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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ٣٠

  

  طبقات اجتماعی
  

طبقۀ : جتماعی متخاصم وجود دارددر ھر شيوۀ توليدی که در آن مناسبات استثماری موجود است، دو گروه ا

فيوداالن : برده داران و بردگان؛ در شيوۀ توليد فيودالی: در شيوۀ توليد برده دارد. استثمارگر و طبقۀ استثمار شونده

، دو طبقۀ متخاصم را )بورژوازی و پرولتاريا(سرمايه داران و کارگران : و دھقان ھا؛ در شيوۀ توليد سرمايه داری

  . تشکيل می دھد

مانيفست "اين امر را مارکس و انگلس در . وجود طبقات متخاصم جدا از مبارزات طبقاتی و تصادم ميان آنھا نيست

. ی که تاکنون وجود داشته، تاريخ مبارزۀ طبقاتی استتاريخ کليۀ جامعه ھائ: "ن می کنندچنين بيا" حزب کمونيست

اد کار و شاگرد، خالصه ستمگر و ستمکش با يکديگر در مرد آزاد و بنده، پاتريسين و پلبين، مالک و سرف، است

تضاد دايمی بوده و به مبارزه ای بال انقطاع گاه نھان و گاه آشکار، مبارزه ای که ھر بار يا به تحول انقالبی سازمان 

  ١."سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می گرديد، دست زده اند

در واقع، . خين و اقتصاد دانان بورژوا به وجود طبقات و مبارزات طبقاتی پی برده بودندراما قبل از مارکس نيز مؤ

يکی از مھمترين دستاورد ھای مارکسيسم در زمينۀ آموزش مقولۀ طبقات و مبارزات طبقاتی اثبات اين نکته بوده 

  ٢..."وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخی معين تکامل توليد است: "که

موجوديت طبقات و بنابرين تصادم ميان آنان نيز به نوبۀ خود به درجۀ تکامل وضع : " نقل از انگلسو يا به

  ٣."بستگی دارد) که چگونگی آن را ھمان شيوۀ توليد معين می کند(اقتصادی و خصلت و شيوۀ توليد و مبادله 

لنين با حرکت از اين رابطه . را نشان دادبنابرين مارکس برای اولين بار رابطۀ بين مقولۀ طبقه و مقولۀ شيوۀ توليد 

  :تعريف مارکسيستی زير را از طبقات اجتماعی ارائه ميدھد
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 بر حسب جای خود در سيستم تاريخاً معين توليد -١: طبقات به گروه ھای بزرگی از افراد اطالق می گردد که "

 بر -٣با وسايل توليد ) يم گرديده استکه اغلب به صورت قوانين تثبيت و تنظ( بر حسب مناسبات خود -٢اجتماعی 

 بر حسب شيوه ھای دريافت و ميزان آن سھمی از ثروت -۴حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابرين 

ی از افراد ھستند که از بين آنھا يک طبقات آنچنان گروه ھائ.  متمايزنداجتماعی که در اختيار دارند، از يکديگر

گروه می تواند به علت تمايزی که بين جای آنھا در يک رژيم معين اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه ديگر را 

  ٤."به تصاحب خود در آورند

کل از تعريف فوق نتيجه می گيريم که برای تشخيص و تعيين طبقات اجتماعی در ھر شيوۀ توليدی معين بايد ش

لۀ مالکيت أاما مناسبات توليدی در اساس به مس. خاص مناسبات حاکم و مناسبات توليدی را مورد مطالعه قرار داد

  :مارکس در اين باره می گويد. بر وسايل توليد و چگونگی توزيع مازاد توليد جامعه تحويل داده می شود

لدين بالواسط بيرون کشيده می شود، ه از دست مؤاضافه کار نپرداخته شدشکل اقتصادی ويژه ای که در پرتو آن  "

تقيم بين مالکين ھمانا ھميشه در مناسبات مس. مناسبات بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تعيين می کند

جو  و را جست... لدين بالواسط است که بايد عميق ترين راز و اساس پنھان ساختمان اجتماعیشرايط توليد و مؤ

  ٥."نمود

تعلق . ی که در زمينۀ اقتصادی موضع غالب را اشغال می کنند، از نظر سياسی نيز دارای موضع مسلط ھستندطبقات

  .انسان ھا به اين يا آن طبقه موضع سياسی آنان را تعيين می کند

در جريان تکامل تاريخ، طبقات به مثابۀ محصول سيستم مالکيت خصوصی بر وسايل توليد در مرحلۀ معينی از 

لده بسيار نازل بوده و مازاد م جماعت ھای بدوی، سطح نيروھای مؤدر سيست. توليد اجتماعی ظاھر شده اندتکامل 

ابزار و وسايل توليد در مالکيت اشتراکی عمومی بوده و کار و توزيع ثروت به طور . توليدی در کار نبوده است

ه، تمايزات طبقاتی وجود نداشته و نمی در اين مرحله از تکامل جامع. عمومی و اشتراکی صورت می گرفته است

لده و ايجاد يک مازاد محصول و استقرار يک تقسيم کار اما ھمراه با رشد نيروھای مؤ. اشدتوانست وجود داشته ب

اجتماعی و سيستم مالکيت خصوصی، اقليتی از جامعه که ابزار توليد را در تصرف خود داشته، بدون انجام کاری، 

ثريت عظيم مردم را که از ابزار توليد جدا گشته بودند، تصاحب نمود و بدين ترتيب رابطۀ محصول و ثمرۀ کار اک

  .ميان استثمارگر و استثمار شونده، ميان غالب و مغلوب پديدار و جامعه به طبقات متخاصم تقسيم می گردد
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