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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

۵  
  

٨  

 کارل مارکس

  نتايج احتمالی

  استيالی بريتانيا در ھند

  ١٨۵٣ جوالی ٢٢ لندن، جمعه،

 نشر نيويورک ديلی تريبون

  ١٨۵٣ گست، ھشتم ا٣٨۴٠شماره 

 

. در اين نوشته می خواھم به نتايج مشاھداتم دربارۀ چگونگی استيالی انگليس و استقرار آن در ھند بپردازم

  چگونه انگليس بر ھند تسلط يافت؟

کسته شد و حاکميت نائب السلطنه ھا حاکميت و سلطنت مغول کبير توسط نائب السلطنه ھای خودشان درھم ش

توسط افغان ھا به تاراج رفت، و زمانی که ھمه » ماھارات ھا«از ھم فروپاشيد و حاکميت ) ١(ھا»ماھارات«توسط 

  . ھا سر بر آوردند و جملگی را  مطيع خود ساختندئیعليه يک ديگر می جنگيدند، بريتانيا

تقسيم شده بود، و جامعه ای  که ) ۴(بلکه بين قبايل و کاست ھا) ٣(و ھندوھا) ٢(کشوری که نه تنھا بين مسلمانان

جو می کرد و ساخت و ساز آن از  و نوعی در نفی حکومت مرکزی و اقتدار ھمه شمول آن جسته تعادل خود را ب

آيا چنين کشوری و چنين جامعه ای طعمۀ سھل و آسانی برای :  تشکيل شده بود ئیواحد ھای کوچک روستا
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 ھندوستان چيزی نمی دانستيم، و حتی امروز که بی ھيچ ۀشايانه نبود؟ اگر از تاريخ گذشتکی ھای کشور ئماجراجو

شک و شبھه ای ھند زير يوغ انگليس در آمده است و ارتش ھند نيز با ھزينۀ ھند تحت اختيار انگليس می باشد، آيا 

  باز ھم در برابر چنين وقايعی شگفت زده می شديم؟

وانست از سرنوشت  تسخير شدن دائمی خود بگريزد، و سرتا سر تاريخ ھند نيز انباشته از ھند ھرگز نمی ت

جامعۀ ھند فاقد تاريخ است، يا حداقل فاقد تاريخ شناخته شده .تھاجمات دائمی می باشد که اين کشور متحمل شده است

اجمينی که يکی از پس از ديگری، آن چه را که ما تاريخ ھند می ناميم، در واقع چيزی نيست مگر تاريخ مھ.  است

. بی آن که با مقاومتی مواجه شوند، در متن جامعه ای راکد و منفعل، امپراتوری ھای خود را بر پا می داشتند

بنابراين پرسش اين جا نيست که آيا انگلستان در تصرف ھند ذی حق بوده و يا نبوده است، بلکه بايد به اين پرسش 

 ؟)۵( ھند توسط ترک يا ايران يا روس را به تصرف بريتانيا ترجيح می دھيم يا نهم که آيا تصرفئيپاسخ بگو

 يعنی انحالل جامعه ای کھن –تخريب و باز سازی :  انگلستان در ھند عھده دار  مأموريتی مضاعف است 

ل ھا که يکی پس عرب ھا، ترک ھا، تاتارھا، مغو). ۵(، و ايجاد زمينه و بنيادھای ماّدی جامعۀ غربی در آسيائیآسيا

تبديل شدند، زيرا فاتحين بربر بنابر قانونی ) ۶(»ھندی مسلک«از ديگری به ھند ھجوم می آوردند، به زودی به 

  .تاريخی و خدشه ناپذير، سرانجام در صورتی که سرزمين مفتوحه واجد تمدنی برتر باشد،  تابع آن خواھند شد

 ئیبريتانيا.  نسبت به تمدن ھند برتری داشتند و جذب تمدن ھند نشدند ھا اّولين مھاجمين فاتحی بودند کهئیبريتانيا

ھا تمدن ھند را با ويران ساختن ساختار جامعۀ بومی و با تخريب صنايع بومی و با از ميان برداشتن ھر آن چه که 

