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 ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع 

Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression 

ج   فيكتور سير

Victor Serge 

 

 

 

 

 

 

 غشت 30موقع 

ة   الحلقة السادسة واألخير

 

 الحادي عش  و  العاش  ، التاسع ،الثامنالجزء بقية الفصل الثالث: 

 

VIII   مراقبة ، تجاوزات و أخطاء  إبادة،ـــ 

 رهيب. أمر : إن الرعب دعونا نكرر 

ي الحرب األهلية،  
هذه الحرب    -هذا عىل كل محارب من أجل الحياة  نطبقيف 

ي مدرسة يجب عىل الطبقة العام    -تتجاهل تقريبا المحايدين
ي تعلمت ف 

لة، الت 
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، و  ي تضعالرجعيي  
المؤامرات فوق رأسها تهديدا بالتصفية، هي نفسها أن    الت 

ب أعداءها حت  الموت.    تض 

بسهولة تكرس  الشغب  فأعمال  أحدا،  يخيف  ال  السجن  األبواب    إن  ة  كبي 

ي يمكن أن تفتحها الرشوة أو براعة المتآمرين أيضا 
 . المغلقة، الت 

ي ذرو 
ي نرسر خراب )دمار( الحرب ف 

ورة أخرى تساهم ف  . منذ النضال  ةهناك ض 

تحت   القوات  إلبقاء  الكالسيكية  الوسيلة  الهالك  كان  القديمة،  الجيوش 

خاص العظىم،  الحرب  خالل  ممارستها  نمت  لقد  الجبهة الطاعة،  عىل  ة 

ي تصفية   ، فهذا 1917الفرنسية بعد تمرد أبريل 
ي نسيانه، تتمثل ف 

رجل  ال ينبغ 

اءة أو الذنب الفردي.   واحد  ة، بغض النظر عن الير  عىل عرسر

ي 
تاريخ  طابع  ذات  هناك مالحظة  الصدد،  هذا  ي 

عام  ف  ي 
فف  تعرض  1871،   ،

من  أل ن  الكومونيو  من  كير  أنتصفية  سبق  لقد   ، الفرساليي   أوردنا   قبل 

النار عليهم من كاليفيت المتوسطة لعدد من تم إطالق    20هو  و   التقديرات 

ي الوقت الذي كان فيه عدد مقاتىلي الكومونة 
 ألف مقاتل.    160ألف، ف 

جوازية  عند   إن منطق الحرب الطبقية ي العالم    الير
 – الفرنسية، األكير استنارة ف 

 . يعلمنا هذا بهذه األرقام –  ان ينمنطق تاين و ر 

ف طبقة بالهزيمة، و  ال تهزم طبقة طالما أن نسبة عالية من الخسائر لم  ال تعي 

ض   لنفي  بها.  السنوات    –تلحق  ي 
المواقف ف  العديد من هذه  شهدت روسيا 

للثورة   تضم    –البطولية  إىل    100مدينة  مقسمة  الناس،  من  ألف    70ألف 

وليتاريون و   : بروليتاري )نقوم بتبسيط وليتاريا(  الير  30و العناض القريبة من الير

الطبقة المتوسطة، معتادة عىل اعتبار  ألف شخص ينتمون إىل البورجوازية و 

عية، و  دية. ليست محرومة من الوسائل المانفسها تشكل الطبقة الحاكمة الرسر

أليس من الواضح، خاصة إذا كان الضاع يقتض عىل المدينة، حيث المقاومة 

لن تنكرس ما دامت لم تتكبد    ،منظمة إىل حد ما لهذه القوة المضادة للثورة

ب الثورة بقوة أكير من   ة إىل حد ما؟ أليس أقل خطورة من أن تض  خسائر مثي 

ب بقوة كافية؟  أن أال تض 
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أغدقت التحذي  البورجوازية  لقد  ي 
عىل  ف  الدموية  و   رات   ، هاهم المستغلي  

