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 پیشگفتار

.ا-اپاسخلنینبهنامهسوسیالدموکراتپیترزبورگ،،"وظایفسازماندهیماایبهیکرفیقدرموردنامه"

.شدمیامرسوسیالدموکراتیکدرآنشهرسازماندادهدرانتقادازروشیبودکهباآن،،(پریوما)شنیرسون

 

اتحاد بهتدریج،کنترل"اکونومیستها"،۵۹۸۱پسازدستگیریوالدیمیرایلچلنینوهمکاراننزدیکشدردسامبر

کهبرایبرخالفمارکسیستهایانقالبی،،"اکونومیستها".رابهدستگرفتندمبارزه برای رهایی طبقه کارگر

طرزموهنیکاهشهاهمیتمبارزهسیاسیرابند،جنگیدمیایجادسازمانزیرزمینیومتمرکزانقالبیون

اشدفاعکارگربودندکهمبتنیبراصلانتخاباتیوهدفاولیهدادندودرصددایجادسازمانوسیعطبقهمی

طالبکنترل"اکونومیستها".فوریازمنافعاقتصادیکارگرانوایجادصندوقهایکمکمتقابلونظیراینانبود

.بودندکهانگخودرابرساختتشکیالتینیززدهبود،،اتحادمبارزه

 

آنجدانفکرمصنوعیازاعضاءروشبهطور(هاصطالحسازمانکارگرانآنیعنیب)عضویتطبقهکارگردرآن

کردتابارهبریمبارزهانقالبیاتحادیهبیشترباشکلتریدیونیونیمبارزهتطبیقمیناکارآمدسازمان.شدمی

کهدرتشکیالتسنت"اکونومیستها"هاومبارزهبینایسکرائی.ایکارگرانبرعلیهاتوکراسیوبورژوازیتوده

درکمیتهسنتپترزبورگحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهباپذیرشموضعکرد،پترزبورگجریانپیدامی

. بهاوجخودرسید،۵۸۹۱کرادرتابستانساپ

 

:چنینگزارششد،۵۸۹۱دسامبرپانزده،۰۹درروزنامهایسکرا،شماره

مطرحشدکهموردتوجهکارگرانمسئلهدوهسنتپترزبورگانجامگرفت،درمالقاتیکهدرماهژوئندرحوم"

.قرارگرفت(کهباعالیترینرکنسازمانکارگرانآنموقعتوافقداشتند)رگرانانمایندهتمامپنجحوزهسازمانک

 :مسائلعبارتبودندازاین

کهتاآنموقعدرسنتپیترزبورگ،"اکونومیستی"گرایشقدیمی:گرایشدرسوسیالدموکراسیروسدو-۵

؛وشدکهازسویایسکراوزاریانمایندگیمیوگرایشانقالبی،وجودداشت،

یکتمامکارگران،درهردومورد،(."تشکیالتانقالبیون"ویا"کراتیسمودم"یعنیبهاصطالح)اصولسازمانی-۱

 «.وبهنفعگرایشایسکراقدبرافراشتند"دموکراتیسم"و"اکونویسم"زباندرمقابلدلویک



مرکبازنمایندگانایکمیتهبرایبازسازیاتحادمبارزهسنتپیترزبورگباروحاصولتشکیالتیایسکرا،

بهرهبری"اکونومیستها"بااینحال،.سازمانکارگرانوکمیتهسنتپیترزبورگتشکیلشدتشکیالتایسکرا،

وکهباتصمیمکمیتهسنتپیترزبورگمبنیبرحمایتازموضعایسکراسرتوافقندارند،اعالمکردندتوکارف،

.هااعالمنمودندایرابرعلیهایسکرائیبدینجهتکمیتهبهاصطالحسازمانکارگرانراتشکیلدادندومبارزه

نندوموقعخویشرادرتشکیالتهاباحمایتکارگرانقادربودندکهمواضعخویشراحفظکایسکرائیدرمقابل،

.سنتپیترزبورگتحکیمبخشند

 

درطرحخودرابرایسازمانحزبتکاملدادهوشکلمعینیبهآنبخشید،کهدرآنلنینایبهیکرفیق،نامه

رونویسیشدودرمیانکپیشد،اینجزوهپلی.بهسنتپیترزبورگرسید،"اکونومیستها"اوجمبارزهبرعلیه
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درباره کار تحتعنوانطورغیرعلنی،هب،۵۸۹۰درژوئن.سنتپیترزبورگتوزیعگردیدهایسوسیالدموکرات

ازطرف،(به یک رفیقای نامه)انقالبی در سازمان های حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه

کهآنرابرایچاپقلملنین،ایبهماخرهبامقدمهوایننامه،.اتحادیهسوسیالدموکراتیکسیبریهچاپشد

طوروسیعدرهنامهب.ازسویکمیتهمرکزیحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهچاپشدآمادهکردهبود،

نشان۵۸۹۱تا۵۸۹۱هایوآرشیوهایپلیسبرایسالهایسوسیالدموکراتیکپخششد،میانسازمان

نیکالیف،ناخیشوان،رستفدن،ریگا،شهرهایمسکو،هایپلیسدردهندکهایننامهدریورشمی

. انددستآمدههابرکوتسکوجاهایدیگربکراستویارسک،

 

لنینیسمکمیتهمرکزیحزبکمونیستاتحادجماهیرشورویتنهادستخط-آرشیوهایانستیتومارکسیسم

. اردارنددراختیباتقدیمنامهزیرکهبهخطلنیناست،صفحهاولایننامهرا،



".لنین.شودبهرفیقپریوساتقدیممیخصوصا بهکمیتهسنتپیترزبورگوعموما اینجزوء"

"حزبانقالبیسنتپترزبورگنسازما"طرحنانبهنامنقدباکمالمیلخواهششمارادرمورد!رفیقعزیز

روسیهدرسنتپیترزبورگرادرنظرشمااحتماال سازمانکارحزبکارگرانسوسیالدموکرات).پذیرممی

کهدربحثوبررسیآنبایدتمامیاعضایمهماست،بهقدریایدکهشماطرحکردهایمسئله(.ایدداشته

.هایروسیشرکتداشتهباشندیااصوال تمامیسوسیالدموکراتکمیتهسنتپیترزبورگ،

 

اتحاد"اتشمادرموردعلتعدمکارآییتشکیالتمشخصکنمکهمنباتوضیحخواهممیبیشازهرچیز،

شمابهفقدانیکآموزشجدیوتربیت.موافقمکامال ،("....اتحادواره"نامیدیاآنگونهکهشمامی)"مبارزه

بااستنادبهاصولبنیادین"ورایوچیهدل"کهافرادبهسیستمبهاصطالحانتخاباتی،انقالبیکارگرانپیشرو،

. ایدوبهبیگانگیکارگرانازکارفعالاشارهکردهکنند،چنانمغرورانهوسرسختازآندفاعمی"دموکراتیک"

 

بلکهاشکالعمدهبسیاریازدیگرنهتنهااشکالاصلیسازمانسنتپیترزبورگ،درواقع،همینطوراست،بله،

 :سازمانهایمحلیمانیزدرنکاتزیراست

.(بلکههمچنیندرمیانروشنفکراننهتنهادرمیانکارگران،)آموزشجدیوتربیتانقالبیفقدانیک-۵

کاربردمبالغهآمیزوبیجایاصلانتخاباتو-۱

 . بیگانهشدنکارگرانباکارفعالانقالبی-۰



موافقموهمینطورهمباطرحتشکیالتیکامال هایاساسیشمادرموردوظایفسازماندهیمنبابرداشت

 .تانخطوطاصلیآنبرایمنروشنشدهاستتاآنجاکهدرنامهالبته،شما،

  

کهبایدتأکیدخاصیبروظایفیداشتکهدرارتباطباکارباشماهمعقیدههستم،کامال دراینموردویژه،هب

