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  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

١١  

  » ھند– امور پارلمان – نظامی مسألۀ« گزيده ای از مقالۀ  : کارل مارکس - ١۵

ولی معنی دار است که از اين پس  با تشکيل اتحاديه .  ندارد مربوط به طرح قانون در ھند اھميت خاصیھيأت بحث در 

 عليه ھم پيمانانش از مدرسۀ منچستر جبھۀ منسجمی ١ اعضای حزب سياسی انگليس ھمۀ اصالحات مردود شده و با

  .ايجاد کرده اند

جذب می کند، درآمد خالص را %  ٣دولت در پايتخت . وضعيت کنونی ھند می تواند با چند موضوع توضيح داده شود

اگر از اين پولھای ساالنه که از ھند به . ١٧%، يعنی در مجموع % ١۴) طلبکار(و بھرۀ ساالنه از قرض برای پايتخت 

 ، ۶۶% سرازير می شود،  مخارج نظامی که دو سوم کل ھزينه برای ھند را تشکيل می دھد کم کنيم، يعنی  انگلستان

                                                 
1 Tories 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، ۴/٣ % ٢، در آگرا١% درآمد کل، و برای بنگال ٢، ۴/٣% نی بيش از در حالی که مخارج مربوط به کارھای عمرا

.   درآمدشان می باشد١%  و در بمبئی ٢/١) قديمی چنای کالن شھر کنونی ھند نام (س اَ، در مدر٨/١ %، در پنجاب ٧

  .اين ارقام رسمی را خود کمپانی منتشر کرده است

ًمربوط به بھره برداری از زمين است، تقريبا يک ھفتم از ترياک،   از سوی ديگر، نزديک سه پنجاھم کل در آمد خالص 

  . کل درآمدھا را تأمين می کند٨۵% اين منابع . و بيش از يک نھم از نمک

س گرفته می شود، از فروشگاه ھا، حرفه ھای نساجی، گوسفند، حرفه ھای مختلف و اَکم اھميت ترين مالياتھا از مدر

  3 ً ليور استرلينگ است، يعنی مبلغی که تقريبا معادل مجالس شام ساليانۀ خانۀ ھند شرق۵٠٠٠٠امثال اينھا بالغ بر 

 .است

ًشيوه ھای مختلف حق استفاده از زمين در ھند اخيرا به شکل کامال قابل دسترسی . بخش مھمی از درآمد از زمين است ً

رعيت  (٥ و ريوتواری٤ نظام زمينداریموضوع عمومی دربارۀ توضيح داده شده است، در اينجا می خواھم به چند 

 .بپردازم) داری

 انقالب کشاورزی بود که به وسيلۀ فرامين بريتانيائيھا، يکی مخالف ديگری به وجود ٦نظامھای زمينداری و ريوتواری

ولی ھر دو خسارتبار بودند، .  و ديگری مالکيت دھقانی از نوع فرانسویکی کاريکاتور مالکيت زمين انگليسآمد؛ ي

به اين معنا که يکی و ديگری برای . ديگر قرار می گيرند زيرا يکی و ديگری به شکل برجسته ای در تناقض با يک

مردمی که روی آن کشاورزی می کردند و يا مالک زمين بودند ساخته و پرداخته نشده بود بلکه در راستای مالياتی 

  .بنيانگذاری شده بود که بايد به دولت تحويل می دادند

باره سھم زمين ارثی شان را به نفع ماليات بگيرھائی به نام زميندار از   نظام زمينداری، مردم ايالت بنگال به يکبا

  .دست دادند

، جاگيردار و امثال اينھا، ٧س و بنگال، اشراف محلی با مدارک ملکی، ميراثداراَ با استقرار نظام ريوتواری در مدر

ی زمينی کوچک با دستای خودش کار می کند به نفع ماليات بگيرھای کمپانی ھمانند مردم عادی به کشاورزی که رو

  .ھند شرقی تنزل يافتند

نظر می رسد، زيرا يک دھم درآمد را دريافت می کند و نه دھم ه  شگفت آوری بی اين زميندار، مالک زمين انگليسول

ی شباھت دارد نيز شگفت آور است، زيرا که به دھقان فرانسو) يا رعيت(ريوت . را به حساب دولت سرازير می کند

