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  والجمعية التأسيسيةوالجمعية التأسيسية  اليةاليةالمجالس العمالمجالس العم

  
  ليون تروتسكيليون تروتسكي

 

نأمل أال نكون بحاجة هنا إلثارة المسألة العامة للديمقراطية الشكلية أي الديمقراطية البورجوازية. فال جامع بين موقفناا ززاههاا 
لمخ لا  البلادان وحساا مرحلاة  طاور ونفيها العقيم مان جاناا الفوياوية. يك ساا شاعار الديمقراطياة ومعاييرهاا مبااهر م بايناة وفقاا 

المج مااع البورجااوازي فيهااا. و  نطااوي الشااعاراط الديمقراطيااةل لوقااط مااال كلاا  أوهااام وخااد  لكنهااا  ح ااوي أييااا قااوة  اريخيااة محركااة  
يااة "طالمااا لاام يناادر  نيااال الطبقااة العاملااة رجاال الساالطة برم هااا فااا جاادول اركمااالل ي وجااا كلينااا اساا عمال كاال أشااكال الديمقراط

 .(1)البرجوازية"

من وجهاة النبار السياسايةل ال  شامل مساألة الديمقراطياة الشاكلية مشاكل موقفناا ززاه الجمااهير البورجوازياة ال ا يرة وحساال 
بل أييا موقفنا ززاه الجماهير العماليةل طالما لام  كساا بعاد هاألخ ارخيارة وكياا طبقياا ثورياا.  جلا  اق حاام شارابو قاكادة البورجوازياة 

يرة للحياة السياسية فا ال ينل يمن شروط  قدم الثورة خالل هجوم البرولي اريال فا ان فاياط فالحياة ومعاارم ماع الجياو  ال  
الحكومية و زيراباط مان كال ناو  و  ق يال رجاال اإلدارة ال ا ارل أماا حالياا ف انقل بوياوا كال الحركااط مان هاألا الناو . وكساكر 

مااااع. ساااايجلا كاااال يااااوم ماااان  وطيااااد االساااا قرار مواجهاااااط م كاااااثرة بااااين هااااألخ العسااااكرية و الكومن ااااانم المن  اااار يساااايطر كلاااا  المج 
البيروقراطية من جهة والعمال الم قدمين من جهة أخرىل ال بل وح   جماهير البورجوازية ال  يرة ال البة فاا المادن والقارى وأيياا 

ل ااداماط مرحلااة "دساا ورية" قباال  حولهااا زلاا  نيااال ياامن حاادود معينااة البورجوازيااة الكبياارة. و حسااا كاال المعطياااط ساا ج از هااألخ ا
ثوري جلا. وح ما س م د ال راكاط بين البورجوازية و زمرها العسكريةل بواساطة " حازا ثالاأ" أو طارر أخارىل زلا  الشارابو العلياا 

شاديد و انجم قو هاا  من الجماهير البورجوازية ال  يرة. و  وجد هألخ الجماهير كل  المسا ويين االق  اادي والثقاافا فاا حاال ياع 
السياسية الكامناة كان كاددها.  سا ميل شاعاراط الديمقراطياة الشاكلية أو  سا طيع اسا مالة ال الجمااهير البورجوازياة ال ا يرة و حساا 

زمكااان أن  عااارر بتراد هااا زرادة الجنااراالط والنااباله  -باهريااا كلاا  ارقاال –باال أوسااع الجماااهير العماليااةل رنهااا بالياابط  منحهااا 
 سماليين.  ربا الطليعة البرولي ارية الجماهير باس عمال هألخ ال جربة و سير بها زل  ارمام.والرأ

يبين مثاال روسايا كيا  يمكان كناد  قادم الثاورة أن  جار البرولي ارياا المنبماة فاا ساوفيي ا ها الفالحاين بواساطة سياساة  ااببة 
لية المجسااادة فااا الجمعياااة ال أسيساايةل و اااوجههم كلاا  طريااار م جهااة نحااو البفااار بالساالطةل و جعلهااام ي ااطدمون بالديمقراطياااة الشااك

الديمقراطيااة السااوفيي ية. لكاان لاام ياا م بلااوج هااألخ الن ااابل بمجاارد معاريااة الجمعيااة ال أسيسااية بالسااوفيي اط باال بجااألا الجماااهير نحااو 
 .السوفيي اط مع الحفاب كل  شعاراط الديمقراطية الشكلية ح   لحبة البفر بالسلطةل بل وح   بعدها

كاااانوا بحكااام بعااار البااارو   1111ناااوفمبر –"أماااا أن الطبقاااة العاملاااة فاااا المااادن والجناااود والفالحاااين فاااا روسااايا فاااا شااا نبر
الخا ااة مهيبااين ب ااورة مم ااازة لقبااول النبااام السااوفيا ا وحاال أكثاار البرلماناااط البورجوازيااة ديمقراطيااة فهااألا واقااع ال جاادل فياا  مطلقااا 

لاام لاام يقاااطع البالشاافة الجمعيااة ال أسيسااية باال شاااركوا فااا االن خاباااط سااواه قباال أو بعااد بفاار وحقيقااة  اريخيااة مقااررة  مامااا. ومااع أل
البرولي ارياا بالسالطة السياسية...االسا ن ا  مان أللام ال جادل فيا  زطالقاا  فقاد ثباط أن االشا رام فاا البرلماان البورجاوازي الاديمقراطا 

  بعااد هااألا االن  ااارل ال يياار البرولي اريااا الثوريااة باال يسااهل زمكانيااة أن ولاو لبيااع أسااابيع قباال ان  ااار الجمهوريااة السااوفيي ية وح اا
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 ثبط للجماهير الم أخرة لماألا  س وجا هألخ البرلماناط الحل وهو يسهل النجاا فا حلها و يقارا اللحباة ال اا يمكان فيهاا القاول زن 
 .(2)البرلمانية البرجوازية ان هط كمليا" 

