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  » ترکيه و روسيه – ھند –تبديل قرض دولت انگلستان  –نمارک  د–لند امسائل ھ« ) منتخب: (س  کارل مارک-۶

   ١٨۵٣ می ٢۴لندن، سه شنبه 
  ٣٧٩٠نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٣ جون ٩
 

عالم  ا ٣مجلس عوامخطاب  به  ٢لرد جان راسل.  به پايان خواھد  رسيد١٨۵۴١اعتبار قرارداد کمپانی ھند شرقی در سال 

                                                 
كمپاني هند .  به پايان مي رسد1833منشور سال .  در مجلس عوام به طرح قانون و منشور جديد كمپاني هند شرقي مربوط مي شودبحث 1

تحت پوشش اين كمپاني بود كه در اواسط قرن گذشته سرمايه .  بنيان گذاري شد و  در واقع ابزار استعماري انگليس است1600شرقي در سال 
كمپاني از همان بدو پيدايش خود انحصار بازرگاني با هند و چين را در اختيار داشت، و در متصرفات .  فتح هند را تحقق بخشيدندئيداران بريتانيا

صل معيني به شكل دائمي پارلمان قراردادها و حق امتيازات رسمي و در فوا. هند حكمراني مي كرد و كارگزارانش ماليات ها را دريافت مي كردند
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 آماده خواھد بود تا ديدگاه و نظرياتش را دربارۀ ادارۀ آيندۀ ھند مطرح ٤سر شارل وود دولت از طريق جون ٣کرد که روز 

برخی روزنامه ھای دولتی با پشتيبانی شايعاتی که در اذھان عمومی به راه انداختند، چنين وانمود کردند که جبھۀ . کند

 اذھان عمومی ٥ابسرور.  ند پيشنھاد کرده است که آنھا را به حداقل کاھش خواھد دادائتالف راه حلی برای مسائل عظيم ھ

 : می خوانيم ٦  ابرديندر اين روزنامۀ غير رسمی. مردم انگليس را برای توھم زدائی  تازه ای آماده می کند

 ».يادی باقی نمانده استخالف تصورات عمومی دربارۀ ادارۀ امور و سازماندھی تازۀ امپراتوری شرق، کار چندان ز«

ً و تحوالت مزبور ظاھرا تغييردر .  خالف تصورات عمومی کار چندان زيادی بر جا نمانده استابردينو لرد راسل برای 

ً با پيوستن اعضای جديدی که مستقيما توسط تاج و تخت سلطنتی ٧ًاوال، شورای مديران . دو نکتۀ معنی دار ديده می شود

ازی خواھد شد، ولی  انجام چنين کار پر اھميتی اگر چه خون تازه ای در شريان ھا به جريان می  می شوند باز ستعيين

اين پيشنھاد را در مورد نظام قديمی مديريت . »با صرفه جوئی آغاز خواھد شد«اندازد، با وجود اين چنان که اعالم کرده اند 

، فرصت خيلی زيادی »صرفه جوئی بسيار«نداخته اند، البته با به شکلی به کار می بندند که سھم خونی که اکنون به جريان ا

در ثانی، به کاری پايان خواھند داد که تا کنون فقط به . خواھد داشت که پيش از  جاری شدن در وحلۀ ثانوی منعقد گردد

ضات فقط از ميان با اين حساب که ق. عھدۀ يک نفر بوده است، يعنی مقام قاضی و دريافت کنندۀ ماليات ھای غير مستقيم

آيا شنيدن چنين پيشنھاداتی ياد آور اوايل قرون وسطا نيست ؟ يعنی دورانی که اربابان . افراد صالحيت دار انتخاب می شوند

 .توسط قانونگذاران به مقام قاضی برگزيده می شدند و فقط به اين شرط که حداقل خواندن و نوشتن بدانند

او در آخرين دولت .  بايد اصالحات پر اھميتی را معرفی کند٨ نظارت در امور ھند به عنوان رئيس دفتر»سر شارل وود«

                                                                                                                                                             
 اقدامات پارلماني روابط بازرگاني با هند را از انحصار 1813در سال . در قرن نوزدهم اعتبار بازرگاني كمپاني افول كرد. بازرگاني را تمديد مي كرد

