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  منتخب از

  »ھند. لۀ ترکأمس. اعتصابات. کاميابی انگليس«

  ١٨۵٣ جون ١٧ندن، جمعه، ل

  ١٨۵٣ جوالی اّول  ٣٨٠٩نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

 

 ٢٣روز ( ھمين ماه، لرد استانلی به اطالع مجلس عوام رساند که در دومين قرائت قوانين مربوط به ھند ١٣روز 

  :راه حل زير را ارائه خواھد داد ) آينده

 دھد که با صراحت بيشتری قوانين مربوط به هبه پارلمان اجازبه نظر مجلس عوام اطالعات بيشتری نياز است تا «

 پايانی اجالس جايز به نظر نمی رسد اقداماتی ۀايجاد دولت دائمی ھند را به تصويب رساند، ولی در اين دور

ی نمی تواند مطرح باشد بلکه در عين حال موجب مختل ساختن ئحل نھاه صورت گيرد که نه تنھا به عنوان را

  ». وجود می گرددوضعيت م

 قرارداد کمپانی ھند شرقی به پايان می رسد، و در نتيجه به نحوی از انحاء بايد راه حلی پيدا ١٨۵۴  اپريلولی، در 

. دولت به قوانين دائمی تمايل دارد يعنی اين که می خواھد تمديد قرارداد را برای بيست سال به تصويب رساند. کرد

ندازند و عالوه براين می خواھند که خواھند ھرگونه قانون گذاری را به تعويق بيفداران مکتب منچستر می ولی طر

. دولت گفته است که مصلحت ھند قوانين دائمی را ضروری می سازد. قرارداد حداکثر برای يک سال تمديد شود

ولی مصلحت . دطرفداران مکتب منچستر در جواب به فقدان اطالعات اشاره کردند و چنين نظری را ناممکن دانستن
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 آن که مجلس منحل شود اليگارشی حاکم می خواست پيش از. ھند و فقدان اطالعات ھر دو بھانه ھای پوشالی ھستند

  .ی تشکيل دھد، به حساب ھند منافع خود را تا بيست سال ديگر تضمين کندئو گرد ھم آ

ويژه در پارلمانی که ھنوز اصالحات  خواھان قانونگذاری در وضعيت فعلی نيستند، به طرفداران منچستر اساساً 

بر اين اساس، کابينۀ ائتالف از طريق . ی نداشته استئ در آن ھيچ جا،طه نظرھای آنھا نيزشامل حال آن نشده و نق

سر شارل وود، خالف بيانيه ھای پيشين ولی در ھماھنگی با عادات ھميشگی اش برای روشن ساختن مسائل، 

ت حرف زدن دربارۀ تمديد قرار أولی از طرف ديگر بی آن که جر. حه شباھت داشتمطالبی را پيش کشيد که به الي

داد برای مدت مشخصی را داشته باشد، تنھا به اين پيشنھاد بسنده کرد که پارلمان در صورتی که قاطعانه تصميم 

 کمپانی ھند شرقی اگر پيشنھادات دولتی به تصويب رسد، قرارداد. بگيرد می تواند راه حل را به مذاکره بگذارد

در مجموع، طرح دولتی تنھا به تغييرات جزئی و ظاھری در ادارۀ . تمديد نخواھد شد بلکه تنھا مھلت خواھد گرفت

ھند می انجامد، و تنھا تغيير واقعا جدی عبارت است از گماشتن چند والی جديد، اگر چه تجربيات دراز مدت نشان 

از واليان عالی مقام و مشاورين آنھا که مخارج سنگينی را نيز تحميل می می دھد که مأمورين ساده خيلی مؤثر تر 

در امر درمان کشورھای از پا افتاده اين بود که مخارج تازۀ ايجاد ) ٢(اختراع ويگس ھا ). ١(کنند، عمل کرده اند

