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 اللينينية  –بناء األحزاب الماركسية 

ورات، األفكار و ات)السياق  التجارب(، السير

 القسم الثالث 

 

I  -   و االنتهازية  الرصاع ضد  ي 
 
ماركسي  ف حزب  أول  يؤسس  لينير     –التحريفية، 

ي التاري    خ )حزب من طراز جديد(
 
ي ف

 : لينين 

  تقدم نظرية الحزب، بحيث أصبح ممكنا  حاسما    1917كان انتصار ثورة أكتوبر    
ف 

وليتاريا، حزب من طراز جديد"  . الحديث عن نظرية "حزب البر

و  الحزب  خلق    
مرحلن  عىل  المطبقة  النظرية  هذه  مبادئ  ليني    بلور  بنائه، لقد 

و و  قبل  ليني    ذلك  العمر  يسعف  لم  وليتارية.  البر الثورة  يعايش  خالل  لك   طويال 

اكية، لكن ستالي   حاول  
مرحلة بناء الحزب بعد انتصار الثورة، أي مرحلة بناء االشب 

ء الذي لم يمنع من سقوط االتحاد  أن يسب  عىل نهج ليني   لتطوير النظرية  
، السر

  مستنقع التحريفية
  ف 
، فجاءت التجربة  عىل يد طغمة نيكيتا خروتشوف  السوفيات 

ما بقيادة  بتجارب    ،و الصينية  الثوري  39الغنية  النضال  من  بالثورة    ،سنة  لتتوج 

ابتداء سنة    الثقافية  بنظرية   ،1966من  مرتقية  و   ، ستالي   و  ليني    عمل  مكملة 

التجر  هذه  اكتست  و  أعىل،  مستوى  إىل       ةبالحزب 
ف  ساهمت  ألنها  ى  أهمية كبر

قيادة    الثورة تحت  انتصار  بعد  ما    مرحلة 
الحزب من طراز جديد، ف  نظرية  إغناء 

وليتاريا   . دكتاتورية البر

  بناء أحزاب شيوعية ماركسية   
لينينية خالل مراحل النضال    ــــساهم قادة آخرون ف 

و  منه    
أمثال هو شر من   ،  

الوطن  التحرر  أجل  ...  أنفب  حجمن  يمكن حرص  و ة  ال 

   
ف  ماركسيون  الالئحة  ثوريون  قادة  برز  فقد  الثورة،  فيها  نجحت    

الن    ـــــ البلدان 

العالم بلدان  من  العديد    
ف  الماركسيي    و   ،لينينيون  عىل  أن  اللينينيي      –يجب 

وا تراث   . هم الثورييستحرص 
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  سنة    25عندما كان عمر ليني    
سبورغ 1895سنة، أي ف    مدينة سان بب 

، أسس ف 

  العاملة   الطبقة  تحرر  أجل  من   النضال  حادات"
  تمثلت مهمته األساسية ف 

"، الن 

وليتاريا الروسية، و  كما يقول مؤرخو الثورة البلشفية، نشر أفكار الماركسية داخل البر

كانت مبادرة فيما يخص  فإن هذه الجماعة شكلت جني   حزب ثوري بروليتاري، و 

اال  العماىل   للحزب  األول  المؤتمر  يتبن   انعقاد  حزب  لروسيا،  الديموقراط   اك  
شب 

و  مارس  الماركسية،    
ف  هاته1898ذلك  ليني    محاولة  إن  صعوبات    ،.  ستواجهها 

وسط    ،جمة بروليتارية  غب   إيديولوجية  بهيمنة  يتمب      
تاريخ  واقع  إىل  تعود 

  روسيا ت األنتلجان
 . ، وداخل الحركة الثورية فيها سيا ف 

الحركة  اكية  لقد كانت  بشكل كبب    االشب  ممزقة  روسيا    
ف  إىل  و   ،الثورية  منقسمة 

اكية ديموقراطية مشتتةحلقات و  ال يجمع بينها ال برنامج ماركس    ،مجموعات اشب 

و واحد   الجميع.  به من طرف  ف  تنظيم ممركز معب  المسيطر  وال  النشاط  قد كان 

"االقتصادوية تمجيد  شعار  تحت  يتم  المجموعات  هذه  تقدس  داخل    
الن   ،"

