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  دولت بريتانيا و تجارت برده :  کارل مارکس - ٣٨

  ١٨۵٨ جون ١٨لندن، 

، اسقف آکسفورد پرسشی دربارۀ تجارت برده مطرح کرد و شکايت نامه ای از جون ١٧ مجلس اعيان در جلسۀطی 

متبادر خواھد کرد، ًتعبيری که مطمئنا اين بحث و جدل به اذھان ناپخته . سوی کليسای مريم مقدس جامائيک را خواند

ميانه روی از سوی دولت بريتانيا و تصميم قاطعانه اش برای اجتناب از بھانه سازی برای برخورد با اياالت متحده 

 را حمل امريکاکشتی ھائی که پرچم » حق بازرسی«با بيانيه ای که در زير خواھيد خواند، لرد مالمسبوری از . است

  :می کنند صرفنظر کرده است 

 قابل بازرسی نيست مگر توسط امريکات متحده می گويد به ھيچ بھانه، ھدف يا گمان احتمالی، کشتی حامل پرچم اياال«

وليت آن به عھدۀ ناخدائی خواھد بود که به چنين کاری مبادرت کرده ؤئی، در غير اينصورت مسامريکاکشتی ھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که از   اعالن شده بود موافق نبودم، تا اينامريکاخارجۀ من با اين تعبير حقوق بين الملل که از سوی وزير امور . باشد

 امريکاپس از پذيرش اين قانون، به دولت . سوی مقامات دادگستری تاج و تخت سلطنت انگليس به رسميت شناخته شد

نون  و می تواند ھر کار خالف قاگرفت در خطر سوء استفاده قرار خواھدامريکاًقويا ھشدار دادم، که از اين پس پرچم 

 استفاده خواھند کرد، و چنين امريکارا پوشش دھد و کشتی ھای دزدان دريائی و کشتی ھای حامل برده فقط از پرچم 

جای دفاع از شرافت ملی ه با پافشاری روی منشور حاضر، ب. امری پرچم افتخار آميز را به بی اعتباری خواھد کشيد

من ھمچنان بر اين باور ھستم . ه شنيع ترين اعمال آلوده خواھد شد بامريکانتيجۀ معکوس به بار خواھد آورد، و پرچم 

 نيازمنديم، و بايد در اين بحری پوليسکه در  قرن ھشيار ما که کشتی ھای بی شماری در اقيانوسھا شناور ھستند، به 

د مليت ئيرسی و تأزمينه حقوق بين الملل اصول و قواعدی را پيشبينی کند و يا دست کم بين ملتھا توافقاتی برای باز

ھائی که با وزير مذاکره . کشتی ھا وجود داشته باشد تا روشن شود که کشتی حق برافراشتن چنين پرچمی را داشته است

 در پروندۀ بسيار جالبی به نوشته ١نرال کاسجاياالت متحده که در کشور ما به سر می برد داشته ام و مشاھداتی که 

يم توافقات مناسبی در اين زمينه با اياالت متحده اميدوار کرده است و اجازه می دھد که ًآورده است، من را قويا به تنظ

که موجب بی حرمتی شود ھويت پرچم ھمۀ کشورھا  مقامات رسمی دو کشور پس از دريافت دستورات مناسب، بی آن

  ».را بازرسی کنند

 ھا دفاع کند، ئی توسط انگليسامريکای کس سعی نکرد از حق بازررسی کشتی ھا روی نيمکت اپوزيسيون نيز ھيچ

  :مطرح کرد   ٢ولی ھمانگونه که کنت گری

 رسانده بودند و وقتی ء ھا با اسپانيائی ھا و ديگر قدرتھا توافق نامه ای برای جلوگيری از تجارت برده به امضاانگليس«

ئی باشد امريکاًکه واقعا  اخته و بی آنداليل محکمی برای ظن خود نسبت به کشتی می يافتند که به قاچاق شنيع برده پرد

ولی اگر ناخدای کشتی برگه ھای .  استفاده کرده، حق داشتند آن کشتی را متوقف و بازرسی کنندامريکااز پرچم 

رھا کنند که به راھش ادامه را ئی به آنان نشان می داد، حتا اگر کشتی او پر از برده می بود مجبور بودند کشتی امريکا

من اميدوارم و اطمينان . وليت و شرمساری اين قاچاق غير قانونی را تحمل کندؤا اياالت متحده بود که بايد مسدھد و تنھ

