مسئله شعارها در جنبش های توده ای جاری
از حقیقت دوره دوم ،شماره ، 29اسفند1377
مدردم بده خیابدان آمدده اندد؛ شدعارهدا در فدضا طنین می اندداز ند و خدواسدته هدای گدونداگدون را اعدلم می كدنند" :مدرگ بدر
اسددتبداد !زنددده بدداد آزادی"! "،تددوپ ،تددانددك ،بسیجی ،دیگر اثددر ندددارد"! "،آزادی زنددددانی سیاسی "!در خیزش هدددای
خدودبدخودی زحدمتكشان كده مدعمول جدرقده اش را جدنایت مدزدوران مسدلح رژیم ،یا قدلدریهای شهدرداری و امدثالدهم می زندد و
در بسیاری مدوارد بده درگیریهای قهدرآمیز می اندجامدد ،شدعارهدا نیز بدوی خدون می دهدند" :مدرگ بدر نیروی اندتظامی"!،
"مدرگ بدر شهدردار "!مدردم بدا شدعارهدای خدود ،خدواهدان مدرگ سدردمدداران رژیم می شدوندد .در این ندوع خیزشدها ،بدا چنین
شدعارهدای بدرانگیزندده ای اسدت كده می تدوان مدردم را بده ایستادگی در مدقابدل نیروهدای مسدلح رژیم فدراخدواندد ،بده دشدمن هدجوم
بدرد ،مدراكدز دولتی را ویران كدرد و مدزدوران را بده سدزای اعدمالدشان رسداندد .و این چیزی اسدت كده طی سدالدهای اخیر بدارهدا
اتفاق افتاده است.
در مدبارزات حدق طدلبانده كدارگدران و زحدمتكشان كده مدعمول خدصلت مدقاومدت جدویانده دارد ،بدر حسدب مدوضدوعدات روز،
شدعارهدای مدتفاوتی طدرح می شدود" :علیه اخدراج دسدتجمعی" ؛"بدرای افدزایش دسدتمزد" ؛"پدرداخدت عیدی" ؛"علیه اخدراج
رهدبران و فدعالین جدنبش كدارگدری" ؛"بددرای آزادی رهددبران و یاران اسیر" ؛"علیه قدلدریها و اجدحافدات مددیریت ".گداه
شدعارهدائی كده خدصلت درازمددت تدر دارندد نظیر"حدق بدرپدائی تدشكل مسدتقل كدارگدری "نیز بده میان می آید .اینها شدعارهدائی
هسدتند كده كدارگدران را در مدبارزات روزمدره شدان متحدد می كدند؛ آندها را بده مدقابدله بدا اسدتثمارگدران و زورگدویان می كدشاندد؛
و جدریان مدبارزات و پیشرویها و عدقب نشینی هدا ،جدلوه هدائی از قددرت و اراده طدبقه و جدوانبی از مداهیت و ندقاط ضدعف و
قوت دشمنانش را به كارگران نشان می دهد؛ آگاهی ،اتحاد و تشكل آنها را تقویت می كند.
در دوره هدائی كده جدنبش عدمومی و سدراسدری شدكل می گیرد و گسدترش می یابدد ،شدعارهدا مدرزهدای"صدندفی " و"گدروهی"
را پشدت سدر می گدذارندد و نده فدقط در جدریان مدبارزات فدراگیر فدریاد می شدوندد ،بدلكه در محیط هدای كداری مدختلف بده شدعار
روز اقدشار گدونداگدون تدبدیل می شدوندد .بدرای مدثال در جدریان اندقلب  ،57شدعارهدای عدمومی جدنبش مدردم در اعدتصابدات و
تدحصن هدا و قدطعنامده هدای جدنبش كدارگدری بده گدوش می رسید" :آزادی زنددانیان سیاسی" "،اندحلل دسدتگاه هدای سدركدوبدگر
و امدنیدتی" "،آزادی بیان و مدطبوعدات و تدشكل" "،افدشاء و لدغو قدراردادهدای اسدارتدبار امدپریالیستی" ،و در راس هدمه اینها
شعار نابودی رژیم.
