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 قد یا تصویر معوج؟ی تمامشعارها؛ آینه 1

دهند؟« ها را پیشاپیش لو می محتوی دگرگونی  پرسش ساده است: آیا »شعارها... 

دهند؟ به ما نشان می   خوبیبهقدی هستند که نتایج یک انقالب را  تمام  ی ها آینهآیا آن

مسلماً نیست.  ایرانی  روشنفکران  و  کنشگران  میان  در  جدیدی  پرسش  جنبش    این 

ای در جسم اش روح تازهپرصالبت »زن، زندگی، آزادی« که با شعارهای فشرده و انقالبی

در واقع ال  ؤسایران دمیده، بسیاری را در مقابل این پرسش قرار داده است. این    ی خفته 

ک پرسش کلیدی دیگر است: آیا این خطر وجود ندارد که جنبش کنونی دچار یمد  آپی

 همان سرنوشتی شود که جنبش انقالب بهمن؟  

بین شعارهای جنبش   تفاوت  مورد  اتفاق  ۵۶-۵۷و جنبش    ۱۴۰۱در  نظر  همه 

، طرح پرسش  همهبااین تر است.  نظر کم دارند، اما در مورد رابطه بین این دو جنبش اتفاق 

پختگی و آمادگی   ی یک جنبش در شرایط فعلی نشانه مدهای  آپیشعارها و    ی رابطه

این دو پس    ی کنندگان امروز در مقایسه با جنبش بهمن است، زیرا رابطهبیشتر شرکت 

میان   بهمن در  انقالب  اندکیاز  قطعاً  شمار  گذاشته شد.  بحث  به  روشنفکران  هر   از 

کوشد تا روی خود است و می   یش های اساسی پگویی به پرسش جنبشی در پی پاسخ 

  خود را از »بار سنگین گذشته« برهاند، ولی با وجود آن که برخی مایل هستند ارتباط

مدهای آپی های موجود در مورد  با گذشته قطع کنند، نگرانی   جنبش کنونی را کامالً 

 اصلی  ی برد. مسئله جنبش بهمن نشان از آن دارد که کتمان ارتباط راه به جایی نمی 

آن است که یک جنبش نوین خود را در باتالق گذشته خفه نکند، بلکه با نگاه به آینده،  

کنشگران   ی واضح است که وظیفه   ۱تالش کند از تجارب سودمند گذشته استفاده برد. 
 

کننده در انقالب داشت، اما این موضوعی مبارزات گذشته معانی متفاوتی برای نیروهای شرکت  یتجربه   ۱

انگار در تاریخ   ۵۷»انقالب  شود. مثالًبه فراموشی سپرده می  نظام کنونی  ن  ااست که گاه از طرف مخالف

مانده باشد. اتوپیای ای در یاد مردمان از مشروطه و نهضت ملی مصدق  که تجربهصفر شکل گرفت. بی این

از سوی گروه  لذت جنگ مسلحانه که  و  اسالمی  تبلیغ  حکومت  و مجاهدین  فداییان خلق  هایی مثل 

این فقط  اما    (۱۳۹۵)رهبر،    شست.«آنچه از گذشته رسیده بود را در الزایمری عاطفی می   یشد، همه می

های ر نشده بودند. آنها دقیقاً شکست لزایم آکنندگان انقالب ایران دچار  مشارکت  و  ،بخشی از واقعیت است

 انقالب مشروطه و نهضت ملی مصدق را در خاطر داشتند.

  « زدگیغرب »  غلط بهبهبسیاری از آنان    گرایی روشنفکران مشروطه را در خاطر داشتند وروشنفکران، غرب 

گرفتن قدرت انحصاری  اهلل نوری و کاشانی را در یاد داشت و این بار برای  فضل  یروحانیت، تجربه  رسیدند.



 رضا جاسکی 2 

کید نمایند، اما قطع  أفرد جنبش خود تبه های منحصر هر جنبشی آن است که بر ویژگی

شود بلکه موجب حذف برخی از منابع  تقویت آن نمی  موجبارتباط با گذشته نه فقط  

 گردد.مورد نیاز نیز می 

به این نتیجه رسیدند    ۵۷برخی از دوستان در گذشته از بررسی شعارهای انقالب  

»نتایج     توانست به چیزی جز»خشونت کالمی شعارهای انقالب بهمن« نمی  که قطعاً

ها بعد از انقالب برخی سال  ای بود کهالبته این نتیجه   2بار« انقالب ختم شود. خشونت

 

فقها در    والیتخمینی اگرچه طرفدار مدرس بود، اما  اهلل  آیتو بدون حضور دیگران، خیزش برداشت.  

لباس جمهوری را آرزو داشت در حالی که مدرس خواهان سلطنت شاهان ضمن تبعیت آنها از قوانین 

همکاری خود با مصدق را در خاطره داشت و از همان روز اول  ناشی از عدمحزب توده، شکست    شرع بود. 

جمهوری اسالمی   قانون اساسی  ینویس اولیهبسیاری از نکات پیش  .آمددر خدمت جمهوری اسالمی در  

تر، با مردم و دیگر نیروهای سیاسی جوان .  با توجه به قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته شده بود

 یسرچشمه   های شاه و نه بختیار باور نکردند.نه به پیام  ۳2کودتای    دق وتوجه به شکست نهضت ملی مص

 . ایران شکست نهضت ملی نفت بود اصلی شعارهای ضدامریکایی در انقالب

خمینی به یک اجماع تقریبی در مورد آینده و تفسیر گذشته اهلل  آیت نیروهای مذهبی تحت رهبری  

یک از  وهای سکوالر اوضاع بسیار ناامید کننده بود و هیچ نیر  مشتت رسیده بودند. در مقابل، در جناح  

های گذشته و ضرورت همکاری  تجارب گذشته در مورد نقش منفی بخش بزرگی از روحانیت در جنبش

های سیاسی و حقوق دمکراتیک مورد توجه  کرات با یکدیگر برای گسترش و دفاع از آزادی ونیروهای دم 

 کافی قرار نگرفت.

  بهمن   در مورد نسل انقالب  «پاییدن شهبانو تا زایاندن شاهاز  »  خود  یخانم قهرمانی در نوشته   مثالً 2

مد که برای داشتن گلستان، آتش آکند که »چه بر سر این نسل رفت تا بر آن براین پرسش را مطرح می 

ه با »ادبیاتی سرشار  رسد که مخالفان شامیز انقالب به این نتیجه میآبکارد؟« او با بررسی شعارهای هزل 

اند چنین انتخابی، به چیزی جز  اند و عجیب است که انتظار داشتهاز خشونت، به نقد خشونت پرداخته

تکرار خشونت و ماندگاری آن بینجامد...توسل به ابزار و ادبیات خشونت، به ماندگاری و زایایی و تثبیت 

توان آتش کاشت بندد؛ چرا که نمی میز می آمسالمت   انجامد و راه را به سوی تغییرات سازنده پویا و آن می 

 مشابهی  یرهبر نیز در نوشته محمد  آقای    خود انتظار داشت.«   یو چیزی جز درو کردن آتش از کِشته

فارسی،  بیدر بی  ایران»با عنوان  سی  انقالب  ضمن بررسی کوتاه شعارهای   ،«را ساخت  شعارهایی که 

نتیجه می  انقالب این  از نقطه  رسد که مردم دربه  ایران  اتوپیای   یانقالب  و »در  آغاز کردند  »صفر« 

اساسی مشروطه »دور   قانون  فراموشی سپردند.  به  را  تاریخ  لذت جنگ مسلحانه«  و  اسالمی  حکومت 

شد«.  زد و »نتیجه همان شد که باید میدر شعارها موج می  انداخته شد«، »فرهنگ لمپنی و مردساالر«

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY_8Wxhbv7AhV3IEQIHbE0ATUQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozamaneh.com%2F380282%2F&usg=AOvVaw2LzaQl0hhoxzrdpO0Z-vaQ
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38905398


  

 
 

 قد یا تصویر معوج؟ی تمامشعارها؛ آینه 3

 ی ها همیشه مجبور به مقایسهبه آن رسیدند یا آن را اعالم کردند، هر چند که جنبش 

های مشابه هستند و از آن گریزی نیست. در جنبش کنونی این گرایش  خود با جنبش

 یاساس شعارهای اولیه  مدهای جنبش را برآاکنون پی درک وجود دارد که از همقابل 

آن تعیین کند و در مقابلِ مخالفان جنبش تاکید شود که سرنوشت  انقالب بهمن در  

تحسین است و باید به درست و بسیار قابل   انتظار جنبش فعلی نیست. این عملی کامالً

و دمیدن روح شجاعت به حلول    دادن امید  ،آن ادامه داد. اما برای دفاع از جنبش کنونی

 نمایی تجارب گذشته نیست.  یازی به سیاهآن ن

نظر ما را متوجه   ،زیبا و جالبی  ی سعیده کشاورزی در نوشته خانم  چندی قبل  

موضوع مهم شعارها و اهمیت آنها در جنبش »زن، زندگی، آزادی« نمود که این قلم از 

آن خواندن بسیاری از نکات مورد اشاره در آن لذت برد، اما با یکی از نکات کلیدی  

از جمله به این    مشکل دارد. کشاورزی ضمن یادآوری برخی از شعارهای انقالب بهمن

های مردانه، گویی طنین و »فریاد کردن شعارهای سرشار از گزاره  رسد کهنتیجه می 

 " شاهی-پدر"منطق    ی تمنای بر سر کار آوردن سازوکاری را دارد که همچنان بر پایه

باشد.« یا »با کمی دقت متوجه می   (۱۴۰۱کشاورزی،  )  استوار  شویم که شعارهای و 

تنها جایگاه فرودستی را که پس از انقالب در انتظار هن ، پیش از وقوع انقالب...۵۷انقالب  

