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 الثالثالجزء  –كتاب األعمال الكاملة لــ القائد ماهر جايان 

 

 2 البند تفسير

 حقوق النشر لنظرية الممارسات الثورية

 

 ." لينين فكر لفهم الجهد تحسين تم إذا مسرور أنا" :سومير كينان

 قام يك،إيم مجلة والثورة في للثورة لينين عمل قدم الذي سومر، أن كيف شرحنا األخير، مقالنا في :أولا 

 االحتكارية يةالرأسمال الفترة في عالمية بصالحية تتمتع كانت لتيا الثورية لينين ثورة نظرية بتزوير

 .ذلك فعل وكيف

 ديمقراطيةالوأيضاً "" الثورتين بين لينين وخطوط تكتيكات" تشويه كيفية سنوضح المقال، هذا فيو

 .سومير استخدمها التي الطريقة بنفس تونغ تسي ماو رسمها التي" الجديدة

 التكتيكيةو االستراتيجية القضايا والثورة للدولة التاريخية والوالية لتاريخا يمثل كان ما لينين كتب"

 . "السياق هذا في إال الكتاب أهمية إلى النظر يمكن ال اليوم؟ ذلك في األساسية

. والتعليق يرالقص التحليل فترة بين الثورات وأكتوبر فبراير سومير، كينان (،11صفحة ،5: العدد العمل،)

 .العامة الخطة في االشتراكيين جميع قبل من المقبولة الوقائع هو يقال ما ألن

 اللينينية القصائدو للتكتيكات السوميري التفسير على بل هذا، سومير كينان اقتراح على ليس اعتراضنا إن

 في التعليق ذاه قراءة نجح بعد ألنه للغاية، ناجح سومير السيد تفسير إن. االقتراح هذا بعد الثوريتين بين

 هو اعتراضنا هنا. يكسر المذهب التحريفي التفسير أساس على تعليق، إنه". آمين" ليقول اللينينية، روح

 .اليمنى قبضته ويرفع اليسار يظهر الذي التحريفية تشويه

 أجل من الواقع، يف. ذلك مالحظة يجب اللينينية، وخطوط الثنائيين للتكتيكين سومير السيد تشويهات قبل

 1111 عامي بين الدورتين شرح من بد ال "،والثورة الدولة" كتاب في" الثورة" و" الدولة" نظريات فهم

 .الصحي للفهم شرط فقط إنهاكافية  ليست وحدها ولكنها إلزامية، واثنين إنها

 الثورة" عن نينلي لنظريات الحقيقي المدار في شيء، أي نوضح لم فإننا الفترة، هذه بتفسير راضين كنا إذا

 نظر وجهة من ضيق نمط في القارئ وضع يحاول" البيئة، هذه في كتب ،1111 عام في". "ولةوالد

ً  أكثر قرائنا تزوير جعل أجل من ضيقة،  .اتساقا

 الديمقراطية والثورة 1111 عام بين للفترة نتاجا فقط ليس العمل هذا فإن معروف، هو وكما ذلك، ومع

 .االشتراكية والثورة الثانية
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 ةاإلمبريالي الحرب في سيما ال التالية، السنوات وفي 1195 عام الديمقراطية الثورة في ينين،ل العمل، هذا

 يانةخ بمراقبة خانه "،االجتماعيون الشوفينيون" الماركسية عالنية خانت التي" البورجوازية" األولى،

 جمع طريق عن نظرياته مرارا كتب وقد. وإنجلز لماركس" الثورة" و" الدولة" وبحث السنوات، هذه

 .األزرق الشهير مالحظاته دفتر في الالزمة الوثائق

 كبيًرا ًراتأثي كاف البروليتاريا ودكتاتورية الماركسي للحكم كاوتسكي إنكار كان ،1111 عام في خاصة)

 (.العمل هذا كتابة في تفكيره في

 اللينينية، هافي تحدث قصيرة، تعتبر ال لدائرة نتائج هي العمل هذا في الماركسية األطروحات إن باختصار،

 يف مكتوبًا كان الكتاب هذا" فهم يجب أنه الكتاب، من األولى الطبعة مقدمة وفي وإنجلز ماركس وحجج

 .هذه النظر وجهة من" 1111 وسبتمبر أغسطس

 

 منها هرب قد كان والتي رازليف، ضفاف على جمعها التي الوثائق تجمع ورقة واضح كتب الكلمة معنى

 التينح على فقط يعتمد الكتاب هذا كان إذا لذلك،. لينين كرينسكي، شرطة قبل من استدعاؤه تم ألنه

 ، يبغر مأزق في نفسه يضع وهو ، سومير السيد يقوله ما هذا،  خاطئ تقييم إجراء يتم و ثوريتين،

 .الثورة على تأثير له يكن لم ، 1111(  األول تشرين) أكتوبر بعد نُشر الكتاب هذا أن حيث

 أكتوبر ثورة ىعل مباشر تأثير له يكن لم لينين أن يعني هذا فإن كتاباتنا، من األخير العدد في أوضحنا كما

 .1111 األول( عام تشرين)

" تنظيمال" حول لينين آراء بإيجاز أشرح أن المفيد من أنه نجد سومير، السيد تفسير في ندخل أن قبل

 بسهولة فهمها كنيم ال اللينينية ثورة نظرية ألن. االبتعاد دون ية،اللينين جوهر هي التي البلشفية، والمنظمة

 مكني سومير، وتزوير اللينينية، وخطوط الحقبتان تكتيكات في ،1111 عام" التنظيم مبدأ" تحديد دون

 .األولي التفسير هذا مثل خالل من رأينا في فقط توضيحها

ا   :ثانيا

 ماركس يرتفك تعميق خالل من الفترة هذه تناقضات حلل الضرورية والتكتيكات النظريات لينين صاغ

 .االحتكارية الرأسمالية للفترة الهائلة والخصائص االختالفات تحديد خالل من وإنجلز

 الرأسمالية عصر تلتناقضا لتحليله لينين اقترحها التي والتكتيكات واالستراتيجيات النظريات تطورت لقد

 ثوذكسيةاألر الماركسية ضد النظري نضاله مع السياسية الممارسة يف االشتراكية إلى وعودته االحتكاري

 .ماركس في

 و" ةالدول" ونظريات العامة، الماركسية واألطروحات اللينينية، نظرية إلى النظر ينبغي السبب، لهذا

 .الفهم هذا في" الثورة"

 الروح فإن ،" األخير يلالتحل في السياسة يحدد االقتصاد بأن ماركس نظر وجهة تفسير إساءة خالل من

