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  »شورش در ھند « : منتخب از مقالۀ  :  کارل مارکس- ٢٩

  ١٨۵٧ت گس ا١۴لندن، 
  ۵١٠۴نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧ تگس ا٢٩
  

نرال ھای بريتانيائی، دھلی به مرکز امور سياسی و جروشن است که به دليل ضعف و تزلزل، و به دليل اشتباھات ...

  .نظامی شورش ھند ارتقاء يافت

 پس از محاصرۀ دراز مدت و يا باقی ماندن در وضعيت دفاعی که به مثابه شکست تلقی می  عقب نشينی ارتش بريتانيا،

 بريتانيائی تحميل می قطعاتعالوه بر اين، چنين وضعيتی تلفاتی سنگين به . شد، سر آغازی بود برای انفجار عمومی
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خون ه م می دادند و اميدی که در بکرد که تا کنون از آن به علت تحرکی که در محاصره داشتند و خروج ھائی که انجا

ولی آنچه در مورد کاھلی ھندی ھا می گويند و يا دلبستگی آنان به سلطۀ . کشيدن دشمن داشتند در امان مانده بودند

يک شاھزادۀ واقعی آسيائی می داند که بايد منتظر موقعيت مناسب . کنند، حرف پوچی بيش نيست بريتانيا روايت می

در سراسر بنگال، جائی که ديگر مجبور به اطاعت از يک مشت اروپائی نيستند، از ھرج و مرج پر مردم . باقی بماند

انتظار غريبی ست که بخواھيم شاھد شورشی نظير . کس نيست که عليه او شورش کنند سعادتی بھره می برند، ولی ھيچ

ً به سر می برد و مردم نيز طبيعتا دراس و بمبئی ارتش در سکوتدر مراکز م. روپائی در ھند باشيمانقالب ھای ا

.  می کند، ارتش بومی آن خلع سالح شده استءپنجاب که برای نيروھای اروپائی نقش مرکزی ايفا. کنند حرکتی نمی

ولی جنبشی که در ارتش . برای شوراندن آنان شاھزاده ھای نيمه مستقل ھمسايه بايد تمام وزن خود را در ترازو بگذارند

پيوست، با تمام انشعبات و شاخ و برگ ھايش در سطح بسيار گسترده، بی آن که از تبانی اھالی ھند بنگال به وقوع 

 يعنی – ھا برای مايحتاج و حمل و نقل دارند  ھمان گونه که مشکالتی که انگليسبرخوردار باشد قابل تصور نيست، به

  .د امکانات دھقانان است حاکی از نبو–عوامل اصلی که کندی تمرکز قوايشان را توضيح می دھد 
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  تحقيق دربارۀ شکنجه در ھند:  کارل مارکس - ٣٠

  ١٨۵٧ت گس ا١۴لندن، 
  ۵١٢٠نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧مبر  سپت١٧
  

 ديروز نامۀ مربوط به شورش ھند را به چاپ رسانديم، گزارش ما در لندن به برخی پيش درآمدھائی اشاره داشت که به 

امروز می خواھيم به برخی از اين امور بپردازيم و نشان دھيم که اربابان بريتانيائی . شونت بار کنونی انجاميدانفجار خ

را به جھان  حساب آورند، می خواھند آنه به ھيچ عنوان نيکوکاران معصومی نيستند و بی آن که مردم ھند را ب

دربارۀ شکنجه در ھند شرقی مراجعه می کنيم که در  از ھمين رو ما به کتاب ھای آبی رسمی . خودشان ضميمه کنند

چنان که خواھيم ديد، وقايع به شکلی روی . ١ در اختيار مجلس عوام قرار گرفته بود١٨۵٧ و ١٨۵۶اجالسھای سال 

  .ند اداده اند که انکار ناپذير

با اطمينان وجود گستردۀ «ه  ک٢دراس مراجعه می کنيم تحقيقاتی دربارۀ شکنجه در مھيأتدر وحلۀ نخست ما به پروندۀ 