اینمطلبدرنامهشماودرنخستیننکتهطرحتان؛باشندمیمربوطبهسرتاسرروسیهومربوطبهکلحزب

روزنامهایسکرااست،"(ونهصرفا مرکزرهبرییککمیتهیایکمحله)"مرکزرهبریحزب":شودچنینبیانمی

منفقط".تنگاتنگیدرپیونداستبهطورکهگزارشگرانیدائمیدرمیانکارگرانداردوباکاردرونیسازمان

دستورالعملهایوبایدحقایقتئوریک،دوبایدرهبرایدئولوژیکحزبباشد،توانمیمایلمتذکربدهمکهروزنامه

.تحولبخشیدهوعرضهکند،وظایفعامتمامیحزبرادراینیاآنلحظه،رهنمودهایعامسازماندهتاکتیکی،
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(اجماال آنراکمیتهمرکزیبنامیم)یویژهواسطهعملیجنبشفقطدردستیکگروهمرکزلیکنرهبریبی

شخصا درارتباطقراردادوازمیانهمهسوسیالدموکراتهایروسیهاکمیتهکهباتمامیدباشد،توانمی

مانندتوزیعکند،تریننیروهایانقالبیرادرخودگردآوردهوتمامیمسایلکلحزبرارهبریمیبرجسته

ئیدررهبریعملیاتیخاصٍتدارکهاگروهگماردناشخاصیاتقسیمنیروها،یهها،انتشاراعالمنشریات،

دوبایدبهخاطرضرورتاعمالشدیدترینتوانمیحزبما.هاوقیامدرسراسرروسیهوغیرهتظاهرات

اولی.مرکزیارگانمرکزیوکمیته:کنندهداشتهباشدمرکزرهبریوهاونیزحفظتداومجنبشدکاریمخفی

وحدتعملوپیوند.واسطهوعملیرادردستداشتهباشدودومیرهبریبیبایدرهبریایدئولوژیکی،

بلکههمچنینازطریقترکیبایندو،صرفا ازطریقبرنامهواحدحزبیهابایدنهتنهاضروریمابیناینگروه

همدلوهمزبانتشکیلکامال ازافرادیمیتهمرکزی،چهارگانمرکزیوچهکالزمستکههردوگروه،)گروه

فقطدراینصورتاست.هاتضمینشودوازطریقبرگزاریمنظمومداومجلساتبحثوبررسیمیانآن(شود

دورماندوپابرجاییوتداومآنهسوارگانمرکزیخواهدتوانستازتهاجمژاندارمهایروسیبکهازیک

ازسویدیگرکمیتهمرکزیهموارهدرکلیهمسایلاساسیباارگانمرکزیهمرأیخواهدبودو-تضمینشود

. واسطهتمامیجنبهعملیجنبشبهحدکافیآزادیخواهدداشتوبرایرهبریبی

 

نمایدکهبایدبهاینموضوعاشاره(مانندطرحشما)نامهنهتنهاکمالمطلوبآنستکهنکتهاولآئینازاینرو،

بلکههمچنین،(ایضروریستکهالبتهایناشاره)شودکنندهشناختهمیچهارگانحزبیبهعنوانارگانرهبری

کهبدونآنحزبماهایمرکزیرا،حمایتوتثبیتانداماینکههرسازمانیمحلیهمکاریفعالدرراهایجاد،

. قراردهدوظیفهخوددبهعنوانیکحزبباقیبماند،توانمین

 

سازمانهایمحلیراهدایت"کهاینکمیتهبایستیکنید،سپسشمادرنکتهدومدربارهکمیتهصحبتمی

خواهمولیمننمی،"تمامیکارمحلیوتمامیسازمانهایمحلیحزبرا:"شایدبهتراستبگوئیم)"کند

نکهبایستیهمازکارگرانوهمازروشنفکرانوای،(خودمرامعطلپرداختنبهجزئیاتنحوهبیانمطلبکنم

فقطیک.درستاستکامال ایننظرقطعا و.هادردوکمیتهزیانبخشخواهدبودزیراجداسازیآنتشکیلگردد،

هائیکهازلحاظوسوسیالدموکراتکمیتهحزبکارگرسوسیالدموکراتروسیهبایدوجودداشتهباشد،

باید.بایدجزوآنباشنداند،آگاههستندوخودراتماما وقففعالیتسوسیالدموکراتیککردهکامال سیاسی

ایکهتاآنجاکهممکناستکارگرانبسیاریازلحاظسیاسیبهانقالبیونحرفهدراینجهتکوشید،خصوصا 

دوشاخهوجودداشتهایکمیتهحدونهچنانچهیککمیتهوا(۵).وندآگاهتبدیلگردندوبهکمیتهواردشکامال 

برای.یابداهمیتیخاصمیکهاعضایکمیتهشخصا کارگرانبسیاریرابشناسند،درآنصورتایننیاز،باشد،

بایدامکاناینراداشتهباشدکهبههردهدرهبرینماید،آنکهانسانبتواندهرچهراکهدرطبقهکارگررویمی

(۱).وغیرهوغیره،هارابلدباشدهمهراههاوسوراخوسنبهدبسیاریرابشناسد،افراجاییبرود،



کمیتههمهرهبرانمهمجنبشکارگریازمیانخودطبقهکارگرجزوکمیتهباشند،االمکان،بایدحتی،روازاین

تشکیالتهایمحلیحزبراادارهنیروهاوهایجنبشمحلیرارهبرینمایدوهمهوسایل،بایدهمهزمینه

عقیدهقطعادراینجانیزماباهم-گوئیدنمیکهکمیتهچگونهبایدساختهشود،شماچیزیدراینمورد،.کند

.کهبرایاینکارقاعدهخاصیالزمنیستهستیم،

 

وددرهرجاومکاندربایدخهادموکراتاستکهسوسیالایمسئله-اینکهچگونهبایدکمیتهراتشکیلداد
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(یااکثریتدوسوموغیره)کهکمیتهباتصمیماکثریتشایدبتواناینموضوعراتذکرداد،.اینبارهتصمیمبگیرند

و(ازلحاظانقالبی)اشدریکمکانامنوبایدترتیبیبدهدتامدارکارتباطیپذیرد،اعضایشعضوجدیدمی

محضاینکهماهب.وازهمانبدوکاردرفکراعضایجانشینباشدنگهداریشود،(ازلحاظسیاسی)مطمئن

هایجدیدبایدفقطباهمکاریوباتأییدآنهاکمیتهآنگاه،یکارگانمرکزیویککمیتهمرکزیداشتهباشیم

ضاسطحیبرجستهتاایناع)تاآنجاکهممکناستنبایدتعداداعضایکمیتهخیلیزیادباشد.تشکیلشوند

هایکاروولیبایدبرایدربرگرفتنتمامزمینه،(داشتهوبهتربتوانندخودرادرحرفهانقالبیمتخصصسازند

چنانچهاعضای.تعدادایناعضاکافیباشدبرایبحثوتبادلنظرهایاساسیونیزبرایاتخاذتصمیماتقاطع،

دراینصورتشایدبهترآنباشدکهازاینهاخطرناکباشد،هماییمکررآننسبتا زیادوازاینروگردایکمیته

کهحتما ازدبیرکمیتهرابرگزید،(پنجنفرویاکمترازآنمثال )کنندهویژهوبسیارکوچکیکمیتهیکگروهرهبری

تعیینافرادجانشین. وآناعضاییتشکیلشدهباشدکهبرایرهبریعملیتمامیکارازهمهشایستهترند

جلسات.تابدینترتیبکاردچاروقفهنگرددبرایمواقعدستگیریحائزاهمیتیبسیاربرایاینگروهاست،

...گروهاجراییراتأییدوترکیبآنراتعیینمینمایدوغیرهماتعمومیکمیتهاقدا



 :کنندشنهادمیپی،هایزیرراکهتابعوزیردستکمیتههستندسپسشمااندام

،(انقالبیون"بهترین"مشورتوتبادلنظر)جلساتبحث-۵

بااند،ئیکهدرهرمحلهسازمانیافتههاحوزه-۱

،یمروجینکهپیوستهبهحوزهمحلیهستندهاحوزه-۰

وحوزهکارخانه-۴

.هایکارخانههاییکمحلهحوزه"گردهمایینمایندگان"-۱



اید،هاییکهشماذکرکردهکهالبتهبهغیرازآن)هایدیگرکهتمامیانداماینعقیدهام،منهممانندشمابر

