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 شناسیروان بر تأکید با هاشعار بررسی باب در بود ئیمقدمه که ایدخوانده را گفتار این اول بخش ،۰۲ شماره در
 شیوه   ده،ش بازگو هاشعار کلی مختصات که بود شده کوشش گفتار آن در. انقالب جریان در ما مردم اجتماعی

 باب رد که خواند خواهید را قبل گفتار دنباله   شماره این در . شود داده دستبه مطالعه مورد شعار ۰۲۲ بررسی
 .هاستشعار از دسته هر درصد و تعداد تعیین و هاشعار بندیطبقه

 (ج. ک)

 

  هاشعار بندیطبقه 

 هایگروه جنبش رهبری و مردم که شده، استفاده موزون شعار ۰۲۲ از بررسی این در گفتیم قبالا  که طورهمان
 کندمی ایجاب شده، مطرح هاآن در که گوناگونی مسائل و هاشعار تنوع. اندکرده طرح اجتماعی و سیاسی

 اهمیت رجه  د تا کنیم، مشخص را طبقه و دسته هر درصد نسبت و بپردازیم، هاآن موضوعی بندیدستهبه که
 چگونگی و موضوع، هر بر تأکیدشان میزان و قیام، جریان در مردم هایتقاضا و هاخواست از یک هر

 هم که چرا. کنیممی آغاز رژیم ضد هایشعار از را بندیطبقه این[. ۱]شود دانسته مسأله هر با برخوردشان
 هاتلقی. بود گرفته شکل تضاد همینبه توجه با رهبری هم و اند،بوده کرده قیام حکومت براندازی راه در مردم

 مینه،ز این در رهبری هایبرنامه نیز و شد،می مستقر رژیم سقوط از پس باید که نظامی از مردم انتظارات و
 . است گرفته شکل و شده مطرح بعدی مراحل در اغلب
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 ۲۵٪=  شعار ۰۲۲ شاه ضد هایشعار 

 

 هاخصلتبه هبست که بوده، «شاه بر مرگ» شعار همان طوالنی، نسبتاا  ئیدوره در انقالبی، جنبش اصلی شعار
 ئیویژه هایشکل قیام، از مرحله هر هایویژگیبه توجه با و اجتماعی، هایگروه مختلف هایگرایش و

 مورد اشدستهودار و خاندان و شاه شخص ابتدا خیابانی، تظاهرات و ئیتوده مبارزات آغاز از. است یافتهمی
 انقالبی هایتحرک تشدید و جنبش اعتالی جریان در سپس و گرفته، قرار هاتوده وغیرمستقیم مستقیم حمله  
 .است نموده رخ مبارزه تربنیادی هایجنبه مردم،

 

 اب مبارزه در اجتماعی هاینیرو و هاگروه همه   مشترک وجه بازگوی سو یک از شاه شخص بر هاشعار تمرکز
گاهانه هائیگروه که کندمی افشاء را حقیقت این دیگر سوی از و. اوست گاهانه، یا آ  کردن ودمحد منظوربه ناآ
 محدودیت و مذهبی، و فرهنگی هایویژگی که پیداست. اندکردهمی کوشش سطح، همین در مبارزه

گاهی  .هاوششک این نسبی توفیق برای است بوده مساعدی زمینه   خود نیز جامعه اجتماعی و سیاسی هایآ

 

 ردمم شده، یاد هایکوشش رغمبه که دهدمی نشان جنبش مسیر در هاشعار از دسته این تحول همه این با
 مبارزه لیاص جنبه  به تربیش هرچه انقالب یاریبه و اندگرفتهمی فرا تازه چیزهای انقالب از لحظهبه لحظه

 .اندشدهمی هدایت

 

 طبقات و هاگروه. است داشته بر در مختلفی محتوای مختلف نیروهای برای شاه، ضد شعارهای اساسأ
. انددهکر می جووجست مشترک شعارهای گونهدراین را خود خاص طبقاتی منافع و مسائل هرکدام اجتماعی،
 ماهنگه شعارها این با تر،دیر هائیگروه و ترزود هائیگروه که دهدمی نشان هاشعار این با برخورد چگونگی

 و مبارزاتهب «حکومت نه کند سلطنت باید شاه» موضع از که هالیبرال ویژهبه رومیانه عوامل چنانکه. اندشده
 هاتوده شعارهب قیام پایانی مراحل در و ناگزیربه و هاتوده سریع حرکت اثر در تنها نگریستند،می مردم شعارهای

. بگذارند جنبش بر یئکنندهمتوقف تأثیر بتوانند بعدی مراحل در که بود آن گرویدن این از منظور البته. گرائیدند
 .برگزید ترزود و ترتند بسی را شعار این بورژوازی خرده که آن حال
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 ناندهقا و کارگران طبقاتی شعارهای حذف با و طبقاتی مرزهای کردن مخدوش با اجتماعی، گروه دو این اما
 اعمال و رهبری گسترش جهت در را جنبش شاه، ضد شعارهای جانبه یک طرح و تر،کلی شعارهای بر تأکید و

 بنا بود، گرفته عهدهبه را رهبری که مذهبی و سنتی بورژوازی خرده خاصه. کردند هدایت خود قدرت
 امر این شدیدتبه عاطفی، و غریزی امیال بر تکیه و سنتی پرستیفرد و گرائیمطلق و رویتک هایخصلتبه

 بقاتیط و ایدئولوژیک محتواهای و هادیدگاه تنوع سو یک از ضدشاه شعارهای در ترتیب اینبه. کرد یاری
 الیستیامپری ضد مبارزه   از مردم ماندن باز منظوربه هائیکوشش دیگر سوی از و است، شده متبلور مختلف،

 سیطره رایب نیرومند ئیوسیلهبه را آن شعار، این بر مردم مبارزات غالب   وجه ماندن متمرکز وانگهی. است نهفته
 .است کرده تبدیل مردم اذهان بر سنتی بورژوازی خرده عقیدتی   ضوابط و هامعیار یافتن

 

 در و او، انخاند افرادبه سپس و. است یافته تمرکز شاه شخص بر همه از ترپیش و تربیش نظر مورد هایشعار
 حمالت و تهاجم مورد او خود با همراه شاه، خاندان افراد. است شده معطوف سلطنتی رژیمبه بعد مرحله  

 طرواب و اخالقی فساد و هاخصلت بوده، فردی هائیدشنام حاوی اغلب حمالت این. اندگرفته قرار هاشعار
 .کندمی افشا را آنان نامشروع

 

 کرده ازب مردم هایتوده میان در را خود جای هاشعار همین واسطه  به و طریق از نیز امپریالیسم با تضاد ضمناا 
 [۰.]کندمی ترروشن را مسائل این هاشعار نسبت و نوعبه توجه. است گرفته خودبه نیز را هاآن خاص شکل

 

 :است گونه اینبه هاستشعار کل ۲۵٪ که شاه ضد شعار ۰۲۲ این ترکیب

 ۵٪٪=  شعار ۰۰۲ شاه شخص ضد هایشعار. الف

 

 کن رها جالد این دست از را ما   کن مابه رحمی زمان امام ای

 است آزاده خمینی    است زاده زنا شاه

 راجع جنایتکارا شاه بو   مراجه بوگون الیه حکم گر

 اوغلونی رضانون قولدور    آّلوخ بیزاسلحه اله جمعاا 
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 .ساّلوخ ولوله جاننا کارتار   ساّلوخیره تختدن

 .کن رها را سلطنت   کن حیا شرفبی ای

 .کشیممی ترا شاه    هاتوده همتبه

 .گرحیله شاه این برکنیم ریشه از  بزرگر داس با کارگر پتک با

 .دارد ادامه نهضت   خائن شاه مرگ تا

 .گردد باید اعدام   آمریکائی شاه این

 .کندمی حمایت کارتر   کندمی جنایت شاه

 

 و هاشعار ه  سازند هایگروه اجتماعی شناسیروان وجه بهترینبه اند،شده قائل شاه برای هاشعار در که صفاتی
 :کرد تقسیم دسته ۰ به توانمی را صفات این. دهدمی نشان مسأله با را هاآن برخورد چگونگی

 

