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( و وظایف تشکیالت NEPهای نوین اقتصادی )سیاست

 1آموزش سیاسی

گزارش به دومین کنگره سراسری تشکیالت آموزش سیاسی روسیه 

 [1]1921اکتبر  17

 1921اکتبر  17سخنرانی والدیمیر ایلیچ لنین در 

 برگردان: رضا سپهر

 

ن است که این گزارش، یا بهتر است بگویم  آرفقا، قصد من  

را سیاست  ،سخنرانی  اقتصادی،  به  نوین  من  آنهای  که  گونه 

وظایف  فهمم،  می سیاست  ناشیو  این  بخش  ،از  آموزش در  های 

 اگر   استکامال اشتباه    کنممی  فکر  سیاسی حزب، اختصاص دهم. من

 کنگره   یک  چهارچوب  در  که  شود  مشکالتی  تنها محدود به  هاگزارش

اطالعاتی که به طور عموم ما باید به مجموعه  گنجد،  می  خاص

 گذرد بپردازیم.در حزب و یا در جمهوری شوراها می

حزب سوسیال دموکرات تغییر ناگهانی سیاست دولت شوروی و 

 .کارگری روسیه

که به هیچ وجه منکر ارزش چنین اطالعاتی نیستم من در عین آن

و معتقدم که برگذاری کنفرانس در پاسخ به مشکالت سودمنداست، 

های ام که نقص اصلی اکثر جلسات کنگرهن وجود متوجه شدهبا ای

ما در این است که آنها به طور مستقیم و فوری با مشکالت 

عملی در ارتباط نیستند. به نظر من نقایصی وجود دارد که 

های  و هم در رابطه با سیاست  ، خواهم هم در رابطه با آنهامی

 نوین اقتصادی صحبت کنم.

فعلی اقتصادی به طور خالصه و به شکلی    هایسیاستمن در مورد  

کمونیست   شما  قاطع  اکثریت  رفقا،  کرد.  خواهم  صحبت  کلی 

رغم اینکه برخی از شما بسیار جوان هستید، اما هستید، و علی

انقالب   یههای عمومی ما در سالهای اولهمگی در اجرای سیاست
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بخش    رسیدنبه ثمر  پس از  اینک  اید.  کردهای  العادهفوقتالش  

این   از  شده،  وظایفبزرگی  متوجه  تغییراتی مطمئنا  که  اید 

دولت شوروی و حزب کمونیست های اقتصادی  ناگهانی در سیاست

های جدیدی که ما آن را در مقایسه با اتفاق افتاده، سیاست

 نامیم.های نوین اقتصادی میگذشته، سیاست

ی اقتصادی  هااگرچه در اصل، این سیاست نوین بیش از سیاست

 ست.پیشین ما حاوی عناصر قدیمی

می را  این  اگر چرا  ما،  قبلی  اقتصادی  سیاست  زیرا  گویم؟ 

شده نبود )که به طور عمومی در شرایط حسابگوییم که چندان  ن

(، توانست باشدنمی قابل محاسبه  هم  حاکم در آن زمان چندان  

شاید بتوان گفت    –کرد  تا حدودی بر اساس فرضیات حرکت می

یک گذار مستقیم ما  که در اقتصاد    -بدون محاسبه فرض شده بود  

روسیه   تولیدکهناز  به  خطوط و.  اساس  بر  دولتی  توزیع 

 کمونیستی رخ خواهد داد.

اگر نوشتجات اقتصادی ما که خود در گذشته منتشر کرده بودیم 

ز ها قبل ابه یاد بیاوریم، اگر به یاد بیاوریم که کمونیست

انقالب و بالفاصله پس از کسب قدرت در روسیه چه نوشته بودند  

 اولین   که  هنگامی  ،1918  سال  آغاز  در  مثال،  عنوان  به  -

 به   کنندهخیره  پیروزی  یک  با  قدیم  روسیه  به   سیاسی  تهاجم

، زمانی که جمهوری شوراها قدم به عرصه حیات رسید  پایان

تکه روسیه  که  دورانی  جنگ  پارهگذاشت،  خاکستر  از  شده 

توصیه   به  اگر  راستی  به  و  برآورد،  سر  امپریالیستی 

منشویکها  امپریالیست  به  رولوسیونرها-سوسیالیست  و   ها  ، 

 -   شدگونه از هم دریده نمیاین  داد،می  ادامه"  وطن  از  دفاع"

 که   شد  خواهیم  متوجه  بیاوریم،  خاطر  به  را  اینها  ههم  اگر

  وظیفه   مرحله  اولین  تازه  ما  که  اولیه، زمانی  هایدوره  در

 جنگ   از  تازه  و  بودیم  کرده  تکمیل  را  شوروی  دولت  ساختن

 خود   وظایف  مورد  در  آنچه  بودیم،  آمده  بیرون  امپریالیستی

حتی    و  محتاطانه  بسیار  گفتیم  اقتصادی  توسعه  زمینه  در

  طول  در  و  1918  سال  دوم  نیمه  در  ما  اقدامات  از  ترمحتاطانه

 .بود 1920 و 1919 سالهای

تصمیم کمیته اجرایی مرکزی سراسر روسیه در مورد نقش 

 1918دهقانان، 

و   حزب  فعال  کارگران  شما  همه  هنوز  اگر  حتی  زمان  آن  در 

اید توانستهتوانستید و حتما  شوراها نبودید، در هر صورت می 

آن مانند  تصمیماتی  سراسر با  مرکزی  اجرایی  کمیته  که  چه 

 [2اتخاذ کرده بود آشنا شوید.]1918روسیه در پایان آوریل  

به  تصمیم  آن اشاره  کشاورزی  به  توجه  ضرورت  با   اقتصاد 
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 توضیح نقش   که  گرفته شده بود  گزارشی  اساس  بر  روستائیان و

 کشور   یک  در  ساخت سوسیالیسمچگونگی    در  دولتی  داریسرمایه

 شخصی،   مسئولیت  اهمیت  بر  که  داشت؛ گزارشی  را مد نظر  دهقانی

  عامل   این  اهمیت  بر  داشت؛تاکیدی که  تأکید  نفرهتک  و  فردی

  قدرت   سازماندهیدر    سیاسی  وظایف   جدای از  کشور،   اداره  در

 .فشردپای می نظامی وظایف و دولتی

 اشتباهات ما

ای را داشتیم که در آن ما انتظار دوره 1918در آغاز سال 

که صلح برست  یهنگامآمیز امکان پذیر باشد. ساز مسالمتوساخت

فروکش کرده  یمدت یکه خطر برا آمدی، به نظر مرسیدامضا به 

 را آغاز کرد. در کمال آرامش بازسازی مملکتتوان  یاست و م

 یخطر نظام کی 1918در سال  چرا که م،یکردمیاما اشتباه 

 که آغاز شده بود، یو جنگ داخل یشکل شورش چکسلواک به یواقع

به درازا  1920، خطری که تا سال تحت محاصره قرار دادما را 

را تا حدودی همه چیز که  یمشکالت جنگ ما تحت تاثیر کشید.

 تیموقع لیبه دل همچنینو  ه بود،الشعاع قرار دادتحت

در  یستیالیجنگ امپر انیدر پا یکه جمهور یادکنندهیناام

 گر،ید یو تعداد طیشرا نیا لیبه دل -آن قرار گرفت معرض 

 ما  یمستق کهآن میتصم؛ میاشتباه کردتصمیمی  مبادرت به اتخاذ

که  میکردیما فکر می برویم. ستیکمون عیتوزودیتول سراغبه 

غله مقدار می توانیم مازاد،  ییمواد غذا صیتخص ستمیس تحت

ها کارخانه نیباند که دهقانان فراهم کردهرا  ازیمورد ن

دست  یستیکمون عیتوزودیبه تول جهیو در نت میکن عیتوز

 .میابی

وضوح همین روشنی و طرح را به  نیکه ما ا میتوانم بگون شاید

راستای همین در  با  یما تقرعملکرد اما  ،میه بودکرد ریتصو

این تجربه کوتاه، که به راستی باید  متأسفانه چهارچوب بود.

