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که در راه اجرای مشی ائی گوناگونی وجود دارند یرپرولتاریدر سازمان حزبی سپاه چهارم ارتش سرخ نظرات غ

فی ین نظرات قطعاً قادر نخواهد بود وظایسپاه چهارم بدون اصالح کامل ا. کنند میجاد یح حزب موانع بزرگی ایصح

نگونه یش ایدایهی است که سرچشمه پیبد. ن بر عهده اش گذارده است، انجام دهدیر انقالبی چیرا که مبارزه کب

طور عمده از ه ن سازمان حزبی بیب اساسی ایچهارم از آنجاست که ترکنظرات نادرست در سازمان حزبی سپاه 

ن یکی از علل مهم وجود و رشد چنی؛ ولی گردد میل یئی تشکبورژوا خردهر عناصر دارای منشاء یدهقانان و سا

نگونه نظرات نادرست مشترکاً و مصممانه مبارزه یه این است که ارگانهای رهبری حزب علینظرات نادرستی ا

ن کنگره طبق روح نامه یا. اند دادهح حزب پرورش نیاند و اعضای حزب را به اندازه کافی با روح مشی صح ردهنک

ائی را در سازمان حزبی سپاه یرپرولتاریته مرکزی تظاهر، سرچشمه و طرق اصالح انواع نظرات غیسپتامبر کم

 .کند ت مین نظرات دعویکن کردن کامل ا شهیدهد و رفقا را به ر چهارم نشان می

 گرییه نظامیدرباره روح

ه ین روحیاشکال تظاهر ا. افته استیوع یع شیوس به طوراز رفقا در ارتش سرخ  ای عدهن یگری بیه نظامیروح

 :نگونه استیبد

ای  لهیخواهند قبول کنند که کار نظامی فقط وس نمی دانند و اسی مییر کار سین رفقا کار نظامی را مغایا (۱

رند، یهر گاه کارهای نظامی خوب انجام بگ"که  کنند میها حتی ادعا  بعضی. اسی استیف سیبرای اجرای وظا

رند، کارهای یافت؛ هر گاه کارهای نظامی درست انجام نگیان خواهند یز بالطبع خوب جریاسی نیکارهای س

به امور نظامی به معنای آن است که قدمی فرا تر نهاده شود و ن ی؛ ا"رندیتوانند خوب انجام بگ اسی هم نمییس

 .اسی نقش رهبری کننده داده شودینسبت به کارهای س

دن یآن هم تنها جنگکسان است و ید یارتش سفف یف ارتش سرخ با وظایا وظایکه گو کنند مین رفقا گمان یا (۲

اسی انقالب را انجام یس فیاست که وظا ن سازمان مسلحییکه ارتش سرخ چ کنند میآنها درک ن. باشد می

ارتش سرخ . دن محدود سازدید کار خود را به جنگیچ وجه نبایژه در حال حاضر به هیارتش سرخ به و. دهد می

: ز بر عهده دارد که عبارتند ازیگری نیف مهم دیروهای نظامی دشمن، وظایات جنگی جهت نابودی نیعالوه بر عمل

جاد قدرت یبرای ا ها توده، کمک نمودن به ها توده، مسلح کردن ها توده، سازمان دادن ها تودهن یغ کردن بیتبل

جنگد، بلکه به  یدن نمیخاطر جنگه ارتش سرخ صرفاً ب. ستیل سازمانهای حزب کمونیاسی انقالبی تشکیس

جاد یا ها برای دهکمک نمودن به تو و ها توده، مسلح کردن ها توده، سازمان دادن ها تودهن یغ کردن بیمنظور تبل

ت ارتش یعلت موجوددهد و  ن هدفها، جنگ مفهوم خود را از دست مییبدون ا. جنگد یاسی انقالبی میقدرت س

  .رود مین یز از بیسرخ ن

شعار کنند و  سرخ را تابع ارگانهای نظامی میاسی ارتش ین رفقا از نظر سازمانی ارگانهای سیجهت ا نیبد (۳

نگونه افکار خطر جدا یرشد آتی ا. ندینما یرا مطرح م "دگی کندیامور خارج از ارتش رس بگذار ستاد فرماندهی به"

ن یاا را دربر دارد و یرش رهبری پرولتاریپذچی از یسرپها، استقرار کنترل ارتش بر ارگانهای دولتی و  شدن از توده

 .ندان خواهد بودیستی ارتش گومیتاریلیدن به همان راه میمثابه در غلطه ب

به امر  ها تودهدر مورد تشکل رند و یگ ده مییرا نادغاتی یت گروههای مبلغ در کار تبلین حال اهمین رفقا در عیا (۴

جه یدر نتدهقانان محلی کم بها می دهند و ی کارگران و ها تودهسازماندهی های سربازی در ارتش و  تهیجاد کمیا

 .شود میالتی کنار گذاشته یتشکغاتی و یکار تبل

 .دلسردبه هنگام شکست افسرده و و  شوند میروزی مغرور یآنها به هنگام پ( ۵
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ف ارتش ین وظایکی از مهم تریکه  کنند میشند ولی درک نیآنها فقط به سپاه چهارم می اند. تعصب قسمتی( ۶

