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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  یئايرج جنتی عطا: شعر از
  سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ جوالی ١٠
  

  ]سرطان[دھم تيرژھسرود 
  است]سرطان[ تير١٨امروز 

  تقديم می شود ١٣٧٨ تير ١٨ی ئبه مناسبت جنبش دانشجو

سرود رسمی کنفدراسيون جھانی محصلين و ( آذر ١۶ی به مثابۀ بند دوم سرود ئشعر اين سرود توسط ايرج جنتی عطا (

اين کار زيبا بيانگر تداوم و تداعی جنبش . سروده شده است و با ھمان آھنگ خوانده می شود) دانشجويان ايرانی

  ).باشد نيز می١٣٣٢ ]قوس[ آذر١۶ی ئدانشجو

*****  

  ای زد ناگاه دانشگاه، شعله ۀ از سينفريادی

  ور شدِبر ظالم جانکاه، شعله 

ِبه ناگھان از پس پشت اين، تيره ابر سنگين ِ ِ  

  گر شداخگری آتشين، جلوه 

ِھوا پر شد از عطر، ناب آزادی ِ ُ  

  ُ پر شد از شادی ای،زندگی لحظه 

    ثمر شدجادوی تيره، بی

  شب به يک بارقه سحر شد

  کن شدن ساله، يک لحظه ريشهِسکوت ديري

  ِوحشت دچار وحشت، خاموشی در کفن شد

  َداد، تھی شد از بد و ددخاک اسير بی

ِيک دم پر از خروش زيبای مرد و زن شد ِ ُ َ  

   ھيوالی شب نعره زد

    خون از ستاره، روان شد

  جوان شدۀ ِھيجدھم تير تاريخ يک ستار
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     کن شدِسکوت ديرين ساله، يک لحظه ريشه

  ِوحشت دچار وحشت، خاموشی در کفن شد

  َداد، تھی شد از بد و ددخاک اسير بی

ِيک دم پر از خروش زيبای مرد و زن شد  ِ ُ َ  

  )٣(جوان شد ۀ ِھيجدھم تير، تاريخ يک ستار

*****  

  ]قوس[سرود شانزدھم آذر

  حميد مصدق: شعر

   ساری گلين–ارمنی : آھنگ

  بار دگر شانزدھم آذر، آمد و سر به سر

  در قلوب مردم شعله افکند

  ِی ايران، به خون شھيدانئجنبش دانشجو

  ِدر ره خلقمان، خورده سوگند 

ِکوشيم و بشکنيم، ديوار اين قفس در ره آزادی ايران  که تا آخرين نفر، آخرين نفس، ِ)٢(  

   شريعت رضوی، قندچی، بزرگ نيا

  ِگشتند شھيد، در ره ستيزه با ارتجاع

ِخون آنھا نھال ھمب   ستگی ما راِ

  ِھا يک دل و يک جان متحد، در ره آنھا نھيم گاممحکم کرد و استوار، با جنبش توده

  تا انقالب ايران، پيش رود تا سرانجام

  شريعت رضوی، قندچی، بزرگ نيا

  ِگشتند شھيد، در ره ستيزه با ارتجاع

ِخون آنھا نھال ھمبستگی ما را ِ  

  ھامحکم کرد و استوار، با جنبش توده

  )٣(شريعت رضوی، قندچی، بزرگ نيا 

***** 

 ٧٨ تير ١٨سالگرد 

QJkiFahhJOY=v?watch/com.youtube.www://https  

   داريوش صدای با ٧٨ تير ١٨ برای ای ترانه

 : ... ملودی یئايرج جنتی عطا :شعر

60lu7xWqtYB=v?watch/com.youtube.www://https 

   خيابان انقالب– ٨٨ تير ١٨

https://www.youtube.com/watch?v=NYIlQ_Xf3Ok  

  

 


