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مبارزە باسرکوب اعتراضات آبانفرهنگ
 خشونت علیە زنان

چهار  از  بیش  گذشت  وجود  با 
کولونیالیستی  حاکمیت  از  دهە 
حکمران بر تهران جدای از کشتار 
ریختن  و  فارس  غیر  ملیت های 
خون  آن ها بر روی خیابان ها، با ستم 
موجب  خود  مضاعف  سرکوب  و 
پریدە  نیز  خونشان  کە  گشتە  آن 
رنگ و زرد شود و ملیت فارس 
نیز کە از امتیاز و رانت حکومتی 
از اوایل انقالب بهرمند شدە بودند  
نیز قربانی سیاست های رژیم شدند 
و حاال دیگر استخوان آن ها هم مثل 
دستگاە  چرخ  زیر  ملیت ها  دیگر 

حاکمیت لە می شود.
جنایاتی کە از روزهای نخستین 
بر  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
تحمیل  ترکمن  و  کورد  ملت های 
سال های  ژنوساید  و  کشتار  با  و 
شدە  غصب  انقالب  آغازین 
این  سر  بر  کە  ایران  ملیت های 
دهە  چهار  از  پس  آمد،  ملیت ها 
گریبان گیر مرکز ایران و شهرهای 
فارس نشین نیز شدە است. در آبان 
ماه سال گذشتە، فارس ها هم شاهد 
اشغالگر  رژیم  وحشیانە  برخورد 
شدە و همچون دیگر ملت های غیر 
فارس آن ها هم بعد از مورد غضب 
واقع شدن از سوی رژیم طعم تلخ 
کشتار بر کف خیابان را چشیدند.

بارها  دهە گذشتە  این چهار  در 
بحث از تغییر رژیم و آمادە کردن 
خارج  در  آن  برای  آلترناتیوی 
کشور بە میان آمدە بود و فعاالن 
بە  حاضر  فارس  ملیت  سیاسی 
پذیرش تنوعات ملی جامعە ایران 
نبودە و در این میان بودند کسانی 
کە بە گفتە خودشان حاضرند در 
رخدادی  هرگونە  احتمال  صورت 
اسالمی  جمهوری  از  ایران،  برای 
بە  کە  هدف  این  با  کنند  دفاع 
اصطالح خودشان »تجزیە طلبان« 

بە خواستەهایشان نرسند.
کردن  آمادە  راه  سر  اصلی  مانع 
آلترناتیوی برای آیندە ایران همین 
احزاب و سازمان های سیاسی بودند 
مالک  و  سراسری  را  خود  کە 
تمام ایران معرفی و کمترین حق و 
حقوقی برای ملت های غیر فارس 
اما  نمی شناسند،  رسمیت  بە  را 
امروز این سازمان ها با علم بە این 
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پیام تبریک »مصطفی هجری« بە مناسبت انتخاب آقای »جو بایدن«
 بە عنوان رئیس جمهور آمریکا

حزب دمکرات درگذشت سرهنگ »سمکو علیار« را تسلیت گفت

دیدار نمایندگان کنگرە ملیت های ایران فدرال از سازمان عفو بین الملل

کشت و پخش مواد مخدر توسط سپاە تروریست پاسداران در کوردستان 

سالگرد کشتار

مردم  سراسری  اعتراضات  و  قیام 
ایران طی روزهای ٢٤ تا ٣٠ آبانماه 
از  بیش  در  سال ١٣٩٨ خورشیدی 
١٠٠ شهر کوردستان و ایران؛ مانند 
آذرخشی بود بر آسمان تاریک ایران 
موجب  کە  فقیه  والیت  ستم  تحت 
انباشته شدە  بیزاری  و  خشم  خروش 
٤٠ سال ستم، تبعیض، پایمال کردن 
حقوق مردم، کشتار و یغمای مردم 

ستمدیدە شود.
افزایش  بزرگ  خروش  این  جرقە 
کە  بود  بنزین  نرخ  درصدی   ٣٠٠
زندگی ٨٠ درصد مردم را با موانع 

جدی روبرو ساخت.
موج این خروش تا اندازەای ناگهانی 
بود کە رهبر جانی و خونریز رژیم 
با اجماع فرماندهان سپاە پاسداران و 

بسیج آشفته از ترس سرنگونی رژیم 
فرمان داد بە هر طرقی کە برایشان 
میسر می شود مردم آزادیخواە را بە 
خاک و خون بکشانند. بر اساس این 
مختلط  سرکوبگر  نیروهای  فرمان 
از سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای 
آدمکش  شخصی  لباس  و  امنیتی 
کە از سوی سپاه سازماندهی شدە 
استفادە  کە  اسلحەهایی  با  بودند 
آنها از سوی کنوانیسیون  های بین 
جان  بە  است،  شدە  ممنوع  المللی 
مردم بی دفاع افتادند و در طول ٥ 
روز هزاران نفر در خیابان  ها، زندان، 
رودخانەها، سدها و نیزارها، قتل عام 
شدند کە حتی بە کودکان هم رحم 

نکردند.
اسلحەای  نوعی  هر  بەکاربردن 

تفنگ  قناسە،  تیربار،  مانند 
بازداشتی ها،  ساچمەای،کشتن 
بانک  آتش زدن  مغازەها،  بە  حملە 
برای  مردم  دارایی  های  تاراج  و 

سرکوب مردم مشروع بود.
آنان در طول این چند روز نشان دادند 
کە از هر احساس انسانی بدور بودە 
و صدای حق و آزادی را سرکوب 
می کنند. اما با یاری شبکەهای 
عکس  هزاران  انتشار  و  اجتماعی 
مشروع  اعتراضات  این  از  فیلم  و 
این  از  دلخراش  سیمایی  مردم، 
ادعاهای  و  ثبت  درندانە  سرکوب 
همچنین  شد.  برمال  رژیم  دروغین 
چهرە اصالح طلبان را بیش از پیش 

آشکارا نمود.
 ٩٨ ساڵ  آبانماه  اعتراضات  در 

با  امروزە  کە  جامعە  پایین  طبقه 
فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم 
اقشار  سایر  همچنین  می کنند، 
بازاریان،  معلمان،  مانند  دیگر 
در  و...  رانندگان  و  دانشجویان 
داشتند.  شرکت  اعتراضات  این 
شعارهای این اعتراضات نشان داد 
گرانی  علت  بە  اگرچە  مردم  کە 
اما  آمدند؛  خیابان ها  بە  بنزین 
را کە کرامت  ایران  رژیم  تمامیت 
نشانە  می کند  پایمال  را  انسانی 
گرفتند و بە رژیم "نە" گفتە و هم 

صدا اعالم کردند رژیم باید برود.
امروزە  کە  شرایطی  کلی  بطور 
تجربه  ایران  داخل جغرافیای  افراد 
می کنند عبارتست از وضعیتی کە 
در آن انسان از معنای زندگی تهی 

این  بخواهند  اگر  حتی  پس  شدە 
شرایط نامساعد ادامە نداشتە باشد 
یک راه بیشتر نیست آن هم تغییر 
از لحاظ  است. پس الزم است کە 
شناختی جامعە بە این نقطه برسد 

کە باید تغییر ایجاد کند.
جامعە باید همە این غل و زنجیرها 
ظاهری  بطن  در  کە  موانعی  و 
پنهان  را  خود  جامعە  و  فرهنگ 
نمودە است، بشناسد و به آنها تفکر 
آنها  بر  تغییر  ایجاد  برای  و  نماید 
فائق آید. نخستین قدم برای آزادی 
این است کە در تفکر جامعە رژیم 
سرنگون شود. این نیز میسر نخواهد 
این  از  خارج  در  اینکە  مگر  شد 
سنت و طرز تفکر و دیدگاه بە آیندە 

بنگریم.



شامرە 787 - ٣0 آبان 2١٣٩٩

پیام تبریک "مصطفی هجری" بە مناسبت
 انتخاب آقای "جو بایدن" بە عنوان رئیس جمهور آمریکا

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
پیامی خطاب به "جو بایدن" برای 
ایاالت  مردم  توسط  وی  انتخاب 
برای تصدی پست  متحده آمریکا 
این  کشور  این  جمهوری  ریاست 
موفقیت را بە وی تبریک گفتند.

متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای جوزف بایدن

ایاالت  منتخب  جمهور  رئیس 
متحدە آمریکا

از سوی حزب دمکرات کوردستان 
ایران  موفقیت شما را در انتخابات 
تعیین  و  آمریکا  جمهوری  ریاست 
٤۶مین  عنوان  بە  جنابعالی 
تبریک  کشور  این  جمهور  رئیس 

می گویم.
حقوق   است  مدیدی  سال های 
ایران و یکی  ملت های تحت ستم 

این کشور  در  آنها ملت کورد  از 
مرکزی،  حکومت های  سوی  از 
اسالمی  جمهوری  رژیم  خاصتا 
ایران پایمال می شود و خواست های 
دمکرتیک آنها با توسل بە اعدام 

و کشتار سرکوب می شود.
تاکیدهای  بە  باتوجە  امیدواریم 
وافری کە نمودەاید، در طول ریاست 
جمهوری خود  برای بنیان نهادن، 
دمکراسی، حقوق بشر و عدالت و 
تروریسم  کردن  ریشەکن  همچنین 
در  تروریسم  و  اسالمی  جمهوری 
سایر کشورهای خاورمیانه حمایت 

و پشتیبانی الزم را بنمایید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

20 آبانماه 1399 خورشیدی
10 نوامبر 2020 میالدی

پیام تسلیت حزب دمکرات بە مناسبت 
درگذشت "کاک قادر حاجی علی"

حزب  عمومی  روابط  ارگان 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
قادر  "کاک  درگذشت  مناسبت 
جنبش  دیرین  مبارز  علی"  حاجی 
گوران پیامی را خطاب به رهبران 

این جنبش منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:
اجرایی  دبیرخانە  احترام:  با 

جنبش گوران
با سالم و احترام

دوستان!
با نهایت تاثر و تاسف مطلع گشتیم 
"کاک  ملتمان  دیرین  مبارز  کە 
شخصیت  علی"  حاجی  قادر 
جنبش  این  سرشناس  و  سیاسی 
نام  بە  مناسبت  بدین  درگذشتند. 

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
مراتب همدردی و تسلیت خود را بە 
خانوادە میهن پرست و همە اعضای 
هواداران  و  گوران  جنبش  رهبری 
این جنبش تقدیم می نماییم و خود 
را شریک غم و اندوە شما در این 
روح  بر  و  می دانیم  ناگوار  واقعە 

میهن  و  مبارز  فرزند  این  پاک 
دوست ملتمان درود می فرستیم.

