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،»؟بايد آردچه «ادداشتهائی بر فصل چهار آتاب ي  

سازماندهیبرای » دآرچه بايد    «ئی ازسهادر  

 
 ششهشتاد و ماهچهارم شهريور بيست                                                  بنفشه قادری  

    

 چند توضيح مقدماتی
در زمان انترناسيونال دوم آمونيستها .  همان جنبش آمونيستی است»سوسيال دموآراسی «ـ در اين اثر منظور از  ١

مونيستها پيشنهاد داد ست و خائن شدن انترناسيونال دوم لنين به آرويزيونيپس از. سوسيال دموآرات ميخواندندخود را 

به آسانی اتالق   » سوسيال دموآرات « بين المللی  جنبش آمونيستیآن پس دراز.  نكنند واژه استفادهاين  از آه ديگر

 آلمان و سوسيال دموآراتسوسيال دموآرات اروپا مانند حزب و احزاب . رفرميست هستندشود آه رويزيونيست ومي

حزب سوسياليست فرانسه اخالف همان انترناسيونال دوم هستند آه تبديل به بخشی از هيئت حاآمه امپرياليستی اين 

.آشورها شدند  

همان  »انقالبيون«و منظور از .  همان سازمان انقالبيون آمونيست است»سازمان انقالبيون«از اين اثر منظوردر ـ ٢  

.ه بطور عام انقالبيونو ن.  انقالبيون آمونيست است     

 - منتخب آثار لنين بفارسی -» چه بايد آرد؟« آليه عبارات و جمالتی آه با گيومه مشخص شده اند همگی از آتاب - ٣

.نقل شده اند      

■ 

در اين فصل از آتاب، لنين پس از روشن آردن مضمون فعاليت سياسی يك حزب پيشاهنگ آمونيستی  

او تاآيد ميكند آه چنين سازمانی  بايد يك سازمان متمرآز و متشكل از  . ميپردازدبه مسائل سازمانی يا تشكيالتی 

چنين سازمانی با سازمان گل و گشاد مربوط به مبارزات اقتصادی آه دارای اهداف محدودی . انقالبيون حرفه ای باشد

وظايف انقالب و مبارزه با پليس آه در انجام   انقالبيونی است»انقالبيون حرفه ای«منظور لنين از .است متفاوت است

.سياسی تعليم يافته اند و آماتور نيستند  

اآونوميستها وظايف . در فصلهای قبل لنين ديد محدود اآونوميستها از مبارزه سياسی را نقد ميكند 

محدود از لنين ميگويد اين ديد .  تقليل ميدادندمبارزه اقتصادیگسترده سياسی طبقه آارگر و حزب طبقه آارگر را به 

چگونگی . علت آن هم واضح است«. وظايف سياسی باعث ميشود آه ديد محدودی از مسائل سازمانی نيز داشته باشند

».سازمان هر موسسه ای را طبيعتا و ناگزير مضمون فعاليت آن موسسه معين ميكند  

او ميگويد آه . زدلنين به نقد اشكال بدوی و اوليه سازمانی آه در جنبش آمونيستی رايج بود ميپردا 

لنين ميگويد اين .  و پراآنده آار است»آماتور«جنبش آمونيستی بدليل جوانی و بی تجربگی در زمينه سازمانی بسيار 



 

 2

و عالوه بر اتالف انرژی، بدوی .  باعث اتالف انرژی آمونيستها ميشد»بيماری«اين .  است»بيماری رشد«مسئله 

. م شدن نيروهای آنها توسط پليس تزاری ميشددضربه خوردن و منهآار آردن محافل آمونيستی مرتبا باعث 

به همين خاطر مانعی . ديدند و آنرا تقديس ميكردند  و پراآنده آاری نمی»آماتوريسم«اآونوميستها هيچ ايرادی به اين 

ل لنين مجبور به همين دلي. جنبش آمونيستی در مقابل ضربات پليس تزاریاستحكام بودند در مقابل درمان بيماری و 

 و فعالين آمونيست رابه مبارزه با اين عقب ماندگی ،اين انحراف و تقديس عقب ماندگی دست بزند شد به مبارزه با

