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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  کابل- عظيم بشر مل

  ٢٠١٣ جنوری ٠٨
  

  نگاھی بر زندگی لنين و تاريخ روسيه

 از ديدگاه خانم ماريا پری لژايوا
ن يتر  از جالبیكي. ادداشت كردميز از آن ي را نیواندم، نكاترا خ» واي لژایا پريمار«اثر خانم » ني لنیزندگ« كتاب 

ن كتاب نوشته ي تا ھنوز چنیات شورويدر ادب« جلد آن  نوشته است یبر رو. ام ام خوانده ی است كه در زندگیئھا كتاب

ر است، به سبك يپذ وا، روان و دليبا و شين  كتاب زيھر حال اه ز است، اما بين جمله اغراق آمي، اگر چند ا»نشده است

 و آن ئیجا  در ھمانیكن ی كرده است كه فكر میر پردازيبا تصويھا را چنان ز ط و مكانيرومان نوشته شده است، مح

ن كتاب است آن ھم به سبك رومان نوشته شده يه به اي شبی كمیعتي شریش داكتر عليرايو» ابوذر«كتاب . ینيب یرا م

 یوگرافي در نوشتن بخصوصاً . خ به كار ببرندي سبك را در نوشتن تارني خوب است، در صورت ممكن ایليخ. است

  . باستيار زين سبك بسيچن

 ین كار و زندگي كه لنیئن بوده است، در تمام جاھايت لنيوا كتابش را عاشقانه نوشته است، او عاشق شخصي لژایپر

 یجا فرار ن در آني را كه لنیئ اروپایھا رد شده بود و كشوين در آن تبعي كه لنیئ جایبريكرده است سفر كرده، حتا س

را عاشق نسبت به معشوق چشم يآورد، ز ین ميئ كار محققانه را پایاحساس عاشقانه ارزش علم. ده استي رفته و د،بود

ن ياول. كند یه ميھا را نادرست توج زيار چيند و بسيب یھا را در معشوق نم بي عیارينا و گوش نا شنوا دارد، بسيناب

  .د مراعات كندياست آن را با» ی ارزشیطرف یب« سنده يت نويولؤمس

 ءفه اجراي وظیه مليم و تربيدر بخش تعل» انوفياول«ا آمد، پدرش يبه دن» مبرسكيس« در شھر ١٨٧٠ن در سال يلن

  .م شد و پدر آموزگارش را از دست داديتيھشت ساله بود كه . كرد یم

  . ز به اتھام قتل تزار اعدام شديك سال بعد از مرگ پدرش او ني. جو بود شدر پتربرگ دان» ساشا«ن يتر لن برادر بزرگ

 از  بعد.  از دانشگاه اخراج شدئی دانشجویھا تي در سال اول به خاطر فعالیمبرسك شد ولين وارد دانشگاه شھر سيلن

رد، سر انجام در يگي بی امتحان دانشگاه آمادگی مطالعه كند و برایگرفت به صورت خصوص مي تصمیھا سرگردان مدت

  .سانس شدي كند و موفق به اخذ لی امتحانات دانشگاه را سپریامتحان دانشگاه شركت كرد و موفق شد بدون حضور رسم

 یر و زندانيجه ھمراه با دوستانش دستگيدر نت. داد ز ادامه ي را نیاسي سیھا تيزمان فعال  به وكالت پرداخت، ھمیاو مدت

  . د شدي  تبعیبريس» هيشنكو «ۀگر در دھكديسال د سه ماه زندان ١۴شد، بعد از

بعد از .  را آغاز كردیاسي سیھا تيتر از گذشته فعال یبرگشت و جد» پترگراد«د به شھر ي شدن تبعیاو بعد از سپر

به نام داشت، » اخگر «یعني» سكرايا«که ھا را  یه انقالبين نشريد، اوليه را ترك نماياد مجبور شد روسي زیھا تيفعال
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جا به  در آن. فرستاد ی م هيس و فنالند به روسيق   تونيلمان نشر كرد و به صورت قاچاق از طرا در یصورت مخف

  . سيگر ھم در سويك سال ديشد،  ك سال ھم در لندن نشر يه ين نشريا. شد ی در ھمه جا پخش میصورت مخف

