
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده

  ٢٠٢٢ نومبر ٢۶
   

  یشناس جامعه 
)١۵(  

  :نفوذ بورژوا ھا در دستگاه سينيور ھا و پادشاھان 

 راه تجارت و جلب منفعت برای  .در اثر ھمين که افتتاح اعتبار رواج يافت، احتکار شايع شد، حمل و نقل آسان گشت

نمايندگان تجار و عوامل آنھا و حتی برای کسانی که اندک قدرت اقتصادی داشتند، باز شد از طرف ديگر، چون 

تش ھای مزدور و استعمال اسلحۀ گرم روز به روز مقررات شھر ھا رو به تکامل می رفت، چون مخارج نگھداری ار

بيشتر می شد، پادشاه و سينيور ھای بزرگ مجبور شدند که در اطراف خود شان يک عده مشاور و عوامل مختلفه داشته 

اين . باشند که کار ھائی را که از عھدۀ نجبا خارج است و نجبا آنھا را موافق بزرگی خويش نمی دانند، انجام دھند

ص مأموريت داشتند که امور مالی را اداره کنند و خزانۀ ارباب ھای خود شان را خالی نگذارند و در اين راه از اشخا

به اين طريق يک طبقۀ جديدی به وجود آمد که در راه به کار بردن . ھر گونه تقلب و دغلبازی آنھا چشم پوشی می شد

اين طبقه . بابان سابق شھر ھا ھيچ مقرراتی را مقدس نمی شمردسرمايه و جلب منفعت پايبند ھيچ قيدی نبود و مانند ار

ًرا ھمانطور که قبال گفتيم عموما نمايندگان تجار و دالل ھا که بعدا سرمايه دار شدند، تشکيل می دادند ً ً.  

جھت بين مجبور بودند که خود شان را به شاھزادگان و سينيور ھا بچسبانند و از اين  ١۵ و ١۴ تمام سرمايه دارن قرون

از يک طرف سينيور ھا بدون مساعدت اين طبقه نمی توانستند . آنھا رابطۀ محکمی از نظر سازگاری منافع پيدا شد

مخارج عمومی و خصوصی خود شان را اداره کنند و از طرف ديگر تاجر ھای بزرگ و بانکدار ھا به سينيور ھا 

مدافع خود قرار داده و به وسيلۀ آنھا طغيان ھای مخالف خود سخت شھر ھا  تمتکی می شدند تا آنھا را در برابر مقررا

اين شورش ھای اجتماعی و انقالبی ھر چه . شان را خاموش نمايند و جريان پول و کاالی خود شان را تضمين کنند

نھا باشد، ی که پناھگاه آلبيشتر رشد پيدا می کرد، کسانی را که اين جنبش ھا عليه آنھا بود، بيشتر به طرف يک قدرت عا

  .جلب می نمود

مقررات انحصاری شھر ھا از جھات سياسی برای سينيور ھا و از جھات اقتصادی  حمايت تجارت و صنعت کشور ھا ــ

  .برای کليه کسانی که مقررات مذکور باعث مزاحمت آنھا می شد، زيان آور بود

ز سينيور ھا تقاضا کردند آنھا را از استبداد شھر ھای کوچک ا )در شمال غربی بلژيک ( ًاز اين جھت مثال در فالندر 

 به عده ای از ١۴در اثر حمايتی که از صنايع دھات به عمل آمد، در نيمۀ دوم قرن . شھر ھای بزرگ رھائی بدھند
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به اين طريق کارگاه ھای جديد پارچه بافی به وجود آمد که ھم از . دھکده ھا اجازه داده شد که به پارچه بافی بپردازند

ات فنی و ھم از جھات شرايط کار با کارگاه ھای سابق فرق داشت، به اين معنی که نه تنھا پارچه ھای لوکس تھيه جھ

در اين . می کرد، بلکه پارچه ھای کم بھا ھم بيرون می داد و در رژيم کار، آزادی جانشين امتيازات صنعتی گرديد

باقی ماندند، نفوذ در آنھا برای افراد آسان شد و اين صنعت دوره، کورپوراسيون ھا از بين رفتند و يا در صورتی که 

به اين معنی که کارگر با کارفرما رو به رو می شد و با او پيمان . جديد منظرۀ صنعت سرمايه داری به خودش گرفت

  .بالنتيجه، صنعت دھات پيش درآمد قدرت سرمايه داری گرديد. می بست و مزد خودش را با او طی می کرد

