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  ٢٠١۶ جنوری ٢۵

 بود خواھد زنده ھميشه او
 لنين ايليچ والديمير يادبود روز ، جنوری ٢١

  

 .فرارسيد لنين ايليچ والديمير درگذشت  -زمستان انگيز غم حوادث از يکی ديگر سالگرد

 گفتن برای ای تازه حرف ھيچ که شده نوشته شده، گفته آنقدر نابغه رھبر، انقالبی، انسان، اين ۀبار در که است روشن

 ھم او، کوتاه عمر از آن ھر لحظه، ھر که است، عظمت و شکوه با قدریه ب او سيمای !ھيچ ًواقعا .است نمانده باقی

 که کسانی برای ِويژه،ه ب .باشد می تشريح و بررسی و تحليل مطالعه، تأمل، قابل ھميشه ردا،ف پس ھم و فردا ھم امروز،

 لنين رھبریه ب شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد تشکيل و سوسياليستی انقالب سرنوشت به نسبت شخصی، درک با

 .نيستند تفاوت بی

 ھر جھان، در اجتماعی عدالت دولت بزرگترين گذار هپاي ھنگام زود درگذشت سالروز در که آيد می نظره ب گونه اين

 فقط او فعاليت و کار سمتگيری او، زندگی ۀشيو بشاش، لبخند با روس ۀفرزان سيمای خود .بود اندوھگين بايد سابق، چند

 به مثبت پاسخ با که اندوه، و غم با نه را او ۀخاطر دھد می حق بشری سعادت خاطره ب توسعه و ترقی آينده، سویه ب

 .بداريم گرامی او ندای

 بر افکنی پرتو منظوره ب که است گورکی مشھور داستان در) اول نه اگر( دوم دانکوی ھمان من، نظره ب ايلچ والديمير

 که دانست می خوب او :بود چنين آينده رھبر .کشيد بيرون خود ۀسين قفسه از را قلبش یئروشنا به تاريکی از عبور راه

 ويژهه ب .دارد پی در برايش ھا سختی چه عادالنهۀ جامع ساختن و محرومان از دفاع راه در انقالب، راه در نھادن قدم

 سوءقصد دليله ب نه را الکساندر او، بزرگ برادر تزار دادگاه :داد او به سختی درس راه، آغاز ھمان در سرنوشت،

 .آويخت داره ب و نمود محکوم اعدام به آن انجام برای تالشۀ بھان به فقط بلکه، سوم، الساندر به واقعی

 رفت، راه اين به نبايد نه، :گرفت ستراتيژيک مھم ۀنتيج خود برادر انگيز غم ۀتجرب از اوليانوف والديمير حال، اين با

 ھای توده ميان در گسترده ۀروشنگران کار انقالبی، ھمفکران متحد حزب تشکيل .نھاد گام ديگری راه در بايد بلکه،

 شرکت نوين شکل از اصولی پشتيبانی دھقانان، با اتحاد در پرولتاريا -طبقه پيشروترين به اتکاء کشان،زحمت وسيع

 او کار روش بنيان در سربازان نمايندگان و دھقانان کارگران، شوراھای طريق از کشور امورۀ ادار در زحمتکشان

 .گرفت قرار
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 .بود شھامت و پايداری صداقت، نظير بی الگوی ديگران برای هھميش خود ۀالعاد فوق کارھای ۀنتيج در ايليچ والديمير

 »ھمتايان« حتی بورژوازی، گويان گزافه تنھا نه او ديدگاھھای با .کردند می مخالفت او با اوقات برخی حزبی رفقای

 .دادند می نشان مخالفت شدته ب منشويکھا و کارگران حزب ،).م -انقالبی سوسياليستھای( ارھا اس :خويشاند احزاب

 را او پيگرد، و تعقيب اثر در بودند، او شکار پی در توزانه کينه سال بيست قريب تزار اطالعاتی عوامل و مخفی ليسوپ

 ھر به را او داد فرمان »سوسياليست« کرنسکی .نمودند اخراج کشور از فرستادند، سيبری تبعيد به کردند، زندانی

 .فزيکی حذف تا حتی کنند، پيدا ای وسيله

 آسيب مخفيگاه، از سمی ۀگلول با ار اس کاپالن فاننی ۀخبيثان تيراندازی اثر در ،١٩١٨ سال تگسا ماه در درنھايت،

 .گرديد وارد ايليچ والديمير سالمتی به جدی

 اين مقاوم ايدئولوژی و روح نتوانستند گاه ھيچ حصر و حد بی افتراھای تھمتھا، جسمانی، ھای ناراحتی ۀھم حال، اين با

 .سازند دار خدشه کردند، کمک او ۀايد تحقق بهً عمال که را او ۀالعاد فوق کاری قابليت را، جھان کمونيست زرگترينب

 !زيست خواھد لنين زيد، می لنين زيست، لنين*
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