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 و راه مبارزه با آن فاجعۀ در شرف وقوع
  
  

  قحطی فرا می رسد
  

دچار پریشانی فوق  ریلیتھدید می کند. وضع حمل و نقل  ای اجتناب ناپذیرفاجعھروسیھ را 
می یابد. حرکت در راھھای آھن متوقف خواھد شد. حمل و  افزایشالعاده شده و این پریشانی 

ف خواھد شد. سرمایھ متوقو ھمچنین حمل و نقل غلھ ھا نقل مواد خام و ذغال برای کارخانھ
داران تعمدًا و دائمًا در امر تولید کارشکنی می نمایند (خراب می کنند، از کار می اندازند، 

بی سابقھ موجبات شکست جمھوری  فاجعۀ) و امیدوارند کھ این مانع می سازندنند و مختل می ک
 بازگشترولتاری و دھقانی را فراھم نموده، ھای پتشکلشوراھا و  بطور کلی و ،سیو دمکرا

  را تسھیل کند. زمیندارانو استقرار مجدد قدرت مطلق بورژوازی و  یرژیم سلطنت
ھا بحث است. در این باره تاکنون بھ کرات در تمام روزنامھ حتمی فاجعۀ عظیمقحطی و  خطر

راھای نمایندگان شده است. تعداد بی شماری قطعنامھ چھ از طرف احزاب و چھ از طرف شو
، فاجعھدر آنھا تصدیق گردیده است  کھ ھاییقطعنامھ – کارگران، سربازان و دھقانان صادر شده

، مردم باید آن الزمندبرعلیھ  همبارز ایبراقدامات اضطراری  ،حتمی و کامال نزدیک است
  ابراز دارند و غیره.» مساعی قھرمانانھ«برای جلوگیری از نابودی 

  اند.در این باره تصمیم گرفتھ ھ. ھممی کننداین را تصدیق  ھگویند. ھم این را می ھھم
  ولی ھیچ اقدامی نمی شود.

بیش از پیش نزدیک شده است. بیکاری جنبۀ ھمگانی بھ  فاجعھشش ماه از انقالب می گذرد. 
خود گرفتھ است. ھمینقدر فکر کنید: کشور دچار بی کاالیی است و از کمبود خواربار و کافی 

ودن نیروی کار دستخوش نابودیست و حال آنکھ غلھ و مواد خام بھ حد کافی وجود دارد و آن نب
وقت در چنین کشوری و در چنین لحظۀ بحرانی بیکاری تا این حد دامنھ گرفتھ است! چھ 

ماه انقالب (کھ بعضی ھا آنرا کبیر می نامند  ۶کھ طی برای نشان دادن این از این باالتر مدرکی
جمھوری دمکراتیک و با  در یکمی نامیدند)  فاسد شدهًا شاید صحیح تر بود آنرا ولی عجالت

بھ » دمکراتیک -انقالبی «کھ با غرور تمام عنوان و مؤسساتی  نھادھا ،وجود این ھمھ اتحادیھ
نیامده و قحطی بھ عمل  جعھفا ای جلوگیری ازبر با اھمیتیاقدام  ھیچمطلقًا خود می دھند، 

موجب جنگ منتظر نمی شود و  .نزدیک می شویم نابودیرعتی روزافزون بھ ؟ ما با سالزمست
  .می گردددر کلیۀ شئون زندگی مردم  روزافزون پریشانی

یقین حاصل شود کھ  برای ھر کسی و حال آنکھ اندک توجھ و تعمق در اوضاع کافیست تا
 ،رزه کامال روشنمبا الزم برای این و اقدامات ندو قحطی موجود جعھوسایل مبارزه علیھ فا

نمی  بکار بستھو اگر این اقدامات  می باشند مردم ھاینیرو تمامًا در دسترس و عملی، ساده
و سرمایھ دار لطمھ می  زمینداربھ سودھای گزاف مشتی  تحقق شان اینست کھفقط علتش  دنشو

  زند.
ی، اعم از ادر واقع می توان تضمین کرد کھ شما حتی یک نطق و یک مقالھ در ھیچ روزنامھ

ای پیدا نمی کنید کھ در آن داشتن ھر روشی و نیز یک قطعنامھ از طرف ھیچ جلسھ و یا مؤسسھ
و قحطی بطور کامال روشن و صریح  فاجعھجلوگیری از  برای اتیاقدام اساسی و عمدۀ مبارز

و تنظیم  رسیمورد تصدیق قرار نگرفتھ باشد. این اقدام عبارت است از کنترل، نظارت، حساب
صرفھ جویی ، کاالھاامور از طرف دولت، توزیع صحیح نیروی کار در تولید و توزیع صحیح 
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آنھا.  بھینھ مصرف کردننیروھای مردم، جلوگیری از ھر گونھ اتالف بیھودۀ نیروھا و  در
. این یک ھستندو قحطی  جعھمبارزه علیھ فا ضروریاتنخستین  رسیکنترل، نظارت و حساب

زیرا می  انجام نمی دھندھمان اقدامیست کھ  دقیقًاو  .دیق عموم استمسئلۀ مسلم و مورد تص
آور آنان کھ  شرمو  خارق العاده گزاف،و سرمایھ داران، بھ سودھای  زمینداران تفوقترسند بھ 

تقریبًا ھمھ بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای  کنونجنگی (ا قراردادھایاز راه گرانفروشی و 
آه  آن بارۀست می آید و ھمھ از آن آگاھند و ھمھ ناظر آنند و ھمھ دربھ د») کار می کنند«جنگ 

  تجاوزی بشود. ،اندو فغان راه انداختھ
کھ حداقلی از کارآیی  یو نظارت رسیکنترل، حساب چنین کردن معمول ھیچ اقدامی برایمطلقًا 

  .از طرف دولت بھ عمل نمی آیدرا داشتھ باشد 
  

  مطلق دولت بی عملی
  

و علیھ ھر گونھ کوششی کھ ھدف آن سر و  رسینظارت و حساب ،کنترلھ ھر گونھ ھمھ جا علی
 م و از ھمھ سوومدا ،صورت دادن بھ این امر از طرف دولت باشد، بطور سیستماتیک

یا فوق العاده سالوس بود تا خود را  –کارشکنی می شود. باید بی نھایت ساده لوح بود تا نفھمید 
کارشکنی از کجاست و این عمل با چھ وسایلی انجام می گیرد. زیرا  کھ منشأ این –بھ نفھمی زد 

نظارت و  ،ھر گونھ کنترل عقیم گذاردناین  ،این کارشکنی بانکداران و سرمایھ داران
 انقالبی«از جانب آنھا، با شکلھای دولتی یک جمھوری دمکراتیک و وجود مؤسسات  رسیحساب

ھ داران حقیقتی را کھ ھمۀ طرفداران دمساز می گردد. حضرات سرمای» دمکراتیک -
سوسیالیسم علمی در گفتار آنرا قبول دارند ولی منشویکھا و اس آرھا پس از آنکھ دوستانشان 

ر و غیره را اشغال کردند کوشیدند بالفاصلھ یر و معاون وزیوزشغلھای بی دردسری بھ عنوان 
ارت از اینست کھ تعویض شکلھای اند. و این حقیقت ھمانا عبتھآموخفراموش نمایند، بھ خوبی 

سلطنتی کشورداری با شکلھای جمھوری دمکراتیک، ماھیت اقتصادی استثمار سرمایھ داری را 
مبارزه در راه  شکل فقطباید  –صدق می کند نیز ای تغییر نمی دھد و لذا عکس مطلب ذره

راتیک رژیم جمھوری دمک تحتسودھای سرمایھ داری را عوض کرد تا  تسامصونیت و قد
  دفاع می شد. مطلقھدفاع شود کھ در رژیم سلطنت  ھااز آن کارآیینیز با ھمان 

 ،کارشکنی کنونی یا تازه ترین شیوۀ کارشکنی کھ در جمھوری دمکراتیک علیھ ھر گونھ کنترل
بھ عمل می آید عبارت از اینست کھ سرمایھ داران (و نیز بدیھی است تمام  رسینظارت و حساب

قبول دارند اما فقط » اشتیاقبا «کنترل و لزوم آنرا در گفتار » اصل«آرھا) منشویکھا و اس 
انجام  »تنظیم شده توسط دولت«شیوۀ با نقشھ و بھ  ،»بھ تدریج«اصرارشان اینست کھ این کنترل 

امر  عقیم گذاردنعمل  پوشاندن در خدمتگیرد. ولی در حقیقت امر این الفاظ ظاھرفریب 
بھ تأخیر بازیچھ قرار دادن آن،  تنزل آن بھ چیزی خیالی، ،یک چیز پوچل کنترل بھ کنترل، تبدی

ایجاد مؤسسات فوق العاده بغرنج، عریض و طویل،  و واقعًا مؤثر، جدی اتاقدام انداختن تمام
سراپا تابع سرمایھ دارانند و  ایبھ طرز ناامید کننده کھ برای کنترل بوروکراتیک و بی جان

  .، قرار می گیرنددھند و نمی توانند انجام دھندکاری انجام نمی  مطلقًا
برای آنکھ بی مدرک سخن نگفتھ باشیم بھ گواھانی از میان منشویکھا و اس آرھا استناد می 
جوئیم یعنی بھ ھمان کسانی کھ در نخستین شش ماھۀ انقالب در شوراھا اکثریت داشتند و در 

اسی در برابر کارگران و دھقانان روس از لحاظ سیشرکت کردند و بدین سبب » ائتالفی دولت«
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اجازه دادن بھ آنھا برای خرابکاری در ھر نوع بھ علت اغماض نسبت بھ سرمایھ داران و 
  مسئولیت دارند. کنترلی

(ارگان کمیتۀ اجرائیھ مرکزی  روزنامۀ ایزوستیا ١۶۴شمارۀ  ١٩١٧سپتامبر سال  ٧در تاریخ 
ارگان رسمی  ، سربازان و دھقانان روسیھ)،کنگرۀ سراسری شوراھای نمایندگان کارگران

(شوخی نکنید!) دمکراسی » تام االختیار«بھ اصطالح  نھادھایاز میان  نھادعالیترین 
مخصوصی کھ بھ توسط ھمان منشویکھا و اس  سازمان کنترلاز طرف ای قطعنامھ ،»انقالبی«

کمیتۀ » تصادیاق بخش«. این مؤسسۀ مخصوص منتشر کردآرھا برای بازرسی تشکیل شده 
تحت  ھای مرکزی کھنھادمطلق  بی عملی«ۀ این مؤسسھ رسمًا بھ قطعناماجرائیۀ مرکزیست. در 

  اعتراف گشتھ است.» ندایجاد شد امور اقتصادی بھ منظور تنظیم دولت نظر
تصدیقی گویاتر از  یو اس آر یبرای اثبات ورشکستگی سیاست منشویکحاال چطور می توان 

  تصور نمود؟ را ست خود منشویکھا و اس آرھا امضاء شدهکھ بھ د این اظھار
تصدیق قرار گرفت و ھنوز در دوران تزاریسم بود کھ لزوم تنظیم امور اقتصادی مورد 

 آشفتگیتزاریسم  تحت حکومت. ولی ندی ھم برای این مقصود تشکیل شدمعینمؤسسات 
موضوع فورًا مورد قبول واقع  . اینپیدا کردبیشتر شد و دامنۀ وحشتناکی  بطور مداوم اقتصادی

پایان برای  انھطعاو ق مؤثرانقالبی جمھوری عبارتست از اجرای اقدامات  دولتشد کھ وظیفۀ 
 ،با شرکت منشویکھا و اس آرھا تشکیل شد» ائتالفی« دولت. وقتی کھ اقتصادی آشفتگیدادن بھ 

 کنترل کھ و متعھد گردیدمھ خطاب بھ تمام مردم وعده داد  ۶در اعالمیۀ پرطنطنۀ خود مورخۀ 
سران منشویک و اس آر قسم  مثل تمام ھا و چرنف ھا برقرار کند. تسره تلی ی راو تنظیم دولت

ھای تام االختیار دمکراسی نھاد«می خوردند کھ نھ فقط مسئولیت دولت را بھ عھده دارند بلکھ 
  رسی خود دارند.اعمال دولت را تحت مراقبت و بازعمال آنھاست  تحت کنترلکھ » انقالبی

روسیھ صدھا ھزار سرباز را کھ طی آن  ، چھار ماه طوالنی،ز ششم ماه مھ می گذرداچھار ماه 
با گامھای  و مصیبت آشفتگیکھ طی آن  ،نموده ھودهامپریالیستی بی» تعرض«قربانی یک 

 برای انجام کارھای بسیاری فرصتی استثنائی فصل تابستان کھ طی آن، اندنزدیک شده عظیمی
و آن وقت  –فراھم می کرد  غیرهحمل و نقل دریایی، کشاورزی، اکتشاف معادن و  زمینۀدر 

مؤسسات » مطلق بی عملی«اند رسمًا بھ پس از چھار ماه منشویکھا و اس آرھا مجبور شده
  !!اعتراف نمایند نددولت تشکیل شد تحت نظربازرسی کھ 

می گویند  ،بھ یاوه سرائی پرداختھ لتمرداندوو این منشویکھا و اس آرھا اکنون با قیافۀ جدی 
می نویسم) اگر  ]١[سپتامبر ١٢دمکراتیک  کنفرانساین سطور را درست در آستانۀ تشکیل  ن(م

ریابوشینسکی ھا، بولیکوف ھا،  تجاری و صنعتی، ]٢کیت کیتیچ ھای[بجای ائتالف با کادتھا با 
  .وضاع کمک نمائیما بھبودترشنکوھا و شرکاء ائتالف کنیم می توانیم بھ 

علت این نابینایی شگفت انگیز منشویکھا و اس آرھا چیست؟ آیا باید آنھا  کھ سؤال شودممکنست 
بدانیم کھ بھ علت منتھای نابخردی و ساده لوحی نمی دانند چھ می کنند و در  کودکان سیاسیرا 

 ر، معاونیوز وانکھ آنھا بھ عنی یھامقام؟ یا شاید کثرت مرتکب خطا می شوندعین پاک نیتی 
 این خاصیت را دارد کھ نوع خاصی، انداشغال کرده ر و نظایر آنا، استاندار، کمیسوزیر

  ؟ایجاد می کند» سیاسی«نابینایی 
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  برای ھمھ شناختھ شده ھستند و اجرایشان آسان است اقدامات مربوط بھ کنترل
  

 ،دشوار پیچیده،کنترل فوق العاده  مربوط بھ ھا و اقداماتشیوه آیا :ممکنست این سؤال پیش آید
 ،این نیست کھ رجال دولتی از حزب کادت تأخیر؟ آیا علت ندآزمایش نشده و حتی مجھول نیست

برای  است کھ ماه ۶از طبقۀ بازرگانان و صاحبان صنایع و نیز احزاب اس آر و منشویک 
ریزند ولی چون ھا و نوع اقدامات مربوط بھ کنترل عرق می بررسی و کشف شیوه ،جستجو

  اند؟بھ حل آن نشدهموفق مسئلھ بی نھایت دشوار است ھنوز 
و  مظلومدھاتی جاھل بی سواد و  تامتأسفانھ، آنھا سعی می کنند قضیھ را بدین نحو نشان دھند 

. فریب دھند ،ای تعمق نمی ورزندو در ھیچ نکتھ کرده باوررا کھ ھر حرفی  ساده لوحانینیز 
ھای صنایع کمیتھبھ ھنگام تشکیل  ،»رژیم کھنھ«حتی تزاریسم، حتی  ،ولی در حقیقت امر

یعنی متحد کردن اھالی  اصلی کنترل ه و راهشیو ،نشان داد کھ از اقدام اساسی] ٣[جنگی
. ولی تزاریسم از متحد کردن آگاه است برحسب نوع حرفھ، ھدف فعالیت و رشتۀ کار و غیره،

شناختھ  برای عموم این شیوه و این طریقۀ کنترل کھ توان با تمامو بھ این جھت  می ترسیداھالی 
  .عمدًا مانع آن می شدو  ساختھمحدود را و کامال اجرا شدنی بود  شده، بسیار آسان

ھای بی حد جنگ گردیده و کمابیش بھ  سختیتمام کشورھای محارب کھ متحمل مصائب و 
اقداماتی پیش بینی  یک سلسلھ و قحطی دچارند مدتھاست برای اجرای کنترل اقتصادی آشفتگی

متحد ساختن اھالی و تشکیل  شاملاند کھ تقریبًا ھمیشھ دهکرو آزمایش  بکار بستھو معین نموده، 
ھای مختلف با شرکت نمایندگان دولت و نظارت از جانب آن و قس یا ترغیب بھ تشکیل اتحادیھ

 و، دربارۀ آنھا بسیار صحبت ھستندشناختھ شده  یعلیھذا می شود. تمامی این قبیل اقدامات کنترل
نوشتھ شده است، قوانینی کھ از طرف دول پیشرو محارب دربارۀ کنترل وضع گردیده بھ روسی 

  .اندیل در مطبوعات روسیھ تشریح گردیدهترجمھ شده یا بھ تفص
 د و اگر مؤسسات آن با چاکری درکنرا عمال و جدًا اجرا  کنترل می خواستاگر دولت ما حقیقتًا 

محکوم نمی کردند آن وقت برای دولت کاری » مطلق بی عملی«آستان سرمایھ داران خود را بھ 
 ،باقی نمی ماند جز اینکھ از تجربیات فوق العاده گرانبھای حاصلھ از اقدامات مربوط بھ کنترل

نعی کھ بھ حد وفور استفاده نماید. یگانھ ما ،اندبکار بستھ شدهقبال و  ھستندشناختھ شده کھ اکنون 
و کادتھا، اس آرھا و منشویکھا آنرا از انظار  – وجود داشت و دارددر سر راه انجام این امر 

این است کھ اجرای این کنترل ممکن است موجب کشف میزان  – مردم پنھان می سازند
  .اساس چنین سودھایی را براندازدسودھای سرسام آور سرمایھ داران گردد و  

دولت  ھربرنامۀ  در حکماین مسئلۀ بسیار مھم (کھ در حقیقت امر  برای روشن ساختن بیشتر
مھم ترین بگذارید کھ بخواھد روسیھ را از شر جنگ و قحطی نجات دھد)  است واقعًا انقالبی

  یم.نمایبررسی  ھر کدام راو  کردهذکر در ذیل اقدامات مربوط بھ کنترل را 
کراتیک را بر سبیل سخره روی خود نگذارده دم - ما خواھیم دید برای حکومتی کھ نام انقالبی 

مھم ترین اقدامات کنترل کافی بود در ھمان ھفتۀ اول تشکیل خود فرمانی دربارۀ اجرای  ،باشد
 کنترل شدن طفره روندبرای سرمایھ دارانی کھ می خواستند از راه فریب از  صادر کند،

سرمایھ داران را تحت نظارت معین نماید و از خود اھالی دعوت کند  سخت و شدیدیمجازات 
از  بدین سان – نمایندمربوط بھ کنترل را بھ درستی اجرا  مقرراتقرار دھند و مراقب باشند کھ 
  .می شد معمولمدتھا پیش کنترل در روسیھ 

  :این اقدامات اساسی عبارتند از
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یا ملی  ،آن معامالتکلیۀ بانکھا در یک بانک واحد و برقراری کنترل دولتی بر  ادغام کردن )١
  کردن بانکھا.

