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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
   اميرجواھری لنگرودی

  ٢٠١٨ جنوری ١١
  

  !ی جنبشی زنده و پويا استئنشان واگويا، مردم ايران شعارھای اعتراضی
   يکۀشمار

   

     سياووشی کنيم،انـــياووشــ سبا    ِای خموشان ترک خاموشی کنيم

   ِف فراموشی کنيمـــه را وقـــُکھن    مــائی نو زنيــازھا را پرده ھــس

   مـنعره ھا را مرگِ خاموشی کني     داھا می شوندــِوج صــاوج ھا م

   نوشی کنيم ان نواـــــبا قدح نوش      ردۀ جامه درانی خوشتراستـــَپ

   ی کنيمــغوشـــا ھم،ِن درياــبا ت      شوند دريا می ،قطره ھا پيوسته

   ِکوچه ھا را غرق خودجوشی کنيم      ُ الله ھا گل می دھند،در خيابان

   ســياووشی کنيم،با سـياووشان       ی کنيمـــِوقت آن آمد که چاووش

  سياووش ميرزاده

   

مان کشورمان در بخش ھای وسيعی از  مردۀ به شعار ھای که در جريان تحوالت به خيابان آمدن ھمه سوينگاھی

 به اينطرف از شھرمشھد آغاز شده و به سرعت وجه سراسری به ١٣٩۶ ]جدی[جغرافيای ايران که از ھشتم دی ماه

خود گرفت ، بازپرداختن به شعارھا به شناخت عوامل اصلی و خصلت ھا و خود ويژگی ھای حرکت پيشروی مردم ما 

 است که می توان با بازخوانی شعار ھا و به روانشناسی اجتماعی گروھھای مختلفی تنھا از ھمين طريق. کمک می کند

   !ھا بوده اند به موقعيت و شرايط ذھنی و عينی جامعه به طور زنده پی برد  شعارۀکه ھر يک به سھم خويش طرح کنند

 ئیسی و اجتماعی و گروھھااز طريق بازنگری به عمق شعارھا می توان موقعيت عمل طبقات و اليه ھای گوناگون سيا

   ! معين شرکت دارند را باز شناختۀکه در مبارزات خيابانی اين دور

 به ضرورت دگرگونی و  من برآنم؛ از طريق پخش وسيع شعار ھا می توان پی برد که در جامعه ، توده عظيم ھمواره

   !نشانه رفته اند" واليت " ف اصلی واژگونی نظام رسيده و کل نظام را ھدف قرارداده و تير ترکش خويش را به ھد

   !استگاھی دارددر بيان مبارزات شان چه خ ميليونی ۀشعار ھا نشان می دھند ؛ که وجه مشترک عينی تود
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 در اين دوره شعار ھا از بيان اقتصادی و معيشتی به سرعت سياسی و راديکال شده و به نحوی در امر :می توان گفت

   ! سراسری به خود گرفت با کليت نظام خصلتئیرودررو

 ۀ ايرانی ايست که درحلقۀرقصند آوازخوان و اين شعارھا پيام شعله افروز ميليون ھا تن ازجوانان دختر و پسرشاد ،

 شان در سطح شھرھای مختلف در کف خيابان در برابر خيل عظيم نيروھای امنيتی و لباس ئیجنگ وگريزھای گريال

، بسيجی و حزب اللھی و امامان جمعه و خواھران لچک به سر که در معيت شخصی و نيروھای ضد شورش ، سپاھی 

قوای سرکوب در ميان دخترکان جوان می لوليدند بدل به پژواکی ميليونی شد و ھمچنان ادامه دارد به پيشواز قيامی 

    .!بزرگ و جسارت آميز قدم برمی دارد

ما ھمچنان با سلسله اقدامات  به اين سو،  ]جدی[ن دی ماهبرکسی پوشيده نيست طی ماھھا ، ھفته ھا و روزھای آغازي

 ۀ در آستان اعتراضی بازنشستگان ، مالباختگان ، کارگران ، پرستاران ، دست فروشان ، کودکان خيابانی کار، خاصه

 به اين سو ، با تحرکات عمومی تر دانشجويان درمتن جنبش عمومی ضد استبدادی حاکم ]قوس[آذر) ١۶(شانزدھم 

 ازدانشگاھھای ئیاز آن روز تا به امروز دھھا ھا فعال دانشجو. روھستيمه محيط عمومی دانشگاھھا روبدر

