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  قدرت دوگانهقدرت دوگانه  یی  بارهبارهدردر

 

بأأأدو  . موضأأوق قأأدرت هاکرأأأه در کشأأور اسأأ  مسأأهله اساسأأی نأأر ان أأأ  

توضيح اين مسهله نری توا  از نيچ گونه شرک  آگانانه در ان    و به طريق 

 .اولی از رنبری بر آ  صحب  کرد

س  کأه ايأن ان أ   يأ   خود ويژگی بی نهاي  شايا  توجه ان    ما در اين

ايأن ااکأ  را بايأد م أد  بأر نأر ايأ  بأرای . بأه وجأود آورده اسأ  نأهقدرت دوگا

. رد  به آ  نری تأوا  گأامی بأه پأيد برداشأ خود روشن نرود زيرا بدو  پی ب  

  را تکريأ   ارمأول نأای قأديری بيشأوي قديری مث ا « ارمول نای»بايد توانس  

صأحيح  و اص ح نرود زيرا اين ارمول نا، انأا  اأه مويأو  شأده بأه طأور کيأی

. خأأود گراتأأه اسأأ صأأورت ديیأأری بأأه  بأأوده اسأأ  ولأأی اجأأران مشأأ   آ  نأأا

 .اکر نری کرد و نری توانس  نم اکر کند اهدیباره ی قدرت دوگانه ساب اا در

سأأ  کأأه در کنأأار هکومأأ   قأأدرت دوگانأأه تبأأارت از ايسأأ ا تبأأارت از ايأأن

تشأأکي  يااتأأه کأأه ننأأوز  بأأوراوازی، هکومأأ  ديیأأریموقأأ ، يونأأی هکومأأ  

اس  ولی به نر هال موجودي  تريی و مسأيم داشأته يف و در هال  جنينی ضو

ايأأن هکومأأ ، شأأورانای نراينأأدگا  کأأارگرا  و سأأربازا  : در هأأال نرأأو اسأأ 

 .اس 

   کأأه )ترکيأأط طب أأاتی ايأأن هکومأأ  ديیأأر، ایونأأه اسأأ ا پرولتاريأأا و دن انأأا  

خصأأأي  سياسأأأی ايأأأن هکومأأأ  ايسأأأ ا (. بأأأه لبأأأاز سأأأربازا  ميأأأب  نسأأأتند

کتأأأاتوری ان  بأأأی يونأأأی قأأأدرتی کأأأه مسأأأت يراا بأأأر تصأأأر  ان  بأأأی و ابتکأأأار دي
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صأأادره از  نأأه بأأر قأأانو متکأأی اسأأ   -ب واسأأ ه ی تأأوده نأأای مأأرد  از پأأا ين 

  ايأأن قأأدرت هاکرأأه بأأه کيأأی نيأأر از آ  نأأوتی. طأأر  يأأ  قأأدرت متررکأأ  دولتأأی

نأو  اس  که به طأور کيأی در جرهأوری پارلرأانی بأوراوآ دمأوکراتيکی کأه تأا ک

    تيأأع تأأادی بأأه شأأرار مأأی راأأ  و در کشأأورنای پأأيد راتأأه اروپأأا و آمريکأأا 

      اأأه بسأأا ايأأن نکتأأه را ارامأأوو مأأی کننأأد و . ديأأده مأأی شأأود -هکأأم ارماسأأ ،

 . ترأا  کنأه م يأط ايأن جأا اسأ اه بسا در آ  توريأق نرأی ورزنأد و هأال آ  کأه 

  يی ايأأن مش صأأات اصأأ. پأأاري  اسأأ  1781کرأأو   از نرأأا  نأأوققأأدرت  ايأأن

 :نوق

 قانونی نيس  که قب ا در پارلرأا  مأورد بحأر قأرار گراتأه -منبع قدرت  (1

  و بأه تصأأويط آ  رسأأيده باشأأد، بيکأأه ابتکأأار مسأأت يم تأأوده نأأای مأأرد  

 مست يم اس ؛« تصر »از پا ين و در مح  نا و به اص  ح رايج 

 تسييح مست يم ترا  مرد  به جای پيي  و ارتد، که مؤسساتی جدا از (2

در شأأرايو وجأأود ايأأن قأأدرت . مأأرد  و در ن  أأه ی م ابأأ  مأأرد  نسأأتند

 خأودکأارگرا  و دن انأا  مسأيح و  خأودنظا  امور در کشور به توسو 

 مرد  مسيح هفظ می شود؛

 يأأا جأأای خأأود را بأأه  مسأأت دمين دولأأ  و دسأأتیاه بوروکراتيأأ  نيأأ  (3

از خأأود مأأرد  مأأی دننأأد و يأأا هأأداق  تحأأ   قأأدرت ب واسأأ ه ی ناشأأی

ل م صوص قرار می گيرند و نه تنها انت ابی می گردنأد، بيکأه بأا کنتر

اولين درخواس  مرد  قاب  توويض خوانند بود، يونی تا م أا  تأاميين 

بأأا ه أأو  « م امأأاتی»سأأاده تنأأ ل مأأی نراينأأد و از قشأأر مرتأأاز دارای 

        م صأأأأوص بأأأأدل « رسأأأأته ی»بأأأأوراوا ی، بأأأأه کأأأأارگرانی از  تأأأأالی،
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بأاتتر نأا از ه أو  مورأولی يأ  کأارگر خأو  می شوند که ه أو  آ  

