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شده  ( منتشرKommunismus) سموسیکمون یهیدر نشر 0291بار در  سال  نیمتن حاضر که نخست :نقد حیتوض

 و ساختار آن است. فیو وظا ست،یبرداشت لوکاچ در آن مقطع از حزب کمون یاست حاو

 

(1) 
 جدداًماو  .ها استکمونیست یههمدقیق  یمطالعه سزاوارهای لنین، نوشته دیگر مانند نیز این آخرین جزوه

شکار آ بدیع استپرولتاریا  تکویندر  جدید ایپدیده یهدربار نیقیبهچه را در درک آن اشهالعادخارقاستعداد 

های نوشته کهیدرحال .ترین شکلانضمامی هآن ب ساختن فهم قابلو آن  تیدرک ماه توانایی لنین در :سازدمی

)عمدتًا دولت(  ایمبارز پرولتار یهاسازمان یعمدتًا به بررسو  داشتند جدلیقبلی او تا حد زیادی ماهیت 

 که شکل طورهماندرست د. دار سروکار نینی جدیدج یکنونی جامعه یاین مورد با توسعه ،پرداختندیم

ان نظام شد بر خشونت عریناشی می داری تولید، با انضباط کارگری که از اجبار اقتصادی )گرسنگی(سرمایه

 ــ بارآوری یحتی در زمینه ــنیز جدید  یآزاد در جامعه هایآزاد انسان یهمکاربرتری داشت،  یدارسرف

ات دموکر طلبان سوسیالشکستاست که  به همین دلیل قاًیدق .داری پیشی خواهد گرفتاز سرمایه مراتببه

طور خالصه، بهو بارآوری ها به کند شدن نظم کاری، کاهش آن د.هستنافراد  ترینشکاکانقالب جهانی، 

ای نابردباریو  یصبریببا  هاآن .کنندمیداری اشاره اقتصادی سرمایه نظامناپذیر اجتنابفروپاشی  به زمانهم

 الفاصلهبکردند که این چیزها  اذعان داری مطابقت داشتنسبت به سرمایه شانکه تنها با صبر و شکیبایی

ها تنها از دیدگاه آنداخلی و مشکالت سازمانی مبارزات فقدان مواد خام،  .شوروی تغییر نکردند یدر روسیه

ها این است که نظام آن مدنظر یآید و نکتهمی حساببه عذر و بهانه داریسرمایههای دولتبرای 

اع، از اوض یجانبهشرایط، یعنی بهبود همه یهمه بیرونیاجتماعی پرولتاریا باید به معنای تحول درونی و 

 نبودند که دچار توهم ، و باالتر از همه لنیناصیلانقالبیون  د.باش ولد چنین نظمیت یلحظه نخستین همان

نتظار ا توانیمدانند که چه چیزی را ها میآنساختند. متمایز  ییبورژواخرده گراییاتوپیا گونهنیا ازخود را 

 ورانددر  که ییهاانساناز  از همه ترمهم بود، بلکه از اقتصادی که در جنگ جهانی ویران شده تنهانهداشت، 

 ، رهایی از توهماتحال نیا بابودند.  ختهیدرآمبا خودخواهی تباه شده و و  لحاظ روحی فاسدبه داریسرمایه

تقویت ه بتر بیش موجود، واقعاً  فهم او از وضعیت کشاند.سردی و یاس نمیواقعی را به دل یانقالبیک هرگز 

م نیست شود، مهتواند متزلزل این ایمان هرگز نمیکند. کمک میپرولتاریا تاریخی  -جهانی رسالتبه او  باور

 د.احاطه شونامطلوب  یدادهایروتوسط  قدرهرچهکشد تا آن را درک کنیم، مهم نیست که قدر طول میهکه چ



3 
 

قرابت  هایدهد او را از هدفش و نشانهها اجازه نمیپذیرد، اما هرگز به آناین اختالالت و موانع را می یهمه

 د.ندور کن آن

های اه، بارها و از دیدگاست گرفتهکه حزب کمونیست روسیه بر عهده  یکار های کمونیستی، بسیج  شنبه

ای اقتصادی واقعی و بر پیامدههمواره  اصلی دیتأکبدیهی است که  .است گرفتهمختلف مورد بحث قرار 

ها از نآ یسرچشمهو  حتمالهای کمونیستی و ا، شنبهباشند موارد مهم ایننیز قدر هما هرچا .بوده احتمالی آن

عظیم اهمیت » .بردها میآن عاجل اقتصادی پیامد فراتر ازبه جایی ما را لحاظ دیگری اهمیت دارند که 