. ی را تحمل می کندرتغيھيچ سند دائمی برای زمين در اختيار ندارد و ھر سال به نسبت برداشت محصول مالياتھای م

ی روی امالکی داشته باشند که از وارثان کنترولکه  طبقۀ زمينداران با وجود حرص و طمع بی حد و مرزشان و بی آن

 سود جوئی جايگزين آنان شدند که در يلی زود از بين رفتند و سوداگرانه بودند، زير فشار کمپانی خزمين تصاحب کرد

                                                 
2 Agra 
3 India House Est 
4 Zémindari 
5 Ryotwari 

شكست گالدستون، اصالحات سرشارل وود . فريبكاريهاي روس: ، كارل ماركس 7 در مقالة 29  يادداشت شمارةين مراجعه شود بههمچن 6
  .براي هند شرقي

ميراثدار فردي را گويند . ، عضو جامعة روستائي در هند قرون وسطي، ، به ويژه در مناطق غربي و جنوبيMérasdars ) ميراثدار(مراثدار  7 
 نظام ريوتواري را به راه انداختند و بر  آغاز قرن نوزدهم، مقامات انگليسدر. راي حق ارث بوده و مالك بخشي از زمين ميراثي استكه دا

اغلب ميراثداران از زمين ها و . اين اساس دهقانان به مزرعه داران دولت تبديل شدند، يعني روندي كه به اضمحالل جوامع روستائي انجاميد
  .بين دهقانان، ثروتمندترينهايشان به فئودالهاي كوچك تبديل شدند. حروم ماندندحقوق خود م
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اين . جز بخشی که به مديريت مستقيم دولت اداره می شوده حال حاضر ھمۀ زمينھای بنگال را در اختيار دارند، البته ب

با نارضايتی از جايگاھی که دولت بريتانيا . آوردند را به وجود ٨»پاتنی«سوداگران نوعی از نظام زمينداری به نام 

 را به وجود آوردند ٩»پاتنيدار«به نام » وارث« کرده بود، طبقۀ ميانجيگر تعيين کارفرمای ميانجيگر ۀبرای آنان به مثاب

که به نوبت خود زير مجموعه ھای ديگری را در پی داشت که سرانجام به تشکيل زنجيره ای از سلسله مراتب 

س و اَدر مدر) يا رايوتھا(دربارۀ رعيتھا . انجيگرھا انجاميد و با تمام وزنش روی دوش کشاورزان بيچاره گذاشته شدمي

بمبئی، ساخت و ساز به سرعت به ھم ريخت و به نوعی کشت اجباری تبديل شد و زمين تمام ارزش خود را از دست 

  .داد

ه ول جمع آوری مالياتھا ھستند بؤمين بايد توسط مأمورانی که مسآقای کامپبل می گويد، برای حراست از پشتيبانی، ز«

» .کس حاضر به خريد زمين نيست ًفروش برسد، ولی عموما چنين کاری صورت نمی گيرد، به اين دليل ساده که ھيچ
١٠.  

لندی، نظام  داريم که عبارت است از نظام ميانجيگرھای ايرال ترکيبی از مالکان بزرگ انگليسمی بينيم که ما در بنگ

.  مالکيت زمين به مأمور جمع آوری ماليات و ساخت و ساز آسيائی دولت را به مالک واقعی تبديل می کندتغييراتريشی 

دھقانی که برای مالک زمين به ازای بخشی از برداشت محصول کار  (١١س و بمبئی دھقان از نوع فرانسویاَدر مدر

شی از محصول برداشت ساالنه اش برای دولت خقانی است که به ازای بداريم که در عين حال خدمتکار و دھ) می کند

که بھره ای  انباشت وجوه منفی ھمۀ اين ساخت و سازھا به حساب دھقان گذاشته می شود بی آن. نيز کار می کند

رکی، مانند دھقانان فرانسوی در استثمار بھره کش ھای خصوصی ھستند، ولی ھيچ مد) رايوتھا(رعيتھا . يبش شودصن

مانند برده ھا و سرف ھا، رعيت مجبور است روی . سند مالکيت ارثی زمين مانند دھقانان فرانسوی در اختيار ندارند

