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عتراض مردم سليمانيـه عـلـيـه         
 !کمبود آب

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
 جوالي مـردم  ۱۹ شده، روز يکشنبه   

چند محله شهر سلـيـمـانـيـه بـدلـيـل              
کمبود آب دست به اعتراض زدند و        
يکي از خيابـانـهـاي اصـلـي مـحلـه              

مـردم مـحلـه هـاي         .  اشان را بستند  
روژهالت و خه بات در حالي دسـت         

به اعتراض زدند که گفته مـي شـود       
در ماه گـذشـتـه و در ايـن گـرمـاي                 
تابستان روزانه تنها دو سـاعـت آب         

مــردم  .  در دســتــرس بــوده اســت            
ــرض در طــول دو ســاعــت                 ــت مــع
اعتراض خود با تجمع و قـرار دادن           
الستيکهاي کهنه راه اصلي شهر بـه     
محله اشـان را بسـتـنـد و خـواهـان                

 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق             

 

 

 

 

 

 

 
 يدي محمودي

 

 ٤  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٤  صفحه 

ــر           ــيــس، وزي ــاک ــيــس واروف ان
گـويـد      دارايي مستعفي يونان مي   

ترين برنامه نـجـات مـالـي           با تازه 
او .  کشورش موفق نـخـواهـد بـود        

در عين حال تاکيـد مـيـکـنـد کـه             
وزير يونان گزيـنـه ديـگـري          نخست

به جـز امضـاي تـوافـق يـاد شـده                

 .نداشت
گزينـه ديـگـر هسـت امـا نـه               

بـلـکـه    “  نجات مالي کشـور ”براي  
 !براي نجات نود و نه درصديها

دولــت يــونــان اگــر بــخــواهــد         
بعنوان مدير و اداره کننده جامعه 

  !راه حل يونان سياسي است

 

 

 

 

 

 
 حميد تقوايي 

اوباشان اسـالمـي هـر از چـنـد              
گاهـي جـنـون و دشـمـنـي خـود را                  
نســبــت بــه زنــان بــه نــمــايــش مــي            

هنوز خشم و کينه مـردم در      .گذارند
ايران بر عليه اسـيـدپـاشـي جـانـيـان              
اسالمي به قوت خـود بـاقـي اسـت             
بازهم اينها طبق همان دستـورات و        
ــمــودهــاي              ــمــان رهــن ــر اســاس ه ب
اسالمي به جنايتي ديگر و ايـنـبـار          

خبر ايـن   .در شهر بوکان دست زدند  
بــود چــهــار زن جــوان بــه اســامــي              
ــا              ــري ــيــگــي ،ث ــروســکــه مــردان ب ت
کــيــخــســروي ،نــاديــا مــعــروفــي و           

مورد تهاجم  سويسنه اسماعيل نژاد    
جيره خواران اسالمي قرار گـرفـتـه و        

يـک روز بـعـد از           .مصدوم شده اند    
اين عمل شنيع مردم شهر بوکان در       

 جنون اسالمي ضد زن در بوکان جنايت آفريد

 

 

 

 

 

 

 
  طه حسيني

 ٢  صفحه 

در حــالــيــکــه رئــيــس ســازمــان          
مديريت بحران جمهوري اسـالمـي از        

 نـفـر در حـادثـه سـيـل در                 ۱۱ مرگ  

هاي تهران و الـبـرز، خـبـر داده              استان
اما يک عضو هيئت رئـيـسـه شـوراي           

گـويـد کـه تـنـهـا در                شهر تهران مـي    
منطقه اي در نزديکـي شـهـر تـهـران،             

بـراه افـتـادن      .  انـد    نفر کشته شـده     ۲۰ 
سيالبها در شـهـرهـاي سـقـز، کـرج،                
تهران و نـواحـي ديـگـري کشـور کـه                 
سبـب خسـارات جـانـي و مـالـي بـه                  
شهروندان گرديده اسـت بـدلـيـل عـدم            
وجود آب روهاي استاندارد، مـوجـب        
گرفتن جان تعـدادي از شـهـرونـدان و             

 دست طاعون اسالمي را 
 بايد از زندگي مردم کوتاه کرد

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 به عمل وحشيانه اسيد پاشي اعتراض کنيد                                   

 خودکشي يا قتل عمد نامرئي؟                         
 

 قابل ديدن است             "  سوروج     " دستان خون آلود اردوغان و مقامات دولت ترکيه، در جنايت                                                       

 معلمان در سي     تجمع اعتراضي 
و يــکــم تــيــرمــاه در تــهــران بــرگــزار             

ايـن تـجـمـع قـرار اسـت در               .  ميشود
. مقابل مجلس اسالمي برگزار شـود      

تجمع اعتراضي سي و يـکـم تـيـر در             
ادامه اعتراضات راديکال و انقـالبـي        

. معلمين در چند ماه گـذشـتـه اسـت           

 سي و يکم تير      
 !از اعتراضات معلمان حمايت کنيم         

 ٢  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 
 ٢  صفحه  نسان نودينيان 

 

 مردم مبارز بوکان در محکوم کردن اسيد پاشي دست به اعتراض زدند                                                             ٣  صفحه 

بنا به اخباري که در رسانـه هـاي          
حکومتـي مـنـتـشـر شـده اسـت روز                
يکـشـنـبـه حسـن روحـانـي بـه شـهـر                   
سنندج ميرود و قـرار اسـت در ايـن               

سفر روحـانـي بـه      . شهر سخنراني کند 
سنندج ظاهرا در ادامـه وعـده هـاي             
انتخاباتي اش است، اما در حقـيـقـت        
بعد از موضوع توافـق هسـتـه اي بـا              
کشورهاي غربي، او تالش ميکند بـا       
اين سفر به کردستـان غـيـرمسـتـقـيـم             
تبليغات انتخاباتي براي نمـايـنـدگـان        
مجلس شوراي اسالمي رژيم که قـرار       
است زمستان همين سال برگزار شـود    

جدال جناحهاي رژيم .  را استارت بزند  
اسالمي بـعـد از مسـئلـه مـذاکـرات              
هسته اي از اين به بـعـد بـر سـر ايـن                  
موضوع متمرکز مـيـشـود کـه کـدام             
جناح سکان مجلس اسالمي رژيم را       

 . در دست بگيرد
مــردم کــردســتــان بــويــژه مــردم          

ــاهــيــت ايــن رژيــم و                    ــدج م ــنــن س
کاربدستان ريز و درشـتـش را خـوب             

مردم کردستان جنايات . مي شناسند
بي شمار حکومت اسالمي را تجـربـه        

همه مقامات ايـن رژيـم تـا        .  کرده اند 

 در مورد سفر روحاني و هيئت دولت 
 به کردستان

 ٤  صفحه 

 درمورد جنايت اسالمي ها در ترکيه                                  اطالعيه حزب کمونيست کارگري                         
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

وارد آمدن خسارات مالي به خـانـه و       
کــاشــانــه مــردم شــده اســت کــه راه              
پيشگيري از آن بسـيـار آسـانـتـر از                
وقوع زلزله و آتش سوزي قابل مـهـار         

بنابراين عدم احـداث آب    .  شدن است 
روهاي الزم و مناسب، عامل اصلـي     
بروز خسـارات نـاشـي از سـيـالبـهـا                

اما تلفات ناشي از سيل اخيـر     .  است
بـرخـي   .  به اينـجـا خـتـم نشـده اسـت             

 ٢٠  تـا      ١٢ گزارشها از مفقود شدن      
نفر و زخمي شدن تعداد ديگري خـبـر         

 . ميدهند
جاري شدن سيل و يا وقوع زلزلـه      
در شهرهاي ايران يعنـي بـبـار آمـدن            
خسارات جاني و مـالـي غـيـر قـابـل              
جبران و اين در حالي است که امروزه   
و در دنياي تکنولوژي با بهره گـيـري          
از دستاوردهاي علـمـي، ايـن وقـايـع            

 . بخوبي قابل پيشگيري هستند
آتش سـوزي هـم جـزو اتـفـاقـات              
طبيعي و در اثر گرمايش اسـت امـا          
در نظام جمهوري اسالمي بسياري از 
آتش سوزيـهـا بـطـورعـمـدي تـوسـط              
نمايندگـان خـدا بـر روي زمـيـن رخ                

