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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

١  
 ياد داشت ناشرين 

 ١٩٧٧انتشارات پروگرس، مسکو 

ست از آثار کارل مارکس و فردريش انگلس که به بررسی مسائل مختلف تاريخ استعمار ا  مجموعۀ حاضر بخشی

در اين مقاالت با دقتی علمی و تحليلی مارکسيستی به داليل اقتصادی پرداخته شده است که دولت . اختصاص دارد

پيوندھای ناگزير استعمار مارکس و انگلس در اين نوشته ھا . ھای سرمايه داری را به تشکيل مستعمرات تشويق کرد

و نظام سرمايه داری را به روشنی مورد بررسی قرار داده، و  در افشای استثمار دھشتناک اھالی مستعمرات توسط 

مقاالتی که در اين جا گرد آوری شده، برد عظيم . انگلستان، فرانسه و ديگر دولت ھای سرمايه داری کوشيده اند

ھای تحت ستم را به شکل بارزی نشان داده و چشم انداز سير تحولی شان را  بخش ملّت ئیتاريخ جنبش ھای رھا

  .ترسيم می کند

 در قرن نوزدھم به رشتۀ تحرير ۵٠ست که غالبا در سال ھای انخستين بخش اين مجموعه شامل عمده مقاالتی 

 .مارگراندرآمده و مصادف است با آغاز جنبش ھای گسترده و توانای توده ھای مردم آسيا عليه استع

 به ئیمريکاا مارکس شماری از مقاالتش را دربارۀ ھند در نيويورک ديلی تريبون، روزنامۀ ترقی خواه ١٨۵٣سال 

، و به اين ترتيب نقاب از چھرۀ رياکارانه و بربريتی برداشت که )New-York Daily Tribune(چاپ می رساند 

نشان می دھد که تمام مراحل سياست بريتانيا در ھند، در مارکس در مقاالت خود .  استئیجزء الينفک تمدن بورژوا

استيالی بريتانيا در «مقاالت . راستای منافع خود خواھانۀ طبقات حاکم انگلستان ساخت و سامان يافته بوده است

 و چند مقالۀ ديگر، چشم انداز ھولناک ظلم و ستم و فقری را ترسيم می کند که استعمارگران» دولت ھند«، )١(»ھند
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مارکس می گويد، بی ھيچ ترديدی ژرفای آزار و جراحتی که انگليسی ھا به ھند . بر مردم ھند تحميل کرده بودند

 .وارد آوردند، ھندوستان ھرگز در تمام طول تاريخ به خود نديده بود

شان را  مارکس و انگلس سياست استعماری فرانسه و غير انسانی بودن استعمارگران فرانسوی و بی رحمی و سفاکی

از «: می نويسد » الجزاير« انگلس در مقاله ای تحت عنوان ١٨۵٧در سال .  می کنندءدر سرزمين ھای اشغالی افشا

نخستين روزی که فرانسه الجزاير را اشغال کرد تا کنون اين کشور بينوا به صحنۀ دائمی خون ريزی، چپاول و 

  . بھای قربانی کردن بسياری به وقوع پيوستفتح ھر يک از شھرھا، بزرگ و کوچک به. خشونت تبديل شد

شان دلبستگی خاصی داشته و نفرت از سلطۀ بيگانه نزد آنان به   قبايل عرب و کبيل که به اصل استقالل و آزادی

عنوان اصلی بنيادی، حتی از خود زندگی واالتر به نظر می رسد، سرانجام زير تھاجمات سھمگين در ھم کوبيده 

 شان طعمۀ آتش گرديد، محصوالتشان لگد کوب شد و بازماندگانشان يا از دم تيغ گذشتند و يا ۀانشدند و خانه و کاش

 ».اين که به فجيع ترين و ھولناک ترين خشونت ھا سپرده شدند

 دست به شورش زدند، مارکس و انگلس جريان ئی، مردم ھند عليه استعماگران بريتانيا١٨۵٧زمانی که در سال 

ھانۀ ھنديان را به دقت دنبال می کردند و چندين مقالۀ تحليلی از شيوۀ طغيان مردم ھند به چاپ مبارزات آزادی خوا

بی مھری عمومی عليه برتری بريتانيا را « رساندند و داليل آن را نشان داده و خصوصيت ملّی آن را در رابطه با 

 .ت در ھمين مجموعه ارائه می شودبرخی از اين مقاال. خاطر نشان ساختند» ئینزد بزرگترين ملّت ھای آسيا