زمين به کار کشاورزی بپردازد، ولی تفاوت او با برده يا سرف در اين نکته است که تضمينی برای رفع نيازمنديھايش 

 بخشی از حاصل کارش را با دولت تقسيم کند، ولی دولت خود را مانند دھقان فرانسوی، رعيت مجبور است. ندارد

 اوليه و يا خسارتھای ناشی از مرگ و مير گله ھا را به او بپردازد، خالف دھقان فرانسوی ۀموظف نمی داند که سرماي

، )رعيت داری(س و در بمبئی، ريوتواری اَبنگال در نظام زمينداری، در مدرمثل . که از چنين مزايائی برخوردار است

 از ھمۀ جمعيت ھند را تشکيل می دھند به فقر سقوط کردند، ولی نه به اندازۀ مزرعه داران ايرلندی، ١٢/١١رعيتھا که 

ھوايشان و مردان جنوب است که نيازمنديھايشان کمتر و تخيالتشان نيز از شمالی ھا دامنۀ  و و اين امر مديون آب 

  .بيشتری دارد

مين، بايد ماليات بر نمک را نيز به حساب بياوريم و ھمانگونه که می دانيم، کمپانی انحصار فروش ھمراه با ماليات بر ز

آن را به سه برابر ارزش کاال برای خود حفظ کرده و چنين امری به کشوری تحميل شده که دارای منابع سرشار نمک 

از عملی اين انحصار را چنين توضيح داده  ساخت و س١٢کنت دو آلبمارل.  ھا، کوه ھا و خود زمينبحيره، بحر: است 

  :است 

 ١٢بخش مھمی از نمک به مصرف داخلی در سرتا سر کشور اختصاص دارد و توسط بازرگانان عمده از کمپانی ھر «

ًخريداران نمک سپس نمکھا را معموال در چند کيلومتری جنوب غربی داکا با شن .  روپی خريداری می شود۴کيلو به 

                                                 
8 patni 
9 patnidar 
10 G.Campbell : « Moderne India : a Sketch of the System of Civil Government », London 1852, p.358. 
11 Métayer 
12 Comte d’Albemarle 
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 و بار نمک مخلوط را برای ميانجيگر دوم، يا اگر دست اول را خود دولت در نظر بگيريم، به سومين مخلوط می کنند

اين قاچاقچی دوباره خاک و خاکستر به آن اضافه می کند و نمک .  روپی فروخته می شود۶ يا ۵انحصاردار به بھای 

. فروش می رسده  روپی ب١٠ تا ٨ بھای پس از عبور از چند دست ديگر به شھرھای بزرگ و دھکده ھا می رسد و به

 برابر گرانتر از مردم انگلستان ٣۶ تا ٣٠در نتيجه مردم ھند نمک را .  است۴٠%  تا ٢۵% ًمخلوط تقلبی معموال بين

  ١٣».خريداری می کنند

 او چينی ھا ، می توانم از آقای کامپبل ياد کنم که از انحصار ترياک دفاع می کند، زيرابرای درک الگوی اخالق انگليس

را از مصرف زياد از حد اين افوين باز می دارد، ھمانگونه که با حفظ انحصار عرق و فروش آن در ھند مصرف آن 

  .را افزايش داده است

 وبا و مصيبتی بوده است که می تواند ایت بر نمک در ترکيب با آب و ھوای ھند منشانظام زمينداران، رعيتھا و مالي

  .يد کند، نمونۀ بارز و مرگباری از ھمبستگی دردھا و رنجھا و بی عدالتی انسانھاجھان غرب را نيز تھد

  ١٨۵٣ جوالی١٩نوشتۀ کارل مارکس، 

  ١٨۵٣ت گس ا۵، ٣٨٣٨منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  به امضای کارل مارکس

  

  نتايج احتمالی استيالی بريتانيا در ھند:  کارل مارکس - ١۶

  ١٨۵٣ الیجو ٢٢لندن، جمعه، 
 نشر نيويورک ديلی تريبون

  ١٨۵٣ت گس، ھشتم ا٣٨۴٠شماره 
 

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

  انگليس بر ھند تسلط يافت ؟

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

به دست افغان ھا به تاراج رفت و زمانی که ھمه عليه يک » ماھارات ھا«از ھم فروپاشيد و حاکميت ١٤ھا»ماھارات«