گزاره در  بوده،  را  زنان  زن  حضور  مجاز  الگوهای  حتی  که  بودند  داده  لو  خود  های 

بودند! ر تعیین کرده  انقالب  پیشاپیش  مرد است. مردی که همان   ۵۷اوی شعارهای 

جا(. جای هیچ  خواهیم.« )همانحجاب نمیروزها فریاد زده بود: »ما پیرو قرآنیم، بی 

مردان دست باال را داشتند و آن منجر   ۵۷این نکته که در جنبش    شک و تردیدی در

د انقالب داده  وجود ندارد، اما تصویری که از رون  دینی شد  مردساالربه یک حکومت  

ماه    ۱۶دهد. انقالب بهمن و شعارهای آن در طی  شود، تمام واقعیت را بازتاب نمیمی 

های متعددی را ازسر فرودو( فراز۱۳۵۷بهمن    تا  ۱۳۵۶های شعر گوته در مهر  )از شب

 یبنا به گفته   انقالبی که گذراند، و نیروهای آغازگر آن خود جزء مغلوبین بعدی بودند.  

« بود. چیزی که جای بحث آن در اینجا نیست. اما  نیبُانقالب دونیکفر یک » محمدرضا  

 

شعارهای    پیامدهای انقالب را از همان ابتدا، از  گیرند کهواقع نتیجه میدر   یاد شده  یهر دو نویسنده

 شد حدس زد.  می  انقالب

https://pecritique.com/2022/11/14/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3-5efiLv7AhUVIUQIHTv0ATYQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozamaneh.com%2F429929%2F&usg=AOvVaw2oOuzzcGejuqc-lLz3ryvB


 رضا جاسکی 4 

 مدهای آچه که برای جنبش کنونی اهمیت دارد، درک رابطه شعارهای جنبش و پی آن

 بعدی آن و نیز اهمیت وجود و دگرگونی شعارها در طول جنبش است. 

 

۱ 
دارد؟ چند ویژگی که تقریباً همه بر سر  هایییک شعار سیاسی موفق چه ویژگی 

 توان به شرح زیر نام برد: آن توافق دارند را می 

بماند،  .1 خاطر  در  راحتی  به  که  شعاریست  شعار خوب  یک  ایجاز. 

 کوتاه و مختصر. 

است و    موزون .2 شعر  یاداور  که  زبانی  تجانس  و  خاص  ریتم   از 

 برخوردار باشد.

که صورت  ی نحوه  .3 چند  هر  است  قصار  کلمات  شبیه  آن  بندی 

  تواند هشداردهنده گردد، میالمثل زبانزد می مانند ضرب   قصار نیست.  ی کلمه

 . باشد و یا فریادی برای درخواست کمک

از آن .4 را در خود  ای شوخذره  هابرخی  با کلمات  بازی  یا  و  طبعی 

 دارند.

های زبان نهایت استفاده را برده باشد، اما باید به خاطر  از پیچیدگی  .5

  د.کرنبرد« و به هنگام فریاد زدن استفاده    ی داشت که از آنها باید »در صحنه

یک متن معمولی نیست که فقط خوانده شود. درست به همین خاطر است 

قرار دارد. که در   باذوق گمنام  بزرگ یک شاعر  از شعارهای  بسیاری  پشت 

 العاده است. برای ساختن آن نیاز به یک قدرت تصور خارق

ارتباطی دیگر محدود و مقید به محیط است و    ی مانند هر وسیله  .6

کننده، دچار تغییر و تحول ارتباطی و نیروهای استفاده   ی تحت تأثیر زمینه

 شود. می 

نش اماندنی به مخاطبیاده شعار، رساندن یک پیام ب  هدف اصلی یک .7

 باشد. می 

 شود. بسته به مخاطبین، زبان آن انتخاب می .8
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  یتوان بدون در نظر گرفتن لحظه بنابراین برای ارزیابی یک شعار سیاسی نمی 

یک شعار سیاسی    ی نش قضاوت نمود. وظیفه امخاطب  شعار آفریده شده، و  تاریخی که آن

ای ساده  وبا استفاده از کلمات موزون کوتاه  های سیاسیاری از ایدهفشرده کردن بسی

موفق   شوند. یک شعار سیاسی ها زدوده نمی کنند و از خاطرهکه در ذهن النه می است  

از قدرت   و  کندن استفاده می اهشیاری مخاطبکار گیرد از نیمههکه عقل را بقبل از آن

 برد.تخیل آنها به بهترین نحو موجود سود می 

به خاطر داشت که  قصار است اما باید    ی فشردگی و کوتاهی شعار یادآور جمله

ی آن جمله است، در  یقصار حل یک پازل یا پیچیدگی معنا  ی درک یک جمله  ی الزمه

پندی   کند کهنمی   ادعا   رو،اینحالی که هدف یک شعار سیاسی تهییج مردم است، از 

تواند حاوی  فشرده می  ی عنوان یک جملهپرارزش برای زندگی ندارد. مسلماً یک شعار به

ن مستقیمش روشن  ا برای اغلب مخاطب  اطالعات زیادی باشد که بسیاری از آنها باید

صدا ندارد و یا ایجاد چیزی است   امااست  که موجود  باشند. هدف دادن صدا به چیزی 

ن شعارها الفؤبزرگ، م  های ها و انقالبکه در بسیاری از جنبش جالب آن    که وجود ندارد.

ترین این شعارها،  ها را در سه کلمه خالصه کنند. معروفکنند بعضی از ایدهسعی می 

،   ۱۹۱۷انقالب اکتبر  شعار معروف    ۳»آزادی، برابری، برادری« در انقالب فرانسه بود. 

بنابراین بسیاری   ۴قدرت به شوراها« نیز به زبان روسی متشکل از سه کلمه بود.  ی»همه
 

در میان شعارهای دیگر   فقط یک شعار  پیوند ناگسستنی خورده است، فرانسه ی که با انقالبشعار ۳

شود  »ازادی، خرد، برابری«...بود. گفته می  زادی، برابری، عدالت«، آمانند » آزادی، اتحاد، برابری«، »

ناپذیری جمهوری؛ آزادی، برابری، روبسپیر، مومورو ناشر معروف انقالبی، از شعار »اتحاد، تجزیه قبل از

تدریج ه زادی، برابری، برادری یا مرگ« بآکرد. پس از انقالب شعار »برادری یا مرگ« استفاده می

با  پس از چندی به خاطر نامناسب بودن حذف شد. در هر حال   بخش »یا مرگ« آن مرسوم گشت و 

در مورد سازماندهی گارد  ۱۷۹۰استناد به اسناد تاریخی، اولین بار روبسپیر در سخنرانی خود در سال 

 ، برابری، برادری« استفاده کرد. آزادیملی از »

شوراها«    ی»همه شعار   ۴ به  همهقدرت  سوی  از  فهم  قابل  و  فشرده،  در   بسیار  انقالبی  نیروهای 

داشت. با   ها نیز حضور جدی بود. در پشت آن اختالفات درونی بلشویک   ۱۹۱۷های سیاسی  کشمکش

که بود  کوتاه    قدرآن »وسییا وِالست سوویتُم«.    : در زبان روسی از سه کلمه تشکیل شده است   این حال،

های ها و زمینهگسترده که قابل استفاده در موقعیت قدرآنگرفت. راحتی جا می بر روی هر پالکاردی به
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در -   اگر چه نه لزوماً  - معمواًل  ن تالش دارند تا شعارهای سیاسی ایجابی خود راالفؤاز م

شعار اصلی جنبش کنونی نیز که از مبارزان کرد در   رو،اینسه کلمه خالصه کنند. از 

 شده است، این »قاعده« را حفظ کرده است.  گرفته وامترکیه و سوریه 

جز شعارهای سیاسی که  د. بهکر های متفاوتی تقسیم  بایستی شعارها را به مقوله 

بیان خواستههدف  ازجمله    ی شان  نیز وجود دارند،  مشخصی است، شعارهای دیگری 

 خورد. شعارهای شعار به چشم می   شعارهای مقاومت، دو نوع  شعارهای مقاومت. در میان

دعوت مردم به صف ،  اصلی شعارهای حماسی  ی میز. وظیفه آحماسی و شعارهای هجو

 ی در جرگه »نترسید نترسید ما همه با هم هستیم«    . مثالً شعاراستکنندگان  تظاهرات

های های آنان یکی از راهیاد شهیدان و ستایش از فداکاری   .شعارهای مقاومت قرار دارد

های فراوان است. خواندن شعرها و شعارهایی که نوید سختیدعوت به مقاومت با وجود  

آینده  را در  بنا  نزدیک می  ی پیروزی  استقامت است.  به  نیز در عمل دعوت    بهدهند 

  یجی بودند.یشعارهای انقالب بهمن شعارهای حماسی و ته  ٪۱۰مختاری    محمد  ی گفته 

حماسی(  ۱۳۵۸)مختاری،   مثبت  شعارهای  خصوصیات  بر  تکیه  شجاعت،  اکثراً   ،

های راه شخصیت   یدعوت به ادامه  ،های مثبت در فرهنگهمبستگی، تکیه بر ارزش

تری دارند، آنچه بیشتر  در این شعارها معنی کلمات اهمیت کم   بزرگ گذشته دارند.

