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  کمپانی ھند شرقی

  تاريخ و نتايج فعاليتھای آن

  ١٨۵٣ جون ٢۴عه، جم

New-York Daily Tribune N° 3816, le 11 juillet 1853 

  

 که تصويب قوانين مرتبط با ھند را به تعويق می Lord Stanleyبحث و جدل پيرامون پيشنھاد لرد استانلی 

 ای لهألۀ ھند به عنوان مسأ کنون برای نخستين بار است که مس تا١٧٨٣از سال . انداخت، به امشب موکول شد

علت چنين واقعه ای چيست؟ آغاز حقيقی کمپانی ھند شرقی حدودا به . رسمی و دولتی در انگلستان مطرح می شود

  . باز می گردد١٧٠٢اطراف سال 

در اين دوران شرکت ھای مختلفی که تا کنون با دسيسه چينی انحصار بازرگانی با اين بخش از جھان را به خود 

از اين تاريخ تا امروز، وجود . وجود آورده بودنده غام شده و اتحاديۀ مشترکی را باختصاص داده بودند، با ھم اد

  . کمپانی  به نام کمپانی ھند شرقی چندين بار زير عالمت سؤال رفت و مخاطراتی چند را به خود ديد

 يک بار  والی انگلستان بود کمپانی چندين بار به حالت تعويق درآمد و Cromwell  که کرامولئیدر سال ھا

با اين وجود . درخطر انحالل قرار گرفت Guillaume III ديگر نيز توسط  پارلمان در زمان حکومت گيوم سّوم
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لندی بود که پارلمان کمپانی ھند شرقی را به رسميت شناخت، يعنی در عھد ويگس ادر عھد اسالف ھمين شاھزادۀ ھ

 که بانک انگلستان  ايجاد شده بود و با وضع قوانينی که که کشاورزان امپراتوری بريتانيا بودند و زمانی) ١(ھا 

  .حامی توليدات داخلی در انگلستان بود،  توازن را در سطح اروپا برقرار ساخت

 بود و نه بر اساس فرامين سلطنتی مثل عصر اليزابت و آغاز دوران انحصارات اين آزادی ظاھری در حقيقيت،

اين دوره از تاريخ . د و تصويب رسيده بودئي به تأمنافع ملّی  برافراشتن بيرقشارل اّول، بلکه از سوی پارلمان و با

زمين در حال ه آريستوکراسی فرتوت وابسته ب: انگلستان با دوران لوئی فيليپ در فرانسه شباھت ھای فراوانی دارد 

ان و به عبارت ديگر فروپاشی بود، اگر چه بورژوازی ھنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زير پرچم ثروتمند

  ).  haute finance(يعنی بزرگ سرمايه داران 

از يک سو کمپانی ھند شرقی عموم مردم را از معامله و تجارت با ھند محروم می ساخت و از سوی ديگر 

اّولين پيروزی ھای بورژوازی با اين توصيف ما شاھد . آنان را از شرکت در پارلمان منع می کرد) ٢(مجلس عوام

  . آريستوکراسی فئودال ھستيم که با حرکتی ضد مردمی ھمراه استعليه

 از جبھۀ مردم دفاع کردند و آزادی آنان Cobbettدر پی چنين وقايعی بود که نويسندگان بی شماری مثل کوبت 

يه اتحاد بين سلطنت مشروطه و سرمايه داران و به طور مشخص سرما. را نه   به آينده که به گذشته موکول دانستند

 سامان يافت و ئی توسط ھمان نيرو١۶٨٨» افتخار آميز«داران انحصار طلب، و بين کمپانی ھند شرقی و انقالب 

و اتحاد و . کسب امتياز کرد که سرمايه ھای ليبرال و سلسله ھای سلطنتی ليبرال، مثل ھميشه و در تمام کشورھا

ی توانست به موتور سلطنت مشروطه تبديل شود ترکيب چنين عناصری تنھا از طريق فساد و بزھکاری بود که م

 نشان ١۶٩٣سی ھای پارلمان از سال رنتيجۀ بر.  فيليپ باشدئیکه ھمانا فرشتۀ نگھبان گيوم سّوم و غول بدکارۀ لو

ھزار و (١٢٠٠می دھد که داد و دھش ھای کمپانی ھند شرقی به مردان سياسی که تا پيش از انقالب فراتر از 