لياة مباشارة ل شا يط الجمعياة ال أسيساية أكاد ليناين كلا  نحاو خاال كلا  اسا قدام فرقاة أو أ األكر أنا  لماا ا خاألنا زجاراهاط كم
فارق ين مان القنا ااة اللي اونيين المكونااة أساساا ماان كماال زراكيااين. " كااد ثكناة ب رو ااراد  كاون فالحيااة بالكامال ويمكاان أن   اردد أمااام 

مار فاا هاألخ المساألة ي علار ب ا اا "ب قالياد" سياساية رنا  لام يمكان أن الجمعية ال أسيسية"  هكألا كبر ليناين كان انشا اال  . لام يكان ار
 كاااون للفالحاااين الاااروج  قالياااد جدياااة فاااا الديمقراطياااة البرلمانياااة. جاااوهر المساااألة هاااو أن الجمااااهير الفالحياااة كنااادما  سااا يقب للحيااااة 

ن كانط برولي اريةل السيما فا حقباة  يار ثورياة.  بحاأ هاألخ  ال اريخية ال  ميل الب ة زل  الثقة للوهلة ارول  فا قيادة مدينية ح   وا 
الجماهير كن  ي ة سياسية بسيطة  عبر مباشرة كن قو هاا السياساية أي كان  لباة العادد. و ال عبيار السياساا كان هيمناة االكثرياة 

 هو الديمقراطية الشكلية.

ا كانااط الباارو ل أن " قفااز" كلاا  الاادر  بااديها أن الجاازم بااأن لاايج فااا وسااع الجماااهير الشااعبية وال ماان واجبهااا أباادال مهماا
"الدس وري" زنما هو حأللقة  لير بسا الين.  ادوم المرحلاة البرلمانياة فاا بعار البلادان كقاودا طويلاة وح ا  قروناا. ولام  م اد هاألخ الف ارة 

 –مان الوجهاة ال اريخياة –فا روسيا سوى السنواط القليلة للنبام الدس وري الزاب . واليوم اروحد لوجاود الجمعياة ال أسيساية. ويمكان 
  ور أويا   ن فا فيها ح    لم السنواط وأللم اليوم اروحد. لو كانط السياسة الثورية  اببة ولو كان الحزا الشايوكا مسا قال 

لكااان ال طاور الثاوري قااد  مكان مان زي ااال ال اين الياوم زلاا   1121-1121 ماماا كان الكومن ااانمل ولاو جارى  كااوين ساوفيي اط فاا 
البرولي اريااا دون كبااور الطااور الااديمقراطا. لكاان ح اا  فااا هااألخ الحالااة أمكاان ل ااي ة الجمعيااة ال أسيساايةل ال ااا لاام يجربهااا  دك ا وريااة

بياعيد  –الفالحون فا أحر  لحبة وال اخ بروها و بال الا بلط  خدكهمل أن  كون كند أول خال  جدي بين الفالحين و البرولي اريا 
و   ار بورجوازيا المدن يد البرولي اريا. والحال أن  راكاط هاماة باين البرولي ارياا والفالحاينل شعار الفالحين  -االن  ار ألا  

ح اا  فااا شااروط موا يااة ل حالفهمااال هااا ح ميااة كليااا مثلمااا  شااهد كلاا  أللاام ثااورة أك ااوبر. كمنااط ميز نااا ارساسااية فااا كااون أ لبيااة 
سا مرار الحارا وياد م اادرة ارراياا مان جاناا الفالحاينل وهاا الجمعية ال أسيسية  شكلط فا نياال ارحازاا المهيمناة رجال ا

 بأللم فقدط كل حبوةل لدى الفالحين فا اللحبة بالألاط حيأ  مط دكوة الجمعية ال أسيسية.

كي  يع بر مقرر المؤ مرل الم ادر كلي  بعد  الوة  قرير بوخارين)+(ل المرحلة الراهناة مان  طاور ال اين والمهاام الم ر باة 
هااا  -زبااان الف اارة الفا االة بااين مااوج ا  قاادم ثااوري-ماان المقاارر المااألكور  "زن مهمااة الحاازا الربيسااة حاليااا  45ل الفقاارة كنهااات  قااو 

كاادة بنااه منبماا هم واسا عمال كال اسا ياه ياد  النيال لكسا الجماهير أي يرورة قيام  بعمل جمااهيري باين العماال والفالحاين وا 
 االط واإلمبرياليين ارجانا."المالكين العقاريين والبرجوازيين والجنر 

زن  حقا مثال كالسيكا كن ازدوا  المعن  كل  شااكلة أشاهر كهناة الع اور القديماة. جارى اك باار المرحلاة الراهناة "فا الة 
بين موج ا  قادم ثاوري". زنهاا  اي ة معروفاة طبقهاا الماؤ مر الخاامج كلا  ألمانياا. ماا مان وياع ثاوري ي طاور بان باامل فهاو يشاهد 

قدم وار داد. لقد جرى اخ يار هألخ ال ي ة كمدا ل  يو كند  أويلها   ور أنها  قر بوجود ويع ثوري شهد ببسااطة "هادوها" حركاط  
يبيال قبل العا افة. وأيياا يمكانل مهماا حادأل اك قااد أنهاا  قار باأن حقباة بكاملهاا س ن ارم باين ثاور ين. فاا كل اا الحاال ين يمكان 

 نا بأللم" أو "كما  كهنا بأللم".بده مقرر مقبل بكلماط  "كما  نبأ

-ينطااوي ح مااا كاال  نبااؤ  اااريخا كلاا  كن اار مشااروط. و بقاادر ق اار الف اارة المعنيااة يكااون هااألا العن اار مهمااا. و يساا حيل 
القيااام ب نبااؤ يعفااا قااادة البرولي اريااا ماان  حلياال الحاار للويااع. زن ال نبااؤ ال يحاادد ياارورة ثاب ااةل فأهمي اا   كماان فااا  وجهاا .  -كمومااا
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ا أن ننبر زل  أي حد يكون كل  نبؤ مشروطا. بل ويمكن فا بعر الحاالط  قديم كدة  نويعاط للمس قبل ماع  حديادها يمكن ويج
ب ب ر. و أخيارا يمكانل ززاه وياع مابهمل ال خلاا مؤق اا كان كال  نباؤ واالك فااه بن ايحة االن باار والمراقباة. لكان يجاا أن يا م كال 