 :ثلم کندمی حکایت عامه فرهنگ از و دهد،می تشکیل را هاشمار حمالت مهم قست که شخصی صفات. ۱

 

 دیوث، ،دیوانه کونده، دماغ، محمد گاری، االغ خوک، بیدین، سگ، گر،حیله خر،نره روز، سیه گرگ، شرف، بی
 الخ،س مزاحم، دزد، کش،آدم دیو، دنی، رقاص، بدقواره، شوم، جغد فاسد، نسناس، پررو، پرفریب، کش،کس

 .جنایتکار

 

 :اندشده قائل او برای پهلوی خاندانبه توجه با که صفاتی. ۰

 

 .پالونی رضاکره   پدرسوخته، خر، کره پدرسگ، رضاکچل، پسر زنازاده، سگ،توله رضاقلدر، پسر

 

 :اوست حکومت نوع و موقعیت درباره   اختصاصاا  که صفاتی و هانام. ٪
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 بدخواه، مندش آریاننگ، وطن،بی دیکتاتور شکن،قانون یزید جالد، ستمگر، بیستم، قرن فرعون ضحاک،
 .خونخوار ظلم، پاسدار

 

 :است شده ساخته او امپریالیسمبه وابسته حکومت و نشاندگی دستبه توجه با که صفاتی. ۰

 

 کا،آمری عروسک نفتی، محمد فروش،وطن خائن، مزدور،. بیگانگان نوکر اجنبی، نوکر آمریکائی، شاه
 .آمریکائی ممل آمریکا، زنجیری سگ کارتر، سگ کارتر، همسر ر،تکار بنده   پیشه،خیانت

 

 

 .شعار ۲٪ فرح ضد شعارهای. ب

 

 .کندمی زیارت جنده   کندمی جنایت شاه

 .رنگه سه گهمی کارتر   رنگه چه شورتت فرح

 .خوادمی جهازش نفتو شرکت   خوادمی نازش با فرحو کارتر

 

 

 .شعار ۰۲ رضاشاه ضد هایشعار. ج

 

 .نبینه کونش از خیر که الهی   نرینه کچل رضا قبر سر بر کی هر
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 .شعار ۱۰ ولیعهد ضد شعارهای. د

 .است شغال برادر زرد سگ   است محال سلطنت ولیعهد

 

 

 .شعار ٪ خاندان ضد شعارهای. هـ

 

    خوشند موران کشتن از کودکی از کودکان

   . کشند آدم کودکی از پهلوی خاندان

 

 

 .شعار ۰( اشرف) شاه خواهر ضد هاشعار. و

 (.نو شهر ساکنین زبان از. )ماست همکار خواهرش   ماست طرفدار شاه

 

 

 .شعار ٪ سلطنت شورای ضد شعارهای. ز

    بدبوئی سگ گه پادشاهی رژیم

   . مصنوعی سگ گه هم سلطنت شورای

 

 .است هاشعار مجموع درصد ۱۲ یعنی شعار ۰۲ شده یاد شعارهای مجموعه  
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 ۵٪=  شعار ۰۲ سلطنتی رژیم ضد هایشعار. ح

 .را پهلوی رژیم کنیممی سرنگون   را علی حکومت کنیممی برقرار

   . است فساد سرچشمه   شاهنشاهی رژیم

 .گردد باید نابود   شاهنشاهی رژیم

 آزادگی ره در کنیممی فدا جان   زندگی کنیمنمی ستم بار زیر

    پهلوی سلطنت کنیممی سرنگون

   ( ۰. )شاه این بر مرگ

 

 

 ۱۲۵=  شعار ۰۲ هادولت ضد و دولتی عوامل ضد هایشعار. ۰

 

 از تریکم نسبت رژیم، دولتی سازمان و حکومتی هایارگان که است شده سبب فردی استبدادبه شدید توجه
 کارگزاران و دانستند،می شاه شخص پرداخته و ساخته را سیاسی روبنای مردم. دهد اختصاص خودبه را هاشعار

 نبوده قائل اهمیتی هادولت برای. شمردندمی او بازیشب خیمه هایعروسک و دست آلت را دولتی
 در که هم هائیشعار  غالب رو این از. بسازند ئیویژه شعار برضدشان تا اند،دانستهنمی ئیکاره را وزیراننخست

 .ستا برداشته در وزیراننخست یا هادولت هجو جهت را ئیعامیانه مطالب و هزلیات شده، ساخته زمینه این

 

 ی،اویس مثل رژیم دیگر هایمهره نیز و ازهاری، امامی،شریف آموزگار، مثل افرادی برای امر اینبه توجه با
 افراد اینبه توجه که پیداست. اندساخته شعار ٪۰ یا درصد ٪ جمعاا  غیره و مجلس وکالی و ناجی، خسروداد،

 :است شده تربیش هاریاز دوره   در ویژهبه ارتش، هایکشتار با همزمان

 .تمامی( کل) خر یک بلکه   امامی نه شریفی نه
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 ستاره چار سگ ای   بیچاره ازهاری

 ساله شصت پیرسگ   گوساله مردیکه  

 ندراه پا که نوار   نواره بگو هم باز

 .خماره تو چشمای   هزاره صد که گفتی

 .اویسی شده سقط   قیسی دو و مویز یک

 .استبداد عامل یک   داد خسرو

 (دراصفهان. )ناجی تو گنمی سگبه   عالجیبی درد از

 

 بختیار دولت کردکار  انتقالی، دوره   آن در که مردم. است یافته استثنائی وضعی بختیار شاپور فقط میان این در
 یهعل شعار ساختنبه آمدنش، کار روی آغاز همان از بودند، داده صتشخی متفاوت اسالفشبه نسبت را
 مبارزات و ود،ب یافته جائی هاشعار در نیز امپریالیسم شگردهای و هاشیوه با مقابله مرحله، این در. پرداختند او

 دوره   در وئیس از کنند برخورد آمریکا و رژیم واسطه   صورتبه بختیار با مردم که شد سبب ضدامپریالیستی
 خمینی امام تحرک مثل. آمدمی پیش ئیتازه مسائل هم سر پشت سبب اینبه و بود، ترسریع جنبش حرکات او
. کردیم ایجاب را ئیویژه هایشعار و تظاهرات یک هر که... و بازرگان دولت تشکیل تهران،به ورود و پاریس از

 اتخاذ وا علیه صریحی و روشن موضع باید ناچار که بود داده قرار وضعی در را رهبری بختیار هاازاین گذشته
 شعارهای .پرداختند بختیار علیه گیریموضع و هاشعار طرحبه رهبری از ترزود بسی مردم همه این با. کردمی

 .یافت توسعه و شد تکمیل رهبری شعارهای با او علیه مردم

 

 ۰۲ از نتیجه در و. کنند برخورد جدی صورتیبه بختیار با مردم که شد سبب مسائل و عوامل این مجموعه  
 مراحل زیر هاینمونه در. یافت اختصاص بختیار به ۲۵٪ یعنی شعار ۲٪ از بیش بخش، اینبه مربوط شعار

 .است شده نمایانده بختیار حکومت با برخورد نوع و مختلف

    بختیار بختیار

 .دربار جدید سگ   اختیار بی مأمور
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 .مزدور دو این بر مرگ   شاهپور نه ایمخومی شاه نه

 .آمریکاست توطئه   بختیار کابینه  

 .مراکش بره باید  کششیره بختیار

 (.بیاد دیر خمینی اگر) نیاد فردا آقا اگر   بختیار حالتبه وای

 صددرصد میاد آقا   سگ توله بختیار

 ملت رأیبه هم آن   دولت یک مملکت یک -

 

 موارد برخی در که شده، ساخته( شعار ٪) شعارهائی نیز ساواک برای دولتی، هایارگان و هاسازمانبه توجه با
 :اندداده تعمیم آنبه را فردی تلقی

   . کشیممی ترا ساواک

 .شد پدربی ساواک   شد دربدر شاه

 

 .است شده ساخته پرستانشاه برای نیز شعار ٪ زمینه همین در

 .دّیوثه که معلومه   پرستهشاه که کی هر

 

 ختیارب تشویق و تحریکبه اخیر گروه که اساسی قانون وطرفداران بدستان، چماق برای نیز شعار چند و
 .بودند انداخته براه تظاهراتی