 األدب في ،النعناع روح تصبح التطور، نظرية إلى الماركسية من تقلل التي الماركسية، للجدلية الثورية

 النضال ينعكس. وهكذا الماركسيين كالمقولة بيلير، الماركسي األرثوذكسي اليانصيب االقتصاد، ميل

 .هاوتكتيكات واستراتيجيتها اللينينية يةنظر في الذكر السالفة االنتهازية ضد للينين الالذع

 "،التطور ريةنظ" سلبية،" قاتلة" إلى الماركسية تترجم التي "،الموضوعية" إلى اللينينية موقف يفسر ما

 انتظار لضروريا من لذا مستحيلة، روسيا مثل المتخلفة الرأسمالية حيث بلد في البروليتارية الثورة" تقول

 للينينيةا الماركسية النظرية" تفسير يمكن" االشتراكية للثورة الضرورية والظروف الرأسمالية تطور

 ".والثورية الدولة" نظريات وال "،المستمرة للثورة
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الهدف  اتجاه يةاإلمبريال الفترة لتناقضات الصحيح للتحليل فعل رد هو اللينيني التنظيم إن معروف هو كما

 مخطط سمر يتم الهدف، إلى الوصول أجل من إتباعه يجب الذي رللمسا وفقا "،النقابية العفوية التنموية" و

 .العامة الحركة خطة عن ثابت تعبير هو التنظيم أخرى، بعبارة. التنظيم

 يادةر تقبل ال التي الحركة وأن الصغير، البرجوازي لإلصالح سيأتي العفوي التطور أن- النقابة

 يمكن إنه نينلي يقول صغيرة، برجوازية حركة حتما تظلس( اللينينية-الماركسية) االجتماعية الديمقراطية

 وعيها مع النقابية من مستوى أعلى لها يكون أن يمكن العاملة الطبقة وأن الخارجي الوعي إعطاؤه

 التلقائي.

 رائد الديمقراطية وهو المركزية الثورة حزب خالل من إال البروليتاريا وعي إعطاء يمكن ال ظاهريًا،

 .العمل نظرية قبلت عمل ونظرية الثوار، من لالمهنة بقلي في

 أن سياسي، وعي لديه يكون أن على البروليتاري القادر للجيش يمكن الحزب، هذا مثل خالل من ولكن

 .االحتكارية الفترة والعسكرية في البيروقراطية على يطغى

 قضاتتنا تمثيل يءتس أن من ماركس مكنت التي األرثوذكسية، الماركسية آراء في كذلك انعكست كما

 .التحليل في التنظيم دقة عدم بشأن نظره وجهات في االحتكارية، الرأسمالية الفترة

 أعلى إلى أسفل من" مركزية غير" محلية منظمة وهي األرثوذكسية، الماركسية فكرة إلى دعا وقد

 هذا كشفي سوف قالح وقت في. الكثيفة العمالة على تعتمد حزبية وغير النطاق واسعة عمالية لمنظمات

ِّم األرثوذكسي، الماركسي سيما وال) أكسلرود وكان "، السوفييتات" الرأي  يدعو ة،المناشف لمنشقة المنظ 

 (لينين ضد هذه التنظيم خطة إلى بقوة

 وبالتالي لى،األع إلى القاع من التنظيم طريقة تتبع االنتهازية االجتماعية للديمقراطية المنظمة المبادئ إن"

 (.شديد بحماس) المستطاع قدر األناركية حد إلى والديمقراطية الذاتي حكمال تفضل

 تفضل فهي ذلكل األسفل، إلى األعلى من التنظيم طريقة الثورية االجتماعية الديمقراطية تنظيم مبادئ تتبع

 .باألجزاء يتعلق فيما وحقوقه المركز سلطة توسيع

 تحاول ال التي بقةالط إن لينين وبحسب اللينينية، الثورة نظرية فهم يجب كيف اللينينية المنظمة توضح كما

ضغط  تحت طبقي كعبد تعامل أن تستحق سالح، امتالك إلى تسعى ال التي األسلحة، استخدام كيفية تعلم

 .العمل

 لاالنتقا للينينية،ا مشكلة ليس الثورة سالم فقط، الثورة رفاهية هو اللينينية إلى بالنسبة المهم الوحيد الشيء

 .لالشتراكية محاربة طرق أو قوانين أعلى من

 االقتصادي ستوىالم) ما بلد مستوى في البروليتارية للثورة والذاتية الموضوعية الظروف فإن للينين، وفقا

 الذين أولئك لىع لينين رد في. للثورة مناسبة تكون أن يجب( البروليتاريا وتنظيم الوعي ومستوى للبلد

 ؛ األولى طيةالديمقرا الثورة في البروليتاريا ديكتاتورية وتأسيس فورا السلطة ىعل االستيالء اقترحوا

 التي والتنظيم الوعي ودرجة روسيا إليها توصلت التي( الموضوعية الشروط) االقتصادية التنمية إن"

 روطبش باالرتباط تقاوم ال التي الشخصية الظروف) الكبيرة البروليتاريا جماهير إليها توصلت

 إن.( ( )..كامل وبشكل الحاضر الوقت في العاملة الطبقة على الحفاظ المستحيل من تجعل( وعيةموض

 هناك تكون أن يمكن وال ، الجماهير وتنظيم وعي دون ، أنفسهم العمال عمل من سيكون العمال خالص

 .اليسار اتمنشور ، لينين ، 21-29 الصفحات ، تكتيكات)، الجماهير وتثقيف إعداد دون اشتراكية ثورة

 عن اتواالنحراف األرثوذكسية الماركسية أسس تشكل التي اللينينية، أسس الثورة مثل لينين، منظمة

 اماتلالته االهتمام تولي التي الديكتاتورية من كبيرة مجموعة وهي الماركسية، عن تنحرف االنحراف،

 .بالنكويست مثل التهامات وكان هدفا البرجوازي، الثوري مثل
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 (؛ةالثوري تروتسكي فترة) البالشفة صفوف والذي تبنى ،1111 ثورة بعد اللينينية تبنى الذي تروتسكي

 هي صوىالق الثورات في وقت للوقوف األساسيين لديهم للثوريين الشروط أفضل الحال فإن بطبيعة"

 .أجسادنا عالقات في القوة من قدر أقصى لدينا يكون عندما

 وليس اسية،السي الفوقية البنية أي الوعي، عالم في تدخل التي القوة اتعالق عن نتحدث نحن بالطبع، هنا،

 الثورة رةفت خالل تغيير دون حالها على ستبقى أنها نفترض أن يمكن التي االقتصادية األسس خالل من

 من يرتتغ المجتمع داخل واحد طبقي وتمييز واحد اقتصادي أساس على القائمة القوة عالقات إن. بأكملها

