب اهوازی، کرد، ترکمن 
و لر و بختیاری می باشد، در شهر لندن 

برگزار گردید.
مجمع،  کاری  برنامه ی  نخست  روز 
به  شده،  اعالم  پیش  از  برنامه ی  طبق 
کننده ی  هماهنگ  ساالنه ی  گزارش 
کشوری  واحد های  گزارش های  کنگره، 
کنگره  کاری  کمیته های  مسئولین  و 
رابطه، مجمع  این  در  اختصاص داشت. 
عمومی با بررسی و نقد و برجسته نمودن 
نقاط ضعف و قوت فعالیت ها و کارهای 
ارائه ی  به  کنگره،  گذشته ی  یک سال 
هر  پیشنهادات الزم جهت  و  راهکارها 
آتی  فعالیت های  نمودن  پربارتر  چه 

کنگره پرداخت.
روز  بحث های  و  گفتگوها  ادامه ی  در 
اول مجمع عمومی، پیشنهادات ارائه شده 

اساسنامه ی  بازنگری  "هیأت  توسط 
به شور  مصوب ششمین مجمع عمومی 
راستا  این  در  و  شد  گذاشته  بحث  و 
کنگره  تشکیالتی  ساختار  در  تغییراتی 

صورت گرفت و به تصویب رسید.
عمومی،  مجمع  کار  دوم  روز  در 
سازمان های  و  تشکالت  نمایندگان 
و  شرایط  تحلیل  و  تجزیه  به  عضو 
عرصه ی  گذشته ی  یکسال  تحوالت 
سیاسی جهان، منطقه و ایران پرداختند. 
در این راستا با توجه و اهتمام به ماهیت 
نظام  تمامیت خواهانه ی  و  تئوکراتیک 
سیاست های  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
تنش آفرینی های  و  داخلی  بحران زای 
جمهوری  حکومت  جهانی  و  منطقه ای 
الزم  پیشنهادات  و  راهکارها  اسالمی، 
اتفاقات و تحوالت  با  جهت رویارویی 
رابطه،  این  در  گردید.  ارائه  پیش رو 
مخرب  دخالت های  عمومی  مجمع 
اوضاع  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تهران در  سوریه و همچنین تالش های 
را  اتمی  به سالح های  زمینه ی دستیابی 

محکوم کرد.
مجمع  دوم  روز  بحث های  ادامه ی  در 
امر  این  بر  شرکت کنندگان  عمومی، 
ادامه ی  به  توجه  با  که  کردند  تأکید 
جمهوری  دیکتاتوری  سیاست های 
اسالمی و عدم وجود فضای باز سیاسی 
در جامعه، شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو، مشروعیت بخشی به 

حاکمیت و تقویت نظام سیاسی حاکم بر 
ایران است و بر این امر تأکید شد که تا 
هنگامی که شرایط و مقتضیات مناسب 
برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک 
و آزاد با شرکت تمامی ملیت های ایران 
و  مفهوم  انتخابات  باشد،  نشده  مهیا 

ماهیت حقیقی خود را نخواهد داشت. 
پایانی روز دوم مجمع عمومی  ساعات 
کنگره ی ملیت های ایران فدرال به بحث 
اجرائی  هیأت  انتخاب  برای  شور  و 
در  که  داشت  اختصاص  کنگره  جدید 
این راستا به اتفاق آراء، 7 نفر به عنوان 
اعضای اصلی و یک نفر به عنوان عضو 
علی البدل در میان احزاب و سازمان های 
شرکت کننده  از ملیت های گوناگون ایران 

انتخاب گردید.
کنگره ی  عمومی  مجمع  هشتمین 
به  اشاره  با  فدرال  ایران  ملیت های 
ملیت های  کنگره ی  اصلی  دیدگاه 
مورد سیستم حکومتی  در  فدرال  ایران 
آینده ی ایران، یک بار دیگر بر سیستم 
فدرالیسم ملی جغرافیایی در چارچوب 
و  با شعار همیاری  و  نمود  تأکید  ایران 
اهداف  و  آرمان ها  راه  در  مشترک  کار 
بر حق ملیت های ایران و کلیه ی مردمان 

ایران به کار دو روزه ی خود پایان داد.

دبیرخانه ی کنگره ی ملیت های ایران 
فدرال

۱٣ اوریل ۲0۱٣ لندن

شهر  زنان  و  مدنی  فعاالن  از  تعدادی 
توهین  و  حکم  به  اعتراض  در  مریوان 
دادگاه رژیم به زنان کرد، تجمعی برگزار 

نمودند.
به گزارش کوردستان میدیا، روز جمعه 
٣0 فروردین ماه تعدادی از فعالین زنان 
در  تفرجگاه دشت"بیلو"  محدوده ی  در 
مریوان با در دست داشتن پالکاردهایی 
گرد هم آمدند و حکم دادگاه آن شهر را 

محکوم کردند.
با  نیز  مردان  از  تعدادی  تجمع  این  در 
از زنان حمایت  پوشیدن روسری قرمز 

کردند.
روز  که  است  حالی  در  تجمعات  این 
یک  فروردین ماه،  بیست و ششم  دوشنبه 
شهروند کرد به نام "توفیق داباشی" ۲5 
ساله، توسط نیروهای انتظامی و با حکم 
دادگاه رژیم در شهر مریوان، در حالی 

بودند،  پوشانده  زنانه  لباس  وی  به  که 
در مکان های عمومی این شهر گردانده 

شده بود.
باور هستند  این  بر  زنان  فعاالن حقوق 
به  توهین  رژیم،  مراکز  اقدام  این  که 

شخصیت زنان بوده است.
سه شنبه  روز  رابطه،  همین  در   
بیست و هفتم فروردین ماه جمعی از زنان 
به  قرمز  لباس  پوشیدن  با  مریوان  شهر 
خیابان ها آمدند و با حمل پالکاردهایی 
دادگاه  حکم  زنان،  حقوق  از  دفاع  در 
و  نکوهش  را  مریوان  شهر  در  رژیم 

محکوم کردند.
نیروهای انتظامی رژیم به منظور سرکوب 
به  ضدشورش  تجهیزات  با  معترضین 
زنان یورش برده و آن ها را مورد ضرب 

و شتم قرار داده بودند.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
ــن" نماینده ی پارلمان  با "نیکوالی ویلومس
ــه ی اروپا از  ــخنگوی اتحادی دانمارک و س

لیست حزب سبز دانمارک، دیدار کرد.
ــایت کوردستان میدیا،  به گزارش وب س
ــعید  "نیکوالی" در پارلمان دانمارک از "س
دمکرات  ــزب  ــده ی ح نماین ــلطان پور"  س
ــور و "هژار  ــن کش ــران در ای ــتان ای کردس

دشتی" استقبال نمود.
ــائل  در این دیدار، مباحثی پیرامون مس
مربوط به خاورمیانه و وضعیت ملت کرد در 

کردستان ایران مورد گفتگو قرار گرفت.

ــزب دمکرات  ــده ی ح ــن نماین همچنی
ــارزه ی  ــه با مب ــران در رابط ــتان ای کردس
ــتمر و مشروع ملت کرد و سرکوب های  مس
همه جانبه ی رژیم ایران سخنانی ایراد نمود. 
ــی و افزایش آمار  مبارزه برای دموکراس
ــائلی بود که  ــای ایران از دیگر مس اعدام ه
ــی قرار  ــدار مورد بحث و بررس در این دی

گرفتند.
ــن" بر  ــوالس ویلومس ــان "نیک در پای
پشتیبانی و حمایت کشور خود از ملیت های 

ایران تأکید نمود.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
اعتراض  نامه ای،  طی  آلمان،  کشور  در 
خود را به شرکت نمایندگان رژیم ایران 
در کنفرانس "لوکوم"، به برگزارکنندگان 

این کنفرانس ابالغ نمود.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
سی ام  تا  هشتم  و  بیست  روزهای  طی 
فروردین ماه ۱٣۹۲، آکادمی شهر لوکوم 
"امکان  درباره ی  کنفرانسی  آلمان، 
با  ایران"  در  مدنی  جامعه ی  تقویت 
حمایت گروه وابسته به وزرات اقتصاد 
"همکاری های  به  موسوم  آلمان  دولت 

اقتصادی و توسعه" برگزار نمود.
"علیرضا  سمینار،  این  اصلی  سخنرانان 
آلمان  در  ایران  رژیم  سفیر  شیخ عطار" 
از نمایندگان  یکی  و "کاظم سجادپور" 

وزارت خارجه ایران در آلمان هستند.
در همین رابطه، هیوا بهرامی، نماینده ی 
حزب دمکرات کردستان ایران در کشور 
آلمان، نامه ای اعتراضی به برگزارکنندگان 
این سمینار سه روزه نوشته است که در 
که  است  تعجب  "جای  است:  آمده  آن 
نظرات  از  استفاده  با  می خواهید  شما 
پیشبرد  راه  در  اشخاصی  گفتمان  و 
جامعه ی مدنی در ایران قدم بردارید که 
مدنی  جامعه ی  اصلی  مخالفان  از  خود 
بازداشت و مرگ  بوده و مسئول  ایران 

صدها و هزاران فعال مدنی هستند".

دمکرات  حزب  نماینده ی  ادامه ،  در 
است  نوشته  برگزارکنندگان  به  خطاب 
کسانی  از  دعوت  جای  به  "شما  که: 
علیه  ایران  رژیم  جنایات  در  که 
می توانستید  داشته اند،  شرکت  انسانیت 
و  ایران  مردم  واقعی  نمایندگان  از 

آزادی خواهان دعوت به عمل آورید".
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: 
در  شیخ عطار  ویژه،  به  و  ایران  "رژیم 
ایران  انجام جنایات علیه ملت کرد در 
هیچ دریغی نکرده اند. ترور دکتر صادق 
شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات در 
سال ۱٣7۱ در برلین آلمان، نمونه ای از 

این جنایات هولناک می باشد".
کردستان  قتل عام های  به  نامه  این  در 
استانداری  زمان  در  آذربایجان  و 
شیخ عطار در سال های ۱٣5۹ تا ۱٣64 

اشاره شده است.
در پایان نامه، نماینده ی حزب دمکرات 
کردستان ایران درخواست کرده است که 
برگزارکنندگان  تصمیم  وقت،  اسرع  در 
سفیر  از  دعوت  بر  مبنی  لوکوم  سمینار 
ایران برای کنفرانس،  و نماینده ی رژیم 
از  دعوت  و  گرفته  قرار  بازبینی  مورد 
کنفرانس  این  ایران در  نمایندگان رژیم 

لغو گردد.