اگدر چده در مدقاطدع معین یا در مدبارزات مدشخص ،بدرخی شدعارهدا می تدواندد بدطور خدودبدخودی و "اتدفاقی "بده شدعارهدای
مدركدزی مدردم تدبدیل شدود ،امدا بدطور كلی چنین نیست .مدركدزی شددن یك رشدته شدعار ،نتیجه غدلبه یك رهدبری سیاسی د
طدبقاتی معین بدر جدنبش اسدت  .مثل در انقلب ، 57شدعار"اسدتقلل ،آزادی ،جدمهوری اسدلمی "زمدانی بده شدعار تدوده هدای
گسدترده تدبدیل شدد كده جدریان خدمینی تدوانسدته بدود ندفوذ و سدلطه سیاسی و ایدئدولدوژیك خدویش را بدر جدنبش اعدمال كدند .یدا
مدردم زمدانی شدعار دادندد"ارتدش بدرادر مداسدت "كده مدرتجعین و سدازشدكاران ،رهدبری اندقلب را بددسدت گدرفدته بدودندد .در آن
دوره ،نیروهدای كدمونیست و اندقلبی تدلش می كدردندد بدا طدرح شدعارهدائی چدون"اسدتقلل ،آزادی ،جدمهوری مدردمی "یدا
"ارتدش ضدد خدلقی ندابدود بداید گدردد"  ،خدلف جدریان شدنا كدنند ،بدر جدنبش تدوده ای تداثیر بدگذارندد و آگداهی مدردم را عدمق
بدخشند  .مدبارزه ای كده بدر سدر شدعارهدا جدریان داشدت ،جدزئی از یك مدبارزه طدبقاتی بدود .مدا بده عدلت اینكه ابدزار اسداسی
اعدمال رهدبری و تدوان لزم را ندداشدتیم ،ندهایتا در آن مدبارزه شكسدت خدوردیم .امدا این شكسدت بده مدعنای نداكدامی كدامدل مدا در
تداثیرگدذاری بدر جدنبشهای تدوده ای ،تعمیق آگداهی مدردم و جدذب نیروهدای پیشرو از دل آن مدبارزات ندبود .تلش آن روز

كدمونیستهای اندقلبی ،آندها را بده پیشروان تدوده شدناسداندد و زمینه پدایه گیری و بسیج از میان شدورشدگران جدوان را فدراهدم
كرد.
امدروز هدم بدا پیوسدتن و شدركدت فدزاینده اقدشار و طدبقات گدونداگدون در یك جدنبش عدمومی ضدد رژیمی ،و فدعال تدر شددن
نیروهای سیاسی ،مبارزه بر سر شعارها اهمیتی روز افزون می یابد .تعیین شعارهای مركزی و شعارهای مناسب دیگر،
یكی از وظدایف مدهم پیشروانی اسدت كده ندقش مدبلغ و سدازمداندگر را بعهدده می گیرندد .این كدار ،جدزئی از رهدبری عملی در
صحنه نبرد است.
و بدالخدره ،بده این ندكته نیز بداید اشداره كنیم كده در تعیین شدعارهدا بداید بده تدجارب مدبارزان اندقلبی در كدشورهدای دیگر هدم
تدوجده كدرد و از آندان آمدوخدت .شدعارهدائی هسدتند كده از صدفوف جدنبش در گدوشده دیگری از جدهان بدرخداسدته و سدپس در
فرصتهای مشابه در كشورهای دیگر طنین افكن شده اند.