 الذات على االعتماد سلطة وفقدان الدولة سلطة إلى قوتها وتغيير البروليتارية الجماهير أحالم تغيير لخال

 .البرق بسرعة العمليات هذه وتتم كل الثورة، خالل

 األوقات كثرأ هي المتحدة الواليات إلى الدساتير تنتقل عندما تعني التفاعلي االستخدام شروط تكون عندما

هة اقترحها، التي والخطوط التكتيكات لينين شوه كيف نوضح اودعون. " مناسبة  لرئيسية،ا الكلمة عن مشو ِّ

 األولي. التفسير هذا بعد سومير واختراقات السيد

 

ا   :ثالثا

 ذلك يفسر أبريل، 19 أطروحة من واحد هو" السوفييت حكام جميع" عن أطروحته الذي سومر، السيد

 لشعبا قبل من المسلح التمرد بها أطيح التي المؤقتة الحكومة إلى دعوة ذلك يكن لم. التالي النحو على

 معها تفقتا التي السوفييت، ضد انتفاضة يعني المؤقتة بالحكومة اإلطاحة محاولة ألن مسلحة، بانتفاضة

ً  السلطة كامل تحرك أجل من. ودعمتها  يتغير، دق الوضع لكن استثنائية، حالة ظهرت السوفييت، إلى سلميا

 (.15. ص ،5: العدد العمل،) بالسالح السلطة تولي على مجبراً  الحزب يكون أن الممكن نم وكان

 المؤقتة، ومةالحك ضد مسلحة انتفاضة إلى الدعوة" للسوفييت السيادة جميع" شعار يتضمن لم الواقع، في

 .سومير السيد كلمات على نظرة نلقي دعونا ذلك، بعد لكن. 1111 أبريل في

 االنتقال ينلين قاوم فقد سلمي، لمرور استثنائية فرصة هناك وكانت مفتوًحا وراثيًا، كان التعبير أن بما

 .آخر عالج أي هناك يكن لم ألنه ذلك فعل إلى اضطر لكنه النهاية، حتى السلمية االشتراكية إلى

 فإن لذلك، .ةاللينيني روح ضد التفسير هذا مثل الثاني، الفصل في األولي التفسير من يفهم أن يمكن كما

 وجود بعدم يرسوم السيد اتهمنا السابقة، القضية في نذكر، كما. نفسه لينين أفكار يناقض البيان هذا مثل

 أعمال خالل من االنتهازية أفكاره تصوير يحاول سومير كينان كان حيث قوله، خالل من علمي شرف

 للماركسية. الرئيسية األعمال وليس ولينين، ماركس

 هذا قللي ذلك، إلى باإلضافة بالذنب شعورنا على ودقيق واضح دليل هو سومير تفسير أن الواضح منو

 ولكن ،لإلصرار" السلمي الطريق" نهاية أودورينغ حتى هو أليس دورينغ، مستوى إلى لينين التفسير

 صغيرال البرجوازي المنظر بين الفرق ما ليقول؟" صعبة" تطبيق يمكن جدا الضروري من يكون عندما

 بايل؟ من تعليق بعد لينين في دورينغ ينلين

 خصالش يحاول القارئ. نظر في" سومير تزوير تجسيد زيادة أجل من بإيجاز الفترة هذه نلخص دعونا

 مالك كرةف ضوء في ولكن سومير، فعله ما مثل وليس تقديمه، يحاول عمل تفسير العلمية الموضوعية ذو

 بها تنبأ التي والتكتيكات القصائد توضيح أجل من اختصارب الفترة هذه نلخص دعونا 1111. العمل ذلك

القارئ  نظر يف" سومير تزوير تجسيد زيادة أجل من بإيجاز الفترة هذه نلخص دعونا الثورتين، بين لينين

 ذهه في واألحداث التكتيكات إلى نتطرق سوف جداً، واضحة بطريقة المسألة هذه عن الكشف أجل ومن

 .فقط بموضوعنا جداً  وثيقة قةعال لها التي الفترة،
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 جاهزة لروسيا الموضوعية الظروف كانت (،نيسان) أبريل 3 يوم بتروغراد إلى وصل الذي للينين، وفقا

 .االشتراكية للثورة

 كان نود،والج والفالحين العمال تنظيم تم حيث السوفييت في ألنه جاهزة، تكن لم الذاتية الظروف لكن

 .مهيمنين وريونالث واالشتراكيون المناشفة

 أما. لشفيالب للحزب الروحية السلطة على متفوقة للسوفييت الروحية السلطة كانت الجماهير، نظر في

 أكثر تكون نل العمالية، للجماهير القرار هيئة وهي السوفييت، خارج انتفاضة أن ظن للينين الذي بالنسبة

 لظروفا نضج فإن لذا. السوفييت شرعية في فقط كانت االشتراكية الثورة فإن "،يسارية مغامرة" من

  السوفييت في األغلبية توفير يعني كان االشتراكية للثورة الذاتية

 المناشفة) نالمعتدلي لالشتراكيين الحقيقي اللون إلى الجماهير ستنظر القصيدة، هذه أنه مع لينين اعتقد

 الذين فة،المناش على المستحيل من كان. السوفيات في األغلبية سيوفر مما (،الثوريين واالشتراكيين

 سببب المزدوج الحكم وإنهاء الشعار هذا بقبول السلطة يتحملوا أن السوفيات، في أغلبية على حصلوا

 .نظرياتهم

. روليتارياللب والثورة االشتراكية البورجوازية ثورة الثورة، من نوعان هناك المناشفية؛ لنظرية وفقا ألنه

 تنتمي نأ يجب السلطة فإن البروليتارية، الثورة مع تتفق ال روسيا فيها نتكم التي الظروف أن وبما

 ىعل بثقل الوضع وقبلوا األولى الديمقراطية الثورة دخلوا الذين المناشفة، إن( 1195. )للبرجوازية

 ثورةال ذهه تنتهي أن دوما محاولين األولى، الديمقراطية الثورة بعد البرجوازية تفاقم في ساهموا أكتافهم،

 الذين فة،المناش. فقدوها التي بتلك بربطها قاموا. البرجوازية بمطالب تقبل وأن العاملة، الطبقة بتدهور

 .الشعار هذا يعتمدوا لن بالطبع ،1111 عام فبراير ثورة بعد الخطأ نفس ارتكاب عدم على العزم عقدوا

 الحكومة إلى الثوريين، شتراكييناال مع جنب إلى جنبا المناشفة، انضم الفكر، لهذا طبيعية وكنتيجة

