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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر ٠٩

  

  

  شيوۀ توليد سرمايه داری
  

  :مشخصات اساسی و عمومی شيوۀ توليد سرمايه داری عبارتند از

وجود تودۀ عظيمی از مردم که از آنان سلب مالکيت شده است و از ھر گونه مالکيت بر وسايل توليد محروم  -١

مين مخارج أآنھا برای ت. اين توده ھا به جز نيروی کار خود ھيچ وسيلۀ امرار معاش ديگری ندارند. می باشند

ايه بفروشند، يعنی برای سرمايه دار زندگی خود، مجبورند نيروی کار خود را به صاحب وسايل توليد و سرم

  .و در خدمت او کار کنند

در دست افراد معدودی است که به نام انباشت ) ثروت مالی و وسايل توليد( عظيمی از ثروت انباشت انبوه -٢

اين انباشت اوليه در طول تاريخ به صور مختلف از طريق مال اندوزی، تجارت . اوليه ياد می شود

در نتيجه، از يکطرف توليد کنندگان مستقيم از وسايل توليد . انجام گرفته است... شی واستعماری، برده فرو

کار انداختن ه اين عده با ب. جدا شدند و از سوی ديگر ثروت و وسايل توليد در دست عدۀ قليلی مجتمع گشت

 .وسايل توليد خود و با خريد مواد اوليه و استخدام کارگر به سرمايه دار تبديل شدند

 در ١۶لده و رشد تکنالوجی که بدون آن بسط و گسترش توليد سرمايه داری پس از قرن کامل نيرو ھای مؤت -٣

ه  در اروپا ب١٨ و ١٧که در قرون  آنطوری(نکات فوق، سه پيش شرط توليد سرمايه داری . اروپا ميسر نبود

 .می باشد) وجود آمد

دھقانان و توليد (ير سلب مالکيت از توليد کنندگان مستقيم اين امر نتيجۀ اجتناب ناپذ: تبديل نيروی کار به کاال -۴

دانيم،  که می ھمانطوری. و سرازير شدن آنھا به سوی ارتش کار مزدوری است) کنندگان کوچک شھری

نيروی کار يا  توان کار مجموع امکانات جسمانی و معنوی انسان است که در جريان کار مصرف می شود 

احتياج است و توليد نيروی کار عبارت است از ... یصرف مقدار معينی مواد غذائآن به مو برای باز يافتن 

از . توليد مجموعۀ معينی از وسايل معيشتی برای نگاھداری و تجديد توان کار مصرف شده در پروسۀ کار

يعنی شيئی (کاال محصول کار انسان و شيئی مفيدی است که : جانب ديگر، در تعريف کاال آمده است که
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و بنابر اين مصرف (که توليد آن نه برای نيازمندی ھای توليد کننده بلکه برای مبادله ) رای ارزش مصرفدا

از يکسو نيروی .  نيروی کار نيز در سيستم سرمايه داری دارای سه خصوصيت می باشد.می باشد) ديگری

 بنابرين در نيروی کار مقدار کار توليد می شود يعنی برای باز يافتن آن به مقدار معينی کار احتياج است و

معينی کار تجسم يافته است، از سوی ديگر نيروی کار دارای ارزش مصرف است، زيرا برای توليد 

محصوالتی مانند مواد اوليه، نيروی کار مصرف می شود و باالخره کارگر نيروی کار خود را به سرمايه 

بنابرين در جامعۀ سرمايه داری، . ی رسانددار می فروشد و اين شخص آن را در پروسۀ کار به مصرف م

 .نيروی کار کارگر به يک کاال تبديل می شود

در رژيم سرمايه داری، کار و توليد بيش از پيش شکل اجتماعی به خود : اجتماعی شدن کار و پروسۀ توليد -۵

 در نتيجۀ .اجتماعی شدن پروسۀ توليد يکی از خصوصيات اساسی شيوۀ توليد سرمايه داری است. می گيرند

به کار بردن ماشين آالت، توليدات صنعتی در کارگاه ھای بزرگ، در مانوفاکتور و سپس در فابريکه ھا 

کردند،  ی که ھمکاری صد ھا نفر را ملزم میگاه ھای تک نفری، کارخانه ھائبه جای کار. متمرکز می شوند

