
 
 )٢٠٠٩  نوامبر ١١برابر ١٣٨٨  آبان٢٠چهارشنبه  ( ۴ ليست شماره

 
 
 

 شما نيزبرای ثبت درتاريخ مبارزات مردم ايران
 !ليست شعارهای درون کشوررا تکميل کنيد

  
 

 :یادداشت چهارم
.  آبان درایران را پشت سرگذاشتند ١٣و ) روز قدس (مردمان ما دو حرکت برزگ آخرین جمعه ماه رمضان 

 - شيراز- شعارها وپالکادرها وشعارنویسی درایران این بارنه تنها درکالن شهر تهران بلکه دراصفهان حدت
 - زاهدان– گرگان – الهيجان - رشت- خرم اباد– سيستان - کردستان - اهواز - قزوین - کرمانشاه-تبریز
شدوبدین مناسبت سری باال برده ...  بندرعباس  ودیگرشهرها – همدان - شوشتر- ایالم- بروجرد-اروميه

 .چهارم شعارها راانتشارمی دهم 
 : همانگونه که پيشتر آوردم 

 .این شعارهاراازميان گزارشات، فيس بوک ها،یوتوپ ها،ایميل ها ومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم  
 درصورت امکان تکميلش کيند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد   

وان وباید ازمبارزان داخل کشوردربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تماميت ارتجاع جمهوری  می ت
 زنان و مردان وهمراه شده گان یک  – پسران -اسالمی وایستادگی ها ومقاومت ميليون ها تن از دختران

 !پيکارتوده ای درسراسرایران آموخت 
 

، که چرا فالن شعاررا ننوشتی؟ برای اینکه با سليقه ات   دوستانی برمن خرده می گيرند:نکته پایانی
من این کاررا برای پسند سليقه من و دیگری و به دستور : جورنبود؟ همين جا برای آخرین باریادآور گردم 

بلکه آنرا کاری ماندگاروبرای بررسی جامعه شناسی و وارسی تاریخی . این و آن فراهم نکردم ونمی کنم
 .زات مردمان ایران،برای دو فردای دیگرفرام می آورماین مرحله ازمبار

خيلی ازشعارهای مد نظرشما ای بسا   .  این سری چهارم شعارهاست که بدست شما می رسد
این . درليست پيشين آمده باشد، من دراساس ازآوردن تکراری شعارها تا حدی درليست هاپرهيزکرده ام

ه همه شعارهای تا به امروزطرح شده دردرون کشورراهم من داعيه این ندارم ک: نکته رانيزاضافه کنم
درليستم جا دادم، ولی نکته ای را با مسئوليت ادا می کنم وآن اینکه تا جائيکه وقتم اجازه داده، ایميل ها،  
گزارشات،یوتوب هاوفيس بوک را دنبال کردم تاشعاری را جا نگذارم واگرغفلتی صورت گرفته، عمدتا ازمن  

ین سوست که همه شما را به یاری می طلبم، چنانچه این کاررا می پسندید،آنرا ازآن خود تنها ازا. است
دست یکایک شما را برای این همراهی ها .بدانيد وشعارهای دریافتی را به آدرسم بفرستيد تا ثبت شود

 .به گرمی می فشارم 
 

 با احترام 
 اميرجواهری لنگرودی

 . ارسال دارید لطفا شعار های تکميلی را به این آدرس
ccom.gbgandishe@yahoo 

  
 
 

ِ               جمهوری  مردمی بپا باد  ّ                       مل ت آقا باال سر نمی خواد       
                  ِ   ّ    بسيجی وپاسدار برادر  مل ته *

ِ    ِ             ؛دیگر اسير حرف  زور  آقا نمی شه  ِ   ّ    جب  ذل ته و               
     ِ                 تا یار  مرا رها نسازید 

ِ      چون حزب  رستاخيز  شاه /          ِ       
ِ            شد عمر پستش کوتاه       

ِ                    چشم  بد کور می شود آخر    

/٠٠٠ 
 کا رش برای مردم هم خدمت و حرمته/

 ٠با مردمون جنگيدن مست/ 
 بيهوده به صحبت و نمازید/ *

 ایران را پس می گيریم/ این تازه اولش بود
 دیکتاتور بازنده است/ جنبش سبز زنده است

 جنبش سبز ایران آماده قيام است؛/ ای رهبر کودتا، این آخرین پيام است
 یران آماده قيام است؛این آخرین پيام است، ملت سبز ا/ دیکتاتور، دیکتاتور
 دین از سياست جداست/ نسل ما آریاست
 دین از حکومت جداست/ نسل ما آریاست
 جمهوری ایرانی/ استقالل، آزادی

 حزب همين حزب اهللا *
 ٠/ شد کنده گورش واهللا

 / حق به حقدار ميرسد آخر *
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ِ ظلمت     

