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المفكر الماركسً الذي استطاع ان ٌوظف النظرٌة  0( 0291-0781ٌعد ) فالدٌمٌر التش لٌنٌن 
الماركسٌة بالجانب العملً ، فهو رجل فكر ورجل دولة ، اذ انه وضع العدٌد من الكتب بالجانب 
االقتصادي واالجتماعٌة والفلسفً والسٌاسً موضع التنفٌذ ، فقد استلهم كتاباته من واقع روسٌا 

فً روسٌا ، االستعمار اعلى مراحل  الرأسمالٌة ، ومن اسهاماته كتبه ) تطور الرأسمالٌة
، المادٌة والتجرٌبٌة النقدٌة ، المادٌة العفوٌة ، ما العمل ( وتتجلى افكار لٌنٌن  الرأسمالٌة

 -السٌاسٌة فً كتابه ) ما العمل ( ، فقد ناقش فٌه مسائل ثالث :
 الحزب السياسي وخصائصه . -1

ن النضال الطبقً والوعً االشتراكً ، وٌنطلق فً ٌرى لٌنٌن بعدم وجود رابطة مٌكانٌكٌة بٌ
تعرٌفه للحزب السٌاسً وخصائصه من سلسلة معطٌات لٌعرف بعدها الحزب ، وهذه المعطٌات 

 -هً :
 ال ٌكفً ان ٌنتمً االنسان الى طبقة العمال لٌتمكن من التغٌٌر . - أ

 ضرورة ارتباط االنتماء الطبقً بالوعً االشتراكً . - ب
 تراكً ٌنبثق من معرفة علمٌة عمٌقة .ان الوعً االش  -ج
 ان المعرفة العلمٌة العمٌقة ال ٌمكن ان تحصل اال بوجود حزب ثوري ٌقوم بهذه المهمة . -د

من هذه المعطٌات ٌعرف الحزب السٌاسً بانه ) الوسٌلة او االداة التً تنقل الوعً االشتراكً 
 0211والثوري للطبقة العاملة وتمكنه من توحٌد صفوفه للتغٌٌر ( ، وٌعٌد سبب فشل ثورة عام 

وفقا الستراتٌجٌة فً روسٌا الى افتقار الطبقة العاملة الى الحزب الثوري الذي ٌنظم عملهم 
التغٌٌر المنشود ، بل انهما قد  إلحداثوتخطٌط مٌدانً ، اذ ان العاطفة والعفوٌة غٌر كافٌة 

ٌقودان الى عمل طائش ال ٌحسب قدرات الخصم وٌكون الخاسر بالنهاٌة ، وان اعتماد ثورة عام 
( على الحزب وتخطٌطه وتنسٌق االمكانات مكنه من هدم معاقل 9) الثورة البلشفٌة ()0208
 فً روسٌا وبناء دولة االشتراكٌة . الٌةالرأسم
 . ةـــــــدولـال -9

استلهم لٌنٌن فكره عن الدولة من ماركس وانجلز ، الذٌن ٌران ان الدولة تنمو وتتدهور ثم تختفً 
الستجابتها لتناقضات المجتمع غٌر القابلة للحل ، فهً محكومة بقوانٌن جدلٌة ، والدولة تتكون 

التً تبدأ التناقضات بالظهور ، وتنتهً بمجرد انتهاء التناقضات ، فالدولة تنشا عند اللحظة 
والمقصود بالتناقضات االجتماعٌة هو الصراع بٌن الطبقات الذي ٌستدعً وجود الدولة ، فً 
محاولة منها لتسوٌة التناقضات ، ولكن الحقٌقة فان الدولة تقف مع الطبقة صاحبة الغلبة فال 

ومحاٌدة ، لٌبدأ الحدٌث عن دولة بنظام اقطاعً ودولة برجوازٌة  ٌمكن لها ان تكون دٌمقراطٌة
 ، اذ  ان الدولة اداة لهٌمنة طبقة معٌنة على الطبقات االخرى .

                                                           
( شاب روسً من طبقة مٌسورة ، كان شقٌقه االكبر قٌادٌا فً الحزب االشتراكً واعدم على اثر محاولته  0

القٌصر الروسً االسكندر الثالث ، تحول لٌنٌن بعدها الى معادي للحكم القٌصري واشترك فً اغتٌال 
ى سٌبرٌا وبعد عام استطاع التظاهرات التً كان ٌنظمها الطلبة فً الجامعة حٌث كان ٌدرس القانون ، نفً ال

الهرب منها الى سوٌسرا وبدأ ٌتصل بالعمال الثورٌٌن وٌدٌم من زخم الحزب حتى انتخب امٌنا عاما للحزب 
ولكن فشلها اعاده الى سوٌسرا ومنها الى المانٌا التً  0211االشتراكً الدٌمقراطً ، عاد الى روسٌا اثناء ثورة 

 واصبح رئٌسا للدولة الروسٌة الجدٌدة . 0208رة عام كانت محطته االخٌرة ، اشترك فً ثو
( البلشفٌة : مفهوم اطلق على الجماعة المنضوٌة تحت الجناح الٌساري من انصار لٌنٌن فً الحزب  9

، وكانوا ٌشكلون االكثرٌة وٌسعون العتماد الحل الثوري  0211االشتراكً الدٌمقراطً الروسً وقد اطلق عام 
 للتغٌٌر والمطالبة القصوى من الحاجات االجتماعٌة . كاساس

 اما مفهوم المناشفة : فقد اطلق على الجناح الٌمٌنً فً الحزب وكانوا اقلٌة وتؤمن بالحل السلمً للتغٌٌر .



وٌرى لٌنٌن ان الدولة التً توجد بوجود الطبقات ستختفً باختفاء الطبقات النها ستظمحل 
شروط وجودها ، فالدولة االقطاعٌة زالت بوجود الدولة البرجوازٌة واالخٌرة ستزول  باظمحالل

بدولة البرولٌتارٌة واالخٌرة ستسعى الى انهاء الصراع الطبقً وخلق مجتمع المساواة الذي 
 ً ستختفً بالوصول الى الشٌوعٌة.سٌعود بعدم حاجته للدولة الت

 الديمقراطية . -3
ٌمقراطٌة هو احد المهام للثورة االجتماعٌة ، والدٌمقراطٌة المنشودة ٌعتقد لٌنٌن ان تطور الد 

بالنسبة له هً ذات طابع كلً شمولً فهً ال ترد الى مجال معٌن دون االخر ، اذ ٌعٌب على 
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة بانها دٌمقراطٌة سٌاسٌة توجد لمصلحة تمكٌن الطبقة البرجوازٌة 

، اما الدٌمقراطٌة االشتراكٌة ، فهً دٌمقراطٌة سٌاسٌة واجتماعٌة واستبدادها بالطبقة العاملة 
واقتصادٌة ، ترد فً التطبٌق فً المٌادٌن كافة فادارة المشارٌع االقتصادٌة قائمة على اساس 

 دٌمقراطً .
وعلى المستوى االممً ٌرى لٌنٌن بان انقسام الدول الى مضطهدة )بكسر الهاء ( ومضطهدة 

االستبداد بعٌنه ،وان االمر الذي ٌنبغً ان ٌسود هو اتحاد عمال الدول )بفتح الهاء ( هو 
المستضعفة وٌسمٌهم الدٌمقراطٌٌن االجتماعٌٌن ضد قهر الدول االستعمارٌة وٌكون حق تقرٌر 

 حقا دٌمقراطٌا ثورٌا .المصٌر 