، لقد حذرها التاري    خ : كلما ألحقت بالطبقات الكادحة )العاملة(  ينقلبون عليها 

و  المعاناة  فالبؤسمن  الحسابات،،  تصفية  يوم  ي 
غاليا كلما    ف  الثمن  ستؤدي 

الفرنسيةقاومتها  للثورة  الثورية  امة ، لكن مع إجراء، بصفة ع، مثل المحكمة 

الثورة الروسية، حكمت بدون استئناف بال هوادة   موجز بدرجة أقل، فإن تشيكا 

، مثل المحكمة الثورية، حكمت أقل عىل تهم و اتهامات   عىل األعداء الطبقيي  

القدرة العقلية و الموقف السياسي و استنادا عىل األصول االجتماعية و   محددة

المسألة ي 
تعت  العدو.  إيذاء  طبقة    عىل  ب  من ض  بكثي    

أكير أناس  من خالل 

اختبار   عند  تتوقف  ال  الطبقية  العدالة  إن  جدا.  محددة  أفعال  وزن  مسألة 

ات الهدوء   . حاالت فردية إال خالل في 

و  األخطاء  لنا  و تبدو  األوساط  التجاوزات  تجاه  خاص  بوجه  قاتلة  المغاالة 

حشدها  إىل  تسغ  أن  وليتاريا  الير عىل  يجب  ي 
الت  ا االجتماعية،  لفالحون : 

و  المتوسطة  الطبقات  الدنيا من  الفئات  ثروة،  المتوسطون،  بدون  المثقفون 

و و  الثورة  عن  المنشقي    تجاه  أبعدتهم  أيضا  اللذين   ، المخلصي   الثوريي   

مواقف معادية للثورة بشكل    ا اتخذو حقائق الثورة، و   اإليديولوجيات عن إدراك

اللذين    ، األناركيي   أولئك  أتذكر   ، األحمر حي    موضوعي األسطول  يدافع    كان 

وغراد ) بمشقة عن كرونش ي، واصلوا    (1920تادت و بي  هم ضد رسب انجلي  

  ! عىل الدوام، عىل مي   قوارب قليلة دعايتهم القديمة الجيدة المضادة للعسكرة 

ي سنة  
، اللذين حاولوا ف  اكيي   الثوريي   اليساريي  

ي االشي 
إلقاء    1918أفكر أيضا ف 

ي حرب جديدة خالية من الجيش و جمهورية السوفييت، ال
الموارد من أي نوع، ف 

ي كانت ال تزال قوية. 
يالية األلمانية، الت   ضد االمير

يجب  رجال النظام القديم سغ القمع الثوري، و بي   هؤالء "الثوار" الضائعي   و  

، لكن تحقيق ذلك ليس ممكنا دائما   . أن يسغ دائما للتميي  
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اجتماعية معركة  كل  ي 
يمك   ،ف  التجاوزات ال  من  معينة  نسبة  تجنب  ن 

و و  و التعسفات  حزب  واجب كل  إن  تقييده، األخطاء.  عىل  العمل  ثوري  كل 

ي نهاية المطاف فقط عىل العوامل التالية و 
 : تعتمد أهميته ف 

 درجة شدة الضاع. ( نسبة القوى الموجودة و 1

وليتاريفعالية مراقبة و ،  رجة تنظيم النشاط الثوري( د2  . ا لنشاطهحزب الير

وليتارية و 3  . الفالحية( درجة ثقافة الجماهي  الير

   : ن الظروف المادية للضاععنتج ت وة ا القس إن درجة

وليتاريةإن   ، ال يمكن مقارنتها من حيث النظافة  السجون المزدحمة للثورة الير

، و  ي الوقت العادي "السجون الجيدة" للبورجوازية ...  ب  الوضع الصخي
 . ف 

ي األحياء المحاضة، حيث تسود المجاعة و 
ي السجن أكير  ف 

التيفوس، يموت ف 

ي ذلك؟  
ي الخارج. ما العمل ف 

 بقليل مما يموت ف 

وليتاريي   و   - ، فإن هذا السؤال، الذي  عندما يكون السجن مكتظا بالير الفالحي  

له معت   قلق    ،ال  يثي   ،ال  الكومونيون  ف  المحسني   فيه  الذي كان  الوقت  ي 
ف 

ي العراء، عىل األرض و سجن
ي مخيم ساتوري ينامون ف 

ي الوحل، يرتجفون  اء ف 
ف 

الغزير   المطر  ي 
ف  مروعة،  ليال  جراء  الوقوف  ممنوعون  –من  يؤمر   ،من  إذ 

 – عىل أي شخص يقف  الحراس بإطالق النار 

الكبي   الفيلسوف  خارج :  تي     كتب  أنفسهم  البؤساء  هؤالء  وضع  "لقد 

ية ..."  . البش 

ي  
الت  وليتاريا،  الير قامت  السلطة،  التاىلي من االستيالء عىل  اليوم  ي 

 استحثتها ف 

 : مهام ال حض لها، بحل أهمها 

و أوال  التموين  و :  ي  الحض  و التنظيم  ي  الخارجر و الداخىلي الدفاع  البضائع    جرد ، 

