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اسرائیل:  اطالعات  وزیر 
است لباس میش"  "گرگی در  روحانی 

فرهنگ ترور
نام جمهوری اسالمی و پدیده ترور دولتی 
آنچنان به هم گره خورده اند که بحث در 
مورد هر کدام از آن ها، ناخودآگاه یاد آور 
جنبه ی  از  اگر  بود.  خواهد  دیگری 
تاریخی پدیده ترور به عنوان یک ابزار 
جهت رسیدن به برخی اهداف سیاسی در 
ایران صرف نظر کنیم، ترور به عنوان یک 
فرهنگ نهادینه شده ی سیاسی میراث به 
اسالم  فدائیان  سازمان  از  مانده  جای 
به  نو  جانی  وی  اما  بود،  خمینی  برای 
به عنوان  ترور  به  آن فرهنگ بخشید و 
مشروعیت  قدرت،  دست  در  ابزاری 
افراد  فیزیکی  حذف  و  ترور  بخشید. 
جمهوری  فرهنگ  از  اساسی  بخشی  به 
صورتی  به  و  گردید  تبدیل  اسالمی 
و  مخالفان  علیه  رژیم  از سوی  گسترده 

منتقدان خود به کار گرفته شد.
جمهوری  منظر  از  ترور  مشروعیت   
در  رژیم  این  دیدگاه های  به  اسالمی 
اسالمی  انقالب  بذر  افشاندن  با  رابطه 
هرگونه  وجود  عدم  و  جهان  تمام  در 
مرزی برای اثبات توانایی های هواداران 
اهداف والیت  منافع و  پیشبرد  رژیم در 
مطلقه ی فقیه باز می گردد. از این منظر، 
گونه ای  به  که  جریانی  یا  شخص  هر 
و  افکار  با  اما  داشت،  ارتباط  ایران  با 
شیوه ی  با  رابطه  در  خمینی  دیدگاه های 
می بایستی  نبود،  موافق  حکومتداری 
تمامی  دلیل،  همین  به  می شد.  زده  کنار 
دستوراتی که خمینی در سال های 1357 
صادر  منتقدین  حذف  جهت   1360 تا 
هر  در  و  قیمتی  هر  به  می بایستی  نمود، 
رژیم  عمال  برای  فرصتی  که  مکانی 
بر  می گردید. عالوه  اجرا  فراهم می شد، 
تزویر  و  نیرنگ  فرهنگ  ترور،  فرهنگ 
اسالمی  فکری جمهوری  ارکان  از  یکی 
می باشد که در راستای صیانت از منافع و 
اهداف خویش، به آن پناه برده و از دین 
به عنوان ابزاری جهت سرپوش گذاشتن 
خویش  اعمال  و  افکار  گونه  این  بر 

استفاده می کند.
دینی  و  سیاسی  فلسفه ی  در  پدیده  این 
که  است  دوانده  ریشه  حدی  به  رژیم 
و  می آید  میان  به  سخن  آن  از  آشکارا 
گونه  این  تأیید  مردم جهت  فریب  برای 
افکار و عقاید، از د ه ها حدیث و روایت 
دروغین منتسب به امامان و امامزاده های 

ساختگی ولی فقیه استفاده می شود.
ترور دکتر قاسملو و همراهانش که 24 
دست  به   1368 تیرماه  در  قبل،  سال 
در  اسالمی  جمهوری  تروریست های 
گرفت،  انجام  اتریش  پایتخت  وین  شهر 
فرهنگ  میان  پیوند  نمونه ی  بارزترین 
ترور، تزویر و دروغ و رواج این فرهنگ 
دهشتناک در سطوح باالی حکومت در 

جمهوری اسالمی می باشد.

روز پنجم تیرماه امسال، مصادف با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. 
به همین مناسبت و با توجه به وضعیت خطیری که جامعه ی ایران و به 

ویژه کردستان در برخورد با این بالی خانمانسوز، بدان  دچار شده است، 
آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران طی پیامی 
که از تلویزیون تیشک پخش گردید، از مردم کردستان و تمامی نیروها و 
جریانات سیاسی و اجتماعی خواست به صورت یکپارچه به مقابله با این 

پدیده ی ویرانگر برخیزند.
 متن کامل این پیام در صفحه  4 این شماره آمده است. 
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خروش تحریر، مرسی را سرنگون کرد

ارتش مصر شامگاه چهارشنبه 12 تیر محمد 
مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و 

قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
به دنبال تظاهرات صد ها هزار  این تصمیم 
میدان  در  ویژه  به  مرسی،  مخالفان  از  نفر 
از  او  کناره گیری  خواست  با  قاهره  تحریر 
قدرت، با قرائت بیانیه ای توسط ژنرال عبد 
الفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح 

مصر به اطالع مردم رسید.

ساعته   48 ضرب االجل  اعالم  با  ارتش 
هشدار داده بود در صورت پایان این مهلت، 
وضع  کشور  آینده  برای  راهی«  »نقشه 
خواهد کرد. محمد مرسی این ضرب االجل 
کردن  صرفنظر  خواستار  و  نپذیرفت  را 

ارتش آن شد.
عبدالفتاح السیسی تاکید کرد که ارتش قصد 
نزدیک شدن به سیاست را ندارد اما به ندای 
مردم که خواهان حمایت از وطن و انقالب 

خود هستند، بر پایه وظیفه ملی خود پاسخ 
داد.

پاپ کلیسای قبطی مصر اعالم کرد، نقشه ی 
را  شهروندان  و  وطن  سالمت  ارتش،  راه 
سلفی  االزهر، حزب  شیخ  می کند.  تضمین 
نور، جنبش تمرد و محمد البرادعی، حمایت 
اعالم  شده،  مطرح  راه«  »نقشه  از  را  خود 
نفر  هزار  بیانیه، صدها  این  از  پس  کردند. 
قاهره، اسکندریه  نیز در  از مخالفان دولت 

و دیگر شهرهای مصر تا پاسی از شب به 
جشن و پایکوبی پرداختند و از اقدام ارتش 

حمایت کردند.
به دنبال آن، در بامداد پنج شنبه )13 تیر/4 
ژوئیه( عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه 
قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت 
مصر سوگند یاد کرد.  نیروهای نظامی تأیید 
وی  مرسی،  از  ید  خلع  از  پس  که  کردند 

تحت نظر قرار دارد. 

اسرائیل،  اطالعات  وزیر  اشتاینیتز،  یووال 
اروپا را از دست کم گرفتن حسن روحانی و 

خوشبینی به وی برحذر داشت.
آلمانی  روزنامه  با  گفتگو  در  اشتاینیتز 
که  کرده  عنوان  آلگماینه"  "فرانکفورتر 
هرچند ادبیات احمدی نژاد و حسن روحانی 
با یکدیگر فرق دارد، اما اسرائیل در عمل 

تفاوتی میان این دو قائل نیست.
که  است  گفته  اسرائیل  اطالعات  وزیر 
احمدی نژاد "گرگی در لباس گرگ" بود اما  
روحانی به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات، 
را  میش"  لباس  در  "گرگی  نقش  می تواند 

ایفا کند.
تعلیق  بحث  به   نمونه  عنوان  به  اشتاینیتز 
 2003 سال  در  ایران  توسط  غنی سازی 
مذاکرات  در  روحانی  مسئولیت  زمان  و 
جمهوری  که  گفته  و  کرده  اشاره  غرب  با 

اسالمی عمال از فرصت تعلیق موقت، برای 
تقویت ساختارهای برنامه هسته ای خود و 

افزایش سانتریفیوژهایش استفاده کرد.
اطالعات  وزیر  نظر  به  مدعا  این  شاهد   
اسراییل، سخنان روحانی در طول مبارزات 
اتهام  به  پاسخ  در  که   است  انتخاباتی اش 
همواره  هسته ای،  پرونده  در  سازشکاری 
گفت که تعلیق موقت مانع غنی سازی نشد.

یووال اشتاینیتز پیش از این نیز به رسانه های 
اسرائیلی گفته بود که ایرانی ها به خط قرمز 
نتانیاهو بسیار نزدیک می شوند زیرا حدود 
200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20 درصد 
آن ها  وقتی  بود  گفته  او  دارند.  دراختیار 
داشته  غلظت  این  با  اورانیوم  کیلو   250
با غلظت  اورانیوم  توانست  باشند، خواهند 

۹0 درصد تولید کنند.

جمهور  رئیس  اسد،  بشار  مخالفان  ائتالف 
تشکیل  استانبول  در  پنجشنبه  سوریه، روز 
این  جدید  رهبری  اعضای  تا  داد  جلسه 
ائتالف را انتخاب کند. مخالفان تالش دارند 
نظامی رژیم دمشق،  پیشروی های  برابر  در 

جبهه واحدی را تشکیل دهند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از استانبول 
می گوید، پنج عضو عمده ی مخالفان، خود 
را برای جانشینی معاذ الخطیب، که در ماه 
مارس گذشته از رهبری ائتالف استعفا داد، 

نامزد کرده اند.
ملی  شورای  پیشین  رئیس  غلیون،  برهان 
سوریه، جورج صبرا، رئیس موقت ائتالف 
لویی  و  منشی  الصباغ،  مصطفی  مخالفان، 
این  کنونی  سخنگویان  از  تن  یک  صافی، 
ائتالف و باالخره احمد اسی جاربا از گروه 

میشل کیلو، مخالف شناخته شده دمشق، از 
جمله نامزدها هستند.

مخالفان همچنین اعالم کرده اند در اجالس 
و  آمریکا  با حمایت  است  قرار  که  ژنو-2 

روسیه برگزار گردد، شرکت نخواهند کرد.
رژیم  که  برگزار شده  در حالی  این جلسه 
از  لبنان  اهلل  گروه حزب  با حمایت  دمشق 
علیه  را  حمالتی  گذشته،  دوشنبه ی  روز 
سوریه  مرکز  در  حمص  استراتژیک  شهر 
آغاز کرده و ارتش دولتی، دمشق و حومه 

را تحت حمالت هوایی قرار داده است.
روسیه  و  روز جمعه چین  حال،  همین  در 
در سازمان ملل قطعنامه ای را وتو کردند که 
هدف از آن ارسال کمک های انساندوستانه 

به مردم حمص بود.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

دیدار نمایندگی سازمان ملل متحد از
 دفتر سیاسی حدکا

حضور هیأت حدکا در جشن سالگرد استقالل آمریکا در اربیل

قطع آب در کرمانشاه و ایالم و بی توجهی مسئولین در این رابطه

کاسبکاران کرد در "نوسود" هدف گلوله 
نیروهای رژیم قرار گرفتند

قطع آب به مدت 6 ساعت در روز به 
معضلی برای شهروندان کرمانشاه و ایالم 
تبدیل شده است و مسئولین مربوطه در 

این رابطه بی توجه هستند.
"خیام"  خیابان  در  آشامیدنی  آب 
ساعت   6 از  بیش  روزانه  کرمانشاه 
نهادها  از  یک  هیچ  و  می شود  قطع 
رابطه  این  در  رژیم  سازمان های  و 

جوابگوی شهروندان نیستند.
روز یکشنبه نهم تیرماه، شمار زیادی از 
شهروندان نسبت به بی توجهی مسئولین، 

تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
و  آب  اداره ی  مقابل  در  تجمع  این 
فاضالب شهر کرمانشاه برگزار گردید و 
کمبود  آب در  شهروندان خواستار رفع 

این شهر شدند.
برخی  شهروندان  رابطه،  همین  در 
محله های شهر ایالم مانند "جانبازان" و 
"شهرک هجرت" نسبت به قطع آب در 

طول روز معترض هستند.
یکی از شهروندان ایالمی می گوید، فقط 

در ساعات اولیه ی شب آب داریم و در 
ویژه صبح،  به  شبانه روز  دیگر ساعات 
از داشتن آب محرومیم که موجب بروز 

مشکالت زیادی برای ما شده است.
"اگر  است:  گفته  همچنین  شهروند  این 
قرار است آب در مناطق مختلف و در 
ساعات خاصی قطع شود باید قبل از آن 
اطالع رسانی شده و طوری برنامه ریزی 

مختل  مردم  روزمره  زندگی  که  شود 
نشود اما مسئولین در این رابطه، نه تنها 
هیچ گونه اطالع رسانی نکرده، بلکه هر 

از چند گاهی آب را قطع می کنند".
تاکنون نیز اقدامات الزم جهت رفع این 
نهادهای  و  مسئولین  سوی  از  مشکل 

رژیم ایران صورت نگرفته است.

نیروهای انتظامی رژیم ایران در مناطق 
مرزی نوسود، کاسبکاران کرد را هدف 
اثر آن، چندین  بر  گلوله قرار دادند که 
رأس از اسب های کاسبکاران کشته شده 

و اموال آنان نیز توقیف گردید.
جاری،  سال  تیرماه  دهم  دوشنبه  روز 
به  محلی  در  نوسود  اهل  کاسبکاران 
نام "قالگاه" از مناطق مرزی این شهر، 
نظامی  نیروهای  مستقیم  گلوله  هدف 

رژیم قرار گرفتند.
در نتیجه این یورش، چندین رأس  اسب 

همچنین  و  شده اند  کشته  کاسبکاران 
از  نیز  کاسبکاران  اجناس  و  وسایل 

سوی نیروهای رژیم ضبط شده اند.
چند روز پیش نیز، نیروهای مستقر در 
هنگ مرزی "نوسود" در استان کرمانشاه 
به منظور ضبط اجناس کاسبکاران این 
منطقه وارد روستای "نیسانه" شده و به 
کرده  بی احترامی  روستا  این  شهروندان 

بودند.
این  میان ساکنان  به درگیری  اقدام  این 
روستا و نیروهای رژیم منجر شده بود.

