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  ليوم؟حياً الماذا ال يزال لينين  .1

كتاتورية في حزبه، يحكم بطريقة دد ق لينين أنقال ويُ . أموٌر سيئةن يقولون أن لينين واللينينية يالمؤرخمعظم 
الف اآلقال أيضاً أنه كان مسؤالً عن موت يُ . نشئت بعد الثورة الروسيةأُ وبعد ذلك حكم بنفس الطريقة الدولة التي 

يختلف عن أشخاص  لموأنه  ،شخص يتبع خطوات لينين لم يكن إالوأن ستالين  ،ستبداديامجتمع التأسيس لوعن 
ومن أكثر المجلدات رواجاً، أن . من أكثر الحكام وحشية في العصور الحديثة واحدكمثل ھتلر وصدام حسين 

الوقت للخروج من كتابة الروايات عن الجنس والعنف ليستعرض معلوماته الھائلة  ضبعستغرق اميس آمارتن 
ً أن لينين وتروتسكي لم يسبقا ستالين فقط، ولكنھم  ة شمولية تعمل دولة بوليسي ئانشأعن تاريخ روسيا، مستنتجا

  ).٢٤٨ـ ، ص٢٠٠٢ميس، القبة والرھبة، لندن، آ. (من أجل مصالحھم

ً ا التي ر اللجان العمالية يدمتو ،الحركة األناركية المستقلة في أوكرانيا تهعارضم علىنتقد اليساريون لينين أيضا
  !نشأت في المصانع بعد الثورة

األخطاء، وكان قاسياً بعض الشيء، ولكن من  ضبعأنه ارتكب  بالتأكيد. شخصية لينين الحقيقية كانت أكثر تعقيداً 
وفوق كل . وقد ناضل بدون كلل أو ملل من أجل ما آمن به. أجل مصالح القضية وليس من أجل أن يمأل جيوبه

 ،قبل أن يخمدھا ستالين ،وقد فتحت الثورة الروسية. الروسية ١٩١٧ذلك أنه لعب دوراً محورياً في ثورة أكتوبر 
خذ فيه تُت عالمٍ حتياجات البشر وليس من أجل الربح، ايكون فيه اإلنتاج من أجل  عالمٍ  ،جديد عالمٍ ب أمام البا

يتعاون فيه جميع البشر من جميع األجناس  عالمٍ القرارات عن طريق أولئك الذين يعملون وليس الذين يملكون، 
ألجيال الجديدة شيئاً عن الفقر والحروب إال عن ال يعرف فيه ا عالمٍ والجنسيات بدالً من محاربة بعضھم البعض، 

  .تلك األشياء البشعة من قبلطريق دروس التاريخ فقط، مندھشين من كيفية حدوث 

ً  ولكن العالم اليوم مختلفٌ  كانت منشورات لينين في البداية مكتوبة بخط اليد، ولكن اليوم . عرفه لينين ماعتماما
إذا عاد لينين مرة أخرى إلى الحياة سوف . رضية بمجرد الضغط على زرأصبحت األفكار تسافر عبر الكرة األ

تصاعد حالة القمع، وفجوة تزداد دائماً بين الفقراء واألغنياء، وحروب أبدية، : يدرك بعض األشياء بسرعة وھي
ولكنه فالعالم الجديد ليس فقط محتمالً، . ضعف وفساد السياسيينونھب المؤسسات الضخمة للبلدان الفقيرة، و

 ..ن بدرجة كبيرة من القوةومنظمولتحقيق ذلك يجب أن نكون منظمين، فأعداؤنا . ضرورياً من أجل بقاء البشرية
ً  وھذا ما يجب أن نكون   . عليه نحن أيضا

لشكل الذي يجب أن يكون عليه ھذا بالنسبة لو .بناء التنظيم الثوريضرورة  كانالمحور المركزي لحياة لينين 
، "الحزب اللينيني"ـسمى باألسطوري الذي يُ وجود لمثل ھذا الشيء  ول. يختلف من وقت إلى آخرفھذا  ،التنظيم

ً وصفيةفأعمال لينين  ً من لينين، فتحليل تجارب وخبرات لينين من اللينيني الجيد ليس و، لم تكن كتبا يقتبس دائما
  . التي نحتاجھا في نضالنا لتسھيل مھمة تطوير األشكال التنظيميةساليبه أيمكن أن يساعدنا في فھم 

  كيف أصبح لينين ثورياً؟ .2

ً للمدارس ١٨٧٠لد عام رف بعد ذلك بلينين، وُ وليانوف، والذي عُ أفالديمير  كانت روسيا . ألب كان يعمل مفتشا
وھم فالحين أميين كانوا ينددون بالعمل المضني  افي ذلك الوقت إمبراطورية ضخمة عاش فيھا الناس وماتو

لم . سلوا للذبح كباقي الجنودإال إذا أُر األصليةالدورية، وكانوا يعلمون القليل عن الحياة خارج قراھم  والمجاعة
وقد حكم القيصر . ١٨٦١العبودية، والتي كانت تجعل الفالحين ملكية خاصة لمالك األراضي، إال في عام  تُلغى

  .مؤسسات برلمانية ةبدون أي
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تكونت مجموعاتھم . "اإلرھابيين"طلق عليھم أُ و، في البالد ن القوى اليساريةفي ذلك الوقت كان الشعبويون يمثلو
وكانت أساليبھم عبارة عن . ھدينطضالمالطالب والمثقفين الذين آمنوا بضرورة تحرير الفالحين باألساس من 

ك شقيق لينين في وقد شار. وقد أظھرو شجاعة ھائلة ولكن بدون تأثير كبير. إلقاء المتفجرات والقيام باالغتياالت
  .١٨٨٧ عام أُعدموھذه األعمال 

 ً جية التي تمكنه من يستغرق لينين بعض الوقت ليجد االستراتا، وقد ساعد ذلك في تحول لينين إلى أن يكون ثوريا
وقد عارض ماركس الرأسمالية في أنھا تعمل على . تغيير العالم، وفي النھاية تحول إلى كتابات كارل ماركس

ولكن ھؤالء العمال المستغلين . ال الذين يحصلون على قيمة أقل بكثير من قيمة السلع التي ينتجونھاستغالل العما
ن، كان لھم والفالحالعمال، وليس . لنظام بالثورة وتأسيس مجتمع يعتمد على الملكية العامةا يحفرون مقابرس

ك األراضي استطاعوا أن يتقاسموا ن الذين تخلصوا من مالوفالفالح. يجتماعاالالدور المحوري في التغيير 
  . ممكنٌ الحل الجماعي ھنا فاألرض فيما بينھم، ولكن العمال لن يستطيعوا تقسيم مصنع، 

إن تحرير : "عن طريق مجموعات صغيرة من الثوريين البطوليين اأصر ماركس على أن العمال لن يتحررو
  ".العمال أنفسھم يجب أن يكون من فعلالطبقة العاملة 

ففي بداية التسعينات من القرن . الثوريين أن يتواجدوا في األماكن التي يتواجد فيھا العمالعلى ينين بأن آمن ل
، ولكنھم كانوا بعيدين تماماً الذين يبتغون المعرفةصغيرة من العمال المثقفين  حلقاتالتاسع عشر بدأت تتكون 

أنفسھم في النضاالت بين أن يشاركوا شتراكياالى وقد جادل لينين أنه يجب عل. عن زمالئھم اآلخرين من العمال
الحقيقية حول القضايا الھامة مثل تحسين األجور وتحسين شروط العمل، ولكن ھذه المشاركات كانت محدودة في 

  . ذلك الوقت

داخل  التحريضفي تسعينات القرن التاسع عشر بمجادلته حول ضرورة  جبيطرسبور سانبدأ لينين نشاطه في 
  .دراسة ظروف العمال داخل المصانع وإصدار المنشورات وتوزيعھا عليھمن عفكان نشاطه عبارة  المصانع،

، وكان نتيجة ثالثة أعوام من األبحاث التي قام "تطور الرأسمالية في روسيا"أصدر لينين كتابه  ١٨٩٩في عام 
إحصائية، ولكن النقطة األساسية تفاصيل كاملة وجداول  اشتمل الكتاب على. والمنفىبھا أثناء وجوده في السجن 

فيما كانت الصناعة الحديثة التزال في طور كانت روسيا باألغلبية الساحقة دولة زراعية، . فيه كانت بسيطة
فمستقبل روسيا كان يقع بين أيدي الطبقة  على خطأ؛والشعبويون كانوا . وبالتالي كانت تنشأ طبقة عاملة النشأة
  . العاملة

، وقد أخذھم تطور الصناعة طرق وحشيةبستغلون ، فالرجال والنساء كانوا يُ كثيراً  ا التطوروقد زاد تأثير ھذ
يعاني منھما الفالحون ووضعتھم في المصانع حيث الثورة الشاملة كانت  كان لذينخارج نطاق الجھل والعزلة ال

  .ممكنة

نفسه التجزئة المدھشة لصغار كيف ألحد أن يصور ل: "ال يمكن أن تعود الحياة إلى عصور ما قبل الصناعة
  ".والحياة قتصاداالالمنتجين ليصبحوا مقتنعين بتطور الرأسمالية التي حطمت الھيئات القديمة ألسس 

ة اشتراكي اً أفكار قدميكل إضراب : "للعمال في التطور شتراكيبدأ الوعي اال ،جادل لينين ، كماوفي المصانع
  ". عقول العمالسراً لق
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  ؟العمل ما: البلشفية .3

الديمقراطي  شتراكيحزب العمال اال ، تأسس١٨٩٨عام  مينسكمندوبين فقط في مدينة  9ضم في مؤتمر 
  .رياينشطته الثورية في سيبألم يحضر لينين ھذا المؤتمر بسبب . الروسي

ا بأكثر من ستمتعواة في العھد القيصري غير قانونية أو شبه قانونية، فقليل من الثوريين شتراكيكانت األنشطة اال
 بينكان لينين منفياً  ١٩٠٥و  ١٩٠٠ وما بين عامي. في سيبريا نفيھمالقبض عليھم و لقىة قبل أن يُ عام من الحري

  .لندن وميونيخ وجينيف

الكثير من نقاد لينين . التنظيمحيث عرض فيه أفكاره حول " ا العمل؟م"أصدر لينين كتاب  ١٩٠٢في عام 
لثورية في كبيان لوجھات نظر لينين حول ما يجب أن تكون عليه المنظمة انصاره يستخدمون ھذا الكتاب أو

وثيقة ھو " ما العمل؟"كتاب وظرف معين،  فيألن لينين كان يكتب  ؛ھراءمحض وھذا  .بلدانجميع األزمنة وال
  .، ولكنه أيضاً يحتوي على جداالت ھامة ال زالت ذات صلة باليومشاملةتاريخية وليس وصفة 

ة، شتراكيشدد لينين على أن النقابات العمالية يجب عليھا أن توجه العمال نحو األفكار اال ،نوات قليلةسذلك بقبل 
كانت ". ستعباد العمال عن طريق البرجوازيةا االحركة النقابية تعني أيديولوجي إن: "ولكنه قال العكس بعد ذلك

لنقابات ھي تحسين ظروف العمال داخل النظام لية ائون، ولكنه كان يريد أن يوضح أن مسمبالغة كبيرة من ليني
  .الرأسمالي وليس التخلص منه

يق تلك الغاية وليس الغاية ة، ونضال النقابات ھو وسيلة لتحقشتراكيأن يناضل من أجل االفمسئوليته الحزب  أما
ماركس واينجلز إلى ين من سيين الرئشتراكية ال تتطور من تلقاء نفسھا، والمفكرين االشتراكيفاألفكار اال ؛نفسھا

ً في العمل ألوقات كثيرة قد تصل إلى كانوا عمال المصانع . لينين نفسه لم يكونوا عماالً  ساعة  ١١يكدحون دائما
الوعي الطبقي " :أن وفي ھذا السياق قال لينين. ةيومياً، فنادراً ما كان عندھم وقت الفراغ للقراءة أو الكتاب

ي ومن خارج دائرة قتصادمن ال شيء، فھو يتحقق فقط من خارج الصراع االالسياسي ال يمكن أن يتحقق للعمال 
  ".العالقات بين العمال والموظفين

أن  ؛لسبٍب بسيط: "رد على ذلك قائالً قد كار البرجوازية على المجتمع، ول لينين حول كيفية سيطرة األفائتس
لديھا تحت تصرفھا ، ولذلك فھي أكثر تطوراً، وةشتراكياألفكار البرجوازية أقدم بكثير في األصل من األفكار اال

