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  الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان : فرستنده

  ٢٠١١ اگست ٢۴

  

  لده و مناسبات توليدیؤنيرو ھای م
  

و کار کنندگانی که آنھا را ) ليد و ھمچنين موضوع کارابزار تو(لده عبارت است از ترکيب وسايل توليد ؤنيرو ھای م

لده به مفھومی عبارت است از ترکيب عوامل پروسۀ کاری که ؤنيرو ھای م. دھند برای توليد مورد استفاده قرار می

ه، مؤلداما برای تشخيص و شناخت درجۀ رشد نيرو ھای .  دارند، يعنی نيروی کار انسانی و وسايل توليدمؤلدنقش 

به عنوان مثال، در بررسی کار .  توان اين عوامل پروسۀ کار را به طور منفرد و مجزا مورد بررسی قرار دادنمی

مانوفاکتور، کارل مارکس خاطر نشان ساخت که چگونه تقسيم کار و اشکال اشتراکی کاری که در سيستم 

ۀ جديدی نيز به مؤلدھای بلکه نيرومؤلدۀ فردی می شود، ھای  قرار است نه تنھا موجب رشد نيرومانوفاکتوری بر

ه به مؤلدھای يروکه از ن بنابرين ھنگامی. ۀ فردی نيز تجاوز می کندمؤلدھای جود می آورد که از جمع سادۀ نيروو

ی است که از ترکيب عوامل پروسۀ کار در چارچوب ئ سخن رانده می شود، منظور نيروھامعنی حقيقی کلمه

ه، توليد کنندگان عامل تعيين کننده و نقش عمده را مؤلددر ترکيب نيرو ھای . ودمناسبات توليدی معين تشکيل می ش

توليد کنندگان مستقيم . دھند و فقط آنان قادرند ابزار توليد را بسازند و تکامل دھند و آنھا را به کار گيرند تشکيل می

وبۀ خود معيار عينی و مشخص کنندۀ ابزار توليد به ن. ه به شمار می آيندمؤلديا زحمتکشان، بزرگترين نيرو ھای 

  .دھند ه را تشکيل میمؤلدھای  نيروسطح تکامل

کسانی که به نحوی از انحاء در پروسۀ توليد نعم مادی شرکت (مناسبات توليدی مناسباتی که ميان عاملين توليد 

 و وسايل توليد از طرف از يکطرف و ميان آنھا) مثالً کارگران و سرمايه داران در يک جامعۀ سرمايه داری. دارند

) فنی(مناسبات تکنيکی . توان به دو دسته تقسيم کرد بدين مفھوم، مناسبات توليدی را می. ديگر بر قرار می شود

  .توليد و مناسبات اجتماعی توليد

مناسباتی را گويند که از لحاظ تقسيم فنی کار، تسلط و کنترول بر وسايل توليد و بر  :مناسبات فنی توليد )١

در روند کار فردی، بين توليد کنندۀ فردی و .  توليد، بين عاملين توليد و وسايل توليد بر قرار می گرددروند

کسی که شخصاً مالک شرايط مادی توليد خويش است و مستقيماً در توليد شرکت می کند و وسايل (مستقل 

ت و بازدھی کار توليد کنندۀ کيفي. و وسايل توليد وحدت آشکاری موجود است) توليد را به کار می اندازد
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در روند کار فردی، . مستقيم و مستقل به مھارت فردی وی و کيفيت تسلط او بر ابزار توليد بستگی دارد

کنترول و تسلط بر . توليد کنندۀ مستقيم و مستقل مطلقاً بر پروسۀ کار کنترول دارد و بر آن مسلط است

صاً امور نظارت، مديريت و برنامه ريزی روند توليد  بدين معنی است که وی شخمؤلدپروسۀ کار توسط 

را از آغاز تا انتھا در دست دارد و در مورد چگونگی شيوۀ کار، مدت زمان و محل انجام کار، اتخاذ 

 مستقيم توليد را به ابتکار مؤلد به جريان می افتد و مؤلددر اينجا، پروسۀ توليد توسط . تصميم می کند

