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 خدا نام به

گفتارپيش
ياد  س پروردگار جهان را كه توفيق تدوين پانزدهمين مجموعه از آثار زندهسپا

اثر است،  9مهندس مهدي بازرگان را به ما عطا فرمود. اين مجموعه را كه شامل 
 ايم. نام نهاده« كوبا، هندوستان، ايران»

 هنگام بازداشت در زندان قصر، در نام دارد. مؤلف فقيد به« انقالب كوبا»اولين اثر 
پل سارتر،  )تأليف ژان «جنگ شكر در كوبا» كتاب از اي خالصه و فشرده ،5892 سال

صورت كتابي جيبي در سه فصل )پيش از انقالب،  جهانگير افكاري( را به ي ترجمه
چند در آن زمان فضاي سياسي كرد. هر و آماده چاپانقالب، پس از انقالب( تدوين 

اند ايران را با كوبا  حال ايشان هرجا مناسب ديده بود با اين بسته و جامعه كامالً پليسي
براي  مهندس بازرگان .اند هاي خود را مطرح ساخته مورد مقايسه قرار داده و ديدگاه

را بيشتر  مخاطبآنكه هم خواننده را با كوبا و انقالب مردمي آن آشنا سازند و هم 
 اند: تاب نوشتهك ي در مقدمه ،نمايند مان ايرانمتوجه مسايل و مشكالت كشور

طرف دنيا، در دهان آمريكا... ؛  آنكوبا جزيره باريك پرتي است در  آنكهبا »
گونه  ش هم كيش و همكار؛ و هيچا همسايه هستيم و نه با مردم آننه با خاك 

سوابق مشترك تاريخي و روابط اقتصادي و نظامي نداريم...؛ خواهيد ديد كه 
 و فراواني وجود دارد.شباهت عجيب  هها و ما وجو  آنميان 

بگذاريد؛ آمريكا « نفت»را برداريد و به جايش « شكر»در اين كتاب اگر شما 
خودتان  آنچه»را هم با « باتيستا»تبديل  كرده و « انگليس + آمريكا»را به 

 «بينيد ساير چيزها را ديگر نبايد تغيير داد... تعويض كنيد، مي« تشخيص دهيد
نام دارد. اين كتاب نيز در « آزادي هند»يا « دوستاننهضت آزادي هن»دومين اثر 

زندان قصر و در دوران برگزاري جلسات دادگاه نظامي و محكوميت پس از آن در 



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا، هندوستان، ايران51ـ مجموعه آثار)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59

 

مأخذ قوي و  52تأليف و سپس منتشر شده است. اين اثر با استفاده از  5898سال 
هكتور بوليتو، دست اول با مؤلفيني همچون: جواهر لعل نهرو، موالنا ابوالكالم آزاد، 

شاد مهندس  تحرير درآمده است. روان ي هايم و... به رشته رومن روالن، چارلز بتل
هاي آنان،  ها، مخصوصاً تكان و تحول تاريخ ملت ي بازرگان با اشاره به اينكه مطالعه

ترند، هميشه مفيد و ارزنده  چه آنها كه برتر و جلوتر از ما هستند و چه آنها كه عقب
ها را دريابيم و  و اگر با تجزيه و تحليل توأم بوده و بتوانيم عوامل و جريان خواهد بود
اي  گشاي ما خواهد بود، مقايسه هاي خود بيفزاييم، راه بستنيكار ها و به بردانستني

. كتاب در شش فصل به شرح زير ندا مبسوط بين ايران و هندوستان به عمل آورده
 : تأليف گرديده
 مقدماتي ي مقايسه شناسايي و -فصل اول
 مقدمات و مباني نهضت آزادي هندوستان -فصل دوم
 نهضت آزادي هندوستان، نظري به مسلمانان هند. ي مراحل اوليه -فصل سوم

 مراحل بحراني نهضت آزادي هندوستان -فصل چهارم
 مراحل نهايي نهضت -فصل پنجم
اداري هندوستان بعد از استقالل، نوع حكومت اتخاذي و روش  -فصل ششم

 نظريه. و نتيجه اقدامات، و ها برنامه مشكالت، و مسايل هندوستان،
كتاب نيز هرجا الزم دانسته، ايران را با هندوستان  ياد مهندس بازرگان در اين زنده

مورد مقايسه قرار داده و در متن و يا در زيرنويس صفحات با آمار و ارقام موقعيت و 
رخدادهاي  با  خواننده ساختن آشنا ضمن يشانا .است ساخته مشخص را ايران وضعيت

در جريان امور مشابه آن مخاطب را همزمان  ،تاريخي، سياسي و اقتصادي هندوستان
براي آنكه خواننده را به  . مهندس بازرگان همچنيندر ايران قرار داده است

 خشدر پايان هر ب د،نماي شايق و اقتصادي  سپاري رخدادها و معيارهاي اجتماعي ذهن
 و خواستار پاسخ به آنها شده است.كرده هايي را مطرح  پرسش از فصل ششم،

است كه با « يك تحليل تاريخي براي مبارزه ملي»سومين اثر در اين مجموعه 
در آستانه انقالب اسالمي ايران  5813در سال  « ؟ ملت ايران چه بايد بكند »عنوان 

ي  اين اثر كه در برگيرنده .يده استبه انجام رس 5811تأليف شده و در اوايل سال 
طور كامل در  براي اولين بار به ،يك تحليل فشرده از تاريخ مبارزات ملت ايران است

اين كتاب در سه بخش تنظيم شده است.  شود. مندان تقديم مي اين مجموعه به عالقه
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به صورت  ، تاريخ اين دوره«از كورش تا مشروطيت» ، تاريخ ايراندر بخش اول
ساله  2144تاريخ  انِربازيگاست. قرار گرفته  پژوهشيار فشرده مورد بررسي و بس

ايران، جايگاه ملت و مردم، استيالي مسيحيت متمدن، ورود ملت به صحنه، اولين 
 حركت ملي و انقالبي ايران، مشروطيت سلطنتي احمدشاه و اولين آزمايش حكومت

مجلس و انتخابات، دولت و اداره مذهب و روحانيت،  :در ايران در ارتباط با ملي
اخالق و عقايد و درسي كه   مملكت، اقتصاد و توليد و باالخره تعليمات، فرهنگ،

 تجزيه و تحليل شده است. عناويني هستند كه در اين بخش مشروطيت به ما داد،
العمل استيالي روس و انگليس  عكس :شامل «از رضاشاه تا مصدق»بخش دوم، 

، آغاز گراندست استيال و اشغال ايران به 5824ايران، شهريور در برابر مشروطيت 
مذهبي مصدق و كاشاني و  -دومين تحرك و تفوق ملت ايران، احياي جنبش ملي

است و ملت  فهاي مصدق و عوامل قدرت و ضع باالخره پيروزي و شكست
 بررسي قرار گرفته است.  وتحليل محورهاي ياد شده، مورد 

تا  5882مرداد  23تحليل تاريخ ايران از كودتاي بخش سوم به بررسي و 
ترين اتحادِ  محكم مرداد23 كودتاي ،تحليل اين در .دارد اختصاص كارتر بشرِ حقوق

و تالش و تشكل مجدد نيروهاي است  استبداد و اسيتال در تاريخ ايران خوانده شده
ضت مقاومت و ها و شاه( به نه ملت، جواب جبهه متحد استيال و استبداد )آمريكايي

ملت، نهضت  قهري و طبيعي هاي العمل عكس دوم، ملي مبارزات ملت، تشكيل جبهه به
آزادي ايران و نهضت روحانيت، مبارزات مسلحانه و چريكي، پديده تازه ديگر و 

هاي مطبوعاتي  كارتر، مصاحبه بشرِ نقش بزرگ دانشجويان خارج از كشور، حقوقِ
محورهايي ئله رهبري مبارزات تاريخي ملت ايران، با رهبران مبارزه و باالخره مس

 است.  و تحليل شده مورد بررسي قرار گرفتههستند كه 
مديريت  ي هاي كلي از مسئله تحليل ي ياد مهندس بازرگان پس از ارائه زنده
 ،خانواده و زن كشاورزان، كارگران، بازار، دولت، كارمندان موقعيت و جايگاه كشور،
عمل  مبارزات ملي ايران بهدر مورد هاي عمومي كه  يخي و بررسيهاي تار از تحليل

ي:  كلي در سه مرحله هاي خود را براي رسيدن به خط مشي گيري آورده است، نتيجه
اصول و كليات استنباط شده، خطوط اصلي برنامه يا استراتژي مبارزه ملي و باالخره 

 دارد. يبند بيان م 29وظيفه اختصاصي نهضت و رسالت ما را در 
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در اين مجموعه بدون آنكه در بيان معني و محتوا تغييري داده شود مختصر 
جا الزم ديده شده، با ارجاع موضوع  عمل آمده است و هر ويرايشي در مطالب آثار به

مشخص  به زيرنويس، توضيحات الزم از طرف بنياد ارايه و با عالمت )ب.ف.ب(
باشد.  متمايزلف فقيد آورده شده هايي كه توسط مؤ شده است تا از زيرنويس

هاي مورد بحث  تعدادي عكس از شخصيت ،غناي بيشتر اين مجموعههمچنين براي 
 مكتوب فارسي و انگليسي، و نيزمنابع و تصاويري از رخدادها، با استفاده از 

در  .هاي مناسب قرار داده شده است هاي اينترنتي مورد وثوق تهيه و در محل پايگاه
داند از آقاي عبدالكريم حكيمي كه تعدادي از منابع مكتوب فارسي و  مي اينجا الزم

اند و نيز از آقاي مرتضي كاظميان كه با جستجو در  انگليسي را در اختيار ما قرار داده
خصوص از  اند و به هاي الزم را تأمين كرده هاي اينترنتي تعدادي از عكس پايگاه

ها و نيز اعالم و  ممارست تعدادي از عكسالحق حسيني كه با   آقاي دكتر سيدحجت
هاي جستجوگر  مفاهيم و اصطالحات مورد نياز اين مجموعه را از طريق سيستم

گزاري و تشكر نمايد. اميد آنكه  اند، سپاس نويسي و تدوين كرده رفته گزيده پيش
 مندانِ تأييد عالقهرضايت و مورد گزاران بنياد  مساعي اين عزيزان و ديگر خدمت

مؤلف براي رحمت واسعه  موجباتياد مهندس مهدي بازرگان قرار گيرد و  ار زندهآث
 شمار آيد. بهمرضي پروردگار جهانيان اقدامي و را فراهم آورده فقيد 
 

 بازرگان مهدي بنياد فرهنگي مهندس



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وباـك انقالب
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تعالي بسمه

اـوبكـــبانقال

 مقدمه
ده يرا نشن ن اواخر نام كوبايكه در ا -سواد يبا سواد و ب  -رانياست در ا يكمتر كس

ار يده باشد. ضمناً عده بسيرا ند دل كاسترويكوبا، ف جوانِ يِشويو عكس رهبر ر
ج آن يو مقدمات و نتا انقالب يافت كه كوبا را بشناسند و چگونگي  وانت يم را يكم

 را بدانند.
صورت مشروح و منظم در روزنامه  به يتاالسلسله مق 5884ن بار در سال ياول

از  «در كوبا شكر گجن»افت و بعداً كتاب يانتشار  -رسوا ترجمه از فرانس -هانيك
 پل سارتر ژان ،فرانسه معروفِ ستياليستانسياگز لسوفِينگار و ف سنده و روزنامهينو
(Jeon Paul Sartreبه ) م مقا قائم يتوسط بنگاه مطبوعات يافكار ريجهانگ يترجمه آقا

ال(. سارتر كتاب رپرتاژ ير 34 ،صفحه  542زبانان قرار گرفت ) يدر دسترس فارس
كه چهارده ماه بعد از  يو بر اساس مشاهدات كوبا به ن مسافرتيخود را پس از دوم

 ر در آورده است.يتحر ي هرشت به ،عمل آورده بود به انقالب
آن دارنـد )و بعـد از اطـالع     نسـبت بـه   ياديـ كه افـراد ز   يا موضوع و عالقه  تياهم
ن كتـاب و  يـ ر انتشـار ا نمـود د  يجـاب مـ  يشـتر خواهـد شـد( ا   يب يليه خياز قض ياجمال

فـراهم شـود مخصوصـاً بـا توجـه       يالت بهتريز كوشش و تسهياستحضار هموطنان عز
 يو تنبلـ  يغالـب اشـخاص وجـود دارد و كنـد     يكه برا ييها يق وقت و گرفتاريض به

                                                
 هنگام بازداشت در  ، به «در كوبا شكر جنگ»، با استفاده از كتاب  ياد مهندس بازرگان اين اثر را زنده

چاپ سپرده شد و بدون نام مؤلف و ناشر، با نام  سرعت به تأليف نمود. به 5892، در سال قصر زندان
 صفحه، در قطع جيبي منتشر گرديد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. 94در « كوبا»
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ما را بـر آن داشـت كـه     ،شود يده ميكتاب خواندن د يبرا رانيكه متأسفانه هنوز در ا
ه يـ از آن كتـاب جالـب آموزنـده را ته    يا ده و خالصـه يچك ، مانند  جزوه دِك جليدر 

 رانيـ و مرد ا جوان و زن و ريپ استفاده معرض در و زحمت مختصر ارزان يبها نموده به
 م.يبگذار

       

كه  آمريكادر دهان  ،ايرف دناست در آن ط يپرت كِيبار رهيجز با آنكه كوبا
ه يآنجا پا گذاشته باشند؛ نه با خاك آن همسا حال به تا به يرانيست چند نفر ايمعلوم ن
و  يخيگونه سوابق مشترك تار چيو ه ،كار ش و هميك م و نه با مردمش هميهست

نوع ما بوده  و هم نكه انسانيانظر از  ذلك صرف مع ؛ ميندار يو نظام يروابط اقتصاد
 ،ميعالقه باش يم در سرنوشت آنها بيتوان ير آسمان مشترك نميدر عصر واحد و ز

 وجود دارد. يب و فراوانيشباهت عج هان آنها و ما وجويد كه ميد ديخواه
را « آمريكا»د؛ يبگذار« نفت»ش يجا بهو د يرا بردار« شكر»ن كتاب اگر شما يدر ا

« ديص دهيآنچه خودتان تشخ»را هم با « ستايبات»و ل كرده يتبد« آمريكا+  سيانگل»به 
 كوبانكه ير داد و مثل اييد چندان تغيگر نبايزها را دير چيد ساينيب يم ،ديض كنيتعو

 ...  شود ؛ البته كوباي سابق مي يواش يواش ايران
 .زير آسمان كبود همه جا به يك رنگ استد گفت : يآن وقت خواه

نده ما يحال و آ يبرا يينما نه عبرت چهرهيئتواند آ يم كوبا خ انقالبين تاريبرابنا
 باشد.

« 
»5

 

 مهدي بازرگان

 
 

 
  

                                                
دروغ  [ سخني نيست كه بهدمندان عبرتي است ؛ ]اين قرآن: در داستان آنها براي خر 555( / 52يوسف ) .5

 بافته شده باشد ... .



 

 

 
 
 
 
 
 
 

فصلاول


 قبلازانقالب

يخيوتارييايمختصراطالعاتجغراف
طول  است به اي دهينوك خم درازِ رهيجز، كوبا د.ينگاه كني بعد  هصفح ي هنقش اول به
لومتر مربع و يك 59'144يح لومتر و مساحت صحيك 544لومتر و به عرض يك 5244
 باشند. يم كيو كاتول ييايكه سه ربع آن از نژاد اسپاننفر ون يليم 1/3ت يجمع

گذاشت  رهيجز به پا كلمب ستفيكر كه يالديم 5942در يول ديا دهيند را آنجا شما
 ده است.يچشم بشر هرگز ند ،باتريز ن كوبايگفت: از سرزم

با طمع را به خود جلب كرد و سبب استعمارگران  كوبا يزيخ و حاصل ييبايز
م يمستق مستعمره ،قرن چهارمدت  ، به5343تا سال  و آن شد مردم و استثمار يچارگيب

 بود. اياسپان
 شورش آمريكاك يبه اتكاء و به تحر ياهال ،ف شده بوديضع ياسپان ؛ 5341در 

 . آمريكابه  يچهار سال وابستگ ،ه چاه افتادنداز چاله درآمده ب يكردند ول
 .مجدد و اعالم جمهوريت )ظاهراً( مستقل  شورش ؛ 5442در 
 .ماكاره و سلطنت كودتا؛  5454در 
 .دموكراتيك انقالب ؛ 5488در 
 سال. 54و ادامه آن تا  باتيستا ديكتاتوري ؛ 5488در 
 . آمريكابه  فرار باتيستا ،نخواها و پيروزي جمهوري باتانتخا ؛ 5498در 
 ساله فرمانرواييِ 3دوران ،  آمريكابا دستياري  بازگشت مجدد باتيستا ؛ 5412در 

 .توأم با نظم و رونق ظاهري ،شديد مطلقِ
 .فيدل كاسترو ريشويِ قيام و تسلط ياغيانِ ؛ 5413در 
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قبلازانقالبكوبايظاهريهجلو
 يها ابانيخ .است ايدن ين شهرهاين و ثروتمندتريباترياز ز يكي تخت كوبايپا هاوانا
 يها خراش آسمان ،مجلل يها ساختمان بزرگ، ييآمريكا يها لياتومب پراز و آباد عيوس
متعدد  يالملل نيب يها . قمارخانهمخصوصاً در محله ودادو ،لوكس يها وان و هتلارف
 ،ها ابانيها و نور خ رنگارنگ مغازه ييِروشنا ،خانه جهان. در شب ن رقاصتري بزرگو 

 هاي يرا كمپانيكند ز يم يكه نورافشان است يخارج يطال يول كند يم رهيخ را چشم
 است. ييآمريكا يها هيمتعلق به سرما برق و تلفن
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س يرئ ،آن نظم ي هيسا در .سيپل و سرباز 14'444كامل  مطلق و نظم ،قدرت دولت
 يستايگرفته است. بات يم يها حق خصوص دالر از قمارخانه 54'444روزانه  يشهربان

كار خود مشغول  ان بهيبازان و قاچاقچ رشار داشته و سفتهس يدرآمدها ،كتاتوريد
 بودند.

شتر با يو ب ييآمريكابا پول  يبعض ،بايز يها ها و ساختمان ها و هتل خراش آسمان
وجود آمده  به ،ه بوديمجاز استفاده از سرما هگانه رايكه  مردم يداخل يارذگ هيسرما
 دستشان مانده است. يب آنها روحاال غال .است

ق معامالت ياز طر ،ن و مستغالت بود و در آمد متداولياز زم ،نانيثروت قابل اطم
 شد. ين و اجاره دادن مستغالت فراهم ميزم

 و شهرت بود. اعتبار كسب لهيوس و مردم يِديتقل رسوم ،يو ولخرج يقگيسل خوش
ها  ؛ روزنامهرهيت جزيك سوم جمعياددار فقط ش، سويدر افزا يكاريب ؛ در مقابل

 يبـرا  يبـودن، سانسـور حتـ    يد دولـت و توخـال  يعلت سانسور شد قابل خواندن بهريغ
 يكارشان پرحرفـ  يمخالف موجود ول و احزاب يخال ها و دانشگاه ها، كتابخانه كتاب
ن صداها هم سال بـه  ي. اما هميو قانون اساس انتخابات ياجرا و مكررِ يلفظ يِو تقاضا
 .گـر يد يها حل ن و راهيفقدان جانش يول منفور مردم ستايتر. بات تر و خاموش ميسال مال
 م شده به تب خود .يتسل دارِ دار را داشت، تب تب حالت آدم ، كوبا

كارهايانباطنيجر
 ر نيز،پل سارت . ژاننهاده شده بود شكر يآن رو يو ناخوش يو خوش كوبا يزندگ
 ده است.ينام كوبا را جنگ شكر جنگ
 يهـا  بـا سـاقه   ،انبـوه شـكر   يهـا  سـتان يمملـو از ن  ،زيـ خ صلاست حا يا رهيجز كوبا
هـا را   ين ؛؛ راحت و پربركت زراعت روشنِ زِره تا سبيت زِسب يها ده به رنگيچيپ درهم

 دهد. يد و بدون كود و زحمت حاصل ميرو يسال باز م 1كنند و تا  يم بر خيب
ون كـرده بـه   يا بار كامي ،ختهير يا اسبيو  يگاو يها عرابه يرا رو شكرين يها ساقه
كنـد.   يم متعفن را جا همه آن يوانيح مخصوص يبو ،درو فصل در رسانند. يم كارخانه

هـا را در   سـاقه  ير و نـامطبوع اسـت. وقتـ   يگلوگ يد وليآ ين ميريذرات هوا به ذائقه ش
شـود.   ير مـ يرازس آن به مگس از يفوج كنند يم يخال بزرگ كارخانه يها فيا قيلو يس
پوست  رد.يگ يم را شكرين ي هريش و فشارد يم را مغزش كند، يم خرد را ها ساقه ها نيماش

 ي هريشـ  يبعد يها رسد. دستگاه يكارخانه م مصرف به يعنوان سوخت مجان و برگ به
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زرد و  يهـا  از دانـه  يريـ ك خميـ كننـد و بـاالخره    يظ مـ يلـ غت ،زننـد  يهم م را به شكر
 شود. ينگ درست مبدر
ها  ياست كه در گون كوبا  ياتيح هيما و يمحصول اصل ،ه نشدهيتصف زردِ ن شكرِيا
خام بايد  شكر زردِ ،ديگر نقشي ندارد كوبابعد  از اين به .شود يحمل م آمريكاخته و به ير

بايد در  ،كوبا هم حساب كوبا و سرنوشت مردم .قند پاك تبديل شود به ه وتصفي آمريكادر 

 .آنجا تصفيه شود
 ،رهيدر جز شكريراعت نز  ، بهميبگذار آمريكاپا به قاره  قبل از آنكه همراه شكر

ر يز كوبا يآنچه از اراض ،دردسر پر مداخل يمحصول بن يم: در برابر چنينگاه كن
رها  يِا باتالقي ،ريه به صورت علفزار بايشكر رفته است و بقين كشت ريز ،كشت رفته

 مورد استفاده واقع شده است. يگريبه عنوان چراگاه گوسفند به طرز راحت د ،شده
كه بعد از  يمير مستقيم و غيت مستقبا دخال ،و هم مصنوعاً يعيل طبيدل به ،نيبنابرا
 يا و تا اندازه شكرين  منحصر به رهيجز يكشاورز ،عمل آمده است ا بهه ييايرفتن اسپان
 شده بوده است. يدامدار

 يخارج يها هيسرما و يداخل متمول مالكان عده كي به متعلق ياراض اعظم قسمت
شتر يب ،كنند  تين خود اقامت و فعاليزم ينداشتند رو يوجه الزام چيه ن بهيبود. مالك

 ها، براي چهار آن كارانِ شيند. پكرد مي يگذران خوش ا اروپاي آمريكاعمرشان را در 
به حال  ،چاره را بدون مزديب گرفتند و هشت ماهِ بقيه سال، برزگران يم ماه مزدور
 دند.ينام يا ميفوندر تيرا ال ين نوع اراضيا .ندكرد ميخود رها 
 سال در نفر ونيليم 3/3به  5344 سال ون نفر دريليم 1/5ت )از يش جمعيافزا
شتر يو منافع ب شكركارانيدستمزد ن يمسبب تنزل دائ ،عرضه بر تقاضا ي( و فزون5434

 شد. يشكرداران مين
 53ان قـرن  يـ وارد شده بود و تا پا اياز اسپان ،از جنگ سپ كه يدار ا گلهي دامداران
 ي هشكست خـورد و درجـ   از شكر اًبعد ،بود رهيجز يزندگ يِسرچشمه اصل)ميالدي( 
 444544 يون دالر سود و كار بـرا يليك صد مي ياز دامدار، 5413 سال در .دوم شد
( نيهكتار زمـ  444844درصد) 33 دامداران ،ن خدماتيمالحظه ا به .دست آمد نفر به
 اشغال داشتند. در را كوبا ياراضاز 

(آمريكا)يدستخارج
  يم و آشكاريمستق ياسيو س يدخالت نظام (،5442 تا 5343)از  سال 9ر از يغ، آمريكا



 
 

 

 
 

  21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقالب كوبا

 

را تصرف بود كه كوبا  آمريكا بشردوستِ دموكراتِ شأن ملت نداشت. دونِ در كوبا
مند بود  عالقه ،تر از مادر مهربان ي هيباشد؛ سهل است مثل دا يد و دولت استعمارينما

فات و يه تشريو كل و احزاب و انتخابات يقانون اساس يدارا ،ظاهراً مستقل يكه كوبا
 ار باشد.يتمام ع يِمظاهر دموكراس

 يليآنجا را خ ند و شكركرد مي يارذگ هيسرما ز در كوباين ياز نظر اقتصاد
 يگران برا ط نامساعد و دستمزدِيكه در شرا يبه همان مبلغ يالملل نيتر از نرخ ب گران

 ند.كرد مي يداريخر ،شد يتمام م آمريكاشكركاران جنوب 
طرف  كيب از يترت نيا بخرد. به آمريكا حتاجش را ازيما كوبا كه  شرط نيا فقط به

پرداختند  يآن م كشت به آمريكا جنوب در كه را خود اركشكر هموطنان معدودِ
 يعني...  را منحصر به شكر كوباگر زراعت و اقتصاد ينمودند و از طرف د يت ميحما

 نمودند. يم آمريكامنحصر به 
 سيبرطبق معاهده پـار  رهيات در دوران چهار سال اشغال موقت جزين عمليشه اير

سـاختند.   يمـ  رشـك ين يكشـ  رهيش يها دند و كارخانهيخر يد. كشتزارها را ميانجام گرد
طـرف   دست بود بـه   چه و هر كشت قابل نيزم چه هر ه ويهر چه سرما كوبا رفته رفته در

 ييآمريكاله مؤسسات يوس  به كوبا، يرهجز ياراضدرصد از  11، 5484رفت. در  شكر
ه يـ بق .داشـتند درصـد از اراضـي را در اختيـار     22 فقطا ه ييو كوبا  شد يم يبردار بهره
نسبت فـوق   ،ان افتاديجر ار بهك آنكه از پس حاصل بود. يب رِيبا يايفوندر تيال ،ها نيزم

بـه   ،مثل پول بادآورده ،دات سرشاريد. عاششتر يب ييكوبا يها هيمعكوس و سهم سرما
 .كننـد  يل مـ يزر تبـد  همـه خوشـحال بودنـد كـه شـكر را بـه       .رفت ميكس  همه بيج

آور  انيـ چـون كـم مـداخل و ز    ،يو صـنعت  ياقتصـاد  يها تيگر و فعاليد يها زراعت
 شد. تراديسال به سال ز د شكريمنسوخ و تول ،بود

تن  444114رساند كه   مصرف  هب تن شكر 4444382 آمريكا،  5445سال در 
 ده بود.يون دالر خريليم 21 مبلغ به را از كوبا آن

 4443195به مصرف رساند كه  تن شكر 4443448 ،آمريكا،  5455 سال در
 ده بود.يخر تن آن را از كوبا

آن  4443448مصرف رساند كه  به شكرتن  4444893 آمريكا،  5421 سال در
 ده بود.يون دالر خريليم 548 مبلغ به را از كوبا
 قائل شده  يقسط معامالت در آمريكاكه  يالتيفراوان و تسه ين درآمدهايدر اثر ا
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كامالً معتاد  ،آمريكا يصادرات يِتجمل يلوكس و زندگ يا را به كاالهاه ييكوبا، بود
 گسترده شده بود. يخوب ده و دامِيپاش يخوب و آلوده كردند؛ دانِ
 يشد. حساب يبسته م اآمريك هاي بانكدر ،  كوبا حاصله از شكر يحساب ارزها
 . يكم محصول يها نمود خصوصاً در سال يال به سال بدهكارتر مكه كوبا را س

 يكشاورز كه نيهم ،ندداد مي انجام منفعت و ليم با ابتدا در ا،ه ييكوبا كه را يعمل
عاجز گشتند موجـب   يگريد ديت و توليشد و خود آنها از هر فعا يآنها تك محصول

واردات  هـم  و ندكرد مي نييعت را ديخر نرخ هم چون شد؛ آمريكا تدس در آنها اسارت
 د را.يزان كل خريم يعني شكر

  :گفته بود ايه اسپانيعل ،نخست انقالب رهبرِ ،يتژوزه مار
 « شود يابود مك كشور دادوستد كند نيكه تنها با  يكشور»

داشته باشد و  يده صناعت كوچكيرس ياقتصاد سميبراليبه ل خواست كوبا ياو م
 چاه افتاده است. به ،د. حاال از چاله درآمدهيصادر نما يهمه نوع محصوالت كشاورز

،  5421رفتار كرد بعد از سال  يريگ با خشونت و سخت يج سال متوالپن آمريكا
 5421زان يم د تا بهيسال طول كش 51ون تن آوردند و يليم 2د را به يك مرتبه تولي

 د روبرو شد.يبا بحران اضافه تول مجدداً كوبا .رساندند
ن كوچـك و تمركـز   دارا هيسـرما   يسـبب خانـه خرابـ    ،ه وارداتيسـهم  يها نوسان

 يجهـل و سسـت   سال به 21شد. خالصه آنكه  يزورمند م مالكاندر دست  يشتر اراضيب
 ،آنهـا  يهـا  دولـت  ند.بود  كرده آمريكا بسته  دست و فروخته را خود ا گذشت.ه ييكوبا

 پـايين د را يـ ك مرتبه خرينكه يو ترس از ا آمريكار فشار يدر ز ،يرمليو غ ياعم از مل
ند نگذارنـد  دانسـت  مـي فـه خـود   يوظ ،نـد يرا بنما ها وامه حساب يتصف ي هاورند و مطالبيب

ت يـ را رعا ات واشـنگتن يـ ناچـار نظر  ،يد. در هـر كـار  يـ وجـود آ  به يمؤسسات صنعت
 نمودند. يم

كوچك  يها هين رفتن سرماين؛ از بيسنگ يتجمل يِاد به زندگيگر اعتيف داز طر
و  يكاريب يعنيدستمزد  يدائم  ت؛ مالزم با تنزلياد روز افزون جمعيو ازد ،و متوسط
ها را  ضيتر و نارا ميسال به سال وخ ؛ سبب شده بود وضع ملتاكثر دهقانان يِگرسنگ
 كند.تر  يناراض
كـه   ذو متنفـ  طبقـات مالـك   يدار ب و نگاهيعج عدم تعادلِ ن حالتِيحفظ ا يبرا

رومنـد  يمـنظم ن  ارتـش  ؛مؤثر ي هليگانه وسي ،ها بودند يبرخوردار از انواع منافع و خوش
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44414 ر نفـوذ آنهـا اداره   يـ ز ،رون آمـده يـ ب ردا زمـين  ان اشـرافِ يـ بود كـه از م  ينفر
هـم فرمـان    هـا  دولـت و  اعتنا بود بلكه از مجلس يب نه تنها نسبت به ملت شد. ارتش يم
ظاهراً مـدافع   .كه به خرج او ساخته شده بود خردكردن كوبا يبود برا يبرد چكش ينم

داشـته باشـد و بـدون     يو زحمت يدر باطن امر و بدون آنكه خرج يول ،بزرگ مالكان
 يِمجـر  يعنـ ي ،يمنافع ارباب اصـل  حافظ ،متوجه بشود ييا سرباز كوباينكه آن افسر يا
 بود. آمريكااست يس

وضع  دانست ميفه خود يغ وظيدر يبن خدمات يدر برابر چن آمريكااست يس
 يسواد يرغم ب يرا عل ستايمانند سرجوخه بات ييها يكتاتوريموجود را حفظ كند و د

ش با يها يكش ها و آدم ن و شكنجهيو متنفذ ان اشرافيش در مياعتبار يو فساد و ب
 د.يت نمايحما آمريكا معصومانه مردم يخبر يبسكوت مخصوص مطبوعات و 
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نه انتخاباتش را يشود و هز دان انتخاباتيه كردند وارد مياو توص به 5412 سال در
كه پس از شكست  يطور بزند و به ق نمودند دست به كودتايگرفتند و تشو  عهده به

 سخاوتمندانه به او پناه دادند. 5419سال 
اه نشاندن هزاران خانواده يخاك س و به يد اضافيتنزل دادن تول ستايت باتيمأمور
مون درآورد يد به شكل ميرا با كوبا ردماند كه م دهيفهم رهيجز بود. اربابان ييروستا

د كه با يآ يا ميآن به دن يبرا اند كه انسان م دادهيخواهند شد مردم را تعل ياال انقالب و
 رد.يآب بگ شكرين را فشار دهد تا از نيزم يست خالد

 داشتند به اروپا يند و امكانيرا بنما ين اوضاعيتوانستند تحمل چن ينمكه  يجوانان
 ند.كرد ميمهاجرت 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

فصلدوم


انقالب
 

كهاولدراوصورتگرفتيوانقالبدلكاسترويف
محسوب  يشهر ك روشنفكري آمده، ايدن به كمال خرده وادهك خانياصالً از  كاسترو

كند  يدا ميوقت فراغت پ هر بود؛ هنوز هم يل دعاويش وكيشد و شغل انتخاب يم
 يوماق عمتا كي در خانواده رود تا با يا مناگيس يها واقع در باتالق ين پدريسرزم به

 غذا بخورد و بخوابد.
را  ييزورگو تحمل .بود يخستُ ي بچه ،اصطالح به و يانقالب يكودك از و بالطبع او
رستان اخراجش كردند در ياز دب .داد ميتوانست بكند، مشت را با مشت جواب  ينم

 يل به كشف راز زندگيم .كرد مي يو فكر يروح ياحساس سرگردان يجوان يابتدا
و معرفت از  يدوار بود از راه آگاهيام .آورد يرو به مطالعات مذهب يچند .داشت

ها كه به مسائل  جواب يها و پوچ به نقصان برنامه در دانشگاه .ابدينجات  يسرگردان
 ،او ي هد كه استادان و خانواده و طبقيفهم .خورد يبرم ،شد يداده م يو اجتماع ياساس

 يها يبدبخت ي همحروم كنند. در مطالع يرا از علم واقع انيواهند دانشجوخ يتماماً م
 د كه: يده رسين عقيبه ا ،هموطنان خود

از دست  ،آيد سر آدميزاد مي بالهايي كه به ،چه باشدل طبيعي هراهميت عوام

هاست. ساير آدم
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 )چپ( كاسترورائول  )راست( و كاميلو سينفيگوس ،()وسطفيدل كاسترو 

 
ن يـ ا گـر يد» كه را ملت ي خفته يول ياد درونيفر ي بود كه زمزمه دل كاسترويتنها ف
روز افـزون  دنبالـه    ين بـدبخت يـ د و دانسـت كـه ا  يشن« تواند ادامه داشته باشد يوضع نم

. انقـالب بـر   بينيي نميود   را پيش انقالبكرد و  دريافتقرا را مندان و ف دارد. تضاد دولت
 هـا و آن عــواملي كــه ســبب  . در جســتجوي آن دســته از آدم ســايه افكنــده بـود  كوبـا 

ب طلـ  اصالح استمدارِيكه س داد صيتشخ نيچن .است  شده ملت يچارگيت و بيمحروم
ابتدا درسـتكار   در ،دنديرس يحكومت م به و گرفتند يم يرأ ا كه از مردمه و دموكرات
 يشـدند. نـاتوان   يص و فاسـد مـ  يص داده حـر يخود را تشـخ  يناتوان يزود بودند اما به
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ارتيش كوبيا بيدترين    »ن يبـود بنـابرا   در دست ارتـش  ين بود كه قدرت واقعيآنها از ا

 «.كار توانگران است من ملت و اسبابِدش
چون « ا هستنده مه مستعمرهيا بهتر از نه مستعمره ،كم دستِ»د كه يشياند روتسكا

ست ب و دروغ ايخود فر يخود به مستعمره  مهيست اما نياستمدار فاسد نيدر آنجاها س
فشار و  5شود يب و دروغ ميز فريچ ن همهيبنابرا است. آن استعمار يقت باطنيرا حقيز
  .نامند يم« مان آزادانهيپ»را  يك طرفي

ي ناتوان ي زاده ،فساد ؛نديآ ينم ايدن به مختلس و دزد اه ييكوبا ،كرد مي فكر كاسترو
و اسارت مطلق  يبر وابستگ ،ظاهراً منتخب ملت يها دولت يخالاقتدار توحاصله از 
رنگ در پرده ين نيباعث شده است كه ا ارتش يروين 2ما پرده افكنده است. ياقتصاد
حكومت  و دولت ساختن تباه شيپنهان فهيوظ چون است دروغ نيهم خود ،ارتش و بماند
 «.د درهم شكسته شوديارتش با» گفت: نيبنابرا ؛باشد آن بانيپشت ديبا كه است مردم

 

 
 سربازهاي باتيستا

(2596هيژوئ62نشكست)ينحملهواولياول
تقيم خود نظم ظاهري را هدف مس ي نيروي نظامي و بساط فريبنده ،فيدل كاسترو

، شوند يور م حمله «مونكاد»اران به سربازخانه يند نفر از چ يدهد، با همدست يم قرار
                                                

وا رُبِتَاعْفَ»لي را بيابيد آخواهي و تقدس م هاي آزادي ها و داعيه ها را باز كنيد و سر تظاهر بازي . خوب چشم5
 نظران، عبرت بگيريد(. : ... پس اي صاحب 2( / 14)حشر )« بصاري االَولِيا اُ

ي از خود انتخاب كند و بعد آن اننمايندگ ايم كه ملت . ما كه الحمدهلل هنوز به اين مرحله هم نرسيده2
 تو خالي برسند. نمايندگان به اقتدارِ



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا، هندوستان، ايران51ـ مجموعه آثار)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82

 

محاكمه و   -شوند يم ير و در قلعه زندانيدستگ يهمگ ؛اده از عقل و امكانيز تهوّرِ
 .راد و تمسخريا يا و تا اندازه يافكار عموم يبانيعدم پشت -تيمحكوم

ن حزب يل ايبا تشك كوبا س جمهوريرئ .بود ارتدوكس چپِ عضو حزبِ كاسترو
مشمول  ،سال زندان 2پس از  .«نزند يتلنگر»به شرط آنكه  يچپ موافقت داشت ول

 د.شو يد ميتبع كيعفو و به مكز
 .دينما يت و مجرب ميبلكه تقو كند نميم يد تسليو تبع نمردان بزرگ را زندا

هم شده  ييد و به تنهايايب رهيم گرفت به جزيق خود دور نشد؛ تصمياز طر كاسترو
 را نابود كند. ارتش

دنانقالبيرس
 يِزيطرح ر ،مثل كاسترو ينيجوان آهن پختنِ يد، اگر برايو تبع ل زندانچهار سا
اج به ياحت يق اوليوس او به طريهموطنان محروم و مأ ،د او الزم بوديجد يها نقشه
 ست برسد.يبا يم انقالب ،دار شدن و تكان خوردن را داشتنديب

كشند كه از  يم تلخ را سر يو دارو دهند ميانقالب  ه تن ب يهنگام توده مردم
اصالحات... و  ،ازات متقابليامت ،م درست منافعيالزم است تنظ .د شوندينوم يوضع
 وس شده باشند.يموده و مأزك آي بهك ينها را يهمه ا
د ين بايبس سهمگ يها نطوفا ؟برند يل مين دارو را تحليا توان گفت مردم يا ميآ

و شكست است  يخارج جنگ ،يگرسنگ ،يورشكستگ. ن طرف برانديتا آنها را به ا
ند در ك يرا وادار م يك حزب انقالبيهم  يگاه .رديگ يم ميمردم تصم يجا كه به
 5 .مناسب دست به كار شود ي هلحظ
 انجامد.يبست ب د و كارها به بند به استخوان برسيحال كارد باهردر

سربازخانه شهر  حساب نشده خود را به ي هن حملياول كه كاسترو 5412 سال در
 يچندان اعتراض با كودتا ،زند يم دست خود موفقانه يكودتا نيدوم  به ستايبات و دينما يم

 فاسد خسته شده بودند. يها مجلس يها يياوه سراياز  شود؛ چون مردم يمن مواجه
 ،ارانش كار كرده بوديو  كاسترو يد رويو تبع طور كه چهار سال زندان اما همان

كه قبالً  يمردم يرو، ار كرد ك مردم يهم رو يكتاتوريد چهار سال فشار و فسادِ
                                                

 .«وَ بَشِرِ الصَابِرينَوَ الثَمَراتِ نْفُسِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنْ االَمْوالِ وَ االَ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ لَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَي» .5
و گرسنگي و بينوايي و بيماري و نقصان در محصول  ترس اندكي  البته شما را بهو :  511/ ( 2) بقره
 .شكيبايان را بشارت ده آزماييم و مي
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و  يشناختند و وضع اقتصاد يم يعيخود سرنوشت طب يو اسارت را برا يچارگيب
 ند.دانست مير ييرقابل تغيموجود را غ يو نظام ياسيس
 

 
 در ميان سربازانشباتيستا 

 

 يبرا .كافي نيست رژيم   اي لرزاندن يككند. اما بر  پا به تواند شورش البته خشم مي
زد يپا خ كنند به را دعوت الزم بود كه ملت ك مشت آدميان، يم بر عصين و تسليتمك
ملت الزم بود. خالصه  دادن به يدواريبر آن ام عالوه  را درهم شكند. ين جهنميو ماش

 مساعد شد. رش انقالبيپذ ينه برايها كم كم زم يهرا و شه ان دهقانيآنكه در م

(2592دسامبر6كوه)حملهدوموزدنبه
راه  به كيكهنه از مكز يِرجك كَين نفس؛ با يم تا آخرمّقسم، مص هشتاد نفر هم

  اگويبه ساحل سانت ،خروشان يايفرسا و در در ك هفته تالش طاقتيپس از  .افتند يم
 شوند. ياده ميپ

را كـه قـرار    يشورشـ  سـتا يبات سيشود سربازان و پل يباعث م ،ر آنهايز تأخوچند ر
نـوا را  ياسـتقبال كننـدگان ب   و نـد يم نمايبود همزمان با ورود آنها در شهر برپا شـود عقـ  

از  ياديـ سـتند. عـده ز  ين بايانتظـار مهـاجم  آنهـا در   يجا قتل عام كنند و سپس خود به
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ر يا اسـ يـ انـد كشـته    از راه وامانـده شـده   يحـال  يو ب ياز خستگ ين كه همگيتازه وارد
ل يتشـك  ينـ يرزميرسـانند تـا شـبكه ز    يتخت مـ يراهه خود را به پاياز ب يشوند. جمع يم

 ،سـترا يما رايسـ  يهـا  قله  كوه زده به زان خود را بهيتوانند لنگان و خ يم ينفر  يس .دهند
 شوند. يم ياغيرند و يگ يبرسانند در آنجا مأمن م ،رهين رشته كوه جزيبلندتر

 

 
 مايسترا هاي سيرا قله

 
تن به  ،پاداش ي وعده هك دهقان بي. اگر و مرگ يگرسنگ محكوم به ،نفرند يس

 حسابشان از روز اول پاك بود! ،داد ميآنها را نشان  يخطر نداده بود و رد پا
 

 
 كاسترو و يارانش انقالبي مسير حركت
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نظامي همه روزه بر فراز ابرهاي قله بود  هواپيماهاي گشتِ،آنها را رها نكرد ارتش
دست آورده و بلندترين محل را از  جاپايي به اي از جزيره ره اينها در نقطهولي باالخ

 آنها در جزيره پيچيد! ي خارج ساخته بودند، آوازه دست ديكتاتور
ا دلشان ه دهقان با برخورد و ها نظامي رفت كشيدند ولي آمد و گاه سركي مي گاه
 كرد. مي را آب

ده بودند بـه زحمـت فـراوان خـود را بـه      يچسب رايرو كه به دامنه كوه سين يها ستون
ز يـ و گر تنـد و جنـگ  يخگر يا مـ هـ  ياغيـ گشـتند.   يرسانند و ناكام برم يها م كمركش

ن يقـ يو  اسـترو ك ي،و چهار سال تفكر و تدارك قبلـ  ،نيند. بعد از تجربه نخستكرد مي
در تنهـا محـل    ،م گرفـت يتصم .كرد يكار توان به ارتش يكرده بود كه در شهرها نم

داد كـه بتوانـد مـدت     يعـت. در آنجـا سـازمان   يدر دامـن طب  ،ش او را نابود كنـد يناتوان
كه حضـور   ييه بدگمان بودند و از دردسرهاين كوهپايابتدا دهاق .انتظار بكشد يدراز
ا هـ  ياغيـ اگـر   ينـد. حتـ  كرد مـي ا فـرار  هـ  ياغياز  ،داشتند يناراحت كرد ميجاد يآنها ا

شـدند   يمجبـور مـ   ،رنـد يا راجع به سربازان بگه از دهقان يو خبر يا خواستند نشانه يم
 وقتاً حبس كنند.م ،ا را به تله انداختهه دهقان
ش برود. يتواند پ يا مه كامل دهقان يفقط با همراه مسلم بود كه شورش يول

مت يند. حداكثر مالكرد ميكاران و همدرد و همكار آنها  خود را جزو كشت انياغي
به آنها  و خرج دادند به ار خود ي هصادقان شاهكار بزرگِ .ندداد ميو رفاقت را نشان 

  ينها از بدبختيا ،م نشوديگرفته و تقس مالكانفهماندند كه تا امالك و مزارع از دست 
 5شد. يانقالب دهقان ،ن انقالبيبنابرا .افتينجات نخواهد 
 يند هنر و صدق ادعاكرد ميا ه كه به پاسگاه يمتفرق يها گر با حملهياز طرف د
 يدند. چنديخر يا را مه ند و رفته رفته محبت و اعتماد دهقانكرد ميخود را اثبات 

 د ملتيبه آنها افزوده شد، بهتر مسلح شدند، ام ييها زانينگذشت كه خُرد خُرد پارت
به صف آنها  ،ا با وجود خطر كشتن و كشته شدنه ده شد؛ دهقانيطرف آنها كش به
ابد، يوسته شدت يدر رود و پ از حد به يبدبخت يجا وقت وستند، چون مثل همهيپ يم

 .2پردازد يان مسلح ميبا نظام به جنگ يملت با دست خال

                                                
 [ نداشت.5895! ششم بهمن  و ملت شاه ما ]انقالب  . البته تفاوت چنداني ! با مال5

 را رحمت كند. 5892خرداد  51و  5885 تير 84. خدا شهداي 2
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 ها  پارتيزان

نامنهادند«62-7ج»راينيرزميجنبشز
در شهرها دور هم جمع  يمتفرق يشو، مبارزان مخفير يكوهستان انياغيآهنگ با  هم

به  اد حمله اول كاسترويبه  ، خود را يِنيرزميز يمل شدند و نام نهضت مقاومت
ن كشته شده يصورت ظاهر در جن كه به يعمل .گذاشتند هيژوئ 23، بازخانه نوسكادسر
 .5داد مي يو باز هم قربان داد ميات خود را نشان ينك حيدر واقع زنده بود و ا ،بود

شروع شده و  تهيفئودال با يازومبارزه بورژ قهرمان كوبا يه مارتزالبته از زمان ژو
 يرفتند در صورتيرا دورادور پذ كاسترو يرهبر يهمگ ،ن دفعهيا يادامه داشت ول

ه يا تكند كه بكرد ميكالن تصور  ردا زمينك نفر يها او را فرزند  يليل كار خيكه اوا
  .را بگذارد يراست دست يكتاتوريك دي يبنا خواهد مي يارتجاع به دهقانان

 ،اه ياغيد اسلحه جهت يخر يدن شهرها برايدوش ؛فه داشتيدو وظ هيجنبش ژوئ
 ها. شيو تظاهرات و نما يمخف يها هيق نشرياز طر يشهر يها ختن تودهيبرانگ و

رساندند.  يم ها ياغي به و فرستادند يم رايس ي دامنه به را اسلحه ،ريتدب و زحمت هزار با
 يها ن ماجرا بود. شكنجهير راه شد از قهرمانان سرسخت ايكه بعداً وز ياولتوسك

                                                
 شود: بلكه طبيعت ضامن اثربخشي آن ميدر راه مقصود فنا و شكست نيست  مرگ .5

«» 
اند و نزد  اند؛ بلكه زنده اند مرده ادا تصور كنيد كه آنها كه در راه خدا كشته شده: مب 534( / 8عمران) آل

 شوند. پروردگارشان روزي داده مي
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قوت غالب  ،خود بودند دشمن كردنِ ستو پَ دنيكوب خواهان كه و ارتش سيد پليشد
 ها  ر شكنجهيآنها كه از ز از يبعض تا است ها وقت الزم كه سال يطور به ،ها بود ينهضت

 ابند !يخود را باز  ياند تعادل فكر زنده برخاسته
 .5دست برنداشتند ذلك دادند؛ مع هزاركشته نوزده ،يدو سال مبارزه جمع ظرف در

(2595هيژانو6)يروزيروزپ
و خطرات و ابراز  يو سخت يدر برابر گرسنگ انياغي يِداريباالخره دو سال صبر و پا

 يها مندهرز طاقتِفوق  يها ت و شهامتيك طرف و فعاليب از يعج يها شجاعت
 ،يينها جنگ دركشته  5444شد و با دادن  يروزيبه پ يمنته ،گرياز طرف د يشهر

جز  يچ كشوريپا به فرار گذاشت و در ه ستايبات .! برانداخته شديارتش موسوم به مل
 افت.ين ياجازه پناهندگ پرتغال

 

 
 سربازان انقالب

 
كه  يظن ها و سوء يها و سرد يهماهنگبا وجود نا .بود يروزيه روز پيژانو دومِ

 2وستند.يهم پ به يو رزمندگان شهر يان كوهستانياغيدو دسته  ،ن وجود داشتيمابيف

     
                                                

 : خدا با شكيبايان ]و پايداران[ است.( . 518( / 2همين است )بقره ) . 5

 را نداده است. نهايي و جنگ ر اين قسمت به اختصار پرداخته، شرح شورش. متأسفانه، مصنف كتاب، د2
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 گورا فيدل كاسترو ، رائول كاسترو  و چه

 

 
گورا ، خوشنود از پيروزي فيدل كاسترو و چه



 

 

 
 
 
 
 
 
 

فصلسوم


پسازانقالب

يهواصالحاتفورياقداماتاول
دن خـود از مقـام   يكنـار كشـ   ، دل كاسـترو يـ عمال فن اَيروز شد اوليپ ن كه انقالبيهم

 بود. ياصل يها به وعده يو وفا ي، حفظ وحدت مليزمامدار
را جـا   يشـهر  انيو شورشـ  يان كوهسـتان يـ اغي ،از هر دو دسـته  ، يدر دولت انقالب

 ياسـت جمهـور  يمجـدداً بـه ر   ،ياصـول  پرسـتِ  و قانون ريپ هخوا آزادي تايدادند. اورو
در شـناختن   ن خود باعث ابهام مـردم يو اها نداشتند ) يدئولوژيبه ا يانتخاب شد. كار

 كاسـترو  سـابق را دسـت نزدنـد و مخصوصـاً     يشد( قانون اساس يم انقالب يافه واقعيق
عمـل   ،ا حمله كنند. اسـاس ه شيبردارند و به كش يخواست خدا را از قانون اساس ينم

 بود نه مقررات.
كه  را هم تلفن و برق اجاره بهاها نصف شد. نرخ ي هيصادر و كل يبالفاصله دستور

 يات كمرشكن بر كاالهايد كم كردند. مالش يتمام م ييآمريكا يها يان كمپانيبه ز
شروع  يدار زمين اصالح باالخره و وضع شد. ارز خروج از يريجلوگ منظور به يتجمل
ن يها از داشتن زم ي؛ خارجن كشاورزانيم خالصجات بي(: تقس5414مه  51د )يگرد

شرط عمل در  م بهههكتار آن  944 يتحداكثر مالك ؛ا موقوفيفوندر تيممنوع؛ ال
 ؛ت با براتيسلب مالك ؛خسارت جبران ،قدغن هم نيزم و شكرين كارخانه  داشتن ن؛يزم

منظور  به منزهيژ يتحت سرپرست« يدار زميناصالح  يمل يتويستيان»س يو باالخره تأس
 ن و تنوع دادن به كشت.ياز زم يبردار م و بهرهيتقس م و تمركز امور مربوط بهيتنظ
 ي هخانواد ارتزاق يبرا نيزم هكتار 8 كه داد صيتشخ يدار زمين اصالح يتويستيان

كشت برنج و  ،ا شدهياح يزارها منم شده و چيدر قطعات تقس .است يكاف يپنج نفر
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 ييجو هو صرف يش درآمد داخليج كرد. تنوع كشت سبب افزايرا ترو يگوجه فرنگ
از  شكريكار برگشتند. اما در مورد مزارع ن كار بهيب 444521ماه  59ارز شد. بعد از 

 ييروستا يتعاون هاي شركتآنها  ي اداره يبرا ،نموده يريجلوگ يكردن اراض قطعه
 .شد ل دادهيتشك

زالوصف  واسطِ يها دست ،ده را گرفته عطارِ يكه ضمناً جا يتعاون هاي شركت
 ان برد.يرا از م

از  يد در خارج باشد ولين باز بايع سنگيدند صنايد ،جاد كارخانجاتيدر برنامه ا
ع كوچك را ينبودند و صنا يكشور واحد ي هبست و دست ياجبار ين به بعد مشتريا
شد؛  يساز خانه يل بنگاه مليتحو يمل ييآزما ك به راه انداختند، پول بختي بهك ي
 يساز خانه يكار افتند، بنگاه مل ز بهين ش رود و خود مردميها زود پ نكه برنامهيا يبرا

تا خودشان تمام كنند. از هر  داد ميها  ل خانوادهيساخت و تحو يها را م نهاسكلت خا
 يسطح زندگ ؛مسئول شدند ييساختمان روستا هاي[ ]تعاوني يها فيطرف كئوپرات

 ج باال رفت.يتدر به

يهداخلياشكالتاول
 ياراض يفور ميتقس مخالف -يشهر ي نگندهج جوان -ياولتوسك كار، تازه ي نهيكاب در
كه بعداً مجبور  اصرار به تقسيم فوري داشت. كاسترو يكوهستان ياغي ،ود و گواراب

نظر  شد خود جاي رئيس دولت را بگيرد بيش از هر چيز به حفظ وحدت جامعه كوبا
الخره ميانه را جوش داد. وقتي كرايه مستغالت را يك مرتبه نصف كردند داشت و با

هاي  سرمايه زيرا برداشت ترك ،اجتماعي وحدت ي هلب ولي شد تر سبك ملي اقتصاد بار
داري بود ناراضي شدند  شهري كه يگانه ارتزاقشان از زمين و اجاره كوچك و مردم

ها بيرون  ها را از بانك چيز پيش آمد. پول  همه كردنِ و ملي و ترس از بلشويسم
خود  يجا ها را به اعتماد عمومي و پول ،نيت دولت انقالبي كشيدند اما متانت و حسن

 برگرداند.
ها  اشكال انقالب ي چهره زا برداشتن پرده و كارگران   دستمزد شيافزا يبرا كاهايسند

 يتوانست روش ضدكارگر ينم ملي دولت، انداختند يها راه م و اعتصابگرفتند  مي
آن وقت طبقات متوسط و  ؛كرد مين يه مسالمت و تمكيان توصيكارفرما به ،رديبگ

لت دو دنديفهم ينم و شدند يم يعصبان كارگران به جهت يب يها مساعدت از بازرگانان
 ست؟يف چيو برنامه و تكل ستيبراليا لياست  ستياليسوس
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راث دوران حقارت و يننگ م يها ها كه لكه خانه ها و فاحشه بر سر بستن قمارخانه
زند. يها بر كوچه كار بهيخواستند ب يچون نم آمد.  شيپ يگريد ياسارت بود دردسرها

ها  دارها و پاسبان حق و حساب خانه يها را در دست گرفت و جلوآن يبيدولت به ترت
 را بست.
د در برابر ين جديزمامداران و مسئول ياطالع يو ب يگر ي، ناشياشكال اساس يول

ا اصالً در يدار آن بودند و  گران عهدهيبود كه سابقاً د ييها هزاران مسائل و برنامه
ان ادارات و يگرفته تا متصد دل كاستروياز ف ،كار تازه ي هن دستيآنجا سابقه نداشت. ا

 ند.يبر آ يهركار ي شوند و از عهده« اركستر - انسان» يستيبا يم ،ان دهاتيمرب
 

 
 فيدل كاسترو  و رائول كاسترو چه گوارا ، 

 
 يو امور اقتصاد يبانك مل ، كه قبالً پزشك بوده است چون گوارا يمثالً جوان

 يساز اش در راه كه تنها تجربه يرد و اولتوسكيگ يدست م اقتصاد در رفته را به رهيجز
خصوصاً كه  ،شود مير راه يوز ،است بوده يگر ياغي ب راه در دورانيك عمل تخري

، باتيستامحروم شده بودند. متخصص  ز و از جمله از آدمياز همه چ ستايبات در دوران
 بسته بود. 5414تا  5413سه سال تمام از  ،يآشفتگ ي به بهانه، دانشگاه را يحت

 يدانند ول يند كه نمدانست مي ،ديجد يها تيبا قبول مسئول ونيخوشبختانه انقالب
 از شكست. يستگيد و ناشايآ يم يروزيفاز  يستگيمعتقد بودند كه شا
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آمريكايددائميدهوتيخارجيهايكارشكن
ك مشت يو  نشانده و افسران مزدور دست يكتاتورينظر از د است كه صرف يهيبد

 يكشور هر و كسهر از شيب ،شدند يم محسوب يداخل دشمنان كه استثمارگر مالكان
بودند:  يعصبان كوبا ( از انقالبمداران استين و سدارا هي)سرما آمريكاممالك متحده 

گرفتند  يراد ميا آمريكا يها روزنامه«. خشم كشور آزادي را برانگيخت كوبا آزادي»
ا يشود  يانجام نم اند، انتخابات ر پا گذاشتهيرا ز 5494 يقانون اساس كوبا ونيكه انقالب
ا ي يا بدون آنكه مخالف قانون اساسه ييكوبا يول ؛رفته است نياز ب ياقتصاد يآزاد

آنها اصل  يند و براكرد ميشتر فكر يكه ب يزيچ باشند به تيانتخابات و اصل مالك
 يماندگ عقب جبران و يخارج استعمار مهين از رهيجز و نجات بود كوبا ،شد يم شناخته

 ند: گفت ميد خود داشتند يجد يكه به رهبر يو اعتماد يآهنگ گذشته. آنها با هم
است  يگام  كه سفت شود، يا مهرهو چ يكه زده شود و هر پ هر ضربه داس»
  «...يدموكراس يسو به

خته يآم يتمام مظاهر آزاد چنانچه به ،كردن انتخاب يِه آزاداند ك دهيده رسين عقيا به
 يها و كارخانه يگوجه فرنگ يكشتزارها ش نخواهد بود. بهيب يبيدام و فر ،نباشد
كار دور  يها رو قانون آن .شتر توجه داشتند تا به مقررات و مؤسساتيب يزيفوالدر

را  كاسترو يحت ؛5نده نداشتندينما انتخاب يبرا ين دستپاچگيزد نه گفتار، بنابرا يم
 يندگينما يها مجلس ميرژ و ملت ييفرمانروا از يعموم يسخنران  كي در كه يهنگام

 هو كردند. ،كرد ميصحبت 
ــرا ؛ را برانگيخييت ا خشييم كشييور آزاديكوبيي  آزادي ــا چيمخــالف يب ــر اســلحه ن ب ت

شـد   يشـتر مـ  يشـرفت آن ب يو پ يروزيـ گذشت و پ  يم فرستاندند، هر قدر از انقالب يم
گشت. در داخـل و   يادتر ميا زه ييكوبا يشدند و خطر برا يتر م يا عصبانه ييآمريكا

 ،كوبـا  ر كشورها بهيفروش اسلحه و كمك سااز ختند. يانگ ياعصاب برم خارج جنگ
 دن شـكر يدائماً از نخر ،آمريكا ياقتصاد يو رؤسا استمدارانيند. سكرد مي يريجلوگ

 زدند. يم ، دمرهيجز يو محاصره اقتصاد
الكوبر  يِفرانسو يكشت ،بود در كوبا ر[پل سارت ]ژان سنده كتابيكه نو يموقع

طرفداران  تبهكارِ ياديختن نارنجك از هوا و به دست ايدر بندر با ر ،حامل كاال را
                                                

أي به رهبري جديد  ا و قبول داوطلبانه هزاران شكنجه و خطر عمالً ره . در حقيقت آنها با پيوست به ياغي5
به وجود آوردند نه آنكه انقالب هم مثل ساير مظاهر اقتصاد و سياست از باال به آنها  را داده، خود انقالب

 تحميل شد و به منظور جلوگيري از انقالب واقعي بوده باشد.
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آن روز  يل كه برااناوجا گذاشتند. جشن كار كشته به 244منفجر كردند و  يستابات
 يپول برا يآور جمع يعالمت عزا و انزجار و برا به يراه افتاد ول ه بود بهتدارك شد

 شتر.يد اسلحه بيخر
كـه   يش كسـان يد. در پيبخش يجه معكوس ميدها نتيها و تهد ين كارشكنيا ي همه
زحماتشـان   ي هجـ ينت ،اند و با برگشـت بـه عقـب    ن بردهيرا از ب يكن چارهيب آدم دستگاهِ

اش نگـه   تر و سـازنده  زنده ،كرد مي دتريرا شد انيعص و ؛ حالت انقالبتفر يهدر م به
ه ارتـش مـنظم   يـ عل انيـ اغيل يـ آن عـده قل  ،انقالب يطور كه در ابتدا همان  داشت؛ يم
نـد،  كرد مـي ر احساس يت ناپذكه آن را شكس يميه معتقدات و رژيعل ،ستايرومند باتين
كـه از   يكس ياز جان دست شسته بودند. برا ،را كه پاكيروز شدند زيام نمودند و پيق

شود. بـه قـول بـرادر     يتر م ز ممكن ممكنيباشد هر چ ن اقبالش مرگيتر يته دل و قو
د و يبخشـ  يانقالب م به يشتريب يروياست كه ن يتيناميد  مثابه  به ، مبارزه با كوباكاسترو

 هاست. ياغيخوشبختانه مهار انقالب به دست 
ح يو اختناق ترج ستم وغي ريز ستنِيز بر كه مردن را  است رو روبه يفيحر  با آمريكا

د يا بايست ين يز مافوق زندگيچ چيرومندتر هيكشور ن يكه برا يدر صورت .دهد يم
 يكه برا يبگذارند كس رهيپا به جز يا كشتار كند و اگر روزيروها را فرا بخواند ين

  : گفت مي نمانده است. كاسترو يبكارد باق شكريآنها ن
م كه يبكن يكار  ميتوان يما م ؛نديما شروع نما ي اگر آنها كار را با محاصره»
سپردن  دشمن جان ي گلوله نبرد به ميدان در وقت آن ؛ميبپرداز يواقع جنگ به

  5«.از گرسنه در خانه مردن است  به

 گفت:  يشخند زده ميا نه ييآمريكابه 
ن يا ؛ديد ما را به زانو درآوريتوان يشما نم ،، نه با آتش جنگيزور قحط نه به»

 2«م بود نه شما.يدان ما خواهيد فاتح مياگر به ما حمله كن د كهيرا بدان

وتوسلبهكارياعجازجوان
 ختن يو فرور آمريكا يشكر دامِ يبندها كه مقارن تنك شدنِ  نسل خردسال، در كوبا

                                                
ل كردند و ا قبالً عمه و ياغي زنند اما كاسترو هاي قشنگ مي بافان و زمامداران ما هم از اين حرف سياست .5

 ديگران حرفش را زدند!

گفت، ولي چون خائنين و ايادي دشمن  مي ها انگليسي همين را به كردن نفت هم بعد از ملي . دكتر مصدق2
دي و جان سپردن هاي محاصره اقتصا در مملكت بسيار بودند و از طرف ديگر هنوز همه كس، محروميت

 آنها شدند نه ما. كردند، فاتح كودتا به گلوله دشمن را قبول نمي
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داشت  يا و نور نه خاطره از دوران نعمت ،ا گذاشتهيدن پا به ،نينو استعمارِ يها چنگال
رو شده  ت و تنزل درآمد روبهيش جمعي. بلكه تا چشم باز كرد با افزايا و نه اندوخته
ن نسل خردسال بود كه در ياستقبالش آمد. بنابرا به يو گرسنگ يكاريشبح مخوف ب

همان  ،د مملكت را اداره كندياست كه با كرد و حاال نسل جوان انقالب يجوان
و مقاومت  يگر ياغي، يدواريام خته بهيآم خشم و جسارتِ كه با اتكا به يجوان يروين
 ي هشندكُ كارِ با توسل به ،يروزيپ پس از رساند؛ يعموم سر حد انقالب هرا ب ينيرزميز

اء يت و احيكردن خواب و خوراك، بر مشكالت دوران مسئول و فراموش يروز شبانه
نجات اقتصاد خود در برابر  يد. با حداكثر سرعت برايآ يمملكت فائق م ي و اداره
 ند.ينما يم يرهبر يسازمان و اصول علم يو كارها را از رو  روند يش ميپ آمريكا

از  يا خود را تا اندازه يبدبخت د و مدارا بودند و جوانانيهل تردن كه ايراپ دستِ
ها را از صاحبان  نيزم هم .شده است كوتاه كوبا يرهبر از يكل به ،دنديد يم آنها جشم

 ها را از بزرگساالن. اند و هم مقام كشتزارها گرفته
 

 
 سال دارند 90،  ، پيرمردهاي كابينه انقالبگوارا و رائول كاسترو چه

 

 21 آرماند هارت ،سن متوسط وزراء است ،ن رقميسال دارد و ا 24ر راه فقط يوز
البته در سال دارند ) 84نه هستند يكاب يرمردهايكه پ و رائول كاسترو سال و گوارا
 (.انقالب يروزيماه پس از پ 59 ،د سارتريزمان بازد
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و كارها و رفت  يبند رهيز جيچ كه همه انيكار آمدن شورش ياول رو يدر روزها
ن خود به دفتر ين جهت ماشيگرفتن بنز يبرا يپزشك ،و آمدها تحت كنترل بود

 يكار فور يس برايند: رئيگو يم ؛دينما يشهر مراجعه م حكومت انقالب يندگيانم
و اعتراض او  يانتظار پزشك سبب ناراحت .ديتأمل نما يخارج شده؛ الزم است اندك

س مسئول شهر كه هنوز با نام مستعار يشود. باالخره جناب رهبر انقالب و رئ يم
ن يانجام درخواست و صدور پروانه بنز يپزشك برا رسد و نزد يم ،شد يخوانده م

ن لحظات عمر يتر بخش ين و ضمناً شاديتر پزشك محترم ناگهان در كوبنده .ديآ يم
كه با  يبا پسر .پسر جوان اوست ،شهر ند فاتح و حاكمِيب يم .رديگ يخود قرار م

ز پدر و خود را ا يها بيمرام و غ ،ريو تدب يبا هزار تردست ،تازه عروس يهمدست
 . كرده بود يمادر مخف

رمردها يپ ؛گذاشتند ينم انيم در را مطالب  تر بزرگ  نسل با ،مقاومت نهضت سربازان
 سازگار نبودند. كه جرأت و جسارت اقدامات خطرناك را نداشتند با انقالب

 ان گشته است.ها كار جو ها و كشتزارها و اداره امروزه در كارگاه
رهبران  ،كردن مدت مطالعه و كوتاه ن انقالبيكار سهمگ و جسارتِ يسن جوان
در هر سه نوبت همان  يشود ول يانجام م يسه نوبت يها كارها در برنامه ،را نجات داد
 دنبال كار هستند. ا بهين يز، پشت ماشيافراد پشت م

 

 
 ، مؤلف كتاب جنگ شكر در كوبا پل سارتر وارا و ژانچه گ

 

بعد  8ساعت  ،مصاحبه پل سارتر يبرا ،رهيو اقتصاد جز يكل بانك ملريمد گوارا
چاشت  ،كار پرداخته كه از سر شب گذشته به يگذارد در حال يعاد مياز نصف شب م
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گر وقت داده ين ديبه مراجع كار صرف كرده و پس از سارتر اقتو ناهارش را در ا
 است.

در آنها  .سازند يم يد. در خود انرژيآ ينظر نم به يعياج طبيآنها احت يخفتن برا
هر وقت شد. كار كه تمام شده  ،ستين يدارياج و شور به كار و بيجز احت يزيچ
فراموش  را شام و ناهار كه بسا  چه و خورند يم غذا آمد ادشاني به وقت هر و خوابند يم
 5روند. يتوها ميستيها و ان تازه به وزارتخانه ،بعد از ختم جلسه رانيأت وزيند! هينما يم

 ؛شده يسنت همگان ،به مشروب يگ عالقه يآن و ب در غذا و عدم توجه به يسادگ
خورش گرم  به دستشان ريد به ريكنند كه د يزندگان يگر ياغيل دارند مثل دوران يم
ل ياتومب .ندرايزسابق ب يكوبا يِحات مصنوعيو تفر يياير يها ييرايد. از پذيرس يم

كنند  يس استفاده ميل سرويست و تا بتوانند كمتر از اتومبيوزرا ن مخصوص ،يشخص
 2ط درجه يدانند و با بل يم اران ملتدباخود را حس ،سران .هدر برود ز بهرتا كمتر ا

 ند.ينما يمسافرت م، مايهواپ
 و زوال نخواهد داشت. سران كوبا يجز فرسودگ يعاقبت ،ن كار سرسام آوريچن

  دار و كارها استوار بشود...يسوزند تا فتح پا يها م يانقالب يدانند ول ين را ميا
توانسته خود  خارجي هاي كارشكني و داخلي مشكالت ي با همه يمل  حكومت اگر

مثل  از آن جهت است كه انقالبيون ،را حفظ كند و با موفقيت و سرعت پيش رود
به عيش و نوش يا به استراحت و  ،غارتگران نبودند كه تا رسيدن به قدرت و غنيمت

  دانند و كلمه سرباز و ارتش ودن را هنوز افتخار ميب عنوان ياغي .پردازند تجمل مي
و گريزهاي  نفر در دوران جنگ 8′444ننگين است. ريش و پشمي را كه آن 

 نظمِ  العمل كوهستاني به واسطه نداشتن وسيله و فرصت و همچنين به عنوان عكس
همچنان نگاه  ،وصول به پيروزي نتراشندقسم شده بودند تا  هم ،منفور ظاهريِ
آموزند  مي هم فن جنگ، صد هزار نفري شده  چريك اند. همگي جزو ارتش داشته

 .2گيرند و آبادي را ياد مي و هم كارهاي صلح

                                                
كردند وضع ما طور ديگر  آهنگي و حرارت كار مي طور با نقشه و هم  . اگر وزراء و رؤساي ملي ما هم اين5

 مي شد.

به هدف؛ پس از آن تقوي و باالخره همه جا و همه وقت شرط موفقيت سه چيز است: عشق و ايمان  .2
هاي  گذراني و باالخره فعاليت و فداكاري. كشتي مملكت ما نيز يقيناً با اين برنامه پرهيز از فساد و خوش

 ساحل نجات برسد. تظاهري و ترويج راحتي و فحشاء و بيكارگي محال است به



 
 

 

 
 

 91ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقالب كوبا

 

ستاهكارهمهكهناظِري؛رهبردلكاسترويف
 يو تظـاهر بـاز   يبيفر ن آنكه از عواميو در ع يو بشر دوست يسادگ يدر منتها كاسترو
ز و همـه كـار   يـ همـه چ  يگـو  صبح تا صبح در حركت و كار و جـواب  ،يدآ يبدش م

كننـد و تـن در    يبه ده دعـوت مـ   يسركش يخردسال كه او را برا يها باشد. از بچه يم
 يمردود شـده ولـ   يكه در امتحان دولت يداوطلب آموزگار ندهد گرفته، تا دخترا يم
 ينـار يو د يا قهيدق خواهند ينم كه نهيكاب رانيوز باالخره و خواهند يم كار او از هيگر با

 تلف شود.
 

 
 پل سارتر ژان

 
ا و در يگردش به ساحل در ير را همراه خود براپل سارت ، ژانكه كاسترو يروز

جلب  يكه برا يساتيبه تأس يدگيجهت رس ،رهيبه پالژ جز يسركش يقت برايحق
اند گرم است  كه آورده يموناديند ليب يم يوقت ،برد ياحان در دست احداث بود ميس

پردازد. در   يخچال مير يتعم دست باال زده، شخصاً به يكند ول يتعجب و اعتراض م
 ،[تعاوني] فيكئوپرات يها شرفت ساختمانيپ ي ارائه يا براه گر كه دهقانيد يجا

ك قطعه ين نشسته با يزم يرو ،اند اده كردهيند نقشه را بد پيب يكنند و م ياش م دوره
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مشان يرا تعل يكشد و طرح اصالح يشان نقشه ميبرا ،يبند كاغذ بسته يرو ،زغال
 دهد... يم

ن بوده جزء و يبيزن حال ريرد در عاجامع د ياست و نظره كار مرد همه كاسترو
ا و ه با دهقان يروابط انسان ،گرياز طرف د .دهد يوند ميبا هم پ يكل را در هر وضع
ل خود يگاه برخالف م د گاهكن ياو را وادار م ،ها ع برنامهيسر شرفتِيپ عشق دوطرفه به
 فهمد. يم يبشر دوست يرا بر مبنا او انقالب ؛را بشكند يسلسله مراتب ادار

 

 
 فيدل كاسترو 

 

شد و ياند يم ،انين بيدر ح .ز حالت مشخص و مؤثر داردين يدر سخنران كاسترو
گسترش  هر جمله فرصت كند و به يو شمرده ادا م يعيكلمات را طب كند، يه ميقبالً ته

 ين و زمانيكالمش گاه به گوش سنگ ،كه دارد يارو دهد، با فصاحت معلم يم
را ربود  انيدست گرفت دل كوبائ سخن به ي از روز اول كه رشته .ديآ يوار م صاعقه

 يها يباف سخن به شباهت ،ها ليتحل .هااماجر و عيوقا انيب از است عبارت او سخن كهرايز
 ندارد. سميم پارلمانتاريقد

 يگريد يكارها يتواند برا يم آدم يصدا پس»كه:  ندا هديرس جهينت نيا به انيكوبائ
 «.هم به كار رود

 انيپا                   



 

 

 
 
 
 
 
 

(2پيوست)

اختيكوتاهازَاعالمانقالبكوباشن
 

Batistaم.(2592-باتيستا.)؟-2
 

 
 

 ان انقالبمدر ز ر خودرأي كوباجمهو رئيس
 

                                                
 الحق حسيني. گردآوري و تحرير توسط آقاي دكتر حجت 
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سالگي  82باتيستا پس از تحصيالت دانشگاهي وارد فعاليت سياسي شد و در 
تشكيل داد. اين حزب  A.B.Cا نام اختصاري حزبي را از طبقات متوسط كوبا ب

 1هاي زيرزميني و مخفي بود. سپس وارد ارتش شد و در انقالب  داراي فعاليت
ي سرهنگي و  ر ماچاذو شركت جست و تا درجهجمهو م. بر ضد رئيس5488سپتامبر 

ند كردن آن رياست ستاد ارتش رسيد و به تجديد سازمان و ساختار ارتش و نيروم
م. به 5491جمهوري رسيد و در  م. به رياست5494پرداخت. براي نخستين مرتبه در 
م. در آنجا زيست. او بار ديگر پس از مراجعت 5494فلوريداي آمريكا گريخت و تا 

م. 5414دست گرفت اما در  ي كودتاي نظامي، حكومت را به م. به وسيله5412در 
درت را به دست گرفت. باتيستا فرار كرد و پس از ق بر او پيروز شد و فيدل كاسترو

 ( پناه برد.اقامت كوتاهي در آمريكا به ليسبون )پرتغال
 

 
 

ي مردم  خواهانه ي جديد حكومت، سرگرم سركوب مبارزات آزادي او در دوره
ر مستمر گردشگران شد. در دوران حكومت وي، سراسر كوبا، به دليل حضو

آمريكايي به عنوان تفريحگاه ارزان و دايمي پُر از مراكز فساد، اعتياد، قمار و ساير 
 انحرافات اخالقي بود.
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 كاخ باتيستا
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گيري مبارزات چريكي در كوبا مجبور شد، اول ژانويه  باتيستا سرانجام با اوج
ي پيروزي مردم كوبا و سقوط  د. اين خروج به منزلهنم. كشور را ترك ك5414

 حكومت آمريكايي او بود.



 
 

 

 
 

 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ)انقالب كوبا( ـ 5پيوست 

 

ErnestoChe Guevara ,م.(2561-2527گوارا،ِارنستو.)چه-6
ي خود  عاليه و مقدماتي تحصيالت شد. زاده رژانتينآ در آمريكاي التين. مبارز انقالبي
كرد. او با فيدل كاسترو   م. دنبال5418ي دكتري در  ي پزشكي تا درجه را در رشته

 پيوست. نهضت انقالبي او  بهكوبا  آشنا شد و براي رهايي
 

 
 

ي انقالبي او،  شت. روحيهم. نقش فعال دا5414گوارا در پيروزي انقالب كوبا،  چه
بـا تشـكيل نيروهـاي مقاومـت      ووادارش كرد تا به نقاط مختلف جهان عزيمـت كنـد   

م. پـس از يـك پيكـار     5431. در داشـت آمريكـا را   امپرياليسـم قصد نابودي مسلحانه، 
هـاي ايـن كشـور گرفتـار آمـد و       سخت و پر تلفات با رژيم نظامي بوليوي، در جنگـل 

. اگـر چـه او ماننـد كاسـترو صـاحب       تيربـاران شـد   پس از دستگيري در داخل زندان
آمريكـاي التـين    كشـورهاي گرايانه است اما با اين حال، در ميان مـردم   باورهاي چپ

 يك قهرمان ملي است.
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Castro, Fidelم.(2567-كاسترو،فيدل.)-3
به دانشگاه هاوانا  سپس رهبر كوبا، تحصيالت مقدماتي را در مدارس مذهبي گذراند

ي حقوق و علوم سياسي پرداخت. پس از دانشگاه وارد  رفت و به تحصيل رشته
 شد. تي سياس عرصه

 

 
 

باتيستاي  عليه را خود مبارزات و آورد گرد را ناراضي دانشجويان و دوستان كاسترو
 ديكتاتور آغاز كرد. او به تربيت چندين هزار نيروي چريك ورزيده همت گماشت

با پيكاري سخت بر نيروهاي ارتش باتيستا پيروز شد و دولت م. 5414ي  ژانويهدر  و
تيك سهاي بال م. پس از استقرار موشك5435كوبا را تشكيل داد. كوبا در  موقت
كِنِدي جان.اف. و توسط  گرديد ي شرق و غرب پيماي شوروي، كانون منازعه قاره

شدن  با برچيده« بحران موشكي»ي نظامي گرديد.  محاصره( آمريكا جمهور )رئيس
 ه يافت.خاتمي( ووزير شور )نخستها توسط خروشچف  موشك



 
 

 

 
 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ)انقالب كوبا( ـ 5پيوست 

 

هاي مالي و نظامي شوروي برخوردار بود.  م. از كمك5445 سال كاسترو تا اوايل
اي  سال رياست دوره سهم. 5432تا  5414او از مؤسسين جنبش عدم تعهد است و از 

است. او كه  كرده كن ريشه را در كوبا سوادي بي و كاسترو، فقر داشت. عهده را به آن
اچف بگور و كند مي ياد زشتي به شوروي در كمونيسم نابودي از است، توانا سخنوري

 خواند. مي را خائن به آرمان سوسياليسم
 م. نظام تك حزبي را در كوبا برچيد.5445دسامبر  21كاسترو در 

 

 
 چريكيمبارزات رائول كاسترو و فيدل كاسترو در دوران 
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 و  ... فيدل كاسترو 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمهناشر

قيق و تفحص در احوال گذشتگان و آثار آنها در شرايط كنوني جهان يكي از تح
اين تحقيق و بررسي نه تنها  است؛ترين مسائل مورد توجه علما و دانشمندان  ارزنده

تواند درس  بلكه تجزيه و تحليل آنها مي است،كسب اطالع بر چگونگي آن مسائل 
پيشبرد جريانات آينده خود  نسبت به اي براي جامعه بشريت باشد تا بزرگ و آموزنده
عزت و  ي كه بتواند با سير تكاملي تاريخ پيش برود و مايه آن تصميمي تصميم بگيرد.
خوانندگان عزيز توجه دارند كه اين تجزيه و تحليل و بررسي  .ا گردده سعادت ملت

ها داشته و هرچه  جامعهدر احوال اقوام و ملل نسبت مستقيم با پيشبرد عقايد و آراء 
 ي آئينه ،گذشته هاي يبدنام احياناً و يا افتخارات نتيجه در و ،است تر باشد موثرتر عميق

 دهد. فكر و بررسي و تحقيق و تتبع پيشينيان را نشان مي ي تمام نمايي است كه نحوه

ر نهايت صداقت خوريم كه د برمي اه از سران ملت بعضي نام به ،تاريخ صفحات در
صالحيت و  نيت با حزم و احتياط فراوان و شور و مشورت كامل با افراد ذي و حسن

هاي سريع و مثبت در راه اعتالء و سربلندي  قدم ،فاضل و دانشمند و بدون غرض
در جبهه واحدي، به  يشخود برداشتند و با تمركز نيروهاي حياتي ملت خو ملت
اين افراد در هر مرحله كه هستند خود  اند. مروزي دنيا فائق آمدهترين درجات ا عالي

را منضم و پيوسته به اجتماع و ملت خود دانسته و معتقدند كه اگر تعلق آنها به جامعه 
گردد و اگر خداي نكرده خود را متعلق  و رفاه جامعه باشد سبب پيشرفت كارها مي

فع اجتماع در نظر نگيرند و تنها از نظر مصالح اي را از نظر منا هر مسئلهبه ملت ندانسته و 

كنند كه دنيا از هر دو جهت  شخصي به آنها توجه داشته باشند به انحطاطي برخورد مي

 .هاي بارز آن را در حال حاضر دارد نمونه
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درس از اعمال و رفتار و از  ،براي ما در چنين شرايط و موقعيت خاص جغرافيايي
هر دو مفيد  ،ها به خاطر خود و يا احياناً از ملت گذشتن خاطر ملت ها به خودگذشتگي

خواست خدا اين مطالعات در راه پيشرفت  هو بايستي مورد مطالعه قرار گيرد تا ب
هاي گذشته با كمال سربلندي و افتخار تحويل نسل  كشور مؤثر واقع گشته و ميراث

 آينده شود.

ه يتجز دست به ،5خود همخصوص ب شرايط در بازرگان استاد ارجمند آقاي مهندس
تحول و پيشرفت و  ي زدند، تا نحوه هند و پيشرفت ملت و تحليل موجبات آزادي
جوان بياموزند. البته  ي طبقه به  ها را ملت پيوستن ها و به  چگونگي از خودگذشتن

شاءاهلل روزي بيايد كه اين عواطف  اجتماع جوان ماست تا ان ي زمهدرسي است كه ال
منظور  ؛د جهان پيش برودهاي آزا ها به ثمر برسد و ملت ما همگام ملت و عالقمندي

ارجمند همانا بزرگداشت روح آزادي و آزادمنشي است كه ملت  ي واقعي نويسنده
از آن برخوردار شد و البته تا آنجا كه مقدور جهان امروزي است  و دولت هندوستان

جهان  پيشرفت كرد و تا آنجا رسيد كه امروز ثمرات پيشرفت خود را در هر قسمتي به
 دارد. آزاد عرضه مي

هاي  هاي درخشان و گل نمايد تا برگ دار مي با توجه به اين نكات است كه ما را عهده

را در پيش چشم فرزندان عزيز و هموطنان ارجمند  ج آزادي هندشكوفان پيشرفت و نتاي

پرور ابناء وطن از عطر آن سرمست شده و بدانند كه دنياي امروز  بگشاييم تا دماغ جان

 .احتياج به علم و دين و فضل و كمال و از خودگذشتگي در راه آن را دارد
 

 علي محمدي اردهالي

 

 

 

                                                
تأليف نمود و منظور  قصر و در زندان 5898، در سال ياد مهندس بازرگان را زنده« هند آزادي». كتاب 5

 ، اشاره ضمني به اين موضوع است )ب.ف.ب(.« در شرايط مخصوص به خود»ناشر محترم از عبارت 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصلاول
 

 یومقايسهمقدماتیيشناسا

 تقليدياتحقيق

عالوه بر سرگرمي  ،هاي آنها ها، مخصوصاً تكان و تحول تاريخ ملت ي هميشه مطالعه
مفيد داراي فوائد علمي و عملي و تربيتي بسيار است. خصوصاً اگر مابين آن وقايع و 

بتوان وجوه شباهت و  باشد و ظ زمان و مكان وجود داشتهلحا هايي به نزديكي ،ما
 اشتراكي يافت.

اما  ،بررسي احوال و اعمال ديگران عمل پسنديده و از جهتي ضروري است
از ما هستند و چه آنها تر  چه از آنها كه برتر و جلو ؛قصد تقليد نباشد شرط آنكه به به

قوانين خلقت و قرار طبيعت براي نه از اين جهت كه  ؛تقليد غلط است ،ندتر كه عقب
بلكه از اين جهت كه عوامل و  ،هاي مختلف متفاوت است اشخاص و اشياء و محل

شود. تعداد عوامل  به تمامه تكرار نمي و گاه يكسان نيست شرايط موجود و مؤثر هيچ
و كيفيات مخصوصاً در اجتماعات بشري آنقدر زياد و در تغيير است كه روي 

ط در دو زمان و مكان يامكان تساوي و تطبيق كامل عوامل و شرا، حساب احتماالت 
آيد. حال اگر قبول داشته باشيم كه در دنيا هر علت اثري  عمالً محال در مي ،مختلف

دارد و هر معلولي ناشي از علتي است، وقتي شخصي يا ملتي خواست از ديگران 
كار  هاند ب ا اختيار و اجرا كردهها و عملياتي را كه آنه حل تقليد نمايد يعني همان راه

دست  نخواهد آورد و جز گمراهي و زيان و  م است كه نتايج مطلوب را بهلمس ،بندد
 ،و قدم اول آن ،تقليد ي پشيماني چيزي عايدش نخواهد شد. مضافاً به اينكه الزمه

 بشريت است. ي ترين سرمايه كنار گذاشتن شخصيت و از دست دادن اساسي
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تطبيق عيبي ندارد. اگر با تجزيه و تحليل توأم بوده بتوانيم عوامل و ولي تحقيق و 
ايم  نه بيراهه رفته ،هاي خود بيفزاييم كاربستني هها و ب دانستني ها را دريابيم و بر جريان

 ايم. و نه سلب شخصيت از خود كرده

 وايرانهند

ايم و  برخورد كرده ،اند شور كه پيش هم گذاشتهمكرر به اين دو كلمه يا دو نام كما 
عنوان  ما شده است. خواه به و نويسندگان سياستمداران طرف از هايي مواجهه و مقايسه
شتراك در ، مبادالت تجارتي، او هند هاي فرهنگي و روابط تاريخي ايران انجمن

و مذهبي و غيره.  يا تبادل افكار فلسفي در هندوستان منافع سياسي، تأثير زبان فارسي
يا  ،نشده باشد. حال هاي ملي لحاظ جنبش اي به اي و مقابله گاه مقايسه ولي شايد هيچ

مقايسه با مال ما نبوده و تالي و نظيري براي آن  انه هندوستان قابلخواه آزاديجنبش 
 اند. نياز از آن عمل دانسته يا اصالً خود را فارغ از اين بحث و بي ،دنا در ايران نديده

هـاي ارزنـده    ترجمه و استقالل در راه كسب آزادي مبارزات مردم هند ي در زمينه
« آزادي گرفـت  هنـد »و « اتوبيـوگرافي نهـرو  »هاي دست اول مانند  ند از كتابو سودم

ها را در تـدوين ايـن رسـاله مـورد      و ما همين كتاب ،عمل آمده است به ابوالكالم آزاد
نظرهـايي هـم كـه در پشـت جلـد      ضـمناً اظهار  ؛ايـم  ار دادهاستفاده و استناد فـراوان قـر  

قابـل   ،هـا و مطبوعـات شـده    اي شخصيت از طرف پاره «ي منانزندگ»كتاب  ي ترجمه
 توجه است.

كار رفته  هحاضر ب ي هاي ديگر كه در تأليف و تنظيم رساله نظر به اينكه آن كتاب
فرصت قرائت  هاي بيكاري زندانيان و ماهدر ساعات  ،باشد است مفصل و سنگين مي

درصدد برآمديم از طرف سايرين وكالت  ،آيد آنها براي اشخاص عادي پيش مي
خواست خدا مثمر ثمر و جالب  هباشد كه ب ،گيري از آنها بنماييم كرده يك عصاره
 نظر قرار گيرد...

 تراكواختالفشوجوها

خودبيني  خودبين است. نباشد خودخواه خيلي اگر و است خودخواه ،بشر خواه ناخواه
بلكه از جهت اينكه خود را در مقياس و مالك تشخيص و  ، معناي بد كلمه هم نه به

اق را با قد خود تمثالً ارتفاع ا ؛دهد تفهيم كميات و كيفيات مورد مطالعه قرار مي
مملكت و مرامي را با و يا  ،گويد بيست برابر من است سنجد، سنگيني فيل را مي مي
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كارهاي آنها را سبك و سنگين  و حاالت بهتر تا نمايد مي مقايسه خودش اوضاع وطن
 و قضاوت نمايد...

و خودمان  ست موارد قياس يا اختالف ما بين هندوستانروي اين اصل بسيار بجا
 طباق با ما نيست:اي وضع هندوستان قابل قياس و ان را پيدا كنيم. از جهات عديده

  ؛مستقيم بوده است و ما مملكت مستقل ي آنجا مستعمره
دائمـاً ميـدان طمـع و نيـاز دو      در آنجا فقط يك سياست حاكم بوده است و ايـران 

  ؛هاي ثالث يا فرعي سياست شمال و جنوب و گاهي سياست
پيوسـته در   ، و آقـايي را نچشـيده   ال بـود طعـم اسـتقالل   س 2144بيش از  ملت هند

گويند كشور ايـران   در صورتي كه مي ،تصرف يا تحت حكومت بيگانگان بوده است
   5و عظمت دارد! سال است سلطنت 2144
دنياي مجهول و تقريباً منقطع  و دورجزو خاور ، هندوستانلحاظ جغرافيايي به
معروف در نزد و هميشه مرتبط و  كه ما از كشورهاي خاورميانه در حالي استقديم 

  ايم؛ ملل متمدن بوده
اي  جزيره درجه( و شبه83 تا ييجغرافيا عرض درجه 3)از  استوايي است اقليمي آنجا

مستور از  ،ترين نقاط دنيا ارانمتضمن پرب ،است داراي آب و هواي بحري شديد
اما كشور  ،و غيره هاي عظيم مانند گنگ، سند هاي انبوه و مفروش از رودخانه جنگل

  ؛هاست ما فالت نسبتاً خشك و دور از دريا و در گريبان كمبود محصول و قحطي
ام ميليون( و از اين حيث حائز مق 914)جمعيت دارد  بيست برابر ايران هندوستان

وسعت آن دو برابر و نيم خاك ايران و مسكن ، (دوم در دنيا است )بعد از چين
                                                

هاي  و كوه كردند مهاجمان زردپوست از طرف چين مي سلطنت ا در ايرانه امنشي. در دوراني كه هخ5
 نمايند.  غلبه مي و تمدن و دين و پيروان آئين بودائي ي هندي وارد شده بر سلسله هندوستان شمال شرق، به

از  گذارند و سلطان محمود غزنوي مي ترك پا به هندوستان در قرن هشتم ميالدي جنگجويان مسلمان
 كند. يعني شمال غربي به هندوستان لشگركشي مي طريق افغانستان

، نمايند؛ از قبيل اكبرشاه فرمانروايي مي در هندوستان معروف مغولي ، سالطيندر ايران ههمزمان با صفوي
است  ي امير تيمور بر سلسله آنها بابر نواده مقتدر آنها اورنگ زيب و آخرين پادشاه جهان ، شاهجهانگير

در هندوستان وجود داشت  هاي اسالمي مغولي سال حكومت 144به آنجا وارد شد. مدت  كه از افغانستان
 شود. محسوب مي هاي تمدن و فرهنگ هندي رين دورانكه از بهت

ا، ه ا و هلنديه ا باز شد، اول پرتغاليه و اين بار از سمت جنوب، از طرف دريا پاي اروپايي 53از قرن 
 ا.ه ا و انگليسيه سپس فرانسوي

هاي غربي را از بين بردند و قدرت را يكي بعد از ديگري از  رقيب 53ي دوم قرن  ا در نيمهه انگليسي
 بيرون آوردند.  و وارثين مغولي دست شاهزادگان
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  طوري هاي متفاوت به هاي مختلف و حتي زبان نژادها و طوايف گوناگون با مذهب
 از پيدايش پاكستان ن قبلهاي هندوستا شنوند)تعداد مسلمان كه حرف يكديگر را نمي

  .ميليون نفر بوده است( 44قريب 
 

 
 

پاكستان در دو بخش شرقي و غربي از هندوستان استقالل يافت. و بعـدها پاكسـتان شـرقي     5898. در سال 5
 الً كشور بنگالدش را تشكيل داد )ب.ف.ب(.نيز از پاكستان غربي منتزع شد و مستق
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هاي  با وفور نعمت خاك هندوستان ي البته فراواني باران و سرسبزي قسمت عمده
آنجا اسير  نوظهور مانع از آن نبوده است كه از روزگاران دراز خلق كثيري از مردم

 هاي متوالي بوده باشند. اخوشيها و ن فقر و بينوايي عجيب و در معرض قحطي

 تراكي چندي نيز هست:شذلك وجوه ا مع

توسعه نيافته  ،تر اصطالح تازه هافتاده يا ب هر دو آسيايي و در عداد ممالك عقب
 ي جا رخنه دوهر در يرمستقيمغ يا مستقيم  طور به ها و نفوذ اروپايي زدگي غرب ؛هستيم
 مل داشته است. كا

شود )در آمار رسمي  و زمين تأمين مي معاش عمومي در هر دو جا از كشاورزي
رصد د 12كشاورزي بوده و  از منابع هندوستان نصف درآمد ملي 5493-14هاي  سال

 11گويند  اين رقم را مي در ايران ؛اند اشتغال به امور كشاورزي داشته آن، از جمعيت
و معنويات  هنر و تمدن و درخشان قديمي ي سابقه داراي دو ملت هر ؛درصد است(
 ؛هاي مكرر ميان آنها وجود داشته است هستند و تبادل

 بهتر از همه آنكه هر دو از يك نژاد و از يك خون هستيم.

 ي در هزاره است: مهاجرت اقوام آريايي نژاد و سوابق تمدن قابل توجه ي مسئله
طرف جنوب و  و به سرازير هندوستان شاخه به گيرد. يك صورت مي دوم قبل از ميالد
 و بعد و آذربايجان شود و يك شاخه راه خود را ادامه داده خراسان شرق گسترده مي

سوم تا آسياي  ي شاخه ؛دهند را تشكيل مي كنند و نژاد ايران را مسكن خود مي فارس
ها را نژاد هندواروپايي  اين تيره ي . مجموعهرود و از آنجا به اروپا پيش مي صغير
آورند كه آثار آن در  وجود مي دين را به و تمدن هندوستان در ييگويند. نژاد آريا مي
باقي مانده است. در « دهاانيشااوپ»ي نظير يآثار پربها هاي كتاب مقدس هندي و متن

كند. تمدن اصيل  نجا ظهور ميدر آ و آئين جيني ييقرن هفتم قبل از ميالد آئين بودا
و  ائيده از معنويات و توأم با معنويات و افكار مذهبي و فلسفييك تمدن ز هندي

رغم  اين روح معنوي و مذهبي علي 5تعليمات اخالقي در سطح عالي بوده است.
افكار و احوال آنها احاطه هميشه برو تهاجمات و تسلط نژادهاي بيگانه خاموش نشده 

  : نويسد مي 2داشته است. رنه گروسه

                                                
ترجمه آقاي « راز بزرگ»و ما بعد آن يا به كتاب  13صفحه  «راه طي شده»براي تفصيل بيشتر به كتاب  .5

 منصوري از موريس مترلينگ مراجعه شود. 

2. Grausset éRen  كتاب 514صفحه Asie La face de l՚ 
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روي  توان صحبت از تأثير مذهب نمي در ممالك ديگر غير از هندوستان»
موضوع خيلي باالتر از اين است. حيات مذهبي  تحول سياسي نمود، اما در هند

نمايد و از بسياري جهات جاي  باً تمام حيات سياسي را تعيين و ترسيم ميتقري
تظاهر روح سياسي را بر حسب  ي گيرد. حتي روح مذهبي فقط اجازه آن را مي

دهد. صحيح است كه در جهت  زمينه و واقعيت تحمل مذهبي مربوطه مي
قت تصوير يا انعكاس در حقي توان ادعا كرد كه مذهب هندي عكس نيز مي

باشد. هر دو نظر  كامل واقعيات و امور اجتماعي در آسمان معتقدات الهي مي
را مطالعه كنيم يا  روح هندي صحيح است ولي بر حسب آنكه تكامل تدريجيِ

 «.يميتوجه نما حالت حاضر هندوستان به
 

 
 

 5425در سخنراني ششم آوريل  ،هند و مظهر ملت رهبر انقالب ود گانديخ
 گويد: چنين مي
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اي به زندگي در آن  من ديگر عالقه ،داد زور را آئين خود قرار مي اگر هند»
پرستي  ميهن؛ انگيخت برنميگونه حس فخر و مباهاتي در من  نداشتم و او هيچ
پستان  آويزم كه طفل شيرخواره به هند چنان مي من به ؛من است من تابع مذهب

 «دهد... مي من به نيازمندم بدان كه را معنوي غذاي آن كنم مي حس زيرا مادرش،
 ،كند سير مي مغرب به شرق از شا آنكه توطن حسببر ييآريا كه نژاد است عجيب

 تمدن و سلطنت ؛شود و معنوي آن كاسته مي از ذوق مذهبي و نيروي روحانيت
توحيدي  مذهب لول معتقدات يا الهامات مذهبي است، در ايرانعناشي و م هندي
تر و متمايل به اصول  پايينكند ولي با سطح قدري  ظهور مي ار عالي زرتشتيبسي

و سلطنت منفك و  ولي ديانت ،د و تجليل سلطنت استيياخالقي عملي كه مورد تأ
ديگر از خود مذهبي رسند  كه مي و به اروپا ند، به آسياي صغيرمستقل از يكديگر

 بايد اخذ نمايند.  ندارند و از نژاد سامي
مالزم معتقدات مذهبي  يا مخلوق دو هر و ايراني تمدن هندي ،طور خالصه پس به

و اشاعه  هاي ماليم انساني ها و قدرت و تعليمات لطيف اخالقي هستند، و حكومت
ها يا  ا و ساميه برخالف آشوري ،آورند وجود مي و فرهنگ به دهندگان نظم و صلح

 ا و نژاد زرد.ه ترك

باز  ،ايم وتازهاي وارده و تهاجماتي كه در معرض آن قرار گرفته به لحاظ تاخت
  :دشو وجوه شباهت و همدردي ديده مي

  ؛ايم ترين صدمات را ديده تنه خورده بزرگ ل ترك و زردياز قبا هر دو ملت
 ؛آمده است  عمل به قرن دو ر منتهي با اختالف يكيهر دو كشو ا بهه هجوم مسلمان

و  ايم. تهاجم و تصادم زردها قرار گرفته يياروپا و باالخره زير نفوذ و استثمار
آلود بود، اما چون آنها از نظر رشد و  و خون خشن خيلي مغول و تاتار ا يا اقوامه ترك
 ؛اند قرار گرفته ام ذوقي و فكري تسلط زير و مغلوب زودي به بودند تر پايين تمدن سطح

وضع و آثار  اند. ورود اسالم پا اهل خانه شده عالوه ساكن محل و هموطن و يك هب
و چپاول نبوده بلكه يك سرمايه سرشار اخالقي  ديگري داشته است، به قصد استعمار

كه به  اي ل و تازهاصي البته خيلي فرق است مابين اسالم نيمه .كرده است را وارد مي
 بردند. ا به هندوستانه اي كه ترك دو سه دست گشته با اسالم ،وارد شده ايران



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصلدوم
 

 هندوستانمقدماتومبانینهضتآزادی

 امتيازخاص

در  ي راشمار بي هاي انقالبي ه و جنبشناخواه آزاديهاي  يت نهضتتاريخ بشر
اما كمتر جنبشي مانند نهضت قرن  ؛الي صفحات خود ضبط كرده و خواهد كرد هالب

و عوامل موجود را به يك  شرايطاگر  ورد هندوستاناست. در م اخير ملت هندوستان
داشتند عرضه  كه مثالً در عالم ديگري وجود مي عده متخصصين امور سياسي ملي

و تجزيه و  و مخصوصاً اگر از سياستمداران -خواستند كردند و نظر آنها را مي مي
گاه حكم به امكان چنين  هيچ -بود ها مي ما در ميان آن وشنفكرانِتحليل كنندگان و ر

 دادند. ترين احتمال پيروزي براي آن نمي كردند و كوچك حركت نمي

سال پيش آنجا  84 -94و حتي  محيط يك قرن قبل هندوستان واقعاً اگر خود را به
و شواهد موجود حكايت از خالف اين جريان و  رايطشبينيم تمام  مي ،منتقل سازيم

طوري كه  خصوصاً به ،نمود مي آزادي نامساعد بودن كامل محيط براي يك نهضت
 ا نگاه كرده شود:ه فكر ما ايراني ي گفتيم اگر از دريچه

را از ياد برده و در  ي و معناي آزادييملتي كه هزاران سال است طعم آقا -5
« صاحب»را  انگليسي ،در منتهاي اسارت و اطاعت افتاده ،انگلستان دوران استعمار
5كرده است. خطاب مي

 

                                                
ا چنين بيان ه درباره هندي بنگال 5311 ، پس از شورش، معاصر ملكه ويكتورياي پرنس آلبرت . عقيده5

 (: كتاب قائداعظم 33شده است )ص 
ينكه ا ا مردماني نيستند كه بتوانند براي خودشان استقاللي تحصيل كنند چه رسد بهه هندي»

هميشه مورد  آن را حفظ كنند. از دوران ماكرس و نمرود، تا همين اواخر، هندوستان
هاي تحت  ا، يونانيه ا، ايرانيه تاخت و تاز و مغلوب نژادهاي تازه از قبيل آشوري

 ←                  ا و سايرين بوده است... ه ، عرب، تاتارها، بيونگنوهافرمانروايي اسكندر
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رياضت و  تصوف و درويشي و تسلط در ،نژادي و تربيت فكري او ي روحيه -2
ونه رنج و مصيبت است. اصوالً خصلت ضدجنگي و خوي صبوري دارد. گتحمل هر
 گويد: مي در توجيه اين مسلك و خصلت هندي رنه گروسه

هاي  كه داراي گرما و خشكي آب و هواي خاص افراط و تفريطي هندوستان»
ها،  و دائماً انواع ناخوشي است برانداز هخان و آسا سيل هاي بارندگي و فرسا طاقت
باريده و قهر طبيعت  زده اين مرز و بوم مي مصيبت ها بر سر مردم سالي قحط
تغيير و تفوق بر آن وجود ندارد،  قدرت را بشري هيچ كه است بوده طوري غالباً
كه اثرش است  كرده را ايجاد حالت نفساني و طبيعي العمل عكس اين رفته رفته

قدرت  ،ترين مصائب سخت دادن به بايد با تسليم كامل در برابر شدائد و رضا
 «.خود و پيروزمندي بر عوامل خارجي را به ثبوت و تحقق برساند انساني

د هنوز در سراشيب فرسودگي فسا انگلستان يامپراتورحريف مقابل يعني  -8
نهايت هوشياري  در ؛است نيافتاده ،آورد مي ضعف و كه غفلت هاي بعداز اقتدار دوران

غيره تفوق  و علمي اقتصادي، اداري، سياسي، نظامي، جهات از است. تسلط و فعاليت و
خود دارد. عقابي است كه طعمه را محكم  ي همه جانبه بر مستعمره ي كامل و احاطه
اي است كه اگر شكارش را از پنجه رها  چيره ي دارد يا گربه نگاه ميدر چنگال 

 خود و عدم قدرت فرار موش دارد. ي رجعت طعمه هدهد اطمينان ب كند و بازي مي مي

سياست  حالت انحصاري را داشته، ،انگلستان در استعمار اسارت هندوستان -9
تملك خود  ي چنان زمينه كند. انگلستان قاهر واحدي بر سرنوشت آنها حكومت مي

دور كرده و ممالك  دور هندوستانا از دورارا كوبيده و نظرهاي طمع رقيبان ر
ي ها دولتطرف تحت نفوذي را فاصله قرار داده است كه امكان هرگونه دخالت  بي
براي اتكاء و استمداد يك جنبش داخلي  ،ب و اميد استفاده از تضادهاي سياسيرقي

 .استبعيد و منتفي  يفرض ،از آنها
نكات فوق نظرياتي بود كه براي يك ناظر خارجي كه كم و بيش به تاريخ  -1

داشت و از خارج هندوستان را نگاه  ي مييآشنا گذشته و وضع حاضر هندوستان
داخله هندوستان و خصوصيات اقتصادي  هشد. اما اگر كمي بيشتر ب كرد حاصل مي مي

 ملي و اجتماعي كشور وارد شويم نااميدي ما و حكم بر عدم امكان يك رستاخيز
قبل از  د. در هندوستانِوش تر مي براي خروج از حالت موجود در آن زمان قطعي

و رسوم و روابط ارضي به قدري  سيستم اقتصاد كشاورزي -و هنوز هم -استقالل
                                                                                                              

يكديگر داشته  با ي ملي بدون آنكه واسطه  اند، با يكديگر مخلوط و ممزوج شده اين مردم  →
 «. باشند
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د؛ طوري دست و پاي زارع و راه خراب و درهم است كه در هيچ جاي دنيا نظير ندار
زم گونه تغيير و اصالح بسته بود كه نه براي قوت اليموت فردي و رساندن رمق الهر

ستقالل توانست كاري بكند، نه براي تقويت بنيه و ا جهت حركت و مبارزه كسي مي
ي اراضي  كه صاحب اصلي و فائقه بين دولت استعماريكشور. در آنجا ما اقتصادي
دريافت  بايستي مي سنگيني مبالغ االرض حق و ماليات عنوان به و است بوده شده شناخته
سطه يا وا 94كند در بعضي مناطق و مواد تا  و فرد زارعي كه روي زمين كار مي ،كند
داري،  تحصيل ي،دار زمين ،مالكيت مختلف عناوين به كدامهر كه آيد مي ميان در دست

داده يا سرمايه و  اجاره، مقاطعه، ارث، بيگاري و غيره و بدون آنكه كاري انجام
طور ثابت يا متناسب محصول اخذ  هاي نقدي و جنسي به افزاري گذاشته باشند، سهم

چيز باشد  دار همه ي زارع بيچاره كه بايد خود عهده د. دست آخر حصهننماي مي
چه رسد به ، كند اش را هم تأمين نمي شود كه خوراك او و خانواده آنقدر ناچيز مي

 و تكثير محصول و تدارك وسائل بپردازد! اينكه به تقويت زمين

 ،در چنين وضع فالكت بار باشند ،طبيعي است وقتي قريب سه ربع اهالي كشور
 توان از آنها داشت. چه انتظار درك و حركت مي

كه طي  مختلف و مذاهب ها زبان ها و نژادها و مليت وجود بر عالوه ،ديگر طرف از
هاي متوالي در اين كشور پهناور هريك  رهاي رسوب سيالبقرون متمادي مانند قش

وحدت فكري و مادي  ،اند روي يكديگر خوابيده اي پهلوي سايرين يا در ناحيه
 كه از خصوصيات ديگر هندوستان (Castesمثالً طبقات ) ؛توانست برقرار باشد نمي

شمار  اجتماع را به قشرهاي بي ي توده ،نمايد تجاوز مي 2444داد آنها از است و تع
نموده است و  با اختالفات و امتيازات اعتباري و اقتصادي تقسيم و تفكيك مي امجز

 با يكديگر بوده است. اينها موانع فراوان در سر راه تفاهم و همكاري مردم

 !پيروز شد اسلحه استعمال قدرت قهاري بيرون آمد و بدون نگالاز چ اسير ضعيفي ملت
تصادف و اشتباه نبود  ؛اي اتفاق افتاد ، چنين قضيهاين احوال و اشكاالت ي با همه

جريان طبيعي و تدريجي داشت. ولي قضيه گذشت و واقعيت و كيفيت آن روشن و 
اهيم نظيري براي آن در اگر بخو .كاري عادي به معجزه بيشتر شباهت دارد تا به ،است

به  و از چنگال فرعون از مصر اسرائيل تاريخ بشر پيدا كنيم بايد سراغ خروج بني
در مورد آن نهضت و نظائر آن كه در تاريخ رخ داده است  .برويم رهبري موسي)ع(

 فرمود: ، خداوند در قرآنامكان رخ دادن داردهميشه و 
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«
»5 

هر قدر ناتوان و نا اميد  -ه در خلقت هر بشرمشيت الهي و استعدادها و امكاناتي ك
باشد خود را از زنجيرهاي  چنان است كه قادر مي ،وديعت گذارده شده هب -باشد

كشان و استعمارگران  سنگين و اسارت و بندهاي محكم بندگي نيرومندترين گردن
 آقا و صاحب ملك و مقام گردد. ،بيرون آورد

 ،اسارت از خروج يا آزادي سمت به ركتح اين ديد خواهيد آتي فحاتص ضمن در
عوامل موجود شبيه  و شرايط مخالفت داللت و ظاهري بودن غيرعادي جهت نه تنها از

 اي وجوه شباهت و قياس ميان آنها وجود دارد. باشند بلكه از جهات عديده هم مي هب

دات خاص الهي و ييبا تا پيغمبر شخصيت يك اسرائيل اگر در مورد نجات بني
گيريم،  نديده مي را انساني و طبيعي عوامل و كرد اش چشم ما را خيره عمليات اعجازي

يا  دست خدا -طوركه گفتيم وجه طبيعي و تدريجي همان هب -وجه ديگري هدر اينجا ب
جريان حوادث و  ييگو ،ميينما را مشاهده مي انسان در پيكر موجود طبيعت و معجزات

 شوند.  و پيشروي و پيروزي مي شپيداي موجبات ،موافق و مخالف از اعم ،عوامل تأثير
مادي استدالل نمايند  يا كساني كه عالقه دارند با منطق ديالكتيك ها ترياليستما

نيز  در فرانسه .نمايند مي« مقتضيات»يا « جبر تاريخ»منتسب و تعبير به  ها را اين جريان
كه براي  يها يا تربيت و تحول خواهند سير و سلوك اصطالحي هست كه وقتي مي

، آيد توجيه كنند با يك كار در جامعه و در جريان زندگي پيش مي ،يك شخص
در اثر » برند كه مثال آن در فارسي كار مي هرا ب« Par Ia force des chose»عبارت 

 تواند باشد. مي« ها وقايع و جريان

 -اعم از ارادي يا غيرارادي و فردي يا اجتماعي -وقتي عمل انسان ،ر تعبيره به
ساختمان طبيعت يا  ،د )يعني خواست خدامنطبق با قرار و مدار صحيح خلقت بو

احتمال موفقيت و حدود  ،خواهيد اسمش را بگذاريد( اقتضاي تاريخ يا هر چه مي
ناخداي زبردست خوش  ،در رهبري شخصي يا جمعي .زند قدرت سر به بينهايت مي

ت ي و رعاييآن كسي است كه با انتخاب صحيح مقصد و مسير و با شناسا ،اقبال
 ،در حقيقت ؛ها و سكان كشتي را بگرداند بادبان ،ييهاي دريا ي و جريانيبادهاي هوا

                                                
اند منت گذاريم و پيشوا و وارثشان  م بر آنها كه در زمين زير دست شدهيينما : و اراده مي 1/ ( 23) . قصص5

 قرار دهيم. 
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اين است ارزش بزرگ  5كشتي بداند نه دلخواه و نيروي خود را. ي آنها را برنده
 سرگذشت حاضر و علت انتخاب آن.

خصوصيت امتيازي آن  و تاريخي جهت از هم ،نهضت آزادي هندوستان ي مطالعه
خورده  توسري فردِ و هر ملت براي كه يديام و عبرت قابل توجه است و هم از جهت

 در بر دارد.

 هایانقالبمقدماتوزيرسازي

ن اچرا در برابر آن دو دسته مهاجم له جالب توجه است كه در هندوستانئقبالً اين مس
در قرون  و ايراني ترك و مغول ين )يعني نژاد زرد در عصر باستان و مسلمانانپيش

ي صورت نگرفت، يا اگر رخ داد خواه آزاديو جنبش  انقالب ،وسطي و جديد(
ا تحمل آن را كرده و فقط جنبش در برابر ه بود. چرا دو هزار سال هنديمهم و مؤثر ن

 تر بود به عمل آمد؟ آخري كه قوي

ند ديدگر نشين و شريك مردم ها آمدند خانه ها و دومي علتش اين است كه اولي
لحاظ  به و دها خو گرفته و شريك غم و شادي يكديگر شدن با اهل مملكت و بومي و

ا دانسته از آنها اقتباس كرده و ه فرهنگ و هنر نيز خود را مادون و محتاج هندي
استعماري بود،  كشيدند، در صورتي كه سلطه انگلستان رخشان نمي هبرتري دائمي ب

بردند، از  كشيدند و مي آنجا مي را به مركز آن در خارج بود و شيره و رمق هندوستان
 بيگانه آمدند و بيگانه ماندند. ،ابتدا تا انتها

خدمت  و آباداني كه مغول اسالمي دولت برخالف زدند. مي صدمه واقعاً اه انگليسي
كه اصل آن يك قرن قبل  2«نپيشگاه محمد و قرآ عذر تقصير به»كرد، در كتاب  مي

هاي  هالسلطن گزارشي از يكي از نايب ،منتشر شده است ( در انگلستان5334)در سال 
آمار  وجود دارد كه بسيار جالب و متكي به بريتانيا عنوان پارلمان به هندوستان ي اوليه
 نمايد  مي مقايسه اه مسلمان حكومت دوران با را خودشان آثار و اقدامات آنجا در .است

                                                
 . دستور: 5

 . أَن يَشَاء اهللُ إِالَ. ذَلِكَ غَدًا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ وَالَ
 «...(شاءاهلل ان»: در هيچ مورد مگوي كه فردا چنين خواهم كرد، مگر با قيد  29و  28( / 53)كهف)

بيني فرداي خود را بايد با تطبيق خواسته خدا و  شايد همين مفهوم را برساند كه شخص برنامه و پيش
 هاي خلقت بداند.  جريان

 : از كتاب . ترجمه سيد غالمرضا سعيدي2
An Appology to Mohamed and Qoran, by Dawenport 
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 اي از نماز عيد مسلمانان منظره

 «در دهلي»
 

، چگونه درآمدهاي اشخاص و تعداد انگلستان رار استعماردهد با استق و نشان مي
 .5ها افزوده شده است المنفعه كاهش يافته و بر تحميالت ماليات مؤسسات عام

                                                
با فاتحان بعدي  هندوستان مسلمانِ هايي ميان رفتار سالطين در اين ضمن، مطالب مختلف از جمله مقايسه. 5

طور  شود كه جالب است و ما به ديده مي و مأموران امپراتوري انگلستان شرقي يعني عمال كمپاني هند
 ←          :نماييم هايي از آن را در اينجا نقل مي خالصه و مقطع قسمت
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در مدارك و منابع غيرقابل تكذيبي  شود كه تعديات شديد فاتحان مسلمان گفته مي»...  →

هايي كه از آنها به ديگران رسيده  ثبت و ضبط شده است. ولي خير و بركت و احسان
در دست  م فاتحان مسيحيشواهد فراواني از مظال كمتر به قلم آمده است، ما اروپاييان

 شان داريم؟ پرسيم آيا هيچ شاهدي از خير و بركت و منافع وجودي داريم ولي مي

بر تخت نشست، از جمله كارهاي  در هندوستان مسيحي 5815در سال  سوم فيروز شاه
ها  سد روي رودخانه 14ي كه انجام داد اين بود كه براي پيشرفت امور آبياري مفيد

 544بيمارستان،  544آب انبار،  84كاروانسرا،  544مدرسه،  84، مسجد 94احداث كرد، 
هاي متعدد و مجلل و مزين كه براي تفريح ساخته بود، بنا  پل، غير از عمارت 514حمام، 

امتداد  و تيپ تا هنسي باالتر از همه اينها كانالي بود كه از رودخانه جمناكرده و باالخره 
ترين  از شريفو يكي  بشر افراد ترين فعال ،هند در يمغول ي سلسله پادشاه داشت. بابر اولين

اند... در عين حشمت و جالل، خوش اخالق و  قدم گذاشته مرداني است كه بر زمين هند
خودش، اهل تحريك و آنتريك نبود.  خو بود... در راه ابراز عشق و عالقه به ملت خوش

ترين درجات نظم و آرامش ترقي داد،  عالي اش را به ، منطقه فرمانرواييهمايون پسر بابر
ساخت، در  تا نزديك سند كشيد از بنگال ماه طول مي 9راهي را كه طي مسافت آن  شاه

 ميل چاه آب حفر كرد...  1/5هر ايستگاهي كاروانسراهايي بنا كرد و در فاصله 

كه هم در امور كشوري و هم در امور لشگري مردي  ي اخالق اكبر نامور بحث درباره
سزايي  بود بزرگ، از لحاظ دانش و نيروي عفو و آزادمنشي... و ترويج صنايع... شهرت به

و مسلمانش را متساوياً براي كارهاي دولتي  اتباع هندو رسد... اكبر داشت زائد به نظر مي
و ماليات سرشماري از كفار و ماليات به زوار را ملغي كرد. و نيز برده كرد  استخدام مي

ي اراضي قابل كشت از نو مساحي  كرد... دستور داد كليه را جداً منع ساختن اسراي جنگي
را مخير  كرد... و كشاورزان شود... و ميزان نسبي ماليات را كه بايد وصول شود مشخص

تعداد زيادي  دهند، تحويل جنس به را ماليات شود تسعير قيمت گزافي د كه اگر جنس بهكر
هايي را كه موجب زحمت و آزار رعايا بود ملغي كرد. نتيجه  از انواع عوارض و ماليات

 اي تقليل يافت. اين اقدامات عاقالنه اين بود كه بهاي حوائج عمومي به مقدار قابل مالحظه

، پسر در دوران سلطنت جهانگير 5328پيترودلرال نيز كه در سال  ياييسياح معروف ايتال
كنند بلكه  نه فقط در آسايش و رفاه زندگي مي گويد، اين مردم آمده مي هندوستان اكبر به

زندگي  ي بلكه از مشاهدهكنند  مجعول محكوم نمي اي نهبها كمال امنيت را دارند. آنها را به
 برند. شان لذت مي با شكوه و ثروت و دارايي

است. تاورنيه سياح  هندوستان ترين دوران تاريخ بر، درخشندهاك ي جهان، نواده شاه سلطنت
پدري  به بلكه كند نمي زندگي پادشاهي عنوان به خودش رعاياي درميان  گويد... مي فرانسوي

شاهزاده  همين سلطنت دوران در دارد... شباهت بيشتر كند مي زندگي اش خانواده درميان كه
 «ن، مهندس او ساخته شد...دان خامر تحت نظارت علي با عظمت بود كه كانال دهلي

 دهد: مؤلف چنين ادامه مي

قدر  به اند ثابت كنند كه فرمانروايان مسلمان اند، نتوانسته هرحال با آن همه كه گفته به»
اند غارتگري كرده باشند...  دست گرفته ت را بهحكوم كه بعد از آنها فرمانروايان انگليسي

اند ارزش كامل آن را دادند. آنها يك دستگاه  در مقابل آنچه گرفته مسلمان سالطين
كردند كه عالي و داني از آن برخوردار بود... دارايي و آزادي  قضايي كاملي را اداره مي

  ←در موقعي    شهر بنگاله ، مصون و محفوظ است... اگر احياناً در اين شهر )اشاره بهمردم
 



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 

در  بير هندسفير ك ، تارا چندهاي افرادي مانند نهرو يادداشت ي اتفاقاً در كليه
سال  844سال يا الاقل  144بينيم كه هميشه نسبت به آن  مي ،اه ييو خود اروپا ايران

 شود. به نيكي و خوبي ياد مي ،نمغولي مسلما ي اعتبار و اقتدار سلسله

والت و صآنچه مح ،اي نياورده بودند ا ارمغان معنوي و سرمايهه اما انگليسي
بردند. اگر احياناً آداب و فنون يا علوم و افكاري از  مي ،هاي مادي هم بود سرمايه

                                                                                                              
بوده است(، چيزي مفقود شود كسي كه آن را  كه هنوز تحت حكومت سالطين مغولي  →

 دهد. مي اطالع پاسگاه ترين نزديك به و آويزد مي باشد حوالي همان كه درختي به است يافته

من فقط : »نويسد شديم... كليو مي هندوستان ادوار اخير كه ما مالك با عطف توجه به
اي از هرج و مرج و فساد و نهب و غارت در هيچ مملكتي  توانم بگويم كه چنان منظره مي

ي اين سوء اداره، قحطي شديدي رخ داد و  ديده باشيد، نشده بود... در نتيجه بغير از بنگال
بنگال  تاريخ، اين از پس سال بيست واليس بينيم لردگرزن با توجه به اين سوابق است كه مي

ا ي سوءحكومت م رود... مقايسه طرف سقوط مي كند كه با عجله به را كشوري معرفي مي
ما نيز سرايت كرده  ي ما محسوس نيست بلكه به نواحي حكومت متفقين فقط در ناحيه

در حكم  ي فرمانروايي او براي شكار انگلستان ناحيه است. از اوايل ارتباط ما با نواب اود
 «اي بوده است... الشه

 نويسد: چنين مي از قول رابرت كليو «قانون تمدن و فساد»در كتاب  آدامس بروك

بينم آنچه  آوردم و مي هنگامي كه من ثروت و مكنت هنگفت اين سرزمين را در نظر مي»
ت چقدر حقير و ناچيز من از آنجا ربوده بوده و خارج كردم نسبت به آنچه باقي مانده اس

 «كنم. است، از اعتدال و انصاف خويش تعجب مي
 گويد:  داراي قدرت فائقه و اختيار فرمانروايي بود، مي كه وقتي خودش نيز در هندوستان مستر هستينكي
بيشتر از قواي  گسيختگي و شهوتراني افراد، متأسفم كه روح تعرض و تعدي ما و لجام»

 «ما صدمه وارد آورده است... مسلح ما به حيثيت ملي
 گويد: پل مورخ مي

در كمال سعادت و رفاه بود؛ درآمد خالص اين  از آنكه رفتار ما آغاز شود، ايالت اود قبل»
يره بود ولي بعد از آن نه فقط ل 8΄444΄444فشار وارد شود  ايالت بدون اينكه بر مردم

كشوري  از مأمورين دسته يك ي هجوم وسيله ي لشگري مركب از سربازان، بلكه به وسيله به
دچار شديدترين مصائب  كه به سراب وارد شدند، اين ايالت تيكه و پاره شد. نواب اود
از چندين سال تحمل بار  شد و مملكت وي مبتال به فقر و فاقه گرديد تا آنجا كه پس

گران تحميالت، درآمد اين ناحيه به نصف مبلغ سابق تقليل يافت. ميزان درآمد اين ايالت 
 «.ليره برآورد شده 894΄444مستقل، پس از دو سال وضع ماليات غير عادالنه، بالغ بر 

( به 5132آوريل  51)در تاريخ  بريتانيا ي اومويل در پارلمان مؤلف در پايان اين قسمت به نقل از خطابه
 رسد:  اين نتيجه مي

هيچ نوع قانون،  بند نيستند و به اي پاي ا ملتي معرفي شدند كه به هيچ وعدهه انگليسي»
 « مندي ندارند... يا شرف و آبرو و ايمان، عالقه عدالت
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شد كه با حسن نيت و قصد خدمت نبوده است. از  ريخت بعداً معلوم مي دستشان مي
گاه  هيچ ،نمايد گله مي شود و نهرو متذكر مي طرف ديگر به طوري كه رنه گروسه

بدي  ا را بشناسند و ارج بگذارند. استعمارگرانِه هندي ي نخواستند و نتوانستند روحيه
كردند، انواع  ا را تضعيف و تحقير ميه هندي ،بودند و از دو جهت مادي و روحي

 بردند... را نيز به كار ميتفرقه و تضييق 

ايجـاد   ،در تمـام طبقـات و مـذاهب هندوسـتان     ،اهـ  رفتار انگليسـي نيت و سـوء سوء
بـه   و سـيك  و مسـلمان  نمود و آنها را از هنـدو همدردي و همبستگي و اشتراك منافع 

و  رگـي از كـافر  اولين بـار اجتمـاع بز  ، نويسد مي نزديك ساخت. رنه گروسهيكديگر 
 شان را بلند كنند. گرديد تا با هم صداي ناله و اعتراض تشكيل مسلمان در يك مسجد

شود سبب خير اگر خدا عدو »مصداق  به -اه دست خود انگليسي اين ترتيب و به به
از راه منفي و  مليت ،ايجاد شد هندوستان ن شبه قارهاروح مليت در ساكن -«خواهد

 .احساس همدردي
را چنين خالصه  بر هند در پايان فصلي از كتاب خود نتايج تسلط بريتانيا نهرو

 نمايد: مي

ا سپاسگزار باشيم كه همراه خود ارمغاني عالي براي ما ه ما بايد از انگليسي»
سختي  باشد. شايد به بهاي آن مي علوم جديد و نتايج گران ،اين ارمغان آوردند.

اختالفات، جهل،  منازعات، همواره كه در هند را كوشش دولت بريتانيا توان مي
طلب و  طلبي را تشويق كرده است و عناصر جاه ماندگي، ارتجاع و تجزيه عقب

فراموش كرد يا ناديده گرفت. اما  ،خودخواه را در كشور ما پيش كشيده است
براي  ،شايد خود اين مشكالت هم براي ما آزمايشي ضروري و پرورشي الزم

وجود آيد و  نو به مبارزات بوده است و شايد پيش از آنكه هندِپيروزي در 
بايست بارها و بارها از ميان آتش عبور كند تا  مي ،خود را آغاز كند رستاخيز
 در او بوده است  ناپاكي و فساد ها و كثافاتش بسوزد و آنچه آلودگي ها و ضعف

 5«.فرو ريزد

 ،شود و عامل منفي سبب ايجاد نمي ،گاه عدم چاز آنجا كه در عالم وجود هي
توانست با اين  نيز نمي قدرت سازندگي و تحرك ندارد، نهضت آزادي هندوستان

عامل درست شود و قوام و قيام بگيرد، اين قدم صرفاً يك احساس درد بود، 
 .ناله و درد دل است؛ حداكثر آنچه ممكن است رنج و نفرت در شخص ايجاد كند

                                                
: ... آزموني بزرگ از جانب پروردگارتان بود.( است كه  94(/ 2)بقره).« بَالء مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ»مان . اين ه5

 گذارد.  منت مي اسرائيل به بني خداوند در قرآن
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خورده بماند بدون  ها در رنج و ناله سر كند و توسري ها و قرن ممكن است سال انسان
 طرف گشايش بنمايد. آنكه مختصر حركتي به

شود.  سهل است كه درك درد و تذكار آن بيشتر موجب ناراحتي و ناتواني مي
 به نفس توأم با نيروي حركت است. آنچه الزم است پيش از هر چيز اميد و اعتماد

 .روح جنبش بايد در شخص يا جامعه احيا گردد
روح معنوي و مذهبي  ي وسيله به اين عمل مقدماتي و مبدأ نهضت در هندوستان

 ي بلكه بعد از يك مرحله ،سطحي وفوري  ،طور خود به خود انجام گرديد البته نه به
 تقليدگري و دنباله روي... ي ايشي در بيراههبيداري و يك دوران آزم

طوركه  همان ،اه انگليسي خود شد؟ هند مردم ي اوليه تربيت و بيداري باعث كسي چه
 پرورش يافته بود!حفاظت و  و در دربار مصر در دامن فرعون )ع(حضرت موسي

هاي  ا براي مشاغل اداري داخلي و ايجاد صنايع و فعاليته توضيح آنكه انگليسي
نفوذ  ي مستعمراتي و رواج و مصرف كاالي تجارتي خود و همچنين براي اشاعه

زم و تربيت و دست به تدارك كادرهاي الزادگان هند فرهنگي و تقرب اشراف
ي يبردند. آشنا و مالكين را نيز به انگلستان ها اي از فرزندان راجه عده و افرادي زدند

ي را ايجاد يها ي را باز كرد و هوسيها چشم و گوش ،با دنياي جديد و افكار نوين
بالفاصله  ،ا )البته معدود، انگشت شمار(ه روي هندي هغرب ب ي نمود. باز شدن دروازه

نگرديد بلكه در جهت عكس اثر بخشيد، مظاهر و  ي و انقالبخواه آزاديسبب 
و پيران گرديد يك ضربت  موجب دلباختگي و خودباختگي جوانان ييمزاياي اروپا
 ا را ايجاد نمود.ه تقليد و تبعيت از انگليسيسوي  هو نهضت ب

در مرحله اول  .گذاشتند ي ميطلب و تمدن واهي( تجددخ)مانند ايران را طبعاً آن نام
، دنبال آن لباس انگليسي و به تعليم زبان انگليسي ،آهنگ كاروان كعبه غرب و پيش

بود. كمال  انگليسي و حتي مذهب مسيحي آداب حركات و ادبيات و افكار انگليسي،
اميرزاده ميليونر اين بود كه انگليسي حرف بزند و در و  ومطلوب يك جوان هند

زير فرمان افسران  ارتش به او بدهند يا در -ييولو شغل بسيار جز -شغلي ، اداره
ديدند و  مي شدن ييرا در اروپا و آسيا راه نجات هندوستان .اي بزند درجه انگليسي
 ستانلدولت انگ الحمايه تحت مملكت يك را  هندوستان اعالي سرنوشت و آمال منتهي
 تشكيل« اجوبراهماسا»نام  به مآب يك حزب متجدد مسيحي 5323دانستند. در  مي
زياد  تمناهاي و ادعاها با يرو موهن جارامرا حزب، اين رهبر و . موسسگرديد 

 كرد. اصالحات اجتماعي و آموزش زبان را پيشنهاد مي و مخالف بود
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 بنگال دانِ انگليسي معدودي از جوانان ي كه به عده -اين طرز فكر و اين حزب
دنبال درس  هد. جوانان زيادي بخالي از خلوص نيت و فعاليت هم نبو -شد محدود مي

طرز فكر  و تحقيق و در پي اقدامات صنعتي و تجارتي رفتند. از آن پس و از آن
 . 5و شاعر معروف بيرون آمد فيلسوف ، تاگور رامردان بزرگي چون رابيند

 

 
 درا تاگور مهاتما گاندي و رابين

                                                
قرار داشت و مخالف  اي مقابل گاندي در جبهه آزادي هندوستان از نظر سياسي و نهضت رابيندرا تاگور .5

 او بود كه در صفحات آينده خواهيم ديد.« عدم همكاري»ي  برنامه

ي مقلد و  يك درس خوانده و ثانياً تاگور ولي اوالً هر دو، نهايت احترام و عالقه را به يكديگر داشتند
براي اتحاد واقعي شرق و غرب از  در اروپا غرب زده و جيره خوار آنها نبود. خود را سفير معنوي آسيا

 گفت : دانست و مي هاي آنها مي طريق فرهنگ
تكميل نخواهد  م نژادهاي انسانيشخصيت بيكران آدمي جز در هماهنگي باشكوه تما»

نمونه و سرمشق همكاري تمام ملل جهان باشد. براي  شد... دعاي من اين است كه هند
 هند، وحدت همان حقيقت است...

زميني به منزله آهنگ خودكشي  كوشش فعلي براي جدا ساختن فكر ما از فكر مغرب
تواند با بريدن از ساير  سئله امروز يك مسئله جهاني است. هيچ ملتي نميمعنوي است. م

 « ملل رستگار شود...
 نوشت:  مي در جواب تاگور گاندي

ليه نتايج آن يعني بلكه عليه تمدن مادي و ع زمين نه عليه مغرب اصل عدم همكاري»
 «ضعفا وضع شده است. استثمار
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كه مولود زندگي  سياسي و اجتماعي و در ميان طبقات مرفه يا بورژواي  در زمينه
و رهبراني پيدا  بودند يك دسته از روشنفكران اقتصادي و صنعتي جديد هندوستان

 انه و اعتداليخواه آزاديمرام  ،انگلستان شدند، كه به تقليد و تبعيت حزب ليبرال
بودند. اينها با هر فكر  و افكار انگليسي وريي امپرات طرز اداره ي اختيار كرده و شيفته

را متهم به سرپيچي و ناسازگاري  را برنجاند و هندوستان اه و اقدامي كه انگليسي
عقيده داشتند كه از طريق مدارا و مراعات نظامات و مقررات  ند ونمايد مخالف بود

ا، هندوستان مدارج اصالح و ه شناسي انگليسي نيت و قانون موجود و در اثر حسن
ا يا ه اعتدالي ي ود. اينها همان دستهموري خواهد پيتهمكاري با امپرا ترقي را در

چند فصل از كتاب و عتاب و خطاب خود را به  ،هر لعل نهرواها هستند كه جو ليبرال
و اشرافي و وكيل زبردست  ،او موتي لعل نهرودهد. اتفاقاً پدر  آنها اختصاص مي
صاحبان  همين دسته و رأي با ا بوده است. وه جزو همين اعتدالي اجتماعي نيز در ابتدا

 هندوستان در ودخ روابط و تحكيم منافع قصد به اه انگليسي كه چنين افكار و آمال بود

 را تشكيل دادند. كنگره 5331 سال در

ا ه يييعني خودباختگي در برابر اروپا) يخود ما نيز نظير چنين طرز تفكر در ايران
هـت آداب  و اصـالحات در ج  تجـددخواهي  ي با داعيه (و ميل به تقليد و تأسي به آنها

را بايد از زمان ناصـرالدين   آن پيدايش و شروع وجود دارد. هنوز است و غربي پيدا شده
 دانست. نويسـندگان  اپاروه هاي رجال آن زمان ب در اثر مسافرت و مظفرالدين شاه شاه

قـانون  كننـدگان   و طـرح  صداي قبل از مشروطيت سيار محدود و كمب و رهبران فكريِ
دوم  اول يـا دسـت   دسـت شدگان  بزرگان صدر مشروطيت، غالباً تربيت ، وايران اساسي

ده مشـاه  اوان مشروطيت و مخصوصاً در دوران پهلوي را در اين مكتب بودند. اوج آن
 دانست كه مدتي در انگلسـتان  زاده امثال آقاي تقي توان ميمظهر اين فكر را  .كنيم مي

بايـد از   يرانيا» :نددكردند و در آنجا نوشته بو را منتشر مي زيسته و مجله كاوه و آلمان
ديگـر از نويسـنده    ي خـاطر دارم در يـك مقالـه    هبـ  .5«ناخن پـا فرنگـي شـود   مغز سر تا 

ي يكه ما بايد حتي گـدا  خواندم مي -سي سال قبل حدود -تري ديگري و در زمان تازه
طلـب پـول    كه با نواي آكوردئون و آواز عاشقانه از مردم -اه ييكردن را هم از اروپا

 بياموزيم... -كنند مي

                                                
بيست سال در در يك سخنراني  .قول خودشان توبه كردند هبعداً از اين نظر عدول كرده و ب زاده . آقاي تقي5

 تصريح و توضيحي بيان فرمودند.  اخير در باشگاه مهرگان



 
 

 

 
 

 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهضت آزادي هندوستان ـــ

 

 مبداءنهضت

ه و اولين حركت انقالبـي  ناخواه آزاديعالقه دارند شروع نهضت  زعماي سياسي هند
 ندي در مـردم آتش ت ،بگيرند. در آن سال 5311را در سال  اه انگليسيعليه  هندوستان

خصوص در طبقاتي كـه قـدرت و ثـروت مـوروث را از دسـت داده بودنـد زبانـه         هو ب
سرپيچي كردنـد   خود انگليسي از اطاعت فرماندهان ي هنديها اي از هنگ كشيد. عده

تسليم شـدند...   (بود كه در دهلي مانده از خاندان مغوالن هند قيامير با)« عالم شاه»و به 
و انتقـال و اسـتقرار رسـمي     انقالب نكوبيده شد حوادث خونيني روي داد كه منجر به

هنـد   5313گرديـد. در   بـه دولـت انگلسـتان    و كامل حكومت از كمپـاني هنـد شـرقي   
 شد. بريتانيا يامپراتور ي ضميمه

 و متكي به ملت را كه منبعث از مردم شروع نهضت آزادي هندوستان ،به نظر ما
ندارد بايد از  5311نظامي و سياسي  يز با شورشاست و بستگي و شباهت چنداني ن

 هاي مابعد دانست. تاريخ

ا ه خود انگليسي ي وسيله به آنكه در ابتدا با هند ملي كنگره ديد خواهيم كه طوري به
ستون فقرات و ها و مدارجي كه پيمود محور  تأسيس گرديده بود ولي با تحول

هاي اين نهضت از آنجا  جريان ي تقريباً كليه .شد هندوستان ي طلبانه مبارزات استقالل
اند مبدأ تو نيز نمي 5331 در سال كنگره تأسيس گردد، ولي مي آنجا منتهي منشعب و به

وجود  سال قبل به 54 -24 تشكيالت اجتماعي از و نهضت باشد زيرا مقدمات فكري
به ثمر رسيده است  5491آمده بوده است. ما براي آنكه كل مدت نهضت را كه در 

سال  53را كه  5331سال بگيريم براي مبداء نهضت سال  34رقم ساده و عدد صحيح 
 يم.ينما قبل از تأسيس كنگره است اختيار مي

 اصلینهضتيومايهفهطن

منفي  كه گفتيم نه احساس درد و اظهار همدردي و نه پيدايش روح ملي  طوري به
د موجد قدرت و منشاء نهضت باشد. بيداري بعدي آن و توان نميتوانست و  نمي

راز عمومي مردانه و اح جنبش براي ستتوان مينوجه  هيچ به ،فرنگي نيز تربيت مختصر
 كافي نيرومندي چون بريتانياي كبير استعمار اسير در چنگال پلنگِ يك ملت آزادي
حداكثر محصول آن همان ايجاد هوس و خودباختگي يا تقليد و تبعيت و  ؛باشد

كننده يراهه و دورتر يك خط ببنابراين تحكيم اسارت و تقويت وابستگي است. بيش
د مورد مطالعه توان ميعنوان مقدمه و زمينه  بخش، به دهنده و آزادي راه نجات است تا
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آورد. تقليدگري  تلخي و يأس مي ،عنوان مايه و پايه. حساسيت به درد واقع شود، نه به
قليد در عالم ت ،عالوه ابتكار و قدرت است. به ي دهندهبادشخصيت و بر ي نيز كشنده

شود  آور ايجاد نمي دهنده و نيروبخش و پايداري هاي پرواز هيچگاه آن لذت و عشق
 ماند. انگيزي باقي مي مشقت و شخص يا فرد در حالت ركود و سقوطِ

ي اوليه يبينيم آن احساس درد و مختصر بينا مي اين است كه در هندوستان
تر گرديد، و انقالبي  عاليو تر  خيلي وسيع ييزودي سبب يك درد شديدتر و بينا هب

 زدگي العملي عليه غرب عكس ،قول رنه گروسه هواقعي ب ايجاد شد. يك انقالب
 مباني فلسفي هدرجه وسيع ب 534افرادي پيدا شدند كه يك بازگشت  ؛ظاهر گرديد

كردند. اين معاني و مباني  يعني به منابع مذهبي ودا ،و معنويات عالي هندي ملي
تقريباً فراموش و البالي خرافات و محفوظات نامفهومي خاموش گرديده بود، ولي با 

 54ر نيمه دوم قرن د ،ا باعث آن شده بودنده اروپاييهاي علمي كه بازار  توجه و تتبع
 مكشوف گرديد. باستاني هندي و اصول خالص و عالي ودامعارف 

 گزاراننهضتپايه

افتد كه اصالت و اثر  اي مي روي خط جديد و در جهت تازه از اين به بعد نهضت هند
 دارد.

)ده سال  5311در  «آريا ساماج»نام  به «اجوبراهماسا»اي در مقابل  حزب يا اتحاديه
 «اتيوداياندا ساراس»( به رهبري مرد روحاني روشنفكري موسوم به قبل از كنگره

 گردد. ( تأسيس مي5329 - 5338)

تحت تأثير افكار اسالمي  «ودا»وه بر تربيت و تعليمات كه عال «اتيوداياندا ساراس»
و اعاده توحيد و  نيز قرار گرفته است، قصد محو خرافات مذهب هندو و مسيحي

ارش رنگ ناسيوناليستي تند را دارد. و افك ،و استيالي غرب مبارزه با شيوع مسيحيت
 144΄444 «ساماج آريا»پيدا كرده حزب  مكتب او موقعيت عظيمي در جامعه هندو

ايجاد  اي مخصوصاً در ايالت پنجاب سابقه توجه و تحرك بي و كند عضو پيدا مي
را از حالت ماليم و دفاعي  كوشيد مذهب هندو مي ماج. نهضت آريا سا5نمايد مي
آموزش نيز  ي را احيا نمايد. در زمينه صورت فعال و تعرضي در آورده هندوئيسم به

اندازد.  هاي متعددي راه مي ها و دبيرستان آورد. دبستان عمل مي اي به اقدامات پردامنه
                                                

سال  14يعني  5491در سال  رقم از آن جهت بسيار جالب توجه است كه بعداً خواهيم ديد كنگره . اين5
 بعد از تأسيس و آن همه فعاليت و فداكاري و خدمات توانست به اين رقم برسد. 
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شود. بعد از  حركت فكري و روحي چون ريشه و دامنه دارد به اينجا ختم نمي
پيغمبري  ي داعيه با زاهدي جوان -است متحرك متفكر كه يك مصلح -«اتيوساراس»

 5333) «راما كريشنا»نام  ولي با روحيه تصوف و تقدس در كسوت پيشواي مذهبي به
افكار مذهبي خاص خود نهضت فكري و  با راما كريشنا .كند ( ظهور مي5389 -

بر خدمت  برپا و اروپاييو مادي  رغم تبليغات مسيحي علي ديني عظيمي در ملت هند
 كند. بسيار تأكيد مي ضعيف و فقير، مردم

 

 
 راما كريشنا

 

( پا به 5332 - 5442) «ويوكانندا»شخصيت عجيبي موسوم به  ،شاگرد راما كريشنا
 يوناليسمناس روحيه «اتيوساراس» برخالف كه «ويوكانندا» گذارد. مي هندوستان ي صحنه
صورتي  را به دانتاو قديم شده احيا و يافته صفا هبيمذ افكار ندارد ضداسالمي و مذهبي
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شود آن را  آورد كه قابل تعليم و تبليغ و گسترش در هندوستان است، بلكه مي در مي
ي كه با نيروهاي فرهنگي و نظامي، سياسي يها درآورد و به همان ملت در ميان مردم

ي يو اقتصادي خود هندوستان و شرق را تسخير كردند عرضه نمود و چيره شد. آريا
چند بار به  «ويوكانندا»كشد!  مي ي غربييرخ آريا هاصلي خود را ب ي سرمايه ،شرقي
 زمين نمايد و افكار مغرب ها مي مسافرت كرده سخنراني آمريكاو  هاي اروپا پايتخت

دهد.  اصيل قرار مي بي هنديو مذه را تحت تأثير عظمت و لطافت معتقدات فلسفي
مانند و  آورد مي دست به مذاهب در واشنگتن 5348 موقعيت عجيبي در كنگرهاو 

 گردد.  كشور خود بازمي فاتح بزرگي به
 

 
 

نمايد و  در برابر سيل و انبوه مستقبلين نطق مفصلي ايراد مي مدرسدر  ويوكانندا
 گويد: از جمله چنين مي
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محكوم   حال سيصد و سي ميليوني بايستي از هزار سال تا به چرا ما يك ملت»

خود ايمان و اعتماد داشتند و  ؟ براي آنكه آنها بهيك مشت خارجي شده باشيم
روح چه ضعيف و چه قوي  يم. همه بايد بدانيد كه در پشت هر انسانما نداشت

دهد،  ي مييهاي اليتناهي نيكو ايستاده است، روحي كه به همه ظرفيت جهاني
 ! « برپا خيزيد !از اين هيپنوتيزم ضعف و ذلت بيدار شويد !برپا خيزيد

من صد  ، بهساز و يك مكتب آدماست  آنچه براي ما الزم است يك مذهب»
 !« مرد متحرك )انرژيك( بدهيد تا دنيا را منقلب نمايم 

را در نااميدي و عدم اعتماد به  هند ي اين مردان رمز بدبختي چند هزار ساله»
ايمان نجات را در  ي هاي ذاتي خود كشف و كليد دروازه شخصيت و سرمايه

 «كنند. و حركت جستجو مي به روح جهاني و توسل به مذهب
نه صحبت از مقتضيات تاريخي، تضاد  ،د كه در افكار و گفتارشانيكن مالحظه مي

و نه از عوامل اقتصادي و وسائل  ،هاي بزرگ جهاني است برداري از سياست و بهره
ارند و چشم به يك نقطه گذ كنند. انگشت روي يك حقيقت مي مادي بحث مي

انجمن اسالمي  58/54/5894 اند. آنچه بنده نامش را در سخنراني جشن مبعث دوخته
 گذاشتم. 5«خودجوشي» مهندسين

 آزادي هندوستان نهضت آهنگ پيش كه معنوي و روحي و تربيت فكري اين تكان
شخصي است و نه  ي نه عقيده ،دانيم مي اصلي انقالب ي بود و ما آن را نطفه و مايه

عمومي  اعتراف و اعتقاد بلكه گروسه رنه ،مورخ دانشمند نظريات و تحقيقات از نقل تنها
  ،ندارد يچندان بيني خوش ،معنوي تأثيرات و مذهبيافكار  هكه نسبت ب نهرو حتي است.

