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  ضميمه سازی اوده:   کارل مارکس- ٣۶

 کانتون، دولت بريتانيا نظريۀ تازه ای را در زمينۀ حقوق بين الملل مطرح کرد که مبنی بر  ماه پيش از اين در١٨حدود 

آن ھر کشوری می تواند در سطح گسترده عليه منطقه ای در کشور ديگری اقدامات نظامی انجام دھد بی آن که اعالم 

انب شخص فرماندار کل ھند لرد کانينگ ھم اکنون، ھمين دولت بريتانيا از ج. جنگ کند و يا با آن کشور در جنگ باشد

  :برای نقض حقوق بين الملل موجود گام تازه ای برداشته و اعالن کرده است که 

دولت بريتانيا از اين حق به شکلی که مناسب . حق مالکيت زمين در استان اوده به نفع دولت بريتانيا مصادره شده است«

  ١»بداند استفاده خواھد کرد

                                                 
 در مقالۀ ۴به پاورقی شمارۀ .( منتشر شده بود١٨۵٨ مه ٨مارکس از بيانيۀ لرد کانينگ به نقل آورده که در تايمز  1
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 وقتی امپراتور روسيه حق مالکيت زمين ھائی را که تا پيش از اين به اشراف ١٨٣١ در سال ساارپس از سقوط و

 طی جنگ  .خود اختصاص داد، موجی از اعتراض روزنامه ھا و پارلمان بريتانيا را برانگيخته  تعلق داشت بپولندی

ی را مصادره نکرد بلکه فقط زمين ھای پس از نبرد نووارا دولت اتريش امالک اشراف لمبارد) ١٨۴٩(استقالل ايتاليا 

 موضوع موجب شرکت فعال داشتند را زير نظارت دستگاه قضائی قرار داد و ھمين) ايتاليا(آنانی که در جنگ استقالل 

 وقتی لوئی ناپلئون امالک خاندان اورلئان را مصادره ١٨۵١مبر  دس٢ ھا شد و سرانجام پس از خشم و اعتراض انگليس

که بر اساس قوانين رايج در فرانسه، وقتی لوئی فيليپ به تخت سلطنت رسيد می بايستی به دارائی ھای کرد، در حالی 

خشم و اعتراض بی حد و مرز دولتی تعلق می گرفت، ولی با تردستی حقوقی اين انتقال صورت نگرفت، به ھمين علت 

بنيادھايش فروريخته و از اين پس جامعۀ مدنی  ھا را برانگيخت، و لندن تايمز اعالم کرد که نظم اجتماعی در انگليس

، هبا يک جمل. ھم اکنون، ھمۀ اين واکنش ھای بزرگ منشانه در واقعيات بازتاب می يابد. نمی تواند وجود داشته باشد

انگلستان نه فقط زمينھای اشراف زادگان يا خاندان سلطنتی بلکه ھمۀ زمينھای سرزمينی به وسعت ايرلندکه به گفتۀ لرد 

 .بود را مصادره کرد» ميراث تمامی يک ملت«النبوروگ 

مطرح شده از سوی لرد کانينگ به نام دولت ) زيرا نمی توانيم آن را داليل خردمندانه بناميم( ببينيم بھانه ھای ءولی ابتدا

نظاميان :  ًانيا ث. ».ارتش لکھنو را به تصرف خود درآورد«: ًاوال. بريتانيا برای توجيه اين اقدام بی بديل کدام است

به جرم بزرگی متھم شدند و به «: ًثالثا . شورشی مقاومت کردند و ساکنان شھر و ھمۀ منطقه نيز از آنان پشتيبانی کردند

ارتش بريتانيا با تصرف لکھنو، به دولت فرصت مناسبی داد تا حق : به بيان روشنتر » شکل مناسبی نيز مجازات شدند

 سربازان بومی که در خدمت . تا پيش از اين در اوده تصرف نکرده بود به دست آوردمصادرۀ ھمۀ زمينھائی را که