، یھا ساختار حزب آن. ك بر گزار شديتخت بلژيل پايشان در بروكس ین و دوستانش در دوران فراري لنۀن كنگرياول

 جلسه برگزار ٣٧ن كنگره يدر ا. را مشخص و انتخاب كردند» سكرايا «ۀ و كارمندان روزنامی مركزی شواریاعضا

  .ن زمان شكل گرفتي مخالف او در ھمیھا كين و منشوي طرفدار لنیھا كيبلشو. ست بار صحبت كردين صدوبيشد،  لن

ك روز يون در يانقالب.  در لندن برگزار كردندیتيم امني ھمراه با ترس و بی دوم را به طور سرۀ كنگر بعدیھا آنان سال

ش يھا  احترام كردند، به او و آموزهیسر داشتند بر مزار كارل ماركس رفتند و اداه  بیرتكه ھمه چ ی در حالیباران

  . اد كردندي یسوگند و فادار

 من  كشد ومثل یاست كه مثل من رنج م یت من كسيمل«گفت  یر افتادم كه ماد سارتين جمالت به يبا خواندن ا

وند يچ پيكه با او ھ لمان جمع شده بودند، با آنا از ی مردیه به مزاري روسی از مردم فراریرا جمعيز. »شندياند یم

 برمزار  ی كسانآنروز یولر خاك پنھان شده بود، ي در زآنروزست سال قبل از ي نداشتند، او بیئاي و جغرافی، تباریخون

  . كنند یاد مي یمان وفادارير باران به او پيشند، و در زياند یاند كه مثل او م او جمع شده

 داشه باشند اخراج یكه گناھ سه كارگر بدون آن» لوفيپوت «ۀه از كارخانيروس» پتربورگ«ن ھنگام در شھريدر ھم

جه يدر نت.  كارگران شروع شدیاعتصاب اعتراض.  امده بوديش نھا خوش ن بود كه سركارگر از آنيشدند؛ فقط مشكل ا

ح يلب مسي زدند، صیئمايھاھزار كارگر دست به راھپ صد.  را رقم زدند١٩٠۵ل شد و مردم انقالب ي كارخانه تعط٣۶٠

  .را بدھدشان  كردند تا حق یاد ميش كاخ تزار جمع شدند و از او به نام پدر يكردند، پ یز حمل ميم را نيل مريو شما

ك يجه يدر نت. باران داد ، فرمان گلولهی افسر فرمانده تزاریز و بدون خشونت بود، وليكه حركت آنان مسالمت آم با آن

ھا  كياب بلشوي سنگ دالنه آب به آسیھا ن حركتي برف سرد زمستان افتادند، چنی بر رویھزار كشته و پنج ھزار زخم

  .م كرد را فراھیستي انقالب كمونۀنيخت و زمير

ن يتر ن ناو مدرنيا. دست به مبارزه زدند» نيومكيپات «ی زرھیان ناوكشتيبه دنبال انقالب كارگران در مسكو، ناو

  .كرد یت مي ناووان در آن فعال٧۴٠ آن قرار داشت و یھا توپ بر باال ده . بودیناوجنگ

ختند پ ی آنان غذا می را كه برایدند،  گوشتكر ی را پاك می كشتی باالۀ به پا شد كه كار گران عرشیجنجال ناو از وقت

ه ي علین اعتراض را افسران شورشيد، كارگران به خاطر غذا اعتراض كردند، ايجوش یفتند در تمام آن كرم ماي

  . رباران كارگران گرفتنديم به تيت حساب كردند و بدون موجب تصميحاكم

 یآقا ناس«ك نفر به نام ير باران كنند، ي را تی عامالن اصلخواستند ی كردند و مهستاديان را در صف اي كه ناویھنگام

ان به انبار اسلحه حمله كرد و افسران ي را سر داد، ھمراه با ناوی مرده باد تزار و زنده باد آزادیھا شعار» لنگويش

  . تندار گرفي را در اختیست و نابود كردند و كشتي داشتند نیئ خدایشان را كه در مقابل كارگران ادعا خشن