ء الذي لم يمنعها من حذف أي دور قائد للطبقة   
عفوية الجماهب  المستغلة، السر

 .  العاملة

     ا لقد خاض ليني   رصاع
طويل األمد ضد ممثىل  هذه اإليديولوجيا البورجوازية، الن 

اإلصالحية طريق    
ف  الجديد  الحزب  نشاط  توجيه  إىل  تسىع  ام  و   ،كانت  احب 

و  القيرصية  عية  "اإلسكرا"  الشر جريدة  ليني    أنشأ  هكذا،  و و الرأسمالية،  قد  قادها، 

أفكار ماركس و انجلز، و من بينها    تعمم منت أعمدتها مجموعة من المقاالت  تض

  العدد  "نبدأ  أين  منكراسة "
ها ف    تم نشر

  رسالة و"    1901من شهر ماي    4، الن 

 . 1902، شتنبر "التنظيمية مهامنا حول رفيق إىل

لعبت   و   "اإلسكرا"لقد  األفكار  هزم    
ف  هاما  كمدورا  االقتصادية،   ا الممارسات 

اكية   تجميع الحلقات االشب 
  كانت  ساهمت ف 

موزعة عبر ربوع    الديموقراطية، الن 

  ، و وتعيش حالة شتات  روسيا 
اللينين  المجهود    اإلعداد    ، قد كان كل هذا 

يصب ف 

اك  الديموقراط  لروسيا 
  للحزب االشب 

 . النعقاد المؤتمر الثات 
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المهام إنجاز هذه    
الحاسم ف  الدور  المنش  ،إن  ليني      مارس  يعود إىل كراسة 

ورة ف 

1902" أهم  ف  ؟".  العمل   ما:  ليني    طرح  العفويي    ضد  حاد  جدال  خالل  من 

و   . الماركس  للحزب  اإليديولوجية  المؤتمر  هكذا األسس  خالل  أنه  القول  يمكن   ،

  ألول 
  للحزب، و عبر المواجهات الحادة، تأسس حزب ماركس  ثوري حقيق 

الثات 

و  خطه  يؤسس  حزب  روسيا،    
ف  اإليديولوجية مرة  المبادئ  قاعدة  عىل  نشاطه 

بلورها  التنظيميةو    
الن     دافع عنها،  و ليني    ، 

انجلز ف  انطالقا من كتابات ماركس و 

 . هذا المجال

    
ف  للحزب    

الثات  المؤتمر  و 1903يوليوز    30انعقد  الحركة  ،  مؤرخو  اعتبر  قد 

هذا   أن  العالمية  أ العمالية  الذي  األول،  المؤتمر  هو  أفكار  المؤتمر  عاتقه  عىل  خذ 

و  توفيا.  أن  منذ  انجلز  و  هذا  ماركس  خالل  ليني    استطاع  يدخل    المؤتمر قد  أن 

وليتاريا عند صأطروحة   البر و   ياغةدكتاتورية  للحزب،  الثوري  نامج  كذلك األخذ  البر

 . باالعتبار األهمية التاريخية للفالحي   كحلفاء للطبقة العاملة

، و  ورة بناء حزب "يقود النضال العمىل  و لقد أكد ليني  
ال يقترص نشاطه  أعلن، رص 

ي برنامجه، و  أنه عىل الحزب أن "  قد قالاشات األكاديمية"، و عىل النق
 
أن يبلور ف

الروسيةبش الرأسمالية  اتهامه تجاه  . كما دافع ليني   عن مبدأ  "كل أكير وضوحا، 

وليتارية  البر تقرير    ،األممية    
ف  األمم  بحق  المتعلق  الماركس   للموقف  بمساندته 

و  ها،  مستويي   مصب  الحزب  برنامج  ليني    ضمن  و قد   ، األدت  المستوى  سم   : 

نامج األدت  )خاص بالثورة الديموقراطية   يسم  مستوى أقىص، و البورجوازية( و بالبر

اكية( نامج األقىص )خاص بمرحلة الثورة االشب   . البر

  إىل حدود المؤتمر  
لقد أصبح برنامج الحد األدت  الوثيقة األساسية للحزب البلشق 

   
ف  انعقد  الذي  للحزب  و 1919الثامن  قوية    قد .  معارك  ليني    بخصوص  خاض 

عندما  للحزب،  التنظيمية  المؤتمر دا  المبادئ    
ف  خصومه  حزب    فع  فكرة  عن 

  
كما كان الحال    ،بدون بنيات تنظيمية محددة بشكل واضح تماما   ،إصالح  توفيق 

 . لدى األحزاب االنتهازية لألممية الثانية
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وليتاريا  ضون عىل مفهوم دكتاتورية البر
  حقيقة األمر يعب 

