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 ۲۰۲۲ /۰۷ / ۲۳                              شیرساپی                                                               

 دهم مقدمۀ درباب کمپانی هند شرقی انگلیس ـ قسمت

دار باشیان منشیان و حساب داران و آب کدام عقل سلیم می پذیرد یک کمپانی تجاری، احتماال با کمک نیروی پرسنل خود،

ب و به بتواند سرزمینی به پهناوری و پیچیدگی هند را، چنان تا آخرین وجو خدمت گزاران و کارکنان فروشگاه ها، 

ای گذاردن جکه مردم، یعنی همان مشتریان بالقوه و فعل و خریداران کاالهای وارداتی آنان، با بر  تدریج تسخیر کند،

ریخ میراث قرون خویش، از مقابل شان بگریزند؟!! به راستی موجب شرمندگی بی حساب برای بررسان تا دست مایه و

چه گونگی  هند در دنیای غرب و بدتر از آن مولفان و مورخان هندی است، که با کوشش تمام از نگاه نظامی به ماجرا و

، که هنوز هم ن باب چنان از روشنگری پرهیز کزده اندتسلیم هند به سپاهیان بریتانیا، تا جای ممکن، طفره رفته و در آ

 لشکریان بحری انگلیس و مهاجمان و فاتحان مسلح هند را ماموران و مدیران یک کمپانی تجاری می نامند؟!!

می دادند  بدین قرار تسلط انگلیسی ها بر ایاالت بنگال و بیهار مسلم شد. آن ها از غارت عظیمی که در کشور انجام»

در ها  نبودند و درصدد برآمدند که راه های تازه ای برای جمع آوری پول و ثروت پیدا کنند. تا آن زمان آنراضی 

عوارض  ولی از آن وقت سعی کردند به این تجارت هم مشغول شوند بدون آن که تجارت داخلی کشور دخالتی نداشتند

ضرباتی بود که  این کار یکی از نخستین پرداختند.حمل و نقل یا سایر عوارضی را بپردازند که بازرگانان محلی می 

ود که انگلستان بر صاحبان صنایع و بازرگانان هند وارد ساخت. موقعیت انگلستان در شمال هند اکنون به صورتی ب

د شرقی قدرت و ثروت را در دست داشتند، بدون ان که هیچ مسئولیتی را قبول کنند. بازرگانان ماجراجوی کمپانی هن

)جواهر «. دو غارت و چپاول واقعی قائل نمی شدن میان بازرگانی قانونی و بازرگانی غیر مجازد و فاصله ای هیچ ح

 (۶۳۳لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص 

این نگاه یک رهبر سیاسی و روشنفکر مبارز هند به ماجرای تصرف کشورش در حوالی پایان قرن هجدهم میالدی 

به راستی منبع موجه تری در این به راستی بچگانه ی نهرو مجبور می شوم، از آن است که  است. اگر به نقل از تالیف

. آن چه را که نهرو نمی گوید و یا نمی داند معرفی آن قدرت محلی و بومی و باره نمی شناسم و در واقع وجود ندارد

ری آن ها را نادیده می گرفتند. زیرا در دولت ملی و قانونی در هندوستان است که تاجران انگلیس فرامین و قوانین تجا

زمان مورد اشاره ی نهرو، بنا بر نقل مستقیم خود او، امپراتوری مغوالن نیز برچیده شده بود، چرا که نوشته است 

 تاجران انگلیس در شمال هند، یعنی مرکز اصلی و پایگاه شناخته شده و رسمی مغوالن، قدرت مطلق را داشته اند! 
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مستقل  جنوبی که سرزمینی بود در هندیکی از نمایندگان کمپانی هند شرقی، « فرانسیس دی»میالدی  1640در سال »

مین وسیعی موفق شد تا از پادشاه آن خطه فرمانی دریافت کند که بر طبق آن ز و خارج از حیطه ی حاکمیت مغول ها،

به دور آن  رگانی قلعه جورج قدیس بنا گردید ودر سواحل شرقی در اختیار کمپانی قرار گرفت. در این زمین پایگاه باز

ود باین نخستین زمینی شهرک سازی آغاز شد که بعد ها این پایگاه و شهرک اطراف آن به نام مدرس مشهور گشت. 

 (۷۴)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. که انگلیسی ها در هند به تملک خود درآوردند

نبرده  هند همزمان است که هیچ یک از مراکز تجمع و شهرهای کنونی آن را نام میالدی با ترسیم آن نقشه ۱۶۴۰سال 

ار کمپانی هند بود. این که پادشاه هند جنوبی، که فقط خدا می داند چه کسی بوده، به میزان ایجاد شهرکی، زمین در اختی

وی و حامل تنها حان را منتشر کند، شرقی قرار داده باشد، تا آن زمان که مرکزی، نتواند سواد غیر مجعولی از آن فرما

  شده است. بار این مضمون می شود که نخستین پایگاه نظامی ارتش دریایی انگلستان در محل کنونی مدرس بر پا