حضور نماینده ی حدکا در سمیناری در شهر کو یه به مناسبت هفته ی فرهنگ
در شهر "کویه" اقلیم کردستان از سوی 
جوانان  اتحادیه ی  و  "نویکار"  سازمان 
دمکرات کردستان ایران سمیناری تحت 
گردید  برگزار  فرهنگ"  "هفته ی  عنوان 
از  یکی  دمکرات  حزب  نماینده ی  و 

سخنرانان سمینار بود.
"طاهر محمودی" عضو کمیته ی مرکزی 
حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان 
یکی از سخنرانان این سمینار، سخنانی 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  رابطه  در 
در ایران و نتایج آن برای شرکت کنندگان 

در مراسم ایراد کرد.
انتخابات  این   " کرد:  عنوان  ایشان 
زیادی  شمار  که  شد  برگزار  حالی  در 
این  سیاسی،  احزاب  و  جریانات  از 
نمایش را تحریم کرده و آنچه که پس 
بود  این  می شد،  پیش بینی  انتخابات  از 
پاسخ  بدون  را  سؤاالت  از  بسیاری  که 
گذاشت و تحلیل های متفاوتی را در پی 

داشت".
و  اسناد  اساس  "بر  افزود:  »محمودی« 
آمار مراکز مرتبط با رژیم ایران، نزدیک 
را  انتخابات  این  نفر  میلیون  بیست  به 
وانمود  هم  رژیم  و  بودند  کرده  تحریم 
این  در  مردم  از  بسیاری  که  می کند 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب  هیأت 
کل  دبیر  به سرپرستی مصطفی هجری، 
کنسولگری  رسمی  دعوت  به  حزب 
دویست  جشن  در  اربیل،  در  آمریکا 
وسی و هفتمین سالگرد استقالل و روز 

ملی این کشور شرکت نمود.
این  در  میدیا،  کوردستان  گزارش  به 
تیرماه   12 چهارشنبه  روز  که  مراسم 
جانب  از  حزب  هیأت  شد،  برگزار 
گرمی  به  آمریکا  سیاسی  نمایندگان 

مورد استقبال قرار گرفت.
این مراسم با اجرای سرود ملی آمریکا، 
عراق و سرود ملی کردستان )ای رقیب( 
سیاسی  گزارش  سپس  گردید،  آغاز 
مربوط به کار و فعالیت های کنسولگری 
خدمات  و  کردستان  اقلیم  در  آمریکا 

سیاسی و اقتصادی آن قرائت گردید.
بخش دیگری از مراسم به اعالم تغییرات 
در  آمریکا  سیاسی  نمایندگی  کادر  در 
جدید  کنسول  معرفی  و  کردستان  اقلیم 
این کشور به حاضران اختصاص یافت.

کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی،  مسعود 

نیز ضمن پذیرش کنسول جدید آمریکا، 
از خدمات کنسول پیشین تقدیر به عمل 

آورد.
سپس فالح مصطفی، مسئول دفتر روابط 
به  کردستان  اقلیم  حکومت  خارجی 
نمایندگی از رئیس حکومت اقلیم، طی 
سخنانی به تقدیر از نقش کنسول پیشین 
ایاالت متحده در روابط و همکاری های 

کنسول جدید  به  مقدم  خیر  و  دوجانبه 
این کشور پرداخت.

سرپرستی  به  دمکرات  حزب  هیأت 
در  حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
از  چند  تنی  با  مراسم  این  حاشیه ی 
با  دوستان  و  سیاسی  شخصیت های 

سابقه ی حزب دیدار و گفتگو نمود.

انتخابات شرکت کرده اند". 
افزود:"  همچنین  محمودی«  »طاهر 
نمایندگان  حضور  بدون  ایران  رژیم 
را  انتخابات  بین المللی،  سازمان های 
معیارهای  و  استانداردها  و  کرد  برگزار 
به  و  نگرفته  نظر  در  را  بین المللی 
نمایندگان خارجی اجازه داده نشده بر 
صندوق های رأی نظارت کنند و فرایند 
صورت  به  رسانه ها  توسط  رأی گیری 

آزادانه منعکس و پخش نشد".

سمینار،  ادامه ی  در  و  رابطه  همین  در 
دانشگاه،  اساتید  از  سیمایی"  "ناصر 
مواد  "تأثیرات  با  رابطه  در  سخنانی 

مخدر" مطرح ساخت.
جوانان  اتحادیه ی  و  نویکار  سازمان 
برگزار  که  ایران  کردستان  دمکرات 
بودند،  سمینار  این  اصلی  کننده ی 
اتحادیه ی  و  دمکرات  نمایندگان حزب 
رسمًا  را  ایران  کردستان  دمکرات  زنان 

به این کنفرانس دعوت کرده بودند.

کتاب "اندیشه  های قاسملو درباره دمکراسی 
برای ایران کثیرالمله" منتشر گردید

کتاب "اندیشه های قاسملو درباره دمکراسی 
کمیته ی  توسط  کثیرالمله"  ایران  برای 
دمکرات  دانشجویان  اتحادیه  انتشارات 

کردستان ایران چاپ و منتشر شد.
درباره  قاسملو  اندیشه های   " کتاب 
تألیف  کثیرالمله"  ایران  برای  دمکراسی 
"علی منظمی" است که در سال 2011 به 

زبان انگلیسی چاپ شده بود.
دبیر  یوسفی"  "کیهان  توسط  کتاب  این 

کردستان  دمکرات  دانشجویان  اتحادیه ی 
و  شده  برگردانده  فارسی  زبان  به  ایران 
کمیته ی انتشارات اتحادیه ی دانشجویان آن 

را چاپ و منتشر کرده است.
این کتاب مشتمل بر 168 صفحه می باشد 
و به بحث درباره ی اندیشه های قاسملو در 
رابطه با دمکراسی برای ایران به عنوان یک 

کشور کثیرالمله می پردازد.

دفتر  از  متحد  ملل  سازمان  هیأت 
سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
کل حزب  دبیر  از سوی  و  کرد  دیدار 

مورد استقبال قرار گرفت.
کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
دفتر  "سوکول کوندی"، مسئول  میدیا، 
و  کردستان  اقلیم  در  ملل  سازمان 
از اعضای دبیرخانه این  "برایان فیتو" 
امور  بخش  و  نیویورک  در  سازمان 
سیاسی در خاورمیانه و غرب آسیا در 
دفتر سیاسی حزب دمکرات  از  دیدار 
مجموعه ای مباحث و مسائل را بررسی 

کردند.
با  رابطه  در  نشست،  این  در  طرفین 
خاورمیانه،  ایران،  سیاسی  وضعیت 
 PKK سوریه، عراق، فرایند گفتگوی

ایران  رژیم  مشکل  ترکیه،  دولت  با 
"حسن  آمدن  کار  روی  و  غرب  با 
رژیم  جدید  رئیس جمهور  روحانی" 

ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
با  هیأت سازمان ملل متحد در رابطه 
اپوزیسیون ایران و نقش سیاسی حزب 
مبارزات  ایران،  کردستان  دمکرات 
کنگره ی  نقش  و  ایران  ملیت های 
را  مباحثی  فدرال  ایران  ملیت های 

مطرح کردند.
حزب  کل  دبیر  هجری"  "مصطفی 
بیان  ضمن  ایران  کردستان  دمکرات 
سیاست ها و مواضع حزب در رابطه با 
مسائل مورد بحث، به سؤاالت هیأت 

مهمان در این رابطه پاسخ داد.



3 شماره 608 ـ 6 ژوئیه 2013 اخبار و گزارش

کشته و زخمی شدن 4 شهروند کرد 

بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم
یک کولبر و سه شهروند کرد با شلیک 
و  کشته  ایران  رژیم  نظامی  نیروهای 

زخمی شدند.
به گزارش کوردستان میدیا، آزاد )نازدار( 
مرادی، کولبر کرد و اهل منطقه ی "انجیر 
در  باباجانی"  "ثالث  توابع  از  بوسی" 
گلوله  هدف  باینگان  مرزی  منطقه ی 
و  گرفت  قرار  رژیم  نظامی  نیروهای 

جان خود را از دست داد.
یک  و  آزاد  برادر  دو  رابطه،  همین  در 
منظور  به  "ازگله"  اهل  دیگر  شهروند 
به  "آزاد"  کشته شدن  علت  پیگیری 
نیروهای  اما  رفتند،  "ازگله"  پاسگاه 
دادند  قرار  گلوله  هدف  را  آنان  رژیم 
نام  به  از شهروندان  یکی  نتیجه،  در  که 

از دست داده و  جان خود را  "عثمان" 
رزگار  نام  به  "نازدار"  دیگر  برادر  دو 
لحظه ی  تا  شدند.  زخمی  جالل  و 
کشته شدگان  اجساد  خبر،  این  انتشار 
نشده  داده  تحویل  آنان  به خانواده های 

است.
وضعیت  اطالعات،  آخرین  اساس  بر 
بسیار  زخمی شدگان  از  یکی  سالمتی 

وخیم اعالم شده است.
بر اساس آمار ثبت  شده در وب سایت 
کوردستان میدیا، از آغاز تیرماه عالوه بر 
این چهار شهروند اهل "ثالث باباجانی"، 
مرزی  مناطق  در  دیگر  کرد  کولبر  سه 
نیروهای  مستقیم  شلیک  با  کردستان 

رژیم ایران کشته و زخمی شده اند.

بهار حسینی برنده ی جایزه ی شعر "کوال" 
یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان 
ایران، موفق به کسب جایزه ی جشنواره 

"کوال" اقلیم کردستان شد.
"بهار  میدیا،  کوردستان  گزارش  به 
از  و  دمکرات  حزب  عضو  حسینی" 
میان  ایران، در  شاعران موفق کردستان 
در  حاضر  داستان نویس  و  شاعر   118
جشنواره "کوال" اقلیم کردستان توانست 

مقام اول را به خود اختصاص دهد.
 20 و  شاعر   118 جشنواره  این  در 
داستان نو یس حضور داشتند که از سوی 
هیأت داوران این جشنواره، 15 شعر و 
انتخاب  رقابت  بخش  برای  داستان   6

شدند.
"بهار حسینی" شاعر کردستان ایران، در 

بخش شعر جشنواره ادبی "کوال" که در 
جاری  سال  تیرماه   13 و   12 روزهای 
نمود.  کسب  را  اول  مقام  شد،  برگزار 
همچنین جایزه مقام سوم در این بخش 
کردستان  شاعر  دیگر  امینی"  "کمال  به 

ایران اهدا گردید.
"امجد  نیز  داستان نویسی  بخش  در 
کردستان  داستان نویسان  از  غالمی" 

ایران، موفق به کسب مقام دوم شد.
"ژیال  مرحوم  دختر  حسینی"  "بهار 
موفق  و  نامدار  شاعران  از  حسینی" 
کردستان ایران، سال 1362 در شهر سقز 
در  که  است  سال  چندین  و  شده  متولد 
اقلیم کردستان مشغول به فعالیت ادبی و 

فرهنگی می باشد.

سهم استان کردستان از آسفالت راه های 
روستایی در رده های آخر کشور است

جاده های کردستان همچنان قربانی می گیرند

توقیف بیش از 2٠٠ رأس از دام های یک شهروند 
کرد توسط نیروهای رژیم

مرگ یک کارگر کرد بر اثر حادثه 

کشته شدن یک دختر 

دانشجو در کرماشان 

کردستان،  استان  مسکن  راه  و  وضعیت 
بین شهری و روستایی  بخصوص جاده های 
بسیار نامناسب و دچار مشکالت متعددی 

می باشد.
طی  کردستان،  استان  مجلس  نمایندگان 
و  راه  وزیر  به  خطاب  سرگشاده  نامه ای 
ارتباطی  راه های  وضعیت  شهرسازی، 
مسکن  همچنین  و  روستایی  بخصوص 
استان کردستان را اسفناک توصیف نموده و 
اعتراض خود را نیز نسبت به این وضعیت 
اعالم  نامه  این  در  آنان  کرده اند.  اعالم 
کرده اند که راه های ارتباطی استان کردستان، 
به ویژه راه های روستایی، دچار مشکالت 
فراوانی هستند که نیازمند توجه مسئولین و 

بازسازی و مرمت می باشند.
سنندج،  شهرهای  نمایندگان  نامه ی  در 
بیجار، قروه  بانه، دیواندره،  کامیاران، سقز، 

"برای  است:  آمده  مجلس  در  دهگالن  و 
جلوگیری از نارضایتی جدی هر چه بیشتر 
استان  ارتباطی  راه های  بازسازی  مردم، 

کردستان امری ضروری می باشد".
استان  که  است  شده  تأکید  نامه  این  در 
کردستان از لحاظ آسفالت راه های روستایی 

در رده های آخر کشور می باشد.
در  روستایی  راه های  آسفالت  میانگین 
کردستان بسیار پایین تر از میانگین کشوری 
درصد   27 تنها  سقز،  شهر  در  و  می باشد 
در  شده اند.  آسفالت  روستایی  راه های 
رابطه با مسکن مهر نیز در این نامه اشاره 
استان  در  مهر  مسکن  قیمت  که  است  شده 
کردستان، دو برابر استان ها همسایه می باشد 
نامناسب  وضعیتی  ایجاد  باعث  نیز  این  و 

شده است.

در  رانندگی  تصادف  علت  به  شهروند   8
بانه جان خود را از دست  جاده ی سقز – 

دادند.
بر اثر برخورد یک دستگاه سواری "ال ۹0" 
با یک دستگاه تریلر ماک در جاده ی سقز 
– بانه تمام سرنشینان سواری "ال ۹0" که 
دو مرد، دو زن و چهار بچه بودند، بالفاصله 

کشته شده اند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این تصادف 
ساعت 1 بامداد روز سه شنبه یازدهم تیرماه 

در جاده اصلی سقز – بانه رخ داده است.
تا لحظه ی انتشار این خبر، هویت قربانیان 

ناشی از این تصادف نامعلوم است.
تیرماه،  دهم  دوشنبه  روز  رابطه،  همین  در 
تصادف در جاده ی میاندوآب - مهاباد، 6 

تن را به کام مرگ فرستاد.
این  داد،  گزارش  کردپا  خبررسانی  آژانس 
تصادف بر اثر برخورد 3 خودروی سواری 

نردیکی  در  مهاباد  میاندوآب ـ  محور  در 
صبح   8 ساعت  "امیرآباد"  هفتگی  بازار 
از  نفر   6 و  است  داده  رخ  تهران  وقت  به 

مسافران جان خود را از دست دادند.
ایمنی  بودن  پایین  خودرو،  افزایش 
جاده های  برخورداری  عدم  و  خودروها 
ایران از استانداردهای الزم از دالیل اصلی 

تصادفات می  باشد.
این در حالی است که مسئولین رژیم ایران 
رانندگی،  اشتباهات  که  می کنند  عنوان 
است  ایران  در  تصادفات  علت  اصلی ترین 
و استاندار نبودن جاده و خودرو در ردیف 

دوم و سوم قرار دارند.
جزء  را  ایران  جهانی،  بهداشت  سازمان 
مرگبار  جاده های  دارای  اول  کشور   5
ازای  به  که  کرده  توصیف  قرمز(  )وضعیت 
هر 100 هزار نفر جمعیت، 34.1 نفر مرگ 

و میر دارد.

