داود شمسائی
 7فوريه 2010

در باره شوراھا و کار شورائی
دور جديد مبازات مردم ايران بر عليه رژيم جمھوری اسالمی که برای کسب آزادی و دمکراسی از اوائل تابستان سال
گذشته آغاز گشته ،به لحاظ کيفی تفاوتھای چشمگيری با مبارزات مردم در دوره ھای گدشته در
جمھوری اسالمی و دوران شاه دارد .مشخصه ويژه اين دوران نه آنطور که رفرميستھا تبليغ ميکنند،
عدم خشونت طلبی اين مبارزات است و نه سبز و زرد و سفيد بودن آن .مشخصه اصلی اين جنبش
ميزان نسبتا باالی آگاھی اجتماعی آن و عدم رھبری پذيری آن به سبک سنتی است.
وجود طيف وسيع کارگران صنعتی با در جه باالئی از دانش و آگاھی کالسيک و طبقاتی ،ميليونھا دانشجو و دانش
آموز ،معلم و دانشگاھی ،ميليونھا کارمند و کارکنان بخش خدمات با مدارج باالی آکادميک که تا
ميزان زيادی با مسائل و مشکالت اجتماعی جامعه ايران در شرائط کنونی آشنا ھستند در کنار وسايل
ارتباط جمعی سريع و مدرن و ھمچنين تجربه مبارزاتی مردم در دورانھای گذشته و حال ،ھمگی باعث
آن گشته که ديگر اين جنبش براحتی تسليم رھبری کسانی که تا ديروز خود در تحميق و سرکوب مردم
شرکت داشته و امروز از مدار قدرت خارج شده اند نشود.
اگر اصالح طلبان حکومتی و خارج از آن قادر نيستند اين جنبش را آنطور که دلشان ميخواھد رھبری کنند و دو باره
آنرا به مسير يا منجالب نوعی از حکومت اسالمی باصطالح قانون مدار ھدايت کنند ،ھمانطور ھم
ساير بخشھای اپوزسيون بورژوازی در داخل و خارج از کشور شانس زيادی برای رھبری اين جنبش
ندارند .جنبش مردم ايران ھر چند در رابطه با طرح شعارھای دمکراتيک و طبقاتی در دوران
نوجوانی به سر ميبرد اما به سرعت ميتواند در صورت استمرار به سوی بلوغ و شکوفائی طرح
شعارھا و خواسته ھای اساسی و طبقاتی پيش برود.
به ھمان ميزان که اين جنبش جلو ميرود و راديکال ميشود و به سوی توده ای شدن و فرا گير شدن پيش ميرود ،به ھمان
ميزان ھم به ميزان تجربه و آگاھی سياسی آن اضافه شده و به اشکال جديدی از سازماندھی دست
مييابد .با آنکه در جريانات اعتراضات کنونی ،نامی از حزب و تشکيالت مستقلی در ميان نيست ،اما
نحوه سازماندھی حرکات توده ای اخير نشانده آن است که تشکيالت ھرمی از باال قادر به سازماندھی
توده ھای وسيع در شرائط ديکتاتوری و سرکوب وسيع نيست.
با آنکه در شرائط کنونی تنھا تشکالت اصالح طلبان حکومتی و يا محافل نزديک به آنان تا ميزان معين و محدودی از
حق تشکل و آزادی بيان برخورد ھستند اما ديگر تعيين کننده مسير اصلی جنبش تنھا اين جريانات
نيستند .جنبش دانشجوئی و جوانان ،جنبش زنان و کارگران و زحمتکشان رھنمود ھای خود را از
سران اصالح طلب حکومتی نميگريند .آنان مسير حرکت خود را با توجه به خواسته ھا و نيازھا ی
خود وبا چشم انداز نفی ھرگونه ديکتاتوری و رفع ستم و استثمار جنسی و طبقاتی انتخاب ميکنند .به
ھمين خاطر است که شعارھای ابتدائی در اعتراض به تقلب انتخاباتی به سرعت رنگ ميبازد و تبديل
به شعارھايی ميشود که کليت نظام را نشانه ميگيرد و دانشجويان و کارگران با شعارھای آزايخواھی،
صنفی و طبقاتی به ميان می آيند.