 بارآوری یدر توسعه را کارگران یمند و داوطلبانهابتکار عمل هدفاین است که های کمونیستی تاریخی شنبه

دگی برای ما در زن یکل طوربهانتقال به نظام کاری جدید، ایجاد شرایط سوسیالیستی در اقتصاد و ر، نیروی کا

 «د.کنآشکار می

ورد در اقدامات و مطالبات خود م هیروس یاز نمونه مابانهچاکر دیتقل لیاغلب به دل یروسریغ ستیاحزاب کمون

یت وارونه این وضع قاًیدق(، نیست یرضروریغ وجهچیهبهکه )نظر من، در چندین جنبه به .رندیگیمانتقاد قرار 

 یو حتخواهند ینم یا بیازمایندتوانند منابع واقعی قدرت جنبش روسیه را نمییا احزاب کمونیست اروپایی است. 

 ندارند.  مؤثراقدامات به را ها آن تبدیلقدرت الزم برای  رسند،یم جهیها به نتاز درس یکه برخ یزمان

 یبه نظم اقتصاد یدارهیسرما یگذار از نظم اقتصاد یبذرها نخستین عنوانبه ،یستیکمون یهاشنبه

 مااقد وجهچیهبه، «یجهش از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاد» یبرا ینقطه آغاز عنوانبه ،یستیالیسوس

 یجنبه نیمه قاًیدق این .است ستیحزب کمون یاخالق مبلکه اقدانیست  یدولت شورو ینهاد

زاب خواهرش اح توجه مورد زانیم نیترکمبه است که  هیروس ستیحزب کمون تیاز واقع کنندهنییتعو  یاتیح

 شده رفتهگ یو ضرور حیصح یریگجهینت یشاز دستاوردها ،آن ینمونه تقلیداز  دور به ندرتبه و قرار گرفته

  .است

(2) 

 عنوانهب ستیحزب کمونشناخت ، بر آن الزم نیست دیکه تأکاگر یک چیز معمولی وجود داشته باشد 

موظف نیست که از  وجهچیهبه این حزب رو نیا از .است ایپرولتار یانقالب یاراده یسازمان ابزار

 اشوظیفه انقالبی، یتجسم ایده عنوانبهرهبر آگاه انقالب،  عنوانبهبلکه  بپذیرد.پرولتاریا را  یههمهمان آغاز 
توسط  اًالزامخود انقالب  .استآگاه  کامالًانقالبی و  واقعاً، کارگران پیشتازانها، بخش نیترآگاه ردنمتحد ک

 نیتأم، جاهمهاحزاب کمونیست در  تیمأموروظیفه و  .شودقوانین طبیعی حاکم بر نیروهای اقتصادی ایجاد می



4 
 

اشی های نجرقهتا  ،یک جهت و هدفبا  گیرد(شکل میها که تا حد زیادی مستقل از آن) جنبش انقالبی است
اتوری پرولتاریا کتیعنی دی ،مسیر رستگارییگانه  یسوبهرا رهبری کرده و داری اقتصاد سرمایهمتالشی شدن  از

 .هدایت کند

زه بوروکراتی سرعت به که افراد یگونناهم یمجموعه و کارمصالحه یهابیترکاحزاب قدیم عبارت بودند از 
ه های مردم جدا شددرآمدند که از توده ییهاردستیز افسران حزب واشرافیت به صورت  سریعخیلی و شدند 
یعنی  ،یانقالب یطبقات یمبارزه انیب نیترخالصبایست می دیجد یستیاحزاب کمون گر،ید یاز سو .بودند

 فقط هنجدید،  یقدیمی به جامعه ی، گذار از جامعهحال نیا با کنند. یندگیرا نما ییبورژوا یاز جامعهفراروی 

هیچ سوء تعبیری  .به معنای تحول اخالقی نیز هست زمانهم بلکه ،سازماناقتصاد و  محدود به

ز کسانی که شیدای تصور تغییر اجتماعی تنها ا بورژوایی اتوپیاگرایی خرده اندازهبههیچ چیزی  نباید رخ دهد؛
 نیاز ا یپوشچشمرقابلیغ ینشانه نیترکم ما دور نیست. یاندیشهانسان هستند از  باطنی طریق دگرگونی

 یرگوندگ به این میانجی   آگاهانهرغی چه و آگاهانه چهآن  دارانطرفاست که  تیواقع نیا یی،ژوابورتصور خرده
 یهکه گذار از جامع میبرعکس، ما اصرار دار کنند.موکول می انتهایب یاهندیآ درو دور  تار یانقطهجامعه را به 