(سندیکاھای قند،  ھای انحصاری سرمایھ دارانیعنی بزرگترین اتحادیھ ،) ملی کردن سندیکاھا٢
  ).دیگر سندیکاھاو  ،آھن و فوالد، سنگ نفت، ذغال

  ) الغاء اسرار بازرگانی.٣
و  بازرگانان ،) صاحبان صنایعیدر انجمنھا اجباری ادغام(یعنی  اجباری سندیکاسازی) ۴

  بطور کلی کارفرمایان.
و  چنین سازمانھایییا ترغیب بھ تشکیل  ،کردن اجباری اھالی در شرکتھای مصرفمتشکل ) ۵

  برقراری کنترل بر آنھا.
دارای چھ  شونددمکراتیک اجراء  - حال ببینیم اگر ھر یک از این اقدامات بھ شیوۀ انقالبی

  بود.خواھند اھمیتی 
  

  ملی کردن بانکھا
  

و مھم ترین مراکز عصبی تمام سیستم  مدرنمی دانیم بانکھا مراکز حیات اقتصادی بطوری کھ 
و در عین حال » تنظیم امور اقتصادی«سرمایھ داری را تشکیل می دھند. سخن گفتن از اقتصاد 

نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانکھا معنایش یا آشکار ساختن جھل مطلق است و یا فریب 
ھای پرطمطراق با تصمیم قبلی بھ عدم یلۀ عبارات پر آب و تاب و وعدهبھ وس» عوام الناس«

  .ھااجرای آن
، بدون کنترل و تنظیم کاالھاکنترل و تنظیم امور تحویل غلھ و یا بطور کلی تھیھ و توزیع 

تصادفی، از  کوپکچند  قاپیدنکھ ما برای مثل اینست معامالت بانکی کاریست بی معنی. 
پوشیم. بانکھای امروزی بھ طرزی چنان محکم و ناگسستنی با بازرگانی میلیونھا روبل چشم ب

بھ بانکھا مطلقًا » دست اندازی«اند کھ بدون دهگره خور(غلھ و ھر نوع کاالی دیگر) و صنایع 
  نمی توان انجام داد.» دمکراتیک - انقالبی«ھیچ عمل جدی و 

شوار و بغرنجی باشد؟ معموال می دولت بھ بانکھا عمل بسیار د» دست اندازی«ولی شاید این 
البتھ سرمایھ داران و مدافعین آنھا  –مرعوب سازند  تصوریکوشند کوتھ بینان را با یک چنین 

  می کوشند، زیرا نفع خود را در این می بینند.
را از وی » لیاصاحب م«ھیچ  کوپکولی در حقیقت امر ملی کردن بانکھا کھ بھ ھیچ وجھ یک 

رذیالنۀ مشت  طمع منحصرًاشکل فنی یا فرھنگی ندارد و علت تعویقش من کوچکتری ،نمی ستاند
ناچیزی از ثروتمندان است. اگر می بینیم کھ ملی کردن بانکھا اینقدر با ضبط اموال شخصی 

در  بورژوازیست کھ مطبوعات، گناه این خلط مبحث و اشاعۀ آن بھ گردن اشتباه گرفتھ می شود
  د.دارنفع  فریب مردم

بھ وسیلۀ  است و از این طریق اداره می گردد بر سرمایھ کھ در بانکھا متمرکزمالکیت 
قبوض و غیره تصدیق می  ،، برواتاوراق بھادارچاپی یا خطی یعنی سھام،  ھایگواھینامھ

ساختن تمام بانکھا در یک  ادغامبا ملی کردن بانکھا یعنی با  ھاگوھینامھشود. ھیچ یک از این 
 ١۵پس انداز خود  حسابو تغییری نمی کند. کسی کھ در  طل نمی شودبابانک دولتی واحد 

 ١۵کسی ھم کھ  و روبل را خواھد داشت ١۵روبل پول دارد پس از ملی شدن بانکھا نیز ھمان 
، اوراق بھادارمیلیون را بھ صورت سھام،  ١۵میلیون داشت پس از ملی شدن بانکھا ھمان 

  خواھد داشت. و نظایر آن ھای تجاریگوھینامھ ،بروات
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  پس اھمیت ملی کردن بانکھا در چیست؟
جداگانھ و معامالت آنھا (حتی در صورت لغو بر بانکھای  مؤثر کنترلھر نوع در اینست کھ 

 ،ھای فوق العاده بغرنجھحقاسرار بازرگانی و غیره) بھ ھیچ وجھ ممکن نیست زیرا نمی توان 
بکار  ،جعلیتأسیس بنگاھھا و شعب  ،ھازنامھدر موقع تنظیم تراای کھ پیچ در پیچ و محیالنھ

 ادغامتحت مراقبت قرار داد. فقط  را افراد دست نشانده و غیره و غیره بکار می برند گرفتن
تمام بانکھا در یک بانک واحد کھ بھ خودی خود حاکی از کوچکترین تغییری در مناسبات 

صاحب مالی را از وی نمی ھیچ  کوپکمالکیت نیست و، باز ھم تکرار می کنیم، حتی یک 
اقدامات تمام البتھ این در صورتیست کھ  –د سازمی  ممکنکنترل واقعی را برقراری ستاند، 

 دمی توان دولت فقط در صورت ملی کردن بانکھا دیگری کھ فوقًا بھ آنھا اشاره شد عملی شوند.
چگونھ، از کجا و چھ وقت بداند میلیونھا و میلیاردھا بھ کجا و  کھ دھدر موقعیتی قرار دخود را 

اصلی معامالت سرمایھ  ی ومحور ی،مرکز مکانیسم جابجا می شود. و فقط کنترل بانکھا یعنی
حیات کلیۀ شئون  بر صوری نھکنترل واقعی و  ۀ برقرار کردنداری است کھ بھ ما اجاز

را، کھ در » تنظیم امور اقتصادی«کاالھای اساسی و سازماندھی آن تولید و توزیع بر اقتصادی، 
غیر این صورت ناگزیر جز عبارت پردازی وزارت مآبانھ برای اغفال عوام چیز دیگری 

در یک  شدن آنھا. فقط کنترل معامالت بانکی است کھ بھ شرط متمرکز می دھدنخواھد بود، 
انجام شوند، سازماندھی وصول  دیگریاقدامات سھل االجرای  چنانچھبانک دولتی واحد و 

بدون آنکھ کسی بتواند دارائی و میزان درآمد خود را  را بھ نحوی کارآمد،مد مالیات بر درآ
  .واھی است عمدتًا زیرا در حال حاضر مالیات بر درآمد میسر می سازد؛ ،پنھان دارد

تا خود مدیران و کارمندان آنرا عملی  ستتنھا صدور یک فرمان دربارۀ ملی کردن بانکھا کافی
تدارکاتی خاصی از طرف دولت الزم  گامتگاه مخصوص و ھیچ سازند. در این مورد ھیچ دس

کھ سرمایھ  زمانیعملی است. زیرا از » بھ یک ضربھ«اقدام ھمانا با یک فرمان و این  ،نیست
امکان  خودش ،و غیره رسیداوراق بھادار  ،سھام ،اتوبر مرحلۀ داری در جریان تکامل خود بھ

و  .است تمرکز محاسبات کھ باید انجام شودکاری  متما. ساختفراھم  رااقتصادی چنین اقدامی 
تلگراف در ھر شھری  توسط ،بی درنگ مقرر می داشت کھ دمکراتیک -  اگر دولت انقالبی

 بھ منظور ادغامر سراسر کشور دو مدیران و کارمندان، و کنفرانسھایی در تمام مناطق  جلسات
طی چند  اصالح، آنگاه این انده شودفراخوکلیۀ بانکھا در یک بانک دولتی واحد فوری ساختن 

می کوشیدند دولت را  ،د. البتھ مدیران و کارمندان عالی رتبھ مقاومت می کردندشھفتھ انجام می 
را بھ تعویق اندازند و غیره، زیرا در چنین صورتی این آقایان پستھای  کارھابفریبند و انجام 

تند بھ معامالت شیادانۀ بسیار پر سود پرعایدی خود را از دست می دادند و دیگر امکان نداش
 ؛بانکھا کوچکترین اشکال فنی وجود ندارد کردن ادغامولی برای . اصل قضیھ اینست .بپردازند

(یعنی اگر نمی ترسید کھ بی تحرکی و روال  و اگر قدرت دولتی فقط در گفتار انقالبی نبود
(یعنی بھ نفع اکثریت مردم عمل می  روزمره را کنار گذارد)، اگر فقط در گفتار دمکراتیک نبود

آنگاه کافی بود فرمانی صادر نماید و طی آن مقرر دارد کھ  ،کرد نھ بھ نفع مشتی ثروتمند)
تالش  یا تأخیرمدیران بانکھا و اعضاء ھیئت مدیره و سھامداران بزرگ در قبال کوچکترین 

 .زندان محکوم خواھند شد، کیفر دیده، اموالشان ضبط و بھ حسابھااسناد و  مخفی کردنبرای 
تأخیر متحد ساخت و بھ ازاء کشف تقلب و  مجزا از دیگرانرا  فقیرترکافی بود مثال کارمندان 

ترین شکل و سریع  ترین روان بھ ثروتمندان بھ آنھا پاداش داد تا امر ملی کردن بانکھا کردن
  .ممکن متحقق شود
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بطور خاص عاید کارگران (زیرا کارگران  ھن – فوایدی کھ از ملی کردن بانکھا عاید تمام مردم
می  –بھ ندرت با بانک سر و کار پیدا می کنند) بلکھ عاید تودۀ دھقانان و کارخانھ داران کوچک 

شود بسیار است. در نتیجۀ این عمل صرفھ جویی عظیمی در کار می شود و اگر فرضًا دولت 
 ی در جھت عمومیت دادنمھمام بسیار گ ملی کردندر تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندھد، 

دسترسی بھ معامالت آنھا و غیره و  آسان کردن ،استفاده از بانکھا، افزایش تعداد شعب آنھا بھ
 و دھقانان بھ اعتبارات بانکی خرده پا. در چنین صورتی دسترسی صاحبکاران خواھد بودغیره 

تیجۀ این اقدام برای نخستین بار امکان . و اما دولت در نمی شودفوق العاده زیاد  با شرایط آسان
تحت کنترل خود سپس  ،بررسی کند آشکار می گردند کھ خواھد یافت تمام معامالت مھم پولی را

و سرانجام از معامالت کالن دولتی میلیونھا و  بپردازدامور اقتصادی  تنظیمبعدھا بھ  ،گیرد
سرسام آوری در ازاء  »حق العملھای«بدون اینکھ مجبور باشد  بھ دست آوردمیلیاردھا عایدات 

است کھ ھمۀ  – دلیلو فقط بھ این  – دلیلھ آنھا بپردازد. بھ این بآقایان سرمایھ دار  »خدمات«
پوترسف ھا و  ،و ھمۀ پلخانف ھا ،سرمایھ داران، ھمۀ پروفسورھای بورژوا، ھمۀ بورژوازی

و  با چنگ و دندان بجنگندبانکھا  علیھ ملی کردن اندآمادهشرکاء کھ در خدمت بورژوازی ھستند 
این  اگر چھ ،و بسیار مبرم ھزاران بھانھ می تراشند آساناین اقدام فوق العاده  برای ممانعت از

 ایفوق العادهمنفعت ی نیز نظامنظر نقطھ یعنی از  ،کشور از »دفاع«از نقطھ نظر  حتیاقدام 
  افزود. کشور بھ میزان عظیمی خواھد» ینظاماقتدار «بر  دارد و
ای نظیر آلمان و ایاالت متحدۀ پس چرا کشورھای پیشرفتھ این اعتراض مطرح شود:شاید 

را بھ نحو درخشانی » تنظیم امور اقتصادی«آمریکا بدون اینکھ در فکر ملی کردن بانکھا باشند 
  عملی می نمایند؟

 ھر دو، معھذا پاسخ ما اینست کھ کشورھای مزبور با اینکھ یکی پادشاھی و دیگری جمھوریست
بدین جھت ھر اصالحی را کھ مورد  .نھ فقط سرمایھ داری بلکھ عالوه بر آن امپریالیستی ھستند

آنکھ سخن ما در  بوروکراتیک عملی می نمایند و حال -ارتجاعی  ھایهنیازشان باشد بھ شیو
  دمکراتیک است. - انقالبی  ھایاینجا بر سر شیوه

». م نیستورسم«تعمق دربارۀ آن در اغلب موارد ارد. د عظیمی اھمیت» تفاوت کوچک«این 
در نزد ما (بخصوص در نزد اس آرھا و منشویکھا) تقریبًا جنبۀ » دمکراسی انقالبی«اصطالح 

کھ کسانی ھم کھ آنقدرھا نادان » شکر خدا«بھ خود گرفتھ است، نظیر عبارت  عبارتی مرسوم را
کھ » محترم شھروند«یا نظیر عبارت  ؛تعمال می کنندنیستند کھ بھ خدا ایمان داشتھ باشند آنرا اس

در  ،درونیز بکار می  ون یا یدینستویکارکنان روزنامۀ د برای خطاب قرار دادنگاھی حتی 
برای  ھای مزبور بھ توسط سرمایھ دارانصورتی کھ تقریبًا ھمھ حدس می زنند کھ روزنامھ

ذا ھمکاری بھ اصطالح سوسیالیستھا با این ل اند،دفاع از منافعشان تأسیس شده و برقرار مانده
  دارد.» محترمانھ«ھا بسیار کم جنبۀ روزنامھ

 مرسومرا بمثابۀ یک جملۀ قالبی تظاھرآمیز و یک عنوان » دمکراسی انقالبی«اگر اصطالح 
یعنی عمال منافع بودن ، آنگاه می بینیم دمکرات بیاندیشیمدر مفھوم آن  بلکھدر نظر نگیریم 

و یعنی ھر چیز زیانبخش بودن و انقالبی  ،نھ منافع اقلیت را را در نظر داشتن ماکثریت مرد
  .نابود کردن ایای را بھ قطعی ترین و بی امان ترین شیوهشده منسوخ

 ھیچنھ دولت و نھ طبقات حاکمھ  ،تا آنجا کھ بر ما معلوم است نھ در آمریکا و نھ در آلمان
کھ اس آرھا و منشویکھای ما مدعی آنند (و آنرا بی  بودن »انقالبی تدمکرا«ادعایی برای 

  می کنند) ندارند. اعتبار
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 ھستند.دارای اھمیت کشوری  بسیار بزرگ وجود دارند کھبانک خصوصی  چھار فقطدر آلمان 
رای سالطین سرمایۀ مالی کھ صاحب این ب .وجود دارد ھاییبانکتا از چنین  دو فقطدر آمریکا 

بھ  ،مخفیانھ ،تر و پرصرفھ تر است کھ آنھا را بطور خصوصی ناسبم ،بانکھا ھستند آسانتر
 ،بھ یکدیگر پیوند دھند ،نھ دمکراتیکو بوروکراتیک  ایهنھ انقالبی، بھ شیوو ارتجاعی  ایهشیو

 ،این یک قاعدۀ عمومی است) در آلمانرشوه کارمندان دولت را بخرند (چھ در آمریکا و چھ  با
دولت و برای تأمین از » مافوق سود«میلیونھا و میلیونھا  دوشیدن ،اسرار معامالت حفظو برای 

  موجبات عملیات شیادانۀ مالی، جنبۀ خصوصی بانکھا را حفظ کنند.
برای کارگران (و تا  ایشیوهچنین بھ » تنظیم امور اقتصادی«در آلمان  ھمدر آمریکا و  ھم

بھشت ای بانکداران و سرمایھ داران و بر جنگ دوران اعمال شاقۀای ھم برای دھقانان) اندازه
تا حد کارگران  »در منگنھ گذاشتن«تنظیم امور آنھا عبارتست از فراھم می نماید.  برین

بوروکراتیک)  -برای سرمایھ داران (در خفا و بھ شیوۀ ارتجاعی  گرسنگی، در حالی کھ
  .ی شودتضمین مآنچھ کھ قبل از جنگ بھ دست می آوردند  باالتر ازتحصیل سودھای 

این ، در واقع ممکنست.امپریالیست نیز کامال  -چنین راھی برای روسیۀ جمھوری پیمودن 
کرنسکی با  توسطف ھا، بلکھ ھمچنین یومیلیوکف ھا و شینگار توسطنھ فقط راھی است کھ 

ارتجاعی  ایهبھ شیو ایضًاکھ  ،پروکوپوویچ و شرکاء برناتسکی، ھمراھی ترشنکو، نکراسوف،
حمایت کسب سودھای سرسام آور  رایبانکھا و حق مقدس آنھا ب» مصونیت« از یکبوروکرات -

می خواھند در  ، این را کھمطلب را بگوییم حقیقتبھتر است پس . دنبال می شود ،می نمایند
بوروکراتیک تنظیم نمایند ولی وجود  -روسیۀ جمھوری امور اقتصادی را بھ شیوۀ ارتجاعی 

آنھا نشد ولی کورنیلف شمارۀ دو  منحل ساختنۀ یک موفق بھ شمارکھ کورنیلف  ،»شوراھا«
  د.کنمی  برایشان دشوار» اغلب«خواھد کوشید، انجام این امر را  برای منحل ساختن شان

شیرین  ھایبرای روشن ساختن ذھن مردم این حقیقت ساده ولی تلخ از دروغو  .اینستحقیقت 
  تر است.سودمند» ما» «انقالبی» «کبیر«دربارۀ دمکراسی 

  

***
  

کلیۀ شرکتھای بیمھ در  ادغام کردنملی کردن بانکھا، ملی کردن ھمزمان مؤسسات بیمھ یعنی 
را فوق العاده تسھیل خواھد  بر آنھا یدولتتمرکز فعالیت آنھا و نیز کنترل  ،یک مؤسسۀ واحد

نگ و بدون را بی در ادغامھای کارمندان شرکتھای بیمھ در این مورد نیز قادرند کنگره نمود.
فرمانی دمکراتیک  -عملی سازند، ولی این در صورتیست کھ دولت انقالبی  عظیمی ھیچ زحمت

و سھامداران بزرگ دستور دھد بدون کوچکترین تأخیری این  مدیرانبھ  ،در این باره صادر کند
یھ ساختن را عملی نمایند و ھر یک را در اجرای این امر اکیدًا مسئول قرار دھد. سرما ادغام

تمام کارھا بھ توسط  ؛انددر مؤسسات بیمھ سرمایھ گذاری نموده روبل داران صدھا میلیون
ای فراھم شدن مجموعھ و مؤسسات بیمھ موجب تنزل نرخ بیمھ ادغامکارمندان انجام می گیرد. 