دارم که دستوراتی که به ناوشکن ھايمان صادر کرده ايم از اين بابت روشن است و ھر گونه انحراف از سوی افسران 

  .»در چنين وضعيتی مطابق قانون مجازات خواھد شد

ه موضوع به ھمين نکته محدود می شود که حتا اگر ما مجاز باشيم مدارک کشتی مظنونی را بازرسی کنيم که در نتيج

 چندان تمايلی برای ٣نظر می رسد که لرد ملمسبوریه  را به شکل غير قانونی حمل می کند، ولی بامريکاپرچم 

لرد آبردين به صراحت انکار کرد که چنين . ستحال خود واگذاشته اه پافشاری روی آن ندارد و اين مادۀ قانونی را ب

 ٥ و سر جرج کوکبرن٤کاری بتواند موجب اختالف نظر شود، قوانينی که در چنين موردی از سوی دکتر الشينگتون

 تحويل داده شد و از سوی امريکا پذيرفته شده بود به موقع به دولت برای کارمندان رسمی انگليس) يائیناخدای بريتان(

ی صورت نگرفته بود و تغيير در نتيجه، اگر در دستورات  .د قرار گرفتئي مورد تأامريکا به نام دولت ٦ترآقای وبس

نظر می ه با وجود اين، ب. » دليلی برای شکايت نداشتامريکادولت «اگر افسران در محدودۀ قوانين عمل کرده بودند، 

رد، به ويژه وقتی می بينيم که پالمرستون مثل ھميشه بيدار ک» پارسامنشانۀ موروثی«رسد که ظن بسيار پررنگی روح 
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. اتی را جايز دانسته بودتغييربا تردستی خاص خودش به اختيار در برخی دستوراتی که به ناوگان انگليس صادر شد 

که وزارت امور ) ١٨۴١تا سال (می دانيم که پالمرستون با پرخاش مصرانه عليه حذف تجارت برده، طی يازده سال 

او فھرستی از اعمالی که . ه را اداره می کرد، تمام پيمان نامه ھای مربوط به تجارت برده را حذف  کرده بودخارج

مقامات دادگستری بريتانيا جنايتکارانه تشخيص داده بودند تھيه کرده بود، قوانينی که موجب دادگاھی شدن يکی از 

 قرار گرفت که از يک تاجر برده عليه خود دولت انگليس  در وضعيتیه بود و به يمن آن قوانين انگليسمأمورانش شد

او تجارت برده را به مثابه نبردگاه خود انتخاب کرده بود، و از آن خيلی بسادگی برای تحريک اختالف .  دفاع کرده بود

  پيش از آن که مقامش را ترک کند،١٨۴١پالمرستون در سال . بين انگلستان و کشورھای ديگر استفاده می کرد

در صورتی که اين دستورات را باطل نکرده بودند، «د کرده ئي تأ٧دستوراتی داده بود که ھمان گونه که سر رابرت پيل

توجھی « توصيه کرده بود که  بحریبه گفتۀ خود او، به افسران نيروی. »نجامدنست به تصادم با اياالت متحده بيمی توا

  . »به حقوق بين الملل نداشته باشند

جای سواحل ه ناوگروه بريتانيائی را ب« وری با وجود اين که خيلی محتاطانه به زبان آورده بود، گفته بود که لرد ملمسب

که عليه روسيه اعالن جنگ کند، ناو گروه را در جائی  ، پالمرستون پيش از آن» به آبھای کوبائی گسيل کردندافريقا

ًک برخورد با اياالت متحده، و تقريبا موفق شده بود تجارت جز تحريه نگھداشته بود که به درد ھيچ کاری نمی آمد ب

 سفير پالمرستون در دربار سن پترزبورگ که با اين نظريه موافق بود، در اين باره ٨برده را متوقف کند، لرد وودھاوس

  :می گويد 

ئی گسيل شده بود، مريکاابا وجود دستورات صادر شده، به اين علت که ناوگروه بريتانيائی در شمار بسيار به آبھای «

  ».دير يا زود بايد به بروز اختالف بين ما و اياالت متحده می انجاميد

 آن را خنثی کرد، ھمانگونه که ١٨۵٨ در سال ٩ولی اھداف مخفی پالمرستون ھرچه بود، روشن است که دولت توری

