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  :ششم اشت يادد

ران آذرنشان داد که دانشجويان به ھمراه مردمان اي١۶. راپشت سرگذاشتيم )دانشجوروز(آذر١۶اکنون 
پاس داشت اين روز،تاريخی به آرمان ھای دروفاداری سترده خود گوبا مقاومت درخشان،سراسری و

ی مانده درحافظه ، وفای به عھد با ياد نام ھا پيش سال۵۶در٣٢ آذر١۶دانشجو درروزيادجانباختگان 
" ماندگارشعار ،تجلی)نيا،مھدي شريعت رضوي واحمد قندچيمصطفي بزرگ ( ٣٢تاريخ بعد ازکودتای

 برابری،مخالفت با موجوديت ديکتاتوریآزادی وآرمانی شعارفاع ازحرمت د ،" پيروزی– مبارزه -اتحاد
زادی ھمه زندانيان آشعارطرح ھزاران باره رودررويی باسلطه طلبی بيگانه ،کودتای حکومتی وو

  . متبلورگرديد... زندانی،ودانشجويان وسياسی 
برابرسرکوب فزاينده ومقاومت افزوده خويش درجسارت توده دانشجويان با١٣٨٨آذر١۶    در

دراغلب  موج دستگيری به جا مانده ازاين مقاومت دانشجويانسراسرکشور،کودتاچيان حکومتی در
جديدی به زندانيان  مبارزينبارديگر درپوشش سراسری، تا حدیشھرھای بزرگ وکوچک دانشگاھی 

  .زوده شدندفاين روزادرسياسی 
به آمارھای اعالم . روشن نيستکشور ابعاد دستگيری ھا درسراسرھرچند تاحالاين نگرانی ھا،برابردر

ستگيری ھای تھران خبرگزاری مثالدررابطه با موج وسيع د. شده رژيم نيزھيچ اعتمادی نبوده ونيست
 :"نوشتد و گزارش کردنفرمانده انتظامی تھران بزرگ،سرتيپ عزيزهللا رجب زادهقول رازمھ

دراين زمينه پليس نيز١٨ ":تھران خبرداد وگفت آذر١۶زن درتظاھرات ٣٩مرد و١۵۶ازدستگيری 
حدود حداکثر:" می شود که گفتواين دروغ شاخدارازقول ھمين فرمانده آ نجا آشکار "مجروح شده اند

درحالی ازھم اکنون وبی ھيچ ترديد اما."گذشته حضور داشته اندرتجمع ھای غيرقانونی روزھزارنفرد٢
ی وجوانان ومادران پرشماراعدام دختروپسر،زنان عتراضات دانشجويان ااک فريادھایپژوکه ھنوز

فضای سياسی در روزھای بعدقطع نشده ووروز نايدرعزاوزحمتکشان وکارگران ايران،مادران و
ھمچنان مبارزه برای  - شعارھای زيردنبال خواھيد کرد که تجلی آنرا در-است،ن اندازسراسرکشورطني
خواست کنار اذردر١۶ روزشرط کليه زندانيان سياسی وعقيدتی وبازداشت شده گانآزادی بی قيد و

   .رھايی کليه زندانيان سياسی وعقيدتی مردم اززندان ھا وشکنجه گاه ھای رژيم افزوده شده استمعوقه 
ھم اکنون .رقراردارد امين سالگرد صدوراعالميه جھانی حقوق بش۶١ دسامبر،١٠ روزون دربرابرمااکن

استمرارمبارزه باشد که . رابرای اين روزآماده می سازند،خودبشردرسراسرايران وجھان مدافعين حقوق
  . ند ا ازننگ رژيم آدم کشان جمھوری اسالمی ايران، رھا گردکشور،مردمان ما رادرون در
  :ھمانگونه که پيشتر آوردم  

تويتردرون  شعارھاراازميان گزارشات،فيس بوک ھا،يوتوپ ھا،ايميل ھاومطالب اين
  .کشورفراھم آوردم 
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ش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم ايران درس ل ادرصورت امکان تکمي
    .آموزباشد
 گلوله وتوپ وتانک تماميت ارتجاع وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش می توان

 زنان و مردان وھمراه شده – پسران -جمھوری اسالمی وايستادگی ھا ومقاومت ميليون ھا تن ازدختران
  !گان يک پيکارتوده ای درسراسرايران آموخت 

  :ھا شعار
  
  

  ھر کوچه،ھر خيابان، دانشگاه ايران است/ خامنه ای اين آخرين پيام است
   بزودی سرنگونه/خامنه ای بدونه 
  کل نظام باطله / خامنه ای قاتله 
  )دانشگاه شزيف(چه شاه باشه ، چه رھبر / مرگ بر ستمگر

  تاتورکمرگ بر دي
  مرگ بر خامنه ای 
  مرگ برکودتا / مرگ برديکتاتور
  خامنه ای را بزن زمين / ملت ايران زمين 
  ديكتاتورو بزن زمين /ملت ايران زمين 

  بشنو شعار ملت/ ای رھبر بی غيرت
  رھبر الدنگ ما/ شعارما؛ ننگ ما، ننگ ما

  مرگ براين واليت/ شکنجه،جنايت ابزاراين واليت 
  ننگ بر اين واليت / شکنجه، جنايت
  )دانشگاه قزوين(اين واليت لعنت بر/ تجاوز،خيانت

