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بھرام رحمانی
 ٠٩می ٢٠١۵

خشم مردم مھاباد عليه حاکميت
متجاوز و آدمکش حکومت اسالمی ايران!
امروز پنجشنبه ھفدھم ارديبھشت]ثور[  ١٣٩۴برابر ھفتم می  ،٢٠١۵مردم آزادۀ مھاباد در درگيری با نيروھای
سرکوبگر حکومت اسالمی ،ھتل »تارا« را به آتش کشيدند .در اين ھتل يکی از مأموران متجاوز اطالعات حکومت
اسالمی ،قصد داشت به اين دختر تجاوز جنسی کند باعث مرگ و خودکشی اين دختر جوان شده است.

در برخی از خبرھای اوليه آمده است که تعدادی از معترضان به دست نيروھای وحشی حکومت اسالمی زخمی شده اند
و احتماالً يک نفر نيز جان باخته است.
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»پريناز خسروانی« کارگر جوان و مھماندار ھتل تارا در شھر مھاباد بود که روز دوشنبه  ١۴ارديبھشت ماه]ثور[ ،در
پی حملۀ يک مأمور اطالعاتی که قصد تجاوز به او را داشت و درب اتاق را به روی او بسته بود ،به ناچار خود را از
طبقۀ چھارم ھتل به پائين پرتاب کرد .متأسفانه وی جان باخت.
طبيعیست که در چنين موقعيتی ،مردم شھرھای ديگر کردستان و ايران در ھمبستگی با اعتراضات مردم مھاباد و
ھمدردی با خانوادۀ فريناز ،با شعار »حکومت اسالمی سرنگون بايد گردد« و ...به خيابانھا بريزند.
پريناز نه اولين و نه آخرين تجاوز جانيان حکومت است .اين جانيان ھر لحظه و ھر روز شھروندان به ويژه دختران و
زنان را به عناوين مختلف تھديد میکنند و يا در زندانھا و بازداشتگاهھای مخفی و علنی مورد تجاوز قرار میدھند.
تنھا راه رھائی از تھديد و تجاوز ،سرکوب و ترور و شکنجه و اعدام اين حکومت ،اعتراض ھدفمند و پيگيریست که
نھايت به سرنگونی کليت اين حکومت تبهکار منجر گردد!
پنجشنبه ھفدھم ارديبھشت]ثور[ -١٣٩۴ھفتم می ٢٠١۵
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