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  آبتين درفش

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢١

 الؤدر گذار س
  ِجنبش خودانگيخته يا سازماندھی آگاھانه؟

٢ 
  

  : ادامۀ گذشتهبه

ن ساله، ي چندیسال ، خشكی گرم تابستانی، ھوایعنياسب، ط منيك محي كه مستعد آتش گرفتن است را در ی خشكۀاگر شاخ

دن شاخه، يجاد جرقه، شعله كشيم، آن وقت ايريھا در نظر گ ش برگي گرم در حد ساید و وزشيم خورشي مستقۀاشع

 یجا جا و آن نيست، بلكه تحقق آن را ھر ساله در ايت آن به درختان اطراف و آتش گرفتن جنگل نه تنھا نامحتمل نيسرا

ت را در خود ي خود و كل بشرئی خودآگاه امكان رھاۀك سوژي ۀمثاب  كارگر بهۀطبق. ميا دهيجھان بارھا و بارھا در اخبار شن

 یھا یژگي و وی و استعداد درون ين فقط توانا. تواند بالفعل شود ی مناسب میطيست بالقوه كه در شرا ین امكانيدارد، اما ا

. ز در كارندي آگاھانه نۀ بازدارندیروھاين. رود یش مي پیر تكامليك مسي در یجيست كه آرام و تدري كارگر نۀطبق

ه و نقش آن در ي سرمایستي درك چیاگر كارگر برا. غنوده استيال و فارغبال بر بستر ثروت و قدرت نخ ی بیبورژواز

د شده توسط كارگر ي تولیش غصب ارزش اضاف ثروتیداند كه منشا ی خوب میلي خید دچار ابھام است، بورژوازيتول

. طان در تك و تاب استير آب مثل شيماند كه در سطح آب آرام اما ز ی را میل، اردكين دليھم و درست به. است

ر دولت بر يقل دادن شمشين صيك، در حيدئولوژي با روكش ایان ارزش اضافيده داشتن جريك لحظه از پوشي یبورژواز

ن يدر پاسخ به ا. دھد ی كارگر را به او ھشدار مۀ مصاف با طبقی سختتری بسكند؛ نرم یفراز گردن كارگر، غفلت نم

 كارگر بنا ۀعنوان ستون پنجم خود در درون طبق  زرد، بهیھا و شوراھا هي كارگر و اتحادۀ مصاف است كه او خانیسخت

كند؛  یر ميمه اجير و ني اج ی و پشم شي رتادانكند؛ اس یھا برپا م سازد؛ دانشكده ی رسانه می و جھانیكند؛ در سطح مل یم

 نشان یجه جاوداني و در نتیك نظام عقالني را یدار هيكند؛ نظام سرما یخ جعل ميكند؛ تار  ی اغفال كننده باب میھا گفتمان

 یگذار هيجاد كار و رونق صنعت سرماي ای سود بلكه برایشناساند كه نه برا ی میرين خيدار را كارآفر هيدھد؛ سرما یم

ن لحظه در انبان ي كه تا ای و ترفندیباز ك كالم ھر حقهيدھد، و در  یل او نشان ميبد یت بي خالقۀجيد را نتكند؛ سو یم

بر  توقع و فرمان یراه، ب  سربهی نخست موجودۀرد تا از كارگر در وھليگ یكار م ت جمع شده است را بهي بشریدئولوژيا

به قوت " انتقاد سالح"ن وجود ھنوز يبا ا. ل در آوردوحت كنترم و اگر نشد تيش را عقی مبارزات بعدۀبسازد و در وھل

 كه ی، حتا زمانی استبدادیران و كشورھايس، دادگاه، زندان، شكنجه و اعدام، كه در مورد مشخص ايلوپ: ست یخود باق

ركرد  كایعنوان عامل بازدارنده چاشن ز بهيك خارج نشده است، نيدئولوژيل او كارگر از حد كنترۀمبارزات طبق
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 و ی، احتمال تحقق توان تجربیھا م، مطابق دادهين است كه بگويح واضحات اين توضيقصدم از ا. شوند ی میدئولوژيا

