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  دفاتن محمد رزاق.م.ا                                الماركسیةالسوفیتیةالجدیدة/١٣المحاضرة

  )لینین(الفكرالسیاسي لفالدیمیرالیتش اولیانوف 

  حیاة لینین ونشاطھ السیاسي:اوالً 

 ١٨٧٠الواقف على نھر الفولجا سنة ، في مدینة سیمبیرك) لینین(ولد فالدیمیر الیتش اولیانوف

و كان ابوه مدرساً واسع الثقافة تقدمیاً في فكره ،المثقفین التقدیمینابریل في اسرة من  ٢٢في 

  .وأمھ ابنة طبیب درست في المنزل وتعلمت عدة لغات أجنبیة وشغفت باالدب والموسیقى

الثانونی���ة ث���م كلی���ة  س���مبیركان لین���ین االب���ن الثال���ث ل���الوالد الس���تة ودرس ف���ي مدرس���ة لق���دك

نش���اطھ السیاس���ي ولق���د ع���رف لین���ین الفك���ر الماركس���ي ل ھ���اف���ي ك���ازان لكن���ھ ط���رد منالحق���وق 

ال���ى وال���ذي أث��ر عل���ى لین��ین اض���افة ١٨٨٧ال���ذي اع��دم ) ألكس��ندر(ع��ن طری���ق أخی��ھ االكب���ر 

و خ���الل س���نة ونص���ف  ١٨٨٩ھ وانتق���ل لین���ین ال���ى س���مارا  لیكم���ل دراس���ت١٨٨٦وف���اة وال���ده 

الحق���وق وأص���بح محامی���اً وزاول ھ���ذه المھن���ة ف���ي امتح���ان كلی���ة  بی���رنج���اح كب احاجت���١٨٩١

الم����دارس تع����رف عل����ى نادیجاكروس����بكایا أح����د المدرس����ات ف����ي  ١٨٩٤المدین����ة وف����ي  تل����ك

  .بطرسبورغ والتي اصبحت زوجتھ فیما بعدفي المسائیة  العمالیة

بالمناقش�����ة واالقن�����اع ال الس�����الح وك�����ان یواجھھا ان االراء ویح�����اول ب�����أختالف لین�����ین ی�����ؤمن

ی���ة للمص���لحة ومص���لحة واالعتب���ارات الشخص���یة وانم���ا االولیعط���ي أھمی���ة للعم���ل عل���ى الال

ان تس�����تند ال�����ى الوق�����ائع  یج�����بالعام�����ة مص�����لحة الجماع�����ة وی�����رى ان المعلوم�����ات واالراء 

للعقل وھاعویخض���والحق���ائق وعل���ى معطی���ات دقیق���ة دون التس���رع وان ی���نظم الن���اس حی���اتھم 

فك����ان ممقت����اً لل����روتین االداري وأكث����ر أعمال����ھ   ،أما تنفی����ذ الق����راراتمك����ان فی����ھ للص����دفة،ال

فھ�����و ی�����رفض البیروقراطی�����ة ، ینف�����ذھا عب�����ر اللق�����اءات الشخص�����یة واالتص�����االت الھاتفی�����ة

  .االداریة

حت��ى لق��د ع��رف بحب��ھ للفالح��ین والعم��ال فك��ان دائ��م اللق��اء معھ��م مناقش��اً قض��ایاھم ومش��اكلھم 

ت��وفي لین��ین نتیج��ة نزی��ف داخل��ي ف��ي مخ��ھ تارك��اً  ١٩٢٤ین��ایر  ٢١وف��ي  اواخ��ر أی��ام حیات��ھ

أعل����ى  االس����تعمار، ١٨٩٧تط����ور الرأس���مالیة ف����ي روس���یا (أھمھ����ا مجموع���ة م����ن المؤلف���ات 

ممی������زات ، ال������دفاتر الفلس������فیة، النقدی������ةالمادی������ة والتجریبی������ة ، ١٩١٦مراح������ل الرأس������مالیة 

، م���ن یومی���اتيص���فحات ، ف���ي التع���اون الدول���ة والث���ورة، م���ا العم���ل، الرومانس���یة االقتص���ادیة
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برن�����امج ، تخطیط�����ات لالش�����تراكیة الدیمقراطی�����ة، ١٨٩٩الرأس�����مالیة ف�����ي روس�����یا  تط�����ور

اف��الس الدول���ة ، المادی��ة ونق���د الس��لطة، اثن��ي عش���ر عام��اً خ��الل ، زراع��ي ف��ي الث��ورة االول���ى

ق���رب وق���وع ، الم���ذھب الماركس���ي للدول���ة، رس���ائل ف���ي التخط���یط دروس ف���ي الث���ورة، الثانی���ة

م�����رض ، ١٩١٨كي الخ�����ائن كاوتس�����وث�����ورة البرولیتاریا، ١٩١٨الكارث�����ة ووس�����ائل اتقائھ�����ا 

