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  عليه ليبراليسم
  

ما طرفدار مبارزه فعال ايدئولوژيک هستيم ، زيرا اين مبارزه 
سالحی است که وحدت را در درون حزب و سازمانهای انقالبی به 

اين سالح را هر کمونيست و هر . ضمين می کندسود پيکار ما ت
  .انقالبی بايد به دست گيرد

اما ليبراليسم مبارزه ايدئولوژيک را رد می کند و صلح و آرامش 
غيراصولی را توصيه می نمايد و از اين رو موجب پيدايش يک 
شيوه عمل منحط و مبتذل می گردد و در حزب و سازمانهای 

  .افراد را به فساد سياسی می کشاندانقالبی بعضی از واحدها و 
  .ليبراليسم به اشکال گوناگون تظاهر می يابد

وقتی به روشنی معلوم شود که شخصی اشتباه کرده است ولی فقط 
به اين علت که او يک نفر آشنا، يک همشهری، يک هم کالسی، 
يک دوست صميمی، يکی از عزيزان، يک همکار يا زير دست 

لی با او سر باز زدن، برای حفظ صلح و قديمی است، از بحث اصو
دوستی کارها را به حال خود رها کردن، يا بخاطر حفظ مناسبات 
حسنه به عوض حل نهايی مسايل به آنها بطور سطحی برخورد 

نتيجه اين خواهد شد که هم جمع لطمه ببيند و هم شخص . کردن
  . اين است اولين شکل ظهور ليبراليسم–مورد نظر 

اد، بدون احساس مسئوليت از آنها انتقاد کردن، در غياب افر
نظرات . پيشنهادات خود را بطور فعال به تشکيالت ارائه ندادن

خود را درباره اشخاص در حضورشان مطرح نکردن ولی پشت 
سر آنها حرف زدن؛ از صحبت در جلسات خودداری نمودن، ولی 

 نسبت به اصول زندگی کلکتيو بی. پس از جلسه پرحرفی کردن
 –اعتنا بودن و خود را به ولنگاری و بی بند و باری عادت دادن 

  .اين است دومين شکل ظهور ليبراليسم
هر کاری که به شخص خود مربوط نباشد، به دست پيش آمدها 
سپردن؛ در صورت وقوف کامل به نادرستی مطلبی از اظهار نظر 
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رندانه در صدد حفظ و . درباره آن تا حد ممکن خودداری کردن
نگهداری خود برآمدن و فقط شخص خود را از ارتکاب به اشتباه 

  . اين است سومين شکل ظهور ليبراليسم–مصون نگاه داشتن 
از دستورات اطاعت نکردن و نظرات خود را بر آنها ارجح 
دانستن؛ فقط از تشکيالت توقعات بيجا داشتن ولی از انضباط 

  .ظهور ليبراليسم اين است چهارمين شکل –تشکيالتی بوئی نبردن 
به عوض اينکه بخاطر وحدت يا ترقی و يا به نظم و ترتيب 
درآوردن کارها به بحث و جدل پرداختن و عليه نظرات نادرست 
مبارزه کردن، به حمالت شخصی توسل جستن، دعوا و مرافعه به 
راه انداختن، کينه و دشمنی خود را بيرون ريختن و انتقام جويی 

  .ين شکل ظهور ليبراليسم اين است پنجم–کردن 
رد نکردن نظرات نادرستی که شنيده می شود و حتی اظهارات 
عناصر ضدانقالبی را شنيدن ولی گزارش ندادن بلکه آنها را چنان 

 اين –با خونسردی تلقی کردن که گويا اصال اتفاقی نيافتاده است 
  .است ششمين شکل ظهور ليبراليسم

و تهييج نکردن، در جلسات در ميان توده ها بودن ولی تبليغ 
صحبت نکردن، تحقيق ننمودن، از وضع توده ها سؤال نکردن، به 
درد توده ها نرسيدن، در برابر توده ها بی تفاوت بودن، فراموش 
کردن اينکه او يک کمونيست است و باالخره يک عضو حزب 

 –کمونيست را با اشخاص معمولی غيرکمونيست هم طراز ساختن 
  .ن شکل ظهور ليبراليسماين است هفتمي

در برابر اعمال کسی که منافع توده ها را پايمال می کند، خشمگين 
نشدن، تذکر ندادن، جلوی او را نگرفتن و برای او دليل و منطق 

 اين است هشتمين شکل –نياوردن، بلکه جلوی او را باز گذاشتن 
  .ظهور ليبراليسم

 نداشتن، بلکه با جديت کار نکردن، برنامه معين و سمت مشخصی
کارها را بطور سرسری انجام دادن و زندگی را به دست پيشامدها 
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تا زمانی که انسان راهب است، فقط کارش به صدا  « –سپردن 
  . اين است نهمين شکل ظهور ليبراليسم–» درآوردن ناقوس است 

