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آخرين يادداشت  -  ترفندھای شورای بريتانيائی–پيچيدگيھای روسيه و ترکيه «: گزيده ای از مقالۀ :  کارل مارکس -١٣

 » ھند شرقیمسألۀ  ١نسلرود

جز دعاوی بی ه ھا برجستگی خاصی را  نشان نمی دھد، البته ببحثگری رأی دادند و به اليحه ھای  ھند يکی پس از دي

 ، عضو پارلمان که با افشای دائمی مشکالت ھند و انتقاد از ٢برای مثال، لرد جوسلين. پايه و اساس اصالحگران ھند

 کنيد که اصالحات او چه ر میفک. شيوۀ اداری ناکارآمد کمپانی ھند شرقی برای خودش سرمايۀ سياسی ايجاد کرده است

خوشبختانه اين موضوع فقط به خود او محدود بوده .  ساله برای کمپانی ھند شرقی١٠؟ تدارک يک مھلت بوده است

                                                 
1 Nesselrode 
2 Lord Jocelyn 
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 که طی دوران طوالنی زندگی پارلمانی اش موفق ٣ديگر وجود دارد به نام آقای جوزف ھيوم» اصالحگر«يک . است

او پيشنھاد می کرد که تعداد مديران ھند شرقی را . ی پشتيبانی وزارتخانه تبديل کندشد گروه مخالفان را به ابزاری برا

 بود که مديران ٤يگانه اصالحاتی که به مفھوم عام پذيرفته شد، پيشنھاد آقای برايت.  نفر کاھش ندھند١٨ نفر به ٢۴از 

 اين شورای سھامداران به ھمۀ مديران از جانب دولت را از خريد سھام کمپانی معاف می داشت که تا پيش ازه برگزيد

  .برگزيده تحميل کرده بودند

 منتشر کرده را بخوانيد و درخواھيد يافت که اتھامات ٥نوشته ھای مسخره آميزی که انجمن اصالحات در ھند شرقی

 تا بسياری عليه بناپارت مطرح شده که با طرفداران سلطنت، اورلئانيسم و جمھوری خواھان آبی و سرخ فرانسه

يگانه شايستگی اين چرنديات مسخره تا کنون در اين نکته خالصه می شود که توجه . بناپارتيستھای نااميد ھمخوانی دارد

عمومی را در حالت کلی به مسائل ھند جلب کرد و در وضعيت اين گروھی که تمايالت متعددی را در خود جای داده 

برای مثال، در حالی که به رويکرد اشراف ساالری انگلستان نسبت به . مفراتر از اين نبايد از آنان انتظار داشته باشي

  .ھند حمله می کند، عليه حذف اشراف ساالری ھند معترض است، به بيان ديگر از شاھزاده ھای بومی دفاع می کند

راھی که برايشان باقی از وقتی که مھاجمان بريتانيائی به ھند پا گذاشتند و تصميم گرفتند در آنجا ماندگار شوند، يگانه 

با چنين ھدفی، بريتانيائی ھا مشابه سياست رومی ھا . ماند در ھم شکستن قدرت شاھزادگان به زور و يا به توطئه بود

، سيستم فربه سازی ھم پيمانان را به راه به گفتۀ يک نويسندۀ انگليس«. دنددر در رابطه با ھم پيمانانشان عمل کر

  ».ه گاو را پرورش می دھند تا جائی که برای از ھم دريدن آماده شودانداختند، به ھمان شکلی ک

وقتی .  سر می بريد٦پس از جلب ھم پيمانانشان به شيوۀ روم باستان، کمپانی آنان را به شيوۀ مدرن در خيابان شانژ الی

ه ھا يا بايد شاھزاده ھا به وضعيت بحرانی برخورد می کردند، طلبکار بی رحم می شد و در اين صورت شاھزاد

در حالت اول شاھزاده ھا مستمر بگير . دوستانه زمين ھايشان را به کمپانی واگذار می کردند و يا وارد جنگ می شدند

 کيلومتر مربع ١١٢۶۴٧٨در حال حاضر، دولتھای بومی . شدند غاصب و در حالت دوم به مثابه خيانتکار محاکمه می

 نفر، ولی از اين پس به مثابه ھم پيمان به حساب نمی آيند بلکه تحت ۵٢٩۴١٢۶٣را در اختيار دارند، با جمعيتی معادل 