که ،اشتباه است مشیما را متقاعد کرد که آن خط ،متأسفانهگفت 

از   درباره گذار  گذشته این خط در تباین با آن چه که ما در  

 یعنی قرار دارد، م،ینوشته بود سمیالیبه سوس یدارهیسرما

و  پذیری اقتصادیلیتمسئودوره  ر ازاتوان بدون گذنمی نکهیا

ترین مراحل اولیه حتی به ابتدایی 2یستیالیکنترل سوس

 
2   socialist accounting:   اقتصاددان فیلسوف،  پوالنی  کارل  توسط  بار  اولین  واژه  این 

ریزی اقتصادی سوسیالیستی را ابزاری  تئوریزه شد. وی برنامه  1922سوسیالیست در سال  

کند. طبعا در  ، ارزیابی میاست  امعهج  تابع   اقتصاد  آن  در  که  جهانی  برای رسیدن به

اقتصادی که بازار، تولید به منظور کسب سود و مناسبات حاکم و محکوم در آن جاری 

پذیری فردی برد اقتصادی نیازمندیم. مسئولیتنیست ما به فاکتورهای دیگری برای پیش

 زمانی  تنها  بشریت»دهد. بنا به عقیده پوالنی  بخش بزرگی از این نظریه را تشکیل می 

  صورت   این  در  تنها.  بپردازد  باید  بهایی  چه  هایشآرمان  برای  بفهمد  که  شودمی  آزاد

  زیرا .  دارد  بستگیوی    خود  به  منحصرا    ها آرمان  این  تحقق  شد  خواهد  متوجه  که  است

 امیدواریم   که  پیشرفتی  و  شود  انجام  باید  که  هاییفداکاری  بین  ارتباط  که  زمانی  تنها



4 
 

 قدرتکسب  هنگاماز  ،1917 سال از .نیز نزدیک شد سمیکمون

کنون، آنان هنجارهای اقتصاد سوسیالیستی تا هابلشویکتوسط 

 بر قطعا   ما نظری ادبیات .دادند توضیحها را برای توده

داری به سوسیالیسم از جامعه سرمایه مدتطوالنی گذار یک ضرورت

پذیری و کنترل مسئولیت از مجرای تنها کهاست  کردهتاکید 

 جامعه رویکردهایکه رسیدن به  . ابزاریگذردمی سوسیالیستی

در کشورهای انتقال این  و. )کندپذیر میرا امکان کمونیستی

 تری دارد(.احتیاج به زمان بیش باشد یافتهتوسعه کمتر

 نشینی استراتژیکعقب

اقدامات  ،جنگ شدیدکه ما به علت درگیرهای  رسدنظر می به

تخاذ الزمی را که باید در رابطه با سازماندهی اقتصادی ا

 اساس در ، اقتصادی نوین سیاست .میکرد فراموش ،کردیممی

 تحملم سختی شکست زمینه ایندر ما  که است نآ دهندهنشان

 ما. ایمکرده آغاز را یاستراتژیک نشینیعقبو اینک  ایمشده

 یموبر میان از کامال   کهاین از قبلبگذارید : »گفتیم واقع در

 اتر مجددحکمستم مبنایی بر را چیز همه و کنیم نشینیعقب

 مسئلهداوری به پیشبا  هاکمونیست اگر .«منمائی سازماندهی

 تردیدی ترینکوچکبدون  کنند، نگاه اقتصادینوین  سیاست

 را سختی بسیار شکست اقتصادی جبهه در ما که خواهند گفت

 که است ناپذیراجتناب شرایط این در البته .ایمشده متحمل

این  دلیل به و شوند هراسناک و مأیوس بسیار افراد برخی

تسلیم نگرانی و وحشت گردند. گریزی از این امر  نشینی،عقب

این  کرد،می نشینیعقب سرخ ارتشکه نیست. اما آیا هنگامی

حال،هر هربه نبود؟ وی پیروزی مقدمهه معنای فرار از دشمن ب

ای برای مدت شود که عدهای موجب مینشینی، در هر جبههعقب

زمانی دچار وحشت شوند. اما در هرمورد، در جبهه کولچاک یا 

 زمانیلهستان و یا رانگل،  هبهدنیکین، در جبهه یودینیچ، ج

( ربایک از بیش گاه و) بودیم گرفته قرار زیر ضرب شدت به که

درد  خورده کتک آدم: "که کردیم ثابت را المثلضرب این درستی

تر . ما بعد از هر شکست آرام"فهمدکتک را بهتر از نخورده می

 تر پیشروی خود را آغاز کردیم.تر و با احتیاطسیستماتیک

البته وظایف ما در جبهه اقتصادی بسیار دشوارتر از وظایف 

در خطوط  هاییطور عمومی شباهت جنگ است، اما به جبههدر 

 خود برای گذار تالش وجود دارد. ما در کاساسی استراتژی

 
ریزترین    تا  و  عملی  و  مستقیم   شکلی  به  یابیم،  دست  آن   به  خود  هایآرمان  تحقق  مسیر  در

 ،دهیم  کمال  را  انگیزه  این  توانیممیافراد    عنوان  به  ما  باشد،  مشاهده  قابل  اجزایش

  دهیم   تطبیق  خود  های   ظرفیت   با  را  آن را  و   کنیم  طی  را  صعودی مسیربدون تزلزل این  

 (.Polanyi  2016: 416).« رویم پیش رضایت و شادی با و

 تحت عنوان آن را  با توجه به این تعاریف هرجا که از این واژه سخن رفته مترجم  

 کندپذیری  سوسیالیستی" ترجمه می"مسئولیت
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 جبهه در جدی متحمل شکستی ،1921 بهار در کمونیسم به مستقیم

 کولچاک، توسط کهچه تر از آنبسیار جدی شکستی؛ شدیم اقتصادی

. این شکست بسیار شد تحمیل ما به پیلسودسکی یا دنیکین

جدایی  در شکلشکست  اینتر بود. تر و وخیمتر، خطرناکبرجسته

 بدنه جامعه، از ما اقتصادی هایسیاست ارشد مدیران انزوای و

 که ایمولده نیروهایآن  توسعه برد وپیش در آنها شکست و

 خود را نشان داند، می فوری و حیاتی را آن ما حزب برنامه

 داد.

 رویکرد این - روستایی مناطق مازاد غذایی مواد تخصیص سیستم

 رشد مانعدر عمل  – شهری توسعه مسئله به کمونیستی مستقیم

 عمیق بحران اصلی عامل که کرد ثابت و شد همولد نیروهای

 .کردیم هتجرب 1921 بهار در که استبوده  سیاسی و اقتصادی

 ما مشیخط نظر از که برداریم قدمی ناچاریم دلیل همین به

نام  تواننمی دشوار بسیار نشینیعقب و شکستیک  جزبه  چیزی

 این که گفت تواننمی این، بر عالوه .دیگری به آن اطالق کرد

 نشینیعقب یک - سرخ ارتش هاینشینیعقب مانند - نشینیعقب

 است، درست .استبوده  قبلی شده آماده مواضع به منظم کامال  

 .بود شده آماده قبل از ما کنونی نشینیعقب برای مواضعکه 

 توسط شده اتخاذ تصمیمات مقایسه با توان می راادعا  این

 اتخاذ 1918 آوریل در که تصمیمی با 1921 بهار در ما حزب

 آماده پیش از مواضع .کرد اثبات کردم، بدان اشاره و من شد،

 آشفتگی در حتی و منظبیبه شکلی کامال  نشینیعقب اما ؛بود شده

 انجام کشور نقاط از بسیاری در هم هنوز و) گرفت صورت شدید

 (.شودمی

 های نوین اقتصادیمفاد سیاست

 با مبارزه برای حزب سیاسی آموزش هایبخش وظیفه که اینجاست

 هایسیاست پرتو در ،اصلی مسئله. رسدمی ظهور منصه به امر این

به وجود آمده  وضعیت از برداری بهرهچگونگی  اقتصادی، نوین

 .استدر اسرع وقت 

 یمالیاتسیستم  جایگزینی معنای به اقتصادی های نوینسیاست

آن است که ما  معنای به این. ستغذایی مواد درخواست به جای

 چه تا - ایمکرده بازگشت داریسرمایهبه  توجهی قابل دح تا

 خارجی دارانسرمایه به دادن امتیازمسلما  .دانیمنمی ؟حد

 بسیار تعدادکه با توجه به تعدد پیشنهادات تنها  ستا درست)