 ھم قرار یكه آنان رو به رو ی وقتیھا فرستاد ول  آنی جنگ به سوی را برای كشت١٣ده بود، تزار ي پوسیحكومت تزار

  . ھا را  برافراشت كيھا پرجم سرخ بلشو ی از كشتیكي ھورا بلند كردند و یگرفتند جنگ نكردند، ھمه صدا

  اعالم شد، دولت ارتش مجھز به توپ خانه رایصاب عموم اعت١٩٠۵ دسامبر ٧ھا در مسكو روز  شين شوريبه دنبال ا

جه ھزاران يده روز نبرد شد در نت. ان جا گرفتنديان شورشيانه در ميھا مخف كي سروكب فرستاد، كارگران و بلشویبرا

  .كوب شده خاموش شدش سرران شد، و شوري كارگران وۀخان

 به او سپرده شد، او ی و آموزشی فرھنگۀتياست كميھا ر د، بعد حزب بوی مركزۀتير كمين دبينادژدا كنستانتونا خانم لن

 كتاب خانم ۀبه اضاف. د شده بوديز تبعي نیبريت كرد، در سين و رھبران حزب مبارزه و فعاليدر تمام عمر در كنار لن
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وان زن فعال، پارسا و ن خانم به عنيز از اياند ن ن نوشتهيسم و لني را كه حتا مخالفان كمونیئھا كتاب» واي لژایا پريمار«

  .اند اد كردهيكوكار ين

ا را در ي پرولتارۀ زدند، آنان روزنامیغاتي و تبلی فرھنگیار جدي بسیھا تيه دست به فعاليھا در خارج از روس كي بلشو

  .كردند ھا نشر  ز بعديرا ن» ني نویزندگ» «شيبه پ «یھا هيخارج منتشر كردند، نشر

 بود در فرانسه مكتب ساخت و در آن ی كه فرارین دورانيه فرار كردند، لنيز روسھا ا كي از رھبران بلشویاريبس

. »ن باشديران را به وجود آورده و چنيمندان و فق ا خدا ثروتيآ«ن روز در صنف گفت ياول. كرد یس ميھا را تدر بچه

  .ن بود كه فقر و ثروت محصول اجتماع است نه سرنوشت كه خدا آن را رقم زده استيمنظورش ا

ش فكر ي اتر یتير شد، افراد امنيش دستگي در اتری بود، در آغاز جنگ اول جھانیه فرارين در خارج از روسيلن

توانستند بعد از دو  دوستانش یك بود اعدام شود وليدود حتما جاسوس است، نزد ی كه به ھرسو مین روسيكردند ا یم

  .نجات دھنداو را ھفته 

ه انقالب در حال يافت كه در روسيبار اطالع  كيكرد،  ی میق و نوشتن سپريتر روزھا را در تحق شيلمان بود، بان در يلن

  . ه رفتي به روسیلماناك قطار يتابانه توسط  یب.  استیروزيپ

ھا  كيل شد، بلشوي حكومت را در دست گرفتند، دولت موقت تشكھا یبند تزار شكست خورد، انقالب مي و نیحكومت پوشال

  .كردند ت ينھاد و حما شي را پیائشور حكومت

 به راه انداختند، بازھم یئماي بودند و راھپیكارگران را جلب كند، آنان باز ھم ناراض تيحكومت موقت نتوانست رضا

  .  شدیراندازيھا ت  آنیمثل دوران تزار به سو

ن خاطر دولت موقت حكم حمله به دفتر آن را يكرد، به ھم یت ميھا بود و از كارگران حما كياز بلشو» قتيحق «ۀروزنام

او بازھم مثل گذشته . شد یشد حتما كشته م یر ميگ ن دستياگر لن. ز اعالن شدين ني لنیريصادر كرد، و امر دستگ

  .د به فنالند برودين بايھا حكم كرد لن كيبشو حزب یمركزۀ تيسرانجام كم.  و مبارزه را آغاز كردیانه زندگيمخف

شود، زنان و   گرم نان فروخته ٢٠٠ ی ال١٠٠ ھر نفر یه خراب بود، دولت دستور داد براي روسیت اقتصاديوضع