 .غارت و بدست چماق   دولت شعار اینست

 .صدی ویک نهار یک   بازی اسباب قانون
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 ۵٪۱۱٫=  شعار ۲۰ ضدامپریالیستی هایشعار. ٪

 

 مردم توجه و. درآمیخت حکومت امپریالیستی هایوابستگی علیه مبارزه با قیام طی در شاه، استبداد با مبارزه
 از بخشی رد امپریالیسم با تضاد نتیجه در. شد معطوف نیز آن استعماری ارتباطبه جامعه سیاسی روبنای از

 .شد منعکس جنبش، متأخر مرحله   هایشعار در خصوصاا  ها،شعار

 

 کلی طوربه هاشعار این. دارد متجانسنا و ناهمگن وضعیتی شده، ساخته امپریالیسم علیه که شعارهائی
 سروده اند،شده شمرده دشمن که هائیدولت و هاحکومت و ایران، خلق دشمنان علیه غیرمستقیم یا مستقیم

 منتسب یا ابستهو  هانیرو اینبه که کسانیبه یا است مربوط امپریالیستی هاینیروبه یا هاشعار این. است شده
 .مردمند طلبانه  استقالل هایخواست بازگوی ببرند نام خاصی دشمن از که آنبی یا و. اندبوده

 

 و مریکا،آبه مربوط شعار ۲٪. )است شده ساخته کارتر ویژهبه و آمریکابه توجه با شعار ٪٪ شعار، ۲۰ این کل از
 شعار ۲ دهد،می قرار حمله مورد عام طوربه را امپریالیسم شعار ۱۰ ترتیببه بقیه و( کارتربه مربوط شعار ۰٪

 علیه نیز شعار ۰ و چین علیه شعار ۰ شوروی، علیه شعار ۲. کندمی افشا را صهیونیسم و اسرائیلبه وابستگی
 .است انگستان

 

 و شوروی لمث هائیکشور حال عین در. آمریکاست علیه ضدامپریالیستی هایشعار اغلب پیداست که چنان
گاهانه نیز چین گاهانه یا و آ گاه از که اندازه همانبه مسأله این و. اندگرفته قرار آمریکا کنار در ناآ  نسبت یناآ

 .دهدمی نشان مسائل نوع این طرح در نیز را رهبری نظر اعمال کند،می حکایت امپریالیسمبه

 

گاهانه جنبه   از استفاده با رهبری  هایتلقی که یدکوش ،«غربی نه شرقی، نه» نظیر شعارهائی از مردم استقبال ناآ
 هایرشعا و پالکاردها در که همچنان. دهد اشاعه جنبش سطح در امپریالیسمبه نسبت را داریجهت و معین
 خلق شمناند مثلث صورتبه متفقاا  را کمونیسم و صهیونیسم و امپریالیسم گاه نیز هاپیمائیراه کتبی

 :شدمی ساخته نیز دست این از شعارهائی که بود نظرگاه همین از واقع در. شناسانندمی



11 

 

 شوروی برد کی گازو   آمریکا برد کی نفتو

 .پهلوی سلطنت این بر مرگ   پهلوی خورد کی پولشو

 

 بخصوص و سلطنت، ضد هایشعار درصد ۲٪ با مقایسه در ضدامپریالیستی شعارهای  ۵٪۱۱٫ نسبت 
 ضد و دیکتاتوری ضد گرایش بر کلی طوربه عمالا  جنبش که است آن بازگوی شاه، ضد هایشعار درصد ٪٪

 تردیر پریالیسمام با تضاد تا گرفتهمی صورت هائیکوشش گفت توانمی حتی و. است بوده مانده متمرکز شاهی
 نایبه ناگزیربه خود انقالبی، جنبش سیر در مردم اما. شود آشکار مردم بر هست آنچه از ترعمق کم یا

 .اندرسیده تضاد

 

 تربیش آمریکا، ای امپریالیسم علیه گیریجهت که است آن نشانه   نیز ضدامپریالیستی هایشعار نوع سوئی از
 اقتصادی بندیصورت با را آن ارگانیک ارتباط که صورتیبه نه. است گرفته صورت شاه فردی حکومتبه توجه با
 حطر به است منحصر و مربوط ضدآمریکائی هایشعار از مهمی بخش حتی. سازد برمال جامعه اجتماعی -

 مالک رانهپدرساال  اخالق او، جنسی روابط امپریالیسم، با شاه حکومت ارتباط مورد در. فرح و کارتر و شاه روابط
 هاییتحساس. است یافته ویژه اهمیتی تکروی هایخصلت و اجتماعی هایسنت و. است گرفته قرار قضاوت
 الگو رینتگویا انگار که طوریبه. است شده مطرح روابط بودن ونامشروع فساد از عوامانه هایتلقی و اخالقی

 همه این با !است بوده جنسی نامشروع روابط شکل فقط شاه، حکومت و امپریالیسم ارتباط در فساد نمودار و
 مترقی هایگروه کوشش و داشته، انقالبی اعتالیبه رو بازدارنده، هایکوشش رغمبه مردم، حرکت که آنجا از

 شده ساخته یسمامپریال علیه نیز بنیادی شعارهائی است، گذارده تأثیر روند این بر جنبش، متأخر حل مرا در نیز
 .است

 

   . اسالمی جمهوری آزادی استقالل،

 .پهلوی رژیم بر مرگ   شوروی نه آمریکا نه

 است دین ضد ارزاق در اجحاف   است چنین خدا روح فرموده  

 است ذلیل روس و چین   است اسیر امریکا
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 (۰.)نفت این باقطع   است نابود اسرائیل

 جوره فرح با کارتر   شوره ما چشم اشک

 .خواهیمنمی شاه ما   خواهیمنمی جنده ما

 .گیرهمی تورو میاد خودش جیمی   بمیره مملی نخور غصه فری

   . آمریکاست نوبت شاه از بعد

 .آمریکائی اخراج   نهائی پیروزی

 .گواهیست ویتنام   توخالیست آمریکا

 

 مثل ،رژیم همدست و مردم دشمن عنوانبه کشورهائی نام گاه ضدامپریالیستی، هایشعار زمینه در ضمناا 
 بوده طرحم فلسطین و ویتنام مثل مردم طرفدار عنوانبه کشورهائی نام گاه و مراکش، و مصر چین، اسرائیل،

 .است درصد ٪ یعنی ٪۰ هاشعار قبیل این تعداد. است

 

 .ما خلق دشمنان اسرائیل امریکا،   ما خلق متحد فلسطین ویتنام،

 

 

 ۲۵=  شعار ۱٪ ارتشبه مربوط هایشعار.  ۰

 

 توجه با مه ارتش. است ارتش شده، برخورد آن با مختلفی هایصورتبه قیام طی در که حکومت ارکان از یکی
 دوگانه ارتشبه مربوط هایشعار. است گرفته قرار هاشعار موضوع امپریالیسمبه توجه با هم و شاه حکومتبه

 نسبت .هاستآن با پیوند و دوستی جلب طریق در هم و است، ارتشیان و ارتش با ضدیت در هم یعنی. است
 :است چنین هاشعار گونه این تفکیکی
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 ۵٪۰٫=  شعار ٪٪ ارتش با ضدیت در

 

 ۰۵=  شعار ۱۲ آن با پیوند و دوستی طریق در

 

 ۰۵=  شعار ٪۱ مردم سویبه ارتشیان دعوت

 

 ۵٪۱٫=  شعار ٪ ارتش بد و خوب عناصر تفکیک

 

 جنبش مسائل با رهبری برخورد شیوه   در باید را اصلی علت است، اندک ارتشبه مربوط هایشعار تعداد اگر
 یعوس طوربه کشور گوشه   هر در و شب و روز که عاملی درباره   مردم که رسدنمی نظربه معقول وگرنه. جست

 عواملبه بتنس مردم خود تلقی البته. باشند ساخته شعار کم چنین است، کردهمی دشمنانه اقدام آنان علیه
 .است بوده سهیم امر دراین نیز حکومت

 