 به گرفتن Duc de Leeds  دوک ليد. ليور استرلينگ ارتقاء يافت) نود ھزار (٩٠٠٠٠به مبلغ ليور نبود ) صددو

) ده ھزار (١٠٠٠٠ليور استرلينگ متھم شده بود، و خود پادشاه عظيم الشأن نيز به گرفتن ) پنج ھزار (۵٠٠٠

  .اعتراف می کند

دند که با پرداخت وام ھای کالن با ، بی ھيچ شرم و خجالتی تالش می کرئی خواری ھاتعالوه بر چنين رشو

 . را از بين ببرندئی پائين به دولت و خريداری کردن رؤسای کمپانی ھای رقيب، چنين کمپانی ھاۀبھر

 تطميع می کرد و اين کاری بود که بانک تکمپانی ھند شرقی جھت کسب قدرت می بايستی دولت را با رشو

رای حفظ قدرت، کمپانی و به ھمين گونه بانک انگلستان، پيوسته می انگلستان نيز انجام می داد و بر اين اساس ب

ھر وقت که مدت قرارداد انحصارات به پايان می . بايستی که به تداوم و گسترش بزھکاری ھايشان ادامه می دادند

 .رسيد، برای تمديد حق امتياز می بايستی که دوباره مبالغی به دولت اھداء می کردند

رتی، و با عبور از يک جنگ ھفت ساله، ھمين کمپانی ھند شرقی به قدرت نظامی و عامل از يک کمپانی تجا

، و در ھمين دوران بود که ساخت و ساز امپراتوری انگلستان در شرق پايه گذاری )٣( حراست مرزی تبديل گشت

  .شد

د که ئيی ديری نپاول.  درصد رسيد١٢،۵ ليور استرلينگ باال رفت و سود سھام نيز به ٢۶٣سھام کمپانی تا 

کمپانی با رقيب تازه ای مواجه شد که از کمپانی ھای رقيب داخلی نبودند ولی به شکل ديگری در مقابل آنھا جبھه 

و اين موضوع را پيش کشيدند که سيطرۀ مرزی کمپانی به کمک . گرفتند، يعنی به شکل وزرای رقيب و ملّتی رقيب

  حق ندارد حاکميت سرزمينی را ئی گسترش يافته است و ھيچ فرد بريتانيا بريتانيا و ارتش بريتانيائینيروی دريا
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بنابراين  وزرای رقيب و ملّت رقيب، ھر دو مدعی سھم خود از آن  .مستقل از تاج و تخت، منتسب به خود سازد

 طی قراردادی به سال . ھمه گنجی شدند که کمپانی ھند شرقی در سرزمين ھای اشغالی به چنگ آورده بود

ليور استرلينگ، خود را از خطر ) چھار صد ھزار (۴٠٠٠٠٠کمپانی تنھا با قبول واريز کردن ساالنه ١٧۶٧

 .انحالل رھانيد و به فعاليت ھايش ادامه داد

جای پرداخت ماليات به ملّت انگلستان، با ه جای اجرای تعھداتی که سپرده بود، و به ولی کمپانی ھند شرقی ب

رات اساسی در قرارداد ييچنين موردی موجب تغ.  از پارلمان درخواست کمک مالی کردمشکالت مالی مواجه شد و

مريکای اامور کمپانی با توجه به شرايط جديد بھبود نيافت، و ملّت انگليس با از دست دادن مستعمراتشان در . شد

 فوکس ١٧٨٣ سال. ، ضرورت گسترش مستعمرات امپراتوری را به شکل ھمه شمولی احساس می کرد)۴(شمالی

Fox  مشھور  تصور می کرد که زمان آن فرا رسيده است که طرح جنجالی خود را در مورد ھند مطرح سازد و 

بر اين اساس پيشنھاد می کرد که شورای رؤسا و سھامداران منحل شوند و به جای آنھا تمام دولت ھند تحت نيابت 

ولی چنين طرحی به . می شدندلمان به اين سمت انتخاب ت ھفت نفره قرار گيرد که می بايستی از سوی پارأھييک 

 مردود اعالم شد، و اين جريان موجب Chambre des Lordsياری نفوذ شخصی پادشاھی ابله در مجلس لردھا 

 که ھنوز قدرت را در اختيار داشتند با شکست مواجه شود، Lord Northشد که کابينۀ ائتالفی فوکس و لرد نورث 