تا اين زمان پادشاھان و سينيورھا از تاجر ھا حمايت می کردند و از تجارت از راه اخذ حقوق راھداری بھره می بردند 

  .و در مواقع جنگ به قطع رابطۀ تجارتی می پرداختند، ولی فعاليت اقتصادی تبعۀ خود شان را آزاد گذاشته بودند

و خود شان بود و از طرف ديگر، مقررات مختلف قلمرو ھا از يک طرف، اختيارات سينيور ھا فقط محدود به قلمر

باعث می شد که آنھا با يکديگر سازگاری نداشته باشند و نتوانند مقرراتی مطابق مصالح عمومی و علی رغم منافع 

 دولت ھا در صدد برآمدند که صنعت و تجارت تبعۀ خود ١۵ و ١۴اما به تدريج از اواخر قرن . خصوصی وضع بکنند

را در مقابل صنعت و تجارت خارجی ھا حفظ کنند و برای اين کار شھر ھا را سرمشق قرار دادند و در حقيقت شان 

  . عبارت از ھمان سياست شھر ھا بود که تا حدود دولت ھا بسط داده شد سياست آنھا

ند شھر ھا برای خود شان تا آن موقع دولت ھا ھيچ گونه قيدی برای تجارت با خارج قائل نبودند، ولی از آن به بعد مان

امتياز ھا و انحصار ھائی قرار گذاشتند و اين امر اولين مرتبه در انگلستان که بيشتر از سائر کشور ھا دارای وحدت 

  .دولت بود، به ظھور رسيد

   

  :تغييرات بزرگ در صنعت و تجارت ــ ١۶قرن . ٢۵

مسيحی ھا تمام نشد، به اين معنی که فلسطين در   به فتح صليبی باالخره جنگ ھای ــ پيدا شدن راه ھند از جنوب آفريقا

  . فتح کردند١۴۵٣دست ترک ھای مسلمان باقی ماند و قسطنطنيه را ھم در سال 

می آمد و از دريای سياه می ) از بندر ھای ايتاليا ( ترک ھا راه تجارتی شمال مديترانه يعنی راھی را که از شھر ژن 

، تجارت جنوب مديترانه )به دست سلطان محمـد فاتح ( مصر را ھم فتح کردند ١۵١۶ل اما چون در سا. گذشت، بستند

  .دو باره رونق پيدا کرد و راه دريای احمر و اسکندريه دو باره دائر شد

ًچون تجارت شمال مديترانه از رونق افتاد و ايتاليا که شھر مھم تجارتی آن ونيز بود، با شرق نزديک تقريبا قطع رابطه 

و سائر شھر ھای مشرق تجارت می کردند، در صدد برآمدند که شايد راه جديدی غير از " ونيز " ممالکی که با . نمود

چون که تجارت عمدۀ آنھا عبارت از فلفل و زنجبيل و سائر ادويۀ کميائی بود . راه قسطنطنيه به سمت ھندوستان پيدا کنند

  .که از ھندوستان به دست می آمد

ن خيال که مسلمان ھای مراکش را از سمت جنوب مورد حمله قرار بدھند و خود شان را به کشور ھای پرتگالی ھا به اي

در اول چون دريا را نمی .  از سواحل غربی افريقا شروع کردند به پائين آمدن١۵مشرق برسانند، در نيمۀ اول قرن 

رسيدند،  دماغۀ آبی  به١۴۶٠طوری که در سال شان خيلی کند بود، اما کم کم سرعت پيدا کردند، به  شناختند، پيشرفت 

و چون فھميدند که در اين نواحی ھم جمعيت است و از آن جا ھا می توانند غالم و گرد طال به دست بياورند، تشويق 

که در راس شبه جزيرۀ افريقا قرار گرفته،  دماغۀ اميدواری  از١۴٨۵شدند و يکی از دريانورد ھای آنھا در سال 

  . آورد که ساحل افريقا به سمت شمال باال می آيدگذشت و خبر
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 موفق شدند ھندوستان را که رو به روی افريقا ١۴٩٨اين خبر، اميد موفقيت را زياد کرد و پرتگالی ھا باالخره در سال 

  .واقع شده است، از راه جنوب افريقا پيدا کنند

ًسابقا برای اين که مال التجاره را به مشرق . دارد که راه جديد ھندوستان مزيت ھای زيادی   فھميدند به زودی ھمه

برسانند، می بايست از دريای احمر که تنگ و صعب العبور بود، بگذرند؛ مال التجاره را در عدن و جده به کشتی ھای 

