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 آزادی" ،زن، زندگی"

است    ایران   سرتاسری   ام کنندگان ، آزادی" بازهم یکی از شعار های اصلی و اساسی قیگی"زن، زند 

 که از حنجرۀ میلیونها ایرانی در سرتاسر ایران زمین فریاد می شود. 

ۀ خود شده و قرار معلوم رژیم  هفت  ینمآزادی خواهی زنان و مردان ایران وارد دوسراسری  قیام  

ۀ آن  و حق   قوق اساسیآخندی ایران را که آن سرزمین را بیشتر از چهل سال دربند کشیده و تمام ح

زیرپا کرده بودند، به تب لرزۀ مرگ انداخته و  ل و عام و تام  ممردم دربند کشیده شده را بصورت کا

 کشانیده است.  اه تاریخ گبه لبۀ پرت

 . نیز وضع بهتری در دیدرس نیست که نیست   ه سیو اما در رو

در همین شب و روز های پسین،    این دو رژیم دکتاتوری و پولیسی که ارتباطات تنگاتنگ باهم دارند،

 نان روزگاری را بر مردم آن کشور ها آورده اند که در تاریخ کمتر سابقه داشته است. چ

شده است و این قیام ها بالوقفه همچنان ادامه دارد  در ایران که قیام مردمی به دومین هفتۀ خود وارد  

 و دمار از روزگار آخند های جنایتگستر بدر آورده است.

آخند های ایران که به شدت به کمبود نیرو های سرکوب دچار گردیده است، هزاران هزار تروریست  

م  ب مردم مظلوم و قیابنان و نیز سوریه و عراق استخدام نموده و در سرکوعرب را از حزب هللا ل 

ایرانی که جهت رسیدن به آزادی و حقوق    ن گماشته است، اما در سرکوب میلیونها زن و مرد کنندگا 

در اکثر موارد،   انسته و آنها نیز اساسی و انسانی شان سرها سپر کرده اند، کاری از پیش برده نتو

 فرار را بر قرار ترجیع داده اند. 

عداد از بلندپایگان جمهوری آخندی ایران طی دو روز گذشته ایران را ترک کرده  گفته می شود یک ت

اند و خامنه ئی نیز به جهنم واصل گردیده و جسد متعفن او را به نجف در عراق انتقال داده و به  

 خاک سیه سپرده اند. 
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نفر ئر    و اما در روسیه نیز وضع یر همین منوال بوده است و گفته می شود بیش از چهار هزار

ماسکو دستگیر و به زندانها و تبعیدگاه ها انتقال داده شده اند. در یک گزارش دیگر گفته شده بود که  

از عساکر اردوی سرخ خود را در کریمیه کامالً به فراموشی    25000گر او حدود  پوتین و تیم سرکوب

 و آنها را در جمع تلفات انسانی شمرده اند.   سپرده است 

مواجه گردیده  ن بست و کنبود پرسنل  یگر پوتین نیز در سرکوب معترضین در ماسکو به ب جانب د از  

و ناچار تعداد بیشمار زندانیان را از زندانها بیرون کرده و مامور سرکوب معترضین نموده است و  

سکو بی محابا در جریان است و عساکر روسی نیز از جنگ  چنان است که کشتار در خیابانهای ما

ورزند و نظر به قوانین سختگیرانۀ جدید، از پانزده سال تا    به شدت خودداری می   وکراینی هابا ا 

زنند. گفته می شود تعداد تلفات جنگ  حبی ابد برای آنانی تعیین نموده اند که از جنگ سرباز می  

 نفر تخمین زده شده است.  50000عساکر روسی طی هفت گذاشته در حدود  

 هتری از این در انتظار شان نتواند بود. ه مذهبی باشند و چه غیر مذهبی عاقبت بدیکتاتور ها چ

           