  .ور در رأس دولت گماشته شود مشھPittو پيت 

پيت طرح قانونی را به تصويب دو مجلس رساند که شامل يک دفتر نظارت با شش عضو از اعضای شورای 

ھر نحوی به تشکيالت اداری ه   که عھده دار بررسی و نظارت بر تمام اموری بود که بConseil privéسلطنتی 

نام ميل ه تاريخشناسی ب.  و امالک کمپانی ھند شرقی مرتبط می شدمدنی و نظامی، و به ھمين گونه در آمد تمام ملک

Mill در اين باره می گويد :  

يکی به اين جھت که به الھام گرفتن از طرح کراھت آميز . با تصويب چنين قانونی، دو ھدف را مّد نظر داشتند«

کنند که اين  رؤسا ھستند که عمال فوکس متھم نشوند، و ديگر اين که ضرورت ايجاب می کرد تا اين گونه وانمود 

در واقع برای منافع وزارتخانه ضرورت ايجاب می کرد که تمام اختيارات را از آنھا . قدرت را در اختيار دارند

لۀ اختيارات رؤسا کامال متفاوت است، چه او آنان را أپيت مدعی بود که طرح او با طرح فوکس روی مس. سلب کنند

ولی پيت مدعی بود که چنين .  کامال قطعی اعالم شده بودءبر اساس قانون فوکس قدرت وزرا. تام االختيار می داند

قانون فوکس .  و به شکل پنھانی واجد ھمان اختيارات بودندءقدرتی را از آنھا سلب کرده است، با اين وجود در خفا

 قانون پيت آن را به شورای . تفويض می کرد که توسط پارلمان می شدئیقدرت و اختيارات کمپانی را به شورا

  ».سلطنتی رجوع می  دھد

. لۀ ھند به عنوان موضوعی رسمی و دولتی مطرح می شدأ تنھا مواردی بودند که مس١٧٨۴ و ١٧٨٣سال ھای 

لۀ ھند به مّدت بيست سال أد کمپانی ھند شرقی تمديد شد و مسزمانی که طرح پيت به تصويب آراء رسيد، قراردا

  .کنار گذاشته شد

تمام مسائل سياسی ) ۵( طرح رفرم ١٨٣٣در سال  وJacobins، جنگ عليه ژاکوبين ھا  ١٨١٣ولی از سال  

  .ديگر را به حاشيه کشاند

له ای مھم مطرح نگردد، از ألۀ ھند به عنوان مسأ که موجب شد تا مسند چنين وقايعی اولين عواملی بود،بنابراين

خ، کمپانی می بايستی صرفا از موجوديت خود دفاع می کرد و در عين پيش از اين تاري : ١٧٨۴آن تاريخ و پيش از 
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که بعد از اين تاريخ اليگارشی تمام قدرت را به خود منتسب ساخت بی آن . حال اھميت خود را به اثبات می رساند

 .وليتی در قبال آن بپذيردؤمس

 شده ١٨٣٣ و ١٨١٣ميت سال ھای تحت چنين شرايطی بود که ملّت انگليس با وجود اين که جذب مسائل پر اھ

  .بودند، به دوران تمديد قرار داد کمپانی رسيدند

کمپانی ھندشرقی در آغاز . حال در اينجا می خواھيم مسائل را از نقطه نظر ديگری مورد بررسی قرار دھيم

ظ امنيتی نيز تعدادی و به لحا. دفاتری برای مأمورين و به ھمين منوال تعدادی انبار برای کاالھايش ايجاد کرده بود

 ھدف کمپانی بھره برداری از منابع و گسترش آنھا بود، با اين وجود تا ١۶٨٩اگر چه از سال . قلعه بر پا ساخته بود

بعد از جنگی که در . دراس و کلکته را در اختيار داشتنطقۀ بی اھميت در اطراف بمبئی، م تنھا چند م١٧۴۴سال 

ولی وقايع . پس از چند در گيری نظامی، عمال در اين منطقه حکومت می کردوقوع پيوست، و ه ب) ۶(کارناتيک 

در پايان ). ٩(و اوريسا ) ٨(يعنی اشغال بنگال، بھار : به دست آمد ) ٧(مھم تر، از جنگ بنگال و پيروزی در کليو 

که ) ١٠(ب صاح-قرن ھجدھم و در نخستين سال ھای قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامی با تيپو

