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 سازمان دهی نوين اجتماعی و تشکل های مستقل کارگری
  
  م آبان ماه هشتاد و ششهفت    بيست                                                                                         چپونيترب

 
 

 مناسبات ريي در قدم اول درصدد تغی تشکالت کارگرنيا

 به نفع کارگران برآمده اند و با گسترش و ديقدرت در تول

کارگران   ترشي، قدرت هرچه بی مبارزه طبقاتقيتعم

آنها درمبارزه .  را طلب کرده اندی اجتماعدي تولنديدرفرا

، ند کردجادي را ايی ساختارهااني سلب قدرت کارفرمایبرا

 ی را مدي تولی از سازمان دهیديکه نه تنها سرفصل نوع جد

 کارگران به یابي تالش ها ، سازمان ني اني از درخشان تریکي.  دادی را مژده میني، بلکه آغاز مناسبات نوگشود

                      .است هي کارخانه در انقالب روسی هاتهيصورت کم

؛ يعنی در دوره ای که کارگران وجود آمدند به ١٩١٧در فرايند انقالب فوريه کميته های کارخانه به لحاظ تاريخی 

حضور موثر کارگران در انقالب و نقش اساسی آنان در سرنگونی . کشاندندآشکارا انقالب را به درون کارخانه ها 

سيده بودند که تغيير آن ها عميقا به اين درک ر. سته های آن ها به وجود آورده بودتزاريسم تحولی در روحيه و خوا

ه های کارگران برای پيشبرد اين امر کميت. رژيم سياسی بايد حتما موجب تغيير شرايط زندگی و کارشان گردد

داشتند و پيش تاز  قرار انقالبی کارگران-اتیبترتيب کميته ها در راس جنبش مطالبدين . کارخانه را به وجود آوردند

  .بودند» ریکنترل کارگ«مطالبه 

 نمودن صالحيت ، ردافزايش دستمزدها، به شکل خودداری از  داران در مقابل درخواست کارگرانمقاومت سرمايه

واکنش کارگران . بروزمی کرد... کاری درتوليد، بستن کارخانه و، خراب اهش توليد، گرايش به کنمايندگان کارگران

  .عموميت می يافتبدين ترتيب خواسته کنترل کارگری .  توليد بودحرکات دخالت بيشتردرامورکارخانه ومقابل اين در

ه و کميته ها به گونه ای گسترد.  اشکال متنوع تر و راديکال تری به خود گرفت ١٩١٧کنترل کارگری از ماه ژوئن 

نه ها بستن کارخاابزاری جهت بهبود شرايط کار، حفظ مشاغل، جلوگيری از، به عنوان بامحتوای عميق تری ازکنترل

امور مديريت کارخانه ها که پيش قدرت کارگران درتوليد، دموکراتيزه کردن روابط کارو دخالت مستقيم در، افزايش 

  .اين انقالب افزايش يافتالب اکتبر آغاز شده بود، بر اثراز انق

ه ای از آزادی و ، گستردانقالب می دانستخود را آفريننده و صاحب در چند ماه بعد از انقالب اکتبر، طبقه کارگر

در اين دوره متالطم توجه کميته ها به اهميت خود مديريتی . تجربه کرد، ت را که در تاريخ آن بی نظير بودقدر

بسياری ازکارخانه ها قدرت  ها با تکيه بر نيروی کارگران درمديريت و سازمان دهی امورآن. يافتکارگران افزايش 

اين نکته پای فشرد که طی اين چند توان برمی . ف مهمی را برعهده گرفتندعمل بسياری به دست آورده بودند و وظاي
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  .را می زد، کميته های کارخانه بودعرصه اقتصادی حرف آخر ماه آن قدرتی که در

در . موقعيت جديد کميته ها در توليد با عکس العمل های خصمانه ای از سوی ديگر نيروهای اجتماعی روبه رو شد

يک فعاليت گسترده و هم . مله خود را متوجه کميته ها کردندمديريت نوک تيزحصنايع و کادروهله اول صاحبان 

مديريت سرمايه داری در وجود کميته ها،اراده . برای ازپای درآوردن آن ها درجريان بوددرون کارخانه ها آهنگ از

