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  ! شعار ھای وارونه ۀنکاتی در بار
ر مرگ ب" ھپکو در شھر اراک ، شعاری سر داده شد تحت عنوان ۀدر جريان مبارزات و اعتراضات کارگران کارخان

با توجه به اعتباری که کارگران ھپکو به دليل مبارزات دالورانه و اقدامات عمليی چون ".  کارگر ، زنده باد ستمگر

بستن جاده عليه رژيم جمھوری اسالمی مدافع سرمايه داران کسب کرده اند، اين شعار خيلی زود از طرف کارگران 

شکی . ز طرف برخی ديگر از اقشار ستمديدگان شھری تکرار شديراتی در کلمات ايبرخی از مراکز توليدی و يا با تغ

نيست که در اين شعار وارونه طنزی گزنده نھفته است و کارگران به اين وسيله حکومت را مورد خطاب قرار داده و 

 و ندا سر دادند که به باور آنھا اين حکومت به رغم ھمه مستضعف گرائی ھای فريبکارانه اش در نظر و عمل طرفدار

در . می باشد" زنده باد ستمگر"ولين خود ھمانا شعار ؤحامی  پر و پا قرص کارفرمايان بوده و خط راھنمايش برای مس

واقع کارگران ھپکو با اين شعار به صورت استعاره اين واقعيت را انعکاس دادند که در شرايطی که سرمايه دار عالوه 

بخش بزرگی از دستمزد کارگران را ھم باال می کشد ، رژيم بر کسب ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران، 

جمھوری اسالمی نه تنھا سرمايه دار را مجبور به پرداخت دستمزد آنھا نمی کند بلکه در مقابل اعتراضات کارگران ، 

  .حق آنان را سرکوب کنندبنيروھای مسلحش را به سراغ کارگران می فرستد تا به نفع سرمايه داران، اعتراضات 

 واقعی جمھوری اسالمی به صورت طنزی تلخ نشان داده می شود و کارگران ، ۀبنابراين در اين شعار وارونه ، چھر

با اين حال و به رغم پذيرش واقعيت طنز .  آگاھی شان از چگونگی برخورد اين رژيم با خود را به نمايش می گذارند

ور داشت که اين شعار وارونه ، در شرايط پس از قيام ھای توده نھفته در اين شعار نمی توان اين واقعيت را از نظر د

 که کليت رژيم جمھوری اسالمی چه در شعارھای توده ھا و چه در عمل آنھا مورد تعرض اردوی ]جدی[ی دی ماهئ

با قدرت کار و متحدينش قرار گرفته بود ، نه فقط بيانگر شعاری رو به جلو نبود ، بلکه شعار تظلم خواھانه ای بود که 

   . کارگر در شرايط کنونی نيز انطباق نداشتۀواقعی طبق

زياد در مقابله با رژيم دار و شکنجه جمھوری اسالمی نه " ھزينه"اين تفکر وجود دارد که برای اجتناب از پرداخت 

اما اين .  مودی ھم نبايد شعارھای تعرضی مطرح نئتنھا بايد به تاکتيک ھای تعرضی دست نزد ، بلکه در مبارزات توده 

تجربه نشان داده .   ديکتاتور زده با حاکميت رژيم وحشی جمھوری اسالمی نداردۀتفکر انطباقی با واقعيت ھای جامع

ًاست که ديکتاتوری حاکم اساسا با نفس تجمع کارگران مخالف است چرا که از قدرت کارگران و از قدرت تجمع آنان به 

از اين رو وقتی کارگران دست به تجمع می زنند رژيم به ھر ترتيب از . تخوبی آگاه بوده و از آن در ھراس اس
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 گرفته تا فريب کارگران - به عنوان اصلی ترين وسيله اش در مبارزه با کارگران و ديگر ستمديدگان جامعه -سرکوب 

تعرضی داده نمی شود ، ھمه می دانند که رژيم حتی به تجمعاتی که در آن نه تنھا شعار . به مقابله با آن بر می خيزد

منطق رژيم ھای وابسته به امپرياليسم که . ًبلکه حتی در سکوت و کامال مسالمت آميز بر پا می شود نيز يورش می برد

 :اين ديکتاتوری ھا می گويند .  رژيم شاه نيز بود روشن استۀديکتاتوری ، ذاتی آنھا است به ھمانگونه که در دور

اين سخن ، بيان يک جمعبندی داھيانه از شرايط ".  يورش مرگبار من در امان باشيد من را بپذيريد تا از ۀسلط"

ديکتاتوری حاکم در رژيم شاه می باشد که توسط چريک فدائی خلق رفيق اميرپرويز پويان صورت گرفته و واقعيتی 

.  را لمس می کنند توده ھای تحت ستم ايران با گوشت و پوست خود آنۀاست که امروز نه فقط کارگران بلکه ھم

بنابراين تن دادن به چنان تفکر محافظه کارانه و غير واقعی که گويا برای ھزينه کم دادن بايد از دادن شعارھای 

 کارگر و تحقق خواستھای کارگران نمی گردد ، بلکه آنھا را به ۀتعرضی اجتناب کرد ، نه تنھا باعث پيشرفت جنبش طبق

   .عقب نيز می برد

" اعالن جنگ" حاکم، ھر تجمع مبارزاتی برای رژيم به مثابه ۀاست که در شرايط ديکتاتوری عنان گسيختواقعيت اين 

