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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ٣٠
  

 ئیھای شورا دھی فعاليتتالش برای سازمان
  ! به تجارب تاريخی شوراھا در ايران و جھانءبا اتکا

 
با اميد اين که اول ماه مه . مئيگو می فرارسيدن اول ماه مه، روز جھانی کارگر را به کارگران ايران و جھان تبريک 

ھای گذشته برگزار شود و کارگران بتوانند فرياد خود بر عليه تبعيض،  تر از سال امسال در ايران، متفاوت

داری  داری و حکومت سرمايه نابرابری، ستم، جنگ، اعدام، گرانی و تورم، بيکاری و استثمار سيستم سرمايه

خصوص که اکنون نمايش انتخابات رياست جمھوری اسالمی در پيش است و جامعه  به. اسالمی ايران رساتر کنند

مان، فعالين سخنرانان  ھای روز جھانی ھا و مراسم تر است در برنامه نسبت به مسايل سياسی و اجتماعی حساس

 باشيم و ديگر بس است بيش از اين سياھی لشکر نمايش انتخابات حکومت اسالمی: کارگری با صدای بلند بگويند

مدت و درازمدت خودمان را با جامعه در ميان بگذاريم و برای آلترناتيو  ھای کوتاه بايد مطالبات و اھداف و برنامه

 !مان تبليغ و ترويج و افکارسازی و تالش کنيم طبقاتی
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د و ھر گذر  سال و نزديک به چھار نسل از حاکميت نکبت بار حکومت اسالمی می٣٩آن ھم در شرايطی که حدود 

رياست جمھوری، مجلس شورای اسالمی، شوراھای اسالمی شھر و » انتخابات«بار نمايشی به نام  چھار سال يک

ھا و  ھای جامعه، قدرت و حاکميت را بين عناصر، ارگان اندازند تا مجددا ثروت روستا و مجلس خبرگان راه می

ھای درونی حکومت، به بقای ارتجاعی خود ادامه  احھای خود تقسيم کنند و و با برقراری توازن قوا بين جن جناح

دادن به ارتجاع،  عنوان ابزار، سياھی لشکر و يا ماشين توليد رای برای حقانيت در اين ميان از مردم نيز به. دھد

ديگر رای دادن : بار برای ھميشه بايد فرياد بزنيم اکنون يک. کنند سانسور، شکنجه و اعدام و اسثتمار استفاده می

طلب و حکومت جھل و خرافات، ترور، شکنجه، اعدام و  آزار، خشونت ستيز، کودک ستيز، آزادی حکومت زن به

چنان ما  دھيم تا ما ھم غارتگر اشتباه است و نه تنھا نفعی برای ما ندارد، بلکه در روز روشن به دشمن خود، رای می

ھايمان را در فقر و به تبع آن  جه و اعدام کند و خانوادهمان را زندانی و شکن عزيزان. را تھديد و شکنجه و آزار دھد

 ...برانداز غرق نمايد و ھای اجتماعی دودمان در بحران آسيب

   

ھای مستقل کارگری، منع قانونی و جرم شناختن  اکنون انبوه مطالبات سرکوب شده طبقه کارگر، عدم وجود تشکل

ن پيشرو و فعاالن کارگری به خاطر تالش برای انسجام بخشيدن ھای مستقل کارگری، مجرم دانستن کارگرا فعاليت

ھای سياسی و دمکراتيک، بيکاری، گرانی و تشديد فقر و  و متشکل کردن طبقه کارگر، سرکوب شديد آزادی

ھای مزدبگيران و محرومان جامعه، عدم پرداخت مزد ناچيز و بخور و نمير  ھای اجتماعی در ميان خانواده آسيب

 رسمی حداقل مزد در زير يک چھارم خط فقر و فقدان رفاه تعيين يا به تعويق انداختن طوالنی آن، کارگران و

اجتماعی و خدمات عمومی برای در کل جامعه، سرکوب و سانسور، شالق و قصاص، شکنجه و اعدام به عيان 

 .زده ھمگان قرار داده است شکلی، فجايع بزرگ را در مقابل چشمان حيرت ترين

بست موجود سياسی و اجتماعی،   اين واقعيات در جامعه و راه مقابله با اين فاجعه بزرگ و برون رفت از بنمشاھده

 وضع موجود به نفع توليدکنندگان و سازندگان تغيير که خواھان ئیھمواره به مشغله و دغدغه دايمی ھمه نيروھا

