جمع بندی يک سال نبردھای خيابانی
احمد شقاقی
 ٢۵اوت ٢٠١٠

خيزش توده ای سال گذشته که ميليون ھا نفر را به ميدان مبارزه آورده بود فرو کش کرد .اما اين دوره از
مبارزه توده ای ھم درسھای بزرگی به ھمراه داشت و ھم تاثيرات قابل توجھی به جا گذاشت که ضروری
است ھر کارگر سوسياليستی جمعبندی و تحليل مشخصی از آنچه گذشت و تاثيراتی که بجا مانده ،داشته باشد .
ھر چند که اول ماه می سال  88آغاز اعتراضات توده ای نبود ،اما مبارزه ای بود که بخشی از کارگران آگاه
آن را سازمان دادند و حضور خود را پر رنگ تر از گذشته با وجود استبداد به شکل علنی بروز دادند.
مطالبات کارگران و شروع اعتراضات توده ای که پس از تقلب انتخاباتی آغاز شد ،عمال ھيچ سنخيتی با ھم
نداشتند .کارگران پيشرو مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را که در قطعنامه ای به مناسبت اول می منتشر
کردند ،داشتند و اعتراض به تقلب انتخاباتی با توھم به يک جناح و در راستای تجديد انتخابات صورت می
گرفت .از اين زاويه اين دو جنبش از يکديگر متمايز و متضاد بودند .کارگران آگاه که به ھيچ جناحی از
سرمايه داران در قدرت توھم نداشته و ندارند ،و سال ھای مديدی از جناح ھای حکومتی جز سرکوب و
استثمار مضاعف چيزی نديدند ،طبيعتا نمی توانستند با مردم متوھمی که شعارھای "رای مرا پس بده" و "يا
حسين مير حسين" سر می دادند ھمراه گردند .اما اين فقط آغاز جنبش توده ای بود که به بھانه انتخابات و
آلوده به توھم به خيابان آمده بود .مطالبات نھفته مردم طی ساليان سياه حکومت دولت اسالمی چنان وسيع و
فشرده بود و ھست که به سرعت بروز نمود و به فاصله کوتاھی پالکاردھا و شعارھای ديگری نيز در
تظاھرات مردم ديده شد .شعارھايی مثل "مرگ بر ديکتاتور" و "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ،به شعارھای
اصلی تبديل گرديد و بروز درگيری و سرکوب خشم مردم را افزايش داد و تالش اصالح طلبان مبنی بر حفظ
آرامش و راھپيمايی با سکوت عمال نقش بر آب شد و سير وقايع روندی ديگر به خود گرفت.
ميليون ھا نفر "مردم خاموش" سکوت را شکستند و به خيابان ھا سرازير شدند تا خشم و نفرت خود را از
دولت ديکتاتور ،آدم کش و مرتجع نشان دھند .جنبش مردم نمی توانست در چارچوب تنگ و پوسيده اصالح
طلبی باقی بماند و به سرعت راديکال و ساختار شکن شد .سرکوب ھا و تھديد ھا در خرداد ماه نتوانست
مردم را عقب براند و در نھايت با خط و نشان کشيدن خامنه ای در نماز جمعه ،مردم تھديد به سرکوب و
کشتار بيشتر شدند .اما در مقابل ،روز سی خرداد ،ميليون ھا نفر در تھران به خيابان ھا ريختند وبه مقابله با
سرکوبگران برخاستند .تمام طول روز درگيری و کشتار ادامه داشت ،روز سی خرداد دھھا نفر کشته و بيش
از ھزار نفر بازداشت شدند .ھزاران نفر از مردم در خيابان ھا مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند و
صدھا نفر شديدا مجروح گرديدند .پس از وقايع سی خرداد در تھران شعله خشم مردم به شھرستان ھا نيز
رسيد و در بسياری از شھرھا تظاھرات بر پا گرديد؛ مبارزه در تھران ادامه يافت و به ھر مناسبتی از جمله
18تير و  13آبان 16 ،آذر و  ...تظاھرات وسيعی انجام شد و از يکسو سرکوب شديدتر و از سوی ديگر
مقابله و مقاومت بيشتری ايجاد شد.
