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   توسط حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢  می٠٨
  
 

 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

٣  
  

۶  

 کارل مارکس

  )١(شکست گالدستون. فريبکاريھای روس

  برای ھند شرقی) ٢( ووداصالحات سر شارل

  ١٨۵٣ جون ٧لندن، سه شنبه، 

   .٣٨٠١نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٣ جون ٢٢ جون

  

و لرد ) ٣( در خصوص ھند که برای کابينۀ ائتالفی آقای فوکس١٧٨٣سال ه آخرين طرح قانون پارلمانی انگليس ب...

 نيز طرح جديد مرتبط با ھند، که اخيراً ) ١٨۵٣(امسال گران تمام شده بود، يک بار ديگر بيم اين می رود که ) ۴(نورس

ولی اگر اّولی  در پی . گران تمام شود) ۵(تسليم پارلمان شده است برای کابينۀ ائتالفی مستر گالدستون و لرد جان راسل

 [Courts of Directors and of Proprietors] تالشھايش برای براندازی شورای رؤسا و مشاورين سھامداران

 سر شارل جون ٣٠روز .  معکوسرنگون شد، دّومی نيز در تھديد ھمان سرنوشت قرار گرفته است، ولی به دليل کامالً س

در آغاز سر شارل وود با در خواست پوزش به . وود درخواست اجازه کرد تا طرح جديدش را برای ادارۀ ھند تسليم کند

به سرنوشت صدو پنجاه «اره می کند و اين که چنين طرحی اش» لهأاھميت و وسعت مس«خاطر سخنرانی طوالنی خود، به

له ای به اين اھميت طرح قانون جديدی ارائه أ اين ھمه عجله می بايستی برای مسولی چرا با. »ميليون انسان بستگی دارد
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 خودمان می کرديم، در حالی که معموال حتی برای انجام کارھای بی اھميت، اجرای آن را به تأخير می اندازيم و به

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

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

زيرا به زعم او، ھرگز فرصتی مناسب تر از اين .  در آينده مشروط سازدتصويب طرح قانونی دراز مدت را به مذاکراتی

له ای به اين وسعت و اھميت پرداخته شود، به عبارت ديگر أنبساط و آسودگی خاطر به بررسی مسوجود نداشت که با ا

، زيرا » داريمما در اين زمينه اطالعات کاملی در اختيار«از طرف ديگر . يعنی مھار ساختن آن از طريق پارلمان

له از راه قانونی دراين مرحله أيجاب می کند که اين مسرؤسای کمپانی ھند شرقی بر اين عقيده بودند که ضرورتی عاجل ا

، طی نامه ای فوری دولت را فرا می خواند که به ھر قيمتی شده طرح جديد )۶(حل شود، و والی کّل ھند، لرد دالھاوسی

ولی مھم ترين استدالل سر شارل برای به تصويب رساندن فوری طرح قانونی . دتصويب رسانه را به شکل عاجل ب

در برنامۀ مطروحه گنجانده «، مسائل متعددی ھستند که ھنوز  جديدش، اين است که علی رغم اين که آماده بودن طرح

 .»نشده است

. سال گذشته، مطالبی ايراد کردپس از اين مقدمه چينی ھا، سر شارل در مدح ساخت و ساز اداری ھند در طول بيست 

، ولی اين گونه به نظر می رسد که  برخی ازچشم ھا اين خاصيت را دارند »ما بايد ھند را با چشمان ھندی ھا نگاه کنيم« 

ست، سياه اکه ھر آن چه را که به انگليسی ھا مربوط می شود به رنگ گل ھای بھاری ببيند و ھر آن چه را که ھندی 

 .منعکس کند

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

 با تمام موانع قابل در واقع ھر گونه پيشرفت و تحول سريع در آن جا فوراً . رسوم قديمی و پوسيده دچار رکود شده است

 .)باشد) ٧(حد ويگ ھند شايد واجد يک حزب مت( » .رو می شوده تصور روب

  :سر شارل اعالم کرد که 

ميسيون نکاتی که خصوصا روی آن ھا تأکيد شده بود و به موارد اصلی شکايات موجود در شکايت نامۀ ای که به ک«

