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  درباره اصالح نظرات نادرست در حزب
  

   )1929دسامبر ( 
  

در سازمان حزبی سپاه چهارم ارتش سرخ نظرات 
که در راه اجرای مشی غيرپرولتاريائی گوناگونی وجود دارند 

سپاه چهارم بدون . صحيح حزب موانع بزرگی ايجاد می کنند
اصالح کامل اين نظرات قطعًا قادر نخواهد بود وظايفی را که 
. مبارزه کبير انقالبی چين بر عهده اش گذارده است، انجام دهد

بديهی است که سرچشمه پيدايش اينگونه نظرات نادرست در 
ارم از آنجاست که ترکيب اساسی اين سازمان حزبی سپاه چه

سازمان حزبی بطور عمده از دهقانان و ساير عناصر دارای 
منشاء خرده بورژوائی تشکيل می گردد؛ ولی يکی از علل مهم 
وجود و رشد چنين نظرات نادرستی اين است که ارگانهای 
رهبری حزب عليه اينگونه نظرات نادرست مشترکًا و مصممانه 

اند و اعضای حزب را به اندازه کافی با روح مشی مبارزه نکرده 
اين کنگره طبق روح نامه . صحيح حزب پرورش نداده اند

سپتامبر کميته مرکزی تظاهر، سرچشمه و طرق اصالح انواع 
نظرات غيرپرولتاريائی را در سازمان حزبی سپاه چهارم نشان 
 می دهد و رفقا را به ريشه کن کردن کامل اين نظرات دعوت می

 .کند
  

  درباره روحيه نظاميگری
  

روحيه نظاميگری بين عده ای از رفقا در ارتش سرخ بطور وسيع 
  :اشکال تظاهر اين روحيه بدين گونه است . شيوع يافته است
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 اين رفقا کار نظامی را مغاير کار سياسی می دانند و نمی -1
خواهند قبول کنند که کار نظامی فقط وسيله ای برای اجرای 

هر گاه « بعضی ها حتی ادعا می کنند که . سياسی استوظايف 
کارهای نظامی خوب انجام بگيرند، کارهای سياسی نيز بالطبع 
خوب جريان خواهند يافت؛ هر گاه کارهای نظامی درست انجام 

؛ اين »نگيرند، کارهای سياسی هم نمی توانند خوب انجام بگيرند 
و به امور نظامی به معنای آن است که قدمی فراتر نهاده شود 

  .نسبت به کارهای سياسی نقش رهبری کننده داده شود
 اين رفقا گمان می کنند که گويا وظايف ارتش سرخ با وظايف -2

آنها درک . ارتش سفيد يکسان است و آن هم تنها جنگيدن می باشد
نمی کنند که ارتش سرخ چين سازمان مسلحی است که وظايف 

ارتش سرخ به ويژه در حال . دسياسی انقالب را انجام می ده
. حاضر به هيچ وجه نبايد کار خود را به جنگيدن محدود سازد

ارتش سرخ عالوه بر عمليات جنگی جهت نابودی نيروهای 
نظامی دشمن، وظايف مهم ديگری نيز بر عهده دارد که عبارتند 

تبليغ کردن بين توده ها، سازمان دادن توده ها، مسلح کردن : از 
کمک نمودن به توده ها برای ايجاد قدرت سياسی انقالبی توده ها، 

ارتش سرخ صرفًا بخاطر . و تشکيل سازمانهای حزب کمونيست
جنگيدن نميجنگد، بلکه به منظور تبليغ کردن بين توده ها، سازمان 
دادن توده ها، مسلح کردن توده ها و کمک نمودن به توده ها برای 

 بدون اين هدفها، جنگ مفهوم .ايجاد قدرت سياسی انقالبی ميجنگد
خود را از دست می دهد و علت موجوديت ارتش سرخ نيز از بين 

  .می رود
 بدين جهت اين رفقا از نظر سازمانی ارگانهای سياسی ارتش -3

بگذار ستاد « سرخ را تابع ارگانهای نظامی می کنند و شعار 
را مطرح » فرماندهی به امور خارج از ارتش رسيدگی کند 

رشد آتی اينگونه افکار خطر جدا شدن از توده ها، . ايندمينم
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استقرار کنترل ارتش بر ارگانهای دولتی و سرپيچی از پذيرش 
رهبری پرولتاريا را دربر دارد و اين بمثابه در غلطيدن به همان 

  .راه ميليتاريستی ارتش گوميندان خواهد بود
 تبليغاتی  اين رفقا در عين حال اهميت گروههای مبلغ در کار-4

را ناديده می گيرند و در مورد تشکل توده ها به امر ايجاد کميته 
های سربازی در ارتش و سازماندهی توده های کارگران و 
دهقانان محلی کم بها می دهند و در نتيجه کار تبليغاتی و 

