
ال ضمانة لدستور دیموقراطي سوى االنتفاضة الشعبیة  

لینین. ف

ھناك حدیث عن الحریة، وعن التمثیل الشعبى، كما یخطب البعض عن الجمعیة التأسیسیة، غیر ان ماالیرونھ ... 
على الدوام فى كل ساعة بل وفى كل دقیقة، انھ بدون ضمانات جادة لكل ھذه االشیاء الجیدة فانھا تبقى مجرد 

اما الضمانة الجادة فالیمكن ان تأتینا بھا اال االنتفاضة الشعبیة الظافرة، اال بالھیمنة التامة للبرولیتاریا . جمل خاویة
والفالحین المسلحین على ممثلى السلطة القیصریة، الذین، تراجعوا خطوة للوراء، ولكنھم ابعد من ان یكونوا قد 

والى ان یتحقق ھذا الھدف الیمكن ان تكون . استسلموا للشعب، وابعد من ان یكونوا قد اطیح بھم بواسطة الشعب
.ھناك حریة حقیقیة، والتمثیل شعبى حقیقى، والجمعیة تأسیسیة حقیقیة لھا سلطة ان تقیم نظاما جدیدا فى روسیا

ولكن ماھو الضمان الذى لدینا بأن ھذه الحقوق . ماھو الدستور؟ صحیفة من الورق سطرت علیھا حقوق الشعب
. سیعترف بھا فعال؟ یكمن الضمان فى قوة طبقات الشعب التى باتت واعیة بھذه الحقوق، بعد ان استطاعت كسبھا

دعونا اال ننسى  –التى تلیق بثرثارى الدیموقراطیة البورجوازیة فحسب  –دعونا النسمح اذن بأن تضللنا الكلمات 
للحظة ان القوة یبرھن علیھا باالنتصار فى خضم النضال، واننا الزلنا حتى االن بعیدون عن ان نكون قد حققنا 

دعونا النصدق الكلمات الجمیلة، ألننا نعیش فى ازمنة الزال الصراع المكشوف فیھا جاریا، . انتصارا كامال بعد
وتختبر فیھا كل الكلمات والوعود على الفور فى تحققھا العملى، بینما توظف الكلمات والبیانات والوعود عن 

مامن شئ یمكن ان . الدستور لخداع الشعب، والضعاف قوتھ، وبعثرة صفوفھ، واغواءه بأن یتخلى عن سالحھ
یكون اكثر زیفا من ھذه الوعود والكلمات، ولنا كل الفخر فى ان نقول ان برولیتاریا روسیا قد نضجت من اجل 

و یؤید مااقول النداء الذى صاغھ ، الصراع ضد كل من القوة الوحشیة، وضد االنحراف اللیبرالى الدستورى
" یقول النداء ). لالسف االصل لیس لدینا ( عمال السكك الحدیدیة الذى نشر عنھ حدیثا فى الصحافة االجنبیة 

فقط بتسلیح وحشد . نظموا انفسكم من اجل النضال بال كلل، وبطاقة مضاعفة" ، "اجمعوا االسلحة یارفاق 
سیأتى وقت ننھض فیھ مرة . صفوفنا سوف نكون قادرین على الدفاع عما كسبناه، ونحقق استجابة تامة لمطالبنا

".اخرى كرجل واحد فى نضال جدید اكثر عنادا من اجل الحریة التامة 

 ١٧وبا لفعل، انظر الى بیان ! مثل ھذا ھو الدستور الحقیقى لروسیا الحرة. فى مثل ھذا تتمثل ضماناتنا الوحیدة
ھل یمكن لشئ ان یكون اكثر داللة من التضاد بین ھذا االعتراف بالدستور على : اكتوبر وحقائق الحیاة الروسیة 

الفعلى، اى التطبیق الفعلى لسلطة القیصر؟ فى مواجھة ھذا، یقدم بیان " الدستور"الورق من قبل القیصر، و
لقد اعلن ان لشخصیة الفرد حرمة . ولكنھم بینوا لنا ثمن ھذه الوعود. القیصر وعودا لھا طابعا دستوریا بجالء