برای)ایهایمحلهبایدتابعکمیتهبودهواینکهگروه(تشکیالتهایبسیارزیادومختلفدیگرینیزوجوددارند

نظرهولیآنطورکهب.اشتهباشندبایدوجودد(جاهمیشهوهمه)هایکارخانهوگروه(شهرهایخیلیبزرگ

شود،مربوطمی"جلساتبحث"بهمثال درموردآنچهکه.رسددربعضیازجزئیاتتوافقکاملباشماندارممی

بایدجزوکمیتهبودهویاکارهایخاصیرا"بهترینانقالبیون"همه.استزاید کنمیکچنیناندامیاصال فکرمی

سازماندهییکدفترگذرنامهیایکگروهمثال سازماندهی،تبلیغسیار،حملونقل،چاپ،مانند)انجامبدهند

.(هاییدرارتشوغیرهضربتبرایمبارزهعلیهجاسوسانومحرکانویاسازماندهیگروه



ایدیهحوزهاتحاحوزهمروجین،وهمدرهرمحلهوهمدرهرحوزهکارخانه،همدرکمیته،"شورومشورت"

.گرددوغیرهبرگزارمیحوزهادبی،حوزهدانشجوئی،،(کارگراندباغوغیرهها،مکانیکماننداتحادیهنساجان،)

پسچرابایداندامخاصیبرایبحثومشورتایجادگردد؟



کسانیکهتمام"به"ایسکرا"واسطهبهنگاریبیکهامکاننامهشویدمیوقتیکهخواستارآن.ادامهدهیم

نبایداینگونهتلقیگرددکهآدرسهیات"واسطهبی"ولیاین.حقباشماستکامال دادهشود،،"خواهندمی

بلکهبایدچنینتلقیگرددقراردادهشود،"خواهندتمامکسانیکهمی"تحریریهوراهدسترسیبهآندراختیار

گرچهآدرسبایددراختیار.شود(فرستاده....یاو)دادهخواهندبههیاتتحریریهکهنامهتمامکسانیکهمی

بلکهفقطبایددرولیبههیچوجهنهدراختیارتمامکسانیکهخواستارآنند،محدودهنسبتا وسیعیقرارگیرد،
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حالنهبههر-انداختیارانقالبیونمطمئنیقراردادهشودکهزیرکیومهارتخودرادرکارمخفینشانداده

بهعالوهضروریاست؛فقطیکآدرسبرایهرمحلهوبلکهشایدهمبیشتر-کنیدآنگونهکهشماپیشنهادمی

بدوناستثناءاینحقراداشتهباشندکهتصمیمات،هاحوزهوتمامیکههمهکسانیکهدرکارشرکتدارند،

اگرمااینکاررا.مرکزیوکمیتهمرکزیاطالعدهندهایخودراچهبهکمیتهوچهبهارگانهاوپرسشخواسته

ها و تبادل نظرهای عمیق و کامل تمامی همکاران حزبی دست  به مشورتدرآنصورت،بکنیم

البته.ایجادنمائیم"جلساتبحث"کاریمانندآنکهاندامچنیندستوپاگیروناقصمخفیبی،خواهیم یافت

البتهاینموضوعفقط-میانافرادزیادوگوناگونیبرگزارگرددنظرهای شخصی بحث و تبادل بایدکوشیدتا

درروسیهفقطگهگاهیودرموارداستثناییامکانبرگزاریجلساتوگرد.کاریبستگیداردمخفیمسئلهبه

بهاینجلساتعمومیبایداحتیاط"بهترینانقالبیون"وبرایکشیدنهماییهایعمومیوجوددارد،

درونجلساتعمومیهتراستکهبزیرابرایمحرکینوجاسوسانبسیارسادهایبهخرجداد،العادهفوق

درصورتکنمشایدبهترینکاراینباشدکه،منفکرمی.کنندگانبپردازندخزیدهوبهجاسوسییکیازشرکت

درفصلتابستاناینتوانمیبهعنوانمثال)ددرگبرگزار(نفره۵۹۹تا۰۹مثال )جلساتعمومیبزرگیامکان،

آنگاهکمیته،(ویادریکخانهمخفیکهبرایاینکاردرنظرگرفتهشدهاستجلساترادرجنگلبرگزارکرد،

خوبیداشتهباشد،وترتیبیبدهدتاجلسهترکیبرابهآنجابفرستد"بهترینانقالبیون"بایدیکیادونفراز

هایکارخانهوغیرهبهاالمکانتعدادزیادیازاعضایقابلاعتمادحوزهمراقبتنمایدتاحتیمثال یعنیاینکه

نبایدنامهتثبیتکرد،نبایدآنرادرآئینلیکناینجلساترانبایدبهنهادیثابتتبدیلنمود،.جلسهدعوتشوند

یعنیکنندگاندرجلسهتمامحاضرینرابشناسند،ایباشدکههمهشرکتبهگونهبرگزارشودونبایدمنظما 

،"جلساتبحث"هامننهتنهامخالفبهاینعلت؛هاهستندوغیرهحوزه"نمایندگان"هااینکهبدانندهمهآن

مثال کنمکهمنپیشنهادمیبهجایایندونهاد،.هستم"هاینمایندگانگردهمایی"بلکههمچنینمخالف

 :قاعدهزیررعایتگردد

االمکانافرادبسیاریکهعمال درجنبشهاحتیکهدرآنکمیتهتربیتیبرایبرگزاریجلساتبزرگبدهد،

معینایکمیتهوسیلههموردوترکیبجلساتبمکان،زمان،.واصوال تمامیکارگرانشرکتکنندفعالیتدارند،

البتهنبایدازاینطریق.مخفیکاریمسئولیتسازماندهیچنیناقداماتیرابهعهدهداردکهازلحاظگردد،می

دربیرونشهرویاجنگلوغیرهترتیبهاییکهکارگرانبههنگامگردش،مانعیدرراهبرگزاریگردهمایی

. ایجادگرددوکمترازخصیصهنهادیپایداربرخورداراست،دهند،می

 

. نامهاصال چیزیدراینبارهنگوئیمآنباشدکهدرآئینشایدبهتر

 

هاسازماندادنباشماهمعقیدههستمکهمهمترینوظیفهآنکامال من،ایمحلهیهاگروهدررابطهباکار

میانکمیتهوکارخانجاتای واسطهبایدعمدتاایمحلههایکنمگروهمنفکرمی.صحیحپخشنشریاتاست

هابایدسازماندادنمخفیبهپخشوظیفهاصلیآن.رساننده واسطهویاحتیبهطریقاولی.باشند

واینوظیفهنهایتدرجهاهمیتدارد،زیراچنانچهانسانارتباط.دارندکهازکمیتهدریافتمینشریاتیباشد،

هایکارگریآناالمکانبابسیاریازخانهمهکارخانجاتآنمحلهوحتیویژهتوزیعراباهایمحلهمنظمیکگروه

.هاوهمبرایقیامخواهدداشتایهمبرایتظاهراتالعادهدرآنصورتاینامراهمیتفوقمحلهتامیننماید،

ناصطکاکانجامگیرداتخاذترتیبیتااینکاربدوهاوغیره،هاوفراخوانرساندنسریعوصحیحنشریات،اعالمیه

