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لنين“ چه بايد آرد”يادداشتهايی در مورد آتاب   

 نكات اصولی و درس هايی برای امروز

درباره خرده آاری و اآونوميسم: بخش ششم  
  

سی از واژه خرده آاری استفاده قبل از هر چيز، بايد اين نكته گفته شود آه در ترجمه فار

در متن انگليسی واژه ای به آار رفته آه بيشتر معنی آماتوريسم و آار نابلدانه می . شده آه ترجمه دقيق آلمه نيست

اين بخش از زاويه چگونگی نگاه آردن به فعاليتهای عملی روز در ارتباط با اهداف عمومی و استراتژيك و نيز . دهد

را بايد به شكل های مختلف " چه بايد آرد"نكات اين بخش از .  ازماندهی اهميت بسيار داردموضوع تشكيالت و س

گرايشات انحرافی عمده موجود در جنبش چپ و آارگری ايران، هر يك به درجه ای با نظرات . تبليغ و ترويج آرد

  .لنين در اين زمينه مخالفند، و يا در عمل مسيری ديگر را طی می آنند

تبديل شده ولی " نقل قول"بخش را با جمله ای شروع می آند آه درون جنبش آمونيستی بين المللی به يك لنين اين 

آاراآتر هر سازمانی را : "او می گويد. معنايش تا حد زيادی فراموش شده و در عمل به آن توجه الزم نمی شود

ه ما به صورت نوع تقسيم آار، سبك آار، شيوه بنابراين، آنچ." طبيعتا و به ناگزير محتوای فعاليت آن تعيين می آند

های عمل، رابطه رهبری و بدنه، رابطه سازمان با جنبش، رويكرد افراد سازمان نسبت به انضباط، نوع رفتار در 

قبال فعاليت علنی و فعاليت غير علنی، مهارت ها و ابتكارهای جمعی و فردی در مبارزه با پليس سياسی و غيره می 

در واقع، بازتاب اهداف و دورنمای استراتژيك و . ه و بازتاب محتوای فعاليتی است آه انجام می دهدبينيم، نتيج

چه تشكيالت ولنگ و باز با عملكرد ليبرالی و آماتوری، چه تشكل علنی گرا و هوچی، چه . محتوای طبقاتی آن است

و دردرجه اول دنبال محتوای فعاليت، محتوای فرقه ای، را بايد با اين ديد نگاه آرد " مخوف"سازمان بسته و خشك و 

  بايد ديد آه بورژوايی و خرده بورژوايی است يا پرولتری؟ رفرميستی است يا انقالبی؟. طبقاتی فعاليت آنها گشت

لنين در روسيه آغاز قرن بيستم آاراآتر تشكالت موجود و فعال در جنبش آارگری و سوسيال دمكراتيك آن دوره را 

آرنش به خودرويی، يك محتوا است و نه يك ." آرنش به خودرويی، سازمان را شكل می دهد: " می آندچنين ارزيابی

همانطور آه در بخشهای قبل ديديم، اين در واقع آرنش به سياست بورژوايی غالب بر جنبش آارگری . خطای معرفتی

 با ايدئولوژی و سياست بورژوايی و زمانی آه به صورت يك خط منسجم اآونوميستی درآيد، به معنی فعاليت. است

نيات . فعاليت بر اين اساس، نوع معينی از تشكيالت را الزم دارد و به آن شكل می دهد. در ميان آارگران است
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در اين حالت نمی توان از اين افراد انتظار داشت آه  .موسسان و فعاالن آن تشكيالت هر چه می خواهد باشد

شيوه های آار خود و " بدوی بودن"اينان نمی توانند . در فعاليت را درك آنندضررهای آماتوريسم و تنگ نظری 

تجربه به ميان می آيد و اهميتی آه در عقب  چكش در اينجا موضوع. ديگرانی آه مشابه شان حرآت می آنند را ببينند

دن به مبارزه تئوريك منظور از اين حرف آم بها دا. راندن انحرافات و تقويت تئوری ها و عملكردهای صحيح دارد

خود نمونه بارزی از اين مبارزه است و لزوم اين آار را در عمل نشان " چه بايد آرد. "بر سر اين موضوعات نيست

ولی نكته برسر اينست آه تجارب مثبت و منفی، پيشروی ها يا عقبگردها و سر به سنگ خوردن ها، پشتوانه . می دهد

نتيجه .  تغيير ذهنيت فعالين اين خط، و گسترش ايده تشكل انقالبی فراهم می آندمحكمی برای انفراد خط اآونوميستی،

