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https://youtu.be/FTuzthzm2IU 
دگربار فصل انتخابات در آمریکا فرار رسید 
و نمایندگان رنگارنگ طبقات حاکم کاسه 
گدائی رای در دست گرفته و بازار وعده 
وعیدهای انتخاباتی را رونق بخشیده اند. دو 
جناح حاکم برای مشروعیت بخشیدن به نظام 
سراپا استثمار و تبعیض به کسب رای از 
شهروندان نیاز دارند، حداقل تا کنون که چنین 
بوده. لیکن پدیده ای همانند آقای ترامپ 
معادالت تاکنونی را برهم ریخته و قطار را 
خارج از ریل به مسیری هدایت میکند که 
بازگرداندن آنان به مسیر قبلی قریب به محال 
است. برای روشن شدن زمینه ها و روندهای 
محتمل آتی با میهمان عزیز برنامه ثریا شهابی 
فعال مارکسیست از مدافعین حقوق زنان و 

 کودکان به گفتگو مینشینیم.
شما از که آنسوی اقیانوس مینو همتی: 

اطلس روند انتخاباتی آمریکا را زیر نظر 
دارید، بنظر شما ویژگی های این انتخابات 

 چگونه متبلور میشوند؟
به نظر من در یک جمله اگه ثریا شهابی: 

بتونم بگم ویژگی این انتخابات چیه؟ باخت 
باخت دو طرفه ، این انتخابات بردی ندارد . 
شما اشاره کردید ،گفتید قطاری از ریل در 
حال خارج شدن  ، به نظر من از ریل خارج 
شده ، به قدرت رسیدن ترامپ ،خارج شدن 
قطار  از ریل بود و این خارج شدن از ریل 
زمینه مادی داره و اونم زمینه مادی ،فشار 
ساختار شکنان ای بود که از پائین دموکراسی 

های احزاب پارلمانی و الیت  پارلمانی و وعده
سنتی احزاب پارلمانی چه توی بریتانیا و چه 
توی آمریکا را عقب زده بود ،مردم خسته اند 
،مردم از بازیهای پارلمانی دو حزب سنتی 
کودها هایی میدهند و چهار سال بعد میاد و 
هیچ اتفاقی نمیدن ،بخصوص با اضافه شدن 
مسئله کرونا و وضعیت وخیم اقتصادی که 

 مردم دست به گریبانش هستند .
ما شاهد انواع و اقسام شورشها و اعتراضات 

بودیم که آخرینش توی آمریکا در مورد 
سیاهان بودیم ،این قطار از ریل خارج شده و 
مشخصه این دوران ،برد هر کدامشان، باخت 
هر دو تاشونه ، برای اینکه فرداش باید بر 
آمریکا حاکمیت بکنند ،نه باید میتونه آمریکا 
را مثل گذشته، توی چهار چوب گذشته اداره 

 کنه ،نه ترامپ میتونه .
ترامپ به قدرت رسیدنش در دور اول ،اگر 
شوک بود ،اگر جامعه آمریکا براش یک 
تکون ساختار شکنانه ای بود که یه شخصیت 
لومپن کامال خارج از نرمی سنتی احزاب 
پارلمانی به قدرت رسید و از هر اراجیف که 
خواست گفت و هر چه لجن خواست به 
اطراف پرتاب کرد و به قدرت رسید . این 
دور چه ترامپ بقدرت برسه و چه باید برسه 
،با انشقاق که توی خود ایاالت متحده و بین 

ها شده و بین مردم  و با پوالریزاسیونی  ایالت
که توی پائین صورت گرفته ،این باخت 

 باخت هر دو تاست .
ویژگی این انتخابات اینست ،یک طرف شما 
یک شخصیت متعلق به راست افراطی مثل 
ترامپ داریم ،ترامپ نه احمقها و نه سرمایه 
گذاری روی به اصطالح پوچ و بیهودگی 
میکنه . علی الرغم تصویر که می دایی به 
اصطالح مودب ازش میده ،سرمایه گذاری 
روی بخشهایی بسیار افراطی راست " رنک 

 و کوکلوسکالن 
و همه اینها و بخشهایی مذهبی کلیسایی 
مسیحیت و بخش مذهبی و عقب مونده ، 
برای بازگرداندن آمریکا به عظمت گذشته ء 
گذشته گرای تا مغز استخوان ارتجاعی، 
منتها ساختار شکن راست ،شخصیت ساختار 
شکنش را به باال پرتاب کرد و این ترامپ 
بود که توانست بقدرت برسه و چپ در 
آمریکا، اگر بتونم بگیم چپی که مطلقا در 
پارلمان ساختارشکنی وجود نداره ولی 
سندرز یک شخصیت کامال متفاوتی از 
شخصیتی سنتی و ساختاری آمریکا بود . 

هیچوقت شانسش را پیدا نکرد که اصال به 
کاندیدای انتخابات تا آخرش بره ، در نتیجه 
حزب مقابلش مونده روی اینکه اون قطار را 
به زور هم که شده ،روی ریل نگهداره، یک 
طرف باید است طرفدار حفظ وضع موجود 
،یک طرف ترامپ است با وعده هایبری 
کردن آمریکا به اصطالح تالش بکنه 
،اقتصاد آمریکا را برتر در دنیا نگهداره و با 
تکیه اش با رجوع به گذشته و به بخشهایی به 
شدت ارتجاعی و راست ابتدایی . به هر حال 
دو حزب موجود ،هیچکدامش بعنوان احزاب 
سنتی پاسخگوی شرایط امروز آمریکا 
نیستند.  عالوه بر مشکالت اقتصادی و 
بحران اقتصادی قبلی ،االن اضافه شدن 
فاکتور کرونا به اضافه عبور میلیونی مردم 
،چه در اروپا و چه در آمریکا از احزاب 
پارلمانی و از احزاب سنتی که یک عمر از 
این انتخابات به یک انتخابات دیگر قدرت 
بین این دو تا حزب اساسا اصلی دست به 
دست میشد ،تغییر جدی توی زندگی کسی 
صورت نمیگرفت ، اینها را مردم ازش 
خسته اند، در نتیجه میگم مشخصه این 
انتخابات باخت باخت هر دو تاشونه و به 
نظر من انتخابات تا جایی که به باال برمی 
گرده ،برنده ای نداره و به پائین برگردم به 
توازن قوا و شناسایی که یک نیروی سوم از 
پائین داره که ساختارشکنی پائین را بتونه 
نمایندگی کنه و رای احزاب دموکرات و 
اینرویدادی هیت که در افق به نظر من دیده 

 میشه .
آیا همزمانی ظهور پدیده هائی مینو همتی: 

مشابه آقای ترامپ در اروپا و حتی برزیل و 
هند، بیانگر برچیدن تدریجی ویترین 
دمکراسی و شروع دوره ای جدید از 

 حاکمیت اقلیت براکثریت است؟
ویترین دموکراسی خیلی وقته   ثریا شهابی:

برچیده شده ، همیشه حاکمیت اقلیت بوده ولی 
بنام اکثریت و با شمارش آرایی که از 
صندوقها میاد بیرون ،با همان سیستمهای 
خود انتخابات آمریکا نگاه کنی ،شما نصف 
بیشتر واجدین شرایط رای نمیدهند و یک 
اقلیت خیلی کوچکی میتونه تعیین کننده باشه 

 در نتیجه انتخابات. 
حاکمیت اقلیت به اسم اکثریت مشخصه 
سیستم پارلمانی بوده ،منتها در سیستمهای 
پارلمانی به هر حال به درجه زیادی به دو 

هایی  جناح راست و چپ، اختالف سیاست
داشتن و به درجه ای چنان چپ نمایندگی به 
تعدیل کردن فشار اقتصادی روی بخشهای 
محروم جامعه و حقوق اقلیت ،اینها را به 
اصطالح نمایندگی میکرد ولی االن ویترین 
دموکراسی خیلی وقته ب چیده شده ،ویترین 

ساله برچیده شده ،به زور باز  22دموکراسی 
نگهش داشتن و به زور بازارش را گرم 

 نگهداشتن .

