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 درآمدھای بريتانيا در ھند:  کارل مارکس - ٣١

 حاصلی برای دولت و مردم بريتانيا دارد؟  ح می کند که تسلط بر ھند چهوضعيت کنونی امور آسيا اين پرسش را مطر

. ًيعنی در اشکال ماليات، مازاد درآمدھای ھند از روی مخارج ھند، ھيچ، مطلقا ھيچ چيزی وارد خزانۀ بريتانيا نمی شود

ر سرزمينھای جھان ًاز وقتی که کمپانی ھند شرقی قويا به امر تسخي.  عکس، مخارج ساالنه خيلی سنگين استهب

ًپرداخته، دقيقا از يک قرن پيش، امور مالی اش دچار مشکل شد و برای حفظ سرزمينھای اشغالی اجبارا چندين بار از  ً

 اين روند تا کنون ادامه يافته و امروز  .پارلمان درخواست کمک مالی و نظامی کرد تا از ورشکستگی قطعی نجات يابد

زودی برای کمک مالی نيز در ھمان ابعاد ًست نيروی نظامی کرده و مطمئنا بيا درخوابه شکل گسترده از ملت بريتان

 ليور ۵٠٠٠٠٠٠٠کمپانی ھند شرقی تا امروز با گسترش متصرفات و بنگاه ھايش معادل . فراخوان صادر خواھد کرد

مقصد و از مبدأ ھند و به استرلينگ قرض به بار آورده، در حالی که دولت بريتانيا طی اين سالھا مخارج ترابری به 
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 نيروھای بومی و اروپائی کمپانی ھند شرقی را در ھند به ۀ نفری به عالو٣٠٠٠٠ھمينگونه نگھداری ارتش دائمی 

در حال حاضر با توجه به چنين وضعيتی، روشن است که مزايائی که بريتانيای کبير در امپراتوری  .عھده داشته است

دربارۀ . نافعی محدود می شود که به افراد و بخش خصوصی بريتانيائی تعلق می گيرددست می آورد به مه اش در ھند ب

  .اين منافع بايد بگوئيم که حجم قابل مالحظه ای را تشکيل می دھد

 نفر است که بر اساس پيمان نامۀ جديد ٣٠٠٠ًدر نخستين وھله، سھامداران کمپانی ھند شرقی ھستند که تعدادشان تقريبا 

 ۶٣٠٠٠٠د بھره به آن تعلق می گيرد يعنی ص ميليون ليور استرلينگ  ساالنه ده و نيم در ۶ گذاری هيبر اساس سرما

به دليل قابل انتقال بودن سھام کمپانی ھند شرقی ھر فردی که برای خريد اين اوراق پول داشته باشد می . ليور در سال

يک بسته . د پاداش برخوردار شودص در ١۵٠ تا ١٢۵تواند در اين شرکت سھامدار شود و بر اساس منشور موجود از 

 مالکان حرف جلساتر، به مالک آن اين حق را می دھد تا در ال د۶٠٠٠ ليور، يعنی مبلغی معادل ۵٠٠سھام به بھای 

 ليور سھم ٣٠٠٠سھامدارانی که .  ليور سھام در اختيار داشته باشد١٠٠٠بزند، ولی برای کسب حق رأی بايد معادل 

 ليور و ١٠٠٠٠ ليور سھم دارند دارای سه رأی و آنانی که سھامشان ۶٠٠٠ای دو رأی و سھامدارانی که دارند دار

 ١٢جز برای انتخابات شورای مديران که ه رأی مالکان اھميت چندانی ندارد ب. بيشتر است دارای چھار رأی ھستند

 سال و بيشتر در ١٠ستان، ولی اين نمايندگان بايد  نماينده توسط تاج و تخت انگل۶شوند،  نماينده توسط آنان برگزيده می

برای . اين نمايندگان می توانند با گزينش نمايندۀ ديگری جايگزين و يا نمايندگی اش تمديد شود. ھند اقامت داشته باشند

