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تماعی مردمان  اج یشعارهای جنبش ها آوری ،من با جمع درمواقع گوناگونیطی سال های گذشته 

باین می  برایم با تحلیل روخداد های اجتماعی متانجام این کار.* آن مبادرت ورزیدمانتشار،به جامعه ما

   گردد.

به ما کمک می کند که وویژگی های حرکت اجتماعی می انجامد صلت ها وخها درنوع خود به شناخت عوامل وشعار

شرایط عینی موقعیت می کنند وچه گروه های مختلفی را نمایندگی ه مطالباتی خم می گردند ومردم برسرچدریابیم که 

 آشکارمی سازند . و ما روشنهنی جامعه رابرذو

جنبه های مختلف بارفرهنگی، روحیه ومیزان دخالتگری وبه نوعی خود انگیختگی درهردوره ای شعارها بازگو کننده 

 اعتراضی را مشخص می سازد . اعی وحرکت اجتمشرکت کنندگان درآگاهی و

قم  ها چه سامانه ای را ردادن شعارسرتوان دریافت که نیروی درگیر، ها میازمضمون شعاردرهردوره ای بعبارتی 

 خود همراه می گرداند . مراحلی را باچیستی آنان چه مسیرومیزند و

را برای شنونده مشخص می ندی آنهاکی وطرح وبه نوعی فرازونشیب ها،تندعاری عمق مسائل اجتماعی راشدادن هرسر

 سازد . 

وضعیت بیان ند ونشانگرموضع خیابانی ومی نمایانبرما اعتصابات رازیادی شکل های مختلف اعتراضات ودحها تاشعار

 د. نمی کشیا دفاعی مردم را به تصویرتعرضی 

نیزبتوانند آنرا درک کنند ، ازاهمیت  امروزبیش ازهرموقعی، گزینش شعارها وتبلیغ آن که حتی عامی ترین افراد جامعه

 زیادی برخورداراست . 



به نوعی خصلت مطالبه بی پاسخ مانده مردم ووها با حرکت تباط شگفت آوری میان تنوع شعارهادرهردوره ای ار

گیردیده می شود که اگرشعاردرست انتخاب نگردد وصراحت الزم را با کنش اجتماعی نیروی های در ومضمون شعارها

 ا نباشد،ای بسا به ضد خود بدل گردد.  دار

تعیین وانتخاب دقیق شعاروسازمان یافته گی طرح به موقع آن است تا ؛آنچه دروضعیت بحرانی امروزپراهمیت می نماید

واکنش های به موقع آنان را دربرابر حرکت دشمن مشترک آنان را معنا و بتواند پاسخگویی روانشناسی اجتماعی مردم

 بخشد!می 

با انتخاب یک ه اندازه چتا می توان بسیج گر،ن این موضوع نشان می دهد که دریک حرکت اعتراضی وانقالبی وتعیی

شعارسنجیده وبه موقع ،خواست بی پاسخ مانده مردم را نمایندگی نمود.البته بیان این موضوع درداخل وخارج 

زره می تن می کنند ومفهومی را معنی نمی بخشد.آنان که دردرون کشورکفن به ک باریازکشور

با آنانی که  خ بگشایندر  ودیکتاتوری حاکم وتا بن دندان مسلح،پوشندوباندرول،پالکادربدست می گیرند تا دربرابردشمن 

درخارج کشوربدون کمترین تهدید ودستگیری،بازداشت،زندان وشالق حاضرنیستند شعارسرنگون باد نظام ضد انسانی 

جوهرمبارزه ای  یک شرایط عینی نیستند،بلکه نمایشگردوبرداشت ازعینیتدوجزء  واگویایاسالمی را برزبان رانند،

 تعریف می نمایند.،صف خود رامنافع خوددراین میان با انتخاب راه وتدقیق آدم ها ما تعریف می گردد ودربرابر که ستا

 بوط می گردد. درنتیجه شعارها وپرچم ها به کنش نیروهای اجتماعی درگیرمرانتخاب صف با بعبارتی واکنش ها در

 ،جوهرهرحرکتی را نشان می دهد. انتخاب راه وواکنش دربرابردشمن مشترکروانشناسی مردم در

ظارداشت که همه مردم بخواهند توجه اینستکه؛ نمی توان ازپیشداوری ها حرکت کرد وانتمن نکته قابل ازمنظر

درخارج ازکشورهمراه کنند که سازماندهندگان آن   ازپیش تعریف شده ایمعینی و آنهم وپالکادرخودراباپرچم وسرود

به سامان بردن یک تظاهرات برای نمایش نیروی خود وبهره برداری  ،تحرکات تنها وتنها هدفشان ازبرگزاری تحرکات

،فغان برمی دارند چون شما مخالف  می گیرندسیاسی معینی را نمانیدگی می کنندوآنگاه که مورد نقد مخالفین خود قرار

ب وسازمان ها وحزبیت هستید، اززبان مردم سخن می گویید. چیزی که امروزوبه دفعات درهرشهروکشوری به احزا

خ می گشاید.بدین ترتیب گزینش شعارها مستقیما به بررسی روانشناسی اجتماعی مردم مربوط می گردد.این ، نوعی ر 

ومنش  ،کردار گو کننده احساس،رفتارومنفعتومناسبات آنان به نوعی باز بررسی با ارزیابی ازمختصات افکارعمومی

پاسخگوی الزامات اجتماعی باشند  تامردمی تلقی می گردد که گزینش شعارباید با هویت وماهیت منافع آنان همراه گردد

 د.نوصرفا منفعت گروهی را جواب نده

گروهها وبردباری  افع طبقات،امروزقرارنیست مردم درهمراهی با گروه معینی خود رااثبات کنند بلکه پاسخگویی به من

یک هرموجودیت توده ها وتوجه به مختصات آنان درراستای شرایط اقتصادی واجتماعی موجود وتوجه به ذهنیت  اب

نمی امروزکه چرادی های اجتماعی می تواند سطحی ازآگاهی واتحاد عمل را درواقعیت اجتماعی پاسخ گوید.گروهبناز

برای گسترش همکاری هاوهمراهی امروزبرعکس کرد. نمانیدگی رااجتماعی جنبش ،"هیچیایاهمه "شعاربا توان

کسی به کسی نمی پیوندد تا دیگری اورا رستگارنماید،بلکه قرارنیست که اتحادها، هایی،درراستای پاسخگویی به امر

پائین ودراساس برخاسته از یقین چنین کنشبه طور .همه دست شان را به سوی هم درازمی کنند وهمه به هم می پیوندند

"همه با ۵۷ باردیگربمثابه انقالب اینکه وپاسخگوبه پائین،می تواند التزام این اتحاد را معنی بخشد نهمتکی به پائین 

بود ودیدیم که ازدرونش دیوی زائیده شدکه نظامی پاسخگوبر" هللا "را ی ما نراهنما درآن گذشته چراغهمی" که 

ً همه مردم( توده با مرجعیت که تنهاه نظام وبه سیستمی چشم داشتیم برجامعه ما حاکم نمود.درحالیکه ماب مردم )ومطلقا

 بتواند پابگیرد وپایداربماند وتحول وتکامل یابد، نه با خواست یک رهبرفرزانه وبی باوربه مردم!

نام   امروزهمچون دیروزروشن شد که مردم بادرنظرگرفتن منافع خودودرجریان هرحرکت اجتماعی که بتوان بدان 

روشن اجتماعی واقتصادی راه چشم اندازهای . به زبانی مردم به تبلیغات تهی ازجنبش نهاد به هرشکلی راه نمی افتند

بجایی نمی برند واعتنا نمی کنند،بلکه شعارهای را می پذیرند که با منافع شان ارتباط مستقیمی داشته باشند.بعبارتی توده 

ده می شوند و فعاالنه درآن شرکت می کنند وبه نوعی بدان ارج می گذارند  های میلیونی فقط آنگاه به جنبش کشی

وحاضرند درراه آن جانفشانی وفداکاری کنندکه جنبش درتالقی باشعارهایش،درراستای بهبود شرایط اقتصادی آنها 

آنگاه بسیج می  ابد.به جلوسوق دهد وسازمان ی ،دربرابردیکتاتوری حاکمآنانبربسترمنفعت مردم راحرکت کنند. به زبانی 

نگیرد بلکه   یا سمت شورشی بی معنی را به خودک وربدل نگردد وه روی وبه گوهربه جریانی گردندکه آن حرکت به دنبال

 . ندسال ها برای دست یابی بدان هاچشم دوخته بودهریک ازآحاد جامعه،وصله تنی باشد که 

ان، به  فردای ایروها در ددرآن جای دارد،وارسی این شعارایست که جامعه ما شرایطی ده، تبلورشگرد آوری  یشعارها

روانشناسی جامعه ما؛ این واقعیت را بازتاب می دهد که ولوژیک درئمیزان نفود عملکرد مذهب وماهیت حاکمیت اید

م تا بی نهایت دواد بخودی افراد ونیروهای اجتماعی،تاحدی خوخصلت ها، خصوصیات سنتی وعادات فردی وگروهی و

 یابند. زوفردای خود را بازورامند آورد، بلکه آنها ناگزیرند با آگاهی بیشتری مسیرنخواه



روندشعارها امروز همچون دیروز،.ات کیفی به کمی وبالعکس می باشندشعارها درهرمقطعی بازگوکننده این تغییر

حاکمیت با قوای  گیدرفرایند رودررویی ها بین توده مردم وحاکمیت ومطالبات نیروی به خیابان آمده وایستاد

آزادی وتامین  -کار -دراین میان حرکت عمومی به سوی دست یابی به نانبازمی نمایاند. به ما سرکوبگرش،خود را

دل  در را می توانپیشروی این به همراه آگاهی فزون ترمردم پیش میرودواجتماعی ومقتصات اقتصادی وگرهگاه عدالت 

 شعارها یافت وبه آنالیزآنها برآمد.  

یک نکته دربازخوانی این شعارها روشن است که عمدتا شعارها ضد تمامیت رژیم وبطورعمده متوجه شخص ولی فقیه  

ارکان نظام یعنی رئیس جمهور ، دستگاه امنیت وشعارآزادی ورهایی داختن به دیگربوده واورا نشانه گرفته است.بازپر

ملی و ... دردل  وکال واقلیت های دینی و -فعاالن محیط زیست - لمانمع -زنان  -دانشجو -زندانیان سیاسی اعم ازکارگر

 ها برجسته است. شعار

والنی ازقبل دی ماه تابه امروزوطی فرصت های بعدی، خصلت نمای رودررویی با شخص  ط شعاراصلی دردوره نسبتا

کن/ مملکتورهاکن« " خامنه ای" رابا خود به همراه دارد که درسیمای شعار» مرگ بردیکتاتور«، » خامنه ای حیا 

وعین همین شعاردر فرصت های مختلف ودرجای جای کشورمتوجه حسن روحانی هم است:"روحانی  تجلی می یابد!