ه در ھند چيزی بتاريخ تسلط بريتانيا . در اين جامعه عظيم و گرانقدر به نظر می رسيد، تمدن ھند را ويران کردند

  .با اين وجود کار بازسازی به سختی روی ويرانه ھا آغاز شد. جز روايت ويرانی نيست

وحدت سياسی ھند به عنوان اّولين شرط بازسازی با انسجام بيشتر و بيش از آن چه در گذشته و در عھد مغول 

ر بريتانيا تحميل شده بود از اين پس با چنين وحدتی که به ضرب شمشي. کبير به خود ديده بود،  سرانجام تحقق يافت

ارتش بومی متشکل . مالزمت پيدا کرده و پايدارتر و مستمرتر از ھميشه به نظر می رسد) الکتريک(تلگراف برقی 

 نقطۀ عطف ھندوستانی بود که آزاد می شد و ھندوستانی که از ئیو آموزش ديده توسط سرگروھبان مّربی بريتانيا

 شده ئیمطبوعات آزاد که برای اّولين بار وارد جامعۀ آسيا. آسانی برای مھاجمين خارجی نبوداين پس طعمۀ سھل و 

 ھا آن را اداره می ئیبود، عنصری تازه و نيرومند بود که در بازسازی کشور شرکت داشت و ھندوھا و اروپا

يم، ولی شامل دوشکل مالکيت ھر چند که آنھا را نفرت انگيز بدان) ٨(»ريوتواری«و ) ٧(»زمينداری«نظام . کردند

برخی از ھندی زادگان در کلکته و در .  به شمار می آمدئیخصوصی زمين بود و از جمله رؤياھای جامعۀ آسيا

شرايطی نامناسب و تنگ نظرانه تحت آموزش و سرپرستی انگليس قرار می گيرند و با اين نيّت که طبقۀ جديدی را 

چنين دانش آموزانی معموال انباشته از . بليت الزم جذب دستگاه دولتی شوندوجود آورده  و مشمولين با کسب قاه ب

ماشين بخار موجب گرديد که ھند به سرعت و به شکل دائمی با اروپا در ارتباط قرار گيرد، و .  بودندئیعلوم اروپا

ن شده بود فاصله  آۀ که موجب رکود بس ديرينئیچندين بندر در سواحل جنوبی و شرقی ايجاد شد و ھند از انزوا

زودی با ترکيب راه آھن و کشتی بخار، فاصلۀ زمانی بين انگلستان و ھند به ھشت روز رسيد، و دور ه ب. گرفت

 ألۀتوجھات رھبران بريتانيا به مس. نيست آن روزی که اين سرزمين افسانه ای عمال به جھان غرب ملحق گردد

تا اين جا آريستو کرات ھا تنھا در فکر فتح ھند .  بوده استئیاستثناپيشرفت ھندوستان، تا کنون کامال اتفاقی گذرا و 

به چپاول آن نظر داشتند، و اميد اليگارشی کارخانه دار نيز  به تسخير بازارھای ھند با ) ٩(بودند و سرمايه داران

ر اھميتش در اين اليگارشی کارخانه دار پی برده بود که منافع حياتی و پ. محصوالت ارزان قيمتشان خالصه می شد
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است که ھند را به کشوری توليد کننده تبديل کند و در نتيجه برای تحقق بخشيدن به چنين طرحی ضروری بود که  

 می گذارند، با اين حال ءبه اين ترتيب طرح راه آھن ھند را به اجرا. سيستم آبياری و ارتباطات داخلی ايجاد کند

 .ودنتيجۀ چنين طرحی چندان قابل مالحظه نب

. سر می برده  کاال، در حال انفعال بۀروشن است که توان توليدی ھند، به علت فقدان امکانات حمل و نقل و مبادل

 کاال تا اين ۀدر ھيچ کجای دنيا مثل ھند، علی رغم فراوانی محصوالت و سخاوتمندی طبيعت، عدم امکانات مبادل