ور  لي۵٠٠حقوق يک مدير .  ليور باشند٢٠٠٠شرکت در انتخابات شورای مديران، داوطلبان بايد مالک سھامی معادل 

و حقوق رئيس مديران و معاون او دو برابر است، ولی منافع اصلی پذيرش چنين مقاماتی در نقش کارفرمائی در سطوح 

البته، اين امتيارات برای مھمترين . باشد که فراگيرندۀ برگزيدگان ھمۀ کارمندان مدنی و نظامی می شود گسترده تر می

 متشکل از شش عضو و ھمۀ آنان از مشاوران خصوصی ھستند کنترولتر دف.  استکنترولًپستھا اساسا در اختيار دفتر 

 ھميشه وزير کشور برای کنترول دولت وقت بين آنھا ديده می شود، و رئيس دفتر ھيأتًکه معموال دو يا سه وزير از 

  .امور ھند است

قه تقسيم می شود، خدمات مدنی، سپس بايد به منافع صاحب امتيازان اين نوع پستھای کارفرمائی بپردازيم که به پنج طب

برای خدمت در ھند، دست کم برای پستھای مدنی، شناخت زبان رايج در محل . بحریمذھبی، بھداشتی، نظامی و 

 ١ضروری ست و برای آموزش جوانانی که می خواھند در امور مدنی خدمت کنند، کمپانی ھند شرقی در ھايليبوری

 در حومۀ لندن بنيانگذاری کرده ٢گر نيز برای خدمات نظامی در اديسکومبيک مدرسه ايجاد کرده، و يک مدرسۀ دي

پذيرش در اين مدارس به توافق مديران کمپانی بستگی داشت، ولی بر . که اين علم را در سطح مقدماتی تدريس می کند

ات مدنی وقتی يک کارمند در بخش خدم. به وجود آوردند، مشروط به کنکور رسمی شد اتی که در منشورتغييراساس 

ر در ماه دستمزد دريافت می کند، پس از گذراندن آزمون ضروری ال د١۵٠ًبرای نخستين بار وارد ھند می شود تقريبا 

 تا ٢۵٠٠پيوندد و بين  ، به خدمات مدنی می)طی دوازده ماه پس از ورودش به ھند(در زمينۀ زبانھای بومی متعدد 

ًس تقريبا ااعضای شورای بنگال، اعضای شوراھای بمبئی و مدر. ردر در سال حقوق دريافت خواھد کال د۵٠٠٠٠

 درسال دالر ٢۵٠٠٠کس از خارج از اعضای شورا نمی تواند بيش از  ھيچ. ر در سال دريافت می کنندال د٣٠٠٠٠

ند بوده  در سال بايد دوازده سال مقيم ھدالر ٢٠٠٠٠دست آوردن پستی با حقوقی فراتر از ه و برای ب. حقوق دريافت کند

 در سال برخوردار دالر ١۵٠٠٠ تا ٧٠٠٠ سال اقامت در ھند داشته اند می توانند از حقوق ٩کارمندانی که . باشند
                                                 

1 Haileybury 
2 Addiscombe 
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 صورت بگيرد ولی در واقع تا حدود خيلی دبرای خدمات مدنی گزينشھا بر اساس سابقۀ کار و شايستگی می باي. باشند

ا به دليل حقوقھای باالئی که به آن تعلق می گيرد، ھدف رقابتھای اين پستھ. زيادی به مالحظات ديگری بستگی دارد

دست آوردن آن رژيمانھای ه دائمی بين داوطلبان ھستند و ھر بار که فرصت تازه ای مطرح می شود، افسران برای ب

 تخمين زده دالر ٨٠٠٠ًميانگين حقوق ساالنه برای خدمات مدنی تقريبا . خود را ترک می کنند تا شانس خود را بيازمآيند

اين . ًشده، ولی اين مبلغ پاداشھای اتفاقی و کمکھای تکميلی که غالبا خيلی قابل توجه است را به حساب نمی آورد

حاکم، مشاور، قاضی، سفير، منشی، دريافت کنندۀ : کارمندان رسمی در زمينۀ مدنی پستھای متنوعی را اشغال می کنند 

