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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ مارچ ١٧

  

  :ھندوراس، حقوق بوميان 
  "برتا کاسيريس"موج اعتراضات پس از قتل حافظ محيط زيست 

 

 

 ، مدير ھمآھنگی عمومی و از بنيانگذاران شورای سراسری سازمان ھای Berta Caceres برتا کاسيريسما قتل 

 Intibuca  واقع در استان اينتيبوکا La Esperanzaبرتا در ال اسپرانزا . مردمی و بومی ھندوراس را محکوم می کنيم

   .و به روی او تيراندازی کردند، زن جوان در اثر اصابت گلوله کشته شد چندين نفر وارد منزل او شدند. ه قتل رسيدب

و رھبر قومی، برتا اردوی مردمی ايجاد کرده بود و يکی از مھمترين سازندگان ) گروه قومی (Lencaزن بومی لنسا 

يک ماه پيش از اين .  ل مؤثری دچار مشکل کرده بود را به شکAgua Zarcaسد در خصوص طرح سد آگوآ زارکا 

COPINH) شورای بوميان و سازمان ھای مردمی ھندوراس( The Council of Indigenous and Popular 

Organizations of Honduras در مورد باالگرفتن فشار وخشونت عليه منطقۀ ريو بالنکو Rio Blanco به انضمام 
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 ھشدار داده بودند، در حالی که فعاليت ھای صلح آميز برای حفاظت از رودخانۀ برتا کاسيريسخشونت عليه 

 با سرمايه ھای بين المللی راه اندازی DESA عليه سد ھيدروليک توسط شرکت ھندوراسی Gualcarqueگوآلکارک 

  .شده بود

از اقدامات حفاظتی مريکائی حقوق بشر ات ميان أ توسط ھيبرتا کاسيريسدر مقابله با خشونت عليه شخص او، 

خاطر اقداماتش به عنوان حافظ محيط زيست که برای ه  در سطح ملی و بين المللی ببرتا کاسيريس. برخوردار بود

  . شناخته شده بود،بازشناسی حقوق بوميان مبارزه می کرد

ين نشان بين برای حفظ محيط زيست دريافت کرد که عالی تررا  Goldman او جايزۀ ارزشمند گلدمن ٢٠١٥در سال 

  .المللی برای بازشناسی فعاالن محيط زيست است

من را تعقيب می کنند، تھديد می « : در سخنرانی اش برای قدردانی، او از فشارھائی حرف زد که او را تھديد می کرد 

  .»نيم کنند و تھديد کرده اند که اعضای خانواده ام را خواھند ربود، اين مواردی است که بايد با آن مقابله ک

 بازی کرد که سرانجام موجب سرنگونی ٢٠٠٩ در عين حال نقش مھمی در تظاھرات عليه کودتای سال برتا کاسيريس

از دوران کودتا وضعيت .  شد که به شکل دموکراتيک برگزيده شده بودManuel Zelayaرئيس جمھور مانوئل زاليا 

ن حقوق انسانی و رھبران جنبش ھای اجتماعی به شکل حقوق بشر در ھندوراس دچار اضمحالل شده و ھر روز مدافعا

  .سازمان يافته به تبھکاری متھم شده و به قتل می رسند

 رساند، در حالی که جامعۀ مدنی و ء، کانادا با ھندوراس توافق نامۀ مبادلۀ آزاد را به امضا٢٠١٤بر واول ماه اکت

 رسيده شامل تضمين پشتيبانی ءتوافق به امضا. دندبا آن مخالف بو) زنان و مردان کارگر(سازمان ھای کارگری 

 حقوق بشر در ضول خشونت و نقؤديپلماتيک و اقتصادی از دولتی بود که به شکل دموکراتيک برگزيده نشده و مس

  .عالوه بر اين دولت کودتائی موجب نابرابری ھای شديد در سطح اجتماعی می باشد. سطح گسترده بوده است

ما از دولت کانادا درخواست می کنيم که اين قتل را محکوم کند و دولت ھندوراس را فرابخواند تا از يک تجسس بين 

  .المللی مستقل پشتيبانی کند

 

ALBA capitulo Canada 

British Columbia Government and Service Employees’ Union British Columbia Teachers’ 

Federation 

Bolivarian Circle Louis Riel 

Canada-El Salvador Cooperation for Development 

Canadian Union of Postal Workers 

Canadian Union of Public Employees 

CoDevelopment Canada 

Colombia Action Solidarity Alliance 

Comité pour les droits humains en Amérique latine Common Frontiers 

Confédération des syndicats nationaux Confederation of Canadian Unions 

Council of Canadians 

Idle No More 
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Inter Pares 

Kairos: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 

Latin American and Caribbean Solidarity Network Latin American Canadian Solidarity 

Association Maquila Solidarity Network 

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network MiningWatch Canada 

Mining Injustice Solidarity Network Movimiento Farabundista 

Ontario Secondary School Teachers’ Federation Ontario Public Service Employees Union 

Sierra Club Canada Foundation 

United Church of Canada 

United for Mining Justice 

United Steelworkers 

Unifor 

Pour plus d’information ou pour signer: 

Raul Burbano – Common Frontiers, 416 522 8615, burbano@rogers.com Amelia Orellana – 

CDHAL – 514 257 8710 poste 334, solidared@cdhal.org 

La source originale de cet article est commonfrontiers.ca 
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  :لينک متن اصلی 

-de-ssassinatla-autochtones-droits-honduras/ca.mondialisation.www://http

5512133/lindignation-reveille-caceres-berta-lenvironnementaliste  

  ٢٠١٦ چ مار٥

  مرکز مطالعات جھانی سازی

  
 جغرافيای سياسی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٦ چمار ١٦

 
 