از اين مقطع به بعد با وجود اينکه جنبش ھمواره توھم به اصالح طلبان را حمل می کرد ،شديدا ضد استبدادی
وسرنگون طلب شد و ھمچون سيلی خروشان و بی توجه به پند و اندرزھای اصالح طلبان و ليبرال ھا راه

رودررويی و مقابله خيابانی به شکل تداوم تظاھرات ھا را برگزيد .شعار ھای ضد حکومتی فراگير شد و
عليه شخص خامنه ای به عنوان باالترين مرجع قدرت ،شعار داده شد؛ شعارھای ضد استبدادی با شعارھای
آزاديخواھانه تلفيق گرديد و حضور و شجاعت مردم در مقابل سرکوبگران افزايش چشمگيری يافت.
برای ھر فعال سوسياليست و کارگری پنھان نيست که ھر چند شعارھا پيرامون آزاديخواھی و ضديت با
استبداد داده می شد ،اما فشار ھای اقتصادی انباشته شده طی چند دھه گذشته و تشديد تضادھای طبقاتی عامل
مھمی در بروز و پيشروی اعتراضات بود .فقر ،بيکاری ،تورم و  ...را کارگران و مردم طی چند دھه گذشته
ھر چه بيشتر با گوشت و پوست خود لمس کردند و نفرتشان نسبت به دولت افزايش يافت؛ در نتيجه ماھيت
جنبش اعتراضی مردم را نه فقط از روی شعارھا بلکه بر مبنای مجموعه واقعيات و به ويژه اوضاع
اقتصادی نيز بايد ارزيابی نمود .
از سوی ديگر جنبش به دليل فقدان آلترناتيو انقالبی قوی ھنوز متوھم به اصالح طلبان گام بر می داشت و ھر
چند در روند پيشروی خود اين توھم کمرنگ گرديد ،و شکل خودبخودی آن برجسته شد ،اما ھمواره اين توھم
بعنوان يک واقعيت در جنبش عمل می کرد.
در اعتراضات سی خرداد و پس از آن طيف ھای گسترده تری از مردم به جنبش اعتراضی روی آوردند و
رژيم جھت سرکوب متوسل به بسيج نيروھا از شھرستان ھای کوچک و آرامتر گرديد .سرکوب شديدتر و
جسارت و شجاعت بيشتر مردم درگيری ھای گسترده ای را شکل داد که طی سه دھه گذشته کم نظير بودند.
تاکتيک اتخاذ شده ی خودبخودی مردم )تظاھرت خيابانی( ھر چند که ميليون ھا نفر را به تحرک واداشت
وانفعال سياسی را کنار زد ،اما به دليل عدم آمادگی و سازماندھی طبقه کارگر فاقد ابزار اصلی برای تبديل
شدن به انقالب بود.
بنا براين جنبشی وجود داشت که مجموعه ای از پارامترھای مثبت و منفی را با خود حمل می کرد ،اين
جنبش يک جنبش چند وجھی حامل تناقضات بود ،که ھر وجه آن قابل تعمق بود و بر ھمين مبنا بسياری از
فعالين سياسی و کارگری در مقابل مجموعه ای از سواالت و نتيجه گيری ھا و تاکتيک ھای متفاوت قرار
گرفتند .گرايشات راست ،ولنتاريست و ديگر جريانات غير کارگری بنا به موقعيت و جايگاه طبقاتيشان در
رابطه با خيزش توده ای ھمچون گذشته يا راه سازش با يک جناح سرمايه داری را تئوريزه کردند و يا با
شعارھای توخالی و ذھنی خود را در آستانه انقالب وکسب قدرت می ديدند؛ اما فعالين کارگری و سوسياليست
که ھميشه از زاويه منافع طبقه کارگر به وقايع می نگرند در موقعيت پيچيده ای قرار گرفتند ،که براستی
ايستادن در موقعيتی جديد و صحيح از زاويه منافع طبقه کارگر در مقابل جنبش گسترده چند وجھی مردم
برايشان دشوار بود .