و المصادرة و   .  األمر  لهذا ن قواها أحس ات. لقد كرستاالستيالء عىل الير

أفراد من  سوى    – التجاوزات  هذا بسبب األخطاء و و   – قمع الثوري  لل لم يبق  

الدرجة الثانية، تحت قيادة رؤساء يتم أخذهم بشكل مطلق من بي   الرجال 
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و  صالبة  و األكير  الير دكتاتورية  ي 
ف  الذي كان  ء  ي

)الشر روسيا(  أنف   ي 
ف  ليتاريا 

ي هنغاريا  و دزيرجينسكي كمثال،
 . كمثال  أوتو كورفنف 

األكير صعوبة ما تكون مهام الدفاع الداخىلي للثورة هي األكير حساسية و غالبا  

 .  أحيانا األكير رعبا األكير إيالما، و و 

الثوريي    ،  -   يجب عىل بعض أفضل    ، ذوي ضمي    عىل درجة عالية من الوعي

عزع و  تي   ال  لها،  -  قناعات  أنفسهم  يكرسوا  سيطرة    فبواسطتهم،  أن  تمارس 

 . بالحز 

ي هذا المجالالسياسية و اقبة  هذه المر إن  
ي جميع  األخالقية المتواصلة ف 

، كما ف 

ي نفس الوقت تدخل النخبة األكير وعيا من الطبقة ظهر المجاالت األخرى، ت
، ف 

ة من الجماهي  الشعبيةاألتلك بالكاد  العاملة، و  ي وضع الحزب  قل مبارسر
، الت 

 جميع ممارسات نشاطه تحت سيطرتها الفعالة. 

فإليه يرجع التقليل من احتماالت األخطاء ،  الروح الطبقية للقمعإنه يضمن   

ي و 
وليتاريا ف  ي يمكن أن تطلقها طليعة الير

التجاوزات بما يتناسب مع القوى، الت 

 . هذا القطاع

 

 IX   استفزازقمع و ـــ 

وريا دراستنا لألوخرانا   عند عىل االستفزاز،  لقد وقفنا طويال   ، إنه ليس عنضا ض 

ي تقن
طة، ف  طة هي المراقبة و ف  ية كل رسر : ال أن تستفز،  التنبؤ المعرفة و مهمة الرسر

 تحفز.  تزرع و 

ي أوقات  
ي الدول البورجوازية، فإن االستفزاز البوليشي غي  المعروف تقريبا ف 

ف 

 انزلق نحو الهاوية.  ضعف و القوة، اكتسب أهمية واسعة كلما تراجع النظام و 

ي فرنسا    إن األخبار كافية إلقناعنا،
ي الحركة العمالية ف 

فهو عمليا غي  ذي أهمية ف 

و و  و بلجيكا  للرأسمالية،  ي  النستر االزدهار  بلدان  ا، 
ي  إنجلي 

ف  االستفزاز  يكن  لم 

ي أواخر سنة  
ي أعقاب األزمة الثورية ف 

ي  1923ألمانيا ف 
، أقل أهمية من تلك الت 

ثورة   بعد  روسيا  ي 
ف  المعر 1905كانت  ي    غ،  اليير  محاكمة  باسم . كشفت  وفة 
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كت  كمة تشيكا األلمانية، و محا  ي فير
طة برلي   عملية سطو ليلية  الت  خاللها رسر

اكي  1925أبريل    – )مارس  
، االشي  ل أحد المحامي    

ي مي 
  ،روزنفيلد   كورت( ف 

 خرانا القديمة.  و كواليس تشبه إىل حد كبي  األ   ،لألمن العام الرايخ

ي احتكاك،  
ي بلد آخر، حيث الرجعية، ف 

 –مع ثورة شعبية    ،لما يقارب العامي   ف 

 لكن أكير حدة. نفس الظاهرة و  –بلغاريا 

ي بولونيا 
از سالح بامتياز للرجعيةف   ضد الحركة العمالية.   ، أصبح االبي  

 :  عىل هذه األمثلةدعونا نقتض 

أو   سالح  خاص،  بشكل  هو  البوليشي  االستفزاز  المنحلة   -رسر - إن  األنظمة 

ي التنبؤ و و   )المتداعية(، 
طتها تثي  مبادرات  إدراكا منها لعجزها ف  المنع، فإن رسر

 يتم قمعها بعد ذلك. 