در  کامیاران،  اهل  کرد  کارگر  یک 
به  "ساشا"،  بتون  سازنده ی  شرکت 
داخل دستگاه سنگ شکن افتاده و پس 
بیمارستان جان خود را از  انتقال به  از 

دست داده است.
برای  هماهنگی  کمیته  گزارش  به 
کارگری،  تشکل های  ایجاد  به  کمک 
"امجد چشمه سپی" کارگر شرکت ساشا، 
سازنده بتون آماده و تیرچه و بلوک و 
قطعات بتونی بر اثر حادثه در حین کار، 

جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این کارگر کرد 
به دلیل عدم تأمین ایمنی الزم از سوی 
استاندارد،  وسایل  فقدان  و  کارفرمایان 
و  افتاده  سنگ شکن  دستگاه  داخل  به 
خود  جان  بیمارستان  به  انتقال  از  پس 

را از دست داده است.
روستای  ساکن  چشمه سپی"  "امجد 
جاده ی  کیلومتری   10 در  کوه"  "کانی 

کامیاران ـ کرمانشاه بود.
بتون  سازنده  بتون"  "ساشا  شرکت 
بلوک و همچنین سایر  تیرچه و  آماده، 

جاده   کیلومتری   15 در  بتونی   قطعات 
کامیاران ــ سنندج واقع شده است.

در  ثبت شده  آمار  به  توجه  با 
طی  کوردستان میدیا،  وب سایت 
خردادماه سال جاری 12 کارگر کرد بر 
اثر وقوع حوادث در حین کار  قربانی 

شده اند.
حوادث  قربانی  تعداد  این  میان  در 
کار، 8 نفر جان خود را از دست داده و 

4 نفر دیگر نیز مجروح شده اند.

شهرستان  در  رژیم  مرزی  هنگ  نیروهای 
دام های  از  رأس   200 از  بیش  پیرانشهر، 
توقیف  را  منطقه  این  ازشهروندان  یکی 

کردند.
مرزی  منطقه ی  کرد  شهروندان  از  یکی 
پیرانشهر که دام های خود را به منظور چرا 
به ارتفاعات این منطقه برده بود، با یورش 
نیروها  این  و  شد  روبه رو  رژیم  نیروهای 

دام های وی را مصادره نمودند.
قاچاق،  بهانه ی  به  مرزی  هنگ  نیروهای 
به  این دام ها را ضبط و در همین رابطه و 

این  تعداد  "کردپیام"،  وب سایت  گزارش 
دام ها 21۹ رأس بوده است.

به  گاهی  چند  از  هر  ایران  رژیم  نیروهای 
به  دام توسط شهروندان کرد  انتقال  بهانه ی 
اقلیم کردستان عراق، اقدام به مصادره دام ها 
قبال  در  و  نموده  کرد  شهروندان  احشام  و 

این اقدام خود، هرگز پاسخگو نبوده اند.
شمار  رژیم  نیروهای  نیز  پیش  مدتی 
کرد  شهروند  یک  احشام  از  چشمگیری 
ذبح  را  آن ها  و  توقیف  را  ارومیه  منطقه ی 

کرده بودند. 

برگزاری اولین 

جشنواره "نی نوازی" 

در شهر بوکان
جشنواره ی "نرمه نی" با حضور شماری از 
برگزار  بوکان  شهر  در  کردستان  هنرمندان 

شد.
روز  اولین  کوردستان میدیا،  گزارش  به 
با  بوکان  شهر  در  "نی نوازی"  جشنواره 
حضور شمار زیادی از هنرمندان کردستان 
برگزار شد و از سوی مردم به گرمی مورد 

استقبال قرار گرفت.
آغاز  این جشنواره روز سه  شنبه  11تیرماه 

به کار نمود و تا دو روز ادامه داشت.
در این جشنواره افراد برتر از طرف   هیأت 
دریافت  جوایزی  و  شده  انتخاب  داوری 

کردند.

توسط  ساله  بیست  دانشجوی  دختر  یک 
بستگانش به قتل رسید.

"دنیا میری" دانشجوی کرماشانی چند روز 
مورد  خود  نزدیک  بستگان  توسط  پیش 
ضرب و شتم قرار گرفت و به همین دلیل 

جان خود را از دست داد.
منابع محلی گزارش دادند، پدر این دختر، 
کرده  تأیید  را  فرزندش  رساندن  قتل  به 
"دنیا  کرد،  عنوان  رابطه  همین  در  و  است 
میری" برای مدتی در خانه محبوس بود و 
وابستگانش به وی اجازه نمی دادند از منزل 

خارج شود.
"دنیا  پدر  کرند،  منتشر  محلی  منابع  همین 
ادامه تحصیل  از  به صورت مستمر  میری" 
وی ممانعت کرده و به همین علت وی مورد 

خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته است.

جنگل های کردستان همچنان در آتش می سوزند
جنگل های اطراف شهر "نوسود" توسط 
و  شد  کشیده  آتش  به  ناشناس  افراد 
همچنین آتش سوزی جنگل های مریوان 
و روستاهای اطراف نیز روز به روز در 

حال افزایش می باشد.
روز  میدیا،  کوردستان  گزارش  به 
 ،13۹2 تیرماه  یازدهم  سه شنبه 
جنگل های اطراف شهر نوسود و به ویژه 
اطراف  واقع در  "شرام"  سلسله کوه های 
با  فرد  توسط  "هانی گرمله"  روستای 
و  شد  کشیده  آتش  به  ناشناسی  افراد 

بیشتر جنگل ها در آتش سوختند.
جنگل های  کشیدن  آتش  به  همچنین 
اطراف روز به روز  و روستاهای  مریوان 
در حال افزایش است و تاکنون صدها 
هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی این 
شهر در آتش سوخته اند و برای از بین 

بردن طبیعت این شهر تالش می شود.
روستاهایی که جنگل ها و پوشش گیاهی 
آنها به آتش کشیده شده اند ، عبارتند از: 

)گاگل، نژمار، بیله، گوشخالی، سروآباد 
و پشت محله ی دارسیران(.

به  شهروندان  از  یکی  رابطه،  همین  در 
کوردستان میدیا گفت:" این آتش سوزی 
رژیم صورت  به  وابسته  افراد  از سوی 
گرفته است".همزمان مراکز مرتبط رژیم 
آتش سوزی  این  کنترل  برای  تاکنون 
هیچ اقدامی را انجام نداده و طی سه ماه 
به وقوع  آتش سوزی  حالت   40 گذشته 

پیوسته است.
که  در حالی که تنها "انجمن سبز چیا" 
سازمانی مدنی و طرفدار محیط زیست 
می باشد، برای مهار آتش سوزی فعالیت 
به  رژیم  امنیتی  نیروهای  اما  می کند، 
ایجاد  برای  تالش  در  مستمر  صورت 
رعب و وحشت در بین اعضای انجمن 
بعمل  آنان ممانعت  فعالیت  از  هستند و 
از  که  می کنند  ابالغ  آنها  به  و  آورده 

کنترل کردن آتش سوزی دست بردارند.
در گزارش های مختلفی که طی سال های 

نهادهای مدافع محیط  از سوی  اخیر و 
همواره  است،  گردیده  منتشر  زیست 
بیشتر  مصنوعی بودن  و  ساختگی  بر 
شده  اشاره  کردستان  در  آتش سوزی ها 
درصد   ۹5 از  بیش  که  است  آمده  و 
کردستان  جنگل های  در  آتش سوزی 
در  انسان  و  دارند  انسانی  عامل  ایران، 

آن ها تأثیر دارد. 
جنگل های کردستان ایران علیرغم اینکه 
از لحاظ میزان بارندگی و میزان رطوبت 
یکی از مناطق نادر ایران به شمار می آید، 
در  آتش سوزی ها  بیشترین  همواره  اما 

آن به وقوع پیوسته اند.
به  که  نیز  را  کسانی  رژیم  نیروهای   
اقدام  داوطلبانه  و  خودجوش  صورت 
در  آتش سوزی  کردن  خاموش  به 
ضرب  می کنند،  کردستان  جنگل های 
با  و  بازداشت  را  آنان  و  کرده  شتم  و 
اتهامات واهی امنیتی از قبیل "محاربه" 

دادگاهی می کنند.

شرکت هیأت حدکا در مراسم یادبود 
جانباختگان یارسان در کانادا 

ایران  کردستان  دمکرات  از حزب  هیأتی   
به سرپرستی "شهریار ویژه" در مراسمی که 
هفته  چند  جانباختگان  یادبود  مناسبت  به 
پیش مردم یارسان در همدان و کرمانشاه، 
شرکت  شد،  برگزار  کانادا  ونکوور  در 

کردند.
این مراسم یادبود از سوی مردم یارسان در 
حومه ی ونکوور برگزار شد و شمار زیادی 
و  ایران  مدنی  و  سیاسی  سازمان های  از 

داشتند  شرکت  مراسم  این  در  کردستان 
مردم  از  را  خود  پشتیبانی  و  همدردی  و 

یارسان اعالم کردند.
حزب  از  نمایندگی  به   » پاالنی  مجید   «
کومله ی  ایران و حزب  کردستان  دمکرات 
بار  و  نمود  قرائت  پیامی  ایران  کردستان 
دیگر همدردی و پشتیبانی کومله و حزب 
اعالم  یارسان  هم میهنان  از  را  دمکرات 

کرد.
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     پیام مصطفی هجری،
 دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران

به مناسبت روز جهانی  مبارزه با مواد مخدر

هم میهنان ارجمند!
خواهران و برادران گرامی!

مصرف  گسترده ی  بسیار  آسیب های 
و  جهان  نقاط  اقصی   در  مخدر  مواد 
از  بین المللی  جامعه ی  نگرانی  و  ترس 
تشکیل  موجب  خانمانسوز  بالی  این 
کنفرانسی بین المللی به منظور مبارزه با 
تاریخ  از  مخدر،  مواد  قاچاق  و  اعتیاد 
 27( میالدی   1۹87 ژوئن   26 تا   17
هجری(   1366 تیرماه   5 تا  خردادماه 
در شهر وین پایتخت اتریش گردید. در 
قرار  توافق  مورد  سندی  کنفرانس،  این 
گرفت که بر اساس آن، راهکاری فراگیر 
در رابطه با کنترل مواد مخدر، از جانب 
کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس 
به  موظف  را  آنها  که  رسید  تصویب  به 
جهت  بین المللی  جدی  اقدامات  انجام 
این  کرد.  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
سند در روز 26 ژوئن برابر با 5 تیرماه 
به امضا رسید و از آن پس، این روز به 
عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 

تعیین شده است.
حکومت ایران علیرغم دریافت مساعدت 
ملل  سازمان  جانب  از  چشمگیر  مالی 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  منظور  به  متحد 
مخدر، خود یکی از شبکه های مبادله ی 
این مواد و توزیع آن در داخل ایران با 
هدف پیشبرد برنامه ای سیاسی می باشد، 
به گونه ای که سپاه پاسداران جمهوری 
عهده  بر  را  وظیفه  این  ایران،  اسالمی 

دارد.
در همین رابطه، روزنامه ی تایمز اعالم 
از طریق  پاسداران  که سپاه  کرده است 
میلیاردها  ساالنه  مخدر،  مواد  قاچاق 
همچنین  می کند.  کسب  درآمد  دالر 
به  اسالمی  جمهوری  مسئولین  از  یکی 
روزنامه ی تایمز گفته است که یکی از 
مواد  قاچاق  از  پاسداران  سپاه  اهداف 
غربی  کشورهای  به  زدن  ضربه  مخدر، 

است.
ایران  داخل  در  مخدر  مواد  توزیع 
درهم  هدف  با  پاسداران  سپاه  توسط 
شکستن شخصیت افراد انجام می گیرد، 
در  می دانیم  ما  همگی  که  گونه ای  به 
و  کنترل  تحت  که  رژیم  زندان های 
نظارت شدید اداره ی زندان ها می باشند، 
آسانی  به  مخدر  مواد  مصرف  و  مبادله  
صورت می گیرد و چه بسیارند جوانان 
آزادیخواه و شخصیت های سیاسی که در 
زندان های رژیم به این بالی خانمانسوز 

دچار شده اند.
بشری  ضد  و  دهشتناک  سیاست  این 
برده  کار  به  ملت هایی  علیه  به ویژه 
می شود که جوانان آنها حس ملی گرایی 
به  رسیدن  برای  و  دارند  نیرومندی 
ملتشان  آزادیخواهانه ی  مطالبات 
ملت ها،  این  از  یکی  می کنند.  مبارزه 
ملت کرد است که چند سالیست هدف 
این آزمایش دشوار و خانمانسوز قرار 
گرفته است. در همین رابطه، شرایطی را 
فراهم ساخته اند که مواد مخدر به آسانی 
دسترس  در  کردستان  مختلف  نقاط  در 
باشد، توزیع کنندگان این مواد که عوامل 
مردم  اکثریت  برای  هم  می باشند،  رژیم 
رژیم  مسئولین  برای  شک  بدون  هم  و 

که  گفت  می توان  هستند،  شده  شناخته 
از  نگرانی  و  ترس  هیچ گونه  بدون  آنها 
زشت  عمل  این  مجازات،  و  دستگیری 

را انجام داده و ادامه می دهند.
این اقدام رژیم سبب شده است که تعداد 
میان  در  به ویژه  مخدر  مواد  به  معتادان 
که  یابد  افزایش  روز  به  روز  جوانان، 
از  امر موجب نگرانی های بسیاری  این 

خانواده ها شده است.
رئیس پلیس به اصطالح مبارزه با مواد 
مخدر استان کردستان، صحبت از  21 
این  در  مخدر  مواد  به  معتاد  نفر  هزار 
استان کرده است. با این وجود، "سردار 
نوروزی" یکی از مسئولین مبارزه با مواد 
مخدر می گوید:" کردستان پس از ایالم 
پاکترین استان در رابطه با مصرف مواد 
مخدر می باشد". براساس این گفته های 
با  کردستان  استان  اگر  رژیم،  مسئولین 
استان  پاکترین  معتاد  تعداد  این  وجود 
باشد، وضعیت استان های دیگر کردستان 

چگونه می تواند باشد؟
مردم آزادیخواه کردستان!