با سر و صدای زياد «وشی گرائيد  نقش بر آب شد، و فرياد جنگ در بطن کنگره و روزنامه ھا به خام١٨۴٢در سال 

 .»برای ھيچی

 اسپانيا را به مثابه پشتيبان اصلی اين ١٠ تجارت برده، اسقف آکسفورد و به ھمين گونه لرد بروگاممسألۀدربارۀ خود 

به ھر دو از دولت بريتانيا درخواست کردند که با تمام قدرتی که در اختيار دارد اين کشور را .  کردندءقاچاق شنيع افشا

، پيمان نامۀ عمومی بين بريتانيا و ١٨١۴از سال . پی روی از خط سياسی  در ھمآھنگی با منشور موجود مجبور کند

 پيمان نامۀ ١٨١٧در سال .  رسيده بود که بی ھيچ ابھامی تجارت برده ھای سياه را محکوم می کردءاسپانيا به امضا

ا متعھد شده بود که حق تجارت برده را برای اتباع خود ممنوع کند ويژه ای به تصويب رسيده بود که بر اساس آن اسپاني

 ليور استرلينگ به مثابه جبران خسارت ۴٠٠٠٠٠جای خسارتی که اين پيمان نامه می توانست وارد کند، اسپانيا ه و ب

، ١٨٣۵در سال . که اين کشور به تعھدات خود عمل کرده باشد اين پول به صندوق اسپانيا واريز شد بی آن. دريافت کرد

 رسيد که بر اساس آن اسپانيا متعھد شده بود که برای جلو گيری از قاچاق برده و ناممکن ءپيمان نامۀ تازه ای به امضا

و دوباره اين امر بر اساس ضرب المثل اسپانيائی  .  بگذاردءساختن آن نزد اتباع خود قانون بسيار سختی را به اجرا

 سال بعد قانون جزائی مربوط به قاچاق برده به تصويب رسيد، ولی از روی بد ١٠ فقط . به تأخير افتاد١١»تا فردا«
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ًشانسی واقعا شگفت آوری، موضوعی که انگلستان روی آن اصرار می ورزيد يعنی ماده ای که تجارت برده را مشابه 

جز اين که ناخدای ه  بکوتاه سخن اين است که ھيچ کاری صورت نگرفت،.  تلقی می کرد حذف شده بودبحریراھزنی 

ارشد کوبا، وزير امور داخلی، رياکاران درباری و در صورتی که شايعه ھا حقيقت داشته باشد، شخصيت ھای متعلق به 

 تعيينخود خاندان سلطنتی ماليات ويژه ای برای تجارت برده ھای سياه تحميل کرده بودند و مجوز قاچاق انسان را با 

  .برای ھر سر می فروختند) یسکۀ طالی اسپانيائ(دوبلون 

جز اين که قاچاق برده دارای ساخت و سازی بود که دولت اين ه اسقف آکسفورد گفت، اسپانيا ھيچ توجيھی نداشت ب«

 ثابت کرد که چنين بھانه ای ھر چند و به ھر اندازه ای که ١٢نرال والدسجکشور نمی توانست جلوی آن را بگيرد، ولی 

وقتی وارد جزيره شده، تاجران برده را فراخواند و به آنان مھلت . اشد، نمی تواند مطرح شودبا واقعيت تطبيق داشته ب

داد تا ظرف شش ماه آينده به کارشان پايان دھند و اطمينان داد که در پايان اين مھلت برای جلوگيری از تجارت برده 

ال والدس، شمار کشتی ھائی که از سواحل نرج، سال پيش از مديريت ١٨۴٠نتيجه چه شد ؟ در سال . مصمم خواھد بود

نرال والدس ناخدای ارشد بود شمار اين ج تا وقتی که ١٨۴٢در سال .  فروند بود۵٣ با بار برده به کوبا می آمدند افريقا

 اين ١٨۴٢ نبود، در سال ١۴۴٧٠ شمار برده ھا در جزيره کمتر از ١٨۴٠در سال .  فروند فراتر نرفت٣کشتی ھا از 

  ». نفر رسيد٣١٠٠ تعداد به

و اکنون، انگلستان چه اقداماتی می تواند عليه اسپانيا انجام دھد ؟ تکرار اعتراضات و نامه نگاريھا، از سر گيری 

 بين ساحل کوبا و اسپانيا را با پرونده  ؟ سر ملمسبوری گفته است که می توانيم بی آن که به نتيجه ای برسيم،ھامذاکره 