 (.آيار)مايو شهر في المؤقتة الحكومة وهي البرجوازية،

ً  تلفةمخ أشكاالً  الموضوع، تحضير أجل من وتكتيكاتها، البلشفية القصائد اتخذت األشهر، وفي هذه  وفقا

 مناشفةال عمال وراء ذهبوا الذين للفالحين موجها دائما والتوصيات الشعار كان اليوم، لظروف

 .الثوريين واالشتراكيين

 الجماهير بلق من المعتدلين االشتراكيين خيانة فهم يمكن حتى ملل بال يوم كل مختلفة محاوالت هناك كانت

 العاملة

 تسقط" ،"السوفييات إلى السلطة كل. "رئيسيين شعارين وضع تم المرحلة، هذه في البالشفة، جانب من

 ألن "،العشرة الطالب مع النزول" مع التعامل تم "، المؤقتة ومةالحك ليست" )" العشرة الوزراء مع

 (.السوفييات في بأغلبية معتدلين اشتراكيين أيضا تضم البورجوازية الحكومة

 التي لشعاراتا لهذه المستمرة المعالجة مع والتعزيز التطور في البداية، في أقلية كانوا الذين البالشفة، بدأ

 الجماهير مكنتت ال عندما. الشعارات لهذه المناسبة التكتيكات وتطبيق العاملة هيرالجما إلى التوق عن تعبر

 صفوف لىإ االنتقال في ببطء تبدأ فإنها المعتدلين، االشتراكيين من تتوقعه ما على العثور من العاملة

 ".البلشفية"

 

لينين  قترحا إضافي، وقت اكهن يكن لم البالد، في القوى ميزان إلى ينظر كان الذي للينين وفقا ذلك، ومع

 بطض يقترح لينين كان بينما الحزب، في التطور هذا في النظر خالل من فوري إجراء اتخاذ جهة، من

 اجدالتو خطر في نحن هل رأسه، في التالية األسئلة يناقش كان أخرى، ناحية ومن واالنتظار، النفس

 الوقت؟ حان هل: "دائًما تسأل لينين عقول كانت األسابيع هذه خاللو " عنها؟ واالبتعاد الجماهير وراء
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 ( آب) أغسطس شهر وجاء

 العاملة الجماهير جماهير فإن اإليجابية، التطورات كل من الرغم علىو ،الثورة على أشهر خمسة مرت

 المناشفة كان .للسوفيات العليا المستويات في تغيير هناك يكن ولم يوم، كل البالشفة صفوف إلى انضمت

 االتحاد يف باالنتفاضات يمسكون يزالون ال البرجوازية، صفوف في مروا الذين الثوريون، شتراكيونواال

 .السوفييتي

 مع: "القولب الحركة لينين أمر نضجت، قد للثورة الذاتية الظروف أن في والتفكير الظروف هذه بتقييم

 لتيا البروليتاريا،". "جماهيرال جماهير وراء متخلفون ونحن مقيدة، أعيننا تكون السوفييت، شرعية

. منتصبا ييتالسوف يدفع لينين يكن لم الشعار، هذا رفض كما".  السلطة ووصلت إلى الفالحين، مع تحالفت

 المصالحة أجهزة هم بل الحاليين، السوفييت ليسوا لكنهم ،الجديدة الثورة في وينشؤون السوفييت يظهر قد"

 .البرجوازية مع

 الثورة" كيرينسكي، دعم البداية في تلقى الذي كورنيلوف، الجنرال ولحا ،(آب) أغسطس 21 في

 من طةالنش المعارضة قبل من للثورة المضادة المحاولة هذه قمع تمو ،كرينسكي تستهدف التي" المضادة

 أثناء شفيالبل الموقف بتفسير خاص بشكل مهتمون نحنو ،والفالحين العمال "كرونشتادت البحرية مشاة

 ال التي ،"التكتيكية المرونة" على مبهج مثال هو كورنيلوف ضد البالشفة تكتيك ألن. يلوفكورن حادث

 .تفهمها أن ماركسية، أنها تعتقد التي الصغيرة، البرجوازية الطائفة يستطيع

 إلقاء واوحاول عنفاً  األساليب أكثر حاولوا الذين كيرينسكي، حكومة مع حتى كورنيلوف، ضد البالشفة

 أن عليهم كان إذا ما سألوا وعندما ،"Casus git" األلماني بالبالون وصفه خالل من لينين على القبض

 .اآلخر تلو واحدا أعدائهم من التخلص األنسب من سيكون إنه تروتسكي لهم قال "،ينظروا"

 يتولوا لن أنهم يداج يعرفهم كان الذين المعتدلين لالشتراكيين بالنسبة. تحول نقطة كورنيلوف عملية وكانت

 الكاديت ذلك في بما البرجوازية، سلطة عن التخلي الفور على لينين اقترح البرجوازية، بدون السلطة

 املةالع الجماهير أعين من لتقليصهم بمفردهم، الحكومة تأسيس أجل من كورنيلوف، مع تعاونوا الذين

 لم الطلب نأ حقيقة إن: "لينين ظن كما سلبياً، المعتدلين االشتراكيين رد كان. الصبر لديهم يعد لم الذين

 ".العاملة الطبقة نظر في قصد غير عن األحزاب أذل قد االجتماعيون والثوريون المناشفة يقبله

 

 

. لبالشفةا صفوف إلى انتقلت ملموسة، بأنها المعتدلين االشتراكيين خيانة ترى أن يمكن التي الجماهير

 .ساحقة أغلبية إلى باإلضافة سوفييت،ال في أغلبية مرة ألول للبالشفة كان وهكذا

 المستقبل قبل الروسية، العاملة والطبقة الدولية البروليتاريا التاريخ،. "للثورة جاهزة كانت الشروط كل

 إن ينقائل "،نضعها أن في الحق لدينا ليس الرابحة، بالبطاقة االتصال خالل من المسلح والتمرد كله،

 امانيفك أن بحجة وبالتالي، لالشتراكية، سلمية طريقة في غلبيةاأل لها سيكون التأسيسية الجمعية

 ... األزمة نضجت لقد" التاريخي الجواب. لينين ضد وزينوفييف

. ساويي تأخير كل. القتل هو االنتظار. العالمية البروليتارية الثورة مستقبل هي الروسية الثورة إن

(Leninski Sbornik 239، 290، 293. CXXI) "(7 )لكامانييف البلشفية المركزية اللجنة ررتوق 

 خالل من سلطةال على االستيالء" ، مباراتين ضد بتصويتين" السلمي العبور" دافعا اللذان ، وزينوفييف

