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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١دوم نومبر 

  

  مبارزۀ طبقاتی
  

 و ستمکشان است که نتيجۀ اجتناب ناپذيری مبارزۀ طبقاتی مبارزه ميان استثمارگران و استثمار شوندگان، ستمگران

مبارزات طبقات متخاصم در زمينه ھای اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيکی مبين منافع . تقسيم جامعه به طبقات است

 يک پديدۀ عينی، اجتناب ناپذير و مستقل از ارادۀ هدر يک جامعۀ طبقاتی، مبارز. و تضاد ھای طبقاتی می باشند

س أن مبارزه نيروی محرک تکامل تاريخ در جوامع طبقاتی است و توده ھای زحمتکش که در راي. انسان ھا است

  .اين مبارزه برای استقرار نظام نوين قرار می گيرند، سازندگان واقعی تاريخ اند

تضاد ھای طبقاتی فقط : در جوامع طبقاتی ھيچ طبقۀ استثمارگر به ميل خود موضع غالب خويش را ترک نگفته است

  .  طريق مبارزۀ طبقاتی حل می شونداز

مارکس برای نخستين بار قانون سترگ حرکت تاريخ را کشف کرد، قانونی که به موجب آن ھر مبارزۀ تاريخی "

اعم از مبارزه در عرصۀ سياسی، مذھبی، فلسفی يا در ھر عرصۀ ديگر ايدئولوژيک، در واقعيت امر جز نمودار 

  ١."ه چيز ديگری نيستکم و بيش روشن مبارزۀ طبقات جامع

مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ سياسی و مبارزۀ : مبارزۀ پرولتاريا عليه بورژوازی سه شکل اساسی به خود می گيرد

  .ايدئولوژيک

اين برخورد در مقاومت طبقه و . است) عملی( بر خورد بين طبقات متخاصم در زمينۀ اقتصادی :مبارزۀ اقتصادی

: لنين مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا را چنين تعريف می کند. ات استثمارگر تجلی می يابداقشار استثمار شونده عليه طبق

مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ دسته جمعی کارگران عليه کارفرمايان برای فروش نيروی کارگری با شرايط سودمند و "

يرا که شرايط کار در ی است، زئاين مبارزه ناچار مبارزه ای حرفه . بھبود شرايط کار و زندگی کارگران است

حرفه ھای گوناگون به غايت مختلف می باشند و بنابرين مبارزه برای بھبود اين شرايط ھم نمی تواند بر حسب حرفه 

  ٢."ھای مختلف انجام نگيرد
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ی و تمام اشکال ستثمار شونده و ايدئولوژی بورژوائمبارزه ای است بين ايدئولوژی طبقۀ ا :مبارزۀ ايدئولوژيکی

  . آن و ايدئولوژی پرولتریتظاھر 

: لنين در اين باره می گويد.  مبارزه ای است که بين طبقات برای تصرف قدرت سياسی در می گيرد:مبارزۀ سياسی

مبارزۀ سياسی فقط ھنگامی به مبارزه ای واقعی و قاطع و پيشرفته ." مبارزۀ سياسی استھر مبارزۀ طبقاتی يک "

 توان البته اين نيز به خودی خود کافی نيست، چه در سياست ھم می. تبديل می شود که به زمينۀ سياسی گسترش يابد

ست که مبارزۀ طبقاتی تنھا مارکسيسم معتقد ا. ی و بی اھميت محدود ساخت و به عمق نرفتخود را به مسايل جزئ

 نکرده، بلکه ءجريان می يابد که تنھا به زمينۀ سياسی اکتفا" مقياس تمامی ملت"ھنگامی اعتالی کامل می يابد و در 

. لۀ سازماندھی تصرف قدرت سياسیأدر سياست آن چيزی را اتخاذ نمايد که از ھمه اساسی تر باشد، يعنی مس

قۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه داران الزم و ضروری است و در نضج گيری مبارزۀ اقتصادی و ايدئولوژيک طب

تنھا در مبارزۀ سياسی . ی کافی نيستندنی است، اما اين مبارزات به تنھائآگاھی سياسی کارگران دارای اھميت فراوا

 به مرحلۀ مورد تا ھنگامی که مبارزه به زمينۀ سياسی يعنی. است که مبارزۀ طبقاتی مضمون واقعی خود را می يابد

ی باقی می  محدودۀ بر خورد ھا و مطالبات جزئال قرار دادن تمام سيستم استثمار ارتقاء نيابد، مبارزۀ طبقاتی درؤس

  :لنين خاطر نشان می سازد. ماند

مبارزۀ کارگران تنھا وقتی مبارزۀ طبقاتی می گردد که ھمۀ نمايندگان پيشاھنگ مجموعۀ طبقۀ کارگر تمام کشور  "

دھند و نه عليه اين يا آن کارفرما، بلکه عليه تمامی طبقۀ  ھی يافته باشند که يک طبقۀ کارگر واحد را تشکيل میآگا

کند دست به عمل می زنند، اين تنھا وقتی است که ھر کارگر   که از وی حمايت مییسرمايه داران و عليه حکومت

 مبارزۀ روزمرۀ خود، برای مطالبات جزئی، عليه که او آگاه گردد که عضو طبقۀ کارگر در مجموع آنست، وقتی

موران را به مثابۀ نبرد عليه تمامی بورژوازی و تمام حکومت بنگرد، تنھا در آنوقت أفالن کار فرمايان و فالن م

مبارزۀ کارگران عليه سرمايه داران تا آن حد که مبارزۀ طبقاتی می ... است که عمل او مبارزۀ طبقاتی می گردد

  ٣."تاً مبارزۀ سياسی می گرددشود ضرور

دھند که اصطالحاً مبارزۀ  بنابرين، سه نوع اساسی مبارزه ای که در باال شرح آن ھا رفت کل واحدی را تشکيل می

از اين سه نوع مبارزه، مبارزۀ سياسی در مفھوم مبارزه برای تصرف قدرت سياسی مقام . طبقاتی ناميده می شود

ف قدرت سياسی از طريق مبارزۀ مسلحانه و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا عالی تصر. عمده و محوری را داراست

  .ترين شکل مبارزۀ سياسی است

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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