چه معیارهائی را برای تعیین شعارها باید در دست گرفت؟ چه نكاتی را باید مد نظر قرار داد؟ ما با دو رشته شعار سر و
كددار داریم :شدعارهدای اسدتراتدژیك و شدعارهدای تداكتیكی  .مدنظور از شدعارهدای اسدتراتدژیك ،شدعارهدای درازمددتی اسدت كده
ماهیت و مفهوم انقلب دمكراتیك نوین ،انقلب سوسیالیستی و هدف كمونیسم و راه تحقق اینها را در خود دارد " :زنده باد
انقلب !زندده بداد كدمونیسم"! "،زندده بداد اندترنداسیوندالیسم پدرولدتری" "،پیروز بداد جدنگ درازمددت خدلق"! "،زندده بداد حدزب
كدمونیست اندقلبی"!  "،ندابدود بداد سدلطه امدپریالیسم ،سدرمدایه داری بدوروكدراتیك و نیمه فدئودالیسم "! "،سدرندگون بداد رژیم
جدمهوری اسدلمی" "،بدرقدرار بداد جدمهوری ندوین خدلق"! "،زمین بده كشدتگر "و .....این شدعارهدا سدمت و سدوی اندقلب را
ندشان می دهدد  .در دوره هدائی این شدعارهدا ندقش تدرویجی بدازی می كدند؛ عدمدتدا عدناصدر پیشرو پدرولدتاریا و اندقلبیون پیگیر
را گدرد می آورد تدا سدتون فدقرات یك حدزب اندقلبی را بدسازندد یا تدقویت كدنند .در دوره ای دیگر كده جدنبشهای تدوده ای
بدپاخداسدته ،همین شدعارهدا می تدواندد ندقش تهییجی و بدرانگیزاندنده بدازی كدند و جدنبش را عمیقتر ،گسدترده تدر و رزمدنده تدر
سدازد .شدرایطی هدم هسدت كده بدرخی از این شدعارهدا ،جدنبه عملی پیدا می كدند  .بدرای مدثال ،شدعار"كدارگدر ،دهدقان ،داندشجو
پیروز است "! كه شعار جنبش دانشجوئی در زمان شاه بود ،نقش تاریخ ساز طبقه كارگر و متحدان نزدیكش یعنی دهقانان
را مدورد تداكید قدرار می داد و بدر ضدرورت پیوندد روشدنفكران اندقلبی بدا زحدمتكشان تداكید می گدذارد  .یا شدعار"زمین بده
كشدتگر " كده یك شدعار بدرندامده ای طدبقه كدارگدر در اندقلب دمدكراتیك ندوین اسدت ،در مدناطقی كده ارتدش خدلق مدوفدق بده در هدم
شكستن قدرت حكومت شده و قدرت سیاسی نوین را برقرار ساخته ،به یك شعار عملی تبدیل می شود.
از طدرف دیگر ،اندقلب بددون تعیین شدعارهدای تداكتیكی پیش نمی رود .در مسیر پدر پیچ و خدم مدبارزه ،مدرتدبا مدسائدل و
مدوضدوعدات خداصی پیش می آید  .تدضادهدای بنیادینی كده جدامدعه را جدلو می بدرد ،از طدریق این مدوضدوعدات خدودشدان را
ندشان می دهدند  .ندظام اسدتثمار و سدتم ،خدودش را از كداندال هدای گدونداگدونی مدطرح می كدند .مدثل ،سدركدوب سیاسی از طدرف
جدمهوری اسدلمی در یك مدقطع می تدواندد در قدتل عدام زنددانیان سیاسی سدال  1367فشدرده بدشود؛ و در مدقطع دیگر در
تدرورهدای سیاسی اخیر  .مدبارزه زندان علیه سدتم جنسی ،یك مدوقدع می تدواندد بدر سدر حدجاب اجدباری گدره بدخورد ،و در مدقطع
دیگر بدر سدر قدوانین شدرعی كده زن را در جدامدعه و خداندواده در مدوقعیت بدردگی و نیمه بدردگی ندگاه می دارد .قددتل زنی
بددسدت شدوهدرش و بی اعدتنایی تدایید آمیز دسدتگاه قدضائی رژیم می تدواندد جدرقده یك جدنبش تدوده ای زندان را بدزندد .در ایدن
حدالدت ،شدعارهدای تداكتیكی خداص و بده مدوقعی لزم اسدت كده بده مدوضدوع مدربدوط بداشدد " :قداندون ارتدجاعی ملغی بداید گدردد"،
"قداندون ارتدجاعی ،حدامی قداتدلن اسدت" "،این قدوه قدضائی ،سدركدوبدگر زندان اسدت ".درسدت هدماندطور كده در مدقطع قدتل
عدام  ، 1367یا قدتل هدای سیاسی اخیر ،و یا اندتشار اعدترافدنامده وزارت اطدلعدات ،شدعارهدای خداصی لزم اسدت " :مدعرفی و
مدحاكدمه و مدجازات علنی آمدران و عداملین قدتل هدای اخیر" "،اندحلل وزارت اطدلعدات و افدشای كلیه تدوطدئه هدا و جدنایات
 02سدالده این دسدتگاه "و ...بدا تدوجده بده جدنبه خداص شدعارهدای تداكتیكی اسدت كده می تدوان بدر بدخش قدابدل تدوجهی از تدوده هدا

كه بر سر موضوعات معین حساس شده اند و خواهان مقاومت و مبارزه هستند تاثیر گذاشت و آنها را به مبارزه كشید.