 و زدی و اصفهان و تبریز و قم جمعیدسته هایکشتار در و. گشودمی آتش مردم رویبه ارتش جنبش آغاز از
 ردیف استبدادبه مردم اصلی توجه. نداشتند ارتش با برخوردی مردم اما. کشیدمی خونبه را مردم... و مشهد

 خودهب پرداختن از را آنان پنداشتند،می شاه فرمان مجری فقط را رژیم عناصر و عوامل همه   مردم که این. بود
 مردمی. رفتگ شکل ناگزیربه نیز ارتش با برخورد تهران، خیابانی عظیم تظاهرات آغاز از اما. داشتمی باز ارتش

 و. اندیشیدندمی لتقاببه ترکم کشتند،می را مردم محابابی که ارتشیانی برابر در رفتند،می هاگلوله سویبه که
 شمابه ما» ثلم آمیزیگله و مالیم شعارهای حتی. کردندمی نثارشان نیز گل ارتشیان، گلوله   باران زیر در حتی

 .نبود هاشعار اولین از نیز «گلوله مابه شما دیممی گل

 

 چرا ارتشی رادرب: بود عیدفطر بزرگ پیمائیراه شعار همان شد، ساخته زمینه این در که شعاری نخستین شاید
 یگرد چیزی در را کار وریشه   اصل مردم که بود آن نشانه   مند،گله و آمیزمحبت پرسش این کشی، برادر

 هادشمنی این همه   سرچشمه   بلکه. کردندنمی تصور ضدمردمی سیستم یکبه متعلق را ارتش هاآن. جستندمی
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 سیر که این تا. کنند خطاب برادر نیز را خود قاتالن که بودند قادر سبب همینبه و. دانستندمی شاه شخص را
گاه عوامل نفوذ و مردم خودانگیخته   آمدن ستوهبه و جنبش تحول و  کلش بخش این هایشعاربه قیام، در آ

 .گذراند را مختلفی حلمرا خود نیز پذیریشکل این منتهی. بخشید ئیتازه

 سربازان لبج برای تاکتیکی عنوانبه عمل این. آنبه برادرانه اعتراض و ارتش تحبیب از بود عبارت اول مرحله  
 فتنگر  آغوش در و. هاارتشیبه دادن گل با بود همراه مرحله این. شد دنبال رهبری، سوی از خاصه افسران، و

 چرا. داد ادامه ودخ ضدانقالبی روندبه ارتش باشد تهداش پیشبردی توانستنمی تاکتیک این که آنجا از اما. آنان
 دنش هماهنگ بیم از نیز رژیم و تافتنمی بر را اخالقی معیارهای و عاطفه که بود نظامی تابع ارتش که

 رهبران یکار محافظه همه   با اما بستمی کاربه را تضاد تشدید و جداسازی هایشیوه مردم، با ارتش از عناصری
 درپییپ کشتارهای وجود با و زدند،می تن هم لفظاا  حتی ارتش با مستقیم درگیری از که( آغاز در بخصوص)

 تفکیک از بود عبارت دوم مرحله  . پرداختند ضدارتشی هایشعار ساختنبه خود مردم پیمودند،می مسالمت راه
 از ویژهبه و. آمد پیش شارت با ضدیت مرحله   با هماهنگ مرحله این. آن ملی عناصر از ارتش ضدملی عناصر

 مردم، نانآ تبعبه و رهبران. شد تبلیغ داشتند، قرار مردم شدید هایتقاضا و هجوم برابر در که رهبرانی سوی
 با ضدیت و ارتش تحبیب جنبه   دو هر مرحله اینبه مربوط هایشعار. کردند تشویق ارتش از فراربه را سربازان

 :ترراف هم ازاین و. «است جالد اتفرمانده بیگناهی، تو سرباز» که کردند قاءال مردمبه. گیردبرمی در را آن

 .شاهی دست آلت   گناهیبی تو ارتش

 

 با مردم، ویسبه سربازان آمدن و. بپیوندند هاآنبه کرده ترک را هاپادگان که کردندمی توصیه سربازانبه مردم
 .شدمی مقایسه حسین امام سویبه حّر  آمدن

 

 .بازآ خلق سویبه یزیدی لشکر ز   زمانی این حّر  تو فراری سرباز ای

 

 مردم اب هماهنگی در همافران و هوائی نیروی پرسنل از برخی ویژهبه ارتش از عواملی که است مرحله این در
 .دادند اختصاص خودبه را شعارهائی

 .هوائی پرسنل   باد جاوید و زنده
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 ضد و انقالبی ضد حرکت مستقیماا  مرحله این شعارهای در مردم. ارتش با ضدیت از بود عبارت سوم مرحله  
 اهیممف و زبان و برخورد نوع. دادندمی قرار حمله و توجه مورد آمریکا یا شاه نظام با پیوند در را ارتش مردمی

 ودهب رهبری از تربیش مراتببه هاشعار این ساختن در مردم، خود سهم که دهدمی نشان بخش این هایشعار
 ظرن جلب در کرده مطلع تجدید ناگزیربه مردم، هایبرخورد فواصل در و گاهیگاه رهبری که طوریبه. است
 بیان چنین را خود روحیه   رهبری، تاکتیک اینبه توجه با غالباا  نیز مردم و. کوشیدمی ارتشیانبه نسبت مردم

 :کردندمی

 .ماست برادر ارتش   خمینی گفته  به

 

 ارتش: هک کنند خودداری چنین این شعارهاثی گفتن از توانستندنمی مردم که بود چنان وضع حال هربه اما
 ....نمیشه برادر

 

 :دریافت زیر هاینمونه در شده یاد مراحل در توانمی را هاشعار تحول

 باش صدا هم ملت با   باش ما با هم تو ارتش

 .باش آشنا دشمن با   باش پابه حق راه در

 .ذلتی اسیر کی تا   ملتی خون تو ارتش

 .ماست دشمن ارتش   ماست برادر سرباز

 .است زحمتکش سرباز کشی،آدم که توئی   ارتشی فرمانده

 .است کش برادر ایران ارتش   است کش دشمن دنیا ارتش

 .ملتی ندیده هرگز   غیرتیبی اینبه ارتش

 .شاشهمی خودشبه شاه   نباشه ارتش اگه

 .شده خرتر بوده خر ما ارتش   شده پرپر همه ایران هایگل
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 .است استعمار مزدور   است جنایتکار ارتش

 .آمریکائی ارتش نه   ایمخومی ملی ارتش ما

 

 

 ۵٪=  شعار ۰۲ سالح تقاضای. ٪

 

 جنبش، شدن گسترده اب همراه بودند آمده ستوهبه جویانهمسالمت هایشیوه و هاتاکتیک از که مردم هایتوده
 رحط مترقی هایگروه که شعارهائیبه توجه با ویژهبه ارتش روزافزون کشتارهای و رژیم، فشار تشدید و

 جنبش. ندگفت سخن شدن مسلح برای خود آمادگی از و. کردند اسلحه درخواستبه شروع رفته رفته کردند،می
گاهی بر لحظه هر انقالبی  ژیمر هایکشتار. کردمی شانخالی هایدست متوجه را آنان و افزودمی توده هایآ

 فزایشا نیز ضرورت این شد،می ترشدید سرکوب هرچه. کنند درک را قهر اعمال ضرورت هاتوده که شد سبب
 وای» لمث تهدیدهائی از مسأله این. دهدمی نشان را اعتقادی چنین رشد سالح درخواست شعارهای. یافتمی

 :انجامید هائیدرخواست چنینبه و شد، آغاز «شویم مسلح که روزیبه

 .کنید مسلح را ما   رهبران ای رهبران ای

 

 بات،مطال و هادرخواست این منتهی. انجامید نیز رهبریبه اعتراض و ایرادبه حتی زمینه این در مردم طلب
 شکل دترتن و تربیش قیام متأخر مرحله   در گرفتند،می کاربه روزبه روز مردم خود که هائیتاکتیک با همراه

گاهی رشد زمینه   انقالبی، اعتالی و تاریخی شرایط آن در. گرفتمی  سرکوب سبب همینبه. بود شده فراهم آ
گاهی ارتقاء جهت عاملیبه خود نیز رژیم توسط هاتوده  .بود شده تبدیل آ

 

