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درباره بعضی از مسايل مربوط به شيوه های 

  رهبری

  
   )1943 ژوئن 1( 

  
بايد از اين دو  ما کمونيستها در هر کاری که انجام می دهيم ، -1

يکی پيوند دادن عام با خاص و ديگری پيوند : شيوه استفاده کنيم 

  .دادن رهبری با توده ها

 در اقدام به هر کاری بدون يک دعوت عام و همگانی نمی -2

ولی اگر . توان توده های وسيع مردم را برای عمل بسيج کرد

ط به افرادی که در مقامهای رهبری نشسته اند، کار خود را فق

دعوتهای همگانی محدود کنند، يعنی اگر خود را شخصًا در 

بعضی از سازمانها بطور مشخص و عميق با کاری که بدان 

دعوت کرده اند مشغول نسازند، در يک نقطه معين شکافی باز 

نکنند، تجربه نياندوزند و از اين تجربيات برای هدايت ساير 

زمودن صحت دعوت واحدها استفاده نکنند، هيچ امکانی برای آ

همگانی و يا غنی ساختن آن نخواهند يافت و از اين رو خطر 

فی المثل در . پاسخ ندادن به اين دعوت همگانی خواهد رفت
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، در جايی که 1942جريان جنبش اصالح سبک کار در سال 

دعوت همگانی با رهنمودهای مشخص و ويژه همراه بود، 

وه عدول شده بود، موفقيت حاصل شد و در جايی که از اين شي

در جنبش اصالح سبک کار در سال . موفقيتی به دست نيامد

 هر بوروی کميته مرکزی يا هر شعبه ای از آن و هر 1943

، بايد به منظور تجربه )1(کميته حزبی منطقه ای يا واليتی 

برنامه ساليانه برای (اندوزی عالوه بر دعوتهای همگانی 

از ارگان ) ولی نه زيادتر(، دو يا سه واحد )اصالح سبک کار

خود و از ارگانهای ديگر آموزشگاهها و يا واحدهای ارتش را 

که در نزديکی محل خود واقعند انتخاب کند، اين واحدها را 

مورد مطالعه دقيق قرار دهد، از جريان رشد جنبش اصالح 

سبک کار در آن واحدها و همچنين از سابقه سياسی، 

القه به مطالعه و نقاط مثبت و خصوصيات ايدئولوژيک، شدت ع

از کادرهای تيپيک ) باز الزم نيست زياد باشد(منفی کار بعضی 

اطالع دقيق به دست آورد؛ عالوه بر اين، بايد مسئولين اين 

واحدها را جهت يافتن راه حل مشخص مسائل عملی واحدهای 

هر ارگان، آموزشگاه و واحد ارتش . خود شخصًا راهنمايی کند

ی تابع تشکيل می شود؛ رهبران اين ارگانها، از واحدها

آموزشگاهها و واحدهای ارتشی نيز بايد نسبت به واحدهای تابع 
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اين شيوه ايست که . خود طبق اصول فوق الذکر عمل کنند