در جريان دو دھه در ). ١١(منجر به گسترش قدرت استعماری و به ھمين منوال گسترش قابل توجه کمک مالی شد 

 در اطراف ھند به تصاحب مرز مطمئنی ئیقرن نوزدھم، انگلستان برای نخستين بار سرانجام با تسخير نوار صحرا

کومت ح بخش از آسيا  که از ديرباز مقر ر شرق ھنوز به اينتا پيش از اين دوران، امپراتوری بريتانيا د. نائل آمد

ولی آسيب پذيرترين نقطه امپراتوری يعنی نقطه ای که بارھا در گذشته مورد . مرکزی ھند بود دسترسی نداشت 

حمله قرار گرفته بود و نقطه ای که از آن جا مھاجمين قديمی توسط مھاجمين جديد رانده شده بودند، موانع مرزھای 

 .غربی بود که ھنوز به تصرف بريتانيا در نيامده بود

 بريتانيا در ۀو افغان ھا، سلط) ١٢( ، در طول منازعات نظامی عليه سيک ھا ١٨۴٩ و ١٨٣٨بين سال ھای  

زور اسلحه تحقق پذيرفت، ه  ھند شرقی به يمن الحاق پنجاب و سند که بۀمرزھای قومی، سياسی و نظامی در کّل قار

  .تثبيت شد

چنين تصرفاتی از اين جھت ضروری بود که تھاجمات احتمالی از جانب آسيای مرکزی را دفع کنند و باز ھم  

در  طول . ضروری بود از اين جھت که روسيه نيروھايش را به طرف مرزھای ايران به حرکت در آورده بود

 نفر به سرزمين ھند ٨۵٧٢۶٣٠ مايل مربع با جمعيتی معادل ١۶٧٠٠٠ھمين دھۀ گذشته سرزمينی به مساحت 

در مورد موقعيت داخلی کشور، بايد دانست که تمام حکومت ھای بومی از اين پس در .  افزوده شدئیبريتانيا

ناگزير و به اشکال ه  بئیمجاورت و ھمسايگی و در محاصره سرزمين ھای بريتانيا قرار گرفتند چنين حکومت ھا

البته به . فتند و در عين حال از دسترسی به سواحل نيز محروم شدندگوناگون تحت فرمان حاکميت بريتانيا قرار گر

 تنھا ١٨۴٩در مورد روابط خارجی نيز برای ھميشه منتفی گرديد چرا که از سال . و سند) ١٣(استثناء گوجرات 

ن در دولت بريتانيا تحت عنوان کمپانی در طول دو قر. امپراتوری کبير انگليس و ھند متحد شده، مطرح بوده است

اکنون پی می بريم که در طول اين .  پيش رفت که تمامی آن را به تصرف در آوردئیسرحدات طبيعی ھند تا جا

 که از ئیمدت، به چه علتی تمام احزاب در انگلستان سکوت توطئه گرانه ای را در پيش گرفته بودند، و حتی آنھا

گوش ھا برسانند، ولی تنھا ه  شان را بۀ و مزورانروی چشم و ھم چشمی مصمم بودند تا  آه و ناله ھای صلح طلب

البته پيش از ھمه می بايستی ھند را کامال به زانو در می . پس از تحقق يافتن امپراتوری ائتالفی انگليس و ھند

 است که پی می بريم که نسبت به تمام ١٨۵٣اکنون در ھمين سال . آوردند تا آن را مرھون انساندوستی خود سازند
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ر کرده يي پرسش از مسائل و مشکالت ھند تغۀ و نحوهھای پيشين در خصوص تمديد قرار داد، از چه رو شيودوران 

  .است

بدون شک بررسی تاريخ روابط بازرگانی . حال می توانيم از نقطه نظر ديگری به بررسی اين مسائل بپردازيم

بحرانی را آشکار می سازد که متوجه بريتانيا با ھند در دوران ھای مختلف، درک روشن تری از طبيعت خاص 

در اوايل، تحت سلطنت اليزابت، کمپانی ھند شرقی امتيازات خاصی جھت گسترش روابط . قوانين ھند است

 ليور استرلينگ مجاز بود، به شکل نقره و طال و پول ھای خارجی ٣٠٠٠٠بازرگانی با ھند در اختيار داشت، و تا 

چنين موضوعی در واقع تمام موازين آن دوران را زير عالمت سؤال می برد به طوری که توماس مون . ادر کندص

