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به معنای »عالمت« است، یعنی چیزی که  نامهی »شعار« در واژهواژه ی دهخدا 

پردازان نیز شعار شناسند. برخی نظریهمی ی آن، همدیگر را بازافراد یک گروه، به واسطه

برای تحریک احساسات هواداران می  صرفاًرا   تر نشان که پایین اما چنان   1دانند راهی 

 تر، نه صرفاً شوند، در نگاهی دقیقمی تبدیل  به شعار    که  هاییعبارتخواهم داد واژه یا  

همچون تر  ان بلکه بیش یاران و دیگر    احساساتبرانگیختن  ای برای شناسایی یا  وسیله

خودی رسانه  پیشاروی  را  جنبش  سرشت  که  است  می ای  قرار  »دیگران«  و  دهد.  ها 

اعتراضی   دیدگاه، جنبش  این  استمرار  ۱۴۰۱براساس  روز  از چهل  بیش  از   که پس 

ی شعارهای خود را برساخته نیز سرشتش را پیشاروی خود و »دیگران« قرار گنجینه 

هدف من در این نوشتار آنست که با نگاه به این شعارها نشان دهم با چگونه    .داده است

که برخی از شعارها و مضامین  رو هستیم. البته ناگفته پیداست به دلیل اینجنبشی روبه 

نمیآن را  اینها  در  داد،  قرار  بحث  مورد  آزادانه  »توان  بی گزیرنابهجا  به  خطرترین « 

 اره کنم. شعارها یا مضامین اش

نکته ۱ چشم.  هسته ی  که  آنست  نخست  جنبش  گیر  شعارهای  اصلیِ    ۱۴۰۱ی 

ها ندرت شعاری بدانشکل گرفتند و به   آنهایی است که در نخستین روزهای  همان

و   محوری   حول شعار  ۱۴۰۱افزوده شد. جنبش   گرفت  آزادی« شکل  زندگی،  »زن، 

 ی خود ببردهیچ شعار دیگری نتوانسته آن را زیر سایهتنها  نه که پس از چند ده روز  این

بدان معناست که سه مفهوم درون این شعار، برای   پیدا کرد،ای جهانی هم  که گستره 

ی أر)»     ۸۸معترضان، در اولویت نخست قرار دارد. این را با شعارهای آغازین جنبش  

ی  زودی در سایهبه منو پس بگیر«( مقایسه کنید که  ی  أ رمن کو« یا »موسوی، موسوی،  

نژاد، یا مراجعی مانند منتظری قرار ی کلیت نظام، یا احمدی شعارهای دیگری درباره

سال   در  افزوده  ۸۸گرفتند.  شعارها  بر شمار  زمان،  گیری جنبش  و جهت  با گذشت 

هایی هستند که  « محدود به همانشعارهای جنبش کنونی »تقریباً  ولی  ، شددگرگون  

آگاه  هایش  در روزهای اول بیان شده بودند. این بدان معناست که جنبش به خواسته

 
1 Nianxi, Xia (2009): Political Slogans and Logic. Diogenes, 221: 109-
116 
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هایش را تغییر دهد. این واقعیت ما را به ویژگی  است و قصد ندارد در گذر زمان، اولویت

 های ایجابی. کشاند، یعنی اعالم خواستهمی  ۱۴۰۱دیگر شعارهای جنبش 

اند  داشته   یا سلبی  هویتی منفی  . در تاریخ سیاسی ایران، شعارهای سیاسی معمواًل۲

ایجابی  تا مثبت این »منفییا  اوج  بود که در آن، همه .  ی خواهی«، جنبش مشروطه 

ای طهمعترضان علیه محمدعلی شاه بودند ولی درک دقیقی از این نداشتند که مشرو

های بعدی پس از پیروزی مشروطه هم تا حد نزاع  گویند چیست.که از آن سخن می 

زیادی در همین درک نادقیق و نامتعین از »مشروطه« ریشه داشت. به عبارت دیگر،  

ی های گوناگون بود که در یک دورهای از معترضان با ایدئولوژی جنبش مشروطه آمیزه 

ده بودند و شعارهای سیاسی نیز سرشت آن جنبش را به طور گردهم آم  تاریخی تصادفاً

برد، یعنی معلوم نیز از چنین ابهامی رنج می  ۵۷انقالب سال    ایجابی مشخص نکرده بود.

