
  تاريخ مبارزات مردم ايران نيزبرای ثبت درشما
  .را تکميل کنيد ليست شعارھای درون کشور

   
  ٢ليست شماره
  :يادداشت دوم

  دوستان بی شمارو ناديده
  به ھمه شما درود می فرستم 

يد قبال گردتاستان تا بدين حد افتاد وازجانب يکايک  شماخرسندم ازاينکه اين کارو ابتکارعمل کوچکم مورد پسند
.  

سايت روشنگری تکميل گرديد رادراين  پالکادرھای که تا امروزبه دستم رسيد و يادر،ھمه شعارھا وعکس ھا
  شماره جا دادم

دی نظام استبداباشد که اين اقدام درحافظه مبارزات مردمان سراسرايران دربرابر.دھممی  ديگربارانتشارش و
  حاکم برای ھميشه

  . باشد حاکميت جھل و جنون اسالمی در ايران چنگال ازرھايی ما زدرس آمو باقی بماند و
   به شما نازنين نان اتبا گرم ترين احترام

  جواھری لنگرودی امير
   ٢٠٠٩اگوست٣٠برابر١٣٨٨ شھريور٨شنبه يک
  

  : اوليادداشت
  .اين شعارھا راازدرون گزارشات، فيس بوک، ايميل ھا ومطالب تويتردرون کشور فراھم آوردم 

  ن تکميلش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم ايران درس آموزباشد   درصورت امکا
  می توان وبايد ازمبارزان داخل کشوردربرابر گلوله و توپ و تانک تماميت ارتجاع جمھوری 

  !اسالمی آموخت 
  با احترام 

  اميرجواھری لنگرودی
  .لطفا شعار ھای تکميلی را به اين آدرس ارسال داريد 

gbgandishe@yahoo.ccom   
  

                                        
  
  

  : باندرول ھا با ستاره مشخص شده است پالکادرھا وھا شعار
  

  ٢٠٠٩ اگوست ١٠ برابر ١٣٨٨ مرداد ١٩  درتاريخ روزدوشنبهرسيده ھا ھای تازه 
  به ايميل ام  ١٣ساعت

  ھمت بود و باکری / بسيجی واقعی 
  نھا شده موسوی ت/ خمينی کجايی

  نخست وزير امام /رای ما يک کالم 
  دروغگو/ اين شصت و سه درصد که ميگن کو؟ 

   کو؟/ درصد که ميگن63اين 
   درصدت کو؟63 /دروغگو دروغگو
  چه تاج و چه عمامه / ديکتاتوری تمومه 

  با تصاوير رسيد که ٢٠٠٩اگوست١٣برابر١٣٨٨مرداد ٢٢پنجشنبه پالکادرھای سری جديد در تاريخ 
  ن تعدادی را عينا آوردم م
  
  ن داشتيم مثل شما ، با مشت و با لگد نزديم ما زبا*
  رياست به دست کسانی خطاست، از دستشان ، دستھا بر خداست *
  آب آرام به اعماق نفوذ می کند*



  
  رای سبز من ، نام سياه تو نبود*
  . راقطع می کندSMSدروغگو خائن است و خائن ترسوست و ترسو*
  زتان ببه حضور سماشاهللا *
  ما نسل کوروش ھستيم ، اغتشاش گر نيستيم *
  خون ھموطن؟ چرا؟ *

  :  قانون اساسی 27اصل 

  
  مادر و پدر عزيز، ما را درغم از دست دادن فرزندانتان شريک بدانيد*
  .اليستھای تيم ملی که مچ بندھای سبز آنان نشان غيرت شان بودفوتببردرود *
  اين کجا و آن کجا ما ھم لباس شخصی ھسيم ، *
  ه پا ندارهدکتر کاپشن پاره، خاشاک ک*

  
  .داس سرد بر آسمان گذشت، که پرواز کبوتر ممنوع است*
  آيا فردای من نيز به مانند دانشجويان به خاک و خون کشيده شده خواھد بود؟*



  
  
  .در راه ابطال انتخابات تا آخر ايستاده ايم *
  36000000نتايج شماره آرائ احمدی نزاد *

  500000                       موسوی      
  !تعدادی خس و خاشاک تقلب کرده اند

  
  .جواب ھمصدای ھا ، پليس ضد شورش بود  *
  .ملت ظرفيت برد را دارد، حاکميت ظرفيت باخت را داشته باشد  * 

   حمايت حمايتتا حذف اين خيانت، نيروی انتظامی*
  .ی شودخون شھدای دانشجويمان پايمال نم*

  مرگ بر ديکتاتور

  
  .احمدی نژاد بايد از صفحه روزگار محو شود*



  
  ... گرگ ھا خوب بدانند

  
 آن خس و خاشاک تويی، پست تر از خاک تويی 

  
  .زندان اوين دانشجو می پذرد*



  
  سردار حيا کن ، واليت وقيح را رھا کن *
  لعنت به ھر چه سردار/ نه زر، نه دار، نه سردار* 