 نويسد:  چنين مي 2خود ،«نتاريخ جها نگاهي به»در كتاب 
در قرن  در هند جالب توجه است كه نخستين موج ناسيوناليسم ،بدين قرار»

 «.بود نوزدهم جنبه مذهبي داشت و هندو
 : 8دهد مي توضيح بيشتر« مني انزندگ»خود و در كتاب ا

طور اجتناب ناپذير  مانند ساير كشورهاي شرق به در هند احياي ناسيوناليسم»
 « .بايست مذهبي باشد مي

 دهد.  و چون مرد ضدمذهب و ناراحت از اين اقرار است چنين ادامه مي
 «. بخشيد ارتجاعي به آن مي ي جنبه ،و همين پيوند»

                                                
ين ياد مهندس مهدي بازرگان در جشن مبعث انجمن اسالمي مهندس عنوان سخنراني زنده« خودجوشي». 5

ي  يافته الدوله )حاج حسن( برگزار شد و سپس تفصيل و تدوين در مسجد صنيع 58/54/5894است كه در 
باشد كه در سال  ( مي2آن بارها به چاپ رسيد. اين مطلب اكنون چهارمين اثر مندرج در مجموعه آثار )

  توسط انتشارات قلم چاپ و منتشر گرديده است )ب.ف.ف(. 5811
 . 423. صفحه 2

 .42صفحه  .8
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ها كه  و همان ها و مؤسسين اوليه كنگره ا )يعني غيرمذهبيه بدين قرار اعتدالي
در سراسر عمر سياسي و مبارزات خود شديداً با آنها در نبرد بوده است(  خود نهرو

ري داشتند. اما آنها اقليتي محدود بيش نبودند كه بدون ارتباط با ت نظرهاي مترقي
 دادند... تشكيل مي ي را در جامعه هندييقشر مخصوص و باال ،ها توده

باز اگر بخواهيم نظري به مملكت خودمان برگردانيم متأسفانه بايد گفت كه اگر 
سال اختالف  544الي  14ري با ين نظاي هندوستاخواه آزاديمراحل قبلي نهضت 

اين مرحله كه بسيار اساسي و مؤثر است در ميان ما هنوز بروز داشته است  زماني در ايران

گاه به خلوص و به  ، اگر اشارات و عناياتي هم شده باشد هيچو ظهور نكرده است
 و نيست. روشنفكران نبوده گرديده پايدار و هندوستان پديدار وسعت آنچه در قوت و

شان خارج از  جهت حركتيو فكري  ي هنوز قبله -كه گفتيم طوري به -و مبارزان ما
يد نجات و ترقي و ام و خودمان است. سرنوشت ملت ايران ايران و خارج از ايرانيان

 بينند. را در روح ملت ايران و در نهاد و نهضت خودمان نمي

با سعادت را داشت كه چون دربست و سخت در اختيار و  اين اقبال هندوستان
توانست  اسارت فقط يك راه را مي ي بود، خارج از ادامه اقتدار سياست واحد بريتانيا

 .اتكاء به خود و استمداد از خداببيند: 
از تأسيس  كه بعد «يوكاننداو»و  «اتيوساراس»از پيروان و ادامه دهندگان راه 

 - 5433) «بيندو گهوزارآ» نام گيرند به قرار مي جزو رهبران بزرگ كنگره كنگره
ابتداء با فعاليت اجتماعي و سياسي و سپس با  «اوربينيدو گهوز» .خوريم ( برمي5334
كند. در يكي از  را دنبال مي نشيني روحاني عمل احياي روح و نيروي ملي گوشه

  :دهد هايش چنين تذكر مي وصايا و نوشته
  است. انديشه بيدار شدن شخصيت حقيقي يك ملت شرط احراز عظمت ملي»

در ذات خداست. تحقق اين انديشه بايد مقدم و  وحدت تمام مردم اساسي هند
 «تواند دنيا را رهبري نمايد. مبناي نوع ترقي بشر باشد. هند ما با اين ترتيب مي

شود كه تنها  ير اين رهبران از اينجا ديده ميتأث رعظمت روحي و بلندي نظر و سِ
پروراندند بلكه اعتقاد و اعتمادشان به اصول مورد نظر  را در سر نمي نجات هندوستان

نامساعد و  شرايطتا حدود رهبري جهان بشريت بود. البته نهضتي كه در چنان 
نمايد و  تحمل جانفرسا مخالف بايد بيش از نيم قرن تالش كند و هزاران صدمات

هاي تقليدي و افكار سطحي  تواند با چند سخنراني و هوس نمي ،ها بدهد ييفدا
 هاي محكم الزم دارد. اينده و پايههاي عميق ز مايه ؛درست شود و سرپا بماند



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصلسوم

 مراحل اوليه نهضت آزادي هندوستان


 ()ياحزبكنگرههندكنگرهملی

دميده  و حيات ملي حركت براي اي و مايه و پايه آمده جوش به اينك كه احساس ملي
الزم است  ،اند هاي اوليه را دريافته تلقين و تربيت و ساخته شده است و مشتي از مردم

دنبال ايمان عمل  هب ؛كارها براساس تشكيالت اجتماعي و صورت اداري پيش رود
است كه قبالً هم  هند بيايد. آن تشكيالت و ميدان، محور عمل اجتماعي ملي كنگره

 باشد. ور توجه ميشده است در خ اشاره نموديم. جرياناتي كه موجب تأسيس كنگره

اتوبيوگرافي »كتاب  ي در مقدمه در ايران سفير كبير هندوستان ،دكتر تارا چند
 نويسد: چنين مي «نهرو

 ي ضميمه رسماً را هند كه اه انگليسي ،شكست درهم هند 5311 انقالب كه وقتي»
دولت خود ساخته در آنجا با مردمي ناراضي و مشكالتي فراوان روبـرو بودنـد   

ناچـار امتيـازات    ،تحت تأثير تغييرات داخلي و حوادث جهـاني  ،ين جهتا هو ب
 ا اجـازه دادنـد كـه در انتخابـات    اعطـاء كردنـد و بـه آنهـ     مختصري بـه هنـديان  

 دست هاي كوچك و غيره حساس را به كنند و بعضي مقام ها شركت شهرداري
اين ترتيب آنها را رام سازند. اما اين كوشش كافي نبـود   خواستند به مي ؛آورند

داد. به اين جهت بود كه بعضـي   هنديان را تسكين نمي ي و احساسات خصمانه
 دورانديش تحت تأثير افكار ليبرالي كه در آن زمـان در انگلسـتان   ليسياناز انگ

احساسات آينده و تسكين   حوادث از احتراز براي كه رواج داشت معتقد بودند
وجـود   بـه  هـاي دموكراتيـك   ايشان اجازه داده شـود كـه سـازمان    بايد به هنديان

آورند و در آنها به مباحثه و گفتگو بپردازنـد و نظـر خـويش را اظهـار كننـد و      
تـر   از همه فعال هيوم اوكتاوينلن آ انگليسيان اين ميان دردولت متذكرگردند.  به
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را  مختلـف هنـد  هاي مختلف سياسي در ايـاالت   بود و كوشيد تا سران سازمان
وجـود   بـه  و از اجتماع آنها يـك سـازمان واحـد ملـي     يكديگر نزديك سازد به

 «.5آورد كه مظهر تمايالت ملي تمام هند باشد

تشكيل  در شهر بمبئي 5331دسامبر سال  23اين اجتماع براي نخستين بار در 
آينده  ي كننده وجود آمد كه سازمان رهبري به هند گرديد و بدين شكل كنگره ملي

منحصراً از طبقات متوسط مرفه و  در ابتدا . كنگرهگرديد در راه تأمين استقالل ملي
 فدار حكومت انگلستانطلب و طر اصالح ي درس خوانده متمكن يا بورژوازي

در سال  شد. وكالء دادگستري و دكترها اكثريت داشتند. رئيس كنگره تشكيل مي
 ( صريحاً اعالم داشت كه Amande Mohan Bose) آمانده موهن بوز 5343

 « .هستند نه دشمنان آن دوستان انگلستان هندوستان ي طبقات درس خوانده»
كه اعضاء كنگره از ميان آنها  بلكه طبقه بورژوازي در حقيقت نه تنها كنگره

 نويسد:  مي بودند. نهرو انگلستان برگزيده شده بود مخلوق استعمار
ها   يانگليس ي وسيله به مردم هاي توده استعمار از مختصري نسبت به طبقه اين افراد»

حاكمه  ي و سرشار طبقه را كه از سفره پرشكوه ييريزها خرده و بردند مي سهم
                                                

  :همين شخص چنين نوشته است .5
بود كه براي  هندوستان در موضوع علل شورش پس از خواندن كتاب سيداحمد خان»

 را احساس كردم و مردم هند ي اولين بار احتياج به تأسيس مجمع عمومي براي ابراز عقيده
 ( كتاب قائد اعظم 18)ص « .وجود آمد به هند كنگره ملي ،آن ي در نتيجه

 ز شورشبعدا« علل انقالب هند»نام  هاو بعداً صحبت خواهيم كرد كتابي ب ي كه درباره سيد احمدخان
  :توزيع كرد و در آنجا از جمله چنين گفته بود نوشته بين مأمورين انگليسي 5313

حكومت در اين است  ي حقيقت صالح و صرفهغلب اشخاص موافقت دارند... كه درا»
باشند و اين امر در استقرار و ثبات دولت تأثير  يأر در امور دولت داراي نظر و كه مردم

 « .اساسي دارد
  گويد: مي و در جاي ديگر
عمل آمده و آن را احمقانه  اي ندارند كه بر جريان و اقداماتي كه به هيچ نوع وسيله مردم»

و آشكار  هاي خودشان را صريح كنند، اعتراض نمايند. يا اينكه عقايد و خواسته تلقي مي
گونه ارتباط واقعي بين حكام و طبقه محكوم وجود ندارد و در  و چون هيچ، بيان كنند

كلي مخالف  كنند و اين جريان به هيچ حالي از يكديگر و نزديك يكديگر زندگي نمي
لذا اشتباهات  ؛اند رعاياي خود داشته هنسبت ب رسم و عاداتي است كه فرمانروايان مسلمان

 « .شود عنوان سوء رفتار تعبير مي به در هندوستان اه انگليسي
  :و باالخره

كند و تا اين ساعت  در اين كشور حكومت مي گذرد كه انگلستان بالغ بر يك قرن مي»
 .«را به خود جلب نكرده است محبت و عالقه مردم
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بودند  كوچكي مأموران غلبا آنها ؛آوردند مي دست به ريخت مي فرو اه انگليسي
كردند. بسياري از آنان  ا در كشور كمك ميه كارهاي اداري انگليسي كه به

گذراندند و بر  ها كارها را مي دان دادگستري بودند كه در دادگاه وكالي قانون
گشتند. همچنين بازرگاناني  ثروتمند مي ،اثر شركت در مرافعات و اختالفات

 .«رفتند مي شمار هب هند مردم با انگلستان صنايع و بازرگاني ميان اي واسطه بودندكه
بودند كه وضع اقتصادي و آموزشيِ بهتري از  ي اين طبقه هندوها اكثريت عمده

 راه نداشتند. هم در كنگره هندو د. حتي طبقات پايين بورژوازيا داشتنه مسلمان

 

 
 

 (Allen Octavian Humeگزار كنگره ، الن اوكتاوين هيوم ) بنيان
 

مجمـع عمـومي    هاي هندوسـتان بـار در يكـي از شـهر    بـار و هـر   سـالي يـك   كنگره
و  داد. تشـكيل مـي   نفر نماينده از سراسر هند 2444خود را با مشاركت قريب  ي ساليانه
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بــدون تمــايز اعتقــادات مــذهبي  ،عمــوم طبقــات و مخصوصــاً طبقــات متوســطدر آن 
 نفـري  244 -844يـك كميتـه محـدود     ،كردند. در پايان جلسـات سـاليانه   شركت مي

 ي كردنـد كميتـه   و يك رئيس براي آن سـال انتخـاب مـي    هند نام كميته كنگره ملي به
گزيد. عـالوه   برمي رئيس همكاري با ه برايعامل ي خود يك كميته ي نوبه ه نيز بهكنگر
از ميـان اعضـاء    هاي محلي كنگره هاي ايالتي و كميته در هر استان يا ايالت شعبهبر آن 
 گرديد. مقيم آن محل انتخاب مي كنگره

 (2597تا2156)توقعاستقالل،شروعاختالف

روابط صميمانه و تبادل و تعارفات دوسـتانه   ،گذشت. كنگره منوالآن  مدتي اوضاع به
رجال كنگـره  شد و هم  نظريات كنگره توجه مي داشت. در ابتدا به با دولت هندوستان

صـبري نشـان    گفتنـد و بـي   با ماليمت سخن مـي  ها و اصالحات انگليس رمرف ي درباره
كارهـاي   به نفـع هندوسـتان   انگلستان»عقيده داشت كه  دادند. اولين رئيس كنگره نمي

كـه بعـداً سرپرسـت و رفيـق محمـدعلي       -و گوپال كريشناگوكيل« زيادي كرده است
 .«ي اسـت يموهبـت خـدا   انگلستان و دوستانبين هن قرارداد فعلي»گفت:  مي -شد جناح

چون در اسـاس   ؛يديسال بيشتر نپا 1 -3ولي دوران تعارفات دوستانه و روابط صميمانه 
 ؛محـال بـود اخـتالف بـروز نكنـد      ،ا وجود نداشته كار حسن نيتي از جانب انگليسي

 سازش وجود داشته باشد؟ ي نهتوانست زمي چگونه مي

پرورش يافته و مهر و محبت ديده  كودك از آب گرفته كه در دامن فرعون
 گيرد، قيام كند و  را در پيش است باالخره روزي بايد راه خود و راه هموطنان خويش

 اري او بگويد:زگ در جواب منت

«»5  
 موجبات كدورت و شكايت از چند طريق پيش آمد:

و  در آسيا هاي روسيه تزاري در برابر پيشرفت ي بريتانياامپراتور 5342در سال 
 ي براي تسلط بر افغانستانيها دست به جنگ ،اه از طرف فرانسوي چينوتصرف هند

ها را از طريق  زد و مخارج اين لشكركشي منظور حفاظت هندوستان به و تصرف برمه
اولين و  هندوستان درآورد. همين قضيه سبب نارضايتي مردمهاي جديد از  ماليات
نه تنها از اين نقشه و برنامه  كار انگلستان ي محافظهها دولتشد.  وصدا در كنگرهسر

                                                
را بنده  كه بني اسرائيل گذاري در حالي اين هم نعمت و خدمت شد كه بر من منت مي:  22( / 23شعراء). 5

 اي؟!  خود كرده
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( را 5442تا  5343) نا و چيهاي سودان وبوئره جنگ ي منصرف نشدند بلكه هزينه
 .انداختند (خود مستعمراتيِ ي يعني گاوان شيرده) دهندگان هندي دوش ماليات نيز به

تا  5344كه از  -معروف گيري در حكومت لرد گرزن اختالف و اهانت و سخت
اش به صفحات تاريخ ما نيز  و صابون سياسيه هندوستان بود السلطن نايب 5441

ا و سهولت ه هندي ي براي تنبيه و تفرقه گرزن .شدت خود رسيد به -5خورده است
نشين و غرب آن  آن ايالت بزرگ را كه قسمت شرقي آن مسلمان امور بنگال ي اداره

نسبت به عمل  در كنگره است به دو بخش تقسيم نمود. گوكيل با اكثريت هندو
 اعتراض كرد و اين بار ضمن سخنان خود گفت:  ل بر دولت هندبنگا ي تجزيه

ن كوشش كنيم براي وصول به هدفي كه بايد در طريق آ باالتر از همه فعالً»
اين است كه حكومت  كلي ديگري وجود دارد... و هدف كنگره ي نظريه

ا اداره شود، به مرور ايام بايد يك نوع ه بايد به نفع خود هندي هندوستان
موجود است  ي انگليسامپراتورشبيه حكومتي كه در مستعمرات  ،حكومت

 « .در اين كشور تشكيل شود
خيلي  ي خيزد! نغمه برمي كنگره ي است كه در صحنه اين اولين نغمه استقالل

شش  ،اه رالب. چند سال بعد در دوران لي«استقالل در چهارچوب استعمار»محقرانه: 
وزير  اند و جان مورلي انتخاب شده انگلستان عضويت پارلمان به« ندينيآنگلوا»نفر 

و اغتشاش  لبنگا ي تجزيه ي بارهدر شود مي داده آن شش نفر مجال هب .است هندوستان
هند را تشريح كنند. هاي ضد مايند و مصائب و نيازمنديدر هندوستان اعتراض ن

  :گويد مي العمل پارلمان خصمانه نيست و سرجان جاردن عكس
مت نفع حكو دهد و به مي مقتضيات اجازه كه حدي تا و است ممكن كه ييجا تا»

  ؛«امور اين مملكت استخدام شوند ي كشور براي اداره هاي اين بايد بومي ،باشد

 گويد:  ديگري مي ي و نماينده
 «.است امور هند ي وداد كليد موفقيت اداره و مهر»

اين اقدامات را با خاموشي  ،ايالت بنگال و در خارج كنگره اما در خود هندوستان
رفت ناگهان  شور و هيجان انقالبي و سياسي كه هيچ انتظارش نمي ؛تلقي نكردند

 وجود آمد. به

  به كلكته خوانديد از بارودا كه اسمش را قبالً در پيروان ويوكانندا ندو گهوزيرابآ

                                                
مشي  و تعيين سفيركبير و خط در ايران هاي سال و تا اين اواخر سياست انگلستان . فراموش نشود كه سال5

 بود!  ي حكومت هندوستان به عهده سفارت كبراي تهران
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 و انقالب سمبل بيداري ملي اش آمد تا آنجا را مركز فعاليت خود قرار دهد و روزنامه
 .5گرديد

هاي سياسي و مبارزات انقالبي از همين  ورود خود را در فعاليت ابوالكالم آزاد
خاطر دارم كه  هگويد، ب و ميدهد  نشان مي ي با چاكراوارتييتاريخ پس از آشنا

ه سياست تدو يا سه مرتبه مالقات كردم. نتيجه آن شد كه فريف را و گهوزدنآرابي
 دهد:  شده و به يكي از دستجات آنان پيوستم. سپس چنين ادامه مي انقالبيون

ا ه و عليه مسلمان بدون استثناء از طبقه متوسط هندوها وندر آن ايام انقالبي»
برد و  كار مي به را عليه مبارزه سياسي هندوستان مسلمين بودند. دولت انگليس

 «.رقصيدند يز به ساز ايشان خوب مين مسلمانان
 

 
 

 ، نهرو و همايون كبيرآزاد، دكتر تاراچند ،از چپ به راست: مسعود
 

اعزام  انگلستان براي تحصيل به سالگي پانزده سن در 5443 سال در نهرو لعل جواهر
ها اخبار مبارزات وطن خود و نام  در روزنامه 5441و  5443هاي  لشده بود در سا

 ناسيوناليست جديد، و قديم علوم جامع ،هندو بزرگ روحانيون از تيالك مانند پيشواياني
لچپت  ها شده بود و الال هتند و مبارز فداكار و محبوبي كه ملقب به رهبر بزرگ تود

)تحريم اجناس خارجي و مصرف  سواوشي كلمه با ؛كند مي تحسين و خواند مي را راي
                                                

 . 59صفحه  «ابوالكالم آزاد»كتاب . 5
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 تقريباً مقيم انگلستان هندي او و بسياري از دانشجويان .شود ( آشنا ميكاالهاي ملي
 شوند. مي افراطي كنگره روند و از هواداران جناح مي زير پرچم تيالك به ءبالاستثنا

شـمار   مبداء تاريخ و مفصل مهمـي بـه   آزادي هند در نهضت 5441در هر حال سال 
( اعـالم شـده   Swaraj )سـواراج  لصريحاً زمزمه عصيان و درخواست اسـتقال  رود. مي
و  نـدراپال ابيپن چ ،()در پنجاب لچپت راي و الال دنبال پيشواياني مانند تيالك به مردم

كاالهـاي   لي بنگا ان اعتراض عليه تجزيهعنو راه افتاده به ( به)در كلكته آرابيندو گهوز
ي مخفـي  هاي تروريست پرشور سازمان عده جوانان حتي يك ؛كردند را تحريم انگليسي

مـذهبي تنـدرو    تشـكيل يـك جنـاح    شكيل دادند. انعكاس ايـن جريانـات در كنگـره   ت
ا هـ  باشد كه گروه اكثريت اعتدالي مي رهبري تيالك موسوم به افراطي يا احيا كننده به

و  قـرار داده كنگـره ملـي   الشـعاع   نامنـد تحـت   را كه خود را ضدارتجاعي و مترقي مي
انـدازد. كنگـره بـراي اولـين بـار در سـال        را در جاده واقعي مبارزه مي ملت هندوستان

 دهد. را در برنامه خود قرار مي« استقالل داخلي» 5443

 

 
 

بينيم كه ناچار است  را مي و سياست انگلستان كومت هندوستانح ،از طرف مقابل
بپوشد. البته لباس  رفتار ظاهراً غيرخصمانه و ماليم سابق را تغيير داده لباس جنگ

دهد.  مي شكل تغيير و گرن تغيير آن به احوال و اوضاع برحسب بوده سياسي كه جنگي
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 راكه در برابر نهضت اگر بخواهيم تدبيرهاي سياسي و جنگي گوناگون انگلستان

سه  روي هم رفته به ميينما بندي دسته و خالصه شود مي كار برده هب آزادي هندوستان
 :شروع شد 5441ريم كه از همان سال خو برمي زير شرح ، به عمل يا سه نقشه و حربه

  تضييق و فشار -2
از نـوع   ،شـود  رفتـه بـر وسـعت و شـدت آنهـا افـزوده مـي        كه رفتـه تضييق و فشارهايي 

هاي مطبوعاتي و اجتماعـات و تظـاهرات تـا سـرحد ممانعـت       تراشي در آزادي اشكال
 هـاي  محروميـت  ،ييهـاي قضـا   هاي پليسي و محكوميـت  قطعي و مزاحمت و مجازات

اداري و اخراج افـراد فعـال و حتـي طرفـدار از خـدمات دولتـي و شـهرداري، منـع از         
 .و تبعيد و باالخره اعدام مسافرت و توقيف در محل، بازداشت در زندان

 ؛گردد يك خوراك عادي و تكراري رهبران و مبارزان مي بازداشت و زندان
به لحاظ تعداد نفرات و  ديگر دنيا اين اندازه زنداني شايد هيچ مبارزه و نهضت ملي
 ها نداده باشد. طول مدت و توالي بازداشت

هاي وسيعي براي خدمات و  سازمان 5441كه در  ت راييلچ و الال تيالك
هاي  مراجعت از مسافرت در 5441سال در دآورده بودن وجود به عمومي هاي معاضدت

را شش سال محكوم  شوند. تيالك بازداشت مي آمريكاو  تبليغاتي خود در انگلستان
وشت. ن ماندالي كردند كه بسيار معروف و محبوب شد و كتاب مشهوري در زندان

 برند. را هم به اسارت مي يار

 دوستي مدارا وقيافه  -1
ي نشان دادن براي ياقدامات اصالحي و شورا قيافه مدارا و دوستي گرفتن و تمايل به
كه حزب  5443! از همان سال يامپراتورنيت  ارزش افكار و احساسات و اثبات حسن

( وزير امور Lord Morley) مورليلرد زمامدار شده بود  در انگلستان ليبرال
طرحي تهيه  ،نايب السلطنه( Lord Muito) لرد ميتو هندوستان در كابينه دولتي و

مورد اجراء درآمد. برطبق  به 5444در سال  «Morley - Muito»نام طرح  كه به كردند
در اياالت افزوده شده بود. نصف كمتر اعضاي  اين طرح بر مقدار شوراهاي دولتي

شدند، و  ميتعيين  مردم ي وسيله محدود به ي از طريق انتخاباتامپراتورشوراي 
را به انتخاب مردم گذاردند. البته اين طرح نسبت به  اعضاي شوراهاي ايالتياكثريت 

شهرداري دخالت داشتند يك  يِيوضع سابق كه مردم اياالت فقط در بعضي امور جز
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ولي در حقيقت چيزي جز يك سايه و دلخوشي  .5شد پيشرفته حساب مي ي مرحله
گونه مسئوليت و الزام  هاي اياالت هيچ و حكومت بود. زيرا دولت هندظاهري ن

تنها موفقيتي كه در  كردند. خواستند مي قانوني به اطاعت نداشتند و هميشه آنچه مي
و انتقال پايتخت  بنگال 5441شد الغاي تقسيم سال  ن هندااين مرحله نصيب مبارز

 بود. به محل باستاني دهلي ي از كلكتهامپراتور

 دستورالعمل تفرقه بينداز و حكومت كن -9
 رقابت و دشمني  ايجاد و مقابله طريق از كن، حكومت و بينداز تفرقه دستورالعمل اجراي

ا يا مسلم ه ا كه يكي از وجوه آن تأسيس جامعه مسلمانه و مسلمان وانبين هندما
 ( بود.Moslem league) ليگ

گوناگون  مظاهر و ها تصادم جز چيزي هندوستان آزادي نهضت و ملي مبارزات تاريخ
الذكر نيست. جزر و مد يا امواجي كه هر بار جوش و  يا جزر و مدهاي سه موج فوق

حاضر  طور كه انسان آورد. همان برد و مي اي مي خروش خاصي دارد و چيزهاي تازه
آلود و خروشان  و برگشت امواج و برخورد كف رفت نشسته دريا كنار ها ساعت است

شما هم از ؛ شود اين تماشا خسته نمياز هاي ساحل تماشا كند و  ه صخرهآنها را ب
از  .احساس خستگي نخواهيد كرد تكراري امواج نهضت آزادي هندوستان ي مطالعه
دارند و عاشق  حوصله كهآنها البته را بخوانيد. بعداز اين صفحات يمينما مي دعوت شما

ج كه گاه ماليم و كم صداست و هستند از تماشا و تكرار اين امواحركت و فعاليت 
                                                

ايالت تشكيل  55بود از  وري مغولتن سازمان امپرااوليه آن هما ي كه پايه . سازمان اداري قبلي هندوستان5
بودند، زير نظر  تابع دولت مركزي انگليسي شد و هر ايالت از چند واليت. اياالت داراي فرمانداران مي

شد. حكمرانان  مي تعيين بريتانيا كابينه در هندوستان امور كه از طرف وزارت هالسلطن ل يا نايبك فرمانرواي
عالي، فرمانداران  تنمود. ولي مأموران رسمي، قضا اياالت را نيز وزارت امور هندوستان تعيين مي

 نام خدمات اداري هند هب اي كه در انگلستان ها كه همه انگليسي بودند از طرف اداره واليات و بخش
(Indian Civil Serviceتأسيس شده بود منصوب مي ) اي  رهاجازه داده شد پا شدند. بعداً كه به هنديان

امور سياست خارجي، دفاع،  ي د. كليهمآ عمل مي كنند باز با تصويب همين اداره بهمقامات عمده را احراز
 بود. ارتباطات، حمل و نقل، قوانين مالياتي در اختيار دولت مركزي و تحت نظارت مستقيم دولت بريتانيا

تعليمات،  شهرداري، امور ها، ماليات وصول نظم، حفظ براي محلي محدود اختيارات بعضي ،اياالت در ولي
ي و مقرراتي كه با عرف و عادت ارتباط داشت يبهداري و امثال آن وجود داشت. بعضي قوانين جنا

شد. عالوه بر  جا عمل مي، ارث و غيره( در هر ناحيه بر طبق رسوم محلي و عقايد مذهبي همان)ازدواج
دولت محلي كوچك ظاهراً مستقل  344داد يك عده در حدود  را تشكيل مي بريتانيا كه جمعاً هند اياالتي

كزي و حكومت مر و تحت الحمايه كه داراي امير يا مهاراجه بودند نيز وجود داشت كه با دولت بريتانيا
  بود. تر از اياالت هند بريتانيا هاي اتحاد داشتند و وضع اجتماعي و اداري آنها خيلي عقب پيمان هند
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مخصوصاً از اين جهت كه  ،عبرت خواهند بردو لذت  ،گاه خشمناك و هولناك
ي آمدن امواج ياعتنا پيكر و محكم ساحل با كمال بي هاي كوه ببينند چگونه صخره

ي پاره شونده در ها صورت قطرات پراكنده و كف متوالي را نظاره كرده آنها را به
ريزند... ولي همان آب سست روان، نرم در اثر ادامه  آورند و به زير پاي خود مي مي

 ي و استمرار و با تحمل ضربات مكرر پس از هر صد بار حمله باالخره تكه يا پوسته
رسد كه صخره  برد و روزگاري مي كوچكي از گوشه و كنار سنگ را با خود مي

 غلطد! خورد و به زير امواج در مي زير در رفته تكان مي پشم و پوست ريخته و از

به قسمتي  ،ميان سنگ و آب بپردازيم فعالً قبل از آنكه به تماشاي امواج و جنگ
 م.يينما ميتوجه  و مسلمان هندو ي لهئيعني به مس درياي هندوستان ي از منظره



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 هند نظري به مسلمانان

 تانهندوسادرانقالبهنقشقبلیومقدماتیمسلمان

جمعيت ميليون نفري معادل ربع  44يك اقليت قابل توجه  در هندوستان اه مسلمان
در  ،دادند. عالوه بر مقام و موقعيت تاريخي قبلي خود را تشكيل مي هندكشور 

نقش مهم و مؤثري نداشتند ولي  نيز با آنكه در ابتدا وستانآزادي هند جريان نهضت
 ي وسعهبه تدريج وارد معركه گرديده از دو جهت مثبت و منفي چه در تقويت و ت

( آلت مؤثري ،عامل مؤثري )يا در جهت منفي ،آن، و چه در ايجاد موانع و اشكاالت
افزوده  يا مجمع مسلمانان گردند. با پيشرفت زمان بر اهميت و اثر مسلم ليگ مي
 اييو مخصوصاً مراحل نه آزادي هندوستان شود. در هر حال براي درك نهضت  مي

و  جانس مذهبتاينكه در اثر  مضافاً به ؛ضروري است هند اقليت مسلمان ي آن مطالعه
سمت آنها  هطبعاً عالقه و كنجكاوي خاصي ما را ب ،زبان و روابط متقابله بيشتر با ايران
 بنابراين .كشاند كرده باشد مي شان بروز كه از جانب و در خدمات و يا احياناً خساراتي

 باز هند مسلمانان ي باره پرانتز بزرگي در آزادي هندوستان تاريخ نهضت ي هلعادر مط
 آنان خواهيم كرد.  ي رگذشت نيز بازگشت و قضاوتي دربارهس كنيم. در پايانِ مي

 يك حكومت مغولي ها ، قرنا به هندوستانه اروپاييگفتيم كه قبل از ورود 
راه معتقدات كم و بيش ن هماكرد. اين مهاجم مي يايفرم بر هندوستان حكم مسلمان

گسترش  هند را نيز در شبه جزيره ، زبان و فرهنگ و هنر ايرانياسالم از تحريف شده
ز ايام آن دوران را ا ،هاي امروز بيگانه و خصمانه نداشتند. هندي ي داده بودند و قيافه

هاي  با لشكركشي در هندوستان دانند، نفوذ اسالم شوكت و امنيت و افتخار خود مي
 آغاز گرديد. سلطان محمود غزنوي

ن گذاشتند حريف سياسي هندوستا ي پا به شبه جزيره ،ا از راه درياه اروپاييوقتي 
بودند، ولي آنها ديگر  هندوستان و فرمانروايان مغولي آنها بيشتر شاهزادگان و جنگي
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دا وحدت و قدرت اوليه را از دست داده حالت ملوك الطوايفي و تفرقه و تجمل پي
و شركت در  ا نفوذ در ايالت بنگالب هند شرقي يِانگليس كرده بودند. عمال كمپانيِ

 ،لدولهاو امراي محلي توانستند مقاومت سراج  هاي درباريان بندي تحريكات و دسته
پالسمي  را درهم بشكنند و با پيروزي بر او در جنگ بنگال آخرين حكمران هنديِ

( تسلط و نفوذ كامل خود را بر هند استوار سازند. پس از آن با سرعت و 5111)
يعني  -متصرف شدند. تنها پنجاب 54قرن ل يرا در اوا سهولت پيش رفتند و دهلي

 5394باقي مانده بود كه در  -حكومت مستقل داشتند ها كه در آنجا سيك هند غربي
ذلك  قرار گرفت. مع قدرت آنها درهم شكست و سراسر هند زير نفوذ بريتانيا

و عصياني  كه گفتيم انقالب طوري به 5311تسليم كامل نشده بود. در سال  هندوستان
تمام دره  شورش ي رخ داد. دامنه هاي هندي عليه فرماندهان انگليسي در داخل هنگ

 هزار نفر از افراد ارتش  84فت و در ظرف يك ماه را فرا گر تا دهلي گانزاز نپتا
العمل  زمين گذاشتند. وحشت و عكس اسلحه را به محلي در شمال هندوستان

هزار نفر انگليسي در  29سال و نيم شورش بسيار شديد بود.  در آن يك انگلستان
در نامه  زيستند. ملكه ويكتوريا مي ن شورشيان هنديانتظار رحم و شفقت يك ميليو

شود كه يك نفر  اي پيدا مي ندرت خانواده هب :نويسد مي يستمپراتريس اوكراه خود ب
 افراد ديگر نگران نباشد. ي را از دست نداده يا درباره

قواي  .پناه بردند آخرين امير از خاندان مغوالن هند ،عالم به شاه شيسربازان شور
شدن آخرين  شكسته رسيد و با درهم امدادي و دستورهايي از طرف دولت انگلستان

و حكومت آن رسماً از كمپاني هند  ديد. اختيار هندوستانسره گر ها كار يك تالش
 ن گرديد.انگلستا ي منتقل و هندوستان مستعمره به دولت بريتانيا شرقي

وجود نداشت و رهبران  آزادي هندوستان در نهضت كسي 5311از شورشيان 
از خاطرات كودكي خود نام پيرمردي از نسل  دهند. نهرو نهضت از آنها سراغي نمي
 باشد: مي زيرشرح  هكند كه ب را ذكر مي و يادگارهاي سال انقالب

منشي مبارك »نام  بود به محرم من يك نفر مسلماندر ميان نخستين دوستان »
هاي  داشت. او عضو يكي از خانواده اييكه با پدرم دوستي و آشن« علي

ثروت خود را از دست داده بود.  5311ثروتمند بود كه بر اثر انقالب سال 
ها كشته و نابود شده بودند. اين  انگليسي ي وسيله ده بهاغلب اعضاي آن خانوا

ها در او سرچشمه يك نوع احساس رأفت و محبت و  مصيبت و بدبختي
ها شده بود. هر وقت  و مخصوصاً نسبت به بچه مردم ي دوستي نسبت به همه
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شدم او برايم  ار ميكه من در زحمت و مرارتي بودم يا به غم و اندوهي گرفت
رفت. با ريش زيباي خاكستريش  شمار مي ملجاء و پناهگاهي بسيار مطمئن به
هاي عاميانه مظهر دانش و  كساني كه در قصه در نظرم همچون تصوير انسانيِ

نشستم و با چشمان گشاده  كرد. بنابر عادت بر دامن او مي فروتني بود جلوه مي
هاي  يل افسانهدادم. از قب كرد گوش مي ماري كه برايم نقل ميش هاي بي به قصه

هاي  و خاطرات سال هاي عاميانه هندي شب و قصه يككهنه و شيرين هزارو
ها بعد وقتي كه به سن بلوغ رسيده بودم اين مرد  سال ؛5313و  5311هولناك 

او هميشه چون  ي گذشت اما خاطرهگفتم در مي 5«منشي جي»نازنين كه به او 
 .«اي محبوب و گرانبها برايم باقي است گنجينه

 

 
 (خورشيدي 2917) 2216مسلمانان هند در سال 

 

ن طرفدارا و هندوستان قبلي فرمانروايان به نسبت اه انگليسي كينه آتش ترتيب اين به
بودند شديدتر گشت. براي اطمينان و  و تابعين آنها كه غالباً از طوايف مسلمان هند

گرفتند.  ا و ميدان دادن به هندوهاه استقرار قدرت خود تصميم به پس زدن مسلمان
ظ اداري و اقتصادي وضع اسفناكي پيدا كردند. ويليام لحا ا بهه كه مسلمان طوري به

 گويد: نگاشته است مي كه چندي بعد از شورش« هند مسلمين»نام  هنتر در كتابي به

                                                
ل جان يا جون است كه اي معاد آيد كلمه صميمانه و عاميانه مي كه به دنبال اسامي« جي»، كلمه  . در هندي5

 كنند.  ذكر مي جي ها، گاندي و رهبران در گفتارهاي متداول و كتاب را مردم گوييم حتي گاندي ما مي
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اينها موقعيت تـاريخي خودشـان را چـه در محـيط شـهرباني و چـه در محـيط        »
هـاي   انـد. در فاصـله بـين سـال     و چه ماليـاتي از دسـت داده   و چه ارتش اييقض

فقـط يـك نفـر     در كلكتـه  نفر وكيل دعـاوي هنـد   294از ميان  5333و  5312
محاكم عالي حتي يك نفر مسـلمان وجـود    بود. در ميان قضات وكيل مسلمان

نفـر   42نفر بود فقـط   5883در ميان شاغلين رسمي ايالتي كه عددشان  .داشتن
 «.درصد( مسلمان بودند 1)كمتر از 

 اهزدگیاوليهمسلمانپس

ها  و رقابت در هندوستان اه مسلمانزدگي  افتادگي يا پس علل عقب براي آنكه بهتر به
 ،را بشناسيم آنها هاي جنبش و ها تالش هم ببريم و پي آنها اي بعدي هاي فرقه اختالفو 

 يم:ينما و نظريات او را عيناً نقل مي چند صفحه از كتاب زندگي نهرو

لب توجه است جا در هند هاي مذهبي براي درك بهتر موضوع اختالفات فرقه»
 هـاي مـذهبي   له فرقهئمس ي به بعد درباره 5311از دوران قيام  كه سياست بريتانيا

مورد مطالعه قرار گيرد. اين سياسـت اصـوالً براسـاس جلـوگيري از همكـاري      
با يكديگر و تحريك يـك فرقـه بـر ضـدفرقه ديگـر قـرار        و مسلمانان هندوان

مسلمانان را بيشتر از هندوان تحت فشار قرار  انگلستان 5311داشت بعد از سال 
دانسـتند و   مبـارزتر و جسـورتر مـي    ا مسلمانان را از هنـدوان ه داد. زيرا انگليسي

اين  است و به تازه هند بر ايشان تسلط دوران كه هنوز خاطرات ندكرد تصور مي
ا ه هم خود را از تعليمات جديد انگليسي باشند. مسلمانان تر مي جهت خطرناك
كردنـد. بـه    ها و خدمات دولتي را قبول مـي  ندرت مقام هداشتند و ب دور نگاه مي

ا عناصـري مشــكوك و غيرقابـل اعتمــاد   هــ ظــر انگليسـي ايـن جهــات آنهـا در ن  
آمـوختن زبـان    بـا نـرمش بيشـتري بـه     شـدند. در آن زمـان هنـدوها    گر مي جلوه

ا هـ  نظر رسيد كه از مسلمان پرداختند و خدمات اداري را پذيرفتند و به انگليسي
 «تر هستند. طلعم

و  ييفرا رسيد، اين تمايالت از همان طبقات بـاال  سپس دوران  رشد تمايالت ملي
كردنـد آغـاز    آشنا شده بودنـد و صـحبت مـي    كه به زبان انگليسي اييه تحصيل كرده

ا در آن  زمان از لحـاظ اطالعـات   ه محدود ماند، زيرا مسلمان گشت و طبعاً به هندوها
 جديد و آموزش و پرورش تازه خيلي عقب مانده بودند.

ايشان در آن دوره بسيار ماليـم بـود و بـه هـيچ      و تمايالت ملي ناسيوناليسم هندوان
همـان صـورتش هـم مـورد      ي مبارزه شديد و تند نداشت بـا وجـود ايـن بـه     وجه جنبه
نبود، به همين جهت از اين زمان بريتانيا تصـميم گرفـت كـه     آيند دولت بريتانيا خوش

المقـدور   بيشتر بپردازد و در ضمن سعي كنـد حتـي   ، به مسلمانانبراي رقابت با هندوها
 يافت دور و جدا نگاه دارد. رشد مي آنها را از تمايالت ملي كه در هند
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مانع بزرگي  در ميان مسلمانان در آن موقع فقدان معلومات و آموزش انگليسي
كم اين  كرد؛ اما كم براي جلو آمدن ايشان بود و اشكال فراواني براي آنها توليد مي

ا كمك كردند تا ه زياد به پرورش مسلمان ي ا با حوصلهه شد. انگليسي مانع مرتفع مي
در آينده بتوانند از نيروي آنها استفاده كنند و آنها را به نفع منظورهاي استعماري 

كه شخصيت ممتاز « سيد احمدخان»هاي  خود بكار برند. در اين جريان فعاليت
 بود به ايشان كمك بسيار كرد. مسلمان
 

 
 

 «دهلي»،  در ماه محرم هند اي از مراسم عزاداري مسلمانان منظره

 
در قرن نوزدهم است كه  هند ترين مسلمانان ، يكي از معروف«سر سيد احمدخان»

 هوسيع آموزشي و فرهنگي اسالمي در شهر عليگر بر اثر مساعي او يك نهضت
. او در دوران آمده است در هصورت دانشگاه اسالمي عليگر كرد كه اكنون به تأسيس

ا با عناصر ملي همراهي نداشت ه و قيام برضد انگليسي 5311در سال  انقالب ملي هند
هاي متعدد افتخار و يك  ا خدماتي هم انجام داد و به اين جهت نشانه و به انگليسي

م او افزوده )به كسر سين( نيز كه بر اس« سر»مقرري دائم العمر به او هديه دادند، لقب 
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 انگلستان است كه به پاس خدماتش از طرف پادشاه شده است لقب اشرافي انگليسي
 به او اعطاء شده است.

 مانانو مخصوصاً در بيداري مسل در تاريخ قرن نوزدهم هند سر سيد احمدخان
بسيار مؤثر بوده است؛ كتب و تأليفات متعددي هم دارد كه بيشتر آنها در زمينه  هند

 معارف اسالمي است.

 

 
 

 ، شخصيت ممتازي از مسلمانان هندسيد احمد خان
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مخصوصاً از نظر آموزش و  ماندگي فرقه مسلمانان از عقب «سر سيد احمدخان»
نفوذ و  دولت بريتانيا ي ديد مسلمانان در ديده برد و از اينكه مي پرورش بسيار رنج مي

بسياري از معاصرانش يكي از ستايشگران  مانند خود او ؛بود متأثر ندارند يزياد احترام
 عميق در او گذاشت. يكرد ظاهراً تأثير اروپا و انگلستان سفري هم كه به ،ريتانيا بودب

در نيمه دوم قرن نوزدهم در اوج تمدن خود  يم اروپاي غربيي، يا بهتر بگواروپا
تمام خصائصي ا ب و رفت ميشمار  هكه آقا و ارباب بدون رقيب دنيا ب بود و در حالي

اجتماع در  ييكرد. طبقات باال ش شده بود جلوه ميا كه موجب عظمت و قدرت
اروپا با استفاده از ميراث گذشته خود زمام حكومت را در دست داشتند و بر 

 افزودند و از چيزي باك نداشتند. يت خود ميعاستحكام و موق

بود.  اييبورژو و تمايالت آزادمنشي «ليبراليسم»شكفتگي  و زمان رشد ،آن دوران
به عظمت خود و به مقدرات بزرگ خويش اطمينان داشتند. بدين  ملل اروپاي غربي

رفتند آن جلوه و شكوه تمدن و قدرت  اروپا مي قرار اگر هندياني كه در آن موقع به
آور  در واقع هيچ تعجب ،شدند ديدند مفتون و مجذوب آن مي را مي اروپاي غربي
قع بازگشت خود ستايشگران مودر آغاز كار در  زيادي از هنديان ي نيست. عده
 شدند. مي مخصوصاً انگلستان جدي اروپا
 اروپا ي طلسم فريبنده ؛خورد شان مي چشم هم به تدريج عيوب و نقائص اروپا اما به

ولي در  رفت. مي ميان از حيرت نخستين و داد و آن تعجب را از دست مي خود اثر
اثرات نخستين جذبات همچنان دوام كرد و تا مدتي دراز  «سر سيد احمدخان»مورد 

فرستاد كه در  مي به هند اييه ديدن كرد نامه انكه از انگلست 5334باقي ماند. در سال 
  :نويسد هاي خود مي كرد. در يكي از اين نامه آنها احساسات و تأثيراتش را بيان مي

ا در ه تمام اين مشاهدات من آن است كه هرچند از وضع انگليسي ي نتيجه»... 
كنند و آنها را  تربيتي و خشونت رفتار مي با بي و از اينكه نسبت به هنديان هند
كنم  مي تصور آيد، نمي خوشم نگرند مي پست موجودات و حيوانات صورت به

عالوه بايد  شناسند. به اين طرز رفتار آنها از آن جهت است كه ما را خوب نمي
 ؛كنند ما زياد هم اشتباه نمي ان نسبت بهاعتراف كنم كه آنها در عقايد خودش

توانم  ا را ستايش كرده باشم با كمال صداقت ميه بدون آنكه بخواهم انگليسي
و چه دكاندار كوچك،  چه بازرگان ،ينيهند را از باال تا پا كه اگر مردم بگويم
 ،از نظر تربيت كنيم مقايسه اه انگليسي با سواد، بي هچ و و باسواد خوانده درس چه

طرز زندگي و درستي و صداقت چنان تضادي با هم دارند كه انگار حيوان 
 حق دارند كه  اه انگليسي ؛باشد گرفتهزيبا قرار و شايسته كثيفي در مقابل انساني
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  ...شمارند موجودات ابله و وحشي مي در هند ما را
كلي از حدود فكر و تصور يك   بينيم به ام و هر روز مي آنچه من در اينجا ديده
هاي روحي و  تمام شايستگي ،ست... خداوند قادر مطلقا فرد بومي هند بيرون

انگلستان  به مخصوصاً و اروپا به باشد داشته وجود انسان يك در بايد كه را اييدني
 « .اعطاء فرموده است

خوبي پيداست كه  هرا بستايد و ب و اروپا تواند بيش از اين بريتانيا هيچ كسي نمي
تند و اين عبارات  كلمات اين او هم شايد و است گرفته تأثير قرار العاده تحت فوق« سيد»

مذهبان  وطنان و هم كه هم كار برده است هگيز را براي آن بان شديد و آن تضاد حيرت
خود را تكان بدهد و از خواب غفلت برانگيزد و آنها را وادار سازد كه قدمي به جلو 

آموزش و پرورش غربي برداشته  جهت در بايست مي جلو به قدم اين ،او نظر به بردارند.
( بيش از پيش عقب و )مسلمانانمذهبي ا ي شود زيرا بدون چنين آموزشي افراد فرقه

دست  به ي وسيله انگليسي پرورش و آموزش او داشتن شدند. در نظر و بيچاره مي افتاده
 ؛بود مي سربلندي و نفوذ و امنيت و مقام كسب آن مفهوم و شد مي دولتي مقامات آوردن

كوشيد  و كرد صرف آموزش اين ترويج راه در را خود مساعي تمام كه بود جهت اين به
 .5كرد بكشاند خود )مسلمانان( را در راهي كه خود او فكر مي ي كه افراد فرقه

ش در راه تعليمـات و  ا كردن ثـروت  براي صرف« سر سيد احمدخان»تصميم قاطع 
مـورد بـود. مسـلمانان     ن صـحيح و بـه  بدون ترديد در ايـن زمـا   پرورش غربي مسلمانان

جديـد   توانستند نقـش مـؤثري در دنيـاي ناسيوناليسـم     بدون داشتن چنين پرورشي نمي
كه از لحـاظ پـرورش علمـي و موفقيـت      در برابر هندوها ندبود ناچار و اجرا كنند  هند

عهـده بگيرنـد. از نظـر     نقش درجه دوم و ثانوي را بهاقتصادي از ديگران جلوتر بودند 
 و هـم جامعـه مسـلمانان هنـوز آمـاده نبـود كـه در نهضـت ملـي          تاريخي و ايدئولوژي

ط در و طبقـه متوسـ    زياشركت مؤثري داشته باشـد زيـرا هنـوز بـورژو     هند بورژوازي
 ميان مسلمانان توسعه نيافته بود.

د يرس مي نظر به اعتدالي هم هرچند «احمدخان سيد سر» هاي فعاليت كه گفت توان مي
و با  هنوز در حالت فئودالي از اين نظر در راه صحيح انقالبي قرار داشت. مسلمانان

كردند در حالي كه طبقات  زندگي مي افكار عقب مانده فئودالي و ضد دموكراسي

                                                
د از مشروطيت هم رواج فراوان و بع قبل از مشروطيت كه گفتيم اين نوع افكار و آمال در ايران طور . همان5

و طرفداران زياد داشته است، ولي با اين تفاوت كه در ميان ما اشخاص چنان مثبت و مبرز فعال مثل سيد 
 دار پيدا نشده است.  و اقدامات عميق مايه احمدخان
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 اييآشن اروپاييكم كم جلوتر آمده با افكار ليبرال  متوسط و مترقي در ميان هنديان
فكر  اناروپاييفردي و اجتماعي كمابيش مثل  مفاهيم آزادي ي بارهيافته بودند. در

و هم نهضت ترقي خواهانه جديد  تر هندوها مترقي ي در آن وقت هم طبقه كردند. مي
 وابستگي داشتند. در هند مسلمانان كامالً اعتدالي بودند و به تسلط انگلستان

تمـايالت اصـالحي    ي كننـده  در واقع منعكس «سر سيد احمدخان» نهضت اعتدالي
ه ثروتمند جزو اين طبقـه بـ   بزرگ بود كه بسياري از مسلمانان مالكان ي و معتدل طبقه

 رفتند. شمار مي

و طبقـات   مظهـر تمـايالت بـورژوازي    هنـدوان  ي طلبانـه  و اصـالح  ت اعتدالينهض
دارانـي بـود كـه موفقيـت      متوسط جديد يعني صاحبان مشـاغل و بازرگانـان و سـرمايه   

ود و هاي بيشـتري بـراي خـ    خواستند آزادي دست  آورده بودند و بازهم مي جديدي به
 صنايع و بازرگاني كسب كنند تا خودشان از آن سود ببرند. ي براي توسعه

 هایهندرهبرانفكریوسياسیمسلمان

شـرايط خـاص،    به لحاظ تكان و تحرك اوليه و نظر بـه  نهاي هندوستا اگرچه مسلمان
تحـت   و اند داشته هندوستان ي گيرنده آزادي جنبش در اختالفي و خيرأت ،هندوها به نسبت
 ويوكاننـدا  و سـواتي ارهبران بزرگي ماننـد سار  و معلمين عملي و معنوي تحريك و تأثير

 سـت كه بعداً صحبتش خواهد آمد( قرار نگرفتند ولـي چنـين هـم ني    و غيره )يا گاندي
كه در آن روزگار در ميان آنهـا مـردان و پيشـرواني بـروز نكـرده باشـد. منتهـي شـايد         

 مخصوصـاً  يـا  و اسـت  بـوده  بين در تفاوت دروني جوشان نيروي و بلوغ ي لحاظ درجه به

و مسـاعد  طـور آمـاده و     آن ،پذيرش و گسـترش تعليمـات محـيط ايـن طـرف      لحاظ به
 .رسيده نبوده است

است كه  ها و اولين آنها همان سيد احمدخان ين شخصيتيكي از ا ،در هر حال
طور ضمني در بحث گذشته پيش آمد. اينك براي مزيد اطالع چند كلمه  ذكر او به

و اختالف  در زمينه احساسات و نظريات او راجع به مسلمانان هم از كتاب قائد اعظم
 يم:ينما استخراج مي آنها با هندوها ي ديرينه

انتساب  ي واسطه هاي متولد شد كه ب در خانواده 5151سال   هب سيد احمدخان»
)ص( داراي حيثيت روحاني بودند. پدرش يك نفر روحاني به دودمان پيغمبر

بود... قبل از  زير در دربار شاهنشاهي مغولو مادرش دختر نخست ؛منزوي بود
نيازمندي مبدل شد و  ش بها آنكه به بيست سالگي برسد زندگاني آسوده و مرفه

گري گماشته  سمت منشي تحصيل علم حقوق پرداخت. وارد خدمت شد و به به
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برد در  فعاليت تحقيقي و كوششي كه در اين راه بكار ي ولي در نتيجه ،شد
نائل گرديد. از سال  اييبيست و چهار سالگي به مقام قضاوت محكمه ابتد

اي از  در ميان عده ،دهلي اييضمن خدمت در محاكم قض 5319تا  5192
ها كه نغمه اصالحات را ساز كرده بودند مشهور شد و طولي نكشيد كه  جوان
تربيت  تعليمات فقه اسالميشان را به عهده گرفت. اين مرد براساس  يرهبر

شده بود ولي فكرش خيلي باالتر و بلندتر از اين بود كه در گذشته غرق شود 
خودش به ابراز احساسات  كيشانِ ها و استيالآت هم گرفتاري ي يا اينكه درباره

تحت تأثير چنين نوشت: اينها  مسلمين ي قناعت كند. چند سال بعد درباره
خودشان را  ي اند و صالح و صرفه معني قرار گرفته هاي غلط و بي ورزي كينه
كينه جوتر  ورزند و از هندوها عالوه نسبت به يكديگر حسادت مي دانند. به نمي

اين  مسلمين از هندوها فقيرترند و به .5غرور و افتخارات كاذبي هستند و مبتال به
 كه نتوانند قدمي به صرفه و صالح خويش بردارند.ترسم  دالئل مي

همين جهت حزم و احتياط وي بيشتر  بين و به مردي بود واقع[ ]سيداحمدخان... 
هاي اول  از آن بود كه دچار آشفتگي و مبتلي به تعصب گردد. در طول سال

اين جمعيت براي بقاي خودشان  ديد كه بود و مي كه مراقب مسلمين كار وقتي
هستند  جدال و جنگ و مشاجره مشغول زرنگ و چاالك هندوهاي با مبارزه در

 هاست. در شورش ي با انگليسيمعتقد شد كه تنها اميد براي نجات آنها همكار
 بهكه شورش  ها نشان داد... وقتي انگليسي طرفي خودش را نسبت به ... بي5311

نوشت و همين « علل انقالب هند» نام به انگيز شگفت و پرمايه كتابي رسيد پايان 
 براي   ... دفاع سيد احمدخان كردهند كمك  تبديل و تغيير مقدرات   كتاب به
 .2است خواندني اضرح عصر در هنوز ،مردم براي ،مردم  وسيله به ،مردم حكومت

نهضتي را شروع كردند تا بدان  در مپارش رهبران هندو 5331... در اوائل سال 
اين  .مبدل سازند زبان هندي بود به را كه زبان عمومي مسلمين وسيله زبان اردو

و  مسلمان ي را معتقد نمود كه هيچ وقت دو فرقه هم سيد احمدخانم ي واقعه
اطالع  و اين جريان را به آمد نخواهند كنار موردي قلباً با يكديگر هندو در هيچ

جود و فرقه دو بين آشكاري خصومت فعالً كه كرد اضافه و رسانيده بنارس كميته
كرده  اصطالح تحصيل هروي كار آمدن طبقه ب ي واسطه ندارد ولي در آينده به

 هركس زنده باشد خواهد ديد. ،اين خصومت تشديد خواهد شد
 8گرديد تصحيح هعليگر دانشكده ي وسيله به كه متعددي معايب ميان ... در

احترام  خود گرفته بود... اردو هب دواصالح وضع حقارت آميزي بود كه زبان ار
 دست آورد و به زبان تحصيلي و تحقيقي شناخته شد. اولي خودش را دوباره به

                                                
 خالي . جايش در ايران5
د فكر خود را مديون قرائت آن كنگره ملي هن  مؤسس اوكتاوين هيوم كتاب بود كه گفتيم الن  همين. 2

  دانست. مي
 .5313. تأسيس به سال 8
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را نيز رونق داد و از اين راه عشق  مجالس كنفرانس اسالمي ... سيد احمدخان
اصالح اجتماعي و تعليم و تربيت جديد و اقتصاد عمومي و ترقيات  به مباحث
 نام  مسلم ليگ به كه مجمع مسلمين 5443هني انجام شد تا سال ذفكري و 

مجلس شوراي اولين و تنها  تأسيس نشده بود كنفرانس تعليم و تربيت اسالمي
 بود. مسلمين هند

فزوني  و مسلمين ن هندوهايخصومت ب ،ظيمعپس از بروز اين مقاصد مهم و 
 «گرفت...
برتري  ي شخصي شيفته ،همت و علو وسعت نظر كه با وجود بعد از سيد احمدخان

ها براي حمايت و  و همكاري با انگليسي ا و طرفدار اكتساب فرهنگ غربيه ياروپاي
كند  طلوع مي هندوستان تري در مجاورت نابغه درخشنده ،ا شده بوده نجات مسلمان

فرهنگ  براي كه تكريمي و توجه وجود و با است اسالمي كشورهاي تمام به آن تعلق كه
المللي مربوط به شرق دارد براي احياء و  و تسلطي كه در سياست بين اروپاييو تمدن 

 نمايد. قيام مي انگلستان و عليه استعمار اتحاد معتقدين به اسالم

الدين  سيدجمال ،متحرك مخلص مجاهد نظير و دانشمند روشنفكر اين شخص بي
  الدين جمال. سيد5( استافغانستان يا كابل ايران همدان ي )از دهكده اسدآباداسدآباد

  : نظير گفتيم كه را از اين جهت بي
 كشورهاي  اقوام و نوزدهم( كه قرن اول )نيمه است ظهور كرده در عصري ،اوالً
بوده كمتر  و استعمار و استبداد تماماً در غفلت كامل و در اسارت عجيب مسلمان
 وضع بهتري را داشته است. و ،آن از خالصي اشتياق يا مصيبت اين احساس حتي كسي

كســي پيـدا نشــده اسـت كــه ماننــد او روح    هنــوز در ميـان بزرگــان مسـلمان   ،ثانيـاً 
سـفر و اقامـت كنـد و     داشته در تمام كشورهاي اسـالمي  المللي و وحدت اسالمي بين

و بـرانگيختن   فراخور احتياجات و امكانات بـراي بيـداري مـردم    هدر هر جا بجوشد و ب
بنـدگي از روي بصـيرت    يا جهل و ظلـم و نفـاق و   و استعمار آنها عليه الحاد و استبداد

دري و خـواري و خطـرات و    تـن بـه دربـه    ،به انتهاي اخالص و سرسختي اقدام نموده
هـاي   بينـي  سعه صدر و مبري بودن او از كوتـه  ي اسيري و باالخره شهادت بدهد! نشانه

 ا ايرانـي او كه آيـ  و مذهب اي همين بس كه هنوز روي مليت هاي فرقه وطني وتعصب
                                                

از مجله  هاي آقاي علي مشيري بيشتر مأخوذ از يك سلسله يادداشت الدين . مطالب مربوط به سيدجمال5
باشد. هم چنين  ( مي5898سال بيست و چهارم ) 41و  43و  31و  38و  32هاي  ا به شمارهه خواندني

الدين حسيني اقتباس شده  تحت عنوان دفاع از سيدجمال ي آقاي سيد هادي خسروشاهي نظرياتي از رساله
 تطبيق و تكميل گرديد.  تأليف ناظم االسالم كرماني ست و سپس با كتاب تاريخ بيداري ايرانيانا
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 ممالك اسـالمي  ي كليه در سيد شود. مي بحث و ترديد است بوده و سني يا افغاني شيعه
زودي  هكاشـته و يـا پاشـيده و آن بـذرها بـ      و آزادي اييو آقـ  اييبذرهاي ايمـان و دانـ  

هاي سربلندي بيـرون داده   هاي كج و كوله، نهال هاي هرزه و بوته ه از ميان علفدييرو
المعـارف   كه دائـر  طوري آورد به بار مي ثمرات گوناگون به بار آورده است و هنوز به

ه و اصـالحي  ناخواه آزادي هاي نهضت از بسياري ،نويسد كلدزير( مي اسالمي )پرفسور
 وجود آمد. در اثر تعليمات و تلقيات او به ،عالم اسالم

 

 
 ش.( 2128 -2167) الدين اسدآبادي سيدجمال
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دنيا  ههجري قمري ب 5219طابق ميالدي م 5384در سال  ن الحسينيديلا سيد جمال
قديمه و  پس از آنكه تحصيالت عربي .كند مهاجرت مي آمده با پدر و مادر به كابل

رود و با علوم جديد آشنا  مي كند به هندوستان و حكمت را در آنجا تمام مي فلسفه
ا( به مركز ه عليه انگليسي شورش نظامي هندسال خرين )آ 5311شود. در سال  مي

مبدأ حركات و رود مكه را مركز  زيارت خانه خدا مي يعني به و قبله مسلمين اسالم
كند. با  سفر مي تشعشعي خود قرار داده هر چند سال به يكي از ممالك اسالمي

ن و امصاحب ،العاده گيرا و قلم فصيحي كه داشته است محضر گرم و موقر و بيان فوق
دهد و چون بصيرت  ن خود را همه جا تحت نفوذ و تأثير افكارش قرار ميامخاطب

 ،غات فكريدارد عالوه بر تعليمات و تبلي با رجال دولتي و سالطين اييسياسي و آشن
هاي سياسي چه در ميان زمامداران  مانند يك ديپلمات زبردست به تلقين و تحريك

 پردازد. آن زمان مي شرق و غرب و چه در ميان روشنفكران

برد.  سر مي هب يعني مصر عثماني و مخصوصاً در مستعمره مدتي در ممالك عثماني
است.  اروپاييهاي  آن از نفوذ سياست اييو ره نظر او تقويت مركز خالفت اسالمي

اي شاگردان  و در ميان طالب جوان مكتبي تأسيس و پاره مصر در جامع االزهر
هاي  كند كه هر كدام مبداء تحول و تحرك تربيت مي د مانند شيخ محمد عبدهبرومن

 شوند. مي بزرگ در عالم اسالم

ا بيش از يك ماه و چند ه گردد ولي انگليسي برمي سه چهار سال بعد به هندوستان
پس  و به جده 5314گردد... در اواخر  برمي دهند و به مصر او اجازه اقامت نمي  روز به
پس از دريافت  گرفته تماس اسالمي مهم هاي آنجا با شخصيت رود در مكه مي از آن به

 .شود براي سومين بار رهسپار هندوستان مي 5334چند فقره توصيه و معرفي در سال 
برد و از آنجا  سر مي هب بود سرشناس يشخصيت كه روقاني در منزل علي مدتي در بمبئي

و با وساطت  ريخته دوستي طرح ،جنگنواز سلطان با حيدرآباد در رود. يم حيدرآباد به
نمايد. در  ديدن و مصاحبه مفصلي مي رآبادنخست وزير نظام حيد او از ساالرجنگ

خواهانه داشتند  ماه در حيدرآباد اقامت گزيده با اشخاصي كه افكار آزادي 24حدود 
كتاب  .5زند هم مي هنمايد ولي با آنها ب بودند آميزش مي و از پيروان سيد احمدخان
  ي و بيان مقايسه ين دهريونيرا در ابطال آ «دهريه»يا  «ريهچني»معروف خود موسوم به 

                                                
و  دليل اختالف عقيده فكري و سياسي و اينكه آنها طرفدار پيروي از فرهنگ اروپايي . به احتمال قوي به5

 ا بودند. ه همكاري با انگليسي



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 553

 

 دهد. آنها و اثبات اينكه دين اساس مدنيت و كفر باعث فساد است انتشار مي

 رآبادحيد نظام وزير نخست جنگ ساالر از روپيه 1444 آنكه از پس الدين جمال سيد
بعضي از نجباي حيدرآباد به او  ي وسيله كه به اييه دارد و به انضمام پول دريافت مي

هاي  ماند و سخنراني ماه در كلكته مي 14 ،رود مي به كلكته 5332داده شده بود در 
دولت  از شغلي تقاضاي و ايراد نآ خواص و اسالم دين به راجع ديني مدارس در جالبي
 5332رود و سرانجام در نوامبر  مي شود. سپس به مدرس كند كه محترمانه رد مي مي

توقف چنداني نكرده  شود ولي در لندن مي را ترك نموده عازم انگلستان هندوستان
رود. در مدت دو سال و هفت ماهي كه در پاريس  مي ريسبه پا 5338در فوريه 
خود را صورت جديدي  هاي ادبي و اسالمي و ضدانگليسي نمايد فعاليت توقف مي

من وظيفه ارگان انج»به عنوان  و« الوثقيعرو»نام   به به زبان عربي را اي داده روزنامه
و با همكاري شيخ محمد  هند اي از مسلمانان خرج عده كند كه به منتشر مي «مصري
شده است.  چاپ مي به جمس سانوا موسوم كليمي هخوا آزادي و يك مصري عبده

آيد و توزيع آن در كشورهاي  در مي 5339مارس  51اولين شماره اين روزنامه در 
و  مصر  شود، مخصوصاً وصول آن را به ع ميا ممنوه دستور انگليسي به خاورميانه

رسد. جمعاً  معدودي مي ي دست عده فقط به شكل نامه به ؛دننماي ميهندوستان قدغن 
 گردد. ( منتشر مي5339اكتبر  51ماه )تا  3شماره از آن در  53

 كـه در سـفر اول سـيد    معـروف انگليسـي   ي سياسـتمدار و نويسـنده   ،ويلفريد بلنت
رانـدولف   تماس سـيد را بـا   ي وسيله، ن با او دوست شده استبه هندوستا نالدي جمال
بـا   الـدين  سـيدجمال  .سازد ا فراهم ميبريتاني ي در كابينه وزير وقت هندوستان ،چرچيل

 نسبت به مسـلمانان هندوسـتان   صراحت كامل از خطاها و خسارات حكومت انگليسي
بـراي جبـران گذشـته و     انگلسـتان  ،نمايـد  راند و به مخاطب خود توصيه مـي  سخن مي

و  كـه تاشـكند   و ممالك ديگر الزم است عليه روسيه هندوستان جلب قلوب مسلمانان
و قصد تصرف و تسـخير ممالـك    را گرفته تركستان نشين مسلمان و ساير بالد آباد عشق

دهد كه اگر انگلستان قشون خـود   او وعده مي را دارد حمله نمايد. در مقابل به اسالمي
منصـرف نمـوده روابـط     را از تعرض بـه عثمـاني   خارج سازد مهدي سودان را از مصر

از اطالعات و نظريـات   چرچيل راندولف را التيام دهد. و انگلستان سلطان عثماني مابين
خـود   ي وعـده  دهد ولي به مي اييه شود و قول مي و متأثر بسيار متعجب الدين سيدجمال
 رد.يگ كند و آن مذاكرات صورت عمل نمي وفا نمي
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 يزي كه جهت آزاديآم علت مقاالت تحريك ها نيز سرانجام سيد را به فرانسوي
د. از ننماي ميدعوت  نوشته است به ترك پاريس مي الوثقي در روزنامه العرو الجزاير
و با رجال سياسي آنجا طرح برد  سر مي هب در روسيه نالدي جمال سيد 5334تا  5331
ها  ولي نفوذ انگليسي ،ريزد مي هندوستان نجات براي انگلستان عليه و اقداماتي اييآشن

 شود. مانع از انجام هر كاري مي در دربار روسيه

را در  نالدي جمال كه حضور سيد 5331ژوئيه  58مورخ  گازت روزنامه مسكو
 نويسد:  دارد چنين مي مسكو اعالم مي

تبعيد  بوده است. از آنجا به قاهره و چندسال در تركيه اين شخص اهل كابل»
سهم بزرگي داشته بعداً  سال اقامت و در شورش اعراب 53 شود. در مصر مي

اقامت دارد. نظر و علت  قرار معلوم در مسكو هرود و حاال ب مي به پاريس
خواهد عمالً با رجال و اوضاع  براي اين است كه مي مسافرت وي به روسيه

باشد  مي هند ميليون مسلمانان 34ي آشنا شود كه يگانه ملجاء و پناهگاه كشور
و آنها اميدشان اين است كه اين كشور از آنها حمايت نموده و آنان را از يوغ 

 .«نجات دهد انگلستان
رود و  مي به پاريس 5334الملل  اكسپوزيسيون بين مجدداً به قصد ديدار از روسيه
كند با  از او درخواست مي السلطان كند. امين را مالقات مي ناصرالدين شاه در مونيخ

 ،شود ا با دولت ايرانه حسن روابط روس ي دارد وسيلهسوابقي كه در دستگاه روسيه 
نمايد براي  از او دعوت مي دهد ناصرالدين شاه كار را با موفقيت انجام مي و چون اين

ش ا سالي كه در ايران است شهرت و قدرت دومين بار به ايران بيايد. در مدت يك
تحريك  به ؛گردد مي السلطان امين ناراحتي و حسادت سبب و شود مي بيشتر روز  هب روز
 او بدگمان شده دستور تبعيدش را به بصره نسبت به شاه ،السلطان و سفير انگليس امين
اسب  برپشت مأمورين ي وسيله به است عبدالعظيم حضرت صحن در كه را سيد دهد. مي

 .(5345)ژانويه  نمايند مي روانه عراق كرمانشاه بسته در سرماي سخت زمستان از طريق
نزد مفتي شهر منزل كرده با بصيرت بيشتري كه نسبت به اوضاع  چندي در بصره

 كمپاني انگليسي به پيدا كرده و از امتياز تنباكو هاي انگلستان ربار و دخالتو مظالم د
يكي از علماي  اكبر شيرازي وسيله حاجي سيد علي اي به استحضار يافته است نامه

نويسد و او و ساير علماي  مي رحوم حاجي ميرزا حسن شيرازيسرشناس براي م
دستور  و دعوت به ،آگاه انگيز انحصار تنباكو بزرگ را از عواقب شوم و اسارت

 نمايد. مي هاتحريم دخانيات و حتي خلع ناصرالدين ش
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 انگليسي و عربي زبان به را «ضياءالحافقين» روزنامه آنجا در رود. مي لندن  به بصره از
اير كشورهاي و س ايران مطلبي راجع بهدر هر شماره، كند. اين روزنامه  منتشر مي
 دارد. اسالمي

 

 
 

 م.( 2892 -2826) الدين اسدآبادي سيدجمال
 

 گلستانبراي اخراج او از ان رگبو پترز  سن و لندن در سفراي ايران و السلطان امين
 دهند در انگلستان مي جواب انگليس ولي سفراي آورند، مي فشار بريتانيا دولت به خيلي

 شود گرفت و اخراج كرد. روزنامه منچستر گاردين قانون كسي را نمي ي بدون اجازه
را در كلوب حزب  نالدي جمال و ايراد خطابه سيد اييخبر پذير 5345دسامبر  53

 دهد:  چنين مي ليبرال انگلستان
اي  خطابـه  ايـران  در ناشنال كلوب راجع به اوضاع الدين عصر فردا شيخ جمال»

دانـد   نمي انگليسي ولي زند مي حرف خوبي هب را فرانسه مشاراليه كرد.خواهد ايراد
و اوقـاف بـود. نـامبرده     وزيـر فرهنـگ   متولد و موقعي در اسالمبول او در افغان
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گذارد.  مي سر مسلمان علماي مانند اي عمامه و كند نمي تن به اروپايي لباس هرگز
ري اسـت. چنـدين بـار در جـامع معـروف      بحـ شخصي روحاني و عالم بسيار مت

وعـظ   شـهرهاي معـروف هندوسـتان    و تهران اسالمي بزرگ مساجد و اياصوفيه
برپـا شـده بـود     عليـه مصـر  كه بر اييه از نهضت نموده است. بعداً با اعرابي پاشا

رانـدولف   ي توصـيه  بـه  نظر بلنت اتفاق به پيش سال چندين و كند پيدا مي ارتباط
بود. موقع  در ايران موقع تا اين اواخر ديدن نمود. از آن از مجلس عوام چرچيل

ملتزم ركاب بود. در ابتدا بسيار مورد توجه و عنايت شـاه   از اروپا مراجعت شاه
بعضـي از تعـاليم    ي در اثر تفسير آزادانـه  كه شيدنك طولي قرارگرفت ولي ايران

 مورد غضب شاهانه قرار گرفت. در نتيجـه او را بـه بغـداد    )ص(حضرت محمد
تحت نظـر   داشت لذا در بغداد تبعيد كردند. چون سوابقي برعليه دولت عثماني

 آمده انگلستان آنجا را ترك و به ماه پيش واقع شد. چند نظامي و مقامات پليس

و مخصوصـاً   اعـتالي عظمـت اسـالم    بـراي  را خود وقت اينجا در مشاراليه است.
عميـق افكـار عمـومي     طـور  كـه بـه   خـان  نمايد. با پرنس ملكـم  صرف مي ايران
منقلب نموده همكـاري دارد. ايـن    خود )قانون( ي روزنامه ي وسيله را به ايرانيان

 «.گردد طور مخفيانه از اروپا به ايران ارسال و در آنجا توزيع مي روزنامه به
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طبيب  دست  است و ظاهراً به در سه سال پايان عمر در اسالمبولن الدي جمالسيد 
 شود! رحمت اهلل عليه. مسموم و شهيد مي 5341در مارس  مخصوص سلطان عثماني

هـاي   داشتكتابي كه مورد استفاده و استناد اين رساله براي ياد  اتفاقاً در شش دوره
ن الـدي  گرفته است هيچ نام و نشاني از سيد جمالقرار نهضت آزادي هندوستان راجع به
و  شود. علت امر اين است كه توجه اصلي آنهـا بـه هنـدوها    هاي او ديده نمي و فعاليت

صورت تبعي و فرعي و بيشـتر   ا بهه است. از نقش و عمل مسلمان به استقالل هندوستان
نـد. ولـي يقـين اسـت كـه ايـن همـه        كن به بعد صحبت مـي  از زمان تأسيس مسلم ليگ

اثـر نبـوده اسـت     جهت و بي بي ن در هندوستانالدي هاي سيد جمال وآمد و فعاليت رفت
گرفته اسـت. امـا    ا مورد تبعيد و تعقيب قرار ميه خود نيست كه از طرف انگليسي و بي

بوده شـايد از ايـن جهـت     ي اقامت و عمليات و تأثيرهاي او در مصر اينكه مدت عمده
ديـده و   هـا مـي   يان افكار طالب و درس خواندهي مساعدتري در م باشد كه آنجا زمينه

هنـوز در تصـرف مسـتقيم و تسـلط كامـل       تري داشته است. و چون مصر پيشرفته مردم
توانسـته اسـت اسـتفاده نمايـد. در      مـي  و سـلطان  نبود از ضعف قدرت خـديو  انگلستان
كسـب   هاي اشرافي مسـلمان  اي از شخصيت فقط توانسته است در ميان پاره ستانهندو

هـاي عنـواني و مـالي     اسـتفاده  و قـرآن  احترام و اعتبار نمايد و از عالقه آنهـا بـه اسـالم   
 هاي عاليه بنمايد. نفع هدف به

 طور نبوده است. ولي همان طلبي استقالل ي هنوز تشنه و آماده ذهن مسلمانان هند
خاص به  ي كه ديديم در مذاكرات و انتشارات و اقدامات او همه جا عنايت و عالقه

آنجا و  چه مردم مسلماً افرادي از مسلمانان هندوستانوجود داشته است؛  هندوستان
اند و اگر در اين زمينه تحقيقات  چه در خارج تحت تربيت و تعليمات او قرار گرفته

عمل آيد چه بسا رشته اثر و ارتباط او با رهبران و با نهضت آزادي  بيشتري به
 دست  آيد. به -آنها مخصوصاً مسلمانان -هندوستان

خوريم  ارجمند ديگري برمي و ارزنده شخصيت به اسدآبادي الدين جمال سيد از بعد
مستور نشده است بلكه تأثير و  كه نام و اثرش در پشت ابرهاي تاريك تاريخ پاكستان

در ؛ مشهود و مشهور است و ايجاد پاكستان آزادي هندوستان ر نهضتدخالت او د
از طرف مقامات دولتي و مطبوعات  ايران در اگر شود. مي برده نام او از نيز نهرو كتاب

دارد  گي كه از نظر زبان و شعر فارسيمقام او و حق بزر ي رسمي تجليلي كه شايسته
ي خواه آزادي آثار و افكار همان ي  واسطه به قوي احتمال به شود نمي و نشده آورده جا به



 
 

 

 
 

 525 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وستانهندنهضت آزادي 

 

 بالاين شخص مرحوم دكتر اق ست؛او و ضداستبدادي و طبع بلند ضداستعماري
 زيسته است. مي 5483تا  5318از است كه  از ايالت پنجاب 5الهوري

 

 
 

 الهوري عالمه دكتر محمد اقبال

 
 نوي و ايمان عميق اسالمي و متبحر در معارف و فلسفههاي مع جامع جنبه اقبال

 اروپا هب قديم و جديد بوده است. پس از اتمام تحصيالت عاليه فلسفه در الهور
 رسد. درجه دكتري مي اند و بهخو درس مي مونيخ و گبرلو هايد كمبريج رود. در مي

بـا وجـود چنـين شـغل و      2نمايـد  شـغل وكالـت عدليـه را احـراز مـي      در هندوستان
گفتـه   شـعر مـي   فارسـي   روان و فراواني داشـته و بيشـتر بـه    ي قريحه شاعرانه ،معلومات
هـا   و رطب و يابس بافيآرايي  سرايي و مجلس اما طبع آبدار شاعري را در تملق است.

مخصوصـاً اتكـاي بـه     و دميـدن روح آزادي  كرد. در خدمت بيداري مردم صرف نمي
، عليه اسـتعمار  گذارد. همچنين در جهت اتحاد و انقالب نفس و حركت و فعاليت مي

هاي مذهبي و محلي بود، نظـر بـه جامعـه     ن مبراي از تعصبالدي او هم مانند سيد جمال
 داشته است. بزرگ اسالمي

                                                
 اقتباس شده است.  5824خرداد  بيشتر از مجله فروغ علم . اين قسمت اطالعات و اظهارات مربوط به اقبال5
را در چند  ي نسبيت اينشتين يات جديد و فرضيهراجع به رياض اي از اقبال . نگارنده يك رساله ترجمه مقاله2

 نمود.  ام كه واقعاً حكايت از احاطه و بصيرت او حتي در رياضيات عالي و علوم جديد مي سال قبل ديده
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 شود. معلوم مي زيرتا حدودي از نمونه اشعار  طرز فكر و آمال و هدف اقبال
 

 :ددر اشعار خو عالقه او به انتخاب زبان فارسي
 هاي رنگ رنگ        بين تا ببيني نقش فارسي

 كه بيرنگ من است بگذر از اردو
 

 :در تقبيح تملق و قره نوكري
 رد     ـــك  ي آدمــدگـري بنـي بصــاز ب آدم

 ردـك  مـو ج ري داشت ولي نذر قبادــگوه

 تر است خوي غالمي زسگان پستاز  يعني

 كرد!  كه سگي پيش سگي سرخم من نديدم
 

 :اتكاي به نفس و خودجوشي

 خويش بنوشت دست كه تقديرش به  خدا آن ملتي را سروري داد

 ري كشتــراي ديگــكه دهقانش ب  سروكاري ندارد به آن ملت

 
 وسعت نظر اسالمي:

 و تبريز و كابل زخاك پاك بخارا م فروغ چشم من استاگر چه زاده هند

 يا
 است و نواز شيراز حجاز دل از حريم  گلي زخيابان جنت كشمير تنم

 
 :مقايسه طرز فكر شرق و غرب و نقص هر يك

 غرب در عالم خزيد از حق رميد  نديدشرق حق را ديد و عالم را 

 
 ا و منشاء برتري آنها:ه اروپاييانتقاد از تقليد 

 ربــد غـــقيـوام را تنــن اقــد ايــباي  ود برد تقليد غربـرق را از خــش

 ابـحج يـن براـتــص دخــي ز رقــن  از چنگ و رباب مغرب نه حكمت

 ني از قطع مو است  و  ني زعريان ساق  ران الله رو استـر ساحـني زسح

 ش روشن استـش چراغـاز همين آت  ن استـقدرت افرنگ از علم و ف

 

چنين استنباط و اعتقاد پيدا كرده بود كه  خاناحمدنيز مانند سيد مرحوم اقبال
 چنين اظهار  در اسدآباد ليگ مسلم 5484سال كنفرانس در است. حالم با هندوها اتحاد
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 داشته بود: 
كه از هر جهت يكنواخت باشد. يا  تأسيس يك دولت قانوني براي هندوستان»

براساس افكار و  تقاضاي از هندوستان به اينكه اصولي را كه انگلستان
عاقالنه نيست، زيرا براي هندوستان  ،طراحي كند بپذيرد احساسات دموكراسي
 « .خواهد شد باعث جنگ داخلي

 

 
 الهوري عالمه دكتر محمد اقبال

 

ي را از هر اسالم ي رفدار تجزيه و تقسيم بود و تشكيل يك دولت فشردهاو ط
  :دانست. گفته بود مي و اسالم نفع هند هجهت ب

 و بلوچستان و سند و ايالت سرحدي شمال غربي آرزو دارم ببينم كه پنجاب»
نظر من آخرين مرحله سرنوشت  مجتمعاً مبدل به دولت واحدي گردد و اين به

 .«خواهد بود مسلمين
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و سرنوشت  برتري اسالم اعتقاد او به و اخالص ي نتيجه آيا اين طرز فكر قاطع اقبال
بوده است يا در اثر تجربيات تلخ و واقعيات گريزناپذير اختالفات  تر مسلمين عالي

متأسفانه منابعي كه در  ؟چنين حالتي در او ايجاد شده باشد اخالقي و منافقي هندوها
ه وجه مردي نبود كه ب هيچ تحقيق بيشتر را نداد. درهرحال اقبال به ي دست بود اجازه

 تعصب و تفرقه افكني شناخته شده باشد.
 

 
 ابوالكالم آزادموالنا 

 

م موالنا ييخواهيم در اينجا معرفي نما شخصيت مبرز و مبارز ديگري را كه مي
به سن  5413 سال رسيد و در است كه به وزارت فرهنگ هندوستان ابوالكالم آزاد

به  ر از هراتببا است كه در زمان سلطنت سالگي درگذشت اصالً از نژاد افغانياني 14
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زيسته  مي( )ايالت بنگال در كلكتهو دنيا آمده  هآمده بودند... در مكه ب هندوستان
است. سنن خانوادگي و تربيت و تعليمات دوران جواني او شرافت و آداب اسالمي 

با دنياي جديد  بوده است. در اثر تحصيالت انگليسي و فارسي به انضمام علوم عربي
او را رنج  ن مسلمانهاي گوناگو اختالفات فراوان فرقه ي كند. مشاهده تماس پيدا مي

افكار و  نمايد. دهد. از زنجير عادات خود را خالص و تخلص آزاد انتخاب مي مي
 ،آثارش رنگ اجتماعي و سياسي بيشتر داشته است تا رنگ عرفاني و معنوي اسالمي

هندوستان خارج نشده خود را در  نانمسلما ي . ولي از جرگهو اقبال الدين مانند جمال
دهد تا مانع تجزيه و  و مانند پل رابطي قرار مي و مسلمان فصل مشترك هندو

صدر نهضت و  بهتر است از قلم خود او وضع انقالبيون اي گردد. هاي فرقه جدال
 :يمياش را نقل نما اقدامات اوليهورود او در آن جمع و 

ز را دو يا سه مرتبه مالقات كردم. نتيجه دو گهونرابي  خاطر دارم كه شري به»
 .«يكي از دستجات آنان پيوستم شده و به سياست انقالبيون ي آن شد كه فريفته

كه در آن وقت  5رفول فيلد اي شد و آقاي بام تان جداگانهاس بنگال شرقي»... 
را  مسلمين ي جامعه ،گفت كه دولت انگليس صراحت مي الحكومه بود به نايب

كردند كه  ساس مياح داند و به اين جهت انقالبيون سوگلي خود مي چون زن
باشند و بايد چون موانع ديگر از  مي مانع راه نيل آزادي هندوستان مسلمانان

 ميان برداشته شوند.
بود. دولت متوجه شده  از مسلمانان عامل ديگري نيز مسئول نفرت انقالبيون

قدر بزرگ شده است كه  آن بيداري سياسي در ميان هندوان بنگالبود كه 
اعتماد  هاي انقالبيون براي قلع و قمع فعاليت توان به هيچ افسر هندو ديگر نمي
دستگاه  براي «متحده لتايا» از را مسلمان افسران از اي عده سبب بدين و داشت.

احساس كردند كه  منتقل كردند. در نتيجه هندوان بنگال آگاهي اداره پليس
 .هستندنيز مخالف  بلكه با توده هندو سياسي نه تنها با آزادي مسلمين

معرفي كرد و  ساير انقالبيون مرا به رتيا، چاكراووقتي كه سري شيام سوندر
باشم متعجب  گروه آنها مي پيوستن به به مايل من  كه دوستان جديد متوجه شدند

 ي كوشيدند تا مرا از حلقه شتند و ميمن چندان اعتماد ندا  شدند. در آغاز به
بردند و من  مركزي خود به دور دارند. با گذشت زمان ايشان به اشتباه خود پي

 ي گفتم تصور اينكه تودهبحث پرداختم و كردم. با آنها به اعتماد ايشان را جلب
اي و خاطرنشان ساختم كه بر ،باشد اشتباه محض مي  دشمن آنهاست مسلمان

 نبايستي چنين نظر عمومي نسبت به مسلمانان در بنگال خاطر يك افسر مسلمان
آوردن آزادي  دست براي به و تركيه و مصر در ايران داشته باشيد. مسلمين
                                                

5  . Bomfield Fuller 
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سوي خود جلب  هرا با تبليغات ب كوشند و بايد مسلمين هندوستان مي سياسي
  ،شديد دشمني تنها نه كه شدم يادآور نيز و بكشانيم.  سياسي اين مبارزه  به كنيم و
ساخت و  آزادي سياسي را مشكل خواهد ،مسلمانان  نسبت به ايياعتن حتي بي
دست   هر قيمتي كه شده بايد دوستي و طرفداري اين جماعت را به بنابراين به
 آورد.

ولي  ؛م را متوجه صحت اين تشخيص كنما توانستم دوستان انقالبي در اول نمي
اي از آنها متوجه نظر من شدند و در همين اوان نيز در ميان  زمان عده ربا مرو

انجام  ي آماده مسلمان به تبليغ كردم و متوجه شدم كه جوانان شروع مسلمانان
پيوستم فعاليت آنها  . در آن زمان كه به انقالبيونهستندكارهاي سياسي 

ار از آن وقت قسمتي هبيبود. بايد گفت كه  ارهو بي منحصر به دو ايالت بنگال
بود. من دوستان را به اين نكته متوجه ساختم كه بايد فعاليت خود  از بنگال مي

 برسانند. را به ساير هندوستان
گفتند كه طرز كار آنها  ميلي نشان دادند و مي در آغاز نسبت به اين مطلب بي

دهند خطراتي در برقراري سري است و اگر بخواهند دامنه فعاليت را گسترش 
وجود خواهد آمد و پنهان داشتن  هاي مختلف در اياالت به ارتباط ما بين شاخه

ها مورد تهديد قرار خواهد گرفت، و سري بودن امور نيز شرط اصلي  فعاليت
بود. ولي باالخره موفق به اقناع آنها شدم و پس از دو سال كه با  موفقيت مي
و نيز در  هاي سري در چند شهر مهم اياالت شمالي پيوستم انجمن انقالبيون
 ايجاد گرديد... بمبئي

و  به خارج رفتم. عراق دستم افتاد و از هندوستان ... در اين هنگام موقعيتي به
را متمايل به زبان  را گشت زدم. در اين ممالك مردم تركيهو  و مصر سوريه
يادگرفتن آن پرداختم ولي  هيافتم و خود نيز ميلي بدان پيدا كردم. و ب فرانسه

المللي  ن بينعنوان يك زبا با سرعت عجيبي به متوجه شدم كه زبان انگليسي
 آورد. شود و همه احتياجات را برمي گسترده مي
بروم ولي  رفتم و قصد داشتم كه به لندن و از آنجا به فرانسه تركيه به از مصر
 كار انجام نشد زيرا خبري رسيد كه پدرم بيمار است و من از پاريس اين

 مراجعت كردم و ديدار به چند سال ديگر موكول شد.
 5443در  گفتن كلكته ترك از پيش من افكار سياسي قبالً متذكر شده بودم كه

 عراق آمدم چند نفر از انقالبيون كه به هاي انقالبي بود. وقتي همه متوجه فعاليت
ا تماس گرفتم و با پاش با پيروان مصطفي كمال در مصر .قات كردمرا مال ايراني
اي در  نامه تشكيل داده و هفته كه مركزي در قاهره ترك اي از جوانان عده

آمدم با چند نفر از رهبران  هو چون به تركي ،ساختند آشنا شدم آنجا منتشر مي
 نويسي بين ما برقرار بود. دوست شدم و چند سالي نيز نامه تركيه جوان

تر كرد. ايشان از  ام را محكم عقايد سياسي تماس با انقالبيون عرب و ترك
اظهار  هاي ملي نسبت به درخواست هند عالقگي و يا مخالفت مسلمانان بي



 
 

 

 
 

 521 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وستانهندنهضت آزادي 

 

بايستي كه نهضت ما را  مي كردند و معتقد بودند كه مسلمانان هندي تعجب مي
توانند بفهمند كه چرا مسلمانان  خود رهبري كنند و نمي براي نيل به آزادي

اين مطالب عقيده مرا  .كنند ا افتاده و از آنها پيروي ميه دنبال انگليسي به هند
بايد در امر آزادي كشور همكاري نمايند بيش از پيش  كه مسلمين هندوستان

ايجاب  ؛نشوند ا استثماره انگليسي ي وسيله استوار كرد. بايد كاري كرد كه به
ايجاد نهضتي را مابين مسلمانان هند احساس كردم و مصمم شدم كه در هر 

 صورت كارهاي سياسي را با شوق زيادتري دنبال كنم.
فكر پرداختم و  پس از مراجعت مدتي در خصوص برنامه آتيه و كارهايم به

بايستي افكار عمومي را جلب كنم و براي  يسرانجام به اين نتيجه رسيدم كه م
 ي تعدادي روزنامه و مجله .بود داشتن روزنامه از واجبات مي ،اين منظور

چاپ و  و اياالت متحده وجود داشت كه در پنجاب نامه به زبان اردو هفته
همان  هشان نيز ب وزن عالي نبودند. شكل چاپيافتند ولي در مطلب و  انتشار مي

 صورت چاپ سنگي چيز بود. اين انتشارات بهنامايه و  نسبت محتوياتشان بي
نويسي  روزنامه مشخصات از يك هيچ توانستند نمي جهت بدين و شدند مي منتشر

توانستند چاپ  تاريك را نيز نمي هاي نيمه جديد را در برداشته باشند. عكس
نباشد  ريخت و جالب كه چاپ سنگي هاي خوش م گرفتم روزنامهكنند. تصمي

را تأسيس كردم و اولين روزنامه  انتشار دهم و به اين ترتيب چاپخانه الهالل
 انتشار دادم. 5452 مه را در ماه الهالل

در  و بود نويسي هندوستان ي در تاريخ روزنامهآغاز دگرگون انتشار الهالل
نه  مردم مدتي چنان محبوب عموم شد كه تا آن تاريخ سابقه نداشت. كوتاه
آهنگ تازه و قوي  ي چاپ آن دلبستگي پيدا كردند بلكه بيشتر فريفته تنها به

مردم شور  ي در توده رسيد. الهالل گوش مي هن بشدند كه از آ مي ناسيوناليسم
قدر شده بود كه در سه ماهه  دميد. درخواست و تقاضاي اشتراك آن انقالبي
ه طالب زيرا هر مشترك تاز ،هاي قبلي دوبار به چاپ رسيد شماره ي همه ،اول

زمان در دست  اين در مسلمانان سيسيا رهبري .بود مي هاي سابق نيز  همه شماره
 خود را متولي سياست سرسيداحمدخان حزب اين بود. اعضاء مي حزب عليگره

تاج و   بايد به فكر اساسي ايشان عبارت از آن بود كه مسلمانان ؛دانستند مي
 .بركنار دارند هاي آزادي وفادار بمانند و خود را از نهضت تخت بريتانيا

سرعت   فكر نوين را ايجاد كرده و محبوبيت و انتشارش به هنگامي كه الهالل
زياد شد، اين آقايان خود راگرفتار خطري بزرگ ديدند و به مخالفت با 

 كشاندند كه ناشر آن را تهديد به مرگ اييج ها بالهالل برخاستند و كار ر
همان نسبت نيز  هكردند. هرچه مخالفت اين دسته رهبران مرتجع زيادتر شد ب

محبوبيت الهالل در جامعه بيشتر گشت. و در ظرف دو سال شماره انتشار 
يسي نو باال رفت و اين رقم تا آن وقت در روزنامه 23΄444الهالل در هفته از 

 سابقه بود. بي اردو
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و  مضطرب شد و بنا بر مفاد قانون مطبوعات دولت نيز از موقعيت الهالل
كردند كه  تصور مي عنوان سپرده كرد. روپيه به 2444انتشارات درخواست 

رنج بردن از  ي خود اجازه ر دهند. بهتوانند لحن روزنامه را تغيي بدين طريق مي
 54΄444 تقاضاي و كرد ضبط را سپرده وجه دولت زودي هب ندادم. را ها نيش اين

 5459عنوان سپرده كرد. اين نيز از دست رفت در اين هنگام جنگ  روپيه به
مصادره گشت. پس از  5451ل در و روزنامه الهال  شروع شده بود و چاپخانه

همان نام  هاي نيز ب روزنامه ،تأسيس كردم نام البالغ ديگري به ي پنج ماه چاپخانه
تواند از  نمي كار بردن قانون مطبوعات هانتشار دادم. دولت چون ديد كه با ب

 ست به دامان قانون دفاع هندوستانعمل آورد د هاي من جلوگيري به فعاليت
 ي اياالت پنجم، دهلي،ها دولتتبعيدم كردند.  از كلكته 5453شده و در سال 
 ؛همان قانون قدغن كردند هبنا ب ،اياالته آن نيز ورود مرا ب بمبئي اياالت متحده

رفتم. پس از شش ماه كه « رانچي»بود. به  ارهتوانستم بروم بي كه مي اييتنها ج
در بازداشت ماندم در روز  5454دسامبر 85در رانچي بودم بازداشت شدم و تا 

 .«آزاد شدم انگلستان پادشاه ها بنا به فرمان با ساير بازداشتي 5424اول ژانويه 

 مسلمليگ

و رانده شدن از ادارات و  هندوها ا بالنسبه بهه زدگي مسلمان قبالً اشاره كرديم كه پس
 آنها يك حالت خفت و در آمده بود پيش اه انگليسي سياست اوليه تحصيالت كه بنا به

و  رهبري سيد احمدخان آنها به جنبش فرهنگي نموده بود كه منجر به را ايجاد وحشتي
چشم و گوش به  و خود آمدند هپس از آنكه قدري ب .شد تأسيس دانشگاه عليگره

 ؛اند افتاده پيش آنها از ديگري ي زمينه در هندو هموطنان يدندد ،كردندباز جديد دنياي
رفته بر  تأسيس شده بود رفته 5331كه در  كنگره ملي هند .يخواه آزادي ي در زمينه

خواه ناخواه براي آن حسابي  السلطنه شد. هم نايب شهرت و اعتبار و اثرش افزوده مي
ها و نمايندگان مجلس وقتي  . روزنامهباز كرده بود و هم حكومت ليبرال انگلستان

نمودند عنايت  مي «ركشو هاي بومي» و اه هندي حقوق به واگذاري رعايت يا از صحبت
كه بعد از  دانستند در حالي مي را صداي هندوستان ه داشته و صداي كنگرهبه كنگر

 بودند. نفرشان مسلمان 51فقط  عضو كنگره 113از  5443بيست سال يعني در 

اعطا  به هندوستان خاطر كنگره آن سال بهدر  نتويم -سابقاً گفتيم كه طرح مورلي 
همين امر  هاي كنگره بود. ها و پيروزي نيز جزو خواسته شده بود و ابطال تجزيه بنگال
اكثريت با  ،احدو زيرا در بنگال ،آورد ا پيش ميه نگراني جديدي براي مسلمان

كرسي و  هاي شهري و شوراي ايالتي توانستند در انجمن ا نميه بود و مسلمان هندوها
 ل آنها در يك قسمت اكثريت بنگا ي تجزيهدر آورند، در حالي كه  دست اختياري به
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 شدند. ختيار و اقتدار محلي ميداشتند و صاحب ا

وقتي ن هاي هندوستا مسلمان اين نتيجه رسيدند كه كرده به يلي تحصها مسلمان
توانند احراز حيثيتي بكنند كه از خود قدرت سياسي و رهبري جداگانه داشته  مي

نزد « سيمال»در  ز رهبران مسلمان هندنفري ا 81 ي يك عده 5443باشند. در اكتبر 
كيشان تصريح كرد كه  به نمايندگي از طرف هم آقاخان ،ه رفتهالسلطن نايب ،لرد مينتو
د و راه تحصيل وش ه ميددا امتيازي كه عجوالنه به هندوهادر برابر هرگونه  مسلمين

 كند بايد مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند. برتري و اكثريت آنها را هموار مي

  :به آنها اطمينان داد نايب السلطنه
بايد مطمئن باشد  مسلمان ي كه مربوط به ادارات تابعه من است فرقه اييتا ج»

بايد به  هند و شما و مردم ،و مصالح وي تأمين خواهد بود كه حقوق سياسي
طوركه افتخار احترام  السابق همان اعتماد داشته باشيد كه كمافي دولت انگليس

را داشته است در آينده  ي هندامپراتورهاي تابعه  جمعيت عقيده و سنن ملي به
 .«نيز خواهيم داشت

و بر اثر  منعقده در شهر داكا پس از كنفرانس فرهنگي اسالمي 5443در دسامبر 
 Moslem) نام مسلم ليگ د بههاي هن مجمع مسلمان ،نحسي مساعي نواب مشتاق

Leogue 5تأسيس شد زير( بر اساس سه اصل: 
 ؛نسبت به دولت انگليس تقويت احساسات و وفاداري مسلمين هند .الف
 ؛و پيشنهادات معقول به دولت مسلمين برد حقوق سياسي ايت و پيشحم .ب
 ها. جلوگيري از بروز احساسات خصمانه نسبت به ساير فرقه .ج

 ا بوده است وه با موافقت و شايد دخالت انگليسي مانند كنگره تأسيس مسلم ليگ
 هاي درازي روي تاريخ هند مهمي كه سال ي واقعه»را  تأسيس مسلم ليگ لرد مينتو

 اعالم داشت.« اثر خواهد گذاشت

  :گويد مي «تماس انگليس با هند»در كتاب  پرستيوال گرنفتيس رسِ
اين  مسلمين ي هر چه باشد اين سازمان برعقيده ساير علل اساسي مسلم ليگ»
رعايت  طور كامل مجزاي از هندوها زد كه مصالح و منافع آنها بايد به را هرمُ

 «  .دو فرقه در يكديگر امري است غيرممكن 2شود و اندماج
  :و باز اضافه كرد كه

                                                
 نيز مشاركت داشت.  آزاد ، ابوالكالمدر تأسيس مسلم ليگ .5
 به معني تلفيق.« اندماج» .2

، درآمدن در كاري يا امري، داخل شدن به درون چيزي يا استوار شدن معني «اندماج»در فرهنگ عميد 
 شده است )ب.ف.ب( .
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خودشان را مردمي مجزا  هندوها و مسلمين كه حقيقت اين از فيلسوف نفر يك»
 .«را بپذيرد نفر مرد سياسي بايستي آن برد ولي يك دانند، رنج مي از يكديگر مي

ا ه رغم مسلمان را علي هندوها 5311اين ترتيب همان دولت و سياستي كه بعداز  به
 5443از  نمود بعد ا ايجاد ميه مسلمان در حسادت انداخت و حس حقارت و مي  پيش

نمايد و حس عداوت كنگره را عليه مسلم  يت ميتقو رغم كنگره را علي مسلم ليگ
حمايت دولت بر سرش ادامه داشته  ي انگيزاند. مسلم ليگ براي اينكه سايه ليگ برمي

نمود ولي از هر امتيازي  خواهانه خودداري مي باشد از افكار ماجراجويانه و استقالل
م نسبتاً خوبي برد. و سه نمود سهم مي كه كنگره از طريق مبارزه از دولت كسب مي

و آثاري  اين بود عوامل و موجبات تأسيس مسلم ليگ .بيش از تناسب جمعيت خود
ها پس  تا مدت گ،لي مسلم  كه از نظر سياسي بر آن مترتب شد. بعداً خواهيم ديد كه

 ،نداشت و با وجود آن آزادي هندوستان لحاظ نهضت اي به از تأسيس، نقش عمده
بود  اسالمي اتخاذ نكرده عنوانش پيوسته ملي ي و جنبه اي هندو فرقه ي جنبه ي كنگره

بين مسلم ليگ و كنگره  5453شد. در سال  آن افزوده مي و بر تعداد اعضاي مسلمان
به شكل  له استقاللئبه بعد كه مس 5481هاي  شد. سال همكاري و وحدت عمل پيدا

وزيني در ترازوي سياسي  ي كفه ا تلقي شد مسلم ليگه تري از طرف انگليسي جدي
 گرديد. آزادي هندوستان و نهضت

لحـاظ   ا را بـه هـ  ي يا سياسي عامل ديگري كه مسلماناز اختالفات مذهبي، ادار غير
كرد و بايـد منظـور نظـر باشـد ايـن       جدا مي منافع اقتصادي و شرايط سياسي از هندوها

تـزاق  رهـا و صـنايع دسـتي ا    بيشتر از حرفـه  ،مسلمان است كه طبقات كاسب و كارگرِ
باً اين قبيل كارها در تخصص و انحصار آنهـا بـود. طبقـات متمـول و     كردند و تقري مي

بنابراين هر دو دسته بـر اثـر    ؛كردند داري كسب معيشت و مقام مي نيز از ملك اشراف
آزادي  و پيشرفت نهضـت  ،5كارخانجات از يك طرف ي و توسعه اروپايينفوذ تمدن 
بردنـد و حـق    بود از طرف ديگر، زيان مـي  كه مالزم با تحديد يا محو مالكيت خواهي

 داشتند خائف باشند.

                                                
درصد جمعيت فعال كشور در 21ت وجود داش كه بقاياي زندگي سابق هندوستان 54. در ابتداي قرن 5

اشتغال داشتند و هندوستان صادر كننده مصنوعات بود. اين رقم در اثر « Artisanat»حِرَف و صنايع 
 5493درصد رسيده بود و در سال 51به  5335، در سال رقابت و تقويت محصوالت و مصنوعات انگليسي

 كردند.  را توليد مي كردند و شش درصد درآمد ملي در صنايع جديد كار مي فقط دو درصد جمعيت



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصلچهارم
 

 آزادیهندوستانمراحلبحرانینهضت

كنگرهیخاموشیوروشاعتدالیهاسال
 (2529تا2591)اولدرآستانهجنگجهانی

 

 و الال از قبيل تيالك داخلي هندوستان رهبران افراطي ضداعتدالي طرفدار آزادي
5راي لچپت

حكومت  دستور به زودي به بودند كرده پيدا دخالت و اهميت كنگره در كه 
 تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت شدند. از طرف ديگر انصراف دولت هندوستان

 5444در سال  مينتو ــو اجراي طرح ظاهراً پيشرفته و ليبرال مورلي  از تقسيم بنگال
مجدداً  ي داخلي داده شده بود سبب گرديد كه كنگرهارزگ نمجامع قانو كه توسعه به

ا قرار گيرد و عمالً تبديل به يك نوع ه اكثريت اعتدالي در اختيار و تحت نفوذ جناح
طبع،  پنيواس شاستري شخص ماليم كساني مانند سر تشريفاتي شود. مجلس اشرافي و

تعارفات به نفع حكومت پيدا  ي ميدان سخنوري و عرضه ،اندرزپيشهو المله  وجيه
هاي خيريه و خدمات  كردند. در چنين شرايطي بعضي از رهبران مبارز به فعاليت

 ،همكاري داشت تيالك مدتي با كه اجتماعي رو آورده بودند. از جمله گوكله
آهنگي دارد، درست كرده  را كه شباهت به پيش 2«ندگزاران ه خدمت» ي مؤسسه
هاي استبدادي  ي غيرمتشكل كه تحت رژيمها اتفاقاً براي ملت ها فعاليتاين قبيل  بود.

اند بسيار ضروري است و قدم  عادت به زندگي انفرادي كردهو در حال پراكندگي 
. شود ميمحسوب  و تدارك زندگاني اجتماعي و دموكراسي اوليه در تربيت مردم

كه مجدداً  5425پرداخت تا سال  آموزشي يها فعاليت به« لچپت راي الال»كما آنكه 
 گرديد. بازداشت

                                                
5  . Lala Lajpat Rai         .2 Gokhale     
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دوستي و  آميز نوع خدمات و عمليات مسالمت ي اگر ملتي حاضر نشود الاقل در زمينه
ها  ها و فداكاري زير بار محروميت مسلماً بدهد و انضباط زحمت به تن خود هموطنان سود به

 عي جم دسته ماتاقدا قبيل اين .رفت نخواهد آزادي براي مبارزات شديدتر خيلي نظامات و
هاي  نهضت براي ضروري و بسيارخوب تمرين و آزمايش حقيقت در عمومي منافع براي

دست  حكومت داد  اي به بهانه 5459در سال  آمد جنگ جهاني سياسي است. پيش
ا براي اثبات ه كه مراقبت و تضييقات را زيادتر كند. ولي از طرف ديگر انگليسي

ا و همچنين به ه در برابر آلمان دفاع از دموكراسي ي پرستي خود و داعيه روح آزادي
 ي وستانهد ستادن آنها مايل بودند قيافه نوعا و به جبهه فره برداري از هندي منظور بهره

 ؛اميدوار سازند اييه خود را دلگرم و به وعده ي مستعمره خود گرفته مردم هب انساني
كردند. به اين ترتيب قبل از آنكه  خواهي مي بنابراين تظاهر به قانوني بودن و عدالت

در  و غيرجنگي اعم از جنگي نفر از افراد هندي 5΄244΄444جنگ خاتمه پذيرد 
بر اثر  كردند. كنگره خدمت مي سود انگلستان هب المللي هاي مختلف جنگ بين صحنه

قيمتي تعيين  ،ها تشويق اين تظاهرات يا حسن استفاده از موقعيت براي اين همكاري
  :صريحاً از دولت خواست كه 5459دسامبر  كرده بود و در

در اوضاع بحراني حاضر از خود  نظر به صميميت و فداكاري كه مردم هند»
 اييدهند دولت بايد متعهد شود كه هرگونه اقدام ضروري براي شناس نشان مي
كامل از حقوق  ي با استفاده ي انگليسامپراتور عنوان عضو فدراتيو هند به

 .«مربوط به اين عنوان را انجام دهد
حكومت مردم براي مردم و »هم  درخواست كرد كه در هندوستان 5451و در سال 

 وجود آيد. به« موسيله مرد به

موافق ساخت. ولي  را نيز با كنگره وب فوق، مسلم ليگشعار جسورانه و مطل
 به اميد احراز حكومت مليا ه شد، زيرا هندي عمده نصيب خود انگلستان ي استفاده
 گرديدند. يامپراتورخاطر منافع  به كشته شدن و جنگ داوطلب مشاركت در، انتخابي
 

  ، توسعه مبارزه ، تجديد حرارت كنگره
 (2222 تا 2227) هند توقع خودمختاري

 

سكوت قابل تأويل به رضا نشان دادند مسلماً  نگرها در برابر تقاضاي كه اگر انگليسي
با  هند كه مردم اي نداشتند. در صورتي يا الاقل عجله ،آن نداشتند اي به  عقيده و عالقه
انزجار نسبت  ا وه اسارت انگليسي از اييره هب عشق بودند. آن خواهان صداقت و قوت
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ها در توسعه  كرده ميان طبقات مختلف مخصوصاً تحصيل آنها با سرعت و عمق در به
ان شده هندوست ي السلطنه نايب ،جاي هاردينگ به 5453كه از  5ردوبود. لرد چمسف

در گزارش خود به  ،با اوضاع اييود و آشنبود دو سال و چند ماه بعد از مأموريت خ
 : نويسد چنين مي انگلستان پادشاه

با نظر خصمانه به ما  41اي داريم كه صدي  تحصيل كرده ي در اينجا طبقه»
 با توانم بگويم كه هر محصلي در هر دانشگاهي د و به جرأت ميننگر مي

شود. اينها در حال حاضر به  كند و بزرگ مي نفرت و انزجار از ما، رشد مي
ي از جمعيت هستند و هر سال يور و اعشار و جزسطور قطع و يقين در حكم ك

شود كه قدرت و نيروي آنها براي  شود. و تصور مي آنها افزوده مي ي به عده
د نظر اين افراد را ايجاد زحمت نا محدود باشد. اگر براي ما مقدور باشد باي

كردن شخص در اين است  من راه جلب ي خودمان جلب كنيم و به عقيده به
 «.كار دعوت كنيم و از آنها همكاري بخواهيم هكه آنها را ب

 ي مرتبه ا و نظر مساعد مسئولين عاليه هندي ي بينيد كه فاصله مابين خواسته مي
 هندي ي كرده تحصيل ي اند كه بايد طبقه اد است. تا اينجا پيش آمدههنوز زي انگليس

 شود. ا هدف جداً تعقيب ميه را دعوت به همكاري كرد. در هر حال از طرف هندي

كه  هم انگليسيو آن  باز هم يك انگليسي -2خانم آني بسانت 5453در سال 
ي او را مجذوب كرده و تحت تأثير و هند ي زده، فلسفه عتقدات مسيحيم پشت پا به

 خودمختاري ي جامعه -شتافته است طرفداري و نجات هند هب ،تحريك عرفان الهي
اي  العاده فوق شهرت و موفقيت هند خودمختاري ي جامعه كند. مي تأسيس را هند داخلي

آورد بلكه  هاي قديم را سر ذوق مي نه تنها افراطي ؛كند پيدا مي در سراسر هندوستان
( و پدر جواهر لعل نهرو ه )از قبيل موتي لعل نهروكنگر هاي اي از اعتدالي عده

در  تننمايد. خانم آني بسا با كنگره يكپارچه ميهم را  طبقات متوسط و مسلم ليگ
 سال كه در وزير امور هندوستان ،8شود. مستر مونتاگو مي نگرهرئيس ك 5451سال 
 ،آيد براي مطالعات الزم و مالقات با رهبران سياسي مختلف به هندوستان مي 5451

 نويسد:  را زني با نفوذ و مؤثر تشخيص داده مي خانم آني بسانت
كه سراسر كشور را  ،او و مجمع استقالل داخليو افعاليت و سياست  ي نتيجه»

  سياسي، مسائل به مندي عالقه ديگر حاال گفت وانت مي كه ييجا تا است داده تكان
                                                

5  . Lord Chelmsford  

2  . A. Besante   

8  .Montague 
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 5«.تحصيل كرده نيست ي منحصر و مخصوص به طبقه

هاي  بايد به پاداش فداكاري شود و انگلستان تمام مي 5453در سال  جنگ جهاني
خصوصاً كه يك سال قبل از پايان  ،هاي خود عمل كند ي به وعدههاي هند ارتش
  : كهرسماً اعالم كرده بود  وزير امور هند مونياگو ،جنگ

روي  آن است كه به تدريج دولت مسئولي در هند سياست دولت انگلستان»
 .«كار آيد

مونتاگ »طرح مشهور  ي را با تهيه دولت انگلستان هاي وعده ،چمسفورد و مونتاگ
 پوشانند. عمل مي ي رسيد جامه انگلستان به تصويب پارلمان 5454كه در « چمسفورد

رفته است  نمي ي استعماگرامپراتورطوركه انتظار خالف آن از  ولي اين طرح همان
 ي بهانه كرده و به بيني را پيش كنكي است. اصالحات مختصري ا دلخوشه براي هندي
داشته باشد وضع كلي و عمومي را به  تواند دولت خودمختار هنوز نمي اينكه هند

 داشته است.  محفوظ نگاه تحت تسلط كامل بريتانيا همان صورت مستعمره

شود. فقط جمع معدود  برداشته مي اي انگلستانه كاري بار ديگر پرده از فريب
تواند  يم حكومت و نظامات انگليسي ي ها كه منافع و مقاماتشان در سايه اعتدال

از  ،صوري قانع شوند و بعضي اصالحات تدريجي به خواهند مردم محفوظ بماند و مي
هاي قبلي  و جريان ،اين اختالف منافع و اختالف انتظار و نظر اين طرح راضي هستند.

 شوند. از كنگره خارج مي تمرد با اه و اعتدالي گردد مي كنگره در بزرگي سبب شكاف

و در  آزادي هندوستان ا در برابر نهضته سابقاً اشاره كرديم كه سياست انگليسي
بوده است. « يك قدم به جلو، فشار، تفرقه» ي توسل به سه شاخه ،سراسر اين نهضت

قوانين  «چمسفورد - مونتاگ»بخش  در اين مورد نيز مقارن تنظيم طرح ظاهراً استقالل
                                                

 با  زندگي كرد. در انگلستان 5488تا  5391از  فعال و شجاع و دانشمند انگليسي يك زن خانم آني بسانت. 5
عقايد  بود. بعدها به كند آشنا شد و ابتدا از هواداران فعال اين فرقه كه وجود خدا را انكار مي عقايد فلسفي
)عرفان  تئوزوفي مجتمع به 5334سال در عاقبت گشت. هند ي فلسفه مجذوب و پيداكرد تمايل شرقي عرفاني
زندگي  5345 تا 5385سال از كه بالواتسكي ترووناهلفاپ نام به روسي خانم را يك مجمع اين پيوست. (الهي

شناسي و عالم ارواح شهرتي پيدا كرده بود  ي امور مربوط به روح داشت تأسيس كرد. خانم مزبور درباره
 يك مجمع تئوزوفي وركدر نيوي با همكاري سرهنگ الكوت 5311هاي زياد، در سال و پس از مسافرت

هم آشنا شد و در  هند رفت و با عقايد عرفاني هند به 5314در سال تأسيس كرده بود. خانم بالواتسكي
او، خانم آني بسانت كارهاي تئوزوفي  مرگ بعداز آورد. وجود به تئوزوفي يك مركز مدرس شهر نزديكي

ي  خواهانه و فعاليت آزادي هند استقالل تاريخ در بسانت خانم نام داد. توسعه و كرد مي سرپرستي هند در را
صورت يك قهرمان ثبت شده است. از او چند كتاب هم باقي است كه از جمله سرگذشت  ند بهه زنان
 باشد.  ( مي5442ي مذهب در هند ) و مسئله (5344و چرا هوادار تئوزوفي شدم ) (5348من )
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گردد و به دولت  وضع مي 5453در سال  5نام روالت انگيز و شديدي به خفقان
ا ه شود هر نوع انتقاد و مخالفتي را با خشونت محو كند. هندي اجازه داده مي مركزي

و  المثل جمله مختلط فارسي طور ضرب به اسم آن را قوانين سياه گذاشته بودند و
كردند. يعني با اين  آن تكرار مي ي را درباره« نه وكيل، نه دليل، نه اپيل» انگليسي

 .2نه دليل و نه فرجام خواهي ،اي دارد قوانين نه وكيل ديگر فايده
وقتي مشيت الهي يا اقتضاي طبيعي جريان امور و تربيت و آمادگي  اما از آنجا كه

آمدي بشود به نفع آن نهضت و  ، نهضت و نجات قرار گرفته باشد هر پيشيك ملت
المللي و  بين ديديم كه وقايع دوران جنگ. شود به نابودي حكومت غاصب منتهي مي

خواهي را وسعت و قوت داد. نه تنها عمل  فكر آزادي انگلستان ي رفتار دو جانبه
يك واقعه مهم و  صورت داخلي هند در تأسيس مجمع استقالل بسانت مثبت خانم آني

موجب غليان شديد احساسات  5441مؤثري را پيدا كرد بلكه بازداشت بعدي او در 
را  هاي كهنه و جمعي از رؤساي اعتدالي شده، نسل فزايش نيروي كنگرهو ا در مردم

خود و  ي آمد از ترديد گذشته پدر او پس از اين پيش ،نويسد مي به تكان آورد. نهرو
سره به  ت كشيده يكا خارج شده از عاليق و اعتبارات موجود دسه از صف اعتدالي

 .8و به كنگره پيوست نهضت ملي
شود كه  رسد و سبب مي آمدهاي متوالي سرهم مي اتفاقاً در اين قبيل موارد پيش

 از هر طرف زبانه بكشد. آتش انقالب

 ؛كند يم پيدا انقالبي گرن هندوستان آزادي نهضت كه است سالي واقع در 5454سال
 5453از  افزوده بود. قبل مردم عصبانيت بر جنگ بعداز ،يأس به شده تبديل انتظار حالت
غليان  سبب بيشتر افكار خفقان حاال ولي بود آزاد عمومي تظاهرات و ها سخنراني الاقل

                                                
5. Rowlatt 

 چنين نوشت:  ه هندوستانالسلطن اي به نايب در نامه . محمدعلي جناح2
براي بقاي آن جنگيده  با كمال بيرحمي آن اصلي را كه بريتانياي كبير دولت هندوستان»

دهد كه  طور وضوح نشان مي هكند و به نظر من تصويب چنين طرحي ب است لگدمال مي
ي فقط يك شوراي اسمي است و ماشيني است كه يك وراتاري امپرزگ شوراي قانون
  «آن را به راه انداخته است.خارجي نيروي اجراي 

 پس به عنوان اعتراض از عضويت شورا استعفا داد. س

ها را در حساب تلفات و ضايعات  شدن ها و قرباني افتادن زندان . كساني كه دائماً دم از مسالمت و مدارا زده8
و از عوامل فراوان است  هاي ملي آمدها كه در تمام مبارزه گذارند بايد از اين قبيل پيش مبارزات مي

  عبرت بگيرند. ،باشد هاي پيشروي مي بيداري و مفصل
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سربازگيري و فشارهاي  ي هاي جابرانه روش پنجاب اييگردد. در مناطق روست آن مي
ها و  آنان را قبالً تحريك كرده بود. اعتراض ،آميز و محاكمات عليه مردم خشونت
 در .كند مي جلوگيري دهلي به گاندي از رفتن دولت چون و گيرد مي در اييه اعتصاب

العمل تند نشان داده،  آيد دولت عكس هلي هيجاني پيش مينزديك د 5سرتيمراَ شهر
ژنرال داير  ،خود كند سربازان به دستور فرمانده انگليسي حكومت نظامي اعالم مي

(Dyer) كودكان و زنان با «خاليانواال» محصوري موسوم به در باغ كه مردم انبوه روي هب 

 تيراندازي قبلي اخطار بدون ،اند آرامش اجتماع كرده كمال با و مسلمان هندو از خود

 ول يكمجروح محص كشته و چند هزار نفر 344دقيقه  54 كمتر از نمايند. در مدت مي

حالت ارعاب و  كند، تسخير مي را پنجاب شت،وح است! رژيم پليس شصت ضرب
 شهر ترمينمح ؛ريزد مي بمب سالح بي سر مردم شود. هواپيما بر مي اييج همه ،اعتراض

سازمان  د. از طرف كنگرهنانداز شالق و شكنجه مي زير و ندشك مي محاكم نظامي به را
تي براي تحقيق أهاي مقتولين درست و هي حين و خانوادهبزرگي براي كمك به مجرو

يك نارضايتي عمومي مادي  ،بر اين حوادث متفرق  عالوه شود... مي و اعتراض مأمور
 دوران جنگ مداخل پر معامالت از كه مرفه طبقات است: يافته اشاعه طبقات ي كليه در

ها  و نرخ قيمت زندگي هزينه ترقي ي واسطه به كه ها كارخانه كارگران ؛اند محروم شده
  هاي اتحاديه ي كنگره ي،مل ي كنگره لواي تحت زده، اعتصاب به دست افتاده،  سختي به

 سيستم با كه كوچك نادار زمين و دهقانان ؛اند ادهد را تشكيل دي سراسر هنكارگر

 در آمده، ستوه به ها ماليات و ها اجاره تحميالتكردند و زير بار  مي كار داري تعلقه
گرفته كه  ديپلم و باالخره جوانان اند آورده وجود به دهقاني اييه نهضت كنار و گوشه
طبقات را دست به  ي خالصه آنكه اوضاع موجود تقريباً كليه .پول هستند كار و بي بي

 هاي سياسي و خواهان تغييرات اساسي كرده است... دست هم داده موافق فعاليت

 درصحنهسياستورودگاندی

 آزادي  ديد است كه نهضتدر چنين اوضاع آشفته و آغشته از خشم و ترس و تر
رسد. از  هاي مسير و به دوراهي پرتگاه يا پرواز خود مي به يكي از گردنه هندوستان
 نارضايتي و ترس و ابهام وجود دارد و از جانب انگلستان ،و رهبران جانب ملت

 سراشيب  در راحتي به است ممكن نهضت سرنوشت ؛متمقاو به تصميم و عمل تشديد

                                                
5. Amritsar 
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 تسليم و سكوت افتاده، در قبر فراموشي و شكست مدفون گردد.

گاه زور نظامي و  بينيم هيچ اگر نظري به جريان نهضت از ابتداي آن بياندازيم مي
و اعتقاد روحي و فكري  يك انقالب با نهضت است. نبوده آن وسائل مادي در اختيار

انقالب  ؛و با نيروي خالص معنوي شروع شده و به زودي اوج و قوام و نشاط يافت
ي خواه آزادي و ملي و اجتماعي مظاهر ؛نمود ايجاد حركت خود دنبال به فكري و معنوي

طرفداران و رهبراني  ؛تها نفوذ ياف كرده ها و ذهن تحصيل در دل ؛از آن تراوش كرد
 ، وپايينها را اميد و حركت داده به باال و  را تصرف كرد. توده وجود آورد. كنگره به
هاي گوناگون مذهبي، ملي، محلي و  به رنگ و صورت ؛چپ و راست توسعه يافت به

 باالخره حاال در آستانه انقالب قرار گرفته است. و  ؛سياسي درآمد

زبان آسان است. نقشه كشيدن و تجزيه و تحليل و رهبري  به انقالب ي هگفتن كلم
روي كاغذ يا از پشت تريبون مجامع سخنراني با مختصر آشنايي و تمرين كار خيلي 

چشم كساني كه بايد ضربات و صدمات  ي مشكلي نيست. ولي اگر انقالب از دريچه
نمايد! ممكن است همه  ه طور ديگر جلوه ميقضي ،كنند نگاه كرده شود آن را تحمل

هاي آتشين و استدالل و اثبات فوائد قيام كافي  ها غلط درآيد. نطق ها و حرف حساب
دارنده الزم است،  دهنده و يك مقاومت محكم نگاه نيست. يك نيروي عظيم تكان

اندك  ي شد، با سرمايهبا خصوصاً وقتي طرف انقالب حريفي چون دولت بريتانيا
هاي آتشين و ديوارهاي پوالدين الزم  كوه ؛مقابله و معامله با آن رفت بهشود  نمي

  و نهضت بينيم كه بار ديگر ملت است تا در برابرش بايستند و پيش بروند... مي
روي مادي نظامي و اقتصادي و تر از ني احتياج به يك نيروي قوي آزادي هندوستان

درانده با عظمت روحي دارد تا بتواند بار آن نيروي  يك منبع مقاومت باطني و نگاه
  محرك اوليه را به دوش بكشد و كشور را به سر منزل توفيق برساند.

در ابتداي نهضت عشق و اعتقاد الزم بود، حال عالوه بر آن صبر و استحكام 
 ترين ضربات. ي پايداري و تحمل سختصبر به معنا ،ضرورت دارد

دست  گيرد كه مظهر و منشاء  رهبري بايد وارد ميدان شود و پرچم نهضت را به
اجراي افكار انقالبي  يا درك آنها اثر و ارزش كه حداكثر رهبراني ؛باشد يچنين خصال

 ار وظايف بسيار د توانند عهده نمي ،است متوسط و روشنفكر محدود طبقات در عمل و
 سنگين و وسيع بعداز اين شوند.

  شناسي روان منطق .5است عضو ي سازنده ،عمل يا احتياج ،اند گفته طبيعي دانشمندان
                                                

5. La fonction cree l'organe 
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 گويد. منتهي در زبان احساس و استدعا و اصرار. و ديني هم همين را مي

 

 
 مهاتما گاندي

 

تحقق و  در شخصيت ممتاز گاندي، ورد نياز و رحمت مورد درخواسترهبر م
طوري است كه درست  گاندي نمايد! روحيات و تعليمات و عمليات مهاتما تجلي مي
 ست:بريده و دوخته شده ا آن روز هندوستان ي قواره د وبه قامت و ق

در  شهرت خدمات قبلي و سوابق و تجربيات عملي كه در مسئوليت جنگ -5
به  5451 سال كسب كرده است و بعد در فريقاي جنوبيآر هاي مهاج ميان هندي

كاپرا در  ي و دهقانان ناحيه ارهجامپاران استان بي ي زده ناحيه مصيبت كمك دهقانان
 شتافته و به نتايج مفيد محسوس رسيده است. ايالت پنجاب
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توأم با وسعت نظر  ،اخالقي او ي روحاني و مذهبي و نيروي مرتاضانه ي جنبه -2
دارد. ضمناً با  ز جمله به اسالما اي كه نسبت به مذاهب غيرهندو و احترام صميمانه

 .5افكار و اوضاع جديد دنيا به قدر كافي آشنا و مرتبط است
 ي و درك صميمانه هاي مردم هند خواري نسبت به توده مندي و غم هعالق -8

 هند. مخصوصاً دهقانان ،امكانات و احتياجات آنها

تماعي و جسارت هاي اج ها و ضرورت فرصت ي العاده خيص فوققدرت تش -9
نيروي ايمان و توكل زائدالوصف و آمادگي كامل براي هرگونه  در تصميم، متكي به

مخصوصاً با شرايط تاريخي و  ،خود و مردم ي فداكاري و قبول شهامت از ناحيه
 .2هند ملت ي و با توجه به خصال روحي و فكري ديرينه اييجغرافي
مالزم با مالطفت و مسالمت كافي و سازش با  ،مقاومت ي اعتقاد و اتخاذ رويه -1

 شرايط.

يك جذبه و  دست هم داده در وجود گاندي تمام اين عوامل و خصائص دست به
و آشنا  و مسلمان سازد كه عوام و خواص، پير و جوان، هندو نيروي عجيب فراهم مي

را از طريق شيفتگي آنها به  هند ملت سازد. عوامِ بيگانه را مجذوب و پيرو خود مي و
                                                

رشته حقوق به پايان رسانيده و شغل در  و سپس در انگلستان تحصيالت خود را در هندوستان . گاندي5
 وكالت در محاكم دادگستري را داشته است. 

  :نويسد چنين مي 5428در اين زمينه در سال  ( نويسنده فرانسويRomain Roland) . رومن روالن2
ها پيش در اعمان ضمير ملت  از قرن اند و اگر درس مهاتما هها اصوالً كم حافظ ملت»... 
ها را تا مدتي مديد در  هند بتوانند آن درس كردم مردم نقش نبسته بود من گمان نمي هند

صرف عظمت خود، اعم از اينكه  چه اگر نبوغي بزرگ باشد، تنها به خاطر نگاه دارند.
مورد موافقت اطرافيانش باشد يا نباشد، نبوغ عملي محسوب نخواهد شد مگر اينكه 

 گوي غرايز ملت خود و احتياجات زمان و انتظارات دنيا باشد. جواب

ش از دو هزار سال پي داراي چنين نبوغي است. اصل آهيماي او )عدم زور( مهاتما گاندي
، از آن اصل پيكري براي و آئين ويشنو و بودا نقش بسته بود. مهاويرا هند در قلوب مردم

ريخت. قهرماني خود را در آن پيكر  فقط خون بودند و گاندي ساخته ها جان هندي ميليون
افتاده حال  ستي و رخوتي مرگبار كرخ و بيهاي گذشته را كه در سواو ارواح عظيم و نير

را در وجود او باز  خويشتن زيرا كنند مي علم قد همه او شنيدن صداي انگيزاند و به بود برمي
خوش  را احيا كرده است. او انسان ؛شناسند. او برتر از سخن است. او سرمشق است مي
گور رفته بود ولي اينك  هخودش كه ب ملت ؛ي ملتي محسوب شوديتنها حال مردي كه به هب

دهد. و  هيچگاه بر حسب تصادف روي نمي شود! ليكن اين رستاخيز در وجود او احيا مي
اين روست كه حامل  كشيده است ازهاي آن سر بر از معبدها و جنگل اگر روح هند

 «كه دنيا در انتظار آن بوده است. جوابي حاضر و مهيا براي جهان است، جوابي
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 رهبران كنگره و ملت روشنفكران كند. مي مسحور محبت به دلبستگي و روحانيت عوالم
دنبال  به و گيرد مي دارد كه سوزي و شور و خود و تصميم تشخيص قدرت تأثير تحت را

 و عالقه و بلكه مخالف مسائل معنوي كه بي كشاند. حتي كساني مانند نهرو خود مي
عوامل مادي  ي ماترياليست قضايا را از دريچه هاي كمونيست سبك و به هستند مذهبي

خود  روشِ عاجزِ كنند عاشقِ ي مييجو هاي اقتصادي، نگاه و چاره جريان زندگي و
بينند  نمايند ولي وقتي مي نمايد. بارها نظريات و تصميمات او را تحقير و ترديد مي مي

 .5كنند آيد يك حالت اعتماد و اعتقاد كوركورانه به او پيدا مي درست از آب در مي
نسبت به  حتي نداشت. ضدانگليسي سياسي گونه رنگ تدا هيچدر اب گاندي ي قيافه

اميدي  ي حكومت قلباً وفادار بود و اين وفاداري و اميدواري خود را مادام كه روزنه
نسبت به تعهدات خود باقي بود حفظ  نيت و وفاداري و اميدواري انگلستان به حسن

هاي  كمك و در گروه انگلستان  ، او بهو در دوران جنگ جنوبي كرد. در آفريقاي مي
كرده بود. در سال اول  دريافت يامپراتور از نشان نموده، شركت سرخ صليب امدادي

                                                
ها خوانده است كه در  در روزنامه اي را از گاندي عليپور اعالميه در زندان 5489در سال و بعدها  . نهرو5

 نمايد:  چنين درد دل مي ؛صادر كرده و او را پريشان و دلمرده كرده است فسخ تصميم قبلي خود و كنگره
غريزه را  ي كند )من كلمه خود عمل مي ي جي معموالً از روي غريزه دانستم گاندي مي»

بردند ترجيح  مي كار هاو ب ي دروني يا پاسخ به دعاها و نظائر آن كه درباره بر عبارت الهام
كند. او بارها نشان داده است  مي عمل درست او ي غريزه كه اغلب هم دانستم دهم( و مي مي

كند و در مواقع بسيار حساسي  ها را درك مي انگيز افكار توده كه چگونه به شكل حيرت
و  من نظري قاطع و روشن داشتم كه با افكار ،برد... در بسياري از موارد دست به اقدام مي

هذا در گذشته كوشيده بودم كه عقايد شخصي  نظريات او كامالً مخالف و متمايز بود مع
تر، يعني در راه تحقق  تر و اساسي توانم در راه منظوري بزرگ خود را تا آنجا كه مي

 سوي مذهب هآميز من ب سازم... قسمتي از تأثر خشم جي ، تابع نظريات گاندياستقالل ملي
انديشيدم كه مذهب كه اساسش بر هيجان و  گشت. با خود مي و نظريات مذهبي متوجه مي

دشمني بزرگ و خطرناك است...  ،احساس تكيه دارد براي روشني فكر و ثبات نظر
در  .روني من بودد آشفتگي و اضطراب اين علت كه كردم مي فكر جي گاندي سپس درباره
انگيزي بود و چگونه تأثيري  او چه مرد عجيب و شگفت ،نظر از همه چيز واقع صرف
او، سخنان وهاي  داشت. نوشته مردمالعاده بر  ير و قدرتي ظريف و فوقناپذ مقاومت

خدمتي كه ؛ توانست حقيقت مردي را كه در پشت آنها قرار داشت نشان دهد هرگز نمي 
كرده بود بسيار بزرگ و پربها بود. او در مردم كشور خود شهامت، مردانگي،  ه هنداو ب

بخش در راه هدف، و حتي با تمام تواضع و  انضباط، استقامت، نيروي فداكاري مسرت
انگيز مظهر هند  جي به شكلي حيرت آورد... گاندي فروتني خود غرور و سرافرازي را مي

ح اين سرزمين باستاني و مصيبت كشيده بود. او تقريباً خود هند بود، رو ي و بيان كننده
  «هاي هند بود. هاي او همان صفت صفت
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را  خود پيروان كه دهد مي اطمينان (Lord Hunter) هنتر لرد هب هند حكومت مخالفت با
كه  طوري به 5424در ژانويه ولي نگرد. مي دولت هخوا مشروطه رعاياي چشم بهترين به

 دارد: اعالم مي 5425نمايد و در محكوم مي را يامپراتور با همكاري اصل ديد خواهيم

اعتماد كرده و سپس  او تا آنجا كه توانسته است به فراست و شرافت انگلستان»
بر اثر نقض عهد دولت، اين اعتماد را از دست داده است، بنابراين مسئوليت 

 «.اين امر به گردن دولت خواهد بود
صدا شدن او با  هم ،در ورود به صحنه مبارزات عمومي اولين گام سياسي گاندي

اي بود كه از  مؤدبانه ي صورت نامه به در اعتراض عليه قانون روالت و با مردم كنگره
خواست  مردم از ،نامه آن با ،حجت اتمام از پس فرستاد. هالسلطن نايب براي بيماري بستر

يك روز عزا و دعا و تعطيل  در سراسر هند ، به محض اعالم تصويب قانون مزبور
 .5تينگ و تظاهرات بپردازنديتعطيل عمومي و م پا دارند و به به« Hartalرتال اه»

 نهضتساتياگراها

 مردم ي هاي حقه خواسته به انگلستان ايياعتن در برابر بي اقدام بعدي و طبيعي گاندي
رسيده بود. منتهي با  نتيجه و به كار برده هب فريقاي جنوبيآهمان عملي شد كه در  ،هند

و تشكيل انجمني  تر يعني نهضت ساتياگراها العاده بزرگ س و جسارت فوقيك مقيا
مقاومت  ،طور ناقص كه به« به معناي انجمن مبارزه به راه حق»ها سابها نام ساتياگرا  هب

كند  وقتي ملتي در راه حق مبارزه مي ،ترجمه شده است. گاندي عقيده داشت يمنف
آميز و  احتياج به اعمال خشونت ندارد و با نيروي آتشين عشق و با تظاهرات مسالمت

                                                
رات آن روز كه براي دخترش نگاشته است خاط «نگاهي به تاريخ جهان»در اين زمينه در كتاب  . نهرو5

 كند:  را چنين توصيف مي خود و اثرات دعوت و بيانات گاندي
مهيب در خود  و انگيز ارتعاش چيزي حال  عين كننده بود و در دب و دعوتؤاين صدا م»... 

اي را  ضربات كشنده ييداشت و گو يرفت معن كار مي هاي كه در آن ب داشت. هر كلمه
انگيز  او قدرت و شبح ارتعاش ي جو و دوستانه وراي زبان صلحساخت. در ما منعكس مي

ما اكنون با اين صدا آشنا و  بود؛ اقدام و جزم راسخ براي تسليم نشدن به ناحق محسوس
اين صدا هنوز خيلي تازگي داشت.  5454هاي فوريه و مارس  مأنوس هستيم اما در آن ماه

اين صدا و  .آورد ه بكنيم اما وجودمان را به لرزه در ميدانستيم كه در برابر آن چ ما نمي
محكوم حريف را متهم و  ن عادي ما كهمدارا گفت با سخنان پرهياهوي سياست آنچه مي

هاي  تا آن وقت سخنراني .ساخت و هيچ اثر ديگري دربر نداشت بسيار متفاوت بود مي
گشت كه  آميز منتهي مي اثر اعتراض ه يكسان و بيتصويب چند قطعنام سياسي معموالً به

اي بود و پيشنهادي  چيز تازه اما صداي گاندي ،كرد كس هم آن را جدي تلقي نمي هيچ
 «.نه حرف خيالي ،بود براي اقدام و عمل مثبت
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گفت:  ي باالخره به مقصود خواهد رسيد. او مييفداكاري و مقاومت بدون زورگو
ناپذير است. مراد او از عدم زور  سازش ي ست بلكه در ارادهنيرو در وسائل مادي ني
ظالم است.  ي تمام نيرو در برابر اراده با مقابله بلكه هركار نيست تسليم شدن دربست به

زه بطلبد رمبا بزرگي را به يامپراتورتواند  اين طريق است كه تنها يك مرد واحد مي به
خالي از اراده  ،راهم سازد... پيوستن و پيروي از اين نهضترا فآن و موجبات سقوط 

اطاعت  وطلبان از رعايت واد كه بود اين اش و اشكاالت عملي فراوان نبود. زيرا الزمه
بايستي  زندان بروند. عالوه بر آن مي بعضي از قوانين سرپيچي كنند و در نتيجه به

همكاري با حكومت و قبول عناوين و مشاغل افتخاري را ترك نموده از  ي كليه
اي مشاغل آزاد مثل وكالت عدليه و  مشاغل دولتي و دريافت قرضه از دولت و پاره

فرزندانشان را به مدارس  هاي رسمي خودداري كنند، دادگاه حتي شكايت بردن به
روي  هب چمسفورد -بر طبق طرح مونتاك  دولتي نفرستند، در شوراهاي حكومتي كه

 «اصل موادش»تبليغ  ساتياگراها ي شركت ننمايند... ضمناً برنامه ،مردم باز شده است
موسوم به  باف مليتهاي دس هاي ريسندگي دستي و پوشيدن پارچه استفاده از دستگاه

 .5كرد را توصيه مي« خادار»
كننده و برانگيزنـده   اي بود، روي عامه قدرت تحريك م، اقدام تازه و جسورانهاقدا

داشت. البته در صـورت اجـرا و    داشت ولي خواص و رهبران را به ترديد و تأمل وامي
تحمـل و   انداخت. ولي آيا از طرف مـردم  غريبي مي ي دولت را در مخمصه، موفقيت

بـا توجـه بـه قـدرت و      شـرايط ت اگر راه حلي در آن تبعيت شد؟ در هر حال بايد گف
 وجـود  ديگـر  طـرف  از هنـد  ملـت  ممكنـات  و روحيـه  و طرف يك از خصم موقعيت

يا  بود رسيده حلي راه چنين به گاندي گري حساب و نبوغ آيا حال بود. همين داشت مي
 بحثي است جداگانه. ،اينجا كشانده بود هرا ب كار امور جريان و زمان جبر و خالق مشيت

و برقراري روز  به پيروي از گاندي و تصميم مردم اعالم تصويب قانون روالت
روز  5454آوريل سال  3شنبه  يك نداد: مجال بحث و تصويب را به كنگره« رتالاه»
پا  هها ب اي در شهرها و دهكده منتظرهغير سابقه بي و م، و غوغاي عظيماعال اتياگراهاس

و درس خوانده و دهقان در قيام واحدي بپاخاستند.  و مسلمان وگرديد! مردم از هند
                                                

اين كلمه را  «اصل عدم همكاري»است. پيروان  الل ملييا استق «مملكت از خود»به معناي  «موادشي». 5
 «موادشي»نام  مذهبي به ي زودي يك رساله بردند و به كار مي آن به هاي استقالل اقتصادي بيشتر از جنبه

از ساير  ري و انسانيي و قطع ارتباط فكجداي را عمالً به قتصادياستقالل ملي و ا ي دامنه ساختند كه انجيل
 كشاند.  مي هندوي غيرها ملت
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بيشتر كند و فرياد  هاي پليسي جز آنكه ايمان و مقاومت آنها را حمالت و خشونت
 ديگري نبخشيد. ي نتيجه بياورد بيرون گلوها بيخ از شديدتر را 5«يجا كي گاندي مهاتما»

 

 
 

 جاي كي گاندي مهاتما

 
مانند سيل كه از آسمان و كوهستان و دشـت   ملت هند از همان روز به بعد انقالب

چهـار روز بعـد اجتمـاع     راه افتـاد.  يابـد بـه   شـود و راه طبيعـي خـود را مـي     سرازير مـي 
                                                

 . زنده باد گاندي .5
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كـه قـبالً اشـاره     سـر تدر شهر امري دلخراش كشتار جاليانواالباغ ي آميز و واقعه مسالمت
بـه تمـام    متكبرانه، خشمناك و افسارگسيخته استعمار انگلستان ي رديم رخ داد. قيافهك

 آشكارتر گرديد. هندملت 
طور خصوصي در يك  به 5424ي عدم همكاري خود را در ژانويه  برنامه گاندي

ت نمايندگي به نزد أه جهت بررسي امر خالفت و اعزام يك هيا كه مجمع مسلمان
عنوان  نيز به اي از سران كنگره . عده5تشكيل شده بود مطرح كرد هالسلطن نايب

ها  ، روزگار اعالميهگفت ا مشاركت داشتند. گاندي ميه پشتيباني از نظريات مسلمان
دست برداريم، مقامات  دولت سر آمده است؛ بايد از طرفداري ها ديگر به و نمايندگي

دولتي را ترك گوييم و محاكم و مؤسسات را تحريم كنيم تا دولت ناچار شود به 
و  خان و حكيم اجمل علي[  ]محمدعلي و شوكت 2مطالب ما توجه كند. برادران علي

الزم  را ولي مطالعه بيشتر ،پيشنهاد را قابل توجه تلقي كردند مولوي عبدالباري
 شرط اعالم موافقت كرد.بالدرنگ و بال ابوالكالم آزاد .8ديدند

                                                
به آنها وعده داده  از آن الملل و بعد بين جبهه جنگ به هند در موقع اعزام مسلمانان . توضيح آنكه انگلستان5

السلطنه و نايب  را محترم بشمارد و مركزيت و قدرت آن را حمايت كند، للويد جرج بود خالفت اسالمي
و  او مانند عثماني در اين باره تعهد رسمي كرده بودند. اما پس از شكست آلمان و متحدين هندوستان

دست   را به و اسالمبول كنار آمده سرنوشت عثماني با دولت يونان دولت انگلستان ،تقسيم متصرفات آنها
را سخت  ت جهان و از جمله هندوستانهاي اهل سن و حوادث زمان سپرد. اين قضيه افكار مسلمان يونان

ه رفتند. السلطن ن درصدد پيام و اعتراض برآمدند و نزد نايبهندوستا هاي برآشفت. رهبران مسلمان
نمايندگاني را انتخاب  ؛كاري از من ساخته نيست ،ي پذيرفت ولي گفتيرو ه آنها را با خوشالسلطن نايب
 و تسهيالت براي اعزامشان فراهم خواهم ساخت.  ،معرفي خواهم كرد دنمن آنها را به لن ،كنيد

نام و محبوب در ميان دو فرقه و مورد عالقه و احترام  از مبارزان به و شوكت علي . موالنا محمد علي2
 بودند.  العاده گاندي فوق

 نويسد: در اين زمينه مي ن روالن. روم8

خواند دولت را از  را به اتحاد فرا مي ، هنديانكه در كنفرانس خالفت صداي گاندي»
ن در با كرامتي خالصانه و به همان اندازه ماهرانه اعالم كرد كه هنديا يخواب پراند. گاند

ند و در هست پيش آمده است با ايشان متحد و همداستان اي كه براي مسلمانان مورد قضيه
صورت  هر كه باشيم اگر بخواهيم به يا يهودي ، مسيحييا پارسي هندو» :اين باره گفت

اي كه در بين  ما باشد. تنها مالحظه ي نفع همه ،تي نفع يكييكپارچه زندگي كنيم بايس
 «.كه خواست هر يك از ما صحيح و عادالنه باشد اين است
بايستي  مخلوط شده بود، اكنون مي با خون هندوان مريتساراقبالً در قتلگاه  خون مسلمانان»

ترين عامل ملت  باك بي مسلمانان شرط. و كرد، اتحادي بدون قيد را مهر و امضاء اين اتحاد
تصميم گرفتند چنانچه  بودند. ايشان نخستين كساني بودند كه در كنفرانس خالفت هند

 ←  ايشان  ي گفته گاندي  كنند. سرپيچي دولت با شود از همكاري برآورده هايشان خواسته
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تشكيل  در شهر بيروت له خالفتئپس از چند هفته كه كنفرانسي در خصوص مس
 در حضور عام صحبت كرد. براي اولين بار از نهضت ساتياگراها شده بود گاندي

 ور كنگرهعنوان اصلي دست راجع به ساتياگراها پيشنهاد گاندي 5424در سپتامبر 
هاي بارز  كه از شخصيتچاندراپال بيپن و  5رانجن داس رئيس و چتيا راي بود. لچپت

به تازگي  بودند روي چندان موافقي نشان ندادند. رهبر بزرگ قديمي كنگره تيالك
بسيار معدودي از رهبران از جمله موتي  ي كرده و حضور نداشت. فقط عده فوت

پيشنهادي گاندي  ذلك مقاومت منفي كردند. مع گاندي هواداري ي از برنامه لعل نهرو
 با اكثريت سنگيني از طرف اعضاي كنگره تصويب شد.

 

 
 مهاتما گاندي در ميان مسلمانان هندوستان

                                                                                                              
هذا چون به روح ماليمت و اعتدال خود وفادار بود از تحريم كاالهاي  مع ؛را تأييد كرد →

 ديد. اي از ضعف مي كار هم نشاني از انتقام و هم نشانه چه در اين ،امتناع ورزيد انگليسي

تشكيل شد تصميم گرفت  5454ر در اواخر دسامبر سكه در امريت دومين كنفرانس خالفت
بدهد...  بفرستد و اتمام حجتي به نايب السلطنه هندوستان يك هيأت نمايندگي به اروپا

يك اعالميه اسالمي مشعر بر تقبيح  5424در فوريه  در بمبئي كنفرانس سوم خالفت
ديد كه انقالب  مي گاندي خبر داد. صادر كرد و از وقوع طوفان انقالب سياست انگلستان

كوشيد كه  رفت بلكه با تمام قوا مي در كار پيش آمدن است و نه تنها به پيشوازش نمي
 «اند... رسد كه باالخره در انگلستان از خطر آگاه شده نظر مي هبنگاهش دارد. چنين 

5. C. R. Das. 
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را تأييد  نيز قبالً برنامه گاندي در بمبئي رهبري برادران علي كميته خالفت به
آن را به اتفاق آراء  5424در  آباد اهلل« مسلمان -هندو»نس انموده بود و همچنين كنفر

زودي مرددين و مخالفين  هكرد و شور و شوق و جنب و جوش اوج گرفت. ب تصويب
ه با روح خاص زرافرت پرداختند. اين نوع مبامس هم موافق شدند. گاندي و رهبران به

شور را جذب شخصيت گاندي روح تمام ك ي بسيار سازگار بود و در سايه مردم هند
ها را مبدل به حركت و حرارت  ها و يأس سرافكندگي و سرشار از اميد ساخت.

داده، آن را مظهر و رهبر واقعي  اي به كنگره ساخت. ضمناً حيات و قدرت تازه مي
ا يا ه فقط اعتدالي شد. ه تشكيل ميكنگر ي ها نيز كميته هند كرد. در دهكده ملت
بودند  هاي چسبيده به پيوندهاي فكري و مالي و مقامي خود با دولت انگلستان ليبرال

كه درنتيجه از اين نهضت و از هر قدرت و اعتباري بركنار شدند. بعضي از رهبران 
ترين  يكي از محبوب نهرو اظهار به كه بنا -قديمي كنگره نيز از جمله محمدعلي جناح

از  -شد خوانده مي «مسلمان -سفير وحدت هندو»رفت و  شمار مي سران مشهور آن به
 ديدند. غيان ميطنوع جنون و  كنگره خارج شدند زيرا شوق و شور مردم را يك

از اين جريان ناراحت و  تا بخواهيد دولت هندوستان ،مردم ي اما برخالف توده
ناراضي گرديده بود البته زهر اين عصبانيت بايد زودتر از هركسي دامنگير خود 

روح مهر و »شود. گاندي را به استناد چند فقره مقاالت او به اتهام اينكه  گاندي
را در مردم كشته و خشم و نفرت عمومي را عليه دولت قانوني اعليحضرت  مودت
 و با مسئول دانستن او نسبت به حوادث خونين بمبئي« برانگيخته است انگلستان پادشاه

 گويد:  نمايند. در حالي كه گاندي مي محكوم مي و شوري شورا به شش سال زندان
من درخواست  ؛گرفت خود را از سر خواهم ديگر اعمال كنيد بار آزاد اگر مرا»

من  .ام رعايت شود بارهخواهم علل مخففه در كنم و نمي ميعفو و بخشايش ن
ه باالترين مجازاتي را كه بتوان براي جرمي ك ،ام تا با روي خوش به اينجا آمده

يك مرد  ي در نظر قانون عمدي تلقي شده است و در نظر من نخستين وظيفه
شما حق نداريد مردد  آقايان قضات .است درخواست كنم و بپذيرم ميهن
 «هيد يا مرا به كيفر برسانيد... يا استعفا بد ؛باشيد

دستور  آمده و به بازديد رسمي هندوستان به كه وليعهد بريتانيا 5425در اواخر سال 
شدت رسيد.  هقرار گرفته بود عصبانيت دولت ب عجيب مردم ايياعتن مورد بي كنگره
از سكنه خالي  لكتهك در شاهزاده و اعالم شد لاترارفت ه مي كلكته بازديد كه به زيرو

 كنگره رهبران زد. مردم هاي توده جمعي هدست هاي توقيف به دست حكومت و عبوركرد
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داوطلبانه به  گروه گروه نموده دستي پيش مردم ولي كردند. بازداشت كشور سراسر در را
 ا رفتند!ه زندان به نفر از مبارزان مقاومت ملي 84΄444شتافتند، در حدود ا ميه زندان

اي روبرو گرديد. قدرت  العاده با موفقيت فوق اولين آزمايش نهضت ساتياگراها
در مسير تازه، دشوار ولي  هند را ثابت كرد. نهضت ملي مقاومت و انضباط ملت

 .5مناسب، درست و رساننده به مقصد افتاده بود
                                                

كه در  كلكته ي بعداز كنگره 5425سال  هاي مربوط ب به خاطره توبيوگرافي( نهروا. در كتاب زندگاني نامه )5
ي شرايط وقت و يخوريم كه نقل آن از نظر شناسا بود برمي  له عدم همكاري مطرح شدهئآن مس

به بازديد مؤسسه  به اتفاق گاندي خصوصيات نهضت خالي از فايده نيست. نهرو بعداز اجالسيه كنگره
 نويسد:  رفته بودند. مي نات تاگور درانيببراي ديدار را فرهنگي شانتي نيكيتيان

 و )از نويسندگان همين زمان يا كمي ديرتر آندريور روزي در آنجا مانديم... در چند»
از و از استادان كانون فرهنگي شانتي نيكيتيان و  دها در هن كه مدت انگليسي متفكران
انتشار داد  هند استقالل از دفاع ي اي درباره جزوه است( بوده تمدن هند مندان شديد به عالقه

بسيار  ي تابچه مطالعهاين ك .«استقالل احتياج فوري»كنم عنوان آن چنين بود  كه تصور مي
كتاب  هند تنظيم شده بود... در اين ي درباره Seeleyهاي  درخشاني بود كه براساس نوشته

ساده و گرم   و تمايالت شكل ناگرفته، با زبان آورد حركت مي كه ما را به ضرورت عميقي
وجود نداشت.  وسياليستياقتصادي يا س ي هيچ نوع زمينه او ي نوشته در  گرفت. مي او شكل

شديد  خاص و ساده بيان شده بود. احساس حقارت هند و آزادي در آن يك ناسيوناليسم
خوبي منعكس بود. خيلي  پايان بخشيدن انحطاط مداوم هند به براي خالصي از آن و ميل به

فرياد  ،هند بود نفر از نژاد مسلط و حاكم بر يك و خارجي كه يك اندريور كه بود عجيب
آن را پذيرفته بود در واقع  ما كه كنگره ساخت. نهضت عدم همكاري ما را منعكس مي

كمك  كرد كه براي هندي گفته بود اين حقيقت را بيان مي ها قبل طوركه سيلي مدت همان
نيز در اين باره  ورآور است. آندري ش بر هند شرما و همكاري با خارجي در راه ادامه تسلط

زنده  نهضت يك وجود هند آزادي و خودمختاري آوردن دست به راه تنها كه بود نوشته
درون  از بايد نهضتي چنين براي قيام ي كنندهمنفجر و فعال نيروي است. كشور خلدا در

هاي  بخشش و اعالميه وام، عطيه، بمانند توان نمي را آزادي وجود آيد. روح خود هند به
جهت  بدين .گردد حاصل داخل از كوشش با بايد منظور اين آورد. دست بدون مفهوم به

ريك بار سنگين فكري بود شادماني بزرگ روحي و آسايش عميق از فشا ي من مايه يبرا
وجود  آن بود به ي ي در داخل هند و با آن خصوصيات كه الزمهيديدم چنين نيرو كه مي
 :گفت هند خطاب به قلب ملت آيد. اين نيرو عمالً وقتي ظهور كرد كه مهاتما گاندي مي
!( قلب ملت هم به اين خطاب پاسخ گفت و به اين )آزاد باش! ديگر غالم نباش «مانتارام»

 «باز شد. از هم گسست و راه آزادي هاي اسارت هند ترتيب با يك حركت ناگهاني زنجير
  :خوريم كه مجدداً به اين حقيقت برمي  هاي نهرو محترم! در اين يادداشت ي خواننده

هميشه براي احقاق حق مظلوم حتي در ميان و در دامن دشمن پناهگاه و راهنما پيدا  ،اوالً
 شود.  مي
بپا نخيزد و نيروي فعال از او نجوشد انتظار و اميدي نسبت به نهضت  خود ملت ، تاثانياً
 توان داشت.  نمي
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 اييه نابساماني و خونين هاي تصادم نقاط اي پاره در آنكه دليل هب بعد سال دو گاندي
با عدم خشونت  مت منفيروي داد، و تربيت مردم را براي مقاو و پليس مابين مردم
 ي عقيده دالئل ديگري )مثالً به هگرفتاري رهبران و يا ب ي واسطه هديد، ب كافي نمي

ن در آن دوران داشت( از هاي كارگرا نارضايتي و ترسي كه طبعاً از اعتصاب ،ميبتلها
خواست تا فرمان عمومي و عدم همكاري را متوقف سازد. خود او نيز به  كنگره

 زودي دستگير و محكوم به شش سال حبس شد.

له ئعالوه بر موادي كه گفته شد شامل دو مس ساتياگراها ي ناگفته نماند كه برنامه
 ا و ديگري پذيرفتن و نجسه لمانو مس هندوها و همكاري وحدت يكي مهم نيز بود،
شنيده « يجا كي ،و مسلمانهند». از همه جا فرياد اين نام معروف به ي ندانستن دسته

 .5شد مي
                                                

نيز آشنا شوند مقرراتي كه او براي  هاي تربيتي مذهبي گاندي راي اينكه خوانندگان تا حدودي به جنبه. ب5
نمود از كتاب رومن  وضع كرده و اجرا مي نام ساتياگراها اشرام هاش ب بسيار مورد عالقه دارالعلم مذهبي

  كنيم: نقل مي روالن
بايستي روح را نيز  آزاد كردن زندگي مادي از قيد بردگي بيگانه هنوز چيزي نبود، مي»

دور  هرا هم ب ييخواست كه كشورش يوغ تمدن و فرهنگ اروپا مي آزاد كرد. گاندي
 ريزي يك تعليم و تربيت واقعاً هندي پي ،هاي او بيندازد و لذا از غرورآميزترين كوشش

افتتاح كرد. او آرزوي ايجاد  را در احمدآباد دانشگاه ملي گجرات 5424بود... در نوامبر 
 و دين اسالم هندوان« يدارما»ركن مذهبي او  پرورانيد. دو را در سر مي يك هند متحد
 يياصولي در تمدن و فرهنگ آسيا ي حق معتقد است كه اهميت مطالعه هبود. گاندي ب

نيست.  زمين براي تحقق تعليم و تربيت كامل، كمتر از مطالعه در تمدن و فرهنگ مغرب
بايستي استخراج « مگادي»و  «يالي»و زبان  و فارسي عربي ،هاي عظيم سانسكريت گنج

ته هاي گذش له تكرار آنچه در زمانئشود تا اسرار نيروي ملي را در آن بيابند. ليكن مس
بايد فرهنگ جديدي بر روي فرهنگ گذشته بنياد نهاد و »گفته يا عمل شده مطرح نيست 

هاي  غني ساخت. اين فرهنگ بايد تركيبي از تمدن ،آن را با تجارب حاصله در طي قرون
 اند. مختلف باشد كه در هند اثر گذاشته و خود نيز از نفوذ آب و خاك آن متأثر شده

 هندوستاني زبان باشد... آمده وجود به زور با كه تصنعي وحدت هن است آهنگي هم ،هدف ...
و  هندي ،سانسكريت با كه مخلوط است ملي واقعي ي زيرا لهجه اجباري خواهد بود
كه تنها نفر را پرورش  ييرغم تعليم و تربيت اروپا باشد... علي ي ميفارس اردوي آميخته به

خواهد كه كاردستي از همان  مي گاندي ،آورد ارزش كاردستي را پايين ميو دهد  مي
كامالً  اناروپاييكه « دل»ي در برنامه تدريس وارد شود... راجع به تربيت يهاي ابتدا كالس

 بايد شاگرد از تربيت و قبل شود ريخته از هر جهت كار اين اساس بايد ،اند از آن غافل مانده

كه ظاهراً  است فرهنگي عالي مؤسسات هدف و له موضوعتربيت كرد. اين مسئ مربي
گاندي آرزو دارد آن را سنگ بناي تعليم و تربيت جديد قرار دهد. اين مؤسسات چيزي 

 ←   خانه براي گاندي كه را مقرراتي هستند... واقعي هاي خانقاه مدرسه و در واقع مافوق
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وضع كرده است... بيش از آنچه ناظر بر شاگردان باشد ناظر  احمدآباد در اشرام ساتياگراها   →

دهد... مربيان و مديران ملزم به  بهم پيوند مي بر معلمان است و معلمان را با نذرهاي رهباني
 هستند: زير رعايت نذرهاي

 خودداري از هر نوع دروغي ولو به خير مملكت باشد...؛ ر راستيذن -2

رند پندا كه ظالم مي  را هم كساني حتي نبايد از قتل نفس... خودداري؛ نذر آهيما -1
مخالفت كرد ولي  ايشان خشم گرفت... بايد با استبداد مجروح ساخت و هرگز نبايد بر

 نبايد به مستبد آزار رساند. بايد او را با محبت مغلوب ساخت و از فرمان او تا دم مرگ
 سرپيچي كرد.

