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 الرابع الجزء – جايان ماهر لـ الكاملة األعمال كتاب

 

 

 

 "الثورية الحركة ذكر يمكن ال الثورية، نظريةال بدون" تألق

 إن. الفكرو الصغيرة البرجوازية الحياة نير تحت هي التي اإلمبريالية مثل بلد في أهمية أكثر الوعد هذا

 أثيرت لتيا االنتهازية أنواع كل ومع بالجبال، شبيهة نملة وكأنه األولى للوهلة يبدو الذي اليانكي، احتالل

 . لرياضةا إلى البلد فن من بأكملها االجتماعية الحياة في يشعر نفسه يجعل االستراتيجية، الخطة في

 واالقتصاد الخارجية التجارة إلى سرية مصادر من البالد على السيطرة أسست التي اإلمبريالية، اليانكية إن

 التحركات حقس فيه يتم بلد نعرفه، في كما اإلقطاعي بحليفها ديمقراطيتنا في الحاكم الحزب هي والسياسة،

 شوارعال في يقتلون الوطنيين التحرريين أن الواضح ومن األصغر، والديمقراطية التحررية الوطنية

 وشجاعة شجاعة يتطلب عمل هو الظروف هذه ظل في ماركسيين كونهم الجمهور، أعين في الرئيسية،

 اراألفك قاعدة في للبالد الحالية الظروف صعوبة إلى النظر الضروري من. الديمقراطية عن للدفاع

 يتخلفون ال ذينال الجبناء الصغار وللمثقفين البرجوازيين الصغير البرجوازي الفكاهي للفكر التشاؤمية

 ".البلد هذا مثل في بمتطلباتهم الوفاء إلى يحتاجون مكان وال أي المساعدة من فما"  يسمونه عما

 ولكن عها،م المتعاونين خالل من فقط البالد ليس على وعلى هيمنتها األمريكية اإلمبريالية تحافظ أن ثانيا  

 الحركات، داخل وفاسدة انتهازية أعمال وخلق وقومية، ثورية حركات في رجالها وضع خالل من أيضا  

 .المنظمات هذه على السيطرة ومحاولة

 نبعي تؤخذ أن ويجب بالضرورة صغيرة، آرين بتركيا منطقة في الماركسية الحركة داخل المساحة

 رئيسيين ملينعا من أكثر ليس الفلبيني النوع إن الرئيسية، العوامل هذه من االنتهازية تقييم عند االعتبار

 قيقية،ح برجوازية ديموقراطية هي الديمقراطية بأن تجادل والتي أيبار، بها يتمتع التي االنتهازية وراء

 الفلبينية. حزببال التصويت بآلية محاط شبه بلد في العاملة الطبقات تغزوها أن يمكن السياسية السلطة وأن

. إلخ الية،الرأسم العالقات هو لإلنتاج الرئيسي فالنمط اإلقطاع، من الكثير هناك أن أعلم الطريقة، وبنفس

 تحت ةاالشتراكي الثورة شعار وضعت التي العمل، أو أرين االنتهازية ألن التشويش، عن أياك يختلف ال

 المرحلة هذه في تشكل التي اليانكية، اإلمبريالية ضد الوطنية للجبهة القومية الطبقات يدفع الذي شعار،

 .االشتراكية صفوف في التقاعس
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 في ر،آيبا نظرية عن فتختل ال والتي الفصل، هذا نظر وجهات جميع تلخيص يمكن المطاف، نهاية في

 راكياالشت النظام إقامة إلى االشتراكية تدعو الثورة في المذكورة المجلة أن هو العمل: " التالية الكلمات

 في هو لحظةو االشتراكية، الثورة لتنفيذ الدولة في الدرجة تغيير وهو العاملة الطبقة حلفاء مع للمجتمع

 من. ياترك في اإلقطاعية ضد والنضال لإلمبريالية المعادي االشتراكي، المجتمع في اليوم إعداد عملية

 بنجاح. إكمالها المستحيل

 زالةوإ اإلمبريالية ضد الكفاح بالنضال كسب دون االشتراكي المجتمع بدء يمكن ال أخرى، ناحية من

 لنظاما من األولى المرحلة ستكون االشتراكية، الثورة تحقيق بعد أخرى، بعبارة.  اإلقطاعية البقايا

 .اإلقطاعية بقاياها وتدمير اإلمبريالية ضد الكفاح هي االشتراكي

 لثورةا تكون سوف. تذهيب سوى ليست أيبر يتبناها التي البرلمانية النظرية فإن الرأي، لهذا ووفقا  

 .اإلقطاع إزالة وسيتم البالد من اإلمبريالية ستطرح ثم االشتراكية،

 طويلة حرب عدب قبل من تنفيذها يتم لن اإلمبريالية، احتالل تحت تقع التي بالدنا، في االشتراكية الثورة

 الفلبينية الديمقراطية في األصوات من ٪11 نسبة على حصلوا قد السادة هؤالء أن المفهوم وشاقة ومن

 اليةاإلمبري ضد الصراع ومن ثم السلطة إلى وصلوا ثم االشتراكية، بالثورة يقصدونه الذي النوع من

 محاولة تشمل التي الماركسية النظرية أيبار في االشتراكي ونظرية االجتماعي النظام وسيتم تأسيس

 :المظالم عن البحث جهود تغطية

 هذه. الشتراكيةا للثورة السلمي التحقيق مسألة في القشة في القش بخلط الحادة التحريفية يشّمون من هناك

. اللينينية موت منع أجل من عززتها التي وعسكريتها البيروقراطية احتضنت التي البراغماتية الرأسمالية

ا صالحيتها ظهور يكون األزمات، أوقات في ا دليال   دائم   .الجهود هذه على واضح 

 جبهة حزب إلى تدعو التي النظر وجهة أساس في النظر وجهات من كل لتشويه الرئيسية األسباب تكمن

 نم أبعد إلى الرأي هذا ذهب. اآلراء هذه عن المطاف نهاية في يختلف ال الذي اإلسالمي الشرقي اليسار

 ا،تركي في الرأسمالية كاملة إقامة تطوير في المنتجة القوى تطور يعيق 1691 عام دستور إن: "ذلك

 .ستورالد تغيير لمحاولة دعم لوينبغي كاملة إقامة السلطة لذلك، العاملة الطبقة هدف تعزيز وبالتالي

 البرجوازية- تركيا لشعب الرئيسي العدو هي األمريكية اإلمبريالية أن الرأي، لهذا أقول وفقا أن أستطيع" 

 كان وكلما .المدنيين المثقفين من زمرة نجد إذ والقومية، لإلمبريالية متغلبة معادية شراكة ال- التعاونية

 باراالعت في هذا وضع ومع. قوة أكثر" االشتراكي التطور" أصبح المجموعة، هذه تجاه حدة أكثر الموقف

 قول وهو عشيرة، نم يعانون الذين والعسكريين المدنيين المثقفين يسمونهم" تركيا، في التقليديين الحكام"

 أن حالواض فمن ألنفسهم، بالتفكير السابق المدير وبين AID هاري األمريكي السفير مع الخطر أن عظيم

 كاملة. هوية هو االمبريالي الرأي

 الخطأ من ونيك لن النهائي، التحليل في حتى اآلخر، إلى أحدكم خذوا: ملتصقين قبيحين إخوة ثالثة إليكم

 من جعلت انتهازية هي األمريكية، اإلمبريالية خدمة سوى شيئا   تفعل ال التي النظريات، هذه كل إن القول

 .أون لإلمبريالية الخضوع

 وهمية لست نظرية هي ،"االشتراكية تركيا" الماركسية، علم من شتم أو جيدا، نظريا غمد أجد لم أوال:

 رؤيتها. حتى دون أعمالها فتح تحاول ألنها ثالث، شيء أي قول إلى بحاجة

 كلمات راءو باالختباء العلمية االشتراكية عليه اختلطت لقد. التغليف في ودهاء   تنوعا   أكثر إنه ثانيا :

 .الماركسية

. لماركسيةا الحركة في باختصار لخصناه الذي النوع من انتهازية هناك ليس استعماري، شبه بلد في كوننا

 لمناهضةا الطبقات لصالح انتهازية فرصة دائما هناك كانت األول، لالنفتاح واستجابة البلد، هذا مثل في

 الماركسية. األوساط في للتكثيف لإلمبريالية
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 إن. يةاألمريك اإلمبريالية مع تتناقض التي هي فقط بالدنا في العاملة الطبقة ليست معروف، هو وكما

 ليين"،الكما" أن المعروف من. واضح الصغيرة والبرجوازية الوطنية البورجوازية بين المصالح تضارب

 اليةاإلمبري ضد عنيف صراع طور في هم الصغيرة، البرجوازية من وعيا   األكثر الجزء يشكلون الذين

 .األمريكية

 تحت فسهمأن تأسيس يحاولوا أن الكماليين على ينبغي الخاصة، قوتها أجل من ستناضل طبقة كل أن وبما

 لسبب،ا لهذا التحرير، حرب قيادة يريدون أنهم جدا   الطبيعي من. ألميركا المناهضة الوطنية الجبهة قيادة

 . بالطبع الماركسي، الصف في لصالحهم" ميل" خلق في الكماليون يرغب سوف

 من :أسهل األمر هذا تجعل التي األسباب من العديد هناك تنبت، صفوفنا في االنحراف هذا مثل اليوم،

 في ثوراتوال الصغيرة، البرجوازية الثورات تاريخ هو تركيا. الصغيرة البرجوازية من بلد بلدنا ناحية،

 .الطريق في التاريخ

البل  هذا لمث في نشطة غير تكون أن يلالطو التاريخ ذات البرجوازية البيروقراطية على ومن المستحيل

 أقيم ذيال الوطني، التحرر كفاح- البورجوازية الصغيرة البيروقراطية قيادة تحت الخصوص، وجه على

 اعتبارهاب" الكمالي الفكر" دراسة فإن اإلمبريالية، الكونية الحرب نهاية حتى. الثانية الكمالية قبل من