اما شعارهای تاكتیكی ،شعارهائی در خود و مجرد نیستند .اگر شعار تاكتیكی می خواهد به پیشروی انقلب خدمت كند،
بداید بده اهدداف اسدتراتدژیك اندقلب مدربدوط بداشدد و در تدضاد بدا آندها قدرار نگیرد؛ و جدناح هدای مدختلف هیئت حداكدمه ندتواندند بده
سادگی بر سرش مانور دهند؛
باید آگاهی انقلبی توده های درگیر در مبارزه را در مورد ماهیت نظام حاكم و ریشه ستمگری ها بال ببرد؛
باید برانگیزاننده باشد و نه تسكین دهنده؛
مبارزه جویانه باشد و نه مظلوم نمایانه؛
روحیه اتكاء به خود و تحقیر دشمن را تقویت كند و نه روحیه تقاضا از دشمنان آشكار و پنهان مردم.
بدرای مدثال شدعار"آزادی زندانی سیاسی " بده روشنی یكی از اركدان رژیم یعنی سدركدوب سیاسی و عقیدتی و زنددان را زیر
سدئوال می بدرد؛ اقدشار مدختلف مدردم بدر سدر این شدعار حدساس هسدتند و بدنابدراین خدصلت بسیج كدننده ،متحدد كدننده و
بدرانگیزاندنده دارد؛ و دشدمن را بده تدنگنا می انددازد  .در مدقابدل ،شدعار"لدغو ندظارت اسدتصوابی شدورای نگهدبان" ،شدعاری
كامل توهم برانگیز است كه مردم را به دایره دعواها و رقابتهای درون هیئت حاكمه می كشاند .این دید را تقویت می كند
كده اگدر ندظارت اسدتصوابی بدرداشدته شدود و افدراد بیشتری بدتواندند ندامدزد شدركدت در ندهادهدای مدختلف این رژیم ارتدجاعی
شوند ،گرهی از كار مردم باز می شود  .شعارهای نظیر"جامعه مدنی ایجاد باید گردد" "،ولیت مطلقه ملغی باید گردد"،
"طدالدبان حیا كدن ،مدملكتو رهدا كدن " و یا شدعارهدائی كده در دفداع از"قداندون و امنیت "داده می شدود ،كدامدل بدر مدقاصدد و
مداندورهدای یك جدناح از جدمهوری اسدلمی مدنطبق اسدت .این جدور شدعارهدا از مدردم سیاهی لدشكر می سدازد .و هدمیدندطدور
شدعار مدظلومدانده ای كده بده اصدطلح می كدوشدد گدزك بده دسدت رژیم نددهدد ،و در واقدع بده دندبال ایجاد ندقطه مشدترك بدا دسدتگاه
حداكدم اسدت" :مدا هدمه روزه داریم ،از طدالدبان بیزاریم" ؛ و یا شدعار ارتدجاعی"نیروی اندتظامی ،تدشكر ،تدشكر) "بده خداطدر
جدلوگیری از حدمله اندصار حدزب ا بده تجدمعات اعدتراضی (!شدعارهدائی هدم هسدتند كده اندقلب را از پدایه مدورد تهددید قدرار
می دهدند ،و دسدت امدپریالیستها كده ندقطه اتدكاء و حدامی دولدت ارتدجاعی هسدتند را در صدحنه سیاسی جدامدعه بیشتر بداز می
كدنند  .مدثل شدعار"بدرقدراری رفدرانددم آزاد تدحت ندظارت سدازمدان مدلل " و یدا"اسدتقرار نیروهدای بین المللی بدرای جدلوگیری
از اقدامات سركوبگرانه دولت مركزی".
