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  یادداشتی بر توسعه

  بخش دوم

 آزادي عملی ست تاریخی و نـه عملـی ذهنـی و همانـا توسـط شـرایط تاریخی(سـطح) صـنعت،        "

  آلمانی  ایدیولوژي   "تجارت، کشاورزي و (دادوستد....) بوجود می آید.

  با سالم دوستان کارگر:

 نآنگاهی به تاریخ واقعی انسان و ساز و کار -

طور گذرا به تاریخ جوامع انسـانی کـه بازتـابی از شـرایط عینـی      ما از این بخش به بعد به  -

 زندگی انسانها بوده می پردازیم.

ی شـیوه هـاي   تسـ الیدراین بررسی به رشد و تکامل نیروهاي مولده و تاریخ تجربی و ماتری -

 یشان می پردازیم.شو سرمایه داري و سازوکار فروپا فیودالیسمدورانهاي برده داري تولید 

اکنون تصور نادرستی درباره ي خود، آنچه هستند و باید باشـندبوجود  انسانها همواره ت "چرا؟ چون

  "ده اندورآ

تدوین کرده اند دارند  ناسبات خودشان را بر اساس تصوري که از خدا، انسان و غیرهمزیرا، انسانها 

 بـه خـدایان  و بیگناه شده و باژ گونـه گردیـده تبـدیل    و این ساخته هاي ذهنشان از دستشان خارج 

 -و انسـانهاي خـالق در مقابـل ایـن مخلوقـات خـود       "اربابان و حاکمان سرنوشتشان شـده اسـت.  

  "به پرستش و کرنش پرداختند. -خدایان
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می باشند از افراد واقعی که فعالیت هایشـان را   یمقدماتی که با آن آغاز کرده ایم مقدماتی واقع"این 

ي برپایه شرایط مادي چه آنچه را که در گذشته وجود داشته و چه بعدها بوجود آمده است. نتیجـه  

  ."فعالیت هاي انسانها که همان تاریخ بشري انسانهاي زنده بوده است

  

  "شما مایلید"

انسانها به مجرد "اما در واقع". دیگر متمایز کنید انسان را از حیوان بوسیله شعور، مذهب یا هرچیز"

ین مـی شـود بـه    یـ کنند توسط سازمان جسمانیشـان تع  یاینکه آغاز به تولید وسایل معیشت خود م

  "تفکیک و متمایز کردن خود از حیوان می پردازد

اولـین نکتـه    "ط مادي تولیدیشان هستندیوابسته به شرا "آنها" ؟اینکه انسانها چه هستند "سرانجام 

 اینکه  

شـاك و چیزهـاي متعـدد    و، اشـامیدن، مسـکن، پ  اما زندگی کردن بیشتر از هر چیز نیازمند خوردن"

برآمـدهاي تـاریخی و شـرط اساسـی کـل تـاریخ       "و تالش انسان در این راسـتا   "دیگري می باشد

هرروزه و هر ساعت برآورده شده تا حیـات و هسـتی   بایست  که می بشریت مانند هزاران سال قبل

فع این نیازهـا  رنسان تولید وسایل امد تاریخی آنخستین بر"انسان حفظ گردد و به همین دلیل ساده 

  "خود حیات مادي ستو 

عمل رفع نخستین نیاز و ابزار این عمل رفع، منجر به خلق نیازهاي جدیدي مـی  "دومین نکته اینکه،

  "شود
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انسانها حیات روزانه خود را از نو تولید کرده به زاد و ولـد و تکثیـر انـواع خـود مـی      "نکته سومین

رابطه زن و مرد و والدین و فرزنـدان، خـانواده، قبیلـه کـه مقـدم برهـر چیـز یگانـه رابطـه           دنپرداز

اجتماعی ست که این افزایش جمعیت منجر به افزایش نیازهـا و روابـط نـوین اجتمـاعی و متقـابالً      

این سه جنبه از فعالیـت اجتمـاعی از طلـوع تـاریخ نخسـتین       " "وابط جدیدي را بوجود می آوردر

کار و حیات تازه براي  تولید زندگی، هم در تولید خود« "تاکنون تولید و بازتولید شده استانسانها 

دیگـر   اي دو سویه بود از یکسو رابطـه اي طبیعـی و از سـوي   ید نسل تازه در واقع داراي رابطه لوت

یات برچه بستري از شیوه تولیـد  حال این واقع» ایی و همکاري بودبرابطه اي اجتماعی به مفهوم هم

 اسـت.  "نیروي مولده  "ه مرحله اي از تاریخ اتفاق می افتد مهم نبود این شیوه همکاري همانا چو 

  "ه عالوه مجموعه ي نیروهاي مولده قابل دسترس انسانهاستب

 ن می کند و همواره می بایسـت یرا تعی "تاریخ بشریت"ت جامعه و از این و اساس و کیفی "درواقع

