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   در مجلس– نيورک ديلی تريبون –جنگ ترکيه «: گزيده ای از :  کارل مارکس - ١٢

  ١٨۵٣ جوالی ۵لندن، سه شنبه، 

ًمجلس عوام، برای بازشناسی و تقدير موضوعی به اين اندازه گسترده وقت بسيار طوالنی را به شکل کامال استثنائی ... 

، ءرأی وزرا ۀنتيج. ًبه بحث و جدل دربارۀ ھند اختصاص داد، گر چه مطالب گفته شده کامال سطحی و بی اھميت بود

ھائی که برای مذاکره . نظر می رسيده ھا بمذاکره  رأی خالف آن چيزی بود که در ١۴٢ رأی عليه ٣٢٢اکثريت 

ولی نتيجۀ . ًوزارتخانه بيشتر مشکل برانگيز بود و سر شارل وود به مثابه خری بود که بايد رسما حضور به ھم رساند

ھمين افرادی که آن .   ديگر تاجگذاری کرد١ مانوئیۀشارل وود به مثابرأی گيری چندان ھم ناخوشآيند نبود، و از سر 

                                                 
 1  Manou  يا Manuه معادل افسانة آدم در اديان ابراهيمي است در هندوئيسم نخستين انسان را گويند ك. 
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ھيچ يک از طرفدارانش شھامت زير سؤال . د کردندئيرا در سطح وزارتخانه بی ارزش می دانستند با رأی خودشان تأ

لت که بخش کوچکی از  عکس، ھمه شھامت آن را يافتند تا از پشتيبانی آن امتناع کنند، به اين عهبردن طرح را نيافتند، ب

  . مطرح شده بود، و برخی ديگر به اين علت که توان پاسخگوئی به اين مسائل و مشکالت را نداشتندمسألهھمۀ 

آن را از ھمۀ مسائل بی  تحقيقاتی خواھد برد، دستۀ دوم می خواھد ھيأتاولين دسته می گفتند که از ھم اکنون آن را به 

  .سازی کندالح طلبانۀ دروغين پاکمورد و اص

 و ٢به نيک بختی رويکرد حزب محافظه کار انگليس که ميدان را ترک کرد و بخش مھمی از باقيمانده با ھيريس

 ١۴٢از . دست گرفته ل اوضاع را بووليت شانه خالی کردند، وزارتخانه کنترؤ که از مس٤ ، از جبھۀ آبردين٣اينگليس

 رأی به مدرسۀ منچستر که از سوی چند نفر از ناراضيان ۴٢ت و  تعلق داش٥ رأی به گروه ديزائيلی١٠٠رأی مخالف، 

گروه مخالف در بطن گروه مخالف يکبار ديگر وزارتخانه را نجات . ايرلندی و چند نفر ديگر که رنگ مشخصی نداشتند

  .داد

  :الم کرده بود  تحقيقاتی که به نقل آورده شده بود، اعھيأت يکی از کارمندان کمپانی ھند شرقی جلوی ٦آقای ھاليدی

 اجاره به خود ۀبه اين علت که معاھده مھلت بيست ساله به کمپانی ھند شرقی تفويض کرده از سوی بوميان ھند به مثاب«

  ».آنان تلقی شده است

در نتيجه . دست کم اين بار، معاھده برای مدت زمان مشخصی تمديد نشد، ولی پارلمان می تواند آن را باز نگری کند

به ھمين اندازه ھندی ھا سقوط خواھند .  سقوط می کند٧ قابل احترام به مستأجر فقيرۀوضعيت وارث مزرعکمپانی از 

مجلس عوام .  باز عرضه کندمسألۀ دولت ھند، مانند ھمۀ مسائل ديگر، يک مسألۀوزارت اتحاديه موفق شد تا از . کرد

چنين امری با اعتراف به ھمان رأی حاکی از از سوی ديگر برای خودش گواھينامۀ عدم صالحيت صادر کرده است و 

