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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ اکتبر٢١ -١٣٨٨ مھر٢۴

  
  

  !سازمان ملل متحد و توصيه به آدمکشی در ايران
  
  

 اکتبر، موضوع عمليات مسلحانه بزرگ ٢٠ - مھر٢٨، در نشست روز سه شنبه ١*شورای امنيت سازمان ملل متحد

به گزارشات موجود، درخواست تشکيل اين ء بنا. ارد به بحث گزدر شھر پيشين، در استان سيستان و بلوچستان را،

ه پيش از اين، بالفاصله دولت آمريکا عمليات فوق را ب. اجالس، از سوی نماينده رژيم اسالمی صورت گرفته است

ی در اين رابطه را، اعالم ادعائ" تروريسم" خود برای مقابله با "  آمادگی" وسيه نيز، شدت محکوم کرده، دولت ر

عنوان دو عضو ه از اين رو، نقش مھم آمريکا و روسيه، ب. نموده، به ياری حکومت جنايتکار اسالمی شتافته بودند

  . مھر، نبايد ناديده گرفته شود٢٨، در فراخواندن نشست روز ءثابت اين شورا

عيه منتشره شورای امنيت اين سازمان در روز سه شنبه، در تاريخ اين سازمان، يک تبھکاری و افتضاح بی اطال

بر مجازات عامالن، " ًاين ارگان ظاھرا مدافع حکومت قانون و نظامات دموکراتيک، در اطالعيه خود، . سابقه است

، حتی اين )دويچه وله( در منبع ديگری ). يو فرداراد: منبع" ( ، تأکيد کردند.... حاميان و سازماندھندگان  اين 

الن اين حادثه با جمھوری اسالمی ؤوی و دستگيری مسئتھران اطمينان داد که برای شناسابه "شورای لعنتی، 

 در ادامه بيانيه، امضاء کنندگان آن، دست به يک تعارف بی ارزش و بی پشتوانه زده،". ھمکاری خواھد کرد

  :ی را طرح ميکنندون ھيچ ضمانت اجرائادعائی دوپھلو و بد

." بشر انجام پذيرد المللی و حقوق  عليه تروريسم بايد در ھمخوانی با قوانين بينهکيد کرد که مبارزأشورای امنيت ت " 

 سال گذشته، جز جنايت و ترور، چيز ديگری نبوده است، آيا به اين ٣٠اينکه رژيمی که فعاليت اصلی آن طی 

در  "دارآويختن عناصر توصيه شده از سوی شورای امنيت را چگونهه ، و يا شيوه تيرباران و بتوصيه عمل نموده

 زندانی عادی ۵اعدام . ، انجام خواھد داد، امری است بر ھمگان آشکار"ھمخوانی با قوانين بين المللی وحقوق بشر

ً نفر از آنھا اصال ۴ات و جرم  که حتی نام، مشخص-در زندان اوين، تنھا يک روز بعد از توصيه شورای امنيت

 شاھدی بر رسيدن پيام شورای امنيت سازمان ملل متحد، به دژخيمان منتظر در کنار چوبه ھای - اعالم نشده است

  ٢.*دار در زندان اوين است

ن، اقدام شورای امنيت سازمان ملل دراين رابطه، اقدامی يکسره جانبدارانه و به نفع رژيمی است، که از سر تا پای آ

شدت ارتجاعی و جنايتکارانه است، که به رژيم ه ويژه در آنجا به اين موضع گيری، ب. خون و کثافت می بارد
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اسالمی حق ميدھد، دست به ترور و بازداشت و شکنجه زده، مردم بيگناه و معترض را به جوخه اعدام سپرده، و 

ی فاشيستی ورای امنيت، نظام قضائ عضو ش١۵آيا . بربرمنشی خود را با مصوبه شورای امنيت نيز، توجيه کند

حاکم بر ايران را تأييد ميکنند؟ آنجا که ارزش جان انسان در قرن بيست و يکم، با شتر و گوسفند سنجيده شده، قتل و 

، اطالعی از قانون قصاص اين رژيم ء؟ آيا اعضای اين شورا!اعدام، پايه اساسی موجوديت اين قوانين را ميسازد

 که با توسل به آن، دھھا ھزار زندانی سياسی را به دليل مبارزه سياسی، غيرمذھبی و يا دارای مذھب جانی دارند،

