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  مائو تسه تونگ

 1937 سپتامبر 7
  

   ليبراليسم بامبارزه 
 
  
  

هاي  زيرا اين مبارزه سالحي است كه وحدت را در درون حزب و سازمان  هستيميما طرفدار مبارزه فعال ايدئولوژيك
  . دست گيرددراين سالح را هر كمونيست و هر انقالبي بايد . انقالبي به سود پيكار ما تضمين ميكند

  
 شيوه پيدايش يكموجب  و از اينرو مينمايد توصيهاصولي را  غيرو آرامش  را رد ميكند يراليسم مبارزه ايدئولوژيكاما ليب

  .هاي انقالبي را به فساد سياسي ميكشاند حزب و سازمان برخي از افراد و واحدهاي كه ميگرددعمل منحط و مبتذلي 
  

  :ددهنشان مي اشكال گوناگون ه بههموارليبراليسم خود را 
  

از بحث اصولي با او سرباز  ، و دهخطا كر است واضحچشم پوشي از حقايق براي حفظ صلح و دوستي با شخصي كه كامأل 
،  ، يكي از عزيزاننزديك دوست يك ،  همكالسييك ،  همشهرييك ، ي قديمي آشنااو يك فقط به اين دليل كه زدن 
يا بخاطر حفظ مناسبات حسنه به جاي راه حل نهائي  .  است قديمي  زيردست يك يابا سابقه طوالني و همكار يك 

نتيجه اين خواهد شد كه هم جمع لطمه ببيند و هم شخص مورد   .به طور سطحي با آن مسايل برخورد كردن، مسايل 
  . است ليبراليسم بروزنوع اين اولين -نظر

  
نظرات خود را درباره اشخاص در . سئوالنه كردنغيرمدر خلوت انتقاد ،  به جاي ارائه فعاالنه پيشنهادات به تشكيالت

از صحبت در جلسات خودداري نمودن ولي پس از جلسه .  حضورشان مطرح نكردن ولي پشت سر آنها حرف زدن
 اين - نسبت به اصول زندگي اجتماعي بي اعتنا بودن و خود را به ولنگاري و بي بند و باري عادت دادن.  پرحرفي كردن

  . استليبراليسم  بروزنوع دومين
  

، تا حد  امريدر صورت وقوف كامل به نادرستي .  مدها سپردن آ بدست پيش راهر كاري كه بشخص خود مربوط نباشد
 جلوگيري ازفقط براي و عمل كردن اط يحتبا ا، بودن زيرك رندانه   .امكان از اظهار نظر درباره آن خودداري كردن

  . است ليبراليسم بروزوعناين سومين  - كردني را كارشدن  سرزنش
  

تن اما داش تشكيالت مخصوص از توجهانتظار  . قرار دادنارجحيتدر مقام نظرات خود را  اما ستورات اطاعت نكردناز د
  . است ليبراليسم بروزنوعچهارمين اين  - را رد كردنانضباط تشكيالتي 
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ل صحيح، وارد بحث شدن و بر عليه نظرات به جاي اين كه به قصد وحدت يا پيشرفت يا كمك به انجام كار به شك
نادرست مبارزه كردن ، به حمالت شخصي روي آوردن، دعوا و مرافعه به راه انداختن، ابراز كينه شخصي يا انتقام جويي 

. اين پنجمين نوع بروز ليبراليسم است-كردن 
  

ه  دادگزارش  اظهاراتآنبدون اينكه ن رد نكردن نظرات نادرستي كه شنيده ميشود و حتي اظهارات ضدانقالبي را شنيد
ليبراليسم   بروز نوعاين ششمين  .اصأل اتفاقي نيافتاده استكه گويا  ،  كردنبرخورد با خونسردي به آنهاعوض  و دردنشو

  .است
  

ال در ميان توده ها بودن ولي تبليغ و تهييج نكردن، يا در جلسات صحبت نكردن، يا تحقيق ننمودن و از وضع توده ها سو
 فراموش كردن اين. در برابر توده ها بي تفاوت بودن و عالقه اي به وضعيت آنها نشان ندادنولي به جاي آن . نكردن

  . استمليبراليس  بروزنوع هفتمين اين - نيست با اشخاص معمولي يكسان كمونيست كيرفتار  كهموضوع 
  

، جلوي او را نگرفتن و  تذكر ندادنبه او مگين نشدن، خش را ديدن ولي  را پايمال ميكنداكه منافع توده ه اعمال كسي
  .اليسم است ليبر بروزنوعاين هشتمين  -براي او دليل و منطق نياوردن، بلكه جلوي او را باز گذاشتن

  
تا " ، كار كردن  و تعقل كار كردن ، سرسريفكرتبدون و بدون برنامه معين و يا جهت مشخصي كار كردن، بي عالقه 