روحش شاد

حزب دمکرات کوردستان ایران
ارگان روابط عمومی
محمدنظیف قادری

خشم و انزجار رسانەهای رژیم
 از سیاست های پیگیرانە رسانەهای 

حزب در انتشار اخبار موثق
ایران  رژیم  بە  وابستە  رسانەهای 
این کە در تالش هستند  از  فارغ 
اخبار و اطالعات معتبر  از پخش 
از سوی رسانەهای حزب دمکرات 
بعمل  جلوگیری  ایران  کوردستان 
بە  نسبت  حال  همان  در  آوردند 
دستگاە  پیگیرانە  فعالیت های 
طبلیغات و اطالع رسانی این حزب 

نگران و مضطرب هستند.
رسانی  اطالع  و  تبلیغات  دستگاە 
دادن  پوشش  با  دمکرات  حزب 
اخبار  انتشار  و  جامعە  مشکالت 

سرهنگ  درگذشت  دمکرات  حزب 
"سمکو علیار" را تسلیت گفت

در  مناسبت  بە  دمکرات  حزب 
علیار"  "سمکو  سرهنگ  گذشت 
با  را  خود  همدردی  پیامی؛  طی 

خانوادە ایشان اعالم کرد.
متن پیام این چنین است:

دمکرات  حزب  همدردی  پیام 
کوردستان ایران

شخصیت  گذشت  در  مناسبت  بە 
مبارز کورد سرهنگ سمکو علیار
شخصیت  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
سرهنگ  ملتمان  نامی  و  مبارز 
سمکو علیار در روز ٢٢ آبان ماه 
١٣٩٩ خورشیدی بر اثر بیماری در 

کشور سوئد درگذشت.
و  نزدیکان  دوستان،  وی  مرگ 
اندوهی  و  غم  در  را  خود  خانوادە 

بزرگ فرو برد.
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
خانوادە  بە  تسلیت  عرض  ضمن 
و  مبارزات  علیار،  بزرگ 
علیار  سرهنگ  فداکاری های 
موقعیت  ایشان  می نهد.  ارج  را 
کە  ایران  ارتش  در  نظامی  باالی 
با توانمندی و شایستگی خود بە 
آن رسیدە بود، را کنار گذاشت و 

با حضور در جریان مبارزات ملی 
دمکراتیک ملت کورد بە صفوف 
دمکرات  حزب  پیشمرگەهای 
کوردستان ایران پیوستند و همگام 
"کریم  برادر شهید خود سرگرد  با 
یاد  زندە  درخواست  بە  علیار" 
رهبر  قاسملو"  "عبدالرحمن  دکتر 
در  کورد  ملت  کاریزماتیک 
سازماندهی و فرماندهی نیروهای 
پیشمرگ نقش اساسی ایفا کردند.
بعدا  كه   هرچند  علیار  سرهنگ 
گزیدند،  اقامت  سوئد  کشور  در 
همچنان در بسیاری موارد نظامی، 
بهره   ایشان  مشاورات  از  حزب 

میگرفت و مرگ ایشان را ضایعە 
کوردستان  جامعە  برای  بزرگی 

می داند.
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
بە  تاثر  و  تاسف  عرض  ضمن 
با  ایشان،  گذشت  در  مناسبت 
خانوادە و دوستان سرهنگ علیار 

ابراز همدردی می نماید.

و  صبر  امید  و  شاد  روحشان 
شکیبایی برای خانوادە ایشان
حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرخانە اجرایی
27 آبان ماه 1399 خورشیدی

پیام تسلیت حزب دمکرات بە مناسبت 
درگذشت دکتر "فرصت صوفی"

حزب  عمومی  روابط  ارگان 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
"فرصت  دکتر  درگذشت  مناسبت 
صوفی" طی پیامی مراتب تسلیت 
و همدردی خود را بە ریاست كابینه  
عرض  کوردستان  اقلیم  حکومت 

کرد.
متن پیام این چنین است:

اقلیم  حکومت  كابینه   ریاست 
کوردستان

با عرض سالم و احترام
خبر  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
صوفی"  "فرصت  دکتر  درگذشت 

استاندار هولیر را بە علت بیماری 
موجب  خبر  این  و  کردیم  دریافت 

غم و اندو همان شد.
بە مناسبت این خبر ناگوار. حزب 
دمکرات مراتب تسلیت خود را بە 
پارت  رهبری  اعضای  جنابعالی، 
شورای  کوردستان،  دمکرات 
استانداری اربیل و خانوادە مبارز و 
وطن دوست ایشان عرض می نماید.
شخصیتی  صوفی"  "فرصت  دکتر 
در  بود کە  دانشگاهی و سیاسی 
تالش  زمینە  در  خود  حیات  قید 
کورد  ملت  اهداف  بە  خدمت  و 
از  یکی  علمی  زمینەهای  در 
بودند.  کوردستان  مطرح  استادان 
همچنین در زمینە قانونگذاری و 
مشارکت در فرایند حکمرانی اقلیم 
از چهرەهای  نیز یکی  کوردستان 
شناختە شدە و توانمند در پارلمان 
اقلیم کوردستان بودند و در آخرین 
از  داشتند  کە  نیز  اجرایی  پست 

و  متعهد  شخصیت های  جملە 
مسئولیت پذیر ملتمان بودند.

توانمند  شخصیت  این  گذشت  در 
حزب  برای  کورد  ملت  قاطع  و 
دمکرات کوردستان عراق و فرایند 
کوردستان  اقلیم  حکومت  سیاسی 

ضایعە بزرگی خواهد بود.
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
پیام  ایشان  درگذشت  بە  نسبت 
تسلیت خود را بە خانوادە، دوستان 
و رفقای حزبی و حکومتی عرض 

می نماید.

درود بر روح پاک فرصت صوفی 
علی

حزب دمکرات کوردستان ایران
ارگان روابط عمومی حزب دمکرات 

کوردستان ایران
محمد نظیف قادری

2٨ آبان ماه 1399 خورشیدی
1٨ نوامبر سال 2020 میالدی

موثق؛ رسانەای مورد اعتماد مردم 
خشم  باعث  فاکتور  این  و  بودە 
سران نظام و همچنین مورد هجوم 
شدە  رژیم  بە  وابستە  رسانەهای 
است. در روزهای گذشتە و بدنبال 
اسیود"  "حبیب  ربودن  اخبار  پخش 
دبیرکل  و  عرب  سیاسی  فعال 
االحواز"  التحریر  النضال  "حرکە 
فرودگاە  در  ایران  رژیم  سوی  از 
و  تمام  پوشش  و  ترکیە  استانبول 
کمال و پیگیری مداوم این مسئلە، 
ضمن  رژیم  بە  وابستە  رسانەهای 

رسانەای  فعالیت های  بە  اشارە 
بە  را  خود  انزجار  و  خشم  حزب، 
صورت آشکارا نسبت بە انتشار این 

خبراعالم کردەاند.
رژیم ایران جدای از این کە مدام 
را  مردم  آشکارا  صورت  بە  و 
رسانەهای  دنبال  عدم  بە  تهدید 
در  بلکە،  دمکرات می کند  حزب 
رسانەهای خود نیز در تالش است 
تا شاید بتواند با سمپاشی فکری، 
مردم را از اخبار موثق رسانەهای 

حزب به دور نگهدارد.
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کە رژیم ایران در سراشیبی سقوط 
قرار دارد ترسی وافر همە آن ها را 

فرا گرفتە است.
دیگر  مبادا  اینکە  برای  آن ها 
ملت ها بە امتیازی برسند خواهان 
کە  حاال  بودند،  رژیم  ماندگاری 
فهمیدند در صورت تداوم حاکمیت 
و  بیشتر  کشتار  و  جنایت  رژیم 
بیشتر  چە  هر  شدن  نزدیک  با 
ایران  چین،  کشور  بە  خامنەای 
بە سومالی دیگری تبدیل خواهد 
سیاسی  نیروهای  این  حاال  شد! 
سراسری  را  خود  روزگاری  کە 
ایران  کمال  و  تمام  مالک  و 
معرفی می کردند امروز تصویری 
ترسناک کە همان فروپاشی ایران 
قرار گرفتە  آنان  فرادید  در  باشد 

است.
این سازمان ها همزمان با سیاست 
همچنین  و  ناراضی  رژیم  تغییر 
با مطرح شدن مسئلە فدرالیزم و 
ملت های  همە  برای  دمکراسی 
جغرافیای ایران از حال می رفتند، 
اما ماندگاری جمهوری اسالمی 
بحران  تداوم  قدرت،  سر  بر 
بە  نزدیکی  اقتصادی و کرونا و 
سیاسی  فروپاشی  فقط  نە  چین 
بلکە موجب فروپاشی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نیز شدە است 
سراسری  اصطالح  بە  نیروهای  و 
هم با تصویر خیالی خود نە فقط 
مانع تشکیل یک آلترناتیو شدەاند 
در  نیز  را  آنان  خود  تباهی  بلکە 

پی داشتە است.
انکار  سیاست  ادامە  صورت  در 
اصطالح  بە  نیروهای  سوی  از 
سراسری و عدم تشکیل آلترناتیوی 
مقبول همە ملیتها برای جمهوری 
اسالمی، این رژیم بە سیاست های 
اشغالگرانە خود ادامە خواهد داد 
فروپاشی  سوی  بە  را  ایران  و 
تاریخی می برد و نتیجتا سومالی 
سر  تهران  ویرانەهای  از  دیگر 

برمی آورد!

سخن ادامه 

دیدار نمایندگان کنگرە ملیت های ایران فدرال از
 سازمان عفو بین الملل

نمایندگان کنگرە ملیت های ایران 
فدرال طی نشستی با بخش آسیای 
در  بین الملل  عفو  سازمان  غربی 
استکهلم خواستار برخورد جدی این 
سازمان با رژیم جمهوری اسالمی 

شدند.

در این دیدار موارد زیر مورد بحث 
قرار گرفت:

دیدار نمایندگان کنگرە ملیت های 
آسیای  بخش  با  فدرال  ایران 
المللی  بین  عفو  سازمان  غربی 

)Amnesty( در استکهلم
هیئتی   سپتامبر   ١٠ تاریخ  در   
ایران فدرال  از  کنگرە ملیت های 
بلیده ای"  ناصر  و  تیموری  "حیمد 
سازمان  غربی  آسیای  بخش  با 
عفو بین المللی در استکهلم یک 
نشستی آنالین  برگزار کردند. از 
دفتر استکهلم عفو بین الملل خانم 
 )Maja  Aberg( "میا اوبری"
 Ami( هیدینبری  "امی  خانم  و 
آقای  و   "  )Hedenberg
 Mattias( بینگتسون  'متییاس 
Bengtson( در نشست شرکت 
داشتند. در  این  جلسه در ارتباط 
با  ستم ملی و نقض مستمرحقوق 
بشر  که بر ملت های غیرفارس روا 
می شود صحبت و گفتگو کردند. 