 المثقفين نم يتألف اإلقطاعي شبه األميين نصف أن وحقيقة البالد، في الوحيدة المهيمنة السياسية الحركة

 .جدا مهم عامل هو الصغار، البرجوازيين

 هو" فينالمثق" إلى االشتراكية الرتب من االنتقال في الضروري التوقف هي الكمالية أن حقيقة وثانيا،

 .آخر مهم عامل

 كياتر للعدو، والعسكرية المدنية الفكرية زمرة هي مضى، وقت أي من وطنية تحالفات تجاهل ثالثا:

 اإلمبريالية" النهائي التحليل في ولكن األيسر، المظهر" الطائفية" البروليتارية الحركة للرئيس أعلنت

 أن لىإ االجتماعية الممارسة وكذلك األيديولوجية، خطط من كل في االنتهازية اإلفالس" استسالم تشكيل

 الصغيرة. البرجوازية صفوفنا هزم،

 ليةاإلمبريا ضد النضال" الماركسي الثوري مع الصغيرة البرجوازية لمبرمجين األقصى الحد رابعا:

ا هذا وكان. الدقيق النظري النضال وقدم االنتهازية، ضد تركيا في العام الحق مسألة بشأن" استسالم  أيض 

 في اضحينو الثوري البروليتاري والخط الكمالي الخط يكن لم قريب، وقت حتى. صفوفنا في جد ا فعاال  

 .الكبيرة الجماهير نظر

 النظرية ةالخلفي في الرابع المركز إلى جدا يتصل الصغيرة البرجوازية الثورية الفصائل مهمة أن خامسا:

 عامل وه خطهم حيث من تماما متسقة تصنيفات لهم تركيا على أبحاثا الكمال، لجعل( المرؤوس المهيمنة)

 مهم. اعتباره يمكن آخر

 الثورة بسبب نستطيع، ما بقدر بروليتاريين كثوريين بواجباتنا الوفاء يمكننا ال ذلك، كل إلى باإلضافة

 .بروليتاريين ثوريين نكون أن وصعوبة االنتهازية الدعاية وأزمة السهلة،

نحرافات، ا أي وإيضاح الثورية الماركسية بالنظرية بإحكام اإلمساك إلى بحاجة نحن األسباب، هذه بسبب 

. أسباب ثةلثال الماركسية النظرية ضوء في الميول على الضوء تسليط إلى حاجة هناك ذلك، إلى باإلضافة

 ما.حز أكثر بشكل مالمحها تظهر ولم موجودة البروليتارية الثورية الصفوف تزال ال بدء، ذي بادئ

 لفرض محاولة في آرين، انتهازية مع التسوية من المزيد البروليتارية الثورية الحركة تنهي لم ثانيا، 

 .لإلمبريالية الخضوع

 لدينا كونسي بذلك، للقيام جدا مرهونين كنا إذا. صفوفنا في انحراف كل عن نكشف أن يجب السبب، لهذا

 ية،النظر الكفاءة عدم بسبب والتي، لإلمبريالية"، الخضوع انتهازية" في للتفكير جدا مهم سالح
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 أقحمتنا نم الرؤساء بين نخلط أن يمكننا الواقع، في لكن اشتراكية"، ثورة يصنعون دائما االشتراكيون"

 االنتهازية هذه حذف يؤخر أن شأنه من هذا أن الوقت ومن الواضح لبعض والقدرة واألصيلة الشريفة،

 .لفترة ولو حتى

 بهةج" إلى الماركسية الحركة خارج الحركات بين الصغيرة البرجوازية الثورية الحركة ثالثا  تدعو

 وماي وتتزايد تنمو الحركة وهذه. اإلمبريالية ضد النظرية الخطة في واضح بموقف الوطني"، التحرير

 يوم. بعد

 أن يينبغ تركيا ولذلك،. النتائج أسوأ األولى الوهلة في بسيط لخطأ يكون قد الظروف، هذه وفي ظل

 تكون أن يجب والخالدة، الفارغة الخالفات وإليجاد. الثورية الماركسية الحركة حدود دقيقة بطريقة يوضع

 لسنوات يتارية،البرول الحركة لمستقبل وتركيا القيصرية لينين روسيا كما ألنه،. النظر قصير وليس أعمى

 .الوضوح ذاك أو هذا توطيد إلى راجعا يكون قد عديدة

 الذين يناالشتراكي بين) صفوفنا في يبدأ ما عادة الذي الصحيح"، االنحراف" على سنركز المقال، هذا في

 نتقدون نفكر زلنا ما آلخر، وقت من ذلك، الوطنية( ومع الديمقراطية الثورة استراتيجية عن يدافعون

 ".لإلمبريالية االستسالم" االنتهازية من جزء أقوى العمل"، من جزء" نظر وجهات

 خالل من للتنمية فرص إيجاد إلى يسعى الحذر، من قدر بأقصى صفوفنا، في الصحيح االنحراف إن 

 .للماركسية العامة الحقائق وراء االختباء

 الثوري، الخط من واضح إنكار" الصحيح االنحراف هي" العامة وراء الكامنة الحقيقة ألن الماركسية

 بيعةوبط. أضعف تظهر أن تحاول الذاتية قوتنا فمن تركيا، شروط من أدنى مستوى على تقييم مجرد

 .األساس وقف ترتفع التي المبنى طوابق جميع تصوير في األساس على الخاطئ التحليل سينعكس الحال،

 سياسةو المؤسسة، في الزائف التقييم لهذا الشامل الخط ثم للمؤسسة، الخاطئ التقييم هذا أوال   سنطرح

 لوضعا تقييم هو وتركيا الرأي، حق. العامة الخطة وبالطبع- اليومية األعمال في وانعكاسها التحالفات

 الثورة تؤدي قد يالت الموضوعية والظروف الهدف بالضبط ليست البروليتاريا تركيا. "للبروليتاريا الحالي

 لتوضيح يه البروليتاريا البروليتاري الثوري للنضال الرئيسية المهمة فإن واليوم الديمقراطية، الوطنية

 ".المتطلبات هذه

 أجزاء في ذلك، ومع. النقد من نوع وأي للمرونة فرط عن عبارة هي هنا" مكتمل" كلمة فإن رأينا، وكما

 يسل الواقع، في. موضوعية شروط لديها ليس البروليتاريا أن الواضح من المخطوطة، نفس من أخرى

 .مع ا" كاملة" الكلمة تكون أن المنطقي من

 يةالموضوع الظروف في. واضح الكلمة ومعنى االحتكارية، الرأسمالية حقبة في يقال أخرى، بعبارة 

 التطور ىالشروط وإن مستو أو تماما ، ناضجة ليست البرجوازية الديمقراطية الثورة في البروليتاريا لقيادة

 تكون دماعن ولكن ديموقراطي سيفي، السياسي المشهد في العاملة الطبقة دور يجعل للبالد االقتصادي

 الديمقراطية الثورة في رائدة تكون أن للبروليتاريا يمكن بالكامل، حاضرة االقتصادية الظروف

 ". البرجوازية

 نظر في ةالمسأل لتجسيد أقسام أربعة في المختلفة وجوانبه اليمينية، وشخصيته الرأي، هذا في سننظر

 لو ماك مختلفة، نظر وجهات من" السعي" الصحيح"،" التفكير هذا ندرس سوف فصل، كل في. القارئ

 .السابق الفصل نفحص لم أننا
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 النشر لحقوق الموضوعية الشروط 

 والظروف "الديمقراطية الوطنية الثورة لقيادة الموضوعية الظروف فيها ال يوجد تركيا في العاملة الطبقة"

 لشراء يسل البروليتارية للجماهير متاح يكون أن يجب لذلك كطبقة، البروليتاريا، قبل" في الموضوعية

 يالرأسمال اإلنتاج نمط حيث الصناعة مجال في واسع نطاق على األول المقام في العاملة القوى من آخر

 جمعها. يجب

 

 الوطنية الديمقراطية الثورة ونظرية الموضوعية الشروط

 الثورية. والنظرية االقتصاد تعميق

 ".الفالحين ثورة" باسم الوطنية الديمقراطية الثورة

 الثورية. والممارسات الصحيح االنحراف

 .العناوين هذه تحت فصول أربعة سننتقد

 الديموقراطية الوطنية لنظرية الثورة الموضوعية الشروط

 لوطنيةا للثورة كافية ليست فهي اليوم المستوى هذا إلى بها وصل قد تركيا في االقتصادية التنمية"

 ."البروليتاريا بقيادة الديمقراطية

  توضيحها على قادرين نكون الوطنية لكي الديمقراطية الثورة نظرية طبيعة طرح ومن الضروري

 .المنقطعة غير للثورة اللينينية الماركسية النظرية هي الديمقراطية الثورة فنظرية

 تستطيع ال التي البرجوازية الثورة فأن فقدت بلد في والطبقة البرجوازية المنقطعة، غير وفكرة الثورة 

 في لعاملةا الطبقة فكر ثم ومن حلفائها، مع العاملة والطبقة التاريخية، مهمتها تفقدس تحملها البرجوازية

 االشتراكية. الثورة نحو المستمرة للثورة الثوري المفهوم هذا

 ،1141 عام صراع مع. وإنجلز ماركس االحتكار، قبل ما فترة في الفكر لهذا األولى العالمات تظهر

 األوروبية جوازيةالبر فيها فقدت التي الفترة هذه في. التاريخ مسرح على مستقلة كقوة وبرزت البروليتاريا

 (.1119) منذ ألمانيا في برجوازية ثورة اآلن حتى هناك ولم تكن الثورية، ثورتها كل

 سمارك رأى برجوازية، الثورة هذه لجعل والشجاعة القوة تملك تكن لم األلمانية البرجوازية ألن ونظرا  

 البروليتاريا ةبمبادر تتحقق أن يجب والتي ألمانيا، في البروليتارية الثورة بداية هي البرجوازية الثورة أن