با آنکه در دانشگاھھا ،تشکالت وابسته به اصالح طلبان فعاليت دارند و تالش ميکنند ابتکار عمل را در جنبش
دانشجوئی بدست بگيرند و در ھر تجمع دانشجوئی به نفع آنان شعار بدھند اما واقعيت موجود جامعه
باعث گشته که آنان نتوانند در ھمه جا اھداف خود را پيش ببرند و به سرعت زمين بازی را به
دانشجويان سکوالر و آزاديخواه ،دمکرات و چپ بسپرند.
کارگران در سراسر ايران در حاال سازماندھی خود ھستند ،کارگران صنايع ماشين سازی و واحدھای متوسط و بزرگ
صنعتی و آخرين نمونه آن کارگران ذوب آھن نوعی از تشکيالت را برميگزينند که متناسب با شرائط
کنونی است ،تشکيالتی که بتواند بدون ھيچ گونه موانع بوروکراتيک و با مشارکت وسيع ھمه اعضاء و
با دادن کمترين ھزينه انسانی منافع کوتاه مدت و دراز مدت اعضاء خود را تامين کند .نام اين نوع از
تشکل شورا است.

شورا نوعی از تشکل توده ای است که شرکت فعال و مشارکت حداکثری اعضاء و فعالين خودرا ميطلبد .تشکيالتی غير
بوروکراتيک متکی به اراده اکثريت فعالين آن که اراده خودرا نه صرفا از طريق رای گيری و انتخاب
عده ای از نخبگان بلکه از طريق شرکت مستقيم فعالين خود اعمال ميکند .شورا تشکلی است تاريخی
که اززمان کمون پاريس و انقالب اکتبر کارآئی و توانمندی خودرا در پيشبرد اراده اکثريت عظيم توده
کار و زحمت نشان داده است .بدون تشکالت شورائی در مسکو و لنينگراد ھرگز اتقالب اکتبر امکان
پذير نبود .تشکالت شوراھای محلی ،کارمندی و کارگری نقش مھمی در جنبش سراسری مردم در سال
پنجاه و ھفت بر عليه نظام ديکتاتوری سلطنتی داشتند .اما متاسفانه بعد از به قدرت رسيدن جمھوری
اسالمی از ميزان شرکت مردم در مسائل سياسی و اجتماعی کاسته گشته و تمامی قدرت بعد از مدتی
در دست ارتجاع حاکم متمرکز گرديد.
اما اکنون با آغاز فاز جديد مبارزه بازھم ايجاد تشکالت شورائی در دستور کار قرار گرفته است .شورای ھای کارگری
فعليت مجدد خودرا آغاز کرده اند .کارگران نه تنھا خواھان احقاق حقوق صنفی خود ھستند ،بلکه
ميخواھند در تعيين سرنوشت آينده سياسی خود وفرزندانشان و جامعه اشان دخالتگر باشند .از اين رو
آنان ديگر نه می توانند و نه ميخواھند توان و اراده خود را در قالبھای تشکيالتی که برای آنان
محدوديت ايجاد ميکند منسجم کنند .اگر کارگران بخواھند در تعين سرنوشت سياسی کشور سھيم باشند
بايستی بتوانند با ايجاد تشکالت سراسری در سياستگزاری نقش بازی کنند .مسائلی نظير گسترش
اقتصادی،توازن صادرات و واردات،سياست خارجی و داخلی،آزاديھای سياسی و اجتماعی،آموزش و
پرورش ،مسکن و رفاه اجتماعی ،مسائل مبرمی که کارگران و زحمتکشان بايستی در آن از طريق
ايجاد تشکالت مستقل خويش فعاالنه دخالتگر باشند.
تشکل شورائی نه تنھا ميتواند راھگشای رشد مبارزات کارگری باشد ،بلکه ھسته ھای مقاومتی که امروزه در شھرھا
برای سازماندھی تظاھراتھا وساير اشکال مبارزات توده ای شکل ميگيرد ميتواند از اين نوع تشکل که
تشکلی است غير ھرمی و غير بورکراتيک و خصلت جنبشی دارد برای سازماندھی روشنفکران و
زحمتکشان استفاده کند .تشکل شورائی ميتواند در جنبش دانشجوئی شکل مناسبی باشد برای
سازماندھی بخش وسيعی از دانشجويان که با جريانات اسالمی وابسته به اصالح طلبان حکومتی
مرزبندی دارند و نميخواھند به سياھی لشکر يا حسين ميرحسين گويان تبديل شوند باشد آنان ميتوانند
خودرا در تشکالت مستقل شورائی سازماندھی کنند.