  ليني   كانوا ف 
 ، إن معارض 

 . القائم عىل االنضباطلذلك كانوا يرفضون فكرة الحزب الممركز و و 

ي الحزب1
 
 : ( مسألة العضوية ف

الحزب   
ف  العضوية  مسألة  حول  مريرا  رصاعا  للحزب    

الثات  المؤتمر  عرف    ، لقد 

    "اإلسكرا"قسمت أنصار  
، فريق يتبن  أطروحة ليني   حول العضوية ف  إىل فريقي  

وع القانون األساش  للحزب، و    جاء بها البند األول من مشر
  تقول  الحزب، الن 

الن 

  العضو ثالثة عنارص أساسية، أولها  
ورة أن تتوفر ف  ي برص 

، ثانيها،  الحزب   برنامج  تبن 

ي   عضوا   كوني  أن
 
،  للحزب  المادية  مةالمساه  ؤديي  أن، ثالثها،  تنظيماته  إحدى  ف

الية، و ي للاحدا للفوض  و    يضع  هذا التصور . و وذلك لك  تكتمل عضويته يساهم  بر

يقوم حزب  بناء    
يضع  ف  وليتاري، كما  البر االنضباط  للميوعة  عىل  غياب  و   ،حدا 

بالبالشفة االتجاه  أنصار هذا  و سيسم  الالعضو،  و  العضو  بي    الفاصلة   الحدود 

  أل   ،)األغلبية(
  صالحهم، بينما الفريق الثات 

و    ،ن التصويت عىل هذه النقطة كان ف 

مارتوف   يقوده  ي   بالعضوية  المتعلقة  الثانية  النقطة  رفضقد  فكان 
 
  إحدى   ف

  دون   معه  التعاطف  و  الحزب  برنامج  عىل  باالتفاق  االكتفاء  و  ،الحزب  تنظيمات

ي   بالمشاركة   إلزامية
 
ي   المساهمة  ال و   ،تنظيماته  ف

 
هكذا  إلزامي   بشكل  ماليته  ف  ،

الحزب أنه مع  يتعاطف معه    ، يصبح كل من ادىع  الحزب، و هذا أو    
  هو عضو ف 

الال  و  للميوعة  الباب  يفتح  الفاصلة  ،نضباطالتصور  الحدود  غياب  رفض  و   ،و 

مهلهل حزب  بناء    
ف  يساهم  بالتاىل   و  المهام    ، للمركزية،  إنجاز  عىل  قادر  غب   و 

تيجة التصويت كانت  ألن ن  ، ا االتجاه بالمناشفة )األقلية(الثورية، و سم  أنصار هذ

  غب  صالحهم
 . ف 

ليني    هناك  كان     عند 
ف  السابق  رفيقه  لدى  كان  لما  مختلف  االتحاد،    تصور 

أن يرى  فهو  و :  مارتوف،  الحزب كله،  عن  الحزب هو مسؤول  ي 
 
ف أن  "كل عضو 

 . الحزب مسؤول عن كل عضو من أعضائه"

ورةلذلك، أعلن ليني   و   :  عن رص 

ي حزبنا". و عىل التحكم "السهر عىل الحزم و  
 
 الصفاء ف
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و  بصفة  األعىل  إىل  االرتقاء  أجل  من  بمجهود  نقوم  أن  عضوية  "علينا  أهمية 

 . ..."  الحزب

، لكن هذا االنتصار لم يعن نهاية الرصاع    
  المؤتمر الثات 

لقد انترصت أفكار ليني   ف 

  تنتم  للبورجوازية    واإليديولوجيتي   الطريقي    بي   الخطي   و 
الن  ، تلك  المتضادتي  

  تلك و 
وليتاريا الن   . تنتم  للبر

ي و (  2
إىل  صدور كتاب "خطوة إىل األمام خطوتان  رصاعات ما بعد المؤتمر الثان 

 : الوراء"

  للحزب، و 
البالشفة، انخرط  انفجار الرصاع بي   المناشفة و بعد انتهاء المؤتمر الثات 

و  بعناية  و ليني    الجلسات    دراسة محارص  
ف  و دقة  تدخالت كل مندوب  القرارات، 