دۀ مستقيم حاکميت ندارند، بلکه در روند کار فردی، وسايل توليد بر توليد کنن. دازدفردی خود به کار می ان

  . عکس اين توليد کننده است که بر وسايل توليدش مسلط بوده و حاکميت داردهب

در پروسۀ کار به شکل ھمکاری، کار نه به طور فردی، بلکه به صورت دستجمعی انجام می پذيرد، لذا 

اين رھبری . فعاليت ھای مختلف فردی، احتياج به يک مديريت يا رھبری می باشدبرای ھماھنگ ساختن 

بايد وظايف عمومی را که ناشی از اختالفات بين حرکت کلی روند توليد و حرکت ھای فردی توليد 

در اين شکل از پروسۀ کار، مانند مانوفاکتور وحدت بين توليد کننده و وسيلۀ . کنندگان است، انجام دھد

ھمکاری به موازات کنترول و تسلط فردی کارگر مانوفاکتور بر . د ھمچنان محفوظ باقی می ماندتولي

به . رود در اينجا تنھا کنترول و تسلط کارگر بر پروسۀ کار از بين می. وسيلۀ کارش به پيش می رود

وسايل توليد عبارت ديگر، فرد کارگر بر وسيلۀ کار تسلط دارد، کارگران که وارد ھمکاری شده اند بر 

اين سرمايه دار و در عين . خود تسلط و کنترول دارند، اما پروسۀ توليد از کنترول آنان خارج شده است

وظايف مربوط به . حال صاحب مانوفاکتور و وسايل توليد است که بر پروسۀ کار کنترول و تسلط دارد

خام و ابزار توليد، تصميم گيری رھبری، نظارت، کنترول امور مختلف مانوفاکتور، خريد و فروش مواد 

و برنامه ريزی ھای توليدی و به طور کلی اداره و تنظيم توليد در دست صاحب مانوفاکتور متمرکز می 

بر تمام عوامل پروسۀ کار ھنوز کامل نيست، زيرا وسايل ) سرمايه دار(اما تسلط صاحب سرمايه . باشند

  .است) کارگر مانوفاکتور(وليد کننده کار نه در کنترول او بلکه در تسلط و کنترول ت

تسلط کار بر وسايل توليد . رود در پروسۀ کار فابريکه، وحدت بين کارگر و وسايل کار نيز از بين می

جای خود را به تسلط ماشين بر کار و بنابر اين تسلط ماشين بر کارگر که به زائده ماشين تبديل می گردد، 

 مستقيم بر پروسۀ توليد و با رول تمام و کمال عاملی غير از توليد کنندگانينجا ما با تسلط و کنتادر. دھد می

ينجا ديگر اين صاحب ادر. ی کامل توليد کنندگان از پروسۀ توليد و از وسايل توليد، مواجه ھستيمئجدا

  .سرمايه و وسايل توليد و ھمچنين نمايندگان و مجريان وی ھستند که بر اين پروسه تسلط دارند

توليد به طور تفکيک ناپذيری با مناسبات اجتماعی توليد در رابطه است، زيرا ) تکنيک( فنی مناسبات

  .پروسۀ تکنيکی توليد ھيچگاه نمی تواند جدا از شرايط اجتماعی جريان يابد

 ھنگام توليد ميان تاً  اين اصطالح نشان دھندۀ آن روابط اجتماعی است که ضرور:مناسبات اجتماعی توليد )٢

 :روابط توليدی از سه جزء زير تشکيل می گردد. بر قرار می شودانسان ھا 

 شکل سيستم مالکيت بر ابزار توليد، .١

 موضعی که انسان ھا در توليد اجتماعی اشغال می کنند و نيز روابط فی مابين آنھا؛ .٢

  توزيع نعمات مادی .٣

لۀ شکل مالکيت بر أيکی مس. حائز اھميت درجۀ اول استلۀ اساسی أدر مناسبات اجتماعی توليد دو مس

توليد کنندۀ مستقيم، ) يا اضافه کار(لۀ مازاد توليد أمس) که جدا از اولی نيست( ديگری وسايل توليد و
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ماھيت روابط اجتماعی توليد اساساً به وسيلۀ سيستم مالکيت بر . سرنوشت آن و چگونگی توزيع آن است