  .نبود توانائی در قانونگذاری و دوری جستن از به تأخير انداختن آن است

چه کسی بايد : از دوران ارسطو جھان سرشار از نوشته ھای ھوشمندانه و بی ھوده دربارۀ اين پرسش بوده است که 

 ميليون انسان پراکنده ١۵۶ تاريخ، مجلس سنای ملتی حاکم بر دست گيرد؟ ولی برای نخستين بار دره قدرت حاکم را ب

 گردھمآئی رسمی و با شکوھی را برای پاسخگوئی به پرسشی شگفت انگيز تدارک ٨ کيلومتر مربع٣٢٨٧٢۶٣روی 

 ميليون فرد آدمی حکومت ١۵٠ًاز بين ما، چه کسی واقعا دارای چنان اقتداری ست که بتواند بر ملتی خارجی با : ديد 

 تمرکز داشت، و گرچه مسألهًبحث اکيدا روی اين . ُکند ؟ در سنای بريتانيا اديپی وجود نداشت که اين معما را حل کند

  .رأی گيری انجام گرفت، ھيچ تعريفی برای دولت ھند مطرح نشد

ای عمرانی، رو بوده،  مخارج دائمی و ھنگفت جنگ، کمبود تمام و کمال کارھه که ھند با ورشکستگی مالی دائمی روب

نظام شنيع مالياتی، وضعيت حقوق و قانونی که به ھمان اندازه شنيع است، که اين پنج نکته، به بيانی خاص، پنج مادۀ 

                                                 
2 Herries 
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 يكي از شهرهاي مهم اسكاتلند . Aberdeenآبردين   4
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احت هند  كيلومتر مربع، ولي بر اساس ويكيپديا مس2201764 مايل مربع حساب كرده است يعني 1368113ماركس مساحت هند را  8

   . من در اينجا تعبير ويكيپديا را جايگزين كردم. كيلومتر مربع است3287263
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ھای سال مذاکره منشور کمپانی ھند شرقی را تشکيل می دھد، بی ھيچ سايۀ ترديد، اين ھمان موضوعی ست که در 

ً ھای پيشين دربارۀ ھند دائما مطرح شده جلسه در ھمۀ ١٨١٣ز سال در واقع اين بحث و جدل ھا ا.  مطرح شد١٩۵٣

  .ول اين وضعيت بوده استؤيگانه موضوعی که ھرگز روشن نشد، اين بود که چه حزبی مس. است

البته يک فرماندار کل در ھند وجود دارد که عالی ترين قدرت را در اختيار دارد، ولی اين فرماندار کل به نوبت خود 

ولی اين دولت متروپوليتنی کدام است ؟ آيا وزارتخانۀ ھند است .  دولتی ست که مرکز آن در انگلستان استيک ارگان

ل، و يا بيست و چھار مدير کمپانی ھندی شرقی نشان می دھد ؟ در منشأ دين وکه زير نام فروتنانۀ رئيس دفتر کنتر

  .ث نامقدس داريم که در دولت ھند  می بينيمھندو، تثليث مقدسی وجود دارد، و ما نيز به ھمينگونه يک تثلي

کلی  به دولت دو چھره ای يا دو ھويتی تنزل می يابد، يعنی شمسألهدر اينجا با کنار گذاشتن موضوع فرماندار کل، 

 در طرح ھايشان و مجلس در رأی گيری اين دوگانگی را بازنمائی و نمايندگی ءوزرا. عادی و آشنا برای روح انگليس

  .می کنند

وقتی کمپانی بازرگانان ماجراجو که ھند را برای کسب پول به تسخير خود درآوردند، بنگاه ھايشان را به تدريج به 

لندی و فرانسوی در بخش خصوصی به رقابت ملی انجاميد، اامپراتوری تبديل کردند و وقتی رقابتشان با بازرگانان ھ

.  دوگانگی دولتایمند شد و به ميدان آمد، اين بود منشه القًدولت انگلستان طبيعتا به موضوع کمپانی ھند شرقی ع