قزوين و چند دانشگاه ديگربه کميته ھای انضباطی ويا ستاد خبری وزارت اطالعات  و سراسرتھران، اصفھان، تبريز

تاکنون به باالی  ی در تھران و شھرستان ھادراين بين دانشجويان بازداشت شده از سوی نيروھای امنيت. احضارشدند

    . ھمچنان گسترده وسراسری استئیاما با وجود سرکوب ھای شديد، اعتراضات دانشجو. صد نفر رسيده است

 تريبون ھای آزاد وھمايش ھای اعتراضی وصدوربيانيه ئیبرگزاری تظاھرات، تجمعات، تحصن، اعتصاب غذا، برپا

در کنار اين جوش و خروش .  بوده وھمچنان ادامه داردئیای اعتراضات دانشجوھای اعتراضی مھم ترين شکل ھ

 نام آشنای کارگران سنديکای شرکت واحد و ۀدانشجويان ، اعتصاب غذای درون زندان کارگر زندانی رضا شھابی چھر

دستگيری  ًقسما و   جنبش کارگری در کردستانۀ ديگر شناخته شدۀدشواری وضعيت دستگيری محمود صالحی چھر

به  ه اعتراضاتی را در عرصه ھای گوناگونلاسماعيل عبدی و محمود بھشتی لنگرودی، و ديگر زندانيان سياسی ، سلس

 در وسعت سراسری به حضور اعتراضی مشھد  اعتراضات معلمان و بازنشستگان و مالباختگان نمايش گذاشتند،

    .انجاميد

در دل ... ، زنجان ، اھواز ، کرمانشاه و ) لرستان( درود طی روزھای پشت سر گذاشته شده در سطح شھرھای

توسط قوای سرکوب و  ازخط قرمزھای نظام دردل اعتراضات خيابانی شان، عبورن با ااعتراضات اخير ، معترض

ھم اکنون در سطح ھمين شھر ھا و ديگر .مل نشدند و به کشتار فرزندان مردم ما انجاميدحنيروی ضد شورش و امنيتی ت

 جديدی را سازمان می ئین آزادی و دمکراسی و برابری دربرابردشمنان آزادی و استقالل کشور، صف آراامدافع، طنقا

مردمان ما را ازننگ  باشد که استمرارمبارزه دردرون کشور،. دھند و خود را برای روزھای سخت تر آماده می سازند

    رژيم آدم کشان اسالمی ايران، رھا گرداند

    :گردم يد ياد آورکأبايد با ت 

ايميل ھاومطالب جا داده شده در سطح  يوتوپ ھا،  فيس بوک ھا، ازميان گزارشات منتشره در سطح من اين شعارھا

و ھمه . .. شعار ھا نيست و جمع آوری اش ادامه دارد ۀفراھم آوردم و صد البته اين ھم شبکه ھای مجازی درون کشور

چرا که .  با آن شعار ھا ، بر نيايم -  موافقت و مخالفتم -چ شعاری در ھر سطح از تالشم اين بوده و است که به حذف ھي

 شماری انگشت طلبانه، حق ھای شعار انبوه کنار در  اجتماعی ميليونی جنبش ھر در که است از منظر من اين طبيعی

مردمی و عدالتخواه و  نجريا معمول طور به  اما. و بر زبان آورده شود طرح نيز  ھای ناھمسازو ناھمگون شعار

 را ھای پوچ و بی مغز و نادرست شعار زود خيلی که است آور چنگ و دندان نشان می دھد و زور چنان، آزادی طلب
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  اول دیۀخيزش پرشورھفت در که چنان. کناری می نھد و معادلش را بر زبان ھا جاری می سازد سر زبان ھا به از

خواست   شکله زندانيان سياسی و رفاه ھمگانی ب آزادی و نان ختلف ، شعار به اين سو و در سطح شھر ھای م]جدی[

، درادامه  بيفتد جنبش اين برای که ھم اتفاقی ھر و  می کردئیخود نما نخست روز از در دل شعار ھای مردم  عمومی

چنان محکم فرياد زدند و مردم ما آن. داد خواھد ادامه راه خود به آمده جان به مردم خواھی حق درفش سانه مسير خود ب

 حاکميت دينی -  مان کرده استۀسياه حاکميت اسالمی که خف ۀچھار دھ نه به خفقان -  فقربس است ديگر:   می زنند