. شرايط گوناگون و در اشکال متنوع مبتنی بر معاھده برای کمک مالی و حمايت، از وابسته ھای دولت بريتانيا ھستند

ا از دست دادند، و حق وجه مشترک اين معاھدات در اين نکته بود که حکومتھای محلی حق تضمين دفاع از خودشان ر

برقراری مناسبات ديپلماتيک و حل اختالفات بين خودشان بی آن که فرماندار کل در آن مداخله داشته باشد از آنان سلب 

در حال . ھمۀ آنان بايد ماليات بپردازند، يا به صورت نقد و يا سھميۀ نيروی نظامی به فرماندھی افسران بريتانيائی. شد

ه سازی نھائی حکومتھای محلی موضوع بحث داغ بين اصالح طلبانی ست که اين روند را حاضر جذب يا ضميم

  .کنند و از سوی ديگر جبھۀ بازرگانان را می بينيم که چنين امری را ضروری می دانند جنايتکارانه ارزيابی می

لی مربوط می شود، از وقتی آنچه به حکومتھای مح. ً به شکل کامال نامتناسبی مطرح شده استمسألهبه باور من، خود 

                                                 
3 Joseph Hume 
4 Bright 

 آزاد مصرانه از بازرگاني آزاد و عدم دخالت دولت طرفداران مبادالت. مدرسة منچستر، مدرسة اقتصادي، سخنگوي بورژوازي كارخانه دار 5 
در . Bright و برايت Cobdenمدرسة منچستر رهبران اين جنبش، توليد كنندگان پارچه مثل كوبدن . در زندگي اقتصادي دفاع مي كنند

به ابتكار مدافع » انجمن هندي«.  طرفداران مبادالت آزاد گروه سياسي تشكيل دادند كه بعداً به حزب كارگر پيوست1840 تا 1830سال 
  .او براي اصالحات در هند مي كوشيد. بنيانگذاري شد1953 چ در مارJohn Dickinsonمبادالت آزاد، جان ديكينسون 

Change Alley6 براي جبران . و مركز عمليات مالي و معامالت.  خياباني در لندن كه مركز شوراي اداري كمپاني درياهاي جنوب بود
   . ها قرض مي گرفتندرة باال  مبالغ هنگفتي از انگليس رابطه با كمپاني، شاهزاده ها بايد با بهتعهدات در
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اگر شما درآمد يک کشور را بين دو دولت تقسيم کنيد، . ًکه به خدمت و زير پوشش کمپانی درآمدند عمال از بين رفتند

با نظام کنونی، حکومت ھای . ًمطمئنا به منابع يکی و دستگاه اداری ديگری به شکل وخيمی خسارت وارد خواھيد کرد

 دولت محلی و ماليات، و به ھمين گونه خرج ھای گزاف نظامی که کمپانی به آنان تحميل محلی دو چندان زير فشار

  . کرده  از پا می افتند

شرايطی که به آنان اجازه می دھد تا ظاھر استقالل خود را حفظ کنند در عين حال ھمان روندی ست که به سقوط دائمی 

 ضعف ساخت و ساز ھمان قانون زيستی آنان است، مثل ھر .انجامد و فقدان امکان بھبود بخشيدن به وضعيتشان می

در نتيجه پرسشی که مطرح است حفظ دولتھای محلی نيست، بلکه . ساخت و سازی در سازش به زندگی ادامه می دھد

شکوه بربر منش تاج و اشراف ساالری «ولی جای شگفتی نيست که می بينيم مردانی که . حکومت شاھزادگان است

 اشک می ريزند که اکثر آنان از ارزش ظاھری ٧اب ھا و راجاھای ھندیو می کنند، برای سقوط نء افشارا» انگلستان

 ! برآمده اندستند که از بطن توطئه ھای انگليسًدوران قديم نيز برخوردار نيستند و عموما غاصبان نوپائی ھ

دوک . ای ھزار و يک شب وجود نداردزمانھا و شھريارھ-در سراسر جھان استبدادی مسخره آميزتر از استبداد شاه

ولينگتون، سر جان ملکلم، سر ھانری راسل، لرد النباروگ، ژنرال بريگس، و ديگر مقامات اعالن کردند که خواھان 

ولی به چه علتی ؟ به اين علت که يگانھای محلی زير فرماندھی انگليس به جنگھای کوچکی با . تثبيت وضعيت ھستند