 متشکل از توافقات با ١٧٨۴در سال ) قانونی که به نام نخست وزير بريتانيا، ويليام پيت مشھور است (٩منشور پيت

ضعيتی به در چنين و. ل قرار داده و به بخشی از وزارتخانه تبديل می کندوکمپانی بوده که آن را زير نظر دفتر کنتر

  .تشکل دولتی دوگانه انجاميد  که محصول شرايط خاصی بود

 را تقويت کرده بود، سھامداران کمپانی ھند شرقی را به طلبکاران و رھن گيرنده ھای کنترول دفتر ١٨٣٣منشور سال 

منشور . روشند به کمپانی دستور داده بود که ذخيرۀ کاالھای خودشان را بف درآمدھای کمپانی ھند شرقی تبديل کرد،

شرکت بازرگانی را، در نقطۀ مفصلی با وضعيت سياسی اش، به نمايندۀ تاج و تخت انگلستان تبديل کرد، و با کمپانی 

داد، به اين معنا که پس از سرکار  ھند شرقی ھمان کاری را انجام داد که ھمين کمپانی با شاھزادگان ھندی انجام می

 فقط نامی از ١٨٣٣بر اين اساس، از سال .  زادگان برگزيده حکومت می کردندآوردن آنان، برای مدتی، به نام شاھ

در حالی که از سوی ديگر می .  و در ھمين حد نيز با مدارا با آن رفتار می کردند جا مانده بوده کمپانی ھند شرقی ب

د که به نام شخص ملکۀ نار بگذارند و از سوی ديگر برای ملت انگليس فرقی نمی کرکًتوانستند کامال کمپانی را 

 به موضوع بی مسألهھمۀ . ويکتوريا بر ھند فرمانروائی کند و يا به نام دليل و برھان سنتی به وسيلۀ يک شرکت سھامی

  . به اين سادگی نيستمسألۀبا وجود اين، . اھميتی تنزل می يابد که جای ترديد بسيار دارد

  واقع شده به ١٠»کانون روو« وزارتخانه که مرکز آن در خيابان نترولکپيش از ھر نکته ای بايد يادآوری کنيم که دفتر 

يگانه خدمتی که اعضای دفتر .  باشد١١ھمان اندازه تخيلی ست که کمپانی ھند شرقی بايد مرکزش در خيابان ليدنھال

ل ولی در خدمت خود آقای رئيس نيز گرچه مستق.  انجام می دھند استتار مقام عالی و اقتدار رئيس آن می باشدکنترول

در ھند، گويا اين باور رايج است که اگر فردی را نااليق تشخيص دادند، برای اين که . وزارتخانۀ کل امپراتوری ست

در انگلستان، وقتی حزبی به قدرت می رسد و . خودشان را از او خالص کنند، پست قضاوت را به او واگذار می کنند

، جانشين کنترول پا گير می شود، بھترين راه حل سپردن پست رياست دفتر در ردۀ دھم دست و» مردی سياسی دولتی«

                                                 
9 Pitt’s Act 
10 Canon Row 
11 Leadenhall Street 
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  .به او خواھد بود) ۴(مغول کبير

اختيار تام برای حراست، « اختيارات مدير کل آن است تعيين را مجاز می داند، يعنی امری که کنترولمتن قانون دفتر 

  .» شرقی، امور مربوط به اداری و درآمدھای سرزمين ھند ھمۀ امور، عمليات و داد و ستد کمپانی ھندکنترولھدايت و 

که  ھيچ دستوری، اطالعات، نامۀ رسمی يا گزارش مربوط به ھند يا دولت آن بی آن«برای مديران ممنوع است که 

  ».د نکرده باشدئيً آن را رسما تأکنترولدفتر 

 آماده کنند يا کنترولت چھارده روزه به دفتر  ای بر اساس مھلمسألهفرامين خود را دربارۀ ھر «مديران موظف ھستند 

  .»به دفتر مربوط به امور ھند ارسال کنند

 مجاز است که ھر گونه نامه از مبدأ و مقصد ھند و به ھمين گونه پرونده ھا و گواھينامه ھای شورای کنترولدفتر 