 لمشتركةا الثورية البلشفية والتكتيكات القصائد بتلخيص قمنا ،1111 عام ،وهكذا في" مسلحة انتفاضة

 .األحداث مع
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 من. ملموس كلش في سومير تشويه ونعرض أيًضا البلشفية، والتكتيكات القصائد صنلخِّ  بينما وبالطبع،

 اشدتن أن عليها كان التي "،األلمانية لينين" الفرنسية "وأوضحنا أن" باللغة بالخطاب التحدث اجل

 معروف( في هو كما ماركسي )وهو. سومير قبل من" الكوشدلية"  لتفسير خاضعة كانت "،األلمانية"

 لإلشارة دميستخ فإنه الفرنسية، باللغة والتحدث والنضالية، التنظيم وإعداد األلمانية، يتحدث كان األدب

 .هجوم إلى

 

ا   تونغ. تسي ماو وأخيراا  ولينين وإنجلز ماركس :رابعا

 التشويه سنف تحت تونغ تسي ماو كان سومير، قبل من التشويه حاولهما اللذان ولينين، انجلز ماركس، بعد

 ن تشويهإإيميك، و من السادس العدد في" الجديدة والديمقراطية الثورة ثورة" لسومير، التمهيدي النص في

 االحتكار. قبل وإنجلز ماركس عزل من بكثير أصعب األزمة في عاش الذي تونغ تسي ماو

 عامةال اتوالتناقض لينين،-الماركسية الفكرة تحليل خالل من لبلده الغنية التجارب من يستفيد ماو، ألن

 التناقضات هذهل انعكاس هي التي للصين، الخاصة والتناقضات والثالث، الثاني الرأسماليين الكساد لدورتي

ق لقدو الصين في  ".ببندقية الإ التغيير يستطيع ال العالم" بأن بالوعد الماركسية الثورة نظرية وصاغ عمِّ

 الطريقة من حبهاس يمكن ال التي "،اللينينية-الماركسية الثورة نظرية" عن للتعبير البسيط الشكل هذا حتىو

. سومير تشويهل خضعت قد ببندقية، فقط يتغير أن يمكن العالم أو البندقية نهاية في القوة فيها تكون التي

 صلة، ذي غير ارتياحها عدم فإن ما، حد إلى منفتحة وألنها. ملحوظة غير حقا هو سومير السيد قلم

 .للماركسيين وفقا عالمي هو الذي لماو، الخاص الوضع إلى ذلك ويرجع

 الصين، في وحيد إنه يقول ال ماو لكن." ذلك له ماو وقال جدا، خاصة كانت للصين الخاصة الظروف"

 أسر إلى صغيرا" صينيا" يضيف أن سومر السيد على الصعب من هل. خاص بشكل العالم يذكر وهو

 .بالبندقية فقط بالعالم ماو استبدال يمكن النظرية في سومير السيد مساهمة مع هكذاو "العالم"

 ."ببندقية إل استبداله يمكن ل عالم إلى يتحول العالم" 

 ضغوط حتت تعيش إقطاعية، وشبه استعمارية شبه ال مستقلة، ديمقراطية دولة الصين كانت لماو، وفقا"

 راالستعما نير تحت كانت الخارجية، عالقاتها في الوطني االستقالل إلى تفتقر كانتو إقطاعية،

 القتالب للعمال يسمح قانون هناك يكن ولم الصين استخدامه في يمكن برلمان هناك كان لذا اإلمبريالي،

 ي.األساس التنظيم ومبدأ الصين في الثوري للنضال الرئيسي الشكل وتم تحديد قانوني، بشكل

 في ميةعال صالحية لها راتيجيةاست أو تكتيكية عناصر نرى أن الفادح الخطأ من سيكون السبب، لهذا

 تغيير يمكن" أو "،البندقية طرف على هي القوة" البندقية نهاية في هي السلطة تقول: إن التي ماو كلمات

 الثورة يةنظرسومير " كينان) ببندقية العالم استبدال المكن من أنه المعنى وبهذا". ببندقية فقط العالم

 .(1: العدد ،Emek " صحيفةالجديدة والديمقراطية

 رلمانب هناك يكن لم ألنه سومير، وحسب. الماركسية في تونغ تسي ماو مساهمة قبل أوالً  هذا نذكر دعونا

 لسلطةا" كلمة السبب، لهذا. بديل هناك يكن لم ألنه الطريق لهذا بطلب ماو تقدم الصين، في قانون وال

 .عالمية ليست" البندقية نهاية في

 المثال، وعلى سبيل الصين في القانوني للنضال إمكانية هناك كانت إذاهو " الكلمات لهذه مختلف تفسير

 ". السلمي الطريق نهاية في يكون أن يمكن الحكم فإن وقوانين، برلمان هناك كان إذا

 تعارضي التفسير هذا مثل أن المقالة هذه من والثالث الثاني القسمين وفي األخيرة المقالة في أظهرنا كما

 ولكن. أخرى مرة الموضحة المشكلة هذه على التركيز الضروري غير من فإنه لماركسي،ا العلم مع

 .الوعد هذا على الوقوف إلى بحاجة نحن أخرى، بطريقة
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 على. جنوبيةال أمريكا في الثورية للنضاالت سريًا إنكاًرا تتضمن سومير كلمة أن نرى فإننا انتبهنا، ما إذا

 خمسة حوالي تنظيم يتم. الجنوبية أمريكا بلدان سنة، 29 من ألكثر لةمستق يبدو ما على ذلك، من الرغم

 العمالية. النقابات في عامل مليون عشر

 إن) ،ونيقان بشكل بالقتال للثوار تسمح وبرلمانات قوانين هناك الدول، هذه بعض وفي البلدان هذه في

 ما وهو ،الديمقراطية من النوع هذا أن نستنتج لكننا الفلبيني، النوع هي بالطبع من القائمة الديمقراطية

 وجودةم تكون قد" الفلبينية الديمقراطية" ألن"  الصين في كان إذا العامل" ديمقراطية" مؤلف أن يعني

 .اإلمبريالية سيطرة تحت يقع بل الصناعية، للثورة يخضع لم بلد في

 لماذا لكنو أسلحتهم، الصينيون أجبر ولهذا السبب، الصين في" المسلحة اإلمبريالية" حال دخلت أي على

  المسلح؟ لكفاحا طريق القانوني، بالنضال تسمح برلمانية قوانين لديهم الذين الجنوبية، أمريكا ثوار يفضل

 لمانيةبر قوانين لديه حيث فنزويال، في برافو دوغالس يواجهه الذي التحدي هو ما المثال، سبيل على

 فالكون؟ ىعل المسلح الكفاح يواصل لماذا العمل؟ في الماركسي بوالحز القانوني بالمكياج للثوار تسمح