تعداد « : د می کند و در مواردی نظير آنچه در زير خواھد آمد ترديد دارد کهئيتأ» شکنجه را در خصوص منافع مالياتی

اشخاصی که ھر ساله تحت تعقيب قانونی بوده و مورد خشونت قرار می گيرند، مطابق است با تعداد افرادی که ماليات 

  . »نمی پردازند

 تحقيقاتی شد، اين بود که نه فقط افرادی قربانی شکنجه بوده اند بلکه ھيأتآنچه موجب تأسف «: الم می کند که و اع

  ».برای کسب جبران خسارت نيز دچار مشکل ھستند

  :  تحقيقاتی چنين است ھيأتداليل اين مشکل مبنی بر گزارشات 

ری شکايات، با مخارجی ھمراه است که خود آنان بايد به  فاصلۀ آنھائی که می خواھند شکايت کنند و مراکز جمع آو-١

  . عھده بگيرند و اتالف وقت است

ليس و و، يعنی پ»به تحصيلدار ارسال شد«که ھر گونه اقدام کتبی مھر برگشت بخورد و با قيد رايج   ترس از اين-٢

  .ام داده است يعنی ھمان فردی که توسط زير دستانش عمل خالف را انج،کارگزار مالياتی منطقه

 فقدان امکانات قضائی کافی برای محاکمۀ کارگزاران دولتی، حتا وقتی در مجرم بودن متھم ھيچ شک و ترديدی -٣

گويا که اگر چنين اتھامی در حضور قاضی به اثبات رسد، او يگانه مجازاتی که می تواند در نظر گيرد . وجود ندارد

ّگزينش دوم عبارت است از به تعويق انداختن اتھام و ارجاع .  حبس استجريمه کردن مجرم به پنجاه روپی يا يک ماه

  »... شودتعيينبه قاضی جنائی که مجازات توسط او «پرونده به 

ست، يعنی مواردی نظير اه و تنھا در برخی موارد قابل اجرنظر می رسد که اقامۀ دعوا خيلی طوالنی بوده اينگونه ب«

  ».ً  که در اين مورد شکايت نامه کامال بی فايده استپوليسسوء استفاده از قدرت نزد 

 ماليات ھا را دريافت می کند، وقتی به سوء پوليس زيرا –  که ھر دو يک نفر است – يا مأمور ماليات پوليس مأمور 

لدار، شود، او می تواند اقامۀ دعوا را به تحصي استفاده متھم می شود، در گام نخست توسط معاون تحصيلدار محاکمه می

اين دفتر نيز به سھم خود می تواند پرونده را به دادسراھای اداری يا به مراجع مدنی . و سپس به دفتر ماليات واگذار کند

                                                 
1 « East India (Torture) »,London 1855-1857 
2 « Report of the commission for the Investigation of Alleged Cases of Torture at Madras », London 
1855 
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  .بسپارد

با چنين وضعيتی برای قوانين، ھيچ رعيتی با فقر اسفناکش ھرگز نمی تواند در مقابل کار گزاران ثروتمند ادارۀ « 

 مشاھده ١٨٢٨ و ١٨٢٢ و ما ھيچ شکايت نامه ای از جانب مردم، بر اساس قوانين ماليات از حق خودش دفاع کند

  ».نکرده ايم

عالوه بر اين، از ديدگاه قانونی بزھکاری مالی در مورد تصرف اموال عمومی و تحميل ماليات اضافی به رعايا از 

ولی .  شخصی صورت گرفته باشد تنھا در صورتی واجد مفھوم است که به قصد سوء استفادۀپوليسسوی کارگزاران 

  .ھيچ راه قانونی برای مجازات سوء استفاده از قدرت برای  وصول ماليات وجود ندارد

 ھيأت به ١٨۵۵ به تاريخ ٣دراس مربوط می شود، ولی لرد دالھوسی آن اشاره داريم تنھا به رياست مپرونده ای که ما به

