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:کتاب دوم/ ی و مبارزه طبقاتیدمکراس   

یبورژواز: فصل دوم/  درانگلستانی مبارزه طبقات  
١٣٨٧شنبه دوم مرداد پنج                                                                                       بينا دارب زند                

                                                               
  و استقرار سلطنت مطلقهسميانحالل فئودال -)١(

 
خاندان تئودور ،پادشاهان بورژوا -١  

 

 زمانه انگري بشانيلقب دادم، چرا که ا" پادشاهان بورژوا " خاندان تئودور را پادشاهان

 ی انگلستان بازی بورژوازیافع طبقات منشبردي را در پی مهماري بودند و نقش بسشيخو

 به ی برنامه مدونقي کامال آگاهانه و آزادانه از طرشاني که استي نی بدان معننيا. کردند

 است شاني اقدامات انکهيا.  آن هستند چهي خود، بازخ،ي تارگراني بازشرو،ي پیدرجوامع اصوال . اشتند سمت قدم بردنيا

 هر یازهايضرورت ها و ن  ني اگر،يطرف د اما، از.  استیانکار  قابل ري غتيواقع زند، ی را رقم مخياوراق تار که 

. گماردی مشيازهاي را در مقام پاسخ به نناني است که ایخيدوران تار  

 انگلستان تي جنگ رزها، اشرافی که طدي به قدرت رسیطيشرادر"  هفتمیهانر" 

وراثت   حق زهيانگ  که با  جنگ رزها. زده بود  خود شهي به رشهيبا اقداماتش ت 

  بردلي بارون ها را به تحلی قدرت طبقاتماندهي باقرخودي آغاز گشت درسیفئودال

 به سلطنت ی علت، هانرنيبه هم.  دادليانگلستان تقل رادرشاني ایوزن اجتماع و

 طبقه مقتدر  یروهاي ن  بههيتک به  ري ناگز  خودتخت تاج و  حفظ یبرا  و ديرس

 شد و منافع حکومتش با منافع نيو خرده مالک) هيشوال( اشراف جزء ،یبورژواز

 سلطنت را با قدرت ام داشت که مقی بود، تنها سعی نگرندهي و آتيپادشاه با درا" که اتفاقا یهانر.  طبقات گره خوردنيا

 اش اقدام به سرکوب ی بال منازع بودن قدرت حکومتیاو برا. دي نماايدانست، احي م خودی که حق فئودال،یکامل حکومت

وابسته  به پارلمان  ارکان حکومتش   آورد تا ی روی جهت استقالل اراده اش به زراندوزنيهمچن.  نمودتي اشرافیايبقا

 به ی ایاجتماع طي و در چنان شرا ورده وارد آ سمي بر فئودال یمهلک  اقدامات ضربات نيا   با  دانست کهیاو نم. نباشد

.داردي گام برمی دارهي و راه رشد سرماینفع طبقه بورژواز  

 
سميانحالل فئودال -٢   

 
 بزرگ پاک کرد وني سلطنت را از اشراف و روحانی شوراانش،ي و سرکوب مدعی جنگ داخلاني هفتم، پس از پایهانر

 بودند ونيمد بلکه تنها به اوتيوده و مقام خود را نه به خون اشرافعوام ب را که ازی کردگان دانشگاهليعوض تحصدر و
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.  قرار داشتند بودتي ها که همواره تحت نفوذ اشرافالتي منصفه ایاتهاي انحالل هی ویاقدام بعد.  گماردشاني ایبه جا

 نياحکام ا.  کندیدگي داد تا به اتهامات بزرگتر رسلي خود تشکعي سلطنت مطی متشکل از اعضاء شورای دادگاهنيهمچن

 کردند یم صادراعدام اي دادگاه ها به ندرت حکم حبس وني انکهيبا ا.  دادی نمنافي حق استچکسيبه ه بود ویدادگاه قطع

.  بودندري سختگاري بسی قانونی دادند، اما در مقابل بی به کارها خاتمه مني سنگی نقدی هامهي مواقع با اخذ جرشتريو ب

 ی شخصسهي را به کشاني اکرانيثروت ب خود نگاه داشته ووغيريز توانست اشراف بزرگ رایانر نهاد، هني همقيازطر

رقابت  ازیهرج ومرج ناش را تحمل کرده وازیادي صدمات زی هم که درطول جنگ داخللستانملت انگ .کندرياش سراز

.گردن نهاد" حکومت مطلقه" کامل به تياشراف به تنگ آمده بود، با رضا  

 شاهان شانيا. نبود استواری قدرت نظامیرووپا وجهان، حکومت خاندان تئودوربر مطلقه اریحکومت هارگي دبرخالف

 که یدر قرن شانزدهم پادشاه. دي قدرت گردارسنجشي رو به انحالل بود، پول تنها معسمي فئودالیوقت.... "   سپاه بودندیب

 نانش،يهم جانش بودهم خودش وليما" یهانر"قطعا ود وپارلمان گرفتاربدرچنگال اشراف وري اسکيثروت نداشت بمثابه 

به جز گارد ( ارتش ثابت کي سلسله با وجود آنکه هرگز نيپادشاهان ا.  دو نداشته باشندنيا ازکيچي به هیازي نچگونهيه

 دسلطنت کردن حرمت،  قدرت ومالهمواره درکنداشتند اماارياختدر ) کردینموص که تعدادشان ازچند ده نفرتجاوزمخص

 ازجنگ توانست ی با دوریهانر.  دعوت شدلي تشکیبرا  هفتم تنها هفت بار از پارلمان ی در طول سلطنت هانر]١[". 

 و ی نوظهور بورژواز  طبقه،یطي شراني چنريدر ز.  برقرار سازد انگلستان  دری را بطور نسبتيصلح و آرامش و امن

. گشتندنانشي سلطنت او و جانشی اصلیو ستون ها را گرفتند ی فئودالگاه دستی جاني نوی محلیارگانها  
 

هي سرماهي انباشت اول-الف  
 

 تصور ی کرده بود و کسمي و پرتقال تقساي اسپانيیاي دو قدرت درني پاپ جهان را بد،ي به سلطنت رسی هانرکهيهنگام

 بر انحصار یت اصل ضربانکهيگو ا.  انحصار را در هم شکندني کرد که کشور کوچک انگلستان هرگز بتواند اینم

 را هموار نهي خود زمی نگرندهي بود که با آی هانرني اما اد، اول، وارد آورزابتي ال،ی را نواده هانرايپرتقال و اسپان

 داد و سپس آنان را ی سازی کشتی به کارگاه های تجاری کرده و خود سفارش دو کشتقي را تشوی سازیاو کشت. ساخت

 رساند که طبق آن ورود شراب بيرا بتصو" ی سازیقانون کشت "١٤٨٩در سال . داد اجاره یسيبه بازرگانان انگل

پورت " در بندردهي صدمه دی های مرمت کشتی برایرگاهي تعمنيهمچن.  ممنوع بودیسيرانگلي غی هایبا کشت "بوردو

 ی بار کشتني اولی برا بود کهیاو کس.  نمودکاي از آمری هند و روغن ماههياحداث کرد و اقدام به واردات ادو" سموت

 در ادامه زين"  هشتمیهانر. " کرديیاي دری رقابت بازرگانرد انگلستان را وابي ترتنيها را به توپ مسلح ساخت و بد

 سي تاسانورداني و دراني ناخدای برايیاو آموزشگاه ها.  داديی بسزاتي انگلستان اهمیانوردياقدامات سلف خود به در

یسي انگلبازرگانانالزم رقابت  ابزارلهينوسي شدند و بدلي آموزشگاه ها فارغ التحصنيا ازیورمشه قابل وانيناخدا. کرد  

. فراهم آمدی و پرتقالی هلند،يیاي اسپانیبا رقبا    

او در سواحل .  ها وارد معامله شوديیاي گرفت تا با اسپانميتصم" نزيجان هاک" بنام يیناخدا"  اولزابتيال" دوران در

 معامله سود نيدر ا.  و شکر معاوضه کردلي را با زنجبشاني برد و ااي و به اسپاندي را خراهپوستيرده س بی گروهیقنار

اما .  را مصادره نمودندشي کاالهاشاني برخورد کرد و ایولي اسپانیها ی با کشتی بعدیدر سفرها.  شدبشي نصیسرشار



 

 3

:  درجواب گفتزابتي کرد، التي شکازابتي ملکه ال بهکهيهنگام. خود، جان سالم به در برد و به انگلستان بازگشت

 را در راس امور نزياما جان هاک.  نکردیو اقدام" دي آی بال سرش مني تجاوز کند هماي اسپانمي که به حریکس"

 ی ماجراجوی اوان، ناخدانيدرهم.  ناوگان انگلستان مشغول شدهي فورا به تهزياو ن.  انگلستان قرار دادیانورديدر

 و پنجاه ملوان یاو با دو فروند کشت. ديازماي شانس خود را بیگري گرفت از راه دميتصم" کي درسيفرانس"نام  بیگريد

 را که يی شد، حمله کرد و کاروان طالی حفاظت میولي قلعه اسپانني ترستحکم مقيکه از طر" نيدار"کارکشته به تنگه 

 برد و خواستارمجازات تي شکازابتي به الاي اسپانريسف. آمده بود مصادره ساخت و به انگلستان بازگشت" پرو"از 

:  را احظار نموده و به او گفتکي شد، دررخارجي کرد و پس ازآنکه سفی اطالعی اظهار بزابتيال. شد" کيدر"

 از افسران گارد خود گرفته و او را به مقام یکي از یريو سپس شمش"  دانندی ميیاي دزد درکي ها شما را يیاياسپان"

 ني او بود و از ایدوباره عازم سفر شد ملکه انگلستان از شرکا" کيدر" که ١۵٦٧  در سال . مفتخر ساخت" سر"

 زابتي آنها را به دربار الري ها را به خشم آورد و سفيیاي اقدام اسپاننيا.  استفاده بردرهي چند صد هزارليیاي دریدزد

 مي تجاوزات را به حرنگونهيهرگز ا: " نموده و گفتی اطالعیر ب در برابر اعتراض او اظهازابتياما باز هم ال. کشاند

 کصدي آماده اسکورت ی جنگاوگاناما بالفاصله دستور داد تا ن". تحمل نخواهم کرد) ايپادشاه اسپان" (برادرمحبوب خود"

تا . دي بگشایسيگل بازرگانان انی را به رواهاي که شده راه دری خواست به هر نحویاو م.  شودی بازرگانیو پنجاه کشت

  به معادن یبه دسترس ازي منافعش نی انگلستان برای بود، اما بورژوازايبه اسپان منحصرکاي قاره آمرميثروت عظ آنروز

. داشتاقوتيطال، نقره و   

لرد  "ی شده بود با فرماندهلي تشکی بازرگانی و پنجاه کشتکصدي و ی و چهار ناو جنگی انگلستان که از سناوگان

 و پنجاه کصدي.  آزاد شدیايعازم در" شريفروب"و " کي درسيفرانس", "نيجان هاک" چون یانيو ناخدا" نگامي افهاوارد

 شي آراکي خود را به ستون ی های ها کشتیسيانگل.  بستندشاني راه را برایسي مقابله با کاروان انگلی برايیايناو اسپان

 متوجه گشت ی زمان،يیايفرمانده اسپان" ايدوني سنايدوک مد. "ار دادند خود قری را هدف توپخانه هاايداده و ناوگان اسپان

 از دو شي جهان بناوگان نيبزرگتر.  که کار از کار گذشته بودستي نیسي انگلی به اندازه برد توپهاشيکه برد توپ ها

 بازرگانان یرو ثروتمند هند به ني و سرزمکاي و قاره آمراهاي را در آن جنگ از دست داد و درشي هایسوم کشت

