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  شوراهاشوراها  اتحاديه ها واتحاديه ها و

 

شوراها از جمله ذينفع ترين تشکل های ک>ارگری در کنت>رل و مل>ی ک>ردن ص>نايع         ... 

  شوراها توده های کارگران را ک>ه در مجتم>ع ه>ای ب>زرگ ک>ار م>ی کنن>د، يعن>ی                   . هستند

در واح>>دهای س>>رمايه داری ای ک>>ه نش>>انگر مرحل>>ه گ>>ذار ب>>ين مالکي>>ت خصوص>>ی و        

شوراهای تش>کيل ش>ده در چن>ين واح>دهايی هس>تند           . ی می کنند  کمونيزم اند، سازمانده  

    ک>>ه ب>>يش از هم>>ه ض>>رورت ب>>رش ت>>اريخی بس>>وی انتق>>ال ريش>>ه ای اقتص>>ادی را ح>>س    

از نظر مارکسيزم شوراهای کارخان>ه س>ازماندهی جدي>د اقتص>ادی ای هس>تند               . می کنند 

 و ط>>ی ک>>ه ب>>ر جن>>احين س>>ازمان ق>>ديمی اقتص>>ادی ب>>ورژوايی فش>>ار وارد م>>ی آورن>>د،       

  .موجوديت و تکامل شان ساختار قديمی اقتصادی را خورد می کنند

مساله شوراها در وضعيت کنونی ب>رای ح>زب ، ن>ه تنه>ا از اي>ن نظ>ر ک>ه آنه>ا ش>کل                

جديد سازماندهی صنعت هستند، جالب است، بلکه از اين جهت ني>ز ک>ه ش>وراها چ>ون                

د کنن>ده مک>انيزمی اس>ت ق>ادر     ابزار سازماندهی تود ه های وسيع پرولتاريا، راسا ايج>ا   

است قشر رهبری جديدی از ميان صفوف پرولتاري>ا بوج>ود آورد و پرس>نل جدي>دی را                  

ش>وراها ب>ه خ>اطر اينک>ه بس>ان      . برای مديريت اقتصادی تربيت کند، حائز اهميت اس>ت       

يک مکانيزم دست چين کننده عمل ميکنند، ب>ه وي>ژه از ط>رف ب>وروکرات ه>ای ق>ديمی         

در ه>>ر کج>>ايی ک>>ه ش>>وراها ش>>کل گرفت>>ه ان>>د در ايتالي>>ا، در    .  تنفرن>>داتحادي>>ه ه>>ا م>>ورد 

در ش>وراها، طبق>ه   :  پديده يکسانی روی داده است–روسيه، در انگلستان، در امريکا    

کارگر همواره افراد انقالبی را عمدتا برای رهبری بر می گزيند، و از نمايندگان ح>زب          

 . کمونيست و مواضع آنان پشتيبانی می کند

. حاليکه در نهادهای قديمی اتحاديه ها مواضع و نمايندگان رفرميزم تسلط دارن>د       در  

 در روسيه، کنفدراسيون سراسری کار در دست منش>ويک ه>ا ب>ود، و     ١٩١٧در اکتبر   

مرکزيت کميته اجرائی شوراهای کارخانه را بلشويک ها در دست داشتند، مبنای عمل      
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ا ب>ود، و ب>ه هم>ين خ>اطر ني>ز ت>وده ه>ا از         توده های م>ردم روس>يه س>ازماندهی ش>وراه         

  .شعار بلشويک ها حمايت کردند

شوراهای کارخانه می بايست با اتحاديه های ک>ارگری ادغ>ام ش>وند، ام>ا موع>د اي>ن                    

اي>ن ادغ>ام   ) کمينت>رن ( مط>ابق ت>ز کنگ>ره مس>کو        . ادغام نمی تواند از پيش تعيين شود      

و اتحاديه ها موظفند خود را شديدا ب>ه  بايد به طور طبيعی و خود انگيخته انجام گيرد،  

ب>دين س>ان ن>وع     . شوراها متکی کنند و همچون ابزاری برای تمرکز يافتن آنان در آيند           

جديدی از اتحاديه ها بوجود خواهد آمد، که مشخصه دوران ديکتاتوری پرولتارياس>ت          

ب>ه  و قادر است وظايفی را که مطابق نيازهای دولت کارگری به وی محول شده است،         

 م>>اه پ>>س از ٦در روس>>يه اي>>ن ادغ>>ام اتحادي>>ه ه>>ا و ش>>وراهای کارخان>>ه   . انج>>ام رس>>اند

امروز، سه سال بعد از تاسيس دولت ک>ارگری، بح>ث جدي>دی           . انقالب اکتبر انجام يافت   

در م>>ورد اينک>>ه آي>>ا زم>>انش ف>>را رس>>يده اس>>ت ک>>ه ب>>ه منظ>>ور جل>>وگيری از ش>>کل ه>>ای   

جديد بوروکراتيکی ک>ه در س>ه س>ال اخي>ر در       جديدی سنديکاليزم و مبارزه با رسوبات       

 . حال شکل گيری بوده است، بار ديگر توجه بيشتری به شوراها معطوف شود
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