
                                                           

روت ث د درص ت احبجمعي يشص ب د درص وئيس، کس ی ت ددس دارن

ت ایجمعي هج یک نيم درصد ن رمای اره چه د هدارن ین ثروت

د درص ين يونیتخم سکميس نا،مجل رس ککمت ی اس براس االت ده،ای متح

تاریخپيکارهاینابرابری تاریخپيکارهاینابرابری

 
 

 ١١ 

 
  فصل اولفصل اول

  

   ها و  اجتماعی در طول  ها و  اجتماعی در طول 
 

   نابرابری های اجتماعی در جامعه سرمایه داری معاصر نابرابری های اجتماعی در جامعه سرمایه داری معاصر--١١
اعی وجود دارد         درت اجتم روت و ق در .    در تمام کشورهای سرمایه داری هرمی از ث

 از    از    از          

ا هستند، و          درصد ٨٠ای آمریکایی صاحب    خانواده ه   درصد   ٢/٠ سهام همه شرکت ه

ا،  ١٩٧٣در سال   . ند ا خانواده ها بيش از دو سوم این سهام را صاحب           ٢٨، در بریتاني

ل فروش در دست یک              درصد وال قاب  آن در   درصد  ٥/٥٠ از جمعيت و      درصد  تمام ام

ود         درصددست پنج    دترین بخش جمعيت ب ی ثروتمن د   ( یعن ز     هر چن ام تمرک ن ارق ه ای ک

ز می شوند                      ثروت را کمتر از واقعيت نشان می دهند، زیرا شامل مسکن خصوصی ني

ی از وسایل ضروری         " اموال قابل فروش  "که برای اکثریت جمعيت      وده، بلکه جزئ نب

ه دارای                     ). زندگی است  د ک الی جای دارن در بلژیک، در قاعده این هرم یک سوم از اه

دازی                 هيچ چيز نيستند جز آنچه     ه پس ان د، ن ه کف آورده، خرج می کنن  سال به سال ب

 از   دارد   از در رأس    .  و  

 بلژیکی ها صاحب بيش از      درصدکمتر از یک    . ثروت خصوصی کشور را صاحب است     

ا هستند              ام شرکت ه ان      . نيمی از سرمایه و سهام تم ان این انواد  ٢٠٠از مي ار    خ ه اختي

د، در        شرکت های عمده ی سرمایه گذاری را، که بر کل زندگی اقتصادی کشور چيره ان

   ٦٧ از    از  در    .   

  .خصوصی است

بلکه بيانگر عدم تساوی    .  و ثروت تنها یک واقعيت اقتصادی نيست       درآمد    نابرابری  

ا،        . رگ و زندگی نيز هست    امکانات در مقابله با م     پيش از جنگ جهانی دوم، در بریتاني
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طالح باص ادهعق افت ریت هبش ورهایک بکش ر زاننظ نعتیمي دنص ش

ابرابری این اعیه اناجتم دایشامک ا،پي موزاره ز ني ت اهدول رف

ی دونیعن شب رایکوش رانب نجب ای ر براب أثيراتی هت قک وزشطری آم

ن یای تبررس یثاب دم هکن ائیک هکمبوده ک ان انزب انمي ارکودک انتش

رر هاگ زانچ رگمي رم رومي که ی ال سس پ ار دیک ی

ان ردگ زاره ه زان رگمي رم همي رفرانس دادحسبب تع ال س

ی رفن زانبراب مي زان رگمي رم انمي انکودک انوادهمي ایخ ارگرانه ک

 
 

 ١٢

 دو   غير  و   در     

ه    آمار رسمی نشان. مرگ و مير کودکان در خانواده های سرمایه داران بود د ک می ده

 از      و  در     مر ١٩٥١در  

، در خانواده های  ١/١٩در خانواده های صاحبان مشاغل آزاد       : نوزاد به قرار ذیل بود    

دان تجاری           ٩/٢٣کارفرمایان   انواده های کارمن انواده های کسبه        ٢/٢٨، در خ ، در خ

