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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

 
     فرح نوتاش  

  ٢٠١٨ فبروری ١۶
  

   و قتل عام مردم ايرانخفگی
  . بپا خيزيم . ند ااسيربزرگ ردم ايران، در بن بست يک قتل عام م

 برای سالح عنوان يک ه  ب از ھارپامريکاو سوء استفادۀ ، قتل در زندان ھای رژيم مال از يک سو  گرسنگی و ،فقر

ی ئ، جااز سوی ديگر ماليان رژيم منابع زير زمينی و ھمچنين  برانگيختن سياسی مردم ايران عليه  دارایتخليۀ مناطق

  . نمی گذارد  ھاو متحد نشدنھا امروز و فردا کردن   کھولت ذھنی،برای

 و چه در زمينۀ ،امريکاوسط کار گيری پروژۀ ھارپ ته ی با بئی زنجيره  ، چه در زمينۀ زلزله ھامالسکوت رژيم 

 به دليل وحشت رژيم مال از خيزش مھار ناپذير سراسری مردم ايران ً، صرفاامريکا توسط ھارپ آلودگی کشندۀ ھوا

  .عزم فرار آنان استوقوف آنان بر اين واقعيت ھا و  گواه ، و پيوستۀ  آنان  دزدی بی حد. است

را کار گيری ھارپ به عنوان سالح ه  باجازۀين المللی به ھيچ وجه  از نظر قوانين ب، نيزامريکا  از طرفی ديگر،و

کار می برد ه ھارپ را بشديد تر  می افزايد و امريکا بر وقاحت  ھر روزن آن،د نکرء افشاابه، و اين سوء استفاد. ندارد

  . قرار می دھدزود رس و مردم ايران را در معرض مرگ 

  . اين فريادھا توجه کنيدبه  ... ًلطفا

  . پا خيزيمه ب، بميريم  که  آنقبل از  پس.ھر جای زمين، مساوی است با مرگ ما در در ايران مرگ مردم ما

  . است ما نياز فوری امروز ،  جھانۀگسترفعال در تشکلی  واحد و  بهما نياز 

 بايد یايرانھزار  ھزاران .شوندايران را تھديد می کند آگاه مظلوم در بن بست  خطری که مردم بايد از ، مجامع جھانی

  . اين فرياد را به گوش جھانيان برسانند ،و در مراکز شھر ھای مختلف جھانمتحد  ملل ھایمقردر مقابل 

 يک وظيفه ، امروزحد مرگتی تا سرھمت و انسان دوس.  وظيفۀ ايرانيان خارج از کشور است، امريکامتوقف کردن 

  .  استی ھر ايرانیابر

  . شروع کرددر ايرانو رژيم مال  امريکاھارپ ای جنايت از افشمی شود وحدت را  

  ! ؟در ايرانتشويق مردم به مبارزۀ صلح آميز 

  !تظاھرات صلح آميز، دو بار به بن بست رسيده است

  در پرتو مشعل  اتحاد   حرکت مند، نيازايران واحد  

  نابود باد رژيم مال
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  در منطقهء و شرکاامريکانابود باد امپرياليسم 

  ٢٠١٨ /٠٢/ ١۴ قدرت زنان        وين    جبھۀ جھانی ضد امپرياليست  

  