غارتگر و پايان بخشيدن  مشت يک دست به اجتماعی ثروت و زحمتکش مردم دسترنج چپاول به نه -   را نمی خواھيم

تبعيض جنسی در ھمه سطوح جامعه و به حجاب  به نه - نابرابری به نه -  بيکاری  بی مزدی و به  نه-به اختالس ھا 

شادی و عينيت زندگی در سراسر  و رفاه و نان و آزادی به آری و ستيزی آزادی و ستم به نه   : کالم يک در  اجباری

    جغرافيای ايران

 و يوتوپ ھای جديد می ای ارتباطی ام ، شعار دوستانی که برای پست فيس بوک و کانال تلگرام و ديگر شبکه ھۀاز ھم

ش کيند درصورت امکان تکميل انجامدمی  ازاين نوع به استمراراين وظيفه ازجانب من ئیياری ھا . سپاسگزارم،گذارند

   . باشد برای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم ايران درس آموز تا

آتش گلوله وتوپ وتانک تماميت ارتجاع جمھوری اسالمی   بایئرودررو دربرابر ازمبارزان داخل کشور می توان وبايد

ی ئ زنان و مردان وھمراه شدگان يک پيکارتوده – پسران -مقاومت ميليون ھا تن ازدختران وايستادگی ھا و

    !درسراسرايران آموخت

   :مشھد

    به خانه برنگردم/ تا حقمو نگيرم 

   مشکل ما حل ميشه/ يک اختالس کم بشه

    ايران، فدای جانم /لبنان نه غزه نه

   ھستيم، ھم با ھمه ما /نترسيد نترسيد

    مردمو ذله کرديد/ اسالمو پله کرديد 

   زندانی سياسی آزاد بايد گردد

   نداره کتاب و حساب/ نداره شاه که ايران

   شاد روحت شاه، رضا

   :نيشابور

   حمايت ، حمايت/ ايرانی با غيرت

    ل ميشهمشکل ما ح/ تالس کم بشه خيک ا

   پليس برو ، دزدو بگير

   مرگ بر ديکتاتور/ مرگ بر روحانی 

    ما ھمه با ھم ھستيم/ نترسيد ، نترسيد 

   :قم  

   خوايم نمی ، خوايم نمی / اسالمی جمھوری

   کنه،می ئیگدا ملت /کنهمی ئیخدا آقا

   کن ما حالبه فکری / کن رھا را سوريه 
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    هللاحزب بر مرگ

    .کن رھا رو حکومت /کن حيا سيدعلی

    ھستيم ھم با ھمه ما/ نترسيد نترسيد

   کن رھا مملکتو/ کن حيا علی سيد

continueHYPERLINK _time?watch/com.youtube.www://https

22=continue_time?chwat/com.youtube.www://https"&mE_Ho5_Y66J=v="

HYPERLINK 

22=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&mE_Ho5_Y66J=v"٢٢

HYPERLINK 
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HYPERLINK 
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JHYPERLINK =v

22=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&mE_Ho5_Y66J=v"۶۶

HYPERLINK 

22=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&mE_Ho5_Y66J=v"

YHYPERLINK 
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22=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&mE_Ho5_Y66J=v"mE_Ho   

    :درود  

    بی غيرتا نشستن/ زن ھا به ما پيوستن

    ايران شده قيامت/ ارتش حمايت ، حمايت 

   ئیتو ھم ميھن ما/ نيروی انتظامی

   :ھمدان

    گردد بايد آزاد سياسی زندانی

   واليتش باطله/ خامنه ای قاتله 

   .ديکتاتور بر مرگ

   کنيد رھا مملکت/ کنيد حيا آخوندا 

   شاد روحت ، شاه رضا

   برروحانی مرگ

   حمايت ، حمايت/ انتظامی نيروی
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rioCsWwqVzHYPERLINK =v?watch/com.youtube.www://https

8rioCsWwqVz=v?watch/com.youtube.www://https""٨   

   که مسلح شوم/ وای بر آن روز  :اھواز

   شويم مسلح که روز آن بر وای

   .گرانی بر مرگ ايرانی، ھر شعار

videosHYPERLINK /iran.azad.babak/com.facebook.www://https

10155130148516099/videos/iran.azad.babak/com.facebook.www://https"/"/

HYPERLINK 

10155130148516099/videos/iran.azad.babak/com.facebook.www://https""/
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10155130148516099/videos/iran.azad.babak/com.facebook.www://https"/"/   