صرف قوا و وجوه  بدونبیمھ شوندگان می گردد و امکان می دھد  برای از امکانات و تسھیالت
مشتی دارندگان  خودخواھیکھنھ پرستی و  ،عداد بیمھ شوندگان افزایش یابد. بجز رکودپیشین ت

ی اصالح، اصالح را بھ تأخیر نمی اندازدمشاغل پرعایدی، مطلقًا ھیچ عامل دیگری انجام این 
 برای مھمیک سلسلھ امکانات بسیار  فراھم کردن و از طریق استفادۀ بھینھ از کار ملیکھ 

کھ فقط در حرف نیستند بلکھ عملی می باشند، بھ ھمراه عوامل دیگر » تصادیتنظیم امور اق«
  .دفاعی کشور می شود قابلیتموجب افزایش 
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  ملی کردن سندیکاھا
  

ماقبل سرمایھ داری در اینست کھ سرمایھ  اقتصادی وجھ تمایز سرمایھ داری با سیستم ھای کھنۀ
برقرار ساختھ  را و وابستگی متقابلبطھ ترین را ھای گوناگون اقتصاد نزدیکداری بین رشتھ

. سرمایھ داری عمال ممکن نبودبرداشتن بھ سوی سوسیالیسم گام  اگر چنین نبود، ،است. ضمنًا
ھای گوناگون اقتصاد را این وابستگی متقابل رشتھ ،معاصر کھ در آن بانکھا بر تولید تسلط دارند

و بازرگانی بھ نحوی ناگسستنی  تھای صنعین رشتھمھم تربھ حد اعالی خود رساند. بانکھا با 
از طرفی معنای این سخن آنست کھ بدون برداشتن گامھایی برای ایجاد اند. جوش خورده

، آھن، نفت و غیره) و بدون سنگ انحصار دولتی سندیکاھای بازرگانی و صنعتی (قند، ذغال
از طرفی دیگر بدان معناست  و ملی کردن این سندیکاھا نمی توان بانکھا را بھ تنھایی ملی کرد

ملی  ھمزمانکھ تنظیم امور اقتصادی، اگر جدی عملی شود، مستلزم آنست کھ بانکھا و سندیکاھا 
  شوند.

برای مثال سندیکای قند را در نظر می گیریم. این سندیکا در دوران تزاریسم بھ وجود آمد و 
 مجموعھاین  توسعھ یافت.جھز م بسیارھای کارخانھ بھ مجموعۀ سرمایھ داری عظیمی از آنگاه

 رسوایی آوری سودھای ھنگفت ،البتھ سرا پا آغشتھ بھ روح کامال ارتجاعی و بوروکراتیک بود
ھای تحقیر و بھ بردهکارمندان و کارگران را وضعیت را برای سرمایھ داران تأمین می کرد و 

می  کنترل و تنظیمد را تولی دولت ھمان زمانلگدمال شدۀ فاقد ھر حقی تنزل می داد. حتی در 
  و ثروتمندان. ینمتنفذبھ سود  البتھ – کرد

بھ  بوروکراتیک -کاری کھ باقی می ماند اینست کھ تنظیم بھ شیوۀ ارتجاعی  تنھادر این مورد 
از طریق صدور فرامینی دربارۀ فراخواندن کنگرۀ کارمندان، مھندسین، مدیران و  سادگی

ھای کنترل از طرف اتحادیھاعمال و  متحدالشکل رسیحسابمعمول داشتن  بھ منظورسھامداران 
این کاری بسیار ساده است، با این . دمکراتیک تبدیل شود -، بھ تنظیم انقالبی کارگری و غیره

بھ  عمال و شکر امور صنعت قندتنظیم دمکراتیک  تحت یک جمھوریانجام نشده!  وجود ھنوز
 –ه بود باقی مانددر قدیم ھمھ چیز چنانکھ  ؛دشومی انجام بوروکراتیک  -ھمان شیوۀ ارتجاعی 

دمکراتھا و نھ ثروتمند شدن بوبرینسکی ھا و ترشنکوھا. و  ،و روزمرگی، رکود اتالف کار ملی
ابتکار مستقل  باید برای اجرای» سالطین قند«و نھ  کارکنانبوروکراتھا، کارگران و سایر 

در ظرف چند روز و با یک ضربت انجام  و باید داقدامیست کھ می توانو این  – دعوت شوند
با » ائتالف«ھایی مبنی بر بھ شرط اینکھ اس آرھا و منشویکھا اذھان مردم را با نقشھ شود،

دولت در امر » مطلق بی عملی«سالطین قند مشوب نسازند، ھمان ائتالف با ثروتمندان کھ 
  *تنظیم امور اقتصادی ثمره و نتیجۀ کامال ناگزیر آنست.

پیشین سرمایھ داری بھ میزان  توسعۀاین صنعت در جریان  فت را در نظر بگیرید.صنعت ن
را بھ گردش  روبل شده است. جفتی سلطان نفت میلیونھا و صدھا میلیون» اجتماعی«عظیمی 

از لحاظ فنی و اجتماعی  ،عمال ھم اکنونکھ  »تجارتی«بھ کوپن چینی مشغولند و از  ،انداختھ
مھندس و غیره  ،کارمند انبھ توسط صدھا و ھزار ھم اکنونو  یافتھی ملی سازمان مقیاس در

 بھ فوریتای بھ چنگ می آورند. ملی کردن صنعت نفت امری اداره می شود سودھای افسانھ
                                                

ھا خواندم دولت کرنسکی بھ عملی نمودن انحصار قند کھ من در روزنامھاین سطور نوشتھ شده بود  *
یعنی بدون  ،بوروکراتیک انجام می دھد -ای ارتجاعی پرداختھ است و بدیھیست کھ این عمل را بھ شیوه

، بدون اینکھ آنرا در معرض افکار عامھ قرار دھد و بدون اینکھ کارکنانو سایر  ھای کارگرانتشکیل کنگره
  ایھ داران را لگام زند!سرم
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 کھ این دولت ھنگامی، بخصوص الزامی استدمکراتیک  - دولت انقالبی یک امکانپذیر و برای
امری حیاتی تولید سوخت  بھینھ از کار ملی و افزایشاستفادۀ و  رنج می برد بحرانی شدید از

ای نخواھد بخشید و ھیچ . روشن است کھ کنترل بوروکراتیک در این مورد ھیچ نتیجھاست
 ،کرنسکی ھا ،از عھدۀ ترشنکوھا» سالطین نفت«تغییری در اوضاع نخواھد داد، زیرا 

از  – ز عھدۀ وزراء تزار برآمدندمی آیند کھ اآوکسنتیف ھا و اسکوبلف ھا بھ ھمان سھولتی بر 
مستقیم و  رشوه دادن و ھمچنین از طریق ،بھانھ تراشی و وعده و وعید ،دفع الوقت طریق

نامیده می شوند و از ھمین جراید » افکار عمومی«جراید بورژوازی (این جراید  بھ غیرمستقیم
(کھ  مقامات رسمیو رشوه دادن بھ ») حساب می برند«است کھ کرنسکی ھا و آوکسنتیف ھا 

 قدیمی کھ ھنوز دستگاه دولتیمشاغل قدیمی شان در کرنسکی ھا و آوکسنتیف ھا آنھا را در 
  اند).قی گذاردهاست با هدست نخورد

و آن  باید بھ نفع دمکراسی کنار گذاشتھ شود،بوروکراسی اگر واقعًا قرار است کاری انجام شود 
فرمانی صادر  ،الطین نفت و سھامداران اعالن جنگ دادعنی بھ سی ،انقالبی واقعًا ایهھم بھ شیو

نفت تأخیر کردند، میزان درآمد یا  تجارتدر امر ملی کردن  چنانچھنمود کھ بھ موجب آن 
خود را پنھان داشتند، در تولید کارشکنی نمودند و برای افزایش تولید اقدامی بھ عمل  ھایحساب

وم گردند. باید بھ ابتکار کارگران و کارمندان نیاوردند اموالشان ضبط و خود بھ زندان محک
در صورت برقراری  شوند؛دعوت  ھاو کنگرهکنفرانسھا بی درنگ بھ باید آنھا  ؛متوسل شد

داد. اگر در  آنھابھ  باید ، سھمی از سودھای حاصلھ راآنکنترل ھمھ جانبۀ تولید و افزایش 
بودند، آنگاه  انجام شدهدمکراتیک  -بی انقال اتاین اقدام و فورًا بالفاصلھ ١٩١٧آوریل سال 

روسیھ کھ از لحاظ ذخیرۀ سوخت مایع یکی از ثروتمندترین کشورھای جھان است می توانست 
تأمین مقدار الزم  جھتدر جریان تابستان با استفاده از حمل و نقل آبی کارھای بسیار زیادی 

  انجام دھد. برای مردم سوخت
 . ھر دوکادت ھیچ کاری انجام ندادند -منشویک  -تالفی اس آر ی و نھ دولت ائینھ دولت بورژوا

دمکراتیک  -بھ رفرم بازی بوروکراتیک اکتفا ورزیدند. آنھا جرأت نکردند حتی یک گام انقالبی 
سالطین نفت، رکود در کارھا،  –ھمھ چیز بھ ھمان وضع دوران تزارھا باقی مانده بردارند. 

اتالف ناشی از این اوضاع و  آشفتگی، شاناستثمارکنندگاناز  کارکنانسایر نفرت کارگران و 
  !اندکردهتغییر » جمھوری«در ادارات  ارسالی و دریافتیھای نامھ سربرگھایفقط  – کار ملی

 صنعت از لحاظ فنی و فرھنگی برای ملی شدن صنعت زغال سنگ را در نظر بگیرید. این
از طرف غارتگران  ایبی شرمانھ کمتر ۀشیو باو  نیست »پختھ« ھای قبلی]کمتر [از نمونھ

کامال مسلم گواه بر  حقایقیک سلسلھ و می شود، ناداره  سنگ مردم یعنی سالطین ذغال
. موجود استکارخانھ داران  توسطتولید  ممانعت ازو  مستقیم آسیب زدن، مستقیم کارشکنی

و چھ می کرده است. حتی رابوچایا گازتا، روزنامۀ وزارتی منشویکھا این حقایق را تصدیق 
بر «بوروکراتیک  -  قدیمی ارتجاعی گردھم آیی ھای فراخواندنبجز  مطلقًا ھیچ اقدامی ؟بینیم

عمل بھ  –تعداد مساوی از کارگران و راھزنان سندیکای زغال سنگ  –» بالمناصفھمبنای 
نھ کنترل دمکراتیک ھم برداشتھ نشده و برای برقراری یگا -نیامده است! حتی یک گام انقالبی 

، از طریق کارگران و از راه بکار بردن کارکنان، از طریق اتحادیۀ پایین ازنترل ک –حقیقی 
متوقف  کشور ودر حال ویران کردن شیوۀ ترور در مورد صاحبان صنایع ذغال سنگ کھ 

چگونھ می شود چنین کارھایی کرد کوچکترین تالشی بھ عمل نیامده است!  – ندھستتولید  کردن
 – صنعتی -اگر با کادتھا نباشد، با محافل بازرگانی  –» ائتالف«طرفدار » ھمھ«ما  ھوقتی ک
آنھا  ،این ائتالف ھم بھ معنای آنست کھ قدرت را در دست سرمایھ داران باقی گذاریمو ھستیم. 
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تمام تقصیرھا را بھ گردن  ،اجازه دھیم از پیشرفت کارھا جلوگیری کنند ،را بھ کیفر نرسانیم
غائلۀ کورنیلفی جدیدی  مسیر را برای بدین طریقرا شدت دھند و  آشفتگیبیاندازند،  کارگران

  سازند! ھموار
  

  الغاء اسرار بازرگانی
  

بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع یا بھ صورت یک وعدۀ کامال پوچ باقی می 
را با آن فریب دھند، و اس  ماند کھ فقط بھ درد این می خورد کھ کادتھا، اس آرھا و منشویکھا

یا اینکھ این کنترل فقط با  از طریق آن فریب دھند،ھم طبقات زحمتکش را  آرھا و منشویکھا
د. با اینکھ این موضوع برای گردعملی می تواند بوروکراتیک  -ھای ارتجاعی وسایل و شیوه

الغاء اسرار  انبا اصرار خواھ *امریست بدیھی و با اینکھ روزنامۀ پراودا منصف ھر فرد
توقیف آن از طرف دولت کرنسکی خادم سرمایھ ھمین و یکی از دالیل عمدۀ ( شدبازرگانی 

، ھیچ »ھای تام االختیار دمکراسی انقالبینھاد«معھذا نھ دولت جمھوری ما و نھ  ،موضوع بود)
  ند.اهفکر ھم نکرد حتیکنترل واقعی  مگانخستین یک دربارۀ این 

ای کھ تاراجگر مردم نترل. اینجاست حساس ترین نقطۀ سرمایھ، سرمایھک تماماست کلید  این
بھ ھمین دلیل است کھ اس آرھا و منشویکھا از و دقیقًا است و در امر تولید کارشکنی می کند. 

