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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر٠۶

  

  شيوۀ توليد اشتراکی اوليه
  

 پيدايش اضافه محصول، پيدايش مالکيت خصوصی بر شيوۀ توليد مبتنی بر برده داری نتيجۀ رشد نيرو ھای مولده،

  .و سر انجام تصرف اين اضافه محصول به توسط مالکين وسايل توليد بود) از جمله بر زمين(وسايل توليد 

ويژگی تعيين کنندۀ مناسبات توليدی در نظام برده داری، مالکيت برده داران نه تنھا بر وسايل توليد بلکه بر بردگانی 

 بود برده  شی ئی. سان ھم محسوب نمی شوددر نظام برده داری، برده حتی ان. ليد کننده ھستند، می باشدکه خود تو

می توانست آزادانه و به طور نامحدود بر بردۀ خود مسلط و ) برده دار(صاحب برده . که به صاحبش تعلق داشت

 بلکه مانند حيوان خريد و فروش می شد. فتبرده نه تنھا به شديدترين وجھی مورد استثمار قرار می گر. حاکم باشد

  .که مجازات شود، بردۀ خود را بکشد و صاحبش می توانست بدون اين

ی، بلکه وجودش ده نيز نه نيروی کارش را به تنھائھمانطور که گاو محصول کارش را به دھقان نمی فروشد، بر"

  ١."را با تمام نيروی کارش برای ھميشه به صاحب برده می فروخت

 هاقتصادی که ب. توان به مثابۀ اولين و خشن ترين شکل استثمار انسان از انسان تلقی نمود ظام برده داری را مین

در نظام برده داری واحد ھای . داشت) اقتصاد جنسی(مده خصلت طبيعی اساس برده داری استوار بود به طور ع

اقتصادی ھر يک نيازمندی ھای خود را از طريق توليد تأمين می کردند و عرصۀ مبادله به طور عمده شامل 

  .بردگان و اشيای تجملی بود

 قبل رسيد، ولی از ثمرۀ آن فقط به سطح باالتری نسبت به دوران...) علوم، فلسفه، ھنر(در نظام برده داری، تمدن 

 اساس برده داری هشيوۀ توليدی که ب. قشر کوچکی از جامعۀ برده داران که تعداد شان معدود بود، بھره می بردند

ليکن، اين شيوۀ . استوار بود، در مقايسه با جامعۀ اشتراکی اوليه به رشد بيشتر نيرو ھای مولدۀ جامعه منجر شد

گونه عالقه ای نداشتند،   تکامل بعدی خود، در اثر کار بردگانی که به حاصل کار خود ھيچتوليد، در جريان رشد و

ند، گسترش و رواج کار بردگی و موقعيت و شرايط زندگی بردگانی که از ھيچ حقوقی بر خوردار نبود. ساقط گرديد

ی توليد کنندگان جزء لده اصلی جامعه، به سقوط نيروی کار و به ورشکستگسر انجام به سقوط نيرو ھای مؤ
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قيام ھای بردگان، نظام برده داری را به لرزه در آورد و نابودی اجتناب ناپذير آن . منجر شد) دھقانان و پيشه وران(

  .نظام را ايجاب نمود

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 

  