انواده  ٤/٣٦) کارگران صنایع دستی  (، در خانواده های پيشه وران     ٥/٣٤جزء   ، در خ

ارگران کشاورزی    ٥/٤٢های کارگران ماهر   ان و ک ، در ٩/٤٤، در خانواده های دهقان

ه     غير، در خانواده های کارگران      ٩/٥١خانواده های کارگران نيمه فنی       فنی و مشتغل ب

  ،      در   از   ١٩٥١ ده   از ٧/٦١  

  .   بودالیه ها کاهش یافته بود، ولی نسبت ها عمال مثل سابق مانده

روزنامه محافظه کار بلژیکی آزاد نتایج تأسف بار پژوهشی پيرامون آموزش               "اخيرا

            .  در   را  داد  

ادگی های                  د، و عقب افت دگی تحمل می کنن کودکان خانوادهای فقير در دو سال اول زن

ر           فرهنگی که متعاقبا جامعه طبق     داری ب أثيرات پای د، ت ل می کن اتی بر این کودکان تحمي

ذارد              توانائی جذب مفاهيم انتزاعی و     ا می گ ان بج ن کودک . شناخت های علمی توسط ای

       ،         ""  از    

ين      . عقب افتادگی ها، نمی تواند خنثی شود       اعی چن خ اجتم ی در        واقعيت تل ه حت  است ک

        "   آور"دوران 

شتن ها را که از ميان کودکان توده های مردم برخاسته باشند از بين              يشکسپيرها، و ان  

  .می برد

افی نيست            از . امروزه دیگر در نظر گرفتن نابرابری های اجتماعی موجود در کشور ک

دکی از کشورهای پيشرفته                این مهم تر ن    داد ان ين تع پيشرفته  (ابرابری هایی است که ب

    ه و   در    ) از      

  .وجود دارد. زندگی می کنند) کشورهای مستعمره و شبه مستعمره(
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ان انن انس ت حقيق ی تندم اریایس انیرخس انانس ینمای ازندم رس ت راس

روه، هچ راپاکوفت وختهس اب،س بيدهآفت هچس یب هزمين اک ماجتیب س

ی يم،م ذکربين ث،م امؤن هره تا،پهن ياهروس س ات یحيوان وحش

رفرانسوی رناواخ دهمق ابهف اشخصيتکت هه مب ندهقل وینویس فرانس

ال یس برخ انگين رمي هعم ربک يشغ ب یکشورهای استغرب

 
 

 ١٣ 

د                ات صنعتی و    در دنيای سرمایه داری، ایاالت متحده توليد کننده بيش از نيمی از تولي

ر    . مصرف کننده نيم بيشتری از اهم آورده های صنعتی است         ون نف اه ميلي پانصد و پنج

ر بلژیکی   ٩اهالی هندوستان از فوالد و نيروی برق کمتری برخوردارند تا      ون نف .  ميلي

ا هشت            درآمد ان تنه د سرانه در   درصد  سرانه واقعی در فقيرترین کشورهای جه  درآم

 از درصد  از جمعيت جهان فقط پانزده  درصد شصت و هفت     به. غنی ترین کشورهاست  

ان در      ١٩٧٠در هندوستان، در سال  .  جهان می رسد   درآمد ه سر زایم انی ک داد زن ، تع

  .بيست برابر تعداد مشابه در بریتانيا بود) در هر صد هزار زایمان(گذشتند 

تان نصف  نتيجه این نابرابری های جهانی اینست که مصرف روزانه کالری در هندوس          

  و در  از ٦٥   در   از  .   

  . سال است، در هندوستان به زحمت به سی سال می رسد٧٠کشورها 

  

   نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين--٢٢
ه               ای سرمایه داری وجود دارد، در هم اعی، مشابه آنچه در دني    نابرابری های اجتم

ه چشم می خورد                      جوامع پيش  ز ب د ني ده ان م آم ی در    -ين که در طول تاریخ در پی ه  یعن

ان               طول دورانی از حيات بشر که شرح مکتوبی از آن در اینجا شرح سيه روزی دهقان

 را در    از           

  : بازگو می کنيم" البرویر"

ا    و   در            ای ر     "

          و   از          

ه          . می کاوند شکست ناپذیر آن را    اه ک د و هر آنگ زی شبيه صدای آدمی دارن ان چي این

   و در  ای.            