تی از مجلس عوام أ به سمع ھي١٨۴٨العاتی که در سال  اساس اطهب. اندازه به فالکت اجتماعی منجر نشده است

به شش تا ھشت شلينگ ) ١١(گندم در کاندش) ١٠(»کوآرتر«زمانی که ھر «بريتانيا رسيد، به روشنی آشکار شد که 

 که مردم از گرسنگی در ئی شلينگ معامله می شد، يعنی جا٧٠ تا ۶۴به ) ١٢(به خريد و فروش می رسيد، در پونا

زيرا راه ھای زمينی قابل استفاده نبودند و  رساندن آذوقه به کاندش امکان پذير . به ھالکت می رسيدندخيابان ھا 

به راه انداختن راه آھن و ايجاد منبع برای ذخيرۀ آب و حمل خاک برای پر کردن چاله ھای جاده و ھدايت . نبود

به اين ترتيب . ورد استفاده قرار گيردراحتی می تواند جھت گسترش کشاورزی مه جريان آب در طول خط آھن ب

سيستم آبياری که شرط اساسی کشاورزی در شرق است،  تحول و گسترش عظيمی خواھد يافت، و مشکل گرسنگی 

دربارۀ . و قحطی در  مناطق مختلف که به علت کمبود آب به شکل دائمی به وقوع می پيوندد از بين خواھد رفت

ست خاطر نشان کنيم که زمين داران زمين ھای آبياری شده در مناطق مجاور ااھميت ايجاد راه آھن تنھا کافی 

سه برابر بيشتر ماليات می پردازند، و ده تا دوازده بار بيشتر نيروی کار استخدام می ) ١٣(» گات«سلسله جبال 

م آبياری نيستند  که واجد سيستئی دوازده تا پانزده بار بيشتر از زمين ھائیکنند و ديگر اين که چنين زمين ھا

 .بار می آورنده محصول ب

.  امکاناتی که ايجاد می کند، حجم مخارج نگھداری مؤسسات نظامی را کاھش خواھد دادۀراه آھن با مجموع

م در اين باره چنين اظھار داشت ت خاصی از مجلس عواأمقابل ھي) ١۵(»سن ويليام«فرمانده قلعۀ ) ١۴(کلنل وارن 

ر افتاده ترين نقطۀ کشور که در حال حاضر به روزھا  و ھفته ھای متمادی نيازمند است، دريافت اطالعات از  دو«

ظرف مدت کوتاھی به انجام خواھد رسيد و ارسال فرامين و واحدھای نظامی و آذوقه و مھمات نيز در کوتاه ترين 

واحدھای نظامی در قرارگاه عالوه بر اينھا توقف . زمان تحقق خواھد يافت و چنين نکاتی را نبايد دست کم گرفت

ھای دور افتاده در شرايط سالم تری امکان پذير خواھد شد و به اين ترتيب می توان از تلفات انسانی در اثر بيماری 

و عالوه بر اين نيازی به نگھداری آذوقه در .  وقايعی است که به کّرات اتفاق می افتدۀجلوگيری کرد، و اين از جمل

زيرا غالبا تحت تأثير آب و ھوا می گندند و به اين ترتيب از چنين ضايعاتی نيز جلوگيری خواھد انبارھا نخواھد بود 

 »  .و آذوقه ھا را می توان در حد مدت مصرف مؤثرشان نگھداری کرد. شد

 که مبنی بر رژيم خود گردان ئیو بنياد اقتصاد جامعۀ روستا) ١۶(می دانيم که ساخت و ساز امور اتحاديه ھا

 اداره می شد دچار فروپاشی شده است، ولی با اين وجود بدترين ويژگی آنھا ھنوز به صورت اتم ھای سنّتی

انزوای روستا از جمله به دليل فقدان جاده در ھند بوده و فقدان . و بی ارتباط با يک ديگر دوام آورده اند) ١٧(قالبی

 در سطح پائين رفاھی، ئی ترتيب اتحاديه ھای روستابه اين. جاده به نوبت خود انزوای روستا را تداوم بخشيده است