 کرد آنها در مارش است. مهم است عمل

من« منفی دارد، به »دش  ی اما نوع دیگر شعارها هجو است. در هجو همه چیز جنبه 

توان آن خصوصی است می هجا که هدف آن اهانت به فرد یا افراد بشود. از آنتوهین می 

پراکنی در نظر گرفت. اگر در شعارهای حماسی، هدف بسیج نیرو و نفرت   نوعی از  را

رسیدن   راه  در  همبستگی  اصلی آرمانبه  تقویت  هدف  هجو  در  است،  مشترک  های 

دن نیروهای دشمن است. در ایران و در بسیاری از کشورهای منطقه توهین  کرپراکنده  

 او  ناشود که معترضمی   کسی بیش از همه توهین  شود. بهبه مقامات جرم محسوب می

دانند. در گذشته شاه بود، در  خود می  را مانع اصلی در راه رسیدن به اهداف جمعی

رهبر جمهوری تا امروز،    ۱۳۹۶های پس از دی  نژاد و در خیزشجنبش سبز احمدی 

 

عمیق که در پشت آن دریایی از اختالفات استراتژیکی و تاکتیکی قرار داشت.   قدرآنبود.    تکامالً متفاو

 .کردخواهان سرنگونی حکومت موقت شود، آن را از قدرت خلع می   ا که آشکار ظریف، که بدون آن   قدرآن
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نیز می به همین ترتیب،  .  اسالمی توانند مورد حمله قرار نیروهای نظامی و اطالعاتی 

 گیرند. 

ها را جاسوس، ن، آناهای دولتی برای تحقیر مخالفمقامات و رسانه  جا کهاز آن

رشوه خاشاک  خسخوار،  دزد،  می .و  آنها  .. خطاب  سوی  از  نیز  اتهامات  همان  کنند، 

های قانونی« باقی  شود. اما شعارها فقط در حد »فحشمتوجه مقامات عالی کشور می 

اتهامات   های اخالقی جامعه، آنها در معرضشمانند بلکه در موارد زیادی، بنا بر ارزنمی

قرار می  نیز  و غیرواقعی اخالقی  زاهدانه  اتهاماتی، تصویر  از دالیل چنین  گیرند. یکی 

میز به رهبران نه تغییر  آاست که از این رهبران ترسیم شده است. هدف حمالت هجو

است، تا از این  فرد مورد حمله    ی رفتار بلکه ضربه زدن به افتخارات داشته و نداشته 

سال  که  رهبرانی  رود.  سؤال  زیر  او  رهبری  شایستگی  و طریق  »غیرت  مورد  در  ها 

هایی که به »پدر ملت«، »همسری فداکار«، »فردی مردانگی«شان نوشته شده، یا آن

ها مبتنی شوند. بسیاری از توهیناند به بدترین وجهی مجازات میتشبیه شده   زاهد«...

ها پراکنده شدند، دیگر امکان تغییر  نه. اما زمانی که توهین  همخی  بر واقعیت هستند، بر

می  آنها شکسته  قبلی  تابوهای  تمام  ندارد.  »بی   شوند.وجود  از   شرف«شعار  یکی 

همین موضوع در   نیروی نظامی است.   یشعارهایی است که هدف آن تضعیف روحیه

صادق است. باید توجه   نیز به شکلی   !«هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منمشعار »مورد  

را   شعار  یک  که  مقولهمیداشت  در  مختلفی  توان  شعار دسته های  این  کرد.  بندی 

 .سازدکامال از هم جدا می آزادی و هرزگی را  اکید دارند،  تطور که خانم کشاورزی  همان

 

۲ 
جامعه است  ی در  مردانه«  »غیرت  با  مترادف  شجاعت  که  جایی  حتی  -مردانه، 

 انددر دوران جمهوری اسالمی بارها نشان داده  زن  های زمانی که بسیاری از شخصیت 

شود که ترین مظهر شجاعت و بالغت کشور هستند، گاه از کلماتی استفاده می بزرگ

 ، باید در نظر داشت که هدف هجوبازتولید صفات نامناسب جنسیتی است. با وجود این  

در این    تواند در مورد خود تصور کند.زدن بدترین اهانتی است که فرد مورد اهانت می 

هدف نه توهین به دزد  شود،اگر از کلماتی چون دزد، سگ و یا امثالهم استفاده می  راه
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استفاده      باید در مورد  نیروهای سیاسی  ،.. بلکه فرد مورد حمله است. مسلماً.و یا سگ

از چنین کلماتی هشدار دهند، اما باید به خاطر داشت که چنین شعارهایی در گذشته 

استفاده از کلمات نامناسب کاسته شده، اما باز   ی وجود داشته، و هر چند امروز دامنه

 هم وجود خواهد داشت.

  دهد، در مواقعی که نیروهای نه فقط ایران بلکه بهار عربی نیز نشان می  ی تجربه

به  تظاهرنظامی  با  میاتسختی  برخورد  هجوکنندگان  شعارهای  تعداد  و آکنند،  میز 

های جنسیتی  یابد. در چنین شرایطی استفاده از فحشهای رکیک افزایش میفحش

ها هیچ نیرویی  معینی نیست. آن  ی خواسته  شود. هدف این شعارها بیانبیشتر رایج می 

به سوی معترض تظاهرات مردانههر    کنند.ن جلب نمیارا  بستهچه  و  تر تر، محدودتر 

 .گرددباشد، حجم این شعارها بیشتر می

تهدید نیروهای انتظامی شعار   چرا امروز جوانان، از دختر و پسر، به هنگام حمله یا

تلخ انقالب    ی دهند؟ برخی از انقالبیون دیروز، با تکیه بر تجربهشرف« را سر می»بی

رسیده  نتیجه  این  به  نتیجه بهمن  بهمن،  انقالب  نتایج  که  از   ی اند  استفاده  مستقیم 

خشونت بود. امروز بسیاری در مورد   ی شعارهای »مرگ بر...« و گیر کردن در چرخه

به خشونت فیزیکی ختم شود، توافق دارند.    ،تواند، اما نه لزوماًکه خشونت کالمی می آن

های فیزیکی نگاه شود، خشونت   فرایندل بر این پایه قرار دارد که اگر به  واقع استدال در

می به آشکار  مواردخوبی  در  کالمی،  خشونت  که  پیش   گردد  خشونت  آدرزیادی  مد 

 ی رسند که همهبه این نتیجه می   این فرایندفیزیکی بوده است. برخی با معکوس کردن  

فیزیکی ختم میخشونت به خشونت  دارندهشونهای کالمی  قلم   ی د، چیزی که  این 

نسبت به آن شک دارد. این به معنی دفاع از خشونت کالمی نیست، بلکه تأکید بر این 

مانند و در موارد معینی  های کالمی در همان حد باقی می نکته است که بسیاری از نزاع

 گردند. آنها مانع خشونت فیزیکی می 

دارد این است که در انقالب بهمن  دلیل دیگری که بر علیه منتقدین باال وجود  

های متفاوت خشونت به  های متفاوتی از خشونت وجود داشت. نشان دادن چرخهچرخه

معنی وجود ارتباط مستقیم آنها نیست. مسلماً این به معنی نفی این نیست که خشونت  

های بدتری گردد و نیروهای آگاه باید سعی خشونت  یتواند زاینده در هر شکل آن می 

نند تا جای ممکن مانع گسترش خشونت شوند. اما، گاهی تقلیل خشونت فیزیکی به  ک
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نهایی کاهش خشونت، از جمله   هدف  خشونت کالمی، گامی در جهت درست است. 

خشونت کالمی است، اما محکوم کردن کسی که در مقابله با گلوله انزجار خود را با  

 نابرابر در خیابان است.  ی رزهکند، چشم بستن بر واقعیت تلخ مبا ناسزا بیان می 

گروه تظاهرات،  هنگام  به  افزایش قطعاً  خواهان  که  دارند  وجود  افراطی  های 

خشونت و تقابل هستند، این پدیده فقط سیاسی نبوده و حتی در اماکن ورزشی در 

معترض چنین    شود. با این فرض که اکثریت مردمبسیاری از کشورهای دنیا دیده می

 فرعی را نادیده گرفت.  ی توان در اینجا، این پدیده، می تمایالتی ندارند

  کنندگان اتتظاهر  ویژه مصر شعاری به شعار اصلیه در بهار عربی، در تونس و ب

پیام    »مرگ« وجود نداشت اما  ی ایران در آن کلمه  ۵۷  بدل گشت که برخالف انقالب

تحوالت   البتهداشت.    آن هم برای مردم و هم صاحبان حکومت مضمونی کامالً روشن

انقالب ایران    ی ماهه   ۱۶روز صورت گرفت و عمر آن در مقابل دوران    ۱۸مصر در طی  

 بسیار کوتاه بود. (  ۱۳۵۷تا بهمن  ۱۳۵۶های گوته مهر )شب 

»ا میلشعار  را  نظام  سقوط  »ملت  یعنی  النظام«  اسقاط  یرید  خواهد«، شعب 

  بار در تونس به کار گرفته شد اما جهانیان با آن از طریق مصر آشنا شدند. نخستین  

کار استریت نیز به این شعار چنان در دنیا پیچید که حتی در جنبش تسخیر وال  ی آوازه

ندارد توانست به نیروی  است اما قافیهموزون    این شعار ظاهراً ساده که   چرا  گرفته شد. 

