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 Political سياسی

  
  ٢٠١٢ جنوری ٠٨

  

  

  ترويج بيشتر و تبليغ بيشتر

  ميشتر. ای: ترجمه از اسناد کمينترن به قلم

  کتابخانۀ زابل: بازتايپ و تکثير

٢  
  زبان جديد

 در ءدر بسياری از مصوبات اين امر بيان شده است، اما خيلی به کندی به اجرا» ! بزنيمبايد به زبان جديدی حرف«

 ۀ سبک نيست، بلکه يک نحوألۀاين زبان جديد زبانی که ميليونھا نفر را به مبارزه بر می انگيزد تنھا مس. می آيد

حزب کمونيست . جود آورده استوه يکی از احزاب انترناسيونال کمونيستی، در اين رابطه نمونه ای ب. نگرش است

  .فرانسه حزبی است که به زبانی کامالً نو، نيرومند و غنی صحبت می کند

 پر بار ۀاين زبان چيست؟ رفقای فرانسوی ما به راستی به زبان مردم خود، به زبان مردم فرانسه، به زبان گذشت

سخن می گويند و ما چگونه می توانيم اين زبان خود، زبان ولتر يا ديده رو و انقالب، به زبان واقعيت و زبان حال 

تنھا با باز کردن . توده ھا، اين زبان مردم را فراگيريم؟ نمی توانيم آن را در پشت درھا و پنجره ھای بسته ياد بگيريم

را درھا و پنجره ھا و اجازه دادن به وزش نسيم ھوای تازه ای که توده ھای مردم تنفس می کنند می توانيم آن را  ف

.  ميھن و خلق مان احساس کنيمۀوليت خود را در قبال سرنوشت و آيندؤ آن را زمانی فرا می گيريم که مس.گيريم

 خانواده چيزی بيش از يک ھجای سبک دار ٢٠٠تبليغ رفقای فرانسوی ما در حال حاضر برای وحدت خلق عليه 

ه ھستيم، خلق و ميھن فرانسه، ما کمونيست ما فرانس«اين تبليغ تجلی احساس بزرگ و اصيلی است . درخشان است

ھا پيگيرترين و پرشور ترين مدافعان خلق، زندگی ميھن، فرھنگ آن و غنای پايان ناپذير آن ھستيم که به دست چند 

ت می أزبان جديد از يک روش جديد تاکتيکی نش» صد خانواده که تجسم استثمار سرمايه داری اند، غارت می شود

م، حزبی ئي منزوی نيستيم و در پشت درھای بسته به بحث ننشسته ايم، ما قلب مردم و مغز توده ھاما يک گروه. گيرد

  .که روزی فرانسه خواھد بود
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 ۀ ما بسياری چيزھا داريم که از رفقای فرانسوی می آموزيم، ترانه ھای خلق فرانسه و ساخته ھای استادانۀھم

و ھنگامی که . و درخشان تاريخ انقالبی آنھا به زبان آنھا راه می يابدادبيات فرانسه، آفتاب درخشان ميھن آنھا و پرت

 فرانسه آغاز می ئی از غنا و زيباۀتورز سخنرانی خود را در کنگره نه با تحليل خشک، بلکه با توصيفی تکان دھند

  . موضع و زبان حزب کمونيست فرانسه استۀکند، مشخص کنند

يده اند به اصطالح به شکلی تصنعی زبان جديدی خلق کنند، کوشيده اند رفقای ما در ديگر احزاب کمونيستی کوش

بيانيه ھا و مقاالت خود را با واژه ھا و عباراتی که فاشيست ھا به کار می برند بيارايند، کوشيده اند خود را با زبان 

اين درک نادرست و . رند پر بار زبان مردم بگيۀدشمن منطبق سازند به جای آنکه آنچه را که نياز دارند از سرچشم

لمان چيزی نمی تواند نادرست تر از اين باشد که عناصری از عبارت پردازی ھای زبان موھن ادر . خطرناک است

