نامهای به یک رفیق
در مورد وظایف سازماندهی ما
والدیمیر ایلیچ لنین

نوشته شده در سپتامبر ۲۰۹۱

از انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران
تیرماه ۲۹۰۰
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پیشگفتار
نامهایبهیکرفیقدرموردوظایفسازماندهیما"،پاسخلنینبهنامهسوسیالدموکراتپیترزبورگ،ا-ا.
" 
میشد.
شنیرسون(پریوما)،درانتقادازروشیبودکهباآن ،امرسوسیالدموکراتیکدرآنشهرسازمانداده 
پسازدستگیریوالدیمیرایلچلنینوهمکاراننزدیکشدردسامبر"،۵۹۸۱اکونومیستها"بهتدریج،کنترلاتحاد
مبارزه برای رهایی طبقه کارگررابهدستگرفتند".اکونومیستها"،برخالفمارکسیستهایانقالبی،کهبرای
میجنگیدند،اهمیتمبارزهسیاسیرابهطرزموهنیکاهش
ایجادسازمانزیرزمینیومتمرکزانقالبیون 
کارگربودندکهمبتنیبراصلانتخاباتیوهدفاولیهاشدفاع

میدادندودرصددایجادسازمانوسیعطبقه

فوریازمنافعاقتصادیکارگرانوایجادصندوقهایکمکمتقابلونظیراینانبود".اکونومیستها"طالبکنترل
اتحادمبارزه،کهانگخودرابرساختتشکیالتینیززدهبود،بودند.
عضویتطبقهکارگردرآن(یعنیبهاصطالحسازمانکارگرانآن)بهطورمصنوعیازاعضاءروشنفکرآنجدا
اتحادیهبیشترباشکلتریدیونیونیمبارزهتطبیقمیکردتابارهبریمبارزهانقالبی

میشد.سازمانناکارآمد

مبارزهبینایسکرائیهاو"اکونومیستها"کهدرتشکیالتسنت

تودهایکارگرانبرعلیهاتوکراسیوبورژوازی.

پترزبورگجریانپیدامیکرد ،درکمیتهسنتپترزبورگحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهباپذیرشموضع

اپسکرادرتابستان،۵۸۹۱بهاوجخودرسید .
درروزنامهایسکرا،شماره،۰۹پانزدهدسامبر،۵۸۹۱چنینگزارششد:
"درمالقاتیکهدرماهژوئندرحومهسنتپترزبورگانجامگرفت،دومسئلهمطرحشدکهموردتوجهکارگران
نمایندهتمامپنجحوزهسازمانکارگران(کهباعالیترینرکنسازمانکارگرانآنموقعتوافقداشتند)قرارگرفت.
اینمسائلعبارتبودنداز:
-۵دوگرایشدرسوسیالدموکراسیروس:گرایشقدیمی"اکونومیستی"،کهتاآنموقعدرسنتپیترزبورگ
وجودداشت،وگرایشانقالبی،کهازسویایسکراوزاریانمایندگیمیشد؛و
-۱اصولسازمانی(یعنیبهاصطالح"دموکراتیسم"ویا"تشکیالتانقالبیون").درهردومورد،تمامکارگران،یک
دلویکزباندرمقابل"اکونویسم"و"دموکراتیسم"وبهنفعگرایشایسکراقدبرافراشتند».

کمیتهایمرکبازنمایندگان

برایبازسازیاتحادمبارزهسنتپیترزبورگباروحاصولتشکیالتیایسکرا،
تشکیالتایسکرا،سازمانکارگرانوکمیتهسنتپیترزبورگتشکیلشد.بااینحال"،اکونومیستها"بهرهبری
توکارف،اعالمکردند کهباتصمیمکمیتهسنتپیترزبورگمبنیبرحمایتازموضعایسکراسرتوافقندارند،و
ایرابرعلیهایسکرائیهااعالمنمودند.


بدینجهتکمیتهبهاصطالحسازمانکارگرانراتشکیلدادندومبارزه
ایسکرائیهاباحمایتکارگرانقادربودندکهمواضعخویشراحفظکنندوموقعخویشرادرتشکیالت

درمقابل،
سنتپیترزبورگتحکیمبخشند.
نامهایبهیکرفیق،کهدرآنلنینطرحخودرابرایسازمانحزبتکاملدادهوشکلمعینیبهآنبخشید،در

اینجزوهپلیکپیشد،رونویسیشدودرمیان

اوجمبارزهبرعلیه"اکونومیستها"،بهسنتپیترزبورگرسید.
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سوسیالدموکراتهایسنتپیترزبورگتوزیعگردید.درژوئن،۵۸۹۰بهطورغیرعلنی،تحتعنواندرباره کار

انقالبی در سازمان های حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه(نامهایبه یک رفیق)،ازطرف
ماخرهایبهقلملنین،کهآنرابرایچاپ

اتحادیهسوسیالدموکراتیکسیبریهچاپشد.ایننامه،بامقدمهو
آمادهکردهبود،ازسویکمیتهمرکزیحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهچاپشد.نامهبهطوروسیعدر
وآرشیوهایپلیسبرایسالهای۵۸۹۱تا۵۸۹۱نشان

میانسازمانهایسوسیالدموکراتیکپخششد،

میدهندکهایننامهدریورشهایپلیسدرشهرهایمسکو،ریگا،رستفدن،ناخیشوان،نیکالیف،

دستآمدهاند .

کراستویارسک،ابرکوتسکوجاهایدیگربه
آرشیوهایانستیتومارکسیسم-لنینیسمکمیتهمرکزیحزبکمونیستاتحادجماهیرشورویتنهادستخط
صفحهاولایننامهرا،باتقدیمنامهزیرکهبهخطلنیناست،دراختیاردارند .

"اینجزوءعمومابهکمیتهسنتپیترزبورگوخصوصابهرفیقپریوساتقدیممیشود.لنین".
رفیقعزیز!باکمالمیلخواهششمارادرموردنقدطرحنانبهنام"سازمانحزبانقالبیسنتپترزبورگ"
میپذیرم(.شمااحتماالسازمانکارحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهدرسنتپیترزبورگرادرنظر

کهشماطرحکردهایدبهقدریمهماست،کهدربحثوبررسیآنبایدتمامیاعضای

مسئلهای

داشتهاید).

کمیتهسنتپیترزبورگ،یااصوالتمامیسوسیالدموکراتهایروسیشرکتداشتهباشند.
میخواهممشخصکنمکهمنباتوضیح اتشمادرموردعلتعدمکارآییتشکیالت"اتحاد
بیشازهرچیز ،
مبارزه"(یاآنگونهکهشمامینامید"اتحادواره،)"....کامالموافقم.شمابهفقدانیکآموزشجدیوتربیت
انقالبیکارگرانپیشرو،بهسیستمبهاصطالحانتخاباتی،کهافراد"رایوچیهدلو"بااستنادبهاصولبنیادین
وبهبیگانگیکارگرانازکارفعالاشارهکردهاید .

چنانمغرورانهوسرسختازآندفاعمیکنند،

"دموکراتیک"
بله،همینطوراست،درواقع،نهتنهااشکالاصلیسازمانسنتپیترزبورگ،بلکهاشکالعمدهبسیاریازدیگر
سازمانهایمحلیمانیزدرنکاتزیراست:
-۵فقدانیکآموزشجدیوتربیتانقالبی(نهتنهادرمیانکارگران،بلکههمچنیندرمیانروشنفکران).
-۱کاربردمبالغهآمیزوبیجایاصلانتخاباتو
-۰بیگانهشدنکارگرانباکارفعالانقالبی.

منبابرداشتهایاساسیشمادرموردوظایفسازماندهیکامالموافقموهمینطورهمباطرحتشکیالتی
تاآنجاکهدرنامهتانخطوطاصلیآنبرایمنروشنشدهاست.

