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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

٨ 
١١  

  فردريش انگلس

  

  ايران و چين

  ١٨۵٧ می ٢٢لندن 

   ۵٠٣٢ ديلی تريبون شمارۀ

  ١٨۵٧ جون ۵

 

 مقاومتی که از. راه انداختنده را ب) ١(انگليسی ھا به محض اين که به جنگی در آسيا خاتمه دادند، جنگ ديگری 

 را نشان می دھد که در اين جا مورد توجه ئی ھا بر پا شد، تفاوت ھائی با ھجوم بريتانيائیطرف ايران و چين در رويارو

  .ما خواھد بود

 پيوند خورده بود، در چين، اما  تمدنی نيم بند و در حال زوال، ئیت و ساز نظامی اروپا با بربريت آسيادر ايران ساخ

ايران شکست آشکاری را به . و يکی از کھن ترين دولت ھای جھان بود که با امکانات خودش به استقبال اروپائی ھا آمد

گسيخته، آنچنان سيستم مقاومتی ايجاد کرد که اگر دوباره به خود ديد، در حالی که چين در نا اميدی و در موقعيتی نيمه 

ايران در موقعيتی . کار برده شود، تکرار  پيشروی ھای پيروزمندانۀ اوليۀ جنگ انگليس و چين را ناممکن خواھد ساخت

ی، روسی مستشاران نظامی انگليسی، فرانسو. بود) ٢ (-١٨٢٩- ١٨٢٨مشابه با ترکيه  در کوران جنگ با روسيه در سال

 . ھريک سھمی در سازماندھی ارتش ايران داشتند
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سيستم ھای نظامی يکی جانشين ديگری می شد ولی ھر کدام به سھم خود در مأموريتشان شکست می خوردند، زيرا 

 تبديل شوند ئی که می بايستی به افسران و سربازان اروپائیحسادت، دسايس، ناآگاھی، حرص و آز و بزھکاری شرقی ھا

 و منظم ھرگز فرصت نيافت که در جديدارتش . مله عواملی بودند که پيشرفت امور را دچار اختالل می کردنداز ج

عمليات ھای درخشان آن تنھا به چند اردو عليه اکراد، ترکمن ھا و افغان . صحنۀ نبرد قدرت ساز و برگ خود را بيازمايد

. پيرامون آن متشکل از چندين واحد سوار نامنظم ايرانی بودھا محدود می شد و به عنوان ھستۀ مرکزی عمل می کرد که 

واحدھای سوار نامنظم در صحنۀ نبرد واقعی قابليت عملياتی زيادی داشتند و مؤثر بودند، در حالی که ارتش منظم غالبا 

تا . ی رسيدندکاری نمی کرد بجز تحميل تجمعات متشکل نظامی به دشمن، ولی البته فقط در ظاھر خارق العاده به نظر م

  .اين که  سرانجام جنگ عليه انگليس شعله ور شد

اّما مردانی که در بوشھر . انگليسی ھا به بوشھر حمله کردند و در آنجا با مقاومتی بی باکانه ولی ناکارآمد مواجه شدند

ارتش منظم .  بودجنبش مقاومت از افراد محلی ايرانی و عرب ساحلی تشکيل شده: می جنگيدند جزء ارتش منظم نبودند 

 و سرانجام حرکت می روی تپه ھا در حال تجمع و تمرکز بود) حدود ھشتاد و ھشت کيلو متری(در فاصلۀ شصت مايلی 

  . کند

شوند، و اگر چه ايرانی ھا به شيوه ای که با توپخانه از آنھا   ھندی در ميان راه با آنھا روبرو می- و- ارتش انگليس

 آنھا شدند و اگر چه مربعی که تشکيل داده بودند، تمام اصول و قواعد نظامی را به دقّت  کردند، موجب تحسينئیپذيرا

تمام به نمايش گذاشته بود، با اين حال تنھا با يک حمله توسط يک رژيمان سواره نظام ھند تمام ارتش ايران از نگھبان تا 

 ز سواره نظام ھندی در ارتش ھند، بايد به کتابو جھت پی بردن به کيفيت چنين واحدی ا. واحدھای خط درھم کوبيده شد