    :نوشھر

   مرگ بر ديکتاتور

   ملت فدای ارتش/ ارتش فدای ملت 

    حقيقت گفتنيه/ اين رژيم رفتنيه 

    :رشت

    کن رھا قضاوتو / کن حيا الريجانی

   کنيد رھا را مملکت کنيد، حيا آخوندھا

 HYPERLINKگيريم می پس رو ايران ميريم، می ميريم می

MhFzw98aMpZ=v?watch/com.youtube.www://https"&

HYPERLINK "be.youtu=feature
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                                                                    HYPERLINK 

MhFzw98aMpZ=v?watch/com.youtube.www://https"&

HYPERLINK "be.youtu=feature

MhFzw98aMpZ=v?watch/com.youtube.www://https"&be.youtu=feature"ايرانی ما 

 HYPERLINKستيمپر نمی عرب ھستيم،

MhFzw98aMpZ=v?watch/com.youtube.www://https"&be.youtu=feature"   

     «ھستيم ھم با ھمه ما . نترسيد ، نترسيد

    ديکتاتور بر مرگ

    گمشو برو ، بسيجی

   کن رھا مملکتو / کن حيا آحوندا
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mYAjxgPOA3x=v?watch/com.youtube.www://https&be.youtu=feature   

k5OJyK3dEll=v?watch/com.youtube.www//:https   

   :قزوين 

   بزن فرياد حقته/ ھموطن بيرون بريز

   ديکتاتور بر مرگ

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

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.youtube.www://https""١HYPERLINK 

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.youtube.www://https""OHYPERLINK 

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.youtube.www://https""٩HYPERLINK 

v?watch/com.youtube.www://https"=4v4RGhq9O1Y"RGhqHYPERLINK 

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.youtube.www://https""۴HYPERLINK 

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.tubeyou.www://https""vHYPERLINK 

4v4RGhq9O1Y=v?watch/com.youtube.www://https""۴   

    حقتو فرياد بزن/ بريز بيرون ھموطن 

    حمايت حمايت/ ايرانی با غيرت 

k5OJyK3dEll=v?watch/com.youtube.www://https   

   :تھران

    شويد ملحق ما به نميخواھيم تماشاگر ما

   .بشه گم بايد آخوند فشفشه، کتان توپ 

   کندمی ئیخدا آقا/ کندمی ئیگدا ملت 

    ايران را پس می گيريم/ می ميريم ، می ميريم

   کن ما حال به فکری / کن رھا را سوريه

    ليس مزدور نمی خوايموپ/ حکومت زور نمی خوايم

    مايه ننگ ملت/ مرفھين بی درد 

   آزادی يا مرگ يا

   گردد، بايد دآزا سياسی زندانی

    کندمی ئیخدا آخوند/ کندمی ئیگدا ملت

    ھستيم ھم با ھمه ما / نترسيد نترسيد 

    خوايم نمی مزدور پليس / خوايم نمی زور حکومت

    صبرمردم کاسه / آمد سر ، آمد سر

    اتحاد ، اتحاد / دانشجو ، کارگر

    آزاد بايد گردد/ کارگر زندانی ، زندانی سياسی 

   ماجرا است تمام ديگر گرا،اصول لب،ط اصالح

    حمايت ، حمايت / غيرت با ايرانی
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   پذيرد نمی ذلت ميردمی دانشجو  

    اينست شعار مردم/ رفراندوم، رفراندوم 

    !رھاکن را مملکتو کن، حيا علی سيد

   کن ما حال به فکری کن، رھا را سوريه 

    ايران فدای جانم لبنان، نه غزه، نه 

    نمی خوايم ، نمی خوايم/  غيرت بسيجی بی

    حمايت ، حمايت/ ايرانی ، ايرانی 

    هللا حزب بر مرگ 

    دايه دايه ، وقت جنگه: در برابر زندان اوين و خواندن  

2=continue_time?watch/com.youtube.www://https&E19o5WfloAZ=v   

 ھشتمين روز اعتراضات مردم تھران چھاردھم دی اعزام نيرو برای سرکوب جنبش مردم در تھران جاده خاوران در