 است، ولی دالر ١٢۵٠٠٠حقوق حاکم کل در ھند .  نفر است٨٠٠ًعدادشان تقريبا ماليات و امثال اينھا، در مجموع ت

 ۶٠ً اسقف و تقريبا ٣جمعيت بخش خدمات کليسائی به عھدۀ . کمکھا و پاداشھای تکميلی خيلی از اين حقوق فراتر است

کشيشھا . افت می کنندس و بمبئی نصف اين مبلغ را دريا در سال و اسقفھای مدردالر ٢۵٠٠٠اسقف کلکته . کشيش است

 ١۵٠٠ پزشک و جراح تشکيل شده و حقوق ساالنۀ آنان بين ٨٠٠خدمات پزشکی از .  در سالدالر ٧٠٠٠ تا ٢۵٠٠بين 

 . در نوسان استدالر ١٠٠٠٠تا 

ند تدارک ببينند  ا وابسته مجبوریافسران اروپائی که در ھند خدمت می کنند به انضمام بخش کمکی که شاھزاده ھا

 ٢٢٢۶، سرگردھا ١٣۴۴، افسران دالر ١٠٨٠حقوق ثابت در پياده نظام برای درجه داران .  نفر ھستند٨٠٠٠ ًتقريبا

اين حقوق . دالر ٧۶٨٠ و سرھنگ سه ستاره دالر ۵۵٢٠، سرھنگ دو ستاره دالر ٣٨١٩، سرھنگ يک ستاره دالر

ن حقوقھا افزايش می يابد، ولی در سواره مربوط است به استقرار در پادگانھا در زمان صلح، ولی در اردوگاه جنگی اي

 افسران با کار در مرکز فرماندھی و يا در بخش اينبسياری از. نظام، مھندسی ارتش، توپخانه حقوقھا کمی بيشتر است

  .خدمات مدنی حقوقشان را به دو برابر می رسانند

به اين گروه بايد . ی کنند و حقوق می گيرندی در ھند کار مئ بريتانيائی در پستھای حرفه ١٠٠٠٠ًبا اين حساب، تقريبا 

حقوق . گروه بازنشسته ھا را اضافه کنيم که پس از چندين سال کار در ھند بازنشست شده و در انگلستان زندگی می کنند

م آن  درآمد ھند را به انگلستان منتقل می کند، که می توانيدالر ميليون ٢٠ تا ١۵بازنشستگی در ھمۀ زمينه ھا ساالنه بين 

آنانی که ھر ساله از .  ماليات غير مستقيم به دولت بريتانيا تلقی کنيم که از سوی خدمه ھايش پرداخت می شودۀرا به مثاب

شوند، در بازگشت به بريتانيا پس انداز ھای قابل مالحظۀ خودشان را نيز به   میهبخش ھای خدماتی مختلف باز نشست

  .شود  ھزينه ای ديگر به ھند تحميل می االنهکشور منتقل می کنند، و بر اين اساس س

ًعالوه بر اين اروپائی ھائی که عمال در خدمت دولت ھستند، يک جمعيت تقريبا   نفری ديگری نيز در ھند به سر ۶٠٠٠ً

 تعداد اندکی از کشاورزان که به کشت یبه استثنا. می برند که در امور بازرگانی و معامالت خصوصی اشتغال دارند

و درختچۀ قھوه در مناطق روستائی اشتغال دارند، بقيه ھمه بازرگان، مأمور و کارخانه دار ھستند و در شھرھا نيشکر 

حجم تجارت خارجی ھند چه در زمينۀ واردات و چه در . س اقامت دارنداو يا حومۀ ھای نزديک کلکته، بمبئی و مدر

ًه کمابيش کامال در دست آنھاست و منافع عظيم آن نيز گيرد ک  را در بر میدالر ميليون ۵٠زمينۀ صادرات در مجموع 

  . بی گمان حجم قابل مالحظه ای را نشان می دھد

دست می آورند و درآمدھايشان ه در نتيجه روشن است که افراد خصوصی در مناسبات انگلستان با ھند منافع بسياری ب