شما،البته،
بهویژه،دراینموردکامالباشماهمعقیدههستم،کهبایدتأکیدخاصیبروظایفیداشتکهدرارتباطباکار
میباشند؛اینمطلبدرنامهشماودرنخستیننکتهطرحتان
مربوطبهسرتاسرروسیهومربوطبهکلحزب 
چنینبیانمیشود":مرکزرهبریحزب"(ونهصرفامرکزرهبرییککمیتهیایکمحله)"روزنامهایسکرااست،
کهگزارشگرانیدائمیدرمیانکارگرانداردوباکاردرونیسازمانبهطورتنگاتنگیدرپیونداست".منفقط
میتواندوبایدرهبرایدئولوژیکحزبباشد،وبایدحقایقتئوریک،دستورالعملهای
مایلمتذکربدهمکهروزنامه 
تاکتیکی،رهنمودهایعامسازمانده،وظایفعامتمامیحزبرادراینیاآنلحظه،تحولبخشیدهوعرضهکند.
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لیکنرهبریبیواسطهعملیجنبشفقطدردستیکگروهمرکزیویژه(اجماالآنراکمیتهمرکزیبنامیم)

کمیتههاشخصادرارتباطقراردادوازمیانهمهسوسیالدموکراتهایروسی

میتواندباشد،کهباتمامی

تریننیروهایانقالبیرادرخودگردآوردهوتمامیمسایلکلحزبرارهبریمیکند،مانندتوزیع


برجسته
گروههائیدررهبریعملیاتیخاصٍتدارک
نشریات،انتشاراعالمیهها،تقسیمنیروها،گماردناشخاصیا 
میتواندوبایدبهخاطرضرورتاعمالشدیدترین
تظاهراتهاوقیامدرسراسرروسیهوغیره.حزبما 

مرکزرهبریکنندهداشتهباشد:ارگانمرکزیوکمیتهمرکزی.اولی

کاریهاونیزحفظتداومجنبشدو


مخفی
ودومیرهبریبیواسطهوعملیرادردستداشتهباشد.وحدتعملوپیوند

بایدرهبریایدئولوژیکی،
ضروریمابیناینگروههابایدنهتنهاصرفاازطریقبرنامهواحدحزبی،بلکههمچنینازطریقترکیبایندو

گروه(الزمستکههردوگروه،چهارگانمرکزیوچهکمیتهمرکزی،ازافرادیکامالهمدلوهمزبانتشکیل
وازطریقبرگزاریمنظمومداومجلساتبحثوبررسیمیانآنهاتضمینشود.فقطدراینصورتاست

شود)
کهازیکسوارگانمرکزیخواهدتوانستازتهاجمژاندارمهایروسیبهدورماندوپابرجاییوتداومآن
تضمینشود-وازسویدیگرکمیتهمرکزیهموارهدرکلیهمسایلاساسیباارگانمرکزیهمرأیخواهدبود
وبرایرهبریبیواسطهتمامیجنبهعملیجنبشبهحدکافیآزادیخواهدداشت .

کمالمطلوبآنستکهنکتهاولآئیننامهنهتنها(مانندطرحشما)بایدبهاینموضوعاشارهنمایدکه

ازاینرو،
کهالبتهایناشارهایضروریست)،بلکههمچنین

کنندهشناختهمیشود(


چهارگانحزبیبهعنوانارگانرهبری
حمایتوتثبیتاندامهایمرکزیرا،کهبدونآنحزبما

اینکههرسازمانیمحلیهمکاریفعالدرراهایجاد،
میتواندبهعنوانیکحزبباقیبماند،وظیفهخودقراردهد .
ن 
سپسشمادرنکتهدومدربارهکمیتهصحبتمیکنید،کهاینکمیتهبایستی"سازمانهایمحلیراهدایت

ولیمننمیخواهم

کند"(شایدبهتراستبگوئیم":تمامیکارمحلیوتمامیسازمانهایمحلیحزبرا"،
خودمرامعطلپرداختنبهجزئیاتنحوهبیانمطلبکنم)،واینکهبایستیهمازکارگرانوهمازروشنفکران
زیراجداسازیآنهادردوکمیتهزیانبخشخواهدبود.ایننظرقطعاوکامالدرستاست.فقطیک

تشکیلگردد،
کمیتهحزبکارگرسوسیالدموکراتروسیهبایدوجودداشتهباشد،وسوسیالدموکراتهائیکهازلحاظ
سیاسیکامالآگاههستندوخودراتماماوقففعالیتسوسیالدموکراتیککردهاند،بایدجزوآنباشند.باید
کهتاآنجاکهممکناستکارگرانبسیاریازلحاظسیاسیبهانقالبیونحرفهای

خصوصادراینجهتکوشید،
کمیتهایدوشاخهوجودداشته

کامالآگاهتبدیلگردندوبهکمیتهواردشوند)۵(.چنانچهیککمیتهواحدونه
اهمیتیخاصمییابد.برای

باشد،درآنصورتایننیاز،کهاعضایکمیتهشخصاکارگرانبسیاریرابشناسند،
آنکهانسانبتواندهرچهراکهدرطبقهکارگررویمیدهدرهبرینماید،بایدامکاناینراداشتهباشدکهبههر

همهراههاوسوراخوسنبههارابلدباشد،وغیرهوغیره)۱(.

جاییبرود،افرادبسیاریرابشناسد،

بایدحتیاالمکان ،همهرهبرانمهمجنبشکارگریازمیانخودطبقهکارگرجزوکمیتهباشند،کمیته

ازاینرو،
بایدهمهزمینههایجنبشمحلیرارهبرینمایدوهمهوسایل،نیروهاوتشکیالتهایمحلیحزبرااداره

نمیگوئید-قطعادراینجانیزماباهمعقیده

کند.شماچیزیدراینمورد،کهکمیتهچگونهبایدساختهشود،
هستیم،کهبرایاینکارقاعدهخاصیالزمنیست.
دموکراتهابایدخوددرهرجاومکاندر

مسئلهایاستکهسوسیال

اینکهچگونهبایدکمیتهراتشکیلداد-
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اینبارهتصمیمبگیرند.شایدبتواناینموضوعراتذکرداد،کهکمیتهباتصمیماکثریت(یااکثریتدوسوموغیره)
وبایدترتیبیبدهدتامدارکارتباطیاشدریکمکانامن(ازلحاظانقالبی)و

اعضایشعضوجدیدمیپذیرد،

مطمئن(ازلحاظسیاسی)نگهداریشود،وازهمانبدوکاردرفکراعضایجانشینباشد.بهمحضاینکهما
یجدیدبایدفقطباهمکاریوباتأییدآنها

کمیتهها

یکارگانمرکزیویککمیتهمرکزیداشتهباشیم،آنگاه
تشکیلشوند.تاآنجاکهممکناستنبایدتعداداعضایکمیتهخیلیزیادباشد(تاایناعضاسطحیبرجسته
ولیبایدبرایدربرگرفتنتمامزمینههایکارو

داشتهوبهتربتوانندخودرادرحرفهانقالبیمتخصصسازند)،
برایبحثوتبادلنظرهایاساسیونیزبرایاتخاذتصمیماتقاطع،تعدادایناعضاکافیباشد.چنانچهاعضای
هماییمکررآنهاخطرناکباشد،دراینصورتشایدبهترآنباشدکهازاین

کمیتهاینسبتازیادوازاینروگرد

کمیتهیکگروهرهبریکنندهویژهوبسیارکوچکی(مثالپنجنفرویاکمترازآن)رابرگزید،کهحتماازدبیرکمیته

وآناعضاییتشکیلشدهباشدکهبرایرهبریعملیتمامیکارازهمهشایستهترند .تعیینافرادجانشین
برایمواقعدستگیریحائزاهمیتیبسیاربرایاینگروهاست،تابدینترتیبکاردچاروقفهنگردد.جلسات
عمومیکمیتهاقداماتگروهاجراییراتأییدوترکیبآنراتعیینمینمایدوغیره...