شد و ادعا کرد که فلزات گرانبھا تنھا » گفتمان دربارۀ تجارت خارجی انگلستان با ھنديان« ناچار به نوشتن ) ١۴(

ن اساس بود که صادرات تنھا در صورتی قابل و در عين حال نظريه او بر اي. ثروت يک کشور به حساب می آيد

بنابراين تضمين می کرد که کاالھای وارداتی . نجامدستدھا به نفع ملّت صادر کننده بيقبول است که در توازن داد و 

به ھمين . از ھند متقابال به کشورھای ديگر صادر شده است و سود به دست آمده فراتر از بھای پراخت شده است

در رساله ای نشان داد که روابط بازرگانی با ھنديان شرقی ملّی ترين تجارت خارجی ) ١۵(يا چايلدگونه سر جوز

به اين ترتيب اندک اندک ھواداران کمپانی ھند شرقی شھامت بيشتری پيدا کردند، و عالوه بر اين می توان . است

ی در ھند اولين مبلغين تجارت آزاد در نقطۀ عطفی را در تاريخ شگفت انگيز ھند يادآور شد که انحصارات بازرگان

در خواست از مداخلۀ پارلمان در رابطه با کمپانی ھند شرقی، نه از جانب تجار که از جانب طبقۀ . انگلستان بودند

چه واردات پنبه و ابريشم . صنعتی در آخرين سال ھای قرن ھفدھم و بخش مھمی از قرن ھجدھم را در بر می گيرد

چنين نظريه ای در کتاب جان ) . ١۶(ه ھای خرده پای انگليسی را به ورشکستگی دچار می کرداز ھند شرقی کارگا

، مورد بررسی قرار می )١۶٩٧لندن (زير عنوان ناھم خوانی سياست صنعتی انگلستان و ھند شرقی ) ١٧(پولکسفن

و به اين . می کامال متفاوتد می رسد، ولی در مفھوئيگيرد ولی به شکل شگفت آميزی تنھا يک قرن و نيم بعد به تأ

 واردات ابريشم صنعتی و ١٠ گيوم سّوم فصل ١٢ و ١١بر اساس مفاد . ترتيب است که پارلمان مداخله می کند

 را در اختيار ئیمتقال چاپی يا رنگی از ھند، ايران و چين ممنوع اعالم می شود و ھر شخصی که چنين کاالھا

در نتيجه .  ليور استرلينگ جريمه و محکوم خواھد بود٢٠٠ورزد به پرداخت داشته باشد و يا به فروش آنھا مبادرت 

 اّول و دّوم جورج که به موقعيت خود آگاه بودند، قوانين مشابھی در عھد ئیشکايات تکراری کارخانه داران بريتانيا

الت صنعتی ھند بنابراين در طول بخش قابل توجھی از قرن ھجدھم عموما واردات محصو. و سّوم به تصويب رسيد

عالوه بر در . به انگلستان با صرف نظر از بازار داخلی انگليس و به نيّت فروش آن روی قاره انجام می گرفت

مند حاکم نشين، در ھر دوره از تمديد قرار داد با کمپانی، تجار زخواست مداخلۀ پارلمان از جانب کارخانه ھای آ

جارت را حقيقتا ھم چون معدن طال می پنداشتند، خواھان از بين بردن  لندن، ليورپول و بريستول که شرکت در اين ت

 اضافه شد که قرارداد ١٧٧٣ مقررات تازه ای به قانون سال ئیانحصارات اين کمپانی بودند در نتيجه چنين تالش ھا

اردات  تمديد می کرد و بر اساس آن ھر شخص خصوصی بريتانيا می توانست از ھند و١٨١۴ چکمپانی را تا مار

ولی .  را به انگلستان وارد کنندئیداشته باشد و مأمورين و کارکنان کمپانی مجاز خواھند بود که تقريبا ھر نوع کاال

اين شرايط به واردات کاال توسط . واگذاری چنين امتيازاتی منوط به شرايطی بود که عمال آن را منتفی می ساخت

 کمپانی ديگر قادر نبود در مقابل فشار وسيع تجار مقاومت ١٨١٣در سال . تجار خصوصی در ھند مربوط می شد

. کند و اگر چه انحصارات تجارت با چين ادامه يافت ولی تجارت با ھند تحت شرايط خاصی به رقابت آزاد انجاميد

