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والدمير ايليچ لنين بزرگترين شخصيت تاريخ روسـيه رهـبر و تئوريسـين و معلـم عملـى تمـام 
زحمتكشان و طبقه آارگر جهان بنيان گــذار حـزب آمونيسـت اتحـاد شـوروى و اينترناسـيونال 
ـــخ مبــارزات  آمونيسـتى بيـن الملـل وبنيـان گـذار اوليـن آشـور سوسياليسـتى جـهان در تـا ري

زحمتكشان بر روى زمين. 
 

ــــل ١٨٧٠ در اولجانوســـك  لنيــن ايــن پيشــواى بــى همتــاى آــارگــران جــهان در ٢٢ آوري
ـــه ١٩٢٤ در مســكو  دار فــانى را وداع  (ULJANOWSK) روسـيه متولـد ودر ٢١ ژانوي

آرد. 
 - در سن بيست و سه سالگى يعنى در ١٨٩٣ فعاليتهاى انقالبى خود را آغاز آرد. 

 - در سال ١٨٩٤ اولين مقاله خود را  چه آســانى دوسـت خلـق و چگونـه آنـها بـا سوسـيال 
دمكراسى ميجنگند  را  برشته تحرير در آورد او در ايــن مقالـه ضـرورت ايجـاد يـك حـزب 

مارآسيستى طبقه آارگر را در اين نوشته ياد آور شد.  
ـــترو گــراد را جــهت مبــارزه بــراى آزادى طبقــه   - در سـال ١٨٩٥ مارآسيسـتهاى شـهر پ

آارگرمتحد آرد. 
 - درسال ١٨٩٦ بهمين دليل به سيبرى تبعيد شد. 

 - در سال ١٩٠١ مجبور به ترك آشور شد. 
ــن نشسـت حـزب سوسـيال دمكـرات   - در سال ١٩٠٣ رهبرى بلشويكها را در مباحثات  دومي
هاى روسيه را بعهده گرفــت و مواضـع فرصـت طلبانـه (opportunist ) آنـها را افشـا 

نمود وهمزمان  مواضع ونظرات بلشويكى را به پيش برد. 
 - در سال ١٩٠٥ پس از شكست انقالب در روسيه مجددا مجبور به مهاجرت بخارج شد. 

 - در آنفرانس دوم اينترناسيونال لنين مبارزه جانانه اى بر عليه فرست طلبان به پيش برد و 
بعـدا در آنفرانـس هـاى Zimmerwald  و  Kienthalerتـدارك اينترناسـيونال ســـوم 

آمونيستى را با استدال لهاى خود ديد. 
ــن امپرياليسـم آخريـن مرحلـه سـرمايه دارى و ارتبـاط آن بـا انقـالب   - لنين با نوشتن و تدوي
پرولـترى عـالوه بـر تكـامل مارآسيسـم چگونگـى پـيروزى انقـــالب تحــت رهــبرى حــزب 

آمونيست را در عصر حاآميت سرمايه دارى را روشن ساخت. 
 - پس از پيروزى انقالب در فوريه ١٩١٧ لنين پس از باز گشت از خارج بعلت مقاومت ضد 
انقالب داخلى مجبور شد مجدا مخفى شود. در اين دوره ضد انقالب موفـق شـده بودنـد در 

بسيارى مناطق نيروهاى انقالبى را با شكست مواجه آند. 
 - در اآتبر ١٩١٧ لنين به پتروگراد باز گشت ودر آنجا مبارزه مسلحانه را باتفاق ساير رفقا 
ـــت داد و در ١٩١٧/١١/٧  تـدارك ديـد و ضـد انقـالب را از طريـق مبـارزه مسـلحانه شكس

انقالب به پيروزى رسيد آه براى هميشه از آن بعنوان انقالب اآتبر نام برده ميشود. 
ــوروى را رسـما اعـالم آـرد و دولـت   - در دومين آنگره حزبى لنين  تشكيل حكومت اتحاد ش
ــس مبـارزه بـر  آارگران و دهقانان را تشكيل داده و خود در راس آن قرار گرفت. واز آن پ

عليه ضد انقالب مستقيما تحت رهبرى لنين بپيش برده شد. 
 - در سال ١٩١٩ لنين برنامه تازه حزب را تدوين و به تصويب آنگره رساند. 



ـــوان هــدف اصلــى در جــهت گــذار بــه  ســاختمان اقتصــاد   - از آن ببعـد برنامـه حـزب بعن
سوسياليستى پيش برده شد. 

 - لنين از آن ببعد بر روى تز ساختمان سوسياليسم و ايجـاد جامعـه آمونيسـتى آـار آـرده و 
برنامه را براى شتاب بخشيدن به سيستم برق رسانى در سراسر آشور را در اولويت قرار 

داد. 
 - تجارب چهارساله ساختمان گذار بـه سوسياليسـم در آنگـره ١٩٢١ مـورد تجزيـه وتحليـل 
قرار گرفت و پس از جمع بندى ضرورت تجديد نظر در برنامه ريزى اقتصادى در دسـتور 

آار قرار گرفت آه همان آغاز دوران نپ ميباشد. 
 

 - بدين ترتيب با همت و پشتكار وخالقيـت لنيـن ايـده هـاى مـارآس و انگلـس در يـك آشـور 
ــه پـيروزى رسـيد ولنيـن عـالوه بـر تكـامل مارآسيسـم گنجينـه  امپرياليستى بر اثر انقالب ب
ــم را بـراى طبقـه آـارگـر و  پراتيك انقالب اجتماعى وچگونگى پيشبرد ساختمان سوسياليس
ـــان گذاشــت. نابغــه اى آــه تــا ابــد تفكــرش ،  سـاير زحمتكشـان و خلقـهاى جـهان بارمغ
تئوريهايش و جمعبندى هاى عملى آن براى استفاده زحمتكشان جهان جاودانه خواهد ماند 
و طبقه آارگر و ساير زحمتكشان وخلقهاى جهان لنين را تا زمانى آه استعمار و اسـتثمار 

و امپرياليسم هست فراموش نخواهند آرد.   
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