آتـش سـوزي جـنـگـلـهـا در              .  ميدهد
مناطقي از ايـران آگـاهـانـه از سـوي             
زمين خواران صورت ميگيرد با اين       
هدف که زمـيـنـه فـروش زمـيـنـهـاي              
عاري از درخت را براي تبديـل کـردن      
به ساختمانسازي و بساز و بـفـرش و          

. کسب سودهاي کالن مهيا مي کنـد    

در نوار مرزي بين ايران و عـراق نـيـز            
گزارش شده است که ماموران مزدور     
رژيــم اســالمــي در گــرمــاي ســوزان          
تابستـان بـا شـکـلـيـک بـه مـنـاطـق                   
جنگلـي کـوشـيـده انـد آتـش سـوزي                
بوجود بياورند تا بقول خودشان مانع       
از پــنــاه گــرفــتــن نــيــروهــاي مســلــح          

 . اپوزيسيون در پناه درختان باشند
زلــزــلــه، ســيــل و آتــش ســوزي             
جنگلها اگر چه در دايره رويـدادهـاي         
طبيعت قرار دارند اما بخوبي قـابـل         

تـامـيـن    .  کنترل و مهار شدن هستنـد    
تســهــيــالت الزم بــا اســتــانــدارهــاي         
حداقل پيشگيري را ميتـوان بـا يـک            
درصد از بودجه و هستي چپاول شـده       
توسط آيت اهللا هاي مفتخور تامـيـن     

با يک درصد از هستـي چـپـاول          .  کرد
شده جامعه توسط بـانـدهـا و سـران             
حکومت اسالمي ميـتـوان مـانـع از           
بروز لطمـات و صـدمـات نـاشـي از               
اتفاقات طبيعي نظيـر زلـزـلـه، آتـش            
سوزي و سيل شد و يا بشدت آنرا بـه           

 . حداقل رسانيد
جان و هسـتـي مـردم، ثـروت و              
سامان جامـعـه و مـحـيـط زيسـت،              
بدليل وجود پـديـده شـوم و سـرطـان               
زايي بنام جمهوري اسالمي هـر روز         

دست اين .  در معرض خطر قرار دارد    
طاعون اسالمي را بـايـد از زنـدگـي             

 .مردم کوتاه کرد
     ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٠ 

ــه                 ... دست طاعون اسالمي        ــن ــزي ــي شــک گ ــد ب عــمــل کــن
هــيــچ .  نــخــواهــد داشــت     ديــگــري
در چـارچـوب ســيـسـتــم            نـيـروئـي   

سرمايه داري يونان نمـيـتـوانـد از         
اجراي سياستهاي رياضـت کشـي       

کــلــيــد مســالــه    .  خــودداري کــنــد   
عملکرد دولت بـعـنـوان نـمـايـنـده            
نود و نـه درصـديـهـا در مـقـابلـه                

 .يک درصدي هاي حاکم است  با
جـــامـــعـــه يـــونـــان شـــرايـــط         

. استثنائي را از سـر مـيـگـذرانـد           
ايـن دوره رتــق و فــتـق اقـتــصــاد              
نـيـسـت، دوره تـعـيـيـن تـکـلـيــف                 

دروه تثبيت قدرت  !  سياسي است 
جنـبـش ضـد ريـاضـت کشـي در               

ايــن از دوره هــاي        .  دولــت اســت  
استثنائي در حيات هـر جـامـعـه           
است که دولت بايـد بـعـنـوان يـک             
ارگان مبارزاتي، و نه ارگان اداره      

حــتــي فشــار   .  امــور عــمــل کــنــد     
تروئيکا و دولتهاي اروپا به مردم      
يونان نيز اساسا امـري سـيـاسـي            

ميخـواهـنـد     .است و نه اقتصادي   
به مردمي که نـه مـيـگـويـنـد در               
يونان و در بقيه اروپا درس عبرت 

 .بدهند
مسالـه يـونـان امـروز پـاسـخ             

مـي  .  سياسي دارد و نه اقتصادي    
پرسند بجز قبول شرايط تروئيـکـا       

به : چه ميتوان کرد؟ پاسخ اينست

مردم متـکـي شـويـد و از دولـت               
بعنوان سر پيکان مـبـارزه عـلـيـه           

. رياضت کشـي اسـتـفـاده کـنـيـد             
 :اعالم کنيد

ــه              “ ــود و ن ــان، ن ــون مــردم ي
درصــديــهــا، بــه کســي بــدهــکــار         

آنـهـا مسـئـول بـحـران           .  نيـسـتـنـد    
ــيلــه يــک                 ــصــادي کــه بــوس ــت اق
درصديها ايجاد شده نـيـسـتـنـد و          

مـردم  .  نبايد هزينه آنرا بـپـردازنـد     
يونان في الحال با از دسـت دادن          
شغل و زدن از حق بازنشستگي و       
ديگر سياستهاي ريـاضـت کشـي         
اقتصادي باندازه کافـي پـرداخـت         

ريـــاضـــت کشـــي و       .  کـــرده انـــد   
وامـهـا   !  بدهکاري ديگر بس است   

 ”!را ملغي کنيد
اعـــالم کـــنـــيـــد وامـــهـــا را           
نميپردازيد و اروپاي واحد و حوزه     

از !  يورو را هـم تـرک نـمـيـکـنـيـد               
مردم يونان و ار مرم دنـيـا کـمـک             

فـراخـوان      به مردم دنيا.  بخواهيد
بدهيد که با سـفـر تـوريسـتـي بـه               

بـه يـاري مـردم آن کشـور                يونان
 .بشتابند

وزير دارئي سابق، بخـشـي از        
کابينه و اکثريت کميـتـه مـرکـزي          
سيريزا با بسـتـه جـديـد ريـاضـت              

دولـت فـعـلـي       .  کشي مخالف انـد   
باحتمال زياد رفـتـنـي اسـت ولـي            
جنبش ضد رياضت کشي نـبـايـد         

هر .  سنگر دولت را از دست بدهد  
عضوي از دولـت فـعـلـي و يـا از               
نماينگان مجلس و يا از اعضـاي       
کميته مرکزي سيريزا که با پـرچـم        

لغو وامها، رد هر نوع سياسـت       “  
ريــاضــتــي، و بــاقــي مــانــدن در            

ــورو              ــاي واحــد و حــوزه ي ، “ اروپ
بميدان بيايد، هرکس که به مـردم       
اتکا کند و مـردم اروپـا و هـمـه                
دنــيــا را بــه کــمــک فــرابــخــوانــد،           
حمايت بخـش وسـيـعـي از مـردم             
يونان و مـردم دنـيـا را بـا خـود                  
خواهد داشت و از شانس بـاالئـي         
در پــيـروزي در هــر انـتــخـابــاتــي            

 .برخوردار خواهد بود
مردم يونان در رفـرانـدوم يـک          
بار ديگر به سياستهاي تروئـيـکـا         

آيــنــده يــونــان را      .  نــه گــفــتــه انــد     
نيروئي خواهد ساخت که راي نـه         
مردم را نمايندگي کـنـد وآنـرا بـا            
استفاده از سنگر دولـت بـعـنـوان           

نـه بـه     “  تـا سـطـح           ابزار مـبـارزه   
ارتـقـا   “  حکومت يک در صدي هـا  

 .بدهد
 ۱۵جوالي  ۱۸

 ...راه حل يونان 

مقابل فرمانداري ايـن شـهـر تـجـمـع             
ــتـــن                    ــا در دســـت داشـ کـــرده و بـ
پالکاردهايي خـواهـان مـحـاکـمـه و             

 . معرفي عامالن اسيد پاشي شدند
مردم بدرست مي دانـنـد و حـق            
دارند که براي جلوگيري از تکرار ايـن      
جنايتها هماهنگ به خيابان بيـايـنـد        
و خشــم و اعــتــراض خــود را ابــراز              

 مـردم شـهـر بـوکـان بـدرسـت                .دارند
عاملين اصلي اسيد پاشي در بوکـان       
را مثل هر جاي ديـگـر مسـئـولـيـن،              
اوباشان اسالمي و گروهاي سـازمـان       
يافتـه اطـالعـات و بسـيـج و سـپـاه                  