ود ديگر نقل کنند، منتظر باد ھای موافق بشوند، در جاده ھای زمينی ھم حقوق راھداری بدھند، با کشتی ھای سبک از ر

  .نيل بگذرند و در اسکندريه کاال ھا را به کشتی ھای ديگر بگذارند و حال آن که راه جديد موجب اين ھمه زحمات نبود

 گرفتند و دريای احمر و خليج فارس را که دو مبداء ١۵٠٧ھرمز را در جنوب ايران در سال  پرتگالی ھا جزيرۀ 

ًبعدا عدن را گرفتند و کشتی ھای مصری را مورد حمله . تجارتی مصر و سوريه بود، به خود شان اختصاص دادند

  .قرار دادند

وقتی که پرتگالی ھا بر راه ھای دريائی مسلط شدند، با تجار مسلمان به زد و خورد پرداختند و جنگ ھای آنھا در 

  .بود" جنگ صليبی تجار فلفل و زنجبيل " حقيقت 

در اين جنگ ھا وحشی گری ھای عجيبی به ظھور رسيد و ھر گونه عملی عليه مسلمان ھا جايز شمرده شد، حريق، قتل 

 سربريدن اسيران و فرستادن دست ھا و  کارکنان آنھا، عام، محاصره، ويران کردن شھر ھای آباد، سوزاندن کشتی ھا با

ين بود عمليات کسانی که خود شان را شواليه ھای مسيح اسم ؛ ا"بربر" دماغ و گوش و بينی آنھا به نزد پادشاھان 

  .گذاشته بودند

 کريستف کلمب که او ھم برای پيدا ١۴٩٢شش سال پيش از اين که اين راه کشف شود، يعنی در سال   ــ کشف امريکا

  .کردن راه ھندوستان در بحر پيمائی بود، امريکا را کشف کرد

د و مطالعه می کرد، تا راه ھندوستان را از سمت مغرب پيدا کند و برای اين که بو" ژن " اين شخص از اھالی بندر 

پادشاه اسپانيا با او . وسائل اين کار را فراھم بياورد، به پرتگال رفت، اما در آن جا موفق نشد و به اسپانيا مسافرت کرد

 افتاد و در ھمان سال به جزائر نزديک کلمب به سمت جنوب غربی اسپانيا به راه. موافقت نمود و سه کشتی به او داد

ُ که مرد، تصور می کرد که ١۵٠۶کلمب چھار مرتبۀ ديگر ھم به امريکا مسافرت کرد، و تا سال . امريکا رسيد
  .ھندوستان را کشف کرده که نمی دانست که آنجا سرزمين جديد است

کردند که برای کشف مملکت ھند راه بدی وقتی که کلمب اولين جزيره ھای امريکا را کشف کرد، ھمه او را سرزنش 

او را مالمت کردند که زمين ھای او کم طال دارند، از اين . را انتخاب کرده و حاالنکه پرتگالی ھا راه خوبی يافته اند

  .جھت حرص طال جانشينان کلمب را وادار کرد که به سمت نواحی مغرب پيش بروند

ًراه ھند را بر دريانورد ھا سد می کرد، دنيائی بود واقعا جديد و پر از قارۀ وسيعی که  –امريکا پيش از کشف کلمب 

ملت ھای . زمين عقب تر بود عجايب، به طور کلی امريکای قبل از کريستف کلمب از جھت تمدن از ساير نواحی کرۀ 

ين تمدن ھای آن زمان می بردند، به طوری که اگر بخواھيم درخشان تر زيادی در آنجا در زندگانی قبل از تاريخ به سر 

  .امريکا را با تمدن ھای ديگر مقايسه کنيم، بايد آنھا را به تمدن کلده و مصر و چين قديم تشبيه نمائيم

در اين سرزمين جديد آنچه بيشتر از ھمه توجه اروپائی ھا را جلب کرد، طال، نقره و مرواريد و مرجان بی حساب 

تجارت ديگری که سود فراوان داشت، تجارت مردمان اين . طر ھا بردامريکا بود که تجارت ادويه ھند را از خا

ًاصوال بعد از آنکه امريکا کشف . سرزمين بود که آنھا را شکار می کردند و به اروپا آورده به نام غالم می فروختند

  !شد، روحانيون تا مدتی با ھم بحث می کردند که آيا مردمان اين سرزمين دارای روح ھستند يا نه
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ھمان طور که گفتيم، آنچه اروپائيان را به امريکا جلب می کرد، طال  ــ مونه ای از رفتار اروپائی ھا با بوميان امريکان