کـه   تولیـد بـه کهنگـی خـود انسانهاسـت      شیوه ي" "بحث قرارگیردبا تاریخ صنعت و مبادله مورد 

همواره این رابطه شکلهاي نوینی بخود گرفته و تاریخ انسان را بدور از هر یاوه سـرایی سیاسـی یـا    

  ."دهد عرضه می کند بهم پیوند می مذهبی که انسانها را

داراي تاریخ هستند به این دلیل مبرهن و مشخص که باید حیات خـود   هاانسان"نتیجه می گیریم که 

یز به همین نحـو معـین   تعیین شده، شعورشان ن این امر توسط سازمان جسمانیشان" "را تولید کنند

وبـال  "غاز به لعنت وجود مبـتال گشـته و   آاز  "ذهن"محض نیست  "آگاهی"غاز این می شود وازآ

گاهی قدمت دارد زبان آگـاهی واقعـی عملـی سـت کـه      به اندازه آزبان نیز  "ماده می شود.  "گردن

  براي انسانهاي دیگر نیز وجود دارد.
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رابطـه ي مـن بـا    "و  "زبان نیز مانندآگاهی از نیاز و ضرورت انسانها با یکدیگر ناشـی مـی شـود   "

که انسان  یو تا زمان یآگاهی از همان ابتدا محصولی ست اجتماع "رمن استمحیطم آگاهی و شعو

قابل حـس سـت، آگـاهی از     ،نخست اگاهی مربوط به محیط" "وجود دارد این چنین باقی می ماند

 "ساکن به مانند نیرویی کالً بیگانه و توانمند در مقابل انسان ها قرار مـی گیـرد  به طبیعت است ابتدا 

مـذهب   -گـاهی از طبیعـت جانورانـه   ن صرفاً رابطه اي حیوانی ست این آرابطه انسادر این مرحله 

  ."ست -طبیعی

وي  گاهی کـه آنوعی ر انسانهاي اطرافش شروع یاز سوي دیگر آگاهی انسان از نیاز معاشرت با سا"

  "جانورانه وي، آگاهی گله اي وي می باشد. در جامعه زندگی می کند. این آگاهی

وسفند در این ست که در نزد او شعور جـاي غریـزه را گرفتـه و یـا غریـزه ي او      تفاوت وي با گ "

  "غریزه ي آگاهانه ست

این شعور گوسفند وار یا قبیله اي گسـترش بعـدي خـویش را از طریـق قابلیـت تولیـد فزاینـده،         "

ار افزایش نیازها و آنچه براي هر دوي آنها اساسی ست یعنی افزایش جمعیت همراه با آن تقسیم کـ 

  "بدست آورده و تکامل می یابد.

مـی تواننـد و بایسـتی درتضـاد بـا       "آگـاهی "و  "وضع جامعـه "، "نیروهاي مولده "برهه، سه این"

  چرا؟ "یکدیگر قرار گیرند

ل بـدون  عمـ  -فعالیت و تفکر یعنی  –تقسیم کار الزمه اش واقعیت فعالیت عقالنی و مادي "چون 

  . "بهره بردن و کار، تولید و مصرف نصیب افراد مختلفی می شود _اندیشه و اندیشه بدون عمل

  ."تنها امکانی که آنان دچار تضاد نشوند به نوبه خود در نفی تقسیم کار نهفته می باشد"
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کلیه این تضادها در آن نهفته ست بر پایه تقسیم کار طبیعی در خانواده و جدایی  "که  تقسیم کار -

بطور همزمان توزیـع  " "ارد که در ضدیت با یکدیگر قراردارندمجزایی قراردجامعه به خانواده هاي 

و در واقع توزیع نابرابر چه از نظر مقداري و چه از لحاظ کیفی کار و محصوالت آنـرا ایجـاب مـی    

جـایی کـه زن و   " "نطفه و نخسـتین شـکل پنهـان در خـانواده سـت      ،به این طریق مالکیت " "کند

  ."فرزندان ، بردگان مردند

تقسیم کار مستلزم وجود تضاد میان منافع افـراد جداگانـه بـا افـراد خـانواده و       "مطلب دیگر اینکه 

منافع مشترك کلیه افرادي ست که با یکدیگر مناسبت دارند و در واقع منافع مشترك ، صرفاً نـه در  

ابستگی افـرادي کـه   بلکه قبل از هر چیز در واقعیت ، به مثابه و "منافع کلی "تخیل و خیال به مثابه 

، همـین تضـاد میـان منـافع خـاص و عـام       از خود " "کار در میانشان تقسیم شده ست، وجود دارد

که از فرد واقعی و منافع دسـته   " "به خود می گیرد "دولت"شکلی مستقل به  عنوان  "منافع عام،"

ـ      دهاي واقعـی  جمعی جدا شده و در عین حال به مثابه جماعتی واهی، همـواره بـه نحـوي بـر پیون

موجود در جماعت خانوادگی و قبیله اي قرار می گیرد. نظیر جسم و خون، زبـان ، تقسـیم کـار در    

  "مقیاسی عظیم و بعدها بر طبقات قرار می گیرد

نیروهـاي مولـده   آنچه از طرح مطالب تا کنون نتیجه گرفته می شود اینکه شکل مراوده کـه بوسـیله   

تعیین شده همانا جامعه مدنی ست مقدمه و بنیاد جامعه مـدنی  موجود در کلیه مرحله هاي تاریخی 

گلس: مطالعـات بسـیار   توضیح ان-همانا خانواده معمولی و عدیده اي ست که قبیله نامیده می شود.