 ھا بودند دست به شورش زدند و مردم بومی اوده که به زور تابع سلطۀ بريتانيا بودند برای استقالل ملی خود انگليس

يس دست به شورش زدند و اکنون به بيان مختصر، مردم اوده عليه حاکميت قانونی دولت انگل. حق نداشتند قيام کنند

با کنار گذاشتن شيوۀ . دولت بريتانيا با صدای بلند اعالن کرد که چنين شورشی دليل کافی برای مصادره خواھد بود

تسلط بريتانيا بر اوده به شکل قانونی : بيانی ديپلماتيک لرد کانينگ، ھمۀ موضوع به اين نکته خالصه می شود که 

  .صورت گرفته است

، وقتی لرد دالھاوسی اعالم کرد که وقت عمل ١٨۵۶در سال . تسلط بريتانيا بر اوده به شرح زير صورت گرفتولی 

فرا رسيده است، يک نيروی نظامی در کاون پور متمرکز کرد و به ھمان گونه که به اطالع شاه اوده رسانده بود، اين 

 اين نيروی نظامی ناگھان منطقه را تسخير کرد، لکھنو  .باشدپال را زير نظر داشته ي ديدبان، نۀنيرو می بايستی به مثاب

 ھا واگذار کند ولی مؤثر ھديد کردند تا کشور را به انگليساو را ت. ٢را متصرف شد و پادشاه را نيز به زندان انداخت

اين تھاجم . ه کردندواقع نشد، در نتيجه شاه را به کلکته فرستادند و منطقه را نيز به سرزمينھای کمپانی ھند شرقی ضميم

 صورت گرفت که ادامۀ طبيعی معاھده ای ٣ استناد کرد که توسط لرد وليسلی١٨٠١ از معاھدۀ ۶خيانتکارانه به مادۀ 

_ و_ دی با سياستی بود که دولت انگليس منعقد گرديد، که در توافق عا٤ توسط سر جان شور١٧٩٨بود که در سال 

                                                                                                                                                        
  ).  مراجعه کنيد٣۴ارۀ مش
در واقع دولت . اکم اوده به فرمانروای مستقل تبديل شد، به امپراتوری مغول تعلق داشتاوده تا اواسط قرن ھجدھم تا وقتی که ح 2

 انگليس.  مقيم منطقه اداره می شد در خدمت انگلستان بود، و اوده به دست يکی از بريتانيائی ھای١٧۵۶شاھزاده ساالر از سال 
  . بردندھا با ترفند زيرکانه ای عنوان شاه يا شاھزادۀ اوده را به کار می

  
 به بھانۀ عدم پرداخت قرض، Wellesley بين کمپانی ھند شرقی و حاکم اوده، فرماندار کل وليسلی ١٨٠١به استناد معاھدۀ  3

  .گوراخپور، روھيل کھند و چندين منطقه بين گنگ و جمنا: نيمی از اوده را ضميمه کرد 
4 John Shore 
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 نخستين معاھده، از يکسو ساالنه برای ۀ به مثاب١٧٩٨معاھدۀ . به کار می بستھندی در مناسباتش با شاھزادگان بومی 

 ١٢درآمد مالياتی تأمين می کرد و از سوی ديگر به استناد مادۀ ) دالر ٣٨٠٠٠٠٠( روپی ٧۶٠٠٠٠٠کمپانی ھند شرقی 

اين دو شرط متناقض پاسخ روشن است که شاه نمی توانست ھم زمان به .  شاه را ملزم به کاھش ماليتھايش می داند١٣و 

اين موضوع ھمانگونه که کمپانی ھند شرقی پيشبينی کرده بود موجب بروز مشکالت تازه ای شد و پيامد آن نيز . بگويد

.  بود که به بھانۀ نقض معاھدۀ پيشين بخشی از سرزمين به مثابه جبران خسارت به کمپانی واگذار گرديد١٨٠١معاھدۀ 

بخواھيم پافشاری کنيم، واگذاری اين زمينھا در آن دوران در پارلمان به مثابه غارت آشکار که روی اين موضوع  بی آن