روزانه در مقابل دیدگانمان، همسایه مان، 

و  کودکان  همکالسیمان، 
عزیزانمان به دلیل مصرف 

مواد مخدر شمع وجودشان 
ذره ذره آب می شود و به تبع 

را  خانواده هایشان  زندگی  آن، 
نابودی  و  تباهی  به ورطه ی  نیز 
آتش،  مانند  بال  این  می کشانند، 
جامعه مان را در برگرفته است و نه 

تنها اکنون، بلکه آینده ی جامعه مان 
را به سوی ویرانی و سیاه بختی سوق 

وظیفه ی  که  هم  حکومت  می دهد. 
عنوان  به  را  جوانان  از  پاسداری 

مکانی،  هر  در  مردم  با  جلساتشان  و 
مواد  و  اعتیاد  دام  در  افتادن  خطرات 
مخدر و مضرات آن را از منظر دینی و 
اجتماعی توضیح دهند و در این راه 

خستگی ناپذیر باشند.
وظیفه ی  این  دوم  بخش  اما  و 
افرادی  به  کمک  شامل  خطیر، 
دچار  بیماری  این  به  که  است 
شده اند تا بتوانند خود را از این 
بالی خانمانسوز نجات دهند و 
آن را ترک کنند، در این رابطه، 
متمولین  با  من  سخن  روی 
میهنم  وطن پرست  و  خیرخواه 
فردی  صورت  به  که  می باشد 
مراکز  شهرها،  در  گروهی  یا 
دایر  اعتیاد  ترک  و  توانبخشی 
و  درمانی  امکانات  و  نمایند 
روان درمانی در این مراکز برای 
پزشکان  نمایند،  فراهم  بیماران 
متخصص در این زمینه و متخصصین 
که  است  ضروری  جامعه شناسی 
فرایند  این  موفقیت  برای 
مراکز  این  با 

عهده  به  جامعه،  گرانبهای  سرمایه های 
این  از  سیستماتیک  شیوه ا ی  به  دارد، 
پدیده برای از بین بردن زمینه ها، پتانسیل 
و توانایی های مبارزه ی آزادیخواهانه ی 

ملت کرد استفاده می کند.
راه  یافتن  انتظار  چشم  نباید  بنابراین، 
بزرگ  مشکل  این  از  ملتمان  نجات 
توسط رژیم باشیم بلکه برای جلوگیری 
مواد  مصرف  به  جوانانمان  گرایش  از 
مخدر و دچار شدن آنان به این بیماری 
آستین  )معتادان(،  بیماران  معالجه ی  و 
همت را باال بزنیم و خودمان، دست به 

کار شویم.
این باره  در  کرد  ملت  آحاد  تمامی 
مسئولیت دارند و موظفند که بر حسب 
فرایند  این  پیشبرد  به  تواناییشان، 
این صورت،  غیر  در  زیرا  نمایند،  کمک 
سرمایه های  که  جوانانمان  و  فرزندان 
را  ما  هستند،  وطنمان  فردای  و  امروز 
از  امر،  این  در  اگر  بخشید،  نخواهند 
آینده  در  باشیم  نداشته  گذشتگی  خود 
خواهیم  مرده  و  بیمار  ایستا،  جامعه ای 
زودتر  روز  یک  اگر  بنابراین  داشت، 
دست به کار شویم، جان چند جوان را 
نجات داده ایم و زیربنای جامعه ی زنده 
و پویای آینده را که فرزندان امروزمان 

خواهند ساخت، محکم تر ساخته ایم.
بخش  دو  شامل  خطیر  وظیفه ی  این 

می باشد که الزم است هر دو بخش به 
موازات یکدیگر انجام پذیرد:

آگاه  و  پیشگیری  شامل  اول:  بخش 
جوانان  ویژه  به  جامعه  آحاد  نمودن 
رابطه  این  در  که  می باشد  نوجوانان  و 
واقع  مفید  می توانند  بسیاری  نیروهای 

شوند:
قشر  که  دانشگاه ها  اساتید  و  معلمین 
ما  جامعه ی  در  مسئول  و  دانا  آگاه، 
نمودن  آگاه  و  شفاف سازی  هستند، 
محیط  و  درس  کالس های  در  جوانان 
خطیر  وظیفه ا ی  عنوان  به  را  کارشان 
بنگرند و جوانان را نسبت به آسیب های 
مواد مرگبار و فاجعه بار هوشیار نمایند. 
مناسب،  شیوه ای  به  مادران  و  پدران 
زیر  را  آنان  دوستان  و  فرزندان  رفتار 
تعطیالت  به ویژه در  باشند،  نظر داشته 
می باشند  تعطیل  مدارس  که  تابستان 
دانشجویان  و  دانش آموزان  اکثریت  و 
و  سالم  تفریحات  امکانات  و  بیکارند 
سرگرمی و سپری نمودن اوقات فراغت 
یا  ندارد  وجود  روستاها  و  شهرها  در 
که  می نماید  ضروری  است،  کم  بسیار 
در  که  نمایند  تالش  مادران  و  پدران 
را  خود  فرزندان  تابستان،  تعطیالت 
حسب  بر  سازنده  و  مفید  کارهای  به 

امکانات خود مشغول نمایند.
مساجد  در  میهن دوست  دینی  علمای 

همکاری نمایند.
از  رابطه،  این  در  مشارکت  و  همکاری 
نظر اخالقی، ملی و دینی وظیفه ی همه 
ماست. مطلبی که باید به آن اشاره کنم، 
این است که در این بخش و در معالجه ی 
معتادان الزم است به فرد معتاد به عنوان 
یک بیمار نگریسته شود نه یک مجرم و 
به جای اینکه آن ها را از خود دور کرده 
و گوشه نشین نماییم و در این زندگی که 
فاجعه بار  و  تدریجی  مرگی  در حقیقت 
لحاظ  از  سازیم،  رهایشان  تنها  است، 
روانی و درونی، آنها را یاری نمائیم تا 
بتوانند خود را از این بیماری نجات داده 

و ترک نمایند.
این  در  هرکس  اگر  که  دارم  اطمینان 
احسن  نحو  به  را  رابطه، وظیفه ی خود 
بیماران  این  از  بسیاری  دهد،  انجام 
هم  کمتری  تعداد  و  می شوند  معالجه 
در  و  شد  خواهند  بیماری  این  دچار 
و  زنده تر  سالم تر،  جامعه ا ی  نتیجه، 
همه ی  که  باشد  داشت،  خواهیم  پویاتر 
ما افتخار مشارکت در بنیان نهادن چنین 

جامعه ای را نصیب خود گردانیم.

سپاسگزارم
مصطفی هجری

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
4 تیرماه 13۹2 خورشیدی

در روزانه 
مقابل دیدگانمان، 

همسایه مان، 
همکالسیمان، 

کودکان و 
عزیزانمان به 
دلیل مصرف 
مواد مخدر 

شمع وجودشان 
ذره ذره آب 
می شود و به 

تبع آن، زندگی 
خانواده هایشان 
را نیز به ورطه ی 
تباهی و نابودی 
می کشانند، این 
بال مانند آتش، 
جامعه مان را در 

برگرفته است و نه 
تنها اکنون، بلکه 

آینده ی جامعه مان 
را به سوی ویرانی 
و سیاه بختی سوق 

می دهد.

برای جلوگیری از گرایش جوانانمان به مصرف مواد مخدر 
و دچار شدن آنان به این بیماری و معالجه ی بیماران 

)معتادان(، آستین همت را باال بزنیم و خودمان، دست به کار 
شویم.



5 شماره 608 ـ 6 ژوئیه 2013

            روزنــــــه        

آیا
 در پی انقالب هستید؟

رضا فتح اهلل نژاد

تحلیلی  ای  مقاله  روزکوف"  "دیوید 
انقالب  می گویید  "شما  عنوان  تحت 
و  انقالب  درباره ی  می خواهید؟" 
خیزش های بهار عربی و تظاهرات مردم 
در کشورهای ترکیه و برزیل نگاشته که 
منتشر  خارجی"  "سیاست  سایت  در 
شده است. ایشان در ابتدا این خیزش ها 
مقایسه  اروپا  انقالب های 1848  با  را 
می کند و می نویسد: "اینکه بسیاری از 
اعتراضات جهان عرب و سایر مناطق 
که اخیرا توسط جنبش های مدنی برپا 
هنوز  منطقی،  تعریف  هر  به  بنا  شدند، 
به  نیستند  متوسط  طبقه ی  امر  تحت 
کنار، اما تحلیل آنها یک بعد ویژه و مهم 
را نشان می دهد: انقالب های 1848 در 
ایجاد تحوالت سریع و واقعی شکست 
خوردند. آنها در ساقط کردن مؤسسات 
موفق بودند و دستاوردهای درازمدت 
غیرقابل اغماضی داشتند،  اما به طور 
کلی به یک دلیل مهم شکست خوردند: 
اعتراضات  سازماندهی  در  انقالبیون 
موفقتر بودند تا در سازماندهی جنبش 
بخشیدن  قدرت  و  ایجاد  ارائه،  و 
را  مؤسسات  بتوانند  که  رهبرانی  به 

مدیریت کنند".
و  آمریکا  انقالب  به  سپس  نگارنده 
که  می کند  اشاره  آن  موفقیت  دالیل 
حاکمیت  مؤسسات  تأسیس  ویژه  به 
قدرت  انتقال  سیستم  کردن  نهادینه  و 
برخی  "به  می نویسد:  سپس  می باشد. 
در  که  اخیر  عمومی  خیزش های  از 
شکل  تصوراتمان  به  اخیر  دهه ی  دو 
تیانانمن،  میدان  کنید.  نگاه  بخشیده اند، 
اتحاد  به سقوط  منجر  که  خیزش هایی 
جماهیر شوروی شدند، جنبش سبز در 
لیبی،  انقالب های  تحریر،  میدان  ایران، 
تونس و سایر کشورهای عربی، میدان 
تقسیم. در هر یک از آنها، حتی آنهایی 
که انقالب به تحوالت قابل توجه منجر 
شده است، تظاهرکنندگان خیلی کم در 
میان آنهایی دیده می شوند که بیشترین 

سود را برده اند". 
انقالب ها  این  مسیر  تغییر  به  نویسنده 
ارائه ی  با  ویژه  به  و  می کند  اشاره 
کشورهای  خیزش های  از   نمونه هایی 
او  تقویت می کند.  را  استداللش  عربی 
بر این اعتقاد است که در دوران کنونی 
به  مردم  دستیابی  با  خصوص  به  و 
به  معترضان  جمعی،  ارتباط  ابزارهای 
آسانی و به سرعت می توانند تظاهرات 
گرد  همدیگر  دور  به  و  کرده  برپا 
واقعی،  "رهبرانی  دارای  اگر  آما  آیند، 
نهادهای سیاسی  کار مشخص،  دستور 
پیاده  جهت  مؤثر  برنامه ی  و  نیرومند 
کردن ارزش هایشان در زمان به دست 
گرفتن قدرت نباشند" شکست خواهند 

خورد.
نویسنده در پاراگراف آخر معتقد است 
این  از  جلوگیری  برای  حلی  راه  که 
می نویسد:  و  دارد  وجود  شکست ها 
"تظاهرات آسان است. تحوالت بعدی 
دشوار است. آنهایی که در جهان عرب 
و سایر مناطق امیدوارند تحولی ایجاد 
در  اپوزیسیون  تعلیم  بر  باید  شود، 
و  گرفتن  دست  "به  درازمدت  بازی 
به  کمتر  دادن  اهمیت  و  قدرت  تحکیم 
حرف هایی که روزانه از " CNN" و 
"Twitterverse " تکرار می شوند"، 

تمرکز کنند.

منبع:
  ForeignPolicy.com         

نگاهی اجمالی به انتخابات اخیر آسو صالح

دو  به  که  می شود  تالش  نوشتار  این  در 
ریاست  اخیر  انتخابات  زمینه ی  در  سؤال 
جمهوری در ایران و نتایج آن پاسخ داده 
شود. با کنار گذاشتن تئوری "توهم توطئه" 
و با مشاهده ی واقعیات جمهوری اسالمی، 
انتخابات  این  که  است  معتقد  نگارنده 
"حماسه ی  هدف  به  رسیدن  راستای  در 
ملی" که علی خامنه ای آن را مطرح کرد، 

مهندسی شده بود.
ابتدا این نکته ذکر شود که  الزم است در 
باید در آمارهای منتشر شده از سوی رژیم 
شک کرد. ولی با توجه به این آمارها هم 
به  )نزدیک  مردم  از  توجهی  قابل  درصد 
را  انتخابات  "آگاهانه"  به صورت  نصف(، 
بیشتر  بسیار  تعداد  این  و  کرده اند  تحریم 
هدف  با  و  "آگاهانه"  که  است  افرادی  از 

"تغییر" به پای صندوق های رأی رفته اند.