لقد . التنتھك، مع ذلك فان ھؤالء الذین الیوافقون ھوى االوتوقراطیة یبقون فى السجون، او فى المنفى، او مبعدین
اعلن عن حریة االجتماع، مع ذلك فان الجامعات التى كانت اول من ابدع حریة االجتماع فعلیا فى روسیا، قد 

المتحدثة ) ٢(الصحافة حرة، ولھذا فان جریدة نوفایا جیزن . اغلقت، وسدت مداخلھا بحراس من الشرطة الجنود
ان اماكن وزراء المائة السود . باسم مصالح العمال، قد صودرت ألنھا طبعت برنامج االشتراكیین الدیموقراطیین

بدرجة اشد " شغالون " قد شغلھا وزراء اعلنوا انھم یقفون فى صف حكم القانون، مع ذلك الزال المائة السود 
كثافة فى الشوارع بمساعدة الشرطة والجیش، ومواطنى روسیا الحرة الذین الیروقون للبیروقراطیة یعدمون، او 

.یضربون ویھرسون بحریة مع حصانة االفالت من العقوبة

بمثل ھذه النماذج الجلیة امام اعیننا، یجب ان نكون عمیانا، او اعمتنا االنانیة الطبقیة، حتى نعلق اى اھمیة حقیقیة 
بحق االقتراع العام، او مااذا كان القیصر ) ویتى (جادة فى الوقت الراھن على مااذا كانت ھناك وعود من الوزیر 

فھى لن تقرر " التصرفات " حتى اذا جرت مثل ھذه ". التأسیسیة لالنعقاد " سوف یوقع بیانا یدعو فیھ الجمعیة 
حصیلة الصراع، ولن یكون بمقدورھا ان تخلق الحریة الفعلیة للتحریض االنتخابى، او ان تضمن ان جمعیة 

على الجمعیة التأسیسیة ان تعطى تجسیداقانونیا وشكال . شعبیة من الممثلین سوف یكون لھا طابعا تأسیسیا حقیقیا
برلمانیا لبنیة روسیا الجدیدة، ولكن قبل ان یمكن تعزیز انتصار الجدید على القدیم، والضفاء شكل مناسب على 

ھذا االنتصار، فالبد من احراز االنتصار الفعلى، البد من تحطیم قوة المؤسسات القدیمة، والبد من كنس ھذه 
االخیرة، البد من تقویض الصرح القدیم وتسویتھ باالرض، وتدمیر ایة امكانیة ألى مقاومة جادة من جانب 

.الشرطة وعصابتھا

1



حریة انتخابیة تامة، وسلطة كاملة لجمعیة تأسیسیة یمكن ضمانھما فقط من خالل االنتصار التام لالنتفاضة، 
وعلى كل جھودنا ان تتوجھ لتحقیق ھذا . واالطاحة بالحكم القیصرى، على ان تحل محلھ حكومة ثوریة مؤقتة

وبقدر ماتكون الھبة منتصرة فحسب . الھدف، یجب ان یتصدر تنظیم واعداد االنتفاضة كل المھام على نحو مطلق
بقدر ذلك فحسب سوف تكون جمعیة ممثلى الشعب شعبیة لیس  –وبقدر مایقود النصر الى التدمیر الحقیقى للعدو 

.على الورق فحسب، وكذلك تأسیسیة بالفعل ال باالسم فقط

لقد اعلنت الحرب، وقد اشتعل القتال، ومانعاینھ االن لیس شیئا ! فلتسقط كل انواع التضلیل، والزیف، وكل التعمیة
ھو خداع " البیض " ان حزب . ومامن وقوف فى منتصف الطریق. سوى خمود او ركود مؤقت بین معركتین

نحن لم نبدع مثل . لسنا نحن فقط من یقول ھذا. وان من الیقف فى صف الثورة فھو اذن من المائة السود. مطلق
ان االحجار التى لطختھا الدماء تصرخ بھذه الكلمات فى شوارع موسكو واودیسا، فى كرونشتادت . ھذا الوصف