 .البرلمانية بالطريقة االشتراكية يخطئ أن بإمكانه كان حسناً،

 

 على واستولى األصوات من ٪51 على حصل قد يكون أن يمكن كان األيام من يوم في سومير السيد

 حين،وفال أغبياء عماالً  تموت أنك عتقدت هل صحيح، اإلمبريالية؟ ضد الكفاح في استمر ثم السلطة،

 فالكون؟ في اإلمبريالية خدام أهداف هم طالبيين ومقاتلين

 الحرب" هذهل الطبيعية والنتيجة" ببندقية فقط العالم تغيير يمكن" أو" البندقية طرف في هي ماو قوة" إن

 نظرية يه تونغ تسي وما نظرية أما وواضح، واضح بياو لين جواب الصين؟ على فقط تنطبق" الشعبية

 .عصرنا في أيضا ولكن الصينية، الثورة في فقط ليس الشعبية، الحرب عن صديقك

 اتلتناقض جدلي تحليل إجراء طريق عن لللينينية العالمية األطروحة عن يعبر تونغ تسي ماو كان

 حول دةالمحد نالصي لتناقضات وانعكاس الحرب، لصناعة قاس   احتكار والتي هي االحتكارية الرأسمالية

 واليوم خضعت لينين، منذ زمن الرأسمالية جوهر في تغيير أي ولم يحدث ماو، بواسطة وذلك الصين

 لعسكرية،ا النزعة والرأسمالية ترى قائما، يزال الكساد ال فترة وخاصة خالل كمية، لتغييرات الرأسمالية

 (.لينين منذ) المتغيرة روفالظ مواجهة في بقائها لمواصلة الوحيد السبيل "،الحرب اقتصاد"

 قوات دور ةاألمريكي اإلمبريالية أخذت وقد اليوم، وتوافق مرونة فيها اإلمبريالية بين التناقضات أصبحت

 . شتراكيةاال والكتلة التحرير أجل من تناضل التي الدول ضد العالمية الرأسمالية للكتلة التابعة الدرك

 نزعاتها في شدةب بها االلتزام تم التي الرأسمالية،: "ماو يقول "،ندقيةبب يتغير أن للعالم يمكن" السبب، لهذا

 ذي بلد في تدخل ال التحديد، وجه على ماو يقول كما اإلمبريالية،". تغمرها أن إال يمكن ال العسكرية،

 هايحكم دالبال معها، المتعاونين مع خصوصا. ذكاءً  أكثر أساليب اإلمبريالية تستخدم فقط، واليوم، سالح

 . رجعية برلمانية

 االحتالل نم فائدة أكثر هو الصين في واضح هو كما لبلد اإلمبريالي االحتالل فإن للثوريين، بالنسبةأما 

 لشعبل المضطهدة الجماهير عن نفسها إخفاء خالل من االستغالل آلية إبقاء بسهولة يمكنها لذلك السري،

 في. " الينست إذ. سومير لتشويه أساس عن للبحث يقترحها التي ستالين، كلمات تفسير الضروري منو

"، اياهاومز الصينية الثورة ميزات من واحدة وهذه المضادة، الثورة ضد المسلحة الثورة إنها تقاتل الصين

 امالع الوعي فإن السبب، ولهذا. العدو شعب ويفهمها إليها ينظر ألنه هنا، الصينية الثورة ميزة وإن

 .للغاية سريع ثوريةال الرتب في والمشاركة



1 
 

 التي ية،اإلمبريال في تعيش لكي المظلومين جماهير عن نفسها تخفي أن يجب أنها الصين تعرف واليوم،

 يف تكون أن دون بلد أي في تتدخل ال أنها الواضح من واآلن فيتنام، ثورات من الالزمة الدروس أخذت

 بوضوح عنها يرالتعب تم قد اللينينية لماركسيةا الثورية النظرية فإن المعاصرين، للماركسيين ووفقا خطر

 ". ةببندقي إال يتغير أن للعالم يمكن ال" أو"  البندقية نهاية في والقوة السلطة إن" ماو: مقولة شديد

 التي لبلدانل أيًضا ولكن اإلمبريالية، نير تحت للبلدان بالنسبة فقط ليس عامة، قاعدة هذه لماو، بالنسبة

 إنشاءب القانون يسمح ال الرأسمالية، البلدان بعض فيو" بأكملها البرجوازية اتوريةالديكت فيها توجد

 – ونغت تسي )ماو للخطر معرضة للبرجوازية األساسية المصالح تكون أال بشرط الشيوعية، األحزاب

 .والتطبيق( النظرية 89 صفحة اليساري التعميم

 

ا   :خامسا

 ةمعضل إن. "الماركسية مسألة ليست" السلمية الطريقة أو ربالمحا" فإن مقالنا، بداية من ذكرنا وكما

 ".ماركسية وليس تحريفية مسألة هي السالم أو الحرب

 إال صلت ال الماركسي الحزب قوة فإن ال، أم البرلماني العمل في ذلك كان سواء الماركسية، ألسياد وفقا

 عن بتعدت أن ويمكن للجماهير لحزب،ا سلبية بسبب حتى. الحزب سلطة تجميد يتم ثم معينة، نقطة إلى

 بيةغال على الحصول يمكنه ال البرلماني العمل في الماركسي إن الحزب قلنا إذا السبب، لهذا. الحزب

 .ذلك نتوقع لم فربما األصوات،

 الرأس مع هي "،األصوات من ٪51" أن إذ "،سلمي انتقال" فهي الحقيقة، هذه يعرفون الماركسيين أن بما

 لعالقةا هي التاريخ، من معينة وفي لحظة معين، مجتمع في مهم؛ واحد شيء للماركسيين هناكوبالنسبة 

 نقف ألن نحتاج الماركسي، األدب في قصوى أهمية له الذي المفهوم، وفي هذا والقوى الطبقات بين

 .لمشكلتنا النهائية العقدة سيرمي ألنه الشيء بعض

وقال  "،الماركسية المبادئ تجد أين" قال: "،إيميك" مجلة من الخامس العدد في سومير السيد ترجمة فيو

 للماركسيين؟ بالنسبة المفهوم هذا أهمية مدى ما ألثوسر، لويس الشهير الماركسي المفكر

 ضروريال فمن وإنجلز، ماركس بعد الكبرى النظرية األحداث تتبع في رغبة هناك كانت وإذا"  ألثوسير

 يشكل الذي الشيء االحتفاظ يتم. للينين النظرية النصوص من بدالً  ةالسياسي النصوص في عنها البحث