از پراتيك ) با تكيه به نكات عمده(ای آه از اين بحث می گيريم اينست آه برای خط انقالبی، جمعبندی نقادانه و عميق 

يعنی تاثير . اهميت بسيار داردخط اآونوميستی و سنديكاليستی در تشكل های آارگری و تاثيراتش بر مبارزات معين 

  .در اين زمينه هم نبايد دچار آرنش به خودرويی شد. تجربه در آنار زدن اآونوميسم نيز يك فرايند خودبخودی نيست

همين جا يك سوال پيش می آيد آه آيا حزب لنينی يا تشكل انقالبيون را با وجود ارگان های معين، تقسيم آار معين، 

ی معين انتشاراتی و رسانه ای، داشتن سلسله مراتب روشن و برگزاری آنگره ها، توضيح می استفاده از ابزارها

دهيم يا معيار ديگری داريم؟ برای مثال، آيا بعضی از احزاب چپ در جنبش ما اين مشخصات را ندارند؟ پاسخ اينست 

آه بر اين پايه  رنامه و عملكردیحزب پرولتری را با مضمون فعاليتش يعنی با خط و نقشه و ب، آه ما در درجه اول

حتی احزاب بورژوائی  حاآم در آشورهای مختلف را هم بايد اين طور . دارد تشخيص می دهيم و محك می زنيم

. چرا آه آنها هم رهبری و سلسله مراتب و ابزار و آنگره دارند و اين به خودی خود معيار هيچ چيز نيست. محك زد

  .وه سازماندهی و سبك آار و حتی استفاده از برخی ابزارها هم جلوه گر می شوداگر چه خط طبقاتی حتما در نح

تصويری آه لنين از موقعيت محافل روشنفكری ـ دانشجويی مرتبط به جنبش آارگری و به . به روسيه برگرديم

ه مارآسيسم عمدتا اوال اينكه عالقه دانشجويان ب. مارآسيسم ارائه می دهد تشابهاتی با وضعيت موجود در ايران دارد

يعنی مارآسيسم را فراخوانی برای حرآت در . نه به خاطر تئوری بلكه در پاسخ به سوال چه بايد آرد بوده است

. و اين در خود يك جوهر انقالبی دارد. آماآان نيز چنين است. اين نكته مهمی است. صحنه مبارزه با دشمن می ديدند

يعنی با نگاه آآادميك به مساله . نكه چقدر منطقی و منسجم و علمی است، نيستيعنی نگاه به تئوری صرفا از زاويه اي

راديكال ترين . است شورش و انقالب آن دانشجويان احساس می آردند آه مارآسيسم، تئوری. مارآسيسم فاصله دارد

شجويی زنده و اين چيزی است آه ما نيز بايد در جنبش دان. تئوری در مواجهه با وضع تحمل ناپذير موجود است

حتی در برخورد به . بايد در تبليغات خود مرتبا اين موضوع را به شكل های مختلف جلو بكشيم. روشن نگاهش داريم

تئوری ها و استدالالت ظاهرا مارآسيستی اصالح طلبانه و مسالمت آميز، بايد اين نقطه عزيمت مهم را آه اصوال 

مارآسيسمی آه هميشه مورد لعن و نفرين و آماج دروغ و (شود باعث شد نگاه جوان شورشگر متوجه مارآسيسم 

لنين می گويد آه اين محافل دانشجويی در شرايطی با آارگران تماس . مورد تاآيد قرار دهيم) بهتان هيئت حاآمه بوده

انقالبی هيچگونه سازماندهی برای فعاليت . برقرار می آردند آه خود هيچگونه تماسی با انقالبيون قديمی نداشتند

اينها نقاط ضعفی است آه امروز در محافل چپ . هيچگونه نقشه سيستماتيك عملی و درازمدت نداشتند. نداشتند

البته همانطور آه لنين تاآيد می آند اين امر . هم می بينيم) آنها آه نگاهشان به جنبش آارگری است(دانشجويی ايران 
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ولی از يك .  عرصه فعاليت متشكل تحت فشار شرايط انجام می گيردآشاندن شدن دانشجويان به. تا يك جا طبيعی است

جا به بعد مشكالت و اشكاالت فراوانی بر سر راه فعاليت اين تشكل ها آشكار می شود آه خود نتيجه روشن تر شدن 