  .مراجعه کنيم) ٣(کاپيتان نوالن

) ھمين واحدی که فقط در يک حمله ارتش ايران را تارومار کرد(ھندی دربارۀ اين واحد سوار  -افسران انگليسی

. يز کيفيت نازلتری داردھند ن -  و-براين عقيده ھستند که فاقد ارزش بوده و حتی از واحد سوار نامنظم ارتش انگليس

با اينحال ششصد سوار از ھمين . د کندئيکاپيتان نوالن نيز به سھم خود ھيچ عملياتی را نمی يابد که بتواند اعتبار آن را تأ

و آن چنان وحشتی در دل ارتش ايران ايجاد . رژيمان فقط در يک حمله ده ھزار از ارتش منظم ايران را تارومار کرد

در محمرا خود را از دسترس دور . پس، به استثنای توپخانه، در ھيچ جای ديگری مقاومت نکردندکرد که از اين 

 ئی ھا  پياده شدند، شامل نيروئینگھداشته و تنھا با توپخانه دفاع کردند و پس از خاموشی توپخانه و زمانی که بريتانيا

د می شد، ولی تمام ارتش ايران  عقب نشينی کرد و تجسسی بودند که تنھا به سيصد تفنگدار و پنجاه سوار نامنظم محدو

 بلکه برای مھاجمين بر جا – نه برای فاتحين، چرا که چنين نامی برای آنھا کافی نبود –سالح ھا و بار و بنديلشان را 

که از ترويج ما اجازه می دھد که ايرانی ھا را ملّتی ترسو بدانيم و نه اين ه با اين وجود تمام اين موارد نه ب. گذاشتند

- ١٨٢٨ و ١٨١٢- ١٨٠۶  جنگ ھای روس و ترک در سال ھای.  در نزد شرقی ھا چشم پوشی کنيمئیتاکتيک ھای اروپا

مھم ترين مقاومت ھا در مقابل روس ھا توسط واحدھای نامنظم در .  استئیانباشته از چنين نمونه ھا)۴ (١٨٢٩

ھر بار که واحدھای منظم در . ناطق کوھستانی واقع شده بود صورت پذيرفت که واجد استحکامات بودند و در مئیشھرھا

 با صدای اولين آتش، پا به فرار می صحرا دست به عمليات می زدند، توسط روس ھا درھم کوبيده می شدند و غالباً 

مام حمالت ھفته ھای ت) ۶(قادر بود که در يک خط در وارنا ) ۵( آرنوت ھادر حالی که تنھا يک واحد نامنظم از . گذاشتند

و ستاته آ ) ٧(ولی با اين وجود در آخرين جنگ، ارتش منظم ترک در تمام نبردھا از اولتنيتسا. روس ھا را واپس بزند

 ئیواقعيت اين است که ترويج سازماندھی نظام اروپا. ارتش روس را شکست می دھد) ١٠(و اينگور ) ٩(تا کرس ) ٨(

تقسيم بندی ارتش نو، مسلح شدن به .  خود بسيار دور استئیلۀ تکوين نھا ھنوز از مرحغير اروپائیدر نزد ملّت ھای 
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چرا که . ، جملگی مواردی ھستند که در واقع بايد آنھا را جزء اولين گام ھا بدانيمئیساز و برگ و تمرين به سبک اروپا

 نخواھد ساخت، ھمان طور که  را حاکمئی اروپاطباض کافی نيست و نظم و انئی به تنھائیرايج ساختن قواعد نظامی اروپا

مھم ترين و در عين حال مشکل .  را موجب نمی شودئی به خودی خود تاکتيک و ستراتژی اروپائیانجام دستور کار اروپا

 ايجاد گروھی افسر و گروھبان است که طبق سيستم اروپای مدرن آموزش ديده باشند و از پيش داوری ھای ۀترين مرحل

تحقق چنين . مورد ارتش رھا شده باشند و بتوانند گروه ھای جديدی را متشکل و سازماندھی کنندقديمی و عادات ملّی در 

 به علت موانعی نظير ناآگاھی، بی صبری، پيش داوری ھای شرقی، ضرورتی به زمانی طوالنی نيازمند است و مطمئناً 