 دارانسرمایه به هاشرکت اجاره و( است شده پذیرفته اندکی

 سیاست از بخشی این و، ستداریسرمایه احیای معنای به خصوصی

 مازاد غذایی مواد تخصیص سیستم لغو زیرا. ستاقتصادی نوین

 مازاد آزادانهتوانند می دهقانانآن است که  معنای به
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تنها از  ،مبادله کنند، و مالیاتخود را  کشاورزی تمحصوال

 اندکی سهمشود که تنها شامل مانده تولید آنان گرفته میپس

 اقتصاد کل و جمعیت از عظیمی بخش دهقانان. است محصول از

تواند می داریسرمایه دلیل همین به و دهندمی تشکیل را ما

 .کند رشد آزاد تجارتدر بستر این 

 آموزش علم در مقدمات این که است اقتصاد الفبای همان این

ای عده توسطنیز  روسیه در این، بر عالوه و است، شده داده

 علم هیچ به ،ما به اقتصاد آموزش برای که یاتموجود سودجو،

 از .شودمی داده آموزش د،نندارنیازی  سیاسی یا اقتصادی

پیش از  کسی چه: است این اساسی مسئله استراتژی، نظر نقطه

خواهد  اینکلی  سؤال د؟بر خواهد بهره جدید موقعیت از همه

 ییپرولتاریا کرد؟ خواهند پیروی کسی چه از دهقانان - که بود

 که یدارسرمایه یا ؟ستسوسیالیستی جامعهخواهان برقراری  که

 از ما. است ترامن. برگردیم عقب به بیایید: »گویدمی

 ؟«دانیمنمی چیزی ی آنانابداع سوسیالیسم

 داری یا قدرت شوراها؟پیروزی از آن کیست، سرمایه

مسئله نبرد فعلی این است که چه کسی پیروز خواهد شد، چه 

داری کسی پیش از همه از شرایط فعلی بهره خواهد برد: سرمایه

ایم، و نه تنها دهکه ما اجازه ورود از در خانه را به وی دا

هایی که ما از آن آگاهی روزنهحتی یک در، بلکه چندین )

ت ما با آن گشوده رغم مخالفنداریم، که بدون اطالع ما و علی

شده(، یا قدرت دولت پرولتاریا؟ دولت پرولتاریا از نظر 

تواند اتکا کند؟ از یک نظر بر وضعیت اقتصادی به چه چیز می

به  را ها. در این رابطه باید دهقاناناقتصادی بهتر توده

 انکار غیرقابل کامال  مطلب برای همگان  اینیاد داشته باشیم. 

 فاجعه رغمعلی ،مردم وضعیت در دادهرخ بهبود که است آشکار و

خود به کناری  ال آن را در محاسباتکه ما فع – قحطی هولناک

 .است بوده ما اقتصادی سیاست تغییر دلیل به - گذاریممی

 دیبرسد، تول یروزیبه پ یدارهیسرماشیوه اگر  گر،ید یاز سو

 .کندمیرشد  زین ایرشد خواهد کرد و پرولتار یصنعت

 یایما سود خواهند برد و پرولتار استیداران از سهیسرما

 لیدر کشور ما به دلگیری آن شکلکه  شکل خواهند گزفت یصنعت

از  پرولتاریایی که  ،بود کننده وسیمأ یرانیجنگ و فقر و و

 ایبه عنوان پرولتاردیگر خود خارج شده و  یطبقات جایگاه

ست که در صنعت یاطبقه ایپرولتار ندارد.خارجی وجود 

 ییاز آنجا ست.یماد یهاارزش دیبزرگ مشغول تول یدارهیسرما

بزرگ نابود شده است، از  اسیدر مق یدارهیکه صنعت سرما

 ای، پرولتارانداز کار باز ایستادهکه کارخانه ها  ییآنجا
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از آنان نام گاه در آمارها اگر چه  شده است. دیناپدنیز 

در کنار هم قرار  یاز نظر اقتصادآنان ، اما شودبرده می

 اند.نگرفته

است  ییایطبقه پرولتار یایاح یبه معنا یدارهیسرما یایاح

 ریآالت درگنیبا استفاده از ماشو بزرگ  یهاکه در کارخانه

کار داللی و و نه در ، ستیاجتماع دیمف یماد یهاارزش دیتول

فروش، و نه در »کار«  یساختن فندک براکار نه در  ،ییسودجو

صنعت در شرایطی که با توجه به  ست،ین دیکه چندان مف یگرید

 است. ریناپذ، اجتنابما یحال نابود

اینک سئوال اصلی این است که چه کسی رهبری را به دست خواهد 

 یچه کس - به سراغ این مطلب برویم ما  یمستق دیباما گرفت. 

که شوند یداران موفق مهیسرما ای در صدر قرار خواهد گرفت؟

صورت  نآدر که  – امور را به دست گیرند یسازماندهسررشته 

. کار خواهد بود انیپا نیا خواهند کرد و جاروها را ستیکمون

دهقانان، ثابت خواهد  تیبا حما ا،یپرولتار یقدرت دولت ای

ای را به گونه دارهیسرما ان،یآقا اینتواند مهار یمکه کرد 

 تیهدا یدولت یرا در مجار تولید کهدر دست داشته باشد، 

کند که تابع دولت و در خدمت  جادیا یدارهیسرمانوعی و کرده 

این  همه مطرح کرد. یاریبا هوش دیدولت باشد. سوال را با

 که سیاسی هایآزادی مورد در هااین بحث همه ،هاایدئولوژی

، روسی مهاجران میان در ویژه به شنویم،می این روزها بسیار

 هانامهو انبوه فراوانی از روز ،2 شماره روسیهروزنامه  در

 آزادی این شود،می منتشر سیاسی احزاب همه توسطهر روزه  که

، همه این صرفا کنندمی تمجید روشی و شیوه هر به را ها

رگویی و عبارت ست. ما باید بیاموزیم که همه این پردازیپُ

رگویی  آمیز را نادیده بگیریم.هایی تحریکپُ

 .تری خواهد گرفتمبارزه حتی شدت بیش

دشوار و فراوانی را  نبردهای گذشته، سال چهار طول ما در

ترین در صحنه سخت جنگیدن که ایمآموختهایم و از سر گذرانده

 دیگر یچیز آنها مورد در کردن حرافی و ،است امر یک ،نبردها

 .آن استادندانجام به ویژه کنار گودنشینان در  که امری -

ها را ومقالها،این قالما باید یاد بگیریم که این ایدولوژی

 اصل و. و ماهیت مسئله توجه کنیم اصلنادیده بگیریم و به 

 از شدیدتر و ترصالنهعمست حتیفعلی  مبارزه که است این

 .دادیم انجام دنیکین و کلچاک علیه ما که ستایمبارزه

ما با آنان جنگی عریان بود که ما با زیروبم آن مبارزات 

واقعیتی آشناست که در طی صدها و هزارها آشنا بودیم. جنگ 
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عام و کشتار سال اتفاق افتاده است. انسان در هنر قتل

 های فراوانی داشته است.پیشرفت

مرکز بخش  در داریزمینمالک  هر تقریبا   واقعیت این است که

 صدای به که داشت هاییمنشویک و رولوسیونرها سوسیال خود

 نقض مورد در و مؤسسان مجلس مردم، حکومت مورد در بلند

 .کردندمی صحبت هابلشویک توسط هاآزادی تمامی

ست از حل مشکالتی بوده اتر بسیار ساده حل مشکالت جنگمسلما 

 با توانمی را جنگ مشکالترو هستیم؛ که ما اینک با آن روبه

صاحبان  فیزیکی نیروی با و گذشتگیازخود، حمله تهاجم،

بر  زمین مالکانبندی صف که دهقانان و انکارگریعنی  انقالب،

اما  .کرد حل ،اندرا به طور محسوس مشاهده کرده خود علیه

 ها،رانگل از برخی .ندارد وجود زمین مالک حاضر حال در

نه دیار عدم اور رومانوف نیکالس مانند هادنیکین و هاکلچاک

دشمن دیگر  .اندشده پناهنده کشور خارج بهدیگر  برخی و شدند

دار دار و یا زمینمانند گذشته به شکلی عریان در لباس سرمایه

 وضوح به توانندنمی آنان در مقابل دیدگان مردم نیست.

