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ساحت سرزمين
جبران نشدنی
بی تفاوتی نسب

رام ولآ ،رامآه 
ن خالصآ ١١ه 

ه نصف وبھم 
امضاج و نشور

ت پرده مسئله خو

ی گروھی ازاير
 رضايت سالم

   :ست

جی درحد تجزي
   :است

اسال سال انقالب

کسی فعاليت و
ای اينکه برفاج

( تشکيل کنگ  

مس ضاشاه کبير
اين خسارت ج

ب گرفتار و دور

تجزيه طلبی که
ه جمعا درماده
 ھزارکيلومترھ
من شد امروز با

پشت             

ازسوی منشور
اعالم يعنیه

ود دارد گفته اس

م دخالت خارج
گفته ا اسالمی

  >سيم

مھورھفتمين س

يکنيم وبرای ک
مابرا< :ه است

                

ن سلطنت رض
،بع تقليل يافت
ی وتاريخشان د

ان به جريان ت
ر کهحقق منشو

ليون وپانصدي
م ش ريزی انجا

                  

م ١١انه ماده
مزبورمقررکرد

ن خوآاز ی را

 که سايه شوم
!ه رھبرانقالب

ران نميشناس

ه ای رئيس جم

ی سينه سپرمي
ن پرستی گفته

                

تازمان سال 
زارکيلومترمرب
را ازھويت ملی

ارد واگرايرانيا
که برای تح ده
يواين يک م د

به زور وخون

          ۴ رگ

يت تجزيه طلبا
ست که ماده م

  ت

يا جمله پرمغز

زندگی ميکنيم
دگی ميکنيم که

ی رابنام اير

خامنهارباعلی

ری وبی تفاوتی
ردشمنی باميھن

>شھيد داديم ا

١۵٠ف حدود
ون وپانصد ھز

که ايرانيان ر 

مچنان وجود د
علنی رسيدجه

دکرارخواھد ش
ف تقليل يافت ب

  ده است.

بر  ٢۴/ ٠٢/ ٢٠١

 ازافشای ماھي
ت وخواستی اس

يان بي تفاوت

نشمندان اسپاني

    »

ما دردنيائی ز 
شرائطی زند در

وال کشوری

(خمينی درديدا 

ازباب بی فکر
اربابش ودر ز

را باھنر شتی و

يد که درظرف
بع به يک مليو
،ت اسالمی بود

وتی امروز ھم
درجن به چنان 

تاريخ تک ،ايند
 ايران به نصف

کمک شدايران 

 

١٣ ، يکشنبه 

ايشان بعد
ترضاي بر

   .ايران

اي ايراني

دان زيکی ا

           

،موطنانھ
ماميکند  

ما اصو<

           

 ميبيند که
تاسی از در

، بھشمفتح

شما ميداني
کيلومترمرب
نفوذ ھويت

   .نمود

اين بی تفاو
نآ قباحت و

پولی مينما
روزھا که
به تجزيه ا

  

    


