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 بخش اول

 اصول عام
 آهنگ پرولتاریاپیش

ست حزب کمونی. مطابقت داشته باشد( حزب)سازمان حزب باید با شرایط و هدف فعالیت آن  -1

سم، یعنی اولین سوسیالیی مراحل مبارزات انقالبی طبقاتی و در جریان انتقال به ساختمان باید در همه

 .قراول پرولتاریا باشدآهنگ و پیشمرحله جامعه کمونیستی، پیش

. غییر باشدتشده و غیرقابل وجه نباید کامالً از پیش تعیینشکل سازمان احزاب کمونیست به هیچ –2

تغییرات، ا این کند و در رابطه بشرایط جنگ طبقاتی پرولتاریا در جریان تکامل خود پیوسته تغییر می

شرایط خاص هر کشور . های مناسب باشدآهنگ پرولتاریا باید همیشه در جستجوی شکلپیش

 .باشدکننده نوع ویژه شکل سازمانی حزب آن کشور میتعیین

علیرغم تمامی خصوصیات، شرایط کیفی مبارزات طبقاتی . البته این تمایزات حدود معینی دارد

ترین درجه اهمیت جریان مراحل مختلف انقالب پرولتری عالیپرولتاریا در کشورهای مختلف و در 

المللی کمونیستی دارا بوده و یک اساس مشترک برای سازمان احزاب کمونیست را برای جنبش بین

. تشکیل و رشد حزب کمونیست جدید باید بر این مبنا باشد. آوردی کشورها به وجود میدر همه
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نباید روی نوعی تشکیالت ( در ضمن. )های کامالً جدید بوددلنباید به دنبال ایجاد احزابی با م

 .اصرار ورزید« ازقبل تهیه شده»

 وسیله انقالب

تاریای الملل، که به عنوان حزب واحد پرولتمام احزاب کمونیستی و در نتیجه کمونیست بین -3

ها ناست که آ باشند و آن اینباشد، دارای یک وجه مشترک در شرایط مبارزات خود میجهان می

هر از دستش قرا با ( سیاسی)هنوز باید برعلیه بورژوازی حاکم بجنگند، آن را مغلوب ساخته و قدرت 

های احزاب کمونیست در کشورهای کننده نوع فعالیتبنابراین، عامل تعیین. خارج سازند

صاحب ثروت  طبقات داری باید ایجاد چنان سازمانی باشد که پیروزی انقالب پرولتاریا را برسرمایه

 .هم ممکن وهم مطمئن گرداند

 سازمان رهبران

تر، رهبری در ولیکن از همه مهم. رهبری شرط الزم برای هر نوع اکسیون مشترک است -4

ت سازمان حزب کمونیس. واجب و حیاتی است( جنگ طبقاتی پرولتاریا)ترین جنگ تاریخ بزرگ

 .استدر انقالب پرولتری، سازمان رهبری کمونیستی 

مر، وظیفه به جهت این ا. حزب، برای اینکه رهبر خوبی باشد، باید خود دارای رهبران حزبی باشد

ه، در دهی، و پرورش احزاب کمونیست موثر و قوی است کاصلی سازمانی ما باید آموزش، سازمان

 .احراز نمایدا پیشرو را در جنبش انقالبی پرولتاری( نقش)های توانا، بتواند مقام تحت رهبری ارگان

رهبری جنگ انقالبی طبقاتی در شرایط پیوسته متغیر جنبش انقالبی، همواره اساس را بر روی  -5

پذیری حزب کمونیست و نیروی ضربتی و قابلیت انعطاف( یک پارچگی)یک ترکیب ارگانیک 
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های ترین رابطه با تودهگذارد، و بعالوه رهبری موفق باید دارای نزدیکارگان رهبری آن می

تواند به پیش رهبری نماید و در بهترین ها را نمیای، حزب تودهبدون چنین رابطه. پرولتاریا باشد

وحدت ارگانیک در سازمان حزب کمونیست باید از طریق . حالت فقط دنباله رو آنان خواهد بود

 .اصل مرکزیت دمکراتیک به وجود آید
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 بخش دوم

 درباره مرکزیت دمکراتیک
 نیستچیزی که 

مرکزیت دمکراتیک در حزب کمونیست باید یک ترکیب واقعی از مرکزیت و دمکراسی  -6

مرکزیت . پذیر استاین فقط با کار و مبارزه مشترک و پیگیر تمام بدنه حزب امکان. پرولتری باشد

ت در سازمان حزب کمونیست به معنای یک مرکزیت رسمی و مکانیکی نیست، بلکه مرکزیتی اس

حال های کمونیستی، یعنی ایجاد یک هسته رهبری که آماده نبرد بوده و درعینیتبرای فعال

ست دمرکزیت تشریفاتی یا مکانیکی آن نوع مرکزیتی است که قدرت در . پذیر هم باشدانعطاف

های انقالبی دهای بوروکرات مآب افتاده باشد و آنان با تکیه بر آن بر بقیه اعضا خود یا بر توعده

ها هستند که ادعا این فقط دشمنان کمونیست. از آن سازمان هستند تفوق داشته باشدکه خارج 

رهبری  که حزب کمونیست که مشغول هدایت مبارزه طبقاتی پرولتاریا و تمرکز دادن در! کنندمی

. ستچنین ادعایی یک دروغ ا. کمونیست است، کوشش دارد بر پرولتاریای انقالبی حکومت کند

جویی در هرگونه رقابت وهم چشمی برای احراز قدرت و یا مسابقه برای برتری به همین منوال،

که توسط کمونیست ( اصولی)درون حزب مخالف اصول مقدماتی مرکزیت دمکراتیک است 

 .اندالمللی به تصویب رسیدهبین
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ین ود بهای کارگری، نوعی دوگانگی نفوذ پیدا کرده بهای قدیمی و غیرانقالبی جنبشدر سازمان

لم ناساداری در تحت این عامل درست مثل وضع موجود در حکومت سرمایه« مردم»بوروکراسی و 

های مشترک از محیط بورژوازی، وظایف از هم جدا و دمکراسی عقیم و فرمایشی جانشین فعالیت

عمل تقسیم گشته های بیو زنده گشته بودند و هر سازمان عمالً به دو قسمت عاملین فعال و توده

از محیط  حتی جنبش انقالبی کارگری نیز ناچار تا حدی این تمایل به دوگانگی و رسمیت را. بود

 .بورژوازی به ارث برده است

 حزب کمونیست باید عمدتاً با کار سیستماتیک سیاسی و ثبات قدم و همچنین با اصالح و

 .را از بین ببرد( مترجم-هااختالف رهبری وتوده)های دایم این نوسازی

ه بای به یک حزب کمونیست حزب نباید خود را محدود هنگام تبدیل حزب سوسیالیست توده -7

ها های قدیمی را ری قانونی اختیارات در دست رهبری مرکزی نموده و همهمتمرکز کردن همه

 .نماید

امر جام این مرکزیت نباید فقط روی کاغذ وجود داشته باشد، بلکه باید در عمل نیز اجرا گردد، ان

یه و فقط در صورتی ممکن است که اکثریت اعضا وجود این اختیارات را به صورت یک عامل اول

ها به هدر غیر این صورت، مرکزیت برای تود. ها و مبارزات خود احساس نمایندموثر در فعالیت

زیت، ها با کل مرکصورت بوروکراسی داخل حزبی جلوه خواهد کرد و احتماالً موجب مخالفت آن

ومرج طلبی قطب مخالف هرج. های محکم انضباطی خواهد گشتی قانونل رهبری و همهک

 .بوروکراسی است

ومرج طلبی را که تواند تمایالت بوروکراتیک و یا هرجتنها دمکراسی رسمی در داخل سازمان نمی

راین در ایجاد بناب. اند از بین ببردخود بر پایه وجود همان دمکراسی زمینه مناسبی، برای رشد یافته
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ی دستاوردها بر مبنای اگر همه( یعنی کوششی جهت به وجود آوردن رهبری قوی)مرکزیت 

توسعه و نگاهداری روحیه پویای . دمکراسی رسمی گذاشته شود موجودیت وجود نخواهد داشت

های رهبری و اعضا در داخل حزب و همچنین بین حزب و اجتماعی و روابط متقابل بین ارگان

 .آیندهای پرولتاریای خارج از حزب از شرایط الزم و اولیه به شمار میتوده
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 بخش سوم

 درباره وظایف و فعالیت کمونیستی
 اولین وظیفه یک عضو

های بین قسمت. ای برای آموزش یک مارکسیست انقالبی باشدحزب کمونیست باید مدرسه -8

 های حزب انجامدر چارچوب فعالیتای که مختلف سازمان و اعضا با کارهای مشترک روزانه

 .آیدشوند پیوندهای ارگانیک به وجود میمی

مالً شرکت مرتب اکثر اعضا در کارهای روزانه حتی امروز نیز در احزاب کمونیست قانونی کا

 .هاستنآوجود ندارد و این نقص عمده این احزاب بوده و باعث ایجاد ناامنی همیشگی در توسعه 

ه اولیه تبدیل یک حزب کارگری به یک حزب کمونیستی، این خطر وجود دارد کدر مراحل  -9

اتش دکترین به این که در تبلیغ. حزب راضی به این باشد که یک برنامه کمونیستی را پذیرفته است

تی که های کمونیستی جایگزین کرده است و این که بجای افراد و مقاماقبلی خود را با آموزش

 .اندشدهاند، افراد کمونیست قرار دادهن بودهمتعلق به جناح دشم

قبول برنامه کمونیستی فقط به منزله اظهار تمایل است به کمونیست شدن، اگر فعالیت کمونیستی 

ترین ها هنوز برقرار باشد، حزب حتی از برآوردن کوچکحرکت بودن تودهموجود نبوده و بی

زیرا . نیستی بدان مدعی گشته بود عاجز استقسمت تعهدات خود که هنگام پذیرفتن برنامه کمو
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. ی اعضا در کارهای روزانه حزب استاولین شرط برای اجرای جدی برنامه، شرکت دایمی همه

دهی کمونیستی در توانایی بکار گرفتن هر یک از افراد در مبارزه طبقاتی پرولتاریا هنر سازمان

تر برای جنبش های هرچه وسیعتوده است، در تقسیم کار حزب میان اعضا و همچنین در جذب

بعالوه، حزب باید جهت کل جنبش را در دست خود . گرددانقالبی است که از طریق اعضا انجام می

ها اش، تجربه فراوانش و توانایینگاه دارد، این کار نه با بکار بردن زور بلکه با اختیاراتش، انرژی

 .گردداش انجام میو دانش همگانی

ها، نآهر یک از . کمونیست باید سعی کند که فقط اعضای واقعاً فعال داشته باشد یک حزب -10

گونه انهم)های باال و چه عضوی ساده، بخواهد که تمامی قدرت و وقت خود را چه فردی در ارگان

های واناییتدر خدمت حزب گذاشته و بهترین ( تواند بکار گیردکه خود با توجه به شرایط موجود می

 .را اختصاص به خدمت حزب کندخود 

باشد نام نیز میعضویت در حزب کمونیست، عالوه برداشتن عقیده کمونیستی، طبعاً ملزوم به ثبت

همچنین پرداخت مرتب حق . گیردکه اول به صورت کاندیدا و سپس به صورت عضو انجام می

ت تر از همه شرکمولی مه. شده و مشترک شدن برای نشریات حزب نیز الزم استعضویت تعیین

 .هر عضو در کارهای روزانه حزب است

 هر عضو در یک واحد حزب

تر، یک برای پیش بردن کار حزب، هر عضو آن قاعدتاً باید عضو یک گروه اجرایی کوچک -11

فقط در این صورت . تر، یک بخش، و یا یک هسته باشدکمیته، یک کمسیون، یک گروه بزرگ

الزم به تذکر نیست، که . گرددسیم و هدایت گشته و اجرا میاست که کار حزب به خوبی تق

در شرایطی که وجود . ای امری الزم استهای عمومی سازمان منطقهی اعضا در نشستشرکت همه
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هایی که فقط های مرتب و همگانی را با  نشستحزب قانونی است، صالح نیست که نشست

ی اعضا امری ضروری شرکت مرتب همه. کردنمایندگان محلی در آن شرکت دارند جایگزین 

در آماده کردن یک نشست عمومی اساس را باید بر انجام کار . وجه کافی نیستاست، ولی به هیچ

های تر و یا گسیل رفقایی برای مقاصد مشخص، و همچنین برگزاری نشستهای کوچکدر گروه

وظایف متعددی . ها نهادموثر از آنای طبقه کارگر و استفاده کارگری، تظاهرات و عملیات توده

شده و تر به خوبی بررسیهای کوچکتوانند در گروهشوند، فقط میها میکه مربوط به این فعالیت

 .به طور موثر اجرا گردند

 تر کارگری یک توده عظیمهای کوچکی اعضا که در گروهی همهبدون چنین کار کردن روزانه

دیل به ی طبقاتی پرولتاریا فقط تبها برای شرکت در مبارزهکوششاند، حتی شدیدترین شدهتقسیم