ين برای شناخت مناسبات توليدی بايد به بررسی روابط بين مالکين ابنابر. وسايل توليد تعيين می شود

مناسبات مالکيت و چگونگی تصرف مازاد . ين مستقيم در جريان روند توليد پرداختمؤلدوسايل توليد و 

توليد کنندۀ مستقيم به وسيلۀ مالک وسايل توليد، خصلت مناسبات اجتماعی توليد را در شرايط تاريخی معين 

  .دھد نشان می

مثالً در جامعۀ فيودالی، طبقۀ مالکان . در يک جامعۀ طبقاتی، روابط توليدی دقيقاً روابط طبقاتی ھستند

اين موقعيت ھای . ارضی و دھقانان در روند توليد موقعيت ھای نابرابر و غير يکسانی اشغال می کنند

مالکان ارضی بدون . ر شونده استنابرابر ناشی از شرايط مالکيت، ھمان رابطۀ ميان استثمارگر و استثما

انجام ھيچ کاری و تنھا با توسل به اجبارات غير اقتصادی از ثمرات دسترنج ديگران بھره مند می شوند، 

در حاليکه دھقانان تمام سال را کار می کنند و سر انجام قسمت اعظم توليدات آنان به مالک ارضی فيودال 

اين رابطه بر پايۀ تقيد و استثمار و . حاکم در فيوداليسم استاين ھمان رابطۀ توليدی . تعلق می گيرد

در حاليکه مثالً در يک جامعۀ سوسياليستی که وسايل و ابزار توليدی . نابرابری اجتماعی قرار گرفته است

به مالکيت اشتراکی اعضای کمون در آمده است، رابطۀ اجتماعی ميان افراد ) مثالً در بخش زراعتی(

اھيتاً متفاوتی کسب می کند، زيرا در اينجا اعضای کمون ھمگی موقعيت برابری را از محتوا و شکل م

نظر اجتماعی اشغال کرده و رابطۀ متقابل ميان آنان نه بر پايۀ استثمار و تقيد، بلکه بر پايۀ معاضدت و 

  .ردھمکاری استوار است و توزيع نيز بر پايۀ کميت و کيفيت کار انجام داده شده، صورت می پذي

ه مؤلدنيرو ھای . ه و مناسبات توليدی يک رابطۀ ديالکتيکی وحدت ضدين استمؤلدروابط ميان نيرو ھای 

ه روابط مؤلدنيرو ھای . مادی را برای مناسبات توليدی ايفاء می نمايند" محمل"و " اساس"و " پايه"نقش 

 تعيين کننده را در شيوۀ توليد بر و توليدی را تعيين می نمايند و به طور کلی و در آخرين تحليل، نقش عمده

. ه شکل خاص و معينی از روابط توليدی را اقتضاء می کندمؤلدھر نوع معينی از نيرو ھای . عھده دارند

ه انطباق داشته مؤلددر تمام جوامع انسانی، روابط توليدی موجود ھمواره با سطح معينی از رشد نيرو ھای 

.  تر و فعال تر است و تکامل آن دگرگونی روابط توليد را باعث می شوده عامل انقالبیمؤلدنيرو ھای . اند

اين قانون عام تکامل جامعۀ بشری است و . ه متناسب باشدمؤلدروابط توليدی بايد با خصوصيات نيرو ھای 

اما در عين حال، روابط توليدی نيز به نوبۀ خود بر نيرو . ھر کسی که آن را نپذيرد، ماترياليست نيست

ه مطابقت داشته باشند، رشد و مؤلدوقتی که روابط توليدی با نيرو ھای . ه متقابالً تاثير می گذارندمؤلد ھای

به ھمين دليل است که روابط توليدی سوسياليستی . ه را تقويت و تشديد می نمايندمؤلدتکامل نيرو ھای 

به . عۀ سرمايه داری می گردنده با سرعتی به مراتب بيشتر از يک جاممؤلدسبب رشد بی سابقۀ نيرو ھای 

. ه در تناسب نباشند، سبب انسداد کامل آنھا می گردندمؤلدکه روابط توليدی با نيرو ھای  عکس ھنگامی

