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 نورددميرا دراستبداد ديني هاي سرنگوني سرتاپاي لرزه                                              
 به دست خود ! دــنَ كَ گور خود اي جز سركوب ندارد اما انتهاي راه چارهشيخ همچون شاه در    

  ...گفتيمميدر عراق و لبنان  در اثناي قيام واليت“ عمق استراتژيك”پس از فرو ريختن  آبان 13در ي سرنگوني پيش چشم جهان كه هااينك لرزه
 ايران . ديگر شهرها و مناطق  وتهران خرمشهر و  تا مريواناز شيراز و و  بهبهان تاسيرجان  كرج وو شهريار  از سالم و درود بر شهيدان

 .به عزم جزم خلق قهرمان و كانونها و فرزندان شورشگر آن تبريك و تهنيت 
 اما شيخ همچون شاه در انتهاي راه چاره اي جز سركوب ندارد.  خامنه اي امروز فرصت داشت عقب بنشيند

ايان منطاق خدشاه ناپا ير  !گاور خاود كناي بدسات خاودسات كاه ب بگيارب ببنادب ب اشب اين قارنجاالد دژخايم خلاق و خطااب باه هم مانند روزگاار شااه  ما مردمحرف ما و 
 خلقهاست.  مبارزات رهائيبخشتاريخ و ت امل و 

جواناااني كااه ميگااوييم ب بفرماييااد اياانهم گرفتنااد ده  مين و ساااا اشاارفيان خااركااه باار سااو جبهااه همدساات و پشااتيبان و سااگهاي زن يااري بااه خليفاات فرتااوت ارت ااا  
براسااتي كااه را بااه آتااش كشاايدند و در هاام كوبيدنااد.  غااارت ح ومااتمركااز سااركوب و ب صاادها  96تمااام قيااام ديماااه خواسااتيد! شورشااگراني كااه فقااب ديااروز باايش از مي

 مزيد؟  نمِ هل برايتان جهنمي ساختند. 
ََهنََّم َهلج اْمَتََلْتج َوتَ ُقوُل َهْل مجن مَّزجيد  ب تا روز خشم بزرگ خلق و خالق   يَ ْوَم نَ ُقوُل ِلج

 بيش از اين هم هست.آيا پر شدي و گويد آيا گوييم بدوزخ به  روزي كهتا 
تماام  حاكميات شايخ  )يعناي درهام آميازد تاا باه نفا  حاااخامنه اي بيهوده تالش مي ند با قرار دادن بقاياي شااه در كناار م اهادين و مقاومات اياران گ شاته را باا آيناده 

 اما هيهات كه زمان و عقربه هاي ساعت به عقب برنميگردد. بشود. 
 . را عربستان داده و اجرا بر عهده م اهدين استميگفت كه نقشه را آمري ا كشيده و پوا  96در ديماه 

 .و پوا گرفتن م اهدين از عربستان هم به برگ سوخته تبديل شده اين بار اما جرقه را خودش با بنزين زده
 آيند لباس شخصي هم ديگر اثر ندارد! وقتي مردم به صحنه ميگويند سركردگانش مي .آمدندبا جوانان دالور و شورشگر به صحنه شهر  100بيش از 

 گوش كنيد ب 
   1ستاد  عمار -
 بفرماييد  -
  آقا وضعيت قرمزه! به سمت فرمانداری در حرکتن!-
 کنه! جمعيت پنج هزار نفره!  بشير  دير برسهب فرمانداری سقوط می-
 کنم انوریب االن عوامل سپاه هم که روبرو هستند کمک بگيريد ازشون. االن بشير هم پيگيری می -
 از سپهر    2بشير    2بشير-
  گه من دستور ندارم.آقا  سپاه می-
  گه با لباس شخصی!ده!  میکمک نمی  
  خوره لباس شخصی!درد من نمیبه-
 آيند؟ بيرون؟ هماهنگی شد از همون پادگانشون بيان بيرون اون ا رو حفاظت کنند ديگه!  چطور نمی-
 گن ما دستور نداريم. بله سردار اينا می-
 کنند! جمعيت پنج هزارنفره! خوره! دارن تخريب میدرد من نمیفقب با لباس شخصیب به-

 و ميگويد ب پيچدمي “ قاطعيت”  نسخت “ضد انقالب” در برابر  67در قتل عام  ه اشعينًا مانند امام فروماي يسيرئ جالد آخوند
اراناه هاايی کاه باا اقادامات خراب در برابار هرگوناه تعاردب در ماورد اشارارب وابساتگان باه جرياناات ضاد انقاالب و نفو ی ...گاردد های محتارم در سراسار کشاور تاکياد میبه دادساتان»

 .«های انتظامی و امنيتی با قاطعيت اقدام قانونی معموا دارنددر راستای خواست دشمنانب امنيت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با هم اری نيرو
 و ميگويد ب در جلسه غيرعلني م لس ارت ا  خب و نشان كشيده نيز پاسدار شمخاني دبير امنيت آخوندها  بچاقوكش نظام

در ارتبااط هساتند. آناان برخای از افاراد شارور   م اهادين) کردنادب شناساايی شادند. مشاخ  شاد کاه آناان باا ساازمانهاا میتعدادی از افراد که اقادام باه تحرياک ماردم در خيابان»
. ايان افاراد باا ساناريوی از پايش تعياين شاده قصاد اي ااد مشا ل در ايارانب عاراقب لبناان و ..قااط خاصاي را هادف قارار دهنادو ن منطقه بودندب پاوا گرفتناد تاا اي ااد آشاوب کنناد

 .«برخی ديگر از کشورها را داشتند
اشاخا  نيسااتند ياک ساانخ  برخاتماه م اهاادين خلاقد»نوشاات ب از يااد باارده اناد. منتظاري را  67در مارداد خاتم كااالم منتظاري در نامااه اش كاه پاساادار و بيچااره آخوناد 

  .«با کشتن حل نمی شود بل ه ترويج می شود ...ف ر و برداشت است يک نحو منطق است
××××× 

و از  عاراق و لبناانباياد پاوا را از ساوريه و زهار بخاورد و عقاب بنشايند تاا راه پيشاروي قياام هماوار شاود.  كاه باياد در موضاو  بنازين اينساتحرف ما با ولي فقياه ارت اا  
  مردم. و سفرة كم كند و نه از سوخت  نيروي قدس و اطالعات آخوندها و سگ هاي زن يري آن در داخل و خارج كشور از سپاه و لباس شخصيها و

باه صاحنه آمدناد باه سارعت بپاا خاساتند و در زمان نخست وزيري حسانعلي منصاور ي اي دو روز قيمات نفات و بنازين را دو برابار كارد اماا وقتاي ماردم  1343 پاييز شاه در
 عقب نشست.

 الجرم بايد پاي لرز و لرزة افزايش قيمت بنزين بنشيند.شيخ اگر چنين ن ندب  
 كشد. قيام براي آزادي شعله ميي بيشتر در انتظارند. هاشعله

  .هيچ س جز خلق در زن ير به ما پوا و پناه نميدهدكمك كنيد و پناه بدهيد .  ب به ويژه م روحانبه جوانان شورشگر
 خلق ماست .محتوم رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران ضامن پيروزي 
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