ی گردند نه به یگانگی همههایی ضعیف و پوچ برای نفوذ گذاری بر این مبارزات میکوشش

 .نیروهای انقالبی و حیاتی پرولتاریا تحت لوای یک حزب متحد و نیرومند کمونیست

 ایهای کارخانهاهمیت حوزه

 :ردندگهای حزب باید تشکیل نیستی برای کار روزانه در شعبات مختلف فعالیتهای کموهسته -12

عاتی، خدمات ی حزبی، کار روزانه تقسیم نشریات، خدمات اطالهای به موقع، مطالعهبرای ایجاد تبلیغ

 .ثابت وقس علیهذا

ارگری، های کها، اتحادیهها، کارگاههای کمونیستی، مراکز کار کمونیستی در کارخانههسته

اجتماعاتی از پرولتاریا، واحدهای نظامی و غیره و هرجانی که در آن چند عضو یا کاندیداهایی برای 

ی کارگری، اگر در یک کارخانه یا یک اتحادیه. باشندعضویت در حزب کمونیست وجود دارند می
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درآمده تعداد بیشتری از اعضا حزب وجود داشته باشند، در آن صورت هسته به صورت یک بخش 

 .کندو کارش به سمت کار یک گروه مرکزی سوق پیدا می

ک یتر در جایی ایجاد نماید و یا اینکه در ممکن است حزب الزم بداند یک اپوزسیون بزرگ

های معین خود رهبری اپوزیسیون موجود شرکت نماید، در آن صورت حزب باید توسط هسته

در انظار  سته کمونیستی باید در اطراف خود و یااینکه آیا این ه. اپوزیسیون را در دست بگیرد

 وعموم مردم آشکار شود یا نه، بستگی به شرایط مشخص خود و بررسی جدی در مورد خطرات 

 .امتیازات آن امر دارد

ی اجباری در داخل حزب و ای، معمول کردن کار عمومبرای یک حزب کمونیست توده -13

یک زمان ممکن ه ست به خصوص مشکل و انجام آن بهای کوچک کاری ای این گروهسازمانده

 .نیست، این کار ثبات قدم توجه کامل و انرژی زیاد الزم دارد

توان به اال میو. باید توجه کرد که این فرم جدید سازمانی از همان ابتدا و با توجه کامل اجرا گردد

رد و هایی تقسیم کوهها و گرسادگی اعضا را در هر سازمانی مطابق یک طرح فرمایشی در هسته

، و باعث چنین تدارکی حتی از شروع نکردن بد تراست. آن را هم کار عمومی و روزانه حزب نامید

 .نارضایتی بعدی و اکراه اعضا حزب از این نوآوری خواهد بود

 های کمونیستیچگونگی ساختمان حوزه

هایی با عزم و د کمونیستشود که حزب پس از مشورت با افراد متعدد سازمانده که خوتوصیه می

ای مبتکر باشند و آشنایی عمیق با وضع جنبش در مراکز مختلف کشوری، اقدام به ایجاد برنامه

های سازمانده پس از آن، افراد و یا کمیته. ها بنمایندمشروح و بنیادی برای پیاده کردن این نوآوری

های انجام کار را انتخاب کرده و اولین قدمها باید کار را در محل بعهده گرفته، اولین رهبران گروه
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های های کاری، هسته و افراد تک به تک باید دستورالعملها، گروهی سازمانسپس همه. را بردارند

ها اجرا به دست آنخود را که محکم و دقیق و همچنین درهمان نظر اول مفید و دلخواه و قابل

ها باشد، روش اجرای این وظایف به طور عملی باید به آنهر جا که الزم . نمایند، دریافت نمایندمی

های به خصوص ناصحیح باید به همچنین درهمان وقت در مورد عدم برداشت قدم. نمایانده شود

 .ها تذکر داده شودآن

یادی هسته یا نباید در ابتدای کار تعداد ز.. اجرای این نوسازی باید قدم به قدم صورت بگیرد -14

 .رگری ایجاد گردندهای کاگروه

های ها و اتحادیههایی که در کارخانهاول این موضوع باید در موارد جزیی ثابت شود که هسته

ر دهای کارگری الزم باشند و گروهاند به طور کامل مشغول عمل میشدهکارگری مختلف تشکیل

برای نمونه  )اند ردیدهای مستحکم گهای حزبی به وجود آمده و تا اندازهدیگر شعبات اصلی فعالیت

شر بیکار قدر موارد اطالعات، ارتباطات، جنبش زنان و یا قسمت ایجاد آشوب، کار روزانه، جنبش 

زوماً به کنار های قدیمی نباید لسازمانی جدید در عمل جا بیفتد، قالبقبل از آن که وسیله( و غیره

ترین یشمونیستی باید در هر جا با بدهی کحال، این وظیفه بنیادی سازماندرعین. گذاشته شوند

 .انرژی اجرا گردد

 .نشدهشده وهم حزب قانونی شناختهاین کار وظیفه عظیمی است چه برای یک حزب قانونی شناخته

ی مراکز های کارگری در همهها و گروههای کمونیستی، بخشتا وقتی که شبکه وسیعی از هسته

ده و تا وقتی که هر عضو حزب مشغول کار نشده و تا وقتی مبارزه طبقاتی پرولتاریا مشغول کار نش

که هر عضو حزب مشغول اجرای سهم خود در کارهای انقالبی روزانه نبوده و این به صورت طبیعت 
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ای در مورد اجرای مبرم این مهم به خود استراحت و عادت در نیامده باشد، حزب نباید حتی لحظه

 .دهد

 بازرسی

آورد که دهی، برای ارگان رهبری حزب این الزام را به وجود میسازمان این وظیفه بنیادی -15

چندگانه  پیوسته در حال راهنمایی و نفوذ سیستماتیک در کار حزب باشند و این ملزم به مجاهدت

های افرادی که در رأس فعالیت. باشندرفقایی است که در رهبری سازمان حزب خود فعال می

طور کلی  باید به دنبال مشغول کردن رفقای زن و مرد در کار حزب به کمونیستی هستند، نه تنها

راهنمایی  های دقیق در شرایط به خصوص، کار راباشند بلکه باید با داشتن دانش عملی وجهت گیری

ن اشتباهات ها باید بر مبنای تجربه، کوشش در شناختهمچنین آن. کرده و به اجرای آن کمک نمایند

ای نیز هدف مبارزه های کار را بهبود بخشیده و حتی لحظهد کرده، پیوسته روشهای خودر فعالیت

 .را از یاد نبرند

 دهی از باال تا پایینگزارش

 وظیفه اصلی رهبری

های تنوری یا عملی و یا آماده شدن کل کار حزب ما عبارت است از مبارزه مستقیم در زمینه -16

موارد مختلفی وجود دارند که . حال ناکامل بوده استتخصص برای این کار تابه . برای مبارزه

شده در مورد برای نمونه  احزاب قانونی شناخته. گاهی بوده استها فقط گاهفعالیت حزب در آن

آگاهی دادن به رفقای حزب ما فقط به صورت . اندمبارزه با افراد پلیس مخفی، کار زیادی انجام نداده

ترین تصمیمات بوده و چنان ظاهری که قسمت زیادی از مهم تصادفی و یک امر نه چندان مهم
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المللی برای بخش بزرگی از بدنه عضویت حزب، حتی برنامه حزب و تصمیمات کمونیست بین

برای به دست آوردن درجات هرچه باالتر در تخصص باید کار آموزش در . ناشناخته مانده است

 .به طور مستمر و با اسلوب اجرا گردد های اجراییکل سیستم سازمانی و در تمام کمیته

ی هاین وظیفه هم. یکی دیگر از وظایف موجود در فعالیت کمونیستی، ارسال گزارش است -17

واصل هایی کلی که فباید گزارش. های حزب و همچنین هر یک از افراد عضواستارگان و سازمان

ها زارشگی مخصوص حزبی باید دارای هاکمیته. شوند وجود داشته باشندزمانی کوتاهی را شامل می

 .مخصوص در باره کار خود باشند

شده به دهی به قدری سیستماتیک شود که به صورت یک روش وضعالزم است که کار گزارش

 .عنوان بهترین رسم یک جنبش کمونیستی در آید

 .دهدهر سازمانی به کمیته رهبری خود گزارش می

هر . یدالملل ارسال نماخود را به بدنه رهبری کمونیست بینهای سه ماهه حزب باید گزارش -18

مثال،  به عنوان)سازمانی در حزب باید گزارش خود را به کمیته رهبری باالیی خود ارسال کند 

ی باید هر هسته، بخش و یا گروه کارگر(. گزارش ماهیانه، شعبات محلی به کمیته حزبی مربوطه

 .تحت آن قرار دارد بدهد گزارش خود را به رکن رهبری که خود

. زارش دهدگکه به آن تعلق دارد ( و بالطبع به رهبر آن)هر عضوی باید به هسته یا گروه کارگری 

 .ستو در مواقع اجرای کارهای به خصوص، به آن رکن حزبی که دستورها از آن دریافت شده ا

زب حباشد، مگر آنکه دهی باید شفاهی گزارش. گزارش باید همیشه در اولین فرصت تهیه گردد

 .باشد گزارش باید مختصر و اداکننده مطلب. یا فرد صادرکننده دستور طالب گزارش کتبی باشد
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ای را به عنوان چیزی که انتشار آن بدون خطر نیست گیرنده گزارش مسئول است که چنین مخابره

 .طه حزب بفرستدها مهم را بدون وقفه برای رکن مربودر استحفاظ مطمئن نگاه دارد و گزارش

 دهیچگونگی گزارش

. ه استها باید محدود به میزانی باشد که گزارش دهنده شخصاً انجام دادتمام این گزارش -19

ها ار با آنکها باید حاوی مطالبی باشد در مورد اوضاع و حاالتی که امکانا در مسیر اجرای گزارش

 باعث مشخصات مالحظاتی که احتماالً. شندباشویم و برای مبارزه ما دارای اهمیت میروبرو می

وم استفاده از همچنین اگر در حین انجام کار، لز. تغییر شیوه و یا بهبود کار آینده ما خواهند شد

های در تمام هسته: باید در گزارش قید شود. هایی دیگر برای بهبود آن احساس شده استشیوه

اند و چه ها که دریافت شدهها، چه آنارشی گزهای کارگری همهها و گروهکمونیستی، بخش

ورت یک عادت ها باید به صاین بحث. ها که باید ارسال گردند باید عمیقاً مورد بحث قرار گیرندآن

 .مرتب در آیند

ور شود های کارگری، هر فرد یا گروه حزبی به طور مرتب مأمباید دقت شود که در هسته و گروه

های کارگری خرده بورژوازی و عمدتاً د ما به خصوص سازمانهای ضهای سازمانکه فعالیت

 .ها را گزارش دهندرا دقیقاً مشاهده نموده و آن« احزاب سوسیالیست»
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 بخش چهارم

 درباره ترویج و تبلیغ
 ترویج ما انقالبی است

این کار و . ستای ما در قبال مبارزه انقالبی آشکار، انجام ترویج و تبلیغ انقالبی وظیفه عمده -20

های اش هنوز عمدتاً دارای روش رسمی قدیمی است، یعنی به وسیله سخنرانیسازمان مربوطه

ی به این گاهی در مجامع عمومی و بدون اعمال دقت به خصوص برای دادن محتوای واقعی انقالبگاه

 .گیردها انجام میها و نوشتهسخنرانی

شترکشان، مدر میان کارگران، در منافع و آرزوهای ترویج و تبلیغ کمونیستی باید طوری باشد که 

 .و مخصوصاً در مبارزه مشترکشان ریشه بگیرد

. البی باشدترین نکته برای به خاطر سپردن این است که ترویج کمونیستی باید دارای خصلت انقمهم

جه و وتهای مشخص موجود باید مورد بنابراین شعار کمونیستی و رفتار کمونیستی در قبال پرسش

 .ی ما باشدی ویژهمالحظه

ی که همهای مروجان و مبلغان، بلبرای به دست آوردن این برخورد صحیح، نه تنها مسئوالن حرفه

 .دیگر اعضای حزب باید دقیقاً آموزش ببینند
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 .های ترویج و شعارهاشکل

 :اند ازهای اصلی ترویج کمونیستی عبارتفرم -21

 .ترویج شفاهی و فردی -یک

 .های کارگری صنعتی و سیاسیشرکت در جنبش -دو

 .ترویج از طریق روزنامه حزب و پخش نشریات حزبی -سه

ین اهر فرد عضو حزب، چه حزب قانونی باشد و چه نباشد، موظف است که همواره در نوعی از 

اشته و ترویج فردی باید شکل همگانی و گسترده خانه به خانه د. های ترویجی شرکت کندفعالیت