  .فرمان خود درآورنده ديگر می جنگيدند، بريتانيائی ھا سر بر آوردند و جملگی را  ب

بين قبايل و کاست ھا تقسيم شده بود و جامعه ای  که تعادل خود را به کشوری که نه تنھا بين مسلمانان و ھندوھا بلکه 

جو می کرد و ساخت و ساز آن از يکاھای کوچک  و نوعی در نفی حکومت مرکزی و اقتدار ھمه شمول آن جست

آيا چنين کشوری و چنين جامعه ای طعمۀ سھل و آسانی برای ماجراجوئی ھای کشور : روستائی تشکيل شده بود 

 ھندوستان چيزی نمی دانستيم، و حتا امروز که بی ھيچ شک و شبھه ای ھند زير ۀيانه نبود ؟ اگر از تاريخ گذشتگشا

يوغ انگليس در آمده و ارتش ھند نيز با ھزينۀ ھند در اختيار انگليس قرار گرفته است، آيا باز ھم در برابر چنين 

  رويدادھائی شگفت زده می شديم ؟

از سرنوشت اشغال دائمی خود بگريزد و سر تا سر تاريخ ھند نيز انباشته از تھاجمات دائمی می ھند ھرگز نمی توانست 
                                                 

 در تايمز 1853 جوالي 2 استخراج كرده است كه در 1853 جواليآلبمارل در مجلس لردها در اول ماركس اين نقل قول را از سخنراني  13
  .منتشر شده بود

Mahratte14) از اهالي ايالت ماهاراسترا ) اسم عامMaharastra در عين زباني است از خانوادة هند و اروپائي كه در ماهاراسترا . در هند
  .رايج است
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آنچه را که ما تاريخ .  جامعۀ ھند فاقد تاريخ يا حداقل فاقد تاريخ شناخته شده است. باشد که اين کشور متحمل شده است

که با مقاومتی مواجه شوند،   پس از ديگری، بی آنھند می ناميم، در واقع چيزی نيست مگر تاريخ مھاجمانی که يکی از

 که آيا انگلستان بنابراين پرسش اينجا نيست. در متن جامعه ای راکد و منفعل، امپراتوری ھای خود را بر پا می داشتند

ران يا م که آيا تصرف ھند توسط ترک يا ايئيحق بوده و يا نبوده است، بلکه بايد به اين پرسش پاسخ بگودر تصرف ھند ب

 ؟١٥روس را به تصرف بريتانيا ترجيح می دھيم يا نه

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

ه ھند عرب ھا، ترک ھا، تاتارھا، مغول ھا که يکی پس از ديگری ب. ّايجاد زمينه و بنيادھای مادی جامعۀ غربی در آسيا

تبديل شدند، زيرا بربرھای پيروزمند بنابر قانونی تاريخی و خدشه ناپذير، » ھندی مسلک«ھجوم آوردند، بزودی به 

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

بريتانيائی ھا . ند و جذب تمدن ھند نشدندن فاتحی بودند که نسبت به تمدن ھند برتری داشتاّبريتانيائی ھا اولين مھاجم

تمدن ھند را با ويران ساختن ساختار جامعۀ بومی و با تخريب صنايع بومی و با از ميان برداشتن ھر آنچه که در اين 

جز روايت ه تاريخ تسلط بريتانيا در ھند چيزی ب. نظر می رسيد، تمدن ھند را ويران کردنده  عظيم و گرانقدر بۀجامع

  .با وجود اين، کار بازسازی به سختی روی ويرانه ھا آغاز شد. ی نيستويران

ّپارچگی سياسی ھند به عنوان اولين شرط بازسازی با ھماھنگی بيشتر و بيش از آنچه در گذشته و در عھد مغول  يک

 بود، از اين پس پارچگی که به ضرب شمشير بريتانيا تحميل شده اين يک. خود ديده بود،  سرانجام تحقق يافته کبير ب