نکاتی که مطرح  شدند: 
و  زندانیان سیاسی  به وضعیت  ١ـ 

از  غیرفارس  ملت های  عقیدتی  
دنیا  بشری  حقوق  نهادهای  طرف 
کمتر توجه و پیگیری می شود.  
طرف  از  که  سیاسی  زندانیان 
ایرانی  بشری  حقوق  سازمان های 
از  شوند  نمی  مطرح  مرکزگرا 
طرف جامعه بین المللی هم مورد 
بی توجهی قرار می گیرند. بیشتر 
می  اعدام  که  سیاسی  زندانیان 
ملتهای  به  متعلق  زندانیان  شوند 
مردم   از  بخصوص  و  فارس  غیر 

کرد هستند.
که  قانون  از  خارج  کشتار  ٢ـ 
بیشتر به شکل قتل کولبران کرد 
را  خود  است  بلوچ  سوخبتران  و 
از  که  کسانی  دهد.   می  نشان 
به  معاش  امرار  برای  بیکاری 
آورند،  شغلی خطرناک روی می 
و توسط نیروهای انتظامی  ایران 
بلوچ  سوختران  شوند.  می  کشته 
آتش می  در  ردر ماشین ها خود 
سوزند و جان خود را از دست می 

دهند.
رفتاری  با  ایران  رژیم  ٣ـ 
استعمارگرانه  و  امپریالیسیتی 
در  را  ستم  تحت  ملتهای  منابع 
سرمایه  ایران  مرکزی  مناطق 
آب  اکنون  هم  کند  می  گزاری 
از  را  کشاورزی  و  آشامیدنی 
مناطق ملتهای تحت ستم به مرکز 
ایران منتقل می کند. از این طریق 

میحط زیست در این مناطق را به 
است،  کرده  خراب  فجیعی  طرز 
جنگلهای  گرفتن  آتش  سبب  که 
کردستان  صحرا،   ترکمن  مناطق 
انتقال  است.  شده  دیگر  مناطق  و 
آب باعث بی آبی کشاورزان عرب 
است.  شده  و کرد   ترکمن  لر،  و 
در بلوچستان در همین هفته رژیم 
که  است  کرده  افتتاح  را  طرحی 
مناطق  به  را  خلیج  و  دریا  آب 
در  این  بکند  ایران منقل  مرکزی 
بلوچستان  مردم  که  است  حالی 
و  بیکران مکران  دریای  کنار  در 
مردم بلوچ دشتیاری در پشت دو 
دسترسی  آشامیدنی  آب  به  صد 
برای  بلوچ  ندارند، دختران و زنان 
را  خود  جان  آشامیدنی  آب  تهیه 
از با حمله تمساح ها از دست می 
ماهیگرانی  رژیم  همزمان  دهند. 
در  ماهیگری  از  را  بلوچ  سنتی 
است  کرده  ممنوع  خودشان  آبهای 
و حق ماهیگری را به شرکت ها 
باتریلرهای  که  است  داده  چینی 
دریا  در  زنده  موجودات  همه  خود 
بدتر شده  و سبب  درو میکنند  را 
محیط زیست خلیج و دریا شده اند.
٤ـ کرونا شاید هم اکنون بیشترین 
رشد و همه گیری را در ایران دارد. 
و ضعیت مردم در مناطق ملیتها 
غیر فارس بدتر است این در حالی 
امکانات  به  دسترسی  که  است 

بهداشتی در این مناطق یا نیست و 
یا محدود است.

حالت  بدترین  در  شاید  زنان  ٥ـ 
همه گیری  به  توجه  با  و  هستند 
به  کمتری  دسترسی  کرونا 
امکانات مادی و بهداشتی دارند. 
سایه  در  نیز  زنان  علیه  خشونت 

تاریک کرونا تشدید شده است.
٦ـ وضعیت آموزشی، دانش آموازان 
در مناطق اقلیت های ملی از قبل 
ایران  مرکزی  مناطق  از  بدتر  نیز 
امکان  که  شرایطی  در  بوداست. 
کرونا  دلیل  به  مدرسه  به  رفتن 
کودکان  اکثر  است.  شده  کمتر 

در این مناطق به آموزش اونالن و 
انترنیت  امکانات آموزشی همانند 
و یا لوازام همانند کامپیوتر وتلفن  
عقب  باعث  این  دارند،  دسترسی 
می  آنها  بیشتر  تحصیلی  افتادن 

شود. 
در پایین هئیت کنگره از عفو بین 
الملل درخواست کردند که گزارش 
و  وضعیت  با  ارتباط  در  ویژەای 
ایران  ستم چندگانه که ملتها در 
با آن روبرو هستند تهیه بکنند تا 
شرایط ملتها مورد توجه بیشتری 
در جامعه بین المللی قرار بگیرد.

این  که  کردند  توافق  طرفین 

و  بکند  پیدا  ادامه  های  مالقات 
سیستماتیک  شکل  به  گزارشها 
الملل  بین  عفو  سازمان  به  تری 

فرستاده شود.

کنگره ملیت های ایران فدرال
10 نوامبر 2020

"ترگور"  اطراف  مناطق  توپباران 
تروریست  سپاە  طرف  از  ارومیە 

پاسداران
سپاه  ماه،  آبان   ٢٤ شنبە  روز 
کوهستان های  پاسداران  تروریست 
ارومیە  ترگور  توابع  از  "بردەرش" 

توپباران کرده است.
 طبق گزارشات رسیدە بە وب سایت 
نیروهای  میدیا"  "کوردستان 
را  ترگور  مناطق  تمامی  رژیم 
میلیتاریزە کردە و با توپخانەهای 
خود کوه های اطراف این منطقه را 

 ٢٣ جمعە  روز  کردەاند.  توپباران 
آبان ماه، ٥ نفر از نیروهای نظامی 
درگیری  یک  نتیجە  در  رژیم 
مسلحانە در منطقە ترگور ارومیە 

کشتە و مجروح شدند.
مرزی  هنگ  فرماندە  گفتە  بە 
ساعت  اورمیە  استان  در  رژیم 
نیروهای  نزدیک ٢ بعد از ظهر، 
از  شماری  با  مرزی  هنگ 

درگیر  مسلح  ناشناس  نیروهای 
درگیری  این  نتیجە  در  و  شدند 
مرزی  هنگ  نیروهای  از  نفر   ٣
کشتە و همچنین ٢ نفر نیز زخمی 
ساکنان  ارتباط  این  در  شدند. 
نیروهای  حضور  ترگور  منطقە 
شدند  مدعی  و  رد  را  اپوزیسیون 
نیروهای  میان  درگیری  این  کە 

خود رژیم اتفاق افتادە است.

ادارە اطالعات رژیم در »سنندج« 
را  شهر  مردم  بر  خود  فشارهای 

افزایش دادە است

در سالگرد اعتراضات آبان ماه سال 
ادارە اطالعات رژیم در شهر   ،٩٨
امنیتی  جو  ایجاد  با  »سنندج« 
و تفتیش بی مورد، مردم را دچار 

رعب و وحشت کردند.
از  تن  چند  گذشتە  روزهای  در 

از  »سنندج«  سرشناس  فعاالن 
سوی ادارە اطالعات این شهر مورد 
بازجویی و تهدید قرار گرفتنەاند.

نیروهای  گذشتە  هفتە  یک  طی 
شخصی های  لباس  و  امنیتی 
دیگر  همچنین  و  اطالعات  ادارە 

نیروهای سرکوبگر رژیم در داخل 
شهر افراد فعال را تحت تعقیب و 
سال  ماه  آبان  دادەاند.  قرار  کنترل 
قیمت  شدن  گران  از  بعد  گذشتە 
بنزین، مردم کوردستان و ایران در 
نرخ  بی رویە  افزایش  بە  اعتراض 
بنزین بە خیابان ها آمدند کە مورد 
امنیتی  نیروهای  شدید  سرکوب 

رژیم قرار گرفتند.
قبال نیز خبرگزاری »رویترز« در 
ماه  آبان  رویدادهای  بە  گزارشی 
سال ٩٨ اشارە کردە و آمار کشتە 
اعتراضات  این  شدگان  زخمی  و 
نیز  نفر  را ١٥٠٠ کشتە و هزاران 
زخمی یا دستگیر اعالم کردە بود.

مواد  پخش  و  کشت 
سپاە  توسط  مخدر 
پاسداران  تروریست 

در کوردستان

بر اساس گزارشات رسیدە بە وب سایت »کوردستان میدیا« در منطقە 
»مرگور« ارومیە، سپاە تروریست پاسداران با همکاری افراد مزدور خود 

در منطقە مشغول کشت و پخش مواد مخدر هستند.
غیر  عناصر  منتقل  با  پاسداران  تروریست  سپاە  رسیدە،   اخبار  اساس  بر 
بومی خود بە کوردستان در حال کشت »حشیش و ماریجوانا« توسط این 

اشخاص در زمین های کشاورزی مرگور است.
این عمل سپاە تروریست در راستای همان سیاست های دشمنکارانە رژیم کە 

بە دنبال گرفتا کردن جوانان بە مواد مخدر است.
طبق این گزارش نوجوانان زیر ١٢ سال بە اعتیاد روی آوردەاند.
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اطالعیه سه تشکل سیاسی
 در رابطه با موج دوم کرونا و بی کفایتی رژیم ایران

"کنگره  سیاسی  تشکل  سه 
"شورای  فدرال"،  ایران  ملیت های 
و  ایران"  خواهان  دموکراسی 
"همبستگی برای آزادی و برابری 
در ایران" در رابطه با بحران مدیریت 
مسئولین رژیم در شرایط فاجعه بار 
موج دوم کرونا در ایران اطالعیه ای 

منتشر نمودند.