عکس ما بايد زبان جنگ ھای دھقانی و سرودھای مردمی را ه ھيتلر و گوبلز به عاريت گرفته شود، بلکه ب

نبايد از اين ھراس . لمان را فراگيريما، زبان آزاد و غنی مردم بياموزيم، زبان شلسينگ و گوته، ھومر و داريته

شايد گھگاه لحن نادرستی را اتخاذ کنيم، اما اگر به زبان . داشته باشيم، البته بدون اشتباه کردن نخواھيم آموخت

ا را درک  خود مردم حرف بزنيم، مردم مۀم، بلکه به زبان زيبا و زندئي قطعنامه ھا سخن نگوۀخشک و خسته کنند

  .خواھند کرد

  

  .به ھر چيزی واکنش نشان بدھيد و به سرعت واکنش نشان دھيد

 آنھاست واکنش نشان دھم و آن ھم ۀ احساس در ميان توده ھاست و مورد عالقۀما بايد به ھر چيزی که برانگيزند

يانيه ھای آنھا و از ارگان ھای  آنھا، از بۀ کنگرۀدر اين رابطه می توانيم از رفقای فرانسوی، از نمون. واکنشی سريع

له ای در زندگی اجتماعی نيست که آنھا نسبت به آن بی تفاوت باشند، چه أھيچ مس. بياموزيم» اومانيته«مرکزی شان

نه ھمه چيز به ما » .شود اين به من مربوط نمی«چيزی می تواند از اين نادرست تر باشد که يک کمونيست بگويد 

ل اقتصادی ربط پيدا کند، خواه به مدرسه و به سياست خارجی مربوط شود، يا خانواده، مربوط است، خواه به مساي

 ۀ پرداخت ھای خارجی يا زوال فرھنگی، ترويج و يا تبليغ ما بايد متنوع تر و ھمه جانبه تر شود و حيطۀموازن

. ر آنھا را به حساب آوردوسيعتری را در برگيرد و نه فقط خواسته ھای اقتصادی مردم، بلکه ھمچنين ھر نياز ديگ

 ھر آنچه که در جھان سرمايه داری اتفاق می افتد، نظر ۀما در بار. ما کمونيست ھا بر آنيم که جھان را از نو بسازيم

 سراپا رسوا، ۀلحظاتی ھست که برخی مسايل ظاھراً فرعی می نمايند؛ يک محاکم.  خود را پيدا می کنيمۀو عقيد

 ممکن است ھيجان مستقيم و بيشتری در ميان توده ھا ايجاد کند تا يک ماليات با لم، پرچم، نمايش يک فألۀمس

تبليغ ما بايد از . عوارض جديد، وقايعی که مستقيماً بر توده ھا اثر می گذارند بايد برای تبليغ به کار گرفته شوند

  .واقعيت ھای موجود زندگی و نه از اصول کلی برخيزد

در يک شھرستان در کشوری که حزب ما در آن غير قانونی است . محلی ما صادق استاين به ويژه در مورد تبليغ 

 ديگری را ۀ ژاپن منتشر کرد، نمونۀ محلی حزب ما سرمقاله ای در بارۀدو کودک از گرسنگی تلف شدند اما روزنام

 زدند، اما  بزرگ، کارگران دست به اعتصاب اعتراضیۀدر يک کارخان. از يک کشور فاشيستی در نظر بگيريد

 آخر به چاپ رساند و تمام صفحات ديگر را به مسايل کلی سياسی ۀ محلی گزارش اين امر را در صفحۀکميت

ج کننده اند، مسايلی که در يي مسايلی که تھۀما بايد بالفاصله در بار. اينھا شيوه ھای بد تبليغ می باشند. تخصيص داد

م و حتی اين خطر را  بپذيريم که موضع ئياراحت کننده اند سخن بگولحظه ھای معين برای توده ھا نگران کننده و ن

