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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١مبر نوسوم 

  

 موقعيت، منشاء و موضع طبقاتی
  

برای . وند توليد و در ساختمان اجتماعی اشغال می کنندموقعيت طبقاتی، مقام و جائی است که افراد جامعه در ر

تشخيص و تعيين طبقات مختلف در يک جامعۀ طبقاتی بايد موقعيت طبقاتی افراد و گروه ھای اجتماعی يعنی 

  .مناسبات خاص آنھا و وسايل توليد و جايگاه آنھا در ساختمان اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد

منظور از منشاء طبقاتی يک فرد يا افرادی از . صطالحی است که با موقعيت طبقاتی متفاوت استمنشاء طبقاتی ا

مثالً موقعيت . جامعه موقعيت و وضعيت طبقاتی محيط اجتماعی است که آن فرد يا افراد در آن پرورش يافته اند

  .طبقاتی خانوادگی، يک مالک اصلی تعيين منشاء طبقاتی افراد جامعه است

در ھر جامعه، عالوه بر طبقات اصلی . طبقاتی نيز از منشاء طبقاتی و موقعيت طبقاتی متمايز استموضع 

اجتماعی خود اين گروه ھا در مبارزات اقتصادی، سياسی و . متخاصم، گروه ھای اجتماعی بينابينی نيز موجود اند

لکن . يکی از طبقات متخاصم خواھد بودی اتخاذ می کنند که در آخرين تحليل ھميشه به نفع مواضع و نقطه نظر ھائ

ی از جانب ديگر، ھمۀ اعضای يک طبقه لزوماً از منافع طبقاتی طبقۀ خود در يک شرايط و اوضاع و احوال سياس

ستوکراسی کارگری که بخش کوچکی از کارگران کشور ھای سرمايه داری مانند ار:  معين دفاع نمی کنند

جای دفاع از منافع طبقۀ کارگر به حمايت از بورژوازی بر می خيزد، و يا مانند دھند، به  امپرياليستی را تشکيل می

اگر آنھا انقالبی اند تنھا از اين جھت است که در معرض اين خطر اند که : "... که به قول مارکس" صنوف متوسط"

.  نمی کنند، بلکه از مصالح آتی خويش مدافعه می نمايندبه صفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آنی خود دفاع

  ١."پس نظريات خويش را ترک می گويند تا نظر پرولتاريا را بپذيرند

در مورد روشنفکران انقالبی، لنين خاطر نشان می سازد که معيار اصلی تشخيص مارکسيست ھای واقعی از غير 

  .ی پرولتاريا و پراتيک انقالبی در خدمت اين طبقهواقعی عبارت است از اتخاذ نقطه نظر و موضع طبقات
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  نيرو ھای اجتماعی
  

که در اوضاع و احوال سياسی مشخص، فعاليت و عملکرد اقشار و طبقات مختلف را مورد  مارکسيسم ھنگامی

اجتماعی حتی يک گروه . استفاده می کند" نيرو ھای اجتماعی"دھد، از اصطالح  بررسی و تجزيه و تحليل قرار می

تواند طبقه ای را تشکيل بدھد بدون آنکه يک نيروی اجتماعی باشد، مانند خرده مالکين روستا در برخی از  می

در شرايط و (توانند نقش يک نيروی اجتماعی را  کشور ھای سرمايه داری، اما اقشاری از خرده بورژوازی می

نيروی اجتماعی لزوماً در يک . طبقۀ معينی را تشکيل دھندايفاء نمايند، بدون آنکه ) اوضاع و احوال سياسی خاص

در يک روند . سازمان سياسی متشکل نيست، اما تظاھر سياسی وی در نقش و فعاليت مبارزاتی اش تجلی می يابد

  :توان تفکيک نمود انقالبی، سه نوع نيروی اجتماعی را از يکديگر می

  

جتماعی است که به طور فعال در روند انقالب شرکت می نيرو ھای محرک انقالب که شامل آن گروه ھای ا -١

کارگران، دھقانان، خرده بورژوازی : در انقالب دموکراتيک نوين، اين نيرو ھای محرک عبارتند از. ورزند

 ).ملی(شھری و بخشی از بورژوازی متوسط 

  

ی محرک انقالب نيروی اصلی انقالب که شامل آن گروه اجتماعی است که از لحاظ کمی بزرگترين نيرو -٢

 .باشد، مانند دھقانان در انقالب دموکراتيک نوين در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم

  

  .نيروی رھبری کنندۀ انقالب که در عصر ما به پرولتاريا گفته می شود -٣

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