 1833چنين امتيازاتي و تمام انحصارات در سال . در اختيار كمپاني باقي ماندكمپاني خارج ساخت، ولي انحصار چاي و بازرگاني با چين همچنان 
و كمپاني بيش از پيش به تاج و .  حق  حكمراني بالمنازع كمپاني در هند را لغو كرد1853قوانين پارلماني در سال . از دست كمپاني خارج شد

 نفر از 6كه (  نفر كاهش پيدا كرد 18 به 24ران را نداشتند و تعدادشان نيز از تخت سلطنت وابسته شد، و مديران آن نيز ديگر حق انتخاب كارگزا
هاي انگليس در ئيحق نظارت بر دارا. انتساب رئيس دفتر نظارت معادل پست وزير در هند بود). آنها به انتخاب دستگاه سلطنتي بستگي داشت 

   .د دولت هند مستقيماً به سلطنت انگليس وابسته شداز اين تاريخ به بع.  به عهدة كمپاني بود1858هند تا پيش از 
2 Lord John Russel 
3 La Chambre des Communes 
4 Sir Charles Wood 

5 Observer  
  .شد منتشر 1791رانه كه از سال  با تمايالت محافظه كا انگليسةروزنام

 
  6  Aberdeen   
7 Conseil des directeurs  

شوراي مديرات از با نفوذ ترين اعضاي كمپاني و نمايندگان دولت انگليس در هند .  در كمپاني هند شرقي بودشوراي مديران، سازماني اداري
و هر سال در جلسة عمومي سهام داران انتخاب . مركز اين سازمان در لندن بود.  ليور استرلينگ سهام داشتند2000تشكيل شده بود كه حداقل 

تا .  ليور استرلينگ در اختيارش بود حق رأي داشت1000 هر فردي كه حداقل 1773از سال ). ام دارانبه عنوان مشاور مالكين و سه(مي شد 
  . همزمان با خود كمپاني حذف شد1858در سال .  اين شورا قدرت قابل توجهي در هند پيدا كرد1853سال 

 
8 Bureau de Contrôle  

 ھای ئید شد که به امور اداری کمپانی ھند شرقی و دارا ايجا١٧٨۴ويژۀ امور ھند بر اساس قانون سال دفتر نظارت 
رئيس دفتر . شش عضو آن توسط پادشاه از ميان مشاورين مخصوصش انتخاب می شد. بريتانيا در ھند رسيدگی می کرد

ّری تصميمات دفتری که مرکز آن در لندن بود، از طريق کميته ای س. نظارت عضو کابينه بود و والی کل ھند ناميده می شد
 ١٧٨۴به اين ترتيب قانون سال . که از سه نفر از اعضای مديريت کمپانی تشکيل می شد به اطالع مقامات محلی می رسيد

دفتر نظارت در سال ). کمپانی(و شورای مديران ) کابينۀ انگليس(دفتر نظارت : قدرت دوگانه ای در ھند ايجاد کرده بود 
   . منحل گرديد١٨۵٨
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ًليبرال به اندازه ای خود را تيز ھوش نشان داد که جبھۀ ائتالفی را واقعا دچار مشکل کرد، و نمی دانستند با او چه کار کنند، 

ّچارد سوم تمام يک کشور را به اسب می بخشد، جبھۀ ري. که اين فکر به ذھنشان خطور کرد که او را به ھند بفرستند تا اين

در حقيقت، اگر در حال حاضر حماقت رسمی دولت اليگارشی به معنای آن . ائتالفی تمام سلطنت را به خر اعطاء می کند

  .چيزی ست که از عھدۀ انگلستان برمی آيد، بايد دانست که آن دوران سيطرۀ جھانی انگليس به پايان رسيده است

از اين بارھا شاھد بوديم که برای اقدامات ھر چند ناچيز، جبھۀ ائتالف پيوسته داليل قانع کننده ای برای به تعويق پيش 

در حال حاضر چنين عادتی برای به تأخير انداختن اقدامات، در مورد مسائل ھند از جانب اذھان . انداختن آنھا ارائه می کرد