 ارتش، اب مقابله روند در گوناگون هایبرخورد از پس شدن مسلح هایتقاضا و اقدامات و هاتاکتیک نتیجه در
 سلحانه  م قیام که این تا. گذاشت فزونیبه رو دشمن عوامل و عناصر با مسلح هایگروه پراکنده   هایبرخورد و

 ایجبه خلقی و انقالبی ارتش ایجاد که بود مرحله این در. آوردند دستبه اسلحه مردم و داد، رخ ماه بهمن
 .نرسید ودخ اعتالیبه رو و گسترده ابعادبه عمل این موقت، حکومت استقرار با اما. شد مطرح ضدخلقی ارتش



17 

 

    

 .کشت برادرم که آن   کشممی کشممی

 .شودمی مسلسل روزی   ما کرده   گره مشت

 اولسافرمان یمیزدن رهبر گر   ایران آزاده   ملت ای

 .مسلحانه ایلروخ پیکار   نشانه گلولیه اولسوقدا

 .آمریکائی جواب   مسلسل مسلسل

 .فدائی و مجاهد مسلسل   رهائی ره تنها

 .مسلحانه جنگ   رهائی ره تنها

 .کنیم رها را خود میهن   کنیممی پابه خلقی ارتش

 

 

 تهییجی و تاکتیکی شعارهای انواع. ۲

 

 عمل خودیخودبه طوربه اغلب قیام طول در که مردم و. گذاشت شیوعبه رو جنبش، مسیر در هاشعار نوع این
 دریافتد. دارند ازنی ئیویژه شعارهایبه دشمن، برابر در خود واعمال رفتارها تنظیم برای که دریافتند بودند، کرده

 تهییج و تظاهرات و اعتصاب و اتحاد مثل گوناگون هایزمینه در باید رهبری، تاکتیکی شعارهای موازاتبه که
 هشد کاربه دست غیره و نفاق و تفرقه از جلوگیری و دهیروحیه و براندازی و مقاومت و مبارزهبه دعوت و

 نیز ریدیگ شعارهای شد، اشاره هاآنبه باال، در که شعارهائی بر عالوه سبب همینبه. کنند طرح شعارهائی
 :شد ساخته زیر ترتیببه

 

 ۱۲۵=  شعار ۰۲ خاص تاکتیکی شعار

 .ماست پیروزی ضامن اتحاد   ماست پیروزی کلید تشکل
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 .مسلحانه جنگ   تشکل تزکیه

 .انقالب مدرسه     اعتصاب اعتصاب

 .مبارک پیوندتان   روحانی - دانشجو

 .خائن شاه سالح   تفرقه تفرقه

 

 :کرد اشاره نیز زیر شعارهای میزان و نوعبه توانمی زمینه این در

 

 ۵٪۰٫=  شعار ۰۲ مبارزهبه مردم دعوت

 .فلسطین شده ایران   نشستین چرا مردم

 

 ۵٪٫٪=  شعار ٪۰ فداکاری و استقامت

 .واهمه شدن کشته از ندارم   فاطمه مادرم روحبه قسم

 هارگبار زیربه حقیقت ره در   هاپیکار درصف شدن پاره پاره

 (۰. )شاه بر مرگ   رژیم نباشد تا کشیم ذلت که به

 

 ۵٪۰٫=  شعار ٪٪ براندازی و انتقام

 

 .نگذاریم ما نشان و نام دنی شاه از    نگذاریم ما خفقان و فساد آثار

 .کشیممی ترا شاه شهدا خونبه قسم   کشیممی خون و خاکبه را نیاوران کاخ

 

 ۰۵=  شعار ۱٪ پیروزی انتظار و مثبت روحیه
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 خون موج از ایمکرده ما    واژگون را ستم کاخ

   ( ۰. )ماست از پیروزی

 .گرددمی پیروز عاقبت خمینی   گرددمی روز ملت تاریک شب

 

 ۰۵=  شعار ۰٪ شهید یاد و شهادت ستایش

 .شهادت جهاد ایمان   سعادت ره تنها

 .ماست پرچم سرخی   خلق شهیدان خون

 .مبارک شهادتت   مجاهد برادر

 .دارد ادامه راهت   شهیدم برادر

 

 

 ۵٪٪=  شعار ۰۰۲ مذهبی هایشعار.  ٪

 

 مستقر آن جایهب باید که نظامی تأکید و تائید در یا رژیم، با مقابله برای که دارند قرار شعارهائی دسته این در
 ترتیب اینهب. است شده طرح... و جنبش رهبران فردی هایستایش و ایدئولوژیک، مسائلبه توجه با یا و شود،
 شده جاندهگن هاشعار از دسته این در است، مذهبی غیرمستقیم یا مستقیم و کنایه طوربه یا مشخصاا  آنچه
 حتی. است همراه دینی مسائل و هامکان و هاشخصیت اسامی یا مفاهیم با نوعیبه هاشعار این. است

 شده اسبهمح بخش این در است، مذهبی بار حامل که نیز «مسلحانه جنگ     شبانه نیایش» نظیر شعارهائی
 :است

  

 .قرآنبه است خیانت    مسلمان هر سکوت
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 .اسالمی( جمهوری) حکومت   آزادی استقالل

 .ما ملی قیام   عاشورا عاشورا

 .شده جوانان خون وضوش و غسل آب     شده مسلمان تازه ما جالد شاه  

 .خمینی قرآن خدا   ملی شعار اینست

 .فسادست سرچشمه   شاهنشاهی رژیم   دادست و عدل مظهر توحیدی حکومت

 .شد برفنا همدان   شد کربال همدان

 

 درصد ۰ معادل یعنی شعار ۱۲ رفته سخن هاآن در اسالمی جمهوری و حکومت از مشخصاا  که شعارهائی ضمناا 
 .است

 

 

 ۰۲۵=  شعار ۱۲۲ خمینی امامبه مربوط شعارهای. ۰

 

 ربوطم کند،می ارائه را رهبری هایتاکتیک و استراتژی و ایدئولوژی که مذهبی، هایشعار از عظیمی بخش
 ده،بو متمرکز شاه استبداد فردیت بر اغلب ضدرژیم هایشعار که همچنان. خمینی امام شخصبه است
 تقابل در ار  خود جبهه، دو این تقابل. است بوده متمرکز خمینی امام شخصیت بر نیز جنبش رهبری هایشعار

 الهآیت تایشس با شده، مطرح شاهبه حمله برای که شعارهائی غالب که طوریبه. است ساخته نمایان نیز فردی
 .است بوده همراه خمینی

 

 

 .بکن شاهو ریشه     شکن بت خمینی

 .خمینی الـلهآیت جهانست مرد ترینانقالبی   خمینی الهآیت آزادگانست نهضت رهبر
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 .است کالم آخرین اسالمی هوریجم آزادی و استقالل   است امام خمینی است تمام شاه کار

 .شکن قانون یزید این بر مرگ   شکنبت خمینی بر درود

 آبست بر تو مخالفین نقش   انقالبست وطن خمینی بیا

 مصطفایت همچو   فدایت ما جان

 .رهبر خمینی   اکبر الـله

 .خمینی توایم فرمانبه گوش   خمینی توایم سرباز همه ما

 .انقالبست دوشنبه   نیاد آقا شنبه یک

 .آمد خوش ما رهبر   محمد علی صل

 

 ساخته هگذشت سیاسی هایشخصیت درباره   گاه و دیگر، مذهبی هایشخصیت درباره   نیز شعارهائی ضمناا 
 :کندنمی تجاوز درصد ٪ یا شعار ٪۰ از و است اندک هاشعار این تعداد. است شده

 

 .شریعتمداری الـلهآیت درباره  

 

 .اکبرالـله شریعتمدار روشن تو چشم   اکبرالـله وطنبه آمد خمینی

 

 .طالقانی الـلهآیت درباره  

 

 

 .ما زندانی رهبر   طالقانی بر درود
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 .بازرگان درباره  

 

 .است ایران حاکم او خمینی فرموده چون   است بازرگان مهدی ایران وزیرنخست

 

 رورتض و خمینی امام طریق از( وزیرینخستبه) او انتخاب. آمد پدید استثنائی وضعی بازرگان مورد در
 .شود ساخته او درباره   متعددی شعارهای که شد سبب او دولت تأئید در پیمائیراه