 .اعالم کرده اند 
مسئوليـن اعـالم کـرده انـد کـه              

تـالش  .ضارب را دستگير کرده انـد         
کردند اين عمل شنيع حـکـومـتـي و            
اسالمي را شخصي کـنـنـد ولـي در             
واقع ضارب و يا ضاربين هر کـس و        
يا هر چند نفر بوده باشند، دستـگـيـر          
شوند يا نشوند، هـيـچ تـغـيـيـري در               

صــورت مســئلــه نــخــواهــد داد کــه           
آمرين و فتوا دهـنـدگـان تـعـرض بـه               

. زنان، سران اين حـکـومـت هسـتـنـد           
امام جمعه هايي کساني هستند کـه        
در خطبه هاي خود نيروهاي بسيج و        
همه اوباشان اين حکومـت را تـحـت           

نـهـي از مـنـکـر و امـر بـه                  " عنـوان    
 .به جان زنـان مـي انـدازنـد          "  معروف

اسيد پاشي و چاقو زني و هر نوع  زن 
ستيزي و دشمني بـا زن در جـامـعـه            
بخشي از هويت جنون آميز اسالمـي    
است که روزانه از طرف آخـونـدهـا و            
مبلغين اسالمي براي دست زدن بـه         

 کـنـار زدن       .جنايت تشويق مـيـشـود     
اين ويروس و از ميان برداشتن وحش      
اسالمي کار ما مردم، ما زنـان، مـا         
کارگران و همه مردم بستوه آمـده اي          

 .است که کمر به نابودي آن بسته ايم
   

زنده با مردم شريف و مبارز 
 شهر بوکان

ــردن                ... جنون اسالمي ضد زن        ــاال ب ــن ب ــي ــم ــل خــواســت مــع
اســتــانــداردهــاي ســطــح آمــوزش و        
اختصـاص بـودجـه کـافـي بـه آن و                 
همچنين افـزايـش حـقـوق و مـزايـا               

 .است
در حال حاضر پـنـج مـعـلـم بـه                
اسامي سيد محمود بـاقـري، عـلـي          
ــي،               ــداق ــي، رســول ب ــاغــان ــر ب ــب اک
اسماعيل عبدي و عليرضا هاشمـي      

 .ميبرند در زندان بسر
تجمع سي و يـکـم تـيـرمـاه در               
تهران براي آزادي معلميـن دسـتـگـر        

آمادگي .شده فراخوان داده شده است
کارگـران، پـرسـتـاران، دانشـجـويـان            
براي شرکت در تجمـع سـي و يـکـم              
تيرماه يک ضـرورت مـبـارزاتـي در            
حمايت از معـلـمـان در در شـرايـط              

 .کنوني است
شرکت و حـمـايـت هـمـسـران و             

خانـواده مـعـلـمـيـن بشـکـل دسـتـه                 
جمعي و بسيج دوستان و آشـنـايـان           
فاکتور مهم و تعيين کـنـنـده اي در           

تقويت تجمع اعتراضي سي و يـکـم         
بـنـا بـه      .  معلمـيـن در تـهـران اسـت           

ــاکــنــونــي اعــتــراضــات           تــجــارب ت
کارگري، حمايت و شرکـت خـانـواده         
ــلـــمـــوســـي           هـــايشـــان بشـــکـــل مـ
اعـتــراضــات را تــقـويــت کــرده، بــه           
لحاظ کمي تصويـر قـدرتـمـنـدي از             
اعتراضات به نـمـايـش گـذاشـتـه و              
همچـنـيـن کـارسـاز بـودن آن را بـه                  
همگان نشان داده است و اين به نوبه 
خود به همه گير شدن آن کمک کـرده          

تــجــمــع هــمــســران کــارگــران       .  اســت
شهرداري بروجرد، تجمع اعتـراضـي      
اعضاي خانواده کارگران نورد لـوـلـه        
صفا و شـرکـت هـمـسـران کـارگـران               
شهرداري انزلي در تجمع اعتـراضـي     
کارگران نمونه هاي بـرجسـتـه اي از           
دخالـت و حضـور مـوثـر و مـفـيـد                  

 .همسر و خانواده هاي کارگران است
تقويت تجمع اعتراضي سي و يـکـم         
تيرماه در گرو اقدام بموقع همـسـران        

و خانواده هاي معلمين و کـارگـران          
 .است
کـارگـري،    هم اکنون ده ها فعال  

ــه           فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــن عـــــــرصـــــ
در زنــدانــهــاي    دانشــجــويــي   مــبــارزه

توقف اين .  جمهوري اسالمي هستد  
دستگيريـهـا و بـازداشـتـهـا ،آزادي             
معلمـيـن دسـتـگـر شـده، خـواسـت                
افزايش دسـتـمـزدهـا و نـپـذيـرفـتـن                
زنـدگـي زيــر خـط فــقـر سـه و نـيــم                   
ميليون تومان از جمله خـواسـتـهـاي       

 .معلمان است
شرکت در اعتراضات معلـمـان       

در سي و يـکـم تـيـرمـاه در تـهـران،                 
تقويت اعتراضاتي است که در چنـد       
ماه گذشته عـلـيـه نـظـام جـمـهـوري               
اسالمـي و در دفـاع از حـرمـت و                 
مــنــزلــت هــمــه کــارگــران و مــردم             

تـجـمـع    .  زحمتکش برپـا شـده اسـت        
 .اعتراضي معلمين را تقويت کنيم

 ۴ ١٣٩ تير ٢٧ 
 ۵ ٢٠١ ژوئن١٨ 

 ... سي و يکم تير از      

 !از حرکت معلمان وسيعا حمايت کنيم       
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بر اساس گزارشـات رسـيـده بـه           
کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت           

 تـيـرمـاه سـه زن           ٢٤ کارگري شـب     
جوان توسط چند نفر در مـحـلـهـاي            
جداگانه در شهر بوکان مورد حـملـه         

بـنـا بـه      .  اسيد پاشي قرار گـرفـتـنـد        
گزارش رسيـده ايـن سـه زن کـه در                
برخي اخبار منتشره شده چهار نـفـر         
باالي بيـسـت سـال ذکـر شـده انـد،                

. سريعا به بيمارستان منتقل شـدنـد     
ماموران رژيم اعالم کرده اند که تـا         
کنون يک نفر در اين رابطه دستگـيـر     

 . شده است

همه مردم در ايران ميدانند کـه        
سنت ضد انساني اسـيـد پـاشـي بـه             
صورت زنـان هـمـزمـان بـا سـرکـار                
آمدن رژيم اسالمي در ايران بود کـه         
به يک پديده شوم و ضد زن تـبـديـل             

اينبار نيز مـردم شـهـر بـوکـان             .  شد
انگشت اتهام را بسوي عوامل رژيم      

علي اسماعيل نـژاد  .  نشانه رفته اند  
برادر يکي از قربانيان اسيـد پـاشـي          
که در خارج از ايران زندگي ميکـنـد     
در مصاحبه با يکـي از سـايـتـهـاي             

پـيـشـتـر نـيـز،         : "  خبـري مـيـگـويـد       
ام از سوي نهادهاي امنيتـي        خانواده

حکومت اسالمي ايران تحت فشـار     
 ".قرار گرفته بودند

کميته کردستان حزب اين اقـدام    
ضد انساني عليه زنان را مـحـکـوم           
ميکند و اعالم ميکـنـد جـمـهـوري           
ــاي             ــه ــت ــاي ــب جــن اســالمــي مســب

. سيستـمـاتـيـک عـلـيـه زنـان اسـت                
همچنين کميته کردستـان حـزب از         
مردم مبارز و آزاده بوکان ميخواهد    
اجازه ندهند جـيـره خـواران رژيـم و              
جريانات مرتـجـع مـذهـبـي فضـاي            

در مقـابـل ايـن      . ارعاب فراهم کنند 
بـا  .  توحش اسالمـي بـايـد ايسـتـاد          

حضور در مقابل مراکز و نهـادهـاي        
رژيم و در سطح شهر بايد دسـت بـه           
تــجــمــع اعــتــراضــي زد و خــواهــان          
معرفي و محاکمه علني عامالن و       

