ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ " ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ "
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ
ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻟﻨﻴﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮد ) اﻟﺒﺘﻪ در ﻟﻔﺎﻓﻪ و زﻳﺮ ﺟﻠﮑﯽ (  .ﺁﻧﺎن ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ
ﺁﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ درک روﺷﻨﯽ از ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻋﺼﺮ اﻧﺤﺼﺎرات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر واﺣﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ  .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﻻاﻗﻞ در ﺷﻮروی و ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ .
ﺁﻧﺎن ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻟﻨﻴﻦ  ،ﺟﻌﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ  .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ) ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻣﻘﺎﻟﻪ ( در دﻓﺎع ار ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درﺁﻣﺪﻩ
رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ  ،ﺧﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮل هﺎ ) ﮐﺘﺎب  ،ﻓﺼﻞ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ( ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﻞ
وﻗﻮل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ) ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ( ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .
ﺁﻧﺎن ﺑﺴﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ هﺎی واﻗﻌﯽ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪی و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻔﺘﻪ
ﻟﻨﻴﻦ ﮐﺒﻴﺮ ﺑﺮای " ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ " در ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺮض و اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺁﻧﺎن ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،
ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ .
ﺁﻧﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ؛ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ هﺴﺘﻴﻢ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را هﻤﻄﺮاز ﺑﺎ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ .
ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ؛ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ را اداﻣﻪ دهﻨﺪﻩ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن .
ﺁﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺌﻮرﻳﮏ – ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ هﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﺋﻮﺋﻴﺴﻢ  ،اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺴﻢ  ،ﻣﺮدﮔﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﻣﻨﺠﻤﻌﺪ ﺷﺪﻩ ﮔﺎن و  ...از ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﻳﻊ و روﺷﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﺳﺮﺷﺘﺸﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﺮاود  .ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﮑﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﻟﻨﻴﻦ ﺟﻮﻳﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را
داور اﻳﻦ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار دهﺪ .
ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ  ،ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ را ﺳﺘﺎرﻩ راهﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات
اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻧﻴﺴﺖ در ﺟﻬﺎن ) در هﻴﭻ ﻧﻘﻂ ای از ﺟﻬﺎن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻨﺎم ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﻢ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ (
هﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺗﻬﺎم زﻧﯽ و ﻣﺸﻮب اﻓﮑﺎر هﻨﺮ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
اﺳﺘﺪﻻﻟﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ :
ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ در اﻳﻦ " ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل " ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮل هﺎﻳﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻌﺪ از
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮوﺷﭽﻒ روﻳﺰوﻧﻴﺴﺖ ) ﺑﺎ ﺟﻌﻞ واﻗﻌﻴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻗﻼﺑﯽ ( ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ
از اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ در اﺧﺘﻴﺎر اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  .و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮرا هﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،ﺳﺮاز ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺁورد .
ﺳﺌﻮال از رهﺮوان اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ :
او ًﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﮑﻢ ﺁن اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ ) دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻳﮏ
ﺑﺸﺮﻳﺖ ( اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺮدم ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺮد ! ؟ ) ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ – و ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺪان ﺑﺪﻳﺪﻩ ﺷﮏ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد (
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﻓﺎﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دهﻢ در اﺻﻞ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮض درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺁن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻳﺎد ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎردن وی ) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن هﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺰب ﺑﻮد ( ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﺴﻨﺪ ﮐﺎرهﺎ  ،ﺑﻪ هﻴﭻ
وﺟﻪ دال ﺑﺮ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮات و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﻞ دوران ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﺸﺨﺾ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮات وی  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﯽ از دراﻳﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪی ﺑﻮدن درﻋﻤﻞ ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ داﺷﺘﻦ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع راﺳﺘﻴﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ  ،ﻗﺎدر ﺑﻮد در ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ  .ﻟﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻬﺎ ،ﺣﺘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮد
از ﺁب ﮐﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮد  .اﻣﺮﻳﮑﻪ ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ از اﻧﺠﺎم ﺁن ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .

ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ؛ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﻤﺎرد ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺾ ﻧﺎﺷﯽ از هﻮش
و ذﮐﺎوت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از هﺮﮐﺲ و هﺮ ﭼﻴﺰی در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ) در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﻳﻦ
دوران ( در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻴﺮوی رﻧﺞ و ﮐﺎر ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ  .و ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ؛ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ داﻣﻦ ﺑﭙﻮﺷﯽ  .ﻟﻨﻴﻦ رهﺒﺮ ﮐﺒﻴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ در دوران
اﻧﻘﻼﺑﺎت ) در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( دوراﻧﯽ ﮐﻪ هﺮ روزش
ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻘﺶ دﻩ هﺎﺳﺎل ﻣﺒﺎرزات دوران ﻋﺎدی را ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻼ درﺑﺎرﻩ ﻣﺤﺘﻮای
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺨﻨﻮران ﺗﻮاﻧﺎ ) ﺗﻮﺟﻪ  :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرﻩ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰار هﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﮑﺎرﮔﻤﺎردن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﻤﺖ هﺎی ﺳﺨﻨﻮران و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ
ﮐﻪ دﻗﻴﻘًﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب ﺑﻮد ( در ﭼﻬﺎر ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻤﺖ ﮐﻤﻴﺴﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻬﺎﻟﺖ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮدن ﻟﻨﻴﻦ و ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ هﺎ ﺑﻮد ﺁﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﺪد اﻟﻘﺎء
ﺁﻧﻴﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درک واﻗﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن ﻟﻨﻴﻦ در ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از هﺮ ﻧﻴﺮوی وﻟﻮ اﻧﺪک در ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻴﺮوی رﻧﺞ و ﮐﺎر  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﮐﻞ دژ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .
در واﻗﻊ اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻟﻨﺒﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ هﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻴﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ  .ﻳﻌﻨﯽ هﻢ از
اﺑﺰارهﺎی ﺗﻬﻴﺠﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ را ﺑﺮﻧﺪ  ،هﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻣﻼﮐﺮدن ﻧﻈﺮات
ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎﻧﺪول ﺑﺎزان ) ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ( در زدون ﺗﻮهﻢ  -ﺷﮏ و دو دﻟﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﻮﺛﺮﮐﻨﻨﺪ و هﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺖ دهﻨﺪ ﺧﻮد را در ﮐﺮدار و ﻧﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
راﺳﺘﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ  .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ هﻨﺮ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ  .ﻧﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ  ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﺮ ﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎرهﺎ از اﻳﻦ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻨﺪ .
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ  .ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ هﺴﺘﻴﺪ  ،ﺁﻧﺮا اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺴﻢ ) اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﺮدی ( و ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ .
اﺗﻔﺎﻗًﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ درﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻮد در ﻋﻤﻞ ﻣﺎهﻴﺖ
ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺮای ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﮔﺮدد  .ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﻟﻨﻴﻦ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﻳﻌًﺎ اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد ؛ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎﺑﻠﺸﻮﻳﮏ اﺳﺖ و هﺮﮔﺰ ﻳﮏ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﺟﺪی و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .
در واﻗﻊ ﮔﻤﺎردن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ درﻳﭽﻪ و ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد .
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﺳﭙﺲ ﻋﺰل ﺁن – اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮﻩ
هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم و ﺧﺮوج وی از ﺁن و ﺗﺸﮑﻴﻞ " ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﻬﺎرم " را ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی ﮔﻔﺘﺎر
) ﺑﺮای ﺳﺮی ﺑﻴﻦ ﺳﺮهﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ از ﻃﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ( و ﮔﺮدار ) اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻧﺎاﺳﺘﻮار اوﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ را درﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .
و اﻳﻨﮏ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﮑﻪ  :ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﻴﻦ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
" ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﻢ ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ " ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮﻟﯽ از زﺑﺎن ﻟﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ  ،ﻣﯽ ﭘﺰﻳﺮﻧﺪ  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﺁوری ﺷﻤﺎ " ﻣﺘﻔﮑﺮان " از ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺠﺮان ) ﻣﻐﺰ در ﻳﺦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﮔﺎن ( ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮﻟﯽ
از ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻟﻨﻴﻦ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻴﻢ .
* در ﺳﺎل هﺎی  1914هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزاﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرک ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ هﺎ درﺑﺎرﻩ ی ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ از هﺮ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر " ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ " ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﺎ

ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1903ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد ) وﻟﯽ در ﺳﺎل  1906رﺳﻤًﺎ وارد ﺣﺰب
ﻼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ(  ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و از ﻃﺮف هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﮐﺎﻣ ً
" ﺑﺎرﺑﺎ " ی ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :
" ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﻋﺎری از ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺣﺬف
ﺁن را ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ " .
ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻐﺎﻳﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ :
" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ از دﺷﻤﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ ) اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻟﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ( ،او ﺟﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ
هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﻳﻌﻨﯽ ﺻﺎف و ﺳﺎدﻩ ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ  ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﺁن ﻣﯽ ﮔﺬرد ( از هﻴﭻ
ﺟﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ در
زﻣﺮﻩ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از هﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی روزاﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرک ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ
هﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﻋﺎری از ﺷﺮاﻓﺖ و وﺟﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ  .ای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ ! "
) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ – ج  1ق  2ص ( 441
و ﺑﺎز ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﭘﺮ ﻧﻐﺰ ﻟﻨﻴﻦ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .ﻟﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ هﻨﻮز در ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ هﻢ  ،ﻋﻘﻴﺪﻩ ی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و هﻤﻴﺸﻪ در ﺷﮑﺎف
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف و ﺁن اﺧﺘﻼف ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ " .
) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺎت ﺁﺛﺎر ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺟﻠﺪ  20ﺻﻔﺤﺎت ( 447 – 448
ﺑﺎز ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻟﻨﻴﻦ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮑﯽ از ﻗﻀﺎوت هﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش از
اﻋﻤﺎل وی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺑﻮد ) اﻳﻦ هﻢ ﺑﺎز از ﻟﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ از
اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ(.
* در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دارو دﺳﺘﻪ ﺧﻮدش را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﺴﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ.ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﺴﻢ در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ) ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاری ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ( و ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ اول
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ ؛ ﺁراﻳﺶ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﻢ راﺳﺖ ) ﺟﺮﻳﺎن راﺳﺖ در ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم در
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ( ﺑﻮد .
ﻟﻨﻴﻦ درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
" ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﺴﻢ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی هﺎی ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻪ ی ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژواﺋﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ در ﮔﻔﺘﺎر
و اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﻢ ﺣﺒﺒﻮﺑﺎﻧﻪ و ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل ﺷﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎی در ﮐﺮدار اﺳﺖ  .اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ در
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﺴﻢ ﺑﻀﺮورت اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ هﺎی ﺧﻮدی اﻳﻤﺎن ﻧﺪارد  ،ﺁن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ درﻳﻎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ رذﻳﻼﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﺎﻓﻮق
" ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ " دارد از زﻳﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﺴﺖ هﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻓﮑﺮاﻧﯽ ) ﺧﻮب
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  ،ﺑﯽ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮان را ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎب ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﻧﮑﻴﺪ ( هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪ زﻧﮓ زدﻩ اﻧﺪ " .
) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺰ هﺎی ﺁورﻳﻞ – ﮐﻠﻴﺎت ﺁﺛﺎر – ﺟﻠﺪ  – 24ص ( 76
ﮔﺮوﭘﺴﮑﺎﻳﺎ هﻤﺴﺮ و هﻤﺮزم ﻟﻨﻴﻦ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﻳﻦ دورﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺳﻌﯽ در ﺳﺎزش و وﺣﺪت ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم داﺷﺖ ) ﺑﺮهﺒﺮی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺮﺗﺮی راﺳﺖ
هﺎ در ﺁن (  ،در ﺳﺎل  1916ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮم رﺳﻴﺪ و ﺧﻄﻮﻃﻪ ﺁﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،
ﻟﺰوم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دوم ﺑﻮﻳﮋﻩ در روﺳﻴﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﺷﮕﺎران و ﺟﻨﺎح اﮔﻮﺳﺖ ) ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ( ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺷﻮد  ،اﻓﺮادی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ  ،درک ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻓﮑﺮی در ﺁن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزش و وﺣﺪت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد " .
) ﻳﺎد ﺑﻮد هﺎی ﻟﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﻳﺎ – ص ( 334
* در ﺳﺎل  1915ﻟﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎدی – ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد و در
ﻼ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
رﺳﺎﻟﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ " درﺑﺎرﻩ ی ﺷﻌﺎر ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺘﺤﺪﻩ ی اروﭘﺎ " ) ﮐﻪ ﻣﻔﺼ ً

هﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ :
" ﻧﺎ ﻣﻮزوﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﻳﺴﺖ  .از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﺑﺘﺪا  ،در ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮر هﺎ  ،ﻳﺎ ﺣﺘﯽ در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ " .
) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﺁﺛﺎر ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ – ج  – 1ق  – 2ص ( 487
ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎر داهﻴﺎﻧﻪ ﻟﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ؛ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری در ﺟﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺠﻴﺮ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺴﻢ در ﺁﻧﺠﺎ از هﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ؛ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان هﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ وﻳﮋﻩ دوران اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﭘﻴﺸﺎهﻨﮓ اش ﻗﺎدر ﮔﺮدد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﮕﺮد
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﮑﻒ ﺁورد .
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﻳﺨﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در
ﮐﺸﻮر واﺣﺪ را از ﺁن ِ ﻟﻨﻴﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺮوزی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺁن در ﺷﻮروی داﻣﻦ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون اﻳﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﭼﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ درﺳﺘﯽ راﻩ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮ
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﻮﺑﻴﺪ .
در واﻗﻊ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺋﻮ و اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺴﻢ از هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد  .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ دو رهﺒﺮ ﺑﺰرگ اداﻣﻪ دهﻨﺪﻩ راﻩ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ م – ل و
اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﻼق ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﭘﻮزﻩ ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﭼﺮﮐﻴﻦ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎی درﻧﺪﻩ ﺧﻮی را درهﻢ
ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ودرﺳﺘﯽ " ﺗﺰ " اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر واﺣﺪ را ﺑﺎﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﻨﺪ .
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