 شرايطی که تجارت آزاد را محدود می کرد از بين رفت و ھر نوع تجارتی ١٨٣٣موعد تمديد قرارداد در سال 
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کمپانی ممنوع اعالم شد و خصوصيت بازرگانی آن لغو گرديد و به ھمين منوال حق ممانعت کردن از افراد برای 

 زمانی، تجارت با ھنديان شرقی ۀدر اين فاصل.  جھت ورود به ھند را از اختيارات آن خارج ساختندئیبريتانيا

 طبقات مختلف انگلستان نيز کامال تأثير تحوالت بسيار جّدی را به خود ديد و به شکلی که در موضعگيری و رفتار

در طول تمام قرن ھجدھم ثروتی که از ھند به انگلستان سرازير شده بود، محصول تجارتی پا يا پای نبود . گذار بود

و از بھره برداری مستقيم اين کشور بر می آمد و در واقع ارسال چنين ثروت عظيمی به انگلستان از طريق اعمال 

ولی . ، تجارت با ھند در ظرف مدت بسيار کوتاھی به سه برابر افزايش پيدا کرد١٨١٣پس از . ه بودزور تحقق يافت

چه بايد دانست که در خصوصيت کلّی چنين تجارتی تحوالتی به . چنين موضوعی تمام ماجرا را توضيح نمی دھد

 پس به کشوری وارد کننده تبديل  ھند عمدتا کشوری صادر کننده بود، ولی از اين١٨١٣تا سال . وقوع پيوسته بود

 نرخ برابری که معموال دو شيلينگ و شش پنس برای ١٨٢٣سرعت چنين روندی در حّدی بود که از سال . می شود

ھند که از ديرباز کارگاه پنبه ريسی برای تمام جھان بود، با سيل پارچه . يک روپی بود، به دو شيلينگ تقليل يافت

چنين محصوالتی ديگر حق ورود به انگلستان را نيافتند مگر تحت شرايط .  مواجه شدھای پنبه ريسی شدۀ انگليسی

و بر اين اساس . بسيار سختی، ولی بر عکس، ھند با کسب حقوق بسيار ناچيزی از پارچه ھای انگليسی انباشته شد

در سال .  شدبود که صنعت پنبه ريسی ھند با آن ھمه سابقۀ تاريخی درخشان در جھان به ورشکستگی محکوم

 ليور استرلينگ نبود، و ارزش ١۵٢ ٣٨۶ ارزش محصوالت با حساب محصوالت صنعتی فراتر از ١٧٨٠

 می ١٢۶۴٨۶١۶ ليور، و ارزش مجموع صادرات به ١۵٠۴١صادرات نقدی در طول ھمين سال مبلغی بود معادل 

 ١٨۵٠در سال . گانی خارجی بود کل مراودات بازر٣٢/١اين محاسبات نشان می دھند که تجارت ھند شامل . رسيد

 ليور استرلينگ که سھم محصوالت پارچه به ٨٠٢۴٠٠٠مجموع صادرات بريتانيای کبير و ايرلند به ھند شامل 

 ليور بوده است که به عبارت ديگر بيش از يک ھشتم کّل ارزش صادرات بريتانيای کبير و بيش ۵٢٢٠٠٠٠ ئیتنھا

در اين دوران يک ھشتم جمعيت بريتانيا در . را در بر می گيرداز يک چھارم ارزش تجارت خارجی پارچه 

پس از ھر بحران . کارخانه ھای پنبه ريسی اشتغال دارند که يک دوازدھم کّل درآمد ملّی را در بر می گيرد

بازرگانی، برای کارخانه داران پنبه ريسی، مراودات بازرگانی با ھنديان شرقی موضوعيت بيش از پيش پر 

به مرور ايام که صنعت پارچه بافی .  پيدا می کرد و در واقع قارۀ ھند بھترين گريزگاه به حساب می آمداھميتتری

برای ساختار اجتماعی بريتانيای کبير به امری حياتی تبديل می شد، ھند نيز برای صنعت پارچه بافی انگليس ارزش 

ه  را به پايگاه خود تبديل کرده بودند و اليگارشی که بتا اين دوره، منافع سرمايه دارانی که ھند. حياتی پيدا می کرد

راه انداخته بودند، دست ه زور اسلحه آن را فتح کرده بود و آريستوکراسی کارخانه دار که سيل پارچه را در بازار ب