 ».ی، کارھای عمرانی و مالکيت ارضی مربوط می شودئارسال گرديده به امور قضا

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

و » ريوتواری«، )٨(»ریزميندا«  نظام –ارضی، سر شارل با درايت کامل ثابت می کند که اشکال سه گانۀ موجود يعنی 

دام علت  که تنھا يکی از اشکال بھره برداری مالی ھستند که توسط کمپانی تحميل شده اند و ھيچ ک–ی ئنظام روستا

و سر شارل نيز شکل ديگری از بھره برداری مالی را که در قطب مخالف باشد به ذھنش . وجودی ديگری نداشته است

 .راه نمی دھد

ی ئين نامۀ دادرسی نظام قضائ غالبا مرتبط است با کاستی ھای آی مربوط می شود، شکاياتئچه به امور قضاآن «

 ».ه ھمين گونه بزھکاری کارمندان و قضات بومیانگليس و عدم صالحيت قضات انگليسی و ب

ر شارل به کميسيون ی در ھند دشوار است، سئزه تضمين فعاليت عملی دستگاه قضاو برای اين که نشان دھد تا چه اندا

 اساس اظھارات خود سرشارل وود پرسشی هولی ب.  تشکيل شده بود اشاره می کند١٨٣٣ی که در سال ئويژۀ امور قضا

يجۀ اين تالش ھا ايجاد ی باشد اين است که کميسيون مزبور به چه نحوی وارد عمل شد؟ اولين و يگانه نتکه مطرح م

اين قانون به مقامات مختلف محلی ھند ارسال شد و سپس به . تحقق يافت) ٩(ی بود که به عنايت آقای مکوالیئقانون جزا

در اين مرحله، بعد از اين که آقای . کلکته بازگشت کرد و از آنجا به انگلستان فرستاده شد و دوباره به ھند برگردانده شد

با استناد به ھمين بھانه، . ی شد، قوانين به طور کلی تغيير کرددر پست مشاور حقوقی جايگزين آقای مکوال) ١٠(بتون 
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برآورد نمی کرد، برای بار دّوم » منشأ ضعف و خطرناک«را ھنوز » به تعويق انداختن«که در آن دوران ) ١١(والی کل 

د از مرگ بتون، والی کل بع. آن را به انگلستان فرستاد و انگلستان نيز آن را دوباره با حکم تصويب به والی کل بازگرداند

کاری بھتر از اين نمی توانست انجام دھد که متن قوانين را برای سّومين بار به يک قاضی انگليسی بسپارد که از سنت 

و اين .  اساس اختياراتش آن را به فرد ديگری سپرد که او نيز صالحيت کافی نداشتهھای ھندی ھيچ اطالعی نداشت، و ب

و اّما در مورد پوچی آئين دادرسی در ھند بايد دانست . انينی که ھنوز تکليفش روشن نشده استبود داستان سرنوشت قو

و با تأکيد روی فساد ناپذير بودن . که، سر شارل به آئين دادرسی انگليس مراجعه می کند که ھمانقدر پوچ است که قبلی

 آنھا را قربانی کند و تغييراتی در گزينش قضات مطلق قضات انگليسی در ھند، اعالم می کند که با اين حال حاضر  است

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

سر شارل با به عاريت گرفتن استدالالت و  .تحت اشغال شاه ايران، نادر شاه در آمده و به تاراج رفته بود١٧٣٩سال 

توصيۀ سرشناس ترين اقتصاد دانان در مورد ماليات بستن به محصوالت مورد نياز اوليه، مالياتی را که به نمک بسته 

ولی سر شارل به اين موضوع نمی پردازد که اين متخصصين امور مالی چه خواھند گفت، وقتی . بودند توجيه می کند

 ۴١۵٠٠٠ بشکه کاھش يافته ؟ يعنی ۶٠٠٠٠ نمک تا  مصرف١٨۵٢-١٨۵١ تا ١٨۵٠-١٨۴٩بشنوند که در طی دو سال 

  . ليور استرلينگ است ٢٠٠٠٠٠٠ليور استرلينگ کاھش در درآمد حاصله از روی ماليات نمک که کل آن  بالغ بر 