  فما الذي كان سيقوله لينين إذا رأى وسائل اإلعالم الحديثة؟". بدرجة ال تقاس دعايةأدوات لل

ً عند العمال، فالنظام الحاليشتراكيإن األفكار اال  عنده أساليب قوية يحمي به نفسه، ة لن تتطور تلقائيا
  .اليب القوية ليناضلوا من أجل بدائلھمون بحاجة لنفس األسشتراكيواال

نادى بضرورة " العمل؟ما "فصل النھائي من كتاب ة، فالاشتراكيوالجانب الحيوي لذلك كان التأسيس لجريدة 
عمل جماعي منظم، ومثل ھذه  بالنسبة للينين فإن الجريدةو .جميع أنحاء روسيا غطية تاشتراكيجريدة  إصدار

ي سوف تقوّ "، ومثل ھذه األنشطة منضبط ومنظمن كفريق العمالء يعملو الجريدة ستحتاج إلى شبكة من
  ".اتصاالتنا بشرائح أوسع من الكتل العمالية

طبع في الخارج ويتم كانت تُ  ،فتتاحيةي كان يكتب فيھا لينين الكلمة االوالت ،)الشرارة(سكرا إيصحيفة مثل 
  . األقبية عتھا سراً في مطابع داخلتھريبھا إلى روسيا، أو يتم طبا

ً ألي شخص أو حتى بجادل لينين  ً فقط، ولكنهيلمتعاطفلأن الحزب يجب أال يكون مفتوحا يجب أن  ن معه فكريا
ً جاداً ي ً لثوريي ضميكون تنظيما . انضباطللنضال وأن يعملوا ب تھماجميع طاق تكريسن محترفين مستعدين دائما

فترض أن تكون األكثر المنظمة العمالية الواسعة يُ " :فإن اوقد أشار إلى أنه تحت الظروف القمعية في روسي
  ".رطةقوات الشلنفتاحاً االثوريون ھم األكثر : "ي الحقيقةولكن ف" نفتاحاً لجميع الكتل الجماھريةا
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  ".منظمة مستقرة شديدة المركزية من الثوريين: "شدد لينين على ضرورة وجود منظمة مركزية" العمل؟ما "في 

جريدة ركزية ھي وحدھا التي تستطيع التعامل مع تھديدات البوليس السياسي وتعمل حول فقط المنظمة المو
بالمناقشات النشطة طوال  ة الروسية تميزتشتراكياال. على مستوى قومي تثير نفس القضاياثورية مركزية 

ھا عن طريق فالسياسات يتم اختبار بمجرد اتخاذ القرار، يصبح واجب التنفيذ على الجميع؛ولكن  .تاريخھا
  .الممارسة، وإن وجب، يتم تصحيحھا

ال يوجد غموض كبير حول ھذه الفكرة،  ."الديمقراطية المركزية"ـبعد ذلك ب تميمبادئ الذي سُ الكانت ھذه ھي 
التي يعمل فيھا الناس من أجل تحقيق شيء بدالً من المناقشات  األشكال التنظيميةتوجد في أي شكل من  فھي

  .المجردة

الكثير بالفعل ة شتراكيالحركة االوشھدت . الديمقراطي الروسي شتراكيحزب العمال اال انشقالتالي  في العام
ولكن ھناك مبدأ ھام، وھو أن . نينيةييثبتون انتمائھم لل االنشقاقاتبعض الناس أن بتكرار ، ويعتقد االنشقاقاتمن 

األخير  نشقاقاال. حزبط التوافق الصريح مع النضباط الحزبي وليس فقاال وفق راد حزباً يعمل فيه الناسلينين أ
اختالفات ھامة، فأنصار لينين كسبوا األغلبية وأخذوا  سَ كَ جاء أكثر من مجرد تساؤل تنظيمي ثانوي، ولكنه عَ 

  . نشقاقبداية اال هھذ تكان. "المناشفة"ـقبوا ب، والجانب الخاسر كان األقلية ولُ "البالشفة"إسم 

ھناك  نتالكثير من المنظمات المحلية ما زالت متحدة، وكا تكان ١٩٠٥في  خضم األحداث الضخمةفي و
والفاصلة بين البالشفة جاءت الضربة القاضية تحاد مع باقي المنظمات، إلى أن إلعادة اال عديدةمحاوالت 
  . ١٩١٢في عام والمناشفة 

ھناك  تطور مسار النضال أصبح تماسك البالشفة في أوقات عصيبة، ولكن معفي  مبادئ لينين التنظيمية عدتسا
  . تماماً ضرورياً للتنظيمشكل آخر 
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ت طلق، وأوھو األب غابون ،يقودھا قس سان بطرسبورج مظاھرة ضخمة فيتحركت  ،١٩٠٥في يناير عام 
" ما العمل؟"فكار قد بدأ، وكانت أعھد جديد . المئات في ذلك اليوم ا، مما أدى إلى سقوطالنار عليھ قوات القيصر

أن يدفع الحركة إلى األمام ضد الدولة القيصرية، والتي ال تحتاج إلى  في ذلك الوقتمنسية، وكان على الحزب 
  .مجرد مجموعات صغيرة من الثوريين بل إلى األنشطة األكثر نضالية في الطبقة العاملة

ثافة وكثرة، فھذا ھو دوا الشباب بكجنّ : "ئالً قا أحد خطاباتهحداث جادل لينين البالشفة في بعد شھر من تلك األ
  ".النضال صيرم نورھؤالء الشباب بما فيھم الطالب والعمال الشباب سوف يقر. وقت الحرب

  ".اً إذا ارتكبوا أخطاء اً فليس ھناك ضرر"شدد لينين على أنه إذا كان األعضاء الجدد نشطين، 

أجراً  ضد معدالت األجور بالقطعة وطلبوا جطرسبورن بالطباعة في سان بوضرب العامل، أ١٩٠٥في سبتمبر 
كانت القطاعات المضربة ترسل مندوبين . ى تحول إلى إضراب عامحتاً عيسر مرنتشر األا. على عالمات الترقيم

. داً من أشكال التنظيملت شكالً جديالتي مثّ ، و"اتسوفييتال"ـرفت بعد ذلك بإلى لجنة اإلضراب المركزية والتي عُ 
إلى ھيئة سياسية السوفييتات حتى تحولت  ،عاملألف  ٢٠٠مندوباً يمثلون  ٥٦٢أصبح ھناك  ،سابيعأل وفي خال

نتخب العمال اة للسامية، اعادعلى الرغم من انتشار ميمة، واختفت التحيزات القد. تدافع عن مصالح الطبقة العاملة
  .يھودي شاب إسمه ليون تروتسكي ليكون قائدھم
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بين البالشفة، ولم يكن  عصبويةما من العادات المحافظة وال نوعٍ عن  من العمل السري قةسابعوام الاأل تمخضت
 .اتسوفييتمرتابون من ال سان بطرسبورج سھالً في ذلك الوقت تبني مواقف جديدة، وكان الكثير من البالشفة في

ً داخل ال والحظ لينين أن الحزب . اتسوفييتولكن في موسكو وفي األماكن األخرى لعب البالشفة دوراً ھاما
  .ربجواز سفر مزوّ  سان بطرسبورج أصبح كلياً في موقف جديد جعله يسافر إلى

على . ئك الذين يريدون أن يناضلواط العمال الثوريين، وأولاوسأأن الحزب يجب أن يترسخ في بجادل لينين 
ً . الحزب نضمام إلىباالال المسيحيين لعمسبيل المثال، دافع لينين عن ضرورة السماح ل أنھم إذا بوجادل أيضا

قي والعمل النضال الحقي": أنفقد آمن لينين . عارض مع نضالھمفذلك سوف يت ،حتفاظ بمعتقداتھم الدينيةأرادوا اال
ً كلقيأن الماركسية ھي الحقيقة، وسوف ب الحيوية نع جميع العناصرسوف يق بين القواعد ل من يفتقر إلى ي جانبا

  ".الحيوية

صرار على تسليح وھو اإل 1905في ثورة  يفصل بين البالشفة والتيارات السياسية األخرىكان فقط  أمٌر واحدٌ 
، الً مامنا، أسد مثأ مفترسٌ  تخيل أن ھناك وحشٌ : "مع أحد الليبراليين الذي قال هجدالن لينين ع حكى. العمال

ً في ذلك الموق ألقونا ثنين عبيدٌ ونحن اال نتحد ف أن نبدأ جداالً؟ أليس واجبنا أن لھذا األسد، فھل سيكون مناسبا
ولكن ماذا إذا كان أحد ھؤالء العبيد قام بتأمين سالح وھاجم : "رد لينين قائالً . "ونحارب ھذا العدو المشترك؟

ً مكتوباً  معلق على رقبة األسد وبدأ يصرخ أنا " دستور"األسد، بينما اآلخر وھو في منتصف النضال الحظ شيئا
  ".ن اليمين أو اليسارضد العنف سواء م

 ي، بلجتماعنفجار االلثوريين ليس التنبؤ باالأمام االتحدي الحقيقي لكن  .تأتي لتفاجئ الجميعجميع الثورات 
 ھي، فغير ثوريةلفترات طويلة  ولكي تستمر األحزاب الثورية. جاوب مع األوضاع الجديدةالبحث عن طرق تت
  .ه الصفات يمكن أن تكون عقبات في فترة التغيير السريعنضباط وروتين، ولكن ھذاتحتاج إلى تنظيم و

ة بين العمال، ولكن في شتراكيكان البالشفة عبارة عن أقلية صغيرة تحاول أن تنشر األفكار اال ١٩٠٥قبل عام 
لعمال والتعلم منھم لدفع لستماع ية، فأصبحت مھمتھم الحاسمة ھي االتغيرت وظيفتھم بطريقة جذر ١٩٠٥عام 

 ة الحزبونمت عضوي ١٩٠٥ام على الرغم من بعض األخطاء، زاد تأثير البالشفة في ع. لى األمامالحركة إ
يلعب دوراً سمن المناضلين  جديدٌ  جيلٌ . عضوألف  ٤٠خالل العامين المقبلين حتى وصلوا إلى  سريع  شكلب

  .حاسماً في النضاالت القادمة

  الحزب ووحدة تماسك  .5

كان . سويسراانتقل إلى  ١٩٠٧جبر لينين على الھروب إلى فنلندا، وفي نھاية عام أُ ستعاد القيصر سيطرته، وا
ھناك مجموعات صغيرة تجادل حول  تفي الشوارع كان رعمال، وبدالً من التظاھلثقة بين اللھناك فقدان ھائل 
كان  ١٩٠٧م في عا. وألن البالشفة كانوا متجذرين وسط العمال فكانوا في مأمن من اإلحباط. دروس التجربة

  .عددھم حتى وصل إلى بضع مئات تقلص ١٩١٠عام عضو، وبحلول ألف  ٤٠عدد البالشفة يصل إلى 

ستكمال على ا، سوف تجبر الرأسمالية العمال آمن لينين أن تلك األحوال السيئة لن تستمر، فعاجالً أم آجالً 
فمن يتابع منكم سباق فرنسا . لتاليةوالتحضير للموجة ا التماسكالحفاظ على كانت وظيفة الحزب ھي . النضال

إن . جبل إذا كنت ال تعلم كيفية النزول من الناحية األخرىالقمة لدوى من الصعود للدراجات سيعلم ذلك، أنه ال ج
جابة مع التقدم في النضال عندما ستمنھا، أعطى للحزب إمكانية على االبقاء المجموعات المحلية، حتى الصغير 

  .ى فيما بعدأت

للغاية، حيث ق األفق نجلز أو تروتسكي، فھو يبدو ضيإمقارنةً بماركس ولكن  .متميز وواسع األفقين لينكان 
أشار . ن التجارب الثقافيةمعزوالً علينين كان . دبية، والثقافية، والعلميةتفتقر إلى التعبيرات األباته اكتكانت 
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موسيقى رائعة إلى بيتھوفن قال أن ھذه المع ستاإلى أنه عندما ذات مرة في حديثه عن لينين جوركي مكسيم 
  ."الرؤوس عندما يوجب ضربھم على"س النا تربت على أكتافوتجعلك تريد أن 

ً كان لينين مھووس كان جوركي . طرٍق مختصرةينما بحث الثوريون اآلخرون عن بناء الحزب، بب بكامل تركيزه ا
ً للينين، وقد  ً عن الحركة الثورية في روايته وك ١٩٠٥نضم إلى البالشفة في عام اصديقا " األم"تب تقريراً رائعا