حال خود  ز بهي، اگر ھمه چیار توانمند بورژوازي آگاھانه و بسۀ آگاه، با توجه به مداخلۀعنوان سوژ  كارگر بهۀاستعداد طبق

  .  حدود صفر استیزيرھا شود، چ

 ۀ كه در محاصریطي كارگر در شراۀ طبقی بالفعل كردن توان برایراستيده است كه بال رسؤن سي نوبت طرح ااكنون

ً نايقيال را مطرح كنم ؤن سي وجود دارد؟ من اگر قرار بود با زبان معمول ایرفت  ست چه راه برونی بورژوازۀجانب ھمه

ال به ؤاما از طرح س" د كرد؟يچه با: "دميپرس ید مي با" وجود دارد؟یرفت چه راه برون"صورت  ال بهؤ طرح سیجا به

 طرح  هين در مورد مشخص روسي لنی برا١٩٠٢ن صورت در سال يال به اؤن سين صورت اجتناب كردم؛ چرا كه ايا

ه بر دانش و ي، با تكی قالبیھا اكنون نوبت ماست كه، بدون مبتال شدن به پاسخ. شد و او پاسخ خود را به آن داد

 ی راھۀندي كه ھرگز دست از سر پوسؤالیم؛ ي سمج پاسخ دھسؤالن يمان به ا  از تجارب موجود در حد توانیوزآم درس

ست با يل قرن بي اواۀي در مورد روسًنايقيھا  پاسخ. دارد یشود بر نم یارش اما ھر لحظه نو ميرغم رھروان بس كه به

ًن عمدتايالمثل با چ یا في، ی داری هيت سرماكننده بودن مناسبا تعيينر دھقانان، اگر چه با يت كثيجمع  یھا  در سالی دھقانِ

منظور   بهئید كااليق تولي آن را از طرین روستاھايتر  حتا دور افتادهیدار هيران كه سرمايسه با امروز اي در مقا١٩٣٠

ز يش از ھر چيد كردھا اما بيافتن پاسخ چه باي. سان باشند كيتوانند  ی فتح كرده است نمی و جھانی ملیفروش در بازارھا

ست؛ ي نیھا، اما، دست ما چندان ھم خال افتن پاسخي یبرا. قي تحقۀجيدن از نتي نترسی جسارت برا از به جسارت دارد؛ين

 یھا معماران ن انقالبيا. ميار دارين انقالب ناكام را در اختي چندۀن تجربيروزمند و ھمچنين انقالب پي چندۀما تجرب

  . آموز ھستند  ما درسیك اندازه براي ، بهی، كه ھر دو، ھم مثبت و ھم منفی مثبت و منفیھا  از تجربهیائيناند با د داشته

رفته يشار پي بسیدھی كه از سازمان دشمن طبقاتۀ آگاھانۀ خنثا كردن مداخلیبرا. كنم یر خود را دنبال مين قرار، مسيبر ا

 ۀطيك و ھم در حيدئولوژي اۀ مبارزۀطياز است، ھم در حي نءزن قوا تواینوع  اد برخوردار است بهيار زيو امكانات بس

 بدون لنگر یط معمول كه چرخ بورژوازي، اما، در شراءن توازن قويا. ی با دستگاه سركوب دولت بورژوازئیارويرو

ً  مطلقاست؛ي، محتمل نیدار هي با دولت سرمائیارويلحاظ رو  ك و نه بهيدئولوژيلحاظ ا  در حال چرخش است، نه به

 برسد ئی كارگر است ـ به آنجاۀ طبقیرھبر  بهی اجتماعیھا  جنبشۀي انقالب ـ منظورم كلیتوان تصور كرد كه اردو ینم

 زير سؤال را یدار هي دولت سرمای و اجرائی، قضائی حقوقیھا ا دستگاهي و یك بورژوازيدئولوژي اۀكه بتواند سلط

ن يبا ا.  كندی برابریدار هي دولت سرمای نظامیرويا با ني یدار هي سرمایئ هی مثال با توان رسانكننده بكشد، برا تعيين

 یدار هيده شدن دولت سرماير كشيز  بلكه احتمال بهی نسبی ھست كه نه تنھا احتمال توازن قوایوجود، مقاطع زودگذر