، واحدھای نظامی بريتانيا، و ١٨٣٩_١٨۴٢از اّولين جنگ ترياک به سال . مقاالت متعددی به چين اختصاص يافته

مريکا چندين بار به چين حمله کردند تا اين کشور را به زانو ابه ھمين منوال نيروھای مسلح فرانسه و اياالت متحدۀ 

جنايات « ، »جنگ بريتانيا در چين« مقاالت تحت عناوين مارکس . مۀ مستعمرات خود سازنددرآورده و آن را ضمي

 را به مناسبت دّومين جنگ ترياک نوشته است که انگليسی ھا در سال هو غير» تجارت ترياک«، »انگليس در چين

زی می کردند، و تجار قاچاقچی انگليسی از طريق تجارت نفرت انگيز ترياک ثروت اندو.  آغاز کردند١٨۵۶

در بازار وسيع چين منافع سرشاری را به تاراج می بردند، و اين چنين است » صنعت گران طّماع انگليسی«

- ١٨۵٨ و ١٨٣٩-١٨۴٢اليگارشی سرمايه داری که به نام نامی منافعشان واحدھای نظامی بريتانيا بين سال ھای 

مارکس و انگلس در .  رسانند و چپاول می کنند مردم صلح جو و آرام چين را به قتل می١٨۶٠ و در ١٨۵۶

. مقاالتشان نشان می دھند چگونه مقاومتی که خلق چين عليه مھاجمان بيگانه مھيا ساختند تا چه اندازه جدی بوده است

اين جنگ ملّی بوده و به خاطر حفظ ملّت «انگلس در خصوص جنگ چينی ھا عليه متجاوزان انگليسی می نويسد که 

 » . شده استچين بر پا

مقاالت مارکس و انگلس تحليل عميقی از مناسبات اجتماعی و نظام سياسی چين را در بر می گيرد و شامل بررسی 

 آغاز شد و عبارت است از انقالب وسيع و گستردۀ ١٨۵٠می باشد که در سال ) taï- pings(پينگ ھا -ئیشورش تا

مارکس از روابط بينابينی جنبش » انقالب در چين و در اروپا«لۀ در مقا. دھقانان عليه فئودال ھا و مھاجمين بيگانه

انقالبی اروپا و جنبش آزادی بخش خلق ھای آسيا حرف می زند، نظرياتی که متعاقبا توسط لنين به عنوان اصول 

نظريۀ اتحاد طبقۀ کارگر در کشورھای سرمايه داری در مبارزه برای سوسياليسم و توده ھای زحمتکش شرق 

منتخبی از کتاب سرمايه اثر مارکس که به مسائل و مشکالت . اری و نيمه استعماری مورد استفاده قرار گرفتاستعم

 .استعمار می پردازد، در اين مجموعه گنجانده شده است

بخش آخر کتاب مرکب است از نامه ھا و نوشته ھای پراکندۀ مارکس و انگلس که به شماری از مسائلی می پردازند 

تاريخ با صراحت . ند با جنبش آزادی بخش ملی نزد خلق ھای استعمار شده و نيمه استعمار شده می باشد که در پيو
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ما . د کرده استئيکامل ارزيابی ھای مارکس، انگلس و لنين را در مورد فروپاشی غير قابل اجتناب نظام استعماری تأ

مريکای التين که قھرمانانه برای استقالل و آزادی افريقا و اھم اکنون در عصری زندگی می کنيم که خلق ھای آسيا، 

نزديک به يک ميليارد و نيم يعنی نزديک به نيمی . خود مبارزه می کنند، به نتايج قابل مالحظه ای دست پيدا کرده اند

به ھمان . از جمعيت کرۀ زمين زنجيرھای بردگی استعماری را از ھم گسيخته و دولت ھای مستقلی تشکيل داده اند

  :  در بيست و دّومين کنگره به تصويب رسيد P.C.U.Sونه که برنامۀ جديد توسط گ

 ملّی خود ئیوجود نظام جھانی سوسياليسم و تضعيف امپرياليسم به ملل کشورھای آزاد شده اجازه می دھد تا باز زا«

  . »د را تضمين کنندرا تحقق بخشيده و عقب افتادگی چند صد سالۀ خود را جبران نموده و استقالل اقتصادی خو

خلق ھای جھان از پيشنھاد رئيس دولت اتحاد جماھير شوروی، خروشچوف برای از بين بردن کامل نظام استعماری 

