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 درخیابان الله ها گل می دهند

 ای خموشان ترِک خاموشی کنیم

  سیاووشی کنیم با سیاووشان

 سازها را پرده هايی نو زنیم

 ُکهنه را وقِف فراموشی کنیم

 اوج ها موِج صداها می شوند

 نعره ها را مرگِ خاموشی کنیم

 پَردۀ جامه درانی خوشتراست

 با زنان در رزم همدوشی کنیم

 قطره ها پیوسته دريا می شوند

 با تِن دريا همآغوشی کنیم

  در خیابان الله ها ُگل می دهند

 شهرها را غرِق خودجوشی کنیم

 وقِت آن آمد که چاووشی کنیم

 با فرنگیسان نوانوشی کنیم

 سیاووش میرزاده

 : یادداشت نویسنده

 بخش اول

ن تحوالت به خیابان آمدن همه سويه مردم در برابر بیمارستان کسری تهران ازپنجشنبه نگاهی به شعارهای که در جريا

تهران  -ديواندره -وبه سرعت به سنندجآغاز امینی درسقز(ژينا)مراسم خاکسپاری پُرعظمت مهسا و شهريور ۲۰شب 

اول فراهم آمده تا اول  بخش. فراهم آوردم و پی خواهم گرفت ۱۰۴۱درهفته پايانی شهريور.وتمام ايران کشیده شد

 !را پوشش می دهد  ۱۰۴۱مهر

بازپرداختن به . نشان واگويای خواست های بی پاسخ مانده کل جامعه است  درهرجامعه ای سردادن شعارها، :آنمبر 

تنها از همین . شعارها به شناخت عوامل اصلی و خصلت ها و خود ويژگی های حرکت پیشروی مردم ما کمک می کند

اعی گروههای مختلفی که هر يک به سهم خويش طريق است که می توان با بازخوانی شعار ها و به روانشناسی اجتم

 ! طرح کننده شعارها بوده اند به موقعیت و شرايط ذهنی و عینی جامعه به طور زنده پی برد



از طريق بازنگری به عمق شعارها می توان موقعیت عمل طبقات و اليه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و گروههايی 

 !عین شرکت دارند را باز شناختکه در مبارزات خیابانی اين دوره م

به ضرورت دگرگونی و   برآنم؛ ازطريق پخش وسیع شعارها می توان پی برد که درجامعه ، توده عظیم همواره

نشانه رفته اند " واليت " واژگونی نظام رسیده و کل نظام را هدف قرارداده و تیر ترکش خويش را به هدف اصلی 

 !ترک عینی توده میلیونی در بیان مبارزات شان چه خواستگاهی داردشعارها نشان می دهند؛ که وجه مش!

به نحوی درامر رودررويی با کلیت نظام « آزادی -زندگی -زن» دراين دوره شعارها ازبیان گسترده: می توان گفت

 !خصلت سراسری به خود گرفت

خوان و رقصنده ايرانی ايست که درحلقه اين شعارها پیام شعله افروز میلیون ها تن ازجوانان دختر و پسرشاد ، آواز

نیروهای امنیتی و لباس  انبوهجنگ وگريزهای گرياليی شان در سطح شهرهای مختلف در کف خیابان در برابر خیل 

شخصی و نیروهای ضد شورش ، سپاهی ، بسیجی و حزب اللهی و امامان جمعه و خواهران لچک به سر که در معیت 

ن جوان می لولیدند بدل به پژواکی میلیونی شد و همچنان ادامه دارد به پیشواز قیامی قوای سرکوب در میان دخترکا

 .!بزرگ و جسارت آمیز قدم برمی دارد

 : به راحتی می توان گفت

 با تظاهرات سالهای قبل (  ۱۰۴۱)تفاوتهای خیزش شهريور هزار و چهار صد و يک

درنورديده  حتی شهرهايی با شهرت مذهبی نیز به اين حرکت  از بابت گستردگی جغرافیايی  که سراسر ايران را -الف