 می دھد که شامل مدير کل، معاون  مخفی تشکيلھيأتسرانجام، شورای مديران . سھامداران و مديران را بازرسی کند

ّو کاردار او که به شکل سری، به ضمانت سوگند و با عھده داری نقش ميانجيگر در ھمۀ زمينه ھای سياسی و نظامی، 

مقام رئيس کل دفتر می تواند فرامين شخصی اش در ھند را منتقل کند، در حالی که کميته فقط يک مجرای ساده برای 

ّين مربوط به جنگ افغانستان و برمه و تصرف سند با ميانجيگری ھمين کميتۀ سری ارسال شده فرام. ارتباطات اوست

تا اينجا، در نتيجه، می بينيم که مدير کل دفتر . که شورای مديران چيزی فراتر از مردم يا پارلمان بدانند بود، بی آن

ريب نامحدودی را حفظ می کند، برای مثال،  شباھت بسياری به مغول کبير دارد و در ھمۀ وضعيت ھا قدرت تخکنترول

از سوی ديگر، . ول شورای مديرانؤدر تحريک جنگ ھای ويرانگر و در عين حال با پنھان شدن در پشت نام نامس

دست دارد و در ه ًبه اين علت که عموما برای امور اداری ابتکار عمل را ب. شورای مديران چندان ھم بی قدرت نيست

 پيکرۀ دائمی و ثابتی را تشکيل می دھد که با موازين سنتی و شناخت جزئيات عمل می کند و نترولکمقايسه با دفتر 

د تاج و ئي شورای مديران به ھمين گونه با تأ  .ًمجموع امور جاری اداری داخلی ضرورتا در حوزۀ کار آن می باشد

يگر فرماندار کل و مشاوران او قدرت تام به اين معنا که از سوی د: تخت سلطنتی، دولت عالی ھند را برمی گزيند 

 نسبت به ١٢دارند تا کارمندان عالی رتبه را برکنار کنند و حتا فرماندار کل، به ھمان گونه که در دوران سر رابرت پيل

 ليور استرلينگ در سال حقوق ٣٠٠اعضای آن . ولی چنين امری مھمترين امتياز آنان نيست.  روی داد١٣لرد النبوروگ

يافت می کنند، ولی در واقع در مقام کارفرما نيز درآمدھای ديگری دارند، زيرا آنان ھستند که ھمۀ کارمندان ثابت در

ًی اجبارا بايد از ھمين افراد برای پست ھای ئ می کنند، به شکلی که فرماندار کل و حاکمان منطقه تعيينجديد و قديم را 

وقتی گزينش ھای ساالنه . ً اشتغال به چنين اموری کامال محروم می کندعالی استفاده کنند، يعنی روندی که بوميان را از

 بخش مساوی تقسيم می شود، دو بخش به مدير کل و معاون شورای مديران، دو بخش به ٢٨انجام گرفت، کل پول به 

تر از درآمد ساالنه ھر بخش برای کارفرما به ندرت کم.  و يک بخش به ھر يک از مديرانکنترولمدير کل دفتر 

  . ليور استرلينگ است١۴٠٠٠

 می گويد، ھمۀ گزينش ھا، به بيانی خاص، در مالکيت خصوصی ست، که بين مديران تقسيم شده و ھر ١٤آقای کامپبل«

  ١٥».يک سھم خود را به تعبير خودش در اختيار می گيرد

گونه ای که در مدرسۀ روشن است که سرشت روحی شورای مديران بايد در ادارات عالی ھند نفوذ کند به ھمان 

                                                 
12 Sir Robert Peel 
13 Lord Ellenborogh 
14 Campbell 
15 Campbelle : « Modern India : a Sketch of the system of civil Government », 

London 1852, pp. 263-264- 74.G  
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و . ِ پرورش يافته اند و به ھمان گونه ای که با کارفرمائی شورای مديران برگزيده شده اند١٧ و ھيليباری١٦ اديسکامب