.برانگيزاند  

»خرده آاری چيست؟«   بخش اول   
الزم به تذآر است آه مترادف آلمه خرده آاری (» خرده آاری چيست؟«در اين بخش لنين می پرسد  

او مثال محافل مبارز آم تجربه و تازه آار را ميزند ). ی چه بايد آرد، آماتوريسم يا بدوی بودن استدر نسخه انگليس

 يا »عمليات جنگی«لنين ميگويد علت ناآامی فوری و آامل اين محافل آن است آه . آه خيلی زود ضربه ميخورند

نيست آه قبال برآورده و به تدريج تهيه شده  منظم برای يك مبارزه طوالنی و سرسخت اینتيجه نقشه «فعاليتهای آنها 

و نيز علت آن . باشد بلكه صرفا نتيجه رشد خودبخودی آاری بوده آه طبق سنن موجوده در محافل انجام می شده است

اين است آه بالطبع پليس تقريبا هميشه همه فعالين عمده جنبش محلی را آه از همان زمان دانشجوئی خود را 

 ميشناخت و فقط در انتظار لحظه آامال مناسب برای به دام انداختن آنان بود و برای آنكه پرونده »شناسانده بودند«

جرم محسوسی در دست داشته باشد عمدا به محفل فرصت ميداد تا به قدر آفايت رشد نموده دامنه آار خود را توسعه 

اين اصطالح تكنيكی  (»آبوتر پر قيچی«دهد و هميشه چند نفر از اشخاصی را آه به حالشان وقوف داشت بعنوان 

چنين . عمدا باقی ميگذاشت) ژاندارمها استفاده ميشود است و بطوريكه من اطالع دارم هم از طرف ما و هم از طرف

».جنگی را نميتوان با لشگر آشی دهقانان چماق بدست بر ضد ارتش امروزی مقايسه ننمود  

ه عمل آاسته ميشد و توده های جان به لب رسيده ای آه به در نتيجه ضربات از تعداد انقالبيون وارد ب 

و محافل جديد از جوانانی . از ادامه آاری خبری نبود. استند از رهبران سياسی خويش محروم بودندومبارزه بر ميخ

منظور (تاالنها  ... «.تشكيل ميشد آه ناآماده بودند، در مسائل تئوری، سياست و سازمانی محدودنگر بودند

چنان زود به زود تكرار ميشد و چنان توده وسيعی از افراد را در بر ميگرفت و طوری محفلهای ) گيريهاستدست

هيچگونه ادامه آاری و  ... محلی را از بين ميبرد آه توده آارگر به تمام معنی آليه رهبران خويش را از دست ميداد

ز ميان فعالين محلی، تصادفی بودن ترآيب محافل، پراآندگی حيرت انگي. ارتباطی نميتوانست در آار برقرار شود

آار بجائی . عدم آمادگی و نزديك بينی در مسائل تئوری، سياسی و سازمانی نتايج ناگزير شرايط مشروحه فوق بود

رسيد آه آارگران در پاره ای نقاط بعلت عدم وجود مقاومت و نبودن پنهانكاری آافی در بين ما، اعتمادشان از 

روشنفكران با ناسنجيدگی زياده از حدی آارها را خراب : سلب ميشود، از آنها دوری ميجويند و ميگويندروشنفكران 

».ميكنند  

خالصه آالم اينكه رشد جنبش آارگری بر رشد و  ... « :لنين از گزارش يكی از فعالين چنين نقل ميكند 

قالبيون گرد آورده نشده اند، متحد نيستند، و يك محفلهای جدا جدا و ان ...  تكامل سازمانهای انقالبی پيشی ميگيرد

 گزارش دهنده ...... سازمان واحد، قوی و با انظباطی آه قسمتهايش از روی نقشه تكميل شده باشند تشكيل نميدهند
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» .تاآيد ميكند آه اولين وظيفه عبارتست از ايجاد اتحاد واقعی و انتخاب دقيق اعضا  

»يسمخرده آاری و اآونوم«   ش دوم بخ  

وظايف سياسی نقش و درك محدود از تئوری مارآسيسم  و : اآونوميسم، عبارتست از 

. بطور مفصل اين را تشريح ميكند»؟چه بايد آرد«لنين در اثر  .آمونيستها  

يا ( لنين ميگويد خرده آاری فقط به معنای بدوی آار آردن »خرده آاری و اآونوميسم«در بخش  