  . تجسسی احضار می شدھيأت شد، و اگر نفوذ سياسی خانوادۀ وليسلی نبود، لرد وليسلی مقابل ءافشا

اه را در مقابل دشمنان  دفاع از بقيۀ سرزمينھای ش٣به ازای واگذاری اين زمينھا، کمپانی ھند شرقی بر اساس مادۀ 

 نيز مالکت ابدی سرزمينھای خود شاه و وارثان و جانشينانش را تضمين ۶خارجی و داخلی به عھده می گيرد، و مادۀ 

شاه متعھد می شود که با امکانات خودش :  حاوی يک دام برای شاه بود، به اين ترتيب که ۶ولی ھمين مادۀ . می کند

  . امور تابعين رسيدگی و امنيت زندگی و امالک ساکنان را تضمين نمايددستگاه اداری ايجاد کند و به

حاال فرض کنيم که پادشاه اوده معاھده را زير پا گذاشته باشد و دستگاه اداری او زندگی و امنيت امالک ساکنان را تأمين 

، در اين صورت کمپانی )ه استيا فرض کنيم که ساکنان را به دھانۀ توپ بسته و امالکشان را مصادره کرد(نکرده باشد 

ھند شرقی چه واکنشی نشان خواھد داد ؟ بر اساس معاھده، حاکميت مستقل پادشاه به رسميت شناخته شده و در انجام 

: امور داخلی خود آزاد است، در نتيجه کمپانی با اعالن نقض معاھده و در نتيجه الغای آن، دو راه در پيش خواھد داشت 

که  ولی بی آن. جوی راه حل جديد  فشار بياورد، و يا عليه پادشاه اعالن جنگ کند و  برای جستمذاکرهيا از طريق 

ه باشد، تسخير سرزمين او، به زندان انداختن پادشاه، سرنگون کردن او از تخت سلطنت، نقض معاھده داعالن جنگ کر

 .و در عين حال نقض اصول و حقوق بين الملل است

.  می دھد که ضميمه سازی اوده بر اساس تصميم نابھنگام دولت بريتانيا صورت نگرفته استرويداد حائز توجھی نشان

که لرد پالمرستون برای وزارت امور خارجه برگزيده شد، به حاکم کل دستور داد که  ، به محض اين١٨٣٠در سال 

ين ماجرا به گوش پادشاه اوده ولی شرح ا. ولی مقام زير دست از اجرای فرمان او سر پيچی کرد. اوده را ضميمه کند

با وجود ھمۀ موانع، سفير پادشاه موفق شد گيوم . رسيد و سپس به بھانه ای سفيرش را به لندن فرستاد) نصيرالدين(

در نتيجه، برخورد . ًچھارم را که کامال از اين ماجرا بی اطالع بود از خطری که اوده را تھديد می کرد مطلع کند

کيد انجاميد و پالمرستون اخطار دريافت کرد که أ چھارم و پالمرستون روی داد که به دستوری خشونت آميزی بين گيوم

در اينجا يادآوری اين نکته را ضروری می دانم که . ًاگر به چنين کودتاھائی مبادرت ورزد فورا برکنار خواھد شد

دد که پالمرستون دوباره به قدرت ضميمه سازی کنونی اوده و مصادرۀ زمينھای اين کشور وقتی به وقوع می پيون

ِرای ضميمه سازی اوده در سال بچند ھفته پيش، مجلس عوام پرونده ھای مربوط به نخستين تالشھا . بازگشته است
  . اطالع داد که اين پرونده ھا مفقود شده اندکنترول منشی دفتر ٥ را درخواست کرد، ولی آقای بيلی١٨٣١

 نيز به سمت ٦ای دومين بار به سمت وزير امور خارجه برگزيده شد و لرد اوکالند، وقتی پالمرستون بر١٨٣٧در سال 

 ۶اين عھد نامه مادۀ .  کندءفرماندار کل ھند، از پادشاه اوده خواستند که عھد نامۀ جديدی را با کمپانی ھند شرقی امضا