وي را به این نتیجه رساند که در ابتدا قبیله بوده و سـپس  عمیق مارکس درباره شرایط اولیه بشریت 

یله شکل ابتـدایی و از طبیعـت روییـده اجتماعـات بشـري کـه بـر پایـه         خانواده بوجود آمده این قب
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همخونی قرار داشته به گونه اي که آغاز متالشی شـدن قبیلـه و مناسـباتش تحـول بعـدي متنـوع و       

  ایدیولوژي آلمانی  مختلف خانواده را بوجود می آورد.

تصوري که تاکنون از تاریخ  "کانون و صحنه واقعی کل تاریخ ست"که  "جامعه مدنی"اما در مورد 

وجود داشته تصوري نازل و سخیف بوده این تصوري بود که مناسبات واقعی را منکر شده و خـود  

  ."را به رویدادها و حوادث نمایشی محدود می ساخته

در واقع تاریخ چیزي جز تکامل نیروهاي مولده و جوامعی که بر پایه آن مناسـبات شـکل گرفتـه     -

روند تکامل گسترش یافتـه جـدایی اصـلی ملیتهـاي جداگانـه      "در راستاي این چیز دیگري نیست. 

بیشتر بوسیله ي شیوه پیشرفته تولید، مناسبات و تقسیم طبیعی کار میان ملل متعدد کـه بـه مثابـه ي    

  ."گردد نتیجه اي از آن ناشی شده نابود میگردد و تاریخ تبدیل به تاریخ جهانی می

اشین اختـراع شـده موجـب بیکـار شـدن شـمار زیـادي از کـارگران در         در انگلستان م"، بطور مثال

ایـن   "در واقـع  "هندوستان و چین می شود و کل شکل این دو امپراتـوري را دگرگـون مـی سـازد    

نبود شکر و قهوه در قرن نوزده که توسط نظـام  "یا اینکه  "اختراع به واقعیتی جهانی تبدیل می شود

ت جهانی خود را به شـکل برخاسـتن آلمانهـا علیـه نـاپلئون و بـه       قاره اي ناپلئون بوجود آمد اهمی

  "موضوعی جهانی براي جنگهاي رهایی بخش بدل گردید

  خ آن است که:ینکه نتایجی که از برداشت ماتریالیستی تاروسرآخرآ

مولـده و مناسـبات تولیـد    مل نیروهاي مولده به مرحله اي می رسد که بین نیروهاي ارشد و تک"-1

  "موجود نمی تواند ادامه یابد تحت روابط
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مناسباتی که تحت آن نیروهاي مولده معینی می تواند بکار گرفته شود. مناسـبات سـلطه طبقـه    " -2

  "معینی از جامعه است که قدرت اجتماعی اش از مالکیت او نشأت می گیرد

ر تقسـیم  سـ تنها بردرکلیه انقالبهاي پیشین، شیوه تولید همواره بدون تغییر باقی می ماند مسأله " -3

دیگر این فعالیت دور می زند. تقسیم جدید کار با سایر اشخاص، در حالیکه انقالب کمونیستی کـه  

متوجه شیوه ي فعالیت فعلی تا بع امروز است به این کار پایان خواهد داد و سلطه ي کلیـه طبقـات   

  "را همراه با خود طبقات از بین خواهد برد

کمونیستی در مقیاسی وسیع و هم براي موفقیت خود این امـر، تغییـر و   براي ایجاد این آگاهی " -4

عظیم ضروري ست، تغییـري کـه تنهـا مـی توانـد در جنـبش علمـی،        اسی یدگرگونی انسانها در مق

ساقط می سازد تنها از طریـق انقـالب سـت     -طبقه فرمانروا را -انقالب، صورت پذیرد طبقه اي که

  "رهایی یابدکه می تواند از شر کثافات قرون 

  .وجود افکار انقالبی مستلزم وجود طبقه اي انقالبی ست

آنچه که تاکنون در این بخش بیان گردید تنها بـا هـدف شـفاف سـازي روش منـدي مارکسـی از       -

  تحلیل واقعی تاریخ انسان بوده است.