ھر سلطان يا پادشاه به محض . يق می افتدپيچيدگی ھای حوادث و توافق ناگزير از جانب دربارھای شرقی ھمواره به تعو

ست، ااين که مشاھده می کند که ارتش او بی آن که دچار بی نظمی شود قادر به انجام صف جمع و رژه و موضع گيری 

در مورد مدارس نظام نيز به مّدت زمان . دچار اين توھم می شود که چنين ارتشی واجد انجام ھر گونه عملياتی خواھد بود

در اين مورد نيز به علّت بی . يازمند است تا به بار بنشيند، و ميوه ھای آن کامال رسيده و قابل بھره برداری شودزيادی ن

حتی در ترکيه افسران  آموزش . ثبات بودن دولت ھای شرقی، نمی توانيم انتظار داشته باشيم که چنين مدارسی تحقق يابند

 و مزدوران ئیرتش ترکيه در طول جنگ بدون حضور افسران اروپاخدمت بسيار محدود ھستند و اه ديده و حاضر ب

  .که در آن به خدمت گرفته بود، نمی توانست از عھدۀ کارزار برآيد) ١١(خارجی 

در اين مورد شرقی ھا به اندازه ای بی . ست که از اھميت خاصی برخوردار استاتوپخانه در ھمه جا تنھا سالحی 

نتيجۀ چنين .  واگذار می کنندئی انجام تمام ضروريات را به عھدۀ مستشاران اروپاراً کفايت و ناآگاه ھستند که اجبا

 . موقعيتی، در ترکيه و ايران اين است که توپخانه از پياده نظام و سواره نظام پيشی گرفته است

 وسيلۀ يکی از  ھندی توانست ارتش منظم ايران را درھم کوبد، يعنی به-  و - تحت چنين شرايطی بود که ارتش انگليس

 سازمان يافته بود و تنھا ارتشی که زير نظارت يک دولت شرقی ئیقديمی ترين ارتش ھای شرقی که توسط سيستم اروپا

 است و در ئیتقريبا فرماندھی آن کامال به عھدۀ افسران اروپا.  فعاليت می کردئینبود و کامال تحت نظارت و ادارۀ اروپا

  .  قدرتمند برخوردار استئی و نيروی دريائیتوانمند ذخيره  از جانب واحدھای بريتانياعين حال از پشتيبانی نيروھای 

آنھا مثل ترک ھا خواھند . و اين برای ايرانی ھا درس عبرت خواھد شد.  چنين موضوعی جای ترديد باقی نمی گذارد

 در بيست سال آينده ايرانی ھا به توان احتماال.  و رژه رفتن به خودی  خود معجزه نمی آفريندئیآموخت که يونيفرم اروپا

  .کارائی ترک ھا در پيروزی ھای اخيرشان، خواھند رسيد

 که محمرا و بوشھر را به تصرف درآورده بودند، با توجه به گزارش ھای رسيده، فورا به چين گسيل می ئیواحدھا

 سامان يافته باشد در ئیه مطابق اصول اروپاھيچ گونه مانوری ک.  متفاوتی روبرو می شونددر آنجا با دشمن کامالً . شوند

جای ترديد نيست که بی ھيچ .  به شکل نامنظم مواجه می شوندئیمقابل خود نمی بينند ولی با مقاومت توده ھای مردم  آسيا

ی ھيچ دشواری از عھدۀ آنھا بر می آيند، ولی چه خواھد شد اگر چينی ھا عليه آنھا جنگ ملّی اعالن کنند و اگر بربريت، ب

  پيش ببرد که از تنھا سالحی که کاربرد آن را به خوبی می دانند استفاده کند؟   ئیابائی گستاخی را تا جا

در آن دوران . از خود نشان دادند کامال متفاوت است ١٨۴٢-١٨۴ اين بار روحيۀ چينی ھا با آن چه در سال ھای

 ئیمردم آرام بودند و منتظر ماندند تا سربازھای امپراتور با مھاجمين بجنگند و پس از شکست نيز بر اساس جبر گرا