تعھد (»  رسيده پيشبينی نشده استءاھيچ مجازاتی برای نقض تعھداتی که به امض« داد، زيرا تغيير را ١٨٠١عھد نامۀ 

 شرط زير را دربارۀ نقض اجرای عھد نامه چنين اعالن ٧در نتيجه، مادۀ ). دربارۀ حکومت در راستای مصالح کشور
                                                 

5 Baillie 
6 Lord Auckland 
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  :کرده است 

ًپادشاه اوده بايد فورا با مقامات بريتانيائی در ھمآھنگی اقدام نمايد، که بھترين راه برای رسيدگی به کاستی ھا و «

 و اگر اعليحضرت در مشاورتھا و  .، ادارات دادرسی و امور مالياتی زمين ھايش خواھد بودپوليستالالت در فعاليت اخ

پيشنھادھای دولت بريتانيا تسامح نمايند و در صورتی که ستم آشکار و ساختاری و يا ھرج و مرج و بی نظمی مناطق 

ينش مأموران خود را برای ادارۀ امور سرزمينھای اوده در اوده را به شکل جدی تھديد کند، دولت بريتانيا حق گز

در اين صورت، مازاد درآمدھا، ھمۀ . مناطقی که اختالل روی داده تا وقتی که ضروری بداند برای خود حفظ می کند

عليحضرت تقديم خواھد امخارج برداشت شده به خزانۀ پادشاه واريز خواھد شد و حساب دقيق درآمدھا و مخارج به 

  .»دش

  : عھد نامه پيشبينی شده است که ٨مادۀ 

 مجبور به مداخله شوند، متعھد خواھند شد که تا جائی که ٧در صورتی که فرماندار کل ھند با مشاورش بر اساس مادۀ «

ممکن است، تا بھبودی مؤسسات و اشکال ادارۀ امور در قالبھای بومی و در درون مناطق مشخص، برای تسھيل  

زمينھا به پادشاه اوده، تا وقتی که فرصت مناسبی برای چنين امری فراھم گردد، وضعيت را حفظ بازگرداندن سر

  ».خواھند کرد

اين عھدنامه بين فرماندار کل ھند بريتانيائی و مشاورش از يکسو و پادشاه اوده از سوی ديگر به رسميت شناخته شده و 

ولی وقتی عھدنامه به شورای مديران کمپانی ھند شرقی . ندھر دو طرف قرارداد مطابق موازين آن را تصويب کرده ا

 به دليل نقض مناسبات دوستانه بين کمپانی و پادشاه اوده، و نقض حق حاکميت ١٨٣٨ اپريل ١٠فرستاده شد، در تاريخ 

ز پالمرستون برای تصويب عھد نامه از کپمانی درخواست مجو. از سوی فرماندار کل، شورا آن را باطل اعالن کرد

خود لرد .  پادشاه اوده نيز از انحالل عھد نامه مطلع نشد .نکرده بود و حذف آن را نيز از سوی کمپانی به حساب نياورد

  ) :١٨۵۶ جنوری ۵دادنامه در (د کرده است ئيدالھوسی اين موضوع را تأ

ه عھد نامه ای مراجعه کند که با مقام آينده با مقام بريتانيائی مقيم ھند بھای   مذاکرهاحتمال دارد که پادشاه در کوران  «

مقام بريتانيائی مقيم ھند می داند که عھد نامه پس از معرفی به شورای .  رسانده استء به امضا١٨٣٧پيشين در سال 

مقام بريتانيائی مقيم ھند در عين حال می داند که گرچه پادشاه اوده از . مديران در انگلستان بی اعتبار اعالن شده است

 گذاشته نخواھد شد مطلع است، ء که به اجرا١٨٣٧ ماده ھای مربوط به افزايش نيروھای نظامی در عھد نامۀ برخی

اين کاستی ھا در زمينۀ اطالع رسانی، امروز به . ولی ھرگز دربارۀ بی اعتباری کل عھد نامه او را مطلع نکرده بودند