 ماركس زسيرك تكتمل، لم ألمانيا في الديمقراطية البرجوازية الثورة أن طالما. " الفالحين مع المتحالفة

 حية".الفال للطبقة الديمقراطية الطاقة تطوير على االشتراكية البروليتاريا تكتيكات على اهتمامه

 لبروليتاريا؛ل البورجوازية الديمقراطية الثورة وتحقيق ألمانيا في األرستقراطية الطبقة شدة على التأكيد

 البروليتاريا يسمى ما أجل من ليناضل الفالحين حركات عن واالبتعاد

 بالعصا" لريفيةا البروليتاريا في الكبار اإلقطاعيين النبالء هم زراعي، بلد في الريفي() االستعمار أساس"

 على تأثير أي لها يكون أن دون الصناعية، البروليتاريا باسم البرجوازية على هجوم مسألة فقط إنها" 

 ". استغاللها

 لتناقضاتا تحليل خالل من المستمرة الثورة لهذه ماركس فهم لينين صاغ االحتكارية، الرأسمالية فترة في

 في كلتوش النظرية وتطورت هذه. القيصرية لروسيا الملموسة والظروف االحتكارية للرأسمالية العالمية

 .األناركي بهش لينين سماه وما" الموضوعية" سماه الذي التروتسكي، الفكر ضد للينين السياسية الممارسة
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 أن بقس كما أننا، من وبالرغم. انقطاع دون اللينينية الماركسية أو اللينينية الثورة تسمى النظرية هذه

 هذه جدتو فقد وإنجلز، ماركس في رؤيتها يمكن الفكر لهذا األولى والعناصر البذور فإن قبل، من ذكرنا

 .لينين مع اإلمبريالية الفترة في كماال   األكثر تعبيرها النظرية

 الحال هو كما ين،الح ذلك حتى البرجوازية الديمقراطية الثورة فيها تتحقق لم التي البلدان في للينين، وفقا

 جوازيةالبر لدعم المناشفة، يقول كما الثانية، الدرجة من مهمة ليست البروليتاريا مهمة فإن روسيا، في

 .التاريخ البرجوازية فقدت- اإلمبريالية الفترة في- الفترة هذه في ألنه. الليبرالية

 هي ةالقياد فإن السبب، ولهذا. منها المتوقعة المهمة أداء على قادرة وغير هزيلة جدا، ضعيفة البرجوازية

 قد- الحضرية ةالصغير البرجوازية تحالف- الفالحين تحالف فإن الفالحين، مع تحالفت التي البروليتاريا

 لديمقراطيةا البرجوازية للثورة يمكن للبروليتاريا، الفعال التدخل مع- التحالف هذا في يحدث ال أو يحدث

 إلى االبروليتاري ستعمد الثورة، مع سيُنشأ الذي الفالح،-العامل قوة إطار في. الكامل النصر تحقق أن

 .البروليتارية الثورة إلى التحول لتحقيق الفرصة لها وستتاح الثورة هذه تعميق

" لثورةل الوطنية الثورة نظرية" تونغ تسي ماو صاغ االحتكارية، للرأسمالية األولى األزمة خالل وأخيرا ،

 شبه لةدو وهي للصين، الملموسة الممارسة على" المتواصلة اللينينية الثورة نظرية" تطبيق خالل من

 .االستعمار نير تحت استعمارية

 كلمة فإن ك،ولذل. لها كأساس البروليتاريا هيمنة وتضع البروليتاريا قيادة النظرية هذه تقترح رأينا، كما 

 ،"لوطنيةا الديمقراطية الثورة في البروليتاريا لقيادة الموضوعية الشروط" كلمة في لها معنى ال" رائد"

 .لإلضافة تستخدم وكانت

 العاملة قةالطب أن حقيقة. البروليتاريا قيادة تحت إال تتم أن يمكن ال الوطنية الديمقراطية الثورة ألن هذا

 لفائها،ح مع العاملة، الطبقة الفور، وسوف تكون على الثورة جعل على قادرة أنها يعني ال قيادي دور لها

 أقوى ستكون هزيمة كل المستمرة لكن الحرب في ويهزم يهزم سوف العدو، ضد مستمر صراع في

 .للثورة النهائي النصر سيقدم حلفائه، بداية النهاية في وفي خبرة، واكتسبت

 وليست "،حرب منظمة" أنها على الديمقراطية، الثورة انتصار تمثل التي الثورية، السلطة إلى النظر يجب

 ستكون لةالعام الطبقة فإن ال، أم( عام بشكل حلفائها مع) السياسية السلطة احتلت وسواء ،" تنظيم مخطط"

 المادية بيئةال لخلق العاملة الطبقة ستقاتل الديمقراطية، الثورة انتصار بعد. مرة كل في مكثفة حرب في

 تدومس حرب بل أشهر، لعدة حركة ليس الوطنية الديمقراطية الثورة االشتراكية ألن ضال إلى لالنتقال

 . لسنوات

 رؤية يالضرور ستالين من بكلمات االشتراكية والثورة الديمقراطية الثورة بين صيني جدار يوجد وال

 .واحدة وكطاولة واحدة سلسلة من كحلقتين االشتراكية والثورة البرجوازية الديمقراطية الثورة

 

 لبرجوازيةا الديمقراطية الثورة فإن معينة، اجتماعية قوة فيها العاملة الطبقة تمثل التي البلدان جميع وفي

  سيرتولون.با الكاميرون مثل الشابة األفريقية البلدان في ذلك، ومع. االشتراكية الثورة إلى االنتقال هي

 هذه لفص يتم. معينة اجتماعية قوة تمثل عاملة طبقة توجد ال لذلك تجاهله، يمكن مستوى في الصناعة

 سساتالمؤ معظم ظلت ،"الحكم" و" التقسيم" أسلوب خالل من لإلمبريالية الرئيسية األجزاء عن البلدان

 .وجودها فترة طوال سليمة جذوعها، كانت لو حتى القائمة الصناعية

 ثورة في فكيرالت الشيء بعض الصعب من البدائية، القبلية للعالقات العميقة اآلثار ذات البلدان تلك وفي

 .البروليتاريا قيادة تحت
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 إلى مرةالمستع وشبه االستعمارية الدول انتقال حول وباختصار مناقشة نتناول أن المفيد من هنا سيكون

 سيةالمارك األوساط في مختلفتان نظر وجهتا هناك معروف، هو كما. الماركسية األوساط في االشتراكية،

 إلى ولوتتح استقاللها على المستعمرة وشبه المستعمرة البلدان فيه تحصل الذي األسلوب مسألة حول

 .االشتراكية

 لبشريةا يدمر مستوى إلى وصلت قد النووية األسلحة بأن" متشائمة" فكرة تكمن األولى النظرة قلب في

 المحاربين طريق بأن يوحي مما األسلحة"، يحدد شيء كل" عن تعبير من أكثر ليس وهو جمعاء،

 الماليين. موت هو النصر إلى لالشتراكية

 نضالال" أطروحات لتطبيق" الرأسمالية غير" النظرية السالم"، في التعايش" نظرية يصوغ الرأي هذا

 . المستعمرة وشبه المستعمرة البلدان إلى" سالم في واالشتراكية للرأسمالية األيديولوجي

 فريقياأ في االستعمارية الدول في اإلمبريالية ضد الوطني النضال فإن هذه، النظر وجهة من باختصار،

 ضباطو مفكرين قيادة تحت يتم أن يمكن معينة، اجتماعية قوة تمثل عاملة طبقة توجد ال التي وآسيا،

 .جدا متجانسة ليست ثوريين "أنها ديمقراطيين" تسمى عاملة صفوف إلى ينتمون وطنيين

 حتت اإلقطاعي والمناهض لإلمبريالية المناهض النضال بعد أنه المناصرين هؤالء بعض يقول بينما

 المدى ىإل الفترة من تحدّ  فهي. االشتراكية تمرير الممكن من فإن الثوريين، الديمقراطيين هؤالء قيادة

 .البالد في ةقوي عاملة طبقة اعتباره يمكن بلد في التصنيع درجة وإلى التصنيع تصعيد فيه يجب الذي

 العاملة، ةالطبق هذه اكتسبت إذا إال ممكنا يكون أن يمكن ال اشتراكية إلى العاملة الطبقة تحول إن ويقولون 

 في يه األول الرأي هذا في الدقيقة الفروق. السلطة الصغيرة، البرجوازية للسلطة كبديل ظهرت التي

 .الرئيسيين التفسيرين هذين من وهجينة عابرة وسيطة أشكال شكل

 ضد لنضالا في العاملة للطبقة والسياسية والتنظيمية األيديولوجية القيادة على ترتكز الثانية النظرة

 الثورة يةنظر من كجزء الديمقراطي الوطني الكفاح تقبل وهي. االشتراكية إلى االنتقال وفي اإلمبريالية

 .انقطاع دون اللينينية الماركسية

 وال اجحة،ن تكون أن لإلمبريالية المناهضة للحرب يمكن العاملة ال الطبقة قيادة بدون أنه إلى نشير دعونا

. لعاملةا الطبقة قيادة بدون االشتراكية إلى االنتقال نرى أن فارغ حلم االشتراكية إنه إلى تمر أن يمكنها

 الكاميرون مثل األفريقية البلدان في الخاصة، الظروف ظل في الرأي، هذا تطبيق يمكن ذلك، ومع

 الطبقةو خاصة، ظروف ظل في هي والتي معينة، قوة لديها العاملة الطبقة باسيرتولون حتى وبوروندي

 .والضعيفة جدا ضعيفة العاملة

ا االجتماعية البنية تُظهر ال البلدان، هذه في  ليست لعشائروا االجتماعية الطبقات. الطبقات بين رائع ا تمايز 

 سيةالمارك األحزاب ليست البلدان هذه مثل في الماركسية األحزاب لذلك،. البعض بعضها عن منفصلة

. لوطنيا التحرر وتحركات حركات عن تعبر التي الثورية، والجماعات الطبقات منظمات هي بل الحقيقية،