َ               ک شتی جوانان وطن

 همت بود و باکری؛/ بسيجی واقعی

 روز لبخند می زند آخر/  شب بسر رسد آخر 
 از هر سکوت به پرهيز/ هموطن به پاخيز

 اتحاد، اتحاد/ هم ميهن کارگر، معلم، پيشه ور
 زد تو پوز اهریمن/ جنبش سبز ميهن

 خيانت است به ميهن/ سکوت هر هم وطن
 عليه ظلم و بيداد/ ایرانی اتحاد اتحاد
 حمایت حمایت؛/ ایرانی با غيرت

 حمایتت می کنيم/ وی دالوردانشج
 ما همه با هم هستيم/ نترسيد نترسيد

 از چی باید بترسيم/ وقتی که با هم هستيم
 هديه به ملت ماست/خوني آه دررگ ماست 

 ایران رو پس می گيرم/ می ميرم می ميرم
 ذلت نمی پذیرد/ ایرانی می ميرد

 ایران قيامت می شه/ کروبی دستگيربشه
 گ بر تو، مرگ بر تومر/ 

 دیگر اثر نداره/ تجاوز، شکنجه
 دیگر اثر ندارد/ اعتراف، شکنجه

 دیگر اثر نداره/ توپ، تانک، بسيجی
 دیگر اثر نداره/ توپ ، تانک ، مسلسل

 دیگر اثر نداره/ توپ ، تانک ، تجاوز
 خرج بسيجی شده/ پول نفت چی شده 
 پول بگيریم بایستيم/ ما اهل کوفه نيستيم

  بيا پول بگيرمزدور
 پشت یزید بيایستيم؛/ ما اهل کوفه نيستيم

 صدا و سيمای ما؛/ ننگ ما ننگ ما 
 حمایت حمایت؛/ نيروی انتظامی

 آن هم به راي ملت/ يک ملت ، یک دولت  
 ملت گدايي مي کنه/ آخوند خدايي مي کنه 

 حکومت را رها کن/ خامنه اي حيا کن 
 داد آخوندي دشمن مردم مااستب

 نابود بايد گردد
 ملت آروم نشود/ تا ايران آزاد نشود
 کشتار ايرانيان/ کشتار زندانيان

 ملت ايران زمين ديگر طاقت ندارد/ توپ ، تانک ، بسيجي ديگر اثر ندارد
 !چه غزه ،چه لبنان ،چه درمجلس ايران / مرگ بر طالبان 

 ستهديه به ملت ما,خوني آه دررگ ماست 
 نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران

 ذلت نمي پذيرد/ ايراني ميمرد 
  ملت سبز ایران آماده قيام است-دیکتاتور دیکتاتور این آخرین پيام است

 دولت کودتا ، استعفا استعفا ، خيابان کریمخان
 برپا خيز ، از جا کن

 دولت کودتا ، استعفا استعفا 
 ک تویی  آن خس و خاشاک تویی ، دشمن این خا

  ما اهل کوفه نيستيم ، پول بگيریم بایستيم 
 مرگ بر روسيه

 ! وای اگر صانعی حکم جهادم دهد
 ایران شده فلسطين؛/ مردم چرا نشستيد
 استبداد ویران است؛/ فلسطين ایران است

 ایران فلسطين شده؛/ رای ما گم شده 
 ایران فلسطين شده؛/ رأی ما خون شده 
 ا ببينیکهریزک ر/ فلسطين کجائی
 کهریزک را ندیدید؛/ ای مردم فلسطين

 رای ما خون شده، ایران فلسطين شده
 ما هم مثل تو هستيم؛/فلسطين، فلسطين 
 استبداد، ویران است/ فلسطين، ایران است
 فکری به حال ما کن؛/ فلسطين را رها کن

 نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران؛
 فقط فالت ایران؛/ نه غزه، نه لبنان



چه در غزه ، چه در لبنان، چه درقدس و / فنگت را زمين بگذار، که من بيزارم از دیدار این خونبارت
 چه درایران؛

 مرگ بر طالبان، چه در غزه، چه در لبنان، چه در مجلس ایران؛
 چه در ایران ، چه در لبنان/ مرگ بر استکبار

 
 ديگر اثر ندارد/ کهريزک ، اعتراف 

 د گردد زندانی سياسی آزاد باي
 بت بزرگ رو بشكن/ آروبی بتشكن

 جانم فدای ميهن/ یاحسين، ميرحسين
 درود بر منتظری 

 ننگ ما، ننگ ما، صدا و سيمای ما 
 تجاوز، شکنجه دیگر اثر ندارد 

 رای ما گم شده، ایران فلسطين شده 
 دیکتاتور حيا کن سلطنت رو رها کن 

 
 :مردم شعار می دادند. ی رفته استهنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز جمعه م

  درصدت کو؟؟؟ ۶٣دروغگو، دروغگو، 
 

 : از شعارهای جدید امروز، از جمله این شعارها به گوش می رسيد
 کشتن مردم بسه / چه ایران چه غزه