 . آمران اين اقدام جنايتکارانه شد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٤ تير   ٢٥ 
 ٢٠١٥  ژوئيه  ١٥ 

 تـيـرمـاه در        ٢٦ روز پنجشنبه    
اعتراض به اسيد پاشي چهـارشـنـبـه      
شب در اين شهر، مردم شهر بـوکـان         
در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع 
کـــرده و بـــا در دســـت داشـــتـــن                 
پالکاردهايي خواهـان مـحـاکـمـه و           

 . معرفي عامالن اسيد پاشي شدند
حرکت اعتراضي روز پنجشنبـه     
مردم بوکان عليه اسـيـد پـاشـي بـه              

سـويسـنـه    :  روي چهار زن به اسـامـي    
اسماعيل نژاد، ثـريـا کـيـخـسـروي،            
ناديا معـروفـي و تـروسـکـه مـردان              

بيگي،  در حالي انجام شد که ناصر   
اصالني فـرمـانـده پـلـيـس ارومـيـه               
هشــدار داده بــود کــه در صــورت              
برگزاري هر گونه تجمعي با شـرکـت        

امـا  .  کنندگان برخورد خـواهـد شـد        
مــردم و جــوانــان شــهــر بــوکــان بــه            
تهديـدات ايـن مـزدور رژيـم تـوجـه               
نکردند و تـجـمـع اعـتـراضـي بـرپـا                

 .کردند
کــمــيــتـــه کــردســـتــان حـــزب            
کــمــونــيــســت کــارگــري بــه شــرکــت         
کنندگان در حرکت اعـتـراضـي روز         

ــوکــان درود              ــنــجــشــنــبــه شــهــر ب پ
ميفـرسـتـد و ادعـاهـاي مـقـامـات               
محلي و فـرمـانـده پـلـيـس ارومـيـه               
مـبــنــي بــر ايــنــکــه گــويــا شــخــص           
دستگير شده بدليل استفاده از مواد 
مخدر دست به چنيـن حـرکـتـي زده            

. است را پوچ و تـو خـالـي مـيـدانـد              
سنت و فـرهـنـگ اسـيـد پـاشـي در                
ايران با ظهور جمهوري اسالمي پـا         
به عرصه وجود گذاشت و همه مردم   
بخوبي ميداننـد کـه انـجـام چـنـيـن               
عمل جنايتکارانه اي تنها از عـهـده        
افراد و عناصر اسالمي و مـزدوران        

مــا ضــمــن    .  رژيــم ســاخــتــه اســت       
ــل                ــمـ ــن عـ ــردن ايـ ــوم کـ ــکـ ــحـ مـ
جنايتکارانه علـيـه زنـان، از مـردم            
ميخواهيم تا معرفـي و مـحـاکـمـه            
علـنـي ايـن مـزدوران اسـالمـي بـه                

 .اعتراضات خود ادامه بدهند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ٩٤  نير ٢٦ 
   ٢٠١٥  ژوئيه  ١٦ 

ده مورد اقدام به گرفته شدن جان   
در دو هفته   .  انسان ظرف چهارده روز   

از "  قلـعـه ره ش      "  نفر در روستاي   ۱۰ 
توابع سردشت خود را بـا طـنـاب از             

ــق      ــل ــرده       درخــت ح ــز ک ــه        آوي ــد ک ان
خوشبختانه شش نـفـر نـجـات پـيـدا              
کردند و متاسفانه چهار نفر جان خود  

نيازي به تحقيق و     .  را از دست دادند   
تفحص کارشناسانه و توضيح بر سـر        

ميگويـنـد   .  چند و چون ماجرا نيست    
گويا کافي اسـت    .  کردند"  خودکشي" 

کردند تا خيال "  خودکشي" گفته شود   
هـمـه را راحــت کــنـنــد کــه قــاتـل و                 
مقصري در کار نيست و گويـا مـردم       
با کشيدن آهي از درون بـراي بـدرقـه           
پايان زندگيشـان خـود را مـتـقـاعـد               

 .خواهند ساخت
 

براي مردم اين واقعـه دردنـاک و           
: مــوارد مشــابــه تــحــت عــنـــوان               

. ، پوچ و بي معني اسـت       " خودکشي" 
قاتـل بـگـونـه اي سـازمـانـيـافـتـه و                   
نهادينه شده در البالي زندگـي آن ده          
نفر و مـيـلـيـونـهـا انسـان ديـگـر در                   
جامعه ايران، بصورت شبانه روزي و       
نامرئي دارد سرک ميکشد و حضـور        

اين قاتل کاربـدسـتـان و      . دائمي دارد 
نظام اسالمي حاکم بر ايران هسـتـنـد         
که از يک سو قـتـل عـمـد رسـمـي و                  
سـازمــانــيــافـتــه دولــتــي بــخــشــي از          
هويتشان است و از سوي ديگر قـتـل       
نـامـرئــي و غـيــر رسـمــي از طـريــق                
تحميل فقر، اعـتـيـاد، تـن فـروشـي،             
کودکان کار و خـيـابـان و  واداشـتـن                

، بخش ديـگـري     " خودکشي" آدمها به   
 .از جوهر و خميرمايه شان است

در ايران تحت حـاکـمـيـت نـظـام             
اسالمي احتياجي نيـسـت کسـي در          

" خـودکشـي  " جستجوي اين دست از       
ها بـه تـحـقـيـق بـراي عـلـل مـاجـرا                    

فقر و بيکاري، عدم تـامـيـن    .  بپردازد
زندگي اقتصادي و دهها مـعـضـل و          
فالکت ديگر، عامل و بـانـي اصـلـي           
خودکشي در سايه حکومت اسالمي     

فقري که حـکـومـت اسـالمـي           .  است
باني و مسـبـب آن اسـت ده انسـان                 

از "  قـلـعـه ره ش       " ساکن در روستـاي      
توابع سردشت را وادار نمود که خـود        

. را از درختان روستا حلق آويز کـنـنـد    
اين واقعه بدون زندان، بدون دادگاه و         
بدون بساط رسمـي و دولـتـي اعـدام             
اتفاق افتـاد امـا مسـتـقـيـم و غـيـر                  
مستقيم باعث و بانـي گـرفـتـه شـدن             
جان آن چهار تـن و مـوارد مشـابـه،               

 . حکومت آدمکش اسالمي است
جـمـهـوري اســالمـي مسـئـول و             
پاسخگو در برابر اين واقعه و صدهـا        
رويداد قابل پيشـگـيـري ديـگـري در            
جامعه است که تـا کـنـون در قـبـال                
تمامي دردها و معضالت اجتماعي     

. مردم خم به ابرو هـم نـيـاورده اسـت            
حکومتي که هر ساعت جان انسانـي       
را ميگيرد بايد هم نسبت به چـنـيـن            
وقايع دهشتناکي که خـود خـالـق آن           

 .است بي تفاوت باشد
فعاالن اجتـمـاعـي در سـردشـت           
تـالش کــردنــد مــانــع از ادامــه ايــن             

تــنــهــا ابــزار ايــن      .  وضــعــيــت شــونــد  
فــعــالــيــن دادن امــيــد بــه مــردم و               
تالشهاي روحي، فـکـري و مـعـنـوي            
بــراي جــلــوگــيــري از تــکــرار چــنــيــن          

 . وقايعي بوده است
اگر تني چند از ساکنان روستـاي       

در اثر شرايط تـحـمـيـل         "  قلعه ره ش  " 
شده حکومت اسالمي خود را نـاچـار    
به پايان دادن به زندگي شان ديـدنـد،           
اما فضاي عـمـومـي جـامـعـه ايـران              
مملو از اعتراض، مـبـارزه و تـالش            
اميدوارانه براي تغيير و دگرگـونـي و         

مردم . براي ايجاد آينده اي بهتر است 
سردشت و ساکنان روستاي قـلـعـه ره          
ش بايد جـايـگـاه خـود را بـر بسـتـر                  
فضاي اميد به آينده اي بهتر همـگـام       
با فضـاي پـرشـور و اعـتـراضـي در                 