ناشط روسي، ورفض لينين  ١٣لم يحضرھا سوى  حلقة دراسيةنظم جوركي  ١٩٠٩عام في . ١٩٠٦عام 
 مع جوركي وانسحبوا أحد المنظمينطالب و ٥جوركي، فعندما تشاجر المشاركة بسبب اختالفاته الفلسفية مع 

  .كان كل فرد ثمين بالنسبة لهقد نضمام إليه في باريس، فلالوتھم بدعلينين  سارع، من الحلقة

وقد ھاجم لينين ھذه  .ألفكار الصوفيةل وصاروا أكثر ميالً في بناء الحزب الطريق العسير بعض البالشفة ھجروا 
  . ةھم وضوح حول قواعد الفلسفة الماركسيلديقليلين كان يجب أن يكون  اً عندما كانوا أعضاء. األفكار بشدة

ً جداالت تكتيكية تكان ، وكان ال يملك "الدوما" أُطلق عليه إسمف قام القيصر بتنصيب برلمان مزيّ . ھناك أيضا
صوتاً  ٤٥األرض الواحد يساوي حيث كان صوت مالك  لم تكن االنتخابات نزيھة بالمرة،. أي سلطات حقيقية

دانوف، جبعض البالشفة ومن بينھم بو .عماللعن انتخاب مرشحين الفرص ال ضل، ولكن كان ھناك بعماللع
الدوما، وقد جادل لينين يقاطع أن الحزب يجب أن ، جادل ب"النجم األحمر"مؤلف رواية الخيال العلمي الرائعة 

  .ذلك بشراسةضد 

نحن نستخدم " :ب البالشفة في الدوماأحد نوا باداييف، ية والتحريض، حيث كتبعالدفي استغل البالشفة الدوما ا
ً سوف يخرج النواب ". لدوما للتحدث إلى الجماھير فوق رؤوس البرلمانيين من مختلف األطيافمنبر ا الحقا

  .نضمام إلى مظاھرات الشوارعت واالف لدعم اإلضراباالبالشفة من البرلمان المزيّ 

  الجريدة العمالية: 1912 .6

فاستيقظت ، ١٩١١في عام  ، صعدت اإلضرابات العمالية مجدداً ١٩١٠بعد مظاھرة طالبية ضخمة في عام 
  .من الخمود واتالطبقة العاملة بعد سن

مھاترات لكرست والتي ت ،أصدروھا من قبلالصغيرة التي الجرائد  من الً بدو. البالشفة إصدار جريدة يومية قرر
في وتحدثت عن المشاكل الحقيقية  مالالجريدة الجديدة جميع العخاطبت  ،خرينين اآلشتراكيغامضة ضد اال

  .بھدف الرد على أكاذيب الحكومة ١٩١٢بريل أفي اليومية  )الحقيقة( البرافداجريدة ظھرت . اتھمحي

مناجم المضربين في  قبل ذلك بوقت قصير ھاجمت قوات الشرطة العمال. ي الوقت المناسبجاءت الجريدة ف
شفة منذ أعوام تنظيماً كان البال. موجة من اإلضرابات انتشرت في روسيا. المئات منھم تباوأص توقتل ،نالي

ً  نفضھامن الشرطة، وكان البد من  سرياً، وھذه التقاليد كانت ضرورية لحمايتھم والثوريون الذين اعتادوا . سريعا
  .على السباحة ضد التيار وجب عليھم أن يسبحوا معه

لم تستطع  .عالمصانع وفي الشوارواسع داخل  طاقعلى ن كانت تُباعاليومية داخل روسيا، و بعت الجريدةطُ 
بتكر النشطاء ا. عليھاتضييق الخناق  السلطات القيصرية خنق الجريدة ومنعھا من الصدور تماماً، لكن استمر

ً تم حظر الجريدة وأعيد إصدارھا تحت إسم مخت. جميع الحيل لخداع السلطات ، مثل الحقيقة الشمالية. لففأحيانا
   . وغيرھا من األسماء
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اعتمدت البرافدا على مراسلين من . ن تضطلع الجريدة بدور الناظم للحزبنين أليبالنسبة ل من الضروريكان 
كنت الجريدة القراء وم. العمال على نطاق واسع، والذين ساھموا في كتابة تقارير عن مشاكل عملھم ونضالھم

  .التعلم من خبرات الطبقة العاملة منالمنعزلين 

يعيشون معظم العمال كان . ل من قارئيھافالجريدة كانت تموّ  ھا؛تمويل الجريدة كانت مسألة سياسية في حد ذات
في ) عملة روسية قليلة القيمة(بكوبيك واحد  على المساھمةالعمال  ه يجب تشجيعأنبحياة فقيرة، وقد جادل لينين 

المعتادة سھامات اال فقد كانتي، أن يرفع أنفه إلى متعاطف غن لم يكن للينين. األجر للعمالكل يوم يكون مدفوع 
تعبر عنھم، وأنھا سوف تموت من دون  ةً ريدجأن العمال اتخذوا البرافدا تأكد البالشفة من . يةھمكثر أأمن العمال 

  .دعمھم

  الحرب وزيمرفالد .7

ضد  ،بريطانيا وفرنسا وروسيا من ناحية يوھ ،بين القوى األوروبية الرئيسية 1914اندلعت الحرب في عام 
وصدرت . لناحية األخرى، وكانت المناقشات واسعة داخل حركة الطبقة العاملة حول الحربألمانيا والنمسا من ا
الديمقراطية ة شتراكيالتي تضم جميع األحزاب اال(في مؤتمر األممية الثانية  ١٩١٢و ١٩١٠القرارات في عام 

  . ين أن يعملوا بكل حسم لمنع الحربشتراكيبإلزام اال) األوروبية

 تمن عارض ية فقط في روسيا ودول البلقان ھشتراكيكانت األحزاب اال ،١٩١٤ولكن في أغسطس عام 
ً للحرب تخذات تينفكانت األحزاب والنقابات، واللاألماكن األخرى في الحرب، أما  ً مناھضا ، من قبلا موقفا

لتشجيع  الحكومة ن إلىوشتراكينضم الزعماء االايطانيا وفرنسا في بر. مساعي الحرب الوطنية تحولت إلى دعم
مجموعات نضالية صغيرة فقط ھي التي . خنادقالالحرب ليلقوا حتفھم داخل  الذھاب إلىعلى زمالئھم العمال 

كانت صدمة كبيرة لھؤالء الذين  .ولة وغضب الجماھير المؤيدة للحربعارضت الحرب، مخاطرين بقمع الد
  . منعزال تااأن يجدوا أنفسھم في عارضوا الحرب 

محاوالت توحيد القوى لكن سرعان ما انشغل بة الخائنة، شتراكيلينين تقارير المنظمات االبدايةً، لم يصدق 
  .الصغيرة المناھضة للحرب

ندما الفيلسوف األلماني ھيجل الذي ألھم ماركس ع الفلسفة، باألخص أعمالين نفسه في وفي نفس الوقت غمر لين
 بالرغم من ذلك كلياً، ولكنجب رؤيته على أنه مترابط تعلمه لينين من ھيجل ھو أن كل موقف ي ماو. كان صغيراً 

ً  تجعلھناك تناقضات  الطفرة، "ھيجل  فكرل وقد وصف لينين المالمح الرئيسية. التغيير السريع ممكنا
  .، ودائماً كانت فلسفة لينين تدعوه إلى العمل"نقطاع التدرجواالتناقضات، و

حيث اندرج جميع . لد في سويسراارب في مدينة زيمرفقد مؤتمر صغيراً لمناھضة الحعُ  ١٩١٥في سبتمبر 
  .الماليين من العمال كانت تمثلقى من األممية الثانية والتي كان ھذا كل ما تب -المندوبين في أربعة حناطير فقط 

ً تحتاج إلى الوضوح رئيسيتين؛ مھمتينلينين  أدرك آمن البعض في . أن الحركة تحتاج إلى الوحدة ولكنھا أيضا
لد بأن الحرب يمكن أن تنتھي من دون التحدي الثوري للرأسمالية، وأن األممية الثانية الغادرة يمكن أن افزيمر

تامة مع األممية الثانية وتحطيم النظام القطيعة الد رأى أن الطريق الوحيد ھو أما بالنسبة للينين، ق. تحيا من جديد
  .القديم الذي أنتج الحرب

 ت لينين للقرار الرئيسي الذي وصفهوحدة الحركة الوليدة المناھضة للحرب، وصوّ  من تفككبالغ  كان ھناك قلق
ً يوضح قد أكان ھو وخمسة آخرين ". نتھازيةألمام تجاه النضال الحقيقي ضد االخطوة إلى ا"بأنه  صدروا بيانا

  . لمواقف الرئيسيةعلى اتحفظاتھم 
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بالنسبة ". يمة الملكية القيصرية سيكون أھون الشرورھز"أن عمال في روسيا يجب أن يفھموا أن البدل لينين جا
، وھدفھم األساسي يجب فإن االنتماء يكون للطبقة وليس للوطن بغض النظر عن طبقاته ومصالحھاين، شتراكيلال

كارل لبكنيخت األلماني  شتراكي، قال االرفيق لينينعلى حد تعبير . كمھمأن يكون مھاجمة الطبقات التي تح
على إقناع أعضاء حزبه لم يكن قادراً حتى  ولكن لينين". بيتالعدو الرئيسي موجود في ال"ب المناھض للحر

  .الجذريموقفه ب

  اإلمبريالية .8

كتب لينين كتاباً صغيراً  ١٩١٦في عام . أكثر وضوحاً لھاأعمق و ستكمل لينين جداله من أجل فھماطوال الحرب 
  .رب من أجل معارضتھا بشكل أكثر تأثيراً ، والذي حلل أسباب الح"اإلمبريالية" بعنوان

أشار ماركس إلى أن الرأسمالية تعتمد على التنافس، فكل مؤسسة رأسمالية تسعى جاھدةً للتغلب على منافسيھا، 
ادعاء أنصار الرأسمالية بأن ذلك أن  عن اً بعيد ،ولكن. وأوسع لكي تنتج بأسعار أرخص وتبيع في سوق أكبر

ً أبدياً، تنتج  ً ھي التي المؤسس. حتكاراال - منافسة عكسھاالمبدئا طرد منافسيھا خارج  تتمكن منات األكثر نجاحا
. قادرة على تحقيق أرباح أكبرج معھم لتكوين مؤسسة ، أو أن تندماإلنتاجية على أصولھم سيطرتالعمل ثم 

تصبح في ات الرأسمالية عندما تكبر الشركالحظ لينين حقيقة أنه و .صبح العالم تحت سيطرة الشركات الكبيرةيو
داخل حدودھا الوطنية فقط حاجة إلى مواد خام أكثر وسوق أكبر لتبيع فيه، فتلك الشركات ال تستطيع التواجد 

  . وتحتاج إلى الدفع بھا إلى الخارج لتسيطر على بقية العالم

ة على معظم القارة الية السيطرفي الربع األخير من القرن التاسع عشر استطاعت القوى األوروبية اإلمبري
ً أن . كمھا على الحضارات المحلية بھاح فرضأن تفريقية واأل تكون كان ھذا ھو منطق النظام، فلم يكن ممكنا

الرأسماليون يفرقون العالم، ليس بسبب الحقد الخاص، بل بسبب درجة "كتب لينين . ھناك رأسمالية إنسانية
  ". ني تلك الطريقة من أجل جني األرباحھم على تبجبرالتي تي وصلوا إليھا والتركيز الت

أسمالية كلما قلت ميولھا أنه كلما تطورت الر واادع ،وتسكيامثل كارل ك ،بعض المفكرون من األممية الثانية
. الحروبتلك األسطورة ما زالت حولنا اليوم، فھناك بعض الناس يدعون بأن العولمة يمكن أن تنھي . للحرب

أسمالية متعددة اليوم أصبحت الر. ستمرار الرأسماليةاإلى الحروب سيستمر مع  ميلأن البوقد جادل لينين 
العكس، ب .ى الكبرى أصبحت منسجمةما كانت، ولكن ھذا ال يعني أن العالقات بين القوالجنسيات أكثر م

  .أكثر تأثيراً فالمنافسة والصراع 

نتھى، واإلمبريالية بشكل عام تستطيع أن ار قد ستعمار إلى حد كبينذ أيام لينين، فاالم ت الكثير من األمورتغير
ً  أكثر فعالية العالم الثالث على نحو تستغل دول ، ھي أن ولكن النقطة األساسية. بدون الحاجة إلى حكمھا سياسيا