اینکاریعنیانجامبخشاعظمکارتدارکاتیبرای-وشبکهکاملیازمامورانبرایاینمنظورتربیتشود

اینکار-اعتصابوآشوب،دیگرزمانبرایپخشنشریاتدیراستدرلحظهطغیان،.تظاهراتآتیویابرایقیام
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چنانچه.صورتکهانسانلزوما آنراهرماهدوتاسهبارتمرینکندبهاین.آموختتوانمیرافقطبهتدریج

اجازهدولیبههیچوجهنبایهاتمرینکرد،وبایدبااعالمیهتوانمیایوجودنداشتهباشد،درآنصورتروزنامه

که،ساختهشودبایدکوشیدکهایندستگاهتاآندرجهازکاملیت.دادکهایندستگاهپخشغیرفعالبماند

گرفتن.بتواندرعرضیکشبتمامیجمعیتکارگریسنتپترزبورگراباخبرساختوبهاصطالحبسیجکرد

هابهایمحدودتروازطریقآنهایواسطههابهحوزههاازمرکزهماهنگیورساندنآنطبقبرنامهاعالمیه

. کنندگان،بههیچوجهیکوظیفهتخیلینیستتوزیع

 

ایورسانندهدارندهابهعنوانمراکزصرفا واسطهراازنقشیکهآنایمحلههایبهعقیدهمننبایدکارکردگروه

دباعثبهخطرتوانمیدرغیراینصورت-فراتربرد،بهعبارتبهتراینکاررابایدبااحتیاطبسیارزیادیانجامداد

درموردتماممسایلحزبیتوانمینیزایمحلههایالبتهدرحوزه.افتادنکارمخفیویکپارچگیعملگردد

.لیکنتنهاکمیتهاستکهاجازهدارددربارهمسایلعامجنبشمحلیتصمیماتیاتخاذنمایدبحثوشورکرد،

ایدازبایمحلهترکیبگروه.استقاللدادایمحلههایفقطدرزمینهمسایلفنیپخشوتوزیعبایستیبهحوزه

بهعنوانفرستادهبهاین(یاحتیغیرعضورا)طرفکمیتهتعیینگردد،یعنیکمیتهیکیادونفرازاعضایخودرا

کهتمامیتشکیلبدهند،ایمحلهدهدیکگروههاماموریتمیکندوبهاینفرستادهیاآنمحلهتعیینمی

ایازکمیتهاست،کهشاخهایمحلهگروه.گردنددمیاعضایآنباردیگرازطرفکمیته،بهاصطالح،تأیی

. نمایداختیاراتخودراصرفا ازاینکمیتهدریافتمی

 

نهممکنونهمطلوب،بافقریکهازلحاظنیروهایمروجوجوددارد.حوزهمروجینمسئلهرسیمبهحالمی

ترویجبایدازسویتمامیکمیتهوباروحی.بهکارگماردهشوندایمحلهطورمجزادرهرهاستکهایننیروهاب

کمیته:کنمگونهتصورمیازاینرومنموضوعرابرایخوداینترویجبایدسختمتمرکزباشد،واحدانجامپذیرد،

میتهخواهدشاخهویاتشکیالتیازککهاینگروه،)کندبعضیازاعضایخودرامامورایجادیکگروهمروجمی

دربایددرتمامیشهر،کند،استفادهمیایمحلههایکاریازخدماتگروهاینگروهکهازلحاظمخفی(بود

هایدگروهتوانمیدرمواقعلزوماینگروه.کمیتهاست،بهکارترویجمشغولگردد"تابع"ایکهسرتاسرمنطقه

ولیهمههاواگذارنماید،بخشازعملکردهایشرابهآنیعنیتاحدیاینیاآنفرعیدیگریتشکیلدهد،

هاییبههرکهفرستادهکمیتهبایدهموارهولزوما اینحقراداشتهباشد،؛هابایدباتوافقکمیتهباشداین

. اعزامداردایباجنبشدرتماساست،ایکهبهگونهگروهیاگروهتابعوبههرحوزه

 

بهشکلشاخهیا؛ناگونیکهدرخدمتجنبشقراردارندبایدباهمینالگویسازمانیهایگوتمامگروه

میاندرهایهوادار،گروهمثال یا؛آموزییدانشجوییودانشهاگروه-سازمانیابندتشکیالتیازکمیته،

ییبرایهاگروههایامن،خانههایتهیهگروهیگذرنامهوچاپ،هاگروهیحملونقل،هاگروهکارکنانحکومت،

ییبرایسازماندهیهاگروهییبرایتهیهاسلحه،هاگروهییازافرادنظامی،هاگروهزیرنظرگرفتنجاسوسان،

کسوهمهچیزتمامیهنرسازمانمخفیبایددراینباشدکهازهمه.وغیره"انتفاعیشرکت"یکمثال 

ولی؛ولیدرعینحالرهبریتمامیجنبشرادردستداشتهباشدبههرکسکاریبدهد،استفادهکند،

نگریبسیارواستعدادچندجانبه،تجربهفراوان،صرفانرژیبلکهدرسایهاعتبارواحترام،!البتهنهبااعمالقدرت

موسخت،مبنیبراینکهیکمرکزیتمحکاینتذکرمربوطبهآناعتراضمعمولورایجاست،.ولیاقتسرشار

باشد،کهقدرتبسیارزیادیرادراختیاردارد،چنانچهاینمرکزرهبریبهطوراتفاقیدردستانسانناالیقی،

لکنوسیلهمقابلهباآنبههیچ،اینامکانوجوددارد؛البته.دبهسادگیتمامباعثنابودیجنبششودتوانمی
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کامال رانقالبیتحتسلطهاستبدادباابعادیپهناورووسیعوجهاصلاختیاروعدمتمرکزنیست،کهدرکا

اینوسیلهتنها.دوسیلهمقابلهبااینامررابهدستدهدتوانمیایننامههیچآئین.غیرمجازوبسیارمضراست

ویپایهاست؛هاگروههایهمهآندعرضهگردد،کهآغازآنهماناتصمیمگیریتوانمی"تاثیررفیقانه"ازطریق

تا(درموردبسیارحاد)کندوهابهارگانمرکزیوکمیتهمرکزیادامهپیدامیهایاینگروهبااعالمخواست

وسیعیبهطورکمیتهبایدکوششنمایدتاآنجاکهامکاندارد.رودناالیقپیشمیکامال سرنگونیآنقدرت

هایمختلفکارانقالبیراینشالودهاستکهبرایجنبهاینتقسیممتکیبتقسیمکاررااعمالکند،

شایستگیامرسازماندهیراندارد،گاهانسانیبههیچوجه،کههایمتفاوتیالزماست،واینقابلیت

مروجیدخودرابامقرراتسختکارمخفیوقفدهد،توانمیویاانسانیکهنهمتا،دمبلغیبیتوانمی

. هبرجستهباشدوغیر

 

ایدرردلبریزشدنمعمولاینحرفهازافرادمایلمچندکلمهشود،درموردآنچهکهبهمروجینمربوطمیضمنا ،

گهگاهمابدونآنکهتشخیصبدهیمهردانشجوییرایک.صحبتکنمناالیقوتنزلسطحترویجمشروطبهآن،

. وغیره"هاواگذارگرددبهآنایحوزه"وهمهجوانانخواستارآنندکهدانیم،مروجمی

 

مروجینواقعا قابلوپایبند.آیدهایبسیاریبهبارمیزیراازاینطریقزیانبایدباچنینچیزهاییمبارزهکرد،

و؛(بایدخوببیاموزدوتجربهکسبکندوبرایآنکهشخصبهچنینمروجیتبدیلگردد،)اصولبسیاراندکند

آنهاراباتمامنیروبهکارانداختوبادقتتمامازایشانصرابایدبهافرادمتخصصتبدیلنمود،ایناشخا

البتهاصوال .موقعبهسایرشهرهااعزامگردندبه.بایدگذاشتتاهرهفتهچندینبارسخنرانیکنند.مراقبتکرد