  .ماندند یدن نان ميه در صف خري روسیھا در سرما ر ساعتيمردان پ

  .  وجود داشت ار كارخانهي در بسی كارگریھا اباعتص. كار بود یھا ب  به شدت ادامه داشت، كارخانهیجنگ جھان

گر با فقر و مشكالت يد، از طرف ديجنگ ی  می خارجیھا  در سنگریك طرف در جنگ اول جھانيدولت موقت از 

ك ي حزب بلشویروزي ظھور و پۀنيروز شوند و زميسر انجام نتوانستند بر مشكالت پ. كرد ی دست و پنجه نرم میداخل

  . فراھم شد

دند و ين و دوستانش دو شبانه روز نخوابيھا وارد نبرد مسلحانه شدند، كاخ دولت موقت محاصره شد، لن كي بلشویاروھين

  .سرخ و كارگران افتاد بر پترگراد به دست ارتشو اكت٢۵ و ٢۴جه روز يدند، در نتيك سره به ھر طرف دوي

 یتروتسك. ھا فرستاد یلمانا صلح با ینده براينان نماآ. س آن قرار گرفتأن در ريل شد و لنيھا تشك كي بلشویئدولت شورا

لمان صلح را ااما ارتش . ان جنگ را اعالم كردي كند پاءمان صلح را امضايكه پ ت قرار داشت، او بدون آنأيس ھأدر ر

  .ل دھديھا ارتش سرخ را تشك یلمانا مقابله با ین مجبور شد برايلن. ه شدنديرفت و وارد خاك روسينپذ

ز در تمام كشور دست به شورش و ي نی داخلیھا یه حمله كردند، ضد انقالبين به خاك روسي بود متفق١٩١٨ل بھار سا

  .  زدندیخراب كار

  . ه  حمله كردي كشور متحدانه به روس١۴. ز به تصرف دشمن در آمدين نيمبرسك زادگاه لنيشھر س

 پوشاندن ارتش سرخ در ین براي شدت ادامه داشت، لنھا به هھكرد، جنگ در جب ید دست و پنجه نرم ميه با فقر شديروس

  .شان را كمك كردندۀ  گرم و گھنیھا  كنند، مردم حتا اجناسیكار د ھميام داد، تا با دولت جدي جنگ به مردم پیسنگرھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 دست  گردن وۀير سه گلوله از ناحيك زن بر او حمله كرد و با فيان كارگران رفت، ي در میط بحرانين شراين در ھميلن

  .ھا آغاز كرد تياد از كار و مبارزه كنار نرفت و دوباره زود به فعالياما او به مدت ز.  كردیچپ زخم

  .ھا جنگ را باختند و شكست خوردند یلمانالمان به وجود آمد و ا انقالب در یبه زود

 مدت كار را یستينكردند، رھبران حكومت كمو ی ساعت كار م١٣ ی ال١٢در دوران حكومت تزار كارگران در روز 

 در ی ھمگ ھا ع نفت، بانكيآھن، معادن و صنا  ھا، راه كهيھا، فابر ن اعالم كرد كارخانهيلن. ل دادنديھشت ساعت در روز تقل

  .شود ی میرد و مليگ یار دولت قرار مياخت

  . خورد یمكند ن ی كار  نمید كار كنند، اگر كسيخواھند بخورند با یه دارھا اگر مين اعالم كرد سرمايلن

كه از تمامش عرق  ین در حالي اعالم كردند، لن ی نفع عمومی كار دواطلبانه برای را برایست روزيرھبران حزب كمون

  .كرد خت كار ير یم

 یھا  دشمنی، كارشكنی خارجیھا ھا، فشار دشمن  نوپا با مشكالت گوناگون چون فقر، مرضیستيحكومت كمون

  .بان بودنديدست به گر... یداخل

ز يگر مرض ھالكت بار نياز طرف د. كرد یت ميآوردند كه فقط تا بھار كفا یغله به دست مای ه به اندازه يھقانان روسد

دارو و درمان . ز كشتين را نيداد، حتا شوھر آنتا خواھر لن یت ميفوس آن را به مردم سرايب مردم شد و شپش تينص

  .كرد یت نميكفا

د از ي است بای ملیھا هين با اشاره گفت افراد سرماي غش كرد، لنیار از گرسنگ خوار بیسر ملي كمی رسمۀك جلسيدر 

