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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١۵ جوالی ٢٠
  

 !تظاھرات مردم دلير بوکان عليه اسيد پاشی به زنان
  مردم]سرطان[ تيرماه٢۵ُ زن کرد در شھر بوکان، روز پنج شنبه ۴دنبال اسيد پاشی به ه ب

شھر به  دالور اين شھر که تعداد زيادی از زنان در ميان آن ھا بودند در مقابل فرمانداری اين

" جای تو نيست داعش اين جا "ی نظيرئتظاھر کنندگان با فرياد شعارھا. تظاھرات دست زدند

 عوامل ۀاعمال جنايتکارانه و کوشش رژيم در پنھان کردن چھر خشم و نفرت خود از اين" ليه زناننه به خشونت ع"و 

مقامات رژيم  تجمع اعتراضی مردم دلير بوکان در حالی اتفاق افتاد که. جنايات را به نمايش گذاردند  واقعی اينۀو انگيز

" تعادل روانی "جنايات سخن گفته و او را فردی فاقد اين" عامل "در منطقه، با دستپاچگی از دستگيری فردی با عنوان

مصرف کرده " روانگردان" ، فرد مزبور در زمان ارتکاب به جنايت، قرصادعای اين مقامات بر اساس. معرفی کردند

سازماندھی جنايت اسيد پاشی به زنان  ی مربوط به نقش حکومت درئيش شاھد رسوااما مردم بوکان که چند ماه پ. بود

ويژه بستگان قربانيان ه باور بسياری از اھالی بوکان و ب. واقعی خواندند ، ادعاھای رژيم را پوچ و غيران بودنداصفھ

امنيتی  توجه به سوابق جمھوری اسالمی در انجام جناياتی نظير جنايت اخير، دست داشتن مقامات اين است که با

   .ری استُحکومت در اسيد پاشی بر روی زنان کرد امر غير قابل انکا

جمھوری اسالمی در استانداری با  تظاھرات مردم بوکان عليه اسيد پاشی در حالی بر گزار شد که مقامات سرکوبگر

را خواھند گرفت؛ اما مردم مبارز بوکان بدون توجه به چنين  تھديد مردم اعالم کرده بودند که جلوی ھر گونه تجمعی

 رژيم نيز با يورش خشونت بار نيروھای امنيتی خود به. ض برخاستندوحشيانه به اعترا تھديدھائی عليه اين اقدام

مردم ما در . نمايش گذاشت  جمھوری اسالمی را در مقابل ديد ھمگان بهۀتظاھرات مردم بار ديگر ماھيت سرکوبگران

رژيم زن  اينو ديده اند که   اسالمی بار ھا تجربه کرده طول حيات نفرت انگيز رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری

زنان را بر نمی تابد بلکه ضمن تشديد استثمار و تحميل بی حقوقی و فرھنگ  ۀھيچ يک از حقوق حق  ستيز نه تنھا

جمھوری  . زنان را به شديد ترين وجه سرکوب می کندۀ حق و عدالت خواھانهبر آنان، اعتراضات ب ارتجاعی خود

حاکم بر جامعه و استقرار پايه ھای نظام  ۀسيستم سرمايه داری وابست ۀاسالمی اگر ديروز در جھت دفاع از نظام ظالمان

با تيغ صورت زنان را پاره می کرد و روز ديگر پونز به پيشانی آن  مذھبی ننگين خود از طريق مزدورانش يک روز

زنان  صورتروز ھا ھم برای ايجاد رعب و وحشت در ميان زنان و در کل جامعه اسيد پاشی به  ھا فرو می نمود، اين

   .را به سياست مرسوم خود تبديل کرده است
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مردم ما نشان داده که جز با زبان   سياه خود بر جان و مالۀرژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در دوران سلط

ی راھی ما در مقابله با اين رژيم سرکوبگر جز اعمال قھر انقالب زور سخن نمی گويد و به ھمين دليل ھم ھست که مردم

  .در پيش ندارند

  !به گوش ديگران رساندند  خود صدای عدالت خواھی خود راۀدرود بر مردم مبارز بوکان که با تظاھرات دالوران

  !نابود باد رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی

  نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ٢٠١۵ جوالی ١٧ -  ١٣٩۴ ]سرطان[ تير٢۶

  

 

 


