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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارانالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١١

  

  رقابت و ھرج و مرج توليد
  

که  ھيچ نھاد اجتماعی برای آن. ی گيردخود صورت مھآنجا که مالکيت خصوصی حاکم است، توليد کاال ھا خودب

. به توليد کنندگان نشان دھد چه نوع کاال و به چه ميزان بايد توليد کنند، وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

کار فرمايان خصوصی و زارعين توليد خود را با پيشه وران يا مصرف کنندگان ديگر ھماھنگ نمی سازند؛ آنچه 

  . مرج يعنی نبود طرح و برنامه ريزی و فقدان نظم در توليد استحاکم است ھرج و

ھرج و مرج توليد، با رقابت، با کشمکشی سخت و ناگوار بين توليد کنندگان خصوصی کاال بر سر شرايط بھره 

  .زاتر توليد و فروش و بر سر حداکثر ممکن سود، تشديد می گردد

ھر توليد کنندۀ کاال اعم از . ئی مبتنی بر مالکيت خصوصی استرقابت و ھرج و مرج توليد يک قانون توليد کاال

البته سرمايه دار خود کاال ھا را توليد نمی کند ولی عمل و وضع او در (دھقان، صنعتگر، دستکار يا سرمايه دار 

 ولی سعی دارد حداکثر ممکن سود را از فروش کاالی خود به دست آورد،) بازار، مانند يک توليد کنندۀ کاال است

ً پيش بينی کند که وضع تقاضا در مورد او چگونه است داند که آن کاال قبالً  تنھا اين را می. قادر نيست دقيقا

اما توليد کنندگان ديگر کاال نيز به ھمين ترتيب عمل می . تقاضای زيادی داشته و می کوشد ھر چه بيشتر توليد کند

 عمل می کند و اغلب اتفاق می افتد که از يک کاال بسيار بيش در نتيجه ھر يک با ريسک و به اتکاء شانس. کنند

  .از آنچه مورد تقاضای جامعه است، توليد شود

که مالکيت خصوصی حاکم است، چه چيزی توليد را تنظيم می نمايد؟ در يک چنين جامعه ای  پس در جامعه ای

  .توليد به وسيلۀ قانون ارزش تنظيم می گردد

تصادی توليد کاالئی است که تحت اثر آن، مبادلۀ کاالھا، به تناسب مقدار کار اجتماعاً قانون ارزش يک قانون اق

به سخن ديگر مفھوم قانون ارزش اين است که يک کاال . الزمی که در توليد آنھا صرف شده است، انجام می شود

ای يک مقدار مساوی کار با کاالی ديگر، به تناسب ارزش خود مبادله می شود، يعنی کاال ھای مبادله شده، دار

ً الزم بوده و معادل يکديگر اند ) يادآوری می کنيم که قيمت بيان پولی ارزش است(در نتيجه، قيمتی که . اجتماعا

اما در عمل قيمت ھای کاال ھا تحت . برای يک کاال پرداخت می گردد، بايد با ارزش کاالی مزبور متناسب باشد
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دانند که ھر چه از کاالئی کمتر در  اين واقعيت را ھمه می.  از ارزش آنھاستثير عرضه و تقاضا بيشتر يا کمترأت

حال، آيا با در نظر گرفتن اين . بازار باشد و ھر چه تقاضا بيش از عرضه باشد، قيمت بيشتر خواھد بود و بالعکس

ثير و أست؟ نه، تثر ني توان ادعا کرد قانون ارزش، جائی مؤتوان منکر عمل قانون ارزش شد و می کيفيات، می

اگر قيمت ھای مختلفی که طی . عمل ھر قانون پس از آزمايش تعداد زيادی از نمونه ھای عملی قابل درک است

يک دورۀ طوالنی برای ھر کاال پرداخت شده اند را مورد تحليل قرار دھيم، در خواھيم يافت که نوسانات قيمت در 

  .ی شوند که به طور متوسط قيمت ھا بر ارزش منطبقندباال، يا پائين ارزش، چنان با يکديگر خنثی م

