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   کارگرۀلنين و طبق

حيات و نھضت پرولتاريای روسيه  ی صحبت ازامعنه  در واقع ب– لنين جاودانه شما می دانيد صحبت از زندگی! ءرفقا

  .جنبش کارگری روسيه پيوند خورده است تمام زندگی والديمير ايليچ با سرنوشت. است

گشود، که محکوم به تکان دادن جھان   رود بزرگ روسيه انسانی ديده به جھانۀ سال پيش از اين در کنار۵۴درست  

  . وجود گذاشتۀروسيه، آغازگر انقالب پيروز جھانی پا به عرص  کارگرۀمين زمان نيز طبقدر ھ. بود

 عمر خود ۀبا ھمان ايده زندگی کرد و ھم او از ھمان ابتدای جوانی. لنين، رھبر پرولتاريای جھان را خيلی زود شناخت

  .را در راه آن صرف نمود

اما . تيرباران گرديد و اين حادثه، لنين را تکان داد  برادر بزرگ لنين جالبی از آن زمانی دارد کهۀ خاطرماريا ايليچينا

معدوم او به آن تعلق  را، حزبی که برادر» حاکميت خلق«او اشتباه فعالتھای حزب . برادر بزرگش بود نه به آن دليل که

. ن بينی لنين اثرگذار نباشداعدام نمی توانست در شکلگيری جھا در ھر حال، اين. داشت، مورد تجزيه و تحليل قرار داد

  .»راھی نبايد رفت به چنين. نه، ما در اين راه گام برنخواھيم داشت«: از اين حادثه او گفت در حين اطالع

ه ب  سالگی مارکس را٢۵لنين در . نمود  انقالبی متمرکزۀدر آن ھنگام او توجه خود را بر روی روشھای ديگر مبارز

  .شناسيم ھم نمیقدری می شناخت که ما تا کنون 

 

   انقالب پرولتریۀبشارت دھند

 ۀوسيله تصرف قدرت سياسی ب  لنين گفت، که فقط با- مبارزه برای وی روشن بودۀکه مسير و نتيج ديگر زمانی

 سال قبل از اين، ھنوز ٣٠اما . ھای نوين، کمونيستی آغاز می شود  انسانی بر پايهۀپرولتاريای انقالبی ساختمان جامع

 ۀروشن شد، که او در آينده ھم ھا لنين انتشار يافت، برای بسياریکه اولين کتاب  تصور نمی کرد و زمانی کسی چنين

  .کار خواھد گرفته  خود را بۀتوان فکری گسترد

نبوغ او . او يک نابغه بود. آغاز کرد  انقالبی راۀجوی اصول و روشھای ديگر مبارز و از آن زمان به بعد، لنين جست

  .بی نظير بود او. ری از قدرت اراده بوددر بھره گي

 تدريج او به جايگاه رھبریه ب .ارزيابی او از اطرافيان خود بی رحمانه بود. طی نکرد» ساده«لنين راه خود را 

 .مرور کنيم، معلوم می شود، که او چگونه به اتوريته تبديل گرديد اگر تاريخ حزب را. پرولتاريای جھان صعود کرد
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  :نمارکس و لني

رجوع می کرد و توان و کشفيات خود  او مارکس را با تمام وجودش می شناخت، ھمواره به آموزه ھای دانشمند بزرگ 

  .مارکس بود او پيرو بزرگ. را با آنھا کمال می بخشيد

 ۀرلنين در دو.  مارکس شکل گرفتۀدور مبارزه با سرمايه در.  کامل با ھمديگر فاصله داشتندۀمارکس و لنين يک دور

در انطباق مارکسيسم او . لنين آموزه ھای مارکس را تکامل بخشيد. زيست ی پرولتاری انقالبی به طبقه میئفرارو

  .مريکائی تلفيق نمودای ئطبيعت روسی را با عملگرا وسعت

 

  نظريه پرداز و عملگرا

  .ن را بشناسددھقانا  ميليونی را رھبری می کرد، عمل او باعث شد ويژگی ھای١۵٠که لنين خلق  زمانی

