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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٠۵

  

  حقوق
  

حقوق مجموعۀ قوانين و . حقوق در حقيقت چيزی جز ارادۀ طبقۀ حاکم نيست که به صورت قانون بيان می شود

مقرراتی است که اعمال افراد را آنگونه که تحت اجبار قدرت دولتی حاکم و به وسيلۀ آن تعريف و تصديق عملی می 

اين يک ابزار مھم در خدمت طبقۀ حاکم برای دفاع، تحکيم و تکامل روابط اجتماعی متناسب . شوند، تعيين می کند

  .تاتوری طبقاتی استبا منافع خود و برای اعمال يک ديک

حقوق به وسيلۀ طبقۀ حاکم و متناسب با . حقوق نيز مثل دولت محصول و بيان تضاد ھای طبقاتی آشتی ناپذير است

به ھمين دليل است که حقوق به آشکار ترين . منافع وی و جريان مبارزۀ طبقاتی، تعيين، تصحيح و يا حذف می شوند

 افشای ، در"مانفيست حزب کمونيست"مارکس و انگلس در . را بيان می کندو مستقيم ترين شکلی منافع طبقۀ حاکم 

حقوق شما چيزی جز ارادۀ طبقۀ شما نيست که به صورت قانون : "ی چنين می گويندماھيت طبقاتی حقوق بورژوائ

  ١".اراده ای که محتوای آن به وسيلۀ شرايط مادی موجوديت طبقۀ شما تعيين می شود. در آمده است

حقوق يک بخش مھم روبنای اجتماعی است و به وسيلۀ يک زيربنای اقتصادی معين تعيين می شود و به نوبۀ خود 

حقوق در آخرين تحليل روابط اقتصادی موجود در جامعه را حفظ و تحکيم می کند تا . در خدمت آن قرار می گيرد

  .قی بماندتسلط اقتصادی و سياسی طبقۀ بر سر قدرت، ثابت، موجه و قانونی با

: تفاوت ماھيت دولت سوسياليستی و دولت طبقات استثمارگر دو شکل حقوق با ماھيت کامالً متفاوت ايجاد می کند

  .حقوق طبقات استثمارگر و حقوق سوسياليستی پرولتاريا

ای حفظ  طبقات استثمارگر مثل برده داران، فيودال ھا و سرمايه داران بيان ارادۀ آنھا و وسيله ای برحقوق کليه

بدون نابودی و خرد کردن قاطعانۀ دستگاه دولتی . منافع اقتصادی و سياسی آنان و سرکوب توده ھای زحمتکش است

 غير ممکن است به توان سيستم متعلق به طبقات استثمارگر و جايگزينی آن به وسيلۀ دولت ديکتاتوری پرولتاريا،

  . کردی نابود حقوقی اين دولت را به طرزی ريشه ئی و قضائ
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. حقوق سوسياليستی پرولتاريا بيان ارادۀ مجموع توده ھای زحمتکش است که به وسيلۀ طبقۀ کارگر رھبری می شود

حقوق سوسياليستی ابزار مھمی در سرکوبی دشمنان و دفاع از توده ھا، دفاع از انقالب و ساختمان سوسياليسم و 

  .تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا است
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  کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از

  