داری و دموکراتيک جامعه ايران،  ضدسرمايهاما در اين ميان، متاسفانه گرايشات سياسی مختلف . جامعه ھستند

کنند  مدت و دستاوردھای محدود بسنده می سو به مبارزه مقطعی و تاکتيکی و کوتاه  طبقاتی از يک-ھای سياسی  جنبش

و از سوی ديگر، ھمين نگرش سبب شده است که مبارزات جاری و پراکنده به يک جنبش سراسری و استراتژيک 

طور  ھا و صنايع مختلف، به ھای مختلف مزدبگيران، کارگاه ھا و بخش ل، ھر کدام از صنفبرای مثا. تبديل نشود

يعنی اگر در مناطق صنعتی کارگران يک کارخانه برای . کنند پراکنده و بدون استراتژی طبقاتی معين مبارزه می

رگران صنايع مختلف آن زنند کا گرفتن دستمزدھای معوقه و يا مطالبات ديگرشان دست به اعتصاب و اعتراض می

يا زمانی که به . رنگ است گر اين وقايع ھستند و حس ھمبستگی و اتحاد کم منطقه، شھر و يا کشور، تنھا نظاره
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زنند در اعتراض به اين بربريت حکومت اسالمی، اين نيروھا دست  ، شالق می...جوانان، دانشجويان، کارگران و

 و نيروھای پوليسآويزند  ھا را به دار می ھا انسان گامی که در خيابانو يا ھن. زنند به اعتراض و اعتصاب نمی

  ...شان نيستند و کشی حکومت امنيتی حکومت نگران شورش و اعتراض مردم به اين آدم

گير کردن  ی، تھديدات، اخراج از کار، زندان و شکنجه و زمينپوليسھای  ھرچند که در وضع موجود سرکوب

طور مستمر و   در جريان بوده اما بهئیھا  نه سال حاکميت جمھوری اسالمی با فراز و نشيبھا در اين سی و خانواده

اتفاقا در چنين . پيگير سانسور و خفقان و سرکوب و معضالت معيشتی را به اکثريت مردم ايران تحميل کرده است

العملل  طبيعتا در مقابلش عکسشود بايد  شرايطی که کارد به استخوان رسيده درد و رنج و سوزش غيرقابل بحمل می

گردد  شود نھايتا به مرگ منجر می يک درد مزمن و تدريجی تبديل می نشان داد و گرنه اين درد تدريجی جگرسوز به

 ! نه تسکين آن

در چنين شرايطی، طرح مطالبات فوری و مقطعی مانند حق تشکل، حق آزادی بيان و انديشه، اقزايش دستمزد و يا 

اما اگر ما نسبت به اھداف استراتژيک . ستمزدھای معوقه وغيره بر حق و عاالنه و اجباری استپرداخت فوری د

ھا را تثبيت کنيم و پايه محکم  توانيم آن خود بی تفاوت باشيم حتی اگر به اين مطالبات خود نيز برسيم باز ھم نمی

  .تر ھای باالتر و عالی بسازيم برای برداشتن گام

   

بايد ديد کدام . يز رجعت مستقيم به تجارب و دستاورھای تاکنون جھان و منطقه و جامعه ايران استاين استراتژی ن

در اين راستا، نيروھای . سازد مان رھنمود می  طبقاتی با کدام ابزار و تشکل ما را به اھداف-مبارزه سياسی 

ختلفی را در پيش پای خود ھای م داری و مدافعين طبقه کارگری و سوسياليست و کمونيست راه ضدسرمايه

 :اند گذاشته

، حکومت ئی، حکومت دمکراتيک مردمی، حکومت شورائیخواھی؛ حکومت کارگری، حکومت شورا   حکومت-

  ؛...سوسياليستی و

 جامعه و ئی يا ستم ملی در ايارن يک واقعيت غيرقابل انکار است اما گرايشات ناسيوناليستی از اين ستم برای جدا-

در رابطه با حل ستم . کنند دار می يعنی اتحاد کارگری و انسانی را خدشه. کنند استفاده سياسی می وءطبقه کارگر س

  ، شعار درستی نيست؛ئی سرنوشت تا سرحد جداتعيينملی، طرح حق 

  کدام يکی اولويت دارد؟.  حزب يا طبقه و يا ھر دو-

  ھای مختلف؛ و جنبشھا در رھبری نيروھا  دھی زنان و نقش آن  عدم توجه به سازمان-

  دار؛ ھا زن خانه  عدم توجه به زيست و زندگی ميليون-

  ھای اجتماعی؛  عدم توجه به حقوق کودکان و رشد روزافزون آسيب-
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   عدم توجه به فجايع زيست محيطی؛-

  ای و تجارب تاريخی؛ بندی وفايع و مبارزات دوره  عدم توجه به جمع-

  جتماعی با استفاده از تجارب امروزی؛دھی نيروھای ا  عدم توجه به سازمان-

-. ...  