رهبران بدان وسيله امر رهبری و آموزش را با هم پيوند می 

د هيچ يک از کادرهای رهبری بدون اينکه از تک تک افرا. دهند

و از وقايع ويژه ای که در واحدهای تابع خود روی می دهد، 

تجربه مشخص بگيرد، صالحيت هدايت عمومی کليه واحدهای 

اين شيوه بايد بطور وسيع عموميت بيابد . خود را نخواهد داشت

تا اينکه کادرهای رهبری مدارج مختلف طرز استفاده از آن را 

  .بياموزند

 همچنين 1942ار در سال  تجربيات جنبش اصالح سبک ک-3

ثابت می کند که بخاطر کاميابی جنبش بايد در جريان جنبش در 

هر واحد، يک گروه رهبری مرکب از تعداد قليلی از فعالين به 

گرد رهبری عمده بمثابه هسته آن گروه تشکيل شود و با توده 

هر قدر هم . هايی که در جنبش شرکت دارند پيوند نزديک بيابد

ری فعال باشد، در صورتی که فعاليتش با فعاليت که گروه رهب

توده ها درهم نياميزد، به جز تالش بی ثمر عده ای معدود چيز 

از سوی ديگر اگر توده های وسيع به تنهايی . ديگری نخواهد بود

بدون داشتن گروه رهبری نيرومندی که بتواند فعاليتشان را 

چنين فعاليتی بطور مناسب سازمان دهد، دست به فعاليت زنند، 

نه می تواند مدتی طوالنی دوام آورد و نه می تواند در يک سمت 
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توده ها . صحيح پيش رود و يا به يک سطح عالی ارتقاء يابد

بخش : بطور کلی در همه جا از سه قسمت تشکيل می شوند 

بدين جهت . نسبتًا فعال، بخش ميانه رو و بخش نسبتًا عقب مانده

ناصر قليل فعال را به گرد رهبری متحد رهبران بايد با مهارت ع

گردانند و با تکيه به آنها آگاهی سياسی عناصر ميانه رو را باال 

گروه . برند و عناصر عقب مانده را به سوی خود جلب نمايند

رهبری ايکه واقعًا متحد گشته و با توده ها پيوند يافته است، فقط 

 از آن، می بطور تدريجی در پروسه مبارزه توده ای، نه جدا

در پروسه يک مبارزه بزرگ، ترکيب گروه . تواند تشکيل يابد

رهبری در بسياری از موارد نبايد و نمی تواند در سراسر 

مرحله اول، مرحله وسط و مرحله آخر کامال بالتغيير بماند؛ 

فعالينی که در جريان مبارزه رشد می کنند، بايد دائمًا برای 

هبری که در مقايسه با آنها تعويض آن اعضای اوليه گروه ر

. شايستگی کمتری دارند و يا انحطاط يافته اند، باال برده شوند

يکی از علل اساسی اينکه چرا کار بسياری از محلها و ارگانها 

نمی توانند به پيش رود، فقدان يک گروه رهبری است که متحد 

ظ گشته و با توده ها پيوند يافته باشد و دائمًا سالمت خود را حف

برای اداره يک آموزشگاه صد نفری احتياج به يک  .کرده باشد

گروه رهبری مرکب از چند نفر يا بيش از ده نفر است که طبق 
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نه اينکه بطور مصنوعی (وضعيت موجود تشکيل شده باشد 

و فعالترين، درستکارترين و باهوش ترين ) سرهم بندی شده باشد

ر گيرد، در غير اين آموزگاران، کارمندان و دانشجويان را درب

ما بايد . صورت اين آموزشگاه مطمئنًا به خوبی اداره نخواهد شد

 چه –در هر ارگان، آموزشگاه، واحد ارتشی، کارخانه يا دهکده 

 نهمين شرط از دوازدهمين شرطی را که –بزرگ و چه کوچک 

استالين برای بلشويکی کردن حزب قايل شده است، يعنی درباره 

معيار . ، به مرحله اجرا درآوريم)2(ه رهبری استقرار يک هست

سنجش يک چنين گروه رهبری بايد چهار معياری باشد که 

ديميتروف در بحث خود راجع به سياست کادرها برشمرده است 

فداکاری کامل، تماس نزديک با توده ها، توانايی در انجام : 

در تمام موارد چه ). 3(کارها بطور مستقل و رعايت انضباط 

و ( جنگ، کار توليدی، آموزش – اجرای وظايف مرکزی در

 و چه در نظارت بر کار، در –) منجمله اصالح سبک کار

بررسی سابقه کادرها و يا در فعاليتهای ديگر، بايد عالوه بر 

پيوند دادن دعوت همگانی با رهنمودهای مشخص، شيوه 

  .درآميختن گروه رهبری با توده ها را نيز بکار برد

ام کارهای عملی حزب ما، رهبری راستين بايد طبق  در تم-4

بدين معنی که . عمل کند» از توده ها، به توده ها « اصل 
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بايد جمع کرد و ) نظرات پراکنده و غيرمنظم(نظرات توده ها را 