متن بدین شرح است:
اطالعیه،

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

موج دوم کرونا و حکومت ناپیدا! 
پزشکان  سوی  از  که  همانگونه 
می شد،  پیشبینی  دانشمندان  و 
را  جهان  کرونا  ویروس  دوم  موج 
مراتب  به  بار  این  و  دربرگرفته 
را  انسانها  جان  وسیعتر  و  شدیدتر 
داروئی  نه  هنوز  می کند.  تهدید 
نه  و  یافته اند  آن  مداوای  برای 
واکسنی برای پیشگیری. با توجه 
به تجربه دور اول شیوع این بیماری، 
مدیریتی  تدابیر  و  سیاست ها 
حکومت ها در مقابله با موج دوم 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
افزایش  درمانی،  مراکز  تقویت 
در  درمانی  و  پزشکی  کادر 
برای  مداوائی  هنوز  که  شرائطی 
نشده  پیدا  خطرناک  بیماری  این 
مقابله  برای  حیاتی  اهمیت  است 
با آن و نجات جان انسانها و تامین 

بهداشت جامعه دارد.
کشورهایی در آغاز شیوع بیماری 
تدابیر  و  سیاست ها  طریق  از 
از  توانستند  موقع  به  مدیریتی 
تا  ویروس  این  سریع  روی  پیش 
نتیجه  کنند.  جلوگیری  حدودی 

برخی  تعطیل  به  اقدامات  این 
مراکز  و  گوناگون  مشاغل 
از  شد.  خصوصی  و  عمومی 
دولتی  اقدامات  ترین  مهم  جمله 
حمایت های معیشتی و بهداشتی 
آسیپ پذیران بود، از جمله حمایت 
کارگران و زحمت کشان که در اثر 
شیوع این ویروس با خطر بی کاری 
خود  درامدهای  دادن  دست  از  و 
حمایت  عدم  تردید  بی  مواجه اند. 
تا  می شود  باعث  اقشار  این  از 
هر نوع سیاست قرنطینه عملن بی 
برای  اینان  که  چرا  بماند  حاصل 
باید  ناگزیر  زندگی  هزینه  تامین 

کار کنند.
جهان,  کشورهای  دیگر  در 
سعی  بیش،  و  کم  حکومت ها 
به وظائف خود عمل  تا  می کنند 
حکومت  ایران،  در  ولی  کند، 
از  یک  هیچ  اسالمی  جمهوری 
با  مقابله  برای  الزم  حداقل های 
نمی کند  رعایت  را  بیماری  این 
و حاصل آن وضعیت فاجعه باری 
مواجه  آن  با  ما  جامعه  که  است 

است.
آمار روزانه مبتالیان به بیماری و 
سیر صعودی  مدام  میر  و  مرگ 
آمار رسمی  اکنون مطابق  و  دارد 
در  مرگ  صد  چهار  از  بیش  به 
روز رسیده است.  بر طبق گزارش 
دکتر سیما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت :» در تاریخ جمعه 
١٦ آبان / ٦ نوامبر طی ٢٤ ساعت 
تعداد ٨٨٦٤ بیمار جدید مبتال به 
کووید١٩ در کشور شناسایی شدند 
ازمبتالیان  نفر   ٤٢٤ زمان  هم  و 
به  و  دادند  دست  از  را  خود  جان 
به  باختگان  تعداد جان  ترتیب  این 
٣٧٤٠٩ نفر رسید. به گفته حسین 
عالی  شورای  عضو  قشالقی، 

نظام پزشکی میزان مرگ و میر 
واقعی چهار برابر آمارهای رسمی 
ست. به گزارش یکی از اعضای 
آمار  افزایش  تهران  شهر  شورای 
مرگ و میر رشد صد در صدی 
دارد. به حدی که به گزارش "شهر 
به  ورودی  جنازه های  تعداد  ما" 
از ظرفیت های  بیشتر  قبرستان ها 
کارکنان  تعداد  و  تطهیر  سالن 
این  دفن  و  شستشو  برای  است؛ 
استفاده  داوطلب  افراد  از  قربانیان 

می شود.
مجدد  شیوع  اینکه  به  توجه  با 
و  پایتخت  در   ١٩ کوید  ویروس 
امکانات  رغم  به  کشور  مرکز 
پزشکی  و  بهداشتی  شده  تالنبار 
دنبال  به  را  ای  فاجعه  چنین 
تصور  خوبی  به  توان  می  داشته، 
حاشیه  های  استان  در  که  کرد 
مناطق مسکونی  به خصوص  ای 
ملیت های چندگانه ایران وضعیت 
به مراتب بدتر و وخیم ترست. در 
باختگان  جان  تعداد  کرمان  استان 
 ١٢٧٤ از  بیش  به  ویروس  این 
در  شکست.  رکورد  و  رسید  نفر 
آذربایجان به گفته رییس دانشگاه 
"وضعیت  با  اردبیل  پزشکی  علوم 
شهر،  مشکین  شهرهای  و  سیاه" 
خلخال و پارس آباد را در وضعیت 
قرمز اعالم کرد. در استان لرستان، 
با  مردم  نیز  کردستان  و  خراسان 
در  روبرواند.  مشابه  وضعیتی 
بسیاری از شهرستان ها که وضعیت 
از قرمز هم گذشته به علت فقدان 
بهداشتی،  و  پزشکی  امکانات 
مجبورند  خود  بیمار  راهان  هم 
اکسیژن  دستگاه  پرکردن  هزینه 
پرداخت  را  مانومتر  ماسک  و 
اکثر  که  حالیست  در  این  کنند. 
این  میلیونی  پرداخت  قدرت  مردم 

هزینه را ندارند. بسیاری از مناطق 
سیاست  علت  به  کشور  مرزی 
حکومت  گرایانه  تبعیض  های 
از  تنها  نه  متاسفانه  مرکزی، 
از  بلکه  اقتصادی کافی،  توسعه 
امکانات پزشکی و زیرساختارهای 
بهداشتی الزم هم برخوردار نیستند. 
ترین  مهم  مرزها  شدن  بسته  با 
به طور  منابع معیشتی ساکنین، 
در  و  کولبری  کردستان  در  مثال 
سیستان و بلوچستان سوخت بری، 

از آنها سلب شده است.
و  کارکنان  از  بسیاری  هم چنین 
شاغلین دولتی مبتال به کرونا شده 
اند و اوضاع آن چنان بحرانی ست 
که به کاهش ٥٠ درصدی حضور 
کارمندان در ادارات دولتی منجر 

شده است.
هموطنان!

امروز در چنین شرایط فاجعه باری 
تنها  خود  حال  به  ایران  مردمان 
فقر  گسترش  با  شده اند.  گذاشته 
و فالکت، عجز و ناتوانی حکومت 
از  بیش  بحران  اداره  و  کنترل  در 
پیش آشکار شده است. مردم برای 
با  نابسامان  اوضاع  این  با  مقابله 
جهت  محله ها  کمیته های  ایجاد 
به  نیازمند  خانواده های  شناسایی 
حمایت و نیز سازمان دهی بسته های 
ولوازم  معیشتی و تقسیم ماسک 
بهداشتی دست به کار شدند. این 
ابتکار مردمی الگوی هم کاری 
و هم یاری در خوریست برای پاسخ 
گویی به مشکالت زندگی روزمره 
کمک  امکانات  نبود  برابر  در 

رسانی دولتی.
نهادهای  این  های  اقدام  ازجمله 
کارگاه های  دهی  سامان  مردمی 
کادر  لباس  و  ماسک  دوخت 
کمک  ستاد  برای  درمانی 

با کرونا که  برای مبارزه  رسانی 
داخل  داوطلب  افراد  همکاری  با 
برای  تنها  نه  کشور،  از  خارج  و 
وخامت  به  جهانیان  توجه  جلب 
شرایط زندگی مردم در ایران، بلکه 
به  مستقیم  کمک  رساندن  برای 
نیازمندان واقعی تشکیل شده اند.

سازمان  با  مردمی  ستاد  فعاالن 
های پزشکان بدون مرز و سازمان 
جلب  برای  جهانی  بهداشت 
طور  به  گوناگون  حمایت های 
ایجاد  ناپذیر در تالشند.  خستگی 
ابتکارهای  از  دیگر  یکی  کمپ 
زلزله  حادثه  در  است که  مردمی 
سنگ  جنوب  سیل  و  کرمانشاه 
شد  اجتماعی  حرکت  یک  بنای 
و این بار در کردستان با تشکیل 
بسته  از  پس  محالت  کمیته های 
شدن مرز پیرانشهر برای جلوگیری 
این  در  ویروس  انتقال  شیوع  از 
این  شد.  کار  به  دست  منطقه 
بار  که  هستند  مردمی  نهادهای 
بردوش  را  فاجعه  این  با  مقابله 
و  پزشکان  چنین  هم  می کشند. 
پرستارانی که در شرایط سخت و 
با وجود فقدان امکانات الزم تالش 
می کنند تا جان بیماران کرونایی 
را از خطر مرگ نجات دهند و گاه 

به قیمت جان خویش.
به ویژه شیوع گسترده این ویروس 
و  میکند  بیداد  زندان ها  در 
برای  تسهیالتی  تنها  نه  حکومت 
ایجاد  زندان ها  در  بیماری  کنترل 
سرکوب  ماشین  بلکه  کند،  نمی 
و  است  کار  به  مشغول  شدت  با 
افزوده  زندانیان  تعداد  بر  روزه  هر 

می شود.
هم  و  نهادها  و  مجامع  از  ما 
جهانی  بهداشت  سازمان  چنین 
خواستاریم که با فشار بر جمهوری 

رژیم  اینکه  رغم  به  اسالمی، 
ماهیت  به  بنا  اسالمی  جمهوری 
حق  به  مطالبات  به  خودکامه اش 
و  بوده  توجه  بی  همواره  مردمان 
هست، در تحقق مطالبات زیر با ما 
همراه شوند و در حمایت از مردمان 

ایران کوشش نمایند:
بودجه های الزم و کافی  - دولت 
و  وسایل  تامین  جهت  برای  را 
اختیار  در  درمانی  داروهای 
گذاشته و بیمارستان ها را با وسایل 

مورد نیاز تجهیز کند.
اقشار  از  حمایت  برای  دولت   -
کارگران،  خصوص  به  پذیر  آسیب 
در  دستان  تهی  و  کشان  زحمت 
رفتن  بین  از  و  بیکاری  مقابل 
منابع معیشتی یارانه های مالی 

را به آنها به پردازند.
را  سیاسی  زندانیان  باید  دولت   -
اقدامات  چنین  هم  و  کند  آزاد 
فوری و ضروری را برای رسیدگی 

به زندانیان عادی انجام دهد.
این  به  اسالمی  حکومت  یقینا 
مطالبات توجهی نخواهد کرد ولی 
مردمی  های  خواسته  حداقل   این 
است که مطالبه می شود. ما در 
آستانه خیزش آبان ماه سال گذشته 
هستیم. جز مبارزه برای رسیدن به 
ندارد.  وجود  راهی  مطالبات  این 
طریق  هر  به  متحد  و  یکپارچه 
امنیت  نکات  رعایت  با  و  ممکن 
داد  نشان  حکومت  به  بهداشتی، 

که دیگر بس است!