 .  جامعه ببينند
 

فعالين عـرصـه هـاي مـخـتـلـف             
اجتماعـي وظـايـف بسـيـار مـهـمـي               

بـازگـردانـدن امـيـد و          .  برعهده دارنـد  
ايجاد روحيـه اعـتـراضـي در مـيـان               
مردم، ايجاد فضاي اعتراضي نسبت 
به وضع موجود، ايجاد همبستگي و      
اتحاد در ميان بخشـهـاي مـخـتـلـف            
جامعه عليه اين همه تبـاهـي کـه از             
ســوي حــاکــمــان اســالمــي اعــمــال            
ميشود، وظيفه فعالين عرصـه هـاي        
مختلـف اجـتـمـاعـي و تشـکـلـهـاي                

. مستقل از دولت در جـامـعـه اسـت           
ميتوان و بايد کاري کرد که با تـالش       
خود فضاي اميـد و مـبـارزه  را بـه                 
ميان مردم سردشت و مردم روستـاي       

راه پـايـان     .  بـازگـردانـد   "  قلعـه ره ش     " 
دادن بــه تــمــامــي مصــائــب مــردم            

 .انداختن جمهوري اسالمي است
 

   ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٠ 
 ٩٤  تير  ٢٩ 

 به عمل وحشيانه اسيد پاشي اعتراض کنيد               

 

 مردم مبارز بوکان در محکوم کردن اسيد پاشي دست به اعتراض زدند

 خودکشي يا قتل عمد نامرئي؟        
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 ١ از صفحه 

در واقـعـه انـفـجـار شـهـر مـرزي                
سوروج  دسـتـان پـنـهـان اردوغـان و                
ديگر مقامات دولـت تـرکـيـه قـابـل               

ضديت دولت ترکيه با . مشاهده است
هر آنـچـه کـه بـوي کـوبـانـي بـدهـد،                    
ضديت دولت ترکيه با هـر آنـچـه کـه              
بوي جوانان سوسـيـالـيـسـت بـدهـد و             
ضديت آشکار دولت اردوغان بـا هـر          
آن کس و هـر آنـچـه کـه در مـقـابـل                     
داعش بـايسـتـد بـر کسـي پـوشـيـده                 

 .نيست
داعش با افتـخـار تـمـام خـود را             
بعنوان يک جريان اسـالمـي آدم کـش           

در .  معرفي کرده و شناسنـانـده اسـت        
همه جا انگشت اتـهـام بسـوي دولـت           
ترکيه که آشکار و پنهان از اين جانور    
خونخوار قرت بيست و يـک حـمـايـت           

 .مي کند نشانه رفته است
ماهيت خونـريـز داعـش عـيـان            
در روز روشن در مقـابـل چشـم       .  است

. جهانيان انسانها را سالخي ميکـنـد      
بي دليل نيست که در شهري در نـوار        

داعش و حـامـيـان    )  سوروج  (  مرزي  
آش .  داعش آزادانه جوالن مـيـدهـنـد        

آنقدر شور است که مقامات امنيتـي       
دولت ترکيه اذعان کرده انـد کـه ايـن             

عمل تروريستي کار دولـت اسـالمـي         
 . داعش بوده است

خيال مي کنند با اين گـفـتـه هـا             
بله اين فاجعه   .  کشف بزرگي کرده اند   

کار گروه اسالمي داعش بـوده اسـت          
اما اجراي اين جنايت بدون حـمـايـت           
هــاي مــالــي و تــدارکــاتــي و ديــگــر            
حمايتهاي دولت ترکيه آنهم در خـاک         

ادعـاهـاي   .  ترکيه غير مـمـکـن اسـت       
پوچ و تو خالي دولت اردوغان مبنـي        
بر اينکه با جريان اسالمي داعـش و          
هوادارانش در جنگ است مسخره تر      
از آن است که بخواهـنـد کسـي را بـا            

 .اين اراجيف گول بزنند
واقعه دردناک شهر سوروج سـنـد         
جنايت ديـگـري بـر پـيـشـانـي دولـت                

 . ترکيه و شخص اردوغان است
خشـم و تــنـفــر عــمـيــق مــردم و              
جوانان آزاديـخـواه شـهـرهـاي تـرکـيـه              
عليه حـاکـمـان ايـن کشـور بـعـنـوان                 
ــان داعـــش، بســـاط ايـــن              ــيـ ــامـ حـ

 .جنايتکاران را درهم خواهد پيچيد
  

 ٢٠١٥  ژوئيه ٢٠ 

 

 عبدل گلپريان 

 دستان خون آلود اردوغان و مقامات دولت ترکيه،               
 قابل ديدن است     "  سوروج " در جنايت  

 

کنون امتحانشان را پس داده و بـعـد           
از گذشت بيش از سه دهه ماهيتشان       

آنـچـه مـردم      .  براي مردم روشن اسـت     
ــان از                 ــردســت ــژه مــردم ک ــوي ــران ب اي
مقامات حکومت اسـالمـي ديـده و           
تجربه کرده انـد، بـيـرحـمـي ، قـتـل،                 
خونريزي، اعـدام و تـحـمـيـل فـقـر و                 
فالکت، تبعيض و گسترش نابرابـري،      
دزديهاي ميلـيـاردي و دهـهـا مـورد             
جنايات ديگر است که زندگي عـادي     

 . مردم را به جهنم تبديل کرده است
جمهوري اسالمي و مقامات اين   
رژيم براي مردم کـردسـتـان نـه تـنـهـا               
مشروعيت ندارند بلکه جنايتکارانـي   
هستـنـد کـه هـمـه آنـهـا در کشـتـار                    
عــزيــزان ايــن مــردم شــريــک بــوده و             

در دوران صدارت هرکدام از     .  هستند
اين جـانـيـان مـردم کـردسـتـان بـجـز                  
کشتار، زندان، فقر و سرکوب چـيـزي          

در اين سفر و از . عايدشان نشده است
هر امکاني که فراهم مـيـشـود مـردم          
بايد ادعانامه خود را عليه مقامـات       

 . دولتي و قاتلين مردم اعالم کنند
 

 ! مردم مبارز سنندج
همانطور که ميدانيد کاربدستـان      

حکومت اسالمي در ادامه سـيـاسـت       
سرکوبگرانه شان هر از چـنـد گـاهـي             
براي عوامفريبي در جهت تداوم عمـر       
نکبت اسالمي راهي اين شـهـر و آن            

اينبار حسـن روحـانـي      .  شهر ميشوند 
رئيس جمهوري حـکـومـت اسـالمـي           
قرار است همين سياست را يـک بـار            

شما مـردم آزاده و        .  ديگر تاکيد کند  
مبارز که طي حـاکـمـيـت جـمـهـوري              
اسالمي بجز سرکوب و زندان، فقـر و         
بيرحمي، سيـاهـي و تـبـاهـي چـيـزي               
نديده و تجربه نکرده ايد، ايـنـبـار هـم            
الزم است به رسـم سـنـت مـبـارزاتـي              
خود اين مقام جاني رژيم را بـا طـرح           
خــواســتــه هــاي بــر حــق خــود و بــا                
اعتراض به سياستهاي سرکوبگرانه و     
تحميل فقر و فالکتي که به اين مـردم     
تحميل شده است او را رسوا تر و بـي          

 .آبروتر کنيد
شما مردم آزاده کردستان که در        

زير سلطه حکومت اسالمي و امـروز       
با رياسـت حسـن روحـانـي هـمـانـنـد                
ــيــشــيــنــيــان او هــمــيــشــه شــاهــد              پ
اعدامهاي گسترده و فـقـر و فـالکـت             
روزمره بوده ايد، نبايد اجازه دهيد که  
حسن روحاني و ديگر عوامل جـانـي         

بـدون  .  اين رژيم بدون پـاسـخ بـمـانـنـد           
شک کاربدستان و جيره خواران محلي   
ــدهــاي                  ــان ــا ب ــمــراه ب ــومــت ه ــک ح
مسلحشان تالش خواهند کرد حضور 
روحـانـي در ســنـنـدج را بـگـونـه اي                  
سازماندهي و مهنـدسـي کـنـنـد کـه              
گويا مردم سنندج مشتاق ديدار ايـن       