لف ؤم  بنیادی نظام بود وبیانگر خواست تغییر    ؟ زیرا مردم مصر بدل گردد  ی کننده بسیج 

  ۵.مصری بود-ابوالقاسم شابی، یک شاعر معروف تونسیاصلی این شعار 
 

تاری  شعار  این  5 بدارای  عربی،  مردم کشورهای  بود که  آشنایی هخی طوالنی  آن  با  تونس  مردم  ویژه 

 شابی شاعر نوگرای تونسی  حاوی پیامی نو بود. ترکیبی از کهنه و نو! ابوالقاسم  داشتند. از سوی دیگر،

او برخالف   ..سالگی در اثر ابتال به سل درگذشت. در ابتدا، آثار او در مصر به چاپ رسیدند  2۵بود که در  

 یاو را در زمره  شود شاعر سیاسی نبود و بسیاری از منتقدین ادبیآنچه در بعضی از مقاالت گفته می 

سرود.  ر می زندگی، مرگ و طبیعت شع   دهند که بیشتر در مورد عشق،قرار می   شاعران اگزیستانسیالیست

 نام »عزم زندگی« است: هقسمتی از شعر پایین، ب شعار یادشده بر اساس

 آنها را اجابت کند  یزندگی کنند، سرنوشت ناگزیر است خواسته اگر مردم بخواهند 

 و بر زنجیرها و قیدهاست که درهم شکسته شوند ،و بر شب است که به صبح انجامد

 شود.در فضای زندگی فنا و محو می  گیرد،او را در بر نمی   و شوق زندگی که شور و هر آن
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ادامه در  مصر  می   ی حوادث  زندگی  مصر  در  شابی  بود.  تونس  و اعتراضات  کرد 

کشورهای عربی بود. در مصر  ی شدند. بهار عربی، بهار همهاشعارش در آنجا منتشر می 

خواهد«( با یا »ملت سقوط نظام را می)«  خواهند»مردم سقوط نظام را می  نیز شعار

کار بردن یک شعار هب  انقالبیون تطبیق داشت. در نتیجه، تصمیم در مورد  ی خواسته

می  نیز  اعراب  همبستگی  موجب  که  بخوب  نبود،  سخت  زیاد  آنه شد،  که ویژه 

 گرایان هنوز در صحنه حضور جدی نداشتند. اسالم

  در مصر هم،   ..« شد؟. اما آیا این موضوع موجب از بین رفتن شعارهای »مرگ بر

های رگون شد. گروهبا افزایش خشونت دولتی در مقابل تظاهرکنندگان، نوع شعارها دگ

خوانده شدند. با افزایش خشونت پلیس،  فرا هوادار فوتبال برای حفاظت تظاهرکنندگان 

های جنسی،  میز، گاه مملو از فحشآ شعارهای هجو  زنان،  ویژهه بن  امعترضاذیت و آزار  

نیز شکل گرفتند. بار دیگر نشان داده شد که با افزایش خشونت پلیس، خشونت کالمی  

یابد.  افزایش می   .. نیز.اندازی وسنگ   ، های پلیس زدن اماکن عمومی و ماشین   و گاه آتش

میز نسبت مستقیم با میزان خشونت فیزیکی  آدر جنبش سبز هم تعداد شعارهای هجو

 ی شاعران گمنام خیابانی زیادی وجود دارند که نه فقط سراینده  نیروهای دولتی داشت.

 میز هم هستند. آشعارهای سیاسی یا حماسی بلکه هجو

هم نیاز به مستحکم کردن   برای مقابله با خشونت پلیس،  برای غلبه بر ترس و

 

توان  شناسد. اما چگونه می فقط تونسی بلکه عرب این چند بیت را از شابی می نه  یکرده هر فرد تحصیل

های بعد از جنگ جهانی دوم، ناسیونالیست  موفق نمود؟  اشعار سهراب سپهری را وارد یک شعار سیاسی

تونسی به دنبال عربی کردن فرهنگ تونس بودند. دو دهه پس از مرگ شابی دیوان شعر او به چاپ رسید  

های درسی، به مقام یک شاعر ملی ارتقا یافت. کمی قبل از آن، بیت اول شعر باال در سرود  و در کتاب

مصری مصطفی صادق -کشور« به کار گرفته شد. شعر اصلی را شاعر سوری   ناملی تونس به نام »مدافع

از این طریق، قبل از انقالب   د.کررا که قافیه ندارد وارد سرود    «بخواهند     اگر مردم   رافعی نوشت و بیت »

تونس، مردم با این کلمات آشنایی داشتند. البته سرود ملی تونس بارها با رفتن یک دیکتاتور و آمدن 

 شاعر ملی باقی ماند. همچنان ی دچار تغییر و تحول شد اما شابی  دیگر

خواهند« بدل نمودند. »اگر« را حذف کردند و آن را به »مردم می   شرطی  یانقالبیون تونس آگاهانه کلمه 

عناصر آن ریتم آن نیز دچار تغییر شد. در    یبا جدا کردن مردم و خواستن از سرود ملی و حذف بقیه

 ینو که هم با شاعر ملی رابطه داشت، هم از سرود ملی مجزا بود، هم خواسته-ر قدیمینتیجه یک شعا

 ..« بود، زاده شد. ..کرد، و هم عاری از کلمات »مرگ برکامالً روشنی را مطرح می 
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نیروهای مهاجم   ی از طریق شعارهای حماسی است و هم تضعیف روحیهن  امعترضصف  

تفرقه طریق  ارتش  از  بر  »مرگ  شعار  ارتش،  تیراندازی  هنگام  یز چ   «آدمکشاندازی. 

بر ترس و برای غلبه  نیست.  به   شکستن عظمت حکومت  عجیبی  از طریق خندیدن 

ب با  گرفتن شعارهای هجوه مقامات حاکم،  غیرعادی    ،میزآکار  این نیستنیز  در  گونه . 

رود. موجب  معین نیست، بلکه فراتر از آن می  موارد، شعارفقط چند جمله با یک مضمون

  تر.شوند و گاه کلمات رکیکشود، فریادها بلندتر می ریختن ترس می فرو

 

۳ 
آنها    ی که دربارههستند یا آنمقدمه  ی ب هایی آنی، خودانگیخته و  شعارها، بیانیه   آیا

دانیم  می ،  تاکنون در مورد شعارهای سیاسی گفته شدمدتها فکر شده است؟ از آنچه که  

خودبنه آنها   و  آنی  آنهفقط  مورد  در  بلکه  نیستند  می   انخودی  فکر  هر کامالً  و  شود 

های گردد. اما این امر در مورد شعارهای احزاب و گروهآن چون طال وزن می   ی کلمه

 ا،هآرمانسیاسی و نیز    ی مشی و برنامه با توجه به خط  اکثراًسیاسی واقعیت دارد. احزاب  

ها بحث کنند. در مورد این خواستههای خود را تهیه میبلندباالیی از خواستهست  فهر

. اگر شعار یا شعارهایی از بیرون قرض گرفته شوند، عواقب آن بررسی شودتحلیل می و  

دیگر،می  عبارت  به  سال   گردد.  سیاسی  نیروهای  و  انتظار  احزاب  در  گرفتن  به ها  کار 

اند. این شعارها با دقت بر روی پالکاردها سر برده ه ب  شعارهای خود در میدان اصلی نبرد

مبارزه، زندگی خاص خود   فراینداین شعارها در    ی شوند. اما همهو دیوارها نوشته می 

 گردند. کنند و دچارتغییر و تحوالت معینی میرا دنبال می 

برای درک شعارهای سیاسی باید چند ویژگی آنها را   الیوت کوال،  ی بنا به گفته 

خودبد بیان  شعارها  اول،  گرفت.  نظر  خواستههر  آنهاخودی  نیستند.  جمعی  به    های 

-. شعار از جهتی یک بیانیه زبانیندکشوند که چنین چیزی را القا  ای تدوین میگونه 

بلکه در پی ایجاد آن   کرداری است، بدان معنا که فقط در پی انعکاس واقعیت نیست

اظهار    ی کند نیست، بلکه نحوه ای فقط در آنچه اظهار می بیانیه نیز هست. اهمیت چنین  

سزایی هتواند بکشد، نیز از اهمیت بچه تغییری را می  ی گفتن، ماشه   فرایندکه در  و این

تواند صدای آن چیزی باشد که وجود دارد به عبارتی، شعار از جهتی می   .برخوردار است
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شعارهای ن  الفؤمز نویی ایجاد کند. بسیاری از  که چیاما صدایی از خود ندارد و یا این

و شعرهای قدیمی استفاده کنند. این ویژگی باعث    آوازهاجدید سعی دارند تا از شعارها،  

 معرفی شود. لف ؤمبدون   عنوان متنیبهگردد که شعار می 

دوم، شعار از کلمات تشکیل شده است اما فقط یک متن زبانی نیست. علت آن  

کنند با  خوانند و سعی می زنند، آواز میاست. مردم در حال حرکت فریاد می نیز روشن  

حرکات منظم، ریتم شعار را همراهی کنند. همراه با این حرکات، درست مانند تمرین  

نمایشنامه می   ییک  تغییر  آن  زیروبم  کلمهبه کند،  تئاتر،  تعدیل مرور  یا  و  ای حذف 

قسمت دلخواه   بعدی،  در تظاهرات  ممکن است،  در صورت نیاز  های دیگر،. گروهدشومی 

 . ندکن خود را کپی 

های مهم شعارهای سیاسی است. این موضوع در بسیاری از  ابهام از ویژگی   سوم،

زیادی در استفاده از کلمات مناسب، برای  اولیه دقتن الفؤم  هایی کهشعارها، حتی آن

تر در خورد. این امر، کممی ماند، نیز به چشرساندن پیامی کامالً مشخص به خرج داده

 شود. ایجابی مشاهده میدر مورد شعارهای بیشتر و مورد شعارهای سلبی 

پس    نامولف  ی برخی از شعارها، بدون توجه به اهداف اولیه  بهمن  انقالب  فراینددر  

به گردش   فراوانی    درآمدنداز آن که  ابداع، کپی ندشد دچار تغییرات  برداری، تغییر، . 

