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  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ مارچ ١٩

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                کارل مارکس

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣۴  

  
  :نامه ھا

  

   نامۀ کارل مارکس به فردريش انگلس -١

  ١٨۵٣ جون ٢

  

که به مدت (   نمی توانيم پيدا کنيم ١دربارۀ تشکل شھرھای شرقی، روشن تر و واقع گرايانه تر از کتاب فرانسوا برنيه...

                                                 
1 F.Bernier : « Histoire de la dernière révolution des Etats du Grand Mogol ».La première édition parut 

à  Paris en  1670. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

او در عين .  او ترکيبی ست از تشريح دولت ھای مغول کبير و مانند اينھاسفرنامۀ . ٢) سال طبيب اورنگ زيب بود٩

دربارۀ اين دو . حال به سازماندھی ارتش پرداخته و دربارۀ چگونگی تغذيۀ ارتش بزرگ توضيح می دھد، و مانند اينھا

  :موضوع، بين تمام مواردی که مطرح می کند، می نويسد 

دھد و پياده نظام نيز خالف شايعات وسعت چندانی ندارد، مگر به دليل ادغام سواره نظام بخش اصلی را تشکيل می « 

شدن آن با بخش خدماتی و بازاری که اين ارتش را مشايعت می کنند، زيرا در چنين موردی، تنھا در سپاه ويژۀ شاه، 

ن از اين ھم بيشتر می و گاھی اوقات تعداد شا.  نفر باشد٣٠٠٠٠٠ يا ٢٠٠٠٠٠فکر می کنم تعدادشان بايد بالغ بر  

 .ويژه وقتی که شاه برای مدت زمان طوالنی شھر را ترک می کنده شود، يعنی ب

ًدر خيل اين مشايعت کنندگان آنچه شگفت انگيز به نظر می رسد انبوه چادرھا، مطبخ، گله، اثاثيه و زنان که غالبا 

اربران و گروه ھای سوار پراکنده، فروشندگان از ھر تعدادشان ھم کم نيست، و عالوه بر اين فيل و شتر و گاو و اسب، ب

پادشاه تنھا مالک تمام اراضی کشور است، پی آمد ضروری چنين . دنبال خود دارده  و خدمتکارانی که ارتش ب٣نوع

ً تقريبا کامال در رابطه با نظاميان امرار معاش می کنند٤موقعيتی اين است که تمام پايتختی نظير دھلی يا آگرا  در نتيجه . ً

  .ھر وقت شاه مدتی برای بر پا کردن اردو شھر را ترک می کند، در پی او روانه می شوند

ًولی به اين علت که عمدتا شامل قرار گاه نظامی ست، برای آنھا . چنين شھرھائی کمتر از شھری مثل پاريس نيست

  ».منطقۀ باز صحرائی جوالن گاه مناسب تری به نظر می رسد

  :  نفر، او می گويد ۴٠٠٠٠٠ت مغول کبير به سوی کشمير با ارتشی بالغ بر به مناسبت حرک

در . پرسش اينجاست که يک چنين سپاھی در نقل مکان ھای خود با اين ھمه سرباز و حيوانات چگونه تغذيه می کند«

 ھستند، و در کل اين در واقع ھندی ھا آدم ھای قانع و و در مصرف غذا صرفه جو. اين مورد تنھا می توانيم حدس بزنيم

و غذای رايج آنھا ترکيبی ست . سپاه عظيم، در حال حرکت ، حتا يک دھم و يا يک بيستم از آن نيز، گوشت نمی خورند

و عالوه بر اين بايد .  روی آن می ريزند و وقتی خوب پخته شده باشد راضی ھستند٥َاز برنج و سبزيجات که کره 

سنگی و تشنگی خيلی مقاوم ھستند، ھر چيزی را می بلعند و به اندکی بسنده می دانست که شترھا در کار و تحمل گر

که لشکر به مقصد می رسد، شتر ھا را به صحرا می برند، در آنجا ھر چيزی پيدا کنند می  شتربانان به محض اين. کنند