نقالبی، هر چه جلوتر برويم فقدان نقشه و سازماندهی خوب و درازمدت و آمبود تجربه ا. دامنه گسترده فعاليت است

البته در ايران، مساله آمبود تجربه را بسياری از اين جوانان چپ می . تاثيرات منفی اش را بيشتر نشان می دهد

اينجاست آه عمدتا با . آوشند با رجوع به بازماندگان نسل قبل، و به آثار احزاب و تشكالت موجود، حل آنند

اين يك معضل و چالش برای پيشروی . گذشته روبرو می شونداآونوميستها و روايت اآونوميستی از تجارب انقالبی 

انقالبيگری اين جوانان، تا حدودی می تواند گرايش آنان را به سوی نظرات و روايت های متفاوت . خط انقالبی است

 اما بدون شك مبارزه سياسی، ايدئولوژيك و تئوريك معين و مستقيم عليه اآونوميسم و. از همان تجارب تقويت آند

  .رفرميسم مورد نياز است

در اينجا منظور لنين، جنگ . مساله ضرورت آمادگی برای اعالن جنگ علنی يكی ديگر از نكات بحث لنين است

بلكه به نوعی از اعالن به راه افتادن يك حرآت جديد مبارزاتی عليه قدرت سياسی موجود سخن می . مسلحانه نيست

بحث لنين اين نيست آه تا وقتی آماده نبوديد هيچ آار . ن نشان خواهد دادگويد و عكس العملی آه حكومت نسبت به آ

به آار می گيرد و بايد " اعالن جنگ"بلكه اشاره او به سياستها و روش هايی است آه دشمن بعد از اين . نبايد بكنيد

رت می گيرد بدون صو" اعالن جنگ"خيلی وقتها . اينها را در نحوه سازماندهی و فعاليت انقالبی در نظر گرفت

معموال اينجا هم دست تجربه به آار می آيد و بعد . جلويش را هم نمی شود گرفت. اينكه چنين توجهی به موضوع بشود

از چند ضربه و سرآوب، به صورت انقالبيون جوان سيلی می زند و به آنان هشدار می دهد آه بايد آمادگی الزم را 

يايد، و ما در اين راه اقدام نكنيم، نتيجه ضربات و ناآامی ها می تواند عقبگرد و اگر اين بيداری به وجود ن. پيدا آرد

برای مثال، ما با پيش گذاشتن . انفعال و حتی روی آوردن به خط رفرميستی و فعاليت های به اصطالح بی خطر باشد

به نوعی , و مناسب معينبرنامه های استراتژيك و تاآتيك های مهم مبارزاتی و صدور فراخوان مهم در هر مقطع 

بهترست ما هم به مردم . هيئت حاآمه به مساله اينطور نگاه می آند و برايش برنامه می ريزد. می آنيم" اعالن جنگ"

  .اين را بگوييم و هر جا آه می توانيم به آماده شدن برای اين شرايط آمك آنيم

كل بحثهايی آه لنين در مورد شيوه های آار پليس سياسی درون تش

های مبارز و جنبش ها گفته نيز عليرغم تغييراتی آه در امكانات و 

استفاده از تاآتيك های پيچيده تر صورت گرفته، آماآان بايد مورد 

آبوتر پر "لنين در اين بخش به دو عامل . توجه اآيد قرار بگيرد

اشاره می آند آه هر دوی اينها " مامور نفوذی فتنه انگيز"و " قيچی

يكی . طرح های امنيتی ـ اطالعاتی حكومت جای دارندهمچنان در 

از اينها برای سر در آوردن از ارتباطات، آگاهی از تحرآات و نقشه ها مورد استفاده قرار می گيرد و ديگری برای 

. دتفرقه افكنی، از هم پاشيدن تشكالت و تحميل شرايط جديد به انقالبيون در موقعيتی آه توان مواجهه با آن را ندارن

، را "چپ زن"دارد آه بتوان در مجامع علنی و نيمه علنی، تفاوت ميان افراد راديكال تر، يا حتی افراد  اهميت خيلی

است آه در تشخيص و تماس گيری و جذب افراد پيشرو و  مهم خيلی. تشخيص داد" ماموران نفوذی فتنه انگيز"با 
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ها و ادعاها و شعارها را به آار گرفت و برای شناخت راديكال به محافل غير علنی، معيارهايی فراتر از حرف

  .صحيحتر از افراد، يك دوره زمانی قائل شد و عجله نكرد

" بدوی"رابطه درونی و همپايی آماتوريسم و شيوه های " چه بايد آرد"همانطور آه باالتر گفته شد، در اين بخش 