  تماس با این نقطھ بیمناکند.
 در برھان معمولی سرمایھ داران کھ خرده بورژوازی بدون تفکر آنرا تکرار می کند اینست کھ

، زیرا مالکیت مطلقًا غیرممکن استاقتصاد سرمایھ داری بطور کلی الغاء اسرار بازرگانی 
دفاتر بازرگانی و داد » تقدس«جداگانھ بھ بازار  فعالیتھایخصوصی بر وسایل تولید و وابستگی 

  را امری ضروری می سازد. ،جملھ بانکی ، ازو ستد بازرگانی
را تکرار می کنند ھم خود را دستخوش فریب یا نظایر آن رھانافرادی کھ بھ نحوی از انحاء این ب

بسیار  ،بر دو حقیقت اساسی از این طریق کھ چشم خود رامی سازند و ھم مردم را می فریبند، 
 سرمایھ داری نخست وجودمی بندند. حقیقت  مدرناقتصادی  فعالیتو بر ھمھ معلوم  مھم

 و غیره کارخانجات بزرگ ،سندیکاھا ،نکھااقتصادی باویژۀ سیستم یعنی خصوصیات  ،بزرگ
  .می باشد . حقیقت دوم جنگاست

می  تبدیل می شود،کھ در ھمھ جا بھ سرمایھ داری انحصاری  مدرن،ھمانا سرمایھ داری بزرگ 
آنرا بھ  ،اسرار بازرگانی رد می کند وجودن دبو موجھدربارۀ ای را ھر گونھ شایبھباشد کھ 

 شیادیھای مالی و سودھای باورنکردنی سرمایۀ بزرگ پوشاندنرای بکھ فقط سالوسی و ابزاری 
مبدل می سازد. اقتصاد سرمایھ داری بزرگ بنابر طبیعت فنی خود اقتصادیست  بکار می رود،
خود،  فعالیتھایبدین معنی کھ ھم برای میلیونھا نفر کار می کند و ھم از طریق  ،اجتماعی شده

ھزارھا یا دھھا ھزار خانواده را متحد می سازد. این اقتصاد بطور مستقیم یا غیرمستقیم صدھا، 
اقتصاد پیشھ ور خرده پا یا دھقان میانھ حال کھ اصوال ھیچگونھ دفاتر بازرگانی از خود  شبیھ

  !نیستندارند و بدین جھت ھم الغاء اسرار بازرگانی بھ آنھا مربوط نمی شود 
معلومست. قانونی کھ از  تربیشنفر یا دھا ص ایبزرگ جریان معامالت بھ ھر حال بر تجارتدر 

 در خدمتاسرار بازرگانی حمایت می کند، مقتضیات تولید یا مبادلھ را در نظر ندارد، بلکھ 
احتکار و سودورزی بھ ناھنجارترین شکل آن و نیز کالھبرداری آشکاریست کھ چنانچھ می 

                                                
  ویراستار. – ١۴٠-۴١، ص ٢۵و جلد  ۵٢١-٢٢، ص ٢۴جلد  مجموعھ آثار لنین، رجوع شود بھ *



١٢

اصی ھم بھ وسیلۀ در شرکتھای سھامی رواج خاصی دارد و با مھارت خبخصوص دانیم 
  پرده پوشی می شود. ،ھایی کھ بھ قصد فریب مردم سرھم بندی شدهو ترازنامھ گزارشات

یعنی بین دھقانان خرده پا و پیشھ  ،کاالیی کوچک تولیدوجود اسرار بازرگانی در  در حالی کھ
ر عوض جنبۀ ناگزیر دارد، د ،پراکنده و متفرق است بلکھاجتماعی نشده  دکھ تولی ، جاییوران

ی مشتی ھادر اقتصاد سرمایھ داری بزرگ حفظ اسرار بازرگانی بھ معنای حفظ امتیازات و سود
 دفاتر حسابدر حدودی کھ قانون انتشار  ھم اکنون کلیۀ مردم است. این موضوع در مقابلافراد 

 اینولی  .شرکتھای سھامی را مقرر داشتھ است، مورد تصدیق قانون نیز قرار گرفتھ است
 یکنترل ،کھ در تمام کشورھای پیشرفتھ و نیز در روسیھ ھم اکنون اجرا می شود ،کنترل

 حقیقتتمام  اجازه نمی دھدرا باز نمی کند و  مردمبوروکراتیک است کھ چشم  - ارتجاعی 
  .آشکار شودشرکتھای سھامی دربارۀ فعالیتھای 

، باید بی درنگ قانون دمکراتیک عمل شده باشد - برای اینکھ در این مورد بھ شیوۀ انقالبی 
را  بنگاھھای بزرگ و ثروتمندان ،دیگری وضع گردد کھ اسرار بازرگانی را ملغی سازد

کھ تعدادشان بھ  شھروندانو بھ ھر گروه از  ارائھ دھندرا  دفاتر حسابکامل ترین  موظف نماید
سندی  ھردھد انتخاب کننده) حق ب ١٠٠٠٠یا  ١٠٠٠ای رسیده باشد (مثال بھ میزان قابل مالحظھ

را در ھر بنگاه بزرگ وارسی کنند. چنین اقدامی با یک فرمان ساده کامال و بھ آسانی قابل اجرا 
از طریق  ،کنترل در امررا  ھاتودهبا این اقدام است کھ می توان دامنۀ ابتکار  فقطاست. 
قط این اقدام می و ف ،بسط داد سیاسیھای کارگران و کلیۀ احزاب اتحادیھ ،ھای کارمنداناتحادیھ

  و دمکراتیک بدھد. مؤثرتواند بھ کنترل جنبۀ 
صنعتی اکنون  وبھ این موضوع جنگ را نیز اضافھ کنید. اکثریت عظیم بنگاھھای بازرگانی 

بھ این دلیل است کھ کار می کنند.  ،، برای جنگبرای دولتکار نکرده بلکھ » بازار آزاد«برای 
با  دربارۀ عدم امکان استقرار سوسیالیسماستدالل آوردن  با من در پراودا متذکر شدم افرادی کھ

زیرا مطلب بر سر استقرار  دروغگویانی بی شرم،و  ،ندھست گوند، دروغما مخالفت می کن
  *.است دولت تاراج گری افشاءنیست، بلکھ  ، مستقیمًا و یک شبھسوسیالیسم در حال حاضر

جنگی  قراردادھایمستقیم یا غیرمستقیم با سرمایھ داری (یعنی اقتصادی کھ  »جنگی« اقتصاد
منشویکھا و  ھمراهبھ کھ و آقایان کادت  ،ستاقانونی  وسیستماتیک  تاراج گریسر و کار دارد) 

تاراج  مشوقاندستیاران و  جز چیزی اس آرھا با الغاء اسرار بازرگانی مخالفت می ورزند،
  نیستند. گری

 ۵٠میلیون روبل تمام می شود. قسمت اعظم این  ۵٠بھ بھای  روزانھجنگ االن برای روسیھ 
 ۵دست کم  ھر روزمیلیون  ۵٠. از این نصیب پیمانکاران ارتش می شودمیلیون مخارج روزانھ 

 مقاماتیسرمایھ داران و » درآمد حالل«میلیون و بھ احتمال قوی تر ده میلیون و بیشتر را 
ھای بزرگ ت دارند. بخصوص تجارتخانھتشکیل می دھد کھ بھ نحوی از انحاء با آنھا بند و بس

شگفتی سودھای  قراردادھای جنگی پول قرض می دھند معامالت مربوط بھ برای و بانکھا کھ
غارت ، زیرا این اغواء و تاراج دولت انجام دھنداز راه اینکار را و  ،بھ چنگ می آورند آوری
ھا تن و میلیون ھا ھزارصد مرگ» بھ مناسبت«مصائب جنگ، » بھ مناسبت« را کھ مردم کردن

  .چیز دیگری نامیدانجام می گیرد، نمی توان 
ضمانت «جنگی بھ دست می آید، از  قراردادھایاز این سودھای مفتضحی کھ در نتیجۀ 

سود می ند، از نام کسانی کھ با استفاده از گرانی روزافزون کنیی کھ بانکھا پنھان می »اھ ھنام

                                                
  ویراستار. – ۶٨-۶٩ص  مجموعھ آثار لنین، ٢۵رجوع شود بھ جلد  *



١٣

در جراید  حتی .صحبت می کنند درباره شانبا پوزخند » جامعھ«در  .با خبرند» ھمھ« ،برند
قلقلک «سکوت می کنند و مسائل » نامطبوع«ی نیز کھ حسب المعمول دربارۀ قضایای یبورژوا

 آنھااغلب در این باره اشارات دقیقی مشاھده می شود. ھمھ از  ،را نادیده می انگارند» دھنده
کھ دربارۀ  یھمھ با دولت ،آنھا را تحمل می کنند مطلعند، با این حال ھمھ سکوت می کنند، ھمھ

  !می کنند!سازش  یاوه گویی می کند» تنظیم«و » کنترل«
دمکراتھای انقالبی، اگر واقعًا انقالبی و دمکرات باشند، باید بی درنگ قانونی وضع نمایند کھ 

 ھایشانحساب نآشکار کرداسرار بازرگانی را ملغی سازد، پیمانکاران و بازرگانان را موظف بھ 
، برای ترک کنند ای خود رانماید، غدغن کند کھ بدون اجازۀ اولیای امور فعالیت حرفھ

 را وارسی و کنترل ،را مقرر دارد *و فریب مردم مجازات ضبط اموال و تیرباران کاریپنھان
ف مصر سایر کارکنان، ھای کارگران واتحادیھ ،بھ شیوۀ دمکراتیک، توسط خود مردم ،از پایین

  .سازمان دھدکنندگان و غیره 
اس آرھا و منشویکھای ما کامال شایستگی عنوان دمکراتھای مرعوب را دارند، زیرا در مورد 

اینکھ در  یعنی ،مرعوب می گویند تکرار می کنند مردم عامیاین مسئلھ ھمان چیزی را کھ تمام 
بدون سرمایھ داران  ،»دفرار می کنن«سرمایھ دارن » بسیار شدید«صورت بکار بردن اقدامات 

کھ از ما  ویو فرانس بریتانیاییمیلیونرھای  بھ احتمال زیادپیش نخواھد رفت و » ما«کار 
 ممکن است بھ نظر رسدو قس علیھذا.  خواھند شد »رنجیده« ، بھ نوبۀ خود»پشتیبانی می کنند«

نشده و جنبۀ ھرگز آزموده  ،بلشویکھا پیشنھادی می کنند کھ در تاریخ بشر سابقھ نداشتھ
واقعًا سال پیش از این در فرانسھ افرادی کھ  ١٢۵حال آنکھ در حقیقت امر  ،دارد» آرمانی«
می شد ایمان  شانبودند، واقعًا بھ جنبۀ عادالنھ و تدافعی جنگی کھ از طرف » دمکرات انقالبی«

د، توانستھ بودند ایمان داشتناین امر بھ متکی بوده و صادقانھ ھای مردم واقعًا بھ توده ،داشتند
را بھ دست تمام جھان  تحسین قرار دھند و بھ نتایجی برسند کھ انقالبیثروتمندان را تحت کنترل 

منجر بھ پدید آمدن سرمایھ داری  کھ از آن زمان گذشتھ، توسعۀ ربع قرن ۵. و طی این آورد
وط بھ برقراری ده و بدین طریق اجرای اقدامات مربشراھھای آھن و غیره  ،سندیکاھا ،بانکھا

و سرمایھ  زمیندارانکنترل واقعًا دمکراتیک از طرف کارگران و دھقانان بر استثمارگران یعنی 
  تر و ساده تر نموده است. انسآ بسیارداران را 

را کنترل  دیگری چھ کسیمی شود کھ  خالصھدر حقیقت امر تمام مسئلۀ کنترل بھ این موضوع 
 کشور ما، در ای کنترل شونده است. درننده و چھ طبقھای کنترل کیعنی چھ طبقھ ،می کند

و  زمیندارانبھ اصطالح دمکراسی انقالبی، » ختیارتام االھای نھاد« کمک با ،روسیۀ جمھوری
 سرمایھ داران دزدیاین امر  نتیجۀ ناگزیرسرمایھ داران کنترل کننده شناختھ شده و می شوند. 

کھ سرمایھ داران مصنوعًا آنرا  می باشدقتصادی آشفتگی امومی مردم شده و عکھ موجب خشم 
 گسستن از آنچھ کھ قدیمی استبدون ترس از  ،دامن می زنند. باید با عزم راسخ، بدون بازگشت

گذار کارگران و دھقانان  توسطو سرمایھ داران  زمینداران برکنترل  و ساختن چیزی جدید، بھ
  .بیش از طاعون از آن می ترسند کھ اس آرھا و منشویکھای ما چیزیست. و این نمود

  
                                                

م کھ فقط در صورتی برھان کندر مطبوعات بلشویکی بھ این موضوع اشاره فرصت این را داشتم کھ من  *
استثمار در مورد  حفظمجازات اعدام را می توان صحیح دانست کھ از طرف استثمارگران بھ منظور  علیھ
. ویراستار] – ٢۶۵-۶٨ص ، ٢۵مجموعھ آثار لنین، جلد  بھ [رجوع شود رنجبر بکار برده شود ھایتوده

بھ سختی امکان  و سرمایھ داران) زمینداران(یعنی  استثمارگرانبدون بکار بردن مجازات اعدام در مورد 
  ھیچ دولت انقالبی بتواند کار خود را پیش ببرد. دارد



١۴

  سازی اجباری متشکل
  

ھم اکنون در آلمان اجباری مثال صاحبان صنایع،  متشکل نمودنیعنی  ،اجباری سندیکاسازی
اس آرھا  تقصیر ھم ای وجود ندارد. در این مورد. در اینجا بھ ھیچ وجھ چیز تازهمی شود اجرا

احزاب کم ارج  این ھستیم کھ ای وسیۀ جمھوریمطلق ر ایستاییناظر است کھ ما و منشویکھا 
 ا ترشنکوھا و کرنسکی ھایا بوبلیکف ھا، ی ،با کادتھا گروھی کردنرقص  از طریقآنرا 

  .»سرگرم می کنند«
کھ دولت بھ وسیلۀ آن تکامل سرمایھ داری را کھ ایست هاجباری از یک طرف شیو سندیکاسازی

 ھااتحادیھتنوع و اھمیت  ،طبقاتی و افزایش تعداد مبارزۀ سازمانیابیھمیشھ و در ھمھ جا بھ 
شرط پیش اجباری » متحدسازی«. و از طرف دیگر این تسریع می کندمنجر می گردد، 

  است. لیکار مدر  و صرفھ جویی مؤثر کنترل گونھ ھر ضروری
ھای چرمسازی یک محل یا تمام کشور را موظف می سازد مثال قانون آلمان صاحبان کارخانھ

ای نیز از جانب دولت بھ منظور کنترل حضور آن نمایندهھیئت مدیرۀ  لی بسازند کھ درتشک
نمی مناسبات مالکیت  ھیچ نوع تأثیری در ،یعنی بھ خودی خود ،. چنین قانونی بطور مستقیمدارد

، جھت یا پشیزی از ھیچ صاحب مالی نمی ستاند و از پیش معین نمی کند کھ آیا شکل گذارد،
  دمکراتیک. -بوروکراتیک خواھد داشت یا انقالبی  -ین کنترل جنبۀ ارتجاعی ا روح اجرای

بدون فوت یک ھفتھ از وقت گرانبھا، در کشور ما وضع  می توانند و باید فورًا،چنین قوانینی 
ھای نظارت بر اجرای تعیین شکلھای مشخص تر اجرای قانون، سرعت اجرای آن، شیوه ؛دشون

واگذار کرد. دولت برای وضع چنین قانونی نھ  د اوضاع اجتماعیخوبھ  بایدآن و غیره را 
نھ بھ تحقیق مخصوص و نھ بھ پژوھش مقدماتی، تنھا چیزی  ،نیازی بھ دستگاه مخصوص دارد

 یخصوصی سرمایھ داران مشخص منافعبرخی کھ الزم است عزم راسخ بھ گسیختن پیوند با 
 کھ دل بکنندو نمی خواھند از مافوق سودھایی » اندعادت نکرده«ت است کھ بھ این قبیل مداخال

  .تضمین می گردند و فقدان کنترل ادارۀ امور بھ شیوۀ کھن از طریق
(کھ چرنف می خواست آنرا جانشین » آماری«چنین قانونی ھیچ دستگاه و ھیچ  صدور برای

اران یا کارخانھ د وظیفۀابتکار انقالبی دھقانان سازد) الزم نیست، زیرا اجرای آنرا باید 
تحت کنترل نیروھای  نیز ھاساخت کھ آن موجودصاحبان صنایع و نیز نیروھای اجتماعی 

حتمًا از بھ اصطالح  کھ البتھ باید دناجتماعی (یعنی نھ دولتی و بوروکراتیک) موجود قرار گیر
یعنی از طبقات ستمکش و استثمارشونده باشند کھ در تاریخ ھمیشھ از لحاظ » قشرھای تحتانی«

  اند.بوده برترجانفشانی و انضباط رفیقانھ بطور قیاس ناپذیری از استثمارگران  ،تعداد قھرمانیاس
ھمۀ کارخانھ  تصمیم می گیرد دولتو این  داریمدمکراتیک  - واقعًا انقالبی دولتیفرض کنیم کھ 

ار داران و صاحبان صنایع ھر رشتھ از تولید، در صورتی کھ مثال کمتر از دو کارگر در اختی
 رعایت. مسئول متشکل شوندشھرستان و استان  انجمنھاینداشتھ باشند، بی درنگ موظفند در 

ھا، اعضاء ھیئت مدیره و  این قانون در درجۀ اول کارخانھ داران، مدیران کارخانھ اکید
شان سران واقعی صنایع کنونی و صاحبان واقعی  آنھاسھامداران بزرگ خواھند بود (زیرا 

بمثابۀ فراریان از خدمت نظام تلقی  سرپیچی کنند از اجرای فوری این قانونھ آنھا چنانچ .)ھستند
در این مورد  ھمچنینو  ،خواھند شد و بھ ھمین جرم ھم مورد مجازات قرار خواھند گرفت

د یعنی ھمھ مسئول ھر فرد و ھر فرد مسئول ھمھ خواھد بود و ضامن بوجمعی خواھد  مسئولیت
بدھند و  واحدیآنھا ھم باید تشکیل اتحادیۀ کھ ست. سپس ھمۀ کارمندان دارائی آنھا ۀاجراء ھم

برقراری » سازیمتحد«. ھدف خواھند داشتمسئولیت  شان صنفیۀ اتحادی ونیز ھمۀ کارگران 



١۵

مربوط بھ خرید  تجمع معامالتو بخصوص  حسابرسیدقیق ترین و مفصل ترین  ،کامل ترین
است. در صورت جمع  ملیو کار  سرمایھدر  ییصرفھ جوو نیز  محصوالتمواد خام، فروش 

 بھ ما شدن بنگاھھای پراکنده در یک سندیکای واحد، این صرفھ جویی، ھمانگونھ کھ علم اقتصاد
ستھا نشان می دھد، بھ میزان ھنگفتی خواھد انمونۀ تمام سندیکاھا، کارتلھا و تر و می آموزد

ای در مناسبات ذره سازی بھ خودی خودمتحدرسید. ضمنًا باز ھم باید تکرار کنیم کھ این 
ًا تأکید قویمالکیت تغییر نمی دھد و پشیزی از ھیچ صاحب مالی نمی ستاند. این نکتھ را باید 

کھ » می ترسانند«با این ادعا  را متوسطو  کوچک مالکانکرد، زیرا جراید بورژوازی دائمًا 
 ».سلب مالکیت کنند«ھند از آنھا می خوا بطور اخصگویا سوسیالیستھا بطور اعم و بلشویکھا 

 حتی در صورت انقالب کامال، زیرا سوسیالیستھا کذب عمدًا گفتھ می شود یاین ادعا
ھم نمی خواھند و نمی توانند از دھقان خرده پا سلب مالکیت کنند و نخواھند کرد.  سوسیالیستی

پای باختری عملی است کھ ھم اکنون در ارو مبرماجرای آن اقدامات فوری و  فقطمنظور ما 
باید بی درنگ  پیش رو حتمیفاجعۀ ای پیگیر برای مبارزه علیھ ھر دمکراسی تا اندازهشده و 

  را در کشور ما عملی کند.ھا آن
بدوی  بسیار زیاد وھا بھ علت پراکندگی انجمندر  مالکان کوچک و خیلی کوچک جمع کردن

صاحبان آنھا با دشواریھای  وزش بودنبدون آمو بی سوادی یا  از نظر فنی بنگاھھایشان بودن
جدی برخورد خواھد کرد. ولی بخصوص این بنگاھھا را می توان از قانون مستثنی ساخت 

متحد نشدن آنھا و بھ طریق اولی تأخیر  .متذکر شدیم) در مثال فرضی مان در فوق(ھمانگونھ کھ 
 تعداد عظیم از اینم سھدر متحد ساختن آنھا مانع جدی در کار ایجاد نخواھد کرد، زیرا 

تولید و نیز اھمیتی کھ برای تمام اقتصاد من حیث المجموع دارند جمع کل بنگاھھای کوچک در 
  اند.اغلب ھم بھ نحوی از انحاء بھ بنگاھھای بزرگ وابستھ ،بھ عالوهو  است، ناچیز

و  نگیفنی و فرھ توانایی و در این مورد دارند؛ اھمیتی تعیین کننده فقط بنگاھھای بزرگ
خلل  پیش قدمیتنھا چیزی کھ کم داریم  ؛موجود است» سازیمتحد«الزم برای انجام  نیروھای

است کھ باید نسبت بھ استثمارگران رفتاری محکم و سخت  انقالبی دولتیک  و قاطع ناپذیر
  گیرانھ داشتھ باشد تا این نیروھا و وسایل را بکار اندازد.