آنها را از طريق بررسی به (آنها را به شکلی فشرده درآورد 

ا رفت و ، سپس به ميان توده ه)صورت فشرده و منظم درآورد

اين نظرات را تبليغ و تشريح کرد تا توده ها آنها را از خود 

بدانند، پيگيرانه دنبال کنند، به عمل درآورند و صحت اين 

سپس بايد بار ديگر نظرات . نظرات را در چنين عملی بيازمايند

توده ها را به صورت فشرده ای درآورد و دوباره به ميان توده 

بدينسان . ت بتوانند پيگيرانه تحقق يابندها رفت تا آنکه اين نظرا

مکرر در مکرر اين پروسه در يک حرکت مارپيچی تا بی 

نهايت ادامه می يابد و هر بار نظرات صحيح تر، زنده تر و 

  .چنين است تئوری مارکسيستی شناخت. غنی تر می گردند

 انديشه برقراری رابطه درست بين گروه رهبری و توده های -5

سازمان و يا در يک مبارزه، اين انديشه که وسيع در يک 

از توده ها، « نظرات صحيح رهبری فقط می تواند طبق اصل 

حاصل شود و باز اين انديشه که دعوت همگانی » به توده ها 

هنگامی که نظرات رهبری بخواهد به مرحله عمل درآيد، بايد با 

ای رهنمودهای مشخص پيوند يابد، تمام اين انديشه ها بايد بر

اصالح نظرات نادرست کادرها در مورد اين مسائل در جريان 

بسياری . جنبش کنونی اصالح سبک کار در همه جا تبليغ شود
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شکيل يک هسته از رفقا برای گرد هم آيی فعالين بخاطر ت

رهبری اهميتی قائل نيستند و يا در اين کار ورزيدگی ندارند؛ 

آنها اهميت پيوند نزديک اين هسته رهبری را با توده های وسيع 

درک نمی کنند و يا در اينکار مهارتی ندارند؛ از اينروست که 

. رهبری دچار بوروکراتيسم می شود و از توده ها جدا می گردد

اهميت جمع بندی تجارب مبارزه توده ای را بسياری از رفقا 

نمی فهمند و يا در اينکار ورزيدگی ندارند، ولی بعکس فکر می 

کنند که خود خيلی زرنگ هستند و عالقه زيادی به اظهار 

نظرات سوبژکتيويستی خويش نشان می دهند و بدين ترتيب 

. نظراتشان پوچ و توخالی می شود و از واقعيت به دور می افتند

سياری از رفقا در اجرای وظايف فقط به دعوت همگانی اکتفا ب

می کنند و اهميت اينرا نمی فهمند و يا بلد نيستند که بالفاصله 

پس از دعوت همگانی بايد رهنمودهای مشخص و ويژه هم 

بدهند؛ بدين جهت دعوتشان بر روی لب و يا بر روی کاغذ و يا 

ری آنها دچار در سالن کنفرانس باقی می ماند و امر رهب

در جنبش کنونی اصالح سبک کار بايد . بوروکراتيسم می گردد

اين نقايص برطرف گردد و در آموزش خود، در نظارت بر 

کارها و در بررسی سابقه کادرها شيوه های درآميختن رهبری با 
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توده ها و پيوند عام با خاص فرا گرفته گردد و در تمام کارهای 