يا شايد انگلستان بايد با پافشاری روی مطالباتش و نقض ھمۀ پيمان نامه ھا . ن دو دولت  بپوشانيمو نامه ھای مبادالتی بي

ھم پيمان «مجازاتھائی را در نظر بگيرد؟ در اينجاست که نقطۀ ضعف آشکار می شود و در اينجاست که چھرۀ اسفناک 

تيبان برده داری در ھمۀ اشکال آن، انگلستان بناپارت سوم، پش. ، فرشتۀ نگھبان تجارت برده ظاھر می گردد»شکوھمند

ًمی دانيم که ملمسبوری قويا مورد سوء ظن بود که با قھرمان . را از ادامۀ سياستھا و اجرای پيمان نامه ھايش منع کرد

 تاجر ۀولی با وجود اين، ملمسبوری با صراحت تمام او را به مثاب.  مناسبات خيلی نزديکی برقرار کرده است١٣ستوری

سياھان به » مھاجرت آزاد« در اروپا، و فردی که اين قاچاق زشت را در شنيع ترين اشکال آن، و به بھانۀ هصلی بردا

کنت گری اين افشاگری را تکميل کرده و گفته است که .  نمودءسرزمين ھای استعماری فرانسه  باز سازی کرده افشا

کنت دو . »ير و فروش آنھا به مأموران دولت فرانسه بود بر پا کردند، به ھدف گرفتن اسافريقاجنگھائی که در «

ديگر   قيمت برای ھر برده با يکتعيين با افريقاھر دو، اسپانيا و فرانسه، در بازار «اضافه کرده است که  ١٤کالراندون

رانسه ھيچ رقابت می کنند و در وضعيتی که به اين سياھان تحميل کرده اند، در کوبا و يا در سرزمين ھای استعماری ف

  .»تفاوتی وجود نداشته است

برای سرنگونی ) يعنی بناپارت سوم(چنين است وضعيت افتخار آميزی که انگلستان به دليل کمکھائی که به اين مرد 

بناپارت که . دومين جمھوری، مثل نخستين برده داری را ملغا اعالن کرد. جمھوری ارزانی داشته در آن واقع شده است

افزون طرفداران جديد قادر نيست پا برجا  جز با خريد روزه ازل ترين غرايز انسانی به قدرت رسيد، بفقط با تشويق ن

بر اين اساس، نه تنھا موجب باز زائی برده داری شد بلکه با تمديد منشور برده داری طرفداری کشاورزان را نيز . بماند

                                                 
12 Valdès 

Le héros de Satory13   ١٠ھمانا لوئی بناپارت است که در ) ستوری يکی از محالت ورسای در حومۀ پاريس(قھرمان ستوری 
 نظامی در اردوی ساتوری در نزديکی قطعات در حالی که رئيس جمھور بود کودتای خودش را آماده می کرد، در باز ديد از ١٨۵٠بر واکت

   »!زنده باد امپراتور « و سواره نظام برای او ھورا کشيدند . را جلب کردورسای طرفداری سربازان 
14 comt de Clarendon 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

تبديل فرانسويان به ملتی برده . ی اقتدار او مفيد خواھد بودنجامد برا اقدامی که به تنزل آگاھی ملت بيھر. دست آورده ب

تجارت برده در . دست کم يک کار توسط بناپارت انجام گرفت. دار مطمئن ترين اقدام برای تسلط بر فرانسه خواھد بود

شود، اگر امروز جمھوری فرانسه باز سازی . روياروئی جبھۀ سلطنت طلب و جمھوری خواه به دستور روز تبديل شد

  .فردا اسپانيا مجبور به ترک قاچاق برده خواھد شد

  ١٨۵٨ جون ١٨مارکس .نوشتۀ ک

  ١٨۵٨ جوالی ٢ به تاريخ ۵٣۶۶منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  

  

  ماليات در ھند :  کارل مارکس - ٣٩

  ١٨۵٨ جون ٢٩

 سھام راه آھن در اين مدت اخير در بورس لندن رو به  مطابق گزارشات روزنامه ھای لندن، تمايالت ارزشھای ھندی و

با کمال ) ھمذات عو سام (١٥ و استقبالی که جان بولهاين موضوع نشان می دھد که رفتار خوش بينان. کاھش داشته است