الشيوكية خالل السانواط الخماج ارخيارة  وجيهااط بال فخاخاا لقيااداط أحازاا مخ لا   هألا بويوا وب در. لم  كن  نبؤاط ارممية
البلااادان. كاااان الهاااد  الاااربيج لمخ لااا  هاااألخ ال كهنااااط هاااو اإليحااااه ب اااوقير حكماااة القاااادةل و فاااا حالاااة الفشااالل انقااااأل "الهيباااة"ل  ااانم 

سية. وها  ق يا فا الممارسة وجود "أكبا  محرقة". زنها اليعفاه الرفيع هألا. زنها طريقة ل نزيل الوحا وليج للقيام ب حاليل مارك
كاان نفااج الطريقااة الخادكااة فااا  اايا ة رأي  1124-1125منبومااة مثبطااة للهماام. نشااأط ارخطاااه اليساااروية للقيااادة ارلمانيااة فااا 

 مزدو  المعن  حول "موج ا ال قدم الثوري"ل وقد يسبا مقرر المؤ مر السادج نفج القدر من الم ابا.

نا الموجة الثورية قبل شان هايل ثم ال ا فا أو شانم. وكاان ثماة منهاا الكثيار لكان محادودة ومحلياة أكثار. وار كازط كلهاا شهد
. زال أن هألا ال عود ال اريخا ان ه . وهألا ما يجا فهم  وال  ريو ب  بويوال زأل 1121-1124كل  ال قدم الثوري العام لسنواط 
 ارهمية.   ر ا كن  ن ابل اس را يجية بال ة

يثير المقرر يرورة "اس عمال" كل اس ياه يد المالكين العقاريين والبورجوازيين والجنراالط واإلمبريااليين ارجاناا. هاألا أمار 
ال جدال في  زال أن   امر جادا. فكيا  ساي م أللام "االسا عمال"ت زألا كناا باين ماوج ا  قادم ثاوريل فايمكن اك باار كال مبهار اسا ياه 

"بدايااة الموجااة الثانيااة" الشااهيرة )حسااا زينوفيياا  )++( و بوخااارين( وصنااألام يجااا أن ي اابو شااعار االن فايااة  ولااو ياابيل ارهميااة
المساالحة الاادكاوي شااعارا للعماال. وهنااا يمكاان أن  ولااد "نوبااة ثانيااة" ماان النزكااة االنقالبيااة. و زألا ويااع الحاازا اساا ياه الجماااهير فااا 

 عاوز الماؤ مر الساادج  -ارفار ال ااريخا ال اابا-ماماا. زال أن هاألخ "ال فاهاة"منبور  اريخا  ابا فسيس عمل  كل  نحاو م ااير  
 فا كل المسابل. جعلط هألخ الث رة من المؤ مر الخامج زفالسا. و هنا أييا يمكن أن   حطم ارممية الشيوكية كن صخرها.

يعد هو ألا   المجال لهال يوا ل مقرر ا لمؤ مر  "من جهة أخارى ساقط بعار الرفاار وبعد زدانة ثانية للميول االنقالبية ال ا ي
 فا خطأ ان هازي  زنهم يرفعون شعار الجمعية ال أسيسية".

أمااا أياان يكماان الطااابع االن هااازي لهااألا الشااعارل فااأللم مااا ال يشاارح  المقاارر. وحاادخ المناادوا ال ااينا ساا راخو ل فااا خطاباا  
" ناارى ماان خااالل ال جربااة ال ااينية أناا  كناادما  ق اارا الثااورة الخ اااما حااول دروج الثااورة ال ااينيةل يحاااول  قااديم  فسااير. زأل يقااول  

من اللحبة الحاسمة يطرا السؤال بويوا  زما ديك ا ورية المالكين العقاريين والبورجوازية أو ديك ا ورية البرولي اريا  (ت)بالمس عمراط
 والفالحين".

ها(  ع بر كل طريقة فا ال  ر  كاال ا جارط ماع طبعال كندما " ق را الثورة من اللحبة الحاسمة" )ليج بالمس عمراط وحد
الكومن انمل أي كل سياسة  عاونل جريمة ألاط كواقا وخيمة  ال يمكن صنألام   ور سوى زحدى أمرينل زماا دك ا ورياة للمالكاين أو 

ح اا  فااا مثاال  لاام دك ا وريااة للعمااال. لكاانل كمااا ساابر أن رأينااال ي طلااا االن  ااار الثااوري كلاا  البرلمانيااة أال ننكرهااا بشااكل كقاايم 
اللحبااااط. و ر ااام أللااام ياااألها سااا راخو  زلااا  أبعاااد مااان أللااام  "يسااا حيل وجاااود الديمقراطياااة البرجوازياااة هناااام )فاااا المسااا عمراط(  

 الدك ا ورية البرجوازية المكشوفة ها وحدها الممكنة. ال يمكن أن يكون ثمة أي طرير دس وري."