  المؤتمر، و وثائق اللجنة المركزية و و 
  ظهرت ف 

مجلس  المجموعات السياسية، الن 

  خطوتان   األمام  إىل  خطوة يجة هذا العمل الشاق صدور كتاب " الحزب، و كانت نت

ي   األزمة: الوراء إىل
 
 . "حزبنا ف

  جنيف ألول مرة، و   1904صدر هذا الكتاب سنة   
توزيعه بشكل كبب  بي      سيتمف 

، مبادئ الحزب الماركس      هذا الكتاب بشكل أساش 
طالئع العمال. يعالج ليني   ف 

مع   األساش   الفاصل  الحد  بإبراز  قام  حيث  التنظيم،  مجال    
و ف  الية  لبر تخيالت 

قد خاض المناشفة رصاعا مريرا ضد هذا الكتاب،  االنتهازيي   اآلخرين، و العفويي   و 

ب  يكمل  به  الذي  جاء  الذي  التنظيم،  مجال    
ف  اإليديولوحر   الخط  ملموس  شكل 

قد قام بليخانوف بإدانة مضمون الكتاب، كما ظهرت عنارص  و   ،كتاب "ما العمل؟" 

 . توفيقية داخل اللجنة المركزية

ثورة   و 1905خالل  هزيم،  بعد  الحزب، خصوصا  داخل  فعىل   انشقاق  ظهر    تها، 

يو  الثورية خالل شهر  األيام  البعد    
ف  وحدهم  البالشفة  شارك  الثالث  ناير،  مؤتمر 

ماي     
ف  انعقد  الذي  جانب    1905للحزب،  إىل  المناشفة  عقد  بينما  لندن،    

ف 

  مدينة جنيف
، ندوة ف   . تروتسك 

 



ارة  ا    للدراسات واألبحاث والتكوين ــــ  المركز الماركس                              لشر
اللينين   

 6 

ي نظر 
 :  هكذا ظهرت وجهن 

اللذين   للبالشفة،  الطبقةعىل  كدوا  أ األوىل،  قيادة  للثورة  الع  أهمية  املة 

ومساندةالديموقراطية الفالحي  العماىلي  التحالف  عىل  باالعتماد  الجماهير    ، 

اىل  الشعبية بها  واالنتقال  الديموقراطية،  مرحلتها  ي 
 
ف بالثورة  التوقف  وعدم   ،

اكية  . الثورة االشي 

اع  اشفة، اللذين كانوا يدافعون عن الموقف اللي  نالثانية، للم ، الهادف إىل اني   اىلي

و كل   البورجوازية،  لصالح  الثورية  للقوى  إىل  انتصار  الثورة  دفع  يرفضون  كانوا 

البورجوازية  ،األمام وراء  االصطفاف  اىل  المرحلة  ويدعون  تخطي  وعدم   ،

 . الديموقراطية من الثورة

و  الثالث،  المؤتمر  و بعد  الثورة  طبيعة  تبيان  أجل  و من  المحركة  مضمونها  قواها 

و و  ا تحالفاتها،  أجل  إىل من  الداعية  المنشفية،  المرحلوية  لألطروحات  لتصدي 

و  الثورة    
ف  الل االصطفاف  البورجوازية  الثورة  اليةبر راء    

مرحلن  بي    قام  والفصل   ،

بصي إنه  اليني     ، الماركس  للحزب  التكتيكية  للمبادئ  فيه  أسس  جديد  غة كتاب 

" اكية  خطتاكتاب  ي   الديموقراطية   االشي 
 
و الديموقراطية  الثورة   ف صدر  "،  قد 

  نهاية يوليوز 
  روسيا بمدينة جنيف، و  1905الكتاب ف 

 . تم توزيعه رسا ف 

المناشفة عىل جريدة   ، استوىل   
الثات  المؤتمر  بتأسيس  "اإلسكرا"بعد  ، فقام ليني   

" و األمام  إىلجريدة  و   جعلها "،  السياش   الرصاع  لخوض  ا  ضد  منبر اإليديولوحر  

الثالث للمؤتمر  اإلعداد  خالل  ليني    أن  للمناشفة. كما  االنتهازية  قام    ،المواقف 

وليتاريبتأسيس جريدة " صدر  كجريدة مركزية للحزب، و "، كجريدة بلشفية، و الي 

  ماي 
 . 1905العدد األول منها ف 

ثورة   فشل  أصيب1905بعد  صهرت  لرعببا  المناشفة  ،  بينما  والقمع  ،  الثورة 

والمقاومة،    البالشفة  عزيمة الصمود  عىل  وقدرتهم  أن  فوجرأتهم  عليهم  كان 

  ظروف ه  األخطر عىل  ،يحافظوا عىل الحزب
ــــ     اإلطالق )المرحلة الستوليبينيةف 

  إىل  ــــ   أنداك نسبة  إىل الوزير األول الروش   
ت باإلعدامات و االغتياالت و النق  ، تمب  