 . الداخل في ممارسته من" ملخص"

 لموقفا في التغيرات تحليل) للينين السياسية النصوص نقول، فقط دعنا واحد مثال إعطاء أجل ومن

 الغب نظريًا هوًمامف يعطينا مذهل، ذلك( بشكل إلى وما نتائجها، وتحليل المتخذة والقرارات والوضع،

 يهتوج أجل من لينين أنتجه الذي( المبدأ أو) المفهوم لهذا" الشرط" و" الفعلي التالحم" مفهوم األهمية،

 بدأم أيًضا ولكن)...(  التاريخية المادية مسألة فقط ليس الماركسي، الحزب عمل في الحزب هذا كفاح

 في رالنظ دون عملية حالة في تزال ال أنها يقةحق لألسف الحظ، لسوء. الجدلية للمادية أساسي ماركسي

 لم لكنو للينين، السياسية األعمال في مخبأة اليد، متناول في الضوء، دائرة في كان نظري كنز. طرحها

 .عاقرا وظل الكنز هذا أحد يكتشف

 شيء أي فهمت لم سومير، سيد يا أنت وبالطبع، اللينينية،-للماركسية كنز هو المفهوم هذا أن ويقول ألثاسر:

 لينين من للتق بطريقة وخطوطه لينين تكتيكات تفسير ستتفادى كنت فهمت، قد أنك لو الترجمة هذه من

 أن سترىف "،التقارب" هذا معنى عن تساءلت إذا. فعلته الذي التشويه سيفهم أنه ظنًا دورينغ، مستوى إلى

 .الماركسية إلى تنتمي ال" والمحاربة السلمية الطرق" معضلة
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 القوة زنلتوا الموضوعي الوضع" يعني" الفعلي التوقف" أو" السياسية الظروف" مفهوم فإن اختصار،ب

 ."التاريخ من معينة لحظة في معين مجتمع في والقوى الطبقات بين

 الشروط) فرنسا في االقتصادية للتنمية الحالي المستوى إن: مثال مع المفهوم هذا نجسد دعوناو

 ةالثور ثورية "بدون أزمة" بأنها لينين وصفها أزمة لكن. البروليتارية رةللثو ممكن( الموضوعية

 .مستحيل أمر البلد هذا في البروليتارية

 

 للثورة مناسبة بيئة هناك تكن لم ،1118آيار /مايو وحتى(. جاهزة الذاتية الشروط تكون أن يجب) 

 عفوي بشكل بدأت التي الطالبية، تالحركا قامت ،1118 مايو/  أيار في لكن. فرنسا في البروليتارية

 متوأعد المصانع، احتلت عمال. الشوارع في عامل ماليين عشرة بسكب بنديت، جون األناركي وطورها

 .الحمراء األعالم

 

 "الفعلي تطارد" لينينل الشهير المفهوم هو هنا

 نلك. اليسارو الثورة حافة إلى فرنسا وجلبت ولظروف ذاتية مفاجئة شرارة شكلت معروف، هو كما

 نيةالزم الفترة في- أخرى مرة الوقت هذا مثل يعود ال عندما متوقفا بقي الفرنسي الماركسي الحزب

 المصانع حتلت العاملة الجماهير آمال تحولت االنتفاضة، الحزب، لسلبيات السلبي، نتيجة اليسار. القصيرة

 .اهيرالجم إحباط إلى أدى مما ذعره، من ديغول قوة ونجت إحباط، إلى

 مرة .العمل أجل من والجبن الكفاءة عدم قناع الواقع في هو الماركسيين، لألساتذة السلبي، الموقف هذا

 مرتبط ينواالنتهازي الثوريين بين يفصل الذي األساسي المعيار فإن الماركسيين، لألساتذة وفقا أخرى،

 ليلالتح في. "واضح هذا يجعل ياوب لين. يتحرك وأيها الراسخة الثورة على يجرؤ أن يجب كان إذا بما

 ينوالماركسي الثوريين يميز الذي جاذبية األكثر المعلم هو هذا. ثورة لقيام شجاعة مسألة إنها األخير،

 ."المزيفة منتجاتهم عن اللينينيين

 

ا   :سادسا

 دي من العدد هذا في. Emek مجلة من السابع العدد ظهر ذلك، فصول ومع 5 من المقالة هذه تتكون

 في وميرس كلماتو المحفوظات وراء الحقيقية جودته عن سومر السيد الثورة يكشف تعريف ينبغي كيف

 .البداية من انتقدناها التي للجدل والمثيرة المثالية األدلة أكثر هي المقال هذا

 كنت مل لو حتى المقال، هذا في مفتوحا، سرا يظهر أن حاول التحريفية والتشويهية بداية سومير منذ إذ

 إلى( السادس)جديد فصل إضافة إلى بحاجة كنا للقارئ وإلظهار هذا بوضوح يعلن إخفاء إلى بحاجة

 .مقالتنا

 السياسية الثورة بأن القائل الرأي إلى تستند االشتراكية للثورة السلمية األعمال فكرة إن يقول والسيد سومير

 بممر النجاح تحقيق على قادرة ورةالث هذه تكون أن الممكن من لكن لالشتراكية، ضروري شرط هي

 (.تخصنا مستقيمة مقاالت) إيميك مجلة من السابع العدد في وهذا ثوري، غير ديمقراطي
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 !سومير السيد كلمات عن ابحث

 نأ يمكن الذي الشخص خارج من" الثورية غير السلمية" الديمقراطية الطريقة"  أي الثورة، هذه لكن"

 .الديمقراطية مفهوم واجهت االشتراكية، الثورة البيان، ذاه في السؤال، بوضوح يرى

 :واضح البيان هذا مثل معنى

 رك كطريقةمشت حكومي بانقالب الثورة وترتبط ديمقراطية، غير كطريقة االشتراكية الثورة قبول يتم( أ

 .األصوات من ٪ 51و البرلمان في االشتراكيين ويتم تمثيل ديمقراطية،

 وغيرهم، يفاراغ وتشيف كاسترو وفيديل بياو ولين وغياب مينه وهوه تونغ تسي ماوو وستالين لينين( ب

 .(للبيان قاوف) ،للديمقراطية مناهضين يعتبرون" االنقالب متآمري" مثل البروليتاريين الثوريين جميع

 الفكر) متعارضتين فكرتين نظر وجهات موضوعي بشكل هنا نذكر أن يجب النظر، وجهة تحديد أجل من

 االشتراكي راعالص الماركسية وتقبل النظرة االشتراكية الثورة حول( التنقيدي والفكر اللينيني-لماركسيا