  جمھوری اسالمی فانوس رو به باد است 
  کنسلطنت و رھا / خامنه ای حياکن 

  تجاوز افتخارشون / حسين حسين شعارشون
  از واليت خسته ايم / مانمی خواھيم بمب ھسته ای 

  
   فرزندان ايرانيم / ما با تو ھم پيمانيم؛دانشجو

  لرزد  ديکتاتور می/ دانشجو می رزمد 
  استبداد می لرزد / دانشجو می رزمد 

  . دانشجو بيدار است از ديکتاتور بيزار است
  از خامنه ای بيزار است / ست دانشجو بيدار ا

  دانشجوي نترسيم/ ما ھمه با ھم ھستيم
  پشت يزيد به ايستيم / ما اھل کوفه نيستيم 
  ايران را پس می گيريم / می جنگی، می ميريم
  حق آزادی می خواھيم/ما اتمی نمی خواھيم
  به جنگ تا بجنگيم / ما زن و مرد جنگيم 
  ُآنکه برادرم کشت/ می کشم، می کشم

  ما ھمه با ھم ھستيم / رسيد ،بترسيدبت
  )دانشگاه تھران ( استعفاء استعفاء / رئيس دانشگاه 

  کل نظام نشانه اش / موسوی بھانه است
   آخرين سنگر آزادی؛دانشگاه

 2



   اتحاد اتحاد/ کارگر، دانشجو
   ھديه به ملت ماست/رگ ماستخونی که در

  نمی خوايم ، نمی خوايم / حراست ، بسيجی 
   حمايت حمايت/ا غيرتدانشجوي ب

  .كنيم دانشجوي زنداني حمايتت مي
  دانشجوی زندانی ازاد بايد گردد

  زندانی سياسی بی قيد و شرط ازاد بايد گردد
  

  تو دولت ما نيستی/  فاشيستی تحکوم
  عامل تبعيض وفساد / محمود احمدی نژاد
  اين جاست% 63/ احمدی عمر وعاص
  شعبون بی مخ می آره/ احمدی کم می آره
  احمدی رابه شورش / پليس ضد شورش 

  محمود بردار ببر/ برادر رفته گر
  پليس مزدور نمی خوايم/ حکومت زور نمی خوايم

  صدا و سيمای ما / ننگ ما ، ننگ ما
  چه صبرا ـ شتيال، چه ايران / ننگ بر قاتالن 
  ! استعفا استعفا! شارون کوتاچی

  کشتن مردم بسه / چه ايران چه غزه 
  رفتن سراغ يمن / ن کمن غزه و لبنا 

  ! ما ھمه با ھم ھستيم! فلسطين! فلسطين
  ) آمريکاالبی بزرگ اسراييل در(خب آيپاکه منت/ محمود حسابش پاکه 
ايران فلسطين شده/ رای ما خونين شده 

  ، هللا اکبر… ، محمود خائن، آواره کردی . …صر من هللا ن
  ديگر اثر ندارد/  ، تانک کھريزکپتو
  

  بسيج وحشی شده /  شده بسيج وحشی
  پول می گيره می ايسته / بسيجی فاشيسته
  مفتخوری را رھا کن/ بسيجی حيا کن 

  خرج بسيجی شده / پول نفت چی شده 
  خرج بسيجی شده ، خرج بسيجی شده/ پول ملت چی شده
  خرج اتمی شده/ پول ملت چی شده

  دوربين رو دستت دادند؟/ چقدربھت پول دادند
دشمن خون ملت / بسيجی بی غيرت 
  خجالت خجالت / بسيجی بی غيرت 
  دانشگاه را رھا کن/ جيره خور حيا کن
  )دانشگاه اميرکبير( پول بگيريم بايستيم / ما اھل کوفه نيستيم

  )دانشگاه مشھد(بسيجی، راه رو بازکن 
  ترانه پيش ما بود/ اگر بسيجی نبود

  مرگ بر بسيجی 
  بسيجی برو گمشو
   شجويی ات کو؟کارت دان/ بسيجی دروغگو

  ) دانشگاه مشھد  ( بسيجی وحشی شده
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  مزدور برو گمشو
  باتوم را دست گرفتی ؟/ مزدور چند گرفتی 

  پرچم را دست گرفتی ؟/ مزدور چه قدر گرفتی؟
   آزادی، آزادی آزادی 
  )دانشگاه کرمان ( بسيجی وحشی شده  / چی شده ، چی شده ؟

  )ه کرمان دانشگا(  ؟ حراست وحشی شده، چی شده چی شده
  

  ياحسين ميرحسين
   خاموشی ننگه / ايران جنگه                         

   دين از حکومت جدا /شعار ملت ما
  ضد انسان   ِمرگ بر اسالم

ھرگز نديده ملتی / پليس به اين بی غيرتی 
  

  :پالکادرھا 
  "اما با ستم نه/ مملکه باکفر می مونه " 

  يت امنيتی نه به گ ،نه به دانشگاه پادگانی
  دانشگاه فريادآزادی و دانشگاه سنگر رھايی

  صلح ودمکراسی برای ھمه جھان 
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