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 چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١۵ می ١٠
  

 يک فجيع خشم مردم مھاباد در اعتراض به  مرگ

 !جوان دختر
 جمھوری اطالعات وزارت جنايتکاران ۀتوطئ قربانی که جوانی دختر فجيع قتل دنبال به

 ١٧شنبه پنج( گذشته شب از شھر اين شد، مھاباد شھر در" تارا "ھتل صاحب و اسالمی

 که گشت رژيم سرکوب اینيروھ و معترض مردم خونين ھای درگيری شاھد )بھشتيارد

 مورينأم از يکیچند روز قبل، . کشيد طول به  )بھشتيارد١٨جمعه ( امروزبامداد تا

 تجاوز قصد مھاباد در تارا ھتل صاحب ھمدستی با شده نييتع پيش از نقشۀ يک با حکومت اطالعات وزارت جنايتکار

 راه ھمه که ھنگامی جوان دختر. داشت را" خسروی فريناز "نام بهکار می کرد  ھتل ی که در جوان دختران از يکی به

 طبقه به چھار طبقه ۀازپنجر را خود بيند می بسته خود روی به را" سرباز گمنام امام زمان" دست از خود نجات ھای

 .داد دست از را خود جان فجيعی طرز به تالش اين جريان درن دختر يا. کند می پرتاب سوم

 اين مقابل در سکوت به  حکومتی شھرمقامات سوی از نامبرده  ۀخانواد تھديد و ادمھاب سطح در خبر پخش دنباله ب

 مأموران به نسبت خود نفرت و خشم ابراز برای شھر اين غيور جوانان ويژهه ب و مھاباد مردم شنبهپنج روز فاجعه،

 مجازات خواستار و هکرد عتجم ھتل ساختمان مقابل در گناه بی دختر اين قتل با رابطه در اسالمی جمھوری اطالعاتی

 سرکوب نيروھای اما. شدند اسالمی جمھوری جنايتکار اطالعات وزارت مورأم و ھتل صاحب يعنی جريان اين عامالن

 در. گشودند آتش آنھا روی به و کرده حمله جمعيت به وحشيانه حين درھمين و نموده جمعيت کردن متفرق به اقدام رژيم

در . کردند پرتاب بيرون به را آن وسايل و برده ھجوم ھتل داخل به خشمگينعترض  ت ميجمع درگيريھا اين جريان

 تظاھر توسط انتظامی نيروی خودروی يک و تارا ھتل ساختمان ،ميروھای سرکوب رژيری مردم با ني درگطول

 .شدند زخمی و کشته کنندگان تظاھر از تن چند سرکوب نيروھای آتشباری اثر درن يھمچن. شد کشيده آتش به کنندگان

 کشيدن خون و خاک به وکار می کرد ھتل ی که در  دختر قتل در اسالمی جمھوری مزدوران اخير جنايت شک بدون

 و مھاباد شھر در اخير جنايت.  استات جمھوری اسالمی يگری از دفتر قطور جنايبرگ د جنايت، اين به معترضان

 ضد ماھيت ديگر بار يک بودند، شده جمع رژيم مزدوران اتمجاز و دادخواھی برای که جمعيتی روی بر آتشباری

 مقابل در عينه به را جنايت و اعدام" قھرمان "اين ،روحانی يعنی آن" اميد و تدبير "دولت و حاکم ديکتاتوری خلقی

 از ،اسالمی جمھوری مسلح دندان بن تا نيروھای با مردم ۀدالوران ۀمقابل ھمچنين. گذارد می نمايش به عمومی افکار

 طور به سياسی و اقتصادی فرسای طاقت فشارھای دراثر که دھد می خبر باری خفقان و ستمگرانه شدت به شرايط
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 قھرمان  مردم ۀنانياعتراض خشمگ. شود می وارد زحمتکشان و کارگران ويژهه ب و آمده جانه ب ھای توده رب روزمره

 عمق در آميز قھر و عريان ديکتاتوری يک ۀسلط رغمه ب هک ايست ای يابنده رشد تضادھای و التھاب از ای جلوه مھاباد

 دھان از حاکم ستم و ظلم دستگاه نابودی خواست فرصتی ھر در  باعث می گردد تاو دارد جريان ما ۀسلط تحت ۀجامع

 .زده شود فرياد آمده جانه ب ھای توده

 !اسالمی جمھوری رژيم باد نابود

 !انقالب بادروز يپ

 ايران خلق ئیفدا چريکھای

 ٢٠١۵  یم ٨ -  ١٣٩۴ ]ثور[بھشتي ارد١٨

 