ھای مختصر و مفيد  اما اگر در ھمين سطح بمانيم و اگر جواب. چنان رديف کرد و ادامه داد توان به اين ليست، ھم می

برای . دھی داريم تکانی ذھنی و فکری و سياسی و سازمان ت و معضالت بدھيم نخست نياز به خانهسؤاالبه اين 

بار برای  چرا نبايد يک. ھاست خواھی آن ھم در قرن بيست و يکم توھين به شعور و اگاھی انسان تمثال، حکوم

خواھی حزبی و غيرحزبی، به خودگرانی و يا خودمديريتی  ھميشه روی دولت خط بطالن کشيد و به جای حکومت

انند سنديکا، شورا، ھای مختلف دمکراتيک کارگری م  و مجامع عمومی تشکلئیدموکراتيک با مناسبات شورا

آموزان، معلمان،  شوراھای محل کار، زيست و زندگی کارگران، دانش... ھای فرھنگی و ھای کارخانه، کانون کميته

نگاران، ھنرمندان و نويسندگان، دانشگاھيان، فعالين لغو کار کودکان،  پرستاران، دانشجويان، زنان، روزنامه

ھای مادری، فعالين دفاع از حقوق مھاجرين و پناھندگان،  ين آزادی زبانرسيدگی به وضعيت کودکان خيابانی، فعال

ھای خودگران دموکراتيک و فعالين اين  توجه کرد؟ آيا خود اين تشکل... فعالين زيست محيطی، حيوانات و

تر اقتصادی، سياسی،  توانند در مجامع عمومی خود، راھکارھای بھتر و عالی ھای مختلف جامعه، می عرصه

گيری کنند و خود نيز  ھا تصميم نگی، دفاع عمومی و غيره مورد بحث و تبادل نظر قرار دھند؛ در مورد آنفرھ

 ئیمستقيما و با دموکراسی مستقيم به مرحله اجرا برسانند؟ يا رای خود را به يک حزب و فردی بدھند که ھر بال

ای، نتان ياھو، بشار اسد،   اردوغان، خامنهخواستند بر سر جامعه بياورند؟ کی گفته است ترامپ، مرکل، پوتين،

توانند جامعه را مديريت و رھبری کنند؟  ھای جھان، بھتر می العبادی، شيوخ کشورھای عربی، سران ھمه قاره

نھايت رای دادن به يک حزب و يک فرد که از باالی سر جامعه و به نيابت و به نام مردم آن کشور، دولت تشکيل 

  . به بخش آگاه جوامع بشری معنا و مفھوم ديگری نداردکجی دھد غير از دھن

  

   مردم ايران١٣٥٧تصاويری از سال انقالب 

تکه کردن  ساز است و تکه گشا نيست، بلکه مشکل ، نه تنھا کارساز امروز راهئیدر رابطه با ستم ملی تا سرحد جدا

سان و  بايست از حقوق يک اند و می ی کردهھای متمادی در کنار ھم زندگ ھا و قرن کارگران و مردمی است که دھه

 سرنوشت تا سرحد تعيينبنابراين حق . ھای مادری نيز بايد آزاد باشد برابری نيز برخوردار باشند و ھمه زبان

خودی و غيرخودی کردن، به ھمبستگی «تر گرايشات ناسيوناليستی با  ، غيرطبقاتی و غيرمنطقی است و بيشئیجدا

بنابراين مرزھا . آورد ھا به وجود می سازند و خصومت و دوشمنی بين انسان  جدی وارد میکارگری و مردمی لطمه

رو، ما ھم نبايد از موضع چپ، کمونيستی و يا  ھای آزاده ندارد از اين اند و ربطی به زيست و زندگی انسان ارتجاعی
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دمکراتيک با روابط و مناسبات اگر برای يک جامعه . طلبی به مرزسازی ياری برسانيم خواھی و برابری آزادی