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

1٨ آبان سال 1399
٨ نوامبر سال 2020



5 شامرە 787 ـ ٢٠ نوامرب ٢٠٢٠

 فرهنگ هر تمدن، قلب آن جامعه است و تا زمانی که این قلب بتپد، 
روح زندگی و نگه داشتن فرهنگ اصیل خود را زنده نگه می دارد و 

نیروی مقاومت در برابر هجوم فرهنگ بیگانه را تقویت می کند. 

فرهنگ 

فرهنگ زدگی عارضه ای مرموز 
آسیب  پی  در  پیوسته  که  است 
سنتی  فرهنگ های  به  رساندن 
بنیه  و  ریشه  برکندن  و  قومی  و 
آنهاست. اگر این بیماری مضر از 
مرزهای تمدنی بی محافظ بگذرد 
به  کند،  پیدا  راه  آن  درون  به  و 
محض به دست آمدن اولین فرصت، 
آشیانه  جامعه،  پیکر  و  بدن  در 
کرده و شیره فرهنگ آن تمدن را 
نا  با خود  می مکد و آن تمدن را 

در  بی هویت می گرداند.   و  آشنا 
فرهنگی  تفاوت های  انسان،  عالم 
اینکه  با  دارد،  وجود  متنوع، 
فرهنگ ها،  این  از  یک  هر 
خاص  ویژگی های  و  خصوصیات 
در  باز  دارند،  را  خود  تمدن 
نیز  نقطه مشترک هایی  مواردی، 
دارند. از زمانی که روابط و داد 
مختلف  تمدن های  میان  ستد  و 
به  است،  شده  نزدیکتر  و  بیشتر 
میان  فرهنگی  شباهت های  تبع 
آنها، افزایش یافته است.  با این 
گسترش روابط، فرهنگ ها مورد 
قرار  اجنبی،  فرهنگ های  حمله 
مهاجم  فرهنگ های  و  گرفته اند 
در  دارند،  که  تخریبی  قدرت  با 
غیر  فرهنگ های  تا  تالش اند 
خودی را نابود و یا تا حد ممکن 
تضعیف و سست سازند و فرهنگ 
هویت  بی  را  جامعه  آن  شناسان 
عناصر  جامعه،  اگر  گردانند. 

باالگوهای  را  بیگانه  فرهنگ 
هموار  و  سازگار  خود  فرهنگ 
مقاومت  قدرت  گاه  آن  سازند، 
را  بیگانه  فرهنگ  آن  برابر  در 
خواهد داشت و از ارزش ها و نقطه 
بیگانه،  فرهنگ  آن  قوت های 
خود،  جامعه  به  دادن  ترقی  برای 
یکی  مثال  گرفت.  خواهد  بهره 
گیری  شکل  در  که  عواملی  از 
تمدن جدید غرب در ابعاد فلسفی، 
علمی و صنعتی  تاثیر غیر قابل 
اشتراکات  است،  داشته  انکاری 
ابراهیمی،  دین  سه  میان  بنیادی 
اسالم  و  مسیحیت  یهودیت،  یعنی 
است. به گفته ویل دورانت اروپایان 

قرون وسطی از لحاظ طب  وضعیت 
مداوای  برای  و  داشتند  ضعیفی 
دارویی  گیاهان  به  بیشتر  بیماران 
اتکا می کردند اما اروپای بعد از 
قرون وسطی یعنی از قرن دوازدهم 
با  رویارویی  علت  به  هفدهم  تا 
از  را  پزشکی  توانستن علم  اسالم 
مسلمانان بیاموزند و در اروپا پیاده 
برخوردی  جامعه  اگر  اما  کنند. 
آگاهانه با فرهنگ بیگانه نداشته 
چهره   با  بیگانه  فرهنگ  باشد، 
فریبنده اش که با فرهنگ میزبان 
خصومت هم دارد، با قدرت تخریبی 
که دارد، آن فرهنگ را از زبان و 
ادب و دین خود دور و بیگانه و بی 
شرایط  این  در  می گرداند.  هویت 
است که جامعه، قواعد  و برنامه 
حیاتش را بر اساس قواعد و اصولی 
که فرهنگ مهاجم برایش تعریف 
رو  این  از  و  می برد  پیش  کرده، 
دانسته یا نادانسته فرهنگ بیگانه 

مورد استقبال قرار گرفته و پیوند 
فرد با فرهنگ اصیل خود، قطع 
فرهنگی  ارزش های  و  می گردد 
قرار  تمسخر،  مورد  خود  قومی 
شدن  آسمیله  به  فرد  و  می گیرد 
خود می بالد و همچنین عاشق جالد 
صورتی  در  فرد  می گردد.  خود 
که هنوز در محیط فرهنگی خود 
زندگی می کند، به آن پشت کرده 
و استقالل و آزادی خود جامعه و 
فرهنگش را، بی ارزش می پندارد. 
فرهنگ هر تمدن، قلب آن جامعه 
قلب  این  که  زمانی  تا  و  است 
داشتن  نگه  و  زندگی  روح  بتپد، 
نگه  زنده  را  خود  اصیل  فرهنگ 

در  مقاومت  نیروی  و  می دارد 
را  بیگانه  فرهنگ  هجوم  برابر 
تقویت می کند. تاریخ به ما نشان 
می دهد که، هرگاه تمدن هایی که 
اما  قرارگرفتەاند،  هجوم  مورد 
چون پایگاه قوی مردمی داشته اند 
جامعه  طبقات  انواع  اعتراض  و 
نیروی  یا  استعمارگر  علیه  بر 
این  خارجی وجود داشته است، از 
عنوان  به  اعتراضات  و  نارضایتی 
بیگانه   ضد  بر  سیاسی  تبلیغات 
اهریمن  از  رهایی  برای  اهرمی  و 
غارتگر، استفاده شده است.  الزمه 
محافظت از فرهنگ خود و دوری 
از فرهنگ زدگی و بی تاثیرکردن 
و  وحدت  بیگانه،ترویج  فرهنگ 
یکپارچگی میان تمام گفتمان های 
و  مشترک  فرهنگ  یک  داخل 
تقویت روحیه ضداستعاری، تحکیم 
و  سیاسی  یکپارچگی  و  دوستی 

اقتصادی در داخل جامعه است.

بنیاد دفاع از
 دمکراسی ها

امیر انجوی

آرمان حسینی

 نظم جهانی ربوده می شود

با شکست سە قدرت آلمان، ایتالیا و 
ژاپن در سال ١٩٤٥ میالدی، ایاالت 
متحده به عنوان نیرومندترین قدرت 
بر  فرهنگی  و  اقتصادی  نظامی، 
جای  به  شد.  ظاهر  زمین  روی 
گذشته،  هژمونی های  از  تقلید 
رهبران آمریكا در فکر نظم جدید و 

متفاوتی برای دنیا بودند.
جامعه  سازماندهی  آنها  هدف 
حقوق  سازمان  تأسیس  جهانی، 
ایجاد  همچنین  و  جهانی  بشر 
حقوق  رشد  برای  مجموعەای 
به  پروژه  این  بود.  بین الملل 
نهادهای جدیدی از جملە سازمان 
رئیس  داشت.  احتیاج  متحد  ملل  
جمهور وقت آمریکا "هری ترومن" 
پیش بینی کرد که سازمان ملل به 
ابزاری برای حفظ صلح بین الملل و 
ایجاد شرایط اعتماد متقابل و رفاه 
اقتصادی و اجتماعی در بین همه 

مردم جهان تبدیل خواهد شد.
نتوانست  ملل  سازمان  چە  اگر 
اینچنین انتظاراتی را برآوردە کند 
اما برای سال های متوالی می توان 
با استدالل در مورد آن بحث کرد 
در  تصمیم  این  مثبت  نکات  که 
مقابل آسیب های آن بیشتر بودە و 
ممکن است با گذشت زمان بهبود 

یابد.
باید  امروز  کە  می رسد  نظر  بە 

کە  نبینی  تا  باشی  کور  خیلی 
آن  نهاد های  اکثر  و  ملل  سازمان 
بروکراسی متورم و فاسد  گرفتار 
در  فزایندەای  طور  بە  و  شدەاند 
اختیار منافع و گفتمان ارزش های 

استبداد جهانی است.
با شورای حقوق بشر سازمان ملل 
شروع می کنیم کە اصلی ترین نهاد 
بشر است.  ویژە حقوق  دولتی  بین 
در سیستم سازمان ملل متحد، این 
فاحش  ناقضان  سلطە  تحت  نهاد 
حقوق بشر است کە بە ندرت مورد 
از  بیشتر  و  می گیرند  قرار  انتقاد 

کارهایشان ستایش می شود. 
بروید  جهانی  بهداشت  سازمان  بە 
وزیر  نخست  کالرک"،  "هلن  کە 
در  را  آن  تحقیق  نیوزلند،  سابق 
بیماری های  کردن  ریشەکن  مورد 
می کند.  رهبری  گیری،  همه 
سازمان  دیده بان کە یک  سازمان 
مستقل است و روابط نزدیک خود 
در  است  کرده  مستند  را  پکن  با 
بهداشت  سازمان  پاسخ  از  ستایش 
جهانی به نسبت گسترش بیماری 
با  پاسخ  آن  کە  پاتوژن  ترسناک 
بسنجیم  کە  سنجشی  معیارو  هر 
نه صالح و نه صادقانه بود، دال بر 

فاسد بودن آن می کند. 
بشرسازمان  حقوق  دیده بان  سازمان 
کرده  اشاره  همچنین  متحد  ملل 
رابطه  کالرک  خانم  که  است 
نزدیکی با جیمز چائو، سفیر حسن 
نیت بهداشت جهانی دارد. در ماه 
 ١٠٠ طرف  از  چائو  آقای  ژوئن، 
سازمان غیردولتی مورد شکایتی 
قرار گرفت که مدعی بودند ایشان 

از موقعیت  به طور سیستماتیک 
خود در سازمان ملل سوء استفاده 
کرده است تا پروندە پکن در شیوع 

ویروس را سفید جلوە دهد.
احتمال ایجاد یک یا چند سازمان 
از  فقط  که  دارد  وجود  جدید 
ملت های آزاد و کسانی باشد که 
به سمت آن هدف حرکت می کنند. 
زمینه های  در  سازمان ها  این 
حیاتی مانند حقوق بشر و بهداشت 
با سازمان ملل رقابت خواهند کرد.
سفیر آلمان، کریستوف هوسگن نیز 
اظهار داشت: ما با حمایت كامل 
خود از ]ICC[  یا همان دادگاە 
بین المللی کیفری و ارتقا عضویت 
جهانی آن، از پیشرفتی كه با هم 
برای دستیابی به یك نظم مبتنی 
عدالت  كه  بین المللی،  قوانین  بر 
آن  اصلی  پایەهای  از  بین المللی 

است، دفاع می کنیم.
دادگاە  مقامات  ترامپ  دولت 
کرده  تحریم  را  کیفری  بین المللی 
تحریم ها  این  به  پاسخ  در  است. 
آشکارا  کشور  از٧٠  بیش  اکنون 
جمله  از  هستند،   ICC طرفدار 
چندین متحد ناتو که برای دفاع 
ازخود به ایاالت متحده وابسته اند.