کهتازهلیکنتودهافرادجوانرا،.سفرنمایندبایستدراینفکربودکهمروجینماهربهشهرهایمختلفمی

ورزیمواینچیزیاستکهمااغلبدرآناهمالمیهاعملیکشاند،بایدبیشتربهاقداماند،شروعبهکارکرده

.گرددتلقیمی"ترویج"ایبهعنوانباورانهخوشبهطورکه،هاحوزهدرمقایسهباتالشوفعالیتدانشجویاندر-

ولیباوجودایندراینجابرایهاجدیعملینیزداشتنیکآموزشاساسیضروریاست،البتهبرایاقدام

. شودنیزمیدانفعالیتآسانترپیدامی"مبتدیان"

 

تمامینیرویاصلیجنبشدر،برایمااهمیتخاصیدارندهاحوزهاین.رسیمیکارخانهمیهاحوزهحالبه

بلکهزیراکارخانجاتبزرگنهتنهاازلحاظنفرات،؛یناستکهکارگرانکارخانجاتبزرگسازمانیافتهباشندا

هر.گیرندایازتمامیطبقهکارگررادربرمیکنندهبخشتعیینرشدوقابلیتمبارزه،بیشترازلحاظنفوذ،

کارودرکارگرانبایددرداخلهمانقدرمخفی"ایکارخانه"هرسازمانوازاینرو،.ایبایددژماباشدکارخانه

هایشرابهیعنیدررابطهخارجیخودشاخک؛کههرسازمانانقالبیدیگرباشد،"منشعب"خارجهمانقدر

یا،کهدراینجانیزگروهیازکارگرانانقالبیبایدهستهورهبر؛کنمتاکیدمی.تمامیجهاتممکنهبگستراند

هایسوسیالکاملباالگویسنتیسازمانبهطورنیز"ایکارخانه"یهاحوزهمابایددر.باشند"یخانهآقا"

اینواژهرابهکار)گروهکارخانهیاکمیتهکارخانه.ایقطعرابطهکنیمدموکراتیکصرفا کارگرییاصرفا اتحادیه

؛باتعدادبسیاراندکیازانقالبیون(زیاداستمتمایزکنیمکهتعدادشانبسیارها،بریمتاآنراازسایرگروهمی

واسطه بیهاواختیاراتخودرابرایشکوفاییتمامیکارسوسیالدموکراتیکدرکارخانهبهطورکهماموریت

؛بدانندهمهاعضایکمیتهکارخانهبایدخودرامامورونمایندهکمیته.گرددتشکیلمیدارند،ازکمیتهدریافتمی

"ارتشدرحالجنگ""قوانینومقرارات"فندتمامیظدستوراتکمیتهرااطاعتکنند؛ٌآنهاموآنهاموظفندتمامی

مافوقحقترککردنآنرااندودرزمانجنگبدوناجازهمراجعارتشیکهبهآنواردشدهرارعایتنمایند،
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ویکیازکارهایعمدهکمیتهبایدالعادهزیاددارد،فوقازاینروترکیبکمیتهکارخانهاهمیتیندارند،

کمیتهبعضیاز:کنمگونهمجسممیراپیشخوداینمسئلهمن.سازماندهیصحیحاینکمیتهفرعیباشد

لیبهخاطرتجربیاتشان،و،کهبنابهعللیعضوکمیتهنیستندبعضیازکارگران،،مثال بهاضافه،)اعضایخودرا

ندمفیدواقعتوانمیبهخاطرفراستشانوبهخاطرارتباطاتیکهدارند،هادارند،طرشناختیکهازانسانبهخا

اینهیاتبامسئولینمحله.یفرعیکارخانهراایجادنمایندهاکمیتهکندتادرهمهجامامورمی،(گردند

یفرعیکارخانهراموردبررسیهاکمیتهداوطلبین.دهدهارامیترتیبیکسریگردهماییکند،مشورتمی

انینرحداستنطاقازیکمتهمجد"هارابهبازجوییواستنطاقیآندهد،بسیاراساسیودقیققرارمی

االمکانباکوشدحتیودراینفرصتمیکشد،هارابهمحکآزمونمیدرصورتلزومآنکشاند،می"درجهیک

هاراواسطهآشناشدهوآنبیبهطورخودبرایکمیتهفرعیکارخانهموردنظرداوطلبند،افرادبسیاریکه

ویاپیشنهاددهد،وسرانجامترکیبمعینیازهرحوزهکارخانهرابرایتأییدبهکمیتهارائهمیامتحانکند،

اعضایآنراانتخابوراتشکیلداده،کندبهکارگرمعینیاختیاراتتامدادهشودتااوخودتمامکمیتهفرعیمی

کندکهکدامیکازایننمایندگانبااوارتباطبرقرارنمایدوبدینشیوهکمیتهخودتعیینمی.پیشنهادنماید

دتوانمیدهعولیاینقا؛گیردقاعدتا اینکارازطریقمسئولینمحلهانجاممی)چگونهاینکارراانجامبدهد

.(ییردادهشودغتکمیلویات



ایدارندبایدتاآنجاکهممکناستکوشیدتاهریکازیفرعیکارخانههاکمیتهبهخاطراهمیتیکهاین

یفرعیهمآدرسیداشتهباشندکهبتوانندازطریقآنبهارگانمرکزیمتوسلشوندوهمیکمحلهاکمیته

یفرعیدرصورتهاکمیتهسازیاطالعاتیکهبرایدوبارهیعنی،)نگهداریامنبرایمدارکارتباطیخود

هایروسیبهطورمنظمومشروحبراینگهداریدرجاییکهژاندارماالمکانحتی؛دستگیریضروریهستند

(.بهرهبریمرکزیحزبرساندهشودنتواننددرآننفوذکنند،



هایمرکزیحزبرادراختیارکسیآدرسارگاندبدیهیاستکهکمیتهبایدبرمبنایمدارکوارزیابیخو

. هااینآدرس"دموکراتیک"ولینهبرمبنایحقواهینسبتبهپخشبگذارد،

 

ازایکارخانهترآنستکهکمیتهفرعیحلکهگهگاهضرورییااصموردنباشد،شایداشارهبهاینموضوعبی

محضاینکههب.محدودبماند(ویکجانشین)مامورکمیتهبلکهبهگماردنیکاعضایمتحدتشکیلنگردد،

باوظایفمختلف،ایکارخانههایوگروههاحوزهبایداقدامبهتاسیسیکسریجادشد،ایکارخانهکمیتهفرعی

نای)برایپخشوتوزیعنشریاتایحوزهمثال ؛بکندکاریوشکلکموبیشتثبیتیافته،درجاتمتفاوتازمخفی

کهمایکادارهپستدرستوحسابیمخصوصبه،یکیازمهمترینکارهاستوبایدطوریتنظیمشود

بلکهرساندننشریاتبهمنازلنیزآزمایشوامتحانشدههایپخش،کهنهتنهاروشخودمانداشتهباشیم،

،(هامنتهیگرددموردشناساییقرارگرفتهباشندهایکهبهآنوراه(۰)واینکهحتما تمامیمنازلباشند،

مخصوصرهبریایحوزه،(۴)برایزیرنظرگرفتنجاسوسانایحوزهبرایمطالعهنشریاتغیرعلنی،ایحوزه

ازندوبرایازمبلغینومروجین،کهبتوانندگفتگوهاییراراهبیندایحوزهجنبشاتحادیهایومبارزهاقتصادی،

تابدینترتیببتوانند(دربارهبازرسیوغیرهدربارهماشینآالت،)مطلقا علنیبهپیشببرندبهطورمدتیآنرا

آشکارصحبتکرده،ازافرادپرسوجونمایندوزمینهرابررسیکنندوبهطورهاشود،آنکهخطریمتوجهآنبی

(۱).غیره





  

ای به یک رفیق در مورد وظایف سازماندهی ما نامه:  والدیمیر ایلیچ لنین                            www.Siahkal.com   10 

 
 

االمکانوحتیتمامیکارخانه،(یامامورها)هاحوزهایازانواعواقسامبکوشدازطریقشبکهکمیتهکارخانهباید