يمقراطيااة البرجوازيااة منسااوفة ح ماا فااا "اللحباااط الحاساامة" )لاايج فااا هاألا  وساايع ماازدو  الخطااأ لفكاارة  ااببة. فااتن كانااط الد
المس عمراط فقط(ل فارمر ال يعنا ب ا ا اس حال ها فا مراحل بين الثوراط. لكن س راخو  وكل المؤ مر يرفيونل كل  وجا  الدقاةل 

ديمقراطياة داخال الكومن اانم قاد ولاط. والحاال االك را  بأن "اللحبة الحاسمة" ال ا كاان الشايوكيون خاللهاا يرياون بأساوأ اروهاام ال
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أن  قبل "لحبة حاسامة" جديادة الباد مان اج يااز حقباة طويلاة يلازم خاللهاا  نااول المساابل القديماة بطريقاة جديادة. زن الجازم باسا حالة 
ياال و أساساال ماا وجود مراحل دس ورية أو برلمانية فا المس عمراط هاو  خال كان اسا عمال وساابل نياال أساساية لل اياة. و هاو أي

 يجعل كل  وجي  سياسا  ابا  عبا و يحشر الحزا فا مأزر.

نعم ليج لل ين ولباقا بلدان العالم من طرير برلمانا نحو  طور حر أي اش راكا. زال أن القاول باسا حالة حقباة أو مرحلاة 
م حلاا  ا ن وقااد ينبعااأ مساا قبال. دسا ورية فااا  طااور ال ااين أو المساا عمراط أماار صخاار وهااو خاااط . كاان ثمااة برلمااان فااا م اار و اا

وشااهدط ايرلناادال ر اام ويااعها شااب  االساا عماريل برلمانااا. وهااألا شااأن كاال دول أمريكااا الجنوبيااة ناهياام كاان الاادول المر بطااة بال ااا  
يكفاا مان البريطانا. ويوجد "باهر" برلماناط بالهندل وبوسعها أن   طاور الحقاا  زأل  بادي البرجوازياة البريطانياة فاا هاألخ المساألة ماا 

المروناة. كياا  يمكان الجاازم أن ال اينل بعااد سااحر ثور هاال لاان  ج ااز طااورا برلمانياا أو شااب  برلمااانا أو أنهاا لاان  كاون حلبااة نيااال 
 سياسا جدي لبلوج هألخ المرحلةت زن هكألا جزم ال ينبنا كل  أي أساج.

شاااعار الساااوفيا اط بشاااعار الجمعياااة  يقاااول سااا راخو  زن االن هاااازيين ال اااينيين يطمحاااونل كلااا  وجااا  الدقاااةل زلااا  اسااا بدال
ال أسيساااية. هاااألا ممكااان ومح مااال بااال ح ااا  ح ماااا. زأل  بااارهن كااال  جرباااة الحركاااة العمالياااة العالمياااةل السااايما ال جرباااة الروسااايةل أن 

 مسام  االن هازيين ي مسكون دومال قبل  يرهمل بارساليا البرلمانياةل وكلا  وجا  العماوم بكال ماا يشاب  البرلمانياة مان قرياا أو بعياد.
المناشاافة بالعمااال داخاال الااادوما معاريااين زيااااخ بالعماال مااان أجاال الثاااورة. يااؤدي اسااا عمال ارساااليا البرلمانياااة ح مااا زلااا  انبثااار كااال 
ارخطار المر بطة بالنزكة البرلمانية  من أوهام دس ورية ونزكة شركية وجنوا زل  المساوماطل الخ. وال يمكن محارباة هاألخ ارخطاار 

 ب وجي  ثوري للسياسة برم ها. زال أن نداه االن هازيين للنيال رجل الجمعية الوطنية )ال أسيسية( ليج ب ا ا حجاة وهألخ ارمرار زال
ل  ؤيد مقاطعة دوماا مب اورة 1131يونيو  30 برر ا خاألنا موقفا سلبا ززاه البرلمانية. كانط أ لبية قادة الحزا البلشفال بعد انقالا 

مناشافة كليااا كلاا  المشااركة فااا الادوما. ولاام يمناع أللاام لينااينل فاا ناادوة الحازا ال ااا جمعاط صنااألام  ك لااا ومازورةل هااألا بينماا وافاار ال
يونيااو. وكااان لينااين البلشاافا الوحيااد الااألي  ااوط زلاا  جانااا المناشاافة  30الحاازال ماان ال اادخل بقااوة رجاال اساا عمال ح اا  "برلمانيااة" 

كة" ليناااين أي  ااالة بمشااااركة المناشااافة كماااا أباااان كااال مجااارى ارحاااداأ ل اااالو المشااااركة فاااا االن خابااااط. و طبعاااا لااام  كااان لاااا"مشار 
الالحر. فها لم  كن م عارية مع المهام الثوريةل بل ساهمط فيها خالل المرحلة الفا لة باين ثاور ين. ووا ال حزبناا النياال مان 

ل مسا عمال 1134خمة فاا ساوفيي اط أجل جمعية  أسيسية أي من أجل شكل ال مثيال البرلماانا اركثار ديمقراطياةل ر ام  جرب ا  اليا
يونيو المزي  والمياد للثاورة. يجاا كساا حار ال خلاا كان البرلمانياة بواساطة  وحياد الجمااهير حاول الحازا والساير بهاا  30برلمان

يا للنيال المكشو  للبفر بالسلطة. ومن السألاجة اك قاد زمكان اس بدال هألا العمال باال خلا البسايط كان االسا عمال الثاوري رساال
 البرلمانية الم ناقية والقمعية. هنا يكمن أفدا أخطاه مقرر المؤ مر. زأل قام هنا بشقلبة يساروية مب أللة.