انسـانها یـا    -بده و بسـتان  ابتدا با افزایش جمعیت شروع شد که این خود نیازمند مراوده،در تولید -

  ین و مشخص می گردد.یهمدیگرست شکل این مراوده و داد و ستد توسط تولید تع

مالکیت بود. مالکیت در طول تاریخ انسانها اشکال مختلف یافته و همـراه   ،تصرف محصول هالزم -

بـه ابـزار و    هبا آن مراحل متعدد تقسیم کار و متعاقب آن روابط انسانها را نسبت به یکدیگر با توجـ 

  فرآورده هاي مادي کار تعیین می کرد.
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چـه  "ایـن نـوع مالکیـت     [Stammeigentum]نخستین شکل مالکیت، مالکیت قبیلـه ایسـت    -

  وجود داشت. "درجهان باستان و چه در قرون وسطی

هـاي جنگـل تنهـا منبـع     ت اصلی انسان و اسـتفاده از میـوه   زمانی که شکار تنها فعالی"باید گفت در

در زندگی اشتراکی اولیـه آنهـا بـه چشـم     و معشیت انسان بود اختالف مشخص و محسوسی  هیتغذ

که ناشی از سکنی پذیري انسانها در کنار رودخانه هـا   "مالکیت قبیله اي"اما در مورد". "نمی خورد

با مرحله ي رشد نیافته تولید مطـابق   و ماهیگیري و دست باال با کشاورزي گذران می کردند بوده و 

  ."بود

ناطق علـف خیـز واسـتپ    مالزمه اش وجود اراضی بایر و دشتهاي حاصل خیز و  ،در مورد کشاورز

براي چراي حیوانات بود. کشاورزي و تقسیم کار در این مرحله خیلی ابتـدایی و نیازمنـد گسـترش    

  خانواده وجود دارد می باشد. ربعدي تقسیم کار که د

اعضاي قبیله و سرانجام  اي پدر ساالر و زیر دستان آنان،له هیرشد و گسترش خانواده به رؤساي قب

صول با دهکـده هـاي مجـاور    به بردگان و یا اسیران جنگی محدود می شد. در این مرحله مازاد مح

وضه شده و یا از سوي دیگر با تصرف این مازاد توسط عده اي یا از طریق عام ،مهاجر اقوام شبان و

غارت محصوالتشان و با اسیر گرفتن ساکنان کالنهـاي مجـاور    و تجاوز به کالنهاي مجاور وجنگ 

وادار کردنشان به کاربرروي زمین هاي خود همراه بـود. مـارکس همچنـین در گروندریسـه مسـأله      

خی و اثر آنرا دقیق تر واکاوي می کند و بعدها در سرمایه نیز اشـاراتی داشـته،   یمالکیت، تکوین تار

آبـادي  "الکیت، به معناي مالکیت جماعتی مشاع از زمین در ساختارکه ابتدا به ساکن از شکل اول م

برخاسته از طبیعت به عنوان شرط مقدماتی که بیشتر در شرق معمول بود اشـاره کـرده و    "جماعتی

خی یمورد روند تکامـل تـار   رم از مالکیت دومی دهد اما بیشتر تکیه وي بر شکل دبسط و گسترش 
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از نظـر محلـی.    "-مالکیـت   -"که در ابتدا ماننـد شـکل نخسـت    جوامع غربی به مالکیت نوع دوم

یخی پویـاتري  محصول زندگی و سرنوشت تار"-"یافتهاساسی  ي هادل تبدییر و وغیره تعی تاریخی

اراضی  اما شکل دوم مالکیت مانند شکل اول مالکیت مشاع "کالنها یا قبایل بدوي ست تطوراتدر 

هاي عرضـ  آن در شرق بوده و افـراد  "اعتی در حکم جوهرساخت جم"که"استبداد آسیایی"منجر به 

  ید:و. درگروندریسه مارکس می گما بعداً توضیح خواهیم داد هست. کاآن را تشکیل می دادند نبوده 

دهقانان یا مالکـان اراضـی    -زیامرک –شهر قرارگاه  "بلکه"مالکیت روستا پایه نیست  شکل دومدر"

اراضـی در شـکل   " – "ه ي ساده اي بر پیکر روستا بودیدزاده  "-و بربخالف شکل اول که "نیست

همین دلیل اجتماع آبادي که "در غرب این مسأله مشهود بود به  "دوم قلمرو شهر را تشکیل می داد

ودرحکم یـک نیـروي جنگـی    "داشته  "پایه ي جنگی"ي خود  "ها تشکیل شده در ابتدا از خانواده

    "جودیت آن به عنوان مالک زمین به حساب میایدمسلح و خصلت جنگی اش یکی از شرایط مو

ایـن تشـکیالت جنگـی     "پایـه ي "محل ها سکونت در شهرتمرکز "گوید این  می ادامه مارکسر د

تبارها یا طوایف خود وسیله پیدایش سلسله مراتب و جدایی " "کالنی یا قبیله ايساخت "و  "ست

