بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی شعارهای مطرح در جریان انقالب اسالمی ایران
تحقیق درس

انقالب اسالمی ایران و ریشههای آن

آیدین نصیریشرق
بهار ۸۶

فهرست:
مقدمه ۳ .....................................................................................................................................
شعور تاریخی ملت ایران در شعارهای انقالب اسالمی ۴ ..............................................................................
تحلیل آماری شعارهای انقالب ۱۱........................................................................................................
ارزش ادبی/هنری شعارها و دیوار نوشتههای دوران انقالب اسالمی ۱۴.............................................................
الف( آهنگ و موسیقی در شعارها ۱۴...............................................................................................
ب( سبکشناسی شعارها ۱۴.........................................................................................................
ج( درونمایههای ادبی شعارها ۱۵....................................................................................................
د( گونهشناسی ادبی شعارها ۱۶......................................................................................................
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی ۱۸...................................................................................................
استقالل پاسخی به بحران هویت ۱۸.................................................................................................
آزادی ،پاسخی به بحران مشارکت ۱۸................................................................................................
جمهوری پاسخی به بحران مشروعیت ۱۸...........................................................................................
تاثیر شعارهای انقالب اسالمی بر سایر ملل ۲۰.........................................................................................
منابع و مآخذ ۲۱............................................................................................................................

مقدمه
استفاده از شعار از دیرباز ابزاری رایج برای
شناساندن اهداف و خواستهای مختلف بوده است .از
جملهی این اهداف ،میتوان »ارعاب دشمن«» ،تهییج
نیروهای خودی«» ،ایجاد همبستگی و قدرت روحی و
روانی«» ،هدایت شعاردهندگان به سوی اهدافی
خاص«» ،تبیین ایدئولوژی و اندیشههای مختلف« و ...
را نام برد .در واقع میتوان گفت شعار ،وسیلهای
مناسب برای توصیف و تبیین اوضاع و احوال اجتماعی
و روانشناختی یک دوره بوده و مواد خام گرانمایهای
برای ارائه تحلیلهای علمی و پژوهشی بهشمار میرود .از عالیم و ویژگیهای هر انقالب شعارها و نحوه گسترش و نشر
آن در میان انقالبیون است .
شعار در مفهوم عام خود همان است که در اجتماعات سراسر گفته میشود و یا بر دیوارها و پالکاردها نقش میبندد.
فیالواقع ،مردم که بدنه انقالبها را تشکیل میدهند ،بهگونهای منسجم و هماهنگ خواستههای روزمزه و در عین حال
پرمحتوای خود را که زمینهساز یک تحول عمیق سیاسیـ اجتماعی است ،در قالب »شعار« در جریانات مختلف مطرح
میکنند .این قالب و نیز محتوای آن با توجه به میزان درک سیاسی و همچنین ماهیت خواستههای هر جامعه تفاوت
داشته و همراه با جریان انقالب شدت و ضعف بروز اهداف اصلی آن تغییر میکند؛ چنانکه ماهیت شعارها را میتوان
نشانگری برای مراحل روند انقالب دانست.
مطالعه شعارهای هر انقالب یکی از منابع مهم شناخت ایدئولوژی و ارزشها و آرمانهای آن انقالب است .انقالب
اسالمی نیز دارای شعارهای زیادی است که در آنها ارزشها و اهداف انقالب مطرح و منعکس گشتهاند .برای مثال یکی
از مضامین مهمی که در شعارهای انقالب اسالمی وجود دارد ارزش شهادت و ایثارگری است ،که در قالب مفاهیم
مختلفی چون شهادت ،ایثار ،فداکاری ،جانبازی و ازجانگذشتگی آمدهاست .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی شعارهای
انقالب اسالمی و استخراج و تجزیه و تحلیل اینگونه شعارهاست ،تا روشن شود این ارزشها چه جایگاهی در شعارها و
نتیجتا در ایدئولوژی انقالب اسالمی دارند .برای رسیدن به این هدف ،ضمن دستهبندی و مقایسهی شعارهای انقالب
اسالمی ایران از دیدگاههای مختلف ،آنها را از نظر مفهومی و ادبی نیز مورد تحلیل قرار میدهیم .نهایت ًا پس از تفسیر
مختصر شعار »استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی« ،تأثیر شعارهای انقالب اسالمی ایران بر سایر کشورها را مطرح
میکنیم.
از آنجا که موضوع این تحقیق ،یک بررسی اجمالی بر شعارهای رایج در جریان انقالب اسالمی ایران است ،انتظار
بخشهای »مطرح کردن پرسش«» ،پیشنهاد« و از این قبیل چندان جایز نیست .حال آنکه نکات و نتیجهگیریهای
الزم در درون متن گنجانده شدهاست.