انتخابات  این  که  می شود  گفته  چرا   -1
وجود  دالیلی  چه  بود؟  شده  مهندسی 

دارند؟
اصوال مهندسی انتخابات، بدین معناست که 
توسط  ابتدا  از  نتیجه  و  بازی  قواعد  تمام 
رژیم تعیین می شود. مهندسی انتخابات امر 
تازه ای در رژیم جمهوری اسالمی نیست و 
ریشه در تاریخ و چگونگی تثبیت پایه های 
آن دارد. رژیم که از ابتدای روی کار آمدن 
با  خود  ماهیت  به  توجه  با   ،57 سال  در 
دیدی  با  همواره  بود،  مواجه  بحران هایی 
سیستم  از  می نگرد.  موارد  تمام  به  امنیتی 
انتخابات.  تا  گرفته  ترافیک  و  آموزشی 
نیز  گاهی  گرفته  صورت  مهندسی های 
داشته اند،  بر  در  رژیم  برای  هزینه هایی 
محمود  خاتمی،  آمدن  کار  روی  جمله  از 
احمدی نژاد و در نهایت اعتراضات صورت 
گرفته در سال 88. این تجربه ها رژیم را 
داده  سوق  انتخابات  "دقیق"  مهندسی  به 
است، به این معنی که با توجه به ابزارهایی 
که در اختیار دارد، بدون کمترین هزینه ای، 
به هدف اصلی خود دست یابد. فردی که 
رئیس جمهور می شود، با توجه به گذشته و 
ویژگی های شخصیتی اش، بخشی از هدف 

حاکمیت می باشد.
که  دارد  وجود  قرائنی  و  دالیل  چه  اما 
مهندسی  دقیق  صورت  به  اخیر  انتخابات 

شده بود؟
پیش  رفتار حاکمیت  اظهارات سران و   -
به  می توان  زمینه  این  در  انتخابات:  از 
اظهارات پی درپی خامنه ای مبنی بر "آزاد 
بودن انتخابات در ایران" و گله از کسانی 
و  می کنند  آزاد"  "انتخابات  از  که صحبت 
مشارکت  با  ملی  "حماسه ی  هدف  تعیین 
فقیه  ولی  سوی  از  مردم"  حداکثری 
اشاره نمود که تا بدانجا پیش رفت که از 
انتخابات  هم خواست در  نظام"  "مخالفان 

شرکت کنند. 
- اقدامات انفجاری: مهمترین این اقدامات، 
این  بود.  رد صالحیت هاشمی رفسنجانی 
بود که  ابزارهای مهمی  از  اتفاقا یکی  کار 
شد.  گرفته  بهره  آن  از  مهندسی  این  در 
فکر  این  رفسنجانی  صالحیت  رد  از  بعد 
نخواهد  اجازه  حاکمیت  که  گرفت  قوت 
همچون  منتقدی  ظاهر  به  فرد  حتی  داد 
وارد ساختار  )دوباره(  هاشمی رفسنجانی 
حاکمیت شود. بدین ترتیب بود که بسیاری 
از  اصالح طلب  سازمان های  و  از چهره ها 
جمله مصطفی تاج زاده و جبهه ی مشارکت 
با صدور بیانیه هایی، به صراحت انتخابات 

را تحریم کردند.
پاسخ  را  تناقض  این  می توان  چطور  اما 
همچون  چهره ای  که  حالی  در  که  گفت 
یک  می شود،  صالحیت  رد  رفسنجانی 
می یابد  اجازه  اصالح طلب  ظاهر  به  فرد 
که در رأس قوه ی مجریه قرار گیرد؟ این 
در حالیست که روحانی یکی از چهره های 

نزدیک به هاشمی رفسنجانی می باشد! 
معطوف  پرسش  این  به  پاسخ ها  از  یکی 
می باشد.  انتخابات"  "مهندسی  هدف  به 
هفته ها  از  پس  رفسنجانی  هاشمی  ورود 
افراد  سوی  از  درخواست هایی  با  بحث، 

شد.  همراه  سازمان هایی  یا 
رفسنجانی  آمدن  اما 

اگرچه ممکن بود برای 
جامعه  از  بخشی 
تلقی  تاکتیک  یک 
نباید  ولی  می شد، 
چندان  نه  چهره ی 
را  وی  خوشایند 
اکثریت  میان  در 
برد.  یاد  از  مردم 
صالحیت  تأیید 

باعث  اگرچه  وی 
بخشی  دادن  رأی 

ولی  می شد،  جامعه  از 
موجی  نمی توانست  هیچگاه 

را که حاکمیت در انتظار آن بود، میان مردم 
و حتی بخشی از اپوزیسیون مهیا سازد.

یکی از دالیل رد صالحیت وی، توجیه رد 
صالحیت های صورت گرفته بود، از جمله 
بسیاری  و  مشایی، فالحیان  رد صالحیت 
از افرادی که زمانی بخشی از رژیم بودند.

بدین ترتیب، رفسنجانی رد صالحیت شد 
و این اقدام انفجاری شوکی ایجاد کرد که 
در نهایت و با تأیید صالحیت روحانی و 
عارف و سپس کنار رفتن عارف، به "امید 
برای تغییر با ابزار انتخابات" میان بخشی 
از مردم انجامید. چند درصدی که آگاهانه 
دسته اند.  این  از  داده اند،  رأی  روحانی  به 
و  جامعه  متوسط  طبقه ی  میان  عده  این 
برخی فعالین مدنی هستند که به ابزارهای 
بحث های  دارند،  دسترسی  نیز  رسانه ای 
ایجاد شده در زمینه ی انتخابات حتی میان 
بخشی از اپوزیسیون از همین جا سرچشمه 

می گیرد.
که  معنی  این  به  انتحاری:  اقدامات   -

هدف  با  انتخابات  بار  این  مهندسی 
اصولگرایان  جبهه ی  چندپارگی 
و عدم شرکت با یک نماینده ی 
بود.  همراه  انتخابات  در  واحد 
اصولگرایان که از ماه های قبل 
لیست های مختلفی داده بودند و 
همه بر ارائه ی کاندیدای واجد 
شرایط متفق القول بودند، ولی در 
انتخابات با چند کاندیدا شرکت 
از  قبل  شب  تا  حتی  کردند. 

انتخابات این شبهه را باقی گذاشته 
بودند که برخی از کاندیداهای آنها به نفع 
یکی عقب نشینی کنند، اما به جز کناره گیری 
حداد عادل، کاری صورت نگرفت. برخی 

چهره های  از 
ن  یا ا لگر صو ا
را  خود  شکست 
"اصالح طلبان"  از 
نسبت  امر  این  به 
در  امر  این  می دهند. 
"مهندسی  چارچوب 
ظاهر  به  انتخابات"، 
)و  اصولگرایان  شکست 
را  اصالح طلبان(  پیروزی  نه 

توجیه می کند. 

ابتکاری:  اقدامات   -
قانون  تغییر  بحث  کشیدن  پیش  جمله  از 
همزمان  انتخابات،  و  جمهوری  ریاست 
روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  کردن 
تأیید  جمهوری،  ریاست  انتخابات  با 
صالحیت شمار زیادی از کاندیداها، دادن 
اجازه ی فعالیت به برخی نهادها که پیشتر 
در  ویژه  به  بودند،  شده  اعالم  غیرقانونی 

انتخابات شوراها.
2- چرا رژیم انتخابات را مهندسی کرد؟

با  رژیم  امروزه  که  بحران هایی  به  باتوجه 
آنها گریبانگیر است، چند هدف را می توان 
روحانی"  "انتخاب  از  رژیم  که  برشمرد 
در  مردم  گسترده ی  حضور  "اعالم  و 

انتخابات" دنبال می کرد:
فشار  برابر  در  احتمالی  عقب نشینی   -
کنار  در  مردمی  اعتراضات  و  تحریم ها 
خواست حل مسأله ی هسته ای: اگر تاریخ 
می بینیم  کنیم،  مرور  را  اسالمی  جمهوری 
با غرب  که وقتی روابط دیپلماتیک رژیم 
میانه رو  فرد  یک  می شود،  بحران  دچار 
هاشمی  که  زمانی  می شود.  رئیس جمهور 
رفسنجانی رئیس جمهور شد، روابط ایران 
بود.  بحرانی  بسیار  شرایط  در  غرب  و 
جمله  از  اروپایی  کشورهای  از  برخی 
از  که  بود  مدتی  را  خود  سفیر  فرانسه، 
هاشمی  آمدن  با  بودند.  فرا خوانده  تهران 
به عنوان رئیس جمهور، سفیر  رفسنجانی 
که  حالی  در  گشت،  باز  تهران  به  فرانسه 
فرانسه( خود  فقید  )رئیس جمهور  میتران 
را برای سفر به تهران آماده می کرد، شاپور 
دو  روابط  و  شد  ترور  پاریس  در  بختیار 

چطور می توان این تناقض را 
پاسخ گفت که در حالی که 
چهره ای همچون رفسنجانی 
رد صالحیت می شود، یک 
فرد به ظاهر اصالح طلب 
اجازه می یابد که در رأس 
قوه ی مجریه قرار گیرد؟ 

این در حالیست که روحانی 
یکی از چهره های نزدیک 

به هاشمی رفسنجانی 
می باشد. یکی از پاسخ ها 
به این پرسش، معطوف به 
هدف "مهندسی انتخابات" 

می باشد.

زمانی  نرفت.  فراتری  سطح  به  کشور 
شد،  رئیس جمهور  خاتمی  که 
روابط ایران و غرب دوباره در 
بود.  بحرانی  بسیار  شرایط 
رأی  میکونوس  دادگاه 
بود  کرده  اعالم  را  خود 
کشورهای  از  برخی  و 
را  خود  سفرای  غربی 
از تهران فرا خواندند. 
تبلیغات  در  خاتمی 
انتخاباتی خود سخن 
آمریکا  با  رابطه  از 
مطرح کرد. وی سپس 
و  شد  رئیس جمهور 
روابط تا حدی به حالت 
عادی بازگشت. هم اینک 
بحران های  از  یکی  نیز 
اساسی رژیم، بحران در روابط 
خارجی و دیپلماتیک آن است که 
روحانی  چون  میانه روی  فرد  وجود 

می تواند آن را برای مدتی تسکین بخشد.
انحرافی  جریان  و  احمدی نژاد  حذف   -
اخیر)چه  مشکالت  تمام  که  هدف  این  با 
عده  این  به  بین المللی(  چه  و  داخلی 
ویژه  به  اخیر  سال های  طی  برمی گردد: 
مشروعیت   ،88 سال  اعتراضات  از  پس 
سطح  در  چه  و  داخل  در  چه  حاکمیت 
بین المللی دچار چنان بحرانی شده بود که 
الزم بود به نوعی این مشروعیت به ویژه 
گردد.  ترمیم  دوباره  بین المللی  سطح  در 
دولت  ناکارآمدی  و  تحریم ها  همزمان 
باعث  اقتصادی  زمینه ی  در  نژاد  احمدی 
جدی ترین  از  یکی  رژیم  که  است  شده 
را  خود  تاریخ  در  اقتصادی  بحران های 
تجربه کند. اقداماتی از قبیل هدفمند کردن 
بودجه  تقدیم الیحه ی  یارانه ها، تأخیر در 
از  کلیدی  سازمان های  برخی  انحالل  و 
بر  بودجه، همگی  و  برنامه  جمله سازمان 
عمق این بحران افزودند. بحران های دیگر 
و  دیپلماتیک  زمینه ی  در  بحران  جمله  از 
که  بودند  انگیزه هایی  هسته ای،  مسأله ی 
رژیم تمامی آنها را به دولت احمدی نژاد و 
اقدامات وی نسبت دهد. رژیم با "مهندسی 
این  به  که  داشت  قصد  انتخابات"  دقیق 

هدف برسد.
با سهیم کردن  - یکدست کردن حاکمیت 
بخشی از اصولگرایان اصالح طلب که پشت 
ایستاده اند.  روحانی  و  رفسنجانی  هاشمی 
وجود انشقاق داخلی در جمهوری اسالمی 
امر  این  می باشد.  مبرهن  و  واضح  امری 
گرفته  شدت  اخیر  سال های  طی  ویژه  به 
می تواند  روحانی  است.  شده  علنی تر  و 
راست  و  چپ  در  رقیب  جناح  دو  تعادل 
رژیم یعنی "اصالح طلبان و اصولگرایان با 
کار  دستور  در  را  زیرشاخه هایشان"  تمام 
شکل گیری  در  دوباره  و  دهد  قرار  خود 

"خانواده ی انقالب" مؤثر باشد.
راستای  در  خود  می تواند  هدف  این 
اینکه  جمله  از  باشد،  دیگری  اهداف 
با  ایران  معتقدند که  از صاحبنظران  برخی 
نظامی  رویارویی  برای  را  خود  کار،  این 
اسالمی  جمهوری  اگرچه  می کند.  آماده 
نیست،  جنگ  حال  در  اینک  هم  ایران 
از  یعنی  است،  جنگی  وضعیت  در  ولی 
بر  فشار  و  اقتصادی  و  دیپلماتیک  نظر 
جنگ  سال های  همچون  شرایطی  مردم، 
تحلیل  این  است.  آن حاکم  بر  هشت ساله 
برای  رژیم  که  است  استوار  اصل  این  بر 
عبور از این بحران ها و در واقع توجیه این 
وضعیت، به یک جنگ )رویارویی نظامی( 
فرد  یک  عنوان  به  روحانی  دارد.  نیاز 
میانه رو در ظاهر، نزد برخی از کشورهای 
غربی و کشورهای منطقه از موقعیت بهتری 
برخوردار می باشد، بدین ترتیب، وی دارای 
این پتانسیل هست که در صورت بروز این 
اینکه شرایطی  از  پیش  نظامی،  رویارویی 
آن  به  تکرار شود،  لیبی  یا  عراق  همچون 

خاتمه دهد.
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آیا روحانی ساقی جام زهر است؟

ناصر صالحی اصل

نمایش مضحک انتخابات شوراها در کردستان

سالم اسماعیل پور

از  روحانی  حسن  نام  آمدن  بیرون 
ریاست  انتخابات  رأی  صندوق های 
یکی  اخیر  هفته های  در  رژیم،  جمهوری 
کانون  در  که  بود  خبرهایی  مهمترین  از 
رابطه  در  بین المللی  رسانه های  توجهات 
تمامی  از  نظر  گرفت. صرف  قرار  ایران  با 
و  داخلی  پیامدهای  و  رویداد  این  جوانب 
خارجی آن، آنچه که شاید بتوان آن را وجه 
انتخاباتی  نمایش  این  کلی  پیام  و  مشترک 
دانست، تأکید همگان و حتی اعتراف سران 
مقامات رژیم و جناح های گوناگون آن  و 
رژیم  تاکنونی  سیاست های  بودن  ناکارا  به 
آن  آشفته ی  و  بحرانی  وضعیت  پذیرش  و 
استقبال  بود.  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
اکثریت رأی دهندگان از شعارهای روحانی، 
تحریم انتخابات توسط بخش هایی از مردم، 
همزمانی این نمایش با انتخابات شوراهای 
از  رژیم  پیشاپیش  هراس  روستا،  و  شهر 
تکرار رویدادهای 88، التماس خامنه ای از 
مخالفان رژیم برای نجات کشور )و در واقع 
رژیم( و غیر قابل دفاع بودن سیاست های 
مسأله ی  همچون  استراتژیکی  و  کالن 
مناظرات  در  آن  مدیریت  روند  و  هسته ای 
نشاندهنده ی  عالئم  جمله  از  کاندیداها، 
شکست  به  همگانی  اعتراف  و  بحران 
عرصه ها  تمامی  در  رژیم  سیاست های 
خود  درماندگی  و  فالکت  عمق  رژیم  بود. 
فشارهای  خردکننده ی  امواج  برابر  در 
علیرغم  و  پذیرفته  را  بین المللی  و  داخلی 
و  خامنه ای  بی پشتوانه ی  رجزخوانی های 
بدین  خود  نهایی  تحلیل  در  اطرافیانش، 
اوضاع  وخامت  است  بهتر  که  رسید  نتیجه 
شرایط  با  متناسب  و  پذیرفته  را  خویش 
که  شرایطی  بردارد،  گام  موجود  حساس 
نه  و  داخلی کشور  اوضاع  نه  نشان می داد 
جایگاه و موقعیت بین المللی رژیم در سال 
رژیم  فعلی  سیاست های  پذیرای  پیش رو، 
نظر  در  آن  تجلی  و  نماد  که  بود  نخواهد 
تبلیغات و  بیرونی،  ناظران  رأی دهند گان و 