ر تنها لباس عوض شده، این با است، همان دشمن که دریابند

 لبه در انقالباینک  کهبینند ، آنان نمیماست میاندشمن در 

به  و رسیده آن به پیشین هایانقالب همه که ایستاده پرتگاهی

سوادی به دلیل ناآگاهی و بی آنها - کردند نشینیعقب ناچار

 توانمشکل ب جانبه قادر به درک روشن این مطلب نیستند.همه

مورد  سوادیبی این کردن کنریشه برایزمان  راقده مچ که گفت

 ها وو شیوه العادهفوق هایکمیسیوننیاز است و ما به چه 

 .ویژه نیاز داریم ابزارهای

 و ورانگل کلچاک، جای بهاینک  ما که بدانند ها چگونهتوده

 قبلی هایانقالب همه که داریم خود میان در را دشمنی دنیکین

داشته  را برنده دست دارانسرمایه اگر است؟ شکسته همدر را

 ینا .بازخواهیم گشت قبلی رژیمهمان  ما دوباره به ،باشند

 باید ام حزب .است داده نشان قبلی هایانقالب همه تجربه را

 داریسرمایه داخلی اینک در پوشش دشمن که بفهماند هاتوده به

چه آن .درآمده است بدون کنترل کاالیی مبادله و دروپیکربی

که در این است که ما باید به روشنی مورد مداقه قرار دهیم 

برگ برنده  ی؟ چه کس"چه کسی پیروز خواهد شد"این مبارزه 

تر های هرچه وسیعرا خواهد داشت؟ و باید تالش کنیم که توده

دهقانان به وضوح بر این حقیقت وقوف پیدا کنند. و کارگران 

ست ابزاری ترینبرنده و ترینسخت پرولتاریا دیکتاتوریدولت 

 به جهانهای دولت تمام علیهدر مبارزه  باید پرولتاریاکه 

چرا که تمامی آنان با حمایت از کلچاک و دنیکین کار برد، 

 جنگند.بر علیه ما می
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 روسیه بورژوازی ی به حمایت ازجهان بورژوازی اکنون

 .هستند ما از ترمندقدرت بسیار هم هنوز آنها و برخواسته است

اندازد. نیروهای نظامی اما این مطلب ما را به هراس نمی

ها ن که آنایرغم مندتر از ما بود. اما علیآنان نیز قدرت

 ما شماری بربیهای برتری نیروی هوایی و توپخانه نظر از

اما نتوانستند  ،آمدای به نظر میو شکست ما کار ساده داشتند،

 هایدولت اگر ایدشهای نبرد منکوب کنند. ما را در صحنه

 و کردند،می بسیج موقع به را ارتش گردان چند داریسرمایه

 خشکیناخن کلچاک به طال میلیونی چند وامدادن  در اگر یا

 حال، این با .بکوبند همدر را ماتوانستند می ،کردندنمی

 به که بریتانیایی یک درجه سربازان زیرا خوردند شکست آنها

 راخود  یفرانسو ناوگان که ملوانانی ودیار عدم رفتند، 

 آنها حاکمان که شدند متوجه کردند، اودسا ترک به مجبور

 نیروهایی نیز اکنون .گفتیممی درست ما و کردندمی اشتباه

 و اند؛داده قرار حمله مورد ما را هستند ترقوی ما از که

 خود قدرت منبع آخرین به باید نبرد این در پیروزی برای

 کارگران تودهچیزی به جز  قدرت منبع آخرین، و این کنیم تکیه

خود  طبقاتی به منافع آگاهدهی شده و سازمان دهقانان و

 .نیست

 پرولتاریای قدرت یااینک دو گزینه در پیش روی ماست: 

 دهقانان از اندکی بخش و شروپی کارگران و - یافتهسازمان

 جنبش یک سازماندهی در و هکرد درک رامسئله  این ،پیشرو

 ما صورت این درکه  – شد خواهند موفق به دور خویش مردمی

 خوریممی شکست وظیفه این انجام درما  یا ، وشد خواهیم پیروز

 است، مندترقدرت فنی نظر از که دشمن صورت، این درکه  –

 .داد خواهد شکست را ما ناگزیر

 

 ست؟آیا این نبرد نهایی

امان است. ای سخت و بیدیکتاتوری پرولتاریا به معنای مبارزه

پرولتاریا در یک کشور پیروزمند سر برآورده اما هنوز در 

عرصه جهانی ضعیف است. آنان باید کارگران و دهقاتان را گرد 

خود متشکل کنند و بدانند که هنوز جنگ پایان نیافته است. 

بیائید با نبرد نهایی "خوانیم اگرچه ما در سرود ملی خود می

، اما متاسفانه این کامال حقیقت ندارد، این "رو شویمروبه

های کارگر و دهقان توانید تودهآخرین نبرد ما نیست. یا می

 یابید.که به پیروزی دست نمیحد کنید و یا ایندر این نبرد مت
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رویم، گاه شاهد نبردی که اینک ما از میان آن میتاریخ هیچ

، اما جنگ بین روستائیان و مالکان، از ابتدای نبوده است

داری بارها و بارها اتفاق افتاده است. چنین مبارزاتی برده

ایم که دولتی بر گاه ندیدهبه دفعات مکرر رخ داده، اما هیچ

علیه بورژوازی خودی و یا جبهه متحد بورژوازی جهانی اعالن 

 .جنگ کند

 می موفق ما آیا که در گرو آن است مبارزهکلیدی این  مسئله

 اساس بر را کوچک دهقانان ،با کمک دولت پرولتاریا شویم

 سازماندهی توسعه اینخودشان و در جهت  مولده نیروهای توسعه

که بورژوازی کنترل آنان را در دست خواهد ، یا اینکنیم

های پیشین نیز مطرح گرفت. چنین معضلی در بسیاری از انقالب

ای که ما امروز گاه جهان شاهد مبارزهبوده است، اما هیچ

ای در این شکل از مبارزه ها تجربهکنیم نبوده است. تودهمی

ای را دامن بزنیم و در این ندارند. ما باید خود چنین تجربه

توانیم به آگاهی طبقاتی کارگران و دهقانان راه تنها می

گاه و مشکل عظیم وظیفه فعلی اتکا داشته باشیم. این گره

 ماست.

 

 بالواسطه به کمونیسم حساب باز کنیم. گذارما نباید روی 

های ما نباید بر اساس دستیابی مستقیم به کمونیسم محاسبه

های شخصی ما باید بنیادها را بر اساس انگیزه استوار باشد.

به   گیرند که پرداختنروستائیان بنا نمائیم. به ما خرده می

ای شخصی روستائیان به معنای بازسازی مالکیت هانگیزه

 هرگز ما شود،می مربوط دهقانان به که آنجا تا اماست. خصوصی

 ایمداخله فردی تولیدی ابزار و مصرفی اقالم مورد در

ها را ملغی کردیم، به کیت خصوصی زمینما مال .ایمنکرده

های کشاورزی که متعلق به روستایی نبود و عنوان مثال زمین

شد. چنین سیستمی در بسیاری دار زمین محسوب میاو تنها اجاره

ست. ما از کشورها وجود دارد. مشکل در خلق انگیزه شخصی

همچنین باید امکاناتی فراهم آوریم که هر متخصصی انگیزه 

 سعه صنایع ما را داشته باشد. تو

ایم؟ نه، به نظر من نبودیم! آیا ما قادر به این امر بوده

 هم، آنکمونیستی شیوه به توزیعوتولید که کردیممی گمان ما

 ادامهجدا افتاده،  طبقهآن از  ریایپرولتاکه  کشوری در

اینک ما باید این شیوه را تغییر دهیم، وگرنه .یافت خواهد

نخواهیم توانست روند گذار را به طبقه کارگر تفهیم نمائیم. 

 تالش ماچنین معضلی هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده است. 

