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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر ٢٧

  

  

  ديکتاتوری پرولتاريا

  

 قدرت سياسی را به کف آورده و در راه ديکتاتوری پرولتاريا دولت خاص جوامعی است که در آن پرولتاريا

بين جامعۀ سرمايه : "کارل مارکس ديکتاتوری پرولتاريا را چنين تعريف می کند. سوسياليسم و کمونيسم گام می نھد

مطابق با اين دوران يک دوران . داری و کمونيستی دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقالبی اولی به دومی است

  ١."تواند باشد جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا وجود دارد و دولت اين دوران چيزی نمیگذار سياسی نيز 

ديکتاتوری پرولتاريا بيدريغ ترين و بی امانترين جنگ طبقۀ جديد عليه دشمن مقتدرتر يعنی : "لنين نيز می گويد

ده و اقتدارش تنھا ناشی از ده بار فزونتر گردي) ولو در يک کشور(بورژوازی است که مقاومتش پس از سرنگونی 

نيروی سرمايۀ بين المللی و نيرو و استواری روابط بين الملل بورژوازی نبوده، بلکه ناشی از نيروی عادت و 

سفانه ھنوز در جھان زياد و بسيار ھم زياد است و ھمين توليد أزيرا توليد کوچک مت. نيروی توليد کوچک نيز ھست

خودی و به مقياس وسيع، سرمايه داری و ه  ھر ساعته، به طور خود بکوچک است که ھمواره، ھمه روزه،

بنا بر مجموعۀ اين علل ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است و پيروزی بر بورژوازی . بورژوازی را پديد می آورد

 بدون يک جنگ طوالنی، سر سخت و حياتی مماتی، جنگی که مستلزم پايداری، انضباط، استقامت، تزلزل ناپذيری

  ٢."و وحدت اراده است، امکان پذير نيست

ديکتاتوری پرولتاريا به دست پرولتاريا و به کمک يک جنگ انقالبی استقرار می يابد و بر تخريب قاطعانۀ دستگاه 

اين ديکتاتوری پيشرو ترين نوع ديکتاتوری طبقاتی تاريخ بشريت و درعين حال . دولتی بورژوازی اتکاء دارد

ن ديکتاتوری با ديکتاتوری ساير طبقات جامعه که در طول تاريخ به ظھور رسيده اند اساساً اي. آخرين آنھا است

تفاوت دارد، زيرا بر پايۀ اعمال و استقرار دموکراسی در درون خلق و اعمال ديکتاتوری بر دشمنان خلق متکی 

زحمتکش عليه استثمارگران ديکتاتوری پرولتاريا يک ابزار اعمال قھر و سرکوب است که به وسيلۀ طبقات . است

  .رود يعنی به وسيلۀ اکثريت عليه اقليت به کار می
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دموکراسی در درون خلق و ديکتاتوری عليه ارتجاعيون و طبقات : ديکتاتوری پرولتاريا دارای دو جنبۀ متحد است

اکثريت بر اقليت ديکتاتوری پرولتاريا خالف تمام ديکتاتوری ھای طبقاتی در تاريخ بشر ديکتاتوری . استثمارگر

  .است

در درون جامعه، عميق ترين و انسانی ترين ھدف . پرولتاريا بايد برای آزادی خود تمام بشريت را آزاد نمايد

ريشه کن کردن کليۀ طبقات استثمارگر و محو ساختن تدريجی شرايط مادی و : ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از

ارتقای آگاھی کمونيستی : نۀ ميراث گذشته؛ رشد کامل اقتصاد سوسياليستیمعنوی تجديد توليد مناسبات استثمارگرا

حذف سه اختالف بزرگ جامعۀ سوسياليستی يعنی تضاد ميان شھر و ده، کارگران و دھقانان، کار : توده ھای خلقی

ستی محو کامل ھر گونه مالکيت خصوصی و آماده کردن شرايط الزم برای تحقق جامعۀ کموني: فکری و کار يدی

از ھر ("جانشين قانون دوران سوسياليسم " از ھر کس به قدر توانش، به ھر کس به قدر نيازش"که در آن قانون 