نشان داد که فضای دوگانه دولت وحاکمیت یک دوگانه کاذب ۹۸حیا کن / مملکتو رها کن" .می توان گفت:شعارهای آبان

ن ازآن،بخش های دیگرحاکمیت راعامل شرایط موجود می دانند است که همواره حامیان دولت دردرون مجلس وبیرو

ودولت راعامل بدبختی نمی دانند،شعارهاوستیزموجود درقیام آبان ماه با درهم شکستن این دوگانه کاذب،نشان داد که  

دولت وحاکمیت یک طرف اند،به شکل توامان وجانب دیگرنیروی پ رقدرت مردمان بی چیزجامعه اند. بعبارتی 

 وزگزینه بد وبدترنخ نما شده وتاریخ مصرفش به ته کشیده است!  امر

ها به بازگویی خواسته ها شعاررکزم... تبازنشتگان و-معلمان -دانشجویان -زنان -بین کارگرانازطرفی شعارها در

یان آگاهی سیاسی اجتماعی آنان درجره وان مربوط می گردد. پیداست که انگیزنونیازهای بی پاسخ مانده یکایک آ

.دردوره به نمایش می گذاردآنان راای هشعار گری تیااصلی هد ای آنان، جنبه ه وروندمبارزه طوالنی مدت یکایک

ایان،بویژه عوامل میانه روولیبرال نما که رمطالعه، توده مردم با پشت کردن به سازوکاراصالح طلبان واصول گمورد

ونت،و" سوریه" ای شدن ایران درفردای مان می ترسانند، عمال خشا  از همواره مردم را بیشتردرمنتهای سازش اند،

دراساس بی افق شده ودرسایه قراردارند. نباید پنداشت که آنان عقب تاحدزیادی  -این نیروها و گرایشات  -دراین دوره 

 اند.  واداشتن آنان همت گماشته ببلکه این پایه جنبش مطالباتی ایست که جلوترآمده وبه عق نشینی کرده اند. نه!

وشعار» کل نظام نشانه است « درآبان  ۹۶ه ماجرا« درجنبش دی ماه دیگرتمامتجلی شعار» اصالح طلب،اصول گرا/ 

، فرزند خوانده اعتراضات ودرتقویت ۹۸نشان داد بدون کمترین اغراقی اعتراضات وشعارهای گسترده آبان ،۹۸

های با انواع اعتراضات واعتصابات ودرگیریباردیگربا حدّت وشدت بیشتری درکف خیایان ها ۹۶شعارهای دی 

کوچک و بزرگ درهمه ابعاد ازجنبش دختران خیابان انقالب تاتجمعات واعتصابات کارگران هفت تپه وفوالد 

اهوازدرجنوب)شوش واهواز(تااعتراضات پردامنه کارگران هپکووآذرآب درساوهواعتراضات 

حرکت فوران می کند ودرشهرهای گوناگون تداوم یافت و ۹۷ مستمردانشجویان،معلمان وبازنشستگان درتمامی سال

نیروی محرک جنبش اعتراضی درمقابل  بعبارتی  سریع توده ای برای رونمایی به قیام پردامنه تری رانوید می دهد!

عمق سرکوبگری هاوهزینه های سنگینی که نظام متوجه جنبش مطالباتی می سازد،پیشروی توده به پاخاسته به جای 

خ می باگذشت زمان دچارکمبود نفس شود، انرژی خود راازبخش آنکه های گوناگون حدت حوادث درمنطقه می گیرد ور 

د گذاشت این ورشکستگان به نبایاین فرصت خود ویژه را دریافت وباید به درستی اهمیت گشاید وبه جلومیرود!.

دیگرباره بتوانند رفراندوم ومصادیقی ازاین نوع، تقصیر،باواگذاری امتیازات کوچک وپیش پاافتاده نظیرانتخابات وطرح 

  خود باقی گذارند.بش ازی جنوپیشرتاثیرمتوقف کننده ای بر

گسترده شعارها وعدم صدای واحد ومشترک، چیزی که درمقطع قیام  جدا سری دراین دوره، مکثته قابل اما یک نک 

دراعتراضات بود،اماازسوی دیگروحدت اراده  کنندهشاهدشبودیم،به نوعی نشانه رنگارنگ بودن عناصرشرکت۵۷بهمن

بازنگری به کرد. مثالهای اصلی مخالفت تا حدی تضعیف میشرکت کنندگان درتحرکات خیابانی رادرتشخیص کانون

: های کم رمقخصلت های تکروی وفردپرستی سنتی وحتی تکیه بربطالن عاطفی بخشی ازمردم، دررویکربه شعار

 یانگشت نمای ه شاه نداره/ حساب وکتاب نداره«،» مااشتباه کردیم/ که انقالب کردیم«،ک»کشور»رضا شاه روحت شاد«،

توسط عده ای    ۹۶این شعار که در دی ماهدربرابرسیاه نمایی دودمان پهلوی معنی می بخشد. راگند کاری نظام اسالمی 

" لعنت به کفن دزد اولی" را بیان  همان ضرب المثل عوام الناس که گرسرداده شد،تمایل به سمت ارتجاع بود وتداعی 

آن  هدایت گران به "سلطنت" هیچ سیطره ای براذهان توده مردم نداشته ونداردو شتبازگکمرنگ بودن این شعارمی دارد.

درواقعیت خواست استراتژیک خود را که معطوف به سرنگونی نظام است  مردمی شعاعخوب دریافنته اند که کمتر

که  طلب""سلطنتومدعیان بی اطالع وبی فکر"فرشگردی"۹۸در مقطع آباندراین میان و.ندجویشعارها می  اینفعلیت و

  قادر  تا آم،الزم می *انداند که چند سال کارتدارکاتی کردهکشندومدعیقبل،پیش می ازماههاادعای رهبری این جنبش را



 عمومیبه افکار،قطع نشدهم ی اکه لحظه ی تصویری وسایت های خبری خودهاماهوارهاندک خبری رادرسطح  باشند

 دقیقا  ، رهبر بی مردم کامالجنبش  رونمودوآن اینکه چهره دیگری راواقعیت دقیقا امادادند. مینشان  کشوروجهان داخل

رسد میبه نظربود.فرماندهان منزه وکاخ نشین وبدورازحطیه وسلطه رهبران پاک باخته  وصراحتا خودانگیختهمنجی بی

طبیعی اندواش شدهالیتوخ مسندنشین اپوزیسیونتفاوت واقعیت با ادعاهای رژیم و ان به خوبی متوجههمه مردم داخل ایر

غلط به  همین عدهوحدت عمل پیش بروند.هایی ازهمبستگی ووزمره به سمت ایجاد نطفهگرماگرم مبارزات راست که در

ی پول نفت بیشترمی توانند با ادعاهای خود،و فراهم آمدهآن دوران »طالیی«انگارامروز،باردیگر چنین می پندارند که

پاسخ بخش روشن ترجامعه را درمحیط دانشگاه ،۹۸آذر۱۶تا حدی دراین شعاربا این همه،.برسانند های فقرا به سفرهرا

« وهمین یک شعاربافت عمومی تری را دربرابردشنام های دودشمن آزادی مجاهد /و پهلوی»:شعارمی دادند شنیدکه

شعار پشت ۹۸امادرمقطع دی ماه ان پس داده را نمایندگی می کند.ران این جماعت امتحذلت گخصفردی، روابط و

بصیرت شعاردر جامعه دست به دست گشت وبدل به آوازه گری عمومی شد وموالی درزنمی رود که مردم آگاه وبا 

نه »«، مامه/ نظام کارش تمامهنه تاج ، نه ع» :فریاد می زنندسطله دو دیکتاتوری نعلین وتاج را دربرابرخود دارند و

نه تاج و نه  «،» چه شاه باشه ، چه رهبر / مرگ برستمگر«،»شاه می خوایم ، نه رهبر، نه بد می خوایم، نه بدتر

مرگ برستمگر / چه شاه باشد، نه شاه می خوایم، نه پاسدار/ مرگ براین دو کفتار«،»عمامه / آخوند کارش تمامه«،» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        چه رهبر«               

م میدارم که  رآنب ،جمع آوری چند دوره شعارهای درون کشوردارمدرروشن است ارزیابی ام ازآنچه برایم یک نکته    

واصول   یفروریختن بلوک اصالح طلب۱۳۹۶دی تا۱۳۸۸ازسال  ،استمرارمبارزه مردم درسطح عمومی جامعهبنویسم

درخود متجلی نمود وازآن تاریخ تا مطقع  را:» اصول طلب، اصول گرا / دیگرتمومه ماجرا«،رادرشعار ییگرا

وشعارسردادند:  ندخامنه ای را یک طاقه نمودسپاه وحاکمیت توامان  مردم جامعه دراعتراضات عمومی خویش،،۱۳۹۸

 کشته ندادیم که سازش کنیم / »ا بهت : به شعارپر۹۸ودرپنجم دی  سپاه جنایت می کند / رهبرحمایت می کند«» 

 الدنگ ما«» ننگ ما،ننگ ما/ رهبر:برمی آورندفریاد وبه عمود خیمه نظام حمله ورشده اند،قاتل را ستایش کنیم «رهبر

یعنی دررودررویی آشکار،آتش باختیاران حاکمیت،و م آنکه درکشاکش نابرابرجبهه مردموحاصل کال شده استبدل 

وفرماندهی قوای آنان با مردمی که دستانشان خالی ازتیروتفنگ است، این شعاربعنوان طنین قدرتمند مردم به پاخاسته 

 زازشهری به شهری درگذراست.شعارامرو اینهستی«،خودتو  منجی ملت چرانشستی؟:»اززنجان برآمد

                                                                                                                                                  ودربغل بفشاریمش و طوتیای قدرت دیده خود کنیم !                                                                                 بگیریمش

در  را با چنین چشم اندازی من به جمع آوری این دوره شعارها روی آوردم تا برای ثبت درتاریخ مبارزات این دوره آنها 

آبان ماه هفته پایانی کلیپ تصویری از ۵۸۶این مجموعه شعارها با مراجعه به بیش از. گرد آورمیک مجموعه ای 

این دراز جانب من،شده  جمع آوری جمع آوری کرده ام وصد البته برآنم که همه شعارهای،وببعد۱۳۹۸شانزدهم آذرتا

ودانشگاهها و محیط های کارگری وکارخانه ها همه شعارهای  کوچه وپس کوچه ها وخیابان های سراسرایران لیست از

  که باید ادامه یابد!بل نیستادا شده 

معلمان ،بازنشستگانودانشجویان  زنان ومردان،جوانان دختروپسر،نین صدای توده به پاخاسته  طاین شعارها؛ازهریک 

یک نکته قابل .می کندکنکاش یکدیگرکنار دروکارگران،جانبداران محیط زیست،زندانیان سیاسی وخانواده های آنان را 

زدانشجو"، شعارها به دفعات یادآوری است؛ درفضای روزهای قیام آبان درسطح شهرها ویا درشانزدهم آذر"رو

تکرارشده است، من به حذف آنها برنیامدم تا همزمانی شعارها واهمیت طرح به موقع آن وتا حدی  پوشش سراسری پیدا 

کمکی هرچند ناچیزدرشناخت ما نسبت به روند این مرحله این مجموعه، امیدوارم که جمع آوریکردن آنها رانشان دهم. 