،هو أيضا فعل عفوي  االستفزاز إن    طة محاضة   ، أوىلي ناتج عن معنويات رسر

و  األحداث،  أداء مهمة  تجاوزتها  ي ال تستطيع 
قوتها، الت  نهاية، فوق  ما ال  إىل 

ير االنتظار و و   . نفقة أسيادها تريد مع ذلك تير

 

X  ؟متى يكون القمع فعاال ـــ 

كانت األوخرانا غي  قادرة عىل منع سقوط األوتوقراطية، لكن التشيكا ساهمت  

سقطت لقد  السوفييت.  بسلطة  اإلطاحة  منع  ي 
ف  األوتوقراطية   بشكل كبي  

هذا كانت كافية.  واحدة    إن زعزعة اإلطاحة بها.    الروسية بالفعل أكير مما تمت

 ينهار. السكان أن    البناء القديم الذي أكله الدود، الذي تمت  الغالبية العظىم من

يفعله لقد   أن  يمكن  الذي  فما  ثورة،  يتطلب  لروسيا  االقتصادي  التطور  كان 

يعال  أن  عليه  ذلك؟ هل كان  إزاء  العام  ي كانت  األمن 
الت  المصالح،  تضارب  ج 

ء للخروج    متواجهة بي   تشكل مواقع   ي
ين مستعدين لفعل أي سر أعداء خطي 

البورجوازية الصناعية   له نتيجة أخرى سوى الحرب الطبقية،من وضع ليس  

المثقفون،  و  النبالء،  ة،  الكبي  الملكية  المصنفي   و المالية،  وليتاريا و ،  غي   الير

 الجماهي  الفالحية؟ و 
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ط أن يتفق مع إجراءات ذكية أن يوفر للنظام القديم، و   ال يمكن لعمله أيضا رسر

العامة بقاءللسياسة  إال  و ف محدودا،    ،  الدرك  رجال  من  الجيل  العمالء هذا 

عام بشكل  يمكنه  االستفزازيي    ال  الجر ،  ضد  األمواج  اندفاع  القديم صد  ف 

 .زلة، يا لها من مهلدفنهم تحت أنقاضهملمستعد ا  المتصدع، المتهالك،

ي بلد مقسم إىل بيض و   . ليس لدى التشيكا مثل هذه الوظائف السخيفة 
حمر، ف 

ورة، فهي حيث يشكل ال  ، تي  ع سالحه  ث عن العدو تبح  حمر األغلبية بقوة الض 

به. و  ليس بيد األغلبية ضد األقلية إال سالحا واحدا، سالح من بي   أسلحة    تض 

و  المطاف،  نهاية  ي 
ف  ي 
إضاف  ي ال أخرى،  ال  حالةذي  ي 

ف  إال  ة  بأهمية كبي    حظ  

ي الرأس. الخطر من أن يتم المساس بالثورة
 ، برصاصة العدو ف 

ي اليوم التاىلي عىل االستيالء عىل السلطة، قض  ليني   ليلة   
بال كاملة يقال أنه ف 

لدينا  يكون  أن  يطة  قال "رسر و   ، ي
األراض  يكتب مرسوم مصادرة  الوقت    نوم، 

قبل  نحاول،  دعونا  النبالء  أن    إلصداره.  ي 
أراض  إن مصادرة  هذا".  منا  عوا  يي  

 . أعطت للبالشفة دعم الماليي   من الفالحي   

، تدابي  فعالة للسياسة العامة. قبل ثورة  يكون القمع فعاال عندما يكمل تأثي 

، فإن اعتقال  أكتوبر، عندما رفضت حكومة كرينسكي تلبية مطالب الفالحي  

ي القرى. يادة االضطراب و المحرضي   الثوريي   لم يعمل سوى عىل ز 
السخط ف 

 ، ي
ي الريف من خالل مصادرة األراض 

ي تعمل ف 
يد القوى االجتماعية، الت  بعد ترسر

للدفاع عن سلطة  تدفعهم  اآلن فصاعدا،  الريفية من  المناطق  فإن مصلحة 

و  المحرضي   السوفييت  عىل  اكيي     القبض 
و   االشي  الراغب  الثوريي    الملكيي   