ارتش بومی متشکل و آموزش ديده توسط . نظر می رسده با تلگراف برقی ھمراه شد و پايدارتر و مستمرتر از ھميشه ب

ّسرگروھبان مربی بريتانيائی نقطۀ عطف ھندوستانی بود که آزاد می شد و ھندوستانی که از اين پس طعمۀ سھل و 

ت آزاد که برای نخستين بار وارد جامعۀ آسيائی شده بود، عنصری تازه و مطبوعا. ن خارجی نبوداآسانی برای مھاجم

نظام . نيرومند را تشکيل می داد که در بازسازی کشور شرکت داشت و ھندوھا و اروپائی ھا آن را اداره می کردند

الکيت ھر چند که آن را نفرت انگيز بدانيم، ولی شامل دو شکل م) رعيت داری(» ريوتواری«و » زمينداری«

برخی از ھندی زادگان در کلکته و در . حساب می آمده خصوصی زمين بود و از جمله رؤياھای جامعۀ آسيائی ب

ّشرايطی نامناسب و تنگ نظرانه تحت آموزش و سرپرستی انگليس قرار می گرفتند و با اين نيت که طبقۀ جديدی را به 

ًچنين دانش آموزانی معموال علوم اروپائی را فرا می . شوند وجود آورند، با کسب قابليت الزم جذب دستگاه دولتی می

سرعت و به شکل دائمی با اروپا در ارتباط قرار گيرد و چندين بندر در سواحل ماشين بخار موجب شد که ھند ب. ندگير

 ترکيب راه به زودی با. جنوبی و شرقی ايجاد شد و ھند از انزوائی که موجب رکود بس ديرينه آن شده بود فاصله گرفت

آھن و کشتی بخار، فاصلۀ زمانی بين انگلستان و ھند به ھشت روز رسيد و دور نيست آن روزی که اين سرزمين افسانه 

ً پيشرفت ھندوستان، تا کنون کامال اتفاقی گذرا و مسألۀتوجھات رھبران بريتانيا به . ًای عمال به جھان غرب ملحق گردد

ستو کرات ھا تنھا در فکر فتح ھند بودند و سرمايه داران و حکومت سرمايه به چپاول آن تا اينجا آري. استثنائی بوده است

. نظر داشتند و اميد اليگارشی کارخانه دار نيز  به تسخير بازارھای ھند با محصوالت ارزان قيمتشان خالصه می شد

ه ھند را به کشوری توليد کننده تبديل کند اليگارشی کارخانه دار پی برده بود که منافع حياتی و پر اھميتش در اين است ک

                                                 
 و برخي ديگر از گفتمان كارل ماركس بوده است كه امروز برخي از منقدان را بر آن داشته تا ماركس را حتا به چنين پرسش ها: مترجم  15

 كه من از نوشته هاي ماركس داشته ام علت چنين قضاوت هائي مطالعاتيولي با ). حتا ادوارد سعيد( نقض قانون حقوق بشر محكوم كنند 
  .م جزئي متون ماركس مي دانمطالعةرا در 
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به اين . و در نتيجه برای تحقق بخشيدن به چنين طرحی ضروری بود که  سيستم آبياری و ارتباطات داخلی ايجاد کند

 .ترتيب طرح راه آھن ھند را به اجرا گذاشتند، ولی نتيجۀ چنين طرحی چندان قابل مالحظه نبود

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

 کاال تا اين اندازه به ۀھيچ کجای دنيا مثل ھند، با وجود فراوانی محصوالت و سخاوتمندی طبيعت، عدم امکانات مبادل

 عوام بريتانيا، به روشنی آشکار ی از مجلسھيأت به ١٨۴٨بر اساس گزارشات سال . فالکت اجتماعی منجر نشده است

 به ١٨ به شش تا ھشت شلينگ به خريد و فروش می رسيد، در پونا١٧ گندم در کاندش١٦»کوآرتر«زمانی که ھر «شد که 

زيرا راه ھای .  شلينگ معامله می شد، يعنی جائی که مردم از گرسنگی در خيابان ھا به ھالکت می رسيدند٧٠ تا ۶۴

راه اندازی راه آھن و ايجاد منبع برای ذخيرۀ آب و حمل .  و  رساندن آذوقه به کاندش ممکن نبودزمينی قابل استفاده نبود