گیری شعارها امری طبیعی است. با این حال  شکل   فرایندهای جدید در  استفاده از ریتم 

گردند که مانند و در اکثر تظاهرات تکرار میشعارهایی پایدار می   باید به خاطر داشت،

 .ند کناحزاب و نیروهای سیاسی معینی آنها را تبلیغ 

منطقه یا گروه سیاسی    فقط بر اساس تغییر  ی از مواردتغییر شعارها، در بسیار

تواند تغییر شکل دهد، مثالً  در شرایط مختلف سیاسی، یک شعار مشخص می   نیست.

 :شعار

 این است شعار دولت           دزدی غارت جنایت

 :چماقداران به یدر موقع حمله

 این است شعار دولت        چماق به دست و غارت 

حوادث سیاسی    فرایندتوان  از شعارها دقت شود، می   داد. اگر به برخیتغییر شکل  

در اواسط انقالب بهمن،  مختاری    ی محمدرا با تغییر شعارها حدس زد. مثالً بنا به گفته 

درصد از   ۹  به عبارت دیگر)  شعار  ۷۱از    ،شعارهای مربوط به حکومت نظامی یا ارتش
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  ،مربوط به ارتش  (  مختاری بررسی کرده بود  موزونی که  شعار  ۸۰۰  یعنی  کل شعارها

با ارتش  ی شعار یعنی نیمی از آنها درباره  ۳۵ های آخر در ماه  بود.    (۴٫۵٪)  ضدیت 

شعار مربوط به دعوت ارتشیان به    ۱۵  ،در مورد دوستی با ارتش  (٪2شعار)  ۱۶  انقالب

بود.   (۱٫۵٪)  شعار  ۵و    (٪2سوی مردم ) بد ارتش  در جهت تفکیک عناصر خوب و 

که دوباره در تا این  شدندبرخی از شعارها مدتی به کار گرفته شدند و ناگهان ناپدید  

 جای دیگر و زمانی دیگر ظهور کنند. 

ها، شعارهای سلبی مشخص و معین هستند، اما شعارهای در بسیاری از اعتراض

ویژه در ه هاتی دو پهلو هستند. این موضوع بکه از جایجابی یا مشخص نیستند و یا این

خورد. قطعاً شعارها باید بتوانند  بیش از پیش به چشم می   های غیر حزبی جدید،جنبش 

به   «نان، صلح، زمین ». شعار  ند کنمبهم باشند که جمع کثیری را دور خود جمع    آنقدر

 یسه کلمه  برسر توانست طبقات اجتماعی مختلف را  هنگام انقالب اکتبر در روسیه  

اما چگونه » استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«  مختلف موفق به جلب    پیوند دهد. 

 زیادی گشت؟ ی عده 

آمیز بود. هم زمانی طرح شد که روحانیت هژمونی  موفقیت این شعار به دو دلیل،  

و مبهم بود که   ناآشناقدر  نآخود را در میان نیروهای اسالمی تأمین کرده بود و هم  

ها و طرفداران شریعتی، مجاهدین و حتی حزب توده را به سمت توانست نظر لیبرال

جلب   هم  دکنخود  و  غرب  ی ادامهنوعی  به ،  انقگفتمان  در  بود.  بهمن،  زدگی  الب 

های اقتصادی رفتند، هرچند که این  های سیاسی و فرهنگی فراتر از خواستهخواسته

باید توجه داشت که   معنی کتمان نقش عوامل اقتصادی در بحران کشور نیست.بهامر  

نظریه نفوذ  به  توجه  با  زمان  آن  واژهدر  وابستگی،  بار عظیم    ی های مختلف  استقالل 

 اقتصادی نیز داشت. 

. اگر شعار جمهوری اسالمی داشتندنیروهای سکوالر در اقلیت قرار هنگام ن آدر 

می  مطرح  اعتراضات  ابتدای  کم در  موفقیت  مسلماً  همراه شد  به  روحانیت  برای  تری 

خمینی چند سال قبل از انقالب، سلطنت را در طول تاریخ از زمان اهلل  آیت.  آوردمی 

معرفی کرده بود، بنابراین گذار او به جمهوری امیه تا پهلوی مخالف سنن شیعی  بنی 

 خیلی غیرمترقبه نبود. 
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درست به خاطر ابهام در مفهوم جمهوری اسالمی بود، که فرد مسلمان معتقدی  

سال  که  بازرگان  مغبون چون  را  خود  نیز  داشت  برخاست  و  نشست  روحانیت  با  ها 

ش طرفداران  نبود.  عجیب  بسیار  موضوع  این  اما  یافت.  جمهوری روحانیت  در  ریعتی 

خود را در   آمالتوحیدی را یافتند، طرفداران سید قطب    ی طبقه اسالمی، حکومت بی 

می جبههای دیدند، حجتیهاین حکومت  اسالم،  به صدر  بازگشت  نهضت    ی ها  و  ملی 

بود...   آزادی  جاری  آن  در  اسالمی  قوانین  که  شاه  بدون  کاپیتالیستی  جمهوری    یک 

محبوب  هرکس گل  باغ  آن  فقط در  بود،  کاشته  را  از چپ   ش  برخی  و   گرایان 

 ها به »باغ عدن« راه نداشتند. طلب های ضد شاه و سلطنتسکوالریست

در بهار عربی مصر شعار »نان، آزادی، عدالت اجتماعی« یکی از مطالبات اصلی 

زدند درک بسیار متفاوتی از هر هایی که این شعارها را فریاد میبود، اما مطمئناً گروه

ب  سه های ویژه آزادی و عدالت اجتماعی داشتند. تکرار یک شعار توسط گروه ه کلمه، 

تکرار هرچه بیشتر   درک یکسان آنها از این شعارها نیست. برعکس،   به معنی   متفاوت

شعار   آن  مورد  در  بیشتری  ابهام  خود  شعار،  خود   .فریندآمییک  اسالمی  جمهوری 

وزیر و اولین رئیس جمهور آن، با وجود نزدیکی به بارز آن است. اولین نخست  ی نمونه 

درک متفاوتی از آن جمهوری داشتند.    ، ازجمله کسانی بودند که هر کدامرهبری انقالب

باز حتی اگر به تاریخ گذشته باز گردیم، مسلماً در روسیه درک اس. آر.های چپ )حزب 

  قدرت به شوراها«، با وجود   ی همه»نسبت به شعار    هایست انقالبی( با بلشویکل سوسیا

ها پس از کسانی که دهه  ی روشنی آن، بسیار متفاوت بود. درست به همین دلیل همه

توانند دچار از شعارهای انقالب نتایج آن را نتیجه گیرند، می   خواهند فقط می   انقالب

 اشتباه شوند. 

توانند موفقیت  وشن دارند، نیز می زیاد از برخی از شعارها که مفهومی ر  ی استفاده 

خواهند«، شعار »مردم می   مکرر از  ی ابهام قرار دهند. در مصر استفاده   یشعار را در هاله 

واقع علت اصلی آن بود که درک ارزش تبدیل کرد. درآن را به یک شعار متناقض بی 

ود تفسیر خ  ی مردم را به شیوه   ی واژه  طبقات و اقشار مختلف از مردم متفاوت بود و

در دندکرمی  از چندی  رژیم شدند. پس  از سویی خواهان سرنگونی  تظاهرکنندگان   .

هم ارتش  و  »مردم  شد  عنوان  ارتش  از  هم حمایت  مردم  عبارتی  به  هستند«  دست 

خواهان سرنگونی نظام بودند و هم به حمایت از ارتش پرداختند. زمانی که ارتش به  
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گرفته شد. در این موقع شعار »مردم خواهان عزت ها تیراندازی کرد، این پیام پس  آن

موقع محاکمه انقالب هستند« مطرح گشت.  برای شهدای  احترام  شعار   مبارک،  ی و 

»مردم خواهان حکم اعدام مبارک هستند« مد شد. به هنگام مخالفت با رئیس سازمان 

»مردم اطالعات مصر این شعار به »مردم خواهان عزل مارشال هستند« و کمی بعد به 

استفاده  نوع  ... در نتیجه این  . بدل گشت.  خواهان پاکسازی وزارت اطالعات هستند«،

عده بدان که  کشید  چه   ی جا  »مردم  باالخره  کردند،  مطرح  دهان  به  انگشت  زیادی 

  های مردم ساخت.در مورد خواسته وازی  آکم یکی از خوانندگان رپ  خواهند؟« و کممی 

ترانه آزادی«  زندگی،  »زن،  توانست  »برای« شروین حاجی  ی در جنبش  خوبی  به پور 

 د. های مردم را به شکل مختصر و زیبایی بیان کنخواستهبسیاری از 

 
 

۴ 

  یاز چند زاویه  بهمنشعارهای انقالب    ، برخورد بادر طول عمر جمهوری اسالمی

مختلف صورت گرفته است. در این نوشته به چند گروه مختلف به طور مختصر، اشاره  

 شود.می 

شعارها،   ی مطالعه  گیری انقالب،شکل  فرایندبرای برخی در بررسی   .1

دهد که چه نیروهایی در مبارزه و مراحل مختلف آن مشارکت  »نشان می

شان چه بوده  شان و میزان کارایی و حدود عمل انقالبی اند. استراتژی داشته

است. کدام گروه در آغاز و دوران حرکت آرام نهضت، و کدام گروه در فرجام  

داشته است« ی  انده کن تعیینو دوران حرکت رادیکال آن، کاربرد مشخص و  

 )مختاری، بررسی شعارهای دوران قیام(. 