ز احتی یک خانه هم نباید در منطقه نفوذ حزب . های مخصوص کارگران انجام شودسط گروهتو

تر برگزاری یک جریان مخصوص ترویجی در در شهرهای نسبت بزرگ. این کل برکنار بماند

بعالوه هر بخشی . دهدها باشد معموالً نتیجه خوبی میهوای آزاد که همراه با پوستر و بخش جزوه

طریق کار  گاه محل فعالیت خود همواره همراه با پخش نشریات کار تبلیغی را نیز بهباید در کار

 .روی فرد فرد اشخاص به پیش ببرد

زم الدهند، حزب وظیفه دارد که توجه ها تشکیل میدر کشورهایی که بخشی از جمعیت را اقلیت

ویج و تبلیغ در البته تر. بدهدها اختصاص را به ترویج و تبلیغ در میان اقشار پرولتاریای این اقلیت

را باید ایجاد  ها باشد و حزب برای این منظور ارگان الزمهای ملی همان ملیتاین مورد باید به زبان

 .نماید

اند، برای داری که اکثریت پرولتاریا هنوز به آگاهی انقالبی نرسیدهدر آن کشورهای سرمایه -22

جستجوی آن اشکالی باشد که مناسب این کارگران تبلیغ، حزب کمونیست پیوسته باید در 
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ترویج کمونیستی با شعارهایش . ها به درجات انقالبی باشدمانده بوده و باعث تسهیل ورود آنعقب

ای ناآگاهانه، ناقص و تردیدآمیز خرده بورژوازی انقالبی را که با آداب و افکار باید تمایالت غنچه

به همراه آن، ترویج . کند، از اذهان کارگران بیرون براندمی جویی مبارزهبورژوازی برای برتری

این . های پرولتاریا محدود و مسکون شودهای محدود و نامشخص تودهکمونیستی نباید با خواست

های انقالبی بوده و وسیله آوردن پرولتاریا تحت نفوذ ترویج ها و انتظارات دارای نطفهخواست

 .کمونیستی هستند

 .زانه طبقه کارگر را رهبری کنیدمبارزات رو

مونیستی ما های پرولتاریا باید چنان صورت بگیرد که سازمان کتبلیغ کمونیستی در میان توده -23

 .یدبه صورت رهبر شجاع، زیرک، با انرژی و پیوسته وفادار به جنبش کارگری خود جلوه نما

نموده  های کارگری شرکته و جنبشها باید در مبارزات اولیبرای رسیدن به این مقصد، کمونیست

آیند جود میوداران برای ساعت و شرایط کار و غیر به ها و سرمایهی اختالفاتی که بین آنو در همه

ارگر ها باید توجه زیادی به مسایل واقعی زندگی طبقه ککمونیست. جانب کارگران را بگیرند

ها باید نآ. صحیحی از این سئواالت برسند ها باید به کارگران کمک کنند که به درکآن. بنمایند

های واستخها را یاری دهند که ها معطوف نموده و آنتوجه کارگران را به آشکارترین سوءاستفاده

ود در این صورت روح همبستگی و آگاهی به وج. خود را به شکل عملی و مختصر فرموله کنند

ولتاریا شور که خود بخشی از ارتش جهانی پری کارگران کای با منافع مشترک در میان همهجامعه

 .هستند در کارگران بیدار خواهد شد

ی مبارزات پرولتاریاست که حزب فقط از طریق اجرای روزانه این وظایف و شرکت در همه

هایی است که فقط قبول چنین روش. تواند به یک حزب کمونیست واقعی تبدیل شودکمونیست می



     20 اصول سازمان حزب

 

 

صطالح سوسیالیست خالص که از استخدام اعضا جدید و حرف درباره حزب از ترویج مبتذل به ا

شوند، اصالحات و استفاده از امکانات پارلمانتاریستی و یا بهتر بگوییم عدم این امکانات تشکیل می

فداکاری و شرکت آگاهانه همه اعضا حزب در مبارزات روزانه و مباحثات بین . متمایز خواهد شد

ر نه فقط برای غلبه بلکه به درجه باالتری برای اجرای دیکتاتوری پرولتاریا استثمارشده و استثمارگ

های جزیی علیه اجحافات های زحمتکش در جنگاین فقط توسط رهبری کردن توده. الزم است

آهنگ طبقه کارگر شده و برای رهبری سازد که پیشداری است که حزب را قادر میسرمایه

 .اش برای غلبه بر بورژوازی ظرفیت الزم را به دست آوردزهسیستماتیک پرولتاریا در مبار

 در خط مقدم هر مبارزه

وص در ها برای اینکه بتوانند در جنبش کارگران شرکت داشته باشند، باید به خصکمونیست -24

 .شندمواقع اعتصابات علیه اخراج و یا دیگر اخراج همگانی کارگران با تمام نیرو مجهز با

 های فعلی کارگران را که به خاطرت اشتباه بزرگی خواهد بود که خواستبرای یک کمونیس

( یرفعالغ)بهبودهای جزیی در شرایط کارشان است با دیده تحقیر بنگرند، حتی یک برخورد پاسیو 

. سلحانه استبه این مبارزات به بهانه برنامه کمونیستی و اینکه هدف نهایی یک مبارزه انقالبی م

م که ههر چقدر . دار بجنگندها امروز به خاطر آن حاضرند با سرمایهکارگران که آنهای خواست

خود  ای برای عدم شرکتها را بهانهها نباید کوچک بودن آنکوچک و محجوبانه باشند کمونیست

ر مورد تهییج و دهای تبلیغی ما نباید طوری باشند که در مقابل اتهاماتی که فعالیت. در مبارزه کنند

دفاع شود مسکوت و بیمالحظه دیگر زده میمعنی و حرکت بیتحریک کارگران برای اعتصابات بی

موثر  وکنندگان شجاع های مبارز شهرت شرکتها باید سعی کنند که در بین تودهکمونیست. بماند

 .ها را پیدا نماینددر مبارزات آن
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 .زیدهای جزیی مبارزه راه بیاندایاد بگیرید که برای خواست

اند که درم قابل های کارگری در عمل نشان دادهی کمونیستی در اتحادیه( هایا بخش)ها هسته -25

ام در باره ثمراست که مداین خیلی ساده و البته بی. بعضی سئواالت روزمره زندگی درمانده هستند

 ومنفی  اصول عمومی کمونیسم وعظ کنیم و وقتی که با یک سئول واقعی روبرو شدیم به وضع

 .ستردام استچنین روش کاری فقط در خور انترناسیونالیسم زرد آم. مبتذل سندیکا لیزیم در بیاییم

. وندشی دقیق تمام جوانب سئول هدایت های خود با مطالعهها، برعکس باید در فعالیتکمونیست

دادهای کاری ی قراربه عنوان مثال، بجای راضی کردن خود به بحث تئوریک و اصولی درباره همه

صوص باید ترجیح بدهند که در مورد مبارزه با ماهیت به خ( در مورد دستمزد و شرایط کار)

 .بگیرند توسط رهبران آمستردام رل پیشرو را بعهده( قراردادهای دستمزدی)شده های توصیهتعرفه

دارک ز تالبته محکوم نمودن و مقاومت در برابر هر حرکتی که موجب بازدارندگی پرولتاریا ا

داران و شود الزم است و این یک حقیقت شناخته شده است که این هدف سرمایهانقالبی می

کاری  های کارگران را با همه گونه قراردادهایهاست که دستانترناسیونال زرد آمستردامی آن

ف اهدا ها است که چشمان کارگران را برای شناخت ماهیت اینبنابراین وظیفه کمونیست. ببندند

ث بستن دست ها از قراردادهایی که باعبهترین راه انجام این کار این است که کمونیست. باز کنند

دیگر مزایای  همین کار باید در رابطه با بیکاری بیماری و. شوند پشتیبانی کنندوبال کارگران نمی

رد دیگری از مواایجاد صندوق مبارزه و دادن حقوق زمان اعتصاب . های کارگری انجام شوداتحادیه

 .هستند که باید مورد تأیید قرار بگیرند

ها باید به کارگران یادآوری ها عاقالنه نیست، ولی کمونیستبنابراین مخالفت اصولی با این فعالیت

ها، به آن گونه که از طرف رهبران آوری این وجوه و مورد استفاده آنهای جمعکنند که روش
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در رابطه با مزایای بیماری و . باشندی مصالح طبقه کارگر میمهشده برخالف هآمستردام توصیه

ی شرایط دست و پا گیر در مورد ای و همهها باید اصرار در باطل شدن سیستم اعانهغیره، کمونیست

اگر هنوز بعضی اعضای یک اتحادیه کارگری مشتاق باشند که با پرداخت . وجوه داوطلبانه نمایند

ها را از پرداخت این اری را مستحکم کنند، برای ما مفید نخواهد بود که آناعانه وضع مزایای بیم

الزم خواهد بود که بر ادراکات . اعانات منع کنیم زیرا احتماالً مقصود ما را درک نخواهند کرد

 .گونه کارگران با تبلیغات فردی و مو کد غلبه شودخرده بورژوازی این

 .یدطلب را برمال سازچهره واقعی اصالح

بران های کارگری سوسیال دمکراتیک و همچنین رهدر کار مبارزه برعلیه رهبران اتحادیه -26

یادی زتوان امیدوار بود که از بحث وسعی در متقاعد کردن، نتیجه احزاب کارگری مختلف، نمی

ین است کار ا ترین روش صورت گیرد، و بهترین راه اینها باید با فعالمبارزه برعلیه آن. عاید شود

ه فقط آلت ها را از پیروانشان جدا کرده و ماهیت واقعی این رهبران سوسیالیست خائن را ککه آن

ین به ها باید سعی در افشا کردن اکمونیست. داران هستند به کارگران نشان دهیمدست سرمایه

 .ها حمله نمایندترین روش به آناصطالح رهبران داشته و سپس با جدی

( های کارگری رفرمیستیبعضی رهبران اتحادیه)جه کافی نیست که رهبران آمستردام واین به هیچ

های فعالیت. ها باید از طریق ترسیم و طرح عملی و پیوسته نشان داده شودزردی آن. را زرد بنامیم

المللی کار جامعه ملل، در وزارت وادارت بورژوازی، های کارگری، در دفتر بینآنان در اتحادیه

ها، متون نصیحت آمیزی که در اکثر ها و پارلمآنها در کنفرانسآمیز آنهای خیانترانیسخن

ها در ها وجود دارد، و باالتر از همه وضوح تردیدآمیز و سست آنشان در رسانهشدههای نوشتهپیام
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ت های خوبی به دسترین ترفیع حقوق باشد همیشه فرصتی مبارزات حتی وقتی که برای جزییهمه

 .ها ساده آشکار نماییمآمیز رهبران آمستردام را با سخنان و نوشتهدهد که رفتار خیانتمی

ها نباید اجازه کمونیست. ها باید جنبش عملی پیشرو خود را بروش سیستماتیک به پیش ببرندهسته

و با  تههای کارگری، با عدم حسن نیت، برای خودساخهایی که ماموران ساده اتحادیهدهند بهانه

ق پنهان ها، تصمیمات اتحادیه و یا دستورهای افراد مافوزبونی و خجالت خود را پشت نظامنامه

قی یا خیالی برعکس باید کاری کنند که برداشتن موانع حقی. نمایند مانع حرکتشان به جلو بشوندمی

 .شودجزء باز سر راه کارگران مایه رضایت این ماموران ( ماشین بوروکراتیک)دستگاه اداری 

 .ها چگونه باید کار کنندهسته

های های اتحادیههای سازمانها و نشستها باید برای شرکت افراد کمونیست در کنفرانسهسته -27

. آماده کنند وبرای نمونه  باید خود پیشنهاداتی طرح . کارگری دقیقاً آمادگی الزم را فراهم کنند

. اندیدا نمایندکای را برای انتخابات فقای پرتوان و باتجربههایی انتخاب کنند و رمشاورین و سخنران

های ها، نشستی نشستهای خود در رابطه با همههای کمونیستی باید از طریق هستهسازمان

 هایسازمان توسط شدهداده ترتیب یا و کارگران سیاسی هایفسیتوال و تظاهرات …انتخاباتی

رگزار های کارگری خود را بها نشستهر جا که کمونیست. باشند داشته آمادگی دقیقاً غیردوست

ده و ای از خودشان در بین حضار پخش بومالحظههای قابلباید ترتیبی دهند که گروه. کنندمی

 .ی تدارکات را برای تضمین نمودن نتیجه خوب تبلیغاتی فراهم بنمایندهمه

 .های کارگری کار کنیددر تمام سازمان

افتاده را پیوسته به همچنین باید یاد بگیرند که چگونه کارگران نامنظم و عقب هاکمونیست -28

های هایمان باید کارگران را به شرکت در اتحادیهبا کمک هسته. صفوف حزب جذب نمایند
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های آموزشی، های ما از قبیل هیئتسازمان. های حزب ترغیب نماییمکارگری و خواندن ارگان