خاک برای پر کردن چاله ھای جاده و ھدايت جريان آب در طول خط آھن براحتی می تواند جھت گسترش کشاورزی 

ر شرق است،  تحول و گسترش به اين ترتيب نظام آبياری که شرط اساسی کشاورزی د. مورد استفاده قرار گيرد

عظيمی خواھد يافت و مشکل گرسنگی و قحطی در  مناطق مختلف که به علت کمبود آب به شکل دائمی به وقوع می 

دربارۀ اھميت ايجاد راه آھن تنھا کافی ست خاطر نشان کنيم که زمينداران زمين ھای آبياری . پيوندد از بين خواھد رفت

  سه برابر بيشتر ماليات می پردازند، و ده تا دوازده بار بيشتر نيروی کار ١٩»گات«جبال شده در مناطق مجاور سلسله 

استخدام می کنند و ديگر اين که چنين زمين ھائی دوازده تا پانزده بار بيشتر از زمين ھائی که دارای نظام آبياری نيستند 

 .بار می آورده محصول ب

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

دريافت « :  خاصی از مجلس عوام در اين باره چنين اظھار داشت ھيأت مقابل ٢١»سنت ويليام«  فرمانده قلعۀ ٢٠وارن

از اين پس اطالعات از  دور افتاده ترين نقطۀ کشور که در حال حاضر به روزھا  و ھفته ھای متمادی نيازمند است، 

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

ھای دور  عالوه بر اينھا توقف يگانھای نظامی در قرارگاه. تحقق خواھد يافت و چنين نکاتی را نبايد دست کم گرفت

واھد شد و به اين ترتيب می توان از تلفات انسانی در اثر بيماری جلوگيری افتاده در شرايط سالم تری امکان پذير خ

و عالوه بر اين نيازی به نگھداری آذوقه در انبارھا نخواھد . افتد ّکرد، و اين از جمله وقايعی است که به کرات اتفاق می

و آذوقه ھا را .  نيز جلوگيری خواھد شدًبود زيرا غالبا تحت تأثير آب و ھوا می گندند و به اين ترتيب از چنين ضايعاتی

 »  .می توان در بازۀ زمان مصرف مؤثرشان نگھداری کرد

ّمی دانيم که ساخت و ساز امور اتحاديه ھا و بنياد اقتصاد جامعۀ روستائی که مبنی بر رژيم خود گردان سنتی اداره می 

م ھای قالبی و بی ارتباط با وھنوز به صورت اتشد دچار فروپاشی شده است، ولی با اين وجود بدترين خصوصيت آنھا 

انزوای روستا از جمله به دليل فقدان جاده در ھند بوده و فقدان جاده به نوبت خود انزوای . ديگر دوام آورده است يک

ًبه اين ترتيب اتحاديه ھای روستائی در سطح پائين رفاھی، و تقريبا بی ارتباط با . روستا را تداوم بخشيده است

                                                 
16 Quarter  

    کيلوگرم١٢،٧٠٠۵٨٨ و انگلستان معادل امريکاواحد اندازه گيری وزن در 
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، به حيات خودشان ٢٢ستاھای ديگر و بی ھيچ خواست و آرزومندی و تالش الزم جھت دستيابی به مدارج پيشرفترو

بريتانيائی ھا با ايجاد راه آھن و اشاعۀ نياز به ارتباطات و روابط جديد، رکودی را که شامل روستاھای . ادامه داده اند

والتی که بنای راه آھن در روستاھا ايجاد خواھد کرد، آشنائی با يکی از تح«عالوه بر اين، . خود کفا بود درھم شکستند

ّساخته ھا و اختراعات کشورھای ديگر است که خريداری کردن آنھا صنايع دستی سنتی و مزد بگيران آن را تشويق 

ارت در ، پنبه و تج٢٣شاپمن(» .خواھد کرد تا بھترين امکانات خود را بيازمايند و در تکميل کاستی ھای آن بکوشند

 ).ھند

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

ترين مخارج بيشترين بھره برداری را از کشت پنبه به دست آورد و تنھا مشغلۀ آنھا الزامات کارخانه ھايشان به مواد 