شنهادمیکنند:

سپسشمااندامهایزیرراکهتابعوزیردستکمیتههستند،پی

-۵جلساتبحث(مشورتوتبادلنظر"بهترین"انقالبیون)،
ئیکهدرهرمحلهسازمانیافتهاند،با

حوزهها

-۱
حوزههایمروجینکهپیوستهبهحوزهمحلیهستند،

-۰
-۴حوزهکارخانهو
حوزههایکارخانههاییکمحله.

"-۱گردهمایینمایندگان"

هاییکهشماذکرکردهاید،


کهالبتهبهغیرازآن
کهتمامیاندامهایدیگر(

منهممانندشمابراینعقیدهام،
هایمحلهای(برای


بایدتابعکمیتهبودهواینکهگروه
تشکیالتهایبسیارزیادومختلفدیگرینیزوجوددارند)
وگروههایکارخانه(همیشهوهمهجا)بایدوجودداشتهباشند.ولیآنطورکهبهنظر

شهرهایخیلیبزرگ)
مربوطمیشود،

میرسددربعضیازجزئیاتتوافقکاملباشماندارم.درموردآنچهکهمثالبه"جلساتبحث"

فکرمیکنمیکچنیناندامیاصالزاید است.همه"بهترینانقالبیون"بایدجزوکمیتهبودهویاکارهایخاصیرا

انجامبدهند(مانندچاپ،حملونقل،تبلیغسیار،سازماندهی،مثالسازماندهییکدفترگذرنامهیایکگروه
ضربتبرایمبارزهعلیهجاسوسانومحرکانویاسازماندهیگروههاییدرارتشوغیره).


دیهای
"شورومشورت"همدرکمیته،وهمدرهرمحلهوهمدرهرحوزهکارخانه،حوزهمروجین،حوزهاتحا 
وغیرهبرگزارمیگردد.

مکانیکها،کارگراندباغوغیره)،حوزهدانشجوئی،حوزهادبی،

(ماننداتحادیهنساجان،
پسچرابایداندامخاصیبرایبحثومشورتایجادگردد؟

نگاریبیواسطهبه"ایسکرا"به"تمامکسانیکه


کهامکاننامه
ادامهدهیم.وقتیکهخواستارآنمیشوید
بیواسطه"نبایداینگونهتلقیگرددکهآدرسهیات
میخواهند"،دادهشود،کامالحقباشماست.ولیاین" 

تمامکسانیکهمیخواهند"قراردادهشود،بلکهبایدچنینتلقیگردد

تحریریهوراهدسترسیبهآندراختیار"
کهنامهتمامکسانیکهمیخواهندبههیاتتحریریهداده(ویا....فرستاده)شود.گرچهآدرسبایددراختیار
محدودهنسبتاوسیعیقرارگیرد،ولیبههیچوجهنهدراختیارتمامکسانیکهخواستارآنند،بلکهفقطبایددر
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اختیارانقالبیونمطمئنیقراردادهشودکهزیرکیومهارتخودرادرکارمخفینشاندادهاند-بههرحالنه

آنگونهکهشماپیشنهادمیکنید-فقطیکآدرسبرایهرمحلهوبلکهشایدهمبیشتر؛بهعالوهضروریاست

حوزهها بدوناستثناءاینحقراداشتهباشندکهتصمیمات،

کههمهکسانیکهدرکارشرکتدارند،وتمامی
هاوپرسشهایخودراچهبهکمیتهوچهبهارگانمرکزیوکمیتهمرکزیاطالعدهند.اگرمااینکاررا


خواسته
بکنیم،درآنصورتبه مشورت ها و تبادل نظرهای عمیق و کامل تمامی همکاران حزبی دست
آنکهاندامچنیندستوپاگیروناقصمخفیکاریمانند"جلساتبحث"ایجادنمائیم.البته

خواهیم یافت ،
بی
بایدکوشیدتابحث و تبادل نظرهای شخصی میانافرادزیادوگوناگونیبرگزارگردد-البتهاینموضوعفقط
مخفیکاریبستگیدارد.درروسیهفقطگهگاهیودرموارداستثناییامکانبرگزاریجلساتوگرد

بهمسئله
هماییهایعمومیوجوددارد،وبرایکشیدن"بهترینانقالبیون"بهاینجلساتعمومیبایداحتیاط
زیرابرایمحرکینوجاسوسانبسیارسادهتراستکهبهدرونجلساتعمومی

العادهایبهخرجداد،


فوق
منفکرمیکنمشایدبهترینکاراینباشدکه،درصورت

خزیدهوبهجاسوسییکیازشرکتکنندگانبپردازند.

میتواندرفصلتابستاناین
امکان،جلساتعمومیبزرگی(مثال۰۹تا۵۹۹نفره)برگزارگردد(بهعنوانمثال 
جلساترادرجنگلبرگزارکرد،ویادریکخانهمخفیکهبرایاینکاردرنظرگرفتهشدهاست)،آنگاهکمیته
بایدیکیادونفراز"بهترینانقالبیون"رابهآنجابفرستدوترتیبیبدهدتاجلسهترکیبخوبیداشتهباشد،
االمکانتعدادزیادیازاعضایقابلاعتمادحوزههایکارخانهوغیرهبه


مراقبتنمایدتاحتی
یعنیاینکهمثال
نبایدآنرادرآئیننامهتثبیتکرد،نباید

جلسهدعوتشوند.لیکناینجلساترانبایدبهنهادیثابتتبدیلنمود،
ایباشدکههمهشرکت کنندگاندرجلسهتمامحاضرینرابشناسند،یعنی


بهگونه
منظمابرگزارشودونباید
بهاینعلتهامننهتنهامخالف"جلساتبحث"،

حوزههاهستندوغیره؛

اینکهبدانندهمهآنها"نمایندگان"

منپیشنهادمیکنمکهمثال

گردهماییهاینمایندگان"هستم.بهجایایندونهاد،

بلکههمچنینمخالف"
قاعدهزیررعایتگردد:
هاحتیاالمکانافرادبسیاریکهعمالدرجنبش


کهدرآن
کمیتهتربیتیبرایبرگزاریجلساتبزرگبدهد،
کمیتهایمعین

فعالیتدارند،واصوالتمامیکارگرانشرکتکنند.زمان،مکان،موردوترکیبجلساتبهوسیله
میگردد،کهازلحاظمخفیکاریمسئولیتسازماندهیچنیناقداماتیرابهعهدهدارد.البتهنبایدازاینطریق

مانعیدرراهبرگزاریگردهماییهاییکهکارگرانبههنگامگردش،دربیرونشهرویاجنگلوغیرهترتیب

میدهند،وکمترازخصیصهنهادیپایداربرخورداراست،ایجادگردد .

آنباشدکهدرآئیننامهاصالچیزیدراینبارهنگوئیم .

شایدبهتر
باشماهمعقیدههستمکهمهمترینوظیفهآنهاسازماندادن

محلهای،منکامال

گروههای
دررابطهباکار 
کنمگروههایمحلهایبایدعمدتاواسطهایمیانکمیتهوکارخانجات


منفکرمی
صحیحپخشنشریاتاست.
وظیفهاصلیآنهابایدسازماندادنمخفیبهپخش

باشند.واسطهویاحتیبهطریقاولی رساننده.
کهازکمیتهدریافتمیدارند.واینوظیفهنهایتدرجهاهمیتدارد،زیراچنانچهانسانارتباط

نشریاتیباشد،
االمکانبابسیاریازخانههایکارگریآن


مهکارخانجاتآنمحلهوحتی
محلهایویژهتوزیعراباه

منظمیکگروه
ایهمبرایتظاهراتهاوهمبرایقیامخواهدداشت.