های تعاونی و یا مصرف های هنری دراماتیک، انجمنهای ورزشی، انجمندوایر مطالعاتی، کلوپ

. توانند به مثابه واسطه بین ما و کارگران بکار برده شوندهای قربانیان جنگ و غیره میسازمان

های کارگری گونه انجمندرجایی که حزب کمونیست به صورت غیرقانونی مشغول کاراست، این

های رهبری حزب در خارج از حزب ولی با رضایت و کنترل ارگان باید با ابتکار اعضا حزب

 (.اجتماعات هواداران)تشکیل شوند 

ترهایی که نسبت توانند در ایجاد عالقه در خیلی از پرولهای کمونیستی جوانان با زنان نیز میسازمان

رار قستفاده ها به درون حزب کمونیست مورد اتفاوتی هستند و نهایتا در جذب آنبه سیاست بی

تی، ای، دوایر مطالعاهای واسطهها در سازمانهای آموزشی آناین کار از طریق دوره. گیرند

زب های روزهای یکشنبه، پخش و ازدیاد دست به دست گشتن ارگان حهای تفریحی، گردشبرنامه

اد آزکارگران با شرکت در جنبش عمومی، خود را از تمایالت خرده بورژوازی . شودانجام می

 .کنندمی

 .حمایت خرده بورژوازی را به دست آورید

ها ی، کمونیستبرای تبدیل نمودن اقشار نیمه پرولتری کارگران به هواداران پرولتاریای انقالب -29

داری استفاده کرده داران و دولت سرمایهداران، سرمایهها با زمینباید از داشتن دشمن به خصوص آن

ممکن است . ایندکه در اقشار بینابینی نسبت به پرولتاریا وجود دارد غلبه نمو بر حس عدم اطمینانی 

اهنمایی داری از نیازهایشان و با کمک و رها نیاز باشد، و یا جانبهای طوالنی با آنبه صحبت

ها این هایی برای پیشرفت تحصیل آنان و غیره، که همههمچنین ایجاد فرصت. مجانی در هر شکلی

 .ها به جنبش کمونیستی خواهد شداطمینان در آنباعث ایجاد 
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صوص های غیر دوست را که در مناطق مخآور سازمانها باید کوشش کنند که نفوذ زیانکمونیست

ار کها که در صنایع خانگی های مهمی هستند روی دهقانان خرده بورژوا، آنخود دارای مقام

 .کنند و یا دیگر طبقات خرده بورژوا خنثی کنندمی

ز تمامی سیستم اها را با تجربیات تلخ خود به عنوان نمایندگان و تجسماتی افراد استثمارشونده، این

در جریان . ودشان برداشته ششناسند ولی باید باز هم بیشتر نقاب از چهرهداری میآمیز سرمایهجنایت

های د با ایدآلتی را در تضای اتفاقات روزمره که بوروکراسی دولفعالیت تبلیغ کمونیستی باید از همه

تفاده دهد باید با روش معقول وجدی مورد اسدمکراسی و قلمرو قضاوت خرده بورژوازی قرار می

ابین اعضا رهر سازمان محلی در مناطق روستایی، باید وظایف گسترده خانه به خانه . قرار بگیرند

سکونی دهات مزارع و مناطق مخود دقیقاً تقسیم کند به طوری که تبلیغات کمونیستی در تمام 

 .دورافتاده اشاعه پیدا کند

 بین نیروهای مسلح کار کنید

داری باید با شرایط خاص آن ها و نیروهای دریایی کشورهای سرمایهمتد تبلیغ در ارتش -30

جو انجام آن نوع تحریکاتی که توسط افراد ضد میلیتاریست و صلح. کشورها قابل انطباق باشد

. کندآور بوده و فقط به بورژوازی برای خلع سالح کردن پرولتاریا کمک میندازه زیاناشود بیمی

پرولتاریا با طبقه بورژوازی به طور کلی و با هرگونه موسسه نظامی دولت آن مخالفت اصولی داشته 

ندازی، ارتش، کلوپ تیرا)با این حال پرولتاریا از این مؤسسات . جنگدها میو با حد اکثر انرژی با آن

ها برای برای مقصود آموزش دهی نظامی به کارگران و آمادگی آن( سازمان دفاع غیرنظامی و غیره

بنابراین جهت کارهای تحریکی شدید نباید . کنداند استفاده میهای انقالبی که در پیشجنگ
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لحه برای از هرگونه امکانات برای فراهم کردن اس. برخالف آموزش نظامی جوانان و کارگران باشد

 .کارگران باید استفاده شود

ان از ورت اوضاع نسبتاً خوب مادی و مقامی افسرهای طبقاتی که در نیروهای مسلح به صدشمنی

شود از سوی دیگر ها مییکسو وعدم وجود رفاه اجتماعی برای سربازان ساده و رفتار بدی که با آن

ی با سربازان بعالوه در کار تحریک. و روشن شودشده نمایند باید برای سربازان توضیح دادهبروز می

 ها بدون شک به سرنوشت طبقاتو اعضای ساده باید این حقیقت گنجانده شود که آینده آن

ترویج برای  تر شوریدگی انقالبی خود به خودی،در مراحل نسبتاً پیشرفته. استثمارشونده بسته است

ی خراب کردن وانان به طور دمکراتیک، احتماالً برای فرماندهان توسط افراد و ملانتخاب کردن همه

ایی که توسط باری کار تبلیغی در بین واحده. داری در ارتش مفید خواهد بودزیربنای قانون سرمایه

ها باید های داوطلب آناند و به خصوص برعلیه گروهشدهبورژوازی برای جنگ طبقاتی انتخاب

 .حداکثر توجه و مراقبت انجام شود

شود که از هر ها باعث میعالوه بر این، ترکیب اجتماعی و رفتارهای فاسد این واحدها و گروه

ک هر یک از حرکات آنان که شامل ی. لحظه مناسب برای تحرک و ایجاد تخریب استفاده شود

آشکار  های افسران، باید برای عامه مردمبرای نمونه  در کلوپ. صفت خاص طبقه بورژوازی است

 .ها از درون منفرد شده خرد گردندهمچنین چنان خوار وزشت نمایانده شوند که آنشود و 
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 بخش پنجم

 تشکیالت مبارزه سیاسی
 .چگونه مبارزات تبلیغات سیاسی باید برگزار گردند

های سیاسی ای که در آن سازمان حزب قادر به انجام فعالیتبرای حزب کمونیست هیچ دوره -31

ها ی که در آنبرای اینکه بتوان از اوضاع سیاسی و اقتصادی و همچنین تغییرات. نباشد، وجود ندارد

مده و آهایی استراتژیکی و تاکتیکی مناسب به وجود دهیآید استفاده کرد، باید سازمانپیش می

منظما و  تواند با ترویج شدیدی کههرچقدر هم که حزب ضعیف باشد، باز هم می. توسعه پیدا کنند

ای که هانگیز سیاسی و یا از اعتصابات گستردکنند از حوادث هیجانیستماتیک اجرا میبه طور س

 .برداری نمایدگذارند بهرهروی کل سیستم اقتصادی اثر می

ز قوای گیرد که از یک موقعیت خاص استفاده نماید سعی در استفاده اهنگامی که حزب تصمیم می

 .تی بنمایدتمام اعضا و حزب برای این مبارزه تبلیغا

های کارگریش دارد باید برای ها و گروهعالوه بر این، تمام روابطی که حزب از طریق کار هسته

. ای در مراکز مهم سیاسی و در دنبال آن اعتصابات، بکار برده شوندهای تودهسازمان دادن نشست

د را در قانع کنند باید حداکثر تالش خوها صحبت میهایی که از جانب حزب در این نشستآن

تواند مبارزه را به نتیجه موفق برساند، نمودن حضار به قبول این مسئله که فقط کمونیسم است که می
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تواند  اگر حزب به دالیلی نمی. ها را با دقت تهیه نمایندهای خاصی باید این نشستکمسیون. بنمایند

کنندگان و که توسط اعتصابهایی هایی از خود برگزار کند باید برای صحبت در  نشستنشست

 .شوند، رفقای مناسبی برگزیده شوندیا هر بخش دیگر از پرولتاریای در حال مبارزه تشکیل می

ه حمایت بهر جا این امکان وجود داشته باشد که اکثریت و یا بخش بزرگی از یک نشست را وادار 

وبات به ریان مباحثات و مصباید این کار فرموله و به طوری که در ج. از خواست خودمان بکنیم

ر  باید سعی شود که تصمیمات و حرکات مشابه، د. درستی مورد بحث قرار بگیرد انجام شود

مایت شوند ولی از جانب اقلیت قوی حهایی که درهمان محل یا در جاهای دیگر برگزار مینشست

های زحمتکش را ه تودهگونه ما قادر خواهیم شد کبه این. شوند، هرچه بیشتر به تصویب برسندمی

ا به آنان ها را تحت نفوذ معنوی خودمان در آوریم و رهبری خود ردر جنبش به دور هم آوریم، آن

 .بشناسانیم

ها شرکت هایی که در کارهای تهیه و استفاده از این نشستها، کمیتهبعد از هر یک از این نشست

نظیم نمایند های رهبری حزب تارسال به کمیته اند باید کنفرانسی تشکیل داده و گزارشی برایداشته

 .و نتایج الزم را از تجربه و یا اشتباهات احتمالی برای کارهای آینده بگیرند

ید به های عملی کارگرانی که در گیر قضیه هستند بادر انطباق باهر موقعیت به خصوص، خواست

به آن  عموم برسد به طوری که وسیله پوستر و پخش اعالمیه و یا جزوه بین کارگران به اطالع

عیت های آنان تطابق داشته و در آن موقهای کمونیست با خواستکارگران ثابت شود که سیاست

 .قابل بکار بردن است

ای اجرای درست پخش پوسترها، انتخاب نقاط یافتههای مخصوص و سازمانالزم است که گروه

پخش اعالمیه باید در جلوی . را بر عهده بگیرندها مناسب، همچنین زمان مناسب برای این فعالیت



  29     اصول سازمان حزب

   

 

خواهند اجتماع کنند و همچنین نقاط مهم در هایی که کارگران مربوطه میها و در سالنکارخانه

های جالب و ها باید با بحثگونه پخش جزوهاین. ها صورت بگیردشهر مثل ادارات کار و ایستگاه

هایی که حاوی جزوه. زحمتکش اثر بگذارد همراه باشدهای ی اقشار تودهشعارهایی که روی همه

ها، مناطق سکونت و جاهای ها، کارخانهجزییات مسئله هستند، در صورت امکان باید فقط در سالن

 .شده مورد توجه قرار بگیرد پخش شوندرود مطالب چاپدیگری که انتظار می

های تهای کارگری و نشسن اتحادیههایی که در درواین ترویج باید به طور همزمان با فعالیت

ت گیرند پشتیبانی شوند، چه نشسها در حین وجود اختالف صورت میبرگزار شده در کارخانه

ناسب باید مسخنرانان و بحث کنندگان . توسط رفقای ما ترتیب یافته باشد و چه فقط با مساعدت ما

های حزب ما باید روزنامه. ننداز هر فرصت برای مطلع کردن حضار از نقاط نظر ما استفاده ک

قت در حقی. های مخصوص بگذاردترین جای ممکن و بهترین مباحث را در اختیار چنین جنبشبیش

گیرند  های فعال حزب باید در چنین هنگامی در خدمت مقصود کلی چنین جنبشی قرارتمام سازمان

 .دکه به وسیله آن تمام رفقای ما بتوانند با حداکثر انرژی کارکنن

 ای بنا شده باشد ضامن موفقیتهای کارخانهسازمان و رهبری متحرک که بر سلول

 .تظاهرات است

برای تظاهرات، رهبری با تحرک و فداکاری که برای هدف یک عمل خاص کامالً مصمم  -32

ای قادر به تشخیص این موضوع باشد که آیا تظاهرات به رهبری باید در هر لحظه. باشد الزم است

توان جنبش ای میباالترین نقطه موثر بودن خود رسیده است یا نه و یا این که در حین اوضاع ویژه

ای به صورت تظاهرات، اعتصابات و در نهایت اعتصابات موجود را به وسیله ایجاد حرکات توده

اند ختهشدند به ما آموتظاهراتی که در زمان جنگ به نفع صلح انجام می. همگانی توسعه بیشتر داد
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که یک حزب پرولتری واقعاً مبارز، هرچقدر هم که کوچک و غیرقانونی باشد، وقتی که موضوع 

های وسیعی هراندازه بیشتر مورد شده در تظاهرات واقعاً دارای اهمیت بوده و مسلماً برای تودهمطرح

از جریان آن  گاه نباید پس از متفرق شدن تظاهرات ساکت بایستد و یاگیرد، هیچتوجه قرار می

ها بزرگ باشند های سازمانی در کارخانهتظاهرات خیابانی وقتی که دارای پایه. خود را دور نماید