ند در اردوگاه  اگردانند مجبورخورند، عالوه بر اين ھمان بازرگانان و حتا خرده فروش ھائی که بازارھای دھلی را می 

  ...ھا نيز از آنھا نگھداری کنند

  »...و عموم اين مردم بينوا سرانجام برای تھيۀ ارزاق و خريد و فروش در روستاھا پراکنده می شوند

  او دربارۀ ترکيه، ايران و ھندوستان حرف می زند،–برنيه بدرستی شکل بنيادی تمام پديده ھای شرقی را کشف می کند 

  .و اين ھمان کليد حقيقی آسمان شرق است. و می گويد که در اين کشورھا مالکيت خصوصی وجود ندارد

  

  
                                                                                                                                                        

  ١۶٧٠ّاولين نشر در پاريس سال . » تاريخ آخرين انقالب دولتھای مغول کبير« : فرانسوا  برنيه 
 

 عنوان و لقب شاھزاده محئی الدين محمد، ١٧٠٧ چ مار٣ – ١۶١٨مبر  نو٣اورنگ زيب عالمگير  ) : ارسیويکيپديای ف(اورنگ زيب    2
   . و سومين پسر شاه جھان امپراتور دھلی بود١٧٠٧ و ١۶۵٨مپراتور گورکانی ھند بين سالھاس ششمين ا

3  Vivandier :فروش محصوالت مختلف به سربازان ًدرمتن عالوه بر فروشندگان از ھر نوع، نوعی فروشنده قيد شده که کارشان اساسا 
   .است

4   Agraور نيز در آنجا واقع شده استنام شھری در ھندوستان که بنای تاج محل مشھ   
5 Beurre roux   ًاحتماال  کره ذوب شده . خواھد بود» کرۀ حنائی رنگ« در واقع ترجمۀ تحت الفظی . ترجمه کرده ام» رهَک«که من

    .را گويند که با کمی آرد مخلوط شده باشد
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  .  نامۀ فردريش انگلس به مارکس-٢

  ١٨۵٣ ژوئن ۶

  

ولی . فقدان مالکيت خصوصی در واقع کليد تمام شرق است، چه از ديدگاه سياسی و چه  از ديدگاه تاريخ مذاھب...

 چه علتی شرقی ھا به مرحلۀ مالکيت ارضی حتا در شکل فئودالی آن نرسيده اند؟ به عقيدۀ من، پرسش اينجاست که به

علت اصلی آن در خصوصيات آب و ھوائی و در رابطه با وضعيت زمين است، و به ويژه وجود مناطق وسيع کويری 

نظام آبياری مصنوعی . ترش يافتهکه از عربستان تا ايران و ھند و سرزمين تاتارھا و تا بلندترين مناطق آسيائی گس

 دولت در شرق ھيچ. نخستين شرط کشاورزی بوده، چنين امری به عھدۀ اتحاديه ھا، استان ھا و يا دولت مرکزی ست

که به ( و امور عمرانی ) چپاول داخلی و خارجی(، جنگ )چپاول داخلی(امور مالی : گاه بيشتر از سه بخش نيوده است 

ًر ھند، دولت بريتانيا به امور اولی و دومی اندکی وجھۀ بورژوائی بخشيده  و سومی را کامال به د). توليدات می پردازد

و رقابت آزاد نيز در آنجا به ھيچ وجه توفيقی نيافته . حال خود رھا کرده است، در نتيجه کشاورزی رو به زوال می رود

تمام اين موارد حاکی از .  زمين نيز باز ايستاداز زمانی که مجاری آب دچار ويرانی شد بارور ساختن مصنوعی. است

پالميرا، شن (ًاين واقعيت شگرف است که  در حال حاضر مناطقی کامال به زمين باير و بی حاصل تبديل شده است 

و مشاھده می کنيم که چگونه ). زارھای عربستان، ويرانه ھای يمن و برخی مناطق در مصر، در ايران و در ھندوستان

فکر می کنم، در اينجاست که بايد . جنگ خانمان برانداز می تواند کشوری را برای قرن ھا از تمدن تھی سازدتنھا يک 