 .اس بزرگتریه گروه پرستی است منتها به مقین همان روحیا. ی محلی استها تودهسرخ مسلح کردن 

ر از یا غیپندارند که گو ین میاند، چن لی از رفقا که خود را در چهارچوب تنگ سپاه چهارم محصور کردهیقلعده ( ۷

روی ید به حفظ نیالعاده شد ل فوقینجاست که تمایاز هم. گری وجود نداردیروی انقالبی دیچ نیسپاه چهارم ه

 .سم استیای اپورتونین از بقایا. شود ناشی میات جنگی یاجتناب از عمل خود و

؛ آنها شوند میگری یماری انقالبیدهند، دچار ب نمیعینی را مورد توجه قرار ط ذهنی و یبرخی از رفقا که شرا( ۸

های بزرگ را در سر می یدهند بلکه تنها آرزوی قهرمان رغبتی نشان نمی ها تودهن یق بیدق زحمت وربه کار پ  

 (۲).سم استیپوچ ای ین از بقایا. گردند یور م االت خود غوطهیخبحرتصورات و در پرورانند و 

 

 

 : گرییه نظامیش روحیدایعلل پ

ص یعدم تشخاسی در ارتش و یرهبری سنجاست که عدم درک نقش یاز ا. اسییسطح نازل آگاهی س( ۱

 .شود د ناشی مییارتش سف ن ارتش سرخ ویتفاوت اساسی ب

ری اسرای جنگی به ارتش سرخ وارد یتعداد کثکار یاز آنجا که پس از هر پ. ه خاص ارتشهای مزدوریروح( ۲

ش یدایتر اساس پ نییآورند، لذا در صفوف پا د ارتش مزدور را با خود مییه شدیروحن عناصر نظرات و یاو  شوند می

 .شود میگری گذارده یه نظامیروح

عدم اعتماد به روی نظامی و یش از حد به نیبکه عبارتست از اعتماد  شود میعلت سومی ناشی  ،ن دویاز ا( ۳

 .ی مردمها تودهروی ین

عدم بررسی توجه جدی حزب به امور نظامی و گری در بعضی از رفقا عدم ینظامه یاز علل بروز روحدیگر کیی( ۴

 .ن امور استیا

 

 :طرق اصالح

گری را فرو یه نظامیک روحیهای تئور هیق آموزش ارتقاء داد، پایاسی را در حزب از طرید سطح آگاهی سیبا( ۱

ای ید بقاین حال بایدر ع. ص دادیق تشخیدق به طورد را یارتش سفان ارتش سرخ و یتفاوت اساسی مخت و یر

 .ان برداشتیتعصب قسمتی را در سپاه چهارم از مشه کن کرد و یسم را ریپوچسم و یاپورتون

ن حال یدر ع .ت نمودیجنگی سابق را تقوسربازان و به خصوص اسرای اسی افسران و یت سید کار تربیبا( ۲

به اند، انتخاب کنند و  را که در مبارزه کارآزموده شدهدهقانانی د تا حد امکان کارگران و یباارگانهای دولتی محلی 

به کلی محو سرانجام ف و یگری از لحاظ سازمانی تضعیه نظامیب روحین ترتیصفوف ارتش سرخ اعزام دارند تا بد

 .گردد

ن ارگانهای دولتی توده ای یو همچنارتش سرخ د سازمانهای محلی حزب را به انتقاد از سازمانهای حزبی یبا( ۳

ر یسربازان ارتش سرخ تأثافسران و  بتوان بر سازمانهای حزبیق ین طریاز اخت تا یرا به انتقاد از ارتش سرخ برانگ

 .گذاشت
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د قبال در ی، باکنند می ها تودههر کاری که . قرار دهدرسی و برجدی مورد توجه  به طورد امور نظامی را یحزب با( ۴

 .م گرفته شودیدرباره آن تصمرد و یبررسی قرار گحزب مورد 

ن دستگاههای یف ارتش سرخ، مناسبات بیق وظایدق به طوردر آن ن کرد و ین نامه ارتش سرخ را تدوید آئیبا( ۵

ن یهمچنته های سربازی و یکمارات یمردم ، حدود اختی ها تودهن ارتش سرخ و یاسی، مناسبات بیسنظامی و 

 .اسی مشخص نمودیمناسبات آنها را با ارگانهای نظامی س

  

 درباره دمکراسی افراطی

 

مراتب کمتر رفت، مظاهر دمکراسی افراطی به یپذته مرکزی را یکه سپاه چهارم ارتش سرخ دستورات کمیاز زمان

نکه یجائی مانند ایدرخواستهای بچ کس یگر هیدالمثل قرارهای حزب نسبتاً بهتر اجرا شدند و  فی. به چشم خورد

ن ید ابتدا در پائیباهمه مسائل "نکه یا ایاجرا شود و  "ن به باالیک از پائیدمکراتسم یسانترال"د یدر ارتش سرخ با

ن کمتر شدن فقط جنبه یولی در واقع ا. مطرح نکرد "م گرفته شودیسپس در باال تصمرند و یمورد بحث قرار گ