های موثر سازیای، آمادههنگامی که در اوضاع ویژه. آورندباالترین نتایج موثر را به دست می

اعالمیه موفق شده باشد که های ما به وسیله تبلیغات شفاهی و یا اوراق برای پخش ها و گروههسته

نوعی یگانگی در فکر و در عمل در آن اوضاع خاص به وجود آورد، کمیته مسئوالن و همکاری 

ها را به کنفرانسی جهت ها و گروهها و رهبران هستهنشده حزب را در کارخانهباید اعضا شناخته

رها و امکانات شدید کردن و شده، و همچنین شعاتعیین کردن زمان و مقصود اجتماع در روز تعیین

بندی اصلی تظاهرات باید از ماموران استخوان. های شروع و متفرق شدن تظاهرات فراخواندزمان

دیده، باتجربه و با پشتکار تشکیل شود که پیوسته از هنگام ترک کارخانه تا لحظه متفرق آموزش

ها طه فعال وجود داشته و هر یک از آنبرای اینکه بین این مأموران راب. ها باشندشدن در میان توده

دستورهای الزمِ سیاسی را به طور مرتب دریافت نمایند باید کارگران مسئوالن حزبی به طور 

یک چنین رهبری با تحرک و متشکل سیاسی دریک . سیستماتیک در بین جمعیت پخش شوند

تر ایتا به حرکات بزرگدهد امر شدت فعالیت مرتباً تجدید شده ونهتظاهرات است که امکان می

 .ای منجر شودتوده

 طلبانسازمان واحد مبارزات طبقه زحمتکش و منفرد کردن اصالح

شده و تعداد ای از مسئوالن آزمایشاحزاب کمونیستی که دارای استحکام داخلی، بدنه -33

ارزات وسیع بر نفوذ اند، باید هر کوششی بکار برند تا با مبها شدهای طرفدار در بین تودهمالحظهقابل
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رهبران خائن سوسیالیست بر طبقه زحمتکش غلبه نموده و توده را به پیروی از شعارهای حزب 

دهی این مبارزات باید به صور مختلف باشد، بسته به اینکه آیا جنگ سازمان. کمونیست بکشانند

ده و خود را در شیعنی اوضاعی که رهبران سوسیالیست فعال)واقعی در اوضاع فعلی مناسب است 

 .گذارندو یا این که اوضاع موقتاً دوران رکود را می( اندرأس جنبش پرولتاریا گذاشته

گونه عملیات دهی اینکننده دیگری برای انتخاب متدهای سازمانترکیب حزب نیز عامل تعیین

لمان آپرولتاریای هایی از نامه سرگشاده برای جلب قسمتبه عنوان مثال، روش به اصطالح. است

زب ح. کننده بودند در آلمان بیش از دیگر کشورها ممکن بوده استکه از نظر اجتماعی تعیین

ه کمونیست آلمان در لحظات هرچه شدیدتر شدن اختالف طبقاتی برای برداشتن نقاب از چهر

ودن باشند برت ای پرولتاریا که مدعی باقدهای تودهرهبران خائن سوسیالیست علناً از دیگر سازمان

هایش ترین خواستپرسید که آیا حاضرند که به خاطر فقر و احتیاج واضح پرولتاریا و کوچک

 .ای نان با مشارکت حزب کمونیست مبارزه را بعهده بگیرندحتی خواست لقمه

ردن بی کارهای سازمانی برای کند، باید همهای را شروع میهر جا حزب کمونیست چنین مبارزه

 .های طبقه زحمتکش بشودترین تودهها به میان وسیعین فعالیتاخبار ا

های ای کارگری باید برای شرکت در نشستای و اتحادیههای کارخانهتمام ماموران حزب در گروه

ها و یا در هر نشست های مربوطه آمادگی کامل پیداکرده و در این نشستها یا اتحادیهکارخانه

های پرولتاریا هستند ترین خواسته توسط حزب را که نمایانگر مهمشدهای عنوانعمومی خواست

خواهد کوششی برای تحت تأثیر های ما میها و یا گروههر جا که یکی از هسته. سازندمطرح می

های ما بنماید، برای استفاده از خلق و اخالق ها به حمایت از خواستها و تشویق آنقرار دادن توده

روزنامه . ا باید این کار با پخش همگانی و موثر پوستر، اعالمیه و جزوه باشدهکنترل اعصاب آن
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ی حزبی ما باید در طول زمان چنین مبارزات تبلیغاتی،، با مقاالت مختصر یا مفصل و بررسی همه

سازمان باید . نظری مشغول به ادای توضیحات درباره مسایل جنبش باشدجوانب قضیه ازهر نقطه

مربوط به این مقاالت را در اختیار روزنامه بگذارد و توجه کافی بشود که سردبیران پیوسته مطالب 

های پارلمانی و نمایندگان گروه. در کوشش خود برای پیشبرد مبارزه حزب دچار اشکال نشوند

ها باید بر طبق آن. ها نیز برای پیشبرد این مبارزات به طور سیستماتیک کارکنندحزب در شهرداری

های خود توسعه دادن پیشنهادات و یا های مربوطه رهبری، مسایل را در نشستقسمتنظرات 

های مبارزه کنند، این نمایندگان باید خود را به عنوان افراد آگاه و توده. تصمیمات به بحث بگذارند

 .های آنان در اردوگاه دشمن طبقاتی، و ماموران مسئول و کارگران حزب بدانندمفسر خواست

در  ی نیروهایش موفق شود تعداد زیاد وه حزب در عرض چند هفته با کار هماهنگ همهوقتی ک

ب برساند، های حزب در نقاط مختلف به تصویحال ازدیاد، بخشنامه و مصوبه در پشتیبانی از خواست

از ما ابراز  ها که در عمل پشتیبانی خود راآنگاه گرد هم آری و استحکام دادن به حمایت این توده

کل های کارگری شدر شرایطی که کار اتحادیه. اند وظیفه خطیری برای حزب خواهد بوداشتهد

ت در نهای. ها افزایش یابداصلی جنبش شده است باید کوشش شود که نفوذ سازمان ما در آن

ها هبران محلی آنشده در قبال رها باید با فعالیت مستقیم و از قبل آمادههای ما در این اتحادیهگروه

رزه متشکل که بر ها را مجبور به راه انداختن مباها غلبه نماید و یا آنکاری کنند که یا بر نفوذ آن

 .اساس خواست حزب ما باشد کنند

های ما های صنعتی و یا جریانات مشابه موجود باشد، گروهای، کمیتههر جا که شوراهای کارخانه

اگر . ها را به مبارزه تشویق کنندفوذ کرده و آنها اعمال نهای مجمع عمومی آنباید در نشست

اند که حاضرند از منافع حیاتی پرولتاریا، تحت تعدادی سازمان محلی طوری تحت تأثیر گرفته
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های ها و نمایندگان نشسترهبری حزب کمونیست پشتیبانی کنند باید کنفرانس با شرکت آن

 .ده تشکیل شودشها تصمیمات موافق گرفتههایی که در آنکارخانه
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 بخش ششم

 رهبری جدید
 از مبارزات جزیی به مبارزات هماهنگ

ز ایابد با چنین تمرکزی رهبری جدیدی که تحت نفوذ حزب کمونیست، بدین گونه استحکام می

جنبش در  آورد، و این نیرو باید یا برای بهای به دست میشده نیروی تازهکارگران سازمان داده

اهیت های کارگری و احزاب سوسیالیست و یا برای برمال ساختن مرهبران اتحادیهآوردن دیگر 

 .آنان بکار رود

ها به ودهترین حمایت را از تدر آن مناطق صنعتی که حزب دارای بهترین سازمان خود بوده و بیش

تمام ، های کارگری و شوراهای صنعتیدست آورده است باید توسط اعمال فشار منظم روی اتحادیه

رزه هم های دیگر به مباهای در حال رشد گروهمبارزات آشکار و منفرد اقتصادی و همچنین جنبش

 .آهنگ و واحد تبدیل شوند

های اساسی را کامالً جدا از منافع صنفی مطرح کرده و کوشش کند سپس این جنبش باید خواست

در چنین . ای ناحیه را بکار بردهی سازمانها تمام نیروهای متحد در همهکه برای رسیدن به آن

. جنبشی، حزب کمونیست ثابت خواهد کرد که رهبر پرولتاریا بوده و برای مبارزه آماده است

های کارگری و احزاب سوسیالیست که اصالً با چنین جنبشی که بوروکراسی اتحادیهدرحالی
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ز نظر کارسازمانی عملی افشاء نمودند نه تنها از نظر سیاسی بلکه ایافته و متشکل مخالف میسازمان

 .خواهد گشت

 .های مزمن به پیشرفت کار شکل بدهیمچگونه در بحران

شوند، های تازه میهای اقتصادی مزمن که بر حسب معمول باعث ایجاد جنبشدر مواقع بحران -34

ممکن است بهتر باشد که . ها را به دست آوردحزب کمونیست باید کوشش کند که کنترل توده

ای آن مستقیماً نظر کرده و بجهای به خصوص در قبال احزاب سوسیالیست صرفاز ابراز خواست

ها خاطرنشان سازیم که چگونه برخالف خواست با افراد عضو این احزاب تماس بگیریم و به آن

ناپذیر با کارفرماهاشان های اجتنابها را به جنگرهبران بوروکراتیکشان وجود مضیقه و ظلم، آن

روز روی این موضوع تاکید هایش باید روزبههای حزب، به خصوص روزنامهارگان. شانیده استک

کنند که حزب کمونیست حاضر است که رهبری را در مبارزات معلق و حقیقی کارگران در 

اش آماده است در هر کجا که ممکن باشد به تمام مردم مضیقه، به دست گیرد و سازمان جنگی

باید هرروز این نکته را ذکر کرد که برخالف . ط یک بحران مزمن کمک نمایدستمدیده در شرای

گونه امکانی نظر کردن و جلوگیری از مبارزات، هیچهای قدیمی برای صرفهای سازمانکوشش

های بخش. برای بهبود حداقل شرایط زندگی برای کارگران بدون این مبارزات وجود ندارد

های صنعتی باید پیوسته روی مسئله آمادگی و کارگری و سازمان هایکمونیست در درون اتحادیه

فداکاری کمونیستی پافشاری کرده و این نکته را برای همکاران کارگر خود روشن نمایند که راهی 

ی در هر حال، وظیفه اصلی یکی کردن و استحکام بخشیدن به همه. برای گریز از مبارزه وجود ندارد

های مختلفی از ها و بخشهسته. آیندت که در شرایط بحران به وجود میهایی اسمبارزات و جنبش

ترین روابط را بین خود حفظ اند نه تنها باید نزدیکها که در مبارزه درگیر شدهصنایع و کارگاه
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ها آن. هایی که ممکن است به هم بخورد بدانندکنند بلکه باید خود را رهبر و مسئول تمام جنبش

ها الزم را سریعاً به ماموران ای و همچنین مرکزی بوده و گزارشهای منطقهط با کمیتهباید در ارتبا

برسانند و توسط کارگران مسئولی که قادرند دست در دست افراد درگیر دریک جنبش آن را 

این وظیفه اصلی سازمان است که . تر بنمایندتر و عمیقها را وسیعاین جنبش. رهبری هم بنمایند

ها تاکید نمایند تا بتوانند در ایی نکات مشترک مبارزات مختلف را متذکر شده و روی آندر هر ج

. باشد اقدام ورزندصورت لزوم به ترویج این نکته که حل عمومی این مسایل به طریق سیاسی می

ها های همگون برای آنیابد، لزوم ایجاد رهبریهرچه مبارزات شدیدتر شده و خصلت عمومی می

شوند حزب کمونیست هر جا که رهبران بوروکراتیک اعتصابات دچار شکست می. شودمیبیشتر 

سازمان اولیه عمومی . باید فوراً وارد شود و افراد را به ایجاد یک سازمان عملیاتی، مطمئن گرداند

ها و های بخشی نشستدهی در همهتواند با رهبری مبارز و تعریف و تمجید از اصول سازمانمی

 .های صنعتی مربوطه به وجود آیدشورا

و  های کارفرمایانکند به خاطر تهاجم سازمانای پیدا میوقتی جنبش کارگری ابعاد گسترده

ای در این مواقع باید ترویج اولیه و کاره. گیردهای دولت ماهیت سیاسی به خود میدخالت

شود شروع احتماالً الزم میدهی برای شوراهای کارگران که امکان تشکیل آن پیداشده و سازمان

با  های حزبی باید در تبلیغ این موضوع که طبقه زحمتکش فقطدر این جاست که ارگان. گردد

ترین باید کوچکدر این ترویج ن. تواند رهایی یابد تاکید کنندایجاد و ساختن سالح مبارزاتی خود می