 بحریھزينه ھای نظامی و . يمی را نشان می دھدولی روی دوم سکه وضعيت وخ. ًطبيعتا به حجم ثروت ملی می افزايد

در اينجا بايد جنگھای . ًھند که با گسترش تصرفات در ھند دائما افزايش يافته توسط مردم انگليس پرداخت شده است

در واقع، ھمۀ مخارج جنگ اخير روسيه تا حدود زيادی روی دوش ھند . برمه، افغان، چين و فارس را نيز اضافه کنيم

ً شد، زيرا ترس و وحشتی که روسيه را به جنگ وادار کرد کامال به دليل ظنی بود که به نقشه ھای اين قدرت در گذاشته
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 ھا برای تجاوز و تصرف ھند، می توانيم تصور کنيم که بيم آن وجود دارد با حساب تالش پی گير انگليس. تندھند داش

  . درآمدھايش ھرگز در اين حدود نبوده استکه مجموع اين کشورگشائی ھا به اندازه ای تمام شود که

  

  ١٨۵٧مبر نوشتۀ کارل مارکس در آغاز سپت

  ۵١٢٣منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧مبر  سپت٢١در 
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  شورش ھند:  کارل مارکس - ٣٢

  ١٨۵٧مبر  سپت۴لندن، 

 وصف ناپذير  است، به گونه ای که فقط زياده رويھائی که سپاھيان شورشی در ھند مرتکب شدند ھولناک، زشت و

طور خالصه، اعمالی ه ب. ّتوانيم در جنگھای شورشی، ملی، نژادی و به ويژه مذھبی ناظر چنين رويدادھائی باشيم می

، چريکھای اسپانيولی عليه کافران فرانسوی، »آبی ھا «  عليه ٣که انگلستان محترم بر حسب عادت وقتی واندئيھا 

 يا گارد کاويناک يا انجمن ده ی و مجارستانی و يا کروآسی ھا عليه شورشيان وين، والمانمسايگان صربی ھا عليه ھ

ھرچند که رفتار . مبريھای بناپارت عليه پسران و دختران پرولتاريای فرانسه مرتکب می شدند برايشان دست می زددس

ن در ھند و نه فقط در دوران بنيانگذاری سپاھيان زشت بوده باشد، بازتاب فشرده ای ست از رفتار خود انگلستا

برای درک ويژگی تسلط بريتانيا . امپراتوری شرقی اش بلکه در کوران اين ده سال گذشته از فرمانروائيھايش در ھند

در تاريخ بشريت پديده ای . ٤در ھند، کافی ست بگوئيم که شکنجه ھمتای يک مؤسسه در سياست مالياتی عمل می کرد

ديدگان بلکه از  به پاداش شباھت دارد و ھمين قاعدۀ پاداش تاريخی بود که ابزارھايش نه از سوی ستموجود دارد که 

  .سوی خود ستمگران تدارک ديده شده بود

شورش ھند از سوی . نخستين ضربه ھائی که به رژيم سلطنتی فرانسه وارد آمد از سوی اشراف بود و نه دھقانان

ی ھا شکنجه ديده بودند و به دست آنان بی حرمت و غارت شده بودند آغاز نشد، بلکه از رعيتھا و آنانی که از بريتانيائ

اگر بخواھيم معادلی برای شقاوت . سوی سپاھيان لباس پوشانده، تغذيه و دردانه شده توسط خودشان به حرکت درآمد

اويشان به قرون وسطی و نه حتا جو کنيم، نيازی نداريم که مثل روزنامه ھای لندن در برخی دع و سپاھيان ھندی جست

فقط کافی ست رويدادھای نخستين جنگ چين را مطالعه کنيم، يعنی . به فراتر از تاريخ معاصر انگلستان مراجعه کنيم

 اعمال پليدی را فقط از روی لذت جوئی سربازان انگليس. زمينه مطرح کنيم پيش ۀرويدادی که می توانيم به مثاب

