خشم مردم مهاباد در اعتراض به مرگ فجیع یک دختر جوان!
به دنبال قتل فجیع دختر جوانی که قربانی توطئه جنایتکاران وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی و صاحب هتل "تارا" در شهر مهاباد شد ،این شهر از شب
گذشته (پنج شنبه  71ارديبهشت)شاهد درگیری های خونین مردم معترض
و نیروهای سرکوب رژیم گشت که تا بامداد امروز(جمعه 71ارديبهشت) به
طول کشید .چند روز قبل ،یکی از مامورین جنایتکار وزارت اطالعات حکومت با
یک نقشۀ از پیش تعیین شده با همدستی صاحب هتل تارا در مهاباد قصد
تجاوز به یکی از دختران جوانی که در هتل کار می کرد به نام "فریناز
خسروی" را داشت .دختر جوان هنگامی که همه راه های نجات خود از دست "سرباز گمنام امام
زمان" را به روی خود بسته می بیند خود را ازپنجره طبقه چهار به طبقه سوم پرتاب می کند .اين دختر
در جریان این تالش به طرز فجیعی جان خود را از دست داد.
بدنبال پخش خبر در سطح مهاباد و تهدید خانواده نامبرده از سوی مقامات حکومتی شهر به سکوت
در مقابل این فاجعه ،روز پنج شنبه مردم مهاباد و بویژه جوانان غیور این شهر برای ابراز خشم و نفرت
خود نسبت به مأموران اطالعاتی جمهوری اسالمی در رابطه با قتل این دختر بی گناه در مقابل
ساختمان هتل تجمع کرده و خواستار مجازات عامالن این جریان یعنی صاحب هتل و مامور وزارت
اطالعات جنایتکار جمهوری اسالمی شدند .اما نیروهای سرکوب رژیم اقدام به متفرق کردن جمعیت
نموده و درهمین حین وحشیانه به جمعیت حمله کرده و به روی آنها آتش گشودند .در جریان این
درگیریها جمعیت معترض خشمگین به داخل هتل هجوم برده و وسایل آن را به بیرون پرتاب کردند .در
طول درگیری مردم با نیروهای سرکوب رژيم ،ساختمان هتل تارا و یک خودروی نیروی انتظامی توسط
تظاهر کنندگان به آتش کشیده شد .همچنین در اثر آتشباری نیروهای سرکوب چند تن از تظاهر
کنندگان کشته و زخمی شدند.
بدون شک جنایت اخیر مزدوران جمهوری اسالمی در قتل دختر ی که در هتل کار می کرد و به خاک و
خون کشیدن معترضان به این جنایت ،برگ ديگری از دفتر قطور جنايات جمهوری اسالمی است.
جنایت اخیر در شهر مهاباد و آتشباری بر روی جمعیتی که برای دادخواهی و مجازات مزدوران رژیم
جمع شده بودند ،یکبار دیگر ماهیت ضد خلقی دیکتاتوری حاکم و دولت "تدبیر و امید" آن یعنی
روحانی ،این "قهرمان" اعدام و جنایت را به عینه در مقابل افکار عمومی به نمایش می گذارد.
همچنین مقابله دالورانه مردم با نیروهای تا بن دندان مسلح جمهوری اسالمی ،از شرایط به شدت
ستمگرانه و خفقان باری خبر می دهد که دراثر فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و سیاسی به طور
روزمره به توده های بجان آمده و بویژه کارگران و زحمتکشان وارد می شود .اعتراض خشمگینانه مردم
قهرمان مهاباد جلوه ای از التهاب و تضادهای رشد یابنده ای ایست که برغم سلطه یک دیکتاتوری
عریان و قهر آمیز در عمق جامعه تحت سلطه ما جریان دارد و باعث می گردد تا در هر فرصتی خواست
نابودی دستگاه ظلم و ستم حاکم از دهان توده های بجان آمده فریاد زده شود.
نابود باد رژیم جمهوری اسالمی!
پیروز باد انقالب!
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