العاده

درآنصورتاینامراهمیتفوق
محلهتامیننماید،
هاوفراخوانهاوغیره،اتخاذترتیبیتااینکاربدوناصطکاکانجامگیرد


رساندنسریعوصحیحنشریات،اعالمیه
وشبکهکاملیازمامورانبرایاینمنظورتربیتشود-اینکاریعنیانجامبخشاعظمکارتدارکاتیبرای
تظاهراتآتیویابرایقیام.درلحظهطغیان،اعتصابوآشوب،دیگرزمانبرایپخشنشریاتدیراست-اینکار
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میتوانآموخت.بهاینصورتکهانسانلزوماآنراهرماهدوتاسهبارتمرینکند.چنانچه
رافقطبهتدریج 
وبایدبااعالمیههاتمرینکرد،ولیبههیچوجهنبایداجازه

میتوان
روزنامهایوجودنداشتهباشد،درآنصورت 

دادکهایندستگاهپخشغیرفعالبماند.بایدکوشیدکهایندستگاهتاآندرجهازکاملیتساختهشود،که
بتواندرعرضیکشبتمامیجمعیتکارگریسنتپترزبورگراباخبرساختوبهاصطالحبسیجکرد.گرفتن
ایمحدودتروازطریقآنهابه


هایواسطه

هابهحوزه

هاازمرکزهماهنگیورساندنآن

طبقبرنامهاعالمیه
توزیعکنندگان،بههیچوجهیکوظیفهتخیلینیست .

راازنقشیکهآنهابهعنوانمراکزصرفاواسطهایورسانندهدارند

محلهای

بهعقیدهمننبایدکارکردگروههای

میتواندباعثبهخطر
فراتربرد،بهعبارتبهتراینکاررابایدبااحتیاطبسیارزیادیانجامداد-درغیراینصورت 
میتواندرموردتماممسایلحزبی
محلهاینیز 

البتهدرحوزههای

افتادنکارمخفیویکپارچگیعملگردد.
بحثوشورکرد ،لیکنتنهاکمیتهاستکهاجازهدارددربارهمسایلعامجنبشمحلیتصمیماتیاتخاذنماید.
محلهایبایداز

محلهایاستقاللداد.ترکیبگروه

فقطدرزمینهمسایلفنیپخشوتوزیعبایستیبهحوزههای

طرفکمیتهتعیینگردد،یعنیکمیتهیکیادونفرازاعضایخودرا(یاحتیغیرعضورا)بهعنوانفرستادهبهاین
محلهایتشکیلبدهند،کهتمامی

هاماموریتمیدهدیکگروه


کندوبهاینفرستاده

یاآنمحلهتعیینمی
شاخهایازکمیتهاست،که

محلهای

دمیگردند.گروه

اعضایآنباردیگرازطرفکمیته،بهاصطالح،تأیی
اختیاراتخودراصرفاازاینکمیتهدریافتمینماید .
حالمیرسیمبهمسئلهحوزهمروجین.بافقریکهازلحاظنیروهایمروجوجوددارد،نهممکنونهمطلوب

محلهایبهکارگماردهشوند.ترویجبایدازسویتمامیکمیتهوباروحی

استکهایننیروهابهطورمجزادرهر
گونهتصورمیکنم:کمیته


ازاینرومنموضوعرابرایخوداین
واحدانجامپذیرد،ترویجبایدسختمتمرکزباشد،
بعضیازاعضایخودرامامورایجادیکگروهمروجمیکند(کهاینگروه،شاخهویاتشکیالتیازکمیتهخواهد

استفادهمیکند،بایددرتمامیشهر،در

محلهای

کاریازخدماتگروههای


اینگروهکهازلحاظمخفی
بود)
دگروههای

میتوان
سرتاسرمنطقهایکه"تابع" کمیتهاست،بهکارترویجمشغولگردد.درمواقعلزوماینگروه 

بخشازعملکردهایشرابهآنهاواگذارنماید،ولیهمه

فرعیدیگریتشکیلدهد،یعنیتاحدیاینیاآن
کهفرستادههاییبههر

اینهابایدباتوافقکمیتهباشد؛کمیتهبایدهموارهولزومااینحقراداشتهباشد،

ایکهبهگونهایباجنبشدرتماساست،اعزامدارد .


گروهیاگروهتابعوبههرحوزه
تمامگروههایگوناگونیکهدرخدمتجنبشقراردارندبایدباهمینالگویسازمانی؛بهشکلشاخهیا

گروههایهوادار،درمیان
یدانشجوییودانشآموزی؛یامثال 

گروهها
تشکیالتیازکمیته،سازمانیابند -
گروههاییبرای
خانههایامن ،

گروههایتهیه
گروههایگذرنامهوچاپ ،
گروههایحملونقل ،
کارکنانحکومت ،
گروههاییبرایسازماندهی
گروههاییبرایتهیهاسلحه ،
گروههاییازافرادنظامی ،
زیرنظرگرفتنجاسوسان ،
تمامیهنرسازمانمخفیبایددراینباشدکهازهمهکسوهمهچیز

مثالیک"شرکتانتفاعی"وغیره.
استفادهکند،بههرکسکاریبدهد،ولیدرعینحالرهبریتمامیجنبشرادردستداشتهباشد؛ولی
چندجانبهنگریبسیارواستعداد

البتهنهبااعمالقدرت!بلکهدرسایهاعتبارواحترام،صرفانرژی،تجربهفراوان،
ولیاقتسرشار.اینتذکرمربوطبهآناعتراضمعمولورایجاست،مبنیبراینکهیکمرکزیتمحکموسخت،
چنانچهاینمرکزرهبریبهطوراتفاقیدردستانسانناالیقی،کهقدرتبسیارزیادیرادراختیاردارد،باشد،
میتواندبهسادگیتمامباعثنابودیجنبششود.البته؛اینامکانوجوددارد،لکنوسیلهمقابلهباآنبههیچ
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وجهاصلاختیاروعدمتمرکزنیست،کهدرکارانقالبیتحتسلطهاستبدادباابعادیپهناورووسیعکامال
نامهاینمیتواندوسیلهمقابلهبااینامررابهدستدهد.اینوسیلهتنها
هیچآئین 

غیرمجازوبسیارمضراست.
گروههایپایهاست؛و
دعرضهگردد،کهآغازآنهماناتصمیمگیریهایهمهآن 

میتوان
ازطریق"تاثیررفیقانه" 
هابهارگانمرکزیوکمیتهمرکزیادامهپیدامیکندو(درموردبسیارحاد)تا


هایاینگروه

بااعالمخواست
ناالیقپیشمیرود .کمیتهبایدکوششنمایدتاآنجاکهامکانداردبهطوروسیعی

سرنگونیآنقدرتکامال
راینشالودهاستکهبرایجنبههایمختلفکارانقالبی

تقسیمکاررااعمالکند،اینتقسیممتکیب
قابلیتهایمتفاوتیالزماست،واینکهگاهانسانیبههیچوجه،شایستگیامرسازماندهیراندارد،

میتواندخودرابامقرراتسختکارمخفیوقفدهد،مروجی
دمبلغیبیهمتا،ویاانسانیکهن 

میتوان

برجستهباشدوغیره .
مایلمچندکلمهایدرردلبریزشدنمعمولاینحرفهازافراد

ضمنا،درموردآنچهکهبهمروجینمربوطمیشود،
ناالیقوتنزلسطحترویجمشروطبهآن،صحبتکنم.گهگاهمابدونآنکهتشخیصبدهیمهردانشجوییرایک
بهآنهاواگذارگردد"وغیره .

حوزهای

مروجمیدانیم،وهمهجوانانخواستارآنندکه"

هایبسیاریبهبارمیآید.مروجینواقعاقابلوپایبند


زیراازاینطریقزیان
بایدباچنینچیزهاییمبارزهکرد،
اصولبسیاراندکند(وبرایآنکهشخصبهچنینمروجیتبدیلگردد،بایدخوببیاموزدوتجربهکسبکند)؛و
ایناشخاصرابایدبهافرادمتخصصتبدیلنمود،آنهاراباتمامنیروبهکارانداختوبادقتتمامازایشان
بهموقعبهسایرشهرهااعزامگردند.البتهاصوال
مراقبتکرد.بایدگذاشتتاهرهفتهچندینبارسخنرانیکنند .
میبایستدراینفکربودکهمروجینماهربهشهرهایمختلفسفرنمایند.لیکنتودهافرادجوانرا،کهتازه

واینچیزیاستکهمااغلبدرآناهمالمیورزیم

بایدبیشتربهاقدامهاعملیکشاند،

شروعبهکارکردهاند،

تلقیمیگردد.