ان جو، آب، و ریشه        . هستند د و از ن د می خزن شبانگاه به درون النه هائی مغاک مانن

  ."گياهان تغذیه می کنند

www.hks-iran.com



الفبای مارکسيسم                       فصل اول:  ها و پيکارهای ...نابرابری

ر ينب ودزم دها،خ هص زاران،بلک ته تند،رعي یداش ریعن که االنهی س

چه اردهم اخچه اورسای،درک دگیب یزن ایولخرجیاشرافتجمل دانه ثروتمن

ه دمقایس نکني ویرای انتص ادهقان نب ایجش ره رقپ وئیب ل

 
 

 ١٤

     آن دوران را     زرق و       

 .        و   

  .کان دهنده ای از نابرابری های اجتماعیتصویر ت

ود، اشراف معموأل نيمی از                        اکم ب ر آن ح ی ب ام رعيت در جامعه سده های ميانين که نظ

د              بيشتر اشرافيون    . کار و یا نيمی از فرآورده های دهقانان رعيت را تصاحب می کردن

ز  روی            ا     

  .صدها، بلکه هزاران، دهقان بهره می بردند

ره   (در جوامع کالسيک شرق      ی  ) مصر، سومر، بابل، پارس، هندوستان، چين و غي یعن

انيون و      ا، روح جوامعی که بر پایه کشاورزی استوار بودند ليکن صاحبان زمين، خانه

دگی     (یا پادشاهان بودند   ه پادشاهی نماین ) می شدند  که توسط دیوانيان و عاملين خزان

  . وضع بر همين منوال بود

ه نوشته شده است،       ٣٥٠٠که  " هجونامه حرف    "  سال پيش در مصر دوران فراعن

ه                   أموریتی ک د، م تصویری از دهقانان تحت استثمار مامورین سلطنتی به دست می ده

  .دهقانان ناراضی آنها را به حيوانات موذی و انگل تشبيه می کردند

ود                 در یونان و روم با     ا شده ب رده داری بن اینکه فرهنگ   . ستان نيز جامعه بر پایه ب

ا                             رده ه ه ب ود ک ن رو ب دازه ای از ای ا ان این جوامع به چنان سطح واالئی دست یافت ت

کليه کارهای یدی را به انجام می رساندند و بدین تزتيب شهروندان می توانستند بخش 

  .نگی، هنری، و ورزشی کنندزیادی از وقت خود را صرف فعاليت های سياسی، فره

  

   نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی--٣٣
ان      " مثال. نابرابری طبقاتی نيست  "    نابرابری اجتماعی ضرورتـا   اختالف دستمزد مي

رار                      اعی ق ه مختلف اجتم دو را در دو طبق ارگر متخصص این یک کارگر ساده و یک ک

  .نمی دهد
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ين اتکنس یه دم هتوانن امب مق هاستدرست ارک رمایهکن برخیس

رمایه ت،س وراس تمربط اعمس رمایهاجتم هس هب اطبق اساس

ی اریعن هک یک ییک یویژگ اختاراساس ادس اقتص

هیست دگیساختارریشهک هداشتهاقتصادیزن ب ابرابری اتین ابرابریطبق ن

 
 

 ١٥ 

   در            ا
انونی                  اعی و ق عملکرد متفاوت اقتصادی مربوط شود، و از راه نهادهای اساسی اجتم

  .هر دوره تدوام یافته و تشدید شود
  .چند مثال این تعریف را روشن می کند

ه ازاء هر ک      د ب ارگری    در بلژیک، برای اینکه کسی سرمایه دار بزرگی بشود می بای

دازد                      ون فرانک بکار ان ر یک ميلي م سرمایه ای براب یک  . که استخدام می کند دست ک