.والقوقاز، فى بوالندا وفى تومسك

وان من الیرغب فى ان یضحى من اجل الحریة . ان من الیقف فى صف الثورة فھو اذن من المائة السود
والرشوة ( الروسیة حتى التصبح ھذه الحریة حریة الشرطة فى ان تستخدم العنف، واالكراه على شھادات كاذبة، 

الفودكا، والھجمات الغادرة على اناس عزل من السالح، یجب ان یسلح نفسھ وان یتأھب للمعركة ) ب؟ المترجم 
الیتعین علینا ان . البد ان ننال الحریة الحقیقیة، ولیس وعودا بالحریة، والمزق من الورق عن الحریة. على الفور

ننجز فحسب خزى واذالال لسلطة القیصر، وال مجرد اعتراف بحقوق الشعب من ھذه السلطة، وانما تدمیر ھذه 
لقد جرى . وھذه النتیجة التخصنا ایضا. السلطة، مادامت سلطة القیصر تعنى سلطة المائة السود على روسیا

انھ صوت ھؤالء الذین وقفوا جانبا . استخالصھا من وقائع الحیاة ذاتھا، انھ الدرس الذى علمتنا ایاه احداث الزمن
حتى االن بعیدا عن اى مذھب ثورى ولم یجرؤوا على اتخاذ خطوة واحدة حرة فى الشارع، وفى اجتماع، او فى 

البیت دون ان یعانوا مخاطرة مریعة داھمة من ان یسحقوا، یعذبوا او یمزقوا الى قطع من قبل ھذه العصابة او 
. تلك من اتباع القیصر

لقد كشفت للنظر . قوة اتباع القیصر –على الخروج الى العلن " القوة الشعبیة " واخیرا، لقد اضطرت الثورة ھذه 
والیك ایاھم، ھذه القوات الضاریة من . العام على من یعتمد حكم القیصر، ومن ھم بالفعل من یدعمون ھذا النظام

الشرطة، المدربون على االنضباط، الجنود نصف االذكیاء، رجال الدین المسعورون، اصحاب الحوانیت الغالظ، 
ان ھؤالء ھم من یسودون االن فى روسیا مع تستر او دعم . ورعاع المجتمع الرأسمالى الذین دوختھم الفودكا

التى تشبھ فندییھ ) المترجم . الرجعیة( الروسیة  ) ٣( ھاھى ذى فندییھ . تسعة اعشار مؤسساتنا الحكومیة
كما ان رجعیتنا لم تقل كلمتھا . الفرنسیة بنفس القدر الذى یشبھ بھ القیصر نیقوال رومانوف المغامر نابلیون

وھى . فھى ایضا قد بدأت للتو فى عرض قواھا بدقة.التخطئوا اطالقا بھذا الصدد ایھا المواطنون –االخیرة ایضا 
التى تراكمت خالل قرون من الجھل، واالضطھاد، والقنانة، " المواد القابلة لالحتراق "ایضا لدیھا احتیاطییھا من 

انھا تقرن داخلھا التخلف االسیوى الصافى مع كل المالمح الكریھة للطرق الناعمة التى . والشرطة كلیة الجبروت
تستخدم الستغالل وتسفیھ ھؤالء الذین ھم االشد اضطھادا وتعذیبا بحضارة المدن الرأسمالیة، وقد صغروھم حتى 

مثل ھذه الرجعیة لن تختفى استنادا ألى بیان یصدر عن . باتوا فى اوضاع اسوأ من اوضاع الحیوانات المفترسة
فھى الیمكن . القیصر، اوعن مجلس القساوسة، او بناء على تغییرات فى المراتب العلیا او الدنیا فى البیروقراطیة

ان تحطم اال من قبل قوة برولیتاریا منظمة ومستنیرة، ألن البرولیتاریا وحدھا، وھى المستغلة بحكم وضعھا، 
جدیرة باستنھاض كل من یلیھا، وتوقظ فیھم االحساس انھم بشر ومواطنون، وتریھم خالیا جیش ثورى عات، 
عات فى مثلھ العلیا، وفى انضباطھ، وفى تنظیمھ، وببطولتھ فى النضال، بطولة التستطیع ان تتصدى لھا اى 

.رجعیة
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