ايالت نه از روی تعصب مذھبی  بود که وجھۀ تقدس داشته باشد و نه به دليل تحريکات نفرت مرتکب شدند، اين نوع تم

آميز عليه نژاد فاتح که با توسل به زور خودش را تحميل کرده بود و نه حتا به دليل مقاومت سرسختانۀ دشمنی بود که 

 بوالھوسی ھای ۀسوزاندن دھکده ھا از جملتجاوز به زنان، به سيخ کشيدن کودکان، . دست به کارھای قھرمانانه می زد

 .بھيمی بود که نه به دست حاکمان محلی چين بلکه به دست خود افسران بريتانيائی به ثبت رسيد

دست سپاھيان ه در مصيبت کنونی نيز به ھمين گونه، اشتباه محض خواھد بود که تصور کنيم ھمۀ اعمال شقاومت آميز ب

نامه ھای افسران بريتانيائی نفرت .  ھا روان گشته استھر انسانی از سوی انگليسمھندی صورت گرفته و ھمۀ شيرۀ 

يکی از افسران از پيشاور نامه ای نوشته و خلع سالح رژيمان دھم از سواره نظام نامنظم را . آنان را بازتاب می دھد

ده نظام بومی صادر شده بود، منحل ترسيم کرده که به دليل سرپيچی از مأموريت و دستوری که برای پنجاه و پنجمين پيا

                                                 
 بين سالھای اول و چھارم ١٧٩٣-١٧٩۶، در سالھای )La guerre de Vendée(» جنگ وانده«عروف است به م: مترجم   3

. قرار داد) يدھاسف(را در مقابل سلطنت طلبان ) bleusآبی ھا (انقالب فرانسه، جنگ داخلی در غرب فرانسه، جمھوری خواھان 
. شود نيز ناميده می» جنگ غرب«در بروتاين است، مجموع دو جنگ داخلی که » شوآنوری«جنگ وانده در پيوند با 

مثل ھمه جای فرانسه، .  در ساحل سمت راست لوآر و وانده در ساحل سمت لوآر به وقوع پيوستChouannerieشوآنوری
 وقتی که قيام ١٧٩٣ی در سال ئولی در قيام توده .  به وقوع پيوستVendée در وانده ١٧٩٢ و ١٧٨٩تظاھرات دھقانی بين 

. يا شورش واندئی ھا آغاز شد، در وھلۀ نخست مشابه جنبش دھقانی کالسيک بود و سپس به ھيأت جنبش ضد انقالبی تبديل شد
  )برگرفته از ويکيپديای فرانسه(
  
  .در ھمين کتاب» ١٨۵٧ت گس ا١۴لندن . رۀ شکنجه در ھندتحقيق دربا: کارل مارکس « راجعه شود به مقالۀ   م 4
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او با ھيجان می گويد که مردان نه فقط خلع سالح بلکه خلع لباس شدند و از چکمه ھای خود بی بھره ماندند، و . گرديد

 پنس برای ھر نفر، به ساحل سند ھدايت شدند، سپس آنان را روی کشتی ھا سوار کردند و به جريان ١٢پس از دريافت 

يکی ديگر .  و مسافران شانس زيادی داشتند که در جائی که جريان رودخانه سريع می شود غرق شوندرودخانه سپردند

به ما گزارش داده است که برخی ساکنان پيشاور، با تحريک اخطار در شب و منفجر کردن ترقه با پودر توپ به 

به شکلی تنبيه «فردای صبح آن شب ، موجب شد که بانيان اين حادثه در )ّيکی از سنتھای ملی(مناسبت جشن عروسی 

 از راول پندی مطلع شده بود که سه نفر از رؤسای محلی ٥سر جان لورانس. »شدند که بسادگی فراموش نخواھند کرد

بر اساس گزارشات جاسوس، سر . توطئه می کنند و در پاسخ فرمان داد که يک جاسوس در گردھمآئی ھا شرکت کند

يکی از کارمندان خدمات مدتی از . رؤسا اعدام شدند. »اعدامشان کنيد«: تاد و دستور داد جان لورانس دوباره پيغام فرس