 با یدار هيند كه سرمادھ ی دست مین مقاطع زودگذار ھنگاميا.  وجود داردیام ھمگانيك قي انقالب در یتوسط اردو

روزمند سر بركشد ي پیھا انقالب امين قيكه از دل ا  آنیبرا. بان باشديگر  به  دستی ـ احتماعیاسي س  ـیق اقتصاديبحران عم

 پا ۀ، جنگندی، ساز و برگ جنگیژي، ستراتیدھسازمان. بان ماركس ھنر جنگ ـ استا به زين جنگ ـ يز تابع قوانيھمه چ

ام، در صورت ي قی جهينت. روزمند ھستنديك جنگ پين ي، از شروط نخستیروزي پۀ و ارای جنگ، رھبردانيراق در ميبه 

ام يش تدارك قي كه از پی كسۀدر بار. ش معلوم استي، از پیگريك با قوت ديكم جبران ضعف ھر  ا دستينبود ھر كدام 

ًپرورد سه ی را در سر بستي كمونۀك جامعي یزون حال آري را فراھم نكرده باشد و در عیروزيط پي باشد و شرا دهيرا ند

 كرده است؛ یني سخت زمیھا تين واقعيگزيات دل را جايدن ندارد؛ دوم تمني قصد جنگًكم اصالي: حالت متصور است

مند، كارآزموده و سراپا شان با ارتش سازمان جنگ نا برابرس را در ي پاریوار تكرار سرنوشت كموناردھا سوم، پرومته

  .س در انتظار نشسته استمسلح پرو
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. دست دھمه ك شكل واحد را بيام ي، بر آن نبودم كه از قیط جنگيام بر حسب شرايف قي جنگ و توصۀه بر استعاريبا تك

س خود ما، در اشكال گوناگون و ير با آن، از جمله پراكسي درگیالملل ني و بی عوامل داخلیچگونگ  تواند، بسته به یام ميق

 یھا د دارم كه سرنوشت نزاعيكأت تين واقعي بر ای جنگۀه به استعاريبا تك. رديتلف صورت گ مخیھا شدت و ضعف

گر ي از دیا الگوبرداري و ی فراتجربیروھايد نيتوان به ام یز را نميچ چيكند؛ ھ ی متعيين ء را توازن قوایاجتماع

  . انقالبات سپرد

ر يناگزبه  كارگر ۀ طبقیخي تاریھا یژگي و وی ذات ن توانی بالفعل كرد برای دشمن طبقاتۀ آگاھانۀخنثا كردن مداخل

  رد؟ يد انجام گي، چگونه و تا كجا باینه و توسط چه كساني در چه زم آگاھانۀن مداخلياما ا. طلبد ی آگاھانه را میا مداخله

از ھمه  رگر دو توان كاۀ طبقی ذاتیھاائی يان توان در م؟یا نهي آگاھانه در چه زمۀمداخل. كنم ی نخست آغاز مسؤالاز 

ی توان گريو د   طبقهیگر اجزاي با دیسرنوشت  آگاه شدن به ھمی توانكي. ست ی منافع بورژوازۀد كننديتر تھد شيب

ين دو  ا ز ھم و غم خود را متوجهي نیپر واضح است كه بورژواز. ن طبقهي اۀختي خودانگیابيا سازماني یريپذسازمان

ق ممكن، يجاد مانع، به ھر طري را با ای را با دامن زدن به رقابت و دومیاول كارگر بكند؛ كه ۀ طبقی ذاتتوان

 ۀت آگاھاني فعالۀنين زميتر ی كارگر اصلۀ طبقیابی و كمك به سازماني طبقاتیبستگيجاد ھم اًمسلما. كند ی میشياند چاره

  .دھد یل مي را تشك خنثا كننده

 ی بازار خبرۀم كنندي نه از دست پنھان تنظ؟ی آگاھانه توسط چه كسانۀمداخلن است كه يد پاسخ داد اي كه باسؤالین يدوم

ن يد در ھمير بايپس ناگز. ديوجود آ  تواند به ی میزيْز چيچ چي از ھًآشنا و نه اساسا  گوشیبي غیھست و نه از امدادھا