اش، این با تمام ضرورت عینی است. یاقتصاد ینیع نیو قوان روهاین یضرور یهجینت د،یجد یبه جامعه میقد

 صرفاً توانینمرا  آزادیبه همین دلیل،  است. تیو انسان یبه آزاد وارگییگذار از اسارت و شگذار، 

شکل  ایدر این توسعه باید لحظه .تاریخی در نظر گرفت یتوسعه یهجینتو  ثمره عنوانبه

رک مح یروین کی عنوانبهآن  تیاهم .مبدل شودکه در آن آزادی به یکی از نیروهای محرک  گیرد

تیار طور کامل در اخبهکه اکنون انسانی شده  را یاجامعه یفرا رسد که رهبر یتا زمان ابدی شیدائماً افزا دیبا
  .بتواند آغاز شودآن  یواقع خیبرسد و تار انیبه پا «تیبشر خیتاراشیپ»که  یزمان بگیرد.

هر حزب  .است یستیاحزاب کمون پیدایش ی وانقالب یبا ظهور آگاه زمانهممرحله  نیبه نظر ما آغاز ا

، بسیار آن را مجسم کند نفیطور فعال اما به بورژوایی قرار نگیرد، یجامعه مقابلکمونیست تا زمانی که در 

 .تهاسآن دشدنیناپدبر آغاز نابودی و  حجتیدر واقع،  از احزاب سوسیال دموکرات قدیمی است. ترمتناقض
 بوده داریایدئولوژیک سرمایه بافتترین تراژدی جنبش کارگری، ناتوانی آن در رهایی کامل خود از بزرگ

 اندانجام این کار تالش نکرده در یطورجدبه حتیگاه کرات هیچدمو احزاب قدیمی سوسیالاست. 

اجتماعی  یهیپاچینی، صعود مآب، توطئهگرددوره یبیفرعوام، یریگیرأهایی نظیر  سازش، با ویژگی اساساًو 

 یهجیصرفاً نت ییائتالف با احزاب بورژوا رو نیا از. اندمانده یباقاحزاب بورژوازی  یدر زمرهو بوروکراسی 

سرچشمه  کیکراتودم الیاحزاب سوس یجوهر واقعو  یاز ساختار درون، بلکه ستین یاسیو س ینیع یضرورت
واقعی، اگرچه عناصر آگاه جنبش کارگری  یهایانقالبدرک این موضوع سهل است که چرا  نی؛ بنابراردیگیم
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 یاحزاب یهدیبلکه کل ا ،یمیاحزاب قد یضدانقالبو  ییبورژوافاسد خرده تیماه تنهانهصدایشان نبودند اما 

احزاب  یرد اخالق ل عمده ظهور و جذابیت سندیکالیسم شک یکی از دالیبی را تقبیح کرد. به این شکل

 قدیمی است. 

قدیمی حزب و  یمعمول  شیوه یدوراه یجابه هاآنروسیه هرگز تسلیم این خطرات نشد. حزب کمونیست 

 نیا یامدهایپکردند. ایجاد مشخصی را  [0]سازمان بوروکراتیک یا تخریب حزب، رویکرد ثالث سندیکا،

نون بیش کتا ما ،حال نیا با .میده صیتشخ هیانقالب روس یهادر تمام جنبه میتوانیاکنون م را سوم کردیرو

های یک نیروی محرک در جنبش عنوانبهآن را  ایم تاآن پی نبرده اساس و بهایم بوده خنثیو  بزدلاز حد 

 جا دهیم. خود

(3) 
ای که شیوه در اًیثان شود؛آن یافت می درونیدر سازمان  همه از اولقدرت حزب کمونیست شوروی  اساس

 یاآن بر اعض ریتأث یهویش( در شودکه از دو مورد اول نتیجه میو ثالثاً ) .فهمندمی خود را تیمأموروظیفه و 

سته حزب ب کی ،حزب نیا ،یروس ریغ ستیو اکثر احزاب کمون یمیدموکرات قد الیاحزاب سوسبرخالف  .خود

ساد )یکی از دالیل عمده ف خود جذب کند یهاردهکس و ناکسی را به کند که هرسعی نمی تنهانه است نه باز.

