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آمار جانباختگان كروناي واليت در ميهن اشغالشده به نيمميليون رسيد
بايد براي خيزشهاي پس از كرونا از همين حاال آماده شويم
وقتي آمار جگرسوز پرپرشدگان از  2هزار گذشت آدمي در بهت و ناباوري فرو ميرفت و قلبها
به حنجرهها ميرسيد.

آمار  25هزار پشت هرر انسراني را ميلرزانرد و پيردا برود خره هامنرهاي و روحراني برراي ح رژ ر ار از
هطر قيام و سرنگوني در شرراا حرررا ماننرد جنرم هردميهني و ماننرد قت عرام زنردانيان سياسري

استراحژي خالن حل ات انساني و فرستادن مردم به ميدانهاي مين خرونا را در پيش گرفتهاند.

آمار  50هزار درد و دراغ و فرااد از اان همه شقاوت و بيداد برميانگيخت...

 70هزار صاعقه بود...

در  100هزار داگر آرام و قرار باقي نميماند و قل در دست عقرب مينمود...

اخنررون برره  500هررزار ميرسرري  .نرري ميليررون پيكررر بيجرران هموطنرران دو سرراپ پرريش در حهررور ه ر
نميگنجيد.آنه در ميانة سري و سريالب و انهروه هرابيهرا و فقرر و فاقرة دردنرا

بااد خرد؟

چره باارد گ رت و چره

هامنهاي خرونا را از ابتدا براي ادامة حكرومتش فرصرت و نعمرت اعرالم خررد و دو سراپ گذشرته را بره طرور
عمده مداون قت عام خروناست.

دبيرهانه شورا از اس ند  98حا امروز با خمر
وقت و انر ي بسريار و بردون ار

چنرد خميسريون برا حرال

روز اسرت نا و حعطير

هسرتگيناپذار و هارقالعراده برا

در حرد حروان مرا آمرار و ارقرام جانهاهتگران در

سراسررر خشررور را برره اطررالن هموطنرران رسررانده اسررت .ااررن آمررار الهترره خام ر و جررام نيسررت .حاص ر

گزار هرراي روزانررة خانونهرراي شورشرري شرروراها و خاناپهرراي مردمرري ههرنگرراران سرريمايآزادي و
هواداران مجاهدان در شرهرها و اسرتانهاي مختلر

و اسرنادي اسرت خره بعضر خميسريون امنيرت و هرد

حروراس از مراخز اور انس ر ا به دسرت آورده اسرت .آمرار اسرتانها در سرتاد اجتمراعي مجاهردان بهرت

و سرجم شده و به دبيرهانره شرورا منتقر شرده و در آنجرا برا اههرار علنري و منراب گونراگون مقابلره و

جمعهندي و نتيجة خار نهااتر در اطالعيرة روزانره بره آگراهي هموطنران رسريده اسرت .هري مهالهرهاي در
خار نهوده و آمار واقعي به اقين بيشتر است.

آري شورشگران سكون و هاموشي نميپذارند .زانروي مر در بهر نميگيرنرد .گ تره برودا جانهرااي خره

از دست ميرود حي

حا

و ذهيرر قيرام و سررنگوني اسرت.اخنون هامنرهاي و ر ار ويارت فقيره اسرت

خه هر آن بااد برراي روارارواي برا شرعلههاي فراگيرر اعترا هرا و شرور

و قيرام در حضري

هسرتگي و

فرسررودگي و درمانرردگي آمرراده باشررد .روي خررار آوردن رسيسرري برره عنرروان قطبنمرراي قت عررام و پاس ر
هامنهاي به موقعيت انقالبي گوااي اوهان و احرواپ در جمير جهرات اسرت .شراه

رسيسري جرالد اسرت

و با برجام و بي برجام فرقي نميخنرد .باارد برراي هيز هراي پرس از خرونرا از همرين حراي آمراده شروا .

فق بااد حكرار خرد خه مسأله اانست :

آتش قيام زير خاكستر نظام .در جنگ سرنوشت بر قامت وطن اينچنين نوشت :يا مرگ يا آزادي !