 باور به ۀدر ھر صورت، اين موضوع نفی مصران. ميل از قيام ھندی به عمل آورد به ھيچ وجه صادقانه نبود

از يکسو . دربارۀ اين منابع، از سوی ديگر، دو ديدگاه متضاد را مطرح می کنند. د می کندئيع مالی ھند را تأمناب١٦کشش

طور کلی بين اغلب کشورھای ه می گويند که ماليات در ھند گران و کمرشکن تر از ھمۀ کشورھای ديگر است و ب

يا را تجربه کرده اند، کشاورزان، يعنی اکثريت ديگر و به ويژه آن کشورھائی که به شکل طوالنی تری سلطۀ بريتان

در نتيجه، کل منابع درآمد در ھند به ميزان حد اکثر استفاده شده و . رو بوده انده مردم ھند با فقر ھمه جانبه ای روب

  توننگرش بسيار نامطمئن در دورانی که به گفتۀ گالدس. سرمايه داران ھندی در وضعيت ترميم ناپذيری قرار گرفته اند

 ليور استرلينگ خواھد ٢٠٠٠٠٠٠٠ًمخارج فوق العادۀ ھند، به تنھائی، ساالنه و برای چندين سال آينده تقريبا بالغ بر

از سوی ديگر، با اتکا به داده ھای آماری اطمينان می دھند که مالياتھا در ھند در کمترين ميزان است و اگر . بود

ًمی تواند افزايش يابد، و کامال اشتباه است که تصور کنيم که مردم ھند نمی مخارج باز ھم افزايش بيابد، درآمدھا نيز 

آقای برايت که می توانيم او را به مثابه نمايندۀ خدشه ناپذير ترين و پر نفوذ ترين . توانند مخارج جديدی را تحمل کنند

  : چنين گفته است ١٧لت ھند بدانيم به مناسبت دومين بازخوانی اليحۀ پيشنھادی دربارۀ دو» نا مطمئن«نظريۀ 

دستگاه مديريت ھند بيش از آن چيزی که می توانستند از مردم ھند بگيرند برای دولت ھند ھزينه داشته، گرچه دولت «

ادارۀ ھند بيش از .  ماليات و نه در شيوۀ برداشت آن دقت خدشه ناپذيری به کار نبرده استتعييننه در زمينۀ 

نه داشته است، زيرا در آمد کل ھمين است، ولی ھميشه کاستی ھائی وجود داشته که  ليور استرلينگ ھزي٣٠٠٠٠٠٠٠

ً ليور استرلينگ است و دائما رو ۶٠٠٠٠٠٠٠در حال حاضر قرض ھند بالغ بر . بايد با وام بھرۀ باال جبران می کردند

ن علت بود که بازپرداخت قرضھا  به ايءچنين وضعيتی ابتدا. به افزايش دارد، در حالی که اعتبار دولت کاھش می يابد

                                                 
١١٨ ص ٣٣۵مراجعه شود به يادداشت شمارۀ   15  

Elasticité16  به انگليسی( در اقتصاد کشش Elasticity  (د تغيير در ساير عوامل مؤثر بر صد تغيير در يک متغير نسبت به درصبه معنی در
  .  متغير استآن
  

قانون .  مطرح ھست که توسط پارلمان در ھمان سال به تصويب رسيد١٨۵٨ چ در مار Derbyدر اينجا اليحۀ پيشنھادی توسط دفتر دربی 17
ی کشور را جزء استعمارات تاج و تخت انگلستان می دانست و بر آن تا کمپانی ھند شرق» منشور برای بھترين مديريت ھند « پيشنھادی به نام 
وزير ھند به معاونت مشاور ھند ارگان متشکل .  ميليون ليور استرلينگ را برای پرداخت خسارت به سھامداران ذخيره کند٣را تعطيل کند و 

فرماندار کل از اين پس نمايندۀ عاليمقام شاه و به ابزاری برای  وزارت ھند تنزل يافت که در لندن به . جايگزين رئيس قديمی دفتر کنترول شد
   .سر می برد
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ًبه طلبکاران در دو مورد به موقع صورت نگرفته بود، و سپس بايد از مصيبتی که اخيرا در ھند به وقوع پيوست نيز 

 ماليات ۀبه کل درآمد اشاره کردم، به اين علت که درآمد حاصله از تجارت ترياک که نمی توانيم آن را به مثاب. ياد کنيم