فقط تا حد معين و "ث اآونوميستها در واقع اينست آه لنين می گويد بح. فعاليت با اآونوميسم نشان داده شده است

و آن نوع سازماندهی انقالبی آه مد نظر لنين و همفكرانش است را نمی . می توان فعاليت و سازماندهی آرد" ممكنی

ستها، لنين به درستی تاآيد می آند آه حد و حدود امر ممكن از نظر اآونومي. توان و نبايد به آارگران تحميل آرد

در اينجا خوبست به تفاوتی آه بحث اآونوميستهای آن دوران با بحث بعضی . توسط تنگ نظری آنان تعيين می شود

در دوره لنين، می گفتند آه در روسيه بايد انقالب سياسی انجام شود ولی نيازی . از اآونوميستهای ما دارد اشاره آنيم

يعنی جنبش های . ريا و پايداری در يك مبارزه سرسختانه نيستبه يك سازمان قوی انقالبی برای تربيت پرولتا

آار انقالبيون فقط آمك و همراهی . آارگری و توده ای خودبخودی گسترده تر می شود و اين انقالب را انجام می دهد

ب قدرت انقالب سياسی و آس ولی بعضی از اآونوميستهای ما به طور آلی می گويد به. با اين توده به پا خاسته است

الاقل معتقدند آه اين مساله روز نيست و حاال حاالها بايد صبر آرد تا شرايط فكر آردن به اين .  نبايد انديشيدسياسی

بنابراين . آنهم در نتيجه تكامل خودبخودی جنبش خودانگيخته خودشان. مسائل برای توده های آارگر فراهم شود

و طرح مساله  رفرميسم نابه نارآو سنديكاليستی بايد حتما با مبارزه عليمبارزه با خط اآونوميستی، سنديكاليستی يا آ

تاآيد بر اوضاع سياسی روز و تضادها و بحران های سيستم موجود، نشان دادن .  همراه باشدقدرت سياسی محوری

 مبارزه شكاف ها و نقاط ضعف حاآميت، روشن آردن جايگاه ذخاير و نقاط قوت طبقات حاآم، جايگاه مهمی در اين

  .تئوريك با اآونوميستهای امروز دارد

آه در سطح بين المللی شاهدش هستيم و درون جنبش چپ ايران هم " چه بايد آرد"يكی از مباحثات رايج در نقد و رد 

خواندن ايده ايجاد يك سازمان فشرده و محدود، متشكل از " نخبه گرا"به شكل آشكار يا خجالتی مطرح می شود، 

خيلی ها هستند آه تجربه شوروی را از نظر منفی تحليل می آنند و ريشه اش را در مقوله . رفه ای استانقالبيون ح

و برخی بازگشت نظام سرمايه داری . به همين علت می گويند" شكست انقالب اآتبر"برخی از . حزب لنينی می بينند

ل شد و رهبری انقالب و جامعه را به دست تشكي" حزبی جدا از توده"در شوروی را به اين امر مربوط می آنند آه 

جالب است آه ريشه های اين بحث از  زمان لنين مطرح بوده . حزبی آه عمال توده ها را به حساب نمی آورد. گرفت

لنين می گويد آه اآونوميستها و تروريستها ايده تشكيل . ، لنين به آن پرداخته است"چه بايد آرد"و در همين بخش از 

و از اين بحث می آنند آه اين سازمان می خواهد همه امور مربوط به . البيون را غير دمكراتيك می دانندسازمان انق

مبارزه و انقالب را در دست عده محدودی از انقالبيون حرفه ای متمرآز آند و عمال هيچ نقشی در تصميم گيری ها 

 آه نقش جنبش های آارگری و توده ای در ارتباط با لنين می گويد اينها اصرار دارند. به توده آارگران و مردم ندهد

نكاتی آه لنين در مقابل اين . اين سازمان انقالبی ناگفته مانده است و هيچ جايگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است

يسم در در پرتو تجربه ساختمان سوسيال. نظرات جلو می گذارد، همانهاست آه امروز هم بايد مورد تاآيد ما قرار گيرد

قرن بيستم و تكامالت و دستاوردهای تئوريك و عملی آن انقالبات، اين نكات را می توان دقيقتر و زنده تر مطرح 

لنين می گويد با گسترش جنبش های آارگری و توده ای، هر روز از دل توده ها شمار فزاينده ای از افراد . آرد
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می گويد آه ما به اين جنبشهای . ن در سازمان انقالبيون را دارندمستعد و پيشرو بيرون می آيند آه پتانسيل متشكل شد