در  کرد  کولبر   ۹ گذشته،  یک ماه  طی 
با شلیک  ایران  مناطق مرزی کردستان 
مستقیم نیروهای نظامی رژیم و همچنین 
زخمی  یا  کشته  رانندگی  سانحه ی 

شده اند.
از مجموع این تعداد، 7 کولبر با شلیک 
و  کشته  رژیم،  نظامی  نیروهای  مستقیم 
شهروند   ۲ همچنین  و  شده اند  زخمی 
دیگر که به منظور امرار معاش، مشغول 
حمل و نقل وسایل برقی به تهران بودند، 
به علت سانحه ی رانندگی جان خود را 

از دست دادند.
سردشت

به گزارش کوردستان میدیا، همزمان با 
نام  به  کرد  کولبر  یک  نو،  سال  شروع 
سردشت  منطقه ی  اهل  مراغانی،  جبار 
شلیک  با  "سرشیو"  مرزی  نقطه ی  در 

گلوله ی نیروهای رژیم زخمی شد.
بانه

روز نوزدهم فروردین ماه یک کولبر کرد 
به نام محمد کریمی پور، ۲5 ساله، اهل 

نظامی  نیروهای  کمین  در  بانه  منطقه ی 
رژیم ایران افتاد و جان خود را از دست 

داد.
ماکو

سجاد چوپانی ٣0 ساله و اهل شهرستان 
ماکو، دیگر کولبر بی دفاع و بی گناهی بود 
که در کوهستان های بین ماکو و بازرگان 

توسط نیروهای رژیم کشته شد. 
سقز

 ۲ فروردین ماه،  چهارم  و  بیست  روز 
کاسبکار کرد شهرستان سقز به نام های 
جاده ی  مسیر  در  طاهر"  و  "فرهاد 
سانحه ی  دچار  تهران  به  بوئین زهرا 

رانندگی شده و جان باختند.
ارومیه

در  فروردین ماه  پنجم  و  بیست  روز 
دو  رژیم،  نیروهای  تیراندازی  نتیجه ی 
از  "جورنی"  روستای  اهل  کرد  کولبر 
توابع دشت محال ارومیه کشته و زخمی 

شدند.
فرزند  ساله    ۲۲ پذیری"  "محمدصالح 

که  بود  کولبرانی  از  یکی  عبدالکریم 
هدف  رژیم  نظامی  مأموران  سوی  از 
شلیک مستقیم قرار گرفت و جان سپرد. 
به  نیز  احمد  فرزند  پذیری،  محی الدین 

شدت زخمی گردید.
بوکان

فروردین ماه  وهشتم  بیست  روز 
ساله،   ۲4 آقابیگی"  "زانیار   ،۱٣۹۲
بوکان  ــ  سقز  جاده ی  در  فرزنداحمد، 
در نزدیک روستای "مرخوزی" از توابع 
نیروهای  سوی  از  سقز  "گورکایه تی" 
در  و  گرفت  قرار  گلوله  هدف  رژیم 
نهایت جان خود را از دست داد و همراه 

وی نیز به سختی مجروح  شد.
با توجه به آمار ثبت شده در کوردستان 
شمسی،   ۱٣۹۱ سال  آغاز  از  میدیا، 
شلیک  با  کرد  کاسبکار  و  کولبر   ۱٣7
مستقیم نیروهای رژیم در مناطق مرزی 

کردستان کشته و زخمی شده اند. 
از مجموع این تعداد، ۸۱ تن کشته و 56 

تن دیگر نیز زخمی شده اند.
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است.
ــرات تمام  ــن مدت، حزب دمک طی ای
ــنا  ــتر آش تالش خود را جهت هرچه بیش
نمودن این سازمان با مسأله ی ملت کرد در 
هر چهار بخش کردستان به کار بسته و در 
ــت که احزاب و  عین حال، تالش کرده اس
سازمان ها و گروه های دیگر کرد نیز بتوانند 
ــازمان بین المللی به عنوان عضو  در این س
پذیرفته شوند و جای بسی خوشحالی است 
ــتان از جمله  که بعدها احزاب دیگر کردس
اتحادیه ی میهنی کردستان و )B.D.P( نیز 
توانستند به عضویت درآیند، بویژه انتخاب 
ــوان یکی از  ــی به عن ــای جالل طالبان آق
جانشینان رئیس سازمان، نقش مؤثری بر 
تقویت جایگاه و موقعیت ملت کرد در این 

سازمان به دنبال داشت.
ــای مختلفی که در  ــه فعالیت ه در ادام
در  ــت  اینترناسیونال سوسیالیس ــازمان  س
ــأله ی ملت کرد صورت گرفته  رابطه با مس
ــعی ما بر این بود که یک گروه  ــت، س اس
ــائل ملت کرد در si با  کاری مربوط به مس
حضور چند حزب و سازمان اروپایی شکل  
گیرد که خوشبختانه این گروه تشکیل شد. 
ــروه به خوبی آغاز  هر چند فعالیت این گ
ــر، فعالیت  ــال های اخی ــد اما در این س ش
ــه همین دلیل،  ــده بود، ب این گروه کمتر ش
ــروه و ارتقای  ــور فعال تر نمودن گ به منظ
ــه کمیته فعالیت هایی صورت  آن از گروه ب
ــی قرار گرفت  گرفت و مورد بحث و بررس
ــبختانه از سوی si با ارتقای گروه  و خوش
به کمیته ی موافقت شد و کمیته ی کردها در 
این سازمان تشکیل شد. اتحادیه ی میهنی 
ــتان عراق به عنوان رئیس این کمیته  کردس
ــتان ایران به همراه  و حزب دمکرات کردس
B.D.P به عنوان جانشینان رئیس انتخاب 

شدند.
ــت سازمان  ــکیل نشس س:  اهمیت تش

 ۱٣۹۲ ــاه  فروردین م  ۲٣ ــخ  تاری در 
)دوازدهم آوریل ۲0۱4(، بر اساس مصوبه ی 
 )si( اینترناسیونال سوسیالیست کنگره اخیر 
ــازمان از هر  ــور ۲4 حزب و س ــا حض و ب
ــتان، کنفرانسی به منظور  چهار بخش کردس
ــازمان در  ــه ی کرد در این س ــکیل کمیت تش
ــأت بلند  ــد. هی ــلیمانیه برگزار ش ــهر س ش
ــتان ایران نیز  پایه ی  حزب دمکرات کردس
به سرپرستی حسن شرفی جانشین دبیرکل 

حزب، در این کنفرانس شرکت کرد.
ــن کنفرانس با  ــت که ای الزم به ذکر اس
ــاز به کار کرد. در  حضور دبیرکل )si(، آغ
ــتان به  این کنفرانس اتحادیه ی میهنی کردس
ــتان  ــوان رئیس و حزب دمکرات کردس عن
 )B.D.P( ایران و حزب صلح و دمکراسی
ــن کمیته انتخاب  ــوان نواب رئیس ای به عن

شدند.
در همین رابطه، روزنامه ی کوردستان، 
ــن شرفی انجام داده  گفتگویی با آقای حس
است که متن این گفتگو از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد.
ــا به صورت خالصه در رابطه  س:  لطف
ــت )si( در  ــزاری نشس ــا چگونگی برگ ب

سلیمانیه توضیح دهید؟
ــتان ایران با  ــزب دمکرات کردس ج: ح
سازمان اینترناسیونال سوسیالیست که یک 
ــازمان مهم در سطح بین المللی می باشد،  س
ــکاری و  ــابقه ی هم ــال س بیش از ۲0 س
ــملو، دبیر کل وقت  ارتباط دارد، دکتر قاس
ــتان ایران، برای این  حزب دمکرات کردس
ــت ویژه ای قائل  ــکاری و ارتباط اهمی هم
ــتان ایران  بیش  بود. حزب دمکرات کردس
ــت که به عنوان عضو ناظر  از ۱6 سال اس
ــاور سازمان  ــپس به عنوان عضو مش و س
ــده  ــت برگزیده ش اینترناسیونال سوسیالیس

ــت را در کردستان  اینترناسیونال سوسیالیس
چگونه ارزیابی می کنید؟

ــور لوئیس  ــس با حض ــن کنفران ج: ای
آیاال، دبیرکل اینترناسیونال سوسیالیست و 
ــازمان  هیأت دفتر پاپاندرو، رئیس این س
ــردی، در روز  ــازمان ک ــزب و س و ۲4 ح
ــلیمانیه، در  ــهر س ــاه در ش ۲٣ فروردین م
ــتان عراق یرگزار شد. اهمیت  اقلیم کردس
ــتان را می توان در  ــزاری آن در کردس برگ
چند مورد بیان کرد. نخست؛ برگزاری این 
ــکیل کمیته ی  ــت در کردستان و تش نشس
کردی از سوی این سازمان، نشان دهنده ی 
ــازمان  ــأله ی کرد از نظر این س اهمیت مس
ــت  ــور اکثری ــکان حض ــد. دوم، ام می باش
ــی  ــازمان ها و گروه های سیاس احزاب، س
ــتان جهت  ــر چهار بخش کردس ــرد از ه ک
ــت را فراهم نمود تا  ــرکت در این نشس ش
ــود را بیان  ــد دیدگاه ها و نظرات خ بتوانن
ــان، کمیته ی  کردها در  کنند و با حضور آن

اینترناسیونال سوسیالیست تشکیل شود.
ــزان در  ــه می ــردی چ ــزاب ک س: اح

برگزاری این نشست نقش داشتند؟
و  ــازمان ها  س ــزاب،  اح ــی  تمام ج: 
ــی که در نشست سلیمانیه  گروه های سیاس
ــتند، در برگزاری هر چه بهتر  شرکت داش
ــتند، و همه ی آن ها،  ــش مؤثری داش آن نق
ــای خود را در رابطه با  نظرات و دیدگاه ه
وضعیت کردها در هر چهاربخش کردستان 
و وظایف و مسئولیت های کمیته ی کرد در 
اینترناسیونال سوسیالیست مطرح ساخته  و 
پیشنهادها و راهنمایی های مفیدی را ارائه 

دادند.
ــتان  ــزب دمکرات کردس س: نقش ح
ــت سلیمانیه اهمیت انتخاب  ایران در نشس
این حزب به عنوان جانشین ریاست کمیته  

کرد در si را چگونه ارزیابی می نمائید؟
ــتان ایران با  ج: حزب دمکرات کردس
ــت و همکاری که با  ــه به قدمت فعالی توج
اینترناسیونال سوسیالیست داشته و تجربه ی 
ــه دارد، بدیهی  ــه در این زمین گرانباری ک
ــت ها می تواند  ــت که در این گونه نشس اس
ــذاری ایفا نماید و با توجه به  نقش تأثیرگ

 si ــت ویژه ای که حزب دمکرات در موقعی
دارد، دور از ذهن نبود که حزب دمکرات به 
عنوان جانشین رئیس کمیته ی کرد در این 
سازمان انتخاب شود. پر واضع است که ما 
ــیار فعالتر  تالش کردیم که کمیته ی کار بس
ــتمرتر در اینترناسیونال سوسیالیست  و مس
ــرد در هر چهار  ــأله ی ک ــه با مس در رابط
ــتان فعالیت نماید و درباره ی  بخش کردس
ــرایط ملت کرد در هر چهار  وضعیت و ش
بخش کردستان اهمیت ویژه ای قائل شود. 
ــزب دمکرات  ــه به انتخاب ح ــذا با توج ل
ــه ی کرد در SI  و  ــین کمیت به عنوان جانش
ــن وضعیت ویژه  ای که ملت کرد در  همچنی
هر چهار بخش کردستان با آن روبروست، 
الزم است که تمام تالش خود را به منظور 
ــر چه بهتر انجام دادن کارهای مربوط به  ه

این کمیته به کار بگیریم.
ــه در حد انتظارات  ــدوارم این کمیت امی
ــلیمانیه و  ــرکت کنندگان در کنفرانس س ش
ــأله ی کرد  ــور کلی در خدمت به مس به ط

باشد.

ــئول رسیدگی  دادگاه میکونوس که مس
ــد صادق  ــرور دکتر محم ــده ی ت ــه پرون ب
ــرفکندی و همراهانش بود، در روز ۲۸  ش
اکتبر ۱۹۹٣ آغاز به کار کرد و در روز ۱0 
ــی خود را صادر  ــل ۱۹۹7 حکم نهای آوری
ــیدگی به چنین  ــن مدت برای رس نمود. ای
ــده ای و صدور حکم نهایی در دادگاه،  پرون
ــاس قوانین و مقررات، زمان زیادی  بر اس
ــدن روند رسیدگی به  است، اما طوالنی ش
ــت صدور این حکم، از  این پرونده و اهمی
جهات گوناگون قابل تأمل و بررسی است 
ــی و قضایی از  ــی، حقوق و از منظر سیاس
ــت. موانع و  ــت ویژه ای برخوردار اس اهمی
محدودیت هایی بر سر راه این محاکمه پیش 
ــتی به آنها اشاره نمود، نخست  آمد که بایس
ــی از مقامات  ــت آلمان یا برخ اینکه، دول
این کشور با اعمال فشار بر قوه ی قضائیه، 
ــیدگی به  ــدن روند رس خواهان طوالنی ش
ــده  ــد تا رفته رفته کمرنگ ش پرونده بودن
ــود به گونه ای که  ــی سپرده ش و به فراموش
ــادی و دیپلماتیک دولت آلمان  منافع اقتص
ــد. ثانیا برای اینکه محاکمه  به مخاطره نیفت
ــیر قانونی خود را طی کند،  ــتی س به درس
ــتی قبال محدودیت های قانونی مرتفع  بایس
ــاکیان و  ــهود، ش ــان، ش ــد و متهم می گردی
تمامی کسانی که بایستی تحقیقاتی از آنان 
ــل دادگاه حاضر  ــل می آمد، در مقاب به عم
ــتلزم رضایت چهار  ــدند. این نیز مس می ش
ــور ایران  ــور بود، در این میان، دو کش کش