درستی از محمد بپردازيم، که تو آن را بجوی داليل از بين رفتن بازرگانی در عربستان جنوبی در عھد پيش  و به جست

ّريخ بازرگانی در شش قرن اول مسيحی ندارم تا به دقت من اطالع زيادی از تا. دليل اصلی انقالب اسالمی می دانی

 سياه و از طريق خليج بحيرۀّبتوانم بگويم تا چه اندازه شرايط مادی عمومی راه بازرگانی از طريق ايران به طرف 

  ...فارس به طرف سوريه را ترجيح می دادند 

ی ايران بوده که در عھد ساسانيان از سازمان دھی ًولی مطمئنا يکی از داليل مھم، امنيت نسبی کاروان ھا در امپراتور

) حبشه( ی شرقی افريقا  ھمواره مورد تھاجم ساکنان ۶٠٠ تا ٢٠٠مناسبی برخوردار بوده است ، در حالی که يمن از 

شھرھای عربستان جنوبی که در عھد رومی ھا ھنوز . قرار می گرفت که کشور را به غارت برده و ويران می کردند

ی و ئً سال با سنت ھای صرفا اسطوره ۵٠٠در طول . ت، در قرن ھفتم به بيابان برھوت و خرابه تبديل شدرونق داش

 و الفبائی که در نوشته ھای ٦)مراجعه شود به قرآن و تاريخ نويس عرب نوايری( کردند  ی اجدادشان زندگی میئافسانه 

تمام اين . ری وجود نداشته، و به فراموشی سپرده شده استًکار رفته تقريبا ناشناخته بوده و در جای ديگه اين منطقه ب

جائی راه بازرگانی شده، بلکه عالوه بر اين، ويرانی ه نشانه ھا نه تنھا گويای وضعيتی عمومی بوده که موجب جا ب

  ) .اتيوپی( ًمستقيما تحت تأثير خشونت صورت گرفته که حاکی از تھاجم حبشی ھا ست 

يش از محمد تحقق پذيرفت و اين نخستين نشان حس ملی قوم عرب بود که بيدار شده و با  سال پ۴٠ ٧اخراج حبشی ھا

  .تھاجمات ايرانی ھا که از شمال آمده و تا مکه پيش رفته بودند بازھم شدت بيشتری پيدا کرده بود

را نشينان عليه دربارۀ تاريخ محمد، من تنھا امروز را می بينم، ولی تا اينجا به نظرم می رسد که عکس العمل صح

ًکشاورزانی بود که در شھر ھا سکنا گزيده بودند ولی کامال دچار انحطاط شده و حتا از ديدگاه مذھبی، زيرا آداب و 

                                                 
6 Novaïri 
7 Abyssins 
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ً واقعا خيلی خوب ٨نوشته ھای برنيه. رسوم مذھبی آنھا که مخلوطی  از يھوديت و مسيحيت بود رو به زوال می رفت

 حيه ای روشن و متعادل که در ھمۀ موارد اصل موضوع را آشکار می کند بی آنخواندن اين فرانسوی پير با رو. است

  ...ًکه ظاھرا متوجه باشيم

  

   نامۀ کارل مارکس به فردريش انگلس-٣

  ١٨۵٣ جون ١۴ 

  

من اين جنگ ) ...عليه مرکزيت، و غيره(بود » تريبون «ۀًمقالۀ تو دربارۀ سوئيس طبيعتا ضربۀ مستقيمی عليه سرمقال...

 ادامه دادم که تخريب صنايع بومی توسط انگلستان به عنوان انقالب معرفی شده ٩نی را در نخستين مقاله دربارۀ ھندپنھا

  .ًاز طرف ديگر دستگاه اداری انگليس در ھند واقعا نفرت انگيز است. برای آنھا طاقت فرساست. است

ھائی که در سطح جھان ی ھو رغم تمام ھيا آسيا ست، علیاين ھمان موضوعی ست که گويای خصلت راکد اين بخش از

امور عام المنفعه در حيطۀ دولت . ١: ديگر را تقويت می کنند  سياست شنيده می شود، اين دو موقعيت ھستند که يک