.  ليور استرلينگ ماليات روی دوش مردم ھند می گذارد٢۵٠٠٠٠٠٠تلقی کنيم، با گمانه زنی من،  حدود از مردم ھند 

 که در انگلستان دريافت می کنند مقايسه ۶٠٠٠٠٠٠٠ ليور استرلينگ را با ٢۵٠٠٠٠٠٠ولی بايد ھوشيار باشيد و اين 

 روز کار خريداری ١٢يا پولی که در ھند می توانيم در اين مجلس اجازه دھيد يادآور شوم که با ھمان مقدار طال . نکنيد

 ميليون ليور استرلينگی که به خريد کار در ھند ٢۵اين . کنيم، در انگلستان فقط می توانيم يک روز کار خريداری کنيم

 اگر. می توانيم بپرسيم که بھای کار يک ھندی چقدر است.  ميليون خواھد رسيد٣٠٠اختصاص يافته در انگلستان به 

 شلينگ بوده ٢ پنس باشد، روشن است که نمی توانيم از او مالياتی را بگيريم که گوئی ٢کار يک ھندی در روز 

.  ميليون١۵٠ ميليون جمعيت داريم، در ھند ٣٠در بريتانيای بزرگ و ايرلند ما ).  پنس است١٢ھر شلينگ معادل (است

 ميليون ليور ٣٠٠در ھند، با محاسبۀ روزھای کار مردم ھند،  ميليون ليور استرلينگ دريافت می کنيم، ۶٠در اينجا ما 

با توجه به اين امر يک جمعيت ھند پنج برابر . دست آمده از بريتانيای بزرگه  برابر ماليات ب۵دريافت می کنيم، يعنی 

 برابر است و در ًجمعيت امپراتوری بريتانياست، می توانيم بگوئيم که ماليات از ھر نفر در ھند و در انگلستان تقريبا

ولی در انگلستان قدرت بی حساب ماشينھای بخار، وسايل نقليه، ھمۀ آنچه را که . نتيجه مشکالت نيز بيشتر نيستند

يک از اين امکانات در ھند  سرمايه و ذھن انسان برای تسھيل کار عموم مردم قادر به ايجاد آن بوده وجود دارد که ھيچ

  ».ارد که در ھند حتا يک جادۀ مناسب وجود داشته باشدترديدھائی وجود د. وجود ندارد

از يکسو می بينيم که جمعيت . بايد بپذيريم که در اين شيوۀ مقايسه بين ماليات ھند و بريتانيا اشتباھی روی داده است

ات بريتانيائی مردم ھند پنج برابر بيشتر از ساکنان بريتانيای بزرگ ھستند و از سوی ديگر ماليات ھند فقط نيمی از مالي

گويد، بھای کار در ھند يک دوازدھم بھای کار در بريتانيای  باز ھم از سوی ديگر، آقای برايت می. را تشکيل می دھد

جای ه  ميليون در بريتانيای بزرگ است، ب٣٠٠ ميليون ليور استرلينگ ماليات در ھند معادل ٣٠ در نتيجه  .بزرگ است

او چه نتيجه ای بايد بگيرد؟ که ھند به نسبت جمعيتش، ھمان مالياتی را . ت می کنيم ميليونی که در حال حاضر درياف۶٠

 ميليون ليور استرلينگ به ھمان اندازه روی دوش ٣٠پردازد که بريتانيای بزرگ، با توجه به فقر مردم ھند، که  می

سرانجام، پرسش . يون انگليسی ميل٣٠ ميليون ليور استرلينگ روی دوش ۶٠ ميليون نفر ھندی سنگينی می کند که ١۵٠

 سنت در روز ١٢فرض فردی با درآمد ه می توانيم بپرسيم که آيا عادالنه است که ب. ديگری می توانست مطرح شود

يا اين دو در وضعيت آ ؟ دالر در روز يک دالر ١٢يک سنت ماليات می پردازد در حالی که فرد ديگری با درآمد 

ًای از درآمد خود را می پردازند، ولی ماليات به شکل کامال متفاوتی روی قدرت مشابھی ھستند؟ ھر دو سھم يگانه 

 پرداخته بود در مسأله نپرداخته است، اگر از اين ديدگاه به مسألهآقای برايت از اين ديدگاه به . خريدشان تأثير می گذارد