شعور تاریخی ملت ایران در شعارهای انقالب اسالمی
انقالب اسالمی در میان همه نهضتهای اجتماعی دوران
معاصر از جنبه تجلی آرمانهای عمومی در شعارها یک پدیده بی
نظیر است .این شعارها بودند که جریان انقالب را به پیش می
بردند و جریان های ناهمساز با انقالب را چون موج خروشانی که
وقتی به آرامش ساحل رسید ناخالصیهای درون دریا را به کناره
میریزد ،از صحنه خارج کردند.
نسبت رخدادها ،آرمانها و شعارها مانند سه ضلع مثلثی
بود که هیچگاه نیروهای مخالف انقالب اسالمی نتوانستند رابطه آنها را از هم گسسته نمایند و یکی دیگر از رمزهای
پیروزی انقالب اسالمی ناگسستنی بودن این نسبتها بود .هر اقدامی از ناحیه رژیم پادشاهی وقتی در تضاد با آرمانها
قرار میگرفت تبدیل به شعار میشد و این شعار محرک رخدادهای بعدی بود و این سلسله همچنان موج انقالب اسالمی
را به پیش برد و تا امروز نیز به پیش می برد.
انسان وقتی این شعارها را زمزمه می کند احساس خاصی دارد .احساس حضور در عمق رخدادها .شعارها و دیوار
نوشته های دوران انقالب اسالمی اوج احساسات و هیجانات درونی و خواسته های واقعی اقشار مختلف مردم بود که در
سراسر کشور با لهجهها و گویشهای مختلف سر داده و یا نگاشته میشدند.
از سوی دیگر ،برای رسیدن به یک شناخت دقیق از ماهیت انقالب اسالمی پیدا کردن متون اصیلی که خالی از حب
و بغضها باشد کار دشواری است .به نظر میرسد خالصترین متن دگرگونیهای بزرگ اجتماعی را باید از طریق بازخوانی
شعارها و دیوارنوشتههای آن دوران جستجو کرد .در دیوارنوشتهها سنگ و آهن و چوب و پارچه جان دارند و با انسان از
آرمان های آن دوره صحبت می کنند .جنبش جسم جهان را می توان در نوشتههای این دیوارها دید .همانطور که
میشل فوکو می گوید» :انقالب ایران روح یک جهان بی روح بود«.
یکی از نکات بسیار مهمی که از بررسی شعارهای ملت ایران در جریان انقالب اسالمی میتوان فهمید شعور و
تیزبینی باالی ملت مسلمان ایران است .با نگاهی گذرا به حوادث گوناگون تاریخی در جریان شکلگیری و به نتیجه
رسیدن انقالب بهوضوح درمییابیم که شعارها ،که بیانگر آرمانها و خواستههای ملت بودند ،تا چه حد ریزبینانه انتخاب
شدهاند .شعارهایی که بیشک تجلی شعور مردم ایران هستند.
همه نهضتهای اجتماعی با شعار آغاز می شوند؛ حتی نهضتهای انبیا» .قولوا ال اله اال الله تفلحوا« شعار بزرگ
پیامبر عشق و رحمت حضرت محمد)ص( بود که کاخ های ظلم و ستم طاغوتیان زمان را به لرزه انداخت و
امپراطوریهای بزرگی را در مقابل شعارهای عدل و داد اسالمی متزلزل کرد» .الله اکبر« نیز شعار مشترک نهضتهای
انقالبی مسلمانان است که وقتی در ابعاد میلیونی فریاد زده میشود ،انسجام آنان در برابر پروردگار یکتا را بیان میکند.
شعارها نمودار اندیشههای جمعیت جماعت و جامعهای است که در آن پرورش یافته و بر زبان مردم آن جاری
میشود .شعارهای فراگیر ،تابلوی معرفی آرمانها ،اهداف ،بینشها و گرایشهای یک نهضت اجتماعی است .در
نهضتهای اجتماعی وقتی انسانهای منفرد و پراکنده گرد هم میآیند ،وقتی رخدادهای از هم گسیختهای اتفاق میافتد،
تنها یک چیز است که کثرتها و گسستگیها را تبدیل به وحدت و همبستگی میکند و آن شعارها است .

شعارها در نهضتهای بزرگ اجتماعی به وسیله هیچ حزب و گروهی ساخته نمیشوند ،چون تجلی آرمانهای یک
جامعه هستند و خودجوش از دل نهضتهای اجتماعی بیرون میآیند و شرایط خاص جامعه و زیبایی لغوی-معنوی نیز
انتقال بسیار سریع این شعارها در حرکات انقالبی را میسر میسازد.
آنهایی که میخواهند همگام با انقالب اسالمی پیش بروند و تاریخچهای از زمینههای انقالب و سیر کلی آن
بهدستآورند و جان کندن نهایی رژیم فاسد پادشاهی را حس کنند ،باید با شعارها و دیوارنوشتههای دوران انقالب همآواز
شوند تا تعریف جدیدی از تاریخ ایران و نظام جهانی ارائه دهند .در زیر نگاهی کوتاه به رخدادها و پاسخ ملت در قالب
شعار به آنها میافکنیم.
وقتی در  ۱۷شهریور سال  ۱۳۵۷دولت شریف امامی به فرمان شاه دست به آن جنایت بزرگ زد و ملت مظلوم ایران
را در میدان ژاله به خاک و خون کشید بدون اینکه جریان این رخداد را ساماندهی کند ،جمعه خونین در شعور
اجتماعی مردم تبدیل به شعار انقالب اسالمی شد .شعارهایی که بعد از واقعه جمعه خونین داده میشد کسی نمیداند
چه فرد جریان یا گروهی سروده است:

قتلگه پهلوی ژاله تهران شده
قتلگه پهلوی تمام ایران شده
ارتش بگو جواب گل گلوله است
جمعه خونین شعار انقالب اسالمی شد ،چون در پیوند ناگسستنی با آرمانهای مردم بود .مردم ایران چند روز قبل
از واقعه  ۱۷شهریور در لوله تفنگ سربازان نظام پادشاهی گل نشانده بودند و با نشاندن این گل مهر و رحمت نهضت
اسالمی را به لولههای سرد تفنگ تقدیم کرده بودند .پیام مهر و محبت شعار انقالب اسالمی بود چون شعار پیامبر رحمت
اسالم بود ،اما وقتی واقعه ای اتفاق میافتد که در تضاد با آرمانهای مردم است ،آن واقعه تبدیل به شعار میگردد.
وقتی در روز سیزده آبان سال  ،۵۷سالروز تبعید امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ،مراسمی در دانشگاه تهران برپا و
با دخالت ارتش شاهنشاهی به خاک و خون کشیده شد ،بالفاصله این رخداد نیز تبدیل به شعار انقالب شد و به یاری
رخدادهای بعدی آمد:

دانـشـگـاه دانـشـگـاه
مزدور به خون کشیده
دانـشـجـو دانـشـجـو
در خـون خود غلتیـده
این است شعار ملت ]امت[
دانشـجـو شهـادتت مبارک
کشتار دانشجویان به دست شاه جالد
خواستـه آنان بود برچیـدن استبداد

خاصیت نهضت های مذهبی این است که هر رخدادی اگر در ارتباط با آرمان های مردم باشد تبدیل به شعار می
شود و این شعارها محرک رخدادهای بعدی می شوند و بدین سان سلسله ای از رخدادها تا حصول نتیجه از طریق این
شعارها به هم پیوند خورده و جریان عظیم اجتماعی به وجود می آید.
وقتی در پانزدهم آبان ماه سال  ۵۷شاه طی پیامی از رادیو و تلویزیون خطاب به ملت ایران گفت» :من پیام انقالب
شما را شنیدم و سعی میکنم که اشتباهات گذشته را جبران نمایم« ،از آنجایی که توبه شاه به مثابه توبه گرگ تلقی
میشد و معنای آن این بود که اگر مردم این توبه را بپذیرند باز هم باید در زیر سلطه نظام فاسد مشروطه سلطنتی
زندگی کرده و سالهای دیگر از آرمانهای خود چشم بپوشند ،این رخداد در تضاد با آرمانهای مردم قرار گرفت و تبدیل
به شعار شد و در تظاهرات روزهای بعد از زبان مردم جاری گردید:

به پشت رادیـو گفتـم بـه تاکیـد
که گه خوردم غلط کردم ببخشید
مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
آب وضــوش خــون جـوانـان شــده
مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
روز و شب مسلمین شام غریبان شده
در  ۳۰آبان  ۱۳۵۷شاه بدون توجه به احساسات مذهبی مردم به حرم مطهر امام هشتم شیعیان حمله نظامی
میکند .در پنجم آذر ماه به همین مناسبت عزای عمومی اعالم میشود و این واقعه تبدیل به شعار کوبندهای علیه نظام
پادشاهی می گردد:

یا حجة بن الحسن دل ها پریشان شده
قبـر امام هشتـم گلوله باران شـده
مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
قبـر امام هشتـم گلوله باران شـده
مشهد مقـدس را گنبـد حضرت را
مسجد کرمان را رکس آبادان را
ژالـه تهران را شاه به آتش کشید
بـه آتــشــش مـی کـشــیــم
با خواندن شعار

کابینه بختیار یک حیله جدید است
برنامه خمینی برچیدن یزید است

سطح باالی شعور اجتماعی و سیاسی مردم را در آن شرایط بحرانی درک کنیم و پیوندی را که با نیروهای مذهبی
پیدا کرده اند حس نماییم .
با خواندن شعار

بخـتیـار بخـتیـار ز خـوبیـت دم مـزن
می شناسند تو را ز کودک و مرد و زن
نـه مـرغ طـوفـانـی نـه مــوج دریـایــی
تو گرگ خونخـواری تـو نوکـر شـاهی
میتوان فهمید در قلبها ذهنها و آرمانهای پدران و مادران ما چه میگذشته است که تحت تأثیر هیچ حیله
جدیدی از صحنه خارج نمیشدند آیا با خواندن این شعارها برای ما امکان دارد که با آرمانهای آن دوره رابطه برقرار
کنیم !

تو که دم می زنی ز دین و آیین ما
پس چرا می کنی حمایت از حکم شاه
نه مـرغ طوفـانی نـه مـوج دریـایـی
تو گـرگ خونخـواری تو موج فحشـایی
مردم مرگ رژیم پادشاهی را حس می کردند و این احساس مبتنی بر شناخت عمیقی بود .امکان نداشت که
کارگزاران رژیم شاه بتوانند با عوام فریبی خللی در این احساس وارد نمایند .

ایـن شاه آمـریکایی در حالت مـردن است
این رژیم پهلوی در حال جان کندن است
دسـت و پـا می زنـد جـون خـود می کنـد
مرگ بر شاه مرگ بر شـاه مرگ بر شـاه
ایـن دولـت بخـتیـار دولت ظلم و زور است
با بـودن پهلـوی نخسـت وزیر مـزدور است
مرگ بر شاه مرگ بر شـاه مرگ بر شـاه
ریتم شعارها ریتم آشنایی بود که اغلب آنها با ادبیات بومی ایران همسازی داشت .برقراری پیوند با چنین ادبیاتی
برای مردم کار دشواری نبود .این ادبیات قب ً
ال در نهضت پرشکوه مشروطیت ایران نیز کار خاندان سلطنتی را یکسره کرد؛
اما با روی کار آمدن یک رژیم غربی به نام مشروطه سلطنتی نهضت نیمه کاره رها شد.

بخش اعظم تظاهراتی که از سال  ۱۳۵۶در ایران آغاز شد ،متوجه فساد دربار بود .به گفته ی ژان لورویه روزنامه نگار
فرانسوی »اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید که چرا رژیم را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهند و جواب آنها را

جمع کنید ،فساد و انحطاط اخالقی رژیم در ردیف اول پاسخ آن ها خواهد بود .۱«.شعارهای ذیل نمونه ای از آنهاست:

نظام شاهنشاهی سرچشمه ی فساد است.
شاه مظهر رذالت ،دنائت ،لئامت و فساد است.
اسالم دین جنبش و جهاد است؛ برنامه اش کوبیدن فساد است.
تا شاه در ایران است ،فساد هم هست.
بعضی از شعارهای مردم ،فساد اخالقی عناصر دربار را مورد حمله قرار می داد .مردم با توجه به موقعیت زمانی در
اعتراض به رقصیدن کارتر و فرح در شب ژانویه ی  ۱۱) ۱۹۷۸دی  (۱۳۵۶ده ها شعار طنز آمیز سرودند؛ به عنوان نمونه:

زاری نکن شهبانو ،اگر ممد دماغ بمیره ،کارتر تو رو می گیره.
شاهپور بختیار در کاخ بسته ،کارترمی زنه شاه می خونه فرح می رقصه
فرح به من می گفت الهی مملی بمیره ،جیمی مرا بگیره
مردم بعضی عناصر دیگر دربار را مورد هجوم قرار می دادند و با شعارهای آزاردهنده ،اعمال آنها را مورد انتقاد قرار
می دادند:

مرگ بر خاندان فاحشه ی پهلوی
ای اشرف بی شرف کجایی
مرگ بر محمد رضا پهلوی ،غالمرضا پهلوی ،اشرف فاحشه
شاه به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
شاه رفته به مصر عربی برقصه ،تنبک بزنه فرح برقصه
مردم با شعارهای کنایه آمیز ،موارد خاصی از اعمال فساد آمیز رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار می دادند .مردم با
آگاهی از نقش فرح در جشن هنر شیراز ،شعار می دادند:

فرح رو بردند به شیراز ،با دایره و تنبک و ساز
در بعضی از شعارها شراب خوارگی درباریان مورد طئن و سرزنش قرار گرفته است .در یکی از شعارهای مردم
آذربایجان به زبان ترکی آمده است:

دایم شراب ایچللر مسند دیلیشن لر :همیشه شراب می خورند آن هایی که بر مسند نشستهاند
مرگ بر شاه جالد سگ صفت شراب خوار

 ۱ژان لوررویه و احمد فاروقی؛ ایران بر ضد شاه ،ترجمه مهدی نراقی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران  ،۱۳۵۸ص ۱۰۳

مردم بسیاری از مفاسد اجتماعی را ناشی از مفاسد رژیم می دانستند و درباریان را مسئول مستقیم آن می دانستند.
مواد مخدر یکی از مشکالت اجتماعی دوره ی پهلوی بود و مردم درباریان را عامل این بدبختی می دانستند .در یکی از
پالکارد ها آمده بود:

ایران دومین مصرف کننده ی تریاک است ،مرگ بر شاه
در بعضی شعارها عامل توزیع مواد مخدر هم مشخص می کردند ،به همین جهت می نوشتند:

اشرف رهبر باند هروئین
پس از روی کار آمدن بختیار شعارهای طنز آمیز اشاره گر به استعمال مواد مخدر زیاد شد و نوک پیکان شعارها به
سوی بختیار نشانه رفت؛ به عنوان نمونه:

تریاکی بی اختیار ،دست از سر مردم بردار
ای بختیار شیره کش ،تو هم برو مراکش
مردم ایران نه تنها در اعتراض به فساد دربار صدها شعار کنایه آمیز یا طنز را طرح کردند ،بلکه با طرح شعارهای
اخالقی به جنگ رژیم آمدند و معتقد بودند با رفتار اخالقی یا ترویج ارزش های دینی ،نهضت ادامه می یابد و رژیم ساقط
خواهد شد .آنها تصمیم گرفته بودند که برای همیشه رژیم فاسد پادشاهی را به زبالهدانی تاریخ بفرستند .آنها هیچ
بقایایی از نظام مشروطه سلطنتی حتی با پسوندهای ملی و غیره را حاضر نبودند تحمل کنند .شاه شاپور بختیار را به
توهم اینکه یکی از رهبران جبهه ملی است و می تواند مردم را فریب داده و آتش انقالب را خاموش کند به نخست
وزیری انتخاب کرد .اما بختیار به اندازه کافی نقطه ضعف داشت که سر از شعارهای مردم درآورد :

ای شـاه بی غیــرت
بگیـرد جان تو ملت
ولی آهسته آهسته )(۲
بختیـار بی غیرت
بگیـرد جان تو ملت
ولی آهسته آهسته )(۲
ز خلق ایران هشـدار
به شاهپور بخــــتیار
تـاجـر سـرمـــایه دار
ناجی شاه خونخــوار
نمی دهیـم اختیــــار
مرگ به هر سازشکار

و با پررنگتر شدن انقالب و رهبریت اما خمینی ،موج قویتری از شعارها پیدا شد:

ای خمیـنی تـویی رهنـمای مـا )(۲
رهـبــــر زنـــده و بــا وفـــای مـــا
برلبم این سرود برخمینی درود )(۲
مرگ بر بختیار نوکر جـیره خوار )(۲
می کشیـم مـا هـمـه انتـظـار تـو )(۲
می کنـیـم جمـلـگی جـان نثـار تـو
برلبم این سرود برخمینی درود )(۲
مرگ بر بختیار نوکر جیره خوار )(۲

تحلیل آماری شعارهای انقالب
یکی از مباحث اساسی و چالش برانگیز در قالب بررسی هر انقالبی ،بحث اهداف آن انقالب است .آیا اساس ًا انقالبها
در جستجوی اهدافی شکل گرفتهاند و یا میتوان برای آنها پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ وقوعشان اهدافی متصور
شد؟ این پرسش ،مسألهای است که در مورد انقالب اسالمی نیز بسیار روشن و جدی خود را نشان میدهد ،گرچه در
موضوع انقالب اسالمی وجود دو نکته مهم و اساسی ،جایگاه و اهمیت بحث را متفاوت میکند؛ یکی از این نکات ،فرهنگی
بودن این انقالب و تکیه آن بر اهداف مشخصی از جنس باور و اندیشه است که بنا به ادعای بسیاری از انقالبیون و
تحلیلگران از ویژگیهای شاخص انقالب سال  ۱۳۵۷ایران است و نکته دوم پایبندی آن بر راهکارهای مبتنی بر
فرآیندهای جمعی و مردمی ،به جای جنگ و لشکرکشی است که این امر بیشتر در قالب شعارها خود را نشان میداد.
راههای مختلفی برای برآورد اهداف انقالبها ،از جمله انقالب اسالمی ،وجود دارد؛ یکی از این راهها بررسی شعارهای
انقالب است که میتوان براساس تحلیل محتوای این شعارها اهداف انقالب را مورد ارزیابی قرار داد.
شعار در تعریف رایج عبارتیست که موزون باشد ،دارای پیام انقالبی باشد ،ارزیابی و نگرشی در آن نهفته باشد و
نهایت ًا ارزشمحور باشد .منابع دسترسی به شعارهای انقالبی غالب ًا فرهنگ عامه مردم و جریانهای سیاسی و فکری
هستند؛ حال آنکه دیوار نوشتهها ،که منابع خام و خاموش شعارها هستند ،را از یاد نباید برد.
اطالعات آماری این بخش ،غالب ًا از منبع  ۲۵و منبع  ۳۳تهیه شدهاند .زمان گردآوری این شعارها در این روش باید
زمان قابل قبولی میبود که در منبع اوّل ،مقطع زمانی چهار ساله از مهر  ۱۳۵۶تا شهریور  ۱۳۶۰انتخاب شده است چرا
ال مستقر نشده است .در منبع دوم این زمان از آذرماه
که به نظر میرسد در این مقطع ،هنوز انقالب در جریان بوده و کام ً
 ۱۳۵۸تا اسفندماه  ۱۳۵۸بوده است .تعداد شعارهای مورد بررسی در منبع اوّل  ۴۰۰۰و در منبع دوم  ۶۰۰عدد میباشد.
با جمعآوری و دستهبندی شعارها ،بهطور کلی می توان آنها را در  ۵محور اصلی تقسیمبندی کرد که این
طبقهبندی تلفیقی از دستهبندیهای رایج شعارها و دستهبندی خاص انقالب ایران است:
 .۱شعارهای مربوط به اوضاع سیاسی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قبل از وقوع انقالب .این
دسته از شعارها از آغاز انقالب و حتی قبل از آن به طور رسمی در تجمعات قانونی و از طریق بیانیه های
رسمی و حتی در رسانه گروهی مطرح می شوند که بر اصالحات و تغییرات جزیی در ماهیت نظام سیاسی
تاکید دارند .در انقالب اسالمی ایران ،این دسته از شعارها حدود  ۲۰٪از کل شعارهای مورد بررسی را تشکیل
میداده است.
 .۲شعارهای مربوط به چگونگی سرنگون کردن حکومت که همزمان با اوج گرفتن حرکت انقالبی سر داده
میشوند ،ماهیت سلبی دارند و خواهان از بین رفتن رژیم سیاسی حاکم هستند
 .۳شعارهایی که در حین و پس از به قدرت رسیدن انقالبیون مطرح می شود که ماهیت ایجابی دارند و بر
تشکیل یک نظام سیاسی مطلوب تاکید دارند در تظاهرات سرداده میشود .در فواصل مختلف حرکت انقالبی

۱

پناهی ،محمدحسین؛ جامعهشناسی شعارهای انقالب اسالمی ،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.۱۳۸۳ ،

۲

بزرگزاده شهدادی ،نفیسه و فرهادی آردکپان ،امرالله؛ »دیوارنوشتههای انقالب« ،مجله نامه نور ،شماره  ،۶۷بهمن .۱۳۵۸

