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  بخلق خدمت کنيد 

  ) 1944سپتامبر  8( 

حزب كمونيست ما و همچنين ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد كه تحت رهبري 
اين گردانهاي ما كامالً وقف امر . حزب كمونيست قرار دارند ، همگي گردانهاي انقالبند 

 . آزادي خلق اند و تماماً در جهت منافع خلق كار ميكنند 

  .يكي از رزمندگان اين گردانها بود  )1(رفيق جان سي ده 
نويسنده . مرگ انسان حتمي است ولي همه مرگ داراي ارزش مساوي نيستند

همه كس ميميرد ، ولي مرگ يكي ممكن است ": باستاني چين سي ما چيان مينوسد 
مرگ بخاطر منافع خلق ) 2( ".سنگينتر از كوه تاي و مرگ ديگري سبكتر از پرقو باشد 

كوه تاي است ، ولي خدمت به فاشيستها و مرگ بخاطر منافع استثمارگران  سنگينتر از
 . و ستمگران سبكتر از پر قو است 

رفيق جان سي ده جان خود را در راه منافع خلق از دست داد و مرگ او سنگينتر 
  . از كوه تاي است 

قاد ما بخلق خدمت ميكنيم و از اينرو اگر نواقصي داشته باشيم ، از تذكر و انت
نشان دادن نواقص ما از طرف هركس كه باشد جايز است ؛ و اگر . ديگران هراسي نداريم 

هرگاه پيشنهادي كه او مطرح . او بر حق باشد ، ما آن نواقص را اصالح خواهيم كرد 
سپاهيان كمتر ولي "پيشنهاد. ميكند بسود خلق باشد ، ما طبق آن عمل خواهيم كرد 

كه كمونيست هم نيست ) 3(از طرف آقاي لي دين مين  "تر  بهتر و دستگاه اداري ساده
، مطرح گرديد ؛ پيشنهادي كه او مطرح كرد ، درست و بحال خلق سودمند بود ، و از 

 . اينرو بود كه ما آنرا پذيرفتيم 



٢ 

هرگاه ما بخاطر منافع خلق روي هر آنچه كه درست است ، پافشاري كنيم و باز 
كه نادرست است ، اصالح نمائيم ، آنگاه صفوف ما حتماً  بخاطر منافع خلق هر آنچه را

  .رونق خواهد يافت 
ما كه از نقاط مختلف كشور باينجا آمده ايم ، بخاطر هدف انقالبي مشترك گرد هم 
جمع گشته ايم و ميخواهيم باتفاق اكثريت عظيم خلق چين اين راه را همچنان ادامه 

) 4(ميليون نفر را در دست داريم  91جمعيت امروز ما رهبري پايگاه هائي با . دهيم 
اين  ولي اين كافي نيست ؛ ما بايد پايگاه هاي خود را همچنان توسعه دهيم و فقط در

رفقاي ما در روز هاي . صورت است كه خواهيم توانست به آزادي تمام ملت دست يابيم 
ن صورت است كه اي سخت نبايد كاميابيهاي خود را از نظر دور بدارند ، بلكه بايد به

رفقاي ما در روز هاي سخت نبايد . خواهيم توانست به آزادي تمام ملت دست يابيم 
كاميابيهاي خود را از نظر دور بدارند ، بلكه بايد به آينده تابناك چشم اندازند بر جرأت و 

خلق چين متحمل مصائب سختي گرديده است ؛ اين وظيفه . جسارت خود بيافزايند 
. ه كه در نيرو داريم ، بكار بنديمچين را نجات دهيم و در اين مبارزه آنچماست كه خلق 

ولي ما . در هر جا كه مبارزه هست ، قرباني نيز وجود دارد ، و مرگ امري طبيعي است 
بمنافع خلق و به رنجهاي اكثريت عظيم خلق ميانديشيم ، و چنانچه جان خود را در راه 

مذلك ما بايد با تمام قوا . گي ارزنده خواهد بود امر خلق از دست دهيم ، مرگ ما مر
كادر هاي ما بايد از . بكوشيم تا حتي االمكان از شماره قربانيان غير الزم كاسته شود 

يكايك سربازان مواظبت كنند ، تمام رزمندگان صفوف انقالبي بايد بيكديگر توجه كنند، 
  . يكديگر را دوست بدارند و بهم كمك نمايند 

پس ، ما بايد از هر كس كه از ميان صفوف ما بدرود حيات ميگويد ـ خواه از اين 
آشپز باشد و يا رزمنده ، در صورتيكه مثمر ثمر بوده باشد ـ تشييع جنازه بعمل آوريم و 

مردم را نيز . اين بايد بصورت يك قاعده درآيد. براي او مجلس يادبودي تشكيل دهيم 
كسي در ده فوت كند، بايد با احترامش مجلس يادبود هرگاه . بايد با اين متدآشنا ساخت

 . بدين ترتيب ما تأثر خود را بيان ميكنيم و تمام خلق را متحد ميسازيم . تشكيل داد
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  بياد بسيون

  ) 1939دسامبر  21( 

، عضو حزب كمونيست كانادا ، بيش از پنجاه سال از )  5(رفيق نورمن بسيون 
ب كمونيست كانادا و امريكا به چين اعزام شد ؛ او عمرش ميگذاشت كه از طرف احزا

بدون بيم از در نورديدن هزاران كيلو متر به چين آمد تا در جنگ مقاومت ضد ژاپني بما 
رفيق بسيون در بهاري سال گذشته به ين ان وارد شد و سپس براي كار به . ياري كند 

اين . نجام وظيفه شهيد شد كوهستان او تاي عزيمت نمود و متأسفانه در آنجا در حين ا
چه روحيه ايستكه يك خارجي را وا ميدارد بدون هيچگونه انگيزه سود جويانه ، امر 
آزادي خلق چين را مربوط بخود بداند ؟ اين روحيه انترتاسيوناليستي ، روحيه 

لنينيسم بر آنستكه انقالب . كمونيستي است كه هر كمونيست چيني بايد از آن بياموزد 
نها در صورتي ميتواند پيروز شود كه پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري از جهاني ت

مبارزه آزاديبخش خلقهاي مستعمرات و نيمه مستعمرات ، و پرولتاري مستعمرات و نيمه 
مستعمرات از مبارزات آزاديبخش پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري پشتيباني كنند 

ما كمونيستهاي چين نيز . ا در عمل بكار بست رفيق بسيون اين مشي لنينيستي ر) . 6(
ما بايد با پرولتاريا ي كليه كشور هاي . بايد در عمل خود از اين مشي پيروي كنيم 

سرمايه داري متحد گرديم ، مابايد با پرولتاريا ژاپن ، بريتانيا ، اياالت متحده آمريكا ، 
م ، زيرا اين يگانه راهي است آلمان ، ايتاليا و ساير كشور هاي سرمايه داري متحد شوي

كه ما از آن طريق ميتوانيم امپرياليسم را از پا در آوريم و به آزادي ملت و خلق خود و 
اينست انترناسيوناليسم ما ، انترناسيوناليسمي كه ما . ملل و خلقهاي جهان دست يابيم 

  . رزه ميكنيم بدانوسيله عليه ناسيوناليسم تنگ نظرانه و ميهن پرستي كوته نظرانه مبا
روحيه رفيق بسيون ، يعني خود را بدون كوچكترين توجهي بمنافع شخصي تماماً 
وقف ديگران كردن ، در حس بي نهايت عميق وظيفه شناسي در كار و عالقه بي نهايت 

همه كمونيستها بايد اين صفات را از او . آتشين وي نسبت به رفقا و خلق تجلي ميكرد 
كسانيكه در كار خود احساس مسئوليت نميكنند ، كار هاي آسان  كم نيستند. بياموزند 

را بعهده ميگيرند و از كار هاي مشكل رو ميگردانند ، بارسنگين را بدوش ديگران مينهند 
آنها بهر كاريكه دست ميزنند ، نخست بخود ميانديشند و . و بار سبك را خود بر ميدارند

ام دهند ، گمان ميكنند كه ديگر قهرمان شده آنها هرگاه كار كوچكي انج. بعد بديگران 
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آنها . اند و از اينكه مبادا مردم از آن بي خبر بمانند ، الف زني و خودستائي ميكنند 
نسبت به رفقا و مردم نه با گرمي و محبت بلكه با سردي و بي اعتنائي و عدم دلسوزي 

الاقل كمونيست تمام عيار  اينگونه افراد در واقع كمونيست نيستند ، يا. برخورد ميكنند 
در ميان كسانيكه از جبهه باز ميگردند ، وقتي صحبت از بسيون بميان ميĤيد ، . نيستند 