انبااروا فعااال كياا  جاارى قلااا كاال شاااه. فحسااا منطاار القيااادة الحاليااة وطبقااا لماادلول مقاارراط المااؤ مر السااادجل ال  ق اارا 
 ل القاادة ألهنياا  ليساقط شاعار الديمقراطياة الشاكلية. الحقيقاة أنا  لاام . لهاألا السابا يساا ن1134بال مان حالاة  1111ال اين مان حالاة 

يبار ثماة أي مف ال لام ينشا ل الورثاة بلويا . كيا  يمكاان اسا بعاد شاعار الديمقراطياةل ال سايما اركثار راديكالياة  ال مثيال الااديمقراطا 
صنياة  وحادة ال اين و خلي اها مان كال اإلرأ للشعال فا شروط مرحلة  يار ثورياةل وفاا وقاط لام  نجاز الثاورة بعاد مهامهاا اركثار 

 اإلقطاكا والعسكري والبيروقراطات

لم يكن للحزا الشيوكال حسا كلمنال برنامل خاال با . أماا الحازا البلشافا فقاد و ال ح ا  ثاورة أك اوبر وأنجزهاا مسالحا 
خارين زل اه هألا البرنامل اردنا  كماا  ادخل ببرنامج  القديمل الألي  بوأط في  الشعاراط الديمقراطية مكانة هامة. وفا شباب  حاول بو 

. زال أن موقا  بوخاارين ألام لام يبار فاا  ااريخ الحازا ساوى كنك اة. (0)الحقا يد المطالا االن قالية قاا برناامل ارممياة الشايوكية
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ياد القياادة الحالياة ليممياة وكما نعلمل كانط ديك ا ورية البرولي اريا ها ال ا أنجازط الثاورة الديمقراطياة فاا روسايا. و هاألا أيياا ال  ر 
الشيوكية فهم  ب ا ا. زال أن حزبنا لم يقد البرولي اريا زل  الديك ا ورياة ساوى بدفاكا  الشاديد و المنطقاا و المخلال كان كال شاعاراط 

ثلاااا الديمقراطياااة و كااال مطالبهاااال بماااا فاااا أللااام ال مثيااال الشاااعبا المؤساااج كلااا  االق ااارا  العاااامل و كلااا  مساااؤولية الحكوماااة أماااام مم
الشعال الخ. وحدخ هكألا  حرير مكن الحزا من  يانة البرولي اريا من  أثير الديمقراطية البرجوازياة ال ا يرةل و نسا   اأثير هاألخ 
داخل الفالحينل و  هي   حال  العمال و الفالحينل و جألا أشد العنا ر الثورية كزما زل   فوف . فهل كان هاألا كلا  زألن مجارد 

 ان هازيةت

  زن شعارنا هو السوفيي اطل و زن اس بدال  بجمعية وطنية ال يمكن أن يقدم كلي   ير ان هازيين.  كشا  هاألخ يقول س راخو 
الحجة بالطريقة المثل  كن الطابع الخاط  لمقرر الماؤ مر. لام يعاارر أحاد سا راخو  خاالل النقاا ل بال باالعكج  ماط الموافقاة و 

سا حاول ال ك يام. و ا ن فقاط نارى بوياوال يامن القياادة الحالياةل مادى كثارة أولبام الاألين الم ادقة كل  موقف  فا المقرر ارسا
مروا من  جربة ثورة أو ثور ين أو ح   ثالثة منجألبين بمجرى ارشياه و بقيادة لينين لكن دون أن يفكروا ملياا فاا داللاة ارحاداأ و 

 نا مجبرين كل   كرار بعر الحقابر ارولية.دون أن يس وكبوا دروج ال اريخ الكبرى. زننا بارحرى ما زل

أبرزط فا نقادي لبرناامل ارممياة الشايوكية كيا  شاوخ الورثاة و ب اروا فكار ليناين الاألي أكاد أن الساوفيي اط أدواط ان فاياة و 
 عبياار  أدواط ساالطة. زأل جاارى اساا ن ا  اساا حالة زنشاااه السااوفيي اط سااوى "كشااية" االن فايااة. و وجاادط هااألخ الفكاارة الميااحكة أكماال

كنها فا نفج مقرر اج ما  نوفمبر ارخير للجنة المركزية ال ينية الألي اك شفناخ مؤخرا. قيل في   "يمكان و يجاا زنشااه ساوفيي اط 
 بما ها أدواط للسلطة الثورية فقط فا حال  قدم هام و أكيد للحركة الثورية للجماهير و كند يمان نجاا  لا للحركة."

ال منازكااة فياا . أمااا الشاارط الثااانا "ياامان النجاااا"ل باال و نجاااا " االا"ل فهااو حماقااة م حااأللر ال  الشاارط ارولل " قاادم هااام"
 ياار. و مااع أللاام ي مااادى المقاارر فااا  لاام الحماقااة مطااوال قااابال  "طبعااا ال يمكاان الشاارو  فااا زنشاااه السااوفيي اط دون ياامان مطلاار 

فيي اط و لايج فاا النياال العساكريل و هاو ماا قاد ياؤدي زلا  للن رل زأل يمكن صناألام أن ينح ار كامال االن بااخ فاا ان خابااط الساو 
 زرساه الديموقراطية البورجوازية ال  يرةل مما سييع  الديك ا ورية الثورية و يخلر خطرا لقيادة الحزا".

  حااوم روا ساا الين المنعرجااة كباار موشااورة روا االباان العبقااري لومناادزي )+++( فااور هااألخ ارسااطر الخالاادة. زال أن هااألا كلاا 
منا  للعقل. خالل زيراا هونم كونم و شان هايل و خالل كال ال قادم العنيا  لحركاة العماال و الفالحاين فيماا بعادل أمكان ووجاا 
زنشاه سوفيي اط كأدواط للنيال الثوري المعلن للجماهير الألي سيفيال كاجال أو صجالل لكن لايج دفعاة واحادةل زلا  االن فاياة و 

النيال فا المرحلة المعنية زل  مس وى االن فايةل فمن البديها أن السوفيي اط س  الش  كأللم. فليج البفر بالسلطة. زألا لم ير ار 
بتمكانهااا أن   اابو مؤسساااط "كاديااة" للدولااة البرجوازيااة. و فااا هااألخ الحالااةل أي زألا جاارى  اادمير السااوفيي اط قباال االن فايااةل  كااون 