  .آينده بکار برده شود

نظرات توده ها را جمع کردن و به شکلی فشرده درآوردن،  -6

سپس به ميان توده ها رفتن و به اين نظرات بطور پيگير تحقق 

 –بخشيدن و از اين طريق نظرات صحيح رهبری را شکل دادن 

در پروسه تمرکز نظرات و . چنين است اسلوب اساسی رهبری

ی با اجرای پيگير آنها بايد از شيوه پيوند دعوت همگان

رهنمودهای مشخص استفاده شود؛ اين بخش الينفکی از اسلوب 

) دعوت همگانی(بايد نظرات عمومی . اساسی رهبری است

مستخرجه از رهنمودهای مشخص را که در موارد مختلف داده 

می شود، فرمول بندی کرد و آنها را در واحدهای مختلف مورد 

ين عمل کرد بلکه نه فقط بايد در مورد خود چن(آزمايش قرار داد 

؛ سپس تجارب نوين را )بايد آن را به ديگران نيز توصيه نمود

و از آن برای ) جمع بندی کرد(به صورت فشرده درآورد 

رفقا . راهنمايی عمومی توده ها رهنمودهای جديدی بيرون کشيد

بايد در جنبش کنونی اصالح سبک کار و همچنين در هر کار 

فاده از چنين اسلوبی هر چه در است. ديگری چنين عمل کنند

  .ورزيدگی و مهارت بيشتر باشد، کار رهبری بهتر می شود
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چه در مورد جنگ ( وقتی که وظيفه ای به يک واحد تابع -7

انقالبی، کار توليدی يا تربيتی؛ و چه در مورد جنبش اصالح 

سبک کار، نظارت بر کار و يا بررسی سابقه کادرها ؛ و چه در 

ی، کار سازمانی، کار ضد جاسوسی و يا مورد کار تبليغات

ارجاع می شود، ارگان فوقانی رهبری و شعبات ) کارهای ديگر

آن بايد در تمام موارد از طريق رهبر ارگان مربوطه پايينی 

عمل کنند تا آنکه اين رهبر بتواند عهده دار مسئوليت باشد؛ از 

 به دست) تمرکز(اين طريق است که تقسيم کار و رهبری واحد 

شعبات باال نبايد فقط مستقيمًا با شعبات قرينه خود در . می آيد

مثال يک شعبه باالتر که مشغول امور (پايين مراوده کنند 

سازمانی، تبليغاتی و يا ضد جاسوسی است، نبايد فقط مستقيمًا با 

و بدين ترتيب ) شعبه قرينه خود در پايين رابطه داشته باشد

 صدر، رئيس، مدير مدرسه و دبير،(مسئول کل ارگان پايين 

را بدون اطالع گذارد و وی را عمال بدون مسئوليت ) غيره

مسئول کل و مسئول جزء بايد مطلع و حقيقتًا مسئول . نمايد

اين شيوه تمرکز، يعنی پيوند تقسيم کار با رهبری واحد، . باشند

امکان می دهد که وظايف مشخص به وسيله مسئول کل که تعداد 

رها و حتی گاهی تمام کارمندان را بسيج می کند، زيادی از کاد

انجام يابد و از اين طريق کمبود کادرها در شعبات جداگانه 
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برطرف گردد و تعداد قابل توجهی از افرادی که سرگرم آن 