ھر قدر کشور از لحاظ کارشناسان فنی و بطور کلی از لحاظ نیروی روشنفکری فقیرتر باشد بھ 
پیدا می کند کھ با سرعت و قطعیت ھر چھ بیشتر فرمان  مبرم تریھمان نسبت ضرورت 

آغاز شود، زیرا در  و کالن اجباری صادر گردد و اجرای آن از بنگاھھای بزرگ متشکل شدن
 کاملو امکان استفادۀ  صرفھ جویی می گردددر نیروھای روشنفکری نیز  متشکل شدننتیجۀ این 

نواحی حتی دھقانان روس در  اگراز این نیروھا و توزیع صحیح تر آنھا فراھم می شود. 
ایجاد می  مقابلشانحکومت در  آنکھ  یبا وجود ھزاران مانع ،حکومت تزاری تحت، دورافتاده

گام عظیمی بھ پیش بردارند،  تشکیالتامر ایجاد انواع در  ١٩٠۵توانستند پس از سال  ،کرد
بزرگ و متوسط را می توان در ظرف چند  و بازرگانی در مقیاس آنگاه بدیھی است کھ صنایع

، متحد ساخت ولی بدین شرط کھ بکار بردن شیوۀ اجبار برای برآوردن این و حتی سریع تر ،ماه
دلبستگی و  ،رکتاشم ،کھ متکی بھ پشتیبانیدمکراتیکی  -  واقعًا انقالبی یدولتھدف توسط 

را بھ اجرای  آنھاباشد و  و دیگر کارکنان کارگران ،یعنی دمکراسی ،»قشرھای پایین«مصالح 
  .کنترل دعوت کند، انجام شود
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  تنظیم امور مصرف
  

جنگ ھمۀ کشورھای محارب و بسیاری از کشورھای بی طرف را وادار نموده است مصرف 
و جیره  ،ای عادی شدو پدیده بھ وجود آمددر نتیجۀ این امر جیره بندی نان  .تنظیم کنندرا 

و در این کشور ھم  ،بندیھای دیگری را ھم سبب گردید. روسیھ نیز از این جریان برکنار نماند
  .معمول شد جیره بندی نان

 -ارتجاعی  روشھایولی با ھمین مثال است کھ شاید ما بتوانیم روشن تر از ھر مثالی 
ی روشھابا  ،محدود می شوند یحداقل بھ اصالحاترا کھ  فاجعھبوروکراتیک مبارزه علیھ 

ھدف مستقیم آنھا باید  ،کھ برای داشتن شایستگی این عنوان ،دمکراتیک مقایسھ کنیم - انقالبی
  .دستیابی بھ سریع ترین پیشرفت ممکن باشدو  سیستم کھنۀ فرسودهگسیختن جبری پیوند با 

تنظیم امور مصرف در کشورھای سرمایھ داری  نوعی از چگونگی این مثاِل – انجیرۀ بندی ن
 کھ (در بھترین حالت) بھ یک دستاورد می رسدیک ھدف را تعقیب می کند و  – مدرن

. میزان ھر کسی سھمش را دریافت کندی کھ نحوعبارتست از توزیع مقدار موجود نان بھ 
فقط  بلکھ مواد غذایی مقرر نگشتھ،تمام  برای ، تاکنونحداکثری کھ برای مصرف معین شده

. ھمین و بس. ھستند می شود» عموم« مصرفمورد  مربوط بھ مواد غذایی عمده، آنھایی کھ
. ذخایر موجود غلھ را بھ شیوۀ بوروکراتیک حساب می کنند قصد انجام کار دیگری را ھم ندارند

مسئلھ ھمینجا پایان و  ،دشوین و اعالم می و سرانھ بین افراد تقسیم می نمایند، جیرۀ ھر نفر تعی
آنھا  بھایاندک است و » در ھر حال«، زیرا مقدار آنھا کاری ندارندتجملی  با کاالھای. می یابد

 ھمۀدر  ترتیب،. بدین ھستند» مردم« خارج از دسترس است کھ گرانبھ قدری » در ھر حال«
نمونۀ آنرا  می توانون چون و چرا در آلمان کھ بد حتیو  ،بدون استثناء ،کشورھای محارب

در آلمان، ما ناظر آنیم کھ  حتیتنظیم مصرف دانست، دقیق ترین، با وسواس ترین و اکیدترین 
. در اینجا نیز این طفره می روند »جیره بندی«ھر گونھ از رعایت  دائمًا ثروتمندانچگونھ 

و با  ؛ز آن صحبت می کنندبا لبخند تمسخر ا» ھمھ«معلومست و اینجا نیز » ھمھ«موضوع بر 
سانسور آلمان، معھذا دائمًا در جراید سوسیالیستی و گاه حتی نظامی شدید وجود سختگیری 
 ثروتمندان» فھرست غذای«مقاالت و اخباری درج می گردد حاکی از اینکھ بورژوایی آلمان 

پول فراوان (کھ ھر کسی کھ  استراحتگاهدر فالن می تواند چگونھ است، چگونھ فالن توانگر 
ھر مقدار کھ خواستھ باشد نان سفید دریافت بھ  داشتھ باشد می تواند بھ بھانۀ بیماری آنجا رود)

مصرف می  کمیابتجملی  کاالھای عموم،مورد مصرف  کاالھایکند و چگونھ توانگران بجای 
  کنند.

 ، ارکان بردگییارکان سرمایھ دار می ترسددولت مرتجع سرمایھ داری کھ یک برای 
ابتکار کارگران و  می ترسدن را متزلزل سازد، ثروتمندامزدوری، ارکان سیادت اقتصادی 

برای  –» برافروزد«آنھا را  مطالبھ گری بیشتر می ترسد، تشویق کندبطور کلی زحمتکشان را 
. چنین دولتی حتی یک لحظھ و در یک قدم ھم کامال کافی خواھد بوددولتی جیره بندی نان  چنین

محدود کردن  ،از سست بنیان ساختنشجلوگیری  ،سرمایھ داری تحکیم ارتجاعیھدف  از تعقیب
اقداماتی کھ برای تغذیۀ بھ  ،و تنظیم مصرف بطور اخص ،بطور اعم» تنظیم امور اقتصادی«

از طریق  تنظیم واقعی مصرفجھت  تالشی ھیچ بدون اینکھمردم ضرورت مطلق دارد، 
بار جنگ بر دوش آنانی کھ غنی  قسمت بزرگترو انداختن  برقراری کنترل واقعی بر ثروتمندان

می خورند و پرخوری می کنند انجام  خوبتر ھستند، امتیازات بیشتری دارند و در زمان صلح 
  باز نخواھد ماند. شود،
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 محدود می شود کھ جنگ در برابر مردم قرار داده است ایھبوروکراتیک مسئل - حل ارتجاعی 
کھ برای تغذیۀ » معمو« مورد مصرف آن مواد غذاییتوزیع بالتساوی  بھ ،بھ جیره بندی نان

از عقاید بوروکراتیک و ارتجاعی، یعنی  عقب نشینی ، بدون اندکیداردمردم ضرورت مطلق 
 بھندادن  اجازه، از »)جمھور(«تودۀ مردم  و ابتکار تھیدستان، پرولتاریا نکردناز ھدف تشویق 

برای ثروتمندان  ممکنمفرھای  بیشترین، و باز گذاشتن مندانبرای اجرای کنترل بر ثروت آنھا
کشورھا و حتی در  تمام. باز ھم تکرار می کنیم کھ در تا کاالھای تجملی شان را تأمین کنند

مردم « ؛از این مفرھا باقی گذاشتھ شدهتعداد زیادی  –روسیھ کھ دیگر جای خود دارد  –آلمان 
جیرۀ رسمی ناچیز را با می روند،  استراحتگاھھا بھ دانثروتمنگرسنگی می کشند، ولی » عادی
  .نمی دھند را شانخود شدن و اجازۀ کنترل ،می کنند تکمیلاز گوشھ و کنار » اضافات«انواع 

در روسیھ کھ اندکی بیش نیست علیھ تزاریسم بھ نام آزادی و برابری انقالب نموده است، در 
جمھوری دمکراتیک مبدل شده یک بھ  فورًاد روسیھ کھ از لحاظ مؤسسات واقعًا سیاسی خو

چیزی کھ بطور خاص جلب توجھ می کند، موجب ناخرسندی، رنجش، برآشفتگی و خشم است، 
پشت » جیره بندی نان«با چھ سھولتی بھ  ثروتمندانمی بینند  ھمھکھ  استاین ھا می گردد توده

و با بھای بسیار » از زیر میز«ر کسی ھ. آنھا حقیقتًا خیلی آسان این کار را می کنندپا می زنند. 
ھر چیزی را و می تواند  ،ن دارند)ثروتمندا(کھ فقط  داشتھ باشد »نفوذ«اگر  بخصوص ،گزاف

تنظیم مصرف در دایرۀ بسیار  .آن ھم بھ مقدار زیاد بھ دست می آورد. مردم گرسنگی می کشند
 ای اراده برایذرهف دولت بوروکراتیک محدود مانده است. از طر -  ھای ارتجاعیتنگ شیوه

ای بھ وجود ندارد و کمترین عالقھ دمکراتیک - ای حقیقتًا انقالبی استوارسازی تنظیم بر پایھ
  .انجام این کار نیست

در خدمتکاران خود را برای ان ثروتمند، ولی ... ولی رنج می برند در صف ایستادناز » ھمھ«
و این دمتکاران مخصوصی استخدام می کنند! ی فرستند و حتی برای این کار خم صف ایستادن

  !است» دمکراسی«
برای دمکراتیک  -یک سیاست انقالبی ایست، در این ھنگام کھ کشور دچار مصائب بی سابقھ

اھالی  اوال ھمھبلکھ  محدود نمی ساختبھ جیره بندی نان خود را  فاجعۀ در شرف وقوعبا  مقابلھ
در غیر این صورت ، زیرا ندگان متشکل شوندانجمنھای مصرف کنرا مجبور می کرد در 

کار اجباری معین می  ثروتمندان؛ ثانیًا برای نمی تواند بطور کامل انجام شودمصرف  کنترل
مصرف مجانًا کار منشی گری و  انجمنھاییعنی آنھا را وادار می ساختند در این  ،گردید

واقعًا بین تمام اھالی بطور  یرفمص کاالھایکارھایی نظیر آنرا بر عھده گیرند؛ ثالثًا تمام 
 متساوی تقسیم می شد تا سنگینی بار جنگ بطور واقعًا مساوی تقسیم شود؛ رابعًا چنان کنترلی

  ان تحت کنترل طبقات تھیدست اھالی قرار گیرد.ثروتمندکھ در آن مصرف  سازمانی می یافت
کنترل از  سازماندھیر ۀ انقالبی واقعی دروحیو تجلی  حوزهواقعی در این  سیایجاد دمکرا

بکار  برایبسیار عظیمی  محرک ،طرف ھمان طبقاتی از مردم کھ بیش از ھمھ نیازمندند
 ولی خواھد بود.انرژی واقعًا انقالبی تمام مردم  بسطانداختن کلیۀ قوای روشنفکری موجود و 

 خود در سایر ھمکاراندمکراتیک نیز نظیر  -  اکنون وزرای روسیۀ جمھوری و انقالبی
» بردن ھر تالشیبکار «و » کار عمومی بھ نفع مردم«کشورھای امپریالیستی دربارۀ 

ولی مردم سالوسانھ بودن این قبیل سخنان را می بینند، احساس  می کنند طمطراقسخنرانیھای پر
  می کنند و درک می نمایند.

گسترش اینست کھ ھیچ پیشرفتی حاصل نمی شود، ھرج و مرج بطور مقاومت ناپذیری نتیجۀ 
ندنبورگ یھ ،بھ شیوۀ کورنیلفزیرا دولت ما قادر نیست  می یابد، و یک فاجعھ نزدیک می شود.
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، سنتھا –و بھ سبک عمومی امپریالیستی برای کارگران رژیم اعمال شاقۀ نظامی برقرار سازد 
دولت ھمچنین  ھستند؛، ھنوز خیلی در بین مردم زنده انقالبخاطرات، آثار، عادات و مؤسسات 

 آلوده و آندمکراتیک بردارد، زیرا سراپای  -  جدی در راه انقالبیواقعی ما نمی خواھد گامھای 
از دست زدن بھ امتیازات ھراس با بورژوازی و » ائتالف« ،در بند وابستگی بھ بورژوازی

  .آن می باشد واقعی
  

  دولت توسطسازمانھای دمکراتیک  مختل ساختن کار
  

و قحطی را بررسی نمودیم. ما ھمھ جا ناظر آشتی  فاجعھمبارزه با  گوناگون وسایلھا و ما شیوه
و دولت و دستھ بندی اس آرھا و منشویکھا کھ از  ،از یک طرف تھابین دمکرا تضادھاناپذیری 

واقعیت در  تضادھا. برای اینکھ ثابت شود این ھستیمآن پشتیبانی می کنند از طرف دیگر، 
اثر گذار بر کل وجود تصادمات  در واقعیت ناپذیری آنھا را و آشتی ندساختۀ ما نیست موجودند،

یار نمونھ وار تاریخ شش ماھۀ انقالب و دو درس بس» نتیجھ«بھ ثبوت می رساند، ذکر دو  مردم
  کافیست.ما 

و سقوط پشخونف » فرمانروایی«دوران  است. پالچینسکی یک درس» فرمانروایی«دوران 
  درس دیگر.

خالصھ می شود بھ و قحطی  فاجعھوق الذکر دربارۀ مبارزه علیھ در حقیقت امر اقدامات ف
مقدم بر ھمھ ، یا یعنی اکثریت اھالی تھا،ۀ اول دمکرادرجو در  ،کھ اھالیتشویق ھمھ جانبۀ این

(حتی تا » متحد شوند«بھ ویژه دھقانان تھیدست  ،یعنی کارگران و دھقانان تحت ستم،طبقات 
. خود اھالی ھم برای مبارزه با دشواریھای بی سابقھ و حدی کھ بھ این کار مجبور گردند)

  اند.ھای جنگ خودبخود در ھمین راه گام نھاده سختیفشارھا و 
. ولی پس از سقوط شودمستقالنھ و آزاد اھالی » متحد شدن« ھر کاری کرد تا مانعتزاریسم 

دند. کر سریع و رشدشروع بھ پیدایش سلطنت تزاری سازمانھای دمکراتیک در سراسر روسیھ 
ھای ھای تدارکات، کمیتھانواع کمیتھ –سازمانھای دمکراتیکی کھ خودبخود بھ وجود آمده بودند 

  .نمودند فاجعھعلیھ شروع بھ مبارزه  – سوخت و غیره و غیره ھایخواربار، انجمن
تاریخ شش ماھۀ انقالب ما از لحاظ مسئلۀ مورد بحث عبارت از تمام  ۀو اما جالب ترین نکت

کھ خود را جمھوری و انقالبی می خواند، حکومتی کھ منشویکھا و اس آرھا بھ  دولتینست کھ ای
سازمانھای  ، باپشتیبانی می نماینداز آن » دمکراسی انقالبی ختیارتام االھای نھاد«نام 

  !!شکستشان داد و مبارزه کرددمکراتیک 
را در سراسر روسیھ  رسواییپالچینسکی بھ مناسبت این مبارزه، اسفناک ترین و وسیع ترین 

کسب نمود. او پشت سر حکومت عمل می کرد و آشکارا در برابر مردم اقدامی نمی نمود 
داوطلبانھ  کھ شکلبدین  رفتار کنند، ترجیح می دادند بطور کلی کھ کادتھا گونھ(درست ھمان
 سر و صدا بدونپیش می انداختند، ولی خود تمام کارھای مھم را » برای مردم« تسره تلی را

). پالچینسکی از ھر گونھ اقدام جدی سازمانھای دمکراتیک خودرو ممانعت می سامان می دادند
رساندن بھ سودھای » زیان«کرد و آنرا عقیم می گذاشت، زیرا ھیچ اقدام جدی ممکن نبود بدون 

 رنوکمدافع و  در حقیقت پالچینسکی ھم انجام شود.کیت کیتیچ ھا سری خودبرون از حساب و 
و این حقیقت در مطبوعات ھم گزارش  –تا آنجا پیش رفت  . پالچینسکیکیت کیتیچ ھا بودوفادار 

