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  دوازدهم مقدمۀ درباب کمپانی هند شرقی انگلیس ـ قسمت

 

یه، به گفت سال پیش هندوستان و بین النهرین و عربستان و ایران و ترک ۳۶۵گمان ندارم به دنبال دیدار آن نقشه های 

اری تعصب و گوی دیگری در رد کامل تاریخ نوشته های کنونی در باب مردم این حوزه، نیازمند شویم و باور ندارم بیم

یرون درون خویش ب درکسی عالج شود که با دیدار آن نقشه ها، هنوز الشه خفه شده اندیشه های قوم گرایانه را از

ها و سازش  میان برنامه ریزی برای خروج از منجالب فقر، و بازی [ۀگهوار]نریخته باشد! هند امروز، که مانند ننویی 

وسیع  های بین المللی علیه همسایگان مسلمان و مسلمین داخلی در نوسان است و به راستی موضع رهبران آن سرزمین

له در ا و جنایات وسعت گرفته و به اوج رسیده کنیسه و کلیسا، از جمو شلوغ، نسبت به قدرت های غربی و توطئه ه

لت های موضوع فلسطین و عراق و افغانستان، قابل درک نیست و تمایل برنامه ریزان هند به نادیده انگاری کوشش دو

د اسالمی ایالت ضمسلمان در کرسی های بین المللی، تا اندازه ای مسلم است که هند را می توان دنباله رو و پیرو تم

یگری دجهان شرک گرفت. چنان که از ناندانی نمایشات توریستی امپراتوری مغوالن هند دست برنمی دارند، که صورت 

ه و مورخ در تعقیب مطلب و منطبق با بررسی های جدید و بدون مجاملاز آلودن تاریخ پر از مسالمت اسالم است. 

ه شد، یک ی هند و نیز استقالل پاکستان، که بعدها بنگالدش هم از آن زادماجرا، بی تردید معتقد است اشغال و آزاد

به  برنامه ریزی حساب شده برای جلوگیری از اسالمی شدن کامل شبه جزیره و سرانجام نیز سپردن اختیار هند نو

ویش خر ماهیت تکنوکرات هایی بود، که از گاندی و نهرو، رهبران دوران استقالل، تا کارگردانان امروزین هند، د

 عناصری دشمن اسالم بوده و هستند!

، دولت جدید، دست به سرشماری کامل و از جمله تعیین ۱۹۷۷سی سال پس از خروج انگلیس از هند، یعنی به سال 

سال پس از آن سرشماری و تا پایان سال  ۳۳ میلیون نفر اعالم کردند.  ۶۰۰تعداد نفوس هند زد، که حاصل آن را 

شد تا بار دیگر و در نمونه ای دیگر بپذیریم رشد قابل قبول برای تولید مثل در  رعیت هند دو برابمیالدی جم ۲۰۱۰

میالدی که نزدیک به زمان  ۱۹۴۵جوامع انسانی بر همین روال است، چنان که در پایان جنگ جهانی دوم، به سال 

میلیون نفر بوده است. اگر حتی  ۱۵۰ن آن میلیون و جمعیت مسلما ۳۰۰آزادی هند است، جمعیت آن سرزمین قریب 

تمام آمارهای موجود از کثرت جمعیت مسلمان کنونی داخل هند را، در حالی که تنها در کشمیر هشتاد میلیون مسلمان 

زندگی می کند، به طور نسبی سالم بیانگاریم و از یاد نبریم دو کشور پاکستان و بنگالدش حاصل انشعاب و درست تر 

ج مطابق نقشه مسلمین از هند بود، باز هم جمعیت مسلمان مجموع این سه تجمع، نیمی از نفوس موجود بگویم اخرا
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هندوستان است! و با هر محاسبه منطقی به آسانی قانع می شویم الاقل از زمان تسلط انگلیس بر هندوستان تاکنون، 

امروز مردم بنگالدش و پاکستان را به هند بازگردانیم، پیوسته نیمی از جمعیت بالقوه ی هند مسلمان بوده اند، چنان که اگر 

باز هم نیمی از جمعیت آن سرزمین از مسلمانان خواهد شد، با این قید که مسلمین در هر زمان و به خصوص مقاومت 

د در برابر اشغال هند توسط دولت انگلیس، بخش عمده و فعال آن مردم بوده اند. یادداشت های هند بسی مطول خواهد ش

