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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

 

  شيری. م. ا

  ٢٠١٣ اپريل ٢١

  روز لنين، روز شرمندگی ما زاد
 

وف، متفکر و  سالگی والديمير ايليچ لنين، آموزگار پرولتاريای جھان، انقالبی نابغه، فيلس١۴٣ امسال، اپريل ٢٢روز 

 لنينيسم، حزب انقالبی بلشويکھا، حاکميت شورائی است که با رھبری انقالب - نظريه پرداز، بنيانگذار مارکسيسم

  .  نوينی را در پيش پای بشر گشوداکتبر راه کامالً 

  .لنينيسم، تئوری راھنمای عمل توده ھای کار و زحمت است

. »کس به شما کمک نخواھد کرد دست نگيريد، ھيچه ولتی را باگر شما متحد نشويد، و قدرت د«! رفقای زحمتکش

 دانيم که ھر کارگر ساده و ھر طباخی اکنون نمی ما می! ما خيال پرداز نيستيم«: لنين گفت! اين است ماھيت لنينيسم

 درست اين. زحمکشان بايد اصول و رموز کشورداری را فرابگيرند«لنين معتقد بود که . »تواند کشور را اداره کند

توانند اداره  اصطالح باال، فقط ثروتمندان يا آموزش ديدگان مکتب طبقات باال میه نيست که کشور را فقط طبقات ب

  .»کنند

 سرمايه داری را تئوريزه کرد، به بشريت ۀ امپرياليستی سرمايه داری، اين باالترين و ھارترين مرحلۀلنين، مرحل

  .آموخت

 در حالی.  متفاوت و متضاد اقليت و اکثريت تقسيم شده استنسانی به دو بخش کامالً  اۀبر کسی پوشيده نيست که جامع

کند، آنھا را خفاش، گاو، بی سر و بی پا  نامد و اکثريت را تحقير می می»  خالقۀطبق«و » نخبه«که اقليت، خود را 

  .شناخت  می»جامعهميليونھا، دھھا ميليون زحمتکش، گلھا، قدرت و آينده «شمارد، لنين اکثريت را  می

 تحقق يافته بود، ، عمالً ءنحوی از انحاه  ميالدی در بخشی از جھان، بۀ گذشتۀاين مفاھيم انسانی که تا سالھای نود سد

جای خود را به ابتذال و ايده آلھای پست و مصرفگرائی، » بلوک شرق« اتحاد شوروی و ۀپس از تخريب و تجزي

، سريالھای تلويزيونی بی معنی، »ھنری«شوھای .  فکری و سقوط اخالقی دادمبارزه برای فرد و فردگرائی، ابتذال

، سرگرمی ھای صد تا يک ثنار، نوشته ھا و رمانھای بی محتوا، فقط و فقط کمپيوتریفيلمھای ھاليوودی، بازيھای 

 انسانی ۀتدريج از جامعه علم، صنعت، توليد، ھنر، ادبيات، اخالق ب. کنند پوچگرائی را در اذھان عمومی حقنه می

بندند، خشونت، قتل، کشتارھای جمعی جايگزين، مھرورزی و عشق به انسان، محبت، ادب و احترام شده  رخت برمی

شود و بنيان جامعه و خانواده با خطر جدی مواجه   نيک، عقالنيت، منطق و فرزانگی خوار شمرده میۀاست، انديش

  .شود ج ھمجنسگرايان خالصه می ازدواألۀحقوق انسانی، در مس. شده است
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. الغرتر» الغرھا«شوند و  چاق تر می» چاقھا«امروز توده ھای کار و زحمت به چشم خويش می بينند که چگونه 

احساس يأس و بی اطمينانی .  تھديد می کند بشری را جداً ۀفقر، گرسنگی، بيکاری و بی خانمانی اکثريت عظيم جامع

  ...  آحاد جامعه را در خود غرق کرده استۀھماز فردای خود و فرزندان خويش 

رغم  چرا که ايده ھای انسانی، انقالبی و رھائی بخش او را علی. زاد روز لنين، در عين حال، روز شرمنگی ماست

علت بی ه  بتوان درک دقيق و توضيح علمی مشکالت و معضالت اجتماعی، قدرت سازماندھی و مبارزه، اما صرفاً 

 تاريخ ف انسان را به آرشيۀواسطه  تحقق نبخشيديم، تقدس مالکيت خصوصی و استثمار انسان بارادگی و بی عزمی

بورژوازی، مافيای پول و مواد مخدر توانست با طرح مسائل و موضوعات انحرافی و غيرالزم برای . نسپرديم

  .  انقالبی را از ما بازستاندانسان، ما را دچار تفرقه و پراکندگی سازد، به بحث ھای بی سرانجام مشغول دارد، شور

کامل با انواع افکار و ايده ھای منحط ايده آليستی برخوردار بوديم و ھستيم، ولی چون رخوت و ۀ ما از توانائی مقابل

سستی، گريز از جمع و تمايل شديد به سکتاريسم و فرقه گرائی بر ما مستولی شده، از دفع تھاجم سراسری ارتجاع 

و انسانيت، به کارگران و زحمتکشان، به افکار و انديشه ھای پويا و ترقيخواھانه عاجز مانديم، بورژوازی به انسان 

  .زادروز لنين را با شرمندگی برگزار می کنيم

  . راه لنين باشيمۀوليت انسانی خود، بر مايه ھای شرمندگی مان فائق آئيم و رھروان گردن افراشتؤباشد که با درک مس

 

 ١٣٩٢ حمل -  فروردين٣١

 