و لبنان خود در ردیف متهمان قرار داشتند، 
ــر راه دادگاه  ــکل عمده ای بر س این نیز مش
ــان اهل یک  ــرا قربانی ــوس بود، زی میکون
ــت ها اهل دست کم  نبودند، تروریس کشور 
دو کشور )ایران و لبنان( و شاهدان نیز اهل 
ــه، و لبنان بودند، حادثه  آلمان، ایران، ترکی
ــان روی داده بود. ثالثا،  ــور آلم نیز در کش
در سیستم قضایی آلمان، اصل برائت کامال 
محترم شمرده می شود، این اصل کامال تثبیت 
شده و دادگاه باید جرم متهمان را به اثبات 
ــاند. به همین دلیل، تمامی تحقیقات  می رس
ــل پیش از  ــه در مراح ــی ک و بازجویی های
ــوی پلیس و بخش تحقیقات  محاکمه، از س
ــود، زمانی از اعتبار قانونی  به عمل آمده ب
خود برخوردار می شد که صحت و درستی 
ــده باشد، برای این  آنها در دادگاه تأیید ش
ــود که دادگاه تحقیقات خود  کار نیز الزم ب
ــد. اینجا بود که دادگاه  را مجددا آغاز نمای
ــل و رعایت مقررات و رویه ی  با دقت کام
حقوقی توانست کار خود را ادامه دهد، زیرا 
تا زمان صدور این حکم، جمهوری اسالمی 
ــتی را علیه مخالفان  ده ها عملیات تروریس
ــور انجام داده و هر بار  ایرانی خارج از کش
ــرف هزینه های  ــادگی و بدون ص نیز به س
ــأله  ــنگین، خود را نجات داده و بر مس س
سرپوش می گذاشت، لیکن این نخستین بار 
بود که جرائم و جنایات جمهوری اسالمی 
ــی مورد اعتماد و بیطرف همانند  در دادگاه

ــتم قضایی آلمان مورد بحث و تحقیق  سیس
ــرار می گرفت و این رژیم به عنوان مجرم  ق

اصلی شناخته می شد.
ــوری  جمه ــدن  آم کار  روی  ــدو  ب از 
ــتین بار بود که از جانب  اسالمی، این نخس
قوه ی قضائیه ی یک کشور،حکم دستگیری 
ــی از وزرای رژیم به جرم  ــت یک و بازداش
مشارکت در یک عملیات تروریستی منجر 
ــد. این امر نیز  ــه قتل عمد صادر می گردی ب
ــنگینی برای مسئوالن و مقامات  هزینه ی س
ــت،  ــالمی ایران در پی داش ــوری اس جمه
ــی آلمان،  ــتگاه قضای ــوی دیگر، دس از س
دادستان کل فدرال، رئیس و قضات دادگاه 
ــجاعانه،  ــا دقت کامل و ش ــوس" ب "میکون
ــی خویش را  ــی و اخالق ــئولیت حقوق مس
جامه ی عمل پوشاندند. این امر را می توان 
ــت  از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: نخس
ــری و دفاع از حقوق  ــه، فرهنگ دادگ اینک
ــه نمود،  ــورها نهادین ــر را در میان کش بش
ــن در فضای چنین فرهنگ و  پرورش یافت
آموزشی، از آرزوهای بشر و خواست های 
ــه مدت ها در راه آن  ــت ک آزادیخواهان اس

مبارزه کرده اند.
ــه، همانند آیینه ی تمام نمایی،  دوم اینک
ــالمی  چهره ی واقعی مقامات جمهوری اس
ــه های  ــی و دسیس ــبکه های جاسوس و ش
ــطایی ایران در  ــم قرون وس ــون رژی گوناگ
ــع اقتصادی و  ــود. مناف ــا را برمال نم اروپ
ــت از  ــن تهدیدهای رژیم نیز نتوانس همچنی

اجرای عدالت جلوگیری نمایند و استقالل 
ــید.  ــان به اثبات رس ــتگاه قضایی آلم دس
ــی بود، زیرا در  ــیار حساس این نکته ی بس
ــد از رهبران  ــرای میکونوس، تنی چن ماج
ــابقه   ــش یک ملت باس ــش رهایی بخ جنب
ــرد قربانی  ــد ملت ک ــتم، همانن و تحت س
ــوی دیگر، حکومتی خودکامه  شدند. از س
ــالمی  ــوذ، همانند جمهوری اس و دارای نف
ایران، تمامی امکانات کشور را برای حفظ 
ــردن آزادیخواهان و  ــای خود و از بین ب بق
ــه کار گرفته بود. از همین رو،  مخالفانش ب
طبیعی است که هیچ گونه موازنه ای میان دو 
طرف حکمفرما نباشد. اما عدالت، قانون و 
دفاع از حق قربانیان، حامی کسانی بود که 
ــود تا در دادگاه  ــده ب حقوق آنان تضییع ش
ــوس، عدالت و قانون بر زورمندان و  میکون

مجرمان چیره شود.
ــوان گفت که  ــه می ت ــور خالص ــه ط ب
ــای حقوقی حکم دادگاه میکونوس  پیامده
منجر به ایجاد وضعیتی  در سطح داخلی و 
بین المللی شد که امکان گریختن از چنگال 
ــا مصونیت از مجازات و  عدالت و قانون ی
ــود. لذا مجرم در  ــلب نم رد گم کردن را س
ــگاه رفیع حکومتی نیز  ــر موقعیت و جای ه
که قرار داشته باشد، مهم این است که جرم 
مشخص شود، مجرم اصلی شناسایی و پیش 
از تکرار عمل مجرمانه، بازداشت شود. اگر 
ــیدگی به پرونده ی  دولت اتریش روند رس

ــملو و یارانش در "وین" را  ترور دکتر قاس
همانند آلمان پیگیری می نمود، بدون تردید، 
ــتی و جنایتکارانه ی برلین  عملیات تروریس

روی نمی داد.
ــن حقیقت اذعان  ــتی به ای همگام بایس
ــوس بود که  ــن دادگاه میکون ــد که ای نماین
ــالمی در اروپا  ــین ترور جمهوری اس ماش
ــوس در  ــود. دادگاه میکون ــف نم را متوق
ــمی روز ۱0 آوریل ۱۹۹7.م  جلسه ی رس
ــجاعانه و عادالنه،  ــی ش ــدور حکم ــا ص ب
ــران را در  ــالمی ای ــران جمهوری اس رهب
ــطوح حکومتی، به عنوان آمران  باالترین س
ــرفکندی، دیبر کل  و عامالن ترور دکتر ش
ــتان ایران به جهانیان  حزب دمکرات کردس
ــت و حبس از  معرفی نمود و حکم بازداش
ــرور را صادر  ــدگان و مجریان ت انجام دهن

نمود.
ــکار ناپذیر،  ــندی ان حکم میکونوس س
ــت تمامی هواداران،  زنده و حقوقی در دس
ــان، حق طلبان و مدافعان حقوق  آزادیخواه
بشر است تا با توسل به آن، رژیم جمهوری 
ــد و راه را برای  ــوم نماین ــالمی را محک اس
ــود در  ــای موج ــایر پرونده ه ــایش س گش
ــتگاهای قضایی خارج از کشور  آرشیو دس
که به حاشیه رانده شده و گرد فراموشی بر 
آنها نشسته است، باز کند که پرونده ی ترور 
د. قاسملو و یارانش در وین نیز در زمره ی 

آنهاست.

لقمان مهفر
ترجمه: سالم اسماعیل پور

مصاحبه: کوردستان

مصاحبه با حسن شرفی،جانشین دبیرکل حدکا
پیرامون تشکیل کمیته ی کردها در اینترناسیونال سوسیالیست

اهمیت حکم دادگاه میکونوس
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کره ی شمالی تا اینجا 
پیروز است

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

تلویزیون "CNN" روز ۱4 آوریل، یک 
ــمالی  گزارش تحلیلی تحت عنوان " کره ی ش
هم اکنون پیروز است" را درباره تهدیدات این 
کشور برای جهان پخش نمود. گزارش توسط 

"فریدا گیتس" تهیه شده است.
ــراف آغازین گزارش آمده  در چند پاراگ
ــی و محتاطانه  ــت: "رهبران جهان با نگران اس
عمل می کنند و تالش دارند از وقوع فاجعه ای 
ــری کنند.  این  ــره جلوگی ــبه جزیره ی ک در ش
ــتر  دور غیر قابل پیش بینی افزایش هرچه بیش
تهدید به استفاده از جبر به این زودی ها پایان 
ــد، اما تاکنون پیروز میدان، رژیم کره ی  نمی یاب
ــمالی و طرف شکست خورده، مردم به طور  ش
ــده ی کره شمالی و سایر  وحشیانه سرکوب ش

مردم جهان بوده اند.
زمانی که ما از دور به این دراما می نگریم، 
ــه بدانیم که  ــز این ک ــت ندارد ج ــزی اهمی چی
ــمالی ـ نه خود  ــلیحاتی کره ی ش برنامه ی تس

تسلیحات ـ می تواند به چه نقطه ای برسد.
مسئوالن دستگاه های جاسوسی آمریکا از 
ــک های کره ی شمالی و  ــطح و قابلیت موش س
ــتند یا خیر،  ــه مجهز به کالهک اتمی هس اینک
ــا تکنولوژی  ــی دارند. ام ــای متفاوت برآورده
ــور هم اکنون نیز  ــکی و هسته ای این کش موش

راه خود را به خاورمیانه باز کرده است.
ــوریه کمک کرد تا به  ــمالی به س کره ی ش
ــته ای اقدام کند. فناوری  توسعه ی رآکتور هس
موشکی و تسلیحاتی را به هر طرفی که حاضر 
به پرداخت هزینه اش بوده، فروخته است و با 

ایران همکاری نزدیکتری داشته است.
اگر بحران هم اکنون پایان یابد ـ به طوری 
ــی برگردد که  ــیله ی نظامی به مکان که هر وس
ــاه قبل در آنجا بوده و هر طرفی متعهد  چند م
شود در برابر این موضوع سکوت اختیار کند، 
ــویم و نه  ــر نه تهدید ش ــه نحوی که ما دیگ ب
ــورد خطاب تقاضاها قرار گیریم ـ در چنین  م
ــن و ویرانگر  حالتی این مقابله پیام هایی روش
ــت، مشوق  ــتاده اس ــر جهان فرس برای سراس
ــد که در  ــا و رژیم هایی خواهد ش دیکتاتوره
حال توسعه ی تسلیحات هسته ای می باشند یا 

به آن فکر می کنند.
ــر امر،  ــا به ظواه ــمالی بن ــام کره ی ش پی
ــته ای داشته  ــت: اگر شما توانایی هس این اس
ــان تا چه  ــت اقداماتت ــید، دیگر مهم نیس باش
ــت به  ــت، مهم نیس ــزان غیرقابل قبول اس می
ــردم خودتان رفتار  ــتناکی با م چه طرز وحش
ــت اوضاع اقتصادتان چقدر  می کنید، مهم نیس
ــما زرادخانه ی  ــت. اگر ش وخیم و ضعیف اس
ــورهایی که قادرند  هسته ای داشته باشید، کش
ــان شما را ساقط  با بخش کوچکی از نیرویش
ــما را خشمگین کنند،  کنند، ناگهان از اینکه ش

خواهند ترسید."
ــپس به جوانب مختلف عدم  گزارشگر س
ــان در برابر تهدیدات  ــری جدی جه موضعگی
ــمالی می پردازد و از روابط هسته ای  کره ی ش
این رژیم با ایران و مخاطرات این روابط برای 

امنیت جهانی می گوید.
در پاراگراف پایانی آمده است: "جهان باید 
ــال راهی خالقانه برای آزاد کردن مردم  به دنب
ــد، در عین حال، به عواقب  کره ی شمالی باش
ــه رژیم های خطرناک  ــار این امر که ب فاجعه ب
ــلیحات هسته ای داده  اجازه ی دستیابی به تس

شود، بیاندیشد".

CNN  :منبع

سـپاه، از مافیای اقتصادی تا مهندسـی انتخابات
            روزنــــــه

کیهان یوسفی

خشن ترین،  از  یکی  تأسیس  از  سال   ٣4
نیروهای  بیرحم ترین   و  سرکوبگر ترین 
رژیم  پاسداران  سپاه  یعنی  جهان  نظامی 

جمهوری اسالمی می گذرد.