 انتخابات آمریکا و بررسی زمینه ها و روند آتی  
 ثریا شهابیدر گفتگوی مینو همتی با 

https://youtu.be/FTuzthzm2IU
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یکی از بزرگترین تغییرات شاید در آمریکا 
وضعیت دسترسی مردم به بیمه های عمومی 
بود .در زمان اوباما که مورد تعرض داره 
قرار میگیره .این برلی اروپا پدیده جدیدی 
ها  نیست ،وقتی زمان سوسیال دموکرات

،سوسیال  دموکراسی میاندار بود ،یک جهان 
دو قطبی و سوسیالیزم وجود داشت و الزم بود 

خواهی و  که بورژوازی غرب به درجه عدالت
به درجه تساوی طلبی و حقوق اقلیت ها و 
حقوق بخشهای محروم تر جامعه را و آزادی 
بیان و عقیده و حقوق بشر را رعایت بکنه و 
در تقابل با قطب مقابلش . شما شاهد 
دستاوردهایی بسیار عظیمی بورس .سوسیال 
دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی تا آلمان 
و حتی تا تغییراتی که خود حزب دموکرات در 
آمریکا بوجود میآورد ،این امکان را داشتند که 
توی چهارچوب پارلمانی یک تغییرات خیلی 

 محسوس را شما شاهد باشید .
ساله بعد از فروپاشی دیوار  22این ویترین 

برلین فروریخته ،دموکراسی پارلمانی، نه 
حقوق بشر و نه عدالت اجتماعی، اینها را هیچ 
الزامی نمیدن که احساس فشاری نمیکنم از 
قطب مقابل که بخواهد آنها را به اصطالح 
توی سیستم پارلمانیش بعنوان پالتفرمهای 
متفاوت این حزب جلوی صحنه بیاره ،در 

ساله بزور بازارش را گرم  22نتیجه 
ها  نگهداشتن .بازارش را با جنگ با تروریست

و خطر این و خطر اون ،و دشمن خارجی و 
های  بعد انواع و اقسام ترفندهایی سیاست

خارجی و ابزارهایی که داشتن ،میدی و 
شستشوی مغزی، مهندسی اخبار ،اون بازار 

 را گرم نگهداشته. 
امروز دیگه به آخر خطش رسیده و فقط 
امروز نیست که به آخر خطش رسیده ،خیلی 
وقته رسیده ،منتها دو پدیده خصلت نمای این 
بن بست و این شکست ،یکیش "برکت 
انگلستان بریتانیا و مخمصه اقتصادی که توش 
گیر کرده و به قدرت رسیدن ترامپ و 
ترامپیست آمریکاست و زیر سئوال رفتن حفظ 
اتحاد ایاالت متحده با یک روبنا سیاسی عقب 
مونده تر و یا اینکه تغییر روبنا پیشرفته تر که 
آن نیز در چهارچوب دموکراسی پارلمان و 
این بازیها انتخاباتی و بین باید و ترامپ مطلقا 

 نمایندگی نمیشه .
در روزهای اخیر آقای ترامپ مینو همتی:  

رقیب انتخاباتی خود آقای بایدن و خانم کمال 
هریس را رادیکال، مارکسیست و سوسیالیست 
لقب داده است، بطور قطع آقای ترامپ میداند 
که جناح مقابل همانقدر کشته و مرده نظام 
سرمایداری است که وی و خانواده اش، پس 

 موضوع و اختالف اصلی بر سر چیست؟ 
ببینید ترامپ برخالف تصویری ثریا شهابی: 

که می دایی به اصطالح تحصیل کردان و 
الیت روشنفکر میده ،نه آدم احمقی و نه 

سرمایه گذاری پوچ میکنه ،یک آژیتاتور 
راست افراطی که سرمایه گذاری روی 

 بخشهای معنی در جامعه امریکاست. 
 میدون داره چی میگه .

نه باید و نه خانم هریس هیچکدامشان  ربطی 
به سوسیالیزم ندارند ،کمترین داعیه امروز 

خواهی و در مورد حقوق  که در مورد عدالت
اقلیت ها و آزادی های سیاسی که توی 
انگلستان جرمیکوئن  نماینده اش شده ، توی 
آمریکا سندرز نماینده اش بود خیلی خیلی 
عقب تره از سوسیال دموکراسی که توی دهه 

،توی خود همین پارلمان ها بقدرت  02و  02
 میرسید و داعیه هایش را اجرا میکرد .

در نتیجه ترامپ میدون چی میگه ،او داره 
سرمایه گذاری میکنه روی بخشهای راست 
افراطی کوکوسکالن ،رونک،که اشاره کردم 
،مذهبی و عقب مانده و ارتجاعی، خیلی 
خیلی متمرکز ،میدون که جامعه پوالریزه  
شده و میدون که شانسش کجاهاست، 
برخالف طرف جناح مقابلش ،بعد اطالق 
سوسیالیست بودن به باید و خانم هریس 
راستش این فقط برای اژیته کردن و برای 
پروکاسیون خیلی متمرکز است برلی بسیج 
دسته جات افراطی، اگر نه اینها با سوسیالیزم 
کاری ندارند ،منتها یک جنبه دیگر این 
تعرض این هست که هر نوع صدای مخالف 
علیه راست افراطی .این در بریتانیا هم 
همینطور بود .من در حاشیه بگم که جورج 
ویژنکون و همان احزاب پارلمانیشان در دهه 

خیلی خیلی ادعاها متوسط بود ،از  02و  02
این رو اعالم میکنند که میخواد یه واقعیتی 
را نشان دهد و آن این هست که هر نوع 
مقابله جدی با پیشروی راست افراطی در 
گرو جنبش سوسیالیستی، کمونیستی است 
،در نتیجه این مهر بیخودی به باید و خانم 
هریس زده میشه ،منتها زدن این مهر نشانی 
است که تنها تنها یک نیرو که میتونه جلوی 
راست افراطی را میگیره که همون کمونیزم 
،سوسیالیزمیه که در هم تنیده است .در پائین 
جامعه و نماینده عدالتخواهی  و نماینده 
برابری طلبی و نماینده رادیکالیسم بشدت 
افراطی به همان افراطی گری  که راست 
افراطی هست ،این تنها دشمن داخلی ،در 
نتیجه این داستان پروپاکسیون و این داستان 
پروپاگانداهای  ضد سوسیالیستی و ضد 
کمونیستی در اروپا و امریکا بسیج یک 
جنبش معین راست افراطیه که غیر از یک 
پرچم ضد سوسیالیستی و ضد کمونیستی 
نمیتونه بسیجش  کنه و ترامپ هم روی همین 
داره سرمایه گذاری میکنه و اگر شانسی داره 
که متاسفانه شانسش هم کم نیست ، بخاطر 
اینه که در مقابلش هیچ کاندید به همان 
غلظت، رادیکال و محکم در دفاع از جنبش 
عدالتخواهی وجود نداره ،نه سیستم انتخاباتی  

پارلمانتاریزم در بریتانیا و نه در آمریکا 
،امکان نزدیک شدن امثال سندرز و کوربن  
را به قدرت نمیدهند .امروز ندهند ،ساختار 
ش مینوازند بیرون ،همانطور که سندرز 
حزب دموکرات انداخت بیرون و کوربن  را 
حزب لیبر انداخت بیرون که آنها جانسون را 
ترجیح میون به کربن و حزب دموکرات 
ترامپ را ترجیح میده به سندرز ،این ویژگی 
این ساختار است که دست به دست جناح چپ 
بورژوایی یا راست بورژوایی و در مقابل 
راست افراطی ساختارشکنی که خودش را 
تحمیل کرده به حزب جمهوریخواه در آمریکا 
و خودش را تحمیل کرده به حزب محافظه 
کار و این دو حزب سنتی که راست افراطی 
نبودن در مقابلش ما نمیگیم که چپ نمایندگی 
بشه و این اطالق که شما بهش اشاره کردید 
،تنها و تنها اعالم آمادگی راست افراطی 
برای این که من در این دو قطبی نیرویم را 

 دارم بسیج میکنم .
آنچه مسلم است مردم آمریکا در مینوهمتی: 

کوتاه مدت برسر دوراهی قرار دارند، آقای 
ترامپ و طرفداران خشک مذهبی او، با 
بسیج نیروهای ایدئولوژیک خود تصاحب 
کرسی های دیوان عالی کشور، مسند قضات 
منطقه ای و ایالتی را هدف اصلی قرار داده 
اند تا از باال کلیه قوانین ارتجاعی، تبعیض 
آمیز و ضد زن را دوباره به جامعه تحمیل 
کنند. آیا مردم برای حفظ دستآوردهای نیمبند 
 تاکنونی می باست به جناح مقابل رای دهند؟