از اين جھت روز به روز بر عدۀ ماجراجويانی که در پی طال می دويدند، زياد شد و اين ھا با آن که . و نقرۀ آن بود

فتند برای مسيحی کردن وحشی ھا و جھت رضای خدا به آن سر زمين رنگ مذھب نيز به خود شان می دادند و می گ

  :اينک چند نمونه از رفتار آنھا. می روند، از ھيچ گونه درندگی خودداری نمی نمودند

آخرين پادشاه بومی مکزيک که خيلی مقاومت نشان داد، باالخره دستگير شد، او را . اسپانيائی ھا مکزيک را فتح کردند

!  پيش از آن که دار زده بشود، او را روی آتش سوزان خواباندند تا گنجينه ھای خودش را نشان بدھددار زدند، اما

معروف است که وزيرش را ھم به ھمين شکنجه مبتالء کرده بودند و او با نگاه تضرع آميز از پادشاه تقاضا می کرد که 

آيا من در روی برگ گل خوابيدم ام : " او روی آورده گفتپادشاه به . اين قدر در شکنجه نمانده، گنجينه ھا را بروز بدھد

  "؟

 نفر ديگر از بومی ھا ١۵در ھمين موقع کشته شدن دو نفر اسپانيائی بھانه به دست اسپانيائی ھا داد و آنھا شخص قاتل و 

  !را دستگيرکرده زنده زنده سوزاندند

 نفر آنھا در اثر بيماری ۵٠٠٠٠می ھا در جنگ و  نفر از بو۶٧٠٠٠در فتح مکزيک : به طوری که مؤرخان نوشته اند

  .اين رقم ھا اگرچه مبالغه آميز باشد، می رساند که چقدر در نابودی بومی ھا کوشش می شده است! به ھالکت رسيدند

نفر از اھالی را کشتند در حالی که خود شان يک نفر ١٠٠٠٠ و به قولی٢٠٠٠اسپانيائی ھا به قولی " پرو " ھنگام فتح 

  .روح نداشتند، زيرا که آنھا با اسلحۀ آتشين با کسانی که ھيچ وسيلۀ قوی برای دفاع نداشتند، رو به رو می شدندمج

سرزمين طال بود و به قدری طال داشت که افزار ھای خانگی را ھم از طالی ضخيم می  ونزوئال ــ ميزان طالی امريکا

ه قدری بود که آنجا را از جمعيت خالی کرده و به يک بازار وحشی گری کسانی که به اين سرزمين رفتند، ب. ساختند

  .غالم مبدل گردانيدند

  .متجاوز از صد ميليون فرانک طال و دو برابر آن نقره خارج کردند" پرو "  به بعد از ١۵٣٣می نويسند که از سال 

  .تخمين زده اند ميليون فرانک ١٧ً تقريبا ١۵۴۴ ــ ١۵۴١محصوالت امريکا و اسپانيا را در سال ھای 

چنين بنظر می رسد که قدرت تجارتی و مالی اسپانيا و پرتگال مغلوب نشدنی است و  ــ انگلستان چگونه ثروتمند شد

يگانه اميد . طالی امريکا مخصوص آنھاست و تجار سائر ممالک و از جمله انگلستان بايد از دور از اين سفره بو بکشند

شرقی رھسپار ھندوستان شده اند، آنھا اين بود که چون اسپانيائی ھا از سمت جنوب غربی و پرتگالی ھا از سمت جنوب 

شايد راھی ھم از شمال شرقی يا شمال غربی موجود باشد، از اين جھت سياحان انگليسی از دو طرف به تکاپو افتادند، 

  .ولی به جائی نرسيدند

 در اين که البته پادشاھان انگلستان جرأت نمی گردند با اسپانيا به ھم بزنند، ولی تجار انگلستان ھيچ صرفه ای نداشتند

 مشھور بود و در ١۵راھزنی دريائی انگلستان در قرن . اين اتحاديه را محترم بشمارند و به نواحی ثروتمند دنيا نروند

 دريائی حد فاصل معينی نبود و بعضی از اقسام راھزنی  بين تجار و راھزنی.  به حدود وطن پرستی رسيد١۶قرن 

ًدريائی اصوال قانونی محسوب می شد، مثال شد، حق داشت که   اگر ناخدائی به وسيلۀ يک کشتی خارجی غارت می ً