دستور  به  و   5۸ سال  اردیبهشت  دوم  در 
خمینی، نیروی شبه نظامی سپاه تشکیل شد. 
با  دادن جنگ  قرار  با دستاویز  که  نیرویی 
استحکام  را  خود  جایگاه  توانست  عراق، 
حکومت  سرکوبگر  بازوی  به  و  بخشد 
به  ابتدا  در  سپاه  گردد.  تبدیل  آخوندها 
ولی  داشت  شباهت  پارتیزانی  نیروی  یک 
اپوزیسیون  با  مقابله  در  آن  نقش  دلیل  به 
جنگ  در  حضور  مخالفین،  سرکوب  و 
کردستان  مردم  سرکوب  و  عراق  و  ایران 
در  آن  به  نظام  سران  اعتماد  علت  به  و 
تصمیم گیری های کالن جمهوری اسالمی از 
در  خارجی  سیاست  و  رژیم  امنیت  جمله 
با  سپاه  شد.  داده  شرکت  جنگ  سال های 
خود  متعدد  زیرشاخه های  از  برخورداری 
نیروی  به عنوان متشکل ترین و منظم ترین 
موجود در ایران به شمار می آید. شاخه ی 
قدس آن به عنوان عاملی در جهت تشکیل 
به  تروریستی  گروه های  سازمان دهی  و 
این  شاخه خود طی  این  که  می آید  شمار 
فرامنطقه ای  ترورهای  توانست  سال ها 
دولت  حتی  و  رژیم  اپوزیسیون  علیه  را 
مخالف آن به اجرا در بیاورد. در سال های 
اخیر، نقش سپاه در حکومتداری برجسته تر 
سپاه  گفت،  می توان  نوعی  به  است.  شده 
جمهوری  ریاست  دوران  و  جنگ  از  بعد 
گذاشت  اقتصاد  عرصه ی  به  پا  رفسنجانی 
و در دهه 70 به صورت نامحسوس و در 
دهه ۸0 به صورت بارزتر به عنوان بازیگر 
تبدیل  کشور  اداره ی  و  سیاست  در  اصلی 
شد. در این مقاله، دو حوزه از  فعالیت سپاه 
قرار  کنکاش  مورد  را  حکومتی  امور  در 
اقتصاد کشور و  در  فعالیت سپاه  می دهیم؛ 
فعالیت  سپاه در سیاست، یا به بیان ساده تر 

نقش تعیین کننده ی سپاه در انتخابات.
فعالیت اقتصادی سپاه

قدرتمند  مافیای  عنوان یک  به  سپاه  نقش 
بر همگان  ایران  اقتصاد  در  اقتصادی 
اما سرمایه و بودجه ی سپاه  آشکار است، 
با  و  جنگ  از  بعد  نیست.  آشکار  برکسی 
خاتم االنبیاء،  سازندگی  قرارگاه  تشکیل 
شد.  ایران  اقتصادی  عرصه ی  وارد  سپاه 
از  متشکل  شرکتی  خاتم االنبیاء،  قرارگاه 
است.  پاسداران  سپاه  زیرمجموعه های 
سپاه  شده ی  ثبت  شرکت های  مورد  در 
پاسداران آمار دقیقی در دست نیست، ولی 
پاسداران  سپاه  اولیه،  برآوردهای  بر طبق 
دارد.  اختیار  در  شده  ثبت  شرکت   ۸۱۲
همین شرکت ها 7650 قرارداد با دولت، از 
بانکداری تا نفت و صنعت و راه سازی گرفته 
در  خاتم االنبیاء  قرارگاه  )ویکیپدیا(.  دارند 
حال حاضر بزرگترین پیمانکار پروژه های 
در  نهاد  این  می باشد.  ایران  در  دولتی 
حوزه¬های نفت و گاز، راه سازی، ساخت 
تونل، کشاورزی، مخابرات)سهامدار عمده ی 
ساختمان سازی،  کشور(،  مخابرات  شرکت 
 ... و  بانکداری  لیزر،  با  سرپایی  جراحی 
سپاه  نقش  برجسته تر شدن  دارد.   فعالیت 
در اقتصاد و نظامی شدن اقتصاد ایران رابطه 
مستقیمی با دولت نهم و دهم دارد. برنامه ای 
اعمال  هسته ای، حضور آمریکا در منطقه، 
تحریم های و مواضع اصالح طلبان و... همه 
و همه راه را برای حضور گسترده تر سپاه 
در عرصه سیاست و اقتصاد با چراغ سبز 

خامنه ای باز کرد.
جمهوری  ریاست  دوران  در  سپاه  مانور 
خاتمی در سال ۲004 در مراسم افتتاحیه ی 
فرودگاه بین المللی تهران و پرواز دو جت 
سپاه  خود  اینکه  دلیل  به  فرودگاه  بر فراز 
طرف قرارداد نبوده، از انحصار طلبی سپاه 
در اقتصاد ایران و قدرت اجرایی این نهاد 
پرده برداشت. در دولت نهم بیشترین حجم 
در  خاتم االنبیاء  قرارگاه  یا  سپاه  فعالیت 
پروژه های نفت و گاز متمرکز شد، می باشد 
که تا قبل از این توسط شرکت های خارجی 
یا کنسرسیو م های ایرانی ـ خارجی اجرا 
می باشد. همچنین بر اساس مصوبه-ای که 
باید  دولت  است،  کرده  تصویب  مجلس 
برای  را  اعتبارات خود  از  بخشی  هرساله 
را  آن  و  بگیرد  نظر  در  سازندگی  بسیج 
در ردیف طرح مستقلی در اختیار نیروی 
ایران  اقتصاد  دهد.  قرار  بسیج  مقاومت 

کامال در کنترل سپاه می باشد.
ـ  تهران  آزاد راه  کرخه،  سدمخزنی   
سدمخزنی  نیروگاه  آبی  تونل های  ساوه، 
پست های  بازسازی  و  ترمیم  کارون4، 
خرمشهر  بندر   ۹ و   ۸ اسکله های  بتنی 
آبگیر  احداث  و  طراحی  خوزستان،  ـ 
پاالیش گاه های گاز منطقه ای پارس جنوبی 
با ظرفیت ۲50 هزار متر مکعب در ساعت، 
و  کنترل  سیستم های  بازسازی  و  طراحی 
اندازه¬گیری مخازن جزیره خارک بخشی 
قرارگاه  توسط  که  است  پروژه¬هایی  از 
در  سپاه  است.  شده  اجرا  خاتم االنبیاء 
دوران خصوصی سازی، ده ها کارخانه را به 
واردات  و  ارزان خرید. صادرات  صورت 
کشور به نوعی در انحصار سپاه است. سپاه 
اسناد  ویژه  به  و  منتشرشده  اسناد  بر طبق 
سایت ویکی لیکس دارای شبکه ای وسیع 
داخل  اروپاو  به  مخدر  مواد  قاچاق  برای 
نماینده ی  قنبری،  علی  می باشد.  کشور 
از وجود  دوران خاتمی  در  مجلس ششم 
کشور  در جنوب  غیرقانونی  اسکله ی   60
سخن گفت. او همچنین افزود که نزدیک به 
یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای 
غیرقانونی، اقتصاد زیر زمینی و اسکله های 

غیرمجاز صورت می گیرد.
طرح فازهای ۱5 و ۱6 پارس جنوبی در 
و  میلیارد   ۲ مالی  ارزش  با  مرداد ۱٣۸5 
۹7 میلیون دالر، داشتن سهم 45 درصدی 
تولید  در  شراکت  و  بهمن  شرکت  سهام 
خودروی مزدا، امتیاز ویژه ی قرارداد یک 
میلیارد و ٣00 میلیون دالری احداث خط 
توسعه ی  ایرانشهر،  به  گاز عسلویه  لوله ی 
یک میدان گازی در خلیج فارس با قرارداد 
میلیون  قرارداد٣.۱  دالری،  میلیارد   ۲.٣
دالری ساخت لوله ی گازی میان ایران و 
پاکستان و ... از چمبره زدن سپاه بر اقتصاد 
و سامان این مملکت سخن می گوید. وب 
نقل  به  و  گزارشی  در  آنالین  روز  سایت 

از  اقتصادی، درآمد حاصل  از تحلیلگران 
فعالیت های سپاه در عرصه های غیرقانونی 
اقتصاد را بین ۲ تا ۱۲ میلیارد دالر در سال 
اخیر  سال های  در  سپاه  است.  کرده  بیان 
در  این  و  است  آورده  روی  بانکداری  به 
حالی است که بانک های ایران در شرایط 
بانک  ایجاد  کارشناسان،  دارند.  قرار  بدی 
توسط سپاه را تنها منوط به موضوع سود 
اقتصادی نمی دانند و آنها در واقع هدف از 
این کار را کنترل اقتصاد ایران و بستن فضا 
برای رقبا نام می برند. بانک انصار، بانک 
مهر، تعاونی اعتباری ثامن االئمه وابسته به 
سپاه هستند و همزمان سپاه در بانک های 
سینا)وابسته به بنیاد شهید(، مؤسسه ی مالی 
و اعتباری آینده)وابسته به بنیاد مستضعفان 
مؤسسه ی  پاسارگاد،  بانک  جانبازان(  و 

مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است.
قرارگاه  فرمانده ی  اظهارات  به  بنا 
مهندس مظفری) وب سایت  خاتم االنبیاء، 
کیلومتر   ٣500  :)۱٣۹۱.۹.۲۹ قرارگاه، 
خط انتقال گاز در قالب ۹ پروژه، ٣000 
کیلومتر خط انتقال آب از سدها و مخازن 
به شهرها و روستاها در قالب ۱۲ پروژه، 
۲50 کیلومتر تونل انتقال آب در قالب 6 
پروژه، ۱60 کیلومتر تونل مترو و راه آهن، 
 ۱5 قالب  در  آهن  خط  کیلومتر   ۲۱۸5
پروژه، ۱500 کیلومتر آزاد راه در قالب ۱0 
با حجم  بزرگ  پروژه، ۲۱ سد کوچک و 
و  ساخت  مکعب،  متر  میلیارد   ٣ مخزنی 
و  پل های  اسکله های،  بنادر،  توسعه ی 
کارخانه های  و  آبیاری  کانال های  ایجاد 
تولیدی از جمله م مهم ترین ن پروژه های 
االنبیاء  قرارگاه سازندگی خاتم  در دست 
می باشد. استدالل مسئوالن رده باالی سپاه 
برای اجرای این پ پروژه های این است که 
بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  دو  همچنین  و 
پروژه های  وارد  "سپاه   که  کرده اند  اعالم 
کمتر از ۱00 میلیون دالر نمی شود." ولی 
با نگاهی به وب سایت خود این قرارگاه 
و بنا به گزارشی از خبرگزاری فارس دال 
بر اینکه قرارگاه خاتم، ۱۱ هزار پروژه ی 
کوچک را به مرحله ی بهره برداری رسانده 
یک  ساختمان  احداث  جمله  از  است، 
بودن  باطل  می توان  استان،  در یک  بانک 

این مدعا را فهمید.
فعالیت سیاسی سپاه در مهندسی انتخابات

تحریم های  منطقه،  در  آمریکا  حضور 
و  اسرائیل  نظامی  تهدیدات  بین المللی، 
به  از عوامل تقویت موقعیت سپاه  آمریکا 
شمار می آید. بعد از دوران اصالحات و در 
 ۱٣۸۲ سال  در  شهر  شوراهای  انتخابات 
سپاه به صورت علنی وارد عرصه ی سیاسی 
شد. عوامل سپاه به صورت علنی طی این 
بسیج  و  سپاه  مستقیم  دخالت  از  سال ها 
گفته اند.  سخن  انتخابات  مسیر  تعیین  در 

کیهان  روزنامه ی  سرمقاله ی  به  می توان 
در روز ۲۹ مرداد ۱٣۸7 اشاره کرد که در 
بسیج  همچون  تشکل های  بود:"  آمده  آن 
اساتید  بسیج  طالب،  بسیج  دانشجویی، 
مقاومت  روستایی  و  شهری  حوزه های  و 
مجموعه ی  ارکان  اصلی ترین  جزو  بسیج، 
رأی ساز در سوم تیر ۸4)انتخابات ریاست 
جمهوری دولت نهم( بودند". نقش آفرینی 
تشکل  طریق  از  انتخابات  امر  در  سپاه 