 . جنايتکار اسالمي بوده اند
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کــارگــري از شــمــا مــردم مــبــارز و              
انقالبي شهر سنندج مي خـواهـد کـه           
روز حضور روحاني در سننـدج را بـه           
روز اعتراض عليه جمهوري اسالمـي      
و عليه رئيس جمهور حکـومـتـي کـه           
باالتـريـن آمـار اعـدامـهـا در دوران               
رياست او به نامش ثبـت شـده اسـت             

اعتراض يکدست شـمـا     .  تبديل کنيد 
به حضور نـمـايـنـده دزدان و قـاتـالن               
اسالمي ميتواند بعنوان برگ زرين و      
درخشان ديگري از تاريخ پـرافـتـخـار           

 . مبارزاتي مردم سنندج سرخ باشد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢١  ٩٤ تير   ٣٠ 
 ٢٠١٥ ژوئيه 

 ... در مورد سفر روحاني      

حمله انتحاري وحوش اسالمي    
به تجمع جوانـان در شـهـر سـوروچ             

( ژوئيـه     ۲۰ ترکيه در روز دوشنبه     
خشم و نفرت ميلـيـون   )   تيرماه۲۹ 

ــان را                   ــر در ســراســر جــه ــف ــا ن ه
در ايـن حـملـه        .  برانگيـخـتـه اسـت      

جنايتکارانه نزديک به پـنـجـاه نـفـر           
 .کشته و صد نفر مجروح شده اند

اين حمله جنايتکارانه، به يـک       
 نفـره کـه بـراي اعـالم            ۳۰۰ اردوي  

همبستگي با مردم کـوبـانـي و بـه             
منظور شرکت در بازسازي کوبانـي     
برپا شـده بـود، صـورت گـرفـتـه و                
شواهد نشان ميـدهـد کـه داعشـي           

ــد             امــا .  هــا مــرتــکــب آن شــده ان
انگشت اتهام همچـنـيـن بـه طـرف            

هزاران نـفـر   .  دولت ترکيه نيز هست   
از مردم ترکيه امروز در اعـتـراض          
به اين جنايت در شهرهاي مختلف      
اين کشور دست به راهپيمايي زدند 
و حزب عدالت و توسعه وابسته بـه       
اروغان را بعـنـوان حـامـي داعـش            
محکوم کردند و پليس ترکيـه نـيـز          
تالش کرد از جمله با مـاشـيـن آب           
پاش و گاز فلفل مـردم را مـتـفـرق             

دولت ترکيه مستقيم و غـيـر         .  کند
مستقيم از داعش حمايت ميکـنـد       
و دســت آنــهــا را بــراي حــملــه بــه              

از جـملـه     . کوباني باز گذاشته است 
حمله غافلگير کـنـنـده داعـش بـه              
کوباني و کشتار مردم بيدفـاع ايـن      
شهر در اوايل تيرماه بدون حمـايـت        

و يا اطـالع نـيـروهـاي نـظـامـي و                 
 . دولت ترکيه صورت نگرفته است

براي مقابله بـا جـنـايـتـکـاران            
داعش بايد دولت هاي حامي آنـهـا    
از جــملــه دولــت تــرکــيــه و دولــت            
عربستان را نـيـز در سـطـح جـهـان               
تحت فشار گذاشت و آنها را رسـوا         

در تــظــاهـرات امــروز مــردم        .  کـرد 
استانـبـول بـنـري بـود کـه روي آن                 

دولـت اسـالمـي      :  نوشته شـده بـود      
شکست خواهد خورد، مردم پيـروز      

و بايد اضافه کرد کـه      .  خواهند شد 
دولــت هــاي اســالمــي و جــنــبــش          
اسالمي، اعـم از دولـت اسـالمـي            
داعش يا جمهوري اسـالمـي ايـران         
تنها با جنبش هاي توده اي مـردم          

 . به زانو درخواهند آمد
حزب کمونيست کارگـري ايـن       

جنايت را شديدا محکوم ميکند و      
خود را در غم و اندوه خانواده هـاي         

حـزب  .  جانباختگان شريک ميدانـد   
کمونيست کارگري مردم آزاديخـواه    
در ترکيه و ايران و در سراسر جهـان        
را به گسترش مبارزه عليـه شـاخـه          
هاي مختلف تروريسم اسـالمـي و        
عليه کليه دول اسالمـي و حـامـي           

 . جريانات اسالمي فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  تيرماه  ۳۰ 

 ۲۰۱۵  ژوئيه ۲۱  

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري          
 درمورد جنايت اسالمي ها در ترکيه           
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در يک خبـر تـکـانـدهـنـده و غـم                
انگيز روزنامه حکومتي فرهيختگان    

 ۱۴ نفر ظـرف        ۱۰ خبر از خودکشي    
در ”  رش   قلعـه “ روز، تنها در روستاي     

غربي را    شهرستان سردشت آذربايجان  
 .داد

 :روزنامه حکومتي فرهيختگان
 

 ”  رش   قلعه“اينجا روستاي  
در شهرستان سردشت    

 .غربي است   آذربايجان  
آوري در اين روسـتـا    فضاي خفقان 

بـوي مـرگ     ”  رش   قلـعـه  “ حاکم شده و    
انگيزي کـه در     دهد، فضاي رعب    مي

شـود، امـيـد و           هـا حـس مـي          کوچه  
ــدگــي را از هــر                  ــگــيــزه ادامــه زن ان

در چـنـد کـوچـه،         .  گيرد  رهگذري مي 
اي که عکس جـوانـي بـر آن             اعالميه  

کند روي در و ديوار به        خودنمايي مي 
  .خورد چشم مي

 نـفـر خـود را بـا           ۱۰ در دو هفته    
انـد     آويـز کـرده        طناب از درخت حلق   

که از اين ميان شش نفر نجات پـيـدا           
 .اند کرده و چهار نفر فوت شده 

هيچ مسـئـولـي از مـا حـمـايـت               
کند که براي بررسي اين موضـوع     نمي

کاري انجام بدهيم و هيچ پولـي بـراي       
تشکيل کـارگـروه و ايـجـاد کـمـيـتـه                 

ايـنـهـا را      .  شـود  به ما داده نمي… و
زاده يکي از فعاالن مـدنـي      ژيان بيگ 

شـهــرســتــان ســردشــت در حــالــي بــه           
فرهيختگان گـفـت کـه هـنـوز هـيـچ                
خبري از ورود نـمـايـنـده ايـن شـهـر،                 
فرماندار و ديگـر مسـئـوالن بـه ايـن              

 .موضوع نيست
دار  هاي دنباله     اپيدمي خودکشي 

 غـربـي        در سردشت استان آذربايجان   
ايـن روزهـا بـه بـحـث اصـلـي مــردم                  

 شـان تـبـديـل          سردشت و نقل محافل 
 .شده است
نفر در شهرستان سردشت در   ۱۰ 

انـد      روز اقدام به خودکشي کـرده      ۱۴ 

که از ايـن تـعـداد چـهـار خـودکشـي                 
اگر چه تب  .  منجر به مرگ بوده است    

خودکشي در اين شهرستان پـيـش از          
اين يعني شش سال پيش نيـز شـيـوع       
پيدا کرده بود، هـنـوز هـم نـهـادهـاي              

انـد و       رسمي به اين بحث ورود نکـرده    
هيچ مسئولي تا امروز راجع بـه ايـن        

هــاي احــتــمــالــي       مــوضــوع و عــلــت     
 .کارگروهي تشکيل نداده است

 
ترين    فقر و نبود امکانات مهم

 ها   عامل خودکشي  
هـايـي کـه در           اگرچـه خـودکشـي     

 ۱۰ شهرستان سردشت اتفاق افـتـاده        
مورد بوده اما شـش مـورد از آنـهـا               
تنها مربوط بـه يـک روسـتـا بـه نـام                  

است که درمجمـوع هـزار     ”  رش  قلعه“ 
اين روستـا  .   نفر جمعيت دارد۴۰۰ و  

که در جنوب اين شهرستان واقع شـده     
شــش ســال پــيــش نــيــز بــا چــنــيــن                
مــوضــوعــي درگــيــر بــوده و چــنــيــن          

کمتر از    .اتفاقاتي در آن تازگي ندارد   
شش سال پيش بود که چـهـار زن در             
همين خطه خـودسـوزي کـردنـد و دو             