ه داران از سوی ديگر می پردازند خيلی می يافت که نسبت بين مالياتی که حقوق بگيران بريتانيائی از يکسو و سرماي

 ميليون ليور ٣٠خود او می گويد که از مبلغ : عالوه بر اين . برجسته تر از نسبت ماليات ھندی و بريتانيائی ست

طور مشخص ه  ميليون از درآمدھای تجارت ترياک را کسر کنيم، زيرا اگر بخواھيم ب۵استرلينگ ماليات ھندی، بايد 

  .ياتی نيست که مردم ھند بايد بپردازند، بلکه حق صادراتی که مصرف کننده ھای چينی می پردازندبگوئيم، اين مال

ه  ميليون ليور استرلينگ از درآمد از درآمدھای ملکی ب١۶ھندی به ما می گويند که -و-سپس، طرفداران دولت انگليس

ه و ھرگز به امالک خصوصی کشاورزان  ملک خصوصی درجۀ يک دولت تلقی شدۀدست می آيد که از ديرباز به مثاب

طور مشخص از پرداخت ماليات معاف است، و نه حتا بھره ای که کشاورزان ه و در نتيجه، ب تعلق نداشته است

مطابق اين . حساب بيايده بريتانيائی به آريستوکراسی بريتانيا می پردازند به مثابه بخشی از ماليات بريتانيائی نمی تواند ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  :يات ھندی عبارت است از ديدگاه، مال

   ليور استرلينگ٣٠٠٠٠٠٠٠کل مبلغ ماليات دريافتی                                         

   ليور استرلينگ۵٠٠٠٠٠٠منھای درآمد حاصله از تجارت ترياک                         

   ليور استرلينگ١۶٠٠٠٠٠٠منھای بھرۀ ملکی                                                

  

    ليور استرلينگ   ٩٠٠٠٠٠٠نتيجۀ ماليات نھائی                                               

 ليور استرلينگ، برخی کاالھای خيلی مھم، مثل پست، ٩٠٠٠٠٠٠ عالوه بر اين بايد بپذيريم که در اين حاصل جمع  

با پذيرش چنين امری، در نوشته ای . وده ھای مردم مربوط می شودحق تمبر و حق گمرک به بخش بسيار ناچيزی از ت

 به ء با اتکا١٨ھندريکس. ًکه به امور مالی ھند اختصاص داشته و اخيرا به ادارۀ آمار بريتانيای بزرگ ارسال شده، م

د می پردازند، پرونده ھای پارلمانيھا و ديگر نوشته ھای رسمی بر آن است تا نشان دھد که مجموع مبلغی که مردم ھن

حداکثر يک پنجم دريافتی ھائی ست که از منشأ مالياتی تأمين شده، يعنی از درآمد واقعی مردم برداشت شده، که از 

 از استانھای ١٧%س، ا از مدر٢١% از پنجاب، ٢٣% از بنگال، ٢٧%طور مشخص ماليات ه مجموع کل درآمدھا، ب

  . از بمبئی تأمين می شود١۶%شمال غربی و 

 ١٨۵۵ر اينجا داده ھای تحليل ھندريکس را برای مقايسۀ ميانگين مالياتی که ھر فرد ھندی و بريتانيائی طی سالھای ما د

  : پرداخته به عاريت می گيريم ١٨۵۶و 

                                 درآمدھا بر اساس ھر فرد                                ماليات

  ور استرلينگ     شيلينگ    پنس      ليور استرلينگ     شيلينگ      پنس                      لي

  ۴            ١            __                  ٠          ۵__                  بنگالی                  

  ٧            ٠            __                  ۵          ٣__                 استانھای شمال غربی 

  ٠            ١           __                  ٧           ۴__                 س                   امدر

  ۴             ١        ___                   ٣          ٨___                 بمبئی                   

  ٩             ٠          __                   ٣           ٣    __              پنجاب                  

  ٠          ١٠                     ١___                 ___       ___            بريتانيا            

              

نه زنی زيرا را مطرح کرده  در مورد  ميانگين ماليات برای ھر فرد در سالھا و کشورھای مختلف گما١٩نرال بريگزج 

  :است 

                                       ليور استرلينگ          شيلينگ           پنس

  ۴               ١٩                       ١                     ١٨۵٢در انگلستان 

  ٠                ١٢                       ١در فرانسه                               

  ٣                ١٩__                      در پروس                              

   ۵/٨              ٣__                       در ھند                                 

با در نظر گرفتن فقر نسبی مردم ھند ھيچ طرفداران و مديحه گويان دولت بريتانيا از اين داده ھا نتيجه می گيرند حتا 
                                                 