هادیان سیاسی صورت می¬گیرد.
هادیان سیاسی، شبکه¬ای است در داخل 
نیروهای سپاه و بسیج که وظیفه اش تبیین 
و تحلیل رهنمودهای رهبری، تبیین مسائل 
تحلیل  و  مردم  عموم  برای  روز  سیاسی 
دستاوردهای  از  دفاع  و  موجود  وضعیت 
انحرافات  با  مقابله  و  دشمنی  و  انقالب 
انتخابات  در  شبکه  این  است.  دشمنان  و 
آمد.)  میدان  به   ۸۲ سال  شهر  شوراهای 
جرس، آذرماه ۱٣۹۱( نماینده ی ولی فقیه 
سیاسی  هادیان  تشکیل  از  سپاه هدف  در 
حضور  افزایش  در  مؤثر  نقش  ایفای  را 
مردم در انتخابات نام می¬برد. در تابستان 
سال ۸7، شمار هادیان سیاسی به ۱۲هزار 
تداوم  سپاه،  هدف  مهمترین  می رسید.  نفر 
نقش  است.  اصولگرایان  جناح  حاکمیت 
سپاه در برسرکار آوردن احمدی نژاد بارز 
است. در دوره ی نخست ریاست جمهوری 
احمدی نژاد، ۲5 هزار تن از مدیران میانی 
دادند.  سپاهی  نیروهای  به  را  خود  جای 
نیروهای  و  سپاه  فرماندهان  از  نفر  یازده 
سابق  مسئوالن  از  نفر  چهار  و  انتظامی 
کشور،  وزیر  طرف  از  کشور،  زندان های 
به سمت استانداری و فرمانداری منصوب 

شدند.
سعیدی، نماینده ی ولی فقیه در سپاه، چندی 
پیش اعالم داشته بود که " وظیفه ی ذاتی 
انتخابات  منطقی  و  معقول  مهندسی  سپاه، 
است". این امر واکنش های زیادی را حتی 
از جانب احمدی نژاد به همراه داشت. ولی 
سپاه  واقع،  در  است.  آشکار  واقعیتی  این 
وسیع ترین،  سازمان یافته تر،  بودن  دارا  با 
مطیع ترین و نیرومندترین شبکه در کشور، 
عامل تعیین کننده ی هر انتخاباتی در کشور 
به  را  انتخابات  مسیر  می تواند  و  است 
هدایت  می خواهد  رژیم  رهبر  که  هرآنجا 

کند.
با توجه به این دو مقوله ی در می یابد که 
سپاه در حال حاضر به صورت گسترده یا 
به نوعی، به طور کامل سیاست و اقتصاد 
ایران را در دست گرفته است و در آستانه ی 
یازدهم  دور  انتخابات  به  شدن  نزدیک 
ریاست جمهوری، سخن از انتخابات آزاد 

تا چه اندازه می تواند مضحک باشد.
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روز شنبه دهم فروردین ماه، نشستی در 
ــهر   باکور، پایتخت جمهوری آذربایجان  ش
ــی در آذربایجان  ــأله ی مل با محوریت مس
ــد که صرف نظر از چسیتی  ایران برگزار ش
ــده در این  ــث مطرح ش ــوای  مباح و محت
ــجویانه ی  پرخاش ــای  واکنش ه ــت،  نشس
ــت و  فعاالن مرکزگرای ایرانی به این نشس
ــواًل مواضع آنان در رابطه با هر بحث و  اص
نشستی دراین رابطه و با هر میزان از سطح 
مطالبات در خور تأمل و تعمقی بیشتراست. 
ــه فعاالن و  ــر، این گون ــال اخی در چند س
ــی که ظاهراً دغد غه ی  سازمان های سیاس
ــر نیز دارند،وقتی  ــی و حقوق بش دمکراس
ــأله ی ملی و نقض سیستماتیک و  پای مس
ــتم ایران  فاحش حقوق ملیت های تحت س
ــه میان می آید، خود را در جایگاه طبیبی  ب
ــانده و  حاذق و دایه ای مهربانتر از مادر نش
ــی و حقوق  به تجویز قطره چکانی دمکراس
ــد. در باور این  ــهروندی روی می آورن ش
ــه اراده ی آزاد  ــی و احترام ب عده، دمکراس
ــار دارد که نظام  ــان ها تا آنجایی اعتب انس
ــت و حکومت در  ــه ی سیاس تبعیض گرایان
ــنگر  ــر آنان آخرین س ــران را که از نظ ای
ــت، مورد تهدید  حفظ یکپارچگی ایران اس

قرارندهد. 
ــه" و اجماع  ــه "تئوری  توطئ ــاد ب اعتق
ــی برای تجزیه ی ایران، اگرچه در  بین الملل
حقیقت بازتابی از اعتراف ضمنی و درونی 
این عده به عمق شکاف و از هم گسختگی 
ناشی از تبعیضات دیرپا و بنیادین ریشه دار 
ــتم ایران است، اما  علیه ملیت های تحت س

ــن حقیقت، آنان را به پنداربافی  در بیان ای
ــی برای یکپارچگی و تمامیت  و لولوتراش
ارضی ایران کشانده است. اینان از یک سو، 
ــتم قومی یا ملی  ــول خود  پدیده ی س به ق
ــوچ و واهی قلمداد  ــران را ادعایی پ در ای
ــوی دیگر، با هر نشست و  می کنند و از س
هر بیانیه و هر اقدامی که بخشی از مسائل 
ــد آپارتاید در  ــه ملیت های دربن مربوط ب
ایران را منعکس نماید، حالتی پرخاشگرانه 
ــر،  به خود گرفته و از یک فعال حقوق بش
ــنفکر دمکرات و یک مبارز ضد  یک روش
دیکتاتوری، تبدیل به یک ژنرال عبوس و 

سختگیر می شوند.
ــه میان می  ــتم ملی بحث ب وقتی از س
ــخن سر  ــند و چنان س آید،چنان می نویس
می دهند که گویی نه  ستم ملی و نه  تبعیض 
ــژادی، مذهبی و فرهنگی در تاریخ ایران  ن
سابقه نداشته و حتی در رژیم های فاشیستی 
شاهنشاهی و جمهوری اسالمی جایگاهی 
ــان فرهنگ  ــان هم ــت. وارث ــته  اس نداش
ــی که قرن ها  ــی و اجتماعی دیرپای سیاس
ــیحیان، قرمطیان،  یهودیان، زرتشتیان، مس
باطنیان، مشعشیان، ایزدی ها، پیروان آیین 
ــالمی را  ــاری و حتی مذاهب مختلف اس ی
ــانده و  ــت و بردگی و تحقیر کش نیز به ذل
ــته ها، از کله هایشان  ــان پش از کشته هایش
ــای  ــان جام ه ــا و از جمجمه هایش مناره ه
ــتان مرد گانشان را  شراب ساخته و گورس
ــان  ــخم زده و به قول  خویش "پدرانش ش
ــتیاران کنونی نظام  را سوزانده  است"، دس
سلطه و سرکوب و آپارتاید ملی و مذهبی 
ــای خارج از  ــران در حلقه ه ــم بر ای حاک
ــتند که ردای جفرسون و روسو  قدرت هس
ــوده و قربانیان   ــتوارت میل به تن نم و اس

همیشگی شووینیسم عظمت طلبانه ی خود 
ــت،  ــب، تفرقه افکن، تروریس را "جنگ طل
ــه "نژاد  ــه" و طرفه تر از هم ــل بیگان عام
ــت" می خوانند. آنان که  پرست و قوم پرس
ــن زبان مادری خویش را افتخار و  آموخت
ــی می کنند و هرگونه  وظیفه ی دیگران تلق
بحثی در این رابطه را کفر و ناسزا به شمار 
ــان مادری  ــخن گفتن از زب ــد، س می آورن
ــای تیم  ــان در بازی ه ــای آذربایج ترک ه
ــازی تبریز را مصداق خیانت و  تراکتورس
ــد و جالب تر  ــوان می کنن ــی عن وطن فروش
ــت  آن که ملی گرایان آذربایجانی را فاشیس
ــه  ــی ک ــد، در حال ــت می خوانن و نژاد پرس
تقدیس ستون های تخت جمشید و مسجد 
شیخ لطف اهلل اصفهان را نماد آزادیخواهی و 

ملی گرایی و عشق به میهن می دانند. 
ــود تا آنجا  ــی خ ــان در آزادیخواه این
ــت  ــا حکوم ــه دهه ه ــد ک ــت دارن صداق
ــون در آذربایجان،  ــرنیزه و باروت و خ س
ــواز را نادیده  ــتان واه ــتان، کردس بلوچس
گرفته و می نویسند:"تجزیه  طلبی و جدایی 
در کشوری هزاران ساله، جنگ برادرکشی 
به  راه می اندازد." این یعنی انداختن تقصیر 
تمام برادرکشی های گذشته بر گردن کردها، 
بلوچ ها، ترک ها و سایر ستمکشان محبوس 
در جغرافیای تفتیده به خون و آتش ایران. 
ــی، البته صرفًا  ــود اینان از تجزیه طلب مقص
ــه و عمل استقالل طلبی نیست، بلکه  اندیش
ــل آزادوار و  ــر و عم ــان، فک ــه بی هرگون
ــردم و فعاالن حقوق ملیت ها  دمکراتیک م
را نیز شامل می شود که متضمن نفی گفتمان 
ــم  ــور و خود مرکز بین شووینیس خود مح
ــد. به بیان ساده تر، از  حاکم و محکوم باش
نظر اینان، حتی گفتن و نگاشتن و اندیشیدن 

یک ترک  آذری به زبان مادری خویش، به 
ــی  منزله ی کارت دعوت به جنگ برادرکش
ــه ی خود  ــت و مطالب ــت خون اس و ضیاف
ــم ملی- جغرافیایی  گردانی ملی و فدرالیس
ــت که کفاره ی آن  ــودنی اس گناهی نابخش
تنها می تواند تحمل دیکتاتوری و آپارتاید 
ــد و دیکتاتوری سیاه آخوندها با همه  باش
ــتی هایش آخرین رژیم سیاسی حافظ  پلش
ــت،  یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران اس
ــه یکپارچگی ایران تحت هر  لذا از آنجا ک
شرایطی و در هر حال مهم تر و ارزشمندتر 
ــر و آزادی است،  ــی، حقوق بش از دمکراس
ــه در گردنه های  ــت ک ــی اس ــاًل طبیع کام
ــاس و پرتگاه های پیش روی  تاریخی حس
جمهوری اسالمی و به تعبیر اینان"مهلکه ی 
ــی ایران"، جانب رژیم را گرفته و  فروپاش
ــت لوای "مخالفت با جنگ" و "جنبش  تح
ــازمان ها و فعاالن مبارز  نفی خشونت" س
و اصیل جنبش های دمکراتیک ملیت های 
ــپردگی  ایران را تکفیر نموده و ننگ سرس
خواسته یا ناخواسته ی خود به سناریوهای 
نوشته شده در پستوهای وزارت اطالعات 
ــان  رژیم را رنگ و لعابی دمکراتیک و انس

محور ببخشند. 
ــم مرکز گرا،نه تنها حقی برای  شووینیس
ــت، بلکه  ــای آذربایجان قائل نیس ترک ه
ــان را که یک  ــتقل آذربایج جمهوری مس

ــازمان ملل متحد است،"  ــور عضو س کش
ــد و هنوز در  ــان جعلی" می خوان آذربایج
رویای بازگشت " تفلیس" و " اران" و پایان 
ــتان" و " ترکمانچای"  اعتبار قراداد " گلس
ــر می برد.این گفتمان مدعی است که  به س
ــان آذربایجان بخش جدایی  " اران" یا هم
ــت و حتی مردم  ناپذیر مام میهن)ایران( اس
ــور نیز عالقمند به الحاق مجدد به  این کش
ــتند. این یعنی آن که در باور این  ایران هس
ــوخ و به قول  ــده، مفاد یک قرارداد منس ع
ــار تاریخی" بیش از  ــان" ننگین و ذلت ب آن
ــوری آذربایجان  اراده ی ملت کنونی جمه
ــت خویش اعتبار و  مبنی بر تعیین سرنوش
اهمیت دارد.بدون شک انتظار درک مسائل 
ــتان، آذربایجان، اهواز، بلوچستان و  کردس
ــتان ایران از سوی کسانی که هنوز  ترکمنس
ــت  ــک جان و مال و سرنوش ــود را مال خ
ــتقل خارجی  ــور مس ــک کش ــاکنان ی س
ــاری منطقی نخواهد بود، اما  می دانند، انتظ
ــرایطی  ــه تالش های آنان نیز در ش این گون
ــران راه را پیدا  ــتم ای که ملیت های تحت س
ــادوش و مشترک  کرده و با مبارزات دوش
ــی را در  ــتم مل ــی از س ــیر رهای خود،مس
ــی نخواهد برد  ــش گرفته اند، راه به جای پی
ــم واپسگرا با این آب در هاون  و شووینیس
ــندان کوبیدنها،تنها به انزوا و  و مشت بر س
ــت بیشر خود کمک خواهد کرد چرا  شکس

که آینده از آن ملیت هاست.