  .ففترات التعاون الدولي ھي فقط عبارة عن فواصل ؛لينين أثبت أنه على صواب

الرأسمالية ال زالت . ينينھكذا كتب ل ،"وبدورھم تنبثق الحروب ،الحلفاء السلميون يمھدون الطريق للحرب"
  .فزيونيةما نشاھد كل يوم في األخبار التلى الحرب كإلتؤدي 

  وجھات النظرمراجعة : 1917 .9

نعيش لنرى ال الممكن أ نحن الجيل القديم من" :لينين في مدينة زيوريخ، قالل ، وأثناء لقاء١٩١٧في يناير 
ً  ئولكنه سوف يتفاج". للثورة المقبلة المعارك الحاسمة   .قريبا
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 تضربأ ١٩١٧ففي فبراير . أي دولة أخرى عن ةھائل اتلنامي، كانت تعاني من توترا قتصادذات اال روسيا
لوقت، والعمال كانوا راد، مع أن البالشفة قد حذروا من اإلضرابات في ذلك اجعامالت النسيج في مدينة بترو

  .خارج الحزبيمضون 

 إجراءتعھدت ب حكومة مؤقتة شكلترت اإلضرابات، وفي األسابيع الالحقة تنازل القيصر عن منصبه، وتانتش
 ١٩٠٥نشؤھا في أمال إلى تنظيماتھم القديمة التي وأثناء اإلضرابات عاد الع. دستور جديد إعدادنتخابات عامة وا

  .اتسوفييتال –

وبالرغم من بقائه . ديدة من التاريخ على وشك أن تبدأفي سويسرا، وقد الحظ بأن مرحلة جال يزال لينين  كان
بتكر خطة للزعم بأنه سويدي الجنسية، رغم أنه ال اوقد . قرر العودة إال أنهعوام تقريباً، أ ١٠روسيا لمدة  خارج

ً عن اللغة السويدية،  نيا، ر عابراً ألماالقطاب ية على السماح له بالسفرالحكومة األلمان ومن ثم وافقتيعرف شيئا
  . بريلأراد في جووصل إلى بترو

وحتى . ستراتجيته السياسيةاوھر أفكاره التي بنى على أساسھا ، وأعاد النظر إلى جواجه لينين وضعاً غير متوقع
ة، حيث لم يكن ھناك ديمقراطية برلمانية، اشتراكيثورة لأن روسيا لم تكن مستعدة بيجادل ھذه اللحظة، كان لينين 

والتي ( ١٧٨٩ا تحتاج إلى ثورة ديمقراطية مثل الثورة الفرنسية الكبرى التي قامت في عام وقد آمن بأن روسي
  ").الثورة البرجوازية"ـيشير إليھا الماركسيون ب

ً تروتسكي الثوري الروسية ليون ولكن  ر طوّ . ةشتراكيأن روسيا يمكن أن تنتقل مباشرةً إلى الثورة االب كان مؤمنا
ً بأن "لدائمةالثورة ا"تروتسكي نظرية  أن و إلى سلطة العمال بالجماھير الثورة الروسية يمكن أن تنتقل، مقترحا

ً عتبر البالشفة تروتسكي في حين ا. عاً لتنتقل إلى البلدان األخرىسري تدمت   .شخصاً مھرطقا

ً لموقف تروتسكي، حيث زعم أنه يمكن للبالشفة أن يمضوا نحو سيطرتھ ً مشابھا م على اآلن أصبح للينين موقفا
عضاء حزبه، وكانت مھمته األولى ھي أن ينتصر حقيقية ألوتسبب ذلك في صدمة . السلطة في المستقبل القريب

  .في جدال حاد معھم

 بحجممقارنةً الحجم صغيرة الروسية  الطبقة العاملة كانتحين، حيث جية للفاليستراتاأراد لينين أيضاً أن توضع 
وقد أدرك لينين أن . نتشار بعد ثورة فبراير بوقٍت قصيرة الفالحين في االوربدأت ث. ةالھائلوأعدادھم الفالحين 

بنضال العمال في المدن، وعنى بذلك دعم مطالب الفالحين بتوزيع عادل لألرض  تترابطتلك الحركة يجب أن 
  ).خلفاء الشعبويين( الثوريون االشتراكيونوقد تبنى البالشفة برنامجاً مثل ذلك الذي يتبناه . بين الذين يعملون فيھا

، أُرسل أكثر من مليون فالح ١٩١٧كان الجيش، الذي يضم الكثير من الفالحين، يطالب بالسالم، ففي خالل عام 
الخبز واألرض "شعار البالشفة تبنى  لذا .الطعامبلبون اأما العمال في المدن فقد كانوا يط. للخدمة العسكرية

  ".والسالم

  مزدوجة الالسلطة  .10

م، وكانت الطبقة بعض العمال كانوا أكثر نضاالً من غيرھ. ھكذا رة بطريقة عفوية، ولكنھا لم تنتهالثو بدأت
وقد . كان على الحزب أن يحارب من أجل مصالح الطبقة العاملة ككلفيما نقسامات، ستغالل االاالحاكمة سعيدة ب

السنة األولى من الثورة الروسية، " (قلھاھو عوطبقة العاملة، العصبي لل جھازالحزب ھو ال"كتب فيكتور سيرج 
  ).٥٨، ص ١٩٩٢لندن، 
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ان عليه أن يربط الحزب ببعضه وأن يشجعه على زيادة تأثيره، ؛ كفي ذلك الوقتأساسيتين كان للينين مھمتين 
ھم منتمية للحزب، فبدونالغير الغفيرة ة يلاھتماماته إلى الجماھير العمولكن في نفس الوقت كان عليه أن يوجه ا

. ألن العمال تذكروا دوره في النضاالت السابقةويتوسع أن يكبر  علىكان للحزب القدرة . ن ھناك ثورةلن تكو
تجاھات مختلفة ضمن الطبقة االطبقة العاملة، فكان يتمايل في ولكن منذ أن كان للحزب جذور حقيقية داخل 

  .نفسھا العاملة

 نتباها، كان ھدف الحزب ھو أن يلفت ١٩٠٥ففي عام . ة قتاليةئيلينين األولى ھي أن يجعل للحزب ھكانت مھمة 
عضو، وبنھاية العام آالف  ٤عضائه د أففي بداية العام كان عد ؛الحزب بسرعة َكبُر. كل المناضلين الجيدين إليه

ً ألف  ٢٥إلى  واوصل عدد األعضاء من  تضاعففوزنيسينسك  -  وفي مدينة واحدة، وھي ايفانوفو. عضو تقريبا
  .في شھور قليلةآالف  ٥إلى  ١٠

تألفت مكاتب الحزب  ١٩١٧في ربيع . لم يكن البالشفة منظمة بيروقراطية حيث يطيع كل شخص فيه األوامر
كانت ھناك فوضى . نصف دستة من األعضاء من حجرتين صغيرتين، وكان عدد طاقم السكرتارية يتكون من

  . ألوامرانتظار اداً عن من أنفسھم بعي وا، وكان على األعضاء أن يبادركبيرة

ً ال. تروتسكي إلى روسيا في شھر مايوعاد  يجادلون ضد ان لينين وتروتسكي ة كسابقفي الخمسة عشر عاما
كان لينين يعلم متى . نھمولكن مع قيام الثورة انتھت تلك النزاعات بي بعضھم البعض بالكثير من القسوة والحدة،

ً نقسامات تكون اال ً  تحادومتى يكون االواجبا . ه إلى البالشفةنضم تروتسكي ورفاق، ا1917صيف خالل . ملزما
  .تروتسكي على الفور في اللجنة المركزية انتُِخبَ و

الذين (ك القليل من األمل في المناشفة كان ھنا. في أشد الحاجة إلى حلفاء ، كانيزب البلشفحالحتى مع توسع 
ً تأرجحوا بي البرجواآمنوا في أن السلطة يجب أن تبقى في أيد ستمرار في دعم البالشفة حتى ازيين، وأيضا

نتقالية، كبيرة حول موقفھم من الحكومة اال فقد انقسموا بدرجةاالشتراكيون أما الثوريون ). رفضوا في النھاية
  .بجانب البالشفة جناح اليساري منھموأصبح ال

ن ھناك فلم يك". السلطة المزدوجة"أشكال شكالً من وقد أشار لينين إلى الموقف بوصفه . كان الوضع غير مستقر
ية قتصادنتقالية أي إصرار على تحدي السلطة االولم يكن للحكومة اال. كم المجتمعتح واحدة سلطة مستقلة
ات تدير األمور، وفي بعض المصانع وضع العمال سوفييتفي أماكن العمل والمحليات كانت ال. للرأسمالية

  . سلطتھمل توكيداً  باليد وطردوھم خارج البوابات عربات صغيرة يجرونھامديريھم في 

ً على الحزب أن يناضل ألجل أفكاره داخل منظمات الطبقة العاملة، حيث كانت ال ات تضم سوفييتكان واجبا
عتمدوا أن ي فعليھموشدد لينين على ضرورة الصبر في توضيح موقف البالشفة، . من جميع األحزاب اً أعضاء

فقط في أغسطس حصل ". العربدة السائدة في العبارات الترويجية للثورة"وأن يتجنبوا  "اإلقناع الرفاقي"على 
  .التي سيطروا عليھا دنراد، وھي واحدة من أقوى المجوبتر سوفييتالبالشفة على األغلبية في 

لعت مظاھرات عمالية ضخمة في نداففي شھر يوليو . ختبارين قاسييناالل الصيف واجه لينين والبالشفة خ
 ؛ فإنتتراجعأن تلك التحركات يجب أن بوجادل البالشفة . اتسوفييتراد تطالب بنقل السلطة فوراً إلى الجبترو

بين  السلطة لحفاظ علىا ورھمقدمب لن يكون، في ذلك الوقت ن وحدھم عزل الحكومةوستطاع العمال المناضلا
  .مالية مستعدة لذلكفمزيداً من الوقت كان ضرورياً قبل أن تكون األغلبية الع. أيديھم

سيس نتقالية وإعادة تأالنقالب لعزل الحكومة ااال دعى كورنيلوف بأنيُ مؤيد للقيصر يميني جنرال  بعد ذلك حاول
ضبان الق فكيكبت يةالحديد كقام عمال السك. رادجالف من العمال للدفاع عن بتروحشد البالشفة اآل. نظام سلطوي

أوضح لينين أن البالشفة . على ترك السالح خرون جنود كورنيلوفعمال آحّرض لتنحرف القطارات، بينما 
ضعفت تلك األحداث الحكومة أفي الحقيقة، . نتقاليةاليعملون ضد كورنيلوف، ولكن بالتأكيد ليس لدعم الحكومة ا

  .نتقالية وعززت من مصداقية البالشفةاال
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   الدولة والثورة .11

. ؤدي إلى التطبيقيلم  نعديم النفع إالمتابعة النظرية أمٌر ينين، فالصقتين عند لكانت النظرية والممارسة مت
   .وأيضاً أكثر األعمال حماساً لسوف تكون عقيمة إال إذا كانت متبعة لفھم كيفية تغيير المجتمع

ختبئ لعدة أسابيع بعيداً عن أعين السلطات القيصرية لتجنب خطر االعتقال، كان على لينين أن ي 1917يوليو في 
فابدأ بھذا لينين، من أعمال  تقرأ أيٍ  مل نإ". (والثورةالدولة " :تغرق ذلك الوقت في إعداد واحد من أھم كتبهاس

عر العديد من الماركسيين األرثوذكسيين، وبعد ذلك، حاز على تقدير ذتسبب في  عندما صدر الكتاب،). الكتاب
  .كبير من األناركيين

ة، والكثير شتراكياال ومعارض. ةشتراكياال ھيةن إلى قلب الجدال حول ماب لينيالدولة، ذھ قضيةفي التعامل مع 
ً  نصارھاأمن   "ةشتراكياال"توصف بـالمجتمعات  وكانت. لى أنھا ملكية الدولةة عشتراكي، قاموا بتعريف االأيضا

  .ھااقتصادفقط بسبب تأميم األجزاء الرئيسية من 

جھاز لقمع طبقة معينة "تمع المنقسم إلى طبقات تكون فيه الدولة أن المجبقد جادل و، قوةتحدى لينين ھذا الرأي ب
ً متكامالً للمؤسسات القمعية التي تعمل على منع سكان الدولة من ". أخرىعن طريق  طبقة  فھي تضم جسما