بدا وجدود اینكه ،جدنبه متحدد كدننده شدعارهدای تداكتیكی را ندباید از ندظر دور داشدت ،امدا این بده مدعنای دندبالده روی از جدو غدالدب
در بین تددوده هددا نیست  .این واقعیتی اسدت كده بدرای تدبدیل یك شدعار بده شدعار جدنبش تدوده ای بداید مدبارزه كدرد؛ امدا پیش
گدذاردن شدعارهدای صحیح ،خدود جدزئی از این مدبارزه اسدت .بدویژه زمدانی كده جدریاندات سدازشدكار و ضدداندقلبی ،و حتی
مدرتجعین فدریبكار می روندد كده شدعارهدای انحدرافی و تدوهدم بدرانگیز خدود را بدر جدنبش مسدلط كدنند ،بداید خدلف جدریان
عمومی شنا كرد .و تدنها بددین طدریق می تدوان تداثیر گدذاشدت  .برای مثال ،در انقلب 57مدهم بدود كده در مدقابدل شدعار"ارتش
بدرادر مداسدت"  ،شدعار"ارتدش ضدد خدلقی ندابدود بداید گدردد " یدا"تدنها ره رهدائی ،جدنگ مسدلحانده "جدلو گدذاشدته شدود .اگدر چده
این شدعارهدا بده شدعار عدمومی تدبدیل نشدد ،ولی بددون ندفوذ و تداثیر هدم ندماندد .بدویژه در مدقاطعی كده ارتدش سدركدوبدگر بدر
تدظاهدر كدنندگدان آتدش می گدشود و كشدتار می كدرد ،این شدعارهدا بیشتر بده گدوش می رسید و تدكرار می شدد .گداهی نیز مدبارزه
در عدرصده شدعارهدا ،بده شدكل غیر مسدتقیم صدورت می گیرد .بدرای مدثال در تدظاهدرات تشییع داریوش فدروهدر و پدروانده
اسدكندری ،زمدانی كده گدروهی بده ندفع خداتمی شدعار دادندد و كدوشیدندد آن مدبارزه ضدد رژیمی را منحدرف كدنند ،مدردم بدا تدكرار
ندكردن شدعارهدا و مدنفرد كدردن طدرفدداران خداتمی ،مدقابدل این حدركدت ایستادندد .یا بدرخی از شدركدت كدنندگدان شدعار
"اسدتقراض خدارجی ،تدماس آمدریكائی ،دیگر اثدر نددارد "را دادندد كده تدلشی بدود بدرای آمداج قدرار دادن كدل هیئت حداكدمه؛
تلشی بود برای نشان دادن رابطه امپریالیسم با طبقات ارتجاعی حاكم بر ایران.

تدا آندجا كده بده طدرح شدعارهدا در دوره جداری از جداندب كدمونیستهای اندقلبی بدر می گدردد ،چدند ندكته كلی را می تدوان جدلو
گذاشت:
دد این شدعارهدا بداید جدنایات و بیدادگدریهای رژیم و كدل دسدتگاه سدركدوبدگر ندظامی و امنیتی جدمهوری اسدلمی را زیر ضدرب
بدرده و مدرتجعین فدریبكار را خدلع سدلح كدند؛ مدضحكه هدای اندتخابداتی ،حدزب بدازی"،مدشاركدت مدردمی " و سیاسدت"آشدتی
ملی "آنها را افشاء كند.
دد بداید مدنافدع تدوده هدای تدحتانی جدامدعه و ندقش آندها در اندقلب را بدرجسدته كدند؛ و ضدرورت پیوندد روشدنفكران اندقلبی بدا
كارگران و دهقانان را جلو بگذارد.
دد باید خواسته های زنان ،ملل ستمدیده و جوانان را منعكس كند.
دد باید راه را بر نفوذ و فریبكاریهای امپریالیستی در صحنه سیاسی ایران ببندد.
دد در مركز همه این شعارها ،باید شعار"مرگ بر جمهوری اسلمی "را فراگیر كرد.