 

 .شریعتی دکتر درباره  

 .ما شهید معلم   شریعتی بر درود

 

 .بهرنگی صمد درباره  

 .ماست راه صمد راه   ماست معلم صمد

 

 .مصدق دکتر درباره  

   . مصدق بر درود

 

 

 ۵٪۱=  شعار ۱۰۲ خلق و مردم ملت، ایران،به مربوط شعارهای. ۲

 

 و لتم و ایران درباره   کلی طوربه و شده سروده ئیبهانه هربه و موضوع هر در که است شعارهائی دسته این
 و هارایشگبه توجه با یا داده قرار هدف را مردمی و ملی جنبه   و گرایش اساساا  یا یعنی. است خلق و مردم و ملی
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 زیر نسبت و تفکیک هاشعار این مورد در. است گرفته یاری شده یاد هایواژه و مفاهیم از دیگر، هایجنبه
 :آیدمی دستبه

 

 ۱۲۵=  شعار ۰۲ ملی و ملت و ایران نام با همراه شعارهای

 

 ۵٪=  شعار ۰۲ خلق و مردمبه مربوط هایشعار

 

 .نشود وطن وطن این   نشود کفن شاه تا

 .فلسطین شده ایران   نشستین چرا مردم

 .دشمن مرگ تا پا از ننشینم   میهنبه قسم مردمبه قسم

 .پهلوی سلطنت   کشدمی خونبه خلق

 .شاه بر مرگ ملته، حق حرمت و امتیاز   شاه بر مرگ ملته، حق قدرت انحصار

 .شده فراری شاه   مردم انقالب از

 هرگز کامانخود حکومت   آری اسالمی حکومت

 .هرگز ایران خاک فروش   غرب و شرق جویانسلطهبه

   . کنیممی سیاهکل سراسر را ایران

 .شده پیکار آماده     شده بیدار دیگه ملت

 

 

 ۵٪=  شعار ٪۰( دهقانان و کارگران) اجتمامی طبقاتبه مربوط هایشعار. ۱۲
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 اند،نداشته قرار جنبش رهبری کادر در که هائیسازمان و سیاسی هایگروه درباره   اغلب هاشعار گونه این
 با مقابله رایب یا پاسخ در غالباا  ساخته، کشاورزان و کارگران برای شعارهائی نیز رهبری اگر. است شده ساخته

 :پیداست زیر شعار از خوبیبه مسأله این. است بوده هاگروه همین شعارهای

 .تست حامی اسالم   کشاورز کارگر

 

 از مرحله این در اجتماعی طبقات و اقشار همه   اشتراک لزوم و شاه، دیکتاتوری با ضدیت بر جنبش تمرکز اّما
 رهایشعا دل در کلی طوربه را خود مسائل و منافع جامعه، مختلف طبقات که است شدهمی سبب انقالب،

گاهی رشد و گسترش عدم وانگهی،. بجویند دیکتاتوری ضد عام  اریکوکم ضعف نیز و طبقاتی، هایآ
 ورژوازی،ب خرده و لیبرال هایگروه توسط طبقاتی مرزهای شدن مخدوش همچنین و کارگر طبقه   پیشاهنگان

گاهی که آنجا از. شعارهاست گونه این کمبود اصلی عوامل  نشده تلفیق رکارگ طبقه   جنبش با سوسیالیستی آ
 و هاواستخ منافع، میان خود ذهن در نتوانستند پرداخته سنتی بورژوازی خرده از رویدنبالهبه کارگران بود،

 مرز و خط جامعه، طبقات و اقشار سایر هایآرمان و هاخواست و منافع با خود، تاریخی هایآرمان
گاهی حد از یابد،می در خودیبهخود طوربه کارگر طبقه   آنچه. بکشند مشخصی . رودنمی رتفرا بورژوائی خرده آ

گاهی ترویج و  هایشعار ولح را کارگر طبقه   که بود نرسیده حد آنبه نیز انقالبی پیشرو طریق از طبقاتی آ
 .آورد گرد مستقل

  

 .کارگر متحد   برزگر بر درود

 .ما سرسخت حامی   ما نفت کارگر

 سازدمی را سرمایه شما کار   قهرمان برزگر کارگر

 ربوده ترا حق دارسرمایه   نبوده ازل روز از سرمایه

 کارگرانت حزب تشکیل با   نیروهایت تجهیز و تشکیل با

   . جاودانت حق این آور دستبه

    است واجب زمین کشت برزگر ای

    است خائن شاه این که بدان دهقان
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 است معدوم پهلوی   است محکوم بختیار

   ( ۰. )ایمان اهل ای

 

 هایگروه از تصاتیمخ یا نام یا وضع بازگوی که کنیم اشاره شعارهائیبه مبحث همین ذیل که نیست مناسبتبی
 شعار ۲۱ یا درصد ۰ جمعاا  هاشعار قبیل این. است غیره و آموزاندانش و معلمین دانشجویان، ویژهبه روشنفکری

 .است

 

    جالد شاه دستبه دانشجویان کشتار

    استبداد برچیدن بوده آنان خواسته  

 (۰) شاه بر مرگ   مادران پدر بر تسلیت بهترین

 

 .است شده ساخته( درصد ۰)=  شعار ٪۱ نیز هوائی نیروی و همافران درباره ضمناا 

 

    ایران خلق سرخ انقالب در

   . ماست سنگر هوائی پرسنل

 

 از درصد ٪ یا شعار ۰۰ در کالا  که داشت توجه باید نیز مسأله اینبه اجتماعی، طبقات هایشعاربه توجه با
 درباره   تاکنون آنچهبه توجه با. است شده مطرح اقتصادی اموربه توجه یا مردم اقتصادی هایخواست ها،شعار

 اندکی صددر  و سهم که نیست، منتظرهغیر شده، بیان هاشعار موضوعات و مسائل و جنبش رهبری هایویژگی
 .باشد یافته اختصاص هاشعار نوع اینبه

 

   . خواهیممی نان توپ جایبه ما
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   . آزادی مسکن نان

 .بیدین شاه حقه   نان صف نفت صف

 

 گرفته قرار حمله مورد ستم و ظلم مشخصاا ( درصد ٪۰٫)=  شعار ۱۲ در که کرد اشاره باید بخش این تکمیل در
 رهائی و آزادی هایدرخواست و مفاهیم حاوی( درصد ٪)=  شعار ۲٪ همچنین. است شده طلب داد و عدل و
 .است شده درخواست سیاسی زندانیان آزادی نیز هاشعار درصد یک یعنی شعار ۰ در و. است آزادگی و

 

 .آزادگی ره در کنیممی فدا جان   زندگی کنیمنمی ستم بار زیر

 .زادیمادر شاه نه   آزادی جمهوری،

    سوزدیرنه هر دیون ایران ملت ای

    .ادیرسوز هر پیدالئین نی آزادی

 .گردد باید آزاد   سیاسی زندانی

 

 

 ۵٪۱۲٫=  شعار ۰۲ سیاسی هایگروهبه مربوط هایشعار.  ۱۱

 

 هاروهگ و هاسازمانبه محتوا لحاظبه که شعارهائی نخست. داشت نظر در باید را شعار نوع دو زمینه این در
 هایشعار و رهبری هایشعار حوزه   از جامعه، و جنبش مسائل با هاگروه ویژه   برخورد علتبه و. است مربوط

گاه عنصر. جداست مردم خودانگیخته  امعه،ج نهادهایبه مستقیماا  را مردم و. است آشکار هاشعار نوع این در آ
 مسائل و کتاکتی و استراتژی. سازدمی متوجه حکومت با امپریالیسم ارگانیک ارتباط و طبقاتی وضعیت و

 و طرح ظورمنبه گاه اگرچه و. کندمی ارائه را متفاوت وضعیت وضوحبه هاشعار نوع این در تبلیغی و ترویجی
 از کلی، طوربه آن موضوعات و هاخواست اما دهدمی قرار استفاده مورد هم را عامیانه زبان محتوا نفوذ
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 مسائلی گاه ها،ارشع نوع این که داشت نظر در باید نیز را مسأله این. کندمی حکایت شعارها سازمانی سنجیدگی
 .ستا ترفرا نیز قیام معین مرحله   همان حد از که کندمی مطرح هاگروه برخی خاص استراتژیبه توجه با را

