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 2بخش -پیدایش پاکستان از منظری دیگـر
 
 

خبر  عمق سازش در برخورد با بی تفاوتی امروزین مردم هند نسبت به تجاوزات تاریخی دولت انگلستان، از خردمند
 تازان آزادی هند برقرار بوده است! دار می شود که میان دربار انگلیس و روشن فکران و سیاست بازان و پیش

ان نهرو شایستگی ندارد تا از ظهور و خصوصیت قشری بنویسد که خود یکی از میان آن ها است. آیا کسی به میز
ردم آواره و گرسنه یا محافل که نهرو بر می شمارد واجد آن را به کدام سو می کشاند: مخصوصیت های چنین 
این شناس نامه همان روشن فکری سیان مهاجم و آیا ضرورت است تا بر این اعترافات نهرو، شرحی بیافزایم؟! انگل

 هند است که نهرو شخصا ارائه می دهد. انگلیس زده  
 
بزرگ هم داشت. همان تصادم و برخورد با زندگی تازه و نیرومند آن ها هند را  ها به هند یک فایده   آمدن انگلیس»

با تمام درد و رنجی که به  تکان داد و یک احساس وحدت و ملیت تازه در هند به وجود آورد. شاید یک چنین ضربت
همراه داشت، الزم بود تا کشور و مردم قدیمی و کهن سال ما را از نو جوان کند. هدف آموزش زبان انگلیسی در هند 

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

که در آغاز از ستایش انگلستان و  مردم ارتباط نداشت، اما باالخره رهبری نهضت های ملی تازه را عهده دار شد،
نگلستان در موقع مناسب و شایسته با آن سرشار بود... و با یک نوع خوش بینی امید داشت که ا افکار آزادی خواهانه  

 (۱۴1)جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص «. آزادی هند موافقت خواهد کرد
 
هند به شیوه  انگلستان بر شبه قاره   ها سر ستیز داشتند و همواره در دوران سلطه   تنها گروهی که از آغاز با انگلیس»

کار و نهان با آن ها می جنگیدند، مسلمانان بودند و انگلیس ها هم از های گوناگون و نحوه های مختلف به طور آش
همان آغاز به خوبی می دانستند که این گروه با آنان سر آشتی نخواهند داشت و بنا بر این صالح خود را در این دیدند 

قسمتی از بیانات یکی از  که از طریق کمک و استمالت و تشویق و تطمیع هندوها مسلمانان را بکوبند... در این جا نقل
مسلمانان به موجب »گفته بود:  صریحا   1۱۴۰فرمان روایان انگلیسی هند به نام لرد آلن برو، را می آورم که در سال 

 به این ترتیب انگلیس«. طبیعت دین خود دشمن سرسخت ما هستند و بنا بر این ما باید رضایت هندوها را جلب کنیم
و در عوض با هندوها از در  هند مسلمانان را به انواع و اقسام تحت فشار قرار داده ره  ها از بدو ورود به شبه قا

 (   ۶)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. آن ها کوشیدند تحبیبمسالمت و اتحاد درآمدند و همواره با تمام قدرت در 
تبلیغاتی و مظلوم  مین، یک بیانیه  چنین است که تصویر ولیان از سازش غاصبین انگلیس با روشنفکری هند علیه مسل

رفتار و گفتار نمونه هایی چون گاندی و نهرو و سرانجام آن که  سرایی متعصبانه نیست، حقیقتی است که با مالحظه  
اعطای استقالل بود، اثبات  نابودی گروه های انسانی بسیار از مسلمین و اخراج طلب کارانه نیمی از مردم هند به بهانه  

 .می شود
 
 هندوها روز به روز با برخورداری از حمایت و پشتیبانی بی دریغ انگلستان و کمک بی حد و حصر آنان، در کلیه  )

با تمام  شئون دولتی و ملی نضج گرفتند تا آن جا که دیگر به هیچ وجه مسلمانان را به حساب نمی آوردند و علنا  
پیش رفتند که برای از میان بردن زبان اردو، که زبان رایج  آن قدر در این راه خواسته های آنان مخالفت می کردند و

در میان مسلمین بود، نهضتی را به وجود آوردند تا از این راه با از بین رفتن این زبان، زبان انگلیسی و لهجه های 
 ( ۷)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. هندی را جای گزین آن کنند

 
دی خواه مورد حمایت انگلیس در هند، زمانی به جریان مبارزه علیه تسلط بدین ترتیب معلوم می شود سران آزا

انگلستان وارد شدند که هنگام تقسیم کرسی های سیاسی و اجتماعی آن هم به شرط دعوت عمومی به آرامش و عدم 
هند زمانی در  خشونت رسیده بود، تا سپاهیان ملکه بی دغدغه از انتقام، هند را ترک کنند. در حقیقت موضوع استقالل

انی دوم به دستور کار دولت و دربار انگلیس قرار گرفت که نه فقط کف گیر ملکه به علت مخارج غول آسای جنگ جه
مین هزینه های نظامی هند را دشوار و حتی غیر ممکن کرده بود، بل هندوستان نیز دیگر أانتهای دیگ خورده و ت
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یهودی   ت مورخ را قانع می کند که پروژه  ن نداشت. تمام این مقدماچندان چیز دندان گیر، مناسب اشتهای غارتگرا
هجوم به هند، از آغاز بخشی از تدارکات جهانی مشرکین برای کنترل رشد بی صدا و پر از مسالمت اسالم و در این 

 .مورد با کمک روشنفکران تربیت شده در انگلیس و دشمن های مذاهب هند بوده است
 
ا در این دیدند که مبارزان اصالح طلب را به نوعی سرگرم کنند و با تشکیل جمعیتی که این ها مصلحت ر انگلیس»

اصالح طلبان را گرد هم آورد، تا نظریات اصالحی خود را بیان کنند، تا به اطالع فرمان روای کل هندوستان برسد، 
«. وافقت و کمک انگلستان گذارده شدروی موافق نشان دادند و به این ترتیب اولین پایه های حزب کنگره ملی با م

 (         ۹)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص 
الاقل امروز برای ما مفهوم پنهانی این گونه اصالح طلبی ها آشکار است، زیرا اصالح طلب تقاضای سهمی از میوه 

گره را نپذیرفتند و بنیاد دارد و انقالبی به ریشه می کوبد. بخش عمده مسلمین عضویت و پیوستن به حزب فرمایشی کن
تشکل مستقیم و مخصوص خود را با استفاده از شرایط جدید و ضعف دولت انگلیس پایه ریختند که بعدها به حزب 
مسلم لیگ معروف شد. تشکلی که نشان می داد مسلمین هند، از هیچ بابت و باب، یک گروه اقلیت نبودند و قدرت 

  .بوده استاسالم در هند برابر با قدرت هندوها 
 

 ادامه دارد...
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