 اپیش پای ما قراردهد!ازمبارزات درون جامعه ر

بیان خواسته  ،پالکادرها وباندرول ها.شعارها،منمودکاست استخراج بی کم وها راازدل کلیپ های منتشره،این شعارمن 

هوری اسالمی را نمایندگی می کند. باشد که برای رودررویی جنبش مطالباتی وآزادیخواهی ایران با کلیت نظام جمها و

دریغ نورزند تا این ها به آدرسم شعارهایی را دراین مجموعه جا افتاده می بینند، ازارسال آن  تدقیق این کار، دوستانی که

  مجموعه تکمیل گردد!

 شعارهای دوره های پیش  :  لینک

mlpost.ht-http://andishegbg.blogspot.com/2020/01/blog * 
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های خود از رضا پهلوی، ولیعهد پیشین  ای که در بیانیه امیرحسین اعتمادی، عضو شبکه فرشگرد )شبکه 
 ۱۸ای به تاریخ برند( در مصاحبهبخش در فرایند براندازی نام می عنوان یک عامل وحدت ایران به 

نوامبر اعالم کرد: »در باالی صد شهر، سنندج، کرمانشاه، خوزستان، بهبهان، اهواز،... جایی نیست که  
... مگر شعار رضاشاه روحت شاد سر داده نشود. جایی نیست که نام شاهزاده رضا پهلوی سر داده نشود.

شود بدون رهبر میدانی اعتراضات را سازماندهی کرد و چندین شهر ایران را از کنترل دولت خارج  می 
کرد... این اعتراضات هم رهبر ملی دارد، هم رهبر میدانی دارد، هم سازماندهی دارد، هم بیش از دو سه 

نویسی شده، برچسب نویسی  سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده، کار شده، شعار 
های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده پهلوی در چهل سال گذشته بوده، در این دو سه شده، تمام روش 

 « .سال انجام شده، پیاده شده تا به اینجا رسیده است

protest-latest-the-in-abroad-opposition-iran-of-role-https://farsi.euronews.com/2019/11/28/the * 
 

مهردانشجویان پلی تکنیک :                                                                                      ۲۱یکشنبه 
فت ، کجا رفت؟                                                                                          عدالت دانشگاه / کجا ر

پولی تکنیک تهران / نمی خوایم ، نمی خوایم                                                                               

                                                                                    دانشگاه پولکی/ جریمه زورکی        

                ما همه منتظریم / معتمدی کجایی؟                                                                                               

                                                                                        پولداری/ مدرک بگیر             

دانشگاه پولکی/ نمی خوایم ، نمی خوایم                                                                                        

                                                                              دانشگاه دولتی / پول دادن الکی               

                 سنوات اجباری/ منحل باید گردد                                                                                                 

 یا پول بده / یا بمیر 

                                                                                : تهران  بازنشستگان آبان ۱۹یکشنبه 
                                                                                  .پا نمی نشینیمتا حق خود نگیریم / از 

                                                                                    .حکومت عدل علی / این همه بی عدالتی

                                                                                    .ما بازنشتستگانیم / از یاد رفته گانیم
                                                                                            .معلم زندانی / آزاد باید گردد 

                                                                                  درد ما درد شماست / مردم به ما ملحق شوید! 

 سوریه را رها کن/ فکری به حال ما کن 

شاه:                                                                              کرمان آبان بازنشستگان ۱۹یکشنبه  

 نشستگانیم/ از یاد رفته گانیم !ما باز

 *********                                                                                                                                

 پالکادر های بازنشسگان :

                                                                                                                   سفره ما خالیه  ظلم و ستم کافیه / 

                                                                                                     یک اختالس کم بشه / مشکل ما حل میشه 

                                                                          است؟ قانون فصل الخطاب است / مجلس چرا درخواب 

                                   تا زمانی که زیر خط فقریم/ مطلبه گر خواهیم ماند.                                       

  باز ایستادئیم / از پا نمی نشینیم                                                                                  

  تشکل، تجمع،اعتصاب، آزادی بیان / حق مسلم ماست! 

https://farsi.euronews.com/2019/11/28/the-role-of-iran-opposition-abroad-in-the-latest-protest


                                                  :           آبان، تجمع بازنشستگان کشوری و لشکری ۲۱سه شنبه 

   فریاد،فریاد/ از این همه بیداد 

پالکادر بازنشستگان در این روز :                                                                                    

                                                                    معیشت،منزلت، سالمت و بیمه کار آمد/ حق مسلم ماست 
  میعشت همراه با منزلت

اتحادیه تشکل های کامیونداران و رانندگان سراسری:                                                         آبان، ۲۱سه شنبه 

درجیب و زدی حکومتی که دست علیه این د تبلیغاتی:برای ای اعتراض علیه گران شدن بنزین وبنر 

 ، بپا خیزیم! سفره مردم کرده اند 

 ********* 

                                                                                                         بان  تهران : آ ۴۲جمعه 
                                                                                          گرانی بنزین بهانه است / کل نظام نشانه است 

                                                                                                  این آخرین کالمه/ هدف کل نظامه

 سال خون گریستیم / بسه دیگه می ایستیم  ۴۰

جمعه تهران :                                                                                           نمازآبان   ۴۲جمعه 
   تورم، گرانی/ جواب بده روحانی 

شهر قدس :                                                                                               آبان  ۴۲جمعه   

  اتا حاال / عالف کردی ما ر ۷۵از

                                                                                                 :   تبریزآبان  ۴۲جمعه 

                                                                  دشمن ما همین جاست/ دروغ میگن آمریکاست  

                                                                                                       یت، حمایت/ نیروی انتظامی حما

                                                                                                                           ابان گچساران: ۴۲جمعه 

                                                                                                                     / زیر بار حرف زور نمی ریم ما دیگر خسته ایم

 نه به رای   /گرانی بنزینبه نه 

                                                                                                                               آبان اهواز: ۴۲جمعه

                                                                         اهوازی با غیرت/ ماشینو خاموش کن 

 اهوازی با غیرت/ حمایت ، حمایت 

                                                                                  اهواز:   ارس فلکه سوم کیانپآبان  ۴۲جمعه

                             اهوازی با غیرت/ حمایت ، حمایت                                                                                                

                                                                                        آبان مشهد: ۴۲ جمعه
                                                                             دیکتاتور حیا کن / مملکتو رها کن 

                                                                                              روحانی حیاکن/ مملکتو رها کن 

                                                                                           نیروی انتظامی / حمایت ، حمایت 

 حقمونو می گیریم / ذلت نمی پذیریم  



                                                                                     :شیخ تپه ارومیه آبان ۴۲ جمعه

                                                                                                                                              حقمونو می گیریم / ذلت نمی پذیریم                                                                                             

                                                                                                       آبان وکیل آباد مشهد: ۴۲ جمعه

       کن                                                                         دیکتاتور حیا کن / مملکتو رها 

                                                                                                           مرگ بر خامنه ای  

                                                                                                       روحانی حیاکن/ مملکتو رها کن 

 رفراندوم، رفراندوم / اینست شعار مردم 

                                                                                                                  آبان کرج :  ۴۲جمعه

                                                                          ی بسه دیگه/ غیرتتو نشون بده ایران

                                                                                            همشهری با غیرت/ حمایت ، حمایت 

                                                                                          وعده وعید کافیه / ملت ما عاصیه 

 نترسیم، نترسیم / ما همه با هم هستیم  

                                                                                                    کمال آباد کرج :آبان  ۴۲جمعه

ا این خشونت نیست/ این درهم شکستن خشونت است                                                       رفق

مرگ بر حاکمان سرمایه                                                                                                       

                                                                                                                             زنده باد سوسیالیسم

        زنده باد آزادی طبقه کارگر                                                                                                    

 ه/ خامنه ای باید گم بشه  توپ، تانک ، فشفش

                                                                                                                               آبان بهبهان:  ۴۲جمعه

                                                                                              نزین گرانتر شده / فقیر ، فقیر تر شده ب

                                                                                                  ایرانی می میرد/ ذلت نمی پذیرد 

                                              سواد نداریم / اما دغدغه داریم                                                    

حقمونو می گیریم / ذلت نمی پذیریم                                                                                  

 هیهات / از ظلم یزید  

 *********** 

                                                                                                              تهران:آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                      مرگ بر دیکتاتور

                                                                                                  ایرانی با غیرت/ حمایت ، حمایت 

                                                                                                   نترسیم ، نترسیم / ما همه با هم هستیم 

                                                                                                                        مرگ بر خامنه ای / مرگ برخامنه ای

                                                                                                               برروحانی  گمر

                                                                                                                :پارس  آبان تهران ۲۵شنبه  

 نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران 

                                                                                           : تهرانخان ستارآبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                                              پول نفت گم شده/ خرج فلسطین شده 

                                                                                    :در شهرک اندیشه  تهرانآبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            می ک شم، می ک شم/ آنکه برادرم ک شت!                                                                                          



                                                                                           :اتوبان باقری  آبان تهران ۲۵شنبه  

                                                               یکپارچه به نیروهای امنیتی : بیشرف ، بیشرف   شعار

                                                                                                                                                                                          مردم را ذله کردند اسالم را پله کردند / 

                                                                                                                    ستارخان تهران: 98آبان  ۲۵شنبه 

پول نفت گمشده / خرج فلسطین شده                                                                                            

                                                                                   جمهوری اسالمی / نمی خوایم ، نمی خوایم    

    تاحق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم                                                                                           

                                                                                           بسیجی بی ناموس/ بسیجی بی ناموس

                                                                       :چهار راه خسرو ستارخان تهران 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                      دیکتاتور  مرگ بردیکتاتور/ مرگ بر 