این تحول از طریق اخـتالط  "گردید. البته الزم به ذکر است  "سترتبارها یا طوایف فروت"از  "برتر

امالك  –به شکل مالکیت دولت  "مالکیت جماعت"می شد. دراین میان  "با قبایل اسیر شده تشدید

بـرخالف شـکل اول کـه تـابع      -دراین جا مالکیت فـرد " "از مالکیت خصوصی جداست -میوعم

ملک بـدون واسـطه جماعـت نیسـت      -جماعت بوده و فرد فقط دارند یا متصرف محسوب می شد

آنچـه کـه در    -"حتی در مواردي اعتبار مالکیت فردي مستلزم انجام دادن امور جمعی هـم نیسـت   

برخالف وضـع مربـوط بـه تنظـیم     "اعتی رخ می داد و همچنین شرق در چارچوب ابادي هاي جم
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کـالن  "در این نوع دوم شکل مالکیت،  )شکل میرابی و آبساالرير(د "ر شرقآبیاري و توزیع آبها د

  ."رکت تاریخ با مهاجرتها گسسته شودیا قبیله و طبیعت می تواند با ح

ـ "این روند همچنین در سـرزمین هـاي    رده رهسـپا رك کـ رکالن وقبیله می تواند محل اصلی خود ت

اد را توسعه می دهد دسـت  ربه شرایط کاري کامالً تازه اي که توان کاري اف"، بطوریکه "بیگانه شود

هرچه خصلت جمعی در برابر خارج مقوله اي منفی تر باشد شرایط براي تبـدیل  "بدین سان  "دبیا

آن، از آن وي و خـانواده   شدن فردبه مالکیت خصوصی زمین به مالک قطعه زمینی خـاص زراعـت  

اجتماعی مرکـب از افـراد نـا    جماعت آبادي، "دراینجا  "هم می شودفرا -بصورت مثبت تر . اوست

اجتماعی ست به شکل دولت یا کشـور،  "بلکه  "خصوصی بر زمین نیستمتمایز بدون حق مالکیت 

پیونـدها مشـترك آنـان در برابـر جهـان      "مالکان خصوصی آزاد و برابر یعنی مرکب از روابط متقابل

در واقع این جماعت ابادي در اینجـا مبتنـی بـر وجـود مالکـان       "خارج، و درعین حال محافظ آنها.

ـ "، یعنی"زمیناراضی کارکن  ن مالـک قطعـه زمـین هـاي کوچـک کـه استقاللشـان خـود در         ادهقان

وجـود امـالك عمـومی     "لیکهدرحا"عنوان اعضاي جماعت تحقق می یابدپرتوروابط متقابل آنان به 

به عنوان عضو جماعـت آبـادي،   "فرد"مشترك جماعت ستپاسخگوي نیازهاي جمعی و افتخارات 

 "بـادي به جماعت آ شااز دید او هم زمین اوست و هم تعلق "مالکیت  "یک مالک خصوصی ست

بـرعکس  و  "حفظ موقعیت فردي او کامالً وابسته به حفظ جماعت آبادي ست"چرا به این دلیل که 

–واقعیت ذهنی، یعنی  –و هم به صورت  -موجود –گرچه، جماعت آبادي هم به عنوان واقعیت "

لکیت زمین، یعنی رابطه اشرط مقدم م". "نتیجه تکامل ستآگاهی، یک محصول تاریخی و بنابراین 

مالکیتی اسـت کـه از طریـق     ،کار اوست. اما این مالکیتي مالکیت فرد زحمتکش با شرایط طبیعی 

مقـدماتی کـه الهـی    از طریق وجود دولت یعنـی در چـارچوب    -یا کشور –د در دولت رعضویت ف
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تمرکز در شهر که قلمرو آن روستا را در "همچنین  "ست و مانند آن تلقی می شود برقرار می گردد

اسـت و  دارد صورت می گیرد چـرا کـه فعالیتهـاي کشـاورزي کوچـک بـراي مصـرف مسـتقیم         بر

یا فعالیتی  "-ریسندگی و بافندگی -مانوفاکتور در حکم فعالیت جنبی خانگی خاص زنان و دختران

بـه اسـتقالل رسـیده اسـت. شـرط تـداوم        -پیشه وري و غیره -ست که فقط در برخی از شاخه ها

ودبسـنده و شـرط تـداوم مالکیـت آنهـا،      جماعت آبـادي حفـظ برابـري مـا بـین دهقانـان آزاد و خ      

بـه عنـوان   که بوسیله کـار شخصـی    ."نهاست رفتار اینان در برابر شرایط طبیعی کار رفتار مالکآکار

ایـن جماعـات    " درضـمن "."شرایط و عناصر عینی شخصیت فردو کار شخصی او تثبیت می شود

آیـین   -روم، یونان و غیره -"این حدود فراتر روندگی این گرایش را داشته اند که ازآبادي نشین جن