ی وسعت در هندوستان برجای گذارد، بنیاد و خشت اول بنای امپراتوری معظمی بود که حت ریچارد ولزلیمیراثی که »

از: بمبئی،  اه بیش تر بود. در آن روزگار سرزمین هایی که به کمپانی تعلق داشت عبارت بودندآن از امپراتوری اکبر ش

نگلیسی تحت نظر ا بر اساس قراردادها،بنگال، بی هار،کارناتیک، سیرکورز شمالی، ماالبار و سرزمین هایی که که 

رکزی و جنوبی هم ماراتاها تقریبا تمامی هند م ها اداره می شد، مانند جی پور، حیدر آباد، آوده و تراوان کور. با تسلیم

ای بازرگانی همزمان کمپانی در سایر نقاط نیز کارهتحت کنترل کمپانی در امد و در اختیار حکومت دهلی قرار گرفت. 

 (۲۹۵)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص  .«.خود را گسترش می داد

ین باب ابا تمام هند را، گسترش امور بازرگانی می خواند و در بدین ترتیب گاردنر هم، همصدا با نهرو، تملک تقری

قدرت حاکم  توضیحی ندارد که این همه سرزمین و ایالت را کمپانی هند شرقی از چه راه تصرف کرده و یا الاقل با کدام

ی در ند شرقولزلی یکی از مدیران ارشد کمپانی هملی و یا دست کم محلی برای اداره ی آن ها قرارداد بسته است. 

ر که مورخین مهمل نویس، مسئولیت تصرف هند را در دوران حاکمیت این حقوق بگیران غیاواخر قرن هفدهم است، 

افلز، با عناوین عصر کالویو، عصر هستینگز، عصر کرن والیس، عصر ولزلی و عصر رنظامی کمپانی هند شرقی، 

، که احتماال در ن ندارد که کمپانی هند شرقی، نه در مقابل پولآخرین جمله در نقل باال معنایی جز ای اعالم کرده اند.

یالتی برابر تصرف سرزمین ها داد و ستد می کرده و در ازای چند جفت کفش و کت و شلوار و سرویس چینی، اختیار ا

ار بی شتو این همه در حالی است که حتی براین گاردنر نیز این جا و آن جا ناگزیر است از ک را به دست می گرفته

 د!!!حساب مردم هند، به عنوان آخرین و شاید هم آسان ترین راه تبلیغ و جذب مشتری و فروش بیش تر کاال بنویس

زیر گلوله باران بی وقفه ی نیروهای  پیاده نظام بریتانیا ارتشدر حقیقت این یک نبرد بسیار خونین و وحشتناک بود، »

ها انجام وظیفه می کردند، به آرامی و با نظم خاصی در حال پیشرفت بود.  توپخانه سیندهیا که تحت فرماندهی فرانسوی
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کمک توپخانه بریتانیا در این نبرد، آن چنان موثر نبود. جنایتی بزرگ محسوب می شد اگر از سربازان می خواستیم در 

تمامی مشکالت همچنان به علی رغم  ارتش کمپانی بریتانیاچنان شرایطی به پیشروی خود ادامه دهند، ولی با این حال 

 (۲۹۵)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. پیش می رفت

پانی هند ارتش کم»و « ارتش پیاده نظام بریتانیا»گاردنر میان خطاب لشکریان در حال جنگ با بومیان هند، با عنوان 

ناگزیر  ویده بوده اند، ناگهان سرگردان است و از آن که در زمان مورد نظر، هندیان حتی رنگ تفنگ را هم ند« شرقی

نبرد در  یو بدون هیچ سابقه پیشین و البته معلوم نیست از کدام مسیر، پای فرماندهان نظامی فرانسوی را به معرکه 

تماال از چوب میانه ی هندوستان باز می کند که گویا در بیشه های انبوه هند سبز شده و با توپ هایی جنگیده اند که اح

یج رغوب هند می تراشیده اند! به راستی هنگامی که مزدوران مجامع فرهنگی غرب، در مقابل عقل راهای جنگلی م

ی جهان، شکلک می سازند و دهن کجی می کنند، خود را تا اندازه ماهرترین دلقکان سیرک صاحب استعداد نشان م

 دهند!

 

ی آن غارت همه جانبه ی هند، موکول به تخلیه ی منابع آن سرزمین از طال و الماس و ادویه ی گران بهاتر از طال

با کشتار بی  نبود. صاحبان جدید هند، بارها بدتر از دیگر برادران به آفریقا رسیده ی خود، به تخریب طبیعت هندوستان

ی ت وحش و بهره برداری بی ضابطه از چوب های صنعتی و درختان جنگلی، دست زدند. این تصویر سمبلیکحساب حیا

اند.  از هند ابتدای قرن بیستم است که نشان می دهد گرداگرد هر صاحبی را انبوهی از خدمه ی هندی گرسنه گرفته

 ز آن ببر قصابی شده نمی بینند.مردمی با همان تکه کرباس دور خود پیچیده که سرنوشت خویش را به تر ا
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این همان کرزن 

سیاستمدار یهودی 

معروف و نویسنده 

ایران و قضیه  کتاب

پشتون  و ]است ایران

بخش چهارها را به 

که در  [تقسیم نمود

سال های پایانی قرن 

قرن  نوزدهم و آغاز

یب السلطنه نا بیستم

در هند  دربار انگلیس

 باور بوده است.

