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 Scientific   علمی

  

 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١۶

  

 موقعيت و رسالت پرولتاريا
  

گونه تملک و تصاحب بر وسايل توليد باشد و شرايط آن طبقۀ اجتماعی است که فاقد ھر ) پرولتاريا(طبقۀ کارگر 

طبقۀ کارگر . زيست خود را تنھا از طريق فروش نيروی کار خود به مالکين وسايل توليد و سرمايه فراھم می نمايد

در (لده، در مرحلۀ تکوين شيوۀ توليد سرمايه داری ؤدر مرحله ای از تکامل تاريخی پروسۀ توليد و نيرو ھای م

  .وجود آمده و به دنبال آن در ساير کشور ھا ب) ١٨قالب صنعتی در اروپا در نيمۀ دوم قرن نتيجۀ ان

 دو طبقۀ متخاصم شيوۀ توليد سرمايه داری را تشکيل می) پرولتاريا و بورژوازی(طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه دار 

 کنندگان ءتماعی ھستند که اجرامقصود از بورژوازی، طبقۀ سرمايه دار معاصر و مالکين وسايل توليد اج: "دھند

گونه ابزار توليد  مقصود از پرولتاريا، طبقۀ کارگر مزدور معاصر است که از خود صاحب ھيچ. کار مزدوری اند

  ." نيست و برای آنکه زندگی کند ناچار است نيروی کار خود را به معرض فروش بگذارد

سرمايه داران نيروی کار کارگران را به مثابۀ . جدا شده انددر نظام سرمايه داری، کارگران از وسايل توليد کامالً 

صنعت . يک کاال می خرند و از طريق مصرف آن در پروسۀ توليد و ايجاد ارزش اضافی آنان را استثمار می کنند

صنعت ماشينی به نيرومند ترين سالح جنگی سرمايه : "رساند ماشينی استثمار کارگران را به عالی ترين حد می

  ١." طبقۀ کارگر مبدل می شودعليه

اگر پيدايش و توسعۀ صنايع ماشينی به معنای بيکار شدن مليون ھا کارگر دستی توسط تعداد کمی کارگر ماشينی 

است، پيدايش و رشد صنايع ماشينی به معنای بيکار شدن خود کارگران ماشينی و در تحليل آخر ايجاد تعداد کثيری 

دھند و موقعی که صنعت با تمام قوای خود   ذخيرۀ کامل صنعتی را تشکيل میکارگران مزدور است که يک ارتش

که ضرورتاً دوران بحرانی فرا می رسد به خيابان ريخته می  کار می کنند مورد استفاده قرار می گيرند و زمانی

ده و از  تشکل سرمايه داری از چنين ارتش استفاده می کند تا از طرفی رقابت را در بين کارگران دامن ز. شوند

سرمايه . در سطح نازلی نگھدارد) در شرايط کثرت تقاضای کار(آنان جلوگيری نمايد و از طرف ديگر مزد ھا را 
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داری با به کار انداختن ماشين آالت و ايجاد ارتش ذخيره، قبل از ھر چيز و بيش از ھمه وسيلۀ امرار معاش 

  . کارگران را چپاول می کند

ثروت ھای اجتماعی توليد شده توسط کارگران را به تصاحب خود در آورده و در نزد خود سرمايه دار از طرفی 

انگلس می . انباشت می کند و از سوی ديگر در قطب مقابل خود انباشت فقر و گرسنگی را به وجود می آورد

 ای تبديل می گردد صنعت ماشينی، اين عظيم ترين وسيله برای کوتاه کردن زمان کار به کامل ترين وسيله: "نويسد

که با کمک آن بتوان تمام دوران حيات کارگر و خانواده اش را به زمان کاری در خدمت افزايش سرمايه مبدل 

از اين طريق است که کار بيش از حد عده ای شرط بيکاری ديگران می گردد و صنعت بزرگ که تمام دنيا . ساخت

 در کشور خود ميزان مصرف توده ھا را تا مرز گرسنگی پائين را به منظور شکار مصرف کننده زير پا می گذارد،

انباشت ثروت در يک قطب در عين حال به معنای انباشت فقر، رنج کار، بردگی، جھل، ددمنشی و (...) می آورد

  ٢."است(...) تنزل اخالقی در قطب مقابل 

 بخش بسيار بزرگی از طبقۀ کارگر را يعنی کارگرانی که ارزش اضافی توليد می کنند،) يا صنعتی(لد کارگران مؤ