برنامه های نامزدهایی همچون جلیلی بود.
خامنه ای  می بینیم  که  است  منظر  این  از 
ذوب شدگان  که  دروغینی  تصویر  علیرغم 
خارق العاده ی  هیبت  و  صالبت  از  والیت 
از  بار  نخستین  برای  کرده اند،  ترسیم  وی 

رفسنجانی  همچون  صالحیت شدگانی  رد 
آنان  از  و  نموده  دلجویی  رحیم مشایی  و 
دست  یا  و  می کند  تشکر  سکوتشان  بابت 
به  که  می کند  دراز  کسانی  سوی  به  تضرع 
گفته ی خود وی، مخالف جمهوری اسالمی 
هستند و می پذیرد که کشور )رژیم( در خطر 

است.
پیچیده  ی  دستگاه  و  خامنه ای  اگر 
سیاستگذاری رژیم همان روال سیاست چند 
سال اخیر را تعقیب می کردند، طبیعتًا نباید 
امر خویش  اصولگرای تحت  نامزدهای  به 
اجازه می دادند که با تعدد خویش زمینه ی 
را  اصولگرایان  اردوگاه  آرای  پراکندگی 
شرایطی  در  دیگر،  سوی  از  آورند.  فراهم 

در  از یک درصدی  کمتر  تقلبی  با  تنها  که 
شمارش آرا، کار به مرحله ی دوم و حذف 
تقلب  بانیان  می کشید،  روحانی  احتمالی 
دادند  روحانی  به  را  اجازه  این   88 بزرگ 
که کلید خیابان پاستور را به گردن بیاویزد 
اصولگرایان  از  برخی  سوی  از  حتی  و 
که  این  بر  مبنی  زمزمه هایی شنیده می شود 
نفع  به  درصدی   7 تقلبی  با  رژیم  این بار 
او  سخنان  بر  تأییدی  مهر  عمال  روحانی، 
تاکتیکی در   تغییرات  به  نیاز رژیم  بر  مبنی 
صورت ظاهر گفتمان سیاسی آن زده و در 
واقع، روحانی محصول نیاز رژیم به نوشیدن 
یا تظاهر به سرکشیدن شوکران شکست بوده 

است.

این روزها جامعه ی  که  است  انتظاری  این 
ائتالف   ،5+1 عضو  کشورهای  بین المللی، 
و  آمریکا  غرب،  جهان  سوریه،  دوستان 
دارند،  رژیم  دیپلماسی"  "شیخ  از  اسرائیل 
گوناگونی  طیف های  نیز  کشور  داخل  در 
توقعاتی  رأی دهندگان(  )به ویژه  مردم  از 
آن ها  نمودن  برآورده  که  دارند  از روحانی 
در حکم پذیرش سوء مدیریت و نادرستی 
سیاست های گذشته خواهد بود. حتی انتظار 
خامنه ای و باندهای سیاسی و امنیتی رژیم 
وضع  به  دادن  سروسامان  نیز  روحانی  از 
تحریم ها،  رفع  از طریق  اقتصادی  آشفته ی 
حیثیتی  و  وجهه   کسب  و  فشارها  کاهش 
است،  اسالمی  جمهوری  برای  خارج  در 
الجرعه ی  سرکشیدن  به  منوط  که  امری 
فلسطین،  سوریه،  در  پیاپی  زهر  جام های 
آژانس،  حکام  شورای  امنیت،  شورای 
و  است   ... و  عراق  بحرین،  عربستان، 
سرکشیدن این جام ها کار رهبر رژیم است، 
بهترین حالت،  نه رئیس جمهور آن که در 
ایفا  برای وی  را  نقش ساقی  تنها می تواند 
فریب  در  روحانی  نقش  از  خامنه ای  کند. 
کشورهای غربی در مذاکرات اتمی گدشته 
پتانسیل  این  از  نمی خواهد  و  بوده  آگاه 
و  اتمی  فریبکاری های  تداوم  برای  موجود 
خرید زمان تا رسیدن به قله ی اوج برنامه ی 
اتمی بی تفاوت بگذرد. از همین روست که 
اشتراک  از  رگه هایی  وی  در سخنان  ناگاه 
اتمی  پرونده ی  این  سر  بر  روحانی  با  نظر 

دیده می شود.
موجود  وضع  وخامت  که  دیگری  نکته ی 
پیام های  و  نامه ها  می رساند،  اثبات  به  را 
تبریکی است که از داخل و خارج دایره ی 
ارسال  روحانی  برای  رژیم  خودی های 

گردیده است.
آیت اهلل  سخنان  پیام ها،  این  جمله ی  از 
رژیم  خبرگان  مجلس  نماینده ی  دستغیب، 
شورای  می نویسد:"مجلس  دستغیب  است، 
مجریه  قوه ی  و  قضائیه  قوه ی  اسالمی، 
شاید  ندارند،  و  نداشته  خود  از  اختیاری 
تنها 20 درصد  قوه  بتوان گفت در آن سه 
کارها و مسائل مهم مملکت انجام می گرفت 
دیگری  جای  در  آن  درصد   80 برای  و 
بسیج  دخالت  نیز  و  می شود  تصمیم گیری 
و سپاه که در هر کاری دخالت می کنند و 
مردم از این ناحیه ناراحت بوده و هستند".

دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
برای  گوارا  "نتیجه ای  را  وی  پیروزی  نیز 
باگذشت"  و  مقاوم  صبور،  مردمی  تالش 
عمق  از  نشان  خود  این  که  خوانده اند 
گذشت  و  صبر  به  رژیم  نیاز  و  مشکالت 

مردم در برابر آنهاست.
از  اسالمی"،  ایران  مشارکت  "جبهه ی 
نام  ضمن  نیز  رژیم  اصالح طلب  جریانات 

"دولت  عنوان  به  روحانی  دولت  از  بردن  
مشکالت  "انبوه  می نویسد:  ملی"  آشتی 
کس  هیچ  که  است  حدی  به  شده  انباشته 
مشکالت  حل  و  معجزه  انتظار  شما  از 
می دانیم  همه  ندارد...  را  مدت  کوتاه  در 
ساختار حقیقی حکومت در کشور عزیز ما 
آمال  ساختن  برآورده  که  است  گونه ای  به 
مردم و اجرای کامل برنامه های شما را به 

طور مطلوب میسر نخواهد ساخت".
اصالح  ناپذیری  به  صریح  اعتراف  این 
"ساختار حقیقی حکومت در کشور عزیز ما" 
از سوی جریانی که در سالیان اخیر همواره 
و  اصالح طلبی  شیپور  در  دمیدن  سردمدار 
تکفیر ساختار شکنی و تالش برای براندازی 
رژیم بوده، در نوع خود می تواند جالب و 

آموزنده باشد.
نمایندگان ادوار مجلس رژیم در خارج از 
کشور یا همان "اپوزیسیون خودساخته"ی 
رژیم نیز از روحانی خواسته اند که "با تدبیر 
و امید، قفل زندان و حصر و تبعید مخالفان 
و منتقدان )همفکران خودشان( را شکسته و 
سایه ی شوم جنگ و تحریم و خونریزی از 

ایران رفع شود". 
هراس  بیانگر  نیز  پیام ها  این  تمامی 
در  که  است  وضعیتی  از  رژیم  یکپارچه ی 
نموده،  آن  گرفتار  را  اخیر خود  سال  چند 
اما در عین حال با مبارزه طلبی دروغین و 
زدن الف ابرقدرتی، این هراس خود را تا 
حدودی از انظار عمومی پنهان نموده بود. 
و  صریحًا  بارها  که  خامنه ای  همان  اینک 
تلویحًا گفته بود "ما در شرایط بدر و خیبر 
با  ابی طالب"،  شعب  شرایط  در  نه  هستیم، 
امید  و  صندوق  از  روحانی  کشیدن  بیرون 
وی  سحرآمیز  کلید  معجزه ی  به  بستن 
میان  در  غالب  روحیه ی  که  می دهد  نشان 
و  غرور  و  قهر  آن  نه  رژیم  سردمداران 
و  هراس  و  جبن  بلکه  ظاهری،  صالبت 
و  خودساخته  وضعیت  از  دستپاچگی 
خودکرده ای است که تدبیر دیگری می طلبد 
یا  زهر  جام  نوشیدن  همان  تدبیر  این  و 
تظاهر به نوشیدن آن، جهت کسب زمان و 
قدرت های  و  داخلی  عمومی  افکار  فریب 
این  حاصل  الجرم  که  است  بین المللی 
بیرون  همانا  "تدبیرخوانده"  هراس  و  جبن 
کشیدن حسن روحانی از صندوق شعبده ی 

انتخابات بود.
چه  تا  خود  مأموریت  در  روحانی  اینکه 
اندازه موفق عمل خواهد کرد، امری است 
آمادگی رژیم و رهبر  میزان  به  بستگی  که 
برابر  در  سریالی  عقب نشینی های  برای  آن 
ناراضی  توده های  دگرگونی خواهی  اراده ی 
در داخل و قدرت های طرف معامله با آن 

در عرصه ی بین المللی خواهد داشت.

نقش  دمکراسی،  نظام  فرصت های  از  یکی 
و  آن  پیامدهای  و  انتخابات  تأثیرات  و 
مشارکت مردم در تصمیم گیری های اساسی 
روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  است. 
دمکراتیک،  جوامع  در  و  کنونی  عصر  در 
است.  مردم  زندگی  از  بخش جدایی ناپذیر 
در  دمکراتیک  و  مترقی  جوامع  در  مردم 
روستا،  و  شهر  شوراهای  انتخابات  فرایند 
برای اجرای امور شهر و خدمات عمومی، 
مسئوالنه و با احساس مسئولیت، مشارکت 
حاکمیت  تحت  ایران  در  اما  می کنند، 
غیر  روند  علت  به  اسالمی،  جمهوری 
دمکراتیک انتخابات، از ثبت نام کردن، تأیید 
ارگانی  سوی  از  نامزدها  صالحیت  رد  یا 
و  نظامی  ارگان های  مداخله ی  انتصابی، 
امنیتی در امور شوراها از یک سو و از سوی  
دیگر ترس مردم از محرومیت از یارانه ها، 
مردم  محرومیت  کار،  از  کارمندان  اخراج  
از امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
تحصیالت عالی، مردم به اجبار در نمایش 
دلیل،  همبن  به  می کنند،  شرکت  انتخابات 

انتخابات در ایران و مشارکت در آن فاقد 
اعتبار می باشد. 

اداره ی  برای  شوراها  ساختار  ماهیت  اگر 
اداره ی  پایه ی  بر  محلی  خدمات  امور 
محل  آن  مردم  طرف  از  که  غیرمتمرکز 
اکثریت  اما  باشد،  می شوند،  انتخاب 
کردستان،  روستاهاي  و  شهرها  نامزدهای 
متخصص  نامزدهای  حضور  عدم  علت  به 
در امور مدیریت شهری، در امور مدیریت 
لذا  ندارند،  آشنایی  و  تخصص  شهری 

شوراها مرده، زاده می شوند.
و  قانون  در  شوراها  اختیارات  و  وظایف 

مقررات رژیم جمهوری اسالمی:
چهارچوب  در  روستا  و  شهر  مدیریت 
رژیم  در  مقررات شوراها  و  قانون  بسته ی 
هر  است.  محدود  بسیار  اسالمی  جمهوری 
چند در اصل یکصد قانون اساسی جمهوری 
اسالمی آمده است که " برای پیشبرد سربع 
عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه های 
امور  سایر  و  آموزشی  فرهنگی،  بهداشتی، 
رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به 
روستا،  هر  امور  اداره ی  محلی،  مقتضیات 
نظارت  با  استان  یا  بخش، شهر، شهرستان 
شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، 
که  می گیرد  صورت  استان  یا  شهرستان 

اعضای آن را مردم انتخاب می کنند. شرایط 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود 
و  انتخاب  نحوه ی  و  اختیارات  و  وظایف 
مراتب  سلسله  و  مذکور  شوراهای  نظارت 
اصول، وحدت  رعایت  با  باید  که  را  آن ها 
ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسالمی 
قانون  باشد،  مرکزی  حکومت  تابعیت  و 

معین می کند".
اختیارات  و  وظایف  قانون  در  همچنین 
تبصره   ۹ و  ماده   24 شامل  که  شوراها 
بیان  شرح  بدین  شوراها  وظایف  می باشد، 
شده است: »انتخاب شهردار برای مدت 4 
سال، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و 
نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
بر  نظارات  رفاهی،  و  اقتصادی  یهداشتی، 
تصویب  شوراها،  مصوبات  اجرای  حسن 
درآمدها  تصویب  شهرداری،  آئین نامه های 
بودجه ی  تصویب  شهرداری،  هزینه های  و 
طرح های  تصویب  شهرداری،  ساالنه ی 