و تقريبا بی ھيچ ارتباطی با روستاھای ديگر و بی ھيچ خواست و آرزومندی و تالش الزم برای دستيابی به مدارج 

 ھا با ايجاد راه آھن و اشاعۀ نياز به ارتباطات و روابط ئیبريتانيا. ، به حيات خودشان ادامه داده اند)١٨(پيشرفت

يکی از تحوالتی که بنای راه آھن «عالوه براين، . جديد، رکودی را که شامل روستاھای خود کفا بود درھم شکستند

ع  با ساخته ھا و اختراعات کشورھای ديگر است که خريداری کردن آنھا صنايئیدر روستاھا ايجاد خواھد کرد، آشنا
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دستی سنّتی و مزد بگيران آن را تشويق خواھد کرد که بھترين امکانات خود را بيازمايند و در تکميل کاستی ھای آن 

 ).، پنبه و تجارت در ھند)١٩(شاپمن(» .بکوشند

می دانيم که اليگارشی کارخانه دار انگليس به ايجاد راه آھن در ھند تمايلی ندارد و تنھا در حّدی عمل می کند که 

با کم ترين مخارج بيشترين بھره برداری را از کشت پنبه به عمل آورد و تنھا مشغلۀ آنھا الزامات کارخانه ھايشان 

ولی از زمانی که شما ابزار مکانيکی و ماشين آالتی مثل وسايل حمل و نقل را به کشوری وارد . به مواد اوليّه است

شما . نمی توانيد آن کشور را از توليدات خود محروم سازيدکرديد که دارای منابع آھن و زغال سنگ است، ديگر 

نمی توانيد بدون ايجاد مقدمات و فرايندھای صنعتی الزم و ضروری جھت رفع نيازھای فوری و جاری در حمل و 

از اين رو می بايستی به گسترش و به کار بستن ماشين آالتی . نقل روی ريل در کشوری پھناور راه آھن ايجاد کنيد

بنابراين راه آھن پيش گام . دام کرد که ممکن است الزاما با بخشھای صنعتی راه آھن ارتباط مستقيمی نداشته باشداق

 .در ھند خواھد بود) ٢٠(صنايع جديد

آن چه مسلّم است و بنابر اعترافات مقامات عالی بريتانيا، ھنديان به شکل بارزی خود را با کارھای جديد وفق 

مثال بارز آن را می توان در قابليت و مھارت . گاھی و مھارت الزم با ماشين مستعد ھستندمی دھند و در کسب آ

ماشين کارھای بومی، که با سکۀ کلکته مزد می گيرند و سال ھاست که در خدمت راه اندازی ماشين بخار ھستند و 

فعال ھستند و ) ٢١(در ھاردواربوميان ديگری که در به کار انداختن ماشين آالت متنوع بخار در معادن زغال سنگ 

 اعتراف شخصا ھر چند که تحت تأثير پيشداوری ھای کمپانی ھند شرقی ست، اجباراً ) ٢٢(کامپبل. مثال ھای ديگر

که توده ھای عظيم مردم ھند از توان و انرژی صنعتی بزرگی برخوردار بوده و  دارای استعداد و «: می کند 

و عالوه بر اين شفافيت ذھنی آنان در رياضيات و محاسبات و علوم . ی ھستند علمی قابل توجھۀقابليت کسب سرماي

 )٢٢(» .ستاھوش آنان در سطح عالی «: و اضافه می کند که.  ».دقيقه بسيار بارز به نظر می رسد

صنايع مدرنی که از نتايج ايجاد سيستم راه آھن حاصل خواھد آمد، در گسترش خود، تقسيم کار ارثی و سنّتی را 

ست منحل خواھد کرد و به اين ترتيب با از ميان برداشتن چنين عوامل ) ٢٣(که در تعلق نظام کاست ھای ھندی 

 .بازدارنده ای  راه پيشرفت و قدرت ھند ھموار خواھد شد

با اين وجود تمام آن چه را که بورژوازی انگليس در ھند انجام خواھد داد به آزادی توده ھای مردم و بھبود 