نظارت داشت. چنانچه  ،ولو در خيال ،خود انيّ... بايد هميشه بر اميال حيونذر تجرد -9
نظر دوست زندگي بنگرد و روابط به صفا و پاكي محض با  متأهل باشد بايد زنش را به

 او داشته باشد.

 ي كه ضروري نيست اعتصاب ورزند.يبايد... از خوردن غذاها ؛نظارت برذائقه -1

دزدي  نيستيم نيازمند واقعاً بدان كه هم يياز اشيا استفاده ؛نذر خودداري از دزدي -7
 است...

جز اشيائي كه واقعاً براي احتياجات جسماني ما ضروري است  نبايد به ؛نذر عدم تملك -7
 نگاهداشت...

 دو نذر فرعي اضافي:

كار برد كه در مورد آنها احتمال فريب برود. اين دستور  هي را بنبايد اشيائ ؛سوداسي الف(
اند زيرا مولود فقر و  شود كه در خارج از كشور ساخته شده منتج به تحريم اشيائي مي

 هستند. شده و رنج و زحمت توده كارگر اروپائي استثمار مكنت مردم

مردان و در زندگاني و  ها و ها و خانواده و ملت از پادشاهان ترس بايد؛ ترس ب( عدم
دل راه نداد. مرد نترس به نيروي راستي و يا نيروي روح از خود دفاع  هرا ب ترس از مرگ
 خواهد كرد...

مزبور نمودار  ي تفصيل پرداختم. چه برنامه  بسيار به تعليماتي ي اين برنامه ي من درباره
براي آفريدن  است. بوده او هاي اصلي تمام آرمان ي ي و انگيزهگاند معنويت واالي نهضت

 «باشند... هاي قوي و پاك كه واقعاً هندي هاي نو آفريد، جان نوين بايد جان يك هند
 5425قسمتي از مقاله سال  در جاي ديگر كتاب خود براي شناساندن دعوي روحاني گاندي ن روالنروم

 آورد:  او را به شرح زير مي
مقدس بايد خط بطالن كشيده شود... من نيز مانند يك فرد  ي در زندگي كنوني بر كلمه»

باشيم، ليكن  خدا توانيم پيغمبران خوانم و معتقدم كه ما همه مي مي و نماز دعا خوب هندو
گونه رسالت خاصي از جانب خدا ندارم. ايمان راسخ من اين است كه به هر  من هيچ

گيريم تا صداي آهسته  هاي خود را مي لي ما گوششود و مي و الهام موجود بشري وحي
 ناچيزِ جز يك كارگر حقير، يك خدمتگزارِ هكنم كه ب درون را نشنويم... من ادعا مي

اي باشم. من در واقع بسيار  بشريت نيستم... من هيچ ميل ندارم واضع آئين و طريقه يهندو
صورتي كه  م حقيقت را بهكوش كنم، بلكه مي جاه طلبم، من حقايق جديدي را عرضه نمي

 «تابانم... هزاران واقعيت كهن ميشناسم نشان دهم و پيروي كنم. من نوري تازه بر  مي دخو
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شده بودند رفته رفته دخالت كه به تدريج متجدد و متشكل  هند ضمناً مسلمانان
 .5كردند پيدا مي و در نهضت ملي مؤثر در كنگره

 

                                                
و طبقات  و مسلمان آن به منظور نزديكي هندو ي ناگپور با تجديد نظري كه در اساسنامه ي . در كنگره5

 نجس 2و  پارسي 14، سيك 31، مسلمان 934نفر هندو،  9412نماينده  9123عمل آمده بود از  هب مطرود
 ي كميته .نفر يك نماينده داشتند 14΄444جديد هر  ي بودند. بر طبق اساسنامه نفر آنها زن 543بودند كه 

فواصل تشكيل جلسات ساليانه كنگره، شد و در  عضو براي ايجاد سياست كنگره مي 814ه شامل كنگر
منتخب و  مانند هيأت وزيران ،نفري 51ي ياجرا ي داري اعتبارات خود كنگره بود. يك كميتها  كميته

 ود داشت. ه وجكنگري  مسئول در مقابل كميته



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ، تصادم ، هاي تشكل سال
 

 عمومي نهضت نافرماني ، خواستار شدن استقالل
 

 (2290تا  2211از )
 

 در واقـع اعـالن جنــگ   ،از آن مـردم  ي العــاده و اسـتقبال فـوق   نهضـت سـاتياگراها  
كه چـه   اييه بازداشت دنبال داشت؛ ها را ناگزير به ود و آن بازداشتدولت ب عمومي به

 توده مردم و چه رهبران پيشاپيش آماده و خريدار آن بودند.

 انداز پيكار           حذر كن كاندر آماجش نشستي ردي با كلوخچو ك
 

تشكل  چنين گردد. تر صريح ها توقع و تر كامل ملت صفوف تشكل بايد پس اين از
 : يمينما مالحظه مي زيرشرح  هيا تحزّب را در چندين جبهه ب

 ،خالفـت  ي ا در كميتهه با مسلمان گاندي كارياثر هم و بر با نهضت ساتياگراها -5
هـاي   در فعاليـت  و سـيك  پيونـدد و سـاير فـرق مـذهبي هنـدو      مي به كنگره ليگ مسلم

 هاي ناسيوناليسم كشـوري  ات جنبشمواز نمايند. البته هميشه به شركت مي نهضت ملي
شـود. ايـن قضـيه     نيز احياء يا تقويـت مـي   اي و ضدخارجي، ناسيوناليسم مذهبي و فرقه

 شد. 5425از شكست و وحشت  ا بعده دستاويز خوبي براي انگليسي

حكـيم اجمـل    ،موتي لعل نهرو ،اي از رهبران )مانند داس عده گرهدر داخل كن -2
يس را تأســ )اســتقالل( حــزب ســواراج 5428در سـال   ( بعــداز خــروج از زنــدانخـان 
شـوند. يكـي از    و طرفـدار مبـارزه مـي    نمايند و صريحاً خواهان استقالل هندوسـتان  مي

ي بـراي  ارزگـ  و مجـامع قـانون   شركت در شوراهاي ايالتي و دولتـي  اآنه ي مواد برنامه
عـدم   ي با برنامه نظر اين چون است. داخل آن محافل عمومي هب مبارزه ي كشاندن دامنه

 سـخت گانـدي  مورد مخالفت طرفداران سر ،مباينت دارد همكاري نهضت ساتياگراها
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ا كوشـش فـراوان و   بـ  شود. ابوالكالم آزاد مي و موجب بروز شكاف در داخل كنگره
مشـترك، ايـن    اييعمل هر طرف در راه وصول به هدف نهـ  ايجاد توافق براي آزادي

يس يـ ترين ر سالگي به عنوان جوان 81برد و در سن  دو دستگي و شكاف را از بين مي
نگـره  اصـلي ك  ي گرداننـده  از آن سال به بعد حزب سـواراج  .5شود كنگره انتخاب مي

هـاي آتشـين و مـؤثر در     د نطـق نـ توان مي كنگره ياعضا گردد. در شوراهاي دولتي مي
 افكار عمومي ايراد نمايند.

بـه كلـي    كنگـره  ي سياسـت، قيافـه   ي به صحنه بايد دانست كه بعد از ورود گاندي
هاي رسـمي   لباس و تشريفات با اه اعتدالي نمايندگان اشرافي جاي به ؛عوض شده است

هـا بـاز    پاي نمايندگان طبقات متوسـط و حتـي دهـاتي    ،زبان انگليسي و نطق به اروپايي
 بـه  دستباف عادي و معمول است و مـذاكرات  ي هاي وطني از پارچه لباس ؛شده است

 شود. رد و بدل مي زبان هندوستاني

تشكيل  رياست محمدعلي، تصميم به به كنگره 5428در دوران اجالسيه  -8
گيرد. اين سازمان  مي النام  هندوستان سواد به در سراسر هند سازمان داوطلبان كنگره
و عمليات مربوط نقش  «عدم خشونت»براي اجراي برنامه  در تشكل و تربيت مردم

 كند. بزرگي از اين به بعد بازي مي

 زحائ در هندوستان صنايع و تمدن جديد يعني طبقه كارگر محصول انساني -9
رسد.  مي نفر ميليون 24 به آنها تعداد رسمي آمار به بنا 5422سال در و است شده اهميت
 شرايطساعت كار شبانه روزي و در  55ميليون نفري كه با دستمزد بسيار كم  24ولي 
 را كه نهضت سوسياليسم صنايع انگلستان از رنجبران بارتري فرسا وضع رقت طاقت

 سال  هاي كارگري قانون اتحاديه موجب به شود مي دولت ناچار دارند. ،اند انداخته راه به
                                                

مختلف با افكار و  و احزاب از ابتداي تأسيس محل تجمع و تصادم طبقات بينيم كنگره ملي هند اينكه مي. 5
ميان  در ي بارزي از رشد اخالقي و اجتماعي و درك دموكراسي نظريات متفاوت بوده است، خود نشانه

رود؛ آنها مثل ما نبودند كه نتوانند در تعقيب يك هدف  شمار مي به و رهبران هندوستان روشنفكران
مقدس و در حدود مشتركات مثبت با يكديگر تفاهم و تشريك مساعي نمايند. دستجات جوان يا 

گرفتند تا از بيرون عليه آنها و بنابراين  سايرين و سابقين نمي ها خود را در خارج كنگره و دشمن افراطي
وسيع بود مخالفتي نداشت از  عليه كنگره كارشكني نمايند. در مقابل، كنگره نيز كه يك نوع جبهه ملي

عقيده و هاي مختلف و احياناً مخالف وجود داشته و هر دسته بنا به  ها و دسته اينكه در داخل آن جناح
و احترام به نظامات كنگره و  ي خود حزبي تشكيل دهد. بلكه طرفين با رعايت نسبي از حق آزادي سليقه

صاحب قوام و  پرداختند. به اين ترتيب بود كه كنگره ي مرام خود مي عقايد اشخاص به تبليغ و توسعه
  تحول و تكامل و بنابراين توفيق يافت. دوام شد و متناسب شرايط و ضروريات زمان
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 شود. قائل ركارگ و كار  براي حقوقي مختصر و بشناسد رسميت به را آنها وجود ،5423

 ؛تواند بدون ارتباط و تشكيالت بماند نمي متمركز و مؤثر شهرنشين ي چنين طبقه
آورد كه  وجود مي به 5يك اتحاديه كارگري 5421 تا 5422هاي  در طي سال كنگره
ن بعداً و رفته رفته از كنگره ولي رهبري آ ،شود عضو مي 514΄444شعبه و  11داراي 

 افتد. ا ميه ا و كمونيسته دست سوسياليست به

ترين برزگران  چيزترين و بيچاره ن آنجا شايد از بيمالكا و خرده دهقانان هند -1
هاي  كه يادگار مالكيت هندوستان «داري علقه»و « يدار زمين»دنيا بودند. اصوالً رژيم 

ا آنها را تشديد كرده است ه هاي مالياتي انگليسي ا بود و تحميله تصاحبي مغول
شوند  حساب نمي ن و چه آنها كه خرده مالكدارا و اجاره را اعم از مزدوران زارعين

گذاشته  مي «صراف -مالك -دولت» ي جانبه در وضع بسيار دشوار و تحت فشار سه
 صورت برده در آيند. ونيست خود را فدا كنند و به بايست هست يكه م طوري به ،است

قبل از ورود  -كه خود از ميان دهاقين برخاسته بود-ديديم كه اولين قدم گاندي
 نيز برخالف احزاب ا بود. كنگره هنده عمومي سياست توجه به دهقان ي به صحنه

موازات  دارند به و معدودي روشنفكران دانشجويان ما كه تقريباً انحصار به ملي
 تشكيل يك سلسله احزاب كارگري و دهقاني دست به سنديكاهاي صنايع شهري

و دهقانان  حزب كارگران»تأسيس  ها منتهي به زند. تجمع و توافق اين سازمان مي
 شود. مي 5423در سال « سراسر هند

 ساتياگراها نهضت از كه اعتمادي و اميد و طرف يك از دهقانان تحمل غيرقابل وضع
ي هاي دهقان شود كه اولين شورش سبب مي ،دهات پاشيده شده بود از طرف ديگر هب

ها دار زميندارها و  ظاهر شود. در آن نواحي تعلقه آباد در ناحيه اوده اهلل 5424سالدر 
دهنده  تشكيالت سواد ولي هنرمندِ كارگر بيساختند. يك  حداكثر فشار را وارد مي

 كنگره ياعضا 5425شد. از سال  مبتكر و محرك اين شورش ،چندرا موسوم به راما
هاي  اين تماس ؛دار در دهات و روستاها پرداختند ها و عمليات دامنه نيز به مسافرت

 نمايد. آن مي هاي هدف پيشرفت و كنگره با مردم اي در پيوند دهالعا دوجانبه تأثير فوق

خواستند از  بود كه مي هندوستان مطالب و اعمالي كه گفته شد در طرف مردم
 (يعني دولت هندوستان)در طرف مقابل  ند.بيرون بياي انگلستان زير فشار امپرياليسم

افتد كه در وضع  فكر اين مي به شود. انگلستان العمل ظاهراً موافقي ظاهر مي عكس
                                                

5  .  Trade union congress 
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 5421عمل آورد. در اواخر سال  بزرگ تجديد نظري به ي اداري و سياسي مستعمره
و تهيه  هندوستان امكانات خودمختاري» ي كميسيوني براي مطالعه شود كه اعالم مي

هاي نسيه  اما ديگر دير شده بود. چنين وعده؛ خواهد آمد از لندن« هاي مقدماتي طرح
، مردم بيدار هاي دوران جنگ توانست پس از خلف وعده وجه نمي هيچ و ناقص به
مخالفت صريح خود  را راضي كند. نه تنها كنگره استقالل هندوستان ي شده و تشنه
اند و در آن  ا نيز كه خارج و مخالف كنگرهه دارد بلكه گروه اعتدالي را اعالم مي
 نمايند. اعتراض مي ،بيني نشده است پيشمحلي جهت آنها  ،كميسيون

اجالسيه  ي در دوره شود كه كنگره اعالم خبر فوق از طرف حكومت سبب مي
 اييهدف نه ،استقاللنمايد كه  اي صادر مي و براي اولين بار قطعنامه 5421دسامبر 

گردد و آن كنفرانس  تشكيل مي هند احزاب ي ز كليه. سپس كنفرانسي امبارزه است
و دولت  ترتيب شكاف ميان مردم هند اين نمايد. به را تأييد مي نيز قطعنامه استقالل

 گردد. تر و دورتر مي حها صري شود و خواسته تر مي عميق استعمار

به  نام كميسيون سيمون كميسيون مورد بحث مأمور تحقيقات به 5423در سال 
روبرو  شديد مردمو رود با تظاهرات خصمانه  هرجا مي آيد ولي به مي هندوستان

 شود. مي

دولتي دستور دارد اجتماعات وسيع و  اميد سازش ديگر از بين رفته است. پليس
هاي سرآهني(  )چماق «التي»هاي سواره و ضربات  را با يورش تظاهرات مردم

ا بزرگواري ب و كنگره گاندي« عدم خشونت»دستور  محابا متفرق سازد! مردم بنا به يب
پذيرند، مجروح و مقتول  را به سر و روي خود مي «التي»و بردباري تمام ضربات 

 آيد! كنند نه صدايشان در مي شوند، اما نه حركتي مي مي

تسريع شده است  كه در اثر ضربات پليس لچپت راي الال ،رهبر ملي مرگ
 انگيزاند. برمي را موجي از انزجار و تصميم دروني انتقام

 يك طرح قانون اساسي در برابر طرح كميسيون سيمون كنفرانس تمام احزاب
آن را  كنگره 5423كرده بود. دوران اجالسيه  تهيه صورت دومينيون به براي هند

 نمايد. پيشنهاد مي االجل مهلت يك ساله به دولت انگليس تصويب و با ضرب

قدم  ناپذير مردم به اميد متوقف ساختن حركت شديد و آرامش دولت انگلستان
زودي  دارد كه به اعالم مي ،تازه السلطنه نايب ،5ايروين درگذارد. ل ديگري جلو مي

                                                
5  .  Irwin 
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مختلف با  ياه الفاصله رهبران جمعيتتشكيل خواهد شد. ب يك كنفرانس ميزگرد
دار رياست مجمع عمومي  كه عهده هاي پاتلب لبوو  لعل نهرو يو موت حضور گاندي

كنفرانسي در « سرتج بهادر ساپرو»مانند  ساي اعتداليؤگزاري بود و بعضي ر قانون
نمايند.  صادر مي است مختلف نظريات بين جمع كه اي مهو قطعنا دهند مي تشكيل دهلي

نشيني محسوب  عقب نسبت به قطعنامه استقالل اين قطعنامه گواينكه براي كنگره
ي هاي اعتدال جناح و به دولت انگلستان جلو و اتمام حجتي به چون قدمي بهشود اما  مي

 .5شد بود در واقع پيروزي حساب مي
 رود. يك سال مهلت كنگره به هيچ وجه زيربار قطعنامه مشترك نمي ايروين لرد

ترين  نمايد و كوچك نمي آن به ايياعتن كه دولت انگلستان آيد. طبيعي است نيز سرمي
دهد، سهل است كه  هندوستان نشان نمي داخلي به براي دادن استقالل آمادگي
 شود. ها زيادتر مي گيري سخت

دهد كه تماماً در جهت تشديد  روي مي اييه در اين مدت حوادث و تصادم
ش از جمله افزاي ،است درنده استعمار ي روابط فيمابين و آشكار شدن بيشتر چهره

 ، تقليل دستمزد كارگرانو شورش و پيروزي دهقانان گجرات هاي كشاورزي ماليات
 و كمونيست ، توقيف رهبران سوسياليستو اعتصاب چند هزار نفري كارگران بمبئي

( بر اثر رواج 5424در سال نفر از آنها ) 82 ي جويانه كارگران و محاكمات بهانه
و  در بنگال يتتروريس ي و باالخره پيدا شدن دسته و كمونيستي افكار سوسياليستي

قتل لچپت  متهم به ه عمليات آنها )از جمله كشتن افسر انگليسيو چند فقر پنجاب
العاده سخت در آن  دست مقامات دولتي براي اجراي مقررات فوق ( كه بهانه بهراي

 دهد. اياالت مي

 ، فراتشكيل شود در الهوره كه بايد كنگر ي و دوران اجالسيه 5424پايان سال 
ل و اقدام براي استقال مربوط به ي ر با اكثريت سنگيني قطعنامهالهو ي رسد. كنگره مي

ع كه در مجم اعضاي كنگره ي نمايد. بالفاصله به كليه تحصيل آن را تصويب مي
آنها  ؛شود استعفا دهند شركت دارند ابالغ مي ي و شوراهاي ايالتيگزاري مركز نقانو

 د.ننماي نيز با يكپارچگي دستور كنگره را اجرا مي

                                                
بودن،  كامل براي هند برمبناي اساسنامه دومينيون . رئوس شرايط قطعنامه: مذاكرات كنفرانس ميزگرد5

صورت  به دولت هند ي ، ادارهعفو عمومي زندانيان ،در كنفرانس شركت و اكثريت داشتن كنگره
 با رعايت ممكنات موجود از هم اكنون.  دومينيون
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مراسم با شكوه برپا  اعالم و در سراسر كشور عنوان روز استقالل ژانويه به 23روز 
 ،ها و تحريك تظاهرات متعدد متوالي از ناحيه مردم شود. شادي و حرارت جشن مي

طرف ديگر  از ،دولت ي ناحيه از پرده بي و خشونت هاي با از يك طرف و شدت عمل
مبارزه  ؛ها كرده است وفانتترين  وحشتناك ي فضاي كشور را بسيار سنگين و آماده

الوقوع  هاي محتمل اي رسيده است كه در تصادم مرحله هاي طرفين به بندي و صف
يدن و سقوط و نابودي خود گردد و يا دست به تيا بايد ناظر غل نزديك، ملت هند
 جا زو ا اه عصبانيت انگليسي ي نشانه هاي پليس اي بزند. خشونت حمله و كار تازه

ذلك براي  رفتن آن ملت از خونسردي ذاتي و از ظرفيت و صبر تاريخي است. معدر
؛ معادل و يك حركت متقابل الزم است ي دار يك حربه شكستن اين نيروي ريشه

 كند! بار ديگر ظهور مي نبوغ گاندي

ترند.  تر و آماده لتر، متشك نسبت به دو سال قبل خيلي روشن خوشبختانه مردم
اين  رغم نگراني و نااميدي سران كنگره خود را علي« تعدم خشون» ي نظريه گاندي
گذارد. قانون تازه و وضع ماليات يا  اجرا مي ي مرحله به« نافرماني»صورت  بار به

لت روي نمك گذارده است بهانه نموده نهضت نمك را به راه عوارضي را كه دو
سوي دريا راه  به پاي پياده از احمدآباد ملي و مذهبي اندازد. براي يك جهاد مي
در معيت او  كه جمعي از مريدان خانقاهي و از رهبران كنگره در حالي ،افتد مي

عنوان اين مهاجرت، رسيدن به  ؛كند مي هستند. شهر به شهر و ده به ده مردم را از جا
دست خود و براي نخريدن از بازار و نپرداختن  ساحل دريا براي استخراج نمك به

 عوارض دولت است.

تكلف چه  روي بي بديهي است كه همين شعار ساده و عنوان مختصر و همين پياده
نيز از مقاصد و  دولت هندوستان؛ عاني عميق و چه آثار عظيم در بر و به دنبال داردم

 تواند بكند؟ عواقب اين حركت آگاه است ولي چه مي

سياسي به دريـا و   -كاروان روحاني هاي هند از ميان توده اييپيم بعد از چند ماه راه
 و كشتار جاليانواالبـاغ  آوريل كه سالگرد نهضت ساتياگراها 53رسد. روز  نمك مي به

هـاي   شود. تمام شعب و سازمان مي انتخاب «عمومي  نافرماني»است براي صدور دستور 
خـود آغـاز    ي سر هند اجازه يافتند مبارزه نافرماني عمومي را در منطقـه در سرا هكنگر

اسـتقبال و تـأثير    ؛آيـد  نمك برمـي  ي طريقي در تهيه و ذخيره و معامله كنند. هركس به
 ؛توانـد سـاكت بنشـيند    نمـي  ،اي است. دولت ديگر طاقتش طاق شـده اسـت   العاده فوق
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اسـتناد قـانون    هبـ  اييه ها و محاكمه نمايد، توقيف م ميرا سازمان غيرقانوني اعال كنگره
 شود. شروع مي نمك

انتخاب  خاطر به نمسئوال به اختيار دادن و مبارزه ادامه به تصميم كنگره العمل عكس
حريم ها و ت نيز تظاهرات اعتصاب العمل مردم جانشين براي خودشان بود. عكس

كه شوهران يا  -هاي داوطلب از زن اييه . تا آنجا كه گروهشديد كاالهاي انگليسي
 ها مغازه و نظارت بر براي مراقبت در اجراي نافرماني عمومي -ندا برادانشان در زندان

ها و  گيري سخت نشود. معامله انگليسي جنس  كه گردد مي تشكيل ها فروشگاه و
 544΄444شود. تعداد بازداشت شدگان به  پليسي شديدتر مي ي كننده مقررات خفه

صد تبعيت از دولت نمايند و شود صد در مطبوعات تكليف مي ي كليه رسد. به نفر مي
زيادي از آنها به  ي وجه درج نكنند. عده هيچ مقاالت و نظريات و اطالعات مخالف به

 كنند. سارت، جانب كنگره را رها نميقيمت تعطيل و خ

گيرد و روي  آيد، نهضت حرارتي مي گاهي مراحلي پيش مي در مبارزات ملي
افتد كه هر عمل دستگاه غاصب اعم از ماليم يا شديد در جهت تقويت  كي ميتغل

نشيني  حريف ماليمت و عقب اگر شود. تمام مي سوي پيروزي به آن مبارزه و پيشرفت
يند و تشويق و ترغيب آ از سنگر استفاده كرده چند سنگر جلو مي ابراز دارد مردم

انداخته يا كشته  گيري و شدت بيفزايد هر فردي كه به زندان اگر بر سخت ؛شوند مي
شود  ميو تبليغ مظلوميت و اثبات حقانيت نهضت سبب  شود تحريك خشم ملت مي
عالوه  به شوند. ميدان وارد و سردر بياورند فرد تازه، جاي فرد خارج شده چندين هكه ب

بهترين خوراك براي نارضايتي مردم و برانگيختن و سير  ،فشارها و فسادهاي دستگاه
اتمي  ي هاي هسته فعل و انفعال كامالً قابل تشبيه است به و شود سوي يكپارچگي مي هب

سه برابر  ،شود اي كه منفجر مي افتد. در آنجا نيز هسته مي 5زنجيري ي وقتي به مرحله
كه حساب عمل و  طوري به ،كند مي آزاد است شده خرج آن شكستن كه براي را انرژي
انفجارها با تصاعد هندسي  تعداد بعد به لحظه آن از بوده تزايد به رو و مثبت مازاد انرژي

به فعل و انفعال  واكتيتوده جسم راديو گذرد كه تمام گيرد. ديري نمي صورت مي
اتمي مصدر نيروي تقريباً  گردد. بمب مي و انقالب ناگهاني اييدرآمده انفجار همه ج

 شود! بينهايت و غيرقابل مهار مي

 اي رسيده بود. به چنين مرحله ملت هند

                                                
5  .  Reactions chaine 
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انقالبي نيز اگر مباني طبيعي و حقوقي داشته با حسن نيت و فداكاري هر نهضت و 
به ظلم، و صبر  عدم تمكين مردماي خواهد رسيد.  راه بيفتد دير يا زود به چنين مرحله به

و پايداري آنها در برابر ظالم، حاكم ستمگر غاصب را وادار به تعدي و تجاوز بيشتر و 
آلود خود را  هاي خون پليد و دست ي نمايد كه روز به روز چهره افتادن در مسيري مي

تر  وسيع مبارزه ي رفته رفته .ساخت خواهد تر را مسلم ناقانيت و قدرت مبارزح و آشكارتر
پايداري و  ،ادعا حقانيتِ انقالبي خواهد رسيد. شرط اصليِ ي به مرحله ،و حادتر شده
 بقيه خود به خود درست خواهد شد. ؛ يعني مقاومت و فعاليت است، صبر مدعيان

، در سال دولت و ملت بينيم توالي حركات متقابله مي اين است كه در هندوستان
نويسد در آن سال  مي دهد. نهرو مي سرعت خاصي به باال گرفتن آتش انقالب 5484
 حق داشت بگويد: د گوكلهفهميدن مردم

تواند از مخلوقات حقير خاكي قهرمانان عظيم  قدرتي دارد كه مي گاندي»
 «.بيافريند

رئيس  نهرو لعل جواهر جاي به كه -نهرو لعل موتي بازداشت مقارن 5484 ژوئن در
 شود. ميغيرقانوني اعالم  ،حكومت طرف از رهكنگ ي عامله ي كميته -شده بود كنگره

 (2531تا2539هایكشمكشوآزمايششديد)سال

 ي تاريخ بشريت شايد كمتر شاهد چنين مصاف دو حريف پوالدين و چنين مبارزه
اي از عمر خود  به مرحله نه دولت انگليس بوده باشد! يطوالني يا آزمايش سنگين

رسيده است كه در سرازيري انحطاط و غفلت افتاده، سرسختي را رها كند و حاضر 
عظيم عزيز را از دست بدهد و نه  ي چرب و نرم يعني مستعمره ي شود اين طعمه
يا تعليمات و تحريكات  و تقليد هوس روي كه از چنان جنبشي است هند نهضت ملي
داراي حداكثر صبر و تصميم نباشند! اين است كه  و مردم ه باشدراه افتاد سطحي به

كندي  هحركات ب ؛وضع جبهه بسيار مغشوش و سرنوشت آن دائماً مشكوك است
پيروزي از آن  ،گردد تا عاقبت ست ميد به هر سنگر چند بار دست ؛گيرد صورت مي
 كه باشد.

 5484تابستان  در ،است كشيدن پيش زدن و با پا كارش با دست پس كه ايروين لرد
اجازه مالقاتي  و سازد مي منتشر ميزگرد كنفرانس زمينه براي اي جويانه سازش ي اظهاريه
كه كوشش  حاليدهد. اما در مي اعتدالي سران با و نهرو گاندي ما بين يراودا در زندان
 كند. شدت ادامه پيدا مي هييقات در خارج بضرسد حمالت و ت ها به نتيجه نمي ميانجي
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شود.  بازداشت شده بود پس از شش ماه آزاد مي قانون نمك استناد هكه ب نهرو
اند ولي  در زير لطمات خسته شده عمومي قدري كهنه و مردم بيند نافرماني مي

در مناطق  موقعيت از نظر اقتصادي و سياسي براي آغاز مبارزه اعتصاب مالياتي
نموده است چندان  بيني مي كه پيش طوري او به مساعد است. عمر آزادي اييروست

شود به  اي كه با بازداشت مجدد فاصله مي كشد. در فترت هشت روزه طول نمي هب
 آباد بزرگ در اهلل هاي روستايي ايراد چند سخنراني در ميتينگ به دعوت كميته ايالتي

هاي  و در استان ه )از جمله در واليات متحدههاي محلي كنگر پردازد. سازمان مي
 ن را راه بيندازند.تي دهقاناهاي ماليا كنند به ابتكار خود اعتصاب ي( اجازه پيدا ميمرز

ها و  كميته از يك طرف در هندوستان دولت انگليس 5484هاي آخر سال  در ماه
د و از طرف انداز ا را زير شالق ميه دارد و زنداني ها را غيرقانوني اعالم مي سازمان

ي خود و افرادي از هاي انتخاب با حضور يك عده مالكين و اعتدالي ديگر در لندن
 وزير نخست ،ماكدونالد  رنري آقاي دهد. مي تشكيل ميزگرد كنفرانس اي فرقه متعصبين
 .نمايد برادري و همكاري دعوت مي به را كنگره «طلبان آشوب» ،انگلستان كار محافظه
ره كنگ ي عامله ي كميته البدل علي و اصلي اعضاي رسد مي دستور نيت حسن اثبات براي
 بپردازند. ميزگرد كنفرانس نتايج از بحث و مطالعه به بتوانند تا شوند آزاد هند سراسر در

نفر نمايندگان  13افتتاح شده بود  كه از طرف پادشاه در كنفرانس ميزگرد لندن
شد و  انجام مي «فدرال»نمايند. مذاكرات بر اساس حكومت  يشركت م هند انگليس

امور دفاعي و مالي و سياسي  ي اداره ي ها از قبيل ادامه ها و ضمانت اي موافقت پاره
 ود.عمل آمده ب ا بهه و انتقال ساير مسئوليت به هندي انگلستان ي وسيله به

كه در حال احتضار است  نهرو براي آخرين ديدار از موتي لعل آباد در اهلل كنگره
صدور قطعنامه محكم در تأييد تصميم قبلي خود  اولين اقدام كنگره .شود جمع مي

 است. راجع به استقالل هندوستان

رسند و  مي ( از لندنوپرتج بهادر سا و سر شاستري نييوا )سر نمايندگان اعتدالي
ها  نظرها و هدف گذارند. نقطه مي دهلي در و نايب السلطنه قرار مالقاتي با گاندي

تواند  نمي اي نتيجه به مذاكرات كه است ديكنز آنقدر ها خصومت خاطره و دور آنقدر
شود تا امكاني براي مذاكرات  ضاء ميمبرسد. فقط يك پيمان ترك مخاصمه موقت ا

  فراهم گردد )پيمان ايروين لندن در دومين كنفرانس ميزگرد جدي و شركت گاندي
 (.5485مارس  1 گاندي -
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 كند: چنين خالصه مي را نهرو 5484ترازنامه سال بحراني 

جي همچون  رسد كه گاندي ه نظر ميسال عظيمي بود و ب 5484به يقين سال »
كشور را تغيير داده است.  ي انگشت قيافه ي دست با يك اشاره ساحري چيره

طور قاطع  را به كس آنقدر احمق نبود كه تصور كند ما دولت بريتانيا البته هيچ
خود  ما از ملت ؛دبلكه شادي و شعف ما از چيز ديگري بو ،ايم شكست داده

خودمان، از كودكان خودمان و از نقشي  مغرور و خوشوقت بوديم. از زنان
 ،اجرا كرده سرافراز بوديم... براي ما اين امر كه تمامي ملت ما در نهضت ملي

بود حق داشت از  جاي ما مي هپيروزي روحي بزرگي بود. هر ملتي هم كه ب
زده مخصوصاً براي ما ملتي كه اسير و استعمار ؛چنين تحولي سرافراز باشد

 «بوديم ارزش و اثرش مضاعف بود...
ه السلطن نايب پيروزي و گاندي العاده فوق گذشت متضمن كه گاندي -ايروين پيمان
 :گويد پيمان مي 2اندازد، زيرا ماده  بست عجيبي مي را در بن رهبران كنگره ؛است

و با موافقت  هاي كنفرانس ميزگرد بر اساس طرح هند قانون اساسي ي تهيه»
صورت خواهد گرفت و مسائل دفاع و سياست خارجي و وضع  دولت بريتانيا

  «.بر طبق منافع هند بايد موافقت شود ها و تعهدات ملي اقليت
صحبتي نيست. امـا در   و از بخشودگي يا تخفيف ماليات دهقانان له استقاللئاز مس

دانسـت   كـافي اسـت و ثانيـاً او مـي    « بر طبق منافع هند»شرطيه  ي اوالً جمله نظر گاندي
موقـت   ي كهتي كه تنظيم شده باشد جز يك متاركه يگانه اثر عملي پيمان به هر صور

هـاي فرسـوده    بـاش موقـت را بـراي تـن     نخواهد بود و در گرماگرم مبارزه يك راحت
 دانست. زم ميال مردم ي مجروح شده

مربوط به نافرماني  زندانيان سياسي ي ي كليهگاند -ايروين ي بر طبق موافقتنامه
 نيز از طرف كنگره آزاد گرديدند و در مقابل دستور توقف نافرماني عمومي عمومي

 صادر شد.

پا  آزاد شده به زندانياناز اي براي استقبال  سابقه ها و تظاهرات بي جشن مردم
عمل  به از شخص گاندي 5485كراچي سال  ي ترين تجليل را كنگره كردند و بزرگ

 شوند. آورد ولي مقامات دولتي بيش از پيش از اين قضايا ناراحت و عصباني مي

خـالص   خـود از ناسيوناليسـم   ي براي اولـين بـار در قطعنامـه    كراچي 5485كنگره 
در آن گنجانـده و از   اي مطالب اقتصادي با رنگ مختصر سوسياليسم پاره ،خارج شده

هـواداري كـرد. همچنـين از تضـمين و بـه رسـميت شـناختن         ملي شدن صنايع اساسي
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، شـركت يـا عـدم    مهـم مطروحـه در كنگـره    ي لهئصـحبت شـد. مسـ    هـا  اقليـت  قحقو
بايسـتي فضـا روشـن و     بـود زيـرا قـبالً مـي     رانس ميزگرد آيندهدر كنف شركت گاندي

 زمينه براي مذاكرات و تصميمات هموار باشد.

 

 
 2292مهاتما گاندي در لندن ، 

 
واليات  تضييقات بر دهقانانكه: ماليات سنگين و  در حالي لندن به رفتن گاندي

اي مذهبي به قوت  اختالفات و مشكالت فرقه ؛ها حل نشده است و اعتصاب متحده
وخامت  ؛خواهد بود گاه و مستمسكي براي دولت انگليس خود باقي است و كمين

را به حداكثر  فشار و سركوب تروريسم ي به بهانه كه پليس و پنجاب اوضاع بنگال
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خداي »نام  به ن اياالت مرزيپيراهنا وحشت دولت از نهضت سرخ ؛رسانده است
 كه در ميان قبايل شجاع و جنگجوي پاتان الغفارخانرهبري خان عبد به« خدمتكار

يك سلسله موانع و  ،و مسائل ديگري از اين قبيل ؛قوت و وسعت بيشتري گرفته است
 د.برداشته نشود توافق و توفيق امكان پذير نخواهد بو راه سراز است كه اگر  اييه گره

كنفرانس  شرطي به كند به مي اخطار رهكنگ ي عامله ي كميته به از يك طرف گاندي
هاي مربوط با  عالقه در موضوع هاي مذهبي ذي خواهد رفت كه قبالً گروه]ميزگرد[ 

جديدي كه آمده و  ايب السلطنهن 5ويلينگدن و از طرف ديگر به لرد ،هم كنار بيايند
ورزد كه از فشار روي  اصرار مي ،خشونت و نخوت دارد شهرت به برخالف ايروين

 رسد. ات و مذاكرات به نتيجه نميببكاهد. اما هيچ يك از مطال و دهقانان مردم

در كنفرانس شركت كند آمادگي  در عين آنكه عالقه دارد گاندي دحكومت هن
 دارد! فشار ابراز مي تر ماشين جنگي خود را براي به راه انداختن مجدد و كوبنده

در  و كنگره ه نمايندگي از مردم هندب كه فقط گاندي دومين كنفرانس ميزگرد
اصرار داشت  سازد. دولت بريتانيا آن شركت دارد تضاد و تصادم را آشكارتر مي

هاي  توافق مابين فرقه اش رسيدن به تأخير بيندازد، حربه يا بهانه مسائل اساسي را به
يا  مالكانو  ها چين شده از ميان راجه هاي نمايندگان دست بود، و صحبت مذهبي

ميزد. يك  ربيشتر در اطراف منافع و مقامات خودشان دو هاي مذهبي متعصبين فرقه
شرط  ها پشتيباني كند به هاي مسلمان بار گاندي حاضر شد از نظريات رؤساي فرقه

كه در اين  موافقت نمايند ولي آقاخان و استقالل هند آنكه آنها با نظريات ملي
 رفت قبول نكرد. شمار مي هاي حاضر به ليدر مسلمان كنفرانس

 نسبت  همگي انزجار و يكديگر  به نسبت اه هندي ظن سوء با كنفرانس آنكه خالصه
صورت  را به له اساسي هندئا موفق شدند مسه كه انگليسي حاليپايان يافت در بريتانيا به

كابينه بريتانيا كه  وزير دنيا معرفي نمايند و آقاي ماكدونالد نخست اي به اختالفات فرقه
 دانست با چنين لحني نطق خداحافظي را بيان كرد:  خود را طلبكار هم مي
بست  ها به بن زودي درخواهيم يافت كه مساعي ما در راه پيشرفت نقشه هب»... 

برخورده است. اگر نتوانيد يك نوع قراردادي را كه پايه و اساس امر و مورد 
باشد بر ما عرضه داريد در آن صورت دولت اعليحضرت  وافقت همه احزابم

و عملي سازد. زيرا دولت مصمم  را طرح موقتي ي يك نقشه ناگزير خواهد بود
 «مانع پيشرفت و ترقي است بگيرد. كه جلوي اين عدم آرامش را كه حتي است

                                                
5. Willingdon 
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حال خود گذاشتند تا  هرا ب تند و دولت انگليسبازگش نمايندگان به هندوستان
صورت قانون  هاي مختلف، كه بعداً به موقت خود را به نمايندگي فرقه ي اينكه نقشه

 درآمد طرح كند. هندوستان 5481

كـه   طـوري  ي فراوان نمود. بهشكست كنفرانس ايجاد يأس و افسردگ در هندوستان
دستگاه جهنمي فشارهاي همگـاني و   از كشتي پياده نشده رفت هنوز گاندي انتظار مي

نيـز بـه    متعاقب آن نهضت نافرماني .كار افتاد به ،با خشونت بيشتر از پيش ،علني دولت
ي اعـالم  هـاي مـرز   و اسـتان  دولت در واليـات متحـده  از سرگرفته شد.  دستور كنگره

خواسـتند   مي كه شرواني تصدق و نهرو را نمود. اجتماعات و مقاله و سخنراني ممنوعيت
رغـم   برونـد و علـي   ه بـه بمبئـي  عامل ي براي شركت در جلسات كميته آباد از منطقه اهلل
 نـائيني  زنـدان  ي سـوار قطـار شـده بودنـد در ميـان راه بازداشـت و روانـه        اخطار پليس
بينـد. خـود    رگون ميرا دگ اوضاع گذارد مي هندوستان پا به گاندي كه روزي گرديدند.

شـود. دولـت    توقيف مـي  5482ژانويه  9در  ، رئيس كنگره او به اتفاق ولب بهاي پاتل
دهقانـاني را كـه بـدهي ماليـاتي و عـدم امكـان        ،اجازه داده اسـت مـأمورين و مالكـان   

كنند. مقامات دولتـي مجازنـد    ريزند و اموالشان را ضبطپرداخت دارند بزنند و بيرون ب
كس را توقيـف و امـوالش را تـاراج    هـر  ،به ميل خود و با مختصـر سـوءظن و دلخـواه   

فرزندان مورد زجـر قـرار دهنـد و    جرم عمل خالف كودكان و  كنند. حتي پدران را به
 -يـم ا ودمان شاهد نظائر آن بودهكه در مملكت خ طوري به -تر ببرند. خوشمزه زندان  به

شدگان را ندارنـد   زدن و حتي جرأت بردن نام توقيف كه مطبوعات جرأت دم درحالي
ا هـ  انگيز از آزادي تصاوير دل تبليغات و مطبوعات دولتي در خارج و داخل هندوستان

دادند! البته ميدان بالمعارضـي بـراي اتهـام و     ه ميجلو هاي مردم ها و خوشي و پيشرفت
اعـالم   هنـد سـاموئل هـور وزيـر     باز بود. حتي سر ،قلم شكسته و  زبان بسته انتقاد مليون

 «.رود ها پارس كنند كاروان پيش مي چند سگهر: »كرد مي
 سياه و احتضار مبارزات نهضت دوران را بايد 5489تا  5482از اين به بعد سه ساله 
تا درجات  هاي مختلف كنگره ن سازمانمسئوالرهبران و  ي ناميد. زيرا تقريباً كليه

بدون ارتباط با  ،بردند ا بسر ميه نشستند در زندان ها مي سوم و چهارم كه به جاي قبلي
نيز چنان در  مردم ؛طالع از خارج و محروم از مزاياي زندانيان سياسيا بيو يكديگر 

ها و فشارها هستند كه  ها و مزاحمت سرپوش سانسور و در بند چنگال انواع مخالفت
توانند. شدت ترس و نگراني و يأس بر  دانند و نه حركتي مي نه تكليف خود را مي
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مهم و حركتي  ي ترين دوران آزمايش است. واقعه الحق مشكل ؛ي استهمه مستول
ولي فضاي كشور حالت سنگيني هواي خفه و عرق  ؛زند ظاهراً از هيچ طرف سر نمي

 ريزان گرماهاي شديد قبل از طوفان را دارد.

خوار متمتع  رو و باطناً جيره طلب ظاهراً ميانه در چنين مواقع البته يك عده فرصت
ي گزار نو در مجامع قانو شوند كه با دولت همگامي و در شوراها ع پيدا مياز اوضا

 بپردازند. و از طرز فكر مليون همكاري نمايند و به انتقاد از كنگره

و خود  كنگره ته بههاي وابس و با آنكه سازمان ذلك در آن سنوات خفقان شديد مع
و كنگره تا آخرين رمق و امكانات دست از  اند، ملت كنگره غيرقانوني اعالم شده

 آمد. عمل مي ضعيف به جسته و گريخته اقدامات و اعتراضاتي، ولو؛ فعاليت برنداشتند
 ه دارد.موفق گرديد خود را زنده نگا 5482و  5485سازمان كنگره در دو ساله 

 ها و كنترل كارها به كپي آوري و توزيع پول و پلي تماس باكادرهاي فعال و جمع
نافرماني »مخالف روح  ،گرفت. ولي چون فعاليت مخفي صورت زيرزميني انجام مي

ممنوع  دستور گاندي به 5488بود و همه از آن دلخوشي نداشتند، در ژوئيه « عمومي
 شد.

هاي  حداقل كمك با توأم را مالكانه ي و بهره عدم پرداخت ماليات ،نهضت دهقانان
 دادند. همچنان ادامه و توسعه مي هاي محلي كنگره مالي كميته

نام   آميز بود به تي و مسالمنهضت ديگري را كه غيرسياس 5488ل در سا گاندي
)كه بر طبق معتقدات  اه نجس ي از طبقه براي حمايت )مخلوق خدا(« نيجنهضت هر»

محروم از حق تماس با سايرين و محكوم به مشاغل خيلي پست و  و عادات هندو
بعداً كه به  .ن سدهاي طبقاتي مذهبي آغاز كردكردو محو 5زندگي حيواني بودند(

                                                
         چنين گفته بود:  5425تا  5424هاي  در سال . گاندي5

اند انتقام عدل الهي است كه پس  شده و مطرود« نجس» در نظر امپراتوري اگر هنديان» 
خون آغشته است بشويند!... در جنوب  اول بايد دست خود را كه به هندياندهند.  مي

همان نظر رفتار  تلقي شده با اينان به ي خود نجس نوبه به هنديان و در كانادا آفريقاي شرقي
نام  نجس و مطرود وجود دارند غيرممكن  مادام كه كساني به اجاند. نيل به سوار كرده

سرنزده است. اولين تكليف  تر از كار او از انگلستان مقصر است و كاري سياه است. هند
دار نكردن وجدان بشري است. مادام كه خويشتن را از  آدمي حمايت از ضعفا و جريحه

عدل و  ايم ارزشي بيشتر از وحشيان نداريم. سوارج بايد سلطنت ن گناهان پاك نكردهاي
 «انصاف بر سراسر زمين باشد...

  ! واقعاً چقدر انصاف و بلندي اعتقاد
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افتاد از دولت درخواست نمود كه اجازه دهند اين نهضت را كماكان از زندان  زندان
روزه زد و موقعي كه  25دست به صوم  ،چون دولت موافقت ننمود ؛رهبري نمايد

 بود آزاد شد. ديگر مشرف به مرگ

براي  ديد طاقت مردم موقت خود چون از يك طرف مي در ايام آزادي گاندي
عمومي ديگر سرآمده است و نافرماني عمالً پيشرفتي  مشقات و شدائد نافرماني

ندارد، و از طرف ديگر اميدوار بود اگر قدمي به طرف دولت بردارد گشايشي پيش 
هفته ديگر آن را معلق كرد ولي دولت  3هفته و تمديد  3هد آمد، براي مدت خوا 

 گونه تخفيف و تغييري در فشارها نشان نداد. هيچ

 

 
 مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو

 

چشيدند و  را خوب مي تسلط بريتانيا ي مزه مردم در بيرون مبارزه ادامه داشت.
شان نخواهد شد و فعالً قدرت  ها نصيب كامالً توجه داشتند كه پيروزي به اين زودي

 در دست سرنيزه است.

  : كردند كه را هم درك مي يكي از مردان جنگي ي اما اين گفته
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 « .توان نشست توان كرد ولي روي آن نمي با سرنيزه هر كاري مي»
 نويسد:  مي زندان دهرادون ي در گوشه نهرو

كرديم خيلي بهتر است به اين صورت بر ما حكومت كنند تا اينكه  ما فكر مي»
را به ايشان بفروشيم و به فحشاي اخالقي تسليم مان  دست  خود جان و روح به

قدرت مادي براي مبارزه نداشتيم و نشسته بوديم و هيچ  شويم. ما كه در زندان
كرديم كه از همين راه و به همين  عدم فعاليت محكوم بوديم احساس مي هب

شكل خيلي بيش از بسياري از كساني كه آزاد بودند به وطن خود خدمت 
ها تسليم ناپذير باقي بود  ها همچنان درخشان و روح كنيم. تا وقتي كه ايدآل مي

. شكست واقعي در خيانت به اصول، در انكار داد هرگز شكستي روي نمي
 «دروغ قرار داشت... آميز به بدي و ، در تسليم پست و دنائتحقوق ملت

بودن و با  تشكيل شود اما با غيرقانوني ها دوبار كوشش شد كنگره در آن سال
 دست  نيامد. به ،جديد اي افتادن عده اي غيراز به زندان جهنتي پليس التي ضربات

و با  در لندن 5482سوخت در سال  به اين شكل در آتش مي در حالي كه هند
شدگان دولت و طرفداران حكومت قانوني و تحول  چين از دست  اي حضور عده
شد و منتهي به تشكيل كميته مختلط و  منعقد مي سومين كنگره ميزگرد ،تدريجي

گرديد. بر طبق  آينده هند قانون اساسي ي درباره 5488انتشار كتاب سفيد در فوريه 
اي از  يا اتحاديه صورت يك دولت خودمختار فدراتيو بهظاهراً  اين طرح هندوستان

 ق( و اياالت با رژيم ظاهراً دموكراتيكهاي ساب )اميرنشين ي كوچك فئودالها دولت
و سياست كلي كماكان تحت كنترل و  ي هندآمد ولي وابستگي مالي و اقتصاد درمي

هاي  هاي خاص و مراقبت يك سلسله مشغوليت ،بود. عالوه بر آن مي اختيار انگلستان
بهترين پيشنهادها همراه با تمام احتياط و » : قول چمبرلن هاحتياطي مرعي شده بود. ب

 ها. مراقبت

 ؛توانست خاموش كند را نمي آتش انقالب هند ي،يها كه چنين آبمعلوم بود 
ا هم به انتقاد آن طرح پرداختند. براي دولت بسيار ناراحت كننده بود ه حتي ليبرال

 ند.شو حاضر به تسليم نميبه دلخواه او به هر حال و به هيچ قيمتي  كه ببيند مردم

سرگرفتند. صورت انفرادي از به را عمومي نافرماني مردم 5488 سال دوم ي در نيمه
قدم شد. وقتي در ماه مه با اطالع قبلي مقامات دولتي به طرف  شخصاً پيش گاندي
او را  ،آميز موعظه كند مقاومت مسالمت ي ربارهرا د راه افتاد كه دهقانان گجرات

محكوم كردند. اين زندان در مردم اثر مفيد بخشيد و  بازداشت و به يكسال زندان
 اعتصاب او را آزاد كند. ي دولت ناچار شد قبل از پايان روزه
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ه در هاي كنگر يك مجلس مالقات غيررسمي از فعاالن سازمان 5488در اكتبر 
تصويب  اي به شود. اين كنفرانس قطعنامه ترتيب داده مي آباد )واليت متحده( اهلل
هاي نهضت با تمايل  مخالف است و هدف نافرماني ي رساند كه با قطع مبارزه مي

خواهند تماس خود را  شود. از فعاالن مي در آن بيان مي طرف سوسياليسم محسوس به
نيفتند. اما همين  ف را طوري ادامه دهند كه به زندانيتوسعه و وظا اييبا مناطق روست

 شوند. روند توقيف مي ها مي كه فعاالن به دهكده

ها و  بازداشت ي رغم ادامه رسد. علي فرا مي سالگرد استقالل 5489ژانويه  23روز 
قبالً نيز كه زلزله عظيمي  گيرند. جا جشن مي همه مردم ،ها از ضربات جديد نگراني

زدگان با همكاري  زلزله كمك به ه بود يك كميته مليريخت هم را به جنوب هندوستان
 .5زند اقدامات معتبري مي دست به ههاي كنگر رتباطات و سازمانمؤثر قسمت ا

نهضت نافرماني را كه  رسد گاندي خبر مي رهبران زنداني در آوريل اين سال به
گي و احساس است رسماً متوقف كرده است. حالت دلمرد« ر و مريزاد كج»در حال 

 .2شود ناسازگاري فراواني در بعضي از آنها پديدار مي
بستگي و  كننده است و دست خسته اين جريان در عين آنكه براي مبارزان آزادي

هيچ وجه  شود ولي براي حريف غيراز تسلط و توفيق ظاهري به شكست محسوب مي
ادامه  يشرايطتر از آنند كه در چنين  ا عاقله آورد، انگليسي شادي و آرامش نمي

را رسمي و قانوني  حكومت و موفقيت را ميسر بدانند... بنابراين دولت مجداً كنگره
اي براي تشنگان آزادي  كننده در تدارك ارمغان دلخوش نمايد و لندن اعالم مي

هاي  شود. ممنوعيت سازمان مي چيزي كاسته نمياست. اما از فشارها و تضييقات عمو
كه  ، سرخ پيراهنان جوانمرد پاتالهاي دهقاني ، انجمنفعال كنگره )از قبيل سوادال

ن و ادار زميندر عوض ؛ استقوت خود باقي  بهاست( نيز كماكان  رهبرشان در زندان
 نمايند. را تشويق به تشكيل اتحاديه مي مالكان بزرگ

تشكيل  در بمبئي 5489در دسامبر اندي و سال سه از پس كنگره ي اجالسيه ي دوره
جايشان  اصلي رهبران دارد. جودو اختالف و تزلزل ،حركت و شور عوض به شود. مي

هاي  روش طرفدار نيز كميتعداد است. ندارا سرمايه و كارها مالحظه با اكثريت و خالي
                                                

كه قبالً نيز در اوايل شرح حاالت مراحل بحراني اشاره كرديم حزب يا نهضتي كه عالقه و  طوري همان .5
مملكتي را داشته باشد اگر از چنين اقدامات شانه خالي نمايد يا از عهده برنيايد  ي نجات و اداره ي داعيه

 خود اليق نيست.  ي در ادعاي خود صادق و در وظيفه

آمده است مربوط ]نهضت آزادي هندوستان[ كه در پاورقي صفحات اول اين كتاب  هاي نهرو يادداشت .2
  ت.به همين قضيه اس
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 نام حزب سوسياليست اند و حزب جديدي در داخل كنگره به شده سوسياليستي
است و  دنبال نهضت هريجن هو ب كه در خارج كنگره دهند. گاندي تشكيل مي

 گيرد. ها را مي از ترس تفرقه جانب معتدل ،گرداند اش كنگره را مي ذلك سايه مع
 

 
 گرداند اش كنگره را مي در خارج از كنگره ، سايه گاندي

 

نمايد كه به مصلحت وقت و  كارانه اتخاذ مي دو تصميم ماليم و سازش كنگره
براي  احزاب ي از كليه شود. يكي فكر تشكيل مجلس مؤسسان مفيد براي آينده مي

د مخالفت و ممانعت دولت مورد موافقت و بع كه ابتدا اساسي هند  يم طرح قانونتنظ
 ي.ارزگ مجامع قانون ديگر شركت در انتخاباتو قرار گرفت، 

ي ارزگ مجامع قانون براي انتخابات مبارزات احزاب كنگره بعد از كنگره بمبئي
شود. اين خود تسلي خاطر  شروع و پيروزي درخشاني نصيب نامزدهاي كنگره مي

 تجديد حيات و حركت براي نهضت است.و  براي مليون

 انگليسي ي گزارش كميته مختلط پارلمانارزگ مجامع قانون متعاقب انتخابات
عدم »رش روي يابد. در اين گزا انتشار مي  اصالحات در قانون اساسي هند ي بارهدر

تكيه خاص شده است. نظر اين است موقعي « هند بودن مردم نامطمئن»و « وفاداري
ا ه از سرپرستي مشفقانه و مراقبت مستقيم خود دست بردارد كه هندي دولت بريتانيا

ثابت  بر طبق منافع بريتانيا شايستگي خويش را براي داشتن يك حكومت خودمختار
 .كنند



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  قانون جديد هندوستان
 

  و تشكيل دولت از طرف كنگره
 

 جهاني دوم( )سنوات قبل از جنگ
 

كار و رضايت از وجود دارد كه هميشه توفيق در هر يك اصل طبيعي و بديهي
 باشد. در مبارزات ملي هرچيز بسته به ميزان توقع و انتظاري است كه شخص داشته

شرط حريف و ت و شرط رضايت را در شكست و تسليم بالقيدونيز اگر معناي موفقي
و اگر تأمين  ،گاه تأمين نخواهد شد منظور هيچ ،صد هدف بگيرنددر حصول صد در
است يا با تأخير و اشكاالت مافوق حوصله و براي افراد عادي  اييبشود كامالً استثن
 خواهد بود.غيرقابل تحمل 

 ؛اند شوند سه دسته وارد مي هاي ملي و نهضتافرادي كه در مبارزات  ،از اين نظر
دانند و جز به آنچه  ها كه خود را اصولي و محكم مي سختگيرها و پرتوقع ،يك دسته

ها و منطبق با تشخيص و عقيده خودشان باشد رضايت  صد درصد موافق خواسته
هستند كه به  ها ظرفيت مقابل سازشكارها و كم ي دسته ؛آيند دهند و راه نمي نمي

يا ارجاع پست و شغلي، توافق كرده  از زندان ترين موفقيت، ولو آزادي كوچك
شوند  اما افرادي هم پيدا مي؛ نمايند هاي اساسي را فدا يا فراموش مي اصول و هدف

ايند و نم ميارزيابي يعني هم نيروها و امكانات را  ،كه هم اصولي هستند و هم عملي
ي باشد ولي يها را هر اندازه جز شناسند. فرصت ها را مي ها و فرصت هم قدر موفقيت

شوند.  دانند و شاكر مي نسبت به وضع قبلي در حكم موفقيت شمرده شود غنيمت مي
دهند كه از مسير كلي  هاي ضمن راه مي ها و توقف منتهي تا آنجا رضايت به توافق

 براي  را اي تازه سنگر بلكه ، نگردد بريده اصلي هدف از دستشان نگرديده منحرف
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 . 5تقويت روحيه و تجديد نيرو و حمله اشغال نمايند
دنبال آن دوران بحراني عجيب و كشمكش شديد كـه   نيز به هندوستان نهضت ملي

س و مرئـي بـود اسـتحقاق پاداشـي را     كـامالً محسـو   صدمات و ضربات وارده بر ملت
كرد  مي را اوضاع بر تسلط از حكايت امر ظواهر آنكه با دولت ي ناحيه در زيرا ،داشت

فرمـا بـود.    كـه گفتـيم نـاراحتي و نگرانـي و نااميـدي حكـم       طوري به ،ولي در باطن امر
خـود طـوري    ي وابـط بـا مسـتعمره   ر ي كرد رشـته  ن كامالً احساس ميانگلستا ي كابينه

چيـز   همه يكه تاب كشش بيشتري را ندارد و با اندك فشار كشيده و تابيده شده است
البتـه نـه موفقيـت     ،بايـد برسـد   بنابراين موفقيتي بـراي هندوسـتان   ،گسيخته خواهد شد

 ولي يك سنگر به جلو. اييقطعي و نه

عضو  144΄444بيش از  5481در سال  بينيم با آنكه حزب كنگره ياين است كه م
ندارد ولي چنان مقام و موقعيتي در افكار عمومي پيدا كرده است كه  در سراسر هند

 آورد. دست  مي اكثريت قاطعي به به محض شركت در انتخابات

ندارد و  اييي كه مصوبات آنها ضامن اجرارزگ نونالبته عضويت در مجامع قا
توانند با صدور يك اعالميه آنها را كان لم يكن نمايند  و حكمرانان مي السلطنه نايب

ارزش مستقيم مؤثري  ،و در صورت بروز اختالف راساً اختيار را در دست بگيرند
شديداً با شركت در  چپ كنگره همين دليل جناح ته باشد. بهتوانست داش نمي

)روي  كردند ولي اكثريت كنگره و عضويت در مجامع مخالفت مي انتخابات
انند خستگي و سازشكاري يا روي واقع بيني و مصلحت انديشي عملي( و افرادي م

                                                
كه شغل بسيار  هاي نهضت آقاي داس ترين شخصيت يكي از قوي ي در اين زمينه و درباره ابوالكالم آزاد .5

اي ترديد  پرستي او مشهور بود ولي بدون ذره داشت و تجمل اي در ميان كانون وكالي كلكته پر استفاده
 نويسد:  پيوست چنين مي كارخود دست كشيد و پارچه كرباسي پوشيد و از صميم دل به نهضت كنگرهاز 

عملي و خوب  ي داراي فكري عملي بود هميشه مسائل سياسي را از جنبه آقاي داس»
را با مذاكره و قرارداد قدم به  ديبايد آزا نگريست و معتقد بود كه هندوستان بودنشان مي

بيني كرد كه اولين  او پيش .آيد دست  نمي باره و ناگهان به يك آورد. استقالل دست قدم به
كمتري در حتي اگر قدرت  ،است و با اين كار اياالت قدم در راه موفقيت خودمختاري

 موافق بود و آن را قدم اول در راه آزادي و پيشرفت هندوستان ،گذاشت اختيار ما مي
هاي  مسئوليت پذيرش آماده آزادي آوردن دست به با را مردم حال عين در كار اين دانست. مي

 54توان يافت كه تقريباً  از اينجا ميرا  كرد. دورانديشي و بينش آقاي داس تر مي بزرگ
 5481هاي او قانون حكومت هند در سال  بيني وي درست برطبق پيش سال پس از مرگ

 «.نگاشته شد
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دادند كه ميدان وسيع و جديدي براي مبارزات  به آنها جواب مي ابوالكالم آزاد
مان خواهيم يافت و مسلماً با ورود در  سياسي و ابراز و پيش بردن افكار و انتقادات

اجرا در آوريم و براي قسمت  هاي مثبت خواهيم توانست قسمتي از برنامه را به فعاليت
 همين طور هم شد. ؛ديگر فشار بيشتري وارد سازيم

 

 
 

 2291سال در موالنا ابوالكالم آزاد تابلويي از 

 
 5نام قانون جديد دولت هندوستان قانوني به 5481 سال در انگلستان پارلمان

و تشكيل  به اياالت هندوستان نمايد كه خودمختاري تصويب مي 5454 جاي قانون به
                                                

5. Government Of India Act-  
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الاقل در زمينه امور  ،دارد و در سطح اياالت مياعاده را  يك دولت فدرال مركزي
فقط  فرمانداران .بود زرگي در جهت استقاللگام ب ،خارج از دفاع و سياست خارجي

در موارد معدودي حق داشتند مخالف پيشنهاد وزرا عمل نمايند و تا حدودي مقيد 
بودند دست به تركيب وزراي انتخابي كه داراي مسئوليت خاص هستند نزنند. قدرت 

و مصون  گانه هركدام داراي استقالل اياالت يازدهافتاد. ضمناً  كار مي ندرت به هفائقه ب
وزرا در هر ايالت  .از مداخالت مركز در امور انحصار حوزه ايالتي مربوط بودند

 ،ها )اعم از مسلمانان رهبر حزب اكثريت بودند. اقليت ي و برگزيده منتخب مردم
جداگانه  كه داشتند اييه كرسي حق متناسباً كدامهر (نجس و اروپايي ،پارسي ،مسيحي
 ي شامل برگزيده بايستي هيأت وزيران ايالتي حد امكان ميدادند و تا سر مي رأي

ايجاد  نيز باشد. اين قانون براي تحكيم فدراسيون عمومي هندوستان احزاب اقليت
 و بيني كرده بود كه از نمايندگان اياالت هند انگليس يك حكومت مركزي را پيش

 شود.بايستي تشكيل  و اميرهاي ظاهراً مستقل مي ها راجه

با اكثريت  عمل آمد حزب كنگره در اولين انتخاباتي كه بر طبق قانون جديد به
در چهار ايالت  ؛است شود. در پنج ايالت اكثريت تام با كنگره يعجيبي پيروز م

كاميابي  پنجابسند و  نشين فقط در ايالت مسلمان ؛ترين حزب مستقل است بزرگ
 خفيف است.

 اين بود كه رهبران كنگره تر شركت در انتخابات غيرمستقيم و مهم ي ولي فايده
تماس نزديك و  ،هاي تبليغاتي خود در طول و عرض مملكت توانستند با مسافرت
 دهنده و اكثريت غير رأي ميليون رأي 84اعم از  مردم هند ي ليهبسيار مؤثر با ك

كيلومتر مسافت  11΄444او جمعاً در مدت چهار ماه  ،نويسد مي گيرند. نهروبدهنده 
 را پيمود و در حضور ده ميليون نفر صحبت كرد.

ارده به نقاط ضعف قانون )مخصوصاً اكثريت داشتن ذلك به دليل ايرادهاي و مع
و همچنين حق  در دولت مركزي السلطنه و ارباب منافع يعني پيروان نايب شاهزادگان

راجع به  داخل كنگره ي هاي دو دسته ناقشهها و م ( مخالفتتوهاي احياني حكمرانانو
حزب  داشتند اصرار نامخالف شد. شديد خيلي مركزي و يايالت يها دولت در عضويت
ي از بين ببرد. ترديد و تأخير كنگره هاي ايالت را در پارلمان قانون اساسي ، كنگره

 دست دوم انتخاب نمايند. ي را از احزابي ايالتها دولتسبب شد كه حكام، اعضاي 

 كه  شود مي گرفته مختصري تأمين ، هالسلطن نايب با طوالني مذاكرات نتيجه در
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از  حكومت هندوستان ،نخواهند نمود. از طرف ديگر ها دولتار حكام دخالت در ك
 اييكه موجب تأييد و تقويت وضع قرون وسط ها اجراي قانون جديد در اميرنشين

ار طرفد ترتيب جناح اين نمايد. به نظر مي موقتاً صرف ،شد حكومت استبدادي آنها مي
و با موافق  رغم مخالفت نهرو علي ،تشكيل دولت بنا به پيشنهاد جدي ابوالكالم آزاد

كردند براي نخستين بار روش مثبت اتخاذ نموده  داررا وا كنگره ،ساختن گاندي
 حاضر به قبول مسئوليت و شركت در دولت شود.

نزديك دو سال سركار بودنـد. در   5481و  5483در سال  ي حزب كنگرهها دولت
له مهم و حياتي را از پيش ببرند و يك نـوع آرامـش   ئمدت كوتاه توانستند چندين مس

هـاي   طـاي آزادي ، اعزنـدانيان سياسـي   ي كليـه  در سراسر كشور برقرار نمايند: آزادي
موافقت  جلب با يدار زمين ي درباره دهنده گشايش جديد قوانين وضع مردم، به عمومي
هـاي وسـيع بـراي تعليمـات      ، برنامـه بدهي دهقانان ي و با تصفيه ارهسرسخت بي مالكان

آميـز   تعليمات اكابر و بـاالخره اجـراي موفقيـت    ،ي(ا عمومي )براساس تعليمات حرفه
 هاي عمران دهات. برنامه

براي ابراز وجود و احراز شخصيت  كنگره فرصت مجددي به 5481 سال انتخابات
فقط  آورند. مسلم ليگ دست  مي هاي پارلماني ايالتي را به دهد و اكثريت كرسي مي
 برد. ا را ميه آراء مسلماندرصد  3/9

هاي  ها و فداكاري هاي اساسي معنوي، چنان پايداري بديهي است كه آن زمينه
اش  اولين ثمره ،هاي پيروزي و باالخره چنين خدمات و نشانه ،فرسا و طوالني طاقت
و افزايش تصاعدي تعداد اعضاي  گرهكن به هاي كثير مردم بايستي روآوردن گروه مي

 آن باشد!

جـاي نـيم    جمعيـت كـل كشـور بـه    درصد  54يعني  5483نفر در سال  9΄944΄444
وجـه پايـان نيافتـه و     هـيچ  كه گفتيم مشكالت بـه  طور ذلك همان مع ؛54815ميليون نفر 

كـه در   كنگره اختالف مابين عناصر اعتدالي ،حريف تسليم نشده است. از يك طرف
در كميتـه   ،مترقـي كـه در پيشـروي هسـتند      موسـوم بـه   اكثريـت دارنـد و جنـاح    اشور

سـازد.   را سخت ناراحت مي ( به اوج خود رسيده گاندي5481در سال ) سراسري هند
و اختيـارات   ره چون با مقررات خـاص قـانون هندوسـتان   وزيران كنگ ،از طرف ديگر

بـراي   كه دولت بريتانيـا  اييه بيني ل دارند و پيشي فدراها دولتمحدود و ضعيفي كه 
                                                

 رسد!  ما نمي ي الساعه و خلق خيلي ملي ه پاي احزاب. البته باز هم ب5
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را  توانند احتياجات و انتظارات مـردم  نمي ،حمايت منافع و مؤسسات خود نموده است
شود. ضـمناً هندوسـتان    برآورده نمايند، سبب بروز زمينه نامساعد در افكار عمومي مي

باشـد خـارج از دنيـا و بـر كنـار از       انگلسـتان  يامپراتـور هر قدر دربسـت و در اختيـار   
جديـدي قـرار داده نيسـت. قضـاياي      هاي بزرگي كه جهان را در آستانه جنگ جريان

هند اختالفات داخلي كنگره دير يـا زود بايـد تحـت الشـعاع حادثـه عظـيم و مصـيبت        
هـاي فتـرت و نسـبتاً راحـت اخيـر در       قـرار گيـرد و سـال    5484 -5491 جنگ جهاني
 گيري محو شود. طوفان عالم

 جهاني دوم جنگهاي دوران  تالش

 اي در تاريخ دنيا و از جمله در حوادث هندوستان تازه ي صفحه المللي دوم جنگ بين
قدرت  هاي گذشته الاقل اين ثمره و اين اندازه از فداكاري گشايد. ملت هند مي

از ورود در جنگ  ،قبل ي تواند برخالف دفعه تحميل اراده را پيدا كرده است كه مي
 ننمايد. خودداري نمايد و خون فرزندان خود را به رايگان قرباني منافع امپرياليستي

ده اي در دست رهبران ارزنـ  آورد و آتوي برنده فرصت و موقعيتي پيش مي جنگ
را گروگان و مبيع معاملـه   هندوستان آزادي توانند مي آنها ؛دهد مي كنگره ي زيدهرو و

انـد كـه    قدر( پيدا كـرده  ضمناً اين درجه از رشد را هم )الاقل رهبران عالي قرار دهند.
ع و دردهاي خودشان دوختـه نباشـد بلكـه    و مناف چهار ديواري هندوستان  چشم آنها به

آن شـيفتگي   بر عالوه كنند. نگاه جهاني پيوستگي بزرگ كادر قضاياي هندوستان را از
يعني خواستارند كـه   ؛دارند و دموكراسي طور اعم و كلي براي آزادي و دلباختگي به

كس هرجـا و عليـه هـر    هـا  ان و فاشيسـت فرما گردد و زورگوي اين اصول در دنيا حكم
 هستند كوبيده شوند.

باز هم حريف ازحال  با وجود شدائد كمرشكن جنگ بريتانيا البته امپرياليسم
را  خواهد مستعمره د، برعكس مياي نيست كه فوري تسليم شود و خود را بباز رفته

مدعيان داخلي و رقيبان خارجي  دست بيش از پيش در چنگال خويش بفشارد مبادا به
 متفقيني در جنگ دارد كه رعايت نظر آنها ضروري است. اما انگلستان ؛بيفتد

 ذلك  مع چرباند مي هندوستان سود هب را مبارزه ي كفه  دوم جهاني جنگ چه اگر بنابراين
 در پيش است. اييه ريزي ها و خون هنوز گفتگوها و كشمكش

در آن زمان كه ابرهاي ، 5484مارس  ي اجالسيه ي در دوره حزب كنگره
  ، بود شده تقريباً روشن پديدار و سياست كلي بريتانيا در افق اروپا گجن وحشتناك
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 نمايد: شرح زير صادر مي اي به نامه قطع

 ي عاهدهم خصوص در بريتانيا خارجي سياست با را خود توافق عدم كنگره حزب»
 دارد. مي اعالم اسپانيا در فرانكو رژيم اييشناس و انگلستان و ايتاليا قرارداد و مونيخ

ايـان  ، تكرار بدعهـدي، پ اين سياست عبارت از نقض عمدي اصول دموكراسي
 ست كه دشمن واقعـي آزادي ا ييها دولتسيستم امنيت همگاني و همكاري با 

و دموكراسي هستند. به سبب اتخاذ چنين سياستي است كه دنيا اينك به حالت 
هـاي شـديد بـا مـانعي      حدي كه خشـونت  هالمللي افتاده است تا ب مرج بين و هرج

نـام بقـاي    انـد و بـه   دسـت گرفتـه   را بـه مواجه نشده و اينك تعيين سرنوشت ملل 
وجدان  ؛كنند ها مي ترين جنگ آوري را صرف تهيه مخوف مبالغ سرسام ،صلح

و جنوب غربي تا بـدين حـد تنـزل كـرده كـه دنيـا        عمومي در اروپاي مركزي
 تـرور دولـت نـازي    اينك بدون ابراز مخالفت و انزجار، شاهد وضع وحشت و

پنـاه از طـرف    دفاع و مردم بي و بمباران دائمي شهرهاي بي نژاد يهود عليه مردم
 است. پيروان فرانكو
هـاي  وكه طرفـدار دائمـي نير   خود را از سياست خارجي بريتانيا ، حزب كنگره

دور  كنـد بـه   كمـك مـي   است و به تخريـب كشـورهاي دموكراتيـك    فاشيست
دانـد كـه    اسـت و مسـلم مـي    و فاشيسـم  مخالف بـا امپرياليسـم   دارد. كنگره مي

و شرافت جهان پايان دادن به اين دو رژيم است. كنگـره معتقـد    صلح ي الزمه
عنـوان كشـوري مسـتقل و     بايد سياست خارجي خود را بـه  است كه هندوستان

دنبـال   هبـ  و فاشيسم وسيله با احتراز از امپرياليسم اين آزاد، خود هدايت كند و به
 باشد. و آزادي راه صلح

عالن جنگ انگلـيس و  ا هكه منتهي ب به لهستان و حمله آلمان محض بروز جنگ به
 و دموكراسـي  را دفاع از آزادي نوان آنگرديد و ع 5484در سپتامبر فرانسه عليه آلمان

نيز اين كشور را جزو ممالك در حال جنگ اعـالم   گذاشتند، نايب السلطنه هندوستان
ي و گـزار  اي با مجـامع قـانون   صورت ظاهر مراجعه و مشاوره داشت بدون آنكه اقال به

هـاي خـود    ا كه مطلب را قبالً در پارلمانه دولت بنمايد و مثل دومينيون اييكميته اجر
 مطرح كردند عمل كند.

را  5481سـال  ات قانونمقرر السلطنه هندوستان نايب ،متعاقب اين تصميم و اعالميه
 معلق نموده يك سلسله مقررات خاص با اختيارات مطلق جهت خود و حق بازداشت  

 نمايد. وضع و ابالغ مي ،و اعدام

ترين  مدرك ديگري براستبدادي بودن حكومت و نبودن كوچك ،اين اعمال
كند  دهد و ثابت مي مي كنگرهدست  به اختيار و حق براي مجامع ظاهراً ملي و قانوني
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داند. كميته  دست خود مي را مخلوق اراده و آلت دولت هندوستان كه انگلستان
 ين گفته شده بود:مفصلي صادر كرد كه در آن از جمله چن ي قطعنامه ايياجر

 دارد... نارضايتي مفرط خود را نسبت به اين اقدامات اعالم مي هييكميته اجرا»
جنگند  مي آلمان با كه كساني با و كرده محكوم لهستان در را آلمان اخير تهاجم

جنگ و صلح  ي لهئصويب كرد كه در مست كند. كنگره ابراز همدردي مي
اين كشور تصميم بگيرند و هيچ نيروي خارجي  بايستي مردم مي ،هندوستان

 خود را به آنها تحميل كند و نيز مردم هندوستان ي تواند اراده نبايد و نمي
هندوستان  داد... نخواهند امپرياليستي مقاصد براي را خود منابع استثمار ي اجازه
بوده ولي  نام  نجات دموكراسي سهيم بداند كه به تواند خود را در جنگي نمي

كه داراست از  دارد و حتي اين آزادي محدودي را را از آنها دريغ مي آزادي
دست بدهد... تاريخ گذشته همواره پراز تناقضات بوده و نشان داده كه شعارها 

در دنياي امروز آزادي قابل تجزيه نيست و  .با نيات واقعي كامالً تفاوت دارد
جهان مصيبت  از در هر گوشه هرگونه اقدام براي نگاهداري تفوق امپرياليسم

تواند در جنگي كه مقصود از آن  ار خواهد آورد... كميته نمياي به ب تازه
برقراري امپرياليسم در هندوستان يا هر جاي ديگر جهان باشد شركت جويد... 

، نيت خود را كمال صراحت رتقاضا دارد كه د از دولت بريتانيا اييكميته اجر
راسي و امپرياليسم و نظم جديد جهاني كه اينك در اين جنگ نسبت به دموك

كار بردن اين مقاصد  هخصوص چگونگي ب مطمح نظر است توضيح دهد و به
را در هندوستان و اثري كه وضع امروزي در آن خواهد داشت معلوم كند. 

 اييكميته اجر است... حال حاضربردن آن در كار هبهترين آزمايش هر اعالميه ب
منازعه و جنگي ندارند  با مردم آلمان دارد كه مردم هندوستان اينك اعالم مي

استيالگر ستيز  برانداز و ستمگر و خشنِ هاي آزادي ولي از ديرباز با سيستم
خواهد تا  شود و از آنها مي متوسل مي از صميم دل به مردم هند دارند... كميته

خود  ،اختالفات داخلي را به كنار بگذارند و در اين ساعت مخوف و پرخطر
استوار بتوانند آزادي  ي را آماده و متحد نگاه دارند تا با فكر آسوده و اراده

 5«.جهان به كف آرند آزاديِ را در چارچوب بزرگِ هندوستان
اثـر  در  ؛تـازه و مشـكلي پـيش آورده اسـت     ي لهئمسـ  ، جنـگ در داخل كنگـره اما 

و بسـياري از   رئـيس كنگـره   ،و پيروان او با ابـوالكالم آزاد  الف نظر عميق گانديتخا
 گانـدي  ،و غيـره  ، سردار پاتل، خان عبدالغفار خاناز قبيل نهرو يهياعضاي كميته اجرا

                                                
. خوانندگان محترم در لحن اين قطعنامه دقت دارند كه چقدر منطقي و با وسعت نظر و دور از كوتاه بيني 5

و هر عمل  ي آلمان عاشقانه طرفدار مني با انگلستان،برخالف ما كه صرفاً به دليل دش ؛خودخواهانه است
جستجو  راه اين از را خود نجات و اند و انسانيت آزادي دوست و خشونت و استعمار دشمن آنها بوديم. آن
 نمايند.  مي



 
 

 

 
 

 511 ــــــــــــوستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهندنهضت آزادي 

 

روي معتقـدات مـذهبي و اصـول اخالقـي خـود       ؛گذرانـد  دوران بسيار ناراحتي را مي
اسـت. حتـي    هرحال و براي هـركس بـا شـركت در جنـگ مخـالف      هر صورت و به به

نجنگنـد و فقـط بـا     لـر تفرسـتاد كـه بـا هي    اييهـ  نيـز پيـام   براي دولت و ملـت انگلسـتان  
ت كـه  عدم خشون ي اما براي سايرين فلسفه ؛نيروهاي روحاني خود با او مخالفت كنند

اتخـاذ شـده بـود مطلـب سياسـي و       براي وصول به آزادي در مبارزه داخلي هندوستان
آوردن  دسـت  داخلـي بـراي بـه    ي مصلحتي بود نه اعتقادي. در نظر آنهـا مـابين مبـارزه   

خارجي جهت نگاهداري آن يا جهت كوبيـدن نيروهـاي فاشيسـتي     ي مبارزه آزادي و
 فرق زياد وجود دارد. و امپرياليستي

 اييدو قطعنامه از طرف كميته اجر ،كنگره در پونا 5494 سال باالخره در اجالسيه
  :كند كه در اولي تأييد مي .رسد به تصويب مي همه احزاب كنگره
است  دست  آوردن آزادي هندوستان در بهترين روش براي به يمقاومت منف»

  «.و بايد از آن پيروي گردد
 دارد كه:  در دومي اعالم مي
 هاي گروهبا  هندوستان واقعي جاي ،دموكراسي و نازيسم بينما جنگ در

ها  تواند بدان گروه برخوردار شود مي اگر از آزادي دموكرات است. ولي هند
 « .به پيوندد

نيست و  دادن آزاديه حاضر ب دانستند كه انگلستان نظر به اينكه هر دو دسته مي
 اختالف و بحث را تعقيب نكردند. ،نخواهد رسيدپاي عمل ه دوم ب ي اعالميه

نيز با راه انداختن  هندوستان ، حزب كارگرانناگفته نماند كه به موازات كنگره
را تصويب و دولت را تهديد  هزار نفري عدم همكاري در جنگ 44يك اعتصاب 

 ده بود.نمو

بيند قدم كوچكي  خود را باز ناچار مي دولت هندوستان ي،با چنين اوضاع و احوال
در خصوص  خواهد با رئيس كنگره مي 5494در اوت  هالسلطن به جلو بگذارد. نايب

مذاكره  ت مجريه دولت مركزيأاختيارات هي ي همكاري كنگره به شرط توسعه
 كند. بيند مالقات را رد مي چون زمينه مشتركي نمي رئيس كنگره ؛نمايد

 ساتياگراها نهضت ،جنگ در شركت عليه مبارزه براي گذاشتهفراتر را پا ها اي كنگره
از  ،شود ها شروع مي العمل دولت فوراً ظاهر و بازداشت نمايند. عكس ا تجديد مير

 عمليات كه براي سر و صورت دادن در مراجعت در سفر پنجاب جمله رئيس كنگره

 شود... محكوم مي دو سال زندان آهن توقيف و به رفته بود در ايستگاه راه ساتياگراها
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حكومت  اقدامات و كنگره  مذاكرات از جلوتر غيرمنتظره وقايع و جنگ حوادث اما
 ي دهنده و ضربات تكان به روسيه آلمان ي رسد. از جمله حمله پيش مي هندوستان

 شود. كشانده مي سرحدات هندوستانه . جنگ بو سنگاپور و مااليا هاربر در پرل ژاپن
 5495در دسامبر  ،انديشي پرزيدنت روزولت تحت فشار و مصلحت دولت انگلستان
در  نمايد. صادر مي منظور رضاي ملت هندوستان را به رهبران كنگره دستور آزادي

تغيير  هندوستان آزادي و شركت در جنگ ي لهئمس ي زمينه در طرفين نظريات كه حالي
 است. نخست وزير انگلستان چرچيلنكرده است و 

بعضي  له غامضي است.ئخود مس هندوستان به قريب الوقوع ژاپن ي احتمال حمله
ا ه وج انگليسيا و خره فال نيك گرفته، ورود ژاپني و رهبران اياالت آن را به از مردم

اي  وجه چنين وعده چهي ها به اي شمارند. اما كنگره مي را مالزم با آزادي هندوستان
جاي ارباب ضربت خورده را  دهند و جانشيني يك ارباب تازه نفس به خود نمي به

ا را نمود كه توأم با ه ه بايد دفع حمله ژاپنيولي در اينكه چگون ،دانند تر مي خطرناك
نيز  ت مورد اصرار گانديعدم خشون ي ا نباشد و فلسفهه ابقاي انگليسي تصويب و

 اختالف و اشكال فراوان وجود دارد. ،زير پا گذارده نشود

كه يكي از  چين كل قواي و فرمانده جمهور رئيس يكچ كاي چيان ،از طرف ديگر
و تقويت نظامي  را براي سازش با هندوستان پا افتاده انگلستان و دست است به متفقين

ه و السلطن سفري به هندوستان براي مالقات با نايب ؛ه استسرحدات خود عاجز كرد
اين است كه  نمايد. پيشنهاد و اصرار او به سران كنگره مي مذاكره با رهبران كنگره

دست آورد و چون اختالف  راحل تدريجي بهخود را در طي م استقالل هندوستان
و  فعالً راضي به آزادي ،وجود ندارد كلي مابين حالت دومينيوني و استقالل مطلق

 طشرايبايد در  شود. عالوه بر آن در اوضاع حاضر كه دولت انگلستان خودمختاري
پسندد كه مسئوليت  نمي عقل باشد داشته برعهده را خطرناك موجود مسئوليت جنگ

از اين  ا بدهند. رئيس كنگرهه امور نظامي و دفاعي هندوستان را صد درصد به هندي
 ،ز جنگشرط آنكه دولت انگلستان اطمينان بدهد بعدا جهت امكان سازش را به

 بيند. قطعي خواهد بود مشكل نمي استقالل هندوستان

ذلك  مع دهد. نمي نشان چين جمهوري رئيس پادرمياني خوشي به روي هالسلطن نايب
 رساند. مي دها و اصرار خود را به لندنك پيشنهاچ كاي چيان

 مخصوص هم  ي نماينده يك كه چرچيل روي روزولت فشار حال چه در اثر هر در
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و يا اصالً  چك كاي فرستاده بود و چه در اثر سفارش و خواهش چيان بعداً به دهلي
وسيله شد كه  دوم و تشخيص خودشان، جنگ جهاني يامپراتوربه اقتضاي مصالح 

 توجه كند. هاي ملت هند خواسته تر و مساعدتري به با نظر جدي دولت بريتانيا

 

 
 وزير انگلستان ، نخست سر وينستون چرچيل

 
، ون چرچيلوينست وزيري سر به نخست انگلستان ي زمان جنگائتالف ي در كابينه

او  اييگش و شهرت كارداني و قدرت مشكل اقبال ي وزير مشاوري هست كه ستاره
گرفته  باال خيلي آلمان عليه جنگ در روسيه واردكردن و مسكو در كبيريسفير از بعد

برآورد  را هندوستان ملت ديرين ي خواسته دارد مأموريت 5كريپس سراستافورد است:
از اين  به ارمغان ببرد تا خيال بريتانيا و همكاري آنها را در جنگ براي انگلستان

 السلطنه نايب هاجراييت أحاضر شده است هي دنيا راحت شود. دولت انگلستان ي ناحيه

را  ، خودمختاري هندوستانباشند و پس از پايان جنگ هندي سره يك او وزراي يعني
 رسماً و قانوناً عملي سازد.

ه شده بود آقاي ترتيب داد با رئيس كنگره 5492كه در مارس  اي در مالقات اوليه
 هاجراييت أه در هيالسلطن در جواب سئوال رئيس كنگره راجع به نقش نايب كريپس

 ،«در كابينه خواهد بود مثل نقش پادشاه انگلستان» :گويد فيمابين مي دولتي و روابط
 .ت دولت هنديأع نظارت كلي و رياست عاليه و اجراي مصوبات هيقايعني در و

                                                
5. Sir Stafford Cripps 
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قـرار گيـرد    توانست مورد مخالفت زياد كنگـره  بديهي است كه چنين فرمولي نمي
ولي وقتي گزارش به كنگره برده و قـرار   ؛شود بيني مساعدي فراهم مي و محيط خوش

اي روي كاغذ بيايد معلوم نيسـت در آن   صورت موافقنامه به شود مذاكرات شفاهي مي
ه يـا در جريـان   السـلطن  دسـتگاه نايـب   ي هاي شيطاني از ناحيه كوتاه چه دست ي فاصله

 از تصـريح قسـمت   آيد كه آقـاي اسـتافورد كـريپس    در كار مي كسب دستور از لندن
 ايـي ت اجرأه از نظريـات هيـ  السـلطن  اخير و حساس اظهارات خود يعنـي تبعيـت نايـب   

 و امور مربوط به دفاع و ارتش هندوسـتان  رود. موضوع وزارت جنگ طفره مي هندي
باشـد   5 (ويـول  ابع اوامر فرماندهي كل قـوا )لـرد  درصد تي او بايد صد نيز كه به عقيده

در  ،اول را ندارد. عالوه بـر آن  ي لهئشود كه البته اهميت مس االختالف ديگري مي مابه
زمان جنـگ   ي اظهار داشته بود كه به نظر كابينه آقاي كريپس ،اي مورد اختالف فرقه

ها و رفـع اختالفـات مـذهبي     فرقه ي لهئهندوستان بدون حل مس ي لهئحل مس ،انگلستان
 خودشان راه توافقي پيدا كنند. و هندوها بهتر است قبالً مسلمين ، وامري است محال

بـا   كـريپس  2با پافشاري كه طرفين در نظريات خود ابراز داشـتند بـاالخره ميسـيون   
مقصودي  شاهد و هندوستان آزادي كرد. مراجعت خالي دست گرديده، روبرو شكست

 فت!رنزديك شده بود از دست  كه تا اين حد به آغوش نهضت ملي

 هـاي مفصـل و خشـن    نيز ايـن قضـيه طـي نطـق     واشنگتن در مجالس سنا و شورايِ
الحصولي نيست كه بعد از نيم قـرن   سهل ي چنان تحفه مورد بحث قرار گرفت. آزادي

فشاني باز هم ناكامي و خون دل نداشته باشد. ضمناً ايـن را هـم بايـد دانسـت كـه       جان
تـر   بخشثمـر  وجـودش  و تـر  شناخته قدرش آيد دست به تر سخت و ديرتر هرقدر آزادي
آييد مليل     دسيت  هايي كه با هياهو و جنجال و چهار ترق و توروق بيه  آزادي ود.خواهد ب

در ه مال بادآورده و يا پول در قمار يافته است كه به همان سهولت و سرعت هم از كف بي 

 .شود رود و يا منكوب و مخدوش مي مي
در شناسايي حـق   تانياو عصبانيتي كه از عدم تغيير نظر بري شكست ميسيون كريپس

الوقـوع   و خطـرات قريـب   ،پيـدا شـده بـود از يـك طـرف      و اختيار هندوسـتان  آزادي
العـاده ناراحـت در هندوسـتان و اخـتالف      محـيط فـوق   ،از طـرف ديگـر   ژاپن ي حمله
از ا داشـتند  هـ  كثيري از خشمي كه نسبت به انگليسـي  مردمكه كرد  ايجاد مي ايينظره

                                                
5. Lord Wavll 

  ( به معني مأموريت، هيأت اعزامي )ب.ف.ب(.Mission« )ميسيون». 2
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سخت با اين طـرز فكـر مخـالف     كردند. ولي رهبران كنگره ا استقبال ميه ورود ژاپني
، ز ماننـد مااليـا  د هندوسـتان را نيـ  نـ توان در صورت تمايـل مـي   گفتند: انگليس بوده مي
خـود دسـت بردارنـد. بايـد      توانـد از مـيهن   ا نميه رها كند ولي هندي و برمه سنگاپور

ي براي دفاع خود فراهم آوريم و زنجير اسارت را بگسـليم. اگـر آزاد بـوديم بـه     ينيرو
ا حمله كند بـا اسـلحه جـواب خـواهيم داد ولـي اينـك كـه دفـاع         هر كشوري كه به م

پـايمردي نشـان خـواهيم داد.     اند با سـالح مقاومـت منفـي    مسلحانه را از ما دريغ داشته
منـد بـوديم و كسـي نتوانسـت از      يعني با همان اسلحه كه در بيست سـال گذشـته بهـره   

 دست ما بگيرد.

اكثريـت   ؛ا مـورد اخـتالف بـود   هـ  با ژاپنـي  نيز طرز دفاع و جنگ در داخل كنگره
وجه نبايد بـراي   هيج به بر هندوستان تسلط بريتانيا ي عقيده داشتند كه با خواستن خاتمه

و  آنهـا عليـه آلمـان    موجبات اضطراب در مساعي جنگـي  و نيروهاي متفقين انگلستان
 فراهم شود و خللي در نيروي دفاعي آنها پيش آيد. ژاپن

و  مشـاراليه  نظر .نمود عنوان را «كنيد ترك را هندوستان» شعار گاندي گيرودار اين در
 انگلسـتان  دست هم توانند مي اه هندي يشعار چنين ي سايه در فقط كه بود اين پيروانش

بنـابراين شـعار بـه ضـرر      بگيرند. را ژاپن ي بهانه جلوي هم و كنند كوتاه خود ميهن از را
مشكالت دفاعي خود در خارج با هندوسـتان   نخواهد بود و با توجه به دفاعي انگلستان

ديگـري از رهبـران   ي  عـده و  و نهـرو  رئـيس كنگـره   ،در نخواهد افتاد. ابوالكالم آزاد
هـا و   شـكني تواند كار نمي كه دولت هندوستان وجه خوشبين نبوده، يقين داشتند هيج به

كرد و دسـت  العمل نامطلوب خواهد بالدرنگ عكس ؛دردسرهاي داخلي را قبول كند
 ي اعضـاي كميتـه   ي گاندي و كليه ،دولت ؛طور هم شد همين كنگره بسته خواهد شد.

 (.5492ا كرد )اوت ه انرا براي چندمين بار روانه زند و رهبران كنگره ايياجر
فقط تا اين حدود توانسـته بـود بـه خـود بجنبـد و دسـتوري صـادر         هكنگر ي كميته

بـر طبـق   « هندوسـتان را تـرك كنيـد   »نهضـت   ،نمايد كه اگر ما سـرجاي خـود بـوديم   
در  ولي اگر سلب اختيار و قدرت از ما نمودند مـردم  ،اجرا خواهد شد رهبري گاندي

 اتخاذ روش مناسب آزاد خواهند بود.

 ه زنـدان ه را بـ كنگر ي هييجا دادند و هيأت اجرا را در قصر آقاخان در پونا گاندي
ا هـ  كدام با هندي هيچ تا بردند بود انگليسي سربازان كامل نظر تحت كه احمدنگر نظامي

 نداشته باشند و نتوانند كاري بكنند. يو با دنياي خارج كمترين ارتباط
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جمعي  هاز بازداشت دست مردم بود رفته كار به عمل اين استتار در كه استادي ي همه با
هـاي ضـدجنگي    هـا و خرابكـاري   آگاه شـدند و تظـاهرات و اغتشـاش    رؤساي كنگره
وي داد. حتـي پـس از بازداشـت    ر و بمبئـي  و ايـاالت متحـده   ارهو بي فراوان در بنگال

ش بـه فعاليـت و مسـافرت در    ا خانم ،آقاي آصف علي يكي از رهبران مسلمان كنگره
اسباب مزاحمت مسـاعي   ،تعدم خشون ي سراسر كشور پرداخته بدون توجه به فلسفه

نمـود. وي   آوري مـي  سـاخت و پـول بـراي مخـارج جمـع      را فـراهم مـي   ريتانياب جنگي
عمليات خود را در خفا ادامه داد. عده زيادي از مأمورين دولـت و صـاحبان صـنايع و    

 هاي افسران منزل داشت. تجار نيز به مشاراليها كمك كردند و چندي در خانه

بازداشـت صـورت    34΄444مـاه   9ظـرف   نوني اعـالم گرديـد.  مجدداً غيرقا كنگره
در چنـين شـرايط    مجـروح شـدند.   53΄444نفـر مقتـول و    5444 بـه  گرفت و نزديـك 

 5499و  5498هـاي   در سال هندوستان آزادي اي از نظر نهضت حوادث عمده ي،خاص
 روي نداد.

 ي روزه جهـت كفـاره   25 ي طالع قبلـي دولـت دسـت بـه روزه    يك بار با ا گاندي
پـس از   .تحمل رنج او مجدداً به ثبوت رسـيد  ي العاده گناهان خود زد و ظرفيت خارق

را در  آزاد شـود جانـب انگلسـتان    اي به دولت نوشت كـه اگـر هندوسـتان    نامه آزادي
به اين پيشنهاد و تغيير رويه ننمود. زيـرا ديگـر    ايياعتن خواهد گرفت. انگلستان جنگ

نيـازي   پيروزي و در حال بـي  ي اوضاع جنگ عوض شده بود و آنها خود را در آستانه
افقـت  قصـد جلـب مو   به ديدند. مالقاتي نيز با محمدعلي جناح از كمك هندوستان مي

 شد. نتيجه و موجب تقويت جناح كرد كه آن نيز بي مسلم ليگ

 نگاهـداري رهبـران را در زنـدان    دولت هندوستان ،به اروپا متفقين ي پس از حمله
 وضع بهتري منتقل ساخت. در  و خود يهاي محل زندان كدام را بهنظامي الزم نديده هر

فرمانـده   اوريول ،در ماه مه .تقريباً تمام شده بود جنگ اروپا 5491در آوريل سال 
 دولـت انگلسـتان   ،اعالم داشت ندر مراجعت از لند كل قوا و نايب السلطنه هندوستان

عمـل خواهـد    بـه  هندوسـتان  ي لهئاي بـراي حـل مسـ    هاي قبلي اقدامات تازه بنا به وعده
 با حضـور رؤسـاي مسـلم ليـگ و كنگـره      آورد و چون قرار است كنفرانس در سيمال

آزاد خواهند شد )بعد از سه سـال   اييو اعضاي كميته اجر رئيس كنگره ،تشكيل شود
 و نه ماه(.

 ي نبود. خواه آزاديروي جوانمردي و  كه اين وعده و اقدام انگلستان بديهي است
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هـاي خـونين    رغـم بنـد و زنجيـره    و رهبران آنهـا علـي   هاي مردم و مخالفتها  مقاومت
روز  را روز بـه  اي رسيده بود كه اداره و اسـتفاده از هندوسـتان   به مرحله، دوران جنگ

عـالوه   هبـ نمـود.   ساخت و اتخاذ تدبير و قبول تغيير جديدي را ايجاب مـي  تر مي مشكل
و  مردانه هندوستان در طرفداري از دموكراسـي  ي همان نيروي مقاومت و قدرت اراده

ارزش خاصي به آنها داده بود. ضـمناً چـون هنـوز    ا ه ييآمريكادر نظر  ،حقوق جهاني
را  و انــدونزي و سـنگاپور  شـد و برمــه  ديـده نمــي  آســيادر  اي از شكســت ژاپـن  نشـانه 

خـود بـه    ي برطبـق وعـده   همچنان در تصرف داشت و موقع آن رسيده بود كه روسـيه 
بـراي همكـاري    ر داشت دست هندوستانبسيار عالقه و اصرا آمريكا ،حمله كند ژاپن

 در اين قضايا باز شود.

ها بپردازيم يك نظر كلـي   يات اين جريانيقبل از آنكه به دنبال قضايا و مطالعه جز
 ايينهـ  ي انـدازيم و سـپس وارد مرحلـه    پـرده مـي   گذشته و عوامل غيرسياسـي پشـت   به

 شويم. نهضت مي

 در تنازع حق و باطل و استعمار قابله ليبراليسمتضاد ذاتي عدل و ظلم يا م

از ايـن جهـت    ي هندوسـتان يجـو  طلبـي و اسـتقالل   در ابتداي كتاب گفتيم قيام آزادي
ممتاز و مستثني است كه عوامـل و جهـات موجـود تمامـًا حكـم بـر نفـي و نقـض آن         

ذلـك چنـين    آمد، مع نظر نمي اتكاء و توسلي به ي اميد و نقطه ي رد و ظاهراً روزنهك مي
 ،نماييـد كـه قيـام    قيامي با منتهاي وسعت و قوت صورت گرفـت. اينـك مالحظـه مـي    

 پيشرفت و موفقيت بوده و مراحل پيروزي نزديك شده است. المجموع رو به حيث من

احيـاي نيروهـاي    ؛سـبب نبـود   يالبته پيدايش و پيشـرفت نهضـت بـدون جهـت و بـ     
و عامل اساسي كار بـوده   اگشاي اين معم كليد مشكل معنوي و اتكاي به نيروهاي ملي

نهضـت   له و طـرف هنـدي  ئاست. اما اين موجبات و مقتضيات تماماً جهات داخلي مس
له يعنـي  ئمسـ  بايد ديـد از جهـت خـارجي    ؛باشد جاي خود مسلم و مؤثر مي هاست كه ب

قضيه چه شد كـه چنـان دولتـي بـا تمـام هوشـياري و تـدبير و         و عمليِ طرف انگليسي
اي  گرفته است؟ چه حربه و چه وسـيله   نشيني و تسليم را پيش قدم راه عقب قدم به ،زور

 5؟ كار برد كه كارگر افتاد هب ستانلي انگامپراتورعليه  نهضت آزادي هندوستان
                                                

تهديدآميزي عليه قدرت  ي خود را اعالم كرد و مقاله اصل عدم زور كه وقتي گاندي وريت. همان امپرا5
تلگرافي به اين مضمون صادر  ( و لرد مونتاگLorod Birkenhead)نوشته بود از لرد بيركنهد بريتانيا
 ←                     شود:  مي
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ا ه كه قبالً نشان داديم و هندي -نظر از پايداري و بردباري كمرشكن صرف
 -ترين و پرصبرترين اقوام پيروزمند دنيا ببرند توانستند گوي سبقت را از با ظرفيت

وجود داشته  يامپراتورمستحكم  ي روي قلعهگفت نقطه ضعفي حتماً در برج و بابايد 
ا از آنجا موفق به نفوذ و ايجاد ه ن داده و هنديااست كه باالخره راه رخنه به مهاجم

 اند. شكاف در حصار حصين شده

يكـي از   ؛گيرد كـه قـوت او   از همانجا سرچشمه مي ملتغالباً ضعف هركس و هر
صـورت قـدرت و    كه آنها را چندين قرن است بـه  تدار و اعتبار ملت انگليسعوامل اق

قـدرت قـانون و    ،سياست درجه اول دنيـا يـا يكـي از آنهـا نمـوده و نگاهداشـته اسـت       
الاقـل   و اصـل عـدالت   حكومت قانون است. در انگلستان يا ليبراليسم انگليسي آزادي

ــه   ــ در چهــارچوب ملــت و دولــت خــود و در حــدود آنچــه ب انون و عــدالت عنــوان ق
 شود. جاي ديگر دنيا بيشتر رعايت و اجرا مياند، از هر پذيرفته

المثـل اسـت. ديديـد     ضـرب  اسـتقالل  لحاظ استحكام و به انگلستان اييدستگاه قض
عليـه دولـت و منـافع خودشـان      قاضـي انگليسـي   ، چگونه در ديـوان دادگسـتري الهـه   

تمـارض   نكرد و قاضي روسيچنين  كه قاضي هندي صورتيدر ،داد رأي سود ايران هب
آنها از قـديم   نيست. تصور محكمه قابل قصاص بدون حكم ،نمود! براي يك انگليسي

سـوزاندند! در   كردند، بعد مي خود را اول محاكمه مي مغلوب و اسير جنگيِ ژانداركِ
بايـد بـا    ،را راه انداختنـد. اگـر سـر ببرنـد     نيز دادگـاه نـورنبرگ   المللي اخير جنگ بين

 .5قانون ببرند ي پنبه
                                                                                                              

 شويد كه حكومت بريتانيا انع از اين ميما به خطر افتاده است، اگر م وريتاگر وجود امپرا»  →
كنيد كه ما در فكر بيرون رفتن از  عمل كند، اگر تصور مي به تعهدات خود در قبال هند

هاي دنيا را كه با تمام قواي الزم پاسخ  ترين ملت كوشيد مصمم بيهوده مي ،هند هستيم
 .«خواهد داد به مبارزه بطلبيد

نمايد  شش سال حبس محكوم مي به 5424را در سال  اي كه گاندي رئيس محكمه ،. ببينيد آقاي برومسفيلد5
 نمايد: چگونه با متهم صحبت مي

 ايد تا حدودي كار مرا آسان كرديد. كه مرتكب شده اعمالي ! با اقرار بهآقاي گاندي»

؛ تجاهل ترين كاري است كه قاضي در پيش دارد ور يك حكم عادالنه مشكلليكن صد
پرستي عاليقدر هستيد غيرممكن  رهبري بزرگ و ميهن ،ها انسان اينكه شما در نظر ميليون به

 است.

ند چشم مردي با آرماني بل حتي كساني كه در سياست با شما اختالف نظر دارند در شما به
شما  ي كه درباره است من اين ي ليكن وظيفه نگرند... مي مقدس حتي و شريف و زندگاني

 ←     فقط مانند يك فرد عادي كه تابع قانون است قضاوت كنم... محتمال در هندوستان
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را  حتماً وصف هايـدپارك لنـدن   ؛مخالف را دارد ي تحمل شنيدن عقيده انگليسي
دسـته دسـته    مـردم  ،اي از باغ عمـومي شـهر لنـدن    سرگشاده ي طهايد كه در محو شنيده

هاي مختلف كه روي چارپايه ايستاده، حـرف   و مرام دور گويندگان و مبلغين احزاب
بدون آنكه دشنام و دعوا و يا سر و صـدا از كسـي دربيايـد يـا      ،شوند زنند جمع مي مي

داشته باشـند.   كار يكديگر كار به هستند دسته مخالف دو ور كه متعلق بهمجا ي دو دسته
و عقايـد و   ا پدر حكومت پارلمـاني و اهـل انتقـاد آزاد و آزادي مطبوعـات    ه انگليسي

طـور كلـي يـك     اجتماعات هستند. درست است كه رفتار و اخالق يك انگليسي و به
دارنـد فـرق    ها خيلي با آنچه در لنـدن و پـاريس   در ميان بومي در خارج اروپا ياروپاي
حكومـت و   ،عـالوه بـر آن   .اسـت  جا برود انگليسـي ولي باالخره انگليسي هر؛ كند مي

توانــد خــارج از چهــارچوب عمــومي   نمــي مثــل هندوســتان سياســت يــك مســتعمره
و  ي لنـدن هـا  دولـت گـوي   ي مستعمرات جـواب ها دولتخصوصاً كه  ،باشد انگلستان

ورزيـدگي   ،كـاربردن سـالح قـانوني و مقـررات     ها در بـ ه اند و انگليسي مردم انگلستان
 كامل دارند.

خـوبي در   هخارج از دخالت مستقيم و مسئوليت آنها اين واقعيـت بـ   ،انحتي در اير
و  شـدن مشـهود بـود. در غاصـب بـودن شـركت نفـت سـابق         قبل از ملي شركت نفت

شـركت حرفـي    ايرانـي  ارگرانو كارمنـدان و كـ   ايـران  پايمال شدن كلي حقوق ملت
ر ياز ذخـا  برداري كمپاني انگليسـي  ها براي حداكثر بهره نداريم و انواع تدبير و تبعيض

س امتيـاز و  كار رفته بود. اما وقتـي شـما اسـا   ه در آن ب ايران زيرزميني و نيروي انساني
كرديـد در حـدود مقـررات موضـوعه حقـوق و پـاداش و        اصول استخدام را قبول مـي 

اضافات و امتيازات )خانه، كولر، ماشين، مرخصي، بازنشستگي و غيره( شـما محفـوظ   
 و مسلم بود.

نبايد تصور كرد كه اين اخالق و عمل در نزد آنهـا تصـنعي و تظـاهري اسـت كـه      
ع تحميل بر نفـس و تقـواي خـالف رغبـت و منفعتشـان      براي فريب سايرين يا يك نو

 ي كـه الزمـه   -اند و خوب هم تشخيص داده -اند ا چنين تشخيص دادهه باشد. انگليسي
و  و ترقـي ملـت   ءكارها و باالخره راه بقـا  ي حسن اداره ،مندي صحيح از زندگي بهره

                                                                                                              
ور ضتعداد كساني كه از صميم قلب متأسفند از اينكه شما با رفتار خود دولت را در مح →

ايد كه آزادكردنتان براي او ممكن نيست كم نيستند ليكن چه بايد  گذاشته و كاري كرده
كوشم آنچه را درخور شأن شما است با منافع عمومي در ترازوي عدل  كرد... من مي

  «بسنجم...
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بندي به سنن مقبول، رعايـت مقـررات و اجـراي قـوانين موضـوعه       پاي آنها يامپراتور
داراي  54و  53در قـرن   انگلسـتان  ،نبـود  است. كامالً متذكر هستند كه اگـر ليبراليسـم  
 شد. چنان قدرت اقتصادي و سياسي در دنيا نمي

برگردانيم. يكي از نكـات برجسـته و مطـالبي     به قارهبه ش مان را از جزيره حال نگاه
كه حتماً بعداز چندبار تكرار شما را هم به تعجب يا الاقل به توجه واداشته ايـن اسـت   

اهل وكالت و قضـاوت بودنـد و غالبـاً     رهبران داخل و خارج كنگره ي كه تقريباً كليه
و حتي سرسـيد   ، اقبالبودند: گاندي هاي حقوق انگلستان پروردگان دانشكده از دست
و غيره. البتـه تعـدادي    داس ،پاتل ،لچپت راي ، الال، جناح، نهرو پدر و پسراحمدخان

هم مردان روحاني يا فرهنگي بودند كه آنها نيز از دريچه ديگري با حقـوق و قـانون و   
، كاسـب، مهنـدس و مخصوصـاً    مالـك  نـام  خيلـي كمتـر بـه    ؛سر و كار داشتند عدالت

 شد. يتك و توك دكتر هم ديده م ؛ايم ژنرال و سرهنگ و سرجوخه برخورد كرده

ا سـوراخ دعـا را خـوب پيـدا     هـ  بايد گفت هنـدي  سري نهفته است. ،در اين مطلب
 يامپراتـور عظمـت و قـدرت    ي هـاي دروازه  كرده بودند. از همان دريچـه يـا شـكاف   

دانستند كه موازين و مباحث قانوني جا پاهـاي محكمـي بـراي در     وارد قلعه شدند. مي
كسـاني كـه از ايـن مسـير وارد شـدند راه       ،عبارت ديگـر  ست. يا بهها ن با انگليسيافتاد

 رسيدند. ايييافتند و به ج

 امنيـت و عـدالت   ي سـايه  ،دهنـ  ي ا از ابتدا مدعي بودند كه در شبه قـاره ه انگليسي
كارند. واقعاً هم در عين تـأمين منـافع خـود كـامالً      د و نهال نظم و قانون ميگسترانن مي

 -كردنـد  شـان وضـع مـي   دسـود خو  كـه البتـه بـه    -كوشاي در اين امر و رعايت قانوني
كردنـد. اصـالً    برقـرار نمـي   هندوستان شئون و امور به ي بودند. اگر نظم و نسق در كليه

سـود   هسـهولت و بـ   از پيچ و خمي را بـه  پر پرجمعيتِ پهناورِ شورِتوانستند چنان ك نمي
جـا قــانون   ديديـد كـه همـه    حـال مـي   خـود اداره نماينـد. در سرگذشـت نهضـت تـا بـه      

كرد. تـا زمـاني كـه اجتماعـات و مطبوعـات آزاد بـود )تـا         حركت مي پيشاپيش پليس
 -ران و مـردم هندوسـتان  ( كسـي مـانع و متعـرض رهبـ    5423و  5421هـاي   حدود سال

هـا برطبـق مقـررات     شـد. بازداشـت   نمي -گفتند هرقدر هم كه به زمين و آسمان بد مي
آمـد و مـدت بازداشـت را     عمـل مـي   هاي قبلـي و اخطارهـاي كتبـي بـه     مصوبه و ابالغ

كردنـد. بـراي شكسـتن قلـم، اربـاب       هاي محلي در طي يك محاكمه معين مي دادگاه
كردند. ابتدا عوارض و وديعـه   انداختند و ترور نمي طبوعات را زير لگد و شالق نميم
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ها و مقرراتي گذراندنـد كـه    نامه  وضع كردند و محدوديت ايجاد نمودند، بعد تصويب
دلخـواه قفـل بـه     مقدمه و به داد. بي محدود را مي هاي موقت جريمه يا توقيف ي اجازه

دانسـتند جـزاي    قـبالً مـي   زدنـد. رهبـران هندوسـتان    نمي در روزنامه يا باشگاه و كنگره
اسـت و خـود را آمـاده     تينـگ چنـد مـاه زنـدان    يفالن سخنراني و مقاله يا حضـور در م 

 شد. ساختند. ناجوانمردي و خالف انتظار و تجاوز از مقررات كمتر ديده مي مي

 ،است بزرگي شانس بودن سخت عين در دشمن و دستگاه چنين با تنداش كار و سر
ها مسـتقل   آنجاها كه ظاهر كار و داعيه با خيلي است. روشن ها حساب ها و زيرا تكليف

 رق دارد!فبودن است ولي هيچ قرار و انصاف در كار نيست  و ملي

ارلماني و با اعتراضات قانوني كار خود هاي حقوقي و پ ابتدا از طريق بحث كنگره
آمـد. خوشـبختانه در    كرد. پـس از آن پـاي اعتصـاب و افتـراق پـيش مـي       را شروع مي

هموار بود. بعدها كـه نهضـت    تاًنهضت راه خيلي باز و ميدان عمل فراخ و نسب ي طليعه
تـر   ره را تنـگ يشتر و داها را بي ا يك درجه محدوديته پيش رفت در هر قدم انگليسي

 ،ترتيـب  ايـن  ند. بـه دگذار ن مياخواه آزاديكرده مقررات مشكل و متعدد جلوي پاي 
افـزود و درس   يكـي بـر شـهامت و جسـارت مـي      :پاي هم پـيش رفتنـد   دو حريف پا به

ولـي   ؛شـد  تر مـي  آموخت و ديگري در ممانعت و شدت محكم مبارزه و فداكاري مي
 وقت حريم و حقوق محفوظ بود. همه

اسـتفاده   عليه انگلسـتان  انگليسي ي نيز از همين حربه رهبر ملي ايران ،دكتر مصدق
ا در مـورد صـنايع   ه ه انگليسيك« قانون ملي كردن صنعت نفت»كرد. اگر از غيرطريق 

مسـلماً بـه    ،شد فوالد و زغال و چيزهاي ديگر در كشورشان اجرا كرده بودند وارد مي
اصل مطلـب مربـوط    باد دادند به د. حال اگر اين پيروزي را ديگران بهيرس پيروزي نمي

 نيست.

كـم   نهضـت آزادي هندوسـتان    بـه  مخصـوص انگليسـي   ي روحيـه  ،طور خالصـه  به
نكرد. در عين آنكه عمل استعماري و سياست دولتي عمل قابـل محكوميـت و   كمك 

داده بودنـد، در ميـان    و مجلس به آن رأي و اكثريت ملت است خالف حق و انسانيت
 و انسـانيت  شدند كه حـق و عـدالت   و مجلسين چه بسا اشخاصي پيدا مي ملت انگليس
و ديـپلم گـرفتن    دادند و خيلي قبل از تأسيس كنگـره  ترجيح مي يامپراتوررا بر منافع 
هـاي خـود مـدافع دلسـوز معنويـات و ملـت        هـا و گفتـه   در نوشـته  ،ا و نهروهاه گاندي

 هـاي گذشـته بـه اسـامي     و حتي راهنماي نهضت آنها شده بودنـد. در بحـث   هندوستان
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 و مسلم ليـگ  خاطر داريد كه مؤسس كنگره هچند نفر آنها برخورديد و عالوه بر آن ب
ا بودنـد. شـش   هـ  افرادي از خود انگليسـي  5هندوستان و مؤسس مجمع استقالل داخلي

انتخـاب شـده    انگلسـتان  در پارلمـان  ا در دوران قـدرت حـزب ليبـرال   هـ  نفر از هنـدي 
دسـت    ا او را بـه هـ  ن نيز خوانديد كه وقتي انگليسيالدي بودند. در شرح حال سيد جمال
 راه يكردند و به هـيچ وطنـ   از هر شهر و دياري بيرون مي ،سرسپردگان و نوكران خود

اقامـت و   يـا چنـد سـال در پـاريس     ؛را پناهگـاه و سـنگر خـود قـرار داد     لندن ،نداشت
ن نداشـته اســت.  الـدي  فعاليـت داشـت. ايـن امكـان و اتفـاق اختصـاص بـه سـيد جمـال         

هميشـه بـراي رهبـران رانـده شـده از       اروپاي غربـي  هاي ممالك دموكراتيك پايتخت
بوده است. چرا؟ براي آنكه آنهـا بـرخالف مـا     مأمن و ملجأ ،هاي انقالبي وطن نهضت

ي نيستند و قوانين آنها حكم يك بام و دو هوا را نـدارد.  ياين اندازه اهل دروغ و دورو
 مـردم گوينـد كـه در آنجـا     نويسند و در محاكم و مجـالس مـي   اگر در قوانين خود مي

دارنـد و متعـرض هـيچ كـس جـز بـه حكـم قــانون         مصـونيت فكـري و آزادي عقيـده   
 نمايند. اجرا مي مخالف و خودي و بيگانه و موافق ي را درباره شد، اين مطلب توان نمي

كه با آنها راه نجات و اي  بود و رخنه آزادي هندوستان اين شانس دوم نهضت
 پيروزي را نشان داد.

اصلي نهضت نمود يا به  ي اما شانس سوم آنها كه كمك بزرگ به مايه و پايه
تر مانع از بروز معنويت و رشد مقاومت و قدرت اخالقي نشد اين بود  عبارت صحيح

عامل ترويج فساد و تخريب  ،در هندوستان كه دستگاه استعماري مستقيم انگلستان
ا يا رضاي خدا بلكه براي خاطر منافع خودشان. ه خاطر هندي هالبته نه ب ،اخالق نبود

آنجا ممكن نبود با رواج دزدي و ارتشاء يا خودسري و  ي و اداره استثمار هندوستان
امور مختلف  ي ادارهو بايستي وظايف و مشاغل  ه ميدروغ انجام پذيرد. خواه ناخوا

نرخ ارزان سپرده شود:  و به ها هندي دست  ن( بهييپا مملكت )از درجات اول و دوم به
 ؛رفت چشم خودشان مي دادند دودش به دزدي و تبعيض و تنبلي را مي ي اگر اجازه

نيز اصول صحيح را مجري  وابط با مردمبنابراين ناچار بودند در سياست اداري و در ر
طور مستقيم و يا غيرمستقيم  به كه براي انگلستان دارند و نگذارند مردم هندوستان

. برخالف ممالك 2حياتي و منبع كار و درآمد هستند ضايع و فاسد گردند ي سرمايه
                                                

5. Home Rule League 

سواد سر  بي اطالعِ بي و مخصوصاً آنها كه با رعايايِ و مأمورين دولت هند . البته در ميان كارمندان استعمار2
ولي اوالً خيلي شديد و عام  ،گيري و زورگويي براي مداخل خود وجود داشته است و كار داشتند رشوه

 كمتر رايج بوده است.  ،نبوده و ثانياً در مقامات و مراتب باال
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كار بردن وسائل  هند و در آنجا با با ماري نوين كه ظاهراً مستقلشبه استعماري يا استع
خالف آنچه ذكر شد و با كشتن شخصيت و ضايع كردن اخالق مردم موجبات 

 نمايند. تسلط و ادامه حكومت ايادي خود را تسهيل مي

ي بزرگ صـاحب اعتبـار و حيثيـت كـه از     ها دولتطرف شدن مستقيم با  ،عالوه به
با آنهـا از در   ؛از جهتي آسان و ثمربخش است، صاحب ريشه تشكيل شده است مردم

چون هر چه باشد به آبرو و اعتبار خـود در كشورشـان    .شود كنار آمد حق و قانون مي
آبرو كه از هـيچ   بي نوكرصفتِ يا نشانده دست يها دولتمندند. نه مثل  و در دنيا عالقه

 و از هيچ پستي و زشتي باك ندارند. خلف عهد و عمل خالف قانون و انصاف

 

تـر عوامـل و    شرح طوالني فوق از جهت توضيح بيشـتر قضـايا و جسـتجوي كامـل    
 ؛كننـدگان  نه از جهت تخفيـف قـدر و منزلـت نهضـت    ، بود جوانب نهضت هندوستان

ت كـه  مسلماً به آنچه رسيدند و در صفحات بعد خواهيد رسـيد چيزهـايي نبـود و نيسـ    
آمـده يـا صـرفاً محصـول عوامـل مسـاعد موجـود بـوده باشـد. تـا            دست  خود به خود به
شـدند   ها و بذل مال و جـان نمـي   ها و فداكاري ا حاضر به قبول انواع محروميته هندي

 برسند. اييمحال و ممتنع بود به ج

وجـود دارد  در هر نهضت هميشه عوامل خارج و داخـل اعـم از مخـالف و موافـق     
يا شخص بايد برداشته شـود. در هـر جـا همـين      خود ملت ي هاي اول از ناحيه ولي قدم

كه اراده و حركت اوليه در شخص تحقق يافت دير يا زود عوامل بـراي كمـك بـه او    
اند از تـو حركـت از    كار خواهند افتاد. از قديم گفته خواهند رسيد يا عوامل موجود به

 .5خدا بركت
 اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اگر نهضـت آزادي هندوسـتان   ،در هر حال

رغم ضعف وسيع داخلي و قدرت و وسائل عظيم خارجي راه موفقيت را پيمـوده   علي
آن از ابتدا تا انتهـا خيلـي    ي دهنده است از اين جهت است كه هدف و نيروي حركت

هـاي عـادي رفـاه زنـدگي و حكومـت       العاده باالتري از آرمان سطح فوق تر و در عالي
تـر و   رسد خيلي عقـب  بدان مي بوده است. هميشه واقعيات و آنچه شخص يا ملت ملي

                                                
و مقتضيات هر طور تعبير كنيد(. مگر  ر چه هست از خداست )يا از طبيعت و از جبر تاريخ. اصالً در دنيا ه5

كه  انساني پرستي و ليبراليسم پيدا شد و روح قانون هند روح مدافعه از حيثيت و حقوق خود كه در مردم
« خود»اينها درست است ولي باالخره  ي خدا نبود؟ همه ي مقابل ظهور داشت خواسته و ساخته در طرف

 هم اين وسط يك وظيفه و نقشي دارد! 
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هاي آرماني است. بنـابراين اگـر هـدف مربيـان و رهبـران       ها و برنامه تر از خواست كم
بـود حـداكثر چيـزي     مـي  رسيدن به استقالل داخلي ،گرسنگي دهقانان رفع ،هندوستان

 يا استخدام بيشـتر كارمنـدان هنـدي    آمد مختصر اصالحات كشاورزي دست  مي كه به
كننـدگان   بـود. ولـي قيـام    هـا مـي   اريهاي محلي تا سـطح شـهرد   و يك سلسله استقالل

از قلـم   ديديـد و در شـرح پـاورقي صـفحه بعـد      كه در مورد ويوكانندا طور همان -هند
بلكه نجات دنيـا را هـدف    نه تنها نجات هندوستان -خوانيد مي گاندي ي درباره تاگور

نيز مالحظه كرديد چگونـه در   تر كنگره پايين. در مورد رهبران سطح 5قرار داده بودند
 و امپرياليسـت  بـا دشـمنان فاشيسـت    در عين مبـارزه بـا انگلسـتان    دوم الملل جنگ بين
فـوق ملـي نگـاه     ي را از يك دريچـه  و آزادي نيز مخالفت داشتند و استقالل انگلستان

 كردند. مي
 

                                                
 نويسد:  چنين مي 5425مورخ مه « مجله جديد». تاگوردر 5

و نما كند...  من اميدوارم اين نهال يعني روح فداكاري و قبول رنج، برومند و شاداب نشو»
چنين ارزنده و گرانبها  ملي واقعي همان است و بس... هيچ چيز حتي استقالل آزادي

ثروت مادي دارد كه خاص خود اوست.  زور و به ايمان تزلزل ناپذير به ،نيست... غرب
ح گريبان چاك بزند و فرياد كند، خصلت و خلع سال درنتيجه هرچه بيهوده براي صلح

درندگي او بلندتر نعره خواهد كشيد... اين واقعيت كه نيروي معنوي قدرتي است مافوق 
اثبات خواهد رسيد... روزي  وسيله ملتي كه بدون سالح است به زور وحشيانه تنها به

كه فقط خواهد آمد كه يك صاحبدل نحيف و كامالً رها از قيد تسليحات ثابت كند 
با جسم  گاندي امسليم النفسان وارث كره خاك خواهند شد. بنابراين قطعي است كه مهات

انتهاي سليم النفسان و ضعيفان را كه در  قيود مادي، قدرت بي ي نحيف و وارسته از كليه
 «نارايانا»مقدرات  ؛انگيزاند، مخفي است برديده و مغرور اهانت هند اعماق قلب انسانيتِ
يعني نيروي  «ناراياني سنا»عنوان متحد خود برگزيده است نه  را به يعني نيروي معنوي

ايم فريب  آموخته مغرب را... ولو اينكه ما بتوانيم خويشتن را با جمالتي كه از عضالني
. ما هدف ما نيست. نبرد ما يك نبرد فكري است. نبرد است براي انسان بدهيم. سواراج

بايد بشريت را از تارهائي كه بدور خود تنيده است يعني از اين تشكيالت خودپسندانه 
د باشد و پيروزي ما متضمن الوجو يعني واجب« رايانانا»ملي آزاد كنيم... پيوند ما بايد با 

ا براي بشريت ر آزادي ،چيزي جز پيروزي عالم نخواهد بود... ما گدايان ژنده پوش شرق
 «فتح خواهيم كرد...



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 

 نهضت اييمراحل نه

*   *    * 

 ها ها و شكست باز هم پيروزي

2ميسيون باتن تا از كنفرانس سيمال ،بدبختي تازه
 

 
 اظهار داشـت كـه هندوسـتان    انگلستان در پارلمان وزير هندوستان 5491ژوئن  59در 

آزاد خواهد كـرد و قـرار    ملت عنوان يك به همه نوع همراهي براي شركت در جنگ
تشكيل دولت شود. ديري نگذشـت   درخواست كنگره و مسلم ليگ است از نمايندگان

كنفـرانس   و رسيد ميزگرد كنفرانس يك در شركت براي هالسلطن نايب رسمي دعوت كه
 تشكيل شد. نيابت سلطنت مقر ،ر اواخر ژوئن در شهر سيمالد

بـود. بـا ايـن     5492همان طرح ميسيون گـريپس سـال    اصول پيشنهادهاي لرد ويول
ت أهيـ  ءه هميشه برطبـق آرا السلطن من كوشش خواهم كرد نايب ،گفت تفاوت كه مي

حـل   بعـداز پايـان جنـگ    له هندوسـتان ئاقدام نمايـد و مسـ   صد درصد هندي ي مجريه
را در زمـاني   قدم مجدد به طرف هند شود، نكته قابل توجه ديگر اين بود كه انگلستان

المللـي، ديگـر ماننـد سـال      دارد كه از خطر جسته و وضع او به لحاظ نظامي و بين برمي
 نيست. 5492

ه را بـا  السـلطن  پيشـنهادهاي نايـب   -اسـت  كـه هنـوز ابـوالكالم آزاد    -رئيس كنگره
نمايـد زيـرا ايـن     شـاري در مخالفـت نمـي   كنگره نيز پاف ؛كند بيني تمام تلقي مي خوش

                                                
5. Lord Mountbatten 
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مشـروط بـه مراجعـه و     در جنـگ  آورد كـه ورود هندوسـتان   دسـت مـي   اطمينان را بـه 
بركنـار   خواهـد بـود و كنگـره از تمـاس بـا ارتـش       تصويب مجلـس مقننـه هندوسـتان   

پيشـروي بـزرگ و    و انگلسـتان  اين از جهت روابط ما بين هندوسـتان بنابر نخواهد بود.
اميدواري كلي پيدا شده است. مصيبت تازه و مشكلي كـه چنـدان هـم تـازگي نـدارد      

 آورد: آمد سر در مي حساب نمي حال مانع اصلي به ولي تا به

 كنگره و اختالف شديد مسلم ليگ

قوز باال قوزي اسـت كـه گـاهي اوقـات      ،ا و هندوهاه از اين به بعد دشمني مسلمان
دهـد و بـا كمـال تأسـف معمـاي       الشعاع قرار مـي  درد اصلي و دشمن خارجي را تحت

آورد. مـا در پايـان    به بار مي سياهي در تاريخ نهضت آزادي هندوستان ي بغرنج يا لكه
له دردناك كه هريك از طـرفين سـعي دارد گنـاه و    ئاين بحث نظر مجددي به اين مس

نگـاري از تحـول    فعـالً وقـايع   ؛گردن ديگري بينـدازد خـواهيم انـداخت    هننگ آن را ب
 كنيم. جاري قضايا را دنبال مي

و پـنج وزيـر    پنج وزير به كنگـره  ،يا دولت خود هاجرايي تأدر ليست هي ويول لرد
گيرد. كنگـره پـنج    ديگر را به اختيار خود مي دهد و چهار نفر هندي مي به مسلم ليگ

و سـردار   جـواهر لعـل نهـرو    ،()مسلمان شرح معرفي نمود: ابوالكالم آزاداين  هنفر را ب
. اين طرز انتخاب بنا به پيشـنهاد و  و يك مسيحي ( به اضافه يك پارسي)دو هندو پاتل
تعصـب   و اي فرقـه  جنبه از احتراز و كنگره بودن ملي اثبات براي و آزاد ابوالكالم اصرار

و يـك نفـر مسـلمان     سه نفر هنـدو  ويول هندو داشتن آن بود. از چهار نفر انتصابي لرد
اين ترتيب با پنج نفر سهم مسـلم   به .(نخست وزير پنجاب ،بود )خضر حيات خان توانا

  داراي نصف دادند مي تشكيل را كشور كه فقط ربع جمعيت هندوستان ، مسلمانانليگ
مسـلم ليـگ   رئـيس   ،شدند. ولي آقاي محمدعلي جناح ت دولت ميأآراء و اعضاء هي

بوده و نبايد كنگـره   ا در هندوستانه يگانه مدافع مسلمان ،اصرار داشت كه مسلم ليگ
 نمود... خودداري ليست ارائه و نماينده معرفي از بنابراين نمايد. انتخاب مسلمان نماينده

 منجر به شكست گرديد! كنفرانس سيمال

 5493عمـومي در زمسـتان    نه اعالم كـرد انتخابـات  السلط  ، نايبپس از جريان فوق
رخ  مهـم در خـارج از هندوسـتان    ي دو واقعـه  ،تا شروع انتخابـات  .عمل خواهد آمد به
گ جنـ  ي و خاتمه ژاپن تسليم يعني هيروشيما روي آمريكا اتمي يكي انفجار بمب داد.

 .آمدن حزب كارگر در انگلستان كار روي ي،و ديگر به نفع متفقين
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 ،هالسـلطن  مساعد نايب ي بهبود محيط خارج و رويه با توجه به نگرهك اييكميته اجر
هـا و   نگـاه دارد از تشـنج   در عين اينكه سعي دارد حالت و حرارت مبارزه را در مـردم 

و  نـدانيان سياسـي  نمايد و تمام نيرويش را روي آزادي كليـه ز  تظاهرات جلوگيري مي
 گذارد. مي شركت در انتخابات عمومي

 488كـل آراء بـا   درصـد   11شـود.   كـامالً نمايـان مـي    در انتخابات پيروزي كنگره
نيـز   ليـگ  مگـردد. مسـل   نصيب كنگره مي سراسر هند اريزگ كرسي در مجالس قانون

اي در اثـر فعاليـت    العاده پيشرفت فوق 5481 سال نسبت به وضع سابق خود و انتخابات
 921 ،اهـ  كرسـي اختصاصـي مسـلمان    141از  رهبران و رئيس آن احراز كـرده اسـت.  

دسـت آورده اسـت. در صـورتي كـه در      بـه  مسلم ليگرا د[ درص 39]بيش از كرسي 
سود نامزدهاي مسلم ليـگ رفتـه بـود. بـه      ها به آراء مسلماندرصد  39فقط   5481سال 

قـرار   در برابـر كنگـره   ،عنوان يك تشكيالت نيرومنـد مـؤثر   مسلم ليگ به ،اين ترتيب
 گيرد. مي

بروز كـرد   ها تظاهر ديگري نيز از تغيير اوضاع و افكار در هندوستان ر اين جرياند
اثـر نبـوده اسـت.     هاي اتخاذي آنها بـي  ا و در سياسته انگليسي ي كه مسلماً در روحيه

 ايـي آلت اجر ،ارتشو  توضيح آنكه تا چندي قبل كارمندان دولتي و مخصوصاً پليس
 شدند. مي كوبيده مردم آنها ي وسيله به و بودند حكومت انضباط با بسيار و وفادار مطيع

بـاالخره كـار خـود را     هاي متمادي فداكاري نهضت و تبليغات كنگـره  اما اثر سال
ــذر  ــراد جــوان  ي و جســارخــواه آزاديكــرده ب ت و طرفــداري از كنگــره در مغــز اف

رفـت مـورد احتـرام     هرجا مي نيروهاي انتظامي و دفاعي نفوذ نموده بود. رئيس كنگره
 گرفت. افسران و افراد نظامي قرار مي

كردنـد و  ا ديگر از طبقـات مخصـوص سـربازگيري ن   ه انگليسي ،جنگ ي در دوره
و  اييو هـو  اييداوطلب پذيرفته بودند. اينك داوطلباني كه بـه خـدمت نيروهـاي دريـ    

، انگلسـتان  قبلـي  هاي وعده شدن برآورده انتظار جنگ پايان از پس بودند درآمده زميني
راجـع   اييچون تقاضاه اييدريحتي افسران نيروي   كشورشان را داشتند. يعني آزادي

 تينگ دادنـد. بعـد  يجمعي و م به مزايا و غيره داشتند و برآورده نشده بود استعفاي دسته
اي از نيروهـاي مسـلح عليـه دولـت قيـام       براي اولين بـار بـود كـه دسـته     ،5311 سال از
 ن فقرات اسـتعمار و ستو يامپراتوركه چشم و چراغ  اييكردند. آن هم نيروي دري مي

كنـد.   نحوي فيصـله پيـدا مـي    به و اقتدار انگلستان است! غائله به وساطت رئيس كنگره
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 از برمـه  قشـون انگليسـي   ي كـه بعـداز تخليـه    -افراد ارتش ملي ي محاكمه ،پس از آن
آيد كـه   پيش مي -ا تشكيل شده بوده اي از هندي از طرف عده تانبراي نجات هندوس
 گيرد... ه جانب اغماض را ميالسلطن در آن كار هم نايب

را بـر آن   نخست وزير دولت كارگري بريتانيا آقاي اتلي ،ي اين جريانات مجموعه
   :بگويد در پارلمان 5493داشت كه در مارس 
تغيير كرده و بايد بدان توجه مخصوص داشـت و هـر اقـدام     اوضاع هندوستان»

اي  كند بلكه مشـكل تـازه   حل نميي را ا هلئكه بنا به روش قديم باشد نه تنها مس
هسـتند   متحد استقالل لهئمس در ،خود اختالفات رغم علي اه هندي آورد. مي بار به

هـا،   گرفته تا مهاسـب  و پارسي ك، مسلم، سيآنها از هندو ي و درخواست همه
اسـت و بـس. اگـر مشـكالتي از      آزادي ،خواه سياستمدار و خواه نوكر دولـت 

ا هـ  دست  خـود هنـدي   وجود آمد كليد حل آن به حاظ اجتماعي و اقتصادي بهل
 «.خواهد بود

نماينـدگي از طـرف    بـه  5493مـارس   28متعاقب اين نطـق يـك هيـأت دولتـي در     
ريـاداري و سـناتور كـريپس    اول د ، لـرد ن متشكل از وزير هندوسـتان انگلستا ي كابينه

 شود. وارد مي به هندوستان وزير كار

سياسـي   ي لهئاين هيأت را متقاعد ساخته اسـت كـه مسـ    مذاكرات كنفرانس سيمال
اي  مان اختالف مذهبي و فرقـه سازش رسيده است ولي مشكل ه ي مرحله به هندوستان

خود بسيار مضطرب بودند. درسـت  ي  آتيه ي عنوان يك فرقه درباره به است. مسلمانان
ايـاالت بيمـي نداشـتند     است كه در بعضي اياالت داراي اكثريت تام بودنـد و در ايـن  

اينكه موقعيت و مقام آتـي آنهـا در   در اقليت بودند و از  كلي در هندوستانطور ولي به
از  در الهـور  هندوستان چه خواهد شد در اضطراب بودند. براي اولين بار مسلم ليـگ 

 ميـان آورد و از آن روز بـه بعـد آن ناحيـه را پاكسـتان      احتمال تقسيم كشور صحبت به
 بايـد خودمختـاري   اند تقاضا داشت اياالتي كه در اكثريت مسلمان ناميدند. مسلم ليگ

كشـور و   ي موضـوع داده از تجزيـه   تـري بـه   مطلق داشته باشند. اينـك صـورت وسـيع   
 نمايند. تأسيس دولت مستقل صحبت مي

 كنگـره  رئيس ،ندوستاناستقالل ه ي لهئمناسبت ورود هيأت دولتي مأمور حل مس به
هاي زبـان و   العاده كشور و اختالف نمايد كه با توجه به وسعت فوق طرحي پيشنهاد مي

هـا از بـين بـرود     گونـه بـيم و هـراس اقليـت     براي اينكه هـر  اييعادات و شرايط جغرافي
تا آخرين حـد   و خودمختاري واليات ،باشد فدرالبر اساس  تشكيل كشور هندوستان
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ي محلي حفظ گرديده فقط مسـائل  ها دولتممكن برطبق مصوبات مجالس منتخب و 
درحقيقـت شـكل اداري    ؛باشـد  دفاع، ارتباطات و روابط خـارجي بـا دولـت مركـزي    

ــتان ــول  هندوس ــان مغ ــ و در دوران انگليســي از زم ــمه ــاالت و   و ا ك ــاس اي ــيش براس ب
طرف اسـتقالل   ههاي بعداز نهضت هميشه ب واحدهاي نيمه جدا قرار داشت و در تحول

 ي ي و ادارهانگليسـ  ي السـلطنه  فدرالي كه در رأس آن نايب واحدها و حكومت داخلي
 نمود. كردند سير مي مي اييفرمانفرم خدمات هندوستان

انتشار يافت نيـز در همـين حـدود بـود منتهـي       5493كه در مه  طرح ميسيون دولتي
صـد   ي بـود بـا  اياالت ،فكرد. منطقه ال كشور را به سه منطقه الف و ب و پ تقسيم مي

و  ، ايــاالت سـرحدات غربــي ، سـند منطقــه ب شـامل پنجــاب ؛ صـد اكثريــت هنـدو  در
 و آسـام  و در منطقـه پ يعنـي بنگـال    ؛شـد  مـي  با اكثريت تـام از مسـلمانان   ؛بلوچستان
 داراي اكثريت مختصر بودند. مسلمانان

گيـرد.   قرار مـي  و مسلم ليگ كنگره اييمورد قبول كميته اجر طرح ميسيون دولتي
همـه از ايـن    دسـت  آورد.  شـد بـه   داند كه مي ر آن چيزي ميآن را حداكث آقاي جناح

دو  ؛موفقيت و موافقت خوشحال شدند. در سراسر كشور شادي و جشـن برپـا داشـتند   
دقتـي يـا خـبط     آميز نگذشته بود كه يك بـي  مسالمت ي اي از اين پيروزي مدبرانه هفته

اي  كنگـره اوضـاع را از هـم گسـيخت! بهانـه     رئـيس وقـت    ،جواهر لعل نهـرو  تاريخيِ
 افتاد تا جريان به طرفي برود كه نبايد برود! دست آقاي جناح به

   :دارد در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار مي توضيح آنكه آقاي نهرو
پا ندارد و در تغيير و اصالح  زنجير توافقي بر دست و ادر مجلس شور كنگره»

 .«به هر طريقي كه مفيد بداند كامالً آزاد است طرح ميسيون دولتي
و سـوءظن و احيانـاً سـوءنيت     نگرانـي و نـاراحتي مسـلمانان    اين بيان رئيس كنگره

زنـده   ،وجـه حـادي   ههاي آتي كنگـره بـ   نامهبعضي از آنان را نسبت به نيات باطني و بر
را تنها چاره كار دانسـت و   اي صادر نموده ايجاد پاكستان قطعنامه كند. مسلم ليگ مي

 ايـي پس گرفت. با آنكه بعداً كميتـه اجر  طرح ميسيون دولتي موافقت خود را نسبت به
اصـالحي بـراي    ي عجيبي قرار گرفته بـود يـك قطعنامـه    ي كننده كه در وضع ناراحت

سـابق و موافقـت بـا طـرح ميسـيون       ي رفع و رجوع خبط رئيس خود صـادر و اعالميـه  
كنگـره در حـال    اگـر  ،گفتنـد  كرد. مـي  باور نمي ولي مسلم ليگ ،را تأييد نمود دولتي

 تغيير   گونه اين است دست  نياورده و قدرت به كشور هستند ا دره انگليسي حاضر كه
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 ! خواهند داشت يها چه وضع و چه اطمينان اقليت ،بدهد بعد از اين رأي
 

 
 

 هندوستانوزير  ، اولين نخست جواهر لعل نهرو

 
ه مـأمور تشـكيل كابينـه شـده بـود، نـزد       السـلطن  كه از طرف نايـب  جواهر لعل نهرو

و همكـاري در   ليـگ  رود ولي مشاراليه دعوت او را براي معرفي وزراء مسلم مي جناح
 نمايد. رد ميكابينه 

 و هنـدو  پيش آمد. بددلي و بدخواهي بـين مسـلمان   ،متأسفانه آنچه نبايد پيش بيايد
از  5493اوت  53روز  در كلكتـه  ،نويسـد  مـي  كار خود را كـرده بـود! ابـوالكالم آزاد   

« روز عمـل شـديد  »بـه او داده بـود    به اختياراتي كه مسـلم ليـگ   بنا طرف آقاي جناح
 ،گـري  وحشي و وحشت محيط يك در روز آن در جناح آقاي دستور به بنا .گرديد اعالم
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ها راه افتـاده دسـت بـه غـارت و سـوزاندن و كشـتن        ا در خيابانه از مسلمان اييه دسته
سراسـر شـهر    ؛كلكته تبـديل بـه كشـتارگاه و بيمارسـتاني شـده بـود      زدند. شهر بزرگ 

 هاي دو طرف قرار گرفت... كشسرعت در دست چاقو به
 
 

 
 

 وزير ن نخستخا با لياقت علي قائداعظم محمدعلي جناح

 
تقريبـاً از ميـان    و مسلم ليـگ  آميز بين كنگره اه مسالمتبه اين ترتيب اميد ايجاد ر

 ي و كودكـان بـه حادثـه    سابقه و كشتارهاي زنـان  كاري بي گري و خراب رفت. غارت
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ميـان دو طـرف    ارهبي در و يهال در نواك هايي اغتشاش آن متعاقب ختم نگرديد. كلكته
كـه قـبالً آرامـش خـود را      و پنجاب بمبئي ،هاي خونين پديدار شد. پس از آن شورش

وزيـر   نخست ،انخ حيات خضر ملك كه  ييجا تا ،كشيد خون و خاك هب بود كرده حفظ
 سـر تبه راه افتـاد. در امري  در الهور ب استعفا كرد. روز بعد تظاهرات ضد پاكستانپنجا
ي اعتشاشات بسيار شديد شده بود. غليـان احساسـات مـذهبي    پند اولرو در  تاكسيال و
ن انتظـامي و اداري دولتـي   گيري مسـئوال  القگي و كنارهع دو طرف و بي ي خصمانهو 

 از دخالت در اموري ناامني و وضع پراضطراب غيرقابل تحملي پيش آورده بود!

كـه معتقـد بـود بـدون      ويـول  هـاي بـزرگ، لـرد    رغم اين اشكاالت و نااميدي علي
 و رسـيدن بـه آزادي   سـيون دولتـي  اجـراي طـرح مي   مشاركت و همكاري مسلم ليـگ 

كـرد. او اميـدوار بـود     خـود را تعقيـب مـي    ي مطلوب دچار اشكال خواهد شـد برنامـه  
 جنـاح  ،باالخره زمـاني طـرفين را بـر سـرعقل و سـازش خواهـد آورد. بـا پافشـاري او        

كـه كليـد    ايـي شركت نمايد. پست وزارت دار حاضر شد مسلم ليگ در دولت موقت
ولـي   ؛داده شـده  مـرد دسـت راسـت جنـاح     ،هاست بـه لياقـت عليخـان    ساير وزارتخانه

شـود جـز كارشـكني و     هـاي بـدبيني و خصـومت تشـكيل مـي      دولتي كه با چنان زمينه
 تواند به بار آورد؟ ه ثمري ميخستگي و تشديد اختالفات و مشكالت چ

 مند بود اين بار كار انگلسـتان  عالقه كارگري بريتانيا دولت وزير نخست ،آقاي اتلي
و  صله دهد. از نماينـدگان كنگـره  في وجه معقول را به وعده بازي نبوده واقعاً هندوستان

اي  كرد اما اين كنفرانس هم متأسـفانه نتيجـه   دعوت نه به لندالسلطن و نايب مسلم ليگ
گانـه در طـرح    ترين اختالف بر سر تفسير جمالت مربوط به مناطق سه نبخشيد. بزرگ
ها آن را به طور قاطع قبـول نداشـتند در صـورتي كـه در      اي كنگره .بود تيميسيون دول
دلخـواه  ه هر ايـالتي بـ   بيني شده بود كه پس از تهيه و تصويب قانون اساسي طرح پيش
بـه ايـن ترتيـب مجـدداً      ؛دبايستي پافشاري نماين تواند تغيير منطقه بدهد و نمي خود مي

 دادند. مسلم ليگ مي به ظن مستمسكي براي ابراز نگراني و سوء

 ي منظـور تـدوين اساسـنامه    نيـز بـه   ، مجلـس مؤسسـان  متعاقب تشكيل دولت موقت
 تشكيل گرديد. و بدون مشاركت مسلم ليگ 5493در دسامبر  هندوستان

آيـد   ي دو ميليون نفري نيز پيش ميهاي كارگر اعتصاب، اين حوادث ي در حاشيه
 (.5491تا  5491اعتصاب در دو ساله  8914)جمعاً 

توانست حل شـود،   طبيعي است كه در چنان محيط آشفته و آغشته، مشكالت نمي
 .و انتقال حكومت از انگلستان كشور عظيمي چون هندوستان هم مشكل استقالل آن
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مـرج و كشـتارهاي    و بينـي هـرج   حاضر و ناظر بـر مشـكالت بـود و پـيش     ويول لرد
سياسـت   ،كرد. از طرف ديگـر  مي خونين را در صورت خروج فوري نيروي انگليسي

تراشـي و اعمـال قـدرت بـراي ادامـه       در صـدد بهانـه   انگلسـتان  كارگري ي او و كابينه
ل و تحول هرچـه زودتـر انجـام    يحوتاصرار داشت  عكس، اتلي هحكومت نبود. بلكه ب

قواي انتظامي را در شـرايط روحـي    ي ه، اعمال قدرت از ناحيهالسلطن شود. ضمناً نايب
اخـتالف   اشكاالت و بنا بـه  اين به توجه با ديد. نمي مصلحت و ممكن وجه هيچ موجود به

را در  نظري كه با دولت متبـوع داشـت اسـتعفاي خـود را تسـليم و خـاك هندوسـتان       
 ترك كرد. 5491اوايل سال 

ه، با السلطن عنوان آخرين نايب را به تنمونت با ، لردبريتانيا رگريكابينه كا
( و در دست 5493ژوئن  8)منتهي تا  مأموريت قطعي انتقال اختيارات به هندوستان

 (.5491مارس  22نمايد ) مي دهلي ي روانه 5كشور ي ن طرح تجزيهداشت

 در اختالفات مسلم و هندو داوري

دانيد باالخره منجر بـه تجربـه مملكـت     كه مي -و هندوها در اختالفات مسلمين داوري
به شرحي كـه بعـداً خـواهيم گفـت      و پاكستان و دولت جداگانه هندوستانو تشكيل د

مطلـق كـه نظـر قطعـي روي آن      ياسـت و نـه موضـوع    يمسلماً نه كـار آسـان   -گرديد
كـيش   كـار، هـم   شهري، هم بين دو همده ماوجود داشته باشد. وقتي در يك دعواي سا

امـر و   ي خورد و هر طرف سابقه مقصر به هزار اشكال برميتشخيص  ،و حتي دو برادر
لـي خـود را محـق    يدال هكشـاند و بـ   مبدأ دعوي را روي يك حادثه يـا عمـل قبلـي مـي    

ها و مدارك اختالف در اعمـاق زمـان و وقـايع و روحيـات      شناسد و باالخره ريشه مي
 ي كـه ريشـه   و مسـلم ليـگ   اختالفـات كنگـره   ي توان دربـاره  شود، چگونه مي كم مي

شوند قضاوت صحيح نمود! خصوصاً بـا   ها نفر در آن وارد مي هزار ساله دارد و ميليون
حسـب  بر ؛دوري زمان و مكان و عدم اطالع كامل مـا از كميـات و كيفيـات حـوادث    

از له را ئحسـب آنكـه مسـ   ه تاريخ و از چه محل بگيريم و برآنكه شروع جدال را از چ
كدام دريچه نگاه كرده چه چيز را حق و چـه عمـل را وظيفـه بـدانيم تقصـير از دوش      

 دوش طرف ديگر خواهد افتاد. هيك طرف ب

ا براي كشـتار هنـدوهاي   ه مسلمان ي اول را از ناحيه ي حمله ،ديديد ابوالكالم آزاد
خواننده ممكن است چنين  .كند ذكر مي 5493اوت  53در روز  جناح دستور به كلكته

                                                
5. Partition 
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كشـور   ي هـا و تجزيـه   ها و خرابي ريزي گيري كند كه مسئول و مقصر تمام خون نتيجه
 5348خـوانيم كـه در سـال     ن مـي احمدخاسـيد را هستند. اما در شرح حـال سِ ه مسلمان
راه افتـاد. در شـرح    بـه  عليـه مسـلمين   از طرف هنـدوها  ناگواري در بمبئي يها انقالب

 ي لهئمسـ  بر سـرِِ  هندوستان ي در چند ناحيه 5453بينيم وقتي در سال  حال جناح نيز مي
 نـدي گا ،شود انجام مي اه عليه مسلمان يا ها و عمليات ظالمانه قديمي گاوكشي شورش

زور شمشـير باشـد، مسـلمين و مسـيحيان را وادار      بـا  لـو و هنـدوها »نمايد كـه   اعالم مي
كـه   ليـگ  و جناح در كنفـرانس مسـلم   ،«خواهند كرد كه از كشتن گاو احتراز جويند

انـد   چرا نتوانسته»اعتراض كرده است كه  ها انگليسي ال قبل از آن تشكيل شده بود بهس
وجود آمـده   به عظيمي از هندوها ي طبقه ي وسيله كه به به موقع از سازمان مخفي هندو

و تخريـب   هـاي مسـلمين   غـارت خانـه  است جلوگيري كنند... و همان سازمان دستور 
 5«.را صادر كرده بود و اهانت به قرآن مساجد

زي نبوده يچ و مسلمان هاي ميان هندو ها و قتل و غارت منظور آنكه خصومت
پديد  يا جناح دستور نهرو و به هاي آخر نهضت آزادي هندوستان است كه در سال

ذلك  مع دوش فرقه يا شخص معيني انداخت. هآورده باشد و بتوان مسئوليت آن را ب
 حكم كنيم، نظريات خاص طرفين ي و درباره شده بدون آنكه وارد جزئيات قضايا

ي امور و وقايع برجسته حوادث از يك طرف و با در توان با توجه به جريان كلبشايد 
 توان كم و بيش در  ر آن را ميينظر گرفتن نكات تاريخي و نفساني و عمومي كه نظا

 يم.ييك قضاوت اجمالي و نسبي بنما ،همه جا يافت

در اين نهضت  جنگيده است؛ مي استعمار خود با براي آزادي هندوستان ملت
ها و افتخارات را داشتند. بنابراين  فداكاري ي پيشقدم بوده و سهم عمده مسلماً هندوها

ا را سرشكسته ه اند. اما همين موضوع كه مسلمان ا قابل سرزنشه از اين جهت مسلمان
توانستند به همان چشم  داد احساس نگراني نمايند. آنها نمي ا حق ميكند به آنه مي
را نگاه كنند و بالقيد و شرط خواهان آن باشند. در  و آينده هندوستان استقالل هندو
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 سود برده بود و حتي گاندي و مسلمانان هميشه از خصومت طبيعي بين هندوان انگلستان»
نحوي  هب مذهب دو اين پيروان ..سازد. مي متهم خصومت اين اعظم قسمت ايجاد به را ايشان

از خوانـدن آواز در حـين عبـور از     پرداختند. هندوان كودكانه به تحريك اعصاب هم مي
آميـزي رعايـت شـود، خـودداري      بايـد سـكوت احتـرام    تاًمسلمانان كه قاعـد  جلو مساجد

كردنـد... ايـن دو    مسـخره مـي   نيز هندوان را براي آئين گاوپرستي كردند؛ و مسلمانان نمي
 « و صرف طعام قومي با قوم ديگر ممنوع بود... با هم مراوده نداشتند و ازدواج ملت
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ي از وضع بعد از چون داراي اكثريت بودند نگراني و ناراحت كه هندوها صورتي
ايجاد  اين اطمينان را در دل اقليت مسلمان و فعالً بايستي قوالً استقالل نداشتند و مي

 نمايند كه حقوق و منافع آنها پايمال نخواهد شد. 
 

