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  راني ای کارگرستي کمونحزب

   ١٣٨٨ وري شھر٢٧، ٢٠٠٩ سپتامبر ١٨

  

 مي رژهيعل زي اصفھان و تبرراز،يدھھاھزار نفر در تھران، ش
  تظاھرات کردند

روز ار دوري شھر٢٧ ام ري ب ادگ ردم در ابع ره در شھرھای م ا ھزارنف ران، شی دھھ ه زي اصفھان و تبرراز،ي تھ  ب

ر دابانيخ اتوري آمدند، شعار مرگ ب ا نکت د و ب اي دادن دندري سرکوب درگیروھ وپ، ی شعارھاگرياز د.  ش ردم ت  م

  .  گردد بوددي آزاد بایاسي سی اثر ندارد و زندانگري اثر ندارد، شکنجه تجاوز اعتراف دگري دیجيتانک بس

دمي تھران تظاھرات از ساعت ده و ندر سترش ني صبح شروع شد و در چن ران گ تي نقطه تھ اني در ختيجمع. اف  اب

  . شودي گزارش مگري از نقاط دشي ھفت بداني مزي به آن و نی منتھیابانھايانقالب و خ

اي خدي از خبرنگاران کانال جدیکي گزارش طبق اني انقالب و کر،ی آزادعصر،ي ولر،ي ھفت تیابانھ لوغ مخ د ش  زن

دانکتاتور،يشعارھا از جمله مرگ بر د.  ھستندابانيدھھا ھزار نفر در خ. است ددي آزاد بایاسي سی زن ردد، احم  ی گ

وماي صدا و سونيزيتلو.  شده استیجي شده خرج بسی و پول نفت چء استعفاءاستعفا ای فقط جل سمت پ شگاه ق  نيي دان

ره و معترض عي وستياما جمع.  تظاھرات کننده را کم نشان دھدتيکه جمع گرفته بود ري تصویرا طور زاران نف  ھ

  .  بودندیمردم عصبان. زدندي ماديبود و فر

ال جدگري دو گزارش دطبق اران کان وھتي جمعري در ھفت تدي از خبرنگ ده و شعار می انب رد آم دي گ  از یکي. دھن

ران درگنيطبق ا.  گردد استدي آزاد بایاسي سی زندانري مردم در ھفت تیشعارھا  یري گزارش در مقابل دانشگاه تھ

ه کردن صدامھار یبرا.  شدندري دستگمي از مردم توسط اوباش رژیرخ داد و تعداد ردم، ی شعارھای مردم و خف  م

دگوھاميھفت نيسان رژ ددی پر از بلندگو به ميان مردم آمده و محوطه ھفت تير تا وليعصر را پوشش دادند، بلن  ی متع

بکه یتمام. دھندي در مقابل با قدرت شعار مزي مختلف بر درخت ھا نصب شده است، مردم نیرھاي در مسزين  شش ش

از اشک آور یروھاين.  خود از تظاھرات تھران را متوقف کرده اندیري زنده تصوش پوشمايصدا و س ا گ  سرکوب ب

  . کننديوب م نقاط مردم آنھا را سرکی و در برخکننديو باتوم به مردم حمله م

  .  استکتاتوري از شعارھا مرگ بر دیکي.  آمده اندروني اصفھان مردم بدر

  .  شھر شلوغ استی در مناطق مرکززي نزيدر تبر. دھندي ھستند و شعار ماباني در خیادي زتي جمعرازي شدر
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ان، ویگري گزارش دطبق  و ونک عصريل از تھران، شب گذشته شعاردادن در محالت مختلف از جمله شھرک اکبات

  .  بودشتري قبل بیاز شب ھا

  ی حکومت کارگر،ی برابر،یآزاد

  ی اسالمی بر جمھورمرگ

  یستيالي سوسی باد جمھورزنده

 