هيچكسي نيست كه از او با احترام زياد ياد نكند و يا تحت تاثير روحيه او قرار نگرفته 
به كه  دكتر بسيون در كليه سربازان و اهالي منطقه مرزي شان سي ـ چاهار حه. باشد 

هر . توسط او معالجه شده بودند ويا ناظر كار او بودند ، اثر عميقي باقي گذاشته است 
  . كمونيست بايد از روحيه كمونيستي واقعي رفيق بسيون بياموزد 

رفيق بسيون پزشك بود و طبابت را پيشه خود كرده بود و دائماً مهارت و زبردستي 
اين . بسيار عالي داشت ، تكميل مينمود خود را كه در بهداريهاي ارتش هشتم سطح

نمونه براي اشخاص دمدمي مزاج كه بسهولت بيشه خود را تغيير ميدهند و براي 
  .، درس بسيار خوبي استكسانيكه كارهاي فني را پست و كوچك و بي آينده ميشمارند 

او از آن پس نامه هاي زيادي بمن . من فقط يكبار با رفيق بسيون مالقات كردم 
ولي من بعلت مشغله فراوان فقط يكبار موفق شدم باو پاسخ دهم و آنهم معلوم . شت نو

نيست كه دريافت كرده است يا نه من از در گذشت وي سخت محزون و اندوهناكم و 
اكنون اينكه ما همه از او ياد ميكنيم ، خود گواه بي تأثير عميقي است كه نيرو معنوي 

همگي بايد روحيه از خود گذشتگي و بي غرضي را از او ما . وي در ما باقي گذاشته است 
درست با حركت از اين نقطه است كه ميتوان انساني سودمند بحال مردم . بياموزيم

انسان ممكن است كم توان يا پرتوان باشد ، ولي با داشتن چنين روحيه اي . گشت
يگي گردد و بحال ميتواند انساني بلند همت ، پاك نهاد ، خوش اخالق و عاري از فروما

  . مردم مفيد واقع شود 
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  يـوگـون پـيـر مـردي کـه 

  کـوه را از جـا ميـکنـد

  ) 1945ژوئن  11(

اول ، : ما در اين كنگره سه كار كرديم . كنگره ما با موفقيت زياد بپايان رسيد 
تا  بسيج متهورانه توده ها و بسط و توسعه نيروهاي خلق: مشي حزب را معين نموديم 

آنكه تحت رهبري حزب ما متجاوزين ژاپني را درهم شكنند ، تمام خلق كشور را آزاد 
دوم ، اساسنامه جديد حزب را تصويب . كنند و يك چين دموكراتيك نوين بسازند 

از اين . و سوم ، ارگان رهبري حزب ، يعني كميته مركزي را انتخاب نموديم . كرديم 
اهد بود كه كليه اعضاي حزب را بخاطر تحقق مشي پس ، وظيفه ما عبارت از اين خو

كنگره ما كنگره پيروزي ، كنگره وحدت بود و نمايندگان در باره . حزبي رهبري كنيم 
در اينجا بسياري از رفقا انتقاد از خود كردند . سه گرازش نظرات ارزنده اي بيان نمودند 

اين كنگره نمونه اي از  .و با آرزوي وحدت از طريق انتقاد از خود بوحدت رسيدند 
  . وحدت ، نمونه از انتقاد از خود و نمونه اي از دموكراسي درون حزبي است

پس از پايان كنگره ، بسياري از رفقا به محل كار خود و به جبهه هاي مختلف 
رفقا ، شما بهر محلي كه ميرويد ، موظفيد مشي كنگره را . جنگ مراجعت خواهند كرد 

يق اعضاي حزب بين توده هاي مردم بكار توضيحي وسيعي دست تبليغ كنيد و از طر
  .زنيد 

هدف ما از تبليغ مشي كنگره باال بردن حس اعتماد و اطمينان سراسر حزب و 
ما ابتدا بايد آگاهي سياسي پيشاهنگ را ارتقا . همه مردم به پيروزي مسلم انقالب است 

د را جزم كنند ، از قرباني نهراسند، و دهيم تا آنها بتوانند در راه نيل به پيروزي عزم خو
ولي اين هنوز كافي نيست ، ما بايد آگاهي سياسي توده . برهرگونه مشكلي فايق آيند 

هاي وسيع مردم را نيز باال بريم تا آنها هم براي كسب پيروزي با جان و دل باتفاق ما در 
لق چين است نه به ما بايد بخلق اطمينان دهيم كه چين متعلق بخ. پيكار شركت كنند 

از چين » يوگون پير مردي كه كوه را از جا ميكند « داستاني موسوم به . مرتجعين 
در روز گار هاي پيشين ، در شمال چين ، پير مردي : باستان در دست است كه ميگويد 

معروف به يوگون پير مرد كوهستان شمال ميزيسته كه دو كوه بلند بنام تاي هان و وان 
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 گرفت باتفاق يوگون تصميم. ه اش را بسمت جنوب مسدود كرده بودند او راه كلب
 پير مرد ديگري بنام جي سو از ديدن آنان لب . پسرانش آندو كوه را با كلنگ از جا بكند 

تنهائي قادر شما چند نفرهيچگاه به ! زهي حماقت و ناداني ": به تمسخر گشود و گفت 
اگر من بميرم ،  ": يوگون در جواب گفت  ".به كندن اين دو كوه عظيم نخواهيد بود

فرندانم اينكار را ادامه خواهند داد و اگر فرزندانم بميرند ، نوه هايم خواهند بود و اينكار 
بله ، درست است كه ايندو كوه بلندند ، ولي . همينطور نسل اندر نسل دنبال خواهد شد 

قطعه كه ميكنيم ، كوچكتر  هرگز از اين بلندتر نخواهند شد ، بلكه بعكس ما با هر
يو گون پس از رد نظر  "چرا ما نبايد قدر به كندن اين دو كوه باشيم ؟ . خواهند شد 

سر . نادرست جي سو ، بدون كوچكترين تزلزلي هر روز همچنان به كوه كني ادامه داد 
د انجام خداوند بر سر رحم آمد و دو فرشته بزمين فرستاد كه آن دو كوه را بدوش گرفتن

در حال حاضر بر گرده خلق چين نيز دو كوه عظيم ) 7(و بجاي ديگر حمل كردند 
حزب . سنگيني ميكند كه يكي از آنها امپرياليسم و ديگري فئوداليسم نام دارد 
ما بايد . كمونيست چين دير باز است كه مصمم به از جا كندن اين دو كوه گرديده 

كار كنيم ، ما دل خدا را هم بدست خواهيم  پيگيرباشيم ، ما بايد بطور خستگي ناپذير
در صورتيكه . ولي اين خدا كس ديگري جز توده هاي وسيع مردم چين نيست . آورد 

همه مردم بپاخيزند و باتفاق ما بكندن اين كوهها بپردازند ، آيا بازهم قادر به كندن اين 
  ؟ دو كوه نخواهيم بود 

ه ميخواستند به اياالت متحد امريكا ديروز من ضمن صحبت با دو نفر آمريكائي ك
مراجعت كنند ، گفتم كه دولت امريكا سعي ميكند در كار ما تخريب نمايد ، ولي ما 

ما با سياست دولت امريكا در پشتيباني از . هرگز چنين اجازه اي نخواهيم داد 
 ولي بايد اوال خط فاصلي بين خلق امريكا و. چانكايشك عليه حزب كمونيست مخالفيم 

دولت اياالت متحده امريكا بكشيم و ثانياً بين آنهائيكه در درون دولت امريكا سياست را 
: من باين دو نفر باين نفر امريكائي گفتم . تعين ميكنند و كارمندان ساده فرق بگذاريم 

به اوليا امور دولت خود بگوئيد كه ورود شما امريكائيها به مناطق آزاد شده غدغن  "
است شما مبني بر پشتيباني از چانكايشك عليه حزب كمونيست است ، و است ، زيرا سي

شما فقط در صورتي ميتواند به مناطق آزاد شده . ما بشما هيچگونه اعتمادي نداريم 
. ولي ابتدا بايد در اين مورد پيماني منعقد شود . بيائيد كه بخواهيد عليه ژاپن بجنگيد 

هارلي . ج . پاتريك . بهر سوراخي سر بكشيد  ما بشما اجازه نميدهيم كه مثل دزد ها
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، ولي ) 8(علناً مخالف خود را با همكاري با حزب كمونيست چين اعالم كرده است 
معلوم نيست كه چرا شما باز ميخواهيد به مناطق آزاد شده ما بيائيد و در اينجا اينور و 