خاصة لرجال مسلحين  ھزةتتكون من أج"الدولة  .القائمةستغالل صحاب األمالك القائمين وأشكال االتحدي أ
مع الغني والفقير محايدة، والقانون ال يتعامل  يستھذه المؤسسات ل". رھم، إلخ، تحت أواماً سجون يمتلكون
إن " :ماركس الذي كتب البيان الشيوعيخطوات لينين كان يتبع . قوياءواأل غنياءليدافع عن األ وقد ُصِممبالمثل، 
  ".ون المشتركة لجميع البرجوازيينئالدولة الحديثة ليس إال لجنة إلدارة الش جھاز

ين ال يمكنھم أن يسيطروا على الدولة من الداخل، مستخدمين نفس المؤسسات شتراكيلينين أن اال أدركلذلك 
نقرر لمرة واحدة لمدة أعوام قليلة أي "يسمح لنا أن  بحيث، "زريبة خنازير"ان على أنه وقد نبذ البرلم. القائمة

ن اإلصالحيين، عيميز الثوريين  ما". ويحطم الناس من خالل البرلمانعليه أن يقمع من أعضاء الطبقة الحاكمة 
  . كانت مطلوبة" الثورة العنيفة"ولذلك . ة الدولةي الواقع يؤمنون بضرورة تحطيم آلكتب لينين، أنھم فكما 

مجتمع حر ال  تأسيسقائمة يمكن إلغاؤھا، ويحل محل الدولة؟ يؤمن األناركيون بأن الدولة الما الذي س ،ولكن
كان ذلك مستحيالً بالنسبة للينين، فإذا سيطرت الطبقة العاملة على المجتمع، لسوف . بشكل فوري تحكمه دولة

يحتاج العمال إلى دولة لھم لمقاومة الثورة س. متيازاتھااستعادة االطبقات األخرى بال رحمة من أجل تقاوم 
سلطة الطبقة "ولكن ستكون أبسط إذا اطلقنا عليھا ". رية البروليتارياكتاتويد"وقد أطلق لينين على ذلك . المضادة
  ".العاملة

يمكن  فنمط اإلنتاج الرأسمالي. عليهعاد توزيع الثروة يُ عاد تنظيمه وأن المجتمع يمكن أن يُ ب جادل لينين ،أخيراً 
ديمة، وكل شخص سيصبح وسوف تتالشى الطبقات الق. حتياجات الناسا شباعداله بإنتاج أكثر تأثيراً إلستبا

ً يشارك ف ھنا . ستخدام موارد المجتمعاي عملية ديمقراطية لتقرير كيفية عامالً، يقوم بعمل نافع للمجتمع، وحاكما
ستمرار بقاء الدولة لن تكون ھناك امع " :لخص لينين جداالته بتلك الكلمات .ستكون الدولة غير ضرورية وتزول

 أدركاركيين، ولكنه ھو نفس ھدف األنالنھائي ھنا ھدف لينين ". واجد الدولةت الحرية، ال تتحرية، وإذا تواجد
  .أن الطريق إليه سيكون معقداً 

، عندما ١٨٧١ونة باريس عام يإلى كوم في إشاراتهة تاريخية كثيرة، وباألخص أمثل ىنتباه إللفت لينين اال
. للذبح على أيدي قوات من الخارجتعرضھم  سابيع قبلأ ١٠لة على المدينة وحكموھا لمدة ستولت الطبقة العاما

م في أي يمكن استدعاؤھبل والحكومة العمالية يتقاضون متوسط أجر العامل، كل أعضاء  في الكوميونة كان
كان ذلك ھو  ١٩١٧قبل عام . اتسوفييتنفس شكل الديمقراطية داخل ال –نتخبوھم اوقت من قبل أولئك الذين 

  .وبرغم قِصر ُعمر الكوميونة، كان البد من التعلم من ھذه التجربة. على المجتمعلوحيد لسيطرة العمال المثال ا
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تعيش  من اللطيف والمفيد أن: "إلى أنه وأشار في الختام. لينين إلى عملهلم يكتمل أبداً، فقد عاد " الدولة والثورة"
  ".عنھا أن تكتبأفضل من  تجربة الثورة

  نتفاضةاالتوقيت  .12

صبح أ خريفسلطة مبكراً، ولكن مع حلول الض لينين أولئك الذين أرادوا السيطرة على العار ١٩١٧في صيف 
ً لذ ت الفرص المتاحة لھم قبل فوا حينھا كان البد على الثوريين بشكل عاجل استغالل. الفعل لكالوضع مھيئا

ه من الضروري التجھيز اره، وأنأنه ليس ھناك مزيداً من الوقت إلھدب بعد اآلخرجادل لينين في مقال . األوان
نتظار أكثر اال": بمزيد من اإلصرار أنإلى اللجنة المركزية  وفي شھر أكتوبر كتب لينين. نتفاضة على الفورلال

  ".من ذلك سيكون جريمة

ً من التوقعاتافي الشوارع كان ھناك مز ". لقد نضجت األزمات"العمال كانوا يقرأون مقاالت لينين مثل . جا
لكنھم كانوا في حاجة إلى قوة مركزية تؤكد لھم أنھم يعملون ، الحدوثتغييراً خطيراً على وشك  نوعلم الجميع بأ

 ً   .معا

فيه قدون تا مقاالً ينوكتب، ا خطط لينينضمن اللجنة المركزية، زينوفييف وكامينيف، قد عاركان ھناك عضوان 
أن لينين كان لى عكس الخرافة التي تقول ولكن ع. كان ذلك سيھدد المشروع بأكمله. لينين في جريدة غير بلشفية

  . لم يحث اللجنة المركزية على طردھم من الحزبطاغية ال يرحم، 

عضواً  ٤٨ كان ٦٠ـومن بين أعضائھا ال. وقادھا تروتسكي اتسوفييتلجنة عسكرية من ال تأسست رادجي بتروف
  . يينفقط من األنارك ٤، و االشتراكيين الثوريينمن البالشفة، والقليل من 

. نتفاضةإلى اال لينين، الذي أمضى حياته مركزاً على مھمة بناء الحزب، قد رأى أن الحزب نفسه عليه أن يدعو
ال  عليه أن يقنع لينين أن دعم الحزب وحدهمن لينين، كان  اتسوفييتفي ال راكم خبرة أكبرتروتسكي، الذي أما 

ورغبته في التعلم ھي التي جعلته  ،لم يكن لينين طاغية. تاسوفييتيكفي إطالقاً، وأن الدعوة يجب أن تأتي من ال
 ً   .قائداً عظيما

ألن الثوريين و. أرواح أنصارهلينين لم يبعثر  لماليين ليلقوا حتفھم في الحرب،على عكس القيصر الذي أرسل ا
راد قليالً جضرورة، فكان عدد الخسائر في بتروستخدام أي قوة في الا نا محددين، وأظھروا أنھم يستطعوكانو
قال أن عدد الناس الذين وكان يُ  ،رعن ثورة أكتوب نشتاين بإخراج فيلمزييإام المخرج سنوات ق ١٠بعد . للغاية

  . رادجنتفاضة بتروافيلم أكثر من الذين ماتوا أثناء قتلوا في ال

لمقاومة شرسة، وكان في موسكو كانت ا. ستولى البالشفة على السلطةانتقالية في خالل أيام ونھارت الحكومة االا
علينا اآلن أن نقوم ببناء دولة "راد جت بترواسوفييتوبعد الثورة بأيام صرح لينين ل. ھناك الكثير من الخسائر

  ".ة بروليتارية في روسيااشتراكي

  ثمار النصر .13

الرغم من وعلى . الحكومة الجديدةات، وكان لينين على رأس سوفييتللدولة مرتكزاً على ال ھيكل جديد تأسس
، ھاقنع تروتسكي على توليلم يوافق على ھذه الوظيفة في البداية، وحاول أن ي إلى السلطة، بالسعيتھام لينين ا
  ).٣٢٥، ص ١٩٧٠ق دويتشر، النبي المسلح، لندن، سحإ(طاقاته للحزب، لكن تروتسكي رفض ھو يوھب ل
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 اعتمدتھاوكان من أول المراسيم التي . دة المدىفوراً بدأ النظام الثوري الجديد في تقديم إصالحات جذرية وبعي
وكان حق . ألراضي، وبدون تعويضاتالملكية الخاصة ل أُلغيت .الحكومة ھي تدابير الرقابة العمالية في المصانع

تفاق على معاھدة سالم مع ألمانيا، وخرجت روسيا من وبعد مناقشات شرسة تم اال. يزرعھا منستخدام األرض لا
  .الحرب

 خالل األعوام التاليةو. نعم باالستقاللكي تالروسية القيصرية اإلمبراطورية  ھاالفرصة للبلدان التي قمعت تأُتيح
 أُنشئالقانون القديم و أُلغيَ  .جمھورية مستقلة ١٧تحاد الروسي الجديد تم إنشاء دول مستقلة، وضمن اال ٥تكونت 

  .نتخاب القضاةاعن طريق تأسيس المحاكم الشعبية  وتم. إصالحي جديد نظام قانوني

ً في التصويت شكل كامل، وتم إعطاء يرات القانونية في تحويل الطبيعة األسرية بيوبدأت التغ. صار للمرأة حقا
 ن كونهيجب أن يتوقف ع" :حين قال أن الزواجأحد المشرعين  عبر عن ذلكتفاق متبادل، وقد احق الطالق ب

ً يعيش فيه   ١٩٢٠وفي عام . نتھى التمييز ضد األطفال الغير شرعيينا". انيندالزوج والزوجة وكأنھم مُ سجنا
رات أصبحت يومنذ ھذه التغي. الشذوذ الجنسي لم يعد جريمة. ل دولة في العالم تقنن اإلجھاضكانت روسيا أو
  .فترض أنھا كانت أكثر الدول تقدماً في غرب أورباويُ  صدارةروسيا في ال

ھناك حمالت لتعليم األميين القراءة  انت٪، وك٥٠في روسيا بنسبة أعداد المدارس زادت واحد خالل عام 
ختبارات، ستغناء عن االوتم اال. في التعليم العالي ة الطالباريف الجامعات لزيادة نسبمص أُلغيت. لكتابةوا

لرقابة تدابير ا أُدخلتسية بالممارسة العملية، وامتزجت الدراسة المدر. وانتھى التعليم الذي يعتمد على الحفظ
ً  ١٢الديمقراطية بمشاركة جميع عمال وتالميذ المدارس فوق  ً . عاما ً كبيراً بزيادة اأعطى لينين شخصيا ھتماما

  .المكتبات العامة

وكانت مھمة القضاء على الجھل والخرافات والسلوكيات الرجعية . غيرت المراسيم الحكومية الكثير من األمور
ل ستقالا تطوير مبادرة"على الثورة  تحرير الطبقة العاملة قائالً أن على ضرورةوقد شدد لينين . تأخذ وقتاً طويالً 

وبأي . بقدر اإلمكان في عمل تنظيمي مبدعذلك التطوير غلين عامةً، وتوسيع تَ العمال، وجميع العاملين والمس
فقط  ت العليا،الذي يقول بأن الطبقاالقديم والسخيف والھمجي والحقير والمقزز المبدأ ثمن، يجب أن نحطم 

قادرين على إدارة الدولة وتوجيه التطوير ھم وحدھم الاألغنياء، وأولئك الذين ذھبوا إلى مدارس األغنياء، 
بالرغم من المشقات الفظيعة التي كانت قبل الثورة، فقد شعر الكثير من العمال أنه ". اشتراكيالتنظيمي للمجتمع 

، ھناك حسابات معاصرة للعمال، فبعد ساعات العمل بالمصنع تصبحأ. حريرھم من قيود حياتھم القديمةقد تم ت
  . ، إلخأو حضور فصول تعليم كتابة الشعرالمسرحيات،  تأليفكان يقوم العمال بارتجال و

وقد تحول وضع الفنان في  .بتكار والتجربة في األدب والرسم والسينمافي اال طفراتشھدت روسيا الثورية 
لوحاتنا ومياديننا بمساحاتھم /  شوارعنا نسخرھا لفرشات التلوين"ر ماياكوفيسكي وكما قال الشاع ،المجتمع

  ".الواسعة المفتوحة

  دولة العمال الھشة .14

طبقة العاملة كانت ال. اً مدمر قتصادالاواجه المجتمع الجديد العديد من المشاكل، فسوء حكم القيصر والحرب تركا 
ن الكثير منھم ال المدن للعمل بھا، وكا إلىا أبناء الفالحين الذين وفدوا كانو فمعظم العمال حديثة العھد؛في روسيا 

  .كانت الطبقة العاملة صغيرة للغاية مقارنةً باألعداد الھائلة للفالحين. الكتابةيعرف القراءة و