٩۶    

    مردمو ذله کرديد/ اسالمو پله کرديد 

    جای ندا خاليه/ بھار آزاديه 

YEMHg20Z6O5/embed/com.youtube.www://https   

    :دانشگاه تھران

   اتحاد ، اتحاد/ دانشجو ، کارگر

    دانشجو و کارگر اتحاد/ اتحاد ، اتحاد 

    عليه رھبر آمده/ ر آمدهاين ھمه لشک

   ايرانو پس می گيريم/ می ميريم ، می ميريم 

    مرگ بر ظالمان/ چه غزه ، چه لبنان 

    مرگ بر ظالمان/ ھم سوريه ، ھم ايران 

    آخوند ھا دزد دزدند/ کارگران بی مزدند 

    :کوی دانشگاه 

   پول از کجا بياريم/ نه کاری ، نه باری 

     کارگر ھمراه استبا/ دانشجو آگاه است 

    می کندئیملت گدا/  می کندئیآقا خدا

   مملکتو رو رھا کنيد/ آخوندا حيا کنيد 

    آخوند پشت ميز نشسته/ جوون بيکار نشسته 

   مرگ بر ھر چه ستمکار/ نه شاه ، نه شيخ ، نه سردار 

    خون نداھای ما ميچکد از چنگ تو/ خامنه ای ، ننگ به نيرنگ تو 

   مملکتو رھا کن/  کنسيد علی حيا

    می کندئیآقا خدا/  می کند ئیملت گدا

   استقالل، آزادی ، جمھوری ايرانی/ اين است شعار ملی
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    : شعار ھا ٩۶تھران چھار راه توحيد در تاريخ چھاردھم دی 

    اين است شعار مردم/ رفراندوم ، رفراندوم 

    مرگ بر خامنه ای

   :کرج 

   فتخارماتجاوز ا/ حسين حسين شعار ما

    ر ماايران شده قيامت / ارتش ،حمايت و حمايت 

    ھرشب ھمين بساطه/ تاحقمو نگيريم 

    ھدف فقط نظامه/ اين آخرين پيامه

    دولت به رای دولت/ ملت به رای ملت 

   ذلت نمی پذيرد/ ايرانی می ميرد

4llAfKIufm8=v?watch/com.youtube.www://https   

    :کرمانشاه

    آزادی يا / مرگ يا

    ايرانی جمھوری / آزادی ، استقالل

   !بجنگ تا بجنگيم/ ما بچه ھای جنگيم 

    گردد بايد آزاد ، سياسی زندانی

    کند می ئیخدا آخوند/ کند می ئیگدا ملت

    بزن فرياد حقتو/ ھموطن بيرون بريز

    مملکتو رھا کن/  حيا کن  خامنه ای

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

iRs0DYuZrGO=v?watch/com.youtube.www://https""٠HYPERLINK 

iRs0DYuZrGO=v?watch/com.youtube.www://https""iRs   

=======   

continueHYPERLINK _time?watch/com.youtube.www://https

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v="HYPERLINK 

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"۴HYPERLINK 

4=continue_time?chwat/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"&HYPERLINK 

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"

HmdHYPERLINK =v

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"٢HYPERLINK 

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"

YPERLINK yLH

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"۶HYPERLINK 

4=continue_time?watch/com.youtube.www://https"&ofxg6yL2Hmd=v"ofxg   
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=====   

javanehHYPERLINK /com.twitter://https

947405702355701760/status/2017javaneh/com.twitter://https""٢٠١٧HYPERLINK 

947405702355701760/status/2017javaneh/com.twitter://https"/"statusHYPERLINK 

947405702355701760/status/2017javaneh/com.twitter://https"/"HYPERLINK 

947405702355701760/status/2017javaneh/com.rtwitte://https""٩۴٧۴٠۵٧٠٢٣۵۵٧٠١٧۶٠   

YEMHg20Z6O5/embed/com.youtube.www://https   

     می کندئیآقا خدا/  می کند ئیملت گدا

   آخوند تو کاخ نشسته/ جوان بيکار نشسته 

    روحت شاد/ رضا شاه 

    قضاوتو رھا کن/ الريجانی حيا کن 

    جانم فدای ايران/ ن نه غزه ، نه لبنا

    حمايت حمايت/ نيروی انتظامی 

    فکری به حال ما کن/ سوريه را ھا کن 

k5OJyK3dEll=v?watch/com.youtube.www://https   

   : اصفھان  

   ديگه بايد بلند شيد/ سيد علی ببخشيد 

   اعدام بايد گردد/ مفسد اقتصادی

   حمايت ، حمايت/ نيروی انتظامی

    شيم بلند بايد ديگه / يدببخش علی سيد

    ديکتاتور بر مرگ

   تو مال مردم خوری/ روحانی ، روحانی

   