18 M.Hendricks 
19 Briggs 
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نظر می رسد که نظريات مختلف و در ه به اين ترتيب، ب. کشور اروپائی مالياتی به اين ناچيزی پرداخت نکرده است

ًاز يکسو بايد بپذيريم که ماليات ھند نسبتا اندک بوده، ولی از . عين حال متناقضی دربارۀ ماليات ھند مطرح کرده اند

 مقامات عالی مدارکی را دربارۀ امور یر می توانيم از پرونده ھای پارلمانی ھا و به ھمين گونه از نوشته ھاسوی ديگ

ًھند جمع آوری کنيم که جملگی حاکی از اين امر است که مالياتھای ظاھرا سبک مردم ھند را به زانو درآورده و 

آيا نيازی به ارائۀ دليل و . جه را ضروری دانسته اندخشونت مالياتی تا جائی پيش رفته که اعمال شنيعی مانند شکن

جز افزايش دائمی و سريع قرض ھند و افزايش کسری بودجۀ ھند وجود دارد ؟ با وجود اين، نمی ه مدرک ديگری ب

 .توانيم ادعا کنيم که دولت ھند از بيم فشار آوردن به درآمدھای مردم، به افزايش قرض و کسری بودجۀ ھند تن داده است

، ١٨٠۵در سال . جز وصل کردن يکی به ديگریه اگر در قرض فرو می رود، به اين علت است که راه ديگری ندارد ب

 ليور استرلينگ رسيد و در سال ٣۴٠٠٠٠٠٠ً تقريبا به ١٨٢٩ ليور استرلينگ بود، در سال ٢۵۶٢۶۶٣١قرض ھند 

روشن است که ما در اينجا قرض .  است ليور استرلينگ۶٠٠٠٠٠٠٠، و ھم اکنون نزديک به ۴٧١۵١٠١٨ به ١٨۵٠

  .کمپانی ھند شرقی در انگلستان را به حساب نمی آوريم که بايد با درآمدھای کمپانی پرداخت شود

 ميليون ليور استرلينگ بود، در دولت لرد دالھوسی به پنج  و نيم ً تقريبا بالغ بر دو١٨٠۵ه که در سال ج کسری بود

رج کامپبل در بخش خدمات مدنی در بنگال خدمت می کرد، شخصيتی خيلی طرفدار ج. ميليون ليور استرلينگ رسيد

  : مجبور شد اعتراف کند که ١٨۵٣ھند بود در سال _و_دولت انگليس

گرچه ھيچ يک از فاتحان شرقی ھرگز به سطح پيروزی ما دست نيافتند، يعنی تصاحب انکار ناپذير، جھانشمول، تمام «

 وجود اين ھمۀ فاتحان با مالياتھائی که می گرفتند ثروتمند می شدند و بين آنان افرادی بودند ۀ ھند، باغدغو کمال و بی د

در ... ما از اين امکان محروم ھستيم... که بخش مھمی از ثروت سرشارشان را برای امور عمرانی اختصاص می دادند

اھش نداشته ولی با وجود اين فاقد مازاد بوده  بار ماليات کّدگاه کمی در دوران حکومت انگليسحالی که در مجموع از دي

 ».ايم

با سنجيدن مقدار ماليات، مجموع کل اعالم شده نبايد در ترازو بيش از شيوه ای که برای جمع آوری آن به کار برده اند 

د، چنين روشی در ھند براستی که نفرت انگيز است، و دربارۀ آنچه که به ماليات ملکی مربوط می شو. سنگينی کند

دربارۀ مالياتھای دريافت شده، ھيچ سھمی به . جای بھره برداری بيشتر محصوالت را از دست می دھنده برای مثال، ب

شکل کارھای عمرانی به مردم بازگردانده نشده، در حالی که چنين اموری برای کشورھای آسيائی بيش از ھر کشور 

درستی اشاره کرده، طبقۀ حاکمی که دولت را تشکيل رايت بولی ھمانگونه که آقای ب. دنظر می رسه ديگری ضروری ب

  .می دھد در ھيچ کجا به اندازۀ ھند ثروت اندوزی نکرده است
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