گر دمکراسی افراطی در یبه عبارت د. ستیکن شدن آن ن شهیچ وجه به معنی ریبه هموقتی و سطحی دارد و 

مات حزب است که به یتصم ن مدعا بی رغبتی در اجراییل ایدل. شه دوانده استیقاً ریاری از رفقا عمیمغز بس

 .کند اشکال مختلف تظاهر می

 

 طرق اصالح

ن خطر اشاره نمود که ید به ایز بایقبل از هر چ. د در حوزه تئوری برکندیشه دمکراسی افراطی را بایر( ۱

را روی رزمنده حزب ین، گردد میحتی تالشی کامل آنها اختالل در سازمانهای حزبی و  دمکراسی افراطی موجب

جه انقالب را ینتدر دارد و  یف مبارزاتی خود باز میاز انجام وظاکند، حزب را  ا حتی آن را کامال نابود مییف و یتضع

ستی یدوآلیویزاری اندید خاطرنشان ساخت که دمکراسی افراطی از بین، بایعالوه بر ا. به شکست می کشاند

ای در حزب ظاهر شود، از نظر  دهین پدیوقتی که چن. ردیگ ئی نسبت به انضباط سرچشمه میبورژوا خرده

چ یا به هیف مبارزاتی پرولتارین افکار با وظایا. دیآ ک افراطی درمییصورت افکار دمکراته التی بیتشکاسی و یس

 .ستندیوجه سازگار ن

ن اصول یطرق اجرای ا. قاً اجرا کردیت دقیت مرکزیک را تحت هداید اصول زندگی دمکراتیالت، بایدر قلمرو تشک( ۲

 :اند نیچن

د، راه حل یآ د مییای پد وقتی مسئلهاتخاذ کنند و حی یبرای رهبری مشی صحد یارگانهای رهبری حزب با: الف

 .مثابه مرکز رهبری کننده عرضه بدارنده ابند تا بتوانند خود را بیآن را ب

ابند تا بتوانند برای رهبری یآشنائی ب ها تودهتر و زندگی  نید با چگونگی وضع ارگانهای پائیارگانهای باالتر با: ب

 .نی فراهم سازندیای ع هیاح خود پیصح

می یکه تصمیمی اتخاذ کنند؛ ولی وقتید در حل مسائل بدون تعمق تصمیارگانهای حزبی در مدارج مختلف نبا: ج

 .موقع اجرا گذاشته شوده قطع ب به طورد یگرفته شد، با
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. اعضای حزب اطالع داده شوده یکلتر و  نیارگانهای پائد فوراً به یمات مهم ارگانهای باالتر حزب بایه تصمیکل: د

ا حتی جلسات عمومی سازمان یهای و  ا جلسات عمومی حوزهین و ین است که جلسات فعالیعمل اقه یطر

 .جلسات صحبت کند نیکسی اعزام گردد تا در افراخوانده شوند و ( ط اجازه دهدیشرا اگر( )۳)حزبی ستونها 

تا  قاً مورد بررسی قرار دهندیارگانهای باالتر را دق دستورات دیه اعضای حزب بایکلن تر حزب و یارگانهای پائ: ه

 .ندین نماییهای اجرای آنها را تع وهیبتوانند شدستورات را کامال درک کنند و ن یمضمون ا

 

 التییرتشکیغدرباره نظرات 

 

 :کند ن تظاهر مییریاشکال زالتی در سازمان حزبی سپاه چهارم به یرتشکینظرات غ

م سازمانی حزبی را ی، آنها تصمشود میرد  تیشنهاد اقلیکه پیمثالً، هنگام. تیت از اکثریت اقلیعدم تبع: اوالً 

 .کنند صادقانه اجرا نمی

 

 طرق اصالح

ن حق و یهمچن ان دارند ویاالمکان نظرات خود را ب ه شرکت کنندگان حتیید سعی شود که کلیدر جلسات با( ۱

ل مورد اختالف ید به سازش و سنبل کردن مسایچ وجه نبایبه هل مورد اختالف روشن گردد و یمساه یباطل در کل

نکه مانع یمشروط به ا)گذاشت گر آنرا به بحث ید بار دیک نشست حل نشد، بایدر ای  اگر مسئله. تن داده شود

 .دیروشنی به دست آجه قطعی و یتا نت( کار نشود

ت چنانچه نظرش رد شود، موظف است که از یاقل. ت استیت از اکثریاقل تیکی از مبانی انضباط حزبی تبعی( ۲

تواند مسئله را برای بحث مجدداً در جلسه مطرح سازد،  ت در صورت لزوم مییاقل. بانی کندیت پشتیم اکثریتصم

 .ت باشد، انجام دهدیمات اکثریر تصمیعملی که مغا ستیچ وجه مجاز نیولی به ه

 

 التییرتشکیانتقاد غ: ثانیاً 

. روی رزمنده آن کمک می کندیت نیتقوحزب و الت یانتقاد درون حزبی سالحی است که به امر استحکام تشک( ۱

ل شده ینطور نبوده بلکه بعضی مواقع به حمالت شخصی تبدیشه ایولی انتقاد در سازمان حزبی ارتش سرخ هم