بزاری که قابل استفادۀ تمام انسان ھا ھستند ابزار کار فردی به وسايل اجتماعی توليد يعنی به ا. وجود آمده ب

کار توليدی به جای يک سلسله فعاليت ھای انفرادی به يک سلسله فعاليت ھای اجتماعی تبديل می . در می آيند

کاال، محصول کار مشترک تعداد زيادی کارگر می باشد و بايد از دست تک تک آنھا بگذرد تا ساخته . شود

تقسيم اجتماعی کار .  تواند بگويد که کاالی ساخته شده محصول کار فردی او استلذا ھيچ کارگری نمی. شود

بر تعداد شاخه ھای توليدی در صنعت و کشاورزی و تجارت افزوده . و تقسيم توليد اجتماعی رشد می کنند

 را از بين می برد) وابستگی دھقان به زمين و ارباب(نظام مزدوری وابستگی شخصی زحمتکشان . می شود

ی را توليد اجتماعی، توليد طبيعی و فرد. و تودۀ انبوھی به سوی شھر ھا و مراکز صنعتی روی می آورند

ی که با توسل به تکنيک ماشينی کاالی خود را در مدت زمان کمتری می کارخانه ھائ. دگرگون می سازد

بدين ترتيب، توليد . دارند  میسازند توليدات خود را ارزانتر و با کيفيتی بھتر از توليد کنندگان فردی عرضه

از اينرو . رقابت نمايد و در نتيجه دچار شکست می گردد) فابريکه ھا(فردی نمی تواند با توليد اجتماعی 

توليد اجتماعی سرمايه داری مجموع شيوۀ توليد قديمی را دگرگون می سازد و نقش انقالبی و مھمی در 

 .مرحله ای از تکامل تاريخ ايفاء می نمايد

در رژيم سرمايه داری، :  رشد تقسيم توليد اجتماعی و وابستگی و ھماھنگی بين شاخه ھای مختلف توليدی -۶

سترش در سطح جامعه به ميزان وسيعی بسط و گ) نيروی کار انسان، ابزار توليد و تکنيک(لده نيرو ھای مؤ

سسات توليدی در صنعت و زراعت افروده می شوند و بيش از پيش به شاخه ھای مختلف مؤ. می يابند

ی که سابقاً کم و بيش  به ھم پيوسته و وابسته شاخه ھای منفرد صنعت و شاخه ھائ. يکديگر وابسته می گردند

 .وجود می آورند که کامالً به يکديگر وابسته و پيوسته می گردنده بودند، زنجيره ای از صنايعی ب

در اين مناسبات، کارگر به زائدۀ ماشين تبديل می شود و : ناسبات تکنيکی توليد سرمايه داریاستقرار م -٧

صاحبان وسايل توليد، بلکه بر پروسۀ توليد نيز کامالً مسلط می . دھد وحدت خود را با ابزار کار از دست می

يعنی کادر (ايندگان خود سرمايه داران از طريق نم. کارگران پروسۀ توليد را در تصرف خود ندارند. شوند

پروسۀ توليد را از آغاز ) ھای فنی و انجينری، تکنوکرات ھا و بوروکرات ھا و ساير عاملين مديريت سرمايه

در اينجا سرمايه بر پروسۀ توليد کامالً . تا انجام اداره و رھبری می کنند و برنامه ريزی آن را بر عھده دارند

 .وسۀ توليد از سرمايه تبعيت می کندمسلط می گردد و به عبارت ديگر، پر
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اين مناسبات بر مالکيت خصوصی صاحب سرمايه بر وسايل : استقرار مناسبات اجتماعی توليد سرمايه داری -٨

توليد، تبعيت کامل و واقعی کار از سرمايه و تصرف مازاد کار طبقۀ کارگر به وسيلۀ سرمايه دار از طريق 

در شيوۀ توليد سرمايه داری، زحمتکشان فاقد ھر گونه مالکيت .  باشدمکانيسم قانون اضافه ارزش، مبتنی می

توانند آزادانه آن را به  آنھا نيروی کار خود را تنھا در اختيار دارند يعنی تنھا می. واقعی بر وسايل توليد اند

و تمام سرمايه داران و نمايندگان و مجريان وی وسايل توليد را در تصرف و مالکيت تام . فروش برسانند