دم انگلستان و ھند ھم زمان تا پايان تحقيقات و جمع آوری اطالعات ضروری، و مر. عمومی در دو کشور پشتيبانی می شود

تا وقتی که ھنوز صدای اھالی ھند شنيده نشده است، خواھان به تعويق انداختن ھر گونه اقدام قانونی در رابطه با مسائل ھند 

مدرسۀ . ١٠ض نامه ای دريافت کرده اندد فوری قوانين جديد اعترائي و سه تن از رؤسا عليه تأ٩دوئينگ استريت. ھستند

را ايجاد کرده است که عليه ھر گونه قانون گذاری در اين زمينه در طول اجالس پارلمانی جاری، » انجمن ھندی« منچستر 

عالوه براين دو کميسيون پارلمانی دو پرونده دربارۀ ادارۀ . بايد به فوريت در پايتخت و در تمام کشور ميتينگ برگزار کند

   .ند ارائه می کنندھ

او . ولی اين بار وزارتخانۀ ائتالفی خدشه ناپذير بنظر می رسد و منتظر انتشار نتايج اين کميسيونھا باقی نخواھد ماند

ًخواھد فورا و مستقيما قوانين مربوط به  می سر شارل وود در .  سال آينده به تصويب رساند٢٠ ميليون انسان را برای ١۵٠ً

ولی پرسش اينجاست که چنين اصرار فوق العاده ای برای به تصويب . سوزد می١١دن به مانوی مدرنتب آرزوی تبديل ش

کردند به چه معنائی  رساندن اين قوانين عاجل نزد سياستمداران بی اعتبار ما که تا کنون بر حسب عادت محتاطانه رفتار می

  ست؟ 

برای رسيدن به چنين ھدفی، از ترفند ھميشگی . ديد کنند سال آينده تم٢٠آنھا می خواھند منشور قديمی ھند را برای 

 می بخشد و با چنين طرحی، که سرعتچرا؟ اليگارشی انگليس پايان روزھای پر افتخارش را . اصالحات استفاده می کنند

طماع او رھا البته قابل درک می باشد، می خواھد با تصويب قوانين انگليس، حتا اگر بزودی انگلستان از دستان ناتوان ولی 

  .خود اختصاص دھده شود، امتياز چپاول ھند را باز ھم برای بيست سال آينده ب

                                                 
9 Dowing Street  

  .مترادف دولت انگليس: ای کابينه ينگ استريت، اقامتگاه نخست وزير در لندن و برخی اعضدوئ
.س، بر اساس تقسيم بندی رسمی ھند بريتانيائیادراز رؤسای مناطق بنگال، بمبئی و مسه تن  10  

 11  Manou  
  .دي قرار بگيرد تأليف مي كندگوئي او قوانين كهني را كه بايد جزء وظايف هن.  پدر انسان ها ستبر اساس اساطير ھندی

 Mânava-dharma-çâstra  كه حاوي قوانين . 1830 بيت در انتشارات فرانسوي به سال 5370قوانين مانو، كتابي ست در نوزده جلد با
ن دوراني بسيار قديمي مانو در قديمي ترين كتابهاي بودائي به عنوا .مانو نام موجودي برتر است كه دائماً در ادبيات هندي آورده شده است. است

قوانين مانو در ماهاباراتا مشاهده مي شود بنابراين به .  پيش از ميالد چشم از جهان فرو بست543بودا در اطراف سال . تر از بودا قيد شده است
  .دوران اساطيري هند باز مي گردد
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  .شکست گالدستون. فريبکاريھای روس: کارل مارکس  -٧

  اصالحات سر شارل وود برای ھند شرقی

  ١٨۵٣ جون ٧لندن، سه شنبه، 

   .٣٨٠١نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٣ جون ٢٢ جون

 گران ١٣ و لرد نورس١٢ در خصوص ھند که برای کابينۀ ائتالفی آقای فوکس١٧٨٣نون پارلمانی انگليس به سال آخرين طرح قا...