االش����تراكیة ، خط����وة ال����ى االم����ام خطوت����ان ال����ى ال����وراء، السیاس����ة الطف����ولي ف����ي الش����یوعیة

  ).من ھم اصدقاءالشعب، حق االمم في تقریر مصیرھا، والحرب

  نشاط لینین وعملھ السیاسياما

عن���دما ك���ان ف���ي الكلی���ة ف���ي ك���ازان حی���ث ط���رد منھ���ا بس���بب لق���د ب���دأ نش���اط لین���ین السیاس���ي 

م��ن تجمی��ع فلق��د تمك��ن نش��اطھ السیاس��ي اال ان ذل��ك ل��م یمنع��ھ ع��ن مواص��لة العم��ل السیاس��ي 

ش����كل عص����بة النض����ال م����ن أج����ل الطبق����ة ف، ١٨٩٥ت الماركس����یة ف����ي بطرس����بورغ حلق����ا

إس���ھاماتھ وم���ن ،العامل���ة ویع���د ھ���ذا التنظ���یم البدای���ة الحقیق���ة للح���زب الش���یوعي ف���ي روس���یا

ف���ي طری���ق االغتی���ال  ال���ذي ی���دحض" م���ن ھ���م أص���دقاء الش���عب" الفكری���ة السیاس���یة وأولھم���ا 

ظ���یم ری��ق الث���ورة العلمی���ة عب���ر توعی���ة وتنوی���دعوا ال���ى طالش���عبیین ال��ذي كان���ت تتبن���اه جماعة

وج����وده ف����ي اال ان ق����بض عل����ى لین����ین ث����م نف����ي ال����ى روس����یا ١٨٩٥وف����ي ، الطبق����ة العامل����ة

اس���تطاع توحی���د  ١٨٩٨او محاباتھ���ا وف���ي االتص���ال بالحرك���ة الثوری���ة المنف���ى ل���م یمنع���ھ م���ن 

الحرك����ات الثوری����ة اال ان����ھ غل����ب علیھ����ا الط����ابع االقتص����ادي ول����یس السیاس����ي لك����ن ھ����ذه 

  .الحاجة الى قیادة منظمة واعیة فظھرتسرعان ما تم القاء القبض علیھم 

، انكلت��را، المانی��ا،اسویس��رت��م االف��راج ع��ن لین��ین م��ن منف��اه فتنق��ل ب��ین ع��دة دول ١٩٠٠وف��ي 

كوس���یلة ، )الش���رارة( اس���كرل���ة افرنس���ا وح���اول تك���وین حلق���ة للح���زب ف���نجح ف���ي انش���اء مج

ولعل أخط���ر م���ا ین التنظیم���ات الماركس���یة المختلف���ة،لل���دعوة ال���ى الح���زب الجدی���د وال���ربط ب���

كتب��ھ لین��ین ف��ي ھ��ذه الفت��رة كتاب��ة م��ا العم��ل؟ ال��ذي یب��ین فی��ھ ان القض��یة لیس��ت قض��یة تحقی��ق 

اھ��داف اقتص��ادیة للماركس��یة ب��ل عملی��ة تغیی��ر ج��ذري ف��ي المجتم��ع والدول��ة فالب��د م��ن قی���ام 

  .النھا دعوة مختلفة، المھنیةالحزب وعدم االكتفاء بالنقابات 

الث���اني للح���زب االش���تراكي ال���دیمقراطي ف���ي روس���یا لك���ن انعق���د الم���ؤتمر  ١٩٠٣وف���ي آب 

ظھ����رت فی����ھ الص����راعات الفكری����ة والنظری����ة ب����ین لین����ین وخص����ومھ فأنقس����م الح����زب ال����ى 

  .)االقلیة المناشفة(و)أغلبیة لینین البالشفة(
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ال���داخلي ب���ل الخ���ارجي ایض���اً  افك���ار ومواق���ف لین���ین عل���ى المس���توى ءوأراول���م تك���ن 

ال���ى الح���رب ض���د الح���رب اثن���اء الح���رب العالمی���ة االول���ى حی���ث مھادئ���ة البرجوازی���ة  ف���دعوه

وكان����ت بدای����ة عماریة لكن����ھ فض����ح حقیق����ة ھ����ذه الحرب،والتع����اون معھ����م ف����ي الح����رب االس����ت

مرات اال ان لین������ین اس������تطاع اكتش������اف م������ؤا، ١٩١٧ الدیمقراطی������ةالث������ورة البرجوازی������ة 

كم���ا اس���تطاع  الی���ةمعاقام���ة اول دول���ة وفض���حھم وال���ذین ح���اولوا اس���قاط الث���ورة  المنش���فیك

وا التف����اوض والھدن����ة م����ع ال����ذین رفض����ض����د اعداؤھالین����ین الحف����اظ عل����ى الدول����ة والوق����وف 

خطوة ض����روریة فع����دھا ی����كتكأھ���دافنا عب����ر المس����اومة والت تحقی����قب����ین ان����ھ یمكنن����ا المانی���ا ف

  . لتحقیق أھداف الدولة
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