خود نديده بود، بدل ه العاده ای که جھان ب انطباق نظريه علمی با عمل انقالبی، او را به يک انقالبی بزرگ و خارق

 نچندان بزرگ ۀبر روی تود او توجه خود را. خوبی می شناخته لنين مراحل رشد سرمايه داری در روسيه را ب .کرد

، زمانی که بسياری از ماھا از انقالب بورژوائی سرگيجه ١٩٠۵سال  در. ز نمودپرولتاريا و انبوه عظيم دھقانان متمرک

بايد دولت کارگران و دھقانان  طور واضح مطرح ساخت، ما تازه فھميدم، کهه  دھقانان را بألۀبوديم، لنين مس گرفته

خود راه نداد، که تنھا ه  بلنين لحظه ای ترديد. در شعور ما شکل گرفت لزوم اتحاد کارگران و دھقانان. ايجاد کنيم

 رسيد، که چون پرولتاريا به گيری می توانند حامل واقعی سوسياليسم باشند، ھمراه با آن، او به اين نتيجه کارگران

  .برساند، برای تحقق کامل آن به اتحاد با دھقانان نياز دارد سرانجامه ی نمی تواند انقالب را بئتنھا

 

  لنين و شرق

لنين در خصوص .  شرق داشتۀستمديد  لنين الزم به تأکيد است، که او توجه خاصی به مللدر خصوص فعاليتھای

  .عرصه ھای زندگی اجتماعی، راه ما را روشنی بخشيد  ملتھای ستمديده نيز ھمچون سايرألۀمس

او .  می خوانندنيز به حق او را پدر خود اگر انسان روس لنين را پدر خود می نامد، انسانھای زرد، سياه و ھمه نژادھا

ما در کشورھای شرق، آنجا که . حساب می آورده جھانی برای سوسياليسم ب ۀارتش بزرگ شرق را در مقياس مبارز

ه می توانست پيش فقط لنين نابغ .ی ھستيمئداری رشد خود را تازه آغاز کرده است، شاھد نھضتھای عظيم توده  سرمايه

  .خود اين نيز يکی ديگر از بزرگترين خدمات اوست .بينی نمايد، که شرق می تواند انقالبی باشد

 

  جنگ امپرياليستی و انقالب

جنگ امپرياليستی در تکامل جھان بينی   کسانی که لنين را می شناسند، بدرستی بر اين واقعيت صحه می گذارند، کهۀھم

  سازشکارانی مانند ھيلفردينگ، کائوتسکی و ديگران تأکيد می- که سوسيال ت در ھمان حالدرس. او بشدت مؤثر بود

تنھا والديمير ايليچ لنين نگاه . آورد دنبال خود میه  جديدی را برای استقرار دمکراسی بۀ دورکردند، که جنگ عمالً 

 ی خواھد نھضتھای انقالبی کارگران گفت که سرمايه داری ماو مشخصاً . داشت  منفی به اين قصابی نکوھيدهعميقاً 

ماھيت اين . آوايان خود را يافت زيمروالد او ھم اما در. در آن ھنگام، صدای او تنھا بود. اروپا را در خون غرق سازد

  .کار برد تا اين جنگ، آخرين جنگ باشده او تمامی مساعی خود را ب. افشاء نکرد جنگ را ھيچ کسی مثل لنين

  .»نابود خواھد شد سوی ستمگران برنگرداند،ه ان نوک سرنيزه ھای خود را باگر جھ«: او می گفت

اکنون ما .  لنين دوام بياوردۀمقابل اراد اما ھيچ مانعی نمی توانست در. از اين گفته مو بر تن منشويکھا سيخ می شد

ھنگام   لنين می گفت، که دربا استنتاج از بحثھای منشويکی،.  ثمربخش بوده است او ۀشاھديم، که تاکتيک خارق العاد
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 شنيع طالی ۀافسان. او اشتباه نکرد. گرفت  پرولتاريا منشويکھا در سنگر مقابل موضع خواھندۀوسيله تصرف قدرت ب

عليه  طور پايدار و پيگير نظريات خود راه اما لنين ب. غيره درست ھمانوقت جعل شد لمان، قطار مھر و موم شده وا

