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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر ١٧

  

  منافع طبقاتی و آگاھی طبقاتی پرولتاريا
  

منافع طبقۀ . ضاد ميان منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه دار استمبارزۀ طبقۀ کارگر عليه سرمايه داران بيان ت

" منافع ستراتيژيک"و ديگری " خودی بالواسطه منافع خود ب"يکی : توان به دو دسته تقسيم کرد کارگر را می

  .منافع طبقاتی طبقۀ کارگر"يا به مفھوم واقعی کلمه ) "دراز مدت(

ا و مطالباتی است که طبقۀ کارگر در برابر مسايل روزمرۀ خود ابراز خودی بالواسط شامل خواست ھه منافع خود ب

مطالباتی که در چارچوب اين منافع بيان می شود، فراتر از خواست بر خورداری از رفاه بيشتر، توزيع . دارد می

ق شان در خودی بالواسط کارگرانی که حقوه به عنوان مثال، نفع خود ب. عادالنۀ ثروت ھای جامعه وغيره نمی رود

در اين مورد، سيستم . سطح نازلی قرار دارد کسب اضافه دستمزد به منظور مقابله با افزايش ھزينۀ زندگی است

به . حاکم قادر است تا حدودی به اين نوع مطالبات که اساساً حياتش را مورد مخاطره قرار نمی دھد، پاسخ مثبت دھد

خودی بالواسط صورت می پذيرد فراتر از مبارزات رفرميستی  هطور کلی، مبارزاتی که در چارچوب منافع خود ب

گاه رژيم و سيستم حاکم را مورد  ثير ايدئولوژی حاکم قرار گرفته و ھيچأاين نوع منافع ھميشه تحت ت. نمی رود

در عين ... به عبارت ديگر، مبارزه به خاطر دستمزد، بيمۀ اجتماعی، افزايش ساعات فراغت. نمی دھدقرار ال ؤس

خودی منفی نيستند و حتی نقش قابل توجھی در پرورش و آموزش طبقۀ کارگر ايفاء می کنند، اما از ه ال که خود بح

، به ھيچ وجه نمی توانند ھدف ال قرار نمی دھندؤکه سيستم بھره کشی سرمايه داری را از ريشه مورد س آنجائی

بالواسط را نمی توان به معنی مارکسيستی و دقيق کلمه خودی ه بنابرين منافع خود ب. ی مبارزۀ پرولتاريا باشندنھائ

 اساس آن طرح می شوند در بھترين حالت در چارچوب خواست هارزيابی نمود، زيرا مطالباتی که ب" منافع طبقاتی"

  .ھای رفرميستی و نه خواست انقالب اجتماعی باقی می مانند

از موقعيت عينی و خاص طبقۀ کارگر در ساخت منافع طبقاتی يا منافع ستراتيژيک دراز مدت طبقۀ کارگر 

لۀ بر سر اين نيست که اين يا آن پرولتر و أمس: "مارکس می گويد. اقتصادی جامعۀ سرمايه داری سرچشمه می گيرد

له بر سر اين است که پرولتاريا چيست و از لحاظ أمس. يا تمام پرولتاريا چه ھدفی را موقتاً برای خود تصور می کنند
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ھدف و عمل تاريخی پرولتاريا در موقعيت ويژه ای . تاريخی و باالجبار چه کاری را منطبق با موقعيتش خواھد کرد

  ١."ی کنونی به طور روشن و محتومی برای او ترسيم شده استه دارد و در سازمان جامعۀ بورژوائک

ی خود را ابدی سازد و منافع ستراتيژيک اکم در اين است که تسلط و فرمانروائدت طبقۀ حمنافع ستراتيژيک دراز م

منافع طبقاتی پرولتاريا . دراز مدت طبقۀ تحت سلطه، پرولتاريا، در اين است که سيستم سلطه گرانه را نابود سازد

موقعيت استثمار شوندۀ او است، از در اين نھفته است که سيستم توليد سرمايه داری را که سر منشاء تمام شرايط و 

  .طريق الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، منھدم سازد

در يک کالم يعنی آگاھی نسبت به منافع طبقاتی ) يا آگاھی سوسياليستی و دموکراتيکی(آگاھی طبقاتی پرولتاريا 

وسياليستی و دموکراتيک طبقۀ کارگر و رسالت آن در عصر کنونی و آگاھی س) منافع ستراتيژيک دراز مدت(

به ھم پيوسته ای است از معرفت و شناخت ھمه جانبۀ کارگران از طبقۀ خود، از موقعيت و منافع طبقاتی و  مجموعۀ

رسالت آن و از مناسبات آن با ساير طبقات؛ شناخت از قدرت حاکم، از ماھيت و عملکرد آن، از ضرورت 

اين آگاھی سوسياليستی و . اسی و نيل به سوسياليسم و کمونيسمسرنگونی قھر آميز آن و از امر تصرف قدرت سي

خودی طبقۀ کارگر که مبتنی ه جنبش خود ب(دموکراتيک، در تلفيق فشرده با پراتيک و تجربۀ مبارزاتی طبقۀ کارگر 

و از طريق کار سياسی و تشکيالتی کمونيست ھا در درون طبقۀ کارگر و ) خودی بالواسط استه بر منافع خود ب

 توده  ھای هشرکت مارکسيست لنينيست ھا در مبارزات و زندگی اجتماعی و اقتصادی و سياسی پرولتاريا و کلي

يکی از وسايل مھم و عمدۀ ارتقای آگاھی طبقاتی کارگران و پرورش سياسی . خلق، به ميان کارگران برده می شود

از جانب " ی ھای جامع االطراف سياسیافشاگر"آنان، تبليغات سياسی و دموکراتيک وسيع است که به صورت 

گری ھا اين است که طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش را نسبت به ءوظيفۀ افشا. مارکسيست ھا انجام می پذيرد

تبليغات جامع االطراف سياسی به معنی واقعی آن تنھا می تواند در جريان . شرايط خود و ساير طبقات آگاه سازد

خودی مبارزۀ طبقۀ کارگر و ه در تمام تظاھرات خود ب"توده ھا و شرکت کمونيست ھا تجربۀ پراتيک روزمرۀ خود 

 ٢."در تمام تصادماتی که کارگران به خاطر روز گار، روزمزد، شرايط کار وغيره با سرمايه داران پيدا می کنند

  .تحق يابد
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