vHYPERLINK ?watch/com.youtube.www://https

exnjfbM4551=v?watch/com.youtube.www://https"="HYPERLINK 

exnjfbM4551=v?watch/com.youtube.www//:https""۴۵۵١HYPERLINK 

exnjfbM4551=v?watch/com.youtube.www://https""exnjfbM   

   :شيراز

    خجالت ، خجالت/ ايرانی با غيرت

    قضاوتو رھا کن/ الريجانی ، حيا کن

   )؟ (!ما ھمه سرنگونيم/ گرانی ، چپاول

    يا مرگ يا آزادی

    حقتو فرياد بزن/ بريز بيرون ھموطن 

k5OJyK3dEll=v?watch/com.youtube.www://https   
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   :مالير

    بردار را ای خامنه/ علمدار ابوالفضل

    :خرم آباد  

    خداتونو در آريم/ ما ھمگی بيکاريم 

     غيرتتو نشون بده/ ايرانی بسه ديگر

    مرگت فرا رسيده/ شاه سلطان واليت 

   تشآتش جواب آ/ شاه سلطان واليت 

   :مسجد سليمان

   آخوند بايد گم بشه/ توپ و تانک فشفشه 

https://web.telegram.org/#/im?p=s1120259855_11850818966618868916   

   :الھيجان

   مرگ بر خامنه ای

    :دھلران

   ! می کندئیملت گدا/  می کند ئیآخوند خدا

   ! می کندئیملت گدا/  می کند ئیآقا خدا

   :شھرضا 

   ران آزادزنده با اي

   ديگه بايد بلند شی/ سيد علی ببخشيد

    :آبادان 

    می کندئی می کند، آخوند خدائیملت گدا

    سيد علی ببخشيد، ديگه بايد بلند شيد

   زندانی سياسی آزاد بايد گردد

   :سنندج

   مرگ بر ديکتاتور

   بيشرف بيشرف/ در خطاب به بسيجی ھا 

1677880868945175/videos/50.b.saman/com.facebook.www://https/    

   اليگودرز 

    مملکتو رھا کن /  خامنه ای حيا کن

   :چاه بھار

    مملکتو رھا کن/ خامنه ای حيا کن

   کوروش پدر ماست/ ايران وطن ماست

uKjrEE5gf-f=v?watch/com.youtube.www://https   

    زرين شھر اصفھان

YEMHg20Z6O5/embed/com.youtube.www://https   
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    :جف آباد اصفھانن

   يک دستش ھم چالغه/ خامنه ای االغه

   :فوالد شھر  

    نھضت ادامه دارد/ ايران زمين بداند 

    شاھين شھر فلسطين

YEMHg20Z6O5/embed/com.youtube.www://https   

   بلوچستان

    ما ھمه با ھم ھستيم/ نترسيد ، نترسيد 

    جانم فدای ايران/ نه غزه ، نه لبنان 

LCwXc0kAFva=v?watch/com.youtube.www://shttp   

    اعالم برائت يکی ازفرماندھان بسيج وپيوستن به مردم

vJqhFY2fY9a=v?watch/com.youtube.www://https   

    :ساير نقاط کشور

    جمھوری ايرانی/ استقالل ، آزادی 

    آخوند بايد گم بشه/ توپ ، تانک و فشفشه

    بيزار استاز دزدی / ملت ما بيدار است 

    می کندئیملت گدا/  می کندئیآقا خدا

    بلند شو ، بلند شو/ ای جوان ايرانی

   دولت حمايت می کند/ دزد غارت می کند

    فکری به حال ما کن/ سوريه را رھا کن 

   توی جھان نمونه است/ کشور ما دزد خونه است 

    ننگ با رنگ پاک نمی شود:  مردم می گفتند۵٧سال  

   ننگ با قطع اينترنت پاک نمی شود: يد گفت حاال با

     پالون عوض ميشه رنگ/ ما می گيم خر نمی خوايم

    .....ادامه دارد   

   ٢٠١٨ جنوری ٠۶ برابر با ١٣٩۶]جدی[ دی ١۶شنبه 

  

 

  