 ليور استرلينگ بين طبقات باالی بريتانيای کبير ۴٠٠٠٠٠باز ھم روشن است که شورائی که ساالنه پستھائی را معادل 

 مانعی از سوی افکار عمومی بر سر راه خود نمی بيند، زيرا افکار عمومی نيز توسط ھمين ًتقسيم می کند، تقريبا ھيچ

  .طبقۀ باال ھدايت می شود

سرشت روحی شورای مديران کدام است، من به اين پرسش در نوشته ھای بعدی ام دربارۀ وضعيت کنونی ھند پاسخ 

 به يک بھانۀ ءھای کنونی با اتکابحث  در کوران ١٨فقط کافی ست بگويم که در حال حاضر آقای مکالی. خواھم گفت

: ّابتکارآميز از شورا دفاع کرد و گفت که او قادر به انجام خساراتی نيست می تواند نيت آن را در ذھنش پرورده باشد 

ام ھمۀ اصالحات انجام گرفته، با وجود مخالفت او و عليه آن، با ابتکار عمل شخصی حاکمان با پذيرش خطرات آن انج

الغای قانون کالھبردارانۀ حق عبور و مرور، و آزادی نشريات ھند . ١٩»سوتی«از جمله الغای قانون . گرفته است

  .شرقی

 زير پوشش شورای مديران جنگ ھای ويرانگری را در ھند به پاکرده است، در حالی کنترولدر نتيجه، مدير کل دفتر 

  .داری را به بزھکاری تشويق می کند دستگاه اکنترولکه شورای مديران زير پوشش دفتر 

 و نفوذ بيشتر در عمق ساختار اين دولت نامتعارف، در اساس آن  يک قدرت سوم ديگری را کشف می کنيم وبا کند و کا

گزينش رئيس .  و شورای مديران بوده، و در عين حال از چشمان عمومی پنھان مانده استکنترولکه قدرتمندتر از دفتر 

بستگی دارد، و برای اين کارمندان ھندوستان در ٢٠ به کارمندان دائمی در مرکز کانون روو رولکنتموقتی دفتر 

  و ارباب ليدنھال را چگونه بشناسيم ؟. ھندوستان نيست بلکه در خيابان ليدنھال واقع شده است

جز دريافت سود سھام از  هدويست نفر، خانم و آقای پير و جنتلمن از کار افتاده و بيمار که مالک سھام ھندی ھستند، ب

 ليور استرلينگ ١٠٠٠اين سھامداران که يگانه مزيتشان در اختيار داشتن . درآمدھای ھندوستان ھيچ نفع ديگری ندارند

بازرگان، بانکدار و مدير شرکت بازرگانی تالش بسياری می کنند که . سھام است، بيست و چھار مدير را برمی گزينند

  .دست آورنده  در شورا بیی و خصوصی يک صندلبرای منافع شرکت بازرگان

 رأی کمپانی ھند شرقی را در اختيار دارد، و حرف او ٣٠٠يک بانکدار در مرکز تجاری لندن « می گويد ٢١آقای برايت

  ».ًدر امر انتخاب مديران تقريبا يک قانون مطلق است

شورای مديران به سھم خود  . ٢٢ری انگليساه وابسته به ثروت ساالجز بنگه در نتيجه، شورای مديران چيزی نيست ب

درآمد، عدالت و ) ٣مالی و امور داخلی، ) ٢سياسی و جنگ، ) ١: ّکيمتۀ سری و سه کميتۀ ديگر را متشکل می کند 

جا می شوند، يعنی به اين ترتيب که سرمايه دار ه ی جا بئاعضای اين کميته ھا ھر ساله به شکل دوره . قانونگذاری

يک  شود و بر اين اساس ھيچ  نظامی منتقل میھيأت قضائی اشتغال داشته در سال بعد به ھيأتسال در مالی که طی يک

ًاين شيوۀ گزينش موجب تشويق و گسترش افراد کامال .  دائمی روی امور بخش خاصی داشته باشدکنترولنمی تواند 