جز چند شھر بزرگ، از روستاھائی تشکيل شده که ساخت و ساز ه در کنار دولت، تمام امپراتوری ب. ٢مرکزی ست، 

  .ک به شکل جھانی ست که مرزھايش به روی خود بسته استخاصی دارند و ھر ي

از ديدگاه .  زمين قابل کشت و باير است١٠»آکر«از نقطه نظر جغرافيائی، روستا شامل سطحی معادل چند ھزار «

در واقع ھر روستا ھمواره به شکل اتحاديه يا جمھوری جدا از ديگر . سياسی، به اتحاديه و شھرداری شباھت دارد

ً، به عنوان رئيس عموما به امور ساکنين دھکده ١١نمايندۀ دھکده. ١: کارگزاران عبارتند از . نظر می رسده  بروستاھا

 دھکده را ھدايت می کند و در عين حال جمع آوری پوليسرسيدگی می کند، منازعات بين آنھا را برطرف می سازد، 

  .ماليات ھا نيز به عھدۀ او ست

  نگھبانان دھکده ١٧توتی. ۴ و ١٦يا ستولوار١٥تالياری. ٣.  مأمور حسابداری ست١٤واری يا پوت١٣ ، شنبوآگ١٢گورنوم. ٢

  .ھستند و محصوالت را درو می کنند

  . آب ضروری را از طريق مجاری و مخازن به مناطق مختلف ھدايت می کند١٨نيرگانتی . ۵

 و ساعات مناسب برای امور  يا ستاره شناس موعد بزرپاشی و برداشت محصول و به ھمين چنين روزھا١٩ايوشی. ۶

  .   کشاورزی را اعالم می کند

سفالگر تمام . ٩.  روستائيان را می سازندئینجار ابزار آالت ابتدائی کشاورزی و خانه ھای بسيار ابتدا. ٨آھنگر و . ٧

 زياد رختشوی لباسھا را تميز می کند، اگر چه تعداد لباسھا چندان. ١٠.  وسايل خانگی روستائيان را می سازد

                                                 
8 Bernier 

  در ھمين کتاب» بريتانيا در ھند استيالی -کارل مارکس «٨ مقالۀ شمارۀ  9
10  Acres - ھکتار۴٠.۴٧.  متر مربع است۴٠۴۶.٨۶ واحد اندازه گيری زمين کشاورزی آنگلوساکسون معادل .   

Potail, Coud, Mundil11   -اسامی مختلف برای نماينده با رئيس دھکده   .  
 12 Gurnum  
13  Shanboag  
14  Putwaree  
15  Taliary  
16  Sthulwar  
17 Totie  
18  Neerguntee  
19  Ioshee  
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سپس براھمائی که به . زرگر که در عين حال شاعر و آموزگار مدرسۀ روستا نيز ھست. ١٢. سلمانی. ١١...نيست

تحت چنين شکل ساده ای از  ادارۀ شھرداری ساکنين اين روستاھا از دوران . کند مراسم و امور مذھبی رسيدگی می

ھای بسيار قديمی زندگی کرده اند، و اگر چه روستاھا گاھی دچار ويرانی و جنگ و گرسنگی و بيماری شده اند ولی با 

اھالی . ھا تداوم يافته اند ھمان نام و ھمان محدوده ھای پيشين و ھمان منافع و حتا ھمان خانواده ھا در طول قرن 

روستاھا تا جائی که به خود آنھا مربوط نشود کاری به ويرانی و يا تجزيۀ امپراتوری ندارند، اين که چه کسی بر آنھا 

  ».ی در وضعيت اقتصادی آنھا ايجاد نمی کندتغييرحکومت می کند برايشان اھميتی ندارد، و 

در برخی از اين اتحاديه ھای روستائی کار روی زمين  زراعی به شکل . ودًمقام رئيس غالبا از طريق ارث منتقل می ش

ًاشتراکی انجام می گيرد ولی غالبا کشاورزان مزرعۀ خودشان را شخصا اداره می کنند در بطن چنين اتحاديه ھائی . ً