سال های  آمریکا طی  رهبران  اگر 
انجام  اقدامی موثر و جدی  آینده 
این  در  می شود؟  چه  ندهند، 
صورت، ما باید انتظار داشته باشیم 
لیبرال  قوانین  بر  مبتنی  نظم  که 
بین المللی با قوانینی که در پکن 
و سایر پایتختهای امپراتوری های 
آزاد ساخته شده، به طور فزاینده ای 

فراملی و غیر لیبرال شود.
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سرکوب اعتراضات آبان 

جنایتکارانه  کشتار  از  سال  یک 
زنان، مردان و کودکان معترض به 
کسی  نه  گذشت؛  گرانی  و  فقر 
مسئولیت آن را پذیرفت، نه نامی 
از کشته شدگان در جایی منتشر 
آماری  مسئولی  حتی  نه  و  شد 
واقعی از کشته شده ها ارائه کرد.

در میان مسائل و مشکالتی که 

مردم بی حمایت جامعه ایران، با آن 
نرم می کند مسئله  پنجه  و  دست 
اساسی  آزادی های  و  حقوق  سلب 
ایران  رژیم  دارد،  حیاتی  اهمیت 
خود،  ننگین  حیات  ادامه  برای 
قهر و ابزار سرکوب را تکیه گاه 

اساسی خود قرار داده است.
به  آبان ١٣٩٨، که  تاریخ ٢٤  در 
ایران  رژیم  ناگهانی  تصمیم  دنبال 
یک   و  چشمگیر  افزایش  برای 
نفر  هزار  ده ها  بنزین،  قیمت  شبه 
در سراسر ایران به خیابان ها آمدند، 
ابتدا معترضان تنها برای خودداری 
راهبندان  ایجاد  و  بنزین  خرید  از 
به وسیله خودروهایشان اقدام کردند 
سرعت  به  اعتراضات  دامنه  اما 
گسترش یافت و مردم خواسته های 
آمیز  مسالمت  صورت  به  را  خود 
اصطالحات  برای  شعارهایی  در 
نظام  به  دادن  پایان  و  سیاسی 
اسالمی  رژیم  قالب  در  سیاسی 

مطرح کردند.

رژیم  امنیتی  نیروهای  بالفاصله 
برای سرکوب اعتراضات وارد عمل 
و  قهریه  قوه  به  توسل  با  و  شدند 
مرگبار،  سالح های  از  استفاده  با 
گلوله های ساچمه ای، گاز اشک 
آور و ماشینهای آب پاش معترضان 

را سرکوب کردند. 
مسئولین رژیم اسالمی با مسدود 
سازی عمدی اینترنت در آن روزها 
ارتباط مردم را با دنیای بیرون قطع 
کشتار های  واقعی  ابعاد  و  کرده 
نیروهای  توسط  گرفته  صورت 

امنیتی را پنهان ساختند.
در جریان این اعتراضات تنها طی 
سه روز، ٢٥، ٢٦ و ٢٧ آبان، هزاران 
نفر مورد هدف مستقیم گلوله قرار 
عام  قتل  خیابان ها  در  و  گرفته 
و  زخمی  نیز  نفر  هزاران  شدند، 

بازداشت گردیدند و پس از آن نیز 
محل  خانه،  در  دستگیری ها  روال 
کار وحتی محل تحصیل به صورت 

خشونت آمیز ادامه داشت. 
هنوز  جنایت  آن  واقعی  ابعاد 
طبق  اما  است  نگردیده  مشخص 
بین  عفو  سازمان  که  آمارهایی 

الملل ارائه داد بیش از ١٥٠٠ نفر 
قتل و عام شدند. 

در میان ابزارهایی که رژیم برای 
می برد  کار  به  خود  بقای  تداوم 
دارد  اصلی  نقش  سرکوب  ابزار 
امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای  و 
مجری این نقش هستند و حتی پس 
و  ارعاب  با  اعتراضات  ازسرکوب 
شکنجه افراد دستگیر شده را زیر 
وادار  اجباری  اعتراف  به  شکنجه 
مواردی  در  حتی  و  می کردند 
به  معترضان  کردن  متهم  درصدد 

جرایمی شدند که بر اساس قوانین 
رژیم اسالمی ایران مجازات اعدام 
و مجازات سنگین را در پی دارد 
مانند "اجتماع و تبانی برای اقدام 
علیه  "تبلیغ  ملی"،  امنیت  علیه 
و  عمومی"  نظم  در  "اخالل  نظام"، 

"توهین به مقام رهبری".
از  اعم  رژیم  سرکوبگر  نهادهای 
وزارت  انتظامی،  نیروهای  سپاه، 
کدام  هر  دادگاه ها  و  اطالعات 
جنایت دست  این  در  نوبه خود  به 

داشتند.
یا  بازداشت  مدنی  جوامع  در   

قضایی که  اقدامیست  دستگیری 
به مجوز و اعتبار قانونی بر اساس 
در  ولی  می گیرد  صورت  قانون 
مجرمند  همه  اسالمی  جمهوری 
اطالعات  وزارت  و  توطئه گر  و 
بدون  باشد  مایل  که  را  هرکسی 
هیچ حساب و کتابی مورد تعرض 

قرار می دهند.
رابطه  در  که  بازداشتشدگانی 
و  بازجویی  مورد  اعتراضات  با 
حق  از  گرفتند  قرار  محاکمه 
منصفانه  دادرسی  از  برخورداری 

فرایندهای  قربانی  و  شده  محروم 
شدند.  ناعادالنه  به شدت  قضایی 
محاکمه ی  از  برخورداری  حق 
تمام  که  است  حقی  عادالنه 
به  آن  رعایت  به  موظف  کشورها 
جاری  قوانین  از  بخشی  عنوان 

بین المللی هستند. افرادی که در 
معرض تعقیب کیفری قرار گرفته 
برخوردار  این حقوق  از  باید  باشند 
و  دستگیری  زمان  از   -١ باشند: 
و  از محاکمه  پیش  دوره  در طول 
مشاوره ی  به  محاکمه،  جریان  در 

حقوقی دسترسی داشته باشند؛

دادن  شهادت  به  وادار  زور  به   -٢
علیه خود یا اعتراف به  مجرمیت 

خود نشوند؛ 
٣- بنا به اتهامات مبهم بازداشت 

نشوند؛ 
و  علنی  دادرسی  جلسات   -٤
شود  برگزار  آنان  برای  عادالنه ای 
دار،  صالحیت  دردادگاه  سپس  و 
مستقل و بیطرفی مورد محاکمه 
و  علنی  حکم  و  گیرند؛  قرار 

مستدلی برای آنان صادر شود.
این در حالیست که افرادی که در 

ارتباط به اعتراضات آبان ماه مورد 
قرار گرفتند  بازجویی و محاکمه 
شدت  به  قضایی  روال های  با 
تمامی  و  بودند  مواجه  ناعادالنه 
حقوق برخورداری از یک بازجویی 
سلب  آنها  از  عادالنه  محاکمه  و 

شده بود. 
اسالمی  رژیم  سیاسی  سیستم  در 
قضاییه  قوه  رئیس  گزینش  ایران، 
به دست ولی فقیه در این سیستم، 
شخص  به  قضاییه  قوه  وابستگی 
رهبری را مستحکم تر نموده و علی 
تفکیک  اصل  صوری  حفظ  رغم 

اژین حسینی

نهادهای  و  دارد  اصلی  نقش  سرکوب  ابزار  می برد  کار  به  خود  بقای  تداوم  برای  رژیم  که  ابزارهایی  میان  در 
دستگیر  افراد  شکنجه  و  ارعاب  با  اعتراضات  ازسرکوب  پس  حتی  و  هستند  نقش  این  مجری  امنیتی  و  اطالعاتی 
به  معترضان  کردن  متهم  درصدد  مواردی  در  و  می کردند  وادار  اجباری  اعتراف  به  شکنجه  زیر  را  شده 
دارد. پی  در  را  سنگین  مجازات  و  اعدام  مجازات  ایران  اسالمی  رژیم  قوانین  اساس  بر  که  شدند  جرایمی 

در سیستم سیاسی رژیم اسالمی ایران، گزینش رئیس قوه قضاییه به دست ولی فقیه در 
این سیستم، وابستگی قوه قضاییه به شخص رهبری را مستحکم تر نموده و علی رغم 
حفظ صوری اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه ابزار اختصاصی در دست ولی فقیه می باشد و 
نیروهای انتظامی و مزدوران سپاه به صورت ابزاری در دست رهبر به کار گرفته می شوند.