ترین شعار در این  نبود پس از حکومت پهلوی، بناست چه حکومتی برقرار شود. مهم 

ها حتی معلوم می« بود که بنابر آنراستا، »استقالل، آزادی، حکومت )یا جمهوری( اسال

 که این حکومت اصالً نبود اصل بر حکومت اسالمی است یا جمهوری اسالمی، یا این 

پس از انقالب   های اعتراضیخیزشقرارست با استقالل و آزادی چه نسبتی داشته باشد.  

ست که یک جنبش، با  ا  برای نخستین بار  ۱۴۰۱در سال    .نیز چنین ماهیتی داشتند

دهد و هم به خواهد را به دست می ای که میشعارهایی ایجابی، هم تصویری از آینده

با هر مسلک و باوری در خود دلیل صراحتی که دارد حاضر نیست هر نیروی مخالفی را  

شمار های ایجابی این جنبش باعث شده شعارهای آن کم . مشخص بودن خواستهدبپذیر

باز گردد. این   ۹۸به جنبش آبان    « همگی جدید باشند، یا تبارشان نهایتاًولی »تقریباً

، تاحد زیادی از خود چیزی  هاخطابهرا مقایسه کنید با جنبش سبز که در شعارها و  

از   و  و   خطابهنداشت  انقالب  ها  آن بهره می   ۵۷ریتوریک  از شعارهای  برخی  گرفت. 

کشم بود، شعارهایی مانند »می   ۵۷ی دیگری از شعارهای سال  جنبش، تکرار یا نسخه

آنمی  »دانشجوکشم  کشت«،  برادرم  »خمینی   -  که  مبارک«،  پیوندتان  روحانی، 

هر مسلمان،  ی شاهو بِکَن«، »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »سکوتشکن، ریشهبت 

تر از همه، »ای شاه خائن آواره گردی...« که تبدیل خیانت است به قرآن«، یا معروف

های شبانه نیز چه در فرم اکبر« گفتن شده بود به »محمود خائن آواره گردی...«. »اهلل

ویژه، نیروهای یگان ویژه،  کیدی  أتبود. همچنین با    ۵۷چه در محتوا تکرار کنش سال  
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ها بین  سازی شدند تا یادآور »گارد شاهنشاهی« باشند. این قرینهدی« خوانده می »گار

توان کرد ولی به نظر من، بهترین  را تفسیرهای گوناگون می  ۵۷و انقالب    ۸۸اعتراضات  

آرمان تعیین  در  چون  سبز  جنبش  که  آنست  بود تفسیر  ناکام  خود  ایجابی  های 

بهراحت و  برگزید  را  گزینه  ادامه  سادگی،ترین  را  انقالب  خود  کرد.  ۵۷ی  معرفی 

واقعی، منتظری   مانند »مجتهد  و   -شعارهایی  بود  واقعی همت  صانعی« و »بسیجی 

نیز   را  میید  ؤمباکری«  تفسیر  داریم همین  قصد  معترضان  ما  که  معنا  بدان  دانم، 

چنانانحراف و  کرده  برطرف  را  انقالب  مجتهدها  های  بود،  داده  قول  انقالب  و که 

  توان گفتتأسف می   نگاهی به گذشته با  با امور قرار دهیم.  س  أرهای »واقعی« را  بسیجی 

لیگارشی تر در پیِ تعویض یک اجنبش سبز بیشکم رهبران  دست رسد که  می   به نظر

 کامالً  ۱۴۰۱. اما جنبش  نددیگر بودلیگارشی مذهبی و والیی  مذهبی و والیی با یک ا

روِ هیچ جنبشی پیش از خود های ایجابی خود آگاه است و دنبالهبرعکس، به خواسته 

 نیست. 