 شاني از اکي هر ی بازرگانی هایکشت.  ادامه داشتیدي مدی دو کشور تا مدتهای هایريالبته درگ.  گشوده شدیسيانگل

  با انوسياق و ايدر نقطه از  درهريیاياسپان  ویسي انگلی هایکشت گاه هر. شدندگريد  کشوری برا يیاي به دزدان درليتبد

. کردندی طرف مغلوب را مصادره می کرده و کاالکي هم شلی شدند به روی مواجه مگريکدي  

" یليسروالتر را"توسط " دي جدنيسرزم" ساحل ١۵٨٣در سال . افتي رونق یسي آن زمان به بعد کار بازرگانان انگلاز

 تاي مال١٦١٩در سال .  نمودی معرفیسياو بذر توتون را با خود به انگلستان آورد و به کشاورزان انگل. اشغال شد

 ی بزرگی سهامیشرکت ها. دي رسرهي و چهل لصدي و سزار و چهار سال بعد به هشت هرهيتوتون بالغ بر پنچ هزارل

 رهي چهار گوشه جهان راه خود را به جزیثروت ها.  از جهان به کار مشغول گشتندی در بخشکيبوجود آمدند و هر 

" پول" خود را به ی جاتياصالت خون اشراف. ن آورد را به ارمغای و با ورود خود حرص ثروت اندوزافتيانگلستان 

" نيزم "گريد.  کردندی مبتال گشته و ترک عادات و سنن فئودالی از اشراف به تب پول بورژوازیشماري بعدادت. داد

  پول و شتريآنان خواهان کسب هرچه ب.  نداشتیحفظ قدرت فئودال  ی ها و سرباز براهي شوالی گردآوریمعن  آنها یبرا
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. و روابط و مناسبات آن بودیودال به انحالل جامعه فئدني عامل سرعت بخشنيال گشته بودند و اط  
 

  تحول در روستا-ب
 

 داشته و دارد، ی در انحالل جامعه فئوداليیسهم بسزا) ثروت( هر چند که عامل پول و تمرکز آن ني دهقان از زميیرها

به " هيسرما" مبادله، معادل قي آن از طریزرگانان و سودآور تمرکز پول در دست با،یاما برخالف برداشت عموم

 ی در روابط و مناسبات مشخصدي آورنده عوامل مختلف تولد گرديبا" هي اولهيسرما "ايپول، . ستيمفهوم اخص کلمه ن

ش  شاهد تمرکز ثروت و گسترزي نکلسي پريی باستان و دوران طالونانيما در . کند" ارزش اضافه "ديباشد تا تول

 ز از بردگان قرار داشت هرگی بهره کشی ثروت بر مبناني اما از آنجا که ام،ي بودیدي اصناف تولیري و شکلگیبازرگان

 دي تولازي عوامل مختلف مورد نجدهمي تا قرن هزيدر انگلستان ن. ختم نگشت" ی دارهيسرما"به روابط و مناسبات 

ی طبقه و اقتصاد بورژوازشيدايپ وسميانحالل فئودال ما شاهدجدهميه قرون شانزدهم تایطاما در.  نشداي مهی دارهيسرما  

.مي بودی دارهي شرط روابط و مناسبات سرماشيدر مرحله گذار و پ) نيشهرنش(    

ی و بورژوازاي پرولتاریاجتماعاست وحضور" ايپرولتار" طبقه یريشکلگ،ی دارهي سرماشيداي عامل پنيمهمتراز یکي  

. استی دارهي سرمادي تولوهي اسرار شدي کلیديبات تولمجموعه روابط و مناسدر    

 و ستهي نگردي از تولی چون ابزارشانيکارفرما به ا.  کارفرما استملکي از تعلقات و مای سرف جزئکي اي برده و کي

 از ديبااو . است" آزاد" انسان کي اياما پرولتار.  کنندی کرده و رابطه برقرار مدي او تولی نقش براني درهمزي نشانيا

 نيتنها در چن.  خود به استخدام کارفرما درآمده باشداري و به اختانه گسسته باشد تا بتواند آزادشي و مالک خونيزم

 هي اولهي سرمای که مجموعه رديگي قرار میطي درشرایخي روند تارکي است که رابطه کارگر و کارفرما در یطيشرا

شي مالک کارخوتخدام،اس تا قبل اززين داراست، با ارزش کارکارگر، که او راديکارفرما، که شکل مواد خام و ابزار تول  

. دارانه برقرارکنندهيبوده است، روابط و مناسبات سرما    

 شدن پول و ثروت در مقابل حقوق وراثت نيگزي که چگونه با جامي شاهد بودجدهمي قرون چهاردهم تا هني انگلستان بدر

 را ی اقدام روابط و مناسبات فئودالني جهت داده و با اريي تغی زراندوزیل به سو طبقه فئودا،یو اصالت خون اشراف

 در کهيهنگام. ظاهر گشت) ١٣٤٨( طاعون وعي حرکت با شني ایها نشانه نياول.  انحالل سوق دادی به سوشي از پشيب

 جذب کارگر، ی براگريکدي  در رقابت باشاني ماند و اتي مزارع اشراف بدون رعیماري بني از ای ناشرياثر مرگ و م

 ی اربابم با باال رفتن دستمزد کارگران، سهگرياز طرف د.  پا گذاشته و عمال آنرا منحل ساختندريقانون سرواژ را ز

یاشراف رفته رفته از کشاورز ازیاري بسجهينتدر. افتي را نشانيآمد و قدرت رقابت با اگرانتر ازسهم دهقانان به بازار  

. کارگر بودیروي کمتر آن به نازي در نی نسبت به کشاورزی دامدارتيمز.  پرداختندیبه دامدار شده و گردانيرو    

 ی کشاند، رونق بازار پشم در طول قرن شانزدهم بود که سود سرشاری که اشراف فئودال را به دامداریگري دعامل

 یشراف وسوسه گشته و از مناسبات فئودال از ایادي پس تعداد زکردي کنندگان پشم مدي دامداران و سوداگران و تولديعا

 و هي خود شوالی هاني اشراف از سرزمزدهمياگر در قرن س.  امالک خود کشانده شدندی سودآوری و به سودهيدست کش

 درآمد و تمرکز لي و تحصانهي را با هدف سودگرای و دامپروری کردند، در قرن شانزدهم، کشاورزیسرباز طلب م

 یل فئودادي جهت درحال انحالل روابط و مناسبات تولريي تغني که همراه با اتي واقعنياشراف به ا. ثروت خواستار بودند
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 ی اشتراکی هاني و سربازان خود را مرخص کرده و زماي رعاجتاي باشند، توجه نداشتند، نتی خود می طبقاتازاتيو امت

 گر،يد. خود را با دست خود کندند صورت گور ني و بددندي خود در آورده و حصار کشی خصوصتيرا به مالک

 ني اولی شد و برادهي از هم پاشيی روستای خودکفاامعهج.  نداشتندی و خصلت فئودالتي ماهی روستائی فئودالیواحدها

 يی روستای ارباب آواره جاده های و بني زمی هزار سرباز خلع سالح شده و دهقانان بنيچند.  گشتانينما" یکاريب"بار

  وی رحمی با بیتوانگران شهر ويیاشراف روستا.  نداشتندزي چچيه و مالک آزاد گشته ونيزم ازنانيا.  گشتندیو شهر

. افراد نبودندني در قبال ایتي مسئولچگونهي حاضر به قبول هیسنگدل    

ده  آمایگري شورش دی براطي پادشاه خاندان تئودور، شرانيسوم"  هشتمیهانر "ني زمان ادوارد ششم، فرزند و جانشدر

 کردند، چرا که ی را خراب موارهاي به مزارع محصور حمله برده و دشانيا.  شعله ور شدانيدوباره خشم روستائ. گشت

 يی و گدای که سالها بود به راهزنکارانيب.  دانستندی مد خوی را عامل بدبختی خصوصتي محصور و مالکیمزرعه ها

 به اني روستائیرهبر" نورفورک "هيدر ناح. قتل وغارت پرداختند حمله کرده و به ني مالکیپرداخته بودند به خانه ها

 و آنرا ردحمله ب" چينورو" به یافتاد و او همراه با شانزده هزار شورش" رابرت کت" خواه بنام ی ترقیدست خرده مالک

ورده و  بودند، شکست خی و خواست و هدف مشخصندهي از آی فاقد تصورانياما از آنجا که او و شورش. تصرف کرد

تنها پس از . دست داد راه ازنياسرخود را درزين" رابرت کت. " شان نگشتبينص جزسرکوب و کشتاریسرانجام

 یروستاها شتاب و وسعت تازه ا دریکاري گندم تنزل کرد و بمتي و قافتي طال کاهش متي قکهيگذشت چند دهه، هنگام

  ليروز به روز س.  افاقه نکردی اما ذره اد،ي رسبيه تصو ب١٦٠١ و١۵٩٧  یدرسالها"  از فقراتيحما" دو قانون افت،ي

. انگلستان رقم زدی تابناک را برای اندهي اضافه گشت و آکارانيب  
 

  يادداشت
٢٠٦ کتاب امروز، چاپ اول، ص ،انتشاراتی قامی آندره موروا، ترجمه دکتر غالمعل- انگلستان خيتار  [١]  

 
ی جنبش اصالح مذهب-)٢ (یبورژواز  

 
، تکامل ابزار توليد ]٢[معاصر، مثل آلوين تافلر " آينده نگران" و - ]١[ از جمله استالين -الف نظريه های اکونوميستِی رويزيونيست ها بر خ

بسيار جالب است که اين دو نگرش، که باورمندان . و نيروهای مولد به خودی خود، تحوالت انقالبی در ساختار اجتماعی را پديد نمی آورند

اصالتِ "پيش فرض هر دو، تئوری . ر می کنند در نقطه مخالف يکديگر قرار دارند، نظريه های شان بر يک ستون بنا شده استشان فک

هر دو تئوری به اين نکته که هنگام تصادم نيروهای مولده و مناسبات و روابط اجتماعی، . است" خصلت انقالبی رشد نيروهای مولده

اما بر خالف مارکسيسم که معتقد است تضاد منافع، اهداف و نهايتن مبارزه .  به وجود می آيند، باور دارنددورانی از انقالبات و اغتشاشات

طبقاتی نيروهای پيشرونده ی انقالبی با طبقه حاکمه و مرتجع است که نقش تعيين کننده را در تحوالت ساختار اجتماعی بازی می کند، 

نقالب و مبارزه طبقاتی را عارضه ای در جريان تصادم نيروهای مولد با مناسبات توليدی می ، ا"آينده نگران"جريانات رويزيونيستی و 

ديديم که نتيجه ی چنين تفکری استالين را معتقد ساخته بود که با مکانيزه کردن کشاورزی، به هر قيمتی، می تواند سوسياليسم را بر . پندارند

که گويی با جايگزينی روبات ها و رايانه ها به جای کارگران در خط توليد، " آينده نگران"هِم و يا تو. مناسبات توليد سرمايه داری فائق آرد

اما تاريخ جوامع بشری روايت ديگری را . مستقر می گردد" موج سومی"محو گشته و روابط و مناسبات " موج دومی"معضالت اجتماعی 

بر طبقه  از ستم طبقاتی وارده " موج سومی"سيد و نه به کارگيری تکنولوژی نه استالين به سوسياليسم تخيلی اش ر. به ما عرضه می دارد

مبنا نيروهای مولد نيز بر رشد تجهيزات، حتا مسير و حاکم است، همه ی امکانات  تا زمانيکه سرمايه داری  در جوامع بشری. کارگر کاست  
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.و در جهت منافع سرمايه داران حرکت می کند  
 