کی از مظاهر ین یا. زند ز صدمه مییبی نن امر نه تنها به افراد، بلکه به سازمانهای حزیجه، ایدر نت. است

م که ین است که به اعضای حزب بفهمانیده ناسالم این پدیق اصالح ایطر. ئی استبورژوا خردهسم یدوآلیویاند

د بمثابه یاز انتقاد نباروزی در مبارزه طبقاتی است و یل به پیروی رزمنده حزب جهت نیمنظور از انتقاد ارتقاء ن

 .شخصی سوءاستفاده کردحمالت سالحی برای 

علت آن است که اعضای . اری از اعضای حزب در خارج از حزب به انتقاد می پردازند، نه در داخل حزبیبس( ۲

که انتقاد درون  کنند میتصور نکرده اند و  را درک( رهیغو جلسات حزبی )ت سازمان حزبی یهنوز اهمساده حزب 

م تا به یت کنیراه اصالح آن است که اعضای حزب را چنان ترب. کند سازمانی با انتقاد برون سازمانی فرقی نمی
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جلسات د در یا به رفقا بایو ته حزبی یابند که هر انتقادی نسبت به کمیت سازمان حزبی پی ببرند و دریاهم

 .ردیحزبی انجام گ

 

 گری مطلق درباره تساوی

 

نجا به چند نمونه اشاره یدر ا. بود دا کردهیوع پیجدی ش به طورگری مطلق در ارتش سرخ  زمانی تساوی

ف و ین خفیمجروحن یها مخالفت می کردند که ب هنگام پرداخت مواجب سربازان زخمی، بعضی: میکن می

هنگامی که اسبی در . کسان باشدیخواستند که مواجب همگی  مین سخت فرقی گذاشته شود و یمجروح

ن اسب برای کار او ضروری است بلکه آنرا یا گرفتند که ها در نظر نمی شد، بعضی ار افسری گذاشته مییاخت

ن یمطلق مطالبه می شد و با از تساوی یل زندگی نیع وسایهنگام توز. شمردند کی از اشکال عدم تساوی میی

خواسته می هنگام حمل برنج . دیگرد شتر داده شود، مخالفت مییدری بق ای عدهدر موارد خاص به روش که 

به هنگام منزل کردن مطالبه . مساوی حمل کنند به طورـ  ضع جسمانیوجه به سن و وشد که همه ـ بدون ت

را برمی داشت، بزرگتری وقتی ستاد فرماندهی بنای کسان جا داده شود و یبه همه به طور شد که  می

شتری محول یف بیکسی که به او وظاز تساوی طلب می شد و یگاری نیبدر مورد . ناسزاگوئی آغاز می شد

ک ید که وقتی برای دو مجروح فقط یرس زد؛ حتی بعضی اوقات کار به جائی می ید، از انجام آن سر باز میگرد می

ها  ن نمونهیا. گری بودیک خواستار حق تقدم بر دیرا هر یشد ز ک از آنها حمل نمیی چیبرانکار در دست بود، ه

 .خورد جدی به چشم می به طورتش سرخ سربازان ارن افسران و یگری مطلق هنوز ب تساویدهند که  نشان می

دهقانی است،  خردهوری و  شهیمحصول اقتصاد پاسی یتساوی گری مطلق مانند دمکراسی افراطی در امور س

 .گری در زندگی مادییدو اسی بروز می کند یکی در زندگی سیده در آن است که ین دو پدین ایمنتها فرق ب

 

 :ق اصالحیطر

ک یداری هنوز نابود نشده است، به جز  هیگری مطلق در دورانی که سرما تساوید خاطر نشان ساخت که یبا 

ز تساوی مطلق یستی نیالیدر جامعه سوسحتی ست و یگری نیز دیئی چبورژوا خردهتصور واهی دهقانی و 

هر کس استعدادش و به قدر ه از هر کس ب"را در آن موقع نعم مادی طبق اصل یتواند وجود داشته باشد، ز نمی

کسان یکلی  به طورن ابوابجمع ارتش سرخ ید بینعم مادی با. شوند میع یتوزات کار یو طبق مقتض "قدر کارشه ب

ولی . کند جاب مییط کنونی مبارزه آنرا ایرا شرایسربازان، ز م گردد مثالً پرداخت حقوق مساوی به افسران ویتقس

عکس مانع ه ست، بلکه بیهای مبارزه نیازمندین پاسخگوین یرا ایرموجه مبارزه کرد زیگری مطلق غ د با تساوییبا

 .آنست

 

 سمیویدرباره سوبژکت

 

ت امور مانع یهدااسی و یل اوضاع سین امر در تحلیا. اند سمیویبرخی از اعضای حزب به شدت گرفتار سوبژکت

ا به یسم و یبه اپورتونا یر یامور ناگزت یهدااسی و یستی اوضاع سیویل سوبژکتیرا که تحلیکند، ز میجاد یبزرگی ا
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ا سوء ظن یاساس و  های بی رگوئیستی در حزب، پ  یویانتقاد سوبژکت. گردد میمنجر ستی یویسم سوبژکتیپوچ