اختصاصی  ابزار  قضاییه  قوه  قوا، 
و  می باشد  فقیه  ولی  دست  در 
نیروهای انتظامی و مزدوران سپاه 
به صورت ابزاری در دست رهبر به 

کار گرفته می شوند.
تاسیس  ابتدای  از  اسالمی  رژیم 
تا  بود  آن  نهاد  بنیاد  خمینی  که 
کنون، در نوع خود منفور ترین رژیم 
تاریخ بشریت بوده است و نهادهای 
نفرت  این  تجلی گاه  سرکوبگرش 
ضد  شیوه های  رذیالنه ترین  با  که 
به  را  خود  سرکوب  و  قهر  بشری 

نمایش می گذارند.
اعمال سیاست های سرکوب گرایانه 
رژیم ایران در ابعاد علنی و مخفی 
و  جنایتکارانه  است  سیاستی 
سرکوب وحشیانه آبان سال گذشته 
سازی  آشکار  برای  تنهایی  به 
ددمنشانه  و  جنایتکارانه  ماهیت 

این رژیم کافیست. 
دلیلی   ٩٨ آبان  دیگر،  سوی  از 
و  مبارزه  از  بود  انکار  قابل  غیر 
مقاومت آشکار توده مردم در برابر 
این  قربانیان  و  اسالمی  دیکتاتور 
استقرار  از  بارز  نشانه ای  مبارزه، 

دیکتاتوری مطلق است.
دهه  زنجیره ای  قتل های  اگرچه 
و  روشنفکران  ترور  و  شصت 
و  داخل  در  سیاسی  شخصیت های 
فراموش  جنایاتی  ایران  از  خارج 
نشدنی هستند اما رژیم با کشتار 
آبان ٩٨ نقاب از چهره همه جنایت 
های اخیر خود که در این سال ها 

به وقوع پیوسته است برداشت. 
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سولین سنە

مبارزە با خشونت علیه زنان

بر اساس تعریف ارائە شدە سازمان 
ملل متحد اعمال هر گونە رفتار و 
یا گفتار آزاردهندە از سوی مردان 
فیزیکی،  های  آسیب  سبب  کە 
شود  زنان  رنج  یا  ذهنی  جنسی، 
خشونت علیە زنان تعریف میشود. 
و  آمیز  توهین  کلمات  از  استفادە 
اکشیدن،  استفادە  کنندە  تحقیر 
کتک  کنندە،  کنترل  رفتارهای 
برقراری  برای  زور  اعمال  زدن، 
رابطە جنسی و عاطفی، آسیب زدن 
بە دستگاە تناسلی، ختنە کردن و 
رفتارهای  جملە  از  جنسی  تجاوز 
است.  زنان  علیە  آمیز  خشونت 
در  زنان  علیە  خشونت  واژە  اگر 
ذهن شما پای چشم کبود شدە و 
می کند.  تصویر  را  غمگین  زنی 
از  خیلی  تصویر  این  نیستید  تنها 
افراد است کە خشونت علیە زن را 
فیزیکی میدانند. اما خشونت تنها 
ابعاد  خشونت  نیست.  مسئلە  این 
همین  در  دارد.  مختلفی  انواع  و 
رابطە مجمع عمومی سازمان ملل 
جهانی  روز  را  ٢٥نوامبر  متحد 

نامیدە  زنان  علیە  خشونت  منع 
است. چند سال است در ایران هم 
منع  برای  قانونی  میشود  تالش 
خشونت علیە زنان تدوین شود. حال 
با  کە  میشود  مطرح  پرسش  این 
حضور نمایندە جمهوری اسالمی بە 
عنوان عضو کمیتە اجرایی تدوین 
علیە  خشونت  با  مقابلە  مقررات 
زنان سازمان ملل متحد قرار است 
کدام گرە از مشکالت ناسور و فرو 

افتادە زنان در ایران باز شود؟ 
حقوق  المللی  بین  سازمانهای 
نظر  اتفاق  نکتە  این  بر  بشری 
دارند کە ایران در زمرە کشورهای 
قوانین  و  ها  سیاست  کنندە  اجرا 
منسوخ و نابرابری مرتبط با زنان 
بە شمار میرود. بە گواهی تاریخ 

جمهوری  حکومت  دهە  چهار 
مورد  هموارە  زنان  ایران،  اسالمی 
گرفتەاند.  قرار  قوانین  لطفی  کم 
قانونی  صورت  بە  کە  حکومتی 
ستیز  زن  مکانیزمهای  تمامی  از 
ضد  قوانین  و  مینماید  استفادە 
را  راهها  تمامی  بشری اش  حقوق 
و  زنان  علیە  بر  خشونت  روی  بە 
این  خود  و  است  گشودە  دختران 
اصلی  دهندە  انجام  و  مروج  رژیم 

آن  تزریق  و  جامعە  در  خشونت 
اخیر  سالهای  همین  در  میباشد. 
تصمیم هایی نظیر سهمیە بندی و 
و  دانشگاەها  در  جنسیتی  تبعیض 
صدور پاسپورت برای زنان فقط با 
مجوز ولی قهری یا حاکم شرع بە 
اجرا درآمدە کە از ارادە قاطع برای 
حکایت  جنسیتی  تبعیض  اعمال 
خشونت  با  مقابلە  برای  ما  دارد. 
نداریم.  قانون محکمی  زنان  علیە 
فراگیرترین  از  یکی  مسئلە  این 

دنیای  در  بشر  حقوق  نقص  موارد 
را  ها  زندگی  کە  است   امروز 
ویران و سدی برای رشد و پیشرفت 
مشکلی  و  میکند  ایجاد  جوامع 
همە گیر است. دست کم یک زن 
مورد  جهان  سراسر  در  زن  سە  از 
ضرب و جرح و سوء استفادە جنسی 
یا بە گونەای در طول زندگی خود 
قرار  جسمی  اذیت  و  آزار  مورد 
آمار  کە  طوری  بە  است  گرفتە 
خشونت  از  آمدە  دست  بە  ارقام  و 
را  انگیزی  علیە زنان تصویر وهم 
از پیامدهای اجتماعی و سالمتی 

روانی ترسیم میکند  .
بعد از انقالب ٥٧ تبعیض علیە زنان 
در بازار کار ایران افزایش یافت در 
با  اسالمی  انقالب حکومت  اوایل 

اقدامات مختلفی مانند کم کردن 
سن بازنشستگی برای زنان ، نیمە 
وقت یا پارە وقت کردن زنان شاغل 
کردن  اجباری  دولتی،  ادارات  در 
حجاب اسالمی و ... را در بازار 
کار انجام داد تا بلکە اشتغال زنان 
هدف  دهد.  کاهش  را  جامعە  در 
اقدامات  این  از  حکومت  اصلی 
در حاشیە قرار دادن زنان در تمام 
فرهنگی،  سیاسی،  های  عرصە 

جامعە  در  بود.  جامعە  اجتماعی 
زنان و دختران تحت  ایران زندگی 
نواقص، کمبودها،  اجبارات،  تاثیر 
و  ها  محدودیت  عدالتی ها،  بی 
انواع  از  ناشی  بخشی  کە  فقری 
تبعیضات تحمیلی است در جامعە 
رقم میخورد و همە این تبعیضات 
باعث میشود کە صدای اعتراض 
و  نشود  شنیدە  زنان  طلبی  حق  و 
بماند  باقی  آنها الینحل  مشکالت 
محدودیت  و  تبعیضات  همچنان  و 

علیە  جنسیتی  جانبە  همە  های 
زنان ادامە پیدا کند و حتی قوانین 
آنان  علیە  تازەای  آمیز  تبعیض 
بە  گذاری  قانون  نهادهای  توسط 
رغم مبارزات زنان و مخالفت شدید 
زنان نسبت بە آنها بە تصویب برسد 
در نتیجە بر شمار قوانین زن ستیزانە 
قوانین  بیفزاید.  وسطایی  قرون  و 
جمهوری اسالمی ایران در بە وجود 
و  جنسیتی  های  تبعیض  آوردن 
وضعیت نابرابر اقتصادی در میان 
مستقیم  مسئولیت  مردان  با  زنان 
شکلی  بە  کشور  قوانین  دارند. 
علنی علیە دستیابی برابر زنان بە 

استخدام، تبعیض اعمال میکند .
جمهوری  حکومت  دهە  چهار  در 
نتوانستە  چند  هر  ایران  اسالمی 

پیشرفتی در دستیابی بە حقوق زنان 
بە وجود آورد اما دست کم توانستە 
موجب شود تا اقشار مختلف زنان 
بیشتر  حقوقشان  نقص  بە  نسبت 
آگاە شوند جمهوری اسالمی ایران 
از  شدە  موفق  سال  چهل  این  در 
نابرابری، تحقیر، بی  هر زنی کە 
عدالتی و محدودیت و تبعیض را 
مبارز  یک  کرد  درک  و  حس 
مطالبە خواە و پیگیر بسازد و همین 

مبارزین هستند کە  فردای ایران 
را رقم خواهند زد. قانون مجازات 
عنوان  بە  نە  را  افراد  اسالمی 
انسانهای برابر بلکە بە عنوان زن 
و مرد و پسر و دختر زیر سن معین 
مورد خطاب قرار میدهد این قوانین 
بر حسب مسلمان یا نامسلمان بودن 
های  تبعیض  و  تفاوت  نیز  افراد 
اعمال  شهروندان  برای  را  قانونی 
میکند. اما نکتە کلیدی در این 
قانون  این  کە  آنست  قانونی  نظام 

بر خالف اصل پذیرفتە و امروزی 
عدم تبعیض قرار دارد. اصلی کە 
را  نکاتی  است.  بشر  حقوق  پایە 
کە قانون مجازات اسالمی از نظر 
جنسیتی تبعیض آمیز است میتوان 
مسئولیت  سن  برشمارد:  چنین 
و  سال   ٨ قانون  برابر  در  دختران 
نە ماە شمسی ) ٩ سال قمری ( 
است یعنی دختر بچەی ٩ سالە در 
بزرگسال  اندازە یک  بە  قبال جرم 
مسئولیت دارد و مجازات میشود، 
این سن برای پسران ١٥ سال است. 
ارزش شهادت زن نصف مرد است، 
برای اثبات جرم، شهادت دو مرد یا 
یک مرد و دو زن الزم است. اما 
شهادت چهار زن برای اکثر جرمها 
شهادت  یعنی  نمیشود.  پذیرفتە 

کمتر  هم  مرد  نصف  از  حتی  زن 
زن  کە  هم  ارث  قانون  در  است. 
همیشە نصف مرد ارث میبرد. در 
صورت فوت زن مرد یک چهارم 
اما  میبرد  را  زن  های  دارایی  از 
در صورت فوت مرد زن فقط یک 
ارث  بە  را  مرد  دارایی  از  هشتم 
میبرد کە در صورت وجود فرزندان 
و زندە بودن پدر و مارد مرد سهم 
اگر  اما   . کمترمیشود  بسیار  زن 

مرد  و  زن  بەجز  دیگری  وارث 
وجود نداشتە باشد و زن بمیرد همە 
اما  بە شوهرش میرسد  او  دارایی 
اگر مرد فوت کند زن تنها یک 
و  گرفت  خواهد  را  دارایی  هشتم 
مابقی آن نصیب دولت خواهد شد .
این  دهندەی  نشان  ها  قانون  این 
حیقت است کە در قانون ایران زن 
دارد  قرار  اهمیت  دوم  جایگاە  در 
زن  بە  آسیب  آشکارا  قانونگذار  و 
اهمیت  کم  را  او  علیە  خشونت  و 

دانستە است. 
چند سال است کە در زمینە منع 
صحبت  بیشتر  زنان  علیە  خشونت 
تاثیری  چە  گفتمان  این  میشود 
در میزان خشونت علیە زنان داشتە 