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

برای ايجاد راه آھم در . دارای منابع آھن و زغال سنگ است، ديگر نمی توانيد آن کشور را از توليدات خود محروم کنيد

وری برای رفع نيازھای فوری و جاری در کشوری پھناور، شما نمی توانيد از مقدمات و فرايندھای صنعتی الزم و ضر

از اينرو بايد به گسترش و به کار بستن ماشين آالتی اقدام کرد که ممکن است . حمل و نقل روی ريل رويگردان باشيد

بنابر اين راه آھن پيش گام صنايع جديد در ھند خواھد . ًالزاما با بخشھای صنعتی راه آھن ارتباط مستقيمی نداشته باشد

 .بود

ّآنچه مسلم است و بنابر اعترافات مقامات عالی بريتانيا، ھنديان به شکل بارزی خود را با کارھای جديد وفق می دھند و 

مثال بارز آن را می توان در قابليت و مھارت ماشينکارھای . در کسب آگاھی و مھارت الزم با ماشين مستعد ھستند

 که در خدمت راه اندازی ماشين بخار ھستند و بوميان ديگری که در بومی، که با سکۀ کلکته مزد می گيرند و سالھاست

 کامپبل.  فعال ھستند و مثال ھای ديگر٢٤به کار انداختن ماشين آالت متنوع بخار در معادن زغال سنگ در ھاردوار

ًشخصا ھر چند که تحت تأثير پيشداوری ھای کمپانی ھند شرقی است، اجبارا اعتراف می کند که  ھای عظيم توده «: ً

 علمی قابل توجھی ۀمردم ھند از توان و انرژی صنعتی بزرگی برخوردار بوده و  دارای استعداد و قابليت کسب سرماي

و .  ».و عالوه بر اين شفافيت ذھنی آنان در رياضيات و محاسبات و علوم دقيقه بسيار بارز به نظر می رسد. ھستند

   ٢٥ ». ستھوش آنان در سطح عالی«: اضافه می کند که 

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

تعلق نظام کاست ھای ھندی است منحل خواھد کرد و به اين ترتيب با از ميان برداشتن چنين عوامل بازدارنده ای  راه 

 .پيشرفت و قدرت ھند ھموار خواھد شد

با اين وجود ھمۀ آنچه را که بورژوازی انگليس در ھند انجام خواھد داد به آزادی توده ھای مردم و بھبود شرايط زندگی 

آنان نخواھد انجاميد، زيرا چنين امر خطيری نه تنھا به گسترش نيروھای توليدی بستگی دارد، بلکه در عين حال می 

چه را که بورژوازی از انجام آن باز نخواھد ايستاد، ايجاد شرايط ولی آن. بايستی در تملک و تصرف مردم نيز باشد

                                                 
ي در حاشيه تنها مي خواستم توجه خواننده را به نحو بياني ماركس جلب كنم كه تمنّا و آرزومندي را مقدم شمرده و جزء جدائ :مترجم22 

    .ناپذير نيل به پيشرفت دانسته است
23 Chapman, Le coton et le Commerce de l’Inde 
24 Hardwar 

25 M.Campbell  
« Moderne India : a Sketch og the system of Civil Goverment », London 1852,pp.59-60 
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آيا بورژوازی ھمواره کاری فراتر از اين انجام داده است ؟ آيا تا کنون . مادی برای تحقق بخشيدن به ھر دو مورد است

 خاک و خون نکشيده که افراد و مردمان را به پيش آمده است که بورژوازی به پيشرفتی جامۀ عمل پوشانده باشد بی آن

 ّو در فقر و تھی دستی و ذلت فرو نبرده باشد ؟ 

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

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

در ھر صورت، بايد . توان اين را نيابند که قاطعانه به سلطۀ انگليس پايان ببخشند، تحولی در اين زمينه روی نخواھد داد

در زمانی کمابيش دور منتظر باز زائی اين کشور بزرگ و پر اھميت باشيم که اھالی سخاوتمند آن به گفتۀ شاھزاده 

ئين از ايتاليائی ھا نيز ظريف تر و دقيق تر ھستند و در فرمانبرداری آنان آرامش بلند ، حتا در بين طبقات پا٢٦سالتيکوف

