


دو ماه پس از انقالب فوريه، در دوران حكومت موقت بورژوازى، درحاليكه توازن قوا هنوز به نفع بلشويك
 ها نبود و اين منشويك ها و اس آر ها و رفرميست ها بودند كه دست باال را در شوراها داشتند، ماركسيست
 هاى انقالبى بلشويك، حقانيت خط سياسى خود را با جا انداختن مطالبات عملى انتقالى در ميان جنبش 
كارگرى روسيه به اثبات مى رساندند. در دو يادداشت پيِش رو،  لنين با آژيتاسيون حول خبر مالكيت وزراى 
حكومت موقت بر بانك ها، پيگيرى مطالبه «افشاى اسرار معامالتى» و «بازكردن دفاتر حسابرسى» را در 
دستور كار جنبش كارگرى قرار مى دهد. پيگيرى اين شعارهاى انتقالى، هراس و اضطراب دولت بورژوازى 

از اين پيش روى ها را در پى دارد.
به همين ترتيب درحاليكه حجم باالى #فساد و #اختالس و #ورشكستگى زنجيره وار موسسات مالى در 
ايران، بزرگترين ُمهرنشان رسوايى را در دوران اخير حاكميت بورژوايى استبدادى جمهورى اسالمى ايران 
جنبش  مى تواند  حسابرسى»  دفاتر  «بازكردن  حِق  به  مطالبه ى  جاانداختن  و  كردن  مطرح  داشته است، 
كارگرى را در مبارزه سياسى اش عليه بورژوازى حاكم راديكاليزه تر كرده و آگاهى كارگران را براى هدف 

به دست گرفتن افسار توليد به دسِت خود آماده تر سازد.

مقدمه:
درباره ضرورت مطالبه «افشاى اسرار معامالتى» و «بازكردن دفاتر حسابرسى»
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ن.ن.پوكروفسكى، وزير سابق امور خارجه و معاون كنونى رئيس كميتة مركزى صنايع جنگى، به عضويت 
هيئت بانك روسى تجارت خارجه درآمده است.

ُكنت و.ن.كوكوفتسوف، رئيس سابق شوراى وزرا نيز عضو اين هيئت شده است.
اين ها اخبار مسرت بخشى بودند كه روزنامه هاى شب پيش برايمان به ارمغان آوردند.

وزيِر امروز و بانكداِر فردا؛ بانكداِر امروز و وزيِر فردا. اين است «جنگ تا به آخر»- هم امروز و هم فردا.
اين وضعيت نه تنها در روسيه، بلكه در هر كشورى كه سرمايه حكم فرمايى مى كند غالب است. ُمشتى 

بانكدار كه كّل دنيا را در چنگ خود گرفته اند، دارند از اين جنگ پول ها به جيب مى زنند.
اما شايد به ما گفته شود كه پوكروفسكى و كوكوفتسوف، در زمان رژيم قديم وزير بودند و ما اكنون در 

يك روسية از نو تولديافته به سر مى بريم.
ما با يك پرسش پاسخ خواهيم داد:

وزراى كنونى، گوچكوف و ترشچنكو و كونووالوف در چند بانك سهم دارند (در مقام مدير و سهام دار و 
مالك واقعى)؟

خوب خواهد شد كه رفقاى ما، كارمندان بانك (كه البته بايد در اسرع وقت اتحادية خودشان را سازمان 
دهند) اطالعاتى در اين باره جمع آورى و در مطبوعات كارگرى منتشر كنند.

بانك ها و وزرا
و.ا.لنين

پراودا، شمارة 32، 14 آوريل 1917
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پراودا در ارتباط با گزارشـى مـبنى بر آنكه تنى چند از وزراى سابـق رياســت بانـــك هاى بزرگ را 
پذيرفته اند، پرسيد:

«وزراى كنونى، گوچكوف و ترشچنكو و كونووالوف در چند بانك سهم دارند (در مقام مدير و سهام دار 
و مالك واقعى)؟»

و افزود: «رفقاى ما، كارمندان بانك (كه البته بايد در اسرع وقت اتحادية خودشان را سازمان دهند) 
اطالعاتى در اين باره جمع آورى و در مطبوعات كارگرى منتشر كنند».

روزنامة «اخبار بورس» كه همانطور كه ميدانيم قويًا طعم و مزة بانك ها را ميدهد، احساس خطر 
كرده-است و مينويسد:

« از "رفقاى كارمند بانك" درخواست شده است كه عمليات كارآگاهى سازمان دهند و با زير و رو 
كردن دخلهاى وزراى بورژوا بررسى كنند كه چه مقدار پول نقد در دست آنها است. بلشويك ها با 

همين گستاخى و بيشرمى مشغول زير و رو كردن معتقدات مردم نيز هستند. بعيد نيست همين روزها 
پراودا به رفقا پيشنهاد دهد كه دپارتمان پليس مخفى خودشان را داير كنند. اتاق آن هم در عمارت 

كشيسينسكايا مهيا خواهد بود...».
چرا اين حضراِت روزنامة «اخبار بورس» چنين آشفته شده اند؟ «عمليات كارآگاهى» چه ربطى به 

موضوع دارد آقايان؟
ما مطلقًا هيچ مشكلى نداريم كه كارمندان بانك، فهرست رؤساى همة احزاب را منتشر كنند. آقايان، 

چرا مردم نبايد حق داشته باشند كه بدانند كه رؤسا و مالكين نهادهايى مثل بانك ها كيستند؟ 

اضطراب
و.ا. لنين

مندرج در روزنامة پراودا، شمارة 44، مورخ 12 مه (29 آوريل) 1917
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همان نهادهاى قدرتمندى كه كّل حيات اقتصادى كشور بدان وابسته است و در تصميم گيرى دربارة 
موضوعات جنگ و صلح حرف آخر را ميزنند.

  از چه مى هراسيد آقايان؟

اضطراب
و.ا. لنين

مندرج در روزنامة پراودا، شمارة 44، مورخ 12 مه (29 آوريل) 1917

٤