زنان و . رار می گيردزمين ھای باير به عنوان چراگاه عمومی مورد استفاده ق.  وجود دارد٢٠برده داری و تمايز کاستی

ً چنين جمھوری ھای شاعرانه ای در مناطق شمال غربی ھند که اخيرا. دختران به پارچه بافی و نخ ريسی می پردازند

ً، ھمواره از حد و حدود مرز روستاھايشان عاشقانه دفاع کرده اند و عمال ھيچ تحولی به ٢١ ھا درآمدهتحت سلطۀ انگليس

و علی رغم تمام . م پايه و اساسی مھمتر از اين برای رکود و استبداد شرقی بتوانيم پيدا کنيمتصور نمی کن. خود نديده اند

، تخريب اشکال ابتدائی ھمگون شرط خدشه ناپذير اروپائی سازی ھند ٢٢ ھا برای ايرلندی کردن کشورتالشھای انگليس

ی که صنايع سنتی و بومی را نابود می کردند و مأمور ماليات به تنھائی از عھدۀ چنين کاری بر نمی آمد و می بايست. بود

  .در وضعيت خودکفائی روستاھا نيز تحول ايجاد می کردند

در کنار مذھب ھندی، سازمانی که در . در جزيرۀ بالی واقع در بخش شرقی جاوا تمام اصالت خود را حفظ کرده است

ط به تأثيرات ھند می شود در تمام جزيرۀ جاوا يافت باال تشريح کرديم و يادمان ھای آن، به ھمين گونه آنھائی که مربو

در مناطق کوھستانی دور .  به دو دسته تقسيم می شوندمالکيت در ھند، نويسندگان انگليسدر مورد موضوع .  می شود

 عکس، به گونه ای که هدر جاوا، ب. افتادۀ جنوب کريشنا چنين به نظر می رسد که مالکيت ارضی وجود داشته است

 در جاوا مشاھده کرده است، فرمانروا مالک مطلق تمام زمين ھای قابل بھره فورد رافلس والی پيشين انگليستاماس

  .در ھر صورت در تمام آسيا، در آغاز مسلمانان  نيز مالکيت ارضی را نفی کرده اند. برداری ست

  

   نامۀ فردريش انگلس به کارل مارکس-۴

  ١٨۵۶ مه ٢٣ 

  

 مايلی شمال منطقه جلو رفتيم، سپس به ٢٠، از دوبلين به گالوی در ساحل غربی رفتيم، بعد تا در سفرمان به ايرلند... 

مايل  ۵٠٠ تا ۴۵٠در مجموع، . ليمرک رفتيم و تا شانون و تاربرت، ترالی، کيالرنی و از آنجا به دوبلين برگشتيم

 دوبلين که نسبت  آن به لندن معادل ینابه استث. ً در داخل و در نتيجه تقريبا دو سوم ھمۀ کشور را ديديمانگليس

ر عين حال ھمه ًسلدورف به برلين است و خصوصيت قديمی مجموعۀ مسکونی کوچک را مطلقا حفظ کرده است و دود

نظر می رسد که گوئی در فرانسه و يا در ه  ساخته شده، شکل کلی کشور و شھرھا به گونه ای بچيز به سبک انگليس

دارمھا، کشيشھا، وکيل ھا، ديوان ساالرھا، مالکان زمين اشراف زاده ھا، ھمۀ اينھا در شمار بسيار ژان. قلب ايتاليا ھستيم
                                                 

 Caste 20  
. ھا اشاره داردمه کردن سند و پنجاب توسط انگليسمارکس به ضمي  21  
 و زندگی اجتماعی و اقتصادی اين دو کشور را مختل ندبرد کاره ی ست که برای استعمار ھند و ايرلند بئدر اينجا اشارۀ مارکس به روشھا 22

   .اران را به ورشکستگی کشاندساخت و دھقانان و سرمايه گذ
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و در غيبت ھر گونه کارخانۀ صنعتی، تا جائی که اگر فقر دھقانان زيورشان نمی بود نمی توانستيم دريابيم که اين ھمه 