 ولی اکنون، حداقل در مناطق جنوبی، يعنی منطقه ای که تا پيش از اين  تنھا منازعات. شرقی از فاتح اطاعت کردند

  .محدودی را به خود ديده بود، تودۀ مردم فعال شده و حتی در اشکال افراطی و متعصبانه عليه بيگانگان مبارزه می کنند

قبلی و در کمال خون سردی، به سّم آغشته ۀ  را، با نقشئیاروپا) مستعمراتی(ن اينی ھا در ھنگ کنک نان مھاجرچ

نتيجۀ آزمايش نشان داد که نان به . فرستادند) ١٢(ليبيگ بهچند قطعه از اين نان ھا را برای آزمايش . کردند
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با اين حال مقدار سّم بقدری بوده است که ھم چون . آغشته بوده و اين سّم را با خمير نان مخلوط کرده اند) ١٣(آرسونيک

ان می کردند و سالح ھايشان را پنھ. ماده ای تھوع آور عمل کرده و به اين ترتيب تأثيرات سّمی را خنثی ساخته است

 را قتل عام کرده ئیروی کشتی ھای تجارتی مجھز به موتور بخار سوار می شدند و در طول راه خدمه و مسافرين اروپا

باربرانی . ھر خارجی که در دسترسشان قرار می گرفت می ربودند و می کشتند. و کشتی را تحت اختيار خود می گرفتند

ن استعمارگر  برای به اختيار اھای مھاجر، در حمل و نقل ئیبا چنين روش ھاکه به خارج مسافرت می کردند ھم گام 

 حتی .دادند که با کشتی غرق شوند و يا در آتش بسوزند جنگيدند و به جای تسليم شدن ترجيح می گرفتن کشتی ھا می

ر اتحاد با يک ديگر دست ن چينی که تا کنون مطيع ترين و ماليم ترين گروه ھا بودند، دابيرون از مرزھای چين، مھاجر

و تنھا با اعمال زور و حفاظت مستمر . يا سنگاپور روی داد) ١۴(زدند، ھمان گونه که در ساراواک به شورش شبانه می

 .توانستند جلوی آنھا را بگيرند بود که

 انجاميد و  از جانب دولت بريتانيا به تحريک انفجارآميز  عموم چينی ھا عليه تمام خارجی ھائیسياست دزد دريا

 . جنگ را تا حّد قتل عام عمومی گسترش داد

 را در جنگ به کار می بندند؟ تا کجا می ئیچه کاری از عھدۀ يک ارتش عليه مردمی ساخته است که چنين شيوه ھا

  تواند در کشور دشمن نفوذ کند و چگونه در آن جا دوام بياورد ؟   

له ھای آتشين شليک می کنند و تجاوز را با کشتار صرف می کنند، فروشندگان تمدن که به روی شھرھای بی دفاع گلو

 را می توانند پست، بربر و فجيع قلمداد کنند، ولی برای چينی ھا اھميتی ندارد به شرط اين که بتوانند آنھا ئیچنين شيوه ھا

د، آنھا نيز از به نمايش گذاشتن  ھا آنھا را بربر خطاب می کننئی که بريتانيائیو از آن جا. را با موفقيت به کار ببندند

اگر ربودن، حمالت غافلگير کننده، کشتار شبانه مواردی ھستند که ما . بربريت خودشان ھيچ دريغی را جايز نمی دانند 

آنھا را پست و شنيع می خوانيم، فروشندگان تمدن اّما نبايد فراموش کنند به ھمان ترتيبی که خودشان ھم معترف ھستند، 

  . نمی توانند با ابزارھای جنگی و رايج خودشان در برابر امکانات تخريبی اروپائی ھا مقاومت کنندآنھا نيز 

جای مالحظات اخالقی نسبت به اعمال فجيع چينی ھا، آن گونه که در روزنامه ھای شواليه مسلک ه کوتاه سخن، ب

 . استمنعکس می سازند، بايد بدانيم که اين يک جنگ ملّی و برای حفظ ملّت چين

و علی رغم تمام پيشداوری ھا و نظرياتی که به ناآگاھی و بربريت آنھا اشاره دارد، و علی رغم تمام مواردی که ذکر 