برخی از فعالين کارگری با نگاه به توھمات موجود در اين جنبش و ناديده گرفتن وجوه مشترک آن با منافع
طبقه کارگر ،از جنبش توده ای فاصله گرفتند .برخی ديگر بدون برنامه و تحت تاثير جنبش عظيم مردمی به
شکل خودبخودی در آن شرکت کردند .برخی اين جنبش را کمرنگ و کم اھميت ديدند و برخی اين جنبش را
در آستانه انقالب ارزيابی نمودند؛ اما واقعيت اين بود که ھيچيک از اينھا ھمه حقايق را در ارتباط با جنبش
توده ای مد نظر نداشت .اين جنبش صرفا جنبشی اصالح طلبانه نبود و ابعاد ديگری داشت که شکل
خودبخودی آن برخاسته از مطالبات عظيم اقتصادی و آزاديخواھانه بود .در جريان يک انقالب کارگری،
ھمين مردم با ھمين مطالبات متحد طبقه کارگر ھستند و پرولتاريا بدون توده ھای وسيع مردم قادر به پيروزی
و کسب قدرت نخواھد بود .از سوی ديگر اين جنبش نمی توانست در آستانه انقالب کارگری باشد به اين دليل
که طبقه کارگر با وجود ھمه پيشروی ھا از آمادگی و سازماندھی الزم بر خوردار نبود و نيست .ھر چند که
تشديد تضادھای طبقاتی طبقه کارگر را در موقعيت مبارزه ی بيشتری قرار داده اما به ھر شکل انقالب

سوسياليستی به مثابه يک امر ابژکتيو فقط با تشديد فشارھای اقتصادی به وقوع نخواھد پيوست ،و تشديد
فشارھای اقتصادی به شکل موازی و يک به يک با تشديد تضادھای طبقاتی و موقعيت و درجه آمادگی طبقه
کارگر برابر نيست .پرولتاريای ايران فاقد حزب طبقاتی است و سازمان ھای توده ای کارگری ھنوز بطور
وسيع در ميان کارگران شکل نگرفته اند .اينھا پارامتر ھای بسيار با اھميت و واقعی ھستند که در پروسه
مبارزه نمی توان آنھا را ناديده گرفت.
کارگران سوسياليست از يکسو خود را در موقعيت متشکل نبودن طبقه کارگر می ديدند و از سوی ديگر با
جنبش گسترده ای روبرو بودند که مردم بسياری با مطالبات و انگيزه ھايی نزديک به کارگران در آن شرکت
داشتند .در واقع کارگران پيشرو با اين سوال روبرو بودند که آيا بايد متشکل شد و سپس در چنين جنبش ھايی
نقش ايفا کرد و يا در ھمين موقعيت )فقدان تشکل ھای طبقاتی کارگران( نيز می توان در اين جنبش منافع
طبقه کارگر را پيگيری نمود؟ جواب به اين سوال سخت و پيچيده بود و برخی بدليل عدم وجود تشکل ھای
طبقاتی شرکت در اين جنبش را عبث و بيھوده می دانستند .اما آيا شرکت سازماندھی شده کارگران
سوسياليست و پيشرو الزاما به معنای اين است که آنھا قادرند نقش رھبری جنبش را در دست بگيرند و در
غير اين صورت بايد از آن پرھيز کنند؟ آيا در تمام دوره ھايی که کارگران انقالبی در جنبش ھا نقش ايفا
کردند نقش مسلط و تعيين کننده ای داشتند؟
تاريخ ثابت نموده که حتی در جريان يک انقالب کارگری به دليل فقدان آمادگی الزم پرولتاريا و يا موقعيت
بورژوازی در قدرت ،ممکن است انقالب باشکست روبرو گردد .ھمانطور که کارگران در جريان انقالب
1918آلمان و يا انقالب اندونزی شکست خوردند .يک انقالب کارگری با مجموعه ای از فاکتورھای واقعی
در ارتباط با طبقه کارگر تحقق می يابد و ھر کس که اين پارامترھای ابژکتيو را مد نظر قرار ندھد ،به
انحراف چپ يا راست در می غلطد .شرکت بلشويک ھا در انقالب  1905با وجود عدم آمادگی طبقه کارگر و
شکست آن انقالب ،آلترناتيوکارگران بلشويک را تقويت نمود .حتی در جريان انقالب فوريه  1917نيز
بلشويک ھا در اقليت بودند و در مقابل طيف ليبرال ھا و سوسياليست ھای غير کارگری در موقعيت پايين
دستی قرار داشتند و حتی در شوراھا نيز در اقليت قرار گرفتند؛ اما به ھر شکل در پروسه شرکت برنامه
ريزی شده آنھا در ھر گام مبارزه ،آنھا در موقعيت بھتری قرار می گرفتند .درست است که مقايسه موقعيت
ما با بلشويک صحيح نيست وآنھا دارای حزب طبقاتی خود بودند ،اما به ھر شکل در جريان شرکت فعال و
مداوم آنھا در ھر لحظه مبارزه بود که بلشويک ھا به يک آلتر ناتيو کارگری تبديل شدند .