اگر دنبال این مطلب روانه شوم که برپا کنندگان شورش علیه تسلط انگلیس و نیز غالب مجازات و در واقع قتل عام 

شدگان در ماجرای انتقام جویی ارتش استعماری دربار انگلیس، از مسلمانان هندند. همین کثرت دائما رو به فزونی 

خت تا ورود اسالم به آن سرزمین را، با اختراع داستان های مسلمین مبارز هند، مورخان کنیسه و کلیسا را برانگی

مهوعی که خواندید، حاصل توسعه طلبی مغوالن متجاوز ثبت کنند و از آن راه به زمان نیاز، نیمه ی غیر مسلمان هند 

 را، نمک نشناسانه، بر ضد مسلمین بشورانند.

در  خارجیان منفور مبدل شد. اما در حقیقت آن چهشورش به صورت یک جنگ دامنه دار برای استقالل هند از چنگ »

لعنان در راس آن استقالل از نوع فئودالی سابق و قدیمی با یک امپراتور مستبد و مطلق اآن زمان خواستار آن بودند 

ا این مردم فقط از آن جهت که تیره روزی و فقر و بی نوایی خود را نتیجه ی آمدن انگلیسی ها می شمردند ب بود.

 هم هندوها و همشورش همراه شدند. هیجانات مذهبی نیز عامه ی مردم را به شورش بر می انگیخت و در نتیجه 

مرکز هند تقریبا  د ماه حکومت بریتانیا در شمال و. در مدت چنمسلمانان به تعداد زیاد در این جنگ ها شرکت می کردند

نگلیسی ابه مویی بسته بود، اما عاقبت سرنوشت این شورش به وسیله ی خود هندیان مسلم شد. سیک ها و گورخه ها از 

ر صف ای دیگر محلی هند نیز دهها پشتیبانی کردند، حکومت نظام در جنوب و سیندیا در شمال و بسیاری از حکومت 

ف شورش را بعضی از رهبران شورش به کشتار انگلیسی ها پرداختند و از این راه هدسی ها قرار گرفتند... انگلی

قابله به مثل البته انگلیسی ها را از پای در می آورد، اما موجب می شد که آن ها نیز م آلودند. این شورش وحشیانه

ا با بستن به از مردم را در کمال خون سردی تیرباران و ی کنند، منتها صد بار و هزار بار بیش تر و شدیدتر... بسیاری

ود یک دهانه ی توپ قطعه قطعه می کردند. هزاران نفر را به درخت های کنار جاده ها به دار آویختند. گفته می ش

کشید. بسیاری  دار ژنرال انگلیسی به نام نیل که از هللا آباد به کانپور حمله برد، در طول راه به هر درختی یک نفر را به

 (۷۹۸)جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص «. از مردم کشته و دهکده های آباد تهی و ویران شدند

کاش نهرو الاقل نام یکی از امپراتوران قدیم هند را نیز علنی می کرد و نمایه های تسلط او را نشان می داد، تا مثال 

ی غیر مستند موجود درباره ی شکل گیری تسلط استعمار در هند و بر سبیل خود را موثق کرده باشد! بر اساس داشته ها

مردم هند از مسلمان و غیر آن، نخستین بار، تکه پرانی هایی از قبیل آن چه عالی مقام ترین شارح آن در باال نوشته، 

طرد  و انگلیس ـجنگ اول افغان  را دراین خیزش  ۀانگیز ] ، علیه استیالی انگلستان بر هند شوریده اند.۱۸۵۷در سال 

ئودالی می خواند تا بدانیم این چهره های بزک شده نهرو این شورش را ارتجاعی و ف  ["پیسا".کندوکاو کنیدن آاستیالی 

تا چه اندازه در اختیار لندن بوده اند. مورخ واقعا نمی داند این به قول نهرو شورش چه گونه می توانسته، از زمان خود 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کشاورزی  پیش تر بتازد و به یک انقالب مثال بورژوایی بدل شود، در حالی که به میانه قرن نوزدهم، در سراسر هند جز

و مختصر صنایع دستی نبوده و عایدات همان شیوه ابتدایی تولید را هم انگلیسیان با بستن مالیات های گزاف می ربوده 

اند؟ و آلوده تر از این نیست که نهرو کشتار انگلیسیان متجاوز و اشغالگر را، که خود عامل فقر و تیره روزی مردم 

می نامد و با لکنت، قتل عام متعاقب آن از  شورشی وحشیانهربار ملکه باشد، خوانده، چنان که گویی مورخی مامور د