ندگی آنان نخواھد انجاميد، زيرا چنين امر خطيری نه تنھا به گسترش نيروھای توليدی بستگی دارد، بلکه شرايط ز

ولی آن چه را که بورژوازی از انجام آن باز نخواھد .  در تملک و تصرف مردم نيز باشدددر عين حال می باي

بورژوازی ھمواره کاری فراتر از اين آيا . ايستاد، ايجاد شرايط مادی جھت تحقق بخشيدن به ھر دو مورد است

انجام داده است؟ آيا تا کنون پيش آمده است که بورژوازی به پيشرفتی جامۀ عمل پوشانده باشد بی آن که افراد و 

 مردمان را به خاک و خون نکشيده و در فقر و تھی دستی و ذلّت فرو نبرده باشد؟ 

وازی انگليس در کشورشان ايجاد کرده است بھره ای ھنديان از مراحم و محصوالت جامعۀ جديدی که بورژ

نخواھند برد و تا زمانی که پرولتاريای صنعتی در انگستان جايگزين بورژوازی نشود و يا اين که خود ھنديان به 

 در. اندازۀ کافی توان اين را نيابند که قاطعانه به سلطۀ انگليس پايان ببخشند، تحولی در اين زمينه روی نخواھد داد

 اين کشور بزرگ و پر اھميت باشيم که اھالی سخاوتمند آن ئیھر صورت، بايد در زمانی کمابيش دور منتظر باز زا

 ھا نيز ظريف تر و دقيق تر ھستند و در ئی، حتی در بين طبقات پائين از ايتاليا)٢۴(به گفتۀ شاھزاده سالتيکوف

علی رغم کاھلی طبيعی آنان با شھامتی که از خود نشان فرمانبرداری آنان آرامش بلند نظرانه ای موج می زند که 

) ٢۵(کشوری که سرچشمۀ زبان ھا و مذاھب ما ست و در جات.  را به شگفتی واداشته اندئیداده اند افسران بريتانيا
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با اين حال نمی توانم . را تداعی می کند و برھمن نيز يادآور تيپ يونان قديم به نظر می رسد) ٢۶(تيپ ژرمنی

  .وع ھند را بی آن که به نکاتی چند اشاره کنم به پايان ببرمموض

 است به روشنی خود را در مقابل ما آشکار می ئیمکر و ريای عميق و بربريتی که جزء الينفک تمدن بورژوا

محض عبور از مرز و ورود ه سازد زيرا ھنگامی که در کشور زادگاھش در اشکال قابل احترامی تظاھر می کند، ب

بورژواھا مدافع مالکيت ھستند ولی آيا ھيچ حزب . ر بيگانه و در مستعمرات نقاب از چھره بر می کشدبه کشو

دراس يا بمبئی روی داد مبادرت کرده است؟ آيا در ھند اين  چه در بنگال يا مانقالبی به انقالبات ارضی مانند آن 

اده و رايج طمع او را ديگر برنمی آورد دست نبود که وقتی بزھکاری ھای پيش پا افت) ٢٧(غارتگر بزرگ لرد کليو

به اعمال زور و فاجعه آميز زد؟ و در حالی که در اروپا دربارۀ تقدس خدشه ناپذير قروض ملّی نطق می کرد، در 

را که در کمپانی سرمايه گذاری کرده بودند توقيف کرد؟ و در حالی که به بھانۀ ) ٢٨ (ئیھند سود سھام راجه ھا

ھای مقدس مذھبی عليه انقالب فرانسه مبارزه می کرد، آيا ھم او نبود که از گسترش مسيحيت در دفاع از ارزش 

و بنگال را به حساب خودش واريز کند و ) ٢٩(ھند ممانعت به عمل آورد تا ھم چنان نذورات زائرين معابد اوريسا

مالکيت، قانون، «چنين اند  مردان بھره برداری کند؟ اين ) ٣٠( در معبد جاگاناتاءاز قاچاق مرگ و تداوم فحشا

