
  »اسالمی مرگ بر جمهوری«
   ١٣٨٨ تير ۵  نداخبرنامه 

جنبش . سوی جنبش مردمی را بر طرف ساخت تحوالت دو روز اخير در جامعه بسيار تعيين کننده بود و هر ترديدی نسبت به سمت و

در . ت آغاز شد، اما به سرعت محتوای ضد ديکتاتوری يافت و سراسری گشتابطال انتخابا مردمی ضد کودتاچيان، در آغاز با خواسته ی

اينترنتی و ماهواره ای، سعی کردند اينگونه به  هفته اول، اصالح طلبان حکومتی و حاميان امپرياليست شان، از طريق تبليغات وسيع يک

آزادی برسند، اما،   با سکوت و نوارهای سبز رنگ می توانند به،»انقالبات مخملی«اعتراضاتشان در حدود  مردم القا نمايند که گويا با حفظ

حکومت ديگر نمی تواند بدون سرکوب مسلحانه، جنبش مردم را مهار و  با سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه و اعتراف به اين واقعيت که

در . دروغ را جمع کرد کنند، به سرعت بساط اينو پاسخ مردم که ايشان هم ديگر نمی توانند اين حکومت را تحمل  جامعه را کنترل کند،

اسالمی، بار ديگر اين واقعيت برجسته شد که همواره، ديکتاتوری  درگيری های امروز مردم با نيروهای مسلح ديکتاتوری حکومت

ی در مقابل اراده ی وحشيگر رنگ و بوی خون را به انقالب تحميل کرده و همواره ايشانند که با درنده خويی و حکومت سرمايه است که

  .مردم مقاومت می کنند

 
 
 

  تا راه آهنشي تجرداني از مري ت٨ در روز دوشنبه ی انسانري زنجیفراخوان برا
ادنخبرنامه   ١٣٨٨  تير٧  

 استي انتخابات  رجي راه آهن  از طرف معترضان به نتادانيم  تاشي تجرداني از می انسانري بعد از ظهر زنج۵ از ساعت ري ت٨ دوشنبه فردا

 راه آهن داني تا مشيجرت داني بعد از ظهر از م ۵ که قرار است فردا دوشنبه ساعت ی حرکت اعتراضنيا . شدخواهد ه  بستیجمهور

 ی تمامی سرکوب گر حکومت، آزادی هاروي  نی خشونت هاتي دهم، محکومدوره  جمهورستيبا خواست ابطال انتخابات را. رديصورت پذ

 عوامل یريگي  پر،ي اخی هایري جان باختگان درگیتمام  و خاطرهادي پاسداشت ،یاسي ساني و زندانري اخی شدگان چند هفته بازداشت

  .ردي گیصورت م...  ویهاابانيکشتار مردم در خ

 .دي هم بدهگراني را به دی انسانري زنجني ای برگزارخبر

   راه آهنداني تا  مشي تجرداني از می انسانريزنج

 ري ت٨ دوشنبه

 ر بعد از ظه۵ ساعت از

نداخبرنامه   


