مرگ بر رژیم زن ستیز جمهوری اسلمی
در تهران و مشهد و دیگر شهرها و روستاهای ایران اعتیاد و فحشاء بیداد میكند ،تشدید فقر و فلكت اكثریت مردم و
انحطاط جامعه ،ابعاد فحشاء را گسترده ساخته است .زنان بسیاری مجبور به تن فروشی آشكار یا نهان شده اند و به
ناگزیر تمامی یا بخشی از هزینه معاش خود و خانواده شان را از این راه تامین میكنند .همه اینها محصول تام و تمام
مناسبات ارتجاعی حاكم بر جامعه و محصول حاكمیت رژیم جنایتكار اسلمی)با همه جناح هایش (است.
پس از قتلهای زنجیره ای اینك نوبت قتلهای عنكبوتی است كه در موردش همه جا بحث است .بیش از هفده زن ستمدیده
فقیر كه بسیارشان معتاد بودند و در ازای مقداری مواد و یا مزدی ناچیز و حتی برخی بخاطر تهیه مواد مخدر برای
همسر یا برادر خود ،در مشهد مجبور به تن فروشی بودند در فاصله كوتاهی بشكل فجیعی بقتل رسیدند .بدنبال این
جنایات بزرگ ،رژیم با ادعای مسخره دفاع از جان زنان ،بیش از پانصد زن را در مشهد دستگیر و زندانی كرد.
رژیم در هراس از فوران خشم مردم ،كه می خواستند مسببین این جنایات شناساهی شوند ،چند روز قبل اعلم كرد كه
قاتل را دستگیر كرده است  .این در حالیست كه قویا شایع شده بود كه مجری این قتلها ،شبكه ای وابسته به وزارت
اطلعات رژیم است  .روزنامه های رژیم نوشتند كه فرد دستگیر شده اعلم كرده كه هدفش از انجام این قتلها از میان
بردن فساد و فحشاء بوده است .همزمان سخنگویان هرزه گو و مرتجع رژیم اعلم كردند كه بهرصورت خون
بیگناهان بزمین ریخته نشده است .و زنانی كه بقتل رسیدند ،باید كیفر می شدند .گفته های فوق نمودار تفكر عمیقا
فاسد ،فاشیستی و زن ستیز حكام اسلمی است كه فقط عمق پوسیدگی و ارتجاعی بودن ایدهولوژی اسلمی را نشان می
دهد.
امروزه كمتر كسی است كه نداند كه مقامات رژیم در سطوح بسیار بال خود مستقیما در سازمان دادن شبكه های فحشاء
و یا تجاوز به زنان دست دارند  .این جنایات در حالی اتفاق میفتد كه در ماههای اخیر چند زن رسما طبق قوانین
اسلمی در زندان اوین خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج بطرز فجیعی سنگسار شدند .پس تعجب آور نیست اگر
كسی براحتی و با افتخار اعلم كند كه در كشتن زنان ستمدیده بی دفاع قصد برانداختن فحشاء را داشته است .یعنی در
واقع در حال انجام وظیفه شرعی خود بوده است.
در این میان دو جناح رژیم اسلمی سعی كردند كه این جنایات رذیلنه را بگردن جناح دیگر بیاندازند" .دوم خردادی"
ها میگویند ،این اعمال بخاطر خشونت طلبی جناح راست است و جناح دیگر میگوید كه این حاصل فرهنگ بی
بندوباری"دوم خردادی "هاست  .بدون شك هر دو جناح)یعنی كلیت رژیم جمهوری اسلمی( ،مسئول این فجایع هستند.
دعوای اینها بر سر چگونگی حفظ نظامست  .یكی سركوب آشكار را تجویز میكند دیگری پنهان ساختن و یا قانونی
ساختن آنرا.
آری این جمهوری اسلمیست كه مسئول دهشت و رنج روا داشته شده بر مردم است .سوزاندن این رژیم در آتش
انقلب كمترین قدمی است كه در راه محو فقر و اعتیاد و فحشاء بایستی برداشته شود.
مرگ بر رژیم زن ستیز جمهوری اسلمی!
زنان ستمدیده زندانی شده آزاد باید گردند!
رژیم جمهوری اسلمی در آتش جنگ خلق سوزانده خواهد شد!
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