باورانهایبهعنوان"ترویج"


خوش
حوزهها،کهبهطور

درمقایسهباتالشوفعالیتدانشجویاندرالبتهبرایاقدامهاجدیعملینیزداشتنیکآموزشاساسیضروریاست،ولیباوجودایندراینجابرای

"مبتدیان"نیزمیدانفعالیتآسانترپیدامیشود .
حوزههابرایمااهمیتخاصیدارند،تمامینیرویاصلیجنبشدر

حوزههایکارخانهمیرسیم.این

حالبه
ایناستکهکارگرانکارخانجاتبزرگسازمانیافتهباشند؛زیراکارخانجاتبزرگنهتنهاازلحاظنفرات،بلکه
ایازتمامیطبقهکارگررادربرمیگیرند.هر


کننده

بخشتعیین
بیشترازلحاظنفوذ،رشدوقابلیتمبارزه،
کارگرانبایددرداخلهمانقدرمخفیکارودر

کارخانهای"

کارخانهایبایددژماباشد.وازاینرو،هرسازمان"

یعنیدررابطهخارجیخودشاخکهایشرابه

خارجهمانقدر"منشعب"باشد،کههرسازمانانقالبیدیگر؛
تاکیدمیکنم؛کهدراینجانیزگروهیازکارگرانانقالبیبایدهستهورهبر،یا

تمامیجهاتممکنهبگستراند.
کاملباالگویسنتیسازمانهایسوسیال

کارخانهای"نیزبهطور

حوزههای"

"آقایخانه"باشند.مابایددر
دموکراتیکصرفاکارگرییاصرفااتحادیهایقطعرابطهکنیم.گروهکارخانهیاکمیتهکارخانه(اینواژهرابهکار
بریمتاآنراازسایرگروهها،کهتعدادشانبسیارزیاداستمتمایزکنیم)باتعدادبسیاراندکیازانقالبیون؛


می
کهماموریت هاواختیاراتخودرابرایشکوفاییتمامیکارسوسیالدموکراتیکدرکارخانهبهطوربیواسطه

تشکیلمیگردد.همهاعضایکمیتهکارخانهبایدخودرامامورونمایندهکمیتهبدانند؛

ازکمیتهدریافتمیدارند،

آنهاموظفندتمامیدستوراتکمیتهرااطاعتکنند؛ٌآنهاموظفندتمامی"قوانینومقرارات""ارتشدرحالجنگ"
ارتشیکهبهآنواردشدهاندودرزمانجنگبدوناجازهمراجعمافوقحقترککردنآنرا

رارعایتنمایند،
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فوقالعادهزیاددارد،ویکیازکارهایعمدهکمیتهباید
ندارند،ازاینروترکیبکمیتهکارخانهاهمیتی 
گونهمجسممیکنم:کمیتهبعضیاز


راپیشخوداین
سازماندهیصحیحاینکمیتهفرعیباشد.منمسئله
اعضایخودرا(بهاضافه،مثال،بعضیازکارگران،کهبنابهعللیعضوکمیتهنیستند،ولیبهخاطرتجربیاتشان،
میتوانندمفیدواقع
طرشناختیکهازانسانهادارند،بهخاطرفراستشانوبهخاطرارتباطاتیکهدارند ،

بهخا
کمیتههایفرعیکارخانهراایجادنمایند.اینهیاتبامسئولینمحله

مامورمیکندتادرهمهجا

گردند)،
کمیتههایفرعیکارخانهراموردبررسی

هارامیدهد.داوطلبین


ترتیبیکسریگردهمایی
مشورتمیکند،

آنهارابهبازجوییواستنطاقی"درحداستنطاقازیکمتهمجنانی
بسیاراساسیودقیققرارمیدهد ،

کوشدحتیاالمکانبا


ودراینفرصتمی
هارابهمحکآزمونمیکشد،


درصورتلزومآن
میکشاند،
درجهیک" 
واسطهآشناشدهوآنهارا

افرادبسیاریکهبرایکمیتهفرعیکارخانهموردنظرداوطلبند،خودبهطور 
بی
وسرانجامترکیبمعینیازهرحوزهکارخانهرابرایتأییدبهکمیتهارائهمیدهد،ویاپیشنهاد

امتحانکند،
میکندبهکارگرمعینیاختیاراتتامدادهشودتااوخودتمامکمیتهفرعیراتشکیلداده،اعضایآنراانتخابو

بدینشیوهکمیتهخودتعیینمیکندکهکدامیکازایننمایندگانبااوارتباطبرقرارنمایدو

پیشنهادنماید.
میتواند
چگونهاینکارراانجامبدهد(قاعدتااینکارازطریقمسئولینمحلهانجاممیگیرد؛ولیاینقاعده 
تکمیلویاتغییردادهشود).

یفرعیکارخانهایدارندبایدتاآنجاکهممکناستکوشیدتاهریکاز

کمیتهها

بهخاطراهمیتیکهاین
کمیتههایفرعیهمآدرسیداشتهباشندکهبتوانندازطریقآنبهارگانمرکزیمتوسلشوندوهمیکمحل

کمیتههایفرعیدرصورت

نگهداریامنبرایمدارکارتباطیخود(یعنی،اطالعاتیکهبرایدوبارهسازی
بهطورمنظمومشروحبراینگهداریدرجاییکهژاندارمهایروسی

حتیاالمکان

دستگیریضروریهستند؛
نتواننددرآننفوذکنند،بهرهبریمرکزیحزبرساندهشود).

آدرسارگانهایمرکزیحزبرادراختیارکسی

بدیهیاستکهکمیتهبایدبرمبنایمدارکوارزیابیخود
اینآدرسها .

بگذارد،ولینهبرمبنایحقواهینسبتبهپخش"دموکراتیک"
کارخانهایاز

حترآنستکهکمیتهفرعی
شایداشارهبهاینموضوعبیموردنباشد،کهگهگاهضرورییااصل 
اعضایمتحدتشکیلنگردد،بلکهبهگماردنیکمامورکمیته(ویکجانشین)محدودبماند.بهمحضاینکه
کارخانهایباوظایفمختلف،

وگروههای

حوزهها

کارخانهایجادشد،بایداقدامبهتاسیسیکسری

کمیتهفرعی
حوزهایبرایپخشوتوزیعنشریات(این

درجاتمتفاوتازمخفیکاریوشکلکموبیشتثبیتیافته،بکند؛مثال

یکیازمهمترینکارهاستوبایدطوریتنظیمشود،کهمایکادارهپستدرستوحسابیمخصوصبه
کهنهتنهاروشهایپخش،بلکهرساندننشریاتبهمنازلنیزآزمایشوامتحانشده

خودمانداشتهباشیم،
هایکهبهآنهامنتهیگرددموردشناساییقرارگرفتهباشند)،

باشند،واینکهحتماتمامیمنازل( )۰
وراه
حوزهایمخصوصرهبری

حوزهایبرایزیرنظرگرفتنجاسوسان(،)۴

حوزهایبرایمطالعهنشریاتغیرعلنی،

حوزهایازمبلغینومروجین،کهبتوانندگفتگوهاییراراهبیندازندوبرای

جنبشاتحادیهایومبارزهاقتصادی،
مدتیآنرابهطورمطلقاعلنیبهپیشببرند(دربارهماشینآالت،دربارهبازرسیوغیره)تابدینترتیببتوانند
آنکهخطریمتوجهآنهاشود،بهطور آشکارصحبتکرده،ازافرادپرسوجونمایندوزمینهرابررسیکنندو


بی
غیره)۱(.
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وحتیاالمکان

حوزهها(یامامورها)تمامیکارخانه،

بکوشدازطریقشبکهایازانواعواقسام

کمیتهکارخانهباید
،امکانداخلکردنیکمروجسیاردرآنها،وبیش

حوزهها

بخشبزرگیازکارگرانرازیرپوششبگیرد.تعداداین
ازهمهکارمنظمودرستپخشنشریاتوبهدستآوردناطالعاتواخبار،معیاریاستبرایفعالیت
موفقیتآمیزکمیتهفرعی .