از اين رو ھر تجمع مبارزاتی مورد .  خود تلقی می کندۀال رفتن سلطؤ زير سۀشمرده می شود و رژيم آن را به منزل

د جای ترديدی وجود داشته باشد که شعارھای در چنين شرايطی نباي.  نيروھای سرکوب قرار می گيردۀيورش وحشيان

ثيری وارونه خواھند داشت و بيشتر ضعف شعار دھنده را به نمايش می گذارند تا قدرت وی را؛ قدرتی که در أوارونه ت

   .واقعيت دشمن از آن می ترسد و به ھر وسيله ای متوسل می شود تا در عمل به نمايش در نيايد

 ]جدی[جامعه يعنی اردوی بيشمار کار با دست خالی در خيزش دی ماه" ھيچ بودگان"يطی که بايد تأکيد کرد که در شرا

، و مراکز سرکوب جنايتکاران حاکم را به آتش می کشيدند ، سر دادن شعار وارونه " آتش جواب آتش"فرياد می زدند 

 سرکوبھای دشمن ۀ ھمرغم نه با واقعيت شرايط مبارزاتی کنونی علی" درود بر ستمگر ، مرگ بر کارگر"ای چون 

. انطباق دارد و نه  به ھمان صورتی که خود واقعيت گواھی می دھد قادر است گرھی از مشکالت کارگران بگشايد

سر می برد و اين ه  در چنين اوضاع و احوالی که دشمن از تجمع کارگران و خيزش قھر آميز آنھا در وحشت بًاتفاقا

ی مزدورشان به اشکال مختلف بيان می کنند ، کارگران پيشرو بايد بيش وحشت را سردمداران جمھوری اسالمی و اياد

ی نه فقط شعارھای ھر چه تعرضی تری را مطرح کنند ئاز پيش به تجمعات اعتراضی پرداخته و در آن تجمعات توده 

ير ي کارگر تغۀبق مسايل و جوانب امر ، دست به تاکتيک ھائی بزنند که فضای مبارزاتی را به نفع طۀبلکه با سنجيدن ھم

اين راھی است که می تواند رژيم وحشت زده از قدرت کارگران را بر آن دارد که سرمايه داران را مجبور به . دھد

  .پرداخت حقوق ھای کارگران بنمايد

زير "و يا شعار قبلی کارگران ھپکو " ُحساب ما پر نشه ، اھواز قيامت می شه"شعارھای تعرضی ، شعارھائی چون 

می ... و" می ايستيم ، می رزميم ، حقوقمنو می گيريم"، " تم نمی کنيم زندگی ، جان فدا می کنيم در ره آزادگیبار س

به تجمع " درود بر ستمگر ، مرگ بر کارگر"الزم است بدانيم که کارگران فوالد اھواز وقتی با شعار وارونه . باشند

 مزدوران رژيم قرار گرفتند و آن ۀد طبق معمول مورد حملمبارزاتی برای کسب حقوق ھای عقب افتاده خود دست زدن

از در تجمع  تلخ ، کارگران مبارز فوالد اھوۀپس از اين تجرب. مزدوران حتی تعدادی از کارگران را دستگير نمودند

   ."زنده باد کارگر، مرگ بر ستمگر"درستی و با روحی تعرضی فرياد زدند مبارزاتی بعدی خود ب

ای کارگران و پيشروان کارگری روشن تر باشند ، فعاليت ھای مبارزاتی آنھا بھتر و سھلتر پيش خواھد ھر چه شعار ھ

با .  تحليل درست از شرايط بوده و بتوانند مبارزات کارگران را قدمی به جلو ببرندۀشعارھای درست بايد زائيد.  رفت

واقعيت اين است که جمھوری اسالمی در . ن نبوددر نظر گرفتن اين امر می بينيم که شعار وارونه مورد بحث چني
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در چنين شرايطی تنھا با تشديد .  مرگ قرار دارد و تشديد سرکوبھای وحشيانه اش بيانگر ضعف آن می باشدۀآستان

  .مبارزات تعرض آميز می توان رژيم را وادار به عقب نشينی نمود و تظلم خواھی نتيجه عکس خواھد داد

جه به شرايطی که در آن قرار گرفته اند الزم است با صراحت کامل خواستھای خود را فرياد زده کارگران امروز با تو

 کارگر اگر چه امروز به دليل نداشتن ۀنبايد فراموش کرد که طبق. و در اتحاد با ھمديگر در جھت تحقق آن گام بردارند

ه داران و رژيم حامی شان از توانائی الزم ِتشکل صنفی و سياسی از آن خود به طور بالفعل در مقابل يورش سرماي

برخوردار نمی باشد ، ولی به طور بالقوه از پتانسيلی برخوردار است که در صورت آزاد شدن ، قادر است نه فقط 

به اميد آن .   بگذارد پايانۀزنجير از دست و پای خود برکند بلکه بر ھر گونه ظلم و ستم و جھل و نادانی در جامعه نقط

 مبارزه ھر چه قوی تر ۀ شان در صحنۀزم امروز کارگران ما تا به آن حد ارتقاء يابد که بتوانند فردا با انرژی بالقوکه ر

  .در مبارزات آنھا ھر چه وسيع تر طنين انداز گردد" مرگ بر ستمگر ، زنده باد کارگر"حضور يابند و شعار 
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