 .لیست بشودهای کارگری یا احزاب سوسیاای به بوروکراسی اتحادیهاشاره

ای بزرگ باید برای اند و به خصوص احزاب تودهاحزاب کمونیستی که رشد زیادی کرده -35

های وسیع باید از هر تظاهرات یا برای ایجاد یگانگی و نزدیکی با توده. ای مجهز باشندفعالیت توده
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ها استفاده یشتر آندهی بهتر و تجربه بای اقتصادی و همچنین عملیات محلی برای سازمانجنبش توده

آیند باید در کنفرانسی با شرکت مقامات های عظیم به دست میی جنبشتجربیاتی که از همه. کرد

های کارگری مربوط به صنایع بزرگ رهبری و کارگران مسئول حزبی و نمایندگان مطمئن اتحادیه

شود و روح تر میو قوی با این روش شبکه ارتباط پیوسته زیادتر. و متوسط، مورد بحث قرار گیرند

روابط نزدیک و اطمینان متقابلی که . کندمبارزه پیوسته بیشتر در نمایندگان مطمئن صنایع نفوذ می

ها از طرف دیگر وجود بین مقامات رهبری و کارگران حزبی از یک طرف و نمایندگان کارگاه

ع و قدرت واقعی حزب بوده ای سیاسی مطابق با اوضادارد تضمینی است برای اینکه هر عمل توده

 .و از انجام اعمال پیش رس و ناپخته جلوگیری شود

ای مال تودههایی از پرولتاریا که در اعهای حزب و تودهترین روابط بین سازمانبدون ایجاد نزدیک

موقع خیزش بدون اضمحالل بی. تواند توسعه پیدا کندکنند یک جنبش واقعی نمیبزرگ شرکت می

به مقدار زیادی  ها اظهار وجود کرد مطمئناًایتالیا در سال گذشته، که با تسخیر کارخانه شک انقالبی

ا حدی تهای کارگری، نامطمئن بودن رهبران احزاب سیاسی و به دلیل خیانت بوروکراسی اتحادیه

ایندگان بایست از طریق نمهم به دلیل عدم وجود روابط نزدیک سازمانی بین حزب و صنایع که می

دن انگلستان همچنین اعتصاب کارگران مع. گاه به مسایل سیاسی و عالقمند به منافع حزب باشد بودآ

 .ستابدون شک تا حد بسیار زیادی از عدم وجود این روابط صدمه دیده ( 1921)در سال جاری 
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 بخش هفتم

 درباره مطبوعات حزبی
 .برای یک روزنامه کمونیستی چه باید و چه نباید کرد

ای را که کامالً از هیچ روزنامه. حزب کمونیست باید با انرژی تأسیس و توسعه یابدهای رسانه -36

 .توان ارگان حزب کمونیست نامیددستورهای حزب پیروی نکند، نمی

د زیادی از حزب باید توجه بیشتر خود را مبذول به داشتن نشریات خوب بدارد و نه به داشتن تعدا

انه باید دارای یک ارگان مرکزی باشد و در صورت امکان آن را روزهر حزب کمونیست . هاآن

 .منتشر نماید

ا مانند رهای بورژوازی و همچنین مکر یک روزنامه حزب کمونیست هرگز نباید مانند روزنامه -37

ی ی ما باید از همهروزنامه. گذاری را داشته باشدهای احزاب سوسیالیست حالت سرمایهروزنامه

ا برای ریک سازمان ماهر اعالنات که وجود روزنامه ما . داری مستقل باشدالی سرمایهمؤسسات م

دهندگان بزرگ سازد، هرگز نباید خود را تا وابستگی به آگهیای قانونی ممکن میاحزاب توده

احزاب  کند، بین تمامبرعکس با رفتاری که در قبال سئواالت اجتماعی پرولتاریا می. سوق دهد

 .ی بیشتری برای خود کسب خواهد کردما وجههای توده
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ها روزنامه این. های ما نباید در خدمت ارضاء تمایالت و احساسات و یا سرگرمی عموم باشدروزنامه

ر رابطه با نباید به انتقاداتی که از طرف نویسندگان خرده بورژوازی و یا متخصصین ژورنالیست د

 .شوند شود تسلیمها در کسب احترام میسعی آن

. شده و مبارز بپردازدروزنامه کمونیستی در درجه اول باید به منافع کارگران مورد ظلم واقع -38

ین هدف ا. این نشریه باید بهترین عامل تحریک ما و یک مبلغ عمده برای انقالب پرولتری باشد

ها را برای نآوری کند و هم آبهای اعضای حزب را جمعروزنامه ما خواهد بود که تجربیات گران

های کارهای رفقایمان نشان دهد تا مثل یک راهنما پیوسته باعث تجدیدنظر و بهبود در روش

 .هد بوددهی در کار انقالبی ما خواکمونیستی باشد، بدین طریق روزنامه بهترین وسیله سازمان

لی ما است که ی اصبنابراین فقط با این کارسازمانی جامع روزنامه کمونیستی و به خصوص روزنامه

د آورده سازد که مرکزیت دمکراتیک را به وجوبا حفظ این هدف مشخص در مد نظر، ما را قادر می

موریت تاریخی و متعاقباً کار را به طور موثر در حزب کمونیست تقسیم کنیم و بنابراین بتوانیم مأ

 .خویش را اجران ماییم

 های کمونیستیدهی روزنامهسازمان

 یعنی باید یک. حزب کمونیست باید کوشش بکند که کار کمونیستی انجام دهدروزنامه  -39

رتباً برای سازمان مبارز پرولتری باشد، یک مجموعه کاری از کارگران انقالبی، نویسندگانی که م

حلی هایی که مطالب مها، ماموران چاپ، ماموران پخش، آنچیننویسند، سردبیران، حروفآن می

ی ر روزانهها که در انتشادهند، آنها را در روزنامه مورد بحث قرار میوهم آن آوری کردهرا جمع

ها به یک ارگان چند معیار عملی الزم است که روزنامه را با توجه به آن. آن شرکت دارند و غیره

 .ها تبدیل کردای کاری و قوی از کمونیستمبارز حقیقی و جامعه
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د دارای اش کار و فداکاری کند بنابراین بایبرای روزنامهوقتی که قرار است یک فرد کمونیست 

حکم و تیز مروزنامه در حقیقت سالح روزانه اوست که باید هرروز . ترین ارتباط با آن باشدنزدیک

تگی مالی برای وجود روزنامه کمونیستی لوازم خوب و از خود گذش. شود که برای کار مناسب باشد

لف حزب ه و بهبود داخلی آن باید پیوسته توسط افراد صفوف مختوسایل توسع. پیوسته الزم است

ها پیدا کند شده و چنان تیراژه وسیعی در بین تودهتأمین شود تا اینکه به یک سازمان محکم تبدیل

 .که خود به صورت یک وسیله پشتیبانی از جنبش کمونیستی در آید

است که  ویج روزنامه باشد، بلکه الزماین کافی نیست که فردی فقط یک عامل فعال در پخش و تر

 .به خود روزنامه هم کمک کند

ست عمومی افتد، چه اجتماعی و چه اقتصادی از وقوع یک حادثه تا نشهر اتفاقی که در کارگاه می

ه روزنامه بکارگران، از رفتار ناشایستی که با یک کارآموز شده تا گزارش مالی، باید بالفاصله 

ی تصمیمات اند که همهکنند موظفهای کارگری کار میکه در اتحادیه هاییبخش. گزارش شود

منان ما اند و همچنین کارهای دشها و یا توسط دبیران اتخاذ شدهو مصوبات مهم را که در نشست

ا دقت حزب این ها، و در مجالس، معموالً به اعضا بزندگی عمومی در خیابان. را به روزنامه بفرستند

تقادات در ما با درج این ان. ای مطرح نماینددهد که انتقادات اجتماعی موشکافانهموقعیت را می

احتیاجات  دهیم که چگونه مسایل مربوط بهتفاوت نیز نشان میروزنامه خود، حتی به خوانندگان بی

 .کنیمروزمره زندگی را دنبال می

 های کارگراننامه

های طبقه ها از زندگی کارگران و سازماننوشتهگونه بررسی و اقدام در باره چگونگی چاپ این

ها باید چاپ آن: کارگر باید توسط هیئت مؤلفین و با توجه و احساس به خصوص صورت بگیرد
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ی ما را بازندگی کارگران های مختصر باشد که بتواند ارتباط نزدیک روزنامهبه صورت اعالن

ی کارگران برای توضیح دکترین لی از زندگی روزانههای عمها به عنوان مثالبرساند، و یا باید از آن

هر جا که ممکن باشد، هیئت مؤلفین باید ساعاتی مشخص و راحتی را، . کمونیسم استفاده کرد

ها و یا شکایت روزانه برای دیدن و گوش دادن به حرف کارگرانی که برای درد دل، اظهار خواست

ها برای بیشتر روشن کردن ومی خواهند از آندر مورد مسایل زندگی که مورد توجهشان بوده 

 .حزب استفاده کنند اختصاص بدهند

 «پراودا»مثال از 

ت کمونیستی های ما مکن نیست که بتوانند اجتماعاداری، البته برای روزنامهدر تحت سیستم سرمایه

هایی فقیتموترین شرایط نیز امکان دارد که با این حال حتی تحت سخت. و کامل از کارگران باشند

فقای روسی ر« پراودای»این امر با روزنامه . برای سازمان یک چنین روزنامه انقالبی به دست آورد

ی و فعال از این روزنامه حقیقتاً نمایانگر یک سازمان دایم. ثابت شده است 1912-13ما در پریود 

های خود برای جمعی از نیرورفقا به طور دسته. ترین مراکز روسیه بودکارگران آگاه انقالبی در مهم

ارهای کها این کارها را به همراه تألیف، چاپ و پخش روزنامه استفاده کردند، و خیلی از آن

روزنامه، در . دادندروزمره خود و کنار گذاشتن پول الزم برای روزنامه از درآمدهایشان انجام می

همان  کرد، با چیزهایی که برایها بهترین چیزهایی که طالبشان بودند فراهم میعوض برای آن

چنین . اده استلحظات احتیاج داشتند و چیزهایی که امروز نیز هنوز در کار و مبارزاتشان قابل استف

 .ده شودخوان« روزنامه ما»ای باید حقیقتاً توسط اعضای حزب و دیگر کارگران انقالبی روزنامه

 ایبردنِ مبارزات تبلیغاتی تودهی پیشوسیله
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در  اگر. های کمونیستی، شرکت مستقیم در مبارزات تبلیغاتی حزب استمشخصه اصلی رسانه -40

ان زمان مشخصی، فعالیت حزب متوجه و متمرکز یک فعالیت مبارزاتی مشخص باشد، وظیفه ارگ

دمت خهای خود را در های سردبیر، بلکه تمام قسمتحزب این است که نه تنها فقط صفحه مقاله

اری بگذارند، جهیئت نویسندگان باید منابع و مطالب الزم را در اختیار مبارزه . وردآن مبارزه درآ

 .سرتاسر روزنامه باید این مطالب را چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل در بربگیرد

. رآیددباید به صورت یک سیستم « روزنامه ما»آوری هرچه بیشتر آبونمان برای موضوع جمع -41

اعث ید انجام شود استفاده کردن از هر فرصتی است که واقعه به خصوصی باولین کاری که با

بزرگ یا  برای نمونه  پس از هر اعتصاب. شودبرانگیخته شدن کارگران از نظر سیاسی اجتماعی می

باید فعالیت . اخراج که در جریان آن روزنامه آشکارا و با حرارت از منافع کارگران دفاع کرده است

نبش کننده در آن جکین جدید برای روزنامه به طور منظم در مورد افراد شرکتآوری مشترجمع

ها ها در آنها و سفارشات روزنامه نباید منحصر به صنایعی که کمونیستپخش لیست. اجرا شود

ارند ها که در اعتصاب شرکت دهای کارگری آنهایی از اتحادیهمشغول فعالیت هستند و در بخش

ارهای های اشتراک را توسط کارگرانی که مشغول کا که ممکن باشد باید حرفبلکه هر ج. باشند

 .های مسکونی رسانیدتک خانهترویج برای حزب هستند به تک

های گروه همچنین، پس از هر مبارزه تبلیغاتی برای انتخابات که باعث تهییج کارگران شده است،

روزنامه  ای کارگران رفته و کار ترویج برایهاند به خانهمخصوص که برای این کار برگزیده شده

 .را به پیش ببرند

های ها، بیکاری و سختیهای مخفی سیاسی و اقتصادی که آثارشان در باال رفتن قیمتدر زمان بحران

شود، باید بیشترین کوشش را به گذارد پیدا میدیگری که روی تعداد زیادی از کارگران اثر می
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هایی کلی را که در صنایع مختلف هستند به سوی حزب جلب کرده و گروهکار برد تا کارگران متش

تجربه نشان داده . از آن ساخت که کار سیستماتیک ترویج خانه به خانه را برای روزنامه اجرا نمایند

هر گروه محلی که . ی آخر ماه استترین زمان برای ترویج خانه به خانه، هفتهاست که مناسب