  .تشکيالتی کنار گذاشته می شود
ت  آنها به هنگام پيروزی مغرور می شوند و به هنگام شکس-5

  .افسرده و دلسرد
آنها فقط به سپاه چهارم می انديشند ولی درک .  تعصب قسمتی-6

نمی کنند که يکی از مهم ترين وظايف ارتش سرخ مسلح کردن 
اين همان روحيه گروه پرستی است منتها . توده های محلی است

  .به مقياس بزرگتر
  عده قليلی از رفقا که خود را در چهارچوب تنگ سپاه چهارم-7

محصور کرده اند، چنين ميپندارند که گويا غير از سپاه چهارم 
از همينجاست که تمايل . هيچ نيروی انقالبی ديگری وجود ندارد

فوق العاده شديد به حفظ نيروی خود و اجتناب از عمليات جنگی 
  .اين از بقايای اپورتونيسم است. ناشی می شود

ورد توجه قرار  برخی از رفقا که شرايط ذهنی و عينی را م-8
نمی دهند، دچار بيماری انقالبيگری می شوند؛ آنها به کار پر 
زحمت و دقيق بين توده ها رغبتی نشان نمی دهند بلکه تنها 
آرزوی قهرمانيهای بزرگ را در سر می پرورانند و در 

اين از بقايای . تصورات و خياالت خود غوطه ور ميگردند
  ).1(پوچيسم است 

  : نظاميگری علل پيدايش روحيه
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از اينجاست که عدم درک نقش .  سطح نازل آگاهی سياسی-1
رهبری سياسی در ارتش و عدم تشخيص تفاوت اساسی بين ارتش 

  .سرخ و ارتش سفيد ناشی می شود
از آنجا که پس از هر پيکار .  روحيه خاص ارتشهای مزدور-2

تعداد کثيری اسرای جنگی به ارتش سرخ وارد می شوند و اين 
صر نظرات و روحيه شديد ارتش مزدور را با خود می آورند، عنا

لذا در صفوف پايين تر اساس پيدايش روحيه نظاميگری گذارده 
  .می شود

 از اين دو علت سومی ناشی می شود که عبارتست از اعتماد -3
بيش از حد به نيروی نظامی و عدم اعتماد به نيروی توده های 

  .مردم
ه نظاميگری در بعضی از رفقا عدم  يکی از علل بروز روحي-4

  .توجه جدی حزب به امور نظامی و عدم بررسی اين امور است
  :طرق اصالح 

 بايد سطح آگاهی سياسی را در حزب از طريق آموزش ارتقاء -1
داد، پايه های تئوريک روحيه نظاميگری را فرو ريخت و تفاوت 

ص اساسی ميان ارتش سرخ و ارتش سفيد را بطور دقيق تشخي
در عين حال بايد بقايای اپورتونيسم و پوچيسم را ريشه کن . داد

  .کرد و تعصب قسمتی را در سپاه چهارم از ميان برداشت
 بايد کار تربيت سياسی افسران و سربازان و بخصوص اسرای -2

در عين حال ارگانهای دولتی محلی . جنگی سابق را تقويت نمود
ی را که در مبارزه کار آزموده بايد تا حد امکان کارگران و دهقانان

شده اند، انتخاب کنند و به صفوف ارتش سرخ اعزام دارند تا بدين 
ترتيب روحيه نظاميگری از لحاظ سازمانی تضعيف و سرانجام 

  .به کلی محو گردد
 بايد سازمانهای محلی حزب را به انتقاد از سازمانهای حزبی -3

ی را به انتقاد از ارتش سرخ و همچنين ارگانهای دولتی توده ا
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ارتش سرخ برانگيخت تا بتوان از اين طريق بر سازمانهای حزبی 
  .و افسران و سربازان ارتش سرخ تأثير گذاشت

 حزب بايد امور نظامی را بطور جدی مورد توجه و بررسی -4
هر کاری که توده ها می کنند، بايد قبال در حزب مورد . قرار دهد

  . تصميم گرفته شودبررسی قرار گيرد و درباره آن
 بايد آئين نامه ارتش سرخ را تدوين کرد و در آن بطور دقيق -5

وظايف ارتش سرخ، مناسبات بين دستگاههای نظامی و سياسی، 
مناسبات بين ارتش سرخ و توده های مردم ، حدود اختيارات 
کميته های سربازی و همچنين مناسبات آنها را با ارگانهای نظامی 

 .مودو سياسی مشخص ن
 

  درباره دمکراسی افراطی
  

از زمانيکه سپاه چهارم ارتش سرخ دستورات کميته مرکزی را 
. مراتب کمتر به چشم خورده پذيرفت، مظاهر دمکراسی افراطی ب