 جنبش اصالح مذهبی
 

ر جريان مبارزه ی طبقاتی بورژوازی با نظام فئودالی نيز همين اصل معتبر است و طبقه ی نوپای بورژوازی در د

برای ايجاد نظامی نوين، الزم بود که توده ی دهقانان ) طبقات حاکم دوران فئوداليسم(مبارزه عليه اشراف و روحانيون 

ای پراکنده و بی اثر، متوجه مشکالت و معضالت اساسی و بيکاران را در عوض دزدی، جنايت، راهزنی، و شورش ه

جامعه کرده و برای تغيير شرايط زندگی شان کند و ايشان را به اراده و اهداف مشترکی برساند تا متحدانه با طبقه 

کليسای روم، قرن ها بود که بر اذهان " مسيحيت رسمی"اما ايدئولوژی . حاکمه و نيروهای سرکوبگر آن مواجه شوند

بر . اروپائيان حاکم بوده و به ايشان قداست خون اشرافيت و روحانيون، و برگزيده گِی الهِی نهاد سلطنت را آموزانده بود

مبنای اين ايدئولوژی مشيت الهی حکم می کرد که فالن خاندان حکومت کند و يا در رگ های فالن خانواده ها خون 

ه بودند تا بدون چون و چرا از ايشان تبعيت کرده و هرگز به فکر گذر از ديگران نيز آفريده شد. اشرافيت در جريان باشد

اما در عين حال، همانطور که در فصل اول توضيح داديم، مشيت الهی يا در واقع . نيافتند" حقوق فئودالی"مرزهای 

ز ِقَبِل زمين های ، اشراف را موظف می ساخت تا از بندگان خدا نگاهداری کرده و ايشان بتوانند ا"حقوق فئودالی"

با روی آوری اشراف به دامداری و کشاورزی برای فروش محصول . ارباب مايحتاج خود و خانواده شان را تأمين کنند

در مقابل طال، و اخراج رعايا و سربازان از زمين ها و محصور ساختن آن و ظهور مالکيت خصوصی، زمينه ی عينی 

روحانيون با مردم بيشترو بيشتر  اشراف وفاصله ی بينروزبه روز.  گشتادهدر اذهان مردم آم" حقوق فئودالی"شکست 

زمانيکه مردم برای گدايی به اشراف و روحانيون نزديک می گشتند، جواهرات و طالهای آويخته به گردن اسب . گشت  

. و بيمار شان بودو حيوانات آنها را با همان چشمی نظاره می کردند که ساعاتی قبل نظاره گر مرِگ خانواده گرسنه  

بر همين مبنا، با روند انحالل فئوداليسم و رشد بورژوازی در انگلستان، تضاد منافع سلطنِت متکی به وام های سرمايه 

البته اختالف کليسای روم با سلطنت انگلستان . داران و بودجه جنگ خرده مالکان، با کليسای روم نيز شدت می يافت

اين اختالفات دنيوی تئوريزه نشده و  گشت، اماهرگزمی بازمنافع ايشان به قرن ها پيشتقابل  نبود واتفاق تازه ای

  روم گردن می نهادند و برای پيشبرد اهداف خود به همان قرائت  به قرائت رسمی کليسای پادشاهان و اشراف انگلستان 

.رسمی متوسل می گشتند  

روپا مدت ها پيش آغاز گشته بود و با کمی تاخير، قدم به حقيقت اينست که جنبش اصالحات مذهبی در سرزمين اصلی ا

، تحت "جان ويکليف" ميالدی، يک روحانی و استاد الهيات در دانشگاه آکسفورد، بنام ١٤در اواخر قرن . نهاد" جزيره"

د و خواهان گشو" انحطاط اخالقی کليسا و روحانيون"تأثير شرايط عينی مبارزه طبقاتی و رنسانس ايتاليا، زبان به نقد 

اظهار " سيادت ملکوت"او طی رساله ای موسوم به . بازگشت ايشان به ساده زيستن و رعايت اخالقيات مسيحی شد

پاپ و شاه هر دو مانند اشخاص عادِی اجتماع بوده و مستعد لغزش می باشند، سيادت تنها از آن خداوندگار : "داشت که

و مسيحيان هرگاه از آنان بدی ديدند، به درگاه ايزد متعال پناه ببرند و است که محققن به اين اشخاص تفويض می نمايد 

شراب و " تغيير ماهيت" او همچنين اعتقاد به ]٣[". نيز فالح با عمل صالح به دست می آيد و نه با مراسم خرافی کليسا

ما در فصل . ت مذهبی گشتنان کليسا به خون و جسم مسيح را خرافات اعالم کرده و خواهان تغيير و اصالح در رسوما
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اما مهمترين اقدام . را کمی گسترده تر توضيح خواهيم داد" اومانيست های انقالبی" اعتقادات فلسفی]٤[سوم اين کتاب 

وی که بزرگترين ضربه را به قرائت رسمی مسيحيت در اذهان مردم زد، ترجمه انجيل از زبان التين به زبان انگليسی 

برابری خلق خدا در "اکز عمومی، اين انجيل را برای مردم می خواندند و مردم را با ايده های هواداران وی در مر. بود

با مساعد بودن شرايط مبارزه . را به ايشان گوشزد می کردند خداساده زيستی پيامبرانآشنا ساخته و" محضر باری تعالی

 ١٣٨١، روحانی ای که در شورش سال " بالجان. "طبقاتی، طولی نکشيد تا اين باورهای ايدئولوژيک، عينيت يابند

ميالدی رهبری شورش دهقانان را در دست داشت، از جمله هواداران ويکليف بود و يکسال پس از اين شورش، کليسا 

سوزاندن هواداران او   ميالدی، کليسا،١٤١٠سال در.  اعالم کردرافضی را" جان ويکليف"به درخواست شاه انگلستان،   

. دادگاه های انگلستان از اين طريق هزاران نفر را معدوم ساختندرا مجاز ساخت و  

، "جان کولت"آلمان، کليسای انگلستان مواجه با نظرات شخصيت های برجسته ای چون " رفرماسيون"به هنگام جنبش 

ت مسيحي"ايشان با رجعت به فلسفه افالطون و فلوطين مبانی ارسطويی . قرار گرفت" آراسموس"و " توماس مور"

ايشان هرگز خيال اصالح در . البته اين اقدامات از طرف ايشان آگاهانه صورت نپذيرفت. را نشانه گرفتند" رسمی

 روحانيون و کشيش های وابسته به کليسایه ندادند و تنها خواهان اصالح دررفتارمذهب کاتوليک را در مخيله ی خود را

همچنين بيداری توده های  روم ورزه نهاد سلطنت با نفوذ کليسایبخصوص مبا وجريان مبارزه طبقاتیاما در. روم گشتند

و پستوهای تجارتخانه ها و قهوه خانه ها که مردم به . تحت ستم انگلستان تبديل به رهبران مبارزه ايدئولوژيک گشتند

کليسای  اقتداريام عليهرساله های ايشان می پرداختند، تبديل به کانون ق وانجيل انگليسی نهفته دربحث و مجادله در مفاهيم  

.روم و سپس، مبارزه طبقات متوسط و تحتانی جامعه عليه نظام فئوداليسم گشتند  

با وجود داشتن اعتقادات عميق نسبت به مذهب کاتوليک، هنگاميکه متوجه گشت همسرش، کاترين " هانری هشتم"

زيدن همسری جديد، تمام مراحل دينی را طی آراگون، نمی تواند جانشين پسری به دنيا بياورد، برای طالق از او و گ

کرد، اما هنگاميکه پاپ، تحت تأثير دربار اسپانيا و خويشاوندان کاترين از دادن مجوز طالق به او امتناع ورزيد، مصمم 

بورژوازی انگلستان نيز که سال ها . گشت که اقتدار کليسای روم را بر مجموعه ی کليسای انگلستان در هم شکند

اين يک تصادف نبود که . ستيابی به ثروت هنگفت کليسا را در سر می پروراند در کنار هانری قرار گرفتآرزوی د

، "توماس کرامول"هانری هشتم در مبارزه خود عليه کليسای روم و روحانيت بزرگ وابسته به آن از خدمات فردی بنام 

يکه با پادشاه روبرو شد به وی پيشنهاد کرد که مانند هنگام "... ]۵[کرامول . تاجر بزرگ پشم و منسوجات، استفاده برد

و دو سيستم قضايی و " سرور"وی می گفت از اين پس ديگر نبايد انگلستان دو . پادشاهان ژرمن، از کليسای روم بگسلد

سا باشد، دو سيستم مالياتی داشته باشد و حال که پاپ، طالق کاترين را تأييد نکرده است، شاه نيز ديگر نبايد مطيع کلي

 هانری نيز بالدرنگ پارلمان را تشکيل نمود و با رعايت تشريفات ]٦[." بلکه الزم است که کليسا به اطاعت شاه در آيد

اگر هانری هفتم با مصادره ی اموال . نخستين قدم مصادره ی کليه اموال کليسا بود. قانونی حمله ی خود را آغاز کرد

. نری هشتم با مصادره ی اموال کليسا و روحانيون بزرگ جيب خود را پر کرداشراف بزرگ به مال و منال رسيد، ها

را داد و سپس " حامی و رئيس کليسا"پارلمان به پادشاه لقب . او کشيشان را وادار به پرداخت دو ميليون ليره ساخت

ب شاه را در راس را تصويب نمود و بدين ترتي" قانون سروری"و " منع در خواست پژوهش از کليسای روم"قوانين 

رياست  و شاه سرور "بدين ترتيب. سياست انگلستان بست روم را درراه های دخالت کليسای قرارداده وامور مذهبی
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می آمد و بر کليه محاکم قضايی کشور اعم از کليسايی يا دادگستری نيز رياست داشته، حق تشخيص  به شمارعاليه کليسا  

]٧[." صحت و سقم احکام مذهبی را پيدا کرد  

در انجام . تمامی اين اقدامات تنها به علت تغييراتی که در باورهای عموم مردم صورت پذيرفته بود امکان پذير گشت

يکصد سال قبل . چنين اقدامات ريشه ای نه تنها اکثريت مردم مقاومتی نکرده بلکه با جان و دل به حمايت از آن پرداختند

 چنين ضديتی با کليسای روم را بدهد، اما پس از تأثيرات جنبش اصالح مذهبی، غير ممکن بود که شاه به خود اجازه ی

که " توماس مور"جالب اينجاست زمانيکه روحانيت انگلستان در مقابل شاه زانو زد،. شاه مانعی در مقابل خود نمی ديد

. ت و سر خود را از دست دادخود يکی از بزرگترين مبلغان جنبش اصالح مذهبی بود، با اين اقدامات به مخالفت پرداخ

پاپ، هانری را تکفير کرد، اما در آن . کاتوليک های متعصب سر به شورش برداشتند، اما بی رحمانه قلع و قمع گشتند

. دست کرامول در همه جا باز گذاشته شده بود. زمان سلطانی در اروپا وجود نداشت که بخواهد با انگلستان درگير شود

اد مالی و اخالقی صومعه ها فراهم می آورد و به پارلمان عرضه ميکرد، پارلمان نيز بدون استثنا او مدارکی دال بر فس  

.آنها را محکوم کرده و دستور ضبط اموال و انحالل آنها را صادر می نمود  

 اتحاد سلطنت و بورژوازی، هانری،کرامول و پارلمان بورژوا و خرده مالک، پيشروی سلطنت مطلقه در مبارزه با

اما برکندن نظامی . اشرافيت و روحانيت بزرگ و کليسای روم، يعنی ستون های نظام فئوداليسم، را تضمين می کرد

اعتقاد به حقوق فئودالی و . هزار و پانصد ساله امری نبود که حتا با چنين تهاجم متمرکز و گسترده ای از ميان برود