نتایج انقالب به   چه در قبل گفته شد،آنبنا بر    برخی  .2 بر اساس 

شد نتایج  گیرند که از همان ابتدا می شعارهای انقالب برگشته و نتیجه می 

 انقالب را حدس زد.

کسانی چون مهندس مهدی بازرگان با بررسی شعارهای انقالب و   .3

 رسند که انقالب به بیراهه رفته است. به این نتیجه می  آن،مدهای آیپ
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نظر   .4 نویسندهبه  پناهی،  حسین  محمد  چون  کتاب    ی کسانی 

و یا فریبا شایگان که به »بررسی اهداف،    «شناسی انقالب اسالمیجامعه»

اند، هم شعارهای انقالب، هم های انقالب اسالمی« پرداختهها و ارزشالایده

انقالب،اهلل  آیت  سخنان نتایج  هم  و  بودند.    خمینی  منطبق  هم  بر  همه 

 رو، هیچ کژروی در انقالب رخ نداده است. ایناز

 

 ی بنا به گفته   که  -شعار موزون  ۸۰۰در میان چند گروه باال، مختاری با بررسی  

مقایسه و تکمیل   شده توسط نورالدین بزرگمهروری  آجمعشعار    ۱۰۰۰او با مراجعه به  

بود امکانات   -گشته  با وجود  تحلیل  این  پرداخت.  انقالب  آماری شعارهای  تحلیل  به 

شود. مهدی هنوز هم بهترین تحلیل از شعارهای انقالب محسوب می   آن زمان،  اندک

بازرگان در کتاب »انقالب ایران در دو حرکت« بر اساس نوارهای مانده از انقالب، به  

کردن دو سال به روند انقالب،   پرداخت. و در نهایت پناهی با اضافه بندی شعارها  درصد

 پردازد.بیش از چهار هزار شعار می   به بررسی ۱۳۵۸- ۱۳۶۰یعنی 

های سه روز مهم مذهبی، یعنی  پیماییتکیه بر شعارها و پوسترهای راه  بازرگان با

 کند:  عید فطر، تاسوعا و عاشورا شعارها را به چهار دسته تقسیم می 

 درصد  ۳۸شعارهای ضد استبدادی. در حدود  .1

 درصد ۳۱انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، در حدود  .2

 درصد  ۱۶رهبری خمینی، در حدود  .3

 درصد ۱۵حدود یاد گذشتگان، در  .4

، شعارها  کهآن  دومکند،  معین در تهران را انتخاب می  ی چند حادثه  اواًل  بنابراین او،

می  تقسیم  دسته  چهار  به  همهرا  که  طوری  به  در  ن  امخالف  ی کند  که  غیرمذهبی 

های مزبور وجود داشتند کامالً حذف شوند. در نهایت او سه دسته را یعنی راهپیمایی

کس در مورد شمرد. قطعاً هیچانقالب برمین  افاتحسم و روحانیت را  نوجوانان، مارکسی 

دو مورد دیگر  ی به بعد اختالف نظری ندارد، اما درباره ۵۷رهبری روحانیت از شهریور 

کوتاه  گذری  ضمن  بازرگان  است.  زیاد  مجادله  و  بحث  فعالیت  »تاریخ  در  جای   »

 ی ب مشروطیت به بعد در صحنه کند که آنها همیشه از انقالمطرح می   ها،مارکسیست 

انقالب بودند؟ آنها  ن  افاتحها یکی از  اند. اما به چه دلیل مارکسیست مبارزه حضور داشته
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نه در شکل حزبی بلکه »به صورت عامل فرهنگی گسترده« در انقالب پیروز شدند. او 

 گوید: های پیروزی مارکسیسم می در مورد نشانه

ویژه در حرکت ه گردانندگی و پیروزی را در انقالب اسالمی و بهای این  »نشانه

و در   عام داشته است،  ی بینیم که جلوههای تخاصم، تضاد، تخریب و طرد میروحیه

اعدام » ها و ها و مرگ بر فالنهم فشرده در فحشههای بکشیده و مشت همدرابروهای 

یت با ادب ایرانی و مخصوصاً با اخالق ترین سنخها که کم ای های یادگار توده«باید گردد

کنی علیه سرمایه و زمین و بخش خصوصی... تصرف  جویی ریشهاسالمی ندارد... ستیزه 

نفوذ   ی ادبی و جنایتی نتیجه بی   ها..« به عبارتی هرمالکین و غیرمحلی   ی اراضی کلیه 

 کشیده«! درهمها بوده است، حتی »ابروهای گفتمان مارکسیست

شود. منتشر می   ۱۳۶۳اولین بار در تابستان    «انقالب در دو حرکت»ن،  کتاب بازرگا

انتشار   ی ، وقتی که محمد خاتمی وزیر ارشاد بود، برای اجازه۱۳۶2این کتاب در اواخر  

به محمد توسلی   انتشار آن را بالفاصله  ارشاد فرستاده شد و خاتمی اجازه  به وزارت 

رهبران حزب توده که از مخالفان اصلی  کند. یک سال قبل از چاپ کتاب،  اعالم می

در جلو   مانند بسیاری دیگر از نیروهای اپوزیسیون پس از شکنجه نهضت آزادی بودند،

ها  شود که مارکسیستهای تلویزیونی حاضر شدند. با این حال، وی مدعی می دوربین

 انقالب« بودند. ن افاتحیکی از »

تواند ارائه او حتی اطالعات درستی در مورد آمار طرفداران جمهوری اسالمی نمی 

وزیری خود جمهوری اسالمی، که در زمان نخست   پرسیهمهدر    گرددمدعی می   دهد.

دست خودشان هها رفتند و بدرصد مردم »با پای خودشان به حوزه  ۹۸او برگزار شد،  

صندوق   ی ورقه در  درمثبت  ریختند.«،  که    ها  شرکت   ۹۸حالی  به  درصد  کنندگان 

آمار غیردولتی در حدود    برخی  جمهوری اسالمی رأی دادند. بسیاری در رفراندوم، بنا بر

سی درصد، به دالیل متفاوت و نه فقط مخالفت فعال با حکومت جدید، در انتخابات 

ایست بمسئول انتخابات، می   به عنوان رئیس دولت  شرکت نکردند. این رقمی است که او

 دانست. بهتر از هر کس دیگری می

ها بودند  جامعه« مارکسیست   ی که عامل اصلی »تقسیم و تفرقه د  شو می وی مدعی  

صفتان، ها و مارکس و قبل از آن، »ما در میان خودمان، جز معدود قلیلی از مارکسیست 
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را ها »عناوینی از قبیل ضدانقالب، طاغوتی، فئودال و غیره  ضدانقالب نداشتیم« چپ

جامعه پیروزی  از  بعد  فرهنگ  آن  ی وارد  از  پس  کردند.  و ایران  اصطالحات  این  که 

ها زدنوصلهها و  های ما گشت افشاگری تصورات داخل ذهن و زبان جوانان تند و مکتبی 

ها روی را مارکسیست ها شروع گردید« بنابراین تخم نفاق و کج خود مسلمان  ی به وسیله 

»وحد و  کاشتند  انقالب  جمهوری   ۹۸ت  در  طرفدار  همه  که  ایران«  مردم  درصدی 

های چپ مانند  جز حزب توده، »بعضی گروهکبه از نظر او    هم زدند. بهاسالمی بودند، را  

های فدایی اکثریت خود را مدافع انقالب و جمهوری اسالمی و ها و چریکتروتسکیست

امکان فعالیت آزاد داشته و هم  دادند تا  حتی مدافع والیت فقیه و خط امام نشان می 

الزم را بزنند«.    ی موقع مقتضی ضربه هایشان را اجرا کنند و خط بدهند و هم به برنامه 

لیبرال »رهبر  عنوان  به  او  برای  که،  آن  مسألهنتیجه  ایران«  سیاسی   ی های  آزادی 

ه مدعی  رود کجا پیش می دگراندیشان، با هر نیت پلیدی، اصالً اهمیتی نداشت. او تا آن

ها برخوردار  ها از آزادی بیشتری نسبت به مذهبی گردد در زمان شاه مارکسیستمی 

وجه بدشان هیچبه ها  ها و اروپاییدهد: »امریکاییبودند و همه چیز را وارونه جلوه می 

که در زمان اید که تفکرات الحادی و مارکسیستی در میان ما رشد نماید، کما آننمی

های اسالمی نظیر طالقانی و  تر از کتاب های مارکسیستی راحتابشاه پیدا کردن کت

 ( ۱۳۶۳)بازرگان،  شریعتی و غیره بود.«. 