  .آنور پرسه بزنيد 
عليه حزب كمونيست نموداري از  سياست دولت امريكا در پشتيباني از چانكايشك

ولي كليه تالشهاي مرتجعين داخلي و خارجي داير بر . گستاخي مرتجعين امريكاست 
  . جلوگيري از پيروزي خلق چين محكوم به شكست است 

در جهان كنوني ، جريان عمده را دموكراسي و جريان مخالف را ارتجاعي كه عليه 
ريان مخالف ارتجاعي هم اكنون در تالش ج. دموكراسي برخاسته ، تشكيل ميدهند 

است تا بر جريان عمده ـ استقالل ملي و دموكراسي توده اي ـ چيره گردد ، ولي اين 
امروز همانطور كه استالين . جريان مخالف هرگز نميتواند به جريان عمده بدل شود 

ه مدتها پيش خاطر نشان ساخته ، هنوز سه تضاد بزرگ در جهان كهن وجود دارد ك
اولي تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در كشورهاي امپرياليستي ؛ دوم ، : عبارتست از 

تضاد ميان قدرتهاي مختلف امپرياليستي ؛ و تضاد سوم ، تضاد بين كشور هاي مستعمره 
اين ) . 9(و نيمه مستعمره از يكطرف و كشور هاي متروپل امپرياليستي از طرف ديگر 

بعلت وجود و . وجودند ، بلكه حادتر و پردامنه تر نيز گرديده اند سه تضاد نه تنها هنوز م
رشد اين تضاد ها ، سر انجام روزي فرا خواهد رسيد كه جريان مخالف ارتجاعي ضد 

  .شوروي ، ضد كمونيستي و ضد دموكراتيك كه هنوز موجود است ، از بين برود 
ششمين كنگره در اين لحظه دو كنگره در چين برگزار گرديده است ـ يكي 

هدفهاي اين دو كنگره كامالً . گوميندان و ديگري هفتمين كنگره حزب كمونيست است 
هدف يكي از آنها از بين بردن حزب كمونيست و تمام نيروهاي دموكراتيك : مختلفند 

چين و كشاندن چين بسوي تاريكي است ؛ و هدف ديگري واژگون ساختن امپرياليسم 
نيروهاي فئودالي چين ـ و ايجاد يك چين دموكراتيك نوين ژاپن و دست نشاندگانش ـ 

ما . اين دو مشي با يكديگر در مبارزه اند . و سوق دادن چين بصوب روشنائي است 
اعتقاد عميق داريم كه خلق چين تحت رهبري حزب كمونيست چين و در پرتو مشي 

و مشي ضد هفتمين كنگره حزب كمونيست چين به پيروزي كامل دست خواهد يافت ، 
  .انقالبي گوميندان ناگزير با شكست مواجه خواهد گرديد 
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  درباره اصالح نظرات نادرست در حزب 

  ) 1929دسامبر ( 

در سازمان حزبي سپاه چهارم ارتش سرخ نظرات غيرپرولتاريائي گوناگوني وجود 
 سپاه چهارم. دارند كه در راه اجراي مشي صحيح حزب موانع بزرگي ايجاد مي كنند

بدون اصالح كامل اين نظرات قطعاً قادر نخواهد بود وظايفي را كه مبارزه كبير انقالبي 
بديهي است كه سرچشمه پيدايش اينگونه . چين بر عهده اش گذارده است، انجام دهد

نظرات نادرست در سازمان حزبي سپاه چهارم از آنجاست كه تركيب اساسي اين سازمان 
و ساير عناصر داراي منشاء خرده بورژوائي تشكيل مي حزبي بطور عمده از دهقانان 

گردد؛ ولي يكي از علل مهم وجود و رشد چنين نظرات نادرستي اين است كه ارگانهاي 
رهبري حزب عليه اينگونه نظرات نادرست مشتركاً و مصممانه مبارزه نكرده اند و اعضاي 

اين كنگره طبق روح . اندحزب را به اندازه كافي با روح مشي صحيح حزب پرورش نداده 
نامه سپتامبر كميته مركزي تظاهر، سرچشمه و طرق اصالح انواع نظرات غيرپرولتاريائي 
را در سازمان حزبي سپاه چهارم نشان مي دهد و رفقا را به ريشه كن كردن كامل اين 

 .نظرات دعوت مي كند
  درباره روحيه نظاميگري

. رتش سرخ بطور وسيع شيوع يافته استروحيه نظاميگري بين عده اي از رفقا در ا
  :اشكال تظاهر اين روحيه بدين گونه است 

اين رفقا كار نظامي را مغاير كار سياسي مي دانند و نمي خواهند قبول كنند  -1
بعضي ها حتي ادعا مي . كه كار نظامي فقط وسيله اي براي اجراي وظايف سياسي است

ام بگيرند، كارهاي سياسي نيز بالطبع خوب هر گاه كارهاي نظامي خوب انج« كنند كه 
جريان خواهند يافت؛ هر گاه كارهاي نظامي درست انجام نگيرند، كارهاي سياسي هم 

؛ اين به معناي آن است كه قدمي فراتر نهاده شود و به »نمي توانند خوب انجام بگيرند 
  .امور نظامي نسبت به كارهاي سياسي نقش رهبري كننده داده شود

ن رفقا گمان مي كنند كه گويا وظايف ارتش سرخ با وظايف ارتش سفيد اي -2
آنها درك نمي كنند كه ارتش سرخ چين . يكسان است و آن هم تنها جنگيدن مي باشد
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ارتش سرخ به ويژه . سازمان مسلحي است كه وظايف سياسي انقالب را انجام مي دهد
ارتش سرخ عالوه . ن محدود سازددر حال حاضر به هيچ وجه نبايد كار خود را به جنگيد

بر عمليات جنگي جهت نابودي نيروهاي نظامي دشمن، وظايف مهم ديگري نيز بر عهده 
تبليغ كردن بين توده ها، سازمان دادن توده ها، مسلح كردن توده : دارد كه عبارتند از 

حزب  ها، كمك نمودن به توده ها براي ايجاد قدرت سياسي انقالبي و تشكيل سازمانهاي
ارتش سرخ صرفاً بخاطر جنگيدن نميجنگد، بلكه به منظور تبليغ كردن بين . كمونيست

توده ها، سازمان دادن توده ها، مسلح كردن توده ها و كمك نمودن به توده ها براي 
بدون اين هدفها، جنگ مفهوم خود را از دست مي . ايجاد قدرت سياسي انقالبي ميجنگد

  .رخ نيز از بين مي روددهد و علت موجوديت ارتش س
بدين جهت اين رفقا از نظر سازماني ارگانهاي سياسي ارتش سرخ را تابع  -3

بگذار ستاد فرماندهي به امور خارج از ارتش « ارگانهاي نظامي مي كنند و شعار 
رشد آتي اينگونه افكار خطر جدا شدن از توده ها، . را مطرح مينمايند» رسيدگي كند 

تش بر ارگانهاي دولتي و سرپيچي از پذيرش رهبري پرولتاريا را دربر استقرار كنترل ار
  .دارد و اين بمثابه در غلطيدن به همان راه ميليتاريستي ارتش گوميندان خواهد بود

اين رفقا در عين حال اهميت گروههاي مبلغ در كار تبليغاتي را ناديده مي  -4
ته هاي سربازي در ارتش و سازماندهي گيرند و در مورد تشكل توده ها به امر ايجاد كمي

توده هاي كارگران و دهقانان محلي كم بها مي دهند و در نتيجه كار تبليغاتي و 
  .تشكيالتي كنار گذاشته مي شود

  .آنها به هنگام پيروزي مغرور مي شوند و به هنگام شكست افسرده و دلسرد -5
لي درك نمي كنند كه آنها فقط به سپاه چهارم مي انديشند و. تعصب قسمتي -6

اين همان . يكي از مهم ترين وظايف ارتش سرخ مسلح كردن توده هاي محلي است
  .روحيه گروه پرستي است منتها به مقياس بزرگتر

عده قليلي از رفقا كه خود را در چهارچوب تنگ سپاه چهارم محصور كرده اند،  -7
از . انقالبي ديگري وجود نداردچنين ميپندارند كه گويا غير از سپاه چهارم هيچ نيروي 

همينجاست كه تمايل فوق العاده شديد به حفظ نيروي خود و اجتناب از عمليات جنگي 
  .اين از بقاياي اپورتونيسم است. ناشي مي شود