 .كلها األمة ومصالح تطلعات تمثل كانت تأسيسها، يوم ومنذ

 سكرتيرها انك الذي الشيوعي، للحزب تنتمي بريطانية، مستعمرة باسيرتولون وهي في المثال، سبيل على

 الحزب اهذ الرأسمالية، وبما أن غير هو بطريقة االستراتيجي وبرنامجها النوع هذا ميتوهيلويا، وفي جون

 لهيكلا البالد حتى في والديمقراطية لإلمبريالية المناهضة القوى جميع يتناول فإنه عاملة، طبقة ليس

 كامل. بشكل تشكيله يتم لم البالد في الحديثة للطبقات العظمي

 ثورة هو بل ،وطنيا ثوريا مسارا التونسي الشيوعي للحزب االستراتيجي البرنامج يعتبر ال المقابل، في

 ذات املةع طبقة وبالتالي الصناعية المشاريع من معين مستوى يوجد تونس في ألنه. وطنية ديمقراطية

 .معينة اجتماعية قوة
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 وجهات( 1 صفحة ،1: العدد التركي، اليسار على ،1697 ديسمبر/  األول كانون 11) بيلي. م يوّضح

 .المناقشات هذه نظر

 المجتمع نم العميقة آثاره له مستقل فيبلد االجتماعي النظام فإن العاملة، الطبقة قضية هي االشتراكية" 

 الطبقة أو موجودة، غير العاملة الطبقة فإن وبالتالي صناعة، يوجد ال أنه االشارة يمكن البدائي، القبلي

 وبالطبع ومال،الص في غانا في المثال سبيل على التاريخي، التطور في التأثير على القدرة تملك ال العاملة

 .االشتراكية المنظمات عن الحديث يمكن ال أنا

 عن ذلكو البلدان لهذه االقتصادية للتنمية الرأسمالي التطور مسار على الحفاظ يعني أخرى، ناحية من 

 إنف الحالة، البلد، وفي هذه وضع في الزراعة إلى العودة على تعتمد التي اإلمبريالية وسائل طريق

 غير ريقةالط هي البلدان هذه وطنيو يحملها أن يمكن التي االقتصادية للتنمية الصحيحة الوحيدة الطريقة

 .االشتراكية إلى تؤدي أن شأنها من التي الرأسمالية

 شعار هو لطبعبا الثوري والشعار اجتماعية، قوة العاملة الطبقة والصناعية تمثل المتخلفة البلدان في لكن 

 ناعيةص شركة ألف مائتي في العمل قوة هي التي الجزائر، في المثال، سبيل على.  االشتراكية المنظمة

 ذاه وفي موجودة، غير وهي رأسمال بكلمة الرأسمالية غير الطريقة ذكر باإلمكان يكن لم الجزائر، في

 في ةالرأسمالي تطور في طويال شوطا قطعت التي تركيا، مثل وفي بلد الجزائر من األمام وإلى الصدد

 .اإلطالق على الرأسمالية غير الطريقة عن ناهيك تركيا، مثل بلد

 ىاألقص البرنامج حاليا ترسم التي الرأسمالية"، غير الطريقة" عن المدافع الجزء نرى بلدنا، في

  آفجيواوغلو للدكتور. الصغيرة للبرجوازية

 المبرياليةا ضد البروليتاريا نضال في رائدة موضوعيا دورا تلعب أن الممكن من آلفجيوأوغلو ليس ووفقا

 الديمقراطية، رثوا إلى ينتمي إليها ننتمي التي الوطنية التحرير حرب في الرائد إن ثانيا لذلك، تركيا في

 .المدني- العسكري للمجتمع أخرى، بعبارة أي،

 في ونالمرشح هم بلدنا في الحالية التطوير مرحلة في القوميين الثوريين أن يبدو: "آفجيوغلو يقول

 ".المقدمة

 المرحلة" ألن. المقدمة في لدور مرشحين اليوم الوطنيون الثوريون يبدو أنه آفجيوأوغلو نظر وجهة

 ذلك. تتطلب البالد تطور من الحالية

." القاإلط على خطأ ليس: "رأيه كان آفجيوأوغلو، قبل من" الصريح االنحراف" بتفسير يتعلق فيما

 غير الموضوعية الظروف هو اليوم" ألن( مشرق 12 العدد ،494 ص في تركيا ترتيب الباي، شاهين)

 ".البروليتاريا طليعة في للمشاركة ناضجة

". العسكريين-المدنيين المثقفين" مسألة في" الصحيح االنحراف" مع يتفق آفجيوأوغلو فإن يتضح، وكما

 قيادة مع نولك البروليتاريا مع يتوافق ال البالد في االقتصادية التنمية مستوى إن. "نفسها للمبررات

 ألفيسوغلو، "الرأسمالية غير الطريقة" ينتقد الذي الصحيح، االنحراف". والمدنيين العسكريين المفكرين

 .الشيء نفس بالضبط هو

 النظرية أي ،األولى للنظرية الصحيحة النظرة وبين الثاني الدقيق الفارق بين فرق يوجد ال أنه الواضح من

 األولى طروحةاأل في الدقيقتين الفرقتين بين والفرق آفجيوأوغلو نظر وجهة بين الفرق. الرأسمالية غير

ا بسيط ويرتبط فصل. القدر بنفس هو  وأنه كسيامار ليس آفجيوأوغلو أن من الرغم على بالطريقة؛ أيض 

 تستخدم اليمينية الرؤية فإن الالزم، من أكثر الماركسية المصطلحات يستخدم أال على حريص

 كرناهاذ التي الصغيرة البرجوازية الثورة صدى هو هذا. الماركسية مع وفرة في الماركسية المصطلحات

 .كتاباتنا بداية في
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 قيادة تحت تنفيذه سيتم الذي العام الديمقراطي البرنامج" فإن اليميني، للرأي وفقا بإيجاز، وللتلخيص

 األراضي حاتإصال إجراء وسيتم البالد، في معينة تصنيع عملية سيوفر والمدنيين العسكريين المفكرين

 ارللثو الحالية والمهام العاملة الطبقة لقيادة الموضوعية الظروف خلق يتم حتى الزراعي واإلصالح

 .الصغيرة البرجوازية السلطة أجل من البروليتاريين

 الطبقة وم،الي العاملة الطبقة الرأي لهذا الثانية المرتبة في يأتي الذي الدور إلى تركيا تولي".  العمل هو 

 فيذلك ف ومع الموضوعية، الشروط لديه يوجد ال ألنه ثانويا دورا السياسة في تركيا دور من العاملة

 من الالنض إن. رائد دور هو بل قائدا   العاملة الطبقة دور يعتبر ال الوطنية، الديمقراطية الثورة نظرية

 ضيرالتح عن فضال   ما، بطريقة العاملة الطبقة قوة أجل من النضال هو الوطنية الديمقراطية الثورة أجل

 .االشتراكية إلى لالنتقال

 بهذا يامللق معينة إمكانية لديها يكون أن يجب ثورة، أي قبل قيادي دور للعب مرشحة هي الطبقة التي إن

 العاملة للطبقة إمكانية توجد ال أنه يعني yok لقيادتها العاملة للطبقة موضوعي شرط هناك الدور، ليس

 بدور عترفت العاملة الطبقة فإن االحتكارية، الرأسمالية الفترة في أنه يعني مما القيادة، هذه عن بالكشف

 مينيي فكر هو الفكر هذا مثل أن الواضح من. االحتكار قبل البرجوازية الثورات في الحال هو كما ثانوي

 .الوطنية الديمقراطية الثورة فكرة بخالف

   الماركسية وفترة احتكار الدولية االنتهازية حول 2 البند من استخرج ما

 يةوأيديولوج التنوير"،" إيديولوجية أن باختصار نذكر ولو وضوحا، ويجب أن أكثر األمر جعل أجل من

 .االحتكارية والماركسية" السعي"

 ، يمكنناوإنجلز ولينين ماركس بين طويلة لفترة فعالية األكثر األيديولوجية هي الطاقات فكرة إن ثانيا  

 ةاالقتصادي النظرية الماركسية تقبل". اإليقاع" أو" المذهب" أيديولوجية فكرة على نطلق أن أيضا

 لماركسيةا كروح الديالكتيك يترك الذي الفكر هو"  الموضوعية" وتاريخية، اجتماعية بيانات باعتبارها

 .الثورية

 إنها. ضيقة بطريقة واالقتصاد، االجتماع وعلم تاريخ العلوم، هذه إطار في الماركسية يجسد الفكر هذا

 إيديولوجية يف. ميكانيكيا   العمل على البروليتاريا وقدرة الصناعية التنمية بين الوثيقة العالقة تتناول

 الماركسية فةللفلس الثورية الشخصية وكانت التطور، نظرية إلى للماركسية الثورية الروح تحولت السعي،

 علم اسمب الديالكتيكية الطريقة بواسطة تم هذا كل بالطبع،) الميكانيكي، الفكر ظالم في مرئية غير

 الشهيرة كيكاوتس نظرية في للميكانيكا الميكانيكي للتفكير وضوحا األكثر المثال وينظر(. الماركسية

 ".المنتجة القوى"

 هو المحدد وانعكاسه للتناقض العالمي الطابع. للتناقض المحددة للشخصية اهتماما تولي فقط النظرية هذه

 روليتارية،الب للثورة الموضوعية الظروف نضج مشكلة وفي. االعتبار بعين النظرية هذه تأخذها ال مشكلة

 خالل نم عالمي نطاق على االحتكارية للرأسمالية العالمية التناقضات الحسبان في النظرية هذه تأخذ ال

 الدولية لداخليةا التناقضات في وانعكاساتها فقط البلدان لألفراد في االقتصادية التنمية مستويات تحليل

 .القبر في دفنت وكأنها" االنتهازية" األطراف لجميع

 لروسي(ا الديمقراطي االجتماعي العمل " )حزب المنشفيك حزب"  هو القيصرية روسيا في الدولية تمديد