به نظر من این یک سئوال    ثریا شهابی:
خیلی معتبری است، این سئوال در بریتانیا 
هم مطرح بود حفظ وضع تغییر برای بهبود 
در باال نمایندگی نداره .تغییر برای بهبود 
فشار اعتراضات و انفجارات اعتراضی توی 
پائین ،توی پاریسه توی نیویورک و سیاتل و 
شهرهای مختلف آمریکا و توی لندن توی 
اینهاست، در نتیجه تغییر برلی بهبود 
نمایندگی نمیشه در باال حفظ وضع موجود 
باخته ،حفظ وضع موجود ممکن نیست، 
بخصوص بعد از اضافه شدن فاکتور کرونا 

ها، هیچ  که یکی پس از دیگری همه دولت
چپ و راست که اقتصاد را رو به کما 
میبرند،بازسازی اقتصاد، ته این پروسه 
معلوم میشه با کدوم الگو و توسط کدوم 
رهبری سیاسی داره تامین میشه .حفظ وضع 
موجود بازگشت به قبل ممکن نیست. یک 
جناح که بازگشت به قبل را میگه ،ارتجاعی 
و گذشته پرست را روی اقتصاد ملی به 
اصطالح داره تبلیغ میکنه، که میگه اقتصاد 
ملی معنی نداره ،نه در آمریکا و نه در 
اروپا، ولی از نظر سیاسی میاندار است و 
میتونه بسیج بکنه و مردم خواهان حفظ وضع 
موجود نیستند ،حفظ وضع موجود یک جنبش 

 9ادامه صفحه  ترس و ارعاب،           
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تنها در یک روز خبر  خودکشی پنجج نجوججوان  
 سال  ۲۲تا  ۱۱بین سنین   

  : به گزارش خبرگزاری هرانا
ساله در  ۲۲و  ۱۱، ۱۱سه نوجوان و جوان  *

نیشابور دست به خودکشی زدند. از ایجن مجیجان 
تن جان خود را از دست داده و یک نفجر در  ۲

 .بیمارستان بستری است
ساله در شهرستجان هجمجدان  ۱۱یک نوجوان  *

به دالیل نامعلومجی دسجت بجه خجودکشجی زد و 
 .جان خود را از دست داد

ساله در شهرستجان  ۱۱خودکشی دانش آموز  *
 .ارومیه

 
باور کنیم که اینها عدد دو، سه، ..پنج  نیستند. 
اینها انسانند و مهم تر آن کودک اند. کجودکجان 
و نوجوانان  که اکثرشان زیر هجده سال سجن 
دارند. در تمام دنیایی که کمی  قوانین انسجانجی 
در ان جاری باشد. کودکان و نوجوانان ارجح 
بجر  تجمجام الججویجت هجای دولجت هجا هسجتجنجد و 
بزرگترین ثروت هر  کشوری مجحجسجوب مجی 
شوند. این کجودکجان امجا از بجخجت بجدشجان در 
سرزمین حاکمان دزد و بی مسجئجولجیجت بجدنجیجا 
آمدند و امروز بجای درس و شجادی در گجور 
سرد خوابدنجد، ارزو داشجتجنجد کجه آیجنجدگجان و  
سججازنججده ی  جججامججعججه بججاشججنججد. امججا از بججرکججت 
حکومت جنایتکجار،  ایجنجهجا نسجل سجوخجتجه ی 
افسرده از فقر و فالکتی هستند که تنجهجا بجرای 
حداقل ترین خواسجت هجا " تجلجفجن هجوشجمجنجد"  
برای حضور در کالس اینترنتی و سامانجه ی  

 .شوم "ناشاد" دست به خودکشی میزنند
سیدمحمد موسوی ، پرستو ججلجیجلجی و... پجنجج 
کودکی که تنها یک یک روز در  شجهجرهجای 

  .مختلف خودکشی کردند
با وضعیتی که  روز به روز فجقجر و فجالکجت 
دامنه ی گسترده تری پیدا می کنجد و بجالطجبجع 
کودکان بیشتری محروم از داشتن گوشی و یجا 
آرزوهای کوچک شجان هسجتجنجد. قجرار اسجت 
خبر خودکشی چند ده ها کودک را بشجنجویجم و 
تنها اشک بریزیم. آیا تضمینی وجود دارد کجه 
عزیزترین نزدیکان  من و تو،  بجرادر زاده، 
خواهرزاده و... در بجیجن تصجمجیجم گجیجرنجدگجان 

  .!خودکشی نباشند

بحران اقتصادی و گرانی و ... هجمجه بجاعج   
شده تا حداقل لبخندها و شادی هجا از ججامجعجه 
رخت بسته و افسردگی و دپریشن با سجرعجت 

 .عجیبی جامعه را در خود فرو برده
تا کی باید سیاه بپوشیم و بر قجبجر ججگجرگجوشجه 
هامان زار بزنیم.  حتما  همجه ی مجا خجانجواده 
ای و عججزیججزی داریججم و نججگججران وضججعججیججت 

  .موجود هستیم
نججگججران فججرزنججد، نججگججران بسججتججگججان، نججگججران 
شاگردان کالسمان که هر روز وجود نجازنجیجن 
یکی شجان کجم مجی شجود دیجگجر در مجیجانجمجان 
نیستند. تا کجا و تا کی می خواهیم سجکجوت و 

 .تحمل کنیم
در این میان، خطر افسردگی، کودکان طجبجقجه 
ی کارگر و محروم تر جامعه،  بیشتر تجهجدیجد 

شوند. کودکانی که افق و آینده ی روشجنجی  می
در پیش روی خود نمی بینجنجد. پجس طجبجقجه ی 
کارگر  برای قطع این دومیجنجیجوی خجطجرنجاک 
باید با قدرت طبقاتی اش این حلق را قجطجع و 
ساقط کند و این تنها با ساقط شدن کل نظجام و 
پایان دادن به حکومجت کشجتجار و ججنجایجتجکجار 

 .امکان پذیر است
 
 سامانه_ناشاد#
 کودکان_قربانیان_سیستم #
 کودکان_محروم_از_تحصیل#
 خودکشی_کودکان #
 وزیر_بی_لیاقت_اموزش_پرورش#

 مرگ آرزوهای کوچک و ننگ حاکمیت 
 شراره رضایی

اخیرا با توجه به قدرت گرفتن بسیاری از 
اسالمیون که در کشورهای اروپایی سکونت 
دارند، سعی در اشاعه و رواج هر چه بیشتر 

 .اسالم در دول اروپایی هستند
چه بسا که با رشد پناهنده پذیری این قبیل افراد 
مسلمان که بعضا از افراطیون اسالمی هستند، 
در اینکار موفق هم بوده اند. که چه بسیار از 

این قبیل افراد تحت لوای اسالم مرتکب 
شوند. به طور مثال در  ها می بسیاری جنایت

کشور سوئد، با ایجاد مساجد، وراه افتادن 
دسته های سینه زنی در ایام محرم سعی در 
بیشتر رواج و اشاعه فرهنگ اسالم هستند، 
ومتاسفانه کشور سوئد با اهمیت دادن و 
سکوت در این موارد راه را برای این 

اند. روزی نیست  اسالمیون افراطی باز کرده
که در اخبار و رسانه ها در سوئد ما شاهد 
کشتار و جنایتهایی که این قبیل افراد مرتکب 
میشوند نباشیم. به طبع بعضی از احزاب 
سوئدي نه تنها توجهی به این معضالت 

کنند بلکه با سکوت خود باع  رشد، هر  نمی
چه بیشتر فعالیت این افراد میکنند که 
شوربختانه عواقب ان بیشتر متوجه خود 

 .کشور میباشد
در چند ماه گذشته در بسیاری خبرها گفته شد 
که یک اسالم ستیز دانمارکی در کشور 
سوئد، با آغشته کردن قران به خون و ادرار 
خوک و سپس آتش زدن قران سعی در 
بوجود آوردن نفرت و انزجار خود از اسالم 
و قران داشته است. واخیرا که با توجه به قتل 
فجیع یک معلم فرانسوی بدست یک مسلمان، 

موجی از خشم و انزجار در بین بسیاری از 
کشورهای اروپایی بوجود آورده است چرا 
که فقط بخاطر نشان دادن کاربکاتور محمد 