  .می گردد") کس به قدر توانش، به ھر کس به قدر کارش

ديکتاتوری پرولتاريا تنھا به اعمال قھر و ديکتاتوری بر بورژوازی و طبقات ارتجاعی کھنه و نو خالصه نمی شود، 

لکه عمدتاً وظيفه دارد برای تحقق امور فوق در کليۀ زمينه ھای اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک سازمان اجتماعی ب

: تراز نوينی ايجاد کند و شرايط مادی و ذھنی نيل به جامعۀ بدون طبقۀ کمونيستی و زوال خود را فراھم آورد

ين و بی خون، قھری و صلح آميز، جنگی و ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از يک مبارزۀ سر سخت، خون"

   ٣."اقتصادی، تربيتی و اداری بر ضد نيرو ھا و سنن جامعۀ کھنه

برای نخستين بار در تاريخ جھان، حزب سوسياليست موفق شده است امر تصرف قدرت حاکمه و سر کوب "

ما بايد خود را مجريان .  ھم مرز شوداستثمارگران را در کليات امور به پايان رساند و با وظيفۀ اداره کردن کامالً 

  ٤."وظيفۀ انقالب سوسياليستی نشان دھيم) و سپاس آور ترين(شايستۀ اين دشوار ترين 

بورژوازی در کشور ما مغلوب گرديده، ولی ھنوز ريشه کن نشده، نابود نگرديده و حتی تا پايان در ھم شکسته "

رزه با بورژوازی در دستور روز قرار می گيرد که عبارتست بدين جھت شکل جديد و عالی تری از مبا. نشده است

از انتقال از وظيفۀ کامالً سادۀ آنی سلب مالکيت از سرمايه داران به وظيفۀ بسی بغرنج تر و دشوار تر ايجاد آنچنان 

شن است که رو. که بتواند مجدداً پديد آيد شرايطی که در آن بورژوازی ديگر نه قادر به ادامۀ حيات باشد و نه اين

  ٥."وجود نخواھد آمده اين وظيفه ای به مراتب عاليتر است و بدون اجرای آن، سوسياليسم ب

طبقات در دوران : "نابر اين طبقات و مبارزۀ طبقاتی در سراسر دوران ديکتاتوری پرولتاريا ھمچنان باقی می مانندب

ديکتاتوری زمانی غير الزم خواھد شد که طبقات از بين . ديکتاتوری پرولتاريا باقی مانده اند و باقی خواھند ماند

طبقات باقی مانده اند، ولی ھر يک از آنھا در دوران . واھند رفتطبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا از بين نخ. بروند

مبارزۀ طبقاتی به ھنگام . مناسبات متقابل آنھا نيز تغيير شکل يافته است: ديکتاتوری پرولتاريا تغيير شکل يافته اند

  ٦."خود می گيرده ديکتاتوری پرولتاريا از بين نمی رود بلکه فقط شکل ھای ديگری ب

ی وظيفۀ اساسی ھر حکومت پرولتری نو بنياد است و اين طبقه حفظ و تقويت ديکتاتوری پرولتاريائ، بر اين اساس

لنين  پايه ھای اساسی تيوريک . لنين و استالين در اين مھم قاطعانه کوشيدند. را تا تحقق بايد پيگيرانه حراست نمايد
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را  ان نھاد و استالين از آن حراست نمود و آنو مادی ديکتاتوری پرولتاريا را در روسيه و در تاريخ بشری بني

  . تقويت و تحکيم نمود

مائوتسه دون به نوبۀ خود با جمع بندی تجارب مثبت و منفی ديکتاتوری پرولتاريا، تيوری مارکسيستی را در اين 

ب عظيم فرھنگی زمينه گام عظيمی به پيش برد و تيوری ادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را بنا نھاد و انقال

ی و نشان دادن راه اساسی جلوگيری از رجعت سرمايه حفظ و تقويت ديکتاتوری پرولتاريائی را برای پرولتاريائ

  .داری بر پا نمود

لنين، استالين و مائوتسه دون از ديکتاتوری پرولتاريا نه تنھا در برابر دشمنان بورژوازی داخلی، بلکه ھمچنين در 