 .انجامدیدگی سازمان حزبی میاز هم پاشراصولی و یگر غالباً به منازعات غیکدینسبت به 

ن است که بعضی از رفقا در انتقادات خود یگردد، اد در رابطه با انتقاد درون حزبی خاطرنشان یگری که باینکته د

که  کنند میآنها درک ن. سازند ل فرعی محدود مییخود را فقط به مسارند و توجه یده می گیرا نادل اصلی یمسا

اما نواقص شخصی در صورتی که به . التی استیتشکاسی و یفه عمده انتقاد نشان دادن اشتباهات سیوظ

راد قرار یاد مورد اید زیشان نگردد، نبایمربوط نباشند، برای آنکه خاطر رفقا پراسی و سازمانی یاشتباهات س

ابد، ممکن است که توجه اعضای حزب فقط روی نواقص ین انتقاداتی بسط یوانگهی چنانچه دامنه چن. رندیگ

فراموشی سپرده دست اسی حزب به یف سیجبون بدل گردند و وظاکوچک متمرکز شود، همه به افراد محتاط و 

 .ن واقعاً خطر بزرگی استیاشود؛ 

 

 ق اصالحیطر

زندگی حزبی از روح ت شوند که افکار آنها و یبه نحوی تربن است که اعضای حزب یعمده عبارت از ا به طور

 دین هدف ما بایل به ایبرای ن. اسی علمی آکنده شودیس

ل و ینکه به تحلیعوض اروهای طبقاتی به ینابی یارزدر اسی و یل اوضاع سیم که در تحلیاموزیبه اعضای حزب ب( ۱

 .کار بندنده بستی را ینیلن– ستییوه مارکسیستی متوسل شوند، شیویابی سوبژکتیارز

له بتوانند ین وسیم تا بدیاقتصادی جلب نمائ – ط اجتماعییبررسی شراق و ید توجه اعضای حزب را به تحقیبا( ۲

م که بدون ین مطلب کمک کنیفهم اد به رفقا در ین باین سازند و همچنیخود را معوه کار یشک مبارزه و یتاکت

 .دسم سرنگون خواهند شیپوچت موجود در گودال تصورات واهی و یبررسی واقعق و یتحق

ستی یز کرد؛ اظهارات بایانتقادات مبتذل پرهاری و یقضاوتهای اختسم و یوید از سوبژکتیدر انتقاد درون حزبی با( ۳

 .اسی داشته باشدید جنبه سیمستند و انتقاد با

 

 سمیدوآلیویدرباره اند

 

 :ابندی ن تظاهر مییریستی در سازمانهای حزبی ارتش سرخ به اشکال زیدوآلیویشهای اندیگرا

رند، در خارج از یگ ق سرباز مورد انتقاد قرار مییک رفیبعضی از رفقا که در داخل حزب از طرف . جوئی انتقام( ۱

ن یا. جوئی است کی از طرق انتقامیکاری  کتکرند؛ ناسزاگوئی و یگردند که از او انتقام بگ تی مییدنبال موقعحزب 

نده ین جلسه از من انتقاد کردی، من در جلسه آیتو چون در ا": اشخاص در درون حزب هم قصد انتقامجوئی دارند

منافع ستی است و یدوآلیویاندنش یده بیتنها زائ جوئی نگونه انتقامیا ".آورم تالفی درمی چسبم و ات را می قهی

صفوف خود متخاصم نیست بلکه بعضی از رفقای  طبقاتهدف آن . ردیگ حزب را اصال در نظر نمیطبقاتی و 

ف می یروی رزمنده آن را تضعین که سازمان را می خورد و ست یا جوئی همچون خوره نگونه انتقامیا. باشد می

 .کند
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ده یمصالح عمومی را نادکنند و  کوچک خود توجه می بعضی از رفقا فقط به منافع گروه. پرستی ه گروهیروح( ۲

ن یتر نظرانه رد، ولی در واقع تنگیگ نی انجام نمییخاطر منافع شخص معه ن عمل ظاهراً بیگرچه ا .رندیمی گ

پرستی مدتی  ه گروهیروح .باشد میو گریز از مرکز کننده  ر مسمومیسم در آن نهفته است که دارای تأثیدوآلیویاند

افته است، ولی یجه انتقادات وارده وضع قدری بهبود یطوالنی در ارتش سرخ متداول بود و گرچه اکنون در نت

 .شتری استیپرستی هنوز وجود دارد و برطرف کردن آن مستلزم صرف مساعی باز هم ب ه گروهیای روحیبقا

ک از آنان خود یهر و ارتش سرخ ابزار اجرای وظایف انقالبند و ابند که حزب یها درنمی  بعضی. مزدورمنشی( ۳

در نتیجه فقط در مقابل رؤسا ن انقالبند و یکه خود موجد کنند میآنها درک ن. باشند ن مجموع مییجزئی از ا

ه یروح نیک چنی .کنند که در برابر انقالب آنها را مسئولیتی نیست میگمان احساس مسئولیت می نمایند و 

ن علت است که ما هنوز یدرست به هم. اندیویدوآلیسم استز از مظاهر یو مزدورمنشانه نسبت به انقالب نیپاس