ها،وبیش،امکانداخلکردنیکمروجسیاردرآنهاحوزهتعداداین.بخشبزرگیازکارگرانرازیرپوششبگیرد

ر،معیاریاستبرایفعالیتدستآوردناطالعاتواخباهازهمهکارمنظمودرستپخشنشریاتوب

. آمیزکمیتهفرعیموفقیت

 

درراستمامیکمیتهدرراستمامیجنبشمحلی،بهعقیدهمنالگویعمومیسازمانبایدچنینباشد،

 :شوندهاینابغهزیرازآنمشتقمیهاوتشکیالتشعبه.فعالیتسوسیالدموکراتیکمحلیقراردارد

هایکارگریرادربربگیردوبهشکلتمامیتمامیتوده(االمکانحتی)که،ماموران اجرائیایازاوال شبکه

اینشبکهماموریندرایاممسالمتبهکار.سازمانیافتهباشدایکارخانهیفرعیهاکمیتهوایمحلههایگروه

اخت،ودرمواقعمبارزهتظاهراتوهایمخفیکمیتهخواهدپردهاواطالعیهها،فراخوانپخشجزوات،اعالمیه

 . کندجمعیمشابهرابرگزارمیفعالیتهایدسته

ترویج،)کهدرخدمتکلجنبشقراردارندشوند،هاییازکمیتهمشتقمیوگروههاحوزهدوما انواعواقسام

یفرعیبایدبهمثابههاکمیتهوهاحوزهها،تمامیگروه.(همهگونهعملیاتزیرزمینیوغیرهحملونقل،

هاآشکاراخواستارپیوستنبهحزبوگروههاحوزهبرخیازاین.هاییازکمیتهتلقیگردندهاواندامشاخه

دراینصورتاین.شوند،وبافرضتأییدکمیته،بهحزبمیپیوندندکارگرانسوسیالدموکراتروسیهمی

گیرندوموظفبهرعایتکارهایمعینیرابهعهدهمی؛(هویاباتوافقکمیتهباماموریتازسویکمیت)هاحوزه

هاتمامیحقوقاعضایحزبرابهدستآوردهوبهعنواناولینگردند،آنهایحزبیمیدستورهایارگان

تروسیهییکهبهحزبکارگرانسوسیالدموکراهاحوزه.شوندوغیرهکاندیدابرایکمیتهدرنظرگرفتهمی

شود،خواهدبود،وسیلهاعضایحزبایجادمیهئیکهبهاحوزهپیوندند،موقعیتشانبازهممانندموقعیتنمی

 .گردندهایحزبیمیویاوابستهبهسایرگروه

درتماممسائلدرونیازهمانحقوقیکسانیبرخوردارند،کهاعضایهاحوزهبدیهیاستاعضایهمهاین

ونیزباکمیته)تنهااستثناءدراینموردایناستکهحقارتباطشخصیباکمیتهمحلی.انخودکمیتهدرمی

.دارد،کهازسویکمیتهبرایاینکارتعیینشدهاست(یاآنکسانی)رافقطآنکس(مرکزیوباارگانمرکزی

واهدبود،وسایرینازاینحقالحقوقخهایدیگرباسایرینمتساوییکچنینفردرابطیدرتمامزمینه

همبهکمیتهمحلیوهمبهکمیتهمرکزیوهمبهارگانمرکزی(شخصیبهطورالبتهنه)برخوردارند،که

 . متوسلشوند



بلکهصرفا موافقتیاستضروریبنابراین،استثنایمذکوردراصلبههیچوجهناقصتساویحقوقنخواهدبود،

رابهکمیته،بهکمیته"خود"اظهاراتگروهایکمیتهچنانچهعضو.کاریناپذیرمخفیاجتنابنسبتبهنیازهای

آنچهبازهمبه.بااینکاریکوظیفهحزبیرانقصوخودرامقصرکردهاستمرکزییابهارگانمرکزینرساند،

ستبهنوعکاریکهاینشود،وابستهایمختلفمربوطمیهاحوزهکاریوساختسازمانیخصلتمخفی

هایبندیازسازمان)هاوجودداردبندیمطابقبااینکارکردانواعگوناگونسازمان؛دهندانجاممیهاحوزه

.("بسیارآزاد"هایوسیع،آشکار،بیدروپیکر،وبندیمحدودودرخودبستهگرفتهتاسازمانبسیارسخت،



برایگروهمروجیننیز.هاوانظباطنظامیضروریاستکاریبیشترینمخفیکنندهبرایگروهتوزیعمثال 

برایگروهکارگرانیکهنشریاتعلنیرا.کاریضروریاست،اماانضباطنظامیدرحدیبسیاراندکمخفی

مکمتریکاریبازهنمایند،مخفیایبرگزارمیهایحرفهخوانندویاجلساتبحثدربارهکمبودهاوخواستهمی
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 . ضرورتداردوغیره



هایکنندهبایدعضوحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهبودهوتعدادمعینیازاعضاءومقامهایتوزیعگروه

دهدومطابقباایمختلفموردمطالعهقرارمیهایحرفهگروهیکهشرایطکاررادرشاخه.حزبیرابشناسند

یکگروه.کند،نبایدلزوما عضوحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهباشدتدوینمیهایصنفیراآنخواسته

دونفرازاعضایحزبمشغولخودسازیاست،گاهی–دانشجویان،افسرانیاکارمندان،کهباشرکتیکی

ما خواستارحداکثرولیدریکموردمابایدحت.اوقاتحتینبایددرموردوابستگیخودبهحزباصال چیزیبداند

هاهرعضوحزبیکهدراینگروه:هایفرعیباشیم،وآنچنیناستیافتگیکاردرتماماینگروهسازمان

هااستوموظفاستبههراقدامیدستزندتاتمامیمسئولاجرایکاردراینگروهشرکتداردرسما 

پردهوآشکاردربرابردیدگانکمیتهمرکزیوممکناستبیهاوهمهمحتوایاینکارتاآنجاکهمکانیسمکارآن

. ارگانمرکزیقرارگیرد

 

تااوال بدینوسیلهرهبریمرکزیتصویریکاملازکلجنبشداشتهباشد،تادوما بدین،اینضروریاست

زاشخاصدستبهاالمکانبزرگتریاوسیلهبتواندبرایآشتغالکارهایمختلفحزبیازمیانمحدودهحتی

هایمشابهدرسرتاسرروسیهبتوانندازهمهگروه(وازطریقمرکزرهبری)انتخاببزند،تاسوما بدینوسیله

موردنمونهیکگروهبیاموزند،وباالخره،بدینوسیلهازنفوذجاسوسانمحلیوعناصرمشکوکجلوگیریگردد

 . الزمودرکلیهمواردضرورتیفوریداردمسئلهدریککلمه،این–



بخشدربارههامنظمبهکمیته،اطالعدادنبهارگانمرکزیبهاینمقصودرسید؟گزارشتوانمیچگونه

،وباالخرههاحوزهترتیبدادنبازدیداعضایکمیتهمحلیازهمهها،االمکانبیشتریازاینگزارشحتی

،یعنینگاهداری،ناموآدرسبرخیازاعضایهرحوزهدرمحلیمطمئنهاحوزهتایننگاهداریاجباریارتباطا

.(ودردفترحزبدرارگانمرکزیوکمیتهمرکزی)



پذیرفت،کهعضوحزبی،کهدریکحوزهتوانمیهاوارتباطاتتحویلورساندهشوند،فقطهنگامیکهگزارش

مدادهاست،فقطدراینصورتحزبقادراستبهعنوانیککلازهریکمعینشرکتدارد،وظایفخودراانجا

هایمازدستگیریتوانمیفقطدرچنینصورتیاستکه؛یکهبهکارعملیپرداختهاند،بیاموزدهاحوزهاز

دوبارهبهراهپیداکردنفوریافرادجانشینویمختلفوجودداشتهباشد،هاحوزهنهراسیم،زیراوقتیارتباطبا