ي استغالل شعب
ي الريف، و بعضهم ف 

البعض اآلخر اعتمد عىل يتهم الماضية ف 

 . الروح الدينية كي يزيل سببا لالضطرابات

إن القمع سالح فعال ضد طبقة نشيطة واعية بما تريد، تخدم مصالح األكير 

ي أيدي أرستقراطية متدهورة، حيث تشكل امتيازاتها 
عقبة أمام التطور    عددا. ف 

 .  تاريخيا  االقتصادي، فهو غي  فعال 
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ات حاسمة أن  عالوة عىل ذلك فإننا ال نخفيها  ي في 
: يمكن للبورجوازية القوية ف 

األهلية.  الحرب  خالل  وليتاريا  الير تقدمها  ي 
الت  الخدمات  نفس  تقريبا  تقدم 

ي نهاية 
، إنها عاجزة ف  ي

ي اتجاه التطور التاريخ 
يكون القمع فعاال عندما يعمل ف 

ي ضد تطور التاري    خ
 . المطاف عندما تمشر

 

XI  وعي الخطر و وعي الهدف ـــ 

ي  
ي ذروة الحرب األهلية، كما حالة 20ف 

قبل االستيالء عىل السلطة، تمسك  ، ف 

باستعادة   حول  تعاليم  ليني    و مسألة  ماركس  الدولة  ي  اختفاء 
النهائ  اإللغاء 

الشيو  المجتمع  ي 
ف  ها لإلكراه  يستحض  ي 

الت  األسباب  أحد  إن   . ي ليني      عي
 ف 

إىل استبدال   اكي الدعوة 
بالديموقر   كلمة اشي  بكلمة شيوعي  للحزب   نسبةاطي 

استعم أن  هو   ، ي
ديموقراطي  ال  البلشف  اكي 

اشي  غي   شيوعي    بدلمصطلح 

صحيح علميا، فالديموقراطية هي أحد أشكال الدولة، بينما نحن الماركسيون  

 . ضد كل دولة

ي أوقات رهيبةليني    نتذكر أيضا مقاال كتبه  
عىل ما  1920بمناسبة فاتح ماي )   ف 

وليتاري  ،أعتقد( ال تزال تحافظ عىل   كانت    أن القبضة الحقيقية للحزب الير

 الرعب األحمر كان نائما فقط . "،  بينما  شيوعية الحرب"

 البطوىلي و   أبعد 
نهم ثابتة عىل أبف  رجال الثورة أعي  الرهيب،من هذا الحاض 

بهدوء، محصني   ضد   و كل طوباوية، مزدر الهدف   لكن مرتبطي   ين لألحالم، 

ليني   القائد فقد استحض   بثبات بالسغي إىل تحقيق الغايات األساسية للثورة،  

وليتارية ، منظماألوىل، لين  بال منازع للدولة الير ، بالمستقبل ذكر  دكتاتورية،    ي  

، إىل : "من كل حسب طاقتهسيخضع للقاعدة  ته التوزي    ع لمنتجاحيث العمل و 

 ته". حسب حاجكل  

و  الرأسمالية  الدولة  بي    األسىم  الفرق  هو  الدولة هذا  وليتارية:  الير الدولة 

اإلكراه   بي    األسىم  الفرق  اختفائها،  تعمل من أجل  الذي   –العمالية  القمع، 

ة تشكل سالحا ض   وليتاريا هو أن األخي  ي تمارسه دكتاتورية الير
وريا للطبقة الت 
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اإلكراهات إلغاء كل  بأعىل ف  أبدا،، ال يجب نسيان هذا  تعمل عىل  الوعي  هذا 