به همين علت هانری نيز . ه تنفسی می يافت، دوباره ظاهر می گشتکاتوليسم در خفا ادامه می يافت و در هر کجا که را

پس از تثبيت حکومت مطلقه اش عالقه ای به دامن زدن به مبارزه و درگيری پروتستانيسم و کاتوليسم، آتشی که سراسر 

 سر جايشان می پس برای ايجاد توازن می بايستی طرف های مقابل کاتوليک ها را نيز. اروپا را فرا گرفته بود، نداشت

اين قانون مبنای کليسای . بنابراين، طبق سنت انگليسی، قانونی در شش ماده آماده ساخته و به مجلس اعيان فرستاد. نشاند

 لغو به جای آوردن دو -٢ تأييد معجزه ی عشاء ربانی، -١: اين شش ماده عبارت بودند از. انگلستان را پايه ريزی کرد

روحانيون، و هکاران درحضور لزوم اعتراف گنا-۵ منع ازدواج کشيش ها، -٤ار سوگند عفت،  تأييد اعتب-٣گونه نماز، 

به محض تصويب . هرگونه تخطی از اعمال فوق مجازات اعدام داشت. منازل در اجازه برگزاری مراسم عشاء ربانی-٦

ه دادگاه ها انکار و توبه محکومين را اين کار به حدی بود کقساوت در. م پروتستان ها آغاز شداين قوانين، پيگرِد و اعدا  

.نمی پذيرفتند  

 آمدن وی کاربا روی. گذشت هانری هشتم، پسرش ادوارد ششم که يک پروتستان معتقد بود به تخت نشست ازدرپس

پارلمان نيز با . طی فرمانی ازدواج کشيش ها آزاد شد ١۵٤٧درسال .  ها دوباره آغاز گشتو شکنجه ی کاتوليکآزار

.ممنوع کرد نمازراحين پروتستان ها ساخت و زانو زدن درکتاب نمازهمه راملزم به استفاده از" قانون يگانگی"تصويب   

در زمان ماری تئودور، خواهر اليزابت و ادوارد که يک کاتوليک متعصب و از متحدان دربار اسپانيا بود، دوباره قتل و 

ر ساخت تا در مقابل کشيش کاتوليک زانو زده و به حقانيت مذهب او حتا خواهر خود را وادا. عام پروتستان ها آغاز شد  

.کاتوليک اعتراف کند  

باالخره در زمان اليزابت اول بود که درگيری های کاتوليک ها و پروتستان ها قدری فروکش کرد و با هجوم 

.  خود را به تب طال داد، تب مذهب جای"جزيره"بورژوازی انگلستان به هند و آمريکا و سرازير شدن طال و ثروت به 
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همچنين در .  اختيارات پاپ با تصويب پارلمان لغو شد و خواندن نماز و دعا به زبان انگليسی اجرا گشت١۵۵٩در سال   

.به تصويب رسيد که تا به امروز باقی است" انگليکن" سی و نه اصل مذهب ١۵٦٣ سال   

 

  يادداشت
"يالکتيکی و ماترياليسم تاريخیدرباره ی ماترياليسم د"رجوع شود به رساله   [١] 

"موج سوم"رجوع شود به کتاب   [٢] 

١٧٦تاريخ انگلستان، آندره موروا، ص   [٣] 

خوانندگان می توانند در وبالگ شخصی من در بخش. ليبراليسم ، قبلن در سايت سالم دمکرات نيز منتشر شده است   [٤] 

.مقاالت آنرا بيابند       

، رهبر انقالب انگلستانعموی بزرگ اليور کرامول   [۵]  

٢٢٤ - ٢٢٣همانجا، ص ص    [٦] 

  [٦] ٢٢٤همانجا، ص

  

ساختار طبقاتی قرن هفدهم و افول سلطنت مطلقه) ٣(بورژوازی   
 

مبارزه  وچگونه منافع طبقات مختلف جامعه ديديم که ]١[) فئوداليسم(در فصل اول 

 باقی  تغيير ماهيت نهادهای ظهور نهادها و يا  ايشان برای دستيابی به اهدافشان به 

بزرگ، اشرافيت لطنت وگشايی سبطورمثال، نياز به کشور. مانده ازگذشته انجاميد  

 ۀاخت و همچنين، برای تأمين بودجايشان را به خرده مالکين و شواليه ها وابسته س

سپس، در .  در امور باز شد بورژوازی به دخالت رشان، پای ناپذي  پايان  جنگهای

جوامع  سوابق تاريخی وفرهنگی خودش، برخالف ديگرشرايط ويژه ی انگلستان با

يوست و به پ بوقوع  خرده مالکين، شواليه ها و بورژوازی در مقابله با سلطنت و بارون ها  فئودالی اروپا، اتحاد منافع 

مجلس تشريفاتی ی اين اتحاد نيزنهاد پارلمان درکنارنتيجه در. ن وزن اجتماعی ايشان انجاميدشدسنگين ترگسترش نفوذ و

 يا مثال ديگر اينکه، در و. ر استپايدا  بوجود آمد که هنوز هم  جامعه ی انگلستانگرفت و ساختار نوينی در عيان شکلا

ساختن  محصور  ميالدی، ايشان را به ١٦ و ١٥نشان داديم که چگونه منافع اشراف در قرون " بورژوازی"قسمت اول 

اين نمونه های تاريخی می آموزيم که مهمترين عاملی پس، از. وادارکرد "مالکيت خصوصی"روی آوری به زمين ها و

 و مشخص  جوامع طبقاتی  قرار گيرد، ساختار   مورد توجه  و چگونگی تکامل آنها بايد که برای بررسی جوامع بشری

. يک از آنها در مقاطع مختلف تاريخی استنمودن منافع هر  

  
 ساختار طبقاتی قرن هفدهم

 
ساختار طبقاتی انگلستان پديد آورد و توازن قوای سياسی و اجتماعی يسم، بی شک تغييراِت بنيادينی درانحالل فئودالروند  
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.گذشته را دگرگون ساخت  

فروش برده های آفريقايی و دست اندازی بر ثروت بورژوازی انگلستان در نتيجه ی غارت و چپاول دريايی و خريد و 

همچنين با توسعه ی داد و ستد با ديگر کشورها تنوعی در محصوالت . بسيار ثروتمند و قوی گشت" قاره جديد"بيکران

به خصوص کاالی پشم که دارای سابقه . رشد يافتند) مانوفاکتورها(کارگاه های صنايع دستی . توليدی آن کشور پديد آمد

تاريخی در داد و ستد بازرگانان انگليسی داشت، ديگر به شکل خام آن صادر نگشته و در شکل انواع پارچه های ی 

با رشد صنايع تبديلی، رفته رفته بيکاران شاغل . پشمی و ماهوتی در کارگاه های نساجی توليد شده و صادر می گشت

در روستاها نيز با ملغی شدن رژيم سرواژ، در . ی يافتندمی شدند و در مقام کارگر مزدور، جايگاه نوينی در جامعه م

" يو من"کنار دهقانانی که سهم اربابی می پرداختند، کشاورزان جديدی که صاحب زمين خود بودند پيدا شدند و به نام 

ف اما در عين حال، اشرا. با رشد يومن ها، رفته رفته کارگران روزمزد کشاورزی نيز ظاهر گشتند. مرسوم گشتند

  دامداری و تجارت پشم بودند، در کنار اين طبقات نوظهور، به حضور  فئودال و مالکان بزرگ که اينک اکثرن مشغول

.مقتدرانه ی خود ادامه دادند  

فئودال ها با اداره ی انجمن های روستايی و در دست داشتن دستگاه قضايی و پليسی به اعمال خودسرانه و زورگويانه 

. ها از زير بار پرداخت سهم اربابی خالص شوند" يومن"دهقانان نيز می خواستند همچون . دندی خود ادامه می دا

ها نيز خواهان کاهش ماليات و جلوگيری از تجاوزات دام های اشراف به زمين های شان و ديگر زورگويی " يومن"

ورژوازی بود، اينک با واگذاری سلطنت مطلقه که در قرن گذشته باعث رشد و توسعه و شکوفايی ب. های ايشان بودند

های انحصارات توليدی و تجاری به اشراف و ثروتمندان مقرب دربار، از شتاب رشد سرمايه داری کاسته و مسيری 

با تحميل ماليات های سنگين و باج و " انگليکن"نهادهای سلطنتی و کليسای مقتدر . ضِد دوران اوليه ی خود را می پيمود

بدون . و توده های شهری تنگ کرده بودند) بورژوا شده(ه را بر بازرگانان و نجبای نوظهور خراج های هنگفت، عرص

و روی ها با پايان سلطنت خاندان تئودوراين پيامد. به دنبال می داشتوضاع و شرايطی پيامدهای شگرفی راشک چنين ا  

.ظاهر گشت" استوارت"کار آمدن خاندان اسکاتلندی االصل   

 
پاشی سلطنت مطلقهمقدمه ای بر فرو  

 
سلسله ی خاندان تئودور، که با آينده نگری توانسته بود حداقل منافع خود را تشخيص داده و ، سر"هانری هفتم"برخالف 

ان رسيده ی با منافع طبقه ی ثروتمند و تازه به دور مانه اش پاسخ دهد، و آينده خود وجانشينانش رابه ضرورت های ز

سلسله ی ، سر"جيمز اول"ترتيب بنای سلطنت تئودوررا برستون های محکمی استوارسازد، ن بديبورژوازی پيوند دهد و

خاندان استوارت، که دوران کودکی و شباب خود را در جامعه ی روستايی اسکاتلند گذرانده، و بوالهوسی و ولخرجی را 

  اجتماعی و تاريخی به مقاومت  تحولدر مقابل امواج   بود، با بی بصيرتی تمام  با خون فرانسوی اجدادش به ارث برده

.پرداخت"چارلز اول "نش،ي آنرا با سرنوشت شوم خود و جانشی نهيپرداخت و هز  

حکومت مطلقه در دست پادشاهان تئودور، که قبل از انجام هر اقدامی واکنش مردم را پيش بينی می کردند و در جهت 

 موثری بود تا با حفظ آرامش و امنيت ملی انگلستان، اقتدار خود راضی نگاه داشتن متبوعانشان قدم بر می داشتند، سالح
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بوالهوسی چون خاندان استوارت بسيار خطرناک اماهمين سالح دردست پادشاهان ضعيف النفس و. وظ نگاه دارندرا محف

 ثابت محروم به خصوص که بايد به ياد داشته باشيم که مقام سلطنت در انگلستان از داشتن سپاهيان منظم و. ظاهر گشت

و در فنون جنگی دارای مهارت  داشته   آن همواره در خانه هايشان اسلحه نگاه   سکنه ی ميليون بود، و درعوض، پنج   

.کافی بودند  

چون وصله ی " استوارت خانداناز" جيمز اول"، ١٦٠٣، درسال "ملکه ی باکره"اليزابت اول، حال پس از مرگ ه هرب

آن ود و تمام دوران زندگی خود را دراو که همزمان، پادشاه اسکاتلند نيز ب. تان تکيه زدتخت سلطنت انگلسبر" ناجوری

مراجع حکمت الهی می دانست  او خود را از]٢[.کارافتاده اش وارد لندن شدنده بود، با باورهای فرسوده و ازمنطقه گذرا

با چنين . دايت قوانينی هستند که خود صالح بداننقانونی قرار داشته و فقط ملزم به رع معتقد بود که پادشاهان مافوق هرو

يک آينده ی تاريک را ين اقدام نمايی ازبا ارقی را بدون محاکمه اعدام نمود ومسير خود به لندن سابينشی بود که جيمزدر  

.ملتی که چنين کرداری را حتا در زمان هانری هشتم نيز تجربه نکرده بودند. به ملت انگلستان نشان داد  