  :مديران می نويسد 

 شکنجه، توسط کارگزاران ردۀ پائين، تحت اشکال مختلف در مناطق بريتانيائی، مدتھاست که در خصوص کاربرد« 

  ».ترديدی وجود ندارد

د شده است، ولی به شيوه و ئيبه اين ترتيب وجود گستردۀ شکنجه به مثابه جزئی از مؤسسات مالی ھند بريتانيائی تأ

دست آمده اين ه دراس ب پژوھشی مھيأتنتيجۀ کار در واقع آنچه از . شکلی که دولت بريتانيا را از آن مبرا می سازد

ًوليت شکنجه کامال به کارگزاران ھندی ردۀ پائين نسبت داده شده است در حالی که اگر چه کارگزاران ؤاست که مس

من در پاسخ به اين دعاوی، انج.  کرده اندءاروپائی ھميشه در اين زمينه موفق نبوده اند، اين نوع سوء استفاده ھا را افشا

  : شکايت نامه ای به پارلمان ارائه و در خصوص شکنجه به موارد زير اشاره کرده اند١٨۵۶ جنوریدراس در الی ماھ

دراس مستقر بود و فقط برای سه ماه، در حالی  پژوھشی فقط در شھر مھيأتً تقريبا ھيچ تحقيقی انجام نگرفته بود و -١ 

  . شکايت کرده بودند ممکن نبود محل زندگی شان را ترک کنندجز چند مورد معدود، برای افراد محلی کهه که ب

  .ً کميسرھا در پی ريشۀ مسائل نبودند، اگر چنين کرده بودند حتما آن را در روش جمع آوری ماليات پيدا می کردند-٢ 

الی آگاه  دربارۀ متھمان بومی تحقيقی صورت نمی گرفت تا روشن شود که رؤسای آنھا تا چه اندازه به چنين اعم-٣ 

  .بوده اند

ًولين چنين ستمی آنانی نيستند که مستقيما اقدام به عمل مجرمانه ؤمس«: آنانی که شکايت نامه را نوشته اند می گويند 

ول بازدھی ماليات ھا بوده و به نوبت خود ؤکرده اند، بلکه مجرم اصلی کارگزاران، مقامات ارشد و آنانی ھستند که مس

  ».ول ھستندؤارشد باشند و سرانجام آنانی که در مقابل دولت مسبايد پاسخ گوی مقامات 

دراس اين نظر يت نامه استناد می کند، پروندۀ م پژوھشی که به برخی از مطالب شکاھيأتدر واقع مبنی بر اظھارات 

  : می گويد ٤نام کلھوف ه يکی از بازرگانان ب. » ھا نيستسرزنشی متوجه انگليس« می کند که د ئيرا تأ

يوه ھای شکنجه متنوع است و بر اساس تخيالت تحصيلدار و زير دستانش انجام می گيرد، ولی مشکل بتوانم بگويم ش«

که مقامات ارشد به چنين شکاياتی رسيدگی کرده و جبران خسارت به عمل آورده اند، زيرا تمام شکايات جھت رسيدگی 

  ».ًعموما به خود تحصيلدار باز گردانده می شود

  :تی که توسط اھالی نوشته شده است، چنين می خوانيم بين شکايا

سال گذشته، در برداشت برنج به علت نبود ريزش باران خساراتی به بار آمد و ما مثل ھميشه توان پرداخت ماليات را « 

                                                 
3 Lord Dalhousie 
4 M.W.D.Kohlhoff 
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ضاء  ام١٨٣٧ تشکيل شد، ما به علت خسارات وارد آمده و بر اساس قراردادی که در سال ٥»جامه بندی«وقتی . نداشتيم

ولی با درخواست تخفيف برای .  ھنوز مأمور ماليات بود، در خواست تخفيف کرديم٦کرده بوديم ، يعنی وقتی آقای ادن

 تا جونتحصيلدار به شدت ما را تھديد کرد و از ماه . ما موافقت نشد و ما نيز از پذيرش کاغذھای مالياتی امتناع کرديم