  !کردلغو علنًا دستورھای سازمانھای دمکراتیک خودرو را  کھ –شد 
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کھ ماھھای زیادی بھ طول انجامید و درست مقارن با  –پالچینسکی » فرمانروایی«تمام دوران 
 نفرت انگیز افتضاحی از ابتدا تا انتھا –کوبلف و چرنف بود تسره تلی، اس» وزارت«دوران 

طمع کثیفشان و  خشنود شده سرمایھ داران تھا باطل شدند تاارادۀ مردم و تصمیمات دمکرا بود؛
می توانست بھ پالچینسکی » ھایشاھکار«. بدیھی است فقط بخش ناچیزی از ارضاء گردد

کاریست کھ انجام  توسط او قحطیمبارزه با از  تممانع نحوۀکامل  بررسیو  مطبوعات راه یابد
و  بھ قدرت دست یابدھنگامی کھ پرولتاریا  بھآن فقط از عھدۀ دولت حقیقتًا دمکراتیک پرولتاریا 

  .، ساختھ استگذارد مردم قضاوتبھ اعمال پالچینسکی و امثالھم را بدون پرده پوشی  ھمۀ
برکنار و تازه او را ھم  ،استثنائی بیش نبوده شاید معترضانھ بھ ما بگویند کھ آخر پالچینسکی

وی  یبا برکنار ،است هقاعدبلکھ  بودهپالچینسکی استثناء نحقیقت اینست کھ ولی  اند.کرده
جای او بدیگری  اسامیبا  مشابھیپالچینسکی ھای بھ ھیچ وجھ بھبودی نیافتھ، اوضاع 

 رایکھ ب گرسنگیردن امر مبارزه با عقیم گذاسرمایھ داران و سیاست » نفوذ« ھمۀ و ،ندا ھنشست
. زیرا کرنسکی و شرکاء فقط ه استدست نخورده ماند، خشنودی سرمایھ داران انجام شده

  .ھستندمنافع سرمایھ داران از ی برای محافظت ا هپرد
از کابینھ است. چنانچھ می دانیم  ،وزیر خواربار ،پشخونف استعفایاین مدعا  دلیلبارزترین 

خواربار می  دھی تدارکاست. ولی او در امر سازمانبسیار معتدل  ودنیکنار یک پشخونف
کار  تجربۀدر تماس با سازمانھای دمکراتیک و بھ اتکاء آنھا کار کند.  صادقانھ،خواست 

 این ،او بخصوص از این جھت جالب است کھ این نارودنیک بسیار معتدل استعفایپشخونف و 
با  بود،ای با بورژوازی ھر گونھ مصالحھ بول کردنآمادۀ ق ی کھعضو حزب سوسیالیست خلق

ن و زمیندارا ،سرمایھ داران خشنودی رایب ،شد! زیرا دولت کرنسکی استعفامجبور بھ  این حال
  !باال بردکوالکھا نرخ ثابت غلھ را 

و اھمیت » گام«سپتامبر، این  ٢مورخۀ  ]،۴[روزنامۀ سوابودنایا ژیزن ١م. اسمیت در شمارۀ 
  ن توصیف می کند:آنرا چنی

ی خواربار ملنرخ ثابت غلھ بگیرد، در کمیتۀ  دولت تصمیم بھ باال بردنچند روز قبل از اینکھ «
خصوصی و  تجارتمدافع سرسخت  ی،دست راست یک ،حادثۀ زیرین اتفاق افتاد: رولوویچ

با تبسمی حاکی از رضایت  ،انحصار غلھ و دخالت حکومت در امور اقتصادی بی رحمدشمن 
خواھد  افزایش دادهاعالم نمود طبق اطالعاتی کھ بھ وی رسیده نرخ ثابت غلھ بھ زودی  طرخا

  شد.
نمایندۀ شورای نمایندگان کارگران و سربازان در پاسخ وی اظھار داشت کھ از چنین موضوعی 

 و بھ، تا زمانی کھ انقالب در روسیھ ادامھ دارد چنین اقدامی نمی تواند انجام شود، با خبر نیست
 ملیشورای اقتصادی و کمیتۀ  –ختیار دمکراسی تام االھای نھادھر حال دولت بدون مشورت با 

. نمایندۀ شورای نمایندگان دھقانان نیز با این اظھار چنین گامی برداردنمی تواند  –خواربار 
  موافقت نمود.

 ق باح !وارد نمود در این ضد و نقیض گویی ولی افسوس! واقعیت اصالحی بس بی رحمانھ
معلوم شد کھ وی از سوء قصدی کھ علیھ  تھا.بود نھ نمایندگان دمکرا عناصر ثروتمندنمایندۀ 

امکان  تھاکھ نمایندگان دمکرا یحال است، درمی دیدند بھ خوبی با خبر  تدارک تیکحقوق دمکرا
  »رد کردند. خشمگینانھیک چنین سوء قصدی را 

عقیدۀ نمایندۀ دھقانان بھ نام اکثریت عظیم مردم  بطوری کھ می بینید ھم نمایندۀ کارگران و ھم
عکس آن یعنی بھ نفع سرمایھ  در جھت خود را صریحًا اظھار می دارند، ولی دولت کرنسکی

  داران عمل می کند!



٢٠

درست  – بھ خوبی از ھمھ چیز با خبر بود پشت سر دمکراتھا ،نمایندۀ سرمایھ داران ،رولوویچ
ھای ایم و حاال ھم ھستیم کھ چگونھ روزنامھقضیھ بوده ھمانطور کھ ما ھمیشھ ناظر این

  کرنسکی بھ بھترین وجھی با خبرند. دولت اقداماتبورژوایی رچ و بیرژوکا از 
دارای کھ سرمایھ داران آشکارا نشان دھندۀ اینست ؟ آگاھی داشتن عالی نشان دھندۀ چیستاین 

یست کھ ا هکرنسکی مھر .دارند  شانستدر د عمالھستند و قدرت را  برای خود »راه و چاھھایی«
دھھا میلیون کارگر  معلوم شد منافعھر طور و ھر وقت برای آنھا الزم باشد حرکتش می دھند. 

  شده است. ثروتمندمشتی  ھایو دھقان فدای سود
می دھند؟  واکنشی انجاممردم چھ  بی عدالتی نسبت بھو اس آرھا و منشویکھای ما در مقابل این 

اند پس از این جای طاب بھ کارگران و دھقانان پیامی صادر کرده و اعالم داشتھآنھا خ آیا
  کرنسکی و ھمکارانش فقط در زندان خواھد بود؟

کھ متعلق بھ آنھاست، فقط بھ صدور » ۀ اقتصادیادار«! اس آرھا و منشویکھا توسط خدا نکند
آنھا در این قطعنامھ اعالم می  کھ فوقًا بدان اشاره کردیم اکتفا ورزیدند! پر طمطراقیقطعنامۀ 

 تدارک کھ ھم بھ امر ویرانگراقدامیست «دارند کھ باال بردن نرخ غلھ از طرف دولت کرنسکی 
 اتو این اقدام» را وارد می سازد ای شدیدضربھاقتصادی کشور  زندگیخواربار و ھم بھ تمام 

  !!اندقانون انجام گرفتھ صریح» نقض«با  ویرانگر
بھ » ترحم«ج سیاست سازشکاری، سیاست کرشمھ بازی با کرنسکی و تمایل چنین است نتای

  وی!
و سرمایھ داران دست بھ اقدامی  زمینداران، ثروتمنداندولت قانون را نقض می کند و بھ سود 

 ثبات بخشیدن بھ وضع بسیار متزلزل امور مالیخواربار و  ، تدارکنظارت کار تمام می زند کھ
صنعتی دم  وبا محافل بازرگانی  تفاھمس آرھا و منشویکھا کماکان از ولی ا ،دخراب می کنرا 

بھ  ،با ترشنکو شرکت می جویند و بھ کرنسکی ترحم می نمایند کنفرانسھاکماکان در  ،می زنند
، اکتفا می بایگانی می کندکھ دولت با آرامش خاطر آنرا  اعتراضیصدور قطعنامۀ پوچ 

  ورزند!!
اس آرھا و منشویکھا بھ مردم و  کھد سازآشکار می ن حقیقت را این امر با وضوح زیادی ای

ھای پیرو توده حتیھا، واقعی توده رھبرانبلشویکھا ھستند کھ بھ این و  ،انددهکرانقالب خیانت 
  ل می شوند.یدتباس آرھا و منشویکھا، 

ات اقدامبھ  دمی توان ،حزب بلشویک بھ رھبری ،پرولتاریا تصاحب قدرت توسطزیرا فقط 
 ،خواربار توزیع و فعالیت سازمانھای دمکراتیک بخشدپایان کرنسکی و شرکاء  بیدادگرانۀ

  .دایتجدید نم، عقیم می گذارندتدارکات و غیره را کھ کرنسکی و دولت او 
این موضوع از مثال فوق الذکر با  –مردم عمل می کنند  تمام منافع بلشویکھا بھ عنوان نمایندۀ

و برآوردن  و تدارکات، خواربار توزیع ھدفشان تضمین کردن –شود نھایت وضوح دیده می 
اس  خائنانۀمردد و واقعًا  ،علیرغم سیاست متزلزل، و دھقانانمبرم ترین نیازھای کارگران 

 ساختھاین باال بردن نرخ غلھ دچار  اقدامات شرم آوری نظیرکھ کشور را بھ  ،آرھا و منشویکھا
  !می باشد است،

  
  آن از و طرق جلوگیری ورشکستگی مالی

  
 این افزایش قیمتھا منجر بھ افزایش جدیدمسئلۀ باال بردن نرخ ثابت غلھ جنبۀ دیگری نیز دارد. 

 بیشتر مالیاز ھم گسیختگی ، افزایش باز ھم بیشتر ھزینۀ زندگی ،انتشار اسکناس بطور نامنظم
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نتشار اسکناس . ھمھ بدین موضوع معترفند کھ امی شودورشکستگی مالی  نزدیک شدن و
و تھیدست ترین بخش اھالی تأثیر  کارگران یتوضع بربیش از ھمھ  ،بدترین نوع وام اجباریست

  مالی است. آشفتگی شر اصلی مخلوقو خود  می گذارد
دولت کرنسکی کھ مورد پشتیبانی اس آرھا و منشویکھا است درست بھ ھمین اقدام متوسل می 

  گردد!
جز  ی وجود نداردمالی و ورشکستگی ناگزیر مالی راھ یختگیاز ھم گسبا  مؤثربرای مبارزۀ 

 ،کنترل واقعًا دمکراتیک سازماندھی سرمایھ بھ شیوۀ انقالبی و منافعھر گونھ پیوندی با قطع 
و این ھمان  –سرمایھ داران  برتوسط کارگران و دھقانان تھیدست  ،»از پایین« کنترل یعنی

  .ن اشاره کردیمتوضیح مان بھ آدر  ما قبال راھیست کھ
بھ سرمایھ داران امکان می دھد از این  ،اسکناس موجب رواج احتکار می گردد وسیعانتشار 

در راه توسعۀ تولید کھ ضرورت مبرم دارد مشکالت عظیم  روبل بھ دست آورند، وراه میلیونھا 
ایش افزجھش وار کھ ھم اکنون باالست و ماشینھا  قیمت مواد خامبھ وجود می آورد، زیرا 

کھ از راه احتکار  ،دارایی ثروتمندانکھ  ھنگامی چکار می توان کرد د. ولیبیشتری می یاب
  پنھان می شود؟ ،اندوختھ شده

می توان برای درآمدھای ھنگفت و کالن مالیات بر درآمدی با نرخھای تصاعدی و بسیار گزاف 
ولی ی را وضع نموده است. وضع نمود. دولت ما بھ تأسی از سایر دول امپریالیستی چنین مالیات

روی کاغذ باقی مانده، زیرا اوال ارزش پول با سرعتی  است و صوریاین اقدام تا حدود زیادی 
روزافزون تنزل می یابد و ثانیًا ھر چھ احتکار بیشتر منبع درآمد باشد و ھر چھ اسرار بازرگانی 

  د.نبیشتر پنھان می گرد نیز درآمدھا ،بیشتری حفظ شود امنیتبا 
الزمست. ولی  و نھ صوری کنترل واقعی ،خیالی نباشد برای اینکھ مالیات جنبۀ واقعی پیدا کند و

زیرا  ،امکان ناپذیر است باقی بماندبوروکراتیک  اگر بھ نحوکنترل بر سرمایھ داران 
بوروکراسی خود با ھزاران رشتۀ پیوند بھ بورژوازی مربوط و با آن درآمیختھ است. بھ ھمین 

اعم از اینکھ دارای رژیم سلطنتی باشند یا  ی،شورھای امپریالیستی اروپای باخترجھت در ک
میسر می گردد کھ برای » کار اجباری«جمھوری، تنظیم امور مالی فقط با برقراری آنچنان 

  .استبردگی نظامی یا  اعمال شاقۀ نظامیکارگران در حکم 
جملھ  از –ی امپریالیستی کھ کشورھا تنھا روشی استبوروکراتیک  - کنترل ارتجاعی

سنگینی بار جنگ بھ دوش پرولتاریا و  انداختنبرای  –جمھوریھای دمکراتیک فرانسھ و آمریکا 
  .می شناسندھای زحمتکش توده

برای اینکھ  –تضاد اساسی موجوده در سیاست حکومت ما ھمانا در اینست کھ این حکومت 
بھ عملی نمودن کنترل  – نابود نشودبا آن  »ائتالفش«اش با بورژوازی بھ ھم نخورد و میانھ

می دھد و در ھر قدم » دمکراتیک - انقالبی«بھ آن نام  کھناچار است  یبوروکراتیک -  ارتجاعی
پیش  اندکیھایی می گردد کھ تودهمردم را می فریبد و بدین طریق موجب انزجار و خشم 

  اند.تزاریسم را سرنگون ساختھ
طبقات ستمکش یعنی تنھا متشکل شدن  ،دامات انقالبی دمکراتیکاجرای اق تنھاو حال آنکھ 

بر ترین کنترل مؤثرامکان برقراری  است کھ ھادر اتحادیھ ھای مردمتودهدھقانان و  ،کارگران
  درآمدھا را فراھم می آورد. پنھان کردنترین مبارزه علیھ یت آمیزو موفق نثروتمندا

اس می کوشند مبادلۀ چک را رواج دھند. این اقدام برای جلوگیری از انتشار بیش از حد اسکن
را  انمخارج فردایش کفاف در ھر حال شانبرای تھیدستان حائز اھمیتی نیست زیرا درآمد امروز

 یناچیز ھایسکھو  کامل می کنندخود را » اقتصادی چرخۀ«ھفتھ  در طی یک ، آنھانمی دھد
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می ند. ولی برای سرمایھ داران مبادلۀ چک را بھ سرمایھ داران بازمی گردا تحصیل می کنندکھ 
عملی نمودن اقداماتی نظیر  پیوستگی با، بخصوص در ھ باشد. این امراھمیت عظیمی داشتتواند 

درآمد سرمایھ داران را بھ دولت امکان می دھد  ملی کردن بانکھا و الغاء اسرار بازرگانی،
دمکراتیزه «نماید و سیستم مالی را واقعًا  واقعًا بر آن مالیات وضع، واقعًا تحت کنترل قرار دھد

  دھد). نظم(و در عین حال بدان » کند
مانع انجام این کار می  با آن» ائتالف« بھ ھم زدنامتیازات بورژوازی و  تجاوز بھولی ترس از 

جدی، بسیار اجبار  متوسل شدن بھ شیوۀ . زیرا بدون اتخاذ تدابیر حقیقتًا انقالبی، بدونشود
ھای خود را برمال نخواھند ساخت و ران زیر بار ھیچ کنترلی نخواھند رفت، بودجھسرمایھ دا

  .دادنخواھند ارائھ دولت دمکراتیک بھ » حساب نگھداشتن«برای ذخایر اسکناس خود را 
الغاء اسرار  ثروتمندان،چک برای ھمۀ  استفاده از اجباری شدن ،در صورت ملی شدن بانکھا

 غیره،بط اموال برای کسانی کھ میزان درآمد خود را پنھان دارند و تعیین مجازات ض ،بازرگانی
 مؤثرای قادر خواھند بود کنترل ھا، با سھولت فوق العادهدر اتحادیھ متشکلکارگران و دھقانان 

کھ  کسانی ھایاسکناس بازگشتی کنترل چنینو  ،عملی سازند بر ثروتمندان ای راو ھمھ جانبھ
تضمین می ، کھ آنھا را منتشر می کند، خزانھ، بھ می کنند شاند و پنھانآنھا را در اختیار دارن

  .نماید
کھ بھ توسط پرولتاریای انقالبی رھبری شود  اینکار دیکتاتوری انقالبی دمکراسیبرای 

ھمین انقالبی شود. کنھ مطلب  در کرداردمکراسی  الزم است کھبھ عبارت دیگر  ؛الزمست
 پرچممردم را با  آنھا نمی خواھند.کھ اس آرھا و منشویکھای ما  این دقیقًا چیزیست لی. واست

بوروکراتیک  -سیاست ارتجاعی  حامیکردار  در حالی کھ می فریبند در» دمکراسی انقالبی«
 –» après nous le deluge«ھمیشھ از این اصل پیروی می نماید: مثل ند کھ ھستبورژوازی 

  دنیا پس مرگ ما چھ دریا، چھ سراب!
» قدس«ضد دمکراتیک مربوط بھ  پیش داوریھایعموال حتی متوجھ نیستیم کھ عادات و ما م

است. ھنگامی کھ مھندس یا بانکداری درآمد  کردهرسوخ  چقدر عمیق در ما ییمالکیت بورژوا
این  ،را منتشر می سازد بازدھی کار ویمزد و دست اطالعات مربوط بھ ،کارگریک و ھزینۀ 

عمل  ادالنھ محسوب می شود. ھیچ کس حتی فکر اینرا ھم نمی کند کھ اینقانونی و ع مطلقًاامر 
. تلقی نماید» تفتیش و خبرکشی« یاکارگر » زندگی خصوصی«تجاوزی بھ مھندس را بمثابۀ 