محدود ديدن دامنه فعاليت انقالبی .  آلی به معنای محدود ديدن دامنه فعاليت انقالبی استبلكه بطور. نيست) ناآمادگی

يك سازمان انقالبی يعنی وظايف آنرا در حد پيش برد مبارزات اقتصادی يا مبارزه در راه نزديك ترين خواستهای 

ببينند و خود را برای عملی آردن لنين ميگويد وقتی انقالبيون، وظايف انقالبی را در همين محدوده . سياسی ديدن

برای اينكار هيچ «. وظايف سياسی و جنگی  دامنه دار طبقه آارگر آماده نكنند نيازی به يك سازمان انقالبی ندارند

احتياجی به ايجاد يك سازمان پرو پا قرص انقالبيون آه پرولتاريا را برای مبارزه استوار و سرسخت پرورش دهد، 

با چنين محدوديتی سازمان . وظايف انقالبی الجرم به محدود ديدن وظايف سازمانی ميانجامد محدود ديدن ».نيست

لنين ميگويد نخستين و ضروری ترين وظيفه عملی عبارتست از ايجاد . خوبی از انقالبيون بوجود نخواهد آمد

اما . در مبارزه سياسی باشدسازمانی از انقالبيون آمونيست آه قادر به تامين انرژی برای پايداری و ادامه آاری 

وظايف سياسی را . اآونوميستها اين وظايف سياسی دامنه دار و وظايف سازمانی منطبق بر آن را تحقير ميكردند

سازمان انقالبی آه متشكل از انقالبيون حرفه ای باشد و پيشوای مبارزات .  ميخواندند»غير قابل درك«برای توده ها 

 مبارزه روزمره توده ها و خارج از »مشخص« و »محسوس«سازمانی دور از منافع سياسی طبقه آارگر باشد را 

لنين .  ميزدند ولی از درك اين مهمترين وظيفه عملی عاجز بودند»عمل«آنها مرتب دم از . دسترس توده ها ميدانستند

 به تامين انرژی، ايجاد سازمانی از انقالبيون آه قادر: نخستين و ضروری ترين وظيفه عبارتست از«: ميگويد

 را با تحقير بر زبان ميراندند و محدود نگری »تئوريسين«آنها واژه » .پايداری و ادامه آاری در مبارزه سياسی باشد

در عمل نشان ميدادند آه نزديكترين «و . ناميدند  می»شم زندگی«به وظايف و عقب ماندگی در انجام وظايف را 

 تئوريكی و سازمانی جنبش ين ميگويد اين هيچ نيست مگر تجليل از عقب ماندگی لن».وظايف عملی ما را نفهميده اند

.چه ببريد تمام نشودهرخداوند به آارتان برآت بدهد و: دمراسم تشييع جنازه، يكی داد بزنمانند آن است آه درروسيه و  

نين پيش ميگذارد يكی ديگر از استداللهای اآونوميستها برای رد اين وظايف سياسی و سازمانی آه ل 

 لنين اين را نيز تسليم شدن .دست داده استاز داشت آه چند دهسال قبل را اين بود آه جنبش آمونيستی برجستگانی 

باليد آه اهل عمليد اما واقعيتی را آه بر  شما به اين می«: او ميگويد. در مقابل شرايط عقب ماندگی و ناآمادگی، ميداند

. بينيد  نمیهر پراتيسين روس معلوم است  

بينيد آه نه فقط انرژی يك محفل بلكه حتی انرژی يك شخص جداگانه نيز قادر است چه اعجازی  نمی 

 يا شايد شما خيال ميكنيد آه در جنبش ما نميتوانند برجستگانی مانند آنهائيكه در سالهای دهه. در آار انقالبی بروز دهد

د داشته باشند؟ چرا نميتوانند؟ چون آمادگی ما آم است؟ ولی ما وجو)  نوشته١٩٠١لنين اين را در سال( گذشته ٧٠

بخصوص همين اآنون انقالبی روس يعنی  ... داريم آماده ميشويم، به آماده شدن ادامه می دهيم و آماده خواهيم شد
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آه حقيقتا  طبقه ایرهنمون اوست، با اتكا به ) بخوانيد مارآسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم( آنكسی آه تئوری حقيقتا انقالبی