 

 .است هاشعار کل درصد ٪٫٪ معادل یعنی شعار ۰۰ هاشعار نوع این تعداد

   . توایم کاربه زنده کارگر کارگر

 .بشر نوع دشمن   دارسرمایه دولت

 .مردمی حکومت   آزادی مسکن نان

   . پیروزی مبارزه اتحاد

 .کشیممی ترا شاه   هاتوده همتبه

 .کارگری حکومت   برادری برابری،

 

 .کندمی مطرح صراحتبه نیز را هائیسازمان و هاگروه نام که شعارهائی دوم،

 

 اند،بوده ترفرا... و ئیروزنامه روابط و روشنفکری محافل حدود و حد از که قیام، دوران فعال هایگروه میان از
 سپس و مستقالا  نخست قیام، پایان تا آغاز از اگرچه دو، این. برد نام آزادی نهضت و ملی جبهه   از باید نخست

 شانکارانهمحافظه و لیبرالی هایگرایش و هاخصلت از که دالئلیبه اند،داشته فعالیت رهبری، پوشش زیر
. اندنساخته عارش هاآن درباره   نیز مردم جهت همینبه. کنند ارائه مستقلی شعار اندنتوانسته است، شدهمی ناشی

 سرعتبه بعدی حل مرا در داشته، پیوند هااین نام با خود اولیه   مراحل در قیام هرچه که است این اساسی مسأله  
 مالیم ریانج جنبش که ئیمرحله تا یعنی. است ساخته مبدل خود روان دنبالهبه را هاآن و گرفته فاصله هاآن از

 و یعسر  جنبه   جنبش که بعدی حل مرا در اما. است بوده میان در سخنی هاآن از داشت، انتقادی و سیاسی
 الشعاعتتح( آزادی نهضت و ملی جبهه) هاسازمان این رهبران دیپلماتیک فعالیت یافته، عمومی و رادیکال
 پرتو در قطف که اندبوده ناگزیر آزادی، نهضت و ملی جبهه  . است رفته تحلیلبه و گرفته قرار جنبش رهبری
 مستقیم و عام طوربه مردم با داشته، را سیاسی باشگاه یک حکم تربیش که ملی جبهه  . کنند حرکت رهبری
 هاتوده ذهن در خود از طرفداریبه شعاری یا و. بنشاند مردم ذهن در را شعاری باشد قادر تا است، نبوده مرتبط
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 که آن از ترپیش و تربیش که بود آن موجب ملی جبهه   عناصر اجتماعی و طبقاتی هایخصلت. آورد پدید
 شاه کمه  حا  دستگاه با را مسائل بپردازند، مردم هایتوده حرکت زمینه   در اجتماعی و سیاسی مسائل طرحبه

 .کنند فصل و حل

 

 که بوده گزیرنا  اش،مذهبی هایوابستگی مناسبتبه مشابه، لیبرالی هایگرایش حفظ ضمن نیز آزادی نهمت
 گام سیاست اعمالبه مساعد محیط آمدن فراهم ضمن و موقعبه تا. کند عمل مذهبی رهبرانبه توجه با آغاز از
 .پردازدبه خود گامبه

 

 در اوالا  که دهش ساخته هائیسازمانبه توجه با بخش این شعارهای که نیست شکی شد، گفته که آنچهبه بنا
 مردم اعتالیهب رو قیام با هماهنگ هافعالیت این ثانیاا . اندداشته مستقلی و مشخص فعالیت خود، امکانات حد

 منظور و اداعتم مورد را آنان مسلحانه، قیام مرحله   در ویژهبه رژیم، با مبارزه در آنان خاص مشی ثالثاا . است بوده
 .است کرده مردم از هائیگروه نظر

 

 مردم زا هائیگروه خلق، مجاهدین و خلق فدائی هایچریک سازمان دو مبارزاتی سوابق با همراه هاویژگی این
 دو این که آن با و. گویند سخن هاآن انقالبی پیوند از آنان، از طرفداریبه شعارهائی در حتی که داشت آن بر را

. کنند یدتأک مردم منافع و قیام زمینه   در را هاآن انقالبی هماهنگی بر متفاوتند ایدئولوژیک لحاظ از سازمان
 .یافت آشکارتری وضعیت ماهبهمن در ویژهبه هاتلقی و مسائل این

 

 بر قالبان ادامه   و رسیدند، شاندولت در شرکت یا شاندولتبه ملی جبهه   یا آزادی نهضت بهمن، قیام از پس
 نوسان دخو اپورتونیستی موضع در همچنان توده حزب میان این در. ماند باقی انقالبی هاینیرو و مردم دوش

 نشان بتیرغ بود ساخته که شعارهائیبه نه شان،تاریخی اعتماد عدم و ذهنی سابقه  به بنا نیز مردم و داشت،
 .بیندیشند آن منفی جنبه  به جز که بودند قادر نه و دادند،

 

 :است ترتیب اینبه هاشعار از دسته این ترکیب شد، گفته که آنچهبه توجه با
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 :شعار ۰۲ ایران خلق مجاهدین سازمان

 .است مجاهدین راه   رهائی راه تنها

 .منافق بر مرگ   مجاهد بر درود

 .مجاهد تو نثار   خالق و خلق درود

 

 :شعار ۰۲ ایران خلق فدائی هایچریک سازمان

  

 .فدائی با پیوند   رهائی ره هاتن

 .نهائی رزمنده     فدائی بر درود

 .مائی افتخار تو   فدائی فدائی

 

 :کنید توجه نیز هاشعار نوع اینبه

 

 .مجاهد بر سالم   فدائی بر درود

 .فدائی و مجاهد مسلسل   رهائی ره تنها

 

 .است شده ساخته دیگر هایگروه برای نیز شعار ۰ ضمناا 

 

 آنان مشی و لاعما ایدئولوژیک مواضع با تعارض در ویژهبه و سیاسی، هایگروه از برخی درباره   که نماند ناگفته
 :کندنمی تجاوز( درصد یک)=  شعار ۰ از جمعاا  که است شده ساخته شعارهائی نیز
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 .منافق تو نثار   خالق و خلق نفرین

 .توده حزب   رنگ همه حزب

 

 

 ۵٪٪=  ۰۰۲ عامیانه هایشعار. ۱۰

 

 و بررسی ایبر  وسیله ترینمناسب هم و هاستشعار بخش ترینانگیزبحث و ترینجالب هم هاشعار از نوع این
 مپنی،ل هایخصلت با هاشعار این آمیختگی. است قیام طی در مردم اجتماعی شناسیروان و روحیه شناخت

. باشد واردش... و لمپنی هایشعار از عامیانه شعارهای کامل تقکیک شاید. است بخشیده هاآنبه خاصی رنگ
 تجلی اناسزبه آمیخته هایشوخی و هزلیات صورتبه غالباا  است، شعار ساختن در عامه ذوق نشانه   آنچه زیرا

 شده ردبرخو شوخی با انقالبی مسائل و هاحرکت و مفاهیم ترینجدی با سو یک از که طوریبه. است کرده
. اندادهد پیوند انقالبی و اجتماعی حاد مسائل و عوامل با نیز را مفاهیم ترینآمیزهزل دیگر سوی از و. است
 لمپنی خاص هایشعار میان تواننمی اما. کشید هافحش و هاشوخی میان مشخصی نسبتاا  مرز توانمی البته

 شوخی و مپنیل عامیانه، بخش سه ذیل را هاشعار قبیل این توانمی همه این با. گذاشت فرق آسانیبه عامیانه و
 فقط درصد ٪٫٪۱ یا شعار ۱۰۲ هاشعار دسته این کل از که کرد اشاره باید جا همین و. داد قرار مطالعه مورد

 .است فحش

 

 و هارفتار و هاخصلت و هامنش با آن فرودست اقشار مناسبات و ارتباط و ایران، در بورژوازی خرده گسترش
 روحیات هک است شده سبب لمپنی، هایگرایش با روشنفکران از هائیبخش ارتباط حتی لمپنی، خلقیات

