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  الله: فرستنده

  ٢٠١١ اگست ٢٣

  دولت
دولت ابزار ديکتاتوری طبقه و وسيلۀ اعمال قھری است که تسلط سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيکی يک طبقه بر 

دولت يک ابزار سلطۀ طبقاتی، ابزار سرکوب يک طبقه به وسيلۀ : "لنين می گويد.  نمايدطبقۀ ديگر را تضمين می

  ١."دولت سازمان اعمال قھری است که ھدف آن به زانو در آوردن يک طبقۀ معين است. طبقۀ ديگر است

: ه استدولت دارای دو جنب. جوھر دولت در حقيقت سرکوب طبقاتی است که در نقش وظايف دولت آشکار می شود

سرکوب طبقاتی در درون جامعه بيان عملکرد و وظيفۀ داخلی آن است، و اين . يک جنبۀ داخلی و يک جنبۀ خارجی

روابط دولت با ساير دولت ھا بيان نقش خارجی دولت . جنبه، جنبۀ عمدۀ عملکرد و نقش دولت را تشکيل می دھد

دولت (تفاوت ماھوی و بنيادی ميان دولت ھا . است که در حقيقت ادامه و مکمل سياست داخلی دولت می باشد

ی طبقاتی عملکرد دولت می اسبب ايجاد تفاوت ماھوی در محتو) طبقات استثمارگر با دولت سوسياليستی پرولتاريا

وظيفه و نقش داخلی کليۀ دولت ھای متعلق به طبقات استثمارگر در طول تاريخ عبارت است از حفظ، غلبه و . گردد

و سياسی اين طبقات و اعمال ديکتاتوری بر مجموعۀ خلق زحمتکش، در حاليکه وظيفۀ داخلی يک سلطۀ اقتصادی 

دولت سوسياليستی يعنی دولت ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از پاسداری از روابط اقتصادی سوسياليستی و 

کتاتوری بر مجموعۀ طبقات کليۀ دستاورد ھای نوين سوسياليستی و دفاع از منافع انقالبی زحمتکشان و اعمال دي

نقش خارجی دولت متعلق به طبقات استثمارگر . استثمارگر سرنگون شده و دموکراسی در قبال توده ھای وسيع خلق

 عبارت است از اعمال يک سياست غارتگرانه، سلطه ةً به وسيلۀ ماھيت درونی اين طبقه تعيين می شود و ضرور

ھای خارجی و يا اتحاد با نيرو ھای ارتجاعی خارجی برای اعمال سلطۀ جويانه و تجاوز نسبت به خلق ھا و کشور 

در حاليکه نقش خارجی دولت سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است . آن ھا بر خلق اين کشور ھای خارجی

ليسم و ھر از دفاع از استقالل، حاکميت و تماميت ارضی دولت سوسياليستی، مقابله با امپرياليسم و سوسيال امپريا

  .ی بخش کليۀ ملل و خلق ھای تحت ستمئجی و نيز پشتيبانی از مبارزۀ رھا خارۀگونه تجاوز و توطئ

ی است که طبقۀ حاکمه به وسيلۀ آن ئقدرت دولتی نيرو.  می گيردتحقق وظايف دولت از طريق قدرت دولتی صورت

يروی قھريه از مجموعه ای ارگان ھای اين ن. طبقات تحت تسلط را مجبور به تبعيت از ارادۀ خود می نمايد
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ليس، وارتش دايمی، پ: "لنين می گويد. ی وغيره تشکيل می شودئليس، دستگاه قضاومخصوص و ويژه مثل ارتش، پ

  ٢."ابزار عمدۀ قدرت دولتی است

دستگاه دولتی که بر ارتش، پوليس و محکمه شامل می شود ابزاری است که طبقه ای طبقۀ : "مائوتسه دون می گويد

ينجا زور است ادستگاه دولتی نسبت به طبقات دشمن ابزار فشار است؛ در. ديگر را به وسيلۀ آن در فشار می گذارد

  ٣."نه مدارا

را مانند حکومت دموکراسی ) حکومت(مان و ساخت قدرت سياسی طبقات حاکم می توانند اشکال گوناگونی از ساز

پارلمانی، ديکتاتوری فاشيستی وغيره به تناسب شرايط و اوضاع و احوال مبارزۀ طبقاتی و نياز ھای خود اين 

  .اما شکل قدرت سياسی ھر چه باشد، ماھيت آن ھميشه ديکتاتوری طبقۀ حاکم است. طبقات به خود بگيرند

 مائوتسه دون .و رژيم دولتی را با ھم اشتباه کرد) شکل قدرت سياسی يا حکومت(لۀ ساخت سياسی أنبايد دو مس

لۀ موقعيت طبقات اجتماعی مختلف در أفقط مربوط به مس... سيستم دولت "لۀ رژيم دولتی ياأتصريح می کند که مس

  ٤."دولت است

ياسی مربوط می شود، به شکلی که طبقات  است که به شکل ساخت قدرت سه ایلأسيستم قدرت مس: " در حاليکه

اجتماعی معين، ھنگام بر قراری ارگان ھای قدرت سياسی بر می گزينند تا با دشمنان به نبرد بپردازند و از خويشتن 

  ٥."دفاع کنند

ی طبقاتی دولت و ساخت قدرت سياسی، بر شکل اعمال قھر به وسيلۀ طبقۀ ابه عبارت ديگر، رژيم دولتی بر محتو

دولت مقولۀ تاريخی است و از ازل وجود نداشته بلکه محصول و بيان آشتی ناپذير تضاد ھای .  داللت داردحاکم

دولت در آنجا، در آن زمان و در حدودی پديد می آيد که تضاد ھای طبقاتی در آنجا، : "لنين می گويد. طبقاتی است

  ٦." پذير باشندن حدود به طور ابژکتيف ديگر نمی توانند آشتیآدر آن زمان و در

اما ھيچ طبقۀ . دولت ابدی نيست؛ حذف طبقات به طرز اجتناب ناپذيری زوال و نابودی دولت را ھم به دنبال دارد

آزادی . ارتجاعی حاکمه خود به خود صحنۀ تاريخ را ترک نمی گويد و به ميل خود قدرت سياسی را رھا نمی کند

نقالب قھر آميز آنان، نابودی قاطعانۀ دستگاه دولتی که در خدمت پرولتاريا و خلق ھای تحت ستم بايد از طريق ا

  .طبقات استثمارگر قرار دارد و جايگزينی آن با دولت ديکتاتوری پرولتاريا تحقق يابد

تنھا پس از محو کامل طبقات به . دولت ديکتاتوری پرولتاريا در تاريخ بشريت دولتی از نوع نوين و عالی است

اما در . است که دولت زوال می يابد) جامعۀ بدون طبقه(تاريا و ورود به جامعۀ کمونيستی کمک ديکتاتوری پرول

تمام دوران تاريخی سوسياليسم و تا وقتی که ھنوز امپرياليسم، سوسيال امپرياليسم، مرتجعين و طبقات در داخل 

تی ديکتاتوری پرولتاريا را بيش از جامعه سوسياليستی موجودند، دولت نه فقط زوال نمی يابد، بلکه بايد دستگاه دول

  .پيش تقويت و تحکيم نمود

  بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: باز تايپ توسط 
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