قبل از سرنگونی    ی یعنی مرحله  متفاوت  ی دو مرحلهمیختن  آهمپناهی نیز با در

تثبیت جمهوری اسالمی عمالً تجزیه و تحلیل خود را بسیار   ی نظام پادشاهی با مرحله

دیگران،   ست.اده  کرتضعیف   و  بزرگمهر  کار  بر  تکیه  با  که  داشت  وجود  امکان  این 

اگر این کار بدون عمد، و    گشتند؛ البته شعارهای قبل از سرنگونی و پس از آن جدا می 

صورت گرفته باشد. در   نه به خاطر بهتر کردن کردن آمار به نفع جمهوری اسالمی،

  فرایند انقالب از آغاز تا سرنگونی شاه و    فرایندامکان بررسی    صورت جدا کردن شعارها،

دست گرفت، و هوجود داشت. از زمانی که روحانیت قدرت را بنظام پساانقالبی  تثبیت  

و  حاکم  نیروهای  اسالمی،  جمهوری  رهبران  خاطرات  شهادت  به  آن  از  قبل  حتی 

، بخش بزرگی از مطبوعات اپوزیسیون در شرایط یکسانی قرار نداشتند. رادیو، تلویزیون

که سرکوب و کشتار نیروهای مخالف نیز به شکل در انحصار رژیم حاکم بود، ضمن آن

توان آمار شعارهای بارزی در تمام سطوح جامعه در جریان بود. در چنین شرایطی، نمی
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با شعارهای اپوزیسیون   دیکته شده در بلندگوهای تبلیغاتی از سوی نیروهای حاکم را

بود و  دانستهمسنگ   انقالب شرایط کامالً متفاوت  از  قبل  اما  دولتی و های  بلندگو . 

 نهادهای سرکوب در اختیار نیروهای مذهبی قرار نداشتند. 

برخی از شعارها، و    ی از سوی دیگر پناهی بدون در نظر گرفتن ماهیت لغزنده

گیرد. نظر نمی  ثابت، ظرافت و چندگانگی شعارها را در  ی بندی آنها در یک مقولهدسته

درصد بیش از هر چیز دیگری اهمیت داشته است، در   ۱۰۰برای او رسیدن به عدد  

متفاوت   ی دو یا سه دسته در  توان و باید یک شعار رادر بسیاری از موارد، میکه  حالی 

نتیجه   .دساز  دقت انجام داده، بدون آنکه آن را پنهانبه     قرار داد، کاری که مختاری 

محبوس کردن یک شعار در یک مقوله، هدف اصلی که تجزیه و تحلیل رفتار که با  آن

 . های سیاسی در طی انقالب بوده است، کامالً از یاد رفته استمردم و گروه

با   مراجعه  با  فقط  که  دوستانی  به  مار  آبنابراین  بازرگان  و  پناهی  کسانی چون 

فتن نیات سیاسی آنها در پردازند، بدون در نظر گرتحلیل شعارهای انقالب بهمن می

شعارهای انقالب کسب نخواهند    دگرگونی تهیه و تنظیم شعارها تصویر درستی از روند  

 کرد.

 

5 
 ی ه حبحبوتدا اسکاچپول نامی بسیار آشنا در میان روشنفکران ایرانی است. او در  

طور به که  -های اجتماعی« را  ها و انقالبانقالب ایران کتاب معروف خود به نام »دولت

منتشر کرد. وی   -پردازد بزرگ فرانسه، روسیه و چین می   های انقالباخص به بررسی  

بر تشابهات   ، تمرکز خود راهاانقالبنظریات مختلف در مورد    ی همه  ی ضمن مقایسه

قرار داد. اسکاچپول از این    پردازانحات گوناگون نظریهآنها بدون در نظر گرفتن توضی

نظریات   ی بیابد. اول، همه  بزرگ  های انقالبطریق توانست چند تشابه مهم در میان  

بر این نکته    توکویل و دورکیم با وجود توضیحات مختلف  انقالب از مارکس گرفته تا

نجر به نارضایتی در جامعه وری است و مآتأکید دارند که نوسازی جامعه روند بسیار زجر

ایدئولوژی  می  و  قوی  سازماندهی  یک  بر  متکی  که  جنبشی  دوم،  است    نمعیگردد. 
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با عزم راسخ خود نظم اجتماعی را مختل سازد. سوم، جنبش انقالبی پس از تواند  می 

 .آورندهای خود را به اجرا در تواند تمام برنامهپیروزی انقالب می

تواند منجر به  سازی نمی. از نظر او مدرن دکراین نظرات را رد    ی اسکاچپول همه 

البیون نیز او این توضیح ساده را های انقانقالب شود. در مورد ایدئولوژی و اجرای برنامه

این انقالبیون اعم    ی نویسند. همه را پیروزمندان انقالب می   هاانقالبکه تاریخ  د  کرارائه  

 کنند که از همان ابتدای انقالب، کاسترو و غیره پس از پیروزی اعالم می   و  مائو  و  از لنین

و به تغییراتی اند  دهکر کت  آنان در انقالب شر  ی شده اعالم  ی مردم به تبعیت از برنامه 

اند. بنابراین او چند انتقاد اساسی را مطرح  گیرد از قبل رأی دادهکه در جامعه صورت می

 سازد:می 

که نظم اجتماعی موجود به رضایت یا موافقت اکثریت افراد جامعه بستگی  اول، این

نظام حاکم باشد  دارد و  به حک  بایستی مشروعیت سیاسی داشته  بتواند  ومت خود تا 

ها مشروعیت سیاسی ندارند اما  ادامه دهد استدالل نادرستی است. بسیاری از حکومت 

دهند. اسکاچپول معتقد است که تکیه بر مشروعیت سیاسی به حکومت خود ادامه می

 توجهی شود. کم  های حاکمقدرت سرکوب رژیم  باعث شده است که نسبت به

انقالبیون در برپایی انقالب ما را دچار توهم در مورد علل دوم، تأکید بر عزم راسخ  

 حاصل چیزی است کهسازند بلکه را انقالبیون نمی از نظر وی، انقالب سازد.انقالب می

گردند.  شوند و بعد اکثر مردم وارد میدان می ها ابتدا متزلزل می افتد. حکومت اتفاق می 

ید به این پرسش جواب داد که چه اتفاقی حکومت است. حال با  ی مهم این تزلزل اولیه

مردم بگیرد. او در    بسرکو تواند قاطعانه تصمیم به  دهد که دولت نمیدر جامعه رخ می

 دارد.تأکید جا از جمله بر نقش مستقل دولت در جامعه این

  یهای اولیهترین نتیجه برای بحث حاضر(: نتایج انقالب را نیز انگیزه سوم، )مهم 

ت نمیانقالبیون  انگیزه عیین  یا  منافع  انقالبیون  که  نیست  آن  معنی  به  این  های کند. 

انقالبیون،  بین  کشمکش  که  است  نکته  این  بر  او  تأکید  بلکه  باشند  نداشته  معینی 

ها بر نتایج انقالب تاثیرگذار این  ی همه  ،های ساختاری داخلی، شرایط خارجیمحدودیت

انقالبیون   ی . مقاصد اولیهدکرتوان از قبل نتایج انقالب را تعیین  رو نمیاینازهستند و  

زیادی   تغییرات  دچار  که  است  ممکن  موجود  ساختاری  شرایط سخت  با  برخورد  در 

 شوند. 
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  :سازد.اسکاچپول در عین حال چند پیشنهاد مشخص را مطرح می 

 .دکراول، بایستی به عوامل غیر ارادی توجه 

 المللی دقت کرد. روابط بین دوم، بایستی به 

 . سوم، »زمان جهانی تاریخی« را در نظر گرفت

 چهارم، استقالل نسبی دولت نسبت به طبقات حاکم را باید مد نظر قرار داد.

شناختی هستند  بنابراین از نظر اسکاچپول باید به عواملی توجه کرد که هم جامعه

برخی از نظریات   غییرات کوچکی در ت    و هم تاریخی. او پس از انقالب ایران، بر لزوم

این ازجمله  اعتراف کرد،  از  خود  ایدئولوژی در برخی  ایفا  نقش مهم   هاانقالبکه  تری 

 ی فاصله گرفت. اما نکته اندکی  خود    ی رو از نظریات ساختارگرایی اولیهاینازکند و  می 

طبقات اجتماعی   انقالب،جا تأکید بر این واقعیت است که قبل از پیروزی هر  مهم در این

بسیج می  علیه حکومت  بر  متفاوتی  نیروهای سیاسی  پیروزی،و  از  توازن   شوند. پس 

سیاسی نیروهای حاضر در حکومت    ی المللی، ایدئولوژی و برنامه نیروهای داخلی و بین 

را معین می مدهای  آپیجدید   با شعارهای مدهای  آپی کند.  انقالب  ارتباط  انقالب در 

رو فقط کافی  اینازوجود ندارد.    یمستقیم  کامالً  ی تند اما بین این دو رابطهانقالب هس

انقالب حضور نیروهای متفاوت در دوران بسیج انقالب را مدهای  آپی نیست با تکیه بر  

مدهای آپی   که از برخی از شعارهای انقالب،، و یا این کردکتمان کرد، کاری که بازرگان  

قبل   از  را  انقالب  دانستمحتبعدی  بزرگ وم  که .  بود  آن  ایران  انقالب  مشکل  ترین 