ًنيز طرح جديد مرتبط به ھند، که اخيرا تسليم پارلمان شده برای ) ١٨۵٣(تمام شده بود، يک بار ديگر بيم اين می رود که امسال 

ّولی اگر اولی  در پی تالشھايش برای براندازی شورای رؤسا و .  گران تمام شود١٤کابينۀ ائتالفی مستر گالدستون و لرد جان راسل

ً  سرنگون شد، دومی نيز در تھديد ھمان سرنوشت قرار گرفته است، ولی به دليل کامال معکوس١٥مشاوران سھامداران  ٣٠روز . ّ

در آغاز سر شارل وود با در خواست . ند سر شارل وود درخواست اجازه کرد تا طرح جديدش را برای ادارۀ ھند تسليم کجون

به سرنوشت سد و «که چنين طرحی  اشاره می کند و اين» لهأاھميت و وسعت مس« خاطر سخنرانی طوالنی خود، بهه پوزش ب

می له ای به اين اھميت طرح قانون جديدی ارائه أولی چرا با اين ھمه عجله می بايستی برای مس. »پنجاه ميليون انسان بستگی دارد

ًکرديم، در حالی که معموال حتا برای انجام کارھای بی اھميت، اجرای آن را به تأخير می اندازيم و به خودمان فرصت بيشتری می 

 . به پايان می رسد١٨۵۴ اپريل ٣٠دھيم ؟ علت اين است که اعتبار معاھدات با کمپانی ھند شرقی در 

استفاده کرده و قرارداد کمپانی را به شکل موقتی تمديد نمايد و تصويب طرح  طرح او بر اين اساس بود که از فرصت باقی مانده 

زيرا به زعم او، ھرگز فرصتی مناسب تر از اين وجود نداشت که با انبساط . در آينده موکول کندمذاکرات قانونی دراز مدت را به 

از سوی . خن ديگر يعنی مھار آن در پارلمان ای به اين وسعت و اھميت پرداخته شود، به سمسألهو آسودگی خاطر به بررسی 

، زيرا رؤسای کمپانی ھند شرقی بر اين عقيده بودند که ضرورتی عاجل »ما در اين زمينه اطالعات کاملی در اختيار داريم«ديگر 

ی فوری دولت را  ، طی نامه ا١٦ّ از راه قانونی دراين مرحله حل شود، و والی کل ھند، لرد دالھاوسیمسألهايجاب می کند که اين 

ولی مھمترين استدالل سر شارل جھت به تصويب . فرا خواند که به ھر قيمتی شده طرح جديد را به شکل عاجل به تصويب رساند

برنامۀ در« مانده که ھنوز یرساندن فوری طرح قانونی جديدش، اين است که با وجود آماده بودن طرح، مسائل متعددی بر جا

 .»تمطروحه گنجانده نشده اس

  : پس از اين مقدمه پردازی، سر شارل در مدح ساخت و ساز اداری ھند در طول بيست سال گذشته، مطالبی ايراد کرد و گفت 

نظر می رسد که گوئی برخی ازچشم ھا اين خاصيت را دارند که ھر آنچه را ه ، ولی ب»ما بايد ھند را با چشمان ھندی ھا نگاه کنيم«

 ».شود به رنگ گل ھای بھاری ببينند و ھر آنچه را که ھندی ست، سياه منعکس کنند ھا مربوط می که به انگليس

در ھند، شما با نژادی از انسان ھا سروکار داريد که به کندی تحول می يابد و به علت اعتقادات مذھبی و آداب و رسوم قديمی و «

رو می ه ًن جا فورا با تمام موانع قابل تصور روبدر واقع ھر گونه پيشرفت و تحول سريع در آ. پوسيده دچار رکود شده است

                                                 
12 Mr.Fox 
13 Lord North 
14 Lord John Russel 
15 Courts of Directors and of Proprietors 

هر سه ماه يك بار برگزار مي شود و .  ليور استرلينگ سهام دارند500شوراي سهامدران كمپاني هند شرقي، گردهمĤئي آناني كه دست كم 
  هر سال شوراي مديران را انتخاب مي كند

16 Lord Dalhousie 
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 .  باشد١٧ھند شايد دارای يک حزب متحد ويگ(» .شود

  :سر شارل اعالم کرد 

 ای که به کميسيون ارسال گرديده، هًنکاتی که خصوصا روی آنھا تأکيد شده بود و به موارد اصلی شکايات موجود در شکايت نام«