ضمن اينکه ما کارگران سوسياليست ھمواره بايد در راستای متشکل شدن کارگران فعاليت نماييم و اين مسئله
استراتژی ما است ،اما وجود يک آلترناتيو کارگری در جنبش مردمی و سياسی شدن فضای جامعه ،موقعيت
به مراتب بھتری را نسبت به گذشته در جھت متشکل شدن بوجود می آورد .تنھا در بطن جنبش کارگری و
مردمی است که امکان متشکل شدن بيشتر فراھم می گردد .اساسا متشکل شدن شکلی برتری از مبارزه
سياسی کارگران است ،که در جريان مبارزه شکل می گيرد و ضرورت می يابد و جنبش خودبخودی
کارگری و مردمی در پروسه تکامل خود و تا رسيدن به مدارج انقالب سوسياليستی ھمواره دچار آلودگی و
انحرافات است.
ازسوی ديگر نديدن جنبش عظيم مردمی که بخش قابل توجھی از مطالبات و انگيزه ھای آن ھمسو و حتی
مشترک با منافع طبقه کارگر است – انگيزه ھای اقتصادی و مطالبات آزاديخواھانه – راه را بر دخالتگری و
تاثيرگذاری آنھا می بست و عمال ميدان را برای جناح ھای سرمايه داری خالی می کرد .مبارزات مردم و
کارگران ھرگز از يک کانال مستقيم و بدون مانع عبور نمی کند؛ در جريان ھر جنبش و مبارزه و حتی
انقالبی ،ديگر طبقات ،طبقه کارگر و مردم را تحت تاثير قرار می دھند و به ھزار و يک شيوه و امکان در

جھت تسخير آنھا فعاليت می کنند و تنھا در جريان يک مبارزه مستمر و ھمه جانبه و دراز مدت است که
پرولتاريا قادر می گردد نقش تاريخی خود را به ھمراه متحدين خود ايفا نمايد .جنبش مردمی سال گذشته نيز
از اين قاعده مستثنا نبود و عکس العمل بجای گرايش کارگری شورای برگزاری مراسم اول ما مه  ،89بروز
شيوه برخوردی مناسب و صحيح در راستای منافع طبقه کارگر بود .بنابراين جنبش توده ای سال گذشته نيز
ھمين نوع سياست وتاکتيک را از طرف فعالين کارگری می طلبيد .اينکه آنھا تا چه حد قادر بودند دست به
اقدامات مشابھی مثل اول ماه مه  88بزنند ،موضوعی در درجه دوم اھميت است چرا که در درجه اول زاويه
برخورد به جنبش توده ای مسئله ای بود که در ھاله ای از ابھام قرار داشت .ممکن بود در جريان خيزش
توده ای فعالين کارگری صرفا می توانستند با اطالعيه و يا رھنمودھا و سازماندھی در جريان تظاھرات ھا
نقش ايفا کنند و نه چيزی بيش از آن ،اما به ھر شکل اين خود می توانست از تاثير بسزايی برخوردار باشد؛
نقشه مند عمل کردن کارگران آگاه در جريان يک خيزش توده ای جايگاه وموقعيت طبقه کارگر را در آن
جنبش مشخص و تثبيت می نمايد .
اين واقعيت را کارگران سوسياليست و آگاه ھرگز نبايد فراموش کنند که جامعه ما با اين شرايط اقتصادی و
اجتماعی و تشديد تضادھای طبقاتی و جنبشی که بوقوع پيوست وتاثيراتی که بجا گذاشت ،ھمواره آتش زير
خاکستری است که با يک نسيم می تواند شعله ور شود و ھر بار اين شعله فزونتر و سوزاننده تر خواھد بود.
واقعيت اين است که با وجود فروکش کردن جنبش توده ای وحضور دستگاه سرکوب در ھمه کارخانه ھا و
ديگر مکان ھا و اينکه شرايط انقالبی وجود ندارد ،اما ديگر طبقه کارگر در موقعيت قبل از خيزش توده ای
قرار ندارد و در شرايط مناسب تری برای سازماندھی قرار گرفته و مردمی که می توانند متحد طبقه کارگر
باشند معترض تر و جسورتر از گذشته ھستند؛ اين وقايع درس بزرگی برای کارگران سوسياليست و پيشرو
داشت که ھمواره بايد از آمادگی الزم برای دخالتگری سازماندھی شده و نقشه مند در جنبش ھای مردمی و
کارگری آينده برخوردارباشند؛ ممکن است خيزش جنبش کارگری و مردمی با يک اعتصاب و يا يک شوک
اقتصادی بروز نمايد ،ھر چند زمان و مکان آغاز آن قابل پيش بينی نيست ،اما اين واقعيتی اجتناب ناپذير
است* .
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