نیز شعارهایی که بر نحوه مبارزه تا پیروزی حرکت و انسجام و تقویت پایگاه رهبری تاکید دارند ،مورد توجه
انقالبیون قرار می گیرد.
 .۴شعارهای مربوط به اهداف ،ارزشها و آرمانهای انقالب حدود  ۱۸٪از کل شعارها را بهخود اختصاص داده
بودند .یک دستهبندی درونی نشان میدهد که اهداف و ارزشهای سیاسی انقالب  ۳۶٪از شعارهای این دسته،
اهداف و ارزشهای فرهنگی  ۴۹%و اهداف و ارزشهای اقتصادی تنها  ۵٪از این شعارها را به خود اختصاص
میدادند و این در حالی است که شعارهای مربوط به مبارزه و شیوههای مربوط به تحقق اهداف انقالب ۱۰٪ ،از
این شعارها را شامل میشوند.
 .۵شعارهای اختصاصی که بیشتر در اواخر انقالب رایج شدند و به سه دستهی شعارهای مربوط به  ۳زیردسته
تقسیم میشوند:
أ.

شخصیتهای انقالبی

ب .شعارهای مربوط به نظامها و
شخصیتهای بین المللی و
جنبشهای موجود در سایر
کشورها
ج .شعارهای مربوط به جامعه
مطلوب و آرمانی

به تعبیر دکتر پناهی ،اگر توزیع و تکرر شعارها را مبنا قرار دهیم ،مشخص میشود که مهمترین هدف انقالب ،در
واقع اهداف و ارزشهای فرهنگی آن است و در این راستا ،اهداف و ارزشهای سیاسی در اولویت بعدی قرار گرفته و در
نهایت اهداف و ارزشهای اقتصادی اولویت بسیار پایینی از خواستههای مردم در شکلگیری انقالب اسالمی سال  ۵۷را
به خود اختصاص داده است.
البته تفاسیر مختلفی از این آمارها میتوان ارائه داد ،اما یک تفسیر همان است که مهمترین هدف انقالب اسالمی،
براساس آرمانهای فرهنگی شکل گرفته و در واقع مردم یا انقالبیون بیش از هرچیز از وضعیت نامطلوب فرهنگی برآشفته
بودند و آن را غیرقابل تحمل میدانستند .آنها در مرحله بعدی ،به وضعیت سیاسی و نامطلوب رژیم توجه داشتند و
میخواستند درصدد تغییر آن برآیند و در واقع نظام سیاسی مناسبتری را جایگزین کنند اما به نظر میرسد اهداف
اقتصادی چندان مورد توجه مردم نبودهاند که شاید بتوان یکی از علل این امر را به وضعیت نه چندان بغرنج اقتصادی
مردم در آن دوره ،مربوط دانست .با این حال ،نگاهی به ارزشهای اقتصادی مطرح در زمان انقالب ،در قالب شعارهایی که
بیان میشد ،نشان میدهد نفی فقر و محرومیتهای اقتصاد و حمایت از طبقات محروم در اولویت نخست و مخالفت با
سرمایهداری و طبقات مرفه در اولویت بعد ،مهمترین اهداف اقتصادی شکلگیری انقالب اسالمی بوده است.
اگر به اهداف و ارزشها فرهنگی انقالب نگاهی بیافکنیم ،متوجه میشویم عالوه بر اینکه این ارزشها مهمترین
آرمانهای انقالب را در برمیگرفتهاند ،شعارهای مطرح آنها ،ارزش شهادت و جانبازی ) ،(۴۱٪اهمیت دین اسالم و ضرورت

توجه به آن ) ،(۳۱٪ارزش حجاب اسالمی ) (۶٪اسطورههای اسالمی ) (۱۶٪و سایر ارزشها و هنجارهای اسالمی ) (۴٪را
شامل میشود.
از سوی دیگر ،آزادیها و حقوق سیاسی با  ۲۶٪حجم قابل توجهی از شعارها یا به عبارت دیگر ،آرمانها و اهداف
سیاسی را در آن دوره به خود اختصاص میدادند که این نشان میدهد بحث آزادی سیاسی و حقوق سیاسی ،از مهمترین
خواستههای مردم انقالبی سال  ۱۳۵۷بوده است .توجه مردم به مقوله آزادیها و حقوق سیاسی ،نشانه توجه خاص آنها
به لزوم آزادی شهروندان به عنوان مهمترین خواسته سیاسی آن زمان بود و با بررسی شعارها مشخص میشود انقالبیون
جمهوری اسالمی را به عنوان بستری برای تحقق آزادی و حقوق سیاسی خود مد نظر داشتند .مقولههایی همچون
برقراری جمهوری اسالمی و برقراری حکومت اسالمی ،نهادهای سیاسی ،حقوق و ارزشهای سیاسی ،آزادی و مشارکت
سیاسی ،مهمترین آرمانهای سیاسی شعارها بودهاند .با این حال ۲۱ ،درصد از شعارهای اهداف سیاسی مربوط به آرمان
برقراری جمهوری اسالمی بوده در حالیکه  ۶درصد آن مربوط به برقراری حکومت اسالمی بوده است.
از تجزیه و تحلیل شعارها معلوم می شود که مردم می دانستند چه چیزی را به طور مشخص نمی خواهند ،شاه،
پادشاهی ،اختناق و ساواکی و غیره نمی خواهند ،در عین حال می دانستند که به صورت کلی چه چیزی می خواهند.
ال آزادی بیان ،مشارکت سیاسی ،جمهوری اسالمی و استقالل می خواهند .اما شاید نمی دانستند جزئیات مطالبات
مث ً
ال روشن باشد.
کلی آنها چیست و اصو ًال چنین انتظاری نباید داشت که جزئیات برای مردم کام ً
از تحلیل شعارها روشن می شود که انقالب
اسالمی ایران خشونت آمیز نبوده است و بکارگیری
خشونت برای سرنگونی نظام محور اصلی شعارها نبوده
است .تعداد شعارها در انقالب اسالمی ایران نسبت به
سایر انقالب ها زیاد است و شاید دالیل متعددی
موجب چنین امری شده باشد مثل اینکه فرهنگ ما
فرهنگ شفاهی است و یا اینکه ما تمایل به ادای
مطالب به صورت موزون داریم .به هر حال شعارها در
انقالب ما جایگزین مبارزه مسلحانه شدند.