برخي از رفقا كه شرايط ذهني و عيني را مورد توجه قرار نمي دهند، دچار  -8
پر زحمت و دقيق بين توده ها رغبتي نشان بيماري انقالبيگري مي شوند؛ آنها به كار 
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نمي دهند بلكه تنها آرزوي قهرمانيهاي بزرگ را در سر مي پرورانند و در تصورات و 
  ).10(اين از بقاياي پوچيسم است . خياالت خود غوطه ور ميگردند

  :علل پيدايش روحيه نظاميگري 
ي سياسي در از اينجاست كه عدم درك نقش رهبر. سطح نازل آگاهي سياسي -1

  .ارتش و عدم تشخيص تفاوت اساسي بين ارتش سرخ و ارتش سفيد ناشي مي شود
از آنجا كه پس از هر پيكار تعداد كثيري اسراي . روحيه خاص ارتشهاي مزدور -2

جنگي به ارتش سرخ وارد مي شوند و اين عناصر نظرات و روحيه شديد ارتش مزدور را 
يين تر اساس پيدايش روحيه نظاميگري گذارده مي با خود مي آورند، لذا در صفوف پا

  .شود
از اين دو علت سومي ناشي مي شود كه عبارتست از اعتماد بيش از حد به  -3

  .نيروي نظامي و عدم اعتماد به نيروي توده هاي مردم
يكي از علل بروز روحيه نظاميگري در بعضي از رفقا عدم توجه جدي حزب به  -4

  .سي اين امور استامور نظامي و عدم برر
  :طرق اصالح 

بايد سطح آگاهي سياسي را در حزب از طريق آموزش ارتقاء داد، پايه هاي  -1
تئوريك روحيه نظاميگري را فرو ريخت و تفاوت اساسي ميان ارتش سرخ و ارتش سفيد 

در عين حال بايد بقاياي اپورتونيسم و پوچيسم را ريشه كن . را بطور دقيق تشخيص داد
  .تعصب قسمتي را در سپاه چهارم از ميان برداشتكرد و 
بايد كار تربيت سياسي افسران و سربازان و بخصوص اسراي جنگي سابق را  -2

در عين حال ارگانهاي دولتي محلي بايد تا حد امكان كارگران و دهقاناني . تقويت نمود
خ اعزام دارند تا را كه در مبارزه كار آزموده شده اند، انتخاب كنند و به صفوف ارتش سر

  .بدين ترتيب روحيه نظاميگري از لحاظ سازماني تضعيف و سرانجام به كلي محو گردد
بايد سازمانهاي محلي حزب را به انتقاد از سازمانهاي حزبي ارتش سرخ و  -3

همچنين ارگانهاي دولتي توده اي را به انتقاد از ارتش سرخ برانگيخت تا بتوان از اين 
  .اي حزبي و افسران و سربازان ارتش سرخ تأثير گذاشتطريق بر سازمانه

هر كاري . حزب بايد امور نظامي را بطور جدي مورد توجه و بررسي قرار دهد -4
كه توده ها مي كنند، بايد قبال در حزب مورد بررسي قرار گيرد و درباره آن تصميم 

  .گرفته شود
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طور دقيق وظايف ارتش بايد آئين نامه ارتش سرخ را تدوين كرد و در آن ب -5
سرخ، مناسبات بين دستگاههاي نظامي و سياسي، مناسبات بين ارتش سرخ و توده هاي 
مردم ، حدود اختيارات كميته هاي سربازي و همچنين مناسبات آنها را با ارگانهاي 

  .نظامي و سياسي مشخص نمود
  درباره دمكراسي افراطي

ميته مركزي را پذيرفت، مظاهر از زمانيكه سپاه چهارم ارتش سرخ دستورات ك
في المثل قرارهاي حزب نسبتاً بهتر . مراتب كمتر به چشم خورده دمكراسي افراطي ب

مانند اينكه در ارتش سرخ بايد  كس درخواستهاي بيجائي اجرا شدند و ديگر هيچ
در  همه مسائل بايد ابتدا« اجرا شود و يا اينكه » سانتراليسم دمكراتيك از پائين به باال «

ولي در . مطرح نكرد» پائين مورد بحث قرار گيرند و سپس در باال تصميم گرفته شود 
واقع اين كمتر شدن فقط جنبه موقتي و سطحي دارد و به هيچ وجه به معني ريشه كن 

به عبارت ديگر دمكراسي افراطي در مغز بسياري از رفقا عميقاً ريشه . شدن آن نيست
بي رغبتي در اجراي تصميمات حزب است كه به اشكال دليل اين مدعا . دوانده است

  .مختلف تظاهر مي كند
  :طرق اصالح 

قبل از هر چيز بايد به . ريشه دمكراسي افراطي را بايد در حوزه تئوري بركند -1
اين خطر اشاره نمود كه دمكراسي افراطي موجب اختالل در سازمانهاي حزبي و حتي 

رزمنده حزب را تضعيف و يا حتي آن را كامال نابود تالشي كامل آنها مي گردد، نيروي 
مي كند، حزب را از انجام وظايف مبارزاتي خود باز ميدارد و در نتيجه انقالب را به 

عالوه بر اين، بايد خاطرنشان ساخت كه دمكراسي افراطي از بيزاري . شكست مي كشاند
كه چنين  وقتي. يردانديويدوآليستي خرده بورژوائي نسبت به انضباط سرچشمه مي گ

پديده اي در حزب ظاهر شود، از نظر سياسي و تشكيالتي بصورت افكار دمكراتيك 
 .اين افكار با وظايف مبارزاتي پرولتاريا به هيچ وجه سازگار نيستند. افراطي درمي آيد

در قلمرو تشكيالت، بايد اصول زندگي دمكراتيك را تحت هدايت مركزيت  -2
  :اجراي اين اصول چنين اند  طرق. دقيقاً اجرا كرد

ارگانهاي رهبري حزب بايد براي رهبري مشي صحيحي اتخاذ كنند و وقتي  –الف 
مسئله اي پديد مي آيد، راه حل آن را بيابند تا بتوانند خود را بمثابه مركز رهبري كننده 

  .عرضه بدارند
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ي توده ها ارگانهاي باالتر بايد با چگونگي وضع ارگانهاي پائين تر و زندگ –ب 
  .آشنائي بيابند تا بتوانند براي رهبري صحيح خود پايه اي عيني فراهم سازند

ارگانهاي حزبي در مدارج مختلف نبايد در حل مسائل بدون تعمق تصميمي  –ج 
  .اتخاذ كنند؛ ولي وقتيكه تصميمي گرفته شد، بايد بطور قطع بموقع اجرا گذاشته شود

باالتر حزب بايد فوراً به ارگانهاي پائين تر و كليه تصميمات مهم ارگانهاي  –د 
كه جلسات فعالين و يا  ستا طريقه عمل اين. كليه اعضاي حزب اطالع داده شود

 )11( جلسات عمومي حوزه هاي حزبي و يا حتي جلسات عمومي سازمان حزبي ستونها
صحبت فراخوانده شوند و كسي اعزام گردد تا در اين جلسات ) اگر شرايط اجازه دهد(

  .كند
ارگانهاي پائين تر حزب و كليه اعضاي حزب بايد دستورات ارگانهاي باالتر را  –ه 

دقيقاً مورد بررسي قرار دهند تا مضمون اين دستورات را كامال درك كنند و بتوانند 
  .شيوه هاي اجراي آنها را تعيين نمايند

  درباره نظرات غير تشكيالتي
اشكال زيرين تظاهر مي ه بي سپاه چهارم بنظرات غير تشكيالتي در سازمان حز

  :كند 
مثالً، هنگاميكه پيشنهاد اقليت رد مي شود، . عدم تبعيت اقليت از اكثريت –اوالً 

  .سازماني حزبي را صادقانه اجرا نمي كنند آنها تصميم
  :طرق اصالح 

در جلسات بايد سعي شود كه كليه شركت كنندگان حتي االمكان نظرات خود  -1
ن دارند و همچنين حق و باطل در كليه مسايل مورد اختالف روشن گردد و به را بيا

اگر مسئله . هيچ وجه نبايد به سازش و سنبل كردن مسايل مورد اختالف تن داده شود
مشروط به اينكه مانع (اي در يك نشست حل نشد، بايد بار ديگر آنرا به بحث گذاشت 

  .يدتا نتيجه قطعي و روشني بدست آ) كار نشود
اقليت چنانچه . يكي از مباني انضباط حزبي تبعيت اقليت از اكثريت است -2

اقليت در صورت لزوم . نظرش رد شود، موظف است كه از تصميم اكثريت پشتيباني كند
مي تواند مسئله را براي بحث مجدداً در جلسه مطرح سازد، ولي به هيچ وجه مجاز 