ه مزدورمنشی را یاگر ما روح. شرط خود را در خدمت انقالب بگذارنددارای فعالین زیادی نیستیم که بدون قید و 

السابق بر گرده عده  ف دشوار انقالب کمافییر وظاباصفوف فعالین ما توسعه نخواهد یافت و م، یبرطرف نساز

 .ار نامطلوبی خواهد گذاشتیبسمسلماً در مبارزه ما تأثیر  این امر و. نی خواهد کردیلی سنگیقل

کند، کم  صورت راحت طلبی تظاهر میه سم در آنها بیدوآلیویز افرادی که اندیدر ارتش سرخ ن. راحت طلبی( ۴

ه آنها به سوی شهرها ب کشش. شان به شهرهای بزرگ اعزام گردندیدارند که واحدهال یشه میآنها هم. ستندین

چ یط زندگی دشوار است، به هیکار در مناطق سرخ که در آنجا شرا. آسائی است ست، بلکه برای تنیخاطر کار ن

 .ستیوجه مورد پسندشان ن

ته یویدچار پاسبق میلشان انجام نگیرد، مطا بعضی از رفقا هر گاه که کاری. طفره رفتن از کارپاسیویته و ( ۵

علت ولی گاهی نیز به  است، تییعمده نقصان کار ترب به طورن امر یعلت ا. رندیگ کناره میاز کار و  شوند می

 .یا در اتخاذ تدابیر انضباطی استدر تقسیم کار و برخورد نادرست رهبری 

هر روز بر تعداد کسانی که تقاضای انتقال از ارتش سرخ به کار محلی را دارند، افزوده . تمایل به خروج از ارتش( ۶

 :ز داردیگری نیعلل دامر تنها ناشی از علل شخصی نیست بلکه ن یا. شود می

 ار دشوار است؛یط مادی زندگی در ارتش سرخ بسیشرا: الف

 افراد از مبارزه طوالنی خسته شده اند؛: ب

 .کند نمی ر انضباطی درست برخوردیا اتخاذ تدابیرهبری نسبت به حل مسایل، تقسیم کار و : ج

 

 :ق اصالحیطر

د یسپس با. ق آمدیسم فایدوآلیویک بتوان بر اندیدئولوژیت کرد تا از نظر ایتی را تقوید کار تربیز بایقبل از هر چ

د برای بهبود یضمناً با. برخورد نمودصحیح  طوربه ر انضباطی یاتخاذ تدابنسبت به حل مسائل، تقسیم کار و 

ان یت قوای نظامیتقواستراحت و از هر امکانی جهت در ارتش سرخ تدابیری اتخاذ شود و ط مادی زندگی یشرا

م که یح دهید در ضمن کار آموزشی توضیما با. شرایط مادی آنان بهبود یابدب ین ترتیاستفاده کرد تا بد

 .بورژوازی در حزبزی و بورژوا خردهدئولوژی یاست از ا شه اجتماعی انعکاسییسم از نظر ریدوآلیویاند

 

 گرییاغیه یدرباره روح
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می از عناصر آن در سراسر کشور یوجود توده عظو ری عناصر ولگرد در صفوف ارتش سرخ یبه علت وجود عده کث

. دا شده استیارتش سرخ پان است، در یاغیکه مختص  یا اسییات سیخصوص در استانهای جنوبی، روحه و ب

 :ن استیریات به اشکال زین روحیتظاهر ا

ای نفوذ  استقرار حکومت تودهایجاد پایگاهها و  و دشوار دررزحمت ق کار پ  یخواهند از طر ها نمی بعضی( ۱

  .پارتیزانی انجام دهندمتحرک خواهند آن را فقط از طریق عملیات  کنند بلکه میاد یاسی ما را زیس

جات  ق توسعه دستهیروهای منظم ارتش سرخ را از طرینکه نیجای اه ها در توسعه ارتش سرخ ب بعضی(  ۲

و  "اجیر کردن سوارکار دن اسب ویخر"محلی گارد سرخ و واحدهای محلی ارتش سرخ رشد دهند، مشی 

 .کنند میب یرا تعق "آشوبگرانپذیرفتن  ان ویری از فراریسربازگ"

خواهند هر  مبارزه سخت شرکت کنند، بلکه فقط میها در  حوصله ندارند که مشترکاً با تودهها صبر و  بعضی( ۳

گری در راه یاغیه ین مظاهر روحیا. بپردازندپروری  تنخوارگی و یچه زودتر به شهرهای بزرگ برسند تا بتوانند به م

ای از زمره  هین روحیساختن چنبرطرف از اینرو و  کنند میجاد یح ارتش سرخ موانع بزرگی ایف صحیانجام وظا

د دانست که در یبا. رود ک در درون سازمانهای حزبی ارتش سرخ به شمار مییدئولوژیهدفهای عمده مبارزه ا

 .ستین به هیچ وجه جایز (5) "لی چوان"و ( 4) "حوان چائو"از نوع رسمهای یاغیگری  ط کنونی راه ویشرا

 