. اين نکته درنگ کنيم در. افه می گردداضرا برای توليد ارزش ديد که فرآيند استثمار نيروی کارآزاد کارگران را می 

جنبه اخير مهم ترين رکن را . کاررا نيز سازمان می دهدمديريت سرمايه نه فقط روند فنی توليد بلکه مصرف نيروی 

صاحب اراده ديگر به عنوان انسان آزادی که که برای پيشبرد چنين وظيفه ای، کارگر. مديريت دارددر کارکرد اين 

يکی  ،که با پول خريداری شده است وجود دارد - نيروی کار-فقط کاالی ويژه ای . عيت نداردمستقل است، موضو

ودن نيروی خاصيت کاال ب !شی جان دار و سرچشمه ارزش مبادله و قادر به توليد شيره طاليی ارزش اضافه

اختيار سرمايه قرار ديگردروقتی اين کاال فروخته شد، . استبداد سرمايه است، فرمان دهی و کارمبنای تسلط اقتصادی

ی بهره گيرد و شيره گران بهای ارزش کاال به بهترين وجهاين يفه مديريت سرمايه اين است که ازدارد و اولين وظ

. فرمان دهی سرمايه برنيروی کارنامحدود باشدبه همين دليل بايد قدرت . فه را به تمامی از آن بيرون بکشداضا

خدمت مديريت سرمايه و افزايش  کار بپندارد و تمام قوايش را درا صرفا نيرویچيز خود رکارگر بايد قبل ازهر

دهی توليد را تالش کميته ها در برپايی ساختاری جديدی که نه تنها نوع جديدی از سازمان . قرار دهدارزش اضافه 

يه قرار داشت و آن را ا، در نقطه مقابل مديريت سرم سوی مناسبا توليدی نوين می گشود، بلکه راهی بهمد نظر داشت

  .با کميته ها بوداين مبنای خصومت سرمايه داران . نفی می کرد

وهای اجتماعی ديگری را نير. نبودضديت با دخالت مستقيم کارگران در مديريت صنايع فقط مختص سرمايه داران 

، بلکه هم چنين ن و کارگرانت ما بين سرمايه دارادر حقيقت انقالب نه تنها ميدان کارزاری گش. نيز در برمی گرفت

  ! انقالب و چگونگی بنای سوسياليسموظايفزجدالی بود ميان درک های گوناگون ا

، مرکزيت بخشيدن دولتی ازطريق حزب، گرفتن قدرت ازسوسياليسم ستنباط غالب احزاب چپ آن دورهيک طرف ااز

 قدرت سياسی و مالکيت ابزارتوليد در اين احزاب تمرکزکاملبديل . اد توسط ارگان های حکومتی آن بودبه اقتص

، با امور توليدی و رگری، به ويژه کميته های کارخانهنهادهای کادرگيری بيش تررديگاز سوی . دست دولت بود

ی بديل اين گرايش ارتقا.  اجتماعی دريافت ديگری ازسوسياليسم را مطرح می کرد-ها در صحنه سياسی حضور آن

طريق يک سيستم اقتصادی وليد از، ايجاد تحوالت ساختاری و سازمان دهی تگریکنترل کارگری به مديريت کار

  .دادند، و نيز حذف کامل روابط سلطه بودشورايی که پايه آن را کارگران تشکيل می 

يک سان » هرج و مرج « زاب با گرايش ناگزير کميته ها برپايی نهادهای مستقل از حکومت ، به نظر بسياری از اح

کميته ها را نهادهايی بدون صالحيت برای گرداندن چرخ های اقتصاد کشود قلمداد می کردند و اعمال کنترل ها آن. بود

  .سيختگی شيرازه اقتصاد می خواندندکارگری توسط کميته ها را مسبب از هم گ

کارگری ه ها وکنترل عرصه وظايف انقالب اساسا مسئوليتی برای کميت احزاب مهم آن دوره منشويک ها درمياناز

بورژوا دموکراتيک « را »مرحله انقالب«مديريت مخالفت ميکردند اين حزبامور کارگران دردخالتقايل نبودند؛ وبا