شهرسازی و ...
اما به علت عدم توانایی شوراها، عدم وجود 
افرادی متخصص در امور مدیریت شهری، 
و  اجرا  در  شوراها  اعضای  تخصص  عدم 
ارگان های  تأثیرگذاری  و  شهری  مدیریت 
بر  رابطه  برتری  شهرداری ها،  در  دیگر 

رشوه خواری،  و  رشوه  وجود  ضابطه، 
از  را  شوراها  اختیارات  و  وظایف  دزدی، 

محتوای واقعی تهی نموده است. 
موضع مردم کردستان در این نمایش:

مشارکت مردم کرد در فرایندهای انتخاباتی 
و  جدال  نوعی  با  توأم  همیشه  ایران،  در 
اعتراض به رژیم بوده است. به همین دلیل، 
بر  انتخابات  تحمیل  درصدد  همیشه  رژیم 
مردم کردستان آن گونه که خود می خواهد، 
چه  هر  مشارکت  برای  رژیم  است.  بوده 
انتخابات  بیشتر مردم در چهارمین دوره ی 
با  کردستان  در  روستا  و  شهر  شوراهای 
نیرنگ و فریب مردم و وعده های پوشالی، 
نامزدهای شوراها  از  بعضی  به  مالی  کمک 
مردم،  میان  در  احساسی  فضای  ایجاد  و 
توانست برای رسیدن به هدف اصلی خود 
نماش  این  در  مردم  بیشتر  مشارکت  که 
اجبار  به  را  مردم  از  بخشی  بود،  مضحک 
صندوق های  پای  به  شوراها  انتخابات  در 
رأی بکشاند. ابن در حالیست که کردستان 
از ردیف توزیع بودجه ی کالن کشور برای 
اقتصادی،  جانبه ی  همه  توسعه ی  و  رشد 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور محروم 
می باشد. به همین دلیل، مردم کردستان در 
مناطق  در  رژیم  سیاست های  به  واکنش 

نافرمانی  شیوه ی  به  دیگر  بار  کردنشین، 
مدنی در این انتخابات، اعتراض خویش را 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سیاست های  علیه 
انتخابات  از  دوره  این  در  کردند.  تکرار 
به  کردستان،  شهرهای  بیشتر  در  شوراها 
و  کردستان  ارومیه،  استان های  در  ویژه 
کسب  را  آرا  بیشترین  افرادی  کرمانشاه، 
کردند که از یک سو، مایه ی تعجب مردم و 
نگرانی دوستداران شهر و روستا و از سوی 
مردم شهر  و مضحکه ی  باعث خنده  دیگر 
و روستا شدند. مردم به انتخاب خود و به 
عقل عالیجنابان رژیم که عاجز و ناتوان از 
حل مشکالت مملکت می باشند، می خندند. 
مردم کردستان با انتخاب چنین نامزدهایی، 
حاکمیت  علیه  را  خویش  اعتراض 
ابراز  اسالمی  جمهوری  غیردمکراتیک 
کردند که از یک سو با شرکت اجباری مردم 
انتخاب  با  دیگر  سوی  از  و  انتخابات  در 
را  کردستان  عمومی  افکار  ناالیق،  افرادی 
مردم  مبارزه ی  از  شیوه  این  کردند.  شوکه 
مدنی  نافرمانی  شیوه ی  به  که  کردستان 
ملی  جنبش  اعتراض  پیام  گردید،  اجرا 
علیه  ایران  کردستان  مردم  دمکراتیک    _
در  اسالمی  جمهوری  رژیم  سیاست های 

کردستان است.
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اجالس قطر و دوستان سوریه

مسئولین رده باالی رژیم تحت تأثیر هژمونی والیت فقیه

ن. کارن.جی.وی یانگ
ترجمه: معتصم نورانی

چکو احمدی

رئیس  و  وزیر  نخست  جمهور،  رئیس 
پارلمان، همه ی  این مسئولیت ها و مناصب 
جدید  عصر  در  نوین  پدیده ای  حکومتی 
چهار  از  آنها  شدن  پدیدار  تاریخ  و  است 
و  دولتی  مناصب  این  نمی رود.  فراتر  سده 
انتخاب،  برای  ریاست جمهوری،  ویژه  به 
آن،  اصلی  معیار  و  دارند  معیاری مشخص 

اراده و رأی مردم است.
دمکراتیک،  و  واقعی  جمهوری  نظام  در 
مسئولین این مناصب را از طریق انتخابات 
یا  کردن  شرکت  و  می کنند  مشخص  آزاد 
دولت  فشار  موجب  مردم،  اکثریت  نکردن 
در  اما  نمی شود،  مردم  آحاد  شرکت  برای 
کاماًل  مسأله  این  دیکتاتور زده،  کشورهای 

که  می دهد  نشان  را  قضیه  این  عکس 
نمونه ی بارز آن رژیم به ظاهر "جمهوری" 

اسالمی ایران است.
اسالمی  رژیم  رهبر  گفته های  براساس 
فقط  ایران  مردم  رأی  و  انتخابات  ایران، 
برای مشروعیت بخشیدن به نظامی اسالمی 
و دیکتاتور است. کاندیداها و منتخبین نیز 
فقط مأمورانی برای هرچه بهتر انجام دادن 
وظایف محوله از سوی ولی فقیه و در واقع 
یازده  تاکنون  می باشند.  ولی فقیه  منتصب 
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
برگزار شده است و تنها در دوره ی نخست 
انگشتان  تعداد  از  کاندیداها  تعداد  که  بود 
دست فراتر رفت و توانستند در رقابت های 
همه ی  کنند.  شرکت  ریاست جمهوری 
آنهایی هم که از فیلتر شورای نگهبان عبور 
کرده اند، حتی یک نفر هم به غیر از کسانی 

بوده اند،  رژیم  رهبر  واقعی  سرسپرده ی  که 
قادر به شرکت در این انتخابات نبوده است، 
از  پس  حتی  و  فیلترها  این  وجود  با  اما 
انتصاب معتمدترین فرد از سوی رژیم، حد 
و حدود دخالت های ولی فقیه چنان فراگیر 
این  به  می توانند  افراد  همان  که  است  بوده 
دخالت ها گردن نهند. بنی صدر که از دوره ی 
در  او  با  پاریس  و  نجف  در  خمینی  تبعید 
ارتباط بود، پس از انتخاب شدن به عنوان 
اولین رئیس جمهور، سطح باالی دخالت های 
رهبر رژیم و اطرافیانش را تحمل نکرد و 
زبان به مخالفت و اعتراض در این زمینه و 
نحوه ی کار اجرایی مسئولین رژیم گشود که 
در نتیجه ی این اعتراض با دستور و حکم 
از  ریاست جمهوری  مقام  خمینی  حکومتی 
تن  مهاجرت  به  اجبار  به  و  وی سلب شد 

داد.

اگر نگاهی اجمالی به همه ی رؤسای جمهوری 
خواهیم  آشکارا  باشیم،  داشته  ایران 
دوره ی  اتمام  از  پس  آنها  همه ی  که  دید 
از  بهتر  خیلی  آینده ای  ریاست جمهوری، 
آنها و  تقریبًا همه ی  نداشته اند و  بنی صدر 
حتی نزدیک ترین افراد به رهبر )خمینی و 
خامنه ای( خیلی آرام و گاه بی سر و صدا به 
حاشیه رانده شده و فقط بازنشستگی تقریبًا 

درخوری نصیبشان شده است.
عنوان  به  خمینی  از  پس  که  رفسنجانی 
می شد، پس  رزیم محسوب  اول  شخصیت 
یکی  ریاست جمهوری،  دوره ی  اتمام  از 
از دیگری، دیگر پست های حکومتی  پس 
حاشیه  به  این  و  کردند  سلب  او  از  را 
راندن تا جایی پیش می رود که در آخرین 
نگهبان  شورای  سوی  از  انتخابات  دوره ی 
رد  این  واقع،  در  که  می شود  رد صالحیت 
صالحیت از سوی رهبر نظام بوده است و با 
این عملکرد به جهانیان اعالم کردند، کسانی 
فقیه  ولی  گوش  به  حلقه  توان  تمام  با  که 
رژیم  رده باالی  مناصب  در  جایی  نباشند، 
ندارند. در واقع بخش اعظمی از کارشناسان 
سیاسی، خاتمی را نیز ضامن تداوم قدرت 
توان  در  آنچه  حقیقتًا  و  می دانستند  رژیم 
داشت در راستای حفظ نظام و قدرت مداری 
اشاره  به خاطر  فقط  برد،  کار  به  خامنه ای 
کردن به اجرای تمام و کمال قانون اساسی 
است،  شده  تصویب  رژیم  خود  توسط  که 
و غضب ها  گرفت  قرار  رهبر  مورد غضب 
تا جایی پیش رفت که اعضای مجلس که 
در صحن  هستند،  فقیه  سرسپرده ی والیت 
علنی مجلس خواهان اعدام خاتمی رئیس 
جمهور، موسوی نخست وزیر دوران خمینی 
و کروبی رئیس مجلس شدند. جای تعجب 
این است که این کاندیداها و رؤسای  جمهور 
حتی یک قدم هم از قانون اساسی منحرف 
نشده اند، بلکه تنها خواستار اجرای قوانینی 
با  تناقض  و  تبعیض  از  ماالمال  که  هستند 

فقط  اما  است،  بشر  تعاریف جهانی حقوق 
به این دلیل که چند بار انگشت شمار، نظری 
آورده اند،  زبان  به  را  رهبر  نظر  با  متفاوت 
بشری  و ضد  دیکتاتور  رهبر  مورد غضب 

قرار می گیرند.
خامنه ای در دوره ی دهم ریاست جمهوری، 
تا  برد  کار  به  را  خود  توان  همه ی 
عنوان  به  را  نظام  فرد  سرسپرده ترین 
رئیس جمهور اعالم کند و این هزینه کردن تا 
جایی پیش رفت که حتی اندک مشروعیتی 
را نیز که در میان حامیان داخلی و خارجی 
خویش  خواسته های  قربانی  داشتند،  خود 
نمود و این مسأله نزد شخصیت های سیاسی 

و عمومی به بحث داغ روز تبدیل شد.
این ها  وجود  با  که  است  آن  عجیب تر  اما 
و دست بوسی احمدی نژاد، سطح دخالت ها 
حتی  که  بود  آشکار  و  گسترده  چنان 
ستوه  به  مسأله  این  از  نیز  احمدی نژاد 
آمده و به مقابله پرداخت و به همین دلیل، 
غیر  و  مستقیم  صورت  به  بارها  خامنه ای 

مستقیم مخالفت خود را با او اعالم کرد.
آنچه  گرفتن  نظر  در  با  اینکه،  نهایت  در   
در تاریخ  جمهوری اسالمی رخ داده، باید 
انتظار آینده ای بهتر از آن برای روحانی نیز 
نداشته باشیم و او نیز پس از اتمام دوره ی 
اینکه همچون خاتمی  یا  ریاست جمهوری، 
با کمترین اعتراض بازنشسته خواهد شد یا 
همچون رفسنجانی تا آخرین لحظات عمر 
ماند،  خواهد  قدرت  به  بازگشت  توهم  در 
اما بسیار ضروری می نماید، یادآوری کنیم 
که این، شخصیت های کرد و در رأس آنان، 
که  بود  قاسملو"  عبدالرحمان  "دکتر  شهید 
این  حکمرانی  نخستین  روزهای  همان  در 
رژیم، آینده ای مملو از بحران را پیش بینی 
یا  "آری"  رفراندوم  تحریم  با  و  بود  کرده 
"خیر" برای جمهوری اسالمی، نشان داد که 
بوده  حقیقت  از  عینی  بازتاب  وی  نظرات 

و هستند.

عمده ی  بخش  تیرماه،  دوم  شنبه  روز 
سوریه،  اپوزیسیون  بین المللی  حامیان 
"فوراً  که  کردند  موافقت  قطر  کنفرانس  در 
برای  را  الزم"  امکانات  و  مواد  تمام 
نمایند.  مهیا  اسد  بشار  حکومت  مخالفان 
این موافقت نامه اشاره نکرده است که چه 
نوع اسلحه و مهماتی روانه ی میدان جنگ 
شود یا چه نوع کمک هایی فرستاده شود، 
اما مقامات شرکت کننده در کنفرانس دوحه 
گفتند که: عربستان سعودی و قطر در حال 
حاضر به  سرعت اعالم آمادگی کرده اند تا 
موشک های قابل عمل ضد هواپیما و ضد 
تانک و زره پوش تهیه کنند تا مخالفان بشار 
اسد آنها را بر ضد تانک ها و هواپیماهای 
کار  به  نبرد  میدان  در  سوریه  حکومت 

گیرند.
وعده های  سری  یک  ارائه ی  علیرغم 
در  کمک ها  افزایش  و  هماهنگ کننده 
سوریه  اپوزیسیون  حامیان  اخیر،  ماه های 
نتوانسته اند بر سر موضوعات به توافق کلی 
عمل  جامه ی  خواسته هایشان  به  و  برسند 
دارند  اصرار  اسد  مخالفان  اما  بپوشانند، 
که خواست های آنان باید در اسرع وقت 
از  هم  کمیت،  لحاظ  از  هم  و  شده  تأمین 

لحاظ کیفیت باید به آنها توجه شود.
جان.اف. کری ، وزیر امور خارجه ی آمریکا، 
بعد از یک نشست 4 ساعته ی وزرای امور 
خارجه ی 11 کشور غربی و خاورمیانه ای 

افتاد"  اتفاق  امروز  متفاوتی  "چیز  گفت: 
دولت  استفاده ی  از  حاکی  شرایط  زیرا 
مخالفان  علیه  شیمیایی  مواد  از  سوریه 
است و حزب اهلل لبنان و شبه نظامیان ایران 
در سطح گسترده در جنگ داخلی سوریه 
شرکت دارند. ما تصمیم گرفته ایم و چاره ی 
به مخالفان اسد  اینکه  نداریم، جز  دیگری 
میدان  توازن  تا  بکنیم  بیشتری  کمک های 