سوی نظامیان انگلیس را دفاع موجه توصیف می کند. با این همه آن جا که نهرو شرکت کنندگان در مقاومت هندوستان 

من پیوسته توصیف می را متشکل از مسلمانان و غیر مسلمانان می گوید و خود غیر مسلمانان را پشیمان و به صف دش

. آیا توطئه علیه پس آشکار است تاوان آن جنبش را تنها مسلمانان هند با تحمل قتل عامی بزرگ پرداخته اندکند، 

گروه اندیشه و  ۱۶۰۰کثرت مسلمین، از همین به اصطالح شورش میانه قرن نوزدهم هند آغاز نشده و آیا تقسیم هند به 

انگلیسی برای بی اثر کردن ملتی  -زبان و فرهنگ و معتقدات، نه یک ساختار بومی غیر ممکن، بل شگردی یهودی 

 مقهور و ایجاد امکان سازش با گروه های کوچک و ممانعت از اتحاد ملی نبوده است؟!

 ، برای این که راحت تر در خشابشایع شد قطار فشنگ های جدیدی که به همراه این تفنگ های جدید می دهند»

ک که علیه فشنگ های روغن خو [سپاه  =هنگ  ]جا داده شود، آغشته به چربی خوک است... اولین هنگی  [شاجور]

ک یکیلومتر، هر دو در  ۱۵۰خورده اعتراض کرد، هنگ دو پیاده نظام محلی بود. این هنگ در دو نقطه با فاصله 

حالت  و به نظر می رسید که ونی افسران شروع شداین طغیان با به آتش کشیدن محل مسکزمان، طغیان کردند. 

 (۴۶۲)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. انفجار به خود بگیرد

ن نخستین گاردنر را که به یاد می آورید؟ برای من حتی توسل به این نقل او، چندان خوش آیند نیست، که افروخته شد

خوک در  گلیسی را، در میان مسلمانانی می گوید که کاربرد چربیلهیب مقاومت در میان مردم هند علیه اشغالگران ان

گلیس، فشنگ ها را بهانه کرده اند. نهرو در باب این چربی خوک چیزی نمی نویسد ولی موضوع جنبش هندیان علیه ان

قرن  الاقل به براین گاردنر فرصت می دهد دفتر کمپانی هند شرقی خود ساخته اش را ببندد، از زمان جنبش میانه

مبهمات  نوزدهم، کشور هند را از آن کمپانی قالبی پس بگیرد، به دولت انگلیس منتقل کند، از ردیف کردن مهمالت و

 در کتاب اش بیاساید و راهی خانه شود! 

، که در حقیقت واپسین روز حیات کمپانی هند شرقی بود، هیئت مدیره ی کمپانی آخرین ۱۸۵۸در اول سپتامبر سال »

د را در ساختمان دفتر مرکزی، در خانه ی کمپانی هند شرقی در خیابان لدن هال لندن، برگزار کرد. کمپانی جلسه ی خو

که در سراسر تاریخ خود بسیار غرور آمیز و پر طمطراق عمل کرده بود، دراین واپسین جلسه، به همان شیوه بیانیه 

پانی هند شرقی، مفتخر از انتقال وظایف خود به ای به شرح زیر خطاب به چندین هزار کارمند خود صادر کرد: کم

پیشگاه علیا حضرت ملکه و احساس غرور و مباهات از وجود برجستگان نظامی و اداری که در دوران فعالیت خود به 

تاریخ انگلیس عرضه داشته، برجستگان نام آوری که هر یک در عرصه ی مسئولیت خود، در جهان بی نظیر بوده و 
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و افتخار را به نام خود فتح کرده اند، اعالم می دارد نمی توان دولتی را فاقد درایت و هوشمندی دانست قله های نبوغ 

که در دوران موجودیت خود نهادهای خدماتی معظمی چون ارتش کمپانی و فن ساالران اداری کارآزموده و مجرب 

چنین دولتی و تملک پهنه ی سرزمینی به این پرورانده است. بگذاریم که علیا حضرت ملکه ی ما از لذت پادشاهی بر 

)براین «. عظمت و گستردگی، با میلیون ها میلیون نفوس که به عنوان هدیه حضورشان تقدیم گردید، بهره مند شوند

 (۵۳۲گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص 

دهد  آزموده قرار میچه گونه گاردنر خجالت نمی کشد که یک کمپانی تجاری ساخت خود را، در جای دولتی با ارتش 