 
 

 موالنا ابوالكالم آزاد

 
يـا   ، عضـو مسـلمان و مـؤثر كنگـره    اشخاصي ماننـد ابـوالكالم آزاد  ديديم كه اگر 

العـاده در   و رهبران ديگري از كنگره تفـاهم و تمايـل فـوق    و خود گاندي س.ر. داس
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اعتنـايي   طرفي آميخته به بـي  در عين بي . حتي نهرو5اين قضيه داشتند همه چنين نبودند
داشـت در چنـد مـورد مـچ خـود را در       كه نسبت به معتقـدات اعـم از هنـدو و اسـالم    

وقـت در كنگـره و در خـارج افـراد متعصـب       نوعان خود باز كرد؛ آن جانبداري از هم
 فراوان بودند.

ها ايجاد نمـوده بودنـد و هـر     ا متناوباً در فرقهه سوابق تفرقه و تخاصمي كه انگليسي
زدن و  اصـد اداري يـا سياسـي خـود بـراي عقـب      زمان يكي از آنان را آلت اجرايي مق
                                                

 و تشكيل دولت كنگره از تأسيس حزب سواراجدر فصل اول كتاب خود آنجا كه  . ابوالكالم آزاد5
گويد كه ذكر آن در اينجا  مي نمايد مطالبي راجع به خدمات و طرز فكر خاص آقاي داس صحبت مي

 دهد: مورد نيست و نظر اكثريت را نشان مي بي

آورده بود. شايد   دست ايالت به پيروان زيادي در مركز و در پارلمان حزب سواراج»... 
در نظر گرفته  ي بود كه براي مسلمانانيها آوردن كرسي دست ترين موفقيت آنها به شايسته
هاي  گروه از كنندگان انتخاب شد. اشاره بدان كه بود داس آقاي بيني واقع علت  به هم اين بود.

كردند.  نمايندگان مسلمان را معرفي مي دهندگان مسلمان مذهبي تشكيل شده بودند و رأي
كه اساس كارشان بر اختالفات مذهبي بود در مسلمانان ايجاد   و ساير احزابي مسلم ليگ
شدند. آقاي داس  فكر ديگر بودند انتخاب نمي كردند و نمايندگاني كه داراي ترس مي

 رياست آنها شناخته شد... در بنگال فائق آيد و خود به توانست بر اين ترس مسلمانان بنگال
مانده  عقب سياست و فرهنگ لحاظ از مسلمانان زيادي دالئل به بود ولي مسلمانان با اكثريت

درصد  84هذا بيشتر از  مسلمان بودند مع ،درصد از مردم 14 رغم اينكه بيش از بودند. علي
كه علت اين  متوجه شد زودي و به بود بيني مرد واقع داس آقاي كارهاي دولتي با آنها نبود.
آينده خود اطمينان خاطر يعني تا مسلمانان براي تأمين اقتصادي  ؛امر عامل اقتصادي است

 ،كنگره بپيوندند. پس از آن شود از آنها انتظار داشت كه از صميم قلب به نداشته باشند نمي
تأثير قرار  را تحت هندوستان ي بلكه همه بنگال اي انتشار داد كه نه تنها مسلمين وي اعالميه

درصد مشاغل  34زمام امور را در دست گيرد  كه كنگره ورتيص، درداد. وي اعالم داشت
در بنگال و براي كميته محلي كنگره است( و تاً را به مسلمين واگذار خواهد كرد )قاعد

شان مشاغل  تا زماني كه مسلمانان بتوانند از طريق نمايندگان منتخب خود به نسبت جمعيت
از اين حدود نيز  يدار خواهد ماند. در شهرداري كلكتهدار شوند اين طريقه پا را عهده

درصد مشاغل را براي مسلمانان در نظر گرفت. وقتي  34باالتر رفت، تا آن موقع تناسب 
ها از بين رفت آن وقت مسلمانان با ساير اجتماعات مذهبي رقابت خواهند  كه عدم تساوي

اين  ايشان تعداد معيني منصب نگاه داريم.كه برر احتياجي بدان نخواهد بود كرد و ديگ
با آن به مخالفت  را تكان داد. بسياري از رهبران كنگره بنگال ،آميز كنگره اعالم شهامت

نرخ روز  بت نان بهرا مسئول و متهم شمردند. به او نس . داسربرخاستند و حتي آقاي س.
دادند ولي وي چون كوه استوار ماند... روش او  ،را به سينه زدن خوردن و سنگ مسلمانان

مرد حتماً در  مطمئنم كه اگر او زود نمي .و خارج كرد تأثير زيادي در مسلمين بنگال
او بعضي  سف است كه پس از مرگكرد. جاي تأ اوضاع مملكت وضع جديدي ايجاد مي

او را مورد انتقاد قرار دادند و بالنتيجه مسلمين  ي و حمله كردند و اعالميهه ااز پيروانش ب
 «ن تخم تجزيه از آن وقت كاشته شد.از كنگره دوري جستند و نخستي بنگال
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و  نمودند، البته كار خود را كرده بود و حسن نيت امثال لرد ويـول  كوبيدن ديگري مي
سـهولت و   هاي ديرينه و آثار عميق آن را بـه  توانست كينه نمي سياست كابينه كارگري

 سرعت از بين ببرد.

در اين نهضت داشـتند آنهـا    عضو كنگرهغير كه مسلمين مانده و تأثيري وضع عقب
بردن، در مـذاكرات   بيشتر سهم براي زدن چانه نوع ترديد و ترس و يك را طبعاً وادار به

ا با وجـود  ه كه چرا مسلمان كرد مي خشمگين را كنگره قضيه اين نمود. مي ها قتو مواف
چنان  اه انگليسي طرف از يا دارند توقعاتي چنين مبارزه در شركت عدم و جمعيت قلت

تر شود؛ بنابراين كـدورت و خصـومت شـديد    عنوان حمايت به آنها داده مي مزايايي به
 شد. مي

كنـيم   را مطالعـه مـي   از جمله مرحوم جناح وقتي افكار و اعمال رهبران مسلم ليگ
نيـت و حتـي اصـرار در يگـانگي و همكـاري بـا        بينيم در ابتدا بسياري از آنها حسن مي

مجـدداً   كـه از انگلسـتان   5489داشتند و وارد كنگره نيز شدند. جناح در سـال   كنگره
برگشت هنوز برعقيده و اصرار خود بود و در يكـي از جلسـات شـوراي     به هندوستان

 گفت:   مسلم ليگ مي
و  براي من مسرتي باالتر از اين نيست كه همكاري كامل و دوستي مسلمين»

 .«عملي سازمرا  هندوها
هــا و  و اتخــاذ جبهــه مخــالف يــك سلســله لجاجــت  ولــي پــس از خــروج از كنگــره

دهد كه آتش اختالف را شديدتر و آنهـا را مـتهم    هاي غيرمعقول نشان مي دندگي يك
اصرار داشـت كنگـره نبايـد     نمايد، مثالً آنجا كه جناح ورزي مي به ناسازگاي و غرض

 بگذارد. ت وزاري خود افراد مسلماندر ليس

گـذارد   روي ايـن مـي   ي استدالل و اصرار خود را براي تجزيه هندوستان وقتي پايه
وطني و هـزاران مشـتركات تـاريخي     هم -نژادي )با وجود هم و مسلمان كه اصالً هندو

گونه مبنايي و منـافعي بـراي    جداگانه هستند و هيچ ماعي(، دو ملتو جغرافيايي و اجت
همكاري آنها وجود ندارد، مسلم است كه تز او قابل دفاع نيست و خالف واقعيـات و  

 باشد. و ملل ديگر نيز مي ي هندوستان هاي گذشته آزمايش

وفـادار   سال قبل و بسياري از رهبران مسـلمان  54 -52 از بينيم امثال جناح اينكه مي
 هاي اخير حساب خود را از كنگره جدا كرده در تشكيل پاكسـتان  در سال كنگره فعال

اي هـ  كرسي درصد 39 كه گردد مي قدرتي چنان داراي ليگ مسلم و نمايند مي پافشاري
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شود كـه نظريـات شخصـي و خودخـواهي و      آورد، معلوم مي دست مي ا را بهه مسلمان
هاي عملي نيز وجـود   لجاج بعضي افراد يگانه عامل كار نبوده اجبار طبيعي و ضرورت

ي  ا طـرز فكـر و رويـه   ا در اتخـاذ چنـين   هـ  بـا مسـلمان   داشته است. حتماً رفتار هنـدوها 
 تأثير نبوده است. بي

يم ييم بايـد بگـو  يتر وضع دو فرقـه را بـا هـم مقايسـه نمـا      وجه اساسيه براي اينكه ب
وجود آمده است. زيـرا   به نهضت اول همان از اين اختالف و تجزيه و تفكيك ي ريشه

طور كامالً طبيعي و مـوزون   به -شود مي هندوها كه مربوط به آنجا تا -هند نهضت ملي
ا چنـين نبـوده اسـت.    هـ  ولـي در مـورد مسـلمان    ،و كامل پيش آمده و پيش رفته اسـت 

شديد شـروع   حقارت و از احساس بيچارگي كه ديديم نهضت آزادي هندوها طوري به
زودي بيـداري   تقليد و تبعيت تمدن غربي رفـت. ولـي بـه   طرف  گرديده در قدم اول به

و احـراز شخصـيت پديـدار     العمل شديد در جهت احياي معنويـت هنـدو   عميق عكس
شده نهضت با قـوت و دقـت در راه صـحيح خـود افتـاد. از يـك طـرف راهنمايـان و         

را  و بـاالخره گانـدي   ، تـيالك گهـوز و دنبيا، ويو كانندا، آرسواتيارهبراني چون سار
داشـت. نهـالي بـود     مـي را به حركت و مقاومت وا ، ملتداد و از طرف ديگر بيرون مي

بـا شـاخ و بـرگ بـا      ،روي ريشه و سـاقه پـر قـوت    ،دار مايه ي آبياري شده كه در زمين
 ي داشت. اما در ناحيـه  تحسين وامي داد و دوست و دشمن را به مي بر ،طراوت برخاسته

پيش نيامده و طي نشده بود. براي آنها چنان شـانس يـا حسـن     يا چنين مراحله مسلمان
افتـاده   عقب افراد حال شدند بيدار كه بعدها است. نداشته وجود شرايط تناسب و تصادف

؛ يگانه فكر و ذكرشان بايد رسـاندن خـود بـه سـايرين باشـد      از قافله را پيدا كردند كه
 ي را نداشتند.ديگر جور كردن خود و ابتكار و اختيار و فرصت جمع

در همين زمينه شاهد ديگري از اختالف وضـع دو دسـته در مقايسـه رهبـران نظيـر      
 يك طرف گانـدي شويم  نزديك مي كه به استقالل اييه شود. در سال آنها مشهود مي

وجـودش وقـف    ،. گاندي مخلوق نهضـت و خـالق نهضـت   است و طرف ديگر جناح
پردازد نه بـه خـوراك و    نه به لباس مي؛ است ش نجات هندوستانا و هدف براي مردم
معنويـت و مكتـب    ،پارچـه  يـك  ؛كاري استش فداا و شغل اش زندان خانه ؛نه به مقام

اند البته برخالف تصوري كـه فـوراً    ش ناميدها كه قائد اعظم است. اما محمدعلي جناح
مـرد اسـتوار و    ؛نيسـت  خـائن و مـزدور   ،كنـيم  خودمان مي شخصيتِ بي به قياس رجالِ

امـا بـيش    ،شـود  نطق ديگران خريداري نمـي هوشياري است كه با منفعت و مقام يا با م
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مشـتريان   ي از يك وكيل مدافع مبرز صاحب زندگي مرفه هم نيست كه بنا به مراجعـه 
شـناس   صورت يك مديرعامل جدي وظيفـه  خود جسته به ي رفته انحراف از حرفه رفته

شـهرت   ؛اشـد شـده ب  مأمور كارهاي اجتماعي و سياسي و رهبري مسلم ليگ ،درآمده
يگانـه   ؛اسـت  هـا و اطـوار انگليسـي    نظافت يـا ظرافـت   ي او در شيك پوشي و وسوسه

نـه   ؛ش در استحكام و منطق و تأثير كالم و براي كارهـاي از پشـت ميـز اسـت    ا قدرت
او را تحـت تـأثير و تربيـت گرفتـه اسـت و نـه در        تعليمات و تحريكات معنوي و ملي

؛ ا ديـده اسـت  هـ  انگليسي ي زندگي صدمات شخصي يا اجتماعي خاص از ناحيه دوره
 زجر و زنـدان  ي قدم در خيابان و در ميان مردم براي تظاهرات و رهبري نگذارده، مزه

او پيوسته عمل از طريق نظم و قانون و مخالفـت بـا    ي عقيده و سليقه ؛را نچشيده است
 بوده است. ن و انقالبعصيا

 ؛شـوند  توانند هم مصاف در ميدان مبارزه ملـي  طبيعي است كه اين دو پهلوان نمي
 شان صحيح نيست. قياس ، وشان يكي نيست راه

و را در طـرح  )كـه قـبالً نـام ا    5454در سـال   وزيـر امـور هندوسـتان    ،نتـاگ ولرد م
 ضـمن  در ،هندوسـتان  مطالعـاتي  مسـافرت  از  مراجعـت  در ايم( برده دورمسفچ -نتاگوم

 كند: هاي خود اين دو مرد را چنين توصيف مي يادداشت

مصلح اجتماعي و مردي است كه به حقيقت دردمند است و براي  گاندي»
طلبي ندارد  كوشد و در اين كوشش منظور شهرت ها مي عالج رنج و مشقت

باشد. لباس گاندي مانند  بلكه مقصود او اصالح و بهبود امور هموطنانش مي
نظر كرده است  هاست و از همه نوع منافع و مصالح شخصي صرف لباس حمال

 « شود و يك مرد كامالً خيالي است... و عمالً معيشت او با هوا تأمين مي
 : گويد مي حمدعلي جناحم ي بارهاما در

قيافه و  جواني است از هر جهت منظم و مؤدب، داراي اخالق كامل، خوش»
پوش، داراي قدرت كالم به حد اعلي و كسي است كه براي اجراي  خوش

دهد. به اين معني كه اگر تمام  اش ثبات قدم و استقامت نشان مي تمام نقشه
ي يا اجزاي معيني از آن را قبول كنيد يكنيد و جزاو را تصويب ن ي نقشه

مردي است  گيرد. جناح اش را پس مي نقشه ي بلكه همه ،شود متقاعد نمي
الحقيقه اين ضايعه و زياني است كه چنان مردي  بسيار چابك و زرنگ و في
 5«.امور كشور خودش نداشته باشد ي مجال و ميدان براي اداره

                                                
دست اول دوران معاصر ممالك شرق را با هم مقايسه و محلي . اگر ما خواسته باشيم رهبران و زمامداران 5

مانند  رهبر مطلع توانا و بي ،چك كاي توانيم شخص سومي مانند چيان براي زمامداران ديگر پيدا كنيم مي
 ← آنجا بود به ميان  ياليستيرا كه زماني صاحب اختيار سراسر چين و رهبر انقالبي ملي و سوس ملي چين
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داراي چنـان رشـد و آمـال     ا و مسلم ليگه البته جاي بسي تأسف است كه مسلمان
اند ولي اگر ايـن واقعيـت را قبـول كنـيم ديگـر       نبوده و كنگره و رهبراني مانند هندوها

 ي مقصر بدانيم. خصوصاً اگـر بخـواهيم قضـايا را از دريچـه     توانيم آنها را خائن و نمي
يم. مصـلحت مـادي و   ييعنـي ماديـات و منـافع قضـاوت نمـا      ،اصول مورد اعتقاد نهـرو 

ي  و پيشرفت در سـايه  سياست انگلستان ا در آن شرايط بيشتر تمايل بهه زندگي مسلمان
 .حكومت آنان بوده است تا توافق نهضت ملي هندوها ي ادامه
 كنگره اخير هاي سال پيشرفت راه در ليگ مسلم هاي كارشكني و ها لجاجت اينكه در

وجـه   هـيچ  نجام شده است بها هندوها به ،كه نسبت و مخصوصاً عمليات خالف انسانيت
                                                                                                              

كه در باالي  االضالع بكشيم و اين سه نفر را در سه رأس آن بگذاريم. گاندي آورده يك مثلث متساوي →
كه در  جناح ؛و صاحب تقواي سياسي است خاطر ملت و رياضت و فعاليت به مثلث است مظهر روحانيت

چك در  كاي چيان ؛مديريت و سرسختي و نخوت است ي رأس سمت راست قاعده گذارده شده نمونه
وزراء و رؤسا و مقامات پرادعاي خودمان كه نه در نبوغ و  ؛معرف رياست و فساد ،رأس طرف چپ

قاط مثلث كوچك پايين را ن ،رسند و نه شخصيت و تقوي دارند قدرت و فعاليت به پاي اين سه نفر مي
 را هم شايد بتوان در مثلث داخلي سمت راست جا داد.  و اتاتورك بال و بن امثال ناصر ؛نمايند اشغال مي
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كـرد كـه   توان ادعـا   تواند پسنديده و مجاز تلقي شود شكي نيست ولي به يقين مي نمي
را  هندوسـتان  آميزي كه تاريخ نهضـت آزادي  هاي ننگ ها و ناجوانمردي گري وحشي
انـدركار و   دسـت  هـر دو طـرف   اسـت و  دار كرده است ناشي از يك ناحيه نبـوده  لكه

اگـر در دنيـا تقصـير و خطـا از يـك       ،طور كه روشفكو گفته است تقصيركارند. همان
كـه در اينجـا   الي ئوو سـ داد. مخصوصاً ايراد بزرگ  گاه نزاعي رخ نمي طرف بود هيچ

: شـما كـه روح انسـانيت و مـرام ضدخشـونت را      كـه  هندوها كرد اين است شود به مي
ي خـود قـرار داده از آن راه كسـب افتخـار و اقتـدار      شعار مـذهبي و اخالقـي و سياسـ   

چنـين بوديـد ولـي نوبـت بـه       ،ديرينه ي پنجه كرديد چطور شد در برابر دشمن قوي مي
يـد و بـا   دهـا را كنـار گذار   زنجير و ضعيف كه رسيد ايـن حـرف   هم وطنان مسلمان هم

كنيـد و   اين تصور را ايجاد نمـي  ؟! آيا ي پرداختيديجو شديدترين وجه به انتقام و كينه
اي  ا چون چـاره ه سازيد كه در برابر انگليسي مرام و مكتب عالي خود را مخدوش نمي

جــز تســليم و تحمــل نداشــتيد آن روش را بــراي مصــلحت و از روي سياســت اتخــاذ  
 غالب آمد. نسانيا خوي حيواني بر روح اه كرديد ولي در برابر مسلمان

 ؛5هستند مبري تهمت اين از او پيروان از زيادي ي عده شايد و گاندي خود البته
العاده  شد فوق ها وارد مي اي كه بر سرمسلمان هاي وحشيانه ها و از مصيبت از اغتشاش

. 2پيش نرفت كاري از سفانهولي متأ زد روزه 25 ي روزه به دست گرديده منقلب و متأثر
نيز تا آخرين نفس و سر حد امكان كوشش كرد واگذاري اختيارات  ابوالكالم آزاد
 افتادنِتأخير را كه مالزم با تجزيه كشور شده بود، حتي به بهاي به به هندوستان

 نمود! ميبيني  پيشچنين فجايع و مصائبي را  قبالً، عقب بيندازد. او استقالل

                                                
ها  اي به كنگره 5422نگراني و ناراحتي از عدم توجه به طرز فكر خود را داشته و در مارس  . و خود گاندي5

 و به پيروان كنگره چنين گفته بود: 
ايم هنوز سطحي است... اصل عدم  كه پيشه كرده بينم كه اصل عدم توسل به زور من مي»

نمايد كه ما  ست و چنين مينظر من ناشي از ضعف ما كنيم به يزوري كه فعالً ما عمل م
پرورانيم... اگر در آن  دست  بياوريم در دل مي تقام را براي روزي كه فرصت بههوس ان

شعله خواهد كشيد حتي يك نفر نماند كه آسيب و زيان نديده باشد  هنگام كه خشم ملت
روي همسايه خود بلند شود آنگاه چه سود كه من پس از چنين  هو اگر دست هر فردي ب

را نداريد  موت بگيرم؟ اگر شما لياقت قبول اصل عدم زوره اي روزه مشرف ب فاجعه
 «يي و ريا را كنار بگذاريد...شرافتمندانه اصل زور را بپذيريد! ولي دورو

توانستند چنين حركت و  ا اهل تزوير و تصنع بودند نه خودشان و نه تربيت شدگان آنها نميه . اگر گاندي2
  مقاومتي را ايجاد و احراز نمايند.
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عوامل عمومي و  تر و با توجه به كليو تر  م قضايا را از يك سطح عاليييحال بيا
ه ب -بنا به نظر تقريباً همه -اول بايد تقصير را ي علل مؤثر اصلي نگاه كنيم. در مرحله

م و عوامل اقتصادي و اداري را بگذاري اي يعني عامل مذهب گردن اختالفات فرقه
گويد و الاقل  مي كه نهرو طور اند كنار بگذاريم. همان ير جزئي و فرعي داشتهثكه تأ

طور اجتناب  به در هند در مورد مشرق زمين اعتراف دارد كه احياي ناسيوناليسم
قبول كرد كه اين عامل در هر دو جهت نيرومند  بايست مذهبي باشد، بايد ناپذير مي

 تواند سرچشمه بگيرد. جا مي افكار و حركات ضدنهضت يا ارتجاع نيز از همان ؛است

دو راه  ،براي مبارزه با نيروي تخريبي يا ضدنهضتي معتقدات يا خرافات مذهبي
 وجود دارد:  اييدر حد نه

آن را انتخاب  ي از روشنفكرانراه اول كه ظاهراً مستقيم و منطقي است و بسيار
يعني مبارزه با عقايد و ايادي مذهبي و معنوي  ،نمايند از بين بردن اين مانع است مي

 . و استبداد در ضمن مبارزه با استعمار
احياناً  و يعني استمداد از آن ،ارزش و اثر عامل مذهبي است اييشناس ،راه دوم
 اصالح آن.

نهضـت   رهبـران  و وارثان كه منون كريشنا و پاتل سردار و پرسا راچندرا و نهرو امثال
يـا   و )هنـد  را مذهب با مبارزه يعني اول راه البته نهرو، مخصوصاً و بودند اخير سنوات در

خـود   هب توانستند نمي را كاري و فكر چنين سوابق و شرايط آن در نگرفتند. پيش در (اسالم
شخصـيت   بود همچنين ؛بودند عالقه بي و اعتنا بي و عقيده بي بدان نسبت ولي ،دهند اجازه
 اصلي همين جاست! تقصير و بزرگ خطاي اتفاقاً و ؛آزاد ابوالكالم كنگره مسلمان بارز

ي  يافتـه  كه زائيده و پرورش ، نهضتيهندوستان آزادي هاي آخر نهضت رهبران سال
 ي نشناسي كردنـد. هسـته   نمك بدان نسبت بوده است عميق مذهبي ي يك نطفه يا هسته

هـاي   برومنـد آن شـاخ و بـرگ    ي هندوستان ريشه دواند، از تنـه  ي كه در زمينهمعنوي 
بايسـتي   را پرورانده است نمـي  استقالل ي اجتماعي و سياسي جوانه زده و باالخره ميوه

شد. رهبران نخواستند در جهت مثبت يا منفي عنايت و عملـي از ايـن    ناديده گرفته مي
 جهت بنمايند.

زندگاني »طور كامالً رسا در كتاب  خود را به ايياعتن توجهي و بي اين بي نهرو
 نويسد:  چنين مي 5489كند. آنجا كه در سال  بيان مي «من

يزي كه يك سر و كار نداريم. بلكه با يك چ ما فعالً در اينجا با كمونيسم»
 هاي مذهبي با تمايالت شديد فرقه ،يعني كموناليسم ؛سيالب از آن زيادتر دارد
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كه با اين افكار مشغول و سرگرم است در دوران تيرگي  مواجه هستيم. و هند
ها  عات ناچيز و دسيسهخاطر موضو به را خود نيروهاي ،برد. مردان فعال سر مي هب

ر وسيله ه كوشند تا به سازند و مي ثمر تباه مي هاي بي ها و فعاليت بندي و دسته
كمي از ايشان هستند كه براي  ي توانند از يكديگر پيش بيفتند. عده كه مي

اي داشته باشند. شايد هم  عالقه ،تر بهتر و زندگي فراخ اييوجود آوردن دني به
شت و ذزودي خواهد گ هموقتي از زندگي ماست كه ب ي اين وضع يك مرحله

هاي مذهبي  فرقه ي خود را از اين وضع تيره پايان خواهد يافت. الاقل كنگره
دارد و  اييخرده بورژو ي دارد. اما نظريات كنگره هم جنبه جدا و دور نگاه مي

كنند نيز مثل ساير مسائل  جو مياي جست اي كه براي حل اختالفات فرقه چاره
 «را در بردارد... اييهمان خاصيت خرده بورژو

مصـلحت   براي بايستي مي هندوستان روز آن رهبران و نهرو كه بگوئيم خواهيم نمي ما
منـافع   و نظريات تسليم و دآمدن مي در مآبي تقدس يا روحانيت كسوت در ملي و سياسي

بايستي تقصـير را ناشـي از    يم آنها نمييگو شدند. مي اي و افكار خرافي مي شيادان فرقه
بلكه با احترام و قبول اعتبار بـراي عامـل    ،بدانند و خود مذهب هاي مذهبي وجود فرقه

 بـودن  خرافـي  در را تقصير و كار خرابي ؛ندخواست مي مذهب خود از را مذهب چاره امر

درد و ميكـرب   ي ديدند. به ريشه مذهبي مي هاي انحراف در و آداب و اعتقادات بعضي
حـل را در عرضـه شـدن     نمودنـد و راه  مرض در پيكر معنوي مريض توجه و تعمق مـي 

 گرفتند. ه سراغ ميزند روشنفكرِ مذهبيِ رهبران تقويت و پيدايش در و تزهاي صحيح

از ايـن جهـت تعلـيم و تربيـت كـافي       و مسـلمان  هاي هند بايد اذعان كرد كه توده
بردند. اين  مي سر هب جاهليت ي مرحله در داخلي لحاظ اخالق عمومي و روابط نديده به

ته، شـرق وجـود داشـ    ي هاي تجددخواهانـه  غفلت و خبطي است كه هميشه در نهضت
نماينـد و تربيـت    مـي  توجه را معطوف و متمركز در جهات سياسـي يـا اجتمـاعي ملـي    

كـه موفـق شـد     اال نيروي معنـوي نهضـت هنـد    كنند. و را فراموش مي دروني و انساني
توانست راه تفـاهم و همكـاري    خوبي مي هبعقب نشيني وادارد،  هرا ب استعمار انگلستان

طـور   كامل را در ميان فرق مختلف مذهبي برقرار سازد. عاليق و عقايد مـذهبي همـان  
تواننـد و   مـي  ،افزوزنـد  هاي سوزان كينه را برمي آتش ،كه در جهت خرافي و انحرافي

ا برقـرار  هـا ر  ها و بـرادري  ترين محبت اند سنگ را در دل شيشه جا داده شيرين توانسته
گيـرد   خودخواهي سرچشمه مـي  و ها هميشه از ماديات و اغراض سازند. اتفاقاً عداوت

 و محبت و صفا از توجه به معنويات و اعراض از ماديات.

 ي و اسدآباد الدين سيدجمال امثال دو نمونه از يكي د اگر بيشمسلمان هن ي جامعه
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ها تحت تأثير و تعليم   جاي آقاخان هرا در ميان خود ديده بودند و ب الهوري اقبال
العاده  گرفت هم تحرك و اثر فوق قرار مي هندوها  مانند متوالي بزرگ رؤساي معنوي

هاي  كرد و هم اين تعصبات و تفرقه پيدا مي بيشتري در نهضت آزادي هندوستان
نقش رهبري را در  ،آمد. سهل است كه با وجود قلت عدد آور پيش نمي تأسف

هاي زنده تحرك و تفاهم )تساهل  نمود زيرا سرمايه احراز مي نهضت ملي هندوستان
از هر مكتب  ( در اسالمUniversalisme) معني ( و جهاني بودن بهtolerance معناي به

اسارت و  اسالم از ابتدا روي ديناميسم اجتماعي ملبت ضد ؛ديگري بيشتر است و مذهب

 .جهالت بنا شده است
روند و فكر و  اتمي نمي لسل يا بمبمس طور كه با چوب و چماق به جنگ همان

نيز ولو  توان از بين برد مبارزه با عامل مذهب نمي گاه با سر نيزه و پليس عقيده را هيچ
 -جز از طريق خود مذهب و معتقدات ،صورت خرافي يا خشك و انحرافي آن به

 پذير نيست. امكان -لمنتها با اصالح و اعتالي آن در جهت اص

ا نيز كه شخصي نامأنوس ه نيست. مسلمان البته تقصير صرفاً متوجه رهبران كنگره
را به رهبري  به احكام ديني و بيگانه از تعليمات عاليه اسالمي چون محمدعلي جناح

 هاي مذهبي و فرقه بايستي پاي مذهب اند يا نمي شدهگيرند مرتكب گناه بيشتري  مي
 و سياسي پيش آورده باشند و يا وقتي مسلمان هاي ملي در برنامه اييرا براي جد

ايستي در انتخاب ب گيرند مي كشور مي ي و علت تجزيه مليت ي بودن را يگانه نشانه
گذران،  كردند و مخصوصاً دنبال شيادان خوش رهبر و پيشواي خود دقت بيشتري مي

 بردند! نمي دنيا در را مسلماني آبروي و رفتند نمي اه آقاخان چون ،خيانت و فساد انبانه

 زمان گذشته  در فاختال چون شد. پرداخته تفصيل قدري به داوري ،در اين بحث
نظـر آمـده و فايـده عملـي      بود و اثر خود را داده اسـت شـايد بحـث مجـدد بيهـوده بـه      

ولـي از آنجـا كـه ارزش تـاريخ را امـروزه بـه ثبـت و         ؛توانسته اسـت داشـته باشـد    نمي
گيـري از   دانند و جستجوي عوامل و موجبات قضايا و عبرت گزارش تنهاي وقايع نمي
 ؛پرداختـه شـود   يالزم بـود بـه چنـين تجزيـه و تحليلـ      ،باشـد  مي آنها بيشتر مورد توجه

دار است و احتيـاج   خصوصاً كه متأسفانه مرض اختالف و تفرقه در ميان ما بسيار ريشه
فراوان به بررسي سرگذشـت ديگـران و تمـرين تفـاهم و تسـاهل داريـم. در كارهـاي        

مور اداري همين كه سـوء روابـط   هاي تجاري و ا و حتي در مشاركت اجتماعي و ملي
گرفتـار موانــع و اشــكاالت   ،شـود هرگونــه همكـاري و پيشــرفت   و سـوءظن وارد مــي 
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ورزي  بهانه براي اتهام و مخالفـت  ،ترين ايراد و نارضايتي يك طرف كوچك ؛شود مي
بـدبيني و دشـمني ماننـد تصـاعد هندسـي شـدت        ،و دشمني عليه طرف ديگر گرديده

دودسـتگي   و اختالف ي دنده روي كار گذاشت نبايد اول از كه تاس اين يابد! عمده مي
 طـرف آن ي هر آمدي شد وظيفـه  و اگر چنين پيش ؛بيفتد و موارد اختالف مطرح شود

ل و دردهـاي  يـ دال هخـرج دهـد و نسـبت بـ     ست كه نهايت گذشت و بزرگواري را بـه ا
 كار برد. هطرف مقابل حداكثر تشخيص و تفاهم را ب

 هاي آن و آخرين قرباني هندوستان استقالل

رسيم،  مي ي نهضت آزادي هندوستان داستان و پايان صحنه ي آخرين صفحه اينك به
 هبار!وآور است و هم اند اي كه هم نشاط صحنه

هاي طوالني  است كه پايان دورانمند  عالقه ،كتاب مانند هر فرد هندي ي خواننده
خدمت و مصيبت و پاداش آن همه مقاومت و شهامت چيزي جز پيروزي و رضايت 

است ولي مثل هميشه  بينيم اگر از جهتي ثمره رنج مبارزه گنج آزادي ولي مي؛ نباشد
از زندگي بدون ناكامي و خالي  ؛نمايد واقعيت طبيعي با دلخواه بشري تطبيق نمي

 شود. ناراحتي طي نمي

و  طوركه در بند ماقبل آخر گفتيم پس از شكست طرح ميسيون دولتي همان
مونت  ، لرددائر به تشكيل يك دولت واحد فدرال هندو و مسلمان ويول مساعي لرد

با مأموريت قطعي  5491در ماه مارس  مستعمره هندوستان هالسلطن آخرين نايب ،باتن
تر  بين قعوا و بلندنظرتر كه ابريتاني كارگري ي كابينه شد. دهلي وارد اختيارات واگذاري
را با هيچ زور و  هند كار بود به اين نتيجه رسيده است كه ملت محافظه ي از كابينه

نهادن به  را در گردن كرد. آنها مصلحت انگلستان يامپراتورشود تسليم  تزوير نمي
خيص دادند و در تشديد منازعه و صرف اوقات و ا تشه هندي ي هاي حقه خواسته

از بند  اييهندوستان براي ره ي مبارزه ،توان گفت اموال و نفوس. در حقيقت مي
خود يعني به پيروزي رسيده  ايينه ي به مرحله در زمان اعزام ميسيون دولتي استعمار

براي  زيرهاي نردبان ترقي را به ترتيب  تدريج پله هبا شايستگي تمام و ب بود. ملت هند
 خروج از پستگاه بردگي يكي بعد از ديگري پيموده است:

  ،(5331تأسيس كنگره ) ○
  ،(5443) تأسيس مسلم ليگ ○
  ،(5444نتو )يم -رليطرح مو ○
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  ،(5453مختاري هند )تأسيس جامعه خود ○
  ،(5454طرح مونتاك چمسفورد ) ○
  ،(5423كميسيون سيمون ) ○
  ،(5482تا  5484هاي ميزگرد ) سكنفران ○
  ،(5481) قانون جديد دولت هندوستان ○
  ،(5484تا  5483تشكيل دولت ) ○
  ،(5492ميسيون كريپس ) ○
 و (5491) كنفرانس سيمال ○
 .(5493) طرح حكومت فدرال ميسيون دولتي ○

را استنشاق  آورد و نسيم آزادي ميردسر استقالل ،اينك در ايوان وسيع و روشن
كردن  روي اين ايوان گذاشتن و رها هكند. تنها عملي كه باقي مانده است گام ب مي

 .بندهاي گذشته است
است. زيرا كه خواه  و مولد آزادي اصوالً روح تمدن جديد مالزم با استقالل

و نيروي اجتماع  بايد تكيه بر مردم ،ها ها و فعاليت در ميدان تالطم رقابتناخواه و 
صورت  آهنگي در عمليات(. در غير اين داشته باشد )فكر، ابتكار، همكاري و هم
 ي ي بزرگ و مستقل در مرحلهها دولت  عاقبت آن شكست و هالكت است. قدرت

 ،5شود داده مي يتي است كه به انسانمحصول افراد و پاداش ارزش و شخص ايينه
حق يا  به -بنابراين نبايد مأيوس بود بلكه اطمينان و اميد داشت كه هر دولت و رژيمي

روآورد و  كه بخواهد پيش برود و پايدار بماند باالخره ناگزير است به ملت -به ناحق
 م شود. هاي ضروري و حقوق طبيعي مرد تسليم خواسته
به  از زمان تصويب طرح ميسيون دولتي ،كه برگرديم به هندوستان ،در هر حال
مبارزه از خارج  ي . صحنه2شود كلي عوض مي له و طرف مبارزه بهئبعد مشكل مس

                                                
 «. كار در اسالم»و  «انسان و خدا»هاي  كتاب . رجوع شود به5

توسط  5811در سال (« 5بعثت )»باشد كه با نام  ( مي2از آثار مندرج در مجموعه آثار )« خداو  انسان»
( است كه 3نيز از آثار مندرج در مجموعه آثار )« كار در اسالم»چاپ و منتشر شده است.  انتشارات قلم

 منتشر گرديد )ب.ف.ب(.چاپ و  5813و در سال  توسط شركت سهامي انتشار
صورت  يك اختالف و تجزيه ديگري در هندوستان و مسلمان اي تجزيه هندو . غير از اختالف فرقه2

كشور ندارد ولي خالي از اهميت و تأثير در  ( كه فعالً تأثير محسوس به لحاظ استقالل5491گيرد )مه  مي
 سراسري هندوستان از اتحاديه كارگري ار كنگرهطرفد آينده نيست و آن جدا شدن كارگران

(A.I.T.U.C ياTrade Union Congress All india ) ملي اتحاديه نام به ديگري اتحاديه تشكيل و ← 
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 .شود حريف قديم همكار و همفكر جديد مي ،داخل منتقل گرديده برخالف انتظار به
 ي را به حكومت و اداره هاي هنديان چه زودتر دستسعي دارد هر دولت انگلستان

عواقب ه بدون آنكه ديگر ب ،امور خودشان بند كند و جان خويشتن را خالص نمايد
 خوب و بد آن زياد كار داشته باشد.

 
 از پي صياد دويدن مزه دارد!صياد پي صيد دويدن عجبي نيست     صيد 

 
اسـت در چنـد فقـره     طرح خـود را كـه متضـمن تجزيـه هندوسـتان      مونت باتن لرد
و به رهبـران   ، -بودند كه جداً خواستار ايجاد پاكستان -رؤساي مسلم ليگه مالقات ب
و  وزير كشور دولت موقت ،سردار پاتل نمايد. در ميان رهبران كنگره ارائه مي كنگره

ه و تـأثير روي  السـلطن  ، قهرمان تجزيه بود و موجب تشويق نايـب مريد و مرباي گاندي
تنهـا   ايينهـ  ي مـردد و گانـدي مخـالف اسـت ولـي در مرحلـه       ردد. نهروگ سايرين مي

درانـي عليـه تجزيـه كشـور      و يقـه  پافشاري براي طـرح ميسـيون دولتـي    ابوالكالم آزاد
و انتقال اختيارات عقب  كند يكي دو سال آزادي هندوستان نمايد. حتي توصيه مي مي

بست تجزيه و دورنمـاي مصـيبت و    راه نجاتي از بن ،بيفتد تا با استمداد از زمان و عقل
اكثريـت رهبـران    ،يابد. از يـك طـرف   متأسفانه توفيق نمي ؛كشتارهاي آينده پيدا شود

در  ،گـر دهنـد و از طـرف دي   كنگره خود را طرفدار يا ناچار به قبول تجزيـه نشـان مـي   
 )و همچنين چرچيـل  براي عرض گزارش كابينه كارگري لندنه ب باتن مسافرت مونت

ا هـ  نمايند. شايد هم انگليسي تسريع مي به تأكيد و تصويب رهبر حزب مخالف( طرح را
ولي براي حفظ پايگـاهي   را ظاهراً براي خاطر مسلم ليگ ندوستانتجزيه و تضعيف ه

ممالـك مشـترك    ي مانـدن در جرگـه   بـاقي   در پاكستان و ملزم ساختن هردو كشور به
تشـكيل   5491در ژوئن  حزب كنگره اييديدند. كميته اجر مناسب و مؤثر مي ،المنافع

 51عليـه   24ي تجزيه كشور را با اكثريت  قطعنامه ،جلسه داده پس از جر و بحث زياد
هندوستان از اين فكر وحشـت   كه مسلماً اكثريت مردم حالينمايد در رأي تصويب مي

                                                                                                              
بود. بعداً ( Trade Union Congress Indian Nationalيا  I.N.T.U.C) كارگري هند →

 Hinde Mozdoorيا  H.M.S)هند  جدا شده جمعيت مزدوران I.N.T.U.Cا نيز از ه سوسياليست

Sabha قرار زير بود: تعداد نفرات اين سه اتحاديه به 5494( را تشكيل دادند. در سال 

I.N.T.U.C 444΄444΄5 نفر، H.M.S 444΄334 ،نفر  A.I.T.U.C444΄114 ته ديگرنفر و يك دس 

U.T.U.C 444΄884  نفر(. 2΄134΄444نفر؛ جمع  
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تصـويب پارلمـان    بـه  سـتقالل هنـد  قـانون ا  5491ژوئيـه   53 و نارضايتي بسيار داشـتند. 
 رسد. مي بريتانيا

خطرنــاك و خــالف  ي نقشـه  در موقــع بحــث برسـر تجزيــه هندوســتان  در كنگـره 
 نسـبت بـه هنـدوها    ر در پاكسـتان شـود كـه اگـ    انتقام نيز عنـوان مـي   انصاف و انسانيت

 91ن )كـه تعدادشـان   هـاي مقـيم هندوسـتا    سـر مسـلمان  بدرفتاري شود تالفـي آن را بر 
ابـوالكالم  شـد( خواهنـد آورد.    ن ميهاي هندوستا ميليون نفر يعني نصف كليه مسلمان

تـاد همـه   حدات تـازه بـه راه اف  دهاي خوني كه بعداً در دو طرف سرنويسد رو مي آزاد
 كشي و انتقام بود!ناشي از اين احساسات گرو

هـا   باگذشت اضطر كشور قطعيت يافته بود و هر روز كه مي ي اينك طرح تجزيه
تمام قـدرت و مـديريت خـود را در تسـريع      باتن نتولرد م .داد و فجايع تازه روي مي

اي  العـاده  كار انداخت. بـا درايـت و ابتكـار فـوق     هب عمل واگذاري و تقسيم هندوستان
هـاي   هـا و تنـازع   موفق گرديد مسائل بغرنج نظامي و اداري و اخالقـي را كـه در توقـع   

و  هـاي كثيـر هنـدو    ت و شهرها، در نقـل و انتقـال دسـته   افكار و افراد برسر تقسيم اياال
اي ديگـر كـو     منطقه اي به كه با حال زار از چنگ چپاول و كشتار از منطقه -مسلمان

در تحويـل و   -در شـده بودنـد   بـه خـود را از دسـت داده در   اييكردند و خانه و دار مي
و تعيـين   الخره در تفكيـك واحـدها و افـراد ارتـش    تحول ادارات و اموال دولتي و بـا 

و  5491اوت  51در  نحوي به انجام برساند. بـاالخره دومينيـون هندوسـتان    هسرحدات ب
 وجود آمد. يك روز قبل از آن رسماً به دومينيون پاكستان

 بلوچستان و اياالت سرحدي و سند غربي پنجاب و هندوستان شرق در شرقي بنگال
 را تشكيل دادند. در غرب، كشور تازه پاكستان

  :دگوي مي ابوالكالم آزاد
دست آورد ولي اتحاد خود را از  خود را به به اين طريق آزادي هندوستان»

 «.دست داد
ها محمدعلي جنـاح ملقـب بـه قائـد اعظـم را       و پاكستانيرا  مونت باتن لرد هندوها

   .كردندكل قانوني خود انتخاب  اييفرمانرو به
خـود   خودبـه  يافتـه شـوراي مركـزي سـابق و دولـت موقـت       استقالل در هندوستان

ي گـزاري مركـز   رسميت و جنبه قانوني در داخل تشكيالت جديد يافت. مجمع قانون
بودنـد و بقيـه در    ر آنهـا نماينـدگان شـاهزادگان   نف 48شد كه  عضو تشكيل مي 831از 

ت انتخاب شده بودند. خود شوراهاي ي اياالگزار ندرجه دوم از طرف شوراهاي قانو



 
 

 

 
 

 251ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستان آزادي هندنهضت 

 

افـراد بـالغ   رصـد  د 21تـا   24طور انتخاب محدود بـا مشـاركت    به 5493اياالت نيز در 
 تعيين شده بودند.

طبعـاً بـا سـرور و شـادي      ،نسبي دريـافتي و والدت دو دومينيـون   و استقالل آزادي
گرديــد... و همچنـين بــا   تـوأم  هـا و مراســم رسـمي   فـراوان در هـر دو كشــور و جشـن   

 ها: ها و سوگواري خونريزي

ور شـده،   نشـين حملـه   هـاي مسـلمان   دهكـده  به ها كو سي هندوان يدر پنجاب شرق
كشتند. عين همين اخبار از  گناه را مي و كودكان بي ها را آتش زده مردان و زنان خانه

و پرورشـگاه   آزادي براي مبارزه ي اوليه مهد كه بپنجا ي خطه ؛رسيد مي پنجاب غربي
 در آمده بود! صورت قبرستاني از خرابي و مرگ آن همه مردان بزرگ بود به

لــي روزهــاي اول خبــري نبــود و پايتخــت باســتاني و جديــد هندوســتان در دهلــي
هاي آتش و سيل خون به آنجا هم كشيده شد. كشـتار وحشـيانه    هاي انتقام و شعله زبانه

در شهر شروع گرديد. پـس از آن در حومـه و    ها اي از سيك ا به رهبري عدهه مسلمان
طمينان داشـته باشـد كـه روز    توانست ا ديگر هيچ مسلماني نمي نشين در دهات مسلمان

 ي اي همـه  ي و تعصب فرقهيجو ديگر زنده سر از خواب بلند خواهد كرد! عطش انتقام
 داد. طرف آتش و خون سوق مي ها را به ها و ديده دست

رئـيس   ،جـواهر لعـل نهـرو    ؛باكي از ايـن فجـايع نداشـت    وزير كشور، سردار پاتل
از  گانـدي  ؛يابـد  كند امـا تـوفيقي نمـي    ها مي فشاني دولت جنب و جوش فراوان و جان
هـاي او   گـوش بـه مالمـت و اعتـراض     نه سردار پاتل ؛وحشت و غصه در التهاب است

 ناچار تصميم   ؛او بودند گوش به حلقه انمريد قبل از استقالل كه شهر مردم نه ،دهد مي
 (.5493ژانويه  52گيرد ) مي مرگ ي به روزه

بــاالخره بيــدار گرديــده در يــك اجتمــاع   مــردم ي احساســات و عواطــف ديرينــه
دهنـد: از حملـه بـه     هـا را مـي   ايـن قـول   گانـدي  ي عمومي عظيم و براي شكستن روزه

 ي شـده  خراب ي اماكن مقدسه ؛خودداري و به آنها تأمين جاني و مالي بدهند ينمسلم
و بـاالخره دل و جـان خـود را از گنـاه گذشـته       ؛خرج مردم تـرميم گـردد   ا بهه مسلمان

سـفير   ،ور زاهـد حسـين  نيز با حضـ  كسي و تطهير نمايند. هيأت دولت و رهبران هندو
 كند. گاندي افطار مي ؛كنند همين تعهد را مي در برابر گاندي پاكستان

تـرين   گشـاي سـخت   و قـدرت معنـوي او مشـكل    يك بار ديگر محبوبيـت گانـدي  
صـورت   را در برابـر ايـن خـدمت بـه     بهاي دلخواه اهريمن مسائل گرديد. گاندي خون
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يعني پنج مـاه و نـيم پـس از برافراشـته      5493ژانويه  84پرداخت. روز  اييفداكاري نه
 تير يك جوان متعصب هنـدو  با گلوله هفت و وصال شاهد استقالل شدن پرچم آزادي
 شهادت رسيد! خداش بيامرزد! به از فرقه هندو مهاسبها

هـم پيـروزي را بـه     ،چه سعادتي باالتر از اين كه شخص صـاحب عقيـده و هـدف   
 چشم خود ببيند و هم قرباني آن شود!

 
 دمي آب خوردن پس از بدسگال    به از عمر هفتاد و هشتاد سال

 
را در  عمـر خـود شـاهد اسـتقالل     كـه در آخـرين روزهـاي    رفت در حـالي  گاندي

بـود؟ آيـا    فقط رسيدن بـه اسـتقالل هندوسـتان    واما آيا شاهد معشوق ا ؛آغوش داشت
ا و بـذرهاي  هـ  گانـدي  ي هـاي كاشـته   گيري نهـال  كساني كه بعداز او به آبياري و بهره

هـا را   گردند همـان درك معـاني و هـدف    ا مأمور ميه يو ساراسوات افشانده ويوكانندا
آن زمــان كــه بايــد در گــل و الي  ،از اســتقالل خواهنــد داشــت؟ آيــا در دوران بعــد

ي هـا  هاي حوادث دست و پا بزننـد و پـيش رونـد آيـا گانـدي      مشكالت و در گرداب
هـاي بلنـد و درخشـان معنـوي در پيشـاپيش       شـد؟ آيـا بـاز پـرچم     ديگري پيدا خواهند

هـاي اقتصـادي و    در اهتزاز و پرواز خواهـد بـود يـا هـدف     و دولت هند و ملت كنگره
غـرب را   يياهـاي دنيـ   مادي و ايـدئولوژي  هاي فلسفي تنزل و توقف نموده مكتب ملي

 رهبر خود قرار خواهند داد؟...

 بايد بدهد. از استقالل هندوستان بعداينها مسائلي است كه جوابش را فصل 

 سروري اسـتقالل  به بندگي استعمار آن از ارتحال و تشكيل دولت متحده هندوستان
 و چـين  و كنگـو  كه اخيـراً در الجزايـر   ملي ي هاي پيروزمندانه مانند بسياري از انقالب
 راست نتوانسـت بـدون جـز    تر آن انقالب كبير فرانسه تر و قديمي ديديم و مظهر كامل

 داخلي صورت گيرد! هاي جنگ ونريزيو مدهاي دردناك و خ

توانـد بـدون غليـان     نمـي  هاي براي وطـن و حتـي مـذهب    و قيام هميشه ناسيوناليسم
و  احساسات و تحريك غيرت و غضب عليـه غاصـبين و خـائنين باشـد و كمتـر ملـت      

احساسـات بشـري    غليـان  و ظلم عليه مقدس آتش باشند توانسته كه اند رهبراني پيدا شده
  طـوري  حاكم سازند، بـه  را بزرگواري و اتقو و نمايند مهار را در حدود عدل و حقيقت

 پيغمبـر  كـه  بود اسالم صدر در نگيرد. را بيگناه ي يا بيگانه خودي دامن آن هاي شعله كه
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له داشـته  ئاين مس تأكيد شديد نسبت به و ايت عظيمعن )ع(علي چون پيشواياني و بزرگ
فراتر گـذارده بـا رحمـت و رأفـت      حتي در مورد سربازان دشمن پا از سر حد عدالت

ز ده سـال و  تر ا ن در مدت كوتاهجزيره عربستا اين ترتيب بود كه شبه به 5دادند! جزا مي
 جهان در آمد. ترين انقالب با تعداد كمتر از هزار كشته از دو طرف به تسخير بزرگ

ها در دنيا و انتقال از يك رژيم به رژيـم ديگـر بـدون تكـان و      تحول ؛چه بايد كرد
بـودن آن نيسـت. مگـر والدت     و دليل بر مطرود اين گناه انقالب ؛شود درد و ناله نمي

طفل و زايمان مادر كـم رنـج و فريـاد دارد؟ هـر دوي آنهـا قـبالً بـه محـيط و رژيمـي          
 ي و درآوردن غـده  جراحي عمل حتي است. آور سختي شان براي تغيير كه اند خوگرفته

براي خود بـاز كـرده اسـت خـالي از      اييها در بدن شخص وزن و ج نامناسبي كه سال
 گذرد. درد و خطر نمي

شخصـيتي   مدت دو قرن با رژيم نوكري و بـي  در و مسلمان از هندو مردم هندوستان
از صدمات يكديگر حمايـت   او ي سايه در و گرفتند عادت كرده، دستور از ديگري مي

ه ربع قرن مبارزه، تمام فكر و ذكـر خـود را   در مدت س كنگره هند ،عالوه شدند. به مي
بيني و تدارك حل اختالفات داخلي را ننمـوده و   معطوف دشمن خارجي كرده، پيش

له و محـيط  ئيك مرتبه مواجـه بـا مسـ    ؛خود را براي همزيستي آقاوار آماده نساخته بود
 شوند. جديد مي

مبـارزه بـا نفـس اسـت غافـل       اصغر پيروز شدند ولـي از جهـاد اكبـر كـه     در جهاد
اسـباب   ،ماندند! از آن جهـت موجـب اميـدواري و شـادماني بـود ولـي از ايـن جهـت        

رهبـري   خوب يا بد فعالً همه آنها كه در راه نهضت آزادي هندوسـتان  تأسف فراوان.
بـه مسـئوليت و زمامـداري     و فداكاري و كوشش كردند يا در روزهـاي اول اسـتقالل  

 اند: كدام مقصدي و مسيري در پيش گرفتهيدند رخت از اين دنيا بربسته، هررس

«»2
 

«»8 

                                                
  «اسالم مكتب مبارز و مولد». رجوع شود به كتاب 5

است و در  5894اين اثر تدوين و تكميل سخنراني در جشن عيد فطر انجمن اسالمي دانشجويان در سال 
توسط شركت  5813در سال « مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»با نام ( قرار دارد كه 3مجموعه آثار )
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. سهامي انتشار

 آورد خويش را دارند... ]نتيجه[ دست : آنها امتي بودند كه دورانشان سپري شد؛ آنها 595يا 589(/ 2بقره). 2

 آورد ]زشت[ او نيز وبال او... نفع خود اوست و دست آوردهاي ]نيك[ هركس به : ... دست 233( / 2بقره). 8
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دسـت    هـر بـد و خـوبي كـه بـه      ،انـد  اند و جا خالي كرده ملتي بودند، حاال رفته آنها
فعالً وظيفـه و مصـلحت سـايرين اسـت      سود خودشان خواهد بود. هآوردند به زيان يا ب

 راه پيروزي بجويند! كه از هر جهت عبرت بگيرند و در هر دو جهاد

 اجمال احوال

رسـيديم و خـود را    هضت يعني اعالم استقالل هندوستانن ايينه ي اينك كه به مرحله
گذشـته انداختـه ايـن     هبـد نيسـت نظـري بـ     ،شـريك ديـديم   در غم و شـادي آن ملـت  
 يم:يگيري بنما وار پيش چشم خود ترسيم كنيم و يك عصاره سرگذشت را فهرست

ا عالقـه دارنـد سـال سـركوبي     هـ  نديكه خود ه طور اگر شروع نهضت را همان -5
نهضـت   ،بگيـريم  5311 سـال  يعنـي  ي عليه فرماندهان انگليسيهاي هند شورش هنگ

 انقـالب  ،سال طول كشيده است. دو ثلث آخر ايـن مـدت   44جمعاً  هندوستان آزادي
 رفته رفته حاد شده است. ، وكامالً فعال و محسوس بوده

زمان خيلي طوالني نيست ولي به قيـاس   ،سال در جنب تاريخ يا عمر يك ملت 44
پـنج سـال و گـاهي     ،هاي ساير ملل كه مراحل حاد و مؤثر آنها در ظرف چهار انقالب
طـوالني اسـت. ايـن درازي مـدت يكـي از       شـود دوران نسـبتاً   پنج ماه طي مـي  ،چهار

 خصلت و ظرفيت طرفين است. ي كننده مشخصات نهضت و منعكس

كه نهضـت   اييه فداكاري يعني وارده صدمات و ها محروميت مخصوصاً و تلفات -2
العاده است و شايد از اين جهت نيز در تاريخ  فوق ،حسب قدرمطلق  هدربرداشته است ب

ممتاز باشد. متأسفانه اطالعات كافي و آماري در اختيار نبود كه بشـود   هاي ملي مبارزه
ميـزان تلفـات و خسـارات ايـن      ،قبـول تقريـب و اجمـال    رقم صحيحي داد ولي اگر به

فراوان در مراحـل   نفوذهاي و توسعه و مكرر هاي حضيض اوج و ماجراي طوالني را كه
ما از آنجاها خبـر درسـت نـداريم،     متوالي خود و مناطق مختلف كشور داشته است، و

 در و دو برابر آنچه در حوادث برجسته اين مدت روي داده اسـت  ،طور چكي يم بهيبيا
، عكـس  البـاغ  جاليـانوا  كشـتار  )يعنـي  بگيريم شده اشاره آنها به استناد مورد هاي كتاب

هـاي مربـوط بـه     هـا و محكوميـت   ، بازداشتانگلستانبعد از ورود وليعهد  العمل پليس
هندوسـتان  »و باالخره نهضـت   از شكست كنفرانس ميزگرد ، حمالت بعدقانون نمك

هـاي داخلـي و    و همچنـين جنـگ   5311 سال شورش ( و تلفات جنگي«را ترك كنيد
 رسيم: مي زيرارقام  به ،دست آخر را كنار بگذاريم ايِ منازعات فرقه

 .نفر زنداني 944΄444نفر مجروح و  3΄444نفر مقتول،  8΄444
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 ت كشـور هندوسـتان  وقتي بر جمعيـ  ،ها رفته نفر زندان 944΄444اين ارقام، و حتي 
ميزان بسيار ضـعيف   اند تقسيم شود به ثمر رسانده ضرب در دو نسل كه اين مبارزه را به

انـد تـا    داده هندوستان يك نفر زنـداني  هر دو هزار نفر از مردم ؛رسد )نيم در هزار( مي
 بگيرند! استقالل

 ،هندوسـتان  نهضت مانند ولو -آزادي براي انقالب يك شود مي معلوم حساب ينا با
طبيعـي   مصـائب  و حوادث در شود. نمي تمام گران خيلي -باشد سختي سراسر و طوالني

اغ هندوسـتان و  سـر  بار به مانند سيل و قحطي و وبا و زلزله و غيره كه هر چند سال يك
ضـايعات   ،مبارزه سنوات در نقليه وسائط سوانح آيد و حتي در مجموع هر كشوري مي

كه در اين حوادث و بالها جز زيـان   صورتيشود. در ات خيلي بيش از اينها ميو صدم
شود ولي در آنجا افتخار و آزادي اين دنيا و پـاداش و   نمي و مصيبت چيزي عايد ملت

ها قدم در  ها و فداكاري كه از ترس سختي اييه ملتگناهان براي آن دنياست.  ي كفاره

 .رود گذارند واقعاً كاله سرشان مي نمي و استبداد راه نجات خود از اسارت استعمار
ايج تـ به ن ،يمييف نمادرمطالعه و  اگر طرز پيشروي و مراحل موفقيت نهضت را -8
 رسيم. تري مي توجه جالب

هـاي   در بحث گذشته از ورق زدن صـفحات ايـن رسـاله مراحـل برجسـته يـا گـام       
، هستند بيـرون آورديـم   هندوستان استقالل نردبان هاي در واقع پله كه را پيشروي نهضت

 به ترتيب تاريخ عبارت بودند از: كه

  ، (5331سال تأسيس كنگره ) ○
  ، (5443سال ) تأسيس مسلم ليگ ○
  ، (5444سال مينتو ) -طرح مورلي ○
  ، (5453 سالتأسيس جامعه خودمختاري هند ) ○
  ، (5454سال چمسفورد ) -اگتطرح مون ○
  ، (5423سال كميسيون سيمون ) ○
  ، (5485سال كنفرانس ميزگرد ) ○
  ، (5481سال قانون جديد هندوستان ) ○
  ، (5481سال دولت كنگره ) ○
  ، (5492سال ميسيون كريپس ) ○
  ، (5491سال ) كنفرانس سيمال ○
 و ، (5493سال ) ميسيون دولتي ○
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 .(5491سال اعالم استقالل ) ○
قضاياي برجسته و اصلي كه عنوان پيروزي و پيشروي محسوس را دارد و مانند 

 هاست كه ذكر شد. كوبي كرده همين مسير نهضت را ميخ اييه شاخص
ا ه ا قدم برداشته و باال رفتند و بيشتر آنها را انگليسيه عضي از آنها را خود هنديب
مراحل و مراتبي بود كه براي  ،شان تسليم كردند. در هر حال رغم ميل و نفع علي

 ها خورده شد. ها به مصرف رسيد و خون دل وصول به هر يك از آنها انرژي

ته وسيله و معياري وجود ندارد كه ارزش عددي متجانس براي هر يك از اين الب
هاي معادل يا  مدارج تعيين كنيم و در حساب رياضي بياوريم. ولي اگر آنها را گام

  و اين عمل خيلي هم دور از حقيقت و واقع -هاي به ارتفاع تقريباً مساوي بگيريم پله
كه  اييه تانت ذاتي طرفين دعوي قدميست زيرا بنا به خصلت كنسرواتيف و من

به سبك علوم  خواهيم توانست -شد تماماً سنجيده و موزون بوده است برداشته مي
 طبق رويه جديد متداول در مباحث اقتصادي و مطالعات آماريِرياضي و فيزيك و بر
سب برح يك منحني براي نمايش پيروزي نهضت هندوستان ،پزشكي و اجتماعي

هاي متوالي مربوط كه در محور طول  يم. كافي است در مقابل ساليزمان رسم نما
 براي هر يك از مدارج پيروزي يك پله در محور عرض باال برويم.، شود برده مي

هاي  ي پديده كنيد مانند كليه كه در شكل مالحظه مي طوري دست آمده به نقاط به
طور كامل و دقيق، روي  آيد به عمل مي هاي علمي و آماري كه به طبيعي و آزمايش

منحني منظم واحدي قرار ندارند. ولي با تقريب بسيار قابل قبولي در اطراف نزديك 
اند كه درست از روي غالب آنها  يك منحني صحيح، با معادله واحد ساده واقع شده

 گذرد. مي

باشد يك منحني  مي منحني حاصله كه معرف پيشرفت نهضت آزادي هندوستان
سال ارتفاع منحني دو برابر  24اكسپنانسيل نظير يك تصاعد هندسي است. تقريباً هر 

هندوستان در  آيد. يعني ملت درصد در مي 9شده است و قدر نسبت ساليانه تصاعد 
رفته است. ترقي با آنكه درصد نسبت به سال قبل جلو  9، سالي سير به سوي استقالل

آيد ولي  نظر مي هاي اول كند و نامحسوس به درصد است ولي در سال 9طور ثابت  به
هاي ارتقاء  كند. به عبارت ديگر، پله تر جلوه مي تر و نمايان رود سريع هر قدر پيش مي

 .5شود رفته رفته تندتر و زودتر طي مي
                                                

درصد  9شتاب نهضت از  و مخصوصاً بعداز ورود گاندي 5443تر و ترسيم صحيح از سال  . با حساب دقيق5
 درصد كمتر است.  9سال آخر از  51ر آيد و د بيشتر در مي
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 منحني پيشروي نهضت آزادي هندوستان

 
 

 اييه اند قابل تعبير و منطبق با واقعيت اتفاقاً نقاطي كه قدري خارج منحني افتاده
اند  كه از زمان جلو افتاده اي است هاي بلند و جسورانه ها، گام گام ي از اينبعض ؛هستند

طرح مونتاگ  ، )تأسيس كنگرههاي موافق و ليبرال بوده است  هالسلطن و مقارن با نايب
  هاي عقب گام ،( و بعضي ديگرميسيون دولتي ، و تشكيل دولت كنگره ، چمسفرد

 ؛(كنفرانس سيمال و مونكميسيون سي ،افتاده يا كوتاه هستند )تأسيس مسلم ليگ
بايستي موقعي كه منحني به مماس تقريباً  است مي نيز كه اعالم استقالل اييمرحله نه
 ويول و لرد طور كه ابوالكالم آزاد سد )يعني يكي دو سال ديگر همان ر قائم مي
شد تا مانند مراحل قبلي بدون خونريزي و مصائب  كردند( انجام مي بيني مي پيش
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 پشت سر هم آخر كامالً تعجيل دولت ي گرفت. سه مرحله ناپذير صورت مي جبران
 رساند. را مي ]انگلستان[كارگري  

شود اين است كه نهضت  منحني استنباط مي اي كه از اين ترين نكته و نتيجه مهم
طبيعي يا اجتماعي واحدي را دارد كه تحت  ي شكل يك پديده آزادي هندوستان

گيرد. نظير اين پديده و اين نوع منحني در مشاهدات و  تأثير نيروي ثابتي انجام مي
در حوزه نيروي ثابتي  جسمي كهمانند مسافت مطويه هر  ،كيفيات علمي فراوان است

مثل سقوط در خالء، افزايش جمعيت كشور وقتي زاد و ولد دچار  ،آيدبه حركت در
عمل نيايد، تغييرات مصرف يا  ضايعات و تغييرات غيرعادي نباشد و جلوگيري به

هاي غيربحران و غيرجنگ و همچنين تغييرات  توليد برق كشورهاي متمدن در سال
هاي سهمي  منحني ،و ساير مصارف و توليدات. نمايش تمام اين توابع يگذار سرمايه

(Parabolique و تصاعدهاي هندسي است كه داراي قدر نسبت معين )ند. دليل هست
ناسب با ايجاد شتاب ثابت و سرعت متصاعد مت ،زيرا نيروي ثابت ،آن نيز واضح است

از زمان  2ات حاصله تابع درجه ببنابراين مسافات مطويه يا مكتس ،نمايد زمان مي
 خواهند بود.

 نمايش پرتاب گلوله سنگ در هوا
 

 
 

از  هندوستان تعبير اين مطلب در موضوع مورد بحث اين است كه نهضت آزادي
گرفته است. در  سرچشمه مي هند يروي طبيعي ثابت يا مستمر دروني خود ملتيك ن
خارجي  هاي دست اگر ؛است بوده  جوشيدخو ؛اييالق نه است بوده انقالبي نه ،حقيقت
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ها و حركات  داشت منحني مربوط پست و بلندي و عوامل اتفاقي در آن دخالت مي
بود  يافته از خارج مي راه انداخته شده و تحرك و اگر به ،كرد ميانفصالي نامنظم پيدا 

شود  كرد كه با سرعت و جهت معيني پرتاب مي نيز وضع صعود سنگي را پيدا مي
ولي بر طبق منحني در شكل نشان داده شده ترقي ارتفاع آن نزولي است و باالخره به 

 نمايد. يك اوج افقي رسيده سقوط مي

 -و از جمله انسان -ا رشد استعدادهاي مختلف موجودات زندههاي حياتي ي پديده
حالت مشابه اخير را دارند. مانند تغييرات وزن، قد، عقل، زور و غيره كه در سنين 

رود ولي رفته رفته پيشروي كندتر  اي پيش مي العاده كودكي و جواني با سرعت فوق
و باالخره موقعي  ،رقي آنها در تنزل استيعني از همان ابتدا ت ؛شود و نامحسوس مي

حداكثر خود رسيده توقف طوالني و گاهي بازگشت و سقوط حاصل شده باالخره  به
بندد... اين خود دليل بر آن است كه  مي شود و پرونده آن را مرگ منتهي به فنا مي
 .حركت و موهبتي است الهي يا خارجي ،هاي آن سرمايه ي حيات با همه

 
 ها و مكتسبات بالمانع و با مانع نمايش پيشروي

 

 
 

حالت معكوس فوق و  -خصوصاً اجتماع انسان -اما مكتسبات يا توليدات انسان
خود تمدن و  ،ا منحني تصاعدي قبلي را دارد. شاخص جامع و شاهد كامل آنبمشابه 
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رفت و  ت. تمدن در اعصار كهن با كندي و لنگي پيش ميهاي گوناگون آن اس جنبه
شد تا آنكه به وضوح  طور متوسط بر پيشرفت و سرعت آن افزوده مي قرن به قرن به
 .5نهايت گذاشته است سر به بي ،آور امروزي رسيده ترقي سرسام

طرف يك هدف عالي پيدا  همين كه در شخص يا در اجتماع نيرو و يا عشقي به
ه آن به فعاليت پرداخت پيشرفت هميشه تصاعدي و وصول حتمي است. شد و در را

مانند دانه گندم  .مكتسبي است ،در حقيقت به بركت و موهبت ثانوي توليدات انساني
 ي شود و بعد هر دانه خوشه مي يا چند يك ،دانه يك ؛كاشته شود كه در زمين مساعد

 رسد. نهايت مي دهد و كوثروار به بي مي تازه هاي در سال آينده خوشه ،خوشه

 پيدا شود. اييه ها و نهضت ها چنين نطفه ملت ي اي كاش در همه

 1«و من اهلل التوفيق و عليه التكالن»

                                                
  :يميكرده باشيم بايد بگو قرآني از مطلب فوق ي . چنانچه خواسته باشيم يك استنتاج كلي و استفاده5

اوالً توقف و تنزل مواهب آفرينش بعداز توسعه و ترقي اوليه مصداق كامل آيه پنجم سوره شريفه 
و سپس از نطفه و مراحل تكاملي جنين و جواني  است كه از اول پيدايش انسان از خاك (22)حج

ي كه پس از دانش ا گونه : ... به 1( / 22حج)«)يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا لِكَيْالَ»صحبت كرده باالخره به جمله 
 رسد،  مي ]فراوان[ هيچ چيز ندانند...( 

و ثانياً با توجه به اينكه مواهب طبيعي و مواريث نژادي مانند ارتفاع پرواز يك جسم پرتاب شده هر قدر 
 ماند ولي توليدات و مكتسبات انسان گردد و چيزي از آن براي شخص نمي قوي و بلند باشد به صفر برمي

مانند پيشروي جسمي كه داراي جاذبه يا نيروي برنده ثابت است شكل منحني تصاعدي را داشته 
رسيم كه استعدادها و فضائل خداداد اليق  نهايت است، به اين نتيجه مي ش برخالف آن يكي بيا نهايت

در زندگي دارد و شخص بايد ررود ولي آنچه ا شود و از دست مي ارزش و آرزو نيست چون فاني مي
 توليدات و مكتسبات است كه مترقي و متعلق به شخص است.  ،آرزو و تالش براي آن باشد
 فرمايد:  است كه مي (9)سوره شريفه نساء 82اين نظر يكي از مفاهيم آيه 

لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاء نَصِيبٌ مِمَا  وَالَ تَتَمَنَوْاْ مَا فَضَلَ اهللُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ»
  ...«اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اهللَ مِن فَضْلِهِ

خوريد، ن )هرگز حسرت آنچه را كه خدا بعضي از شما را بر بعض ديگر برتري داده است
 دست  آرند.( از آن چيزي است كه خود به مردان و زنان ي بهره

نيروي ثابت در روي  ي ضمناً مكتسبات و ترقيات طبيعي مانند حركت اجسام مادي است كه در حوزه
تواند به سرعت  نمي ،هاست زمين يا در هوا قرار گرفته باشند چون مصادف با اصطكاك موانع و مخالفت

بلكه پس از قدري سرعت به حد ثابت رسيده منحني پيشروي از آن به بعد  ،بينهايت و مماس قائم برسد
  آيد. بر طبق شكل در مي ،ولي در هر حال صعودي ،صورت خطي به
2 . 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم

 
 از استقالل بعد هندوستان

مقدمه
عـوض شـد و فصـل جديـدي      ورق تاريخ در شبه قاره هندوسـتان  5491در اكتبر سال 
 ميليوني آغاز گرديد. 944باستاني  براي اين ملت

آنها درس سراسـر عبـرت و جالـب بـراي هـر كـس و        ي ساله 34كه قيام  طور همان
از افـت و خيـزي    از اين و حركات پر سرگذشت بعد ،هاست مخصوصاً براي ما ايراني

نماينـد نيـز سرشـار از حـوادث و حقـايقي بـوده،        مـي  از اسـتقالل  هاي بعـد  كه در سال
 تواند درس قابل استفاده ديگري براي ما باشد. مي

اقدامات اصالحي و توسـعه   ي زمينه در آنها تجربيات و نظر از اينكه عمليات صرف
ارقـامي كـه در    ،توسـعه مفيـد باشـد   و و رشـد   اند براي ممالك خواهان استقاللتو مي

از نظـر كلـي    .مبناهاي مقايسه و محاسبه  قرار گيردتواند  مي ،شود داده مي زيرمباحث 
 نيز دو نكته قابل ذكر است:

ـ  و  اللرف اسـتق اوالً افكار ما شديداً نيازمند درك و قبول اين حقيقت است كه صِ
وجـه   چهـي  يا دارا شدن يك قانون و سازمان بـا چنـد سـاختمان و تشـكيالت بـه      آزادي

نمايـد.   ريـزد نمـي   و دولت مـي  دوش ملت هكفايت هزاران مشكالت و مصائبي را كه ب
وصـال، اگـر    بـرداري بعـد از اسـتقالل و بعـداز     شايستگي و آمادگي براي اداره و بهره

الاقـل بـه همـان     ،يم بيش از رسيدن به استقالل و آزادي اهميت و ضـرورت دارد ينگو
فكـر   و بينـي  بايستي بسياري از ايـن مسـائل چـه از جهـت پـيش      اندازه هست. حتماً مي

 ي مورد عمل و مطالعه قرار گيرد.يجو چاره
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تبعيـت سـاير ملـل     مطلبي كه در صدر كتاب، در احتراز از تقليد و ي ثانياً در زمينه
طـرح   كه بعـد از شـهادت گانـدي    اييه ها و سئوال اشاره شده بود و در جواب نگراني
بـا   شمار و بسيار دشواري كه دولت ملي هندوستان شد، الزم است به بررسي مسائل بي

اي را كه پيش گرفتنـد   انه و مدبرانهها و اقدامات جسور حل ازيم، راهدآن روبرو شد بپر
 كه نصيب آنها شد باالخره چگونه بوده است. اييه ببينيم و بدانيم نتايج و موفقيت

 

 
 

ضمناً اگر اين فكر يا ايمان در مغز خوانندگان و هموطنان ايجاد شود كه نه تنهـا از  
است بلكه از شـروع بـه اقـدام تـا وصـول بـه       آرزو و حرف تا عمل و اقدام فاصله زياد 

اصـالحات   احياناً و آيد عمل به ها آزمايش و ها زحمت و بگذرد زمان بايد خيلي نيز نتيجه
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و تغييرات داده شود تا شايد منظور حاصل گـردد و وعـده و نقشـه، درسـت درآيـد...      
و  اييهاي ادعـ  هطور كلي و با استنتاج منعكس از اين اصل، كساني كه برنام بنابراين به

نماينـد يـا    اعالم مي بخش ملك و ملت سطحي خود را قبالً مقرون به موقعيت و نجات
 اند يا قصد قريب و خيانت دارند. نپخته و نفهم مردم

*   *   * 

 : كتاب ؛خذ اطالعات ما در اين فصل منحصر به منبع واحد استأم
Charles Bethelheim L'Inde independante (Paris - ) 

ولي منفرد بودن ماخذ و سه سال كهنگي آن كه شرح قضايا را در پانزده سـال اول  
دهد نبايد موجب تأسف خواننـده و   مي 5432تهي تا سال من ،از استقالل هندوستان بعد

لحـاظ صـالحيت علمـي و فنـي و مأموريـت       تنزل ارزش بحث گردد. مؤلف كتاب بـه 
ها داشته اسـت.   جريان ي كليه وسيع و عميق به ي شغلي در وضعي بوده است كه احاطه

و مديريت دروس بخـش ششـم مدرسـه     با سمت استادي دانشگاه پاريس شارل بتلهايم
 رايزن دولـت هندوسـتان   عنوان مشاور اقتصادي و چندين بار به 5ربنومطالعات عاليه س

كرده مدارك اداري و آمار رسـمي و اطالعـات واقعـي را در اختيـار     سفر به آن ديار 
 داشته است.

و هـا كتـاب و مقـاالت     گيـري ده  كتاب از مراجعه و عصاره هر فصل ،عالوه بر آن
منظـور   ،طرف ديگـر  از شود. مي كتاب صد جانشين اييتنه به ،آمده دست به ديگر مآخذ

 هندوسـتان  كـارِ  تـازه  نظريات و اقداماتي است كه دولت مليِ ي ما از اين فصل مطالعه
كار انداخته و نتايجي كـه گرفتـه اسـت.     به از استقالل مشكالت بعددر نبرد با مسائل و 

حـال   توجه داريم. تازه تا به روز هاي جريان و خبرنگاري از بيش لهئمس تاريخي ي جنبه به
 تلخيص شود. يا ترجمه انتشار از سال بعد سه كتابي ايران در كه است داشته كمتر سابقه

مـرد اقتصـادي نقـاد زبردسـت و طرفـدار مكتـب اجتمـاعي         ،كتـاب   د صاحباستا
او نيز از همين جهت بوده اسـت.   ي مشاوره و مطالعه ؛باشد مي خاص يعني سوسياليسم

ما متوجه باشد كه مشاراليه از مبداء و معاد اقتصـادي بـه    ي خواننده الزم است ،بنابراين
كنـد. بنـا    آنها را بررسي مـي  ،ته است و بر محور سوسياليسمموضوعات و قضايا نگريس

بر آنچه از مندرجات كتاب معلوم شد خالي از تمايل به بلـوك شـرقي و روح بـدبيني    

                                                
5. Ecole des Hautes Etudes (Sorbonne)  



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 223

 

گونـه تحريـف    هـيچ  ،به احتمال بسيار قـوي  . ونيست داري هاي سرمايه نسبت به سيستم
مي كه داده شده مـأخوذ از مـدارك و مطالعـات    در حقايق و وقايع نكرده، آمار و ارقا

ولي باالخره هـر چـه باشـد     ؛اي را نيز عمداً از قلم نينداخته باشد معتبر است، شايد نكته
تواند خالي از تـأثير هـدف و نظـري     ورود و خروج هر محقق و مؤلف در مطالب نمي

 كه دارد قرار نگيرد.

*   *   * 

اي  صـفحه  144كـه از آن كتـاب    اييهـ  اجطـور خالصـه اسـتفاده و اسـتنت     اينك بـه 
 رسانيم: محترم مي خوانندگان نظر به زير، قسمت چهار يا عنوان چهار تحت در ايم نموده

 ؛ نوع حكومت اتخاذي و روش اداري هندوستان
 ؛ مسائل و مشكالت

 ؛ ها و اقدامات برنامه
 نتيجه و نظريه.

كار  هد و اختصار و تراكمي كه در مطالب باميد است وجود ارقام و آمار متعد
افزايش معلومات  و اطالع كسب بلكه لذت نشود، آور رفته است سبب خستگي و مالل

كشور و موضوعاتي كه خبر درست و منظمي از آن نداريم جبران خستگي  ي درباره
 خواننده محترم را بنمايد.

لسـله اطالعـات عـددي    ضمناً چون مطالب اين فصل مشتمل بر ارقام زياد و يك س
براي آنكه درك مباحـث بـه    ،كند حافظه زود فرار مي باشد كه از نظر اشخاص كم مي

 اييهـ  در آخر هر مبحث پرسش ،اشكال برنخورد و كمك به موضوعات و نتايج شود
آوريم تا خواننده با مـرور در حافظـه و احيانـاً مراجعـه      صورت تمرين در پاورقي مي به

 خود بدهد. هآنها را بجواب  ،مجدد به متن

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نوع حكومت اتخاذي 
 و روش اداري هندوستان

 جديدقانوناساسی

 منتخب سابق و دولت مـوقتي هندوسـتان   5يمركز اريزگ نقانو مجمع يا مؤسسان تأهي
قـانوني پيـدا    ي تغيير نام و سـمت داده جنبـه   5491اوت  51در  محض اعالم استقالل به

گرديدند. سپس بالفاصـله در مـدت دو    كردند و حاكم بر مقدرات اتحاديه هندوستان
 مستقل پرداختند. ساسي هندوستانسال و نيم به تهيه و تدوين و تصويب قانون ا

طي يك منشـور   5414رسماً در ژانويه  ساختمان سياسي و قانون اساسي هندوستان
دولـت   ؛ناميـد  خود را يك اتحاديه يـا دولـت جمهـوري    اعالم گرديد. هندوستان ملي

 .2ممتاز جمهوري دموكراتيك
 عبارت است از: هاي عمده و اصول مندرج در منشور ملي هدف

 اجتماعي و اقتصادي و سياسي براي عموم،  تأمين عدالت ○
 ، فكر و بيان و عقيده و مذهب آزادي ○
 لحاظ مقررات و امكانات،  به تساوي مردم ○
 ... ثيت فردي و وحدت ملييبرادري با تأمين ح ○
 كند،  حمايت مي از حق مالكيت 85ماده  ○
 را باال ببرد،  دولت بايد آسايش و رفاه ملت ○
 دارند،  مندي از وسائل حياتي كافي همگان حق بهره ○
و نظارت بر منافع مادي جامعه بايد در جهت نفع بيشتر عموم  مالكيت ○

 رعايت و توزيع شود، 
                                                

5. Assemblée Constituante 
2. République Democratique Sauverauie 
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 ، با كار مساوي دستمزد مساوي براي مرد و زن ○
اخالقي و مادي  اييو عليه ره عليه استثمار حمايت كودكان و جوانان ○

 آنها...

 شكل حكومت و تقسيمات داخلي هندوستان

ايالت  51، متشكل از 5است ا فدراتيوياي  داراي شكل اتحاديه حكومت هندوستان
 .مرتبط، و متمركز در يك دولت مركزي

، ريشـه و  و تقسيم كشور به اياالت با استقالل داخلـي  لت انتخاب سيستم فدراتيوع
نيـز   ضرورت جغرافيايي و تاريخي و فرهنگي داشته اسـت. اصـوالً در دوران اسـتعمار   

يك عـده  كومتي واحد نداشته، از اجتماع و اتصال سيستم اداري ح قاره هندوستان شبه
 لحاظ آب و هوا و زمين از جهت نژاد و مـذهب  كدام بهقطعات يا ممالك جزء كه هر

محلـي يـا    هـاي قبلـي داراي پادشـاهان    و زمان و رسوم، وضع خاصي داشته و در زمان
و  شده است. البته بـا تفكيـك هندوسـتان    ياند تشكيل م امراء و حكومت جداگانه بوده

 شـرايط  و هاي مـذهبي و طبقـاتي   ، اختالف اصلي مذهبي منتفي شد ولي رشتهپاكستان

اي در داخل هندوسـتان   مخصوصاً زبان، نقاط و خطوط تمايز برجسته و موجود معاشي
 5413بـاني، در تجديـد نظـر سـال     هاي ز نمايد. همين خطوط فصل مشترك ترسيم مي

 عنوان يكي از مباني سرحدبندي ما بين اياالت مختلف قرار گرفت. به
رسـد! ولـي از آن ميـان     فقـره مـي   222به  هاي موجود در هندوستان تعداد كل زبان

درصـد از اهـالي    42زبان اهميت و وسعت قابل توجـه داشـته مـورد اسـتعمال      59فقط 
متـداول در شـمال و    و هندوسـتاني  ، پنجـابي ، اردوهاي هندي . مخصوصاً زبانباشد مي

شـان   اختالف بوده اروپايي و هند خانواده و سانسكريت ريشه از تماماً كه هندوستان مركز
داخـل شـده در آنهاسـت. كسـاني هـم كـه        هم بر سر تعـداد نسـبي كلمـات فارسـي     با

سـه زبـان مهـم     ؛فهمند هاي فوق را مي زنند زبان حرف مي ، و آسامي، گجراتيبنگالي
هـا   كه بيش از ساير زبـان  . زبان هنديهستند 2از خانواده دراويدين ،متداول در جنوب

انتخاب گرديده اسـت   عنوان زبان رسمي اتحاديه هند شود به حرف زده، يا فهميده مي
اجازه داده شـده  ولي  ،شود كار برده مي هاياالت ب و در روابط بين و در پارلمان مركزي

 سال استفاده شود. 51هم تا مدت  زبان انگليسي ازاست 

                                                
5. Fédératif 
2. Dravidienne 
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 از: عبارتند ، تشكيل دهنده اتحاديه هندوستان ي محليِها دولتيا  5پانزده ايالت

  ،ارهبي  ،و كشمير موجا،     بنگال غربي  ،آسام  ،پرادش آندرا
  ،مهاراشترا    ،مدرس،   پرادش مادهيا   ،كراال    ،گجرات
 .2پرادش اوتار   ،راجستان     ،پنجاب   ،اريسا    ،ميسور

ي، فرهنگـي، ارضـي، امـالك و    شـهر لحاظ امـور انتظـامي،    ها به كلي ايالت طور به
از دارنـد و   هـا، تجـاري و امـور داخلـي ديگـر اسـتقالل       مستغالت، دامداري و جنگـل 

حكومـت   تابع زير عمومي امور در ولي ستند.ه محلي مجلس و دولت صاحب خودشان
 باشند:   مركزي مي مشترك و دولت و پارلمان

هـا،   سياست خارجي، نظام و دفاع، اقتصاد و امور مالي اصلي )از قبيل پـول، بانـك  
هـاي ارضـي و    مستقيم اصلي غيـر از ماليـات  هاي بردرآمد و غير گمرك، ماليات بيمه،

ايـاالت، تابعيـت و مهـاجرت و امثـال آن.      ها( مبادالت تجارتي بين ، شركتكشاورزي
گـذارده   اي امور نيز در صالحيت و همكاري مجلـس مركـزي و مجـالس ايـالتي     پاره

ي، يـ و دارو اييهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي، مقـررات غـذ      از قبيـل برنامـه   ،شده اسـت 
ها،  قيمت بر نظارت تجارتي، و صنفي حقوق كار، و صنعتي قوقح امتيازها، و ها توافق

 .اييحقوق كشوري و جز
را  محلي هاي ماليات و ديعوا اي پاره داند مي موظف را مركزي دولت ،اساسي قانون
بلـي نيـز   طبق برنامه و تقسيمات مصوب قاي بر هاي بودجه برگرداند و كمك به اياالت

 دارند. را مركزي داري خزانه از گرفتن قرض حق اياالت آن بر عالوه ؛بنمايد اياالت به

هـاي   و مجلـس  ها دولتتواند در مواقع ضروري و فوري موقتاً از  مي جمهور رئيس
 دولت مركـزي  ي نظارت و اداره زير را ايالت آن كرده اختيار گزاري ايالتي سلب قانون

 بگذارد.

 هاي مختلفي براي اعمال نفوذ و تمركز قـدرت در دولـت مركـزي    ترتيب راه اين به
از طريق اداري و مالي و حقوقي وجود دارد ولي مسائل اصـلي ارضـي و مسـتغالت و    

 بايـد  آنهـا  نظر اقتصادي هاي برنامه در و است شده گذارده اياالت انحصار در كشاورزي
 جلب شود.

                                                
5. Etats States 
2. Andrah Pradesh , Assam , Bengale , Gamow & Cachemire , Bihar , Gajrat , kerala , 

Maidhya peradesh , Madras , Maharashtra , Maisour , Orissa , Pendjab , Rajasttan , 
Uttar Pradesh. 
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 گزاري و مجالس قانون ها دولت

ر جمهـو  شـخص رئـيس   ،هاجراييـ و رياست قـوه   در رأس جمهوري اتحاديه هندوستان
مشـترك اعضـاي منتخـب     ي جمهور براي مدت پـنج سـال در جلسـه    رئيس .قرار دارد
ت كه رأي هر كس به تناسب جمعيـت  ي اياالگزار و شوراهاي قانون مركزيپارلمان 

شـود و در صـورت تجـاوز آشـكار بـه قـانون        آيد انتخـاب مـي   حساب مي آن ايالت به
 قابل عزل است. اساسي

حق دعـوت مجلسـين    ؛كند رسمي را صادر مي ي هاي عمده ر انتصابجمهو رئيس
در  ،نمايــد را تســجيل مــي قــوانين مصــوب پارلمــان ؛آنهــا دارد و فرســتادن پيــام بــراي

تشـريفاتي   ي اين اعمال جنبه تمام ... وليو كند نامه صادر مي ي فترت تصويبها دولت
 ايـي قـوه اجر  برطبـق قـانون اساسـي    .(پادشـاه انگلسـتان   ر بودن را دارد )شـبيه بـه  و مظه

و وزيـر   شود ولي ناشي از پارلمـان اسـت كـه نخسـت     ر اعمال ميجمهو وسيله رئيس به
ر يـك نايـب انتخـابي دارد كـه در صـورت      جمهو دولت در مقابل آن مسئوالند رئيس

 است. 5شود و خود به خود رئيس شوراي اياالت جانشين او مي ،اييغيبت و عدم توان

در وظـائف مربـوط محسـوب     جمهـور  ت وزيران مشـاور رئـيس  أوزير و هي نخست
نمايد ولـي وزراء بـا پيشـنهاد     ر تعيين ميجمهو وزير و وزراء را رئيس شوند. نخست مي

 اختيـار رئـيس جمهـور اسـت و مسـئوليت       شـوند. عـزل آنهـا بـه     وزير تعيين مي نخست
 دارند. مشترك در برابر مجلس ملي

 .2)خانه ملت( ملي و مجلس شود: شوراي اياالت از دو مجلس تشكيل مي پارلمان
نمايـد   مي تعيين جمهور رئيس را نفرشان 52 كه است عضو 214 داراي ايالت شوراي
هـاي   تناسب جمعيت ( بهت )مجالس ايالتيي اياالگزار انتخاب شوراهاي قانون و بقيه به

 آيد. عمل مي تجديد انتخاب آنها به طريق ثلث در مواعد معين به ؛مربوط است

بـار از طريـق انتخـاب مسـتقيم و      عضو دارد كه هر پنج سال يك 144 مجلس ملي
تـا   144΄444بالغ بر اساس يك نماينده بـراي هـر    افراد هندي ي عمومي از طرف كليه

شوند. مجلس ملي موظف است الاقل هر شش ماه يك بـار   نفر برگزيده مي 114΄444
 است. در امور مالي حق تقدم و تصميم با مجلس ملي تشكيل جلسه بدهد.

 كه نصب و ارنام فرماند  به اجرايي قوه رئيس يك اياالت نيز به سهم خود داراي

                                                
5. Conscil des Etats 
2. Lok Sabha 
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ت وزيـران و  أالـوزراء يـا هيـ    و يـك رئـيس   ،دنباش مي ،ر استجمهو عزل آنها با رئيس
عضـو كـه    144تـا   34متشـكل از   ر يـا مجلـس ايـالتي   گـزا  همچنين يك شوراي قانون
طـور مسـتقيم از طـرف اهـالي      نفـر بـه   114΄444تا  144΄444 براساس هر نماينده براي

 شوند. انتخاب مي

 ، اداري و نظامياييهاي قض دستگاه

و داراي  5رياسـت يـك قاضـي كـل     بـه  تـابع يـك ديـوان عـالي     هندوستان اييقوه قض
باشـند.   مي قانون اساسي كه ناظر و حافظ ديگر است ي رتبه حداكثر هفت قاضي عالي

گردنـد   سالگي( تعيين مـي  31تمام عمر )تا  ديوان عالي با فرمان رئيس جمهور قضات
و جز در موارد خطاي فاحش يا ناتواني عملي قابل تعويض نيستند آن هم بـا تصـويب   

 اعضاي مجلسين. دو ثلث

 ا را حفظ كرده است.ه و سنن دوران انگليسي استقالل ،هندوستان اييدستگاه قض

ه هـاي مسـتعمراتي و بـ    بيش وارث همـان سـنت  نيـز كمـا   دستگاه اداري هندوسـتان 
مخصوصـاً   -ملت چشم در كه است اييكذ 2«ناهندوست كشوري ي اداره» ي آورنده خاطر

كنـد. روح   بگيـر هنـوز جلـوه مـي     عنوان يك دستگاه زور و ماليات بيشتر به -در دهات
 ايـي اجر مراتـب  در خصوصاً -فساد و ارتشاء و حتي افراد به نسبت ايياعتن بي مستعمراتي

طالـب حفـظ قـانون و نظـم      هندوسـتان  فل دولتـي و بـورژوازي  ادامه دارد. محا -ينيپا
دارد.  وجـود  اداري دستگاه قدرت و استقالل از برطرفداري محسوسي تمايل و اند مانده

 ي رتبـه  لياعـ كشور هندوستان از هزار نفر صاحب منصـبان   ي اداره در دوران استعمار
شـد كـه تمـاس و     تشـكيل مـي   و معدودي هندي بسته انگليسي ورزيده، ولي فكر و دل

 و واقعيات نداشتند. با روحيات مردم يتفاهم چندان

در تـدريج تعـويض شـدند.     نفر آنهـا بـاقي ماندنـد و بـه     944 ،پس از اعالم استقالل
تر نيز دستگاه اداري جديد دچار كمبود كارمند و كسري كادرهـاي الزم   پايينمراتب 

كماكـان   و روال را حفظ كردند. مخصوصـاً پلـيس   8قرار گرفت ولي همان تشكيالت
 منفور مانده است. قوي و در نظر مردم

 هاي  سازمان طرح»پرداخت: دولت جديد تنها به تأسيس دو اداره يا سازمان عمده 

                                                
5. Chief justice 
2. Indian Civil Service 
8. Statut 
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 .2«سازمان خدمات ملي كشاورزي»و  5«يايروست
از نظـر قـانوني و رسـمي     روحيه كشـوري و نظـام اداري البتـه در تمـام هندوسـتان     

ي گذشـته كشـور و وضـع خاصـي كـه      عمـوم  شـرايط برقرار شده است اما با توجه بـه  
هـاي نـوين نفـوذ چنـدان در دهـات       اند هنـوز رسـوم و سـازمان    امالك و دهات داشته

رغـم مقـررات    هاي مذهبي علـي  ندارند. در آنجاها مؤسسات اجتماعي طبقاتي و سنت
هــاي خودشــان كمــابيش برقــرار اســت. روســتاها چــون   قــانوني روي تمايــل و توافــق

نماينـد و نسـبت بـه     هـر نحـو شـده در داخـل ده تـأمين مـي       بهمايحتاج مختصر خود را 
نظـر خوشـي ندارنـد     -مخصوصاً مأمورين دولت اعـم از اسـتعماري و ملـي    -ها شهري

روابـط و   8محلي بوده براساس تقسـيمات و مقـررات طبقـاتي    داراي يك نوع استقالل
 نمايند. مسائل خود را حل و فصل مي

چند بـار دسـت    است و بعداز استقالل مانند سابق ارتش مزدوري هندوستان ارتش
بـا يـك افسـر ارشــد     5414فرمانـدهي كــل ارتـش تـا     زده اسـت.  بـه عمليـات جنگـي   

 اييو هـو  ايياز نيروهـاي زمينـي و دريـ    بود ولي از آن به بعد براي هـر يـك   انگليسي
هاي كميسـيون   تعيين كردند كه تابع وزير دفاع و مجري تصميم هندي ي يك فرمانده

و حمـل و نقـل(    ايـي ي دفـاع، كشـور، دار  راوز و وزيـر  عالي دفاع )متشكل از نخست
 قرار دارند. هستند و از نظر تشريفات تحت رياست عاليه رئيس جمهور

در سـال   .خيلي افـزوده شـده اسـت    بر بودجه و وسائل مادي ارتش از استقالل بعد
درصـد بودجـه    84و  5491)دو برابـر سـال    9ميليارد روپيـه  8΄544بودجه ارتش  5434

سـال تـا    53ز داوطلبان ضمناً يك قشون كشوري ا .( بالغ شده استكل دولت مركزي
نماينـد و هشـت    سال خدمت زير پـرچم مـي   اند كه افراد آن هفت سال تشكيل داده 81

برقـرار شـده    و ارتـش  گيرند. به اين وسيله ارتباطي مابين ملـت  سال در ذخيره قرار مي
و  ميليــون دانشــجويان 1مركــب از  يــك ارتــش ملــي 5491اســت. همچنــين در ســال 

 اند. آموزان تأسيس نموده دانش

وفـادار قـوي در    ،عنوان يك اسـلحه يـا افـزار قـدرت     حال بهه ب تا ارتش هندوستان
دست دولت مانده ظاهراً عنايت و دخالتي به سياست و در حكومت نـدارد. ولـي ايـن    

                                                
5. Community Projects Administration 
2. National Extension Service 
8. Costes 

 ريال است.  53تقريباً معادل  . روپيه هندوستان9
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ثبات سياسي و اجتمـاعي كشـور و پـيش نيامـدن مـورد و      وضع بيشتر معلول وحدت و 
 .5باشد و افسران در اختالفات و مسائل كشوري مي بهانه براي حكميت ارتش

 

                                                
 هاي بحث اول:  . پرسش5

 و نوع حكومت؟  و اعالم قانون اساسي هندوستان تاريخ استقالل -5
 ؟ هاي عمده و اصول مندرج در منشور ملي هدف -2
 تعداد اياالت و اسامي بعضي از آنها؟  -8
 ي گذارده شده است؟ هاي ايالت اموري كه به اختيار دولت -9
 ؟ جمهور مدت خدمت و طرز انتخاب و اختيارات رئيس -1
 شود؟  شكيل مياز چند نفر ت پارلمان هندوستان -3
 و تناسب آن؟  5434بودجه ارتش در سال  -1



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مسائل و مشكالت

 شرايط موجود در ابتداي استقالل

وزيري جواهر  به نخست ،و منتخب او واقعاً ملي ايِ و دولت كنگره هندوستان ملت
 -ديده يا خود را روبرو مي -با يك سلسله مسائل و مشكالتي روبرو بوده لعل نهرو

و مطرح ؛ است و در عوض يك سلسله مسائل و مشكالت براي آنها وجود نداشته
 مثالً :؛ حاد و مرحله مقدم نبوده استو اگر وجود داشته چندان ، نبوده است

و  قدر كافي داراي وحدت ملي به هند مستمر، مردم ي سال مبارزه 34در عرض 
 اند. يق و تكميل اين قسمت نداشتهرزي و سياسي شده احتياج چندان به ترشد اجتماع

معدود ولي قابل  ي اين استفاده را برده بودند كه عده سال استعمار 244در عرض 
و تمدن و تخصص پيدا كرده  الزم به زبان و فرهنگ غربي ايياي از آنها آشن مالحظه

هاي حكومتي، اقتصادي،  داراي كادرهاي اوليه اداري و فني در زمينه هندوستان
 گي شده بوده است.صنعتي، عمراني و فرهن

 -را تا حدود ممكن بيرون رانده نفوذ آن دشمن اصلي يعني استعمار انگلستان
در دنيا نيز بعداز  .كن نموده بودند را از خاك خود ريشه -الاقل سياسي و نظامي
از ناحيه  دوستانحالت خستگي و آرامش وجود داشته كشور هن خاتمه جنگ جهاني

همسايگان دور و نزديك در معرض تهديد جدي نبوده است تا احتياج خاص به 
 پيش آيد. تجهيزات و مخارج جنگي

را  و معتقدات هندو ، فلسفهزيادي از روشنفكران ي عده ،به لحاظ فكري و معنوي
هاي  ته به ايدئولوژينسو معتقدات معنوي ندا نياز از مذهب سرآمد جهان و خود را بي

ها  غربي گرويده بودند، بنابراين از اين جهات تعليمات و تبليغات مهمي در برنامه
 وجود نداشت؛



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 283

 

منتفي شده بود  يا با تجزيه و تفكيك پاكستان ،اي و نژادي و زباني اختالفات فرقه
قرار گرفته  هاي بعداز استقالل الشعاع نشاط و نگراني يا آنچه وجود داشت فعالً تحت

 بود؛

هاي  مانند دموكراسي آنكه در هندوستان با نيز مسلكي و سياسي اختالفات لحاظ به
هاي  و مطبوعات مختلف دست چپي و دست راستي با نام طور آزاد احزاب غربي و به
( وجود كار )حزب محافظه هخوا آزاديو  )دو حزب( ، سوسياليستكمونيست مختلف

قدري بوده است كه در  به داشته است ولي سابقه و اعتبار و اكثريت حزب كنگره
سال  51ها كه در اثر  ها و نارضايتي اي ناكامي با وجود پاره 5432سال  انتخابات
 دست به را كرسي 934 از كرسي 813 مركزي پارلمان در بود، شده ايجاد طبعاً حكومت

اسي مهمي وجود داشته است كه افكار آورد. بنابراين نه مبارزات داخلي حزبي و سي
لحاظ رژيم حكومتي لنگي و معطلي  خود معطوف بدارد و نه به و عمليات را زياد به

رژيمي  تصور تربيتي ي سابقه عمر يك با هندوستان زمامداران و سياستمداران داشتند.
 نداشتند. حزب كارگر انگلستان ي به شيوه انگليسي با الگوي خارج از پارلمانتاريسم

ماند يك  هاي عقب بگذاريم مي اين مسائل را كنار بزنيم يا در رديف ي وقتي همه
وضع وحشتناك و  ،سال اسارت و غارت 244له و يك مشكل اساسي كه در اثر ئمس

در  و مخصوصاً كشاورزان فقر يعني نجات مردم ي لهئ: مسدبغرنجي پيدا كرده بو
دوم و سوم  ي و طبقه -دادند درصد جمعيت را تشكيل مي 14كه  -اول ي مرحله

طور كلي باال  هاي ديگر يا به شهرها در مرحله دوم از گرسنگي و عرياني و گرفتاري
 هاي مربوط. فزايش درآمد و توليد در رشتهآوردن سطح زندگي كشور از طريق ا

 وزير فقيد سوسياليست و نخست آيد نه تنها در نظر بتلهايم نظر مي خالصه آنكه به
ي بايست از همه چيز مي چيز و بيش هر از قبل ،آنجا مردم اكثريت نظر در بلكه هندوستان

، صنعتي و درآمدهاي هاي كشاورزي به اقدامات اقتصادي و افزايش توليد و در زمينه
 ها و وسائل را به تبع و تناسب آنها تنظيم نمود. تجارتي پرداخت و ساير برنامه

هاي  ها و مصاحبه يآمده بود از سخنران ايران به نهرو 5883كه در سال  اتفاقاً موقعي
كردن نان و كار پيدا -ساير ملل آسيا در مورد حتي -او معلوم بود كه اشتغال فكري او

 و نجات سطح زندگي است.

له وجود داشته و ئمباحث آينده نشان خواهد داد كه آيا همين يك مس ي مطالعه
فعالً ما  نديشند يا خير.اه راه ديگري نياند غير از آن به چيزي و ب حق داشته سران هند
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بررسي اجمالي  ها به و شهرها و كارخانه ها و محيط مختلف دهات هندوستان در زمينه
 پردازيم. مي موروث و موجود در ابتداي استقالل شرايط

 ()كشاورزي الف( دهات و دهقانان

آب و خاك  شرايط ،تر از هر عامل البته مقدم بر هر چيز مواهب طبيعي و مهم
زرخيزترين اقليم دنيا معروف شده است داراي  عنوان بهبا آنكه  باشد. هندوستان مي
كشور  ،پارچه آبادي و ده است 114΄444ميليون هكتار زمين قابل كشت و  534

مسائل  سال با افزايش مواليد انساني باشد و سال به يز ميزدگان ن گرسنگان و قحطي
 شود. تر مي ميليوني آن مشكل 944رساني به جمعيت بيش از غذا

متر ساليانه  52وجود دارد ) دنيا در هندوستان ي ترين نقطه درست است كه پرباران
ريزد ولي در  ميليمتر باران مي 2144سالي  در چراپونچي( و در نواحي كوهستاني هند

ميليمتر  521فقط  ساالنه، مناطق خشك وسيعي هم وجود دارد كه ، جزيره مركز شبه
اثر يكنواخت  در 5.استدر سال ميليمتر  5214 نزوالت دارد. متوسط باران هندوستان

اي از اراضي در فصول كشت  قسمت عمده ،حسب زمان و مكاننبودن نزوالت بر
. 2روند در زير سيالب از بين مي ،كه نواحي ديگري محروم از آب هستند در حالي

فقدان  ،افتد. از طرف ديگر سالي و قحطي زياد اتفاق مي سنوات خشك، عالوه به
و كمي سدها و  ،آب هاي آبياري الزم و كافي براي رساندن به مناطق كم شبكه

درصد از  52ان جهت زمستان باعث شده است كه فقط نبارهاي ذخيره تابستا
ميليون هكتار است  24كل مساحت آبياري شده  شوند.هاي قابل كشت آبياري  زمين
 هاي كوچك بوده است. طور دستي و با احداث شبكه ميليون آن به 3/3كه 

نهرهاي  ،لتتوجه به معيشت و مايحتاج م ا در اثر عدمه انگليسي ي در دوره
 اييغذ توليدات كشاورزي 5491تا  5343آبياري سابق خراب گرديده بود. از سال 

نقصان فاحش يافته جاي خود را به محصوالت صنعتي و تجارتي قابل فروش و قابل 
د كل توليدات درص 84 استقالل سال كه در طوري به ،صدور )مثل چاي و كنف( داده

 توليدات  درصد 91 تا 94 و است بوده طبيعي خام مواد صورت به هندوستان كشاورزي

                                                
ميليمتر در  821در حدود  ميليمتر باران داريم و معدل كل باران ايران 221طور متوسط ساالنه  به . در تهران5

 سال است. 
رسد مزاحم زراعت و زندگي است و در  تابستان ميكه در  هاي موسمي سيالبي معروف هندوستان . باران2

 سوزاند.  ميليمتر باران، خشكي هوا محصول را مي 14مناطق با كمتر از 
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 رسيده است. نمي جنبه تجارتي داشته چيزي به خوراك زارعين ،زمين

بازده زمين  ،ل فني و مالي و اجتماعي كه خواهيم گفتيدال هو ب شرايطدر چنين 
كنتال در هكتار و  3/3العاده كم بوده است: گندم  فوق هندوستان مد زارعينو درآ
 .5كنتال 3برنج 

نيز زياد نيست: غالت و برنج براي  زراعتي هندوستان ي تنوع محصوالت عمده
 صنعتي.مصرف داخلي، كنف و پنبه و چاي براي صدور به خارج و مصارف 

هاي بالفاصله بعداز  در سال هندوستان ي عمده توليدات محصوالت كشاورزي
 بوده است. 5بر طبق جدول شماره  5414يعني  استقالل

 

22701در سال  هندوستان كشاورزي ي توليدات عمده -2جدول 
 

 

 ميليون تن 91 غالت
 ميليون تن 4 باقال و حبوبات ديگر   

 ميليون تن 11/3 هاي روغني دانه

 هزار تن 234 چاي
 ميليون تن 1/3 نيشكر
 ميليون عدل 5/9 پنبه

 ميليون عدل 31/9 كنف

 
ميليون گاو و  84ري است: دامدا كشاورزان هندوستان ديگر فعاليتِ ي رقم عمده
 ميليون گوسفند، بز و اسب. 544گاوميش و 

                                                
و در مصر و  55 كنتال در هكتار بوده است. برنج در چين 53 و ژاپن كنتال و در مصر 1 . گندم در چين5

 كنتال در هكتار است.  94ژاپن 
 5412در سال  ايران كشاورزي ي عمده . توليد محصوالت2

 

 ميليون تن 1/8 غالت
 هزار تن 528 حبوبات

 هزار تن 528 هاي روغني دانه

 هزار تن 3 چاي

 هزار تن 11 شكر

 هزار تن 94 پنبه
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آيد در عوض بيشتر باركشي  عمل نمي غذايي از گوشت گاو به ي اگر استفاده
ها كه  العاده تعداد دام دهات بر دوش اين چارپاي باوقار است. ضمناً همين رقم فوق

است خود عامل گرسنگي حيوانات )در اثر  را در رديف اول دنيا كرده هندوستان
ها  شدن زمين رمق ها، بي بردن جنگل بين(، ازاييكمبود سهم سرانه چراگاه و مواد غذ

هاي چوبي و معدني كه فاقد آن هستند( و  جاي سوخت ه)سوزاندن فضوالت گاو ب
گرم شير براي هر نفر  584ست )معادل روزي ول خود آنهاباالخره كمي ميزان محص

 (.جمعيت هندوستان از
زيرا اگر بخواهند از تعداد گاوها  ،دادن وضع فوق كار آساني نبوده استتغيير

عايدي نقدي براي آنها  بكاهند بسياري از رعايا از گاو كه تنها كمك دست و ممر
گردند و اگر اضافه كنند از موجودي خوراك آنها و از  شود محروم مي محسوب مي
 اند. ان كاستهمحصولش

بايستي از طريق برگرداندن عناصر الزم به زمين يا مصرف  قوتي زمين را مي كم
 14جبران كرد. برگرداندن فضوالت حيواني در هر دور )سيكل( با  اييكود شيمي

صورت سوخت براي طبخ غذا، دود هوا  شود، و تفاوت به درصد كسري انجام مي
شود و تبديل آن به  سه ربع آن صادر ميشود، خون و استخوان حيوانات نيز  مي

مستلزم  اييدار ميسر نبوده است. اما استعمال كودهاي شيمي كودهاي فسفات و ازت
كند  زارع فقير تمكن كاملي ندارد و اگر داشته باشد فكر مي ؛ستا پرداخت بهاي آن

ا بپردازد ولي فقط او بايد تمام بهاي كود ر ،و تقسيم محصول كه در سيستم مالكيت
 مند شود... از قسمت كوچكي از اضافه توليد حاصله بهره

هاي  سيستم ترين خراب از شايد هندوستان در زارع و مالك روابط و مالكيت سيستم
ها  و تملكها  از تهاجم خوابيده هم روي دوره چندين ميراث حقيقت در ؛باشد بوده دنيا

ما  و روابط ارباب رعيتي ناحق سيستم دهداري  هب ها در ايران است. بعضي و استعمار
كه وضع  صورتي در كردند. مي مقايسه -وسطي قرون يا اروپاي بعد از -را با هندوستان

 اصلي اصالحات كشاورزي گره ش نبوده.ا همكار ايراني با قياس قابل ابداً هندي دهقان
نامه و   گرهي هم نيست كه با يك بخشنامه يا تصويب ؛جاست در همين هندوستان

 بازشدني باشد. -صبح بكارند شب در آيدكه  -هاي شبدري حتي انقالب

 هندوسـتان  كنيم وضع مالكيـت  پيدا خودمان كشور با قياسي وجه باشيم اگر خواسته
اي هـ  داري قديم و دهـات خالصـه و مخصوصـاً خالصـه     توانيم تا حدودي با تيول را مي
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تـاز مهـاجمين خـارجي يـا      و كه مورد تاخت اييانتقالي تشبيه كنيم. معموالً در كشوره
هـا در تصـرف و تملـك     شـوند اراضـي مزروعـي و جنگـل     واقع مـي  قلدرهاي داخلي

 ،كنـد  گيرد و بعدها عنوان دولتي و خالصه پيـدا مـي   غارتگران مسلط قرار مي شخصيِ
 خود آنها و كسان و اعوانشان خواهد داشت. اي كه باز تعلق به اما دولتي و خالصه

برداري  اداره و بهرهي تحميلي شخصاً قادر به ها دولتنظر به اين كه زورمندان و 
وابسته  خواهند عمال و اشراف امالك وسيع متصرفي نيستند و از طرف ديگر مي

دهد  خود را با حقوق و مقام راضي نگاهدارند قسمتي از امالك را به تيول آنها مي هب
د. در نماين ايينحو دلخواه فرمانروه گذارند كه در آنجا ارتزاق و ب ميشان را بازو دست

عوض ضمن ادامه خدمت و ابراز اطاعت به مقام اعلي، مبلغ مختصري ماليات ساليانه 
نمودند و در عوض ماليات سنگيني  آنها منتقل مي بپردازند... يا آنكه دهات را مجاناً به

 داشتند. مقرر مي

« ده»كه هنوز هم  مانند ايراناوليه،  نيز زراعت و مالكيت در قديم در هندوستان
باقي مانده است، صورت اشتراكي و اجتماعي داشته است.  عنوان واحد كشاورزي به

در نواحي « برادرواري»صورت  به« يوار محل»بقاياي اين سنت هنوز هم تحت عنوان 
ن باقي مانده ملك تعلق به جامعه آن ده يا محل داشته است. شمال و شرق هندوستا

 هاي اختصاص به خانواده ،جيبنا به مراسم طبقاتي را ،ولي به عوض تعلق به همه مردم
مردم  براي كلمه كامل معناي به مالكيت جا همه ،حالدرهر ولي است. كرده پيدا ممتاز

 شده است. ت شناخته مياز بين رفته، زمين اصوالً از آن دول

كه طبق يك سلسله قراردادهاي تحميلي بر  ميالدي كمپاني هند شرقي 53در قرن 
االرض يا  كليه اراضي شده بود عمل وصول حق مالك هاي قديم و راجه سالطين

 ،الزحمه درصد حق 54ازاء  هخود را به مزايده گذارد و اين مأموريت را ب حق مالكيت
بايست مورد حمايت قرار گيرند پخش  ميان متنفذين محلي و رؤساي قبائلي كه مي

قانوني اعالم كرد كه همان مأمورين وصول  5لرد كورنواليس 5148كرد. سپس در 
را داشتند يك نوع مالك يا متصرف « ردا زمين»ان االرض كه عنو ماليات و حق

بالعكس  ؛دادن حقوق خود را دارا بودند ارث و فروش ي شناخته شدند كه اجازه
 الحق و مبدل به مستأجر يا متصرف موقت ساخت. زيادي را مسلوب مالكان

                                                
5. Lord Cornwrllis 
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 ،آوري ماليات امالك چند هزار هكتاري براي جمعخود  ي نوبه  ن بهادار زمين
« دار تعلقه»  نام به داران تحصيل به را قطعه هر نموده تقسيم قطعه چندين به را جمعي ابواب
هاي درجات  كن داران جزء و آنها پاي قسط جمع صيلپاي تح دارها سپردند. تعلقه مي
آمد سهم و حقي از  از كردند... البته هر مرتبه و هر واسطي كه در كار ميتر را ب پايين
 .5گرفت زارع به او تعلق مي ي كيسه

را سال  از آن تاريخ به بعد مقررات حقوقي ديگري سيستم اراضي هندوستان
( بنگال اي مناطق )مثالً تر و طبقات واسط را زيادتر نمود حتي در پاره سال پيچيده به

يا متصرفي  كند و مالك هاي ميان زارع واقعي كه روي زمين كار مي تعداد واسطه
 -و اين ماليات دائماً رو به تزايد بوده است -كه بايد به دولت ماليات ملك را بپردازد

زمين  لِبَهاي زيادي از قِ رسيده است. به اين ترتيب افراد و خانواده مي 94 دعده ب
كردند بدون آنكه زحمتي بكشند يا خرجي بكنند. كار و افزار و بذر و  اعاشه مي

زارع بيچاره بوده است و سهم او با توجه به تعداد طبقات واسط  ي عهده خرج تماماً به
 رسيده است. درصد محصول مي 24گاهي اوقات فقط به 

( فارسي اسامي )با مالكيت نوع  سه استقالل عالما زمان در ،هندوستان در كليطور به
 وجود داشته است:

 .يوار رعيت -8 ، يوار محل -2، ي دار زمين -5
متفاوت  امكانات با تموق يدار زمين و  يدائم يدار زمين به خود ي نوبه به نادار زمين

و غيره  ، جاگيرداردار تعلقه از قبيل اييه و غيره و با اسم لحاظ حق انتقال و حق ارث به
 شده است.  قسيم ميت

شدند  مالكان متنفذ و مشمول نبودند بلكه كساني هم پيدا مي ،نادار زمين ي همه
ن عالوه بر ادار زمينگرديد.  كه تنها ممر زندگي محقر آنها از عايدات زمين تأمين مي

ولي براي خود برداشت هاي متوالي روي ماليات وص مبالغي كه از طريق واسطه
بيگاري، باج  :هاي گوناگون به عناوين كردند غالباً حق داشتند يك سلسله استفاده مي

 عروسي، شيريني خريد فيل )بعدها خريد اتومبيل( و غيره از ملك ببرند.

 داشته است. ي نيز بر حسب اياالت و طبقات انواع مختلفوار ي و رعيتوار محل

 زيرنوع   ها و حقوق متفاوت داشته و احتماالً به شكل هندي اما زارع يا رعيت
 : شده است تقسيم مي

                                                
 . تأليف آقاي دكتر احمد هومن «اقتصاد روستايي»ي مختصر از كتاب  . استفاده5
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 .)با همين اسامي( مالك -8 ، كيزان -، 2 مزدور -5
االرض يا ماليات  ازاء پرداخت حق هستند كه به رعيت نادر واقع هم مزدورها

به هزينه و با وسائل خود كشت و زرع نموده حق كشت  ،سنگين به واسط دست آخر
البته زمين  ؛توانستند از طريق معامله يا ارث منتقل سازند و اقامت روي زمين را مي

ا ه داده است. كيزان را نميتحت اختيارشان آنقدر كوچك بوده كه كفاف زندگي 
در  -مالك ي طبقه .5كنند هستند مي شبيه به كارگر مستأجر زمين كه گاوبندي

زراعت  كارگر به ي وسيله به اي مستقيماً كه است گاوبندي نوع نيز يك -اصطالح هندي
دادند. و درآمد  را تشكيل مي اييهاي روست درصد خانواده 91ا ه پردازد. كيزان مي

 روپيه بوده است. 184معادل  5415متوسط سرانه ساليانه آنها در سال 

هاي  قرض زيربار غالباً درآمد قلت و اختيار تحت اراضي وسعت كمي به نظر زارعين
درصد زارعين مقروض و در  44ي از مناطق هاي سنگين بودند )در بعض فراوان با رنج
غالباً و درصد(  84 طور متوسط در سراسر هندوستان و به خواران بودند رهن نزول
شدند محصول سال و گاهي حق زراعت و اقامت خود را به بهاي اجباري  مجبور مي

ل بودند حاصل كم دهندگان نيز بيشتر ماي پول ؛به عالف يا به صراف واگذار نمايند
 ها باال برود. باشد تا قيمت

همچنين معتقدات ديني و آداب خاص طبقاتي كه هنوز هم عمالً در خارج 
وجود آورده است. توضيح  توليد و توسعه به ي شهرها رواج دارد سد ديگري درباره

همان يا ي )مذهبو اجتماعي  ي طبقه يا دسته 2΄444تا حدود  آنكه در هندوستان
caste ها( وجود دارد و هر طبقه برطبق سلسله مراتب مقرر نسبت به طبقات ديگر

بين اين طبقات تقسيم  ما ،فرَامتيازها و حدودي دارد. از جمله اينكه مشاغل و حِ
با وجود استعداد و  ثالً بايد نجار باشند حق ندارندافراد وابسته به يك طبقه كه م ،شده
ديگر داشته باشد دست  ي احتياجي كه محل يا كشور به حرفه خودشان يا ي عالقه

ديگري نان بخورند و  ي توانند از افراد طبقه كار ديگر بزنند! يا بعضي طبقات نمي هب
اي طبقات داده شده و  جهتي كه به پاره ها و مزاياي بي مزد بگيرند... اين محدوديت

هاي عجيب  وضع شده بود تماماً موانع و مزاحمتو ارتباط كه  هاي ازدواج ممنوعيت
 .2هاي اقتصادي است و انبساط فعاليت و غريب در مقابل آزادي

                                                
5 .Cropoharer ِيا   هندوستاندر زبان انگليسيMetayer آن.  معادل فرانسوي 
 ←               هاي تمريني بحث الف:  . يادآوري2
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 شهرنشين ب( شهرها و مردم

 8/51يعني  هندوستان ميليون نفر از مردم 38فقط  5415برطبق آمار عمومي سال 
كنند. شهرهاي هندوستان كه اصوالً از دسترنج و درآمد  درصد در شهرها زندگي مي

ويراني و كسادي  داشتند غالباً رو به شكوهي و رونق قديم در و كردند دهات ارتزاق مي
يا اداري خاص پيدا كرده  تجارتي و بندري موقعيت كه قليلي تعداد ولي گذاشته است

اي به لحاظ تمركز و تكثير  العاده توسعه فوق ي آخر استعمارها بوده است در سال
تا  5495هاي تجاري و دولتي بخود ديده است. در ده ساله  فعاليت لحاظ بهجمعيت و 

درصد افزايش يافته است در اثر فرار مردم دهات و  52كه جمعيت كل كشور  5415
هاي هندوستان اضافه  رصد بر شهرنشيند 83 ،زندگي در شهرها و كسب و رفاه نسبي
 تر گرديده است. اين توسعه و ترقي سريع ،از استقالل بعد ؛شده است

پس از آن  .ميليون سكنه( 8است ) كلكته ترين شهرهاي هندوستان پرجمعيت
 )بيش از يك ميليون حيدرآباد ،(نفر ميليون 9/5) مدرس ،(نفر ميليون 3/2) بمبئي
سه  ،نفر 544΄444يش از ب(. شهرهاي نفر ميليون 5) و دهلي نو و باالخره دهلي ،(نفر

 را در بردارند. پنجم اهالي شهرنشين

با وجود اهميت و ارزشي كه  و متوسط زندگي شهري هندوستانعمومي  ي قيافه
كارخانجات  كارگران ي صنايع جديد دارد هنوز غيرصنعتي و قديمي است. مجموعه

درصد  1/55ميليون نفر يعني كمي بيش از يك درصد جمعيت كشور )معادل  1/9از 
 نمايد. اكثريت مردم درصد جمعيت فعال شهرها( تجاوز نمي 59و  ،كشاورزيكارگر

خصوصي و  ، صنعتگرانانكم درآمد مستقل )كاسب  طبقاتدرصد(،  34)شهري را 
دهند و پس از آنها كارمندان دولتي و مؤسسات  صاحبان مشاغل قديمي( تشكيل مي

 درصد(. 24آيند ) خصوصي مي

صورت دستمزد، حقوق و  شهرها را مزدبگيرها )به كلي اكثريت مردم طور به
 رسند. درصد مي زحمت به يك كارفرمايان به دهند؛ تشكيل مي شهريه(

  مالكان از رغي يعني)هندوستان شهرنشين مردم ،اجتماعي يتوضع و اقتصادي نظر از
                                                                                                              

 و تعداد دهات؟  دوستانمساحت كل قابل كشت و آبياري شده هن -5 →
 ؟ و ايران ميزان بارندگي حداكثر و حداقل و متوسط آن در هندوستان -2
 ؟ در دوران استقالل هندوستان ي كشاورزي ميزان توليدات عمده -8
 مداري و آمار و مشكالت؟ موقعيت دا -9
 و زراعت و انواع آن؟  سيستم مالكيت -1
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آنها  ي ساليانه ي و برحسب درآمد متوسط سرانه 2شرح جدول  هرا ب (و كشاورزان
 توان تقسيم بندي كرد: مي

 
 تقسيمات و ميزان درآمد متوسط ساليانه طبقات مختلف شهري هندوستان -1جدول

 

متوسط درآمد ساالنه  شهري طبقات مختلف هاي درآمدي گرده
 )روپيه(

 مزد بگيران
 درصد از نيروي 11)

 (فعال غيركشاورزي

 334 آموزگاران
 184 كاركنان بازار )شاگرد تاجرها(

 424 صنايع جديد كارگران
 5΄544 كارمندان دولت
 5΄134 آهن و پست و تلگراف مأمورين راه

 2΄444 ها بانكندان كارم
 5΄144  (درصد 82)كوچك بورژوازي

 9΄344  (درصد 54مشاغل آزاد)
 54΄444  (درصد 8)بزرگ بورژوازي

 
 يعني بورژواهـاي  اخير ي طبقه از نظر صرف شود، مي ديده فوق جدول در كه طوري به

و  5دهنـد  دهـم درصـد جمعيـت كـل كشـور را تشـكيل مـي        1 كه فقـط  غيركشاورزي
درآمد كـافي بـراي امـرار     ،بقيه طبقات غيركشاورز، روشنفكرو صاحبان مشاغل آزاد 
 معاش مطلوب ندارند.

در ميان طبقات فوق  شرح زير به يلحاظ طرز فكر اجتماعي، اختالفات آشكار به
 شود: ديده مي

 بگيرانمزد .2

 رفتــه خــوراك و رفــاه كــافي ندارنــد و نگــران از اســتثمار هــم چــون رويمزدبگيــران 
امـور   در نظـارت  و دولتي هاي دخالت به محسوسي تمايل هستند صرافان و ندارا سرمايه

 داري چندان طرفدار اقتصـاد سـرمايه   و دارند وسياليستيس هاي اقتصادي و اجراي برنامه
هـا   شان شـامل درس خوانـده   كه يك قسمت عمده -آزاد نيستند. اصوالً همكاري آنها

                                                
اند كه از اين  داده درصد از كل جمعيت را تشكيل مي 8/51فقط  5415در سال  . شهرنشينان هندوستان5

كلِ جمعيت  هزار در 1يا  درصد ( نيم518/4×  48/4=  44154/4) يعني درصدشان 8 فقط شهري، جمعيت
 اند )ب.ف.ب(.  داده درآمد ساالنه تشكيل مي روپيه54΄444هندوستان را ثروتمندان، با بيش از 
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كار سـرو  و كساني كه با روزنامـه و مجلـه و احـزاب   است  جامعه هندي و روشنفكران
 جهـت خودمختارشـدن كشـور بـوده اسـت و      هم از استقالل و در زمينه انقالب -دارند

 نيل به ترقيات و بهبود زندگي مادي خودشان. هم از جهت

 ،ميليون نفر 1/58الغ بر ب 5415در آمار سال  غيركشاورزي مجموع مزدبگيران
 شده است. مي كشاورزي درصد كارگران 1/55معادل 

 شهري خرده بورژوازي .1

توليدكننـده  و صنعت  شهرنشين كوچكي از مردمجزء بسيار خورده بورژواهاي شهري
 يهـا  هـا و زارع  )خـرد مالـك   اييروسـت  بـورژوازي  جمعيت خرده .دهند را تشكيل مي

( ايييعني بازرگانـان روسـت   ،ها وران و عالف ، پيلهاييهاي روست صاحب زمين، صراف
 ،وجود قلـت عـده  هـا بـا   اسـت ولـي شـهري    بـورژوازي شـهري   شش برابر خـرده  -پنج
ع در شهر، سـواد و اطالعـات، رشـد اجتمـاعي و سياسـي و در دسـت       متج ي واسطه به

از  بعـد  ي و در اداره تـري در نهضـت آزادي   داشتن عوامل توليد، تأثير و نقـش عمـده  
هـاي   ارتـزاق هـر دو دسـته بيشـتر از راه فعاليـت      انـد. و چـون   داشته استقالل هندوستان

داراي خاصيت  ،و معامالت روي خواربار است زارعين اقتصادي قديمي، نزول پول به
 باشند. و كمي محصول مي ارتجاعي و انتفاع از فقر كشاورزي

 عمده يا ثروتمندان. بورژواهاي .9

و  مالكانهستند ) شهري و دو ثلث ديگر كشاورزي ،عمده ث از بورژواهاييك ثل
درصد كل جمعيت كشور را تشكيل  1/5مجموعاً و بازرگانان عمده روستاها( 

 دهند. البته به لحاظ كميت قابل توجه نيستند ولي به لحاظ كيفيت و تأثيري كه در مي
اراضي، تصرف وسائل توليد، نفوذ در  هاي صنعتي، مالكيت تملك سرمايه ي نتيجه

اي در حيات  در اختيار دارند نقش عمده هاي خارجي دولت و ارتباط با سرمايه
 .5كنند بازي مي اقتصادي و سياسي هندوستان

                                                
 هاي مبحث ب:  خالصه تمرين .5

 تعداد شهرنشينان و تناسب و تقسيمات آن؟ -5

 شهرهاي عمده و جمعيت هر يك؟ -2

 ؟ه متوسط سرانهو درآمد ساليان تعداد و تناسب كارگران -8
 گانه ساكنين شهرها و تناسب و حدود درآمدهاي متوسط؟ طبقات سه -9

  گانه شهري؟ طرز تفكر طبقات سه -1
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 هندوستانج( صنايع و معادن 

 آن و حتي در زمان در زمان اعالم استقالل صنعتي هندوستان يگذار صنايع و سرمايه
  ي لهئقلم مهمي نيست و مس ،حاضر به تناسب وسعت و جمعيت كشور و درآمد كلي

 

 
 

 «مرادآباد» صنايع دستي هندوستان
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درصد جمعيت فعال  دو فقط 5491 شود زيرا در سال اساسيِ درجه يك محسوب نمي
كشور در صنايع جديد اشتغال داشتند و عوايد حاصله از صنايع ماشيني فقط شش 

 دالر به ازاء هر نفر در سال(. 8ه است )داد را تشكيل مي درصد درآمد ملي

كه  -از صنايع ملي درصد افراد فعال هندوستان 21 حدود 54در ابتداي قرن 
 ي اند و كشور هندوستان صادركننده كرده ارتزاق مي -بوده است 5اي صورت حرفه به

 مصنوعات چندي بوده است.

د صدر 53درصد فوق به  21رقم  ،ورود مصنوعات انگليسياثر  در 5335 سال در
 است.  تنزل كرده بوده

تر و زوال صنايع  از ابتداي قرن بيستم تكان و ترقي صنايع جديد خيلي محسوس
ي ال 1/9حجم توليدهاي صنعتي به  ،تر گرديد. در سال استقالل قطعي دستي و هندي

 8برابر ابتداي قرن رسيده بود و تعداد افراد مشغول در صنايع از يك ميليون نفر به  1
 ميليون بالغ شد.

اول منحصراً در منسوجات پنبه و كنف و  الملل تا قبل از جنگ بين صنايع هند
بود. پس از آن اندكي تنوع و توسعه در زمينه  متعلق به مؤسسات و سرمايه انگليسي

 سازي پيدا شد. چاي و قند و مختصري در ذوب آهن و ماشين
2توليدي هاي ارزش اضافه و اي نسبي مقايسه اهميت 8 جدول

صنايع مختلف  
 دهد. نشان مي را در ابتداي استقالل هندوستان

ميليارد روپيه در سال از صنايع  1/1ورت نيامده است با توجه به آنچه در ص
در حدود  5494استخراجي يا معادن كه قسمت مهم آن زغال سنگ است در سال 
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دل ميليارد روپيه معا 1/3بالغ بر  جمع درآمدهاي غيركشاورزي 5418در سال 
كرد  و عمل هاي خارجي شده است. چنانچه عايدي سرمايه درصد درآمد ملي 1/53

و آنچه را كه در مؤسسات مربوط ذخيره شده است مزيد  طبقات متوسط بورژوازي
ع به طوري ذلك سهم درآمد حاصله از صناي مع رسيد. درصد مي 23نماييد به رقم 
ها  شود در جنب آنچه از طريق تجارت و مستغالت و بانك ديده مي 9كه در جدول 

باشد )تازه بدون در نظر گرفتن عايدات  شده است خيلي ضعيف مي عايد مي
 شود(. داري كه وارد در اين آمار نمي هاي غيرسرمايه رباخواران متفرقه و فعاليت

                                                
5. artisanat 

2. Valears ayauteés pas les industries manufacturieres  
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 2212درسال  2هندوستان اضافه ارزش توليدي كارخانجات -9جدول 
 

 توليدي ارزش اضافه كالهاي صنعتي كارخانجات هندوستان رديف
 )ميليون روپيه(

 5΄831 صنايع قماش 5
 113 صنعت چاي 2
 812 صنعت كنف 8
 841 صنعت قند 9
 231 ذوب آهن 1
 212 سازي و صنايع الكتريك ماشين ،عمومي مكانيك  3
 531 توليد برق 1
 515 صنعت چاپ 3
 554 صنعت شيمي 4
 549 اتومبيل و وسائل نقليه جديد ديگر  54
 542 دخانيات 55
 31 كائوچو 52
 33 هاي نباتي روغن 58
 34 آلومينيوم و مس و مفرغ 59
 11 سيمان 51
 11 كاغذ و مقوا 53
 5΄423 ساير صنايع 51
 1΄515 جمع 53

                                                
 گردد. ذكر ميشرح زير  به 5881مختلف در سال صنايع برحسب ايران صنعتي كاالهاي ارزش ،مقايسه . براي5

 ارزش ايرانكالهاي صنعتي  رديف
 )ميليون ريال(

 9΄183 باشد( )شامل ذخانيات نيز مي كشاورزي 5
 3΄141 هست( مواد غذايي )شامل صنعت قند هم 2

 5΄522 مشروبات الكلي و غيرالكلي 8

 9΄291 نساجي 9

 141 سازي چوب 1

 528 كاغذ و مقوا 3

 5΄343 سازي چرم 1

 5΄933 سازي شيميايي، الستيك 3

 1΄111 اشياء غيرفلزي 4

 525 اشياء فلزي 54

 5΄319 نوسازي 55

 4΄535 متفرقه 52

 95΄184 جمع 58

  سازمان برنامه. 5895نشريه مهرماه ،  5883 - 94 ، ايران يدرآمد مل نأخذ: تخميم
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  داري ه درآمدهاي سرمايهمقايس -1جدول 
 2279غيردستمزد و حقوق( در سال  و )غير كشاورزي

 

 سهم درآمد  داري هاي درآمدي سرمايه بخش رديف
 )درصد(

 1/81 صنايع جديد و معادن 5
 9/23 تجارت 2
 3/51 اجازه خانه و مستغالت    8
 3/58 مؤسسات كوچك    9
 1/9 ارتباطات    -حمل و نقل  -آهن  اهر 1
 3/5 هاي بيمه    ها و شركت بانك 3

 4/544 جمع        
 

ضعف امكانات  بر دليل فوق، صنعتي داري و درآمد سرمايه ها ضعف نسبي فعاليت
وهاي صنعتي و شود؛ همچنين تأثير نير نمي صنعتي و منابع استخراجي هندوستان

 كارگري هندوستان در اثر تمركز و تجمع در شهرها قابل مالحظه است.
مقام  لحاظ معادن زيرزميني و استعداد صنعتي يعني نيروي بالقوه، هندوستان به

 كامالً ممتازي را در دنيا دارد:

 است؛  يك ربع ذخيره آهن دنيا در هندوستان
 ز آن رتبه سوم است؛ منگن

 باشد؛  معادن كرم و طال و آلومينيم نيز در آنجا فراوان مي
كه در رآكتورهاي اتمي مصرف مهم دارد در  5و ونازيت همچنين، بريل

 موجود است؛  هندوستان
بيني  پيش ربع از خاك هنداز زير يك ميليون كيلومتر م امكان وجود نفت

 شده است؛ 
ي توليد بيش  ، اجازههاي هندوستان زغال سفيد، يعني انرژي آبي رودخانه

 .2دهد ميليون كيلو وات را مي 94از 
                                                

5. Beryl et Wonasite 

 . خالصه و تمرين مبحث ج: 2
عاشه اهالي و با مقايسه به و ا لحاظ درآمد ملي به مقام قبلي و سابق صنايع هندوستان -5

 و منابع درآمد ديگر  كشاورزي
 هاي توليدي صنايع عمده  ترتيب و اضافه ارزش -2
 . استعداد معدني هندوستان -8
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  منظره اي از كارخانه ذوب آهن
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 ن در هندوستاندارا و سرمايه داري د( سرمايه

 از خصوصيات هند؛ اما دارندگان و گردانندگان صنعت و تجارت در هندوستان
است. بر  هاي طبقه باالي بورژوازي تمركز درآمد در دست جمع قليلي از خانواده

 14΄444آنها متجاوز از  ي طبق آمار مالياتي تعداد نسبي كساني كه درآمد ساليانه
دهندگان )ماليات بر درآمد(اند در حالي كه  درصد ماليات 8/3شود فقط  روپيه مي

روپيه درآمد   54΄444جمع درآمد آن عده در ميان طبقه عالي بورژوازي كه بيش از 
 شود. درصد مي 23ساليانه دارند 

كه قهراً اين دسته از  اييهاي غيرصريح و انحصارها و امتيازه با توجه به انتفاع
اند، نفوذ  حفظ نموده براي خود احراز كرده و بعداً در دولت مليقبالً ن دارا سرمايه

لحاظ  شود. تنها رقيب آنها به اهر ميظ اين طبقه معدود مقتدر در اقتصاد هندوستان
است. اينك  مخصوصاً انگليسي هاي خارجي سرمايه ،كنترل بر اقتصاديات مملكت

هاي داخلي  كنيم و سپس به سرمايه اول تشكيل و توسعه سرمايه خارجي را مطالعه مي
 پردازيم. مي

 سرمايه خارجي  -2
 استقالل از قبل چه ،آن وجود دارد. مهمي نقش هندوستان در هم هنوز خارجي سرمايه

باشد  يك عامل اساسي مؤثر ولي ظاهراً مخفي و نامحسوس مي ،و چه بعد از استقالل
نمايد.  خود استقالل و امكانات بعد از استقالل ايجاد شك و سد مي ي كه درباره

هاي  حكومت را در زمينه زمام طوالني ي مبارزه از بعد كه ملت هندوستان درست است
و نظامي يافت،  گرفت و استقالل سياسي پليسي و لشگري و دولتي از دست انگلستان

 داران انگليسي ها و سرمايه زيرا سرمايه ،ست آوردد به استقالل اقتصادينتوانست اما 
هاي صنعتي و مؤسسات تجارتي و  كه قبالً سهامدار و صاحب اختيار شركت

اند. بديهي  شده بودند به همان حال باقي مانده هاي كشاورزي قيمت ي كننده يينعت
گرفت و  قانوناً اختيار خيلي چيزها در دست آنها قرار مي است كه از اين راه عمالً و

توانستند بگيرند يا در جهت مطلوب خود  ها و اقدامات را مي جلوي خيلي جريان
 بگردانند.

هاي  توانست سهام و سرمايه داشت مي كافي در اختيار مي وجوه چنانچه دولت ملي
اما نه دولت چنين  ؛نمايد يد خلعو از وجود و نفوذشان  ،ا خريدارير خارجي
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انداز و  مالي كافي پيدا كرده است كه با پس ي بنيه اي داشت و دارد و نه ملت بودجه
مگر آنكه به تقويت و توسل  ،ها را بگيرد هاي خود جاي خارجي گزاري سرمايه
هستند بپردازد. اين عمل نيز  كه طبقه اشرافي بورژوازي ن بزرگ هنديدارا سرمايه

باشد. ميسر توانست  ها و تبعات آن نمي جز با تدريج و تدبير و با قبول تحميل
ل و موانعي دچار عوام زودي خواهيم ديد ساختمان اقتصاد هندوستان هب ،عالوه به

 دهد. هاي خالف توليد سوق مي است كه قهراً سرمايه را در جهت

خارجي از ابتدا روي غصب و سوء استفاده از  ي سرمايه ي تشكيل و توسعه
ا از خارج چيز قابلي وارد ه اين معني كه انگليسي بوده است. به دسترنج مردم

قسمتي از درآمدها و سودهاي احتسابي بوده است كه عنوان  .نكردند هندوستان
از همين  ،هاي دولت بريتانيا كرده است و برداشت ي اضافي را پيدا ميارذگ سرمايه
نيز  داز استقاللبوده است. بع خيلي بيشتر ،مؤسسات انگليسي هاي انتسابي به سرمايه
 و وام از محل درآمدهاي محلي ادامه داشته است. يگذار ي سرمايه رويه

ها و مؤسسات  صورت شركت )به 5418خارجي در سال  يگذار جمع سرمايه
هاي  ها و شركت كها و باالخره بان و شعبهها  معدني و صنعتي و تجارتي، نمايندگي

ميليارد روپيه شده است كه با اين سرمايه از طريق  1/9طور خالص بالغ بر  بيمه( به
 1/3هاي مالي ديگر روي  كمك روابط و پيمان تمام يا اكثريت سهام و به مالكيت

هاي غيرمستقيم  گذاري سرمايه اين رقم با توجه به ؛اند نموده ميليارد سرمايه كنترل مي
)البته در  هاي هندي يعني برابر سرمايه ،رسد ميليارد مي 52هاي غيرصريح به  و دخالت

 و امالك(. بخش غيركشاورزي

  و خارجي يگذار سرمايه روپيه ميليارد 29مجموعه  نظر بگيريم كه در اگر حال
باشد و  مي هاي مولد درآمد، و اضافه توليد در هندوستان داخلي فوق تنها سرمايه

ها و درآمدهاي ديگر به زحمت كفاف مخارج و ضروريات زندگي  گذاري سرمايه
 ن هنديدارا دهد، اهميت نسبي و نفوذ و تأثير عده محدود سرمايه صاحبان آنها را مي
 گردد. و خارجي روشن مي
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 درجه نظارت سرمايه خارجي  -7جدول 
 روي صنايع مختلف هندوستان

 

درجه نظارت  صنايع رديف
 )درصد(

 41 نفت 5
 48 كارخانجات كائوچو 2
 44 هاي محلي    آهن راه 8
 44 سازي    كبريت 9
 33 چاي 1
 14    كنف 3
 18 ()غير از زغال سنگ و نفت معادن 1
 32 سنگ  زغال 3
 19 كشتزارها 4
 93 ها و مؤسسات مالي بانك 54
 98 برق 55
 81 قهوه تكش 52
 88 سازي )صنايع مكانيك( ماشين 58
 82 ييصنايع غذا 59
 21 كاغذ 51
 29 قند 53
 25 قماش 51
 1 سيمان 53

 

مصنوعات قابل صدور  هاي قبلي خود و توجهي كه به با ريشه هاي خارجي سرمايه
بوده اكثريت سهام و  داشته است مؤسس و مؤثر اصلي روي غالب صنايع هندوستان
كه مربوط به سال  1نظارت روي آنها را در اختيار داشته  است. از جدول شماره 

و  و بعداً نيز تغيير محسوسي جز در مورد الكتريسيته و نفت -باشد مي اعالم استقالل
درصد  41شود كه كنترل سرمايه خارجي از  استنباط مي -زغال سنگ نيافته است

 درصد است. 14درصد و غالباً بيش از  1هست تا 
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 سد هيراكو در اوريا
 «دهلي نو»

 
اعتبارات  وام، خود، هاي بانك طريق از خارجي سرمايه فوق، مستقيم نظارت بر عالوه

داشته است؛  نظر را زير هندوستان خارجي تجارت ديگر، چهار پنجم و عمليات بانكي
و كنف، در سال  -اند ي عمده را كردهگذار ا سرمايهه كه هندي -مثالً صنايع پنبه

ها بوده است. البته  درصد سرمايه خود زير قرض بانك 34بيش از معادل  استقالل
هاي داخلي مورد توجه و تمركز حساب جاري و  بعداز استقالل در اثر اينكه بانك

شدن دو بانك بزرگ  وجوه امانتي و خصوصي قرار گرفتند و از طرف ديگر با ملي
 هاي ملي و خصوصي كاسته شد. سود بانك ي بههاي خارج ، از قدرت بانك5انگليسي

                                                
 State Bank of»به بانك « Reserve Bank of India»و « Imperial Bank of India»دو بانك  .5

India » شدند.تبديل 
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طور مستقيم و غيرمستقيم دست  هاي صنعتي به سرمايه خارجي نه تنها در فعاليت
هاي مالكين و  را هم چه از طريق استقراض هاي كشاورزي داشته است بلكه فعاليت

هاي دلخواه روي  و چه مخصوصاً از طريق تعيين و تحميل نرخ اييبازرگانان روست
تحت  ،آنها بوده است ايينه ي كنندهكشاورزي كه يگانه خريدار و صادر محصوالت

 كنترل خود داشته و دارد.

 هاي بزرگ داخلي سرمايه -1
 هاي بزرگ داخلي نيز سرگذشت و تأثيرهاي خاص دارد. پيدايش و تكامل سرمايه

نه تنها صنايع قديمي محلي در رقابت با واردات  نظر به اينكه در دوران استعمار
هاي  كرد از بين رفت بلكه در مورد فعاليت و حمايتي كه دولت از آنها مي انگليسي

 سهامي نيز درآمد و تشويقي براي افراد هنديهاي  صنعتي جديد و تشكيل شركت
جز آنكه همان عده محدود مالكين صاحب قدرت فروشنده مواد  ،وجود نداشت

هاي  بتوانند در رشته ،اوليه يا تاجرهاي صراف كه دست و دخالتي در كارها داشتند
آنها اين  ؛و فعاليت صنعتي نمايند يگذار طور دربست و انحصاري سرمايه خاصي به

 دادند كه از مواضع قبلي و عوايد كمكي يا تجارتي و عمل را در صورتي انجام مي
به طوري كه معمول زمان بوده  -ربوي خود محروم نگردند و با گرفتن حق امتياز

 دست  آورند. همان اندازه سود را به ،و تأمين انحصار -است

 ،صنايع و تعميم و تشويق سرمايه ي توسعه ي رهيشود كه دا ين ترتيب ديده ميبه ا
ن متوسط و دارا العاده محدود و منحصر بوده است. عالوه بر آنكه براي سرمايه فوق

 ،هاي كوچك وجود نداشت انداز و تجمع سرمايه افراد عادي موقعيتي براي پس
ن معدود بزرگ نيز چون در عمليات تجاري داللي كاالي خارجي و دارا سرمايه

احتكار و بازي روي محصوالت داخلي و مخصوصاً معامالت نزولي سودهاي كالن 
دادند.  كلي توليدي نشان نمي طور هاي صنعتي و به به فعاليت يبردند رغبت چندان مي

ن بزرگ و دارا طرف سرمايهسهل است آنچه هم كه سرمايه در مؤسسات شهري از 
از طريق  ،يا غالباً نامرئي  طور علني و مستقيم به ،شود احياناً كوچك ريخته مي

زده  فلك هاي چرب به زارعين با نرخ 5طرف دهات راه پيدا كرده هاي متوالي به دست
نمايد.  نازل خريداري مي هاي شود يا محصوالت آنها را با قيمت قرض داده مي

مند بقاي  عمل ضدتوليدي داشته عالقه هاي هندي نيز سرمايه بنابراين در كشاورزي
                                                

5. Drainage 
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كرده است كه  وجه براي آن صرف نمي هيچ فقر زارعين و قلت محصول بوده به
 ر فروش داخلي انحصار بازا ،از طرف ديگر؛ امور عمراني و تداركات توليدي برسد به

 شد. بودن سطح مصرف مي پايينها و  سبب باال بودن قيمت

اند و  متشكل شده 5كه در چند گروه مقتدر و معروف هاي بزرگ هندي سرمايه
هاي خاصي اختيار كرده  ها كه سابقاً تمركز و تخصص در رشته هر يك از اين گروه

هاي خود  به توسعه و تنوع فعاليتبود بعداً در اثر محدود ماندن سطح مصرف 
تجارت و حتي و داري و بيمه  هاي متعدد صنعتي به بانك پرداخته عالوه بر رشته

كت را تحت نظر و در انحصار خود گرفته و باعث لاقتصاد مم ،مطبوعات پرداخته
تر از آنچه  تر و كوچك پايينهاي توليدي در وضع خيلي  شدند كه صنايع و فعاليت

حتياجات و امكانات و استعداد كشور دارد راكد بماند و رشد بسيار كندي مناسب با ا
و رشد و رونق غيرطبيعي در داخله  2داشته باشد. در عوض يك ناخوشي چاقي

 هاي مالي پديدار گشته است. ها و محيط گروه

آن همه وسعت  با كشاورزي تنها نه استعمارشده هندوستان در بينيم اين ترتيب مي به
چنان فلج گرديده بود كه قوت اليموت زارع  بخيزي خاك و فراواني آ و حاصل

هاي توليدي صنعتي نيز دچار  نمود بلكه زندگي شهري و فعاليت بيچاره را تأمين نمي
هاي حركت و  اندوزي گرديده راه سوز ستمگري و رباخواري و مال بالهاي خانمان

 بسته شده است! و حكومت ملي ر طرف بر روي مردمخير و بركت از ه

از اين  هر جا كه خارجي و ناحق رخنه كند و مظلوم قبول ظلم نمايد نتيجه غير

 .8تواند باشد نمي

                                                
 و غيره.  Dalmiaو  Singhaniaو  Birlaو  Tate. از قبيل 5

2. Hypertrophie 
 هاي مبحث د: . خالصه تمرين8

هاي داخلي و خارجي در اوان  گذاري و ميزان سرمايه چگونگي تمركز درآمد هندوستان -5
 ... استقالل

 سازي و قند. ، معادن، ماشين، برقروي چاي، نفت هاي خارجي درجه نظارت سرمايه -2

 هاي عمده و علت مرض چاقي آن.  و نام گروه هاي بزرگ هندي چگونگي سرمايه -8



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ها و اقدامات برنامه

 مشي كلي خط –الف 

پيكر دسـت   در برابر مشكالت و موانع كوه اگر بنا بود دولت منبعث از ملت هندوستان
قيـام   از كند يقينـاً بـراي اسـتقالل   رسوي بيگانه د روي دست بگذارد يا مجدداً دست به

مشـكالت   ،نخست هاي سال در ها خارجي رفتن با مملكتي هر در كه است مسلم كرد. نمي
شـدن    تنبـل هسـتند كـه كوتـاه     يِهـاي طفيلـ   فقط ملت ؛شود بيشتر و امكانات كمتر مي

از تحمل جراحي و محـروم   هاي بعد سايه و زوال سرپرستي خارجي يا افتادن در تشنج
 طوركـه بعـداز ملـي    همان كند. آنها را پشيمان مي ،شدن از بعضي درآمدها و استفادها

بـراي   اييسـر  پاشي و نوحـه  به سم خودمان ديديم كه يك عده خائن مزدور شدن نفت
 وضع قديم پرداختند!