 ». مالکيت ارضی مربوط می شودبه امور قضائی، کارھای عمرانی و

در مورد مالکيت ارضی، سر . در رابطه با طرح ھای عمرانی، دولت فعاليت ھای بسيار گسترده و وسيعی را پيشنھاد کرده است

 –و نظام روستائی » ريوتواری«، )٣(١٨»زمينداری « نظام –شارل با درايت کامل ثابت می کند که اشکال سه گانۀ موجود يعنی 

و سرل . يک علت وجودی ديگری نداشته است يکی از اشکال بھره برداری مالی بوده توسط کمپانی تحميل شده و ھيچکه فقط 

 .شارل نيز شکل ديگری از بھره برداری مالی را که در قطب مخالف باشد به ذھنش راه نمی دھد

انگليس و عدم ن نامۀ دادرسی نظام قضائی ئيًآنچه به امور قضائی مربوط می شود، شکايات غالبا مرتبط است با کاستی ھای آ«

 ». و به ھمين منوال بزھکاری کارمندان و قضات بومیصالحيت قضات انگليس

و برای اين که نشان دھد تا چه اندازه تضمين فعاليت عملی دستگاه قضائی در ھند دشوار است، سر شارل به کميسيون ويژۀ امور 

ولی بر اساس اظھارات خود سرشارل وود پرسشی که مطرح می باشد . شاره می کند تشکيل شده بود ا١٨٣٣قضائی که در سال 

اين است که کميسيون مزبور به چه نحوی وارد عمل شد ؟ نخستين و يگانه نتيجۀ اين تالش ھا ايجاد قانون جزائی بود که به 

د و سپس به کلکته برگرداندند و از آنجا به اين قانون به مقامات مختلف محلی ھند ارسال ش.  تحقق يافت١٩پشتيبانی آقای مکوالی

 در پست مشاور حقوقی جايگزين آقای ٢٠در اين مرحله، بعد از اين که آقای بتون. انگلستان فرستادند و دوباره به ھند برگردانده شد

را ھنوز » ه تعويق انداختنب«  که در آن دوران ٢١با استناد به ھمين بھانه، فرماندار کل.  کردتغييرطور کلی ه مکوالی شد، قوانين ب

را به انگلستان فرستاد و انگلستان نيز آن را دوباره با حکم تصويب  ّبرآورد نمی کرد، برای بار دوم آن» منشأ ضعف و خطرناک«

ار به ّای سومين ببعد از مرگ بتون، والی کل کاری بھتر از اين نمی توانست انجام دھد که متن قوانين را بر. به والی کل بازگرداند

 بسپارد که از سنت ھای ھندی ھيچ اطالعی نداشت و بر اساس اختياراتش آن را به فرد ديگری سپرد که او نيز يک قاضی انگليس

ّو اين بود داستان سرنوشت قوانينی که ھنوز تکليفش روشن نشده است و اما در مورد پوچی آئين دادرسی . صالحيت کافی نداشت
اد و با تأکيد روی فس. ارل به آئين دادرسی انگليس مراجعه می کند که ھمانقدر پوچ است که قبلیدر ھند بايد دانست که، سر ش

                                                 
Whig حزب ويگ . حزبي بريتانيائي ست كه در واقع از اجداد ليبرالهاي امروزي ست 17  

، نظامهاي مالياتي زمينداري هستند كه انگليس در قرن )رعيت داري (Zamindari, Ryotwariنظام زمينداري و ريوتواري   18
 در مورد زمين هاي دائمي برقرار شد تقريباً شامل تمام زمين 1793قانوني كه در سال . هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در هند برقرار كرد

تحت حكومت مغول كبير، اين فئودال ها را زميندار . بودند» زميندار« يسا مي شد كه در اختيار كشاورزاني بود كه هاي بنگال، بحير و اور
كه سهم دولت را از دهقاناني  مي ناميدند كه غالباً از بوميان بودند و تابع حكومت بودند و مي توانستند زمين به ارث ببرند ولي به شرط اين

