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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١٠

  

  تضاد اساسی شيوۀ توليد سرمايه داری
  

در نتيجۀ توليد سرمايه . لده و مناسبات توليدی استھای مؤمعۀ طبقاتی، تضاد بين نيرو تضاد اساسی در ھر جا

يا  خصلت سرمايه ای  (داری، تضاد اساسی بين خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت بر وسايل توليد

اگر در دوران فيودالی مالک ابزار توليد خود توليد کنندۀ مستقيم ھم بود، در سيستم . می باشد) لدهنيرو ھای مؤ

کار می ه يه داری، محصوالت و تمام ابزار توليد به طور اجتماعی توليد می شوند و وسايل توليد به اجتماعی بسرما

ابزار توليد و خود توليد ھر دو اجتماعی : "اما مالک آنھا نه خود توليد کنندگان بلکه سرمايه داران می باشند. افتند

وجود آمده است، يعنی ه  که بر پايۀ توليد خصوصی فردی بشده اند اما آنھا مغلوب آن شکلی از تصاحب می شوند

  ١."شرايطی که در آن ھر کس صاحب توليد خود می باشد و آن را به بازار می آورد

حفظ ) مالکيت خصوصی بر وسايل توليد(خصلت توليد تغيير نکرده و شکل مالکيت ھمچنان خصلت سابق خود را 

تضاد بين خصلت : يوۀ توليد سرمايه داری در اينجا نمايان می شودتضاد اساسی و آشتی ناپذير ش. نموده است

تضاد اساسی . اجتماعی تولدی و شکل مالکيت بر وسايل توليد و تسلط بر پروسۀ توليد که خصلت خصوصی دارد

در سطح طبقات اجتماعی به شکل تضاد ميان دو طبقۀ اساسی جامعۀ سرمايه داری يعنی پرولتاريا و بورژوازی 

  .می کندبروز 

دھقانی که . ی و فرعی در مجموع توليد اجتماعی داشتايه داری کار مزدوری جنبۀ استثنائدر سيستم ما قبل سرم

دوری اشتغال می ورزيد خود متصرف زمين و صاحب ابزار توليدی بود که به وسيلۀ آن می گھگاه به کار مز

قوانين صنفی روابط بين شاگرد و استاد کار را . توانست در موقع ضروری احتياجات معيشتی خود را بر آورده کند

 ھمچنين با تالشی نظام اما با اجتماعی شدن ابزار توليد و تمرکز آن در دست سرمايه داران و. تعيين می کرد

فيودالی، تجزيۀ دھقانان و بيرون رانده شدن آنان از زمين، کار مزدوری گسترش می يابد و از يک استثناء به يک 

کار مزدوری موقت به کار مزدوری ابدی . قاعدۀ عمومی، از جنبۀ فرعی توليد به جنبۀ غالب توليد تبديل می گردد

از يکطرف طبقۀ کارگر معاصر :  ی می کننده در مقابل ھم صف آرائبيش از پيش دو طبق. تبديل می شود
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و ) سرمايه داران(که فاقد ھر گونه وسايل توليد است و از طرف ديگر صاحبان وسايل توليد و سرمايه ) پرولتاريا(

  :ی مسلطند، يعنی به طور کلی طبقۀ بورژوازیبر پروسۀ توليد و نھاد ھای روبنائنمايندگان آنان که 

ر خود را ين ابزار توليد که در دست سرمايه داران متمرکز شده بود و توليد کنندگان که ھيچ چيز جز نيروی کاب "

تضاد ميان توليد اجتماعی و تصاحب سرمايه داری به شکل تضاد ميان . ی کامل به وجود آمددر اختيار نداشتند، جدائ

  ٢."پرولتاريا و بورژوازی بروز کرد

مايه داری در زمينۀ توليد، در سطح کل جامعه، به صورت تضاد ميان تشکيالت سازمان تضاد اساسی سيستم سر

  .يافتۀ توليد در يک يک کارخانه و ھرج و مرج توليد در سطح تمامی جامعه بروز می کند

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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