نیروهای   از جمله تشتت در  ،کننده در انقالب به دالیل مختلفمتحجرترین بخش شرکت 

 . دکنمخالف روحانیت، توانست هژمونی خود را کامالً تثبیت 

مرکزی برای حکومت بدل شد.    ایحجاب به مسأله   ی پس از انقالب بهمن، مسأله 

 بازرگان، تا قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی نه از والیت فقیه خبری بود،   ی بنا به گفته 

  ۳۵۹بنا به تحقیقات پناهی، از میان    حجاب.نه از صدور انقالب و مرگ بر لیبرال و بی

بل و های فرهنگی انقالب« در طی دو سال ق آرمانها، اهداف و  شعار »مربوط به ارزش

درصد آنان مربوط به حجاب بود. باید   ۶شعار یعنی    2۳دو سال بعد از انقالب فقط  

بنا   از سرنگونی مطرح شدند.  این شعارها پس  اکثر  که  فریبا   بهتوجه داشت  بررسی 

موردی   2۹۱، از مجموع    خمینیاهلل  آیتهای  ها و نوشته سخنرانی  ی شایگان از مجموعه
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و بود  شده  انتخاب  پناهی  آمار  با  مقایسه  برای  تصادفی  طور  به  باره    که  در  خمینی 

نوعی مطرح بههای فرهنگی انقالب اسالمی« نظرات خود را  ها و ارزشال»اهداف، ایده

یعنی   مورد  یک  فقط  بود،  درصدسهکرده  مسألهبه  دهم  به  مشخص  حجاب   ی طور 

نی معنی  آن  به  این  داشت.  ارزشی  اختصاص  روحانیت  برای  حجاب  مسأله  که  ست 

داشت  - نداشت بسیار  پایه   -که  از  یکی  »ارزشو  اصلی  اسالمی«های  محسوب   های 

نشینی در مورد شد. اما در ابتدای انقالب و در شرایط بهتر توازن نیروها، امکان عقب می 

 آن وجود داشت.

 

۶ 

شعارهای انقالب دیده   ی مسأله  ه بنادرست    رویکردطور که گفته شد،چند  همان

انقالب را کامالً مدهای  آپی طرفداران کنونی جمهوری اسالمی که سعی دارند    شود.می 

واقعیات با این هدف کامالً   جا که آمار ومردم نشان دهند. از آن  ی منطبق با خواسته

 شوند.  می میخته  آ، شعارهای قبل و بعد از انقالب درهم یندآنمیجور در 

بازرگان را   مهدی  بر علیه شاه  در »انقالب در دو حرکت« اگرچه وحدت مردم 

تواند درک بیند، به حضور اقشار مختلف در انقالب اذعان دارد، اما در نهایت نمی می 

. در هر داشتهای متفاوتی وجود  در پشت مخالفت »مردم« با شاه، خواسته  کند که 

میزان اتحاد     ها در داخل و خارج،انقالبیون، توازن نیرو  پس از پیروزی   انقالب و جنبشی 

و همکاری اپوزیسیون جدید پس از پیروزی، امکانات اپوزیسیون تازه در بسیج مردم، 

یافتن   برای  تالش  حکومت،  و  یکدیگر  با  نیروها  این  برخورد  در  مناسب  استراتژی 

فات اختال    ای بر نتایج انقالب تأثیر دارند. در کشور ما،شعارهای مناسب برای بسیج توده 

مخالف   نیروهای  منتقد  ایدئولوژیک  اسالمیو  این    جمهوری  بود.  مشکالت  از  یکی 

هایی چون کیانوری هایی چون بازرگان و مارکسیست اختالف نه فقط در میان لیبرال 

. بازرگان در آشکار بود  ی منتقد کامالًنیروها  ی همه  در میان  وجود داشت بلکه تشتت

عنوان یک منتقد  به او    داند، بلکهها می بدبختی  ی همهها را عامل  کتاب خود نه فقط چپ 

  های حاکمدر مقابله با سیاست   اهلل شریعتمداری آیتحتی نقش مثبتی برای    مذهبی

 ی ناپذیر، مشکل اصلی اپوزیسیون نبود. عده این اختالفات کتمان  نیز قائل نیست. اما،

دانستند. آنها خود  زیادی عمالً در اپوزیسیون قرار داشتند، ولی خود را اپوزیسیون نمی
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ی سیاسی که در یعنوان نیروبهیک دیگری را  کردند و هیچرا صاحب انقالب تلقی می 

و   داشت،  خواهد  و  داشته  حضور  معینی  اینازجامعه  حقوق  دارای  نظر استرو  در   ، 

 گرفت. نمی

های خود رسید. برخی از سش که آیا انقالب ایران به خواسته در پاسخ به این پر

شعار  ۴۰۰شعار مورد بررسی مختاری،   ۸۰۰مدند. از میان آاجرا دربه ها مسلماً خواسته

این میان    ۵۰یعنی   از  بودند،  فقط    آنان   ٪۳۵شعار یعنی    2۸۰درصد ضد رژیم شاه 

شعار یعنی    ۱۶۰درصد ضد امپریالیستی،    ۱2شعار یعنی در حدود    ۹2ضدشاه بودند.  

شعار(   ۶۴۰درصد شعارها )  ۸۰درصد شعارها حمایت از خمینی بود. در مجموع    2۰

به اجرا درآمدند، شاه  . اینند فردگرایی داشت  ی جنبه  بودند که بالفاصله  ها شعارهایی 

طبقاتی در قشر حاکم ایجاد جایی  ه. رابطه با غرب محدود شد، جاب مدآرفت و خمینی  

از    ۸۶شد.   به گروه شعاره  ٪۱۰شعار یعنی کمی بیش  بود که ا مربوط  های سیاسی 

خر آهای  به اجرا در نیامدند، اما شعار جمهوری اسالمی که در هفته   هاآنبسیاری از  

بالفاصله به اجرا گذاشته شد. والیت فقیه    به جمع شعارها پیوسته بود،  قبل از سرنگونی،

در   تأیید  نویس  پیش که  مورد  اساسی  به  اهلل  آیتقانون  نداشت،  وجود  نیز  خمینی 

روح شعارهای ضدشاه که قبل از هر چیز ضد ترین اصل انقالب اسالمی بدل گشت.  مهم 

بلکه داد، نه فقط حاکمان جدید  دیکتاتوری بودند و خود را در شعار آزادی نشان می

استقالل وزن بیشتری و    بودندبه فراموشی سپرده    گرا نیز کامالًبرخی از نیروهای چپ 

 یافت. 

 ی شعارها در بسیج مردم و کشاندن آنها به خیابان نقش بزرگی دارند. اما رابطه 

آن وجود ندارد. این به معنی آن مدهای  آپی مستقیمی بین شعارهای یک جنبش و  

بدون   انقالبی  هر  که  شعارهای نیست  به  می  ی اولیه  توجه  پیروزی خود  ادعای  تواند 

یاد آورد که از یک  ه وجود دارد، اما باید ب  ای انقالب را سر دهد. مسلماً بین این دو رابطه

نیز نمی  فاتح در صورت خمودگی یا چند شعار  نیروهای  انقالب رسید.  نتایج  به  توان 

و    اپوزیسیون، مدنی  نهادهای  مقاومت  می عدم  از سیاسی  برخی  اجرای  توانند ضمن 

های خود اعمال کنند.  تغییرات مهمی در جهت ایده  ،شعارها، بسته به عوامل مختلف

 انقالب چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن وابسته به بسیج نیروها، میزان حضور  سیر
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ارکت  های مشترک و مشاتحاد نیروهای مترقی برای رسیدن به خواسته   ،مردم در خیابان

فعال در سیر حوادث است. شعارهای مناسب یکی از اشکال چنین بسیجی است. معمواًل 

شعارها   نیروهای  را  این  بلکه  سیاسی  رهبران  درست  خوشنه  دیگر  .  ندکنمی ذوق 

اگر خود توان ساختن چنین شعارهایی را ندارند، بایستی   سیاسی  رهبرانکنشگران و  

   باشند.توانایی کشف آنها را داشته  حداقل،

بارز موفقیت در این عرصه است. باید    ی چند شعار اصلی جنبش کنونی، نمونه 

شعارهای لیف  أتگاه موفق به  خاطر داشت که نیروهای سکوالر در انقالب بهمن هیچبه

ترین شعار آنها، »اتحاد، مبارزه، پیروزی« بود که مردم ایجابی پرطرفدار نشدند. معروف 

به   نیافت.  همبستگی می را دعوت  برد زیادی  کرد. شعار »نان، مسکن، آزادی« هرگز 

ها شعارهای سلبی چپ نیز تفاوت زیادی با شعارهای دیگر نیروها نداشت و در میان آن 

جنبش، زمانی که نیروها حول مبارزه   ی گم شد. این شعارها، بیشترین برد را در فاز اولیه

هنگامی که نیروهای سکوالر،   ،راحل آخرشدند داشت. در مضد دیکتاتوری جمع می

پذیرفتند، دیگر قافیه را به رقیب باخته  خمینی را نمیاهلل  آیتحتی آنهایی که رهبری  

 خمینی شعار جمهوری اسالمی را مطرح کرد. بودند

در پایان باید گفت که شعارهای کنونی جنبش در مقایسه با انقالب بهمن بسیار  

مهم    ی برانگیز است. اما نکته بسیار امیدوارکننده و تحسین  تر هستند، و اینکراتیکودم

 بیشتر مواضع در مراحل بعدی است.  پیشروی  دستاوردها ودفاع از 
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