متھای د تا از تھديد اين نيروھا عليه اربابان اروپائی جلوگيری کنند و به اين علت که وجود حکوھم وطنانشان نيازمندن

و باز ھم به اين علت که شاھزادگانی که .  به شکل پاره وقتی فرصت کاری توليد می کندمستقل برای يگانھای انگليس

ی توانند مانع بروز ماجراجويان شجاع نظامی وارث تخت و تاج و فرمانبردارترين ابزار استبداد انگليس ھستند، و م

زيرا سرزمينھای مستقل پناھگاھی بود برای ھمۀ ناراضيان و مردان . شوند که در ھند ھميشه فراگير بوده و خواھد بود

 ستون فقرات ننگين نظم کنونی انگليس و مھمترين عنصر ۀداليلی که به شاھزادگان محلی به مثاب. با شھامت کشور

ِۀ پيشرفت در ھند مربوط می شود را کنار می گذاريم، و به سر توماس مانروبازدارند
 می پردازم که ٩ و لرد الفينستون٨

اين . مندی واقعی ابراز می کننده دست کم از ديدگاه معنوی مردان برجسته ای ھستند و نسبت به مردم ھند نيز عالق

يچ يک از طبقات اجتماعی توان و انرژی کافی ندارند و کنند که بدون اشراف ساالری بومی ھ مردان برجسته فکر می

عکس آنان را به سير قھقرائی محکوم خواھد ه سرنگونی اين اشراف ساالری موجب ارتقاء تودۀ مردم نخواھد شد بلکه ب

می اين موضوع  تا وقتی که مردم بومی به شکل سازمان يافته و دائمی، زير سلطۀ مستقيم انگليس، از مشاغل نظا. کرد

در سرزمينی که فاقد مردان بزرگ با کارھای بزرگ . و مدنی عالی رتبه محروم می مانند می تواند واقعيت داشته باشد

در . است، مردان بزرگ زاده ميدان عمل پيدا می کنند که سرنوشت مردم سرزمينھای تسخير شده را رقم می زنند

 حفظ شاھزادگان ارثی در سرزمين ھای به اصطالح مستقل نتيجه، حذف مردم بومی، در مرزھای انگليس به نيک بختی

انجام گرفته است و يکی از اين دو امتياز بايد به ارتش محلی تعلق بگيرد که پيکرۀ فرمانروائی بريتانيا در ھند بدان 

  .بستگی دارد

ومی را شايستۀ مقامات باال فکر می کنم که ما می توانيم به گفته ھای آقای کامپبل باور داشته باشيم که اشراف ساالری ب

                                                 
Nabab7 و Radjahs .و راجا، شاھزاده ھای ھندی را گويند]موسوی- نواب[نباب  .Jagirdar جاگيردار، فئودال مسلمان در 

ايد به خدمت زير پرچم در می آمدند و يگانھا را ب). جاگير(فرمانروائی مغول بزرگ، زميندار موقتی زمين ھای وسيع 
توری به وارث با سقوط امپرا. جاگيردارھا عالوه بر اين دھقانان را مجبور به بيگاری می کردند. تدارک می ديدند

  .امکالک تبديل شدند
8 Sir Thomas Munro 
9 Lord Elphinston 
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به اين علت که روحيۀ قوی و کسب « در ھند نمی داند، و برای ھر نياز جديدی بايد يک طبقۀ جديد ايجاد کرد، و 

صالحيت برای طبقات پائين ضروری خواھد بود، چنين کاری می تواند در خود ھند صورت گيرد که بھتر از ھر 

  .١٠»نظر می رسده کشور ديگری ب

اھزادگان بومی نيز به سرعت در حال از بين رفتن ھستند و چراغ خانه ھايشان رو به خاموشی ست، ولی از ِخود ش

آغاز ھمين قرن، دولت بريتانيا به آنان اجازه می دھد که وارثان نيابتی داشته باشند، و جای خالی شان را با عروسکھای 

اگر در . خستين مقامی بود که عليه اين نظام اعتراض کرد ن١١حاکم بزرگ، لرد دالھاووزی. ُخيمه شب بازی پر می کند

کوران طبيعی مخالفتی صورت می گرفت، نه نيازی به جنگ بود و نه اين ھمه مخارج برای پايان بخشيدن به 

