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  ٢٠١٢  اگست٢۴
  
 

 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

١٣ 
١۶  

 کارل مارکس

  )منتخب(

 » ترکيه و روسيه – ھند –لستان  تبديل قرض دولتی انگ– دنمارک –مسائل ھلند « 

   ١٨۵٣ می ٢۴لندن، سه شنبه 

  ٣٧٩٠نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٣ جون ٩

 

خطاب به ) ٢(لرد جان راسل . به پايان خواھد  رسيد) ١ (١٨۵۴اعتبار قرارداد کمپانی ھند شرقی در سال 

آماده خواھد بود تا ديدگاه و ) ۴(سر شارل وود  دولت از طريق جون ٣اعالم کرد که روز ) ٣(مجلس عوام 

برخی روزنامه ھای دولتی با پشتيبانی شايعاتی که در اذھان عمومی . نظرياتش را دربارۀ ادارۀ آيندۀ ھند مطرح کند

به راه انداختند، چنين وانمود کردند که جبھۀ ائتالف راه حلی برای مسائل عظيم ھند پيشنھاد کرده است که آنھا را به 

در . ی  تازه ای آماده می کندئمی مردم انگليس را برای توھم زدااذھان عمو) ۵ (ابسرور.  خواھد دادحداقل کاھش 

  :می خوانيم ) ۶ ( ابرديناين روزنامۀ غير رسمی

خالف تصورات عمومی در مورد ادارۀ امور و سازماندھی تازۀ امپراتوری شرق، کار چندان زيادی باقی « 

  ».نمانده است
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تغيير و تحوالت مزبور، .  خالف تصورات عمومی کار چندان زيادی باقی نمانده استابردين ولرد راسل برای 

با الحاق اعضای جديدی که مستقيما توسط تاج و ) ٧(، شورای مديراناوالً .  شامل دو نکتۀ معنی دار استظاھراً 

گر چه خون تازه ای در شريان تخت سلطنتی تعيين می شوند باز سازی خواھد شد، ولی  انجام چنين کار پر اھميتی ا

اين پيشنھاد را در . »ی آغاز خواھد شدئبا صرفه جو«ن که اعالم کرده اند ھا به جريان می اندازد، با اين وجود چنا

صرفه « انداخته اند، البته با مورد نظام قديمی مديريت به شکلی به کار می بندند که سھم خونی که اکنون به جريان 

در ثانی، به .  ثانوی منعقد گرددنوبت خيلی زيادی خواھد داشت که پيش از  جاری شدن در ، فرصت»ی بسيارئجو

کاری پايان خواھند داد که تا کنون تنھا  به عھدۀ يک نفر بوده است، يعنی مقام قاضی و دريافت کنندۀ ماليات ھای 

آيا شنيدن چنين پيشنھاداتی . ی شوندبا اين حساب که قضات تنھا از ميان افراد صالحيت دار انتخاب م. غير مستقيم

ياد آور اوايل قرون وسطا نيست؟ يعنی دورانی که اربابان توسط قانون گذاران به مقام قاضی برگزيده می شدند و 

 .تنھا به اين شرط که حداقل خواندن و نوشتن بدانند

او . ر اھميتی را معرفی کندبايد اين اصالحات پ) ٨( به عنوان رئيس دفتر نظارت در امور ھند»سر شارل وود«

در آخرين دولت ليبرال به اندازه ای خود را تيز ھوش نشان داد که جبھۀ ائتالفی را واقعا دچار مشکل کرده بود، و 

ريچارد سّوم تمام . نمی دانستند با او چه کار کنند، تا اين که اين فکر به ذھنشان خطور کرد که او را به ھند بفرستند

در حقيقت، اگر در حال حاضر . سب می بخشد، جبھۀ ائتالفی تمام سلطنت را به خر اعطاء می کنديک کشور را به ا

ست که از عھدۀ انگلستان برمی آيد، بايد دانست که آن دوران احماقت رسمی دولت اليگارشی به معنای آن چيزی 

  .سيطرۀ جھانی انگليس به پايان رسيده است

ای اقدامات ھر چند ناچيز، جبھۀ ائتالف پيوسته داليل قانع کننده ای برای به پيش از اين بارھا شاھد بوديم که بر

در حال حاضر چنين عادتی برای به تأخير انداختن اقدامات، در مورد مسائل ھند . تعويق انداختن آنھا ارائه می کرد