 طرق اصالح

 .انتقاد از نظرات نادرستو تی یت کار تربیق تقویگری از طریاغیه یشه کن کردن روحیر( ۱

که تازه به عنوان سرباز در ارتش سرخ قبول اسیرانی ن صفوف اصلی ارتش سرخ و یتی بیت کار تربیتقو( ۲

 .اوباشان استاتی که مختص ولگردان و یبر روح خاطر غلبهه اند ب شده

ب ین ترتیبددهقانان که در مبارزه کارآزموده شده اند به صفوف ارتش سرخ و ان کارگران و ینی از میجلب فعال( ۳

 .ب طبقاتی ارتش سرخیر دادن ترکییتغ

 .ی کارگران و دهقانان مبارزها تودهد ارتش سرخ از یجاد واحدهای جدیا( ۴

 

 سمیای پوچیدرباره بقا

 

ن رو در یاز ا. ستین هنوز کافی نیولی اسم در سازمانهای حزبی ارتش سرخ انجام گرفته است یمبارزه با پوچ

 :کند ن بروز مییریسم وجود دارد که به اشکال زیای پوچیارتش سرخ هنوز بقا

 عینی؛ط ذهنی و یاقدامات کورکورانه بدون در نظر گرفتن شرا( ۱

 است حزب ما درباره شهرها؛یرقطعی سیغاجرای ناکامل و ( ۲

 های نظامی؛ خصوص پس از شکسته ضعف انضباط نظامی، ب( ۳
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 ها توسط بعضی از واحدها؛ آتش زدن خانه( ۴

 .سم استیپوچ ای از هات بدنی که خود نشانهیتنبسربازان فراری خودی و رباران یت( ۵

 

 .ییبورژوا خردهدئولوژی یا با ایمپن پرولتارودئولوژی لیوند ایسم عبارت است از پیمنشاء اجتماعی پوچ

 

 طرق اصالح

 کیدئولوژیاز نظر ا سمین بردن پوچیاز ب( ۱

 .اسییسرهنمودهای له مقررات و یستی به وسیات پوچیاصالح عمل( ۲

 

 :ها ادداشتی

ایست که ازطرف رفیق مائو تسه دون برای نهمین کنگره سازمان حزبی سپاه چهارم ارتش  اثر حاضرقطعنامه( ۱

ارتش . ساختمان ارتش توده ای چین راه سخت و دشواری را پیموده است. سرخ تهیه و تدوین گردیده است

ن واکنو مت ضد ژاپنی به ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید تغییر نام کرد .که در دوران جنگ مقا) سرخ چین

دسامبر  ن بوجود آمد و تادر نتیجه قیام نان چا ۱2۲۷یکم اوت ( ارتش آزادیبخش توده ای چین نامیده می شود

در این مدت سازمانهای حزبی ارتش سرخ در جریان مبارزه با . بیش از دو سال از عمرش می گذشت ۱2۲2

این قطعنامه ای که از طرف رفیق   .ته بودندنظرات نادرست گوناگون بسیار کارآزموده شده و تجارب فراوانی اندوخ

این قطعنامه برای ساختمان ارتش سرخ بنیادی .  مائو تسه دون تدوین گردید، تمام این تجارب را جمعبندی نمود

.  لنینیستی ایجاد کرد و آنرا از هر گونه تاثیر و نفوذ ارتشهای طراز کهن منزه ساخت -کامال مارکسیستی

ط در سپاه چهارم بلکه بتدریج در کلیه واحدهای ارتش سرخ نیز بموقع اجرا گذارده شد و قطعنامه مزبور نه فق

اکنون که بیش از بیست سال از  . تبدیل گردید لبدین ترتیب تمام ارتش سرخ چین بیک ارتش توده ای واقعی کام

نموده و چیزهای نو آنزمان می گذرد، ارتش توده ای چین در کار های حزبی و سیاسی خود پیشرفتهای عظیمی 

بطوریکه اکنون در این زمینه منظره کامال دیگری به چشم می خورد، ولی مشی اصلی . بسیاری خلق کرده است

  .این ارتش همان مشی است که در آن قطعنامه تصریح شده است

. کرد ستی بروز مییپوچ "چپ"ش ین مدتی گرایست چیدر حزب کمون ،۱2۲۷پس از شکست انقالب در سال ( ۲

 "اعتالی بالانقطاع"ن را در حال یچوضع انقالبی و  "انقالب پی در پی"ن را یسم که انقالب چیطرفداران پوچ

با اتکاء  کماندیستی وهای  وهیکردند تا با ش تالش میعقب نشینی منظم سر باز زده و دانستند، از اقدام به  می

که  نندامهای محلی زیراسر کشور اشتباهاً دست به قزی از مردم در سیناچعده لی از اعضای حزب و یبه عده قل

افته بود ولی یوع یع شیوس به طورستی یات پوچین عملیا ۱2۲۷در اواخر سال . روزی نداشتید پیچ وجه امیبه ه

السابق دارای چنین  حزب کمافیمعهذا بعضی از اعضای . ج از شدت آن کاسته شدیبه تدر ۱2۲۸ل یدر اوا