  .شاھزادگان بومی

نگ از درآمد  ليور استرلي٢۴۶٨٩۶٩ّاما دربارۀ شاھزادگانی که مستمری دريافت می کنند، می دانيم که دولت بريتانيا 

ھند را به آنان اختصاص می دھد و چنين امری ھزينۀ خيلی سنگينی را به مردمی که با برنج زندگی می کنند و از 

اگر شاھزادگان کارآئی خاصی داشته باشند، ھمانا نمايش سلطنت در . نيازمنديھای اوليه محرومند تحميل می کند

. ١٢زرگ، بھادر شاه را در نظر بگيريد که از نوادگان تيمور لنگ بودمی توانيد مغول ب. نازلترين درجه و مسخره است

 ليور استرلينگ در سال حقوق می دھند، در حالی که سيطرۀ اقتدارش فراتر از ديوارھای کاخ او نيست، ١٢٠٠٠٠به او 

 ھا حتا انگليس. يابندکاخی که در درون آن اين نژاد سلطنتی احمق به حال خود واگذار شده و مثل خرگوش توسعه می 

در نتيجه، مرد کوچک اندام زرد روئی را روی تخت سلطنتش می بينيم که با . ليس دھلی را نيز از او سلب کردندوپ

در برخی فرصتھای . لباس تماشائی، زر دوزی شده که خيلی به لباس رقاصان ھندوستان شباھت دارد جلوس کرده است

 باشکوه برای تھنيت گوئی به طرفداران و دوستان وفادار خارج می تشريفاتی، اين عروسک خيمه شب بازی با لباس

در روز مھمانی، خارجی ھا گوئی به بازيگری که در محل عمومی نمايش می دھد مالياتی را با گينه می پردازند، . شود

ر نگاه کنيم، الماس ھای ولی به دقت اگ. نان دستار و الماس و امثال اينھا ھديه می کندآدر حالی که او نيز به سھم خود به 

سلطنتی شيشۀ معمولی و به شکل مسخره ای آنھا را صيقل داده اند و فقط شبيه سنگھای قيمتی و به اندازه ای حقيرانه 

  .روی ھم سوار شده که مثل شيرينی بادامی در دست خورد می شود

ھنر تنزل دستگاه سلطنتی را با تنزل ، بايد بگوئيم که،  ھمآھنگی با اشراف ساالری انگليس دروام دھندگان انگليس

و می بينيم که . ھودگی تشريفات در کشورھای فرادريائی تعبير می کنندشروطه به پوچی در پايتخت و به بيحکومت م

  .چگونه افراط گرايان از ديدن چنين صحنه ای آشفته می شوند

  

  ١٨۵٣ جوالی ١٢نوشتۀ کارل مارکس 

  ١٨۵٣ جوالی ٢۵، ٣٨٢٨مشارۀ منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون 

  به امضای کارل مارکس

  

                                                 
10 G.Campbell : « Modern India : a Sketch of the Système of Civil Government », London 1852, p.64 _ 83 
11 Lord Dalhousie 

) پنجمين پشت) (سلسلۀ گورکانيان ھند و امپراتوری مغولی ھند(، بنيانگذار امپراتوری مغول کبير ١۵٣٠-١۴٨٣) ُظھيرالدين محمد بابر(ُبابر  12
در قرن ھجدھم پس از فروپاشی امپراتوری، امپراتوران مغول به . انستاز نوادگان تيمور لنگ بود که خود را از نوادگان چنگيز خان می د

دست ه پس از فتح دھلی ب. عروسک خيمه شب بازی و تبديل شدند به حاکمان دست نشاندۀ حاکمان مناطق، فاتحان افغان و فئودالھای بزرگ ھند
، انگليسی ھا ھند را مستعمرۀ تاج و ١٨۵٨در سال .  شدنددگان و مشتريان کمپانی ھند شرقی تبديلر به دست پرو١٨٠٣ ھا در سال انگليس

  .ِتخت انگلستان اعالم کردند و ھر آنچه از قدرت اسمی سلسلۀ مغول باقی مانده بود را از بين بردند
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  ١٨۵٣ جوالی ١۵لندن، جمعه، 

  

.   را نپذيرفتند١٣ننرال گودويجِبا آخرين نامه ای که از راه زمينی رسيده مطلع شديم که سفيرھای برمه معاھدۀ پيشنھادی 