گلیسی تا شخصا بر پایه ی اندیشه های کتاب اش ادرار کرده باشد. این رفوگر و شست و شو دهنده دست متجاوزین ان

چون خود  در تاریخ پاره پاره ی هند، و تبدیل آن ها به تاجران ترقی خواه و کمک رسان، گمان دارد مردم جهان نیز،

خ متاخر هند ای می سازد تا دست خون آلود دربار ملکه را الاقل در نیم بیش تر تاری او احمق و عقب مانده اند و صحنه

ا هندی را یبشوید. باید از فریب خوردگان و بازیگران این دکوربندی کثیف تاریخی پرسید آیا هیچ روزنامه ی لندنی و 

 شد؟!بسیار مهم اشاره داشته با می شناسند که در نیمه قرن نوزدهم میالدی و یا هر زمان دیگر، به این بیانیه

ه وجود بو همچنین نظم و ترتیبی در حکومت  صلح و آرامش در هند برقرار شدبدیهی است بر اثر تسلط انگلستان، »

د، مورد پیش آمده بو زوال امپراتوری مغولآمد و این هر دو چیز پس از آشفتگی ها و اغتشاشی که بعد از سقوط و 

رامش و نظم آسته های منظم دزدان و راهزنان از مین برده شدند و امنیتی برقرار گردید. اما استقبال قرار می گرفت. د

شدند، فایده  برای کسانی که در مزرعه ها یا کارخانه ها رنج می کشیدند و در زیر بار توان فرسای تسلط جدید نابود می

ا نسبت به یود اگر ما بخواهیم نسبت به یک کشور ای نداشت. مع هذا باز هم می خواهم یادآور شوم که ابلهانه خواهد ب

اندازه ی  به طور کلی خشمگین باشیم. آن ها خودشان هم به نسبت به انگلستان و انگلیسی هایک کشور یا یک ملت و 

 (۸۴۰)جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص «. ما دست خوش مقتضیات و ضروریات زمان بودند

نگلول فیل حاال با دلیل دیگری از تولید امپراتوری مغوالن در هند آشنا می شویم که مستمسکی به دست امثال نهروی ا

لستان باز می دهد تا یورش انگلیس به هندوستان را موهبت بدانند و مردم هند را از انباشتن نفرت قلبی نسبت به انگ

دمین ملکه اندی و حتی محمد علی جناح را بخوانیم تا چهره ی این خادارند. اما هنوز باید سخنان دیگری از نهرو و گ

 ن برداریم.انگلیس را کامال بشناسیم و نقاب رهبران آزادی خواه و مبارز ملت های هند و پاکستان را از چهره های شا

رومند آن ها هند را آمدن انگلیسی ها به هند یک فایده ی بزرگ هم داشت. همان تصادم و برخورد با زندگی تازه و نی»

تکان داد و یک احساس وحدت و ملیت تازه در هند به وجود آورد. شاید یک چنین ضربت با تمام درد و رنجی که به 

همراه داشت، الزم بود تا کشور و مردم قدیمی و کهن سال ما را از نو جوان کند. هدف آموزش زبان انگلیسی در هند 

ل آشنا کردن هندیان با جریان های فکری غرب بود، در نتیجه یک طبقه ی پرورش کارمندان اداری و در عین حا
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این طبقه هرچند تعداد افرادش محدود بودو با توده  جدیددر هند به وجود آمد. طبقه ای که آموزش انگلیسی گرفته بود.

ز از ستایش انگلستان که در آغا های مردم ارتباط نداشت، اما باالخره رهبری نهضت های ملی تازه را عهده دار شد،

و افکار آزادی خواهانه ی آن سرشار بود... و با یک نوع خوش بینی امید داشت که انگلستان در موقع مناسب و شایسته 

 (۸۴۱)جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص «. با آزادی هند موافقت خواهد کرد

ا چنین شری بنویسد که خود یکی از میان آن ها است. آیکسی به میزان نهرو شایستگی ندارد تا از ظهور و خصوصیت ق

سیان مهاجم ویژگی هایی که نهرو بر می شمارد واجد آن را به کدام سو می کشاند: مردم آواره و گرسنه یا محافل انگلی

د هن این شناس نامه همان روشن فکری انگلیس زده آیا ضرورت است تا بر این اعترافات نهرو، شرحی بیافزایم؟!و 