ر يکی از پيشنھادات رسمی برای آريستوکراسی تھی دست را به آنھا تحميل کنند، چنين راه حلی يادآو) ٣(تنبل خانۀ 

دولت راسل است، يعنی زمانی که ويگس ھا متوجه فقر روحی ھندی ھا و مسلمانان شرق شدند، تصميم گرفتند چند 

در ويگس ، رئيس دفتر نظارت )۴(چنين راه حلی پذيرفته شد، سر جان ھوبھاوز . کشيش تازه نفس برايشان بفرستند

 يکی ی بر می آيد و فوراً ئه خوبی از عھدۀ ادارۀ امور کليسانزديکانش باين دوره بود، و به خاطر آورد که يکی از 

در چنين اموری يکی از نويسندگان انگليسی روايت جالبی دارد که می . ی جديد را به او اختصاص داداز کرسی ھا

 دوخته شده و يا يم اين کفش برای پائا می شود که به سختی بتوانيم بگوگاھی اوقات کفش به اندازه ای جفت پ« گويد 

در مورد اختراع سر شارل وود به سختی بتوان گفت که آيا اين واليان جديد برای مناطق ھند در . »پا برای کفش

 .نظر گرفته شده اند و يا مناطق ھند برای واليان جديد

 در اليحۀ در ھر صورت کابينۀ ائتالف تصور می کرد که با واگذاری اختيارات به پارلمان برای ايجاد اصالحات

ه لرد استانلی، نمايندۀ محافظه کار، متأسفان. پيشنھادی در ھر زمانی که اراده کند،  به ھمھمه ھا پايان خواھد بخشيد

با اين . راه حلش را خيلی زود قرائت کرد و با سر و صدای زيادی نيز مورد حمايت اپوزيسيون افراط گرا واقع شد

از يک طرف، او پيشنھاد دولتی را رد می کند، به اين . ستاوجود راه حل پيشنھادی لرد استانلی واجد تناقضاتی 

از طرف ديگر، آن را رد می کند به اين . انونگذاری دائمی به اطالعات بيشتری نيازمند استعلت که مجلس برای ق

علت که شامل قوانين دائمی نيست، و در عين حال وضعيت موجود را متزلزل می سازد بی آن که مسائل را به طور 

ا در ھر صورت موجب تغييراتی  اليحه را معتبر نمی داند، زيرعقيدۀ محافظه کاران طبيعتاً . مشخص حل کرده باشد

لرد استانلی در اين دوران . راديکال ھا با آن مخالف ھستند زيرا ھيچ تغيير عينی به وجود نمی آورد. خواھد شد

ت رسمی أھي. يه پيشنھادات دولت متحد سازدائتالف نقطه نظر خاصی را پيدا کرده است که تمايالت مخالف را عل

ارگان حزبيشان می ) ۵(» دی کرونيکال«ی خشمگين به نظر رسيده و در نشريۀ جبھۀ ائتالف عليه چنين تاکتيک

  :نويسد 

 نظر حزب،  پيشنھادی که بر اساس به تعويق انداختن اليحه است نه تنھا اختالل توليد می کند بلکه به ۀاز نقط« 

رخی از حاميان دولت می اين اليحه تنھا به اين علت مطرح شده است که ب...شکل بارزی شرم آور به نظر می رسد

  ».خواھند به بھانۀ اين موضوع مشخص انشعاب کنند
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امروز دوباره اين موضوع را مطرح کرده است و » دی کرو نيکال«.  جدی به نظر می رسد حقيقتاً ءنگرانی وزرا

  :می گويد 

ی که ئنابراين آنھاب. رد سرنوشت قوانين ھند را تعيين خواھد کرأی در مورد طرح پيشنھادی لرد استانلی احتماالً « 