قانون مزبور اين . الق گرديدطحتا به زمينداران بزرگ بنگال نيز ا» زميندار« اين نام .  ماليات مي گرفتندة مثابكه استثمار مي كردند به
اتي چند در مناطق ديگر رواج تغييربا تسخير هند همين نظام با . دهقانان را تحت حمايت دولت استعماري به مالك زمين تبديل مي كرد

حساب مي آمد و واجد حقوق بود به زارع وابسته تبديل ه كه تا ديروز هنوز از اعضاي جامعه ب )دهقان( »ري يوت«به اين ترتيب . داده شد
زارعين . س نظام ريوتواري را اعالم كردند و دهقانان از اين پس زارعين دولت ناميده شدندادرآغاز قرن نوزدهم رؤساس بمبئي و مدر . شد

به اين ترتيب .  مي كرد ماليات مي پرداختندتعييناساس شاخص هائي كه دولت استعماري بايستي به دولت بريتانيا بر 	از اين پس مي
اين نظام حقوقي متناقض از زماني كه ماليات به زمين بستند تا جائي پيش رفت . دست مي آوردنده زارعين دولتي سهم مالكيت زمين را ب

   .كه زارعين ديگر قادر به پرداخت ماليات ها نبودند
19 Mr. Macaulay 
20 Mr.Bethun 
21 Dalhousie 
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اتی در گزينش تغيير در ھند، اعالم می کند که با اين حال حاضر  است آنان را قربانی کند و ناپذير بودن مطلق قضات انگليس

اشته و موقعيت فعلی دھلی را با زمانی مقايسه می کند که در سال سر شارل به پيشرفت ھای عمومی ھند اشاره د. قضات انجام دھد

سر شارل با به عاريت گرفتن استدالالت و توصيۀ سرشناس . تاراج رفته بوده  تحت اشغال شاه ايران، نادر شاه در آمده و ب١٧٣٩

ولی سر . ه نمک بسته بودند توجيه می کندترين اقتصاد دانان در مورد ماليات بستن به محصوالت مورد نياز اوليه، مالياتی را که ب

 ١٨۵٠_١٨۴٩شارل به اين موضوع نمی پردازد که اين کارشناسان امور مالی چه خواھند گفت، وقتی بشنوند که در طی دو سال 

 ليور استرلينگ کاھش در درآمد حاصله از روی ۴١۵٠٠٠ بشکه کاھش يافته ؟ يعنی ۶٠٠٠٠ مصرف نمک تا ١٨۵٢-١٨۵١تا 

  . ليور استرلينگ است ٢٠٠٠٠٠٠نمک که کل آن  بالغ بر ماليات 

 :موارد پيشنھاد شده توسط سر شارل که در چھار چوب تنگی گنجانده شده است، عبارتند از 

شورای مديران متشکل از ھجده عضو به جای بيست و چھار عضو، که دوازده نفر از آنھا توسط سھامداران انتخاب خواھند شد ) ١

 . توسط دستگاه سلطنتی بريتانياو شش نفر ديگر

 ليور استرلينگ ١٠٠٠ت مديره أ ليور استرلينگ ارتقاء می يابد و به رئيس ھي۵٠٠ ليور استرلينگ به ٣٠٠حقوق مديران از ) ٢

 .تعلق خواھد گرفت

ور برگزيده تمام پستھای اداری مربوط به امور مدنی و تمام انتصابات در ھند با خصوصيت علمی در ارتش از طريق کنک) ٣

 .خواھند شد

 تعيين ، و والی کل مجاز خواھد بود که رؤسای مناطق ھند را ٢٢والی کل، از اين پس حکمرانی بنگال را به عھده نخواھد داشت) ۴

 .کند

  . و تحول درآن مشروط خواھد بود به تصميمات احتمالی پارلمانتغيير گذاشته خواھند شد، و ءتمام موارد قيد شده به اجرا) ۵

. قرار گرفت) Bright(فتمان سر شارل وود و قوانين پيشنھادی او مورد انتقادات شديدی در طيف شوخ طبعی ھای آقای برايت گ

و دولت ترسيم می کند، موضوع ويران ) ھند شرقی( کمپانی ۀولی چشم اندازی که از ھند ويران شده توسط ماليات ھای بی روي

  .گذارد را مسکوت میکردن ھند توسط منچستر و مراودات آزاد 

  ادامه دارد
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