  . رندي بمید از گرسنگيباھا محافظت شود و ن آن

 ی و گرسنگیرانيو. خواندند یك كتاب را ميآموزان دو سه و حتا چھار نفر   نبود، دانشیه كتاب كافي روسیھا در مكتب

  .برد یسر م  بهیكيه در تاري وجود نداشت روسیئ و جود نداشت، روشنا سرد سوختیھا كرد، در فصل یداد م یب

 سر یعلف یوانات را به خاطر بيھا و ح ه شد، مزارع خشك شد دامير روسيگ  سخت دامنی خشك سال١٩٢١سال 

. ند مردی از گرسنگ كامالً یادي زیھا خانواده. خوردند یكردند و م ی علف آش درست میھا مردم با برك.  دنديبر یم

ه به مسكو آوردند و در ي روسیھا  را از روستا گرسنهو ر ي فق،ميتي یھا ل شد، بچهي تشكیمبارزه با گرسنگ ۀ تيكم

  .  جا دادند،مندان و اشراف بود مندان وثروت ار قدرتي مجلل كه قبال در اختیھا خانه

ا يمار«اما خانم .  مبارزه كردیظر و نی عملیھا  بود، او در بخشیت دو بعدي مغز متفكر انقالب، و شخصیتروتسك

شه به ضرر مردم ي است كه ھمین خانم او مرديم كرده است، از نظر اي بد ترس یمايك سي از او كامالً » واي لژایپر

  ....كند ی را دورش جمع میا كند، عده یكند و با او جر و بحث م ین مخالفت مي لنیھا شه با برنامهيكند، ھم یه كار ميروس

. ه كردند تا كار نكند او قبول نكرديھا توص رفت ھرچه داكتر یھا خواب نم شه شبي آخر عمرش ھمیھا الن در سيلن

عشق «خواند، از جمله كتاب  یش كتاب ميحالش خوب شده بود، نادژتا برا ی آخر عمرش كمیھا سرانجام فلج شد، روز

 جان  داد،  م١٩٢۴ جنوری ٢١جا در  فته بود ھمان ریه داكتران به گورگياو كه به توص. خواند جك لندن را » یبه زندگ

  .دان سرخ به خاك سپرده شديدر مسكو انتقال داده شد و در م

خورد در دفترھا و  ی ساده میاو غذاھا. اندازد یگران افغانستان م استي سیھا ش و نوشياد عيرا به ن ن مي لنۀ سادیزندگ

 یبرند و رھبرنماھا ی رنج می و برھنگینستان مردم از گرسنگ عكس در افغاهكرد، اما ب ی می ساده زندگیھا خانه

  . كنند ی میتر از كاخ فرعون زندگ  پر تجملیھا تبارگرا در كاخ

 و ی كه سادگیتوانستند صحبت كنند، اما وقت یدند و نميترس یرفتند، به خاطر نام بزرگ او م ین ميدن لنيمردم به د

باال در  یگران از خود خواھ استي س، عكس در افغانستانهاما ب. كردند یدا ميپگفتند  ت سخنأدند جريد یت او را ميميصم

  .ننديب ین خلق را نميئخدا و پا
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 ی مبارزه كنند و قدرت بزرگ بلوك شرق را به وجود آوردند كه ادعایچارگ یه توانستد با فقر و بي روسۀمردم گرسن

 ی تكنولوژۀدر عرص. ت كردنديا را حمايقا، اروپا و آسيفران، ي التیكايمرا یھا یا را داشتند، تمام انقالبي تمام دنیرھبر

 یئھا ی با تمام مشكالت و كاستیستيكمونۀ يروس. كا و اروپا به رقابت پرداختند و پا در آسمان و مھتاب گذاشتنديمرابا 

ن يفغانستان با داشتن چنا ملت ايآ.  بودی اشراف تزاری و تجملی پوشال كه در آن وجود داشت به مراتب بھتر از حكومت

  ؟روز شونديشان پ ھا بر مشكالت روز داشته باشند و چون روسي بھتر از دیتوانند فردا ی میئرھبرنماھا

 

 

 