انقالبی و خود بخود در حال بيدار شدن است، ميتواند باالخره ـ باالخره ـ آامال قد برافراشته و تمام زور پهلوانی خود 

هرگونه قصد خوار شمردن وظايف سياسی و ...  فقط چيزی آه برای اينكار الزم است اين است آه. را بكار اندازد

مثل اينكه همه اآونوميستها مـرد ( و خاطر جمع باشيد آقايان. ستهزاء و تحقير قرار گيرددامنه آار سازمانی ما مورد ا

)عبارات داخل پرانتز از ماست ( ». آه ما به اين منظور خواهيم رسيد)!بودند؟  

و به همين دليل ضرورت . همانطور آه گفتيم اآونوميستها وظايف سياسی انقالبيون را محدود می ديدند 

و چون ضرورت داشتن چنين سازمانی را . ازمان مستحكم، متمرآز و پيكار جوی انقالبيون را نمی ديدندايجاد يك س

نمی ديدند،  مبارزه عليه پليس سياسی را تحقير ميكردند و عدم مهارت جنبش آمونيستی در پنهانكاری را تبرئه 

ها، مبارزه عليه پليس سياسی آنقدرها هم مثال به اين صورت آه، در شرايط رشد  جنبش خودبخودی توده .  مينمودند

نمی توانستند يا جسارت آنرا نداشتند آه «اآونوميستها اين استنتاجات لنين را قبول نداشتند چون بقول لنين ! مهم نيست

» .عمق تزهای خود را تا آخر ببينند  

 :او ميگويد. ردازددر همين بخش لنين به رابطه ميان سازمان انقالبيون حرفه ای و جنبش آارگری ميپ 

، بر ضد پليس و ارتش انرژی و یاينگونه آارگران، افراد متوسط توده، قادرند در اعتصاب، در مبارزه خيابان

سرنوشت تمام جنبش ما را تعيين آنند، ـ اما الزمة ) و فقط آنها ميتوانند(فداآاری عظيمی از خود نشان دهند، قادرند 

و تالش ما بايد .  می خواهدت مخصوصی است، اين مبارزه انقالبيون حرفه ایمبارزه عليه پليس سياسی داشتن صفا

 بلكه عالوه بر آن بايد اين باشد آه توده آارگران بطور »پيش بكشد«نه فقط اين باشد آه توده خواستهای مشخصی را 

...» پيش بكشد«روز افزونی از اين قبيل انقالبيون حرفه ای نيز   

 »طبق تمام قواعد فن«ايد اشخاصی آه بطور حرفه ای به فعاليت انقالبی مشغول هستند سازمان اين مبارزه را ب 

فراهم آورند لزوم فراهم نمودن سازمان اين مبارزه از اينكه اآنون توده خود به خود به مبارزه جلب ميشود آمتر نشده 

آزموده آه  ...ا به انقالبيونی سازمان آمونيستی بايد اعضاء خود را تعليم دهد و آنان ر«: لنين ميگويد».است

. تبديل آند»تعليماتشان از نظر حرفه ای آمتر از پليس نيست  

انقالبيون «لنين تاآيد ميكند آه از ميان فعالين جديدی آه جنبش خودبخودی به ميدان مياورد بايد به تعداد روزافزونی 

. تعليم داد و در سازمان انقالبيون متشكل آرد»حرفه ای  

                   »سازمان آارگران و سازمان انقالبيون« م بخش سو  
  سازمان انقالبيون حرفه ای آارگران و)  يا صنفی (مان حرفه ای اين بخش لنين تفاوت ميان سازرد 

لنين نشان ميدهد آه چگونه اآونوميستها وظايف اين دو سازمان را قاطی  . را روشن ميكند)سازمان آمونيستیيا  (

لنين تاآيد            .ز نوع اين دو سازمان را مخلوط آرده و التقاط بوجود مياورندميكنند و در عرصه سازمانی ني

چه آنانی آه از ميان طبقه آارگر و چه (ميكند آه سازمان آمونيستی به لحاظ تعداد بايد از افراد محدود، از آمونيستها 

آارگران بايد از هر آارگری آه اما سازمان صنفی . تشكيل شود) آنانی آه از ميان طبقات اجتماعی ديگر برخاسته اند