کس  فی المثل قرارهای حزب نسبتًا بهتر اجرا شدند و ديگر هيچ
سانتراليسم « درخواستهای بيجائی مانند اينکه در ارتش سرخ بايد 

همه مسائل « اجرا شود و يا اينکه » دمکراتيک از پائين به باال 
بايد ابتدا در پائين مورد بحث قرار گيرند و سپس در باال تصميم 

ولی در واقع اين کمتر شدن فقط جنبه . مطرح نکرد» گرفته شود 
موقتی و سطحی دارد و به هيچ وجه به معنی ريشه کن شدن آن 

سی افراطی در مغز بسياری از به عبارت ديگر دمکرا. نيست
دليل اين مدعا بی رغبتی در اجرای . رفقا عميقًا ريشه دوانده است

  .تصميمات حزب است که به اشکال مختلف تظاهر می کند
  :طرق اصالح 

قبل از .  ريشه دمکراسی افراطی را بايد در حوزه تئوری برکند-1
طی موجب هر چيز بايد به اين خطر اشاره نمود که دمکراسی افرا



 7

اختالل در سازمانهای حزبی و حتی تالشی کامل آنها می گردد، 
 نابود می ب را تضعيف و يا حتی آن را کامالنيروی رزمنده حز

کند، حزب را از انجام وظايف مبارزاتی خود باز ميدارد و در 
عالوه بر اين، بايد . نتيجه انقالب را به شکست می کشاند
راطی از بيزاری خاطرنشان ساخت که دمکراسی اف

انديويدوآليستی خرده بورژوائی نسبت به انضباط سرچشمه می 
که چنين پديده ای در حزب ظاهر شود، از نظر  وقتی. گيرد

. سياسی و تشکيالتی بصورت افکار دمکراتيک افراطی درمی آيد
اين افکار با وظايف مبارزاتی پرولتاريا به هيچ وجه سازگار 

 .نيستند
الت، بايد اصول زندگی دمکراتيک را تحت  در قلمرو تشکي-2

طرق اجرای اين اصول چنين اند . هدايت مرکزيت دقيقًا اجرا کرد
:  

 ارگانهای رهبری حزب بايد برای رهبری مشی صحيحی –الف 
اتخاذ کنند و وقتی مسئله ای پديد می آيد، راه حل آن را بيابند تا 

  .دارندبتوانند خود را بمثابه مرکز رهبری کننده عرضه ب
 ارگانهای باالتر بايد با چگونگی وضع ارگانهای پائين تر و –ب 

زندگی توده ها آشنائی بيابند تا بتوانند برای رهبری صحيح خود 
  .پايه ای عينی فراهم سازند

 ارگانهای حزبی در مدارج مختلف نبايد در حل مسائل بدون –ج 
د، بايد تعمق تصميمی اتخاذ کنند؛ ولی وقتيکه تصميمی گرفته ش

  .بطور قطع بموقع اجرا گذاشته شود
 کليه تصميمات مهم ارگانهای باالتر حزب بايد فورًا به –د 

طريقه . ارگانهای پائين تر و کليه اعضای حزب اطالع داده شود
که جلسات فعالين و يا جلسات عمومی حوزه های  ست اعمل اين

اگر  ()2 (حزبی و يا حتی جلسات عمومی سازمان حزبی ستونها
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فراخوانده شوند و کسی اعزام گردد تا در اين ) شرايط اجازه دهد
  .جلسات صحبت کند

 ارگانهای پائين تر حزب و کليه اعضای حزب بايد دستورات –ه 
د تا مضمون اين ارگانهای باالتر را دقيقًا مورد بررسی قرار دهن

 درک کنند و بتوانند شيوه های اجرای آنها را دستورات را کامال
  .يين نمايندتع
  

  درباره نظرات غير تشکيالتی
  

اشکال ه نظرات غير تشکيالتی در سازمان حزبی سپاه چهارم ب
  :زيرين تظاهر می کند 

هاد اقليت مثًال، هنگاميکه پيشن.  عدم تبعيت اقليت از اکثريت–اوًال 
سازمانی حزبی را صادقانه اجرا نمی  رد می شود، آنها تصميم

  .کنند
  :طرق اصالح 

در جلسات بايد سعی شود که کليه شرکت کنندگان حتی  -1
االمکان نظرات خود را بيان دارند و همچنين حق و باطل در کليه 
مسايل مورد اختالف روشن گردد و به هيچ وجه نبايد به سازش و 

اگر مسئله ای در . سنبل کردن مسايل مورد اختالف تن داده شود
مشروط (ه بحث گذاشت يک نشست حل نشد، بايد بار ديگر آنرا ب

  .تا نتيجه قطعی و روشنی بدست آيد) به اينکه مانع کار نشود
. يکی از مبانی انضباط حزبی تبعيت اقليت از اکثريت است -2