ارزش ادبی/هنری شعارها و دیوار نوشتههای دوران انقالب اسالمی
با بررسی شعارهای دوران انقالب می توان گفت آنان
که شعارها را سر میدادند و یا آنها را بر دیوار مینوشتند از
مردم تحت ستمی بودند که به فغان آمدهبودند و نفرتشان
را با شعارها و نوشتههایشان بیان میکردند ،این شعارها،
که برخی از آنها در پی خواهد آمد ،برگرفته از نگرشها و
باورهای دینی ،اعتقادی و بومی و عامیانه مردم بود.
ارزش نگرش ادبی شعارها وقتی بیشتر میشود که در
مییابیم شعارهای موزون و خالقانه نهتنها ماندگاری بهتری
در اذهان دارد ،بلکه باعث تحریک حس انسجام شعاردهندگان شده و تأثیر درونی زیادی میگذارد.
ال با اصول و عنصرهای ادبی و
از آنجا که آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت شعار است نه شعر ،کام ً
شعری مطابقت نمیکند و در بسیاری موارد وقتی از ارزش ادبی و هنری آن سخن بهمیانمی آید ،دقیقا به معنای ارزش
هنری و ادبی شعر و متون ادبی نیست .با این وصف ،در این بخش شعارها و دیوارنوشتهها را از نظر آهنگ و موسیقی،
سبکشناسی ادبی ،درونمایه و گونهشناسی تحلیل میکنیم.

الف( آهنگ و موسیقی در شعارها
از آنجا که شعارها را مردم دستهجمعی و یکصدا میخواندند نوعی وزن و آهنگ در شعارهایشان به چشم
میخورد:

سکوت هر مسلمان ،خیانت است به قرآن
این شعار دارای وزن مفاعیلن فعولن است و »مسلمان« و »قرآن« نیز همقافیهاند.

در بهار آزادی ،جای شهدا خالی ،راه شهدا باقی
نه سازش سیاسی ،نه قانون اساسی ،به گفته خمینی ،جمهوری اسالمی
این شعار دارای ریتم خاصی است ،تکرار »س« در آن ایجاد »موسیقی حرف« کردهاست .تکرار »س«» ،هیس« و امر
به سکوت را به ذهن متبادر می کند که خطاب به دشمنان است و آنان که خواهان سازشاند.

خون رنگین بهتر از زندگی ننگین است
چون دیوار نوشته است نه شعار ،دارای وزن نیست؛ اما تکرار »ن« در آن ایجاد موسیقی کردهاست.

ب( سبکشناسی شعارها
 -۱تشبیه

ای شاه دم بریده ،زمان قدرت مردم رسیده

مردم »به تشبیه مضمر یا پنهان «۴شاه را سگ می دانند .سگ با دمش برای اربابش چاپلوسی می کند؛ امریکا یا
ارباب شاه بوده است .دم او )قدرتش( توسط مردم بریده شده است و دیگر توان تملق در برابر امریکا را ندارد .مردم با از
بین بردن او ،خود حاکم بر سرنوشتشان شدهاند.

در بهار آزادی ،جای شهدا خالی
بهار آزادی ،تشبیه بلیغ است که از هنریترین انواع تشبیه به شمار میرود؛ زیرا وجه شبه و ادات تشبیه در آن
حذف شدهاست و تامل و درنگ خواننده را برای درک معنا میطلبد .بهار پس از زمستان به معنای نمادین ظلم و
بیدادگری است .بهار ،فصلی است که مردم از تازیانههای سوز سرما در اماناند .دیگر مردم از ترس سرما خود را در
لباسها پنهان نمیکنند» .آزادی« همچون بهار است .در بخش دوم این شعار» ،جای شهدا خالی« ،نیز تشبیه زیبایی
ال الزمهی بهار ،گل است .هنگامی که میگویند جای
وجود دارد )تشبیه مضمر(؛ بهار همراه با گلها و گیاهان است ،اص ً
آنها خالی است یعنی نیستند و حتما میبایست میبودند وگرنه بالفاصله پس از ذکر »بهار« نامشان برده نمیشد ،پس
به تشبیه مضمر آنان گل هستند.
 -۲تلمیح

پرسنل هوایی ،حر زمان ما شد
در این شعار ،پرسنل هوایی به حر تشبیه شدهاند .تلمیحی تاریخی و مذهبی در این شعار وجود دارد؛ »حر« از
فرماندهان سپاه یزید بود که به قصد جنگ با امام حسین علیهالسالم به میدان آمده بود؛ اما به خواست خداوند از سپاه
کفر بیرون آمد و به سپاه امام حسین علیهالسالم پیوست و از این رو نماد آزادگی شد .پرسنل هوایی نیز در ابتدا در
خدمت »سپاه شاه« )یزید( بودند و سپس به مردم پیوستند؛ ژرف ساخت این تشبیه و تلمیح این است که شاه همچون
یزید است و امام خمینی پیرو امام حسین علیهالسالم.

ج( درونمایههای ادبی شعارها
 -۱زبان گفتار و عامیانه مردم
این مهم در شعارهایی به چشم میخورد که برخاسته از نوعی بیان صمیمی است:

اگر آقا دیر بیاد ،مسلسلها بیرون میاد
مردم در اینجا» ،آقا« امام خمینی)ره( را از خودشان میدانند سپس به جای زبان رسمی زبان روزمره را به کار
میبرند.

نمنم بارون میاد ،خمینی تهرون میاد
در اینجا نیز زبان و گفتار عامیانه به کار برده شده است .مردم باران را رحمت خداوند میدانند .امام خمینی نیز
چون باران است .ژرف ساخت شعار چنین است :تهران چون باغی است ،باغی بی برگ و بار؛ باران بهاری فرا رسیده است.
با بارش باران ،گلها و گیاهان می رویند و همه جا را عطرآگین میکنند .امام خمینی نیز چون گل است که پس از باران
رحمت الهی چون گل از باغ تهران می روید ،در ضمن براساس سنتی دیرینه ،ایرانیان پیش از آمدن میهمانی عزیز که
 ۴برای دیدن تعریف تشبیه مضمر با پنهان ر.ک .دکتر میر جالل الدین کزازی؛ بیان ،چاپ اول) ،تهران  :نشر مرکز (۱۳۶۸ ،ص ۷۶

انتظار آمدنش را دارند زمین را آب و جارو می کنند ،در اینجا نی گویی خداوند باران رحمتش را برای ورود امام بر شهر
تهران پاشیده است.
مالی رومی در شعری به این سنت اشاره می کند:
آب زنید را ،هین که نگار می رسد  /مژده دهید باغ را ،بوی بهار می رسد
 -۲انعکاس اوضاع جامعه در شعارها