عمل را تغییر دهیم".
از  تسلیحاتی  کمک های  مخالفان،  اگرچه 
تهیه  فارس  خلیج  حاشیه ی  کشورهای 
کرده اند که طبق گزارش های رسیده شامل 
موشک های زمین به هوا هستند که از لیبی 
و از طریق قطر به دست آن ها رسیده است. 
به یک  تصمیات دوحه،  که  گفتند  مقامات 
جریان هماهنگ مداوم بدل خواهد شد و 
باید اطمینان حاصل شود که این تسلیحات 
تندرو  اسالمگرایان  دست  به  کمک ها  و 
کننده  شرکت  کشورهای  مقامات  نیفتد. 
و  محرمانه  و  سری  بحث های  مورد  در 
آتی  مبهم  مشکالت  مورد  در  همچنین 

صحبت کردند.
یک مقام اروپایی روشن ساخت که تصمیم 
روز شنبه مانند یک "جواب کلی" بود در 
ناامیدی ژنرال سلیم  ادریس، رئیس  مقابل 
از  بعد  مخالفان،  نظامی  عالی  شورای 

شکست های اخیر بود.
این اجالس چهارمین نشست 11 کشوری 
تشکیل  را  سوریه  دوستان  گروه  که  بود 
بریتانیا،  فرانسه،  متحده،  ایاالت  می دهند: 
عربستان  مصر،  ترکیه،  ایتالیا،  آلمان، 
سعودی، قطر و امارات متحده ی عربی در 

اجالس امسال شرکت کرده اند. اما یک ماه 
پیش بطور آشکار، در آخرین نشست آن ها 
در عمان پایتخت اردن، وضعیت میدان نبرد 
تغییر کرد و در حال حاضر به نفع مخالفان 

نیست.
این ماه  اوایل  بریتانیا و در  ابتدا فرانسه و 
به  جداگانه  هرکدام  که  گفتند  نیز  آمریکا 
از سالح های  اسد  که  رسیده اند  نتیجه  این 
پرزیدنت  است.  کرده  استفاده  شیمیایی 
اوباما گفت، استفاده از سالح های شیمیایی 
عبور از "خط قرمز" است. بنابراین، ایاالت 
متحده مصمم است و کمک های تسلیحاتی 
مهم تر،  این  از  کرد.  خواهد  اپوزیسیون  به 
ایران و حزب اهلل شراره های ترس  دخالت 

برابر  چند  را  جنگ  این  به  زدن  دامن  از 
از  سوریه  داخلی  جنگ  که  است  کرده 
آتش  و  رود  فراتر  کشور  این  مرزهای 
فراگیرد.  را  منطقه  کشورهای  تمام  آن 
انقالب  تلفات  افزایش  و  مبارزات  تشدید 
در  صلح  مذاکرات  برقراری  همچنین  و 
انتقال حکومت پس از  تابستان امسال در 
بشار اسد مؤثر است. موافقتنامه ی نشست، 
همصدا نبود و مقامات گفتند، آلمان که یک 
مخالف  می کرد،  رهبری  را  کوچک  اقلیت 
بود،  مخالفان حکومت  برای  تهیه ی سالح 
زیرا معتقد بود که این وضعیت خشونت را 
باال می برد و بجای اینکه جنگ مذهبی بین 
شیعه و سنی را در خاورمیانه کاهش دهد، 

بحران های انسانی را بیشتر و شکاف ها را 
عمیق می کند. قدرت های سنی منطقه به طور 
عمده از اپوزیسیون سنی حمایت می کنند و 
ایران و حزب اهلل نیز از اسد حمایت می کنند 
علوی  اقلیت  که  همانطور  هستند  شیعه  و 

اسد هم شیعه هستند.
قطر  وزیر  نخست  حمدبن جاسم آلثانی، 
به  خطاب  جلسه،  رسمی  افتتاحیه ی  در 
کوشش های  تمام  گفت:"  شرکت کنندگان 
پایان  برای  بین المللی  و  عربی  کشورهای 
خورده  شکست  سوریه  تراژدی  به  دادن 
زمینه،  این  در  بین المللی  جامعه ی   است. 
یک ناظر درمانده است که نمی تواند با این 

وضعیت مقابله کند."
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بازتاب

فاتح صالحی

دومین بیداری مصر
سال  25ژانویه ی  تاریخ  در  مصر  مردم 
2011 میالدی، قیامی را آغاز نمودند و 
اعتراض و  در  استمرار  ماه  از چند  پس 
تظاهرات و ایستادگی شجاعانه توانستند 
حسنی مبارک را وادار نمایند که در تاریخ 
یازدهم فوریه ی همان سال استعفای خود 
را از مقام ریاست جمهوری اعالم نماید.

اعتراضات  از  پس  مصر  مردم  قیام  این 
بزرگترین  از  یکی  تونس،  مردم  قیام  و 
قیام های قرن بیست و یکم تا به امروز بوده 
است. در نتیجه ی این قیام، محمد مرسی 
رئیس حزب آزادی و عدالت که حزبی 
اخوان المسلمین  سوی  از  شده  تأسیس 
در   ،2012 ژوئن   17 تاریخ  در  بود، 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوم  دور 
به عنوان پنجمین رئیس جمهور مصر بر 

اریکه ی قدرت بنشیند.
مرسی  محمد  نادرست  سیاست های  اما 
کاری کرد که در اولین سالگرد به قدرت 
رسیدن او و اخوان المسلمین، مردم مصر 
با حمایت ارتش آن کشور که خود را به 
عنوان حامی مردم معرفی نمود، نگذارند 
عمر  شمع  دومین  حزبش  و  مرسی  که 
و  برافروزند  را  خود  جمهوری  ریاست 
مرسی  ژوئیه ی 2013،  سوم  تاریخ  در 
را  جمهوری  ریاست  کاخ  شد  ناگزیر 
و  مرسی  دست  از  قدرت  و  نماید  ترک 

اخوان المسلمین خارج شود.
چند  دربردارنده ی  مصر  مردم  اقدام  این 
پیام مهم برای مردم آزادیخواه و به ستوه 
استبداد  و  دیکتاتوری  دست  از  آمده 

است.
و  مرسی  نگذاشتند  مصر  مردم  نخست: 
سراسری  انقالب  دستاوردهای  حزبش 
مصر را برای خود قبضه نمایند و انقالب 
به  این رابطه،  کنند. شاید در  را مصادره 
نوعی از تجربه ی دیگر کشورهای جهان، 
به ویژه انقالب مردم ایران درس گرفتند 
که در سال 1۹7۹ میالدی، دستاوردهای 
مصادره  آخوند  عده ای  سوی  از  انقالب 

گردید.
به  شجاعانه  و  آگاهانه  مصر  مردم  دوم: 
دنبال مطالبات خویش رفتند و زمانی که 
واقف گشتند مطالباتو اهداف آنها از سوی 
و  مرسی  محمد  دولت  و  مصر  حکومت 
اخوان المسلمین، به سمت بیراهه می رود، 
خودمحورانه ی  سیاست  این  جلوی 
اخوان المسلمین و محمد مرسی را گرفتند 
اقتصادی،  به بحران های  این  از  بیشتر  تا 

سیاسی و فرهنگی گرفتار نشوند.
ثابت  خود  کار  این  با  مصر  مردم  سوم: 
نمودند که هر انقالبی که صورت می پذیرد 
و رهایی حاصل می شود، الزاما نمی تواند 
که  مردمی  اگر  و  را محقق سازد  آزادی 
انقالب نموده اند، از انقالب خود پاسداری 
ننمایند، به سادگی دستاوردهای انقالبشان 
به تارج می رود و اگر در اولین فرصت 
آسیب های  نگیرند،  را  آن  جلوی  ممکن 
به خود و جامعه اشان  را  جبران ناپذیری 

وارد خواهند ساخت.
چهارم: مردم مصر این حقیقت را اثبات 
نمودند که اگر ارتش و سپاهی در جهت 
کشوری  شهروندان  از  حراست  و  حفظ 
به مطالبات و  باشد، هرگز  تأسیس شده 
خواست های مردم خویش پشت نخواهد 
در  مردم  عنوان حامی  به  همیشه  و  کرد 

صحنه حضور خواهد داشت.

شیر مادر امکان رشد اجتماعی را افزایش می دهد

موبایل جاسوس

افزایش جمعیت انسان، زمین را تهدید می کند

در  جدید  پژوهش های  اساس  بر    
مادر  شیر  از  که  کودکانی  انگلستان، 
تغذیه می کنند، امکان رشد آنان از لحاظ 

اجتماعی بیشتر است.
رشد  امکان  پژوهش،  این  پایه ی  بر 
می کنند،  تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی 

25 درصد بیشتر است.
محققان 17 هزار نفر متولد سال 1۹85 و 
را مورد  متولد سال 1۹70  نفر  16 هزار 
ارزیابی  منظور  به  و  دادند  قرار  تحقیق 
اجتماعی  وضعیت  افراد،  این  رشد  میزان 
آنان در فاصله ی سنین 10 تا 11 و 33 تا 

34 سالگی را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این تحقیق، شیر مادر در رشد 
ضریب  و  است  مؤثر  مغزی  سلول های 
همچنین  می دهد.  افزایش  را  هوشی 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  پژوهشگران 
کودکانی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند، 
در  استرس  وجود  نشانه های  و  عالئم 
اظهارات  بیشتر دیده می شود. طبق  آنان، 
دانشمندان، دلیل این امر، وجود چربی های 
اشباع نشده در شیر عنوان شده است که 
مورد  مغزی  سلول های  ساخت  برای 

استفاده قرار می گیرند.

که  جنوبی  کره ی  حقوقی  مؤسسه ی  یک 
آیفون  موبایل  کاربر  هزار   27 نماینده ی 

قانونی  دادخواستی  می باشد، 
علیه  گروهی  صورت  به 

آمریکا  "اپل"  شرکت 
تنظیم نموده و خواستار 
به  غرامت  پرداخت 
این افراد شده است. بر 
اساس این دادخواست، 
حقوق شخصی کاربران 
"اپل"  شرکت  موبایل 

نقض شده است.
کره ی  خبری  جمعیت 

"لی   از  نقل  به  جنوبی 
وکیل  چیرلی"  جان 

"میریلو"  شرکت 
است  داشته  اظهار 
که نسبت به پیگیری 

کاربران،  شکایت 
جمع آوری  زیرا  است،  مسئول 

افراد،  درباره ی  اطالعات 
قانون  ناقض  آنان،  اطالع  بدون 
است و این شکایت را علیه شرکت 
"اپل" در راستای صیانت از حقوق 

کاربران پیگیری خواهیم کرد.
این  داشت:  اظهار  میریلو 
دادخواست را به نمایندگی 
از 26 هزار و 6۹1 نفر 
از  آیفون  کاربران  از 
طریق دادگاه بخش 
در  که  "جانگاون" 
سئول،  جنوب 
کره ی  پایتخت 
قرار  جنوبی 

دارد، پیگیری کرده است.
در این شکایت گروهی، تقاضای پرداخت 
با  برابر  یوان  میلیون  یک  مبلغ 
۹34 هزار دالر به عنوان غرامت 
کاربران  از  یک  هر  برای 
مرکز  که  اپل  شرکت  توسط 
مطرح  می باشد،  آمریکا  در  آن 
که  است  دلیل  بدان  این  است.  شده 
را در خود دارد  برنامه ای  آیفون  موبایل 
از  می تواند  آن  تولید کننده ی  شرکت  که 
طریق آن بر کاربران خود نظارت داشته 
باشد و مؤسسه ی حقوقی کره ای چنین 
می پندارد که این اقدام، نقض حقوق 
ایجاد  موجب  و  می باشد  کاربران 

فشار روانی بر آنان می شود.
تالش  کره ای  مؤسسه ی  این 
می نماید تا گروهی دیگر از کاربران 
آیفون را تا اواخر ماه آگوست برای 
بخش دوم این شکایت آماده نماید.

پیش  قرن ها  انگلیسی،  اقتصاددان  یک 
کره ی  جمعیت  که  بود  کرده  پیش بینی 
زمین به حدی افزایش خواهد یافت 
این  برای  غذایی  مواد  تهیه ی  که 

جمعیت مشکل خواهد شد.
که  جمعیت کره ی زمین اکنون 

نفر رسیده است، به 7 میلیارد 

تأمین مواد غذایی برای این جمعیت بسیار 
دشوار شده و بدون شک، اگر همان گونه 
 2050 سال  در  است،  شده  پیش بینی  که 
نفر  میلیارد   ۹ به  زمین  کره ی  جمعیت 
غذایی  مواد  تأمین  موضوع  یابد،  افزایش 
جدی تر  بسیار  جمعیت  میزان  این  برای 
دانشمندان  که  همان گونه  و  بود  خواهد 
پیش بینی کرده اند، تنها انقالبی در عرصه ی 
استفاده از انرژی، آب و زمین می تواند از 

یک فاجعه ی بزرگ جلوگیری کند.
در سال 17۹8، افزایش تعداد  "مالتوس" 
میزان  به  نسبت  زمین  کره ی  ساکنان 
اما  بود،  کرده  پیش بینی  را  تولید 
تاکنون به دلیل پیشرفت تکنولوژی 
افزایش  علیرغم  کشاورزی،  و 
ساکنین  جمعیت 
مشکل  زمین، 
به  حادی 

وجود نیامده است.
زمین  ساکنین  جمعیت  افزایش  با  همزمان 
این  توسعه یافته،  کشورهای  در  اکنون  که 
افزایش در خور توجه است، منابع طبیعی 
و  رودخانه  خاک،  آشامیدنی،  آب  مانند 

جنگل ها در معرض خطر قرار گرفته اند.
منابع  و  جمعیت  افزایش  میزان  بین  اگر 
و  باشد  نداشته  وجود  توازن  طبیعی 
اوضاع به همین گونه پیش برود، بر اساس 
در  فوتبرنت  گلوبال  شبکه ی  تحلیل   های 
احتیاجات  تأمین  برای  انسان  سال 2030 
خود باید سیاره ی دیگری را برای ادامه ی 

حیات بیابد.
و  فرانسوی  دیپلمات  اللوندی"  "پرس 
در  ملل متحد  سازمان  سازمان دهنده ی 
در  که  می گوید  انسانی  توسعه ی  برنامه ی 
جمعیت  به  نفر  میلیارد  یک   ،2030 سال 
آن  در  بنابراین  شد،  خواهد  افزوده  زمین 
را  غذایی  امنیت  می توان  چگونه  زمان 
میزان  این  نیاز  مورد  خدمات  و  تأمین 
جمعیت را بدون نیاز به آب و زمین بیشتر 

فراهم نمود؟