  با سياھی می جنگه/  بی ر نگهجنبش ما
  رھبر حمايت می کند/ بسيج جنايت می کند
  راي نداديم به ميمون/ يه ميليون دو ميليون

  .بر حمايت می کندرھ/ کريمی جنايت می کند 
  ننگ بر اين دولت مردم فريب/دموکراسي مرده و مردم غريب

   ھم بگو60از سال / موسوی ، موسوی *
   ملت دشمن خون/غيرت  بسيجی بی

  بازم ميگی فوتباله/احمدی گوساله 
  دارن باھاش پز ميدن/رای ما رو دزديدن 

 ) راھپيمايی در خيابان درپی بارش ناگھانی باران در حين( اشک خدا درآمد /صل علی محمد 

 ما ھمه با ھم ھستيم  / نترسيد، نترسيد

  ما ھمه باھم ھستيم  /  ترسيد،بترسيدن

   ننگ بر اين دولت مردم فريب/ب دموکراسی مرده و مردم غري

   رای نداديم به ميمون/يه ميليون دو ميليون

 مردم چرا نشستين ؟ ايران شده فلسطين
  سبزی فروشی وا کن--- احمدی حيا کن

 پرچم ايران ما رو پس بگير/ موسوی، موسوی  - 
  یرييس جمھور ماي/ وسوی بيايی نيايی م - 



  

   دارن باھاش پز ميدن/رای ما رو دزديدن 

 ما خس و خاشاکيم؟ 
 ! ما مردميم نه اوباش/احمدی به گوش باش 

 چه کابل چه تھران /مرگ بر طالبان
 و؟اين ھمه آدم باز نميری از ر /اون خس و خاشاکی که ميگی پس کو؟

  حمايت حمايت/ايرانيه با غيرت
 دموکراسی فرار کرده کی اونو ديده؟  /از خون جوانان وطن الله دميده

 جدا شو از وحشی ھای عقده ای/ بسيجی واقعی
 بسيجی واقعی تو ھم بيا با ما باش/ ما در پی نابودی اراذليم و اوباش

 نه يک عده بلکه تمام اقشار/ آزادی کامل برای افکار
  ما نيستبا/  توستيابو و باتوم و مسلسل که دست/ ه اموال عمومی که بدست ما نيستحمله ب

 به حق کشی مردم تن نميديم/ رايمون تو انتخاب نديديمبا 
 از ھمکاری با اوباش خجالت خجالت/ نيروی انتظامی حمايت حمايت

 وليتئکنيم احساس مس چون می/ گيم به مرگ جمھوريت ما نه می
 منزجر از حکومت الزامی/  جمھوری اسالمیاستقالل آزادی

 چه بی سواد چه دکتر/ مرگ بر ديکتاتور
   استقالل، آزادی، جمھوری ايرانی

  با ديکتاتور نميشه---- آزادی انديشه  
 دموکراسی پس کوشش؟، با اين ھمه ادعا / جواب آرامشمونه پليس ضد شورش 
  تو فکر ما ھا نيستين،بيگانه اينوبه فکر / ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين 

 مقابل ديکتاتور تن نميديم به ذلت/  اين مردم است و ملت،اين خس و خاشاک نيست
   بازم بگو نواره/ احمدی بيچاره



 
 رای مو پس می گيرم/ حتی اگه بميرم 

 فکری به حا ل ما کن/ فلسطينو رھا کن 
  استعفا، استعفا/ای دولت کودتا

  ميرحسين/يا حسينيا حسين  
  ايران قيامت می شه/ اگه تقلب بشه؛گفته بوديم

  آزاد بايدگردد/دانشجوی زندانی
  سکوت کنی خائنی/موسوی،موسوی

 عی عدالت، خجالت، خجالتدم
 الت، خجالت خج/مخابرات مزدور

  جانم فدای ايران/زه، نه لبنانغنه 
  بازم تقلب شده/احمدی سيد شده
  صدا و سيمای ماست/ننگ ما، ننگ ما

  در کشی؟چرا برا/ در ارتشی برا

  

  دنبال من گذاشتی  / پاس منو نداشتی

 چوبه دار می کاشتی/  برادر بسيجی 
  آماده ی آماده / اين ملت آزاده 

  داربايد بره سر/  تا سرنگونی ظلم 

 حرامه نانت سيد،چين و بر بساط ظلم/  جان و جھانت سيد ،آتش به جانت سيد 
 سيد علی ميلرزد/ ايران من ميرزمد 



  تاج و عباش ھوا شد،با جنبش من و تو /  قاتل جان ما شد ،خامنه ای به پا شد 
 واليتش باطله/ رھبر ما قاتله 

  به پا زده به سر زده،با ھمه بی مروتی /  گلوله بی خبر زده ،سيد جد کمر زده 
 پوتين فرنگی پوشيده/ ولی ما آدم کشه / آال پلنگی پوشيده / لباس جنگی پوشيده 
 خوام امام آخر نمی/ بنده رھبر نمی خوام 