ر صد                     ٢٠٠کارخانه کوچک که     ه سرمایه ای براب م ب رد دست ک  کارگر را بکار می گي

ز از         درآمداما  . ميليون فرانک نياز دارد    ارگر هرگ  هزار فرانک در      ٢٠٠ خالص یک ک

تی پس از پنجاه سال کار و بدون خرج حتی یک یک کارگر ح. نمی شود  سال افزون تر  

ه سرمایه دار       دیل ب ا تب شاهی از دستمزدش باز هم نمی تواند پول بسنده ای گردآورد ت

ود  ای      . ش تمزدی،   از  ه          دس

"  داری      داری را  دو  

ه از راه          : متفاوت تقسيم می کند    ارگر ک ه ک د یکی طبق ز  درآم ده       ش هرگ د دارن نمی توان

د است و از راه             ه صاحب وسایل تولي وسایل توليد گردد و دیگری طبقه سرمایه دار ک

  .سرمایه گذاری مجدد بخشی از سود خود، این مالکيت را گسترش می دهد

               در   داران  از 

از است،              ه آموزش دانشگاهی ني ار ب ن ک رای ای ی ب د، ول مدیریت شرکت ها دست یابن

ا         ر تنه ا  ٥حال آنکه در طول دهه های اخي دان    درصد  ٧ ت  دانشجویان در بلژیک فرزن

ه            . خانواده های کارگری بوده اند     ين گون در بيشتر کشورهای امپریاليستی شرایط بهم

  .است

انع            درآمدنهادهای اجتماعی، چه بخاطر         الی، م  کارگران و چه بدليل نظام آموزش ع

اتی     . از دست یابی کارگران به مالکيت سرمایه داری می شوند           ا تقسيم طبق ن نهاده ای

االت     . جامعه را حفظ کرده، موجب ادامه آن بهمين شکل امروزی می شوند              ی در ای حت

ا       "ه نمونه های     متحده آمریکا نيز که اغلب با اشاره ب        ه ب ارگران شایسته ک دان ک فرزن
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ه وکين ن ارگرت د،م ارهمي نب های نگون اجش هه اپویقبيل شپ آرای

ان ناسانس روف،ش مع ط ياریتوس وامبس دویاق خنب هس دگفت ان خ

ياری انبس انانس مشناس زاریرس نبرگ ایجش زرگه سب تپ برداش

ک وی انس ویدهقان رس انيون،دیگ انروح رینارباب مباش

دین بب اهدهترتي یمش ودم هش ولک اریخط ابرابریت این اعیه اجتم

 
 

 ١٦

ه              " سخت کوشی ميليونر شده اند     بخود می بالند، نتایج یک بررسی نشان داده است ک

  . مدیران کل شرکت های مهم از خانواده های سرمایه دار بزرگ و ميانه انددرصدنود 

           در      در  

د           ور می یابن اتی تبل ه ای          . نابرابری های طبق وان طبق ن جوامع می ت در هر یک از ای

اکم                     ه ای ح ز طبق توليد کننده یافت که با کار خود به تمام جامعه زندگی می بخشد، و ني

  :که از قبل کار دیگران زندگی می کند

     در    و در     و  در       

  امپراطوری های شرق؛

      بردگان و برده داران در یونان و روم باستان؛

      رعيت ها و اربابان فئودال در سده های ميانين،

  .    کارگران و سرمایه داران در جامعه بورژوائی

  

  وران ما قبل تاریخوران ما قبل تاریخ نابرابری های اجتماعی در د نابرابری های اجتماعی در د--٤٤
رد                    ر می گي ين بشر را در ب دگی روی زم دکی از زن ا بخش ان پيش از آن،  .   تاریخ تنه

وز               ه نگارش و تمدن هن ود ک ات بشر ب ی از حي اریخ، شامل دوران یعنی دوره ما قبل ت

اقوام بدوی تا این اواخر و حتی تا دوران کنونی در شرایط ما قبل              . شناخته نشده بودند  