لنين وظيفه اوليه و عمده را تشكيل . به لزوم اتحاد برای مبارزه عليه آارفرما و حكومت پی ميبرد، تشكيل شود

اگر ما آار را از پی ريزی محكم سازمان استوار متشكل از «: سازمان انقالبيون حرفه ای قرار ميدهد و ميگويد
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م توانست استواری جنبش را من حيث المجموع تامين نموده، هم هدفهای سوسيال انقالبيون شروع آنيم، خواهي

دموآراتيك را عملی سازيم و هم هدفهای ترديونيونی را و اما اگر آار را از سازمان وسيع آارگری آه به اصطالح 

نقالبيون را از همه و در عمل از همه بيشتر در دسترس ژاندارمها بوده و ا( توده باشد »دسترس«از همه بيشتر در 

شروع آنيم، آنگاه ما نه اين هدف و نه آن ديگری هيچيك را عملی نخواهيم آرد، ) بيشتر در دسترس پليس قرار بدهد

از خرده آاری خالص نخواهيم شد و با پراآندگی و اضمحالل دائمی خود فقط ترديونيونهائی را از نوع زوباتف يا 

».ميتوانيم بيش از همه در دسترس توده قرار دهيم) خته حكومت و ليبرالهاستمنظور ترديونيونهای زرد و سا(ازرف   

فكر سياسی آلمانها اآنون  ... « :لنين بر درس آموزی از تجارب جنبش آمونيستی آلمان تاآيد ميكند 

ه آنونی برای بقدر آفايت تكامل يافته و اندوختة آافی از آزمايش سياسی دارند تا به اين موضوع پی ببرند آه در جامع

آار آزموده، از لحاظ حرفة خود آماده، در مكتب  ...  پيشوای با قريحه و استعداد»ده نفر«هيچ طبقه ای اگر يك 

».طوالنی تعليم گرفته و با يكديگر هم آهنگ نداشته باشد، مبارزة پايدار ممكن نخواهد بود  

:من جدا معتقدم آه ...«   

.آه آار يكديگر را دنبال ميكنند، هيچگونه جنبش انقالبی نميتواند پايدار باشد ی ـ بدون سازمانی استوار از رهبران١  

آه خود بخود به مبارزه جلب ميشود و پايه جنبش را تشكيل ميدهد و در آن شرآت ميورزد   ـ هر قدر دامنة توده ای٢

زيرا همانقدر ( يد استوارتر باشدو سيعتر باشد همانقدر لزوم چنين سازمانی موآدتر ميگردد و همانقدر اين سازمان با

)برای عوام فريبهای مختلف آسانتر است آه قشرهای عقب مانده را از راه بدر ببرند  

. ـ چنين سازمانی بايد بطور عمده عبارت باشد از آسانی آه بطور حرفه ای به فعاليت انقالبی اشتغال داشته باشند٣  

اعضای چنين سازمانی را محدودتر بگيريم تا جائی آه در آن تنها  ـ در يك آشور استبدادی هر قدر آه ما ترآيب ٤

اعضائی شرآت نمايند آه به طور حرفه ای به فعاليت انقالبی مشغول شده و در فن مبارزه عليه پليس سياسی آمادگی 

  اين سازمان دشوارتر خواهد بود و»دام افتادن«حرفه ای بدست آورده باشند، همانقدر هم 

م هيئت ترآيبی افراد، خواه از طبقه آارگر و خواه از ساير طبقات جامعه آه امكان شرآت در اين ـ همان قدر ه٥

».جنبش را داشته باشند و بطور فعال در آن آار آنند، وسيعتر ميشود  

لنين تاآيد ميكند آه بر خالف سازمان آمونيستی، اتحاديه های حرفه ای آارگران، محفلهای خودآموزی  

ئت نشريه های غير علنی، محفلهای سوسياليستی و همچنين دموآراتيك در ميان آليه قشرهای اهالی آارگران و قرا

سازمان آمونيستی بدون آنكه خصلت و وظايف . ميتوانند صفوف گسترده تر، شل تر، و آمتر پنهان، داشته باشد

اگونی از مبارزه، به شكل گيری گسترده خود را فراموش آند، بايد هر آنجا آه الزم است، برای پيشبرد سطوح گون