با اين حال واقعيت آن . ارگران در مرحله مذکور قايل نبودارزيابی می کرد و به همين دليل نقش مستقلی برای ک» 
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؛ و منشويک ها نمی رگری اعمال می شددخالت می کردند و کنترل کاکارگران در توليد . تفدوره چيز ديگری می گ

ازاين رو .  به روی اين اقدامات زنده ببندندچشم خود را» مرحله انقالب«توانستند صرفا با تکرار عقايدشان درباره 

ری به معنای اما قاطعانه با گسترش کنترل کارگ. را پذيرفتند »کنترل کارگری«ازانقالب اکتبر، لفظا ها هم پس نآ

  .امور مديريت مخالفت کردندت دردخال

ص مديريت کارخانه می دادند که کميته های کارخانه نبايد به حيطه اموراداری و اجرايی که مختمنشويک ها هشدار

ورای مرکزی اتحاديه کارگری سراسرروسيه ازاين می ناليد که اگر کامرماخر منشويک و عضو ش. است تجاوز کنند

، جنگ داخلی در کارخانه زی کميته های کارخانه برداشت شودبه مفهوم مورد نظر شورای مرک» ریکنترل کارگ«

  .های اوج می يابد و اقتصاد کامال ويران می گردد

ا در شمار رپس ازکسب قدرت، اجرای اين امرها بالفاصله آن. همراه شدند» کنترل کارگری«بلشويک ها ابتدا شعار 

، دخالت خط رسمی حزب هرگزاز کنترل. د بودمحدوازکنترل کارگری بسيارها ما درک آن ا.مقاصد خود اعالم کردند

نهادهای کارگری را هدايت اقتصاد توسط به عالوه چشم انداز. کارگری درمديريت توليد را مدنظر نداشتتشکيال 

شويک ها دف بلاگرچه ه. اشتپروژه حزب برای سوسياليسم از ريشه با خود مديريتی کارگری مغايرت د. نداشت

لتی کردن کامل دست دولت بود، ولی بالفاصله پس از کسب قدرت سياسی قصد دوتمرکز کامل مالکيت ابزارتوليد در

، هم چنان موسسات را در  که سرمايه داران و مديران آن هابلشويک ها اين بوداين مقطع نظردر . اقتصاد را نداشتند

سرمايه «و اين با آن چه لنين . دهندود را زير نظارت کارکنان ادامه خشته باشند، ولی کارتملک و مديريت خوش دا

مقام و موقعيت مالک و مدير موسسات خود باقی می صنايع در، يعنی رژيمی که صاحبان می ناميد» داری دولتی

تقيما  مسمنتها اين جا به جايی اين که حکومت. نظارت و هدايت دولت می سازد، منطبق بودگذارد ولی آن ها را تابع 

موسسه ، چنين کاری را کارگران و کارمندان همان را برای نظارت به کارخانه بفرستدها بازرسينی استخدام کند و آن

  .برای حکومت انجام می دادند

آيين نامه کنترل . به سرعت ازاعتبار افتاد» کنترل کارگری« محدوده نيز برای بلشويک ها شعاربا اين حال در همين

،  تصويب و توسط حکومت بلشويکی نيزتاييد شده بودامبر که از سوی کميته اجرايی مرکزی شوراها نو١٤کارگری 

سپس با شتاب . شدبيش از چند هفته اول انقالب دوام نياورد و حکم تصويب نامه مرده ای را پيدا کرد و کنار گذاشته 

سيس ارگان ، تاازمان پيش بينی شده بودس نوامبر به صورت نوعی ١٤که طبق آيين نامه » کنترل کارگربی«به جای 

شورای عالی « هفته پس از انقالب، توسط حکومت ٦دسامبر يعنی  ۵در. های اقتصادی حکومتی دردستورقرارگرفت

ت وظيفه اين ارگان حکومتی، مرکزي. ی را گرفتجای سيستم نوپای کنترل کارگرتاسيس شد و )وسنخا(»اقتصاد ملی