ما ممکن است صد در صد درست نباشد، در حالی که به سرعت به تمام مسايل روز واکنش نشان می دھيم بايد به 
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 سريع ۀبعضی از رفقای ما تصور می کنند که تھي. کالم مکتوب بيش از حد بھا داده و تبليغ شفاھی را کم بھا ندھيم

 ۀ اوج با شکوه تبليغ است يا فکر می کنند که اگر مرکب سياه به روی کاغذ سفيد آمد حزب به وظيفۀيک اعالميه نقط

خود عمل کرده است، اين به معنی کم بھا دادن به تبليغ مستقيم و زنده از دھان به دھان، از شخص به شخص و در 

اعالميه چيزی است ضروری و اگر الزم . ک شويم، می باشدصورتی که می توانيم به شيوه ديگری به مردم نزدي

است که توده ھای وسيع مردم از امری به سرعت مطلع شوند و نقطه نظر حزب را در آن مورد بدانند، اعالميه 

  .کامالً ضروری است، اما اعالميه نمی توند جايگزين تبليغ شفاھی يا روزنامه يا جزوه شود

خود را انتخاب کنيم، اولين اصل آن است که شعارھای زياد بيرون ندھيم، نبايد توده ھا بايد با دقت ويژه شعارھای 

له را مغشوش می کند و نيروی ضربتی ھر شعار جداگانه أاين کار تنھا مس. را با لست طوالنی از شعار روبرو کنيم

د وجوه مختلف زندگی اجتماعی، باي. تبليغ ما نبايد لحنی يکنواخت و خسته کننده داشته باشد. را  تضعيف می کند

 با چکش به درون آگاھی ئیگونه ای خستگی ناپذير، گوه منافع و نيازھای زحمتکشان را دربر گيرد و با پيگيری ب

ثير آن مصون بماند، برای کسب اين توانائی شعارھای ما بايد أکس نتواند از ت که ھيچ طوریه مردم رانده شود، ب

شعارھای پيچيده و يا دو پھلو . بايد به عميق ترين اميدھای آنان مربوط باشند. ل فھم باشدمستقيماً برای توده ھا قاب

اما تحت ھيچ شرايطی نبايد عنصر ابھامی  را که .  تلخ توسط دشمنان خود بياموزيمۀبايد از تجرب. نبايد داده  شوند

ود به عاريت گرفت، شعار بلشويک ھا بعد از انقالب فوريه در روسيه  فاشيسم به کار برده می شۀغالباً به وسيل

ثروتمندان را وادار « است برای بخش ھای کمينترن و نيز شعار رفقای  فرانسوی ما ئیالگو» نان، صلح، آزادی«

فھم شعارھای ما نه فقط بايد روشن و ساده و برای ذھن ھر کسی قابل .  ھمين خصوصيت را دارد» کنيد بپردازند

 باشند و برای توده ھا ءباشند، حتی اگر اين فرد از نظر سياسی مجرب نباشد، بلکه اين شعارھا بايد واقعاً قابل اجرا

 بالترديد ۀ که با وجود رابطئیشعارھا.  در آينده ای که کامالً در ورای افق نيستءعملی به نظر برسند، قابل اجرا

. رد خطاب يا غير قابل فھم و يا غير عملی باشند شعارھای بدی ھستندشان با برنامه ھای ما در نظر توده ھای مو

گروه گرايانه خواھد بود اگر اين شعارھا را بدھيم و خود را با اين فکر تسکين دھيم که اگر توده ھا نمی فھمند بدا به 

  .حال شان، اين ما ھستيم که حقانيت تاريخی داريم و نه آنھا که به ما گوش نمی دھند

ھدف ترويج و تبليغ ما متقاعد ساختن توده ھاست، البته عالی می بود اگر توده ھا ھم اکنون آماده بودند تا به زيرا 

 بايد ءکه برای اين عمل آماده نيستند ما ابتدا  مستقيم برای ديکتاتوری پرولتاريا اقدام کنند، اما از آنجائیۀمبارز

 را طرح کنيم که در خود درست اما ئیاگر شعارھا. مون شود را بدھيم که توده ھا را به مبارزه رھنئیشعارھا