متفاوتی بودن، تغيير مذھب، و حتی نخواندن نماز، به دار آويخته است؟ چگونه يک ارگان بين المللی در اين سطح، 

د بشری را در قتل و جنايت ض ً و تمامای فاشيستیامات جنايتکارانه اين دستگاه قضائخود حق ميدھد، اقده ب

  ٣*يد نمايد؟ تأئ" مبارزه با تروريسم" ن ، تحت عنواروزمره
  

، به ويژه آمريکا، روسيه و چين، بحرانھای داخلی و بين المللی  و بده بستانھای خود را، ءدولتھای عضو اين شورا

ی اين دولتھا با اينکه از مذاکرات کذائ. يکنندوع مبه اين شيوه بدوی و به ھزينه مردم ستمديده ايران، رفع و رج

ًنمايندگان حکومت اسالمی در ژنو، حقيقتا آبی برای آنھا گرم شده، و دنيا به کامشان خواھد شد، ھنوز ھيچ سند قابل 

 ٣٠از اين گذشته، اينکه آيا رژيم اسالمی، اين بنيانگذار و گرداننده تروريسم بين المللی طی . ی در کار نيستاتکائ

سال اخير، و صاحب تجربه، تکنولوژی، بودجه و عناصر تعليم يافته، به نتايج توافقات احتمالی در ژنو عمل خواھد 

  . نمود و يا خير، ھنوز دفتری ناگشوده است

حکومت اسالمی در ايران،  برای ادامه حيات خود، به کشتار و ارعاب، نقض بديھی ترين حقوق مردم، و به 

نياز دارد؛ سران و مأمورين اين رژيم حتی برای ارضاء نيازھای روحی ضدانسانی خود، ارتکاب توحش علنی 

يعنی لذت بردن از قتل انسان و لذت دادن به نيروی اجتماعی خود از اين طريق، به ارتکاب جنايت و بربرمنشی 

 تروريسم در جھان، ناشی از "مديريت" ی و ئدليل پناه بردن اين دارودسته پليد به توليد سالح ھسته . وابسته ھستند

وقتی رژيم در داخل جز جنايت کاری نکند، بازتاب اين سياست در . طبيعت ضدمردمی ھمين سياست داخلی آن است

اقدام شورای امنيت سازمان ملل متحد در . مقياس بين المللی ھم، جز تبھکاری و آدمکشی، چيز ديگری نخواھد بود

ژيم اسالمی، دادن چراغ سبز به ماشين آدمکشی آن است، که اعضاء اين ارگان گذراندن مصوبه ای آشکارا به نفع ر

  .بين المللی بايد در روزھا، ھفته ھا و ماھھای آتی، نتايج آن را با چشمان خود ببينند
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  توضيحات

 -  به بعد ٢٠٠٩ از ژانويه - عضو جديد۵در نسخه فارسی ويکی پديا، ھنوز ). لمانی، انگليسیا(   بنقل از ويکی پديا، -١*

  !  ھمچنان در ليست اعضاء قرار دارند-عضو اين نھاد نيستند، ديگر ٢٠٠٩ که از اول ژانويه - عضو قديمی تر۵وارد نشده، و 

کشورھای فوق . صاحب حق وتو، يعنی حق رد ھر مصوبه اين شورا استکه  عضو دائم ۵شورای امنيت سازمان ملل، دارای 

اعضاء کنونی آن  عضو غيردائم بوده، که ١٠اين شورا، ھمچنين، دارای . آمريکا، چين، روسيه، فرانسه، انگلستان: عبارتند از

از اول ژانويه .  ميگردند١.*شامل، بورکينافاسو، کاستاريکا، کرواسی، ليبی، ويتنام، اتريش، ژاپن، مکزيک، ترکيه و اوگاندا

 عضو بعدی ۵گشته، با ....  عضو اول اين گروه، يعنی  بورکينافاسو، کاستاريکا ۵ عضو جديد جايگزين ۵، ٢٠١١سال 

 ھم اکنون يک -در شورای امنيت ھمچنين، دبيرکال اين سازمان. ن سازمان را تشکيل خواھند داد عضو غيردائم اي١٠کنونی، 
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رياست کنونی شورای امنيت را، نماينده ويتنام در .  نيز، بدون حق رأی عضويت دارد–ديپلمات از کره جنوبی، بان کی مو 