تشکالت شورائی در ميان فعالين چپ در خارج از کشوراکنون از مقبوليت برخوردار گشته و در دستورکارقرارگرفته
است .در شرائط کنونی ھنوز ھم روند انشعابات در سازمانھای چپ ادامه دارد و طيف وسيعی از
فعالين چپ در ھيچ حزب و سازمانی متشکل نيستند .دليل عدم وجود آنان در اين تشکالت اين نيست
که آنان تشکل گريز گشته اند ويا دست از اھداف و آرمانھای خود برداشته اند ،بلکه علت اصلی آن
ميتواند آن باشد که انديشه ھای تشکيالتی حاکم بر اين تشکالتھا به ھيچ وجه پاسخگوی سير تحوالت
سياسی و ايدولوژيک دودھه اخير در سطح جھانی بويژه بعد از فرو پاشی به اصطالح اردوگاه
سوسياليسم نيستند .سازمانھا و احزاب موجود بعد از ھر انشعابی ھمچنان با ھمان تفکر سابق بدون آنکه
جمعبندی جامعی از وضعيتی که منجر به انشعاب شده به ھمان شيوه سابق به روند تشکيالتی خود ادامه
ميدھند تا انشعاب بعدی.
تشکل شورائی در خارج از کشور ميتواند ظرفی باشد که فعالين چپ را که در احزاب متشکل نيستند و تعداد آنھا نيز در
قياس با فعالين تشکيالتی در شرائط کنونی بسيار باال است ،با فعالين تشکيالتھا پيوند دھد .تشکل
شورائی ميتواند محلی باشد برای باز نگری به نحوه مناسبات تشکيالتی نيروھای چپ در خارج و داخل
کشور .اين نوع از تشکل اگر تداوم پيدا کند ميتواند تمرينی باشد برای الگوھای بازتر و غير
بوروکراتيک تر و قابل انعطاف تر احزاب که توان جذب توده ھای وسيع را در خود مھيا کنند .نوعی
از تشکيالت که با انديشه سوسياليستی که برگرداندن اراده انسان را به خويشتن خويش در راس برنامه
خود قرار داده است آشتی دھد .اساس فلسفه تشکل شورائی تاکيد بربرابر دانستن ھمه اعضاء شورا با
ھم است ،ضمن آنکه شورا از نخبه پروری پرھيز ميکند ،از توان و استعداد ھر عضو خود در جای
خود بھره برده و تاش ميکند که اين توانھا و استعداد ھا را پرورش دھد.
به تشکل شورائی ميتوان به عنوان پايه حکومت سوسياليستی در آينده ھم نگريست .ھر چند ھنوز تمامی زوايای
تشکالت شورائی به عنوان پايه حکومتی سوسياليستی روشن نشده ولی بی شک ھيچ انقالبی در آينده
نميتواند رخ بدھد بدون آنکه نحوه سازماندھی توده ھا به عنوان پايه ھای اصلی حکومت در آن مشخص
نشود .ديگر نميتوان به عنوان ديکتاتوری پرولتاريا ،ديکتاتوری حزب ،کميته مرکزی ،ھيئت سياسی و

يا ديکتاتوری فردی را جانشين نمود ،کسانی که ھنور با چنين الگو ھائی بخواھند انقالب کنند بی شک
حزب ايشان به کاريکاتورھائی از حزب و خودشان به عنوان رھبرانی در رديف قھرمان داستان
سروانتس معرفی خواھند شد .پوپوليست ھائی مانند چاوز قبل از آنکه قبل از آنکه به تاريخ بپيوندند،
چه مستقيما توسط توده ھا ويا چه توسط کودتاگران از صحنه سياست حذف خواھند شد .تنھا
حکومتھائی ميتوانند در آينده سر کار بمانند که مردم را نيروی اصلی محرکه تاريخ بدانند و خود بخشی
از اين مردم باشند.
در خاتمه بايستی اذعان کنم که بحث راجع به تشکل شورائی و جايگاه آن در سازماندھی امر انقالبات آينده تازه در حال
آغاز شدن است و اين نوشته ھم مقدمه کوتاھی است بر اين بحث.