ی ط الزم براياش شرا  آگاھانهۀخواھد با مداخليم كه ب بگردیريگي مصمم و پیروي آن نیجو و جست   بهی خاكۀمحدود

ھا،  ستيم كه كمونيابيی  به اطراف، در میك نگاه كليبا .  كارگر را فراھم كندۀ طبقۀ بالقویھا یژگي و وبالفعل شدن توان

 ھستند ی بورژوازۀ آگاھانۀ خنثا كردن مداخی موجود برایداھاي كارگر تنھا كاندۀ طبقیعي و رھبران طبین كارگرفعاال

ن يوار چيك ديكنم كه  ین را اضافه ميجا ا نيدر ا. دست دادم  ھا به  از ھر كدام از آنی اجمالیفيرتر تع شيپ. ريو الغ

ك يتواند  یست ميك كمونيچنان كه  ست باشد ھميك كمونيتواند  یك كارگر ميكند؛  ی كارگر جدا نمۀھا را از طب ستيكمون

 كارگر وجود ۀ طبقیعي و رھبران طبین كارگرھا، فعاال ستين كموني بیاري بسیھا یپوش ن، ھميفزون بر ا. كارگر باشد

ك ي یعبارت ت دارد؛ بهيھا حكا ن آنيك بيسازد كه از ارتباط ارگان یوستار ميك پيْ مجزا یھا  بخشیجا  ھا به دارد كه از آن

 كارگر ۀس طبقيسون پراكي خود را مدیھا دهي اًك طرف اساسايھا از  ستيكمون. كشد ی ھم میسو ھا را به از متقابل آنين

 ی طبقاتۀك مبارزي ی اوضاع و احوال واقعیان عموميفقط ب...ھا ستي كمونیاحكام نظر: "فستيزبان مان ھستند ـ به

 ۀواسط م بهير مستقيم و غيطور مستق ھا را به وسته آنيـ  و پ"  در برابر چشمانمان ھستندی جاریخيك جنبش تاريموجود، 

ن يس اي خود را در پراكسیھا تحقق آرزوھا ستيگر، كمونيكنند، و از طرف د یروز م ل و بهي كارگر تكمۀمبارزات طبق

ی  كارگر ھم براۀ، طبقًمتقابال". ا ندارندي جدا از منافع كل پرولتاریھا منافع آن: "فستيزبان مان ند ـ باز ھم بهيب یطبقه م

 ۀالبته رابط. ا استي پرولتارئی علم رھاۀمثاب ، بهیستيازمند دانش كموني خود نیھا  به مطالبات و خواستیابدستي

 كه ی در نظر گرفت، مواردی كلۀك قايصورت   د بهي كارگر را باۀھا و طبق ستين كموني متقابل بیازھاي و نیوستاريپ

 به ید بورژوازيع و تھديغ، تطمي تبلۀواسط توانند به ی میاريكارگران بس. ز وجود دارنديكنند ن ین قاعده را نقض ميا

ا از ھمان آغاز ي وجود دارند كه یادي زۀ خودخواندیھا ستيچنان كه كمون ده شوند، ھمي كشیر كارگري غیھا انيجرسمت 

ه در يتر سرما مانيكنند و سر از آغل پر و پ یر عوض ميھا مس ئین سربااليا در اوليست و ي نیرشان كارگريمس

  .  بر قاعده ھستندءن موارد استثناياما ا. آورند  یم
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ن مداخله ين كه اي در واقع، با مسلم فرض كردن اد انجام شود؟ي آگاھانه چگونه باۀن مداخليان است كه ي اسؤال نيسوم

د در چه ظرف ي آگاھانه باۀن مداخليم كه اين گونه مطرح كني را اسؤالم يتوان یداده شده باشد م طور سازمان د بهيبا

 یعبارت كند؛ به ی متعيينابد شكل سازمان را ي   آن دست د بهيا كه سازمان بيی ھدف اصلًرد؟ اصوالي صورت گیسازمان

د كه قبل از ھر يآ یم الزم مي حركت كنی كلۀن قاعدياگر از ا. ت استي از فعالی متناسب با نوع خاصیھر ظرف سازمان