ھاست و ھم زيربنای يک جامعه دموکراتيک  تبليغ و ترويج شود ھم به نفع ھمه انسان» مليت«برابر و بدون توجه به 

 .کند  را فراھم میئیخودگردان شورا

 

  ١٣٨٨اعتراضات سال 

يت زن و مرد در مسؤولا که در ھر دھی برابر صورت گيرد به اين معن در رابطه با برابری زن و مرد، بايد سازمان

يعنی اين برابری را نه در . تر و نه يک قدم جلوتر حرکت کنند کنار ھم و دوش به دوش ھم، يعنی نه يک فدم عقب

ات جنسيتی در جامعه را تغييراگر در حال حاضر توان . حرف، بلکه در عمل نيز بايد به مرحله اجر درآوريم

مان اين برابری را تامين  ھای مختلف ھا و احزاب و تشکل خانه خود، اطرافيان، سازمانتوانيم در  کم می نداريم، دست

اگر اکنون بدون تعصب و .  مناسبی برای کل جامعه باشيمئیکنيم تا در اين مورد آموزش ببينيم و مدل و الگو

ھا نيز  است و سن ميانگين آنھا و احزاب سياسی موجود ايرانی نگاه کنيم اغلب مردانه  بيانه به رھبری سازمان واقع

 .  سالگی را پشت سر گذاشته است٦٥

 دردناک و عميق و در عين عادی تبديل شده است و متاسفانه مسألهکار کودک و خيابانی در جامعه ايران، به يک 

شويم و حتی گاھی به کوکانی که بر سر  بدون عذاب وجدان انسانی و اجتماعی از کنار اين کودکان رد می

 !نگريم کنند بديده تحقير ھم می می... فروشی و کنند؛ يا گل ھا را پاک می ھای ماشين ھا شيشه راهچھار

چنين اگر نيم نگاھی به نشريات نيروھای چپ بياندازيم واقعا چند مطلب، خبر، گزارش و تحليل درباره فجايع  ھم

ای مانند درياچه شور اروميه خود به خودی يک فاجعه  بينيم؟ برای مثال، خشک شدن درياچه زيست محيطی می

ه عواقب و فجايع بعدی آن که با وزيدن ھر باد شود، بلک اما ماجرا تنھا به خشک شدن اين درياچه محدود نمی. است

برند کليه باغات و مزارع و  ھا می ھا و دشت و توفان، نمک باقی مانده در اين منطقه را به روستاھا، شھرھا، کوه

گفته کارشناسان زندگی  آورد و به ھای پوستی و چشم به وجود می بيماری. کند ھای کشاورزی را خشک می زمين

اين وضعيت در سراسر ايران وجود . کند  ميليون شھروند ساکن اين منطقه را فلج و حتی نابود می٢٥ تا ٢٠حدود 

 ...ھاست که نام زاينده رود اصفھان به اتوبان زاينده رود معروف شده است و دارد و سال

ان و ملموس  و سکتاريسم، نيز بسيار عيئیدر اين ميان، کيش شخصيت و خودمحور بينی فردی و جمعی و فرقه گرا

من و من «زنند اغلب فدای   اجتماعی که سرنوشت جوامع را رقم می–ھای سياسی  اغلب جنبش. و قابل مشاھده است

 .شود می» سازمان و حزب من

 ١٩٠٥ در انترناسيونال اول، کمون پاريس، انقالب ئیتر و عالوه بر تجارب تاريخی فعاليت شورا از ھمه مھم

 روسيه و قبل و پس از آن انقالب، ١٩١٧شروطيت ايران، سرنوشت شوراھا در انقالب زمان انقالب م روسيه و ھم

ھای مھم و محبوب و عمومی جنبش   مردم ايران تقريبا شوراھا يکی از تشکل١٣٥٧به ويژه در مقطع انقالب 
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 محالت و شھر  انقالبی دخيل در آن دوره نيز از شوراھای کارخانه،-کارگری بود و بسياری از نيروھای اجتماعی 

. فعال بودند... گرفته تا روستا مانند شوراھا در سراسر کردستان، ترکمن صحرا، شما و جنوب ايران، تھران و

خواه و محبوب فعالين جنبش کارگری از صنايع نفت تا صنايع ديگر، بلکه تشکل مورد  تشکلی که نه تنھا تشکل دل