می نگرد  شخصی خودھمچون دفتر علنی  مزدیبھ کار و دستمزد کارگران  ییجامعۀ بورژوا
 یاکارگر » زندگی تجملی« تاآن نظری اندازد  کھ ھر بورژوا حق دارد ھر وقت بخواھد در

  .کندو غیره را افشا  فرضی او »تنبلی«
دولت  توسط یک خدمتکارانو  کارمندان کنان،ھای کارولی کنترل معکوس چطور؟ اگر اتحادیھ

مربوط بھ این  اطالعاتانتشار  ،سی میزان درآمد و ھزینۀ سرمایھ دارانبرربرای  دمکراتیک
  مبارزه علیھ نھفتن درآمدھا دعوت شوند، چھ می شود؟ دردولت  ک بھبرای کمو  موضوع

» خبرکشی«و » تفتیش«کھ از طرف بورژوازی علیھ  خشمناکیھای در آن صورت چھ زوزه
سرمایھ داران کارگران را تحت کنترل قرار می  یاخدمتکاران را » آقایان«بپا نمی شود! وقتی 

و  زحمتکشانزیرا زندگی خصوصی  ؛دعادی بھ شمار می رو چیزیدھند این کار 
» یبردۀ مزد«بورژوازی حق دارد از ھر . نیست یت برخوردارمصوناستثمارشوندگان از 

. ولی وای بھ حال آن علنی کندمیزان درآمد و ھزینۀ او را  در ھر زمانیحساب بخواھد و 
درآمد و ھزینۀ بخواھند میزان  ،ستمگر را تحت کنترل قرار دھند تالش کنند روزی کھ ستمکشان

ھنگامی کھ فاش سازند،  حتی در زمان جنگ دارداو  ی را کھتجملزندگی  نشان دھند، رااو 
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 –زندگی تجملی وی عامل مستقیم گرسنگی کشیدن و نابودی ارتشھا در جبھۀ جنگ باشد 
  را نمی دھد!» خبرکشی«و » تفتیش«دیگر اجازۀ اینجاست کھ بورژوازی 

واقعًا انقالبی  سی حقیقیبا دمکرا بورژوازی سیادت ھ می شوند:تمام مسائل بھ یک چیز خالص
از اینکھ بھ سوی  سیماگر بترسرمایھ داری  ی. در قرن بیستم و در کشورآشتی ناپذیر است

  .یمدمکرات انقالبی باش یمنمی توان پیش رویم،سوسیالیسم 
  

  ؟آیا می توانیم بھ پیش رویم اگر از پیشروی بھ سوی سوسیالیسم بترسیم
  

ھای اپورتونیستی متداول اس آرھا با اندیشھای کھ برای خواننده اندچیزھایی کھ تاکنون گفتھ شده
اکثر اقدامات  .گرددزیر و منشویکھا پرورش یافتھ باشد بھ سھولت ممکنست موجب اعتراض 

  !ھستنددمکراتیک نبوده بلکھ سوسیالیستی  در حال حاضردر اینجا، در ماھیت امر،  ذکر شده
ی، اس آری و منشویکی از مطالب معمولیست (با یکھ در جراید بورژوا متداولن اعتراض ای

دفاعی است ارتجاعی از سرمایھ داری عقب مانده و آن ھم دفاعی کھ بھ شیوۀ  ،شکلھای مختلف)
» معمول داشتن«ایم، استرووه آرایش یافتھ است. می گویند ما ھنوز برای سوسیالیسم نضج نیافتھ

 اگر چھھنوز زود است، انقالب ما بورژوایی است و لذا باید چاکر بورژوازی بود ( سوسیالیسم
علیھ  ترورسال قبل انقالب خود را بھ وسیلۀ اعمال  ١٢۵کبیر بورژوای فرانسھ در  ونانقالبی

  و خواه سرمایھ داران، بھ انقالب کبیر مبدل نمودند!). زمیندارانھمۀ ستمگران، خواه 
 بدین شیوهاند و ھپیوستنھا بھ آخدمتگزار بورژوازی کھ اس آرھا نیز  دروغین مارکسیستھای

 نمی فھمند کھھای تئوریک عقاید آنان را مورد بررسی قرار دھیم) (اگر پایھ ،استدالل می کنند
 چیست.دمکراسی انقالبی  چیست ودولت  چیست،انحصار سرمایھ داری  چیست،امپریالیسم 

ھیچ پیشرفتی جز در کھ  اعتراف نکندممکن نیست بھ این موضوع زیرا اگر کسی اینھا را بفھمد 
  .سوسیالیسم نمی تواند وجود داشتھ باشد جھت
  از امپریالیسم سخن می رانند. ولی امپریالیسم چیزی نیست جز سرمایھ داری انحصاری.ھمھ 
 یل شدهتبدانحصاری  بھ سرمایھ داریاینکھ در روسیھ نیز سرمایھ داری  کافی برای اثباتگواه 

نمونۀ سندیکای قند و غیره است. سندیکای قند  ،پرودامت ،است، وجود بنگاھھای پرودوگل
سرمایھ داری انحصاری در جریان رشد خود بھ  چطوربھ ما نشان می دھد  کھ ای استآموزنده

  .می رسدسرمایھ داری انحصاری دولتی 
آلمان سازمان طبقۀ یونکرھا  مثال در –سازمان طبقۀ حاکم است  یک و اما دولت چیست؟ دولت

و سرمایھ دارانست. بھ این جھت آنچھ را کھ پلخانف ھای آلمان (شیدمان، لنچ و دیگران) 
زمان  می نامند در حقیقت ھمان سرمایھ داری انحصاری دولتی» زمان جنگسوسیالیسم «

مایت برای کارگران و ح زمان جنگاعمال شاقۀ  بگوییم، ساده تر و روشن تراگر یا  جنگ،
  از سودھای سرمایھ دارانست. زمان جنگ

 ،و سرمایھ داران زمیندارانیعنی دولت  ،دولت یونکرھا و سرمایھ داران جایب حاال سعی کنید
 ایهرا بھ شیو اتامتیاز ھمۀدولتی را قرار دھید کھ  ، یعنیدمکراتیک - انقالبیدولت یک 

شما خواھید  ای انقالبی نمی ترسد.شیوه ی بھو از اجرای کامل ترین دمکراس لغو می کندانقالبی 
 ،دمکراتیک - در صورت وجود یک دولت واقعًا انقالبی ،دید کھ سرمایھ داری انحصاری دولتی

  !می باشدبھ سوی سوسیالیسم ، گامبیش از یک و حتی  ،گام یک بطور حتمی و ناگزیر
ھ بھ تمام مردم خدمت معنایش آنست ک ،زیرا اگر بزرگترین بنگاه سرمایھ داری انحصاری شود

سازمان مسلح  انحصار دولتی شد آنگاه معنایش آنست کھ دولت (یعنی یک می کند. اگر این بنگاه
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) تمام موجود باشد انقالبی سیدمکرا ی کھدر صورت اھالی و قبل از ھمھ کارگران و دھقانان،
  ولی بھ نفع چھ کسانی؟ .بنگاه را اداره می کند

 بلکھ دمکراتیک -نھ با دولتی انقالبی  مایھ داران کھ در این صورت ماو سر زمیندارانیا بھ نفع 
  داریم.جمھوری امپریالیست  یا یکبوروکراتیک  - ارتجاعی یدولت

  .بھ سوی سوسیالیسم است یاین گامدر این صورت  – یا بھ نفع دمکراسی انقالبی
ھ داری دولتی بھ پیش ای کھ از انحصار سرمایزیرا سوسیالیسم چیزی نیست جز گام بالواسطھ

سوسیالیسم چیزی نیست جز انحصار سرمایھ داری  ،بھ عبارت دیگر ،یابرداشتھ می شود. 
و از این لحاظ دیگر جنبۀ انحصار  ساختھ شده منافع تمام مردم بھ خدمت برایدولتی کھ 

  .از دست داده استخود را  بودن سرمایھ داری
مل طوریست کھ بدون گام برداشتن بھ سوی عینی تکا رونداینجا حد وسطی وجود ندارد. 

نقش و اھمیت آنھا را ده برابر نموده  ،(کھ جنگ تعداد انحصارھاگامی از  نمی توانسوسیالیسم 
  است) فراتر نھاد.

از گام برداشتن بھ سوی  نباید در این صورت کھ باشیمدمکرات انقالبی در کردار یا باید 
 یادان  ،بھ شیوۀ پلخانف می ترسیم،بھ سوی سوسیالیسم  یا از گام برداشتن .بترسیمسوسیالیسم 
سوسیالیسم ممکن » معمول داشتن« ،بورژوائیست یکھ انقالب ما انقالب این استداللچرنف با 

 ،کرنسکی سطحدر این صورت ناگزیر بھ  کھ ،چنین گامھایی را محکوم می کنیم ،نیست و غیره
 بوروکراتیک آرمانھای - ای ارتجاعی شیوه بھ، یعنی نزول خواھیم کردمیلیوکف و کورنیلف 

  نمود. خواھیم کارگران و دھقانان را سرکوب» دمکراتیک - انقالبی «
  وجود ندارد. یحد وسط

  .ھمینجا قرار داردو تضاد اساسی انقالب ما 
در تاریخ بطور اعم و در زمان جنگ بطور اخص نمی توان در یک جا متوقف ماند. یا باید بھ 

 سیدر روسیۀ قرن بیستم یعنی کشوری کھ جمھوری و دمکرا عقب نشینی کرد.پیش رفت و یا 
 برداشتنبھ سوی سوسیالیسم و بدون  پیش رفتنبھ کف آورده است، بدون  یانقالب یرا از راھ

در راستای آن (قدمھایی کھ بھ سطح تکامل تکنولوژی و فرھنگ مشروط بوده و توسط  قدمھایی
معمول «نی در مقیاس بزرگ نھ نمی تواند در زراعت دھقانانی آن تعیین می شوند: تولید ماشی

  بھ پیش رفت. نمی توان و نھ می تواند از تولید قند حذف گردد)» شود
با  ، ھمراهیست کھ کرنسکی ھاکاراین ھمان  –است  عقب نشینی معنایشترس از پیشروی ولی 

ره تلی ھا و چرنف ھا بدان تس نابخردانۀو دستیاری  ،میلیوکف ھا و پلخانف ھا خشنود ساختن
  مشغولند.

تسریع فوق العادۀ جریان تبدیل سرمایھ داری  از طریق دیالکتیک تاریخ چنانست کھ جنگ
پیش برده سوسیالیسم  سوی بشر را فوق العاده بھ، انحصاری بھ سرمایھ داری انحصاری دولتی

  .است
دان سبب نیست کھ جنگ با و این تنھا بجنگ امپریالیستی آستان انقالب سوسیالیستی است. 

چنانچھ موجبات اقتصادیش فراھم  طغیانیھیچ  – را برمی انگیزدپرولتاری  طغیانمصائب خود 
بلکھ بدان سبب است کھ سرمایھ داری  – شودسوسیالیسم نمی تواند منجر بھ استقرار نشده باشد، 

ای از آنست، پلھ درگاهسوسیالیسم است،  برای مواد خامتدارک انحصاری دولتی کامل ترین 
ھیچ پلۀ واسطی وجود ای کھ سوسیالیسم نامیده می شود، نردبان تاریخ است کھ بین آن و پلھ

  .ندارد
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***  
  

دارند، از نظر اصول آئینی سوسیالیسم  جزم اندیشانھ بھ مسئلۀ رویکردیاس آرھا و منشویکھای 
نامعلوم و تاریکی  ،یک آیندۀ دور اند. بھ تصور آنھا سوسیالیسمهدرک کردبد  اند ولیآنرا آموختھ

  است.
سوسیالیسم  ؛بھ ما می نگرد مدرنھای سرمایھ داری حال آنکھ سوسیالیسم اکنون از تمام پنجره

ی کھ حاکی از برداشتن گامی بر اساس این سرمایھ داری مھمدر ھر اقدام  و عمالاکنون مستقیمًا 
  می کند.پیدا باشد تجلی  مدرن

  گانی چیست؟ھم اجباریمعنای کار 
در بھ جلو برداشتھ شده، گامیست کھ  مدرناین گامیست کھ بر اساس سرمایھ داری انحصاری 

یک نقشۀ عمومی معین بھ سوی تنظیم زندگی اقتصادی من حیث المجموع برداشتھ شده  تطابق با
 آن توسطف بی معنای تالو جلوگیری از ا ملیاست، گامیست بھ سوی صرفھ جویی در کار 

  داری.سرمایھ 
، بدین ھمگانی را معمول می دارند اجباری) و سرمایھ داران کار زمینداراندر آلمان یونکرھا (

  را پیدا می کند. زمان جنگناگزیر برای کارگران حکم اعمال شاقۀ  جھت
دمکراتیک در نظر بگیرید و  - را در شرایط وجود یک دولت انقالبی  امر معمولولی ھمین 

ھمگانی کھ شوراھای نمایندگان کارگران، سربازان و  اجبارییشید. کار دربارۀ اھمیت آن بیاند
نخواھد سوسیالیسم  ھنوز ،دھقانان معمولش کرده باشند و بھ توسط آنھا تنظیم و ھدایت شده باشد

عظیمی است بھ سوی سوسیالیسم،  گام. این نخواھد بودسرمایھ داری ھم  دیگر، ولی بود
بی  خشونتظ دمکراسی کامل برداشتھ شود، دیگر بدون اعمال گامیست کھ چنانچھ در شرایط حف

  ھا نمی توان بھ سرمایھ داری بازگشت.توده علیھسابقھ 
  

  و جنگ – علیھ آشفتگی اقتصادیمبارزه 
  

وقوع ما را بھ روشن ساختن مسئلۀ در شرف  فاجعۀبا  مقابلھاقدامات مربوط بھ  پرداختن بھ
یا بھ عبارت دیگر  ،تباط سیاست داخلی با سیاست خارجیارمی رساند، یعنی بسیار مھم دیگری 
یک جنگ انقالبی پرولتاری، بین یک مپریالیستی و ۀ اجنگ اشغالگران یک ارتباط متقابل بین

  جنگ عادالنۀ دمکراتیک است.یک جنگ تبھکارانۀ غارتگرانھ و 
دفاعی کشور یا  بلیتقا، ھمانطور کھ متذکر شدیم، فاجعھبا  تشریح شده جھت مقابلھم اقدامات تما

. این از یک طرف. از طرف دیگر بسیار افزایش می دھندآنرا  نظامیبھ عبارت دیگر قدرت 
بدون تبدیل جنگ اشغالگرانھ بھ جنگ عادالنھ، بدون تبدیل جنگی کھ از طرف سرمایھ داران 

تمام  برای منافعسرمایھ داران انجام می گیرد بھ جنگی کھ از طرف پرولتاریا  منافع برای
  این اقدامات را نمی توان عملی ساخت. ،زحمتکشان و استثمارشوندگان انجام می گیرد

الغاء اسرار بازرگانی و برقراری کنترل  در پیوستگی با ،ملی کردن بانکھا و سندیکاھا مسلمًا،
بھینھ کردن و  ملیکارگری بر سرمایھ داران، معنایش نھ فقط صرفھ جویی عظیمی در کار 

زحمتکش یعنی  ھایتودهبلکھ عالوه بر آن بھ معنای بھبود وضع  ،منابع است قوا و مصرف
اقتصادی  دھیسازمان مدرندر جنگ بطوری کھ ھمھ می دانند اکثریت اھالی نیز می باشد. 