  . درآمدبه صورت کانون اصلی مرکزيت و مديريت صنايعرورو به م. دادن به اقتصاد بود

، ولی کارگران کارگری را زير پا گذاشتحزب به سرعت از شعار کنترال کارگری عدول کرد و آيين نامه کنترل 

 بنابراين لغو. کنترل کارگری را اعمال می نمودنددرگرماگرم انقالب وقعی به قوانين نمی گذاشتند و کميته ها هم چنان 

اما حزب هوشيارتر و زيرک تر از آن بود که . ها کارخانه شدنی نبود بدون سلب قدرت از کميته» کنترل کارگری«

ميان زيرا کميته ها تشکيالت بالواسطه کارگران بودند و در . قابل کميته های کارخانه قراردهدمستقيما خود را در م

برای سلب قدرت از کميته . ه دربرابرآنها وزنه ای بگذاردمبرمی داشت کحزب نياز . آنان محبوبيت سرشاری داشتند
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رهبران . پيدا کرداين جا بود که دخالت اتحاديه ها نقش تعيين کننده ای . ها به اتحاديه ها توسل جستند، بلشويک ها

 ها به قبل از هرقابت آن ها با کميت. نمی پذيرفتندهمان آغاز وجود کميته های کارخانه مستقل ا زخود را ازاتحاديه ها 

کميته های کارخانه می . ميته ها را به تابعيت خوددرآورنداتحاديه ها همواره درصدد بودند ک. انقالب اکتبربازمی گردد

زيرا . ی خود را به دست فراموشی بسپارنددانستند که اگر تابع سازمان اتحاديه ای شوند، بايد استقالل و اهداف اجتماع

 ها محدود به مبارزه برسر دستمزد، برقراری نظم دربازار نداشتند و پروژه آن» ل کارگریکنتر« اتحاديه ها قابليت 

 .فروش نيروی کار بودبازارمحدوده جمعی با کارفرمايان می شد؛ يعنی عملکرد آن ها در و انعقاد پيمان های دستهکار

رهبران اتحاديه ها که تا قبل از انقالب اکتبر کشش چندانی 

 توليد از خود نشان نمی دادند ، پس از انقالب به مساله کنترل

آنها بارها . از آب درآمدندهم طرف دار هدايت دولتی اقتصاد 

ارگان کرده بودند که هدايت توليد تنها توسط وبارها تکرار

. گرفت اين جا کارحزب بلشويک می. های دولتی شدنی است

جز بازوان زيرا ارگان های دولتی درآن مقطع چيزی به 

بدين ترتيب بلشويک ها در اتحاديه . وسعت يافته حزب نبودند

فرمان سازمان منظم آوردن کميته های کارخانه به زيردر« . د و اقبال به اتحاديه ها رو آوردها متحد خود را يافتن

  ».ت شوروی و اتحاديه های کارگری شد، هدف مشترک دولاتحاديه ای

يته ها را به اتحاديه ها می حزب از اين طريق که سلب قدرت از کم. برداشترای حزب دريک مزيت ديگر باين کار

  .د هر انتقادی محفوظ نگاه می داشت، خود را از گزنسپرد

کنگره در. ، تعيين کننده بودبرگزار شد١٩١٨ ژانويه ١٤ تا ٧اين رابطه اولين کنگره سراسری اتحاديه ها که از در

ای دبير شورای مرکزی اتحاديه ه(لوزوفسکی . ميته ها لحن شديدتری به خود گرفتحاديه به کحمالت رهبران ات

متهم کرد که راشورای مرکزی کميت های کارخانه )به بلشويک ها پيوسته بود اکتبرکارگری سراسر روسيه که قبل از

ماعی عمال هدايت اجت) اشاره خواهيم کردبعدا به اين جزوه (خود پيرامون کنترل کارگری نوامبرجزوه آخربا انتشار

ترل کارگری به معنای وسيع آن کناين جزوه انتقاد کرد که دروی به ويژه به قسمتی از. اقتصاد را ناممکن ساخته است

تاکيد کرد که ديگرکنگره بارلوزوفسکی در. شده بودذکر» تصميمات صاحبان کارخانه هابه عنوان دخالت در«کلمه 