. يگران به دست افرادی سپرده شديم که ما را در معرض آفتاب قرار دادندمن به ھمراه د. ت به ما مھلت دادگسماه ا

. روی پشت ما در حالت خميده سنگ گذاشتند و مجبورمان کردند که در چنين وضعيتی روی ماسه ھای داغ باقی بمانيم

ه ماه به طول اين روش ھای عذاب آور س. پس از گذشت ھشت ساعت ما را رھا کردند که به برنجزارھايمان بازگرديم

دوباره شکايت نامه . در اين مدت ما چندين بار به کارگزار ماليات شکايت برديم ولی ھيچ گاه به نتيجه نرسيد. انجاميد

ھنوز به شکايات ما رسيدگی نشده و .  فرستاديم که دوباره به کارگزار ماليات بازگردانده شد٧ھايمان را به ديوان قضائی

مبر اخطاريه ای دريافت کرديم و بيست و پنج روز بعد اموال ما را مصادره در ماه سپت. عدالت برقرار نگرديده است

  ».با زنان ما نيز بد رفتاری کردند، به پستانھای آنھا چنگ انداخته و می فشردند. فروش رساندنده کردند و ب

  :يک مسيحی بومی به کميسرھا پاسخ می گويد 

 کند، تمام رعايا ملزم به تھيۀ آذوقه و جز اينھا برای آنان ھستند، اگر کسی وقتی رژيمان اروپائی يا بومی عبور می«

  ».ًبھای محصوالتش را مطالبه کند، شديدا او را شکنجه می کنند

  آغاز شده بود، ٨زمانی که کار ساختمان پل کلرون. در اينجا به اتفاقی که برای يک براھمائی روی داد بود می پردازيم

ار ھمراه با ديگر اھالی دھکده و دھکده ھای پيرامونی مأمور شده بودند که تخته چوب، ذغال، چوب او از جانب تحصيلد

امتناع برھمائی موجب شد که او را به دوازده نفر بسپارند که او را به اشکال مختلف . برای بخاری و غيره بياورند

  :شکنجه کردند و اضافه می کند 

او می .  شکايت بردم، ولی او بی ھيچ تحقيقی شکايت نامۀ مرا پاره کرد٩ کادلمن به معاون کارگزار مالياتی آقای«

بد . خواھد ساخت پل کلرون را با ھزينۀ کم و به ھزينۀ اھالی فقير بسازد زيرا می خواھد در چشم دولت خوب جلوه کند

  ».رفتاری ھای تحصيلدار ھر چه باشد، چنين مسائلی برای دولت اھميتی ندارد

اين نوع کارھای غير قانونی در حد اعمال زور و خشونت به خود می گيرد، برای مقامات عالی نمونه ای اشکالی که 

بر اساس . ، نمی توانست وجود داشته باشد١٨۵۵ در پنجاب، به سال ١١ه، کميسر منطقۀ لودھيان١٠بارزتر از بريريتون

  :گزارش کميساريای عالی پنجاب، ثابت شده است که 

ابتکار عمل مستقيم معاون کميسر، بريريتون، منازل شھروندان ثروتمند بی ھيچ دليلی مورد بازرسی با آگاھی يا با «

تعداد زيادی از افراد ھفته ھا . قرار گرفت و اموالشان توقيف شد؛ و چنين اعمالی به شکل دراز مدت ادامه داشته است

وانين امنيتی عليه افراد مشکوک به شدت و بی ھيچ که اتھامی متوجه آنھا باشد به زندان انداخته شده اند و ق بی آن

 و خبر چين ھايش مناطق متعددی را زير پوليسمعاون کميسر ھمراه با افسران .  گذاشته شده استءتفکيکی به اجرا

  ».پوشش چنين عملياتی قرار می دھد، و ھمين افراد بودند که دست به چنين اعمال غير قانونی زده اند

