
 و شعارهای اجتماع کننده گان معترض شهرستان هادیگروتهران شنبه یکتجمعات روز و شب 

 ۸۹۳۱دی  ۲۲شنبه یکو شب  ی روزشعارها 

 امیرجواهری لنگرودی

 
شعارها تاحدزیادی شکل های مختلف اعتراضات واعتصابات رابرما می نمایانند ونشانگرموضع خیابانی وبیان 

 . وضعیت تعرضی یا دفاعی مردم را به تصویرمی کشند

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

روح جنبش های اعتراضی هستند، تبلور صفات، ویژگی ها، دراساس شعارهای کف خیابان ها،. رخورداراست زیادی ب

بشمار  ی لحظه آنهاخواستنی ها و نخواستنی های مردم معترض و جانمایه های شناخت ظرفیت ها و جهت گیری ها

ردن مسیر حرکت به سمت افق های می روند و از این رو گردآوری آنها واجد اهمیت است و می تواند در روشن ک

از همه دوستان تقاضا دارم ؛ چنانچه شعارهایی فرای این شعار های ثبت شده ،  .موثر باشدفردای ما مبارزاتی 

 ممنون می گردد که برایم ارسال دارید ... برخورد کردید 

amir_772@hotmail.com   

:                                                                                                        دانشگاه تهران  دی ۲۲شنبه یک

به ما ملحق شوید                                                                              / ما تماشاگر نمی خوایم 

   صاحب عزاست امروز/ رانی بی پناهعزا، عزاست امروز، ای

                                                                                                   : به سمت میدان آزادی تهران خیابان آزادی ۲۲یکشنبه 

                                                                                                                مرگ بر دیکتاتور    

                                                                                                                 می خوایم نمی خوایم ، ن/ حکومت سپاهی 

                                                                                    رهبر حمایت می کنه  / سپاه جنایت می کنه 

                                                                                                              والیتش باطله  / طله خامنه ای با

                                                                                                     مرگ بر دروغگو

استعفاء ، استعفاء                                                                                                             /رهبر کل قوا

                                                                                                  کشته آبان ما / نفر ۰۰۱۱

:                                                                                                         میدان ازادی دی ۲۲شنبه یک  

                رهبر الدنگ ما                                                                                                      / ننگ ما ، ننگ ما 



                                                                                                آخوند باید گم بشه/ توپ، تانک، فشفشه

                                                                                                                             مرگ بر دیکتاتور

                                                                                                        بجنگ تا بجنگیم/ ما بچه های جنگیم

                                                                                        رهبر حمایت می کند/ ت می کنهیاسپاه جن

    نمی خوایم ، نمی خوایم/ حکومت سپاهی 

:                                                                                                   تهران خیابان جناح ۲۲یکشنبه    

                                                                                                                               دیکتاتور   مرگ بر

 مرگ بر خامنه ای

:                                                                                      تهران مترو استاد معین ۲۲یکشنبه 

                                                                                                ما همه با هم هستیم  / نترسید، نترسید

                                                                                                                       مرگ بر دیکتاتور 

                                                                                                  رهبر الدنگ ما/  ما ننگ ،ننگ ما 

:                                                                                                       فلکه اول صادقیه تهران  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                                    دیکتاتور مرگ بر

بجنگ تا بجنگیم                                                                                              / ما بچه های جنگیم 

  داعش ما شمایی / دیکتاتور سپاهی

                                                                                          :   خیابان آذربایجان تهران ۲۲یکشنبه 

                                                                                                          والیتش باطله  / خامنه ای قاتله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مرگ بر دیکتاتور 

:                                                                                                       دانشگاه بهشتی تهران  دی ۲۲شنبه یک 

                                                                                        از سید علی بیزار است/ دانشجو بیدار است 

                                                                                           ما همه با هم هستیم / ید ، بترسید بترس

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

                                                                                   دیگر اثر ندارد / توپ، تانگ، فشفشه 

                                                                                                         دیگر اثر ندارد/ اشک آور،توپ، تانک 

                                                                                                           عامل قتل ملت  / سپاه بی کفایت

                                                                                                   وغ میگم آمریکاست   در/ دشمن ما همین جاست

 سکوتتان مبارک / بی شرف داساتی

:                                                                          شگاه عالمه طباطبایینداشجویان دا دی ۲۲شنبه یک

                                                                                    فتنه تویی ستمگر/ گربه من نگو فتنه 

                                                                                                 به ما ملحق شوید/ ما تماشاگر نیم خواهیم

                                                                                                   ا و سیمای ما صد/ ننگ ما، ننگ ما

                                                                           از سید علی بیزار است  / دانشجو بیدار است 

                                                                                       هستیم  ما همه با هم / بترسید،بترسید

 رهبر قاتل را ستایش کنیم / کشته ندادیم که سازش کنیم 

                                                                                              :دانشگاه صنعتی اصفهان  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                          رهبر حمایت می کند / سپاه جنایت می کند 