نفت و آھن بھ حد کافی وجود  ،سنگ ذغال ،است. در روسیھ غلھ تعیین کننده یدارای اھمیت
با  چنانچھاز ھر یک از کشورھای محارب اروپایی است. و  از این لحاظ وضع ما بھتر ؛دارد
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در این مبارزه از ابتکار  ،مبارزه شود آشفتگی اقتصادیعلیھ  اقدامات مشخص شده در فوق
روسیھ قادر  و سندیکاھا ملی شوند، وضع آنھا بھبود یابد و بانکھا ،ھا استفاده بھ عمل آیدتوده

اقتصادی کھ  دھیسطحی از سازمانتقاء تمام کشور بھ خود برای ار سیاست از انقالب و دمکرا
  .بطور قیاس ناپذیری باالتر است بھره برد

با بورژوازی کھ از انجام ھر گونھ اقدامی برای » ائتالف«اس آرھا و منشویکھا بجای  اگر
کنترل جلوگیری و در امر تولید کارشکنی می کند، در ماه آوریل موضوع انتقال قدرت بھ 

، اشغال »جفتک چارکش وزارتی« صرف نھ خود را تالشنموده بودند و تمام  عملیشوراھا را 
مناصب مشابھ بھ ھمراه کادتھا، معاونت وزارت و  ،وزراتکرسی ھای بوروکراتیک مآبانۀ 

و  آنانسرمایھ داران از طرف  برکنترل  برقراریکارگران و دھقانان در  ھدایت بلکھ صرف
کامال تغییر  اقتصاد با یکردند، آنگاه روسیھ اکنون کشورسرمایھ داران می  علیھ شانجنگ

ھای پایھ و اینھا( از این لحاظیعنی  ،ملی شده بود ییبانکھا صاحب زمین و یدھقانانیافتھ، با 
از سایر کشورھای سرمایھ  برتررا تشکیل می دھند)  مدرناقتصادی بی نھایت مھم زندگی 

  داری بود.
از کشوریست کھ  تربرکشوری کھ بانکھای آن ملی شده باشد  نظامیقدرت  یا دفاعی قابلیت

یک کشور دھقانی کھ زمینھای آن  نظامیبانکھای آن در دست صاحبان خصوصی است. قدرت 
زمین در دست زمینداران بزرگ از کشوریست کھ در آن  تربرھای دھقانی باشد در دست کمیتھ

  .است
 ١٧٩٢-٩٣امت جنگی فرانسویان در سالھای بھ میھن پرستی قھرمانانھ و معجزات شھ دائمًا

اقتصادی را کھ این معجزات فقط در سایۀ آن  -ولی آن شرایط مادی و تاریخی  .اشاره می کنند
و  کھنھ با روشی واقعًا انقالبی فئودالیسم سرکوب کردن، فراموش می نمایند. شدندامکانپذیر 

 ،عزم راسخ ،اد، کھ با سرعتعالی تر و کشاورزی دھقانی آزمعمول سازی شیوۀ تولیدی 
اینھا آن شرایط مادی و  –دمکراتیک انجام گرفتھ بود  -  انرژی و جانفشانی حقیقتًا انقالبی

زیربنای  سازینوو  احیاءاز طریق فرانسھ را » معجزه آسا«کھ با سرعتی بودند اقتصادی 
  .اقتصادیش نجات دادند

از  دفاع قادر بھد: برای اینکھ روسیھ را نمونۀ فرانسھ یک چیز و فقط یک چیز بھ ما می آموز
ای نائل آمد، باید با روش بی امان قھرمانی توده» معجزات«نمود و در روسیھ نیز بھ  خود

احیاء و  اقتصادی باید روسیھ را از نظر، روفترا  ھر آنچھ کھ منسوخ شده» یژاکوبن«
ریسم نمی توان انجام داد (فرانسھ تزا روفتن. ولی این کار را در قرن بیستم تنھا با سازی نمودنو

سال قبل بھ این عمل اکتفا نورزید). این کار را حتی تنھا با امحاء انقالبی مالکیت  ١٢۵ھم 
اند!) ایم، زیرا اس آرھا و منشویکھا بھ دھقانان خیانت کردهاربابی (ما این کار را ھم انجام نداده

جام داد. زیرا ما در قرن بیستم زندگی می کنیم و تنھا با واگذاری زمین بھ دھقانان نمی توان ان
  زندگی مردم کافی نیست.احیاء و نوسازی برای  بدون تسلط بر بانکھاکھ در آن تسلط بر زمین 

سیاسی و معنوی، با دیکتاتوری با نوسازی  ١٨صنعتی فرانسھ در پایان قرن مادی و نوسازی 
 ھنوز با آن و نساختھجدا  آنخود را از  تھااانقالبی و پرولتاریای انقالبی (کھ دمکر تھایدمکرا

توأم بود. تمام مردم و  یارتجاع ھر چیزبی امان علیھ  ی) و با جنگندتقریبًا درآمیختھ بود
شوق انقالبی بی کرانی فرا گرفتھ بود؛ جنگ را را  ستمکشیعنی طبقات  ،ھابخصوص توده

نین بود. فرانسۀ انقالبی در برابر نیز چ در حقیقت امرو  ،عادالنھ و تدافعی می شمردند ھمھ
 ،بلکھ سالھا بعد، ١٧٩٢- ٩٣اروپای ارتجاعی سلطنتی از خود دفاع می کرد. نھ در سالھای 
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پیروزی ارتجاع در داخل کشور، دیکتاتوری ضدانقالبی ناپلئون جنگھای تدافعی  پس ازیعنی 
  فرانسھ را بھ جنگھای کشورگشایانھ مبدل ساخت.

 مطابقدر اتحاد با امپریالیستھا و  ،ما کماکان بھ نفع سرمایھ دارانولی در روسیھ چطور؟ 
و  یسبا سرمایھ داران انگ تزارای بھ جنگ امپریالیستی ادامھ می دھیم کھ قراردادھای محرمانھ

 غارت سرزمینھای خارجی، منعقد نموده و در آنھا بھ سرمایھ داران روس دیگر کشورھا
  ره را وعده داده بود.ارمنستان و غی ،لووف ،قسطنطنیھ

جنگ از جانب  ،مادام کھ روسیھ یک صلح عادالنھ پیشنھاد نکرده و با امپریالیسم پیوند نگسستھ
وی جنبۀ ناعادالنھ، ارتجاعی و اشغالگرانھ خواھد داشت. مبین خصلت اجتماعی جنگ و معنای 

و منشویکھا کھ تا  واقعی آن این نیست کھ نیروھای دشمن در کجا قرار دارند (چنانچھ اس آرھا
کھ  سیاستیاند تصور می نمایند). مبین این خصلت حد عامی گری دھاتی جاھل سقوط کرده

کھ جنگ را بھ پیش می برد و  ایطبقھ ،»)جنگ ادامۀ سیاست است(« استآن  ۀجنگ ادام
  .، می باشدددارجنگ  از این اھدافی کھ

انتظار داشت کھ آنھا و غارتگرانھ کشاند  یقراردادھای سری بھ جنگ مطابقھا را نمی توان توده
بیش از پیش بھ تبھکارانھ بودن  ،یعنی پرولتاریا ،روسیۀ انقالبیدر طبقۀ پیشرو  مشتاق باشند.

بلکھ  این اعتقاد عمومی را از بین ببرد،جنگ پی می برد و بورژوازی نھ تنھا نتوانستھ است 
روسیھ  ھر دو پایتخت. پرولتاریای برعکس، وقوف بر تبھکارانھ بودن جنگ بیشتر می شود

  بطور قطعی انترناسیونالیست شده است!
  ای برای جنگ داشت!پس چطور می شود انتظار اشتیاق توده

سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارند. بدون بزرگ ترین قھرمانی ھا از 
عملی می نمایند، نمی  نھقاطعاعظیم اقتصادی را جسورانھ و  دگرگونیھایطرف مردمی کھ 

توان کشور را بھ دفاع از خویش قادر ساخت. و ھمچنین بدون قطع پیوند با امپریالیسم، بدون 
 یدمکراتیک بھ تمام ملتھا و بدون اینکھ جنگ از این راه از حالت جنگ یپیشنھاد صلح

و انقالبی عادالنھ، تدافعی  یو بھ جنگ شده خارج جنایتکارانھ بھ منظور اشغالگری و غارت
  ھا برانگیخت.نمی توان روح قھرمانی را در توده ،تبدیل گردد

انقالب ما و کشور ما را کھ در فشار منگنۀ آھنین امپریالیسم قرار دارد، فقط در صورتی می 
توان نجات داد کھ با سرمایھ داران چھ در رشتۀ سیاست داخلی و چھ در رشتۀ سیاست خارجی 

  قطع ارتباط شود.بھ طرزی پیگیر و بی دریغ 
  

  انقالبی و پرولتاریای انقالبی تھایدمکرا
  

بسیار نزدیک با  یاتحاد درروسیۀ کنونی برای اینکھ واقعًا انقالبی باشد، باید  تھایدمکرا
  و از مبارزۀ وی کھ یگانھ طبقۀ تا آخر انقالبی است، پشتیبانی نماید. پرولتاریا حرکت کنند

کھ  در شرف وقوع فاجعۀسئلۀ مربوط بھ وسایل مبارزه علیھ چنین است نتیجۀ حاصل از تحلیل م
  ایست.دارای مقیاس بی سابقھ

قوای مادی و معنوی مردم را چنان برانگیختھ و بر  ،ای شدهجنگ موجب آنچنان بحران پر دامنھ
 بینبشر ناگزیر بھ انتخاب آنچنان ضرباتی وارد ساختھ است کھ  مدرنپیکر سازمان اجتماعی 

برای انتقال ھر چھ سریع تر و  سپردن سرنوشت خود بھ دست انقالبی ترین طبقھ نابودی یا
  .است ی برترقطعی تر بھ شیوۀ تولید
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یعنی عقب ماندگی بیشتر روسیھ، دشواریھای  –در روسیھ بھ حکم یک سلسلھ علل تاریخی 
سال  سنن تزاریسم و فوق العاده زنده بودن پوسیدگی، منتھای آورده شکھ جنگ برای غیرمعمولی

کھ روسیھ طی چند  منجر بھ این شد. انقالب اتفاق افتادانقالب زودتر از سایر کشورھا  – ١٩٠۵
  خود بھ کشورھای پیشرفتھ رسید. سیاسیماه از لحاظ رژیم 

ھا را پیش می گزینھاین  ایرحمانھبی  سخت گیریبا  ؛است سنگدلولی این کافی نیست. جنگ 
رسید و از آنھا پیشی ببھ کشورھای پیشرفتھ  اقتصادی نیزز لحاظ د و یا اشوییا نابود  گذارد:
  .گیرید

این کار ممکن است، زیرا ما تجربۀ حاضر و آمادۀ عدۀ کثیری از کشورھای پیشرفتھ و نتایج 
و فرھنگ در برابر خود داریم. اعتراضات  فناوریحاضر و آمادۀ کار آنھا را در رشتۀ 

در این  رو بھ رشد انقالب جھانی کارگری جومی شود و  روزافزونی کھ در اروپا بر ضد جنگ
دمکراتیک کھ در دوران جنگ امپریالیستی پدیدۀ  -امر پشتیبان معنوی ماست. آزادی انقالبی 

  .تشویق می کندفوق العاده نادریست ما را برانگیختھ و 
را مقابل ما قرار می  این انتخابیا باید بھ نابودی تن داد و یا با تمام قوا بھ پیش شتافت. تاریخ 

  .دھد
مبنی بر  ،قدیمی بلشویکی را خط مشی موقعیتیروش پرولتاریا نسبت بھ دھقانان ھم در چنین 

تأیید می کند.  مقتضی،با تغییرات  اینکھ باید دھقانان را از زیر نفوذ بورژوازی بیرون کشید،
  ضامن نجات انقالب ھمین است.یگانھ 

  تمام تودۀ خرده بورژوازی ھستند. بخشزیرا دھقانان کثیرالعده ترین 
سوق  و نگھ داشتن دھقانان تحت نفوذ بورژوازی اس آرھا و منشویکھای ما ایفای نقش ارتجاعی

  اند.گرفتھ هعھد را بر ،پرولتاریا با و نھ ،دادن آنھا بھ سوی ائتالف با بورژوازی
آرھا و منشویکھا ھم . سیاست ارتجاعی اس از تجربۀ انقالب می آموزندھا بھ سرعت توده

] در ھر دو ۵[.اندمغلوب شده پتروگراد و مسکومتحمل شکست می شود: آنھا در شوراھای 
 ١٩١٧. روز دھم سپتامبر رشد می کند» چپ«اپوزیسیون  یکدمکرات  - حزب خرده بورژوا

کھ متمایل بھ اتحاد با  چپ، اس آرھای وگراددر کنفرانس شھری اس آرھا منعقده در پتر
اکثریتی شامل دو سوم عدۀ کل را بھ  ،اریا و مخالف اتحاد (ائتالف) با بورژوازی بودندپرولت

  دست آوردند.
بورژوازی  – مورد پسند بورژوازی را تکرار می کنند تطبیق یکاس آرھا و منشویکھا ھمیشھ 

یک  تطبیقدر ماھیت امر بھ ھمان درجھ بی معناست کھ مثال  تطبیقیو دمکراسی. ولی چنین 
  .می باشد و یک زرعمن 

فقط  ؛دمکراسی بورژوایی چیزی ھم بھ نام و وجود داردبورژوازی دمکرات  چیزی بھ نام
بھ کلی بی خبرند ممکنست این واقعیت را انکار  سیاسی از اقتصاد ھماز تاریخ و  ھمکسانی کھ 

  کنند.
کھ بین  م رااین واقعیت مسل احتیاج داشتند تانادرست  تطبیقاین اس آرھا و منشویکھا بھ 

. خرده بورژوازی بطور ناگزیر مخفی کنند قرار دارد خرده بورژوازیبورژوازی و پرولتاریا، 
  و بھ حکم موقعیت اقتصادی و طبقاتی خود بین بورژوازی و پرولتاریا در نوسان است.

 معنای. تمام می کشاننداس آرھا و منشویکھا خرده بورژوازی را بھ سوی اتحاد با بورژوازی 
در ھمین است. این  نمونھ، کادت شبھو سیاست کرنسکی، این  ،کابینۀ ائتالفی ،آنان» ئتالفا«

  سیاست طی شش ماه انقالب دچار شکست کامل گردید.



٢٩

نھ از عھدۀ جنگ  ه؛خورد ی مفتضحانھانقالب شکست کادتھا موذیانھ شادی می کنند. می گویند
  ویرانی اقتصادی. ترمیم از عھدۀ نھبرآمد و 
خوردند زیرا  منشویکھا واس آرھا  بھ ھمراه کادتھارا  مفتضحانھ یح نیست. شکستاین صح

این اتحاد شش ماه تمام بر روسیھ حکومت کرده و طی آن ویرانی را شدت داده و وضعیت 
  نموده است. بدتررا بغرنج تر و  نظامی

نسبت ھم کامل تر باشد، بھ ھمان  اس آرھا و منشویکھابورژوازی با  اتحادھر چھ شکست 
را می یابند کھ  صحیحو با سھولت بیشتری راه چارۀ  تعلیم می گیرندمردم با سرعت بیشتری 

  با پرولتاریا. ،یعنی اکثریت دھقانان ،عبارتست از اتحاد دھقانان تھیدست
  

  ١٩١٧سپتامبر  ١٠- ١۴
  ٣٢٣-۶٩، صفحات ٢۵مجموعھ آثار لنین، جلد 

  
  توضیحات

  
اکتبر) سال  ۵سپتامبر تا  ٢٧سپتامبر ( ٢٢تا  ١۴از  سیھرو سراسری دمکراتیک کنفرانس - ١

از طرف منشویکھا و اس آرھا بھ منظور  . این کنفرانسدر پتروگراد برگزار شد ١٩١٧
خرده  احزاب حاضرین در آناعتالی روزافزون انقالبی تشکیل شده بود.  فرونشاندن
صنعتی و  - حافل بازرگانیم ،، زمستووھای صنفیھاشوراھای سازشکار، اتحادیھ ،بورژوازی

ھای منشویکھا و اس آرھا بلشویکھا با ھدف افشاء نقشھ .را نمایندگی می کردندواحدھای ارتش 
(شورای موقت جمھوری) انتخاب نمود کھ  پارلماندر آن شرکت نمودند. کنفرانس یک پیش 

را بھ مسیر  از انقالب جلوگیری کرده و کشورآن  توسطمنشویکھا و اس آرھا امیدوار بودند 
  سیستم پارلمانی بورژوایی منحرف ساند.

کھ بلشویکھا نباید در این پیش پارلمان شرکت  بھ پیشنھاد لنین کمیتۀ مرکزی حزب تصمیم گرفت
کنند. تنھا تسلیم طلبانی ھمچون کامنف، ریکوف و ریازانوف کھ مخالف مشی حزب در جھت 

پارلمانی اصرار داشتند. بلشویکھا در حالی انقالب سوسیالیستی بودند، بر شرکت در چنین پیش 
  کھ مردم را برای قیام مسلحانھ آماده می ساختند، فعالیت خائنانۀ پیش پارلمان را افشاء کردند.

اسم مستعار تیت تیتیچ،  –) Whale Whaleson(معادل انگلیسی:  Kit Kitych کیت کیتیچ - ٢
مشکالت دیگران را بھ دوش «عنوان  آستروفسکی تحت الکساندربازرگان ثروتمندی در کمدی 

  است. لنین با این اسم بھ سرمایھ داران بزرگ اشاره می کند. »کشیدن
، توسط بورژوازی بزرگ امپریالیست روسیھ ١٩١۵در ماه مھ سال  ھای صنایع جنگیکمیتھ - ٣

بھ منظور کمک بھ رژیم تزاری در جنگ تشکیل شدند. ریاست کمیتۀ مرکزی صنایع جنگی بر 
ۀ ا.ی. گوچکف از سران اکتبریست و سرمایھ دار بزرگ بود. کارخانھ دارانی نظیر ا.ی. عھد

کونووالوف و بانکدار و صاحب کارخانھ قند م.ی. ترشچنکو از اعضای آن بودند. بورژوازی 
درآوردن کارگران تحت تسلط آن و برانگیختن احساسات دفاع طلبانھ تصمیم گرفت بھ منظور 

تا بدین طریق وانمود کند کھ  ھا را تشکیل دھدزیرمجموعۀ کمیتھ» ارگریگروھھای ک«در آنھا 
بین بورژوازی و پرولتاریای روسیھ برقرار شده است. بلشویکھا با حمایت » صلح طبقاتی«

  ھا را تحریم کردند.اکثریت کارگران کمیتھ
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کمیتۀ  ٢٣٩عدد از  ٧٠فقط در » گروھھای کارگری«در نتیجۀ افشاگری بلشویکھا انتخابات 
کمیتھ  ٣۶ای صنایع جنگی برگزار شد و نمایندگان ظاھرًا کارگری تنھا در محلی و منطقھ

  انتخاب شدند.
ای با گرایش منشویکی روزنامھ –(زندگی آزاد)  Svobodnaya Zhizn سوابودنایا ژیزن - ۴

  می شد.بجای نووایا ژیزن تعلیق شده منتشر  ١٩١٧) سپتامبر ١۵-٢١( ٢- ٨کھ در پتروگراد از 
در  ٢٧٩اکثریت  شورای پتروگراد برای نخستین بار، با ١٩١٧سپتامبر)  ١٣اوت ( ٣١در  - ۵

پیشنھاد شده توسط گروه بلشویک را کھ بطور قاطع  یرأی ممتنع، طرح ۵٠و  ١١۵مقابل 
قطعنامۀ مصوب خواستار انتقال  سیاست سازش با بورژوازی را رد می کرد، تصویب نمود.

ای برای تغییرات انقالبی در کشور ارائھ داد. چند روز بعد اھا بود و برنامھتمام قدرت بھ شور
) سپتامبر شورای نمایندگان ١٨(۵حزب بلشویک پیروزی بزرگ دیگری بھ دست آورد. در 

رأی تصویب  ٣۵۵کارگران و سربازان در مسکو پیشنھاد مشابھی از جانب آنرا با اکثریت 
  نمود.