اقليت چنانچه نظرش رد شود، موظف است که از تصميم اکثريت 
اقليت در صورت لزوم می تواند مسئله را برای . پشتيبانی کند

سه مطرح سازد، ولی به هيچ وجه مجاز نيست بحث مجددًا در جل
  .عملی که مغاير تصميمات اکثريت باشد، انجام دهد

  : انتقاد غيرتشکيالتی –ثانيًا 
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 انتقاد درون حزبی سالحی است که به امر استحکام تشکيالت -1
ولی انتقاد در . حزب و تقويت نيروی رزمنده آن کمک می کند

ور نبوده بلکه بعضی سازمان حزبی ارتش سرخ هميشه اينط
در نتيجه ، اين امر نه . مواقع به حمالت شخصی تبديل شده است

اين . تنها به افراد، بلکه به سازمانهای حزبی نيز صدمه می زند
طريق . يکی از مظاهر انديويدوآليسم خرده بورژوائی است

که به اعضای حزب بفهمانيم که  ست ااصالح اين پديده ناسالم اين
تقاد ارتقاء نيروی رزمنده حزب جهت نيل به پيروزی منظور از ان

در مبارزه طبقاتی است و از انتقاد نبايد بمثابه سالحی برای 
  .حمالت شخصی سوءاستفاده کرد

 بسياری از اعضای حزب در خارج از حزب به انتقاد می -2
که اعضای ساده حزب  ست اعلت آن. پردازند، نه در داخل حزب
را درک ) جلسات حزبی و غيره(بی هنوز اهميت سازمان حز

نکرده اند و تصور می کنند که انتقاد درون سازمانی با انتقاد 
که اعضای  ست اراه اصالح آن. برون سازمانی فرقی نمی کند

حزب را چنان تربيت کنيم تا به اهميت سازمان حزبی پی ببرند و 
د در دريابند که هر انتقادی نسبت به کميته حزبی و يا به رفقا باي

  .جلسات حزبی انجام گيرد
  

  گری مطلق درباره تساوی
 

گری مطلق در ارتش سرخ بطور جدی شيوع پيدا  زمانی تساوی
هنگام پرداخت :  در اينجا به چند نمونه اشاره می کنيم. کرده بود

مواجب سربازان زخمی، بعضی ها مخالفت می کردند که بين 
ود و می مجروحين خفيف و مجروحين سخت فرقی گذاشته ش

که اسبی در  هنگامی. خواستند که مواجب همگی يکسان باشد
اختيار افسری گذاشته می شد، بعضی ها در نظر نمی گرفتند که 
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اين اسب برای کار او ضروری است بلکه آنرا يکی از اشکال 
هنگام توزيع وسايل زندگی نيز تساوی . عدم تساوی می شمردند

ه در موارد خاص به عده ای مطلق مطالبه می شد و با اين روش ک
هنگام حمل برنج . قدری بيشتر داده شود، مخالفت می گرديد

 – بدون توجه به سن و وضع جسمانی –خواسته می شد که همه 
به هنگام منزل کردن مطالبه می شد که . بطور مساوی حمل کنند

به همه بطور يکسان جا داده شود و وقتی ستاد فرماندهی بنای 
در مورد . می داشت، ناسزاگوئی آغاز می شدبزرگتری را بر

که به او وظايف بيشتری  بيگاری نيز تساوی طلب می شد و کسی
محول می گرديد، از انجام آن سر باز ميزد؛ حتی بعضی اوقات 
کار به جائی می رسيد که وقتی برای دو مجروح فقط يک برانکار 
در دست بود، هيچ يک از آنها حمل نمی شد زيرا هر يک 

اين نمونه ها نشان می دهند که . واستار حق تقدم بر ديگری بودخ
تساوی گری مطلق هنوز بين افسران و سربازان ارتش سرخ 

  .بطور جدی به چشم می خورد
تساوی گری مطلق مانند دمکراسی افراطی در امور سياسی 
محصول اقتصاد پيشه وری و خرده دهقانی است، منتها فرق بين 

که يکی در زندگی سياسی بروز می کند  ست ااين دو پديده در آن
  .و ديگری در زندگی مادی

بايد خاطر نشان ساخت که تساوی گری مطلق در  :طريق اصالح 
دورانی که سرمايه داری هنوز نابود نشده است، به جز يک 
تصور واهی دهقانی و خرده بورژوائی چيز ديگری نيست و حتی 

 نمی تواند وجود داشته در جامعه سوسياليستی نيز تساوی مطلق
از هر کس بقدر « باشد، زيرا در آن موقع نعم مادی طبق اصل 

و طبق مقتضيات کار » استعدادش و به هر کس بقدر کارش 
نعم مادی بايد بين ابوابجمع ارتش سرخ بطور . توزيع می شوند