  .شود  آنچه را که انترناسيونال سوم ناميده میجنگ پرورش داد و خلق کرد

 

  لنين ــ سازمانگر حزب

ه ب) بلشويک(تشکيل حزب کمونيست روسيه  او نبوغ خود را در کار. تاريخ حزب ما، تاريخ زندگی و فعاليت لنين است

 .گيرند و را ناديده میدشمنان ما با اذعان به ذھن روشن لنين، قدرت سازمانگری ا . يک سازمانگر توانا نشان دادۀمثاب

تشکيل بزرگترين حزب جھان را برای وی   امکان،پيش بينی داھيانه، توان عظيم و پايداری او در مبارزه با اپورتونيسم

 .مرزھا بسيار خوب می دانند، که سازمانگر ما سرسخت ترين دشمن آنھاست دشمنان ما در آن سوی. فراھم آورد

از آنھا مثل لنين نبودند و نمی توانند  کدام اما ھيچ.  برجسته بسيار بودند و ھستنددر ميان اعضای حزب ما شخصيتھای 

  .ما به ارمغان آورد او اعتبار عظيمی برای حزب. باشند

جز اينھا، اسناد ديگری ھم ه ب. شود  لنين به روی ھمه باز میۀزمانی فرا می رسد که آرشيوھای کارھای خارق العاد

 زمانی. بينی کرد  را پيشبروریاو جنگ امپرياليستی و انقالب ف. وجود دارند ناجی بزرگ بود،که لنين يک  دال بر اين

ی کارگران و ئخواھد آورد که به رويارو  فرارسيد، لنين نوشت، که اين انقالب، انقالب ديگری را در پیبروریکه ماه ف

، مطالعه و بررسی جنبش انقالبی جھان، به می توان گفت .فرانسوی منجر خواھد گرديد  و انگليسۀدھقانان با سرماي

  .خود لنين است ی مطالعه و بررسیامعن

 

  انسان و رفيق

او يک . انسان معتقدتر از او را سراغ نداريم کدام از ما ھيچ. مثابه انسان بگويمه  لنين بۀمی خواھم چند کالمی در بار

 ھمه اعضای حزب به خوش مشربی او واقف.  داشتورود به قلب ھر کدام از ما را او کليد. انسانه ھمه سويه بود

 .بودند

ه او عالق.  خوش مشرب دسترس بود و او ھميشه در. وضوح می ديد، ولی چنان نمی نموده  او ھمه را بءدر جمع رفقا

ھيچ کسی مثل  .حتی دشمنان ما مجذوب لنين بودند. و دھقانان صحبت کند مند بود راجع به جزئيات ساعتھا با کارگران

  .شھامت انقالبی او بود ۀ ھمين خصيصه، بزرگترين مشخصاو بشريت را نمی شناخت و اتفاقاً 

 

  روح لنين را در کالبد حزب زنده نگه داريم

. او ساختار سوسياليستی آينده را بنا نھاد .سرانجام رسانده اما ضمن رفتن از دنيا، او کار عظيم خود را ب. لنين درگذشت

 اگر بتوانيم روح. کمونيست بزرگ شده ايم، دست ھدايتگر لنين را حس می کنيم  حزبۀنھر کدام از ما که در خا

ما قطبنمای . اکنون کار ما سھل و آسان است .لنين را در کالبد حزب زنده نگه داريم، می توانيم سوسياليسم را بسازيم

  .داريم و راه را می شناسيم حزبی مطمئن و آزموده شده در دست

  :ختلنين به ما آمو

  !ندازد، به پيش و به پيشبيشتری را ميدان نبرد از پا بي که سرمايه داری وحشی نتواند کارگران و دھقانان  برای اين

  .آموختن لنينيسم: می برد تنھا يک راه ما را به آينده.  او بنا می کنيمۀ ارثيۀما لنينسم را بر پاي

تمامی مظاھر بردگی و تحقير انسان نفرت  عماق وجودمان بهبا الھام از رھبرمان در اين راه گام بر داريم و از ا

  .بورزيم
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 :منبع

 سخنرانی در باشگاه آزاد سازمان حزبی باکو

 ١٩٢۴سال اپريل  ٢٢
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