 . پیوستندسراسری 

 .همدلی و همراهی اکثريت مردم  جان به لب رسیده در تمامی شهر ها مشهود است -ب

روحیه تهاجمی و مبارزه خیابانی علیه نیروهای سرکوب در حالی که در خیزش های قبلی  کمتر با چنین چیرگی  -ج

 .پائین کشیدن عکس ها و بنرهای همه چهره های شناخته شده نظام -آتش کشیدن  -سنگر بندی. برو بوديمپديده ای رو

 .حضور گسترده و شجاعانه ی دختران و پسران و زنان  -د

 .حاکم شدن ترس و و حشت نسبی بر نیروهای سرکوبگر  در میدان  -ه

و {خصوصا  آزادی زنان }شعار ها و تاکید بر آزادی : ی تغییرات کیفی وکمی در دو وجه ايجابی وسلبی؛ بدين معن -و

حکومت در وجه ايجابی ،و در وجه سلبی هدف قراردادن کلیت " کردستان"و "ژينا"عدالت  و همبستگی سراسری با 

 ( خامنه ای) واليت و عمود خیمه اسالمی 

خبری نیست هر چند فرقه های "  نه غزه نه لبنان "و "رضا شاه روحت شاد "اينکه ازشعارهای  انحرافی  -ز

ا و آنجا، دست از تالش بر جی امپريالیستی وعمله و اکره هاشون اينروشنفکرماب درهمراهی با رسانه هاسکتاريست 

  .نمیدارند و سعی در تحريک ديگران و به انحراف کشا ندن خیزش دارند 

درعمل متحد يکديگرند ، يکی با منحرف کردن  سکتاريست ها همراه با اصالح طلبان هرکدام با شعارهايی متفاوت اما 

و « گشت ارشاد» نوک تیزپیکان حمالت ازکلیت نظام به سمت مذهب ونمادهايش وديگری با تقلیل خواسته ها به توقف 

ياد شعاری در قبل ازانقالب پنجاه و هفت میفتم که يکصدا ...... به نهادی ديگر" ارشاد و امر به معروف "سپردن سکان 

 « پالون خرعوض میشه/ ما میگم خر نمی خوايم/ ما میگیم شاه نمیخوايم، نخست وزيرعوض میشه "میزديم  فرياد



 

با دقت درشعارهای جنبش فعلی، قالب بودن گفتمان چپ توجه را جلب میکند، غیبت شعارهای ناسیونالیستی، غیبت 

تا » : يا شعار« چه شاه باشه ، چه رهبر/ مگرمرگ بر ست» درمقابل سردادن شعاردرخشانِ ...شعارهای سلطنت طلبانه و

 .خبرازفصل جديدی در مبارزات مردم می دهد «به خونه برنگردیم/ انقالب نکردیم 

فیس بوک ها، يوتوپ ها،ايمیل هاومطالب جا داده شده در   سطحدر انتشاريافته  های ازمیان گزارش را من اين شعارها

… ه دارد وردم و صد البته اين همه شعار ها نیست و جمع آوری اش ادامسطح شبکه های مجازی درون کشور فراهم آ

دست با آن شعارها ،  –موافق و مخالف  –است که به حذف هیچ شعاری درهرسطح انتشار يافته و همه تالشم اين بوده و

انبوه شعار های حق طلبانه، در کنار   من اين طبیعی است که در هر جنبش اجتماعی میلیونی نگرچرا که از  .نیازم

اما به طور معمول جريان مردمی . و برزبان آورده شود نیزطرح  انگشت شماری شعارهای ناهمسازو ناهمگون

وعدالتخواه و آزادی طلب، چنان چنگ و دندان نشان می دهد و زور آور است که خیلی زود شعار های پوچ و بی مغز و 

 . می نهد و معادلش را بر زبان ها جاری می سازدنادرست را از سر زبان ها به کناری 

 