کلی يکسان تقسيم گردد مثًال پرداخت حقوق مساوی به افسران و 
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ولی بايد . ايط کنونی مبارزه آنرا ايجاب می کندسربازان، زيرا شر
با تساوی گری مطلق غيرموجه مبارزه کرد زيرا اين پاسخگوی 

  .نيازمنديهای مبارزه نيست، بلکه بعکس مانع آنست
  

  درباره سوبژکتيويسم
  

اين . برخی از اعضای حزب به شدت گرفتار سوبژکتيويسم اند
امر در تحليل اوضاع سياسی و هدايت امور مانع بزرگی ايجاد 
می کند، زيرا که تحليل سوبژکتيويستی اوضاع سياسی و هدايت 
سوبژکتيويستی امور ناگزير يا به اپورتونيسم و يا به پوچيسم 

 حزب، پرگوئی های بی انتقاد سوبژکتيويستی در. منجر می گردد
ظن نسبت به يکديگر غالبًا به منازعات غير  اساس و يا سوء

  .اصولی و از هم پاشيدگی سازمان حزبی ميانجامد
نکته ديگری که بايد در رابطه با انتقاد درون حزبی خاطرنشان 

که بعضی از رفقا در انتقادات خود مسايل اصلی  ست اگردد، اين
ه خود را فقط به مسايل فرعی محدود را ناديده می گيرند و توج

آنها درک نمی کنند که وظيفه عمده انتقاد نشان دادن . می سازند
و اما نواقص شخصی در . اشتباهات سياسی و تشکيالتی است

که به اشتباهات سياسی و سازمانی مربوط نباشند، برای  صورتی
. يرندآنکه خاطر رفقا پريشان نگردد، نبايد زياد مورد ايراد قرار گ

وانگهی چنانچه دامنه چنين انتقاداتی بسط يابد، ممکن است که 
توجه اعضای حزب فقط روی نواقص کوچک متمرکز شود، همه 
به افراد محتاط و جبون بدل گردند و وظايف سياسی حزب بدست 

  .فراموشی سپرده شود؛ و اين واقعًا خطر بزرگی است
اعضای حزب که  ست اطريق اصالح بطور عمده عبارت از اين

بنحوی تربيت شوند که افکار آنها و زندگی حزبی از روح سياسی 
  :برای نيل به اين هدف ما بايد . و علمی آکنده شود
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 به اعضای حزب بياموزيم که در تحليل اوضاع سياسی و در -1
عوض اينکه به تحليل و ارزيابی ه ارزيابی نيروهای طبقاتی ب

 لنينيستی را –رکسيستی سوبژکتيويستی متوسل شوند، شيوه ما
  .بکار بندند

 بايد توجه اعضای حزب را به تحقيق و بررسی شرايط -2
 اقتصادی جلب نمائيم تا بدين وسيله بتوانند تاکتيک –اجتماعی 

مبارزه و شيوه کار خود را معين سازند و همچنين بايد به رفقا در 
فهم اين مطلب کمک کنيم که بدون تحقيق و بررسی واقعيت 

  .ود در گودال تصورات واهی و پوچيسم سرنگون خواهند شدموج
در انتقاد درون حزبی بايد از سوبژکتيويسم و قضاوتهای  -3

اختياری و انتقادات مبتذل پرهيز کرد؛ اظهارات بايستی مستند و 
  .انتقاد بايد جنبه سياسی داشته باشد

  
  درباره انديويدوآليسم

  
ای حزبی ارتش سرخ به گرايشهای انديويدوآليستی در سازمانه

  :اشکال زيرين تظاهر می يابند 
بعضی از رفقا که در داخل حزب از طرف يک .  انتقام جوئی-1

رفيق سرباز مورد انتقاد قرار می گيرند، در خارج از حزب دنبال 
موقعيتی می گردند که از او انتقام بگيرند؛ ناسزا گوئی و کتک 

 اشخاص در درون اين. کاری يکی از طرق انتقام جوئی است
تو چون در اين جلسه از من « : حزب هم قصد انتقام جوئی دارند 

انتقاد کردی، من در جلسه آينده يقه ات را می چسبم و تالفی 
اينگونه انتقام جوئی تنها زائيده بينش . »درمی آورم 

 در نظر ت که منافع طبقاتی و حزب را اصالانديويدوآليستی اس
ع متخاصم نيست بلکه بعضی از رفقای هدف آن مناف. نمی گيرد
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اينگونه انتقام جوئی همچون خوره ايست . صفوف خود می باشد
  .که سازمان را می خورد و نيروی رزمنده آن را تضعيف می کند

بعضی از رفقا فقط به منافع گروه .  روحيه گروه پرستی-2
. ومی را ناديده می گيرندمکوچک خود توجه می کنند و مصالح ع