  .د، انجام دهدنيست عملي كه مغاير تصميمات اكثريت باش
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  :انتقاد غيرتشكيالتي  –ثانياً 
انتقاد درون حزبي سالحي است كه به امر استحكام تشكيالت حزب و تقويت  -1

ولي انتقاد در سازمان حزبي ارتش سرخ هميشه . نيروي رزمنده آن كمك مي كند
مر در نتيجه ، اين ا. اينطور نبوده بلكه بعضي مواقع به حمالت شخصي تبديل شده است
اين يكي از مظاهر . نه تنها به افراد، بلكه به سازمانهاي حزبي نيز صدمه مي زند

كه به  ستا طريق اصالح اين پديده ناسالم اين. انديويدوآليسم خرده بورژوائي است
اعضاي حزب بفهمانيم كه منظور از انتقاد ارتقاء نيروي رزمنده حزب جهت نيل به 

از انتقاد نبايد بمثابه سالحي براي حمالت شخصي پيروزي در مبارزه طبقاتي است و 
  .سوءاستفاده كرد

بسياري از اعضاي حزب در خارج از حزب به انتقاد مي پردازند، نه در داخل  -2
جلسات حزبي و (كه اعضاي ساده حزب هنوز اهميت سازمان حزبي  ستا علت آن. حزب
را درك نكرده اند و تصور مي كنند كه انتقاد درون سازماني با انتقاد برون ) غيره

كه اعضاي حزب را چنان تربيت كنيم تا به  ستا راه اصالح آن. سازماني فرقي نمي كند
دي نسبت به كميته حزبي و يا به اهميت سازمان حزبي پي ببرند و دريابند كه هر انتقا

  .رفقا بايد در جلسات حزبي انجام گيرد
  گري مطلق درباره تساوي

در اينجا . گري مطلق در ارتش سرخ بطور جدي شيوع پيدا كرده بود زماني تساوي
هنگام پرداخت مواجب سربازان زخمي، بعضي ها :  به چند نمونه اشاره مي كنيم

حين خفيف و مجروحين سخت فرقي گذاشته شود و مخالفت مي كردند كه بين مجرو
كه اسبي در اختيار افسري  هنگامي. مي خواستند كه مواجب همگي يكسان باشد

گذاشته مي شد، بعضي ها در نظر نمي گرفتند كه اين اسب براي كار او ضروري است 
اوي هنگام توزيع وسايل زندگي نيز تس. بلكه آنرا يكي از اشكال عدم تساوي مي شمردند

مطلق مطالبه مي شد و با اين روش كه در موارد خاص به عده اي قدري بيشتر داده 
بدون توجه به  –هنگام حمل برنج خواسته مي شد كه همه . شود، مخالفت مي گرديد

به هنگام منزل كردن مطالبه مي شد . بطور مساوي حمل كنند –سن و وضع جسماني 
قتي ستاد فرماندهي بناي بزرگتري را برمي كه به همه بطور يكسان جا داده شود و و

كه به  در مورد بيگاري نيز تساوي طلب مي شد و كسي. داشت، ناسزاگوئي آغاز مي شد
او وظايف بيشتري محول مي گرديد، از انجام آن سر باز ميزد؛ حتي بعضي اوقات كار به 
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چ يك از آنها جائي مي رسيد كه وقتي براي دو مجروح فقط يك برانكار در دست بود، هي
اين نمونه ها نشان مي . حمل نمي شد زيرا هر يك خواستار حق تقدم بر ديگري بود

دهند كه تساوي گري مطلق هنوز بين افسران و سربازان ارتش سرخ بطور جدي به 
  .چشم مي خورد

تساوي گري مطلق مانند دمكراسي افراطي در امور سياسي محصول اقتصاد پيشه 
كه يكي در زندگي  ستا ست، منتها فرق بين اين دو پديده در آنوري و خرده دهقاني ا

  .سياسي بروز مي كند و ديگري در زندگي مادي
  :طريق اصالح 

بايد خاطر نشان ساخت كه تساوي گري مطلق در دوراني كه سرمايه داري هنوز  
نابود نشده است، به جز يك تصور واهي دهقاني و خرده بورژوائي چيز ديگري نيست و 

تي در جامعه سوسياليستي نيز تساوي مطلق نمي تواند وجود داشته باشد، زيرا در آن ح
و » از هر كس بقدر استعدادش و به هر كس بقدر كارش « موقع نعم مادي طبق اصل 

نعم مادي بايد بين ابوابجمع ارتش سرخ بطور كلي . طبق مقتضيات كار توزيع مي شوند
وق مساوي به افسران و سربازان، زيرا شرايط يكسان تقسيم گردد مثالً پرداخت حق

ولي بايد با تساوي گري مطلق غيرموجه مبارزه كرد . كنوني مبارزه آنرا ايجاب مي كند
  .زيرا اين پاسخگوي نيازمنديهاي مبارزه نيست، بلكه بعكس مانع آنست

  درباره سوبژكتيويسم
ر در تحليل اوضاع اين ام. برخي از اعضاي حزب به شدت گرفتار سوبژكتيويسم اند

سياسي و هدايت امور مانع بزرگي ايجاد مي كند، زيرا كه تحليل سوبژكتيويستي اوضاع 
سياسي و هدايت سوبژكتيويستي امور ناگزير يا به اپورتونيسم و يا به پوچيسم منجر مي 

ظن نسبت به  انتقاد سوبژكتيويستي در حزب، پرگوئي هاي بي اساس و يا سوء. گردد
  .باً به منازعات غير اصولي و از هم پاشيدگي سازمان حزبي ميانجامديكديگر غال

كه  ستا نكته ديگري كه بايد در رابطه با انتقاد درون حزبي خاطرنشان گردد، اين
بعضي از رفقا در انتقادات خود مسايل اصلي را ناديده مي گيرند و توجه خود را فقط به 

كنند كه وظيفه عمده انتقاد نشان دادن  آنها درك نمي. مسايل فرعي محدود مي سازند
كه به اشتباهات  و اما نواقص شخصي در صورتي. اشتباهات سياسي و تشكيالتي است

سياسي و سازماني مربوط نباشند، براي آنكه خاطر رفقا پريشان نگردد، نبايد زياد مورد 
است كه توجه  وانگهي چنانچه دامنه چنين انتقاداتي بسط يابد، ممكن. ايراد قرار گيرند
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اعضاي حزب فقط روي نواقص كوچك متمركز شود، همه به افراد محتاط و جبون بدل 
گردند و وظايف سياسي حزب بدست فراموشي سپرده شود؛ و اين واقعاً خطر بزرگي 

  .است
كه اعضاي حزب بنحوي تربيت شوند  ستا طريق اصالح بطور عمده عبارت از اين

براي نيل به اين هدف . ز روح سياسي و علمي آكنده شودكه افكار آنها و زندگي حزبي ا
  :ما بايد 
به اعضاي حزب بياموزيم كه در تحليل اوضاع سياسي و در ارزيابي نيروهاي  -1

عوض اينكه به تحليل و ارزيابي سوبژكتيويستي متوسل شوند، شيوه ه طبقاتي ب
  .لنينيستي را بكار بندند –ماركسيستي 

اقتصادي  –ب را به تحقيق و بررسي شرايط اجتماعي بايد توجه اعضاي حز -2
جلب نمائيم تا بدين وسيله بتوانند تاكتيك مبارزه و شيوه كار خود را معين سازند و 
همچنين بايد به رفقا در فهم اين مطلب كمك كنيم كه بدون تحقيق و بررسي واقعيت 

  .موجود در گودال تصورات واهي و پوچيسم سرنگون خواهند شد
ر انتقاد درون حزبي بايد از سوبژكتيويسم و قضاوتهاي اختياري و انتقادات د -3

  .مبتذل پرهيز كرد؛ اظهارات بايستي مستند و انتقاد بايد جنبه سياسي داشته باشد
  درباره انديويدوآليسم

گرايشهاي انديويدوآليستي در سازمانهاي حزبي ارتش سرخ به اشكال زيرين تظاهر 
  :مي يابند 

بعضي از رفقا كه در داخل حزب از طرف يك رفيق سرباز مورد . م جوئيانتقا -1
انتقاد قرار مي گيرند، در خارج از حزب دنبال موقعيتي مي گردند كه از او انتقام بگيرند؛ 

اين اشخاص در درون حزب . ناسزا گوئي و كتك كاري يكي از طرق انتقام جوئي است
اين جلسه از من انتقاد كردي، من در جلسه  تو چون در« : هم قصد انتقام جوئي دارند 