ــه برای  ــال ۱٣57 ایران ک ــالب س انق
ــته های  خواس و  ــداف  اه ــه  ب ــیدن  رس
دمکراتیک  انجام گرفت پس از به پیروزی 
رسیدن، از جانب تعدادی آخوند کوته فکر 
با سوء استفاده از گرایشات دینی برخی از 
ــیده شده و یک  مردم ایران به انحراف کش
سیستم دیکتاتوری به روی کار آمد که برای 
بقای حکومت خود، سیاست سختگیرانه و 
ــرس و رعب در  ــونت آمیز و ایجاد ت خش
ــان مردم را در پیش گرفت. اعدام، یکی  می
ــرکوب بود که از  ــای متداول س از روش ه
همان آغاز حکومت دیکتاتوری آخوندی، 
برای خفه کردن صدای مخالفان به شیوه ای 
منظم و سیستماتیک به کار برده شد. اعدام 
ــال ۱٣5۸ه.ش و  فرزندان ملت کرد در س
ــصت، نمونه هایی از  ــای دهه ی ش اعدام ه
ــرکوب رژیم جمهوری اسالمی  سیاست س

ایران هستند.
اعدام، یکی از روش های انتقام گرفتن 
ــت. به عبارت دیگر،  و مجازات کردن اس
ــی  ــنگین ترین مجازات برای کس اعدام، س
است که مجرم شناخته می شود و در قانون 
برخی از کشورها وجود دارد که بر اساس 
ــق زندگی  ــورها، ح ــم دادگاه این کش حک
ــود و فرد،  ــه می ش ــان گرفت ــردن از انس ک

محکوم به مرگ می گردد.
منطق اعدام به دنبال اثبات این موضوع 
ــی، دو دنیای مجزا  ــت که مجرم و قربان اس
ــهروند"  ــه یکی از آنها "ش ــم دارند ک از ه
ــوری درنده  ــت  و دیگری "جان عادی اس
ــت که حق زندگی کردن  ــناک" اس و ترس

ندارد.
ــرم و جنایت  ــان ها ج با مجازات انس
ــا تغییر وضعیت و  کاهش نمی یابد، بلکه ب
ــه، از میزان جرم و  ــرایط حاکم بر جامع ش
جنایت کاسته می شود و کاهش میزان جرم 
ــتلزم فراهم  و جنایت در هر جامعه ای مس

کردن محیط و شرایطی سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی است که در آن، افراد جامعه از 

یک زندگی مطلوب برخوردار باشند.
"ژان ژاک روسو" می گوید: "یک دولت 
ــد قوانین قضایی  ــد نیازمن مقتدر و کارآم
ــت که در  ــه از آن جه ــت، ن ــنگین نیس س
ــتباهات و خطاها  این گونه دولت ها، از اش
ــود، بلکه به این دلیل که  چشم پوشی می ش

تعداد مجرمان کم است".
رژیم ایران در صدد اثبات این موضوع 
ــت که با تحمیل مجازات اعدام، امنیت  اس
ــد درحالی که این  ــن می کن ــه را تأمی جامع
ــی رژیم را  ــوع، ناکارآمدی و ناتوان موض
ــازد، چرا که  ــکار می س ــش از پیش آش بی
ــروز جرم و جنایت  ــته زمینه های ب نتوانس
ــا اجرای  ــد و ب ــش ده ــه کاه را در جامع
ــان  ــود همچن ــت خ ــت های نادرس سیاس
زمینه ساز بروز انواع مختلف جرم و جنایت 
در جامعه می باشد. رژیم سرکوبگری که با 
ــت های غلط خود، منشأ بحران های  سیاس
ــی بوده، به  ــی و اجتماع ــادی، سیاس اقتص
گونه ای که آمار نقض حقوق شهروندان در 
ــرار دارد. از جمله  ــطح خود ق باالترین س
آمار مربوط به مجازات اعدام در ایران که 
همچنان در سطح جهانی در رتبه های اّول 

قرار دارد.
ــدام در جهان روبه  امروزه مجازات اع
ــت و اکثریت کشورها،  کاهش گذاشته اس
ــه اجرای حکم  ــدات بین المللی علی معاه
ــا در جمهوری  ــدام را امضا کرده اند، ام اع
ــورهایی است که  ــالمی که یکی از کش اس
تاکنون این معاهدات را امضا نکرده است، 
ــاس آمارهای موجود،  میزان اعدام ها براس

رو به افزایش است.
ــال ۲0۱۲  ــزارش س ــق آخرین گ طب
ــور  ــازمان عفو بین الملل" در چهار کش "س
ــتان در منطقه ی  ایران، عراق، یمن و عربس

خاورمیانه، میزان اعدام 50 درصد  افزایش 
ــان، جمهوری  ــه در این می ــت ک یافته اس
ــه ی اول قرار دارد.  ــالمی ایران در رتب اس
ــور چین  ــطح جهانی نیز پس از کش در س
با 4۱٣ مورد اعدام در سال۲0۱۲، رتبه ی 

دوم را در اختیار دارد.
ــده از  ــاس آمار اعالم ش همچنین براس
ــوی "آژانس خبررسانی کردپا" در سال  س
گذشته، 77 شهروند کرد در ایران به اعدام 
ــن تعداد، 56 نفر  ــده اند که از ای محکوم ش
ــده اند و حکم اعدام ۲۱ نفر دیگر  اعدام ش
ــر از آنها  ــه حکم ۹ نف ــت ک نیز قطعی اس

سیاسی می باشد.
ــاری، علی افشاری، منصور  حبیب افش
ــار معماری،  ــیم، بختی ــامان نس آروند، س
ــنگ رضایی،  ــیدی، هوش ــمکو خورش س
ــیروان نژواری به  ــی پور و س ابراهیم عیس
ــی علیه رژیم، از سوی  دلیل فعالیت سیاس
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران به 

اعدام محکوم شده اند.
آنچه حائز اهمیت می باشد، این است که 
در ایران، مجازات اعدام تحت چه عنوانی 
ــادر می گردد.  ــاس چه جرمی ص و بر اس
براساس قوانین ایران، ظاهراً جرم سیاسی 
وجود ندارد، بلکه جرم امنیتی وجود دارد 
ــب افکار  ــتی برای فری ــن نیز سیاس که ای

عمومی می باشد.

ــت که  ــه ی قابل توجه این اس ــا نکت ام
مجازات اعدام اگر تحت عنوان سیاسی نیز 
نباشد، بی ارتباط با مسائل سیاسی نخواهد 
ــال  ــدان ملت کرد در س ــود. اعدام فرزن ب
۱٣5۸ه.ش و اعدام های دهه ی شصت، این 
واقعیت را به اثبات رسانده است. از همان 
ابتدا رژیم آخوندی جامعه ای بسته تر را از 
ــه و ایدئولوژی به وجود  نظر آزادی اندیش
ــت های  ــه ای که به دلیل سیاس آورد، جامع
غلط جمهوری اسالمی در تمامی جنبه های 
زندگی اجتماعی کمبود را به خوبی احساس 
می کند. از جمله ی این کمبودها می توان به 
ــگرایی،  معضالتی چون بیکاری، فقر، واپس
عدم توانایی در تغییر شرایط زندگی فردی 
ــورد دیگر از  ــی و ایجاد ده ها م و اجتماع
ــاره کرد که  معضالت مختلف اجتماعی اش
نشان دهنده ی وجود یک سیستم دیکتاتور 
ــش گرفتن  ــا در پی ــت که ب ــران اس در ای
ــت های نادرست و ضد بشری خود،  سیاس
بنیان جامعه و سیستم های اجتماعی ایران 

را از هم پاشیده است.
ــر از  ــی دیگ ــام یک ــأ  ع ــدام در م اع
ــرای  ــالمی ب ــوری اس ــت های جمه سیاس
سرکوب هرچه بیشتر مردم و فراهم نمودن 
ــونت در جامعه  ــتفاده از خش ــه ی اس زمین
ــاس آمارهای موجود،  ــد که بر اس می باش
ــال  ــال به س ــزان اعدام ها در مأ  عام س می
ــال  ــت. به ویژه در س در حال افزایش اس
ــاهد چندین نمونه ی قطع دست  گذشته، ش
ــت در مأ  عام بودیم که آثار منفی  و انگش
ــد که  چنین اعمالی زمانی هویدا خواهد ش
ــونت آمیز از نظر مردم،  این گونه اعمال خش

عادی به نظر برسند.
گفته می شود که بیشترین آمار اعدام در 
ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر می باشد. 
بدیهی است که هدف از مجازات مجرمان، 
ــه منظور  ــراد جامعه ب ــالح و کنترل اف اص
ــد، این  کاهش میزان جرم و جنایت می باش
در حالی است که مجازات اعدام در ایران، 
ــا را کاهش  ــزان اینگونه جرم ه ــه تنها می ن
ــه با سال های  ــت، بلکه در مقایس نداده اس
ــته، چندین برابر افزایش یافته است،  گذش
ــداد افرادی که در ارتباط  به گونه ای که تع
ــون مجرم  ــه انواع گوناگ ــواد مخدر ب با م
ــناخته شده اند و در زندان به سر می برند،  ش
ــن میزان  ــت و همچنی ــده اس چند برابر ش
گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران در 
ــت که این نیز  ــت خطر قرار گرفته اس حال
جمهوری  ــرکوبگرانه ی  س سیاست های  به 
ــه از یک طرف، با  ــالمی باز می گردد ک اس
ــه کار بردن مجازات اعدام ظاهراً درصدد  ب
ــدر برمی آید و از طرف  مبارزه با مواد مخ
ــواد مخدر و فراهم  ــر با توزیع انواع م دیگ
ــتر آن در  کردن زمینه ی مصرف هرچه بیش
جامعه، درصدد و سرکوب هرگونه صدای 
حق خواهی و اندیشه ی حق طلبی می باشد. 
ــت که  ــیده اس ــن عماًل به اثبات رس بنابرای
ــه دلیل جرم های مرتبط با  اعدام هایی که ب
ــتر شامل  مواد مخدر صورت می گیرد، بیش
افرادی می شود که خارج از دایره ی توزیع 
ــه صورت  ــط رژیم و ب ــدر توس مواد مخ

مستقل عمل نموده اند.