 نیز ار  عامیانه شعارهای طریق این از کرده نفوذ مردم فرهنگ در هاگروه این بیانی هایشیوه و زبان ویژهبه
 و آمیزفحش نظرهای اظهار و گوئیبذله و شوخی و گفتن بیراه و بد که است شده سبب نیز و. سازد متأثر

 همیم سهم ایران، هایخلق خودانگیخته   مبارزه   جریان در... و هاخیالیبی یا هاآشفتگی و خرافی معتقدات
 .بیابد
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 هایبرخورد سیاسی، و اجتماعی مسائل با که است شده آن سبب ها،گروه این اجتماعی و فکری رشد عدم
 و رافردگ و محدود دید قالب در را اجتماعی مرحله   یک خصوصیات و مشکالت همه  . باشند داشته ئیویژه

 و ها،امدشن و زشت مناسبات و جنسی هایمحرومیت. کنند طرح هابیان ترینوقیحانه با خود، تقدیرگرای
 آن از یشب و. کنند مطرح زننده اشعاری و جنسی ترکیبات و هاواژه در را اجتماعی سیاسی شعور و فهم فقدان

 عرضه عارهاش قالب در را خود شناسیروان کنند، ارائه اجتماعی و سیاسی مراحل و اموربه نسبت را دیدگاهی که
 .کنند

 

 بیان و انزب و روحیات حال هربه اما. باشند نساخته لمپنی قشرهای نیز را شعارها از توجهی قابل مقدار شاید
 .ودش نامیسر شعارها مشخص تفکیک که شودمی سبب آمیزش این. است حاکم شعارها این بر هالمپن

 

 از که است هبود هائینقاشی و کاریکاتورها لمپنی، روحیات تجلی وسائل از دیگری نوع قیام، دوران در ضمناا 
 زندگی ارزب نشانه   عوام بر تأثیرگذاری و اجتماعی، شناسیروان لحاظ از اما. بوده ارزش گونه هر فاقد هنری لحاظ
 و شده،می مونتاژ لمپنی موضوعات و خلقیات با قیام، اصلی شعرهای و شعارها که گونههمان. بود لمپنی

 اندور  در نیز ئیشده مونتاژ هاینقاشی و کاریکاتورها و هاعکس آورده،می پدید صرف هایشوخی و هاهزل
 شعارها زا بخش این هاینمونهبه نگاهی حال هربه. داشت را کارکرد همین که شدمی گذاشته نمایشبه قیام

 .کندمی ترروشن را موضوع

 

 

 :عامیانه هایشعار

 

 .حتمیه شاه مردن   ابریه هوا امروز

 بهاره هم زمستون   شاه چشم کوریبه

 .بختیاره شاپور   دربار جدید سگ

 .ماس نخ تو باز باشه که جا هر   نسناس شاه آن الناسایها یا
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 ختیارب» که بودند ساخته بختیار دارودسته   که شعاری پاسخ در. )دارنگه رو منقلت   بختیار بختیار
 («دارنگه سنگرتو   بختیار

 .دمرو شد شاه تخت   کفروا اعوذ قل

 (.مشهد در ارتش فروشگاه تاراج روز) بخوره مردم مال نه   بخوره مرگ باید ارتش

 .نشود( گالن) گلن توی نفت   نشود کفن شاه تا

 (.هامجسمه انداختن روز) پائین بیا پدرسگ   پائین بیا پدرسگ

 .کنه پیدا نجات راه   بده لفتش خوادمی رژیم

 (.مدارس در) ایمخونمی دزد شاه ما   ایمخونمی موز و شیر ما

 

 

 :لمپنی هایشعار

   

 .مستراح در   شاه جاوید

 .شاشیدم من که   بلندشو کورش

 بستیم طویله تو گرفتیم را شاه   مولوی هایبچه ما

 .کرد خر هم رو بختیار   کرد عرعر که بس از

 .نمیشد غوغا همه این   نمیشد شاه اگه مملی

 اومد در جنده( دخترت) عروست   سالمت سرت رضاشاه

   . اومد در کونده پسرت

 .کو کشتکس شوهر   کو دستکشت فرح

   ( ۰) دماغو مّمد سر بریدند اّره با
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 .بود پدری سگ عجب   بود خری کره عجب

 .گذاشتی جا رو بختیار   آالشتی خر کره

 .پهلوی کون تو شهمه   حلبی و کلنگ و بیل

 .پرونهمی تیر شاه بر مرگ گیممی تا   چرونهمی گاو رضاگری پسر

 

 

 .شوخی هایشعار

 

 ؤثربخشیم جنبه تنها. دارد مطایبه جنبه   صرفاا  و کند،نمی دنبال را سیاسی هدفی که است شعارهائی هااین)
 (.است گرددوره فروشندگان برخی برای تبلیغاتی وجه هاآن از

  

 .گردد باید داماد   مجرد مجاهد

 .داریم نیاز شوهر   داریم اعتراض ما

 .گذوشتین شووربی مارو   کشتین جوونارو چرا

ه ه شاه ن  ه شیره   خمینی ن  مم   .کوَپْینی( خواهیممی) خ 

 .ریال ده مرغ تخم   بختیار بر مرگ

 .قیمت نصف حراج   ملت شعار اینست

 (.فروش عکس) تومن دو امام نایب   یزیدکش شکنبت

 .است موجود روتختی   است نابود اسرائیل
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 ۰۲۵=  شعار ۲۰۲ هاشعار فردگرائی. ۱٪

 

 نیز دهش یاد موضوعات و مطالب از که طور همان جنبش، و جامعه مسائل با مردم برخورد چگونگیبه توجه با 
 ناشی ایانهفردگر  جنبه   این. است آن سازندگان تکروی شده، طرح شعارهای اساسی خصلت آید،برمی وضوحبه
 ازغیب یدست که اندبوده این منتظر استبداد، سلطه   زیر هاقرن که است مردمی سنتی معتقدات و فرهنگ از

 اند،بوده پاخاستهبه امپریالیسمبه وابسته رژیم علیه عمومی قیامی در خود که آن رغمبه و. بکند کاری و آید برون
 .اندکردهمی تصور فردی صورتبه را خود منجی چه و دشمن چه هم باز

 

 فقط و. فردی مسائل درباره   است شعارهائی درصد ۰۲ یا شعار ۲۰۲ بررسی، مورد هایشعار مجموع از
 و اجتماعی نهادهای با مردم فردیغیر یا اجتماعی برخوردهای و هاگرایشبه شعارها درصد ۰۲ یا شعار ۱۲۲

 .است مربوط انقالب

 

 و هانیرو همه   کهبل شود،نمی تجزیه افرادبه جامعه اینجا در. است متفاوت نیز بورژوائی تکروی با فردگرائی این
 نسبت ماعیاجت تلقی فقدان این. شودمی تعبیر و تأویل خاص افرادی متمرکز قدرتبه توجه با جامعه مسائل

 مثل ئیکنندهتشدید اعتقادی و فرهنگی عوامل با همراه فردی، قدرتبه دادن اندازه از بیش بهای و جامعه،به
 گذشتهبه رو هک کندمی حکایت دیدگاهی از غیره و تقدیربه تسلیم و فطرت گرائی، مطلق گریزی،خرد سنت،

 داریهسرمای نظام دیکتاتوری سوئی از و است، کرده احاطه را آن داریسرمایه از پیش فرهنگ سو یک از. دارد
 .بازشناسد را اجتماعی روابط که است بوده آن از مانع وابسته،

 

 نیز را دهبازدارن اساسی خصلت این حتی که داشت را آن امکان و قدرت انقالب، که کرد تأکید باید جا همین
گاه، عنصر و ذهنی شرایط با هماهنگی در را هاتوده گسترده   مبارزه   و انقالبی شور و. دهد تغییر . بخشد الاعت آ

 ودانگیختگیخ بر تأکید با را قیام رهبری که سنتی بورژوازی خرده آید،برمی گذشته مطالب از که گونه همان اما
 . کند هدایت نتایجی و شکل چنینبه جز را جنبش توانستنمی داشت، عهدهبه آن
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 .ایران مطبوعات بایگانی سایت در مقاله اصلی آدرس
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