  ». برای تقويت دولت اقدام کنندبه اھميت قانونگذاری آگاھی دارند بايد قوياً 

  :امروز می خوانيم که ) ۶(» تايمز«از طرف ديگر در روزنامۀ 

خطری که دولت را تھديد می کند در ...سر نوشت اليحۀ دولت برای ھند به طور مشخص تری ترسيم می شود« 

ھر سخنی از اين اصالحات برای دولت حکم مرگ . ستابا مخالفت ھای لرد استانلی و افکار عمومی انطباق کامل 

 ».را خواھد داشت

  

  :پی نوشت

دراس و بمبئی مستقر ، م)بنگال(بود که در کلکته ) شھرحاکم ( کمپانی ھند شرقی دارای سه والی ١٧٧٣تا سال )١

در سال . ضای آن از کارگزاران عالی کمپانی تشکيل می شدبودند و ھر کدام يک دفتر مشاورتی داشتند که اع

برای والی کلکته يک دفتر » طبق مصوبه ای دربارۀ اصول مؤثرترين مديريت کمپانی ھند شرقی « ١٧٧٣

والی کل و . مشاورتی با چھار عضو در نظر گرفته می شود و مقام والی نيز به والی کل بنگال ارتقاء می يابد

لت برای پنج سال انتخاب می کرد و تنھا شخص پادشاه بود که با نظر خواھی از شورای مديران مشاورين او را دو

 گذاشته می ءتصميمات شورای مشاورت بر اساس رأی اکثريت به اجرا. می توانست آنھا را پيش از موعد عزل کند

مور مدنی و نظامی را در والی کل ادارۀ ا. شد و در صورت رأی برابر مداخلۀ والی کلی اولويت پيدا می کرد

دراس و بمبئی گوش به فرمان او بودند و تنھا در امور جنگ و صلح رؤسای م. داشتبنگال، بھار و اوريسا به عھده 

 تعداد مشاورين را به سه عضو تقليل داده بود که ١٧٨۴مصوبۀ .  عمل کننددر امور خاصی می توانستند مستقالً 

 تبصره ای به اين قانون اضافه شد که بر اساس آن والی کل می ١٧٨۴ال در س. شامل پست  فرمانده کل می شد

پس از مصوبۀ . توانست تحت شرايط خاصی بدون مراجعه به شورای مشاورين و به عنوان فرمانده کل عمل نمايد

 عالوه بر و دوباره تعداد مشاورين به چھار نفر رسيد و.  والی کل بنگال به والی کل ھند ارتقاء پيدا کرد١٨٣٣سال 

قانون والی کل و دفتر مشاورتی او قوانين تمام ھند را تعيين می کردند، و حق .  کل باز سازی شدھیاين پست فرماند

 عالوه بر اين يک ١٨۵٣مصوبۀ سال . دراس که ھر يک دو مشاور داشتند سلب گرديدگذاری از واليان بمبئی و م

 کل، ه، و مشاورت حقوقی متشکل از والی کل، فرماندیئمشاورتی با چھار عضو، ارگان اجراشورای کوچک 

  .١٨۵٨اين بود وضعيت شورای مشاورت تا سال . دادستانی کل بنگال و يک عضو ديوان عالی

  ) Whigs٢ اجداد ليبرال ھای امروزی 

Sinécure٣ ( 

  .در اينجا به شکل تنبل خانۀ رسمی ترجمه شده است. به معنای حرفه ھای کم زحمت است

4) Sir John Hobhouse  

« The Chronicle » ( « The Morning Chronicle » ۵ ( 

اجداد (گوی ويگس ھا در آغاز سخن. ر لندن منتشر می شد د١٨۶٢ تا ١٧٧٠به تاريخ . ی انگليسئروزنامۀ بورژوا

  . به دست محافظه کاران افتاد١٨۵٠بود در اطراف سال ) ليبرال ھای امروزی
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« The Times »۶ (  

  .  بنيانگذاری شد١٧٨۵سال ه مۀ انگليسی با تمايالت محافظه کارانه که بھفته نا

    

  

 

 