ملـت و تـداوم ایـن     -گویاي تشکیل دولـت  -ترمینوس خداي مرزها و قوانین موسی -ترمپرستش 

را در مـورد   نوع مدنیت بر پایه مالکیت نوع دوم ست. البته مارکس پایه ي تیوریک یافته هاي خـود 

  :که  "ولوژي آلمانی اینگونه پی ریزي کرده بود.یشکل مالکیت نوع دوم در اید

تی باستان و مالکیت دولتی ست به ویژه از اتحاد چندین عامیت جدومین شکل مالکیت، مالک"اما  -

ت سـ ) که این دوره کماکان با بردگی همـراه  قبیله به یک شهر از طریق توافق (صلح) یا فتح (جنگ

  ."ناشی می شود

 "منقول تکامل یافت.عتی، مالکیت خصوصی منقول و پس ازآن مالکیت غیرکنار مالکیت جمادر" -

تابعین جماعـت خودشـان در واقـع     ."مالکیت مشاع ستتابع "خصوصی خود  تیکاین نوع از مال

صاحب اختیار بردگان خود می باشند و به این دلیل باز هم به تنهایی وابسته بـه شـکل آن مالکیـت    

تشکیل یافته از تابعین فعالی ست که در رابطه جماعتی هستند حال این مالکیت خصوصی جماعتی 

 "درنتیجـه،   "ه ماندن در این شکل خود به خودي ناشی از مشارکت هسـتند با بردگان خود ناچار ب
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و همراه با آن بر قدرت جماعت بنا شود به همان میزانی کـه  کل ساختار جامعه بر مالکیت جماعتی 

اط مـی گـردد.   طـ یابد، خـود دسـتخوش زوال و انح  مالکیت خصوصی غیر منقول در آن تحول می 

ر مقیاسـی وسـیع   دما با روابطی براي نخستین بـار شـاهدیم کـه    همراه با تکامل مالکیت خصوصی 

طبـق   -گسترش می یابد چگونه؟ ...... با تمرکز مالکیت خصوصی که از مدتها قبل در روم آغاز شد

عت رشد راتوران به سرتحت سلطه ي امپ از زمان جنگهاي داخلی به ویژه -قانون ارضی لی سی نی

 ها تبـدیل شـدند. گرچـه بـه دلیـل موقعیـت      پرولتاردهقانان خرده پاي پلبی به کرد و از طرف دیگر

  ."نایل نشدون واسطه ي خود میان اتباع مالک و بردگان هیچگاه به تکاملی مستقل دب بینابینی

دوران بـرده داري  خوب است در اینجا به وضعیت بردگان نگاهی کوتاه داشته باشیم، میدانیم که در 

  ید کننده و اصلی جامعه را تشکیل می دادند.بردگان نیروي تول

محروم بوده، متعلق به برده دار و مالک زمین بوده که همـراه بـا زمـین     سانیبردگان از هر حقی ان -

بخشهاي تولید اسـتفاده   رخرید و فروش می شوند. از کار مداوم بردگان با بیرحمی هرچه تمام تر د

ده حق نداشت زنی اختیـار کنـد. ایـن مالـک     رب -قرار می گرفتند هاشده و مورد شدیدترین استثمار

زنی در اختیار برده براي تجدید نسل بردگان قرار مـی داد ایـن زن    برده بود که هر زمان الزم دانسته

بـا وي همخـوابگی کـرده و یـا بـه      برده در واقع همان کنیز ارباب بوده که ممکن بود اربـاب بـوده   

  سپرد.می دیگران 

انهاي بیشتري را اسیر گرفته و ایـن  ساه انداختن جنگها بین قبایل و ملل مختلف انرداران با ببرده  -

  اسیران را به بردگی و استثمار شدید در بی حقوق ترین شکل آن وادار به کار می کردند.
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شـهاي  ربرده داران با ایجاد یک سازمان قهري بنام دولت به سـرکوب و کنتـرل اعتراضـات و شو    -

برده داران از یکسـو بـا ایجـاد دادگاههـا و     حفظ و گسترش نفوذ خود پرداختند. همچنین  و بردگان

مجلس سنا و تصویب قوانینی نسبت به تثبیت قـدرت و مقـام خـود و بـه ارث گذاشـتن ثـروت و       

دارایی خود براي فرزندان شان اقدام کرده و از سوي دیگر با استفاده از وجود دادگاههـا بردگـان ...   

  مه و مجازات می کردند.را محاک

  می توان در این مورد به روم و یونان قدیم اشاره نمود.

این  ان برده داري بر اساس مالکیت قبیله اي بطور مثال روم قدیمراما در باره سازمان اجتماعی دو -

(ژنـس) تشـکیل مـی     10سازمان اجتماعی شامل قبایل و هر قبیله شامل ده(کوري) و هر کـوري از  

سها و کوري ها، درواقع، سازمانهاي خونی و نسبی بودند. براي آنکه فـردي شـهروند روم   یافت. ژن

  محسوب شود و از حقوق اجتماعی برخوردار گردد می بایست خود یکی از اعضاي ژنسها می بود.