 مرگ و زندگی را در اختيار داريم، و به شما اطمينان می دھيم که قاطعانه عمل تعيينما قدرت «: هللا آباد نوشته است 

که مبارز نيز نبوده را  نفر از کسانی ١۵يا  ١٠روزی نيست که ما «: يکی ديگر از ھمان شھر نوشته است .  ».می کنيم

يک نفر . » ھر مرتبه دوازده نفر را با ھم اعدام می کند٦ھولمز«: يک افسر عملياتی نوشته است » . اعدام نکنيم،اند

: فرد ديگری می گويد . »حاال نوبت ما بود که سرگرم شويم«: گويد  ديگر به اشاره به اعدام گروه کثيری از بوميان می

) اصطالح تحقير آميز به معنی سياه پوست(» نگروئی«ما دادگاه نظامی را روی زين اسب برگزار می کرديم و ھر «

 . ».که می ديديم، يا اعدامش می کرديم و يا يک گلوله زير پوستش شليک می کرديم

ی ھمکاری با ھم  زميندار به ما رسيده است، آنھا را به صرف گمانی که رو٣٠از بنارس گزارشی دربارۀ اعدام 

يکی از افسران بنارس در . ًميھنانشان وجود داشت اعدام کردند و سپس دھکده ھائی را نيز تماما به ھمين دليل آتش زدند

 اروپائی ھمچون ھيوال به جان مردم بومی افتاده قطعات«: نامه ای که متن آن در لندن تايمز منتشر شده، نوشته است 

  ».اند

 ھا را به مثابه اعمال قھرمانی جلوه می دھند و بسادگی بی حالی که اعمال شقاوت آميز انگليس نبايد فراموش کنيم در

ھيچ تأخيری از کنار جزئيات تأثر انگيز می گذرند، از سوی ديگر در ترسيم افراطی گريھای بوميان ھر چند که شوک 

که در دھلی و ميروت به وقوع پيوسته بود برای مثال چه کسی گزارشات مرتبط به جناياتی . آور باشد اغراق می کنند

را نوشت که در تايمز و سپس روزنامه ھای لندن منتشر شد ؟ يک مبلغ مسيحی ترسو که مقيم بنگلور در استان ميسور 

گزارشات اصلی از دھلی نشان می دھد که تخيالت مبلغ . است يعنی ھزاران کيلومتر دور تر از محل وقوع رويدادھا

، و ...بينی، پستان بريده، . ندازه برای ترسيم ھولناکترين وحشی گريھای ھندی شورشگر باور بوده است تا چه اليسانگ

دست ه دست سپاھيان شورشی خيلی بيشتر از بمباران خانه ھای کانتون به که ارتکاب به قطع عضو ب کوتاه سخن اين

، يا ٨رشال فرانسوی آنان را به دام انداخته بوديا کباب کردن عربھا در غارھائی که ما) ٧بورينگ(انجمن صلح منچستر 

فرمان دادگاه نظامی يا ھر روش بشر دوستانۀ ديگر که در ه ُزنده زنده پوست کندن سربازان بريتانيائی با تازيانۀ نه سر ب

ھر پديدۀ شقاوت نيز مانند . ندامتگاه ھا و زندانھای بريتانيائی رواج دارد احساسات اروپائيان را جريحه دار می کرد

کايوس ژوليوس سزار با سادگی خاصی . ُديگری به زمان و مکان بستگی دارد و دارای مد خاص زمانۀ خود است

                                                 
5 John Lawrence 
6 Holmes 
7 Bowring 

 Pélissier طی بر پا داشتن اردو برای بازگرداندن صلح و امنيت به الجزائر، مارشال پوليسيه ١٨۴۵در سال : عرب کبابی  8
 يان عرب را که در غارھا پناه گرفته بودند با دود به خفگی که حدود ھزار نفر از شورش دادنرال بود، دستورجکه در آن دوران 

   .ندازندبي
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را ) يا گلوآ، نياکان فرانسوی ھای امروزی(ُتعريف می کندکه چگونه فرمان قطع دست راست ھزاران جنگجوی گل 