 .میرسد  ان معلم به طرز وحشیانه ای به قتل
و در همین هفته اخیر ود کشور سوئد نیز 
فردی سوئدی در جلو پارلمان اقدام به آتش 
زدن قران مینماید، ودر کشور فرانسه نیز 
چنین اقدامی صورت گرفت، واضح و 
مبرهن است وقتی اسالمیون افراطی دست به 
جنین اعمال جنایتکارانه ای میزنند، خوب 
هستند کسانی که مقابله به مثل کنند ونفرت 
 خود را اینجنین با آتش زدن قران نشان دهند،
به عقیده من دول اروپایی باید هر چه زودتر 
جلو این اقدامات خصمانه و وحشیگری های 
اسالمیون را بگیرند، که باع  مخدوش شدن 
 .اذهان مردم نسبت به این قبیل جنایات نشوند

ودر پایان باید به این جمله معروف بسنده 
 .کرد که دین افیون توده هاست

به امید اینکه دیگر شاهد چنین جنایتهایی 
نباشیم ومردم در امنیت کامل در هر کجای 

 .این کره خاکی زندگی کنند

 نه به اسالم 
  سحر بابا سلجی
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آیجا اعججدام امججری بججازدارنجده اسججت بججرای عججدم 

تکرار کارهای ناشایست و هنججارشجکجن  عجده 

ای درجامعه؟ یا انتقامجججویجی بجرخجی اسجت از 

بعضی دیگر ؟ و  یجا مجججازات عجده ای بجرای 

 ترساندن و ارعاب عده ای دیگر؟ 

اگر به تاریخ اعدام  نگاهی بیفکجنجیجم ، مجتجوججه 

میشویم که مجازات مرگ را انسانهجا در ابجتجدا 

خود برای خود در نظرمیگجرفجتجنجد .در دوران 

نخستین  پدرساالری، نه ملتی در کجار بجود  و 

نه دولتی. دوران  خانوادۀ  بزرگ بجود و بجس. 

ای از ایجن نجوع،  رئیس طایفه، مانند هر جامعه

سرنوشت مرگ و زندگی اعضای جمع را در 

دست داشت. این رویه ادامه داشت تا زمانیجکجه 

جمعیجت افجزایجش پجیجداکجرد و تشجکجیجل دولجتجهجا 

صورت گرفجت. پجس از آن ، چشجم دربجرابجر 

چشججم وجججان دربججرابججر جججان ، تججعججیججیججن نججوع  

مججججازات گججردیجد.امججا درایجن فجواصججل مججذاهججب 

گوناگون هریک به گونه ای سجتجانجدن ججان را 

تبلیغ میکردند و آن را مجاز میشمردند. تمجامجی 

مذاهب چه به هنگامی که خود صجاحجب قجدرت 

بودند و یا در رکاب صاحبان قدرت ، از اعدام 

و کشتن بعنوان محکمتر شدن پایه هجای قجدرت 

و اججرای احجکجام الجهجی و خجداونجدی اسجتجفجاده 

میکردند. از حق  حیات برای آدمی دم میجزدنجد 

اما نابودی انسانها را هم در برنجامجه کجار خجود 

حجق »داشتند. در  ادیان ظاهجرا  بجه مجوضجوع 

پرداخته شجده  و هجر کجدام بجه نجحجوی  «حیات

 «حجق حجیجات»شان را بجه صجیجانجت از پیروان

اند. با این وججود در  افراد جامعه سفارش کرده

احکام همه ادیان، مجازات مجرگ و اعجدام بجه 

رسمیت شناخته شده است. اما مجججازات اعجدام 

به رفتارهایی که به نحجوی سجالجب حجق حجیجات 

)ماننجد قجتجلس هسجتجنجد، مجنجحجصجر نشجده و در 

مواردی نیز بجرای مجواردی دیجگجر در نجظجر 

گرفته شده است. اما مگر سلجب  حجق حجیجات 

شامل گرفتن جان هجرانسجانجی نجمجیجشجود؟ پجس 

چگونه است که برای انسان حق حجیجات قجایجل 

هستند اما حق آزادی بیان و اندیشه و انتجخجاب 

خیر؟ با این تفسیر می بینیم کجه  داشجتجن حجق 

حیات در مورد هرانسانی صدق نجمجیجکجنجد، و 

ادیان در طبقه بندیهجای خجود قجایجل بجه وججود 

شرایط خاصی  در حق حیجات افجراد هسجتجنجد. 

هرگاه فردی مطابق احکام دینی عجمجل کجنجد ، 

چون و چرا و پرسش نکند، منتقد اشتباهات و 

جنایات مسؤالن دینی نباشد، سر بزیجر افجکجنجد 

و اطاعت محض داشته باشد، بجا آن ججنجایجات 

عمال همراه باشد، مجیز زور و زر و تجزویجر 

را بگوید و بر همه حق کشی ها و بی حقوقجی 

ها در مجورد تجک تجک مجردم چشجم بجبجنجدد و 

پنهانکاری کند، حق حجیجات دارد و در غجیجر 

اینصورت حذف فیزیکی مجیجشجود. در ایجران 

در بسیاری از مجواقجع  «جرم»امروز ، مفهوم 

 «مجججازات  »درآمیجخجتجه اسجت   «گناه  »با 

  یججک دسججتججور شججرعججی ثججابججت و از پججیججش

دسجتجوری   –شود  ی الهی قلمداد می شده تعریف

ب نسجبجتجی بجا تجغجیجیجرات  که قرار نیجسجت الجزامجا

اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگِی جامعه داشتجه 

باشد و یا با ایجن تجحجوالت تجاریجخجی ارزیجابجی 

هجا ،  شود، از سوی دیگر، در اعمال مجازات

نگاه گناه آلود  شرع به فرد تا بدانجججاسجت کجه  

ی  هجا در درججه شود اعمال مجججازات گفته می

کجارس اسجت.  نخست به سود خود مجججرم )گجنجاه

کار در هجمجیجن ججهجان مجججازات  مجرم و گناه

تجری  جزای الهِی کجم «آخرت  »شود تا در  می

را تحمل کند. اساس قانون  در حجوزه حجقجوق 

 »کیفری یا جزا در جمهوری اسالمی ایران 

اسجت.  ویجرایجش  «قانون مجججازات اسجالمجی 

چهارم این قجانجون، بجعجد از سجه دهجه اججرای 

آزمایشی بدون اینکه تک تک مواد آن هجرگجز 

به تصویب مجلس شورای اسالمی بجرسجد در 

 به شکل فله ای تصویب شد. ۱۱۳۲سال 

محاربه عبارت از کشجیجدن سجالح   -۲۱۳ماده 

به قصد جان، مال یا ناموس مردم یجا ارعجاب 

آنها است، به نحجوي کجه مجوججب نجاامجنج  در 

 محیط گردد.

حججد مججحججاربججه یجج جج  از چججهججار   -۲۸۲مججاده 

صجلجب،  -اعدام، ب -مجازات زیر است: الف

نجفج   -قطع دست راست و پاي چپ، و ت -پ

انججتجخجاب هجر یججو از امججور   -۲۸۱بجلجد. مججاده 

بجه اخجتجیجار   ۲۸۲چهارگانه مجذوجور در مجاده 

 .قاض  است.

طور گستجرده، مجرتج جب  هروس به -۲۸۲ماده 

جنایت علیه تمامیت جسجمجانج  افجراد، ججرائجم 

علیه امنیت داخلج  یجا خجارجج  وشجور، نشجر 

اواذیب، اخجالل در نجظجام اقجتجصجادي وشجور، 

احججراق و تججخججریججب، پججخججش مججواد سججمجج  و 

می روب  و خطرنجا  یجا دایجر وجردن مجراوجز 

فساد و فحشا یجا مجعجاونجت در آنجهجا گجردد بجه 

اي وججه مججوجججب اخججالل شججدیججد در نججظججم  گججونججه

عموم  وشور، ناامن  یا ورود خسارت عمده 

به تمامیت جسمان  افراد یا اموال عجمجومج  و 

خصوص ، یا سبب اشاعه فساد یا فجحجشجا در 

االرض مجحجسجوب و  حد وسیع گردد مفسد فج 

 گردد. به اعدام مح وم م 

گروه  که در برابر اساس نجظجام   -۲۸۱ماده 
جمهوري اسالم  ایران، قیام مسلحجانجه کجنجنجد 

شوند و در صورت استفاده  باغ  محسوب م 
از سججالح، اعضججاي آن بججه مجججججازات اعججدام 

  گردند. مح وم م 
در ویرایشهای  نخست ایجن قجانجون مجججازاتجی 

بنام بغی پیش بینی نشده بودو در فجقجه و کجالم 

شیعه نیز  مجازاتی بجنجام بجغجی وججود نجدارد. 