توپ ،تانک ،فشفشه ،این شاه باید کشته شه
این شعار متناسب است با حال و هوای روزهای مبارزه با شاه .ارتش شاه با توپ و تانک در خیابان ها به جنگ مردم
بی سالح و بی دفاع آمده بود .مردم خواهان کشته شدن و اعدام شدن شاه هستند در این شعار بیان می کند .مردم می
گویند شاه با توپ و تانک .قدرت نظامی به جنگ مردمی برخاسته است که تجهیزات او را ندارند و حداکثر سالح گرمشان
در برابر او فشفشه است ،پس چنین شخص ناجوانمردی باید از صفحه روزگار پاک شود.
این شعارها ناخوآدگاه از درون مردم جوشیده است و ممکن است خود آنها چندان از معنای شعارهاشان آگاه
نباشند ،اما آنگاه که این شعارها به زیر ذرهبین نقد و تحقیق ادبی قرار میگیرد معناهای پنهان و منشا آنها آشکار
میشود.
 -۳بیان نمادهای دینی

هر کس که عدالتخواه است ،از قتل حسین آگاه است
حسین)ع( در اینجا نماد حقیقتخواهی ،ایثار و شهادت و مظلومیت است و نمادی دینی و مذهبی است.

تا خون مظلومان به جوش است ،آوای عاشورا به گوش است
در اینجا عاشورا نماد دینی است و معنای آن از زمان و واقعهای در هزار و چندصد سال پیش فراتر رفته است و
الگوی هر زمانی شده است که مظلومان در برابر ظالمان میایستند و تنها به هدف میاندیشند و از انبوهی شمار دشمنان
نمیهراسند .گویا عاشورا چون بانگ مردانگی و غیرتی است که از آن زمان ،همواره در حال نواختهشدن است و آزادگان را
به پیروی از خود میخواند.

د( گونهشناسی ادبی شعارها
 .۱داللتهای ثانوی جمالت

۵

ای شیعیان ،شاه فنا می شود ،رهبر ما روح خدا می شود
این جمله ،جملهای خبری است؛ اما مراد از خبر در اینجا خود خبر نیست بلکه داللت ثانوی آن مراد است که
عبارت است از بیان آرزو و مژدهدهی.

تا شاه کفن نشود ،این وطن وطن نشود
 ۵در این باره ر.ک .دکتر سیروس شمیسا ،معانی ،چاپ دوم ،تهران ،نشر میترا،۱۳۷۳ ،ص  ۶۵به بعد

این جمله نیز خبری است؛ اما منظور از آن خبر نیست ،بلکه الزم خبر مراد است که در اینجا تشویق و برانگیختن
مردم به مبارزه علیه شاه است.

ارتش اینجا تهران است ،دشمن نیاوران است
داللت ثانوی این جمله خبری آگاه گردانیدن ،شرمنده ساختن ارتش و تبیین راه است.

مردم چرا نشستین؟ نکنه که شاه پرستین
جمله ،پرسشی است؛ اما معنای ثانوی و پنهان آن »نهی« است .شعاردهندگان از مردم میپرسند چرا نشستهاید؟
مراد آنان از این پرسش ،گرفتن پاسخ نیست بلکه به آنان می گویند که برخیزید .امر توبیخ و مالمت نیز در آن نهفته
است.
 -۲شوخی و طنز

ای بختیار شیره کش تو هم برو مراکش
مراکش کشوری است که شاه به آنجا گریخته بود و با شیرهکش نوعی هماهنگی موسیقایی دارد و از طرف دیگر،
مرا بکش را نیز به ذهن متبادر می کند که در تناسب با شیرهای معتاد بودن بختیار است .اینگونه ظرافتها از زبان طنز
مردم کوچه و بازار نشأت گرفته است.

استکان طالیی ،فرح رفته گدایی
طالیی و گدایی با یکدیگر تناسبی ندارند و تنها برای آهنگین شدن در کنار هم آمدهاند.

پفکنمکی شوره ،نخستوزیره کوره
این است شعار بختیار ،منقل و وافور بیار
شایان ذکر آن است که در برخی شعارها پیوند زبان ادبی با زبان عامیانه ایجادگر طنز بوده است که برخی نمونههای
آن در پی می آید.

گلهای زهرا همه پرپر شده ،این بختیار خر بوده خرتر شده
این است شعار ملت ،اسهال گرفته دولت
زنها به ما پیوستند بیغیرتها نشستند
 -۳رویکرد عالمانه و فکورانه برخی شعارها

سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن
مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد
درخت انقالب به خون احتیاج دارد
به ظلم طاغوتیان ،به جور فرعونیان ،یا حجه بنالحسن عجل علی ظهورکن
ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ،ارزندهترین زینت زن حفظ حجاب است

استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی
شعارهای انقالب معمو ًال خودجوش بودهاند و مردم ایران به دلیل قریحه و ذوق سرشارشان آن شعارها و
دیوارنوشتهها را میساختند ،اما در میان این شعارها و دیوارنوشتهها یک شعار محوری و متعلق به همه ملت ایران است:
»استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی« .این شعار هم در قانون اساسی ذکر شده است و هم بهعقیدهی اکثر مردم ،شعار
جاودانهی انقالب خوانده میشود .از این رو ،تفسیر این شعار ،نکات مهمی را روشن میکند.

استقالل پاسخی به بحران هویت
اولین نیاز جامعه ،نیاز به هویت است .از مقطعی به بعد ،مردم گمان کردند که ایرانی هویت ندارد و کشور ایران،
حداقل نیمه مستعمره است .بعد از  ۲۸مرداد ،مردم احساس کردند که شاه عروسک خیمه شب بازی دست آمریکا است و
آمریکا است که او را میچرخاند .در واقع ،ایرانی هویت نداشت و یک قشر ممتاز و دربار وابسته به غرب بر آن حکومت
میکرد و مردم را به امان خدا رها کرده بودند .در چنین شرایطی ملت احساس میکرد که رعیت است ،یعنی شهروند
نیست.
هیچ جامعهای با رعیت ساخته نمیشود؛ با رعیت ،تنها میتوان نظام سفارشی ساخت و رعیت ،ارباب و خدایگان
میخواهد .مجموعه شهروندان میتوانند جامعه بسازند و هویت جامعه مربوط به »شهروند« است .اگر شهروندان سرکوب
شوند ،بحران هویت ایجاد میشود و استقاللطلبی پاسخی به بحران هویت ملی است.
تقریب ًا در همه کشورهای مستعمره جنگهای استقاللطلبالنه رخ میدهد .شوروی فرو پاشید چون جمهوریخواهان
به دنبال هویت بودند .هویت زیر یوغ استعمار معنایی نداشت .از زمانی که مردم ایران احساس بحران هویت کردند ،یعنی
از زمان کودتای سید ضیاء و بخصوص بعد از کودتای  ۲۸مرداد ،بحران هویت در ساختار سیاسی ما به صورت بحران
خفته نهادینه شد؛ بحرانی که پاسخی جز استقالل نداشت.