 (.8) حقيقي ديمقراطي كطريق

 الشتراكيةا إلى الوصول المستحيل من إنه اللينينية، الماركسية الثورية النظرية منظِّر وهو لينين، يقول

 إليها الوصول يمكن االشتراكية أن يعتقدون الذين أولئك أنو السياسية، الديمقراطية غير وسيلة بأي

 .األناركيين هي السياسية الديمقراطية غير بطريقة

 وقال "،ونينغمس قد اإلبداعية عبقريته في الجمهور عبقرية بالشعب، يؤمنون الذين الناس فإن ذلك، ومع"

 لثورةا طريق لينين ويعرف. اطيةديمقر طريقة هي االشتراكية للثورة الديمقراطي للطريق وفقا ذلك

 .ديمقراطية العالقات أكثر في للجماهير، المستقلة لإلرادة تجسيد أنه على االشتراكية

ووفقا  حيالتنقي الفكر ديمقراطية في غير طريقة هي االشتراكية الثورة أن التحريفية النظر وجهة ترى

 عبيرالت أشكال من شكل سوى ليس األساس يف والبرلمان وهما القانونية األشكال الماركسي فإن للرأي

 خالل من االشتراكية إلى عودتهم عن المراجعة علماء يدافع. ضروريان البرجوازي، اإلكراه عن

 .ديمقراطية بطريقة يسمونها التي القانونية، البرجوازية من الجديدة واألشكال البرلمانات

=  لسلما طريق ويصبح الديمقراطية طريق مان،البرل إلى الطريق=  السلمية طريق سومير: السيد يقول

 الذي لوقتا ففي ذلك، البرجوازية( ومع البرلمانية قياس) الديمقراطية ضد طريقلا=  االحتالليين طريق

 خالل من ليسو األعمال، بهذه تحريفه لعرض لينين محاولة ننتقد فإننا سومير، السيد تحريف فيه ننتقد

 .ماو مالأع تشويه طريق عن وذلك تحريفه

 إنهم لالهتمام، مثيرة بطريقة الطريقة ويستخدمون هذه للتالعب الطريقة هذه دائًما التعديلون يستخدم

 خالل من أخرى، ناحية ومن للماركسية الرئيسية النصوص بتزوير التنقيحي الفكر نفس عن يدافعون

 هذه رسومي ويستخدم"رجعيين " باعتبارهم كمراجعة، صراحة تسجيلهم تم الذين التنقيحيين، مراجعة

 .الكالسيكية الطريقة

 

 حريفت بشدة وأدان للديمقراطية، معادية أنها على االشتراكية بالثورة وعوده انتهك لقد سومير السيد

 نفس قال ةالنهاي في ولكنه طريقة، بأقسى بيمستاين وانتقد كاوتسكي إلى أخرى مرة عاد ثم بيمستاين،

 مع الجزء اهذ أنهى مقالته إنه في بالقول". االشتراكية في للرأسمالية السلمي ملالتكا انتهازية" الكلمات،

  ".سياسيةال الثورة من موقفهم هو واالنتهازيين الثوريين االشتراكيين بين الرئيسي الفرق إن" الجملة
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 جلأ من بشدة كاوتسكي معروف انتقد وكما هو كاوتسكي، شرح في أسلوبه يشرح سومير السيد لذا

 على غطالض التحريفية وحاول عن ذكي دفاع من أكثر يفعل لم النهاية، في لكن. والتحريفية ألناركيةا

 بالتعديل" الثورية الماركسية النظرية"

 لغايةل متناسقة بطريقة الماركسية بناء يفسر الذي "،كاوتسكي تعبير" واضحة إن كاوتسكي طريقة

 بلغة ثوريةال الماركسية اللغة استبدال ويتم األساس، ليلبتح األمر يتعلق عندما فجأة يتغير للمؤسسة،

 تتعلق ماتالكل هذه كل بالطبع) كاوتسكي طريقة في التنقيحي األساس فوق المبنى ويرتفع. التحريف

 .(لكاوتسكي االنتهازية بالفترة

 سكيكاوتو بيرنشتاين خانت لقد. المسرح خشبة على كاوتسكي كان كاوتسكي، ظهور من قرن نصف وبعد

 بين ياألساس والفارق واالنتهازية، الرأسمالية مع لالشتراكية السلمي االندماج فاجتازوا الماركسية، من

 صفي الذي الصحيح النهج وهو السياسية، الثورة من موقفهم واالنتهازيين هو الثوريين االشتراكيين

 على البناء اهذ ويضع" يمقراطيةللد معادية كطريقة االشتراكي الصراع" يعلن سومير ثورية، بلغة المبنى

 .التحريفية أساس

 يةالرئيس األعمال شوه الذي" المحارب السالم طريق" معضلة من شهرين بعد العمل مجلة كتبت أخيرا،

 .العمالة من لجزء وهناك التعرض للماركسية؟ شيء أي عن يعبر ولم للماركسية
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  اإلفصاحات

 .واالشتراكية العلم لينين منشورات- 158 ص "،والثورة الدولة"

  سير منشورات لتروتسكي 51 صفحة"  الثاني تشرين نصوص" 

 ( الكبيرة باألحرف كتابات) سير لتروتسكي منشورات 19 صفحة األول تشرين منشورات" 

  األناضول منشورات ليفبفر، هنري "،وأعماله حياته لينين،"

 233 صفحة دويتشر، إسحاق"  مسلحة اشتراكية" ستالين،

  األناضول منشورات ،121 صفحة ليفبفر، هنري" وأعماله حياته نين،لي"

، " العامل الشعب إلرادة حًرا مظهًرا" باعتباره الطبقي، المجتمع مفهوم وهو "،الديمقراطية" نستخدم هنا

 الثورية. الممارسات لنظرية النشر حقوق

 بتخفيضات كرنف نحن كذلك؟ أليس الحديثة االبروليتاري تركيا ألم في العاملة الطبقة هناك كان أنه الغريبو

 كما به لإلمساك اجتذابه عبويص للطيران، وقابل رقيق التسجيل من يجعل الذي المثقفين السادة

 تركيا ولكن ا،لدين االجتماعي التاريخ في العاملة وللطبقة معاصرة شك بال ستكون المباشرة البروليتارية

 .تاريخها من طويل وقت قبل الذي يبدأ ثالحدي المحلي الخاص المال رأس صاحبة

 

 يتبع الجزء الرابع ...

 

 2102جميع الحقوق محفوظة@

 المكتب اإلعالمي –الجبهة الثورية في الشرق األوسط 

www.leftkup.com 

front.com-www.revo 

c.org-www.thkp 

dg.com-www.halkin 

www.kizilderetv.com 
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