   .استليبراليسم بروز  نوع اين نهمين - ".است، كارش به صدا درآوردن ناقوس  ماندمي ص راهب باقي زماني كه شخ
  

هاي كوچك را عار   انقالب انجام داده به حساب آوردن، مأموريتهخود را به عنوان شخصي كه خدمات ذيقيمتي در را
نوع اين دهمين  - دانستن درحاليكه شايستگي انجام وظايف مهم را هم نداشتن، در كار القيد و در تحصيل سست بودن

 .  استيسمليبرالبروز 
  

 - اتخاذ كردنبا اين حال تالشي براي اصالح آنها نكردن، روشي ليبرالي در رابطه با خود و  خود بودن  خطا هايآگاه به
   .اليسم است ليبر بروز نوعزدهميناين يا

  
  .ميباشند ليبراليسم اشكال عمده بروز ، مورداين يازده اما  البته ميتوان موارد ديگري را نيز برشمرد،

  
  .اينها همه اشكال ظهور ليبراليسم هستند

  
كپارچگي و وحدت را ليبراليسم بمنزله خوره ايست كه ي. استبسيار زيانبخشي پديده ، ليبراليسم در يك جمع انقالبي 

 ليبراليسم بر باد دهنده تشكيالت . و اختالف نظر ميگردد بي تفاوتي، پيوندها را ميگسلد و موجباز بين ميبرد بتدريج 
هاي  باالخره سازمان و مي گرددصفوف انقالبي است، مانع اجراي كامل رهنمودهاي سياسي  در محكم و انضباط پوالدين

  .مي باشدگرايش فوق العاده بدي يك اين . حت رهبري حزب قرار دارند، جدا و دور ميسازدحزبي را از توده هائي كه ت
  

 ،رد اشم  منافع شخصي را بر مصالح انقالب مقدم ميكهليبراليسم از خودخواهي خرده بورژوائي سرچشمه ميگيرد 
  .گردد مي ، سياسي و تشكيالتييبطوريكه اين خود موجب سربلند كردن ليبراليسم ايدئولوژيك
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مي و آنها ماركسيسم را تأئيد مي كنند . هاي خشك تجريدي مينگرند اصول ماركسيسم به ديده دگمه ها ب ليبرال

پسندند ولي حاضر نيستند آنرا بمرحله عمل درآورند و يا آنرا كامأل بمرحله عمل درآورند، آنها حاضر نيستند ماركسيسم 
و هم ليبراليسم خويش را خود هستند ص هم صاحب ماركسيسم خاص اين اشخا. را جايگزين ليبراليسم خود نمايند

 آنها از ماركسيسم دم ميزنند ولي بشيوه ليبراليسم عمل ميكنند، در مورد ديگران ماركسيسم ولي در - كنند حفظ مي
مورد استفاده م  آنها هر دو نوع جنس را در انبان خود نگه مي دارند و براي هر كدا . بكار مي گيرندمورد خود ليبراليسم

  .ستاتفكر برخي از افراد اين شيوه . پيدا مي كننداي هم 
  

در ليبراليسم پديده ايست منفي كه .  اپورتونيسم است و از اساس با ماركسيسم در تضاد استتبلوراتليبراليسم يكي از 
اينست . رسند ميگردد بهمين جهت است كه دشمن از وجود ليبراليسم در ميان ما خ، آيدبه كمك دشمن مي يت واقع

   . نبايد باشدشايبرفوف انقالب بهيچوجه جائي  در صكهم ليبراليسماهيت 
  

 و استوار گشاده نظر يك كمونيست بايد.  مثبت ماركسيسم بر ليبراليسم كه منفي است، غلبه كنيميهما بايد در پرتو روح
را تابع مصالح انقالب نمايد، او بايد خود  شخصي داند و منافعا ارزش ب جان خود بهمچونفعال باشد، مصالح انقالب را 

هميشه و در همه جا بر روي اصول صحيح پافشاري كند و عليه هرگونه فكر و عمل نادرست بطور خستگي ناپذير مبارزه 
، او بايد به حزب و توده ها را قوي تر سازد و رابطه حزب با توده ها تر  حزب را مستحكم جمعينمايد تا آنكه زندگي 

تنها در چنين . شخص خود توجه كند بيشتر ازنيز ديگران ه  ، بايد بغير حزبييك فرد  توجه كند تا به زندگيبيشتر 
  .صورتي است كه او را ميتوان يك فرد كمونيست ناميد

  
فراد برخي از اكه توسط هاي ليبرالي  هاي وفادار، صادق، فعال و شرافتمند بايد براي مبارزه عليه گرايش همه كمونيست

اين يكي از .  هدايت كنند مسيردرسته را بمتحد شوند و بكوشند آنانكه در ميان ما هستند نشان داده مي شود ، 
  .            است ايدئولوژيكمبارزه  در جبههوظايف ما
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