م گیري و قانون گـزار در روم قـدیم مجلـس سـنا، اعضـاي ایـن مجلـس از        یسازمان اصلی تصم -

مـی   -Pater –قدیمی ترین و با سابقه دار ترین افراد ژنسها انتخاب مـی شـدند کـه آنـان را پـدر      

  وده که مقامات رسمی را تشکیل می دادند.ب -پاتریسنها -خواندند. و حق این خانواده ها

داران بوده تصمیمات سنا در مورد کارهـاي دولـت بـرده داري،     ف و بردهاسنا مظهر نمایندگان اشر

تاریخ انتخابات، تعیین میزان مالیات و خزانه  مخارج و حل اختالف بزرگان و انتصـاب و فرمـان و   

  پذیرش نمایندگان کشورهاي دیگر و ... بوده است.

م جامعـه بـرده داري را   مرجع دیگري بنام (کوریها) (یا اجتماع ملتها) وجود داشت که به امور مه -

  پردازش می کرد.
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در پی جنگها با ملتهاي مختلف و همچنین از طریق مهاجرت اقوام مجاور، جمعیت روم افـزایش   -

افته این جمعیتها ملت روم محسوب نمی شد و از حقوق اجتماعی بی بهره بودنـد. طبقـه میـانی و    ی

  د.ا تشکیل می دادنرهمچنین محروم جامعه بنام (پلبین ها) 

با رشد و تغییرات در شرایط مادي و اقتصادي روم، امتیازات نسبی و خونی کم کم، جاي خود را  -

به امتیازات مادي و طبقاتی در سازمان جدید اجتماعی داد میتوان گفت آنانکه جنگ ساالر بـوده بـر   

 -ولتارهـا طبقه تقسیم شده و آخرین طبقه یعنی طبقه ششم را مردمـان پر  5اساس ملک و دارایی به 

  تشکیل می دادند.

پست شمرده می شد. مهمترین و شایسته ترین کارهـا از نظـر رومیـان بـرده دار      ي،کارهاي تولید -

  امالك و ثروت خود را گسترش می دادند. ،مشاغل جنگی و نظامی بود که از طریق جنگ و غارت

شـده و تعـداد پرولتارهـا    ر ادامه جنگها و غارتها به فالکت پلبین ها و طبقات میانی جامعـه منجـ   -

ین ها قرض گرفته و سـر آخـر   یسرتسنگینی از پا بحافزایش یافت. عده اي با گرو گذاري زمین با ر

زمین خود را از دست داده و بـه بـرده تبـدیل مـی      ،به علت عدم پرداخت از روي ناتوانی قرضشان

  شدند.

این شرایط وحشتناك، استثمار شدید بردگان در قرن پنجم قبل از میالد موجب گردید که بردگان  -

  ینها دست به شورش و قیام بزنند.یسپاتر -همدست شده و علیه اربابان برده دار "پلب ها"با 

ي پس از مبارزات خونین به طول دو قرن بین توده هاي مردم و بردگان از یکسو با اشراف از سو -

دیگر سرانجام اشراف ناچار به عقب نشینی شده و به قبول نماینده از جانب تـوده هـاي مـردم تـن     

  دادند.
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رهایشان اشراف از بدهکاري و قرضهاي توده هاي مردم صرف نظر کرده و آنانیکه به علت بدهکا -

دگانی بنـام  تبدیل به برده شده بودند. آزاد کرده و در این زمان تـوده هـاي مـردم بـراي خـود نماینـ      

یمات ظالمانه سنا از ایـن  صمتو) بود که در تیبونها، (حق وتریبون انتخاب کردند. مهمترین امتیاز تر

می تـوان   که از پلبینها بودهریوس گراکوس) بیت(به  بونهاي معروفیتر بینحق استفاده می کردند. از

از طریق نطقها و پیشنهادات خود به نفع مردم ستمکش همـواره مـورد نفـرت و کینـه      اشاره کرد که

تن از دبر اثر توطئه اي همراه با سیص ق.م132نمایندگان سنا، اشراف و مالکین رومی بود و در سال 

د اینکه هیچ کس نباید ملکـش از هـزار جریـب    رک ییارانش کشته شدند از مطالبی که وي مطرح م

ف و مالکیت بزرگ خـارج شـود   اشرا راصباید از انح باشد و طبق قانون اراضی، امالكومی بیشتر ر

یبونی رسـید و توانسـت از   رمرگ وي با پشتیبانی مردم برادر تبیریوس بنام کایوس به مقام ت(پس از

ارات مجلس سنا کاسته حق تسویه و تنظیم مسایل مالی و سیاسی را به دست گرفتـه همچنـین   یاخت

قبـل از   122انجمنهاي ملـی در سـال  ه اتکاي بن حکام و کنسولها را از سنا سلب کرده و اختیار تعیی

  میالد مجدداً نماینده مردم شد.