 که مردم در ئیو در يک جنگ مردمی ابزارھا و شيوه ھا. ستامی کنند، بايد بپذيريم که اين جنگ، يک جنگ مردمی 

نيست و نه می تواند قواعد رايج در جنگ منظم را رعايت کند و نه ھيچ قيام ملّی به کار می برند، قابل اندازه گيری 

  .شاخص ديگری را، ولی تنھا می تواند تابعی از ساحت و ميزان تمدن ملّت به پا خاسته باشد

تا کنون اين گونه به نظر می رسيد که تعصب ملّی چين از . اين بار انگليسی ھا در موقعيت مشکلی قرار گرفته اند

آيا جنگ به ھمين منطقه محدود خواھد . اطق جنوبی فراتر نرفته و مناطق ديگر نيز به قيام شورشگرانه نپيوسته اندمرز من

وری مورد تھديد قرار نخواھد تد رسيد، ھيچ نقطۀ حياتی از امپراشد؟ در چنين حالتی مطمئنا به ھيچ نتيجه ای نخواھ

گسترش پيدا کند، در اين صورت برای انگليسی ھا خيلی در عين حال چنانچه اين جنگ به مناطق مرکزی . گرفت

 ئیممکن است کامال تخريب شود، و تمام سواحل اشغال شده، در حالی که تمام نيرو) ١۵(کانتون . خطرناک خواھد بود

بيش از اين . کافی نيست) ١٧(و کوآنگ سی ) ١۶(کوآنگ تونگۀ که بريتانيا می تواند گردآوری کند برای حفظ دو منطق

در دست شورشيان چينی ) ١٩(و نانکين) ١٨(چه کاری از عھده شان برمی آيد؟ کشور، در شمال کانتون تا شانگھای 

در شمال نانکين تنھا نقطه ای که می تواند حمله را به نتيجۀ قطعی . ست، و حمله به آنھا سياست مناسبی نخواھد بودا

پايگاه عملياتی و استحکامات را سامان دھد و ساز و برگ ولی کجاست آن ارتشی که بتواند . است) ٢٠(رساند، پکن
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ی با سواحل به پای حصارھای شھری به ام موانع و ايجاد واحدھای ارتباط و با عبور از تم ساحلی را فراھم آوردقطعات 

 ای ھم اندازۀ لندن برسد که در فاصلۀ صد مايلی نقطۀ حرکت واقع شده است و در عين حال کمابيش ارتش قابل مالحظه

وری  چين را در بنيادھايش تتخت با موفقيت انجام گيرد، امپراباشد؟ از طرف ديگر حتی اگر عمليات نظامی عليه پاي

در چنين حالتی راه را نه برای پيشروی انگليس که . را تسريع می سازد) ٢١(تسينگۀ متزلزل خواھد کرد و سقوط سلسل

 . برای روس ھا ھموار خواھد کرد

تا چند ماه . گليس و چين پيچيدگی ھای متعددی دارد که پيشبينی در مورد آيندۀ آن اساسا ناممکن استجنگ تازۀ ان

شايد .  ھا، آنھا را کامال منفعل خواھد ساختئیديگر، کمبود واحدھای نظامی و  بازھم تا مدت بيشتری ترديدھای بريتانيا

  . زئی از آن استبه استثنای چند نقطۀ بی اھميت که در شرايط فعلی کانتون ج

. سرعت نزديک می شوده با اين حال در يک مورد ترديدی نيست و آن ھم اين است که آخرين ساعات چين کھن ب

مگر از (  امپراتوری قطعاتپادشاه شورشی در نانکين از چنگ . جنگ داخلی تا کنون شمال را از جنوب جدا کرده است

کانتون تا کنون به . ان است که امپراتور روحانی از شورشيان پکنھمان اندازه در ام) توطئه ھای طرفداران خودش

 بريتانيائی ئیدر حالی که نيروی دريا. نوعی جنگ استقالل عليه انگليسی ھا و به طور کلی تمام خارجی ھا ادامه می دھد

ا به آرامی از خود ر) ٢٢(ھا و فرانسوی ھا در ھنگ کنگ متمرکز می شوند، و قزاق ھای مرز سيبری استانيتزا ھای