اقی     د   تاریخ ب ده بودن ابرابری های                   . مان اریخ از ن ل ت ا قب ده دوران م بشر در بخش عم

  .طبقاتی به دور بوده است

    با بررسی بعضی از نهادهای جوامع بدوی اختالف اساسی بين این جوامع و جامعه              

  .طبقاتی را می توان شناخت

    از   از       از       

         . رمن   از         

      )در   (  در      در   در      

ه                           د کلي ه دست آورده ان ه محصولی بيش از حد متوسط ب ائی ک می نویسد که همه آنه
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د، ان ه دگانهميش یدارن تانته نبدس رای هب زهميش دني تنخواه یاف

ود واهیخ خ ت تظرفي رادقابلي داف تبای يمجس هتقس هجامع اتب حاصلطبق

تقریبًا

ن ای وی ت،عض هجماع انب ران،زی وگيریدیگ ودجل ش از افتنامتي ی

مکرًا

ه رب انواره خ ن عای رهجوام رداریبه تراکیب يناش رزم امدیگ یانج ذیردنم پ

رین تت فعالي ر هاگ اورزیچ هکش رک دهب اساساستمشخصیاراضیگيرن

 
 

 ١٧ 

ی دعوت می کنند و این ميهمانی آنقدر      اعضای خانواده و همسایگان خود را به ميهمان       

ه  "وی می افزاید،  . ادامه می یابد تا بخش عمده محصول اضافی به پایان رسد           این گون

  ....."جشن ها راه مناسبی است برای جلوگيری از انباشت ثروت فردی

ه                       ژه قبيل ام وی ورد رسوم و نظ ام اش در م بنابر پژوهش های انسان شناس دیگری بن

ه اصل رقابت                هوپی در جنوب   ن قبيل ا در ای ه م ر خالف جامع ا، ب االت متحده آمریک  ای

هنگام بازی و ورزش، کودکان قبيله هوپی       . فردی را از نظر اخالقی نکوهيده می دانند       

  .شده است" برنده"هرگز امتيازات را نمی شمرند و نمی دانند چه کسی 

ی          در        

اقتصادی جوامع بدوی را تشکيل می دهد که هنوز به طبقات تقسيم نشده اند، در اغلب 

   .      از       

این مزارع  تجدید توزیع می شوند تا . مزارعی جهت کار در دوره معينی می رسد     

    از .   آن         از   ا

ام   . چراگاه ها و بيشه زارها بگونه ای همگانی بهره برداری می شود      ن نظ جماعت  ای
ين است، در آغاز دوره کشاورزی              روستا  که مبتنی بر فقدان مالکيت خصوصی بر زم

ن نشان    .  می شود    در ميان همه اقوام جهان یافت       ان           و ای ه در آن زم د ک  می ده

  .جامعه در سطح روستاها هنوز به طبقات مختلف تقسيم نشده بود

ابرابری استعداد و                  اعی را در ن ابرابری های اجتم    پندار رایج چنين است که ریشه ن

  " و     و         

این پندار کوچکترین پایه . است" طبيعت انسان "از  انسان ها و در نتيجه ناشی       " ذاتی

ه ناشی از         . علمی ندارد  ه ای دیگر، ن طبيعت  "استثمار یک طبقه اجتماعی توسط طبق

استثمار هميشه وجود نداشته است و . ، بلکه نتيجه تکامل تاریخی جامعه است   "انسان

وده  و   و     .    دوام    

  .هميشه نيز نخواهند بود
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الفبای مارکسيسم                       فصل اول:  ها و پيکارهای ...نابرابری