هنيت فوق الذکر نسبت به مقام سلطنت، جيمز ، که در اسکاتلند پروتستانی از مذهب کالوين بود، به سرعت با کليسای با ذ

بلکه . اما کليسای انگلستان يک نهاد يکپارچه نبود. و گرفته و هماهنگ شدانگلکن، که شاه را سرور خود می دانست، خ

. به جناح هايی منشعب گشته بود که هر يک با ساختار قدرت و انديشه ی غالب در اين کليسا اختالفات ريشه ای داشت

با باورهای کليسای روم بودند که خواهان قطع رابطه ی کامل ) خالص گرايان" (پيوريتن ها"از مهمترين اين جناح ها، 

ايشان مردم را به ساده زيستی و پرهيز از هرگونه وسوسه و . و ممنوعيت هر گونه مراسم و آئين مذهب کاتوليک بودند

اسکاتلند بوده و خواهان حذف مقام " پرسبيتر"گروه ديگر کليسای انگليکن بسيار شبيه به فرقه . گناه دعوت می کردند

مذهبی که فرزندان مسيح را از  و گروه سوم با هرگونه  . بودند" خطا کار"است از پادشاهان بازخو اسقفی و داشتن حق   

.اصرار داشتند" آزادی مذاهب"يکديگر جدا می ساخت، همه را مسيحی دانسته و بر   

ين همچن. در چنين شرايطی، جيمز به محض ورود به انگلستان، درباری از طبقه ی اشراف و مالکين بزرگ تشکيل داد

ا عالوه بر آن هر از گاهی، از ايشان درخواست هداي. ماليات های سنگينی برای بازرگانان، ثروتمندان و نجبا تعيين کرد

پرداخت آن سر باز زده و يا طفره می رفت، روانه ی زندان و تحفه های گرانقيمت می نمود وهر يک ازايشان را که از

روزبه روز . گذشته، به جان مردم افتادندوی تقليد کرده و به ياد اقتدار زازراف درباری و و بزرگان کليسا نياش. می کرد

تعديات اشراف ن وروحانيون افزوده می گشت وهرحرکتی درمقابله با اين اقدامات ودربارياو براجحافات و تعديات جيمز  

.و کليسا بی رحمانه سرکوب می گشت  

.  سران کليسای انگلستان ترتيب داد تا به امور ايشان رسيدگی کنددر همان سال های اوليه ی سلطنت، جيمز کنفرانسی با

اما . در اين کنفرانس جناح های مختلف نقطه نظرات خود را که به شکل عريضه تهيه کرده بودند، مطرح ساختند

ليسای ک:"روبرو شد، آتش خشم اش زبانه کشيد و عريضه را پاره کرده و گفت" شورای کليسا"همينکه جيمز با کلمه ی 

در آنصورت، ! به همان اندازه می تواند با سلطنت سازگاری داشته باشد که شيطان با خدا) بدون سلسله مراتب(پرسبيتر

اگر اسقف وجود ... هر گاو و گوساله ای، هر گاه که دلش خواست، گرد هم جمع می گردند و از من انتقاد می کنند 

من پيوريتان ها را مجبور می کنم تا عقايد خويش را با کليسای انگلستان . نداشته باشد، پادشاه نيز وجود نخواهد داشت

 بدين ترتيب يک اختالف نظر مذهبی و ]٣ [."آشتی دهند، در غير اينصورت از اين مملکت اخراج شان خواهم ساخت
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 انگلستان را ضایهمين محدوده مانده بود، تبديل به يک درگيری سياسی شد که سال ها فدرون کليسايی که ده ها سال در

م پادشاهان تئودور، با تماهيچ يک از. شيدن انقالب بازی کردداد و عاقبت سهم بسزايی در زبانه کتحت تأثير خود قرار

ملت که ديدگاه شان، ازآنهم بخشی . مملکت نکرده بودندقدرت و حرمت خود، هرگز بخشی ازمردم را تهديد به اخراج از  

.ديدگاه غالب در پارلمان بود  

 
 استوارت ها و پارلمان

 
پادشاهان تئودور در عين تجمل . تفاوت ديگِر استوارت ها با خاندان تئودور، ولخرجی بيش از اندازه ی ايشان بود

درباری، از ريخت و پاش های بيمورد پرهيز می کردند و از لحاظ مالی اهميت زيادی به استقالل خود می دادند، در 

در تاريخ گفته شده که ايشان حاضر بودند برای خريد يک . ی و عياشی عادت داشتندصورتيکه استوارت ها به ولخرج

با اينکه . قطعه جواهر، ده ها هزار ليره خرج کنند، زمانيکه هزينه ی نگاهداری ارتش فقط بيست و هفت هزار ليره بود

ابون، شراب، ذغال و آهن بود جيمز عالوه بر ماليات های ثابت پشم و چرم، صاحب امتياز انحصاری توليد و فروش ص

و درآمد ساالنه اش به چهارصد هزار ليره می رسيد، همواره جهت جبران کسری بودجه شخصی خود مجبور به فروش 

به ذهنش خطور کرد که به " ميثاق بزرگ"تا اينکه باالخره طرحی موسوم به . القاب و مناصب درباری و حکومتی بود

 فئودالی خود در برابر مبلغ ساالنه ی دويست هزار ليره، بصورت مادام العمر، می موجب آن پادشاه از کليه ی حقوق

جيمز نيز در . مخالفت با اين طرح لحظه ای درنگ نکردندبه پارلمان رفت، نمايندگان آن درهنگاميکه اين طرح . گذشت  

.ان حکومت کردبدون پارلم)  ميالدی١٦٢٢ تا ١٦١١(مقابل، پارلمان را منحل نمود و به مدت دهسال   

نمايندگان پارلمان نيز که .  ميالدی، به منظور تدارک جنگ با اسپانيا مجبور به دعوت از پارلمان شد١٦٢١اما در سال 

ده سال در انتظار چنين فرصتی بودند، پس از تشکيل، اعالم داشتند که قبل از رسيدگی به درخواست اعتبار پادشاه، 

واری، فروش انحصارات و مقام های حکومتی، فساد قضايی و اختالس درباری خواهان رسيدگی به شکايات رشوه خ

 را به جرم ]٤[" فرانسيس بيکن"همچنين برای اثبات استقالل رأی و اثباِت قدرت خود، رييس مجلس اعيان، . می باشند

پانيا از در صلح در جيمز که شرايط را به ضرر خود تشخيص داد، تصميم گرفت تا با اس. اختالس متهم و محکوم کردند

اما پارلمانِ . ، با يک شاهزاده خانم از خاندان سلطنتِی اسپانيا ازدواج کند"چارلز"آمده و پيشنهاد کرد تا پسر و وليعهدش 

پروتستان و متعصب ازدواج وليعهد با يک کاتوليک و آن هم از دربار دشمنان انگلستان را سازشکارانه اعالم داشت و 

پارلمان نيز بر حق . اه نيز اعالم کرد که دخالت پارلمان را در مورد مسايل سياسی تحمل نخواهد کردپادش. مخالفت نمود

نمايندگان و ملت انگلستان در دخالت به امور پادشاه و کشور و دفاع از سرزمين اجدادی، طبق حقوق باستانی انگلستان، 

" جان پيم"ت، اما همراه با آن، هفت تن از نمايندگان، که انحالل دوباره ی پارلمان نداشره ای جزجيمز چا. پافشاری کرد

 برج لندن نيز يکی از ايشان بود و در تنظيم پاسخنامه ی پارلمان به پادشاه نقش رهبری داشت، را بازداشت کرد و به

  خواسته های مقابلپس ناچاربه تسليم در. ايی نرسيداسپانيا به جهای صلحش با تالش اما بخت با اوياری نکرد و. فرستاد

.پارلمان گشت  

ِسر جان "و " ِسر ادوارد کوک"اين پارلمان توانست به همت خود و کوشش های دو تن از نمايندگان برجسته ِی نجبا، 
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لزوم اطاعت "ادوارد کوک، اصل . ، اولين گام ها را به سمت مشروطه ساختن حکومت سلطنتی انگلستان بردارد"اليوت

طبق اين قانون، شاه موظف بود که بر مبنای سنن باستانی از قوانين . ثبات و تصويب رساندرا به ا" پادشاه از قانون

در دوران فئوداليسم نيز شاهد بوديم که هر گاه و به هر دليلی، پارلمان در . البته اين اقدام جديدی نبود. مملکتی تبعيت کند  

. ساخت تا به تبعيت از قانون سوگند ياد کندمقابل سلطنت در موضع قدرت قرار می گرفت، پادشاه را وادار می  

معروف شد، وزرا و مشاوران پادشاه را " مصونيت پادشاه"اين طرح که به اصل . اما طرح جان اليوت يک نوآوری بود

و اگر تصميمی می گرفت و يا عملی . طبق اين اصل، پادشاه از هر خطايی مصون بود. در مقابل پارلمان مسئول ساخت

يا مشاور مربوطه می بود که نتوانسته ذهن شاه را نسبت به  علتش، عدم صالحيت و خطای وزير وخطا بود،می کرد که 

می زدند، اما با  باستانی را محترم می شمردند ودرمقابل شاه زانونمايندگان اين دوره سنن . "اين خطا کاری روشن سازد  

]۵[."  پارلمان استاين وجود بر اين عقيده بودند که به هر حال برتری از آِن  

با صدراعظمِی يار دوران نو جوانی اش، " چارلز" ميالدی درگذشت و حکومت به پسرش ١٦٢۵جيمز اول در سال 

نداشت و معتقد بود که " حقوق باستانی انگلستان" چارلز اول، همچون پدر، اعتقادی به ]٦[. رسيد" دوک باکينگهام"

به همين دليل، هنگاميکه . مان نبايد در کارهای مربوط به پادشاه دخالت کندسلطنت از حقوق الهی پادشاهان است و پارل

در جبهه های جنگ احضار پارلمان، با ابتکار جان اليوت، باکينگهام را جهت پاسخگويی به شکست های پی در پی 

زمان جنگ بيش ص دراما نهاد سلطنت، به خصو. کندبه زندان افاليوت رااستيضاح قرار داد، چارلز، نمود و اورا مورد

اليوت با اولين قدرت .  را در زندان نگاه دارد بتواند يکی از نمايندگان برجسته ی آن از حد به پارلمان وابسته بود تا شاه   

.نمايی پارلمان آزاد شد  

را  ميالدی، به علت شکست های پی در پی سپاهياِن انگلستان در خاِک فرانسه، چارلز مجددًا پارلمان ١٦٢٨سال در

اين دادخواست .استفاده کرده ودادخواستی رابه شاه تسليم نمود صت تشکيل دوبارهرپارلمان نيزازف. کرد  به تشکيلدعوت

دوران فئوداليسم بود که اينک به نام " آزادیمنشور"ت ادوارد کوک تنظيم گشته بود، درحقيقت، همان اصول که به دس

 خصوص زمانيکه بوغ سياسی ادوارد کوک را به اثبات رساند، بهاين ابتکار، ن. مطرح می گشت" دادخواست حقوق"

اين نيز گام ديگری . پذيرش آن نداشتچارلز نيزچاره ای جز. مجلس اعيان نيز درکنار پارلمان به حمايت ازآن برخاست

.زی می کندبه امروز نقش قانون اساسی انگلستان را با تا " حقوق دادخواسِت . "بود برای مشروطه ساختن نهاد سلطنت  

با مرگ باکينگهام، چارلز اميدوار بود که . در همان سال، دوک باکينگهام مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد

درگيری چارلز و پارلمان جديد، مجددا به انحالل . اما اينگونه نشد.  يابد  وی با پارلمان تخفيف روابط وضعيت بحرانی   