 نخست  از روز «آزادی -ژیان -ژن »،  «آزادی -زندگی  -زن» جنبش اخیر اين يگانه شعاردر م يدهمچنان که شاه

خود نمايی کرد و هر برجسته و دردل شعارهای مردم  خواست عمومی  درداخل و خازج از کشور بشکل،  به اين سو

به راه خود ادامه  ،، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمدهاتفاقی هم که برای اين جنبش بیفتد 

اين حقانیت  کسی که  «هدف خود نظامه/  این آخرین پیامه» : چنان محکم فرياد زدند ومی زنندمردم ما آن. خواهد داد

 !، هیچ چیز از رويش جوانه ها درنیافته است  نیابدشعار را در 

برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و ديگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و يوتوپ های جديد می از همه دوستانی که 

ياری هايی ازاين نوع به استمراراين وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا . گذارند، سپاسگزارم

 .برای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم ايران درس آموز باشد

. حدت شعار ها آنچنان زياد است که پیاده کردن همه کلیپ های تصويری ؛ انرژی زيادی می گیرد  :آخرین نکته اینکه 

 شعار های اين دوره تا اول مهر استاين اولین سری 

اسالمی وبايد ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررويی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع  می توان

زنان و مردان وهمراه شده گان يک پیکارتوده ای  –پسران  -وايستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران

لطفا آدرس را به اين آدرس  .بکار گرفت، درس های فراوانی آموخت و در ادامه اين مبارزه توفنده آنرا درسراسرايران