ن ابس بارن واداران هبازگشتسرسخته انیب دنهمگ رآوردهش اف ده بودن

د، هران ش ی وچکترینحت هرهاک هش شب يمبخ دتقس ش ف یوص دم کن

رآورده اف ه ی طالئ ل، اعرویرژی ی،ش هروم نیب یروش دم هگوی ک

ندگان ينس تانچ باس ن رتای انحس ایبي اییه روی ان تهبي تداش اس

ویش هنسبتخ دگیب یزن تهگروه یگذاش تراکییعن هاش قبيل

ه تی،ب انراس دایشزم تينپي يمنخس اتیتقس ه،طبق انجامع اانس غباره دری

د هدی اک رااینه دهبوجودچ دآم هان چگون واه خ اعیاقتصادی آنستاجتم

ی تناش انیطبيع وده،انس هنب لبلک لحاص هتکام ولجامع ایتح نهاده

 
 

 ١٨

  

   شورش عليه نابرابری های اجتماعی در طول تاریخ شورش عليه نابرابری های اجتماعی در طول تاریخ--٥٥
  بدین ترتيب، جامعه طبقاتی و مالکيت خصوصی بر زمين و دیگر ابزار توليد به هيچ   

رو  از        و     

يم        و  از .  و  

  .ميان خواهند رفت

     از                 

 را      اش،  در دوران   ای،  

   و     را در    نوی   .     

اره           ين، در ب انی و الت ی  "نویسندگان یون يم     " دوران طالئ دگی بشری، می بين . آغاز زن

     " دوران "        در       

ه مالکيت خصوصی                ی است ک دین معن بگونه ای همگانی تقسيم می شد و این سخن ب

  .وجود نداشته است

ه را منشاء پریشانی                 بسيا ری از فيلسوفان و دانشمندان نامی اختالفات طبقاتی جامع

  .اجتماعی دانسته، طرح هایی جهت از ميان بردن آن فراهم دیدند

ه           دین گون ذرد، ب ه می گ     افالطون، فيلسوف یونانی، منشاء بدبختی هایی را بر جامع

         ه       دو     : "   

دگان        د                  . تهی دستان و شهر دارن م در جنگن ا ه ه ب د کسانی ک ا یکدیگر همانن ان ب و این

  ."رفتار می کنند

ذاران کليسای                   ان گ ز بني د و ني    فرقه های یهودی که در آغاز دوران ما گسترش یافتن

د،                روی می کردن  هر  مسيحيت که در سده های سوم تا پنجم ميالدی از همان سلوک پي

     .دو از           

ات خود      : "می نویسد  و از معنوی ه ت انطور ک هرگز از دارایی خود سخن مگو، زیرا هم

ز             ات خود ني ه از مادی بگونه ای اشتراکی بهره مند می شوی، به مراتب ضروریست ک

ره ور شوی        ع           سن سي   . بگونه ای اشتراکی به اع از توزی پرین رساالت بسياری در دف

www.hks-iran.com



                                                            

اریخ هت عهم اتیجوام اریخطبق ارزاتت اتیمب ارزاتیاست،طبق همب نک ای ستمگر

ی هاییعن اتخيزش تمطبق شس رک هب اتعلي طبق ی ماریب زش تني اس

ط یتوس مرل د تقواع طبيع يت هوص ليرنام ميس ه دال

ن های دجمل اران رآث زی تيم هس رح ا،ط ته اختنجه هس ریجامع خبراب

رانجام، ر،س امعاص اهدم قش ردقي دنت رش هه ترچ نبيش های گون

د دگیبای بن روانانکليسی، فپي اردهم،سدهویکلي ينچه دمیچن گوی

 
 

 ١٩ 

ه رشته نگارش درآورد                ه انسانها ب سن ژان کریستوم     . برابر فرآورده ها در ميان هم

رآورد           ه بانک ب ود ک ی دزدی    ."نخستين کسی ب ز        ". مالکيت یعن ی سن آگوستين ني حت

د،                    اعی را در مالکيت خصوصی می دی ام ستيزها و خشونت های اجتم ابتدا ریشه تم

  .ها دیدگاهش تعدیل یافتولی بعد

زد سن فرانسيس از آسيس و                        این سنت در سده های ميانی نيز ادامه یافت، بویژه ن

ال    . آلبيژنيان، کاثاری، و بکليف و غيره     : در ميان پيشروان نهضت اصالح دینی      جان ب

