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  ! با سالم به شما مردم آزادیخواه و برابری طلب

این رژیم ميخواهد از بين دو جانی و آدمکش بين المللی 
ی را منتخب مردمی که متنفر از این نظام هستند خود یک

اعالم کند و از این به بعد جنایاتش را با مهر تایيد دول غربی 
ما در دوره اول دیدیم که باید و ميشود به این . انجام دهد

مسخره بازی جور دیگری پایان داد و در خانه نشستن 
تقلب ما نباید حتی اجازه دهيم آنها بتوانند با . کافی نيست

  . صندوقهایشان را پر کنند و این ورطه را به راحتی بگذرانند

انجمن جوانان آزادیخواه از همه کسانی که از نابرابری و 
, فقر , حجاب , زندان , سنگسار , شکنجه , اعدام , تبعيض 

وحشت و ترور جانشان به لب رسيده ميخواهد که در برابر 
  .ننداین مضحکه انتخاباتی دست به اعتراض بز

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

ما شب قبل از انتخابات و روز . حاال زمان بيرون آمدن و گلوی رژیم را فشار دادن است
باید در تمام شهرها . انتخابات را برای خراب کردن این مضحکه بر سر جنایتکاران داریم

  . در مناطقی که تاریخ محل تجمع و اعتراض مردم بوده جمع شد و اعتراض کرد

ندانی سياسی آزاد باید گردد سرداد باید حجاب دور باید شعار آزادی و برابری و ز
  . 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
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  مرگ بر این مضحکه 

  زنده باد آزادی و برابری 

  انجمن های جوانان آزادیخواه در سراسر ایران 
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