ً من دون المشاركة النشاقتصادالبداية أنه ال يمكن أن يكون ھناك  ذالحظ لينين من . طبقة العاملةطة للياً مخططا
ً له قال فيهصحف خطابإحدى وذكرت  ھناك خطة محددة لتنظيم الحياة  ،وال يمكن أن يكون ،لم يكن" :ا

من األسفل، عن طريق الجماھير، ومن  أتيية، وال أحد يستطيع أن يقدم واحدة منھا، ولكنھا يمكن أن تقتصاداال
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ً من األعلى حدد السقدم التوجيھات وتُ وبالطبع سوف تُ . خالل خبراتھم بل، وأنه من الضرورة أن نبدأ معا
  ".واألسفل

التاريخ كيف  وقد أظھر. منعزل عن ديمقراطية العمال" ياقتصادتخطيط "ال يمكن أن يكون ھناك  بمعنى آخر؛
ة شتراكيسمى بااليُ  مان أي تدخل من الجماھير، ففعندما يأتي التخطيط من األعلى من دو ،كان لينين على صواب

  . ھزلة سلطوية بشعةمير سيص

 ١٩١٩عترف لينين في اوقد . مجتمع عمل على تشويه تطورھم عتمد عليھم لينين قد نموا فيالكن العمال الذين 
الرأسمالية، وتم إفسادھم عن طريق  ظلوا في عرجال ونساء قد ترعر"بنى عن طريق ة يجب أن تُ شتراكيأن اال

ھا بسبب اقتصادبا الغربية، وتحطم وعة والزراعة عن أوركانت روسيا أقل تطوراً في الصنا". الرأسمالية
  . ما أن يستبدلوا أنفسھم بالجماھير العاملة بدرجةداية كان يجب على البالشفة الب ذفمن. الحرب العالمية

كان ھناك تقصير كبير من النشطاء الثوريين بسبب قلة خبرتھم في القيام بالوظائف اإلدارية، وكان ھؤالء 
جاء  فيكتور سيرجالثوري البلغاري  .يقومون بوظائف عديدة في وقت واحدى القيام بتلك الوظائف ن علالقادري

ستمرار كصحفي ومدرس ومفتش مدارس ومترجم ومحارب اوجد نفسه يعمل ب اعدة الثورة،إلى روسيا لمس
  .مسلح وأمين أرشيف

 "تشيكا"نظام الجديد منظمة تسمى أنشأ الوقد . ن الدولةاأم برة تمثل خطراً بشكل خاص علىكانت قلة الخ
ن يريدون ومتيازات السابقكيد، حيث كان الكثير من أصحاب االكان ذلك ضرورياً بالتأ. ضادةلمواجھة الثورة الم

ة شتراكيالتشيكا غير ملتزمين بقدر كاف بمبادئ اال كن في كثير من األحيان كان موظفيول. تخريب النظام الجديد
ن أجل كان من المسلم به أن ھذه المنظمة كانت م. تحت أيديھم ونقد عانى الكثيرو ،ستخدام سلطتھماوأساؤوا 

سلطات  يالتشيكا بھيكل آخر ذ استُبدلتخرين، آ، وبعد حث لينين و١٩٢٢في و .التدبير في حاالت الطوارئ
  .محدودة

 ، وقدإلدارة المصانعمن العمال لجان  ل الكثيرشكّ  ١٩١٧في . ن الكثير في القريب العاجليالثوري ضتوقع بع
ً في تلك اللجان ً ما مثلت تلك ال .لعب البالشفة دوراً ھاما مصالح مجموعات خاصة للعمال بعيداً  لجانولكن دائما

 له واصفاً  في تقرير) والذي أصبح قائداً للمعارضة العمالية(ذكر شليابنيكوف  ١٩١٨في مارس . عن الطبقة ككل
ين كانوا كان ذلك عكس مصالح العمال بشكل عام، والذ. ب سيطرة العمالبسب يةالحديد كفيه الفوضى في السك

ً بورغم التعھد . الحاجة إلى نظام مواصالت فعّ في   مع، دمج البالشفة لجان المصانع سيطرة العمال مبدئيا
  .النقابات

لكن القوى . بشأن تلك المشاكل خالل أعوام قليلة اتتفاقالخل فقاعة مغلقة، لتم التوصل روسيا دا إذا كانت
 اتيعلمون كيف كانت روسيا الثورية ذفقد كانوا . أن تظفر ھذه الثورة وتتقدم األوروبية العظمى لم تكن تريد

  .النموذجمثل ھذا نتشار اھكتھم الحرب، وكانوا مرعوبين من نأالذين بلدانھم شعبية كبيرة بين عمال 

إعادة بناء الجيش األلماني  ييطانية أنه من الضرورلحكومة البرل ايشرشتفي يوم ما قبل الھدنة أبلغ ويستون 
انطفأت الحضارة بشكل كامل في مناطق عمالقة، " :اتجتماعإحدى االسبوعين قال في أوبعد . شفةلمحاربة البال

  ".البالشفة يقفزون ويعربدون وكأنھم جيش من البابون وسط أطالل مدنھم وجثث ضحاياھمنجد في حين 

ليست دقيقة " حرب أھلية"في الحقيقة كلمة . ھلية شرسة في جميع المناطق الروسيةحرب أ ستمرتا ١٩٢٠حتى 
دولة أخرى،  ١٧ھناك قوات في روسيا من بريطانيا وفرنسا وكندا والواليات المتحدة و تفكان. في الوصف

  .الثورةبھم  أطاحتوالفاسدين والذين والرجعيين اتحدوا مع مختلف القادة الروس الوحشيين 

مكانية عودة البالشفة إقش لينين ، إلى درجة أن ناأيدي الرجعيين بينراد على وشك السقوط مرتين جتروبكانت 
  .إلى العمل السري
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سردوا مقوالت عن لينين ، "الكتاب األسود للشيوعية"كتاب  يمثل مؤلف ،ذين يبحثون عن ذم لينينكان أولئك ال
مرد الكوالك تمع ل لينين برقية حول كيفية التعامل أرس ١٩١٨في أغسطس . تظھره وكأنه وحش متعطش للدماء

  ):الذين كانوا أعداء للفالحين الفقراءالفالحين األثرياء (

ل كامل تتطلب مثل ذلك فمصالح الثورة بشك. سحق بال شفقةإن تمرد الكوالك في مناطقك الخمس يجب أن يُ "
وأعني (عدام إ) 1. من ھؤالء مثالً للجميعتجعل يجب أن . اآلن النضال األخير ضد الكوالك قد بدأالفعل، و

أنشر ) 2. صي الدماءمن الكوالك واألغنياء األوغاد ومصا ١٠٠على األقل ) اإلعدام عالنية حتى يراه الناس
  ".انتقي لكل رھينة واحدة من تعليماتي في برقية أمس) 4. ستولى على محاصيلھما) 3. أسمائھم

كانت ھناك حرب شرسة مندلعة، وأنصار الثورة المضادة كانوا . سياقهمن  مروعاً إذا أخرجته قتباسھذا االيبدو 
لجنرال وليام جرافس، ، ا١٩١٩كان قائد الجيش األمريكي في سيبريا عام . بما ال يُقاس أكثر وحشية من البالشفة

ق سيبريا شخص في شر ١٠٠ عندما أقول أن أعداء البالشفة قد قتلواأنا على صواب ": كتب الشھادة التاليقد 
نتصار ايقوم به ليؤكد  لم يكن لينين مسالماً، وقد قام بكل شيء يستطيع أن". البالشفة هكل شخص يقتل مقابل

د عنف جورج بوش أو توني ليسوا صاخبين بشكل خاص في نق" للشيوعيةالكتاب األسود " يإن مؤلف. البالشفة
  .ق شجب لينينإنه من السھل تسكين ضمائرھم عن طري. يل شارونئرأبلير أو 

يقدمونه سوى عودة النظام القديم الفاقد  ماھم يدلولم يكن  ،السامية ضدكانت قوات الثورة المضادة فاسدة وتعمل 
من شجاعة  أظھروه وماھم الھائلة نتصار البالشفة بسبب عزيمتاوأخيراً انتھت الحرب األھلية ب. لمصداقيته
  .وتضحيات

 ً فبعد الثورة بشھور . طاغيةال ظھر بمظھرونادراً ما كان ي. السياسي للحزب في التوجيه لعب لينين دوراً حاسما
كانت القيادة البلشفية منقسمة حول التساؤالت الرئيسية، وأحياناً كان لينين في جانب األقلية وكان عليه أن يجادل 

  .بشراسة ليظھر أن موقفه ھو الصواب

. أمضى الكثير من الوقت في التفاصيل اإلدارية الثانويةفقد . لم ينظر لينين إلى أي مھمة لم تكن جديرة به
وه على مرة ھاجم لصوص سيارته وأجبر وذات. عيفومقارنةً بالطواغيت الجدد، كان أمنه الشخصي ض

  .الكثير من الوقت حتى تلقى المساعدة فاتالخروج منھا وسرقوھا، و

ً شديد اللھجة يأصدر توب ١٩١٨ففي عام . متيازات لنفسهلم يبحث لينين عن اال مفوضي مجلس  يمفوضلخا
إحدى أمين  للغايةسأل بطريقة مھذبة  ،١٩٢٠جواب كتبه لينين في عام  فيو. زيادة راتبهحينما قرر الشعب 

على أن ، ليالً المراجع  ضبعاستعارة ع حتى يستطي قوانين المكتبة استثناءه منحول إذا كان من الممكن  اتمكتبال
حترام لقوانين الين أو صدام حسين يظھرون ھذا االإنه من الصعب أن تتخيل ست. باكرالكتب في الصباح ال يعيد
  .مكتبة

  ممية األالحركة  .15

ً على يقين بأنه ال أمل في الثورة اال . العالم إذا انتشرت بسرعة فائقة لبقية ة في روسيا إالشتراكيكان لينين دائما
ة شتراكية التي بدأت في روسيا، ھي فقط البداية للثورة االيشتراكإن الثورة اال" :١٩١٧وقد كتب في ديسمبر 

  .الروسي قتصادوبشكل خاص، كان يمكن لعمال ألمانيا أن يساعدوا اال". العالمية

. حتماالت الثورة في روسيا كانت جيدة بنھاية الحرباالثورة الروسية واقعياً، حيث أن نتشار اكان أمل لينين في 
 ١٩١٨وبين عامي . الفي الكثير من الدمار وموت اآلعمال بالنظام الذي تسبب فأعوام فاض كيل ال ٤وبعد 
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وانتشرت مجالس العمال  ،لمصانعاحتالل اإلضرابات وحركات التمرد وعمليات كان ھناك الكثير من ا ١٩٢٠و
  . وكانت ألمانيا المھزومة في الحرب، بشكل خاص، على حافة الثورة. والجنود في كل مكان

 وقد ظھر جيلٌ . ة كانت تدعم الحربالعمالية القديم اتھي القيادة، حيث أن معظم القياد لة الوحيدةكانت المشك
للبالشفة ذو قيادة خبيرة وله مماثل  لم يكن ھناك حزب. لخبرةمن المناضلين بعد الحرب ولكنه كان قليل ا جديدٌ 

 على يد جة األلمانية روزا لوكسمبوريشتراكاالالمناضلة  أُغتيلت ١٩١٩في يناير . العمال جذور حقيقية وسط
جنباً إلى ي كانت تجادل على قدم المساواة ھي القيادية األوروبية الوحيدة الت جكانت لوكسمبور. دائھا السياسيينأع

  .لينين جنب مع

في مارس . مية جديدةتأسيس أم يمن الضرور ، وأنهمية الثانيةأنه ال جدوى من إعادة إحياء األمبجادل لينين 
من  كثيرالُعقدت  تاليةخالل األعوام الثالثة ال. كومؤتمر في موسفي األممية الشيوعية الثالثة  أسستت ١٩١٩

  .المؤتمرات، كما انضمت منظمات عديدة إلى األممية الجديدة

ھناك انقسامات عميقة داخل الطبقة العاملة، ما بين الماركسيين من ناحية، واألناركيين  تكان ١٩١٤قبل عام 
كان لينين حريصاً ، فيما األناركيين والنقابيين الكثير مندعمھا  بعد الثورة الروسية. ة أخرىنقابيين من ناحيوال

من الواليات  على كسبھم في صفه، وأمضى ساعات طويلة في مناقشاته مع األناركيين أمثال إيما غولدمان
ھم إلى موسكو بصعوبة تامة، المھم بعض ن طريقو، عندما شق النقابي١٩٢٠في . انياوكرأالمتحدة وماخنو من 