مالحان انگليسی که دارای کشتی ھای مجھز به توپ بودند، . تالفی آن را بر سر ھر کشتی که از آن مليت باشد، در آورد

  .ًشغل خود شان را رسما غارت کشتی ھای پرتگالی که از ھندوستان برمی گشت، قرار دادند

ينس اولين کسی بود که کوشيد تا با مستعمرات اسپانيا تجارت منظم دائر نمايد و چون تاجر و مالح بود، در جون ھاوگ

 عده ای غالم از جزاير گينه برداشته، آنھا را در مستعمرات اسپانيا با زنجبيل و قند معاوضه کرد، اين اولين ١۵۶٢

  .س بشود و ديگران به تقليد او بپردازندمسافرت باعث شد که جون ھاوگينس ثروتمند ترين مرد انگلي
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ًکلی به کار ھای غيرقانونی پرداخت و مثال  اين شخص به. يکی از مالحان پرجرئت انگلستان بود" فرانسيس دراک " 

قطار قاطری را که بار آن طال بود، زد و آن طال ھا را در کشتی . پياده شد" پرو " با دو کشتی و پنجاه نفر در سواحل 

  .به انگلستان آورد، و اليزابت ملکۀ انگلستان در باطن از اين دزدی مشعوف شدگذاشته 

اين مسافرت با پول چندين شريک .  مسافرت طويلی پيش گرفت و می خواست دور دنيا بگردد١۵٧٧در سال " دراک" 

ا مورد مالمت قرار می داد، ًملکۀ انگلستان رسما اين عمليات ر. که يکی از آنھا اليزابت ملکۀ انگلستان بود، انجام گرفت

  .ًاما باطنا خودش در آنھا شرکت می کرد

در ھر کجا که کشتی دراک در آنجا لنگر . که مجھز به توپ بود، چندين صد نفر آدم داشت" دراک " اين دفعه کشتی 

. می گرفتندمی انداخت، حاکم شھر متوحش می شد و اگر حاضر نبود که پيشکش بياورد، شھر او را زير آتش توپخانه 

ًاتفاقا در . اما دراک به اين پيشکش ھا قناعت نداشت و غنيمت اصليش اين بود که کشتی ھای حامل طال را گير بياورد

يک نفر از اھالی بومی که فرقی ميان انگليسی و اسپانيائی نمی گذاشت، خيال کرد که دراک يکی از " پانامه " نزديکی 

دراک معطل نشده صندوق . جی برد که کشتی پر از طال در آنجا لنگر انداخته بوداو را به طرف خلي. ارباب ھای اوست

 اليزابت ملکۀ انگلستان از اين غنيمت سھم بزرگی داشت و می گويند که ساور شرکاء ھم ١۵٨ھا را باز کرد و در سال 

  . درصد سھم خود شان نفع بردند۴٧٠٠تا حدود 

 خشم و غضب زياد نموده، سفير اسپانيا در لندن مأمور شد که به اين عمل وقتی که اين خبر به اسپانيا رسيد، توليد

اليزابت جواب داد که ھيچ از اين عمل آگاھی ندارد و قول داد که اين آخرين تجاوزی خواھد بود که به . اعتراض کند

اری کرد و به دراک اما معذالک به تجھيز نيروی دريائی مشغول شد و اسلحه خريد. مستملکات اسپانيا وارد می شود

از اين جھت مسلم بود که بايد ميان انگلستان و اسپانيا جنگ شروع شود و اين يکی از مواردی است که . لقب اعيانی داد

ًمی رساند که جنگ ميان دولت ھا عموما علت اقتصادی دارد و کسانی آن را برپا می کنند که می خواھند منافع 

ی چون نمی توانند اين نيات پست را بروز بدھند، رنگ ھای پر آب و تابی از نامشروع خود شان را حفظ کنند، ول

احساسات وطن پرستی به آنھا می زنند تا بتوانند افراد ملت را که ھيچ نفعی در اين جنگ ھای حريصانه ندارند، آسان 

  .تر به کشتارگاه بکشانند

 شروع کرد به ويران کردن مستعمرات اسپانيا و  در رأس جھازات جنگی انگلستان قرار گرفت و سر فرانسيس دراک،

اسپانيا . باالخره پيروزی اسپانيا خاتمه يافت. نشان داد که ناو ھای انگليسی حق دارند در آنجا ھا آزادانه رفت و آمد کنند

  .رو به زوال رفت و سيادت انگلستان به اين طريق آغاز گرديد

  دادامه دار

 