  :خالصه دربارۀ چنين جريانی می گويد لرد دالھوسی بطور 
                                                 

Jamabandi5كاسة ماليات يا ظرف ماليات  :  
6 M.Eden 

  .اسم ديگری داشته باشد La Cour de Circuitًمطمئنا بايد . شکل ديوان قضائی ترجمه شده استدر اينجا به  7
8 Coleroon 
9 M.W.Cadell 
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ما مدارک انکار ناپذيری در اختيار داريم، بی آن که بريريتون نيز آنھا را انکار کرده باشد، که اين کارگزار متھم است «

 و تمام جرائمی که در اين پرونده منعکس شده و انباشته از اعمال نا متعارف و غير قانونی بوده، و کميسر عالی عليه او

چنين موضوعی  بخشی از کارگزاری رسمی بريتانيا را بی اعتبار کرده و به تعداد زيادی از . اقامه دعوا کرده است

افراد بسياری بی ھيچ دليلی به زندان انداخته شده اند و . شھروندان بريتانيائی بی عدالتی آشکاری را روا داشته است

 ».مورد شکنجه قرار گرفته اند

  :ھاد می کند که مقابلۀ رسمی با چنين امری بايد نمونه باشد و می گويد لرد دالھوسی پيشن

بريريتون در حال حاضر برای ادامۀ مأموريتش در مقام معاون کميسر شايستگی نداشته و بايد به مقام پائينتری تنزل «

  ».داده شود

 به پايان می بريم، که پس از ١٤بار  در ساحل ماال١٣در منطقۀ کنارا١٢اين گزارش را با منتخبی از شکايات اھالی تالوک

  :اشاره به مراجعات متعدد و بی حاصلشان به مقامات دولتی، به مقايسۀ موقعيت خود در گذشته و حال می پردازند 

در دورانی که ما روی  زمين ھای تر و خشک، زمين ھای روی تپه و مناطق جنگلی کشاورزی می کرديم، در «

 ماليات کمی می پرداختيم و از آرامش خوبی برخوردار بوديم، خدمتکاران دولتی ١٦ بھادر  و تيپو١٥»رانی«حکومت 

موضوع ماليات موجب محروميت و اقدامات خشونت بار عليه ما . سھم اضافی مطالبه می کردند که ھرگز نپرداختيم

له ای برای استثمار ما  افتاد، چنين افرادی از ھر وسي١٧ولی از زمانی که اين کشور به دست کمپانی محترم... نمی شد

با چنين اھداف زيان باری انواع و اقسام قواعد و قانون اختراع کرده و به مأموران مالياتی و قضات شھر . استفاده کردند

ولی در اوايل مأموران ماليات و کارگزاران بومی و زير دستانشان به شکايات و .  گذاشته شودءابالغ کردند که به اجرا

عکس، مأموران مالياتی و زير دستانشان جھت پيشبرد اھداف ه ولی امروز ب. يدگی می کردندخواست ھای ما رس

خودشان منافع مردم را زير پا می گذارند و به شکايات ما نيز گوش نمی کنند و ھر گونه رفتار خشونت آميزی را عليه 

  ».ما به کار می بندند

در مقابل چنين وقايعی، افراد بی . اکميت انگليس در ھند پرداختيمًدر اينجا ما تنھا مختصرا به گوشه ای از تاريخچۀ ح

 قابل ًغرض و خردمند احتماال از خودشان خواھند پرسيد که آيا قيام مردم ھند برای بيرون راندن اشغالگران خارجی

ه ھندی ھای  ھا در کمال خونسردی به چنين اعمالی دست زده اند، آيا تعجب آور است کتوجيه نيست ؟ و اگر انگليس

  شورشگر در قيام و منازعاتشان به خشونت و جنايت متھم شوند ؟

  ادامه دارد

  

  ١٨۵٧ت گس ا٢٨نوشتۀ کارل مارکس، 

  ١٨۵٧مبر  سپت١٧، در ۵١٢٠منتشر شده در نيو يورک ديلی تريبون شمارۀ 
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