سالم اسماعیل پور

ناکجاآباد سوی  به  شووینیسم 

ایران کردستان  در  اعدام ها 
اوین مصطفی زاده

ترجمه: عادل مرادی
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

معتصم نورانی

مذاکرات آلماتی و بحران اتمی

مردم بی گناه، قربانیان اصلی قاچاق اسلحه
چکو احمدی

ــه این دو  ــی نگرانند ک ــورهای غرب کش
ــتر برای ایران ایجاد  پروژه توانایی بیش
ــازی  ــا ابزار الزم برای غنی س نمایند ت
ــاال را در اختیار  ــا غلظت ب ــوم ب اورانی
ــد و در نهایت، به تکنولوژی  داشته باش

تولید سالح اتمی دست یابد.
ــبه جزیره ی  از طرف دیگر، بحران ش
ــود و به  ــره روز به روز عمیق تر می ش ک
ــت جهانی تبدیل  ــک تهدید برای امنی ی
ــت، از یک سو اختالف میان  گردیده اس
کره ی شمالی و کره ی جنوبی و از سوی 
دیگر، اختالف میان کره ی شمالی و ایالت 
ــورت خطرناکی  متحده ی آمریکا به ص
ــمالی آمریکا  ــرا کره ی ش ــده، زی در آم
ــالح  ــتفاده از س ــش را به اس و متحدان
ــه هیچ عنوان  ــته ای تهدید کرده و ب هس
ــت که از حق خود در مورد  حاضر نیس
دارا بودن سالح هسته ای بگذرد. سناتور 
ــه نماینده ی  ــان مه کین ک امریکایی ، ج
ــواه از ایالت آریزونا و یک  جمهوری خ
ــرباز کهنه کار جنگ ویتنام نیز بوده،  س
در مصاحبه با روزنامه ی واشنگتن تایمز 
ــد که  گفت که:"هر کس بر این باور باش
ــت  ــاز طریق گفتگو با یک مش می توان

ــان دیوانه در کره شمالی، مشکالت  انس
ــور را حل کند، سخت  هسته ای این کش
ــت و این کوشش بیهوده  ــتباه اس در اش
ــا راه پایان دادن به این  خواهد بود. تنه

مشکل، گزینه ی نظامی است."
ــرج بوش گفته بود  همان گونه که ج
که ایران، کره ی شمالی و سوریه، امنیت 
ــد می کنند، ایران در این  جهانی را تهدی

راستا به تمام معنا با کره ی شمالی همسو 
ــزارش روزنامه ی  ــت. به گ و همکار اس
ــت، ایران و کره ی شمالی  واشنگتن پس
برای ساختن سالح هسته ای به یکدیگر 

یاری می رسانند."
www.washingtontiames.com 

ــنبه هفدهم  ــر روز سه ش ــد از ظه بع
ــان  ــرات می ــاه ۱٣۹۲، مذاک فروردین م
ــش قدرت جهانی  نمایندگان ایران و ش
درباره ی برنامه ی اتمی جمهوری اسالمی 
در شهر آلماتی قزاقستان بدون نتیجه به 
ــید. برای دور بعدی مذاکرات  پایان رس
ــخص  ــکان معلومی مش ــز زمان و م نی
نگردید. کاترین آشتون، مسئول سیاست 
ــت  ــه ی اروپا سرپرس ــی اتحادی خارج
ــروه ۱+5 در  ــده گ ــأت مذاکره کنن هی
ــان گفت گوهای دو  ــس از پای آلماتی پ
روزه اعالم نمود که مواضع دو طرف از 
ــیار فاصله دارد. آقای سعید  یکدیگر بس
جلیلی، سرپرست هیأت نمایندگی ایران 
ــز در کنفرانس  ــرات آلماتی نی در مذاک
ــان مذاکرات به  ــس از پای مطبوعاتی پ
ــش قدرت جهانی  طور غیر مستقیم، ش
را مسئول شکست این مذاکرات قلمداد 

کرد.
ــه  ــاخت ک ــان س ــی خاطرنش جلیل
ــد در برابر مردم  ــای بزرگ بای قدرت ه
ــد و صداقت و  ــازی کنن ایران اعتمادس
ــان  ــتکاری خود را در این راه نش درس
ــاس مسئولیت بیشتری در  دهند. با احس
ــدم بردارند و مردم ایران را مطمئن  راه ق
ــن نیت و می خواهند با  ــازند که حس س
ــن راه قدم بردارند.  صداقت کامل در ای
ــاعت پس از اتمام نشست  البته چند س
ــت این  ــایت بازتاب شکس ــی، س آلمات
ــرد، حکومت ایران  مذاکرات را اعالم ک
را مقصر این شکست ها دانست. زیرا در 
ــادی، حکومت  ــرایط وخیم اقتص این ش
ــد که در این  ایران باید به فکر مردم باش
شرایط بسیار اسفبار با بیکاری، گرانی، 
ــود درمان، موادغذایی و مواد  تورم، کمب
خام کارخانجات روبرو هستند، در واقع 
ــالمی مسئول  این حکومت جمهوری اس
تمام مشکالت و بحران های اخیر جامعه 

خواهد بود.
جای بسی نگرانی و تعجب است که 
در این شرایط دردناک جامعه، حکومت 
به جای اینکه در فکر زندگی و آسایش 
ــتحکم کردن  ــد، در فکر مس ــردم باش م
ــتبدادی خویش  ــای حکومت اس پایه ه
ــر رفاه و  ــای اینکه در فک ــت و بج اس
زندگی بهتر مردم باشد، به گونه ای عمل 
ــی تحریم ها  ــای جهان ــد که قدرت ه کن
ــت که  ــته اس را لغو کنند، از آنها خواس
ــو نمایند،  ــلیحاتی را لغ تحریم های تس
ــق همکاری با  ــرا  می خواهد از طری زی
ــزب اهلل لبنان  ــل ح ــازمان هایی از قبی س
ــیعی در خاورمیانه،  ــالل ش و تقویت ه
ــت قبلی خویش ادامه  همچنان به سیاس

دهد.
ــر امور خارجه ی  ویلیام هیگ، وزی
ــرات طوالنی در  ــا گفت: " مذاک یریتانی
ــیاری از مسائل مهم انجام شد.  مورد بس
ــدون نتیجه به پایان  ــا این مذاکرات ب ام
ــکاف  ــا و ایران یک ش ــید، میان م رس
عمیق وجود دارد. مشکالت اتمی ایران 
ــیار عمیق تر از آن است که بتوان از  بس
راه دیپلماسی به حل نهایی دست یافت. 
ــارهای سیاسی و  ما ایران را در زیر فش
محاصره ی سخت اقتصادی قرار داده ایم 
و با تمام وجود آن را کنترل خواهیم کرد 

تا ببینیم که آیا همچنان لجاجت به خرج 
ــه ی جهانی  ــد و در مقابل جامع می ده
ــار با محاصره ی  ــت می کند. این ب مقاوم
ــی  ــار سیاس ــدیدتر و فش ــادی ش اقتص
جدیتر مواجه خواهد شد تا با جامعه ی 
جهانی کنار بیاید و مذاکره ی مستقیم را 
ــد. در غیر این صورت، چاره ای  قبول کن

جز حمله ی نظامی  نخواهد بود".
ــیوه ی نه آری  ایران می خواهد به ش
ــمارد و  ــه خیر، فرصت را مغتنم بش و ن
ــرد. تا پیش  ــن منوال، زمان می خ بر ای
ــت جمهوری متحمل  از انتخابات ریاس
ــود، در این مورد  تحریم های بیشتر نش
ــازی اورانیوم  نه تنها نمی خواهد غنی س
را متوقف کند، بلکه می خواهد اورانیوم 
۲0درصد و بیشتر از آن را نیز تهیه نماید 
ــد،  هر آنکه برایش مقرون به صرفه باش
ــن راه کوتاهی  ــازد در ای ــب اتم بس بم
ــد کرد و با تولید بمب اتمی ثبات  نخواه

و امنیت خاورمیانه را تهدید می کند.
البته در ابتدای مذاکرات، کشورهای 
ــه  ک ــتند  خواس ــران  ای از  ــد  قدرتمن
ــازی اورانیوم را متوقف سازد و  غنی س
ــع اوامر جامعه ی  در این خصوص مطی
بین المللی گردد. اما ایران حاضر نیست 
ــورهای  ــته ی اصلی کش ــه دو خواس ک
ــد! که اورانیوم غنی  غریبی را پذیرا باش
ــده ی ۲۱درصد را به خارج بفرستد و  ش
ــازی اورانیوم فردو را  تأسیسات غنی س
ــق درآورد. تهران اصرار  ــه حالت تعلی ب
ــازی اورانیوم  ــق غنی س ــد که ح می کن
ــمیت  برای ایران را در تمام ابعاد به رس
ــو آن را حق  ــند. زیرا از یک س بشناس
ــوی دیگر  ــود می داند و از س ــّلم خ مس
ــازی اورانیوم در  ــه غنی س ــد ک می گوی
ــکی و مسالمت آمیز  خدمت اهداف پزش
ــت، در صورتی که هنوز نتوانسته اند  اس

صحت این ادعا را ثابت کند.
 پس از شکست نشست دوم آلماتی، 
ــورهای غربی تحریم های  آمریکا و کش
ــل می کنند.  ــران تحمی ــر ای ــتری ب بیش
ــکا می خواهد  ــره آمری ــون کنگ هم  اکن
تحریم های سنگین تری علیه رژیم ایران 
وضع کند. که بر اساس آن، ایران متحمل 
ــارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری  فش
می شود و قسمت بیشتری از درآمدهای 
ــت  ــی از نفت و گاز خود را از دس ناش
ــد. در  چند روز اخیر، نرخ ریال  می ده
ــای خارجی به  ــل ارزه ــران در مقاب ای
شدت کاهش یافته تورم چند برابر شد، 
دارو و مواد غذایی کمیاب شده و مردم 
بار سنگین این تورم و گرانی را به دوش 

می کشند.
ــاه،  فروردین م  ۲0 ــنبه،  سه ش روز 
ــالم کرد،  ــنگتن تایمز اع ــه واش روزنام
ــالمی ایران بعد از شکست  جمهوری اس
ــیوه ی توهین آمیز  نشست آلماتی، به ش
ــروژه ی  ــی، دو پ ــه قدرت های جهان ب
ــی خود را آغاز  مربوط به برنامه ی اتم
کرد. به گفته ی روزنامه های ایرانی، این 
ــزرگ را در  ــور عملیات دو طرح ب کش
ــروع کرد. به گفته   ــاغند و اردکان ش س
ــاغند یک  ــیتدپرس،  پروژه ی س آسوش
ــت و اردکان نیز یک  معدن اورانیوم اس
ــده ی مواد اولیه ی پالنت  معدن تولیدکنن
است. که ایران مدتها است روی آن کار 
می کند. البته تأسیسات اردکان و ساغند 
ــر بزرگترند.  ــات دیگ ــام تأسیس از تم

ــد قرن،  ــاید هم چن ــد دهه و ش ــس از چن پ
ــار  ــید که افس ــری به این نتیجه رس جامعه ی بش
ــای جنگ افروزی در  ــیخته ی قاچاق ابزاره کس
ــری  ــورها و به طور کلی جامعه ی بش میان کش
ــر راه مبادالت  ــت بگیرد ومانعی بر س را در دس
ــود. به همین منظور، مجمع  ــته ش بی رویه گذاش
ــل در روز ۱٣ فروردین ماه  ــازمان مل عمومی س
ــال )۲ آوریل( طرح پیشنهادی برای کنترل  امس
ــلحه را با اکثریت قاطع یعنی از کل  معامالت اس
ــا با ۱54 رأی مثبت و ۲٣ رأی ممتنع  ۱۹4 امض
ــرد. این ٣ رأی  ــی تصویب ک ــا ٣ رأی منف و تنه
ــورهایی بود که سالهاست از  ــوی کش منفی از س
ــان تحت تحریم  ــورهای قدرتمند جه طرف کش
ــلحه قرار دارند و این کشورها با تمام  خرید اس
ــالش می کنند تا باهزینه های گزاف  توان خود، ت
ــت که میان  ــخص اس تحریم ها را دور بزنند. مش
ــوریه و کره ی  ــور، تنها ایران، س از این ۱4۹ کش
ــروژه ای مخالفت  ــتند که با چنین پ ــمالی هس ش
ــوند تا  ــزاری متوصل می ش ــد و به هر اب می کنن

تالش های جهانی در این راستا را خنثی کنند.
ــورهایی  ــت که کش ــی تعجب اس ــای بس ج
همچون چین و روسیه نیز با تمام مسئولیت هایی 
که در سطح بین المللی برعهده دارند، در رابطه با 
همچنین مسأله ی مهمی و به خاطر منافعی که در 
ــع می دهند و این  ــورها دارند، رأی ممتن این کش
ــرعیت دادن  حرکت، به خودی خود به معنای ش
ــانی این سه کشور است که  به کنش های غیر انس
به شیوه ای وحشیانه از سالح های وارداتی علیه 

مردم بی دفاع استفاده می کنند.
ــاس آمارهای اعالم شده، ساالنه بیش  بر اس
ــلحه در جهان به فروش  ــارد دالر اس از 70 میلی
می رسد که بخش اعظم این اسلحه ها، مقصدشان 

ــورهای خاورمیانه، چین و هندوستان است  کش
ــورهای آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه و  که کش
ــتان به ترتیب فروشنده های بزرگ اسلحه  انگلس
ــتند و تقریبًا تمام این صادرات را  در جهان هس

