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  کراسی و ديکتاتوری پرولتاريا کراسی و ديکتاتوری پرولتاريا ووصول دمصول دماا

  

. کراسی صوری نبوده ايم وما به عنوان مارکسیست ها، هرگز بُت پرستان دم

طبقماتی را مومو  ه یکراتیم  نمه طقمب مبمار وطبقماتی، ناادهمای دم ه یدر جامع

طبقما  . نمی کنند، بلکه مناطع طبقاتی را مطلقاً به شمکلی ناتممان نممود ممی دهنمد

ه ی اراد صممدها ابممزار بممرای توريممن، وایگممون سمما ی و نقمم مالمم ، ده همما و 

  بمممه  چنمممان هممم کراتیممم  وو ناادهمممای دم. کشمممان در ااتیمممار امممود دارنمممد  حممممت

طبقماتی تومت شمرايب انق بمی ه ی واسطه ای نه چنمدان کاممب بمرای ت لمی مبمار 

کمارگران بمه . نامیمد« لوکوموتیمو تماري »مارکس انقم   هما را . تبديب می شوند

سیاسمی را  ه یشمکار و ب واسمطه بمرای تمدر ، انبموهی ت ربمآه ی دلیب مبمار 

 ه یطممی دوره ای کوتمماه کسممن مممی کننممد و بممه سممرعت ا  يمم  مرحلممه بممه مرحلمم

کراتیم  بمه ودستگاه ح می  ناادهمای دم. ديگر مسیر تکامب اود عبور می کنند

طور تابب توجای ا  اين تکامب عقن می مانند؛ هر چمه کشمور بمزرر تمر باشمد، 

 .ی آن ناتص تر استدستگاه طن

کثريمت م لممس ماسسمان ا  آنس سوسممیال رولوسمیونرها بممود، و طبم  تمموانین ا

اممما حممز  سوسمممیال . روال پارلمممانی، کنتممرل حکومممت بمممه آن همما تعلمم  داشمممت

      انقممم   تممما پمممی  ا  ه ی رولوسمممیونرها طرصمممت آن را داشمممت کمممه طمممی کمممب دور
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همما ا  پممشيري   بمما ايممن وجممود آن. ممماه اکتبممر ايممن کنتممرل را بممه دسممت بیمماورد

مسمملولیت هممای حکومممت جمما  دنممد و ب مم  اعبمم  آن را بممه بمموریوا ی لیبممرال 

دتیقاً با همین مسیر بود که سوسیال رولوسیونرهای راست،  مانی که . سپردند

     آن همما را متعاممد بممه تشممکیب حکومممت  ترکیممن عممددی م لممس ماسسممان رسممماً 

کمارگر، ه ی طبقم .ااتنمدمی کرد، آارين بقايای نفوذ اود را به عناصر انق بی ب

و هممممممین طمممممور گاردهمممممای سمممممرب، اسمممممومت شمممممديدی بممممما حمممممز  سوسمممممیال 

اکثريت عبی  سربا ان ا  بلشموي  هما پشمتیبانی . رولوسیونرهای راست داشت

دردی اممود را بممین سوسممیال  عناصممر انق بممی در ايمما  ، حممس همم . مممی کردنممد

ن نقم  ملوانمان کمه چنما. رولوسیونرهای چم  و بلشموي  هما تقسمی  ممی کردنمد

 ه یمامی در رويدادهای انق بی ايفا کمرده بودنمد، يم  دل و يم   بمان در جبام

به ع وه سوسیال رولوسیونرهای راست به اجبار بايد شوراها را کمه . ما بودند

حکوممت را در  -يعنمی تبمب ا  طرااوانمدن م لمس ماسسمان - پی  ا  مماه اکتبمر

کب گرطته به دسمت اکثريمت پس و ار  ش. دستان اود گرطته بودند، ترک گويند

م لس ماسسان، روی چه کسی ممی توانسمت بمرای پشمتیبانی حسما  کنمد  ايمن 

پشممتیبانی مممی توانسممت ا  سمموی طبقمما  بمما  در ايمما  ، روشممنفکران، مقاممما  

. راسمت صمور  بگیمرد ه یبموریوا ی در جبامه ی حکومتی و موتتماً بمه وسمیل

ومممت مممی بممود، و در يمم  ابزارهممای مممادی حک ه یاممما چنممین حکممومتی طاتممد کلیمم

    چممون پتروگممراد، ا  همممان ابتممدا بمما م الفممت میرتابممب مقاومممت مرکممز سیاسممی همم 

اگر تومت ايمن شمرايب شموراها، تممن تسملی  شمدن بمه منطم  . رو به رو می شد

کراتی ، حکومت را به سمت کرنسمکی و چرنمو  وصوری کنوانسیون های دم

ناما سمردرگمی مموتتی در می چرااندند، چنمین حکوممت سا شمکار و نماتوانی، ت

حیمما  سیاسممی کشممور بممه بممار مممی آورد و بمما ططیممان هممای جديممد طممی چنممد هفتممه 
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تمماري ی ا  موعممد ه ی شمموراها تسمممی  گرطتنممد کممه ايممن ت ربمم. سمرنگون مممی شممد

گششته را به ک  ترين  مان اود کاه  دهند، و م لس ماسسان را در ن ستین 

 .رو  برگزاری اود منوب کردند

پراکنمدگی م لمس ماسسمان، . اطر شمديداً م ممت شمده اسمتحز  ما به اين ا

تأثیر تطعاً نامناسبی در میمان مواطمب اصملی احمزا  سوسیالیسمت اروپمايی اي ماد 

کائوتسممکی در يمم  رشممته ا  مقمما تی کممه بمما ط ممب طروشممی هممای . کممرده اسممت