رين ضربۀ مرگبار را به قابليتھائی وارد کرد نااليق در عملکردشان شد، و در چنين نظامی در جايگزينی دائمی افراد آخ

                                                 
16 Addiscombe 
17 Haileybury 
18 Macaulay 

Suttee19  اساس آئين ھندو بيوه بايد زنده زنده با جسد شوھر متوفای خود سوزانده شود  بر. 
20Canon Row  
21 Bright 

22  Ploutocratieبه يونانی .  در اينجا ثروت ساالری ترجمه کرده امploutos به معنای ثروت و kratosنظام دولتی .  به معنای قدرت است
  .ثروت پايۀ اصلی قدرت سياسی را تشکيل می دھد که
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پس چه کسی زير نام شورای مديران حکومت می کند ؟ . که بر حسب اتفاق می توانست نزد افراد وجود داشته باشد

، افراد بی ٢٣چندين ستاد فرماندھی از منشی ھا، مأموران تجسسی، کارمندان خانۀ شورای اداری کمپانی ھند شرقی

 به اين موضوع ٢٤کند  شايد يک نفر مثل آقای کامپبل بود که در طرحی که برای دولت ھند پيشنھاد میوليت که تنھاؤمس

جز قاچاق کارفرما، نتيجه ه ب. جز موارد اتفاقیه اشاره دارد که حتا يک نفر از آنان ھرگز در ھند زندگی نکرده است، ب

 . يک موضوع تخيلی ناب چيز بيشتری نيستمی گيريم حرف زدن دربارۀ سياست، اصول و دستگاه شورای مديران

موجودات «وليت است، ؤشورای مديران واقعی و دولت ملی ھند واقعی و امثال اينھا ديوان ساالری منجمد و بی مس

بر اين اساس ما شرکتی را می بينيم که روی . در خيابان ليدنھال به سر می برند» دفتر و موجودات صاحب امتياز

کند که مثل ونيز از شھروندان عالی رتبه تشکيل نشده ولی انباشته از کارمندان قديمی  ومت میامپراتوری عظيمی حک

  .متحجر و شخصيتھای کسل کننده است

در نتيجه ھيچ جای شگفتی نيست که می بينيم ھيچ دولتی وجود ندارد که مثل دولت ھند اين ھمه بنويسد و تا اين اندازه 

ًنی ھند شرقی طبيعتا مثل ھر شرکت بازرگانی ديگر از کارفرمايان بنگاه بازرگانی تا وقتی که کمپا. ناچيز عمل کند

ولی وقتی بنگاه بازرگانی مستقر در خارج به امپراتوری . خارجی روی گزارشات دقيق دربارۀ کاالھا پافشاری می کرد

دستگاه خودشان مديران و دفاتر را تبديل شد و گزارشات بازرگانی در بار نامه ھا و پرونده ھا، کارمندان ليندنھال در 

 در گزارشاتش در ٢٥لرد بروگتون. ضميمه کردند، به ھمين سان دولت ھند را نيز به ماشين تحرير عظيمی تبديل کردند

  . صفحه گزارش و نامه ارسال شده بوده است۴۵٠٠٠ بررسی اعالن کرد که فقط در يک نوبت ھيأت

را يادآور می  ٢٦امور در خانۀ ھند اندکی آشنا شويم، فرازی از آقای ديکينسونکه با شيوۀ اتالف وقت در ادارۀ  برای آن

 :شوم 

 به بخش بازرسی صالحيتدار ارجاع داده می شود، سپس، مديران با مدير بخش ءوقتی نامه ای به ھند می رسد، ابتدا«

به .  می فرستند٢٧ه وزير ھند  می کنند و دربارۀ چگونگی پاسخ با او به توافق می رسند، پس از آن نامه را بصحبت

ًدر اين مرحلۀ مقدماتی تصميم رؤسا اساسا به کارمندان . زبان تخصصی در امور اداری ارتباطات مقدماتی می نامند