  مثه اون نديدی،شمر/ ما يزيدی ولی 
 دشمن ايران توئی/ يزيد دوران توئی 

 فردا ميشی دربدر/ احمدی بی خبر 
   لعنت به بيت رھبری /  نه احمدی،جنتی  نه

 مزد رای توست ای ايرانی /  ويرانی - شکنجه - اعدام 
 رای تو ای ايرانی

  ويرانی- شکنجه - اعدام 
 ن اھريمنآريست به اي / رای تو ای ھم ميھن

  خجالت، خجالت/ دولت بی لياقت 

  استقالل – برابری –آزادی / ازمشروطه تا بحال
 فقر بس است ، کشتار و اعدام بس است

 کارت دگر تمام است/ جمھوري اسالمي
 اين است دين اسالم/ ترور، شکنجه، اعدام

 مھره پيام نور و /  قيام خلق ايران

 انبه اين خلق مسلم/ نظر کن تو به ايران
  يا مرگ يا آزادي

  ذلت نمی پذيرد/ايرانی می ميرد 
 نيروی انتظامی، تو فرزند ايرانی

  البته ثروت، ثروت/؟ ووالن مملكت، علم بھتر است يا ثروتئمس
 چين پر از دزد و خبر/وزارت نفت رژيم

  ننگت باد، ننگت باد/مردم فريبوزير
  اين است شعار ملت/آزادی، عدالت

  اروپا حمايت می کند/ايران جنايت می کند
  عمامه کن، وآخوند بيا، اين لچک

  مملکت دوست پسری/نه روسری، نه توسری
  رھبر سر سخت ما/کارگر نفت ما

  عبا است امروزدرآمد نفت ما، زير  /عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز

 نه شاه می خواھيم، نه رھبر
 خروش و خشم ملت، دامنگير نظام است

 نه جنبش آمريکا /استاين جنبش مردم 
   ملت انقالبی، آماده قيام است/جمھوری اسالمی اين آخرين پيام است

  جنبش سبز ايران، آماده ی قيام است/ای دولت کودتا، اين آخرين پيام است
  اتحاد اتحاد، ضرورت انقالب

  که ايران به دشمن دھيم بهاز آن/ ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم
 يه به روز مادر ھد/ھای سرخ پرپر گل

 لشکر بيت رھبری ھم نتواند که جوابم دھد /وای اگر که ملت حکم جھادم دھد
 د خود را نمی فروش/دانشجو می خروشد
 هخيت می شداره خامنه ای / ريش و عبا و تيشه 
  ملت بايد بجنگی/نون و پنير و سبزی



  تو صندوق، عبا و عمامه/نون و پنير و فندق
  حيا بر شما شرم و/خائنين، خائنين

  خيانت است به ميھن/سكوت ھر ايرانی
 آزادی، آزادی، فرياد ملت ماست/ برانداز، برانداز، شعار ملت ماست
 ھمبستگی، اتحاد، برای سرنگونی

 ابزار دست نميشه / انسان با انديشه
  تبعيض ديگه بس/ملت شده خسته

  ما را كند نصيحت/خود در رفاه و نعمت
 ، استعفا استعفا/كفايت وزير بی

  به مادرم بگوييد ديگر پسر ندارد / چوب، چماق، بسيجی ديگر اثر ندارد

  رھبر حمايت می کند/بسيج جنايت می کند 
  مذھب شده دستاويز/دانشجو بپا خيز
 ايران شيلی نميشه  /ای رھبر پينوشه
 ملت غيرتت کو ؟

 حمايت حمايت/ ای ملت آزاده 
  آن ھم به رای ملت/يک دولت، يک ملت

  ملت گدايی می کنه / خوند خدايی می کنهآ
  رھا کنوحکومت / خامنه ای حيا کن

 نابود بايد گردد /  استبداد آخوندی دشمن مردم ما
 ملت آروم نشود/ تا ايران آزاد نشود

  کشتار و اعدام بس است،فقر بس است
  کارت دگر تمام است / جمھوری اسالمی
  يا مرگ يا آزادی

 
 مملکتو رھا کن/ ،  حيا کن آخوند انگليسي حيا کن

 مردم چرا نشستين/ ايران شده فلسطين 
 ذلت نمي پذيرد/ ايراني ميميرد
 حباب روی آبه  /دولت کودتايی

   خوابه ديگه فقط يه/     واليت تداوم

    ، آزادی ايران را ، به ارمغان ميآريم به ھمت توده ھا

    بميره  ديگه بايد/ جمھوری جھالت
 رفراندوم ، رفراندوم/ م شعار و حرف مرد

 اما گرفتار يزيديم/ حسين ابن علي راه تو را ما بر گزيديم 
 کشتار ايرانيان / کشتار زندانيان

 مرگ بر طالبان /  چه تھران،چه کابل
   ھميشه،آزادی انديشه ھميشه

  

  

  

  



  


	امیرجواهری لنگرودی
	شعارها پلاکادرها وباندرول ها با ستاره مشخص شده است : 