متقابمممب موجمممود میمممان مسمممائب ه ی همیشمممگی او نوشمممته، بمممه توتمممی  رابطممم

و سمعی . کراسمی سیاسمی پردااتمه اسمتواريا و ریي  دمانق بی پرولت -اجتماعی

کارگر، در بلند مد  همیشه صم   کمار ايمن  ه یدر اثبا  اين دارد که برای طبق

البتمه ايمن بمه عنموان يم  . کراتی  را حفظ کندواست که عناصر اساسی نب  دم

تمماري ی را بممه ابتممشالی اممما کائوتسممکی ايممن حقیقممت . کلممی صمموی  اسممت ه یتاعممد

 اگممر در تولیممب ناممايی بممه نفممع پرولتاريمما اسممت کممه . حرطممه ای تقلیممب داده اسممت

طبقممماتی و حتمممی ديکتممماتوری امممود را ا  طريممم  م ممماری ناادهمممای  ه یمبمممار 

کراتی  مطر  کند، اما به هیچ وجه بمه ايمن معنما نیسمت کمه تماري  هممواره ودم

.   طرانده در ااتیمارو تمرار دهمدچنین طرصتی را برای دست ياطتن به اين  طا

در تلوری مارکسیستی هیچ چیزی برای ت ممین ايمن نتی مه گیمری وجمود نمدارد 

 .ترين شرايب را برای پرولتاريا اي اد می کند«مطلو »که تاري  همیشه 

درحمممال حاتمممر سممم ن گفمممتن ا  ايمممن کمممه چگونمممه مسمممیر انقممم   در صمممور  

مین ماه اود تطییر کرده بمود، طرااوانده شدن م لس ماسسان در دومین يا سو

بممه احتمممال  يمماد احممزا  مسمملب سوسممیال رولوسممیونرها و . دشمموار مممی نمايممد

منشوي  ها در آن  مان، با ه  و همراه با م لس ماسسان سا و می کردنمد، 

  آن همم  پممی  چشمم  نممه طقممب عناصممر طعممال تممر حممامی شمموراها، بلکممه همممین طممور 
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    د بنمما بممه انتبممار  اممود نممه بممه کرا  عقممن مانممده تممری کممه شممايوهممای دممم تمموده

. م لس م لس ماسسان تممیمه ممی شمدند ه یشوراها، بلکه به جبا ه یجبا

  توت چنمین شمرايطی انوم ل م لمس ماسسمان شمايد بمه انت ابما  جديمدی من مر

اممما سممیر رويممدادها . مممی شممد کممه طممی آن حممز  چمم  اکثريممت را بممه دسممت آورد

تما . اممین مماه انقم   رب دادانت ابا  م لس ماسسان در ن. متفاو  بوده است

طبقماتی چنمان شمدتی گرطتمه بمود کمه چمارچو  همای صموری  ه یآن موتع مبمار 

 .کراسی را با نیروی درونی مطل  دره  شکستودم

اين طبقا  در وتعیت . پرولتاريا، ارت  و دهقانان را ه  به دنبال اود کشید

يمن حمز ، بمه ا. جنگ مستقی  و اشن با سوسیال رولوسیونرهای راسمت بودنمد

انت اباتی، اکثريت را در م لمس ماسسمانی ه ی کراتی  بدتوارويُمن دستگاه دم

نتی ممه، . انقمم   تمما پممی  ا  ممماه اکتبممر بممود، بممه دسممت آورد ه یکممه با تمما  دور

کراسممی وتنات ممی بممود کممه مطلقمماً نمممی توانسممت در چممارچو  موممدوديت هممای دم

انق بممی مناسممبا  تنامما ط ممب طروشممانی کممه منطمم  . صمموری ت فیممن داده شممود

 طبقاتی را درنبر نمی گیرند هسمتند کمه ممی تواننمد در مواجامه بما وتمعیت پمس 

ا  ممماه اکتبممر، بممرای پرولتاريمما سمم نرانی هممايی پمموب و بیامموده در بمما  منمماطع و 

 .طبقاتی ايراد کنند ه یکراسی در جات آرمان مبار ومزايای دم

م لممس . پممی  کشممیدتممر و حممادتر  تمماري  مسممأله را بممه گونممه ای ان مممامی 

ماسسان، به دلیمب اسملت اکثريمت آن، موکمون بمه ايمن بمود کمه حکوممت را بمه 

آيمما ايممن گممروه مممی توانسممت . گممروه چرنممو ، کرنسممکی و تسممرتلی چممرا  دهممد

سرنوشت انقم   را همدايت کنمد  آيما ممی توانسمت در میمان طبقمه ای کمه سمتون 

واتعممی ه ی هسممت. طقممرا  انقمم   را مممی سمما د ا  حمايممت برامموردار شممود  ایممر

کراتیم  آن وارد شمده ودمه ی انق   طبقاتی، بمه نزاعمی آشمتی ناپمشير بما پوسمت
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انوم ل آن، . با اين وتعیت، سرنوشت م لمس ماسسمان تطعمی شمده بمود. است

تنامما عمم ک ممکممن بممرای ايممن تنات ممی بممود کممه نممه ممما، بلکممه کممب  سممیر پیشممین 

 .رويدادها ال  کرده بود
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