بهعقیدهمنالگویعمومیسازمانبایدچنینباشد،کمیتهدرراستمامیجنبشمحلی،درراستمامی
هاینابغهزیرازآنمشتقمیشوند:


هاوتشکیالت

شعبه
فعالیتسوسیالدموکراتیکمحلیقراردارد.
تمامیتمامیتودههایکارگریرادربربگیردوبهشکل

اوالشبکهایازماموران اجرائی،که(حتیاالمکان)
کارخانهایسازمانیافتهباشد.اینشبکهماموریندرایاممسالمتبهکار

کمیتههایفرعی

محلهایو

گروههای

هاواطالعیههایمخفیکمیتهخواهدپرداخت،ودرمواقعمبارزهتظاهراتو


ها،فراخوان

پخشجزوات،اعالمیه
جمعیمشابهرابرگزارمیکند.


فعالیتهایدسته
وگروههاییازکمیتهمشتقمیشوند،کهدرخدمتکلجنبشقراردارند(ترویج،

حوزهها

دوماانواعواقسام
کمیتههایفرعیبایدبهمثابه

حوزههاو

تمامیگروهها،

حملونقل،همهگونهعملیاتزیرزمینیوغیره).
وگروههاآشکاراخواستارپیوستنبهحزب

حوزهها

هاواندامهاییازکمیتهتلقیگردند.برخیازاین


شاخه
کارگرانسوسیالدموکراتروسیهمیشوند،وبافرضتأییدکمیته،بهحزبمیپیوندند.دراینصورتاین
کارهایمعینیرابهعهدهمیگیرندوموظفبهرعایت

حوزهها(باماموریتازسویکمیتهویاباتوافقکمیته)؛

گردند،آنهاتمامیحقوقاعضایحزبرابهدستآوردهوبهعنواناولین


هایحزبیمی

دستورهایارگان
حوزههاییکهبهحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیه

کاندیدابرایکمیتهدرنظرگرفتهمیشوندوغیره.

وسیلهاعضایحزبایجادمیشود،خواهدبود،

حوزههائیکهبه

نمیپیوندند،موقعیتشانبازهممانندموقعیت

هایحزبیمیگردند.


ویاوابستهبهسایرگروه
حوزههادرتماممسائلدرونیازهمانحقوقیکسانیبرخوردارند،کهاعضای

بدیهیاستاعضایهمهاین
کمیتهدرمیانخود .تنهااستثناءدراینموردایناستکهحقارتباطشخصیباکمیتهمحلی(ونیزباکمیته
مرکزیوباارگانمرکزی)رافقطآنکس(یاآنکسانی)دارد،کهازسویکمیتهبرایاینکارتعیینشدهاست.
هایدیگرباسایرینمتساویالحقوقخواهدبود،وسایرینازاینحق


یکچنینفردرابطیدرتمامزمینه
برخوردارند،که(البتهنهبهطورشخصی)همبهکمیتهمحلیوهمبهکمیتهمرکزیوهمبهارگانمرکزی
متوسلشوند.

بنابراین،استثنایمذکوردراصلبههیچوجهناقصتساویحقوقنخواهدبود،بلکهصرفاموافقتیاستضروری
کمیتهایاظهاراتگروه"خود"رابهکمیته،بهکمیته

ناپذیرمخفیکاری.چنانچهعضو


اجتناب
نسبتبهنیازهای
مرکزییابهارگانمرکزینرساند،بااینکاریکوظیفهحزبیرانقصوخودرامقصرکردهاست.آنچهبازهمبه
حوزههایمختلفمربوطمیشود،وابستهاستبهنوعکاریکهاین

خصلتمخفیکاریوساختسازمانی

بندیهای


ازسازمان
بندیهاوجوددارد(


مطابقبااینکارکردانواعگوناگونسازمان
انجاممیدهند؛

حوزهها

محدودودرخودبستهگرفتهتاسازمانبندیهایوسیع،آشکار،بیدروپیکر،و"بسیارآزاد").

بسیارسخت،

کاریهاوانظباطنظامیضروریاست.برایگروهمروجیننیز


بیشترینمخفی
برایگروهتوزیعکننده

مثال
مخفیکاریضروریاست،اماانضباطنظامیدرحدیبسیاراندک.برایگروهکارگرانیکهنشریاتعلنیرا

نمایند،مخفیکاریبازهمکمتری

هایحرفهایبرگزارمی


خوانندویاجلساتبحثدربارهکمبودهاوخواسته

می
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ضرورتداردوغیره.

کنندهبایدعضوحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهبودهوتعدادمعینیازاعضاءومقامهای


هایتوزیع

گروه
ایمختلفموردمطالعهقرارمیدهدومطابقبا


هایحرفه

گروهیکهشرایطکاررادرشاخه
حزبیرابشناسند.
تدوینمیکند،نبایدلزوماعضوحزبکارگرانسوسیالدموکراتروسیهباشد.یکگروه

آنخواستههایصنفیرا

دانشجویان،افسرانیاکارمندان،کهباشرکتیکی–دونفرازاعضایحزبمشغولخودسازیاست،گاهی
اوقاتحتینبایددرموردوابستگیخودبهحزباصالچیزیبداند.ولیدریکموردمابایدحتماخواستارحداکثر
هرعضوحزبیکهدراینگروهها

یافتگیکاردرتماماینگروههایفرعیباشیم،وآنچنیناست:


سازمان
مسئولاجرایکاردراینگروههااستوموظفاستبههراقدامیدستزندتاتمامی

شرکتداردرسما
مکانیسمکارآنهاوهمهمحتوایاینکارتاآنجاکهممکناستبیپردهوآشکاردربرابردیدگانکمیتهمرکزیو

ارگانمرکزیقرارگیرد .
اینضروریاست،تااوالبدینوسیلهرهبریمرکزیتصویریکاملازکلجنبشداشتهباشد،تادومابدین
وسیلهبتواندبرایآشتغالکارهایمختلفحزبیازمیانمحدودهحتیاالمکانبزرگتریازاشخاصدستبه

همهگروههایمشابهدرسرتاسرروسیهبتواننداز

انتخاببزند،تاسومابدینوسیله(وازطریقمرکزرهبری)
موردنمونهیکگروهبیاموزند،وباالخره،بدینوسیلهازنفوذجاسوسانمحلیوعناصرمشکوکجلوگیریگردد
–دریککلمه،اینمسئلهالزمودرکلیهمواردضرورتیفوریدارد.

بهاینمقصودرسید؟گزارشهامنظمبهکمیته،اطالعدادنبهارگانمرکزیدربارهبخش

میتوان
چگونه 
حوزهها،وباالخره

االمکانبیشتریازاینگزارشها،ترتیبدادنبازدیداعضایکمیتهمحلیازهمه


حتی
حوزهها،یعنینگاهداری،ناموآدرسبرخیازاعضایهرحوزهدرمحلیمطمئن

نگاهداریاجباریارتباطاتاین
(ودردفترحزبدرارگانمرکزیوکمیتهمرکزی).