د، دولت در ھمۀ امور دخالت دارد و ھيچ نشانی در ھمه جا احساس می شو» مقررات « .انگل چگونه زندگی می کنند

 بنگريم، در جايگاه مستعمره ای در جايگاه نخستين مستعمرۀ انگليسمی توانيم به ايرلند .   نيست٢٣از دولت خود مختار

ه به اصطالح آزادی ًکه به دليل نزديکی اش ھمچنان مثل نظم قديمی مستقيما اداره می شود، و می توانيم دريابيم ک

در ھيچ کشوری، من به اين اندازه ژاندارم نديدم، .  داردء به اصل بنيادی سرکوب مستعمره ھا اتکاروند انگليسشھ

  . کند  مسلح به کارابين و سرنيزه و دستبند آھنی پيدا میپوليسًژاندارم پروسی دقيقا معادل عينی خود را در اين 

رانه ھای آن است، قديمی ترين به سدۀ پنجم و ششم تعلق موضوع شگفت آوری که می توانيم در اين کشور ببينيم وي

از سال . قديمی ترين ھا فقط کليساھا ھستند. دارد، ويرانه ھای تازه تر به سدۀ نوزدھم با ھمۀ فواصل زمانی ميان آنھا

ۀ گالوی در بخش غربی، ولی به ويژه در منطق.  خانۀ دھقانان١٨٠٠ يادمانده ھای کليساھا و کاخ ھا، و از سال ١١٠٠

ھرگز باور نمی کردم .  به حال خود رھا شده است١٨۴۶ًھمه جا خانه ھای ويران شده ای را می بينيم که غالبا از سال 

ًدھکده ھائی ديده می شود که کامال تخليه شده، و اينجا .  بتواند در واقعيتی به اين اندازه ملموس آشکار باشد٢٤که قحطی

  .دار و وکيل ھا را می بينيم يعنی تنھا کسانی که ھنوز در اين مناطق سکونت دارندو آنجا پارکھای عالی مالکان زمين

.  و حتا يک گله ھم در روستاھا وجود ندارد. قحطی، مھاجرت و کشتار در مجموع به چنين نتيجه ای منتھی شده است

گالوی وضعيت اندکی بھبود در شھرستان کالر در جنوب . کس آن را نمی خواھد منطقه بيابان تمام عياری ست که ھيچ

ًيافته، در آنجاست که گله ھائی وجود دارد، و در ليمريک تپه ھا کشت کاری شده اند، غالبا توسط اسکاتلندی ھا، ويرانه 

در جنوب غربی کشور خيلی کوھستانی و مرداب . خود گرفته استه ھا از بين رفته اند و منطقه شکل و شمايل بورژوا ب

 و در اطراف ٢٥ا جنگل ھای انبوه باشکوه و چراگاه ھای زيبا وجود دارد، به ويژه در تيپراریخيز است ولی در آنج

  .دوبلين منطقه ای گسترش می يابد که نشان از آن دارد که مزرعه داران بزرگ اندک اندک در آنجا اسکان يافته اند

ا با تحميل محاصره در واقع در طول زيرا اين جنگھ (١٨۵٠ تا ١١٠٠ ھا برای کشور گشائی از سال جنگ ھای انگليس

در مورد اغلب ويرانه ھا نشانه ھا ثابت می کند که ناشی . ً، کشور را کامال ويران کرده است)ھمۀ اين سالھا ادامه داشته

خود مردم نيز متأثر از ھمين وضعيت بوده اند و با وجود تعصب ايرلندی و ناسيوناليسم، احساس می کنند . از جنگ بوده

اين موضوعی ست که امروز به آن پی برده ! ايرلند به آنگلوساکسونھا تعلق دارد . ًقعا در کشور خودشان نيستندکه وا

 شود که برای ھمه چيز ابزار برتر را در اختيار دارد، مھاجرت ی داند که نمی تواند حريف انگليسفرد ايرلندی م. ايم

ًصيت بارز و تقريبا انحصاری ايرلنديھاست به ھر جھنمی ادامه خواھد داشت، تا وقتی که خصوصيت سلتيک که خصو