ويژه از آن رو مھم است، ه اين ب. ه بين المللی تلقی ميشودويتنام از پشتيبانان رژيم اسالمی در عرص. عھده دارده اين شورا، ب

از اين رو، اتحادی از آمريکا و روسيه، . که کاخ سفيد اياالت متحده، بالفاصله پس از واقعه پيشين، آن را با شدت محکوم کرد

 - نيز توسط ويتنامء شورای رژيم اسالمی شکل گرفته، رياست اينئبر زمينه مذاکرات کنونی در ژنو، پيرامون برنامه ھسته 

 در موضوع باال را، فراھم ء امکان مناسب بعدی برای اتخاذ سياست کنونی اين شورا-دوست سابق و کنونی روسيه و آمريکا

  .ساخت

 ساله ای است، که خود در پرورشگاه و کوچه و خيابان بزرگ شده، ٢٨ يکی از اعدام شدگان امروز در تھران، زن -٢*

در " خيابانی"  روزه خود، در يک مرکز نگھداری زنان ۵جرم قتل کودک ه ر خويش و زندگی نداشته، بھيچکس را در کنا

نام وجدان آشنا ه اعضاء شورای امنيت سازمان ملل، اگر با مقوله ای ب. ، به زندان افتاده بود١٣٨۵تھران، در شھريور سال 

 روز بعد از بيانيه اسالمی ١ نفر ديگر، درست ۴اعدام او و . ًھستند، حتما تکه کوچک زير از متن دفاعيه او را بخوانند

شورای امنيت سازمان ملل انجام شده، ھدف آن تنھا و تنھا، ايجاد رعب و وحشت در جامعه و توقف مبارزات کنونی مردم، 

  :برای برچيدن اين ماشين آدمکشی است

ود و مادرم سنگ، چرا كه من روي سنگ و زير باران پدرم باران ب. ھيچ كس را ندارم. ساله ھستم٢٨من سھيال قديري، " 

 .  سختيھاي زندگي مرا به اين روز انداخت،زندگيم را در خيابان گذرانده ام من يك زن تن فروش نبودم. بزرگ شدم

س  نميدانند تحمل سرماي زير صفر دي ماه آنھم نيمه شب و بدون لبا،ھيچكدام از كساني كه در جلسه محاكمه من نشسته اند

به چشم يك حيوان نگاه خاطر يك لقمه نان تن به خواسته كثيف كساني بدھم كه به من ه  مجبور بودم ب،كافي يعني چه

  "...ميكردند

16850/more/zanan/?php.index/net.emrooz-iran.zanan://http  

.  روزه، و وضعيت شخصی و اجتماعی سھيال قديری ميخوانيد۵ باال، اطالعات مشروحی پيرامون حادثه قتل کودک در منبع

  .  او فقط يک شاکی، يعنی مرتضوی، دادستان سابق و جنايتکار تھران را داشت

  : برای مخالفين مسلح در سيستان و بلوچستان، عرصه ديگری از کار اطالعاتی ورق ميخورد-٣*

ويژه ه ، در ايران و کشورھای ھمسايه، ب"پليس بين الملل" ين پس جاسوسان خارجی و عناصر وابسته و يا نزديک به  از ا

ناچار از سوی جنبش مقاومت ه ی رژيم اسالمی محسوب شده، ب عامالن اجرائمثابهه پاکستان و افغانستان، در عين حال بايد ب

حساب آيند؛ مگر اينکه شورای امنيت سازمان ملل ه مثابه يک خطر جدی به مردمی ايران در سيستان و بلوچستان، بايد ب

خوشباوری در اين زمينه، ھمانقدر زيانبار است، که . متحد، مصوبه سرکوبگرانه اخير خود را پس گرفته، و يا تغيير دھد

بارزه با قاچاقچيان مواد م" گشتھای تروريستی مأمورين جنايتکار رژيم در خيابانھای شھرھای منطقه، به حساب مأمورين 

  !گذاشته شوند" مخدر

  : نشانيھای درج اطالعيه شورای امنيت سازمان ملل متحد، در سايت راديو فردا و راديو دويچه وله-
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: در دوره فوق( دمی ايرانرايی، در مقطع اولين عمليات جريان جنبش مقاومت مر اولين مقاله از وبسايت جمھوری شو-

  :در نشانی زير) ندهللا ايرانسازمان ج
 !سرزمين محروميت و مقاومت:  سيستان و بلوچستان
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