میتوانپذیرفت،کهعضوحزبی،کهدریکحوزه
فقطهنگامیکهگزارشهاوارتباطاتتحویلورساندهشوند ،

معینشرکتدارد،وظایفخودراانجامدادهاست،فقطدراینصورتحزبقادراستبهعنوانیککلازهریک
یمازدستگیریها

حوزههایکهبهکارعملیپرداختهاند،بیاموزد؛فقطدرچنینصورتیاستکهمیتوان

از
حوزههایمختلفوجودداشتهباشد،پیداکردنفوریافرادجانشینودوبارهبهراه

نهراسیم،زیراوقتیارتباطبا
هایکمیتهمرکزی،هموارهکارسادهایخواهدبود.دراینصورت،دستگیریاعضای


انداختنکار،برایفرستاده
دارد،کهبرایآنهانیزازقبل


برمی

کمیتهتمامیدستگاهرانابودنخواهدکرد،بلکهفقطرهبرانراازمیان
کاریرساندنگزارشهاوارتباطاتغیرممکن


هشود،کهبهعللمخفی
جانشینهاییوجوددارند.نبایدچنینگفت

است:فقطبایدچنینخواستیراداشت،آنوقتامکانرساندن(یافرستادن)اطالعاتوارتباطاتهموارهوجود
خواهدداشت.

بندیحزبیوفعالیتحزبیرسیدهایم:همانطورکهیک


حالمابهاصلبسیارمهمیدرمجموعهسازمان
حتیاالمکان بزرگازلحاظرهبریعملیوایدئولوژیکیجنبشومبارزهانقالبیپرولتاریاضرورتدارد،

مرکزیت
همانطورهمیکعدممرکزیتحتیاالمکانبزرگازلحاظاطالعمراکزحزبی(ودرنتیجهتمامیحزبدرکل)

رهبریجنبشبایدبهتعدادحتیاالمکاناندکی

دربارهجنبش،وازلحاظمسئولبودندربرابرحزبضرورتدارد.
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همگونازانقالبیونحرفهایباتجربهوآزمودهمحولگردد.درجنبشبایدتعداد

حتیاالمکان

ازگروههای

تروگوناگونتریازاقشارمختلفپرولتاریا(وسایرطبقات


االمکانمتفاوت

هایحتی

االمکانبیشتریازگروه

حتی
فعالیتهریکازاینگروهها،

خلقی)شرکتکنند.مرکزرهبریحزببایدهموارهنهتنهااطالعاتدقیقیدرباره
بلکهتاآنجاکهممکناستاطالعاتجامعیدربارهترکیبآنهانیزدردستداشتهباشد.مابایدرهبریجنبش
رامتمرکزکنیم.و(بههمینمنظور،وازآنجاکهبدوناطالعات،مرکزیتغیرممکناست)مابایدبهمسئولیتهر
حوزههایوابستهیامتعلقبهحزبدربرابرحزب،تاآنجاکه

یکازاعضایحزب،هریکازهمکاران،هریکاز
ممکناست،عدم تمرکز بخشیم،اینعدمتمرکزشرطضروریمرکزیتانقالبیووسیلهالزمیبرایتصحیح
آناست.فقط وقتیکهمرکزیتتابهآخراجراشدهومایکارگانمرکزیویککمیتهمرکزیداریم،آنگاهامکان
ونهتنهاامکانمراوده،بلکههمچنیننظموقاعدهایدر

مراودههرگروهی،هرقدرهمکوچک،بااینمراکز–
میتواندامکاننتایج
مراودهباارگانمرکزیوکمیتهمرکزیکهطیسالیاندرازپراتیکبهدستآمدهاست– 
غمانگیزحاصلازیکترکیبتصادفاناموفقاینیاآنکمیتهمحلیراازبینببرد.


حالکهمامستقیمابهوحدتواقعیحزبوایجادیکرهبریواقعامرکزیرسیدهایم،بایدخوببهخاطر
همزمانیکعدم تمرکزحداکثررا،چهدرزمینهمسئولیتدربرابرحزبوچهدرزمینه

بسپاریم،کهچنانچهبهطور
اطالعداشتنحزبازتمامیچرخودندههایماشینحزبی،اجراننمائیم،اینرهبریقدرتینخواهدداشت.یک

تمرکزیچیزینیستمگرجنبهدیگرتقسیمکارکهبهقبولهمگانیکیازحیاتیتریننیازهایعملی

چنینعدم
کمیتههایمحلینوعقدیمازکار

جنبشمااست.چنانچهمرکزرهبریحزبکمافیالسابقبهوسیله
بی واسطهعملیکنارگذاشتهشود،دراینصورت،قبولرسمییکسازمانمعینبهعنوانسازمان

رهبریکنندهوتاسیسیککمیتهمرکزیظاهری،هرگزجنبشماراواقعامتحدنخواهدساختوهرگزیکمرکز

مبارزمحکمواستواربوجودنخواهدآورد .
ییهستندکهازیکسوانبوهیازافرادعضوآنند،کهخودراباهرموضوع

کمیتهها

یفوقالذکر،

کمیتهها

منظور
بیآنکهمسئولیتیبرایکاری
بیآنکهبهعملکردهایمختلفکارانقالبیبپردازند ،
ممکنهایمشغولمیسازند ،

آنفکرشدهوخوبتدارکدیدهشدهاستوآنراشروعکردهاند

خاصداشتهباشندوکاریراکهخوبدرباره
ایرابههدرمیدهند،در


العاده

بهپایانببرند،افرادیکهباتالشوجدیتیبهظاهرافراطیزمانونیرویفوق
یدانشجوییوکارگریوجودداردکهنیمیازآنهااصالبرایکمیته

زهها
حالیکهازسویدیگرانبوهیازحو 
آشنانیستونیمیدیگرمانندخودکمیتههمانقدرکودنوناآزمودهوهمانقدرکمتخصصاست،تجربیات
هااستفادهنمیکندودقیقامانندکمیته،سرگرممشورت


ایبهدستنیاوردهاستوازتجربیاتسایرگروه

حرفه
نامههاست.
همهچیز،وسرگرمانتخاباتوتدوینآئین 

وگفتگوهایبیپایاندرباره
کمیتههایمحلیبایددگرگونشوند،بایدبهسازمانهایمتخصصو

برایآنکهمرکزرهبریبتواندخوبکارکند،
کنندتبدیلشوند،سازمانهاییکهاینیاآنکارعملیراواقعابه"کمال"


کارمی
اصولیتر"

سازمانهاییکه"

برسانند.برایآنکهمرکزرهبری(آنطورکهتاکنونبوده)فقطبهمشورتکردن،قانعکردنوبحثکردننپردازد،
بلکهواقعابتواندارکستررارهبرینماید،دانستنایننکتهکهچهکسیدرکجاچهسازیرامینوازد،نواختن
گیرد،چهکسیکجاوچراخارجازنتمینوازد


موسیقیراکجاوچگونهیادگرفتهاستیاداردیادمی
کدامآلت
وبرایازبینبردناینصدایناهنجارچهکسیرابایدجابهجاکرد،

(آنگاهکهموسیقیصداییگوشخراشدارد)
بایدبیپردهگفتهشود–مایااصالچیزیدربارهکار

چگونهوبهکجا،وغیره،ضرورتیبسیاردارد.امروزه–
هاونامههایعامآن،ویاازطریقدوستانوآشنایاننزدیک


دانیم،بهجزاعالمیه
داخلیواقعییککمیتهنمی
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آنمیدانیم .ولیاینمسخرهاستاگرباورکنیمکهحزببزرگی،کهقادراستجنبشکارگری

چیزیدرباره
روسیهرارهبریکند،حزبیکهحملهعمومیبهحکومتاستبدادیراتدارکمیبیند،بتواندخودرامحدودبه
هریکازآنها،کهمسئولآن

حتیاالمکان

اینکند.تقلیلتعداداعضایکمیته،سپردنکاریخاصومعینبه
کوچکباشد،ایجادشبکهای

باشدوپاسخگویآن،تاسیسیکمرکزرهبریویژهکهازلحاظتعدادنفراتبسیار
ازماموراناجرایی،کهکمیتهراباهریکازکارخانجاتومؤسساتتولیدیبزرگمرتبطسازد،ترتیبیبرایپخش
منظمنشریاتبدهدوتصویردقیقیازاینپخشوازکلمکانیسمکاردراختیارمرکزرهبریبگذارد،باالخرهایجاد
هایبیشم اریکهکارهایمختلفیرابهعهدهگیرندیاافرادیرابهدورهمجمعکنند،که


وگروه
حوزهها

متمایلبهسوسیالدموکراسیهستند،افرادیکهدرحالتکاملدادنخویشبهسوسیالدموکراتبودهوبه
هاکمکمیرسانند،بهطوریکههموارهفعالیت(وترکیب)اینحوزههابرکمیتهوبرمرکز


وگروه
حوزهها

این
کمیتههایدیگرحزبیبایددراینزمینه

رهبریمعلومباشد–مسئلهدگرگونیکمیتهسنتپترزبورگوتمام
باشد،وبههمینعلتموضوعآئیننامهاهمیتیناچیزدارد .