ردیفی ر د یافراد نیچن پذیرد.نیز نمی را حزب هستندانی که خواستار ملحق شدن به تمام آن بلکه ،و سازش(

 یاخالقملزومات که  یکسان هاآن انیاز م و، شوندیم( غربال هاستیکمون)دوستان  سفرانهمتحت عنوان 

گران گاه نحزب هیچ وصف نیا با .شوندیم رفتهیدر خود حزب پذ کنندیمرا برآورده  یروس ستیکمون کی

ن دلیل به همی .اندماندهیباقخود  یهاردهکیفیت افرادی است که در  نیست بلکه نگران تعداد اعضاافزایش 

 کند.استفاده میانقالب  میعظ یتالش ها دست آمده ازه های بفرصتاز  صفوف خود یهیتصف یبراحزب 

شت به حزب پ ولگردهاو  هابزدل. به ما کمک کرد رابطه نیا در هاستیکمون یجنگ جیبس» :دیگویم نیلن

ما  .حزب است اعتبارقدرت و  توجهقابل رشد یهدهندنشانکاهش در تعداد اعضا  شکل از نیا. کردند

 احیای مبتنی بر ،حزب یهیتصفدهیم. این  ادامه “کمونیستی یهاشنبه”از ابتکار  را با انتفاع بایست تصفیهمی

 «راستین کمونیستی است. یدستاوردهابا مرتبط  یهاخواست مداوم

 بحزب در انقال رسالت همانکه  برددوم بحثمان می یحزب کمونیست روسیه ما را به جنبه ساختار داخلی»

باشد.  هاودهتیک گام جلوتر از پیشرفت  کمدستپیشتاز انقالب همیشه باید  عنوانبهب کمونیست حز .است

 یبهمم یتیخود احساس نارضا تیاز وضع عیوس یهاتودهکه ی در زمانگونه که حزب کمونیست درست همان
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ی در دی از قبل باید یک عامل حیاتآگاهی از قلمرو آزا نی؛ بنابراضرورت انقالب آگاه بود پیشاپیش از داشتند،

که از  ییهاودهتاگر  خصوصبه ،گذاردب کنندهنییتع یریتأث هاآناحزاب کمونیستی مختلف باشد و بر اقدامات 

 داری برهانند.سرمایه بافتایدئولوژیک از  نظرنقطه ازکنند هنوز در موقعیتی نباشند که خود را پیروی می هاآن

. زمانی که رسدکامل نمی تیفعل به دولت شوراها لیتا زمان تشک ستیحزب کمونبرای  ینقش نیچنالبته 

این  شبخیآگاهنهادی تثبیت کند، همه چیز به این بستگی دارد که روح  صورتبهخود را  پرولتاریا قدرت

امعه ج یهچهرفقط تغییر  ظهور کرده یا که حال در کالبد انسانیتی جدید استروح کمونیسم  شوراها همان

ایی که بخشد. از آن ج عینیتپویایی را ، تصفیه و یسازپاکاصل تواند این تنها حزب کمونیست می قدیم.

تمام  یابیراهرا ارمغان آورد،  هاانسانگونی درونی دگر زمانهم صورتبهتواند نمی احتماالًشکل دولت  تغییر

است.  ریذناپاجتنابشوروی  ینهادهابه  )نظیر بوروکراسی، فساد و غیره(داری جامعه سرمایهشیطانی  یهاجنبه

و به ر توسعه مناسب داشته باشند، یبرا یفرصت کهنیاز ا پیش ینهادها حت نیوجود دارد که ا یخطر جد نیا

 کنندهصالحاو  دهندهسازمانمنتقد، الگو، سنگر،  عنوانبه دیبا ستیحزب کمون جانیدر اروند. انحطاط و تحلیل 

 [ 9]«.دارد راکار  نیانجام ا تیاست که موقع گروهیتنها  چرا که مداخله کند.

 یزادآ جهت را در تیکل بشر دی، اکنون بادانقالب آموزش دا یرا برا ایپرولتار کهپس از آن ستیحزب کمون

 یانمکه از همان ابتدا  ی ممکن استتنها در صورت تیمامور نیاتکمیل اما  کند. تیترب یانضباط خود و

واهد بود که دیالکتیکی ختی و غیرمارکسیستفکری غیر با این حال، کامالً .شودانجام  چنین آموزشی یشاعضا

 یرابطهمقابل،  دردیگر جدا سازد. رشدی را که در سطور فوق ذکر شد با اجبار از هم یهمرحلتالش کند دو 

و  شودیمکجا شروع یکی کند که  نییتع تواندینم قاً یدق کسچیهاست و  یمتقابل دائم یرابطه کیها آن

 هاو فعالیت الکه اعماصلی آگاهانه باشد انسانی قلمرو آزادی باید  لآایده نی؛ بنابرارسدپایان میبه کجا  یگرید