  .ا برنامه اقتصاد را مانع می شوند، زيرا آن ها هدايت بايد به تابعيت اتحاديه ها درآيندته های کارخانه بکمي

اين هم شديدتر به کميته از) سيس شورای عالی اقتصادی ملی رهبران سازمان جديد التايکی ازبلشويک و(ريازانوف 

 اقتصاد مردمی يکی تهم کرد که منافع کارخانه خود را با منافع کل، آن ها را ماو با انگيزه تخطئه کميته ها. ها تاخت

. بسنده نکرد و زبان به افترا گشودنيز ريازانوف به اين. انع تنظيم دولتی اقتصاد می گردنداين طريق ممی گيرند و از

وجه به مبارزه طبقاتی ا ت ادعايی بنيچن» احبان کارخانه ها همکاری می کننداکثريت کميته ها با ص«او ادعا کرد که 

. البته تهمت بی اساسی بيش نبود ،ان بوديرميان کميته ها و کارفرمايان در ج، آن زمان دورن کارخانه هاحادی که در

ولی اين روش نشان می دهد که رهبران اتحاديه برای از ميان به در کردن کميته ها حتا از دروغ پردازی در تبليغات 

  .ندخود روی گردان نبود
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ا زده می شد که هم آهنگ ، همواره اين اتهامات به آن ه کميته های کارخانه صورت می گرفتتبليغاتی که عليهدر

 )سطح يک کارخانهدر(منافع فردی سئول می بينند وجداگانه مسطح کارخانه های منفرد و، خود را صرفا درناپذيرند

 ها وارد است که ذاتَا؟ آيا واقعا اين انتقاد به آن هماهنگ ناپذير بودنداما آيا واقعا کميته ها. محرک اصلی آن هاست

چند بيش ازانقالب اکتبر که پس از-حيات کوتاهشان  بکنيم و ببينيم خود کميته ها دراين باره تاملی؟ درمحلی گرا بودند

سازمان دهی خود وی کارهمين مدت محدود چه برنامه عملی مشخصی براچه کردند و در -ماهی دوام نداشت

  .اقتصادی ارايه دادند

 ١٦ و ١۵، پنجمين کنفرانس کميته های کارخانه طی روزهای نوامبر١٤ نامه کنترل کارگری درابالغ آيينپس از

قبال آيين و موضع کميته ها در» نترل کارگریک«مباحثات چگونگی پيشبرد مرکزدر. شدپطروگراد برگزارنوامبر در

امکانات « تصويب رسيد ، از اين زاويه که کنفرانس در قطع نامه ای که تقريبا به اتفاق آرا به. داشتقرار مذکورنامه

هم گسيختگی اقتصادی نيز ازعليه خراب کاری سرمايه داران و مبارزهفعاليت های خالقانه پرولتاريا دروسيعی برای 

، شورای مرکزی کميته های عين حال کنفرانسدر. مه استقبال کردبخش نا، ازمی گشايد» که آنان بانی اش هستند

دو هفته . پيشبرد کنترل کارگری تدوين نمايدمورد اجرا و که راهنمايی های علمی و دقيقی درکارخانه را موظف نمود 

اين . کردر، جزوه راهنمايی منتش، مطابق با تصميم پنجمين کنفرانسوگرادرمرکزی پط نوامبر، شورا ی، آخربعد

در آن کنترل کارگری نه به مفهوم کنترل منفعل بلکه به معنای . ری در مقابل طبقه کارگری می گشودجزوه افق پهناو

هم چنين جزوه درک ويژه ای از کنترل . يمات صاحبان کارخانه ذکر شده بودوسيع کلمه به عنوان دخالت در تصم

ان دهی اقتصاد ، بلکه به معنای مرحله انتقالی جهت ورود به سازمهدفکارگری ارايه می داد و آن را نه به مثابه 

  .می گرفتسوسياليستی در نظر

اقتصادی کشور انتقالی به سازمان دهی کليه امورمرحله «بايد کنترل کارگری را به عنوان : در مقدمه جزوه آمده بود

بلکه بايد به .  به معنای منفعل کلمه فهميده شودستیکنترل کارگری نباي. س مبانی سوسياليستی ارزيابی نمودبراسا