دراینصورت،دستگیریاعضای.ایخواهدبودهایکمیتهمرکزی،هموارهکارسادهانداختنکار،برایفرستاده

هانیزازقبلدارد،کهبرایآنبرمیکمیتهتمامیدستگاهرانابودنخواهدکرد،بلکهفقطرهبرانراازمیان

هاوارتباطاتغیرممکنکاریرساندنگزارشهشود،کهبهعللمخفینبایدچنینگفت.هاییوجوددارندجانشین

اطالعاتوارتباطاتهموارهوجود(یافرستادن)فقطبایدچنینخواستیراداشت،آنوقتامکانرساندن:است

 .خواهدداشت



رکهیکهمانطو:ایمبندیحزبیوفعالیتحزبیرسیدهحالمابهاصلبسیارمهمیدرمجموعهسازمان

بزرگازلحاظرهبریعملیوایدئولوژیکیجنبشومبارزهانقالبیپرولتاریاضرورتدارد،االمکانحتیمرکزیت

(ودرنتیجهتمامیحزبدرکل)االمکانبزرگازلحاظاطالعمراکزحزبیهمانطورهمیکعدممرکزیتحتی

االمکاناندکیرهبریجنبشبایدبهتعدادحتی.ضرورتداردنبش،وازلحاظمسئولبودندربرابرحزبجدرباره
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درجنبشبایدتعداد.ایباتجربهوآزمودهمحولگرددهمگونازانقالبیونحرفهاالمکانحتیهایازگروه

قاتوسایرطب)تریازاقشارمختلفپرولتاریاتروگوناگوناالمکانمتفاوتهایحتیاالمکانبیشتریازگروهحتی

ها،فعالیتهریکازاینگروهدربارهمرکزرهبریحزببایدهموارهنهتنهااطالعاتدقیقی.شرکتکنند(خلقی

مابایدرهبریجنبش.هانیزدردستداشتهباشدترکیبآندربارهبلکهتاآنجاکهممکناستاطالعاتجامعی

مابایدبهمسئولیتهر(ناطالعات،مرکزیتغیرممکناستبههمینمنظور،وازآنجاکهبدو)و.رامتمرکزکنیم

یوابستهیامتعلقبهحزبدربرابرحزب،تاآنجاکههاحوزهیکازاعضایحزب،هریکازهمکاران،هریکاز

،اینعدمتمرکزشرطضروریمرکزیتانقالبیووسیلهالزمیبرایتصحیحعدم تمرکز بخشیمممکناست،

آنگاهامکان،وقتیکهمرکزیتتابهآخراجراشدهومایکارگانمرکزیویککمیتهمرکزیداریمفقط.آناست

ایدرونهتنهاامکانمراوده،بلکههمچنیننظموقاعده–مراودههرگروهی،هرقدرهمکوچک،بااینمراکز

دامکاننتایجتوانمی–دستآمدهاستمراودهباارگانمرکزیوکمیتهمرکزیکهطیسالیاندرازپراتیکبه

 . انگیزحاصلازیکترکیبتصادفا ناموفقاینیاآنکمیتهمحلیراازبینببردغم



بایدخوببهخاطر،ایمحالکهمامستقیما بهوحدتواقعیحزبوایجادیکرهبریواقعا مرکزیرسیده

تمرکزحداکثررا،چهدرزمینهمسئولیتدربرابرحزبوچهدرزمینههمزمانیکعدمبهطوربسپاریم،کهچنانچه

یک.مائیم،اینرهبریقدرتینخواهدداشتنهایماشینحزبی،اجراناطالعداشتنحزبازتمامیچرخودنده

ملیتریننیازهایعتمرکزیچیزینیستمگرجنبهدیگرتقسیمکارکهبهقبولهمگانیکیازحیاتیچنینعدم

یمحلینوعقدیمازکارهاکمیتهوسیلههالسابقبچنانچهمرکزرهبریحزبکمافی.جنبشمااست

واسطهعملیکنارگذاشتهشود،دراینصورت،قبولرسمییکسازمانمعینبهعنوانسازمانبی

ختوهرگزیکمرکزکنندهوتاسیسیککمیتهمرکزیظاهری،هرگزجنبشماراواقعا متحدنخواهدسارهبری

. مبارزمحکمواستواربوجودنخواهدآورد

سوانبوهیازافرادعضوآنند،کهخودراباهرموضوعییهستندکهازیکهاکمیتهالذکر،یفوقهاکمیتهمنظور

مسئولیتیبرایکاریآنکهبیبهعملکردهایمختلفکارانقالبیبپردازند،آنکهبیسازند،ایمشغولمیممکنه

اندآنفکرشدهوخوبتدارکدیدهشدهاستوآنراشروعکردهدربارهخاصداشتهباشندوکاریراکهخوب

دهند،درایرابههدرمیالعادهبهپایانببرند،افرادیکهباتالشوجدیتیبهظاهرافراطیزمانونیرویفوق

هااصال برایکمیتهیدانشجوییوکارگریوجودداردکهنیمیازآنهازهحوحالیکهازسویدیگرانبوهیاز

تخصصاست،تجربیاتآشنانیستونیمیدیگرمانندخودکمیتههمانقدرکودنوناآزمودهوهمانقدرکم

رممشورتکندودقیقا مانندکمیته،سرگهااستفادهنمیایبهدستنیاوردهاستوازتجربیاتسایرگروهحرفه

.هاستنامههمهچیز،وسرگرمانتخاباتوتدوینآئیندربارهپایانوگفتگوهایبی

 

یمحلیبایددگرگونشوند،بایدبهسازمانهایمتخصصوهاکمیتهبرایآنکهمرکزرهبریبتواندخوبکارکند،

"کمال"یاآنکارعملیراواقعا بههاییکهاینکنندتبدیلشوند،سازمانکارمی"تراصولی"هاییکهسازمان

فقطبهمشورتکردن،قانعکردنوبحثکردننپردازد،(آنطورکهتاکنونبوده)برایآنکهمرکزرهبری.برسانند

نوازد،نواختنبلکهواقعا بتواندارکستررارهبرینماید،دانستنایننکتهکهچهکسیدرکجاچهسازیرامی

نوازدگیرد،چهکسیکجاوچراخارجازنتمیموسیقیراکجاوچگونهیادگرفتهاستیاداردیادمیکدامآلت

جاکرد،وبرایازبینبردناینصدایناهنجارچهکسیرابایدجابه(آنگاهکهموسیقیصداییگوشخراشدارد)

کاردربارهمایااصال چیزی–ردهگفتهشودپبایدبی–امروزه.وغیره،ضرورتیبسیارداردچگونهوبهکجا،

هایعامآن،ویاازطریقدوستانوآشنایاننزدیکهاونامهدانیم،بهجزاعالمیهداخلیواقعییککمیتهنمی
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ولیاینمسخرهاستاگرباورکنیمکهحزببزرگی،کهقادراستجنبشکارگری.دانیمآنمیدربارهچیزی

بیند،بتواندخودرامحدودبهکند،حزبیکهحملهعمومیبهحکومتاستبدادیراتدارکمیروسیهرارهبری

ها،کهمسئولآنهریکازآناالمکانحتیتقلیلتعداداعضایکمیته،سپردنکاریخاصومعینبه.اینکند

ایکوچکباشد،ایجادشبکهوپاسخگویآن،تاسیسیکمرکزرهبریویژهکهازلحاظتعدادنفراتبسیارباشد

ازماموراناجرایی،کهکمیتهراباهریکازکارخانجاتومؤسساتتولیدیبزرگمرتبطسازد،ترتیبیبرایپخش

منظمنشریاتبدهدوتصویردقیقیازاینپخشوازکلمکانیسمکاردراختیارمرکزرهبریبگذارد،باالخرهایجاد