  سيبب  
ة، إال أن ليني   سيظهر كعبقري استثنات  ،  يا ...(، و كانت لها نتائج سلبية كثب 
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، من خالل دفاعه   استطاع أن يطور، و يدافع عن القواعد النظرية للحزب الماركس 

 . تطويره للمادية الجدلية و المادية التاريخيةالمستميت، و 

جنيف مدينة    
ف  شاق  إعدادي  عمل  وبعد  ا ،  من  مجموعة    

األوروبية  ف  لمدن 

اير إىل أكتوبر  الغربية، و  ة ممتدة من فبر
   1908خالل فب 

، كتب ليني   كتابه الفلسق 

ي  النقدي المذهبو  الماديةالشهب  "  . "التجرين 

  حزبا  لقد استطاع ليني   المواصل بال كلل، و 
بعبقرية ألعمال ماركس و انجلز أن يبن 

وليتاريا الر    الوقت  وسية بقيادة الثورة و نجاحها  ثوريا قويا، كسالح، سيسمح للبر
ف 

 . المناسب

  للحزب،
إضافة إىل العمل اليوم  الدؤوب    إن الخطوط العريضة لهذا العمل البنات 

ورة  ،  للبالشفة بقيادة ليني      قادت سب 
  إنجاز أهم النصوص اللينينية، الن 

تتمثل ف 

، و   
 : ه  بناء الحزب البلشق 

مارس    –  1 ي 
 
ف الصادر  العمل؟"  "ما  و 1902كتاب  بالمبادئ  ،  اهتم  الذي 

 .  اإليديولوجية للحزب الماركسي

ماي   –  2 ي 
 
ف الصادر  الوراء"  إىل  األمام خطوتان  إىل  و 1904كتاب "خطوة  قد  ، 

 .  اهتم بالمبادئ التنظيمية للحزب الماركسي

اال   –  3 الديموقر كتاب "خطتا  الثورة  ي 
 
الديموقراطية ف اكية  ي روسيا" شي 

 
 اطية ف

ي يوليوز  
 
. ، و 1905الصادر ف  الذي اهتم بالمبادئ التكتيكية للحزب الماركسي

و   –  4 "المادية  أكتوبر  كتاب  ي 
 
ف الصادر   " ي التجرين  النقدي  ،  1908المذهب 

. نظرية للحزب الماالذي اهتم بالمبادئ الو   ركسي

    خلق حزب  ، ساند المناشفة تيارا انتهازيا كان يدعو إىل 1905بعد فشل ثورة  
قانوت 

عية القيرصية، و  م الشر   أية إمكانية لعودة المد الثوري. يحب 
يعتمد عىل برنامج ينق 

  دجنبر  و 
  انعقدت ف 

  باريس،    1908خالل الندوة الوطنية الخامسة للحزب، الن 
ف 

قام ليني   بفضح المناشفة، باعتبارهم مدافعي   عن تصفية الحزب، فأطلق عليهم  

"التصفويون"، الثوريقام  و   اسم  الطرح  العمل    ،بتقديم  بي    الدمج  إىل  الداىع  
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و  ىع  
لل الالرسر عية  الشر المنظمات    

ف  ىع  
الشر و العمل  العاملة  للجماهب   طبقة 

 . الشعبية

 يختبئون وراء فرازيولوجيا  ،ن بالشفة قداممن جهة أخرى، سيظهر اتجاه مشكل م

يسارية الثورية(  ثورية  و )الجملة  رف،  إىل  العنارص  هذه  دعت  عمل  قد  كل  ض 

ىع  "
و و   ، "رسر مطلق،  رسي  عمل    

ف  االنكفاء  إىل  مندوتر   الدعوة  دعوة  كذلك 

استقالتهم بتقديم  الدوما  من  االنسحاب  إىل  الديموقراطية  اكية  هذا    . االشب  سم  

الروسية الكلمة  إىل  نسبة   ، باألوتزوفوستيي   و   التيار  "استدعاء".  أوتزوفوت،    
تعن 

"لقد   هؤالء  دوغمائيي    بالمقلوب  تصفويونكان  فقد كانوا   ، ليني   وصفهم  " كما 