.ه مدت دوازده سال سعی کرد چون پادشاهان تئودور حکومت کندپارلمان انجاميد و اين بار چارلز ب  

 

  يادداشت
نتيجه ی مطالعات" دمکراسی و مبارزه طبقاتی"همانطور که در نوشته های قبلی ام هم توضيح داده ام، مجموعه ی    [١]  

عاب من از اين حزب، متاسفانه دوستان اما با انش. دوران زندان من است که بصورت هفتگی در سايت حزب دمکرات ايران منتشر می گشت

در طی دو سالی که از آزادی من می . اينترنتی دست زده و تمامی مطالب دوران زندان من را پاک کردند" کتابسوزی"ليبرال ما به نوعی 

روی طرح های پس با دشواری زيادی توانستم از . گذرد شرايطی پيش آمد که طرح بخشهايی از اين مجموعه را ضروری تشخيص دادم
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و امروزه نيز به علت ضرورتی که احساس می . را بازنويسی کنم")ليبراليسم("و فصل سوم از کتاب دوم ")جمهوری آتن("اوليه، کتاب اول 

ده که ، تنها يادداشت های پراکنده ای مان)فئوداليسم(اما متاسفانه از فصل اوِل کتاب دوم . کنم اقدام به بازنويسی اجزاء ديگر آن کرده ام

اين تصميم گرفته ام که پس از بازنويسِی سه فصل پايانی کتاب دوم، در اولين فرصت بنا بر. تقريبن بازنويسی آن را غيرممکن نشان می دهد  

.به آن يادداشت ها نيز مراجعه کرده تا شايد بتوانم روزی اين مجموعه را بصورت کامل در آورم  

تاريخ انگلستان، آندره موروا  [٢] 

٢٨۵جا، ص همان   [٢] 

فيلسوف و سياستمدار معروف قرن هفدهم انگلستان   [٤]  

٢٩٨همانجا، ص   [۵] 

.جاودانه شد" تفنگداره س " جالب و معروف قرن هفدهم است که توسط الکساندر دوما در رمان اري بسی از چهره هانگهاميدوک باک] ۶[  

 

انقالب و ضد انقالب): ۴(بورژوازی   
 

) ميالدی١۶۴٢ تا ١۶۴٠(انقالب   
آنچه خاندان استوارت را دچار مشکل ساخت، اين بود که بر خالف پادشاهان 

درک  اشراف و روحانيت پيوند زده و درنتيجه ، ازتئودور منافع خويش را با

و رت های جديدضروبه نيازها، و خود غافل ماندند، وشرايط طبقاتی دوران   

 بورژوازی و خرده مالکين،. ائتالف های سياسی و طبقاتی آن توجهی نکردند

بيرون آمدند که  قدرتی  اقتصادی عصر اليزابت با چنان  از دوران شکوفايی 

همچنين با اتحاد منافعی که طی قرون، . مرکز ثقل نظام اقتصادی کشور گشتند

انسته بودند که به عنوان نمايندگان مردم، ايشان را به يکديگر پيوند داده بود، تو

پادشاهان تئودور با شناخت و تکيه بر چنين . اکثريت قريب به اتفاق کرسی های مجلس عوام را به خود اختصاص دهند

بورژوازِی انگلستان رتی، توانستند حکومت مطلقه وبالمنازعه ی خود را مستقر نموده وباعث رشد و شکوفايی خود وقد

 را به سرنوشت طبقات فرسوده اشراف، سرنوشت خودشاهان خاندان استوارت با تکيه برروحانيت بزرگ و پاداما. شوند

دارای » دادخواست حقوق«موردحمايت مجلس اعيان ازمجلس عوام در. ديدند نيزبه زوال پيوند زدند و نتيجه اش راو رو

اما، توهم . می کرددوران باز قوای طبقاتی آن   توازن را نسبت به واقعيت که معموًال می بايستی ذهن چارلزپندهايی بود

.گويی که چشمان او را کور و گوش هايش را ناشنوا کرده بود» حقوق الهی پادشاهان«و » برگزيدگی الهی«او از   

که در سال » توماس ونتورث«، نماينده ای به نام ١۶٢٨از بخت بد او، پس از مرگ باکينگهام و انحالل مجلس در سال 

ملقب گشته بود، به يارانش خيانت کرده و به صف طرفداران حکومت مطلقه پيوست و در » کنت استرافورد« به ١۶۴٠

تحت تأثير بينش ارتجاعی زمان خود » توماس هابز«او که همچون فيلسوف بزرگ دوران خود . کنار چارلز قرار گرفت

نت و خود را در با توصيه ها و عملکرد خود، شاه و سلطقرار گرفته بود، نه تنها به بيداری چارلز کمکی نکرد، بلکه 

، اسقف کانتربری، )ميالدی١۶۴٠تا ١۶٢٨(طول غيبت پارلمان در. ه اودراين اقدام تنها نبودالبت. دادسراشيبی مرگ قرار

الوويت و   بود و به رياست مذهبی پادشاه  او که يک روحانی متعصب کليسای انگليکن.  بود »الد«فردی مرتجع به نام   
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.اعتقاد تام داشت، همراه با پادشاه و استرافورد مثلث شوم سلطنت را تشکيل دادند» منشور آزادی«احکام الهی به   

اولين اقدام ايشان، وضع ماليات های جديد و از سر گيری فروش القاب، عناوين و منصب های حکومتی برای تهيه 

و » دادخواست حقوق«و » منشور آزادی«دهن کجی مستقيمی به اين حرکت در ذهن مردم، . بودجه جنگ و دربار بود

چرا که بر مبنای اين دو سند، وضع هر گونه ماليات بدون مشورت با . در نتيجه نشانی از پيمان شکنی شاه و دربار بود

 از داد و بازرگانان و کسبه به اعتراض برخاستند و حتی در مقطعی شش ماهه. منع شده بود) پارلمان(نمايندگان مردم 

قدم بعدی دربار، سرکوب شديد دانشگاهيان و روحانيون و مطبوعات مخالف بود که تحت نظر مستقيم . ستد دست کشيدند

اقدامات وحشيانه ی عوامل سرکوب، از جمله قطع اعضاء . با استفاده از دادگاه های کليسايی انجام پذيرفت» اسقف الد«

باالخره، آخرين اشتباه چارلز، آغاز جنگ با اسکاتلند، برای تحميل و. ون ساختان را افزبدن، خشم مردم و معتمدين ايش

اما پارلمانی که در . چرا که او را دوباره به دعوت پارلمان مجبور ساخت. قواعد مذهب انگليکن به کليسای پرسبيتر بود

ه همراه با سرکوب وحشيانه، حکومت مطلق  سخت   و گذراندن شرايط  سال تعطيلی  ميالدی، پس از دوازده١۶۴٠سال   

.تشکيل شد، ديگر يک پارلمان اصالح طلب نبود  

در خطابه ای، خطاها و ُخلف » جان پيم«. شد» شکايات مردم«پارلمان در اولين روز تشکيل، خواستار رسيدگی به 

روانه ی اسکاتلند » بآزادی مذه«در همين اثنا، نمايندگانی را برای مذاکره درباره ی . وعده های پادشاه را بر شمرد

 روز بود و در تاريخ به نام ١٨عمر اين پارلمان فقط . استرافورد به شاه پيشنهاد انحالل فوری پارلمان را داد. کرد

سپاهيانی که برای جنگ . اما چارلز نه پولی در بساط داشت و نه ارتش کارآمدی در اختيار. مشهور شد» پارلمان کوتاه«

آزادی «به اسکاتلندی ها هم ديگر، تنها . به مخالفان پيوسته بودنده شده بودند، جبهه عوض کرده وتادبا اسکاتلندی ها فرس

چاره ای جز پذيرش شروط اسکاتلندی ها چارلز. داخت غرامت جنگی می کردندشاه درخواست پرقانع نبوده واز» مذهب  

.پارلمان گشتهمچنين به توصيه ی مجلس اعيان مجبور به فراخوانِی دوباره ِی . نداشت  

» پارلماِن طوالنی«پارلمان جديد، دوازده سال عمر کرد و طی اين دوران به اقداماتی مهم و انقالبی دست زد و ملقب به 

گشت و در همان پارلمان محاکمه و » سلب حقوق مدنی«او متهم به . اولين اقدام پارلمان بازداشت استرافورد بود. گشت

مردم لندن که احتمال حمله ِی شاه به پارلمان را می .  بازداشت و روانه ِی زندان گشتاسقف الد،. محکوم به اعدام شد

دسته ی . گشتندسپس، به دو دسته تقسيم . دادند، مسلح گشته و با نيروهای شاه درگير شده، و ايشان را خلع سالح کردند

محل سکونت شاه را محاصره تی ور، کاخ سلطنشد و گروه ديگ» وست مينيستر«پارلمان راهی اول برای حراست از

به تبعيت از قانون و احترام لطنت نبود، بلکه می خواست شاه رابا اين حال، پارلمان انقالبی خواهاِن سرنگونِی س. نمودند  

.مقّيد سازد» دادخواست حقوق«و » منشور آزادی«به   

حکومتی که يکصد سال بعد توسط . حرکت بعدی پارلمان حرکتی ناآگاهانه به سمت الگوی ليبرالی از حکومت شد

پارلمان برای تضمين حقوق طبقات تشکيل دهنده . تثبيت و تئوريزه گرديد» جان الک«و توجيحات فلسفی » شانسبری«

اش در نظارت بر اجراِی قوانين، حق انحالل خود را قبل از پنجاه روز از شاه سلب کرده و در صورت انحالل بعد از 

در غير اينصورت، پارلمان حق داشت که . حداکثر، پس از سه سال آن را به تجمع فرا بخوانداين مدت، شاه می بايستی 

دادگاه . همچنين، با تصويب قوانينی، اختيارات شاه و شوراِی سلطنت را محدود ساخت. بدون دعوت شاه تشکيل شود

ينيم که الگوی ليبرالیِ پس می ب. اختهای کليسايی را منحل کرد و دادگاه هاِی سلطنتی را وادار به تبعيت از قانون س
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درون مبارزه ی طبقاتی بورژوازی و خرده مالکين حکومت درنتيجه ِی انقالب و يک قرن قبل ازتوجيحات فلسفی اش از

با اين اقدام سه قوه ِی مجريه، مقننه و قضائيه بصورت . عليه منافع طبقاتی شاه،روحانيون بزرگ، و اشراف شکل گرفت  

.يکديگر مجزا شده و همگی تابع قوانين پارلمان گشتندابتدايی، از   

اما همواره به فکر فرار از اين شرايط . شاه که خود را اسير دست پارلمان می ديد، چاره ای جز امضا اين قوانين نداشت

 در کار ديگر کابينه ای. به روز، کشمکش بين شاه و پارلمان شديدتر می گشتروز. ه خالی کردن از تعهداتش بودو شان

مقابل منافع بورژوازی، خرده  تضاد منافع شاه و اشراف بزرگ در.گردن گيردا ميانجی شده و مسئوليت ها را برنبود ت

به همين علت، خطر وقوع جنگ . آن جايی نداشته سمتی جهت گرفته بود که آشتی درمالکين و ديگر اقشار شهرنشين ب  

.داخلی قوت می يافت  

با طرح مباحث مذهبی، تشتت آرا جای وحدت اراده .  نيز يکپارچگِی خود را از دست می داددر همين شرايط، پارلمان

خواهان حذِف کليه ِی تشريفاِت مذهبی، از جمله تغيير » پيوريتان ها«گروهی از نمايندگان به رهبری . را می گرفت

آزادی «گروهی ديگر نيز خواهاِن . دگروهی ديگر به بقاء نمازهاِی کليسای انگليکن اصرار داشتن. کتاب نماز بودند