های آخر ماه بدون استفاده کردن از آن برای ترویج روزنامه بگذرد، هفته بگذارد حتی یکی از

های اجرایی که گروه. انگاری بزرگی نسبت به توسعه جنبش کمونیستی خواهد شدمرتکب سهل

مشغول ترویج روزنامه هستند نباید از هیچ اجتماع عمومی یا تظاهرات بگذرند بدون اینکه در شروع 

های اشتراک روزنامه را در اختیار مردم در اختتام آن حضورداشته وفرم بین فواصل استراحت و

ی های جداگانههای کارگری در مورد نشستهمین وظایف شامل هر بخش در اتحادیه. بگذارند

 .شودها نیز میها در کارگاهها و بخشها و همچنین شامل گروهاتحادیه

 .های حزب دفاع کنیداز رسانه

رژی بر ضد باید پیوسته از روزنامه ما در مقابل دشمنان آن دفاع کرده و با ان هر عضو حزب -42

ی این فرد عضو حزب باید پستی عمل، حذف اطالعات و دوروی. داری تبلیغ کندهای سرمایهرسانه

 .ها را برمال سازدرسانه

انجام این . چیره شد های سوسیال دمکراتیک و مستقل نیزباید با اعمال انتقاد و حمله مداوم بر رسانه

آمیز کار به صورت مجادالت گروه گرایانه باشد بلکه باید سعی شود که پیوسته رفتار وضع خیانت

. گیرد افشاء شودآنان که به صورت پوشانیدن روزمره آشکارترین اختالفات طبقاتی صورت می

های مناسب و منظمی های دیگر کارگری باید راههای کارگری و سازمانهای ما در اتحادیهبخش

های کننده و ناتوان ساز این روزنامهها را از نفوذ منحرفها و سازمانبیابند که افراد عضو این اتحادیه

ی ما باید به طور مشخص وقتی در همچنین کار تبلیغی خانه به خانه. سوسیال دمکراتیک دورنمایند
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های سوسیال دمکراتیک را هم داشته نهشود عاقالنه جهتی ضد رسامورد کارگران صنعتی انجام می

 .باشد
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 بخش هشتم

 درباره ساختمان ارگانیسم حزب
ت سازمان حزب که مرتباً در حال گسترش و قوی شدن است نباید فقط بر مبنای تقسیما -43

ای را هم باید در وآمد در هر منطقهبلکه شرایط حقیقی اقتصادی، سیاسی و رفت. جغرافیایی باشد

 .مرکز ثقل را باید در شهرهای عمده و مراکز صنایع بزرگ قرار دارد. نظر گرفت

باره شود، این تمایل وجود دارد که سازمان حزب به یکمعموالً وقتی یک حزب جدید ساخته می

ر اختیار بنابراین بدون توجه به این موضوع که تعداد کارگرانی که د. در سراسر کشور پخش شود

ضعیف تاین کار باعث . شونداست، این کارگران در تمام جهات پخش میحزب هستند بسیار محدود 

اهای دیدیم که دفاتر حزب مرتباً در جدر این موارد می. شودقابلیت عضوگیری و رشد حزب می

ی ترین شهرهای صنعتی جا پاشد که حتی در مهمشدند ولی خود حزب موفق نمیمختلف برپا می

 .محکمی به دست آورد

 ای و استانیهای ناحیهسازمان

ترین درجه ممکن، عاقالنه نخواهد بود که رهبری برای مرکزیت دادن به فعالیت حزب تا بیش -44

هدف باید . گیرند درآوریمهایی که از یکدیگر دستور میمراتب و گروهحزب را به صورت سلسله

دهد باید به رانسپورت را میاین باشد هر شهر بزرگ که تشکیل یک مرکز اقتصادی، سیاسی و ت
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های حزبی مناطق اطرافش که از نظر اقتصادی و سیاسی بدان وابسته ای از سازمانصورت شبکه

کمیته حزبی دریک مرکز عمده باید در رأس بدنه حزب در منطقه مربوطه خود بوده . هستند درآید

 .در منطقه اجرا نمایدهای سازمانی خود را با حفظ ارتباط نزدیک با افراد عضو و فعالیت

رکزی شده و توسط کمیته مای انتخابای که در کنفرانس ناحیهافراد سازمانده در چنین ناحیه

ای یته ناحیهکم. اند، متعهدانه که در زندگی حزب در سازمان محلی شرکت فعال داشته باشندتأییدشده

بین کمیته  اینکه رابطه نزدیکی حزب باید پیوسته با کارگران عضو حزب در ناحیه تقویت گردد، تا

کند، باید همین طور که سازمان محلی توسعه پیدا می. های عظیم منطقه وجود داشته باشدو توده

. ندککوشش شود که کمیته رهبری ناحیه به طور همزمان به صورت بدنه رهبری سیاسی نیز عمل 

ر کل سازمان گان حقیقی رهبری را دبنابراین کمیته حزبی در ناحیه به اتفاق کمیته مرکزی، نقش ار

 .حزب بعهده خواهد داشت

کننده این عامل تعیین. شوندخطوط مرزی نواحی حزبی در حقیقت با منطقه جغرافیایی محدود نمی

ر ناحیه دهای محلی را های تمام سازمانای در وضعی باشد که بتواند فعالیتاست که کمیته ناحیه

د، به محض اینکه انجام این کار غیرممکن گرد. رهبری کند (هم سطح)خود به طور یکنواخت 

 .شده و نواحی جدید حزبی تشکیل شوندناحیه باید تقسیم

ن کمیته ای به منظور حلقه ارتباطی بیهای واسطههمچنین در کشورهای بزرگ الزم است که سازمان

ی از اشد که به بعضدر شرایط معینی ممکن است خوب ب. های محلی موجود باشندمرکزی و کمیته

ش رهبری های میانه، برای نمونه  سازمانی دریک شهر بزرگ با تعداد زیادی عضو، نقاین سازمان

 .شودت میولی به عنوان یک قاعده کلی باید از آن جلوگیری کرد، چه باعث عدم مرکزی. داده شود

 های محلیسازمان
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 هایی از مناطقهای محلی حزب، گروهسازمان: اند ازای بزرگ عبارتهای واسطهسازمان -45

 .روستایی یا از شهرهای کوچک و یا از نواحی مختلف شهرهای بزرگ

اشته ولی ای رشد کند که به عنوان یک سازمان قانونی وجود دهر سازمان محلی حزب که به اندازه

ه چند د بهای مجمع عمومی خود را با شرکت تمامی افراد عضو خود برگزار کند باینتواند نشست

 .قسمت تقسیم شود

های ندر سازما. بندی شوندهای روزانه حزب گروهدر هر سازمان حزبی، اعضا باید برای فعالیت

جمعی ترکیب های دستههای مختلف را به صورت قسمتبزرگ، ممکن است عاقالنه نباشد که گروه

ر جای همحل کار خود یا  گونه اعضا باید در یک گروه متشکل دربه عنوان یک قاعده، این. کرد

هدف . ددیگر شرکت داشته و فرصت مالقات یکدیگر را در جریان فعالیت روزانه خود داشته باشن

ک های ارجانی مختلف و کوچجمعی این است که کار حزب بین گروههای دستهگونه گروهاز این

تربیت  یداهای عضویتتقسیم شود و از ماموران مختلفه گزارشات مربوطه را دریافت گردد و کاند

 .شوند

E.C.C.I 

ایی های هیئت اجردستورها و تصمیم. المللی باشدکل حزب باید تحت هدایت کمونیست بین -46

های مرکزی شود، باید در درجه اول به کمیتههایی که شامل احزاب وابسته میالملل درباره روشبین

جمعیت  های مخصوص و یا به کلبعضی کمیتهها یا به شده و از طریق این کمیتهاین احزاب ارسال

ضو عالمللی باید توسط حزب و هر روشن است که مصوبات و رهنمودهای بین. اعضا ابالغ گردد

 .آن حزب اجرا گردند

 سیاسی( اداره)کمیته مرکزی و بوروی 
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کمیته . باشدشده و در مقابل آن مسئول میکمیته مرکزی حزب در کنگره حزب انتخاب -47

یاسی سشود برای فعالیت تری را که شامل دو زیر کمیته میی از بین افراد خود جمع کوچکمرکز

ین ا. ها برای کارهای سیاسی و جاری حزب مسئول هستندهردوی این زیر کمیته. دهدتشکیل می

که در  های مشترک کمیته مرکزیها یا دفترها، ترتیبات الزم را برای برگزاری نشستزیر کمیته

تصمیمی  هر جا قرار است که در کمیته مرکزی. دهندتصمیمات نیمه مهم باید گرفته شود میها آن

طالعه مگرفته شود که در کل زندگی حزب موثر باشد، برای اینکه اوضاع کلی و سیاسی به خوبی 

آن  شده و ایده صحیحی از حالت و امور حزب به دست آید، باید افرادی از نواحی مختلف در

اشته دهای کاری که جنبه جدی به همان دلیل وجود اختالف عقاید در مورد تاکتیک .شرکت کنند

ی مطرح برعکس این عقاید باید در کمیته مرکز. باشند نباید از طرف کمیته مرکزی پنهان شوند

شده و برای آنکه هدایت( uniform)باید به طور یکنواخت ( Politbureau)ولی دفتر سیاسی . شوند

ثریت سیاست محکم و مطمئن داشته باشد، باید بتواند به اختیارات خود و همچنین اکبتواند 

صوص در بنابراین مبانی، کمیته مرکزی حزب، به خ. ای از کمیته مرکزی تکیه نمایدمالحظهقابل

ر داخل دهای محکمی برای انضباط مورد احزاب قانونی، در کمترین مدت قادر خواهد بود که پایه

ر همین د. قید و شرط اعضای حزب به آن نیز کامالً الزم استالبته اطمینان بی. دهد حزب تشکیل

گونه انحرافها در حزب این. توان شناختها تردیدها و انحرافهای ممکن موجود در کمیته را میزمان

 .برداز بین  ای برسند که باید در مقابل کنگره قرار داده شوند،توان قبل از اینکه به درجهرا می

 ایتقسیم کارِ زیرکمیته

های های رهبری باید کارش را بین اعضای خود تقسیم کند تا در قسمتهر یک از کمیته -48

های مخصوص برای این کار ممکن است ایجاد کمیته. مختلف کار بازدهی مناسب به دست آید
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نامه، برای مبارزات هایی برای ترویج، برای کارهای تألیفی روزبرای نمونه  کمیته. الزم باشد

هر کمیته مخصوصی تحت دستور کمیته . های کارگری، برای ارتباطات و غیرهانتخاباتی اتحادیه

ای و همچنین ترکیب اعضای آن باید کنترل فعالیت چنین کمیته. ای استمرکزی و یا کمیته ناحیه

 .ای و در لحظات الزم، در دست کمیته مرکزی باشدی ناحیهدر دست کمیته

مثل  گاهی مشاغل و دفاتر افرادی که به کارهای مختلف حزبیممکن است عاقالنه باشد که گاه

ه باعث دهی، ترویج و غیره اشتغال دارند عوض شوند، البته به شرطی کمولفی روزنامه، سازمان

های وهدهندگان باید در یکی از گرمؤلفین روزنامه و ترویج. اختالل زیادی در کار حزب نشود

 .ی برای انجام کارهای روزمره حزب شرکت داشته باشندحزب

C.C.R 

ی ز همهالملل، این اختیار را دارد که در هر زمان اکمیته مرکزی حزب، مثل کمونیست بین -49

یته نمایندگان کم. ها و از اعضایشان گزارش بخواهدهای آنهای کمونیستی، از ارگانسازمان

ها با داشتن حق ی نشستشوند، باید بتوانند در همهصوب میمرکزی و رفقایی که از جانب آن من

ای کمیسرهای سیاسی در کمیته مرکزی حزب همیشه باید عده. صحبت و تصمیم شرکت کنند

های رهبری در یعنی کمیسرهایی که برای آموزش و آگاه نمودن ارگان)اختیار خود داشته باشد 

تبی بلکه به مورد مسایل سازمانی و سیاسی نه فقط ک نواحی و مناطق مختلف هستند و این کار را در

 .(دهندطور مستقیم و شفاهی و ماموران مسئول انجام می

هر سازمان و یا بخش حزب و همچنین هر فرد عضو حزب، این حق را دارد که در هرزمان 

الملل ینبها، پیشنهادات، نکات و یا شکایات خود را مستقیماً به کمیته مرکزی حزب و یا خواست

 .ارسال دارد
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 ترتر از بزرگهای کوچکفرمانبری دسته

ها و افراد های تحت رهبری آنهای رهبری، برای سازمانهای ارگاندستورها و تصمیماجرای  -50

اده های رهبری و وظیفه جلوگیری از خطا یا سوءاستفهای ارگانمسئولیت. عضوشان ضروری است