دور دست مربوط شوند و رابطه ای با نيازھای مستقيم توده ھا نداشته باشند، اين تبليغ بد ۀ تجريدی باشند و به آيند

ی بيان  حزب را در چند کالم کوتاه، ساده و پر معنۀتبليغ خوب آن است که بتوانيم آرزوھای توده ھا و اراد. است

  .کنيم

  

  !نادرستی استدالل ھای دشمن را ثابت کنيد

توده ھای عظيم مردم به . تبليغ ما تا کنون از تکاليف و امکاناتی که حزب ما با آن روبروست بسيار عقب مانده است

 و ا در جستحرکت درآمده اند، آنھا ناپايداری شديد و عدم قابليت اعتماد جھان سرمايه داری کھنه را دريافته اند، آنھ

قلب ھای شان، دھن ھای شان بيش از ھر زمان ديگر تشنه . جوی راھی برای خروج از بحران و خطر جنگ اند

. ندامنده آنھا به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و به کمونيزم بيش از ھر زمان ديگر عالق. وضع جديدی است

اما آنھا تنھا به ما گوش نمی کنند، . ال پاسخ دھيمؤ سال طرح می کنند و می خواھند که ما به صدھاؤآنھا صدھا س
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توده ھا چيز جديدی می خواھند، چيزی نيرومند که قادر . گوش می دھند» روح دزدان فاشيست«آنھا ھمچنين به 

ثير بگذارد، در چنين شرايطی بيش از ھر زمان ديگری اھميت دارد که با پرتوان ترين تبليغات أ آنھا تۀباشد بر آيند

 که تشنه کمک ئیافق ھای وسيعی را برای آنھا. االت پاسخ دھيم و نادرستی استدالل دشمن را ثابت کنيمؤ سۀ ھمبه

 ۀدرستی نقش خود را و عظمت تکاليف مان را در لحظه گاه خالص کردن خود از اين احساس که ما ب. مئياند، بگشا

 ما گوش سپرده اند اما بسيار کم چيزی به آنھا می ميليونھا مردم به. معين تاريخی درک نمی کنيم، غير ممکن است

 ۀمين کنيم، مشارکت ھمأ را که عقايد ما را دارند و ھوادار اين عقايد ھستند، تئی آنھاۀما بايد مشارکت ھم. مئيگو

و .  کنيممينأ را که ما برايشان می جنگيم خالقانه بيان کنند، تئی نوشتن دارند و قادرند آن چيزھائی را که توانائیآنھا

بدين وسيله ارتش کاملی از کتابھا، جزوه ھا و روزنامه ھا تشکيل دھيم و به کمک آنھا با تبليغات وحشتناک دشمن 

د که چگونه ملل ئي اتحاد جماھير شوروی تبليغ کنيم، اما تبليغ نو و زنده، به جھانيان بگوۀبايد در بار. مقابله کنيم

و بيدار می شوند و مردم جوان در آنجا چگونه زندگی می کنند،  اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی زنده 

انسان نوين چگونه متولد می شود، چگونه انسان نوين از سنخ به بلوغ . دموکراسی پرولتری چگونه توسعه می يابد

ه،  قطعنامه ھا و گزارش ھای رسمی، بلکه به زبان تجربيات زندۀمی رسد و ھمه اينھا را نه به زبان خسته کنند

 ۀ دموکراسی، در بارۀ خلق، در بارۀ جبھۀ جنگ کتابھا بنويسيم، در بارهزبانی که پربار است، بيان کنيد و بايد علي

 جھان بينی ۀ قدرت شوراھا، در بارۀ اصول مان، در بارۀمرام انترناسيونال کمونيستی و بيش از ھمه در بار

درشت و رنگھای درخشان راه بشر را به سوی کمونيسم، کمونيستی، به اعماق تاريخ نظر بيفکنيم و با قلم موی 

 جھان نوی ۀ بشر را برای قلمرو شادی و آزادی، کار خالق و برادری ترسيم کنيم، در حالی که در آستانۀمبارز