به چند خواسته  تنها  پایین،  یافته  در  نمود  این جنبش که در شعارها  ایجابی  ی 

خواسته،   نخستین  کرد.  خواهم  شعارهای مرد»اشاره  اندک  است.  ساالری«زدایی 

می یقدیم کار  به  جنبش  این  در  که  همگی  ای  شده ساالری مرد»روند  از «زدایی  اند: 

تبدیل  تا  گرفته  ندارد«(  دختر  دیگر  بگویید  مادرم  )»به  »دختر«  به  »پسر«  تبدیل 

که نام بانوان که خواهرم کشت«(، یا اینکشم هر آن کشم می»برادر« به »خواهر« )»می

یکا« یا »سارینا« جزوی از شعارها شده ولی تا ی جنبش مانند »مهسا«، »نباختهجان

 ای، در شعارها نیامده است.  باخته دانم نام هیچ مرد جانجا که میآن

ی نواحی کشورست، و نام بردن  ی دیگر، مرکززدایی و توجه برابر به همهخواسته

 ای کشور مانند »کردستان«، »سنندج«، »آذربایجان«، و »زاهدان« که از مناطق حاشیه 

کنار دهه در  معناست.  همین  به  ناظر  نیز  هستند  سیستماتیک  سرکوب  تحت  ها 

های ایجابی این  زدایی نیز از دیگر خواستهلیگارشی ساالری«زدایی و مرکززدایی، امرد»

را   نظامیالیگارشیِ روحانی و    جنبش است. بخش بزرگی از شعارهای معترضان دقیقاً

این اما  است.  گرفته  با  هدف  بلکه  نمانده  باقی  شعار  حد  در  تنها  و پرفورمنس ها  ها 

احترامی  لیگارشی، شکل بی اند. این کنش، در مورد اهای سیاسی نیز تکمیل شده کنش 
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ها را به خود به آخوندها در خیابان یا درست کردن تله موش با ساندیس در دانشگاه 

با حمایت عملی معترضان شهرهای گوناگون، گرفته است. شعارهای مرکززد نیز  ایانه 

ای که ای در هم آمیخته، به گونه ویژه شهرهای مرکزی، از معترضان شهرهای حاشیه به

آیند تا بتوانند نیروهای نظامی و انتظامی شهر خود را در بسیاری از آنان به خیابان می 

ها های متفاوت دارد ولی یکی از آنههمان شهر نگه دارند. کنشِ حمایت از زنان نیز گون 

 پذیرش بانوان به عنوان پیشگامان )لیدرهای( اعتراضات است.   

ها پرداخت، و تنها با  توان« بدانجا »نمیهای دیگر که در این. فارغ از خواسته۳

توجه به همین سه خواسته، به نظر من، شعارهای جنبش چنان دقیق هستند که نه  

کدام احتمالی بعدی، هیچ  تمایل به اصالح خود، و نه حکومت   این حکومت در صورت

های جنبش ببندند بلکه حتی مجبورند خواسته توانند چشم خود را به روی تنها نمی نه

های جنبش  ها را راهنمای اصالح یا تدوین قانون اساسی قرار دهند. حال که خواستهآن

چند نفر را جمع کرد و قانون    ۵۸دانم بشود مانند سال  چنین روشن است بعید می 

»آری« بدهند.  ی  أر ای نوشت و از مردم انتظار داشت که خوانده یا نخوانده، به آن  اساسی 

تواند فراتر برود بدین معنا که شعارهای این جنبش نه  ولی نقش شعارها از این هم می

تفسیرگرِ آن  گر روح قانون اساسی بعدی باشد بلکه در صورت نیازتواند ترسیم فقط می 

 نیز خواهد بود.  