 .بفرستید

amir_772@hotmail.com 

 :سقز

 !نامت رمز می شود/ ژينا جان، تو نمی میری 

 !آزادی -ژيان -ژن



 آزادی -زندگی -زن

 !تاکی خاک برسری/ کشتن برای روسرس

 !دست ازجنايت ها بردار/ حکومت اعدام: به کردی

 !مرگ بر ديکتاتور

 !مرگ بر قاتالن/ ازکردستان تا تهران

 !اسالمیمرگ برجمهوری 

 !رهبر الدنگ ما/ ننگ ما، ننگ ما 

 !هرآنکه خواهرم ُکشت/ می ُکشم ، می ُکشم

 !مملکتو رها کن/ خامنه ای حیان کن

 !جاش بروگمشو

 !مرگ بر جاش

 :سنندج

 مرگ بر ديکتاتور

 !مرگ بر خامنه ای

 !ما همه با هم هستیم/ نترسید ، نترسید

هران  :ت

 قدرت ما جمع ماست/ رهايی حق ماست

 هدف خود نظامه / آخرين پیامه  اين

 واليتش باطله / خامنه ای قاتله 

 !حکومتش باطله/ خامنه ای قاتله 

 .رهبری رو نبینی/ مجتبی بمیری 

 !چه شاه باشد ، چه رهبر/ مرگ بر ستمگر

 !نظام اختیاری/ عدالت، آزادی 

 !استادامون خفه خونه/ خیابان غرق خونه

 !حقتو فرياد بزن/ ايرانی داد بزن

 :سعادت آباد تهران 

 مرگ بر خامنه ای 

 مرگ بر ديکتاتور 

 :گوهردشت کرج



 !ما همه با هم هستیم/ نترسیم، نترسیم

 :رشت

 !آزادی، آزادی، ازادی

 نظام اختیاری / آزادی -عدالت 

 کردستان  -کردستان / چشم و چراغ مايی

 داعش ما شمائید / بسیجی بی غیرت 

 نه سید علی سرنگو/ امسال سال خونه 

 علیه رهبر آمده/ اين همه لشکر آمده 

 ننگ بر اين استبداد /  -استبداد  -فساد -فقر 

 میکشیمت زير خاک / خامنه ای ضحاک 

 !بسیجی برو گمشو

 :بانه 

 ! مرگ بر جاش

 :مریوان 

 !دولت الدنگ ما/ ننگ ما، ننگ ما  

 !آزادی  -زندگی  -زن

 !آزادی -ژيان  -ژن

 :دهگالن

 آزادی -ژيان -ژن

 گیم نجببه جنگ تا به / ما همه مهسا هستیم 

 :کامیاران

 !گورستان فاشیستان / کردستان ، کردستان  

 !مرگ بر ديکتاتور 

 :پاوه 

 آزادی  -ژيان  -ژن

 :بوکان

 مرگ برديتکتاتور

 آزادی -ژيان -ن ژ

 : تهران



  مرگ بر ديکتاتور

 !ت ، آزادیعدال/ حجاب اختیاری 

 !غیرتتو نشون بده/ ايرانی بسه ديگه 

 !آخوند برو گمشو

 مرگ بر ديکتاتور

 !شتکُ هر آنکه خواهرم / می ُکشم ، می ُکشم 

 :دانشگاه تهران

 حالل شده خونمون/ به نام دين و قانون

 ی خاک برسریتا ک/ کشتن برای روسری

 !خونین تمام ايران/ ازکردستان تا تهران 

 چکد از چنگ تو خون جوانان ما می/بسیجی، بسیجی، ننگ به نیرنگ تو

 قدرت ما جمع ماست/ رهايی حق ماست

 بجنگ تا بجنگیم/ ما همه مهسا هستیم

 مرگ بر اين استبداد/ فقر و فساد و بیداد

 پیوندتان مبارک/ حراست و سپاهی

 قاتل ما شمايی/ يی حراست کذا

 !استادامون خفه خونه / خیابون ها غرق خونه 

 :دانشجویان علوم اجتماعی عالمه 

 !ذلتو می پذيرند/ استادامون ذلیلن 

 :دانشجویان دانشگاه بهشتی 

 !مرگ بر اين واليت/ اين همه سال جنايت

 : دانشگاه امیر کبیر تهران

 ارتشی بی غیرت 

 !ا هم هستیم ما همه ب/ بترسید ، بترسید 

 !داعش ما شمائید/ بسیجی بی غريت 

 :تهران دانشگاه امیر کبیر

 !ارتشی بی غیرت

 !ما هم با هم هستیم/ بترسید، بترسید 

 !برو گمشو/ بسیجی ، بسیجی 



 : تهران 

 !رهبر الدنگ ما / ننگ ما، ننگ ما  

 !هدف خود نظامه / اين آخرين پیامه  

 !آزادی  -زندگی  -زن

 !نظام اختیاری/ عدالت ، آزادی  

 : مشهد 