 به ھمان ولی ھر اندازه کارخانه ھای بريتانيای کبير به بازار ھند وابسته می شد،. به دست يک ديگر پيش رفته بودند

و ھمين پس از نابود ساختن صنايع ملّی . اندازه ضرورت ايجاد نيروھای توليدی جديدی را در ھند احساس می کرد

با اين وجود نمی توان بازار کشوری را با محصوالت وارداتی اشباع کرد بی آن که امکان خريد محصوالتی . ھند

. که منافع آنان به جای افزايش، سير نزولی به خود گرفته اندکارخانه داران دريافتند . چند را از آن روا ندانست

 به ١٨۵٠ ميليون روپی باال رفته بود و چھار سال پيش از ٢۶١ واردات بريتانيا به ھند تا ١٨۴۶چھار سال پيش از 

.  ميليون٢۵۴ ميليون روپی و دورۀ دّوم ٢٧۴که در مورد دوره اّول صادرات   ميليون روپی رسيد، در حالی٢۵٣

بنابراين پی بردند که توان جذب محصوالت آنان در ھند به نقطه اشباع تقليل يافته است و مصرف محصوالت 

 شيلينگ ۶ پنس ، در برزيل ٣ شيلينگ و ٩ شيلينگ برای ھر فرد در سال، در شيلی ١۴ در ھند غربی به ئیبريتانيا

پنس، در حالی که ١٠مريکای مرکزی ا ، در  پنس٧ شيلينگ و ۵ پنس، در پرو ٢ شيلينگ و ۶ پنس، در کوبا ۵و 
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 می رسيم که ١٨۵٠سپس به فصل درو پنبه ھای اياالت متحده در سال .  پنس می رسيد٩اين رقم در ھند تنھا به 

بار آورد و از اين که به اياالت متحده وابسته بودند ه  ميليون ليور استرلينگ ضرر ب١١برای پنبه کاران انگليسی 

عالوه براين .  خالص بھره برداری کنندۀمی کردند چه در ھند شرقی می توانستند به وفور از پنبابراز نارضايتی 

 و ممانعت مقامات ھندی ئیکارخانه داران دريافتند که تمام تالش ھای آنان جھت سرمايه گذاری در ھند با بھانه جو

د منافع کارخانه داران و سرمايه داران و به اين ترتيب ھند به صحنۀ نبردی تبديل شده بود که تضا. مواجه می شود

  .اليگارشی انگليس محور اصلی آن بود

کارخانه داران که به نقش نياکان خود در انگلستان آگاه بودند، از اين پس خواھان از ميان برداشتن نيروھای 

  .شرقی بود از کمپانی ھند ئیمخاصم در ھند شدند که شامل تخريب دستگاه قديمی دولت ھند و خلع يد نھا

از سال .  ھند بر اساس آن بايد مورد بررسی قرار گيردۀمسألحال می پردازيم به چھارمين و آخرين ديدگاھی که 

 ميليون ليور استرلينگ می ۵٠بدھی دولت از اين پس به .  امور مالی ھند بيش از پيش با مشکل روبرو شد١٧٨۴

 ھستيم که به شکل نامشخصی از طريق مالياتی ئی کسری ھارسد، و در اين جا شاھد رشد درآمد و افزايش مخارج و

. اين منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بين رفتن است.  جبران می شد،که از روی مصرف ترياک می گرفتند

چنين بحرانی بدون شک با مخارج جنگی بيھوده در بيرمانی . زيرا خود چينی ھا کشت خشخاش را شروع کرده اند

  .افزايش يافت

 ای مسأله به عنوان ١٧٨٣ ھند برای اولّين بار از سال ۀمسألبنابراين در اين نوشته نشان دادم که به چه علتی 

  .انگليسی و رسمی مطرح گرديد

  

 پی نوشت

  

١ (Whigs :نياکان ليبرال ھای امروزی   

2) Chambre des communes 

  و از طرف ديگرفرانسه، روسيه و انگلستان و پروس را در يک طرف) ١٧۶٣-١٧۵۶ (،جنگ ھفت سال) ٣

يکی از داليل عمدۀ اين جنگ رقابت استعماری و بازرگانی بين انگليس و . اتريش را در مقابل يک ديگر قرار داد

مريکا و ا، به طور کلی در مستعمراتشان در ئیمنازعات بين اين دو قدرت، به استثنای نبردھای دريا. فرانسه بود