مبارزۀ حزب بلشويک و خلق ھای کبير اتحاد شوروی .  امپرياليسم، قاطعانه دفاع کردندوسيال سبرابر امپرياليسم و

 دولت امپرياليستی در زمان حيات لنين، پيکار عظيم و تاريخ ساز خلق ھای کبير شوروی تحت ١۴عليه تجاوز 

يارانۀ مائوتسه دون در رھبری استالين عليه تجاوزگران فاشيست ھيتلری در جريان جنگ دوم جھانی، مبارزۀ ھوش

نمونه ھای ... س حزب کمونيست چين عليه تجاوزات امپرياليسم امريکا و توطئه ھای سوسيال امپرياليسم شورویأر

تاريخ . برجستۀ اين کوشش جھت انجام موفقيت آميز وظايف ديکتاتوری پرولتاريا  در زمينۀ سياست خارجی است

به يکديگر مرتبط بوده و اين ) عليه دشمنان داخلی و خارجی سوسياليسم (نشان داده است که ھمواره اين دو مبارزه

  .ی ناپذير می باشندۀ ديکتاتوری پرولتاريا از ھم جدائدو وظيف

مارکس می . در حقيقت جوھر مارکسيسم است" ديکتاتوری پرولتاريا"با توجه به آنچه که در باال گفته شد، تيوری 

مدت ھا . مات من نيست ميان آنھا ھيچ کدام از خدهعۀ کنونی و نه کشف مبارزنه کشف وجود طبقات در جام: "گويد

رخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزۀ طبقات و اقتصاد دانان بورژوازی تشريح اقتصادی طبقات قبل از من مؤ

فقط مربوط به مراحل که وجود طبقات  اين) ١: کار تازه ايکه من کرده ام اثبات نکات زيرين است. را بيان داشته اند

) ٣سازد؛  که مبارزۀ طبقاتی ناچار کار را به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می اين) ٢تاريخی معين تکامل توليد است؛ 

   ٧."که خود اين ديکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی ھرگونه طبقات و به سوی جامعۀ بدون طبقات اين

کسی که فقط مبارزۀ طبقاتی را قبول داشته باشد، ھنوز مارکسيست : " کندلنين نيز در توضيح اين معنی تصريح می

ی خارج نشده باشد، محدود ساختن است ھنوز از چھارچوب تفکر بورژوائی و سياست بورژوائنيست و ممکن 

مارکسيسم به آموزش مربوط به مبارزۀ طبقات، به معنای آنست که از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار 

مارکسيست فقط آنکسی است که قبول نظريۀ مبارزۀ . رد و به آنجا رسانده شود که برای بورژوازی پذيرفتنی باشدگي

وجه تمايز کامالً عميق بين يک خرده بورژوای عادی . طبقات را تا قبول نظريۀ ديکتاتوری پرولتاريا بسط دھد

ا اين سنگ محک است که بايد چگونگی ب. با يک مارکسيست در ھمين نکته است) ھمچنين بورژوازی بزرگ(

  ٨."درک واقعی و قبول مارکسيسم را آزمود

دھد که چگونه  تجربۀ جنبش کمونيستی بين المللی صحت اين گفته ھای مارکس و لنين را ثابت می کنند و نشان می

ا نفی ديکتاتوری ال قرار دادن مارکسيسم انقالبی را بؤھمواره  اپورتونيست ھا کوشيده اند تجديد نظر و زير س

رويزيونيست ھای خروشچفی در اين زمينه سر مشق بزرگی برای ديگر ھمپالگی ھای خود . پرولتاريا آغاز نمايند

در حقيقت کاری نکرده اند " حزب تمام خلقی"و " دولت تمام خلقی"آنھا با ارائۀ تز ھای رويزيونيستی نظير : ھستند
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 ديکتاتوری پرولتاريا، جز قد علم کردن عليه ديکتاتوری پرولتاريا جز نفی خصلت طبقاتی دولت و حزب در شرايط

  .و قرار دادن ديکتاتوری بورژوازی که خود نمايندۀ آن ھستند در برابر آن

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