التي النقابية  الفكرةأن ب وقفاً أكثر إيجابية، حيث جادللينين م ىنتب. ثوريحزب  بناءلقادة البالشفة على ضرورة ا
ً  تانة حول الحزب متماثليشففكرة البلال، ويةمن أكثر العمال نضال" ة المنظمةالقل"في  تتلخص في تلك  .تماما

  . عصبويةر تخذ بعض البالشفة موقفاً أكثاحاز لينين دعم أكبر من تروتسكي، بينما  ،جيةيستراتاال

في ". الطفولة اليسارية في الشيوعية" يمكن تلخيصھا تحت مسمى في ذلك الوقتمشاكل خطيرة الحظ لينين 
قبل ذلك، فكانوا  وألنھم لم يذوقوا الھزائم. نضم العديد من المناضلين الجدد إلى العمل الثوريافترات النضال 
البرلمانية، فكان من السھل، وألن النشطاء الجدد قد رأوا خدعة الديمقراطية . بكسب أغلبية العمال ندائماً يستھينو

رھم لكن لينين قد ذكّ . نتخاباتين يجب عليھم رفض المشاركة في االعتقدوا، إقناع العمال بذلك، وأن الثورياكما 
ً يكون مرفوض: "يؤمنون بالبرلمانبأنه ما زال الكثير من العمال  ً يجب أال نعتبر أن ما نرفضه دائما من بقية  ا

  ". الجماھير

نتساب إلى حزب العمال، من أجل كسب الكتل العمالية التي ما زالت اللالشيوعي البريطاني  لينين الحزب حث
حتفظوا ن الشيوعيين يجب أن يوقد أصر لينين على أ. اداته من اليمينيق تتحمل الوالء لحزب العمال، بينما كان

يوعيين ھؤالء ، وختم بأنه إذا فصل الش"الطبقة العاملةنتقاد خونة الفضح و ينالضروريواالستقالل بالحرية "
ً االخونة فذلك سيكون  ھو التأكيد على أن األفكار  فالمھم تكن ھي ما يھم،الحلول التنظيمية لم . نتصاراً عظيما

  .دد ممكن من العمالالشيوعية قد وصلت إلى أكبر ع

ً بسبب فساد ورجعية البيروقراطيين بھا : أنبعيداً ليقول وذھب لينين . بعض الثوريين أرادوا ترك النقابات تماما
ھددون بالطرد يجب عليھم اللجوء إلى الحيل المختلفة والمكر والطرق الغير قانونية، وإلى الثوريين الذين يُ "

كان لينين قد دافع عن  لو، كما سياقبس ذلك خارج القتُ اوغالباً ما ". ي النقاباتلبقاء فالتھرب والخديعة، من أجل ا
ً كان لينين يجادل الثوريين على عكس ذلك، فدائ. التضليل بشكل عام وقد . قيقة للعمالأنه يجب عليھم قول الحبما

بالقوانين لطردھم، فيجب  أنه إذا كان البيروقراطيون في النقابات يطاردون الثوريين ويتالعبونبجادل ببساطة 
إذا كنتم تريدون مساعدة الجماھير وكسب : "على الثوريين أن يبقوا ھادئين للحفاظ على عضوياتھم في النقابات

تعاطفھم ودعمھم، فيجب عليكم أال تخشوا الصعوبات والمغالطات واإلھانات واضطھاد القيادات لكم، ولكن بكل 
  ".اجد فيه الجماھيرفي أي مكان يتو واتأكيد يجب أن تعمل
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وقد وصف النقابي . يمكنه التعلم من الحركة الثوريةأنه ، ولكنه أيقن شكل أكثر حيويةيمكن للينين أن يجادل بكان 
نقسام الفوري للحزب لذي قد كتب مقاالً يطالب فيه باالالفرنسي ألفريد روزمير أول لقاء له مع لينين، وا

من األفضل أن ننتظر شھور  أوضح روزمير للينين أنه سيكون. جديدالفرنسي وتكوين حزب شيوعي  شتراكياال
ً "وقد جاوبه لينين فوراً، . كسب األغلبيةلحين قليلة  ً تافھا . ر لينين مقاله بعد ذلك، وغيّ "ال بد لي أني كتبت شيئا

كيف كان . رهخرين والوقت المناسب لتغيير وجھات نظستمع إلى اآلي داً من النوع الذي يعرف كيفكان لينين قائ
 ً   ! عترفاً بالفشلاعتراف بالخطأ اليوم، فمتى كان اال عن سياسيي مختلفا

، حذر من خطورة فرض التجربة الروسية على البلدان ١٩٢٢خر حديث للينين لألممية الشيوعية في عام آفي 
ھذا " :الفعليةفعلى الثوريين في كل مكان أن يطبقوا مبادئھم على حسب الظروف المحددة لتجربتھم . األخرى
يحتووه تماماً لألجانب، وال يمكنھم أن  ر مفھومغي وولھذا السبب ھ. التجربة الروسية روسي جداً، ويعكس القرار

  ".يصلون له إلهبتعليقه في ركن ما ك

  ية الجديدةقتصادالتراجع والسياسات اال .16

ار إلى اليمين وفشل في تحويل أزمة نحرف من اليساأللماني بدون قيادة متمرسة، وقد كان الحزب الشيوعي ا
  .وبقيت روسيا منعزلة. ية طويلة إلى ثورة ناجحةاجتماع

، وكانت راً دمَ مُ  قتصادكان اال. مريعباھظ وستعادوا سلطتھم، ولكن بثمن اتصر البالشفة في الحرب األھلية ونا
الكثير من العمال . ١٩١٧ھا في كان حجم الطبقة العاملة ثلث حجم ١٩٢١في عام . تدھور حادالطبقة العاملة في 

وآخرون من الذين يعانون من البطالة . ولم يعود الكثير منھم ،المناضلين تركوا المصانع وانضموا إلى الجيش
ات سوفييتال أصبحتو. نهيمكنھم الحصول على القليل ليأكلووالمجاعة قد عادوا إلى عائالتھم في الريف، حيث 

  .عبارة عن ھياكل فارغة

ً لللبالشفة ترك السلطة، وإال كان الممكن ن لم يكن م ب ارتكالمة لطبقة الحاكمة القديالمجال سيصير متاحا
تقدم نتظار ابديالً عن التشبث بالسلطة و لدى البالشفةلم يكن . تنظيمات الطبقة العاملةمن تبقى  االمجازر ضد م
  .الثورة في الغرب

، حيث ١٩٢١وكان األكثر خطورة في ربيع . وف السكانستياء في صفتعبيرات اال حين ظھرتلم تكن مفاجأة 
 توكان. نادى البعض منھم بالثورة الثالثة. رادجي تقع خارج بتروالبحرية، والت تمرد البحارة في قلعة كرونشتاد

إذا تمت . ، وھدد التمرد النظام البلشفيخيالمحض كانت " الثورة الثالثة" ولكن. الكثير من انتقاداتھم مبررة
لتمرد سحق ا قررت. تكون عودة النظام القديمحة بالبالشفة، فلن يكن ھناك مجتمع أكثر ديمقراطية، بل ساإلطا

  .وكانت ھذه نقطة سيئة للبالشفة، ولكن لم يكن ھناك بديل. العسكري

مثل "أنھا بوقد وصف أحداث كرونشتاد . قيقيةأيقن لينين أن الحلول العسكرية ال يمكنھا أن تحل المشاكل الح
قدرته على مرة أخرى أظھر لينين ". مضة من البرق ألقت الكثير من الوھج على الحقيقة وأي شيء آخرو

الروسي في طريقه للفشل ألن موظفي الحزب  قتصادكان اال. ة وتبني الحلول الضروريةئمواجھة الحقيقة المفاج
ولم يتحقق التوازن . رتھا بشكل جيدالبلشفي كانوا مسؤولين عن مؤساسات عديدة ولم تكن عندھم المقدرة على إدا

  .المناسب بين المدينة والريف

ستبدال مصادرة المحاصيل من الفالحين اوتم . ية الجديدةقتصادبعد ذلك بالسياسات اال ميَ قتراح سُ ابتقدم لينين 
تي تم إسترجاع بعض الملكيات الخاصة، وكانت الفرص الجديدة ال. بالضرائب لتشجيعھم لزراعة محاصيل أكثر

  .ظھرت في التجارة الخاصة والتصنيع على نطاق صغير سمحت بنشوء طبقة تجارية جديدة من رجال األعمال
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ية قتصادكانت السياسات اال" :وقد روى فيكتور سيرج. يةقتصادعملت السياسات الجديدة على مقاومة الكارثة اال
آخر، كانت المجاعة والمضاربة  ىسبوع إلأمن . ور قليلة، تعطي نتائج رائعةالجديدة، وفي غضون شھ

  ".ية يتقلصان بشكل ملحوظقتصاداال

الدفاع من  يمكنهة شتراكيلتزام لينين العميق بالمبادئ االا فيما كان. في صدمة العديد من الناس تسببت ھذه الحلول
 قتصادھل يمكنك أن تدير اال" :كمن فيكان ت النقطة الرئيسيةعترف أن مفتاح اوقد . مثل ذلك التراجع عن

ون الرأسمالي"أن وكان نتيجة ذلك ". أما أنت فال ،؟ الرأسماليون القدامى يستطيعونمور األخرىباإلضافة إلى األ
  ".يعملون كاللصوص، ويصنعون األرباح، ولكنھم يعلمون كيف يقومون باألعمالجنب،  ىيعملون معنا جنباً إل

ً قصير المدىقتصادكانت السياسات اال وكان . ، وليست مصالحة طويلة المدى مع الرأسماليةية الجديدة تراجعا
  .أن تقوم ثورة في مكان آخر لتخفف الحصار على روسيامتشبثاً بأمل  لينين ال يزال

  نضال لينين األخير .17

ً جداً، حيث كان يعاني من اإلرھاق الشد ١٩٢٢بحلول عام  غتياله اصابته إثر محاولة إيد ومن كان لينين مريضا
  .وقد أيقن أنه لن يعيش ليرشد الثورة في خالل مراحلھا الصعبة. رثى لھافي حالة يُ  تركتهالتي 

ً حول كيفية تطوير الثورة ً أيضا البيروقراطية داخل وخارج  تمدد، وةالطبقة العاملانكماش  ھذا في ظل. كان قلقا
ً طرق يھاالحزب، وتبن ً . كانت غريبة عن ديمقراطية الطبقة العاملة ا توجھات تطور خطير لل وكان ھناك أيضا

  .قوميةال

من األفضل أقل شرط أن " مقالةوفي . ناميةمتروقراطية اليله من قدرة على النضال ضد الب ىبقتكرس لينين ما 
ً للغاية وصار ز الدولة جھاعوام على الثورة، أمرور خمسة  بعد، أن عترفا، "يكون أفضل في حالة يرثى بائسا

ة عمالية حقيقية، مع تقديم المزيد من ديمقراطيل الصبر في النضال من أجل ھناك عالج سريع، ب لم يكن. لھا
  :العمال في أجھزة الدولة

ي، أوالً، العمال المتقدمين، وثانياً، العناصر جتماعألجل ذلك الھدف، فإن أفضل العناصر لدينا في نظامنا اال"
. ضمائرھمولن يطلقوا كلمة واحدة ضد  ،وكأنھم لن يأخذوا الكلمة لتحويلھا لصكالمستنيرة والتي يمكن نجزم 

ھدفھم  ىمن أي نضال حتى يصلوا إل سحبواال ينأو ات غير معترفين بھا،صعوبلل ديروا ظھورھميجب أال ي
  ".الحقيقي الذي حددوه بنفسھم

الروسية ن ميزا الدولة يذلالرضا الذاتي والغطرسة ال نجدالية كانت على النقيض تماماً مإن روح لينين األمينة وال
  .تحت حكم ستالين وخلفاؤه

. وقد كتب وثيقة صغيرة توضح حجم القادة البالشفة اآلخرين. من سيخلفه في الحكمجبر لينين على التفكير فيأُ 
  .ستالين بالنقد الالذع، مؤيداً طرده من السكرتارية العامة للحزب وكان ينقدھم جميعاً، وخصَّ 

أصبح غير قادر  ١٩٢٣وبحلول عام . لسلة من السكتات الدماغيةس كان لينين يعاني ١٩٢٢نتصف عام منذ م
تم تحنيط جثته، وتحويله نوعاً ما إلى  ١٩٢٤وعندما توفى في عام . على المشاركة في نقاشات الحزب الذي بناه