نظرانه ای موج می زند که با وجود کاھلی طبيعی آنان با شھامتی که از خود نشان داده اند افسران بريتانيائی را به 

يپ ژرمنی را تداعی می کند و  ت٢٧کشوری که سرچشمۀ زبان ھا و مذاھب ما ست و در جات. شگفتی واداشته اند

که به چند نکتۀ ديگر  با وجود اين نمی توانم موضوع ھند را بی آن. رسد نظر میه برھمن نيز يادآور تيپ يونان قديم ب

  .اشاره کنم به پايان ببرم

د، مکر و ريای عميق و بربريتی که جزء الينفک تمدن بورژوائی ست به روشنی خود را در مقابل ما آشکار می کن

زيرا ھنگامی که در کشور زادگاھش به اشکال محترمانه ای تظاھر می کند، به محض عبور از مرز و ورود به کشور 

ات بورژواھا مدافع مالکيت ھستند ولی آيا ھيچ حزب انقالبی به انقالب. بيگانه و در مستعمرات نقاب از چھره بر می کشد

ی داد مبادرت کرده است ؟ آيا در ھند اين  غارتگر بزرگ لرد دراس يا بمبئی روارضی نظير آنچه در بنگال يا م

نبود که وقتی بزھکاری ھای پيش پا افتاده و رايج طمع او را ديگر بر نمی آورد دست به اعمال زور و فاجعه ٢٨کليو

ه ھائی ّآميز زد ؟ و در حالی که در اروپا دربارۀ تقدس خدشه ناپذير قروض ملی نطق می کرد، در ھند سود سھام راج

را که در کمپانی سرمايه گذاری کرده بودند توقيف کرد ؟ و در حالی که به بھانۀ دفاع از ارزشھای مقدس مذھبی عليه 

انقالب فرانسه مبارزه می کرد، آيا ھم او نبود که از گسترش مسيحيت در ھند ممانعت به عمل آورد تا ھمچنان نذورات 

 بھره ٣٠ در معبد جاگاناتاءاب خودش واريز کند و از قاچاق مرگ و تداوم فحشاحسه  و بنگال را ب٢٩زائرين معابد اوريسا

  .»مالکيت، قانون، خانواده و مذھب«برداری کند ؟ اين چنين اند  مردان 

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

ولی نبايد فراموش کنيم که جملگی از نتايج انداموار تمام ساخت و ساز توليد بوده که تا کنون . ستملموس و دھشتناک ا

تمرکز سرمايه پايه و . چنين نظام توليدی بر اساس استيالی تمام قدرت سرمايه داری قوام يافته است. تشکل يافته است

زی در بازارھای جھان روشنگر قوانين اندام واری نفوذ مخرب چنين تمرک. اساس بقای آن به عنوان قدرتی مستقل است

است که جزء جدائی ناپذير اقتصاد سياسی بوده و ھم اکنون در گسترده ترين سطوح و در ھمۀ شھرھای متمدن جاری 

  .می باشد

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

وين و از سوی ديگر فراھم آوردن ارتباطات جھانی مبنی بر رابطه و وابستگی متقابل جوامع بشری و ابزارھای چنين ن
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ّارتباطاتی و به ھمين منوال گسترش نيروی توليدی در عالم بشريت و تحول در زمينۀ توليد مادی از طريق تسلط علمی 

ای جديد را به ھمان نحوی تحقق می بخشد که تحوالت زمين ّصنايع و تجارت بورژوائی شرايط مادی دني. بر عناصر

زمانی که انقالب عظيم اجتماعی ساخت و سازھای عصر بورژوائی . شناسانه موجب دگرگونی در سطح زمين می شود

را تحت سلطۀ خود گيرد، و بازار جھانی و نيروھای توليدی مدرن تحت نظارت جامع پيشرفته ترين مردمان درآيد، از 

 دارند فاصله خواھند گرفت، ٣١پس پيشرفت ھای بشری از شباھتی که به بت ھای نفرت انگيز عصر بت پرستیاين 

  . يعنی عصری که شراب را تنھا در کاسۀ جمجمۀ قربانيان نوش می کنند

 ادامه دارد
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