صادی به گونه ضرورتی برای اعمال اجبارات ماورای اقت در اين سيستم، از لحاظ تيوريک، ھيچ. خود دارند

اين مازاد توليد به وسيلۀ خود مکانيسم استثمار . لدين مستقيم موجود نيستمنظور غضب مازاد توليد مؤ

به جيب سرمايه " سود سرمايه"وان اقتصاد سرمايه داری، يعنی قانون اساسی توليد ارزش اضافی و تحت عن

 .رود دار می

ی در ابعاد وسيع و عميقی گسترش يافته و خصلت ر جامعۀ سرمايه داری، توليد کاالئد: ھرج و مرج توليد -٩

ی را که موجب ھرج و مرج در توليد اجتماعی می شود، چنين  کاالئانگلس قوانين توليد. مسلط و عام می يابد

ی دارای اين ويژگی است که در آن توليد کنندگان تسلط بر  متکی به توليد کاالئھر جامعۀ: "ددھ توضيح می

ھر کس به کمک وسايل توليدی که تصادفاً در اختيار دارد و به . دھند مناسبات اجتماعی خود را از دست می

ھايش به داند چه مقدار از کاال  کس نمی ھيچ. خاطر نياز خاص به مبادله، محصوالت خود را توليد می کند

کس نمی داند برای کاالی خاصش تا چه  بازار راه خواھد يافت، چه مقدار از آن اصالً مورد نياز است، ھيچ

حد نياز واقعی موجود است، آيا مخارج آن را جبران خواھد کرد و اصوالً آيا قادر به فروش آن خواھد 

 ١"بود؟

قانون .  بلکه ھرج و مرج اقتصادی در توليد حاکم استدر جامعۀ سرمايه داری نه يک توليد و توزيع سازمان يافته

رقابت ميان سرمايه داران برای تحصيل سود فزون تر و انباشت ھرچه بيشتر سرمايه به طور اجتناب ناپذير به 

: ورشکستگی و تجزيۀ توليد کنندگان کوچک، رواج بازھم بيشتر ھرج و مرج، بحران ھای اقتصادی منجر می گردد

اين تمام جامعه نيست . بدون وابستگی به ديگران کاال توليد می کند) يا ھر سازمان سرمايه داری(ار ھر سرمايه د"

که ميزان و نوع احتياجات خود را تعيين می کند بلکه اين صاحبان کارخانه ھا ھستند که تنھا با اين حساب که سود 

از اينرو، گاھی اتفاق می افتد که . توليد می کننددست آورند و رقبای خود را در بازار شکست دھند، کاال ه بيشتری ب

وجود می آيد، فابريکه ھا بسته می شوند ه بحران ب... بيش از حد، کاال توليد می شود، اما بازاری برای فروش نيست

  ٢."و کارگران بيکار

ماندھی چيزی درست متضاد با ھرج و مرج، يعنی ساز"عامل ديگری که به ھرج و مرج توليد دامن می زند، 

سسات سرمايه داری موفق می شوند با  به کمک اين اھرم، مؤ٣."اجتماعی توليد در يکايک بخش ھای توليد است

، با به کار انداختن ماشين ھا، ابزار و تجھيزات تکامل )فابريکه(ايجاد يک تقسيم کار عقالنی در سطح واحد توليدی 

ا به فروش برسانند، بدين لدين کوچک و خرده پيمت ارزانتر از مؤنۀ توليد و به قيافته تر، کاال ھای خود را با ھزي

وجود می آيند، باعث ورشکستگی و تعطيل ه سسات سرمايه داری و انحصاری بزرگی که بر اين اساس بترتيب مؤ

ه مبارزۀ اين سرماي. بسياری از فابريکه ھا و کارگاه ھای کوچک که به شيوه ھای کھن توليد وابسته اند، می گردند
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داران برای غلبه بر رقبای خود و تسلط بر بازار ھا از سطح ملی به سطح جھانی، از متروپول به مستعمرات 

باالخره صنعت بزرگ، . رقابت بين سرمايه داران به جنگ ھای تجارتی وغيره منجر می گردد. کشانيده می شود

در عين حال به طور بی سابقه ای بر شدت آن انحصارات و ايجاد بازار بين المللی، مبارزه را جھانی می نمايد و 

  .می افزايد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

  


