
 خبر کوتاه بود! فریناز ھم خودکشی شد!
 

سھیال بینایی خود را بازنیافتھ، ھنوز تسکین نیافتھ، ھنوز چشمان مریم و  ندا یی سوختھھنوز سوزش چھره خبر کوتاه بود! فریناز ھم خودکشی شد!
ی سالھ۲۶ی انرسد فریناز خسروکھ خبر میو ...  ھای پیکر فرخنده خاموش نشدهھنوز شعلھلھ در فراق ریحانھ پایان نیافتھ، شع خشمِ  فریادھایِ 
تل چھارم ھ یز مأموران اطالعاتی خود را از طبقھدر اثر اقدام بھ تجاوز از طرف یکی ادار ھتل  مشغول بھ کار بود، کھ در کسوت مھمان مھابادی

در  از ھتل بوده است ویامت قربانی تبانی صاحب ھتل و متجاوز در ازای دریافت ارتقای شود،گفتھ میکھ  تالش اوبھ پایین پرتاب کرده است. حتی 
 کند.ا یا سھوا خود را بھ پایین پرتاب میعمد نھایتو در  طلبیده نیز ثمری نداشتھ ھا از دوستان و ھمکارانش یاریآخرین تماس

زندگی و  ھایشتا با اتکا بھ تواناییبود بیرون کشیده  و خانواده خانھسنتی با جسارت خود را از بند روابط  ،زناندختری کھ مثل بسیاری از  زفرینا
ستقیم و شود. فریناز نیز بھ خیل قربانیان مخودکشی میداری حکومت اسالمی ی سرمایھروابط پدر/ مردساالرنھ اسارت در ، امارویاھایش را بسازد

، »قانون«؛ چھ بھ جرم عدم رعایت پیشاپیش در محضر قانون و عرف محکومندزنانی کھ پیوندد؛ می جمھوری اسالمی روابط  ضدزن غیرمستقیم
پشت اگر فریناز ھم بھ جای خودش مانند ریحانھ متجاوزی را کھ و چھ بھ خاطر تن ندادن بھ بردگی و تسلیم و تجاوز.  اسالمی» ناموس«و » اخالق«

از بن و ریشھ ضد زن جمھوری  دستگاه قضاییِ آیا کشت، کرد، میاش احساس برتری مطلق میدرھای بستھ و جایگاه شغلی و سیاسی و جنسیتی
داد، ا از دست میاش ر»ناموس«و » بکارت«شد و کرد؟! اگر تسلیم میمجازاتی جز این نصیبش می جسورانھ،» گستاخی«، در برابر این اسالمی

چندین و  ی استیصالفریناز اما در آن لحظھ شد؟!نمی(روانی، اجتماعی و ...) تدریجا محکوم بھ مرگ » شرافتیبی«و » آبروییبی« بار حقارتِ زیر 
آن لحظھ احتماال در ھرچند او  کند.» اختیار«شرع و عرف محکوم بھ مرگ شد تا در میان آن ھمھ اجبار، مرگ را  چند بار در محضر قانون،

انی کھ در مقابل جنایات و تعرضات مردم و جوانان شھر را بر خواھد انگیخت. کساز ی خشم و نارضایتی بسیاری دانست کھ این تصمیم جرقھنمی
، تا بھ درستی ای داشتنیاز بھ چنین جرقھ فقطکھ  اندستم و تحقیر جنسیتی و ملی و طبقاتی تبدیل بھ انبار باروتی شدهی رژیم و تحمل ھر روزه

ت و مبارزه مردم تا . مقاومشان بسوزانندرا در آتش خشم» تارا«ھای شھر را تبدیل بھ میدان جنگ تمام عیار کنند و نماد این جنایت یعنی ھتل یابانخ
ود را از کھ باعث ایجاد یک فضای امنیتی در مھاباد و دیگر شھرھای کردنشین شده و رژیم را وادار کرده کھ نیروھای ضدشورش خ جایی پیش رفتھ

مردم و بود، اما  آننقده و ارومیھ و ... بھ مھاباد و بوکان فرا خواند. اگرچھ خواست مقدماتی این معترضین افشای این جنایت و شناسایی عاملین 
ان از تود. مگر مینجمھوری اسالمی ندار» دستگاه قضایی«توھمی بھ بھ درستی   نشان دادند کھھم در محتوا و ھم فرم خصوصا جوانان 

کھ دستگاه قضایی رژیمی را شناسایی و مجازات کنند؟! مگر » مجرم«ان و مجریان سرکوبگر این قوانین ضدزن اسالمی خواست تا گذارقانون
این جنایت را قضاوت  بر اساس قوانین شرعی و ضدزن تواند، میحاکمیت آن است مردساالری و تبعیض و نابرابری جنسیتی یکی از ارکان اساسی

  اند. ی مردم خشمگین قرار گرفتھھایی کھ متضمن حفظ و تحکیم تمامیت این روابط ستمگرانھ ھستند، بھ درستی مورد حملھ؟! ارگانکند
جمھوری گاه امنیتی و دستانھ دارسرمایھ طمعحرص و  شومِ  آغوشیِ ھم قربانی آور خانواده،این یگانھ نان تشخیص دادند کھ فرینازمردم بھ درستی 

 ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی کماکان ستم بر زن و معاملھ بر سر موقعیتدھد نشان میکھ شده است. این جنایت نوک کوه یخی است  اسالمین ضد ز
ھر روز بیشتر زندگی و بدن زنان روز بھ روز گسترش خواھد یافت و جمھوری اسالمی با تشدید ھرچھ بیشتر روابط پدر/مردساالرانھ  حتی مرگ و

تر محیط کار، تحصیل، تردد و تفریح و ... را برای شرمی ھرچھ تمامبیبازخواھد گرداند و یا با  ھاو آشپزخانھ ھایا زنان را بھ درون خانھ از قبل
و  قائلندم برای خودشان جایگاه ویژه نظامی و مذھبی این رژی ن سیاسی،امال واضح است کھ کارگزارو کا ؛خواھد کردتر تر و امنیتیزنان ناامن

 دانند.ی خود میز امتیازات ویژهمندی جنسی از این موقعیت زنان را ھم یکی اهبھر
بھ ... و و آوین *دیزه (کردستان عراق) و ... برای فرخنده، سھیال، فریناز، سداو قلعھ *ر این میان اما آسمان کابل، اصفھان، مھاباد، یالواری (ترکیھ)د

داری گرای پدر/مردساالر یعنی سرمایھدوقطب واپسو  کنندھای مختلف تجربھ میرا در فرم و لباس مردساالریزنان ھر روزه  ؛ ورنگ است یک
ی یشھچنان رمردساالری آن دارند. ی ماندهو روابط عقب ھاین نظام کھن و تقویت حفظتالش در  ،با تمام قدرت و توانامپریالیستی و بنیادگرایی مذھبی 

 ،ار مبارزه بر علیھ این ستم تاریخی از عمق بھ سطح آمده استباند یا ھر بھ صحنھ آمده در سرتاسر جھان عمیق و تاریخی دارد کھ ھر بار زنان
اد کرده ی قلمداست و صحبت و مبارزه بر سر مطالبات زنان را تبعی و جانب رانده یگرایانھ حتی در صف مردم نیز آن را بھ کنارگرایشات واپس

بدون  مسلمازمان ھم خشم و نارضایتی و ھم ناسیونالیسم و غیرت مردان ُکرد را بھ صحنھ آورده است. ھمان طور کھ قتل فریناز نیز ھماست. 
یونالیستی در ؛ بروز گرایشات مردساالرانھ و ناسنخواھد بودمبارزات مردم مھاباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دخالتگری آگاھانھ و انقالبی، 

ند بھ ھمان توامی ی زنان ُکرد بر علیھ ستم جنسیتی ھمتواند موضوع مرکزی و مھم ستم بر زن را بھ حاشیھ براند. مبارزهآن می ھر ،صف مردم
تواند این چھ میعقیم بماند کھ مبارزات دیگر زنان عقیم مانده است. اما آن» ناموس پرستی«و » غیرت«میزان تحت تاثیر ناسیونالیسم ُکردی و 

خودشان بر علیھ ستم جنسیتی ھرچھ بیشتر بھ  و مبارزات با مطالبات ،مصمم و تمام قدزنان، این خواھد بود کھ  فقط و فقط ،مبارزه را متمایز کند
؛ و وجھ تمایز خود را نھ در را در دست بگیردکال و انقالبی زنان ات رادیمبارز وندند و جنبش مردم مھاباد بتواند پرچمیصف اول این مبارزات بپ

ای با ی رژیم جمھوری اسالمی اثبات نماید. چنین مبارزهتر با آنان بر علیھسیعتر و ومرزبندی با مبارزات سایر مردم بلکھ در پیوند ھرچھ عمیق
ل و تر برای بھ راه انداختن یک جنبش رادیکاای ھر چھ قدرتمندتواند جرقھمی فراخواندن و جلب پشتیبانی مردم و خصوصا زنان از سایر نقاط ایران

ارتجاع  ،نا زنان در صف اول این نبرد خشمگین و استوارئمرکزی ضد زن جمھوری اسالمی باشد کھ مطم دولتلیھ برعان انقالبی در سراسر ایر
ھای ما عطر دنیایی کھ دیگر ریحانھ !ندکنخواھند طلبید تا دنیای دیگری خلق  چھ رنگ کھنھ و ارتجاعی دارد را بھ چالشجمھوری اسالمی و ھر آن

  بایستند! ی آرزوھای بلندشانبر قلھمان زندگی را با خود بیاورند و نوروزمان بھ راستی فرخنده باشد و فرینازھای
 ی متشکل، گسترده و انقالبی برای رھایی زنان و بشریت!اپیش بھ سوی مبارزه
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ه رو، در شھر یالووای ترکیھ، توسط ھمسر قبلی خود مورد حمالت مکرر چاقو ھنگام عبور از پیاد) ۲۰۱۵مھ  ۶("سدا جامگوز" سی و یک سالھ روز چھارشنبھ * 
 باخت.قرار گرفتھ و جان