اين عمل ظاهرًا بخاطر منافع شخص معينی انجام نمی گرچه 
گيرد، ولی در واقع تنگ نظرانه ترين انديويدوآليسم در آن نهفته 
. است که دارای تأثير مسموم کننده و گريز از مرکز می باشد

روحيه گروه پرستی مدتی طوالنی در ارتش سرخ متداول بود و 
دری بهبود يافته گرچه اکنون در نتيجه انتقادات وارده وضع ق

است، ولی بقايای روحيه گروه پرستی هنوز وجود دارد و 
  .برطرف کردن آن مستلزم صرف مساعی باز هم بيشتری است

بعضی ها درنمی يابند که حزب و ارتش سرخ .  مزدور منشی-3
ابزار اجرای وظايف انقالبند و هر يک از آنان خود جزئی از اين 

 کنند که خود موجدين انقالبند و آنها درک نمی. مجموع می باشند
در نتيجه فقط در مقابل رؤسا احساس مسئوليت می نمايند و گمان 

يک چنين . می کنند که در برابر انقالب آنها را مسئوليتی نيست
روحيه پاسيو مزدور منشانه نسبت به انقالب نيز از مظاهر 

و درست به همين علت است که ما هنوز . انديويدوآليسم است
ای فعالين زيادی نيستيم که بدون قيد و شرط خود را در خدمت دار

،  اگر ما روحيه مزدور منشی را برطرف نسازيم. انقالب بگذارند
صفوف فعالين ما توسعه نخواهد يافت و بار وظايف دشوار انقالب 

و اين امر . کما فی السابق بر گرده عده قليلی سنگينی خواهد کرد
  .ر بسيار نامطلوبی خواهد گذاشتمسلمًا در مبارزه ما تأثي

در ارتش سرخ نيز افرادی که انديويدوآليسم در .  راحت طلبی-4
آنها هميشه . آنها بصورت راحت طلبی تظاهر می کند، کم نيستند

کشش . ميل دارند که واحدهايشان به شهرهای بزرگ اعزام گردند
. آنها به سوی شهرها بخاطر کار نيست، بلکه برای تن آسائی است
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کار در مناطق سرخ که در آنجا شرايط زندگی دشوار است، به 
  .هيچ وجه مورد پسندشان نيست

بعضی از رفقا هر گاه که کاری .  پاسيويته و طفره رفتن از کار-5
مطابق ميلشان انجام نگيرد، دچار پاسيويته می شوند و از کار 

علت اين امر بطور عمده نقصان کار تربيتی . کناره می گيرند
علت برخورد نادرست رهبری در حل ه ست، ولی گاهی نيز با

  .مسايل، در تقسيم کار و يا در اتخاذ تدابير انضباطی است
که تقاضای  هر روز بر تعداد کسانی.  تمايل به خروج از ارتش-6

اين . انتقال از ارتش سرخ به کار محلی را دارند، افزوده می شود
: ه علل ديگری نيز داردامر تنها ناشی از علل شخصی نيست بلک

 شرايط مادی زندگی در ارتش سرخ بسيار دشوار است؛ ب –الف 
 رهبری نسبت به – افراد از مبارزه طوالنی خسته شده اند؛ ج –

حل مسايل، تقسيم کار و يا اتخاذ تدابير انضباطی درست برخورد 
  .نمی کند

تا قبل از هر چيز بايد کار تربيتی را تقويت کرد  : طريق اصالح
سپس بايد . از نظر ايدئولوژيک بتوان بر انديويدوآليسم فايق آمد

ل، تقسيم کار و اتخاذ تدابير انضباطی بطور ئنسبت به حل مسا
ضمنًا بايد برای بهبود شرايط مادی زندگی . صحيح برخورد نمود

در ارتش سرخ تدابيری اتخاذ شود و از هر امکانی جهت 
تفاده کرد تا بدين ترتيب استراحت و تقويت قوای نظاميان اس

ما بايد در ضمن کار آموزشی . شرايط مادی آنان بهبود يابد
توضيح دهيم که انديويدوآليسم از نظر ريشه اجتماعی انعکاسی 

  .است از ايدئولوژی خرده بورژوازی و بورژوازی در حزب
  

  درباره روحيه ياغيگری
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خ به علت وجود عده کثيری عناصر ولگرد در صفوف ارتش سر
و وجود توده عظيمی از عناصر آن در سراسر کشور و 
بخصوص در استانهای جنوبی، روحيات سياسی ايکه مختص 

تظاهر اين روحيات . ياغيان است، در ارتش سرخ پيدا شده است
  :به اشکال زيرين است 

 بعضی ها نمی خواهند از طريق کار پر زحمت و دشوار در -1
توده ای نفوذ سياسی ما را زياد ايجاد پايگاهها و استقرار حکومت 

