
  قطعنامه دربارۀ اقداماتی برای مقابله کردن با بی نظمی اقتصادی
  
  
از هم گسيختگی کامل اقتصادی روسيه اکنون به حدی رسيده است که فاجعه غير قابل  -١

ای با چنان ابعاد اسفناک که تعدادی از صنايع اساسی را راکد خواهد کرد،  اجتناب است، فاجعه
 مختلميزان الزم بازخواهد داشت، عبور و مرور راه آهن  کشاورزان را از تنظيم کشاورزی به

می شود و نتيجتًا تحويل غله به جمعيت مشغول در صنايع و شهرها، که شامل ميليونها انسان 
عالوه بر اين، سقوط هم اکنون شروع گشته است و بر صنايع . خواهد شد متوقفمی شود 

مام نيروهای ملت و پذيرفتن تعدادی اقدام فقط با بيشترين کوشش ت. مختلف تأثير گذاشته است
و هم در مرکز حکومت می توان با اين بالی ناگهانی بطور  محلیفوری انقالبی، هم در نواحی 

  .مؤثری مقابله کرد
های بوروکراتيک، يعنی با تأسيس مؤسساتی که در آنها سرمايه  اين فاجعه را نه با شيوه -٢

ی توان دفع کرد، و نه با حفظ سودهای سرمايه داران، و داران و مقامات اداری تسلط دارند م
و رموز آنها در معامالت حفظ سلطۀ مطلق آنها در صنايع، تفوق و تسلط آنها بر سرمايۀ مالی 

بحرانها آنطور که در تعدادی  جزئیبا تأثيرات  دفعاتچنين چيزی به . بانکی، تجارتی و صنعتی
  .از صنايع آشکار شده است ثابت گشته

به منظور . تنها راه رفع فاجعه استقرار کنترل مؤثر کارگران بر توليد و توزيع کاالها است -٣
چنين کنترلی اول از همه الزم است که کارگران اکثريتی نه کمتر از سه چهارم تمام آراء را در 
د ان تمام مؤسسات حياتی داشته باشند و اينکه صاحبان آن مؤسسات که از کار خود کناره نگرفته

ها،  های کارخانه دوم اينکه کميته. و مهندسين بايد که بدون قصور مورد استفاده قرار گيرند
های کارگری بايد حق آنرا داشته باشند که در اين کنترل  ای، و اتحاديه شوراهای مرکزی و ناحيه
ام تمو بانکی حاضر برای بازرسی آنها باشند، و مديريت بايد  تجاریشرکت کنند، تمام دفاتر 

 احزاب اطالعات الزم را در اختيار آنها بگذارد، سوم آنکه حقی مشابه اين بايد به نمايندگان تمام
  .دمکرات و سوسياليست داده شود عمدۀ
اند، بايد  کنترل کارگران که هم اکنون سرمايه داران آنرا در تعدادی موارد مورد نزاع پذيرفته -۴

 ولی تمام جوانب امر در نظر گرفته شده است، به تدريجبه وسيلۀ اقداماتی که در آنها به خوبی 
بدون هيچگونه تأخيری بکار گرفته شوند و به صورت نظم کامل توليد و توزيع کاالها به وسيلۀ 

  .کارگران توسعه يابند
کنترل کارگران همچنين بايد به تمام عمليات مالی و بانکی به قصد کشف وضع مالی واقعی  -۵

دوائر مختلف بانک، سنديکا و ساير ، در چنين کنترلی بايد شوراها و امور بسط داده شود
  .کارمندان که بايد بی درنگ سازمان يابند، شرکت کنند

برای نجات کشور از فاجعه، کارگران و کشاورزان بايد اول از همه با اطمينان مثبت و  -۶
مطلق ملهم شوند و با عمل و نه حرف قانع گردند که مقامات حکومتی چه محلی و چه در مرکز 
در تسليم قسمت اعظم سودها، درآمدها و اموال، مديريتهای بانکی، مالی، تجاری و صنعتی 

جز با انجام اين اقدام، خواستن يا . رمايه داری به مردم، ترديد نخواهند کردبزرگ اقتصاد س
انتظار اقدامات واقعًا انقالبی يا کوشش واقعًا انقالبی از طرف کارگران و کشاورزان داشتن، 

  .غيرممکن است
 نظريۀ سقوط کل نظام مالی و پولی و عدم امکان احياء اعتبار آن در حاليکه جنگ ادامهطبق  -٧

ای و نتيجتًا در سراسر کشور داد و  دولت، بايد در مقياسی وسيع، ناحيه تشکيالتدارد، هدف 



ستد وسايل کشاورزی، پوشاک و ساير کاالها، در مقابل غالت و ساير محصوالت کشاورزی 
  .خدمات انجمنهای تعاونی روستائی و شهری بايد وسيعًا مورد استفاده قرار گيرد. باشد
کار اجباری که  ممکن و الزم خواهد بودقدامات به اجراء گذاشته شده باشند، وقتيکه اين ا -٨

اين اقدام به نوبۀ خود، استقرار يک لشکر کارگران را . عمومی به مرحلۀ اجراء گذاشته شود
عادی خود  روزانۀ ساعت کار ٨ايجاب خواهد کرد که در آن کارگران بايد بدون دستمزد پس از 

بايد با ارائۀ يک لشکر از کل ملت که در آن مزد کارگران و ساير استخدام  اين اقدام! خدمت کنند
فقط چنين لشکر کارگران و لشکر . شدگان به وسيلۀ سرمايه داران پرداخت می شود تعقيب گردد

مردم که از آن رشد خواهد کرد می تواند و بايد کار اجباری عمومی را ارائه کند، نه با وسايل 
فقط . ای غريب الوقوع فع سرمايه داران بلکه برای نجات کشور از فاجعهبوروکراتيک و به ن

چنين لشکری می تواند و بايد که نظم و ترتيب انقالبی واقعی را ارائه کند و همۀ مردم را وا 
گانی قادر است تنها کار اجباری هم. الزم برای دفع فاجعه بکنند عظيم ودارد که کوششی 

  .ف نيروی کار تأمين کندرا در صرحداکثر صرفه جوئی 
وظايف مشغول مهم ترين در بين اقداماتی که هدفشان نجات کشور از فاجعه است، يکی از  -٩

. نمودن نيروی کار بزرگی در توليد زغال سنگ و مواد خام، و کار در خدمات حمل و نقل است
ای اعادۀ اعتبار تغيير کار تدريجی کارگران مشغول در توليد اسلحه به توليد کاالهای الزم بر

  .اقتصادی کشور کمتر از آن مهم نيست
مورد اجراء گذاشتن منظم و مؤثر اين اقدامات فقط در صورتی ممکن است که تمام قدرت  -١٠

  .دولت به کارگران و نيمه کارگران تفويض شده باشد
  

  ۶۴سوسيال دمکرات شمارۀ 
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