ايستاده ايم، جسورانه از شکوه و غنای اين جھان نو سخن برانيم، بايد قبل از ھمه و بيش از ھر چيز مردم جوان را 

ايدئولوژی فاشيسم را سايه ھای زوال و تباھی پوشانده . اشيسم می کوشد سوی ايدئولوژی خود بکشاند جلب کنيمکه ف

ند، جوانان را تا حدی به سوی خود جلب کرده و بايد مبارزه ای جدی و بی ء الوءو رگه ھای فساد در آن پر تال

  .رحمانه را عليه آن ادامه داد

  

  توسل به ذھن و حواس

ی می توانيم با يک داستان ئدر کار تبليغی، در ميتينگ ھای توده . ن تبليغات را به عامی گری تبديل کنيمنبايد اي

 که مبرم ترين ئیاما در تبليغ بايد به ھمه استدالل ھا در وھله اول به آن استدالل ھا. مضحک مخالفی را در ھم کوبيم

 را از ئی مبلغان خود مخالفی اختراع می کنند، نقل قولھابعضی. ثير را بر جای می گذارد، پاسخ دھيمأو بيشترين ت

 ۀآنھا اغلب نتيج. متن بيرون می کشند، آنھا را از ھم می درند و فکر می کنند که کار دشمن ساخته شده است

  .معکوس می گيرند

ديھی تلقی می سرانجام، اشتباه بزرگی خواھد بود اگر فرض کنيم که بسياری از مسايل از قبل شناخته شده اند و ب

ه می گيريم که بيش از ھمه برای خوانندگان مان معضل فکری ب» بديھی« را ئیبسياری اوقات ما چيزھا. شوند

 ما توضيح آنھاست، در نشر ھر کتاب و جزوه بايد در مدنظر داشته باشيم ۀ که اولين وظيفئیچيزھا. وجود می آورند

پس . تاب يا اولين جزوه ای است که عقايد ما را به آنھا منتقل می کندکه برای بسياری از خوانندگان شايد اين اولين ک

 ما بدانند و با سرخودرگی خواھند ۀاز خواندن اولين جزوه يا کتاب آنھا ممکن است بخواھند چيز بيشتری در بار

د سرزندگی ھر محصول تبليغات ما بايد روی پای خود بايستد، باي» .يک نوع زبان مرموز که من نمی فھمم«: گرفت

و جامعيت داشته باشد و به خودی خود قابل فھم باشد، ھمواره بايد در نظر داشته باشيم که در حال حاضر تبليغات ما 
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آنھا ممکن است  ھر . خطاب به بسياری از غيرمارکسيست ھا است که درک مبھمی از حلقه ھای عقايد ما دارند

م نيرومند، زنده و ئيوح احساس می کنند که آنچه ما به آنھا می گوعبارت تبعی را زير ذره بين بگذارند، اما به وض

اصيل است و يا صرفاً يک مھر الستيکی است، يک بازتاب کم رمق از ايده ھای جسورانه و بزرگ کمونيستی است 

 به زبانی ما بايد به فکر اين مردم جديدی که به ما گوش فرا می دھند باشيم و بايد. که در کار دگرگون ساختن جھانند

  .م که نه فقط قابل فھم است، بلکه مھيج نيز می باشدئينو سخن بگو

کارگيری کامل آن امکانات ه تکاليف عظيم و نيز امکانات عظيمی در پيش رو داريم، برای اجرای اين تکاليف و ب

داھای ما به درماندگان بايد که آوای بلند و روشن ص.  دھيم و تقويت کنيمءبايد تبليغاتمان را به نھايت درجه ارتقا

تبليغ مناسب ديوار دروغ . کمک کند، متزلزل ھا را ثبات بخشد و مبارزان را سرشار از قاطعيتی عظيم سازد

  !سرمايه داری را درھم خواھد کوبيد، بنابر اين رفقا

  ترويج بيشتر، تبليغ بيشتر

  

 