بنگریم. در آن انقالب،   ۵۷ی انقالب  ، جا دارد به تجربهی فعلیتجربه در تضاد با  

 مفاهیمی مانند حکومت اسالمی، جمهوری اسالمی، یا حکومت قرآن و اسالم را تقریباً 

جوره قرائت کرد و یکی از دالیلش آن بود که این شعارهای ایجابی، بسیار  شد همهمی 

ای افتاده بودند و در یک بستر معنایی منسجم قرار نداشتند. محمد مختاری در مقالهتک

از حکومت و جمهوری   »شعارهایی که مشخصاً  گوید:که اندکی پس از انقالب نوشته می 

این در حالیست    2.درصد است«  ۲شعار یعنی معادل    ۱۶ته  ها سخن رفاسالمی در آن

.  درصد شعارها تنها در ضدیت با شاه بوده است۵۰که بنابر شمارش او، چیزی حدود  

زمانی که تناسب شعارهای ایجابی و منفی جنبش چنین نامتناسب باشد معلوم است  

ی ایجابیِ مشخصی تعهد نخواهند داشت و قانون چ ایدهرسیدگان به هیقدرتبهکه تازه 

 

 ۲۴ی قیام. کتاب جمعه، سال اول، شماره (: بررسی شعارهای دوران ۱۳۵۸مختاری، محمد ) ۲
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گروه.   قدرتمندترین  آمالِ  تحمیل  مگر  بود  نخواهد  چیزی     برعکسِدرست  اساسی، 

شعارها در یک بستر معنایی منسجم قرار دارند،    تقریباً  که  شعارهای جنبش کنونی،

ی شعارها حکم یک متن منسجم، مجموعهکنند، و بدین ترتیب،  دیگر را تکمیل می یک

کند. در نتیجه، هر گروهی که مسئول اصالح یا تدوین قانون واضح و مفصل را پیدا می 

 های معترضان باشد. اساسی بعدی باشد مجبورست »متعهد« به رعایت خواسته

ها، کوشش جنبش برای دروغ نگفتن در شعارها را نیز اضافه کنید.  ی این. به همه ۴

دانم شعارهای این جنبش  جا که می های اخباری ممکن است، و تا آن در گزاره  دروغ

ها توافق دارند، مثل ی معترضان روی آنهایی که همهیک اخباری نیستند مگر آنهیچ

سپاری مهسا و نیکا، یا رفتار نیروهای امنیتی در دانشگاه شریف. این را با  ی جاننحوه 

های اخبارِی دروغ کنید که بخش بزرگی از آن، گزاره  ی انقالب مقایسهشعارهای دوره

می  جنایت  »شاه  است«،  آزاده  خمینی  است،  زنازاده  »شاه  زیارت بود:  ج...ده  کند، 

کند«، »فرح شورتت چه رنگه؟ کارتر میگه سه رنگه«؛ »شاه طرفدار ماست، خواهرش می 

نو(«، »هرکی که شاه  زبان ساکنان شهر  )از  معلهمکار ماست  ومه که دیوثه«، پرسته 

»اشک چشم ما شوره، کارتر با فرح جوره«، »رضاشاه سرت سالمت، عروست )دخترت( 

ج...ده دراومد«، »رضاشاه سرت سالمت، پسرت ک...نده دراومد«، »فرح دستکشت کو،  

ی امور نه درباره   عمدتاً  ۱۴۰۱شوهر ک...کشت کو؟« و... )همان(. ولی شعارهای جنبش  

بیش  بلکه  نظری ستایش ی خواستهارهتر دربواقع  یا  بایدها،  و  نکوهش ها  یا  گونه  گونه 

ی که در و لمپن  تند  های رو، معترضان باید بدانند شعاراینازی افراد و نهادهاست.  درباره

ی اخباری نبود سر داده شد، هرچند یک گزارهدیگر    جاهای و بعضاً در  دانشگاه شریف  

  ای جنبش را تضعیف خواهد کرد.ی شعارهگرانهولی ماهیت تکمیل

ای که به دلیل ماهیت ایجابی و صادقانه   ۱۴۰۱در کالم نهایی، شعارهای جنبش   

فقط روشنگر ماهیت جنبش بلکه همچنین حکم یک »تعهد سیاسی« را دارند دارند نه

می معلوم  »و  آمد  خواهد  وجود  به  این  از  پس  که  تغییراتی  هر  چه دبایدارند   »

ین شعارهای دقیق و منسجم، به قدر حضور سویی داشته باشد. بدین ترتیب، تعیوسمت

 در خیابان، در بار دادن جنبش نتیجه خواهد داشت.  

 