 غزه بيا حمایت / ایران شده جنایت 
 بازی ادامه داره/ دیکتاتور بيچاره 

 دروغگو برو گمشو؛
 ود بردار و ببر؛برادر رفتگر، محم

 والیتش باطله؛/ رهبر ما قاتله
 رهبر قاتل نمی خوایم؛/ دولت باطل نمی خوایم 
 دولت مصباح نمی خوایم؛/ اشک تمساح نمی خوایم

 اکبر هاشمی کو؛/ دروغگو، دروغگو
 پيش نماز قاتله ؛/ این نماز باطله 

 جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی؛
  جوانان ما ميچکد از چنگ تو؛خون/ کودتا، کودتا، ننگ به نيرنگ تو

 دیکتاتوری نمی خواد؛/ ملت سبز ایران
 استعفاء استعفاء؛/ والیت نظامی، دولت کودتائی

 استعغاء ، استعفاء؛/ دولت کودتا 
 ریشه ظلمو بکن؛/ یا حجت ابن الحسن 

 صانعی پاینده باد/ منتظری زنده باد
 . تجاوز، شکنجه دیگر اثر ندارد

 انم فدای ایران نه غزه، نه لبنان، ج
 مرگ بر چين/ مرگ بر روسيه

  توپ، تانک، بسيجی دیگر اثر ندارد
 .خرج بسيجی شده می باشد/  پول نفت چی شده ؟ 

 
 

 ١٣٨٨ آبان ١٣شعار های 
 مرگ بر ديکتاتور

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 واليتش باطله/ خامنه ايی قاتله 
 !  قاتله! قاتله/ اینکه ميگن عادله
 !رهبر الدنگ ما/ اننگ ما، ننگ م

 / بشنو شعار ملتای رهبر بی غيرت
 مرگ بر خامنه ای

 تو دشمن ملتي/جنتی لعنتی 
 مرگ بر جنتی

 مرگ بر احمدی نژاد
 .تجاوز، جنايت، مرگ بر اين واليت / مرگ بر اصل واليت فقيه

 رهبری را نبينی / مجتبی بميری 
 حکومت زور نمی خوایم / فاشيست مزدور نمی خوایم

 دولت مصباح نمی خوایم/ مساح نمی خوایماشک ت
 رهبر حمایت می کنه/ سپاه جنایت می کنه



 زندانی سياسی آزا باید گردد 
 دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

 ديگر اثر ندارد/ توپ ، تانک ، کهريزک
 دیگر اثرندارد/ توپ، تانک، بسيجی 

 دولت کودتا استععفا استعفا
 بودحق مسلم ات / دولت بی چشم و رو

 این آخرین پيامه / احمدی به گوش باش 
 هر روز همين بساطه / تا احمدی نژاده 
 محمود بردار ببر/ برادر رفته گر

 مرگ بر این دولت مردم فریب / نصر من اهللا و فتح القریب
 

 دین از سياست جداست / شعار ملت ما
   نه شرقی ، نه غربی ، دولت سبز ملی 

 ن مال ایرانيهایرا/ نه آمریکا، نه روسيه 
 النه جاسوسيه /   سفارت روسيه
 مرگ بر روسيه

 یا با اونها یا با ما /  اوبا، اوباما 
 

 نه آنکه تو توهمه / قدرت اصلی مردمه 
 .ما همه یک صدایيم/ بدانيد بدانيد
 ما همه با هم هستيم/ نترسين! نتریسين

 !حمایت! حمایت/  ایرانی با غيرت
 بي شكستيمملت / ما همه با هم هستيم 

 همه خون ندایيم/ ما همه یک صدایيم
 ما همه يك صداييم/ نداييم، سهرابيم

 پليس مزدور نمی خوايم/  حكومت زور نمی خوايم
  دانشگاه پادگان نيست

 مایه ننگ ملی/ مذاکرات مخفی
 دیگر اثر ندارد/  تجاوز، شکنجه 
 آزادی و آزادی / فریاد هر ایرانی 

 
   بسيجی بيا سبز شو 

 وی زنده باد ، کروبی پاينده باد موس
 ميرحسين/ ياحسين ، ميرحسين 

 موسوی پاینده باد/کروبی زنده باد 
 برس به داد ملت/ کروبی باغيرت 

 بت بزرگ  رو بشکن / کروبی بت شکن 
 دانشگاه را رها کن/الدنگ حيا کن

 استعفاء استعفاء / الدنگ بی کفایت
 

 دانشگاه را رها کن / بسيجی حيا کن 
 همينه همينه/نشجویی سهميه ای دا

 اینجا قيامت ميشه / در سالن باز نشه
 بجنگ تا بجنگيم/ مازن و مردجنگيم

 تا روز آزادی در رزم و پيکار است/ ایران رنگين کمان است *
 

 
 )راه کارگر(سایت سازمان کارگران انقالبی ایران 
net.info@rahekargar-orwi               برای انتشار مطالب در سايت با آدرس

net.public@rahekargar      در موارد ديگر برای تماس با سازمان از آدرس 
 !کنيد استفاده 
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