اما گويـا جـنـس      .  نفرشان فوت شدند 
ها در اين شش سال تغـيـيـر       خودکشي

کرده و حاال هـمـه ايـن افـراد بـه جـز                  
آويــز    يــکــي از آنــهــا، خــود را حــلــق           

سـالـه   ۲۶ در اين ميان دختر .  اند  کرده
” شلـمـاش  “ اي خود را به داخل آبشار     

 .پرت کرده و فوت شده است
جوتيار يکي از فعاالن مدني اين   
شهرستان راجع به جزئيات اين ماجرا  

ما از سه هفته “: به فرهيختگان گفت
هـا     پيش که هنوز تـعـداد خـودکشـي          

پنج نفر بود چند کارگروه و يک کميته    
تشــکــيــل داديــم کــه بــا حضــور                   

شناسـان و روانشـنـاسـان ايـن              جامعه
جـوتـيـار    ”  . موضوع را بررسي کـنـيـم      

ــچ          “ :  ادامــه داد    ــي ــي ه ــت ــه وق ــت ــب ال
کـنـد مـا        مسئولي از ما حمايت نمي    

اي بـرسـيـم چـون            توانيم به نتيجه    نمي
دعوت از افراد صـاحـبـنـظـر در ايـن              

هـايـي      حوزه نيازمند پرداخت هزينه      
زاده نيـز   ژيان بيگ”  . به استادان است  

يکـي از افـراد ديـگـري کـه در ايـن                   
 عـنـوان        ها فعاليت دارد و به      کارگروه

فعال مدني در اين شهرستان حضـور        
ــه                 ــه ايــن مــوضــوع ب دارد، راجــع ب

در مـدارس ايـن       “ :  خبرنگار ما گفت  
شـهـرسـتـان هـيـچ مـعـلـم يـا مـربــي                    
پرورشي براي موضوعات اجتمـاعـي      

 .وجود ندارد
هيچ روانشناس يـا مشـاوري در         

مدارس ما در هيچ مقطعي نـيـسـت            
کس را ندارند کـه        آموزان هيچ   و دانش 

شــان صــحــبــت      بــا او از مشــکــالت      
ايـن فـعـال مـدنـي سـردشـت              ”  . کنند
از آنجا که هنوز تـحـقـيـقـات        “ : افزود

توانيـم    اي صورت نگرفته نمي     گسترده
علت اين موضوع را پيدا کنيـم ولـي          

ايم فـقـر و      تا جايي که ما متوجه شده     
هـاي اصـلـي        نبود امکانات از انگيزه   

  ”.ها بوده است اين خودکشي
 

پدر و برادرم اجازه ندادند      
 خواهرم طالق بگيرد     

خواهر يکي از کساني کـه اقـدام         
به خودکشي کرده بـه فـرهـيـخـتـگـان              

خواهر من تنها شش ماه بـود  “ : گفت
 ســال   ۲۱ کــه ازدواج کــرده بــود و              

گفـت    همسرش مدام به او مي    .  داشت
دختر ديگري را دوست دارد و ديـگـر          

خـواهـد زنـدگـي بـا او را ادامـه                   نمي
خواهرم بـارهـا   “ : او ادامه داد” . بدهد

  با برادر و پـدرم راجـع بـه ايـن حـرف                
هاي شوهرش صحبت کرد و خواست      
از او حمايت کنند اما پـدر و بـرادرم             

شدت با او برخورد کردند و گفـتـنـد         به

” . بايد هرطور شده با او زندگي کـنـي        
يـک روز مـتـوجــه شـديــم           “ :  او افـزود   

آويـز     خواهرم خودش را از درخت حلق     
من علت ايـن  . کرده و فوت شده است 

دانـم زيـرا        اتفاق را برادر و پـدرم مـي        
آنها هيـچ حـمـايـتـي از خـواهـرم در                  

: او گـفـت    ”  . مقابل همسرش نکردنـد   
سومين روز خـواهـرم بـود و هـنـوز              “ 

مراسم تمام نشده بود که خـبـر فـوت            
 ساله ديگري به ما رسيد و   ۲۰ دختر  

باز در مراسم سوم او بوديم که يـکـي           
 ساله اين روستـا خـود        ۱۷ از دختران   

 ”.آويز کرد را حلق
 

 روستاي مرگ  
ــال خــودکشــي            ــر ح ــه ه ــاي    ب ه

اي در حـالـي در شـهـرسـتـان                 زنجيره
ــه        ــاي           ســردشــت و ب ــژه در روســت وي

ادامه دارد که بـار دومـي     ”  رش قلعه“ 
است که چنيـن تـبـي در مـيـان ايـن                 

اگـرچـه   .  مردم شيوع پيدا کـرده اسـت       
رسول خضري نماينـده ايـن شـهـر در             
مجلس شوراي اسالمي حاضـر نشـد        
راجع به اين موضوع صحبتي کـنـد،         

از او و مسئوالن ديگر اين شهرستـان        
رود پيش از آنـکـه تـعـداد             انتظار مي 

 ها نفر افزايـش       ها به ده    اين خودکشي 
اي بـيـنــديشـنـد و            پـيـدا کـنـد، چـاره         

نگذارند تعداد بيشتري در کـارنـامـه          
از قرار .  خودکشي اين شهر ثبت شود  

دادن ساعـات پـرورشـي در مـدارس            
گرفته تا دعوت صاحبنظران در عـلـم    

شـنـاسـي در         روانشناسـي و جـامـعـه        
هايي کـه بـراي بـررسـي ايـن                کارگروه

 .اند موضوع تشکيل شده
کاش حـداقـل ايـن بـار کـه پـاي                 
مرگ جوانان يـک روسـتـا آن هـم بـه                 
دلــيــلــي نــامــعــلــوم در مــيــان اســت           
مسئوالن بـررسـي ايـن مـوضـوع را              

تر در دستور کار قـرار بـدهـنـد،             سريع
خيلي هـم در ايـن        ”  سريع“ گرچه واژه   

موضوع کاربرد ندارد تا همين امروز      
هــاي جــوانــان ايــن          نــيــز خــودکشــي   

شهرستان از تعداد انـگـشـتـان دسـت           
 هـا بـعـد از            تجاوز کرده و شايد سال    

عنوان روستاي مرگ نام      اين روستا به  
 .برده شود

 *** 

  نفر   ۱۰ تنها در يک روستاي سردشت         
 بخاطر فقر دست به خودکشي زدند           
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رسيدگي هر چه سريعتر به کمبود بـي   
طبق گزارش ديگري شـب      .  آبي شدند 

 جـوالي نـيـز مـردم مـحلـه             ۱۸ شنبه  
عين کاوه در شهر اربيل در اعـتـراض     
به کمبود آب و برق دست به اعتراض        
زدند و آنها نيز يـکـي از جـاده هـاي               
اصــلــي مــحلــه اشــان را بســتــنــد و             
خواهان رسيدگي فوري بـه خـواسـتـه           

 . هاي خود شدند
الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
مذهبي، ناسيونالـيـسـتـي حـاکـم بـر             

 سـال از      ۲۴ اقليم کردستان بـعـد از          
حاکميت خـود هـنـوز هـم نـه تـنـهـا                   
نتوانستـه انـد بـخـشـهـاي زيـادي از                
امکانات ابتدائـي مـردم را تـامـيـن             
کنند بلکه با شيفتي کردن آب و بـرق      
و بويژه در فصـل گـرمـاي سـوزان آن              
مــنــاطــق، مــردم را بــا مــخــاطــرات          

 . بسياري جدي روبرو کرده اند
 

بکار بردن غل و زنجير براي    
کنترل کساني که با امراض روحي     

 ! و دروني روبرويند  

هفته گذشته يکي از خبرنـگـاران       
اقليم کردستان در شهر رانيه با يـکـي        
از شهروندان اين شهر که از مـريضـي         
روحي و رواني رنج مي برد ديدار مي  
کند و فيلمي از نحوه زندگي او را بـه           

 )لينک فيلم. ( نمايش مي گذارد
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اين گـزارش تـکـان دهـنـده مـي               