السوفيي اط و ال مرج كل  أوالي ها. و ي دو بناه السوفيي اطل زبان الحقباة ال الياة الجماهير الكادحة قد نالط مكسبا هاما فا الدراية ب
من الثورةل ميامونا بشاكل مثمار أكثار و كلا  نطاار واساع. لكنهاا قاد ال  اؤدي مباشارةل فاا الحقباة ال الياةل زلا  االن  اار و ال زلا  

مناأل المرحلاة ارولا  ل قادم الجمااهير الثاوري. لكان بشارط أن االن فاية. لن األكر جيادا ماا يلاا  يمكان و يجاا رفاع شاعار الساوفيي اط 
يكون ال قدم فعليا. يجا أن  ها الجماهير العمالية نحو الثورة و   جمع  حط راي ها.  عطاا الساوفيي اط  عبيارا  نبيمياا لقاوة ال طاور 

رحلااة ار ااداد الثااورة حيااأ  باارز داخاال الثااوري الجاألبااة نحااو المركااز.  ساا  بع هااألخ االك باااراط أن شااعار السااوفيي اط ي اابول خااالل م
الجماااهير ميااوالط نابااألة للمركاازل شااعارا كقابااديا جاماادا أو مااا لاايج أفياال ماان أللاامل شااعار م ااامرين. و أباارزط  جربااة كااان ون أللاام 

 بويوا و مأساوية ال يياهيان.
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ر دكاااوي. ماان العبااأ أن لاايج لشااعار السااوفيي اط ماان قيمااة فااا ال ااين حاليااا  ياار اف  اااا منبااور و هااو بهااألا المعنااا لاا  دو 
نعارر بالسوفيي اطل و هاا شاعار الثاورة ال اينية الثالثاةل الجمعياة ال أسيساية أي الشاعار الناا ل كان هزيماة الثاورة ال اينية الثانياة. 

   بو نزكة االم نا  فا حقبة ما بين ثور ينل ال سيما بعد هزيمة نكراهل سياسة ان حارية.

زن مقاارر المااؤ مر السااادج ال يعنااا نزكااة االم نااا   فلاايج ثمااة أيااة جمعيااة  -فااا العااالمو مااا أكثاار السفسااطابيين  -را قاباال
وطنية و لم يقم أحد بدكو ها بعد و ال  عهاد باأللمل و بال االا لايج ثماة ماا  مكان مقاطع ا . ماع أللام يبقا  مثال هاألا االسا دالل مثيارا 

دكوة جمعية وطنياة فهال سانقاطعها فاا  لام الحالاةت ال. سنفياو للشفقة و شكليا و  بيانيا و بوخارينيا. زألا ايطر الكومن انم زل  
دون رحمااااة كااااألا برلمانيااااة الكومن ااااانم و زيفهااااا و اروهااااام الدساااا ورية للبرجوازيااااة ال اااا يرة و ساااانطالا بال وساااايع الشااااامل للحقااااور 

ل النيااال ماان أجاال البرلمااان و االن خابيااةل و فااا الوقااط ألا اا  ساانر ما فااا الحلبااة السياسااية لنيااع العمااال و الفالحااين الفقااراهل خااال
خالل االن خاباط و فا البرلمان ألا  ل فا  عارر مع الطبقاط المالكة و أحزابها. و ال يمكن رحد أن ييطلع بال نبؤ بالن ابل ال ا 

نا  سيح ل كليها الحزا المق  ار حالياا كلا  وجاود ساري. زألا كاناط السياساة  ااببة فسا كون المزاياا جاد هاماة. لكان ألايج جلياا أ
بتمكان الحزا فا هألخ الحالةل ومن واجب ل ال فقط المشاركة فا االن خاباط زألا قررها الكومن انمل بل أييا المطالبة بأن  اؤدي  لام 

 االن خاباط زل   عببة للجماهير حول هألا الشعارت

للبرنااامل اح مااال اساا قرار زن المسااألة مطروحااة ماان الناحيااة السياساايةل و هااألا مااا سااي أكد مساا قبال كاال يااوم. أثرنااا فااا نقاادنا 
اق  ادي فا ال ين. و منألبأل نشرط ال ح  كشراط الشهاداط حول بداية االنبعاأ االق  ادي. )راجع نشرة الجامعاة ال اينية(. 
و ا ن لاام يعااد هااألا مجاارد اف اارار باال أماارا واقعااا ر اام أن االنبعاااأ مااازال فااا بداي اا . لكاان يجااا مالحبااة ا جاااخ المياال فااا البدايااة 

. و قج كلا  أللام النياال السياساا حاول مساابل الدسا ور. فاارمر لام (5)ل و زال فتننا ال نمارج سياسة ثورية بل االق فابيةباليبط
يبر ا ن مجرد  نبؤ نبري و مجرد زمكان بل شيبا ملموسا أكثار و لايج كبثاا أن المنادوا ال اينا أكااد مارارا كديادة زثاارة موياو  

الماااؤ مر ار اااأى يااارورة الم اااادقة كلااا  مقااارر خاااال )و خااااط  كلااا  نحاااو خاااال( بهاااألا الجمعياااة الوطنياااةل و لااايج  ااادفة أن 
المويو . ليسط المعارية ها من طرا هألا المشكل بل  طور الحياة السياساية فاا ال اين. و هناا أيياا الباد مان ز قاان مالحباة 

جمعية ال أسيساية الديموقراطياة بقادر ماا لان ا جاخ الميل منأل البداية. بقدر ما سي دخل الحزا الشيوكا بشجاكة و حزم حول شعار ال
 ي رم المكان رحزاا وسيطة و بقدر ما سي بو نجاح   لبا.