  را از : " از   در     

آنان که خود را سروران ما می خوانند آنچه    .  و تمام انسانها باید برابر باشند      ميان برد 

  ."آنها شکوهشان را مدیون کار ما هستند... را که ما توليد می کنيم مصرف می کنند

          در دوران                   

       :از        . واه،           

انال  " شهر آفتاب"، )انگليسی(اثر توماس مور  " نا کجا آباد  " ر کامپ ائی (اث ار  )ایتالي ، آث

   "   "و "   ژان   "وراس  و 

  ).فرانسوی(

اعی، شور                ابرابری های اجتم ه ن ش های واقعی        در کنار این شورش اندیشه ها علي

              -   رخ داده   

 .            

  .جوامع را از هم می درد

  

   پيکارهای طبقاتی در طول تاریخ پيکارهای طبقاتی در طول تاریخ--٦٦
مار شده، و یا ميان خود طبقات    پيکارهای طبقاتی ميان طبقه استثمارگر و طبقه استث

ه مشخصی از تکامل                   مختلف استثمارگر، بسته به اینکه در کدام جامعه و در چه مرحل

  .آن جامعه رخ دهد، اشکال گوناگونی بخود می گيرد
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 الفبای مارکسيسم                       فصل اول: نابرابری ها و پيکارهای ...
 

 ٢٠

ه     وم ب ع موس يایی   "  در جوام د آس يوه تولي تان    " (ش رق باس ای ش وری ه ) امپراط

  .شورش های بسياری رخ داد

ه                 در چين، قيام     های بی شمار دهقانی انگ خویش را بر پيکره تاریخ سلسله هایی ک

د              ده ان د کوبي داد بسياری         . پيایی بر امپراطوری چين حکومت کردن ز شاهد تع ن ني   ژاپ

  .قيام های دهقانی، بویژه در سده هجدم، بوده است

ه   د ک د آم ان پدی ای بردگ ی از شورش ه ی در پ تان، یک رده پ ان و روم باس    در یون

ا در سقوط امپراطوری          . شان را اسپارتاکوس رهبری کرد     هورترینمش این شورش ه

در ميان شهروندان آزاد پيکارهای سختی بين طبقه دهقانان         . روم سهم بسزائی داشتند   

  .بدهکار و تجار رباخوار، بين دارندگان و بی چيزان درگير بود

ودال را   ان فئ اتی ارباب ارزات طبق انين، مب ای مي ده ه ای      در س ر جماعت ه  در براب

رار داد        د، ق توار بودن االیی اس رده ک د خ ه تولي ر پای ه ب ن  . آزاد، ک ز در دورن ای و ني

ا  ت ه ر        جماع هری در براب ه وران ش اره ای از پيش ار، و پ ر تج ه وران در براب پيش

سرسخت ترین مبارزات طبقاتی ميان اشرافيت      . دهقانان اطراف شهر قرار گرفته بودند     

ودال و دهقا ت      فئ يدند در گرف ی کوش ودالی م وغ فئ ود از ی ایی خ ی ره ه در پ انی ک    .ن

ا در فرانسه،           جنگ های وات    چهره های انقالبی این ستيزها را در مبارزات ژاکری ه

ده   انی س ای دهق گ ه وهم، و جن ا در ب يت ه ای هوس گ ه تان، جن ایلر در انگلس ت

  .شانزدهم در آلمان به روشنی می توان دید

ده  ين س اریخ ب رافيت و       ت ان اش اتی مي ای طبق ا پيکاره ده ب انزده و هج ای ش  ه

ان استادان پيشه ور و شاگردان           ان بانک      بورژوازی، مي ان     شان، مي داران و بازرگان

. مشخص می شود   ... ثروتمند از یک سو و کارگران ساده شهرها از سوی دیگر، و             

اینده دوره انقالب    ارزات گش ن مب ورژوائی، سرمایه داری ن   ای ارزات های ب وین، و مب

 .طبقاتی پرولتاریا عليه بورژوازی بود
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