 (*). به سازمان ملل متحد تسليم شده بود، به گرمی استقبال کردند١٩۶٠که در سپتامبر 

چنين . از اھميت ويژه ای برخوردار استتحت شرايط فعلی، آثار مارکس و انگلس که در اين جا گردآوری شده 

 است که امروز در جھان به وقوع ئیآثاری ابزار بسيار مناسبی برای تحليل و درک داليل دقيق تر مفاھيم رويدادھا

 .می پيوندد

 

٢ 

 کارل مارکس و فردريش انگلس

  ايدئولوژی آلمانی منتخبی از

نين واقعه ای ش شگرفی به خود گرفت و موجبات اصلی چکارگاه ھای صنعتی و جريان توليد به طور کلّی گستر...

 ھند شرقی ئیمريکا و از سوی ديگر گشايش  راه درياا که از يک سو کشف ،ی بر می خاستاز توسعۀ بازرگاني

 که در ئی انبوه طال و نقره ھامحصوالت تازه ای که از اين کشورھا وارد می شد و خصوصاً . فراھم آورده بود

 دچار دگرگونی ساخته و در نتيجه ه جريان افتاده بود، مناسبات طبقات مختلف اجتماعی را قوياً شريان اقتصادی ب

 به مخاطره انداخته بود، گسيل ماجراجويان، استعمار، و و کارگران را شديداً ) فئودال ھا(موقعيت صاحبان زمين 

ش عصر تازه ای را در سير تحوالت گسترش بازاری که بيش از پيش ابعادی جھانی به خود می گرفت موجبات پيداي

  که اخيراً ئیاستعمار کشورھا. ولی در اين جا و در مجموع بيش از اين نيازی به تأمل نداريم. تاريخی فراھم ساخت

کشف شده اند برای منازعات بازرگانی بين المللی، يکی عليه ديگری انگيزه ھای تازه ای ايجاد کرده است و در 

  ...بيشتری می يابدنتيجه با شّدت، گسترش 

تجارت و کشتيرانی . دّومين مرحله در اواسط قرن ھفدھم آغاز شد و تقريبا تا اواسط قرن ھجدھم تداوم پيدا کرد...

بر . ھای صنعتی که در رابطه با مستعمرات نقش ثانوی داشتند با شتاب فزاينده تری گسترش يافتند نسبت به کارگاه

اين اساس اندک اندک مستعمرات به مصرف کننده ھای عمده تبديل  شدند، و ملّت ھا به بھای مبارزات طوالنی بازار 

.  ين دريانوردی و انحصارات استعماریراه است با گشايش قوانچنين دورانی ھم. خود تقسيم کردندجھانی را بين 

رقابت بين ملّت ھا راه حل خود را در تعرفه، ايجاد ممنوعيت ھا، انعقاد قرار داد و در آخرين کالم در برافروختن 

. جو می کرد که سرنوشت رقابت ھای آنان را رقم می زد و  جستئیآتش جنگ و به ويژه جنگ ھای دريا

بر اين . گستان است که برتری خود را در تجارت و کارگاه ھای صنعتی حفظ می کندنيرومندترين کشور در دريا، ان

و توسط )  ملّی( کارگاه ھای صنعتی پيوسته توسط قوانينی بازار داخلی–پايه، در اين جا، تمرکز تنھا در يک کشور 

بازار خارجی از در ) ديفرانسيل( که ممکن است توسط گمرکات ئیانحصارات در بازارھای استعماری و تا جا
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پشم و کتان در انگلستان و ابريشم در (ر و تبديل مواد خام در کشورييتسھيل تغ. فعاليت ھای آن پشتيبانی می کند

و ممانعت ) پشم در انگلستان(، و صادرات مواد خام اّوليه ای که در داخل کشور توليد می شد را ممنوع کردند)فرانسه

 و قدرت ئیملّتی که در زمينۀ بازرگانی دريا). پنبه در انگلستان(تی ايجاد کردند ر و تبديل مواد واردايي در تغئیھا

  .استعماری به موقعيت برتری دست يافته بود طبيعتا ضامن گسترش کّمی و کيفی کارگاه ھای صنعتی نيز بود

  

٣  

 کارل مارکس و فردريش انگلس

  مانيفست حزب کمونيست منتخبی از

فريقا را دور می زد برای بورژوازی در حال رشد زمينۀ فعاليت تازه ای را فراھم ا که ئیمريکا و راه دريااکشف ...