اينگونه انتقام جوئي تنها زائيده بينش . »آينده يقه ات را مي چسبم و تالفي درمي آورم 
هدف آن . انديويدوآليستي است كه منافع طبقاتي و حزب را اصال در نظر نمي گيرد

ه انتقام جوئي اينگون. منافع متخاصم نيست بلكه بعضي از رفقاي صفوف خود مي باشد
  .همچون خوره ايست كه سازمان را مي خورد و نيروي رزمنده آن را تضعيف مي كند

بعضي از رفقا فقط به منافع گروه كوچك خود توجه مي . روحيه گروه پرستي -2
گرچه اين عمل ظاهراً بخاطر منافع شخص . ومي را ناديده مي گيرندمكنند و مصالح ع
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در واقع تنگ نظرانه ترين انديويدوآليسم در آن نهفته است معيني انجام نمي گيرد، ولي 
روحيه گروه پرستي مدتي . كه داراي تأثير مسموم كننده و گريز از مركز مي باشد

طوالني در ارتش سرخ متداول بود و گرچه اكنون در نتيجه انتقادات وارده وضع قدري 
د دارد و برطرف كردن آن بهبود يافته است، ولي بقاياي روحيه گروه پرستي هنوز وجو

  .مستلزم صرف مساعي باز هم بيشتري است
بعضي ها درنمي يابند كه حزب و ارتش سرخ ابزار اجراي وظايف . مزدور منشي -3

آنها درك نمي كنند كه . انقالبند و هر يك از آنان خود جزئي از اين مجموع مي باشند
احساس مسئوليت مي نمايند و  خود موجدين انقالبند و در نتيجه فقط در مقابل رؤسا

يك چنين روحيه پاسيو . گمان مي كنند كه در برابر انقالب آنها را مسئوليتي نيست
و درست به همين . مزدور منشانه نسبت به انقالب نيز از مظاهر انديويدوآليسم است

علت است كه ما هنوز داراي فعالين زيادي نيستيم كه بدون قيد و شرط خود را در 
، صفوف فعالين ما  اگر ما روحيه مزدور منشي را برطرف نسازيم. نقالب بگذارندخدمت ا

توسعه نخواهد يافت و بار وظايف دشوار انقالب كما في السابق بر گرده عده قليلي 
  .و اين امر مسلماً در مبارزه ما تأثير بسيار نامطلوبي خواهد گذاشت. سنگيني خواهد كرد

يز افرادي كه انديويدوآليسم در آنها بصورت در ارتش سرخ ن. راحت طلبي -4
آنها هميشه ميل دارند كه واحدهايشان به . راحت طلبي تظاهر مي كند، كم نيستند

كشش آنها به سوي شهرها بخاطر كار نيست، بلكه براي تن . شهرهاي بزرگ اعزام گردند
يچ وجه كار در مناطق سرخ كه در آنجا شرايط زندگي دشوار است، به ه. آسائي است

  .مورد پسندشان نيست
بعضي از رفقا هر گاه كه كاري مطابق ميلشان . پاسيويته و طفره رفتن از كار -5

علت اين امر بطور عمده . انجام نگيرد، دچار پاسيويته مي شوند و از كار كناره مي گيرند
علت برخورد نادرست رهبري در حل مسايل، ه نقصان كار تربيتي است، ولي گاهي نيز ب

  .در تقسيم كار و يا در اتخاذ تدابير انضباطي است
كه تقاضاي انتقال از ارتش  هر روز بر تعداد كساني. تمايل به خروج از ارتش -6

اين امر تنها ناشي از علل شخصي نيست . سرخ به كار محلي را دارند، افزوده مي شود
بسيار دشوار است؛ شرايط مادي زندگي در ارتش سرخ  –الف : بلكه علل ديگري نيز دارد

رهبري نسبت به حل مسايل، تقسيم  –افراد از مبارزه طوالني خسته شده اند؛ ج  –ب 
  .كار و يا اتخاذ تدابير انضباطي درست برخورد نمي كند
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   : طريق اصالح
قبل از هر چيز بايد كار تربيتي را تقويت كرد تا از نظر ايدئولوژيك بتوان بر 

ل، تقسيم كار و اتخاذ تدابير ئس بايد نسبت به حل مساسپ. انديويدوآليسم فايق آمد
ضمناً بايد براي بهبود شرايط مادي زندگي در ارتش . انضباطي بطور صحيح برخورد نمود

سرخ تدابيري اتخاذ شود و از هر امكاني جهت استراحت و تقويت قواي نظاميان استفاده 
ايد در ضمن كار آموزشي توضيح ما ب. كرد تا بدين ترتيب شرايط مادي آنان بهبود يابد

دهيم كه انديويدوآليسم از نظر ريشه اجتماعي انعكاسي است از ايدئولوژي خرده 
  .بورژوازي و بورژوازي در حزب

  درباره روحيه ياغيگري
به علت وجود عده كثيري عناصر ولگرد در صفوف ارتش سرخ و وجود توده 

ستانهاي جنوبي، روحيات سياسي عظيمي از عناصر آن در سراسر كشور و بخصوص در ا
تظاهر اين روحيات به اشكال . ايكه مختص ياغيان است، در ارتش سرخ پيدا شده است

  :زيرين است 
بعضي ها نمي خواهند از طريق كار پر زحمت و دشوار در ايجاد پايگاهها و  -1

ط از استقرار حكومت توده اي نفوذ سياسي ما را زياد كنند بلكه مي خواهند آن را فق
  .طريق عمليات متحرك پارتيزاني انجام دهند

بعضي ها در توسعه ارتش سرخ بجاي اينكه نيروهاي منظم ارتش سرخ را از  -2
طريق توسعه دسته جات محلي گارد سرخ و واحدهاي محلي ارتش سرخ رشد دهند، 

سربازگيري از فراريان و پذيرفتن « و » خريدن اسب و اجير كردن سواركار « مشي 
  .را تعقيب مي كنند» وبگران آش

بعضي ها صبر و حوصله ندارند كه مشتركاً با توده ها در مبارزه سخت شركت  -3
كنند، بلكه فقط مي خواهند هر چه زودتر به شهرهاي بزرگ برسند تا بتوانند به 

اين مظاهر روحيه ياغيگري در راه انجام وظايف صحيح . ميخوارگي و تن پروري بپردازند
موانع بزرگي ايجاد مي كنند و از اينرو برطرف ساختن چنين روحيه اي از  ارتش سرخ

زمره هدفهاي عمده مبارزه ايدئولوژيك در درون سازمانهاي حزبي ارتش سرخ به شمار 
 »حوان چائو « بايد دانست كه در شرايط كنوني راه و رسمهاي ياغيگري از نوع . مي رود

  .ايز نيستبه هيچ وجه ج) 13(»لي چوان « و ) 12(
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  :طرق اصالح 
ريشه كن كردن روحيه ياغيگري از طريق تقويت كار تربيتي و انتقاد از نظرات  -1
  .نادرست
تقويت كار تربيتي بين صفوف اصلي ارتش سرخ و اسيراني كه تازه به عنوان  -2
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  عليه ليبراليسم
ما طرفدار مبارزه فعال ايدئولوژيك هستيم ، زيرا اين مبارزه سالحي است كه 

اين . ر ما تضمين مي كندوحدت را در درون حزب و سازمانهاي انقالبي به سود پيكا
  .سالح را هر كمونيست و هر انقالبي بايد به دست گيرد

اما ليبراليسم مبارزه ايدئولوژيك را رد مي كند و صلح و آرامش غيراصولي را توصيه 
مي نمايد و از اين رو موجب پيدايش يك شيوه عمل منحط و مبتذل مي گردد و در 

  .دها و افراد را به فساد سياسي مي كشاندحزب و سازمانهاي انقالبي بعضي از واح
  .ليبراليسم به اشكال گوناگون تظاهر مي يابد

وقتي به روشني معلوم شود كه شخصي اشتباه كرده است ولي فقط به اين علت كه 
او يك نفر آشنا، يك همشهري، يك هم كالسي، يك دوست صميمي، يكي از عزيزان، 

حث اصولي با او سر باز زدن، براي حفظ صلح و يك همكار يا زير دست قديمي است، از ب
دوستي كارها را به حال خود رها كردن، يا بخاطر حفظ مناسبات حسنه به عوض حل 

نتيجه اين خواهد شد كه هم جمع . نهايي مسايل به آنها بطور سطحي برخورد كردن
  .اين است اولين شكل ظهور ليبراليسم –لطمه ببيند و هم شخص مورد نظر 