 کنیم، حل یورش رودررو یک باو  مستقیما   را مشکل این کردیم
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پذیر چنین اشتباهی در هر نبردی امکان .خوردیم شکست اما

ای از موارد به عنوان یک شکست ارزیابی است، حتی در پاره

های باید به حمله خورد، شکست یورش رودررو که شود. حالنمی

 استفاده نیز تضعیف و محاصره روش از وجناحی رو بیاوریم 

 .کنیم

 پذیریاصل انگیزه شخصی و مسئولیت

های مهم اقتصادی باید بر اساس اصل گوئیم که کلیه شاخهما می

گوئیم مباحثات به صورت جمعی می گذاری شود.انگیزه شخصی پایه

ها جنبه فردی خواهد داشت. اما در خواهد بود اما مسئولیت

  ..ایمکاربندی این اصل ناتوان بودهبه ازخود، های عملی گام
با  هایبندمرز نیکند که ا یم جابیا یاقتصاد های نویناستیس

که مردم خود را تحت  یشود. هنگام میترس مطلق زیوضوح و تما

صله شروع به بحث در مورد بالفا افتند،ی دیجد یاقتصاد طیشرا

همه  دیباکه  ستایاین شیوهو   رد،کد نآن خواه نتایج احتمالی

بحث  نیبدون ا میتوانیما نم  شود. یسازماندهر اساس آن ب زیچ

ها مردم ها و قرندهه یبرا رایز م،یکن آغازرا  یعمل ،عمومی

 دتوانینقالب نممنع شده بودند و ا زیچهر از بحث در مورد 

 و کردهبرگزار  یکه مردم در همه جا جلسات یادورهطی بدون 

 .ابدیبحث کنند، توسعه  مشکالتدرباره همه 

 نیابه هرحال،کرده است.  جادیا فراوانی یسردرگم مطلب نیا

 دیبود، اما با ریناپذباجتنا اتفاقی که – ست که افتاداتفاقی

چگونه که  میریبگ ادیبه موقع ما اگر  گفت که خطرناک نبود.

اداره  یجلسات مناسب است از آنچه برا یآنچه را که برا

 یجمهور تیشد که موقع میموفق خواه م،یمناسب است جدا کن

متأسفانه ما اما  .میرا به سطح مناسب خود ارتقا ده یشورو

و اکثر  میکار را انجام ده نیا چگونه میانگرفته ادیهنوز 

 هستند. یعمل هایکنگره ها به دور از جنبه

همه  مقام اول را در بین اههکنگربرگذاری ما در تعدد 

های هیچ یک از جمهوری .ایمبه خود اختصاص دادههان ج یکشورها

اجازه  هاآن کند؛دموکراتیک به اندازه ما کنگره برگذار نمی

 د.ندهچنین امری را نمی

 فراوانی فقر و خسارات متحمل ما کشور که نباید فراموش کنیم

به  جلسات که بیاموزیم باید گفتم که رطوهمان و است شده

را  آنچهموجب سردرگمی نشود، نباید  که شود برگزار ایگونه

 ستعملی اداره مناسبکه  چهآن با است جلساتبحث در  در خور که

عمال هنگام ا اما کنید،ها را برگذار گرفت. نشست اشتباه

مشتی  با. به خود راه ندهید تردیدی کوچکترینحاکمیت 

 حکومت ،کردمی حکومت شما از قبل دارسرمایه چهآن از ترآهنین



12 
 

. دهید شکست را اوتوانید نمی نکنید، را کار این اگر. کنید

 و گیرترسخت بسیار باید دولت که نبرید یادای از حتی لحظه

 .باشد قبل از ترمحکم

نظم و انضباط ارتش  ما دریافتیم که  پس از چندین ماه جلسات،

 و سختگیرانه اقدامات سرخ کمتر از نظم ارتش قدیمی بود.

 که اقداماتی اعدام، مجازات جمله از شد، اتخاذ وسختیسفت

 گیرمغزان خردهخشک .نکرد اعمال را آن نیز سابق دولت حتی

را به راه  اعدام مجازات هابلشویک: »کشیدند زوزه و نوشتند

به راه  را آن ما بله،: »است این ما پاسخ.« اندانداخته

 .«ایمداده انجام را کار این با حساب هم وایم انداخته

 شکستن ما هستندخواهان درهم که آنهایی یا: پاسخ ما این است

که  ،باید از بین بروند – شوند نابود باید کنیممی فکر و -

 ای ،ماندمی زنده ما راهاشو جمهوری صورت این در

 از جمهوری صورت آن در شوند کهمجددا احیا می دارانسرمایه

های تاب گام که آنانی یا ،فقیر کشور یک در .رفت خواهد بین

 انکارگر جمهوری یا و ،شوندمی نابود سریع انقالب را ندارند

برای در چنین شرایطی، امکانی  .رودمی بین از اندهقان و

تواند داشته باشد. برخورد احساساتی وجود ندارد و نمی

تر از بزدلی در برخورد احساساتی در شرایط فعلی چیزی کم

 خارج انضباط و نظمدایره  از اکنون که هرزمان جنگ نیست. 

 .کند رخنه ماصفوف  میان در که دهدمی اجازه دشمن به شود،

 جنبه اقتصادی نوین سیاست ویمگمیمن  که ستیدلیلان هم این

 بحث آموزش هایروش بارهدر اینجا در شما. دارد هم آموزشی

 برای ضر جاییادر حال ح گوییدحداکثر ب بایدشما . کنیدمی

 هایروش ،کنیمصحبت می کمونیسماز  وقتی. نداریم هاسوادکم

 گویممی نمعهذا، م تری خواهند داشت.مدارای بیش آموزشی

 .شویممینابودما  وگرنه باشد سخت باید آموزش

 کنیم؟ کار خود منافع در جهت توانیممی ما آیا

ما سربازانی داشتیم که ارتش را ترک گفتند و کارگرانی که 

بگوئیم، شما در  اند. ما بایدخط مقدم کار را رها کرده

داران و استثمارکنندگان کار گذشته به خاطر منافع سرمایه

که همه نیروی خود را مصروف این کار کردید و طبیعی بود می

کنید، برای دولت نکنید. اما امروز برای خودتان کار می

مسئله کلیدی . به خاطر داشته باشید که ن و دهقانانکارگرا

توانیم در خدمت خودمان کار کنیم، چرا این است که آیا ما می

جمهوری ما  ،کنم، اگر نتوانیماگر نتوانیم، تکرار می که

چنان که در ارتش گفتیم، تکرار نابود خواهد شد. و ما هم

م که باید آنانی را که خواهان سرنگونی ما هستند، از کنیمی
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میان برداریم، چنان نظم آهنینی اتخاذ کنیم که بتوانیم 

تنها در این صورت جمهوری  مملکت را به ساحل نجات برسانیم.

 ما زنده خواهد ماند.

میان دالیل ، و به همین دلیل )در مشی ما باشداین باید خط

 دیگر( ما به سیاست نوین اقتصادی احتیاج داریم.

 از دارانی،سرمایه! شما همه از این پس شوید، رکا به دست

 را. داراناجاره و امتیاز صاحبان خارجی، دارانسرمایه جمله

کنند تحصیل می سود درصدصدها آنها. داشت خواهید خود کنار در

 کنندمی کار شما کنار در آنها. و شیره شما را خواهند کشید

ر میو جیب به کارشان  دهید اجازه ،سازندهای خودشان را پُ

 وکار ونیز روش کسب شما حال همین درچرا که .ادامه دهند

هنگامی  تنها و ،گرفت خواهید یادها از آن را اقتصاد اداره

 جمهوری یک بود خواهید قادر ادیدد انجام را کار این که

این  سرعت به لزوما   باید ما که اآنج از .بسازید کمونیستی

 جرمی زمینه این در سستی هرگونه بگیریم، یادها را مهارت

 بگذرانیم، را هاآموزش این باید ما و .آیدبه شمار می جدی

 چرا که چاره رحمانه،بی گاه حتی و فرساطاقت سخت، ییهاآموزش

 .نداریم دیگری

 از پس ما اهایشور سرزمین که باشید داشته خاطر به باید

ما در همسایگی  و است شده فقیر مرارت و تالش هاسالتحمل 

 کنیمزندگی نمی سوسیالیستی انگلیس یا سوسیالیستی فرانسه

 بسیار صنعت و پیشرفته بسیار فناوری با بتواند که

این را آویزه گوشتان  .ما بشتابد کمک به خود یافتهتوسعه

ی صنایع مامای از یاد نبرید که در جهان کنونی تکنید و لحظه

 که است دارانیسرمایه به متعلقهای مدرن فناوری رفته وپیش

 .جنگندمی ما با

یا ای نباید فراموش کنیم که در این مبارزه ما حتی لحظه

و سر خود را  بیاوریم فشار ذره توان به خودباید تا آخرین 

 .غرق شویم ناچار به یاو  ،روی آب نگاه داریم

 از ترسریعهایی با گام جهان کل کنونی، شرایط به توجه با

 توسعه،این  حین در دارییهسرما دنیای. است توسعه حال در ما

ما اینک در . راندمیبه پیش  ما علیهبر  را نیروهایش تمام

 ایویژه توجه باید دلیل همین به! ایمای ایستادهچنین نقطه

 .کنیم مبارزه مبذول این

 داریسرمایه قادر نیستیم خود، فرهنگی ماندگیعقب علت بهما 

 سطح درما  اگرشاید . بشکنیم درهم جانبهیورش همه یک با را

به  توانستیممی داشتیم، قرار تر(رفته)پیش متفاوتی فرهنگی

که وقتی  شاید. کنیم برخورد مشکل با این ترمستقیمشکلی 
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 ،رسید دیگر کشورهای به کمونیستی هایجمهوری ساختن نوبت

ها بتوانند همین برخورد مستقیم را اتخاذ کنند؛ اما در آن

 شرایط فعلی ما قادر به این کار نیستیم.