ان تحقيقات و جمع آوری مردم انگلستان و ھند ھم زمان تا پاي. از جانب اذھان عمومی دو کشور پشتيبانی می شود

اطالعات ضروری، و تا زمانی که ھنوز صدای اھالی ھند شنيده نشده است، خواھان به تعويق انداختن ھر گونه 

يد فوری قوانين جديد ئأو سه تن از رؤسا عليه ت) ٩(دوئينگ استريت. اقدام قانونی در رابطه با مسائل ھند ھستند

را ايجاد کرده است که عليه ھر گونه قانون » انجمن ھندی« رسۀ منچستر مد. اعتراض نامه ای دريافت کرده اند

گذاری در اين زمينه در طول اجالس پارلمانی جاری، بايد به فوريت در پايتخت و در تمام کشور ميتينگ برگزار 

   .عالوه براين دو کميسيون پارلمانی دو پرونده دربارۀ ادارۀ ھند ارائه می کنند. کند

 وزارتخانۀ ائتالفی خدشه ناپذير به نظر می رسد، و منتظر انتشار نتايج اين کميسيونھا باقی نخواھد ولی اين بار

.  سال آينده به تصويب رساند٢٠ ميليون انسان را برای ١۵٠ و مستقيما قوانين مربوط به او می خواھد فوراً . ماند

ولی پرسش اينجاست که چنين اصرار  .زدی مدرن می سو) ١١(سر شارل وود در تب آرزوی تبديل شدن به مانو 

فوق العاده ای برای به تصويب رساندن اين قوانين عاجل نزد سياستمداران بی اعتبار ما که تا کنون بر حسب عادت 

  ست؟ ای ئ به چه معنا،محتاطانه رفتار می کردند

 به چنين ھدفی، از ترفند برای رسيدن.  سال آينده تمديد کنند٢٠آنھا می خواھند منشور قديمی ھند را برای 

چرا؟ اليگارشی انگليس پايان روزھای پر افتخارش را تسريع می بخشد و با . ھميشگی اصالحات استفاده می کنند

زودی انگلستان از چنين طرحی، که البته قابل درک می باشد، می خواھد با تصويب قوانين انگليس، حتی اگر به 

  .دستان ناتوان ولی طماع او رھا شود، امتياز چپاول ھند را باز ھم برای بيست سال آينده به خود اختصاص دھد
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  پی نوشت

 ١٨٣٣منشور سال . گو در مجلس عوام به طرح قانون و منشور جديد کمپانی ھند شرقی مربوط می شود و گفت) ١

تحت .  بنيان گذاری شد و  در واقع ابزار استعماری انگليس است١۶٠٠ در سال کمپانی ھند شرقی. به پايان می رسد

کمپانی از ھمان . ی فتح ھند را تحقق بخشيدندئقرن گذشته سرمايه داران بريتانياپوشش اين کمپانی بود که در اواسط 

حکمرانی می کرد و بدو پيدايش خود انحصار بازرگانی با ھند و چين را در اختيار داشت، و در متصرفات ھند 

در فواصل معينی به شکل دائمی پارلمان قراردادھا و حق امتيازات . کارگزارانش ماليات ھا را دريافت می کردند

 اقدامات ١٨١٣در سال . در قرن نوزدھم اعتبار بازرگانی کمپانی افول کرد. رسمی و بازرگانی را تمديد می کرد

نحصار کمپانی خارج ساخت، ولی انحصار چای و بازرگانی با چين ھمچنان پارلمانی روابط بازرگانی با ھند را از ا

قوانين .  از دست کمپانی خارج شد١٨٣٣چنين امتيازاتی و تمام انحصارات در سال . در اختيار کمپانی باقی ماند

تاج و تخت و کمپانی بيش از پيش به .  حق  حکمرانی بالمنازع کمپانی در ھند را لغو کرد١٨۵٣پارلمانی در سال 

 نفر ١٨ به ٢۴از سلطنت وابسته شد، و مديران آن نيز ديگر حق انتخاب کارگزاران را نداشتند و تعدادشان نيز 

انتساب رئيس دفتر نظارت معادل پست ). انتخاب دستگاه سلطنتی بستگی داشت نفر از آنھا به ۶که (کاھش پيدا کرد 

از اين تاريخ به .  به عھدۀ کمپانی بود١٨۵٨يس در ھند تا پيش از ی ھای انگلئحق نظارت بر دارا. ير در ھند بودوز

  .بعد دولت ھند مستقيما به سلطنت انگليس وابسته شد

2) Lord John Russel 

3) La Chambre des Communes 

4) Sir Charles Wood 

۵ (Observer منتشر می شود١٧٩١ انگليسی با تمايالت محافظه کارانه که از سال ۀروزنام .  