 نيز مواد خام و توليدات ، تاسيسات وات صاحبان کارخانه درباره سرمايهتصميمهوم وسيع کلمه به عنوان دخالت درمف

وی انرژی و نيرهم چنين استفاده صحيح ازسنجيده سفارشات وان مراقبت فعال جهت اجرای درست و، به عنوکارخانه

همان جزوه ای است که اين . »، درک شودسازمان دهی عقاليی توليده مثابه شرکت فوری و بالواسطه در، بکار

ی يک سری در ادامه جزوه به کميته های جهت پيشبرد کنترل کارگر. نگره اتحاديه ها به آن تاخته بودکلوزوفسکی در

ون کنترل جهت کميسي٤طريق انتخاباتکارخانه ای ازهربود درطبق اين پيشنهادات قرار. پيشنهادات عملی شده بود

  :امور زير تشکيل شود

   سازمان دهی توليد-١

   تغيير خط توليد جنگی به غير نظامی-٢

   تامين مواد خام-٣

   تامين سوخت-٤

  :گرفترا به عهده می کميسيون توليد وظايف زير. با جزئيات کامل شرح داده شده بودوظيفه کميسيون ها 

   برقراری پيوندهای ضروری ميان بخش های مختلف کارخانه-الف 
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   بررسی وضعيت ماشين آالت-ب 

  امور مديريت کارخانه تحقيق و رفع کمبودهای مختلف در-پ 

  بخشهردر تعيين درجه استثمار-ت 

  قسمتهربخش ها و تعيين تعداد کارگران در تدوين مقررات -ث 

  ک ماشين آالت و ساختمان ها برآورد ميزان استهال-ج 

  کارخانهمدير به پايين در استخدام از-چ 

  مالی کارخانه تنظيم امور-ح 

اين اسناد يکی از:  کارخانه دو سند ديگر تدوين نمود، شورای مرکزی کميته هایجزوه مذکوربعد از انتشارچند روز

 ١٤ نامه کنترل کارگری رابطه با آيينه جديدی درمقررات الگو برای کميته های کارخانه و دومی طرح آيين نام

های کارخانه پطروگراد منتشر  نشريه شورای مرکزی کميته Novyl pulاواسط ژانويه ردو سند دره. نوامبر ود

، منتها به ارخانه مطابق با جزوه آخر نوامبرآن وظايف کميته های کدر.  ماده می شد٦۵مقررات الگو شامل . شدند

دخالت در به مفهوم وسيع «کنترل کارگری راجزوه نوامبرمثال اگر. بسيط و روشن تر شرح داده شده بودصورت 

  : اين مفهوم به دقت تشريح شده بود مقررات الگو٣٤ماده تعريف کرده بود، اکنون در» تصميمات صاحبان کارخانه

، قابل ، در رابطه با اداره کارخانه صاحب کارخانهبدون اطالع و موافقت کميته های کارخانه تصميمات مديريت يا« 

ارگان های دولتی ، کميته ها مختارند که ازبی اعتنايی کندديريت يا کارخانه دار به اين امرچنان چه م .»اجرا نيست

  .را نمايندقاضای خلع مالکيت از کارخانه دارت

، ولی ود را به تاييد کميته ها برساننده تصميمات خمديران آن ها ناچار بودند همبدين ترتيب صاحبان صنايع و

 آن نهادی که مديريت واقعی را اين جادر. تصميمات خود چنين اجباری نداشتندمورد مصوبات و ها در هبرعکس کميت

 به يعنی. مندان مواجب بگير تنزل می يافتند، و صاحبان موسسات به کار، کميته های کارخانه بودنددست می گرفتدر

مديرانی بدون قدرت که نقش شان نه سازمان دهی نيروی کار برای کسب ارزش اضافه بلکه حداکثر کارخانه داران و

  .نگ کننده فرايند فنی توليد می شدهم آه

، طبق اين آيين نامه رای کنترل کارگری ارائه داده بودمورد آيين نامه جديدی که شورای مرکزی پطروگراد بو اما در