مورد استفاده  ایگونهبه را تجارتبیاموزد که  باید دولت

 تاباشند،  دهقانانیاز گوی نقرار دهد که صنایع پاسخ

 .کنند برآورده تجارت طریق از را خود نیازهاینیز  دهقانان

 را خود ،ندنکمی کار همه کسانی که که باشیم مراقب باید ما

 صورت این در تنها. دنکن دهقانی و کارگری دولت تقویت وقف

 .کنیم ایجاد را بزرگی صنعت توانیممی که است

ی آگاه این تنها نه و ،شوند آگاه اصل این از باید هاتوده

به  .گیرند کار به نیز عمل در را آن بلکه باشند،داشته  را

نظر من به ثمر رساندن این وظیفه، در سرلوحه عملکرد 

مردم به دنبال  .گیردقرار می سیاسی آموزش مرکزی کمیساریای

ی طوالنی برای هضم و جذب زمان نیازمند عمیق، سیاسی انقالب هر

های و سئوال این جاست که آیا توده درس .هستند تغییرات

اند. و من باید با تاسف فراوان بگویم را جذب کردهشده داده

ستی این تعلیمات ست. آنان اگر به راکه پاسخ این سئوال منفی

تر تر و بسیار سریعرا پذیرفته بودند ما باید بسیار پیش

 کردیم.گذاری صنایع عظیم خود را آغاز میپایه

ترین انقالب تاریخ را به انجام که مسئله بزرگما پس از آن

رو شدیم، مسائل رساندیم، با مسائل فراوان دیگری روبه

 انقالب این ی" خطابش کرد.زئبتوان "مسائل جفرهنگی که شاید 

 کمک مردم هایتوده به باید ما ؛شود جذبوهضم باید سیاسی

 انقالب ؛باشیم مراقب باید ما. کنند درک را آن تا کنیم

 .است اعالمیه یک از فراتربسیار  چیزی سیاسی

 

 شدههای منسوخروش

؛ داشتیم فرمان و کمح بیانیه، اعالمیه، به نیازای ما در دوره

. ما زمانی به آن احتیاج صادر کردیمو به اندازه کافی هم 

ها نشان دهیم که ما چگونه و چه داشتیم تا بتوانیم به توده

که تاکنون مردم  جدید ییچیزهاخواهیم بسازیم، چیزهایی می

اما آیا  .کردیممی تالش آنرسیدن به و ما در راه  ،اندندیده

یم چه خواهها نشان دهیم که میتوانیم به تودههنوز هم می

گیرد چیزی بسازیم؟ نه، حتی یک کارگر ساده هم ما را جدی نمی

ای چه فایده خواهید بسازید،چه میدادن آننشان"گوید و می

نید تواادامه دهید؟ ثابت کنید که میاین کار به  ؛ چرادارد
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توانید بهتر است به جهنم بروید؛ ما در بسازید. اگر نمی

 .کنار شما نیستیم"

را وظایف خطیر دورنمای سیاسی  کهآن نیاز بهزمان دیگر 

عینی در عرصه را دورنما  ترسیم کنیم، گذشته، اینک باید این

باید  هستیم، مواجه فرهنگی وظایف. ما امروز با عملی کرد

ایم در عرصه عملی به کار در عرصه سیاست آموخته چه کهآن

های اقتصادی توانیم شالودهگرفته شود. ما با این حرکت یا می

 کنیم، ایجاد را شوروی دولت سیاسی دستاوردهایالزم برای کسب 

 هنوز ریزیپایه این. داد واهیمخ دست از را چیز همه یاو 

 آن به اینک باید ما که ستچیزی این - است نشده آغاز

 .بپردازیم

ست که اینک وظیفه ارتقا فرهنگی جامعه یکی از وظایف عاجلی

در پیش روی ما قرار گرفته. این وظیفه به دوش اداره آموزش 

که آنان بتوانند نقش خود را  در صورتیسیاسی افتاده است، 

 ،اندکه خود برگزیده نامی، "اداره آموزش سیاسی"به عنوان 

انتخاب نام کار چندان مشکلی نیست،  به درستی بازی کنند.

ولی ادای دین به نام چطور؟ بگذارید امیدوار باشیم که ما 

کسب کرده پس از پایان این کنگره اطالعات دقیقی از موضوعات 

 باشیم.

سوادی تشکیل شد. من کمیسیونی برای محو بی 1920جوالی  19در 

د، فرمان تاسیس این منقبل از امدن به این کنگره، کامال هدف

 کمیسیون: گویدمیکمیسیون را مطالعه کردم. فرمان با افتخار 

 -آن از فراتر و حتی . . . .سوادیبی لغو برای روسیه یسراسر

 امیدواریم .سوادیبی کردن کنریشه برای العادهفوق کمیسیون

 در شدهانجام کارهای مورد در اطالعاتی کنگره این از بعدکه 

 ما دست به است شده انجام استان چند درکه این و زمینه این

 به نیاز همین اما .دنباش ملموسواقعی و  هاگزارش و ،برسد

 که دهدمی نشان سوادیبی رفع برای العادهفوق کمیسیون تشکیل

 ببرم کار به آن برای توانممی که اصطالحی ترینمالیم) ما

 دراگر  زیرا ،هستیم هاوحشینیمه شبیه چیزی خوب،( چیست؟

 العادهفوق یکمیسیون ایجاداصوال،  یم،نبود وحشی نیمه کشوری

در کشورهایی که مسئله  .بود شرمساری مایه سوادیبی رفع برای

بی دارند که مردم در آن سوادی حل شده، مدارس مناسبی

شود؟ در ابتدا به آنان بیاموزند. چه چیزی آموزش داده می

آموزنند که بخوانند و بنویسند. اگر ما هنوز این مسئله می

ایم، مسخره خواهد بود که درباره تدایی را حل نکردهبا

 های اقتصادی نوین صحبت کنیم.سیاست
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 ترین معجزه دورانبزرگ

 ؟به راه خواهد افتاد جدید سیاستیک  در باره یهایصحبت حتما

 برای ایالعادهخارق اقدامات به ناچار ما اگرداند که خدا می

دار وفا قدیمی سیاست همان به باشیم، سوادیبی کن کردنریشه

که ببینیم ما است. اما اینآشکار این کامال  .خواهیم ماند

ایم، هایی کردهها چه معجزههای نظامی و دیگر زمینهدر عرصه

 امروز بخشد. به نظر من،تری میبه این تصویر وضوح بیش

این خواهد بود که خود کمیسیون دوران ترین معجزه بزرگ

نهاداتی، شبیه شود، و پیشکن ریشه ،سوادیکن کردن بیریشه

جا شنیدم، جداکردن این کمیسیون از کمیساریای که من اینآن

 اگرشود. فیکون سره کنیکها باید اینوپرورش، مردمی آموزش

 خواهید موافق من با کنید، فکر کمی اگر و باشد، درست این

 برخی لغو برای العادهفوق کمیسیون یکباید  که بود

 .شود تشکیل بد پیشنهادات

 باید بلکه نیست، کافی سوادیبی کن کردنریشه – آن از فراتر

کمک چندانی  تنهایی به سواد و ،بنا کنیم را شوروی اقتصاد

تری ارتقا ما باید فرهنگ را به مدارج عالی .نخواهد کرد

انسان باید قابلیت خواندن و نوشتن خود را به کار  دهیم.