بايد  ؛نيروي اراده و ميزان رشد و صبر خود را ثابت كرده است هندوستان ملت
 ها روي پاي خويش بايستد! ها و سختي رغم ضعف علي

راحت دارند  طور كه قبالً اشاره كرده بوديم خوشبختانه از يك جهت خيالِ همان
و  شود: وحدت ملي شان محسوب مي و امكانات بزرگي براي دولت و همين امر اقبال

قدرتي كه توأم با  ،در داخل و در خارج قدرت تقريباً بالمنازع حزب كنگره
يت و توانند با استفاده از ترب صالحيت و صداقت نيز هست! فرصتي دارند و مي

مشي اتخاذ نمايند.  ها بروند، خط ها و بيچارگي خرابي تجربيات گذشته به جنگ
بزنند و  و توسعه كشاورزي هاي چند ساله بنويسند، دست به اصالحات ارضي برنامه
 توليدي را سر و صورتي بدهند...  صنايع

طوركه در مبارزه براي  همان كنيم كه ملت هندوستان اعالم توانيم از هم اكنون مي
رفت در ساختمان كشور خود بعد از استقالل نيز  با متانت و مقاومت پيش مي استقالل
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هاي انقالبي و ادعاهاي واهي در پيش نگرفته سعي داشته است با استفاده و ادامه  رويه
يد سنگيني دستگاه عظيمي چون اش ،عالوه موجود خود را پيش ببرد. بههاي  جريان

هاي گوناگون و سنن باستاني خود و با  با چهره كشور چهارصد ميليوني هندوستان
 داده است. سيستم حكومت فدرال اجازه تحرك و تحول سريعي را نمي

خرج  هت و بذل همت زياد بني كرد كه حسن خواهيد امر مسلم اين است و مشاهده
شان  نصيب توفيق حدود چه تا و گرفته پيش صحيح راه اندازه چه تا اما ،است شده داده

 ها و اقدامات روشن خواهد شد. شده باشد مطلبي است كه ضمن تشريح برنامه

ر كه مواجه با نعمـت  كا تازه ي مثل هر آدمي يا مؤسسه جوان هندوستان دولت ملي
 هــاي ابتــداي اســتقالل جــي آن باشــد در ســالو رحمتــي شــده و هنــوز در نشــاط و گي

روز  ي ريختـه  مشي اتخاذ كنـد. مشـكالت و مسـائل درهـم     دانست چه خط درست نمي
نبـودن   طـرف و معلـوم   نيز كه ناشي از انتقال قـدرت و تفكيـك مملكـت بـود از يـك     

كرد چند سالي به ترديد و تفحـص و   آنها را وادار مي ،ها و برنامهخطوط اصلي مسائل 
شان از ضروريات فوري روز جلـوتر   بپردازند. توجه هاي دوره استعمار به تعقيب برنامه

بلكـه   ،ريختگـي و خفتگـي نشـان ندادنـد     هـم  گري و به حال ناشيهرولي در ؛رفت نمي
از سال سوم اسـتقالل بـه بعـد مـا شـاهد تنظـيم و        خودشان را زود جمع و جور كردند.

 اجراي جدي چندين برنامه پنج ساله متوالي هستيم.

هاي مادي اوليه و تـدوين   گرفتاري ييجو چاره كلي مشي خط ها برنامه اين در تنظيم
ايم رهبـران   طوركه گفته . ظاهراً همان5است هاي اقتصادي به مقياس ملي و تلفيق برنامه
حتي  ؛ديدند ملي مي خود را فارغ از مطالعه و تهيه يك هدف و ايدئولوژي هندوستان

 -اروپـايي ممالـك  ؛ ديدنـد  الزم نمـي  تأملي و ترديد اينكه مثل نيز آن اختيار و انتخاب در
 گاه حسرت بوده است. ها سرمشق و قبلهها براي آن سال -مخصوصاً انگلستان

هـاي   هـاي عصـر و مكتـب    از ايدئولوژي يم رهبران و روشنفكران هنديگو البته نمي
بلكـه   ،بردنـد  كار نمي ههاي خود ب اند، يا آنها را در بحث خبر بوده اقتصادي مختلف بي

                                                
 ن، جاكالب -هاي مشاور خارجي مثل موريس نودسن . در كتاب مورد مطالعه هيچ جا نامي از كمپاني5

هاي عظيم  ي كه براي مطالعه و نظارت برنامهيها الزحمه و غيره يا از حق يا كامپساكس ، كوكسمولم
ي بوده است و يطور فردي و استثنا ه بهدبه نظر نيامد. اگر ذكري از كسي ش ،پرداخت شده باشد هندوستان
است. بنابراين دولت  شده خاصي پروژه ي يا فني درباره ليما همكاري از ي صحبتيمورد اجرا در يكي دو
نفع يا  دست  بيگانه ذي اين عرضه و حسن تشخيص را نيز داشته است كه رهبري قافله را به هندوستان

 اند.  خودشان كفاف اين مهم را كرده ؛احياناً دزد نسپرده است و گوشت را دست گربه نداده است
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امات بـديهي فـراوان و همچنـين منـافع و نظريـات      عمالً فشار احتياجات فـوري و اقـد  
مشي اتخاذي را صد درصـد منطبـق    داده است خط موجود به آنها فرصت و اجازه نمي
نماينـد يـا از افكـار امثـال      هـاي شـوروي   و آزمـايش  با مكتب خاصي مثل ماركسيسـم 

پيـروي كننـد. بـا يـك      آلمـان  بگيرنـد. و يـا از اقتصـاد فاشيسـتي     هـام ال 2و پيگـو  5زكين
هـاي   تدريج بحـث  شكل و آزمايشي به راه افتادند و سپس به مشي مختلط تقريباً بي خط

 هاي فني و عملي داد. كلي و ايدئولوژي جاي خود را به بررسي

بـاال   اعـم از بـورژوازي   -طبقات ي آن توافق وجود داشت و كليه آنچه بيشتر روي
نمودنــد، تقويــت  تأييــد مــي -هركــدام از نظــري ،و كــارگران و متوســط و كارمنــدان

 دار بـود، بورژواهـاي سـرمايه    8دولتـي  داري سيستم سـرمايه   ي و دخالت بهگذار سرمايه

هـاي   از بنـد سـرمايه   دولـت هندوسـتان   اييرهـ  براي ها پيش از استقالل بزرگ از سال
ارهاي داخلي و منافع خـود در ايـن راه گـام برداشـته بودنـد.      و براي رونق باز خارجي

يگانـه راه رمـق و رونـق اقتصـاديات و نيـروي توليـد و رفـاه         طبقات عادي بـورژوازي 
ديدند.  مي دولتي بزرگ اقتصادي و صنعتي هاي فعاليت و دخالت در را مملكت اقتصادي

نيز معلوم است كه به ميدان آمدن يـك پشـتيبان و اربـاب     بگير و مزدور طبقات حقوق
 ديدند. معتبر و عمومي مثل دولت را براي بهبود وضع خود و مملكت ضروري مي

دولتي از نظر طبقـات و افـراد مختلـف     داري هاي اين سرمايه   بديهي است كه گونه
يـك سلسـله تـدابير و وضـع     كرد. براي بعضـي عمـل ضـروري دولـت اتخـاذ       فرق مي

هـا و دسـتمزدها و معـامالت بـانكي بـود.       مقررات اقتصادي در زمينه نظـارت برقيمـت  
هـا،   بايسـتي بيشـتر در زمينـه تقويـت شـركت      دار مي هها نقش دولت سرماي براي بعضي

هاي خصوصـي اعمـال شـود و آنهـا      و فعاليت محدوديت واردات و حمايت صادرات
رفتند خواهان تأسيس يك بخش اقتصادي عمومي مهـم از   ن زمينه جلوتر ميكه در اي

 طرف دولت بودند كه حتي رفته رفته جاي بخش خصوصي را بگيرد.

نهضـت آزادي   ؛نداشـتند  را همـه رهبـران و اكثريـت كنگـره     اما نظريه سوسياليسم
هندوسـتان بـوده اسـت. ناچـار      محصول فكر و فـداكاري طبقـه بـورژوازي    هندوستان

 زنيـ  بايستي آمال آنها را برآورد، و با همكاري آنها عمل نمايد. بـورژوازي اشـرافي   مي
ه فاقـد  كـار كـ   عالوه دولت تـازه  هاي آخر خود را بركنار نگرفته بوده است. به در سال

 دار اعتنـاي بـه بـورژوازي سـرمايه     نيـاز و بـي   تواند بـي  سرمايه و درآمد است چطور مي
                                                

5. Keynes      .2  Pigout      .8  Capitalisme et Etat 
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 هاشـان سـود برسـاند و هـم بـه بـورژوازي       باشد؟ بايد هم اينها را نگاه دارد و به سرمايه
م برسد تا پشتيباني خـود را ادامـه   ميدان دهد كه به سرمايه و بهره و تنع پايينمتوسط و 

تعـارف و هـوس نيسـت كـه بـا يـك مـاده         و آتاتيسم دهد. از طرف ديگر سوسياليسم
خواهـد.   سابقه و رشد و تربيت و تشـكيالت مـي   ،قانون و بخشنامه و تقليد درست شود

فني، صـاحب ايـن احسـاس و ادراك    و ري بايد عالوه بر تدارك و تخصص ادا مردم
يا عالقه نيز شده باشند كه اموال و منافع عمومي را تا حدودي مثـل متعلقـات شخصـي    

دادنـد و پـاداش و سـهم از منـافع      هاي معـين انجـام مـي    يا مثل خدماتي كه براي ارباب
ممكـن   ،ايـن مرحلـه خيلـي آسـان نيسـت      ؛داشتند نگاهداري و اداره كنند دريافت مي

 ناپذير منجر شود. بند و باري و هرج و مرج يا سوء استفادهاي جبران ت به بياس

 -و اصـوالً امـور انسـاني    -اينكه امور اقتصادي ،ديگري نيز قابل توجه است ي نكته
بـا دلخـواه و دسـتور و مقـررات      ؛ان كوتـاه اسـت  بمبنا بـه اصـطالح عاميانـه مثـل بنـدت     

كنـد و چـون پـاي منـافع      راه فرار پيدا مي ،د گرفت و كشيدشود آن را به ميل خو نمي
هـاي ناشـيانه    العمل ديگر اثر نقشـه  آيد تقلب و قاچاق و هزاران عكس مهم در ميان مي

آورد  كند يا عوارض و آثار بدتري بـه بـار مـي    و تصنعي و تحميلي را نقش بر آب مي
بنـابراين   ؛رخ داد( تانارز در طـي برنامـه دوم هندوسـ    )كما آنكه در مورد نظـارت بـر  

 خيلي باز نبود. دست دولت هندوستان

درســت اســت كــه دخالــت و  ،يانيو حتــي روســتا طبقــات ســوم هندوســتان مـردم 
اند و مشاركت آنها از عوامل اصـلي   ههندوستان نداشت فداكاري كم در نهضت آزادي
هـاي اجتمـاعي محسـوب     افتاده و در حاشـيه فعاليـت   پيروزي بوده است اما هنوز عقب

طـور مثبـت يـا     هاي خود هستند كه به ييها و بينوا شوند و طوري آلوده به گرفتاري مي
 شند.داشته با توانند نقش حساسي در دوران اوليه استقالل منفي نمي

مشــي كلــي دولــت  آيــد كــه خــط از مجموعــه ايــن احــوال و عوامــل چنــين برمــي
روي اصالحات و اقدامات اقتصادي به منظور مبارزه بـا فقـر و گرسـنگي و     هندوستان

در چــارچوب يــك سيســتم  ،و صــنعتي و نيــروي ملــي توســعه توليــدات كشــاورزي
ــا تمايــل و تقويــت ســرمايه  داري هســرماي ي و نظــارت دولتــي در جهــت گــذار آزاد ب

هـاي بـزرگ داخلـي و     هـاي سـرمايه   خواهد بود. ولي بـا فشـارها و كشـش    سوسياليسم
 ز كند... .خارجي درگير بوده بايد در آن ميان دست و پا بزند و راهي براي خود با
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 هاي پنج ساله ب( برنامه

هـاي   اقتصادي عمومي يا برنامه هاي طرح تنظيم اقداماتي در و مطالعات ،استقالل از قبل
 5طرح معروف به برنامه بمبئـي  5499عمل آمده بود و از آن جمله در سال  چند ساله به

 هندوسـتان  اقتصادي آزادي هدف و ملي واقعاً ي جنبه امهآن برن طرح ولي است ذكر قابل
فكـر تنظـيم    هفـوراً بـ   كه گفتيم دولت كنگـره  طور را نداشته است. بعداز استقالل همان

 وسيع افتاد. ساله هاي پنج برنامه

را با سرپرستي نخست وزير و رياسـت   2ريزي يك كميسيون طرح 5414در مارس 
هـا مـأمور ايـن كـار و تشـخيص ترتيـب تقـدم اصـالحات و اقـدامات           يك وزير طرح

آوري و  مختلف نمود. كميسيون با سرعت قابل تقـديري در ظـرف پـنج مـاه بـه جمـع      
كه از نظر اقتصـادي و   اييه مبناي تقدم پالن توسعه بر»تنظيم و تسليم اولين طرح يك 

هـاي   پرداخت. اين طرح كه پس از گزارش و جرح و تعـديل  «اجتماعي مقتضي باشد
بـوده   5415 - 13رسيد و شامل دوران  به تصويب پارلمان 5418 سال الزم باالخره در

دو برنامـه پـنج سـاله     ،ننام  اولين برنامه پنج ساله خوانده و اجـراء گرديـد. پـس از آ    به
كـه در   5435 - 5433تهيه شده اسـت و بـراي    5413 - 5435ديگر يكي براي دوران 

 حال اجراست.

 

 ه )بر حسب ميليارد روپيه(هاي پنج سال وجوه مصرف شده در برنامه -7جدول 
 

  برنامههاي  دوره

 عمومي  هاي برنامه
 ذاريگ سرمايه براي توسعه

 مبلغ
 نسبت ترقي
 برنامه اول به

 جمع خصوصي بخش بخش عمومي
 نسبت ترقي
 برنامه اول به

 (5415 -5413)برنامه اول
 (5413 -5435دوم)برنامه 
 (5435 -5433)مسوبرنامه 

5/24 
91 
11 

- 
 درصد528
 درصد218

51 
1/83 

38 

53 
85 
95 

85 
1/31 

549 

- 
 صدرد553
 درصد281

 - 1/242 33 1/559 - 5/594 ميليارد روپيه به جمع
 - 824 594 532  229 ميليارد تومان معادل روپيه به

 
نظر به ابتداي كار بودن و اتكاء داشتن به سـرمايه داري آزاد،   هاي هندوستان برنامه
خاصـيت الزامـي و اجبـاري را نداشـته      و ممالـك كمونيسـتي   هاي شوروي مانند برنامه

                                                
5. Bombay Project     2. Planning Commission 
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گرديـده و در ضـمن اجـرا تغييـرات و      مشي و توصـيه و تأكيـد تلقـي مـي     عنوان خط به
 آمده است. اصالحات در آنها پيش مي

ف مطالعه، تهيه، يوظا ي ها دستگاه مامور آن كه داراي كليه نظر به وسعت برنامه
آمارگيري  منظور به نظريات و اطالعات سبك همچنين و تعديل و جرح اجراء، نظارت،

شوراي » يك آن رأس در است. كرده پيدا خاص اهميت ،باشد مي حاصله نتايج تعيين و
و  دولت مركزي ي رتبه وجود دارد كه از وزرا و صاحب منصبان عالي 5«ملي توسعه

صورت  هاي آن به فعاليت .شود ي و مشاورين برجسته تشكيل ميي ايالتها دولت
است كه هركدام تشكيالت و مسئولين و  اييهاي اجر ها و پروژه ها و مجموعه طرح

بودجه خود را دارد. در هر ايالت و در هر واليت و سپس در هر ناحيه روي هر رشته 
 نمايند. انجام وظيفه مي ها و مسئولين مخصوص ها و سرويس يا پروژه، كميته

و  2«هـاي عمـومي توسـعه    هزينـه »ها از نظر مالي شامل دو قلـم اصـلي    اجراي برنامه
)دولتي( و خصوصـي   دو بخش عمومي ي نيز بهگذار باشد. سرمايه مي 8«يگذار سرمايه»

 شود. هاي عمومي توسعه از بودجه دولت پرداخت مي البته هزينه ؛شود تقسيم مي

از روي مبلـغ بودجـه و   تـوان   ميگانه را  هاي سه حجم عمليات و سير تحولي برنامه
 .9هاي اختصاص داده شده  استنباط نمود سرمايه

شود اوالً افـزايش محسـوس هـر برنامـه نسـبت بـه        طوري كه ديده مي اين جدول به
كـه در   گذاري خصوصي شود كه سرمايه دهد. ثانياً مالحظه مي ا نشان ميبرنامه قبلي ر

3بيش از  هاي قبل از استقالل برنامه
ي بوده است در ايـن برنامـه بـا    گذار جمع سرمايه 2

 گـذاري دولتـي   باال رفته ولـي نسـبت بـه سـرمايه     گذاري مبلغ سرمايه آنكه سال به سال
 گردد. دولتي آشكار مي داري سوي سرمايه هعقب افتاده است. به اين ترتيب سير ب

هاي توسعه اقتصادي گذارده نشده است  با آنكه اقالم كوچكي در خدمت برنامه
العاده نيستند.  ها فوق اين بودجه ،وسعت و احتياجات كشورولي به قياس جمعيت و 

                                                
5. National Developpement Council 
2. Dépenses publiques de developpement (Develep - Publics Expenses).  
8. Investissement (Investment). 

 : 5883تا سال  5889هاي خصوصي از سال  گذاري و سرمايه هاي عمراني دولت ايران برآورد هزينه .9
 ميليارد ريال      3/33هاي عمراني دولت                              هزينه

 ميليارد ريال      9/32          هاي عمراني بخش خصوصي     هزينه

 ميليارد ريال    2/515جمع                                                          

 5894مرداد  ،عمراني سوم ايران مأخذ: مقدمه برنامه
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كنيم ضعف  خود نيز در حال افزايش بوده است مقايسهكه  وقتي آنها را با درآمد ملي
نشده است  موفق شود. منظور آنكه هندوستان تر مي مبالغ و لزوم ازدياد و تكثير روشن

نيروي  عظيم استعداد مخصوصاً و طبيعي سرشار امكانات تناسب به اقتصادي هاي برنامه
 آورد.در اجرا ي مرحله به اند مانده كاربي شهرها و دهات در هنوز كه  اهالي ها ميليون انسانيِ

و  داري سرمايه كشورهاي  قياس هب ملي درآمد با آن تناسب و هسال پنج هاي برنامه اقدام
 5413در سال  باشد )در كشور چين العاده ناچيز مي فوق ،در حال رشد سوسياليستيِ

 درصد درآمد ملي بوده است(. 53 اييتنه به گذاري بخش دولتي سرمايه

 

  2ترقي درآمد ملي ساليانه هندوستان -6 جدول
 هاي پنجساله و مقايسه مبالغ مصرفي در برنامه

 

 هاي برنامه دوره

 هاي  تناسب مبالغ مصرف شده در برنامه در آمد ساليانه
مبلغ كل  درآمد ملي آن دوره پنج ساله نسبت به

متوسط ساليانه 
 ميليادر روپيه

 متوسط سرمايه

افزايش  مبلغ
 سرمايه هاي عمومي توسعه هزينه نسبي

 259درابتدا  34 (5415 -5413)اول 
 218درآخر

- 
 درصد 53

 
 درصد 9

 
 درصد 3

 درصد 55 درصد 1 درصد51 243 522 (5313-5435)دوم 
 درصد 58 درصد 4 - - 534 (5435-5433)سوم 

 
منـد نبـوده اسـت     و امثال آن بهره اي نفتاز درآمده نظر به اينكه كشور هندوستان

هـاي توليــدي و   ي هزينـه  كـافي وجـود نداشــته، مقـداري از بودجـه      انـداز ملـي   و پـس 
هاي مذكور در جدول فـوق   ها را با وام خارجي انجام داده است. نسبت گذاري سرمايه

عمـل   هاي ملي بـه  و اندوخته هايي كه صرفاً از درآمدهاي داخلي اگر براساس برداشت
 شود مي معلوم و رسيم مي نيست بخش اميد چندان كه زير ارقام به نشود احتساب آمده

                                                
هاي دوم و سوم به  در طي برنامه هاي عمراني ايران هزينهميزان درآمد ملي ساليانه و برآورد براي آگاهي،  .5

 شرح زير است:
 

 طي برنامه سوم طي برنامه دوم موضوع
 ميليارد ريال 282 ميليارد ريال 223 يانه توليد مليميانگين سال
 ميليون نفر 8/28 ميليون نفر 4/54 جمعيت
 ميليارد ريال 39 ميليارد ريال 84 هاي عمراني هزينه

 

 5894 ماهمرداد ،مأخذ: مقدمه برنامه عمراني سوم ايران
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ي توليد بسيار ضعيف بوده و استقراض  انداز ملي در راه توسعه كه ترقي نسبي پس 
 خارجي رفته رفته زياد شده است.

 

 ه منابع مصرفي مقايس -8جدول 
 با درآمدهاي ملي واقعي ساله هاي پنج در برنامه

 

 ها برنامه
 ها  تناسب وجوه مصرفي برنامه

هاي دريافتي از خارج  تناسب وام درآمد ملي واقعي نسبت به
 گذاري سرمايه هاي توسعه هزينه ها براي برنامه

 اول
 دوم
 سوم

 درصد 3/8
 درصد 1/1
 درصد 9/3

 درصد 3
 درصد  3
 درصد 1/54

 درصد  9/2
 درصد 8/9
 درصد 5/1

 
 ها در ضمن تجديد آنها تحول يافته است. هاي اصلي و مشخصات برنامه هدف

درصـد   14سـال و   25در ظـرف   شـدن درآمـد ملـي   در برنامه اول با فـرض دوبرابر 
تكيـه روي   )بـا توجـه بـه ازديـاد جمعيـت( بيشـتر       افزايش مصرف سرانه متوسط مـردم 

كـه بايـد ميـزان توليـد و سـطح       شده بود و بـه امـور كشـاورزي    هاي خصوصي سرمايه
درصد از اهالي را باال ببرد مقام اول را دادند. خصوصاً كه نگرانـي قحطـي    11زندگي 

زينـه ارزي  اي از ه و گرسنگي در پيش بود و واردات محصـوالت غـذايي قلـم عمـده    
هـاي الزم حاصـل شـود. در     كشور را در مبادالت و حركات داخلي تسـهيل و تسـريع  
و همچنـين ايجـاد    داشتن ملت مرحله سوم و روي مالحظات سياسي، براي راضي نگاه

هاي اجتماعي )آمـوزش و بهداشـت    گذران، هزينه فعاليت و خرج براي تشويق سرمايه
دند. توجه به صنعت بسيار كم، و صـنايع بعـد از تأسيسـات بـرق     و امثال آن( را قرار دا

كردنـد در ايـن    آمد. زيرا اعتبارات صرف كشاورزي و اقالم باال شده بود. فكر مي مي
هاي خصوصي بيشتر بايد وارد عمل شود و تا در شرايط زنـدگي مـردم    قسمت سرمايه

عتي بـازار كـافي   و ميزان توليد و قدرت خريـد بهبـودي پـيش نيايـد، محصـوالت صـن      
بينـي عمـومي    نخواهد داشت. اما بعداز آزمايش برنامه اول، اوالً يـك احسـاس خـوش   

درصـد ترقـي كـرده و     53درصد فرضي،  55به جاي  در كشور پيدا شده، درآمد ملي
( خيلي خوب شده بود. دولت و مردم حـرارت  5412 – 18برداشت محصوالت سال )

هاي جسـورانه و   . سرمايه داران نيز اطمينان بيشتري يافته طرفدار برنامهپيدا كرده بودند
 يا   سنگين صنايع زمينه در مخصوصاً بودند. عمومي بخش ناحيه از بيشتر هاي توسعه
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ديد كه  صنايع مادر كه ديررس و كم سود و پرخرج است. از طرف ديگر، دولت مي
ن بزرگ و متوسط و متمركز، در طبقات دارا توجه سرمايه رآمد مليافزايش د

صداها بلند نكرده سرو محسوسي ترقي مردم عامه و زندگي محدودي بوده سطح توليد
طور كه تصور  زي و آبياري آندر بخش كشاور يگذار شده است. به عالوه، سرمايه

ي اقتصادي  بخش نيست و درهرحال، تأثير سريع و محسوسي روي بنيه رفت نتيجه مي
 كشور ندارد، بايد به توسعه صنايع و معادن پرداخت.

ــز صــنايع مصــرفي و غــذ   دوم اگرچــه  كارخانجــات دســت اييدر ايــن قســمت ني
صـالح فلـزي و لـوازم    آالت و م مصنوعاتشان زودرس و پرمشـتري اسـت ولـي ماشـين    

يدكي كه براي آنها بايد وارد شود هميشـه اقتصـاد كشـور را در وضـع ارزي مشـكلي      
معادن و صنايع دست اول كه سـازنده   به نمايند، بنابراين بايد مي خارج گذارده محتاج

در ضـمن   ،در تنظيم برنامـه دوم  ،آالت و مصالح فلزي هستند پرداخت. بنابراين ماشين
ي گـذار  صنايع و معادن دادند. ولي سرمايه به را اول مقام بردند مي باال را ماقال تمام آنكه

عمل نيامد و در برنامه دوم صنايع مقام بعـد از ارتباطـات    رفت به آن طور كه انتظار مي
و  اييو اصــالحات روســت هــاي كشــاورزي دو، توســعه را احــراز كردنــد. پــس از ايــن

 آيد. تأسيسات آبياري مي
 

را در  كشاورزي ،باز همين فكر تعقيب شده صنايع را در مرتبه اول در برنامه سوم
 اند. مرتبه دوم گذارده

 

 ها  گذاري طرز تقسيم وجوه اختصاص يافته و سرمايه -2جدول 
 هاي مختلف توسعه و توليد ه در رشتهسال هاي پنج در برنامه

 

 موضوع يا رشته 

 ها گذاري سرمايه هاي عمومي توسعه هزينه
 برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول  برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

 نسبت مبلغ نسبت مبلغ نسبت مبلغ جمع نسبت مبلغ نسبت مبلغ نسبت مبلغ

 1/24 51/25 3/53 11/52   1/88 2/28 3/53 3/24 1/4 3/81 2/1 آبياري ،ييروستا ،كشاورزي
 2/53 1/53 4/24 54/59   3/82 4/24 1/59 2/23 4/58 9/23 8/1 نقل و ارتباطات و حمل

 4/53 21/51 5/54 4/52   4/21 2/51 1/52 4/53 8/3 9/21 5/1 )آموزش و بهداشت(امور اجتماعي 
 3/4 11/4 2/1 31/9   2/51 1/52 2/4 3/4 1/9 9/1 1/5 برق

 3/23 81/24 3/23 54/53 3/54 8/8 2/24 5/29 1/51 8/28 1/54 4/1 4/5 صنايع و معادن
 3/1 44/3 9/1 1   4/2 3/2 4/2 - - - - ذخيره
 544 4/542 544 1/31 544 85 3/583 544 1/12 544 4/93 544 5/24 جمع

  824 - 253  544 - - 835 - 224 - 544 )درصد(مقايسه با برنامه اول
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ي گذار دولتي تأثير سرمايه داري سوي سرمايه طوركلي و با وجود سير عمومي به به
دهد بوده  ق نشان ميتر از آنچه جداول فو ضعيف بخش عمومي در اقتصاد هندوستان
مقياس بخش خصوصي براي اين كار نداشته، از  است. زيرا بخش عمومي درآمدي به

ي كرده است و در برنامه گذار آهن سرمايه محل وام يا عوايد پست و تلگراف و راه
ن خصوصي تابع آن اراد هاي دولتي كه تا آن زمان سرمايه بردن نرخروي باال سوم
 .5كنند اند حساب مي بوده

 (ها، وام خارجي، تجارت خارجي )مالياتهاي توسعه و توليد  ج( منابع مالي برنامه

  ل جمعله يعني حاصسا  هاي پنج بودجه الزم براي اجراي برنامه ،كه ديديم طوري به
ميليارد  83در ظرف سه دوره از  گذاري خصوصي و سرمايه هاي عمومي توسعه هزينه

بيش از سه برابر افزايش يافته است. بديهي است كه به ميليارد يعني  553روپيه به 
اعتبارات هنگفت و مبالغ مالي  ،وليدهاي توسعه و ت براي تنظيم و تأمين چنين فعاليت

 سرشار الزم بوده و هست.

طرف امكانات و  معموالً توجه و اهميت به ،هاي توسعه و توليد ها و برنامه در طرح
شرط اصلي  اييشود كه اقتصاد و دار رود و چنين تصور مي اقدامات مالي و پولي مي

بر  عهميشه سايه و فر در صورتي كه مسائل مالي ؛توفيق در چنين اقدامات است
خدادادي  هاي سرمايه و انساني نيروهاي اگر است. طبيعي امكانات و انساني هاي فعاليت
اقتصادي  شرايطكار افتاده و مورد استفاده قرارگيرد  هوجه صحيح و سرشار ب هطبيعي ب

 .2خود درست خواهد شد و امكانات مالي خود به
                                                

 هاي مبحث ب:  . خالصه تمرين5
 ساله؟  هاي عمومي در سه دوره برنامه پنج زينهوجوه مصرف شده براي ه -5
 شده در سه دوره برنامه و تناسب تقريبي بخش عمومي و خصوصي؟  يگذار وجوه سرمايه -2
 ساليانه و سرانه متوسط در سه دوره برنامه؟  در آمد ملي -8
 ؟ ه نسبت به درآمد مليسال هاي پنج رنامهتناسب وجوه مصرفي در ب -9
 در برنامه اول و در برنامه دوم و سوم؟  هاي عمومي توسعه ترتيب تقدم در تقسيم هزينه -1
هاي  ضمن سه دوره برنامه در رشته هاي عمومي توسعه مبالغ كلي وجوه مصرفي در هزينه -3

 مختلف؟ 
 ( چنين است:895)در صفحه  بيان شارل بتلهايم .2

Du point de vue de développement économique les problèmes sont toujours dcs 
problèmes subrdonnés. 

Les ressources nécessaircs au développement économique d'un pays sont uniquement 
des resources humaies et matérielles  .  C'cet une combinaison juidcicuse et des 
ressources qui peut seule assurer la croissance économique rapide du revenu 
national. 
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تقيماً رو ها را در اختيار خـود دارنـد مسـ    ي چون مواد و فعاليتي كمونيستها دولت
 كه به نظرشان مناسب بيايـد مـردم   اييه طبق برنامه و دستورالعملآورند و بر به آنها مي
ناچارند از طريق تدابير مـالي   داري ي سرمايهها دولتد. ولي نانداز كار ميه و منابع را ب

ها، اعتبارات، حجم پول در گـردش و   ها، نرخ ها، و حمايت ها، كمك )از قبيل ماليات
آنهـا   ،هاي مردم اثر نموده در جهت مطلـوب  غيره( روي كارهاي خصوصي و فعاليت

ر را بگردانند تا تدارك و تجمعـي از پـول و وسـائل توليـدي و تحريـك و تحـولي د      
فراهم شود و بالنتيجه سطح توليد از سطح مصرف تجاوز نمايـد. البتـه    نيروهاي انساني

يا قائم بالذات شـده بتوانـد    5الزم است توسعه اقتصادي حقيقي باشد يعني خودنگهدار
ياجـات و تجهيـزات مـورد    هم محصول براي مصرف و صدور توليـد نمايـد و هـم احت   

ترتيـب بـه اقتصـاد و توليـدهاي خـارجي       ايـن  خـود را بسـازد. بـه    ي و توسعه احتياج بقا
كه براي افزايش توليد و سرعت توسـعه الزم   اييه گذاري وابستگي پيدا نكرده سرمايه

شـود. البتـه    فـراهم مـي   انـدازهاي ملـي   شود از عايـدات مؤسسـات موجـود يـا پـس      مي
هاي وسيع توسـعه و توليـد    هاي خارجي برنامه مكها و ك توان با استمداد از سرمايه مي
و امكانـات   راه انداخت اما اگر اقساط استردادي و بهره آنها از ميزان درآمد ملـي  را به

هـا و درآمـدهاي    انـداز  خوشي را وعده نخواهد داد. پـس  ي داخلي تجاوز نمايد آينده
صـورت   صحيح است و اگر به شود وليديهاي ت فعاليت وارد مستقيماً اگر نيز خصوصي

دست  دولت براي كارهاي توسعه و توليد داده شود منجـر بـه تقويـت     قرضه و غيره به
نـوع درآمـد موهـوم غيـر      يعنـي يـك   پردازي دولت به ملت داري دولتي و بهره سرمايه

 گردد. توليدي مي

براي كارهاي  عظيمي تصاعدي وجوه هسال پنج هاي برنامه ضمن در دولت هندوستان
( كه براي كارهاي عمومي توسعه 5414 -15اختصاص داد. در سال ) عمومي توسعه

كرد توانست آن  مي خرج هاي دولتي( درصدكل بودجه 93 ميليارد روپيه)معادل 84/9
درصد  33ميليارد )معادل 48/51ن يعني يش از چهار برابر آب به (5434 -35)را در سال

 تأمين اين وجوه از چند محل مختلف به عمل آمد: هاي دولتي( برساند. بودجه كل

گرديد. از  قسمتي از اين وجوه )تا حدود يك ثلث( از عوايد دولتي فراهم مي -5
هاي بودجه، عوايد راه آهن و ساير مؤسسات انتفاعي دولتي، تغيير  ييجو قبيل صرفه

 تعرفه و باالخره و مخصوصاً ماليات. ،ها ضي نرخبع

                                                
5. Auto - entretenue 
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هاي داخلـي دريافـت كـرد. از قبيـل اوراق قرضـه       تقريباً نصف آن را از كمك -2
 و باالخره قرضه از بانك مركـزي  احتياطي هاي صندوق خصوصي، اندازهاي ، پسملي

 از طريق نشر اسكناس.

 هاي خارجي شده است. ناچار دست به دامن كمك ،ندهما براي كسري باقي -8

هـاي عمـومي    طور خالصه طرز تقسيم وجـوه مصـرفي بـراي هزينـه     به (54)جدول 
هـاي   كـدام را در برنامـه  و مقـدار نسـبي هر   الـذكر  بين سه محل يا سه منبع فـوق  توسعه
 دهد. گانه نشان مي سه

 
 هاي عمومي توسعه  و تقسيم هزينه طرز تأمين -20جدول 

 گانه )بر حسب ميليارد روپيه( ه سهسال هاي پنج در طي برنامه
 

 شرح
 برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

 مالحظات
 نسبت مبلغ نسبت مبلغ نسبت مبلغ

 مبلغ كل وجوه مصرفي 
 بيني شده يا پيش

5/24 544 91 544 1/12 544  

 از محل بودجه و -5
 درآمدهاي دولتي     

3/1 83 1/55 23 1/21 83 
است ولي مقدار نسبي  برابر شده 9كل تقريباً  مقدار

 دوم تنزل فاحش كرده است. هاي اول به از برنامه

 82 28 12 1/28 12 1/54 هاي از محل وام -2
مقدار برابر شده است ولي  2مقدار مطلق بيش از 
 ثلث تنزل كرده است. نسبي از نصف به

 84 22 22 4/54 54 2 خارجي( كسري )وام -8
لحاظ مطلق و نسبي در ترقي فاحش سير كرده  به

 است.

 

سياست اقتصادي  اي راجع به از تجزيه و تحليل هر يك از ارقام فوق مطالب عمده
 آيد: دست  مي به توسعه هندوستان

 

 هاي عمـومي توسـعه   آن به مصرف هزينه ي هاي دولتي كه قسمت عمده جهبود -5
 تأمين شده است: شرح زيررسيده است در سه سال مالي نمونه به  مي

اسـت   -يـا نتوانسـته   -نخواسـته  اين ترتيب و بـرخالف انتظـار، دولـت هندوسـتان     به
دار  امالك يعني از طبقات سرمايه و درآمد را از ماليات بر م براي توسعهاعتبارهاي الز

ــق    ــار توســعه را از طري ــد. بيشــتر ب ــأمين نماي ــه ت ــاتو مرف ــا مالي ي غيرمســتقيم روي ه
 قرار داده است. پايينكنندگان يعني طبقات متوسط و  مصرف

هاي دولتي را نيـز بـاال    رمستقيم، نرخغيي ها مالياتم عالوه بر افزايش سو  در برنامه
 كننده بيشتر شده است.  اند و فشار بر مصرف برده
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 ي ايالتيها دولتدرآمدهاي جاري دولت مركزي و  -22جدول 
 )ميليارد روپيه( 2272 تا 2272هاي  در سال

 

 محل درآمد
 هاي نمونه سال

 5415 مالحظات
5412 

5413 
5411 

5434 
5435 

 تقريباً ثابت مانده است. 1/2 8/2 4/5 ماليات بردرآمد
 ترقي ضعيفي داشته است. 1/5 9/5 4/4 قاالتتماليات بر امالك و ان

 ي(يتنزل كرده است )كاهش واردات غذا 3/5 3/5 8/2 گمرك
 تقريباً ثابت بوده است. 4/2 8/2 3/5 درآمدهاي اداري

 كرده است.سبي عمده را پيداابر شده و سهم نسه بر 4/3 2/1 8/2 ي غيرمستقيمها ماليات
 درصد افزايش يافته است. 14 9/51 3/52 2/4 جمع

 
هاي دولتي  ها و قيمت ها، تعرفه ضمناً آنچه دولت از محل تجديد نظر در ماليات

 :اختصاص داده است هاي عمومي توسعه جهت تأمين هزينه
 ؛صفر بوده است   ،اول ي در برنامه
 ؛ميليارد روپيه وصول و مصرف شده است 1/55دوم    ي در برنامه
 ميليارد روپيه پيش بيني شده است. 5/51سوم    ي در برنامه

روپيه ميليارد  1/9دولت نيز، سوم از محل درآمد مؤسسات انتفاعي  ي در برنامه
 .ستا  بيني كرده پيش

از دو برابر شده است  هاي داخلي كه مبلغ آن طي سه دوره برنامه بيش وام -2
شده است، يك ربع از  تقريباً يك ثلث آن از اوراق قرضه و اسناد دولتي تأمين مي

(. )قرضه از بانك مركزي اسكناس نشر محل از اندازهاي خصوصي و همين حدود پس
بوده ميليارد روپيه  85/5بالغ بر  (5411 -13)با فرع دولت كه از اين بابت در سال 

ميليارد رسيده است كه از درآمد مؤسسات انتفاعي  2/2به  (5434 -35)است در سال 
 دولتي كمتر بوده است. ضمناً نشر اسكناس جديد چون بيش از افزايش درآمد ملي

گرديده است. ولي اين افزايش  ها مي بوده است موجب تورم پول و افزايش قيمت
كارخانجات  ي مصنوعات و مواد اوليه روي بيشتر درصد( 14 تا 84 حدود )در ها قيمت

جهت فروش در بازار داخلي و صدور به خارج  و همچنين در محصوالت كشاورزي
  شده كشاورزان ن و به طبقات مرفهدارا متعلق به سرمايه آن عايد مؤسسات سود ،بوده
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 .5اند اند و طبقات متوسط و مصرف كنندگان زيان ديده همي نبردهس
 
رفته ضعيف و قابل تحمل بوده است.  هم اول روي ي وام خارجي در برنامه -8

دولت در تدوين برنامه با احتياط قدم برداشته و آنچه دريافت كرده از بانك 
 ت.( بوده اسB.I.R.Dالمللي ترميم و توسعه ) بين

آالت  ورود ماشين هاحتياج ب ،ايجاد صنايع و آهن راه ي توسعه براي دوم ي برنامه در
 پيدا كرده است. يخارج هاي بانك هاي فروشنده و از از كارخانه اعتبار گرفتن و زياد

دريافتي بخش عمومي و خصوصي از ممالك  يها اعتبارها و وام ي اقالم عمده
 بوده است: زيرر اين پنج سال به شرح مختلف د

 ميليارد روپيه    1/8             آمريكااز 

 ميليارد روپيه   91/5           از شوروي

 ميليارد روپيه    2/5          از انگلستان

 د روپيهميليار    2/5     از آلمان غربي

 استرداد  قابل درصد 3تا  1/9هاي  هاي دريافتي از كشورهاي غربي غالباً با فرع وام
 1/2المدت با فرع  اعتبار طويل صورت ارز تعهد شده است ولي كمك شوروي به

يباً كه تقر عمل آمده است. برنامه سوم  صورت روپيه به درصد و قابل استرداد به
هاي  ميليارد براي پرداخت وام 1مبلغ  ،شود هاي خارجي تأمين مي آن از وامسوم  يك

 و درآمد تجارت خارجي 2در صورتي كه ذخيره ملي ؛گذشته احتياج داشته است
ميليارد براي واردات حبوبات و مواد  3 از وام .بيني شده است ميليارد پيش 3فقط 
ميليارد هم ماشين  54ميليارد قطعات يدكي و تجهيزات كوچك،  2است،  اييذغ

 آالت و تجهيزات مربوط به صنايع.

است  و آلمان غربي آمريكاقسمت اعظم از  ،سوم ي لحاظ وام دهندگان برنامه به
ممالك پشت پرده آهنين كمك گرفته و  ( از شوروي5435ميليارد )تا سال  8/3و 

 شده است.

                                                
م يي. نظر مؤلف مورد استناد از اين جهت درست است ولي در عوض و با مقايسه به وضع خودمان بايد بگو5

بر هزينه زندگي و بار طبقات مصرف كننده و متوسط نيز زياد افزوده نشده است. اين قضيه خود داللت 
دارد. اگر دزدي و  و حمايت از مردم ستانبر سالمت و استحكام سياست و روش اقتصادي هندو

ا ه حال براي ما ايرانيكرد. درهر آور مي ها ترقي سرسام حسابي در كار بود يقيناً قيمت گي و بي نقشه بي
 ها در ظرف ده سال خيلي موجب تعجب و تحسين است.  درصد قيمت 14تا  84ترقي 

2. Accumulation nationale 
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انحصار به اعتبارهاي الزم براي  ،هاي خارجي اما استرداد يا استقراض از سرمايه
طريق ديگر از دو  هاي خارجي نداشته است. بلكه سرمايه هاي عمومي توسعه هزينه

 اند: كرده كسب موقعيت در اقتصاد هندوستان نيز در سنوات بعداز استقالل

 .هاي عمومي توسعه قروض دولتي و خصوصي خارج از هزينه -5
 ي خصوصي.ها ي خارجي در صنايع و فعاليتگذار سرمايه -2

)دولتي و خصوصي( هندوستان خارجي قروض مجموع ،از استقاللدر ده سال بعد
 ،رسيده خصوصي( بقيه و دولتي ميليارد 54) ميليارد 51΄134 به روپيه ميليارد 1΄494 از

ارد ميلي 24هاي خارجي كه در زمان استقالل  طلب ،سه برابر شده است. در مقابل
 ميليارد تنزل يافته است. 3/1به  ،بوده است

ميليارد  1/2هاي خارجي در ظرف اين ده سال از  اريذگ همچنين ميزان سرمايه
درصد در  94 درصد در نفت 24است ) هميليارد يعني بيش از دو برابر رسيد 1/1به 

در حمل و نقل، درصد در كشتزارهاي صنعتي و تجارتي و بقيه  53صنايع تبديلي، 
 ييآمريكا درصد 54 و انگليسي آنها درصد 14 كه غيره و بانكي امور و معادن تجارت،

 بوده است(.

گذاران و وام دهندگان خارجي چيزي از كشورشان  ضمناً بايد دانست كه سرمايه
كه قسمت اعظم آنها از درآمدهاي حاصله در نكرده بودند بل وارد اقتصاد هندوستان
 صورت سرمايه   سهمي به و رهسپار شده شان به وطن سهمي هندوستان بوده است كه

 تازه به حساب گذارده شده است.

موفقيت قابل تحسيني در تأمين  هندوستان ي يافته دولت استقالل ،به طور خالصه
دست آورده است  هاي توسعه و توليد خود به ارهاي الزم جهت برنامهوجوه و اعتب

ولي نتوانسته است با تحريك نيروهاي كارگري كه همچنان به حالت بالاستفاده و 
ر مانده و با تسخير مؤسسات يكار افتاده است و با تجهيز منابع طبيعي با بيكار و يا كم
تأمين نمايد و بهبودي در زندگي عمومي  ها را احتياجات برنامه ،يافته توليدي انحصار

زيان  سود طبقات مرفه و متمكن و به هاي اقتصادي بيشتر به بدهد. تدابير و جريان
اول  ي هاي داخلي كه در برنامه و طبقات متوسط گرديده است. سرمايه كشاورزان

درصد تنزل  21به هاي دوم  كرده است در برنامه درصد اعتبارات را تأمين مي 83
، در از محل وام خارجي يگذار اند )سرمايه كرده و در مقابل دچار وام خارجي شده

 بنابراين  . است( درصد بوده 14و  درصد 84و  درصد 51به ترتيب  ،  دوره برنامه سه
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 هندوستان پيدا نشده است.اقتصادي  ي هنوز راه حل قطعي و پايدار براي توسعه

در ايجاد يك اقتصاد مستقل قائم بالذات  هندوستان ايياما يك علت ضعف توان
وضع خاص  -مخصوصاً با توجه به احتياج روزافزون واردات ماشيني -و خودنگهدار

قتصادي توسعه و هاي ا آن كشور است كه به هيچ وجه متناسب نقشه تجارت خارجي
هاي پنج  نتوانسته است ارزهاي اضافي فراوان مورد احتياج برنامهو توليد عمل نكرده 

 فراهم نمايد.را ساله و افزايش سطح زندگي داخلي 

رفته  هم شود روي ( ديده مي52)كه در جدول طوري به هندوستان تجارت خارجي
 لكه متنزل داشته است:وضع ثابت و ب

 

 ارزش كل مبادالت خارجي هندوستان -21جدول 
 

 سال
 واردات

 ميليارد روپيه( )به
 صادرات

 ميليارد روپيه( )به
5415 3/4 8/1 
5413 3/1 2/3 
5434 3/54 8/3 

 

از دو جهت حالت محدود و ناپايدار  هندوستان توضيح آنكه تجارت خارجي
 ؛ داشته است
از آن با كشورهاي  و بعد آمريكاو  لحاظ روابط مبادالتي بيشتر با انگلستان به ،اوالً

نيازي از خارج  صدد افزايش توليد و بيدر هاكشور همسايه بوده است كه خود آن
 هستند. 
از قبيل كنف، چاي و قماش بازار معين و  هند ي هاي صادراتي عمدهكاال ،ثانياً

كه اگر بر مقدار آنها افزوده شود نرخ واحد تنزل خواهد  طوري غير متغيري داشته به
 كرد. مضافاً به اينكه رقابت خارجي نيز در اين زمينه شديد است.

عات و اقدامات متعددي براي كم كردن حجم دست به مطال دولت هندوستان
؛ خصوصاً در برنامه پنج ساله دوم به بعدخود زده است،  و باال بردن صادرات واردات
مصنوعات  و محصوالت كردن جانشين براي همچنين و واردات كردنمحدود براي مثالً

و مواد  اييواد غذجاي واردات خارجي عالوه بر تشويق كشت و توليد م داخلي به
بندي  هاي گمركي و سهميه شد( به حمايت وار مي اوليه )مثالً كنف كه از پاكستان
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كارخانجات  عوض در شد مي عايد راه اين از مختصري نتايج اگر ولي پرداختند. واردات
كردند  مي پيدا اوليهمواد يا يدكي قطعات و آالت ماشين به احتياج مصرفي مواد ي سازنده

شد.  ايجاد بازار مصرف براي واردات ديگر مي ،و ضمناً در اثر عرضه اشياء جديد
درصد افزايش  14 ديگر برنامه تا برنامه يك از هندوستان واردات خالصه آنكه حجم

 .است درصد ترقي كرده 1/3درصد بود به  3/1كه  يافته و نسبت آن به درآمد ملي
تشويق صادرات  و تحقيق شوراهاي ايالتي، و ي مركزيها دولت ،صادرات زمينه در

كنندگان  ن و صادردارا تأسيس كردند تا در بازارهاي خارج فعاليت نمايند. سرمايه
اقدام به تأسيس  رأساً 5413در سال  دادند. دولت مركزي همت زياد به خرج نمي

اين شركت توانست  و ،كرد روپيه ميليون ده با سرمايه 5يك شركت معامالت خارجي
ميليون روپيه معامالت انجام دهد. با كشورهاي مختلف  234 ،در سال اول تأسيس

كه اميدوارند در پايان  هاي تهاتري منعقد ساختند از جمله با كشور شوروي موافقنامه
 را جذب كند. صادرات هندوستاناز درصد  24 مه سومبرنا

لحـاظ   درصد به 53 فقط ،(5434 تا 5414 )از سال ده عرض ن تدابير توانستند دربا اي
ميـزان   ،المللي هاي بين كشور بيفزايد. ولي در اثر تنزل در نرخ صادرات حجم مقدار بر
 2/3از  رفته ثابـت مانـده و بـه تناسـب درآمـد ملـي       هم روي صادرات هندوستان ارزش

 درصد تنزل كرده است. 1درصد به 

كسري  ،اي جهت توسعه و توليد وجود نداشت در برنامه اول چون در واقع نقشه
دوم كسري  ي ساله جنامه پنولي در بر ،زياد نبود هندوستان موازنه تجارت خارجي

نيز خراب  2ها ميليارد روپيه رسيد. موازنه حساب 8/2به واردات به  تنسب صادرات
 دهد. ميليارد كسري نشان مي 1/58بوده 

نه تنها  ،علت آن ؛باشد آميز مي اننگر هندوستان كلي وضع تجارت خارجيطور به
محدوديت و ناپايداري خاص آن است بلكه ازدياد پول و افزايش درآمد طبقات 

توليدي شده در اين قضيه دياد تقاضاهاي داخلي و مصارف غيرمرفه كه سبب از
 .8دخالت داشته است

                                                
5. State trading corporation 

2. Balance des comptes 

 هاي مبحث ج(:  . خالصه تمرين8
ي يها گانه از چه منابع و تقريباً به چه نسبت هاي سه در برنامه هاي عمومي توسعه تأمين هزينه -5

 ←                   بوده است؟
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 و توسعه كشاورزي د( اصالحات ارضي

 تحول اصلي مورد انتظار از هندوستان سير يا كليد اصالحات يعني به ي گردنه اينك به
و  اييهندوستان روست رسيم. نه تنها از اين جهت كه سه ربع مردم يافته مي استقالل

شده  از آنجا توليد مي هستند و نصف درآمد در سال استقالل خور كشاورزي نان
است بلكه از اين جهت نيز كه اگر در ميزان فعاليت و قدرت توليد اين دسته بزرگ 

و درآمد ارزي كشور افزوده و از  اهالي بهبود حاصل شود در عين آنكه بر صادرات
 كاسته خواهد شد سطح مصرف و امكانات صنعت و تجارت اييواردات مواد غذ

مملكت نيز در نتيجه باال رفتن سطح زندگي اكثريت مردم ترقي خواهد كرد. در هر 
 ي و نيروي كار و توليد، شرط اوليه هنگفت انساني ي كارافتادن چنين سرمايه هحال ب

 احياي اقتصاد هندوستان از جهات مختلف آن است.

 ي در مرحله اول جنبه ،هندوستان مورد بحث يعني سياست كشاورزي ي مسئله
را با وضع اجراي  دارد كه بايد دهقانان هندي اجتماعي و عنوان اصالحات ارضي

كه  اييه پا گير گذشته از زير بار باج و مقررات جديد از بندهاي پيچ در پيچ و دست
 الص كند و بايد امكان نفس كشيدن و كار كردن را بدهد.داده است خ مي

رسيم كه الزم است براي مبارزه موانع و  فني مسئله مي ي در مرحله دوم به جنبه
اقدامات  ،مشكالت طبيعي موجود و حسن استفاده از خاك و آب و مواهب طبيعي

تبليغات و  آموزشي مسئله يعني ي جنبه ،وسيعي به عمل آيد. باالخره در مرحله سوم
بوده است كه مختصراً هر  روستاها مورد نظر دولت هندوستان تعليمات كشاورزي

 كدام آنها را مطالعه خواهيم كرد:

 و روابط كشاورزي در زمينه مالكيت اصالحات ارضي -2

عنوان حكومت اتخاذي و روش اداري  زيردر قسمت اول اين فصل  كه طوري به
اختيار وضع قوانين و اجراي مقررات مربوط به اراضي  ديديم قانون اساسي هندوستان

                                                                                                              
 از چه   عمده و قلم شده هايي دريافت مي نسبت چه ها و تقريباً به عوايد دولتي از چه محل -2 →

 طريق بوده است؟
رخ و شرايط و تقريباً به چه ها چه مبلغ وام خارجي از كجا، با چه ن براي هر يك از برنامه -8

 مبلغ بوده است؟ 
 ي به عمل آمده است؟ يها ي خارجي چقدر و بيشتر در چه رشتهگذار سرمايه -9
و ميزان تقريبي واردات و چه بوده؟  هندوستان علل ضعف و ركود تجارت خارجي -1

 ؟ چه قدر است5434آن در سال  صادرات
 اقدامات و تدابير اتخاذي؟  -3
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ي و ارزگ ي مربوط را در عهد شوراهاي قانونها مالياتو امالك و همچنين دريافت 
اند يك اقدام قاطع عمومي انجام  از اول نخواسته ؛ي قرار داده استي ايالتها دولت
نسبت به اصول  بنابراين يك فرمول و قرار مشترك در زمينه اصالحات ارضي دهند.

در سراسر هندوستان وجود ندارد كه بتوان آن را خالصه  و رسوم كشاورزي مالكيت
 نمود.

و در  ،و چه بعداز آن چه قبل از استقالل ،هاي كنگره در جلسات عمومي و كميته
هاي  ها، تأكيدها و قطعنامه يك سلسله توصيه ،ها هاي مأمور تنظيم برنامه كميسيون
هت محو قطعي شرايط و امتيازات سابق و براي اجراي اصالحات عميق زياد در ج

و ايجاد  دهقاناناز منظور حمايت  به ،ها و روابط كشاورزي كيتلكلي در رژيم ما
اراً كه زمين انحص اند رفته آنجا تا حتي ؛است بوده شده زياد صادر ،هاي توليدي فعاليت

ها و  تعلق به كسي دارد كه با دست خود روي آن كار كند. ولي مابين خواسته
متأسفانه  ،از طرف ديگر اييها از يك طرف و مصوبات قانوني و امكانات اجر گفته

اشكاالت عملي و دوام سنن و سوابق ميراثي  ،تفاوت بسيار وجود دارد. علت امر اوالً
در  بورژوازي ي كننده يعني طبقه انقالب ي كه طبقهنفوذ و نقش منافعي  ،است و ثانياً

 داشته و دارد. ايياجتماعي و اجر ،كليه مراحل تقنيني 

 تري دارد  وضع مترقي كراال و كشمير مثل اياالت يبعض در ارضي اصالحات قوانين
 هنوز مرتجعانه است. ارهو بي د بنگال غربيو در برخي مانن

توان قوانين موضوعه و مقررات معموله را چنين خالصه  مي ،كلي و متوسط طور به
 كرد:

زه اي اجـا  عده هاي متوالي سابق كه به و واسطه« يدار زمين»و  سيستم فئودال - اول
« لي از هوا بگيرنـد بُ»گذاشتن و بدون كاركردن  بودن، بدون سرمايه داد بدون مالك مي

از بين رفته است. از اين پس كساني كه سر و كار با اراضـي دارنـد بـه يكـي از چهـار      
حقـوق  دولـت از  شـوند و   شناخته مي «مزدور»يا  «زارع»، «متصرف»، «مالك»صورت: 

گـي اسـتفاده    . حقـوق كسـاني كـه قـبالً از طـرق مختلـف واسـطه       كند حمايت ميها آن
 از طرف دولت بازخريد شده است. ،اند كرده مي

را  درصد از اراضي قابل كشت هندوستان 94ن قديم كه تقريباً ادار زمين - دوم
و  و تقريباً بدون تحديد مالكيت 5«ميداربو»در اختيار داشتند با احراز عنوان جديد 

                                                
5. Boumidar 
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شناخته  مالك« كند شخصاً زراعت مي»نام  اينكه  به ،بدون شرط اقامت در محل
پردازند و حق فروش و رهن و انتقال ارث  به دولت ماليات مي مالكاناند. اين  شده

يا  «مضاربه»صورت  ند. تنها شرط و محدوديت اين است كه بهملك خود را دار
آن را به كسي واگذار نكنند بلكه با فكر و سرمايه و وسائل شخصي يا  5«مقاطعه»
 تأمين و بهره برداري بنمايند. ، احتياجات زراعتي الزم راوسيله اعضاء خانواده به

يعني تعيـين حـداكثر زمينـي كـه يـك       اسماً تحديد مالكيت ،در بسياري از اياالت
قـدر بـاال    باشد به عمل آمده اسـت ولـي ميـزان حـداكثر را آن     تواند مالك شخص مي

 844و  244 مالكـان  ارهـ گيـر كمتـر كسـي شـده اسـت. در بي      اند كه قانون دامـن  گرفته
 ود.ش هكتاري زياد ديده مي 944هكتاري و حتي 

با  ،پادار يا متمكن هاي تحصيلدار و معدودي از دهقانان عده زيادي از واسطه
برداري از  حق بهره ،متصرف يك مقدار اراضي شده 2«سيردار»احراز عنوان جديد 

و  پردازند. چنانچه خواسته باشند عنوان مالكيت زمين را دارند و به دولت اجاره مي
توانند مبلغي بابت ميزان تفاوت  مي ،زمين و انتقال زمين را پيدا كنند ي حتي معامله

 االجاره يا ماليات به دولت بپردازند. مال

كرده بذر و افزار  مي اعم از آنها كه يك نوع عمل گاوبندي -پا بي اما دهقانان
دهند و رعاياي  محصول را به ارباب مي درصد 14زمين و ملك آورند و از بابت  مي

شان پيدا نشده است. زيرا  وضع در چنداني تغيير -مزدور برزگران و زمين كم پاي خرده
صاحب زمين و سهيم قطعي از محصول نيستند. فقط در سايه قوانين تازه تا حدودي 

توانند به سهولت آنها  و متصرفين ديگر نمي مالكان ،امنيت مسكن و مزرعه پيدا كرده
 بيني شده است. نيز براي دستمزد و سهم آنها پيش اييه را اخراج كنند. حداقل

در بعضي موارد وضع اين طبقات كه قسمت اعظم اهالي روستاها را تشكيل 
از ترس توقعات آنها و و متصرفين  مالكاندهند بدتر از سابق شده است. زيرا  مي

سعي در طرد آنها و تمايل به  ،شان بشناسد قانون در حق بعداً حقوقي كه ممكن است
 دارند. استفاده از برزگر مزدور

و مقررات جديد بيشتر در جهت تبديل  اثر مثبت و مؤثر اصالحات ارضي - سوم
باشد، زيرا از يك  مي داري و عدم امنيت ملكي سابق به سيستم سرمايه سيستم فئودالي

                                                
5. Métayage 

سردار است  در كتاب نوشته شده است و معلوم نشد آيا تحريف كلمه فارسي Sirdar. اين كلمه با امالي 2
 شاء ديگري دارد. يا معني و من
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 ن و دهقانان پادارمالكا كه غالباً همان خرده -شدگان و متصرفان جديد مالك ،طرف
از طرف  ، واند شده ي و خريد تجهيزات كشاورزيگذار تشويق به سرمايه -اند سابق
شوند و طرز كار و روابط  مي بر سابق تبديل به برزگر مزدور سهم زارعينِ ،ديگر
 .5آيد داري در مي صورت شرايط سرمايه به

تنها در كارهاي زراعتي وارد  و دهقانان ولي بايد دانست كه سرمايه مالكان
اي از آن هنوز از طريق معامالت روي محصول و  شود بلكه قسمت عمده نمي
جاي  گيرد. اوضاع جديد و روابط داخلي طبقات به خواري مورد استفاده قرار مي ربا

و توسعه توليد كرده باشد نام آن را بايد  2«داري كشاورزي سرمايه»اينكه تحول 
 گذاشت. 8«اييداري روست سرمايه»

از ايـن راه توفيـق مطلـوب در بهبـود      ي هندوسـتان هـا  دولـت نظر به اينكه  - چهارم
د و نيروي بالقوه عظـيم  ان پيدا نكرده شرايط زندگي و باال بردن سطح توليد كشاورزي

پـا را كـه    درصدد برآمدند رعاياي بي ،ثمر مانده است دهات كماكان بيكار و بي مردم
هاي  شركت در تشكل و تجمع طريق از ،نيامد گيرشان كالهي ارضي اصالحات نمد از

 نيــت و حســن ي صــاحب ملــك و محــل نماينــد. بــا همــه 9«كوئوپراتيوهــا»ي يــا تعــاون
ي هـاي تعـاون   هاي اول و دوم براي تأسـيس و تقويـت شـركت    كه در برنامه ايياعتباره

هــاي كشــاورزي در «كوئوپراتيــو»تعــداد كــل  ،كشــاورزي اختصــاص داده شــده بــود
بسـيار كمـي    ي نمايد و فقط عده آبادي از چند هزار فقره تجاوز نميپارچه  114΄444

دار نفعـي   سرمايه مستقلِ و كشاورزان زيرا مالكان ؛از آنها صورت واقعي و فعال دارند
رعاياي كم زمين و فقير چيز قابلي در بسـاط ندارنـد    .بينند در مشاركت با سايرين نمي

هـا   حاصله از تحديد مالكيت كه از تقسيم اراضي دولتيِ هم ايين بگذارند و آنهكه ميا
حاصـل و متفـرق    صـاحب قطعـات كـم    ،انـد  جمعي اسـتفاده بـرده   و با شرط عمل دسته

هـاي   شـركت »در عـوض   .بيننـد  نمـي  يكـديگر  بـا  همكـاري  در چنـدان  انتفاع ،گرديده
سـابقه داشـته و در شــروع    5449كـه قــانون ايجـاد آنهـا از ســال     1«يتعـاوني استقراضـ  

                                                
تا حدودي به سيستم متداول  هندوستان و كشاورزي . با توجه به فقرات اول و سوم فوق، وضع مالكيت5

و شركت در نفع و ضرر  يگذار كرد ملزم به سرمايه قبول مسئوليت مي شود كه مالك نزديك مي ايران
به اين ترتيب تقسيم متناسب محصول و حق استقرار در ده، و روي  بود. با اين تفاوت كه رعيت ايراني
الً، نفع در بهبود كار و افزايش توليد بود. ضمناً در دهات ايران معمو زمين يك پا شريك در ملك و ذي

 و حق آب و گل پيدا كردن.  هم امكان برزگري و مزدوري وجود دارد و هم امكان گاوبندي
2. Capitalisme agricol    .8  Capitalisme rural   

9. Les Coopératives      1. Les Coopératives de Crédit 
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اي پيـدا   توسـعه قابـل مالحظـه    ،از آنها موجود بوده است 541΄444اول تعداد  ي برنامه
در هـا   رسـيده اسـت. ايـن شـركت     254΄444دوم بـه   ي كرده تعدادشان در آخر برنامه

 اند. سرمايه بودهروپيه ميليارد  2صاحب  ميليون عضو و 51ضمناً شامل  5434سال 

درصد آن  14 ،ها از خود اعضاء بوده درصد سرمايه اين شركت 24ذلك فقط  مع
)غالباً  داده است و تازه مبلغ واقعي كه مابين كشاورزان را بانك ناشر اسكناس مي

درصد كل قروض كشاورزان  14د از ان مرفه و مستقل( تقسيم كرده همان دهقانان
 كرده است. كشور تجاوز نمي

كمك به  هندوستان پس به طور خالصه و از نظر اجتماعي، اصالحات ارضي
بورژوازي »دار يعني به  متمكن يا متوسط سرمايه اييايجاد و تقويت يك طبقه روست

 نموده است. به موازات طبقه بورژوازي شهري 5«اييروست

 اقدامات فني توسعه كشاورزي -1

است كه روي  هاي توسعه و اصالحي هندوستان اين قسمت يكي ديگر از اقالم برنامه
اي از مشكالت  و نمونهحال معرف مساعي قابل تمجيد   آن پول صرف شده و درعين
هاي توسعه و تجديد  باشد كه هميشه در سر راه برنامه عملي و موانع غير منتظره مي

 آيد. پيش مي

  :هاي صرف بودجه در زمينه و توجه ،ترتيب سبه برحسال هاي پنج هاي برنامه هدف
و مختصري هم دفع آفات  ستا اصالح بذر و آبياري، ازدياد سطح كشت، تهيه كود

هاي اول و دوم روي آنها  ميليارد روپيه در ده ساله برنامه 59و تكميل افزار و جمعاً 
 اند. خرج كرده

كرده اسـت.   مورد نظر را اشغال مي عمليات اصلي و آبياري قسمت اعظم تأسيسات
ليـون  مي 1/1=  4/2+  3/2انـد   احداث تأسيسات جديـد آبيـاري موفـق شـده     ي وسيله به

درصـد مسـاحت قبلـي اراضـي      21هكتار اراضي جديد را قابل آبياري نمايـد )معـادل   
ميليون هكتـار هـم    3/1در برنامه(. شده ميليون هكتار منظور  51آبياري شده و به جاي 

در نتيجه تأسيسات كوچك و خصوصي آبياري يا ترميم شده است. ولي در اثـر عـدم   
 خود كشـاورزان  ي وسيله كه بايد به نهرهاي فرعي با انشعابات هاي برنامه پيشرفت انطباق

پـا و   خرده نفوذ و زارعانِ صاحب در تقسيم آب ميان مالكانِ انجام گيرد و عدم عدالت
هـا   زمين شدنِ به فن آبياري و تأثير سوئي كه باتالقي اييعدم آشن ي همچنين به واسطه

                                                
5. Bourgeoisie rurale  
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وجـه صـحيح انجـام شـده و نـه نتـايج محسوسـي         حال نه توزيع آب به است تا به داشته
فقط يك ثلث افزايش محصـول را مـديون    ؛روي ازدياد محصول ظاهر گرديده است

درصـد از اراضـي    33دانند. علت ديگر امـر در ايـن اسـت كـه در      عمليات آبياري مي
 .5شود برداشت ميمحصول از زمين  بار فقط سالي يك ،قابل كشت هندوستان

سالي و قحطـي   خطر خشك كردن برطرف ،جديد مثبت مسلم عمليات ي تنها نتيجه
 .آيـد  مـي  پيش موسمي هاي باران كمبود ي واسطه به مرتبه يك سال هرسه تقريباً كه است

 كشـاورزان  و است شده تسهيل كود و استعمال كشاورزي هاي جديد عالوه بر آن طريقه
 اند. كار انداختن سرمايه و عوامل توليد يافته هاطمينان و تشويق بيشتري براي ب

يـزرع   ميليون هكتار اراضي مخروبـه يـا لـم    3/5 ،ازدياد سطح زيركشت ي در زمينه
انـد و   آباد شده است، روي يك ميليون هكتار اراضي نيز عمليات حفاظتي انجـام داده 

 احداث شده است. نگلج مختصري

 .دهد اي نشان مي پيشرفت قابل مالحظه ،برنامه توليد و مخصوصاً مصرف كود
 5411 سال هزار تن در 944به  5494تن در سال هزار  91توليد سولفات دامونيوم از 

تن بوده  5΄344΄444رسيده است )مصرف آن سال  5434 سال تن در هزار 114و 
تن و ميليون  1در نظر دارند توليد سولفات دامونيوم را به  است(. در برنامه سوم

 اييكودهاي شيمي افزون ه را نيز به نيم ميليون تن برسانند. استعمال روزتكودهاي فسفا
 ستاندر هندو كشاورزي داري و توسعه سرمايه حكايت از پيشرفت تكنيك كشاورزي

 نمايد و معرف ارتباط اين دو عمل است. مي

هكتاري  54دهكده  8΄444بر طبق برنامه دوم،  ،براي تهيه بذر مرغوب يا منتخب
و توزيع براي مصرف  اييايجاد شده است، ولي چون به موازات آن اقدامات راهنم

اند. در برنامه  شدهمند  بهرهاز آن  حال اقليت محدودي از زارعين هتا ب ،به عمل نيامده
 بذر مرغوب برسانند. ،ميليون هكتار اراضي 34در نظر است به  سوم

در  ،كردن زراعت و ماشيني رازاقدامات فني ديگر از قبيل دفع آفات، اصالح اف
 مورد توجه قرار گرفته است. برنامه سوم

 اييهاي روست يات آموزشي و سازمانعمل -9

در زمينـه   هـاي بـزرگ دولـت هندوسـتان     يكي ديگر از اقدامات ابتكاري و از تصميم
هـاي مـنظم در تعلـيم     عمليات وسيعي اسـت كـه برطبـق برنامـه     ،اصالحات كشاورزي

                                                
 كنند. سالي دوبار كشت مي ،در دو ثلث از اراضي در ويتنام شمالي .5
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هاي صحيح زراعـت و سـازمان دادن    به طريقهو آشنا ساختن و تشويق آنها  كشاورزان
 اند. به كارها و اوضاع خودشان انجام داده

 

 
 

 شوراي ده درپانچايات
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C.P.Aيا « يهاي روستاي سازمان طرح»دستگاه مأمور اين عمليات به 
موسوم  5

و « هاي اجتماعي و روستايي توسعه»صورت وزارت  شروع برنامه دوم به است كه در
 در آمد.« هاي اجتماعي و تعاوني روستايي توسعه»بعداً به نام وزارت 

اين حقيقت برخوردند كه: هيچ نقشه  به هاي آزمايشي اول، بعد از استقالل در سال
ها كشاورز  ميليون طرف از آنكه مگر مكان موفقيت نداردا كشاورزي اصالح و توسعه

كوچك و بزرگ كشور فهميده و قبول شود و در اجراي آن همكاري نمايند و 
 آنجا دارد. اجتماعي مسائل مجموعه با عميق مسائل اقتصادي زندگي روستاها، ارتباط

موزش و آ دستگاه ،كلي طرح ضمن و روي اين نظر در تدوين برنامه پنج ساله اول
بهداشتي،  عمليات ،كشاورزي تعليمات كارهاي ي كليه گرفتند تصميم اييروست سازمان

شود با  سازي و ساختمان راه و غيره كه در هر دهكده انجام مي آموزشي و حتي خانه
يك نفر متصدي مخصوص  اييده و به سرپرستي و راهنم همكاري و همفكري مردم

 ،ده ارزگ خدمت هر شود. انجام ،اند گذاشته ()گراماسواك «ده ارزگ خدمت» را نامش كه
دهكده را زير نظر دارد. مأموريت او اين است كه حداكثر تفاهم و صميميت  1جمعاً 

المقدور رعايت  را با مردم محل ابراز داشته نظريات و انتقادهاي آنها را جلب و حتي
مورين دولت وجود أه مبنمايد بدبيني و بدگماني هميشگي را كه نسبت  و سعي ،كند

يك  ، مثلستبودجه و وسائلي كه در اختيار او حقيقتاً با ؛داشته است برطرف سازد
 خدمت نمايد كمتر امر و نصيحت كند تا كار و عمل... ،مشاور و معلم و دوست

V.L.Wيا  «طحس هم كارگر» نام ار ده را در سازمان اداري بهزگ خدمت
خوانند.  مي 2

D.Bيا « قطعه توسعه»يك  ،مربوطه كارمندان نفر آنها با عمليات و بودجه و 24 هر
8

را  
هكتار  34΄444دهكده در حدود  844كه شامل  «قطعه توسعه»دهند و سه  تشكيل مي

يا  «اي طرح عمراني ناحيه»در يك  ،شود نفر جمعيت مي 244΄444زمين مزروعي و 
.C.P

9
 گيرد. يجا م 

با اعتبار كلي  ،دهكده 524΄444اي براي  طرح عمراني ناحيه 944 ،در برنامه اول
بيني شده بود كه بر اساس  پيش ميليون نفر از دهقانان 34جهت  ،ميليون روپيه 444

عمل  ردوبا همكاري موسسه ف آمريكاهاي فني  موافقتنامه مخصوصي از محل كمك
 نمود.

                                                
5. Community Projects Administration 

2. Village level worker   .8  Developpement bloc           .9  Community project 
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العاده وسيع است و تشكيالت اداري عظيم  برنامه فوق ،شود به طوري كه ديده مي
قدرت عمل و جسارت اداري  ي نشانه ،كردن چنين برنامه تنها بيان اي دارد! سابقه و بي

 شود. بزرگي محسوب مي

سازمان خدمات »نام  ،زرگمفهوم و عنوان اين تشكيالت ب ،قضيه هنديِ در طرفِ
N.E.Sيا  «كشاورزي ملي

5
 نمايند:  هاي آن را چنين خالصه مي را پيدا كرد. هدف 

 ؛مملكت پيشرفت اساسي توليد كشاورزي
 ؛هاي ارتباطات بهبود شبكه

  ؛اييتأمين تندرستي و بهداشت روست
  ؛تدها بسط آموزش و فرهنگ در

تربيت عميق به منظور تبديل حيات اقتصادي و  و فرهنگي تحول باالخره و
 اجتماعي دهات.

 دو هزار  5434سال يافت. در ادامه سرعت همان با توسعه و وير پيش ،دوم در برنامه
كرد. نظر به اينكه اجراي  ميليون جمعيت دهات كار مي 244روي « قطعه توسعه»

يا تدارك تعداد كثير كارمندان  ،رود ها جلو نمي هعمليات به سهولت و سرعت پروژ
راكم كرد و قرار  N.E.Sمبلغي از بودجه  ،كار آساني نبود ،مورد احتياج ي ورزيده
براي پوشش كامل كشور و  اييهاي آموزش و سازمان روست االجل برنامه بشد ضر

 باشد. 5438سال  ،برداري انتقال از مرحله تأسيس به مرحله بهره

اران ده تا حدودي تأثير روحي در جلب اعتماد و زگ خدمات خدمت حضور و
هاي گذشته نسبت به دستگاه اداري كاسته است  داشته از بدبيني همكاري دهقانان
 ،احترامش گذاشت بايد استفاده براي كه كسي و دار پول چشم اربابِ ولي رعايا هنوز به

همكاري  خود و شش داوطلبانه در امور عمراني محلِكنند. از كار و كو به او نگاه مي
ها و تشكيالت  هاي فني او دريغ دارند. فقط يك عده اتحاديه يياجراي راهنما در

 ها بگذارند. اند افراد خود را در اختيار اين طرح اجتماعي و حزبي حاضر شده

حجم عمليات انجام شده از قبيل ساختمان مدرسه و درمانگاه،  ،در عوض
هاي مخروبه، كارهاي حفاظتي زمين و  ها، برگرداندن زمين هاي آب، نهركشي چاه
درصد تا  24از  ،ها بر حسب نوع اين برنامه العاده است. دهات هندوستان فوق ،غيره
و استفاده  ايياند. ضمناً در اكثر دهات استعمال كودهاي شيمي مند شده درصد بهره 34

 تداول يا شناخته شده است.از بذرهاي مرغوب م

                                                
5. National Extension Service - service national de vulgarisation agricole. 
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تدريج ظاهر خواهد شد. در  تعليمات بهين بديهي است كه تأثير عملي و كامل ا
گيرند  تماس نزديك مي V.L.Wكه با  مرفه و پادار هستند مرحله قبلي غالباً كشاورزان

تاها اضافه شده بر اختالف طبقاتي روس ،يعني از اين راه نيز .برند و استفاده بيشتر مي
 است.

اداري و تشكيالتي اجتماعي  ي در سنوات اخير دولت مصلحت ديد وظيفه
V.L.W( واگذار نمايد تا از آن طريق شوراهاي پنج نفري )پنجايات ي ها را به عهده

 بهتر تأمين گردد. ،و دستگاه V.L.Wده با يكديگر و با  همكاري مردم

مشروحه در  و توسعه كشاورزي نتايج حاصله از اصالحات ارضي ،خالصهطور  به
هاي  هاي بسيار وسيع و صرف بودجه با وجود مساعي عظيم و برنامه ،«د»بحث 

كار  هخاطر باال بردن سطح زندگي روستائيان و ميزان توليد كشاورزي ب هنگفت كه به
در ظرف ده  .ترقي در اين قسمت بسيار كند است ،ن محسوس نشدهچندا ،رفته است

درصد باال رفته است و ارزش  1فقط  درآمد متوسط كشاورزان 5434تا  5414ساله 
 .5درصد ترقي كرده است 21خالص محصوالت كشاورزي 

دوران مقادير توليدي )به لحاظ كميت( و افزايش نسبي ده سال  (58)جدول 
 دهد. هاي اول و دوم را نشان مي رنامهب

 

 2270در سال  هندوستان مقدار محصوالت عمده كشاورزي -29جدول 

 (5414سال  و ميزان افزايش نسبي توليد ده ساله )يا اضافه انديس نسبت به
 

  مقدار توليد نام محصول
 5434سال در 

  تنسب افزايش
 5414 سال به

 )درصد(
 مالحظات

 افزايش توليد معادل افزايش جمعيت كشور 29 ميليون تن 11 غالت و حبوبات
  22 ميليون تن 2/1 هاي روغني دانه

 93 ميليون تن 2/1 نيشكر
 داريِ محصوالت تجاري دراثر پيشرفت سرمايه

 داشته است. يرتترقي نسبي بيش ،روستايي
 93 ميليون عدل 9/1 پنبه

 94 ميليون عدل 1/1 كنف
 53 ميليون پوند 128 چاي

 درصد بوده است 14افزايش جهاني 
 21 متوسط كل

                                                
 كند: كه شخصاً رئيس آن بوده است چنين بيان مي نارضايتي خود را از عمليات دولتي 5414در سال  نهرو. 5

ي ينتايج خوب جز .خرج نشده است گاه در هيچ مملكت اين اندازه براي كشاورزان هيچ»
رفته خيلي كمتر بوده است. اين  از آنچه انتظار مي ،طوركلي دست آمده است ولي به به

اند.  ها را بعضي اشخاص متالشي كرده خواهم بگويم پول ها كجا رفته است؟ نمي پول
 « .بلكه از پول حسن استفاده نشده است
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سابق است.  و روابط كشاورزي علل اصلي اين كندي ابقاي عملي سيستم مالكيت
جديد توأم با تزلزل بازار  داري ربوي در سيستم سرمايه هاي تجارتي و انتفاع ،ديگر

 .2و 5اي كشاورزي توجه به تعليمات حرفه كميِ ،فروش و همچنين تا حدودي

 تینعصتوسعه-ه

ارضي و  ي كه مساعي دولت با موانع و مواريث و شيوه برخالف بخش كشاورزي
نتيجه مطلوب را نداده  شده ومصادف هاي محلي  استعماري و با مخالفت و مقاومت

دست دستگاه بازتر  ،بكر و آماده وجود داشت ي در بخش صنايع چون زمينه ،است
داري دولتي نكات اشتراك منافع و  خصوصي با سرمايه داري بوده و ضمناً سرمايه
 اند، ميزان موفقيت روي هم رفته خوب بوده است. نظريات متعدد داشته

عمل  هندوستان 8عوامل در جهت مساعد در سرعت صنعتي شدنيك سلسله 
 از قبيل: ، كرده است مي

                                                
 به شرح زير است: 5412و مقايسه آن با سال  5434در سال  ايران ميزان محصوالت عمده كشاورزي .5
 

 نام محصول
 5412مقدار توليد در سال 
 )ميليون تن(

 5434مقدار توليد در سال 
 )ميليون تن(

 افزايش نسبت 
 )درصد(5412سال به

 24 9149 8328 غالت و حبوبات
 48 283 528 هاي روغني دانه
 13 551 11 شكر
 31 35 94 پنبه
 51 1 3 چاي
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 خالصه تمرين مبحث د:  .2
 چيست؟ عصاره و نتيجه قوانين اصالحات ارضي هندوستان -5

ها انجام و چه مبلغ جمعاً براي آن خرج شده  در چه زمينه اقدامات فني توسعه كشاورزي -2
 است؟

اد سطح كشت، چه مساحت و به چه نسبت در اثر تأسيسات جديد آبياري و عمليات ازدي -8
 بر اراضي زراعتي افزوده شده است؟

 توليد كود و اصالح بذر چگونه پيش رفته است؟ -9

 خالصه تشكيالت دستگاه آموزشي و سازمان روستائي با بودجه و ميزان پيشرفت آن؟ -1

، در آخر برنامه دوم و اضافه هندوستان مقدار تقريبي توليد محصوالت عمده كشاورزي -3
 هاي مربوطه ده ساله.؟  انديس

8. Industrialisation 
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  ؛منابع طبيعي سرشار
  ؛قدر كافي تخصص يافته آماده و به طبقه كارگر

  ؛كادرهاي اداري و فني و مالي با سابقه
  ؛هاي متمركز شهري جمعيت
  ؛نسبه مجهز و متراكمهاي ارتباطي بال شبكه

  ؛دست بعضي از قشرهاي اجتماع در ملي درآمد بر اضافه اقتصادي مازادهاي
  ؛(5418 -19)ي منتظره فراوان سال زراعداشت غيربر

روي بازار فروش داخلي و  5412تا  5494هاي  كره در سال تأثير جنگ
  ؛خارجي

  ؛ثبات سياسي و حكومتي مملكت
 هاي پنج ساله. هاي هنگفت دولتي براي برنامه و باالخره خريدها و هزينه

كرده باعث تأخير پيشرفت  يك سلسله عوامل نيز در جهت مخالف عمل مي
 شده است از قبيل: مي صنعت هندوستان

  ؛ركود و كندي توسعه كشاورزي
ل توليد و مخالفت صاحبان آنها با توسعه سريع خصوصي وسائ مالكيت
  ؛صنعتي

يا معامالت  5بازي خريد و تجارتي كارهاي طرف  به ملي هاي انحراف سرمايه
  ؛2ربوي

  ؛و همچنين خريدهاي تجملي و مصارف غيرتوليدي
8اداري بازي كاغذ سنت ميراث باالخره و

 .استعمار دوران اداري فسادهاي و 
طور مثبت بوده است و با  كلي و به ،نتيجه و حاصل عوامل مساعد و مخالف فوق

توجه به مساعي مداوم و مصمم دولت و تأثيري كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در 
اجراي سياست صنعتي كردن كشور داشته است، انديس توليدات صنعتي در ده ساله 

درصد  9/3يعني به طور متوسط سالي  ،استرسيده  539به  544از  5435تا  5415
 .2ترقي داشته است

                                                
5. Spéculation     .2  Usure    .8  Bureuacratie , paperrasserie 

درصد رسيده است  84الي  24به سالي  5434تا  5412هاي  صنعتي در فاصله سال افزايش توليد . در چين2
 ممتاز بوده است. داري در ممالك سرمايه ولي انديس هندوستان
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سياست اتخاذي دولت در برنامه پنج ساله اول هنوز مشخص و داراي هدف معين 
كرده است.  آن را ديكته مي ،احتياجات گذشته و حال و تقاضاي بازار ؛نبوده است

در بخش  روي هم رفته در برنامه اول صرف بودجه مهمي چه در بخش عمومي و چه
خصوصي براي صنايع به عمل نيامد. ولي از زمان تنظيم برنامه دوم يعني ده سال پس 

را در پيش  5«تسريع توسعه صنايع»خوبي متوجه شدند كه بايد سياست  به ،از استقالل
 2 در و به تجهيز صنعتي كشور توجه نمود.رفت و به صنايع مبنا يا صنايع ماگ

 

 
 

 منظره اي از كارخانه ذوب آهن
 «الي بهي»

 
سازي و  ، صنايع تجهيزاتي مانند ماشينصنايع مبنا مانند معادن، ذوب فلزات و نفت

وسيله براي صنايع ديگر و توسعه  و پايه هم صنايع تجهيزاتي و مبنا صنايع سيمان و برق.
آالت و لوازم يدكي كه  كردن ماشينكت را از واردنمايد و هم ممل مي آينده فراهم

نياز ساخته و در نتيجه توسعه  بي است صنايع برداري و نگاهداري ايجاد و بهره ي الزمه
                                                

5. Industries de base       2. Auto  - équipement 
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اشياء مصرفي و تجملي  ي صنايع سازنده پيش رود. خود پاي به تواند كشور مي  صنعتي
صنعتي و توليد كشور  ترقي حساب در ظاهر به چه اگر مونتاژ كارخانجات وصاًو مخص

نمايند  آيند ولي چون ايجاد اشتهاي جديد و بازار مصرف در داخله كشور مي مي
هاي مثبت مولد منحرف كرده با ايجاد  اندازها را از راه مقداري از درآمدها و پس

ساخته و لوازم  بازار فروش داخلي بر حجم واردات مواد اوليه مربوط و مواد نيم
تشويقي از ولخرجي و  ،عالوه بر آن .افزايند ز خريداري شود مييدكي كه بايد با ار

 شود. است مي تجمل و عاملي براي شدت اختالفات طبقاتي كه به ضرر توسعه ملي
اي را  هاي مختلف صنعتي و سهم عمده در رشته يگذار ميزان سرمايه (59)جدول 

هاي دوم و سوم به صنايع فلزي و مكانيك و الكتريك داده شده است  ر برنامهكه د
 دهد. نشان مي
 

 هاي دولتي و خصوصي  گذاري سرمايه -21جدول 

 )ميليون روپيه( هاي مختلف صنايع بزرگ در رشته
 

 هاي صنايع جديد و بزرگ رشته
 برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

 درصد مبلغ درصد مبلغ رصدد مبلغ
 4/81 1144 3/58 354 ژي(رصنايع فلزي )متالو

52444 1/89 
 3/3 5114 8/54 934 صنايع مكانيك )ماشين سازي(

 1/53 3144 4/3 5944 4/3 214 صنايع شيميايي و دارويي

 4/23 4194 3/28 9344 3/94 5323 برق

 1/55 9414 2/2 914 - - معادن
 - - 1/5 844 54 914 نفت

 - - 4/8 344 4/8 511 ها سيمان و سيليكات
 3/8 5214 5/9 394 9/1 884 نساجي )پنبه و ريون(

 2/2 114 3/2 134 5/5 14 (ي در برنامه سوميقند)و صنايع غذا

 - - 4/2 944 1/2 524 كاغذ و مقوا

 8/5 914 9/1 5144 2/9 534 متفرقه

 4/544 89194 4/544 24844 4/544  9934 جمع
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 در طريق هاي خصوصي ل و تدابيري كه دولت براي توجيه و تشويق سرمايهيوسا
  :عبارتست از ،برد صنايع مورد نظر به كار برده و مي

هاي صنعتي و  ها و مؤسسات پولي براي پخش وام تأسيس يك عده بانك ،اوالً
 شده است. كه تشكيل مي اييه مالي مؤثر و خريد سهام شركت 5هاي مساعدت

ها  هاي مالياتي، تنظيم قيمت هاي گمركي، تسهيالت اداري، فعاليت حمايت ،ثانياً
هاي وسيع  و باالخره اعطاي سفارش و خريد مصالح و موارد مورد مصرف برنامه

 توسعه.

 :در صــنايع خصوصـي جديــد كــه در سـه دوره برنامــه بــه ترتيــب   يگــذار سـرمايه 
ميليــارد روپيــه بــوده اســت. در حــدود نصــف آن مبــالغ از   52΄144و  3΄214، 8΄944

شـده اسـت تـأمين     ها نصيبشان مـي  درآمدهاي مربوط و منافع سرشاري كه در اين سال
و بقيـه را  درصد از طريق فروش سـهام در بازارهـاي داخلـي بـوده اسـت       51گرديده، 

 اند.   ها داده دولت و بانك
 و رقم درآمد ملي صنايع كوچك محلي و دستي نيز كه در اقتصاد هندوستان

هاي  هنوز سهم قابل توجهي دارند بركنار از برنامه توسعه و تقويت عمومي و حمايت
درصد از توليد صنعتي را  19معادل  5414دولتي نبوده است. اين صنايع كه در سال 

ذلك  مع ،اند اند با آنكه به تدريج از صنايع جديد و بزرگ عقب افتاده داده ميتشكيل 
درصد كمتر نشده و به طور مطلق در حال رشد  93از  5434 سال سهم توليد آنها در

ميليون  344هاي بافندگي ميزان توليدشان در ظرف ده سال از  اند. مثالً دستگاه بوده
 ميليون يارد رسيده است. 2΄344د به يار

اختصاص  هاي عمومي توسعه از محل هزينه زيرمبالغ نيز براي صنايع دستي محلي 
 اند: كرده يگذار صاحبان آنها سرمايه ،داده شده است و بيش از اين مبالغ

 

 ميليارد روپيه      883/4اول       در  برنامه

 ميليارد روپيه      344/5در  برنامه دوم     

 ميليارد روپيه      344/2     در  برنامه سوم

 

                                                
 . از قبيل:5

Industrial Finance Corporation , National Industrial Developpement Corporation  , 
Industrial Credit & Investment Corporation of India, Smal Industrial Corporation , 
State Financial Corporation , Life Insurance Corporation , Refinance Corporation.  
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محصوالت آنها در مقابل رقابت از  توجه به صنايع دستي و كوچك و حمايت
 .داده شده بوده استضروري تشخيص  ،ماشينيسم، از جهت جلوگيري از بيكاري

كه مخالف توسعه شهرها و تمركز نيروهاي اقتصادي  همچنين به دنبال مكتب گاندي
 هاي شخصي و قديمي ابراز شده است. تمايل خاص به حفظ حرفه ،بوده است

توسعه  روستاها اين قبيل صنايع در كه است كرده مي ايجاب كشاورزي اتفاقاً وضع
كشاورزي و بهبود سطح  رازكردند تا بتوانند در تكميل اف و تجهيزات بيشتري پيدا مي

 واقع شوند. مفيد دار غيرسرمايه غيرشهري و طبقات درآمد افزايش و مناطق آن زندگي

گفتيم بيشتر متوجه   كهطور همان ،صنايع براي اقدام مستقيم دولت يا بخش عمومي
هاي كالن و انتظار مدت  گذاري است كه احتياج به سرمايه صنايع مبنا و سنگين بوده

صنايع سنگين  به رغبت و تأجر چندان خصوصي هاي سرمايه دارد. سود براي طوالني
انحصاري پر مداخل  امتيازات و مصرفي اشياء سازنده طرف صنايع بيشتر به ،نشان نداده
روند. بنابراين سهم  مي -نفع توسعه و توليد نيستكه هميشه هم به  -دهو زود سود

ي تقريباً معادل بخش گذار سرمايه وجود با كشور صنعتي توليد در عمومي بخش توليد
 درصد بوده است. 51دوم  برنامه پايان در و درصد 54 اول برنامه خصوصي، در شروع
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نيـروي   :هاي در رشته گذاري بخش عمومي سرمايه و صنعتي فعاليت ي عمده قلمرو
زي، و سـا ، فوالداييو زغـال، كودشـيمي   برق، معادن و صنايع استخراجي از جمله نفت

 بوده است. باالخره انرژي اتمي

ميليون كيلو وات  2/8قدرت برق نصب شده  واتكيلو ميليون 1/1از  5434سالدر
 يكهاي برق خصوصي و  كارخانهكيلووات از ميليون  1/5مربوط و متعلق به دولت، 

 خلي بوده است.دا محرك هاي با نيروي كارخانه توليد ،مانده باقي اتوكيلو ميليون

 به اقدامات برنامه اول بيشتر مصروف ،معادن و صنايع استخراجي ي در زمينه
شناسي و اكتشافات معدني و تحقيقات علمي گرديده است. نتايج اميد  مطالعات زمين

اند. از آن  دست آورده ، سرب، روي و منگنز بهزغال، نفت ي بخش و مثبتي در زمينه
اند. اين مطالعات توأم با  آزمايشگاه تحقيقاتي مجهز تأسيس كرده 82ال ح هزمان تا ب

 هاي بعدي تعقيب شده است.  در برنامه ،برداري الزم اقدامات و تأسيسات بهره
هـايي كـه ابتـدا بـا      نامـه  بـر طبـق موافقـت    براي اكتشافات و استخراج تصـفيه نفـت  

امضاء كردنـد،   و شوروي مؤسسات روماني با بعداً و ،انگليسي و آمريكايي هاي كمپاني
در  -شـد  در آنها زيادتر مـي  كه رفته رفته نقش افراد هندي -هاي علمي متعددي تأهي

بـرداري   بهره مورد آسام نفت معادن 5414سال در پرداختند. عمل به كشور مختلف مناطق
تـن   114΄444قرار گرفت. در برنامه دوم دو پااليشگاه داير كردند؛ يكـي بـه ظرفيـت    

بـا   ارهميليون تن در بي 1/2در آسام با اعتبارات دريافتي از روماني و ديگري به ظرفيت 
ميليـون   1/2توانـد سـالي    طوري است كه مي Assam Oilهاي  . ذخيرهكمك شوروي

و  ميليون متر مكعـب( بدهـد. در اطـراف بمبئـي     8ميليون تن گاز )روزي  5تن نفت و 
ل ر نفتـي قابـ  يذخـا  رومـاني  - روسـي  - نيز در نتيجه عمليـات مشـترك هنـدي    پنجاب
براي پخش و صـدور نفـت يـك شـركت      5414اي كشف شده است. در سال  استفاده
 اند. تأسيس كرده Indian Oil Coنام  دولتي به

 52ميليون تن بوده است كه  19( جمعاً 5434 -35استخراج ذغال سنگ در سال )
 ميليون آن مربوط به بخش عمومي است.

 دست  آمده است. هاي قابل توجهي به ز استخراجاز معادن الماس و مس ني
تأسيس شده و يك كارخانه آب  اتمي انرژي يك كميسيون در مورد انرژي اتمي

 اند. ر كردهيدا Nangelسنگين در 
 



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 243

 

 
 

 
 

ك كانادا
ي مشتر

ت اتم
حقيقا

مركز ت
 

ن
و هندوستا

 
 در
«

ي
ترومپ

»
 

 



 
 

 

 
 

 241 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستان هندنهضت آزادي 

 

هاي  پيشرفت توليدات صنعتي عمده را در طي برنامه سير عمومي (51)جدول 
 دهد. گانه نشان مي سه

 

  افزايش توليد محصوالت صنعتي عمده هندوستان -27جدول 
 ههاي پنج سال در طي برنامه

 

 واحد نام كاال

 پايان برنامه اول توليد افزايش
(13- 5411) 

دوم  امهپايان برن
(39- 5434) 

 سوم پايان برنامه
مقدار مبنا  (33-5439)

)توليد سال 
15-5414) 

 مقدار 
 كل

 افزايش 
 نسبي
 )درصد(

 مقدار 
 كل

 افزايش 
 نسبي
 )درصد(

 مقدار 
 كل

 افزايش
 نسبي 

 )درصد(
 MKW 8/2 9/8 93 1/1 593 1/52 924 برق )قدرت نصب شده(

 MT 82 3/8 54 13 15 41 244 گزغال سن
 MT 5 8/5 84 2/2 524 4/3 144 فوالد

 T 5444 1/8 8/1 44 1/53 944 34 2414 آلومينيوم

 544΄444 كارخانجات سيمان و قند هاي ماشين
  5914 - 844 - 18 - روپيه

 544΄444 هاافزار  ماشين
 روپيه

89 13 584 114 153΄5 444΄8 134 

 KW 5444 544 214 514 144 344 144΄2 944΄2 (اسب 244موتور برق)تا 
 KVA 5444 514 321 294 244΄5 114 144΄8 314΄5 (KVA 94ترانسفورماتور )تا 

 P2O1 T 5444 53 45 814 533 324 244΄5 144΄3 يا ازت برحسب كودشيميايي
 T 5444 44 539 33 838 239 214΄5 5534 اسيد سولفوريك

 5΄444 2΄444 414 5414 924 158 545 5444 دوچرخه
 14/1 544 229 1/18 18 8/21 1/53 5444 اتومبيل
 - - - 5344 - - - 5 لكوموتيو
 MY 351΄9 311΄3 94 344΄1 38 844΄4 545 قماش
 MT 5/5 4/5 18 8 518 1/8 251 قند

 MT 1/2 3/9 15 1/3 251 -/58 838 سيمان
 - MT - 3/8 - 1/1 - 4/4 مواد نفتي

 T 5444 559 531 39 814 241 144 151 كاغذ و مقوا
 

كه در  هاآور است! مانند ماشين افزار ها سرسام شود كه بعضي از ترقي مالحظه مي
موتورهاي  ،برابر 54و دوچرخه  اييبرابر شده است، كود شيمي 53ظرف ده سال 

اي اجناس اصالً سابق  پاره ،برابر 8و سيمان  ،برابر 1آلومينيوم  ،برابر 1الكتريك 
)مثل مواد نفتي و لكوموتيو سازي(. اشياء مصرفي از قبيل قند،  وجود نداشته است

 اند. قماش، زغال و كاغذ در درجه دوم ترقي كرده در حدود ده برابر شده
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ادامه دارد. در سال  سير تصاعدي افزايش در جهت صنايع مبنا در برنامه سوم
 طرح صنايع تجهيزات سنگين معادن و  ، قده با شورويهاي منع بر طبق قرارداده 5411
 ك ريخته شده است.و فوالدريزي و كُ بلندهاي  كوره

امكان توسعه و قبلي صنعت به قدري ضعيف بوده و احتياج  ي نظر به اينكه زمينه
ز ها با اين تناسب كه قدري زياد است ها و منابع كشور به متناسب جمعيت و نيازمندي
 5434را در سال مجموعه درآمد ملي از فقط ده درصد كم است. بخش صنايع جديد

 ،خريعبارت اُ شده است. به مي درصد 53 صنايع ليك سهم و داده ميخود اختصاص  به
يافته  هاي عمومي و رشد توسعه طوري بوده است كه توليدهاي افزايش سير فعاليت

آالت را پر  واردات ماشينل تقاضا را بدهد و محل داخلي نتوانسته است جواب كام
 ،هاي توسعه و توليد توضيح داديم منابع مالي برنامه ،كه در مبحث ج طوري كند. به

 ها كسري پيدا كرده است. ارز مصرفي براي واردات باال رفته موازنه حساب

عنايت خود را جهت  هنديانحصارگر و متوسط  ن بزرگِدارا البته اگر سرمايه
اندازهاي  كردند، اگر درآمدها و پس صنايع تجملي و مصرفي و مونتاژ متوجه نمي

خوري  طرف نزول و به ها شركت و سهام  طرف خريدبازي روي كاالي مصرفي به ملي
 گشت و يا در بازي روي اراضي و مستغالت و ساختن عمارات لوكس منحرف نمي
وجه ه ب اقتصادي هندوستان برنامه صنعتي شدن كشور و استقالل 5گرديد صرف نمي
نيز سال به سال كشور  گرفت. موازنه حساب تجارت خارجي تري انجام مي مطلوب

 .2داد نشان نمي هاي خارجي تر، و وابسته به سرمايه تر، محتاج را مقروض

                                                
 شده است.  يگذار سازي سرمايه ميليارد روپيه در خانه 55در طي برنامه اول جمعاً . 5

و افزايش نسبي هشت ساله هر يك به شرح زير  و چين مقايسه توليدات صنعتي هندوستان 5413در سال . 2
 بوده است:

 واحد نام كاال
 چين هندوستان

 مقدار
نسبي  افزايش

 )درصد(
 مقدار

 نسبي افزايش
 )درصد(

 MT 3/5 84 3 5221 فوالد
 MT 3/91 92 214 1344 زغال سنگ
 MKW 52 581 1/21 9314 الكتريسيته
 MT 5/3 589 8/4 1314 سيمان
 MY 1/9 81 1/1 5844 قماش

 نهايت بي KW5444 933 334 344 موتور برق
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هاي مستقيم مقام نسبتاً  گذاري نه تنها از طريق وام و سرمايه هاي خارجي سرمايه
و  شرايطاند بلكه با  براي خود حفظ كرده مهم ومؤثر در اقتصاد و صنايع هندوستان

ي مالي با دولت يا مؤسسات خصوصي ها ها و همكاري كه ضمن كمك اييتعهده
ها  استخدام و خريدها و ها سفارش بعضي انحصار طريق از را هندوستان منابع گنجانند مي

 نمايند. ميوابسته به خود 

بديهي است در صورتي كه پيشروي توسعه ادامه يافته و از افزايش جمعيت و 
پيش نخواهد آمد و هاي دريافتي جلو بيفتد اشكالي  مصارف عمومي و اقساط وام

 از مشكالت مالي گذشته و حال خود نجات خواهد يافت. هندوستان

ها به  و انحراف سرمايه ،اما عدم تحرك توده اصلي مولد ثروت يعني كشاورزان
كه اثر شوم  -هاي خارجي روزافزون وام نو سنگين شد ،هاي منفي و مضر صورت

براي آينده صنايع و  -هاي بحراني ظاهر خواهد شد آور آن در دوران ارتهاي اس وام
 .5نمايد مي ايجاد نگراني هندوستان اقتصاد و استقالل

 

                                                
 ها:  هاي مبحث خالصه تمرين. 5

در طي دو برنامه اول چقدر ترقي كرده و در سال  انديس كلي توليدات صنعتي هندوستان -5
 را داشته؟  چه سهمي از درآمد ملي 5434

 هاي تقريبي آنها چيست؟  ي در چه صنايع بيشتر شده و مبالغ و نسبتگذار سرمايه -2
هائي بوده و چگونه تأمين  خصوصي در سه دوره برنامه چه مبلغي در صنايع گذار سرمايه -8

 شده است؟ 
 ، ذغال سنگ، و معادن ديگر؟ در برق، نفت هاي هندوستان موفقيت -9
  هاي عمده در طي سه دوره برنامه؟  ميزان تقريبي توليدات صنعتي و افزايش نسبي در رشته -1



 

 

 

 
 
 

  
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه و نظريه
 

از  بعد ها و اقدامات كشور هندوستان يقيناً آنچه از شرح دست و پاشكسته جريان
نيت و قدرت  ، بيش از هر چيز جلب نظر خواننده محترم را كرده است حسناستقالل

باشد كه انجام گرديده  مي اييه هندوستان و دامنه وسيع برنامه عمل دولت و ملت
ده سازي نبوشده، تحميلي و دستور فردي و ظاهراين برنامه و عمليات اجرا  است!

و متكي به اكثريت قريب به اتفاق  پشت سر آن يك حزب قوي بزرگ واقعاً ملي
 كاري داشته است. فكري و هم ملت نيز هم؛ ملت ايستاده بوده است

شده منظم با موفقيت  هاي مطالعه خالصه آنكه اقدامات عظيمي بر طبق برنامه
ده است، ولخرجي و دزدي و پركردن عمل آم ها به بيني پيش درصد نسبت به 11تقريباً 
، حرف و تبليغات 5ي در كار نبوده استهاي خارج هاي شخصي در بانك حساب

 اند. نداده هاي توخالي هم تحويل مردم فريبنده و تملق و تعريف

 آوريم. بعضي از آن اقدام و اعمال را مجدداً به ياد مي

سال براي  51ميليارد تومان در عرض  241روپيه يا  581΄344΄444΄444مبلغ  ○
 ؛توسعه عمومي خرج شده است

ميليارد تومان صنايع جديد و بزرگ  544روپيه يا  34΄444΄444΄444مبلغ  ○
 ؛احداث شده است

                                                
انگشت روي نقاط ضعف و خطاها  ،هاي دقيق و ايرادگيري شديد كه با نكته سنجي ل بتلهايمر. شا5

 شدن و بعد مؤسسه واحدي )شركت بيمه زندگي قبل از ملي ي بارهگذارد فقط در دو مورد آن هم در يم
نمايد كه بالفاصله  ل عمومي ميشدن( اشاره به شيوع سوء استفاده و احتمال حيف و ميل اموا از ملي

 گيري از مردم اي رسم فشار و رشوه گويد تا اندازه جلوگيري شده است. در مورد كارمندان دولتي نيز مي
مانده است ولي هر قدر  افتاده كادر اداري وجود داشت باقييين و دوردر مراتب پا كه در دوران استعمار

گردد. اين نكته نيز شايان توجه است كه با وجود نشر  يم كمتر و كم اثرتر مييراتب باال بيادر سلسله م
 94فقط  ،از استقالل سال بعد 51در ظرف  ها در هندوستان هاي هنگفت، قيمت اسكناس و صرف بودجه

ي و احتياجات اوليه زندگي خيلي كمتر ها روي مواد خوراك درصد ترقي كرده است و اين ترقي نرخ
 بوده است تا روي محصوالت صادراتي يا مصنوعات مصرفي. 
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هكتار زمين بر اراضي قابل كشت اضافه شده و اراضي  5΄344΄444مبلغ  ○
 ؛است درصد وسعت يافته 14آبياري شده 

در اكثر دهات آموزشگاه و درمانگاه و تأسيسات برق و آب كامل دائر  ○
 ؛گرديده است

رسيده يعني روپيه ميليارد  534ميليارد روپيه به  34ظرف ده سال از  درآمد ملي ○
 ؛دو برابر شده است

 درصد افزايش يافته است، توليدات 39توليدات صنعتي در عرض ده سال  ○
 درصد ترقي كرده است... 21نيز  يكشاورز

 اما در مقابل:

 ؛در اين مدت جمعيت كشور و احتياجات زياد شده است ○
هاي خيلي بلندتر برداشته  رفته و مخصوصاً همسايه شمال قدم دنيا خيلي پيش ○

 ؛است
مطالبات  و قروض بابت از گرديده آور سرسام خارجي هاي وام و مالي تعهدات بار ○

 ؛5عقب رفته است هندوستانروپيه ميليارد  1/21هاي خارجي  گذاري و سرمايه
ارضي و  نشده مالكيت چيز زيادي دستگير طبقه اصلي و اكثريت يعني دهقانان ○

 ؛فته استبهبود مورد انتظار را نيا هاي كشاورزي فعاليت
ت طبقاتي را زيادتر اختالفا ،نواختي پيشرفت درآمد و سطح زندگي عدم يك ○

 كرده است...

 پديدار است! بنابراين نگراني در افق آينده هندوستان

 كتاب  حال دلسوزي عين در و بدبيني و كه با موشكافي ينويسنده دانشمند 2بتلهايم
                                                

 ايم: دست  آورده ميليارد را اين طور به1/21. رقم 5

 .است افزايش يافتهميليارد روپيه  134/51 ميليارد به 494/1 قروض خارجي از ○
 .است تقليل يافتهروپيه ميليارد  1/3ميليارد به    24مطالبات خارجي از    ○
 رسيده است.ميليارد روپيه  1/1ميليارد به    1/2ي خارجي از   گذار سرمايه ○

 ( 134/51 – 494/1) -( 1/3 - 24( + )1/1 – 1/2= ) 99/21 :  نتيجه 

است. عالوه بر مدرسه  ( بزرگ فرانسهPlanificateurگذار ) محقق اقتصاددان و برنامه ،. شارل بتلهايم2
 ي نيز تدريس او درباره« كشورهاي در حال رشد تحقيقات مربوط به»در مؤسسه  «تحقيقات عالي سوربون»

شهرت جهاني دارد.  و كوبا و چين ( كشورهاي شورويéEconomic planifiاي ) اقتصاد برنامه
 شناسي است كه با روش علمي جديد راجع به جامعه گويند نخستين محقق اجتماعي و اقتصادي فرانسه مي

، ، كوباع نموده است و براي تحقيقات و مشاوره در بسياري از ممالك خصوصاً الجزايرشهري تتب
 هاي متعددي منتشر ساخته است. مسافرت نموده كتاب و مكزيك ، مصر، هندسالويويوگ
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ي اوضاع بقول او خراه اده و استناد ما را تدوين كرده است تقصير قضايا يا بمورد استف
رسد كه اگر  ندازد. همه جا به اين نتيجه ميا مي گردن بورژوازي هندوستانه را ب

ها را دولتي  عاليت، فارضي را يكسره ملغي، منابع و مؤسسات توليدي را ملي مالكيت
زد و بند  ،ضمناً جز با كشورهاي به اين نام ،كرده و رژيم را صد در صد سوسياليستي

نمودند وضع حاضر و آينده هندوستان كامالً درخشان و  سياسي و اقتصادي نمي
 شد. بخش مي اطمينان

گذشته و در آينده در اختناند نظر كنند، مي فراموش نظر ما ايشان اما آنچه را كه به
فهميم  هاي استعماري هستيم بهتر مي است. ما كه شرقي و گرفتار سياست هندوستان

خود را از  كه بقايا و بندهاي چندين قرن اسارت غربي چيست و چگونه هندوستان
هاي  برنامه كه اييه پايه و ها يهما نيز آينده براي است! رسانده حال اين به منفي از و صفر
و صنعت  و چه در كشاورزي چه در مردم ،عنوان زيرسازي و بذرافشاني ه بهسال پنج

 ثمر بنشيند سرعت توسعه بيشتري پديدار خواهد شد. وقتي به ،ايجاد كرده است

تر از اين  و ترقيات خيلي سريع نيز خواهان سوسياليزاسيون نهرو ،مسلماً رهبر فقيد
اما چرا نخواسته و يا نتوانسته است؟ مؤلف محقق  ؛براي كشور خود بوده است

تصادي و در دولت و در مراكز اق در كنگره دهد نفوذ طبقه بورژوازي جواب مي
ها  قول ايشان بار سنگين فداكاري هاي كه ب بسته است. بايد ديد آيا طبقه دست او را مي

كشور به دوش كشيده بود نفوذ آن يك امر  را تا استقالل و تداركات انقالب
و  53ها مثل اروپاي قرن نيز كار تحميلي از خارج و غير طبيعي است يا در هندوستان

 جريان يافته است؟  54
موجـد   ،هـاي اسـتبدادي و فئـودال    كـردن قـدرت   با واژگـون  طبقه بورژوا در اروپا

 را ايينـ العاده اقتصادي و صنعتي گرديـده حـاال زيرب   تمدن جديد و خالق نيروي خارق
خواسـتند از   اگـر نمـي   و دولـت هندوسـتان   دهد. حزب كنگـره  مي تحويل سوسياليسم

اسـتفاده نماينـد و ميـدان بـراي انتفـاع و ابتكـار        ن بزرگ و كوچك هنديدارا سرمايه
دامـن خارجيـان، غربـي يـا شـرقي،       سره خـود را بـه   بايستي يك ناچار مي آنها باز كنند

هنـوز امكانـات مـالي و فنـي و      زيرا طبقات كارگر و كشـاورز و تـوده ملـت    ،بيندازند
اجتماعي كافي براي تأمين احتياجات اقتصادي و اداري و سياسـي كشـور را نداشـتند.    

تـرين برنامـه خـدمات     عظـيم  ،با عـزم صـادقانه و صـميمانه    ديديم كه دولت هندوستان
ذلـك   راه انـداخت مـع   را در سراسر كشور بـه  ايياجتماعي و آموزش و پرورش روست
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هنوز نتوانسته است در دل آن طبقه نفوذ درسـتي كـرده بـه راهشـان بيـاورد و بـاالخره       
 گرديد.خودشان  متوسل به فرمول قديمي پنجايات

پاي خود پيش ه و شخصيت گرديده ب اگر قرار باشد كشوري صاحب استقالل
ميسر  رود و اگر قبول داشته باشيم كه اين عمل بدون همفكري و همكاري مردم

پا و به ميل ه دار و ثمر بخش گردد و ناچار بايد پا ب تواند ريشه نبوده اصالحات نمي
در اين صورت  -دارتر و مؤثرترند پيش برود وصاً آن مردمي كه سابقهمخص -مردم

هاي حاصله را كوچك شمرد.  خرده گرفت و پيشرفت نبايد زياد به هندوستان
كندي  ،هاي نخستين رشد طبيعي خصوصاً در گام ي و الزمه اقتضاي دموكراسي

 پيشرفت است.

*   *   * 

محال است وقتي  ؛رق زمين همه چيز محال است و همه چيز ممكندر مش
و با افكار  و استبداد مادي و به سبك غربي يا زير فشار استعمار ي بخواهند با سابقه

وقتي حركات با اما ممكن است،  ؛تقليدي و تحميلي تحول عميقي انجام شود
طور كه در مورد خود  نيروي روحي به راه افتد. همانهاي معنوي و عالي با  هدف
هاي اجتماعي و سياسي و نظامي و  روي حساب ديديم. انقالب هندوستان انقالب

اقتصادي غربي امر مسلماً محالي بود ولي چون مسبوق به يك انقالب عقيدتي و 
ا بود، امر ه و گاندي ال ويوكاننداهاتحول فكري معنوي شد و رهبري به دست امث

 وار تحقق يافت! معجزه ،ممتنعي
 نهرو نوع از داخلي رهبران و بتلهايم آقاي مانند خارجي سوختگان دل اشتباه ،ما نظر به

 كنند. پر موازين اقتصادي نگاه مي در همين است كه قضايا را از دريچه مادي غربي و
كه وصف  متأسفانه از آسمان اعالي معنويت و انسانيت بعد از استقالل هندوستان

زار ماديات سقوط عظيمي كرد.  ديديد به زمين علف هاي تاگور آن را در نوشته
صاديات كليد كار باشد و رفاه و بهبود زندگي هدف دولت و طبيعي است وقتي اقت

شود گفت دنبال  دار مي يا بورژواي سرمايه قرار گيرد ديگر نه به طبقه مالك ملت
هاي سودآور تجارت و تنزيل يا انحصارهاي  راه در را اش سرمايه و نرود رونق و منافع

توان  نريزد، و نه از طبقه فقير كشاورز و كارگر ميصنعتي و ساختن اشياء تجملي 
خواست كه با ادامه رنج و محروميت ابراز فعاليت و فداكاري براي توليد بيشتر و 
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گيرند.  كدام قبول نخواهند كرد و راه خود را پيش مي بنمايد. هيچ مملكتتعالي 
يك حرص تحر و آورد مي طبقات اختالف ناگزير هاي اقتصادي حساب و مادي هدف

اندازد سرانجام  كند. و چون جريان مملكت را روي پول و سرمايه مي و شهوت مي
 آن وام خارجي با همه تعهدات و تبعات مربوط خواهد بود...

 را سرپرسـتي و  بعـد از اسـتقالل   ا شخصاً يا روحـاً هندوسـتان  ه اما اگر امثال گاندي
برنـده   دهنـده و پـيش   هاي فوقِ زندگيِ دنيايي، تكان كردند و كمال مطلوب رهبري مي

بود، مسايل و مشكالت بعد از استقالل در جنب مصـايب و معضـالت دوران    مي مردم
غـم موانـع و   ر د علـي نـ د و نتواننـ نيايبر ي ملـت هنـد   چيزهايي نبود كه از عهـده  انقالب

هاي كافي، شخصاً موفق به حـل آنهـا شـوند.     مواريث موجود و با وجود فقدان سرمايه
ما آنچه هم كه هندوستان مستقل به دست آورد و پيش رفته اسـت، در   ي عقيده تازه به

 باشد كه جهش معنوي انقالب موجد آن بوده است. حركتي مي ي اثر ضربه و دنباله

*   *   * 

هاي بزرگ را ديده و در جاده  هاي اصلي را برداشته، افق قدم ندحال ملت هدرهر
هايي را كه دچار باشند يا  ها يا توقف و عظمت افتاده است. چه بسا انحراف آزادي

 دچار شوند به نيرو و به فكر خود رفع نمايند.
را نشان داده چنان  ها اما وقتي آينده مملكتي كه مردمش آن قدرت و شخصيت

دولت صالح دلسوز  و چنين اند داده بروز عظيم هاي جمعي و موفقيت هاي دسته فعاليت
آميز باشد بايد ديد  داشته است در نظر مطلعين و محققين داخلي و خارجي نگران

اند و در اين دنياي خروشان  و اسارت بيرون نياوردهوضع آنهايي كه خود را از غفلت 
نمايند  شان مي سرگرم تظاهرات تجدد و انقالب با و دموكراسي بازي سكعرو با بادپا

كند،  نمي فرمايي ترين حقيقت و معنويت با عالقه و همكاري بر آنها حكم و كوچك
 چه خواهد شد؟!

*   *   * 

گوش  خدا را آويزهكالم   ،و دولت هند براي ختم مقال پس از خداحافظي با ملت
 فرمايد: قرار دهيم كه مي
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نيز همان  آنها چيزي است كه كسب كردند، سهم شما ي )ملتي بودند رفتند، بهره
 .(آريد  دست است كه خودتان به
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  مآخذ كتاب
 (نهضت آزادي هندوستان)

 

5-        Grosuset, La Face de L¨Asie, Paris 5411 éRen 

 ، تفضليترجمه آقاي محمود ، ميالدي 5483،  جواهر لعل نهرو ،زندگاني من -2
 دو جلد. ،هجري شمسي  5884 تهران

 5489 ، جواهر لعل نهرو ،نگاهي به تاريخ جهان -8

ترجمه آقاي امير فريدون ، 5413 ، موالنا ابوالكالم آزاد ، هند آزادي گرفت -9
 5892 تهران ، گركاني

ترجمه آقاي سيد ، بوليتو هكتور ،مؤسس پاكستان قائد اعظم محمد علي جناح -1
 5883 تهران ، ا سعيديغالمرض

 5998 تهران ،اضيقترجمه آقاي محمد ، 5422 ،النورومن ر ،مهاتما گاندي -3

1-      Paris, 5432      - pendanteéInde ind’ Charles Bethelheim, L 
ترجمه آقاي سيد غالمرضا  ،داونپورت ،عذر تقصيريه به پيشگاه محمد و قرآن -3

 .سعيدي
 5898 تهران ، آقاي هادي خسروشاهي ،ن حسيني الدي د جمالسي -4

 قمري 5829 ، ناظم االسالم كرماني ، تاريخ بيداري ايرانيان -54

 5824خرداد  ، علممجله فروغ  -55

 .5898سال ،  41و  43 ، 31 ، 38 ، 32هاي  شماره ،ا ه مجله خواندني -52
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وستاننهضتآزاديهند

«اعالمازبعضيمختصرشناختي»
 

 

 اصطالحات و مفاهيم -الف

Hinduismينهندويآ-2
ي هشتم ميالدي براي  هاي مهاجم در سده ( را نخستين بار عربHindu) ي هندو واژه

كردند.  د زندگي ميي رود سِن كار بردند كه در آن سوي دره  كساني به  ناميدن
دن مذهب و اي انگليسي است، اكنون براي نامي اصطالح آيين هندو اگر چه واژه

ين هندو)ساناتان دارما يرود. آ كار مي ماعي اكثريتِ وسيع مردمان هند بهنهادهاي اجت
سال قبل از  5144= راه باستاني زندگي( در اقوام هندواروپايي ريشه دارد كه حدود 

 ي سند حمله بردند. ميالد از آسياي صغير و ايران به دره
ي پنجم  ي اصلي اوپانيشادها در سده رساله 53ي  با مجموعه آيين فلسفي هندو

قبل از ميالد تحول يافت. اين آيين انواع بسياري از باورها و اعمال ديني را با تساهل 
ي فلسفي فرد آزادي مطلق وجود دارد.  پذيرد و براي انتخاب و طريقه و مدارا مي

 آنان بر اين باورند كه خداوند مردم را در طبقات آفريد:
 اهنان )برهمنان( ك -5
 سربازان و سرداران )كشاترياها(  -2
 كشاورزان و داد و ستدگران )وايسياها(  -8
 )سودراها(. ن و كارگرانگرا صنعت -9

                                                
 الحق حسيني گردآوري و تحرير اعالم از آقاي دكتر حجت. 
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 پديد آمد.« كاستي»و به اين ترتيب نظام معروف طبقاتيِ نفوذناپذيرِ 
 كند: ي آرماني تقسيم مي را به چهار دوره زندگي انسان آيين هندو
 ي تجرّد )براهماچاريا(  دوره -5
 ها(  ي بزرگِ خانه )گريهاست دوره -2
 ها(  گيري )واناپرست ي كناره مرحله -8
 (Saniasaي اتحاد مُجدّد )سانياسا  دوره -9

گيرد و مراكز بسياري را  رميهاي محلّي و ملّي بسياري را در ب سنت آيين هندو
 هاي ديني( دارد. ها و اَشرام )خلوتكده گاه براي زيارت، پرستش

ي وجود  اتحاد دوباره با مطلق و به مدد آن گريز از چنبره هدف بيشتر هندوان
ا( از است. رهايي )موكس ي آن رفتار )كارما( انسان كننده )سامسارا( است كه تعيين

 تواند حاصل شود. طريق يوگا، دانش )جنانا( و پرستش خداي خود )بختي( مي

براهما-6
تثليث « شيوا»و « ويشنو»است. او با  ي اصلي آيين هندو گانه ، از خدايان سه« براهما»

براهما، خداي آفرينشگر و خالق  دهند. را تشكيل مي (Trimurtiتريمورتي) يا هندويي
صورت انساني  را به« براهما» است. مخرب و شيوا خداي محافظ خداي «ويشنو» است.
يك كوزه،  خود هاي دست در و است دست چهار و سر چهار داراي كه كنند مي مجسم

 را نگاه داشته است.  «ودا»اي از  يك مُسَجّه )تسبيح(، يك قاشق مقدس و نسخه
ترين آيين  است. پرستش براهما قديمي ندگذار ه و قانون« وداها»وي مصنّفّ 

 پرستش در اين كشور است.

هاياصالحيهندوستانجنبش-3
« آريـا سـاماج  »م.( جنبشـي بـه نـام     5329 -5338 داياناندا ساراسـواتي ) آريا ساماجِ -5

 تأسيس كرد.  
براهمـا  »م.(، مؤسس جنبشي به نام  5112 -5388براهموساواجِ رام مُهان روي ) -2
 است.« ساواج
از  گانـدي بـا الهـام    خشـونت )اهيمسـا(، جنبشـي اسـت كـه مهاتمـا       جنبش عدم -8
 ايجاد كرد. ي هندو فلسفه
 مريكا(، جنبشي استآم. در 5433 )تأسيس« آگاهي كريشنا»المللي  انجمن بين -9
 شكل  م.(5343 -5411) سوامي دانتا بهاكيتو نام به هندي راهبي دست به كه  هندويينو
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 گرفته است. 
اش بـا عنـوان پـرا بهوپـادا معـروف اسـت. ايـن         نزد پيروان غربي و هندي« سوامي»

است كه بر عشـق بـه كريشـنا     اي از شمال هند ي فلسفه انجمن جنبش نوهندويي برپايه
به صورت پرسـتش در معبـد، خوانـدن سـرودها و      د. خدمت به خدا و انسانتأكيد دار

برگـزار   غـذا  توزيـع  و جنـبش  نام خداوند، فعاليـت تبليغـي از طريـق فـروش انتشـارات     
 شود. مي

Sārāswātiساراسواتي-1
 در شمال غربي هندشرقي،  رود مقدّس پنجاب، نخست ؛است نام دو رود در هند

اي به همين  است كه نامش در وداها زياد آمده است و در اساطير هندي مظهر االهه
زارهاي راجپوتانا  است كه در شن Sarsutiنام است. اين رود، همان رود سارسوتي 

 شود. ناپديد مي
جنوبي كه از  ديگري، رودي به طول حدود يكصد و نود كيلومتر در راجستان

است كه  گيرد. ساراسواتي از خدابانوهاي اصلي آيين هندو كوه آبو سرچشمه مي
 همسر براهما و خدا بانوي آموختن هنرها و موسيقي است.

Siva / Shivaشيوا-9
 [است. يمن خوش و سعادتمند به معنيسانسكريت در زبان ]

و تجديد حيات بعد از آن است. جايگاه  نابودي ي نماينده و ،خداي ويرانگري
هاي شمالي هيمااليا است. بيش از هزار اسم دارد. شيوا  آن برفراز كوه كايالس از قله

معموالً او را به  ؛اند هاي متفاوت مجسم كرده هاي مختلف به صورت را از جنبه
 مارهايي برگردن ،پوست ببر نشسته است بر كه دهند صورت مردي عبوس نمايش مي
و ، چشم سومي در ميان پيشاني و هاللي بر سر دارد ،اند آبي رنگ او و بدنش چسبيده

 گاوي سفيد برنشسته است. بر نره
 كرد و پدرِ گانِش است. هاي هندويي، شيوا با پارواتي ازدواج در اسطوره

 و معروف به اُوما است. پارواتي خدابانوي اصلي آيين هندو
بختي  ها و خداي نيك ي مانع كننده عنوان برطرف سر است و به گانِش، خداي پيل

 شود. پرستش مي
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Krishnāكريشنا-2
يكي از خدايان و هشتمين مظهر تجسّدي ويشنو است. كريشنا كه از خدايان بسيار 

 اي است كه در دو كتاب بزرگ است، داراي افسانه محترم و محبوب هندوان
 ها آمده است . هندوان او را مخصوصاً به هاي مهابهاراتا و پورانه حماسي هندي به نام

 پرستند. نواز مي صورت نوزاد و يا شبان ني
معبد متهورا بر كنار رود جمنا و ديگري معبد جاگانات  يكي كريشنا، مهم از معابد

 واقع در پوري است.

Indian National Congress (I.N.C)يمليهندكنگره-7
Congress Party (C.P)ياحزبكنگره

ي آن طالب  م. تأسيس شد. اعضاي اوليه 5331است كه در  سازمان سياسي در هند
نظر آنها  خواستند در امور مربوط به هندوستان اصالحات اقتصادي بودند كه مي

يك گروه اعتدالي و ديگري  ،به دو شاخه تقسيم شد م. كنگره 5441د. در لحاظ شو
گرفت،  افراطي. در جنگ جهاني اول كه كنگره تصميم به حمايت از بريتانياگروه 

طلب، قدرت را از  م. گروه استقالل 5451اما در سال  ،اين دوگانگي التيام پذيرفت
 فت.گروه معتدل گر

م. با اعالم مقاومت منفي از طرف  5454طلبان در  ي استقالل نخستين اقدام پردامنه
صورت  كرد، مي محدود را سياسي فعاليت و مطبوعات آزادي كه قوانيني برضد گاندي

چپ به  حكار، خواهان اصالحات تدريجي بود اما جنا  راست محافظهگرفت. جناحِ
م. در  5424ي تاريخي  كرد. در جلسه دفاع مي از سوسياليسم رهبري جواهر لعل نهرو

دنبال  به ؛را هدف اصلي حزب اعالم كرد كامل هند ، نهرو تأمين استقاللشهر الهور
 كه سراسر كشور را فراگرفت. منفي وسيعي آغاز شد آن نهضت مقاومت

دست  فراواني به قدرت كنگره حزب محلي انتخابات در م. با پيروزي5481 سال در
ي  كنگره م، بريتانيا5492در  دي هن به شبه قاره ي ژاپن نحوي كه پس از حمله آورد به

 .م5491در  ملي هند را غيرقانوني اعالم و رهبران آن را بازداشت كرد. حزب كنگره
از خود طرد  -كه خواهان جنگ بود -ها را تجديد سازمان يافت و گروه كمونيست

 ترين حزب م.(، حزب كنگره كه بزرگ5491د )ي هن كرد. پس از تقسيم شبه قاره

  م.5434 از گرفت. دست به نهرو رهبري را تحت كشور حكومت بود، هندوستان ياسيس
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 حزب وسعت يافته است. سياسي هاي رهبران و روش ي انتقاد نسبت به دامنه
تحريك مردي   ي نوزدهم به در اواخر سده كه حزب كنگره قابل توجه اين

به وجود آمد. هيوم  (Allen Octavian Hume)نام آلِن اوكتاويَنْ هيوم  انگليسي به
كردن اشت تا براي تشويق صنايع ملي، پررا واد هاي دانشگاه كلكته كرده تحصيل
حزبي را  -عنوان هدف اصلي به -انگلستان بردن روابط هند و هاي ديني و پيش فاصله

ها را دربرداشت. بعدها،  و نجس ، هندوهاتشكيل دهند. اين حزب در اصل مسلمانان
م. در بمبئي 5448كه در  Bal Gengadhar Tilak گنگادار تيالك ابتدا به رهبري بل

يك نهضت  گاندي به بر ضد انگلستان را برانگيخت و سپس توسط مهاتما شورش
 بود. از هند ملي هندو تبديل شد كه خواست آن خروج بريتانيا

Vedaاِود-1
 [.به معني دانش است ]در زبان سانسكريت

در ستايش خدايان هندويي )برهمني(  ترين نوشتارهاي مقدس مذهب كهن
دهند. وداهاي  گوناگون طبيعي است كه اساس و بنيان اين آيين را تشكيل مي

 چهارگانه عبارتند از:
 )وداي سرود(  ريگ ودا -5
 ساما ودا )وداي آوازها(  -2
  .كه شعر و نثر مخلوط است (ها ياجور ودا )وداي جشن -8
با نثر آميخته است و شامل ادعيه، كه  (اتهروا ودا )سرودهاي روحانيان -9

 .ها و طلسمات است افسون
اند. همچنين برهمنه يا  اري كردهزگ تفسيرهاي فلسفي وداها را اوپانيشادها نام

 براهمنه شرح و تفسيرهايي است كه بر وداها نوشته شده است.

Vedantaِوداْنَت-5
اصطالحي است كه در سه مورد به  يين هندواست. در آ اي از زبان سانسكريت واژه

 كار رفته است:
ي  درباره شاعرانه گوهاييو گفت ي مجموعه از عبارت كه اوپانيشادها از برخي -5

 ماوراءالطبيعه است كه پس از وداها نوشته، و شرح و تفسير شده است.
كه از حقيقت  مختلف مبادي و از هم  هاي فلسفي مربوط به اي از آيين مجموعه -2

 كند. غايي بحث مي
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 هاي فلسفي است. نام يكي از آيين -8
( Shankaraكيش برهمنان است، كه شانكارا ) ودانْتَ يكي از شش مكتبِ راست

ي آن بود. او از سردمداران مكتب فلسفي  نامدارِ نماينده م.[ فيلسوف133 -324]
( يكي از مكاتب مهم فلسفي Advaytaبود. اَدْويتا ) اَدويتا )عدم دوگانگي( در هند

ويشنو پرستي )شيوا پرستي( است كه به جدايي روح از خدا معتقد است و خدا را 
 شناسد. تنها واقعيت مستقل مي

Vishnuويشنو-29
 به معنيِ نافذ و منتشر در همه جا است.[ ]در زبان سانسكريت

، خداي بقا و پرورش است. ويشنو ي آيين هندو گانه ان اصلي و سهاز خداي
شمار در اين جهان دارد كه ده تاي آنها مشهور است و دَهمي كه به نام  تجسّدهاي بي

كاگين است، هنوز نيامده است. تجسّد ششم اوراما و تجسّد هشتم او كريشنا است 
ر دو شكل متجسّد راما و كريشنا مخصوصاً تر است. پرستش ويشنو د كه از همه مهم

م. به بعد توسعه و رواج بيشتري يافته است. اين موضوع، مديون نهضت  51از قرن 
هاي متعددي به نام ويَشْنَوا به افتخار  است. جشن در شمال هند« پهاكتي»پارسايي 
 هاي راما و كريشنا در آيين هندو وجود دارد. صورت

شود. ويشنو با  داي نگاهبان )حامي( است همراه با شيوا ياد ميويشنو كه خ
 شِمي پيوند زناشويي بسته است. الك

 همسر ويشنو است و خدابانوي زيبايي، ثروت و خوشبختي است. ؛شمي الك
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

اشخاص-ب


Azad, Abul Kalamم.(2111-2591آزاد،ابوالكالم)-2
 كه در كنار گاندي و نهرو نگار و از رهبران مسلمان مدار، روزنامه ستانديشمند، سيا
زاده شد و در   الدين احمد بود. در مكه مبارزه كرد. نامش محي هند براي استقالل

خوبي  ي جديد را به فلسفههاي كهن و  دانشوي تحصيل كرد.  دانشگاه االزهر مصر
هاي  سرزمين تمدن و فرهنگ ي بارهدر بيشتر هاي آگاهي آوردن دست به براي و آموخت

 و مصر سفر كرد. ، تركيه، سوريهاسالمي به كشورهاي عراق
هاي  نهضتدر وي الدين اسدآبادي متأثر بود.  هاي سيدجمال مدتي از انديشهآزاد 

در تأسيس و نشر وي همچنين بود.  در كلكته از جمله افراد شاخص ،ضدانگليسي
هاي  نامه هفته ،آزادگرفتار شد.  جرايد ملي اهتمام بليغي داشت و چندين بار به زندان

 كرد.  سي و اجتماعي منتشر ميهاي سيا را با انديشه «البالغ»و  «الهالل»
چندين  ؛گذراند بيش از ده سال از عمر خود را در زندان هند در راه استقاللاو 

م. وزير آموزش و پرورش 5493ي ملي هند را داشت و در  سال رياست حزب كنگره
 شد. دولت نهرو

خ. در جريان جنبش ملي شدن صنعت  5884م./  5415سال  درابوالكالم آزاد 
در راه شناساندن زبان و  شهاي به دليل تالش آمد و از دانشگاه تهران نفت به ايران

زبان كه دكتراي افتخاري زبان و ادب فارسي گرفت. او  ،فرهنگ فارسي به مردم هند
 ؛اسالمي داردمعارف قرآن و  در موردهايي  دانست نوشته نيز خوب ميعربي را 

 ي اين آثارند. از جمله« تذكره»و  «آزادي گرفت هند»، «ترجمان القرآن»
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 م. 2221، «البالغ»و  «الهالل»ي  نامه موالنا ابوالكالم آزاد، ناشر هفته
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 2218پور، دسامبر  موالنا ابوالكالم آزاد، اجالس كنگره در جي

 

 
 

 آمدگويي به پادشاه عربستان،  در مراسم خوش موالنا ابوالكالم آزاد
 جمهور؛  وزير؛ دكتر راجاندرا پراساد، رئيس همراه با جواهر لعل نهرو، نخست

 2277ن، رئيس دانشگاه عليگره، نوامبر الدي و طاهر صفي
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 دكتر حكمت سفير ايران در هندوستان و 

 ي فرهنگي  موالنا آزاد پس از امضاي توافقنامه
  2277در دهلي نو، دسامبر 

 

 
 

 ظاهر شاه( محمد)در ديدار با پادشاه افغانستان  موالنا ابوالكالم آزاد
 2278فوريه  21همراه با جواهر لعل نهرو، 

 ي فرهنگي  تصويري از توافقنامه
 ميان ايران و هند



 
 

 

 
 

 854 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستان هندنهضت آزادي 

 

 

 
 

 2278فوريه  11گردهمايي بزرگ مردم دهلي در مراسم درگذشت و وداع با موالنا آزاد 

 

 
 

 2278فوريه  11موالنا آزاد  جواهر لعل نهرو در مراسم وداع با پيكر
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تاراچند-6
ي  با درجه ي فلسفه ي رشته آموخته دانش ،دوست شناس ايران استاد اسالمتاراچند، 

م. به مدت بيست سال در دانشگاه  5421از وي دكتري از دانشگاه آكسفورد است. 
ي ملي  م. به عضويت كنگره 5494از اچند تارآباد فلسفه و تاريخ تدريس كرد.  اهلل
در آنگاه و آباد را عهده دار شد.  درآمد و هفت سال بعد رياست دانشگاه اهلل هند
م. معاونت وزارت آموزش و پرورش هند را پذيرفت. از آثار او  5493-15هاي  سال
م. ،  5483 در« در هند تأثير اسالم» م. ، 5489 در« تاريخ مختصر مردم هند»توان  مي
م.( 5433)، تصحيح جوگ بَشست .م 5441ي كَتَاسَرِت ساگزَ  )ترجمه «درياي اسمار»
 را نام برد. «طلوع قمر معرفت»يا  «گلزار حال»و 

است كه جلد اول آن در  «تاريخ نهضت آزادي هند»شاهكار او اثر چهار جلدي 
 م. به چاپ رسيد. 5412و جلد چهارمش در  م. 5435

Tagore, Rabindranathم.(2122-2512،رابيندرانات)تاگور-3
در  از خانداني بنگالي و ثروتمند 5335، در ي نامدار هندي شاعر و نويسندهتاگور، 
رفت ولي  انگلستان م. براي تحصيل در علم حقوق به 5311در وي زاده شد.  كلكته

به نهضت آزادي هند تاگور بازگشت.  كمي بعد اين رشته را رها كرد و به هند
پيوست و اشعار و سرودهاي تبليغي سرايش كرد. پس از جواني راه نويسندگي 

ي را با تفكرات مذهبي و فلسفي هاي لطيف طبيع كه در آن توصيف -خاص خود را
 پيش گرفت. -آميخت درهم
مند بود و شعرهاي سياسي و ميهني او در مردم شور  به سياست عالقه وي
و كاليداس  مخصوصاً سانسكريت ي آثار ادبي قديم هند از همه انگيخت. تاگور برمي

امه، يكصد دفتر شعر، ن نمايش 14استفاده و اقتباس كرده است. آثار ادبي او بيش از 
در سراسر هند نزد عام و  او چهل جلد رمان، داستان و رسايل فلسفي است. آثار

نوشت، اما بسياري از آثار خود را به  خاص رواج داشت. تاگور به زبان بنگالي مي
 كرد. زبان انگليسي ترجمه مي
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م.  5458ي ادبي سال  . جايزهه استكرد زمين نيز جلب توجه آثار وي در مغرب
م.( به وي اعطاء شد. محتواي اين  5452ي  براي مجموعه شعر گيتانجالي )سروده

را به فرانسه ترجمه  اين اثربا خداوند است. آندره ژيد  ي انسان شعر بلند بيان رابطه
 كرد.

هاي جهان  به بسياري از سرزمينچنين هاو  .آمد خ. به ايران 5854در سال وي 
هاي مادي در او موثر افتاد ولي  زمين در انجام دادن هدف سفر كرد. استعداد مغرب

اي به نام  م. مدرسه 5445، در سال دانست. تاگور ي معنوي خالي مي غرب را از جنبه
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تأسيس كرد و در آنجا به آموزش و  [ در نزديكي كلكتهشانتي نيكتان ]مقام صلح
م. به دانشگاه تبديل شد. از آثار  5422پرورش شاگردان مشغول شد. اين مدرسه در 

توان ماه نو، باغبان، گردش بهار، وطن و  اند مي مهم تاگور كه به فارسي ترجمه شده
 گرايي را نام برد. ام مليانسان و سرانج ، شخصيت، مذهبجهان، انسان

 

 
 

 
 تاگور و ملك حسين پادشاه اردن
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 تاگور و اينشتين
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Jenah, Mohammad Aliم.(2172-2511،محمدعلي)جناح-1
 ميالدي 5313، در امروزين پاكستان و مؤسس اعظم قائد  به معروفمحمدعلي جناح، 

ي حقوق به  پس از تحصيل عمومي براي آموختن رشته . اوشد زاده كراچي در
دادگستري  بازگشت و در بمبئي به وكالت م. به هند 5343ر جناح د .رفت انگلستان

اش شهرت فراواني يافت.  هاي عادالنه در اين راه به خاطر قضاوت يومشغول شد. 
رياست ديوان قانون اساسي حكومت انگلستان و هند منصوب شد. او  م. به 5454در 

ي  بود، در راه مبارزه و مسلمان ي ملي هند و وحدت هندو كه در ابتدا طرفدار كنگره
 -گاندي همراه و همكار بود. جناح انگليس با مهاتما خواهانه عليه استعمار آزادي

 و هندوان به درگيري عملي اعتقاد داشت و چون اتحاد مسلمانان -برخالف گاندي
باقي ماند  م. در كنگره 5484داري كرد. او تا  انبجدايي آنها ج عملي يافت، بهرا غير
پاكستان  در راه استقاللوي رهبر حزب مسلم ليگ بود.  م. تا هنگام مرگ5489و از 

تجزيه و  م. هندوستان5491سرانجام در  فراواني مصروف داشت؛امروزين تالش 
 تأسيس گرديد.پاكستان 

 

 
 

، كه از دو بخش غربي )پاكستان امروزين( و شرقي پاكستان پس از استقالل جناح
 كل اين كشور شد. )بنگالدش( تشكيل شده بود، فرماندار
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Nehru, Jawaharlal Panditم.(2115-2521لعل)،جواهرنهرو-9
 ميالدي 5334در -كشور اين ي برجسته وزير نخست و -هند رهبران از نهرو لعل جواهر
 انگلستان عازم متوسطه و ابتدايي تحصيالت كردن طي از پس نهرو شد. متولد آباد اهلل در

به قضاوت وي سپس آموخته شد.  ي حقوق دانش در رشته شد و از دانشگاه كمبريج
به  ؛ آنگاهم. عضو نهضت آزادي هند بود 5453از  در محاكم هند پرداخت. نهرو

مشاغل مهم او  رياست حزب ملي رسيد.  م. به5424درآمد و در  عضويت كنگره
ي  ليه، وزير دفاع و رياست اداره، وزير امور ما، وزير امور خارجهوزيري چون نخست

 58. نهرو در طول مبارزات ضد استعماري خويش ه استدار بود انرژي اتمي را عهده
از  هند است، گذرانيد. او كه از قهرمانان استقالل اش را در زندان ساله 11سال از عمر 

، «تاريخ هند»هايي چون  . از او كتابشود محسوب ميگزاران جنبش عدم تعهد  بنيان
 است. به فارسي ترجمه و منتشر شده «سرگذشت من»و  «هايي به دخترم نامه»
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 ، جواهر لعل نهرو )دختر نهرو(اينديرا گاندي 
 جمهور اياالت متحده آمريكا و همسرش زولت رئيسروو 
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 Krishna, Ramaم.(2132-2112كريشنا،راما.)-2

ي راماكريشنا را  صوفي هندي و قديس بنگالي معروفي است كه فرقهراما كريشنا، 
 اهب بنا نهاده است.ي باور به وحدت مذ برپايه

 

 
 

او مروج طريقت خيرانديشي و خدمت به خلق و مخالف سكون، تسليم و ترك 
دانست و براي  هاي صحيح وصول به حق مي ها را روش ي دين همهكريشنا نفس بود. 

 زمين پيدا كرد. مريدان بسياري حتي در مغرب ويشمرد.  مردم الزم مي
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Krishna, Gokhal Gopalم.(2122-2529نا،گوخالگوپال.)كريش-7
 .شخصيت سياسي نامدار هند

 Gandi, Mahatmaم.(2125-2511.)گاندي،مهاتما-1

آموخت  را حقوق ي رشته انگلستان در ،آن استقالل معمار و هند ملي رهبر گاندي، مهاتما
ي مركزي يك تشكيالت سياسي ضد  در بمبئي، هستهوي به هند بازگشت.  سپس و

آنجا را  ياه ي هندي عازم آفريقاي جنوبي شد و جامعه نگاهآ بنيان نهاد؛انگليسي را 
گاندي  نهضت .درآمد كنگره حزب عضويت به بازگشت، از پس گاندي ساخت. متشكل

 هاي پست تقبّل عدم قوانين، از تمرّد خشونت، از پرهيز بر مبتني اه انگليسي با مبارزه در

 همكاري با مأموران انگليسي و تحريم اجناس انگليسي بود.خودداري از دولتي، 
 

 
 

و ديگري  بريتانيا رزه با استعماردو هدف اساسي مقاومت منفي گاندي يكي مبا
 اي بود. هاي اصيل هندي و كنار گذاشتن رسوم و تعصبات فرقه بازگشت به سنت
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دچار حبس و زندان  -مبارزاتش و به علت -دو سالبه مدت م.  5422سال  ازاو 
به دليل وي برگزيده شد.  ي ملي هند پس از آزادي به رياست كنگره گرديد. گاندي

 -85)شش سال  بار ديگر و به مدتا ه دعوت مردم براي نپرداختن ماليات به انگليسي
در جريان جنگ جهاني اول و  گاندي بار ديگر و .( محكوم به زندان شدم.5421

 5492 -99هاي  در سال خواه از بريتانيا براي درخواست يك حكومت مركزي آزادي
در پانزدهم  و در پي مبارزات گاندي و ديگر كوشندگان، م. بازداشت شد. سرانجام

ي انگليسي در هند، اين  السلطنه ، آخرين نايبم. با خروج مونت باتن5491اوت 
ير يوغ اسارت زن هند، از كرددليل آزاد خود را به دست آورد. او به كشور استقالل

د دارد. گاندي سرانجام در ي هن قاره استكبار بريتانيا، نامي نيكو در ميان مردم شبه
 به قتل رسيد. ي يكي از متعصبين هندو م. به ضرب گلوله5493ي  ام ژانويه سي

 

 
 نوجواني و جوانيمهاتما گاندي در 
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Vive kananda, Swamiم.(2126-2596ا،سوامي)كانندويِو-5
ترين شاگردان  و از معروف ي راماكريشنا كنندگان شيوه از ترويجسوامي ويوكانندا، 

ي بنگالي بود كه به راماكريشنا خدمت ا پرداز و نويسنده انديشه وكانندا،يواوست. 
 كرد.

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چه بايد بكند ملت ايران
 

 «يك تحليل تاريخی براي مبارزه ملی»
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 سالگي( 61) 12/1/2976چهره مهندس بازرگان در 
 ماه قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران 6همزمان با تأليف اين اثر و 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 چهبايدبكندملتايران


 «يكتحليلتاريخيبرايمبارزهملي»

  
«»5 

مقدمه
سؤال بجايى است كه از طرف بعضى از افراد و دوستان مطرح  به دنبال ،اين بررسى
اى داريم و چه  مقصودشان اين است كه چه وظيفه «چه بايد بكنيم؟» :پرسند شده مى

 اى بايد داشته باشيم. نقش و نقشه

ال و به هر فرد داد؛ و نبايد جواب داد ئوآيد كه جوابى نتوان به اين س نظر مى به
 تر مطرح كرده، اول بپرسيم ملّت تر و كلى و كامل ديد بزرگ مگر آنكه مسئله را از

 چه بايد بكند؟ نايرا

مانند يك ناظرى قضاوت كنيم كه خارج از گيرودار و دور از اختالفات و مواضع و 
 ها و عوامل و امكانات است. اختصاصات قرار دارد ولى شاهد جريان

                                                
 به  5811در دست تأليف قرار گرفته و در خرداد  ياد مهندس بازرگان توسط زنده 5813در سال  اين اثر

( روزنامه 49در شماره ) مى ايرانپس از انقالب اسالي ويرايش، با مختصر سپساست.  انجام رسيده
چه بايد بكند، يك تحليل تاريخى براى تداوم  ملت ايران»با عنوان  5814مورّخ پنجشنبه دوّم مرداد  ميزان

به تناوب جمعاً  ،ى از آنيها بخش ، آغاز به چاپ گرديد و«انقالب و سازندگى در دوران بعداز انقالب
 به چاپ رسيد و سپس متوقف شد.     «به ما داد درسى كه مشروطيت»تا بند  ،شماره 53در 

، براى اولين بار به است نيك تحليل فشرده از تاريخ مبارزات ملّت ايرا ي اكنون اين اثر كه در برگيرنده
 .)ب.ف.ب(شود طور كامل چاپ و منتشر مى

  دهد مگر آنكه خود را تغيير دهند... : ... خداوند سرنوشت و وضع ملّتى را تغيير نمى 55/ (58)رعد .5
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توانند و چه بايد  چه مى و مردم نه و درست بررسى كنيم كه ملّت ايرابينان واقع
بكنند. سپس در چارچوب آن نقشه و برنامه، تكليف هر دسته و فرد فرد خودمان را 

 روشن سازيم.

*   *   * 

سيدگى نماييم، قبالً يك صورت اساسىِ صحيح ر اگر خواسته باشيم موضوع را به
چيست تا به  ايران مسئله را هم بايد مطرح كنيم و آن اينكه اصالً دردِ ما و درد ملت

 فراخور و براى رفع آن به سراغ درمان برويم.

گوياى آن ، ها ها و زبان حال ها و زبان كنيم، چون قلم اين مسئله را مطرح نمى
خواهيم از وضعى  همه مى ؛آخرت نه و دانيم كه نه دنيا داريم طور خالصه مى است. به

كنيم خالص شويم؛  كه داريم و احساس بدى و بيچارگى و ناراحتى و نارضايتى مى
حركت و تالش و مبارزه است و ايفاى نقش و  ها درد، دردِ ضمن آنكه براى بعضي

ى و كمال نياز ند؛ كه همان نيكاز خود دردى ندارند، دردِ ديگران را دار ؛وظيفه
 الهى انسانى است؛ يعنى عنصر اصلى خدمات و انقالبات دنيا و مايه اميد و افتخار ما.

 آنچه نبايد گفت و نبايد خواست

 باز هم قبل از ورود به مطلب يك چيز را بگوييم:

اده و سريع و انتظار يك عمل س آنچه را كه نبايد گفت و كسى نبايد بخواهد،
 الحصول محدود و تحميلى براى افراد معدود است. يك برنامه سهل

سال  2144است كه ميراث  «زود و زور»تحقق و تكرار شعار  ،چنين انتظارى
ه آنچه تنها ب باشد و عادت و ايمانى است كه مردم كشور ما مى حكومت استبدادى

هاى اساسى و عمقى و طوالنى را بالبداهه  گردد، دارند و نقشه ا زور انجام مىبزود و 
 گذارند. كنار مى

از اول الزم است بگوييم انتظار و اميد اينكه حاصل آثار انباشته شده در طى 
كرده در تمام زواياى جغرافيايى، تاريخى، اجتماعى، اقتصادى،  سال و رخنه 2144

اين مرز و بوم، در طى چند روز و  ى، روحى، نژادى و ساختمانى مردمادارى، فكر
شود، واژگون  ناميده مى چند سال با يكى دو اقدام تند و با آنچه اصالح و انقالب

هاى عميق و عمومى درست شود، يك  بدون دگرگوني گردد و سرنوشت اين ملت
 لوحانه و احياناً مغرضانه است. ساده ،هالنهجا ،انتظار خام
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چنين  ،هيچ يك از قوانين و نظامات طبيعت و علم و عمل بشرى يا مشيّت الهى
 دهد. اى را تا به حال نه اجازه داده است و نه امكان مي امكان و پديده

شناسى و  شناسى، جامعه حقيقت فوق را چه از نظر مادى، علمى، تجربى، روان
از نظر قرآنى و الهى بايد قبول كرد. اگر قبول نداريد و معتقد و منتظر  سياسى و چه

هاى سهل و سريع هستيد، بهتر است زحمت خواندن مطالب بعدى را به خود  حل راه
 ندهيد.