زن كااان كلاا  البرولي اريااا ال ااينية أن  عااي  ساانواط أخاارى )أو ح اا  ساانة واحاادة أخاارى(  حااط نبااام الكومن ااانم فهاال يمكاان 
بكال أنواكهاا  حرياة ال احافة و االج ماا  و ال نبايم و حار  للحزا الشيوكا ال خلاا كان النياال رجال  وسايع اإلمكانااط الشاركية

لكن هألا نيال من أجل الحرياط الديموقراطياةل  -اإليراال الخت زن هو  خل  كن هألا النيال فسي حول زل  ك بة ال حياة فيها
الحاازا الشاايوكا ا ن هااألخ . ربمااا طاارا -أمااا ساالطة السااوفيي اط ف عنااا اح كااار ال ااحافة و االج ماكاااط الااخ بااين أياادي البرولي اريااا

الشااعاراطت فااا الويااع القااابم ساايكون أللاام مزيجااا ماان ال اابيانية و الجنااون. ال يناياال الحاازا الشاايوكا حاليااا للبفاار بالساالطة باال 
للحفاب كل   ال   بالجماهير و دكيمها باسم النيال رجل السلطة مس قبال. ير بط النياال لكساا الجمااهير ح ماا بالنياال ياد 

اطية الكومن انم ززاه المنبماط الجماهيرية واج ماكا ها و حاف هال الخ. فهل سيكافو الحزا الشيوكا فا الحقبة ا  ية كن  بيروقر 
رجل حرية ال حافة أم سي رم هألخ المهمة لا"حزا ثالأ"ت وهل سيق  الحزا الشيوكا كند  قديم مطالا ديمقراطية معزولة )حرية 

ادل ز اااالحية ليبرالياااةل أم أنااا  سااايقدم المطالاااا الديمقراطياااة ارشاااد حزماااات يعناااا هاااألال كلااا  ال اااحافة واالج ماكااااطل الاااخ( مماااا يعااا
 المس وى السياسال ال مثيل الشعبا المر كز كل  االق را  العام.
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يمكن ال ساؤل كن مدى "قابلية  حقير" جمعية  أسيساية بعاد هزيماة الثاورة فاا ال اين شاب  المسا عمرة والمحا ارة مان جاناا 
ليين. ال يمكاان اإلجابااة كاان هااألا السااؤال سااوى ب خميناااط. لكاان كناادما ي علاار ارماار بمطلااال مهمااا كااانل جاارط  اايا    فااا اإلمبريااا

الشروط العامة للمج مع البورجوازي أو فا ويع ما فا هألا المج معل فان المقياج البسيط إلمكان  حقيق  لايج حاساما بالنسابة لناا. 
الملكيااة و رفاة اللااورداط فااا زنجل ارا قباال زرساااه الدك ا وريااة الثورياة للبرولي اريااا. ور اام أللاام  فمان المح ماال مااثال أال يا م كاانج الساالطة

يجا كل  الحازا الشايوكا أن يادر  مطلاا زل ابهاا يامن مطالبا  الجزبياة. فالمساألة ال  حسامها  خمينااط  جريبياة حاول زمكاان أو 
 اريخا لهألا المطلا هو الألي يقرر  فهل هاو  قادما بالنسابة لل طاور اس حالة  حقير مطلا ان قالا ما. زأل أن الطابع االج ماكا وال

الالحاار للمج مااعت هاال يناسااا الم ااالو ال اريخيااة للبرولي اريااات هاال يوطااد وكيهااا الثااوريت هكااألا فااتن مطلااا منااع ال روساا  اط مطلااا 
  مان ال قادما وال اابال فاا بعار بورجوازي  ا ير ورجعاال فياال كان كونا  طوباوياا كلياا كماا أ بثاط ال جرباة فاا أمريكاا. زال أنا

الحاالطل المطالبة بالرقابة العمالية كل  ال روس  اط ر م أن ال و ل زل  أللم مشكوم في  فا زطار الدولة البرجوازية. ينب اا لبقااه 
الة السياسااية هااألا المطلااا  ياار منجااز طالمااا سااادط البرجوازيااة أن ياادفع العمااال زلاا  اإلطاحااة الثوريااة بالبرجوازيااة. هكااألا فااتن االساا ح

 ل حقير مطلا ما ال  قل أهمي   من حيأ ثمارها كن اإلمكان النسبا ل حقيق .

ألاان  بلاام ال ااينل لوقااط مااال البرلمانيااة الديمقراطيااةت وكياا  ساا كون درجااة  لاام البرلمانيااة وقو هااا ومااد هات ال يمكاان فااا هااألا 
 المجال  قديم سوى  خميناط.

ة فااا ال ااين وماان ثمااة اساا ن ا  أن لاايج كلينااا جاار زماار الكومن ااانم أمااام محكمااة لكاان ماان الخطااأ اف اارار اساا حالة البرلمانياا
الشعا ال ينا. وكما أثب ط  جربة كل الثوراط البرجوازياةل ال سايما ال اا حاررط القوميااطل يشاكل  مثيال الشاعا كلا  الفكارة اركثار 

 ارفر البرجوازياة الحاكماة مطلاا "الشاعا كلا " هااألا  بسااطة و ارشاد قادرة كلا  زثاارة اه ماام أوساع الشارابو االج ماكياة. و بقادر ماا
  جمع الطليعة البرولي ارية حول راي نا و  نيل الشروط السياسية الن  ار فعلا كل  الدولة البرجوازية سواه كانط حكومة كسكرية 

 كومن ان ية أو حكومة برلمانية.