                                                                              خامنه ای باطل است / حکومتش باطل است 

                                                                           تهران:متری نارمک 98،۰۳آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                         مرگ بر دیکتاتور / مرگ بر روحانی   

                                                                                      :هیفلکه اول صادق تهران، 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                مرگ بر دیکتاتور                                                                                                              

                                                                                                       :آریا شهرمیدان صادقیه تهران  98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                      مرگ بر خامنه ای / مرگ بر خامنه ای 

                                                توپ، تانک ، فشفشه / آخوند باید گم بشه                                         

  ایران با غیرت/ حمایت ، حمایت 

                                                                                  تهران: ۲۱،تهرانسر منطقه آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            توپ،تانک، فشفشه / آخوند باید گم بشه 

                                                                                      تهران: شهریار آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                             ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت   

                                                                                                          غریتو نشون بدهایرانی با غیرت / 

                                                                                       : اسالم شهر میدان نماز آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                            نه بنزین / گوربابای فلسطین     نه پول داریم ،

                                                                                      : رباط کریم بلوار آزادگان 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                                                                                                                                         ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت 

                                                                                 : گوهر دشت کرج آبان  ۲۵شنبه  

                                                                           دانشجوی بی وجود / نمی خوایم ، نمی خوایم   

                                                                                                بهره برداری کافیه / ملت ما عاصیه

                                                                                                       : گلشهر کرج  آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                 برخامنه ای مرگ 

                                                                                                  :کرج  شاهین ویالآبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                                                      توپ، تانک، فشفشه / آخوند باید گم بشه                                                                                



                                                                                    :  متری ۲۴تبریز،کویآبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             به ماموران ضد شورشبیشرف ، بیشرف  /درخطاب به نیروی سرکوب 

                                                                                                      : سیرجان آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                         روحانی حیا کن / مملکتو رها کن    

                                                                                                                          شیراز:  98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                            دولت باید تسلیم بشه 

                                                                                            می کشم ، می کشم / آنکه برادرم کشت !

                                                                           ما رهبر دیکتاتور/ نمی خوایم ، نمی خوایم 

                                                                               مرگ بر خامنه ای 

                                                                                      : سرپل معالی آباد شیراز 98آبان  ۲۵شنبه 

 جانم فدای ایران  

                                                                                               نترسید، نترسید / جانم فدای ایران  

                                                                                                                                                                                                                     کالنتری آتش زدند وشعارمی دادند : مرگ بردیکتاتوری 

                                                                                          شیراز: کمربندی  98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                       دولت باید تسلیم بشه                                                     

                                                                                                                      :   ساری 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                    همین جا هستیم/ هیچ جانمیریم 

                                                                                                       دولت الدنگ ما /ننگ ما ،  ننگ ما

                                                                                              شهر بابل : آبان ۲۵شنبه  

                                                                                                 بنزین رو ارزان کنید/ خیابونا باز کنیم!  

                                                                                                        :  اهواز 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                          نترسید، نترسید/ ما همه با هم هستیم  

                                                                                                :  بوشهر 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                              برخورد با ماموران امنیتی / بیشرف ، بیشرف  در

                                                                                            :  رشت 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                             تجمع در برابر پمپ بنزین : واویال / دیگه پول نداریم واویال 

                                                                                                   :  ایالم 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          می میریم، می میریم / ذلت نمی پذیریم                                                                                          

                                                                                               :  اسالمشهر 98آبان  ۲۵شنبه 

نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران                                                                                         

                                                                                                 عکس خامنه ای را به آتش کشیدند ! 

  نه پول داریم، نه بنزین/ گور بابای فلسطین                                                                                     

                                                                                          ÷  بنزین گرانتر شده/ فقیر، فقیر تر شده 

                                                                                              :  اصفهان 98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                     ملت گدایی می کند/ آقا خدایی می کند  



   سید علی ببخشید/ دیگه باید بلند شید                                                                                           

                                                                                                                                                                                         زندانی سیاسی / آزاد باید گردد 

         اصفهان دانشجویان خوراسگان :                                                                98آبان  ۲۵شنبه 

                                                                                      برگردید ، برگردید / ما همه با هم هستیم 

                                                                                                 ایرانی رنگ آورد / خیابونو بند آورد 

                                                                                                : بهبهان آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                                                       مرگ بر خامنه ای  

                                                                                                                مرگ بر بسیجی   

                                                                                            : ارومیه آبان  ۲۵شنبه  

                                                                                        نتظامی / حمایت ، حمایت    نیروی ا

   مسئولین این ملت / استعفاء، استعفاء

                                                                                            : کرمانشاه میدان آزادی آبان  ۲۵شنبه   

   مرگ بر بی پدر

                                                                                          *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  :تهران  آبان  ۲۶یکشنبه 

  ایرانی می میرد / ذلت نمی پذیرد 

                                                                      :  دانش آموزان یک مدرسه آبان  تهران  ۲۶یکشنبه 

 الدنگ ما ما، ننگ ما / رهبر ننگ 

کرج:                                                                                                  آبان   ۲۶شنبه یک

                                                                                                                 دست جمعی ؛ بسیجی بی ناموس/ بسیجی بی ناموس  شلیک بسیجیان به مردم تظاهرکننده ؛ شعار

                                                                                                                         آبان  شوش:  ۲۶یکشنبه 

                                                                                 نه رستمی ، نه بیگی / شرکت بشه دولتی 

                                                                                       :ارومیه تجمع دانشجویان آبان  ۲۶یکشنبه 

                                                                                                  تا حق خود نگیریم / از پا نمی نشنیم   

                                                                                                         دانشجو می میرد / ذلت نمی پذیرد 

                                                                                                         آبان آبادان:                                        ۲۶یکشنبه   

  ذلت را نمی پذیریم/ حق مونو می گیریم 

                                                                                                       آبان اهواز:  ۲۶یکشنبه 

 نیزارهای جراحی/ جراحی برایت اشک میریزد  

 ******* 

  آبان دانشگاه تهران :                                                                                                          ۲۷دوشنبه

                                                                          ایرانی / غیرتتو نشون بده                                    



یک دانشجو: ما را زندانی کرده اند و نمی گذارند ازدانشگاه خارج شویم!                                                     

                                                                                               این آخرین کالمه / هدف کل نظامه

                                                                                                               آبان دانشجویان بابل: ۲۷دوشنبه
                                                                                                گرانی ، تورم/ بالی جان مردم 

                                                                                                   ننگ، فساد و بیداد/ مرگ بر استبداد 

                                                                                       بنزین گرونتر شده / فقیر، فقیرتر شده 

                                                                            دانشجو بیدار است/ با زحمتکش همراه است 

                                                                                       دانشجو، کارگر، معلم / اتحاد ، اتحاد 

                                                                               دانشجوی زندانی / آزاد باید گردد 

                     خصوصی غارت می کند/ دولت حمایت می کند                                                           

              تدبیر و امید چاخانه / دانشگاه پادگانه                                                                                        

                                            سنوات شهریه/ بی قانونی کافیه                                                                    

                                                                                 تشکل وابسته / نمی خوایم ، نمی خوایم 

                                                                                                                                                     پول نفت چی شده/ خرج بسیجی شده 

                                                                                                                         پردیس کرج: 

                                                                  م ، نمی خوایم     حکومت آخوندی/ نمی خوای 

                                                                                      گدایی می کند  لت آخوند خدایی می کند/ م

                                                         بنزین گرانتر شده/ فقیر، فقیرتر شده                                  

دانشجو بیداراست / با زحمتکش همراه است                                                                                

                                               دانشجو، کارگر، معلم/ اتحاد ، اتحاد                                                

 نه شاه می خوایم ، نه مال/ قدرت به دست شورا 

                                                                                                      دانشجویان تهران : آبان  ۲۷دوشنبه 

                                                                                       تبداد ننگ ، فساد و بیداد گ مرگ بر اس

                                                                        اصفهان : تورم، گرانی ، بیکاری / پاسخ بده روحانی 

                                                                        ال ما کنکیانپارس اهواز: سوریه را رها کن / فکری به ح

                                                                                             شیرازفلکه فرودگاه : بیشرف بیشرف 

                                                                                                           :بوشهرآبان  ۲۷دوشنبه 

 ، حمایت                                                                                                        بوشهری با غیرت/ حمایت 

 : تجمع دانشجویان دانشگاه تهران 98آبان  ۲۷دوشنبه 

                                                                                                 فقروفسادوبیداد  /براستبداد  مرگ

                                                                                         وقت انقالبه  /چه وقت خوابه ؟ االن

 دیگه تمومه ماجرا  /گراطلب ،اصول اصالح
 زحمتکشان در زندان  /هفت تپه تا تهران از

                                                                                           حق مسلم ماست /معیشت ،آزادی  
 آزادی   -کار -نان 

 !پیوندتان مبارک /حراست   ،اطالعات 
 فقیر فقیرتر شده / تر شدهبنزین گرون 

                                                                                                    دد آزاد باید گر/زندانی   دانشجوی 

                                                                                                     دانشجو می میرد / ذلت نمی پذیرد 

 نسان هستی/ پس چرا با ما نیستی؟ نیروی انتظامی،اگر تو ا

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%DA%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C


                                                                                                بنزین گرونتر شده/فقیر فقیرتر شده

  سفره هامون غارت شده/ آبان ماه خونین شده 

                                                                          دانشجویان خوابگا هی دانشگاه شهید بهشتی :
از خون جوانان وطن الله دمیده/ عدالت کجایی؟                                                                       

                                     بریز بیرون داد بزن/ حقتو فریاد بزن                                                  

                                                                 دانشجوی بهشتی/ شورای صنفی میخواد!

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی:                                                                    

 ارت می کند / دولت خیانت می کند  خصوصی غ

                                                                                                             دیوارنویسی درتهران : 

  به کی زنگ بزنیم ؟ / وقتی قاتل خود پلیسه 

                                                                                                چند پالکادر:                                        
مصداق پولی سازی / سنوات دوروس جبرانی                                                                                    

نداشتند                                                   ۸۹سال  ورهیچ سهمی ازرتبه های برترکنکمدارس دولتی، 

 زنده باد زندگی / زنده باد مقاومت 

 های هفت تپه شوش: شعار

آزادی                                                                -کار  -زنده باد جنبش گرسنگان/ زنده باد جنبش نان 

آزادی محکوم است                                               -کار  -/ برای داشتن نان   سرکوب شورش گرسنگان

آزادی وزندگی شایسته حق مسلم ما ست                -کار -اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل/ داشتن نان 

                                                   درود بر کارگر/ مرگ بر ریاکار                                                

 مرگ بردزد واختالسگران/ مرگ برجاسوس ها و خیانتکارها  

                                                                                                                آبان هرمزگان: ۲۹چهارشنبه  

                                                                                       م بشه گآخوند باید  /تانک، فشفشه ، توپ 

 این همه سال جنایت/ مرگ بر این والیت 

 

 مادیگه خسته شدیم ! 