 ي ت بود و آمادهالمدت و فراگيرِ تمامى ملّ بايد طالب و جوياى يك برنامه طويل
 مشكالت و مصائب.ها و  قبول انواع محروميت

 از چه راه وارد بحث شويم؟

جويى كار از يك افق باال و وسيع صورت گيرد، دو  ما و چاره حال كه قرار شد ديدِ
 راه در پيش داريم:

مخصوصاً اواخـر   -اى خارجه ى و وزارتقاجار ي مآبان دوره سياست ي ( به شيوه5
هاى خـارجى و   اميدمان را به سياست تمام نظر و حساب و -و اوايل رضاشاه احمدشاه

هــاى ايــادى داخلــى آنهــا معطــوف داشــته، بــر مبنــاى آنچــه آنهــا  بــه دســايس و نقشــه
و  احـزاب ماركسيسـتى   ي يـا بـه شـيوه   ؛ خواهند، اظهـارنظر نمـاييم   اند و مى خواسته مى

تجزيه و تحليـل   ماركس و تضادهاى طبقاتى بر مبناى فلسفه تاريخى روشنفكران چپى
ه هـاى شـرق و غـرب را يگانـ     بلـوك  هـا و جنـگ   را يگانه دشمن خلق كرده، استعمار

دنيا بـدانيم؛ سـپس راه نجـات و تكليـف و برنامـه خودمـان را قرارگـرفتن در         ي پديده
 بگيريم. اردوى سوسياليسم

خواهد  «خارج»به اين ترتيب اساس كار و درد و درمان صرفاً مربوط و ناشى از 
دخالت و كارى جز  ايرانت و مردم عوامل داخلى از جمله ملّ ي بود و براى همه

ميالدى و از دايره  53قايل نبوده، از قرن  هاى غرب و شرق اروپا همگامى با سياست
 رويم. تر نمى ى استعمارگر غربى نيز عقبها دولتروابط 

داخل و خارج را به  نگر و خودشناس بوده و تمام جوانب بين، ايران ( واقع2
حساب و عمل بياوريم. خود را در ايران قرار داده، ايران را در جهان و جهان را در 

 ن بدانيم.اخداى رحم ي زمان بنگريم و زمان و زمين را در اداره ي پهنه

ساله خود  2144تأثير تاريخ حداقل  و تحت وارث قهراً كه ما طبعاً و نكنيم فراموش
 يم كه عالوه بر همسايگان، شرايط جغرافيايى خاصى دارد. و ساكن سرزمينى هست
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با نشيب و  تاريخىِ خود را، مبارزات ملت ايران بنابراين، بررسى و بحث تحليلىِ
يم و كن شروع مى هاى آن قرار داده، از ابتداى تاريخ ايران فرازها و شكست و پيروزي
 نماييم: تقسيم مى به شرح زير ،آن را به سه بخش متمايز

 ؛  تا مشروطيت از كورش ،بخش اول 
 ؛  تا مصدق از رضاشاه ،بخش دوم 
  .كارتر تا حقوق بشر 5882 مرداد 23از كودتاى  ،بخش سوم 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش اوّل 
 

 تا مشروطيت از كورش

سالهايران6999بازيگرانتاريخ
 هاى درگيرى و جنگ آن را داستان كنيم، بيشترِ را كه نگاه مى تاريخ سراسرى ايران

بينيم. دو بازيگر هستند كه نقش اصلى را ايفا  و گريز ميان دو پهلوان يا دو عنصر مى
هاى  داخل و دشمنان خارج. پادشاهان همان فرمانروايان حكومت نمايند: پادشاهان مى

( و دمهستند كه معموالً صاحب اقتدار )در برابر مر ى موسوم به شاهنشاهىاستبداد
 اند.  داشته مطلقه  سلطنت بوم و مرز اين بر بوده، نيز گشايندهكشور و آبادكننده احياناً

هاى استبدادى بودند كه يا از مرزهاى  كنندگان بر سلسله حمله ،دشمنان خارج
كردند؛  كشتند و ويران مى زدند و مى شده، مى سرازير  جغرافيايى ايران ماوراى حدود

 تاجدار. گران رقيب سالطين صورت غارت يا ايالت و عشاير داخلى به

را برخوردهاى اين  نويسى تاريخ ايران طور كه گفتيم، قسمت اعظم وقايع همان
ها،  ها، شكست ها، جنگ ها، لشكركشي دهد؛ حمله ريف تشكيل مىدو عنصر يا دو ح

 هاى استبدادى جديد. ها و باالخره تأسيس سلسله شدن ها، جانشين ها، تسليم سازش

و استقرار طرف ديگر، دوران آرامش  و پيروزى يك طرف شكست از پس معموالً
خ ما يمتن تاراى را در  شود كه بيش از چند سطر يا چند صفحه و ركودى ديده مى

 هاى مجدّد برسد. هاى تازه و به هجوم و حمله گري ياغي نمايند؛ تا نوبت به اشغال نمى

 شاهنشاهى هخامنشى است. نايرا و توران هاى جنگ از معجونى ىفردوس ي شاهنامه
را  يونان از شكست افتضاح جا، همه و مصر و آشور و ماد تصرّف و ادعا و عظمت آن با
راه افتاده، در  صغير آسياى و بينيم كه از يونان را مى و اسكندر مقدونى ،آورد بار مى به
 سازد. را وارث خود مى ه و اشكانيانسلوكي ي كند و سلسله گذارى مى تاج رسپوليسپ
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و  قبـاد شـود و   مـى  ى جانشـين اشـكانيان  ساسـان  ي بـا تشـكيل سلسـله    اردشير بابكان
گيرنـد و بـا دشـمن خـارجى زمـان، يعنـى        را از سر مى شاهنشاهى شوكتِ ،انوشيروان
، آخراالمـر تخـت و ايوانشـان در برابـر     كننـد  مـي هـا نـرم    دست و پنجه ى رومامپراتور

 شود. هاى برفى آب مى چون كاخ خورشيد اسالم

گسترانند.  كشور مى در اين ظلم و نخوت بساط سال دويست عباسى و اموى خلفاى
هاى  رسد كه نام و تاج از سلسله ا مىه ، نوبت به تركپس از ضعف و زبونى خلفا

شوند؛ تاخت و تازها و كشتارها  مى پيدا تيمور و و مغول گيزگيرند. چن مي محلّى ايران
 كنند. ها مى و سلطنت

را  نژاد صفوى ولى ترك زبان عرب بيش از يكصدوپنجاه سال دولت ظاهراً ايرانى
ايستادگى  و عثمانى است و در برابر تجاوزهاى ازبك داريم كه مروج مذهب شيعى

كند. سيّد و مرشدند، امّا در عياشى و سفاكّى و خودكامگى سرآمد شاهان ديگر  مى
و  و افشار شوند. افغان مى هستند و باالخره با ننگ و ذلت، مغلوب يك مشت افغان

گردانند. سرگرم چپاول  دست مى مملكت را دست به شهرها و دهات و مردم ،قاجار
 مغرب يا تمدن تجاوزگرِ ،نيرومند بازِ نيرنگ نوظهورِ و جنگند و غافل از حريفِ

و  و هندوستان از شمال و جنوب و قسمت تركستان غالب شد و كه بر عثمانى زمين
 .الغو قبل از آنها پرت و فرانسه و انگليس سرازير گرديد؛ به عبارت ديگر، روس ايران

 كجا هستند؟ ت و مردمملّ 

نـام او بايـد    خـاطر و بـه   تاريخ بـه  تاًت را كه قاعدبازيگر اصلى، يعنى ملّ در تاريخ ايران
ــ  نوشـته شـده باشـد، كمتــر روى صـحنه مـى      اى در ايــن  ت نقـش فعّـال عمـده   بينـيم. ملّ

كه در عروسى و عزا سـرش   است يمرغ خودمانى، المثل ها ندارد. طبق ضرب درگيري
 گذارند. برند و روى پلو مى را مى

، نمايد، در دوران استبداد شود يا ادا مى خواسته مى ت و مردماى كه از ملّ وظيفه
به ابر مهاجمين، تمكين و زورمندان است و در بر خدمت و تملق در برابر پادشاهان

 هاى حمله و تصرّف. اسارت و خيانت در سال

بـه صـورت    و ملّـى  ريزد، عنصر ايرانـى  ها مى ها از آسياب گاه بعد از آنكه آب گاه
صـدا   و سـر  ش وارد كار شـده، نقـش تحليلـى بـى    ا ( با فرهنگ و مذهبPassifمنفعل )

 كند. اليم ساختن و مقيم كردن سلحشوران فاتح بازى مىدرجهت م

 تحميل  آنها بر را وجودش نحوى ، به درآورده خودى رنگ به تدريجاً را بيگانه



 
 

 

 
 

 891 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملت ايران چه بايد بكند 

 

 شـود. ايـن همـان جريـانى اسـت كـه از چنگيـز        كند و يك نوع تبادلى برقـرار مـى   مى
خـان   ، كسى مانند غـازان اش هوالكوخان وحشى غارتگر خونخوار كشورگشا و از نوه

 شـيعى مـذهبِ   ،بنـده سـلطان محمـد خدا   ،برادرش ،كشوردار و بعد از او مسلمان سنّى
وزارت و دبيـرى  را بـه تخـت خالفـت رسـانده،      عباس شود؛ و يا بنى پرور پيدا مى ادب

 نمايد. مى اى از دربار ساسانى را نسخه گيرد و دربار عباسى آنها را در دست مى

سازگارى، بر اثر چند هزار سال شغل كشاورزى و زنـدگى در شـرايط جغرافيـايى    
 شـده اسـت و خاصـيت آدم    ، خـوى بـارز ايرانـى   زير فشـار دائـم اسـتبداد    فالت ايران

 باشد. رمز بقاى او مى ،سازگار يا هر موجود سازگار، سازش دادن خصم با خود

كند يا محمـود   او پادشاهى به ايرانى كند كه قباد ساسانى فرق نمى اصوالً براى ملت
شـان،   ؛ زيرا كه هر دو هدفشان تسلط و تمتّع از ملك و ملت بود و برنامـه ترك نوىغز

گذاشـتند،   مـى  خواسـتند و نـامش را عـدالت    سرورى و ستمگرى. آنچه از شـاهان مـي  
 عمالشان بود.آنها و  ي ديدن از ناحيهدستمزد خدمت و اطاعت و كمتر آزاردريافت 

شد يا نصايحى كه  گذارده مى در القابى كه روى سالطين ،بينيم اين است كه مى
و  خوريم برمى زياد پرورى عدالت و دادگسترى كلمات به كردند، مى خيرانديش وزراى

 گويد: كند، آنجا كه مى بيان مى در شعر خود اي ساده شاعر ملّى اين معنى را با زيبايىِ

  
 ودــته نبـرشـز مشك و ز عنبر س    بودـرشته نــرخ فـــدون فـريــف

 تو داد و دهش كن فريدون تويى   داد و دهش يافت اين نيكويى به

  
 شود: ، دست به دامن خود او مى سلطانِ تركو آن پيرزن ستمديده از پليسِ

  
 تـرفـن سنجر گـدست زد و دام   تـرفـى در گـتمـى را ســيرزنـــپ
 ام دهــتم ديـه سـالـس هـو همـو ز ت   ام دهـم ديـاى ملك آزرم تو كـك

 نــرا روى مـد فـنـدى چـگـزد ل   نـمست آمده در كوى م ي شحنه
 شيدــويم كـر كـشان بر سـك موى  دـشيــم كـه برونـانـنه از خــگ ىـب

 چراست؟ زبونى بيش اين از شه اى  كجاست خانه من جست كه خونى

  
ن پـس  اشد، در اثر آن بود كه متجـاوز  فراهم مى و استيال حالت تعادلى كه مابين ملت
قدر كه تخت و تاج را تصـرّف و شـهر و ديـار را تملـك      از حمله و كشتار اول، همين
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كردند، خواهان چيـزى جـز    به لشكريان و كسانشان تقسيم مى كرده، اموال و دهات را
مند شدن از عيش و آسايش نبودند و اين منظور بـا مختصـر    دريافت نياز و تملق و بهره

در زنـدگى   نوكرها و شاعرها، با راحت گذاردن رعيت بخشش از غنائم غارت شده به
عنـوان  پرورشـدن و   منظـور عـدالت   بـه  رنگ محيط درآمدن، روستايى خود و احياناً به

 شد. پرور گرفتن، تأمين مى دانش

ها و سروصداهايى  نارضايتي ،ر ماپهناوِ كشورِ البته در گوشه و كنار تاريخ طوالنىِ
انـد نـام    هم رخ داده است كه بعـدها بـه اقتضـاى نظريـات و تبليغـات، مصـلحت ديـده       

 :از قبيـل  ،هـاى طبقـاتى روى آنهـا بگذارنـد     نقـالب هاى عقيدتى و قيام ملى يا ا نهضت
است؛ تازه آن هم بـه نفـع فريـدون و     دلپذير شاهنامه ي كاوه آهنگر كه افسانه شورش

 روند. از صحنه كنار مى شود و دوباره مردم همان شاهان تمام مى

پـذيرد تـا    دعوت او را مى كند و قباد قيام مى د ساسانيانح بى در برابر فشار مزدك
، مالكين و اعيان و مؤبدان را كه رقيبـان شـاهند بتوانـد از ميـان     دست پيروان مزدك هب

هـاى   شـود و پايـه   ا مـى )!( كه صاحب امـالك و شـهره  بردارد. سپس انوشيروان دادگر
هزار نفـر   52گويند  كه مى -را  سازد، مزدك و مزدكيان را استوار مى تخت استبدادى

 كند. قتل عام مى -بودند 

را  و معتصـم  پاهيان مـأمون قيام نموده، س در آذربايجان عليه حكومت عباسى بابك
شـود و در   فرسـتاده مـى   ، دستگير و به بغداددارد تا باالخره با خيانت افشين مشغول مى

 رسد. به بدترين وضع به قتل مى آنجا به وسيله معتصم

قيام كردنـد و موفـق    هستند كه عليه ايلخانيان مغول روهى از مردمن تنها گسربدارا
)سـبزوار( امـارت    ق( در قسـمتى از خراسـان   .  ه 131تـا   181شدند حدود پنجاه سال )

قيـام   يان رفتند. اين امـرا بـه نـام شـيعه    از م يابند و باالخره به دست اميرتيمور گوركانى
بـه وجـود آوردنـد و مريـد و مـرادى در       دولت محدود شيعى كردند و پيش از صفويه

 ميانشان رواج داشت و گويا بدين وسيله از مردم جدا نشدند.

گـاه   هـيچ  -ندارابحالت اسـتثنايى سـر   بجز -قعيت داردها تا آنجا كه وا اما اين قيام
ى خـواه  آزادي ايدئولوژيك هاى هدف دنبال به و نداشته مملكتى مقياس و ملّى گسترش
هـا روى   يـري ملّـى بـوده و درگ   ي نيـز نبـوده اسـت. بلكـه محـدود بـه جنبـه        و استقالل

داده اسـت كـه    اى رخ مـى  هاى خانوادگى يا تضاد منافع قوم و قبيلـه  تعصّبات و رقابت
 شود. نظاير آنها همه وقت و در همه جا ديده مى
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سته بود نفوذ هنوز نتوان شاهنشاهى فسادپرور نظام استبدادى  خوشبختانه سايه
ها بنمايد و بنابراين وحدت طبيعى و  محالت و دهات و خانواده به داخل يندانچ

وجود داشت و در آن سطح و  اشتراك كافى در واحدهاى اجتماعى كوچك ايران
 شد.  هايى مي ها و حركت موجب مقاومت ،مقياس

ين سرنوشـت مملكـت،   و در تعيـ  در رونـد كلّـى تـاريخ گذاشـته ايـران      ،حالهردر
 عملـى سـالطين   ي هـاى پراكنـده، در وراى منطقـه    تـوده  ي حركات جَسـته و گريختـه  

سـرنگون   تخـت  ن غارتگر نقش چندانى نداشـته، نـه سـتمگرى را از   ازورمند و مهاجم
 ها بيچاره نموده است. ى را پشت دروازها  يكرده است و نه دشمن خارج

ها  تقليد و ترجمه از فرنگي پرستى تا اين اواخر كه به و وطن ت و ايرانيتاصوالً ملّي
ميان ما متداول شد، ريشه و مفهومى در فرهنگ ما نداشته است. به دليـل آنكـه غيـر از    

يـك از   گفتار هيچدر شما شود، مى برده نام و ايرانى كه در آن از ايران فردوسى شاهنامه
، ، ناصر خسرو، مولوى، حافظ، چون سعدىبزرگان معروف و محبوب ادبيات فارسى

و حتـى دولـت را    ، ايرانيـت ت، مـيهن ر ملّـ و غيره، لغات و معانى نظيـ  ، خاقانىباباطاهر
 بينيد. نمى

دور دولت و حكومـت،   كشور به يك تجمع مردم ؛طبيعى هم هست كه چنين باشد
م شود كه مـرد  ت زده مىپيوندد و دم از ملك و ملّ وقوع مى عليه مهاجم بيگانه وقتى به

وحدت و الفت و رضايتى از هموطنى و همزيستى با يكديگر داشـته   ،آن سرزمين اوالً
كـرده باشـند كـه در صـدد     احسـاس  را قـبالً   و اسـتقالل  امنيـت و آزادى  ،باشند و ثانياً

اگـر مـردم آگـاهى و احسـاس و     ى هـاى اسـتبداد   حفظ و دفاع از آنها برآيند. در نظام
 تواند باشد. امكانى پيدا كنند، اولين فرياد اتحادشان عليه نظام حاكم مستبد مي

 دشمنان غربى جديد 

، اشاره به و قاجار و افشار ساله، پس از اشاره به افغان 2144در بحث بازيگران تاريخ 
نوظهورى كرديم كه همان تمدّن و تسلّط غربى است و از  اوزگرِتج دشمن نيرومندِ
 نموده بود. رخنه هاى ايران ، به آبها و خاكبا برچسب مسيحيت زمان صفويه

عناوين  با تا اوايل رضاشاه از دشمن تازه در ديپلماسى و ادبيات زمان قاجاريه
نام  (، سياست خارجى و غيرهها، همسايگان شمال و جنوب فرنگي )مانند: مختلف
 باشد و شوروىِ «استعمار»كه  شود. بعدها عنوان تبليغاتىِ اختراعىِ لنين برده مى
 ، وارد زبان حزبى  برد براى كوبيدن دشمنان غربى و رقباى خود به كار مى كمونيست
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 اخيراً به غلط مقبوليّت نسبتاً عام پيدا كرده است. كه ما گرديده، و مبارزات سياسى

اقل تاز، يـا حـد   گذارى صحيح و جامع روى دو بازيگر يكّه در اينجا براى آنكه نام
 -كه شامل گذشته و حـال و آينـده باشـد    -كشور خودمان كرده باشيم ي اصلى صحنه
 -اسـت  و استيالى خـارجى  كه مخفّف استبداد سلطنتى -را و استيال استبداددو عنوان 

 نماييم. اتخاذّ و پيشنهاد مى

نشسته و امـراى حـاكم محلّـى و     تخت به ى سالطينها دولتوجه مشترك  ،بداداست
 مهاجم، اعم از قوى و ضعيف يا بد و احياناً خوب و اسماً عادل آنهاست.

نيز براى دشمنان مهـاجم اسـت كـه از مرزهـاى خـارج كشـور يـا ايـاالت و          استيال
اند، اعم از مـواقعى كـه چشـم طمـع و قصـد تمتّـع از اراضـى و         كرده مى شهرها حمله

در مـورد  توانـد   مـى ايـن عنـوان    اند و چه بعد از توفيـق و تسـلّط.   اموال و افراد ما داشته
و  آمريكـا يـا   و انگليس و همچنين در مورد روس و اشرف و هارون و چنگيز اسكندر
 صادق باشد. شوروى

شـود،    مـى است و آنچـه ضـدّ اسـتيال    ، آزادىالعمل يا اصطالح ضدّ استبداد عكس
، خواهـان اسـت بـا توجـه بـه اسـتيالى خـارجى        تيعنى آنچه را كه ملّ ؛است استقالل
الرقـابى و تعـدّى و سـتمگرى عمّـال و شـخص       نامـد و بـا توجـه بـه مالـك      مى استقالل
 شود. مى ى، آزادى گفتهى استبدادها دولتيا  پادشاهان

       

 ت متمدنى مسيحيّاستيال 

حاصـل  تغييـر كلّـى    با پيـدايش دشـمنان غربـى جديـد، در تـاريخ و سرنوشـت ايـران       
 ي هاى شمال و غـرب نـوع گذشـته از ناحيـه     شود. ديگر با تاخت و تازهاى همسايه مى

، از تثناى يونـان اسـ  بـه  -تر از ما بودند  قبايل و اقوامى كه معموالً از نظر فرهنگى، پايين
و بـه قصـد تصـرّف آب و     -و اعراب، از جهت آيين توحيدى  ،جهت فكرى و هنرى

روبـرو نيسـتيم. در ايـن دوران اقـوام و      ،آمدنـد  خاك و تـوطن و تملـك مسـتقيم مـى    
تر و از جهـات   تر، مسلّح تر، پيشرفته متمدّناز ما اندازند كه  مىنظر يى به ايران ها دولت
 برتر هستند. - الاقل خارج از عرفان و اصول مذهب -اى  هعديد

و سياسـى و اقتصـادى در    هـاى نظـامى   قصد اينها بيشتر بسط نفـوذ و احـراز پايگـاه     
ورزى  خالى از طمع قصدشان البته ؛است جهانى تسلط هاى برنامه و خودشان هاى رقابت

 ادى نيست.ها و امتيازات اقص و استفاده
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هايى نيز فيمابين  ها كه ناچار روابط متقابله و مراوده جديد با قبلى نِاتفاوت متجاوز
تنها گيرنده و برنده نبوده، قهراً و طبعاً  شود، در اين است كه استيالى نوين برقرار مى

ت و توليداتى دهد؛ كاالهاى مصرفى و مصنوعا آورد و مى چيزهايى از آنچه دارد مى
كنيم و مخصوصاً يك  هاى زندگى كه اقتباس مى خريم، آداب و شيوه كه از آنها مى

توان انكار  و تمدن جديد. نمى سلسله علوم و فنون و افكار همراه با فرهنگ و فلسفه
كه در تماس  و ساير ملل مسلمان خاورميانه كه ايران -و مثل روز روشن است -كرد

شان قرار گرفتند، به  و اقتصادي هاى سياسى و نظامى با اين دشمن، تحت تحميل
محصوالت خوب تمدنشان نيز واقع شدند و همين  ،صورت وسيع تحت تأثير و تعليم
دمه و منشأ هاى شديد در آداب و عقايد و افكار و مق تأثير و تعليم موجب دگرگوني

 اى گرديد. انقالبات عمده

هـاى   بـه رنـگ   استعمارى هاى ضدّ غربى و ضد بايد تصديق كرد كسانى كه پرچم
اسـتعمار   فرسـتند و بـه   بيگانگان نفرين و نفرت مى دوش گرفته، به سياه و سبز و سرخ به

هاى غرب و پـاى   كتبدهند، مستقيم و غيرمستقيم در م خورده نشان مى هاى گره مشت
 اند. كتاب و درس اساتيد غرب پرورش يافته

نشـويم، بايـد بگـوييم كـه      يـا اسـتعمارگرايى   زدگـى  غـرب  اگر تخطئـه و مـتهم بـه   
بودن و  ى، مترقىطلب ى، برابرىخواه آزاديت، تعصّب ملّى، ، احساس مليّطلبى استقالل
ايم؛ از طريـق مثبـت، يعنـى توجـه، تعلـيم، تقليـد و        شدن را تماماً از آنها گرفته انقالبى
يا از طريق منفى، پس از احساس خطر و از دست دادن آنچه داشتيم و قـدرش   ،تأسى
 نسبت به آنچه نداشتيم.يا تحريك آرزوهاى تازه و هوس  ،دانستيم را نمى

چـه از جهـت    ،هـا داريـم   ينِ زيـاد بـه غربـي   خودمان هم دِ مذهب ي حتّى در زمينه
ها و خرافـات، و چـه از جهـت تلخـيص عقايـد در       احياى عالقه دينى در رفع آلودگي

و آيين ما را روى جهـل يـا غـرض     ركه پيغمب . هم مستشرقينىبازگشت به اسالم اصيل
دادند غيرت دينى و قدرت دفاع از حقّ را در ما بيدار كردنـد و هـم    به بدى نمايش مى

جـويى، ايمانمـان را بـه     مستشرقين و محققينى كه بـا كنجكـاوى و انصـاف و حقيقـت    
فـراوان از   ي هـاى ناشـناخته   و افـق  تقويت كردنـد  5«عْدَاءُاَلْفَضْلُ مَا شَهِدَ بِهِ االَ»مصداق 
 هاى جديد تفحّص و تتبّع را نشان دادند. به روى ما باز كرده، راه و امت و سنت قرآن

 و  و افغان بر ايران استيالى و آسيا از قسمتى و افريقآ و هندوستان شدن مستعمره اگر
                                                

 المثل عربى: فضل و برترى آن است كه دشمن به آن اعتراف كند.  ضرب .5
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و بيدارى و  ا صورت گرفته است، استقالل هندوستانه به دست اروپايي و ژاپن چين
هاى گوناگون دنيا،  و قيام فريقايى و آسيايىآى آزاد مستعمرات ها دولتتشكيل 

ها يا حاصل  هاى تعليمى يا طبيعى همان حكومت العمل نيز، عكس حتى انقالب مائو
 ها و تضادهاى ما بين آنهاست. رقابت

  
 ياستبه صحنه س ورود ملت

 ت با متعلقات و تبعات مربوطه از ناسيوناليسمت خودمان و به مسئله مليّبرگرديم به ملّ
ت داد و بعد ت و مليّبه ما درس ملّ گفتيم كه برخورد با استيالى جديد .تا ماركسيسم

احساسات  زمين با چنين اصطالحات و بودكه مشرق اروپايى  هاى سياست ي از رخنه
پا  ،و استيال ت براى ايفاى نقش سوّم از طريق منازعه با استبداد، ملّدر ايران آشناشد و
 ريخ گذاشت.تا ي به صحنه

نظر از تملق و خدمت به درگاه  صرف -در سابق و مردم نقش مفيد و ضعيف ملت
شد كه دشمن استيالگرِ  وقتى ظاهر مى -و اسارت و احياناً خيانت به بيگانگان استبداد

افتاده و به سستى و ماليمت گرايش  جبّار، از قدرت و شدت تبديل شده به استبداد
با  استيالى خارجى ي هاى فترت كه در مواجهه پيدا كرده بود. مخصوصاً در دوران

ت بداد و استيالهاى داخلى، فشار روى ملّتاستبداد داخلى يا در تعارض مابين اس
هاى مساعدى براى بروز و  رصتشد، ف يافت و حالت تعادلى برقرار مى تخفيف مى

 .گشت پديدار مي و افكار ظهور افكار و پيدايش ابتكارات در ادب و علوم و فلسفه
مثالً از اواسط قرن سوم هجرى به بعد بر اثر بروز ضعف شديد در دستگاه خالفت 

 و حلب و موصل و مصر آغاز گشت، در مغرب ممالك اسالمى ي كه تجزيه عباسى
 هاى متفرق: ى مستقل به وجود آمد و در شرق اسالمى، حكومتها دولت ،و شام

 (،.ق   ه 241 - 214) طاهرى ○
 (،.ق   ه 219 - 848) صفارى ○
 (،.ق   ه 233 - 834) امانىس ○
 (،.ق   ه 853 - 989) آل زيار ○
 .ق(،   ه 899 - 991) آل بويه ○

 به بعد(،.ق    ه 834) آل افراسياب ○

 .ق(،   ه 833 - 114) غزنوى ○

  آثار و درآمدند به فعاليت فراوان شعراى و يسندگاننو و دانشمندان ؛ شدند ظاهر
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 بهايى به يادگار گذاردند. گران

اسالمى  پنجم هجرى را عصرِ طاليىِ تمدّن قرن اول ي نيمه و چهارم قرن ن،امورخ
 اين دوره عبارتند از: (و ادبى علوم عقلى و نقلى )شرعى دانشمندانِ اند. ناميده ايران

، و طبيب و عالم در طبيعيات در رى ى، فيلسوفراز  محمدبن زكرياى ○
 .ق   ه 858م.

 .ق   ه 822، م. خراسان ، متكلم و فيلسوفابوزيد بلخى ○

 .ق   ه 821و متكلم و شاعر، م.  ، فيلسوفشهيد بلخى ○

 .ق   ه 884، م. ماوراءالنهر ، فيلسوفابونصر فارابى ○
 .ق   ه 845و منطقى، م. بعد از سال  ، فيلسوفابوسليمان منطقى ○

 .ق   ه 925، حكيم و نويسنده، م. بعد از سال ابن مسكويه ○

 شرق،  حكماى  خاتم و وزير و شاعر و  نويسنده و  طبيب و  فيلسوف ،سينا ابن ○
 .ق   ه 923م.

و ديندار و سياستمدار در قرن  اى از حكماى ايرانى ، طبقهاخوان الصفا ○
 كردند خفا كار مى چهارم كه در

 (.ق   ه 823 - 831) دان ، رياضىابوالوفاى بوزجانى ○
 (.ق   ه)قرن چهارم  دان ، رياضىابوالفتح اصفهانى ○
 (.ق   ه)متوفى در اواسط قرن چهارم دان ، رياضىابوجعفر خازن خراسانى ○
 (.ق   ه)قرن چهارم دان و رياضى ، منجم، از جبال طبرستانابوسهل كوهى ○
 .ق   هبزرگ و مشهور قرن چهارم  دان و رياضى ، منجمابوسعيد سنجرى ○

 .ق   ه 893 سال به متوفى چهارم قرن اطباى و منجمان از سرخسى، ابوالعباس ○

ترين عالم رياضى آخر قرن چهارم و نيمه اول  ، بزرگحان بيرونىابوري ○
 .ق   ه 994قرن پنجم، م. 

 اطباى قرن چهارم: ي از اجلّه

 ،ابوالحسن طبرى ○
 ،ابومنصور قمرى بخارى ○
 ،على بن عباس مجوسى اهوازى ○
 ،ابوسهل مسيحى جرجانى ○
 .ابوعلى سينا ○
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 نيز دانشمندان فراوانى هستند. ( و جغرافيا)شيمى ، كيميادر داروشناسى

 م ادبى كه تعدادشان بى شمار است، از همه مشهورتر:در علو

 ،جوهرى فارابى ○
 ،ابوسعيد سيرافى ○
 ،صاحب بن عبّاد ○
     ،ابوعمرو زوزنى ○
     و عبدالقاهر جرجانى ○

 را بايد ذكر كرد.

 از شاعران مشهور: 

 (،.ق   ه 824)م.  رودكى ○
 (،.ق   ه 821)م.  شهيد بلخى ○
 (،.ق   ه 814و  831)م. بين  دقيقى ○
 (.ق   ه 944)م. بعد از  فردوسي ○
 (.ق   ه)اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم  ابوالهيثم جرجانى ○
 ،فرخى ○
 ،عنصرى ○
 منوچهرى، ○

 (..ق   ه 994)م  ابوسعيد ابوالخير ○
 ي منطقه و ندشد مستقر كشور در سلجوقيان كه و ششم پنجم هاى قرن در مخصوصاً 

را زير فرمان داشتند، تعارض  (تا روم شرقى از ماوراءالنهر)بزرگى از جهان آن روز 
ها و اختالفات نتايج علمى درخشانى به دست  شود و از اين تعارض افكار بيشتر مى

 آيد. مى

و دانشـمندان بـزرگ    ، نظـامى ، اسـماعيليه ، ناصرخسـرو غزالـى  ،در آخر قرن پنجم
در  ،و اسـتبداد  و سـتيزهاى نظـامى و اسـتيال    انـد كـه فـارغ از جنـگ     زيسته ديگرى مى

از  نگـى و گرگـى مغـول   هـم در دوران پل  اند. و سعدى پيشرفت علوم و افكار كوشيده
 ، ابوبكر سعدبن زنگـى گردد در كنار اتابكان فارس رود و چون باز مى بيرون مى ايران

كردن و بخشـيدن   قيمت مقاومت نكردن و دو دستى تقديم افكند كه به رحل اقامت مى
را از تيغ تاتـار حفـظ كـرد     ه آنجاو دانشمندان پناه جسته ب ، مردم فارسبه مغول فارس
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 ،هـاى مـردم   رود. از آن روز به بعد به علّـت گرفتـاري   مى و قونيه هم به بغداد و مولوى
اى نـداريم؛   اى، دانشمند و حتى شـاعر برجسـته   و منطقهدر بيشتر زدوخوردهاى محلّى 

 بس ميـان اسـتبداد   به علت تمركز حكومت و برقرارى آتش تا اينكه در دوران صفويه
 .شوند و مالصدرا پيدا مى ، فيلسوفانى چون ميردامادعباس ، در زمان شاهو استيال

حفــظ جـان و نـان و مـال و مختصـرى مايملــك      ي در عصـر جديـد غيـر از مسـئله    
ي  شده است( مسـئله  ا حدودى تأمين مىنيز ت استبداد ي فرهنگى و مذهبى )كه در سايه

 سـنت و مـذهب   ه اينكـه مـردم  آيد. نظر ب ت پيش مىاى براى ملّ تازه ي اضافى و پديده
ديدنـد،   در خطـر مـي   «كـافر »نبى و جا ىِي، با ورود و نفوذ اروپااستيال ي را نيز از ناحيه

آمدند و اين حركت چـون در اثـر همدسـتى يـا پنـاه بـردن و اطاعـت         مىكت درحر به
، حاصـلش ايـن   گرديـد  مخالفـت و ممانعـت دولـت مواجـه مـى      نبى بـا حكومت از اج

ت براى اولين بار در تاريخ كشور در برابر استبداد نيز سرسختى و نفـرت  شد كه ملّ مى
 را مجسّم ببيند. و استبداد صفِ متّحدِ استيال ،نشان دهد و در برابر خود

ت را قشـرهاى قـديمى و متـدين و احيانـاً مرتجـع كـه اكثريـت مّلـ         چنين بود وضع
اى نيـز كـه    متجـدد شـده   و  خوانـده  قشـرهاى درس  ،دادند. از طـرف ديگـر   تشكيل مى

ضعيف و احياناً منفى بود، چـون از راه   ،دلبستگى و تعصبشان نسبت به سنت و مذهب
پيدا كرده بودنـد،  و عالقه  حساسيت آزادى و ت و استقاللملّي  تعليم يا تلقين، نسبت به

بـه  موضـع مخـالف گرفتـه و     و استبداد در برابر استيال ،اقليّت ولى مؤثر نيز ي اين دسته
 كردند. اول اشتراك نظر پيدا مى ي با دستهلحاظ دشمن، 

 ي ريـزى مبـارزه   تجزيه و تحليـل و برنامـه   ي مهم قرون جديد كه بايد پايه ي ديدهپ
و ء احيـا  و ،از يـك طـرف   و اسـتيال  اتكـاى متقابلـه اسـتبداد    ى باشد، در اينجاسـت: مل

 .از طرف ديگر ت و مذهبارتباط مليّ
سياسـت و   ي ت بـه صـحنه  لحاظ كشاندن ملّ اى كه به تازه ي ديگر و مسئله ي پديده
حـائز اهميـت و شـايان     در دوران اسـتيالى جديـد   گيرى آنها در برابـر اسـتبداد   موضع

كـه در   «راسـتعما »باشـد، ايـن اسـت كـه بـرخالف شـعار عـاريتى         توجّه و تحليـل مـى  
اتخـاد گرديـد،    و تبليغـات شـوروى   به پيـروى از تلقـين لنينـى    مبارزات بعدى ايرانيان

 است، براى ايـران  نيزاسيونلُو كُ نياليسملُگيرى، ترجمه كُ معناى مستعمره بهاستعمار كه 
 كرده   المللى اقتضا مى شرايط بين و غربى همسايگان سياسى مصالح وجود نداشته است.

 كند كه ايران مستقل بماند و مستعمره نشود. و مى
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در برابر  پر بركت هندوستان ي را به عنوان حريم امنيت مستعمره ايران ،اه انگليسي
ا جزاير و بنادر خليج ه اليغخواستند و كمك كردند كه پرت مي ىيتجاوز رقيبان اروپا

 را هر چه زودتر تخليه نمايند. فارس

دادند همسايه  كرده بود ترجيح مى سيرشان ،و سيبرى و قفقاز ا كه تركستانه روس
 ا نشوند.ه شاخ به شاخ انگليسي

و  فريقاآافتاده بودند، نظرشان به  نيز كه بعد از آنها به فكر استعمار و آلمان فرانسه
بوده، به  در آسياى ميانه و انگليس بيشتر روس ي ر و جلوگيرى از توسعهدو آسياى

 كردند. اكتفا مى نفوذ فرهنگى و اقتصادى در ايران

 يصورت ديگر اصالً منتفى شده و به رسيد، استعمار آمريكاه نوبت به موقعى ك
 درآمده بود.

، سر و تاج شاهان و اشرف و چنگيز ، يعنى امثال اسكندرهدف استيالى قديم
كه  طور همان -ت همشدند. ملّ حاكم مى استبدادِ مملكت بود و دشمنِ و استقالل ايران
دير يا زود به نحوى با استيالى  -گفته شد «كجا هستند ملت و مردم»عنوان  زيردر 

 گرديد. قرار مىآمد و تعادلى در كشور بر تبديل شده به استبداد كنار مى

 ،و امتيـازات اقتصـادى و سياسـى اسـت     كه در پى پايگاه نظامى امّا استيالى جديد
يـابى   كردن راه تضمين بلكه و گذاشتن آزاد خواهد، مى ما مستقل ىها دولت از چيزى كه

پـاداش، حاضـر اسـت و     باشد. در مقابل به عنوان دسـتمزد و  مى ،او به آنچه مايل است
المـال   كامـل در دزدى و چپـاول از بيـت    ، آزادى مأمور خواهد دولت مستقلِ بلكه مى

چـك و   كـاي   چيـان قدر كافى مقتدر باشد. وضعى كه در چينِ كار به داشته و براى اين
 بينيم. و غيره مى لون نول ويتنامِ

، نقش شريك دزد و رفيق استبداد جديد، دولت به اين ترتيب در استيالى غربىِ
و  پيوند طبيعى و همكارى صميمانه مابين استيال ،كند. از يك طرف قافله را پيدا مى

مسئول و مقصود  را به عنوان ، استبدادف ديگر ملتو از طر ،گردد برقرار مى استبداد
بدون آنكه ديگر تفاهم و تعادل سابق با  ،بيند اصلى و دشمنِ مقدم در برابر خود مى

 پذير باشد. امكان استبداد

     و روحانيت مذهب ي محرك اصلى و رهبرى بر عهده
دل بـه زبـان و از زبـان     ي توانسـت از دايـره   مى فوق موقعى احساسات و عالقه و افكار

 ي اركـان جبهـه   در كه گردد موفقيت و عمل و حركت به منتهى و شود جوارح سرازير به
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و فطورى رخ نمايـد. بـه ايـن ترتيـب كـه       ، رخوتو استيال خصم، يعنى اتحاد استبداد
يكى از آنها ضعيف و از صـحنه غايـب شـود و يـا آنكـه تعـارض مـابين آن دو يـا در         

 داخل هر يك از آن دو رخ دهد.

در قضيه فـوق اسـت.    ايران محور اساسى و شرط الزم براى پيروزى مبارزات ملى
ايـران در قـرون اخيـر مبتنـى بـر اسـتفاده از        فاظـت اسـتقالل  آنكه سياست دفـاعى و ح 
 ى كـه عنصـر ملّـى   يهـا  هاى خارجى بوده اسـت. مـثالً دوران   اختالف و رقابت سياست

 توانست عرض اندام نمايد و خاموش بود: نمى

؛ يعنـى اقتـدار كامـل    و نـادر  عبـاس  ، شـاه ، انوشيروان، شاهپوردر زمان كورش -5
 .و عدم مزاحمت يا مغلوب بودن استيال استبداد

 اسـتيال  ؛و تيمـور  هـاى چنگيـز   ، و هجـوم اميـه  ر، خالفت بنـى اسكند ي در حمله -2
 شكست خورده و منكوب. مسلط و پيروز بود و استبداد

وجـود   و استيال استبداد مابين همبستگى كه رضاشاه و شاهمحمدرضا در سلطنت -8
 داشت.  

از  مـدعيان سـلطنت   ،هاى داخلـى  الطوايفى و رقابت هاى ملوك بالعكس در دوران
ــان  ــل غزنوي ــلجوقيان  قبي ــامانيان و س ــه س ــاهيان  علي ــان و خوارزمش ــه غزنوي ــه  علي علي

آمـد. يـا در قـرون     ت پـيش مـى  هايى براى حركت و ابراز وجود ملّ ، فرصتسلجوقيان
 در سـر راه هندوسـتان   خواسـت بـراى انگلسـتان    مـى  هـايى كـه نـاپلئون    اخير مزاحمت

هـاى جنـگ    در سـال  آمريكـا و سـپس   و انگلـيس  هـاى روس  وجود آورد، يا رقابت به
 و بين دو جنگ. الملل بين

 اولين حركت ملى و انقالبى ايران

ع شد و تجلّـى  شرو قاجار به ميدان، در واقع از زمان ناصرالدين شاه ورود آشكار ملت
انـد،   گفتـه  كنندگان مبارزات ايـران  ن و تجزيه و تحليلاآن همان طور كه غالب مورخ

الـدين   سـيدجمال  ي توصـيه  بنـا بـه   يا فتواى معروف ميرزاى شـيرازى  در نهضت تنباكو
 بود. اسدآبادى

 عبـاس  با طمع و تجاوز خارجى را كه از زمـان شـاه   البته درافتادن و درگيرى ايران
گرديده بـود، تظـاهر    ا شروعه انگليسي خود با سپس و اه انگليسي كمك به اه يپرتغالبا 
و  ، در منشآت قائم مقـام فراهـانى  لتى و تا حدودى ملّى آن را در سلطنت محمدشاهدو

نمـاييم. درگيـرى و    ه مشـاهده مـى  شـا  پسـر فتحعلـي   ميـرزا  دست عباس به هرات  در فتح
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گـردد و   انجام مـى  خان اميركبير تر آن به دست ميرزا تقى اى كه صورت كامل معارضه
 شود. مى و استيال هاى مشترك استبداد در اثر دسيسه منجر به تبعيد و شهادت اميركبير

 

 
 

 شاه خان اميرنظام سپس اميركبير صدراعظم ناصرالدين شادروان ميرزا تقي

 
 و جريانات بعدى قضايا را تا منتهى شدن به انقالب مشروطيت نهضت تنباكو

ت و مليّ ي هيعنى مقابل) الذكر فوق ي عنوان تابلوى كامل و گويايى از پديده توان به مي
ى مطالعه نمود و كيفيت شرايط پيروزى مبارزات ملّ (و استيال در برابر استبداد مذهب

 گذرانيم:  وار مراحل مختلف جريان را از نظر مى فهرست در زيرد. كررا استنباط 
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، با سفرهاى خوانى روضه ي و اقامه در عين حمايت از تشيّع هناصرالدين شا -5
پوشيدن لباس فرنگى و كراوات يا فكل زدن، آوردن طبيب  مكرر خود به فرنگستان،

و قشر  وحانيتدينى خود را رفته رفته در ر ي خارجى و متخصص و معلم، وجهه
هاى  هاى زياده از حد، افراط در عياشي تفرعن و درشتي كند. مقدس تضعيف مى
او را در نظر متجددين و  ،و آزادى هاى شديد در برابر قانون العمل دربارى و عكس

 نمايد. گر مى ع جلوهو ارتجا ستبدادى به عنوان مظهر اخواه آزاديپيشروان 

 

 
 

 ناصرالدين شاه ، اندك زماني پيش از كشته شدن
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با هم  ايران ي نهايت رقابت را در صحنه و انگليس دو قدرت استعمارى روس -2
را و و در صدراعظم و وز حوى از طريق نفوذ در اندرون سلطنتىدارند و هر كدام به ن

كردن جاى پا براى خود هستند  صدد باز در ،و بانكى يتجار مختلف گرفتن امتيازات
 گيرد. را مى امتياز و انحصار توتون و تنباكو «رژى»به نام  و يك كمپانى انگليسى

( بــه خشــم الــدين اســدآبادى ( و متجــدد )ســيدجمالمتقــدم )نجــف روحانيــت -8
 ي بـا گلولـه   اند. آن فتواى بزرگ تحريم، صادر و چندى بعد ناصـرالدين شـاه   درآمده

هـاى   و عضـو جنـبش   الـدين اسـدآبادى   سـيدجمال  ي انى، تربيـت شـده  ميرزا رضا كرم
 شود. ، كشته مىاسالمبول ى ايرانيانخواه آزادي
 

 
 شاه ميرزا محمدرضا كرماني كشنده ناصرالدين
 السلطنه در آغاز زنداني و شكنجه شدن، به فرمان نايب
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مرتب به  ؛شود جانشين پدر مى ،قاجارى ترين پادشاه عرضه بى ،مظفرالدين شاه -9
دهد. دربار و دولت  ان مىا ميده گيرد و به روس ها مى شود، قرضه كشيده مى اروپا

 .هستند ا بسيار ناراضىه ست و انگليسيها تحت حمايت و نفوذ روس
 

 
 مظفرالدين شاه قاجار

 

 
 دومين مسافرت مظفرالدين شاه به اروپا و انگلستان، 

 ه و شاه انگلستان و همراهان خودعكس با ملك
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الدوله توأم با  ها، اقتدار عين درپى صدراعظم هاى پى شخصيتى و خيانت بى -1
دست نوكران  هاى مدرسه صدر به تدبيرى و مخصوصاً كتك زدن طلبه رحمى و بى بى

كه در يك  -رگ، مستشار گمنوز بلژيكىي موسيو  او، مقارن با عمل تحريك كننده
 تمام -كند هاى آنها، عمامه و لباس آخوندى به تن مى ها و خانم مجلس بزم با فرنگي

سخت به جوش  را روحانيت و ها مقدس مخصوصاً و مردم غيرت و عصبانيت ،اينها
 آورد. مى

 

 
 

 سيو پريم معاونش در رخت آخوندي و غليان كشيوا مدار بلژيكي ب سيو نوز خزانهوم

 
آينـد.   درمى حركت به و صدا به دولت عليه محالت و كسبه و بازار متدين ي توده -3

ى يصـدا  دردى و هـم  و عدالتخانه است ولـى هـم   عدالت ،مردم ي خواسته و شعار اوليه
هـا را وسـعت داده، بـه     خواسـته  ي ن ملّى و انقالبـى دامنـه  اخواه آزاديخواهان و  ترقي

 ، يعنـى: و فراماسـونرى  اى انقالب كبيـر فرانسـه   جمله كشاند؛ با شعار سه مى مشروطيت
 .«اخوت ، مساوات ،ت يحر»

 اند جنبش مشروطيت گرفته اختيار در را دربار كه ها روس ا براى طرده انگليسي -1
 عبدالعظيم حضرت مانند و خواهان مشروطه پناهگاه انگليس سفارت كنند. مى حمايت را

 شود. گاه مى و اماكن مقدسه، تحصن
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شود. منابر و  ها پخش مى ها از خارج و داخل و از انجمن ها و شبنامه روزنامه -3
، مستبد و مشروطه ي دسته دو در مردم شوند. مى مشروطيت انقالب بلندگويان ،مساجد

از ملّا و طلبه و تاجر و كسبه گرفته تا كاله نمدى و فكلى، همه سرگرم بحث و دعوا 
با قطارهاى فشنگ چپ و راست  ،هستند. نيروهاى داوطلبِ تفنگ به دوشِ مجاهدين

كه  -تاريخ آن كند! ماده را امضا مى فرمان مشروطيت د... مظفرالدين شاهنافت به راه مى
 ي و سر و صداهاى ديگر، معرّف خواسته پيش از قانون اساسى -است «عدل مظفر»

 باشد. مىت زعم ملّ آن به ي اصلى مردم و اعطاكننده و اجراكننده

 

 
 

 آيد محمدعلي ميرزا وليعهد از تبريز احضار شده به تهران مي

 
كه اصوالً قلدرتر از پدر است و  كامالً نيم بند است. محمد على ميرزا ،انقالب -4
حكم كردن عقد اتحاد خود و استفاده از نارسايى اند با م ا كه رودست خوردهه روس
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را در  مشروعه ي ، تفرقهو مذهب و ناپختگى مبارزه و براى ضعيف ساختن جبهه ملت
گيرد. براى تحكيم  شود و جان مى نمايند. مبارزه جدى مى علم مى برابر مشروطه
دارد نوشته  كه تكيه و تأكيد بر اصول اسالم ىمتمّم قانون اساس ،رفجبهه از يك ط

 بلكه در اياالت ، آن هم نه تنها در تهرانعميق ملت ي شود و از طرف ديگر توده مى
سرنوشت  شوند. مى كارزار وارد خالصانه ،بختيارى و گيالن و آذربايجان چون ايالت و

ميدان باالخره در  ،ا و مكاتب اصيل دنياه مانند ساير انقالب ايران انقالب مشروطيت
 رسد. اش مى به مشروطه ملت ايران ؛گردد با دادن قربانيان فراوان تعيين مى جنگ
 

 
 اند. برخاستهخواهان دالور تبريز به ياري مجلس  آزادي

 راست او(  در سمت و باقرخان با لباس سفيد ،)به سركردگي ستارخان
 

 
 آهنگان سپاه بختياري به سوي قم رهسپار و بدانجا رسيده يا خواهند رسيد پيش
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 انجمن شوراي ملي در رشت، سپهدار چهارمين تن در رده نشسته 

 شود با علما و اعيان و چند نفر مجاهد ديده مي

 

 
 در اولين روز شاهي        پس از جدايي از پدر و مادر

خورشيدي به  2188برابر با  2202ژوئيه  28قمري به دنيا آمد، در  2921احمدشاه قاجار در شعبان 
 گزاري كرد قمري تاج 2991شاهي رسيد و در شعبان 

 
فـتح و   ،و بختيـارى  و رسيدن قـواى گـيالن   تبريز با حركت مجاهدين ،تهران -54

بـه   اولين پادشاه مشروطه شود. احمدشاه ا پناهنده مىه فرارى و به روس محمدعلى شاه
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 . گيــرد مــى انجــام مشــروطيت دوران مجلــس انتخــاب تــرين ملــى . نشــيند مــى تخــت
كه هم از پيشـقدمان يـا پيوسـتگان بـه      و حتى فرمانفرماها ها ، نصرالملكها مشيرالدوله
صـالحيت   صاحب و دار سابقه مملكت ي هادار و سياست در هم و بودند ىخواه آزادي

گيرنـد و از همـان روزهـاى بعـد از      و دولت را به دست مى اند، زمام ملت شناخته شده
شوند؛ و سـپس   خلع سالح و طرد مى ها و باقرخان ها ، ستارخاناولين جشن مشروطيت

 شوند... روند يا كنار زده مى ها و مالها كنار مى آقاها و مشهدى حاجى

     در ايران و اولين آزمايش حكومت ملى احمدشاه سلطنتى مشروطيت 
را  مشروطيت» آن روز ايران سيارى از مردممثل ب احمدشاه ،توان گفت طوركلى مى به

و عدم دخالت در قواى مقننّـه   و به سوگند خود در احترام به قانون اساسى « باور كرده
دوران سـلطنت   كـه  گفـت  بايـد  امـا  كـارى نبـود.   خيانت پادشاه او، .ماند وفادار و قضائيه
تـرين   نابسامان از است ايران مشروطيت دوران در حكومت آخرين و اولين كه احمدشاه

 عملـى  آزمـايش  يگانـه  و اولـين  شـود.  مـى  محسـوب  تـاريخ  هـاى  دوران ترين خراب و
 چرا چنين شد؟ بسيار بد نتيجه داد. در ايران و دموكراسى و آزادى مشروطيت

  :براى اينكه؛ اگر جواب جامع كوتاه خواسته باشيد، بايد گفت
 

 
 احمدشاه همراه با سردار سپه
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 «را خواسته و نه خود را براى آن ساخته بود. نه آزادى ملت ايران»

     

ظهور پيوست يا شروع شد كه  البته يك سلسله تحوالت عمده و ترقياتى به
 غيرقابل انكار است:

ن، ، قانوآزادى :با مفاهيم جديدى در قالب اجتماعى، از قبيل آشنا شدن مردم -5
ت، سياست، تمدّن، تجدّد، ، حق، وظيفه، دولت، ملّ، رأى اكثريت، مساواتانتخابات
نفع شدن مردم در امور  و به طور كلى ذي -و بعدها اجتماع، اقتصاد و انقالب -ترقى

 مملكت و اجتماع.

متوسطه و عالى و  و تأسيس مدارس ملى و دولتىِ توجه به علوم و افكار جديد -2
 هاى نوين. ابتدايى با برنامه

تدريجى روح تشكيالتى  تأثير و ىيالگوى اروپا بر مؤسسات و ادارات تأسيس -8
 و نظام زندگى.

 تغيير روش خفيف در تجارت و صناعت و زراعت. -9

تلفن، بانك، واگن شهرى، گمرك، پيدايش مؤسساتى از قبيل تلگراف،  -1
 قشون كه قبالً وجود نداشت يا به صورت ديگر و مقياس كوچكتر بود. و پليس

امور مملكت و سياست شده، درگير  ت باالخره وارد بهكه ملّ تر از همه آن مهم -3
ت شاهد با مشكالت و مبارزات آن گرديد. اما در عوض و به طور محسوس مملك

كارى و فساد، فقر  گرى، فريب هدفى، بيكارگى و هوچي مرج، بى و رواج ناامنى، هرج
 گرديد. صاحب و سامانى و كسادى، گرفتارى و خرابى و به طور كلى بى

د با شدت و هاى استبدا در دوران قبالً هم ،بعضى از حاالت و كيفيات اخير
از اين  اميد و انتظار و احساس مردم ،ى وجود داشت ولى در آن روزگاريها ضعف

 جهات نيز كمتر بود.

     

هاى مختلف را با تفصيل و تجربه بيشتر بررسى  اگر خواسته باشيم شئون و جريان
 را اتخاذ كنيم: زيرتوانيم ترتيب  كرده باشيم، مى

     تو روحاني مذهب -2
 پس از  ، بود در انقالب مردم عمده محركّ آنكه با مذهب و عامل معتقدات اسالمى
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نقشى به عهده نگرفت و بلكه راه قهر و قهقرا اختيار نمود. علّت  استقرار مشروطيت
رفته  كرد رفته با دريافت و استنباطى كه از جريان امور مى وحانيتاين است كه ر

 طرفى و سپس منفى اتخاذ نمود. موضع بى

 كه به تدوين متمم قانون اساسى محمدعلى شاه بعد از شكست استبداد صغير علما
حاكميت شرع و جلوگيرى  تثبيت به و ندگرفت خود پرداختند يك نوع حالت دفاعى به

ت پنج أنمودند و با آنكه يك هي اكتفا از احكام اسالم ها دولتاز انحراف قوانين و 
نفرى از علماى طراز اول به عنوان ناظر بر قوانين مجلس در متمم قانون اساسى 

 گونه پافشارى عملى در اجراى آن نشان ندادند. نى شده بود، هيچبي پيش

 و روحانيت كرديم، آنچه ملت كه قبالً نيز اشاره طور حقيقت قضيه اين است، همان
و كوتاه نمودن  «دالتع»خاطر آن وارد معركه شدند  خواستند و به در روز اول مى

را آن طور  و حاكميت ملى دولت از تعدّى و توهين بود. اصول آزادى دست عمال
سوغات آورده بودند، نه  از اروپا و دموكراسى كه عده معدودى به عنوان ليبراليسم

 ده و عالقه چندانى به آنها داشت.درست درك كرده بودند و نه كسى عقي

كمترين  مذهبى نبود؛ بنابراين  مملكت توأم با انقالب فكرى و انتباه انقالب سياسى
هاى  اد. درس و بحث حوزهرخ ند تغيير در روش و افكار و در اشتغاالت روحانيت

 و منابر براى مردم هاى مساجد و موعظهشد و مسائل  قديم تكرار مى صورت طلبگى به
سال  94تا  84رفت.  نيز از حدود عباديات و تشريفات و احكام انفرادى خارج نمى

بايد طول بكشد تا جسته و گريخته، فكر علمى و روح اجتماعى در مباحث قرآنى و 
اخالق، اقتصاد، مبارزه با  گردد و مسائلى از قبيل حكومت، اجتماع،وارد اسالمى 

و به تبع آنها در زبان و قلم بعضى از  روشنفكر در ميان متدينين، ظلم و فساد عمومى
 روشندل مطرح شود. روحانيون

و  و استبداد بود كه ممانعت عليه جهل و خرافات سلطنت احمدشاه  در اواخر
 )اول كسى كه فهميدن قرآن زاده با ظهور امثال خالصى ،توجه به تجدد علمى و دينى
 ءاحيا و شريعت سنگلجى ابوالحسن طالقانى كرد(، آقا سيد و ترجمه آن را توصيه مى

 به نحوى دوباره وارد سياست و مبارزه شد. گرديد و روحانيت

بوده است به استقبال تمدن و علوم و  كه معلم و رهبر ملت اگر روحانيت شيعه
 كرد مي تكميل و تصفيه ،اسالم پرتوى در را آن و رفت مى وارد تازه سياستِ و فرهنگ

  نمود و هم خدمت بزرگ مىملت و مملكت  و به مذهب بهداد، هم  مى تحويل مردم و
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 داد. نقش و مقام خود را متدرجاً از دست نمى

جا دارد تأملّى كرده و  ،در ايران يا رهبرى مذهب در مورد روحانيت شيعه
، يعنى و ضد استيال اصوالً و طبعاً ضداستبداد تذكرى بدهيم كه روحانيت تشيع

را  منتها اين خصلت ذاتى بسيار مهم، تالى فاسدى ؛طلب است و استقالل هخوا آزادي
 آورد كه توجه به آن ضرورى است: همراه مى

 تاًرسال و روحاً تشيع روحانيت ،تشيّع خود مثل و بيت اهل پيشوايان از تبع به آنكه اول
صفات  ي الرّقابى يا داعيه و مالك و هر نوع استبداد خالفت و سلطنت ي كننده نفى

 صالحيت امام اعتقاد دارد. واليت و رهبرى امام يا نايب ذى زيراكه تنها به الهى است؛

و دولت  خالفت دستگاه به تمكين و تكيه آن روحانيت كه تسنن برخالف دوم آنكه
 اطهار جانشين و سخنگوى ائمه معنوى و مذهبى نظر از خواهد مى هشيع روحانيت دارد،

باشد و از نظر ادارى و مالى، اسباب كار و منبع درآمدش عقايد و عاليق و وجوهات 
 است. اين روحانيت يك سازمان مذهبى ملّى مستقلى است كه مؤمنين، يعنى مردم

اصالت براى ؛ ناچار از اصالت و استحكام است ،براى حفظ خود و نفوذ در امت
 اعتقاد و نمايد ت محفوظ مانده، حقانيت خود را ثابتبي و اهل آنكه اتصالش به اسالم

رغم مشكالت و  على را خود آنكه براى نيز استحكام ؛دارد  نگاه را امت عالقه و
 حفظ نمايد. ،نمدعيا

آميز به اصول و سنن، يك نوع تحجّر در افكار و  بندى سرسختانه و وسواس پاي
شود  آورد و اصرار در استحكام و دفاع از خود، موجب تعصب صنفى مى نظريات مى

 نمايند. و شئون و شخصيّات، مقام قدسى و شرعى پيدا مى

نداشتن،  ادارى مراتب سلسله و رئيس و بودن التىتشكي بى عين  در ،شيعه روحانيت
گذشته  با را خود ارتباطات شدت به كه است مرتبطى يافته نظام مجموعه يا سيستم يك

 دارد. نگاه مى ،و با افراد و سنن

در عين آنكه عامل مؤثرى براى  ،اصالت توأم با تحجر و استحكام توأم با تعصّب
است، عامل توقف در مسير تكامل و  به لحاظ مذهبى و ملّى بوده بقا و استقالل ايران

متكى و مبلّغ علم و  رسد كه اسالم جايى مى باشد. كار به انحراف از توحيد نيز مى
اى براى ايمان به  شود و روحانيتى كه بايد فرع و وسيله آنها مى ي كنندهتفكر، تكفير

دينى  مرادف با بى بدون روحانيت و اصل گرديده، اسالمسوى خدا باشد، اساس 
 پرستى  شخص رود. مى باالتر قرآن و خدا انكار از گناهش معمّم، و مالّ به اهانت و شود مى
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 گيرد. و تعصّب صنفى جاى خداپرستى و مسلمانى را مى

لحاظ دينى تا كجا  وع اشتباه و انحراف بهمعلوم است كه مضار و نتايج اين ن
 شود. تمام مى و استيال تواند برود و به لحاظ ملّى چگونه به سود استبداد مى

     مجلس و انتخابات -1
داد،  و كاسبكار تشكيل مى ها و بازارى اى كه اكثريت افراد آن را عمامّه مجلس اول

 و گذاشت كنار مجلس كننده پايش را از انقالب ملت نديد. خود بهبعداً  را اى قيافه چنين
 داد. ها«فكلي» روز، آن اصطالح به يا ها« سلطنه» و ها« ملك» و ها «دوله« به را خود جاى

و  به استثناى امثال مرحوم مدرس -ددنش كه انتخاب مى و مليّونى روحانيون
ت و مملكت را داشتند تا مقام و موقعيت و ملّ كمتر قصد دفاع از مذهب -مصدق

 خود و احياناً منافع خانوادگى و حداكثر صنفى.

الجمله عالقه و  ر و دهات كه تعداد اندكى از آنها فىعادى كوچه و بازا مردم
كمتر شركت كردند. در رأى دادن دفعه  و مجلس داشتند، دفعه به مشروطيت عقيده به

چون  -دادند كه اكثريت را تشكيل مى -و كارگرها را ها ها و كاسب رأى دهاتي
ها و  آمدند، غالباً ارباب وق نمىگاه خود به پاى صند معرفت و سوادى نداشتند و هيچ

قليلى سواددار  ي خريدند. تنها عدّه ثمن بخس مى يا به ندگرفت مى هاى سياست اي حرفه
دادند؛  جوش و خروش نشان مى در فصول انتخاباتشهرى و مردم پايتخت بودند كه 

 اى دموكراسىچنان كه در كشوره بدون آنكه تبليغات و اجتماعات و احزابى آن
 وجود دارد، انتخاب نمايندگان مجلس را تنظيم نمايد.

در  و حالت مقام و مداخل را پيدا كرد ،نمايندگى مجلس شوراى ملّى ه،نتيجدر 
 بازيگران فراماسونرى همان دست در و سياست اى حرفه متوليان و سودجو اكثريت تيول

گردانى ايادى سفارت و دولت درآمد و بهترين بازار  تعزيه ، بهو نوكرصفتان دربارى
ت هاى قانونى به ملك و ملّ براى زدوبندهاى پر منفعت و زودگذر سياسى و خيانت

 گرديد.

صورت پارلمانى و  گرديده يا به تعطيل انقالبى در دوران مشروطيت ي مبارزه 
رفته و  پرستان كه فهميدند كاله سر ملت حرّافى درآمده بود. در اواخر، بعضى وطن

 خيانت و خرابى حاكم شده است، از گوشه و كنار مملكت هياهو و حركاتى راه
ميرزا كوچك  ، انقالبدر تبريز انداختند؛ از آن جمله است: قيام شيخ محمد خيابانى 

 .در مشهد در جنگل يا نبرد كلنل محمدتقى خان خان
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 دولت و اداره مملكت -9

و منتخب يا منصوب اين  الوزراها و وزراى منبعث از آن ملت رئيسمعلوم است كه 
طرفداران سابق  و رجالِ معموالً اشراف ؟توانستند باشند چگونه اشخاصى مى ،مجلس
كفايت، بدهايشان  آنها بى هاى خوب كه -الملّه و كم و بيش وجيه  حق مشروطيتيا ال

ت بودند؛ قهراً ملّشان فاقد صالحيت و اطالع و دور از اتكاى به  خائن و تمام
 دوام و قوام داشته باشند.توانستند  نمى

توانستند بكنند؟ و  مى تجهيزات چه و نبودن تشكيالت با و خالى ي با خزانه ها دولت
 د؟داشتن راهى چه ،تسليم و تعلّل از غير ،انگليس و روس اولتيماتوم و مداخالت برابر در

زور و قشون و اعتبارى  ،صاحب ثروت و توليد و درآمدى نبود و دولت ،مملكت
ها را وصول نموده، دستورى را به  نداشت كه حكمش را كسى بخواند يا ماليات

ت هم كه عقيده و عادت نداشت با دولت و با كرسى بنشاند و امنيّتى برقرار سازد. ملّ
بنابراين فقر و مرض و مخصوصاً  ؛گردش درآورد ا بهها ر خود همكارى نموده، چرخ

 كشيد. تكليفى و هرج و مرج از هر سو زبانه مى ناامنى و بى

 الملل شد، يكى جنگ بين و مصيبت بزرگ قوز باالقوز مشروطيتد ،از بخت بد
العمل  لكت بود كه عكسخاك مم به متخاصم ىها دولت قواى سروصداى بى تجاوز و

قحطى و  ،گرديد و ديگرى اى از نمايندگان و بزرگان از ايران آن مهاجرت عدّه
 وبا بود كه بعد از جنگ در سال مجاعه پيش آمد. ناخوشى وحشتناك خانمان براندازِ

ها و شـهرها در قلمـروى    هو قبل و بعد از آن، ناامنى را الملل هاى جنگ بين در سال
امثـال  )گرفتن دزدهـاى يـاغى   و بـا سـنگر   و كـرد  لُرو  چون تركمن و عشايرى ايالت

اى ها يك امر عادى بـود. نـه دولـت قـو     ها و دروازه در سرگردنه (،نايب حسين كاشى
صاحب چنان خاصـيت دفـاعى و تشـكيالت     مجهزّى داشت و نه ملت و مسئول نظامى

كردنـد   مـى  ى مشـروطيت هـا  دولتكارى كه  اجتماعى بود كه خود را حفاظت نمايد.
و  دادن ايرانيـان  توّسل بـه خارجـه بـراى گـرفتن قرضـه و آوردن مستشـار بـراى تعلـيم        

 ريزى ادارات و قشون و مؤسسات بود. شالوده

در برابر فشارهاى دائم  ها دولتو  لحاظ سياست خارجى نيز ضعف و زبونى شاه به
 از ، استفادهها دولتكامالً آشكار بود. تنها تدبير و توسّل  همسايگان شمال و جنوب

  آمريكا يعنى سوم، پايگاه يك كشيدن پيش ،آخر هاى سال در و آنها يشگىهم تضادهاى
 بود.
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هاى بيجا، مخالفت مجلس و افكار عمومى را سپر بال  براى فرار از تحميل و توقع
 به الممالك كردند كه يك بار مستوفى كردند و تا آنجا با دست خالى مقاومت مى مى

نمايد و بار ديگر بهانه  سكوت طوالنى مى دهد و نميجوابى  انگليس تهديد سفير
  آورد كه استخاره خوب نيامده است... مى
 

 
 

 خان مستوفي الممالك  خان( فرزند ميرزا يوسف مستوفي الممالك )ميرزا حسن
 وزير شده است زير جنگ و نخستمشروطيت بارها و كه در دوران
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البته خيلى بهتر از اينها نبود ولى در  به لحاظ ملت كشور در دوران استبداد ي اداره
 يك ده بزرگى را داشت كه پادشاه ي آن زمان و اوضاع، مملكت حالت و منزله

مند  خود عالقه و سلطنت بردارى بيشتر و حفظ مالكيت بهره ارباب آن بوده، به خاطر
آوران و راهزنان  هجوم به دفعِ ،بود و اگر عُرضه و غيرتى داشتآن  به آبادى و امنيت
، بلكه براى جلوگيرى از اما نه به دليل دلسوزى براى مردم ،پرداخت و غارتگران مى

خوردن به حيثيت و شوكت خودش. خارج از آنچه مربوط به  گرى و لطمه ياغي
با  محصول خراج و ماليات و حفظ سرحدّات و سلطه و تخت و تاج بود، پادشاهان

 مردم و مملكت چندان كار نداشتند.

مأمورين، صورت معامله و مقاطعه  ي اصوالً حكومت و مديريت كشور به وسيله
 گزيد؛ صدر اعظمى برمى خواست و صدر جبروت و ثروت و عزت مى شاه را داشت.

ها  الحكومه نايب ،حكام ؛كرد وزيران و واليان و مستوفيان و حكّامى را خبر مى ،اعظم
 كلفتانِ و سرسپردگان و گردن بلوك و دهات به شاهزادگان ؛هايى داشتند و فراش
گرديد  زدند اعطا مى گردن مى رؤسا و رجالى كه طوق بندگى به يا به سلطنت وابسته به
 دهى نمايند. كشى و بهره تا بهره

دادند  عمّال تحت فرمان اختيار مى همديگر و به همچون سلسله مراتب، همه اينها به
وسات سور انداختن راه و ىكش پيش تأديه و تملّق و تمكين شرط به مربوطه، قلمرو در كه

را برانند  خواهند بكنند و بگيرند، و رعيت چه مىخواهند و هر مقام باالتر، هرطور مي
 دارند كه صدايى در نيايد و نيازها و دعاها برسد.  نحوى نگاه و بدوشند و اوضاع را به

نيّتى و دفاعى دولت به اين ترتيب هاى سياسى، مالياتى، ام چرخ در دوران استبداد
گشت در حالى كه ساير امور و شئون مملكت از قبيل زراعت، تجارت، صنعت،  مى

، تعليم و تربيت، آداب و اخالق، افكار و قضاوت، طبابت، معامالت، عقد و ازدواج
و سنت و تا حدودى به طبق عادت ت واگذار شده بود تا برعقايد به اختيار خود ملّ

 جريان طبيعى خود را طى كند. ،و روحانيت رهبرى مذهب

هاى ادارى و  و اطالعات مأمورين و شيوه از ميان رفت ولى عادات مردم استبداد
سر و صاحبى فقط با اين تفاوت كه در گذشته دولت و مملكت  ؛زندگى عوض نشد
 مشروطه ؛تبردارى از ملك و ملّ و با قصد بهره با احساس مالكيت داشت به نام شاه

بدون آنكه چيزى و واحد مسئول دلسوز متشكلى به  ،كه آمد، صاحب و سامان رفت
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آماده  ،اجتماع ي آزاد و اداره كِجاى آن بيايد و مردم براى زندگى مشتر نام ملت به
 باشند.

 اقتصاد و توليد -1
 بعـد از مشـروطيت   محتاج به گفتن نيسـت كـه روش توليـد و سيسـتم اقتصـادى ايـران      

همان روال توليد و تجارت انفرادى دهات و بازار و صـنايع دسـتى قـديم     ؛عوض نشد
 و افتادن چشم ايرانيـان  فتتاح باب روابط تجارى با اروپاادامه داشت با اين تفاوت كه ا

آالت، ظـروف و   قنـد و چـاى، چينـى    ،به محصوالت جالب خارجى )از جمله قمـاش 
بـرد و   اجناس خرازى( سطح مصرف عمومى و ميزان واردات را سال به سـال بـاال مـى   

خشكبار شده، محصوالت كشاورزى سـنتى و  صادراتمان رفته رفته منحصر به فرش و 
خصوصـاً بـا حـداقل حقـوق      -رقابت با بازارهـاى خـارجى   ي صنايع وطنى ما از عهده
 هـا  دولـت در سياسـت اقتصـادى كـه همسـايگان خـارجى بـه        گمركى و سلب آزادى

 آمد. برنمى -كردند تحميل مى

ا داده بودنـد خبـرى نبـود.    هـ  آن را بـه انگليسـي  كه امتيـاز   از معادن نيز غير از نفت
تباً در سراشـيبى كسـادى   رم اروپا بنابراين اقتصاد مملكت پس از ورود استيالى جديد

هاى جديـد و   رفت. مجلس و دولت فكر و فرصتى براى طرح و ورشكستگى پيش مي
 اقتصادى و توليد كشور نكرده بودند.هاى  تغيير برنامه

بمــوقعى از طــرف بعضــى از تجــار نماينــده بــراى تأســيس  توجــهِ ،در مجلــس اول
نيّت و استقبال  رغم حسن على كه آمد عمل به پولى هايى در جهت احراز استقالل بانك

جـايى نرسـيد. عملـى كـه      ، بـه العات و امكانـات ضـعيف آن روز  شايان، با توجه به اط
گمركات،  به دادن صورتسرو براى خارجى مستشاران استخدام دادند مى انجام ها دولت

 پست و تلگراف، ماليه و امثال آن به منظور افزايش بودجه دولتى بود.

دو سه فقره اقدام از ناحيه بعضـى از تجّـار يـا     ،براى خالى نبودن عريضه بايد گفت
ماننـد  )اروپاديده در وارد كردن مؤسسات صـنعتى جديـد   و همت با ي رجال دلسوخته

آهـن   پـزى و احـداث راه   كشـى، صـابون   كارخانجات كوچك قند، ريسندگى، روغن
به عمل آمد كه بـا توجـه بـه مشـكالت و موانـع فـراوان،        (رشت يا برق و تلفن و غيره

د مملكـت و  در اقتصـا  يشد ولى تأثير چنـدان  محسوب مى اي هاى مقدماتى ارزنده گام
 توانست داشته باشد. ايجاد صنايع و كشاورزى جديد نمى

 لحاظ درآمد  چه به -مسائل اقتصادى توجه چندان به اصوالً بايد گفت كه در ايران
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عمل  به -لحاظ رفاه و رفع اختالفات طبقاتى عمومى مملكت و بهبود زندگى و چه به
شد و  فكر اساسى مى و انديشى چاره آنها ي دربارهكمتر از امور ديگر  آمد و خيلى نمى
شود. بايد انصاف داد كه بيش از آنچه خارجيان را مقصر و عامل فقر و گرفتارى  مى
دانيم، كوتاهى و تنبلى از خودمان است. بنابراين طبيعى بوده است كه در برابر  مى

تر  درمانده و تر محتاج رفته، تر عقب سال به سال ما غرب، مجهز و مبتكر مولدِ فعّالِ دنياىِ
 ما از اين جهت نيز سرشكسته از آب درآيد. ي  نوخاستهشويم و مشروطيتِ

       

هاى  انقالب پاى به پا و موازات به اجتماعى -اقتصادى تحول ،ايران برخالف اروپا در
ه اولى پيشاپيش دومى انجام شده است؛ نه تنها گرفته و بلك اجتماعى صورت -سياسى
 رخ داده است. انسانى -اجتماعى -اقتصادى لوّتح اجتماعى بلكه -ل اقتصادى تحوّ

خود را از تدريجاً وران  بود كه پيشه و در دوران رنسانس از اواخر قرون وسطى
و مانع رونق فردى آنها  آزادى ي كنندهسنتى كه محدود قيود صنفى و از نظام طبقاتى

صنف، به كار و تالش و  ي و براى جبران حمايت از دست رونده ندبود خالص كرد
و همچنين آزادى شغلى و شخصى  ؛5سرمايه روى آوردند كاراندازىِ آورى و به جمع

                                                
 معروفِ روانشناس اجتماعىِو دانشمند  ي (، نوشته549و  12و  15)صفحات  «آزادىگريز از »در كتاب  .5

 خوانيم: ، چنين مىاريك فروم ،معاصر

 شد. در اواخر تغييراتى نيز در محيط روانى آشكار مى دارى همراه با رشد اقتصادى سرمايه»
 ،گشت و روحى ناآرام و بيتاب معناى جديد پديدار مى مفهوم زمان به قرون وسطى

 «يافتند. گرفت. حتى دقايق نيز ارزش مى زندگى را در زير نفوذ مى
ثروت و  دسترسي به گرفت، آرزوى ترين فضائل جاى مى كارآمدى در رديف عالي»

ساخت... يكى از  هر چيز را در خود غرقه مى توفيق در امور مادّى شورى شده بود كه
عواقب اين تغييرات اقتصادى دامنگير همه شد... تأمين نسبى و ثباتى كه فرد در نظام 

 ي همه ،دارى برخوردار بود، از ميان رفت. اكنون با آغاز سرمايه اجتماعى قرون وسطى
در آمدند... فرد به خود واگذار شده بود و همه چيز به كوشش طبقات اجتماع به حركت 

 .«خود وى وابسته بود، نه به شأن و مقام كهنش

حادث شده  حال در انسان تا به ترين تغييرى كه از پايان قرون وسطى توان گفت بزرگ مى»
كار در خودش غايتى پنداشته  همين وضع روانى جديد نسبت به كار و كوشش است...

 «د...وش مى
 .اسالمى فرهنگ نشر دفتر ،بازرگان مهدى مهندس تأليف ،فروم اريك نظريه بررسى كتاب 18صفحه از نقل)

در سال « مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي»قرار دارد كه با نام  (54اين كتاب هم اكنون در مجموعه آثار )
آن قرار  19چاپ و منتشر شده است و زيرنويس مذكور در صفحه  توسط شركت سهامي انتشار 5831

 دارد، ب.ف.ب(
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با حصول اعتبار و فزونى قدرت آنها بر  جديد بورژوازى ي طبقه دارى و سرمايه
دانيم انقالبات  ى بود كه مىمالكانو  يعنى اشراف ،حاكم نيرومند گذشته ي طبقه
 وجود آورد. را به مانىو دموكراسى پارل ى را به راه انداخت و ليبراليسمخواه آزادي

ى و يلحاظ كارا اول يك سلسله تحول و توسعه اقتصادى و تغييرات روانى، به
اى از اجتماع پديدار گشت و سپس  فعاليت و ثروت اندوزى مولّد، در داخل طبقه

 يبراليسموسيع ملى به منظور دفاع از خود و برخوردارى بهتر از زندگى، ل ي اين طبقه
سازد و  ت است كه نظام اجتماع را مىرا خواست و ساخت. در آنجا ملّ و دموكراسى

گيرنده از ملت  بنابراين دولت، الهام ؛دهد و رأى تشكيل مى دولت را از طريق انقالب
 ت.ت به ملّلّدهنده م است و انعكاس
 -استبداد ي تربيت ديرينه و عادت و بعد از مشروطيت، بنا به  مشروطيتامّا در ايرانِ

اين  توجه و توقع مردم -گردد شود و به دولت برمى چيز از دولت صادر مى كه همه
 چيز باشد. همه ي كننده دهنده و اداره دهنده، طرح ولت ناناست كه د

 تعليمات، فرهنگ، اخالق، عقايد -7

هاى  تكان خورد و چيزى كه تغيير محسوس يافت در زمينه جايى كه در مشروطيت
 تعليمات، فرهنگ، اخالق و عقايد بود.

، خان اميركبير دست ميرزا تقى به تعليمات و مدارس جديد كه با تأسيس دارالفنون
آغاز گرديده  و اطريشى ، با استفاده از استادان فرانسوىصدراعظم ناصرالدين شاه

ت دامنه مشاركت و مسئوليت افراد ملّتر و با  پايينتر و در سطوح  صورت وسيع بود، به
 تحصيالت عالى و دانشگاهى ي يافته، سبب كسب معلومات و نظريات تازه و پايه

 بعدى گرديد.

سترش مختصرى يافت و روزنامه و مطبوعات نيز از انحصار دربار بيرون آمده، گ
و دنيا كرد كه تا حدودى عامل توسعه و سواد را متوجه به اخبار مملكت قشر اقليت با

 تنوير افكار شد.

تقليدى  و وارداتى ي جنبه نبوده، جوشخود طريق از و طبيعى فوق، تحوالت متأسفانه
قوى داشت. يك مشت اطالعات ابتدايى و فرهنگ سطحى ناموزون و از جهات ملّى 

 مآبِ اىِ فرنگىه مملكت و اداري ي خوانده و اخالقى و دينى، ناسالم، در قشر درس
ت به قديمى و خود عامل تفرقه ملّ ي نوبه اى كه به مدّعىِ تجدد رسوخ يافت. پديده
گرديد.  و استيال سود استبداد و مظاهر تمدن، به جديدى و معارضه ميان مذهب
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 ي گرديد و الزمه پرستى و خيانت مى ىغالباً مترادف با اجنب ،تجددخواهى و تحول
 شده بود. كهنه خواهى و وطن دوستى، تعصب ورزيدن به آداب و عقايدِ استقالل

 

 
 

 ، صدراعظمخان اميركبير  ميرزا تقي
 

معتقدات  از استعفاى ،مسيحى اروپاىِ افكار و فرهنگ سطحى اقتباس قهرى ي نتيجه
بدون آنكه درك  ،هاى اخالقى خودمان بود و اعراض از آداب ملّى و ارزش اسالمى

كه سبب برترى و  -ها را صحيح مبناى فكرى و عوامل عميق روحى و اجتماعى غربي
دهند،  دست مىنموده باشند و چيز درستى به جاى آنچه از  -ترقيات آنها شده است
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را باز كرده  شد كه راه اروپا انداخته مى گناه به گردن مشروطيت ،بگذارند. درهرحال
 پرستى را آزاد گذارده است. است و از طرف ديگر خرافات و كهنه

شوايان دينى بايستى پي گفتيم، يا مى «مذهب و روحانيت -5»همان طور كه در بند 
اى به استقبال فرهنگ غربى و انتقال  خداپرستانه ي بينانه نگرى روشن با فراست و آينده

در مواجهه  اسالم صدر مسلمانان كه همان كارى -رفتند  مى جامعه ايران صحيح آن به
شدند و يا  و خود مصحّح و مكمّل و معلّم آن مى -كردند و علوم يونان با فلسفه

 متجددين با بصيرت و معرفت، علم و دين را مقابله داده، توأماً آگاهى و ايمان مردم
به  هاى بعد از مشروطيت كدام نكردند و نسل بردند؛ كارى كه متأسفانه هيچ را باال مى
 دند.فكر آن افتا

اسـت و اتّحـاد    كه دو ركن اساسـى مشـروطيت ايـران    و مذهب ملت ،ترتيب اين به
 و اسـتيال  متّحـد اسـتبداد   ي در برابر جبهه و استقالل آنها شرط ضرورى دفاع از آزادى

ايمـانى و عشـق و    ي باشد، از هم جدا شدند. علم و اخـالق و افكـار چـون پشـتوانه     مى
تقوى را نداشت، بيشتر به ظاهر و تشريفات سـرگرم شـد و عمـق و اسـتحكام و ارزش     
نيافت تا بتواند از جهت معنوى با نفوذ و تسلّط خارجى مقابله الزم را بنمايد و مـذهب  

از تفكـر و تعقـل در آيـات و بيـنش علمـى       ،آنچـون بـرخالف تأكيـدات فـراوان قـر     
ها و اعمال ريشه محكم پيـدا كنـد و در جامعـه     توانست در انديشه محروم گرديد، نمي

 و در افراد ثمرات پر بركت به بار آورد.

  
 به ما داد درسى كه مشروطيت

 طـور تلقـى شـود كـه انقـالب      درآمد، نبايد ايناگر جوابش منفى  مشروطيت ي تجربه
بايسـتى   چنين كـارى نمـى   است و ل لغوى بودعم ،ت براى آزادىمشروطيت و قيام ملّ

 يا بعداً نيز ملت نبايد دست به انقالب زده، آزادى و حق را نخواهد. شد انجام مي

گـرى ملّتـى بـود     بررسى كرديم تماماً ناشى از ناشـي مشكالت و معايبى كه اجماالً 
گــزارى و  ، خــود را فقــط بــراى نــوكرى و خــدمت ســال اســتبداد 2144كــه در طــى 
خاطر حفظ نفس تربيت كرده، خودبين و فردمسلك شده است. اگـر صـد    فرمانبرى به

پاخيزد و صاحب حكومت و شخصـيت شـود،    خواست به مى نسال ديگر هم ملّت ايرا
 بلكه بدتر. ،همين آش بود و همين كاسه

بايستى انجام  اى بود كه باالخره مي اقدام ضرورى و جسورانه انقالب مشروطيت
 كه از  ستا اين پذيريم تا تجربه و تغيير بيابيم. مهم را مى خوب آن و تبعات بد و بشود
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 عبرت گرفته و درسى بياموزيم. ،اين رهگذر براى قدم برتر بعدى

ـ    كجـاى دنيـا تبـديل بـه مشـروطيت      در هـيچ  و اسـتيال  استبداد ى، و بـه حكومـت ملّ
جـاى آنهـا    گردد مگر آنكـه بـه   نمىت و مملكت اداره شود و ملّ هرصورت آن، نمى به

صورت ملت جلو آمده و جاى آنهـا را بگيرنـد    به روند يا بايد بروند، خود مردم كه مى
 و نگاه دارند.

و  ديديم، ناچار بقايا و ايادى استبداد كه در مشروطيتطور اگر چنين نكنند، همان
مرج  و هرج و نشد اداره درست مملكت كه بعد و خواهندكرد پر را خالى جاهاى ،استيال

 و سروسامانى، يعنى ناراحتى و نارضايتى اشاعه يافت، طبعاً در داخل و خرابى و بى
و قدرتِ خارجى مساعد  فردى حكومتِ شديدترِ تسلط و بازگشت براى زمينه خارج
چنين شد و در بخش آينده خواهيم  شاهدن رضاكارآم كه با روى طور گردد؛ همان مى
 ديد.

و  بايد هم بخواهد و هـم بتوانـد؛ آزادى   ،ت به صفت مشترك و شخصيت واحدملّ
 كار قبل از انقالب و براى اين ،امور را بتواند ي را بخواهد و اداره شخصيت و استقالل

ـ     بسـازد. يعنـى افـراد     ت و داشـتن مليـت  يا در جريان انقالب خـود را بـراى تشـكيل ملّ
تمايل به وحدت نشان دهند و احسـاس شخصـيت اجتمـاعى و مخصوصـاً بـه مصـداق       

احسـاس مسـئوليت اجتمـاعى    ، 5«عَنْ رَعِيَتِـه  مسئولكُلُكُمْ رَاعٌ وَ كُلُكُمْ » :حديث نبوى
 بنمايند.

محبّـت و بيگانـه و احيانـاً بـدبين و      مادام كه افراد يك جامعه نسبت به يكديگر بـى 
كسى فـردى   فرما خواهد بود و مادام كه هر تفرقه حكم ،جاى وحدت بدخواه باشند، به

شـد و  نه عالقه داشته با ،جمعى فكر كند، فردى عمل نمايد و به اجتماع و به عمل دسته
هـا و مشـكالت عملـى و اجتمـاعى و      و نخواهد زيربار ضوابط و محـدوديت  ،نه عقيده

قـدرت خواهـد    و شخصيت فاقد و وحدت اى فاقد جامعه حكومت اكثريت رود، چنين
 ي يـا از ناحيـه   اسـتبداد  ي خـوردن از ناحيـه   شدن و توسـرى  يعنى محكوم به اداره ،ماند
 اتحاد آن دو است. ي يا از ناحيه استيال

ى از نـوع  كلى هـر نظـام اجتمـاعى، چيـز    طـور  و بـه  و حكومت دموكراسى آزادى
پا كنند يا در  كرده، به كه از دكان خريدارى كنى نيستكفش يا ماشين گوشت خورد

                                                
گوى افراد تحت سرپرستى و  شما مسئول و پاسخ ي شما سرپرست و مدير و همه ي : همهحديث نبوى .5

 مديريت خود هستيد. 
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تناسـب و  بـا جامعـه   كه بايد  يك سيستم و رويه و روابطى است ؛آشپزخانه نگاهدارند
بـه چنـان درجـه از درك     . مردم«بجوشد»و از خود آنها  «بخورد»تعادل داشته، به آنها 

و رشد و شايستگى رسيده باشند كه هر كس نه تنها آزاد بودن خود را بخواهـد، بلكـه   
قلـب   دوسـت داشـته، از صـميم    -چه براى خود و چه براى ديگران  -نقش آزادى را 

 معتقد و مدافع آن باشد.

 ي در سـايه  و اجتماع و به يكديگر به مردم مندى امور جامعه در اثر عالقه ي ثانياً اداره
شناسى، بدون آنكه مورد و موجـدى بـراى زورگـوئى دولـت و      كارى و وظيفه درست

خـود  ه بـ  وانين و مقـرارت خـود  پيش آيد، عملى گـردد و اجـراى قـ    حكومت استبداد
 تأمين شود.

     

 
 

 مسجد سپهساالر پس از بمباران      بهارستان يا پارلمان پس از بمباران  
 

ف، متعـار  انتظار و تصور برخالف مترقى، و ملى حكومت صورت به اجتماعى نظام هر
اخالقـى   انسـانىِ  ي سياسى و احياناً فلسفى باشد، يك مسئله ي بيش از آنكه يك مسئله

 بـا دشـمنان و طـرد بيگانگـان در هـر انقـالب        و تربيتى است و همان اندازه كه مبـارزه 
براى طرد معايـب و مفاسـد    با خودشان نفوس ي مبارزه آن، برابر چندين دارد، ضرورت

كـه بـه    باشد. فرمان پيغمبـر  واجب مى ،خدمت و پاكى هاى درونىِ و نهال ربذ كاشتن و
فَعَلَـيْكُمْ   قَدْ رَجَعْتُمْ مِنَ الجِهَادِ االَصْغَرِ» برگشته فرمودند: از جنگ يك دسته مجاهدين

 با باطل و ظالم صادق است. مبارزين ي در همه وقت و براى همه ،5«الْجِهَادِ االَكْبَرِبِ

                                                
 تر.  جهاد بزرگ باد)اقدام به( شما بر پس ايد؛ بازگشته تر كوچك جهاد از )اكنون( كه درستى به :نبوى حديث .5
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 بندي شده  ينذمشروطيت، سردر بهارستان آ سال در جشن پايان نخستين
 خورشيدي( 2187، 2206ژوئيه  17)

 
راه خـالف و   كردنـد و  مـي بودند و با هم برادروار زندگى در دنيا خوب  اگر مردم

ىِ يها احتيـاج بـه فشـار و زور نداشـت و زورگـو      امّت ي گرفتند، اداره خدعه پيش نمى
وارد  5«كَمَا تَكُونُـونَ يُـوَلَى عَلَـيْكُمْ   »شد. در اين مورد نيز حديث  زورمند پرورانده نمى

                                                
 شود.  : آن چنان كه هستيد )در خُلق و خو و روش و منش(، بر شما حكومت مىحديث نبوى .5
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ئوليت همنوعان خود ظلم كنند و قبـول مسـ   خود و به نفس و صادق است. مردمى كه به
 ي دارنـده  مديران و متوليان ظالم و نگاه ي كننده و سازنده و خدمت ننمايند، طبعاً طلب

دوسـت   عپرست و نـو  حق بنا به تربيت،بالعكس، اگر ذاتاً و  ى هستند.هاى استبداد نظام
هـاى پايمـال شـده و     براى دفاع از حـق  برند و ميباشند، هم از تنفس فضاى ناحق رنج 
دسـت مسـتبد و غاصـب را كوتـاه      كننـد و  مـي نجات همنوعان ستمديده قيام و مبارزه 

ـ     ؛نمايند مى ت، اقـدام و خـدمت   و هم براى قيام و دوام حق و بـراى رفـاه و اعـتالى ملّ
 خواهند كرد.

ايمـانى و   ي موش نكنيم كه مبارزه و فداكارى و شهادت هم خـود يـك مسـئله   فرا
هـاى   مكتـب  و رهبـران  شخصى. و عصبى يا اجتماعى و سياسى تا است اخالقى و معنوى

عواطـف و   برمبنـاي خـاطر ديگـران و    اند كه بيشتر به پيروز انقالبى هميشه كسانى بوده
 ي ازمند بـه امـداد يـا متعلـق بـه طبقـه      خواهانه و بدون آنكه شخصاً ني هاى حق حساسيت

 ،انـد. منتهـا ايـن تربيـت و تكامـل      شده  ييها محروم زير فشار باشند، وارد چنين معركه
باشد، بلكه بايـد از ابتـدا توجـه و توسـعه      انقالب ي نبايد متوقف و مخصوص به مرحله

 بعدى داشته باشد. ي حفاظت و اداره ي به مرحله

رشـد و   ي آنچه بيشتر مهم و مؤثر اسـت، كيفيـت و درجـه    ،فقيت انقالبقبل از مو
كه بعد از آن، كميّت و تعميم صفات اعلى ضرورت  لىحان است؛ درافداكارى مبارز

هاى قبل از انقالب الزم است و هم تعلـيم و   دارد. هم تلقين و تمرين محروميت و رنج
بـدون   خـود انقـالب نيـز    ضافاً به اينكـه پيـروزىِ  تربيت و انضباط و صالحيت بعدى؛ م

چـه در   انضباط و اتحاد و حداكثر وفادارى و صداقت و همكارى قابل تصـور نيسـت.  
بـزرگ و   ي و چه بعد از آن تا به امروز، كمتر كسـى بـه درك ايـن نقيصـه     مشروطيت

 است. پرداخته همكارى و همسازى جهت در مردم اجتماعى تربيت براى عملى ي چاره
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوّم 
 

 قتا مصدّ از رضاشاه
  

تـر از بخـش اول    العاده كوتـاه  فوق ،هاى دوم و سوم را با آنكه به لحاظ مدّت بخش
خـواهيم   مرور يبيشتر تفصيل و تأمل با نسل( يك عمر و كلدرصد سه حدود )در است
 :كرد

 .هستيمور  غوطهدر آن عصر تر است و  چون زمان آنها به ما نزديكاوالً 
 ت به عهده گرفته است و بايد بگيرد. ثانياً به دليل اهميّت و نقشى كه ملّ

 ميـان اسـتبداد   ستيز ي صحنه ايران سرزمين ،مشروطيت انقالب سال تا 2944اگر در 
ـ  و استيال ت بزنـد، از ايـن بـه بعـد بـا سـير       بود و تاريخ حرف چندانى نداشت كه از ملّ

نمايـد، در ميـدان نبـرد در     هايى كه تحمل مـى  كند و گرفتاري ت پيدا مىتحولى كه ملّ
را؛  «ت+ ملّــ مـذهب »بينـيم و در طــرف ديگـر    را مـى  «+ اســتبداد اسـتيال »يـك طـرف   

دوم  رود و رهبـرىِ  مـى  دسـت اسـتبداد   رفتـه بـه   اول رفتـه  ي جبهـه  كـه رهبـرىِ   درحالى
 دست مذهب و معتقدات. به

     ايران در برابر مشروطيت (و انگليس يا روس) العمل استيال عكس 
ت و داخله را ناخشنود نه تنها ملّ نابسامانى و هرج و مرج و خرابى دوران مشروطيت

تنها  يالى خارجىاست جويى ديد. هم خود را ناگزير از چاره كرد، بلكه استيالى غربى
 سود خود درس گرفت.ه ما ب مقام بيدار و هشيارى بود كه از مشروطيت

 هـا  شوروى نداشتند. مشروطيت به نسبت خوشى نظر خورده، رودست اول از اه روس 
قابـل قبـول نيسـت، در پـى      برايشـان ، خودشـان  م كمونيسـت نيز كه رژيمى غير از رژي

 راه بيفتد. انانقالبى در اير، به الگو و انقياد آنهافرصت بودند تا 
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پيشه هستند، هم براى جلوگيرى از چنـان   نگرِ ماليم تر و واقع ا كه زرنگه انگليسي
امتيـاز نفـت    ي تجارت و منافع خود و اداره ي سياست و هم براى ادامهپيشامد و حفظ 

و حكومـت   سروسامانى پيدا كرده، مشـروطيت  ديدند وضع ايران ضرورى مى ،جنوب
كـه راهـى جـز     -اسـتبداد نـوع   ى را كه بالمآل به زيان مطامع خارجى است، به يـك ملّ

دار در محـل و بـا    البته استبدادى كه ريشـه  تبديل كنند؛ -اتحّاد و اطاعت از آنها ندارد
بـه   ،عبـارت ديگـر   مستقل و ملّى بوده، قرار و مدارشـان بـا آن مـداوم باشـد. بـه      ي قيافه
 و روشـنفكران  ،لحاظ امنيت و رونـق  را به كيه نمايد؛ مردمباستان ت ت و تاريخ ايرانمليّ
 راضى سازد. ،و اصالحات لحاظ استقالل را به

 

 
 

 كلنل آيرون سايد

 
 منافع حفظ راه يگانه و دار ريشه ،ايران در استبداد كه دانستند مى خوب اه انگليسي
نوع استبداد كهن با رنگ و جالى مدرن، يعنى  صدد ايجاد يك. بنابراين درآنها است
رضاخان  ،هادمر ما ميان از و شود مى مأمور سايد آيرون كلنل برآمدند. پارلمانى استبداد

شمسى  5244 حوت ى سوميكذا كودتاى و نمايد مى سوادكوهى، افسر قزاق را انتخاب
 اندازد. راه مى را به
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 2122دتاي سوم اسفند كوالوزرا و رضاخان وزير جنگ  ، رئيسسيدضياءالدين طباطبايي
 

عنـوان   ا بـه هـ  انگليسي ي و سرسپرده «رعد»مدير روزنامه  ،ىيسيدضياءالدين طباطبا
 سـپه  و سـردار  تحميـل و رضـاخان وزيـر جنـگ     قـانونى بـر احمدشـاه    يالـوزرا  رئيس
 كه حاضر نشده بود ماليه و قشـون ايـران   -زودى هم او و هم احمدشاه هشود. ولى ب مى

ازيگرِ بـ  عنوان و قدرت را تحويـل سـردار سـپه    -ا قرار دهده را تحت نظارت انگليسي
تـا بيسـت سـال بعـد در      ،دانسـت  كـه شـايد ايـن را نمـي     دهند؛ كسى قلدر مى ي ارادهبا

 به خاطرش آيد كه بازيگرى بيش نيست. ژوهانسبورگ

درافتـاده   روحانيت و مذهب با اول روزهاى فريبانه عوام كه بعد از تظاهرات شاهرضا
، هـا  مى و رعايت مقتضيات سياسـى برطبـق نظـر انگليسـي    بود، از نظر جلب افكار عمو

اول  ي و در مرحلـه  دولـت خـود قـرار داد    ي متجدد را برنامـه  هاى جناح انجام خواسته
منظور سركوبى سـريع   به ش را مصروف تشكيل و تقويت نيروى نظامىا همّت و تالش

 ى نمود.خواه آزادين الياتى و مخالفو مستمر مدعيان اي

تحجـر و تعصّـب و    ي در نتيجـه  طور كه در پايان بخش اول ديـديم، مـذهب   همان
ترقيخـواه از دسـت داده بـود.     موقعيت خـود را در بـين مليـون    ،گيرى روحانيت كناره
درس  و ادارى چـه  و بـازارى  چه و ملّا چه ت،ملّ ميان در نيز دموكراسى و قانون و آزادى
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ك، الملـ  مؤمنى چون مـؤتمن  ي خوانده، معتقد و مدافعِ چندان نداشت. تنها افراد زبده
بودند كه با شهامت كم نظيـر بـا تشـكيل مجلـس      ق و مدرسصدّ، ممستوفى الممالك

مخالفــت كردنــد.  شــدن ســردار ســپه ، يعنــى پادشـاه  و تغييــر قــانون اساســى مؤسسـان 
شـان رسـيدند؛ سـركوبى     داشتند كه به كيفر فضـولي نگارهاى قليلى هم وجود  روزنامه

 پروا بود. شديد و بى

و احيانـاً   -داشتند ن آرزوى آن را مىها مليّو كه سال -هاى اصالحى و مترقى برنامه
اجرا گذارده شـد:   يكى بعد از ديگرى به ،يهاى ملّى و باستان با تكيه بر جنبه، ضددينى

وظيفـه، كشـف حجـاب،     ها و باالرفتن درآمـدها، نظـام   مالياتقمع عشاير، وصول  و قلع
ى، ملّ تأسيس بانك ،اروپا به محصل اعزام ،كاپيتوالسيون ، الغاىكردن دادگسترى دولتى

اى،  سربازخانه و تحميلى هاى شهرسازي سراسرى، آهن راه يدنكش ،تأسيس فرهنگستان
هاى  ساختمان و دولتى مدارس كشاورزى، وزارت برق، و قماش و قند كارخانجاتايجاد

اين قبيل اقدامات چشـم   از واليات ديگر، و شمال و تجاوز به امالك تصرف فرهنگى،
به عمق و معنى و بـه  تظاهر و تبليغاتى و خصلت سطحى آن  ي و گوش پركن كه جنبه

 چربيد. آنچه اساس و نياز واقعى است مى

هـاى حمـل و    فاضالب و سرويس ي كشى شهرها و شبكه مثالً براى آبرسانى و لوله
مبارزه با ماالريا و بـا مخـدرات    ي نقل عمومى سطحى و زيرزمينى و همچنين در زمينه
كـرد توجّـه    پيـدا مـى  روز دامنـه   و مسكرات و مخصوصاً بـا فحشـا و فسـاد كـه روز بـه     

جنوب تمديد و تثبيت گرديد؛ سطح فرهنگـى و معنـوى و    شد؛ امتياز نفت درستى نمى
 ي نيز تشويق و توسـعه  تجارت و صنعت و كشاورزى اجتماعى مملكت تنزل يافت؛ در

دولتى از طريـق ايجـاد مؤسسـات توليـدى مـدرن و       -صورت ملّى يا ارشادى  جدى به
عمـل   را در شاهراه اقتصاد صـحيح بـه مقيـاس روز بينـدازد، بـه      بزرگ كه بتواند ايران

ــى اســت كــه از اصــالحات ارضــى   ــد. طبيع ــاعى و   نيام ــه اجتم ــدامات موســوم ب و اق
دربـار   ي هاى طبقاتى نيز خبرى نبود، بلكه مالكين وابسته يـا حمايـت شـده    دگرگوني
 كردند. مى را با نهايت قدرت استثمار مردم ،عظيم امالك پهلوى ي در اداره

     

با جناحى از  اى از استبداد اتّحاد مدبّرانه ي نمونه ،بيست سال سلطنت رضا شاه
ت در اثر و ملّ متّحد مذهب ي جبهه ،، در برابرتاز ميدان گرديده بود كه يكّه استيال
 ديد. هاى رضاشاهى نمى هاى خارجى و برنامه هاى خودى، نقشه گري ناشي
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گونـه نفـس   سياسى پهلوى هر و پليسى قدرت كه است بديهى ىملّ ي مبارزه لحاظ به
 ي كـرد و در آن بيسـت سـال، فعـاليتى از ناحيـه      ىرحمانه خفه م و جنبش و صدا را بى

 مغزها يا احساسات و افكار مـردم  و ها عوض دل در ولى آشكار نگرديد. مذهب و تملّ
هـاى تحميلـى و تظـاهرى     تدريج كه برنامه دولت شد و به ي آكنده از نارضايتى و كينه
گشـت،   ظاهر مى «+ استيال استبداد»واقعى ي  داد و چهره مى قيافه توخالى خود را نشان

 شد. مى ابراز اى گريخته و جسته هاى نارضايتي و زد مى سر ها دل و ها زبان از ناله و غرغر

تـرس و   مشروطيت آن نسبت به از و پس مشروطيت انقالب ي كه در آستانه متدينين
گرفتنـد   دينى مـى  معناى خودسرى و بى و تحصيالت جديد را به ترديد داشتند، آزادى

و انجـام   مقـام روحانيـت   ،پادشاهان قاجـارى  ي كردند هرچه باشد در سايه و تصور مى
دشمنى با ديـن و بـا روحانيـت و تـا     معمول خواهد ماند، ينى محترم و فرايض و سنن د
را چشيدند؛ به طورى كه اين مسئله باعث شد تا مراجع بزرگ تقليـد   حدودى استبداد

ــاراحتى و  عبــدالكريم حــائرى و حــاجى شــيخ چــون آقاسيدابوالحســن اصــفهانى ــا ن ب
ا ديدنـد كـه علـوم    هـ  طرف اتخاذ كنند. ضمناً مسـلمان  نارضايتى كه داشتند، موضع بى

اخالق نيسـت، بلكـه    ي ايمان و فاسدكننده ي كننده الزاماً ضايع جديد و تمدن اروپايى
 د.تواند عامل تقويت و تهذيب نيز بشو مى

هـاى   و كاسب كـه از هـر طـرف در محـدوديت     مخصوصاً بازارى مردم ي در عامّه
هاى پليسى عليه معتقدات دينى و آداب ملّى بودند و رفته رفته حـس   دولتى و خشونت

و  هـاى دربـار   بيشـتر در جهـت مطـامع و اسـتفاده     كرده بودند كه امنيـت و اصـالحات  
بازى امالك و امـوال مـردم را ضـبط     با چه حرص و حقه رد و شاهيگ دولتيان انجام مى

 شد. كند، هشيارى و نارضايتى زيادتر مى مى

مدارس جديد در مملكت و اعزام شش دوره محصـل بـه    ي توسعه ،از طرف ديگر
شـدن چشـم و   بـار آورد. باز  را بـه  هاى رضاشاه مخالف برنامه و خواسته يخارج، نتايج

و تجـدد، افكـار    و به معناى آزادى ها و برخورد با فرهنگ و تمدن واقعى اروپا گوش
هـا و   شكايت از اوضاع و انتظار آزادى و حيثيت انسانى بـه زبـان   ؛سياسى را بيدار كرد

 و در اروپـا  در ايـران  ى و انقـالب سوسياليسـتى  خـواه  آزاديهـاى   ها آمد و كانون قلم
 شكل گرفت.

آمـد و در   اين اوضاع بدش نمـى  از باطناً كه استيال ي رقيب پس رفته دولت شوروى
خـوراك   ،از افراد معـدود كـارگر و دهقـان    سطه و در بعضىرفته و متومحصلين اروپا



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 833

 

 در و تهـران  در اعتصـاباتى  و سروصـداها  يافـت،  مـى  كمونيسـتى  تبليغـات  براى خوبى
 سـاخت و روشـنفكران   منتشر مـى  اى مجله ارانى دكتر انداخت. راه به گيالن و آذربايجان

پيگيرى دكتـر   و بااين ترتيب  به .كرد را دور خود جمع مى محلّى يا اعزامى از شوروى
آنها كه منتهى به فـوت و احتمـاالً    ي شدنِمحاكمه و زندان به رغم و -ارانى و پيروانش

در اواخـر سـلطنت    كمونيسـتى  يـك حـزب روشـنفكر    ي شالوده -شد دكتر ارانى قتل
 ريخته شد. در تهران رضاشاه

 

 
 تقي ارانيدكتر 

 
شناساندن عملـى و   براى اى وسيله رضاشاه استبداد پارلمانى و خالصه آنكه سلطنت

اى براى تجديد وحـدت   گرديد و اشتراك در نارضايتى مقدمه  تملّ  به فكرى استبداد
 ى شد.ريزى مبارزات ملّ از دست رفته و پايه

     به دست استيال و اشغال ايران 10شهريور 
كه در اواخر حكومت خودكامه،  رضاشاه ؛5«.اَلْمَرْءُ يُدَبِرُ وَاهللُ يُقدِرُ» در خبر است كه:

ه ضبط امالك، مغرور ، زياده از حد مشغول ب«يابو برش داشته بود»اصطالح عاميانه  به
ا ه كه انگليسي طورى ارباب پس پرده شده بود؛ به  اعتنا به قدرت و ابديت خود و بى  به

                                                
 كند و خداوند تقدير.  : شخص تدبير مىروايت .5
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 غافل پروردگار و روزگار گردش از اه انگليسي و رضاشاه شدند. نگران و ناراضى نيز
 خواهد شد. خراب خودشان سر به روزى سازند، مى آنچه كه  كردند نمى حساب و ندبود

 

 
 

 2217، كنفرانس يالتا ، استالين ، روزولت و چرچيل 
 

 دهرا كنار هم قرار دا آمريكاو  و انگليس درگرفته و روس جنگ جهانى دوم
 حاضر نيست است ساخته آلمان يعنى ،از استيال چهارم جناح يك با كه رضاشاه است. 
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 محمدرضا شاه و رضا شاه مخلوع
 

 ،عـالوه  همعركه بركنار سازد. ب ركاب بدهد و مملكت و تخت و تاجش را از متفقين به
خواهـد   مى رضاشاه برود. ميان از بايد كنند؛ را تحمل توانند او نمى ،ا و نه ملته نه روس

آن  كه بـه  -رتششابودن  ش، و بادكنكىا بودن اصالحات و نبوغ مقاومت كند. توخالى
در  -مملكت آن همه زرفشـانى كـرده بـود    ي و از بودجهفشانى  نازيد و برايش جان مى

اى بر ملت ندارد كـه بايسـتد و بجنگـد؛ برخـدا و بـر       شود. تكيه اولين حمله آشكار مى
فـرار   ،حق و حقيقت نيز عقيده و توكل ندارد كه خود را نبازد؛ سرگردان و سرافكنده

 پنـاه  نعمت اصلى به ولي ،هاى پر از جواهرات مسروقه را برقرار ترجيح داده، با چمدان
نعمتى كه حسـابش را خـوب رسـيد و تـا آخـرين قطـره مـال و جـانش را          برد. ولي مى

 : كشيد...
«!»5 

و  اسـرار كودتـا   ي سـازنده  شكننده و فااولين اقرار بدتر از همه آنكه راديوى لندن
ـ   مى دهنده به شاه فحش اى عليـه تبليغـات و    ت بگـذارد، زمينـه  شود تا مرهمى بـر دل ملّ

)!( را به سـود   ا فراهم آورده، زمينه را از دست آنها بگيرد و مشروطيته استفاده روس
 ود حفظ كند.خ

                                                
 پس اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد! :  2( / 14حشر) .5
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 وزير  علي سهيلي، نخست    ميرزا محمدعلي خان فروغي، ذكاءالملك

 
كننـد   ، پسرش را جانشين او مىذكاءالملك وزيرى نخست تمهيد با ترديد و تأمل بى

)!( علـى  دولـت قـانونى   آشـفته،  در آن ايـام . اندازنـد  مى راه اى به شده كنترل و انتخابات
افتخـار )!( مهمانـدارى    شود. تهـران  تشكيل مى هاى رضا شاهى پرورده از دست سهيلى
كند. به عنـوان نـاز شسـت     را پيدا مى سه سياستمدار، سرداران بزرگ جنگ ي مخفيانه
 اسـتقالل  ي كننـده  (، تعيينچرچيل -استالين -مه معروف سه امضايى )روزولتموافقتنا
نمايـد. بـه    دولـت مـا مـى    ي را هديه ا از آذربايجانه بعدى روس ي كننده و بيرون ايران
هاى مركز شـهر و در   بر ديوار سه خيابان از خيابان ،گار آن موهبت تاريخى عظمىياد

 ،شـود. اسـتيال   چسـبانده مـى   (!)هاى مربوطه، اسـامى آن سـه بزرگـوار    جوار سفارتخانه
تا آنجا كه حكومتش استبدادى )مطلق يـا  نيست البته  ،و عظمت ايران مخالفِ استقالل

 كنند.   استقبال هم مى ،( و زير نگين آنها و ملّتش ثناخوان و دعاگو باشدروطهمش

 ت    آغاز دومين تحرك و تفوق ملّ
شده است. جوان ضعيفى در  شاه ،در شرايط تاريكى و وحشت محمدرضاى وليعهد

 منفور  نوز چهره نشان نداده و مطلوبيت دارد، در ميان مردمچنگال استيالست. چون ه
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 محبوب و مسلط باشد.كه او كند  ا نيز اقتضا مىه نيست و نفع انگليسي

و باطناً با نقشـه و   ا، ظاهراً به تدبير قوام السلطنهه كه روس آذربايجان ي بعد از غائله
كشـند و   عقـب مـى   ، قشون اشغالگرشـان را از آذربايجـان  آمريكاو  انگليس ي خواسته

ها تبليغـات شـاه   و بعـد  -شـود  فـرارى مـى   دست مردم آذربايجان به ورى حكومت پيشه
مـردم   -برومنـد )!( آنجـا را تخليـه و تسـخير كـرده اسـت       رتـش اادعا خواهد كرد كه 

توانـد محبوبيـت خاصّـى در     نمايند و مى مى اى از شاه شائبه شهرهاى سر راه استقبال بى
 پيدا كند. ميان ملت

 

 
 

 2219سال  ،ل ، روزولت و استالين در تهرانچرچي

 
و  هـاى انگليسـى   بـراى ارسـال آذوقـه و سـالح     كـه ايـران   هاى آخر جنگ در سال
ن كه مملكت هنـوز  آاز هاى بعد  شده بود و در سال پل پيروزى ،به شوروى ىيآمريكا

ضـعيف   دوام و داعيه چندانى نداشـتند؛ اسـتبداد   ها دولتبود،  عمالً در تصرّف متفقين
كشـيدن و احيانـاً    ت امكـان نفـس  و ملّ ،دچار رقابت و تضادهاى خودشان بود و استيال

   يافت. ىخواه آزادي هاى سياسى و مبارزات بحث و محفل
 ،  استعمار هاى جناح محصول رودربايستى تصادفىِ روزگار و تصادفى آزادي اين
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ـ     نفس ت در آن گيـر و دار فـراهم آورد. از هـر سـو روزنامـه و      كـشِ راحتـى بـراى ملّ
هـا گفتـه و    قادى و غالباً فحّاشى سر درآورده، عقيـده مقاالت اجتماعى و انتا اى ب مجلّه

گشـت.   هـا خـالى مـى    دلـي  دقّ ها و خورده شد و گاهى حساب ها گشوده مى بلكه عقده
همرنـگ جماعـت شـده،     «اطالعـات »چـون   يمزدور و پيشه هاى خيانت حتى روزنامه

 كردند! هاى گذشته خود را چاپ مى حرف معكوسِ

 -و بنـابراين پرتيراژتـر   -تـر  از همـه نقّـادتر و فحّـاش    هاى نوظهـور  در ميان روزنامه
تـر   بود و در ميان مقاالتش از همه پرجنجال متعلق به محمد مسعود «مردامروز»روزنامه 
 ي بود كه دربـاره  كشف اسرارى شديد و حمالت -شد او كه باعث كشتن -تر و جالب
 كرد. مى برادرهاى شاهخواهر و 

دارى جهـشِ مطلـوبِ    نگـارى و مجلّـه   ضمناً عالوه بر آنكه سَبْك و ظاهر روزنامـه 
كاريكـاتور   هنر در آمد، بيرون سربزير ي كهنه حالت از ايران مطبوعات و نمود محسوسى
ات مطلوبى پديدارگشـت و  هاى اجتماعى و علمى ترقي نويسى و بحث و تحليل و مقاله

عامل مؤثرى براى احيـاى   ،و استيال استبداد ي از ناحيه ى و آزادىيكلى اين رها طور به
 ى ما گرديد.مبارزات ملّ

وجود آمده  به ه در مردمهاى طبيعى ك خواستند با ناراحتى و نارضايتي ا مىه روس
 ا را درآورند.ه انگليسي تالفى مشروطيت ند،بود كرده كه قبالً ىيها سازي زمينه و بابود 

ا سـاخته و بـ   امـات پـيش  و نظ شود كه بـا ايـدئولوژى   اولين جمعيتى مى حزب توده
و رهبـر   ىملّ ي ، پرچمدار مبارزهدارى ضد سرمايه هاى غربىِ انقالب ي هميراث صدسال
و  الملـل  نبا هدايت كمونيسـم بـي  اين حزب شود.  آزارديده مى و رنجبران روشنفكران

، دست به تبليغات وسـيع و تشـكيالت مـنظم    و سياست شوروى با حمايت علنى ارتش
، در كارخانجات، در دهات دور شـهرى،  ى را در فرهنگ و دانشگاهيزند. سنگرها مي

انـد   معركه پسِ ها مسلمان و نمليّو نمايد. ال مىاشغ مسخّر و در ادارات و حتّى در ارتش
 و كامالً مرعوب و محروم.

نمايـد.   ن مـى ايـرا  ي خدمت بزرگى به مكتب مبارزه و به انقـالب تـازه   حزب توده
درس و  ،آهـن سراسـرى   ا طراحى و نظـارت و سـاختن راه  ب طور كه كامپساكس همان

گـذارى و   هـاى مـدنى، مناقصـه    رسم كارهاى نسبتاً بـزرگ سـاختمانى و فنّـى و روش   
سيسـتم جديـد    ي نيز معلم مبارزات و آورنده حزب توده ؛كارى را به ما ياد داد مقاطعه
، انضـباط، تبليغـات و تشـكيالت جـدّى بـود و بحـث       مدّون سازى با ايدئولوژى حزب
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طـرز فكـر    ؛يـاد داد  و روشنفكران هاى سياسى را به جوانان اجتماعى و تجزيه و تحليل
و اصول و آدابى را ترويج كرد كه نه تنها براى پيروان و اعضاى خودشان، بلكه بـراى  

 و آرزو شد.سايرين و حتّى مخالفين الگو 

خورد، تـأثير خـود را    آب مى حزب كه از استيالى سوسياليستى ي البته نيّت و نطفه
و  و آزادى ملـت  ي كه دشـمن ديرينـه   -جاى انهدام و مقابله با استبداد همراه داشت. به

را  شـعارهاى ضداسـتثمار   -اسـت  بل درك و قبـول ايرانيـان  دار قا كن ريشه خراب خانه
و ضداسـتعمار را كـه    ،دارد و صـنايع عظـيم اروپـا    كه اختصـاص بيشـتر بـا فئوداليسـم    

كنـد؛ ضـمن    دارد، تلقـين مـى   و آسيا ارتباط با كشورهاى تحت تملك مستقيم آفريقا
اى از ابتـدا آشـكار    طرز زننـده  را به ى ماركسيسميآنكه خاصيت ضددينى و انكار خدا

 ساختند. مى

ساخت، از جهت ديگر با  را مى مبارز ملت ي اگر از يك جهت جبهه حزب توده
نمود  كُمِيتِ مبارزه را لنگ مىدر آينده ، كرد ميت آن را ضعيف و مليّ طرد مذهب

درآمد درخشان خود و  بنابراين با پيش انگيخت. ت را عليه خود برمىو جناحى از ملّ
پيدا نمايد و در ميدان نبرد  يدوام و مطلوبانست نقش بانتو ،توسعه و تأثير ي با همه
 داد. مى ديگر استيال ي و شاخه دست استبداد اى به و برندههاى مؤثر  بهانه

در مقايسه با احزابى كه بعداً  ايران الزم است از هم اكنون گفته شود حزب توده
و مرام و  با ايدئولوژى تر بود؛ دوامتر و با انضباطتر، با تشكيل گرديد از همه جدّي

تر، داراى تشكيالت وسيع نسبتاً منظم و اعضاى زيادتر و در  و مدون مبنائى فلسفى
دشمنى و  و استثمار طور كه در برابر استعمار اما همان فعاليت و فداكارى جلوتر.

كننده و مدّعى و  ، نفىبنا به خصلت انحصارگرى ماركسيستىداد  سرسختى نشان مى
در   كننده هاى مذهبى، و كارشكنى ، خصوصاً فعاليتمزاحم ساير افكار و احزاب

قهرمانان  ،گرم مبارزهاگر افرادى ساخته بود كه در گرماى بود. ضمناً مبارزات ملّ
مت در برابر شكنجه بودند، بسيارى از زبدگان آنها در برابر شكست يا توقّف مقاو

شدند،  اهات و اشكاالت مىموقت و يأس، وقتى محروم از فعاليت يا مواجه با اشتب
را از دست داده بودند،  آخرت به و اميد خدا به اعتقاد دليل اينكه مبانى معنوى و به شايد

گاه نگرديده، در خالء روحى و نااميدى عجيب  ل و احراز تكيهموفق به حفظ تعاد
 كرده رها شده آورند يا بازگشت به مقام و مادياتِ فرورفته و پناه به تخدير و فساد مى

  شدند مي دستگاهى نابكارِ همكارانِ و گزار خدمت خودفروختگانِ ي جملهو سپس از 
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 كه براى نابودى آن مردانه به پا خاسته بودند.

 و كاشانى     مذهبىِ مصدق -احياى جنبش ملى 
تازه به  ، استبدادآمريكاو  اروپا ميدان بود. استيالى غربى تاز يكّه چندى حزب توده

العمل  عكس سه هر و افتادند وحشت به اه مسلمان و نمليّو نهمچني و ايران ي نشسته تخت
كه فعالً راهى جز  هاى حزب توده العمل دستگاه در برابر پيشروي عكس نشان دادند.

 :و ظاهر سازى نداشت از طريق دموكراسى
رهبرى سرلشگر  به 5828سال حوالى در (!)ملّى نهضت نام به بود حزبى تأسيس اوالً
مهندسين و  و وكالى دادگسترى از اى عده آورى جمع وقت، با رتشارئيس ستاد  ارفع

ا، ه و شهرستان خواه و با دادن تشكيالت در تهران وطن ي دكترهاى از خارجه برگشته
 .در داخل كارگران ، براى شكستن نفوذ وسيع حزب تودهمخصوصاً اصفهان

 

 
 

 2911 سالوزير،  نخست السلطنه قوام

 
دستور  و به دست به دموكرات حزب تأسيس ،هالسلطن قوام وزيرى نخست ثانياً پس از
و تشكيل  آذربايجان دموكرات حزب برابر در الزم دولتى امكانات با 5829او در سال 
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تن ميدان از سنديكاهاى گرف آهن و دخانيات و غيره براى در راه كارگران سنديكاهاى
 درست كرده بود. واقعى كارگران كه حزب توده

پس از فاش شـدن ماهيـت آن و پيـدا شـدن احـزاب       )!( نهضت ملّى يحزب ارتش
پيـدا كـرده و تظـاهرات     نيـز كـه قـدرتى    حـزب دمـوكرات   خاموش شـد.  ،بعدى ملّى

و رفـتن   محولـه در آذربايجـان   ي ساختگى چندى راه انداخته بود پس از ايفاى وظيفه
هـاى   فراموش شد. اما سياست دخالت دولـت در تصـرف پايگـاه    ،دولت و مؤسس آن

و به تمام كارخانجـات و مؤسسـات تعمـيم    يافت سنديكائى و كارگرى ادامه و توسعه 
و بعداً براى كنترل بـازار و   ،عمالً و رسماً تحت نظر وزارت كار قرار گرفت د وگردي

ـ     ى، كسبه و كشاندن آنهابه تظاهرات فرمايشى و جلوگيرى از پيوسـتن بـه مبـارزات ملّ
 امنيـت  صورت قانونى درست شد؛ كه زير فرمـان مسـتقيم سـازمان    ف بهاى اصناه اقتا

العاده فـراهم   هاى فوق مزاحمت و هافشار ،مبارزه با گرانفروشى ي برنامهي  بهانه بهبود و 
 آورد. مى

 

 
 

 اهلل سيد ابوالقاسم كاشاني آيت        دكتر محمد مصدق 

 
پرستان،  وطن هاى نام به كوچكى احزاب آمد. خود به ،نبرده استبداد و استيال  به رو ملت
هـاى داخلـى و    خوانـده  و غيـره از درس  ، مـردم ايـران  ، زحمتكشـان ن، ملّت ايـرا ايران
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ديـدگان   پارلمانى سابق و داغ ن و مبارزيناى مليّوه مانده اروپارفته تشكيل گرديد. باقي
امتحـان داده،   ي گـرد رهبـر سـالخورده    ،نيز براى پيروزى در انتخابـات  دوران استبداد
 را تشكيل دادند. ىهه ملّجمع شدند و جب ورزيده و وجيه  قِدكتر مصدّ

دادند، برخوردار از  تشكيل مى شان را متدينين كه اكثريت مصدق جبهه ملى
و ادارى و دانشجو  ت از بازارىملّ ي هاى عمده اميدوارى و طرفدارى صميمانه جناح

ى اعتبار و نفوذ آن در داخل طبقات متوسط اهلل كاشان بود و با پشتيبانى و پيوستن آيت
روحانى  ي وجهه داراى شخصاً نىكاشا  اهلل تآي يافت. فزونى محسوسى طور به مملكت

 ،ا بود و در زمان جنگه سابق عليه انگليسي از زمان شاه اى ملّى و سوابق مبارزه
 زندانى شده بود. در اردوگاه اراك ،ن و متفقينان و معترضااى از مخالف همراه عده

     

 -غيردينـى داشـت   ي از زمان تأسـيس قيافـه   كه -از طرف ديگر در دانشگاه تهران
 ؛براى جلوه و تبليغات خود پيدا كـرده بودنـد   ا ميدانِ آزادىه اي ا و سپس تودهه ييبها

شـد و احسـاس پژمردگـى و     تـر مـى   بيگانـه  سلمانم روز براى دانشجويان محيط روز به
 كردند. در آنجا نيز جنبشى آغـاز گرديـد. گروهـى از دانشـجويان مسـلمان      ضعف مى

تشكيل  را در دانشكده پزشكى عنوان دفاع از عقيده و حيثيت، اولين انجمن اسالمى به
التحصـيالن   و بعدها فـارغ  عالى مدارس در و ها دانشكده ساير در كوتاهى مدت در دادند.
 ،آمريكـا  و اروپا ممالك در ايرانى دانشجويان باالخره و ها دبيرستان در و دكتر و مهندس

هاى ايمـانى و   سخنراني و ارشاد با د.يگرد  تشكيل ديگرى از بعد يكى ىاسالم هاى جمنان
آشناشده به فرهنگ و اكتشافات غربى، معرفت و  بعضى از مبلغين و استادانِ اجتماعىِ
از احسـاس حقـارتِ ميـراث     ايـران  شد. جوانـان مسـلمان   ها زيادتر  هاى انجمن فعاليت

ى يـ نيرودر مملكـت  بيرون آمده، رفته رفتـه   و دوران رضاشاه اواخر سلطنت احمدشاه
 نمودند. مى جذب خود به را ماركسيست و مخالف حتى و طرف بى جوانان و شدند مى

جنبش انجمنى با روح اسالمى و عشق مبارزه عليه كفر و ظلم و حقارت و اسـارت  
خارج كشـور   ا و بهه ها و بازار و شهرستان دبيرستان و ادارى به كه از جوانان دانشگاهى

هاى  وردهآو از فر حاضر هاى مهم عصر پديده از ،كرد رايتس قم هاى طلبگى حوزه و به
 باشد كـه تـأثير وسـيعى در مبـارزات بعـد از جنـگ دوم جهـانى        مى نهضت ملى ايران

 داشته است.
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ها و  دهو درس خوان ها و شايد كمى قبل، دور از محيط دانشگاه در همان سال
 ي طلبه ،سياسى، يك جمعيت تندرو متعصب دينى به رهبرى نوّاب صفوى احزاب

تأسيس گرديد كه مبانى اعتقادى و اجتماعى  به نام فدائيان اسالم ،پرشور و آتشين
ن گذشته بودند. حركت اول آنها در مصمم و از جا ،درخشانى نداشتند ولى مؤمن

مقارن  .( بودجهت مبارزه با منكرات و از بين بردن منكرين و معاندين )مانند كسروى
هاى  وزيران و بعضى از وزراى خائن را هدف گلوله نخستهم  ىتشكيل جبهه ملّ

 را نام برد. آرا شود رزم ىتر از همه م خود ساختند كه مهم

 

 
 

  ابتداي دستگيريدر نواب صفوي ، رهبر فدائيان اسالم 
 و سرتيپ تيمور بختيار ، فرماندار نظامي تهران

 

 
 

 نواب صفوي قبل از اعدام
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ى يجو با كينه فرماندارى نظامى ،5882 مرداد 23بعد از كودتاى كه  فدائيان اسالم
وحشت  مبارزه و به دادن به كردن و روح تمام از ميانشان برد، پيشگام مؤثرى در مذهبى

بعدى به  مبارزات مسلحانه ي دهنده ها را الهامانداختن دستگاهيان بودند و حقاً بايد آن
 شمار آورد.

 ىيـ ناصر فخرآرا ي وسيله به دانشگاه 5821 بهمن 51 جشن ه درشا  قصد به بعد از سوء
در جشن شركت كـرده بـود و سـپس كـارت      «پرچم اسالم»بر روزنامه عنوان مخ كه به

دولــت ، در را از جيــبش درآوردنــد، دسـتگاه از فرصــت اســتفاده كــرده  حـزب تــوده 
برد و آن حزب را با تصـويب مجلـس    مجلس ه را بهانحالل حزب تود ي اليحه ،ساعد

 غيرقانونى اعالم كرد. ،فرمايشى

 ت    ق و عوامل قدرت و ضعف ملّهاى مصدّ پيروزى و شكست
در  ،مبـارزه ملـى   ي تـرين جبهـه   تـوان گفـت بـزرگ    شايد مى ،قبا قيام و رهبرى مصدّ

ـ   ،تشـكيل گرديـد و بـراى اولـين بـار      در تاريخ ايران ،ترين مدت كوتاه ت دولـت و ملّ
 گام شدند. صدا و هم هم
 

 
 دكتر محمد مصدق
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ق و تقواى سياسى و سوابق مبـارزاتى او نقـش بزرگـى در تشـكيل و     البته نام مصدّ
حالت طبيعى تاريخى و مقبوليـت عمـومى    ،داشت ولى عامل اصلى ىتحرك جبهه ملّ

طبقـات   ي داشتن شعار انتخابى بود. از دو قرن پـيش بـه ايـن طـرف اعتقـادى در كليـه      
، مخصوصـاً  كشيم از دسـت همسـايگان شـمال و جنـوب     رسوخ يافته بود كه آنچه مى

كـرد،   ست. حتى اگر كودك شـيرخوارى در كـنج صـندوقخانه گريـه مـى     ها ليسيانگ
پايگـاه قـدرت و دليـل دلبسـتگى و      هاست. خـواص مـردم   گفتند تحريك انگليسي مى

دانسـتند. كسـانى كـه بـه آن      ىم ا را امتياز نفت جنوبه اعمال نفوذ و دسايس انگليسي
 در اختيار و اقتدار عمّال نفت خوزستان ي رفتند شاهد بودند چگونه خطّه صفحات مى

ا هـ  گفتند به خاطر نفت اسـت كـه انگليسـي    است و آنها كه سر در سياست داشتند، مى
هـا تنظـيم    كنند، مقـاالت روزنامـه   د، وكال را انتخاب مىبرن آورند و مى را مى ها دولت
هـاى   رونـد و بـا پـول    از ميـان مـى   ها شود، شيخ خزعل گردد، قانون كار درست مى مى

 . شود... نيرومند مى نفت اسلحه و ارتش
كارى نـداريم   -و عوام از عالى و دانى و خواص  قلبى مردم ي تشخيص و خواسته

 كوتـاه كـردن دسـت    -به درست يا به غلط و مقصر و مؤثر بـودن يـا نبـودن خودمـان     
  كردن نفت ملّى دولت، و ملت شعار بود. ايران امور در و از دخالت ا از نفته انگليسي
 جبهه، حكومت كردن قانون شد. ي  مهو برنا

 

 
 وزير آرا ، نخست علي رزم سپهبد حاج
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، با پيشنهاد كسى كه بعداً اولين ساز مخالف را آرا بعد از كشته شدن رزم مصدق
اش را بالفاصله به  ر و برنامهوزير گرديده، شعا با موافقت دربار نخستو كوك كرد، 

 رسانيد. تصويب مجلس

 

 
 

نظير اهالي آبادان از هيأت اعزامي مأمور اجراي قانون ملي شدن نفت  استقبال بي
22/9/2990 

 
 ت و مجلسو پشتيبانى ملّ ،خيز مخصوصاً در مناطق نفت ،با تظاهرات آتشين مردم

مهندس  جوانان ي داوطلبانه فداكارى با و گرديد خدادادى ميراث مالك ، ايرانو دربار
صنعت  ي گرداننده و دارنده نگاه ،عالى مدارس و دانشگاه در سابق از شده تربيت ادارىِ و

 عظيم نفت گرديد.

 ي و ناگزير از تخليه نشركت ملّى نفت ايرا  ا كه ناراحت از تمكين بهه انگليسي
در خارج مملكت موضع انتظار و انتقام آغاز كردند.  ،دشده بودن خيز مناطق نفت
و استفاده  صبر خصلت در دنيا تملّ ترين ورزيده ،اه ا درست برخالف ايرانيه انگليسي
خوددارى از  ،قزانو در آوردن مصدّ براى به اولين اقدام انگلستان ند.هستاز زمان 

 ،ديگران بود. دولت در برابر وضع بحرانىآن توسط بردن نفت و جلوگيرى از خريد 
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 شاه استنكاف و طبقات ي سابقه بى استقبال با ملى ي قرضه كرد. مردم از  قرضه درخواست
 گردد. آغاز او از مردم نفرت و نمايان شاه واقعى ي قيافه كه شد سبب و گرديد رو هروب

 

 
 

 
 

 داوري الهه ديواندكتر مصدق و هيأت همراه در 

 
 رمنتظره )با رأىغي پيروزى به الهه داورى ديوان در ايران با آنكه دولت ،از آن پس

 كنفرانس سانفرانسيسكو از و رسيده (و رأى ممتنع قاضى روسى موافق قاضى انگليسى
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هاى  كارشكني آبرومند برگشته بود، -در آبادان plant 14كار افتادن  مخصوصاً با به -
 گشت. و داخل يكى بعد از ديگرى ظاهر  خارج

نيت تمام، اجراى  در نيفتاد و با حسن با استبداد توجه داشته باشيم كه مصدق
او خواست. اولين قدمى كه  را مى و استحكام مشروطيت سلطنتى كامل قانون اساسى

بود. در تشكيل دولت   از شاه براى تقاضاى انتخابات آزاد ،تحصّن در دربار ،تبرداش
پذيرفت. حتى به  ،در كنترل او باشد و پليس كه بايد وزارت جنگرا نيز اصرار شاه 

سوءظن نشان  ساى ستاد و شهربانىبعضى از وزراى كابينه يا رؤ ي كسانى كه درباره
در دولت باشند تا اعليحضرت مطمئن  بگذاريد جاسوسان دربار ،گفت دادند، مى مى

و نوكران سياستمدار آنها بودند كه  و دربار كنيم. شاه شوند كه كارى عليه ايشان نمى
در مخالفت با  الذكر، مجبور و مأمور دولت انگلستان ن طبيعى قهرى سابقبنا به جريا
 شدند. ملت ايران

نيـز روش صـادقانه و قـانونى داشـت.      در قبال شركت نفت انگليس و ايران مصدق
 ،اه انگليسي خود فرمول و صنايع كردن ملّى المللىِ بين قوانين بقبرط را مؤسسات بازخريد

سپرده بود كه دخالتى در نظامـات   يد مأمور خلع و موقت هيأت مديره قبول داشت و به
وظايف محولـه و دريافـت   انجام بخواهند كه با  شركت نكرده و از كارمندان انگليسى

بداننـد و در   حقوق و مزاياى معمول، خودشان را مسـتخدم شـركت ملـى نفـت ايـران     
 بدهند. نام دولت ايران رسيد به ،برند ازاى نفتى كه مشتريان مى

به مبارزه  كار بود كه سرسختى نشان داد و دولت محافظه دولت كارگرى انگليس
طبيعى و تاريخى  سنت به بنا ها حريف راندن  و عقب پيروزى مصدق ي پرداخت. الزمه
و  ،از يك طرف ملّت و مذهب دنيرومندى جبهه متحّ توانست مي ،سياست ايران

 از طرف ديگر باشد. ،هاى استيال با جناح وجود ضعف و دو دستگى در اتحاد استبداد

هـا بـه دسـت دو     مهـره  5882تـا   5884هاى  شطرنج بود كه در سال ي در اين صحنه
شد و سرنوشت بـازى و مملكـت ترسـيم     و ايدن جابجا مى بازيگر اصلى، يعنى مصدق

داخلى نارس و ناپختـه و دسـتپاچه، عـارى از وحـدت در      ي متأسفانه جبهه گرديد. مى
كلـى مشـحون از   ر طـو  و بـه  ،هدف و برنامه، مسموم از تفرقه و تعصّـب و خودخـواهى  

ت أو مـذهبى و نشـ   نيز كه اصالت ضدملّى حزب توده مفاسد اخالقى و اجتماعى بود.
 كـارِ  و اسـباب  ،هـا  گذارنده الى چرخ ها، چوب هنگ مخالفتآ پيش ،ى داشتياستيال
 كار گرديد. كهنه حريفِ ي بُرنده
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مقابل نيز سستى و جـدايى   ي توانست طورى عمل كند كه در جبهه مى اگر مصدق
شـد، شـايد بـا گذشـت زمـان و دوام       مـي  هـا اتصال و استحكام آننحوى مانع  بيفتد و به

خيلى خوب بـود   د.گردي ى حاصل مىيپيشرفت و پيروزى نها ،و قانونى حكومت ملى
ت شد جبهه بگيرد يا بـا وسـاط    خائنِ فاسد مجبور نمىو دربارِ در برابر شاه اگر مصدق

از  ار ا كنار آيـد؛ ملـت  ه ى با انگليسيا و شريك ساختن آنها در حد واسطه ييآمريكا
رسـانده و در آن   سـتقالل او  نيمـه آزادى  ي حالت صددرصد اسارت بـه يـك مرحلـه   

پرتوقـع عجـول، پيـرو     شـد. امّـا ايرانـى    عدى آماده مىپاگرد با صبر و تالش، دورخيز ب
ى هـا  طلـب و چپـي   آل نِ سختگيرِ ايـده ى كه مليّويچيز و تنگناها چيز يا هيچ سيستم همه

ميـدان داد كـه    ،بـه حريـفِ مكّـارِ دانـاىِ بردبـار      ،آوردنـد  وجود مـى  جو برايش به بهانه
 به نفع خود بگرداند.جريان را 
 
  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش سوّم 
 

 كارتر تا حقوق بشر مرداد 18از كودتاى 

     در تاريخ ايران و استيال ترين اتحاد استبداد ، محكم2991 مرداد 18كودتاى 
ا ه اي توده دست به ايران افتادن از زده وحشت اه انگليسي ي نقشه طبق كه آمريكا دولت

پيشنهاد  به بود، شده آينده ادقرارد در نرم و چرب ي هوعد ي كننده دريافت و اه روس و
طبق اطالعات  .ل منطقه گرديددالّ CIAشان  سياسى و تدبير پليس سفيرشان هندرسن

دست سرلشگر  درآمد، به هاى سيا و گزارش هاى اروپا كه بعداً در روزنامه و اعترافاتى
هاى  و روسپي ها لوت و الت آوردن خيابان به با ،دربارى مالهاى كردن بسيج با ،زاهدى
ى را راه يكذا مرداد 23ى و فروختن دالرهاى وارداتى در بانك ملّى، كودتاى يهرجا

ياران وفادارش  و قمصدّ و برگرداندند ايران را با منّت و خفت به شاه فرارى ؛انداختند
 و تبعيد انداختند. را به زندان

 

 
 

 هاي تهران در خيابان 2991مرداد  18كودتاي ارتشِ 
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شـود؛ ايـدن وزيـر     مـاه سـاقط مـي    8پـس از دو سـال و    رانيگانه حكومت ملى ايـ 
كشـد؛ اميـد    نفـس راحـت مـى    هاى مديترانه در مرخصى در روى آب خارجه انگليس

كـه نـه تنهـا     -ارداد كنسرسيوم نفترود و با قر به باد مى استبداد ي زيرسلطه ملّت ايران
 ، يعنـى متفقـين غربـى   و فرانسـه  ، بلكه با دريافت سهم ناچيزى، هلندآمريكاو  انگليس

 ؛شـود  برقرار مـى  در ايران ستيالاستبداد و ا ي ترين جبهه مستحكم -اند در آن وارد شده
 را نيز قبالً تأمين كرده بودند. خصوصاً كه موافقت شوروى

ناراضى و ناراحت هستند  ،ىآمدن يك حكومت ملّ كار ا كه طبعاً از روىه روس
خوددارى  براى منفى موازنه سياست كشيدن پيش با مصدق از كه سوئى ي خاطره با قبالً

دريغ  به دولت ملّى دادن طالهاى ايران و از پس ،آنها داشتند به از امضاى امتياز شمال
 كردند. زاهدى ضدخلقىِ استعمارىِ كودتاچىِ دولت تقديم دريغ بى را آنها بودند، كرده

 

 
 

 2991مرداد  18شاه و زاهدي پس از پيروزي كودتاي 
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نمايـد.   گانه پيـدا مـى   در اتحاد با استيالى سه -يا شانس عظيم -توفيق عظيم استبداد
از محـل   ،بخشـى بـه آنهـا    و حـاتم  آمريكـا و  با مسافرت به شرق و غرب اروپا بعداً شاه

هـاى   آنهـا، پايـه   ي در خريد سهام و در امضاى معامالت پربركت با همـه  ،درآمد نفت
سـابقه نداشـته    خ ديپلماسـى ايـران  را به استوارترين صورتى كه در تـاري  تخت استبداد

و غيـره را كـه    شود صـداى راديوهـاى شـوروى و عـراق     آورد و موفق مى مىاست در
 ،دادنـد  درمى -مصالح خودشان روى اگرچه -همدردى مردم ايران گاهى آوازى به گاه

ها را  ييترين پذيرا شكوهبا ،آن مائو مدافع خلقِ اى و رهبرىِ  تودهخفه كند. حتى چينِ
 نمايد. مى و شهبانو از خواهر شاه

و  نظـام اسـتبدادى   يـابىِ  شكنى و قدرت كوبى، قانون ، ملتىيزدا مصدق ،در داخله
 گردد. روز شديدتر مى روز به ،ىيتبليغات بوق و كرنا

 

 
 ساله شاهنشاهي  1700جشن 

 
بينيم  ى مىه شاهنشاهسال 2144هاى  را در جشن اوج اقتدار و ارائه و احياى استبداد

دنيـا در   ي ى پـنج قـاره  هـا  دولـت و با حضـور رؤسـاى    ياد كورش به 5814كه در سال 
 شود. برگزار مى هخامنشى حداكثر جالل و جبروت و ولخرجى در تخت جمشيد
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 ت    تالش و تشكل مجدد نيروهاى ملّ 
از  هـاى اسـتيال   و نقشـه  هاى استبداد در زير چكمه تشكل مجدد نيروهاى ملت تالش و
گيـرد. نهضـت ملـى ديگـر      شـكل مـى   5814و سپس تا سـال   5894تا سال  5882سال 

استبداد، تحرك مجدّد و تكامـل   ي به موازات تسلط و تحكيم و توسعه؛ مردنى نيست
 شود. ت نيز ديده مىت ملّمبارزا

خامى و سستى و پراكنـدگى، آن انـدازه پايـه و     ي با همه كردن نفت قيام اخير ملى
تـاريخ   ي محو نگردد و در صحنه مردم ي از سينه 5882مايه داشت كه پس از شكست

از  ا و بعضـى هـ  دانشـگاه العمل فورى و طبيعى تظـاهرات بـازار و    عكس منقرض نشود.
هاى روحـانى،   رهبرى شخصيت به ملى مقاومت نهضت تشكيل به منتهى كه  بود ها اداري

   گرديد. و احزاب ملّى ، بازارىدانشگاهى
(، اوراق دستى، تظاهرات «قراه مصدّ»هاى مخفى )از جمله  ها و روزنامه اعالميه

افتد و مورد  در خيابان و بازار و دانشگاه، مكاتبه و تذكر به مهمانان خارجى به راه مى
 گيرد. قرار مى استقبال فكرى مردم

عالقه داشت صورت ظاهر قـانونى   كودتا تكه دول مجلسين مقارن تجديد انتخابات
شويم يا رسوا  پيروز مي» ن تحت شعار:مليّو ي ى از ناحيهيها آن بدهد، فعاليت و آزاد به

هـاى كودتـا و    شـد، چـاقوكش   بينـى مـى   طورى كه پـيش  عمل آمد و همان به «كنيم مى
دادن  يرى را قرق كرده، مزاحم و مـانع رأى گ هاى رأى مخ، حوزه هاى بى تيركش هفت
 .(شد منعكس خوبى به خارجى هاى روزنامه در ها صحنه از بعضى)شدند ملّى نامزدهاى به

 

 
 اكبر دهخدا علي
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عنوان مجلس سراسـرى   بودكه به اعتراضى ي نامه ،دوره اين ابتداى اقدامات از يكى
)از  ق و مـدافع ملـى شـدن نفـت    فر از معاريف طرفدار مصـدّ امضاى شصت و چند ن با

نفـر از   52و  ، مهنـدس حسـن شـقاقى   اكبر دهخدا ، علىجمله آقا سيدرضا فيروزآبادى
زيـادى از مـوجهين بـازار و ادارات( بـراى      ي و عده 5انشگاه تهراند ي ن برجستهااستاد

دولـت   گرديد. ت و اعتراض استداللى به قرارداد كنسرسيوم صادرشدن نف دفاع از ملّى
كنندگان نامه را كـه   چند ماه بعد از تصويب اجبارى قرار داد، آن عدّه از امضا زاهدى

يا كارمند دولت بودند اخراج كرد. البته غرض از صـدور و انتشـار ايـن     استاد دانشگاه
زنـده نگاهداشـتن نهضـت از طريـق اثبـات موجوديـت و        نامه، نجاتِ آبـرو و ايمـان و  
 بـه  كماكـان وفـادار   به دنيـا بـود كـه ملّـت ايـران      و اعالم ىشهامت طرفداران جبهه ملّ

يك تحميل خـارجى   مرداد 23باشد و كودتاى  مى خود نفت شدن ملى مدافع ق ومصدّ
 و خيانت داخلى است.

 شد: خالصه مى زير ي نيز در سه نكتهملى  نهضت مقاومت ي  برنامه

« ق پيروز استمصدّ»و اثبات و اعالم اينكه  ايرانياناز دامن  شستن ننگ كودتا -5
 ت است.غيرقانونى و منفور ملّ دولت كودتا و

هاى  كردن برنامه منفى در برابر دستگاه و فلج مبارزه از راه مقاومت ي ادامه -2
 خائنانه تا حدود امكان.

 نگرى. و دادن زيربناهاى عقيدتى و تربيت تشكيالتى و آينده سازندگى مردم -8

ها،  ن تاصورت زيرزمينى ادامه داشت و در شهرس چند سال به ملى نهضت مقاومت
 كه جبهه ملى 5884شعب و طرفداران و فعّاالن، متشكّل شده بودند تا آنكه در سال 

 صورت علنى تشكيل گرديد، افراد و افكار نهضت مقاومت وارد آن شدند. به

 داد و براى  مه مىااد ودقوى به فعاليت خ نسبتاً زيرزمينى نيز در شرايط حزب توده
                                                

ي اعتراضيه را امضا كردند و در پي آن توسط رضا  كه نامه دوازده نفر از استادان برجسته دانشگاه تهران .5
اخراج  از دانشگاه -ا را نداشته كه حق مداخله در امور دانشگاه -دولت كودتا وزير فرهنگ جعفري

شصت سال خدمت و »)كتاب  در گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتي شدند. آقاي مهندس بازرگان
 گويند: ( مي821، جلد اول، ص  «مقاومت

بود و انتظار خدمت عده  گاهنفر از دانش 52نسبت به اين نامه، اخراج ما  واكنش دولت زاهدي»
 نفر عبارتند از آقايان : 52ديگري از امضاكنندگان كه كارمند دولت بودند. آن 

، ، مهندس عطايي، دكتر جناب، دكتر عابدي، دكتر قريب، دكتر سحابيدكتر عبداله معظمي
اينجانب ، و ، دكتر ميرباباييي، دكتر بيژناله ، دكتر نعمت، مهندس انتظاممهندس خليلي

 )ب.ف.ب(.[« ]مهندس مهدي بازرگان
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ى از طرف افراد آنها منتشر شـد كـه ضـمن انتقـاد از عمـل رهبـران       يها اولين بار جزوه
ن ابراز داشته و از مليّـو  مخالفت با حكومت مصدّق خود، حالت تأسف و توبه نسبت به
 نمودند. دعوت به همكارى و اتحاد مى

ق اول متوجـه همكـاران نزديـك دكتـر مصـدّ      ي دستگاه در مرحلهحمله و دشمنى 
هـاى   در دولت و مجلس بود كه تمام آنها يـا زنـدانى و محاكمـه و محكـوم بـه حـبس      

دوم و بـه وجـه شـديد،     ي بردند. در مرحلـه  چندساله شده بودند و يا در اختفا به سر مى
 ،آن نظـامى  ي و مخصوصـاً شـاخه   تـوده  هاى وحشتناك، افراد حـزب  همراه با شكنجه
و  و سـپس خصـومت و خشـونت فرمانـداران نظـامى      گرفتنـد هـا قـرار    آماج اين حمله

فشـار درابتـداى    د. عـداوت و يـ گرد ق هاى پيرو مصدّ و مسلمان متوجه مليون 5ساواك
 شد. كردن اكتفا مى زدن و رها ؛ غالباً به شالقبودتر  ها كوتاه امر كمتر و محكوميت

بـه   و اسـتيالى كمونيسـتى   كه از دو دشمن خود، استبداد حكومتى جوانان مسلمان
ى يهـاى نسـبتاً اساسـى و زيربنـا     استفاده كـرده، بـه فعاليـت    ند از فرصتبود تنگ آمده

ى صـنفى يـا خيريـه، اجتماعـات     هـاى اسـالم   ند. در اين دوران است كه انجمنختپردا
علمـى و مؤسسـات مطبوعـاتى،     -اجتماعى  -ا، انتشارات اسالمى ه مذهبى در دانشگاه
هـاى   و تـا آنجـا كـه فعاليـت     گرفـت بهدارى و حتّى انتفاعى نضـج   آموزشى، تعاونى،

 ند.فتر پيش مى بودپذير  غيرسياسى و ضدحكومتى امكان

سـال   ،تعـاونى، آموزشـى، خيريـه و حتـى انتفـاعى       هاى غيرسياسى مذهبى، فعاليت
توسـعه   ،اظ كميـت و كيفيـت  لحـ  شـد و بـه   ا پديـدار مـى  ه و شهرستان سال در تهران به
هـاى   و درس و سـخنراني  ها در تأسـيس حسـينيه ارشـاد    . اوج اين قبيل فعاليتفتيا مى

ى كه برخالف گذشـته، غيرشخصـى و بـه صـورت     يها . فعاليتبود شريعتىعلي دكتر 
 .بوددر آنها محسوس  سلمانو ميل به تشكل و تحرك جامعه م ،اجتماعى و ملّى

هاى مفيد را از  كه خدمات و فعاليت رغم حكومت استبداد ند علىستخوا مي مردم
العمل نشان داده،  د، عكسرك خيانت و خرابى وادارشان مى و به رفت،گ آنها مى

 شخصيت و موجوديتشان را ثابت نمايند.

     متأسيس جبهه ملّى دو ؛ تو به مبارزات ملّ به نهضت مقاومت جبهه متحد جواب
  ستبدادا تاج و تخت استحكام و خود استقرار صرف را اول سال دو يكى كودتا حكومت

                                                
و زير نظر  پهلوي است كه در زمان محمدرضا شاه«سازمان اطالعات و امنيت كشور»، مخفف «ساواك» .5

  كرد)ب.ف.ب(. فعاليت مياو 



 
 

 

 
 

 944 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملت ايران چه بايد بكند 

 

فـرض    كار تنها با زور و فشار ميسر نيسـت. بـه   ي زودى معلوم شد كه ادامه هنمود، امّا ب
و عـدم   داشـت، مقاومـت منفـى ملـت     قـدرت يـا وجـود نمـى     ىكه نهضت مقاومت ملّ

بـديهى اسـت كـه     ان و كندى پيشـرفت كـار دولـت محسـوس بـود.     همكارى كارمند
بـه   ن كودتـا و شـخص شـاه   ا، زودتـر از عـامال  ه ييآمريكاحاميان خارجى، مخصوصاً 

عقيـده  نشانده  با دولت دست و به ضرورت همكارى مردم ندتوجه پيدا كردعامل ملّى 
نيز چه از جهت مردم و چه مخصوصـاً از جهـت فشـار و تـوقعى كـه       بعداً شاه داشتند.

 ى به ملت بدهد.يها صاحبان متحّد از او داشتند، مجبور شد پاسخ و پاسخ

 اه ييآمريكا الف(

 آمـد،   عمـل  بـه   مقاومـت   نهضـت   طـرف  از  اول  هـاى  سـال  در  كـه   ديگـرى   اقدامات از
 ،ايـران در  مـأمور  و  مقـيم   انييـ آمريكا هـاى  خانـه  به  كه انگليسى  زبان اى بود به خشنامهب
 ،انسـانى  مستقيم و درآن نامه بالحن و ادارى انداخته شد. نظامى از مذهبى، سياسى،  اعم 

 شده بود كه: آنها اعتراض مؤدبانه به

دانيد،  نوع مي و خدمت به و مدّعى آزادى خود را متمدّن و پيرو مسيح شما كه»
 ايد؟ كار به مملكت ما آمده براى چه

 «كنيد؟ را برانداخته و حكومت غاصب خائن را حمايت مى چرا حكومت ملى
يك دوسـت  »يده، با امضاى و سنجتيك ماهى بگذشت كه يك جواب ديپلما چند
 ملـي  ح گذاردند تا بـه كميتـه نهضـت مقاومـت    يار صال آقاى اهلل ي ، به خانه«ىيآمريكا
فهمانـده بودنـد    ؛مخفيانه مورد توجه و بررسى كامـل قـرار گرفـت    نامه، مطالب برسد.