اب افراد، بدون احساس مسئوليت از آنها انتقاد كردن، پيشنهادات خود را در غي
نظرات خود را درباره اشخاص در حضورشان مطرح . بطور فعال به تشكيالت ارائه ندادن

نكردن ولي پشت سر آنها حرف زدن؛ از صحبت در جلسات خودداري نمودن، ولي پس 
تيو بي اعتنا بودن و خود را به نسبت به اصول زندگي كلك. از جلسه پرحرفي كردن

  .اين است دومين شكل ظهور ليبراليسم –ولنگاري و بي بند و باري عادت دادن 
هر كاري كه به شخص خود مربوط نباشد، به دست پيش آمدها سپردن؛ در صورت 
. وقوف كامل به نادرستي مطلبي از اظهار نظر درباره آن تا حد ممكن خودداري كردن

حفظ و نگهداري خود برآمدن و فقط شخص خود را از ارتكاب به اشتباه رندانه در صدد 
  .اين است سومين شكل ظهور ليبراليسم –مصون نگاه داشتن 
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از دستورات اطاعت نكردن و نظرات خود را بر آنها ارجح دانستن؛ فقط از تشكيالت 
ن شكل اين است چهارمي –توقعات بيجا داشتن ولي از انضباط تشكيالتي بوئي نبردن 

  .ظهور ليبراليسم
به عوض اينكه بخاطر وحدت يا ترقي و يا به نظم و ترتيب درآوردن كارها به بحث 
و جدل پرداختن و عليه نظرات نادرست مبارزه كردن، به حمالت شخصي توسل جستن، 
دعوا و مرافعه به راه انداختن، كينه و دشمني خود را بيرون ريختن و انتقام جويي كردن 

  .ت پنجمين شكل ظهور ليبراليسماين اس –
رد نكردن نظرات نادرستي كه شنيده مي شود و حتي اظهارات عناصر ضدانقالبي 
را شنيدن ولي گزارش ندادن بلكه آنها را چنان با خونسردي تلقي كردن كه گويا اصال 

  .اين است ششمين شكل ظهور ليبراليسم –اتفاقي نيافتاده است 
تبليغ و تهييج نكردن، در جلسات صحبت نكردن، در ميان توده ها بودن ولي 

تحقيق ننمودن، از وضع توده ها سؤال نكردن، به درد توده ها نرسيدن، در برابر توده ها 
بي تفاوت بودن، فراموش كردن اينكه او يك كمونيست است و باالخره يك عضو حزب 

هفتمين  اين است –كمونيست را با اشخاص معمولي غيركمونيست هم طراز ساختن 
  .شكل ظهور ليبراليسم

در برابر اعمال كسي كه منافع توده ها را پايمال مي كند، خشمگين نشدن، تذكر 
ندادن، جلوي او را نگرفتن و براي او دليل و منطق نياوردن، بلكه جلوي او را باز گذاشتن 

  .اين است هشتمين شكل ظهور ليبراليسم –
مشخصي نداشتن، بلكه كارها را بطور  با جديت كار نكردن، برنامه معين و سمت

تا زماني كه انسان «  –سرسري انجام دادن و زندگي را به دست پيشامدها سپردن 
اين است نهمين شكل ظهور  –» راهب است، فقط كارش به صدا درآوردن ناقوس است 

  .ليبراليسم
ده خويشتن را آنچنان شخصي دانستن كه خدمات ذيقيمتي در راه انقالب انجام دا

است، به سابقه خود نازيدن، شايستگي انجام وظايف مهم را نداشتن ولي از به عهده 
گرفتن مأموريت هاي كم اهميت تر سر باز زدن، در كار القيدي و در تحصيل سستي از 

  .اين است دهمين شكل ظهور ليبراليسم –خود نشان دادن 
ردن، نسبت به شخص به اشتباهات خود پي بردن، ولي بخاطر اصالح آنها تالش نك

  .اين است يازدهمين شكل ظهور ليبراليسم –خود روش ليبراليستي اتخاذ كردن 
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البته مي توان موارد ديگري نيز برشمرد، ولي اين يازده ماده انواع عمده آنها مي 
  .اينها همه اشكال ظهور ليبراليسم هستند. باشند

ليبراليسم به منزله . بخشليبراليسم در يك جمع انقالبي پديده ايست بسيار زيان
خوره ايست كه يكپارچگي و وحدت را به تدريج مي خورد، پيوندها را مي گسلد و 

ليبراليسم بر باد دهنده تشكيالت . موجب پاسيويته در كار و اختالف نظر مي گردد
محكم و انضباط محكم صفوف انقالبي است، مانع اجراي كامل رهنمودهاي سياسي است 

انهاي حزبي را از توده هايي كه تحت رهبري حزب قرار دارند، جدا و دور و باالخره سازم
  .اين گرايش فوق العاده بدي است. مي سازد

ليبراليسم از خودخواهي خرده بورژوايي سرچشمه مي گيرد و منافع شخصي را بر 
مصالح انقالب مقدم مي شمارد بطوري كه اين خود موجب سربلند كردن ليبراليسم 

  .، سياسي و تشكيالتي مي گرددايدئولوژيك
آنها . ليبرالها به اصول ماركسيسم به ديده دگمهاي خشك تجريدي مي نگرند

ماركسيسم را مي پسندند ولي حاضر نيستند آن را به مرحله عمل درآورند و يا آن را 
كامال به مرحله عمل درآورند؛ آنها حاضر نيستند ماركسيسم را جايگزين ليبراليسم خود 

اين اشخاص هم صاحب ماركسيسم خاص خودند و هم ليبراليسم خويش را . نمايند
حفظ مي كنند؛ آنها از ماركسيسم دم مي زنند ولي به شيوه ليبراليسم عمل مي كنند؛ 

در انبان . در مورد ديگران ماركسيسم را به كار مي بندند ولي در مورد خود ليبراليسم را
چنين است . كدام مورد استعمال ويژه اي داردآنها هم اين موجود است و هم آن، و هر 

  .شيوه تفكر برخي از افراد
ليبراليسم يكي از تظاهرات اپورتونيسم است و از اساس با ماركسيسم در تضاد 

ليبراليسم پديده ايست منفي كه اثرش بطور عيني فقط كمك به دشمن است، به . است
اين است . ما خرسند مي گرددهمين جهت است كه دشمن از وجود ليبراليسم در ميان 

  .ماهيت ليبراليسم؛ ليبراليسم را در صفوف انقالب به هيچ وجه جايي نيست
يك . ما بايد در پرتو روح مثبت ماركسيسم بر ليبراليسم كه منفي است، غلبه كنيم

كمونيست بايد رك، صادق و فعال باشد، مصالح انقالب را گرانبهاتر از جان خود بداند و 
ي را تابع مصالح انقالب نمايد؛ او بايد هميشه و در همه جا بر روي اصول منافع شخص

صحيح پافشاري كند و عليه هر گونه فكر و عمل نادرست بطور خستگي ناپذير مبارزه 
نمايد تا آنكه زندگي كلكتيو حزب را مستحكم و رابطه حزب را با توده ها استوار گرداند؛ 
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ز هر شخص ديگري توجه كند؛ بايد به ديگران بيشتر از او بايد به حزب و توده ها بيشتر ا
تنها در چنين صورتي است كه او را مي توان يك فرد كمونيست . شخص خود توجه كند

  .ناميد
همه كمونيستهاي وفادار، صادق، فعال و شرافتمند بايد براي مبارزه عليه گرايش 

اين . ه راه راست هدايت كنندهاي ليبرالي برخي از افراد متحد شوند و بكوشند آنان را ب
 .يكي از وظايف ما در جبهه ايدئولوژيك است
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 يادداشت ها

  .» لبه زي « ـ در باره اين داستان رجوع شود به  1
هارلي يكي از سياستمداران مرتجع حزب جمهوري خواه ، در . ج . ـ پاتريك  2

پشتيباني وي از . در چين منصوب شد  بسمت سفير كبير آمريكا 1944واخر سال 
سياست ضد كمونيستي چانكايشك مخالف شديد مردم چين را برانگيخت و بدين علت 

هالي طي يك مصاحبه . از شغل خود استعفا دهد  1945بود كه او مجبور شد در نوامبر 
در واشنگتن مخالفت عني خود را با  1945آوريل  2مطبوعاتي دولت امريكا بتاريخ 

براي اطالع از جزئيات اين موضوع رجوع . اري با حزب كمونيست چين اعالم داشت همك
  .جلد حاضر » هم آوازي هالي و چانكايشك شكست خورد « كنيد به 
ريشه هاب تاريخي « ، قسمت اول » در باره اصول لنينيسم « ـ استالين  3