 !صدای و سیمای ما / ننگ ما ، ننگ ما 

 !مرگ بر ديکتاتور

 :کرج

 ذلت نمی پذيرد/ ايرانی می میرد 

 !حجاب و گشت و ارشاد/ مرگ براستبداد

 :دشت کرج گوهر

 !بجنگ تا بجنگیم / ماهمه مهسا هستیم   

 :رشت 

 !مملکتو رها کن / خامنه ای حیان کن 

 مرگ برديکتاتور

   !نفر کشته آبان ماه ۱۱۴۴

 !شتکُ هر آنکه خواهرم / می ُکشم ، می ُکشم 

 !اين همه سال جنايت/ مرگ براين واليت 

 : اصفهان

 !بجنگ تا بجنگیم/ ما همه مهسا هستیم 

 !شتهر آـنکه خواهرم کُ می ُکشم ، می ُکشم ؟ 

 تا کی چنین خاک برسری/ شتن برای روسریکُ 

 :ع خیابان فلسطین و بلوار کشاورزتقاطتهران 

 به آتش کشیدن پرچم رژيم اسالمی و شعار

 !شتآنکه خواهرم کُ / می جنگیم ، می جنگیم

 : خرم آباد

 مرگ برخامنه ای 

 :ان دهم



 !الدنگ ما رهبر/ ماننگ  ننگ ما،

 :تبریز

 !شتهر آـنکه خواهرم کُ می ُکشم ، می ُکشم ؟ 

 !ننگ بر اين استبداد/ قر، فساد، بیدادف

 !برخی شعار های به زبان آذری در پیوند با مردم کردستان داده شد

 : نقده 

 مرگ براين حکومت

 آزادی  -ژيان -ژن

 :فردیس

 مرگ بر ديکتاتور

 : ایالم 

 !رهبر الدنگ ما /  ماننگ  ننگ ما،

 !آخوند بايد گم بشه/ توپ ، تانگ، فشفشفه

 !برخامنه ای مرگ

 :اراک 

 !مرگ بر ديکتاتور

 :تهران 

  برابریآزادی ، / روسری، نه توسرس

 !ردستان ، کردستان ک/ چشم و چراغ مايی

 : کیش

 مملکتو رها کن / خامنه ای حیا کن 

 :ساری

 مرگ بر ديکتاتور

 : قم

 مرگ بر ديکتاتور

 !رهبر الدنگ ما /  ماننگ  ننگ ما،

 مرگ برخامنه ای 

 :کرمان 

 کتاتوريمرگ براين د



 :قروه

 مرگ بر ديکتاتور

 : مشهد 

 !جنگ ، جنگ ، تا پیروزی

 :عباسبندر

 !حمايت ، حمايت/ ايرانی باغیرت 

 !مرگ بر ديکتاتور

 : تهران 

 !نمی خويم ، نمی خوايم/ حکومت اسالمی 

 :سبزوار

 مرگ بر ديکتاتور

 :ارومیه

 مرگ بر قوای سرکوب  

 نزنید  /نزنید/ نزنید 

 :لنگرود

 مرگ بر ديکتاتور

 بسیجی برو گمشو

 !مرگ بر خامنه ای 

 :الهیجان 

 !مرگ بر ديکتاتور

 !ما همه با هم هستیم /  بترسید ، بترسید

 :اسالم آباد غرب

 مرگ بر ديکتاتور

 !مملکتو رها کن/ خامنه ای حیا کن 

 :اردبیل

 !آخوند بايد گم بشه/ توپ ، تانگ، فشفشفه

 مرگ بر ديکتاتور

 :ایالم 

 مرگ بر ديکتاتور



 مملکتو رها کن / خامنه ای حیا کن 

 :خراسان جنوبی ، بیرجند

 !عرب نمی شناسیم/ ماآريايی هستیم 

 :نوشهر

 !رهبر الدنگ ما / ننگ ما ، ننگ ما

 :ورامین 

 مرگ بر ديکتتور

 :نازی آباد تهران ، 

 !ا همه با هم هستیم م/ بترسید ، بترسید 

 :شم ف

 رگ بر ديکتاتورم

 : گیالن ، تالش 

 !مت .مرگ براين حک

 :دران شهسوار، مازن

 !نه توسری/ نه روسری 

 : انشگاه درشت ، 

 !عزاداريش باطله / بسیجی قاتله 

 !مرگ بر اين واليت 

 طناب دار شما/ ما شال ما، شال

 :تهران 

 مرگ بر ديکتاتور

 : وینقز

 مرگ بر ديکتاتور

 :همدان 

 مرگ بر ديکتاتور

 :بابل 

 مرگ بر خامنه ای 

 :پاکدشت 

 !حمايت ، حمايت / ايرانی با غیرت  



 :کرمان 

 !مرگ بر ديکتاتور 

 !حمايت ، حمايت / ايرانی با غیرت  

 

 :خارج از کشور 

  «اختیاری پوشش/ آزادی کار، نان»

 «رهبر چه ، باشه شاه چه/ ستمگر بر مرگ»

 میکشیمت زير خاک / خامنه ای ضحاک 

 