 ساله نزديک بـه    ۲۸ گويد که معطسم  
سه سال است که از طرف خانواده اش 
با غل و زنجير بسته شده و در بيـرون           
ــه اشــان اتــاقــکــي را بــه او                  از خــان
اختصـاص داده انـد و وي را تـنـهـا                  

. هنگام حمام کردن آزاد مـي کـنـنـد            
بعد از پخش اين خبر تکان دهنده از          
طرفي اعتراض به حکومت اقليـم در        
تامين نکردن زنـدگـي کسـانـي چـون            
معطسم باال مـي گـيـرد و از طـرف               
ديگر هم متاسفانه تا امروز دوشنـبـه      

 جـوالي چـهـار مـورد ديـگـر در                ۲۰ 
اقليم کردستان کشف شده که خانواده     
ها براي کنترل کردن کسـانـي کـه بـا              
چنين مشکالتي روبرويند آنها را بـه         
زنجير بسته انـد کـه دو تـن از آنـان                  

 . کودکان زير ده سال مي باشند
قبول نکردن مسئوليت دولت در      
مورد کساني که با مشکالت روحـي        
ــپــردن                ــد و س ــتــن ــي روبــروهس روان
سرنوشت آنها به خانـواده هـا، تـنـهـا             
نشان از بي مايگي حاکميـنـي اسـت          
که براي امنيت، رفاه و آسايـش خـود          
روزانه ميلـيـونـهـا دالر از دسـتـرنـج                
مردم کارکن آن جامعـه را بـه جـيـب              

اينجا هم مثل بسيـاري از      .  مي زنند 
کشورهاي ديکتاتور زده راهي نيست     
جز به زير کشيدن احزاب دزد و فاسـد    
ناسيوناليست مذهبي حاکم بر اقلـيـم    

 . کردستان
 

  هزار بشکه نفت     ۶۰۰ فروش  
 ! در روز 

 جـوالي سـفـيـن دزه اي             ۱۵ روز  
سخنگوئي حکومت اقليم کـردسـتـان       

 ۶۰۰ اعالم کرد که هم اکنون روزانـه         
هزار بشکه نفت بطور مستقـل روانـه         

دزه اي   .  بازارهاي جهانـي مـي شـود        
فرستادن اين مقدار نـفـت بـه        : "  گفت

معني اين نيست که ما راه گفتگو با        
در هـمـيـن      ".  دولت عراق را بسته ايـم   

حال هفته پيـش يـکـي از مسـئـوالن              
هـر  "  نفت عراق اعالم کرده بود کـه،          

گونه فروش نفت بدون توافق کمپـانـي        
ســومــوي عــراقــي کــاريســت غــيــر           

بهرحال هـم دولـت عـراق و           ".  قانوني
هم حكـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان هـم                 
اکنون هر کدام به اندازه کـافـي نـفـت             
توليد و روانه بازارهاي جـهـانـي مـي           
کنند، اما چيزي کـه نـاپـيـداسـت در              
آمد حاصل از اين نفت اسـت کـه بـه            
جاي تامين مايحتاج زندگي مردم و       
کــمــک بــه رفــاه و آســايــش جــامــعــه            
حاکمين دزد و چـپـاولـگـر مشـغـول               
چاپيدن سودهاي سرشار حاصل از آن      

 . هستند

جمهوري اسالمي چند روستاي     
 ! مرزي را توپباران مي کند  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
روزهــاي چــهــارده و پــانــزده جــوالي           
ــم اســالمــي دو             ــتــکــاران رژي ــاي جــن
روستـاي مـرزي اقـلـيـم کـرسـتـان را                 

اين گـزارش مـي      .  توپباران مي کنند  
افزايد که در اين دو روز روسـتـاهـاي            

از تـوابـع        جومه ره سي و سـيـامـيـوه        
شهر پينجوين توسط توپـخـانـه رژيـم          
هار اسالمي توپ باران مـي شـود و           
خسارات زيادي به امـوال مـردم ايـن           

ــا مــي رســد           حــکــومــت  .  دو روســت
اسالمي دليل اين توپباران را حضـور   
نيروهاي پژاک اعالم کرده و از طرفـي         
هم به گفته نماينده حکـومـت اقـلـيـم             

 جـوالي  ۱۶ کردستان در تهران تا روز   
حکومت اقليم هيچ واکنشي نسـبـت        
به ايـن عـمـل رژيـم اسـالمـي نشـان                 

 . نداده
بهرحال آنچه مسـلـم اسـت، ايـن            
است که حـکـومـت جـنـايـت پـيـشـه                 
اسـالمـي در نـوار مـرزي بـا اقــلـيــم                 
کردستان هر گـاه خـواسـتـه اسـت بـه               
آساني تمام قوانين بين المللي را زيـر        
پا گذاشته و مردم مناطق مرزي را با 
وحشيانه ترين شيوه به توپ و خمپاره  

نـه تـنـهـا ايـن بـلـکـه ايـن                  .  بسته اند 
ــزاب               ــکــاري اح ــم ــا ه حــكــومــت ب
نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر اقــلــيــم         
کردستان براي تعقيب مخالفين خـود      
تا کيلومترها بـه عـمـق خـاک عـراق              
وارد شده، در نتيجه سکوت ايـن بـار          
حكومت اقليـم کـردسـتـان نـه تـنـهـا                
تازگي ندارد بلکه حتي ممکن اسـت        
که با همـکـاري خـود احـزاب حـاکـم               
رژيم اسالمي دست به چنين جناياتي  

 . زده باشد
 

تهديد اسالميون به اسيد پاشي   
 ! به روي زنان 

هفته پيش در شـهـر سـلـيـمـانـيـه              
هنگام عبور زنـي بـدون حـجـاب در              
يکي از بازارهاي شـهـر بـه تـحـريـک               
اسالميون مردم با هو کردن دنبال او        
راه مي افتند و وي را ناچار به فرار از      

بدنبال اين تـعـرض   .  منطقه مي کنند  
آشکار به زنـان، مـردم آزاديـخـواه و               

مــدافــعــيــن حــقــوق زنــان شــروع بــه            
افشــاگــري مــي کــنــنــد و خــواهــان             

. دستگري حمله کنندگان مي شـونـد        
در اين مـيـان گـفـتـه مـي شـود کـه                    
صفحه اي به اسم روژ گول که متعلـق         
بـه اسـالمــيـون اسـت زنـان و بــويــژه                
فعالين دفاع از حقوق زنان را تـهـديـد         
مي کنند که بايد به روي آنهـا اسـيـد            

هم اکنون و چند روز بـعـد از         . پاشيد
ــه                  ــراض ب ــت ــوز اع ــن ــه ه ــع ــن واق اي
اســالمــيــون و هــمــچــنــيــن صــفــحــه          
ارتجاعي روژ گول ادامـه دارد و تـا             
همينجا صفـحـه روژ گـول را نـاچـار               
کرده اند که مطلبـش را بـردارد و از              
بهار منزير و گونا سعيد از فـعـالـيـن            

. حقوق زنان مـعـذرتـخـواهـي کـنـنـد             
همچنين گفته مي شود که فـعـالـيـن           
حقوق زنان تصميم دارند بـزوودي در         

شهر سـلـيـمـانـيـه در جـواب بـه ايـن                   
تعرض اسالميون تظاهراتـي را بـرپـا         

. کنند و از آزادي پوشش دفاع نمايند      
گرچه اين بار تهديد و تعرض به زنـان          
ــات اســالمــي و                  از ســوي جــريــان
طرفداران آنها صـورت گـرفـتـه، امـا             
ــزاب                  ــه اح ــن اســت ک ــت اي ــي ــع واق
نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر اقــلــيــم         
کردستان دسـت کـمـي از جـريـانـات              
ارتجاعي و اسـالمـي مـنـطـقـه و از                

زنــان در     .  جــملــه داعــش نــدارنــد           
کردستان تحت حاکميت اينها بـطـور        
روزمره مورد توهين، تهديد و کشتار    

 سال گذشتـه   ٢٤ قرار مي گيرند و در      
زنان زيادي در اقليم کردستان کشـتـه      
شده اند، بدون اينکه حتي يک نفر بـر           
سر کشتار و تعرض به زنان محاکـمـه       

 . *شده باشد
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