 .» لنينيسم 

 1936در .  معروفي بودـ نورمن بسيون ، عضو حزب كمونيست كانادا و جراح  4
زمانيكه اسپانيا مورد تهاجم راهزنان فاشيست آلمان و ايتاليا قرار گرفت ، او به جبهه 

 1937در . جنگ رفت و به خلق اسپانيا كه عليه فاشيسم مقاومت ميكرد خدمت نمود 
هنگاميكه جنگ مقاومت ضد ژاپني چين در گرفت ، او در رأس يك گروه پزشكي كه 

وي  1938ادائي و امريكائي ها بود ، به مناطق آزاد شده چين آمد در آوريل مركب از كان
از راه ين ان به منطقه مرزي شان سي ـ چاهار حه به عزيمت كرد و در آنجا مدت دو 
سال كار نمود و در از خود گذشتگي ، فداكاري و حس وظيفه شناسي نمونه بود دكتر 

ربازان مجروح مسموم شد و در شهرستان در حين معالجه س 1939نوامب  12بسيون در 
  .تان از استان حه به در گذشت

« ، بخش ششم » در باره اساسهاي لنينيسم « : ـ مراجعه شود به استالين  5
  »مسئله ملي 

ـ رفيق جان سي ده سرباز هنگ نگهباني كميته مركزي حزب كمونيست چين  6
راه پيمائي طوالني شركت جست به صفوف انقالبي پيوست و در  1933او در سال . بود 

رفيق جان سي ده كمونيست بود و صادقانه بخلق . و در حين انجام وظيفه زخمي شد 
در اثناي تهيه ذغال چوب در كوهستانهاي  1944سپتامبر  5او در . خدمت ميكرد 

  .شهرستان ان ساي واقع در شمال استان شنسي در اثر ريزش كوره زغال در گذشت 
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يادداشتهاي « اديب و مورخ معروف سده دوم قبل از ميالد مؤلف  ـ سي ما چيان 7
پاسخ به نامه ژن « در اينجا قسمتي از . فصل ميباشد  130است كه شامل » تاريخي 

  .او نقل گرديده است » شائو چينگ 
ـ لي دين يكي از متنفذين روشن بين بخش شمالي استان شنسي بود كه در  8

  .منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا انتخاب گرديد آنزمان به معاونت رئيس دولت
ـ مقصود مجموعه تعداد جمعيت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و  9

  .مناطق آزاد شده چين شمالي، مركزي و جنوبي است 
، در حزب كمونيست چين مدتي 1927پس از شكست انقالب در سال  ـ10
« رفداران پوچيسم كه انقالب چين را ط. پوچيستي بروز مي كرد» چپ « گرايش 

مي دانستند، از » اعتالي بالانقطاع « و وضع انقالبي چين را در حال » انقالب پي در پي 
اقدام به عقب نشيني منظم سر باز زده و تالش مي كردند تا با شيوه هاي كمانديستي و 

سر كشور اشتباهاً با اتكاء به عده قليلي از اعضاي حزب و عده ناچيزي از مردم در سرا
 1927در اواخر سال . دست به قيامهاي محلي زدند كه به هيچ وجه اميد پيروزي نداشت

به تدريج از  1928اين عمليات پوچيستي بطور وسيع شيوع يافته بود ولي در اوايل 
معهذا بعضي از اعضاي حزب كما في السابق داراي چنين روحيه . شدت آن كاسته شد

  .درست مترادف ماجراجوئي استپوچيسم . اي بودند
 –ستون ارتش سرخ در آن زمان تقريباً مساوي بود با يك هنگ پياده نظام  -11
  .مترجم

امروز شهرستان حه (حوان چائو اهل شهرستان يوان جيو از ناحيه تسائو جو  -12
حوان چائو در . رهبر قيام دهقاني اواخر دوران سلسله تان بود) زه از استان پين يوان

، سال دوم چيان فوسي زون سلسله تان به منظور همسوئي با قيام وان سيان 875ل سا
جي مردم را به دور خود جمع كرد و پس از آنكه وان سيان جي كشته شد، حوان چائو 

سردار كبيري كه به « بقاياي دسته جات او را به نيروهاي خود ملحق نمود و خود را 
ئو با نيروهاي شورشي خود دو بار به آن سوي حوان چا. خواند» آسمان حمله مي برد 

شان دون لشكركشي كرد و براي نخستين بار از استان شان دون به حه نان رفت و از 
حوان چائو . آنجا به استانهاي ان هوي و حوبه لشكر كشيد و سپس به شان دون بازگشت

سي رفت، براي دومين بار از استان شان دون خارج شد و از طريق حه نان به جيان 
سپس از خاور استان جه جيان وارد استانهاي فوجيان و گودان دون شد و از آنجا از راه 
گوان سي و حونان به استان حوبه رفت و مجدداً به خاور يعني به استانهاي ان هوي و 
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جه جيان بازگشت، پس از آن از رودخانه حواي گذشت، وارد استان حه نان شد، شهر 
درآورد و با زد و خورد گردنه تون گوان را متصرف گشت و باالخره لوه يان را به تصرف 

پس از تصرف چن ان، حوان چائو تأسيس امپراطوري چي را . شهر چان ان را اشغال كرد
حوان چائو سپس در نتيجه تفرقه و نفاق داخلي . اعالم نمود و خود را امپراطور ناميد

و حمله نيروي لي ) سلسله تان تسليم شد يكي از سرداران او به نام جووين به امپراطور(
كه يون، رئيس عشاير شا تو، چان ان را از دست داد و به استان حه نان عقب نشست و 

جنگ حوان . از آنجا به شان دون مراجعت كرد و سرانجام شكست خورد و انتحار كرد
ن بشمار چائو كه ده سال به طول انجاميد، يكي از معروفترين جنگهاي دهقاني تاريخ چي

« : مي رود كه تاريخ نويسان وابسته به طبقات حاكمه قديم آنرا چنين توصيف مي كنند 
مردم كه از ماليات سنگين به ستوه آمده بودند، سعي مي كردند به ارتش وي ملحق 

ولي از آنجا كه او فقط به جنگهاي متحرك مي پرداخت و پايگاههاي نسبتاً » . گردند
مي » دسته جات ياغيان « نكرده بود، قواي مسلحش را محكمي براي خود ايجاد 

  .ناميدند
متولد شهرستان ميجي از استان شنسي، رهبر قيام ) لي زي چن(لي چوان -13

، سال اول چون 1628در سال . دهقاني است كه در اواخر سلطنت سلسله مين بر پا شد
ي به حركت جن سي زون سلسله مين در شمال استان شنسي، امواج قيامهاي دهقان

. لي زي چن به دسته قيام كنندگان تحت رهبري گائو يين سيان ملحق شد. درآمدند
گائو يين سيان از استان شنسي، حه نان و سپس به ان هوي لشكركشي كرد و از آنجا 

وفات كرد ولي زي چن به نام  1636گائو يين سيان در سال . مجدداً به شنسي بازگشت
شعار عمده لي زي چن در ميان توده هاي مردم چنين . دچوان شاه پيشواي قيام گردي

لي زي چن انضباط . »طرفدار چوان شاه باش تا از ماليات غله معاف گردي « : بود 
آدم كشي به معناي كشتن پدرم « : او اعالم نمود . سختي در ارتش خود برقرار كرده بود

از اينرو لي زي . »م است و اعمال منافي عفت نسبت به زنان به معناي هتك ناموس مادر
چن طرفداران بسيار زيادي پيدا كرد و دسته جات وي قواي عمده جنبش دهقاني آن 

ولي او پايگاههاي نسبتاً استواري براي خود ايجاد نمي كرد بلكه پيوسته از . دوران گرديد
پس از اينكه لي زي چن چوان شاه شد، به استان . نقطه اي به نقطه ديگر در حركت بود

سي چوان لشكر كشيد و از آنجا به جنوب استان شنسي عزيمت كرد و سپس از استان 
حوبه گذشته ، به طرف حه نان حركت كرد و به زودي شهر سيان يان واقع در استان 
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حوبه را تصرف كرد و سپس از طريق حه نان مجدداً به شنسي بازگشته ، شهر سي ان را 
ولي به . سي عبور كرد و پكن را تصرف نموداز ستان شان  1644متصرف شد و در سال 

زودي بوسيله حمالت متحد اوسان گوي سردار نظامي سلسله مين و ارتش تسين كه با 
  .وي ساخت و پاخت كرده بود، مغلوب گرديد
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