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 ها سراسر ايران را فرا گرفتآتش خشم توده
 
 
 
  

سوری به مناسبت چهارشنبهخراسان، بهديروز مردم قهرمان ايران، در سراسر کشور، از خوزستان تا بلوچستان، از آذربايجان تا  
پای خيابان آمدند، و  بهکوبان و رقص ها  با  در دست يکديگر،  از جمله پرچم جمهوری   کنان، دست  آتش کشيدن نمادهای حکومتی 

اسالمی و تصاوير و بنرهای مقامات حکومت اسالمی، بار ديگر نشان دادن که به چيزی جز سرنگونی حکومت اسالمی راضی  
 ی هرگونه جانفشانی هستند. هند شد و برای به زير کشيدن حاکمان جبار آمادهنخوا

  
روسری اجباری،  حجاب  بدون  نوجوان  و  جوان  دختران  روز،  اين  به در  را  آتش ها  به  اسالمی  تحجر  و  زن  اسارت  نماد  عنوان 

 و تبعيض نيستند.ای" فرياد زدند که ديگر حاضر به تن دادن به اسارت کشيدند و با شعار "مرگ بر خامنه
  

آباد تا ها از نازیگير بود. در تهران در بسياری از محالت و خيابانبويژه در تهران و شهرهای کردستان حضور مردم بسيار چشم 
چنان جا حضور مردم بويژه جوانان آنحوض تا ونک و اکباتان و آذربايجان و شوش، در همهآباد و هفتجواديه و فالح، از نظام

بود که ماموران حکومتی جرات مقابله با مردم را نيافته و مجبور به فرار شدند. در ميدان انقالب تهران مزدوران رژيم گير  چشم
هايی بين مردم و مزدوران رژيم چون بوکان نيز درگيریآور استفاده کردند. در برخی از شهرهای ديگر همعليه مردم از گاز اشک

های آتش خشم خود را نثار رژيم کردند. در ديواندره نيز مردم با ر در برابر فرمانداری شعلهرخ داد. در ديواندره مردم با حضو
 ی سرکوب پرتاب کردند.   کنندهساز خود را به سمت اين مرکز هدايتهای دستحضور در برابر فرمانداری نارنجک

  
خامنه بر  ديکتاتور، مرگ  بر  بر ستممرگ  باشه چه رهبر،  ای، مرگ  شاه  ئازادی، شه گر چه  زندگی ژن ژيان  نامرئ،  زن  هيد 

بپا  مردم  شعارهای  جمله  از  سرنگونی،  تا  ميريم  گرونی  فساد  فقر  آزادی،  آزادی  آزادی  فاشيستان،  گورستان  کوردستان  آزادی، 
 خاسته در روز گذشته بود.

  
ها را به تسخير خود درآورند، خيابانجمهوری اسالمی که از قبل اين ارزيابی را داشت که ممکن است مردم در اين روز بار ديگر  

داده بود. حتا رسما اعالم کرده بودند که برای کنترل فضا از نيروهای بسيج، مساجد و "لباس ی مزدوران خود آمادهبه همه باش 
ها در بانشخصی" استفاده خواهند کرد، اما تمامی تدابير جمهوری اسالمی در برابر اتحاد و همدلی مردم ايران رنگ باخت و خيا

توده درآمد.  مردم  تسخير  به  ستمسراسر کشور  ابعادی های  در  اگر همگی  که  کردند  ثابت  ديروز  نمايش  با  ايران  قهرمان  و  ديده 
 ها نيست. پا خيزند، هيچ نيروی سرکوبی قادر به مهار آتش خشم آن سراسری و ميليونی به

  
باک، زنده باد دختران جوان و نوجوانی که شجاعت و جوانان شجاع و بی  ی ايران، زنده بادديدههای قهرمان و ستمزنده باد توده

 ها دنيا را به حيرت واداشته است.فرياد رسای آن 
  
  

  برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 دارینابود باد نظام سرمايه 

 باد سوسياليسم زنده  -باد آزادی زنده 
 ) سازمان فدائيان (اقليت
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 حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی 
 

  
  