انواع محافل و سازمانهای توده ای، يا تجمعات غير رسمی، آمك آند و با آنها دارای رابطه باشد، آنها را هدايت آند 

هر آينه رابطه ميان اينها درست برقرار شود به استواری جنبش . بدون آنكه آنها را با سازمان انقالبيون مخلوط آند

.ث المجموع آمك ميكندآمونيستی من حي  

لنين هشدار ميدهد آه رابطه ميان سازمان مخفی و جنبشهای توده ای آمابيش علنی بايد بگونه ای  

برقرار شود آه دشمن از طريق جنبشهای آمابيش علنی به درون سازمان مخفی نفوذ نكند و يا با رد گرفتن از 

.دجنبشهای علنی به تشكيالت مخفی آمونيستی دست پيدا نكن  
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و توده ای در شراط استبداد را هم ) صنفی(در اين بخش لنين طرق صحيح تشكيل سازمانهای حرفه ای  

وجود هستة آوچك بهم پيوسته ای از «: بطور خالصه اينطور ميگويد. مورد بحث قرار ميدهد آه بسيار آموزنده است

خاص مطمئنی بوده و بر طبق قواعد پنهانكاری آارگران آامال مطمئن، آزموده و آبديده، آه در نواحی عمده دارای اش

آامل با سازمان انقالبيون مربوط باشد آامال ميتواند با استفاده از مساعدت آامال وسيع توده بدون داشتن هيچگونه 

صورت رسميتی، آليه وظايفی را آه بر عهده سازمان حرفه ای است انجام دهد و بعالوه آنچنان آه مطلوب سوسيال 

فقط بدينوسيله است آه ميتوان عليرغم تمام ژاندارمها به تحكيم و توسعه جنبش حرفه ای . است انجام دهددموآراسی 

».نائل گرديد) و نه جنبش حرفه ای ساخته دست حكومت و ليبرالها ـ از ما(سوسيال دموآراتيك   

»دامنه فعاليت سازمانی«  بخش چهارم  

 نيروهای آنهااز چگونگی استفاده درست و البیبررسی نيروهای جنبش انق به اين بخش لنيندر 

آدم نيست و  آدم «:  جنبش ما را با اين آلمات ميتوان فرموله نمودلنين ميگويد موقعيت باريك و گذرندهٔ .ميپردازد

آدم فراوان است چونكه هم طبقه آارگر و هم قشرهای بيش از پيش مختلف جامعه هر سال بطور . فراوان است

بين خود اشخاص ناراضی، مايل به اعتراض و آسانی را بيرون ميدهند آه آماده اند هر چه از روزافزونی از 

در عين حال آدم نيست چونكه رهبر وجود  ... دستشان بر ميايد به مبارزه بر ضد حكومت مطلقه مساعدت نمايند،

موجبات چنان آه قادر باشند ندارد، پيشوايان سياسی وجود ندارند، اشخاص دارای قريحه تشكيالتی وجود ندارند 

».جزئی استفاده نمودهر قوه ولوسايه آن بتوان ازهم آهنگی را فراهم نمايند آه درعين حال واحد ودرفعاليت پردامنه و  

جنبش آارگری وظيفه عمده سازمانی عبارتست از تشكيالتی لنين تاآيد ميكند آه دربرای ساختن چنين  

اين واقعيت گواه  ...«: يت آنان به مثابه يك انقالبی آمونيست متشكل در سازمان  انقالبی يافتن آارگران پيشرو و ترب

بر آنستكه نخستين و مبرم ترين وظيفه ما اين است آه به پرورش آارگران انقالبی آه از لحاظ فعاليت حزبی در همان 

 عمده بايد بدان معطوف گردد آه آارگران بنابراين دقت و توجه ... سطح روشنفكران انقالبی قرار دارند آمك نمائيم

 ...  و يا»توده آارگر«را تا سطح انقالبيون ارتقاء دهيم، نه اينكه آنطور آه اآونوميستها مايلند، خودمان حتما تا سطح 

حرفه آارگر انقالبی برای آنكه آامال آماده آار خود گردد بايد انقالبی ... » « . تنزل نمائيم»آارگران ميانه حال«سطح 