حکومت مستجقجر بجا بجاغجی در مجیجدان ججنجگ 

روبرو می شود، و ججنجگ تجا انجهجدام مجقجر و 

تشججکججیججالت بججغججات ادامججه پججیججدا مججی کججنججد. امججا 

جمهوری اسالمی ایران اوال بغی را به حجدود 

شرعی افزوده، ثانیا بغی را از مقابله با ائجمجه 

خود به مقابله بجا والیجت فجقجیجه گسجتجرش داده 

 است.

محارب معادل راهزن سر گردنه و گانگسجتجر 
و تروریست،  فردی است که مسلحانه امنیجت 
ججامججعججه و مججردم را تججهجدیججد کججنججد. بججر اسججاس 
ویرایشهای قبلی این قانون طی بجیجش از یجک 
ربع قرن چند هزار مخالف سیاسی و امجنجیجتجی 
جمهوری اسالمی  حتی غیرمسلح بجه عجنجوان 
محارب اعدام شده اند. اکنون هم قضجاتجی کجه 
اکثریت آنان مجتهد مطلق نیستند و فاقد حداقل 

هستجنجد اججرای دانش حقوقی و تجربه قضایی 
را بجه عجهجده دارنجد. امجا شجاهجکجار  ۲۸۲ماده 

اتجفجاق افجتجاده  ۲۸۲قانون نجویسجی  در مجاده 
است. افساد فی االرض مجججازاتجی مجججزا از 

بجر اسجاس ایجن مجاده گجل و  محاربه نیست.  
گشاد، جمهوری اسالمی می تواند هر کس را 
بخواهد بجه اتجهجام مجبجهجم و کشجدار افسجاد فجی 

 االرض اعدام کند. 
 8ادامه در صفحه 

 مجازات اعدام 
 فعال حقوق بشر و زنان نوری شریفی 
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اول میخواهم بر عوامل موثر بر خشونت علیه 
 در ایران بپردازم و توضیحاتی بدهم.زنان 

عوامل زمینه ای: همچون سن وسال، تعداد  .۱
 .فرزندان خانواده، و محل تولد

عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیالت  .۲
 ،اعتیاد ،و نوع شغل همسر

عوامل فرهنگی همچون قیومیت زوجین، .۱
اعتقادات و باورهای دینی ،تربیت و دیدگاه و 

 .فرهنگ محل زیست

عوامل خانوا گی همچون پدر ساالری یا .۴ 
مرد ساالری در خانواده همسر ،خشونت در 

 .خانواده همسر
 .قوانین نابرابر.۱

برخی کارشناسان، قوانین جزایی نظام 
جمهوری اسالمی ایران در قبال زنان را از 

 .اند ترین قوانین جهان دانسته خشن
میدانیم قتلهای ناموسی از فجیع ترین جنایات 

هنوز  ۲۱جامعه هستند که متاسفانه در صده 
از سر   آمار این پدیده رو به افزایش است.

بریدن با داس توسط پدر و قتلهای مشابه در 
ماههای اخیر همه ما را متاثر کرد و هر یک 

من   به نوبه ی خود آنها را محکوم کردیم،
دوباره نتوانستم بیخیال شوم و ننویسم، این 
بار آتش زدن یک خانم توسط شوهرش، 
راستش نوشتن این موضوعات مرا 

 رنجاند ولی باید صدای آنها باشیم. می
زنی که توسط همسرش به آتش کشیدە شده «

 » بود، فوت کرد
از  «زنگو»یک زن جوان اهل روستای 

مریم »توابع شهرستان سلماس با هویت 
در اثر جراحات ناشی از سوختگی  «اطمانی

در یکی از مراکز درمانی شهر ارومیه 
 .باخت جان

همسر مریم اطمانی پس از به آتش کشیدن 
وی متواری و تاکنون توسط نیروهای 
انتظامی بازداشت نشدە است. اگر هم فرار 
نمی کرد اتفاق خاصی نمی افتاد، در جایی 
که پدر سر میبرد و برادر شلیک میکند و 
شوهر آتش میزند، و از قانون زن ستیزی 
اسالمی چه انتظاری میتوان داشت؟ آیا از 

آزادی زنان هراس دارید؟ آیا فکر کرده اید 
شما است و از دامان او   که زن آفریدگار

افتاده اید ؟ زنان، مادران و خواهران و 
مدیران دلسوزی هستند که باید پرستش شوند. 
ایا میدانی که اگر زنان قانون گذار باشند ، 
قانون گذارانی دلسوز و عادل میشوند! پس 

باید آزادی را برای   از چی می هراسید؟
زنان فراهم کرد تا قدرت و استعدادهایشان را 

ساله را  ۱۴۱۱گسترش دهند. قانون اسالمی 
تا دنیا رنگ   از زندگی زنان حذف کرد،

 دیگری بگیرد.
روی حرفم به مردهایی هست که با چشم 
ناموس و غیرت و شرف و کرامت به زنان 
و دختران می نگرند، دست از سر آنها 
بردارید و اجازه دهید آزادانه زندگی بکنند و 
طعم خوش آزادی را بچشند. جمهوری 
اسالمی از یک طرف عرف و مناسبتهای 

خانواده ها از طرف دیگر باع    سنتی در
شده که هر روز زندگی زنان سیاه و تبار 
شود. در جمهوری اسالمی زن یعنی 

در جمهوری اسالمی آزادی یعنی   زندانی،
خفه شدن، در جمهوری اسالمی از حق خود 
دفاع کردن یعنی طناب دار و اعدام، زن 
آزاری، زن ستیزی، و زن کشی بخشی 
الینفک از اسالم، و جمهوری اسالمی 

 .میباشد
فقط باید با   به همین دلیل آزادی و امنیت را

شر اسالم سیاسی خالص  انقالبی مردمی از
  که یک بار برای همیشه کرد. انقالبی زنانه

زباله دان تاریخ  ستیز را به زن  قانون اسالم
 انداخت.

 عوامل موثر خشونت بر زنان
 فریبا رشیدی
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ناگهان صداي خوش دمیر )شهالس از 
بازداشت  هاي ورج بلند شد. از اپراي 
ووراوغل  میخواند . صداي دلنشین دمیر مرا 
به یاد خاطره خوش دوران وودو  انداخت. 
شب هاي زمستان دور ورس  و آواز 
ووراوغل  وه پدرم میخواند.به زیر در سلول 
رفتم و دراز وشیدم .اواز دمیر جان تازه اي 
در من دمید. چشم هایم را بسته بودم و صدا 
را نفس م  وشیدم .آواز به پایان وسیدو هم 
بندي ها دمیر را تشویق وردند.من هم گفتم: 
زنده باد دمیر ! نفس ات گرم دمیر جان !خودم 
صداي خودم را شنیدم و اشگ هایم جاري 
شد.مهوش با مورس مرا صدا ورد.به او با 
مورس سالم وردم .اما جدول مورس در ذهنم 
به هم ریخته بود و سرعت قبل  در مورس 
زدن را نداشتم .او حالم را پرسید .گفتم :خوبم 
در همین حین عالمت خطر را رفیق دیدبان 
سر بند اعالم ورد.ما وضعیت عادي به خود 
گرفتیم.اینبارنگهبان عادله بود .گفت :"خجالت 