را دستمزد ها  /درصد گران کردید  ۳۰۰"بنزین را  آمده است :صف معترضین پالکادرسپیده قلیان در

 زیاد کردید؟! هم 



 

 : نترسید ، نترسید / دیگر اثر ندارد قلیان سپیده 

آذر دانشجویان دانشکاه علم و صنعت :                                                                                     ۳

                                                             دانشجوزندونه/ روحانی خندونه                                            

                                                                                 نه دانشگاه ، نه پادگان/ درود بر دانشگاه 

 دانشجو/ کارگر/ معلم اتحاد اتحاد 

                                                                                    دانشجوی زندانی/ آزاد باید گردد 

                                                                        دستگیر شدگان آبان ، بی شرط و بی وثیقه آزاد باید گردد 

                                                                                               آزادی زندانی خواست اصلی ماست 

 درد ما درد شماست/مردم به ما ملحق شوید 

 گرانی/ تورم/ بالی جان مردم

 دانشجو بیدار است/ با زحمتکش همراه است 

 دانشجو/ کارگر/ معلم اتحاد اتحاد 

 دانشجوی زندانی/ آزاد باید گردد

 دانشجویان دانشگاه بین الملل قزوین:  جمعی از  98آذرماه  ۴دوشنبه 

                                                                                  کشاندانشگاه پول گردان/ تضعیف زحمت

                                                                                  سنوات شهریه / بی قانونی کافیه 

                                                                                                  دانشگاه پولی شد/ دانشجو زندانی شد 

       پول نفت چی شد ؟ / خرج بسیجی شده                                                                                       

                                                                                 بسیج دانشگاهی / نیروی انتظامی 

                                                                                              ه / دانشجو زندانیه یکالس درس خال

 نمی خوایم ، نمی خوایم    /تشکل وابسته 

 با شعار:  ۱۳98روز نهم آذر  تریبون آزاد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 درود بر دانشگاه /نه پادگان نه بنگاه

 .آزاد باید گردد  /دانشجوی زندانی 

 دانشجویان تبریز در استقبال شانزده آذر: 

 متحد، متحد / مقاومت می کنیم! 

                                                                                         آذردانشجویان دانشگاه رازی: ۱۲سه شنبه 

    از خراسان تا تهران/ معلمان در زندان                                                                                          

زادی/ اداره شورایی                                                                                    آ -کار -نان 

                                                                                            استثمار، بیکاری / مرگ بر سرمایه داری

  دد معلم زندانی / آزاد باید گر



    

    

 در سطوح دانشگاههای گوناگون کشور:  98آذر سال  ۶۱ شعارهای

                                                                                           قضایی جالدان / مقدمتان خون باران 

                                                           سفره مان غارت شد/ آبان ماه خونین شد                      

    کشاندانشگاه پول گردان/ تضعیف زحمت

 دانشگاه پولی شد/ دانشجو زندانی شد 

 درود بردانشگاه/ نه پادگان، نه بنگاه 

 نه پادگان ، نه بنگاه/ درود بردانشگاه

 این همه کشته کم نیست / جواب ما تفنگ نیست 

                               !                                                             مقاومت می کنیم /متحد ، متحد 

 هم  عاصی از ستم / ایستاده است کنار ملت  

 ایران ما چون ژاله شد / باغ وطن پ رالله شد 

  خراسان تا تهران/ معلمان در زنداناز

 ار میلیون ها نفربیکار / حکومت کاسبک

  آبان ماه امساله / کشتار میدون ژاله

 زندان دان / زحمتکشان دردانشگاه پول گر

 جواب ما تفنگ نیست / این همه ک شته کم نیست 

 خیابون ها خونی شد / آزادی قربانی شد 

 قربانی  فقر، کشتار و گرانی / مردم شدن

 کشورو غرق خون کرد/ بنزین وهم گرون کرد 

 ، نترسید  اساتید ، اساتید / حرف بزنید 

 استادهامون ذلیلند / ذلت را می پذیرند 

 استاد کجاست؟ تو خلسه/ سکوت کرده نشسته 

 اسلحه ها به سمتتون/مرگ برای یه لقمه نون 

 ایران ، لبنان ، فرانسه / سرکوب وغارت بسه 

 ایران،شیلی ، فرانسه/ سرکوب وغارت بسه 

 ازهفت تپه تا تهران / زحمتکشان درزندان 

 آزاد باید گردد دانشجوی زندانی،



 دانشجو زندانی/ فقروفساد و گرانی 

 نان، کار، آزادی/ اداره شورایی 

 ازاهوارتا تبریز/ فقر، فساد و تبعیض 

 زندان دانشگاه پول گردان / زحمتکشان در

 فرزند کارگرانیم / کنارشان می مانیم 

 دانشجو آگاه است / با کارگر همراه است 

 ر ایستاده ایم در سنگر/ دانشجو و کارگ

 ملت عاصی ازستم/ ایستاده است کنارهم 

 اونی که نون نداره/ ترس از زندون نداره 

 دردانشگاه بیگاری/ بعد ازتحصیل بیکاری 

 به جای نان ، گلوله/ روی سفره هامونه 

 كارگر، معلم، دانشجو/ اتحاد اتحاد 

 دانشجو میمیرد/ ذلت نمیپذیرد 

 برادرم شهیدم / راهت ادامه دارد

 مدال افتخار است  ستاره ی دانشجو /

 دو دشمن آزادی  مجاهد و پهلوی /

 علی نژاد و ارشاد/ ارتجاع و انقیاد 

 نه شاه میخوایم نه مزدور/بسه دیگه حرف زور 

 چه ایران ، چه بغداد/ چقد باید جسد داد؟

 چه ایران ، چه غزه/ کشتن مردم بسه 

 سرکوب پایان راه نیست / مقاومت زندگی ست 

 بارزه رهایی است سرکوب پایان راه نیست/م 

 نه تحریم، نه باتوم / فقط رجوع به مردم 

 جمهوریت، عدالت / این است شعار ملت

 سفره مان غارت شد/ آبان ماه خونین شد 

 !آبان ادامه دارد/ حتی اگرشب وروز، برما گلوله بارد 

 تهران تا بغداد/ فقر، ستم و استبداد از

 !کی است؛ سرنگونی نئولیبرالیسم ایران، فرانسه،عراق، لبنان، شیلی، ... مبارزه ی

 مستحکم باد اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی و جنبش کارگری 

                                                        ها همه رودخونه خون شدند !/ شهر  ند معترضا گلوله بارون شد 

                                                             گلوله تو خیابان ، دانشجوها تو زندون / استادامون خفه خون 

                                                                                                                 آلترناتیو ما شوراست 

                                                                                               دخالت اجنبی/ این خط قرمز ما است 

                                                                                                    سرچشمه آزادی / رهایی از نیازه 

                                                                                                               عالمت سبزما / نشانه اعتراضه 

                                                                                                               حق مسلم ماست  /آزادی تجمع 

                                                                                           اهواز تا تبریز / فقر و فساد و تبعیض از

                                                                                                  استثمار، بیکاری/ منطق سرمایه داری 

 بند تبعیضیم/ بیایید برخیزیم رد 

 تا ایران/قیام زحمت کشان لبنان، عراق 

 غارت بسه سرکوب و ایران،لبنان،فرانسه/

 چه شیلی چه ایران/سرکوب زحمتکشان 

 فقر، ستم، استبداد  تهران تا بغداد/از



 ایران، بغداد و بیروت/ پر از گوله و باروت 

 عراق تا ایران/ قیام زحمت کشان از

                                                                                                       شیلی تا تهران/ قیام زحمت کشاناز

 آبان ادامه دارد/حتی اگر شب و روز/ بر ما گلوله بارد 

 نمیشینیم ما آروم   زندان،تفنگ یا باتوم/

 تبریز،اهواز،کردستان/ملت کف خیابان 

 ملت  عاصی از ستم/ایستاده است کنارهم 

 ست/مقاومت زندگیست سرکوب پایان راه نی

 فقر، حجاب، استثمار  بازداشت،شکنجه، کشتار/

 اتحاد اتحاد  دانشجو،کارگر/

 دانشجو و کارگر  ایستاده ایم در سنگر/

 کارگران: اعتصاب، اعتصاب  هپکو،فوالد، آذرآب/

 زحمتکشان در زندان  هفت تپه تا تهران /از

                                                                                              فوالد/ کارگران اتحاد اتحاد ،هپکو ،هفت تپه 

 معیشت، آزادی / حق مسلم ماست 

 ستم، سرکوب،استثمار/منطق سرمایه دار

                                                                                    دانشجو تو زندونه/استاد ساکت میمونه

 دانشجوی زندانی/ فقر،ستم و استنداد 

 گلوله تو خیابون/دانشجوها تو زندون/استادامون خفه خون 

 ستاره در پرونده/دانشجومون در بنده 

 دانشگاه بیگاری/بعداز تحصیل بیکاری در

 حق مسلم ماست  /تشکل مستقل  

 دانشگاه پولکی/شهریه زورکی

 هم دانشگاه هم دولت/اتاق فرمان غارت 

 درس خالیه/ دانشجو زندانیه  کالس

 حراست دانشگاه/ شعبه اطالعات 

 اطالعات حراست/پیوندتان مبارک 

                                                                                                  امید چاخانهودانشگاه پادگانه/تدبیر 

                                                                                        کارگر، دانشجو، معلم / اتحاد ، اتحاد      

تائید جنسیتی / محکوم است محکوم است                                                                                    

                                                                                  تشکل غارتگر / نمی خوایم ، نمی خوایم               

                                                                                    برخورد امنیتی / محکوم است ، محکوم است 

   نظام اجباریه / ستمگری کافیه 

 پالکادر شانزده آذر:  

                                                                                 ،خواهان آزادی فوری،بیقید وشرط وبدون وثیقه فعالیت دربند هستیم!آذر۶۱در

 علم و صنعت : :متن پالکارد دانشجویان متحصن

 شده معاون فرهنگی  /اسوه بی فرهنگی 

 نمیشود پادگان  /علم و صنعت ایران

 نمیخوایم نمیخوایم   /معاون ضد فرهنگ 

 معاونت فحاشی 

 دانشجویان شهید بهشتی :  



