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  ديکتاتوری پرولتاريا
که  پرولتاريا تا زماني. ر دست گيرد قدرت را دۀ قھر و کليۀبرای تحقق به نظام کمونيستی، پرولتاريا بايد مجموع

 حاکم تبديل نشده باشد، نمی تواند دنيای کھنه را ۀصاحب چنين قدرتی نباشد و تا وقتی که برای مدت معينی به طبق

زيرا برای . خود قابل فھم است که بورژوازی بدون مبارزه، مواضع خود را تخليه نخواھد کرده بد خو. سرنگون بسازد

عنی از دست دادن مواضع قدرت سابق، از دست دادن آزادی مکيدن خون کارگران، از دست دادن حق آنھا کمونيسم ي

از اين روست که انقالب کمونيستی پرولتاريا، تغيير شکل کمونيستی جامعه، با . سود، بھره، رباخواری و از اين قبيل

ت کارگری عبارت است از در ھم شکستن  حاکميۀاکنون وظيف. خشم آگين ترين مقاومت استعمارگران برخورد می کند

پرولتاريا ولی از آنجا که اين مقاومت به طور اجتناب ناپذير بسيار قوی خواھد بود، حکومت .  اين مقاومتۀبی رحمان

  . می بايستی ديکتاتوری کارگران باشدھم

ھی است که در چنين بدي. گردد  تحت عنوان ديکتاتوری نوعی حکومت قاطع و مصمم در سرکوبی دشمنان تفھيم مي

ديکتاتوی پرولتاريا با آزادی بورژوازی سر .  انسانھا نمی توان در ميان باشدۀموقعيتی صحبتی از آزادی برای ھم

اين ديکتاتوری درست از آن جھت ضروری است که آزادی بورژوازی را از او سلب نمايد و دست و . سازش ندارد

ھر قدر مقاومت بورژوازی بزرگتر باشد، .  پرولتاريای انقالبی را از او بگيردپايش را ببندد و ھر گونه امکان مبارزه با

ر ھر چه نا اميدانه تر قوايش را جمع کند، ھر چه خطرناکتر گردد، به ھمان درجه ھم بايد ديکتاتوری پرولتاريا محکم ت

 .اری نکندی از اقدام به ترور نيز خوددئی که در موارد استثنائو بی گذشت تر باشد، ديکتاتور

که برای بورژوازی ديگر امکان  شان، وقتي از سرکوبی مقاومتتنھا بعد از به زانو در آوردن کامل استثمارگران، بعد 

 کارگر خفيف تر خواھد شد، در اين ميان بورژوازی ۀ کارگر وجود نداشته باشد، ديکتاتوری طبقۀصدمه زدن به طبق

دولت کارگری به مرور از بين می رود و تمام جامعه، به يک . م می آميزد کارگر در ھۀسابق به تدريج خود را با طبق

  .گردد  کمونيستی بدون ھر گونه جدائی طبقاتی تبديل ميۀجامع

تحت ديکتاتوری پرولتاريا، که فقط يک دستگاه گذراست، وسايل توليد ھمانطور که در ذات آنست، نه به تمام جامعه، 

طور ه  کارگر، يعنی اکثريت مردم، تمام وسايل توليد را بۀطبق.  دولتی آن تعلق داردبلکه فقط به پرولتاريا و سازمان

به ھمين علت در اينجا مناسبات توليدی کمونيستی کامل موجود نيست در اينجا ھنوز . گيرد موقت در انحصار خود مي
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 ۀام وسايل توليد توسط اين طبق حاکمه، يعنی پرولتاريا، انحصار تمۀھنوز يک طبق. جدائی طبقاتی جامعه وجود دارد

اما به ھمان نسبت که مقاومت . کند، موجود است که دشمنان خود را سرکوب مي) قھر پرولتری(جديد، يک قھر دولتی 

 ديکتاتوری پرولتاريا ۀنرالھا و اسقف ھای سابق در ھم شکسته می شود نظام جامعجسرمايه داران، مالکان، بانکداران، 

ديکتاتوری پرولتاريا نه فقط اسلحه ای برای سرکوبی . گردد  کمونيستی وارد ميۀنقالبی به مرحلنيز بدون ھر گونه ا

از طريق اين دگرگونی بايد مالکيت اجتماعی جايگزين . دشمن، بلکه در عين حال اھرمی است برای دگرگونی اقتصادی

بورژوازی بيرون بياورد ط را از چنگ اين دگرگونی بايد وسايل توليد و ارتبا. مالکيت خصوصی وسايل توليد گردد

را انجام دھد؟ بديھی است که اين کار يک فرد نيست، اگر اين  اما چه کسی مجبور است و بايد آن). سلب مالکيت کردن(

 گروھھای کوچک انجام دھند در بھترين حالتش يک تقسيم حاصل می شود و در بدترين حالت اکار را چند نفر و يا حت

  . دھد  تغيير ماھيت ميبه چپاولی ساده

از اينرو قابل درک است که سلب مالکيت بورژوازی بايد از طريق قھر متشکل پرولتاريا عملی گردد و اين قھر متشکل 