ب شید .صدایتان تا بند باال م  رود و مردها 
میشنوند. اینجا وه واباره نیست .من میدانم 
و  بود اواز میخواند.خودم میدانم چ ارش 
ونم . حاال چشم ما را دور دیدید ؟"جمعه ها 
تلویزیون فیلم سینمائ  نشان میداد و نگهبان 
ها همیشه ان را نگاه م  وردن و به بند نم  
امدند.ما هم در این فرصت یا شب شعر 
داشتیم یا ونسرت اجرا می ردیم.و به این 
ترتیب از س ون مالل آور عصر جمعه گذر 
م  وردیم . ی   از هم بندي ها با صداي بلند 
پرسید :"عادله،فیلم سینمائ  تمام شد ؟"عادله 
گفت :"خفه شو! م  دونم تو و  هست ؟"و 
شلیو خنده بچه ها . من بعد از یو هفته با 
خودم ولنجار رفتن اولین گام رو به بیرون را 
برداشته بودم.با شنیدن اواز ووراوغل  با 
لهاي پرنده خیال من هم قدرت گرفت و باز 
از پنجره سلول به پرواز در امد.به دیدار 
همسایه ها رفتم .در ووچه در ونارشان 
نشستم و صحبت هاي زن ها از زندگ  شان 
براي هم را شنیدم .هم بازي هاي دوران 
وودو  ام را دوباره دیدم .آن بازي عروس و 
داماد بچه هاي محل را دوباره به تماشا 
نشستم . ما ووچلو تر ها با گرفتن چند تا 
وشمش واب نبات درعروس  چقدر خوشحال 
م  شدیم .خاطره ی   از عروس  ها با تمام 
جزئیات همچون فیلم  از ذهنم گذشت .من 
شش ساله بودم .دختر هاي بزرگتر یو بازي 
عروس و داماد را ترتیب داده بودند. مراسم 
عروس  در حیاط ما بود . یو فرش پهن 
ورده بودیم و دو تا پیت حلب  )صندل  
عروس و داماد س. چادر گدار مادرم را 
طوري دور عروس پیچیده بودند وه مانند 
لباس عروس شده بود. تمام مراسم عروس  
از خواستگاري ،دیدن عروس،حنا بندان شب 
عروس  و اوردن عروس، یو به یو به جا 
اورده م  شد .عروس را از خرابه پشت 
خانه ما با نواختن یو قابلمه وه ح م دایره را 
داشت م  اوردند. ما هم بچه هاي قد و نیم قد 
وه مثال مهمان عروس  بودیم شادي ونان 

دست میزدیم .و احساسمان هم این بود وه 
واقعا در یو عروس  شروت ورده ایم .در 
گوشه حیاط با چادر یو حجله براي عروس و 
داماد درست ورده بودند.بعد از رقص و 
شادي وودوان و تقسیم تنقالت عروس و داماد 
را راه  حجله وردند .ما هم وه شیرین  ها 
را گرفته بودیم زدیم به ووچه براي بازي 
وردن .ی باره صداي داد و بیداد از حیاط مان 
بلند شد .بطرف حیاط دویدیم وه تا ببینیم چه 
شده است . اما معلوم شد وه دعوا واقع  

 نیست بل ه بخش  از بازي است .حاال 
میخواستند عروس را پس بفرستند .میگفتند 
عروس "پوچ"از آب در امده است . من با 
ونج اوي تمام دعوا و بگو مگو ها را در 
ذهنم ضبط می ردم .میخواستند سر عروس را 
بتراشند.و او را بر ع س سوار خر ورده و 
به خانه پدرش بر گردانند. و باید به گردن 
خر هم زنگوله هائ  بیاویزند وه صدایش در 
ده بپیچد تا همه بشنوند.به داماد وه داشت تند 
تند خروس قندي میو میزد میگفتند این را 
میبري به دهشان و تحویل برادرهایش میده  
و میگوی  : ب  غیرت ها ،اگر شرف داشته 
باشید این ب  ناموس  را به گردن نم  
گیرید.داماد هم با ت ان دادن سر حرف هاي 
انها را م  پذیرفت .خر هم یو دختري بود 
وه چوب  را وه رویش پارچه وشیده بودند 
سوار شده بود.هر وس  به عروس چیز های  
میگفت .مادر شوهر داشت به سر و رویش 
میزد ومیگفت:من این همه خرج وردم . 
بیچاره پسرم را گول زدند.ینگه هم وه هیچ 
چیزي ندارد بگوید."ینگه هم میگفت :واي 
دختر رویت سیاه ،مرا هم رو سیاه وردي" 
من وه شش سالم بود سر در نیاوردم وه 
داستان چ  هست و دوباره به بازي در ووچه 
برگشتم .فردا وه زنها در ووچه نشسته 
بودند .زن اقا سید )وارگر وارخانه آردل سبه 
دیگر زنها معترض بود وه چرا بچه ها دختر 
او را عروس ورده اند ؟و چرا آبروي 

 ادامه دارددخترش را میخواهند ببرند ؟ ...

 “قسمت پنجم“ قرنطینه
 فرخنده آشنا

گار مسعودی،   ن

کاس و مستندساز، فعال حقوق زانن و تصوری گر رنج  و ردد قربانیان اسیداپشی   ع
  توسط نیرواهی امنیتی رد تهران بازداشت شد
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 :بنا به گفته شاهرخ رئیسى
اصطالحى هست در علم سکسولوژى که به »
کسى که گرایش  .گویند می “کامینگ اوت” آن

خواهانه دارد، درمرحله اول براى  همجنس
 .گرا است شود که همجنس خودش آگاه می

مرحله دوم این است که این را به محیط 
در بسیارى افراد، باید  .دهد اطراف نشان می

این دو مرحله به صورت عادى و طبیعى 
اتفاق بیفتد تا سالمت روحى و روانى فرد 

در ایران نه تنها مرحله دوم  .تضمین شود

مشکل است، بلکه مرحله اول هم عملى 
بسیارى حتى با جنس مخالف  .شود نمی

شوند  کنند و صاحب بچه هم می ازدواج می
هاى جنسى به  اما همیشه درون خود فانتزی

 «.کنند همجنس را سرکوب می
در حالى که اعضاى خانواده معموالب آخر از 

خواهى فرد قرار  همه در جریان همجنس
گیرند، مأموران امنیتى یا پلیس براى  می

کنند و  گرفتار کردن آنها تور پهن می
رفتارهاى بسیار خشن، رسوا و تحقیرآمیزى 

 .خواهان دارند با همجنس
خواهان، ایران را به دلیل  گروهى از همجنس

طرد شدن از سوى خانواده یا جامعه یا از بیم 
آنها  .رسوایى و زندان و اعدام ترک مى کنند

از کشورهاى اروپایى بعنوان اقلیت هاى 
جنسى تقاضاى پناهندگى مى کنند، اما آنجا 

 .شوند نیز با مشکل روبرو می
متاسفانه اکثر خانواده های همجنسگرایان به 
دلیل نداشتن آگاهی در این مورد و مسائل 
فرهنگی فرزندان همجنسگرای خود را نمی 
پذیرند و به جای حمایت از فرزندانشان آنها 

متاسفانه  .را طرد یا تحت فشار قرار می دهند
عده ای از همجنس گرایان به دلیل فشار های 
زیاد خودکشی می کنند و کسی در مورد آنها 
چیزی نمی گوید زیرا خانواده هایشان 
همجنس گرایی را بی آبرویی می دانند و 
حتی گاهی مرگ فرزندشان را بهتر از 

زندگی آنها می دانند، عده ای از 
همجنسگرایان به دام پلیس می افتند و مورد 
تجاوز قرار می گیرند یا اعدام می شوند اما 

زمانی که  .هرگز جایی از آنها گفته نمی شود
افرادی به جرم سیاسی یا جرمی شبیه این 
دستگیر می شوند و به زندان می روند همه 
جا از آنها گفته می شود اما زمانی که 
همجنس گرایی دستگیر می شود خانواده شان 
از ترس آبرویشان که مبادا به اصطالح بی 
آبرو نشوند سکوت اختیار می کنند و حتی 
گاهی با پلیس همکاری می کنند زیرا فرد 
 .همجنس گرا را مایه ننگ خود می دانند

همجنسگرایان در ایران بیشتر از افراد دگر 
جنین را نیاز به حمایت خانواده های خود 
دارند و این در حالی است که از طرف 
خانواده خود بیشتر تحت فشار قرار می 
گیرند و عده ای از همجنسگرایان به دلیل 
ترس از عکس العمل و عدم پذیرش هویت 
جنسی خود را برای همیشه از خانواده شان 
مخفی می کنند و به همین دلیل بیشتر با 
خطرهای دیگری از جمله دستگیری و 
تجاوز مواجه می شوند، عده ای منزوی شده 
و از اجتماع برای همیشه فاصله می گیرند 
این در حالی است که تمام این افراد مانند بقیه 
انسانها می توانند فرد مهم و مفیدی برای 

 .جامعه خود باشند

 خانواده های همجنسگرایان در ایران
 شیما مقدم

ترس از بدتر شدت ،استیصال و تسلیم به هر چیزی را بدنبال میتونه بیاره ،در 
نتیجه این به نظر من تا آنجایی که زاویه منافع مردم و بخشهای محروم تر جامعه 
نگاه کنیم تالش برای حفظ موجود باخته ،باخت  طرف مقابله که داره تعرض میکنه به یک بازپس گیری تمام دستاوردهایی که بشریت در 
طول دو تا سه قرن گذشته بدست آورده بخصوص ماحصلش را مردم توی آمریکا و در اروپا تجربه کردن ،حق معیشت ،حق زندگی ،حق 
بیمه بیکاری ،درمان ،آموزش ،همه اینها ،آزادی عقیده و بیان، برابری شهروندان ،همش مورد تعرضه، قوانینی که به سرعت تصویب 

 تصویب میشه ، توی همه این کشورها تحت عنوان این که با کرونا در جنگیم و یکی پس از دیگری قوانین ارتجاعی تصویب میشه .
المللی را خودشان دارت نقض میکنند ،در نتیجه روند بازپس گیری  خیلی وقته شروع شده ،تنها راه تعرض و پیش رویه  کنوانسیونهای بین

حتی برای وضع موجود برای حفظ وضع موجود نمیتونه با پرچم حفظ وضع موجود بری جلو ،برای دفاع از دستاوردهای موجود  که باید 
 دفاع کرد ، این احزاب پارلمانی جوابگو نیستند و مردم ناچارند تعرض کنند ،ناچارند . نمیدونم توانستم به سئواالت جواب بده یا نه ؟ 

این بازی دو حزب یکی برای برگشت به گذشته باخته و یکی برای حفظ وضع موجود هم باخته ،هر دوتا باخت باخته.که مصائبشان سر مردم 
 خراب بشه .