 است، زيرا پروندۀ حذف شده در مجموعۀ عھدنامه ھائی وضعيت از اين نابسامانتر. وضعيت نابسامانی دامن زده است

 گفته شده است ١٧در ھمين دادنامه، در پاراگراف » . انتشار يافت گنجانده شده است١٩۴۵که به دستور دولت در سال 

  :که 

اوده،  مراجعه کند و بگويد چرا، با توجه ضروريات وضعيت جديد در پيوند با ادارۀ ١٨٣٧اگر پادشاه به عھد نامۀ «

دولت بريتانيا به تعھداتش در عھد نامه عمل نکرده است، بايد به اطالع اعليحضرت رساند که اين عھد نامه پس از 

بايد به اعليحضرت يادآوری کنيم که در آن دوران دربار لکھنو . ًبررسی در شورای مديران کامال باطل اعالن شده است

 که مبنی بر آن پادشاه را موظف به تدارک نيروھای نظامی تکميلی ١٨٣٧را مطلع کرديم که برخی ماده ھای عھد نامۀ 

می توانيم حدس بزنيم که در آن دوران ضروری ندانستند به اطالع اعليحضرت برسانند . می دانست حذف گرديده است

و را مطلع  گذاشته نخواھد شد و سپس از روی تسامح از حذف کل عھد نامه اءًکه ماده ھای عھد نامه فورا به اجرا

  ».نکردند
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 ٨ گنجانده و انتشار يافت، بلکه در يادداشتی که لرد اوکالند به تاريخ ١٨۴۵نه فقط عھدنامه در مجموعۀ رسمی سال 

 عھد نامۀ معتبر ياد کرده بود و به ھمين گونه در ۀً برای پادشاه اوده فرستاد از آن رسما به مثاب١٨٣٩ جوالی

، ١٨۴٧مبر  نو٢٣در نامه ای به ھمين پادشاه به تاريخ ) ن دوران فرماندار کل بودکه در آ (٧سرزنشھای لرد ھاردينگ

چرا لرد . ١٨۵١مبر  دس١٠به لرد دالھوسی به تاريخ ) که مقيم لکھنو بود (٨و در نامۀ ديگری از سوی سرھنگ اسليمن

ينيان او و تا مأموران خود او آن دالھوسی با اين ھمه انرژی سعی در نفی اعتبار عھد نامه ای دارد که از سوی ھمۀ پيش

را به رسميت شناخته و در نامه ھايشان به پادشاه اوده از آن ياد کرده اند ؟ يگانه دليلی که لرد دالھوسی داشت اين بود 

که، مبنی بر عھد نامه، به ھر بھانه ای که پادشاه می توانست برای درخواست مداخله روا بداند، مداخله بايد به اين امر 

در نتيجه، اين . حدود شود که مأموران رسمی بريتانيائی در اوده به نام پادشاه حکمفرمائی و از درآمدھا برداشت کنندم

نفی اعتبار عھدنامه . ًکامال خالف آن چيزی بود که می خواستند و فقط ضميمه سازی اوده می توانست کار ساز باشد

 داد، تصرف سرزمينھای مستقل با نقض مستقيم عھدنامه ھائی که ھائی که بنياد مناسبات را طی بيست سال تشکيل می

 ھا رفتار خائنانه و خشونتبار انگليسًرسما به رسميت شناخته شده بود، مصادرۀ قطعات زمين در سراسر کشور، شيوۀ 

  .ددر رابطه با ھنديھا، اکنون پاسخ خصمانۀ ای نه فقط در ھند بلکه به ھمچنين در خود انگلستان دريافت کر

  ١٨۵٨ مه ١۴نوشتۀ کارل مارکس 

  ١٨۵٨ مه ٢٨، ۵٣٣۶منتشر شده در نيو يورک ديلی تريبون شمارۀ 

  

  »ارتش بريتانيا در ھند«: گزيده ای از مقالۀ :  فردريش انگلس- ٣٧

ای ً از مجلۀ لندن تايمز اخيرا از روی عشق و عالقه ای که به تصوير پردازيھ٩ُدوست رک گوی ما، آقای ويليام راسل