 در شورای سھامداران دربارۀ نوشته ھای مقدماتی، مذاکرهاين وابستگی به صورتی ست که حتا طی . بستگی دارد

منشی با زمزمۀ دائمی .  می کندصحبت تحقير آميزی با منشی که کنار او نشسته رئيس را می بينيم که در وضعيت

در چنين وضعيتی، آقای مدير کل چيزی بيشتر از يک عروسک . تصميمات رئيس را به او يادآوری و تلقين می کند

در مرحلۀ . ردنظر نمی رسد، و وزير نيز در آنسوی سيستم  در ھمين وضعيت اسفناک قرار می گيه خيمه شب بازی ب

ارتباطات مقدماتی، اگر بين وزير و مدير کل اختالف نظری دربارۀ نوشتۀ مقدماتی وجود داشته باشد، ھميشه با رد و 

سرانجام وزير نامۀ مقدماتی را بر می گرداند، يا به . بدل کردن نگاه دوستانه بين وزير و مدير کل برطرف می شود

پروندۀ مقدماتی سپس با ھمۀ مدارک مربوط به موضوع به گروه شورای مديران .  می دھدتغييرتصويب می رساند و يا 

 می کنند، يا به تصويب می رسانند و يا بحث بخش مربوطه است فرستاده می شود که دربارۀ آن کنترولکه زير 

د ھمآئی شورا، و کند، جلوی گر اتی را در آن جايز می دانند، پس از اين مراحل از ھمين راه ھا دوباره عبور میتغيير

سرانجام از سوی وزارتخانه به شکل رسمی اعالن می شود، و سپس دوباره ھمين راه را به شکل معکوس بايد 
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  ٢٨».بپيمايد

وقتی در ھند دربارۀ موضوعی حرف می زنند، به گفتۀ کامپبل، اعالنی که در اختيار شورای مديران قرار گرفته به «

 ». شود اجرای بدون فوت وقت تلقی میۀمثاب

 ٢٩تمايالت متحجر و نفرت انگيز اين ديوان ساالری سزاوار افشای فزايندۀ آن است و من در اينجا به بيانات برک

  :مراجعه می کنم 

حرفه ای تا اين اندازه مکانيکی و  نازلتر . اين قبيلۀ سياستمداران مبتذل نازلترين بخش از نوع بشر را تشکيل می دھند«

ھر تأملی که بر اساس آگاھی و شرافت . مھارت و قابليت جزء عاداتشان نيست. جود ندارداز دولت در دستانشان و

. آنان با بينش ليبرال منافع دولتھا را داستان سرائی تلقی می کنند. کند  میءًانسانی استوار باشد طبيعتا آنان را افشا

ترکيب و محاسباتشان آنان را .  گسيخته استاصولی که اين بينش را ھدايت می کند، حاکی از ولگردی در تخيالت افسار

اھداف و . مسخره بازی و شعبده بازی آنان را از ھر کار بزرگ و واالئی باز می دارد. به قابليت انديشه نزديک می کند

 ».ظر آنان نشان روح سالم و جديت استه امکانات کوچک و حقير ب

 ليور ١۶٠٠٠٠و کانون روو برای مردم ھند چيزی شبيه دستگاه ھای ديوان ساالر مستقر در خيابانھای ليدنھال 

اليگارشی ھند را به جنگ وامی دارد تا برای جوانتر کار ايجاد کند، ثروت . استرلينگ در سال خرج برمی دارد

ساالری به آنکه بيشتر بپردازد می فروشد، ديوان ساالری که در خدمت آن است دستگاه اداری را با تداوم بزھکاری فلج 

 ھيچ ٣٠اليحۀ پيشنھادی چارلز وود.  کند، يعنی ھمان روندی که شرط زيستی و ادامه حيات خود را در آن می بيندمی

وليت آن را افزايش ؤکه مس  نمی دھد، و فقط قدرت وزارتخانه را گسترش می دھد بی آنتغييرچيزی را در نظام کنونی 

  .داده باشد

  ادامه دارد
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