
 
 رانــايليـمشـآزاديبخشـارت

 (2شماره )
 

 
 هموطنان، 
 سراسري قيام شهيدان دورود و همة مجروحان و مصدومان  سالم بر

و مراكز غارت وابسته به  هاي رياييو دفاتر امام جمعهفرمانداري ها و مراكز سپاه و قضائيه  دالوراني كه امشبقهرمانان و به تبريك با 
  .يا منهدم كردندتسخير و زنجان و مالير  بندرعباسدورود و اراك و كرج و را در شهرهاي مختلف از جمله  سپاه پاسداران
 با خلق اسيرش به پا خاسته و صبح نزديك است. ايران زمين 

 جايگزين شود. و رأي جمهور مردم حاكميت آخوند و سلطنت فقيه بايد پايان يابد و با حاكميت مردم 
 .شهر بپاخاستند 40بيش از  (ديماه 9شنبه )دست مريزاد كه امروز 

 تركيد.  با فضيحتشده بود مانور قدرت در روزي كه برايش سراپا آماده واليت بادكنك  
 يابد. مي گسترشقيام گيرد و اگر نكند شعله باال ميبست و مستأصل است. اگر شليك كند در بنبه واقع رژيم 

  . آميز و پرهيز از خونريزي استگذار مسالمتالبته كمال مطلوب ما 
  د.نبرو كنار گورشان را گم كنند و بايدارتجاع و رئيس جمهور و دايناسورهاي خبرگان به اين منظور خامنه اي -1
 و ارتههزا  از بهها ارتههزا  از جنگهههاي كويههت و افوانسههتان و عههرا واليههت و سههلطنت مطلقههه  سههال 30ميگههوييم   بههه خلي ههة ارتجههاع -

 كوبند.زمين ميبر كنند و بلندت مياز تخت واليت مردم واال  ديگر بلند شو حاال ،بس استمماشات و القاعده و داعش 
 ،بدست گرفته بودكليد نجات نظام واليت را ، امدادهاي استعماريو با  ،برجام« اسبك و زينك»با كه ( آخوند روحانيشياد ) شيخك به-

 ...«!آيدت از شش سومرگ »  استبراستي كه اجل نظام من ور ضد ايراني واليت فقيه فرارسيده  گوييممي
راديو و تا بسيج و  از سپاه پاسدارانو دجاليت سركوب  مراكزسركردگان رژيم در همة ائمه جمعه و  و گران و زندانبانهاشكنجهبه -2

 جان بدر ببرند واال بسختي كي ر خواهند ديد.  كنم در اسرع وقتتوصيه ميتلويزيون 
با و  تشكيل بدهندشوراهاي مقاومت را در همه محالت و شهرها و روستاها  در اولين فرصت بايد شگرشورجوانان هموطنان آزاده و -3

 د. را بدست بگيرن تلويزيونمخصوصًا راديو و حكومتي مراكز و دواير كنترل ها و يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي كمك تيمها، دسته
و براي جلوگيري از خونريزي كه براي دفاع از خلق و ميهن رزمندگان آزادي و كلية واحدهاي ارتش آزاديبخش ملي است مسلم حق -4

 خلقاين شوند. تمامي سالحها و امكانات متعلق به مردم ايران و فرزندان دلير مجهز و آماده توسط سپاه و بسيج و اطالعات آخوندي 
 است.  بپاخاسته

 ضامن پيروزي محتوم خلق ماسترود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي مردم ايران 
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