رو به گسترش و تشكل های توده ای از اين زاويه نگاه می آنيم آه تشكيالت رهبری آننده انقالب را تقويت و تجهيز 

 فقدان چنين لنين از نياز عينی به چنين تشكيالتی می گويد و با آوردن مثال های آافی نشان می دهد آه. می آنند

لنين ايجاد اين . تشكيالتی به چه شكست ها و عقبگردهايی در جنبش آارگری و جنبش مردم به طور آل می انجامد

و در بحث از تاآتيك ها و تغيير تاآتيك ها، از . تشكيالت را اولين و عاجلترين وظيفه عملی سوسيال دمكراتها می داند

همانطور آه می دانيم و تجربه . می گويد" و تبليغات سياسی بين توده هاضرورت دائمی و مطلق به سازمان رزمنده "

هم نشان داده، اين ضرورت فقط مربوط به دوران قبل از آسب قدرت سياسی نيست بلكه در سراسر دوران گذار 

بيون حرفه ای ولی تمرآز استدالالت لنين روی تفاوتی است آه ميان توده آارگران با انقال. سوسياليستی ادامه می يابد

او می گويد نياز به سازمانی از انقالبيون است آه قابليتهای . در زمينه پنهانكاری و مبارزه با پليس سياسی وجود دارد

همانطور آه می دانيم مساله ضرورت حزب از اين . ويژه در اين زمينه داشته باشند و با آن به مثابه يك فن رفتار آنند

و همانطور آه در تجربه جنبش بين .  ف اساسی بين پيشرو  با بدنه طبقه، بر می گرددگسترده تر است و به يك شكا

رويكرد صحيح به اين تضاد و درك صحيح از رابطه ديالكتيكی و پويا ميان حزب و طبقه،  المللی آمونيستی ديده ايم،

چه "مين جا بايد به جمله ای در البته ه. و رهبری و رهبری شونده، يك مساله آليدی در پيشبرد انقالب پرولتری است

آنان ضرورت حزب پيشاهنگ و رهبری آننده را نفی می . اشاره آنيم آه در پاسخ به نشريه تروريستها آمده" بايد آرد

نكته لنين اگر چه گذرا است و آامال باز نشده، ولی . آردند و توده های آارگر را در مقابل رهبران قرار می دادند

عمق ريشه های جنبش "او می گويد .  آه موضوع فراتر از صرفا فن مبارزه با پليس سياسی استاشاره به اين دارد

آنها به جای تقاضای رهبران خوب به جای . را نمی توان با مسائل فنی و تشكيالتی مبارزه با پليس سياسی توضيح داد

لنين به درستی از اين صحبت می آند ." رهبران بد برای آاهش ضربات، توده ها را به جای رهبران تقاضا می آنند

آه بورژوازی ارزش رهبران را به خوبی می داند و همه تالش خود را برای بی اعتماد آردن آارگران و توده ها 

چون می داند آه با وجود رهبران انقالبی و تشكل انقالبی چه چيزهايی تغيير . نسبت به رهبران انقالبی به آار می برد

  .   هايی می تواند به جريان بيفتدمی آند و چه روند

لنين انتقادات در زمينه تمرآز همه چيز در دست معدودی انقالبی را چنين پاسخ می دهد آه بحث بر سر تمرآز همه 

به معنی "صحبت می آند و می گويد آه اين " مرآزيت بخشيدن به فعاليت های پنهانی تشكيالت"لنين از . چيز نيست

او ادامه می دهد، اتفاقا برای اينكه آارگران بتوانند به حداآثر ."  آارآردهای جنبش نيستمرآزيت بخشيدن به همه

درگير مبارزه سياسی و انقالبی شوند، در معرض آسب آگاهی انقالبی و طبقاتی قرار گيرند، و بدين طريق در تعيين 

ده يك سازمان هآه فقط از عسرنوشت خود و جامعه شرآت جويند، نياز به تمرآز يك رشته آارهای معين است 

پيكارجوی مستحكم بر می آيد آه بتواند امر افشاگری همه جانبه سياسی، و تبليغ و ترويج انقالبی را پيگيرانه و ادامه 

و . نياز به نقشه و برنامه ريزی متمرآز برای اين آار است. دار در شرايط سلطه پليسی سازمان دهد و به پيش ببرد