رغم بی نظمی و ھرج و مرج توليد که در جامعۀ کاالئی مبتنی بر مالکيت خصوصی وسايل توليد حاکم است،  علی

اقتصاد کاالئی اين . گاھگاھی يک حالت تعادل يا تناسب صحيح بين رشته ھای گوناگون توليد بر قرار می گردد

انگلس . دن قانون ارزش است که تنظيم کنندۀ توليد بوده و به وسيلۀ رقابت، در بازار عمل می کنتوازن را مديو

رقابت با به کار انداختن قانون ارزش توليد کاالئی در جامعۀ توليد کنندگانی که کاال ھای "خاطر نشان می سازد که 

 اجتماعی را که در شرايط مزبور، ممکن است، خود را مبادله می کنند، به اين وسيله يگانه سازمان و ترتيب توليد

اين تنھا با کم يا زياد ارزيابی شدن فرآورده ھاست که به توليد کنندگان انفرادی کاال باالجبار . فراھم می سازد

  ."فھمانده می شود که جامعه به چه چيز ھائی و به چه ميزان نيازمند است يا نيست

  :کند تنی بر مالکيت خصوصی وسايل توليد به ترتيب زير بروز میتأثير قانون ارزش در توليد کاالئی مب

. قانون ارزش خود به خود توزيع وسايل توليد و کار را بين رشته ھای گوناگون توليد، تنظيم می نمايد -١

بدون . تقسيم اجتماعی کار، نيازمند وجود رابطۀ نسبی و کمی معينی بين رشته ھای گوناگون توليد است

نوسانات قيمت و کاھش و افزايش بھره زائی توليد که از .  توليد صورت نخواھد گرفتيک چنين نسبتی

آن ناشی می شود، موجب می گردد که وسايل توليد و کار، زمانی به سوی رشتۀ توليدی خاصی جريان 

 .يافته و زمانی ديگر از آن رشته به خارج جريان يابند

برای نشان دادن اين " سرگذشت طرح بزرگ"را تحت عنوان " ايلين. م"بيائيد عبارتی روشن و زيرکانه از کتاب 

نويسنده در اين قسمت تصوير گويائی از چگونگی عمل قانون ارزش در تنظيم توليد کاال، به . مطلب، نقل کنيم

  .دھد دست میه خصوص توليد سرمايه داری کاال، ب

داند  وی می. فرض کنيم که آقای فوکس مبلغی پول، فرضاً يک مليون دالر به چنگ آورده است": ايلين می نويسد

  .خواھد، مباشرينی می گيرد خواند، از رفقايش مشورت می آقای فوکس روزنامه ھا را می. پول نبايد راکد بخوابد

. کنند رکانه و ورندانه ای میاالت زيؤدوند و س اين کارگزاران ھشيار از بام تا شام اينطرف و آنطرف شھر می

. سر انجام زمينۀ جالبی برای سرمايه گذاری پيدا می شود. خواھند بفھمند آقای فوکس با پولش چه بايد بکند می

آقای فوکس دست به کار ساختن يک . کاله بازار گرمی دارد، چون وضع زندگی مردم رو به بھبود است! کاله

 يک.  آقای فوکس و آقای کروکس و آقای کنوکس را نيز به طمع می اندازدھمين فکر. فابريکۀ کالھدوزی می شود

 ماه مملکت ۶در عرض . کنند افتند و ھمه شروع به ساختن فابريکۀ کالھدوزی می دفعه ھمه با ھم به اين فکر می

 گدام ھا نيز که در کنند، تا جائی صاحب چندين فابريکۀ کالھدوزی تازه می شود که دوکان ھا را لبريز از کاله می

در اعالنات تجارتی و آگاھی ھای روزنامه ھا بلند است ! کاله! فرياد کاله. جای برای سوزن انداختن وجود ندارند

  .و فابريکه ھا در توليد ھر چه بيشتر کاله سخت در رقابت اند

مردم ديگر کاله . دحاال وقت آن می رسد که آنچه آقايان فوکس، کنوکس و کروکس پيش بينی نکرده اند، اتفاق افت