ھا را من به دو  تين اھداف و فعاليا. ميف كني تعریروشن  ھستند را بهیدھئی كه موضوع سازمانھا تيز اھداف و فعاليچ

  : كنم یم ميدسته تقس

مند   سازمانۀ آگاھانۀجا منظور ھمان مداخل نياند، كه ا  كردهیت سازمان را ضروري كه موجودئیھا تي، اھداف و فعالكمي

ھا را اھداف  تين اھداف و فعاليمن ا.  كارگر استۀ طبقی ذاتائیی و بالقوه كردن توان بورژواۀمنظور خنثا كردن مداخل به

 ۀ طبقیابكمك به سازماني ی را تحت عنوان كلی اصلیھا تيتوان اھداف و فعال یات ميبدون ورود به جزئ. نامم ی میصلا

يد ات را شاين جزئيا. خالصه كرد كارگر ۀ توسط طبقیاسير قدرت سي و تسخی بورژوازۀ سلطی سرنگونیكارگر برا

 ۀ طبقۀ خود مبارزات لحظه به لحظیبند فقط از جمع یطور واقع   بهی مشخص كرد، ولیتوان در حد چارت سازمانب

دست  توان به یات نمين جزئي از ايیر واقعي كارگر تصوۀ در مبارزات طبقیكيبدون حضور فز. اند كارگر قابل استنتاج

 ۀ طبقۀختي آگاھانه و مبارزات خودانگیھا تين فعالي بی دائمی داد و ستدھایكيالكتيھا محصول د تين فعاليدر واقع، ا. داد

  .كارگر ھستند

 ظرف یھا یژگي به وًمايھا مستق  ست كه آنئیھا تياند، مستلزم فعال  سازمانی، كه علت وجودی، تحقق اھداف اصل دوم

 با طبقه در سطح یريگ  ارتباط- ١: ن صورت خالصه كرديا توان به یھا را م تين فعاليا. كنند یدا مي ارتباط پیسازمان

ن كار مستمر ي تضم-٣. ك محلي تجارب در ی، حفظ و نگھداریآور  جمع-٢. اخبار و تجاربمنظور انتشار  ، بهیسراسر

ن اھداف را، كه شرط تحقق اھداف يمن ا. كند ی فروكش می طبقاتۀ كه مبارزئیھا  سازمان، حتا در دورهیكار و ادامه

 متحقق كردن اھداف یزم برا الی مورد نظر، فزون بر توانائیظرف سازمان. نامم ی میاھداف سازمان ھستند، یاصل

  .  ز برخوردار باشدي نیگري دیھا یژگيھا و و ید از توانائياد شده، باي ۀگان  سهیسازمان

ر است يپذ هي توجئیجا  ست، مخالفت تا آنی كه وجود مخالفت مكمل و معنابخش دموكراسیك غربيحتا در جوامع دموكرات

 تناقض ین مخالفتيك چنيً ن صورت، منطقاير اي؛ در غزير سؤال نبرد را د و كل نظاميايحساب ن  نظام بهی برایديكه تھد

ل رفرم يصورت تحم  خته، خواه بهيا خودانگيافته  مبارزه ـ خواه سازمانيۀوي، صرف نظر از شین روياز ا. در خود است

ن مبارزات توسط ي اًرتارد، ضرويگخود ب  بهیدار هي ضد سرمایژگين كه مبارزات ويمحض ا ام ـ بهي تدارك قًمايا مستقي

 كه كل  دشوارین، ھر درجه از يبنا بر ا. شود ی به عقب رانده می دموكراسۀِ سركوب تا مرز قابل قبول تكملیھا دستگاه

ن يو ا. ردي صورت گ،رديگ ی را در بر میدار هي كه حفظ نظام سرمایني قوانیھا رون از محدوهيد بينظام را نشانه رود با

 مورد نظر ی ظرف سازمانیھا یژگيگر از وي دیكيجا به  نيدر ا.  از مبارزهین دست كم بخش كردیر علني غیعني

ن يا.  و تحركیريپذ  از انعطافی، و به تبع آن برخورداریاسي سپوليسداشتن خود از تعرض   مصونیتوانائ: ميرس یم