  .درست ھمان ديکتاتوری دولت کارگری است

آنھا می گويند، که با ھر . از ھمه از جانب آنارشيستھاعليه ديکتاتوری پرولتری از ھمه جوانب ضديت می شود، قبل 

به نظر آنھا ھر . معتقد به قدرت شوراھا ھستند) بلشويکھا(که کمونيستھا  حکومت و ھر دولتی مبارزه می کنند، حال آن

ری بنابراين بايد تمام بلشويکھا، قدرت شوراھا و ديکتاتو. حکومتی در حکم تجاوز به آزادی و محدود کردن آنست

آنارشيستھا چنين می گويند و . آنھا معتقدند که ھيچ ديکتاتوری و ھيچ دولتی ضروری نيست. پرولتاريا سرنگون شوند

چرا . در حقيقت آنارشيستھا چپ تر از کمونيستھا نيستند، بلکه راست اند. اين فقط ظاھر امر است. معتقدند انقالبی ھستند

 ی فرود آوريم، برای آنئ نھائی را به مالکيت بورژواۀطور متشکل ضربه که ب ما به ديکتاتوری احتياج داريم؟ برای آن

ديکتاتوری پرو لتاريا در حکم تبری است ) کنيم  اعالم ميا آشکارًما اين را کامال. (دشمنان پرولتاريا تجاوز کنيمه که ب

که به بورژوازی صدمه ای  ناو از اي. در دست آن کسی که مخالف اين ديکتاتوری است، از قاطعيت عمل وحشت دارد

 مغلوب شده باشد ما ديگر به ديکتاتوری ًکه بورژوازی کامال وقتي. وارد کند دل آزرده می شود، او انقالبی نيست

 کارگر، ۀ مقدس طبقۀکه مبارزه بر سر مرگ و زندگی است، وظيف پرولتاريا احتياجی نخواھيم داشت، ولی تا زماني

بايد يک دوران ديکتاتوری پرولتری ) سرمايه داری(بين کمونيزم و کاپيتاليزم . می باشد دشمنان خود ۀسرنگونی قاطعان

  .موجود باشد

اين آقايان آنچه را که خودشان در آن . عليه ديکتاتوری قد علم می کنند) خصوص منشويکھاه ب( ھم سوسيال دموکراتھا

 با منشويکھا روی آن کار کرده بوديم ًقديمی که ما مشترکا ۀدر بر نام. کلی از ياد برده انده موقع در ھمين باره نوشته ب

شرط بال تغيير انقالب سوسياليستی در ديکتاتوری پرولتارياست، يعنی در تسخير سياسی : با وضوح تمام قيد گرديده

اين . دتوسط پرولتاريا، آن قدرت سياسی که به پرولتاريا امکان می دھد، ھر گونه مقاومت استثمارگران را در ھم شکن

اما در موقع عمل، در مورد صدمه خوردن به آزادی بورژوازی، در .  کردندءامضا) ًاسما(ھم برنامه را منشويکھا 

 اآن وقتھا حت. و غيره اعتراضشان بلند می شود» ترور بلشويکی«مورد ممنوعيت روزنامه ھای بورژوازی، در مورد 

ی بورژوازی را أضد بورژوازی پذيرفت، او گفت، ما مجازيم حق ر هپلخانوف با کمال ميل، بی گذشت ترين تدابير را ب

 اينھا را منشويکھائی که اکنون به اردوی بورژوازی پيوسته اند فراموش کرده ۀحاال ھم. از اوسلب کنيم و از اين قبيل

  .اند

ھوتن . کنيم قضاوت مي» ھوتن توتھا«گويند، ما مثل  مي. دھند ما جواب ميه باالخره عده ای ھم از نقطه نظر اخالق ب

اگر من زن ھماسيه را بربايم خوبست، اما اگر او زن مرا بربايد بد است و بلشويکھا ھم در ھيچ مورد از : گويد توت مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اگر بورژوازی به پرولتاريا تجاوز کند بد است، اگر " گويند  وحشی ھا تميز داده نمی شوند ، زيرا آنھا ھم در حقيقت مي

  ".ازی تجاوز کند، خوب استپرولتاريا به بورژو

بر سر دو » ھوتن توتھا«صحبت .  درک نمی کنند، صحبت بر سر چيستًکه اينگونه سخن می گويند، اصال آنھائي

اما پرولتاريا و بورژوازی يکسان نيستند پرولتاريا . انسان متساوی است که زنھای يکديگر را با نيت واحد می ربايند

ژوازی مشتی ناچيز، پرولتاريا برای آزادی تمام بشريت مبارزه می کند، بورژوازی  بسيار بزرگی است، بورۀيک طبق

پرولتاريا برای کمونيزم مبارزه می کند بورژوازی برای حفظ سرمايه . برای استوار نگھداشتن فشار، استثمار، جنگھا

يا ھم ھمان چيزی می توانست اگر سرمايه داری و کمونيزم ھر دو يکی بودند آنوقت برای بورژوازی و پرولتار. داری

ی برای يک نظام اجتماعی نوين مبارزه ئکه پرولتاريا به تنھا حال آن.  ھوتن تو تنھا گفته شده استۀصدق کند، که دربار

  .ھر آنچه که در اين مبارزه مانع پرولتاريا شود زيان بخش است. می کند 

 