شکوھمند دارد، برای دومين بار به توبره کشيدن لکھنو را به شکلی تعريف کرده بود که بی گمان از ديدگاه ملتھای 

او می گويد، در حملۀ پيشين که سربازان بريتانيائی از غارت دھلی محروم . ديگر برازندۀ خصوصيات بريتانيائی نيست

ا سر دھلی، قيصر باغ و شھر لکھنو را به توبره کشيدند و محروميت مانده بودند، اکنون به پاس قھرمانيھايشان سر ت

  :در اينجا ما فرازی از ويليالم راسل را به نقل می آوريم . ھای پيشين خود را جبران کردند

شنيدم . کمپانی ھائی ھستند که می توانند در صفوف خود به حضور اعضای ثروتمند در سقف ھزاران ليور افتخار کنند«

  کند درجۀتعيينارۀ فردی حرف می زدند که در کمال احترام می خواست از يک افسر به ازای  ھرقيمتی که که درب

که اين نامه به انگلستان برسد،  پيش از آن. ی درشتی برای  دوستانشان فرستاده اندافراد ديگری پولھا. سروانی بخرد

ه و به توبره کشيدن قيصر باغ را در آرامش مطبوعی بسياری از الماسھا، ياقوتھا و مرواريدھای ظريف داستان حمل

ه خوشبخت آن زيبارويانی که با اين جواھرات درخشنده خود را می آرايند و ھنوز  از چگونگی ب. تعريف خواھند کرد

زمين ھای اسکاتلند و ايرلند، خانه ھای ويالئی برای ... ند اخبر دست آوردن آنھا و صحنه ھای غارت گنجينه ھا بی

ار و ماھی گيری در سراسر جھان در مناطقی که انباشته از حيوانات شکاری و ماھی آزاد است در عمق کوله پشتی شک

  ».ھای فرسوده در انتظار به سر می برند

دو ھفته ای که به غارت . اين ھمان علتی ست که غير فعال ماندن ارتش بريتانيا را پس از تسخير لکھنو توضيح می دھد

افسران و سربازانی که فقير و مقروض وارد شھر شده بودند، ناگھان . بخوبی به کار بسته شده بوداختصاص دادند 
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ولی اين مردان جنگی ديگر ھمانھائی نبودند که بودند، ولی بايد به خدمت نظامی باز می گشتند، . ثروتمند شدند

لی از اين پس ديگر ھيچ چيزی در جای فرمانبرداری می کردند، خستگی و محروميت نبردھا را به دوش می کشيدند، و

خود گرفت ه مناسب خود نبود، ارتشی که برای غارت به حال خود واگذار شده بود به شکل ترميم ناپذيری شکلی ديگر ب

در اين باره می . نرال برای آنان دارای ھمان مفھوم بود که در گذشته داشتجو نه از فرامين تبعيت می کرد و نه مقام 

  :اره به سخنان آقای راسل گوش کنيم توانيم دوب

شگفتی اينجاست که می بينيم چگونه ثروت موجب بيماری می شود و چگونه غنيمت به چنگ آورده روی ايمان فرد «

آدمی تأثير می گذارد، که چگونه مشتی بلور الماس از جنس کربن می تواند در بطن يک خانواده، بين نزديکترين و 

سنگينی کمربندی که دور کمر سرباز انباشته از روپی و سکه ... بزرگترين پريشانيھا شودگرامی ترين افراد موجب 

ھای طال بسته شده تحقق آروزی او را برای زندگی مرفه و مستقل تضمين می کند و از اين پس تحقق چنين آرزوئی می 

دو نبرد، ... او را می آزارد» !يد به خط شو! به خط شويد «تواند به انجام رسد، در نتيجه جای شگفتی ست که فرمان 

دو سھم غنيمت جنگی، غارت دو شھر، و مال و اموالی که بين راه به چنگ آوردند، از آنان افراد ثروتمندی به وجود 