 درصد قيمت ھا را پائين می ۴٠ درصد پائين می آورد، آقای کروکس ٢٠آقای کنوکس قيمت ھا را . نمی خرند
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اما بازھم فروش . که از شر کاله ھا راحت شود، آنھا را به ضرر می فروشد آورد و آقای فوکس ھم فقط برای اين

  . در حال کاھش است

دو ھزار کارگر، . ای فوکس کار را متوقف کرده و فابريکۀ خود را بسته می کندرسد که آق سر انجام روزی می

ً تمام . روز بعد آقای کنوکس ھم ھمين کار را می کند. بيکار و به اميد خدا رھا می شوند يک ھفته بعد، تقريبا

ز زنگ می ماشين آالت نو را پوششی ا. فابريکه ھای کالھدوزی بسته شده و ھزاران کارگر بيکار می شوند

  . فابريکه ھا قطعه قطعه به فروش می رسند. پوشانند

يکی دو سال می گذرد، کاله ھائی که از آقای کنوکس، فوکس و کروکس خريده شده کھنه می شوند، مردم باز 

موجودی کاله ھا در دوکان ھا فروکش می کند، جعبه ھای کاله ھای گرد گرفته در . کنند شروع به خريد کاله می

رود، اين بار آقای فوکس در  کاله دچار کمبودی می شود، قيمت ھای کاله باال می. ای باال، پائين می آيندقفسه ھ

ً آقائی به نام دودل پيدا می شود که در کار تھيۀ کاله ولخرجی می کند تاجران زرنگ و . کار نيست؛ اما فرضا

فکر افتاده اند و داستان باز از سر گرفته می طماع ديگری چون آقای پودل، آقای فودل و آقای نودل ھم به ھمين  

  ."شود

قانون ارزش، توليد کنندگان مستقل و خصوصی کاال را به اقدام در تکامل نيرو ھای مولده وادار می  -٢

دانيم که مقدار ارزش يک کاال به وسيلۀ کار اجتماعاً الزمی که با کاال ھمراه است،  تعيين می  می. سازد

 که از تکنالوجی پيشرفته تری استفاده کرده و توليد آنھا سازمان يافته تر بوده و توليد کنندگانی. گردد

ً الزم تھيه می کنند ليکن کاالی . نظاير اينھا، کاال ھای خود را با ھزينه ای کمتر از ھزينۀ اجتماعا

که  نتيجه اين. رسند مزبور، به قيمت ھائی که بنابر مقدار کار اجتماعاً الزم تعيين شده اند، به فروش می

اين امر بقيۀ توليد کنندگان . اينگونه توليد کنندگان، به پولی اضافی دست يافته و صاحب ثروت می شوند

به اين طريق امور فنی . دارد که آنان نيز در کارگاه ھای خود، دست به اصالحات فنی بزنند را وامی

 .پيشرفت حاصل کرده و نيرو ھای مولدۀ جامعه تکامل می يابند

نوسانات . ثير قانون ارزش منجر به پيدايش و تکامل روابط سرمايه داری می شودأر شرايط معين، تد -٣

خود به خودی قيمت ھا در اطراف ارزش حقيقی، موجب تشديد عدم تساوی اقتصادی و مبارزه بين توليد 

 جامد در حالیمبارزۀ رقابت آميز سر انجام به ورشکستگی برخی از آنھا می ان. کنندگان کاال می گردد

 . که بقيه صاحب ثروت می شوند

عمل قانون ارزش، به تشکيل طبقات بين توليد کنندگان کاال و تفکيک آنان به بورژوازی و طبقه ای که تنھا به 

نيروی کار خود متکی است، منجر شده و موجب تراکم بخش روز افزونی از توليد اجتماعی در دست سرمايه 

  .قيه می گرددداران و بی خانمان شدن ب

  ...ادامه دارد

  

*****  

 پ نيکی تين: بر گرفته از کتاب علم اقتصای، نوشته ای

 