جة"، الناض غير الروسية للبروليتاريا الموضوعية الظروف" النظرية خاص بهذه المغطى وهذا الفصل

 وسيالر السياسي الظرف في قيادي دور للعب الروسية للبروليتاريا إمكانية توجد ال السبب لهذا"

 ساحر" تآمر"،م بالنكيست" بأنه لينين واتهم الماركسية، باسم اللينيني لينين خط وانتقد".  القيصرية

 ".روسيا في ثورية بروليتارية ثورة توجد ال" عقل حول صغير"، برجوازي
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 إلى وصل دق عالمي مستوى على اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى بين التناقض فإن للينين، وفقا ذلك، ومع

 كثرأ اللحظة، هذه في مهمة التاريخ أعطانا لقد. "االنهيار مرحلة اآلن الرأسمالية دخلت فقد عال، مستوى

 جعل هو آسيوي، فعل رد وكذلك أوروبي، فعل رد حصون أقوى هدم إن لينين: وقال. ثورية المهام

 القيصرية روسيا وأن منه، مفر ال أمر إنه" الدولية، الثورية البروليتاريا في رائدة الروسية البروليتاريا

 صرية،القي روسيا في بروليتارية ثورة رؤية الممكن من وأنه العالمية، الرأسمالية تناقضات كل تحمل

 .العالمي الرأسمالي النظام في األضعف الحلقة وهي

 قاطرة حكمة فإن اإلمبريالية، الفترة مع جنب إلى لذلك جنبا وفقا االستعدادات جميع تتم السنوات هذه في 

 .المنقطعة غير اللينينية الثورة جوهر هي البروليتاريا، ولكن البرجوازية، وليس التاريخ،

 قال عندما نهم،بلدا في ثورية الطبقات أكثر إلى والشباب الضعيفة العاملة الطبقات اإلمبريالية حولت لقد

 . يتاريةالبرول الثورة إلى االنتقال إلى يشير كان الشرق"، هو البروليتارية الثورات اندالع" إن لينين

 على وإنما ة،واحد مرحلة في البروليتارية الثورة تتشكل ال المستعمرة، وشبه االستعمارية البلدان هذه في

 تاريةالبرولي والثورة البرجوازية الثورة تشكل البلدان، هذه وفي. المستمرة الثورة بمعنى مرحلتين،

 ".واحدة طاولة" واحدة"، سلسلة من حلقتين"

 مرةوالمستع المستعمرة شبه البلدان في البروليتاريا هل: السؤال في نقطة أهم إلى نأتي اآلن دعونا

 المستمرة؟ اللينينية الماركسية للثورة الموضوعية والظروف

ا تلعب نأ للبروليتاريا ليس أو مناسب ا ليس البالد في االقتصادية التنمية مستوى إن" أخرى، بعبارة  دور 

ا ناضجة ليست الموضوعية الظروف لكن الوطنية، الديمقراطية الثورة في رائد ا  فالسؤال" تمام 

 ستالين، لماتبك الحجج، هذه مثل. االحتكارية الفترة في للماركسية بالنسبة شيء أي تعني ال واالقتراحات

 .وراء اآلن هي

 يتم يتاريةالبرول للثورة اإلعداد فترة ظروف تحليل كان: "للغاية واضحة بطريقة القضايا ستالين وضع

. نفصلم بشكل   عام بشكل   معه التعامل تم والذي ذاك، أو البلد لهذا االقتصادي الوضع حيث من الغالب في

 البلدان ألن العالمي، االقتصادي الوضع دراسة الضروري من االقتصادي، بالوضع يتعلق فيما

 القتصادا تسمى سلسلة حلقات أصبحت فقد االكتفاء، ذاتية وحدات تملك تعد لم الوطنية واالقتصادات

 .العالمي

 كاف، غير الرأي هذا واآلن، موضوعية، شروط وجود عدم أو وجود عن الحديث اآلن ومن الضروري

 ميالعال االقتصادي النظام في قائمة للثورة الموضوعية الظروف كانت إذا عما نتحدث أن علينا واآلن

 (.31-31 ص اللينينية، مبادئ. " )برمته

 موضوعية روطش لديها الفردية البلدان في البروليتاريا كانت إذا ما اإلمبريالية، الفترة في ستالين، وبحث

 .الدولي الفكر عن تعبيرا يعتبرها. للثورة

 والتي ام،الع السكان عدد نسبة ذاك حول أو البلد لهذا للبروليتاريا اإلحصائية األهمية فإن السبب، ولهذا"

 الذي الخاص التركيز توسيع أهمية خالل من شامل بشكل تعززت قد منفصل، بشكل معها التعامل يتم

 (.233 صفحة اللينينية مبادئ ستالين:") الرسميين غير المعلقون قدمه

 النقطة عند" :ستالين جواب فكان القريب؟ المستقبل في اإلمبريالية السلسلة ستنكسر أين حول والسؤال

 .حاالتها أضعف في السلسلة فيها تكون التي

البلدان  ذهه إلى بالنسبة أما. الوطني التحرر حركات مثل اعتراضات يقبل ال حليف لها البروليتاريا وهذه

 الجماهير لجميع ةالكراهي تحتقر والتي الجميع، بها يعترف التي األجنبية اإلمبريالية هي للثورة العدائية فإن

 .النواحي جميع من المحرومين الروحيين، من والمستغلة المضطهدة
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 أن في ببالس هو وهذا الظروف هذه لديها ليس البروليتاريا تركيا" لدينا: الصحيح االتجاه في نميل دعونا

 روريةض العناصر فرز طريق عن ،"الديمقراطية الوطنية الثورية النضال في تركيا، البروليتاريا

 في إليه لتوصلا تم الذي االقتصادي التطور لمستوى" والقيادة البيان، في الحديثة الصناعية للبروليتاريا

 النضالو والمدنيين، العسكريين المفكرين دور لعب سيتم المقدمة، في الفترة، هذه في كاف غير تركيا

 فكرة يستل هذه. العالمية في" السعي أيديولوجية" تكمن. المجتمع وهذا المتعاونين بين هو اليوم الرئيسي

 تكون أن يمكن ال النظرة هذه مثل تطورية إن وفكرة ارتدادية وهزة راكدة فكرة ولكنها وثورية، رائدة

 .وطنية ديمقراطية لثورة برمز اشتراكية برلمانية اشتراكية

 

  الديمقراطية ثورة الفالحين حرب"  القرى ثورة حرب

 :آخر منظور من وضوح، بكل: الحق: أنه على ظهر الذي الرأي، هذا في ننظر دعونا

 اطيةالديمقر الثورة فكرة"موضوعية  ظروف خلق أجل من الفالحين مع العاملة الطبقة روابط كسر يجب

 .هو الحق طبيعة مع تتعارض"  الفالحين ثورة"  أو ،" الفالحين حرب"  أو الوطنية

 عاملةال الطبقة تقودها فالحية ثورة هو الوطنية الديمقراطية الثورة أجل من النضال ثانية، ناحية فمن

 ركةح هناك تكون أن يمكن ال الجيش وبدون هذا الوطنية، للحركة الرئيسي الجيش هي الفالحين طبقة"

 ... قوية وطنية

 الطبقة إنف المستعمرة، وشبه االستعمارية فالحية" وفي الطبقة قضية الواقع في هي القومية قضية إن 

 ولكنه سيئا ، أمرا   ليس هذا. جديدة الفالحين مع العالقات من العظمى والغالبية قصير، تاريخ لها العاملة

 .الوطنية الديمقراطية للثورة الضروري الفالحين، العمال تحالف تسهل ميزة يكون قد

 آذار/مارس 31 يف يوغوسالفيا حول الثالثة الدولية للجنة التنفيذية اللجنة ستالين،. ج كلمات إلى باإلشارة

 ثورة لواقعا في هي الصينية الثورة أن يعني هذا يوغسالفيا، في الجنسية بمسألة المتعلق الخطاب ،1621

 . تونغ سيت ماو يقول كما الفالحين"، تعزيز الواقع في تعني الجديدة الديمقراطية سياسة إن. "الفالحين

 حرب ارانتص" كتيب في الوطنية الديمقراطية للثورة الفالحين حرب طبيعة أيضا بياو لين ويوضح

 ثورةال في مهمة مكانة لها كان الرفقة مشكلة أن تسيتونج ماو قال ثورية، أهلية حرب أول في"، "الشعب

فالحية  ورةث الواقع في كانت واإلقطاعية اإلمبريالية ضد البورجوازية الديمقراطية الثورة وأن الصينية،

 ". وأتباعهم اإلمبرياليين ضد الديمقراطية للثورة الرئيسية القوة الفالحون ويمثل

 وفصف في البرجوازية اإلصالحية صدى ورفاقه، هسيو تو تشن توقع الصين، في ماو كلمات في

 لثورةا تفهم أن يمكن ال الحقيقة، هذه من أبعد هي برجوازية والتي ديمقراطية ثورة وبأن البروليتاريا،

 .البرجوازية إلى تؤدي التي المنقطعة، غير اللينينية

 لشروطا لنضج السلم وقت في تنضج أن يجب العاملة الطبقة حدود" بأن القائل االقتراح فإن يُرى، وكما

 لعاملة،ا الطبقة لرائد بالنسبة. الوطنية الديمقراطية الثورة لنظرية إدراكها عدم حقيقة هي" الموضوعية

 ـ تشينل المجاور المستنقع نفس في ازدراء مجرد كونه يعدو ال" للفالحين الكامل االنفصال" انتظار فإن

 .الشراع سياسة عن هسيو، المدافع تو
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 الثورية والممارسة النشر حقوق

 الشروط ديهال ليس البروليتاريا، تركيا" سوكال لبلدي الحية الينابيع" ثورية ممارسة" الرأي وهذا وأخيرا،

 التنمية في لتركيا والمستوى الحالي" باعتزاز فهم أو" الديمقراطية الوطنية الثورة لقيادة الموضوعية