ساااوفيي اط أي كبااار االن فاياااة. ألااان يكاااون الباااده قاااد يجااا  الااارد  لكااان ال يمكااان دكاااوة جمعياااة  أسيساااية حقيقياااة زال كبااار ال
بالسااوفيي اط و االك فاااه بهااا أكثاار بساااطةت ال لاان يكااون أللاام أكثاار بساااطة. باال ساايكون بالياابط ويااعا للعربااة أمااام الح ااان. فماان 

ى الناور. قاد المح مل جدا أال  مكن دكوة جمعياة  أسيساية زال كبار الساوفيي اط و باأللم  نعادم يارورة هاألخ الجمعياة ح ا  قبال أن  ار 
يح ل هألا و قد ال يح ل. زن وجدط السوفيي اطل ال ا يمكن كبرها دكوة جمعية  أسيسية "حقيقية"ل فسانرى زن كاناط هاألخ الادكوة 
يرورية. لكن ال  وجاد ساوفيي اط حالياا و ال يمكان الشارو  فاا زرساابها زال ماع بداياة  قادم الجمااهير الاألي قاد يحادأ بعاد سان ين أو 

أكثااار. لااايج ثماااة  قلياااد ساااوفيا ا فاااا ال اااين. و ارممياااة الشااايوكية قاماااط ب حااارير ياااد الساااوفيي اط و لااايج  ثاااالأ أو خمساااة أو
 ل الحها. و لكن بدأط المسابل الدس وريةل فا  يون أللمل  خر  من كل الشقور.

ل أكااالخ أن هااألا هاال  ساا طيع الثااورة ال ااينية فااا مرحل هااا الجدياادة أن  قفااز فااور مرحلااة الديموقراطيااة الشااكليةت يناا ل ممااا قياا
اإلمكان  ير مس بعد من وجهة النبر ال اريخيةل لكن ال يمكن ب ا ا قبول  ناول المسألة بال مسام بهاألا االح ماالل و هاو اركثار بعادا 
و ارقل رجحانا. و سيكون هألا دليال قلاة نباهاة فاا المجاال السياساا. ي خاأل الماؤ مر قرارا ا  لمادة  فاور الشاهرلال بال كماا نعلام لمادة 

فور السنة. فكي  يمكن زألن  رم الشيوكيين ال ينيين مكبلا اريدي و اررجل بتلقاه  فة االن هازية كل  شكل للنيال السياساا  
 قد يك سال منأل المرحلة المقبلةل أهمية كبيمةت



 - 8 - 

يوكا مااا ماان شاام أن ولااو  طرياار النيااال رجاال الجمعيااة ال أسيسااية قااد يااوقب و يوطااد الميااول المنشاافية داخاال الحاازا الشاا
ال ااينا. لاايج النيااال يااد االن هازيااةل حااين   جاا  الحياااة السياسااية  ااوا البرلمانيااة أو  ااوا النيااال إلرسااابهال أقاال أهميااة ماان 
النياااال ياااد االن هازياااة حاااين نكاااون ب ااادد هجاااوم ثاااوري مباشااار. لكااانل و كماااا سااابر القاااولل ال ينااا ل كااان أللااام و ااا  الشاااعاراط 

ها بيماناط و  حيير أساليا نيال بلشفية  خدم هألخ الشعاراط. الخطوط العريية لهألخ الديموقراطية باالن هازية بل يرورة ال أ
الياااماناط و هاااألخ ارسااااليا هاااا ال الياااة  يجاااا كلااا  الحااازا أن ي اااألكر أنااا ل باااالنبر زلااا  هدفااا  الاااربيج )البفااار بالسااالطة بواساااطة 

. و كليااا  أن يشااارا أللااام. و  كمااان ارهمياااة الساااالا(ل لااايج للمطالاااا الديموقراطياااة  يااار طاااابع ثاااانوي و مؤقاااط و كاااابر و مرحلاااا
ارساسية ل لم المطالا فا ز احة الو ول زل  الطرير الثاوري. يجاا كلا  الحازا فاا نياال  مان أجال الشاعاراط الديموقراطياة أن 

أن الح ااول ينااز  اروهااام الدساا ورية و الديموقراطيااة للبرجوازيااة ال اا يرة و اإل ااالحيين المعباارين كاان صرابهااا بقياماا  ب فسااير كياا  
كل  السلطة فا الدولة ال ي م بأشكال اق را  ديموقراطية بل بالملكية و باح كار ال عليم و السالا. يجا كل  الحزال و هو يسا  ل 
ح ا  النهاياة كاال اخا ال  فاا وجهاااط النبار حاول المسااابل الدسا ورية داخال البرجوازيااة )ال ا يرة منهاا و الكبياارة(ل و يشار مخ لاا  

 ااوا مجااال نشاااط كلنااال و يناياال رجاال الوجااود الشااركا للنقاباااط و لينديااة العماليااة و لل ااحافة العماليااةل و الطاارر الممكنااة 
منبماااط سياسااية شااركية للبرولي اريااا  حااط ال ااأثير المباشاار للحاازال و أن يسااع  مااأل يمكاان أللاام زلاا   -كلمااا و أينمااا أمكاان -ينشاا 

ساي وجا كليا  و هاو يقاوم بكال أللام أن ييامن قبال كال شااه وجاود  زيافاه الطاابع الشاركا كلا  مخ لا  مجااالط نشااط الحازال
جهازخ السري الممركز الألي سيقود مخ ل  فرو  نشاط الحزا السري من  والعلنا. يجا كل  الحزا أن يقوم بعمل ثوري منبم فاا 

نو زلاا  حاال ز ااالحا  اافو  جااي  البرجوازيااة. يجااا كلاا  قيااادة الحاازا أن  فيااو بااال هااوادة كاال ال ااردداط االن هازيااة ال ااا  جاا
للمشاااكل المطروحااة كلاا  البرولي اريااا فااا ال ااين. و كليهااا أن  نف اال كاان كاال العنا اار ال ااا  كااد بااوكا إللحااار الحاازا بالنزكااة 

 الشركية البرجوازية.

زن أخأل هألخ الشروط بعين االك بار هو وحدخ الألي يجعال الحازا يقايم  ناسابا  ااببا باين مخ لا  فارو  نشااط ل و هاو الاألي 
ن أال يحيد الحزا كن   ير جديد للوياع فاا ا جااخ انبعااأ ثاوري و أن يلال طريار زنشااه ساوفيي اط و يعبا  الجمااهير حولهاا ييم

 منأل زنشابها و يواج  بها الدولة البرجوازية بكل أشكال  مويهها البرلمانية و الديموقراطية.
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