اریکهکارهایمختلفیرابهعهدهگیرندیاافرادیرابهدورهمجمعکنند،کهشمهایبیوگروههاحوزه

متمایلبهسوسیالدموکراسیهستند،افرادیکهدرحالتکاملدادنخویشبهسوسیالدموکراتبودهوبه

میتهوبرمرکزبرکهاحوزهاین(وترکیب)یکههموارهفعالیتبهطور،رسانندهاکمکمیوگروههاحوزهاین

یدیگرحزبیبایددراینزمینههاکمیتهدگرگونیکمیتهسنتپترزبورگوتماممسئله–رهبریمعلومباشد

. نامهاهمیتیناچیزداردباشد،وبههمینعلتموضوعآئین

 

وامیدوارم.دهمترنشانحشروعکردمتاهدفازپیشنهادهایخودراواضنامهآئینمنباتجزیهوتحلیلطرح

سرکرد،چنانچهگزارشمنظمتوانمینامهنیزاکنونبرایخوانندهروشنشدهباشد،کهدراصلبدونآئین

نوشت؟کمیتههمهراتوانمینامهچهمگردرآئین.هرجنبهازکارراجانشینآنسازیمدربارههرحوزهودرباره

اینهمیشه)کندکمیتهیکهیاتاجراییانتخابمی.(اضحاستنامههمواینبدونآئین)کندرهبریمی

دربارهنامهربطیندارد،بلکهگزارشبهمرکزرهبریضرورینیست،ولیوقتیهمکهضروریباشد،بهآئین

میاناعضایخودتقسیمراهایمختلفکارقسمت،کمیته.(ترکیباینگروهوافرادجانشینآنمطرحاست

ارگان،دهدکهمنظمابهکمیتهگزارشدادهوراجعبهنحوهپیشرفتکارهاماموریتمیبههریکازآنکندومی

تقسیمانجامدربارهترهمانامطلعساختنمرکزرهبریدراینجانیزمهم)مرکزیوکمیتهمرکزیرامطلعگردانند

ماازلحاظنیروداریم،اغلباینقاعدهبهاجرادرنامه،کهباکمبودیکهایدرآئینشدهاست،تاتثبیتقاعده

کمیتهازطریقرأیاعضایخود،عضو.کمیتهبایددقیقا مشخصکندکهچهکسیعضوآناست.(نخواهدآمد

اگر)کندیفرعیکارخانهواینگروهوآنگروهرامعینمیهاکمیتههایمحلی،گیرد،کمیته،گروهجدیدمی

هایموردنظررابرشمارد،هرگزاینکارپایانینخواهدداشت،ودرضمنبرشمردنآندهمهگروهانسانبخواه

بهمرکزها،تاسیسآندربارهاینخواهدبود،کافیاستکهتقریب،متضمنفایدهبهطورحتینامهآئیننیزدر

امروزهتدوینیک...نمایدوزه،راایجادمیوکمیتهفرعی،اینوآنحایمحلههایگروه.(رهبریاطالعدادهشود

هایفرعیگوناگونهاوگروهایفایدهچندانیندارد،زیراازلحاظآنچهکهبهفعالیتچنینگروهنامهآئینچنین

وریچنینآتجربهحزبیتمامینداریم،وبرایگرد(ودربسیاریجاهااصال هیچ)گردد،ماتقریبا هیچمربوطمی

مورد-اگربتوانآنراچنیننامید-نیست،بلکهایجادیکگزارشگریدرونحزبی،نامهآئیناینیازبهیکبهتجر

اگربه.دهدهدرمینامهآئیندرحالحاضرهرسازمانمحلیالاقلچندشبازوقتخودرابرسر.نیازاست

حزبگزارشیجامعومعقولازکارکردهایخاصشدتابرایکلکارازتمامیاینوقتاستفادهمینجایای

 . دادخوددادهشود،درآنصورتکاردوصدچنداننتیجهمی



نه،یک.پذیردهافقطبهاینعلتنیست،کهکارانقالبیهمیشهیکشکلثابترانمینامهآئینفایدهبودنبی

ویکشکلثابت.بهتمامکارهایمانشکلثابتیبدهیماالمکانحتیشکلثابتضروریاست،ومابایدبکوشیم

هابهنامهآئینشود،مجازاست،ولیاینشکلثابتازطریقفکرمیعموما تری،ازآنچهدرپهنهبسیاروسیع

ازطریقمطلعساختندقیقمرکز(کنیممامکرااینموضوعراتکرارمی)آید،بلکهفقطومنحصرا دستنمی
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فقطدراینصورتاستکهیکشکلثابتواقعی،کهبامسئولیتواقعیوحزبیقابلحصولاست،رهبری

هایجدیداند،کهکشمکشچهکسیازمانمی.شوددرپیوندباشد،ساختهمی(درونحزبی)افکارعمومی

کهازطریقمبارزهوازطریقبل"نامهآئینبرطبق"گیریازطریقرأیگزنهواختالفعقایددرمیانمادراصلهر

یابند؟فیصلهمی"خارجشدن"تهدیدبه

 

بسی.چهارسالهاخیرمملوازچنینمبارزاتدرونیاست–هایمادرزندگیحزبیسهتاریخاکثرکمیته

ستبسیاربیشازایندرتوانمیافسوسکهاینمبارزهدرشکلمعینیانجامنگرفتهاست،چهدرغیراینصورت

ولییکچنینشکلثابتضروری.کارروشنگریوآموزشحزبودرکاررساندنتجربیاتبهآیندگان،یاریرساند

در.ازطریقافکارعمومیدرونحزبیقابلحصولاستگردد،بلکهمنحصرا ایجادنمینامهآئینومفیدازطریق

یمدراختیارداشتهباشیمتوانمیفکارعمومیدرونحزبیرابههیچروینشرایطاستبدادیماوسیلهوسالحا

. منظمازاخبارووقایعمطلعگرددبهطورمگرآنکهمرکزیترهبریحزب،

 

یمواقعا تجربیاتیتوانمیرابیاموزیم،(درونحزبی)فقطوقتیکهماطرزاستفادهوسیعازاینافکارعمومی

رویکاغذنباشند،فقطبرمبناینامهآئینهائی،کهنامهآئینآوریکنیم،ویاآنسازمانجمععملکردایندرباره

.وجودآیندهندبتوانمیچنینتجربیاتیجامعودرازمدت
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 :ها زیرنویس



رادرمیانتوده"شهرت"کهبیشترینارتباطوبهترینبایدکوشیدآنکارگرانانقالبیدرکمیتهپذیرفتهشوند،-۵

.کارگرانداشتهباشند



جابهمیانکارگرانرفت،بههمهبرایرهبریکردن،بایدهمه":درمتنانگلیسیاینجملهچنینآمدهاست-۱

".غیرهوغیرههایمختلفیرادراختیارداشت،وهادسترسیداشت،کارگرانزیادیراشناختوکانالمحله



مترجم.درمتنانگلیسیبهجایمنازل،آدرسکارگرانآمدهاست-۰



دتوانمیمابایدمرتبابهکارگرانگوشزدنمائیم،کهگرچهگهگاهکشتنجاسوسان،محرکینوخائنین-۴

،مابایدبکوشیمناپذیرباشد،ولیتبدیلآنبهیکرویه،بسیارنامطلوبوخطاخواهدبودضرورتیاجتناب

ازتوانمیجاسوسانران.خطرکندسازمانیایجادنمائیمکهقادرباشدباافشاءوتعقیبجاسوسان،آنهارابی

یکارگرانراهاتودهسازمانیایجادکرد،کهجاسوسانرافراریدادهوو باید توان میولی بنبرانداخت،

.تربیتنماید



هاوغیره،ازکارگرانیزندانهاودرعملیاتآزادسازیضرورتدارند،کهدرتظاهراتیمبارزهنیزهاحوزه-۱

 .اندویاخیلیقویوماهرهستندکنند،کهخدمتسربازیراانجامدادهاستفادهمی