کنند بلکه می خواهند آن را فقط از طريق عمليات متحرک 
  .پارتيزانی انجام دهند

 بعضی ها در توسعه ارتش سرخ بجای اينکه نيروهای منظم -2
ارتش سرخ را از طريق توسعه دسته جات محلی گارد سرخ و 

 خريدن اسب و« واحدهای محلی ارتش سرخ رشد دهند، مشی 
سربازگيری از فراريان و پذيرفتن « و » اجير کردن سوارکار 

  .را تعقيب می کنند» آشوبگران 
 بعضی ها صبر و حوصله ندارند که مشترکًا با توده ها در -3

مبارزه سخت شرکت کنند، بلکه فقط می خواهند هر چه زودتر به 
شهرهای بزرگ برسند تا بتوانند به ميخوارگی و تن پروری 

اين مظاهر روحيه ياغيگری در راه انجام وظايف . بپردازند
صحيح ارتش سرخ موانع بزرگی ايجاد می کنند و از اينرو 
برطرف ساختن چنين روحيه ای از زمره هدفهای عمده مبارزه 
ايدئولوژيک در درون سازمانهای حزبی ارتش سرخ به شمار می 

ی از بايد دانست که در شرايط کنونی راه و رسمهای ياغيگر. رود
به هيچ وجه جايز ) 4(»لی چوان « و ) 3(»حوان چائو « نوع 
  .نيست

  :طرق اصالح 
 ريشه کن کردن روحيه ياغيگری از طريق تقويت کار تربيتی -1

  .و انتقاد از نظرات نادرست
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 تقويت کار تربيتی بين صفوف اصلی ارتش سرخ و اسيرانی -2
ند بخاطر غلبه که تازه به عنوان سرباز در ارتش سرخ قبول شده ا
  .بر روحياتی که مختص ولگردان و اوباشان است

 جلب فعالينی از ميان کارگران و دهقانان که در مبارزه -3
کارآزموده شده اند به صفوف ارتش سرخ و بدين ترتيب تغيير 

  .دادن ترکيب طبقاتی ارتش سرخ
 ايجاد واحدهای جديد ارتش سرخ از توده های کارگران و -4

  .رزدهقانان مبا
  

  درباره بقايای پوچيسم
  

مبارزه با پوچيسم در سازمانهای حزبی ارتش سرخ انجام گرفته 
از اين رو در ارتش سرخ هنوز . است ولی اين هنوز کافی نيست

 -1: بقايای پوچيسم وجود دارد که به اشکال زيرين بروز می کند 
اقدامات کورکورانه بدون در نظر گرفتن شرايط ذهنی و عينی ؛ 

اجرای ناکامل و غيرقطعی سياست حزب ما درباره شهرها ؛  -2
 ضعف انضباط نظامی، بخصوص پس از شکست های نظامی -3
 تيرباران -5 آتش زدن خانه ها توسط بعضی از واحدها ؛ -4؛ 

سربازان فراری خودی و تنبيهات بدنی که خود نشانه ای از 
  .پوچيسم است

ند ايدئولوژی لمپن منشاء اجتماعی پوچيسم عبارت است از پيو
  .پرولتاريا با ايدئولوژی خرده بورژوايی

  :طرق اصالح 
  . از بين بردن پوچيسم از نظر ايدئولوژيک-1
 اصالح عمليات پوچيستی به وسيله مقررات و رهنمودهای -2

  .سياسی
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  يادداشت ها

  
، در حزب کمونيست 1927 پس از شکست انقالب در سال -1

طرفداران . يستی بروز می کردپوچ» چپ « چين مدتی گرايش 
و وضع انقالبی » انقالب پی در پی « پوچيسم که انقالب چين را 

می دانستند، از اقدام به » اعتالی بالانقطاع « چين را در حال 
عقب نشينی منظم سر باز زده و تالش می کردند تا با شيوه های 
کمانديستی و با اتکاء به عده قليلی از اعضای حزب و عده 

چيزی از مردم در سراسر کشور اشتباهًا دست به قيامهای محلی نا
 1927در اواخر سال . زدند که به هيچ وجه اميد پيروزی نداشت

اين عمليات پوچيستی بطور وسيع شيوع يافته بود ولی در اوايل 
معهذا بعضی از اعضای .  به تدريج از شدت آن کاسته شد1928

پوچيسم درست . ه ای بودندحزب کما فی السابق دارای چنين روحي
  .مترادف ماجراجوئی است

 ستون ارتش سرخ در آن زمان تقريبًا مساوی بود با يک هنگ -2
  . مترجم–پياده نظام 

 حوان چائو اهل شهرستان يوان جيو از ناحيه تسائو جو -3
رهبر قيام دهقانی ) امروز شهرستان حه زه از استان پين يوان(