ی داد سپاھيان خودش را که به جمھوری خواھی مظنون ناپلئون شرمسار از جنين اعمالی، ترجيح م. ٩صادر کرده است

  .دست سياه پوستان و يا طاعون بميرنده  بفرستد تا در آنجا ب١٠بودند يه سن دومينگ

قطع عضو شنيع به دست سپاھيان ھندی مجازاتھائی را تداعی می کند که در امپراتوری بيزانس مسيحی و يا در قوانين 

در انگلستان برای جرم خيانت به ھمان شکلی که قاضی بالکستون به ثبت رسانده است جزائی امپراتور شارل پنجم، يا 

از ديدگاه ھنديھائی که دينشان ھنر تحميل شکنجه به خويشتن را به آنان آموخته، تحميل چنين شکنجه  . ١١رواج داشت

  ھا نيز بايد بيشتر طبيعی جلوه کندسلينظر می رسد، و از ديدگاه انگه ھائی به دشمنان نژاد و اعتقاداتشان خيلی طبيعی ب

 برای حفاظت و مدد رسانی به آئين خونبار اين دين خشونتبار ١٢»جاگرنوت« که فقط تا چند سال پيش از جشنھای 

  .گرفتند ماليات می

زانۀ روزنامه ھائی مانند لندن تايمز نه فقط از روی دستپاچگی بلکه با شيادی تمام در پی ايجاد ھياھو برای پر کردن خ

 با فرياد ١٤ فرو نريخت، جان بول١٣ولی از آنجائی که دھلی با وزيدن باد مثل ديوار اريحا. دولت و استتار آن ھستند

  .ول مصيبت عظيم کنونی ستؤانتقام فراموش می کند که دولت او مس

  ادامه دارد

  ١٨۵٧مبر  سپت۴نوشتۀ کارل مارکس در 

  ١٨۵٧مبر  سپت١۶، در ۵١١٩ ۀشده در نيويورک ديلی تريبون شمارمنتشر 

  
  
  

  

                                                 
دست سفير و دوست ه ، بخش تکميلی آثار سزار، ب٨اين رويداد در کتاب  : Caïus Julius Caesarکايوس ژوليوس سزار   9
   . نوشته شده استHirtiusھيرتيوس  او

10 Saint-Domingue 
اين قوانين .  به تصويب رسيد١۵٣٢که در پارلمان امپراتوری مقدس روم المانی در اشاره به قانون جزائی شارل پنجم 11

   .مجازاتھای بسيار سنگينی را پيشبينی کرده بود
  

در ويکيپديای .  جشنھائی که ھندی ھا به افتخار ارباب جھان کريشنا برگزار می کردندJuggernautجاگرنوت  :مترجم   12
ارابه ای که مجسمۀ کريشنا را حمل می کند، و  افراطگری بين .  مراسم نوشته شده استفرانسه از رفتارھای نامعقول طی

   .مؤمنين به حدی می رسد که خودشان را زير ارابه می اندازند و له می شوند
  

بنا . ه استبه نبرد اريحا اشاره دارد که داستان اولين نبرد بنی اسرائيل در فتح کنعان بوده و در کتاب مقدس صحيفه يوشع آمد 13
به روايت ديوار اريحا پس از مارش ارتش اسرائيل دور شھر و چرخاندن تابوت عھد توسط الويان و دميدن در شوفار فرو می 

  .ريزد
14 John Bull   

جان بول در عين حال معرف سنخيت فرد . جان بول نام  پرسوناژی ست که انگلستان را بازنمائی می کند و ماھيت نمادينه دارد
  .است» جان گاونر« نيز تلفظ می شود و به معنی Djonn Bouleيسی ست که به شکل انگل

 آفريد و طراحان آن را در جرايد و نشريات و کتاب ھای ١٧١٢ در سال John Arbuthnotاين پرسوناژ را جان آربوتنوت 
  . جان بول با عمو سام ھمگون است. مصور به کاربردند

 