برد، او باید چیزی برای خواندن داشته باشد، باید روزنامه 

و اوراق تبلیغاتی داشته باشد، که به شکل درستی پخش شود و 

به دست خواننده برسد، و در میانه راه گم نشود، اتفاقی که 

افتد. این اوراق نباید تنها نیمی خوانده در حال حاضر می

شود و نیمه دیگر در دفاتر و ادارات برای منظور دیگری به 

رسد. به دست مردم نمیچهارم آن هم کار برده شود. شاید حتی یک

ما باید یادبگیریم که از منابع محدودی که در اختیار داریم 

 حداکثر استفاده را ببریم.

 نوین سیاست با ارتباط در باید ما که است دلیل همین به

 آموزشاداره  که کنیم تبلیغ را ایده این وقفه بی اقتصادی،

 توانایی. است فرهنگ سطح ارتقای خواستار قیمتی هر به سیاسی

. باشد فرهنگی سطح ارتقای خدمت در باید نوشتن و خواندن

 برای نوشتن و خواندن توانایی زا بتوانند باید دهقانان

 .کنند استفاده خود وضعیت و مزارع وضع بهبود

، چرا که به هر فردی قوانین کشور شوراها قوانین خوبی هستند

ساالری و خط قرمزها مبارزه کند، دهند که با دیوانامکان می

های موقعیتی که برای هر کارگر یا کشاورز در دولت

داری مهیا نیست. ولی آیا کسی از این قوانین سرمایه

. نه تنها بلهکند؟ به زحمت بتوان گفت برداری میبهره

دانند ها هم نمیبلکه حتی درصد عظیمی از کمونیست ،دهقانان
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ساالری و که چگونه با استفاده از این قوانین به جنگ دیوان

ها. خواری ویژه روس، مثال این پدیده رشوهبروند  خط قرمزها

 ما؟ تبلیغات ما؟ قوانین است؟ این مبارزه مانع چیزی چه

 در چرا پس! داریمانی در این رابطه فراو نیانوق ما! سبرعک

موفقیت  زیرا نیاوردیم؟ دست به موفقیتی گونههیچ مبارزه این

شود زمانی حاصل میپیروزی آید. به دست نمی تبلیغات با تنها

های ک بیایند. بیش از نیمی از کمونیستها به کمکه انبوه توده

در راه  سدیهایی که خودشان ما قادر به نبرد نیستند، از آن

 نهونود است، درستآورم. ی به میان نمیمبارزه هستند، نام

 انجام حال در ما که دانیدمی و هستید، کمونیست شما درصد

 این .هستیم ی که ذکر کردم،هایکمونیست همین روی بر یعملیات

 ما و شودمی انجام حزب سازیپاک کمیسیون توسط عملیات

 خود حزب از را ،، یا تا این حدودنفر هزارصد که امیدواریم

 را رقم این من و هزار،دویست گویندمی برخی. کنیم جارو

 .دهممی ترجیح تربیش

 که کمونیست هزاردویست تا هزارصد ما که امیدوارم بسیار من

 با مبارزه به قادر تنها نه و ،اندچسبانده حزب به را خود

راه  در مانعیخود  حتی بلکه ،نبوده خواریرشوه و هاخط قرمز

 .کنیم اخراجهر چه زودتر  ،هستند مبارزه ینا

 وظایف کمیسرهای سیاسی

هزار نفر را از حزب جارو کنیم کار بسیار اگر ما دویست

چه که باید ست از آنست، اما این هنوز درصد ناچیزیمفیدی

هایش انجام شود. کمیساریای آموزش سیاسی باید همه فعالیت

سوادی مبارزه شود، . باید با بیندرا روی این هدف متمرکز ک

سوادی نیست. ما به فرهنگ مبارزه با تنها بیمسئله معهذا 

ست که ها نیز نیازمندیم. این جراحتیخواریخط قرمزها و رشوه

هیچ پیروزی نظامی و هیچ رفرم سیاسی قادر به مداوای آن 

نیست. ماهیت مطلب نیز مداوای پیروزی نظامی و یا رفرم 

ن این جراحت تواطلبد. تنها با ارتقا فرهنگ میسیاسی را نمی

ست که بر دوش کمیساریای آموزش ایرا درمان کرد. و این وظیفه

 شود.سیاسی گذاشته می

 درک چیاداره یک عنوان به را خود شغل نباید سیاسی کمیسرهای

به عنوان رسد اغلب اوقات چنین است، که به نظر می کنند،

 نمایندگان آیا که کنندمی بحثنشینند و می کههنگامی مثال، 

ریاست  به نباید یاو  باید گوبرنیا سیاسی آموزش کمیساریای

طور . ببخشید این[3] منصوب شوند استان اقتصادی هایکنفرانس

در  ،کنم که شما باید به مقامیکنم، ولی گمان نمیصحبت می

انند کار هر شهروند منصوب شوید، کار شما باید م ،دفتری
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شدید تبدیل   منصوب. هنگامی که شما به مسئولیتی معمولی باشد

چی. اما اگر در میان مردم شوید، یک ادارهبه یک بوروکرات می

 تان نشان  هروشن نمائید، تجربباشید و آنان را از لحاظ سیاسی  

خواری در میان مردمان آگاه جایی نخواهد خواهد داد که رشوه

خواری از همه سو ما را محاصره داشت. در حال حاضر معضل رشوه

 خواری رشوه  لغو  برای  کهپرسیده خواهد شد    شما  ازکرده است.  

 باید  چه  اجرایی  کمیته  در  فالنی  گرفتنرشوه  از  وگیریجل  و

مردم بیاموزید چگونه نقطه به  شود که  شما خواسته میاز    .کرد

کمیسر سیاسی پاسخ   پایانی بر این مشکل بگذارند؛ و اگر یک

گنجد، دهد که این مطلب در چهارچوب عملکرد شاخه سیاسی نمی

که اعالمیه مربوط به این موضوع منتشر شده و دستورات یا این

گویند که فالنی عضو نخاله حزب الزم صادر شده، بالشک مردم می

گنجد است. درست است که این در چهارچوب عملکرد شاخه شما نمی

ازرسی کارگران و دهقانان را داریم، ولی آیا ب  ادارهو ما  

 د شما مگر عضو حزب نیستید؟ شما عنوان کمیسر سیاسی را به خو

. وقتی که در گرماگرم انتخاب این عنوان بودید کنیداطالق می

برجسته عنوان  چنین  که  شد  داده  هشدار  شما  انتخاب به  ای 

سهل چیزی  سراغ  به  و  دنبنکنید  به  شما  اما  بروید.  ال تر 

عنوان کمیسر سیاسی بودید و این عنوان بار سنگینی دارد.  

. شما یک آموزگار معمولی نیستید یک مروج آموزش سیاسی هستید

بسیار پسندیده است که به دیگران  به شما گفته خواهد شد "  

آموزید که مبارزات دهید و به آنان میخواندن و نوشتن یاد می

ی نیست، چرا آموزش سیاسی اقتصادی کنند، اما این آموزش سیاس

 گیرد.ای از همه چیزها را در بر میمجموعه

علیه   خود  تبلیغاتی  مبارزه  زخمما  و  چون بربریت  هایی 

دهیم، امیدوارم شما نیز چنین کنید،  خواری را ادامه میرشوه

به    –اما آموزش سیاسی بسیار فراتر از این تبلیغات است  

ردم بیاموزیم که چگونه به که به مست، اینمعنای نتایج عملی

ای برای دیگران این نتایج عملی دست پیدا کنند، الگوی نمونه

باشیم البته نه به عنوان یک عضو کمیته اجرایی، بلکه به 

عنوان یک شهروند ساده و معمولی که از نظر سیاسی از دانش  

تری برخوردار است؛ کسی که در مقابل خط قرمزها تنها به بیش

  رایج   بسیار  ما  بین   در  که  -کند  سزا بسنده نمی نثار چند نا

 غلبه  شر  این  بر  توانمی  چگونه  که  دهدمی  نشان  بلکه  -  است

ست که تا سطح دانش عمومی رشد نکند، این هنر دشواری  .کرد

که کارگران و دهقانان از نظر فرهنگی ارتقا پیدا تا هنگامی

خواهم نظر کمیته مرکزی نکنند، قابل اجرا نخواهد بود. من می

 این عملکرد کنم. متوجهکمیساریای سیاسی را 
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 و   کرده  بندیجمع  امگفته  که  را  آنچه  تمام  خواهممی  اکنون