 

 از خون جوانان وطن الله دمیده/ عدالت کجایی؟ 

 ! بریز بیرون، داد بزن/ حقتو فریاد بزن

  شورای صنفی میخواد  /دانشجوی بهشتی

                                                                                            تجمع اعتراضی دانشجویان کرج :  

وعید کافیه / ملت ما عاصیه                                                                                                -وعده 

 دانشجوی بی وجود/ نمی خوایم ، نمی خوایم  

                                                                                                                                              

   پالکادر علم و صنعت :                                                                                                         
یشه پادگان                                                                                                         علم و صنعت ایران / نم 

                 معاون ضد فرهنگ / نمی خوایم ، نمی خوایم                                                                                       

 اسوه بی فرهنگی شده/ معاون فرهنگی 

         دیوار نویسی در تهران :                                                                                                         
                                    آزادی : اداره شورایی                                                       -کار  -نان 

                                                                                                مارا از مرگ نترسانید / انگار که ما زنده ایم 

                                          توخون وبنزین / قطع اینترنت وسرکوب سنگین                                نون   تیلت 

 باالخره مشت ها تفنگ میشن/ باید بترسین  

 :سردادنددانشگاه تهران وعالمه طباطبایی دانشجویان شعار

 

 آبان ادامه دارد/حتی اگر شب و روز/ بر ما گلوله بارد 

 فقر،کشتار، گرانی/مردم شدن قربانی 

 نه خون شدنمعترضا گلوله بارون شدن/شهرا همه رودخو 

 سرکوب پایان راه نیست/مبارزه رهایی است 

 زندان،تفنگ یا باتوم/نمیشینیم ما آروم 

 تبریز،اهواز،کردستان/ملت کف خیابان 

 ملت  عاصی از ستم/ایستاده است کنارهم 

 سرکوب پایان راه نیست/مقاومت زندگیست 

 خیابونا خونی شد/آزادی قربانی شد 

 استثمار بازداشت،شکنجه، کشتار/فقر، حجاب، 

 دانشجو آگاه است/با کارگر همراه است 

 فرزند کارگرانیم/کنارشان میمانیم 

 دانشجو،کارگر/اتحاد اتحاد 

 ایستاده ایم در سنگر/دانشجو و کارگر 

 هپکو،فوالد، آذرآب/کارگران: اعتصاب، اعتصاب 

 زندان ازهفت تپه تا تهران /زحمتکشان در

 هفت تپه هپکو فوالد/ کارگران اتحاد اتحاد 

 م، سرکوب،استثمار/منطق سرمایه دارست

 دانشجو تو زندونه/استاد ساکت میمونه 

 گلوله تو خیابون/دانشجوها تو زندون/استادامون خفه خون 

 اساتید،اساتید/حرف بزنید،نترسید 

                                                                                                      استادامون ذلیلن/ذلتو می پذیرن



اساتید بیشرف/ سکوت تان مبارک                                                                                         

 برادر شهیدم / راهت ادامه دارد 

 ستاره در پرونده/دانشجومون در بنده 

 دانشگاه بیگاری/بعداز تحصیل بیکاری در

 گردان/تضعیف زحمتکشان  دانشگاه پول 

 تشکل مستقل حق مسلم ماست 

 دانشگاه پولی شد/دانشجو زندانی شد 

 دانشگاه پولکی/شهریه زورکی

 هم دولت/اتاق فرمان غارت ،هم دانشگاه

 کالس درس خالیه/ دانشجو زندانیه 

 حراست دانشگاه/ شعبه اطالعات 

   اطالعات حراست/پیوندتان مبارک

    چاخانهدانشگاه پادگانه/تدبیر امید 

                                                                                عالمه طباطبایی:دردیوار نویسی 
       خوابگاه دخترانه/ یه بندی از زندانه                                                                                           

                                                                                            تبعیضیم / بیایید بر خیزیم ! در بند 

                                                                                           پالکادر درعالمه طباطبایی:     

رآب/ کارگران اعتصاب و اعتصاب                                                                                هپکو،پوالد و آذ 

                                                                                      ، استادان خفه خونزندان تو گلوله درخیابان / دانشجویان 

شدند                                                               خون وله بارون شدند / شهرها همه گلوله معترضا گل

 قوانین ضد زن/ بهره کشی و ستم 

های مردمی منطقه و جهان اعالم همبستگی کردند.  پالکاردهایشان با جنبشدانشجویان درشعارها و

 :دادنددانشجویان شعار می 

 

 ق تا ایران/قیام زحمت کشان لبنان، عرا

 ایران،لبنان،فرانسه/سرکوب و غارت بسه 

 چه شیلی چه ایران/سرکوب زحمتکشان  

 از تهران تا بغداد/فقر، ستم،استبداد 

 ایران،بغداد و بیروت/پر از گوله و باروت 

 از عراق تا ایران/قیام زحمت کشان 

 از شیلی تا تهران/ قیام زحمت کشان 

 

 یت مدرس : های دانشجویان تربشعار

                                                                                     بعد از تحصیل بیکاری  /در دانشگاه بیگاری 

 ندارد به مادرم بگویید دیگرپسر /توپ تانک شکنجه دیگر اثر ندارد 

                                                                                           نمیخوایم نمیخوایم  /رییس جمهور ترسو

                                                                                              ؟کجایی کجایی  /معترض مجازی  

                                                                                                    معترض مجازی/ نمی خوایم، نمی خوایم 

                                                                                          خوایم نمی ،خوایم نمی  /مجلس فرمایشی 

                                                                                                                 آزاد باید گردد  زندانی سیاسی

                                                                                                 دانشجوی زندانی آزاد باید گردد 



                                                                                                    مدال افتخار است /ستاره ی دانشجو 

                                                                                                 فقر، فساد و تبعیض  /از اهواز تا تبریز 

                                                                              بسه دیگه حرف زور / نه مزدور ، نه شاه میخوایم 

                                                                                   بنزینو هم گرون کرد   /غرق خون کرد کشورو 

                                                                                                   اتحاد اتحاد  /کارگر ،دانشجو

                                                                                                 دانشجوی زندانی /گرانی ،فساد ،فقر

                                                                                               دانشجو و کارگر /ایم در سنگرایستاده 

                                                                                          استاد کجاست؟ تو خلسه، سکوت کرده نشسته

                                                                                                        کالس درس خالیه، دانشجو زندانیه

                                                                                               چقد باید جسد داد؟ /چه ایران چه بغداد 

                                                                                              کشتن مردم بسه /چه ایران چه غزه

                                                                                                     جواب ما تفنگ نیست  /اینهمه کشته کم نیست 

   دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

 ی کافیه حجاب اجباریه / ستمگر
 شب / برما گلوله بارد آبان ادامه دارد / حتی اگرروزو

 استبداد  ،ستم ،از تهران تا بغداد / فقر
 هم کنار  ملت عاصی از ستم / ایستاده است 

                                                                                          آذربازنشستگان تهران : ۱۲پنجشنبه  
 اد ، فریاد / از این همه بیداد  فری

   :98دوم دی۲ دوشنبه تاریخدر شعارهای تجمع بازنشستگاناز

 
 

                                                                                      معیشت، منزلت، سالمت، حق مسلم ماست 

 تورم، گرانی/ بالی جان مردم 

 همه بیداد از این /فریاد فریاد 

 حق مسلم ماست  /نان، درمان، معیشت 

 اعتراض ، اعتراض  /فقر، فالکت 

 زحمتکشان در زندان  /سراسر ایران

  از پای نمی نشینیم /تاحق خود نگیریم  

 .هرگز ندیده ملتی/اینهمه بیعدالتی 

 آزاد باید گردد  /معلم زندانی 

                                                                                                        آزاد باید گردد  /زندانی سیاسی



 میلیون  ۲میلیون / حقوق ما  ۸خط فقر 

 آزاد باید گردد /کارگر زندانی 

                                                                                             .آزاد باید گردد  /دانشجوی زندانی 

                                                                                                           نشینیم!از پا نمی  /ازایستادگانیم 

                                                                                           های مذهبی، قومیتی و جنسیتی.ستم 

 وزیر بی کفایت/ خجالت ، خجالت 

                                                                               چند پالکادر:بازنشستگان و، 98دی ۲دوشنبه

                                                                            جنگ افروزی را رها کن/ فکری به حال ما کن   

                                                                                                             روحانیتورم، گرانی/ جواب بده به  

 معلم می میرد / تبعیض نمی پذیرند 

   :98دی ۲دوشنبه

                                                                                                    هستیم علیه ذلت/ متحد این ملت 

                                                                                       ان در میدان/ علیه کودک کشان   معلم

                                                                                            گلوله در خیابان / معلمان در زندان 

     مرگ بر ستمگر/ درود برکارگر                                                                                                   

حال شکل گیری گونه درصحنه مبارزات در رادیکال ترین شعارها دررابطه با ستم برزنان به این   

 :است

                                                                                             حجاب اجباریه / ستمگری کافیه
 بهره کشی و ستم/ با قانون ضد زن

 خشونت و تبعیض علیه زنان/درخانه درمحل کار توامان 

 کشی و ستم  قوانین ضد زن/ بهره

 زنان تحت خشونت /چه در خانه چه صنعت 

 در بند تبعیضیم/ بیایید برخیزیم 

                                                                                       فقر، حجاب، استثمار/آماج یک پیکارند 

 خوابگاه دخترانه/یک بندی از زندانه 

 تبغیض جنسیتی محکوم است 

 اری/حجاب زن اجباری گبیو اری کیب

                                                                                          زادی/پوشش اختیاریآنان کار 

                                             مرگ براستثمار                                                                            بازداشت،شکنجه، کشتار/

 خوابگاه دخترانه/یک بندی از زندانه 

 نان کار ازادی/پوشش اختیاری 

 قوانین ضد زن/ بهره کشی و ستم 

                                                                                                                         زندانی ، آزاد باید گردد زن معلم 

 بهره کشی و ستم/ با قانون ضد زن

                                                                                خشونت و تبعیض علیه زنان/درخانه درمحل کار توامان

 حجاب اجباریه/ ستمگری کافیه 

 تبعیض جنسیتی / محکوم است و محکوم است 

    ، به حجاب اجبارینه 



                                                                                                              در بند تبعیضیم/ بیایید برخیزیم

 نه به حجاب اجباری  /نه به ستم جنسیتی  

                                                                                                 اری/ حجاب زن اجباریگبیکاری ، بی

 حکومت ضد زن / نمی خوایم ، نمی خوایم  

 

