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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١اول نومبر

  

  گروه اجتماعی، جناح اجتماعی
  

ا دو طبقۀ متخاصم موجودند، ولی اين بدين مفھوم طبق تعريف طبقات اجتماعی، در ھر شيوۀ توليدی معين، تنھ

در بين تمام افراد و گروه ھای اجتماعی . نيست که تمام افراد جامعه به يکی از دو طبقۀ متخاصم تعلق داشته باشند

اين افراد و گروه ھای اجتماعی . يک شيوۀ توليدی معين، تنھا بخشی به صورت طبقات اجتماعی متشکل می شوند

استثمار کنندگان و استثمار (ی ھستند که مستقيماً در پروسۀ توليد شرکت دارند و دو قطب متخاصم ھمان کسان

اما عالوه بر اين دو طبقۀ اجتماعی متخاصم، گروه ھای اجتماعی ديگری نيز يافت . دھند را تشکيل می) شوندگان

به عنوان مثال، اقشار خرده . اين گروه ھای اجتماعی به مثابۀ طبقات اجتماعی تعريف نمی شوند. می شوند

 ین وغيره جزء گروه ھای اجتماعيء، محصالی از کارمندان دولتی، وکالبورژوازی مانند فرھنگيان، بخش ھائ

  . ی جامعه قرار دارندخدمت دستگاه ھا و نھاد ھای روبنائھستند که مستقيماً با کار توليدی پيوندی ندارند و در 

ا نبايد با طبقات اجتماعی اشتباه گرفت، بين مفھوم طبقۀ اجتماعی و مفھوم جناح ھمانطور که گروه ھای اجتماعی ر

يک . جناح ھای طبقاتی تبلوری است از تقسيم بندی ھای درون يک طبقه. طبقاتی نيز اختالف اساسی موجود است

برای مثال، طبقۀ بورژوازی کالسيک به چندين جناح تفکيک . ددھ جناح طبقاتی بخشی از يک طبقه را تشکيل می

لۀ اساسی أدر اينجا، مس. جناج بورژوازی صنعتی، جناح بورژوازی تجاری و جناح بورژوازی مالی: می گردد

در . توان جناح بندی ھای درون يک طبقه را تشخيص و تميز داد اينست که بر مبنای چه معيار علمی می

" بھره"و " سود تجاری"، "سود کارخانه"به مفاھيم مشخص " ارزش اضافی"از مفھوم مجرد ، مارکس "سرمايه"

دھد که ارزش اضافی در مرحلۀ تحليل مشخص از عملکرد سرمايه به شکل سود کار خانه،  رسد و نشان می می

 که تحت آن ارزش بنابرين جناح بندی ھای درون بورژوازی را بايد طبق اشکالی. سود تجاری و بھره تجلی می يابد

بدين ترتيب از سود کارخانه، به تشخيص و تعريف بورژوازی . اضافی به طور مشخص تظاھر می يابد، تعيين کرد

  .صنعتی، از سود تجاری به بورژوازی تجاری و از بھرۀ پولی به بورژوازی مالی می رسيم

  . دھد را تشکيل میيک جناح طبقۀ کارگر " اريستوکراسی کارگری"در مورد طبقۀ کارگر نيز، 
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در درون طبقۀ حاکم جوامع تحت تسلط امپرياليسم نيز، جناح بندی ھای طبقاتی مختلفی موجود است که عموماً ھر 

  .کدام از جناح ھا به يکی از قدرت ھای امپرياليستی وابسته است
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