در اثر همين اختالفات و در زير . مشهور شدند» مستقلين«در کليه ِی شئون زندگی بودند و به همين دليل به » مذهب

عده ای به حمايت از حقوق پادشاه به مثابه ِی رييس کليسای انگليکن و احياء سلسله مراتب آن، » اختالفاِت مذهبی«لواِی 

روه را به شوراِی سلطنت داد و چارلز نيز زيرکانِه قول ورود رهبر اين گ. دستگاه اسقفی، امکاِن ظهور يافتنداز جمله 

اين اختالفات تا به حدی پيش رفت که يکی از . ايشان بمثابه ی اهرمی برای دامن زدن به اختالفات مذهبی استفاده کرداز

  يازده نفره به تصويب رسيد، و اين واقعه شاه و اشرافيت مجلس  ريت پارلمان خطاب به شاه، تنها با اکث دادخواست های

.اعيان را برای اقدام به کودتا عليه پارلمان تشويق کرد  

. از طرِف مجلس اعيان آغاز گشت» خيانت عليه مصالح مملکت«اين اقدام با متهم کردِن پنج تن از نمايندگاِن پارلمان به 

ِق بازداشِت کسی را نداشت، و اين حق در اختيار پارلمان قرار داشت، عده ای را مجلس اعيان که از لحاظ قانونی ح

نيروهای اعزامی در عوض بازداشت نمايندگان به ايشان . برای بازداشت نمايندگاِن مذکور به وست مينيستر اعزام داشت

شاه از موضوع خبر دار شد و . يابندهشدار داده تا وقتيکه وارد صحن پارلمان می شوند نتوانند نمايندگان را در آنجا ب

نمايندگان موفق . »مرغ از قفس پريده است«اما هنگام ورود متوجه شد که. همراه با گارد سلطنتی وارد صحن مجلس شد

مردم لندن نيز که از ماجرا مطلع گشته بودند به گردآوری . ، مرکز تجاری لندن شدند»سيتی«به فرار به محله ِی 

با ورود ايشان به مجلس و در . ام کرده و نمايندگان مذکور را در حمايت خود به پارلمان باز گرداندندنيروهاِی مسلح اقد

زير حمايت نيروهای مسلح مردمی، پارلمان، لوايحی دال بر حق انتصاِب وزيران، نظارت بر نيروهای مسلح حکومتی 

شاه که شرايط را .  پارلمان را به تصويب رسانداز جمله نيروی دريايی، و اداره ِی سياست های داخلی و خارجی توسِط

متواری گشت تا به يارِی فئودال های آن ه با محافظانش به سوِی شمال کشوربه درستی خطرناک تشخيص داده بود، همرا  

.مناطق، ارتشی را برای مقهور ساختن پارلمان تدارک ببيند  

 
) ميالدی١۶۴٩ تا ١۶۴٢(جنگ داخلی   

 



 

 17

. بورژوازی شکل گرفت» ارتش منظم«ارلمان و مردم به مقاومت، آن شرايطی بود که از درونش تصميم پفرارچارلز و

البته برای ما که به حکومت های متمرکز فئودالِی آسيايی عادت داريم، تشکيل ارتشی منظم با فرماندهی مرکزی چيز 

 قدم به هستی گذاشت و از مشخصات آن خارق العاده ای نيست، اما در ُمدل اروپايی، ارتش منظم با حاکميت بورژاوزی

و توده های شهری سامان يافت و با تکيه به  و روستائيان طرفدار ايشان، پيشه وران  اين ارتش از خرده مالکين . گشت  

.امکانات مالی و ارتباطات بين المللِی بازرگانان بزرگ، نيروی دريايی، و اعضاء خود، وارد کارزار شد  

هم شکستن مقاومت پارلمان را سهل می پنداشت و با هدف محاصره و تسخير لندن درگيری ها را چارلز در ابتدا، در 

نتيجتًا به اکسفورد عقب نشينی کرده و آن را به عنوان . اما، پس از مدتی، متوجه دشوار بودن کار گشت. آغاز کرد

 سفيرانی را به کشورهای خارجی و به سپس برای تقويت نيروها و موضع خود،. . پايتخت برُگزيد و تشکيل دربار داد

اين ارتش عمدتًا از جنگجويان . در اين زمان، ارتش پارلمان نيز سازمان می يافت. خصوص فرانسه اعزام داشت

و آزاديخواهان مذهبی شکل گرفت که هسته ِی آن را سواره » مستقلين«، و »اليور کرامول«به رهبری » پيوريتان«

قانون «را طراحی کرده و همراه با اليحه ِی » ارتش نوين«اليور کرامول ايده ِی . ل می دادنظامی چند هزار نفره تشکي

طبق اين طرح و اليحه، پارلمان، خود را از اختياراِت فرماندهی عزل کرده و . به مجلس پيشنهاد کرد» عدم فرماندهی

به عنوان داده شد وکرامول نيز» اس فرفاکسِسر توم«به فرماندهی اين ارتش . آن را به يک فرمانده نظامی منتقل ساخت

و جيره ِی سربازان  آذوقه  ماِت آن دو، ارتش سازمان يافته ونتيجه ِی اقدادر.  قرارگرفت رأس سواره نظام درمعاون او   

.منظم شد و استفاده از لباس متحد الشکل اجباری گشت  

 ميالدی، در ناحيه ١۶۴۵تا باالخره در تابستان . ردبه زودی ارتش نوين ضربات مهلکی را بر سپاهيان چارلز وارد آو

شاه نيز که از جانب حمايت های فرانسويان و . ، سلطنت طلبان را در هم شکسته و چارلز را متواری ساخت»نازبی«ِی 

عده کرده اما اسکاتلندی ها ُخلف و. به اسکاتلندی ها تحويل داد» پناهنده«اسکاتلندی ها مأيوس گشته بود، خود را بعنواِن   

.و در مصالحه ای با پارلمان شاه را اسير ساخته و نهايتًا در اختيار ايشان قرار دادند  

با شکست سلطنت طلبان و دستگيری چارلز، پارلمان جنگ را پايان يافته تلقی کرد و خيال داشت که همزمان با مذاکره 

، »عهدنامه پرسبيتر«هدف شرايط مصالحه را تصويب با اين . با شاه و تحميل خواسته هايش به او، ارتش را منحل کند

الغاء منصب اسقفی، واگذاری فرماندهی سپاه سلطنتی و نيروِی دريايی به پارلمان، واگذاری حق انتخاِب مأموران 

 .عاليرتبه دولتی به پارلمان، و موافقت شاه به تبعيد سلطنت طلباِن هوادار حکومت مطلقه و ضبط اموال ايشان، قرار داد

 شاه نيز وادار به قبول شرايط فوق گشت و پارلمان پس از تصرِف اموال فوق الذکر، زمين ها را بين بورژواهای حامی 

]١[. خود و خرده مالکين واگذار نمود و تنها بخش کوچکی از آن را به کشاورزان فروخت  

 
 ارتش نوين و کرامول

 
اما ارتش که در آن زمان عمدتًا از طبقات تحتانی جامعه . دبا امضا قرارداد صلح، پارلمان خواهان انحالل ارتش ش

در طول . تشکيل شده بود و از نتايج انقالب و جنگ خود را بی بهره می ديد، از اجراِی درخواست پارلمان سر باز زد

سربازان انقالبی در ميان » مساوات طلباِن«سالهای مبارزه، طيف های آزاديخواهان مذهبی در رده ِی باالی ارتش و 
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نتيجه ی اين بی اعتمادی . ريشه دوانده و ايشان را نسبت به پارلمان و تعدادی از افسران مافوق بی اعتماد ساخته بودند

در اين نهادها سربازان و درجه داران گرد هم آمده و در مورد مسايل خود گفتگو . بود» شوراهای سربازان«شکل يافتن 

 انحالل ارتش را صادر کرد، ارتش، در مذاکرات درون شورايی به اين نتيجه هنگاميکه پارلمان دستور. می کردند

پس به فرمان . رسيده بود که توطئه ی پارلمان و چارلز را بايد عقيم سازد و چارلز را از دسترِس پارلمان دور سازد

م از او خواستند که به محل اقامت چارلز وارد شده و با احترا» ِکِرنت جويس«کرامول، يک دسته سوار به رهبری 

مسلِح همراه خود اشاره  به سربازان» کرنت جويس«هنگاميکه چارلزازايشان طلب مجوزقانونی کرد،. راهی شان کندهم

بايد اعتراف کنم، «:چارلز که متوجه موقعيت خود گشته بود، در جواب گفت. کرده و دستش را بر روی طپانچه اش نهاد  

]٢[. و در ميان ايشان کاخ سلطنتی را ترک کرد» .قدرت به اين روشنی هستمنخستين باری است که شاهد توصيف   

اما هنگاميکه نتيجه ی مباحث انحالل ارتش در برابر . پارلمان فورًا تشکيل جلسه داد و کرامول نيز در آن شرکت کرد

عد به سمت لندن يک ماه حقوق پرسنل تصويب شد، کرامول صحن مجلس را ترک گفته، به سپاهيانش پيوست و روز ب

به عنوان » آزادی مذهب«هنگاميکه به نزديکی لندن رسيدند، نامه ای برای شهردار فرستاده که در آن بر . حرکت کردند

: مضمون اين اعالميه چنين بود. همچنين اعالميه ای خطاب به پارلمان صادر شد. مهمترين خواست سپاهيان تأکيد داشت

 نيز که منتخب ملت می باشد، هرگاه بخواهد به جانِب يک قدرت مطلقه ميل کند، به قدرت از آن مردم است و پارلمان«

لذا بايد پارلمان از لوث وجود يازده نماينده که از جانب . همان اندازه خطرناک خواهد بود که يک رژيم مستبد سلطنتی

تش نيز وارد ار.  ارتش مخالفت کردپارلمان با خواست] ٣[» .نظاميان، عناصر نامطلوب تشخيص داده شده اند پاک گردد

اين مقطع بود که قدرت واقعی از در. يجه، يازده نماينده ی مذکورفراررا برقرارترجيح دادندنتحومه ی لندن شد و در

اين اقدام  ل ازکرامو  اما.  گرفت  لندن  به اشغال ش تصميمارت بخشی از. گشت رماندهی ارتش منتقل  ستاد ف پارلمان به  

.کرد و با اين عمل خود نشان داد که ارتش نيز يکپارچه نمی باشدجلوگيری   

سربازاِن ارتش که عمومًا از . در حقيقت، تضاد ارتش و پارلمان، عميق تر از اختالف سليقه بين دو نهاد انقالبی بود

، خود را از کشاورزان بی زمين و توده های فقير شهری بوده و در جنگ داخلی متحمل شديدترين ضربات گشته بودند

چگونه زندگی کنند؟ کرامول و در صورت انحالل ارتش، ايشان می بايست به کجا بروند؟ و . نتايج انقالب بی بهره يافتند

حمله ی انحالل آن را درچنين شرايطی دورازعقل می پنداشتند ومعتقد بودند که هنوزخطراينکه ديگرسران ارتش، جدا از

 خرده مالک نيز -و پارلماِن بورژوا دررويی طبقات مزدگير است، از رون باقی خارجی و بازسازی سپاه سلطنت طلبا

پس در جلساتی که با اعضا پارلمان می گذاشتند، ايشان را به خطر بالقوه ی انحالل ارتش در چنين . وحشت داشتند

  نداشت، به ارتش اجازه ی  که پارلمان گزينه ی ديگری رايزنی ها و اين واقعيت  پس از اين . شرايطی هشدار می دادند

.نيز در اختيار فرفاکس، فرمانده ارتش قرار گرفت) برج لندن(ورود به لندن داده شد و زندان دولتی   