مريکا، مراودات بازرگانی در مستعمرات، افزايش راھھای داد و ستد، و به ابازارھای ھند و چين، استعمار . ساخت

وجود آورد که به ه  صنايع بطور کلّی کاالھا، پيشرفت ھای بی سابقه ای را در زمينۀھای بازرگانی، کشتيرانی و

شيوۀ توليد قديمی فئودالی يا شرکت . گسترش سريع عامل انقالبی در بطن جامعۀ فئودالی در حال فروپاشی انجاميد

در نتيجه .  نبودند که بی وقفه توسعه می يافتندئی و گشايش بازارھاهھای صنعتی از اين پس پاسخ گوی رشد فزايند

خرده بورژوازی صنعتی نمايندگان خود را برگزيد، و تقسيم کار بين . را باز کردندکارگاه ھای صنعتی جای خود 

ولی بازارھا پيوسته گسترش می يافتند و تقاضا نيز . شرکت ھا در عين حال موجب تقسيم کار در متن خود کارگاه شد

بنابراين اختراع . ی رسيدندکارگاه ھا به سھم خود در مقابل چنين تحوالتی ناکار آمد به نظر م. رو به فزونی بود

صنايع سنگين اندک اندک جايگزين کارگاه ھای صنعتی شد، . ماشين بخار موجب انقالب در زمينۀ توليد صنعتی شد

و خرده بورژوازی صنعتی نيز تبديل به ميليونرھای صنعتی، رؤسای واقعی ارتش صنعتی شدند و بورژوازی مدرن 

مريکا زمينۀ رشد پيدا اار جھانی را به وجود آوردند که پيش از اين با کشف صنايع سنگين باز. را به وجود آوردند

چنين . بازار جھانی با شتاب و به شکل شگرفی امور بازرگانی، کشتيرانی و ارتباطات را متحول ساخت. کرده بود

ازرگانی و کشتی تحوالتی به سھم خود به گسترش صنايع انجاميد، و بر پايۀ دگرگونی ھا و پيشرفت ھای صنايع و ب

رانی و راه آھن، سرمايه ھای طبقۀ بورژوا نيز ده برابر شد ولی در پشت صحنه طبقات ديگر به قرون وسطا سپرده 

 ...شده بودند

جھان (با بھره برداری از بازار جھانی، بورژوازی برای توليد و مصرف در تمام کشورھا ويژگی جھان شمول ...

صنايع قديمی ملّی به . يدی واپس گرايان، بورژوازی پايۀ صنايع ملّی را از بين برددر مقابل نا ام. قائل شد) وطنی

بورژوازی صنايع جديدی را ايجاد کرد که برای . د و ھر روز بيش از روز پيش ازھم فرو پاشيدئيورشکستگی گرا

 بومی استفاده نمی کرد، صنايعی که ديگر از مواد خام. تمام ملّت ھای متمدن به حکم مرگ و زندگی تبديل شده بود 

بلکه مواد اوليه ای را به کار می برد که از مناطق دور دست وارد می شدند و محصوالتی که بدين طريق به توليد 

 که پيش از ئیعالوه بر نيازھا.  می رسيد نه تنھا به مصرف داخل اختصاص داشت بلکه به تمام دنيا صادر می شد

.  نيازھای تازه ای مطرح گرديد که در تعلق دور افتاده ترين مناطق جھان بوداين صنايع ملّی برآورده می ساخت،

 ...بنابراين انزوای منطقه ای و ّملی به گسترش مناسبات جھانی، و وابستگی جھانی و بين المللی تبديل شد

ت ھا را  به مسير  ملّ "بربرترين"با پيشرفت سريع ابزارھای توليد و بھبود فزايندۀ وسايل ارتباطات، بورژوازی ...

 "بربرترين"محصوالت ارزان قيمت و توپخانۀ سنگين تمام حصارھای چين را در ھم کوبيد و . تمدن مدرن سوق داد

و تا پای مرگ، ملّت ھا را مجبور . اقوامی را که با سرسختی با خارجی ھا خصومت می ورزيدند، به تسليم واداشت
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 را سرمشق خود ئیبندند و آنھا را واداشت تا به اصطالح تمدن بورژوا را به کار بئیساخت که شيوۀ توليد بورژوا

به عبارت ديگر بورژوازی جھان را از روی تصوير خود . قرار دھند، به اين معنا که آنھا نيز به بورژوا تبديل شوند

  ...ساخت و سامان داد

  

۴  

 کارل مارکی و فردريش انگلس

  اّولين مجلۀ انترناسيونال منتخبی از

 چين به  مربوط می شود، او مدتی را درGützlaffلمانی گوتزالف اوايت جالبی ھست که به ميسيونر معروف ر...