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

 به جای بيست و چھار عضو، که دوازده نفر از آنھا توسط سھام داران شورای مديران متشکل از ھجده عضو) ١

 .انتخاب خواھند شد و شش نفر ديگر توسط دستگاه سلطنتی بريتانيا

 ليور ١٠٠٠ت مديره أينگ ارتقاء می يابد و به رئيس ھي ليور استرل۵٠٠ ليور استرلينگ به ٣٠٠حقوق مديران از ) ٢

 .استرلينگ تعلق خواھد گرفت

مام پست ھای اداری مربوط به امور مدنی و تمام انتصابات در ھند با خصوصيت علمی در ارتش از طريق ت) ٣

 .کنکور برگزيده خواھند شد

، و والی کل مجاز خواھد بود که رؤسای )١٢(والی کل، از اين پس حکمرانی بنگال را به عھده نخواھد داشت ) ۴

 .مناطق ھند را تعيين کند

 گذاشته خواھند شد، و تغيير و تحول درآن مشروط خواھد بود به تصميمات احتمالی ء شده به اجراتمام موارد قيد) ۵

  .پارلمان

قرار ) ١٣(گفتمان سر شارل وود و قوانين پيشنھادی او مورد انتقادات شديدی در طيف شوخ طبعی ھای آقای برايت 

و دولت ترسيم می کند، ) ھند شرقی( رويه کمپانی ولی چشم اندازی که از ھند ويران شده توسط ماليات ھای بی. گرفت

  .موضوع ويران کردن ھند توسط منچستر و مراودات آزاد را مسکوت می گذارد

   

  :پی نوشت

  

1) Gladstone  

2) Sir Charles Wood 

3) Mr.Fox  

4) Lord North  
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5) Lord John Russel  

6) Lord Dalhousie  

.در واقع از اجداد ليبرالھای امروزی ستست که ای ئ حزب ويگ حزبی بريتانيا Whig (٧ 

Zamindari, Ryotwari ٨ (  

، نظامھای مالياتی زمينداری ھستند که انگليس در قرن ھجدھم و اوايل قرن )رعيت داری(نظام زمينداری و ريوتواری 

ريبا شامل تمام زمين  در مورد زمين ھای دائمی برقرار شد تق١٧٩٣قانونی که در سال . نوزدھم در ھند برقرار ساخت

تحت حکومت مغول کبير، اين . بودند» زميندار« ھای بنگال، بحير و اوريسا می شد که در اختيار کشاورزانی بود که 

 از بوميان بودند و تابع حکومت بودند و می توانستند زمين به ارث ببرند ولی به فئودال ھا را زميندار می ناميدند که غالباً 

حتی به » زميندار«اين نام .  ماليات می گرفتندولت را از دھقانانی که استثمار می کردند به عنوانشرط اين که سھم د

قانون مزبور اين دھقانان را تحت حمايت دولت استعماری به مالک زمين تبديل . زمينداران بزرگ بنگال نيز اتالق گرديد

 )دھقان( » ری يوت « به اين ترتيب . يگر رواج داده شدبا تسخير ھند ھمين نظام با تغييراتی چند در مناطق د. می کرد

در آغاز قرن نوزدھم . که تا ديروز ھنوز از اعضای جامعه به حساب می آمد و واجد حقوق بود به زارع وابسته تبديل شد

ين از اين زارع. س نظام ريوتواری را اعالم کردند و دھقانان از اين پس زارعين دولت ناميده شدندادر بمبئی و میرؤسا

به اين . ی که دولت استعماری تعيين می کرد ماليات می پرداختندئ اساس شاخص ھاهپس می بايستی به دولت بريتانيا ب

اين نظام حقوقی متناقض از زمانی که ماليات به زمين . ترتيب زارعين دولتی سھم مالکيت زمين را به دست می آوردند

  . قادر به پرداخت ماليات ھا نبودندبستند تا جايی پيش رفت که زارعين ديگر

9) Mr. Macaulay  

10) Mr.Bethun  

11) Dalhousie  

   والی کل بنگال حق حاکميت بر تمام ھند را نيز داشت١٨٣٣ اساس قرارداد هب) ١٢

13) Mr.Brig 

 ادامه دارد

 