حدّ خطرناك و غيرقابل تحمل براى آنهـا رسـيده بـود و حـاال      ا بهه كه نفوذ كمونيست
نيسـتند ولـى در برابرشـان     هم مخالف تشكيل و همكارى با يك حكومت ملّى ايرانـى 

   بينند... نمى ،اداره برآيد ي متشكلى كه از عهده و معتدل و افراد و جمعيّت مطمئن
 ،آمريكـا سياسـت   ي هـاى گرداننـده   بعضى از جناح ي حداقل از ناحيه ،روحيه اين

كـه بـا نهضـت     آمريكـا گرديد و حتّى يكى از وابستگان جوان سفارت  مكرر ابراز مى
 و قـرار داده  مدافع مليّون ايـران  آمريكاارتباط داشت، خود را در مراجعت به  مقاومت

 منتشر ساخت. «ناسيوناليسم در ايران»كتابى هم تحت عنوان 

ضـدخارجى   عنوان به كه خالص، ىها مصدقي زدن پس با نبود ميل بى آمريكا سياست
اند، با بعضى از رجال غيرفاسد و موجّه كنـار   ت شناخته شدهشدن نف ب در ملّىو متعصّ

پركردن خالء و گودال مـابين  » هاى دربار براى شد كه واسطه گاه ديده مى بيايند و گاه
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كردند و بارهـا حتـى    قبيل افراد مىآن  مراجعاتى به انييآمريكاروى فشار  «شاه و ملّت
ـ    «هاى اطمينـان  سوپاپ»ها صحبت از بازكردن  در روزنامه ت در ديـگ انفجـارآميز ملّ

 بـا  بودنـد،  كه در نهضت مقاومت آمد. حتّى آن عده از اعضاى حزب ايران عمل مى به
ت مقاومـت كنـار   نهضـ  از را خـود  پـاى  مطلوب، فرصت انتظار و امكان چنين احتساب

البتـه كسـانى كـه     دادنـد.  اعالميه ،حمايت از دكترين آيزنهاور به، كشيدند و زمانى هم
نيـت و دخالـت قـاطع     ، صداقتى در دل و اطالعى از عدم حسناى در ميان مردم وجهه

 شدند. به چنين تجربه خطرناكى نمىشاه در كارها داشتند، حاضر 
 

 
 وزير شد نخست 2910دكتر علي اميني در سال 

 

هـا   سوءاستفاده و طرف يك از دوم ملى جبهه جهش و مردم منفى و ملى هاى مقاومت
هـاى مـوردنظر    پيشرفت برنامه ى دستگاه و عدميكه سبب رسوا -هاى دولتيان و خيانت
دكتر علـى   5894وادار شد در سال  شاه كه ى رسانديجا هب را كار -شد ا مىه ييآمريكا
با وارد كردن سـه وزيـر غيرفرمايشـى و كـم و      دكتر امينى وزير نمايد. را نخست امينى
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هـاى   چى استفادهسوء ي محاكمه و سخنرانى با ىيگرا تمل برنامه يك كابينه، در ملّى بيش
هـاى   و دخالـت  اقتصادى هاى گشادبازي جلوى خواست مى وا .سطح باال را شروع نمود

شـدن گنـاه عقـد قـرارداد كنسرسـيومش       سبب تسكين مـردم و شسـته   ورا بگيرد  دربار
كارشكنى در دولت و كسادى درآمدها و دشمنى بيشتر شـاه   ها باعث شود، ولى همان

 و باالخره سقوط دولت او گرديد.

نشان دادن حكومـت،   كيتكردن، يا حداقل دموكرا ا براى دموكراسىه ييآمريكا
و  الحاتى كـه دهقانـان  هـاى اجتمـاعى و كارهـاى عمرانـى و اصـ      و براى اجراى برنامه

 آمريكـا  به شاه بار و چند آوردند مى فشار باز بدارد، كمونيسم بردن به را از پناه كارگران
 احضار شد.

 

 
 

 ، اسداهلل علم«زاد غالم خانه»              ال، دكتر منوچهر اقب«نلار ي جان بنده»

 
هـاى   )بـه رهبـري   با آنكه با ايجاد احزاب سلطنتىِ مليون و مردم شاه 5884در سال 

واسته بـود تظـاهر   خ( اسداهلل علم ،زاد ه، و غالم خاننثار، دكتر منوچهر اقبال جان ي بنده
ا هـ  ييآمريكاباشد، روى اصرار  نموده ىغرب هاى دموكراسي مانند حزبى دو حكومت به

ن در مبارزات مربوطه شـركت  امخالف ازه دادنمود و اج اعالم را آزاد مجلسين انتخابات
 نمايند.
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ق )ماننـد  بـه بعضـى از وزراى سـابق دكتـر مصـدّ      ،افرادى از نهضت مقاومت ملـى 
( پيشـنهاد كردنـد كانديـداهايى    ىياميرعال ،سيد باقرخان كاظمى ،آقايان اللهيار صالح
مورخ... آقاى سـيدباقرخان   اعالميه با ،ترتيب اين به بيندازند. راه ىيبيرون داده، سروصدا

 ، بـا اجتمـاع  منظور مشاركت در انتخابات مجلسين ، به يارى خداوند متعال و بهكاظمى
 دوم جبهـه ملـى   ،چهل نفر از وزرا و وكال و طرفداران سابق و افراد حزبـى ملّـى   -سى

 تشكيل گرديد.

آشكار كرده بود كه اجازه نخواهـد داد يـك فـرد     وزير وقت البته پيشاپيش نخست
ـ      به مجلس «دار خائنين سابقه»از  ى جـواز روزنامـه و   راه پيدا كنـد؛ دولـت بـه جبهـه ملّ

فرصـتى   ولـى  ؛بيايد بيرون كانديداها صورت كه كرد نمي ايجاب شرايط نداد. نيز باشگاه
 تجديد حيـات نماينـد و فعاليـت مبـارزاتىِ     ها و احزاب كوچك ملّى شخصيت  شد كه

ى منتشر گشـت، تظـاهراتى برپـا شـد     يها ى نوشته شد، اعالميهيها امهعلنى شروع شود. ن
با حضـور   ى داده شد؛ حتى كنگره جبهه ملّىيها ( و ميتينگتير 84مناسبت  )از جمله به

در تـاريخ دى مـاه    ،هـاى جبهـه ملـى    ها و برنامه ا و اعالم خواستهه نمايندگان شهرستان
كشـيده شـد و    ى به خـارج از ايـران  جبهه ملّ هاي ي فعاليت تشكيل گرديد. دامنه 5895
 ت.منعقدگش آمريكا و اروپا ايرانى دانشجويان ي آينده ثمربخش مبارزات اوليه ي نطفه

 

 
 

 2990تير  90به مناسبت سالگرد  ،2912تير  90در  ي مردم تظاهرات گسترده
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و طـرف   «اجـراى حكومـت قـانون   »و  ى، طرفدارى از قانون اساسـى شعار جبهه ملّ
 ي در حالى كـه از تصـريح گفتـه    ؛دولت بود ،ها و اعالميهها  خطاب و اعتراض در نامه

و از  «كند نه حكومـت  در رژيم مشروطيت، شاه سلطنت مى»ق كه معروف دكتر مصدّ
 ،ملـى دوم  ي جبهـه  شـد.  هاى غربى خوددارى مى و سياست آمريكاشديد با  ي معارضه
ـ       مهم بعد از كودتـا  ي پديده ت بـه  و جهشـى در تشـكل علنـى و تحـرك مبـارزات ملّ

 صورت پارلمانى و قانونى بود.

       

 هـاى درخشـانى از تزهـاى    كه برگ 5882بعد از محاكمات تاريخى  دكتر مصدق
عمـر   ي مانده باقي ،محكوميت سال سه كردن طى از داد و پس ارائه ايران قانونى مبارزات
 ،روزى مـأمورين انتظـامى   نيز در اسـارت و حفاظـت شـبانه    5891اسفند  59را تا  خود
، نـام و  عدم ارتباط آزاد بـا مـردم  رغم  سر برد. على به در قريه احمدآباد ،حالت تبعيد به

ت بود؛ ضمن اينكه افتخـار  نظريات او اميد به پيروزى و پرچم راهنماى مبارزه براى ملّ
در هـر   هـاى سـوزان كينـه و نـاراحتى شـاه      عقـده  ي كننـده  ابدى براى ايران شد و تازه

 گرديد. صحبت و رهگذر تا آخرين روزهاى سلطنت

 

 
 

 2991سال  ،دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامي
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 روزي ي شخصي در اسارت و حفاظت شبانه دكتر مصدق در خانه

       

 اه ييآمريكابرگرديم به 

ا هـ  ييآمريكـا ، مقايسـه بـا سياسـت اسـتعمارى انگلسـتان     آنچه مسلم است بـا آنكـه در   
دارند  افكار عمومى و عوامل داخلى ابراز مى نسبت به يخشونت بيشتر و رعايت كمتر

نيسـتند و   توجـه  بـى  هـا  هاى ملّت مايه، به خواسته نظرِ بى  كوتاهولى در مقايسه با استبدادِ
خواهند منافع خود را با دانش و دورانديشى و تا حـدود امكـان بـا رعايـت حقـوق       مي

 قانونى تأمين نمايند.

كماآنكه  نيست. محال اصوالً غربى  استيالى با شخصيت،با آزادِ هاى ملتّ كنارآمدن
همين كار را  ،و حيثيت اروپا طرف و بااستقالل ى غيرابرقدرت ولى بىها دولتغالب 
 خواهند: كنند. آنچه آنها مي مى

 مقابـل اسـت   هاى حريف رقيبان و به ندادن ميدان و طرفى بى حفظ ،اول ي مرحله در

برابـر   در كه توقعِ خالفِ منطق و ناپـذيرفتنى نيسـت و از جهـت منفـى مفيـد و جنـاح      
 تواند باشد. مى جناحى ديگر استيال

 و  تر ضعيف ،قدر طرف هر كه آيد مى پيش در شان مطامع و منافع ،دوم ي در مرحله
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كنند ولى وقتى مقاومت و منطق و  مىشان را بيشتر فرو تر باشد، تيغ تر و خائن ناآگاه
 شوند. متقابل راضى مىسياست ببينند، به حداقل و در سطوح معقول و معامله 

د كه طرفـدار  نافراد عالى زيادى وجود دار و انسانى افكار ،ها عالوه در ميان غربي هب
و  انقالبـاتى چـون هندوسـتان    ي دهنـده  كننـده و الهـام   هاى ديگرند و حتى كمك ملّت

 اسـتبداد  ،باشد كنار آمد و طبيعتاً و منطقاً چنين مى شود با آن آنچه نمي اند. بوده الجزاير
 است...

 ب( شاه

شاه بـا عبـرت    ت بود و هم خارجيان حامى و احياناً مدعى.هم متوجه ملّ هاى شاه پاسخ
تصميم قـاطع   -متّحد جناح ي و يقيناً با موافقت و توصيه -انگيز خود حزن ي از گذشته

، تـا  ق، حكومت كند و نـه سـلطنت  و تأكيد مصدّ داشت كه برخالف روح مشروطيت
 پيش نيايد. -و تجديد شكست استيال -سرشكستگى گذشته

ق و و تانك شروع شده و وفادارى آنهـا بـه مصـدّ   و توپ  ت كه با كودتاجواب ملّ
توانست باشد؛ بلكـه   مقاومت و مبارزاتشان را ديده بود تا مدتها غير از آزار و زور نمي

دسـت   در هر فراخى و فرصت كه به زودى روشن شد كه نارضايتى و اعتراض مردم هب
طـورى كـه بـا     بـه  ؛شود سوى خودش مى تر به توجّهآورند يا به آنها داده شود، بيشتر و م

 قدرت و شدت بيشترى بايد از آن جلوگيرى به عمل آيد.

سـايه انداختـه و طبيعـى و منطقـى و      سياست فوق بر سراسـر دوران حكومـت شـاه   
روز بـر هشـيارى، نظـارت، وسـعت، شـدت و خشـونت        هچنين است كه روزبـ  ،الزامى
وقتـى در   ن كه تعدادشان رو به تزايد است افـزوده شـود. اسـتبداد   الت با مبارزرفتار دو
اى جـز   قـرار گيـرد، اگـر نخواهـد تسـليم شـود، چـاره        هخوا آزادين آگاه و برابر مليّو

كـه   رد و همينهاى اعتراض براى ممانعت از رشد و توسعه آنها ندا خفقان فورى نطفه
هـا زيـادتر    ييجـو  هـا و انتقـام   كاربرده شـد، اطالعـات و اعتـراض    اختناق و خشونت به

صـورت تصـاعدى بـاال     بـه  ،تگرديده، از يك طرف فشار و ظلم و ستيزه دولت با ملّـ 
 گيرد. ت در برانداختن استبداد اوج مىرود و از طرف ديگر كينه و تصميم ملّ مى

حل  و راه ،ماند بيعى است كه استدالل و آزمايش فوق بر دولت پوشيده نمىط
باشد.  -و به طريق اولى استيال -استبداد ي تواند تنها برنامه پليسى فشار و اختناق نمى

 آيد: هاى ديگرى نيز به عمل مى چاره

 ملتساختن  كردن و معتقد خراب براى آن درانحصارگرفتن و تبليغات توسل به -5
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منحرف  ،همچنين است. شده شا نصيب درخشان هاى پيشرفت و شايان خدمات كه 
، احياى هاى ايرانى تحريك تعصب طريق از ،اسالم و آزادى از جوانان و تملّ ساختنِ
خيالى؛ همراه با ترويج مخدرات و  به پادشاهان كردن مردم ى و عاشقهاى باستان سنت

و  دادن به تبليغات ماركسيستى آزاد فحشا و شهوات و ميدانِ ي مسكرات و اشاعه
 .ضدمذهبى
 و ها جشن با همراه تلويزيون و راديو متعدد هاى فرستنده و مجالت و ها روزنامه

  مزدور بلندگويان ساخته براى هاى پيش با نطق ، تظاهرات تحميلى، هر ماه و هر هفته
 شد. گذارده مى اختيار و اداره ساواك، دراستبداد ي خوانِ شمايل بزك شده مدح

و افكـار   هـا  دولـت براى انحراف و اغواى سياست  ،ج كشور بيش از داخلدر خار
عالقه و احتياج فـراوان   استبداد آيد. عمل مى بهخرج  و  فعاليت آمريكا و اروپا هاى ملّت

 طلبى و براى موقعيت و حمايت خود دارد. براى ارضاى شهوت جاه

و قـانونى   بـراى ملّـى   ،هـاى دموكراسـى   هاى سياسـى و ظاهرسـازي   زياب حزب -2
 ت.جلوه دادن حكومت و به يارى و خدمت درآوردن افكار و افراد ملّ

اقـدامات   به كردن مبادرت و نامخالف دست گرفتن آتوهاى تبليغاتى و انقالبى از -8
خوش و سـاكت   طلب را دل خبر راحت بى كه هم مردم اعىعمرانى و اصالحات اجتم

وزيرهـا و وزراى   و جلوگيرى از تحميل نخست آمريكانمايند و هم جوابى براى فشار 
 غيرقابل قبول باشد.

هـاى   ياهوى فراوان، طـرح و با ه قسمت ناچيزى از درآمد سرشار نفت از با استفاده
از ؛ شـود  دست گرفته مـى  به -رسان هستندحاصل و ضرر كه عمالً بى -عمرانى پرخرج

و غيـره، ذوب آهـن    و گـيالن  هـاى خوزسـتان   قبيل شبكه برق سراسرى و سـد سـازي  
 ،المللـى  هاى مخابراتى و ارتباطات بـين  ميليون تومان زيان، شبكه 214با ماهى  اصفهان
هاى عمومى كوچك در گوشـه و كنـار مملكـت...     ، پاركى اسماً ملّى ايرانيهواپيما

 شود: كه با يك تير سه نشان زده مي

 ؛تسكين و تبليغ ○
 ؛پركردن جيب خارجيان ○
 مداخل فراوان براى خودشان. ○

ى يآمريكامتّحد استيالى  ت به جناحملّ ي حساب از كيسه ىهاى ب حاتم بخشى -9
مشاوره، معامله، سفارش  هاى گوناگونِ ، چه غربى و چه شرقى، به صورتىيو اروپا
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هاى  شركت نجات و سهام خريدارى حتى و ،سنگين هاى دادن وام و گرفتن وام اسلحه،
 بزرگ از ورشكستگى، مجموعاً با دو هدف مشخص:

 ؛حمايت استيال و حفظِ ءارضا ○
 زدن به دنيا. ي5«الْمُلْك لِمَنِ»فخرفروشى و كوس  ○

 گــزاران خــدمت و درباريــان دريــغ بــى خورانــدن و مــداخل بــراى دادن  ميــدان -1 
 براى پاداش و نگاهدارى. دولتى و خصوصى و ارتش يها بخش

اندازى  تفرقه با توأم ت،ملّ در شخصيت كشتن و جوانان تباهى و تخدير هاى برنامه -3
 ى هر چه بيشتر استبدادى.يدر دولت و مجلس براى فرمانروا

ى يو انقالب ادعا 5895ى سال يكذا در رفراندوم 8و  2و  5هاى  شاهكار برنامه
بدان  بعدى است. شاه اصل تدريجىِ 58اصل اوّلى و  3با  5895 بهمن 3شاه و ملّت 

مورد توقع خارجيان را شخصاً  هاى اصالحات اجتماعى وسيله خواسته است برنامه
و ملّى عام  هاى قانونى دموكراسى پايه ،خود عملى سازد و به سلطنت مطلقه استبدادى

 ىهاى اجبارى داخلى و قلم بطالن روى جبهه ملّ ى به آزادييبدهد تا بتواند خط نها
 تبليغاتى و مشغوليات طوالنى براى خود فراهم سازد. ي بكشد و برنامه

اصـالحات آرى، ديكتـاتورى   »شـعار   جبهه ملـى  وابسته به جواب قبلى دانشجويان 
نمـود. نهضـت    و قـانون تأييـد مـى    شـرط آزادى  را به ى اصالحاتبود. جبهه ملّ «نهشاه 

ماهيت و سوءنيّت  خود ي اعالميه آخرين در -شد خواهد معرفى كه بعداً -ايران آزادى
رفـتن كشـاورزى و    مخصوصـاً ازبـين   ،نرا فـاش سـاخته، تبعـات آينـده آ     انقالب شـاه 

 بينى كرد. بيشتر بيگانگان را پيش ي رخنه

را  سران جبهه ملـى و نهضـت آزادى   ي كليه ،درآمد رفراندوم عنوان پيش دولت به
متـدرجاً   ،و جوانان انداخت. دانشجويان به زندان ،و بازار دانشگاه همراه با مليّون فعّال
شوند؛ سران جبهه ملى را پس از اطمينـان   آزاد مى انقالب گرفتنِ پس از سر و صورت
د و ده نفـر سـران و اعضـاى نهضـت     كننـ  آزاد مى« صبر و انتظار»يافتن از اتخاذ حالت 

 نمايند. اخراج مى از خدمات دانشگاهى را محاكمه و آزادى

ـ     روزى به با فعاليت شبانه شاه ت و زبـونى و اطاعـت   تـدريج از شكسـت در برابـر ملّ
گيـرد و   ها را به دست مـى  ابتكار عمليات و نقشه او ؛بيرون آمد چون و چراى استيال بى

ن مـدارا  هاى اوليه سياست و مخالفت سياسى تحوالت رغم على ،هاى متعددى در صحنه
                                                

 : ... حاكميت ]مطلق و بالمعارض[ 53( / 94غافر) .5



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 953

 

نظـر   ،ايرانـى  ي گـذارى از كيسـه   هاى شيطانى و مايـه  شود با نيرنگ موفق مى ،خارجى
جبهـه متّحـد اسـتبداد و     ،جليل آنها را خريدارى نمايد. در حقيقـت رهبـرى  مساعد و ت

ملـت، اسـتبداد    درجـه اولِ  كـارِ  را اشغال نمـوده و نشـان داد كـه حريـف كهنـه      استيال
 منطقاً و اصوالً محال است. ،با استبداد است و كنارآمدن ملت شاهانه

     و نهضت روحانيت ايران ت، نهضت آزادىهاى طبيعى و قهرى ملّ العمل ج( عكس
تبليغـات،  هـاى شـاهانه خشـونت،     ت نيز در برابر برنامـه العمل طبيعى و قهرى ملّ عكس

هـا و تنگناهـاى    صعودى نـاراحتي  هاى ساختگى، سير بازي غارتگرى مملكت، انقالب
 و دموكراسـى  هاى فكرى از اسالم فساد و باالخره انحراف ي زندگى و مشاغل، توسعه

سـوى   رت بهبيشتر اعتراض و نف يافتنِ پرستى باستانى و ارتجاع استبدادى، توجه كهنه  به
 ت بود.و توسعه يافتن مبارزه در طبقات بيشتر ملّ شاه

ن و ( افـرادى از فعـاال  )سـال دوم شـروع فعاليـت مجـدّد جبهـه ملـى       5894در سال 
ضرورت بـزرگ تـاريخى تشـكيل يـك      ، رسالت وىگذاران نهضت مقاومت ملّ بنيان

را احساس كردند؛ نيازهاى روز جامعـه   جمعيت منظم و با برنامه و هدف و ايدئولوژى
نهضـت  »، ايـران  مسـلمان  هاى مردم را تشخيص دادند و با توجه به معتقدات و خواسته

، موجـود نداشـتند   را تشكيل دادند. اين افـراد كـه وابسـتگى بـه احـزاب      «ايران آزادى
اصـيل   سياسـىِ  هـاىِ  هـا و گـروه   از احزاب و جمعيت ،اى اين بود كه هر جبهه نظرشان

بود، نه ايجـاد تفرقـه    ىشود، نه از افراد؛ و قصدشان تقويت اصولى جبهه ملّ تشكيل مى
 يف در صفوف آن.عيا تض

كـه در شـرايط تـاريخى مخصـوص بـه خـود تشـكيل شـد،          «ايران نهضت آزادى»
 داراى دو خصوصيت زير بود:

 او. ت خواستنِملّ ي و طرف مستقيم مبارزه ،مؤثر و مقصر اصلى شناختن شاه -5

 براى مبارزه و تدوين ايـدئولوژى  ،گرفتن از ايمان اسالمى و فرايض دينى الهام -2
 نامه. و مرام

در  ،خـود  يـك به عنوان دشمن شماره  ،كه از طرف دستگاه «ايران آزادى نهضت»
هـاى بـا    اى براى تحرك و ظهور روزافزون جنبش شناخته شد، طليعه داخل جبهه ملى

 روح و رنگ اسالمى و احياناً خصلت انقالبى گرديد.

 و برخى از افراد سابقِ ،متحرّك مسلمان اى بازارى ها كه از عدّه يكى از جمعيت
  وزير  ، نخستيل شده بود، اقدام به قتل منصوركتش «ت مؤتلفهأهي»به نام  فدائيان اسالم
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 ن كرد.مليّو و رهبر حزب فرمايشىِ

 

 
 حسنعلي منصور

 
از  بعضـى  و تهران دهقانِ و كسبه متدينينِ و روحانيت جنبش ،مؤثرتر و تر وسيع نهضت
مخصوصاً بعد از اعالم مواد انقـالب   ،قم و مشهد با پيشگامى مراجع تقليد ،اه شهرستان
ترتيـب   ايـن  بـود. بـه   روحانيـت  هـاى آشـكار بـه    و اولين تهديد و تـوهين  ]شاه[ دروغين

ت را كه كم و بيش خـاموش مانـده و   بزرگى از ملّ دست خود جناح به دستگاه استبداد
ن كرد. بعـدها شـاه در   رزه و داخل صفوف مليّودر ميان آن هوادارانى داشت، وارد مبا
و  را ناشـى از تعصـب ضـدآزادى زنـان     و مذهب تبليغات تكرارى خود قيام روحانيت

كـه   حـالى كـرد؛ در  عنـوان مـى   از دست اربابـان  براى رهايى دهقانان اصالحات ارضى
 است.  ا بودهه و مسلمان و با روحانيت هاى با اسالم اعتراض، عليه دشمني

ى كـه  اهلل خمينـ  تمخصوصاً آيـ  -اوج اين تحرك و جانبازى در راه رهبران دينى 
محـرم   52در طغيـان   -زندان و تبعيد افتـاد  ه برنداشت و ب دست از روش قاطع ضدشاه
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 هزاران نفر مـردم  ،با كشتار سبعانه رتشاو  به ظهور رسيد و پليس ،(5892خرداد  51)
و شـهرى   كثيرى از ميدانى و بازارى بيگناه را در خيابان و بيابان از پا درآوردند و جمع

تـرين لكّـه    بـزرگ  ،خـرداد  51 ي كوركورانـه  و جمعى دسته كشتار زندان افكندند. به را
 بود. بر داغ خونين انقالب به اصطالح سفيد شاه ،ننگ و وحشت

       

ا نيـز حـزب خـام ولـى     ه و بازاري روحانيون آموزِ و دانش در ميان فرزندانِ دانشجو
 ي درس خوانـده  ايرانـى  به رهبرى يك جـوان  «ملل اسالمى»خالص و فداكارى به نام 

 ي و طرفدار دولت مؤتلـف اسـالمى و مبـارزه    خواه تشكيل گرديد كه جمهورى عراق
 دستگير شدند. ، كهمسلحانه زودرس بودند

       

و  رىعميقـاً ملّـى، يعنـى بـازا     طبقـاتِ  اين توسعه و نفوذ مبارزه در قشرهاى متدينِ
افكـار و پـذيرش افـراد امثـال نهضـت       ي عالوه بر تأثيرى كه اشاعهرا و دهاتى  كاسب
داشته است، بايد بيشتر معلـول شـدت عمـل خـود      و مردم در نزد متدينين ايران آزادى
سياسـت   پس اين از دانست. روحانيت و مذهب عليه او تدريجى گيرى موضع و دستگاه

 -و خود اسـالم  -ن مسلمانابيش از پيش متوجه مبارز انتظامى و انتقامى سازمان امنيت
تـر   خطرناك را شان مخالفت و ايرانيان در دارتر ريشه و اصولى را شان مرام كهگردد مى
 بينند. مى

هـاى دينـى مترقـى، آموزشـى و فرهنگـى، خيريـه و        گـذرد كـه فعاليـت    ديرى نمى
هـاى   انـد بـا برنامـه    توانسـته  نمايند. مـدارس اسـالمى   انتفاعى را نيز محدود و ممنوع مى

و  هـاى شـيطانى اسـتبداد    رغـم نقشـه   خود، على ي ربيتى صادقانه و پيشرفتهتعليماتى و ت
روشـن  و پـاك   كردن توليدات انسانى و اقتصادى است، نونهاالن ديندارِ كه تباه استيال

آنچـه   ند كه شور خـدمت در سـر دارنـد و بـه    و همين افراد هست؛ تحويل جامعه بدهند
ريا داوطلب جانبازى در مبارزات علنـى   ب و ظلم است نفرت ورزيده و بىفساد و فري

 گردند. و احياناً چريكى مى

تحصـيالت   ي كارانـه  ه، ظاهر فريـب شا ي اتفاقاً يكى از اصول بعدى انقالب آمرانه
اسـالمى بـود   ملّـى و   نمـودن مـدارس آزادِ   منظور متالشى به ،همگانىو ى مجانى يابتدا
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ف آمـوزش و  يوظـا  ءو غالباً با ميل و رغبت اوليـا ، دولت ي كه بدون تحميل بر بودجه
 ند.ردك د، اجرا مىاد پرورش را كه دولت انجام نمى

       

در  ، يكى دو سال بعد از قيـام روحانيـت  دنبال جوانان متدين دانشگاهى و بازارى به
دينى يك حركت وسـيع فكـرى،    در ميان طلّاب ،و جاهاى ديگر هاى علميه قم حوزه

گيـرى، حركـت عليـه حكومـت و بيشـتر       اجتماعى و انقالبى پديدار شده است. هدف
و  از انتشارات اسالمى اجتماعى جديد بعـد از جنـگ   راكد است. الهام عليه روحانيتِ

گيـرد و احيانـاً تحـت تـأثير      مى هاى مرحوم دكتر شريعتى مخصوصاً از نوارها و كتاب
 آنهاست. ي شعارها و روش خصمانه ي برنده كار و به ماركسيستى ي تبليغات زيركانه

 

 
 دكتر علي شريعتي، در حال سخنراني در حسينيه ارشاد

 ىه و چريكمبارزه مسلّحان

 گفته بود: بازرگان ، مهدى5898ن در سال ايرا سران نهضت آزادى ي در محاكمه

شما مختاريد ما را به اشدّ مجازات محكوم كنيد ولى بدانيد كه ديگر »
 .«ى نخواهد بودسلطنت ي و مشروطه سروكارتان با طرفداران قانون اساسى
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ى از افـرادى  هـاى نظـام   ا و دادگـاه ه بينى درست درآمد. از آن پس زندان اين پيش
خاصيت دانسته، يگانه چـاره و   كه مبارزات پارلمانى و علنى و خدمات اجتماعى را بى

 نمودند، پُر شد. ميوظيفه را قيام مسلحانه و عمليات چريكى اعالم 

 طبيعى سياست ايرانـى  العمل عكس و نتيجه ،افكار مبارزاتى حاد و مسلّحانه ي اشاعه
هـاى قـانونى و    و اجتماعـات و بسـتن راه   داير بر ممنوعيت مطبوعات و مساجد استبداد

اق دربسـته  تـ كه وقتى بـه ا  ،چون گربه؛ كردن است آزاد براى فرياد زدن و عقده خالى
پرد و بـه صـاحب    بيند، به در و ديوار مي ف مسدود مىافتد و راه نجات را از هر طر مى
 اندازد. زهرآگين مى ي اق پنجهتا

ترين  خصمانه اين حقيقت روشن نداشته، به به -يا اعتراف  -اشعار  دستگاه استبداد
دان و ن مبارز و حتّى استاترين قشر پاك مملكت درافتاده، گاه مليّو وجه با ارزنده
شناسد و  دانست، گاه عمال بيگانگان را محرك مى طرف را مقصّر مي رهبران بى

 كشد. را به رخ مى «ارتجاع سياه و سرخ»اخيراً اتحاد اختراعى نامقدس 

كشتار و قهر از طـرف   ، توسّل بهالبته اولين بار نبود كه در مبارزات اخير ملّت ايران
كه قـبالً اشـاره رفـت،    طور آمد. همان مى عمل ام حاكم بهامى عليه نظافراد عادى غيرنظ

خودشـان،   عقيـدتى  دشمنان بردن بين از براى كه  بودند جمعيّتى نخستين «اسالم فدائيان»
دانسـتند،   مى دشمن اسالم و آنها حامى را دولت خودِ و شده چون مأيوس از دادگسترى

 جبهـه ملـى   ي آورنـده  كار روى جهتى از و چند فقره ترور پر سروصدا نموده مبادرت به
بينيم كـه حـداقل    وزير را مى نخست و قاتلين منصور «ت مؤتلفهأهي»شدند. پس از آنها 

 انـداختن در ميـان دشـمنان عمـل درخشـانى را      لحاظ تشفى قلب دوستان و وحشـت  به
 انجام دادند.

اى  هـاى خفيـه   افـراد و كميتـه   هم در انقـالب مشـروطيت   ايران ي در تاريخ گذشته
كردنـد و هـم    انداختند و مستبدين را ترور يا تهديد مـى  درست شده بود كه شبنامه مى

بينيم كـه قلعـه    را مى و دولت سلجوقى الملك كننده عليه خواجه نظام قيام حسن صبّاح
ى آدمكـش درسـت   يرا پناهگاه خود و پايگاهى بـراى سـاختن مريـدهاى فـدا     الموت

 assassin ي جا كـه كلمـه  آورد )تا آن وجود مى هكرده، چندين سال وحشت و قدرتى ب
 شود(. ى مىهاى اروپاي معرّف قاتل و جانى در زبان ،به معناى حشيشيّون

به  «تير غيبى جنّيان»با  يكى كشتن سعدبن عباده از ترورهاى معروف صدر اسالم
نفر از خوارج  آن سه شدن قسم هم و ديگر، ،همدستى خالدبن وليد ور ابوبكر و بهدست
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علل  ،آنها ي كه به عقيده ابيطالب)ع( بن و على و عمروعاص براى از بين بردن معاويه
اسالم و جهان  مظهر عدالت ،ابن ملجم ي بودند و با ضربه اصلى فتنه در عالم اسالم

 شود. شهيد مى

مستأصـل   نِمااحياناً مظلو و حق هاى حكومت دشمنان كار كه بيشتر اسباب  تروريسم
گـذار   ن پايهامصلح پيش و اسالم در رفته هم روي است، بوده ناحق هاى حكومت ي شده

انـد. دو   نموده پرهيز مى «تقوىضد»نداشته، از اين عمل  يخوب ي سابقه ،اخالق و قانون
نـاحق او   اى كه بـه  تمرد از رأى محكمه   به حاضر كه است سقراط يكى ،مشهور ي نمونه

و ديگـر داسـتان    ،كشـد  سـرمى  را شـود و جـام شـوكران    را محكوم كـرده اسـت نمـى   
بينـد   دام و دسترس مى در را زياد عبيداهلل ،عروه بن هانى تمهيد است كه با عقيل بن مسلم

ن مـا  ناجوانمردى و نيرنـگ از خانـدا   ،گويد مى و كرده و از كشتن آسان او خوددارى
 به دور است.

كردند و اصوالً اين نوع  ن را تجويز نمىانيز ترور مخالف و لنين حتّى ماركس
هاى سيستماتيك  برنامه در ،باشد هاى قاطع هاى زودگذر ضربه انقالب عمليات اگر در

تواند مقبول و مؤثر تلقى شود.  ىنم ،حل عنوان يگانه راه و به دار ايدئولوژيك مدت
اى عليه  رساننده كننده و زيان مضافاً به اينكه خصم مسلّط، مسائل دفاعى و تدابير خنثى

 مثل شديدى بنمايد. هتواند مقابله ب انگيزد و مى آن برمى

معنـاى نفـى    مسـلحانه بـه   ي مفيد و معقول بودن مبـارزه  ي البته ترديد و بحث درباره
و  -بالعكس، خيلى به ندرت در دنيا اتفـاق افتـاده اسـت    ز آن نيست.مطلق و گذشتن ا

اعتقـادى   و فكرى حتى اساسى، بشرى هاى نهضت سرنوشت كه -باشد نيفتاده اتفاق شايد
تعيين شده باشـد.   جنگ ميدان از غير ىيدر جا و آزادى هاى استقالل و پيروزى انقالب

 اين تحوالت، برهان قاطع با اسلحه و خون اسـت. هـيچ نهضـت اساسـى و انقـالب      در
هاى موجود نداشـته باشـد و هـيچ     اجتماعى نيست كه برخورد عميق با منافع و موقعيت

مند از منافع و موقعيت نيست كه با منطق يا خواهش كنار رود. بـه فـرض هـم كـه      بهره
جديد اهل جنگ و ستيزه نباشند، مـدّعيان و از دسـت    آورندگان و گرويدگان مكتب

دهندگان منافع و موقعيت، جنگ را تحميل خواهند كرد. پس اگـر قـرار بـه تسـليم و     
 در پيش خواهد آمد. جنگ و دفاع و محروميت و انصراف نباشد، ناچار پاى مقاومت

آنچه مورد بحث و  معنى ندارد. مبارزه بدون قبول و آمادگى براى دفاع و جنگ
انتخاب زمان درگيرى مسلّحانه و تدارك قبلى  ي تواند باشد مسئله محل تأمل مى
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شرايط و لوازم آن است و مخصوصاً تعيين و تشخيص يك تناسب و تعادل معقول 
 مابين نيروهاى روبرو شونده به لحاظ كلّى.

كه بيشتر حالت  چريكى و همسلّحان مبارزات وسيع حال عين در و نوين صورت يك
كه در قـرن   آورد همان است ياد مى را به« غاصب ي خروج بر خليفه»گرى دارد و  ياغي
در  و شـاهد بـارز آن قيـام فيـدل كاسـترو      متداول شد بعد از جنگ جهانى دوم معاصر
ى كوهستانى و عمليات زيرزمينى شهرى عليـه رئـيس دولـت    كهاى چري و جنگ كوبا

 گرديد. بود كه منجر به پيروزى و استقالل آمريكا ي حمايت شده از ناحيه

هـاى آواره شـده از وطـن و حمـالت      تر از همـه، عمليـات فلسـطيني    تر و مهم وسيع
بعـد   آن در ايـران  اسـت. مشـابه   اسرائيل حاميان و اسرائيل عليه آنها تروريستى و چريكى

   خان كلنل محمدتقى سردار جنگل و خودمان را در ميرزا كوچك خان از مشروطيت
 قبالً اشاره كرديم. در مشهد پسيان

 

  
 خان ، سردار جنگل ميرزا كوچك     خان پسيان كلنل محمدتقي

 
 نيز به همين نحو شروع گرديد. اخير ايران و چريكى مبارزه مسلحانه

 كوه و كمر  گردش و تفحص سر به كرده، براى شىك ها افرادى تمرين سختى مدت
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رفتند تا سـنگر و صـحنه هـاى نظيـر درّه و      مي يانيو به بيابان و جنگل زده، پيش روستا
، گـوارا  چـه و  هـاى فيـدل كاسـترو    را بيابنـد و تاكتيـك   وبـا ك ماهورهاى مزارع نيشـكر 

 را پياده نمايند. ى جنوبىآمريكا تئوريسين انقالب

ت و فـداكارى  پشتيبانى خاموش ملّ با و جدى طور به بعد به 5891مبارزه تازه از سال 
جديـدى   ي ، وارد مرحلـه و دبيرسـتان و احيانـاً ادارى روشـنفكر    سنين دانشگاه جوانان

 قهرمانانه است. ي قهرآميز و مسلحانه ي گرديد كه مبارزه

       

بود كه در  با مرام ماركسيستى خود را مشهور نمود فدائيان خلق اى كه اولين دسته
هاى  گروه ي دهنده اى يافتند و الهام موفقيت غافلگيرانه ل جنگل گيالنسياهك ي واقعه

 زيادى شدند...

 

  
 زادگان سيداصغر بديع      نژاد محمد حنيف     سعيد محسن

 گزاران سازمان مجاهدين خلقِ ايران( )بنيان

 
بودنــد كــه بعــد از محكوميــت ســران و انحــالل   خلــق مجاهــدين ،ديگــر  ي دســته

اسـالمى بـا    ي هـدف مخلصـانه  ؛ آنـان  وجـود آمدنـد   به ايران ت آزادىتشكيالت نهض
نمودنـد و   اى نو طرح مـى  اسالمى را به شيوه مسائل و ايدئولوژى؛ رنگ انقالبى داشتند

 گـوارا  و چـه  و كاسـترو  مـائو  و آثـار  هاى انقالبى چين مبارزه از تاكتيك ي براى شيوه
كردند. دست به تعليمـات و تشـكيالت و مطالعـات عميـق ارزنـده زدنـد و        استفاده مى

هـاى   اى را تربيت كردند. در چند فقره عمليات مقدماتى موفقيت افراد فداكار ورزيده
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هنوز مهياى اقدامات اساسى  آنكه بدون هسال 2144هاى  جشن يافتند. متقارن يا ارزنده
ى و ترور شده باشند، در اثر يك تصادف نـاميمون بـراى   هاى چريك و مصمم به جنگ

بـه   ،اى افراد چپـى مشـكوك   قطع شبكه برق فشارقوى سراسرى و به دنبال خيانت پاره
هاى تاريخى، پـس از دفـاع    رغم شديدترين شكنجه ان اصلى علىگذار دام افتادند. پايه

، عاشـقانه شـربت شـهادت نوشـيدند. امـا      مردانه و رسوا ساختن دستگاه استبداد مستدلِ
ــت   ــين نرف ــا از ب ــب و حركــت آنه ــدئولوژيك   ،مكت ــد انقــالب اي و شــكاف  و هرچن

يـا منحـرف شـدگان بعـدى ايجـاد       اى از شيفتگان قبلى ماركسيسـم  عده اى كه منافقانه
 از ادامه فعاليـت و  مانع ولى لو دادند، را و مبارزين مجاهدين از زيادى و تعداد ندكرد

 گرويدن افراد جديد به آنها نشده است.

       

م با مبانى فكرى، موازين تشكيالتى و تجربيـات امنيتـى   مسلحانه چون توأ ي مبارزه
بـا چنـدين ضـرب     مايد وبود توانست تا مدّتى خوب كار كند و سنگرهايى را اشغال ن

 د.كنشست حساس، دستگاه را كالفه 
تـر از   ناكى وحشـت هـا  جديـد و شـكنجه   ناچار به اتخـاذ تـدابير ضـدچريكى    پليس

هـاى ماليـم و ظـاهراً غيرمبـارز نيـز       هـاى غيرسياسـى گـروه    گذشته گرديد، از فعاليـت 
هاى دولتـى و غيردولتـى را    عمل آورد و نظارت در ادارات و بر استخدام جلوگيرى به

تـا آنجـا كـه     ها و تدابير پلـيس  تر كرد. اين تالش هاى خود را محكم تر و شالوده تنگ
اختن دستجات اوليه است و برترى آشكار وسـايل و امكانـات آنهـا ايجـاب     س متالشى

 ،از هر گوشـه  ؛ولى افكار و حركات به توليد و توسعه افتاد ،قرين توفيق شد ،نمايد مى
گروهى سربلند كردند و كيفيـت مبـارزه در    ،كشور ي حتى در نقاط گمنام دور افتاده

 كلى عوض شد. و دينى به بازارىو  قشرهاى جوان دانشگاهى

هـاى   ، بـرخالف انقـالب  فعلى ملّت ايـران  ي البته نبايد از نظر دور داشت كه مبارزه
نحوى برخـوردار   ركدام بهه كه ديگر هاى ملت ىهخوا آزادي هاى نه و قيامطلبا استقالل

هـاى مـؤثر    اند يا تضـادهاى خـارجى و احيانـاً پشـتيباني     از ضعف و تزلزل حريف بوده
ترين شرايط تاريخ جريان دارد. مـا   است، در سخت آمده بعضى از آنها به كمكشان مى

هـا و   قـدرت  صرف نظر از پوشالى بودن ذاتىِ -با دشمن و دستگاهى روبرو هستيم كه
محكـوم بـه نيسـتى و     ،دارد يش كه چون برخالف سنت الهـى گـام برمـى   امكانات مادّ
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ملّـى   ي منـد از ثمـره   ساله و بهره 2144استبداد  ي كننده خورِ احيا ميراث -سقوط است 
و نيرومندترين قدرت مالى، ادارى، انتظـامى، سياسـى و پليسـى را در     استت شدن نف

آيـا   ،ال مطـرح شـده اسـت كـه در شـرايط عينـى موجـود       اختيار دارد. هميشه اين سـؤ 
انحصـارى، بـا توجّـه بـه اخـتالف       صـورت  هـم بـه   ، آنحل مبارزه مسـلحانه  انتخاب راه

 !موقع و ثمربخش و عاقالنه است؟ هغيرقابل قياس نيروهاى در اختيار، ب
موقع قضاوت شده و  هبجا و ب كه انتخاب روش مسلحانه در هر حال اعم از اين

داشته باشد يا نه، دو  عمالً موفقيت و اثرى روى تسلط جبهه متحد استيال و استبداد
 بزرگ بر آن مترتّب شده است: ي نتيجه

 اسـتقبال عاشـقانه مـرگ    نيز غيـرت و فـداكارى تـا    كه در نژاد ايرانى اثبات اين -5
ـ   العـاده  فوق ي بسيار مهم و سرمايه ي وجود دارد كه خود نكته ت و مبـارزه  اى بـراى ملّ

 است.

 ي اگـر همـه   ،يا نهضت مقاومت و در جريان جبهه ملى مصدق ،تا قبل از اين وقايع
و اسـالمى   مـا از ماركسيسـتى   كنندگان سياسـى و متفكـرين اجتمـاعىِ    تجزيه و تحليل

مـدها  آ بينى پيش پيش ،تمايالت شخصى تعصّب و از دور خواستند شدند و مى جمع مى
كـرد پيـدايش ايـن     چيزى كه به خـاطر كسـى خطـور نمـى     ،و تحول اوضاع را بنمايند

 پديده و ظهور چنين افرادى بود.

 كاپيتاليسـت  حكومت شدگانِ مستأصل طغيان عصر بايد را بيستم قرن دوم يمهن اصوالً
 مسلطِ متكى بر تكنولوژىِ جديد دانست كه عاجز و درمانده شـده و بـا   و سوسياليستِ

 بينند. هاى غيرمنتظم و غيرقانونى نمى اى جز اتخاذ راه چاره ،قبول فداكارى و شهامت

اگـر   تر قرار گرفـت.  حال عميق عينناگهان در سطح باالتر و در ،كيفيت مبارزه -2
بـا   ،ن بعد از شكسـت جبهـه  اق حرف و حركت نشان دادند و مبارزن زمان مصدّامبارز

دادنـد، مقـدمين    ىدرس شهامت م ها و اخراج از شغل و رفتن به زندان قبول محروميت
نسل تازه شـنيدند.   ي ه درس شهادت دادند و نداى اجابت از ناحيهمسلّحان ي در مبارزه

سياسى حتى نشريات دينى رنگ خون گرفت و به چاشنى تلـخ و تيـز    ي ادبيات مبارزه
 ها شـيرين آمـد.   يارى از ذائقهآغشته شد. شهادت مد روز گرديد و به بس قهر و انقالب

نهراسـيده، بـه اسـتقبال گلولـه برونـد خيلـى كارهـاى         ملّتى كه افرادى از آن از مـرگ 
هـاى شـهر پيـروزى نزديـك      چنين ملّتى به دروازه ؛توانند به انجام رسانند نشدنى را مى

 است.  شده
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 خارج از كشور     ديگر و نقش بزرگ دانشجويان ي تازه ي پديده
، ايـران  شدن ميدان عمل نوينى بـراى مبـارزات ملّـى   جديد و باز ي پيدايش يك پديده

بخـش،   آزادي و دهنده نجات هاى نهضت ي همه در هميشه بودند. ايران از خارج ايرانيان
و چـه از ناحيـه    لحـاظ خـود مـردم    چه به ،اى داشته است رِ عمدهدنياى خارج نقش مؤث

 .دوست و طرفدار عدالت بيگانگان انسان
قفقاز و اسالمبول  مقيم ايرانيان اقامت از امدادهايى چه ديديم در انقالب مشروطيت

 هاى خارج رسيد. ن و سياستاخواه آزاديو از  هاى اروپا و پايتخت و بمبئى

 ناو متفكـر  نويسـندگان  ي كه با تـداركات بـيش از صـد سـاله     انقالب كبير فرانسه
 را دارد. هـاى انگلسـتان   آن نشـانه  و پارلمانتاريسـم  ه بود، افكار دموكراسىآبيارى شد

سـر   بـه  هاى چندى در تبعيد انگلسـتان  نقاد و متفكر بزرگ فرانسه سال ي نويسنده ،ولتر
اى  قسـمت عمـده   و لنـين  مـاركس  هاى زياد گرفتـه بـود.   آنجا الهام برد و از آزادى مى

در شـورش   آمريكااستقالل  بوده است. شان درخارج وطن هاى اوليه ازتربيت و فعاليت
ى تحــت هـا  و اعـزام كشــيش  رانســهنيـز تــا حـدودى مــديون كمـك ف    عليـه انگلســتان 

 بود. Lafayetteفرماندهى 

گريزهـاى طـوالنى در زمـان و     و پيمـايى تـاريخى و جنـگ    به دنبال راه انقالب مائو
در نهايـت آشـفتگى و از    مكانى صورت گرفت و پيروز شد كـه كشـور پهنـاور چـين    

عمل بود. نه تنها حريف نيرومند مسلّطى در برابرش وجود نداشت بلكـه   جهتى آزادى
بود كـه خواسـتار    و شوروى آمريكاو  در اشغال و تحت دخالت خارجيانى چون ژاپن

 هاى ضددولت مركزى بودند. جنبش

هـاى بشـرى و    تـرين مقاومـت و فـداكاري    عجيـب  ي نيز ضـمن ارائـه   جنگ ويتنام
هـا   كمك از برخوردار ،يىآمريكا قواى ي پيشرفته هاى تكنيك ي كنندهعاجز هاى نيرنگ

 هاى از خارج مرزها بود. و پناه و پرتاب

        

معلـوم   ،متحـد اسـتبداد و اسـتيال    ي و تسـلّط جبهـه   با اوضاع و احوال خاص ايـران 
 و مؤثر  باشد. ارزنده تواند ميچه اندازه  است كه نقش ايرانيان خارج

در خارج قوّت گرفـت و   موج اعزام محصل و حضور ايرانيان در سلطنت رضاشاه
هـاى   دولتى و خصوصى بودند كـه ارمغـان   به طورى كه گفتيم همان محصلين اعزامى

 و تجدّد را آوردند. ى و شورشخواه آزادي ي تازه
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ارز  وفـور  اثر بر ،5882مرداد 23 كودتاى از بعد ،[شاه محمدرضا] فعلي شاه دوران در
هاى ورود به آنهـا، سـيل خروشـانى     ا و بسته بودن راهه از يك طرف و خرابى دانشگاه

ن و شـد. كثـرت محصـال    آمريكـا و مخصوصـاً   كشورهاى اروپا ي روانه از نسل جوان
هـاى   هايى به وجود آورد. انعكاس و موج نهضت كانون ،به خارج نان و مهاجرامسافر
 ،جهتـى  از و انداخت آنها عهده به را بزرگى نقش دينى و ملى ،ماركسيستى از اعم داخلى

 به خارج منتقل شد. از داخل ايران ،تماعى و مذهبىهاى ملّى و اج مركز ثقل فعاليت

مختصـر بـه    دادنِ دادند عالوه بـر اجتمـاع و آگـاهى    اى كه اينها انجام مى كار عمده
حـاكم   ها و رسوانمودن دستگاه استبداد خارجي افكارِ كردنِ تازه وارد، روشن جوانان
هـاى مـنظم موفـق شـده بـود       هـاى هنگفـت و برنامـه    بود. دستگاهى كه با پـول  رانبر اي

درخشـانِ   ي چهـره  انجام دهد، و شاه وسيعى به نفع حكومت كودتا ي تبليغات فريبنده
بـراى او   و اروپـا  مريكـا آ مترقـى در مطبوعـات و شـايعات    گزارِ دموكراتيـكِ  خدمت

هـايش بشـود. عمـل بعـدى      بسازد و پشتيبان معنوى و مؤثرى براى فرمانروايى و خيانت
 مـد بـراى تهيـه و توزيـع نشـريات و تمـاس      آ استفاده از هر فرصت و پـيش  دانشجويان

نداختن تظـاهرات عظـيم در اسـتقبال از    گرفتن با مقامات و محافل سياسى آنجا و راه ا
هاى حاكم و مخصوصـاً   متوجّه جناح را خارج افكار عمومىآنان، . بود و درباريان شاه

 ايران نمودند. منفور بودن آنها در ميان قشر روشنفكر

شـان   يت بزرگى نصيببايد تصديق و تحسين كرد كه در اين زمينه خدمت و موفق
ت خورد، هايش از ملّ در پيشروي كارى كه دستگاه اسبتدادى ايران ي شد. اولين ضربه

   هاى چندين ساله بود. رسوايى در خارج و بر باد رفتن زحمات و خرج
، ت حاكمـه ايـران  أهاى هي ها و خرابي بيدارى افكار عمومى خارج نسبت به خيانت

 هـاى آسـيا   نسـبت بـه ممالـك و ملّـت     آمريكااى كه در سياست  همراه با تحول و توبه
 هاى ويتنام و غيره حاصل شده بود، مقدمات گسـيختگى پيونـد اسـتيال    پس از شكست

 را فراهم ساخت. و استبداد

مـنعكس   ،هاى متشـكل و افـراد مصـمم خـارج     نقش ديگر گروه ،ها در همين زمينه
خودشــان بــا آن بــود.  ســاختنِ و هماهنــگ اقــدامات و تظــاهرات اخيــر ايــران ســاختنِ
مخفـى و   ن دلگرمى يافتند كه صدايشان و كارشان در داخل زندان بزرگ ايرانامبارز

 ده، در جهان طنين خواهد انداخت.محو نش

 هاى  جنبش نگاهداشتن بيشتر شان هدف ابتدا در و آغاز كردند ديگرى كه عمل
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ــود دوران مصــدّق ي ســركوب شــده ــازندگى و    -ب ــا روح س كــه الزم اســت آن را ب
دادن جدّى به تشكيالت حزبى و حتّـى فكـر  سروصورت دادن  -مسئوليت دنبال نمايند

كردن است. خصوصاً كه سيل مهاجرت با توجه به ناراحتى و نفرتى كـه هـر    رهبرى و
باعث شـد كـه    ،از اقامت در وطن و در محيط خراب استبدادزده پيدا كرده بود ايرانى

وسـيع در وراى مرزهـاى جغرافيـايى مـا در شـرف تكـوين        ي  دوّم پراكنـده يك ايرانِ
بندوبار بـوده، احتيـاج    هدف و احياناً بى غالباً بى ،سرپرست خبرِ بى بى ايرانيانباشد. اين 

قبلـىِ متشـكل و    ي مبرم به آگاهى و تربيت و يگانگى دارند. اگر ايرانيان اقامـت يافتـه  
ند، خـدمت بزرگـى نـه تنهـا بـه      نك اى را خوب احساس و اجرا مى متعهد، چنين وظيفه

 و استعالى ايران بلكه به بقاى آن خواهند كرد. و استقالل و به آزادىمبارزه ملّى 

اينكـه   -كند و رژيم را خوشحال و موفق مى -چيزى كه سخت باعث تأسف است
خـودرأيى و اخـتالف يـا ميـل بـه       ،شـان  بيش از پدران و برادران مقيم ايـران ا ميان آنه

 اعـم از ماركسيسـت   -ها يا جمعيت وجود دارد. هر يك از احزابشقاق و احياناً نفاق 
شـان بـه سـروكول     در آنجا به چندين شعبه و دسته تقسيم شده، كار عمـده  -و مسلمان

كــردن اســت.   هــا بحــث و جــدال هــا و اخــتالف يكـديگر زدن و روى فــروع و ســليقه 
و شرط رسيدن به آزادى، داشتن حيثيـت انسـانى    ض اصلى از آزادىدانند كه غر نمى

 جمعـى.  بـودن و سـپس خواسـتن و توانسـتن كـار دسـته       و اجتمـاعى اسـت  و شخصيت 
كردن نيز احترام به آزادى و افكـار ديگـران    جمعى اجتماعى بودن و كار دسته ي الزمه

 ات است.گذاردن، اغماض از اختالفات و چسبيدن به مشترك

درآورد،  دشمنى و تشتّت از سر ملّى ي مبارزه به اقدام و تعهّد احساس باشد قرار اگر
 داشته، اصالً پيرامون مبارزه نگرديم. ها را محفوظ نگاه ها و دوستي ييكه آشناچه بهتر

عنـوان فـرع و    به بايد گاه نبايد هدف زندگى و مشغله اصلى باشد، بلكه مبارزه هيچ
كه قبالً فهميـده و   -هاى عالى الهى، معنوى يا اجتماعى رسيدن به هدف اى براى وسيله

ناشى از عدم ايمان واقعى بـه هـدف اعلـى و     ،تفرقه و تخاصم باشد. -است  اتخاذ شده
تواند با دشـمنى   اعلى نمى هدف هيچ و است خودخواهى و پرستى شخص آلوده بودن به

 بينى توأم باشد.روى و خود ا و با تكه انسان

توجـه و همكـارى بـا     ،دو وظيفـه در پـيش دارنـد؛ يكـى     ايرانيان خـارج از كشـور  
توجّه به خودشـان و تجمـع و توحيـد هموطنـان      ي،و ديگر ،كشور مادر مبارزات ملّى

 .آواره از ايران ي پراكنده
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روابط  حفظ با دورافتاده فرزندان مابين آشنايى ايجاد ،الزم مؤثر عمل ،ومد كار براى
خود را فراموش  ت و مذهبطورى كه هر كجا باشند مملكت و مليّ و سوابق است به

پيوسته در فكر و در خدمت  ؛نكرده، احساس وابستگى و حضور در وطن بنمايند
 باشند.  در تدارك روز نجات و بازگشت همگان به آب و خاكِ غارت شدهو  ايران

 در محيط باالخره  وطنى بى و تملّ از شده كه زندگى جدا كنند يقيناً خود حس مى
هدفى، بيچارگى و تباهى اسـت. نجـات    بى و تنهايى بوده، لذّت و بيگانه، خالى از معنى

تواننـد   اسـت. مـثالً مـى    و به ايرانيان رگى به ايرانخدمت بز ،دادن هموطنان گم گشته
در سـطح   ،و خارجى هاى منظم خبرى و ارتباطى به دو زبان فارسى روزنامه و روزنامه

هـم يـك    ،المللى راه انداخته، با رساندن اطالعات و اخبار وقـايع ايـران و ايرانيـان    بين
آمـوزش و   ي ارتباطى برقرار سازند و هم با درج و نقد نظريات مربوط به ايران وظيفـه 

 هاى مشترك انجام دهند. هدف تربيت همگان را در جهت نيل به

 مطلب مهم ديگرى را كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه دانشـجويان خـارج  
گـاه   بايد توجّـه داشـته باشـند كـه مبـارزه هـيچ       -كه در باال هم بدان اشاره شد  چنان -

هدف اصلى نيست و جنگى است كه از سوى دشمن بر مبارزان تحميل شـده اسـت و   
خـارج و متشـكل    ي لذا ضمن كوشـش و تـالش بـراى گـردآورى نيروهـاى پراكنـده      

عقيـده و   ان برداشتن اختالفات در ميان برادران همبراى از مي آنها و ضمن جهاد كردنِ
هـاى گونـاگون فنـى و علمـى و      شدن در رشته خواندن و متخصص هم هدف، از درس

كه پس از پيروزى مبـارزات   باشند داشته و در نظر اى سستى نكنند لحظه ،اجتماعى هم
را در اختيار متخصصـين   د دوباره مملكت، نبايو استبداد و آزادشدن مملكت از استيال

كـارى بـه    -همچـون دفعـات قبـل     -خارجى يا فاسد داخلى رها سازند و آنـان خـود   
تـر از دوران   كه حساس -بلكه بايد اين وطن آزاد شده را  ؛اداره مملكت نداشته باشند

افـراد   ى و تخصّصىِفن از هر جهت و بيش از پيش با نيروهاى انسانىِ -شود  اسارت مى
سوى ترقى و تعالى پيش ببرند؛ و ماننـد بيمـارى كـه     به ،مبارزه كرده ي پاك و شايسته

گذراند، با غذاهاى مقوى مواظبت كرده، براى  از بستر برخاسته و دوران نقاهت را مى
اى فـراهم   و شايسـته  هـاى انسـانى كارآمـد    ، سـرمايه و اسـتقالل  آينده درخشان آزادى

 سازند.

     كارتر حقوق بشر
 و  مردم عمومى افكار در ميالدى 5411تا  5412 هاى سال در و عميقى وسيع تحول
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 ،هـاى واترگيـت   م و رسواييهاى ويتنا بعد از جنگ آمريكادر سياست ممالك متحده 
پديـدار گشـت كـه     ،از زنـدگى ماشـينى و مصـرفى    هاى جوانان به دنبال سرخوردگي

( گرديـد. ايـن جريـان را بايـد     5811) 5411در سال  منتهى به رياست جمهورى كارتر
تم و از عوامـل مـؤثر در روابـط اسـتبداد و     ربـع آخـر قـرن بيسـ     ي يكى از وقايع عمـده 

 به شمار آورد. و در مبارزات ملّى ايران استيال

قـرار گرفـت، اگـر چـه      كه به صورت جـدّى در برنامـه كـارتر    بشر دفاع از حقوق
 امـا  شد، به كار برده مى اى عليه شوروى صورت حربه به مثالً و طرفانه نبود خالص و بى

 نيز بود. آمريكاالمللى  منظور از آن احياى آبرو و اعاده حيثيت بين
 

 
 

 جمهور آمريكا ، رئيسكارتر يجيمشاه و محمدرضا 

 
يـا  بنا به مصالح خودشـان و   -گاه گاه آمريكافشارى كه  ،با روى كار آمدن كارتر

در جهـت رفـع يـا الاقـل تعـديل       -انديشى بـراى حكومـت اسـتبدادى ايـران     مصلحت
، صـراحت  وردآ عمـل مـى   و افكار عمومى به ها و توجه اصولى به دموكراسى خشونت
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كننـدگان سياسـى ايـران داد. خصوصـاً كـه       يافت و اميدى بـه تحليـل   يشدت بيشترو 
از دولـت   ،در جريان تبليغـات انتخابـاتى خـود و در ابتـداى رياسـت جمهـورى       كارتر
و  بـرد و سـردى روابـط او بـا شـاه      و رفتار ضدبشرى آن به عنـوان نمونـه نـام مـى     ايران

هــاى قبلــى بســيار  در مقايســه بــا رياســت جمهــوريايــران ســفيركبير  اردشـير زاهــدى 
بـراى جلـب    و وزارت خارجه اى نيز كه شاه العاده محسوس بود. در مقابل، تالش فوق

از مـذاكرات و معـامالت    البتـه مـردم  خـورد.   خوبى به چشم مـى ه كرد ب مى نظر كارتر
آنهـا بـه    ي شـدند كـه عمـده    پرده خبردار نبودند ولى تدريجاً شاهد جرياناتى مـى  پشت
 است: زيرشرح 

 از شـاه  آمريكـا و  هاى اروپـا  ها يا تلويزيون هايى كه فرستادگان روزنامه مصاحبه .5
گذاشـتند و اعترافـات    بسـت مـى   او را در بـن  ، ها و ايرادهـا  الئو، با س كردند مي تقاضا
گرفتنـد و در دنيـا مـنعكس     و سوء سياست او مى سيستم استبدادى ي اى درباره مسخره
 شد. مى

ه بعضى از   براى نطق و مصاحبه و مقاله، ب آمريكاميدان نسبتاً وسيعى كه در  .2
 دادند مى هاى ساواك ن براى تشريح شكنجههاى ايرا و آزادشدگان زندان دانشجويان

 گرفتند. تحت تأثير قرار مى ،و سناتورها و افكار عمومى

كنار  ها ن ظاهر گشته، بسيارى از شكنجههاى ايرا تغييراتى كه در وضع زندان .8
 و محافل دفاع از حقوق بشر يا تخفيف داده شد و به نمايندگان صليب سرخ گذارده

 .دادند مى المللى اجازه بازديد و مذاكره مستقيم با زندانيان بين
كردن محاكمات  اى قوانين يا مقررات در مورد علنى تصويب يا اعالم پاره .9

و وكالى غيرنظامى و همچنين اظهارنظرهاى مقامات در  ها سياسى يا ارجاع به دادگاه
هاى بيان و  رفتارهاى گذشته و اصرار ورزيدن نسبت به وجود يا اعطاى آزادي انكار
دعوت به ابراز نظر  هاى تحت سانسور از مردم تا آنجا كه روزنامه ،اجتماعات قلم و

هاى بلندى را به ايراد و انتقادهاى غالباً سطحى نسبت به ادارات دولتى و     كرده، ستون
 . دادند شهردارى اختصاص مى

       

داده  انـدازى رخ  ازى يا دامز تظاهر و ببه آسانى باور نداشتند كه چيزى بيش ا مردم
صـورت   ابتـدا بـه   ؛خـرج داده، وارد معركـه شـدند    ت بهأفقط افراد معدودى جر ؛باشد
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هـاى محـدود، سـپس     و سـالن  نگارى سرگشاده، پـس از آن سـخنرانى در مسـاجد    نامه
هـاى مخفـى و بـاالخره     هاى با امضـاهاى مسـتعار و آشـكار يـا انجمـن      اعالميه و نشريه

 ...تماعات و تظاهرات عمومى توأم با تهديد و كشتارهاى جزئى و كلىاج
ها نسبت به تغييراتى كه بايـد آن را   رغم ناباورى و حتّى بدبينى بعضى از گروه على

 دامنـه اعتراضـات و تظـاهرات ملّـى     ،5دانسـت  بيشتر مديون سياست حقوق بشر كـارتر 
 ،به اين طـرف  مرداد 23حدّى رسيد كه از كودتاى  به و وسعت و اوج گرفت رفته تهرف

ترين انعكـاس داخلـى و خـارجى را     و كيفيت بزرگ ،سابقه نداشت و به لحاظ كميت
 گرديد. نقطه عطفى در تاريخ مبارزات ملى و پيدا كرد

( ثابت ماند الزام يا اجبار 5811سال و نيم )تا ارديبهشت آنچه در تمام مدت يك 
ك بود كه قبالً هاى دموكراتي اى آزادي دستگاه به رعايت )واقعى يا ظاهرى( پاره
از اظهارات و انتشارات و اجتماعات در  وجود نداشت و عدم ممانعت مستقيم پليس

سابق كه قبالً افراد معدودى از  اين جريان اجازه داد احزاب ز آن.آمي حدود مسالمت
شدن دور  ت جمعأكردند جر رهبرانشان در مجالس دوستانه مالقات خصوصى مى

 -اى مانند نهضت راديكال ايران و احزاب تازه پيدا كنندهاى سياسى را  هم و بحث
هاى منظم با امضا منتشر  اعالميه -كيالتى و غيررسمى مخفى داشتكه حالت غيرتش
 هاى سياسى تأسيس شود. ها و كميته ها و جمعيت سازد و جبهه

هــاى اعــالم شــده و مخصوصــاً     و اســتفاده از آزادي  ، تلقــى مــردم  در عــوض
بـا سـرعت زيـادى در     ،داشت مى براى مقابله با آنها ابراز هايى كه استبداد العمل عكس

مشـخص )نمايشـنامه در   و متمـايز   ي توان سـه دوره  تغيير و تحول بود به طورى كه مي
 ، به گردانندگى شاه( به شرح زير تشخيص داد:ت و شاهسه پرده با همكارى ملّ

( تا تشكيل 5411ژانويه  برابر با اول 55/54/5811) از رياست جمهورى كارتر -5
نوامبر برابر با هفتم  53/3/5813) و حقوق بشر كميته ايرانى دفاع از آزادى

5411.) 
 5813)آبان  آمريكادر  و مالقات با كارتر آمريكابه  مسافرت شاه و شهبانو -2

 .5411دسامبر  برابر با 5813( تا آذر 5411اكتبر برابر با 
 برابر 54/54/5813) در تهران و شهبانو و مالقات با شاه ايران كارتر به  مسافرت -8

                                                
در داخل و خارج كشور نيز بايد  خصوص دانشجويان هو ب هاى مردم ها و اعتراضات و افشاگري از فعاليت .5

 ياد كرد.  هاى نظام استبدادى عنوان عامل مهمى در عقب نشيني به
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برابر  24/2/5811) خشونت تشديد براى دولت رسمى اعالميه تا (5413 ژانويه با
 (.5413مي  54با 

صورت ظاهر تعطيل است؛  و به خفيف ،دولت ممانعت و خشونتّ ،اول ي در دوره
 گردد. ام مىتوأم با ناباورى و ترس و احتياط انج ،ت به صحنهضمن آنكه ورود ملّ

هـاى   ا از طرف دسـتگاه شـروع و بـه صـورت    ه عدم تحمل آزادي ،دوم ي در دوره
 شود. علنى و فراوان مى، ها شود؛ ضمن آنكه اعتراضات و اعالميه انحرافى ابراز مى

يابـد؛   افـزايش خـونين مـى    ،دسـتگاه  هاى ضـدآزادىِ  العمل عكس ،در دوران سوّم
وسـيع پيـدا كـرده،     مـذهبىِ  اوج و عموميـتِ  و تظـاهرات ملّـى   ضمن آنكه اعتراضات
 شود. وارد ميدان مى براى كشتن و درافتادن با مردم ،گلوله و مسلسل و تانك

 دوره اوّل

 گردد. تشكيالت ظاهر مى واجتماعات  ،اقدامات ملّى به سه صورت: اعالميه

هاى  حرف درآوردنِ از سكوت سر و شدن زنده ،شود مى هآنچه مشاهد ،طوركلى به 
 است: زيرسابق با سه اختالف عمده 

 ؛اجراى قانون اساسى و خواستارىِ نقش استبداد برتوجه عمومى  ○
ها  ماركسيست ي وحدت رهبرى )از ناحيه هيكپارچگى و دعوت ب ميل به ○

 ؛ها( يا و تا حدودى جبهه
 اسـالمى و رهبـران نهضـت آزادى    قبول و تقاضاى موقعيت اصلى جناح ○

 ها(. و حتّى چپى و جوانان خارج ها و روشنفكران اي جبهه )از ناحيهايران 

 هاى برجسته اين دوره عبارتند از: بعضى از اعالميه

 عليـه هويـدا   اى دكتر على اصغر حاج سـيدجوادى  صفحه 54اعالم جرم  ○
 (.5411ژوئيه برابر با  5813وزير )تير  نخست به عنوان
   ،دىسيدجوا حاج اصغر على دكتر طرف از مفصّلى هاى نامه ،نامه اين از )قبل
درآمـده بـوده    سـرهنگ رحيمـى   ي هاى پرمغز و جسورانه دنبال اعالميه به

 است.(

بـه عنـوان    ،فروهر و دكتر بختيار ،سه امضايى آقايان دكتر سنجابى ي نامه ○
 ،كـه در عـين اختصـار    ،(5411ژوئيـه  ا برابـر بـ   22/8/5813اعليحضرت )

 بسيار جامع و قاطع و جالب بود.
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محكوميـت   براى اعتراض به و مراجع تقليد ن به عنوان علمابازرگا ي نامه ○
 (.5411اوت  برابر با 25/9/5813) آقاى طالقانى

هـاى   آزادي ي براى مطالبه ،مختلف ناخواه آزاديامضايى  584 اعالميه ○
 (.5411اوت  برابر با 5813قانونى )شهريور 

هاى بيـان   براى خواستن آزادي ،و قضات هاى كانون نويسندگان اعالميه ○
 (.5411سپتامبر  برابر با 28/3/5813نين جديد )قوا و قلم و عليه

كـه اولـى آنهـا در     هاى مسـتدل و معتـدل نهضـت راديكـال ايـران      نشريه ○
 بود. تاريخ ... درآمده

 بعضى از اجتماعات برجسته اين دوره عبارتنداز:

)شهريور  قبا مسجد در رمضان ماه اواخر و اجتماعى هاى مذهبى سخنراني ○
 ( از طـرف گوينـدگان و نويسـندگان مسـلمان    5411پتامبرسبرابر با  5813
شـدند   مى جمع نفر 58΄444 حدود آن آخر هاى شب در كه غيرمعمم مبارزِ

 نشستند. هاى اطراف مى و در كوچه

( 5411اكتبـر   برابر با 5813ن )مهر هاى شعر در باشگاه ايران و آلما شب ○ 
هـاى آن   داير گرديد و بعضى از سخنراني كه از طرف كانون نويسندگان

 رسيد. نفر مى 1΄444رنگ سياسى و اعتراضى داشت، جمعيت به 

 همـدردى  رايب عظيمنفرى در صحن حضرت عبدال 944، 844تظاهرات  ○
 (.5411اكتبر  برابر با 51/1/5813) در پاريس اعتصاب روحانيون مبارز با
و  دعوت دانشـجويان  ا بهه ى پايتخت و شهرستانها هاى دانشگاه سخنراني ○
معروف  اسالمى هاى سخنراني )به چپى غالباً روشنفكران و استادان طرف از

 (.5411اكتبر و نوامبر  برابر با 5813شد( )مهر و آبان  اجازه داده نمى
 در  ىخمين اهلل تآي فرزند آقا مصطفى حاج )يا قتل( فوت ختم مجلس ○

با امضـاى   ،با مشاركت بيشترين اجتماع ممكن ارك مسجد كه در نجف
و افراد سرشناس بازار و دكتـر و   ن سياسىامبارزو  مشترك علماى تهران

 شد. ، برگزارمهندس

 .عليه شاه و شهبانو در واشنگتن اعتراضى شديد دانشجويانتظاهرات  ○
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 اهلل خميني در كنار آيتآقا مصطفي  حاج

 
 ها تأسيس تشكل

 بـه ابتكـار   دار در مبارزه كـه  هاى سابقه ها و شخصيت جمعيت ارتباط مابين جمعيت ○
( و در اثـر اخـتالف   5411ژوئيه  برابر با 58/9/5813به عمل آمد ) ايران نهضت آزادى

پس از شـش   ،بعضى ديگر بعضى و كندروىِ هاى شخصى و توقعات و تندروىِ سليقه
هفت ماه تعطيل گرديد )ولى به جبران آن، واحدهاى اسالمى سـازمان بـا همكـارى     -

 تر تشكيل دادند(. و جامع تر قاطعانه ،برنامه ه را بامبارز ،مسلمانان

نــوامبر  53 برابــر بــا 21/3/5813زادى و حقــوق بشــر )كميتــه ايرانــى دفــاع از آ ○ 
 ( كه پيشنهاد و مقدمات آن در سال قبل به عمل آمده بود.5411

با مشـاركت   ،به ابتكار و اصرار آقاى داريوش فروهر ،نيروهاى جبهه ملىاتحاد  ○
دنبال جلساتى  ن و بههاى ايرا و جمعيت سوسياليست بعضى از افراد حزب ايران

هـاى مختلـف    ن وابسته به جمعيـت ااى از مبارز عده با حضور 5811كه در سال 
(؛ كـه بعـداً   5411 نـوامبر  54 برابـر بـا   23/3/5813) برقرار شـد  ،تشكيل شده بود

 نيز منتشر گرديد. «خبرهاى جبهه»ده روز به ده روزى به عنوان  نشريه منظمِ
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 دوّم ي دوره

بق با اواخر دوره اول و بالفاصـله بعـد از   اين دوره كه ابتداى آن منط ي صفت مشخصّه
براى مالقات و قـرار و مـدارهاى    آمريكااز مسافرت پرتالش و پرهيجان  مراجعت شاه

ضـعيف   و محـدود  هـاى  آزادي  به نسبت دولت تحمل عدم ،شود شروع مى كارتر الزم با
تـازه، بـه    ي يافتـه  هـاى تحريـف   صـورت  خشونت و ممانعت، منتها بهت است و ابراز ملّ

 :زيرترتيب 
صورت طعنـه،   هاى با امضاى مستعار، به ها و در اعالميه اشاره و كنايه در روزنامه ○

از جمله اعالميـه سـتاد   ، ها و ناشرين اعالميه كردن نويسندگان مال فحاشى، لجن
وزيـر   ي ( و مصاحبه5411اكتبر  55 برابر با 54/1/5813) تانپرس مبارزه با بيگانه

 .به ايران خارجه بعد از مسافرت كورت والدهايمامور 
اى دولتـى و   هـاى ماليـاتى سـنگين و اخـراج از خـدمات مشـاوره       صدور جريمه ○

مصـطفى   آقا حاج مردمى ختم دعوت امضاكنندگان روى اصناف اقتا اىفشاره
 .خمينى

هـا   و توقيف و آزار در كالنتـري  پليس ي وسيله مقابله با تظاهرات تند خيابانى به ○
 (.حضرت عبدالعظيم در صحن از تظاهرات )مثالً بعد

در لباس مبـدّل كـارگرى و    ،حمالت شديد كماندوها با چوب و چماق و باتون ○
 مثل: ن و به تظاهرات دانشجوياناجتماعات مليّو به ،ملّى

ى در از طرف اتحّاد نيروهاى جبهه ملّ در باغ گلزار جشن و سخنرانى عيدقربان
 ؛5411 نوامبر 25 برابر با 5/4/5813

به دام انداختن و به بيابان بردن و زدن شديد خانم هما ناطق و نعمـت ميـرزازاده   
 ؛5411نوامبر  22برابر با  5813/ 2/4در 
 تهـران دانشـگاه  و  5آريامهرصنعتي به دانشجويان دانشگاه  شديد پليس ي حمله

 .در خروج از اعتصاب صدروزه
نـام پـدر و مـادر     بـه  كارخانجات در جلـو دانشـگاه تهـران    كردن كارگران جمع ○

تظاهرات دانشجويان و همچنين اجتماع كماندوها  عتراض بهبراى ا ،دانشجويان
 كتك زدن سخنرانان. براى نام پدران دانشجويان در برابر مدرسه عالى بهشهر به

                                                
دانشجوي سابق اين  -گيري از نام مجاهد شهيد شريف واقفي ، با بهرهاين دانشگاه پس از انقالب اسالمي. 5

 گزاري شد )ب.ف.ب(. نام ، دانشگاه صنعتي شريف -دانشگاه
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ها زيادتر شد و هرچند جلوى آنها را نگرفتند ولى  اخبار و اعالميه ،در اين دوره
، كردند مى تبعيد بالفاصله را مذهبى سخنرانان و  گرديد ممنوع عمالً عمومى اجتماعات

ا بعد از هر ه ا و بازاريه جنبش و خشم جوان پذير بود. اجتماعات خانگى امكان اما
 رفت. مى ها روى شاه گرفت و توجه و تمركز مخالفت خشونت وسعت و شدّت مى

 (28/20/2977تا  20/20/2977دوره سوم )

عظيم او براى دريافت پشتيبانى  ي و معامله و موفقيت شاه از ايران كارتر بعد از خروج
ميليارد دالر  84الرقابى خود )سفارش  نسبت به حكومت و مالك آمريكاو رضايت 

و باالخره مأموريت ژاندارمى و  هاى اتمى، تعهد تثبيت قيمت نفت اسلحه و نيروگاه
 ؛داشتند را وضاعا يافتن شدت انتظار مردم (آفريقا و هند اقيانوس در آمريكا منافع حفظ

با امضاى مشكوك عليه  ،اى آميزِ وقيحانه اهانت ي دى با درج مقالهوز هاين انتظار ب
 برآورده شد. (5413 ژانويه 1 با برابر 51/54/5813)در روزنامه اطالعات خمينى آقاى

 

        
 اهلل مرعشي نجفي آيت      اهلل گلپايگاني آيت    اهلل شريعتمداري آيت

 
 ناو در متدين د در روحانيونتكان شدي ،ناشيانه يا متعمدانه ي درج چنين مقاله

ى جديد به وجود مل ي ا و يك تحول ناگهانى وسيع در مبارزهه و شهرستان تهران
( نجفي و مرعشى ، گلپايگانىت عظام: شريعتمدارىا)آي آورد. مراجع صدراول قم

جدا كرده و حالت قهر  حسابشان را از آقاى خمينى 5892 سال كه بعد از قيام
و  طرفانه اتخاذ كرده بودند، روى تعصّب صنفى و حيثيتى و روى فشار مدرسين بى

مبارزه و از جهاتى پرچمدار  ميدان وارد حوزه تعطيل با اعالم تغيير روش داده، ،طلّاب
 محالت و معمّمين )اعم  و بازار نامتدين دوش مبارزه شدند؛ ضمن آنكه ثقل مبارزه به
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 حالت مخالفت داشتند( افتاد. ى و آنها كه قبالً نيزاهلل خمين تهاى پيرو آي از مترقي

بسته شد و ازدحـام جمعيـت    دروس حوزه، سراسر بازار قمشدن  روز بعد از تعطيل
هاى مراجع بـراى اعتـراض و كسـب تكليـف سـرازير شـد، بـدون آنكـه          طرف خانه به

گهـان بـه   بـا تمهيـد مختصـرى نا    شعارى داده شود و تظاهراتى صورت پـذيرد. پلـيس  
دريـغ   پروا و بى شده بود، حمله كرد و بى ، مقابل دارالتبليغجمعيتى كه وارد ميدان ارم
 عادى و حتـى رهگـذران را بـه خـاك و خـون انـداختِ       عده زيادى از طالب و مردم

 (.5413 ژانويه 4 برابر با 54/54/5813)
گان را تـا  شـد  هغيرقابل تصور بود و تعـداد كشـت   -و جسارت مردم -ميزان وحشت

و سياسيون اعتـراض   اند. بديهى است كه از طرف علما نفر و بيش از آن نيز گفته 544
 مراجع سه گانه قـم  22/54/5813هاى مورخ  و انزجارهايى شديد به عمل آمد )اعالميه

ترين ترميم و تنبيه و حتـى عـذرخواهى    طور جداگانه(؛ بدون آنكه دستگاه كوچك به
يك اعالميـه   29/54/5813در  ظاهرى بنمايد. آقاى دكتر على اصغر حاج سيدجوادى

و  «اطالعـات »مقالـه   ي تخطئـه در تحليـل و   «داستان يك توطئه»اى با عنوان  صفحه 58
 و انجـام انتخابـات   از اجتمـاع كـانون نويسـندگان   هـم   پلـيس  ؛م انتشـار داد قـ  ي حادثه

 داخلى آنها جلوگيرى كرد.

گيـرى   بـا ارتبـاط   ،: در بسـيارى از شـهرهاى ايـران   چهلم فاجعه قم ، 24/55/13در 
مجـالس سـوگوارى    ،(21/55/5813) قبلى با قم و تداركات الزم و اعالميه مراجع قم

و در  و تبريــز و تظــاهراتى برپــا گرديــد و بازارهــا بســته شــد )مخصوصــاً در اصــفهان 
 بسته بود(. هم بازار تهران درصد 14؛ و خوزستان شهرهاى فارس

 و دانشـجويان  دارند و علمـا  تقليد و تمايل به آقاى شريعتمدارى كه مردم در تبريز
و  در اثـر تحريـك پلـيس    ،انـد  ا عصبانيت و آمادگى محسـوس پيـدا كـرده   ه و بازاري

مرتكـب شـد،    و تيراندازى كه رئـيس كالنتـرى بـازار    ممانعت از ورود مردم به مسجد
هـا ريختـه    مردم در دستجات منظم به خيابان ؛تحالت غوغا و بلوا در شهر پديدار گش

هـا و   فروشـي  مشـروب نيـز بـه   هـاى ديگـر و    و بعضى از بانك  هاى صادرات و به بانك
نـد  حمله كرد -مخصوصاً ساختمان حزب رستاخيز -ندبود  كه تعطيل نكرده سينماهايى

 تـا چنـد   ارتش و پليس كردند. مقاومت د و خرابآتش زدن را شكستند، ها پنجره و در و

 ،و سـاواك  ساعت ضعيف بود )گفته شد كه تصادفاً رؤساى شهربانى و پادگان تبريـز 
لـى  هـاى مح  پاسـبان  ،عـالوه ه نـد؛ بـ  ا هداشـت  ياند و مختصر نجابت و درايتـ   بوده تبريزى
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تا سـه   شهر .را بكشند( ،مجلس شورادر  ي خودها همشهري ندا هيا نخواستو ند ا هترسيد
راه افتـاده   ظهر در اختيار مردمى كه غيورانه و با شعارهاى اسالمى از چهار ساعت بعد

 آوردند. مي تانك و سرباز شير و مرند بودند قرار داشت تا آنكه از پادگان عجب

 ؛ايجـاد تكـان و تعجـب و تـأثير شـديد كـرد       ،در دستگاه و در دنيـا  ،شورش تبريز
رهبرى را داشـت. حتـى يكـى از     داد؛ روحانيت يكپارچگى و نظم عجيبى را نشان مى

( را احمـد  )آقـاى احمـدبنى   رسـتاخيز حـزب  متعلق به  ،ي ملّيمجلس شورا نمايندگان
 (.25/52/5813اى از دولت كرد ) سابقه منقلب و وادار به استيضاح بى

روز، به مناسـبتِ   94هاى  به فاصله ،اين دوره ي وقايع و مراحل عمده ؛ 54/5/5811
تــر و  از همـه داغ  تظـاهراتِ عظـيم و خـونينى اســت كـه رخ داد. چهلـم تبريـز       اربعـينِ 

 عليه نظام شاهنشـاهى  ،ملّى آزادِ رفراندومِ حكمِ در و جايى تر، همه آن عمومى بازاربندانِ
و قشـرهاى   داخل و خارج و رهبران ملّـى  مابين روحانيت ،گامى صدايى و هم بود. هم
 عالى بود. ،و مسلمان بازارى

هـا و   خصوصاً در روزنامـه  -توجه مطبوعات خارج و درج مقاالت به نفع قيام مردم
، اين مجالس منعقده در مسـاجد  بود. در غالب العاده فوق -فرانسه و راديوهاى انگلستان

آمـد و   بـه عمـل مـى    هاى محكم و مستدل و احياناً تند عليه نظام حاكم و شاه سخنراني
 قـرار  محـل  شـدند و در تبعيـد مـورد اسـتقبال مـردم      غالب سخنرانان بالفاصله تبعيد مى

سـيدعلى   ،تهرانـى  آقا على شيخ آقا ،شيرازى ،املشى ربانى  ،خلخالى :)آقايان گرفتند مى
 (.حميدزاده و اى خامنه

در  و پس از آن علمـاى تهـران   كه با دعوت به امضاى بازرگان مجلس ختم تهران
هـزار نفـر و سـخنرانى محكـم آقـاى       54با مشاركت بـيش از   مسجد شيخ عبدالحسين

عمـل   هبـ  خونريزى تهران در و بود شكوه با د،ش برقرار آرامش و نظم نهايت با حميدزاده
 ي بـه بهانـه   حمله وحشيانه و كشـتار پلـيس   -مخصوصاً يزد -اه نيامد. ولى در شهرستان

دادند و همچنـين در   مى در خروج از مسجد كه مردم شعارهاى تجليل از آقاى خمينى
 وجود آورد. را پشت سر آن به ديگرى اربعين و شديد بود و خوزستان شهرهاى فارس

ــاع از آ  51/5/5811در  ــى دف ــه ايران ــه كميت ــر نام ــوق بش ــه زادى و حق ــوان  اى ب عن
هـاى   ز را كه خرابكاريتبري ي دولت بعد از واقعه ي وزير فرستاد تا نيرنگ تازه نخست

كـه غالبـاً    -ها و مؤسسات اقتصادى قلمداد كرده بـود  جزيى و حمالت متفرق به بانك
خارج از قاعـده   ي ها جلوه و به آنها در روزنامه -گرفت به دست خودشان صورت مى
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هـاى سراسـر كشـور را بـه      و بازاربنـدى  ده و تظاهرات عظيمى چون مجالس اربعـين دا
ان دهـد كـه ايـن نيرنـگ هشـدارى بـراى       شـ نمود، بـرمال سـازد و ن   سكوت برگزار مى

 بردارى بعدى و قانونى ساختن عمليات پليسى است. بهره

ى هـا  و به پشـتيبانى آن در زنـدان  ، در زندان قصر ؛ 29/5/5811تا  23/52/5813از 
غـذاى   اعتصاب سپس و مالقات اعتصاب سياسى زندانيان ،هفته قبل ديگر كه از دو سه

 افتادند و با ضرب و شتم شديد پلـيس  مادران آنها هر روز راه مى بودند؛ طوالنى كرده
بـه   ا و اروپاه و شهرستان هيجان و ناراحتى شديد در تهران . اين وقايع،شدند مىمواجه 
اعتنـايى و خشـونت نشـان     بـى  ن زندان دادرسى ارتشاانداخت؛ در حالى كه مأمور راه
وزيـر و   نامه و اعتراض به نخسـت  ،زادى و حقوق بشردفاع از آ دادند. كميته ايرانى مى

المللى فرستاد و سرانجام سروصـداها بـا رسـيدن نماينـدگان      به نام استمداد مقامات بين
)مالقـات   ، منجـر بـه پيـروزى زنـدانيان    بـه شـاه  و فشـار   المللـى  صليب سرخ و عفو بين

 غذاى خشكه( شد. وكتاب و روزنامه  ي داشتن اجازه ،تر  راحت

عليه رهبـران   مقامات رستاخيز كه تهديدهايى دنبال به ؛52/2/5811 تا 54/5/5811 از
را  «هـاى انتقـام   كميتـه »و تأسـيس  «و انقـالب  آزادىدفاع از »ن كرده و دستور او مبارز

اى به منظور اخطار و ارعاب از طرف دستگاه بـه راه افتـاد:    تازه ي صادر كردند، توطئه
ايرانى دفـاع   نفر از مؤسسين كميته 9هاى  در خانه ،به فواصل يك ساعته ،در يك شب

 فروهـر  داريوش ،سنجابى دكتر ،بازرگان )مهندس ن ملّىامبارز و بشر حقوق و زادىاز آ
را ربودنـد و   همين شب آقاى دكتـر پيمـان   در گذاردند و ( بمبحاج محمود مانيان و

هـاى تهديـد و فحـش از طـرف      تلفـن  ،روزهاى بعد .به بيابان برده، شديداً كتك زدند
دى سـيدجوا  اصغر حاج دكتر على آقاى به و فوق فرادا به «انتقام سازمان زيرزمينى»همين 

 الهيجـى  دكتر )آقايان وكالى دادگسترى دفاتركار و خانه در ،آمد عمل ديگر به افراد و

هـاى دادگسـترى تـالش قابـل توجـه       در دادگـاه  كه در دفاع از دانشجويان مسعودى و
 گذاردند. ( نيز بمبرهبر حزب ملّت ايران ،اند و آقاى داريوش فروهر كرده

؛ وجـود آورد  بـه  ناالعمـل مخـالف و مطلـوبى در ميـان مبـارز      عكس ،اين اقدامات
بـه   هاى انزجار و اعتراض منتشر گرديد و مخصوصاً در خارج از ايران ها و نامه ميهاعال

از كميتـه حقـوق بشـر    ،  Butlerرسوايى و به زيان دستگاه تمام شد؛ تا آنجا كه آقـاى  
 مالقـات خصوصـى   ،زده و كتـك خـورده   و افـراد بمـب   با شاه و آمد به ايران آمريكا
 نمود.و اعتراض و ابراز همدردى ، كرد
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ا بـا  هـ  و سـاير شهرسـتان   و تهـران  در قـم  ،مراسم اربعين كشتار يزد 54/2/5811در 
، 51/2/5811بـار( بـه تـاريخ     )براى اولين ه امضايى مشترك مراجع قماعالميه سانتشار 
 و متعاقـب  قـارن تم و توأم شـد  در قم و در شهرهاى جنوب با خشونت شديد پليس كه

كـار   آور بـه  گـاز اشـك  حمله نموده،  و شريعتمدارى هاى آقايان گلپايگانى آن به خانه
اى را كشـتند )عامـل مأموريـت در خانـه آقـاى       ها را شكسـته و عـده   برده، در و پنجره
 فرمانده هوانيروز بود كه با هليكوپتر آمده بود(. سرلشگر خسروداد ،شريعتمدارى

دولـت مجبـور شـد     ؛نمـود  اين جريان نيـز مـوج نفـرت و اعتـراض و انزجـار برپـا      
در خارج انعكاس رسواگرانه پيدا كرد. ضـمناً   . اين وقايع،نحوى اظهار تأسف نمايد به

 و و يـك نـوع پيونـد    هاى پشتيبانى نسبت به آقاى شريعتمدارى توجه و تلگراف و نامه
بـاره   دراين 23/2/5811تاريخ  به مجلس در احمد بنى آقاى ،همچنين .همكارى زياد شد

 از دولت سؤال كرد.  

هيجــان و  هـاى دانشــجويى  مثــل هميشـه در محــيط ؛ 21/2/5811تـا   52/5/5811از 
ا و هـ  اً بـه مسـلمان  نيز مخصوص جا بيشتر و ضربات وحشيانه و حمله پليس طغيان از همه

، ، اصـفهان ت، تبريـز هـاى پايتخـ   دخترها شديدتر صورت گرفت؛ از جمله در دانشگاه
 ربـازان شكل نوظهور آن، حمله چت از ديگر حمالت و به .و حتى همدان جندى شاپور

 دفاع از ايرانى كميته ،55/2/5811 تاريخ به بعد كه هفته بود 5/2/5811پيمايان در كوه به

هـاى   گذاري در زمينه بمب ،شاه عنوان به مستقيماً شديدالحنى ي نامه بشر حقوق و زادىآ
 صادر كرد. ن ماه و حمالت عليه دانشجويانفروردي

 اســتادان همبسـتگى  اعـالم  و اعتصـاب  و اعتـراض  شـروع  ،ديگـر  ي تـازه  ي پديـده 
 آذرآبادگـان  دانشـگاه  علمـى  تأهيـ  را آنها ترين مردانه كه تاس دانشجويان با اه دانشگاه
 ت علمـى دانشـگاه صـنعتى   أقطعنامه هيـ  ،همچنين .صادر كردند 22/2/5811در تاريخ 
عليـه تصـميم دولـت بـراى انتقـال دانشـگاه        54/2/5811است كه به تـاريخ   )آريامهر(

 صادر شد. صنعتى به اصفهان

 هاى مطبوعاتى با رهبران مبارزه مصاحبه ،2976ارديبهشت 

د مناسبت تأسيس خو حقوق بشر به و زادىآ از دفاع كه كميته ايرانى اى بعد از مصاحبه
آنها و  بهرفته مراجعه  انجام داد، رفته با مخبرين خارجى مقيم تهران 22/54/5813در 

چه از  اى با رهبران ملى و دينى صورت تصاعدى پيدا كرد؛ هاى مصاحبه مسافرت
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 Liberation فرانسوى هاى امهروزن طرف از چه انگليسى، Guardianو  B.B.Cطرف 
،  Washington Post طرف از بعداً و Le matin ، L´humanité ، Le monde و

New York Times ، Los Angles Times .و غيره 

دانان  و حقوق تدموكرا دانانِ حقوق هاى انجمن طرف ، ازجريان قضاياى تبريز در
 يمفصلو هاى مستند  و گزارش ندآمد اى به ايران افراد برجسته ،ك و غيره نيزكاتولي

 منتشر كردند.

ى با مقامـات  تلويزيون ي براى مصاحبه گروهى از تلويزيون بلژيك 51/2/5811در 
ارت فقـط اجـازه مصـاحبه بـا معـاون وز     به آنهـا   آمدند كه به ايران دولتى و با بازرگان

 نـد انجام داد 53/2/5811مفصّل با بازرگان را در تاريخ   داده شد. ولى مصاحبه خارجه
حضور پيـدا كردنـد. دو روز    در مسجد جمعه ،در مجلس چهلم يزد 25/2/5811و در 
بردارى  ديده، عكس را ايشان شده باران گلوله منزل و آقاى شريعتمدارى، قم رفته بعد به

 9/8/5811در  دقيقـه  91مـدّت   قضاياى ايران را به فيلم و كردند جالب هاى و صداگيري
 نمايش دادند. در بلژيك

بـه عمـل    با آقاى خمينى Le Mondeاز طرف  يپرصداى ديگرو مهم  ي مصاحبه
 منتشر شد. 53/2/5811برابر با  5413آمد كه در شماره ششم مى 

 اى   با عدهو  آمد ايران  نيز به آمريكااز حقوق بشر كليسايى  W.B.آقاى ويليام باتلر
 ىتلويزيـون  ي مصـاحبه  ،بازرگانان و تهران علماى ا،ه بازاري ان،حقوقدان ،نويسندگان از

 گزارش دهد. آمريكاو به مردم  آمريكاالمللى  نمود كه به كميته بين

مسـتقيم بـه    ي و مراجعـه  آمريكـا مطبوعات اروپا و  توان گفت كه توجه خاص مى
 و مخصوصـاً جنـاح   رهبران مبارزه و مصاحبه با آنها، به نحو مطلوب قيـام مـردم ايـران   

 انـد كـه در فرانسـه    جـايى رسـانده   و كار را بهدهند  را نشان مى آن و روحانيت مسلمان
 ،هـاى حاصـل مبـارزه    آيد و اين از پديـده  تقريباً روزى يك مقاله راجع به ايران درمى

 .استها و نقاط اميد  و از موفقيت بعد از حقوق بشر كارتر

 اعالم شدت عمل صريح و شديد دولت 10/1/2976

 ها و در و پنجره دادن خرابكاري ها در بزرگ جلوه هاى روزنامه چينى مقدمه پس از
تعطيل و   ي هاى هر روزه و سپس گزارش، 5811در ابتداى ارديبهشت ماه  ،ها  شكستن

شديد اللحن  ي ا، دولت مبادرت به صدور اعالميهه هاى دانشگاه اعتصاب و اغتشاش
 دنبال  و به نمود كارى خالف و كارى خراب و اغتشاش گونههر نكوبيد بر داير صريحى
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 انجام داد. اى تلويزيونى مصاحبهدر تاريخ ....  آن شاه

هاى پليسى علنـى   كه خشونت پايان دوره سوم ي منزله به بايد ،مصاحبه و اين اعالميه
جديـد محسـوب    ي و نيز انتقال به دوره -ادامه داشت ولى تظاهر و ادعاى آزادى -بود

خواهد مجدداً به ممانعت و خفقان بپـردازد؛ در حـالى كـه     مي شود كه دستگاه استبداد
 دهند و خواهان حركات جديد هستند. يأس و ترسى نشان نمى مردم

ى تلويزيـون  ي براى مصاحبه شاهنشاهى دفتر مخصوص به نامه بازرگان ،84/2/5811
 .«ملّى ي مباهله»و دعوت به  شاه و مبارزه طلبى

 مسئله رهبرى

در انقـالب   ثابـت نداشـته اسـت.   و حالت يكسـان   لت ايرانرهبرى مبارزات تاريخى م
اسـت؛   بوده رهبرى خواص و عوام به طور محسوس با افرادى از روحانيت ،مشروطيت

يافته يـا   تماس طلبانِ قىتر و ناخواه آزادي تاكتيكى و اصولى تبليغات و تأثير آنكه ضمن
 .استواقعيت غيرقابل انكارى  ،غربى ي شده تربيت
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 ق پهلـوانِ دكتـر مصـدّ   شخص با انتها تا ابتدا از كار رهبرى، تشدنِ نف در جنبش ملى
اى از  دور خود حلقـه  به است. مصدق  بوده و آزادى مبارزات قانونى استقالل ي ورزيده
هـا   و در قسمتى از برنامـه  داد تشكيل را «ىملّ جبهه» را گردآورده، جديد و قديم نامبارز

 نمود. ى آنان استفاده مىاز همفكرى و همكار

 

 
 

وارد  و نهضـت مقاومـت   تبعد از ملّى شـدن نفـ   5892ى كه در سال اهلل خمين تآي
د، نرا كشـان  و روحانيون مبارز متدين بزرگى از ملّت دنبال خود جناح ميدان شدند و به

 نمايد. رهبرِ قاطعِ مصممِ متقّى است كه به صورت فردى عمل نمى

هاى پارلمانى سابق و  هاى داخلى فراكسيون خارج از اين سه مورد و سواى رهبري
ما رهبرىِ مشـخص   مبارزات ملى بود، توده حزب ترين آنها كه با انضباط بعدى احزاب

 و درستى نداشته است.

منتخب از افـراد   با تشكيل كميته مركزى ملى مقاومت نهضت گفت كه شايد بتوان
 .اسـت   بوده ايران در جمعى دسته هبرىر ي كننده تأسيس ملى، مختلف هاى جناح به متعلق
 است. داشته را جمعى رهبرى صورت ،آن نيز از و پس قمصدّ دكتر تبعيد زمان ملى جبهه

اينكـه   -شـود  و كمتر به آن توجه يا تصريح مـى  -اى كه حائز اهميت است امّا نكته
نمايـد و بـه زعـم و اصـطالح خـود تقصـير        ه دسـتگاه مـى  برخالف تصور و تبليغـى كـ  



 
 

 

 
 

 991 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملت ايران چه بايد بكند 

 

يـا   ،«خـورده  ن شكسـت مـدارا  كهنه سياسـت »گردن  را به «اخاللگرى و اغواى جوانان»
 23رهبرى محلى و ابتكـار مبـارزات بعـد از كودتـاى      .اندازد هاى خارجى مى سياست
هـا و   آنها هستند كه مسن ه؛مملكت بود ادارى و دانشگاهى با قشر جوان ،5882 مرداد
احساسـات و افكـار خودشـان را تلقـين و تحميـل       ،كشـانند  ها را به صـحنه مـى   قديمي
 ،مايـ  دهند. هر قـدر از آن زمـان جلـوتر آمـده     هاى مبارزه را تعليم مى نمايند و شيوه مى

آمـوزان   تـر تـا حـدود دانـش     پـايين بيش از پيش به سنين  ،ابتكار عمل و اشتغال مبارزه
 ( يافته است.ءدبيرستانى تنزل )يا ارتقا

ترها كه بـه   است. بزرگ  وجود آورده لحاظ رهبرى به مشكل خاصى به ،اين حالت
 يدانتمايـل و توافـق چنـ    ،شـوند  در سمت رهبرى انتخاب مى ،اعتبار سابقه و مقبوليت

ترهـا نيـز كـه باطنـاً خـود را       دهند و بنابراين تحرك الزم را ندارنـد و جـوان   نشان نمى
بـه دسـتگاه رهبـرى     يتمكـين چنـدان   ،شناسـند  صاحب صالحيت و صاحب اختيار مى

اداره و  ي كه الزمـه  شود و اعتماد و انضباطى سردى حاصل مى دل ،نمايند. بالنتيجه نمى
در بطن هيأت رهبـرى   ،يك مبارزه داخلى ثانوى پيشرفت كار است ضعيف گرديده،

 شود. پديدار مى ،به زيان منظور اصلىو 

لحـاظ   در نااستوارى و عدم استمرار فكرى ما به ،روانى مسئله ي علت قضيه و ريشه
 ،هاسـت. حـد اعتـدالى و صـحيح     لحاظ جـوان  بودنمان به ها و عجول و احساساتى مسن

رأى  جـوان و  امور با اقبال ي اداره» ران قديم،آن است كه به اصطالح ادبى صاحب نظ
 .«پير استوار شود
الذكر را اگر با فقـدان تربيـت و انضـباط اجتمـاعى و بـا روح فرديـت        واقعيت فوق

هاى متداول را بر آن مزيـد كنـيم، بـه ايـن      ها و خودخواهي جمع بزنيم و بدبينى ايرانى
حتـى تـا حـدود ارتبـاط و همـاهنگى،       ،جمعـى  دسته كه رهبرىِ رسيم حقيقت تلخ مى

در مبارزه غيـرممكن   تداوم و توفيق آن، بدون كه درحالى است؛ شده العاده دشوار فوق
 فكرى كرد.براى آن است و بايد 

تواند مترادف  سهولت مى به و است شانسى و كه يك امكان استثنايى رهبرى فردى
و زندگى صحيح اجتماعى  يا منتهى به آن شود، با نظام دموكراسى با نوعى از استبداد

 -دشوار مبارزه با استبداد ي شمار و اداره منافات داشته، مسلماً قادر به حل مسائل بى
 نخواهد بود. -كه احتياج به همفكرى و همكارى دارد

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 كُلى هاى لتحلي

 بازار ،كارمندان دولت  ،مسئله مديريت 

 ي برنـده  را يكى از علل تكان دهنده و پيش هاى اخيرمان مبارزه مسلحانه اگر در بحث
شان  وليتمسئ و وظايف عمده كه -را كشور خارج ايرانيان فعاليت و گرفتيم ملّى نهضت

حساب آورديم، يـك عامـل    عامل مهم ديگرى به -در حال و آينده بايد صورت گيرد
تـا سـرحد افتخـار و در     ت و مستأصل كـردن اسـتبداد  سوم را هم كه در برانگيختن ملّ

نبايـد   ،داشته باشد تواند از او نقش تعيين كننده مي مأيوس ساختن و برگرداندن استيال
 فراموش كرد.

و  -چـه بسـا   ؛باشـد  مـردم  ي عوامل از ناحيـه  ي همهالزم نيست ا ه در مبارزات ملت
طبيعت )يا خـدا( بـا اسـباب و لـوازم      ي امدادهايى از ناحيه -بلكه بيشتر اوقات و اصوالً

يافته در جامعـه   فساد رواج و شمند رسد. يكى از آن اسباب و عوامل، خود مربوطه مي
 گردد و آيه: خراب و سرنگون مى خانه ،دستگاه به دست خويش ؛است

«
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 كند. تحقق پيدا مى

نيز از طريق سوءمديريت و با خطا و خيانت، از يك طـرف ادارات تحـت    استبداد
هـاى   اندازد و از طرف ديگر با ايجـاد نـاراحتى و نارضـايتي    فرمانش را از كاردهى مى

 گردد. مي انقالب و اتحاد واقعى رهبر ته،برانگيخ خود را عليه طبقات مردم ،روزافزون

                                                
دهيم تا مترفين  ما به هالك )اهل( سرزمينى تعلّق بگيرد فرمان مى ي : و هنگامى كه اراده 53/ ( 51ء)ااسر .5

يابد  كنند، پس گفتار )خدا( بر آنها تحقق مى آن جامعه )صاحبان قدرت و نعمت( در آن فسق و فساد پيشه
 .مكشاني و سپس آن سرزمين را به هالك و نابودى مى
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در خـارج   تخدير و تسلط برملت و خوراك تبليغاتى استبداد ي طوركه حربه همان
رقيات )واقعـى يـا ادعـايى(    و ت ها، اصالحات كشيدن پيشرفت رخ به و و داخل مملكت

توانـد بـراى    ميها و پيدا شدن شكست و مشكالت  نامهگونه عدم توفيق در براست، هر
 اثر معكوسِ خطرناك داشته باشد.او 

  زنـدگى  كسى صحبت از خرابى اصالحات و بدترشـدن شـرايط   سال پيش 24اگر 
امـا امـروز همگـى     شـد؛  بافى و بدبينى سياسى مـى  كرد متّهم به خيال مى ايران در  مردم

 عينى قضايا هستند:شاهدان 

 ؛ها با پيشاهنگى دولت آور و روزافزون قيمت گرانى سرسام -
 ؛نايابى ادوارى ارزاق و ضروريات زندگى -
  ؛به احتياجات عادى از قبيل مسكن تنگناهاى عمومى و عدم دسترسى مردم -
 ؛غيره و مدرسه، درمان، مسافرت، آب، تلفن، كارگر، ازدواج -
ها؛ تـا آنجـا كـه حتـى ديـد       ها و جاده تر، ترافيك خيابان و از همه عصبانى كننده -

هـاى   هـاى الزامـى ورود بـه دروازه    روشن و تـنفس هـواى پـاكيزه از محروميـت    
 است.  تمدن بزرگ شده

الينقطع دچار توقف و تعطيـل   ،كارهاى دولتى اعم از امور ادارى و عمرانى و فنّى
هـاى انتخـابى و انتفـاعى     اً ناتوانى دستگاه را حتـى در اجـراى برنامـه   گردد و مستمر مي

 سازد. خود آشكار مى

طبقات و نارضايى عمـومى و   ي كليه در بيدارى اخير هاى سال اثر جريان فوق را در
عنوان عامـل   كه بايد به  ايم؛ چيزى هاى خارجى ديده همچنين در سرخوردگى سياست

تر  هولناك هاى دنباله منتظر و بشناسيم شاه عليه قيام در تطبقا اخير يكپارچگى اولِ دست
 تر براى دستگاه باشيم. كننده و بيچاره تر براى مردم و در عين حال اميدبخش

 ي گذشـته  تـاريخ  در ؛ندارد اختصاص حاضر استبداد و ما تملّ به البته فوق ي پديده
ــرانا ــك و ي ــراض مشــابه، ممال ــتبدادى هــاى سلســله انق ــاً اس  و سســتى محصــول غالب
است كـه    ها بوده ستمگري و عياشى و غفلت اثر در آنها حكومتى پاشيدگى اركان هماز
مجـال و امكـان   براى هجوم و تصـرف شـهرها    ،مدّعيان پشت دروازه يا پشت مرزها به
 است.  داده مى

ا نيز، ه ملت ي انهخواه آزادي و نهطلبا استقالل هاى انقالب پيروزى ىها يكى از علّت
 است. حديث معروف:  بوده هاى حاكم و نارضايتى مردم فرسودگى و ضعف دستگاه
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اســت كــه كشــوردارى بــا عقايــد و    صــادق بــوده، تجربــه نشــان داده  جــا همــهدر 
و اصـول   توانـد دوام بيـاورد ولـى بـا ظلـم و خـالف عـدالت        هاى غلط مـى  ايدئولوژي

 سازگار نيست.

       

مـديريت   ي نيسـت. ضـمن آنكـه مسـئله     امّا متأسفانه قضيه به اين سادگى و راحتـى 
بايسـتى مغـرور    لحاظ نتيجه حاصله نمـى  ولى به ،باشد استبداد ي تواند سالحِ كشنده مى

 برنامه خوابيد. خيال و بى به آن بوده، بى

ارزش دارد كه تحليل بيشـترى روى موضـوع و روى نقشـه و     ،نظر به اهميت قضيه
 ي اى كـه مبـارزه   بـرد و وظيفـه   كـار مـى   براى فرار از سقوط به هايى كه استبداد نيرنگ

 يم.يى در برابر آنها دارد بنماملّ

 كه بنيان و مفهوم آن شـرك بـر خـدا و مخالفـت بـا طبيعـت انسـان        اصوالً استبداد
عمليات، حامل عناصـر اصـلى ضـدمديريت     ي ارههاى خود و اد است در اجراى برنامه

اهميت درجه اول و ضـرورتى   كلمه و با توجه به معناى وسيعِ امروزىِ است؛ مديريت به
اعـم از كارمنـدان    -برنامـه   ي كننـده منـدى افـراد اجرا   اجتماعى و عالقـه كه همكارى 

 دارند، مد نظر است. -دولت و بخش خصوصى

بينيم، چون  اعالى حاضر مملكت خودمان مى ي كه در نمونه طور همان، شاه مستبد
كنـد،   اوامـر و دسـتورات را خـود صـادر مـى      ي خواهد، همه چيز را براى خود مى همه
سـره در   افراد بايـد يـك   ي كشد و همه سوى خود مى امتيازات و افتخارات را به ي همه

خـود، يعنـى كشـتن     چـه غيـر   هـر كـردن   اش محـو  شرط اوليه ؛اختيار و اسارت او باشند
 ها است و استفاده و استخدام كسـانى كـه اقـرار بـه نداشـتن اراده و اسـتقالل       شخصيت

 باشند. او نمايند و مجرى منويات

كردن نيروهاى انسانى كه  كشتن شخصيت و سلب اختيار از مجريان، يعنى ضايع
قهراً فرارى از تالش و  ،وار و حيوان صفتنوكر ماده اوليه مديريت است. چنين افرادِ

گونه افراد همكارى  فاقد ذوق و ابتكار خواهند بود يا خواهند شد. از آنجا كه با اين
 ضعيف  العاده فوق كارها بازده ، آمد نخواهد به عمل ها برنامه با عاشقانه و داوطلبانه

                                                
 .ماند ماند ولى با ستمگرى باقى نمى : حكومت و فرمانروايى با كفر باقى مىحديث نبوى .5
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 خواهد شد.

خيلـى   ،امـروز  ي ه خـورده گـر و هم پيوسته   به و بديهى است كه در دنياى گسترده
هـاى گونـاگون سياسـى،     هـاى يـك مملكـت در زمينـه     بيشتر از سابق، گرداندن چـرخ 

و ، قضـائى، اجتمـاعى، آموزشـى و فرهنگـى كـار كوچـك       اقتصادى، فكرى، نظـامى 
 -پُركار روزگـار  ي ولو نابغه -مغز و دست يك فرد ي كه بتواند از عهده اى نيست ساده
 برآيد.

تى نيروى انسانى غايب بود يا ضايع و كم بازده شد، با سنگين گـرفتن بودجـه و   وق
نخواهـد شـد، بلكـه    جبران طول و تفصيل دادن به تشكيالت، نه تنها ضعف شخصيت 

ها عامـل خرابـى كـار     دستگاه و دوش مي هخرجى بر خرج و مشكلى بر مشكالت افزود
 گردند. خود مى

آورد و حل نشدن مسائل موجب  ها را مى كندى و خرابى كارها توقف برنامه
اى واقعيت  گردد. چنين جامعه ها و از بين رفتن توليدات و بركت مى تنگى معيشت

 كند. را با تمام وجود حس مى 5«...» آيه:

برايش  ،ها مملكت و اجراى برنامه ي زيرا اداره ،نشيند نيز ساكت نمى اما استبداد
 نمايد: العمل مى در دو زمينه عكس و و زندگى است مرگ ي مسئله

نفع  فعاليت و توليد درآوردنِ كارمندان از طريق ذي ها يا به روغن زدن به چرخ -5
  ؛ساختن و همكار كردن آنها

 ها. ها و از اثر انداختن نارضايتي كردن ناراضي كم -2

 ذينفع ساختن كارمندان -2

و سوق دادن  «مداخل»بازگذاردن راه  ،حل براى استبداد ترين راه ترين و ارزان ساده
رذيلت ورزيدن در وظايف است؛ و و دزدى  عمّال خود به رشوه گرفتن از مردم

 فساد و بلكه اشاعه و اجبار آن در كشور. ي لى اجازهيعنى به طورك

ى وجود داشته دادبهاى است ميان كارگزاران حكومت هميشه در ايران «مداخل»
 است؛ مداخل بردن از رعايا و مداخل رساندن به رؤسا.

ها و نوكرهاى  اند به سربازها و فراش ى عادت نداشتهى استبدادها دولتو  سالطين
جيره و مواجب درست بدهند. سرداران و حكام و  -ها الحكومه حتى به نايب -خود

                                                
  : و هر كس از ياد من روى بگرداند، او را معيشتى تنگ خواهد بود... 529/ ( 24)طه .5
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استخدام  چپاول و فشار بر رعيت در آزادى و با اقطاع و تيول ها را هم با واگذارى والي
در يكى  خواستند. سعدى ها را براى خود و دربار مى باج و خراج ي همهنمودند.  مى

 .5نمايد حكايتى دارد، كه اين واقعيت تاريخى را تأييد مى «گلستان»هاى  از باب
عيين حقوق و با نظام استخدامى و ت كه سيستم ادارى اروپايى بعد از مشروطيت

مسدود گرديد. كارمندى دولت  «مداخل»متداول شد، باب  رتبه براى اعضا در ايران
ت را كه خاصه استيالهاى تبديل شده غارتگرى ملك و ملّ ي تا حدود زيادى روحيه

كرها و حجم دستگاه بود حفظ نمود. با اين تفاوت كه در قديم تعداد نو به استبداد
ترين ابعاد دنيايى  دولت در جنب جمعيت مملكت ضعيف بود، ولى حاال بزرگ

 است.  مقياس كشورهاى متمدن را پيدا كرده

هاى كالن در  بديهى است كه اجازه دادن مداخل از طرف دولت و اعطاى حقوق
ديريت باشد، حل قطعى مسئله م راهتواند  نميصالحيت نه تنها  سطوح باال به افراد بى

دولت  ي خواهد افزود. زيرا كه در اثر بادكردن بودجه بر نارضايتى مردمباز هم بلكه 
طبيعى آن  ي ها، نتيجه ت از طريق رشوه دادنهاى ملّ و مزيدشدن عوارض و ماليات

صادى اقت توليدات بر شودكه ى مىيآن مداخل و مخارج بارها ست.ها شدن قيمت گران
ت است كه با نهايى، ملّ ي بخش دولتى يا خصوصى گره خواهد خورد و در مرحله

دارِ طمعِ كارمندانِ  درازِ سوراخ ي گران خريدن اجناس و احتياجات خود بايد كيسه
م و گاه براى تور هايى كه گاه را پر كند. اين تفصيل و تعليل دولت و خاندان سلطنت

 مسئله نيست. حواشى و جز فروع چيزى آورند، مى اقتصادى هاى نابساماني

                                                
سختى داشتى؛ الجرم دشمنى صعب  ملكت سستى كردى و لشكر بهپيشين در رعايت م از پادشاهان ييك .5

 روى نهاد، همه پشت بدادند.

 دريغ آيدش دست بردن به تيغ    چو دارند گنج از سپاهى دريغ

سپاس و سفله و  يكى را از آنان كه غدر كردند با من دم دوستى بود. مالمت كردم و گفتم دونست و بى
ها در نوردد. گفت ار به  ل از مخدوم قديم برگردد و حقوق نعمت سالشناس كه به اندك تغييرِ حا ناحق

كه به زر بر سپاهى  زين به گرو و سلطان جو بود و نمد كرم معذور دارى، شايد كه اسب در اين واقعه بى
 بخيلى كند با او به جان جوانمردى نتوان كرد.

 دهى سر بنهد در عالمن وگرش زر    زر بده مرد سپاهى را تا سر بنهد

 
 شُ بِالْفِرَارِـبْطَــبَطْنِ يَــاوِى الْــو خَ    صُولُ بَطْشاًـكَمِىُ يَــبَعَ الْــاِذَا شَ

 نهد(. شدّت رو به فرار مى تازد و تهى شكم به )هرگاه مرد دلير سير شود به سختى مى
 «گلستان»از باب اول 
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و هُل دادن كارمندان به مداخل،  ،ها ها و حقوق ادارات، افزايش استخدام ي توسعه
شود يا خود  دولت تشويق مى و دهد بازدهى مىها  به برنامهگردش و ها  به چرخموقتاً 

خصوصى گرفته به دستگاه عظيم زيرفرمان خود بيند كارها را از بخش  را ناگزير مى
 ها به دلخواه پيش رود.  بسپارد تا برنامه

 ها ها و از اثر انداختن نارضايتي كم كردن ناراضي -1

 چند فايده دارد: چاق كردن دستگاه دولتى براى استبداد

 ؛زدسا تر مى ت قويماشين حكومتى و تسلط خود را بر ملّ
 ؛آورد را زير استخدام و اسارت خود در مى جمع بيشترى از مردم

 ؛دهد شخصيتى و فساد را وسعت بيشتر مى بى
چـون آنهـا را در    ،نمايـد و اگـر ناراضـى شـدند     ها را كمتر مى خيل ناراضي

 گيرد. را مى و انقالب است، جلوى شورش دست خود گرفته و عقيم كرده

فعـال   ي ضدخود، يعنى طبقه ي نمايد طبقه سعى مى ها، استبداد موازات اين برنامه به
محـو مشـاغل    ي را تا ممكن است ضعيف كند و از بـين ببـرد؛ يعنـى برنامـه     مؤثر ملت

 آزاد را اجرا سازد.

نقش درجه يـك   و در انقالب مشروطيت استبداداى كه در مبارزه با  طبقه در ايران
است. اين طبقه بنا به طبيعت كاسب بـودن و روى   و كاسب بوده را داشته، طبقه بازارى

ه خاصـيت  بنا ب بازارى را تشكيل دهد. «طبقه آزاد»توانسته است  مى ،پاى خود ايستادن
بودن و رمق و ذخيره براى چند روز و چند مـاه مقاومـت داشـتن، برخـوردار از      مالك

 هــاى تصــميم و هــا تحــريمو هــا و سروصــداها  روابــط همكــارى و صــنفى بــودن، قيــام
نشسـتن در امـاكن    ، راه افتادن پشت سرعلما، بسـت «بستن بازار»صورت  را بهگوناگون  

 ،توانسته اسـت بـا چنـين حركـات     كرده و مى مى قبول رافخانه،در تلگ مذهبى، تحصن
 را مستأصل يا حداقل ناراحت كند. حكام و پادشاهان

 ي ، ارمغـان طبقـه  و دموكراسـى  دانيم در دنياى غرب نيز ليبراليسـم  كه مى  طورى به
و قـانون را   ا قيام كـرده، آزادى ه براى بقا و رونق كار خود عليه فئودالبود كه  بورژوا

 آنها مستقر ساخت. به جاى حاكميت و مالكيت

صـورت   چه به ،5«اهللِ اَلْكَاسِبُ حَبِيبُ» فرمايد: مى اش باره در اصوالً كاسب كه پيغمبر
ور و تـاجر، چـون بـا عمـل و تـدبير و تـالش و        ور و هنرمند و چه به صورت پيلـه  پيشه

                                                
 : كاسب دوست خداوند است.حديث نبوي .5
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آزاد باشـد   تواند مي كه است اى طبقه نمايد، مى و زندگى روزى «كسب»خود  ي سرمايه
است. و به همـين   آزادى ي و احتياج به آزاد بودن دارد؛ بنابراين سازنده و نگاهدارنده

بـا   ؛شـود  مى «خراب كردن بازار» هاى شاه فعلى و نقشه بينيم سياست شاه سابق دليل مى
نمايند و سعى دارنـد منـافع و مشـاغل آزاد را     ى و خصومت مىيجو كينه صنف بازارى
وزير دارايـى   ،كارهاى داور انحصار دولت درآورند )از جمله به يگرى بهيكى بعد از د

ساختمان، پشم، پنبه، پوست، باربرى، كتيرا و  هاى دولتىِ در تأسيس شركت شاه سابق
 ،توان اشاره داشت كه قرار بود صاحب امتياز انحصـارى آن عمليـات باشـند(    غيره مى

 خـود  به سرسپردگان استفاده تيول و در ،جليل خاندان اعضاى ي مشاركت باجگيرانه بايا 
بـا   ن مخصوص سـاواك اف به رياست مأمورهاى اصنا اقتقرار دهند و باالخره ايجاد ا
   اختيارات قانونى نامحدود...

 تنها فئوداليسم نه آنها ىخواه آزادي نظام با و ايرانى كاسب يا ،اروپايى بورژوازى با

نيـز بـا    و كمونيسـم  است، بلكه سوسياليسم مخالف بوده و استبداد ايران و ارتجاع اروپا
5اتاتيسم از طرفدارى و خود ضدليبرال ي فلسفه

تواننـد   نمى پرولتر حزب ديكتاتورى يا و 
 سوسياليسـم  مكاتب تقليدكنندگان ،خودمان كشور در وقت آن دهند. نشان خوش روى
ضـد تاجرهـا    ي قيافـه  ،و عنوان بورژوازى دارى و سرمايه به جرم مالكيت ماركسيسمو 

هـاى غيردولتـى و در    چه در نمايشـنامه  «حاجى آقاى بازارى»گيرند.  ا را مىه و بازاري
و چه در ادبيات روشنفكرى موضوع تحقير و تمسـخر قـرار گرفتـه،     و تلويزيون راديو

گذار، محتكـر   خور، صيغه باز، رياكار، كاله شود كه هميشه نزول اقتضاى مد چنين مى
 فروش جلوه داده شود. و گران

لحـاظ شـرايط    هنـوز بـه   افل از آننـد كـه ايـران   ى ما غها و سوسياليست روشنفكران
كـه اقتضـا    54صنعتى اواخر قـرن   اروپاى كاپيتاليست ي مرحله اجتماعى و اقتصادى به

تجـارت و اقتصـاد گرفتـه شـود، نرسـيده و آن نـوع كيفيـات و         كرد جلوى آزادى مى
و رشـد   جمعيت و نسبت اروپاى غربى ،م نيست؛ يا كارگر ايرانىعوامل در اينجا حاك

 باشد. يا انتخابات اى در ترازوى انقالب مربوطه را ندارد كه وزنه

ات اقتصـادى كـه ضـرورت و    و مؤسسـ  كـردن صـنايع   ملّـى  ي همچنين است مسئله
در  مصلحت آن بستگى تام به مسائل سياسى و اقتصادى و ملّـى حـاكم در محـل دارد.   

نِ گـردن كلفـتِ   دارا ملى شدن يك صنعت، يعنى گرفتن آن از دست سرمايه ،آنجاها
                                                

 . Etatism يا سوسياليسم دولتي .5
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؛ تخـب و مـأمور از طـرف مـردم    من چپاولگر و قرار دادن در اختيار دولت دموكراتيك
 كـردن دولـت اسـتبدادى    معنى تضعيفِ صفوفِ ملىِ مستقل و فربـه  كه اينجا به درحالى

كــردن صــنايع و مؤسســات  ت اســت. مــا بايــد قبــل از ملــىبــراى ســركوبى بيشــتر ملّــ
 دولت را ملّى كنيم. ،مان خصوصى

نمـودن روى   كـردن و عمـل   را بـا توجـه   اسـتبداد  ي آن دو نقشـه  يرانن اااگر مبارز
ور خنثــى  و پيشــه شــدن از تضــعيف طبقــات توســط بــازارى كارمنــدان ادارات و مــانع

و حـزب   وپـا ار بود. كماآنكه احزاب سياسـى  كردند، مسلماً جريان اوضاع بهتر مى مى
هـا و   كارخانـه  كـارگران  ي هاى مـؤثر دربـاره   هميشه عنايت خاص و برنامه توده ايران

هـا   اند و اعتصـاب  كارمندان دولت مخصوصاً در وزارت فرهنگ و وزارت كار، داشته
 تد.اف ها در ميان آنها راه مى و اعتراض

خيلـى زودتـر   دسـتگاه   ،است و از طريق آنها اسباب كار و نيروى استبداد ،ادارات
سـنديكاهاى   ي وسيله و به السلطنه آيد تا با بسته شدن بازارها. از زمان قوام به زانو درمى

ر كنتـرل درآمدنـد و در مبـارزات    كارخانجـات د  تحميلى و تدابير پليسـى، كـارگران  
هـدف و مسـئوليت و    اثر شدند. كارمندان دولت نيز مادام كه غيرمتشـكل و بـى   بى ملى

هـاى   احياناً فاسد و در هر حال بركنار از مبارزه باشند، استبداد چندان دچـار گرفتـاري  
 حاصله از سوء مديريت خود نخواهد شد.

كـاركرده،   نفع اسـتبداد  هالعاده ب عامل مهم ديگرى نيز وجود دارد كه فوق در ايران
موسـوم بـه    ،نفت چون گنج قارونِ گيرد و آن درآمدِ جلوى نقش عوامل طبيعى را مى

ق تـىِ سـرِ مصـدّ   حسـاب كـه از دول   است. عايدات مفت و بى طالى سياه و بالى ايران
خوبى گرفته، به استبداد اجـازه داده   هيد ايران گرديد، جلوى آثار سوء مديريت را باع

كـارى را   گونـه ولخرجـى و غلـط   ن داخـل و خـارج، هر  ااست عالوه بر خريدن مخالف
پـول   ؛نگـردد  مرتكب شود ولى مشـغول تبعـات آن و نارضـايتى زيـاد و طغيـان مـردم      

 ها را رونق بدهد. ت ريخته و كار و كسبفراوان در بازار و در دست و پاى ملّ

حل نخواهد شد. ممكن است نـاراحتى   طوركلى و ابدى براى استبداد البته مسئله به
تر كه راحتـى زنـدگى باشـد پـيش      هاى پست و طغيان تأخير پيدا كند يا هدف و برنامه

ديگـرى   حاكم گردد، ولـى طـاغوت و ديكتـاتورىِ    نجر به انقراض طاغوتآيد و يا م
در  ،جايش را بگيـرد. نـوع نارضـايتى، رشـد فكـرى و معنـوى و بـاالخره هـدف ملّـى         

 چگونگى طغيان و مراحل بعدى آن تأثير فراوان دارد.
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 و كشاورزان كارگران

طبقـات كـارگر و كشـاورز، بـه صـفت       و تا انقالب مشروطيت ه ايراندر تاريخ گذشت
 نداشتند.نقشى  اختصاصى و صنفى، در مبارزات ملى

صورت  به ايىه كارگاه و صنايع و است نبوده صنعتى مملكت «الْاُصُولْ عَلَى» ايران اوالً
كـارگرى در   ي كه مسـئله  ه استوجود نداشت و وسعت اروپاى قرن نوزدهم و يا بيستم

متشكّل با اختالف طبقاتى چشمگير مطـرح شـود و چنـين     برابر كارفرمايان استثمارگرِ
تشـكيل   هاى خاص و جمعيت و تراكم آنهـا منشـأ قـدرت باشـد     صنفى كه محروميت

 است. نشده بوده

هـاى عـوام و سـكنه كوچـه و بـازار       ضـمن دسـته   ايران و كارگران البته مزدبگيران
ـ     شدند، امّـا كشـاورزان   وارد جريانات اجتماعى مى ت را تشـكيل  بـا آنكـه اكثريـت ملّ

شــد، در اثــر وضــع  زاق مملكــت بيشــتر از طريــق زراعــت تــأمين مــىدادنــد و ارتــ مــى
مانـدگى روحـى و فكـرى     و عقـب  ،دهات از يك طـرف  ي جغرافيايى كشور و تفرقه

ها از طرف ديگر، توأم با بركنارى آنها از مسائل عمـومى، تظـاهر و تـأثيرى بـه      دهاتي
سـيج دادن آنهـا   لحاظ مبارزات اجتماعى و فكرى نداشته، سهل است كه از گرفتن و ب

 است. آمده عمل مى هاى مخالف نيز به گاه استفاده گاه ،به شهر

 اجتماعى كشـاورزان  -اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه شرايط اقتصادى 
قـرون   ه اروپاى غربـى و سرواژ و غير بانظام فئودال ياختالف فاحش و كشاورزى ايران

مكاتـب سوسياليسـتى و    كـه مبنـاى اسـتدالل و انقـالب     -و ابتداى قرون جديد وسطى
 داشته است. -شده كمونيستى

و اسـت  شده  نمى فروش و خريد همراه زمين و هرا نداشت بردگى حالت دهقان ايرانى
ك مال خرده االيام قديم از -ها كوهستان در خصوصاً -ايران دهات از بسيارى ،برآن عالوه
ن تعلـق داشـته و يـا بـه مـالكيتى محلّـى كـه بضـاعت         ااند يعنى زمين به خود زارع بوده
سـهم   ،كـرت كـه در تقسـيم محصـول     و سه 5كرت پنج مسيست است. بوده متعلق داشته،

نموده و سهم مربوط به گـاو و بـذر    مستقل و معادلى براى كار در برابر زمين تعيين مى
برحسـب آنكـه كـدام     -زارع صاحب زمـين يـا بـه    خواسته است، بدون تفاوت به را مي
نمـوده،   ن مـى آب را طبيعـت تـأمي   كه گاه نيز و فتهرگ مي تعلق -باشند آن ي آورنده يك

                                                
، قطعه كوچك زمين كه در آن چيزي كاشته باشند. كاله، كَرت، كَرزه و كرز هم گفته شده « كَرته» .5

 است )فرهنگ عميد( ، )ب.ف.ب(. .
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رفته و تقسيم برمبناى چهاركرت و سه كـرت   خود از ميان مى خود به يك سهم مالك
 كشـاورزان  قديم، ىياروپا هاى نظام با درمقايسه كه دهد مى  نشان مسئله اين است. شده مى

توانسته اسـت بـا كـار     تى زارع ايرانى مىاند. ح ترى داشته ايران وضع مالكانه و عادالنه
طـوركلّى   بردارد. به خودش را عمده و اصلى خود رأساً مالك اعيانى باغات شده، سهم

به آن معنى كه در ادبيات غربى انتقاد و اتكا شـده، در اجتمـاع و اقتصـاد ملـى      استثمار
 است. و استخدام بوده، ولى استثمار نبوده استبداد ؛وجود نداشته است ايران

 -كـه البتـه كـم نبـوده     -شده اسـت  ها و اجحافاتى كه در دهات به رعايا مى تبعيض
 بيشتر به دليل اختالف سياسى و اجتماعى بوده تا به دليل اختالف اقتصادى.

اند از قدرت سياسى خـود بـه    مده بودهع مالكانزورگو و متعّدى كه همان  مالكان
و حكّـام سوءاسـتفاده نمـوده، بسـاط حاكميـت       دليل وابستگى خانوادگى به پادشاهان

از كســان و از لشــگريان  مالكــاننمودنــد. بيشــتر ايــن  محلّــى و دار و درفــش برپــا مــى
سـابق   يافته، تخت و تاج را از دسـت پادشـاه   بودند كه با حمله و هجوم استيال سالطين

 ربوده بودند. مالكانو ملك و مال را از دست رعايا و 

الطوايفى وجود داشـته اسـت،    و قدرت ملوك به ندرت حكومت فئودال ،در ايران
به دسـت خـود    ه،و توليد بود دادى آنچه قدرت و مالكيتو استب بلكه نظام شاهنشاهى

، مسـتقيم و  آمـده  مـى  اف و غصـب بـر سـر كشـاورزان    و آنچه فشـار و اجحـ   هگرفت مى
و حكام مجبور بـه اطاعـت    در برابر سالطين مالكان غيرمستقيم از آن ناحيه بوده است.

و شـريك   كردند، پس از زد و بند بـا ايـادى اسـتبداد    اند و اگر ظلمى مى و تسليم بوده
 ساختن آنها بوده است.

و روم  كـه در يونـان   طور آن ، نظام طبقاتى، خصوصاً بعد از اسالمهمچنين در ايران
رايج بـوده، وجـود نداشـته اسـت. در      يا در هندوستان قديم اروپاى قرون وسطىو در 

 ي دهنـده  دهـات خـوراك   اسـت كـه مـردم     گاه سدّ و سنّتى مانع از آن نشده اينجا هيچ
 و رجال ملّى بوده باشند. ادبا و علما ي مشاغل و مقامات شهرى و سازنده

مبارزات و تحوالت  در خاصى نقش ،ضعف صنفى و طبقاتى به اگر چه كشاورزان
الحـاقى كتـاب    كـه در فصـل   طـورى  بـه  -اند، ولى كشاورزى كرده تاريخى ما بازى مى

نقـش اساسـى حيـاتى در     -است  آمده 5«سازگارى ايرانى»تحت عنوان  «ها روح ملّت»
                                                

تأليف شد و اكنون يكي از آثار مندرج در  در زندان قصر 5898و  5892هاي  اين اثر در حدود سال .5
 توسط شركت سهامي انتشار 5834در سال  «مقاالت اجتماعي و فني»است كه با عنوان  (9مجموعه آثار )
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است. آنچه از بـد و خـوب مـا داريـم، از      ساختمان روحى و در تاريخ عمومى ما داشته
 است. امّا همين نيروى سـاخته و  زندگى كشاورزى خاص ايران ي يدهيكشاورزان و زا

معلـوم، در تصـرف حـزب     دسايس و هالسلطن آمدن قوام كار روى با ،انقالبى ي پرداخته
طبقـه و   درآمـد.  و سـپس در فرمـان وزارت كـار و اسـتفاده دولـت كودتـا       دموكرات

گروهى را كه نه ماهيت و مبناى طبيعى اساسى داشته و نه صاحب هدف عالى و رشـد  
كـارى بـه جنـبش     هاى مادى و ميل بـه كـم   تفاعو فقط روى احساسات و ان ،كافى شده

 توان با تهديد و تطميع و نويد خريدارى و منحرف كرد. درآمده باشد، به راحتى مى

نيـز از همـين نقـاط ضـعف وارد و وارث      و انقـالب شـاهانه   السـلطنه  حكومت قوام
 دست حريف را كوتاه كردند. ند وگرديد حزب توده

ت، ناظر و ظاهراً به خـاطر  اصطالح شاه و ملّ دو اصل عمده از شش اصلِ انقالبِ به
؛ ضـمن  در سود كارخانجات شدن كارگران سهيم و ارضى اصالحات بود: طبقه دو اين

 خوابيده بود. اى مكارانه تخريبى ي هبرنام و تبليغاتى ماهرانه ي آنكه پشت سر آن، نقشه

اى بـود كـه در    و افكار حاكم، تنها دسته در ميان تمام احزاب نهضت آزادى ايران
نهـايى اصـول    ي اش هـدف واقعـى و نتيجـه    ور آخرين اعالميـه ، با صد5894بهمن ماه 

ــالُ »حكــم  بــه و اتخــاذ نمــود  صــريحاً موضــع مخــالف و فــوق را فــاش ســاخت اَالَعْمَ
در ارضـى   تـرين غاصـب مالـك    خود و پدرش بـزرگ  ،با علم به اينكه شاه ،5«بِالْنِيَات

و افــزايش توليــد و رفــاه كســى  بــوده و دلــش بــراى اصــالحات ارضــى تــاريخ ايــران
حكومـت نفـاق، ضـايع كـردن     ي  حفظ تخت و تاج و ادامـه  ي سوزد، چون الزمه نمى

تأمين بازار فروش و سـود سرشـار بـراى     ،نيروهاى توليد و خود توليد بود، و اين نقشه
 كرد، به چنين كارى دست زد. حاميان استيالگر او را فراهم مى

كشـاورز و كـارگر را    ي دو طبقـه  ،با دو اصل فوق، موافقت يا حداقل سكوت شاه
 به نفع خود خريدارى و خوراك خوبى براى تبليغات و ادعاهايش درست كرد.

كه بد يا خـوب و   -مدر سطح كشاورزى با متالشى ساختن نظام ارباب رعيتى قدي
امكانـات گذشـته را از بـين بـرده، چيـزى       -ناقص يا مطلـوب، فعاليـت خـوبى داشـت    
را از دهات بيرون كرد و از طرف ديگـر   مالكانجايش نگذاشت؛ يعنى از يك طرف 

 هاى كاذب و درآمدِ زندگى جاذبِ شهرى، رعايا را به شـهرها كشـاند   با انجام فعاليت
 اورزى را دچار تعطيل يا تقليل فاحش نمود.توليد كش و
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هـا چيـزى    در سود كارخانه كردن كارگران در سطح صنعتى نيز عمالً ديديم كه سهيم
مقدمـه دسـتمزدها و    جز افزايش ثابت دستمزدها در پى نداشت و سپس با باال بردن بـى 

تعـادل و تزلزلـى بـه    عـدم   ي حساب وزارت كار از كارگران، چنان ضـربه  حمايت بى
كميّت  و كيفيت كه آورد وارد كشور فنى -اى حرفه و صنعتى و ساختمانى هاى فعاليت

در  ايـران  زندگى فعلى تنگناهاى از عمده دسته يك موجب و نمود فاحش سقوط «كار»
ورزى دنبال كشـا  به ،اصطالح نوپاى ما به صنعتِ گرديد.  -آينده مسلماً و -اخير هاى سال

گرفتـه اسـت. بخـش     را در پـيش  مان هنوز سـر از تخـم در نيـاورده، راه مـرگ     باستانى
از بـين   ،اسـتبدادى و اسـتياليى(   به نفع بخش فئودالى )و در حقيقت ،خصوصى و ملّى

 رود. مي

       

 كشاورز ايران كارگر و چيزى از مقام و اهميت رنجبرانِ ،ها اين حرف ي ولى همه
  شـان بـوده   ترين ظلمى كه در حق آنها به عمل آمده، نشـناختن حـق   كاهد. بزرگ نمى

 ت و مـذهب بلكه ملّ -كس حقى قايل نيست كه براى هيچ -استبداد ي است. نه از ناحيه
، براى افراد نـادار، نـادان مزدبگيـر و اصـوالً     ما نيز طبق عرف و سنت و برخالف اسالم

كـار در  »يا عمل، ارزشِ چندان قائل نبوده اسـت )رجـوع شـود بـه كتـاب       «كار»براى 
معقـوالت و معنويـات    ي (. ايـن طبقـات طبعـاً وارد اجتمـاع و صـحنه     5«اسالم و ايـران 

بايسـت مسـتقيماً در    ر كارها نداشـته و نقـش بزرگـى را كـه مـى     اند و مشاركتى د نشده
 اند. و ارتقاى ايران و سالمت و سعادت خودشان بازى كنند، ايفا ننموده ءاحيا

هـا زده و در   كن بـه سـينه  م دستمزد و رفـاه، سـنگ قشـرهاى كـار    نا بيش از آنچه به
ده شود، حـق معنـوى و   و بايد دا هشود، حقّى كه از آنها دريغ گرديد ها آورده مى زبان

از ايـن دريچـه و در    ،مسـئله كـارگر و كشـاورز بيشـتر     ارزش انسانى و الهى آنهاست.
ت بايد مورد مطالعه و تجديـد نظـر قـرار گيـرد تـا      مقياس عمومى مملكت و حقوق ملّ

درآمـد و دســتمزد و ســاير مشــكالت اقتصــادى آنهـا در جنــب توليــد ملّــى و مصــالح   
 ها و كلّ  ، خرابى ساير قسمت ، به طورى كه اصالح يك قسمت گرددكشورى تأمين 

                                                
در انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه  29/5/5821اين كتاب حاصل تدوين و تفصيل سخنراني مورخ  .5
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 سيستم را باعث نشود.

       

و  نام و پاى كـارگران  حزب توده ايران 5884تا  5824هاى  براى اولين بار در سال
اصـوالً مبـارزه بايـد طبقـاتى باشـد و فقـط        ،هارا به ميان آورد. در مكتب آن كشاورزان

طبقات كارگر و احياناً دهقان هستند كـه حـق و وظيفـه و توفيـق ايـن عمـل را دارنـد.        
توان گفت كه حزب توده براى تحقـق مـرام و بـراى پيشـرفت كـار خـود طبقـات         مى

اســتفاده از  بــا ،حــزب تــوده كـارگر و دهقــان را درســت كــرد و شــكل و عنـوان داد.  
 و نفـوذ كـرد   ها و تا حدودى در دهـات نزديـك تهـران    امكانات آن زمان در كارخانه

و نيروى تأثير و تخريـب قابـل    ،آورد خيابان به حزب وآنان را تشكل و تعليمات داد؛ 
 توجهى براى خود درست كرد.

       

 و خانواده     زن
 و احـزاب  پسر، و همچنين حـزب تـوده   ، با تجددخواهى پدر و انقالباستبداد پهلوى

و  را آزاد و وارد اجتماع كرده، از اسارتى كه اسالم ايرانى اند كه زن ادّعا داشته ،چپ
اند. براى رسيدگى به اين مسئله و اتخـاذ   است نجات داده بر آنها تحميل كرده مالكيت

ى و وظـايف اجتمـاعى، ارزش دارد كـه بحـث     در مبارزات ملّ مقام زنان ي نظر درباره
 كوتاهى را مطرح كنيم.

نيـز   ، مردان ايرانديديم كه تا پيش از انقالب مشروطيت قبالً ،ىاز نظر مبارزات ملّ
ى و هـاى مسـيح   در ملّـت  ،انـد و اصـوالً تـا يكـى دو قـرن گذشـته       اى نكرده كار عمده
ن نسـوا  ي ه اسـت، طبقـه  نيز، آنجاها كه حجاب و قيد و بندى وجود نداشـت  غيرمسلمان
هاى سياسى يا امور اجتمـاعى و   ى و در فعاليتخواه آزاديدر مبارزات  يورود چندان

لحـاظ كميّـت و كيفيـت قابـل      اند، به اند؛ و اگر داشته ادارى و فرهنگى و علمى نداشته
 مقايسه با سهم مردان نبوده است.

هـا   ارتبـاط  ي ( و سهولت و توسعهNulyarisationد تعميم تعليمات )در قرون جدي
ها و اشـتغاالت از انحصـار افـراد خـاص و      فعاليّت ي است كليه  ها اجازه داده و اختالط

جوامـع دنيـا حالـت     ي طبقات بيـرون آيـد. سـابقًا بسـيارى از صـنايع و هنرهـا در همـه       
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صورت ميراث يا دست به دست به صـورت   ه، نسل به نسل بهطبقاتى و خانوادگى داشت
 است.  انحصار، از استاد به شاگرد منتقل شده

يا محكوم نمودن جـنس مـذكّر در دور    كلّى مقصّر شناختن اسالمطور بنابراين و به
منطقـى و   ي پايـه  ،نگاهداشتن جنس لطيـف از وظـايف اجتمـاعى و مقامـات عمـومى     

طبيعـت را بايـد    رد. اگر اختالف و احياناً اجحافى وجود داشته باشد، خـودِ تاريخى ندا
مسئول دانست كه خواسته است هر جنس را از نظر جسـمى و روانـى و عـاطفى بـراى     

 ايفاى وظايف خاص مجهّز نموده و زور بيشتر و تفوّق ارادى را به جنس نر بدهد.

نمايند در  مقابل انحصارطلبى مردان مطالبه مىدر  نقش يا وظايفى را كه براى زنان
 توانيم مورد مطالعه قرار دهيم: مى به شرح زيرچهارسطح 

 ،كسب و معاش -5
 ،خدمات عمومىِ علمى، ادارى، فرهنگى و امثال آن -2
 ،مبارزات اجتماعى -8
 سياست و حكومت. -9

 

هاى  ژگيو كار انتفاعى و حتّى استثمارى كه از ويدر سطح كسب و معاش  -2
 يا همكارى مختصره زن ،است، از ديرزمانى در همه جاى دنيا شده مردان حساب مى
ا بسيارى از كارهاى ه ، در دهات ما زنبعد از اسالم اند. در ايران با مردان داشته

 دهند. اند و مى داده ىكشاورزى غيرسنگين را پا به پاى مردها انجام م

اند: دايگى، كارگرى در  شده دار مى ا عهدهه اى مشاغل را زن در شهرها نيز پاره
گزارى؛  اطفال، خدمت دارى مكتب زنانگى، خوانى گرى، مامايى، مرثيه ها، مشاطه خانه

كرده  مىولى البته به مناسبت حجاب و احتراز از نامحرم، اين مشاغل محدوديتى پيدا 
 شده است. طور مختلط اعمال نمى و به

و ادارى و فرهنگى در همه جاى ن به خدمات عمومى علمى نسوا ي ورود طبقه -1
. سابقاً كه سطح استاى تازه با تناسب بسيار ضعيف  دنيا با تأخير زياد رخ داده، پديده

تقريباً منحصر به ادبيات سنّتى و تعليمات دينى بود و  و پايين فرهنگ و سواد در ايران
شاعره و اهل ذوق بروز و ظهور  ذلك زنان شد، مع متوجه يك اقليتى از مردان مى

مانند  ،به دختران اند و تعليمات اوليه اصول و احكام دين و قرائت قرآن داشته يزياد
 شد. ىپسران داده م

  و صورت شخصى هاى اقتصادى و فرهنگى و غيره به چون فعاليت ،از طرف ديگر
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گرفت، مديريت مؤسسات به مفهوم  انفرادى و بدون اشتراك و اجتماع صورت مى
 .ها آن باشند يا زن ي امروزى وجود نداشت كه مردها مسئول و گرداننده

ساله دارد، در مراحـل ابتـدايى خـود     11 يكه تاريخ اما مبارزات اجتماعى ايران -9
اختصـاص بـه    ،طلبانـه اوليـه هندوسـتان    يا مبـارزات اسـتقالل   كبير فرانسه مانند انقالب

مندى و تـأثير خـود    بوده، عالقهطرف و بركنار  ا بىه مردها داشته است؛ بدون آنكه زن
ها از طريق همفكرى و تشويق فرزنـد يـا شـوهر يـا      را نتوانسته باشند در محيط خانواده

 خوددارى از ممانعت آنها ابراز بدارند.

، مقاومـت ا بيشـتر شـد. در نهضـت    هـ  توجهِ زن ،ت و نهضت مصدّقشدن نف در ملّى
اجتمـاعى و   -هـاى اسـالمى   ، در فعاليت، در تظاهرات مستمر دانشجوياندر جبهه ملّى

  و دختـران  هاى انقالبى و در جنبش اخيـر حقـوق بشـرى، زنـان     خصوص در فعاليت هب
 اند. طور آشكار وارد ميدان شده به -مىحتّى با پوشش اسال -

در مبارزات  دعوت و دخالت مستقيم زنان قدمِ را بايد پيش البته حزب توده
 انست. د سياسى

گيـرى   كنيم، شواهد فـراوان از موضـع   مخصوصاً تشيع كه نگاه مى در تاريخ اسالم
هاى درخشـان آن حضـرت    شود كه نمونه طلبانه و مبارزات قاطعانه بانوان ديده مى حق
 )س(خديجه حضرت كه اى عمده نقش ،عالوه هب اند. بوده )س(زينب حضرت و )ع(زهرا

 )ع(به حضرت مـريم  مرتبت داشته و مقام شامخى كه قرآن در رسالت حضرت ختمى
   5.باشد مي، قابل توجه داده استو اولياءاهلل  در رديف پيغمبران

                                                
آورد. شايد عنايتى  ا مىه بدهد، شاهد مثال از زن و مؤمن خواهد نشانه از كافر آنجا كه مى اتفاقاً قرآن .5

 آمده آنها به عمل مى ي ارزشى كه درباره اعتنايى و بى رغم بى على -را ت و مقام زناست كه مسئولي  بوده
بنا به طبع و عرف از شوهران  روى كه زنان برجسته سازد و عالوه بر آن با وجود اطاعت و دنباله -است 

را نشان دهد. آن  - شوهر چه مرد و چه زن شوهردار و بى - و اختيار انسان خود دارند، وجود آزادى
 دار چنين است: آيات معنى

«

/ ( 33))تحريم 
 (.52و  55، 54

آورد كه هر دو در نكاح دو تن از بندگان  را مى و زن لوط نوح مَثَلِ زن خدا براى كافران
 ←   خود دفع عذاب  خيانت ورزيدند. و آنها نتوانستند از زنانآن دو  صالح ما بودند و به
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 كردن و انتخـاب شـدن بـه زنـان     اعطاى حق انتخاب ،در سطح سياسى و حكومتى -1
اى  تـازه  ي ندارد. عالوه برآنكه مسـئله  عموميت تام آمريكاو  ورهاى اروپاهنوز در كش

 در انتخابـات  ممنوعيت شركت زنـان  ي در اين مورد نظرى درباره است و فقه اسالمى
آيـد جـز در    بـه نظـر مـى    ،ياسى و حكـومتى دارى مشاغل س به لحاظ عهده؛ است  نداده

 ( منع اصولى وجـود نداشـته باشـد. زن مسـلمان    موارد استثنايى )مانند قضاوت و امامت
 تصميم ماننـد مـرد   و تملك و  حق تصرف ،خود عالوه برآنكه در امور مالى و شخصِ

مـوال و امـور ديگـران نيـز )كـه همـان       دار مباشـرت در ا  عهـده تواند  مىمسلمان دارد، 
 حكومت و مديريت است( بشود. ي مسئله

بـود؛ در حـالى كـه     موارد مستقيم دخالت و عمل نسـوان  ،آنچه تا به حال ذكر شد
ترى به طور غيرمسـتقيم از طريـق خـانواده روى مـردان و روى      نقش عميق و وسيع زن

اى را  جداگانه ي طبقه ،اسالم و در خودِ در ايران بعد از اسالماصوالً زن  اجتماع دارد.
يعنـى بـه    -به خـانواده  يتوجه خاص ،و شريعت محمدى سنت ايرانى دهد. تشكيل نمى

اوليه و پايه اجتمـاع و   ي دلِ آن بوده و هستهدو قطب متقابلِ متعا ،كانونى كه زن و مرد
 دارد. -دهند امت را تشكيل مى

بـا آنچـه    ،و شوهر و روابط آنهـا بـا فرزنـدان    روابط زن ،مسلمان در ممالك شرقىِ
گيـرى   به حدود جفـت رفته  باشد و رفته مخصوصاً در قرن اخير مى زمين معمول مغرب

عمـالً   «فاميل»رسد، تفاوت آشكار دارد. برخالف آنجاها كه  دارى حيوانات مى و بچه
شـود، در اينجـا    به حداقل اجتماع زن و شوهر و فرزندان كوچك بالفصل اطـالق مـى  

ها و پسـرخاله و دختردايـى و دورتـر     رحم تا عموزاده ي آشنايى و انس و صله ي دامنه
ن خـانواده،  امؤسس ،كند. به اين ترتيب هاى بعدى ادامه پيدا مى ا پشتاز آنها و گاهى ت

 نمايند. مى نفوذ اعمال و يافته گسترش ترى وسيع زمان و مكان در ،اوليه شوهر و زن يعنى

و  ،قسمتى از صـفات خـود   اول از طريق زاييدن افراد و ارث دادنِ ي در مرحله زن
 ي كننـده  تعيـين  و ،اجتمـاع   اصـلى   از عوامـل   يكـى  پرورانـدن اطفـال،   از طريـق  سپس

 .استسرنوشت و سرشت آن 
                                                                                                              

اند، زن  كنند و گفته شد: با ديگران به آتش درآييد. و خدا براى كسانى كه ايمان آورده  →
د نزد خو زند آنگاه كه گفت: اى پروردگار من، براى من در بهشت را مَثَل مى فرعون
 ،برهان. و مريم، ستمكار اى بنا كن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم خانه

را كه شرمگاه خويش را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دميديم. و  دختر عِمْران
  «و از فرمانبرداران بود.هايش را تصديق كرد و ا او كلمات پروردگار خود و كتاب
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با عقيده و عملى موافق يا مخالف باشد، باز  به حسب آنكه زن ،دوم ي در مرحله
گرفته تا معاشرت  از نامزدى و ازدواج ،كننده در مراحل زندگى مردان هم نقش تعيين
 هاى مربوطه را دارد. ميدان مبارزه و قبول محروميت ه شدن بهدر خانه و روان

، پروراند و در تقسيم وظايف زناشـويى  زايد و مى شيرمردان را مى كه زن طور همان
هاى شـوهر بـه آنچـه     توليدات خام و دسترنج ي كننده با قبول امور داخلى خانه، تبديل

هـاى او و احيانـاً    گردد، تفـاهم و تشـويق   مشترك است مى مطلوب و مايحتاج زندگى
هـاى مبـارزاتى و    هاى مستقيم او با شوهر و فرزندان، عامل مؤثرى در فعاليت همكاري

 سياسى جامعه محسوب مى شود.