ت آوردند و سرانجام اختیارات امور هند را به دساست که نهرو شخصا ارائه می دهد. انگلوفیل هایی نظیر خود او که 

 به عهده بگیرند تا اجرای وظایفی را که دربار انگلیس نیاز داشت تا آخرین قلم به تر است بنویسم به آنان سپرده شد،

ز آسیب ااتی هندوستان و نیز پادوها و خبر چینان و جاسوسان آن ها، که مقدم بر همه نجات جان پرسنل ارتش مستعمر

کامل  خشم عمومی مردم، به هنگام خروج و نیز بیرون راندن مسلمانان از هند بود که هر دو مقصد ملکه را با دقت

لی محمد عبدین ترتیب ناگهان شاهد ظهور گاندی شدیم که بخشش و آرامش را توصیه می کرد و ناظر عملی کردند و 

ندیشه اجناح، که پرچم نو دوخته استقالل جغرافیایی مسلمین هند را به دست گرفت تا هند را از خطر توسعه طبیعی 

اکستان پساله  75که در سراسر عمر  اسالم برهاند و کنترل و نظارت عمومی بر مسلمانان آن منطقه را آسان تر کند،

 دائما ناظر آن بوده ایم! 

مسلمانان هند عالوه بر جهات کلی و عمومی مخصوصا به خاطر جنگ انگلستان بر ضد ترکیه ی عثمانی و از آن »

جهت که انتظار می رفت انگلیسی ها جزیرة العرب و شهرهای مکه و مدینه و بیت المقدس را متصرف شوند به تکان 

قراری و به شکلی اندک متجاوزانه و بدون امید زیاد درآمدند. بدین قرار هند پس از جنگ در حالت انتظار بود. با بی 

انتظار می کشید. در ظرف چند ماه نخستین ثمرات سیاست بریتانیا که مردم هند با توقعات زیاد در انتظارش بودند، به 

صورت پیشنهادی برای تصویب قوانین و مقررات خاص و استثنایی به منظور سرکوب نهضت های انقالبی جلوه گر 

ه جای آن که آزای های بیش تر به مردم هند داده شود، تضییقات و فشارها بیش تر می شد... این قوانین قدرت شد. ب

فراوانی به پلیس می داد تا هر وقت هرکس را که مورد سوء ظن باشد، بازداشت کنند و هر قدر مایل باشند بدون محاکمه 

زمانی که فریادهای اعتراض بر ضد این قانون روز به روز بلندتر  و یا به محاکمه ی مخفیانه در زندان نگاه دارند... در

عاملی تازه همچون ابری کوچک در افق سیاسی هند ظاهر شد که به سرعت پیش آمد و توسعه و دامنه دارتر می شد، 

ریقای بود که در زمان جگ از آف« موهنداس کرماچند گاندی»این عامل تازه  یافت تا تمامی آسمان هند را پوشاند.

جنوبی به هند بازگشته بود و حتی در زمان جنگ در کار سربازگیری برای شرکت در جنگ به همراهی بریتانیا نیز 

شرکت کرده بود. گاندی به خاطر فعالیت ها و دنبال کردن مبارزه ی عدم خشونت )ساتیاگراها( در آفریقای جنوبی، در 

 (۱۳۷۵به تاریخ جهان، ص )جواهر لعل نهرو، نگاهی «. سراسر هند شهرت داشت
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دین ترتیب مردم آفریقای جنوبی پیشنهاد عدم خشونت در مبارزه علیه زورگویان اروپایی از سوی گاندی را پس زدند و ب

 مامور امتحان همان سیاست در میان مردم هند شد که به خصوص با سرسختی مسلمانان، روز به روز برای دربار

رد آن ای که در اخراج انگلیس از هند، چنان که به خواست خداوند در کلیات وا انگلیس خطرناک تر می شدند. شیوه

می کنید تسلط خواهم شد، تاثیر عمده نداشت و سرانجام با شلیک سه گلوله از سوی انقالبیون هند پاسخ گرفت. آیا گمان ن

چنین فقر  عظیمی از توده هند در لیبرال های انگلوفیل بر هندوستان آزاد شده به ترین علت واماندگی و توقف قشرهای

یز کرده مطلقی باشد؟ تکنوکرات های عمدتا از خانواده های اشراف، که چندان دغدغه ملی و بین المللی ندارند و عز

 استعمار کهنه و امپریالیسم نواند؟!

 قسمت دوازدهمپایان 

 >>>ادامه دارد  <<<
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