به عهده دارند.
ــی از رژیم های یاغی در  ــم ایران که یک رژی
ــلحه است،  زمینه ی خرید و فروش و قاچاق اس
سالهاست از سوی آمریکا تحت تحریم قرار و به 
دلیل تأثیرگذاری این کشور بر سیاست و اقتصاد 
جهانی، کشورهای دیگر نیز نتوانسته اند آشکارا 
با این رژیم وارد معامالت اسلحه شوند، اما این 
تحریم ها نتوانسته اند کاماًل از وارد کردن اسلحه 
ــورهای دیگر و گروه های  و صادرات آن به کش
ــگیری کنند. این  ــتی از سوی ایران پیش تروریس
ــت که حتی در زمان جنگ با عراق  درحالی اس
نیز با استفاده از نفوذ خود در سازمان تروریستی 
ــان را به  ــن از آمریکایی ــد ت ــزب اهلل که چن ح
ــت آنها را آزاد کند و  گروگان گرفته بود، توانس
ــرائیل وارد معامالت  با دولت وقت آمریکا و اس
ــمی اسلحه شود و از آنها خرید کند. در  غیر رس
ــالمی از همان آغاز  حالی که رژیم جمهوری اس
ــمن و شیطان  ــیدن، آمریکا را دش به قدرت رس
ــکارا از فعالیت های  ــاب کرده و آش بزرگ خط

خود برای نابودی اسرائیل سخن می گوید.
این شیوه از سیاست های جمهوری اسالمی 
ــب این  ــود تصوی ــه با وج ــد ک ــن می نماین چنی
ــازمان ملل،  باید همه ی قدرت های  معاهده ی س
ــورهای جهان بدانند که چنین رژیم  بزرگ و کش
ئیدئولوژیک، تمام تالش  خود را به کار می گیرد 
ــا بتواند  ــا را خنثی کند ت ــه معاهدهه ــا اینگون ت
ــه با تمام توان،  ــوریه را ک رژیم هایی همچون س
ــالح های سبک و سنگین را بر ضد شهروندان  س
ــبکه ی  ــاری کند و ش ــرد، ی ــه کار می ب ــود ب خ

دیکتاتوری و تروریزم در منطقه را حفظ کند.
ــار آمریکا و  ــر و زیر فش ــای اخی در روزه
ــزی عراق آن  ــم دولت مرک ــش، بازه هم پیمانان

ــالمی  ــته از هواپیماهای رژیم جمهوری اس دس
ــمان عراق به سوی سوریه  ایران که از طریق آس
پرواز می کنند را بازرسی می کند که این موضوع، 

موجب  نارضایتی رژیم ایران این شده است.
ــیه با  ــم ایران و روس ــت که رژی واضح اس
ــد  تمام قدرت و امکانات خود، از رژیم بشاراس
پشتیبانی می کنند و رژیم ایران به هیچ وجه این 
دفاع و پشتیبانی را پنهان نمی کند و اعالم می کند 
ــه کار گرفته تا رژیم  ــود را ب ــه تمام تالش خ ک
ــوریه، را از این بحران  خواهر خوانده ی خود، س
ــر نظامی و نیروی  ــات داده و هر آنچه از نظ نج
انسانی الزم بوده، برای سرکوب انقالبیون سوریه 
ــیر ترانزیتی  ــال نموده و تالش می کند مس ارس
خود را حفظ کند تا بتواند تروریست های منطقه 
ــتر از پیش تقویت کند و همچون  را هرروز بیش
ــانی خود به  ــزاری برای عملکردهای غیر انس اب

کار گیرد.
در فاصله ی دو سال و چند ماه گذشته، اگر 
ــرکوبگرانه ی رژیم ایران  کمک های نظامی و س
ــکی نیست که روندی که اکنون  نمی بود، هیچ ش
ــویی دیگر  ــت، به س ــوریه در جریان اس در س
ــان بی گناه قربانی  رفته و بیش از 70 هزار انس
ــانی رژیم هایی همچون  ــت های غیر انس سیاس
ــدند و بیش از دو میلیون  ایران و سوریه نمی ش

نفر هم آواره نمی شدند.
ــت بار دیگر بر این نکته  در پایان، الزم اس
ــت هم سازمان ملل  ــود که ضروری اس تأکید ش
ــه این معاهده را  ــورهایی ک و هم همه ی آن کش
ــدی بگیرند و  ــأله را ج ــد کرده اند، این مس تأیی
تالش کنند تمام راه های دور زدن این معاهده و 
قاچاق اسلحه را بر کشورهای غیر متعهد ببندند 
و تصمیم خود مبنی بر تأیید این معاهده را ارج 
ــان های بی گناه،  ــاده و به اجرا بگذارند تا انس نه
ــت های اقتصادی، سیاسی و  دیگر قربانی سیاس

دیکتاتوری دولت های یاغی جهان نشوند.
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بازتاب
فاتح صالحی

ساخت کوچکترین دوربین لنزدار

پوست سیب در درمان سرطان از دارو مؤثر تر است

بیش از 150 میلیون کودک، مشکل کوتاهی قد دارند

یک دانش آموز آمریکایی موفق به طراحی 
لنز  به  مجهز  کوچک  بسیار  دوربین  یک 
ش��د، ام��ا با وج��ود کوچک ب��ودن حجم این 
به  آن  در  روز  تکنولوژی  و  دوربین، سیستم 

کار رفته است.
"گرگ داش" دانش آموز 25 ساله ی آمریکایی، 
دوربینی را ساخته است که 4 سانتیمتر طول 
و 2 سانتیمتر ارتفاع دارد و مشوق اصلی او 
در اختراع این دوربین، عالقه ی وی به هنر 
عکاسی بوده است. این دوربین کوچک که 
است،  شده  معرفی  "لیتل کیکلوپس"  نام  به 
 ،HD  دارای تکنولوژی پیشرفته، سیستم
سیستم عکاسی مداوم و قابلیت فیلمبرداری 
و توانایی 12 میگاپیکسل می باشد. قیمت 

این دوربین 100 دالر تعیین شده است.

ص��ن��دوق ن��ظ��ارت ک��ودک��ان واب��س��ت��ه به 
سازمان ملل متحد اعالم کرد: بیش از 
یک چهارم کودکان کمتر از 5 سال، به 
کوتاهی  بیماری  دچار  سوءتغذیه  دلیل 
مشکالت  ای��ج��اد  باعث  ک��ه  شده اند  ق��د 

جسمی و عقلی در آنها می شود.
که  نشان می دهد  ای��ن صندوق  گ��زارش 
و  سالم  آشامیدنی  آب  ویتامین،  مصرف 
شیر دهی طبیعی می تواند به 165 میلیون 
مرحله ی  به  که  کند  کمک  ک��ودک 
بر  برسند.  الزم  عقلی  و  جسمی  بلوغ 
اساس این گزارش، 24 دولت که اکثرا 
در مناطق بیابانی آفریقا و جنوب آسیا 
قد  کوتاهی  مشکالت  ب��ا  دارن���د،  ق��رار 
روبرو هستند. همچنین طبق این گزارش، 
و  بروندی  شرقی،  تیمور  نصف کودکان 

ماداگاسکار دچار این بیماری هستند.

محققان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که پوست سیب سرخ از موادی تشکیل 
شده است که از گسترش سلول های سرطانی کلیه، روده و سرطان سینه جلوگیری 

می کند.
بر اساس این پژوهش، پوست سیب سرخ شامل مواد متشکله ی ناشناسی است که 

در پیشگیری از گسترش سلول های سرطانی مؤثرند.
ماده ی  س��رخ،  سیب  پوست  داشتند:  اظهار  "ک��رن��الل"  دانشگاه  پژوهشگران  گ��روه 
ترایتربیویدز را در خود دارد که عامل اصلی از بین بردن تومورهای سرطانی در 

بدن است.
"روی  های لیو" که مسئول این تحقیق بوده است، می گوید: با مصرف 5 تا 12 نوع 
مواد خوراکی از جمله میوه و سبزی روزانه می توان نگرانی های ناشی از مبتال 

شدن به سرطان را از بین برد.
پژوهشگران پس از انجام تحقیقات و آزمایشات مختلف بر روی 104 کیلوگرم سیب 
نتیجه  این  به  آ ن ها،  تحلیل  آزمایشگاهی  و  آن  متشکله ی  مواد  تجزیه ی  و  سرخ 

رسیده اند.

انتخابات در نظام های 
دیکتاتوری

که  هستند  مستبد  و  دیکتاتور  نظام های  تنها 
برای اثبات مشروعیت خود، به تبلیغات وسیع 
و تخریب و تجمعات وسيع و گسترده و خیابانی 
است،  واض��ح  امرهم  ای��ن  دلیل  و  می برند  پناه 
صندوق های  طریق  از  نمی تواند  رژی��م  چراکه 
رأی مشروعیت خود را تثبیت نماید. انتخاباتی 
که بتواند در سرنوشت کشور مؤثر باشد و تا 
مطالبات  و  خواست  تأمین کننده ی  ان���دازه ای 

مردمان آن کشور باشد.
اگ��ر مسئوالن  ای��ن کشورها  واق��ع، در  ام��ا در  
رأی  که  کنند  احساس  دیکتاتوری  نظام های 
مردم می تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد و 
موجبات آسایش و آرامش مردم را فراهم سازد 
و موجودیت خود نظام را به خطر نیاندازد هرگز 
اجازه نخواهند داد در آن کشور انتخاباتی آزاد 
انتخاباتی  برگزار گردد. از همین رو، هرگونه 
که در این کشورها با هر عنوانی که برگزار 
که  اس��ت  واقعیت  ای��ن  کننده ی  اثبات  گ��ردد، 
گونه ای  ب��ه  نمی تواند  ه��رگ��ز  انتخابات  ای��ن 
مثبت بر زندگی و رفاه مردم به شکلی سازنده 
برای  مکانیسم  نوعی  تنها  و  باشد  تأثیرگذار 
آن  دیکتاتور  مسئوالن  اختیار  در  قدرت  بقای 

کشورها هستند.
بر این اساس، جمهوری اسالمی ایران هم در این 
رابطه به درازای عمر خود ثابت نموده که هیچ 
نمی تابد،  بر  را  دمکراتیکی  و  آزاد  انتخابات 
انتخاباتی که توانسته باشد خواست و مطالبات 

مردم را محقق سازد.
تأکید  مسأله  ای��ن  ب��ر  ب��ار  دیگر  همین رو،  از 
می کنیم که برای مشروعیت بخشیدن به یک 
و  آزاد  انتخاباتی  موجود،  راهکار  تنها  نظام، 
منصفانه و دمکراتیک است. انتخاباتی آزاد و 
تعریف خاص خود  منصفانه و دمکراتیک هم 
را داراست و باید چهار شرط اصلی در آن وجود 

داشته باشد.
در انتخابات تقلب صورت نگیرد و   -
فرایند انتخابات در فضایی آزاد و دمکراتیک 
ب��رگ��زار گ���ردد و ن��اظ��ران ان��ت��خ��اب��ات��ی ه��م از 

کارگزاران خود نظام نباشند.
هیچ ک��س ی��ا گ��روه��ی م��ان��ع از   -
نباشند و  اح��زاب دیگر  یا گ��روه و  حضور فرد 
هیچ معیاری برای تعیین و تشخیص کاندیداها 

وجود نداشته باشد.
مردم از روی آگاهی رأی بدهند،   -
یعنی قبل از انتخابات، مدت زمان مناسبی در 
فرایند  زوای��ای  بتوانند  تا  باشند  داشته  اختیار 
نقاط  و  بدهند  تشخیص  خوبی  به  را  انتخابات 
قوت و ضعف کاندیداها و برنامه های آنان را 

مشخص سازند.
هیچ  ب��دون  سازمانی  و  هر حزب   -
تفاوتی بتواند برنامه و راهکارهای اجرایی خود 
را در میان مردم تبلیغ کند و کاندیدای خاص 
غیر  و  خ��ودی  سیستم  و  باشد  داشته  را  خ��ود 

خودی وجود نداشته باشد.
واض��ح و مبرهن  اکنون  از هم  اس��اس،  ای��ن  بر 
است که جمهوری اسالمی ایران با آن ماهیتی 
آزاد  انتخابات  با  که  نموده  اثبات  دارد،  که 
در  مشارکت  و  است  ناسازگار  دمکراتیک  و 
چنین انتخاباتی به نوعی فریب خوردن و افتادن 
در دایر ه  ی توطئه های رژیم و یاری رساندن به 
خواهد  نظام  س��ود  به  عمومی  افکار  ان��ح��راف 

بود.