 مدل سيستم شورايی اين نظام براساس. آرايش می يافتندام کنترل کارگری سراسری سازمان ويک نظ ها درکميته

واحی نهادهای اقتصادی ، اياالت و ن، شهرهاهمه مناطقبود در، قرارمطابق نمونه شوراهای سياسی. ترسيم شده بود

، تنها برای انتخاب دن. ته های کارخانه برگزيده می شدندکنفرانس کميمسئولين اين نهادهای شورايی در. ايجاد گردد

  .کميته های کارخانه کفايت می کردعضويت در

می ام شورای عالی اقتصاد مردمی قرار، ارگانی به نمرکز نظام اقتصاد شورايی، درمبنای اين آيين نامه جديدبر

قبال انجاو وظايفش تنها به کميته شورای عالی در. تگرفت که توسط کنگره ساالنه شوراهای اقتصادی انتخاب می گش

به اين ترتيب پيش فرض ايجاد نظام اقتصاد شورايی . بود گوپاسخ) نه حکومت و يا حزب(راها اجرايی سراسری شو

  .يت يک قدرت سياسی شورايی می گرفترا موجود

طريق يک نظام سراسری اقتصاد ازابتکار شورای مرکزی کميته های کارخانه جهت سازمان دهی و مديريت 
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خارق ، برفرآيند رهايی کارگران تاثيران يعنی کميته های کارخانه بودندشورايی که پايه آن نمايندگان مستقيم کارگر

 حزب بلشويک را به خطر می  اقتصادی نامحدود-، وليکن دعوی رهبری سياسی العاده ای به جای می گذاشت

سکان اقتصاد را به ارگان های حکومتی تابع آن بودندکه ، اين نه حزب و يا سايرنامه فوقزيرا برحسب آيين . انداخت

 هدايت ،هم بسته شده بودندور که به سبک نظام شورايی متحد و، بلکه کميته های کارخانه سراسر کشدست می گرفتند

زيرا آن  ، جدی برای حزب تبديل شده بودندبا اين ترتيب کميته های کارخانه يه يک رقيب. اقتصاد را به عهده داشتند

با . اتخاذ تصميمات سياسی پيدا می کردچگونگی  ای بر، نفوذ تعيين کنندهدست داشت که قدرت اقتصادی را درنيرويی

، طرح شورای مرکزی بدون درنگ) حکومت بلشويکی(دارد که شورای کميساريای مردمی اين حساب جای تعجب ن

  .انه پطروگراد را رد کردکميته های کارخ

اين تبليغات . ، بی پايه هستندرا ذاتا محلی گرا قلمداد می کنند، تبليغاتی که کميته ها توضيحات باال روشن می سازد

سوی جرين هايی طرح و دامن زده شده اند که کميته های کارخانه را رقيب سرسختی برای خويش می معموال از

  .نفی قدرت خود را می ديدنددانستند و در وجود آن ها 

بودن جنبش يک نمونه زنده از ، البته به معنای انتقاد ناپذيرت مرسوم عليه کميته ها صحت ندارداين که گفته شود تبليغا

، ند هر تالش زنده ديگری از ضعف ها؛ و طبعا ماناستند برای رهايی خود راه بجويندتالش کارگرانی بود که می خو

اين کژراه ررسی هر جنبش واقعی ای بايستی ازباساس در. بودندو پريشان فکری هم برخوردارابهامات ، نارسايی ها

ضعف . نقيصه به حساب آوردعاری ازو، تمام عيارد همه خالقيت هايش يک نمونه کاملدوری جست که آن را با وجو

، اين است که جنبش کميته های کارخانه ميت داردآن چه برای ما اه. ها آموختبايد شناخت و از آننيزرا های آن 

تالشی که البته . آن سلطه سرمايه برکار رفع گردده سازمان دهی نوين اجتماعی که درتالشی بود برای راه جويی ب

 ،اسبات اجتماعی سرمايه می انديشندکه به نفی روابط و من) وبه ويژه کارگرانی(ی همه کسانی اما برا. ناکام ماند

  .تمنبعی از درس هاست و شناختن آن ضروری اس
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