 .مترادف ماجراجوئی است سم درستیپوچ. ای بودند روحیه

 . ـ مترجم اده نظامیپ ک هنگیباً مساوی بود با یستون ارتش سرخ در آن زمان تقر( ۳
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ام یرهبر ق( وانی نیزه از استان پ امروز شهرستان حه)ه تسائو جو یو از ناحیج وانیحوان چائو اهل شهرستان ( 4

ان فوسی زون سلسله تان به منظور یسال دوم چ ،۸۷۵حوان چائو در سال . دهقانی اواخر دوران سلسله تان بود

کشته شد، حوان چائو پس از آنکه وان سیان جی ان مردم را به دور خود جمع کرد و یام وان سیهمسوئی با ق

. خواند "برد ری که به آسمان حمله مییر کبسردا"خود را ملحق نمود و روهای خود یجات او را به ن ای دستهیبقا

ن بار از استان یبرای نخستشان دون لشکرکشی کرد و روهای شورشی خود دو بار به آن سوی یحوان چائو با ن

حوان . سپس به شان دون بازگشتو د یلشکر کشاز آنجا به استانهای ان هوی به حه نان رفت و شان دون حوبه 

سپس از خاور استان جه جیان ان سی رفت، یاز و حه نان به جاستان شان دون خارج شد و ن بار یچائو برای دوم

و مجدداً به خاور یعنی به استانهای به استان حوبه رفت شد و از آنجا از راه گودان ان و حونان یاستانهای فوجوارد 

ان را به یان شد، شهر لوه ان بازگشت، پس از آن از رودخانه حوای گذشت، وارد استان حه نیجه جان هوی و 

پس از تصرف . را اشغال کردمتصرف گشت و باالخره شهر چان ان با زد و خورد گردنه تون گوان را تصرف درآورد و 

جه یحوان چائو سپس در نت. دیخود را امپراطور نام نمود و س امپراطوری چی را اعالمیچن ان، حوان چائو تأس

تد و حمله نیروی ( م شدین به امپراطور سلسله تان تسلیان او به نام جووکی از سرداری)و نفاق داخلی تفرقه 

آنجا به به استان حه نان عقب نشست و از تو، چان ان را از دست داد و لی که یون، رئیس عشایر شا مسلح 

کی ید، یجنگ حوان چائو که ده سال به طول انجام. کردسرانجام شکست خورد و انتحار شان دون مراجعت کرد و 

م آنرا یسان وابسته به طبقات حاکمه قدیخ نویرود که تار شمار میه ن بیخ چیدهقانی تارمعروفترین جنگهای از 

 :کنند میف ین توصیچن

ولی از آنجا که او  ".کردند به ارتش وی ملحق گردند ن به ستوه آمده بودند، سعی مییات سنگیمردم که از مال" 

نکرده بود، قوای مسلحش را برای خود ایجاد پایگاههای نسبتاً محکمی پرداخت و  فقط به جنگهای متحرک می

 .دندینام می"انیاغیجات  دسته"

ام دهقانی است که در اواخر یرهبر ق، جی از استان شنسییمتولد شهرستان م( لی زی چن) لی چوان( 5

شمال استان ن در یسال اول چون جن سی زون سلسله م ،۱۶۲۸در سال . ن بر پا شدیسلطنت سلسله م

ن ییام کنندگان تحت رهبری گائو یلی زی چن به دسته ق. امهای دهقانی به حرکت درآمدندیشنسی، امواج ق

ان هوی لشکرکشی کرد و از آنجا گائو یین سیان از استان شنسی، حه نان و سپس به  .ان ملحق شدیس

ام یشوای قیوفات کرد ولی زی چن به نام چوان شاه پ ۱۶۳۶ان در سال ین سییگائو . مجدداً به شنسی بازگشت

ات غله معاف یطرفدار چوان شاه باش تا از مال": ن بودیی مردم چنها تودهان یشعار عمده لی زی چن در م. دیگرد

کشی به معنای کشتن  آدم": او اعالم نمود. لی زی چن انضباط سختی در ارتش خود برقرار کرده بود ".گردی

نرو لی زی چن طرفداران یاز ا. "منافی عفت نسبت به زنان به معنای هتک ناموس مادرم است پدرم و اعمال

گاههای نسبتاً یولی او پا. دیجات وی قوای عمده جنبش دهقانی آن دوران گرد دا کرد و دستهیادی پیار زیبس

نکه لی زی چن یپس از ا. دگر در حرکت بویای به نقطه د وسته از نقطهیکرد بلکه پ جاد نمییاستواری برای خود ا

مت کرد و سپس از ید و از آنجا به جنوب استان شنسی عزیچوان شاه شد، به استان سی چوان لشکر کش

ان واقع در استان حوبه را تصرف کرد و یان یاستان حوبه گذشته، به طرف حه نان حرکت کرد و به زودی شهر س

از ستان شان  ۱۶۴۴ق حه نان مجدداً به شنسی بازگشته، شهر سی ان را متصرف شد و در سال یسپس از طر

له حمالت متحد اوسان گوی سردار نظامی سلسله یوسه ولی به زودی ب. سی عبور کرد و پکن را تصرف نمود

 .دین که با وی ساخت و پاخت کرده بود، مغلوب گردین و ارتش تسیم