 ساعت و نيم در فابريك سرگرم آار است ١١از اينرو اين گفته ب ـ اف صحيح نيست آه چون آارگر . ای شود

ناچار سنگينی عمده آار بر دوش قوای بينهايت جزئی «) بجز تبليغات(بنابراين در مورد ساير وظايف انقالبی

گيرد، بلكه علت آن عقب ماندگی ماست، زيرا  صورت نمي»ناچاری« اين بهيچوجه از روی ».روشنفكران خواهد افتاد

  برجسته ايستدارای استعداد  به هر آارگری آه   وظيفه ما عبارت از اين است آه .آه ما به وظيفه خود پی نبرده ايم

».ياری نمائيم تا بيك مبلغ حرفه ای، سازمان دهنده، مروج، توزيع آننده نشريه ها و غيره تبديل گردد   

آارگر با استعدادی فورا سعی ميكنند هر ...«:به تجربه حزب آلمان اشاره ميكندهم بازاين مورد لنين در 

او را به مبلغ حرفه ای بدل : را در شرايطی قرار دهند آه استعدادهای وی آامال رشد نموده و آامال بكار برده شود

طريق او را تشويق ميكنند تا  هند و بديناز يك محل به تمام آشور توسعه ميد... ميكنند، فعاليت وی را از يك فابريك 

او در حرفه خويش تجربه و چاالآی بدست مياورد، دايره معلومات و دانش خود را . ميدان عمل خود را وسيعتر نمايد

وسيعتر ميكند، پيشوايان برجسته سياسی نقاط ديگر و نيز احزاب ديگر را از نزديك مشاهده ميكند، ميكوشد آه خودش 
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يه برسد و معلومات محيط آارگری و ايمان و اعتقاد سوسياليستی خود را با آن تعليمات حرفه ای، آه هم بهمان پا

 ... پرولتاريا بدون آن نميتواند عليه صفوف آامال تعليم يافته دشمنانش به مبارزه سرسخت اقدام نمايد، توام سازد

وصا آماده شده  مكتب طوالنی مبارزه را گذرانده هنگاميكه ما دارای دسته هايی از آارگران انقالبی گرديم آه مخص

ـ آنگاه ديگر هيچ پليس سياسی در دنيا نميتواند ) »مسلح به همه نوع اسلحه باشند«در حاليكه البته اين انقالبيون ( باشند

يغ وسيعترين از عهده آنها برآيد، زيرا اين دسته ها يعنی افرادی آه بيدريغ نسبت به انقالب وفا دارند از اعتماد بيدر

و اين گناه مستقيم ماست آه آارگران را خيلی آم به اين راه آموزش حرفه . توده های آارگر نيز بهره مند خواهند شد

 و با سخنان احمقانه خود در باره اينكه چه چيزی »سوق ميدهيم« مشترك اند »روشنفكران«ای انقالبی، آه در آن با 

به عقب   است خيلی زياد آنها را»دسترس« و غيره در »آارگر ميانه حالبرای « و چه چيزی »تودة آارگر«برای 

 ۀوظايف سياسی ما رابطسازمانی با محدود شدن تئوری وموارد دامنة محدود آارمانند سايراين مورد نيزدر. ميكشيم

»).را احساس نميكنند تازه آار آن های  و پراتيسين »اآونوميستها«هنگفت  اآثريت  هر چند آه (  دارد  و الينفك مسلم  

»سازمان توطئه چينی و دموآراتيسم«    بخش پنجم  
آن زمان اآونوميستها، لنين . در اين بخش لنين بر روی جنبه پنهانكاری يك سازمان انقالبی تاآيد ميكند 

 ةانقالبيون خرده بورژوا آه دارای خط مشی مبارز( را متهم به داشتن خط مشی نارودنايا ووليا يا نارودنيكی

واقعيت آن است آه هيچكس به انداز لنين انحرافات خط مشی نارودنيكی را . ميكردند) تروريستی جدا از توده بودند

با اين حال اآونوميستها به دليل خط . آشكار نكرد و هيچكس به اندازه او يك مبارزه اصولی عليه آن پيش نبرد

ن بر خالف اآونوميستها طرح يك  سازمان انقالبی با وظايف زيرا لني. رفرميستی خود چنين اتهامی را به لنين ميزدند

