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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
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  یرکغالم عس

 ٢٠١٧ جون ٢۴
  

 آتش به اختياريعنی چه؟
  

  .كنم ی میاررا معنين آتش به اختي ایاسي درقالب كلمات درامورسءمن ابتدا

  . دھدی فرمان می وحزب الھیجي بسیروھايبه قشرسركوبگر وقداره بند وچماقداروناركه توسط رھبركشوريآتش به اخت

  .ی دركشورداریري تدبی بیعني

  .ان درمقابل مردمي جنگ عریعني

  .تي استفاده اززوردرمقابل خرد وعقالنیعني

  . حداكثرمردمیأ درمقابل ری وانحصارطلبی خودكامگیعني

  .ی واقعیات ازمعني كردن جمھوری تھیعني

  . به مطالبات مردمئی قانون جھان شمول وپاسخگوی دراموراجرای ناتوانیعني

  .جاد جوترورووحشت درجامعه وعدم توجه به مصلحت ملك وملتي ایعني

**********  

 ازضد ی ابزارۀرفته وقصد دارد با چنگ ودندان واستفادي دھد كه شكست راپذی بدون شك رھبرنشان میطين شرايدرچن

  .ن فرصت رابه اووپنج درصد طرفداران فاسدش بدھنديد اي قدرت بماند كه مردم نباۀكيبرار یارزشھا چند صباح

ده اند يب ديسآ گوناگون ی كه ازسران حكومت به روش ھای مردمیباشد برا ی می بزرگیروزيك پين يبه باورمن ا

  . برسندئی نھایروزيوند اراده ھا به پي وپی رابدانند وبا رمزاتحاد وھمدلیروزين آغازپيد قدرايوبا

ت ي نھای حكومت آخوندۀوجود آمده دربدنه  بی ازشكاف ھای مدنی ھایران با آغازنافرمانيداست ملت بزرگ ايام

 دارند كه ی با ارزشی وھشت سال گذشته پرداخته اند وھم پشتوانه ھای سی الزم راطیراھم بھايبكنند ز استفاده را

  .دارومدافع حقوق بشربه آنھا اعتقاد واحترام دارندي بی وجدانھایامروزتمام

خته شده ي ری درراه آزادی وخامنه اینيمان تحت امرخميمانند خون پاك ھزاران انسان مبارز ووارسته كه توسط دژخ

  .است

 آنھا ی وصدام كه امروزخانواده ھایني خمۀكشته ومجروح ومعلول ومفقود االثرشدن ھزاران انسان درجنگ ھشت سال

  . برده اندیم پي سران رژیت ضد بشريه ماھب
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 یم خارج ازكشورجھت ھمكاري مجرب وآگاه مقیاسي سیروھاي مختلف ونی ھزاران متخصص دررشته ھایآمادگ

  . فعال داخل كشوریروھاي با نیاريوھم

دست  ومعلمان وپرستاران وبازنشستگان واقشارفروی كارگری جنبش ھایري وشكل گی اجتماعی ھایباالرفتن آگاھ

  .ومحروم

 خارج ازكشور كه پس ی سران حكومت ووابستگان آنھا دربانكھاید ھزاران حساب خارجئيأوجود مدارك الزم درت

  .ران مصادره شوديست به نفع مردم ايبا یم ميرمنقول متعلق به رژي مبالغ غارت شده واموال غی تمامیازسرنگون

 جھت كشاندن آنھا به ین المللي درمراجع بیران حكومت آخوند سی ھایات وغارتگريوجود مدارك الزم دررابطه با جنا

  . خودی به اعمال ضد بشرئیصالح جھت پاسخگو ی ذیدادگاه ھا

  .يدروزباشي متحد وپی آزادید فردايبه ام

  .با مھروسپاس

  

  

 

  

 

 


