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د شني تظاهر کننده شرمگونيلي از ده مشيتهران از حضور ب  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٧شنبه چهار                                                                                               ورانخودري از کارگران ایجمع

 
 ی انقالبدوشنبه

 ی پاري زتهران /  تهران را به لرزه در آورده اندیابانهاي نفر تظاهرکننده خونيلي از ده مشيخرداد  است ب٢۵دوشنبه  تهران  روز نجايا

/ مي خواهی نمکتاتوري دولت دما/ کتاتوري بر دمرگر/ ندي گوی و مختندي رابانهاي نفر به خونهايليم/  لرزدی به خود می انقالبیجوانا

 ی ازادیآزاد/  نفراستونهايلي مخواست / ی تهرانپارس تا دانشگاه از دانشگاه تا انقالب و از انقالب تا آزاداز/ ران تهیابانهاي خسراسر

 /  دماوند استاباني تهران خنجايا/   استراني خواست مردم ایآزاد/ بي گ بر دولت مردم فرمر/ مي خواهی نمیني زمبي دولت سما

 اباني خنجايا /  بعداز ظهر همچنان در حال تظاهرات است٢ از ساعت عتيجم /   انقالب استاباني خنجايا/ ستي پارک الله ننجايا

 ابانهاي به خخواهي مردم آزادونيلي از ده مشيب/  هستندی آزادداني می به سويیماي شب است مزدم همچنان در حال راهپ٨ ساعت یآزاد

 نه باطوم ونه ژهي ویروهاي ننه/  . سابقه استی در تهران بتي همه جمعني احضور/ ی آزادفقط/  نهیکتارتوريد/ ندي گوی اند ومختهير

 کودک گرفته تا از/  ۵٧ سال ی امروزتا مردان انقالی آمده اند از جوان انقالبهمه / کندیريسرکوب نتوانسته از تظاهرات مردم جلوگ

 کجا آمده اند همه مردم ازنيا/ چشمان همه حلقه زده است شوق دراشک/ کپارچهي متحد و همه/ انيدانشجوکارگران گرفته تا از/ رمرديپ

/  نژادی به احمدنه/ کتاتوري به دنه/ ی آزادیآزاد/ دي مردم بود وداني مدي بافقط/  قابل تصور استري سابقه مردم غی حضور بفيتوص

 نيا/  حرکتني وحشت سران ارتجا ع از او/ ابانهاي در خی مردم انقالبیونيلي محضور/   همه زحمتکشانی بزرگ برایروزي پکي

 سال مبارزه کردند دهها نفر ی که سیمردم/  بلکه ازدل جامعه آغاز گشته استري ت١٨ حرکت نهني استاد/   استی عادريحضور غ

ها  است که بردران آنی خون همان جوان انقالبشي جوانان از روني انکيا و/   را تحمل کردند۶٧و۶٠ ی که سالهایمردم/  دادندديشه

 است که اعدام نشدند یوني همان انقالبادگاري جوانان ني اواکنون/  به جوغه اعدام سپرده شدندکتاتورهاي دنيودوستان آنها توسط هم

 متحد و نکي اخواهي مردم آزادونيلي مدهها/  جوانان بوجود آوردندنيا.  خانواده دادندلي کردند و تشکیزندگ.وماندند ومبارزه کردند

 نه نکيا/  را به لرزه در آورده اندراني ای سرکوب ها شهرهاني توجه به ای جوان بونهايلي منکيا/  اندستادهي ایکتاتوري جلو دکپارچهي

  لرزدی می گام استوار جوانان انقالبري زراني ای تمام شهرهابلکه/  دانشگاه تا انقالبی از کونه/  تهران

  کارگردوستان

/  برودراههي مردم به بی دوباره حرکت انقالبمي خودمان اجازه ندهی و طرح شعارهایاه جوانان با آگني گسترده ما در کنار احضور

 خواهاني و آزادکارگران/ ی وفرزندان انقالبانيدانشجو

 ی بی های که دوباره با طرخ شعارمي خودمان اجازه ندهی و متشکل شدن در تشکلهایاريبا هش. کشدی انقالب زبانه می شعله هانکيا

 . مان بدهندبيمحتوا فر

 فرصت طالبان حرکت مانرا به انحراف بکشندگريکباردي که ميدارد اجازه نده قراریدوش ما کارگران وشما جوانان انقالب حرکت برنيا

 خواهاني و آزادکارگران

 مي بروشي واتحاد به پی آگاهباو  خواهد کردني مانرا تضمیروزي است که پی انقالبی حرکتهاني حضور آگاهانه ما در اتنها

   خودروراني اکارگران

 ی باد آزادزنده/  حق مسلم ماستیآزاد/ ندي گوی مکي تبری و مردم انقالبخواهاني را به همه آزادخواهي حرکت مردم آزادنيا

 دخردا٢۵ -رانخودروي از کارگران ایجمع
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