بارھا ايرلنديھا سعی کردند کاری انجام دھند، ولی ھر بار چه از ديدگاه سياسی و چه از ديدگاه صنعتی . خواھند رفت

 از انگلستان ًزير ستم حاکم، ايرلندی ھا به ملتی کامال باطل شده تبديل شدند و ھمان گونه که ھمه می دانند. سرکوب شدند

، کارگر روزمزد، سازنده ٢٦جز تأمين دختران شادیه  و استراليا و کشورھای ديگر ھيچ مأموريتی ندارند بامريکاتا 

اين خصوصيات پست را اشراف زاده ھا . ھای ساختمان و لباس و مانند اينھا، کالھبردار، جاکش، گدا و اوباش ديگر

ًر جاھای ديگر به بورژوا تبديل شده اند، در اينجا کامال در سطح نازلی به سر مالکان زمين که د. نيز در آن سھيم ھستند

امالک وسط پارک ھای وسيع شکوفا و سر سبز واقع شده ولی در اطراف آن بيابان برھوت است، و نمی دانيم . می برند
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  ) نيز مراجعه کنيد۴٩ در مقالۀ شمارۀ ۵١۵به يادداشت شمارۀ ( است ١٨۴۵- ١٨۴٧در اينجا منظور قحطی سال   24
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مين معاش خود اصطالحی ست که من به شکل تحت الفظی ترجمه کردم و به معنای دخترانی ست که برای تأ» دختران شادی «-  مترجم  26
  .فروشی می کنند
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ل ھستند، ھمۀ آنھا سبيل  تنومند و قوی ھيک٢٧اغلب آنان دو رگه! اين آدمھا کميک ھستند . از کجا پول درمی آورند

بزرگ زير بينی گندۀ رومی دارند و از ھر فرصتی برای عيش و نوش و سرگرمی سراسر کشور را درھم می نوردند، 

و وقتی از وضعيت آنان کسب اطالع می کنيم، پی می بريم که پول ندارند و سراپا مقروضند و به دليل امالک زير بار 

  .دقرض در بيم دادگاه زندگی می کنن

ًبعدا دربارۀ نحوه ای که انگلستان در اين کشور حکومت می کند برايت خواھم نوشت، اختناق و بزھکاری، خيلی پيش 

  ! ...که خودت به ديدارم بيائی  مگر اين. از کوششھای بناپارت

  ادامه دارد

  

  : يادداشت

تا چه حدی  در ھند، در مغولآخرين شاه مقت" اورنگزيب"يب خاص طب" فرانسوا برنيه"  داکترشاين که تحقيق و نگار

ًما فعال مقدور نيست و نياز به  ، حکم در باره اش برایده اندو بدان استناد نم"مارکس و انگلس" هکدقيق بوده و است 

را در تمام شرق حتا با " فرانسوا برنيه"احکام و نقطه نظرات " مارکس و انگلس" دارد، اما اين که کار تحقيقی بيشتر

چه گذشته از . و قابل تأمل استاعالم می دارند، نمی تواند از دقت الزم برخوردار باشد اعتبار آمدن اسالم مدار 

، وقتی مسلمانان خراسان را فتح نمودند، ھرچند از لحاظ ايدئولوژيک   عھد ساسانیسانارموجوديت انواع ملکيت در خ

 ۀ به نحوی مسألاشتهلکيت تمام مسلمين اعالم دم اراضی مفتوحه را امپراتوری تازه تأسيس اسالم،" معمر خليفۀ دو"

را بين فقھای اسالمی وارد بحث مالکيت ساخت، با آنھم در عمل از ھمان زمان انواع ملکيت برزمين به " خدامالکی"

، اراضی مشاع، قطاعا اراضی خاصه، اراضی خالصه، اراضی  مالکيت ھای بر زمين به شکل  در کناروجود آمده،

مالکيت اشتراکی قبايل و اقوام متعدد خراسان بر زمين ، مراتع و جنگالت نيز ... اراضی مفتوحه؛ اراضی جزيه و 

  .وجود داشت
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