که  مشکالتیرفع    برای  عملی  هایحلراه  کمیساریای   اداره  را 

 .کنم پیشنهاد هستند، مواجه آن با گوبرنیا سیاسی آموزش

 سه دشمن اصلی

  بخش  فیبدون توجه به وظا  ،در حال حاضر یک فردبه نظر من،  

در پیش   فیوظا  نیشود. ایروبرو م  یسه دشمن اصلبا  ،  اشمربوطه

تر آنان  بیش  که   -د  نباش  ستی، اگر کمون یاسیس روی کمیسرهای  

سه دشمن اصلی که اینک در مقابل آنان   .داردهستند، قرار  

از:   عبارتند  بی  خودبینیایستاده  و  کمونیستی،  سوادی 

 خواری.رشوه

 کمونیستی یخودبیندشمن اول: 

کند که یک عضو حزب کمونیست که هنوز جارو نشده و تصور می

توان مشکالت را با صدور یک فرمان حزبی حل نمود، دچار می

جایی که وی هنوز عضو حزب ست. از آنغرور و خودبینی کمونیستی

تصور  ،  حاکم است و در یکی از دفاتر دولتی مشغول به کار است

  صحبت کند.   یاس یآموزش س  جیدر مورد نتا  استحق  مکند که    یم

ست. بینی و غرور کمونیستیابدا این طور نیست. این محققا خود

ا چگونهکه    جاستنینکته  س  بیاموزیم  انتقال را    یاسیدانش 

که    دانیمنمی. ما هنوز  میانگرفته  ادی. اما ما هنوز  دهیم

 .میبرخورد کن مطلب اب یچگونه به درست

 سوادیدشمن دوم: بی

 ی تا زمان  میتوانم بگویم  ،یسوادیب  یعنیدر مورد دشمن دوم،  

در کشور ما وجود دارد، صحبت از   یسوادیبه نام ب  یزیکه چ

اضاف  یاسیس  تیترب نیست،   ستایهبحث  سیاسی  مسئله  یک  این 

ست که بدون وجود آن صحبت درباره سیاست کامال بیهوده موضوعی

سواد خارج از حیطه سیاست قرار دارد، او باید یک فرد بیاست  

آموزش   ،آموزش اولیهدر ابتدا الفبا را بیاموزد. بدون این  

ندارد   معنایی  ا  .سیاست  شایعات،   آموزش  نیبدون  بازار 

افسانهپچهپچ پیش  هاپردازیها،  می  هاداوریو  نه  داغ  شود، 

 سیاست.

 خواریدشمن سوم: رشوه

دشمن آخرین  سرانجام  رشوه  ؛و  مقوله  جامعه  اگر  در  خواری 

می بروز  سیاست  امکان  از  گفتن  سخن  دیگر  ای فایدهیابد، 

ا  ندارد. حت  نجایدر  س  یکردیرو  یما  در میندار  استیبه   .

همه اقدامات در   رایرا دنبال کرد، ز  استیتوان س  ینم  نجایا

 نقانو  اعمال  ندارند.  یاجهینت  چیو مطلقا  ه  متنندمیهوا معلق  
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شود تنها به داده میگسترده    یخوارکه اجازه رشوه  یطیدر شرا

منجر خواهد شد. در چنین شرایطی هیچ سیاستی، اوضاع    بدتر شدن

خواهد باشد، قابل تعقیب نیست؛ چرا که شرط اساسی هرچه که می

 میبتوان  نکهی ا  یبرابرای درگیرشدن با سیاست وجود ندارد.  

به   میبتوان  و  م،یکن  میمردم ترس  یخود را برا  یاسیس  فیوظا

 ن ی)و ا  کردتالش    دیبا  ییزهایچه چ  یکه برا  مییها بگوتوده

باایوظیفههمان   که  ده  دیست  درک   دیباابتدا  !(،  میانجام 

مورد نیاز استآنکه    میکن ها باالتر توده  یسطح فرهنگ  ، چه 

وگرنه حل   م،یبرس  یواالترسطح    نیبه ا  دی. ما باخواهد بود

 خواهد بود. رممکنیمشکالت ما واقعا غ

 تفاوت بین مشکالت نظامی و فرهنگی

 سیاسی نظامی یا  توان به سرعت مسائل  یک مشکل فرهنگی را نمی

تر مانند بیشکه شرایط پیشرفت    کردبرطرف نمود. باید توجه  

اساسی در ظرف    گذشته نیست. شاید بتوان درهنگام یک بحران

توان در عرض . میپیدا کردچند هفته به یک پیروزی سیاسی دست  

در زمینه نظامی موفق شد. اما در عرصه فرهنگی امکان   چندماه

مدتی کوتاه غیرممکن است. این عرصه بنا به موفقیت در عرض  

تری نیاز دارد، و ما باید خود را  طبیعت خود به زمان طوالنی

برای این دوره طوالنی آماده کنیم، نقشه خود را بر این اساس 

خود به   های، و حداکثر پشتکار و استمرار را در روشبریزیم

مسئله کیفی، حتی پرداختن به    بندیم. بدون این کار  بکار  

امکان سیاسی  نیست.  آموزش  معپذیر  تنها   ج ینتاسنجش    اریو 

ما نه   است.  یبهبود حاصل در صنعت و کشاورز  ،یاسیس  تیترب

را که در خاک   یخوارو رشوه  یسوادیبهای هرزه  علف  دیتنها با

به    دیبلکه با  م،یببر  نیاز ب  و  روید، بخشکانیممی  یسوادیب

تفهیم کنیم   مردمواقعا به    هاجزوهها و  هنمودر  غات،یتبلکمک  

 .خواهد شد یبهبود اقتصاد ملکه این اقدامات منجر به 

س  میساریایک  فیوظا مقوالت    نیا با    یاسیآموزش  ارتباط  در 

کنگره به ما کمک   نیاکه    دوارمیست و امیاقتصاد  نوین  استیس

 .میابیدست  تریبیش یهاتیبه موفق نهیزم نیکند تا در ا
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 هاپانوشته

 

در مسکو برگذار شد و    1921اکتبر    22-17این کنگره بین    -1

 هیئت نمایندگی حضور داشتند. 307در آن 

 1922سال    یبرا  یبرنامه کار  کیاین کنگره تصویب    یهدف اصل

موجود   تیدر وضع  غیو تبل  آژیتاسیون  یهااشکال و روش  تعیینو  

 بود. یاقتصادنوین  استیسپس از طرح 

قرار گرفت، در جلسه    قیمورد تشو  ندگانیکه توسط نما  نیلن

 کرد. یاکتبر سخنران 17عصر روز 

 ه یفور  23در    یبر اساس فرمان  یاسیس  تیو ترب  میادارات تعل

و   زدی)ولست، او  یمحل  یآموزش عموم  یتوسط نهادها  و  1920

تشکایگوبرن کم  لی(  توسط  آنها  کار  آموزش   یمرکز  تهیشد. 

 شد.یم تیهدا یآموزش مردم یایساریدر کم یاسیس

خود را بر اساس   میتصم  هیسراسر روس  یمرکز  ییاجرا  تهیکم  -2

 ل یآور  29در    یدولت شورو  یفور  فیدر مورد وظا  نیگزارش لن

آن گزارش و مقاله   پیشنهادات مندرج درکرد.    بیتصو  1918

در شش تز خالصه شد که با    نیتوسط لن  یدولت شورو  یفور  فیوظا

  مه  3حزب در    ی مرکز  تهیاضافات، به اتفاق آرا توسط کم  یبرخ

 شد.  دییتأ 1918

نوشته .یدولت شورو  یفور  فیبه شش تز در مورد وظارجوع شود  

 لنین 

 ی شورا  یمحل  یهاارگان  ایگوبرن  یاقتصاد  یهاکنفرانس  -3

کموکار توسط  آنها  بودند.   ی شوراها  ییاجرا  یهاتهیدفاع 

تصم  ایگوبرن با  هشتم  یمیمطابق  توسط  سراسر  نیکه   ی کنگره 

 شدند.   یشد، راه انداز  بیتصو  1920شوراها در دسامبر    هیروس
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