کنندگان ماجرای 

هند را ناظرینی غالبا یهودی با عنوان نایب  کمپانی هند شرقی ظاهرا توضیحی برای این عنوان سیاسی ندارند که چرا

ه او، به خاطر ارشد کمپانی هند شرقی می گردانده اند! خدمت گذاران همرا السلطنه ی دربار انگلستان و نه کارمند

های تشریفاتی اند  السلطنه، دیگر آن هندیان نیم برهنه نیستند، فوجی از خدمه ی آراسته به البسه و عمامه عنوان نایب

که اسباب آسایش و امنیت صاحبان جدید خود را آماده 

 .کنند می

 این یکی نه نایب السلطنه و فرمانده ی نظامی، بل شخص

است که بر جهاز فیل میانی  جورج پنجم پادشاه انگلیس

وارد می شود. فقط در  برای شکار ببر به جنگل های هند

جریان این شکار پارتی، که به افتخار او، در سال 

را کشته اند.  ببر و چند خرس ۳۹برپا شد،  میالدی۱۹۱۲

ظاهرا ربطی  تا مفهوم کمپانی هند شرقی روشن شود که

به دستگاه و دولت و ارتش انگلستان نداشته است! تا آن 

یکی از شاهان انگلیس با قصد شکار  جا که می دانم هرگز

هند را  به آفریقا نرفته است تا معلوم شود دربار انگلیس

هوده و  خانه شرقی خود می خوانده و چنین قصابی بی
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 جانوران کم یاب هندوستان را برداشت از مرغ دانی خود می پنداشته است! در این جا نیز غیر قابل توجیهی در میان

 .پوشانده شده اند زرق و برق البسه ی رسمی و رنگینردیف خدمت گذاران هندی، درست مانند فیالن خود، در 

جرج پنجم خصوصیات چهار ببر و یک 

مستقیم او کشته شده  خرسی را که به تیر

اند، یادداشت می کند. اگر مردم و راجه 

اشراف پر مدعا و  های هند نیز همانند این

صاحبان جدید هند، به تخلیه ی موجودات 

زدند،  می زنده ی جنگل های شان دست

اینک در آن سرزمین کالغ نیز یافت نمی 

شد. به راستی از زمان کشف جهان به 

ی کشتی های کنیسه و کلیسا مردم و  وسیله

جانی در امان بوده است و لحظه ای بیناندیشیم این که بومیان کوه  امکانات طبیعی کدام نقطه ی دنیا از تعرض غربیان

شوروی و این  ان و توجه به آموزه های قرآنی، توانسته اند امواج هجوم انگلستان وبا تکیه به ایم نشین افغانستان هم

های اسالمی از تونس و الجزیره و لیبی و  روزها آمریکا را نیز متوقف کنند و این پدیده، بیش و کم، در دیگر سرزمین

ن تا چه میزان به مقاومت مسلمین تکرار شده، پس آزادی و امنیت جها سودان و فلسطین و لبنان و عراق و ایران نیز

مسلمین را تروریست  جانیان بی کنترل مدیون است و اگر سخن رانان و قلم به دستان و سیاستمداران غرب، در برابر این

شکست های پیاپی و خفت بار خود از مسلمانان را  و اعراب را وحشیانی فاقد تمدن می خوانند، تا چه میزان عقده ی

از ترک و فارس و اردو و افغان و اهل هند، با دامن زدن بر اختالفات مذهبی،  آن کسان که در سوی ما،خالی می کنند و 

  !!لجنزارند؟ دشمنان مردم این خطه را محکم می کنند، مشغول غوطه زدن در کدام جای پای

این عکس یادگاری هیئت همراه جورج 

انگلستان در میان جمع کسانی  پنجم پادشاه

است که در اوایل قرن بیستم، صد سال 

را به راه انداخته اند.  پیش، آن شکار پارتی

کوچک ترین پرسش این که چه کسی در 

حکومتی و ملی،  هند و با کدام اختیارات

ن کشتار حیوانات پادشاه انگلیس را به آ

زیرا  !دعوت کرده است؟! هیچ کس

میزبانان و مهمانان یک نفرند، در زمان 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

و حتی به قدر قرار دادن یک استکان چای، زمین تسخیر ناشده ندارد و آن  این شکار، هندوستان فاقد هویت مستقل است

آن منطقه ی شکار  ذار و کاسه لیسایستاده در کنار جورج، چنان که در مبحث آتی بیاورم، جز خدمت گ مهاراجه ی

خاک بی ارزش آلوده به ادویه و الماس در  نیست. به راستی که ظاهرا این کمپانی هند شرقی فقط در برابر دریافت

  !!! است، چه مردم گران قدر قانع و نجیبی والیات هند، پارچه و قند و شکر می فروخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسمت دهمپایان 

 >>>ادامه دارد <<<
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