اين نيز طريقی است . کارند، به صورت کادرهای فعال درآيند

ررسی به عنوان نمونه ، ب. برای درآميختن رهبری با توده ها

چنانچه اين کار به صورت . سابقه کادرها را در نظر بگيريد

انفرادی در شعبه تشکيالتی مربوطه به وسيله چند نفر انجام يابد، 

مسلمًا به خوبی انجام نخواهد يافت؛ اما اگر آن کار از طريق 

صدر اداری يک ارگان يا آموزشگاه که بسياری يا حتی گاهی 

را برای شرکت در اين کار بسيج تمام کارمندان و دانشجويان 

کرده است، انجام گيرد و در عين حال اعضای رهبری شعبه 

تشکيالتی باالتر اين کار را بطور صحيح راهنمايی کنند و از 

اصل پيوند رهبری با توده ها نيز استفاده نمايند، آن وقت بدون 

شک و ترديد وظيفه بررسی سابقه کادرها به نحو رضايتبخشی 

  .اهد گرفتانجام خو

 در يک محل نمی تواند در عين حال چند وظيفه مرکزی -8

در يک زمان معين فقط يک وظيفه مرکزی . وجود داشته باشد

از . وجود دارد که با وظايف درجه دوم و سوم تکميل می شود

اينرو مسئول کل يک محل بايد با توجه به تاريخچه و وضع 

اسب تنظيم کند؛ مبارزه محل خود، وظايف مختلف را بطور من

او نبايد هر دستوری را که از سازمان باالتر می آيد، بدون اينکه 
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برنامه مشخصی داشته باشد، بمرحله اجرا گذارد و بدين ترتيب 

بيافريند و موجب اغتشاش و بی » وظايف مرکزی « يک سری 

يک ارگان باالتر نبايد در يک سازمان . نظمی اوضاع گردد

اينکه تعيين کند کداميک از آنها وظايف متعددی را بدون 

مرکزی است، به ارگان پايين تر محول کند، چه در غير اين 

صورت ارگان پايين تر در ترتيب کار خود دچار بی نظمی و 

سردرگمی می شود و بدينسان نتيجه مطلوب هم به دست نخواهد 

اين بخشی از هنر رهبری است که طبق شرايط تاريخی و . آمد

محل و همچنين با توجه به وضع عمومی، وضع موجود هر 

برای هر دوره وظيفه مرکزی و ترتيب اجرای وظايف مختلف 

را به درستی تعيين کند و سپس تصميم متخذه را پيگيرانه به 

مرحله عمل درآورد تا بتواند تحت هر شرايطی به نتايج پيش 

اين نيز مسئله ای مربوط به شيوه رهبری . بينی شده دست يابد

ه بايد هنگام به کار بردن اصل پيوند رهبری با توده ها و است ک

  .پيوند عام با خاص، در حل آن دقت کافی مبذول گردد

 در اينجا جزئيات مسائل مربوط به شيوه های رهبری مورد -9

بحث نيست؛ اميد است که رفقا در محلهای مختلف بر اساس 

خالق اصول فوق الذکر شخصًا به جزئيات بيانديشند و نيروی 

مبارزه هر اندازه که سخت تر می شود، . خود را تکامل بخشند
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برای کمونيستها احتياج به درآميختن امر رهبری با خواستهای 

توده های وسيع مردم و همچنين پيوند نزديک دعوتهای همگانی 

با رهنمودهای مشخص برای محو کامل شيوه های رهبری ذهنی 

تمام رفقای رهبری حزب . و بوروکراتيک نيز افزونتر می شود

ما بايد همواره با اتکاء به شيوه های رهبری علمی و 

مارکسيستی در مقابل شيوه های رهبری ذهنی و بوروکراتيک 

به پا خيزند و به کمک شيوه اولی شيوه دوم رهبری را از ميان 

سوبژکتيويستها و بوروکراتها که اصل پيوند رهبری با . بردارند

ص را نمی فهمند، سخت مانع پيشرفت کار توده ها و عام با خا

برای مبارزه با شيوه های رهبری ذهنی و . حزبی می گردند

بوروکراتيک بايد شيوه های رهبری علمی و مارکسيستی را 

  .بطور وسيع و عميق بسط و توسعه داد

  
  يادداشت ها

  
 کميته حزبی واليتی ارگان رهبری حزب است که درجه اش -1

نی يا منطقه ای پايين تر و از کميته حزبی از کميته حزبی استا
  . مترجم–شهرستانی باالتر است 

  
درباره دورنمای حزب کمونيست « :  رجوع شود به استالين-2

  .»آلمان و مسئله بلشويکی کردن 
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 رجوع شود به پايان سخن گئورگی ديميتروف در هفتمين -3
 برای وحدت طبقه« : کنگره بين الملل کمونيست تحت عنوان

  .»درباره کادرها  « 7، قسمت » کارگر عليه فاشيسم 
 

 
 