دانشگاه نوشیروانی بابل:                                                                                                     ،  98دی  ۴ 

فقر، فساد و استبداد                                                                                                 مرگ بر استبداد/

 چهل سال دیکتاتوری / بسه دیگه 

                                                                                                                               بی بی سکینه : گورستان 98 دی ۵ 

                                                                                               این همه سال جنایت / مرگ براین والیت 

 کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر قاتل را ستایش کنیم  

انباختگان :                                                                                          خانواده های ج98دی ۵پالکادر

  دی ماه بدون هیچ قید و شرطی فورا باید آزاد باید گردد. ۵کلیه ی دستگیر شدگان 

             :دانشجویان دانشگاه بهشتی، دراعتراض به مصوبه اخذ جریمه واحد های درسی98دی  (۱۰)دهم

 دانشجو بیکاره / پول ازکجا بیاره؟ 

                                                                                              شهرکرمان :         98( دی ۱۷هفده )

                            ا کن                                                                                                                         سفراسحاق جهانگیری به کرمان، جمعیت معترض شعارمی دادند:جهانگیری حیا کن / مملکتو ره

 فریاد یکی ازمعترضان : بی شرف ، بی شرف 

************ 

 

 

                                                                                                        دی دانشگاه امیرکبیر: ۲۱شنبه 

                                                                                               فرمانده کل قوا/ استعفاء، استعفاء  

                                                                                            به من نگو فتنه گر / فتنه تویی ستمگر   

                                                                                            مسئول بی کفایت / استعفاء ، استعفاء 

                                                                       نظام جنایت می کند/ رهبر حمایت می کند 



                                                                                     مرگ برستمگر / چه شاه باشد، چه رهبر 

                                                                                          استعفاء کافی نیست/ محاکمه الزم است 

                                                                                                          مرگ بر دیکتاتور 

                                        عزا عزاست امروز ، ایرانی بی پناه / صاحب عزاست امروز                       

     سپاه جنایت می کند / رهبر حمایت می کند                                                                                        

                                           کرد، فارس، ترک ولر / همه ضد دیکتاتور                                                  

                                                                                              مرگ بر این حکومت آدمک ش

                            .                                                                جمهوری اسالمی / نابود باید گردد 

 دانشجو، کارگر/ اتحاد ،اتحاد 

                                                                                            :خیابان حافظ دی  ۲۱شنبه 

                                                                                             خامنه ای به هوش باش/ ما ملتیم نه اوباش 

                                                                     در برابر یکان ویژه شعار جمعی : بی شرف / بی شرف  

                                                                                                     بسیجی بی غیرت / عامل قتل و ذلت 

                                                                                          دشمن همین جاست/ دروغ میگن آمریکاست 

                                                                                                              غلط کردی / خطا کردی 

آخوندخائن ، آواره کردی/ خاک وطن را ، ویرانه کردی / ک شتی جوانان وطن، کردی هزاران درکفن /  

                                                                                           مرگ برتو ، مرگ برتو 

                                                                                                         ی خوایم ، نمی خوایم حکومت سپاهی/ نم

                                                                                        نیروی انتظامی / خاک من ، خاک تو 

                                                                                              اکن / مملکتو رها کن خامنه ای حی

                                                                                     مرگ بر ستمگر / چه شاه باشه، چه رهبر

                                                                                                       : تهران  فدی دانشگاه شری  ۲۱شنبه 

         هی حیا کن/ مملکتو رها کن                                                                                                     سپا

                                                                                           کمه الزم است اء کافی نیست/ مح عفاتسا

                                                                                            سپاهی بی کفایت / مایه ننگ ملت  

                                                                                          ذلت/ مرگ بر این والیت   این همه ظلم و

                                                                                              خامنه ای حیا کن/ مملکتو رها کن 

                                                                                                            والیتش باطلهخامنه ای قاتله /  

                                                                             این انتقام سختو / از من و تو می گیرند 

                                                                                                 بی کفایت   مایه ننگ و نفرت/ سپاه

                                                                                                سلیمانی قاتله / رهبرشم قاتله 

                                                                                               اهله سلیمانی قاتله / رهبرشم ج

                                                                               رفراندوم ، رفراندوم / راه نجات مردم  

                                                                                  ننگ ما ، ننگ ما/ رهبر الدنگ ما          

                                                                                      جمهوری اسالمی / نمی خوایم ، نمی خوایم 

                                                                                                                                                               رهبر کل قوا / استعفاء ، استعفاء

                                                                                   همدان : -دی تجمعات رشت  ۲۱شنبه 

                                                                                     نیم سازش کنیم / رهبرقاتل را ستایش کته ندادیم که کش

این همه سال جنایت / مرگ بر این والیت                                                                                  

مه ظلم و ذلّت / مرگ بر این والیت                                                                                            این ه

 سپاه حمایت می کند/ رهبر حمایت می کند                                                                                         



انک ، فششفشه/ آخوند باید کم بشه                                                                                    توپ، ت

             ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم                                                                                            

تاتور سپاهی / دشمن ما شمایی                                                                                                 دیک

                                                                                                مرگ براصل والیت فقیه   

 / استعفاء ، استعفاء   خامنه ای قاتل

دانشجویان دانشگاه ابوعلی سینا همدان:                                                                            دی  ۲۱شنبه 

 سپاه بی کفایت/ مایه ننگ ملت 

                                                                     :                                               اصفهانزیر سی و سه پل دی  ۲۱شنبه   

                                                                                   نخبه هامونو کشتند / آخونو بجایش گذاشتند  

                                                                                       به من نگو فتنه گر/ فتنه تویی ستمگر 

                                                                           می ک شم ، می ک شم / آنکه برادرم ک شت 

                                          کشته آبان ماست                                                               ،نفر ۱۵۰۰

                                                                                  بترسید ، بلرزید/ ما همه با هم هستیم !  

                                                                                           دروغگو رها کن / رسانه را حیا کن  

                                                                 ما منتظراستعفاء هستیم / هیچ جا نمیریم همین جا هستیم 

                                                                         اصالح طلب ، اصول گرا / دیگه تمومه ماجرا 

                                                                                                     کتاتور سپاهی / داعش ما شماییدی

                                                                                                     خامنه ای قاتله / والیتش باطله 

                                                                                       خامنه ای قاتله / حکومتش باطله 

                                                                                                    ملت گدایی می کند / آقا خدایی می کند 

  این همه سال جنایت / مرگ بر این والیت 

******************                                                                     

          دانشگاه تهران :                                                                                               دی ۲۲شنبه یک

ما تماشاگر نمی خوایم / به ما ملحق شوید                                                                              

   عزا، عزاست امروز، ایرانی بی پناه/ صاحب عزاست امروز

                                                                                                   : به سمت میدان آزادی  تهران خیابان آزادی  ۲۲یکشنبه 

                                                                                                                مرگ بر دیکتاتور    

                                                                                                                 حکومت سپاهی / نمی خوایم ، نمی خوایم 

                                                                                    سپاه جنایت می کنه / رهبر حمایت می کنه  

                                                                                                              خامنه ای باطله / والیتش باطله  

                                                                                                     مرگ بر دروغگو

                                                                                                   رهبر کل قوا/ استعفاء ، استعفاء         

                                                                                                  نفر/ کشته آبان ما  ۱۵۰۰

                                                                                                میدان ازادی:          دی ۲۲شنبه یک  

                        ننگ ما ، ننگ ما / رهبر الدنگ ما                                                                                              

                                                                                                فشفشه/ آخوند باید گم بشهتوپ، تانک، 

                                                                                                                             مرگ بر دیکتاتور

                                                                                                        ما بچه های جنگیم/ بجنگ تا بجنگیم



                                                                                        ت می کنه/ رهبر حمایت می کند یاسپاه جن 

     حکومت سپاهی / نمی خوایم ، نمی خوایم

تهران خیابان جناح:                                                                                                    ۲۲یکشنبه    

                                                                                                                               دیکتاتور   مرگ بر

 مرگ بر خامنه ای 

تهران مترو استاد معین:                                                                                        ۲۲یکشنبه 

                                                                                                نترسید، نترسید/ ما همه با هم هستیم  

                                                                                                                       مرگ بر دیکتاتور 

                                                                                                  / رهبر الدنگ ما ما ننگ ،ننگ ما 

 فلکه اول صادقیه تهران :                                                                                                       دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                                    دیکتاتور مرگ بر

  ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم                                                                                            

   داعش ما شمایی دیکتاتور سپاهی/ 

                                                                                          :   خیابان آذربایجان تهران ۲۲یکشنبه 

                                                                                                          خامنه ای قاتله / والیتش باطله  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مرگ بر دیکتاتور 

                                                                                  دانشگاه بهشتی تهران :                      دی ۲۲شنبه یک 

                                                                                        دانشجو بیدار است / از سید علی بیزار است 

                                                                                           بترسید ، بترسید / ما همه با هم هستیم 

                                                                       عزا، عزاست امروز، ایرانی بی پناه/ صاحب عزاست امروز

                                                                                   توپ، تانگ، فشفشه / دیگر اثر ندارد 

                                                                                                         اشک آور/ دیگر اثر ندارد ،توپ، تانک 

                                                                                                           سپاه بی کفایت/ عامل قتل ملت  

                                                                                                   وغ میگم آمریکاست   دشمن ما همین جاست/ در

 سکوتتان مبارک   /بی شرف د اساتی

شگاه عالمه طباطبایی:                                                                          نداشجویان دا دی ۲۲ه شنبیک

                                                                                    به من نگو فتنه گر/ فتنه تویی ستمگر

                                                                                                 ه ما ملحق شوید ما تماشاگر نیم خواهیم/ ب

                                                                                                   ننگ ما، ننگ ما/ صدا و سیمای ما 

                                                                           ت / از سید علی بیزار است  دانشجو بیدار اس

                                                                                       بترسید،بترسید/ ما همه با هم هستیم  

 اتل را ستایش کنیم  کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر ق

                                                                                              دانشگاه صنعتی اصفهان : دی ۲۲شنبه یک

                                                                                          سپاه جنایت می کند / رهبر حمایت می کند 

این همه سال جنایت/ مرگ براین والیت                                                                                       

       دشمن ما همین جاست / دروغ میگن آمریکا ست                                                                            

           نخبه هامونو ک شتند/ آخوندو جاش گذاشتند                                                                                       

                                             دیکتاتور سپاهی/ داعش ما شمایی                                                                                    



                                                                                                                رهبر قاتل را ستایش کنیم  کشته ندادیم که سازش کنیم / 

  ننگ ما، ننگ ما / سپاه الدنگ ما 

                                                                                      اصفهان : میدان چهار باغ دی ۲۲شنبه یک   

                                                                                                نترسید، نترسید / ما همه با هم هستیم   

   ته آبان ماست ، کشنفر ۱۵۰۰

                                                                                                                                                                                        