  ».آورد که ديگر مناسب حرفۀ سربازی نبودند

روندی که در : ا فرستاده اند  استعفانامۀ خودشان ر١٠ افسر برای سر کالين کامپبل١۵٠در نتيجه، می بينيم که بيش از 

اين روند اگر در ھر ارتش ديگری . فردی بنظر می رسده ارتشی که در روياروی دشمن موضع گرفته امر منحصر ب

روی می داد، ظرف بيست و چھار ساعت به تنزل درجۀ نظامی و يا به سنگين ترين مجازاتھا محکوم می شد، ولی در 

دربارۀ سربازھای . ًنی که به ثروت دست يافته امری کامال رايج بوده و مناسبت داردارتش بريتانيا برای افسر و جنتلم

غارت وحشيانه آرزوی به چنگ آوردن ثروت بيشتری را تحريک می کند، و . عادی، وضعيت به شکل ديگری ست

 ؟ در اين باره آقای اگر گنجينه ھای ھندی ديگر در دسترس نباشد، چرا گنجينه ھای خود دولت بريتانيا را غارت نکنند

  :راسل چنين گفته است 

دو گاری حامل صندوق خزانه زير حفاظت سربازان اروپائی به شکل مظنونی سرنگون و مقداری روپی نيز ناپديد «

  »! ًشد، خزانه داران معموال ترجيح می دھند مأموريت حفاظت و ھمراھی کاروانھا را به بوميان بسپارند

باطتر، با اعتمادتر و با حرص و آز کمتر از الگوی بی مانند ضندی يا سيک بانظم و انيک ھخيلی جالب است، نه ؟ که 

 ھای منفرد پرداختيم، اکنون به ارتش  رفتارھای انگليسۀولی تا اينجا ما به نمون! جنگجو و سرباز بريتانيائی باشد 

  :اندازيم بريتانيا وقتی که به شکل جمعی و يکپارچه دست به غارت می زند نگاھی می 

 ليور استرلينگ خواھد ۶٠٠٠٠٠ھر روز جام ھای پيروزی بيشتر می شود و تخمين زده اند که فروش آنھا معادل «

شايعه پيچيده که شھر کاونپور انباشته از اشياء غارت شده از شھر لکھنو است و اگر می توانستيم خسارات وارد . بود

، زمين و قربانيان انسانی را محاسبه کنيم، به اين نتيجه می رسيديم که آمده به بناھای دولتی، امالک خصوصی، خانه ھا

  ».خسارات پايتخت اوده بالغ بر پنج يا شش ميليون ليور استرلينگ است

فوج ھای قالموقستانی چنگيزخان يا تيمور خان  را که مثل ابری ضخيم از ملخ به روی شھر حمله می کنند  و به ھر 

می درند، بايد در مقايسه با حملۀ مسيحيان، سربازان بريتانيائی تربيت شده، متمدن، شواليه چيزی که می رسند از ھم 

 سريع عبور می کردند، ولی تازھای خود خيلیو مغولھا دست کم در تاخت  . مسلک به مثابه ھديۀ الھی تلقی کنيم

خودشان می بردند و غارت را با ثبت  ھا به شکل روشمندانه مأمورانشان را نيز برای محاسبۀ غنيمتھا ھمراه انگليس
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غنيمتھای جنگی و فروش آنھا به ضرب چکش به جايگاه روشمند ارتقاء می دادند و ھوشيارانه امور را به شيوه ای پيش 

با شگفتی می بينيم که اين ارتش قادر به چه . می بردند تا چھرۀ قھرمانانۀ بريتانيا با حق آنان از پاداش خدشه دار نشود

باط آن در حرکت غارتگرانۀ دسته جمعی مختل می شود، و آن ھم در خستگی ض ست، يعنی ارتشی که نظم و انیکارھائ

  .باطھا را ضروری می سازدضر فصل گرما که سخت ترين نظم و انناشی از اردو د

  ادامه دارد

  ١٨۵٨ جون ۴نوشتۀ فردريش انگلس 

  ١٨۵٨ جون٢۶ در ۵٣۶١نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  


