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ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻃﻠﺐ!
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ از ﺑﻴﻦ دو ﺟﺎﻧﯽ و ﺁدﻣﮑﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم هﺴﺘﻨﺪ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﻴﺪ دول ﻏﺮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم دهﺪ .ﻣﺎ در دورﻩ اول دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎزﯼ ﺟﻮر دﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﯾﺎن داد و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ورﻃﻪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ از هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ و
ﺗﺒﻌﻴﺾ  ,اﻋﺪام  ,ﺷﮑﻨﺠﻪ  ,ﺳﻨﮕﺴﺎر  ,زﻧﺪان  ,ﺣﺠﺎب  ,ﻓﻘﺮ ,
وﺣﺸﺖ و ﺗﺮور ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻀﺤﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﯾﻴﻢ و در ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺎ
هﻤﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﮐﻪ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ هﻤﻪ ﺷﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن
در ﺧﻮن هﺰاران ﻧﻔﺮ ﺁﻟﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ زﻣﺎن ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن و ﮔﻠﻮﯼ رژﯾﻢ را ﻓﺸﺎر دادن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮاﯼ ﺧﺮاب ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮهﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻮدﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر ﺁزادﯼ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد ﺳﺮداد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب دور
اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ درﺁورد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﻤﻊ واﻋﺘﺮاض ﺗﻮدﻩ اﯼ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ را ﻣﻴﺪهﺪ:
ﺗﻬﺮان :ﺳﺎﻋﺖ  5ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ
ﺷﻴﺮاز :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺐ ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان
ﺳﻨﻨﺪج :ﺳﺎﻋﺖ  8ﺷﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ
ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﺳﺎﻋﺖ  4ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺪان ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
اﺻﻔﻬﺎن :ﺳﺎﻋﺖ  8ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب

ﻣﻬﺎﺑﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  7ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺎﻣﻴﺎران :ﺳﺎﻋﺖ  7ﻋﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻀﺤﮑﻪ
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادﯼ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ
اﻧﺠﻤﻦ هﺎﯼ ﺟﻮاﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
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