                                                                                دامغان:                    دانشگاهدانشجویان  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                      استعفاء ، استعفاء /فرمانده کل قوا

با غیرت ،صاحب عزاست امروز                                                                دانشجوی   /، روز عزا امروزعزا، عزاست امروز

 جی بی غیرت / عامل قتل ملتیبس

سمنان:                                                                                                                 دی ۲۲شنبه یک

                                                                                       اسالمی / نمی خوایم، نمی خوایم   جمهوری 

 رئیس کل قوا/ استعفاء ، استعفاء 

                                                                                                                             یزد:                                                                                       دی ۲۲شنبه یک  

                                                                                             کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر قاتل را ستایش کنیم  

  سنندج :                                                                                                                       دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                           مرگ بر دیکتاتور

                                                                                                                    این والیت این همه سال جنایت/ مرگ بر

   بیشرف ، بیشرف ، بیشرف در برابر تهاجم قوای موتوری جمعیت معترض /

                                                                                                                     :   قزوین  دی ۲۲به شنیک  

                                                                                                                  مرگ بر دیکتاتور 

                                                                                                                     توپ، تانک فشفشه/ آخوند باید گم بشه 

                                                              مشهد پارک ملت:                                                                     دی ۲۲شنبه یک

                                                                                         به هامونو ک شتند/ آخوند به جاش گذاشتند نخ

   حکومت سپاهی/ داعش ما شمایی

                                                                                                    :           هشانکرما دی ۲۲شنبه یک    

                                                                                                                       مرگ بر دیکتاتور 

 رف بی شرف ، بیشرف ، بی ش

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه :                                                                  دی ۲۲شنبه یک 

 بیشرف، بیشرف/ دانشجو را پس بده  

              دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز :                                                           دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                این ماه ماه آخره/ سید علی وقت رفتنه  

 دانشجو می میرد/ ذلت نمی پذیرد 



                                       تبریز:                                                           دی ۲۲شنبه یک 

                                                                                                   نه به شاه وآخوند       

                                                                                                                                                                                                                                                                                         مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه، چه رهبر 

                                                                                                 باغ فردوس بابل :   ۲۲شنبه یک  

                                                                                                      مرگ بر ستمگر / این عامل جنایت 

 بیشرف ، بیشرف، بیشرف   /ت معترض  جمعیضد شورش  در برابر تهاجم قوای

آمل :                                                                                                                    ۲۲شنبه یک   

                                      جمهوری اسالمی / نمی خوایم،نمی خوایم                                                        

                                                                                                مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشد، چه رهبر 

                                                                                                             مرگ بر درغگو 

                                                                                                                  غلط کردین/ اشتباه کردین 

                                                   بسیجی حیاکن / مملکتو رها کن                                                        

دشمن ما همین جاست/ دروغ میگن آمریکاست                                                                    

                                    نترسید ، نترسید / ما همه با هم هستیم                                                                

                                                                                                                          نفر / کشته آبان ما  ۱۵۰۰

                                                                                    به من نگو فتنه گر / فتنه تویی ستمگر 

                                                                                           درد ما درد شما/ مردم به ما ملحق شوید 

                                                                                                              : شیراز معالی آباد  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                        مرگ برخامنه ای 

                                                                         مرگ براصل والیت فقیه                                          

    توپ ، تانک، فشفشه/ آخوند باید گم بشه 

اراک :                                                                                                                دی ۲۲شنبه یک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اتور                                                                                                                         مرگ بر دیکت

                                                                                                                زنجان :   دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                    ملت چرا نشستی؟ / منجی خود تو هستی 

 دمیده / عدالت کجایی ، عدالت کجایی      خون جوانان وطن اللهاز

تجمع در کتابخانه مرکزی اهواز :                                                                                         دی ۲۲شنبه یک

 مرگ بر دیکتاتور  

                                                   رشت :                                                  دی ۲۲شنبه یک 

 مرگ بر خامنه ای و ه و کردن سپاهیان وی  

شهرستان ایوانکی :                                                                                                       دی ۲۲شنبه یک 

 مرگ بر دیکتاتور  

 شان :کا دی ۲۲شنبه یک



گربه کمی شرم و حیا  ماند، ای کاش درای کاش دردیزی ما باز نمی  ماند،ای کاش دردیزی ما باز نمی 
                                                                                                      کجایی؟  عدالت  / بود 

                                                                     کشته ندادیم که شازش کنیم / سپاه قاتل را ستایش کنیم  

                                                   گرگان  :                                                      دی ۲۲شنبه یک

 غلط کردی / غلط کردی 

                                                                                                                                          

                                                          دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی :   دی ۲۲شنبه یک

ایرانی با غیرت صاحب عزاست امروز                                                                  /، روز عزاست امروز عزا، عزاست امروز

                                                                                                                  مسئول بی کفایت / استعفاء ، استعفاء

 ********************* 

 ۱۳98دی ۲۳دوشنبه 

                                                                                  دانشگاه شریف۱۳98دی  ۲۳دوشنبه 

  به جاش گذاشتند. نخبه هامونو کشتند / آخوند 

                                                                       دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دی ۲۳دوشنبه 

توپ، تانک ، نه زندان / دیگر اثر ندارد                                                                                       

  بسیجی برو گمشو / بسیجی برو گمشو

دانشگاه سنندج:                                                                    دانشجویان تجمع شبانه  دی ۲۳دوشنبه 

                                                                                       بسیجی ، سپاهی/ داعش ما شمایی 

                                                                                                                   مرگ بر خامنه ای    

                                                                                                     ننگ ما ، ننگ ما/ سپاه الدنگ ما

ننگ ما ننگ ما / رهبر الدنگ ما                                                                                            

          توپ، تانک ، فشفشه / آحوند باید گم بشه                                                                                 

   فرمانده کل قوا / استعفاء ، استعفاء

 ********** 

دانشگاه تهران :                                                                   ۸۹۳۱دی  ۴۲شنبه    سه
       از ایران تا بغداد/ فقر،ستم ، استبداد                                                                 

                                                                               ما انقالب  شعارتهران تا بغداد / از
                                                                                          نفر کشته آبان ماست  ۰۰۱۵

                                                                      چماقه بلوچستان توآبه / رژیم دستش 
اصالح طلب ، اصول گرا/ دیگه کارت تمومه                                                                   

                                                                       چه دی باشه، چه آبان / پیکار کف خیابان
                                                                         ازاهواز تا تهران / سرکوب زحمتکشان 

                                                                        برادر سیل زده / حمایتت می کنیم
                                                                      اک رهبر ماست خونی که در رگ ماست/ خور

مرگ بر دیکتاتور                                                                                                
                                                                                           ای مرگ بر خامنه 

                                                                            دانشجو، کارگر/ ایستاده ایم در سنگر 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA?source=feed_text&epa=HASHTAG


                                                                                 حکومت سپاهی/ ظلم، فساد، تباهی  
                                                              مرگ برستمگر / چه شاه باشه ، چه رهبر 

نه رفراندوم ، نه اصالح / اعتصاب و انقالب                                                                    
                                                                        ننگ ما ، ننگ ما / رهبر الدنگ ما 

                                                                 ننگ ما ، ننگ ما/ صدای و سیمای ما  
                                                                   اصالحات، رفراندم/ رمز فریب مردم!

                                                 ایم، نه پاسدار/ مرگ بر این دو کفتارمی خو نه شاه
                                                                پول ما رو پس بیار   / آخوند سرمایه دار

                                                                     دیکتاتور سپاهی / داعش ما شمایی  
ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم                                                                          

                                                          دست های ما خالیه / باتونتو غالف کن 
    گیریم می میریم، می میریم / ایرانو پس می 

 سه شنبه  ۲۴ دی خیابان های تهران :                                                                          

                                                                                   صدای حق مال ما بلندگو مال تو/   

                                                                                     نگ ماننگ ما، ننگ ما / رهبر الد 

                                                                                و نه عمامه / آخوند کارش تمامه تاجنه 

نان، کار،آزادی / شادی،رفاه،آبادی       

دانشگاه بهشتی:                                                                                             دی  ۴۲شنبه    سه
                                                                            نه اصالح ، نه سازش/ اعتصاب و انقالب 

                                                                                           خامنه ای به پایان سالم کن
مرگ بر دیکتاتور                                                                                                           

   ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت 

کبیر:                                                                                             دانشگاه امیر دی ۴۲شنبه   سه  

                                                                                                  کن سپاهی حیا کن/ مملکتو رها 

 شه توپ،تانک، فشفشه/ آخوند باید گم ب

                                                      :  صنعتی اصفهاندانشگاه دانشجویان  دی ۵۲شنبه  چهار    

                                                                                         «دروغ خطای انسانی نیست  ۱۵۰۰+۱۷۶»  پالکادر:

پنجشنبه  ۲۶ دی ۱۳۹۸مراسم خاکسپاری آیدا فرزانه و آروین مرتب :                                   
   کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبر الدنگ را ستایش کنیم                                                 
     می کشم ، می کشم / آنکه برادرم کشت                                                                    
    مرگ بر دیکتاتور                                                                                            

 بسیجی ، سپاهی/ داعش ما شمایی   

پنجشنبه  ۲۶ دی ۱۳۹۸سنندج:                                                                                
مادرگریه نکن برای فرزندت/ روزی انتقامت را خواهیم گرفت                                             

                                                                  چه شاه باشه ، چه رهبر / مرگ یر ستمگر  
 زندانی سیاسی ازاد باید گردد 

 داخل :از به ایمیلم دههای رسیشعار



 
 این ماه ماه آخره، سید علی وقت رفتنه 

 خدا رو پله کردی ، ملت و ذله کردی
 دانشجو بیدار است، از سید علی بیزار است

 این همه سال جنایت، مرگ بر این والیت
 این همه ظلم و ذلت، مرگ بر این والیت

 سیدعلی ببخشید، دیگه باید بلند شید

 ، به جنگ ، تا به جنگیمما زن و مرد جنگیم

 بسیجی، سپاهی،داعش ما شمائید

 دستهای ما خالی است، باتومت غالف کن

 نه تاج ، نه عمامه/ نظام کارش تمامه 

  