 روس استحکامات شکوھمند بنادر منچوری را ئیپيش می رانند و توپخانۀ دريا) ٢۴(تا ساحل آمور) ٢٣(بلندی ھای دائور

با وجود تعصبی که چينی ھای جنوبی در مبارزاتشان عليه بيگانگان نشان می دھند، با اين وجود خطر . محاصره می کنند

کمتر از چند سال ما شاھد فروپاشی کھن ترين امپراتوری جھان خواھيم بود و . اندفروپاشی  چين کھن را احساس کرده 

 .چنين روزی آغاز دوران جديدی برای آسيا خواھد بود

 

 ١٨۵٧ می ٢٠نوشته ی فردريش انگلس در اطراف 

 منتشرشده در نيويورک ديلی تريبون

  ١٨۵٧ جون ۵٠٣٢ۀ شمار

 

  پی نوشت

 

ه ب» جنگ ترياک« وقوع پيوست و دومين جنگ، ه  ب١٨۵٧ - ١٨۵۶ت که در سال منظور جنگ انگليس و ايران اس) ١

جنگ به .  و مقامات چينی در کانتون روی دادئی است که به علت منازعات بين نمايندگان بريتانيا١٨۵٨ - ١٨۵۶سال 

  .  منتھی شد(Tien-tsin)تسين-  ادامه يافت و به معاھدۀ تين١٨۵٨ جونشکل منقطع تا 

 از جانب نيکالی اّول بر پا شد که علت آنھم حمايت از شورشيان ١٨٢٩ تا ١٨٢٨سال ه  ترکيه بجنگ روس و) ٢

در آغاز جنگ واحدھای ترک عثمانی که ساز و برگ مناسبی داشتند و از . مسيحيان يونان عليه سيادت ترک ھا بود

سيه تحميل کردند که ساز و برگ کافی  نيز بھره برده بودند مقاومت سختی را در دانوب به ارتش روئیمستشاران اروپا

ترکيه تمام خواست ھای روسيه .  ارتش عثمانی را متواری ساخت١٨٢٩)  می٣٠ (جون ١١با اين وجود حملۀ . نداشتند

  .را امضاء کرد) (Andrinopoleرا پذيرفت و معاھدۀ آندرينوپل

٣ ( its history and Tactics » «L.E.Nolan 

  ١٨۵١تاريخ ه اولين چاپ ب
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 که فرانسه آن را تشويق می کرد به اين دليل بود که ترکيه قوانينی و معاھداتی را ١٨١٢ تا ١٨٠۶ جنگ روس و ترک )۴

جنگی که تا مدت ھا حالت فرسايشی پيدا کرده بود . که با حضور فرانسه با روس ھا منعقد کرده بود، زير پا گذاشته است

  .خارست انجاميدبه نفع روسيه خاتمه يافت و به معاھدۀ صلح بو

۵ (arnauteاحتماال نوعی سرباز. زبان ترکیه   سرباز ب 

۶ (Varnaدر .  شھری است واقع در شرق بلغارستان و يکی از مھمترين بنادر در ساحل دريای سياه به حساب می آيد

 توسط عثمانی ھا اشغال می شود و در ١٣٣٩در سال . شده است  ناميده میOdessosعھد يونان باستان 

  .عثمانی ھا در اين شھر به پايان می رسدۀ سيطر١٨٧٨سال

7) Oltenitsa      

8) Cetatea  

9) Kars 

10) Ingour 

١١ ( Renégat  سربازان عثمانی که از دين مسيحيت خارج شده و به اسالم گرويده بودند و در ارتش عثمانی خدمت می

  .کردند

١٢ (Liebig المان شھر دانشگاھی در 

١٣ (Arsenicخيلی نزديک است به فسفر ئیز نظر شيميا ا .  

14) Saravak 

15) Canton 

16) Kouang-Toung 

17) Kouange-Si  

18) Changhai    

19) Nankin 

20) Pekin 

21) Te’ing 

٢١ (Stanitsaزبان اسالو، به سربازان قزاق اطالق می شوده  ب 

23) Daour 

24) Amour 

 

 