 .ن واند بود

در  ا أوکرو  پاري  که نوق م صوصأی از دولأ  اسأ ، در نرأين و  ماني 

   ايأأن شوينيسأأ  نأأای تينأأی کأأه بأأه مارکسأأي)آقايأأا  پي أأانف نأأا . نرأأين اسأأ 

  و  کأأأه بأأأين شأأأويني« مرک يأأأو »ايأأأن )و کا وتسأأأکی نأأأا ( خيانأأأ  نرأأأوده انأأأد

و بأه طأور کيأی ترأا  سوسأيال دمأوکرات نأا و سوسأيال ( د  در نوسانن مارکسي

رولوسيونرنا و نيره کأه امأروز هکأم ارمأا ی مأی کننأد ايأن نکتأه را ارامأوو 

 .نروده و مورد تحريف قرار داده اند

اين اش اص با تبارت پردازی گريبا  خود را خ ص می نراينأد، بأه سأکوت 

ديیأر بأه مناسأب  ان أ    برگ ار مأی کننأد، طفأره مأی رونأد، نأ ار بأار بأه يأ 

نراينأدگا  کأه شأورانای  اکأر کننأدتبري  می گويند و نری خوانند در اين باره 

ننأد يبری خوانند ايأن ه ي أ  تيأا  را بأه آ  نا ن. يونی اهکارگرا  و سربازا  

کأأه ايأأن شأأورانا وجأأود دارنأأد و تأأا آ  جأأا کأأه ايأأن شأأورانا قأأدرتی  آ  جأأاکأأه تأأا 

 .کرو  پاري  وجود دارد نوق ازنستند، در روسيه دولتی 

تکيه کرد ، زيرا شورانا ننوز ا و قدرتی در هال « تا آ  جا»کيره  من روی

ايأأن قأأدرت خأأواه از طريأأق سأأازو مسأأت يم بأأا هکومأأ  موقأأ  . جنأأين نسأأتند

  بوراوازی و خأواه از طريأق يأ  سيسأيه گهشأ  نأای واقوأی، خأود مواضأع را 

 .تحوي  داده و می دندبه بوراوازی 

   « اشأأتباه»يأأا بأأرای ايأأن کأأه اي يأأدره، تسأأره تيأأی، اسأأتکيف و شأأرکان اأأراا آ

تنها ي  تامی می تواند اين طور اکأر کنأد نأه . می کنندا اين هر  پوای اس 

کأاای نبأود  آگأانی و تشأک  پرولتاريأأا و -تيأ  ايأن امأر . يأ  نفأر مارکسيسأ 

رده در نظريأات خأرده بأوراوا ی آنأا  و ب أ رنبرا  نأا « اشتباه» -دن انا  اس 
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و آ  را روشأن نرأی کننأد،  تيأره سأاختهس  که آ  نأا هنأن کأارگرا  را  در اين

و ايأن مونومأات را تکأهيط نرأی کننأد،  تي أين نرأودهمونومات خرده بوراوا ی 

و تأوده نأا را از قيأد  اسأتوار سأاختهمبانی نفوه بوراوازی را در ميا  توده نأا 

 .نری کننداين نفوه آزاد 

اشأتباه از اين جا بايد ديیر واضح باشد که ارا را ای مأا نيأ  ايأن قأدر داأار 

آيأا بايأد اأوراا : م أرح نرأوده مأی کوينأد« به طور سأاده»نستند وقتی مسهله را 

 هکوم  موق  را برانداخ ا

 :پاسخ می دنم

آ  را بايأأد برانأأداخ ، زيأأرا ايأأن يأأ  هکومأأ  اليیارشأأی بأأوراوازی  (1

دنأد، نه صيح بأه  نری تواندترا  مرد ، اين هکوم   اس  نه هکوم 

 نه نا  و نه آزادی کام ؛

     آ  را نرأأأی تأأأوا  اکنأأأو  سأأأرنیو  سأأأاخ  زيأأأرا ايأأأن هکومأأأ  بأأأه  (2