 ألهاما، به باور من، از ھر طرف كه مستوان ادامه داد،  یاز مي مورد نیتر از ظرف سازمان ر روشني تصویل را برايتحل

 را متحقق كند فقط ی و تبعیتواند اھداف اصل ی كه میم كه آن ظرف سازمانيرس ین مي به اًم، ضرورتايرا برانداز كن

  . مي در آورده باشی طبقاتۀك از مبارزيك نگرش رومانتير يتسخ  ش علم را بهيشاپين كه پي است، مگر ای حزبیسازماندھ

 متحقق ی آن برایكردھا و كارآئ د فقط بر عمليكأد، تيآ یان مي صحبت به می از ظرف سازمانیه داشت كه وقتد توجيبا

 ھدف، مثل  افتن بهي  دستی مناسب برایكرد  كارآمد با عملیا لهيعنوان وس  بهیاما ظرف سازمان. كردن ھدف قرار دارد

ر يكنند كه اصل ھدف را ھم ز یدا ميت پيچنان اھم آن ین عوارض گاھيا.  ھم داردی، عوارض جانبیگري دۀليھر وس
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ا ين وجود، آيبا ا.  نقض غرض استیسادگين بآوردھا را نابود كنند؛ كه ا توانند كل دست یبرند، در واقع، م ی مسؤال

 یدھده است كه سازمانخ نشان دايم؟ تاريدن به ھدف محروم كنيد خود را از رسي بای از شر عوارض جانبی خالصیبرا

ی زيراه است ـ چ زه شدن ھمي با خطر بوركراتیدھی از سازمانزه شدن دارد ـ در واقع ھر نوعيش به بوركراتي گرایحزب

ن يھا در ا ی، نگرانین روياز ا. ش پا بردارديتواند كل انقالب را از پ  یً پا برداشتن مشكالت م شيزمان با از پكه ھم

م و آزموده را دوباره ي خود را به دست قضا و قدر بسپار،يده انگاشتن تجاربدتوان با نا یاند؛ نم لي اصئیھا یمورد نگران

 یاگر كم. ميزيجا دور بر  كي   سطل را با بچهآبه يختن خون دور ریكند كه برا ی ھم حكم نمیميچ عقل سلياما ھ. ميازمائيب

 ست بچه را از سطل در یافتم كه كاف یمن صرافت يم، آن وقت به ايريا آن ـ فاصله بگين يا اي ـ ی ارسطوئیھا یبا دوتائ

 ی از روابطًست؛ مشکل عمدتاي نخست از خود ظرف نۀدر واقع، مشکل در وھل. ميزيآبه را دور بر م و فقط خونيآور

  . ستیالتيْ مشکل روابط درون تشكیعنيابد، يی ان مياست كه در ظرف جر

ر يثأگذارد و از آن ت یر ميثأ متقابل دارد، بر آن تريثأ آن تی روابط درونیريگ  ظرف در شكلين وجود، توان با ا

طور خودپو   ف شده بهيف تعريم كار و انجام وظاي ـ از جمله تقسی از آثار خوب ظرف سازمانیمنده  بھریبرا. رديپذ یم

د يتصر كنم با بلند را مخین كه داستاني ایبرا.  آگاھانهۀم به مداخليرس ی آن دو باره مینحو احسن ـ و حذف آثار منف و به

چه با آن ارتباط  سم و ھر آنياليبرد امر سوس شي پی، براین روياز ا. یدار هي سرماۀل آگاھاني بدیعنيزم ياليم كه سوسيبگو

ك ضرورت است، يا يل حزب پرولتاريتشك. ميرو ھست  محدودكننده روبهیھا وسته با عمل آگاھانه و ضرورتيدارد، ما پ

ك ضرورت يه ي سرمایكتاتوريا با دي پرولتاریكتاتوري دینيگزيك ضرورت است، جاي ی بورژوائین دولتيب ماشيتخر

 به یر پرولتريب اقشار غيك ضرورت است، ترغي ی نو اجتماعیدھی سازماند براي جدیل دولت شورائياست، تشك

 یتر از دموكراس هار گستردي بسیك ضرورت است، استقرار دموكراسيا ي پرولتاریكتاتوري به اھداف د وستن داوطلبانهيپ