توطئه سنا و اشراف روم بر علیه کایوس و طرفدارانش وي به کارتاژ گسیل شده و در نهایـت  دراثر 

  به قتل رسید.

ـ  ،یونان مانند در دوره اي در روم قدیم - راي انجـام مقاصـد خـود و اداره امـو بجـاي      اشراف روم ب

را امپراتور دایمی از دو نفر بنام کنسول که از میان خود انتخاب کرده و زمام امور جنگـی و داخلـی   

مـاه   6به دست این دو می سپردند و در زمان خطر یک نفر از کنسولهاي را به نام دیکتاتور به مدت 

بیش بر کنار می کردند. الزم به رفع خطر وي را از مقام انتصااز تخاب کرده و پس نبا اختیاراتی تام ا

گفتن نیست که در این انتصاب توده هاي مردم نقشی نداشتند. باید گفت، از نیمه سده ي سوم قبـل  
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سکه هاي دولتی رواج یافت . قرض و وام و رباخواري همـراه   ،هااز میالد در معامالت و داد و ستد

و جنگهاي توسعه طلبانه با همسایگان منجر به غارت هسـتی مـردم و بـه    با تشدید استثمار بردگان 

گرفتن مالیات عمومی در مناقصـه  مانند ثروت رسیدن عده اي کم گردید. در این دوره سمتهاي مهم 

رافان و صـ سـاختمان، جـاده، بـاربري، تهیـه لـوازم ارتـش میـان         و مزایده ها واگذار می شد. حتـی 

  ه می شد.مزایده گذاشت هرباخواران ب

طول دوران برده داري در روم ما شاهد شورشها و نبردهاي شجاعانه ي بردگان علیه اشـراف  در  -

) قبـل از  131-141برده دار و دولت حافظ منافع آنان بودیم، مانند نبرد شجاعانه بردگـان سیسـیل(  

ـ     73میالد نبرد و قیام قهرمانانه اسپارتاکوس و یارانش سـال    اریخ مبـارزات قبـل از مـیالد کـه در ت

  بردگان علیه برده داران ثبت شده ست.

داري یونان دست کمی از روم نداشت و باید گفـت در دوره اي موسـوم   یونان برده دار: نظام برده 

قوانینی بنام قوانین آتن توسـط فـردي    ،یونان ربه دوران دموکراسی بازرگانان و طبقه حاکمه برده دا

که در واقع قوانینی سـخت گیرانـه علیـه مـردم      –قبل از میالد  624در  – Draconبه نام دراکون 

د یتصویب و تدوین گردید. این قوانین تنها بـه برپـایی و تـداوم بـرده داري و تشـد      -ناراضی بود

استثمار بردگان میکوشید، اجراي این قوانین ظالمانه و ستمگرانه منجر بـه اعتـراض و شورشـهاي    

اسیر پنجه انتقام مردمـان زحمـتکش    ،راکوندنتیجه آن دروانین گردید که مردم و بردگان علیه این ق

بـه   solonاز اشرافزادگان آتنی بنام سلون  یک تناین واقعه پس از و بردگان گردیده و جان سپرد.

قبل از میالد قوانینی جدید که  از جملـه لغـو شـکنجه هـاي بـدنی، بازگردانـدن        640-558تاریخ 

ها و مقررات قبیله اي ... بود را تنظیم کرد در ضمن سولون مقرر کرد  اي وامزمینهاي در گرو و الغ
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انتخـاب مـی شـدند مـورد     دادرسان را در یک هیئتی سی نفري که به صورت قرعـه کشـی    احکام

  بررسی قرار گیرد.

این گوشه هایی از شرایط عمومی حاکم بـر دوران بـرده داري در اروپـا ویژگـی ایـام بـرده داري،       

در شعبه هاي مختلـف تولیـد بـود.     رحیوان، توجه به کشاورزي و صنایع دستی و تقسیم کاتربیت 

برده دار، برده را همراه با زمین هایش و یا در بازار برده خرید و فروش میکرده و این حق را بخود 

ل محصوالت در این دوران رایج بود و برده از امـوا  می داد او را حتی بکشد. مبادالت و داد و ستد

برده دار شمرده می شد. جدال بین سزارها، طغیان ناشی از شذت استثمار، جنگهاي توسعه طلبانـه  

شی زیر ساختهاي برده داري چنان پایه هاي اقتصادي اجتماعی نظام برده داري را متزلزل کـرد  وتال

ار سـقوط  دچار فروپاشی شده و روم برده د بربرهاکه در اثر جمالت ژرمنها و توتنی ها و هونها و 

    .کرد

  فعاالن کارگري ضد سرمایه داري گیالن

  توضیح: این دستنوشته ادامه دارد.

 