ازدياد جمعيت و افزايش . سر برده و يادآوری جملۀ معروف او در خاتمۀ اين بحث چندان بيھوده به نظر نمی رسد

مردم دچار دشواری ھای متعددی ساخته آرام ولی مداوم در اين کشور شرايط زندگی اجتماعی را برای اکثريت 

ھزاران کشتی انگليسی و . سپس انگليسی ھا آمدند و به زور آزادی بازرگانی را در پنج بندر تحميل کردند. است

صنايع .  در بنادر چين پھلو گرفتند و در مدت کوتاھی اين کشور را با اجناس ارزان قيمت خود اشباع کردندئیمريکاا

و امپراتوری تزلزل ناپذير چين .  با ماشين از کار افتادندئیر سطح صنايع دستی بودند در روياروچينی که در واقع د

مردم چين بيش . ماليات ھا وارد صندوق نمی شدند و دولت دچار ورشکستگی شده بود. در بحرانی عظيم فرو رفت

ی زدند و با مأمورين امپراتور از پيش طعم تلخ فقر را حس می کردند و به شکل توده ھای عظيم دست به شورش م

کشور رو به نابودی می .  نيز شده بودئیبد رفتاری کرده و يا آنھا را می کشتند، سرنوشتی که دامن گير راھبان بودا

از ھمه بدتر، بين مردم شورشی عده ای به . رفت و انقالبی خشونت بار ھم چون آتش زير خاکستر تھديد می کرد

فقر در سوی ديگر اشاره می کنند و بر اين عقيده ھستند که ثروت بايد دوباره تقسيم شود انباشت ثروت در يک سو و 

لمانی گوتزالف پس از بيست سال دوری از مھد ازمانی که ميسيونر .  حذف گرددو مالکيت خصوصی نيز بايد مطلقاً 

 بود که اينھا از چه می گويند و تمدن به اروپا بازگشت، شنيده بود که يک عده از سوسياليسم حرف می زنند و پرسيده

 :سوسياليسم يعنی چه؟ وقتی موضوع را برايش تعريف می کنند، با وحشت فرياد می زند 

 پيدا نکرده ام؟ اين عقايد دقيقا ھمان نظرياتی ھستند که مدتی ئیپس من ھيچ گاه از اين دکترين نفرت انگيز رھا« 

 »! ی زننداست که بسياری از بربرھای چينی آن را فرياد م

با اين .  ھمان نسبتی را داشته باشد که فلسفۀ چينی با فلسفۀ ھگلئیفرض کنيم که سوسياليسم چينی با سوسياليسم اروپا

وجود جای بسی خوشوقتی است که امپراتوری قديمی، يعنی استوارترين حصار جھان در ظرف ھشت سال با گلوله 

عی گسترده ای منتھی گرديد که نتايج آن برای تمدن  اھميت بسيار ھای پنبه ای بورژوازی انگليس به تحوالت اجتما

 شان و زمانی که به پای ديوار چين می رسند، روی ۀ ما در فرار آيندئیزمانی که واپس گرايان اروپا. زيادی دارد

 : که به دژھای واپس گرايان و محافظه کاران تمام عيار باز می شود، بخوانند ئیدروازه ھا

 جمھوری چين

  آزادی، برابری، برادری

   ١٨۵٠ یجنور ٣١لندن، 

1) « East India (Torture) »,London 1855-1857  

 :يادداشت پورتال(*)
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 که اين برگردان ارزنده و مھم را جھت نشر به پورتال" محوی"ضمن ابراز امتنان از ھمکار گرامی ما آقای 

  :خدمت خوانندگان گرامی بنگاريمفرستاده اند، بايد "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

 سرمايه داری احياء شده بود، در نتيجه در ،در شورویکه از آنجائی که اين برگردان از روی متنی صورت گرفته 

بناًء از تمام خوانندگانی که به اين اثر مراجعه می . تمام متن نبايد امکان تحريفات رويزيونيستی را نا ممکن پنداشت

 بوده و ھرگاه الزم بدانند می " انگلس- مارکس"قاضا می گردد تا متوجه انحرافات احتمالی از خط نمايند، صميمانه ت

  .توانند، آن نکات را عنوانی پورتال ارسال بدارند

  با عرض حرمت

 AA-AAادرۀ پورتال 

 


