من هو الشيوعي؟
لينين
عن دما نس مع ف ي ك ثير م ن الحي ان ممثل ي الش باب وبع ض الم دافعين ع ن التعلي م الجدي د يه اجمون المدرس ة
القديمة قائلين انها كانت مدرسة حشو الي فاننا نقول لهم انة ينبغي لنا ان ل ناخذ عن المدرسة القديمة ماكان صالحا
ينبغي لنا ال ناخذ عن المدرسة القديمة اسلوب ارهاق ذاكرة الشباب بكمية من المعارف ل حد لها  .تسعة اعشارها ل
تفيد والعشر الباقي مشوة  .غير ان ذلك ل يعني اننا نستطيع الكتفاء بالستنتاجات الشيوعية والشعارات الشيوعية
المحفوظ ة غيب ا  .ماهك ذا تنش ا الش يوعية  .فليمك ن للم رء ان يص بح ش يوعيا ال بع د م ا يغن ي ذاكرت ة بمعرف ة جمي ع
الثروات الفكرية التي ابدعتها النسانية  ..لسنا بحاجة الى الحشو اللي  .انما ينبغي لنا ان ننمي ونحسن ذاك رة كل
تلمي ذ بمعرفة الوق ائع الساسية لن الش يوعية تمس ي ص ف ار تمس ي مج رد شعار خ ارجي  .لن الشيوعي يمس ي مج رد
دعي سخيف اذا لم يتمثل وجدانة جميع المعارف التي اكتسبها كافة .هذة المعارف ينبغي لكم ان ال تكتف وا بمجرد
اس تيعابها  .ينبغ ي لك م ان تس توعبوها بفك ر نق اد  .لك ي تغن وا دم اغكم بعل م جمي ع الوق ائع ال تي ل يمك ن للم رء ب دون
معرفته ا ان يك ون الي وم انس انا مثقف ا  .ان الش يوعي ال ذي ي دعي الش يوعية لن ة تعل م اس تنتاجات جاه ة دون ان يق وم
بعمل كبير جدي كثير ا وصعب جدا دون ان ينظر بعين ناقدة الى الوقائع التي يترتب علي ان يتبصر بها بفكر ناقد
نفاذ  .ان مثل هذا الشيوعي يدعوك للرثاء لة  .وليس ثمة ماهو اشام من موقف سطحي كهذا الموقف  .فاذا كنت
اعرف اني اعرف قليل بذلت كل مافي طاقتي لعرف المزيد ولكن اذا زعم امرؤا يدعي انة شيوعي انة ليس بحاجة
لن يعرف أي شي ثابت فانة لن يصبح ابدا ولو شبيها بالشيوعي .... .
 ......بل اننا لن نتمكن من توطيد اسس المجتمع الجديد الشيوعي  .بل اننا لن نتمكن بالحرى من انجاز
بناء هذا المجتمع الجديد على هذ  iالسس ...
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البافدا العداد - 222-221 ..الامس والسادس– تشرين الول  ..اكتوبر 1920 .
ليني الؤلفات الكاملة اللد  41من صفحة 298
تعريب دار التقدم موسكو .
ليني ف الثورة والثورة الثقافية 1966
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