                                                                                       مرگ براین والیت/ این همه سال جنایت



دروغ میگن آمریکا ست                                                                                   / دشمن ما همین جاست 

                                                                                         آخوندو جاش گذاشتند         / نخبه هامونو ُکشتند

                 داعش ما شمایی                                                                                                                / دیکتاتور سپاهی

                                                                                                                رهبر قاتل را ستایش کنیم / یم که سازش کنیم کشته نداد

  سپاه الدنگ ما / ننگ ما، ننگ ما 

                                                                                      :اصفهان  میدان چهار باغ دی ۲۲شنبه یک   

                                                                                                ما همه با هم هستیم   / نترسید، نترسید 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ، کشته آبان ماستنفر ۰۰۱۱

:                                                                                                   دامغان دانشگاهدانشجویان  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                      استعفاء ، استعفاء /فرمانده کل قوا

دانشجوی با غیرت ،صاحب عزاست امروز                                                                / ، روز عزا امروزوزعزا، عزاست امر

 عامل قتل ملت/ جی بی غیرت یبس

:                                                                                                                سمنان دی ۲۲شنبه یک

                                                                                       نمی خوایم، نمی خوایم   / جمهوری اسالمی 

 استعفاء ، استعفاء / رئیس کل قوا

                                                                                                   :                                                                                                                یزد دی ۲۲شنبه یک  

                                                                                             رهبر قاتل را ستایش کنیم / ندادیم که سازش کنیم کشته 

:                                                                                                                        سنندج  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                           مرگ بر دیکتاتور

                                                                                                                    این والیت مرگ بر/ این همه سال جنایت

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

                                                                                                                     :   قزوین دی ۲۲شنبه یک  

                                                                                                                  مرگ بر دیکتاتور 

                                                                                                                     آخوند باید گم بشه / فشفشه توپ، تانک

                                            :                                                                                      مشهد پارک ملت دی ۲۲شنبه یک

                                                                                         آخوند به جاش گذاشتند/ به هامونو ُکشتندنخ

  داعش ما شمایی/ حکومت سپاهی

:                                                                                                               هشانکرما دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                       مرگ بر دیکتاتور 

 بی شرف ، بیشرف ، بی شرف 

:                                                                 دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه  دی ۲۲شنبه یک 

 دانشجو را پس بده  / بیشرف، بیشرف

:                                                                        دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                                                                                                                            سید علی وقت رفتنه                                                                / این ماه ماه آخره



                                                                                                 :  باغ فردوس بابل  ۲۲شنبه یک  

                                                                                                      این عامل جنایت / مرگ بر ستمگر 

 بیشرف ، بیشرف، بیشرف / جمعیت معترض  ضد شورش در برابر تهاجم قوای

:                                                                                                                   آمل  ۲۲شنبه یک   

نمی خوایم،نمی خوایم                                                                                              / جمهوری اسالمی 

                                                                                                چه شاه باشد، چه رهبر / مرگ بر ستمگر

                                                                                                             مرگ بر درغگو 

                                                                                                                  اشتباه کردین / غلط کردین

مملکتو رها کن                                                                                                           / بسیجی حیاکن 

دروغ میگن آمریکاست                                                                    / دشمن ما همین جاست

ما همه با هم هستیم                                                                                                    / نترسید نترسید ، 

                                                                                                                          کشته آبان ما / نفر  ۰۰۱۱

                                                                                    فتنه تویی ستمگر / به من نگو فتنه گر 

                                                                                           مردم به ما ملحق شوید  /درد ما درد شما

                                                                                                              : شیرازمعالی آباد  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                        مرگ برخامنه ای 

الیت فقیه                                                                                                                   مرگ براصل و

    آخوند باید گم بشه / توپ ، تانک، فشفشه

                                        :                                                                       اراک  دی ۲۲شنبه یک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مرگ بر دیکتاتور                                                                                                              

                                                                                                                :  زنجان  دی ۲۲شنبه یک

                                                                                                                    منجی خود تو هستی / ملت چرا نشستی؟ 

 عدالت کجایی ، عدالت کجایی     / خون جوانان وطن الله دمیده از

:                                                                                        تجمع در کتابخانه مرکزی اهواز  دی ۲۲شنبه یک

 مرگ بر دیکتاتور 

:                                                                                                    رشت  دی ۲۲شنبه یک 

 رگ بر خامنه ای و هُو کردن سپاهیان وی  م

:                                                                                                      شهرستان ایوانکی  دی ۲۲شنبه یک 

 مرگ بر دیکتاتور 

 :کاشان  دی ۲۲شنبه یک

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

                                                                    سپاه قاتل را ستایش کنیم / کشته ندادیم که شازش کنیم 

:                                                                                                        گرگان   دی ۲۲شنبه یک

 غلط کردی                                                                                                                  / غلط کردی 

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