خاطرنشان و. سازمان انقالبی تاآيد ميگذاردسياسی انقالبی را پيش ميگذارد و بر فشرده، متمرآز و مخفی بودن 

.ميبردمبارزه جدی باشد، بدون يك چنين سازمانی آارش را از پيش نفكردرا حقيقتميكرد آه هر خط مشی انقالبی، اگر  

      استبدادی ميتواندخود در يك آشورلحاظ شكل ك چنين سازمان مستحكم انقالبی ازي «: لنين ميگويد 

 »توطئه« يا پنهانكاری معادل واژه روسی »آنسپيراسيون« هم ناميده شود زيرا واژه فرانسوی »توطئه چينی«سازمان

هانكاری به درجه ای شرط الزم يك چنين سازمانی پن.  است و پنهانكاری برای چنين سازمانی نهايت لزوم را دارد

. ر وفق داده شودبايد به شرط مذآو) مانند عده اعضا، گزين آردن آنان، وظايف و غيره( است آه تمام شرايط ديگر

اين اتهام آه ما سوسيال دموآراتها ميخواهيم سازمان توطئه چينی بوجود آوريم، بزرگترين ساده بنابراين ترس از

خوش آيند خط مشی ناردنايا وليا از مانند اتهام به پيروی دشمن اآونوميسم بايد اين اتهام برای هر. اهد بودلوحی خو  

».باشد  

دموآراسی «در اين بخش لنين روشن ميكند آه يك سازمان انقالبی آمونيستی نميتواند با سبك آار  

يگانه اصل جدی سازمانی برای «. شكننده ميكندو اتخاذ چنين روشی آامال آنرا در مقابل دشمن .  پيش برود»وسيع

پنهانكاری بسيار، گزين آردن بسيار دقيق اعضاء، و آماده نمودن انقالبيون : آارآنان جنبش ما بايد عبارت باشد از

 باالتر است و آن »دموآراتيسم«هر گاه اين صفات موجود باشد، چيز ديگری هم تامين خواهد بود آه از . حرفه ای

و اين موضوع برای ما ضرورت قطعی دارد، زيرا در روسيه ما نميتوان . امال رفيقانه در بين انقالبيون استاعتماد آ

».نظارت دموآراتيك همگانی را جايگزين آن ساخت  
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»آار محلی و آار سراسری«    بخش ششم  
اط با همسازمانهای محلی آه جدا جدا و بدون ارتبنين به تشريح خصلت عقب مانده آاراين بخش لدر     

منظور لنين از آار سراسری آن . تاآيد ميكند) مرآزی( او بر لزوم آار سراسری. ميكنند ميپردازدتكراررا آاريك   

است آه فعاليتهای پراآنده و سازمانهای محلی پراآنده بايد بر پايه يك دورنمای واحد، يك نقشه واحد و تحت هدايت يك 

.زندين برای مثال نمونه انتشار نشريات محلی گوناگون را ملني. سازمان مرآزی واحد فعاليت آنند  

:مضرات پراآنده آاری بطور خالصه اينگونه است                                                                          

 .همه دارند يك آار را تكرار ميكنند، بنابراين نيروها اتالف ميشود •

يان همه اخبار، تجارب، دانش متمرآز نشده و دوباره م. همه دارند با سطح پائين سياسی آار ميكنند •

 . فراگير نميشود و بنابراين به نسبت تجربه ای آه آسب ميشود سطوح ارتقا نمييابد

از آنجا آه برای يك نيروی محلی تضمين پايداری و استمرار آار مشكل است، فعاليتها در ميانه راه قطع  •

 .ميشود

قسيم آار با سازمانهای بنابراين آار محلی در صورتی ميتواند مفيد باشد آه هماهنگ و هم جهت و در ت •

 . محلی ديگر و بطور آل سازمان حزب باشد

و اينكار شدنی نيست مگر اينكه يك خط واحد، يك نقشه مرآزی، يك سازمان مرآزی، يك رهبری  •

 .مرآزی موجود باشد

  

  استآزادی زنان در گرو سرنگونی جامعه طبقاتی

! استممكنسرنگونی جامعه طبقاتی بدون مبارزه برای آزادی زنان نا و  
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....)و، صديقه مختاری بهادری  
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