حترنشاندهم.وامیدوارم
منباتجزیهوتحلیلطرحآئیننامهشروعکردمتاهدفازپیشنهادهایخودراواض 
میتوانسرکرد،چنانچهگزارشمنظم
اکنونبرایخوانندهروشنشدهباشد،کهدراصلبدونآئیننامهنیز 

میتواننوشت؟کمیتههمهرا
مگردرآئیننامهچه 

دربارههرحوزهودربارههرجنبهازکارراجانشینآنسازیم.
کمیتهیکهیاتاجراییانتخابمیکند(اینهمیشه

اینبدونآئیننامههمواضحاست).

رهبریمیکند(

ضرورینیست،ولیوقتیهمکهضروریباشد،بهآئیننامهربطیندارد،بلکهگزارشبهمرکزرهبریدرباره

قسمتهایمختلفکاررامیاناعضایخودتقسیم

ترکیباینگروهوافرادجانشینآنمطرحاست).کمیته،
هاماموریتمیدهدکهمنظمابهکمیتهگزارشدادهوراجعبهنحوهپیشرفتکار،ارگان


بههریکازآن
میکندو

دراینجانیزمهمترهمانامطلعساختنمرکزرهبریدربارهتقسیمانجام

مرکزیوکمیتهمرکزیرامطلعگردانند(
ایدرآئیننامه،کهباکمبودیکهماازلحاظنیروداریم،اغلباینقاعدهبهاجرادر


شدهاست،تاتثبیتقاعده
نخواهدآمد).کمیتهبایددقیقامشخصکندکهچهکسیعضوآناست.کمیتهازطریقرأیاعضایخود،عضو
یفرعیکارخانهواینگروهوآنگروهرامعینمیکند(اگر

کمیتهها

گیرد،کمیته،گروههایمحلی،


جدیدمی
دهمهگروه هایموردنظررابرشمارد،هرگزاینکارپایانینخواهدداشت،ودرضمنبرشمردنآن

انسانبخواه
تاسیسآنها،بهمرکز

تقریب،متضمنفایدهاینخواهدبود،کافیاستکهدرباره

آئیننامهحتیبهطور
نیزدر 
وزه،راایجادمینماید...امروزهتدوینیک

محلهایوکمیتهفرعی،اینوآنح

رهبریاطالعدادهشود).گروههای
هاوگروههایفرعیگوناگون


ایفایدهچندانیندارد،زیراازلحاظآنچهکهبهفعالیتچنینگروه
آئین 
نامه
چنین 
مربوطمیگردد،ماتقریباهیچ(ودربسیاریجاهااصالهیچ)تجربهحزبیتمامینداریم،وبرایگردآوریچنین

آئیننامهنیست،بلکهایجادیکگزارشگریدرونحزبی-،اگربتوانآنراچنیننامید-مورد
بهاینیازبهیک 
تجر 
هدرمیدهد.اگربه

آئیننامه
نیازاست.درحالحاضرهرسازمانمحلیالاقلچندشبازوقتخودرابرسر 
کارازتمامیاینوقتاستفادهمیشدتابرایکلحزبگزارشیجامعومعقولازکارکردهایخاص

جایاین
خوددادهشود،درآنصورتکاردوصدچنداننتیجهمیداد.


نامههافقطبهاینعلتنیست،کهکارانقالبیهمیشهیکشکلثابترانمیپذیرد.نه،یک
آئین 
بیفایدهبودن 

حتیاالمکانبهتمامکارهایمانشکلثابتیبدهیم.ویکشکلثابت

شکلثابتضروریاست،ومابایدبکوشیم
نامههابه
آئین 
فکرمیشود،مجازاست،ولیاینشکلثابتازطریق 

درپهنهبسیاروسیعتری،ازآنچهعموما

مامکرااینموضوعراتکرارمیکنیم)ازطریقمطلعساختندقیقمرکز

دستنمیآید،بلکهفقطومنحصرا(
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رهبریحزبیقابلحصولاست،فقطدراینصورتاستکهیکشکلثابتواقعی،کهبامسئولیتواقعیو
داند،کهکشمکشهایجدی


چهکسیازمانمی
افکارعمومی(درونحزبی)درپیوندباشد،ساختهمیشود.
آئیننامه"بلکهازطریقمبارزهوازطریق
ازطریقرأیگیری"برطبق 

واختالفعقایددرمیانمادراصلهرگزنه
فیصلهمییابند؟

تهدیدبه"خارجشدن"
تاریخاکثرکمیتههایمادرزندگیحزبیسه–چهارسالهاخیرمملوازچنینمبارزاتدرونیاست.بسی

میتوانستبسیاربیشازایندر
افسوسکهاینمبارزهدرشکلمعینیانجامنگرفتهاست،چهدرغیراینصورت 
کارروشنگریوآموزشحزبودرکاررساندنتجربیاتبهآیندگان،یاریرساند.ولییکچنینشکلثابتضروری
ایجادنمیگردد،بلکهمنحصراازطریقافکارعمومیدرونحزبیقابلحصولاست.در

آئیننامه
ومفیدازطریق 
میتوانیمدراختیارداشتهباشیم
شرایطاستبدادیماوسیلهوسالحافکارعمومیدرونحزبیرابههیچروین 
مگرآنکهمرکزیترهبریحزب،بهطورمنظمازاخبارووقایعمطلعگردد .
میتوانیمواقعاتجربیاتی
فقطوقتیکهماطرزاستفادهوسیعازاینافکارعمومی(درونحزبی)رابیاموزیم ،
آئیننامهرویکاغذنباشند،فقطبرمبنای
نامههائی،که 
آئین 
یاآنسازمانجمعآوریکنیم،و 

دربارهعملکرداین
میتوانندبهوجودآیند.
چنینتجربیاتیجامعودرازمدت 
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زیرنویسها:

-۵بایدکوشیدآنکارگرانانقالبیدرکمیتهپذیرفتهشوند،کهبیشترینارتباطوبهترین"شهرت"رادرمیانتوده
کارگرانداشتهباشند.

برایرهبریکردن،بایدهمهجابهمیانکارگرانرفت،بههمه

-۱درمتنانگلیسیاینجملهچنینآمدهاست":
هادسترسیداشت،کارگرانزیادیراشناختوکانالهایمختلفیرادراختیارداشت،وغیرهوغیره".


محله

-۰درمتنانگلیسیبهجایمنازل،آدرسکارگرانآمدهاست.مترجم

میتواند
 -۴مابایدمرتبابهکارگرانگوشزدنمائیم،کهگرچهگهگاهکشتنجاسوسان،محرکینوخائنین 
ضرورتیاجتنابناپذیرباشد،ولیتبدیلآنبهیکرویه،بسیارنامطلوبوخطاخواهدبود،مابایدبکوشیم

میتواناز
سازمانیایجادنمائیمکهقادرباشدباافشاءوتعقیبجاسوسان،آنهارابیخطرکند.جاسوسانران 

تودههایکارگرانرا
بنبرانداخت،ولی میتوان و بایدسازمانیایجادکرد،کهجاسوسانرافراریدادهو 
تربیتنماید.

زندانهاوغیره،ازکارگرانی

ضرورتدارند،کهدرتظاهراتهاودرعملیاتآزادسازی

حوزههایمبارزهنیز

-۱
کنند،کهخدمتسربازیراانجامدادهاندویاخیلیقویوماهرهستند.


استفادهمی
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