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نّفاع عن اجنازات الرّ ا�ّإن تالني وخطه ا ّ'ق  ل س) يايس لس)ّظري واف

ي .د ّسأ/  ئ ّة 3مم <ين، يه خط متا8ز بني ل5 Dلينبة Dلامر@يس ا س)
ت ّا 'ل ّحر يةة من Lة واملّة وIJهتازييف ّار .  من Lة أخرىلين<MّيةDا @س)
Mّا8Pن ّإن  ّ Qينوون مار@س يتQ نني ويرتددون يف  ّأجنلس و تي ّ تالني ل س) 

تلفون عن أوئك » ّةوLة نظر نقدي«أو هلم  تالني، ال  لجتاه  خي س)
نني ّا8Pن Qين  Mون مار@س وأجنلس ويرتددون يف  ي يقولون إهنم  لت تي Q

تلفون عن نني، ال  خيأو هلم وLة نظر نقدية إزاء   ّا8Pنل أوئك لي
M ّيقولون أهنم  Qدون ّون مار@س ولكن هلم شكوك إزاء أجنلس ويرتديت

تلفون عن أوئك ّيف ا� نه، ال  لفاع  خي Mّا8Pنع ّ يقولون إهنم  Qون يت
ش ّمار@س ا هلّاب ولكن هلم hردل مجيع . لكدات ومآoذ mىل مار@س ا

ي sا ّهذه املفاهمي  يه مفاهمي  ل تّرجوازيةة م ّ wاول ا 'ل ّحر ون يف
'ون والفوضويون وّوالرت يون«yسكو لسممي الربو» مياألاكد yتار� ي
ش ّوا طبعا، «إذا رشع املرء يف دمع مار@س، يقولون � . عوب هبال

ش ناك مار@س ا ّولكن  ل هل املادي ه ناك مار@س ا ساين و لكاب اإل ه �
بارد س. »لا ّوإذا جتاوز املرء هذا ا Qىنل ّقف و  مار@س، يقولون � ت

»' ّبعا، مار@س  ج هو دغاميئد ولط وإذا جنح . »فكن اwذر أجنلس 
بة، صاحوا به  طبعا، مار@س وأجنلس هذا «لعتاملرء يف جتاوز هذه ا

'ّ ننيج تاتور  <س ذ� ا� يد ولكن  لك وإذا جنح املرء يف جتاوز . »ل
بات، أwاطوا به من لك �انب مزجمر8ن  تيع هذه ا طبعا، «لعمج
'دون ولكن ال �P ا هم  نني  ملمار@س، أجنلس و جل لك س�.د ي

بعض ممن يدافع عن ماو yيس تونغ يدعي . »س)تالني ناك أيضا ا لو ه
<س يف wا�ة  تالني، هذا األoري  ليف نفس الوقت أنه يدافع عن  س)

سموم، ذ�  Qىن» فاعّا�«مل�فاع ماو ا ّاPي  شوهيات ت يع   y مج
ت رش8ن ا يع أطروwات املؤمتر ا شوف و ّخرو ل مج yلع' ّحر فاع ّ ا�ّإن.  ةيف

تالني، ألنّت در�ة ذ� ا�عن ماو ¤ام اكن هجوم mىل  ّفاع يعين ا س)  ل

.ارشة Dلّاملاوية مضاد يةمة  ّامر ها أشاكل وألوان من لكّ. لين<MّيةD ا@س)
ت ّا 'ل ّحر   .ّةة وIJهتازييف
تالني ّلرا اجنازات ّإن  س)'ق  يه مواصª وتطو8ر ثوري اخلا�ة ف
يةDل ّامر نني وم. لين<MّيةD ا@س) تالني تعين معاداة  يمعاداة  عاداة أجنلس لس)

'الني يف امل يةمكومعاداة مار@س، ال يو�د  ّار Qينلين<MّيةD ا@س) ّ وال   ت
'ةهناك . نقدي ناهتا ّربجوازية الجاإليديولو ها وتلو تلف أشاك ي  لمبخ

ت ّا 'ل ّحر ناك امليف يةهة و ّار يكيي امللين<MّيةD ا@س) يةس) ل¯ ّار : لين<MّيةD ا@س)
تالني نني و س)مار@س، أجنلس،    .لي