، و و  بعد رصاع مرير  الشعبية. و حاولوا عزل الحزب عن الجماهب  العمالية و حلقيي  

وليتاري"،  اجتمع المجلس الموسع    مع هؤالء، لهيئة تحرير الجريدة البلشفية "البر

سنة   إدانتهم  قرار  و 1909فأصدر  ذلك  ،  التنظيم  بعد  من  طردهم  تم  بقليل، 

و   .  
هؤالء  البلشق  أن  ستالي    قال  و  "التصفويير  "  قد  لم  "   " "األوتزوفوستيير 

وليتاريا   للي  صغار  بورجوازيير   طريق  رفقاء  سوى  األحوال،  كل  ي 
 
ف يكونوا 

 . "لحزب  هاو 

ه   "، و غشت  كتلةخاض ليني   معارك قوية ضد ما سم  ب"  باإلضافة إىل هذا،

انتهازيي   يساريي   و مجموعة   الحزب، و تتشكل من  ، حاولوا تحطيم  دامت  يمينيي  

من  ه سة  الشر المعركة  و 1912إىل     1910ذه  خالل    قد ،  يقيم  أن  ليني    استطاع 

تحالفا   المعركة  بليخانوف،  مؤقتا  هذه  يقودها  المناشفة  ة من  مع مجموعة صغب 

ىع  أن يطوروا رواو 
  األخب  أنصار الحزب الالرسر

  ،بطهم مع الطبقة العاملةاستطاع ف 

و و  عية،  الشر ية  الجماهب  المنظمات  مختلف  داخل   " "التصفويي   مكان  ذلك  أخذ 

   
ا ف  ، و قد كان لستالي   دورا كبب  ىع 

ىع  و الالرسر
الشر النشاط  أشكال  بي    الربط  عبر 

 . هذا المجال

ة الفب  السادسة،  انتهت هذه  الندوة  يناير    بانعقاد    
ف  براغ  1912للحزب  ، بمدينة 

و و  مؤتمر،  بمثابة  الندوة  هذه     كانت 
الن  الحزبية  التنظيمات  أهمية  باعتبار  ذلك 
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  شاركت فيها. لقد اتخذت الندوة السادسة مجموعة من القرارات ذات بعد تاريخ 

 : تقويتهفيما يخص بناء الحزب و 

و   –  1 المناشفة  طرد  و قرار  و التصفويير   وتسكيير   األوتزوفوستيير   الي 

 اليمينيير  من الحزب.  اليساريير  و االنتهازيير  و 

، و و   ،انتخاب اللجنة المركزية البلشفية  –  2 تم تعيير  ستالير  و عىل رأسها لينير 

دلوف، المنفيان يا آ سفير ي سيبير
 
ي اللجنة المركزية. نذاك ف

 
 ، كعضوين ف

و   –  3 الحزب،  علم  عىل  اسم  الحفاظ  يحمل  ي 
البلشف  الحزب  استمر  لذلك، 

(. الحزب  ي
اكي الديموقراطي لروسيا )البلشف 

 العماىلي االشي 

 : يقول ستالي   عن هذه الندوة 

تشكيل البالشفة لحزب  هم المستقل، سيصبح هذا الحزب  "بعد طرد المناشفة و 

 صالبة، فالحزب يتقوى عي  تطهير نفسه من العنارص االنتهازية. إن  أقوى و 
أكير

م  الحزب   ، ي
البلشف  الحزب  شعارات  أحد  هو  يتمير   هذا  الذي  جديد،  طراز  ن 

ي كانت  
الن  الثانية،  الديموقراطية لألممية  اكية  بمبادئه نفسها عن أحزاب االشي 

و  ماركسية  أنها  قوال  صفوفها تدعي  ي 
 
ف الماركسية  أعداء  مع  هؤالء  تتسامح   ،

ي  
 
ف الثانية  األممية  سقوط  تم  طريقهم  عن  اللذين،   ، سخير  المي  االنتهازيير  

عىل عكس ذلك، خاض البالشفة رصاعا بال هوادة ضد  ثم الموت. و   ،االنحالل

االنتهازية، و  الحزب من وسخ  ، فطهروا  إنشاء  االنتهازيير  التوصل إىل  استطاعوا 

ح  جديد،  طراز  من  دكتاتورية  حزب  سلطة  سيحقق  الذي  الحزب   ، ي
لينين  زب 

وليتاريا الحقا "(" )ستالي   الي   
 . : "تاريــــخ الحزب الشيوىع  البلشق 

  ندوة
  التاريــــخ –، نشأ بالفعل أول حزب ماركس  1912براغ  هكذا، ف 

  ف 
 . لينيين 

 

 عىلي محمود 

 