 . قوةيعتير األهداف هو أيضا 

العظيم الحلم  رعاية  ي 
الماض  القرن  نهاية  ي 

ف  بإمكاننا  اجتماعي    ،كان  بتحول 

  ، لقد كرست العقول الطيبة نفسها له، مزدرية أو مشوهة علم ماركس،  مثاىلي

ألقلية   ،كانوا يحلمون بالثورة االجتماعية عىل أنها مصادرة غي  مؤلمة تقريبا   فقد 

و   ، البلوتوقراطيي   من  السضئيلة  محطمة  الشهمة،  وليتاريا  الير يوف  لماذا 

و  الحديثة،  القديمة  المحرومي   البنادق  من  لمستغليها  تعويضا  تمنح  ال 

 اطي   بازدراء ساخر. القداىم؟ إن آخر األغنياء سيموتون بسالم، عاطلي   مح 

ي راكمتها الرأسمالية، إىل جانب إعادة التنظيم
ات الت  ي   إن مصادرة الخي 

العقالئ 

 .  األمان عىل الفور لإلنتاج، سيوفر للمجتمع كله الرخاء و 

قة بهذه األفكار الخاطئة  إن جميع اإليديولوجيات العمالية ما قبل الحرب مخي 

األسطورة إن   . أكير أو  أقل  عليهم،الر   بدرجة  تسيطر  للتقدم  لكن    اديكالية 

ياليات ء مدفعياتها.  كانت    االمير  تهي

ي األممية الثانية، أدركت حفنة من الماركسيي    
الثوريي   وحدها الخطوط    –ف 

ي فرنسا، فيما يتعلق بمسألة العن
وليتاري، رأى الرئيسية لتطور التاري    خ. ف  ف الير

ي كانت  األمر  الثوريي      فقط، بعض الساندكاليي   
بوضوح ... بينما الرأسمالية، الت 

ي ذروة  غي  عادلة و 
وات، أصبحت ف  ي السابق بال شك، لكنها خالقة الير

قاسية ف 

غشت   ي 
ف  بدأ  الذي  و 1914تاريخها،  الخاصة  لحضارتها  مدمرة  مبيدة ، 

ي قرن من االكتشافات و لقد  شعوب  ها...  
العمل الشاق  تطورت بشكل مذهل ف 

ي   ، التقنية العلميةو 
وستات، كل  بناك و رؤساء األ   ، أيدي البورجوازيي   الكبار   ف  الي 

توسيع سلطة اإلنسان عىل ضد اإلنسان. كل ما كان يصلح لإلنتاج و   هذا انقلب

ي التدمي  و الطبيعة و 
ايدة فجأة.  إثراء الحياة، استخدم ف   القتل بقوة مي  

ي صباح من القصف لتدمي  مدينة
ي ك  ،، عمل قرون من الثقافةكان يكف 

انت تكف 

ات لوقف تام لوظيفة الدماغ األكير تنظيما.  6رصاصة من   ملمي 
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ياليا جديدا يمكن أن يسبب الموت للحضارة   ال يمكننا تجاهل أن ضاعا امير

ي ظل تقدم  
رت بالفعل. من المعقول أن نتوقع ف  ي كانت قد تض 

األوروبية، الت 

ان المجه  ز بأسلحة كيميائية، "الفن العسكري" إبادة سكان دول بأكملها بالطي 

ي لن تتهم بالديماغوجية الثورية  –حيث عصبة األمم  
، 1924أدانت سنة    -   ! الت 

ي 
 دون تسميتها.   وثيقة رسمية، األخطار ف 

و  لحم  بي    إن  ما  القتىل  ماليي    بعد  1918و   1914عظام  تنته  لم  عملية ، 

يخيم من جديد    التهديد تراب اآلثار الوطنية، حت  أصبح  تحت    امتصاصها   

 . اإلنسانية رأس فوق  

إن  األشياء.  هذه  تذكر  للثورة،  القاسية  للحقائق  بجدية  بالنظر  يجب، 

ي فرضتها الحرب األهلية،  
ي ال هوادة فيها للرعب و التضحيات الت 

ورة الت   الض 

الثور و  العنف  المؤلمة،  ي، و قسوة  ة إىل مقلص  عندئذ تبدو  سحتمية األخطاء 

ة جدا مقارنة بالكوارث الهائلة. إنها أبعادها الصحيحة ور الصغي   . تلك الرسر

رها بشكل كاففإن صندوق عظام  إذا كان   األمر غي  مجد،  . أموات فردان يير

مقاتل فردان تبف  حقيقة عميقة، الصادرة عن  هذه الكلمة    "الثورة أو الموت"،

ي الساعات المظلمة القادمة من التاري    خ، ستكون هذه هي المعضلة. ف
 ف 

ي  
و   سيأئ  الصعبة  المهمة  هذه  إلنجاز  العاملة  الطبقة  إنها زمن  مفيدة:  لكنها 

 . الثورة
 

قاوي  ترجمة أحمد الش 
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