۶ (Aberdeen ست در اسکاتلند ا شھری  

٧ (Conseil des directeurs  

 از با نفوذ ترين اعضای کمپانی و نشورای مديرا. مپانی ھند شرقی بودشورای مديران، سازمانی اداری در ک

ن در مرکز اين سازما.  ليور استرلينگ سھام داشتند٢٠٠٠نمايندگان دولت انگليس در ھند تشکيل شده بود که حداقل 

از سال ). به عنوان مشاور مالکين و سھام داران(و ھر سال در جلسۀ عمومی سھام داران انتخاب می شد . لندن بود

 اين شورا قدرت ١٨۵٣تا سال .  ليور استرلينگ در اختيارش بود حق رأی داشت١٠٠٠ ھر فردی که حداقل ١٧٧٣

  .کمپانی حذف شد ھمزمان با خود ١٨۵٨در سال . قابل توجھی در ھند پيدا کرد

٨ (Bureau de Contrôle  

ی ئور اداری کمپانی ھند شرقی و دارا ايجاد شد که به ام١٧٨۴ويژۀ امور ھند بر اساس قانون سال دفتر نظارت 

. شش عضو آن توسط پادشاه از ميان مشاورين مخصوصش انتخاب می شد. ھای بريتانيا در ھند رسيدگی می کرد

تصميمات دفتری که مرکز آن در لندن بود، از .  بود و والی کل ھند ناميده می شدرئيس دفتر نظارت عضو کابينه

به . طريق کميته ای سّری که از سه نفر از اعضای مديريت کمپانی تشکيل می شد به اطالع مقامات محلی می رسيد

و شورای )  انگليسکابينۀ(دفتر نظارت :  قدرت دوگانه ای در ھند ايجاد کرده بود ١٧٨۴اين ترتيب قانون سال 

  . منحل گرديد١٨۵٨دفتر نظارت در سال ). کمپانی(مديران 

٩  (Dowing Street  

  .مترادف دولت انگليس: دوئينگ استريت، اقامتگاه نخست وزير در لندن و برخی اعضای کابينه 
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  .یئاس تقسيم بندی رسمی ھند بريتانياس، بر اسادراز رؤسای مناطق بنگال، بمبئی و مسه تن 

١٠ (Ecole de Manchester  

ی ئطرفدارش، آنھا.  کارخانه دار استست که سخن گوی بورژوازیا يا مکتب منچستر، مدرسه ای اقتصادی همدرس

رھبران اين جريان . ھستند که از آزادی مبادالت و بازرگانی و عدم مداخلۀ دولت در حيات اقتصادی دفاع می کنند

در سال ھای (Cobden et Bright) کوبدن و برايت  ۀوليد کنندگان پارچاز منچستر بر خاستند و به ھمين گونه ت

 طرفداران آزادی مبادالت، گروه سياسی مشخصی تشکيل دادند که در آينده می  بايستی به حزب کار ١٨٣٠- ١٨۴٠

 (Parti travailliste). می پيوستند

١١ (Manou  

  . را که بايد جزء وظايف ھندی قرار بگيرد تأليف می کندی او قوانين کھنیئگو. نسان ھا بر اساس اساطير ھندیپدر ا

 Mânava-dharma-çâstra  

. که حاوی قوانين است. ١٨٣٠ بيت در انتشارات فرانسوی به سال ۵٣٧٠ست در نوزده جلد با اقوانين مانو، کتابی 

  .مانو نام موجودی برتر است که دائما در ادبيات ھندی آورده شده است

بودا در اطراف سال . ی به عنوان دورانی بسيار قديمی تر از بودا قيد شده استئ کتابھای بودانمانو در قديمی تري

قوانين مانو در ماھاباراتا مشاھده می شود بنابراين به دوران اساطيری .  پيش از ميالد چشم از جھان فرو بست۵۴٣

  .ھند باز می گردد

 

 

 