  .»خانواده و مذھب

نتايج اسفناک صنايع انگليسی در رابطه با ھند، کشوری به وسعت اروپا و مساحتی بيش از سه ميليون کيلومتر 

ولی نبايد فراموش کنيم که جملگی از نتايج انداموار تمام ساخت و ساز توليد بوده . مربع، ملموس و دھشتناک است

تمرکز . چنين نظام توليدی بر اساس استيالی تمام قدرت سرمايه داری قوام يافته است. کنون تشکل يافته استکه تا 

نفوذ مخرب چنين تمرکزی در بازارھای جھان مبين . سرمايه پايه و اساس بقای آن به عنوان قدرتی مستقل است

نون در گسترده ترين سطوح و در تمام شھرھای ست که جزء الينفک اقتصاد سياسی بوده و ھم اکاقوانين اندام واری 

  .ستامتمدن جاری و ساری 

 دوران بورژوازی در بستر تاريخ عھده دار مأموريت خاصی بوده و عبارت است از ايجاد پايه و اساس ماّدی 

جھان نوين و از طرف ديگر فراھم آوردن ارتباطات جھانی مبنی بر رابطه و وابستگی متقابل جوامع بشری و 

بزارھای چنين ارتباطاتی و به ھمين منوال گسترش نيروی توليد عالم بشريت و تحول در زمينۀ توليد ماّدی از ا

 شرايط ماّدی دنيای جديد را به ھمان نحوی تحقق می ئیصنايع و تجارت بورژوا. طريق تسلط علمی بر عناصر

مانی که انقالب عظيم اجتماعی ساخت ز. بخشد که تحوالت زمين شناسانه موجب دگرگونی در سطح زمين می شود

 را تحت سلطۀ خود گيرد، و بازار جھانی و نيروھای توليد مدرن تحت نظارت جامع ئیو سازھای عصر بورژوا

پيشرفته ترين مردمان درآيد، از اين پس پيشرفت ھای بشری از شباھتی که به بت ھای نفرت انگيز عصر بت 

 . يعنی عصری که شراب را تنھا در کاسۀ جمجمۀ قربانيان نوش می کننددارند فاصله خواھند گرفت، ) ٣١(پرستی

 

 پی نوشت

١ (Mahratte) از اھالی ايالت ماھاراسترا ) اسم عامMaharastraدر عين زبانی است از خانوادۀ ھند و .  در ھند

  . که در ماھاراسترا رايج استئیاروپا

      2) Mahométan 

      3) Hindou 

4) Caste 
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نين پرسش ھا و برخی ديگر از گفتمان کارل مارکس بوده است که امروز برخی از منقدين را بر آن داشته چ) ۵

 که من از مطالعه ایولی با ). حتی ادوارد سعيد(است تا مارکس را حتی به نقض قانون حقوق بشر محکوم کنند 

 .ون مارکس می دانم جزئی متمطالعۀ را در ئینوشته ھای مارکس داشته ام علت چنين قضاوت ھا

6) hindouisé 

7) Zémindari 

Ryotwari ٨( رعيت داری  

9) Ploutocratie 

10) Quarter 

11) Khandesh 

12) Poona 

13) Ghât 

14) Colonel Warren 

15) St.William 

16) municipale 

17) atomes stéréotypés 

ارکس جلب کنم که تمنّا و آرزومندی را مقدم شمرده در حاشيه تنھا می خواستم توجه خواننده را به نحو بيانی م) ١٨

 . و جزء الينفک نيل به پيشرفت دانسته است

19) Chapman, Le coton et le Commerce de l’Inde 

20) Moderne 

21) Hardwar 

22) M.Campbell 

« Moderne India : a Sketch og the system of Civil Goverment », London 1852,pp.59-60 

23) Les castes indiennes 

24) Prince Saltykov 

25) Djat 

26) Le type Germain 

27) Lord  Clive 

28) Radjah 

29) Orissa 

30) Jagannatha 

٣١ (Païen, paganismeاطالق می ئی نامی که مسيحيان اوليه در اواخر امپراتوری رم به مذاھب چند خدا 

 .کردند

 