 ". مستحيلة يجعلها العاملة للطبقة ديمقراطية وطنية للثورة وقيادة االقتصادية،

 عالقاتهم وكل الفالحين كلمات تنكر أن يجب الموضوعية، الشروط هذه على البروليتاريون يحصل ولكي

 العالمية البروليتارية للحركة الثورية الممارسات إنكار يعني" الخاصة الملكية مع

 واجتاز .البروليتاريا هيمنة مع الصين، في الوطنية الديمقراطية الثورة انتصرت فقد معروف، هو وكما

 الكومينتانغ زبح أن المقبول من االشتراكية وكان البروليتاريا والسياسية والتنظيمية األيديولوجية القيادة

 لمركزية(،ا وتشويو باي للجنة تشو ولون بو تشوا ولي تونغ تسي ماو انتخاب تم حيث) ثوري ا خط ا اتبع

 فيه انك الذي الوقت ، في"للعمال الفالحين مساعدة" االشتراكيين"، مع التعاون" روسيا"، مع التحالف"

 آذار/سوفي مار الوطنية، الديمقراطية الثورة أجل من النضال في للغاية نشطا الصيني الشيوعي الحزب

 :الصينية العاملة الطبقة عن تونغ تسي ماو قال ،1629

 كبير حد إلى عودي ال المعاصرين البروليتاريين عدد إن مليونين، حوالي الصين في الحديثة البروليتاريا" 

 .اهنالر الوقت في الصين في الحديثة الرأسمالية الزراعة من القليل فهناك اقتصاديا، متخلف ألنه

 ومية،الي أو الشهرية أو السنوية الزراعية الرياح مزارع من تتكون ألنها الزراعية البروليتاريا سميت

 مرحلةال في. الصيني الشيوعي الحزب قيادة تحت اليابان ضد موحدة قوية وطنية جبهة تأسست حيث

 الصينية: البروليتاريا بجودة تونغ تسي وصرح ماو الوحدات، فيها أقيمت التي

 هذا. المفلسين نالفالحي من كبير بشكل تتألف ألنها بالفالحين، طبيعية عالقة لها الصينية البروليتاريا" 

 مثل لحتمية،ا ضعفها نقاط من الرغم على الصينية، والفالحين البروليتاريا البروليتاريا تحالف يسهل

 مستوىو الرأسمالية، البلدان بروليتاريا مع مقارنة الصغير وعمرها بالفالحين، مقارنة الصغير حجمها

 .الصينية الثورة أساس تكون أن يمكن كان بالبرجوازية، مقارنة المتدني الثقافة

 رائدة انتك كما الصينية، البروليتاريا تكن لم الوطنية، الديمقراطية الثورة مراحل أعلى في رأينا، فكما

 .اليمينية النظرة هذه اقترحته الذي النحو على الموحدة، الوطنية الجبهة

ا كاسترو لفيديل الثاني" هافانا إعالن" يقدم كما ا شرح   نخفضةم العاملة الطبقة كانت إذا: "للسؤال واضح 

 طبقة هناك يف اإلنسانية غير الظروف أن الصحيح فمن األمريكية، القارة في المتخلفة البلدان في نسبي ا

 خلفت هي بلدنا في المهيمنة والنقاط الوطني، التحرر أجل من النضال في حاسما دورا تلعب اجتماعية

 .للزراعة اإلقطاعي والطابع الصناعة

 أربعة من بيقار ما تتكون البروليتاريا حيث التحويلية، الصناعة قطاع عامل في مليونين نحو في يعمل

 هذا في اإلقطاعية العالقات وبين الزراعة، في يعملون الذين الفالحين، السكان من ٪71 وتتألف ماليين

 وليتارياالبر لقيادة موضوعية شروط يوجد ال( "تركيا في) الرأسمالية العالقات نهايات أعطى الذي البلد

 جبي الخاصة الملكية الفالحون،" يقول شروط، لها يكون أن ومن أجل الديمقراطية، الوطنية الثورة في

 للممارسة الوهمية القاعدة بوضوح تظهر كما ثورية، ليست النظر وجهة إن "، تماما   مفصولة تكون أن

 .الثورية

 راطيةالديمق للثورة البروليتاريا لقيادة الضرورية الموضوعية الشروط الثورية الممارسات تقبل ال

 الحال هو هذا يكون أن ويجب بالضرورة، نظرية كل تطبق أن يجب. ومضاربة تكهنات وهي الوطنية،

 ارغالف المتحّمس الفضول وليس الممارسة، خالل من بدقة إنشاؤها تم قد النظرية أن هو األول لسببين،

 . للعالم
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 تبدو ظريةن كل فإن ينقطعان، ال حقيقيين وتغيير حركة هناك كان وثانيا  إذا العالم تغيير في للمساعدة

 إيقاف دون الممارسة إلى يعود ال اإلصرار كان إذا ميتة، والدة تعد لم فهي عقيمة، تصبح االكتفاء ذاتية

 ... " مؤقت ا تتوقف المعلومات عملية

 العقائد لجعل.  مختلفة ومن زوايا مختلفة، أقسام أربعة في" الموضوعية الشروط" مسألة درسنا رأينا، كما

 إلى اريةالبروليت الثورية الحركة تسليم سيتم العملية، ومن الناحية. الماركسية جدلية من شيء ال وفهم

 .البرجوازيين الثوار

 فوفص هو ذلك من وأقل السلطة، من أدنى مستوى على تركيا في العاملة بقةالط فإن التحليل، هذا مثل

 بهةالج في ذلك من+  البرجوازية المتعاونة+  األمريكية اإلمبريالية قوية، من لإلمبريالية المناهضة

 مما أكثر لعدوا لقوات األضعف التقييم للتقييم وإن وسيلة أقل وهي" فقرا أقل"  اإلقطاعية عليها المتغلبة

 ".PASSIFISM" الصحيحة"، االنتهازية" لـ الثابت الطابع هو منه، األضعف الثورية والقوى عليه، هو

النفس و الذات على االعتماد شيء، كل وقبل ثورة، ليحدثوا حرب ا، الناس يُعطي أن الممكن من ما، بلد في

 نم الكفاح هذا واجهة إلى نأتي أن يمكننا بنا، الخاص المصير تقرير على االعتماد خالل من ذلك، ومع

 .التحالفات( من االستفادة عدم يعني ال هذا بالطبع،. )الموت

 ريقالط وعلى كفاحنا، مراحل جميع على ممكنة، جبهة أوسع لتأسيس الداخلية السياسة تهيمن أن يجب

 يينالثور مهمة فإن ضرورية، محطة الصغيرة للبرجوازية الثورية السلطة كانت لو حتى النصر، إلى

 على مبنية ياسةس على القائمة الصغيرة، للبرجوازية سعيها في العاملة الطبقة وضع ليست البروليتاريين

 .والباقي وظيفة، نفسك الناس "امنح كل طليعة وجعله الوعي رفع هو العكس، على االحتماالت،

 

  البروليتاريا ثورة قيادة مجلس

 الواقع يف ليست" للبروليتاريا الديمقراطية الوطنية الثورة لقيادة موضوعية ظروف هناك تركيا في" 

 .الوعد إلى يشير األلم لحظة في رائدة

 الموضوعية وفالظر تتوفر بأن الديمقراطية، الوطنية الثورة في البروليتاريا أولكيروز منطقة في ابتكر"

 للثورة نيةوط الستراتيجيةووفقا  االقتصادية التنمية مستوى خالل لتركيا الوصول"  وسائل" الداخلية

 ".عركةالم هذه في االستمرار على القدرة لديها هي القوة حيث من البروليتاريا تركيا في الديمقراطية،

لـــ  لذاتيةا البروليتاريا ومن شروط( القيادة الواقع األمر بحكم) هي ممارسة البروليتاريا قيادة تركيا في

 .نضجت قد تكون أن يجب لذلك( والتنظيم الوعي من عال مستوى)

 الجماهير من كبير وجزء العلمية، االشتراكية بسالح مزودة للبروليتاريا، بروليتارية كتيبة وجود أي

 .بعيدة مسافة يف تغطيتها إلى تحتاج العماليين الفالحين وتحالف حزبها، أوامر إلى لالستماع البروليتارية

 هاما ءاجز تزال ال والعمال البروليتاريا والقرى المدن في الشروط وخاصة هذه غياب فإن الحال، بطبيعة

 لواقعا األمر قيادة عن والحديث االنتهازية حجة إنها كاملة إقامة تركيا في اإلمبريالية تمديد أعداء أهم من

 الثورة قريةال وبروليتاريا الكبرى المدينة لدوائر الذاتية الثورة فيها تدرك ال مرحلة في للبروليتاريا

 .اليةلإلمبري وخدمة خيانة إال ليس الموقف هذا مثل االحتالل، تحت بالده أن حتى تدرك وال االشتراكية،
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  موضوعية الغير والعالقة الموضوعية

. ةوالذاتي الموضوعية الشروط على الوقوف الضروري من واضحة بطريقة المشكلة عن الكشف أجل من

 الكشف وند السكاكين مثل البعض بعضها عن والذاتية الموضوعية الظروف لفصل ميتافيزيقي موقف إنه

 .بينهما العالقة عن

 وفي متبادل، بشكل فعالة والذاتية الموضوعية الظروف أن وجد مترابطة؛ والذاتية الموضوعية الشروط

 الشروط وقف الذاتية الشروط ترتفع وثيق، نحو على المتبادلة النسبية أهميتها تقييم وقت ينبغي أي

 والوعي التنظيم المادي ومستوى بلد والوجود لكل االقتصادي الهيكل أخرى، وبعبارة الموضوعية،

 تلك يف البروليتاريا مصير النهاية في ترسم الموضوعية الظروف فإن. واسعة حدود في للبروليتاريا،

 .العملية

 يمكن وال وية،ق بروليتارية ثورية حركة توجد ال االستعماري، والبلد واإلهمال، البروليتاري للبلد بالنسبة

 .صناعي بلد في ماركسية حركة وجود عدم نذكر أن

 تركيا نأ معين مستوى عند الصناعية والمشتقات الثانية البيانات والوعي هو األولى البيانات هو البند