خويشتن را آنچنان شخصی دانستن که خدمات ذيقيمتی در راه 
انقالب انجام داده است، به سابقه خود نازيدن، شايستگی انجام 
وظايف مهم را نداشتن ولی از به عهده گرفتن مأموريت های کم 
اهميت تر سر باز زدن، در کار القيدی و در تحصيل سستی از خود 

  .هور ليبراليسم اين است دهمين شکل ظ–نشان دادن 
به اشتباهات خود پی بردن، ولی بخاطر اصالح آنها تالش نکردن، 

 اين است –نسبت به شخص خود روش ليبراليستی اتخاذ کردن 
  .يازدهمين شکل ظهور ليبراليسم

البته می توان موارد ديگری نيز برشمرد، ولی اين يازده ماده انواع 
  .ر ليبراليسم هستنداينها همه اشکال ظهو. عمده آنها می باشند

ليبراليسم . ليبراليسم در يک جمع انقالبی پديده ايست بسيار زيانبخش
به منزله خوره ايست که يکپارچگی و وحدت را به تدريج می 
خورد، پيوندها را می گسلد و موجب پاسيويته در کار و اختالف 

ليبراليسم بر باد دهنده تشکيالت محکم و انضباط . نظر می گردد
صفوف انقالبی است، مانع اجرای کامل رهنمودهای سياسی محکم 

است و باالخره سازمانهای حزبی را از توده هايی که تحت رهبری 
اين گرايش فوق العاده بدی . حزب قرار دارند، جدا و دور می سازد

  .است
ليبراليسم از خودخواهی خرده بورژوايی سرچشمه می گيرد و 

مقدم می شمارد بطوری که اين منافع شخصی را بر مصالح انقالب 
خود موجب سربلند کردن ليبراليسم ايدئولوژيک، سياسی و 

  .تشکيالتی می گردد
ليبرالها به اصول مارکسيسم به ديده دگمهای خشک تجريدی می 

آنها مارکسيسم را می پسندند ولی حاضر نيستند آن را به . نگرند
ل درآورند؛ آنها مرحله عمل درآورند و يا آن را کامال به مرحله عم

اين . حاضر نيستند مارکسيسم را جايگزين ليبراليسم خود نمايند
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اشخاص هم صاحب مارکسيسم خاص خودند و هم ليبراليسم خويش 
را حفظ می کنند؛ آنها از مارکسيسم دم می زنند ولی به شيوه 
ليبراليسم عمل می کنند؛ در مورد ديگران مارکسيسم را به کار می 

در انبان آنها هم اين موجود . مورد خود ليبراليسم رابندند ولی در 
چنين است . است و هم آن، و هر کدام مورد استعمال ويژه ای دارد

  .شيوه تفکر برخی از افراد
ليبراليسم يکی از تظاهرات اپورتونيسم است و از اساس با 

ليبراليسم پديده ايست منفی که اثرش . مارکسيسم در تضاد است
 کمک به دشمن است، به همين جهت است که بطور عينی فقط

اين است . دشمن از وجود ليبراليسم در ميان ما خرسند می گردد
ماهيت ليبراليسم؛ ليبراليسم را در صفوف انقالب به هيچ وجه جايی 

  .نيست
ما بايد در پرتو روح مثبت مارکسيسم بر ليبراليسم که منفی است، 

 و فعال باشد، مصالح يک کمونيست بايد رک، صادق. غلبه کنيم
انقالب را گرانبهاتر از جان خود بداند و منافع شخصی را تابع 
مصالح انقالب نمايد؛ او بايد هميشه و در همه جا بر روی اصول 
صحيح پافشاری کند و عليه هر گونه فکر و عمل نادرست بطور 
خستگی ناپذير مبارزه نمايد تا آنکه زندگی کلکتيو حزب را 

طه حزب را با توده ها استوار گرداند؛ او بايد به مستحکم و راب
حزب و توده ها بيشتر از هر شخص ديگری توجه کند؛ بايد به 

تنها در چنين صورتی . ديگران بيشتر از شخص خود توجه کند
  .است که او را می توان يک فرد کمونيست ناميد

زه همه کمونيستهای وفادار، صادق، فعال و شرافتمند بايد برای مبار
عليه گرايش های ليبرالی برخی از افراد متحد شوند و بکوشند آنان 

اين يکی از وظايف ما در جبهه . را به راه راست هدايت کنند
 .ايدئولوژيک است
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