دھد که  بحران ھای اقتصادی متناوبی که در جوامع سرمايه داری مشاھده می شود، به خوبی نشان می

به ھمين دليل و بر . ماعی را به شدت سد می کنندۀ اجتمؤلدروابط توليدی سرمايه داری رشد نيرو ھای 

پايۀ ھمين تضاد است که سيستم سوسياليستی ضرورتاً و سر انجام جای سيستم سرمايه داری را خواھد 

گرفت و با جايگزين کردن روابط توليدی نوين سوسياليستی و تخريب روابط کھن سرمايه داری شرايط 

  .اھم خواھد ساخته فرمؤلدالزم را برای رشد نيرو ھای 
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ه تعيين می شوند، اما به ھيچ عنوان خود منفعل مؤلدروابط توليدی ھر چند به وسيلۀ درجۀ رشد نيرو ھای 

ه را مسدود يا تقويت مؤلدھای  می توانند به نوبۀ خود رشد نيروو ساکن نيستند، زيرا ھمانطوريکه گفتيم

. ه نيستمؤلدبات توليدی معلولی ساده از نيرو ھای مناس.  نمايندأکنند و در شرايطی نقش تعيين کننده ايف

دھد که برقراری مانوفاکتور سرمايه داری در بطن جامعۀ فيودالی  نشان می" کاپيتال"کارل مارکس در 

تنھا نتيجۀ سادۀ تقسيم کار اجتماعی و انکشاف و تکامل ابزار توليد نبوده بلکه عالوه بر عوامل فوق که 

نيز الزم بود، يعنی ) همؤلدنسبت به نيرو ھای (ه است، دخالت يک عامل خارجی مؤلدمربوط به نيرو ھای 

  . گردد" انباشت"الزم بود که مقداری ثروت و پول در دست گروھی از افراد معين 

چنانچه نيرو : "ه و مناسبات توليدی می گويدمؤلدمائوتسه دون در مورد رابطۀ ديالکتيکی بين نيرو ھای 

ير مناسبات توليدی نتوانند رشد و تکامل يابند، آنوقت تغيير مناسبات توليدی نقش عمده ه بدون تغيمؤلدھای 

  ١."و تعيين کننده خواھد يافت

تضاد ميان . کسی که نقش فعال و گاه تعيين کنندۀ روابط توليدی را نپذيرند، ماترياليست مکانيکی است

از نظر طبقاتی، اين تضاد در . معه استه يکی از تضاد ھای اساسی جامؤلدروابط توليدی و نيرو ھای 

جوامع طبقاتی به صورت تضاد و مبارزۀ ميان دو طبقۀ متخاصم استثمارگر و استثمار شونده ظاھر می 

ديکتاتوری (ۀ نوين است، از طريق قوۀ قھريه مؤلدبرای حل آن بايد طبقه ای که نمايندۀ نيرو ھای . شود

ميت طبقۀ ارتجاعی را که نمايندۀ روابط توليدی کھن است، از ميان و انجام انقالب اجتماعی حاک) پرولتاريا

ه و روابط توليدی در عين حال با ھم در توافق و در مؤلددر يک سيستم سوسياليستی نيرو ھای . بر دارد

اما به طور کلی در اين جامعه اين تضاد می تواند از طريق پياده کردن مشی صحيح حزب . تضادند

به موقع و مدام نقاط ضعف و ۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا، تنظيم کردن آگاھانه و پرولتاريا و ادام

ه را باعث مؤلدی ھا در برخی حلقه ھای روابط توليدی، حل گشته و تکامل بی سابقۀ نيرو ھای ئنارسا

  .گردد

اص آن ھا در و شيوۀ ترکيب خ) مناسبات فنی و اجتماعی توليد(ساخت اقتصادی، مجموع مناسبات توليدی 

ساخت اقتصادی با سيستم . ساخت اقتصادی را زير بنا ھم می نامند. دوران ھای مختلف تاريخی است

  .متفاوت است) شامل مجموع مدار اقتصادی توليد، توزيع، مبادله و مصرف(اقتصادی 
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