مانی، ساز یهاشکلبخشد. شان انگیزه میزو به زندگی تمام احزاب کمونیست از لحظه سرآغا ندکمیرا اداره 

وارد کافی متنها این اما  ی حیانی و ضروری هستند.یابزارها همگی آموزش و تبلیغات لهیوسبهآگاهی افزایش 

 .شوندمی ن نائلآانسان به  عنوانبه هاستیخود کمون چیزی است کهمسئله  نیرگذارتریتأثو  نیترمهم .نیستند

گی بسترفیقانه، هم یاز همه روحیه ترمهمقلمرو آزادی باشد؛ و  ییست تجسم اولیهباحزب کمونیست می

ل و یا حداق اگر حزب به این امر نائل نشود،د. نباید بر تمام اقداماتش حاکم باش یازخودگذشتگواقعی و 

 احزاب ریاز سا گریداش برنامه یبودگخاصجدا از ، تالش نکند ییهاآرمانبرای تحقق چنین  یطورجدبه

 از شدهیزیربرنامه صورتبهکه  ینشدنپرفاصله حتی این خطر وجود دارد که این . نخواهد شد زیمتما

 یجناح چپ افراطو در نتیجه آن خیلی زود چیزی جز  دهمحو ش جیتدربهطلبان و موج سواران جدا شده، فرصت
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این ) خواهد شد یترعاجلشدیدتر و خطر خود موجب  یبه نوبهاین مسئله  .نخواهد بود «یاحزاب کارگر»

 زیتما و (دهمطرح ش سوم از سوی احزاب سانتریست المللنیب رسمیت شناختن لفظیبهبا  موکداً ترشیپامر 

 دیناپد یکلهب زمان مرور به حتی و شده لیتبد یکم زیتما کیاحزاب صرفاً به  سایر و هاستیکمون ینب یفیک

 تنهانه کند، یعمل یو معنو یخود را از لحاظ سازمان یهاآرمانتر کم ستیحزب کمون کی. هرچه شودیم

 یبعناصر ناخودآگاه اما واقعاً انقال آموزشبرای به سازش مقابله کند، بلکه  شایع لیتما با تواندیمتر کم

  .توانی نخواهد داشتنیز  یواقع یهاستیکمون به هاآنجهت تبدیل  (هاستیآنارشها، ستیکالی)سند

)از  هاستیکمون. هاستیکمونخود  ناکافی یدرون یدگرگون :ردیگیممنبع سرچشمه  کیاز  یسازش و فروپاش

راتیک دموک داری، زیست حزبی سوسیالسرمایه یهاتفالهتر خود را از هر چه بیش (حزب کمونیست هاآنطریق 

به رفاقت  ترشیها بآن یحزب یبستگهم، صعود اجتماعی و غیره تطهیر کنند، ینیچسهیدسمانند بوروکراسی، 

ر این تنها د به سرانجام برسانند.خود را  رسالت توانندیمبهتر  شود ومبدل می یمعنو یبستگو هم یواقع

شند، را قدرت بخ هاارادهیب صورت است که در موقعیتی قرار خواهند گرفت که نیروهای انقالبی را جمع کنند،

که  یقالبدوران ان طلبان را کنار زده و نابود کنند.بار برای همیشه اراذل و فرصت یکناخودآگاه را بیدار کنند و 

شماری جهت بی یهافرصت و خواهد بود سخت و طوالنیسرشار از مبارزات  میرو هستهاکنون با آن روب

 نیترآموزندهسازمانی و چه از حیث انسانی  نظرنقطه ازکند. رفقای روسی ما چه خودآموزی ما فراهم می

را در این کشور نیز آغاز  هاآنی الگو ما که زمان آن رسیده .اندکه ما آرزویش را داریم ارائه کرده ییهانمونه

 کنیم.
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 ها:ادداشتی

گیرد. این اقدام را نیز به کار می tertium daturبا اصطالح رویکرد سوم در این جمله، عبارت التین  مترادفلوکاچ  [.0] 

است. اصلی  tertium non daturمنطقی  یای نظری و در پیوند با پراتیک کمونیستی علیه گزارهی مولفهلوکاچ اقامه

 کند.که تنها بر صحت یک گزاره یا نقیض آن حکم می« طرد شق ثالث»معروف به 

ه ک نوشته والدمیر سورین حزب کمونیست و نهاد های شورویتحت عنوان  است بخشی از متنی بنداین  [.9]

 .منتشر شده بود 0291در 
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