در گفتأار و  سأازوسازو مست يم و نيرمست يم، به وسييه  ی وسييه

در کردار با شورانای نرايندگا  کارگرا  و قب  از نره با شأورای کأ  

 ای پترزبورگ خود را روی پا نیاه داشته اس ؛يونی شور

زيأرا متکأی بأر « برانأداخ »آ  را اصوتا با وسا   مورولی نری توا   (3

، يونأأأی شأأأورانای نراينأأأدگا  کأأأارگرا  و دو هکومأأأ   «پشأأأتيبانی»

سربازا ، از بوراوازی اس  و ايأن هکومأ  يیانأه هکومأ  ان  بأی 

اکثريأ  کأارگرا  و  ی مرکنه اسأ  کأه مسأت يراا مظهأر شأوور و اراده

بشر هکومتی تالی تأر و بهتأر از شأورانای نراينأدگا  . دن انا  اس 

رده اسأ  و کارگرا  و برزگرا  و دن انأا  و سأربازا  بأه وجأود نيأاو

 .نديده ايم ما تا کنو  نظير آ  را
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کأأارگرا  آگأأاه بأأرای نيأأ  بأأه قأأدرت بايأأد اکثريأأ  را بأأه سأأوی خأأود جيأأط 

ه نأا اشأار وارد نرأی شأود راه ديیأری بأرای نيأ  بر تود مادامی که: نرايند

ما ب نکيس . به قدرت هاکره وجود ندارد
1
دار تصأر   م يونی طر ينيست 

مبارزه ی  دار قدرت از طر  ي  اقيي  نيستيم، ما مارکسيس  يونی طر 

        طب أأأاتی پرولتأأأاری تييأأأه گأأأيج سأأأری خأأأرده بأأأوراوا ی، تييأأأه شأأأويني

 . ی و تييه تبوي  از بوراوازی نستيمدااق طيبانه و تبارت پرداز

پأردازيم؛ بهتأرين نأوادارا  به تشکي  ه   کرونيس  پرولتاريأا بأه پ  

  تناصأأر آ  را تشأأکي  داده انأأد؛ بأأرای اواليأأ  طب أأاتی پرولتأأاری  بيشأأوي

متحد شويم، در آ  صورت اس  که روز به روز توأداد نأر اأه بيشأتری از 

زيأرا . اداری مأا بأر خواننأد خاسأ بأه نأو دسأ ی تهأپرولتارنا و دن انأا  

، «سوسأيال دمأوکرات نأا»نر روزه ب أ   اونأا  خأرده بأوراوا ی  زندگی

سوسأأأيال »اي يأأأدزه نأأأا، تسأأأره تيأأأی نأأأا، اسأأأتکيف نأأأا و سأأأايرين و نيأأأ  

تأر و نيأره و نيأره «خأال »، اين خرده بوراوانای بسی «رولوسيونرنا

 .را به ثبوت می رساند

 .س ی بوراوازی دار قدرت يکتا بوراوازی طر 

دار قأأدرت يکتأأای شأأورانای نراينأأدگا  کأأارگرا  و  کأأارگرا  آگأأاه طأأر 

دار قأدرت يکتأا ی نسأتند کأه  برزگرا  و دن انا  و سأربازا ، يونأی طأر 

                                                 
کالسيک  هيای . انقالبی فرانسوی 50051-5081)داران لوئی بالنکی  طرف -بالنکی ها - 1

   م زدار سوسييکالک ن حيياک کيين بالنکييی را اليي  انقالبييی بر سيي ن   طييرفم در عييکزلنکنکيي -مزمارکسييک

      مييی دانسيي نه  بيين عهيي  رييکوب ی طرالقيي  بييانی   ووطايين  رانيين ی  ی ا  را مييورد ان قيياد  ييرار 

م مبييارنب ی طبقيياوی را انکييار مييی کييرد   راب رهييائی ب يير را ان  کييه برد ييی زبالنککيي. مييی دادنييه

فکيران   ارالا نهانس ن بهکين ووطاين ی ا هکي  کيواکی ان ر رينر نمزدی مبارنب ی طبقاوی پر ل

 (714-ص.)می دانس 
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وی از قيأأد نفأأوه  رنأأا یپرولتاريأأا و  هنأأن  روشأأن شأأدموجبأأات آ  از راه 

 .بوراوازی ارانم شده باشد نه از راه ماجراجو ی

در هأال  -، از ارنأا و نيأره«سوسيال دمأوکرات نأا»-ازی خرده بوراو

 .اين روشن شد  و رنا ی می گردد مانعس  و ا نوسا 

قوا که تويأين کننأده ی وئأا ف مأا  طب اتیانين اس  تناسط واقوی يونی 

 .اس 

 

  لنينلنين. .   

 1918آوري   9، 27شراره ی « پراودا»
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