آزادی ،پاسخی به بحران مشارکت
نیاز به مشارکت در تعیین سرنوشت خود ،نیاز دیگر جامعه است .آزادی پاسخی به بحران مشارکت است و بعد از
انقالب شاهد درخواست مشارکت جامعه در تعیین سرنوشت خویش بودیم .یکی از نشانههای هر انقالبی ،گسترش دولت
بعد از انقالب است که در ایران هم این اتفاق افتاد .بعد از انقالب ،دولت بیش از سه برابر گذشته شد و نهادهایی مثل
بسیج و سپاه در کنار ارتش ،کمیتهها در کنار شهربانی ،جهاد سازندگی در کنار وزارت کشاورزی و کمیته امداد در کنار
سازمان بهزیستی تشکیل شد.
میل به مشارکت عاملی برای باز شدن دولت است و این مختص انقالب ما نیست و به همه انقالبهای دنیا مربوط
میشود .مردم میخواستند مستقیم ًا مشارکت داشته باشند .از نظر آنها ،قدرت دولتی سابق فاسد بود و فرصت برای
بازسازی ساختارهای قبلی کم بود؛ لذا تشکیل نهادهای دولتی جدید ناگزیر مینمود و به همین خاطر دولت حجیم شد.

جمهوری پاسخی به بحران مشروعیت
جمهوریت پاسخی به بحران مشروعیت بود .شاه خود را نماد خدا روی زمین و ظلالله میدانست و قانون اساسی
مشروطه هم گفته بود که سلطنت موهبتی است الهی که از ناحیه مردم به شاه تفویض میشود .لذا مردم احساس

میکردند که نقشی در مشروعیتبخشی به نظام مستقر ندارند .اوایل ،رضاخان در مراسم محرم گِل به سر میمالید ،سینه
میزد و محمدرضا پهلوی هم میگفت من نظر کردهام و کمر بستهام وقتی که میخواستم از اسب بیفتم حضرت عباس
نجاتم داده است .هرچند که بعد از آن این بحثها را رها کرد و دیگر چیزی نگفت .از سوی دیگر میگفت نژادش به
کوروش و داریوش میرسد و نوعی ناسیونالیسم عجیب و غریب و رمانتیک را ترویج میکرد .شاه مشروعیتش را از مردم
نمیگرفت ،با پول نفت هم دیگر نیازی به مردم نداشت .پول نفت را میگرفت و خرج میکرد .شعار جمهوری این بود که
مقامات در ایران وابسته به ملت باشند و این پاسخی به بحران مشروعیت بود.
باید توجه کرد که جمهوریت در شرایطی مطرح شد که ایران سرزمین شاهان بود و مردم ایران ۲۵۰۰ ،سال با
سلطنت خو کرده و نوع دیگری از حکومت را تجربه نکرده بودند .مشروطه ،حکومت نصفه کاره بود و آنها شاه را از ترس
کمونیستها میپذیرفتند .در چنین شرایطی ،امام )ره( جمهوری را مطرح کرد.
در زمان شاه چهار بحران هویت ،مشارکت ،مشروعیت و توزیع وجود داشت و تئوریسینهای توسعه سیاسی معتقدند
که اگر بحرانها در زمان خود حل نشوند ،روی یکدیگر انباشته میشوند .این بحرانها تا زمان انقالب انباشته شد و در
نهایت به انفجار منتهی شد .این بحرانها در برخی جوامع به یاس و ناامیدی بدل میشود ولی جامعه ما به انقالب
شکوهمند اسالمی انجامید.

تاثیر شعارهای انقالب اسالمی بر سایر ملل
تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر جنبشهای
سیاسی اسالمی معاصر ،به تقلید شعارهای انقالب
اسالمی از سوی جنبشگران مسلمان برمیگردد؛ برای
مثال ،در سال  ،۱۳۵۸شیعیان احساء در عربستان
سعودی ،برای نخستین بار مراسم زیارت عاشورا را در
مأل عام بر پا کردند .شعار مردم مسلمان معترض ترکیه،
قبل از کودتای  ۱۳۵۹آن کشور» ،استقالل ،آزادی و
جمهوری اسالمی« بود .شهروندان کابل برفراز بام
منازل خود فریاد »اللهاکبر« سر میدادند ،در
پالکاردهای مسلمانان مصر شعار الشرقیه و الغربیه دیده شده است .مردم کشمیر در راهپیمایی دویست هزار نفری
 ۱۳۶۹شعار »اللهاکبر و خمینی رهبر« را مطرح کردند .جهاد اسالمی فلسطین بر آن است که فلسطینیها همان
شعارهایی را سر میدهند که انقالب اسالمی منادی آن بود .آنها فریاد میزنند :الالهاالالله ،اللهاکبر ،پیروزی از آن اسالم
است .در واقع ،آنها شعارهای قومگرایی و الحادی را به یک سو انداختند و شعارهای انقالب اسالمی را برگزیدند .در
سالهای  ۱۳۶۹تا ۱۳۷۹در خیابان های کیپ تاون آفریقای جنوبی ندای الله اکبر ،بسیار شنیده شد .این ،یادآور و مؤید
این کالم رهبری انقالب است که »فریاد اللهاکبر مردم الجزایر بر پشت بام ها درس گرفته از ملت انقالبی ایران است«.
همچنین شعارنویسی به شیوه مبارزان انقالبی ایران مورد توجه جنبشگران مسلمان است .به عنوان مثال ،مردم
مصر در مخالفت با رژیم مبارک ،شعارهای الالهاالالله ،محمد رسول الله)ص( و آیات قرآن را بر روی شیشه اتومبیل
مینویسند .در نجف ،شعارهایی از قبیل »بله به اسالم« و »نه به عفلق« بر روی دیوارها نوشته میشد .در انتفاضه ۱۵
شعبان  ۱۳۷۰عراق ،شعار »النجدی یا ایران« به چشم میخورد .عالوه بر آن ،اعالمیهها ،سخنرانی ها و پوسترها به شکل
مشابه آنچه در ایران اتفاق افتاد ،در کشورهای اسالمی چاپ و انتشار مییابد .هنوز در منطقه شیعه نشین بیروت؛ یعنی
ضاحیه ،شعارهای انقالب اسالمی و تصاویر رهبری آن وجود دارد.
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