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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١٨

  ساختمان طبقاتی جامعۀ بورژوائی
ايش مالکيت خصوصی وسايل توليد، يعنی زمين، کارل مارکس و فردريش انگلس، ثابت کردند که جامعه تنھا با پيد

معادن موجود در دل خاک، وسايل توليد و در يک کلمه آنچه در توليد ثروت مورد نياز مردم است، به طبقات 

بخشی از جامعه که اقليتی را شامل می گردد، صاحب وسايل توليد است و به اين علت قادر به . تقسيم شده است

  .ه که از وسايل توليد محروم است، می شوداستثمار بخش ديگر جامع

 استثماری، گروه ھائی از مردمند که به علت روابط گوناگون شان نسبت به ۀلنين می گويد که طبقات در يک جامع

  .وسايل توليد، يکی از آنھا می تواند کار ديگری را در اختيار خود بگيرد

با گذار از دوران برده داری به دوران فيودالی، .  داران بودنخستين تقسيم طبقاتی، تقسيم جامعه به بردگان و برده

  .اين تقسيم جای خود را به تقسيم جامعه به طبقۀ اشراف فيودال و طبقۀ دھقان داد

وجه مشخصۀ جامعۀ بورژوائی، وجود دو طبقۀ اساسی متخاصم، بورژوازی و طبقۀ متکی به نيروی کار يا طبقۀ 

ست که مالک وسايل توليد می باشد و اين وسايل را برای استثمار کارگران بورژوازی طبقه ای ا. کارگر است

طبقۀ ديگر را کارگران محروم از وسايل . دھد مزدور به منظور استخراج ارزش اضافی مورد استفاده قرار می

عالوه بر اين دو طبقه، در نظام . دھند که به دليل ھمين محروميت مورد استثمار واقع می شوند توليد تشکيل می

  .سرمايه داری طبقات فيودال و دھقان به عنوان بقايای نظام فيودالی نيز وجود دارند

 آگاه با توسعۀ سرمايه داری، قدرت طبقه ای که به نيروی کار متکی است و به طور روز افزون از مصالح خويش

  . گرددمیمی گردد، فزونی گرفته، تکامل می يابد و برای مبارزه عليه بورژوازی متشکل 

جوامع، دولت بورژوائی پاسدار عدم تساوی اقتصادی، اجتماعی و سياسی موجود در نظام سرمايه از در برخی 

  .داری است

ت نظر و کنترول گرفته و آنان را در موريت اصلی دولت استثمارگر، اين است که اکثريت استثمار شونده را تحأم

ھمچنين ممکن . در اينگونه کشور ھا، دولت ممکن است شکل ھای مختلفی داشته باشد. انقياد طبقات حاکم نگھدارد

ولی اساس کليۀ اين . است دارای رژيم ھای گوناگونی باشد از قبيل رژيم ھای دموکراتيک يا فاشيستی يا استبدادی

يد و تقويت نظام استثمارگر کار ازی ھستند و ھدف آنھا تحکيم و تأئ آنھا ديکتاتوری بورژوتمامی. اشکال يکی است

  .مزدوری به وسيلۀ سرمايه است
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  ...ادامه دارد
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 پ نيکی تين: بر گرفته از کتاب علم اقتصاد، نوشته ای

 