گويا سومين نسخۀ جنگ پايان ناپذير .  ساعت رفتند١٠ ساعته به آنان داده بود، ولی برمه ای ھا پس از ٢۴نرال مھلت ج

 .١٤نظر می رسده برمه اجتناب ناپذير ب

 اين سو از. يک بی سر و سامان تر از لشکرکشی به برمه نبوده است در ھمۀ لشکرکشی ھای بريتانيائی ھا به شرق ھيچ

ھيچ خطر تھاجمی تھديد نمی کرد، به ھمان گونه که در مرز شمال غربی خطری وجود نداشت، زيرا رشته کوه ھائی 

برای جنگ عليه برمه، دولت ھند مجبور بود .  نظامی عبور ناپذير است قطعاتکه بين بنگال و برمه گسترده شده برای

به برمه به ھمان اندازه مسخره آميز است که بخواھيم برخورد  بحریاتھام خشونت .  وارد کارزار شودبحراز راه 

  .ھای جنگی بخار متعلق به کمپانی را به ذھنمان راه دھيم جانک ھای بادبانی عليه کشتی

 .  در برمه ھستند ھيچ پايه و اساس عينی ندارد١٥ادعای اين امر که يانکی ھا خواھان ضميمه کردن پگو 

ان گونه يکی از نويسندگان جز کمبود کار برای اشراف ساالری نيازمند، ھمه  نمی ماند بھيچ دليل و برھان ديگری باقی

نخستين جنگ برمه . » در شرق١٦ُتبعيدگاه واقعی برای افراد با کيفيت يا ھمتن کور« گفته است، ضرورت ايجاد انگليس

 ميليون به ١٣ل انجاميد، طوه  ، گرچه کمی بيش از دو سال ب١٧در حکومت دنکيشوتی لرد آمھرست) ١٨٢۴-١٨٢۶(

حساب بياوريم، مخارج از درآمد ساالنه فراتر رفت ه که پرداخت حقوق سربازان را ب بی آن. قرض دولت ھند افزود

سرزمين .  گرفته شد، خرجش بيشتر است١٨٢۶سرزمينی که از برمه در سال .  ليور استرلينگ١٠٠٠٠٠يعنی معادل 

را انگلستان در مقابل ضروری ترين جنگ کنونی در اروپا، عليه روسيه عقب پس چ.  باز ھم ويرانگر تر است 18 پگو

نشينی می کند، ولی ھر سال به جنگی تازه و بيھوده در آسيا دامن می زند ؟ قرض ملی انگلستان را در اروپا به عنصر 

نتظر بمانيم تا ته کشيدن ولی می توانيم م. ضعيفی تبديل کرده، مخارج جنگھای آسيائی را روی دوش ھنديھا گذاشته اند

زود ھنگام درآمد ترياک در بنگال و مخارج جنگ ديگری عليه برمه، در ذخيرۀ مالی ھند موجب تحريک بحرانی شود 

که امپراتوری ھند را به اصالحاتی عميقتر از آن چيزی وادارد که در معاھدات اصالح طلبان در پارلمان انگلستان 

  .مطرح می کنند

  ١٨۵٣ جوالی ١۵س، نوشتۀ کارل مارک

  ١٨۵٣ جوالی ٣٠، ٣٨٣٣منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

 به امضای کارل مارکس

 ادامه دارد

  

                                                 
13 Godwin 

به تصرف کمپانی ھند ايالت آسام ) ١٨٢۴- ١٨٢۶(در نخستين جنگ عليه برمه . انگليسيھا تسخير برمه را از آغاز قرن گذشته شروع کردند 14
 از سر ١٨۵٣ در سال .Pégou ايالت پگو) ١٨۵٢(دومين جنگ .  Tenasserim  و تناسريمArakan ، آراکان)در مرز بنگال(شرقی درآمد 

  به تخت١٨۵٣ فبروریکه معاھدۀ صلح به امضا برسد پايان گرفت، پادشاه جديد در  در واقع، دومين جنگ برمه بی آن. گيری جنگ اعالن شد
  .  و از دست دادن پگو را نپذيرفتسلطنت نشست

15 Pégou 
Hampton court16  جدھم، محل اقامت پادشاھان انگليسُھمتون کور، کاخ ھمتن روی تايمز در حومۀ لندن در قرن شانزدھم و ھ.   

17 Lord Amherts 
18 Pégou 