 در شرق، پيش از ھمه در ھند فرانسوی ھا و شاھزاده ھای محلی که از آنھا حمايت می .وقوع می پيوسته آسيا ب

کردند در مقابل خود کمپانی انگليسی ھند شرقی را داشتند که از چنين موقعيتی برای گسترش نفوذ و سلطۀ خود در 

ستعمرات خود را در ھند از پس از جنگ فرانسوی ھا تقريبا تمام م. ھند استفاده کرد و به حضور نظامی خود افزود

بر اين اساس . جز چند بندر که در آنجا نيز بايد تمام حصارھا و برج و باروھا را از بين می بردنده دست دادند، ب

  .قدرت استعماری انگليس افزايش پيدا کرد

اد دولت  به آزادی سيزده منطقۀ استعماری انگليس منتھی شد و اين آغاز ايج١٧٨٣ -١٧٧۵ بخش ئیجنگ رھا) ۴

  . انگليس افول می کندئیاز اين پس قدرت دريا.  مستقل استئیمريکاا

ريستوکراسی ارضی و ا تحقق يافت ھدفش از بين بردن انحصارات سياسی ١٨٣٢ جونرفرم در انتخابات که در ) ۵

ی اصلی پرولتاريا و خرده بورژوازی نيروھا. مالی بود تا درھای پارلمان را برای بورژوازی صنعتی باز کند
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ع می کردند، ولی در واقع فريب ليبرال ھا را خوردند که حقوق انتخاباتی برای آنھا ااز رفرم دفجنبشی بودند که 

  .قائل نشد

6) Carnatic 

7) Clive 

8) Bihar 

9) Orissa 

10) Tippo-Sahib 

برای گسترش نفوذ در اين جا مارکس به جنگ ھای استعماری اشاره می کند که کمپانی انگليسی ھند شرقی ) ١١

راه انداخت که در عين حال به برکنار ساختن رقيب شمارۀ يک آن، کمپانی فرانسوی ھند شرقی ه خود در ھند ب

 به طول ١٧۶٣ تا ١٧۴۶ چند از ئیبا وقفه ھا) شاھزاده نشين جنوب شرقی ھند(جنگ کارناتيک . منجر گرديد

سرانجام . اھزاده ھای طرفدار خود را پشتيبانی می کردنددو رقيب استعماگر انگليس و فرانسه ھر يک ش. انجاميد

 منطقۀ پونديشری را که نقطۀ اتکای اصلی برای فرانسوی ھا بود، از ١٧۶١ جنوریاز . انگليسی ھا برنده شدند

 ھا جنگ را ئی، سردار سپاه مسلمان بنگال برای مقابله با تجاوزات بريتانيا١٧۵۶در سال . دستشان خارج ساختند

کليو در رأس فرماندھی واحدھای . کرد و کلکته را که نقطۀ اتکای انگليسی ھا در شمال شرقی بود تسخير کردآغاز 

کمپانی دوباره شھر را اشغال کرد و استحکامات بنگالی فرانسوی ھا که متحد سردار سپاه مسلمان بنگالی بودند به 

 در بنگال عليه ١٧۶٣در . ا سردار بنگالی جنگيد، کليو در پالسی ب١٧۵٧ جون ٢٣تاريخ ه ب. تصرف کمپانی درآمد

ھمزمان با تسخير بنگال انگليسی ھا بھار را که . اين شورش سرکوب گرديد. دولت دست نشاندۀ کمپانی شورش شد

 نوبت  اوريسرا شد که شامل چندين منطقۀ ١٨٠٣در سال . در مسير رود گنگ و از توابع بنگالی بود اشغال کردند

 ١٧٩٩ و در سال ١٧٩٢ تا ١٧٩٠در سال . ئودال می شد که جملگی فرمانبردار کمپانی بودندشاھزاده نشين ف

ميسور تحت رياست تيپو صاحب يکی از . منطقۀ ميسور يعنی دولت مستقل ھند جنوبی جنگيدبا کمپانی ھند شرقی 

در جنگ اّول تيپو . ددشمنان سرسخت انگليس بود و برای نخستين باز ھم نبود که با انگليسی ھا مقابله می کر

صاحب نيمی از مناطق خود را از دست داد و در جنگ دّوم به مرگ تيپو صاحب انجاميد و دولت ميسور نيز به 

  . کمپانی ھند شرقی تعلق گرفت

12) Sikhs\ 

 

 