 مینو همتی: آیا نتیجه انتخابات در آمریکا تغییر قابل مالحظه ای در سیاست خارجی آمریکا ایجاد خواهد کرد؟
در سیاست خارجی میتونه تغییراتی به نظر من جزئی ایجاد میکنه ،تغییر اساسی ایجاد نخواهد کرد ،چه باید و چه ترامپ باد ثریا شهابی: 

گذاری بخش راست افراطی ایران است که  ،تغییر اساسی ایجاد نمیشه در سیاست خارجی آمریکا، زبان دیپلماسی تغییر میکنه ولی سرمایه
 با فکر میکنند که اگر ترامپ.بیاد ،جمهوری اسالمی میفهمی و اگر باید بیا ،جمهوری اسالمی میماند . یا مثال رابطه با چین ،اقتصاد آمریکا

 چین رقابت بکنه ،هم توی دستور کار ترامپ و هم توی دستور کار بایدنه. 
ترامپ میتونه یا نمیتونه و یا چطور میتونه جنگ تجاری خودش را پیش ببره ،ترامپ با آن زبان اینکه آنها مهندسی کردن ویروس را میگه و 

 باید هم شاید با زبان دیپلماسی مودبانه تری این را میگه .
ها کشیدر مورد برام و در مورد رابطه با ایران ،ایران را نشان داده که آماده است که مذاکره کنه .روندی که در و رای پروپاگانداها و عربده 

و دهن دریدگی هایترامپ.بنیاد سیاست خارجی آمریکا تغییر نخواهد کرد .به نظر من لویزان دیپلماسی و ظاهر قضیه محکمه پسندتر و به 
 اصطالح توی چهارچوب مناسبات سنتی دیپلماسی میتونه باقی بمونه، به هر حال دیپلماسی خارجی بتونه تغییر جدی بکنه .

  وضعیت حکومت اسالمی را در پرتوی این انتخابات چگونه ارزیابی میکنید؟  مینو همتی:
به نظر من وضعیت حکومت اسالمی هم بازنده بازنده است و برنده ای ندارد، تبلیغات روحانی سر این که انتخابات امسال  -  ثریا شهابی:

ه گردخوب میشه وقتی باید بیاد و با به قدرت آمدن ترامپ ما را به این بن بست کشانده ،این تبلیغات پروپاگانده.  تا آنجا که به مردم برمی 
 ،مردم سیاست خارجی جمهوری اسالمی را ازش عبور کردن به عنوان عامل صفوف و عامل بقا .

3انتخابات آمریکا و ... ادامه ی صفحه ی     
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جمهوری اسالمی مسئول مرگ هزاران انسان بی گناه است 
86شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

جمهوری اسالمی زیر ضرب فشار هست از پائین و رو به روز سر میکنه . تغییرات بقدرت رسیدن بایدن یا ترامپ تا آنجاییکه به جمهوری 
اسالمی برمی گرده ،میتونه برای مدتی بازار تبلیغاتش را که آیا ما برنده شدیم و باالخره ترامپ ممکنه چند روزی توی چهارچوب 
ه سوءاستفادههای خودشو قرار میده ولی فایده ای نداره ولی چند روز بیشتر نخواهد بود ،به نظر من جمهوری اسالمی هم بازنده این انتخابات

و بخصوص اینکه سیاست خارجی و این بازیهای دشمن خارجی تا جایی که هملت ایرانه مربوطه .آنها از این سیاست خارجی عبور کردن و 
 امروز زندگی ،معیشت برای تامین آن مستقیما با جمهوری اسالمی و این انتخابات میتونه چند روزی بازار تبلیغاتشان را گرم نگهدارد.

 با تشکر از مرضیه آدمی برای پیاده کردن متن مصاحبه.

که چند بار در این ماده قانونی تجکجرار  «جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد»عبارت 

شده از مضحکه های حقوق کیفری معاصر است . مشکل اصلی مجازات اعجدام در 

 جمهوری اسالمی سه امر است: تلقی دینی سنتی )ارتجاعیس، قوانین کارشناسی نشده و ضد حقوقی، اجرای ظالمانه همان قوانین. 

آنچه بنام حکم قوانین شرعی  بر علیه فعاالن مدنی  و حقوق  بشری در ایران  ، توسط حکومت دینی جمهوری اسالمی ایران اعمجال مجیجشجود  

 اعالمیه جهانی حقوق  بشر: " حق حیات "  3کامال ضد انسانی و متناقض است  با  اصل 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی:  کنوانسیون بین ۲و مادٔه 

تجوان خجودسجرانجه از زنجدگجی  " حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیجچ فجردی را نجمجی

 .محروم کرد."

کنوانسیون حقوق کودک : "کشورهای عضو باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنججه یجا سجایجر رفجتجارهجای بجی  30و بند اول ماده  

در مجورد   تجوان را نجمج   بجخجشجودگج   امج جان  رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز قرار گیرند و در ضمن نه مجازات اعدام و نه حبس ابجد بجدون

 ورد."   اعمال  سال 81زیر   وودوان

مقامات جمهوری اسالمی حتی کسانی را هم که به دالیل تغییر دین و پیروان سایر ادیان غیررسمی بجخجصجوص بجهجایجیجان، بجا عجنجوان ارتجداد،  

یجز، آمج بازداشت و یا  اعدام میکنند، دلیل این امررا نه بخاطر  عقاید دینی آنان ،  بلکه  از جمله دالیل امنیتی، ذکر کرده انجد. رفجتجار خشجونجت

غیرانسانی و ناعادالنه دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض ارزش انسانجی اسجت . چجنجیجن  رفجتجارهجای 

خشونت بار و تبعیض آمیزی،  عالوه بر اینکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی حاکم بجر ججمجهجوری اسجالمجی مجی شجود، وججدان 

هجا  ، یک رژیم واپسگرا ، به بجهجانجه عجدالجت و پجیجشجرفجت، ده70اخالقی و انسانی جامعه ایرانی را نیز عمیقا جریحه دار میکند. پس از انقالب 

هزار شهروند ایرانی را به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان زندانی، شکنجه و اعدام کرد، مردان و زنان و حتی آنانی  کجه هجنجوز کجودک 

مان همزبودند. این کشتارها، مانند آنچه در همه رژیم های اقتدارگرای تشنه قدرت در طول تاریخ اتفاق افتاده، با اهدافی واال توجیه شده است. 