چارلز نيز که . او پيشنهادی را تنظيم کرده و به شاه ارائه داد. پس از حل اين بحران، نظر کرامول بسوی چارلز برگشت

بنابراين با . بر بود، هنوز رويای خطرناِک سلطنت مطلقه را در سر پرورش می داداز اختالفات ارتش و پارلمان با خ

پيشنهادات کرامول مخالفت کرد و در اولين فرصت دوباره گريخت تا بتواند توسِط هواداران خود، سپاه سلطنت طلبان را 

 به هواداری شاه بخت برگشته با اسکاتلندی ها. اما به سرعت دستگير گشت و به کرامول تحويل داده شد. بازسازی کند

اما ارتش نوين که پس از سالها جنگ ورزيده و حرفه ای گشته بود، ايشان را سرکوب کرده و پيروز . ارتش درگير شدند



 

 19

 ميالدی، پادشاه ١۶۴٩در بيستم ژانويه ی . با توجه به وقايع اخير، کرامول نگاهدارِی شاه را شرط عقل ندانست. شد

و . از تنش جدا شدمه و محکوم گشت و ده روز بعد، سربه جرم خيانت و جنگ عليه ملت، محاک» ولچارلز استوارت ا«

را می پذيرفت، رژيم مشروطه ی ) پيشنهاد کرامول(اگر شاه «. بدينگونه همراه با مرگ شاه، جنگ داخلی نيز پايان يافت  

]٤[» .واهان سازش و تفاهم نبودسلطنتی در انگلستان برقرار می شد، اما چارلز ديده بصيرت نداشت و خ  

 
 بورژوازی ضد انقالبی و جنبش مساوات طلبی

 
آنچه کرامول را در مقابل پارلمان قرارداد، پايان ظرفيت انقالبی بورژوازی و خرده مالکين در برابر توقعات و خواسته 

و همراه با گسترش فقر و سال ها، جنگ داخلی، باعث رکود در توليد و بازرگانی . های جنبش طبقات فرودست بود

اما همينکه بورژوازی و خرده مالکين به اهداِف خود دست يافتند، خواستار . گرسنگِی طبقات فرودست جامعه شده بود

اما طبقات تحتانی جامعه ، که شديدترين . آرامش و امنيت برای از سرگيری کسب و کار و جبران هزينه های جنگ شدند

يسم و جنگ داخلی متحمل شده بودند، به هيچ چيز دست نيافتند و به همين دليل و برای تأمين لطمات را از انحالل فئودال  

.روی آورده بودند»مساوات طلبانه«آينده ِی خود به نظراِت   

آنها عقيده . ، بطور کلی، معتقد بودند که انسان آزاد زاده شده و در آغاز با هم برابر بوده و می باشند»مساوات طلبان«

ايشان خواهان برقراریِ . د که اشراف و پادشاهان خودکامه بودند و مردم را در بند بيدادگرِی خود گرفتار ساخته اندداشتن

ت خصوصی را به ، مالکي»مساوات طلبان«جناحی از . ، انتخاباِت عمومی و حق رأی همگانی بودند»جمهوری«

اما گروه ديگری . ت ارضی و تقسيم مجدد اراضی شدنداين عده خواهان اصالحا. آن دفاع می کردندرسميت شناخته و از

. مشهور گشته بودند، اعتقاد به اشتراکی شدن اراضی و نوعی کمونيسم دهقانی داشتند» ديگرز«از ايشان که به نام 

بود که از منتقدان مشهور سلطنت بوده و در آغاز انقالب از زندان آزاد » ليلبورن«رهبری گروه اول با فردی به نام 

ری و ميان توده های شها واعالميه های متعددی را منتشرساخته بود و دراو برای نشر افکار خود، جزوه ه. گشته بود

او نيزچون ليلبورن ازطريق مطبوعات . بود» وستانلی«رهبری گروه دوم باشخصی بنام .ارتش هواداران بسياری داشت

برداشت و  کاشت، تصرف زمين های کشاورزی، صی،خصو د خود پرداخته ومردم رابه الغاء مالکيتعقايبه نشر

هنگاميکه ...  بخوريد  خود را به اشتراک همه با هم کار کنيد و نان  «:او می گفت. می نمود اشتراکی تشويق  مصرف   

]۵[» .مالکيت خصوصی را در هم ريختيد، ديگر نه فقير باقی خواهد ماند و نه غنی و نه بيدادگر و نه جنگ  

تکا به پشتيبانی اين اقشار توانسته بود در جنگ داخلی پيروز شود و در مبارزه عليه شاه و پارلمان موقعيت کرامول با ا

اما او به خوبی می دانست که برای حفظ قدرت، چاره ای جز تکيه بر . خود را تحکيم ساخته و مخالفان را مرعوب کند

ت ميانی در طول دو قرن گذشته، بارها انسجام و قدرت طبقا. طبقات متوسط، يعنی بورژوازی و خرده مالکين، ندارد

کرامول بدون ارتش نمی توانست حکومت کند . خود را که ناشی از ثروت و سازماندهی ايشان بود به اثبات رسانده بودند

ه بود، پس بعد از اعدام چارلز، پارلمان، که اينک دست نشانده ِی ارتش شد. و نگاهداری ارتش نيز نياز به بودجه داشت

مجلس عوام، شورايی . اعالم کرد» جمهوری«مجلس اعيان را منحل ساخت و مقام سلطنت را حذف نمود و انگلستان را 

. مالی را بدست بگيرنداره ی ارتش، نيروی دريايی و امورارتشيان تشکيل داد تا ادرکب از مالکين بزرگ، حقوقدانان وم
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مبنای آن آزادی مذهب، حق رأی عمومی، و برگزارِی دو تنظيم شد که بر» وافقت نامه مردمم«قانون اساسی ای با نام   

.اما اين موافقت نامه هرگز به اجرا در نيامد. ساالنه ِی انتخابات تضمين شد  

که عدم اجراِی خواسته های خود را از چشم پارلمان و شورا می ديدند، به حرکت در آمده و شورش » مساوات طلبان«

به دار آويخت، » شورش عليه جمهوری«هنگاميکه حکومت جمهوری، باغبانی را به اتهام . ندهايی را سازمان داد

ايده ِی مساوات طلبی در . به سينه زدند  را رنگی ، نوار سبز»مساوات طلبان« ايت ازتمامی جمعيت لندن به عالمِت حم  

. خود نافرمانی می کردندارتش نيز گسترش يافته بود و شوراهای سربازان در مقابل افسران فرمانده ِی  

را به صالح نمی ديد، چرا که، تعلل در برخورد با ايشان، تنها عقب » مساوات طلبان«در اين زمان، کرامول، مدارا با 

او در جلسه ای به شورای کشوری . انداختِن جنگ ناگزيری بود که طرِف مقابل را روز به روز قوی تر می نمود

 از طرِف ديگر، نوشته های ]٦ [».اين جمعيت را نابود کنيد، يا آنان شما را نابود خواهند کرديا شما بايد «:هشدار داد که

ليلبورن در مقاالتش از ستم ثروتمندان به طبقاِت تهيدست . نيز رنگ و بوی انقالبی به خود می گرفت» مساوات طلبان«  

.سخن می گفت» ُگسستن زنجير بردگی«و لزوم   

اذهاِن نمايندگان پارلمان و اعضاِی شوراِی کشوری را تا حدودی آماده سازد، مترصد فرصتی کرامول که توانسته بود 

کرامول با چهار هزار سوار بر سرِ . اين فرصت با شورشی در ارتش به دست آمد. بود» مساوات طلبان«برای سرکوب 

بعد . ر مالء عام به دار آويخت را دو شش نفر از رهبرانشان. هنِگ شورشی خراب شد و عده ِی زيادی را تيرباران کرد

با تمام قواِی ارتش به حومه هاِی شهر، يعنی محل مزارع اشتراکیِ اندِن شورش، لحظه ای درنگ نکرد وخواباز

جمله  از» طلبانمساوات «رهبران . ساخت و زمين ها را مصادره نمودحمله برد و ايشان را تار و مار» ديگرز«

سپس به روستاهاِی شورش زده حمله کرده و جنبش هاِی دهقانی را به . به برج لندن فرستادليلبورن را بازداشت کرده و 

 طرز فجيعی سرکوب کرد و بدين ترتيب به بورژوازی نشان داد که او و ارتشش، در خدمت منافع ضد انقالبِی ايشان و 

.خرده مالکان قرار دارند  

 
 کودتا و استقرار ديکتاتوری نظامی

 
او نيز همچون اليزابت اول جهانگشايی را پيشه نمود و .  او خدماِت بسيار مهمی به بورژوازی کردندکرامول و ارتش

هرچه کرامول در پيشبرد ... هر مقاومتی را، حتا عليرغم مخالفت های پارلمان در هم کوبيد و ايرلند را فتح نمود و 

پاره، با ترس و لرز نظاره گِر پيشروی ها و قدرت اهداف و منافع بورژوازی قاطعانه تر عمل می کرد، پارلماِن چند 

هر چه او پايه های ارتش و قدرت خود را منسجم تر می نمود، جناح های پارلمانی مخالف او نيز به . گيری او بود

روز به روز اختالفات ارتش و مجلس شّدت و . کارشکنی ها و ايجاد مانع در مقابل پيشروی هايش بيشتر می کوشيدند

ميالدی، کرامول وارد صحن پارلمان گشت و فرياد ١۶۵٣تا اينکه، سرانجام در بيستم آوريل . يشتری می يافتحّدت ب

شما نمايندگان مردم نيستيد، بلکه مشتی زنا کار و دائم . من به اين وراجی های شما خاتمه می دهم! ديگر بس است«:زد

 هيچوجه درست نيست که بيش از اين بر کرسی های پارلمان به. الخمر و فاسد و ظالم هستيد که در اينجا جمع شده ايد

»جمهوری«ِل هيچ نهاِد انتخاباتی ای نبود،کنترول با تکيه به نيروی مسلحی که درکرام  به همين سادگی،]٧[».تکيه زنيد  
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.را منحل اعالم کرد و حکومت مطلقه را، اين بار به شکل ديکتاتوری نظامی، بازسازی کرد» پارلمان«و     

او به کليساهای مستقل . اعتقاد داشت» مقدسين«افراطی بود و به حکومت » پيوريتان های«کرامول فردی مذهبی و از 

اين . پارلماِن دست نشانده ِی حکومت نظامی تشکيل شد. فرمان داد تا يکصد و پنجاه نماينده برای پارلمان او انتخاب کنند

 و خرده مالکين، که از جنگ خسته شده بودند و از شورش های مردمی و اقدام کرامول با سکوت تأييد آميِز بورژوازی

او نيز با تقويت ارتش و نيروی دريايی توانست به فتوحاتِ . هراس داشتند، قرار گرفت» مساوات طلبان«دهقانی و نفوذ 

ژوازی همچنان به اين با حفظ و گسترش بازارهای بورهان تقويت نمود وسطح جنائل آيدو اقتدار انگلستان را دربسياری   

.طبقه خدمت کند  

تفريحگاه ها و . دادا به مناطق نظامی تقسيم کرد و دررأس هرکدام يک فرماندار نظامی قراراز لحاظ اداری، انگلستان ر

خره طبقه ِی بورژوا پس از باال. نمايشخانه ها و ميکده ها تعطيل شد و نظم آهنين مذهبی در سراسر انگلستان تسلط يافت

صد سالی که از ظهورش می گذشت و شصت سال مبارزه ِی پارلمانی و انقالبی، همراه با متحدين خود، از  ازچهاربيش  

.طريق استبداد مذهبی کرامول، بر کليه ِی امور مسلط شد و دوران جديدی را در انگلستان و جهان آغاز کرد  
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