لد محدود نمی شود و يا به اما پرولتاريا تنھا به کارگران مؤ. دھند در جوامع سرمايه داری پيشرفته تشکيل می

 در بر نمی عبارت ديگر تنھا آن بخش از کارگرانی را که مستقيماً در پروسۀ توليد، ارزش اضافی توليد می کنند

نيز که تحت ستم و ) ی که مستقيماً در پروسۀ توليد شرکت نمی ورزندنزحمتکشا(لد ؤزحمتکشان غير م. گيرد

مانند کارگران حمل و نقل، (آنھا ھم . استثمار بورژوازی غير صنعتی قرار دارند، جزء پرولتاريا محسوب می شوند

  . استثمار می شوندبه وسيلۀ سرمايۀ تجاری و مالی) راه آھن، بنادر، پست و تلگراف، تجارت خانه ھا وغيره

مايحتاج خود را "لدی است که بنابر تعريف انگلس  طبقۀ کارگر شامل ھمۀ زحمتکشان مؤلد و غير مؤبدين ترتيب،

  ."مين می کنندأتنھا از طريق فروش نيروی کار خويش ت

ز اين جھت ، ا)کاری که در پروسۀ توليد صورت می گيرد و مستقيماً ارزش اضافی توليد می کند(لد معيار کار مؤ

به .  نمايدءحائز اھميت است که تعيين می کند کدام بخش از پرولتاريا قادر است نقش رھبری انقالب پرولتری را ايفا

ی است که پيشرو ترين  پروسۀ توليد، تنھا پرولتاريای مؤلد در صنعت بزرگ کارخانه ئعلت نقش و موقعيتش در

ی و کيفيت رھبری انقالب  ھای ديگر اين طبقه بيشتر توانائشدھد و از ھمۀ بخ بخش طبقۀ کارگر را تشکيل می

  .سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را دارد

پرولتاريا دارای آن خصايص اصلی است که وی را به انقالبی ترين طبقه و نيروی اجتماعی در عصر سرمايه 

  : نشأت می گيرد عبارتند ازاين خصايص که از موقعيت اقتصادی و اجتماعی اين طبقه. داری تبديل می کند

، قابليت عالی تشکل و انضباط پذيری که از تمرکز کارگران در )توليد اجتماعی( ارتباط با پيشرفته ترين شکل توليد 

پرولتاريا مترقی ترين، استوار ترين، . واحد ھای توليدی ناشی می گردد، و عدم تملک خصوصی بر وسايل توليد

  .وی اجتماعی در مبارزه عليه نظام استثمار انسان از انسان استپيگير ترين و قاطع ترين نير

پرولتاريا تحت رھبری حزب سياسی خود، با واژگون ساختن بورژوازی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و 

ه طور ی و مالکيت خصوصی باشتن مالکيت بورژوائاجتماعی کردن مالکيت بر وسايل توليد يعنی با از ميان برد

لده و در نتيجه ھمچنين برای حيات فرھنگی، فکری و معنوی  را برای شکوفائی و تکامل نيرو ھای مؤکلی، راه
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جامعه می گشايد و جامعه را به سوی ايجاد نظام کمونيستی پيش برده و ھدايت می نمايد و سر انجام به طبقات و 

  .تقسيم جامعه به طبقات و مبارزۀ طبقاتی به طور کامل پايان می بخشد

رولتاريا از اين طريق خود را آزاد می کند که رقابت، مالکيت خصوصی و کليۀ اختالفات طبقاتی را از ميان بر پ"

  ٣."دارد

ضمن تکامل خود اکنون به مرحله ای رسيده است که در آن طبقات استثمار شونده و ) تاريخ مبارزۀ طبقاتی"(

که درعين  ی يابد مگر آنر و حاکم، يعنی بورژوازی، رھائارگمحکوم يعنی پرولتاريا نمی تواند از سلطۀ طبقۀ استثم

  ٤."حال و برای ھميشه تمام جامعه را از ھر گونه استثمار و ستم و تقسيمات طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی نجات بخشد

 ضد بورژوازی ناگزير به صورت طبقه متحد گردد و از راه يک انقالب، خويش را به طبقۀ هھنگاميکه پرولتاريا ب"

اکم مبدل کند و به عنوان طبقۀ حاکم مناسبات کھن توليد را از طريق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه ھمراه اين ح

مناسبات توليدی، شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نيز شرايط وجود طبقات به طور کلی و در عين حال 

  ٥."سيادت خود را ھم به عنوان يک طبقه از بين می برد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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