 قاح وديمقراطي تماما مستقل" اليوم الثورية شعار كيف اإلقطاعي، شبه وبلد مستعمرة شبه بوصفها

 .الشعار هو" تركيا االشتراكيين" في الرجعي والمذهبي شعار" تركيا

 ثم امل،ك بشكل متاح هو تركيا في للبروليتاريا الموضوعية الظروف أن وحيث" اقتراح تقديم يمكن 

 للتعامل جدلية،ال لفهم هذا"  كذلك األمر يكون أن يجب' لنفسها فئة' وليس ذاته حد في فئة في" البروليتاريا

 .اإلنتاج وعالقات اإلنتاجية القوى بين العالقة مع ميكانيكيا  

 في والمعرفة الوعي في تأخير هناك ،"بعد الشكل يأتي" الماركسية، المادية من األول الخط أن يعني هذا

 كرة التيالفوهذه  للمنظمة االنتهازيين الحكام في ذلك نرى الموضوعية، في الفكر من النوع هذا التاريخ،

 التلقائي والتحول اإلنتاج، قوى تطور ومستوى االقتصادي، المستوى على تطور أنها على تلخيصها يمكن

 القضاءب اإليمان سلبية ظل في لسنوات" الماركسيين على قضت" قد واالجتماعية، السياسية للتحوالت

نشط  اسانعك هي بل الموضوعية، للظروف سلبي ا انعكاس ا ليست الذاتية الشروط فإن وبالطبع. والقدر

 (.لفكرا هو االقتصادي الخبير. )الميكانيكية بالمادية خاصة هي سلبية انعكاسات شكل في التفكير

 الظروف يه البروليتاريا" وجدت شخص ماليين أربعة البروليتاريا تركيا حيث في اإلمبريالية فترة في

 مع اتالعالق قطع يجب" و تنضج أن وإلى" الديمقراطية الوطنية الثورة لقيادة ناضجة غير الموضوعية

 اقتصادية. نظر وجهة هو الشرط يؤكد الذي الرأي أن يوحي كامل" مما بشكل الفالحين

 مثل لبلد نسبةبال وبالمثل،. الدائرة في االكتئاب تعميق واإلمبريالية يتم االقتصاد أن قبل من أوضحنا كما

 الرأي" لذاتيا التنظيم في وكان البروليتاريا فإن للبروليتاريا، حان دق الموضوعية الظروف كانت" تركيا،

 كانت ذاتية وإن ظروف في بالضرورة تنعكس الموضوعية نفسها وأن الشروط الفكرة المحاصيل يزال ال

 الميتافيزيقي. الفكر هو العكس في محدودة التفكير

 .الذاتية الظروف فيها تنعكس البروليتاريا تزحف التي الناضجة الموضوعية الظروف في تركيا اليوم 

 من ذلهيب كل من الرغم على ايريغلى، في العمالية الحركة وهو في حديد بمصنع يعمل المغني باتمان،

" أمريكا قطتس" ،"المستقلة تركيا" األمريكيين مدرب ضد للعمال، األرستقراطية الطبقة من بالوقاية جهود

 الصفراء. النقابات لعمال شعار الحركات وكانت والمغني العمال مع الحديد لمصنع االحتالل تم

 هبيو المتعهد ضد المصنع واحتالل بالقول" أمريكا انهيار" أجل من المبذولة الجهود كل من الرغم وعلى

 إلى كستع التي الصب عمال حديد احتالل لكسر محاولة في هي التعاونية للسلطة التعاونية فالقوة كوج،

 .المجتمعية قبل الشرطة من احتاللها
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 زتتجاو مهنية ومطالب وحقوق نظام إلى األمريكية اإلمبريالية من الموقف هي الحركات هذه كل أليست

 راعص إلى والتحول االقتصادي النضال تجاوز على عالمات الحركات هذه كل ليست إذن الحالي؟ النظام

 .اشتراكية اتفاقية أنها يعني ال هذا! سياسي

 تمرةالمس العاملة الطبقة حركة إن الرؤساء، ضد الكفاح ليكون االشتراكي الكفاح أجل من الكفاح يجب

 كان وإن ولنفس الطبقة، طبقة طبقة إلى من تتحول العاملة الطبقة أن حقيقة على دليل هي شهور منذ

 أن يمكن العاملة للطبقة المحتملة القيادة أن على األولى العالمات هي الحركات هذه كل محدودة، بطريقة

 .الواقع بحكم رائدة تصبح

 لهايحت التي الفالحين وأراضي الشباب حركات تركت إذا الوطني، التحرير حرب من المرحلة هذه في

 مبرياليةاإل ضد بوضوح ونعمل عنها ندافع التي والمجموعات الفئات هي ما جانبا ، البروليتاريون الثوار

 لدينا؟ العاملة الطبقة مثل وحلفائها

 تقليلال يمكن ال. العاملة لطبقتنا الموضوعية للشروط وانعكاس وجود على مؤشرات هي الحركات هذه كل

 حول معنتج لكننا. األماكن تلك في العماليين االشتراكيين دور طريق عن العاملة الطبقة أدوار أهمية من

 .الحركات هذه نالحق أن وعلينا واسطنبول، أنقرة في اإلعالم أجهزة

 يجعلو العمال حركات ينسق الذي المستوى إلى بعد تصل لم البروليتارية الثورية حركتنا أن شك ال

 .الوطنية الديمقراطية الثورة أجل من كله الشعب نضال قاطرة العاملة الطبقة

 الناجعة يروغ المتفرقة الصدامات مختلف في الثورية الكوادر انتشار في دورا   تلعب مختلفة عوامل وهناك

 ة،النتيج من األول الجزء من جزء. منفصلة مادة موضوع ليصبح يكفي بما مهم وهذا- المطاف نهاية في

 صفوفنا، يف تستمر أن يمكن الصحيح االنحراف فعالية كانت لو حتى الزمن، من قصيرة فترة تكون بحيث

 ."سيئة ممارسة يتم أن يمكن وكذلك سيئة نظرية عمل يمكن" و

 ةمنطق من اليمينية الظرف وقال ،"ناضجة غير تركيا العاملة الطبقة للهيمنة الموضوعية الظروف"

 للغاية: لالهتمام التركية ومثيرة غورشون

 من رةلفت نرى سوف المثالية، مع نتعامل ال ونحن الملموسة للظروف الملموس التحليل من التحركات"

 وم النضالوالي تركيا في الثورية للحركة والعسكرية المدنية الفكرية زمرة في هاما دورا تلعب أنها الوقت

 جديدة، وىس ليست البروليتارية فالثورة القوة، وهذه المتعاونين بين هو البالد أنحاء جميع في الرئيسي

 .الشباب حركات أساس على النضال في رئيسي بشكل وتشارك

 لعسكريينا المثقفين ذلك، على وعالوة اإلمبريالية، ضد هي الطبقية، ظروفها في الصغيرة، البرجوازية إن

 طنيةالو التحرير حرب حاكم هو ويقظة وكان واعية منخفضة ولكنهم فئة فئة هم تركيا في والمدنيين

 ".لوطنيا والتحرر العلمانية" بـ وصفه يمكننا الذي والعمل الكمالي الفكر وريث وكان العالم في األولى

 المفكرون" سيلعب اإلقطاع، ضغط وتحت أميون منهم ٪91 الصغيرة، البرجوازية بلد في بالطبع، 

 أنه يعني ال الوطني المستوى على الصراع لكن. هاما   دورا  " الثورية الحركة في العسكريون المدنيون

 .والكماليين المتعاونين بين يحدث

 لثوريا البديل ليست لكنها. األهمية غاية في هي اليوم الثوري الكفاح في الكماليين مكانة الواقع، في

 لكنو الكماليين، ليس اإلمبريالية ضد األول الهدف اليوم،. وحلفائها اإلمبريالية ضد للنضال الوحيد

 .البروليتاريين الثوريين

 لشروطا لديها ليس تركيا" ،"الكماليين بين يحدث المتعاونين مع تركيا في األكبر التحدي إن" وقال

 النحرافل العملي وانعكاس الثورية االشتراكية نظرية لوعد طبيعية نتيجة" للبروليتاريا الموضوعية

 واضح. مؤشر
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 الثوار إن. "الخاصة منظماتهم لديهم ليس الكماليين لكن ذاتية، منظمة تملك ال اليوم البروليتاريا نعم،

" على ركيات تخطيط" الباي، شاهين." )الشباب حركة على بناء النضال، في جديدون فقط هم البروليتاريين

 ييعن تركيا التقييم، هذا مثل واحدة مرة. المذكورة لسببين صحيح غير( 499: ص ،12 العدد برايت،

 تحمل يالت آيدينليك، مجلة أن ينسى هذا، يقول الذي فالصديق،. البروليتارية الحركة تاريخ من ازدراء

ا  .نقر نصف قبل البروليتارية، الثورية الحركة عضو اسم وهو المجلة، هذه مؤلفة هي تاريخي ا، اسم 

 تقليد ديهال تركيا مدى أي وإلى تاريخ لديها تركيا، في االشتراكية الحركة من قرن نصف تاريخ من أكثر

 حركة اسأس على مكان أيضا يأخذ فإنه تركيا، في جديدة سياسية منصة" البروليتارية، الحركة من طويل

 دقيق. تقييم إجراء ليس الناعمة، الكلمات تعني" الشباب

 الهوية عم اإلقطاعية شبه البالد البروليتاري؟ الثوري للنضال اشتراكي تراكم هناك يكن لم اآلن، حتى

 ديمقراطيةال الفلبين الظروف من الرغم على اشتراكيا، يكن لم وإن تركيا، شعب ضد نوع االشتراكية من

 األصوات، من" ألف 311 من قريبة" حملة مؤقتة قصيرة انتخابات وإجراء تنظيم مع االنتهازية، وإدارة

 الثورية الحركة تراكم من تتشكل تركيا اليوم حتى 1616عليها، ومن  للحصول الرئيسي وهو السبب