آموزان،  ھای چپ گرفته تا دانش عالين کارگری، سازمانقبول و محبوب بسياری از نيروھای سياسی چپ از ف

تجربه بودند اما  ھرچند که اين شوراھا خام و بی. نگاران، ھنرمندان و نويسندگان بود معلمان، دانشجويان، روزنامه

امعه ای در بطن ج نظرم االن ھم چنين عالقه به. ھی دموکراسی مستقيم وجود داشت د عالقه وافری به اين نوع سازمان

برخی . نظر وجود دارد منتھا باز ھم در اين جا بين نيروھای چپ و سوسياليست و کمونيست اختالف. وجود دارد

نظرم  به. دانند زنند و آلترناتيو حکومت سرنگون شده می ھای انقالبی گره می دھی شوراھا را صرفا به دوره سازمان

کم تاريخ شوراھا در جامعه روسيه، به  چرا که دست. ستاين نه منطق درستی است و نه به لحاظ تاريخی درست ا

به عالوه بحث بر سر اسم شورا و غيرشورا نيست، بلکه ھر جمعی که تشکل خود را . گردد  برمی١٩٠٢ھای  سال

ھا، نه نام،  شرط اين تشکل اما پيش. کنند بسيار طبيعی است آورند نام تشکل را نيز خودشان انتخاب می وجود می به

مضمون و محتوای فعاليت آن و اساسا با اتکا به مجامع عمومی و دموکراسی مستقيم است نه اين که به شيوه بلکه 

ھا حق داشته باشند  ای چند نفر را به عنوان نمايندگان خود انتخاب کنند و آن  و اتحاديهئیدھی سنتی سنديکا سازمان

 . استتغييرد ديگر غيرقابل ھا منعقد کردن داران و حکومت آن ھر توافقی را با سرمايه

بينيم که جسته و گريخته و موضوعی به اين  در اين مورد نيز اگر به نشريات نيروھای چپ مراجعه کنيم باز ھم می

 شکل ئیاند در نتيجه امروز ضرورت دارد که در اين مورد شبکه وسيع تبليغ و ترويج جنبش شورا  پرداختهمسأله

  .دھی مھندسی افکار عمومی بزند دست به شکلطور روتين و پيگير  گيرد و به 

 کنم که اين بحث خطاب به نيروھای خارج کشور نيست که در شھرھا و تأکيدست بالفاصله در اين جا  ضروری

کشورھای مختلف شورا درست کنند و در کنار شوراھای موجود، اعالم موجوديت کنند و يا دست به آکسيون و 

سو بحث و تبادل   در مقطع کنونی، از يکئی اصلی درباره فعاليت شورامسأله. غيره عليه حکومت اسالمی بزنند

نظر در بين فعالين و طرفداران اين گرايش از طريق جلسات مجازی و حضوری و از سوی ديگر، جا انداختن اين 

ودی که به ھای مستقل موج ھای مختلف اجتماعی و تشکل  در ذھن و فکر جامعه ايران به ويژه فعالين جنبشمسأله

ھای کارگری، تشکل ھای مدافع کودکان کار و  ھای مطالعاتی، نھادھا و کانون ھا و شبکه فعاليت مختلفی چون ھسته

ھای مختلف  دار، فعالين آزادی زبان مادری، محيط زيست، فعالين و تشکل خيابان، کمک به آموزش زنان خانه

  .است... ھای فرھنگی و ھنری و آموزشی و عرصه

ھای موجود نداشته و نه  ھا و احزاب و تشکل وجه رقابتی با سازمان ای به ھيچ  کنم که چنين شبکهتأکيدوه عال به

اين . ھای اثباتی؛ خود را سازمان دھد بنابراين، بايد فعاليت اين شبکه بايد با بحث. داند ھا می خودش را رقيب آن

اتفاقا اين . محدود گردد» منفرد«به اصطالح به فعالين ھا و احزاب بکشد و  تشکل، نبايد مرزی بين فعالين سازمان

شرطی که منافع خود را بر منافع اين جنبش  ھا ايجاد کند به ھای سازمان توانند بسر مناسبی برای فعاليت جنبش می

ھای مختلف سياسی،  ای باشد و در زمينه بايد روابط و مناسبات درونی اين جنبش، حسنه و رفيقانه. ترجيح ندھند