ها رخ داده از حافجظجه  با معرفی قربانیان به عنوان موجوداتی پست و ضد انقالب  و ضد دین و خدا و مستحق مجازات، جنایاتی که در قبال آن

ب چجنجد هجزار نجفجر قجربجانجی شجده انجد از  جمعی پاک شده تا مشروعیت طبقه حاکم حفظ شود. البته  تنها بخاطر  آمار ارایه شده درباره اینکه دقیقا

توان کم کرد. در ورای  این آمار و ارقام، پدران و مادران داغدار، خواهران و برادران، همکالسی هجا و  اهمیت  چنین جنایت گسترده ای نمی

گجذارد و بجا تجولجیجد نجوعجی  همکاران افراد قرار دارند. بهمین خاطر، خشونت اعمال شده بر یک نفر بر حلقه گسترده ای از جامعجه تجأثجیجر مجی

شود. این آسیب روانی عمیق ملی، تا به امروز بر زندگجی ایجرانجیجان  فرهنگ ترس و وحشت، به وسیله اعمال قدرت توسط نظام حاکم تبدیل می

هجا، نجقجش  سایه افکنده است. با وجود اعدام های گسترده در دهه اول پس از انقالب، یک واقعه ای تاریخی ، به عنوان نماد افجراط در آن سجال

و با نزدیک شدن به پایان جنگ ایران و عراق، آیت هللا خمینجی بجا صجدور فجتجوایجی بجه مجقجامجات   ۱۱۲۱پررنگ تری پیدا کرده است. در سال 

حکومتی دستور داد تا "با خشم و کینه انقالبی خود" تکلیف زندانیان سیاسی را مشخص کنند. در تابستان آن سال، هجزاران  زنجدانجی سجیجاسجی 

پس از محاکمه های قرون وسطایی در برابر "کمیته مرگ" و بسته به اینکه به الهیات سیاسی جمهوری اسالمی اعتقاد داشتنجد یجا نجه، پجس از 

شکنجه های فراوان ، اعدام شدند و در گورهای دسته جمعی بطور پنهانی به خاک سپرده شدند، که از آن به جنایت علیه بشریت یجاد مجیجشجود. 

ه از آن زمان تاکنون این اعدامها ادامه دارند و بر شدت و حدت آن نیز هرساله افزوده میشود و به نمادی برای این حکومت اسالمی تبدیجل شجد

است چرا که  در واقع سیاست جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با مخالفین خود و مردم جامعه " النصر بالرعب"  بجمجعجنجای " پجیجروزی در 

کند، دولت قدرتمندی نجیجسجت. درسجت  ها را به سکوت وادار می ترساندن " است. حاکمیتی که با زندانی کردن، شکنجه و اعدام شهروندانش آن

برعکس، چنین اعمالی نشانه ناتوانی و عدم قدرت و خود محکوم به شکست و فروپاشی است. جمهوری اسجالمجی ایجران، سجیجاسجت انجکجار را 

 برای پنهان کردن ردپای  جنایات  گسترده خود تاکنون به کار گرفته بود، اما در سالهای اخیر در کمال بیشرمی و وقاحت از اعجدام مجخجالجفجان

سیاسی و عقیدتی خود ابراز خوشنودی میکند و علیرغم تمام هشدارها و محکومیتهای مجامع بین المللی بخاطر نقض حقوق بشر ، بجه اعجمجال 

ن، تشجاننگین و خونین خود ادامه میدهد. سران حاکمیت  باید نتایج اعمال خود را در نظر بگیرند و بدانند که فریاد عدالتخواهی در برابر ججنجایجا

بدون حسابرسی، به فراموشی سپرده نخواهد شد و دادگاهی به پهنای ایران عزیزمان برای رسیدگی به جنایات بیشمار ایجن شجکجنجججه گجران و 

 جانیان  ایجاد خواهد شد. 

در ایران آزاد فردا، ساختن یک فرهنگ مبتنی بر حقوق بشر، ایجاد فضای گفتگو، آشتی و بخشش، ملزم به بازیابی روانجی قجربجانجیجان، ابجراز 

ندامت خاطیان و به رسمیت شناختن فجایع گذشته توسط عموم مردم ایران  است. هدف عدالت بازگرداندن انسانیت از دسجت رفجتجه، هجم بجرای 

 قربانی شکنجه و هم برای شکنجه گر است. پایان دادن به انکار حقایق تاریخی، اولین قدم در راه پایان دادن به انکار حقوق بشر است.

 

5مجازات اعدام        ادامه ی صفحه ی    
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86شماره نشرهی سازمان راهیی زن  آبان ادامه دارد   
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86شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

 اعتراض سرخ علیه خشونت در ایتالیا
کارزاری برای جلب توجه مردم به خشونت علیه زنجان. ایجن کجارزار در رم پجایجتجخجت 

نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنجان، بجرگجزار شجده  ۲۱ایتالیا و در آستانه 
است. خشونت علیه زنان همچنان موضوعی مبرم در همه نقاط جهجان اسجت. در آلجمجان 

هر روز یک مجرد تجالش کجرده هجمجسجر یجا  ۲۱۱۸دهند که در سال  نیز آمارها نشان می
هجا سجال بجه سجال در حجال  شریک زندگی سابق خود را از بین ببرد. آمار ایجن خشجونجت

  افزایش است.
 
 
 

 اعتصاب سراسری ینبش زنان لهستان علیه قانون سقج ینین
جنبش زنان لهستان مصمم است، با اعتصاب سراسری حزب حاکم را به تجغجیجیجر قجانجون 
سقط جنین وادارد. در روزهای گذشته هزاران نفر در شهرهای گوناگون لهستان به ایجن 

. در فراخوانی به همین مجنجاسجبجت زنجان سجراسجر کشجور دعجوت  قانون اعتراض کردند
اکتبر )هفتم آبانس از کار دست بکشند. در ایجن فجراخجوان  ۲۸اند در روز چهارشنبه،  شده

می ونجیجم. یجا خجیجلجی  گیریم. ما شروت را تعطیل ما مرخصی بدون حقوق می»آمده است: 
  «ما وار نخواهیم ورد. -ساده 

 
 
 

در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان پنقج عضقو یقک خقانقواد  اهقل سقردشقت 
 غرق شد اند

سجالجه و  ۳ساله، آنیتا  ۱۱ساله، همسرش، شیوا محمدپناهی  ۱۱نژاد  اجساد رسول ایران
 ها همچنان مفقود است. ماهه آن ۱۱ساله پیدا شده، فرزند  ۲آرمین 

نجژاد در ایجن حجادثجه غجرق شجد، و هجمجسجر و دو فجرزنجد  ها، رسول ایران بنابر گزارش
در اثر ایست قلبی جان باختند و تالش برای احجیجای آنجهجا    خردسال پنج و هشت ساله آنها

 موفقیت آمیز نبود.
اند که مرگ دو کودک و دو بزرگسجال در  در همین حال، چند نهاد حامی پناهجویان گفته

جریان غرق شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش بجایجد بجرای صجاحجبجان قجدرت بجه 
بیدارباش" تبدیل شود. موسسه نجات کودکان هم گفته "کانال انجگجلجیجس نجبجایجد بجه   "زنگ

 گورستان کودکان تبدیل شود".
های بین فرانسجه  روز گذشته، قایق حامل پناهجویان در حین عبور از کانال مانش در آب

 و بریتانیا غرق شد.
انجد  شود ایرانی بودند به بیمارستان منتقجل شجده نفر دیگر از سرنشینان هم که گفته می ۱۱

 باشند.  رود دو نفر دیگر نیز در دریا گم شده و گمان می
 
 

 خبری؛ نگرانی از وضعیت فعاالن مدنی بازداشت شده در تهران تداوم بی
 

 اعتصابات سراسری کارگری و انقالب کارگری راه نجات
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86نشرهی سازمان راهیی زن شماره    

رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

4406829046400تلفن تماس :     

 

وریا نقشبندیگوتنبرگ :    

4406844408442: تلفن تماس  

4406844408442  

verya.1264@gmail.com ایمیل 

 

سارا مرادی     

4406840099442: تلفن تماس  

 sara_tina0442@yahoo.com ایمیل

 

شراره رضائیآلمان:   

  44091828028424تلفن تماس : 

 : Shararehrezaei.p@gmail.comایمیل

 شادی و روپاک مطیعی نروژ: 

  440894080408تلفن تماس: 

  motiei_rojan@yahoo.comایمیل: 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

444-421-1200تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از 

 طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.
 

 

مینو همتیدیگر نقاط آمریکا :   

 MinoHemati@GMail.comایمیل: 

 

کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی مختلف  ربای هم

هرهفته دوشنبه ساعت ”  اهت ربد”روی ماهواره “   کاانل یک”تلوزییون راهیی زن  از 

بازپخش ربانمه  هب وقت تهران  می توانید بیننده  00:22و چهارشنبه اه ساعت 02:02
 تلوزییون راهیی زن باشید.

 فرکانس ماهواره: 

Chanel One– Hatberd 

HoT BIRD 

Frequency 11401 vertical  

Symbol Rate: 00444  

Pol V  

FEC 4.6  

  

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید
مطالب ، نشرهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی  زن را می توانید از طریق آردس 

 اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید
 سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com 

 آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com 

 برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv 

 تلگرام رهایی زن

@rahaizan 
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