 .ثانوية األخرى وجميع العوامل. البروليتارية

 وشك على كتنارالواقع ح في ان يخدعنا، ال الدولة في البروليتاريين الثوريين صفوف تنظيم عدم إن ثانيا :

 نامية مختلفة ناطقم وفي والمجتمع المختلف كسيمدير في البروليتارية الثورية كبيرة فالحركة قفزة تحقيق

 توجد تقريبا منطقة كل في تركيا، أقاصي إلى تعود وحركتنا الجليدي، االنهيار مثل ينمو تركيا من

 .بروليتاري ثوري شخص أو مجموعة

 حداثاأل تطور. الحديد مثل انضباط ذات بروليتارية منظمة داخل الحركة هذه تركيز هو الحالي طورنا إن

 سنكون لوقت،ا من جد ا قصيرة ترينت"، وبعد فترة" قفزة في نحن اليوم مستقيما ، خط ا يتبع ال االجتماعية

 الحياة حقائق ستكون. السياسي الفعل رد يمنع أن لنمونا يمكن ال جليدي، كانهيار العملية، هذه مررنا قد

ا  .الهراء ضد منتصرة، دائم 

 حزب فصيل الصحيحة، االنتهازية عن الوقت لبعض نتوقف دعونا مقالتنا، من الجزء هذا ننهي أن قبل

 العمال، حزبل ووفقا للبروليتاريا، الموضوعية الظروف تقييم اإلمبريالية، استسالم من يجعل الذي العمل،

 .اشتراكية لثورة مناسبة هي تركيا في الموضوعية الظروف"

 ويبدو. ٪1 مثل تافهة تفاصيل هي اإلقطاعية بقايا السائدة، الزراعة في الرأسمالية اإلنتاج وعالقات 

 األقل الرأسمالي" والدولة. اإلنتاج السابق الوضع من بقايا هي اإلقطاعية أيديولوجية إلى العلوي الهيكل

 ". العالقات تحشد تم"  نموا

 الماركسية، المادية إلى بالنسبة. ٪ 1 من تافهة باعتبارها الداخلية اإلقطاعية البقايا في ننظر ودعونا

 .ةأيديولوجي وجود تشكل التي المادية الظروف اختفاء من الرغم على الوقت، لبعض ويستمر الفكر

 فيه رتتطو الذي الحد إلى تنخفض أن يجب لإلنتاج، السابق النظام نتاج هي التي اإليديولوجيا، لكن

 لجديدة،ا الناشئة اإلنتاجية القوة فكرة. مستحيلة الماضي إلى العودة وتصبح الموضوعية، التناقضات

 القديم. محل تحل األيديولوجية

 جأةف أتاتورك عهد في تالشت التي اإلقطاعية اإليديولوجيات نمت لقد. بلدنا على نظرة نلقي دعونا

 فعالة mek التغذية حركة فإن واليوم،. 1611 لعام الديمقراطي الحزب حركة مع تتأرجح وأصبحت

 عدة أصوات توجيه خالل من السياسية السلطة اتجاه في للبلد الوزن تضع أن يمكن أنها لدرجة للغاية

 .معها المتعاونة البرجوازية تخيف األحيان بعض وفي اتجاهها، في األصوات من ماليين
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 اإلقطاعي النظام كان إذا الماركسي، الديالكتيك حسب السادة، هؤالء من نطلب أن إلى بحاجة نحن واآلن

 وتفقد طاعيةاإلق اإليديولوجيات هذه تنخفض أن الضروري من أليس كبير، حد إلى تصفيته تم قد لإلنتاج

 .واضحة التنمية 1611 عام منذ ذلك، ومع فعاليتها؟

 حاجة ناكه ليس المجتمع، حياة في فعاليتها وفعّلت وعززت تدريجيا، اإلقطاعية اإليديولوجيات وازدادت

ا، للمضي  اضحالو من األخيرة، االنتخابات في لألحزاب المرشحين قوائم على نظرة إلقاء الجيد من قدم 

 .القبائل رئيس الشيخ، القبيلة، ترشيح في مهم هو كم

 عددا   جمعي أن يمكن الطائفية على فقط يعتمد للناخبين معارضا   حزبا   أن جميعا   رأينا االنتخابات، بعد

 نأ الواضح من السطح، على العمق حتى في تحقيق إجراء دون من حتى رأينا، كما. األصوات من كبيرا  

 يف تنتهي الرأسمالية العالقات فإن إردوست، تشير وكما. ٪1نسبة  تشّكل بقايا اال ليست اإلقطاعية البقايا

 .الزراعة في اإلقطاعية العالقات

 من ثيروالك الزراعة في اإلقطاعي االستغالل إلى ترتفع" التي الحسابات إجراء الخطأ من الحالة، هذه في

 الثوريين االشتراكيين على لينين رد. الماركسية غير بطريقة القضايا معالجة إنها". الرأسمالي االستغالل

 مؤسسة تجمع روسيا، في: "واضح اليوم 1611 عام في روسيا في العمال جزء بتحليل قاموا الذين

 .والرأسمالية اإلقطاع طابع الحديثة األرض

 الموضوعية القيمة حيث من اإلقطاعيين أنقاض ضد النضال هو المالك كبار ضد الفالحين نضال

 ومحاولة وموازنته موقف كل قياس الممكن من الفردية، الحاالت كل بين الفصل بعد ولكن. والنطاق

. يينللماركس الخاصة حكمتها وتثبيت البحتة، الرأسمالية تبدأ حيث الرياضيات من محددة نقطة إيجاد

 المشترات العمل قيمة نصيب وبين السرقة حّصة بين التمييز نستطيع ال ألننا العمل قيم نظرية ننكر دعونا

 السادة؟ أي البقالة، متجر من

 وفقا البالد، في يكن لم وإن ،٪1.1 إلى ٪1من  نسبة لدينا اإلقطاعية بقايا في حتى ذلك، على وعالوة

 الخلط هو العكس عن الدفاع. يمكن ال اليوم" االشتراكية تركيا" الثورية شعار الماركسية، جدلية لتحليل

 لتناقضاتا من معقدة مجموعة هو المجتمع هيكل". الرئيسي التناقض" وبين" المحدد النهائي التناقض" بين

 هذه في نلك. األساسي التناقض هو اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى بين التناقض التناقضات، هذه بين من

 .التناقض هذا" الرئيسي التناقض" يكون ال قد اللحظة

 نظام له ذيفرنسا ال في الرئيسي التناقض المشاركة فإن إعادة حرب وفي المثال، وعلى سبيل فرنسا في

ا ليس األلماني، االحتالل تحت متقدم رأسمالي  لشعبا كل مع بل البروليتارية، البرجوازية مع تناقض 

 .البرجوازية من التعاوني الجزء باستثناء األلمانية، واإلمبريالية الفرنسي

 هذه من الرغم على تركيا، في البرجوازية البروليتاريا الهوس جوهريا تناقضا تتناقض أن لنفترض

 بين راعالص وليس للتناقض، وكيل يينتع اليوم ألن. االشتراكية الثورة شعار طرح ال فإننا الظروف،

 .األمريكية االمبريالية مع تركيا شعوب جميع بين والبرجوازية، البروليتاريا

 من تخلصال في تتمثل ال البروليتاريين، الثوريين مهمة البروليتاري، الحزب مهمة فإن الحالة، هذه في 

 برفع لها،ك باألمة وعيا   األكثر الناطق بصفتها الوطنية الثورة اتخاذ هي بل االشتراكية"، الثورة" صرخة

 .األمريكية البريدية الرسائل إطار في الوطني االستقالل علم

 بلد في .االشتراكية تأسيس يمكن وال البالد في" االشتراكية الثورة" صنع يمكن ال الصراع، هذا وبدون

 ".وطنية ثورة" بل" اشتراكي" جعل في للماركسيين األولى المهمة تتمثل ال محتل،

 ورةالث" من الرغم على دروس أخذ ميليكان أيضا،" االمبريالية معاداة" و ،"االشتراكي النضال" ويشمل

 تركيا دولة، تركيا قائال الزيت، في الخبز من األمريكية اإلمبريالية شعار تحت ليحدث" االشتراكية

 .العالمية البروليتارية للحركة خيانة من أكبر تجعل أن شأنها من والتي البروليتاريا
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 ورالمر خالل من النجاح سيحقق كما مستقيما، خطا تتبع لن الوطنية التحرير أن حرب الواضح، ومن

الطبع وب مختلفة تحالفات الوقت وسنستفيد من هذا خالل. للمراحل المخصصة المختلفة المراحل عبر

 من أخرى، ناحية اإلمبريالية من ضد ممكنة وطنية جبهة أوسع وسنحاول تأسيس جهة، العدو من جبهة

 .للبروليتاريا السياسي الوعي جلب أجل

 اوبوصفن. الوطنية الطبقات جميع مجال هو اختصاصنا مجال الوطنية، الطبقات إلى نذهب سوف لهذا

ا النضال أكثر سنقدم البروليتاري، الثوري  وتحالف عاونيةالت البرجوازية+  األمريكية اإلمبريالية ضد حسم 

 من فسها،ن البروليتاريا أعمال في الدخول خالل من اشتراكي ا وعي ا البروليتاريا إعطاء سنحاول. الحلفاء

 تالصراعا هذه تنظيم طريق عن سياسية صراعات إلى االقتصادية الصراعات هذه تحويل محاولة خالل

 .االقتصادية

 التقاليدو الكمالية وتاريخ الشباب، حركات ونوعية لمعنى البروليتاريا، أشكال جميع إظهار خالل من وإنه

 الفالحينو العمال جماهير إن بالقول سياسي ا وعي ا سنأخذ الوطنية، التحرير حرب في. الوطنية التحررية

 ركةللح السياسي االستقالل على سنحافظ بذلك، القيام خالل من ولكن. والحلفاء األصدقاء أقرب هم

 رضيع. كطفل البروليتارية
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