Qينّ يرتدّا8Pن�سأل   ّدون يف  تالني وا�ت  ّ نهس) هم : عفاع  جيعلما اPي 
تالني Jحتّمرتد ّد8ن؟ أمل يقد  ييتّسلاد اس)  وشعوب العامل إىل ف'و

ي نرص mىل الفا ّا ش) تالني أن ال يصفل ها؟ أاكن mىل  ّة و س) ثورة حسق لي ا
يّاملضاد ّة وأعوان الفا تلرية واإلش) يةلهة ا ّمرب� ية الل ّعا  اكنوا ّا8Pن مل

تاتورية ال«سعون  تار�كDلقضاء mىل د ية إىل ليربو ل وإmادة الرأسام
ييتلJحتاد ا تالني mدم ممارسة ف'سو س)؟ هل اكن مطلو3 من 

تاتورية ال تار�كد يه أن ال ّربجوازية mىل الليربو mل وأعواهنا؟ هل اكن 
ن ّيقود ا تل بقة ومن أ�ل ا 'ة الكوالك  ّضال من أ�ل  ل ¼ط صدي تصف

ش تجويع ا ّ¾هتديدمه  ل ية؟ّالرعب ب ناء Jشرتا @ويس ومن أ�ل    ب
Qىن  ست ملاذا  سأ/  ّا > نتمل Qينل سأ/ يه ملاذا ال hريدون  تالني؟ ا  ّ مل  تس)

ّتالني وا� نس) ّفاع عن اجنازاته ا يلس)ّظرية وال ّيا ¿صاديس) Jّة و ة ق
سكري ّوا سّة كقائد لالحتلع ّاد ا تار�يت واليف'ول ية الليربو ّعا ثالثني مل ل 

'مت  أفاك س)تقنة؟ من أ8ن ا 'ة؟ ماذا تعرفون س) تا ي5رمك املعادية  لس) Dل
به؟ هل درس)مت Äرخي احلزب ا تالني؟ هل قرأمت  ش)ّعن  ت لس) يوعي ك

ّشفي لالحتلُبا سل ّاد ا نيف'ول ّيت؟ هل قرأمت ا صوص اليت يفضح فهيا ل
نا وأمام امجلاهري وحبضور  يف وبوoار8ن  نو سيك وز mلتالني hرو ' ي y فس)

سات حم اكامت موسكو �لهؤالء يف القاmة؟ هل قرأمت حمارض 
هادات الص ّو يةÎافة الش ّعا يمل هادات ا�بلوما ّ و س) يش ّة األ ة؟ هل جMب



هادات ا لش)ّقرأمت تقار8ر  يش ّيو نقع يني وا ّني وJشرتا ل ي@ ّا  زاروا ّا8Pنني ب
سJّحت ّاد ا Mات القرن املايض؟ هل يف'ول رشنات وثال ث<يت oالل  ي ع

Mارة Jحت ثريه  8�ّمك فكرة عام اكنت  م ييتّسلاد ات  من حامس وثقة ف'و
تار�ووضوح رؤ� �ى ال ية الليربو ّعا شمل يع ا ّ و ل هَمج دة؟ ملضطعوب ا

تار� الّأمل تدر@وا أن ية الليربو ّعا تالني ّلراق'ادة ب مل س)'ق  رة يه ّاملظفف
ي ّاليت حسقت الفا يةدت رض3ت قاتª لإلّة وسدش) ّمرب� ية الل ّعا  مل

  وانزتعت مهنا نصف العامل؟
ّنإذا مل تقرؤوا هذه ا  صوص، مفن أ8ن أتت أفاكرمك املعادية ل

يوم من  يو ا يو تالني ورÙا  لتالني؟ إن األفاكر املعادية  ع ش) س) لس) ل
'ة، من ا�ّ، من ا�ّربجوازيةmاية الّا� mّاية الرتو yة سك' شو فmاية اخلرو y

'mّاية املاويّومن ا� ّة واخلو نا إىل . ةج فعإن تÚ األفاكر ال تد
ّا تالني بل إىل ال� ل'ك يف  س) ّيقشك sري8ن ممن يدعون ّن بأنت ّ ا لك

يةامل ّار 'ااإل مه Ûارقون يف لين<MّيةD ا@س)   ّربجوازية۞ الجيدولو
 