است ؟ 
در جواب باید گفت در این زمینە 
آماری وجود ندارد تا بتوان از کمتر 
یا زیادتر شدن آمار خشونت صحبت 
این است  کرد اما موضوع اصلی 
کە زن ها آگاەتر شدەاند حداقل اگر 
مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، 
مرد  طبیعت  این  کە  ندارند  قبول 
خشونت  نامش  میداند  بلکە  است 
است. بە نظر من ضعف در قانون در 
بروز خشونت علیە زنان و فرهنگ 
و عرف جامعە هر دو تاثیرگذارند 

را  قانون  اگر  نمیتوان گفت  یعنی 
تغییر  فرهنگ  حتما  بدهیم  تغییر 
بعضی  در  برعکس  یا  میکند 
ممکن  اینها  از  کدام  هر  مواقع 
باشند  موثر  ساکن  بە  ابتدا  است 
ولی اگر قانونی داشتە باشیم کە 
آن قانون حتما و بدون استثنا اجرا 
شود و مقام ناظری هم بر اجرای 
بر  نظارت کند میتواند  قانون  این 
روی فرهنگ هم تاثیرگذار باشد. 
مردانی کە تحصیالت پایین دارند 
یا در کودکی مورد آزار و تجاوز 
الکل  بە  گرفتەاند،  قرار  جنسی 
در  دارند  اعتیاد  مخدر  مواد  ویا 
بزرگ  خشونت  پر  خانوادەهای 
خوردن  کتک  شاهد  و  شدەاند 
جوامع  در  بودەاند،  خانوادە  زنان 
مرد ساالر پرورش یافتەاند بە زنان 
بیشتر  و  دارند  مالکیت  احساس 
خشونت  بە  دست  مردان  سایر  از 
موارد  در  میزنند.  زنان  علیە 
میتواند  زنان  علیە  خشونت  شدید 
احساس  یا  شدە  آنان  مرگ  سبب 
خودکشی را در آنان تقویت کند. 
متاسفانە بیشتر زنان جامعە دچار 
شدەاند  اکتسابی(  )درماندگی 
زنانی کە بە خود لقب "زن سازش 
زن  میدهند،  صبور"  "زن  و  کار" 
آسیب دیدە شیری است کە خودش 
قفسی از جنس بهانە های مختلف 

بە دور خود بستە است اگر اعتماد 
میلە  این  و  باشد  داشتە  نفس  بە 
کە  میفهمد  آنوقت  بشکند  را  ها 
تغییر  است  قدرتمندی  انسان  چە 
ممکن است اما باید عرصە را بە 
روی توانمندیهای خود باز کنیم. 
سازمان ملل متحد روز جهانی منع 
خشونت علیە زنان را فرصتی برای 
المللی  بین  دولت ها، سازمانهای 
و موسسەهای غیر دولتی میداند 
آگاهی  افزایش  برای  آن  از  تا 
کنند  استفادە  آموزش  و  عمومی 
با وجود آنکە در بیشتر کشورهای 
جهان قوانین منع خشونت تصویب 
نشان  آمار  اما همچنان  است  شدە 
میدهد بیشتر زنان خشونت را تجربە 

کردەاند.

زمرە  در  ایران  کە  دارند  نظر  اتفاق  نکتە  این  بر  بشری  بین المللی حقوق  سازمانهای 
با زنان بە شمار  نابرابری مرتبط  کشورهای اجرا کنندە سیاست ها و قوانین منسوخ و 
می رود. بە گواهی تاریخ چهار دهە حکومت جمهوری اسالمی ایران، زنان هموارە مورد 

کم لطفی قوانین قرار گرفتەاند. 

دست کم یک زن از سە زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح و سوء استفادە جنسی یا بە گونەای در طول زندگی خود مورد آزار 
و اذیت جسمی قرار گرفتە است بە طوری کە آمار و ارقام بە دست آمدە از خشونت علیە زنان تصویر وهم انگیزی را از پیامدهای 

اجتماعی و سالمتی روانی ترسیم می کند.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە دوم آبان ماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

بازداشت شهروندان

روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه، حامد مشکوه، فعال مذهبی اهل سنت 
به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.

روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »عبدالغنی 
درویشی« اهل ارومیه پس از اتمام بازجویی از اداره اطالعات این شهر به 

زندان ارومیه منتقل شده است.
روز یکشنبه هجدهم آبان ماه، سه شهروند کورد به نام های »حامد شیخی، 
به  و  بازداشت  حکم  اجرای  جهت  کاکاخانی«  ایوب  و  مالویسه  نبی 

زندان های سقز و بیجار منتقل شدند.
روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه، دو شهروند کورد به نام های »سلیمان کریم پور« 
و »خالد محمدزاده اقدم« اهل روستای »خور خوره« از توابع مهاباد پس 
زندان  به  پاسداران  سپاه  امنیتی  بازداشتگاه های  در  بازداشت  روز   ٦٥ از 

مهاباد منتقل شدند.

نام های  به  آبان ماه، چهار شهروند کورد  پنجم  و  بیست  یکشنبه  شامگاه 
»نجم الدین سخنور ٣٦ ساله، شورش عبدالله نژاد ٣٧ ساله ، صالح آجی 
٥٠ ساله و رحمان آجی ٢٢ ساله« اهل روستای »گرگول سفلی« از توابع 

پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه، یک جوان کورد به نام »محمد قادری آذر« 
٢٣ ساله فرزند خضر اهل روستای »گزگسک« از توابع پیرانشهر از سوی 

نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
در  کورد  شهروندان  بازداشت  ادامه  در  آبان ماه،  سوم  و  بیست  جمعه  روز 
روستای »سردوش« مریوان، یک شهروند کورد به نام »اسماعیل راستی« 
٢٩ ساله فرزند رحیم اهل این روستا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شامگاه روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام 
»هادی رسائی« ٣٠ ساله فرزند رشید اهل روستای »سردوش« از توابع 

مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شامگاه روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه، سه جوان کورد به نام های 
»صالح پورکیوان ٢٤ ساله فرزند احمد، آراس قادری ٢٢ ساله فرزند کاوه 
و محسن رسائی ٢٠ ساله فرزند احمد« اهل روستای »سردوش« مریوان 

از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز سه شنبه بیستم آبان ماه، پنج شهروند کورد به نام های »میالد بابایی، 
سمکو محمودی، بهنام ویسی، احمد بیابانی و یاسر حیدری« اهل روستای 
»زردویی« از توابع بخش باینگان پاوه پس از احضار به اطالعات سپاه 

بازداشت شدند.

روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه، دو کولبر کورد به نام های »وسیم 
توابع  از  آباد )پرداوه(«  اهل روستای »پیروت  فردین زادە« فرزند حسین 
اشنویه و »حاکان محمدزاده« فرزند عالء الدین اهل روستای »کریکان« 
از توابع بخش کوهسار سلماس در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز 

اشنویه جان خود را از دست دادند.
نام  به  کورد  شهروند  یک  آبان ماه،  هفتم  و  بیست  سه شنبه  روز  شامگاه 
شلیک  پی  در  تخت  اورامان  اهل  صاحب  فرزند  رستم زادە«  »سعدی 

نیروهای حکومتی جان خود را از دست داد.
روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »نجم الدین 
مرادی« اهل روستای »خوری آباد« از توابع بانه بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز »سرتزین« این شهرستان به شدت زخمی شد.
»رزگار  نام های  به  کورد  کولبر  دو  آبان ماه،  هفدهم  شنبه  روز  شامگاه 
رزگار«  »یوسف  و  پاوه  توابع  از  »بله بزان«  روستای  اهل  حسینی« 
از توابع ثالث باباجانی در پی شلیک نظامیان  اهل روستای »میرآباد« 

حکومتی در مرز نوسود زخمی شدند.
دالیی  »حسن  نام  به  کورد  کولبر  یک  آبان ماه،  پانزدهم  پنج شنبه  روز 
اثر  بر  چالدران  توابع  از  »قاشقابالغ«  روستای  اهل  ساله   ٣٨ میالن« 
شلیک نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان جان خود را از دست داد.

روز جمعه شانزدهم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »کمال علم هولوی« 
اهل چالدران در پی شلیک نظامیان حکومتی در ارتفاعات مرزی این 

شهرستان جان خود را از دست داد.

بە  زندانیان  انتقال 
مکانی نامعلوم

انفجار مین محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

شلیک نظامیان 
حکومتی بە شهروندان

جانباختن زندانیان 
در زندان

روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه، چنگیز قدم خیر، زندانی سیاسی کورد 
اهل کامیاران در زندان مسجد سلیمان خوزستان به مکان نامعلومی منتقل 

شد.

»احمد  نام  به  کورد  شهروند  یک  آبان ماه،  هفتم  و  بیست  سه شنبه  روز 
ممندی« فرزند حاج عزیز اهل روستای »دشته« از توابع سردشت بر اثر 
شدت جراحات وارده ناشی از انفجار مین در بیمارستانی در ارومیه جان 

خود را از دست داد.
شامگاه روز شنبه هفدهم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »صابر خضری« 
٢٨ ساله فرزند محمد اهل »کهنه خانه« پیرانشهر در پی انفجار مین به 

شدت زخمی و از ناحیه پا دچار نقص عضو شد.

روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه، آیناز زارع، زندانی سیاسی محبوس در 
بند زنان زندان ارومیه از سوی شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال 

و نوجوانان ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد.

»خسرو  نام  به  کورد  شهروند  یک  آبان ماه،  هفدهم  شنبه  روز  شامگاه 
اثر شدت  بر  بانه  توابع  از  شریفی« فرزند صابر اهل روستای »اوغول« 
بیمارستان  در  حکومتی  نظامیان  گلوله  اصابت  از  ناشی  وارده  جراحات 

»کوثر« سنندج جان سپرد.

روز سه شنبه بیستم آبان ماه، یک زندانی به نام »فرهاد وثوقی نژاد« اهل 
هرسین ساکن روستای »تنگ پری« شهرستان نورآباد لرستان در زندان 

مرکزی خرم آباد به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.

از  زندانیان  محرومیت 
حق مرخصی

یک زندانی سیاسی کورد به نام »سید سامان حسینی« اهل ربط سردشت 
از حق مرخصی  را می گذراند،  دوران محکومیتش  اردبیل  زندان  در  که 

محروم می باشد.
مسئوالن زندان بندر عباس همچنان با درخواست مرخصی تحسین پیروزی، 
زندانی سیاسی کورد اهل روستای »سردوش« از توابع مریوان مخالفت 

می کنند.