ها می آنهرچه مسئولیت رس. توان رسماً تعیین کردقط تا حدی میشان را فها از مقامات رهبریآن

ه دست آوردن ب، تعهد آنان باری مطالعه عقاید اعضا (برای نمونه  در احزاب غیرقانونی)کمتر باشد 

 .شوداطالعات جامع و مرتب، و گرفتن تصمیم پس از اندیشه وتامل بیشتر می

ارز عمل میشه به عنوان افراد منضبط یک سازمان مبافراد عضو حزب باید متعهد باشند که ه -51

ازمان حزب سهرگاه که در مورد چگونگی عملی اختالف عقیده بروز کند، باید ابتدا در درون . کنند

صمیم حتی اگر ت. راجع به آن بحث شود و انجام عمل بر طبق تصمیمات اخذشده در سازمان باشد

های عمومی یتاین رفقا در تمام فعال. نادرست جلوه کند ی اعضاسازمان یا کمیته حزبی در نظر بقیه

ترین زرگبخود هرگز این نکته را نباید از نظر دور کنند که بدترین شکل رفتار غیر انضباطی و 

 .باشداشتباه نظامی، جلوگیری و شکستن اتحاد در جبهه مشترک می

ابل دشمنان الملل، در مقیست بینبرای هر فرد عضو، دفاع از حزب کمونیست و باالتر از همه، کمون

ه ببرعکس، فردی که این را فراموش کند و در انظار عمومی . کمونیسم، یک وظیفه خطیراست

 .الملل حمله کند، یک کمونیست بد استحزب یا به کمونیست بین

های حزب را باید طوری تنظیم کرد که عامل تأخیر نبوده بلکه به صورت نیرویی نظامنامه -52

های ی سازمانهای رهبری حزب در توسعه بخشیدن کمونیستی به همهکننده برای ارگانکمک

المللی باید فوری توسط تصمیمات کمونیست بین. حزبی و پیشرفت مداوم در فعالیت حزب باشند
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های موجود و تصمیمات احزاب وابسته اجرا شوند، حتی در مواردی که تغییرات مربوطه در نظامنامه

 .توان رسماً تصویب کردهای بعدی میقط در زمانحزبی را ف
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 بخش نهم

 فعالیت قانونی و فعالیت غیرقانونی
 آمادگی

اً خود را با دهی شده باشد که همواره در موقعیتی باشد که بتواند سریعحزب باید چنان سازمان -53

ریان جباید در  حزب کمونیست. تغییراتی که ممکن است در شرایط مبارزه اتفاق بیفتد وفق دهد

ای ر نقطهدتوسعه خود به یک سازمان مبارز تبدیل شود که قادر باشد که از نبرد آشکار با دشمن 

ز که دشمن دارای تفوق و تمرکز نیرو است، خودداری کرده ولی از طرف دیگر از فرم تمرک

 .مایدنحمله دهد به آن نیروها طوری استفاده کند که در نقاطی که دشمن کمترین احتمال را می

های ترین اشتباه خواهد بود که همه چیز را در گرو شورش و جنگبرای سازمان حزب بزرگ

ر هر شرایطی ها کار مقدماتی انقالبی خود را دکمونیست. خیابانی و یا شرایط اختناق شدید بگذارد

های طوفان زمان هاینمایند زیرا معموالً تقریباً غیرممکن است که موجبر مبنای آمادگی تکمیل می

د، استفاده در خیلی موار. ها ممکن باشدبینیبینی کرد و حتی اگر این پیشو آرامش را از قبل پیش

اگهانی دهی دوباره ممکن نیست زیرا این تغییرات عمدتاً سریع و نها برای سازمانعملی از آن

 .هستند
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 های قانونی و غیرقانونیترکیب کردن فعالیت

داری معموالً از درک تمام اهمیت این مسایلی کمونیست قانونی در کشورهای سرمایهاحزاب  -54

. که باید کامالً برای نبرد مسلحانه و یا جنگ غیرقانونی به طور کلی آماده شوند غافل می مانند

خواهند برای همیشه به وجود خود شوند که میهای کمونیستی اکثراً مرتکب این اشتباه میسازمان

 .های کارهای قانونی تکیه کنندبنای قانونی بودن و اجرای کارهای خود مطابق با خواستبر م

های قانونی برای ساختن یک از طرف دیگر، احزاب غیرقانونی معموالً در استفاده از امکانات فعالیت

تاهی های انقالبی قرار دهد کوها را در تماس و نزدیکی مداوم با تودهسازمان حزبی که بتواند آن

انگارند، شانس این را به خود های حیاتی را ندیده میهای زیرزمینی این حقیقتسازمان. کنندمی

هایی که پیوسته مشغول توطئه بوده و نیروی خود را برای کارهای دهند که فقط به صورت گروهمی

 .کنند درآیندبیهوده مصرف می

کمونیستی قانونی باید بداند چگونه خود را  هر سازمان. هردو گونه این تمایالت خطا آمیز هستند

از طرف . برای ادامه وجود به صورت زیرزمینی و باالتر از همه برای طغیان انقالبی آماده نماید

دیگر، هر سازمان کمونیستی غیرقانونی باید به طور کامل از امکانات جنبش کارگری قانونی استفاده 

 .های عظیم انقالبی بشودی شده و واقعی تودهسازمانده کند تا با فعالیت شدید حزب بتواند رهبر

 .نباید جدایی قانونی از غیرقانونی مثل یک دیوار غیرقابل نفوذ باشد

های غیرقانونی سازمانی بین هردوی احزاب قانونی و غیرقانونی، تمایلی وجود دارد که فعالیت -55

ها و ورده و آن را از دیگر سازمانرا به صورت ایجاد و نگهداری یک سازمان نظامی خالص درآ
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برعکس، در دوره قبل از انقالب، تشکیل . های حزب ایزوله نمایند، این کامالً اشتباه استفعالیت

تمامی حزب باید به . های مبارز ما باید عمدتاً به همراهی کار عمومی حزب کمونیست باشدسازمان

های جنگی انقالبی و ایزوله که در دوران سازمان. صورت یک سازمان جنگجو برای انقالب درآید

آیند، مستعد سوق داده شدن به از هم پاشیدگی هستند زیرا که قبل از انقالب نابهنگام به وجود می

 .فاقد کار مستقیم و مفید حزبی هستند

های حزب خود را این البته برای هر حزب غیرقانونی یک امر واجب است که اعضا و ارگان -56

شدن توسط مقامات دولتی حمایت کرده و از هر امکانی که باعث تسهیل چنین  از شناخته

ها و پخش نابخردانه مطالب انقالبی، دقت، کمکهای بیآورینویسی، جمعهایی شود مثل نامشناسایی

ای که های آشکارسازمانی به همان درجهتوانند از روشبنابراین دالیل این احزاب نمی. بپرهیزند

های الزم توان مهارتفاده احزاب قانونی است استفاده نمایند با این حال، از طریق تجربه میمورد است

 .را در این مورد به دست آورد

ای قانونی باید کامالً برای کارهای غیرقانونی و دوران جنگ آماده از طرف دیگر، یک حزب توده

برای نمونه  باید اماکن امنی )ارغ نشود ای از آمادگی خویش برای مقابله باهر اتفاقی فباشد و لحظه

های رسیده را از بین ببرد های اعضا داشته باشد و در اکثر موارد نامهبرای نگهداری رونوشت پرونده

 .(گرانه بدهدو اسناد مهم را درجای مطمئن نگاهداری کند و به قاصد ین خود تعلیمات ضد توطئه

های غیرقانونی حزب اعم از قانونی یا غیرقانونی، سازمانشود که در دوایر حزبی معموالً فرض می

. نماینددارای مشخصات متمایز و کامالً نظامی بوده و مکان کامالً جدایی را در درون حزب اشغال می

تشکیل سازمان جنگی ما در دوران قبل از انقالب باید در اساس، . این فرض کامالً نادرست است
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تمامی حزب باید به صورت یک سازمان جنگی برای انقالب . باشد بستگی به کار کلی حزب داشته

 .درآید

 .سازمان حزب باید برای عملیات انقالبی کافی باشد

بنابراین، کار کلی حزب ما باید به طریقی باشد که در دوران قبل از انقالب باعث تضمین در  -57

این دارای باالترین . نقالب بشودهای اریزی و استحکام یک سازمان جنگی و مناسب با ضرورتپایه

ی های انقالبی راهنمای کار بدنه رهبری کننده حزب در همهدرجه اهمیت است که ضرورت

بدنه رهبری باید کوشش نماید که تا حد امکان ایده روشنی از این ضروریات و . هایش باشدفعالیت

است که این کار ساده نیست  روشن. اینکه در مرحله بعدی احتماالً چه خواهد بود به دست آورد

 .شود که این اصل خیلی مهم رهبری سازمانی کمونیستی را از نظر دور بداریمولی دلیل نمی

های آشکار انقالبی حتی احزابی که از نظر سازمانی دارای بهترین شرایط هستند، اگر درزمان خیزش

مشکالت بزرگی روبرو خواهند  مجبور به انجام تعویضاتی بزرگ در کار سازمانی و وظایف شوند با

ی نیروهای خود را برای برای حزب سیاسی ما کامالً امکان دارد که در عرض چند روز همه. شد

احتماالً، عالوه بر نیروهای حزب باید نیروهای ذخیره و . مبارزه انقالبی فراخوانده و تجهیز نماید

تشکیل یک ارتش . را نیز بسیج نمودهای انقالبی غیرمتشکل های طرفدار و همچنین تودهسازمان

هایی که تحت رهبری حزب هستند و ما باید از طریق توده. سرخ منظم از بحث فعلی خارج است

ترین مساعی نیز بنا بر دالیل فوق، حتی صرف سخت. بدون داشتن یک ارتش منظم پیروز شویم

 .باشد باعث موفقیت نخواهد شداگر با آمادگی کامل حزب ما برای مقابله با هرگونه اتفاق همراه ن

 .ابزار مخفی مخصوص بسازید
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. اند پا به پای اوضاع انقالب به پیش بروندهای دستوردهنده انقالبی نتوانستهدیده شده است بدنه -58

شود به سازمان پرولتاریا به طور کلی قادر بوده است که تا آنجایی که به کارهای جزیی مربوط می

ولی تقریباً همیشه اختالل، سردرگمی و هر و مرج در مرکز سازمان وجود انقالبی خوبی برسد، 

 .داشته است

دهی سازمان. ترین جزء کار که تقسیم آن باشد نیز موجود نبوده استبعضی مواقع حتی اساسی

هیچ اطمینانی به . قسمت اطالعات معموالً به قدری بد است که ضررش بیش از منفعت آن است

ونقل تمام ترتیباتی که برای پست مخفی و حمل. های ارتباطی نیستدیگر راهارتباطات پستی و 

شانسی یا بدشانسی داشته و اند و اماکن و کارهای چاپی به طور کلی بستگی به وضع خوششدهداده

 .های مناسبی هستندنیروهای دشمن موقعیت« ماموران خرابکار»برای عملیات 

د مگر اینکه حزب در تشکیالت اداری خود بخش مخصوصی برای ها رانمیتوان مرتفع کراین خرابی

های مخصوص سرویس اطالعاتی نظامی ملزوم به تمرین و آموزش. این کار به خصوص ایجاد نماید

فقط از طریق . شود گفتها را در مورد مبارزه با پلیس مخفی سیاسی نیز میهمین. و دانش است

هر حزب . رضایت بخشی رامیتوان به وجود آورد های مخفیعملی و درازمدت است که قسمت

ای انقالبی مخصوص، مقدمات الزم راحتی اگر بسیار کارهی اینکمونیست قانونی، باید برای همه

های کامالً در بعضی موارد چنین ابزار مخفی رامی توان با استفاده از فعالیت. محدود باشد فراهم بسازد

ان مثال کامالً امکان دارد که یک سیستم مخفی پستی و ارتباطی به عنو. قانونی نیز به وجود آورد

های قانونی توسط شده جزوهونقل را با استفاده از یک سیستم رمزی که از طریق ارسال حسابحمل

 .گیرد بوجودآوردها انجام میپست و یا از طریق مکاتبات با رسانه

 .هر فرد عضو را برای کارهای انقالبی تربیت کنید
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افراد سازمانده کمونیست باید به هر فرد عضو حزب یا هر کارگر انقالبی به مثابه فردی که  -59

بنابراین باید برایش جایی در نظر بگیرند . نهایتا سربازی در ارتش انقالبی آینده خواهند بود بنگرند

فعلی حزب  فعالیت فعلی هر فرد باید جنبه مفید داشته و برای کار. اش باشدکه مناسب نقش آینده

ولی نباید به صورت مشق و تکرار خالص که امروزه مورد انزجار کارگران عملی است . الزم باشد

ها برای هر کمونیست بهترین تمرین و همچنین نباید فراموش شود که این نوع فعالیت. درآید

 .باشدآمادگی برای ضروریات مبارزه نهایی می