 دوستانه و صميمانه به بحث و ئیشان را در فضا ای و غيره و حتی اختالفات دھی توده اجتماعی، فرھنگی و سازمان

  سردی گردد  و دلئیديالوگ جدی بگذارند بدون اين که باعث جدا

زادانه سان و برابر و آگاھانه و آ طور يک س و مرئوس ندارد و ھمه بهئين و رئيچنين شبکه مورد بحث باال و پا ھم

. شوند گرايشات مختلفی از آنارشيسم تا کمونيسم و دموکراتيک در شوراھا فعال می. کنند در اين شبکه فعالين می
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اساس و پايه اين حرکت مجامع عمومی و دموکراسی مستقيم است نه نيابتی؛ بنابراين،ھمه برای يک جامعه 

وجه  کنند و به ھيچ ھای سياسی و مذھبی فعاليت میخودگردان دموکراتيک بدون توجه به مليت، جنسيت و حتی باور

طلب و  خواه، برابری کنند و اين که طبقه کارگر و نيروھای اجتماعی آزادی شکل فعاليت حزبی را نيز رد نمی

وجه نبايد مورد جدل و اختالف  جو يک تشکل و دو تشکل و چند تشکل حزبی و غيرحزبی داشته باشند به ھيچ عدالت

رسيمت شناختن آزادی بيان، انديشه، عقيده، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب يک  زيرا به.  گيردو کشمکش قرار

  .حق بديھی و طبيعی ھر فرد و ھر جمعی است

 مردم ايران، تالش پيگير ١٣٥٧ات و دستاوردھای انقالب ين تجربيتر ترين و با ارزش کی از مھمياين ترتيب،  به

ن مورد ارائه شده ياما متاسفانه به دليل نظرات مختلفی که در ا. ای بوده است دهجاد شوراھای کارگری و تويبرای ا

ويژه  نده جامعه، بهيگشای حرکت کنونی و آ بندی روشنی از شوراھای آن دوره وجود ندارد که راه است، فقدان جمع

ن تجربه ارزشمند يابطه با ابحث در ر زدن به ل در راستای دامنين دليھم به. راھنمای سياسی برای نيروی جوان باشد

ھا، بلکه در محالت، ادارات،  ھا و کارگاه  شوراھا در ايران، نه تنھا در کارخانهتأسيسو تالش مجدد برای 

چون جنبش کارگری،  ھای اجتماعی ھم وسيله فعالين جنبش  قرار گيرند و بهتأکيدھا، مدارس و روستاھا مورد  دانشگاه

ھای مادری در سراسر ايران، فعالين دفاع از حقوق  بارزه در راستای آزادی زبان، مئیجنبش زنان، جنبش دانشجو

خوابی،  ھای اجتماعی مانند اعتياد، خودکشی، کارتن دھی کودکان کار و خيابان، مھار آسيب کودک، فعالين سامان

دار، مھاجرين و  ای و فرھنگی، لشکر بيکاران، زنان خانه ، فعالين محيط زيست، فعالين رسانه...گورخوابی و

جويان افغان و غيره، ھمه و ھمه در شوراھا متحد شوند و با برگزاری مجامع عمومی خود، دست به  پناه

 يک جامعه آزاد نوين انسانی، برابر و بدون ئیخودسازماندھی و خودمديريتی دموکراتيک بزنند و در راستای برپا

تواند  چه که يک امر پايه است و می در اين ميان، آن. کنندتبعيض، سانسور، زندان، شکنجه، اعدام و ترور تالش 

، اين » دولت- ملت «ھا و غيره متحد کند و با رد محکم و قاطع  ھا و انجمن  را در شوراھا و يا تعاونیئیھا چنين جمع

ھم و چرا که اين دو از ابزارھای م. بلعد، است ھای جامعه را می ابزار سرکوب و زايد که بخش زيايد از ثروت

به عبارت ! اصلی ھم تفرقه و سرکوب و جنگ و ھم ابزار مھم قدرت و سرکوب و ھم غارتگری حاکميت است

ديگر، بايد اين سلسله مراتب طبقاتی و ممتاز بورژوازی و واگذاری قدرت و ثروت و مديريت جامعه به دولت و 

  .حاکميت از بين برود

 در اين مقطع تبليغ و ترويج و ئیاوطلبانه فعالين شبکه فعاليت شورااين ترتيب، در قدم نخست وظيفه آگاھانه و د به