ك ي) ی در برابر كار مساویمزد مساو (یت از حق بورژوائيك ضرورت است، تبعي ی بورژوائۀموجود در جام

 یبرا" ی مدنۀجامع "نۀ پھیك ضرورت است، گسترش شوراھا به تمامي محو دولت ی آگاھانه براۀضرورت است، مداخل

ك ضرورت است، يل رفتن دولت ي تحلی پا به پای ـ اقتصادیاسي ـ سی امور و مشاركت اجتماعیخيدر دست گرفتن تدر

 ین آزادي بۀوسته به دامني ما پۀامكان مانور آگاھان. ستيخواھانه نب ی عمل دل به معناًكوتاه سخن، عمل آگاھانه مطقا... . و

  .   شود یو ضرورت محدود م

ن باورم كه يطور خالصه، بر ا اما به. طلبد یم مناسب را ی و فرصتی آمادگیالتي روابط درون تشكی پرداختن به چگونگ

ما در ھمان . مي آن را دارۀ آگاھانی باشد كه قصد برپائیا د تا حد امكان بازتاب روابط آن جامعهي بایالتيروابط درون تشك

ن ين و فداكارتريتر ك حزب كه از آمادهياگر در . ميز ھستيم در حال ساختن خود نيحال كه در حال ساختن حزب ھست

ج و ي تروی انقالب در سطح جامعهم كه قرار است فردايم بخشيج و تحكي را ترویم روابطيل شده است نتوانيافراد تشك

 و ی، اخالقیھا اعم از اقتصاد نهي كه در تمام زمیا در جامعه" انقالب، یم در فردايست كه بتوانيچ معلوم نيم ھيم كنيتحك

سرگذشت . مئيل آين مھم ناي، به ا"كه از بطن آن زاده شده است با خود دارد را یا  كھنهۀ ھنوز مھر و نشان جامعیفكر

  . مينيتر از آن است كه حتا با چشمان بسته نب بر دردناكوانقالب اكت

  :كنم ینھاد م شيوار چند نكته را پ  فھرستیالتيمن در مورد روابط درون تشك

ره، كه ي و غی حزبیھا تيس، صدر، رھبر، شخصي رئلي از قبیني تحت عناویپرداز تي امتناع از ھر نوع شخص-١ 

 از ینيچن ني اینيعناو. كنند یم ميكن تقس بر، متفكر و روزنامه پخش ھا را به فرادست و فرودست، فرمانده و فرمان انسان

 ۀ رابطن بهين عناويد با توجه به داللت ايشا. اند  حاكم بودهی فرھنگ طبقاتۀ طبقات تا به امروز عصاریريگ آغاز شكل
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ا شھروند در مورد رھبران استفاده يق و ي رفیھا ونال اول از عنوانيبوده است كه در سنت انترناس" گان ـ بندهيخدا"

  .شد یم

  .مي را سد كنی فردی رھبریريگ ، امكان شكلی فردی در مقابل رھبری جمعی با قرار دادن رھبر-٢ 

  . باشدیر كارگید از كادرھاي بایت كادر رھبريوسته اكثري پ-٣ 

  .ن باشدي معی مدتی و برایصورت گردش د بهي بای رھبر-۴ 

  . باشدی افقیدھ د بر سازمانيكأ تیدھ در سازمان-۵ 

  .یستياد اخالق كمونيق انتقاد و انتقاد از خود و بر بني از طریب انضباط حزبي ترغ-۶ 

  .ابراز نظر ی ابراز نظر آزادانه و قرار دادن امكانات برایت برايت حق اقلي رعا-٧ 

  .ق دامن زدن به بحثي از طری اساسیرھايگ مي در تصمء اعضای مشاركت تمام-٨ 

  .ستا یطور گردش   كه بهی سازمانیھا  ردهی مشاركت در تمامیمند كردن آنان برا و توانءط رشد اعضايجاد شراي ا-٩  

 و نظرات كادرھا و ھواداران از  حل ه ھای از رھنمودھا، رایبند  بر اساس جمعیمات در سطح رھبري اتخاذ تصم-١٠ 
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