بنابراين يك . ز عهده تشكل های گسترده و باز و علنی يا نيمه علنی ترديونيونی و سنديكايی برآيداين چيزی نيست آه ا

رشته آارها بايد به شكل متمرآز انجام شود تا يك رشته آارهای ديگر را بتوان به طور گسترده و نقشه مند به پيش 

يا آميته های گوناگونی آه هم به " مزدیتشكل ضد آار "يا " شورا"به نظر می آيد آه طرح هايی از قبيل . برد
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اصطالح صنفی اند و هم سياسی، هم جای سازماندهی چپ ها هستند و هم محل گرد آمدن طيف وسيعتری از 

تضاد و دردسرهايی آه " حل"آارگران، طرح هايی آه امروز در جنبش ايران شاهدش هستيم، تالشی است برای 

، رهبری آننده و رهبری شونده، و مشخصا انتقادات "نخبه گرايی" موضوع پرداختن به. حزب لنينی به همراه دارد

درزمينه اين بحث، . آشكار و خجالتی به خط لنين دراين زمينه، يكی از وظايف مهم و راهگشا در شرايط آنونی است

ازآسب قدرت مشخصا قبل و بعد (می بايد به تفاوت در نحوه سازماندهی حزب و دامنه و ترآيب آن درشرايط مختلف 

  .مثال به اين نكته آه آيا تحت هر شرايطی اعضای حزب همگی انقالبی حرفه ای هستند يا خير. پرداخت) سياسی

خوب ياد گرفت، نحوه نقد برنامه عملی و نحوه سازماندهی پيشنهادی از سوی " چه بايد آرد"يك چيز ديگر آه بايد از 

مورد نظر " صندوق آارگری" آنجا آه به نقد شرح وظايف لنين حتی. جريانات اآونوميستی توسط لنين است

بلكه در بند بند اين آيين نامه اآونوميستی دقيق . آنان بسنده نمی آند" خط"اآونوميستها می پردازد به يك نقد آلی از 

می شود و می آوشد در چارچوب هر بند مشخص، نه فقط مضرات عملی اين نوع آار آردن را در شرايط مشخص 

ت تزاری نشان دهد، بلكه آارهای ديگری آه به جای اين می شد انجام داد تا آن مضرات را در پی نداشته باشد حكوم

اين رويكرد نشان می دهد آه نقد برای . اثباتی و اقناعی و مبارزه جويانه اين يعنی يك رويكرد. را هم فرموله می آند

  . ای آه متعلق به يك گرايش فكری ديگر است مبارزاتی است و نه فقط نفی برنامهگره هایباز آردن 

تشكيالتی آه تشكيالت نيست و "در زمينه سازماندهی آارگران و مبارزات روزمره آارگری، ايده های لنين در مورد 

او ايجاد شبكه ای مخفی از آميته های . و مثالی آه از اين نوع فعاليت در آلمان می زند، قابل فكر است" رسميت ندارد

همين جا لنين از تشكيالت تريديونيونی مخفی صحبت . رسمی پيشنهاد می آند را در دل يك جريان گسترده غيرمبارزه

  .         اينها را با توجه به شرايط خاص خودمان بايد معنی آنيم. يا از جنبش تريديونيونی سوسيال دمكراتيك. می آند

تشكيالت درو روشنفكرتفاوت آارگر عدمی تاآيد مشخصی بربحث از انقالبی حرفه او آخرين نكته اينكه، لنين در

دل بايد از ما می توانيم و. برمی گرداند نماينده سياسی طبقه طبقه وسربرين ما را به يك بحث گسترده ترا. دارد انقالبی

اتی، موضوع خصلت طبقطبقه، خصوصيات وقه، رابطه حزب ومفهوم طبسر، ديدگاه های اساسی تری را براين بحث

مثال به اين نكته بپردازيم . بگذاريمرابطه اينها با يكديگر، جلوتی، جايگاه طبقاتی و خط طبقاتی وخاستگاه يا منشاء طبقا

بی به چه بيشتر آارگران پيشرو انقالضرورت و اهميت جلب هرسرجهانی برآيدات رهبران انقالبی طبقه آارگرآه تا

ربطش با اين بحث لنين چيست؟ مقوله پرولتريزه آردن حزب به چه معناست؟  و صفوف حزب چه مفهومی دارد

  آسب قدرت فرق می آند؟   اين زمينه قبل و بعد ازو ما چه می گوييم؟ آيا بحث ما درها چه می گويند "آارگريست"
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