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 جمهوری اسالمی ایران در سراشیب رسوائی و سقوط 

در تازه ترین گزارشات از ایراِن پامال آخند و آیت هللا و...، مقامات جنایت گستر جمهوری اسالمی  

عقیدتی را در زندان مخوف"اوین" تهران،    -ایران، تالش تازه ای را براه انداختند تا زندانیان سیاسی

ان آن  آخند ها اعالم کردند که تعداد نامعلوم از زندانی قامات غیرمسؤل د و...، و عاقبت منقتل عام کن 

اقدام به فرار از زندان، با میدان فرش شده با ماین های ضد پرسونل مواجه  زندان وحشتناک، هنگام  

 کشته شده اند. شده و در نتیجه 

  ۀ بین المللی این اعتراف وحشتناک خود میرساند که آخند های ایران خالف تمام قوانین شناخته شد 

آن قانون جهانی را نادیده گرفته، بلکه کامالً مخالف آن عمل    منع استفاده از ماین های زمینی، نه تنها 

 کرده و حتی محوطه های خارجی زندانها در ایران را نیز ماین گذاری نموده اند. 

در   پیمان اتاوا در قالب  های ضدنفر   نا می خصوص ین به ا المللی برای منع کاربرد م  تالش بین ...  "  

های ضد نفر و  ین ا و انتقال م  نام کامل کنوانسیون ممنوعیت استفاده، تولید، انبار و نقلبا    199۷سال  

اند که از   المللی پذیرفته کشور با امضای این پیمان بین   1۵۶است. تاکنون    ها متجلی شده  نابودی آن 

که    های ضد نفر خودداری کنند. در بین کشورهایی  ینا تولید، استفاده، طراحی، ذخیره و تجارت م

  مریکا هم قرار دارند. بر  ا؛ چین، روسیه و  شورای امنیت  اند سه عضو دائم   به این پیمان نپیوسته 

کشور چین، کوبا، هند، ایران،    12های زمینی    ین این نظارت بر ماکمپ   2010اساس گزارش سال  

  مریکا و ویتنام همچنان تولید اجنوبی، پاکستان، روسیه، سنگاپور،  یای  روک شمالی،  وریای  میانمار، ک

 دیا پیکی  و" منبع  .نفر هستند  ین ضد ام  ۀکنند 

المللی پابند نیستند و آنها را  ذکرۀ باال، برعالوۀ آنکه به هیچ قانون شناخته شدۀ بین  های مت  کشور

وات جنگی و جنائی به اقصا نقاط جهان نیز  د اگان بزرگ این نوع  ، صادر کنند مراعات نمی کنند 

کشور  مردم عام ایران در داخل دست به کشتار وسیع  ایران برعالوۀ آنکهجمهوری اسالمی هستند. 

نیز است و در جنگ تجاوزگرانۀ   زده است، مشغول صدور تروریزم به اکثر کشور های منطقه 
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ظلوم اوکراین قرار گرفته و مشغول  به اوکراین، در کنار پوتین دیوانه و در مقابل مردم م  سیه رو

پیلوت  فروش   بوده و عمالً طیارات بی   در کشتار مردم عام  جنگی از نوع"کاماکازی" به روسیه 

 اوکراین دست دارد. 

آخند های جمهوری اسالمی ایران در کشتار مردم عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان و بسا  

ترده دست دارد. آخند های کله خالی جمهوری اسالمی ایران به  کشور های دیگر نیز بصورت گس

زیانه و دار و زندان و شکنجه و توهین و تحقیر و...،  ر و زوالنه و تاغیر از قتل و کشتار و زنجی

نیز منابع بزرگ صدور و فروش اسباب  و امریکا  سیه هیچ عمل شریفی را هرگز نیاموخته اند. رو

دوات جنگی ضد بشری، جهت کشتار انسانها در روی کرۀ ارض هستند و پاکستان و میانمار نیز  او  

ای  غذ تهیۀ  ظلوم این کشور ها به مشکل  حالیست که اتباع مدر    ه اند، و این از این قافله عقب نماند 

 اند. مواجه و روز خود  شب 

مای  را  ایران  سرتاسر  زندانهای  تمام  تنها  نه  ایران  اسالمی  گجمهوری  بلکه  اری  ذ ن  است،  نموده 

ه شدت ماین گذاری  را نیز ب  ، از جمله افغانستان و پاکستان همسایهسرحدات ایران با کشور های  

  های ضدنفر ادامه می   ینا دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادرات منموده است. "...  

طوالنی    (سرحدات ) ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای ین ا دهد و معتقد است استفاده از این م

  ین ا هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق م  این کشور است. بر همین اساس بخش 

در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه    1۳۶0  ۀهای ده  است. در جریان درگیری   گذاری شده

 ویکی پدیا" .گذاری شدند  ین ام

آن در یک    باشندگان آخند های جمهوری اسالمی ایران، ایران را با تمام وسعت و تمام    در حقیقت 

 و حتی قادر نیست آب و نان برای شان فراهم نماید.   قفس ماین های ضد نفر، زندانی ساخته است 

پیروزی  مید  یم تازیانه و دار در آستانۀ سقوط کامل قرار دارد و ما برای انقالبیون ایران ااین رژ

 کامل داریم. 

 