على ما يع نضاالته، كته في جماروالتي ش ،أرملته، كروبسكايا حثتوقد . ما يرّوعه قبل وفاته ، وكان ھذاقديس
  :يلي
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كنتم تريدون تكريم إسم فالديمر  فإذا. .رتبط بأھمية قليلة في حياتهافكل ذلك  ..ال تقيموا النصب التذكارية له"
األطفال، والمنازل، والمدارس، والمكتبات، والمراكز العالجية،  ياضالحضانات، ور ايتش، ابنولإي

  ".ونا نضع تعاليمه في الممارسةوالمستشفيات، والبيوت للعاجزين، إلخ، واألھم من ذلك كله، دع

  ھل أدى لينين إلى ستالين؟ .18

وحشية العون أن طرق لينين وسياسته أدت بشكل مباشر إلى من األكاديميين والسياسيين والصحفيين يدّ  كثيرال
 فشلت في فحص العمليات قدوسيلة كسولة لشرح التاريخ، و وھذه. عصر ستاليناللتين تميز بھما كتاتورية يدالو

وإذا كان من المناسب أن تكون فكرة التاريخ كلھا تعبر عن األشخاص . التاريخية المعقدة التي أدت إلى ستالين
  . ة النفسية لھؤالء القادةمعرفة السيكولوجيفقط العظام، فكل ما نحتاجه ھو 

نضم إلى اذي الفيكتور سيرج، . من المحتوىوبالطبع أي شيء يمكن أن نثبته عن طريق حقائق مختارة ممزقة 
ً أحد ضحايا ستالين، لخص كل ما ھو خطأ في ذلك النھج كثيراً ما : "البالشفة أثناء الحرب األھلية وأصبح الحقا

البلشفية . عتراضاحسناً، فأنا ليس عندي أي . بدايةقال أن الجرثومة الستالينية كانت موجودة في البلشفية منذ اليُ 
ً تحتوي على العديد من الجراثيم، وا خالل حماسة األعوام بل كتل ھائلة من الجراثيم، وأولئك الذين عاش أيضا

  ". ة يجب عليھم أال ينسوا ذلكشتراكينتصار األول للثورة االاألولى لال

. الم كلهبا، وبعد ذلك العونتشار الثورة الروسية في أنحاء أوراة على مبدأ جية لينين الكلية معتمديكانت استرات
  .نتشار، وكما فھم لينين، ال يمكن تصديرھااال ولكن فشلت الثورة في

لن يستطيع " :جوكتبت روزا لوكسمبور. ء في روسيارتكاب األخطاانعزال كان القضية األساسية في ھذا اال
وجبناء  اً بؤساء ضمتفي الغرب المتطور  شتراكية الديمقراطيةألن اال ..أنفسھم من تلك األخطاء الروس إصالح

  ".تاركين الروس ينزفون حتى الموت ينظرون بطريقة ھادئة

ً على الدولة تاللوم الحقيقي يقع على ھؤالء القادة الغربيين أمثال وينستون  ً مسلحا شرشيل، الذي أطلق ھجوما
  .إخالصيدافعوا عن الثورة الروسية ب الذين لمفي أوروبا قيادات الطبقة العاملة  علىثورية، وال

ولكن يمكننا . ١٩٢٤سيفعله لينين إذا كان قد بقى على قيد الحياة فيما بعد  ما كانبالطبع من المستحيل الحديث ع
  .أن نكون متيقنين فيما لم يفعله لينين

من تشجيع بدالً ". ة في بلد واحدشتراكياال"ظھر حل ستالين عندما تأكد من وفاة لينين، وكان ھذا الحل ھو 
  .بذلك ملم يقستالين لكن . ,في أي مكان في العالم ھادوصعالحركات الثورية عند 

ستراتيجيات المختلفة، ولكنھا أصبحت فعمة بالنشاط حيث كانت تناقش االكانت األممية الشيوعية في أيام لينين م
ً من أعلى إلى أسفل حيث يعمل الجميع فيھا على إطاعة نفس ال في الصين عام . نھجبعد ذلك جھازاً بيروقراطيا

كما . وذبحھم بعد ذلك الذي استغلھمشيك،  كاي جتسليم استقالليتھم إلى شانل نيالشيوعيبتوجيه  قام ستالين، ١٩٢٧
ين فاشيون، ومن ھنا لم تكن ھناك معارضة موحدة ديمقراطيين الشتراكيالشيوعيين في ألمانيا أن اال أخبر ستالين

أرادوا تحويل الحرب سبانيا، أدار الشيوعيون اسلحتھم ضد العمال الذين إوأثناء الحرب األھلية في . ھتلر ضد
  .إلى ثورة

ه حقق أن روسيا عليھا أن تلحق بمابوقد جادل . ى نفسھا في الصناعةقرر ستالين أن روسيا عليھا أن تعتمد عل
ھذا التأخر في  عّوضوعلينا أن ن. عام ئةاأو م ن عن الدول المتقدمة بخمسيننحن متأخري: "من تقدم الغرب
  ".تحطمنا ھذه الدولأو فإما أن نفعل ذلك . ة أعوامعشر
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وھذه العملية كانت أسرع في روسيا ولذلك . كانت بريطانيا متوحشة بما يكفي في الصناعة في القرن التاسع عشر
وأكثر ما انتقدت به الستالينية أنھا رفضت أن تالحظ أن النظام الذي تسبب في معاناة الناس . كانت المعاناة أكبر

 قتصادية التي كانت تقود االقتصادن ملكية الدولة، والسياسات االعلى الرغم م .يشبھھا بوجه خاصكان 
  .الرأسماليةإطار كان كل ذلك ضمن الروسي، 

واإلجھاض . ختفت النقابات المستقلة وحقوق اإلضراب، وھبطت المرتباتاو. ات الثورةالكثير من مكتسب تضاع
المحافظة تحت مسمى  ذاھببتكار الفني بالماال ، واستُبدلمرة أخرى في عداد الجرائما توالشذوذ الجنسي أصبح

  ".ةشتراكيالواقعية اال"

حيث . كانت سياسات ستالين الوحشية في جمع المحاصيل الزراعية من الفالحين قسراً نقيضة تماماً لمواقف لينين
  .كان يسعى لينين دائماً إلى الحفاظ على تحالفاته مع الفالحين

ي كان يضم أكثر وأصبح الحزب الشيوعي، الذ. بمصالحھا الخاصةظھرت طبقة جديدة من البيروقراطيين 
  .الذين تقربوا لستالين من أجل الحفاظ على مصالحھم منظمة للنخبة إخالصاً وتضحية، المناضلين

ً ما يتم إتھام لينين بإنشاء دولة الحزب األوحد . في تلك المسألة ةضيق اتختياراھم يدلشفة كان ولكن البال. دائما
نوا حكومة ائتالفية وتم استبعاد لينين وتروتسكي وكوّ االشتراكيين الثوريين مناشفة مع اح الثورة تحالف الفبعد نج

 ً  ستخدام العنف ضد النظام الجديداالشتراكيون استعاد الثوريون اوبعد ذلك . غير مقبوالً بالمرة منھا، فكان وضعا
  .)غتيال لينيناين ين الثوريشتراكيحاول أحد أعضاء اال ١٩١٨في أغسطس عام (

ً في جداله مع معارضيه يتھم معارضيه يكن لم ، وادل حول األفكار والسياساتولكنه كان يج. كان لينين قاسيا
ال ": أنهعلى أصر لينين  ، ولكنلحزب البلشفي حق التكتالت داخلهحظر ا ١٩٢١ في عام. بجرائم لم يرتكبوھا

". مواقف الخالف حول القضايا األساسيةعرض في  ن حقھمجنة المركزية ميمكن أن نحرم الحزب وأعضاء الل
  .التعاون مع النازيين وجرائم أخرى مثل ،الخياليةبأعداءه ستالين  اتھم ١٩٣٠محاكمات التطھير في عام أثناء 

ج، فيكتور سير. قارن بوحشية نظام ستالينبكل تأكيد كان ھناك قمعاً شديداً أثناء فترة الحرب األھلية، ولكنھا ال تُ 
النظرية  من زاوية": حيث كتب ه جيداً، حكم على ذلكعنحداث ويعلم ما الذي كان يتحدث الذي كان في وسط األ

ونة أثناء فترة يدولة ستالين القمعية أي أوجه مقارنة بتدابير األمن العام لدولة الكومل ال يمكن أن يكونوالممارسة، 
  ".المعارك

. نيلينين المقربين زينوفيف وكامينيف وراديك وبوخار ل مساعديلين، قام بقتومن أجل تماسك سلطات ستا
الف من البالشفة تم تصفية اآل. غتياله في المكسيكاروتسكي في أنحاء العالم وقاموا بوطارد عمالء ستالين ت

  .القدامى ذوي الرتب العالية

وقد قاموا فيما . ١٩١٨الذي ساعد في غزو روسيا عام شرشيل، تجلس ستالين مع وينستون  1944في عام 
شرشيل مغفالً، فقد تلم يكن . حاسمين مصير الماليين بدون استشارتھم" مناطق نفوذ"وروبا إلى أبينھما بتقسيم 

  .كان يعلم جيداً من ھم أعداؤه الحقيقيين

ً ھم ھؤالء الذين يتذكرون أيام لينين، و ي القيم التقدوا ستالين من حيث تناكان أكثر معارضي ستالين تماسكا
بالشجاعة أمثال فيكتور  اتميزو القالئل الذينون تروتسكي وأتباعه كان لي من أبرز ھؤالء. تشاركوھا مع لينين

ة أصيلة بدأت في الظھور عندما تدھورت اشتراكيوضعوا قواعد لحركة ھؤالء . سيرج وألفريد روزمير
  .الستالينية
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فبدون الوحدة الواسعة . الوحدة والوضوح :ن بشكل خاص بالنسبة للينينھناك أمران كانا مھميقبل كل شيء، 
على فھم  لم تعتمدإذا تكون ھذه التحركات عقيمة سولكن . تغيير العالم مستحيالً  للعاملين، يكون التحرك من أجل
تحوالت ومن ھنا كانت ال -ھذين المبدئين يبدوان متعارضين في بعض األحيان . واضح لكيفية تنظيم المجتمع

وضوح تعني أن الثوريين سينساقوا وراء صعود الوحدة بدون ال. والتناقضات الواضحة موجودة في كتابات لينين
مون جعل الثوريين ينقسيوحدة سالوضوح بدون وال. وھبوط الحركة الجماھيرية، وغير قادرين على التأثير عليھا

  .األحداث فيغير قادرين على التأثير  افيما بينھم، وبالتالي سيكونو

حتى أساسية في أعمال لينين ما زالوا حيويين  أمورولكن ھناك ثالثة . ١٩١٧منذ من األمور الكثير  تلقد تغير
  .في يومنا ھذا

 أنفسھمغلين يمكنھم أن يعدوا ستَ ستغالل، وھؤالء المُ ال زال عالمنا اليوم قائم على اال. ستقالل الطبقة العاملةا. 1
تغيير  عملون علىجون كيري أو غوردن براون سي ال يوجد لدينا أوھام أن. ھذا العالم يرلمواجھة والقتال لتغيل

  .الطبقة العاملة تحتاج إلى سياساتھا الخاصة وتنظيماتھا الخاصة. حقيقي

 مع ذلك يمكننا استعمالھم كمنبر(ال يمكننا السيطرة على مؤسسات الدولة، سواء البرلمان أو المجالس المحلية . 2
م على إن الحرب على اإلرھاب واستخدامھا للقوات المسلحة في الخارج وقيامھا بالھجو). ية والتحريضللدعا

فيجب . سلحتھا ضد العاملينأمن أي شيء أن أجھزة الدولة توجه ، تظھر بشكل واضح وبأكثر الحريات المدنية
  .ستبدلتُ دمر ھذه الدولة وتُ أن 

ً . منظم بشكل كبير ھوھائلة وال همواردلديه  العدو الطبقي. 3 منظمة نحتاج إلى . علينا أن نكون منظمين أيضا
ة، وتعكس تجارب ديمقراطيتحتاج أن تكون  لكن ھذه المركزية. مركزية كبيرة امركزية، ألننا نواجه عدو ذ

ضرورة ولكن ال. ستمرار في رؤية المھام الحاليةاتنقيحھا ب نبغيي اتللتنظيم األشكال التفصيليةإن . المناضلين بھا
  .1902عاجلة اليوم مثلما كانت في عام ھي مھمة األساسية لوجود منظمة ثورية 