حال به مروز زمان افراد دخيل در اين شبکه در مجامع . آوری به آکسيونيسم سازی و روی آگاھگری است نه سازمان

ادن چنين نقد اشکاالت و کمبودھای خود و نشان د ھايشان و ھم عمومی خودشان ضمن ارزيابی و بررسی فعاليت

در اين . نظر نمايند دھی خود نيز بحث و تبادل توانند در چگونگی آرايش و سازمان راھکارھای آتی، از جمله می

ھای اجتماعی خيلی خيلی مھم  ھای و شبکه راستا، در مقطع کنونی، نقش فعالين سياسی و اجتماعی و فرھنگی، رسانه

  .است

تر و اجتماعی تر برگزارش  يدواريم اول ماه مه امسال، ھرچه با شکوهھا پرداختيم ام با توجه به ھمه مسايلی که بدان

دھی اين جنبش، ملزومات و تدابير الزم در نظر گرفته   نيز زده شود تا برای سازمانئیشود و جرقه جنبش شورا

واقعی ما و  ئیچرا که راه رھا. مند دعوت به مشورت و تبادل نظر در اين موارد داريم ما از ھمه رفقای عالقه. شود

دھی  داری، در گرو تقويت و سازمان مان از وضعيت موجود بحرانی و پرتالطم و از ستم و استثمار سرمايه جامعه

 و دموکراسی مستقيم؛ و نه تنھا صرفا برای برکناری ئیاجتماعی با روابط و مناسبت شورا- ھای سياسی  جنبش
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کشی انسان از  داری در جھت لغو کار مزدی و بھره حکومت اسالمی، بلکه ھدف مبارزه جدی با سيستم سرمايه

  !انسان است

نيما . بريم ، معروف به پدر شعر نو، به پايان می)علی اسفندياری( اين بحث را با يک شعر کارگری از نيمايوشيج

اند که د وی، وظيفه شاعر می. داند نيما تعھد اجتماعی را در ذات ھنر می. دانست تعھد اجتماعی را در ذات ھنر می

شعر وسيله انجام خدمت «: نويسد ای می نيما در نامه. در نبرد طبقاتی در کنار فرودستان و استثمارشدگان بايستد

البته نويسنده و شاعر اجتماعی، يک شاعر و ... آورد اجتماعی است، يعنی احساسات طبقه را به حرکت در می

 ».يلی کم استنويسنده عالم و فاضل و جسور طبقاتی در ايران امروز خ

الدبن اسفندياری، برادر . کند که به طرز فکر برادر خود گرايش دارد خانواده، اشاره می ای به نيما در نامه

او در گريز از ديکتاتوری رضاشاه به شوروی گريخت و مانند . نيمايوشيج، از نخستين اعضای حزب عدالت بود

  .ھای استالين شد تر رفيقان خود قربانی تصفيه بيش

 :خواند نيما کارگران و محرومان را به طغيان و انقالب فرا می

  !داد از اين شھر و اين صناعت داد

  چند بايد نشست مست و خموش

  بندگی چند با دل ناشاد؟

  از زمين برکنيد آبادی

  تا به طرح نوی کنيم آباد

  به زمين رنگ خون ببايد زد

  مرگ يا فتح، ھرچه بادا باد

  يمريم جمله يا گرد يا بمی

  صاحب زندگانِی آزاد

  فکر آسايش و رفاه کنيم

  !وقت جنگ است، رو به راه کنيم

  )١٣٠٥بشارت، (

، تصاويری جاندار و رنگين از يک »سوی شھر خاموش«و » مرغ آمين«، »ناقوس«ھای بلند  نيما در منظومه

  .انقالب پرشکوه ارائه داده است

ھای صنفی و سياسی،   تشکل در سايه.  تازه يافت، جنبش کارگری جانی١٣٥٧ بھمن ٢٢با پيروزی انقالب 

ھای زنده يادانی  توان به نام شمار، می ھای بی از ميان آثار و نام. ھی ھنری و ادب و فرھنگی نيز رونق گرفت فعاليت

  .، اشاره کرد...چون سعيد سلطانپور، احمد شاملو، محمد مختاری، عمران صالحی و

  ١٩١٧ اپريليست و نھم  ب– ١٣٩٦ ]ثور[شنبه نھم ارديبھشت

  

  

  