، سال دوم 875حوان چائو در سال . اواخر دوران سلسله تان بود
چيان فوسی زون سلسله تان به منظور همسوئی با قيام وان سيان 
جی مردم را به دور خود جمع کرد و پس از آنکه وان سيان جی 
کشته شد، حوان چائو بقايای دسته جات او را به نيروهای خود 

 سردار کبيری که به آسمان حمله می برد« ملحق نمود و خود را 
حوان چائو با نيروهای شورشی خود دو بار به آن سوی . خواند» 

شان دون لشکرکشی کرد و برای نخستين بار از استان شان دون 
به حه نان رفت و از آنجا به استانهای ان هوی و حوبه لشکر کشيد 
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حوان چائو برای دومين بار از . و سپس به شان دون بازگشت
ق حه نان به جيان سی رفت، استان شان دون خارج شد و از طري

سپس از خاور استان جه جيان وارد استانهای فوجيان و گودان 
دون شد و از آنجا از راه گوان سی و حونان به استان حوبه رفت 
و مجددًا به خاور يعنی به استانهای ان هوی و جه جيان بازگشت، 
پس از آن از رودخانه حوای گذشت، وارد استان حه نان شد، شهر 

ه يان را به تصرف درآورد و با زد و خورد گردنه تون گوان را لو
پس از . متصرف گشت و باالخره شهر چان ان را اشغال کرد

تصرف چن ان، حوان چائو تأسيس امپراطوری چی را اعالم 
حوان چائو سپس در نتيجه تفرقه . نمود و خود را امپراطور ناميد

جووين به امپراطور يکی از سرداران او به نام (و نفاق داخلی 
و حمله نيروی لی که يون، رئيس عشاير شا ) سلسله تان تسليم شد

تو، چان ان را از دست داد و به استان حه نان عقب نشست و از 
آنجا به شان دون مراجعت کرد و سرانجام شکست خورد و انتحار 

جنگ حوان چائو که ده سال به طول انجاميد، يکی از . کرد
ی دهقانی تاريخ چين بشمار می رود که تاريخ معروفترين جنگها

: نويسان وابسته به طبقات حاکمه قديم آنرا چنين توصيف می کنند 
مردم که از ماليات سنگين به ستوه آمده بودند، سعی می کردند « 

ولی از آنجا که او فقط به جنگهای » . به ارتش وی ملحق گردند
ی برای خود ايجاد متحرک می پرداخت و پايگاههای نسبتًا محکم

  .می ناميدند» دسته جات ياغيان « نکرده بود، قوای مسلحش را 
متولد شهرستان ميجی از استان شنسی، ) لی زی چن( لی چوان-4

. رهبر قيام دهقانی است که در اواخر سلطنت سلسله مين بر پا شد
، سال اول چون جن سی زون سلسله مين در شمال 1628در سال 

لی زی . اج قيامهای دهقانی به حرکت درآمدنداستان شنسی، امو
. چن به دسته قيام کنندگان تحت رهبری گائو يين سيان ملحق شد

گائو يين سيان از استان شنسی، حه نان و سپس به ان هوی 
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گائو يين سيان . لشکرکشی کرد و از آنجا مجددًا به شنسی بازگشت
پيشوای  وفات کرد ولی زی چن به نام چوان شاه 1636در سال 
شعار عمده لی زی چن در ميان توده های مردم چنين . قيام گرديد

. »طرفدار چوان شاه باش تا از ماليات غله معاف گردی « : بود 
او . لی زی چن انضباط سختی در ارتش خود برقرار کرده بود

آدم کشی به معنای کشتن پدرم و اعمال منافی عفت « : اعالم نمود 
از اينرو لی . »ی هتک ناموس مادرم است نسبت به زنان به معنا

زی چن طرفداران بسيار زيادی پيدا کرد و دسته جات وی قوای 
ولی او پايگاههای نسبتًا . عمده جنبش دهقانی آن دوران گرديد

استواری برای خود ايجاد نمی کرد بلکه پيوسته از نقطه ای به 
اه پس از اينکه لی زی چن چوان ش. نقطه ديگر در حرکت بود

شد، به استان سی چوان لشکر کشيد و از آنجا به جنوب استان 
شنسی عزيمت کرد و سپس از استان حوبه گذشته ، به طرف حه 
نان حرکت کرد و به زودی شهر سيان يان واقع در استان حوبه را 
تصرف کرد و سپس از طريق حه نان مجددًا به شنسی بازگشته ، 

 از ستان شان سی 1644شهر سی ان را متصرف شد و در سال 
ولی به زودی بوسيله حمالت . عبور کرد و پکن را تصرف نمود

متحد اوسان گوی سردار نظامی سلسله مين و ارتش تسين که با 
  .وی ساخت و پاخت کرده بود، مغلوب گرديد
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