و زنـدگى نمايـد    ، ازدواجاوقتى به طريق صحيح مشروع، در سايه محبت و تقو زن
هـم در   ،طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم    ه را گرم و فروزان نگـاه دارد، بـه  خانواد و كانون

همـين   دارد. به اساسى دخالت جامعه ي مبارزات اجتماعى و هم در ساخت و مسير اداره
و بـه   اكرم )ص( در جواب زنانى كه خواستار شركت مستقيم در جهـاد  پيغمبر ،جهت

 يلت و ثواب آن بودند، فرمود:دست آوردن فض

«»5 
داريد و نگرانى او  آسوده نگه يعنى اگر خاطر شوهر را براى رفتن به ميدان جنگ

امتيازات شركت  ي شود و همه شما محسوب مى را از جانب خانواده رفع كنيد، جهاد
 در جهاد را هم نصيب خود خواهيد كرد.

نظرى  ي كننده تواند تا حدودى روشن هاى فوق مى ها و موقعيت توجه به مسئوليت
ى عالوه بر عنايت. اتخاذ نمايند و دختران بايد نسبت به زنان كه احزاب سياسىباشد 

بايد به عمل آيد،  كه به ايمان، عفت، تقوى، شخصيت و به تربيت و فعاليت نسوان
امّا  آموزش و آگاهى آنها در مسائل اعتقادى و اجتماعى و سياسى نيز ضرورت دارد.

دار همان وظايف و اعمال شود يا تقسيم  بايد مطابق و مقابل مرد، عهده اينكه آيا زن
گردد به نظرى كه بايد در مورد مشاغل  مسئله برمى ،هايى در كار بيايد خصصو ت

شغلى و  در تدارك معاش و نفقه داشت و اينكه آيا استقالل انتفاعى و مشاركت زنان
به زيان پيوند  -كه عادتاً به عهده مردان است -اشتغال زنان به خدمات خارجِ خانه

تمام  -و بنابراين به زيان جامعه -و تربيت فرزندان و نظام طبيعى خانوادگى زناشويى
 قى شود؟ اينها مسائلى است كه محتاج اهميت تل اثر و بى اينكه بايد بىنخواهد شد؟ يا 
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 به بررسى و بحث جداگانه دارد.

از نظر سـود   انسانى هاى شارز ي همه كه به طور همان جديد كه تمدن بينيم اصوالً مى
ادعاهـاى او بـراى    ي نگـرد و همـه   هم به عنوان كـاال مـى   كند، به زن اقتصادى نگاه مى
از  تجارتى و سياسـى اسـت.   -تبليغاتى ي با مردان به منظور استفاده حقوق مساوى زنان

ى بيشــتر از او ى دلربــا و زيبـا بــراى جلــب مشــتر يزن عروسـكى ســاخته و چــون كــاال 
و نيمـه مسـتعمره كـه مقلّـد صـرف       كند؛ مخصوصاً در كشورهاى مستعمره استفاده مى

اى براى پيشبرد مقاصد سياسى و منـافع مـادّى خـود قـرار      ها هستند، زن را وسيله غربي
اى در خـور   يفـه انـد، وظ  را از او گرفتـه  زنانگى زن انسانىِ ي داده، عالوه برآنكه وظيفه

 اند. اند و او را از شخصيت واقعى انداخته اش نگذاشته او هم به عهده

انسانى  هاى ارزش از بسيارى حفظ براى است سمبلى كه را اسالمى حجاب طرفى از
 ي ى و حيوانى در برابـر بيگانگـان، بـه نـام و بهانـه     انو جلوگيرى از تحريكات شهو زن

سال پـنجم  »در كتاب  فرانتس فانون ي گفته  به -گيرند؛ اما در واقع مى ، از زنانآزادى
بدين وسيله آن تربيت و فرهنگ اسـالمى   -، فصل حجاب در الجزاير«انقالب الجزاير

بندوبار و گسسته از فرهنـگ و   فرزندانى كه از چنين زنان بى تاسازند  جدا مى را از زن
 آنها نباشند. هاى ضدانسانىِ آيند، مزاحمِ سياست بار مى به خود اصيل تربيت
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 گيرى  نتيجه
 براى رسيدن به خط مشى كلّى

 
به عمل  مبارزات ملّى ايران در موردهاى تاريخى و بررسى عمومى كه  از تحليل
 هاى خود را بيان كنيم: گيري توانيم در سه مرحله نتيجه آمد، مى

 الف( اصول و كليات استنباط شده،

 ،ب( خطوط اصلى برنامه يا استراتژى مبارزه ملى
 اختصاصى نهضت و رسالت ما. ي ج( وظيفه

 ليّاتاصول و ك .الف

و  و آزادى بـه اسـتقالل   مقدم بر هر چيز معتقدبودن يـا معتقدشـدن اكثريـت مـردم     -5
آمـادگى و صـالحيت بـراى     ،عـالوه  هو تصميم داشتن آنها به مبـارزه اسـت؛ بـ    عدالت

اى به پيـروزى   فرض كه مبارزه صورت به ر اينو همكارى. در غي آزادى و دموكراسى
نخواهد و نتواند آزادى را حفظ نمايد و يا دسته و فردى به حكومـت   برسد، ولى ملت

ـ   برسند كه رعايت آزادى ديگران را نكنند، نقض غرض اسـت و نتيجـه   ت اى عايـد ملّ
 شود. نمى

بنـد و بـارى و رهـايى     نيز مفهوم مطلق عام نداشته، مترادف بـا بـى   و عدالت آزادى
ناشى از هـدف   و است مبانى اعالى انسانى نيست؛ بلكه فرع بر هدف زندگى و ايمان به

مبارزه بايد غير از مبنـا و مبـدأ، مقصـدى نيـز      ،يا معبود اتخّاذى بايد باشد. عالوه بر آن
 داشته باشد.

مملكـت و   در طريـق اسـتقالل   ،ملـت  يكدشمن شماره  هدف اصلى مبارزه و -2
سـاله و نفـوذ    2144 ي دانسـت كـه ريشـه    «استبداد»و سعادت را بايد  رسيدن به آزادى
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اسـى،  به لحاظ تاريخى، سي ،حتمى در شئون ظاهرى و باطنى كشور و مردمو گسترده 
بـدون آنكـه ايـن مبـارزه      القـى، تكامـل روانـى و غيـره دارد؛    اقتصـادى، فرهنگـى، اخ  

منحصرًا متوجـه بـه شـخص مسـتبّد فعلـى بـوده، تكـرار و احيـاى آن را در صـورت و          
كـن   را از هر جهت ريشـه  هاى ديگر در نظر بگيريم، بخواهيم كه نظام استبدادى سري
 يم.ينما

 گفته شـده اصطالح، استعمار صورت جديد غربى آن )كه به به الى خارجىاستي -8
بخش و خطرناك و نيرومند است ولى دشمن بعدى مـا   است( با قبول اينكه بسيار زيان 

 و هدف ثانوى مبارزه بايد باشد؛ زيرا كه:  

كـه هـزاران سـال پـيش از      حـالى ذرد درگ نيم بيشتر از عمر آن نمىاوالً، دو قرن و 
 بر ما فرمانروايى داشته است. آن، مظالم و مفاسد استبداد

تازد و هر جنايت و غـارت و خيانـت كـه     بر ما مى ثانياً، هر زمان كه استيالى غربى
 سـت و سياسـت اسـتيالى غربـى    ا دهد، به دست و با همكارى استبداد انجام مى
 است. ت بودهكردن ملّرو بودن با يك فرد و دور هروب ههميش

نـه در برابـر    ،رساند برد و مظالمى كه مى در قبال منافعى كه مى استيالى غربى ،ثالثاً
ايـم، از   زور ما، تا يد او را قطـع نكـرده  ما تعهّد و مسئوليتى دارد و نه مخصوصاً 

مـا و در دسـترس    ي از خود ما، در خانه آيد. در حالى كه استبداد پس آن برمى
و حكومـت بـر او را داريـم     ما بـوده، از هـر بابـت حـق بازخواسـت و مالكيـت      

 اش برخواهيم آمد. تر از عهده تر و سريع وسهل

شخصـيت،   احراز شرط به و الزم تدبير و با بصيرت است ممكن غربى تيالىاس ،رابعاً
گردد يا از اختالف و تضـادهاى   عامل مثبت و مخالفى در برابر استبداد تبديل به

 منفى به سود مملكت استفاده شود. ي هاى آن و از طريق موازنه مابين جناح

و همچنـين شـرط    ت در مبـارزه عليـه اسـتبداد و اسـتيال    وفيق ملّـ شرط اساسى ت -9
و سعادت، تغييـر درونـى كلـى خـود      مندى از عدالت و بهره استقرار آزادى و استقالل

مادام كـه مـا عـوض     لحاظ عقيده و اخالق و عمل است. به ت و تحول انقالبى مردمملّ
مؤثرى حاصل نخواهد گشت و سرنوشت مـا و نظـام حـاكم بـر      واقعىِ نشويم، انقالب

 اى نخواهد كرد. تغيير عمده ،ما

سـاله كـه در تمـام شـئون مملكـت و رگ و       2144 ي انتظار اينكه يـك پديـده   -1
است با چند اعالميه و ميتينگ يـا اعتصـاب و تـرور اصـالح      وذ كردهت نفهاى ملّ ريشه
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ها خارج شـود و   ها و دل شود و آنچه مطلوب است جايگزين آن گردد، بايد از گوش
طـوالنى بـدانيم كـه در ظـرف      ي همه جانبهو مبارزه را يك عمل كلّى وسيعِ حكيمانه 

دنبـال شـود و پـس از آن نيـز      به طور منظم و محكم ،ها ساليان دراز و بلكه قرن و قرن
 ت نگاهدارى گردد.با مراقبت و كوشش ملّ

تواند يك جريان كوتاه و سـريع تصـور شـود،     لحاظ مدت نمى همبارزه نه تنها ب -3
لحاظ كيفيت و وسعت نيز منحصر به يك سلسـله اقـدامات تبليغـاتى و انقالبـى      بلكه به
هـاى   شاخه و ها وجهه و ها جنبه داراى ،اجتماع و زندگى مانند ملى مبارزه نيست. محدود

 ي ت در مواضع مربوطه و شرايط عديـده متنوع و متناسب با افراد و صفوف مختلف ملّ
شـئون اعتقـادى، تربيتـى، فرهنگـى، اقتصـادى،       ي و ناظر به كلّيه استزمانى و مكانى 

شـود.   با استفاده از مقتضيات و هر امـر الزمـى مـى    ،، فنى و غيرهعلمى، سياسى، نظامى
گيرد و بايد بـه خـارج توجـه داشـته و از آن اسـتفاده       و نيرو مى ت و الهامأاز داخل نش

 نمايد.

هـا   خالى از مشكالت و محروميت كه سرراست و راحت مبارزه با انتظار پيروزى -1
كر بسـيار خـامى اسـت. سرنوشـت نهـايى جـز در تصـادم        و خسارات و تلفات باشد، ف

كـاربردن اسـلحه و توسّـل     تعيين نخواهد گشت. ولى به هاى جنگ خونين و در صحنه
مبـارزه برگزيـده شـود و نـه بـدون       ي تواند به عنوان يگانه مـاده برنامـه   نه مى ،به جنگ

 ي اقدام به آن نتيجـه  ،موقعه جانبه، تناسب معقول قوا و رهبرى و انتخاب ب تدارك همه
 مطلوب را خواهد داشت.

اگر ما با يك حمله سنگرى را بگيريم و خصم چنان قوى و مجهز باشد كـه مـا را    
ايم. موقعى بايد اسـلحه   اى نكرده از آن سنگر و ده سنگر ديگر بيرون كند، كار عاقالنه

 و ،د به پيروزى وجود داشـته باشـد  شد كه احتمال امي بيرون آورد و وارد ميدان جنگ
ماقبل خواهد بود؛ ضمن آنكـه مظلوميـت    بسيار بدتر از وضعِ ،بعد از شكست وضعِ االّ
اسـت. البتـه    بودن در دنيا و تاريخ، هميشه خود سالح مؤثر و گاهى قـاطع بـوده   حق هو ب
گـرفتن و   غيـر از حالـت تعـرض    ،شدن براى مواضـع انتخـاب شـده    كردن و مجهز دفاع
 سراسرى كردن است. ي لهحم

هـاى   انحصارى به داخل، بدون در نظر گرفتن شـرايط و جريـان   مبارزه با توجهِ -3
كردن روى آنهـا و اسـتفاده   ن و بـدون كـار  و با مليّو استبداد المللى و ارتباط آنها با بين

 بردن از امكانات خارج، عملى و سودبخش نيست.
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در مبـارزات   هشـيع  و همچنين نقش روحانيتِ كننده مذهب )اسالم( عييننقش ت -4
اند هم محـرك   تواند ناديده گرفته شود. معتقدات و پيشوايان دينى توانسته ما نمي ىِملّ

 ي دهنـده  كننده و انحراف هم جلوگيرى ،بشوند ماعىاجت هاى جنبش فداكارى و مبارزه
اى لـه و عليـه مبـارزه باشـند. مخالفـت بـا اسـالم بـه بهـاى           يا آنكه عامل و وسـيله  ،آنها

 شود. مخالفت با مبارزه يا حداقل تضعيف آن تمام مى

و  اى كه بـا شـرك   توحيد و مقابله ي با صراحت و اصرارى كه درباره اصوالً اسالم
اسـت.   و مسـاوات  و انسانيت و مدافع آزادى ترين آئين ضداستبداد دارد عالي طاغوت

و عصـمت   و امامـت  اى كـه روى عـدالت   اش و بـا تكيـه   تـاريخى  ي تشيع نيز با سـابقه 
 ،از طـرف ديگـر   عليـه ظلـم و فسـاد نباشـد.     جهـاد  ي توانـد تأييدكننـده   نمايـد نمـى   مى

گيـرى مسـتقل و مخـالف     بايـد موضـع   ،بيـت طهـارت   به پيروى از اهل روحانيت شيعه
ـ   ا ون توجـه ها را داشته باشد و چـ  ن حكومتاجور و غاصب سالطين ت ش بـه امـت و ملّ

بنا به وسـعت نظـر و    . ضمناً اسالماسترود موظّف و مسلّط براى رهبرى اجتماعى  مى
در راه عدالت و خدمت نبـوده،   پيروان ساير اديان ي كننده روح تساهلى كه دارد، نفى

 تواند پرچم عمومى مبارزه باشد. مى

تعبّـد دينـى و تبعيّـت اكثريـت قريـب بـه اّتفـاق مملكـت از          ،ا انقالب مشروطيتت
اسـت ولـى تجربيـات اخيرنشـان داد كـه بـا         هاى بعدى بوده تر از زمان ، قويروحانيت
صـدايى   يك طرف و با تفاهم و هـم  از اسالم  به روشنفكران و جوانان محسوس گرايش

 اسـتبدادى  مبارزات ضدِ به نسبت طلّاب و اول طراز علماى از اى مالحظه قابل تعداد كه
 اى تجديد حيات نمود. نشان دادند، نقش فوق به صورت برجسته استعمارى و ضدِ

كته نيز قابل انكار نيسـت كـه در اثـر بركنـارى تـاريخى تشـيع از حكومـت و        اين ن
هايى  دخالت و دريافت است،  كرده پيدا اجتماعى مسائل به نسبت شيعه فقه كه توجهى بى

انـد كـه غالبـاً سـطحى و      نمـوده  در امور سياسـى و ادارى و اجتمـاعى و ايـدئولوژيك   
 ايـن مسـائل    بررسـى روى  بحث و ،علمى  هاى اصوالً در حوزه ناً غلط بوده است واحيا
هـايى   كه اعراض و اختالف اند تا آنجا نظريات پخته و قاطعى نرسيده نيامده و به  عمل به 

 ي مالزمـه  ،دنيا ي اداره و رياست و سياست هميشه اينكه مضافاً شود. مى ديده ميانشان در
حت ديـن و سياسـت   كنـد. مصـل   انى و وسواس شيطانى پيـدا مـى  طبيعى با هواهاى نفس

 گرفته نشود. نمايد كه هيچ كدام به طور دربست مترادف با روحانيت اقتضا مى

 اصالت  از اسالم داشته، تبعى ي جنبه مذهب به توجه كه نيست صحيح ،ديگر طرف از
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 ،مبارزه شود. اصلح آن است كه عشق به حق و طلب رضاى خدابيفتد و فرع و فداى 
 مبارزه باشد. ي كننده دهنده و تنظيم عامل سوق

جمعى با  وجود رهبرى است؛ رهبرى دسته ،پيروزى ديگر ي از شرايط اوليه -54
هاى روز  ها درباره برنامه كه مدت  حسن نيّت و با صالحيت و فعاليت و تدبير. رهبرى

تصميم  ،نمايد آمدها و آنچه دشمن تحميل مى هاى الزم در برابر پيش العمل و عكس
بينى نموده،  را پيش مهم هاى نقشه و المدّت هاى طويل بگيرد و دستور دهد؛ بلكه برنامه

براى تربيت افراد و افكار، تدارك لوازم و تشكيالت مبارزه را به طور سيستماتيك 
هاى  احتياط و مشترك نقاط فراخور به مبارزه، در وارد نيروهاى همكارى با و داده انجام

 الزم، عمل نمايد.

 ب( خطوط اصلى برنامه يا استراتژى مبارزه

خود معكوس از برنامه و  ،اول ي تواند و الزم است در مرحله خطوط اصلى مبارزه مى
يم و احياناً به ترتيب كه مواضع او را عق اين باشد؛ به استبداد خودِ هاى تاريخىِ نقشه

يم يت را اجرا نماسازندگى و تجهيزات ملّ ،دوم ي ت تصرّف كنيم؛ در مرحلهسود ملّ
 سازى داشته باشيم. نگرى و آينده آينده ،سوم ي و باالخره در مرحله

الرقابى و يك نوع ادعـاى   و گناه اصلى او، خودكامگى، مالك استبداد ي پايه -55
 ،گيرى و اتخـاذ معبـود سياسـى ديگـر در جامعـه      الوهيت است. بنابراين هرگونه هدف

خدا و تبعيـت   ،ها و معبودها است؛ ضمن آنكه بهترين هدف گام اول مبارزه با استبداد
، و طـاغوت  با شرك آن مبارزه به توجه كه هست و باطور آن است؛ البته اسالم از اسالم

 مخصوصاً از طريق فرهنگ و تعليمات و ايجاد فرهنگ جداگانه.

 ي هـا و اشـاعه   امحاء شخصـيت ، ى اويفرامانروا ي و الزمه ديگر استبداد ي پايه -52
، ملـت  قـىِ فساد و فضايل انسانى است؛ پس شخصـيت دادن و بـاال بـردن مكـارم اخال    

شود. همان طورى كـه محصـول و اسـباب كـار      قوى محسوب مى استبدادى عمل ضدِ
 دروغ و فحشا و فساد و ضايع ساختن نسل و نژاد است. ي اشاعه ،استبداد

 شخصيت و  تقويت يدبا  ،لّىم  ي و عمل مبارزه  عميق و  اصيل  ي برنامه  دوم  ي ماده
 تعليمات و فرهنگ و  از طريق مخصوصاً ،ن باشدامبارز ت و مخصوصاًدر ميان ملّ  اتقو

 ايجاد فرهنگ جداگانه.

 ،با اين برنامه سال 2144خواهد تفرقه بيندازد و حكومت كند و  مى استبداد -58
 خود نگاهداشته  برابر در و ناتوان يكديگر را منفرد و متفرق و مخالف كتممل مردم
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 است.

روريات ، مسلماً از ضـ يسياست چنين برابر در بهتر و يافته العمل سنجيده و نظام عكس
هـاى   همبستگي و اتحاد امكانات و همكارى روح توسعه و ايجاد براى بايد و است مبارزه
 هاى عملـىِ  ها را از طريق شيوه گذشت، اين برنامه روح با و مشتركات ي در سايه ،الزم
هـاى مبـارزه و سيسـتم     مؤثر انجام داد و تا حـداكثر امكـان، فعاليـت    اجتماعىِ و تربيتى

دور كرده، به صـورت اجتمـاعى و    رهبرى را از حالت انفرادى و شخصى و استبدادى
 ى درآورد.يشورا

آيـد، بـدون    همان طور كه از تحليل تاريخى و كليّات و اصـول برمـى   استبداد -59
ـ   آنهاسـت كـه   ي  متقابله اتحادِ باشد و  حياتى داشته دوام و تواند نمى اتكا به استيال ت ملّ

هــاى خـارجى و كوشـش مســتمر در    بنــابراين توجـه بـه سياسـت    سـازد.  بيچـاره مـى   را
هـاى معـامالتى و    ولـو بـه بهـاى گذشـت     -ى يا جزيى آنها به سود ملـت برگرداندن كل

گيـرى   اسـت. موضـع   از ضروريات مبـارزه بـا اسـتبداد    -بر مبناى موازنه منفى ،سياسى
جـز تقويـت و    ،آنهـا  ي و استيال و تحريك دشمنى و كينه اصولى و كلى عليه استعمار

اى نخواهد داشت و نبايـد در دام   نتيجه ،«استبداد + استيال» متحدِ ي ردن جبههك طوالنى
 چنين احساساتى افتاد.

هـاى آن،   وحدت ذاتى ندارد و با تعدد و تنـوع و تحـوّل جنـاح   ، خوشبختانه استيال
وحـدت   ،ممالك غربـى  در خودِ ،عالوه هدهد. ب ميامكان استفاده از رقابت و تضاد را 

 و تيـك هر يك، مخصوصـاً ممالـك دموكرا   در داخل رد وسياست و افكار وجود ندا
هـاى   كار كرد و پايگاه دولت مخالف و افكار توان و الزم است روى احزاب آزاد، مى

و همچنين در بلوك شـرقى   ،دست آورد  عاطفى و عقيدتى و مسلكى و حتى سستى به
 اگر امكاناتى باشد.

هميشـه شـهرت    ،هاى حياتى و اهـداف آن  و برنامه ديگر استبدادهاى  از برنامه -51
و شوكت و جلب تعريف و مدح و تنظيم است كه تـالش فـراوان و مبـالغ هنگفـت از     

ين هرگونه افشـاگرى و رسواسـازى   بنابرا نمايد. طريق تبليغات و غيره در طريق آن مى
كـردنِ تبليغـات و    ديـو اسـتبداد و خنثـى    هـا و جنايـاتِ   چهره زشت و ضـعف  ي و ارائه

 مبارزه ملّى محسوب بوده و بايد باشد. ي اقدامات او، جزو كارهاى اصلى برنامه

 اختصاصى نهضت و رسالت ما ي ج( وظيفه

 و  و مخصوصاً در زمان شاه سابق بعد از مشروطيت رغم سياستى كه استبداد على -53



 
 

 

 
 

 918 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملت ايران چه بايد بكند 

 

خـود درآوردن   در تضعيف صاحبان مشـاغل آزاد و بـه انحصـار و اسـارتِ     ،فعلىشاه 
دولـت   مادام كه خود ،ىمل ي هاى مملكت داشته است، ماده سوم برنامه مبارزه فعاليت
صنف و توجه خـاص   چه بيشتر اينهر استقاللِ و توسعه و است، بايد تقويت  نشده ملّى

هاى اقتصادى مربـوط بـه بخـش خصوصـى را از      فعاليت به صاحبان مشاغل آزاد بوده،
 ن آورد.دست دولت و دربار و ايادى و اقمار استثمارگر آنها و از انحصار آنها بيرو

 تبداداسير و زير فرمان اسـ  و حقوق بگير ي در مورد كارمندان دولتى كه طبقه -51
هـاى آن هسـتند، سـعى شـود كـه از       كـار نقشـه   كننده و آلتِشده و اجرا و احياناً ضايع

ديگر روى آنها كار شود يـا   ي آنها جلوگيرى به عمل آيد و بيش از هر طبقه ي توسعه
متحدشـان سـازيم تـا نيـروى مقـاومى در برابـر اسـتبداد تشـكيل دهنـد و بــا           متشـكل و 

ملّى و انسـانى   و ضد دينى ضدِ دستورهاى ي اعتصاب و خوددارى از انجام كوركورانه
 هاى استبداد از دست او خارج گردد و بازو و پشتش شكسته شود. دولت، حربه

مراكـز حسـاس دولتـى     ملـى بايـد تصـرف     ي هـاى مبـارزه   يكى از وظايف و برنامه
نمايد، عمالً و غالبـاً بـه دسـت     ظلم و خيانت و جنايت و خرابى مى باشد. آنچه استبداد
تـرين حربـه در برابـر اسـتبداد و      قـاطع  ،نافرمانى و ترديد آنهـا  ،بنابراين اين طبقه است.

 تواند باشد. طغيان مى، تترين پشتيبان از ملّ ارزنده

     .مخصوص كارگران ي سياست كار يا برنامه -53
ن حـق و حكومـت و از   اهـاى غاصـب   از حيلـه ؛ جانبى هقانونى و حق ب ي مبارزه -54

جانب گرفتن و در لباس قـانون و حفـظ نظـم و امنيـت،      هحق ب ي صفات منافقين، قيافه
بيگــانگى و تجــاوز و گــرى و  اخــالل كــردن آنهــا بــه ن خــود و مــتهماكوبيــدن مخالفــ

نفـع خـود    خبـران را بـه   لوحان و بى هم افكار ساده ،ترتيب اين طلبى است. به مرج و هرج
 آورند. صورت ظاهر به دست مى ولو به ،دزدند و هم وجاهت و حقّانيتِ مأموريت مى

هاى اسبتداد عالوه بر افشاگرى  كردن نقشه داعيان حق براى خنثى ي وظيفه و چاره
 احتراز از به دام افتادن خودشان و ارتكاب خطـا و جـرم اسـت.    ،حريفو رسواسازى 

اسـت كـه    مؤثرى بـوده  ي توأم با صبر و مقاومت، حربه اهميشه در دنيا مظلوميت و تقو
قـانون و   ،است. از طـرف ديگـر    كرده به نفع صاحبان حق كار مى ،در نزد خلق و خدا

تـوان حريـف را    ناد آن بهتـر مـى  هايى است كه از پشـت آن و بـه اسـت    پايگاه ،مقررات
مقصّر و تا حدودى مستأصل ساخت؛ زيرا كه هر چـه باشـد و هـر قـدر تمـدن و رشـد       

مـثالً در   گـردد.  آورتـر مـى   تر و الزام رود، قوانين و اصول در دنيا محترم افكار پيش مى



 
 

 

 
 

 ( ؛ كوبا ، هندوستان ، ايران51مجموعه آثار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 919

 

يب و حكومتى و نظـام مطلـوب و جديـدى مـورد قبـول و تصـو       مادام كه اصول ،ايران
و اتصـالى كـه بـه     ءاست، قـوانين اساسـى بـا اتكـا      ى قرار نگرفته و تدوين نشدهيشناسا
گيـرى   هـاى آن، حِصـن حَصـينى بـراى موضـع      دارد و با وجود نواقص و ابهـام  مذهب
و  اسـت  كـار  قمنـاف  و حمالت اصولى و حقوقى آنها به استبداد ن در راه آزادىامبارز

حـداقل بـراى    ،باشد. عدم عدول از نظـم و قـانون   توفيق در جلب عواطف و افكار مى
 امر ضرورى است. مبارزين اكثريتِ جناح

 .هاى جنبى برنامه -24
پايگـاه   توانـد  مـي  خارج كشور يا مسئله هجرت و فعاليت بيرون مرزى، جناح -25
آن عمل و از فضاى وسـيع   طور سيستماتيك روى از برنامه مبارزه باشد و بايد بهى مهم

 ،هـاى داخـل كشـور    طورى كه نسبت به فعاليـت  به ،هاى موجود استفاده شود و آزادي
 داشته باشد.هماهنگى و احياناً پيشاهنگى 

كشور، سازندگى افراد و كادرها، آگاهى دادن بـه  از عمليات خارج  ي يك شاخه
 و منعكس ساختن افكار و اعمال از خارج به داخل است. رانياناي

 در خارج است. دوم، خنثى ساختن تبليغات و تحريكات استبداد ي شاخه

مقامـات،   نزد در سياسى و ارتباطى اطالعاتى، تبليغى، هاى برنامه اجراى سوم، ي شاخه
 .استهاى الزم  سازي المللى و زمينه هاى بين ستو سيا ها ملت
سزايى به تـدارك و تربيـت    هالمدت سهم ب هاى طويل در برنامه؛ جويى فرصت -22
يكـى از مـواد   بايـد   ،شود. اميد فرج داشـتن و مـأيوس نشـدن    فرصت داده مى 5و انتهازِ

روزهـاى بـد   گردد، بلكه براى دشمن نيـز   برنامه باشد. هميشه دنيا روى يك پاشنه نمى
 رسد. و بادهاى مخالف فراوان مى

پايـدارى و   ،شناسِ خوشبخت آن است كه در محروميت و شدائد تِ مبارزِ موقعملّ
جهت و با عجله نبايـد   استفاده فورى ببرد؛ بنابراين بى ،ها خودسازى نمايد و در فرصت

 اعد را به ديگران داد.مدهاى مسآ ها و پيش افراد و نيروها را از دست داد و فرصت

مبارزه به حدود باال متوقف نگرديـده، ممكـن اسـت     ي بديهى است كه برنامه -28
باز ايستادگى نمايـد و متوسّـل بـه نيرنـگ و نيروهـاى بيشـتر        ،دار گرِ ريشه حريفِ حيله

 شود.

                                                
به معنيِ فرصت يافتن، غنيمت شمردن، منتظر فرصت بودن، فرصت به دست آوردن )فرهنگ « انتهاز» .5

 عميد( ، )ب.ف.ب(.
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ت ساختگى و آمـادگى  كه مراحل قبلى خوب طى شده و ملّ گام بعدى در صورتى
اعصاب و احيانـاً   ناراحتى يا جنگ ايجاد و عملى هاى مزاحمت باشد، كرده كسب ىكاف

زدن و  هـم  ها و جهت دادن به آنهـا، بـه   بردارى از نارضايتي بهره كارشكنى خواهد بود.
ــا اخــالل در تظــاهرات و نمــايش  ــا ، اعتصــاب ه ــ، منفــور و مطرود ه  ن واكــردن خائن

 ، داخلـى  هـاى  تراشـى  مخالفـت  ، عمـومى  افكـار  و انظـار  در دسـتگاه  گـزارانِ  خدمت
 هاى منفى. مقاومت

كـارى در   اِشكال و ظرافت قضـيه در ايـن اسـت كـه هـر قـدر مزاحمـت و خـراب        
اى به حريف  شدگان آسان و درهرحال ضربهاستعمار ي كشورهاى استعمارى از ناحيه

شـود كـه بـه چشـم      بـاً دودى مـى  غال ،خودى باشد، اجراى چنين عمليات در كشورِ مى
ت رسيده، افكار عمـومى  و ملّ زيان و صدماتش به مردم ي رود و عمده آنها مى عامالن

هايى انتخاب شـود   اقدامات بايد طورى و در محل ،انگيزد. بنابراين را عليه مبارزه برمى
 نفع هستند. ذيو  كه دستگاه و وابستگان به آن، مالك

  
سره آشكار و خالى از اطالعـات و   تواند و نبايد يك مبارزه نمي؛ كارى مخفى -29

دور از  ،صـورت جنبـى غيرسياسـى    هـا بـه   استتار باشد. عالوه بر آنكه قسـمتى از برنامـه  
هاى اطالعـاتى   سهم مهمى را هم به فعاليت بايد خطر بايد انجام گردد، دستگاه رهبرى

 ،بدهد و اين كـار در كادرهـاى خـارج از مـتن     استبداد  خته در دستگاهناشنا ي و رخنه
طورى كـه در   هاى جداگانه صورت بگيرد به طبق برنامه ،طور آگاهانه يا غيرآگاهانه به

ضـعف و حسـاس اسـتبداد     نقـاط  كـارى روى  هاى ضربه ،هاى مؤثر مواقع الزم با دست
اصـالً اداره و ابتكـار عمليـات حريـف در دسـت      عمل آيد كـه   وارد شود و كوشش به

 گرفته شود.



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

هانمايه
 





 
 
 
 
 
 
 
 

 آيات نمايه

  
 97                42/(81كهف) 

        88/ (81)رعد ،

117 

   19            851(/4، بقره )

 11            27/ (4، بقره)

   828يا 812 / (4، بقره)

489 ،103 

              80/(33)تحريم 

231    

       28/(10)روم ،

47 

، 18    4 /(57)حشر، 

111 

   888(/84يوسف) 

40 

         5(/44، حج)

442   

  289                     83(/20، غافر)

    413(/4ه)، بقر

489 

   83/(89ء)اسرا، 

227 

     44(/43شعراء) ،

73 

      88/(33)تحريم 

231 

        837(/1عمران) آل، 

13 

  14/(2نساء) 

442 



 

 

 
 
 

 ( ؛ كوبا، هندوستان، ايران85مجموعه آثار)ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 210

     41/(81كهف) 

97 

  855/(4)بقره، 

14   

 231 84/(33)تحريم 

       842/(40)طه ،

254  

 91           5(/41قصص) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 احاديث و روايات
 

 ديث نبوياحا
 

 199 

191 

 197 

 258 

 252 

 235 

 257 
 

 روايت
 

 113 
 

  المثل عربي ضرب
 

 127 
 

 دعا

 442 



 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 نمايه فارسي
 

 آ

 98، 37 یآئين بودائ
 98  یآئين جين

 107 آئين فلسفی هندو
 400  یآئين گاوپرست

 817  آئين ويشنو
 182، 181، 188، 180، 107 آئين هندو

 208  آبادان
 188 آپو )كوه(

 255 ،434  آتاتيسم
 174 ،120  آخرت

 14  آدامس بروك
 125 ،844 ،78 ،21 ،21 ،28 ،11 ،41  آدم

 ،123 ،98  آذربايجان
 134، 113، 117، 170، 172 

 51 آرژانتين
 22  آرماند هارت

 180 ،11  آريا ساماج
 70   یآرياي

 ،71 ،31 آزاد ، موالنا ابوالكالم
 842، 847، 822، 854، 890، 898، 891، 

893، 818، 878، 874، 873، 877، 408، 
404، 409، 401، 481، 482، 448 ،109 ،

185 ،183 ،189 ،181 ،187 
 829  آزاد باش! ديگر غالم نباش

 ،33 ،31 ،24 ،88 ،1 آزادى
 31، 95، 91، 18 ،19، 888، 882، 889، 

848، 845، 849، 818، 814، 813، 829، 
854، 857، 831، 835، 839، 837، 890، 
891، 892، 895، 893، 899، 891، 810، 
814، 812، 870، 871، 872، 871، 400، 
409، 401، 488، 484، 482، 485، 483، 
481، 487، 444، 445، 447، 422، 429، 
434، 431 ،105، 107 ،129، 121، 151، 
152، 159، 132، 135، 194، 191، 193، 
199، 111، 115، 170، 178، 174، 175، 
204، 207، 283، 289، 281، 240، 248، 
241، 245، 241، 210، 218، 212، 215، 
224، 225، 223، 251، 252، 255، 231، 

233، 239، 231، 290، 292 
 285 ،139 ،411 ،883 ،17  خواه آزادي

 ،19 ،95  خواهان زاديآ
 882، 819، 130، 241 ،213، 225 

 ،841 ،840 ،74 ،12 خواهى آزادي
 819، 814، 871، 123، 127، 159، 151، 

132، 192، 111، 115، 170، 241، 238 
 843 ،845  یسياس يآزاد
 811  عقيده يآزاد
 871  یكليه زندانيان سياس يآزاد
 184، 815  مطبوعات يآزاد
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 107 آزادي مطلق
 ،845 ،33  هندوستان يآزاد ،هند يآزاد

829 ،892، 893، 899، 891، 810، 481 
 475، 414 ،875  آسام
 421 ،418 ،819 ،805  یآسام
 ،73 ،15 ،12  آسيا

 811 ،411 ،127 ،174، 247 
 121 ،107، 91، 98 آسياى صغير
 152  آسياى ميانه

 152  دور آسياى
 150  یيآسيا

 121 ،95 ،91 ها آشوري، آشور
 814  یآصف عل

 217 ،174 ،152 ،127  آفريقا
 118، 828 ،820 ،811  یجنوب يآفريقا

 150 آفريقايی
 480 818 ،834 ،847  ها  آقاخان، آقاخان

 95 آلبرت، پرنس
 150  آل افراسياب

 150  آل بويه
 150  آل زيار

 13  837( / 1عمران) آل
 ،893 ،895 ،814 ،13   ها آلمان ،آلمان
 891، 897، 818، 438، 152، 119 ،213 

 492  یآلمان غرب
 72  آمانده موهن بوز

 ،42 ،48 ،40  آمريكا
 45، 43، 49، 24، 21، 22، 50 ،51، 70، 

800، 811، 874، 492، 493، 415،180 ،
141، 121، 152، 155، 137، 119، 170، 
171، 175، 201، 202، 205، 207، 288، 
281، 283، 242، 241، 247، 214، 211، 

212، 211، 217، 222، 232 
 245  آمريكاى جنوبى

 51  التين آمريكاى
 ،54، 17،50 ،45 ،41 ،44  آمريكايی
  495، 475 ،170، 207، 283، 241 

 ،24 ها آمريكايی، آمريكاييان
 21، 811، 204، 207، 280، 288، 282 

 414  آندرا پرادش
 79  ندينيآنگلوا

 144 آندره ژيد
 180 نت(آهيما )جنبش عدم خشو

 114 آيرون سايد، كلنل
 280  ، ژنرال دوايتآيزنهاور

 182، 181 هاي فلسفی آيين

 ا

 139  اطهار ائمه
 158 ابن مسكويه

 241  ابن ملجم
 158  سينا ابن

 154  ابوبكر سعدبن زنگى
 158  ابوريحان بيرونى
 154  ابوسعيد ابوالخير

 158  ابوعلى سينا
 154  اتابكان فارس

 403  تورك اتا
 211 ،219  اتحاد نيروهاى جبهه ملى

 484 ،851 ،854، 813 ياتحاديه كارگر
 145 اتحاد مسلمانان و هندوان

 418  اتحاديه هند
 414 ،447  اتحاديه هندوستان

 877 ،871 ،872  نخست وزير، یاتل
 181 اتهروا ودا )سرودهاي روحانيون(

 851  داران اجاره
 854  8741اجالسيه 

 899  كنگره در پونا 8720اجالسيه سال 
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 ،45 ،41  احزاب

 854، 851، 852، 834، 831، 894، 891، 
815، 411، 429، 174، 173، 281، 210، 

212، 223، 257، 238، 294 
 894  احزاب اقليت

 288  احزاب سلطنتىِ مليون و مردم
 235 ،253  احزاب سياسى
 851  یو دهقان ياحزاب كارگر

 899 ،831  ب كنگرهاحزا
 284  احزاب كوچك ملّى
 128 احزاب ماركسيستى

 203 ،172، 851 احزاب ملّى
 852  احزاب هند

 133  احكام اسالم
 853 ،827 ،821  احمدآباد
 111 ،132 ،131 ،128 احمدشاه
 818  احمدنگر

 218  اخبار وقايع ايران و ايرانيان
 158  اخوان الصفا

 143 ي انرژي اتمی اداره
 412 هندوستان يي كشور ارهاد
 182  ويتا )عدم دوگانگی(داَ

 113  تقی ارانى، دكتر
 221، 228  اربعين

 221  اربعين كشتار يزد
 255  ارتجاع اروپا

 14 ارتدوكس
 ،18 ،49 ،43 ارتش

 14، 15، 19، 23، 50 ،53، 12، 802، 803، 
874، 871، 482، 415، 413، 170، 178، 

171، 171، 289، 240، 220 
 53 ارتش باتيستا
 415  يارتش مزدور

 415 ،872  یارتش مل
 21  ارتش منظم نيرومند باتيستا

 19  ارتش موسوم به ملی
 415 ،810  ارتش هندوستان

 812  يهند يها ارتش
 122  اردشير بابكان

 418 ،849 ،844 ،884  )زبان( اردو
 175  اردوگاه اراك

 128  اردوى سوسياليسم
 821 یسفار آميخته به ياردو

 171 ارفع، سرلشگر
 883  يارگان انجمن وظيفه مصر

 ،13 ،15 ،91 ،98 ،41 ،42  اروپا
 70، 807، 880، 887، 848، 825، 892، 

814، 815، 101، 128 157، 133، 194، 
191، 193، 112، 115، 174، 171، 175، 
201، 205، 282، 283، 241، 247، 211، 

224، 222 ،253، 232 
 259 ،255، 128، 811، 807 اروپاى غربى

 259  اروپاى قرن نوزدهم و يا بيستم
 251  اروپاى قرون وسطى
 255 اروپاى كاپيتاليست

 ،17 ،12 ،91 اروپايى
 885 ،887 ،821 ،854، 894، 815، 430، 

150، 151، 152، 283، 251، 255، 251 
 ،13 ،14 ،18 ،98 ،37 ها اروپايی، اروپاييان
11، 801، 888، 881، 844، 821، 150 

 12  شدن یاروپاي
 101  87و  81قرن  ياروپا
 895 يمركز ياروپا
 414  اريسا

 122  ازبك
 ،400 ،808  ازدواج

422 ،188 ،198 ،250، 235 
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 814  ها اسارت انگليسی
 829  اسارت هند

 855  اساسنامه دومينيون
 188 اساطير هندي

 895 ،43 ،42 ،48  اسپانيا، اسپانی
 42 ،48  ها یاسپانياي، اسپانيايی

 117  ، ژوزفاستالين
 ،102 ،487 ،401 ،827 ،881 ،88  استبداد

125، 121، 150، 154، 151، 152، 155، 
153، 159، 135، 133، 139، 131، 198، 
192، 193، 199، 118، 114، 112، 115، 
113، 170، 178، 174، 171، 172، 208، 
201، 202، 205، 203، 201، 282، 285، 
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214، 212، 215، 229، 227، 250، 258، 
254، 251، 252، 253، 251، 230، 239، 
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 255  استبداد ايران
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 238 استبداد پهلوى

 201  استبداد حكومتى
 121  استبداد سلطنتى
 281  استبداد شاهانه

 133  اد صغيراستبد
 294 ،211، 123 استبدادى

 ،827 ،849 ،15 ،91 ،48  استثمار
 893، 811، 418، 423، 112، 174، 251 

 ،10 ،93 ،95 ،91 ،22 ،24 ،18 ،7  استعمار
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487، 418، 412، 419، 428، 425، 459، 
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890، 894، 891، 811، 812، 870، 872، 
871، 400، 402، 409، 401، 488، 484، 
482، 485، 483، 489، 487، 440، 448، 
445، 449، 447، 414، 412، 415، 413، 
419، 411، 417، 420، 421، 425، 429، 
421، 427، 451، 452، 455، 453، 451، 
457، 430، 438، 434، 431، 432، 495، 
491، 497، 415، 470، 471، 477، 108، 
101، 102، 105، 184، 185، 145، 143، 
118، 114، 123، 129، 121، 151، 152، 
155، 139، 194، 195، 193، 199، 114، 
117، 204، 282، 241، 242، 210، 218، 

223، 258، 231، 235، 239، 231 291 
 451 ،824 ،99 ، ياستقالل اقتصاد
 241  استقالل آمريكا

 139 استقالل ايران
 115 ستقالل پاكستانا

 418 ،875 ،870 ،811 ،77  یاستقالل داخل
 451  یاستقالل سياس

 184 طلبان استقالل
 891  استقالل مطلق

 824 ،820 ،72  یاستقالل مل
 824  ياستقالل اقتصاد

، 812 ،840   هندوستان استقالل ،هند استقالل
829، 858، 852، 857، 834 ،891، 872، 

481، 449، 429، 184 ،185 ،143، 150 
 127، 840 یطلب استقالل

 ،121 ،125   استيال



 

 

 

 
 

 219ه فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماي
 150، 154، 151، 152، 155، 153، 131، 

192، 193، 199، 118، 112، 115، 113، 
119، 117، 170، 178، 174، 208، 201، 
202، 203، 282، 285، 289، 240، 241، 

247، 218 ،214، 227، 251، 231، 294 
 283  استيالى آمريكايى و اروپايى

 194 ،152 ،151 ،150  استيالى جديد
 231 ،118 ،150 ،121  استيالى خارجى

 174  استيالى سوسياليستى
 231 ،282 ،171 ،118 ،152  استيالى غربى
 152  استيالى قديم

 201  استيالى كمونيستى
 127  استيالى نوين

 11  غرب ياستيال
 844 ،881  اسدآباد

 227  83( / 89اسراء)
 242 ،73  اسرائيل
 ،95  اسكندر مقدونى، اسكندر

 121، 121، 152 
 ،885 ،882 ،881 ،801 ،91  اسالم

 887، 840، 841، 842، 817، 404، 401، 
480، 484، 148، 122، 134، 133، 139، 
193، 283، 281، 287، 240، 244، 241، 

251، 230، 238، 234، 232، 290، 298 
 127  اسالم اصيل

 241، 151 ،822 ،840 ،881  اسالمبول
 195 ،135  اسالمى

 154  اسماعيليه
 192 ،137 ،424 ،810 ،49  اشراف
 12  زادگان هندو اشراف
 152 ،121  ]اشرفِ افغان[ اشرف

 122 ،121  اشكانيان
 221 ،220 ،171  اصفهان

 158  اصفهانى ، ابوالفتح

 115  اصفهانى ، آقاسيدابوالحسن
 817  او )عدم زور( ياصل آهيما

 409 ،811 عدم توسل به زوراصل 
 824 ،15  )موادشی( ياصل عدم همكار

 828  يبا امپراتور ياصل همكار
 250 ،289 ،115 اصالحات

 289 ،283  اصالحات اجتماعى
 ،410 ،497 ،491 ،457  یاصالحات ارض

418، 414، 419، 411، 112، 287، 257 
 289  نه شاه اصالحات آرى، ديكتاتورى

 133  اصول آزادى
 895  یول دموكراساص

 255 ،172  هاى اصناف اطاق
 192 اطريشى
 ،818 ،77 ،78 ،13  ها اعتدالی

 811، 812، 815، 823، 854، 852 ،857 
 891 ،855 ،815 ،818 ،880 ،13  یاعتدال

 213  اعتصاب روحانيون مبارز
 211  اعتصاب صدروزه

 821  كارگران يها اعتصاب
 871  يكارگر يها اعتصاب
 857 دهقانان یماليات يها اعتصاب

 887  پاشا یاعراب
 440  (8729اعالم استقالل )سال 

 211  پرستان اعالميه ستاد مبارزه با بيگانه
 220  اعالميه مراجع قم

  اعالن جنگ انگليس و فرانسه عليه آلمان
895 

 12  یافسران انگليس
 129 ،122  افشار
 123  افشين
 127 ،129 ،122 ،881  افغان

 181، 881، 73 ،37  افغانستان
 882 یافغان
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 195  افكار اروپاىِ مسيحى
 11  یو مسيح یافكار اسالم

 888  یافكار ليبرال اروپاي
 87 افكاري، جهانگير

 ،74 ،91  الهوري اقبال ، دكتر محمد اقبال
848، 844، 841، 842، 845، 897، 813، 

480 ،457، 229 
 288 اقبال، دكتر منوچهر

 438 یاقتصاد فاشيست
 251  اقتصاد ملى ايران

 408 ،801  اقليت مسلمان
 98  یاقوام آرياي
 91  اقوام تاتار

 107 اقوام هند و اروپايی
 18، 37  اكبرشاه

 889  8117الملل  اكسپوزيسيون بين
 87  اگزيستانسياليست

 ،841  )نام روزنامه و چاپخانه( البالغ
 185 ،183 

 233، 285 ،104 ،483 ،889  الجزاير
 112  كاپيتوالسيونالغاى 

 135  الگوى اروپايى
 411  یانگليس يالگو

، 148، 839 ،857 آباد )واليت متحده( اهلل
143 

 ،179 ،192 ،180 ،438 ،827 ،820  الهام
285، 281، 248، 245، 237 

 ،849 )نام روزنامه و چاپخانه(الهالل
 841، 185 ،183 

 290 ،232  امامت
 802  امپراتريس اوكريست

 122  رى رومامپراتو
 ،19 ،13 ،93  يامپراتور

 800، 814، 812، 820، 824، 832، 892،  

897، 811، 812، 813، 819، 871، 488 
 811، 814، 79، 10 انگلستان يامپراتور
 73  بريتانيا يامپراتور
 808  مغول يامپراتور
 847  هند يامپراتور

 870 ،893، 892 یامپرياليست ،امپرياليست
 893، 895، 892، 851، 51  امپرياليسم

 889 امتياز تنباكو
 202  شمال ]نفت[امتياز

 171 ،114  امتياز نفت جنوب
 871 ،822 ،813 )شهر(سرتامري

 112  امالك پهلوى
 155، 123 ،122، 37 اميرتيمور گوركانى
 192 ،153 خان اميركبير ، ميرزا تقى

 284 الدين اميرعاليی، شمس
 891  ها اميرنشين

 881 ،889 السلطان امين
 280  امينى ، دكتر على

 ،45 ،41 ،48 ،80  انتخابات
 41، 24، 71، 800، 831، 890، 894، 891، 

874، 871، 411، 135، 131، 117، 175، 
208، 203، 288 ،284،220، 255، 232 

 833  8711انتشار كتاب سفيد در فوريه 
 484  انتشارات قلم

 209  عبداهلل انتظام ، مهندس
  ی دانشجويان دانشگاه تهرانانجمن اسالم

230 
 78  مهندسين یانجمن اسالم

 180 «آگاهی كريشنا»المللی  انجمن بين
 201 ،175  هاى اسالمى انجمن
 839  یدهقان يها انجمن
 824  انجيل

 151 ،889 انحصار توتون و تنباكو
 829  اندريور
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 811  ياندونز

 475  یاتم يانرژ
 ،880 ،808 ،78 ،12 ،91 ،28 ،41 ،40  انسان

817، 812، 870، 484، 441، 442، 180، 
188، 144، 141، 191، 210، 258، 231 
 ،893  انسانيت

 819، 870، 403، 482، 102، 290 
 ،807 ،805 ،15 ،91 ،93 ،91  یانسان
 814، 824، 854، 815، 817، 409، 407، 

442، 417، 434، 435، 490، 498، 491 
 874  آمريكا یانفجار بمب اتم

 ،48 ،40 ،87 ،89 ،1 ،9  ها ، انقالبنقالبا
44، 43، 47، 10، 14، 11، 15، 17، 20، 
24 ، 21 ، 22، 25، 21، 94، 97، 12، 19، 
11، 78، 71، 801، 802، 848، 815، 819، 

821، 825، 851، 405، 489، 481، 487، 
429، 101، 102، 105، 120، 138، 134 ،
135، 131، 192، 193، 199، 191، 110، 
178، 289، 241، 245، 243، 249، 227، 

250، 252، 255، 259، 238، 231، 231 
  8128بهمن  3انقالب ادعايى شاه و ملّت 

289 ،257 
 211 ،117 انقالب اسالمی

 240  ي شاه انقالب آمرانه
 243  انقالب ايدئولوژيك

 240  انقالب به اصطالح سفيد شاه
 178  ي ايران انقالب تازه

 287 ،289 ]شاه[ انقالب دروغين
 15 انقالب دهقانی

 50 8711سپتامبر  5انقالب 
 802 ،71 هند 8159انقالب سال 

 115 انقالب سوسياليستى
 133  انقالب سياسى
 257  انقالب شاهانه

 22  انقالب عمومی
 241 ،130 ،483  انقالب كبير فرانسه

 51، 27، 24 ،40   انقالب كوبا
 241 ،150  انقالب مائو
 ،153  روطيتانقالب مش

 138، 134، 193، 118، 115، 244، 241، 
225، 252، 259، 238، 290 

 833، 809 هند یانقالب مل
 884، 72 انقالب هند

 859 یانقالب ناگهان
 ،47 ،41   انقالبيون، انقالبی
 17 ،28، 24، 23، 51، 71، 845، 843 

 843  انقالبيون عرب و ترك
 24 اانقالبيون كوب

 ،12 ،14 ،10 ،97 ،93  انگلستان
 13، 71، 72، 75، 73، 79، 71، 77، 800، 

808، 802، 803، 807، 888، 883، 889، 
881، 887، 840، 841، 814، 812، 815، 
813، 817، 820، 828، 822، 825، 823، 
854، 851، 855، 857، 832، 833، 892، 
895، 893، 899، 891، 897، 810، 818، 
814، 812، 815، 813، 819، 811، 870، 
878، 874، 871، 871، 400، 401، 403، 
488، 451، 430، 492، 493، 181، 148، 

145، 143، 118، 155، 177، 241، 228 
 ،73 ،40   انگليس

 881، 811، 818، 819، 122، 121، 152، 
155، 151، 118، 119، 170، 208، 202 

 ،15 ،12 ،95  یانگليس
 13، 19، 72، 77، 802، 809، 801، 880، 

881، 883، 889، 881، 845، 810، 811، 
812، 815، 813، 825، 829، 855، 859، 
811، 812، 815، 819، 872، 877، 405، 
481، 412، 415، 422، 427، 451، 452، 
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453، 459، 495، 475، 107 ،181 ،185 ،
148 ،118 ،114، 151، 170، 208، 222 

 ،37 ،21  ها انگليسی 
 97، 14، 11، 12، 13، 19، 71، 72، 75، 

73، 805، 803، 809، 807، 885، 883، 
840، 849، 841، 847، 810، 814، 812، 
858، 851، 853، 834، 839، 891، 810، 
815، 813، 819، 811، 871، 875، 400، 
404، 401، 405، 409، 481، 440، 412، 
417، 452، 118، 114، 152، 155، 157، 
130، 194، 114، 111، 113، 119، 170، 

178، 175، 171، 177، 208، 204، 201 
 155 ،123 ،122  (دادگر) انوشيروان

 17  داري انيستيتوي اصالح زمين
 485  اهريمن

 290، 139  بيت اهل
 181، 107، 98  دهاانيشااوپ

 414  اوتار پرادش
 851  آباد اوده اهلل

 182 اوراما
 37  اورنگ زيب

 17  اورويتا
 814  اوريول

 28 ،20 ،13  اولتوسكی
 137  اولتيماتوم روس و انگليس

 188 اُوما
 841  ايالت پنجم

 875  یاياالت سرحدات غرب
 482، 841 ياياالت سرحد

 843  یاياالت شمال
 814 ،841 ،849  )هندوستان(اياالت متحده

 834 ياياالت مرز
 894  اياالت هند انگليس

 808  اياالت هند بريتانيا

 898  اياالت هندوستان
 14  ايالت اود

 845، 802 ،79  ايالت بنگال
 811 ،848 ،11  ايالت پنجاب
 845  ايالت متحده

 894  نشين سند و پنجاب ايالت مسلمان
 895، 18  ، ايتاليایايتالياي

 ،880 ايدئولوژى
 430، 178، 174، 281، 245 

 290 ،241 ،123  ايدئولوژيك
  ،37 ،31 ،40 ،87   ايران

98، 91، 14، 12، 13، 74، 71، 79، 801، 
880، 884، 881، 889، 881، 887، 840، 
845، 812، 815، 449، 411، 417، 420، 
428، 424، 425، 450، 432، 435، 418، 
411، 107، 185، 181، 148، 144، 117، 
128، 121، 122، 125، 129، 121، 127، 
150، 154، 151، 152، 155، 151، 134، 
132، 139، 137، 194، 191، 192، 193، 
118، 114، 111، 112، 115، 113، 117، 
170، 171، 172، 175، 179، 171، 177، 
208، 201، 202، 205، 207، 284، 281، 
244، 242، 241، 247، 210، 218، 212 ،
219، 211، 217، 220، 224، 222، 223، 
250، 254، 251، 252، 255، 253، 259، 

251، 257، 230، 238، 234، 231، 292 
 ،815 ،843 ،881 ،13 ،97 ،40 ايرانى

 122، 125، 129، 158، 204، 283، 281، 
240، 244، 210، 224، 221، 229 ،238 

 ،194 ،137 ،151 ،151 ،887 ،74  ايرانيان
174، 209، 240، 241، 210، 218، 292 

 227، 210 ،241  ايرانيان خارج از كشور
 241  ايرانيان مقيم قفقاز و اسالمبول و بمبئى

 177 ،492 ،95  ها ايرانی
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 ،852  لرد، ايروين

 855، 851 ،857، 830، 834 
 123 ايلخانيان مغول

 142 ، آلبرتاينشتين

 ب

 129  باباطاهر
 18 ،37 یي مغول بابر اولين پادشاه سلسله

 123  بابك
 47  هاي سيناگا باتالق

 W.B  222. ويليام، باتلر
 ،877 باتن ، لرد مونت

 488، 481، 482 ،114 
 ،14 ،41 ،49 ،41 ،48 ،40  باتيستا
 11، 19، 28، 21 ،27 ،50 ،58 ،54 ،53 
 79  بارودا

 220 ،289 بازار تهران
 220  بازار قم
 ،281 ،203 ،175 ،115 ،111 ،131  بازارى

240، 243، 228، 252، 255، 253 
 255 ،222 ،220 ،217 ،240  ها بازاري

 ،33 ،40 ،87 بازرگان ، مهندس مهدي
 117 ،191، 209 ،248، 228، 224 ،222 

 213 باشگاه ايران و آلمان
 13 باشگاه مهرگان

 211  باغ گلزار
 132  ها باقرخان

 491 ،494  يبانك مركز
 43 هاي آمريكا بانك
 108 ،492 ،453  یخارج يها بانك

 ،449 ،821 بتلهايم ، شارل
 411،490، 108، 104، 102  

 844  بخارا

 20  آزمايی ملی بخت
 180 «بختی»

 215  شاپور ، دكتربختيار 
 131 ،134  بختيارى

  علی( )محمدعلی و شوكت یبرادران عل
822، 823 

 424  يبرادروار
 181، 188، 180 براهما

 180، 11 ،12  اجوبراهماسا
 180 براهما چاريا

 180 براهمواناواج رام جهان
 872 ،811 ،818 ،73  برمه

 854  «عدم خشونت»برنامه 
 431  یبرنامه بمبئ

 ،431  سوم ايران یعمرانبرنامه 
 432، 435، 437، 490، 494، 492، 499، 

411، 478، 474، 479، 471 
 ،435 ،431   هاي پنج ساله برنامه
 437، 490، 498، 494، 414، 479 ،101 

 181 برهمنه، براهمنه
 182 برهمنان

 107 برهمنان )كاهنان(
 812 برومسفيلد

 ،807 ،803 ،802 ،808 ،74 ،19 ،11  بريتانيا
880، 849، 812، 815، 834، 835، 831، 
892، 893، 897، 810، 818، 814، 811، 

872، 871، 452، 184، 181، 118، 114 
 458  بريل

 812، 811  یبسانت ، خانم آن
 881 ،889  بصره
 151 ،123 ،887  بغداد
 19  851( / 4بقره )
 14  855( / 4بقره )
 103، 489  828و  812( / 4بقره)
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 11  27 (/4بقره)
 812  هلفاپترووناخانم ،  یبالواتسك

 158  بلخى ، ابوزيد
 222  بلژيك

 20  بلشويسم
 887، 883  ويلفريد، بلنت

 482 ،875 ،841  بلوچستان
 224 ،480 ،874 ،859 ،813  بمب

 ،841 ،843 ،885 ،72  یبمبئ
 825، 823، 855، 831، 839، 814، 871، 

400، 425، 475 ،181 ،145 ،118 ،241 
 221  8159 هاى فروردين گذاري بمب

 403  بال بن
 ،845 ،802 ،77 ،79 ،15 ،14 ،18  بنگال

843، 841، 855، 838، 814، 875، 404، 
421 

 482 ،845  یبنگال شرق
 497 ،414  یبنگال غرب
 145 بنگالدش

 18 بنگاله
 418  یبنگال

 87  مقام بنگاه مطبوعاتی قائم
 20  سازي بنگاه ملی خانه

 221 ،228 ، احمدمداح بنى
 125  عباس بنى

 73، 11 ،91 ،99  اسرائيل یبن
 175  ها بهائی

 188، 180  بهاكيتو سوامی
 817  بودا

 13،423،429،438،252  بورژواها ،بورژوا
 ،807 ،75 ،72، 13 بورژوازى

 880، 888، 407، 412، 423، 429، 427، 
451، 452، 438، 434، 101، 192، 255 
 414 ،429  و شهري یروستاي يبورژواز

 158  بوزجانى ، ابوالوفاى
 109  بوليتو ، هكتور

 51 بوليوي
 497  بوميدار

 825، 77  پالچاندرابيپن 
 ،811 ،841 ،843 ارهبي

 891 ،814 ،871، 414، 497، 410، 475 
 811  لرد، بيركنهد

 209  اسداهلل بيژن ، دكتر
 95  بيونگنوها

 825 بيروت

 پ

  )رئيس كنگره(  ، سردار ولب بهايپاتل
855 ،831، 813، 485 

 ،811 ،841 ،801 ،18 ،37  پادشاه
 823، 857، 157، 132، 198، 112، 251 

 141 اردن پادشاه
 181 افغانستانپادشاه 

 ،801  پادشاه انگلستان
 841، 811، 823، 897، 411 

 189 عربستانپادشاه 
 131  پادشاه مشروطه

 ،121 ،122 ،121 ،418 ،827  پادشاهان
198، 283، 251، 252، 251 

 115 پادشاهان قاجارى
 18  یپادشاه

 220  پادگان تبريز
 228 شير و مرند پادگان عجب

 15  ها پارتيزان
 872 ،874 ،894 ،850 ،822  یپارس

 ،79 ،14 ،97  پارلمان
 812، 831، 898، 895، 811، 878، 872، 

404، 414، 411، 411، 431 
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 811،878 ،79،812،898  پارلمان انگلستان

 482 ،14 ،97  پارلمان بريتانيا
 411 ،418  يپارلمان مركز

 413  پارلمان هندوستان
 241 ،411 ،21  پارلمانتاريسم

 894  یايالت يها پارلمان
 188 پارواتی
 213 ،811 ،815 ،843 ،889 ،883  پاريس

 ،840 ،90  پاكستان
 872، 875، 871، 877، 401، 481، 482، 

485، 418، 411، 493، 109، 145 
 812 )اول جهانی( پايان جنگ
 871 ،897   )دوم جهانی( پايان جنگ

 189 ندراچپراساد، دكتر را
 242 ،131 خان كلنل محمدتقى، پسيان

 188 پرابهوپادا
 122 ،50 ،19  پرتغال

 155 ،152 ،37 ها پرتغالی
 121  پرسپوليس

 891  هاربر پرل
 95  پرنس آلبرت

 887  پرنس ملكم خان
 170  پيروزى پل

 ،19 ،11 ،41  پليس
 887، 845، 813، 821، 852، 853، 838، 

831، 833، 813، 871، 480، 481، 412، 
125، 135، 208، 201، 240، 243، 212، 

211، 220، 228، 224، 221 
 ،802 ،77  پنجاب

 841، 849، 813، 855، 838، 899، 874، 
875، 871، 418، 414، 475، 188 

 485  یپنجاب شرق
 485 ،482  یپنجاب غرب

 30 پوتين، والديمير

 184 ها پورانه
 102 ،419  )شوراهاي پنج نفري( پنجايات

 182 پهاكتی )نهضت پارسايی(
 899 پونا 

 184  وريپ
 ،888 ،91  پيغمبران ،پيغمبر

 827، 483، 127، 191، 252، 231، 235 
 438  پيگو

 224  اهلل حبيب پيمان ، دكتر
 830، 857  (ياندگ -ايروين )پيمان 

 ت

 95  تاتارها
 ،148، 71 ،14 تارا چند، دكتر

 231  تاريخ اسالم
 257 ،259 ،114 ،122 ،124  تاريخ ايران

 117  تاريخ مبارزات ملّت ايران
 808  یتاريخ مبارزات مل

 112  ملّى  تأسيس بانك
(8783سال) هند يتأسيس جامعه خودمختار

  484 
 112  تأسيس فرهنگستان

 ،19 (8115نگره )سال تأسيس ك
 74 ،71 ،819 ،488، 487 ،448 

 ،840  (8703)سال  تأسيس مسلم ليگ
 847، 810، 488، 487، 448 

 883  تاشكند
 871  تاكسيال

 ،829 ،15  دراناتنيبرا، تاگور
 870، 102، 148، 144 ،141 ،142 

 18 (يسياح فرانسو)تاورنيه 
 222 ،221 ،220 ،131 ،844  ، تبريزيتبريز

 ،453  یارت خارجتج
 490، 492، 493، 499، 491، 471 
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 482  تجزيه هندوستان
 841 ،77 ،79  ي بنگال تجزيه

 231  84و  88، 80( / 33تحريم)
 205  تخت جمشيد

 400  تخريب مساجد
 185 ترجمان القرآن )كتاب(

 152 ،122 ،883  تركستان
 137 تركمن

 122 ،91  ها ترك
 185 ،843 ،845 ،889  تركيه

 855  یوريستتر
 241 ،838  تروريسم

 180  ريمورتیت
 874  تسليم ژاپن

 139  تسنن
 139 ،159  تشيّع
 421  دارها تعلقه ،دار تعلقه
 109  ، محمود یتفضل

 818 ،808 (8705)سال  تقسيم بنگال
 13  ، سيدحسنزاده یتق

 151  تلقين لنينى
 255 ،283  تلويزيون

 222  تلويزيون بلژيك
 115، 810 ،881  یتمدن اروپاي

 158 تمدّن اسالمى ايران
 98  يتمدن اصيل هند

 91 یو ايران يتمدن هند
 821  یتمدن و فرهنگ آسياي

 ،109 ،417 ،887  تهران
 134، 131، 113، 117، 171، 201، 287، 

212، 217، 228، 224، 221، 222، 238 
 228  آقا تهرانى ، شيخ على

 845  توده هندو
 18  وستان()نام محلی در هند تيپ

 ،77 ،71  گنگادار ، بلتيالك
 800، 818، 825، 402، 181 

 ج

 184 جاگانات )معبد(
 421  جاگيردار

 822  جاليانواالباغ
 241  جام شوكران
 885  جامع االزهر

 887  جامع معروف اياصوفيه
 848  یجامعه بزرگ اسالم

 811  هند یداخل يجامعه خودمختار
 74 ،11  يجامعه هند، جامعه هندو

 104  یشناس جامعه
 118  ها يهند ي جامعه
 407  ي مسلمان هند جامعه

 414  جامو و كشمير
 79  یجان مورل
 430  جان مولم
 817 ،91  جبر تاريخ

 201 ،208 ،88  جبهه متحد
 281،249،294  جبهه متّحد استبداد و استيال

 208  جبهه متحّد ملّت و مذهب
 ،209 ،171 ،173 ،175 ،854  جبهه ملى
284، 281، 289، 281، 244، 223 ،231 

 281 ،280 ،201 جبهه ملى دوم
 249 ،175  جبهه ملى مصدق

 154  جرجانى ، ابوالهيثم
 152  جزاير و بنادر خليج فارس

 ،45 ،42 ،41 ،48 ،40  ]كوبا[ جزيره
 41، 14، 12، 15، 28، 24، 21، 25، 29 
 179  8149بهمن  85جشن 

 78  جشن مبعث
 132  تجشن مشروطي
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 205،243  ساله شاهنشاهى 4500هاى  جشن

 209  جعفري ، رضا
 844  جم
 143، 59  بش عدم تعهدجن

 184، 18 جمنا )رود(
 883  جمس سانوا

 240 ،48 خواهان جمهوري، خواه جمهورى
 411  اتحاديه هندوستان يجمهور

 209  كمال جناب ، دكتر
 ،77 ،73  یجناح ، قائد اعظم محمد عل

 818، 815، 823، 890، 891، 814، 813، 
874، 875، 873، 879، 871، 877، 400، 
401، 402، 405، 403، 480 ،109، 184، 
145، 111، 119، 282، 285، 283، 287، 

215، 222، 223، 292 
 180  نا )دانش(جنا

 97  یخواه جنبش آزادي
 287  جنبش روحانيت

 13  ژوئيه «43-9ج »جنبش زيرزمينی 
 130  جنبش مشروطيت

 223 ،185 شدنِ نفت جنبش ملى
 188 نو هندويی  جنبش
 ،41 ،87 جنگ

 42، 14، 15، 19، 24، 21، 23، 77، 804،  
802، 884، 814، 815، 811، 820، 822، 
858، 837، 892، 895، 893، 899، 891، 
897، 810، 818، 814، 878، 874، 871، 
480، 483، 457، 417، 184 ،114، 128، 
121، 154، 134، 191، 111، 117، 170، 

175، 248، 241، 241، 235، 237، 295 
 814  جنگ اروپا
 ،841 اول یجنگ جهان

 818 ،814 ،812 ،427 ،184 ،114 ،155 
 ،897، 892 جنگ جهانى دوم

 812 ،870 ،419 ،137، 119، 175، 242 
 841  یجنگ داخل
 41 ،87  جنگ شكر

 812  جنگ مونياگو
 893  جنگ و صلح هندوستان

 214، 241  ويتنام جنگ
 245  جنگل گيالن

 121  هاى توران و ايران جنگ
 243 ،242  هاى چريكى جنگ
 79  سودان وبوئرها يها جنگ

 832  یشرق يجنوب آفريقا
 45  جنوب آمريكا

 839  جنوب هندوستان
 ،235 ،218 ،191 ،481 ،489 ،853 جهاد

290 
 ،77 ،15 ،12 ،22  جوانان

 843، 813، 418، 174، 175، 177، 283، 
289، 245، 247، 214، 229، 290 

 843  جوانان ترك
 215  جوانان خارج

 248، 175  جوانان دانشگاهى
 248  جوانان بازارى

 201 ،175 ،843  جوانان مسلمان
 154  جوهرى فارابى

 189 (8721پور )محل كنگره دسامبر  جی

 چ

 841 ،849 الهالل ي چاپخانه و روزنامه
 845، 71  یچاكراوارت

 812  « (8177شدم) یچرا هوادار تئوزوف»
 887 ،883 چرچيل ، راندولف

 897،481،117 ،891 چرچيل، سر وينستون
 833  چمبرلن

 812 811 ، لردچمسفورد
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 155 ،152 ،121 ،125 ،122  چنگيز
 851  راما، چندرا

 245  ،51 ،25، 22 ،28 ،20 ، ارنستوگوارا چه
 228  چهلم تبريز

 220  چهلم فاجعه قم
 152 ،405 ،897، 891  چك كاي چيان
 ،79 ،37  چين
 891، 405، 483، 420، 435، 417، 471، 

104، 150، 152، 205، 245، 241 

 ح

 115  عبدالكريم حائرى ، حاجى شيخ
 ،215  حاج سيدجوادى ، دكتر على اصغر

220 ،224 
 129 ،412 ،49  حافظ

 133  حاكميت ملى
 442  5( / 44ج)ح

 233  حجاب اسالمى
 844  حجاز

 ،191 ،199  حديث نبوى
 197، 258، 252، 235 

 130 «حركت ، مساوات ، اخوت»
 A.B.C» 50»حزب 

 172  حزب ارتشی نهضت ملّى
 14 حزب انقالبی

 219 ،280 حزب ايران
 ،178  ايران حزب توده

 174، 171، 172، 179، 208، 209، 201، 
223، 253، 257، 238، 231 

 171،172،257  آذربايجان دموكرات حزب
 224، 228 ،220  حزب رستاخيز

 404، 858  حزب سواراج )استقالل(
 831  حزب سوسياليست

 849  حزب عليگره

 411 ،874 حزب كارگر انگلستان
 899  حزب كارگران هندوستان

 851  حزب كارگران و دهقانان سراسر هند
 ،71  حزب كنگره

 890، 894، 891، 892، 895، 481، 411، 
101، 184 ،181 ،185 ،118 

 811 ،881 ،13،800  انگلستان حزب ليبرال
 411  كار حزب محافظه

 145 حزب مسلم ليگ
 224  حزب ملّت ايران

 244  حسن صبّاح
 201  حسينيه ارشاد

 111، 18  4( / 57حشر )
 244  حشيشيّون

 231  حضرت خديجه)س(
 231  حضرت زهرا)ع(

 231  حضرت زينب)س(
 ،889 )س(حضرت عبدالعظيم

 130، 213، 211 
 887  حضرت محمد)ص(

 231 حضرت مريم)ع(
 12  )ع(یحضرت موس

 118، 143، 145، 148 )علم( حقوق
 838  ها اقليت قحقو

 ،124   حقوق بشر كارتر
 201، 218، 211، 212، 221، 222 

 222  حقوق بشر كليسايى آمريكا
 811  یحقوق جهان
 847  یحقوق سياس
 833 حقوق ملت

 222  دموكرات دانانِ حقوق
 222  دانان كاتوليك حقوق

 181  كمت، دكترح
 857  «فدرال»حكومت 
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 201 ،191  حكومت استبداد

 214، 120  حكومت استبدادى
 883  یحكومت انگليس
 812  حكومت بريتانيا

 170  ورى حكومت پيشه
 831  حكومت خودمختار

 199  حكومت دموكراسى
 123  حكومت عباسى
 281  ،812  حكومت قانون
 257  السلطنه حكومت قوام

 249  حكومت كاپيتاليست
 247 ،201  حكومت كودتا

 841  حكومت ليبرال انگلستان
  وسيله مردم مردم و به يحكومت مردم برا

814 
 808  هند يحكومت مركز

 201  حكومت مصدّق
 ،817 ،814، 23 ،80  حكومت ملى

 132، 199، 191، 114، 204، 202، 207 
  ،77 ،79   كومت هندوستانح ،حكومت هند

828 ،834، 891، 891، 418 
 812  یحكومت و نظامات انگليس

 254، 121  هاى استبدادى حكومت
 858 ،822  حكيم اجمل خان

 150  حلب
 221 حمله چتربازان

 155  ي اسكندر حمله
 228  حميدزاده

 823  یحوادث خونين بمبئ
 175  هاى طلبگى قم حوزه
 248  هاى علميه قم حوزه

 425 ،883 ،885  حيدرآباد

 خ

 824  هاي دستباف ملی هند( )پارچه« خادار»
 155 خازن خراسانی، ابوجعفر

 129  خاقانى
 244  خالدبن وليد

 133  زاده خالصى
 813  خاليانواال

 228 سيدعلىاهلل  آيتاى ،  خامنه
 834  خان عبدالغفارخان

 418  یخانواده هند و اروپاي
 37  دور خاور

 883 ،37  نهخاورميا
 219  )نشريه(« خبرهاى جبهه»

 125  خدابنده ، سلطان محمد
 834  «خدمتكار يخدا»
 188 «خداي پيل سر»
 808 «هند يخدمات ادار»

 840  خديو
 158 ،123 ،98  خراسان

 ،47 مالكان  خرده، مالك  خرده
 851، 418، 259 

 53 وزير شوروي( )نخستخروشچف، نيكيتا
 221  هرمنوچ خسروداد ، سرلشگر

 109، 881  ي، سيد هاد یخسروشاه
 874  خضر حيات خان توانا

 485  ي پنجاب خطه
 822 ،885  یخالفت اسالم

 155  اميه خالفت بنى
 150  خالفت عباسى

 228  ، صادقخلخالى
 208 ،451  يد خلع
 122  ي امويخلفا

 122  خلفاى عباسى
 209  عبدالحسين خليلی ، مهندس
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 ،287 اهلل آقا روحاهلل حاج  ، آيتخمينى
 213، 217، 220، 228، 222 ،223 

 211 ،213 خمينى ، حاج آقا مصطفى
 244  خواجه نظام الملك

 155  خوارزمشاهيان
 205  )اشرف پهلوي( خواهر شاه

 844 ،78  كتاب« یخودجوش»
 ،890 ،852 ،829 ،811 ،814  يخودمختار

898، 891، 872 
 890  اياالت يخودمختار
 897 ،852 ،814 وستانهند يخودمختار
 872  واليات يخودمختار
 228 ،220 ،283 ،171  خوزستان

 د

 812  دادگاه نورنبرگ
 211  ها دادگاه
 244  هاى نظامى دادگاه

 224 ،244 ،171 ،112 ،125  دادگسترى
 220  دارالتبليغ

 821 یدارالعلم مذهب
 192  دارالفنون

 821  يدارما
 ،825  )س.ر.داس( ، چتيا رانجنداس

 858، 890، 813، 408، 404 
 220  )عنوان اطالعيه(« داستان يك توطئه»

 847  داكا
 ،77 ،47  ، دانشجويیدانشجوياندانشجو، 
851، 415، 175، 289، 240، 241، 247، 
218، 211، 212، 213، 211، 220، 224، 

221، 231 
 284  دانشجويان ايرانى اروپا و آمريكا
 211  مهردانشجويان دانشگاه صنعتی آريا

 175  دانشجويان مسلمان

 175  دانشكده پزشكى
 ،53 ،47 ،41  دانشگاه

 181 ،185 ،189 ،148 ،141 ،143، 178، 
173، 177، 209، 289، 245 

 148 دانشگاه آكسفورد
 ،809  هعليگر یدانشگاه اسالم

 884 ،841 ،189 
 185 دانشگاه االزهر مصر

 148 آباد دانشگاه اهلل
 449  دانشگاه پاريس
 211 ،209 ،175 ،185  دانشگاه تهران

 211 ،221 دانشگاه صنعتی شريف
 143 دانشگاه كمبريج

 181 دانشگاه كلكته
 821  گجرات یدانشگاه مل

 ،203  ها دانشگاه
 209، 201، 247، 213، 221 ،222 

 53 هاوانا  دانشگاه
 229 ،243 ،289 ،203 ،192 ،811 دانشگاهى

 480 ،877  يداور
 109  داونپورت

 235 ،231 ،234 ،844 ،29  دختران
  كند نه در رژيم مشروطيت، شاه سلطنت مى

 281  حكومت
 ،437 ،439 ،435 ،450 ،427  یدرآمد مل

498، 491، 499، 477، 104 
 418  دراويدين

 204 ،208 ،177  دربار
 889  دربار روسيه

 125  دربار ساسانى
 125  دربار عباسى

 12  دربار مصر
 131  دربارى

 247 ،289 ،802  ربارياند
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 412 درپانچايات

 107 ي سند ي رود سند، دره دره
 225 ،247 ،243 ،287  دستگاه استبداد
 139  دستگاه خالفت

 812  دستگاه قضايی انگلستان
 225  «ي ملّى مباهله»دعوت به 

 224  دفاع از آزادى و انقالب
 225  دفتر مخصوص شاهنشاهى
 191  دفتر نشر فرهنگ اسالمى

 154  دقيقى
 10 ،45 ها دموكرات، دموكرات

 ،447 ،811 ،833 ،71 ،48  دموكراتيك
288، 247، 212، 294 

 ،45،841،818،814،854،892 دموكراسى
895، 893، 899، 811، 411، 102، 132، 
133، 131، 192، 111، 171، 288، 283، 

289، 281، 241، 214، 229، 252، 239 
 209  اكبر دهخدا ، على

 885  دهريون ،دهريه
 259 دهقان ايرانى

 428  يدهقان هند
، 21 ،15،13،29 ،43،11  ها ، دهقاندهقانان
813، 811، 817، 851، 830، 838، 834، 
832، 833، 891، 870، 417، 497، 410، 

418، 414، 415، 413، 104، 288، 287 
 418 دهقانان پادار
 491  يدهقانان هند

 ،813 ،841 ،884 ،802 ،808 ،19  یدهل
855، 857، 897، 877، 488، 485، 425 

 425  نو یدهل
 855، 852  كنگره 8741دوران اجالسيه 

 175 ،198 ،135 ،122  دوران استبداد
 28  دوران باتيستا

 13  يدوران پهلو
 811 ،892 ،852 ،813  دوران جنگ

 285  شاه محمدرضا دوران حكومت
 175  دوران رضاشاه
 191  دوران رنسانس

 18 سلطنت جهانگيردوران 
 151  دوران صفويه

 118 ،131 ،132 دوران مشروطيت
 210  دوران مصدّق

 128  ي قاجارى دوره
 253، 152  دولت استبداد
 852 ،99 دولت استعمار

 97  مغول یدولت اسالم
 ،802 ،19  دولت انگلستان

 812، 822، 823، 852، 855، 899، 891، 
897، 814، 481، 208 

 ،851 ،852 ،847 ،845 ،71  دولت انگليس
857، 838، 831 

 211 ،208 ،200  دولت ايران
 ،802 ،808 ،11  دولت بريتانيا

 881، 819، 830، 834، 831، 891، 897 
 812  دولت خودمختار

 253  دولت دموكراتيك
 209 دولت زاهدي

 179  دولت ساعد
 244  دولت سلجوقى
 115  دولت شوروى

 887  یدولت عثمان
 894  يمركز دولت فدرال

 208، 444، 871 دولت كارگرى
 487 ،404 (8719دولت كنگره )سال 

 209 ،203 ،202 دولت كودتا
 851  «صراف -مالك -دولت»
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 208  كار دولت محافظه
 ،894 ،815 ،808  يدولت مركز

 899، 875، 418، 414، 415، 432، 499 
 291 ،202، 430 ،451 ،449  یدولت مل
 443  هندوستان یدولت مل

 53 دولت موقت )كوبا(
 ،871  (هندوستان) دولت موقت

 481، 482 ،447 
 895  يدولت ناز

، 73،79،808  دولت هندوستان ،دولت هند
818، 815، 823، 851، 855 ،853، 893، 
899، 818، 814، 811، 484، 483، 449، 

430، 434، 498، 494، 493، 101 ،105 
 822  دولت يونان

 254 ،121  هاى استبدادى دولت
 497 ،432 ،413 ،894  یايالت يها دولت
 891  فدرال يها دولت
 498  یكمونيست يها دولت
  يها كوچك فئودال )اميرنشين يها دولت

 833  (سابق
 825  دومين كنفرانس خالفت
 834 ،857 دومين كنفرانس ميزگرد

 485 ،895 ،855 ،852 ها دومينيون ،دومينيون
 482  دومينيون پاكستان

 482  يون هندوستاندومين
 91  ديانت

 15  ديكتاتور
 24 ،13 ،14 ،49 ،48  ديكتاتوري

 48  ديكتاتوري باتيستا
 255 ديكتاتورى حزب پرولتر

 821 ،883  دين اسالم
 200 ،812 ديوان داورى الهه

 412  یديوان عال

 ذ

 117  ذكاءالملك
 283  ذوب آهن اصفهان

 ر

 814  مسلم ليگ و كنگره يرؤسا
 53 ر آمريكاجمهو رئيس
 30 جمهور روسيه رئيس
  50 ،27 ،14 ]كوبا[ جمهور رئيس
 412، 411، 414 جمهور هندوستان رئيس

 891  چين يرئيس جمهور
 ،73 ،72  رئيس كنگره

 893، 899، 891، 897، 814، 871 
 12  يرو راجارام موهن

 188 راجپوتانا
 188 ،414  راجستان

 894 ،834 ،12  ها راجه
 424  قديم يها راجه

 401 راچندرا پرسا
 255 ،283 ،859  راديو

 205  راديوهاى شوروى و عراق
 111  راديوى لندن

 841  یرانچ
 871  يدپن راول

 113، 110، 182  مارا
 228  ربانى املشى

 215  رحيمى
 177، 173  ، سپهبد حسينعلیآرا رزم

 151  رژى
 851  «يدار زمين»رژيم 

 895 پانيا[]ژنرال ديكتاتور اس  رژيم فرانكو
 118  رژيم كمونيست

 117  رضا شاهى
 ،155 ،129 ،124 ،128   رضاشاه
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 199، 118، 111، 115، 113، 119، 111 

 117  88(/ 81رعد)
 251 ،198 ،123 ،422 ،421 رعيت

 418  یرعيت ايران
 421  يرعيت هند

 421  يوار رعيت
 228  رفراندومِ آزادِ ملّى

 289  8128رفراندوم كذايى سال 
 230 ،178 ،854  نجبرانر

 857 ماكدونالد، نخست وزير  يرنر
 819  ]دكتر محمد مصدق[ايران یرهبر مل

 ،853 ،823  رهبران كنگره
 830، 894، 891، 818، 404، 480، 481 

 401  رهبران مسلم ليگ
 814 رهبران مسلمان كنگره

 847  رهبران مسلمان هند
 822  هندوستان يها رهبران مسلمان

 228  لّىرهبران م
 884  رهبران هندو

 870 ،819 ،854 رهبران هندوستان
 22  رهبري كوبا

 139  رهبرى مذهب
 428  یروابط ارباب رعيت

 ،91 ،88 ،80  روحانيت
 820، 403، 407، 152، 159، 151، 130، 

135، 133، 139، 198، 111، 115، 287، 
240، 248، 228، 222، 225، 290 
 290 ،139 ،133  روحانيت شيعه

 217 ،240 ،131 ،133 ،71  روحانيون
 223  روحانيون مبارز

 184، 18  رودخانه جمنا
 188 رود مقدس پنجاب شرقی

 154  رودكى
 179  «پرچم اسالم»روزنامه 

 881 «ضياءالحافقين»روزنامه 
 178 «مردامروز»روزنامه 
 217  «اطالعات»روزنامه 
 889 «یالوثق العرو»روزنامه 
 849  «الهالل»روزنامه 
 111  «رعد»روزنامه 
 887  «قانون»روزنامه 
 87  «كيهان»روزنامه 
 889  «مسكو گازت»روزنامه 
 881  «منچستر گاردين»روزنامه 
 117  «ميزان»روزنامه 
 117 ،141 ،891  ، پرزيدنتروزولت

 ،122 ،80  روس
 121، 152، 155، 151، 118، 119 

 245 ،434، 41  روستاييان، روستايی
 ،131 ،138 ،130 ،157 ،152 ،889  ها روس

118، 111، 117، 170، 178، 201، 202 
 811 ،897 ،891 ،889 ،883 ،30 روسيه

 73  يروسيه تزار
 475 ،812  یروس

 ،819 ،881 ،47  روشنفكر
 407، 423، 133، 113، 245، 247 

 ،820 ،885 ،74 ،13 ،95  روشنفكران
 854، 851، 401، 419، 429، 128، 114، 

113، 178، 174، 215، 213، 255، 290 
 430  روشنفكران هند

 159  خوانى روضه
 885  ی، عل یروقان

 815  روالت
 ،817  روالن ، رومن

822، 821، 827، 400، 109 
 47  28( / 10روم )

 154  روم شرقى
 475  یرومان
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 158  )شهر( رى
 181  ريگ ودا )وداي سرود(

 ز

 ،851  زارعين
 420، 422، 429، 459، 418، 411 

 485  زاهد حسين
 211  زاهدى ، اردشير

 201 اهلل زاهدي، سرلشگر فضل
 821  «یيال»زبان 

 849 ،884  زبان اردو
 ،803 ،12  یزبان انگليس
 881، 843، 854، 418 ،148 ،207 

 148 زبان بنگالی
 185، 881  یزبان عرب

 218 ،844 زبان فارسى
 843  زبان فرانسه

 854 ،821  یزبان هندوستان
 418 ،884  يزبان هند

 185 زبان و ادب فارسی
 801  یزبان و فرهنگ و هنر ايران

 244  هاى اروپايى زبان
 91  یزرتشت

 158  محمدبن، رازى زكرياى
 424 ،13  دار زمين
 497 ،421 ،839 ،813  داران زمين
 497 ،421 ،891 ،851 ،99 ،17 يدار زمين

 ،850 ،812 ،845 ،40 ،88   زن
 418، 238، 234 ،231، 232، 235، 233 

 232 زن در ايران بعد از اسالم
 232  زن مسلمان

 235  زناشويى
 ،485 ،879 ،830 ،813 ،812  زنان
 442، 238، 234، 231، 232، 235، 233 

 ،820 ،815 ،800 ،33 ،51 ،14 ،87  زندان
823، 858، 859، 851، 831، 835، 833، 
839، 837، 899، 818، 814، 819، 402، 

405، 185، 143، 114، 201، 289، 249 
 247  زندان بزرگ ايران

 224  زندان دادرسى ارتش
 833  زندان دهرادون

 251 ،224 ،33 ،87  زندان قصر
 800  یزندان ماندال

 831  یزندان نائين
 851  زندان يراودا

 224 ،244 ،818 ،831 ،829 ها زندان
 211  هاى ايران زندان
 814  یمحل يها زندان

 211 ،830 ،857 ،31  زندانيان
 224، 891 ،831 ،830  یزندانيان سياس

 487 ،481 ،839 ،800  یزندان
 120  زود و زور

 154  زوزنى ، ابوعمرو

 ژ

 ،810 ،891  ها ژاپنی ،ژاپن
 818، 811، 874، 420، 184، 150، 241 

 812  ژانداركِ
 839  هندوستان استقالل سالگرد 8712ژانويه

 813  (Dyerژنرال داير )
 13 ،43 ه مارتیزژو

 111  ژوهانسبورگ
 17  ژيمنزه

 س

  «انجمن مبارزه به راه حق يبه معنا»سابها 
828 

 899 ،821 ،825 ،824 ،828 ساتياگراها
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 827 ،821  ساتياگراها اشرام

 188  یسارا ساوات
 ،74 ،17، 11  داياندا، یساراسوات

 888 ،402 ،483 ،180 ،188 
 23،29 ،25 ،22 ،87،41،24  پل ، ژانسارتر

  )ساواك(سازمان اطالعات و امنيت كشور
172 ،201 ،283 ،240 ،211 ،220 ،255 

 415  يكشاورز یسازمان خدمات مل
 854  سازمان داوطلبان كنگره
 224  سازمان زيرزمينى انتقام

 415 ،415  روستايی يها سازمان طرح
 400  هندو یسازمان مخف

 77  یتروريست يها سازمان
 839 ،857 ،853  كنگره يها سازمان

 123 ساسانيان
 883 ،885  ساالرجنگ

 135 ،150  سامانى
 181 ا )وداي آوازها(دساماو

 180 سامسارا
 107 ساناتان دارما )راه باستانی زندگی(

 11  سانتياگو
 ،821  سانسكريت

 418، 188، 181، 182، 148 
 132  ها ستارخان

 209  يداهلل سحابی ، دكتر
 857 ،855 وپربهادر سا سر تج

 831  سر ساموئل هور وزير هند
 857  يسر نييوا شاستر

 802 سراج الدوله
 851  یسران اعتدال

 289  سران جبهه ملى
 891 سران كنگره

 289 سران و اعضاى نهضت آزادى
 818  یسربازان انگليس

 802  یسربازان شورش
 18  «مونكاد»سربازخانه 

 13  سربازخانه نوسكاد
 123  داران سربه

 79  سرجان جاردن
 839  سرخ پيراهنان جوانمرد پاتال

 158  سرخسى، ابوالعباس
 485، 481 ،401 ،874 ،893  سردار پاتل

 242  سردار جنگل
 112 ،111  سردار سپه

 ،24 ،43 ،7  داران سرمايه
 839، 423، 451، 452، 459، 437، 490، 

491، 499، 471، 101، 255 
 ،423 ،441  يدار سرمايه

 458، 451، 438، 434، 432، 435، 490، 
498، 410، 411 ،191، 192، 178، 255 

 418  روستايی يدار سرمايه
 411 ،418  يكشاورز يدار سرمايه
 ،45 يگذار سرمايه

 444، 421، 452، 453، 459، 438، 434، 
432، 437، 490، 495، 491، 418، 478، 

474، 471، 471، 477، 104 
 435 ،432 یخش دولتب يگذار سرمايه
 475  یبخش عموم يگذار سرمايه
 490 ،432  یخصوص يگذار سرمايه
 ،427 ،429 یخارج يها سرمايه

 451، 455، 451، 438، 495، 471، 477 
 471 ،474 ،439  یخصوص يها سرمايه

 812  سرهنگ الكوت
 845  شيام سوندر يسر

 244  سعدبن عباده
 251 ،154 ،129  سعدى

 109 ،97 المرضا، سيد غ يسعيد
 207  سفارت آمريكا
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 130  سفارت انگليس
 79  تهران يسفارت كبرا
 190، 889  سفير انگليس

 823  «مسلمان -سفير وحدت هندو»
 241  سقراط

 ،424 ،885 ،18 ،10 ،37  سالطين
 121، 125، 129، 121، 254، 251، 290 

 18 ،10  سالطين مسلمان
 14  یسالطين مغول

 155 ،154  سلجوقيان
 122 ي ساسانى سلسله
 121  ي سلوكيه سلسله
 14  مسلمان یي مغول سلسله
 251 ،840  سلطان

 125  سلطانِ ترك
 840 ،883  یسلطان عثمان

 801 ،37  يسلطان محمود غزنو
 885  سلطان نوازجنگ

 ،48  سلطنت
 37، 91، 18، 842، 832، 878، 121، 155، 

139، 198، 113، 281، 285 ،251 
 175 ،133 ،132  شاهسلطنت احمد

 241 ،113 ،112، 155 سلطنت رضاشاه
 18  ي اكبر جهان، نواده سلطنت شاه

 48  سلطنت ماكاره
 155  سلطنت محمدرضا شاه

 155  سلطنت محمدشاه
 289  سلطنت مطلقه استبدادى

 91  يسلطنت هند
 132 ،151   سلطنتى

 881 رگبو پترز  سن
 224، 215  كريم سنجابى ، دكتر

 158  ابوسعيد سنجرى ،
 107 ،482 ،875 ،841 ،18 ،37  سند

 20  سنديكاها
 851  يصنايع شهر يسنديكاها
 811 ،818 ،891  سنگاپور

 882  یسن
 117  سهيلى ، على

  سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات
257 

 179  شاه سوء قصد به 
 839  سوادال
 870،404 ،77،854،832  )استقالل(سواراج
 827  یسوداس

 883  ودانس
 107 گران و كارگران( سودراها )صنعت

 104، 449  سوربن
 185 ،843 سوريه

 101  سوسياليزاسيون
 249 ،411 ،855 ،20  سوسياليست
 255 ،219 ،481 ،851  ها سوسياليست

 ،855 ،829  یسوسياليست
 831، 405، 423، 435، 101 

 ،830 ،59  سوسياليسم
 839، 449، 438، 434، 101، 184، 255 

 833  سومين كنگره ميزگرد
 201   سيا

 282  سياست استعمارى انگلستان
 231  سياست استيالى غربى

 247 ،207  سياست آمريكا
 895  بريتانيا یسياست خارج

 202  سياست موازنه منفى
 ،24  سياستمداران
 31، 95، 828، 411، 289، 229 

 152  سيبرى
 ،72  سيد احمدخان

 809، 801 ،807، 880، 888، 884، 881،  



 

 

 

 
 

 505ه فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماي
885، 849، 841 ،813 ،400 

 ،881 حسينی اسدآبادي الدين سيد جمال
885، 883، 889، 881، 840، 848، 845، 

811 ،407 ،109 ،185 ،155 ،151 
 13، 15، 12  سيرا مايسترا

 154  سيرافى ، ابوسعيد
 410  (Sirdar) سيردار

 813  يدار سيستم تعلقه
 428  يسيستم دهدار
 411 ،438  يدار يهسيستم سرما

 ،11  ها سيك ،سيك
 802، 850، 858، 872، 485 

 878، 814 ،847 ،7  سيمال

 ش

 221  شاپور
 150 ،23  شام

 182 شانكارا
 144 شانتی نيكتان

 ،19 ،18 ،37 ،15 ،88  شاه
 802، 889، 887، 151، 155، 137، 198، 

115، 111، 117، 170، 178، 175، 200، 
208، 204، 205، 207، 280، 288، 281، 
285، 289، 281، 247، 211، 212، 211، 

217، 228، 224، 221، 225، 250، 257 
 294 ،255 )رضاشاه پهلوي(شاه سابق
 802 ،19  شاه عالم

 155 ،151  شاه عباس
 201  )محمدرضا شاه(شاه فرارى

 291 ،255  )محمدرضا شاه( شاه فعلى
 258  شاه مستبد

 213 ،212  شاه و شهبانو
 155  رشاهپو

 37  جهان شاه

 198 ،482 ،894 ،801 ،37  شاهزادگان
 129 ،123 ،121 شاهنامه

 129، 122 ،121  شاهنشاهى
 121  شاهنشاهى هخامنشى

 888  مغول یشاهنشاه
 801 ي هندوستان جزيره شبه
 418 ،445 ،11  هندوستان ي قاره شبه

 114 ،184 ،813  ي هند شبه قاره
 213  و آلمان هاى شعر در باشگاه ايران شب
 489  جزيره عربستان شبه

 ،484   شركت سهامی انتشار
 489، 191، 251، 230 
 208 ،177  شركت ملى نفت ايران

 208  شركت نفت انگليس و ايران
 815  شركت نفت سابق

 418  یتعاون يها شركت
 133  شريعت سنگلجى
 232  شريعت محمدى

 ،217  اهلل سيد كاظم ، آيتشريعتمدارى
220، 221، 222 

 248، 201  شريعتى ، دكتر علی
 228  شعارهاى اسالمى

 840  یشعر فارس
 209  شقاقى ، مهندس حسن

 43،24 ،45 ،41،42 ،40  شكر
 822  شكست آلمان و متحدين

 249  شكست جبهه
 811  شكست ژاپن

 481 شكست كنفرانس ميزگرد
 153  شهادت اميركبير

 443  يشهادت گاند
 212 ،205  شهبانو

 208  ربانىشه
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 429 ،425 ،851 ،7  شهرنشين
 154 ،158  شهيد بلخى

 832  شوراها
 855 ،858 ،800  یايالت يشوراها
 854، 858 ،800  یدولت يشوراها
 ،482  يگزار قانون يشوراها

 411، 412، 497 
 411  اياالت يشورا
 841  یايالت يشورا
 815 يامپراتور يارزگ قانون يشورا
 432  توسعه یمل يشورا

 ،802 ،72 ،95،19 ،15،19 ،48،11  شورش
805، 884، 851، 181، 123، 241، 252 
 481، 72، 19، 95  بنگال 8159شورش 

 889  شورش اعراب
 228  شورش تبريز

 241  شورش عليه انگلستان
 885  هند یشورش نظام

 481  يهند يها شورش هنگ
 855  دهقانان گجرات يشورش و پيروز

 851  یدهقان يها شورش
 25 ،17  ]كوبا[ شورشيان

 802  يشورشيان هند
 ،492 ،431 ،438، 59، 53 شوروى

 499، 475، 471، 104، 129، 121، 151، 
118، 113، 170، 178، 202، 241، 214 

 823  ،822 یشوكت عل
 881  الدين شيخ جمال

 171 ها شيخ خزعل
 883  شيخ محمد عبده

 844 شيراز
 228 ،155  شيرازى

 889  اكبر یسيد عل ی، حاج يشيراز
 889  ميرزا حسن ی، حاج يشيراز

 123 ،882 شيعه
 123، 125  ، شيعیشيعى مذهب

 243  شيفتگان قبلى ماركسيسم
 154  شيمى

 182، 188، 180 شيوا

 ص

 154  صاحب بن عبّاد
 220 ،491 ،499 ،493 ،438  صادرات

 284، 207 يار صالح ، اهلل
 423  صرافان
 150  صفارى
 122  صفوى

 129 ،123 ،37  فويهص
 141 ،870 ،895 ،828 ،91 ،23  صلح

 820  صليب سرخ
 427  یصنايع مل

 427  صنايع هند
 107 ،425  صنعتگران

 110 صوفی هندي )راما كريشنا( 

 ض

 290 ،139، 121  ضدّ استبداد
 298 ،290 ،848 ضدِ استبدادى
 290، 127 ،143 ،848 ضد استعمارى

 139 ،121  ضد استيال
 880  یكراسضد دمو

 287 ضدآزادى زنان
 17  یضداسالم

 118، 185، 820 ،883  یضدانگليس
 243  ضدچريكى

 287  ضدشاه
 255  ضدليبرال

 283  ضدمذهبى
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 208  ضدملّى
 833، 852  «یالت»ضربات 

 ط

 298 ،290 ،253  طاغوت
 213  اهلل سيد محمود ، آيتطالقانى

 133 سيد ابوالحسناهلل  آيتطالقانى، 
 189 الدين  طاهر صفی

 150 طاهرى
 111  طباطبايى ، سيدضياءالدين

 158  طبرستان
 158  طبرى ، ابوالحسن

 854  طبقات
 99  (Castesطبقات )

 850  طبقات مطرود
 101 ،497 ،438 ،72 يطبقه بورژواز
 417 ،854  طبقه كارگر

 832  ها ي نجس طبقه
 234 ،238  ي نسوان طبقه

  (8723)یطرح حكومت فدرال ميسيون دولت
484 

 ،841 (8707مينتو )سال  -یطرح مورل
 488، 487 

، 824 (8787چمسفورد)سال -اگتطرح مون
405 ،484، 487 

 ،875  یطرح ميسيون دولت
 871، 488، 484، 481 

 878  8724طرح ميسيون گريپس سال 
 240  (8124خرداد  85محرم ) 84طغيان 
 290 ،217 ،248  طلّاب

 202  طالهاى ايران
 254  842/  (40طه)

 805  طوايف مسلمان هند

 ظ

 181 ظاهرشاه، محمد )پادشاه افغانستان(

 ع

 209  رحيم عابدي ، دكتر
 155 ميرزا عباس

 893  عبدالغفار خان
 154  عبدالقاهر جرجانى
 885  عبده ، شيخ محمد

 241  عبيداهلل زياد
 122، 822 ،883 یعثمان

 ،447 ،489 ،819 ،813 ،812 ،14  عدالت
414، 125، 123، 130، 133، 241، 241، 

258، 239، 231، 290 
 138  عدل مظفر

 852  يگاند« عدم خشونت»
كتاب(«)قرآن و محمد پيشگاه به تقصير عذر»

  97 ،109 
 240 ،185 ،843 ،889  عراق
 107، 95  ها عرب

 821 ،845 ،881 ،883 ،885  یعرب
 812 ،811 یعرفان اله

 812  یشرق یعرفان
 812  هند یعرفان
 889، 883  )روزنامه( یالوثقعرو

 137  عشايرى
 883 آباد عشق

 209  رحيم عطايی ، مهندس
 855 زندانيان یعفو عموم

 851  «يدار علقه»
 884 ،72  علل انقالب هند

 288 علم، اسداهلل
 251 ،220 ،213 ،133  علما

 228 ،213  علماى تهران
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 241 ،489 ابيطالب)ع( بن على
 18 مردان خان علی

 809 ليگر )شهر(ع
 241  عمروعاص

 154  عنصرى
 211  عيدقربان

 غ

 127، 11 ،98  یزدگ غرب
 154 غزالى

 155، 150 ،125  غزنويان، غزنوى

 ف

 ،833  ها فئودال، فئودال
 497، 101، 252، 259، 251 

 255 ،174 ،13  فئوداليسم، فئوداليته
 410 ،880  یفئودال

 158 فارابى، ابونصر
 228 ،220 ،154 ،98  فارس
 ،821 ،815 ،845 ،31،91،848،844  یفارس

418، 421، 410 ،185 ،141 ،143 ،129 
 870 ،895 ،892  ها فاشيست ،فاشيست
 895  فاشيسم

 233  فانون ، فرانتس
 155  شاه فتحعلی

 179  فخرآرائى ، ناصر
 244 ،281 ،179 ،173  فدائيان اسالم
 245  فدائيان خلق

 418 ،833 فدراتيو
 894  هندوستان ین عمومفدراسيو

 872  فدرال
 488  فدرال هندو و مسلمان

 48  فرار باتيستا
 131 ،130  فراماسونرى

 87  سوار فرانس
 ،91 ،87 فرانسه

 881، 843، 104، 144، 122، 152 ،130 ،
152، 202، 241، 228، 222، 231 

 73 ،37  ها فرانسوي
 222 ،192، 422 ،817 ،889 ،24 يفرانسو

 895 رال مستبد اسپانيا(فرانكو )ژن
 154 فرخى

 154 ،121 فردوسی
 232 ،231 ،73 ،12 ،99  فرعون

 483 فرقه هندو مهاسبها
 ،803  یمذهب يها فرقه

 834، 401، 407، 480 
 138 فرمان مشروطيت
 808 ،18 یفرمانداران انگليس
 201 ،179 فرمانداران نظامى

 72 ،18  فرمانروايان مسلمان
 801  یفرمانروايان مغول

 159  فرنگستان
 821 ،885  یفرهنگ اروپاي

 419 ،881 یفرهنگ غرب
 191  فروم ، اريك

 224 ،219، 215 فروهر ، داريوش
 232 ،884 فقه اسالمى

 290  فقه شيعه
 ،885  فلسفه
 848، 419، 148، 128، 127، 150، 193 

 128  فلسفه تاريخى
 180 فلسفه هندو

 812 ،811 يهند ي فلسفه
 814 ،891 ،899  خشونتي عدم  فلسفه
 812، 811  يي هند فلسفه
 ،70 ،11 ،98 ،31  یفلسف
 812، 483، 107 ،181 ،182 ،148 ،174 
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 50 فلوريدا

 845  فيلد بام ،فولر
 18  فيروز شاه سوم

 209  فيروزآبادى ، آقا سيدرضا
 158 ،182 ،810 ،15 ،87  فيلسوف

 ق

 155 قائم مقام فراهانى
 244  قاتلين منصور

 155 ،129 ،122  قاجاريه ،رقاجا
 157  قاجارى

 200 ،812 قاضى انگليسى
 200 ،812 قاضى روسى

 109  ، محمد یقاض
 812  يهند یقاض

 ،831  هندوستان 8715قانون 
 890 ،898 ،895 ،484 ،487 

 ،24 ،17 ،45 ،41   قانون اساسی
 13، 852، 830، 833، 894، 871، 447، 

414، 411، 412، 413، 491، 185، 138، 
132، 208، 281، 248، 215 

 447، 831 ،830  هند یقانون اساس
 482  قانون استقالل هند

 841  قانون دفاع هندوستان
 824 ،828  قانون روالت

 841  قانون مطبوعات
 819  كردن صنعت نفت یقانون مل

 481 ،857 ،859  قانون نمك
 843 ،889  قاهره

 123 ،122 ،844  قباد
 125  نىقباد ساسانى ايرا

 91  ل ترك و زرديقبا
 834  پاتان يقبايل شجاع و جنگجو

 822  مريتساراقتلگاه 

 895 قرارداد ايتاليا و انگلستان
 ،400 ،840 ،11 ،99 ،40  قرآن
 185، 127، 133، 139، 193، 234، 231 

 200  قرضه ملى
 259 ،191  قرون وسطى
 209  محمد قريب، دكتر

 281  قريه احمدآباد
 818  ان در پوناقصر آقاخ

 91  4( / 41قصص )
 213 ،412 ،823 ،803 ،808  قضات

 855، 852  ]هندوستان[ قطعنامه استقالل
 241، 152  قفقاز

 244  قلعه الموت
 221 ،220  قم

 158  قمرى بخارى ، ابومنصور
 257 ،253 ،171 ،170 السلطنه قوام

 132  قواى مقننّه و قضائيه
 151  قونيه

 412  قوه قضايی
 803  8159قيام 

 248 ،287  قيام روحانيت
 131  قيام شيخ محمد خيابانى

 222 قيام مردم ايران
 243  خواهى هاى آزادي قيام

 ك

 844 ،889 ،885 ،881  كابل
 481 ،401 ،877  انگلستان يكابينه كارگر

 897 انگلستان یي ائتالف كابينه
 872 ،890  ي انگلستان كابينه
 877، 883  ي بريتانيا كابينه
 488 ،877 بريتانيا يي كارگر كابينه

 112 كاپيتوالسيون
 48  كاتوليك
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 217 ،211 ،212 ،211 ،214  ، جيمیكارتر
 827  یكارگر اروپائ
 255  كارگر ايرانى

 ،20   كارگران
 813، 851، 855، 899، 815، 484، 425، 

423، 429، 438، 107، 171، 172، 288، 
211، 253، 259، 257، 230، 238، 291 

 255، 240  كاسب ايرانى ،كاسب
 425  كاسبان
  ،18 ،47،10 ،48 ،87   ، فيدلكاسترو
14 ،15 ،13، 17، 20 ،28 ،24 ،21، 29، 
21 ،50، 51 ،53،59،30 ،38، 242، 245 
 59، 22 ،21 رائول، كاسترو

 180 كاستی )نظام طبقاتی(
 175  سيدابوالقاسم  اهلل كاشانى، آيت

 137  كاشى، نايب حسين
 284  كاظمى ، سيد باقرخان

 231 ،151 ،11  كافران، كافر
 182 گينكا

 148 كاليداس
 178، 430 كامپساكس

 832 كانادا
 18 یكانال دهل

 220، 213  كانون نويسندگان
 890  كلكته يكانون وكال

 107 كاهنان )برهمنان(
 188 كايالس )كوه(

 829، 71  «نهرو یاتوبيوگراف»كتاب 
 489  «مبارز و مولداسالم مكتب »كتاب 
 421  «یاقتصاد روستاي»كتاب 
 484  «انسان و خدا»  كتاب

 191  «بررسى نظريه اريك فروم»كتاب 
 148 «تأثير اسالم در هند»كتاب 
 109، 881 «تاريخ بيداري ايرانيان»كتاب 

 184 «تاريخ مختصر مردم هند»كتاب 
 148 «هند آزاديتاريخ نهضت »كتاب 
 143 «تاريخ هند»كتاب 
 185 «تذكره»كتاب 
 185 «ترجمان القرآن»كتاب 
 847  «تماس انگليس با هند»كتاب 
 87  «جنگ شكر در كوبا»كتاب 
 148 «جوگ بشست»كتاب 
 148 «درياي اسمار»كتاب 
 251  «ها روح ملّت»كتاب 
 ،31 )نهرو( «من یزندگان»كتاب 

 78 ،803 ،840 ،401 ،109 
 251 «سازگاري ايرانی»كتاب 
 233  «ل پنجم انقالب الجزايرسا»كتاب 
 403، 812 (8171«)سرگذشت من»كتاب 
 209  «شصت سال خدمت و مقاومت»كتاب 
 148 «طلوع قمر معرفت»كتاب 
 888، 72 ،95 «قائد اعظم»كتاب 
 14  «قانون تمدن و فساد»كتاب 
 230 ،484 «كار در اسالم و ايران»كتاب 
 148 «كتاسرت ساگز»كتاب 
 191  «ىگريز از آزاد»كتاب 
 148 «گلزار حال»كتاب 
 251  «گلستان»كتاب 
 191 «علمی نقدهاي و تطبيقی مباحث»كتاب

 «مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»كتاب 
 489 ،230 

 805  «مسلمين هند»كتاب 
 251 «مقاالت اجتماعی و فنی»كتاب 
 207  «ناسيوناليسم در ايران»كتاب 
 143 «هايی به دخترم نامه»كتاب 
 78،828،109 «تاريخ جهان به یاهنگ»كتاب 
 185، 109، 31 «گرفت آزاديهند »كتاب 
 497، 414  كراال
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 145 كراچی

 137  كرد
 889  كرمانشاه

 109، 881  ، ناظم االسالم یكرمان
 872، 810 ،897 استافوردسِر كريپس ، 

 48  كريستف كلمب
 118، 110، 182، 184، 188، 180 كريشنا
 113، 110، 17  راما، كريشنا

 401  كريشنا منون
 73  كريشناگوكيل

 118 كريشنا گوخال كوپال
 173  ، سيد احمدكسروى

 107 كشاترياها )سربازان و سرداران(
 ،18 ،17  كشاورزان

 411، 420، 423، 491، 495، 418، 414، 
411، 412، 419، 477، 259، 251، 238 
 ،93 ،98 ،43، 42 يكشاورز

 855، 870، 414، 411، 417، 420، 428، 
424، 425، 429، 450، 458، 451، 459، 
451، 457، 434، 439، 437، 491، 491، 
497، 418، 414، 411، 415، 413، 419، 

411، 417، 471، 104، 101 ،259 
 240 خرداد 85كشتار 

 481، 853  كشتار جاليانواالباغ
 497 ،844  ،كشمير

 881 ،881  یاسالم يكشورها
 895 دموكراتيك يكشورها

 241 ،17  ها يشكش
 220  كالنترى بازار

 ،883 ،803 ،808 ،77 ،79  كلكته
 845، 843، 841، 823، 829، 873، 871، 

877، 404، 425، 181، 185، 148، 141 
 151  كُلُنيزاسيون ،كُلُنياليسم

 883  یكليم

 14  رابرت، كليو
 843  یمصطف، پاشا كمال

 143 ،848  كمبريج
 815 ،889 ،802 یانگليس یكمپان
 424 ،802 ،19 ،10  یهند شرق یكمپان

 401  «كموناليسم»
 ،855  ، كمونيستیكمونيست

 411، 129 ،113 
 207 ،184 ،851  ها كمونيست
 255 ،288 ،401 ،59  كمونيسم

 178  الملل كمونيسم بين
 ،895  ]كنگره[ كميته اجرايی

 893، 899، 814، 871، 875، 481 
 857  یكميته ايالت
  ى دفاع از آزادى و حقوق بشركميته ايران

212، 219، 228، 224، 221 
 884  كميته بنارس

 222  المللى آمريكا كميته بين
 224  كميته حقوق بشر آمريكا

 891  هند يكميته سراسر
 73  هند یكميته كنگره مل

 831  یكميته مختلط پارلمان انگليس
 223  ملی[ مقاومت ]نهضت مركزى كميته

 207  ملی كميته نهضت مقاومت
 224  هاى انتقام كميته
 497  كنگره يها كميته
 832 ،73  كنگره یمحل يها كميته
 ،850، 823، 73 كنگره (ي عامله)ي  كميته

851، 857، 834 ،831 ،818 
 475  یاتم يكميسيون انرژ

 ،852 (8741سال كميسيون سيمون )
 484 ،487، 448 

 431  يريز كميسيون طرح
 202  كنسرسيوم نفت
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 53، 87  اف.  دي، جانكن
 823  آباد اهلل« مسلمان -هندو»كنفرانس 

 881  یكنفرانس اسالم
 881  یكنفرانس تعليم و تربيت اسالم

 822  كنفرانس خالفت
 844 مسلم ليگ 8710كنفرانس سال 

 208  كنفرانس سانفرانسيسكو
 825  كنفرانس سوم خالفت

 ،878  (8725)سال  كنفرانس سيمال
 874، 872، 484، 487، 448 

 847  (8703)سالیاسالم یفرهنگ كنفرانس
 400 ليگ كنفرانس مسلم

 ،855  (8718)لندن، سال  كنفرانس ميزگرد
851، 857، 830، 838 ،834، 878 ،481 ،

487 
 484  (8714تا  8710ميزگرد ) يها كنفرانس

 ،11 ،19 ،13   كنگره
 70، 78، 74، 71، 72، 75، 73، 79، 77، 

841، 847، 810، 818، 814، 811، 812، 
815، 813، 819، 820، 828، 824، 822، 
825، 823، 829، 821، 850، 858، 854، 
851، 852، 855، 853، 859، 851، 857، 
830، 838، 834، 831، 832، 833، 839، 
831، 837، 890، 894، 891، 892، 895، 
893، 899، 891، 810، 818، 814، 813، 
819، 811، 870، 878، 874، 871، 872، 
875، 879، 871، 877، 408، 404، 401، 
403، 409، 401، 407، 484، 481، 482، 
483، 419، 457، 438، 431، 101، 184، 

181، 145، 143، 118 ،284 
 70  مذاهب در واشنگتن 8171كنگره 

  سراسر هند يكارگر  يها كنگره اتحاديه
813 

 831  (8712)دسامبر  یكنگره بمبئ

 284  ىكنگره جبهه ملّ
 189 ( 8721پور )دسامبر  ي جی كنگره

 ،73 ،72 ،71 ،19 هند یكنگره مل
 77، 841، 813 ،854 ،851 ،489 ،184 ،

185 ،148 ،145، 114 
 830  (8718سال ) یي كراچ كنگره
 855  (8747)آخر سال ي الهور كنگره
 483  كنگو

 97  42و  41( / 81كهف)
 418  كوئوپراتيو

 ،43 ،45 ،42 ،41 ،44 ،48 ،87،40 ،89  كوبا
49،10، 14، 13، 20، 24، 21، 23، 27 ،
50 ،54 ،51 ،53 ،59، 104، 242، 245 

 ،45 ، كوبائيانها كوبايی،كوبايی
 43، 49، 18، 24، 21 

 ،48  كودتا
 41، 14، 21، 50، 209، 281، 285، 257 

 ،124   8114مرداد  41كودتاى 
 179، 201، 209، 247، 212، 229 

 114  8477يى سوم حوت كودتاى كذا
 205 ،155 ،121 ،124   كورش

 424  لرد، كورنواليس
 430  )كمپانی( كوكس
 188 كوه آبو

 188 كوه كايالس
 158  كوهى ، ابوسهل

 422 ها كيزان ،كيزان
 154  كيميا
 438  كينز

 گ

 105 ،102 ،483 ،409 ،819  ها گاندي
 141 گاندي، اينديرا
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 ،813 ،888 ،805 ،15 ،94  ، مهاتمايگاند

811، 817، 820، 828، 824، 821، 822، 
825، 823، 829، 821، 827، 858، 854، 
851، 855، 853، 851، 857، 830، 838، 
834، 831، 832، 835، 833، 839، 831، 
891، 893، 891، 818، 814، 811، 812، 
813، 870، 400، 408، 402، 405، 403، 
409، 481، 485، 483، 440 ،109 ،180 ،
184 ،181 ،185 ،145 ،141 ،118 ،114، 

 802  ه()درّ گانزاز نپتا
 188 گانش
 418 ،410 ،422  يگاوبند

 414 ،418 ،833 یگجرات، گجرات
 415 گراماسواك

 79 ،14 واليس ، لردگرزن
 109  ، امير فريدون یگركان

 847  گرنفتيس ، سِر پرستيوال
 78 ،11 ،11 ،93، 98 رنه، گروسه

 184 گروه اعتدالی
 184 گروه افراسی

 217،221  سيدمحمدرضا اهلل آيت ،گلپايگانى
 253  گنج قارونِ نفت
 402، 845، 71، 79 ،74 گهوز، آرابيندو

 59 گورباچف
 851 ،818  گوكله

 79  گوكيل
 144 گيتان جالی )مجموعه شعر تاگور(

 283 ،113 ،131 ،134  گيالن

 ل

 182 شمی )همسر ويشنو( الك
 ،71  يالال لچپت را

 77، 800، 818، 825، 852 ،855 ،813 
 184 ،871 ،872 ،855 ،848  الهور

 224 كريم الهيجى ، دكتر
 17 ،45 ،42  فوندريا اليت
 179  ي انحالل حزب توده اليحه

 137   لُر
 405  نتاگ، وزير امور هندوستانولرد م

 847  السلطنه لرد مينتو، نايب
 834  نايب السلطنه ،لرد ويلينگدن

 79، 14  واليس گرزن لرد
 822  للويد جرج

 289  الْمُلْكى لِمَنِ
 ،881 ،883  لندن
 843، 822، 852، 857، 838، 833، 839، 

891، 810، 814، 815، 811، 871، 481 
 241 ،241 ،129  لنين

 893 ،895  لهستان
 231  لوط

 152  لون نول
 871 ،879 خان لياقت علی

 833 ،79 ،13 ها ليبرال
 20 ليبراليست

 ،43   يبراليسمل
 807، 811، 813، 817، 133، 192، 252 

 812  یليبراليسم انگليس
 50 ليسبون )پايتخت پرتغال(

 م

 112 الملك مؤتمن
 884  هند یكنگره مل مؤسس

 829  نيكيتيان یشانت یمؤسسه فرهنگ
 818  «گزاران هند خدمت»ي  مؤسسه

 231 ،173  مؤمن
 245 ،205 مائو

 91  ها ماترياليست
 50 جمهور( دو )رئيسماجا
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 121   ماد
 414  مادهيا پرادش

 241 ،241 ،128  ماركس
 210 ،175 ماركسيست
 247 ،245،249 ،174،283،248 ماركسيستى
 255 ،174 ،150 ،438  ماركسيسم

 834 وزير ماكدونالد نخست
 818 ،891  مااليا

 ،424 ،428 ،813 ،851 ،14 ،43  مالك
 421، 422، 429، 497، 410، 418، 102، 

139، 177، 252، 251، 257، 298، 295 
 ،15 ،49 ،43 ،42  مالكان

 24، 888، 834، 831، 891، 424، 425، 
429، 410، 418، 414، 251، 257 
 839  مالكان بزرگ

 ،810 ،99 ،24 ،17  مالكيت
 447، 428، 424، 421، 425، 429، 452، 

491، 497، 410، 418، 411، 417، 104، 
101، 198، 252، 255، 251، 238، 231 

 123  مأمون
 829  مانتارام

 224  مانيان ، حاج محمود
 154 ،158  ماوراءالنهر

 184  تهورا )معبد(م
 54 مبارزات چريكی
 231 ،121  مبارزات سياسى

 281  مبارزات قانونى ايران
 242 ،179  مبارزات مسلحانه

 124  مبارزات ملت ايران
 ،859 مبارزات ملى

 155، 153، 113، 178، 174، 172، 241 ،
210، 212، 223، 253، 259، 238، 290 

 239 ،214 ،241  مبارزات ملّى ايران
 224 ، مبارزان ملّیمبارزان

 213  مبارزان سياسى
 240  مبارزان مسلمان

 808  مبارزان هند
 294 ،298 ،229  مبارزه با استبداد

 225  شاه مبارزه طلبى
 227 ،249 ،242 ،248 ،88  مبارزه مسلحانه

 242 ،248 ،88  مبارزه مسلحانه و چريكى
 ،115 ،151  ملى  مبارزه

 178، 217، 258، 239، 237، 298، 291 
 249، 245  ي قهرآميز و مسلحانه مبارزه

 292 ،243 ،175 ،191 مبارزين
 884  مپارش
 217  متدينان
 240 ،287 ،175 ،115 ،133  متدينين
 ،14  متفقين

 891، 814، 874، 111، 170، 175 
 202  متفقين غربى

 133 ،134 متمم قانون اساسى
 224  مجالس اربعين

 411 ،414  یمجالس ايالت
 871 يارزگ مجالس قانون

 895  یو قانون یمجامع ظاهراً مل
 ،818 يگزار مجامع قانون

 858، 832، 831، 890 ،895 
 211  مجاهد شهيد شريف واقفی

 245 ،191 ،131 ،138  مجاهدين
 131 دين تبريزمجاه

 245  مجاهدين خلق
 812  ، مركز تئوزوفییمجتمع تئوزوف 

 284 ،177 ،179 ،49  مجلس
 194 ،131  مجلس اول
 412 یمجلس ايالت

 222  مجلس چهلم يزد
 228  مجلس ختم تهران
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 875  مجلس شورا

 228 ،131  مجلس شوراى ملّى
 881  مسلمين هند يمجلس شورا
 887  مجلس عوام

 112 ،871 ،831  نمجلس مؤسسا
 874  مجلس مقننه هندوستان

 411  )خانه ملت( یمجلس مل
 870  مجله جديد

 109 ،881  ها مجله خواندنی
 109 ،848  مجله فروغ علم

 13  مجله كاوه
 811 ،811 هندوستان یمجمع استقالل داخل

 812  یمجمع تئوزوف
 855،482،447  يمركز يگزار قانون مجمع

 847 ،801 هند يها مجمع مسلمان
 881 مجمع مسلمين
 191  (80مجموعه آثار )
 251  (2مجموعه آثار )

 230  (1) مجموعه آثار
 158  مجوسى اهوازى ، على بن عباس

 248  ي سران نهضت آزادى ايران محاكمه
 241  محصلين اعزامى

 44  «ودادو»محله 
 421 ،424  يوار محل

 138  )وليعهد( محمد على ميرزا
 178  محمد مسعود

 247 ،201  (پهلوي)محمدرضا شاه
 117  محمدرضاى وليعهد

 133 ،131  محمدعلى شاه
 33  ی، علیاردهال يمحمد

 125  محمود غزنوى ترك
 185 الدين احمد محی

 240  مدارس اسالمى
 177 ،175  مدارس عالى

 53 مدارس مذهبی
 ،70  مدرس

 883، 812، 414، 425، 131، 112 
 211  مدرسه عالى بهشهر

 217  سينمدر
 202  مديترانه

 817 مذاهب غيرهندو
 11  مذاهب هندوستان

 ،881 ،801 ،78 ،91 ،94 ،90  مذهب
 820، 400، 401، 407، 480، 483، 447، 

418، 419، 107، 181، 141، 122، 121، 
127، 151، 152، 153، 134، 135، 133، 
131، 198، 192، 193، 118، 111، 112، 

115، 174، 240، 218، 230، 290، 292 
 122  مذهب شيعى
 12  یمذهب مسيح
 181، 11 مذهب هندو

 94  يمذهب هند
 193  مذهب و روحانيت

 213 ،287  مراجع تقليد
 287  مراجع تقليد قم و مشهد

 220  مراجع سه گانه قم
 217  مراجع صدراول قم

 221 مراجع قم
 ،41،47،10،18،14 ،48،41،42،49   مردم

17، 20، 98، 93، 99، 97، 18، 14، 13، 
19، 17، 70، 74، 71، 72، 73، 77، 800، 

802، 805، 807، 884، 881، 840، 848، 
843، 849، 847، 818، 814، 812، 815، 
817، 820، 828، 824، 823، 821، 827، 
858، 854، 851، 852، 853، 859، 851، 
857، 830، 834، 831، 835، 833، 839، 
831، 890، 894، 891، 892، 895، 893، 
891، 810، 818، 814، 811، 815، 811، 
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817، 871، 404، 402، 484، 481، 485، 
487، 449، 447، 412، 419، 411، 424، 
425، 429، 452، 451، 434، 439، 498، 
492، 491، 418، 415، 419، 108، 101، 
102، 105، 120، 121، 122، 123، 129، 
150، 151، 152، 130، 138، 132، 135، 
133، 139، 131، 198، 192، 193، 199، 
191، 197، 110، 114، 112، 115، 117، 
178، 171، 177، 200، 203، 209، 201، 
207، 280، 281، 285، 283، 281، 240، 
241، 218، 211، 212، 215، 217، 220، 
228، 225، 227، 250، 254، 251، 252، 

253، 251، 232، 239، 231، 298، 295 
 170  مردم آذربايجان

 893  مردم آلمان
 222  مردم آمريكا

 205 ،172 ،128  مردم ايران
 154  مردم فارس

 41  مردم كوبا
 ،814 ،75 ،72 ،12 ،31  مردم هند

 817، 823، 852، 834، 894، 893، 148 
 489 ،811 ،813 ،893  مردم هندوستان

 217  الدين سيدشهاب اهلل آيت ،نجفی  مرعشى
 812  یمركز تئوزوف

 ،21 ،13 ،12  مرگ
 849، 812، 827، 852، 835، 890، 404، 

485، 441، 145، 249، 254، 230 
 232  مريم، دختر عِمْران

 259 ،429 ،423  مزدبگيران
 123  مزدكيان ،مزدك
 ،402 ،24 ،42  مزدور

 422، 457، 438، 497، 410، 418، 283 
 422 ،481 ،851  مزدورها ،مزدوران

 ،887  مساجد

 400، 138، 133، 244، 212، 228 
 212  مسافرت شاه و شهبانو به آمريكا

 212 مسافرت كارتر به ايران
 825 مسأله خالفت

 812  (8704ي مذهب در هند ) مسأله
 290 ،135 ،130  مساوات

 127  مستشرقين
 150  مستعمرات آفريقايى و آسيايى

 ،48  ها مستعمره ،مستعمره
 18، 37، 93، 885، 814، 812، 852، 851 ،

890، 892، 815، 127، 151، 152، 233 
 885  یمستعمره عثمان

 488  مستعمره هندوستان
 112، 190  الممالك  مستوفى

 228 ،220 ،213 ،11 ،18  مسجد
 213  مسجد ارك
 222  مسجد جمعه

 228  مسجد شيخ عبدالحسين
 213  مسجد قبا

 180 مُسَجّه )تسبيح(
 224  مسعودى

 897 ،889  مسكو
 ،841 ،881 ،801 ،808  مسلم ليگ

 847، 810، 814، 811، 891، 814، 811، 
878، 874، 871، 872، 875، 873، 879، 

871، 877، 404، 401، 405، 403، 481 
 ،79 ،11 ،18 ،37  مسلمان

 804، 801، 802، 803، 809، 884، 881، 
887، 840، 845، 841، 847، 810، 813، 
817، 824، 850، 874، 872، 873، 400، 
404، 401، 409، 401، 407، 480، 488، 
484، 482، 485، 489، 185، 145، 175، 

201، 281، 210، 228، 222، 238 ،232 
 125 مسلمان سنّى
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 ،71 ،75 ،91،97،10 ها مسلمان ،مسلمانان
808، 801، 805، 803، 809، 801، 807، 
880، 888، 881، 883، 889، 840، 845، 
843، 849، 841 ،847 ،810، 822، 821، 
850، 858 ،834 ،894، 891، 874، 871، 
872، 875، 879 ،877، 400، 404، 401 ،
402 ،403 ،409 ،480 ،485، 181، 145، 

193، 115 ،178 ،171 ،287، 219 ،221 
 404  مسلمانان بنگال
 97  مسلمانان ترك

 ،801  )هندوستان( مسلمانان هند
 883، 889، 840، 843، 849، 822، 850 ،

874 
 485 ،894 ،883  نشين مسلمان
 822  اهل سنت يها مسلمان
 482 ،847 ،888 ،90 هندوستان يها مسلمان

 241  عقيل بن مسلم
 873 ،858  ليگ مسلم

 ،805 ،71  مسلمين
 884، 881، 885، 841، 842، 845، 847، 

810، 810، 877، 400، 401، 485 
 404  مسلمين بنگال

 847 ،849، 843 )هندوستان(مسلمين هند
 158  سيحى جرجانى ، ابوسهلم

 121 ،129 ،11 ،80  مسيحيت
 874 ،894 ،822 ،811 ،17 ،12 ،18  یمسيح

 117 ،198 ،134 ،138 ،130  مشروطه
 130، 828  خواهان مشروطه، خواه مشروطه
 248 ي سلطنتى مشروطه

 ،121 ،124 ،117 ،880 ،13 ،80  مشروطيت
130، 132، 133، 131، 137، 194، 191، 
192، 193، 199، 110، 118، 114، 115، 

111، 178، 285، 242، 251، 294 
 208  مشروطيت سلطنتى

 134  مشروعه
 242 ،131  مشهد

 132  ها مشيرالدوله
 881  ، علی يمشير

 225 ،222  ي تلويزيونى مصاحبه
 ،124 ،819، 21   محمد دكتر ،مصدق

 131، 118، 112، 171، 175، 179، 171، 
177، 208، 204، 201، 202، 203، 209، 

201، 284 ،281، 285، 249، 223، 253 
 205  زدائى مصدق

 207  ها مصدقی
 ،840 ،887 ،889 ،883 ،885 ،99  مصر

845، 843، 420، 104، 185، 145، 121، 
150 

 222  مطبوعات اروپا و آمريكا
 178  مطبوعات ايران

 295 ،489 ،832  مطرود
 138 ،157 ،13  مظفرالدين شاه

 475 نفت آساممعادن 
 185 معارف اسالمی
 45  معاهده پاريس

 241  معاويه
 184 معبد جاگانات

 123  معتصم
 209  معظمی ، دكتر عبداله

 ،70 ،15 ،91  مغرب زمين، مغرب
 821، 870، 144 ،110، 122، 150، 232 

 ،91  ها ، مغولمغول
 97، 851، 875، 122، 154 

 802، 19  مغوالن هند
 801 ،37  یمغول

 220  [89/80/53مورخ ]اهانتاطالعات الهمق
 22  مقاومت زيرزمينی

 829  یمقاومت مل
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 ،825 ،828  یمقاومت منف
 821، 899، 818 ،184 ،118 ،207 

 259  مكاتب سوسياليستى و كمونيستى
 78  ساز مكتب آدم

 182 كيش برهمنان مكتب راست
 182 مكتب فلسفی

 471  يمكتب گاند
 104 ،11 ،14  مكزيك

 185 مكه
 821  يمگاد

 201  مالهاى دربارى
 ،15 ،45،43،49،10،18،11  ها ، ملتملت

24، 23، 35، 33، 39، 98، 94، 91، 99، 
97،18، 19، 70،78،74،844،818، 815، 

813، 819، 817، 824، 823، 829، 827، 
858، 859، 851، 830، 832، 890، 812، 
815، 819، 817، 878، 400، 401، 402، 
403، 409، 484، 483، 481، 487، 440، 
444، 442، 445، 449، 447، 412، 415، 
419، 417، 452، 457، 439، 498، 108، 
101، 102، 105، 120، 128، 122، 125، 
129، 121، 150، 151، 152، 155، 138، 
134، 132، 135، 133، 131، 137، 198، 
192، 193، 199، 110، 118، 111، 112، 
115، 113، 111، 117، 170، 178، 174، 
172، 175، 179، 171، 177، 204، 205، 
203، 209، 201، 280، 288، 281، 282، 
285، 283، 289، 281، 287، 245، 249، 
247، 218، 212، 215، 211، 227، 250، 
251، 252، 253، 259، 230، 239، 231، 

237، 290، 298، 294، 291، 292، 295 
 812 ،899 ملت انگليس

 ،74  ملت ايران
 119، 117، 120، 134، 135، 193، 172،  

208، 202، 209 ،244 ،243، 225 
 223  ملّت متدين

 ،822 ،821 ،824 ،817 ،17 ،37  ملت هند
829، 853، 859، 892، 897، 488، 105 

 ،819 ،897 ،891 ،77 ،95  ملت هندوستان
451، 457 

 238  هاى مسيحى ملّت
 141 حسين )پادشاه اردن( ملك
 871  خان ياتخضر ح ملك

 802 ،95  ملكه ويكتوريا
 240  ملل اسالمى

 127  ملل مسلمان خاورميانه
 ،14 ،93 ،95 ،98 ،31 ،43 یمل

 19، 11، 74، 71، 72، 71، 77، 803، 843، 
847، 810، 815، 819، 824، 821، 858، 
852، 830، 834، 839، 837، 891، 811، 
815، 819، 870، 874، 402، 405، 407، 
480، 484، 483، 481، 447، 411، 415، 
419، 427، 458، 453، 451، 457، 430، 
434، 431، 435، 439، 490، 498، 494، 
492، 499، 413، 417، 478، 474، 471، 

108، 101، 122، 123، 155، 178، 283 
 231 ،223 ،249 ،207 ،209 نفت شدن ملى

 255 ،208  ملّى كردن صنايع
 171 ،21 ملّى كردن نفت

 ،127 ،129 ،480 ،881 ،11 ،99  مليت
 150، 151، 153، 199، 114، 174، 218 

 ،832 ،831  مليون
 831، 111، 112، 178، 171، 175، 204، 

203، 201، 285، 287، 244، 211، 237 
 207 مليّون ايران
 289  مليّون فعّال

 830  یشدن صنايع اساس یمل
 150، 883 ،885 ،882  یممالك اسالم
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 417  يدار هممالك سرماي
 885 ، یممالك عثمان

 431  یممالك كمونيست
 214 ممالك متحده آمريكا

 481 ممالك مشترك المنافع
 177  خيز مناطق نفت

 413  یمنشور مل
 805  یج یمنش
 802  یمبارك عل یمنش

 281 منصور، حسنعلی
 91  منطق ديالكتيك

 831 آباد منطقه اهلل
 158  ، ابوسليمانمنطقى

 414  مهاراشترا
 184 مهابهاراتا

 817  مهاويرا
 824  یموادش

 830  يگاند -ي ايروين موافقتنامه
 800  لرد، یمورل
 818  ــ مينتو یمورل

 430  كالب -موريس نودسن
 415  موسسه فورد

 130  موسيو نوز بلژيكى
 99  )ع(یموس

 150  موصل
 180 موكسا )رهايی(
 822  یموالنا محمد عل

 151 ،129  مولوى
 822 يدالبارعب يمولو

 811 ،812 لرد، مونتاگ
 448 ،812 چمسفردو مونتاگ 

 114 مونت باتن
 895 ،848 ،889  مونيخ

 800  لرد، ميتو
 857  یروستاي يها ميتينگ

 220  ميدان ارم
 209  ميربابايی، دكتر

 151  ميرداماد
 242 ،131  ميرزا كوچك خان

 414  ميسور
 878  ميسيون باتن
 ،488  (8723)سال یميسيون دولت

 484، 487، 448 
 487، 484 ،810 (8724ميسيون كريپس )

 847  السلطنه( )نايب لرد، مينتو
 129 ،812 ،818 ،823 ،91  ميهن

 ن

 155  ناپلئون
 155  نادر

 870  يمعنو ينيرو یيعن« نارايانا»
 870  الوجود واجب یيعن« نارايانا»
 870  یعضالن ينيرو یيعن« سنا ینارايان»

 899  نازيسم
 71  ناسيوناليست
 ،78 ،17  ناسيوناليسم

 880، 849، 829، 830، 401، 483، 150 
 858  يناسيوناليسم كشور

 17  یناسيوناليسم مذهب
 858 يا و فرقه یناسيوناليسم مذهب

 803  ناسيوناليسم هندوان
 403  جمهور مصر[ ]رئيس ناصر

 154، 129 ناصرخسرو
 ،13  ناصرالدين شاه

 889، 155، 159، 151 ،192 
 839 ،833 ،835 ،857 ،853 ،858  ینافرمان
 832 ،830 ،859 ،853  یعموم ینافرمان
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 ي ملی[ ]به شاه براي مباهله نامه بازرگان
 213، 225 

 18  نامور، اكبر
 ،800 ،79 ،97  )هندوستان(السلطنه نايب

808، 841، 847 ،815، 828، 822، 825، 
857 ،830، 890، 894، 895، 899، 891، 
897، 810، 814، 878، 874، 871، 872، 

875 ،873، 871، 877، 488، 481، 448 
 209  نجاتی، سرهنگ غالمرضا

 832،894،181 ،821،850  ها ، نجسنجس
 213 ،151  نجف

 871 وزير پنجاب نخست
 284  وزير وقت نخست

 827  نذر آهيما
 827  نذر تجرد

 827  ياز دزد ينذر خوددار
 827  ینذر راست
 827  م تملكنذر عد

 827 یرهبان ينذرها
 91 ،98 ینژاد آرياي

 842  ینژاد افغانيان
 249  نژاد ايرانى

 91  ینژاد سام
 895  نژاد يهود

 442 14( / 2نساء)
 848  نشتينينسبيت ا

 247 ،22  نسل جوان
 235 ،232  نسوان

 132  ها نصرالملك
 827  نظارت برذائقه

 255  خواهى نظام آزادي
 231 ،212 ،205 ،129،110  نظام استبدادى

 59 نظام تك حزبی
 251 ،228  نظام شاهنشاهى

 251 ،191 ،180 )كاستی( نظام طبقاتى
 ،154 ،127 ،121  نظامى

 152، 137، 111، 201، 207، 254، 237 
 853  «عدم خشونت»ي  نظريه
 209  الهی ، دكتر نعمت

 ،451 ،455 ،458 ،815 ،40  نفت
 457، 435، 495، 470، 478، 475، 477، 

194، 171، 205، 203، 283، 217، 223 
 857  ینمايندگان اعتدال

 211  نمايندگان صليب سرخ
  المللى نمايندگان صليب سرخ و عفو بين

224 
 857  نمايندگان هند انگليس

 815  نه وكيل، نه دليل، نه اپيل
 ،13 ،14،11 ،31 نهرو، جواهر لعل

78،72، 71، 802، 811 815، 820، 828، 
823، 829، 851، 857، 830، 831، 833، 
839، 894، 891، 893، 818، 874، 875، 
873، 400، 404، 403، 401، 407، 481، 
485، 419، 411، 419، 101، 102، 109، 

184، 185، 189 ،181 ،187، 143 ،141 
 ،13 نهرو، موتی لعل

 811، 825، 858، 855، 851، 857 
 819 ،813  نهروها ،نهرو پدر و پسر

 831 ،813 ،809  نهضت
 481  «هندوستان را ترك كنيد»نهضت 

 11  نهضت آريا ساماج
 ،289  نهضت آزادى ايران

 281، 240، 248، 245، 215 ،219، 257 
 19  خواهانه نهضت آزادي
 810، 74  هندوستان یخواه نهضت آزادي

 ،15 ،11 ،97، 95 هندوستان ينهضت آزاد
19، 78، 71، 77، 800، 808، 801، 802، 

840، 810 ،818 ،812 ،815 ،819 ،811، 
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819، 811 ،817، 874، 400، 480، 488، 

489، 440، 444، 438 ،148 ،143 
 402  هندوها ينهضت آزاد

 888  «سر سيد احمدخان» ینهضت اعتدال
 182 «پهاكتی»نهضت پارسايی 

 153 ،155  نهضت تنباكو
 213 ،212  نهضت راديكال ايران

 281  نهضت روحانيت
 ،828   نهضت ساتياگراها

 825، 829، 858، 851، 853، 899 
 834  پيراهنان نهضت سرخ

 854  نهضت سوسياليسم
 185 نهضت ضد انگليسی
 829  ينهضت عدم همكار

 890  نهضت كنگره
 118 نهضت گاندي
 231  نهضت مصدّق

 201 ،25 ،13  ]كوبا[نهضت مقاومت
 184 نهضت مقاومت ]هندوستان[

 ،209 ،203  ]ايران[ ملىنهضت مقاومت 
207، 280، 284، 281، 249 ،223، 231 

 175  نهضت ملى ايران
 هندوستان ینهضت مل هند، ینهضت مل

 800، 880، 829، 850، 851، 890، 810، 
480 ،181، 171، 227 

 403  هندوها ینهضت مل
 831، 858  یعموم ینهضت نافرمان

 831، 832  )مخلوق خدا(« نجينهضت هر
 407 ،11  دنهضت هن

 487 ،817  نهضت هندوستان
 827  يگاند نهضت
 882 ،95  خواهانه آزادي يها نهضت

 14  نواب اود
 173 نوّاب صفوى

 847  حسين نواب مشتاق
 871  یهال نواك

 231  نوح
 ،13 ،31  نويسندگان

 829، 150، 241، 211، 222 
 213  نويسندگان مسلمان

 885  )نام كتاب(« دهريه»يا « نيچريه»
 899  یو امپرياليست یفاشيست ينيروها
 818  متفقين ينيروها
 ،45 ،42 ،41  نيشكر

 41، 17، 20، 21، 420، 419، 245 
 42  نيشكركاران

 24  نيمه استعمار خارجی
 18  ها نيمه مستعمره

 812  نيويورك

 ه

 ،828 هارتال )روز عزا و دعا و تعطيل(
 824 ،823 

 811  اني هندوست السلطنه هاردينگ، نايب
 241 بن عروه هانی
 44  هاوانا

 815  هايد پارك لندن
 848  هايدلبرگ
 205 ،121، 37 ها هخامنشی ،هخامنشى

 155، 842  هرات
 ،432  توسعه یعموم يها هزينه

 490، 494، 491، 495، 499، 474 
 14  مستر، یهستينك

 202 ،37 ها هلندي، هلند
  37 

 18  همايون پسر بابر
 221 ،881  همدان

 171 ،137 ،129  همسايگان شمال و جنوب
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 828  ، لردهنتر
 802  یهند غرب

 821  هند متحد
 201  هندرسن

 ،71 ،79 ،75 ،78 ،11، 12 ،11 ،18   هندو
 804، 845، 841، 810، 813، 817، 824، 

822، 827، 850، 858، 832، 874، 872، 
875، 873، 877، 400، 404، 401، 402، 
488، 484، 482، 485، 483، 489، 419، 

107، 180، 188، 181، 182، 145، 114 
 821 جاي یهندو مسلمان، ك

 11  هندوئيسم
 ،400 ،821 ،822 ،888 ،803 ،808  هندوان

485، 180، 184، 145 
 845  هندوان بنگال

 73  هندوچين
 ،94 ،98 ،37 ،31 ،33 ،31  ، هندهندوستان

91، 95، 93، 99، 97، 10، 18، 14، 11، 
12، 15، 13، 19، 11، 17، 78، 74، 71، 
72، 75، 73، 79، 71، 808، 804، 801، 
802، 805، 803، 809 ،801 ،807 ،880، 
888، 881، 885، 883، 889، 887، 840، 
848، 841، 842، 845، 843، 849، 841، 
847، 810، 818، 814، 811، 812 ،815، 
813، 811، 817، 820 ،828، 822، 823، 
829 ،827، 854، 851، 852، 855 ،853، 
851، 857، 834، 831، 832، 833، 837، 
890، 891، 892، 895، 899، 891، 810، 
818، 814، 811، 812، 815، 813، 811، 
817، 870، 878، 874، 871، 872، 875، 
871، 877، 400، 404، 401، 402، 409، 
401، 407، 488، 484، 481، 482، 485، 
483، 481، 487، 440، 444، 445، 449، 
441، 447، 418، 412، 415، 413، 419، 

411، 417، 420، 428، 424، 421، 422، 
425، 423، 429، 421، 427، 450، 458، 
451، 452، 455، 453، 451، 457، 430، 
438، 434، 431، 435، 490، 494، 492، 
495، 493، 499، 491، 497، 418، 414، 
411، 413، 419، 411، 417، 474، 471، 
479، 471، 477، 108، 104، 101، 102، 
105، 107، 180، 188، 184، 181 ،182 ،
185 ،181 ،148، 145، 143 ،118 ،114، 

122، 127، 152، 155، 285، 231 
 483  هندوستان بعد از استقالل
 818  هندوستان را ترك كنيد

 854 هندوستان سوادال
 251 هندوستان قديم

 802  ي انگلستان هندوستان مستعمره
 ،888 ،880 ،803 ،805 ،71 ،75  هندوها

884، 881، 840، 844، 842، 841، 847، 
810، 821، 810، 874، 877، 400، 408، 

401، 402، 403، 480، 482، 181 
 ،832 ،822 ،888 ،807 ،808 ،71  هنديان

481 
 ،814 ،841 ،79 ،12 ،11 ،97 ،95  ها هندي

811، 812، 815، 857، 834، 831، 891، 
818، 812، 813، 811، 817، 872، 488، 

481، 440، 453، 118 
 811  مهاجر يها هندي

 ،77 ،79 ،70 ،11 ،93 ،91 ،94 ،37  يهند
805، 849، 814، 811، 817، 829، 821، 
827، 897، 811، 870، 878، 874، 488، 
418، 411، 412، 415، 422، 429، 427، 

452، 459، 451، 413، 475، 471، 101 
 18  یهنس

 19  يهند يها نگه
 283  هواپيمايى ملّى ايران
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 125  هوالكوخان

 421 هومن ، دكتر احمد
 215  هويدا

 810  يهيئت اجرايی هند
 874 ،897  هيئت اجراييه

 247  هيئت حاكمه ايران
 897  يهيئت دولت هند

 221  هيئت علمى دانشگاه آذرآبادگان
 221  هيئت علمى دانشگاه صنعتى )آريامهر(

 244 ،281  تلفههيئت مؤ
 447 هيئت مؤسسان
 818 ي كنگره هيأت اجراييه

 208 هيأت مديره موقت
 850 ،23 هيأت وزيران

 894  یهيأت وزيران ايالت
 874  هيروشيما

 899  لرتهي
هند( ملی كنگره كتاوين)مؤسسوآلن ا هيوم،

 71 ،75 ،884 ،181 
 188 هيماليا

 و

 214  واترگيت
 213 ،810 ،70 ،43  واشنگتن

 228  ي تبريز قعهوا
 245  ي سياهكل واقعه

 211  كورت، والدهايم
 107 ساها )كشاورزان، دادوستدگران(واي

 881  یوحدت اسالم
 110 وحدت مذهب

 419  یوحدت مل
 827  یوح
 181 ،188 ،180 ،11  ، وداها ودا

 182، 181، 17  ، ودانتودانتا

 148 وزارت آموزش و پرورش هند
 808  وزارت امور هندوستان

 208  وزارت جنگ
 222 ،211 ،128  وزارت خارجه

 209 ،881  وزير فرهنگ
 872 ،878 ،883 وزير هندوستان

 883  وزير وقت هندوستان
 831 ،838 ،857  واليات متحده

 241  ولتر
 481  وليعهد انگلستان

 823  وليعهد بريتانيا
 38 ولوال

 458  ونازيت
 152 ،11 ويتنام
 ،182، 184، 180، 817 ويشنو
 182 ويشنوا

 ،70 ،17  ، سوامیكاننداويوِ
 74، 79، 888، 870، 483، 102، 113 

 ،877 ،871 ،874 ،878 ،810  لرد، ويول
401، 488، 448 

 ي

 181 ها( ياجورودا )وداي جشن
 20  ياغی كوهستانی

 21 ،24 ،19 ،13 ،15 ،48  ، ياغيانياغيان
 20، 17 ،19  ياغيان كوهستانی

 23 ،22 ،28  گري ياغی
 221، 228   يزد

 822  ييهود
 40  888( / 84يوسف )

 104  ييوگوسالو
 180 يوگا
 251 ،193 ،121 ،121 ،822  يونان

 
 





 

 

 

 

 

 نمايه انگليسي و فرانسه
 

A 

A .Besante 811 

A.I.T.U.C 484 ،481  

Accumulation nationale 492 

Advayta 182 

Allen octavian Hume 181 

Amande Mohan Bose 72 

Amritsar 813 
An Appologize to Mohamed 

and Qoran 97 

Andrah Pradesh 414 

Artisanat 810 ،427  

Asie La face de l’Asie 98 

Assam 414 

Assam Oil 475 

Assassin 244 

Assemblée Constituante 447 

Artisonat 810 

Azad, Abul kalam 185 

B 

A.B.C )50 )حزب 

B.B.C 222 

B.I.R.D 492 

Balance des comptes 499 

Batista 27 

Bengale 414 

Beryl et Wonasite 458 

Bihar 414 

Birla 451 

Bombay Project 431 

Bomfield Fuller 845 

Boumidar 497 

Bourgeoisie rurale 414 
Bureuacratie 417 

Butler 224 

C 

C. R .Das 825 
Capitalisme agricol 418 
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Castes 99 

Castro, Fidel 53 

Charles Bethelheim... 449 ،109  

Che Guevara, Ernesto 51 

Chief justice 412 

CIA 201 

Community Projects 

Administration 415 ،415  

Congress 184 

Conscil des Etats 411 

Costes 415 

Cropoharer 422 

D 

Dalmia 451 

Dawenport 97 

Dépenses publiques de 

developpement 432 

Develep - Publics Expenses 432 

Drainage 459 

Dravidienne 418 

Du point de vue de… 490 

Dyer 813 

E 

Ecole des Hautes Etudes 
(Sorbonne) 449 

Economic Research Service U.S. 

Department of Agriculture 420 

Economic planifi 104 

Etatism 255 

Etats States 414 

F 

Fédératif 418 

G 

Gajrat 414 

Gamow  & Cachemire 414 

Gandi Mahatama 118 

Gokhale 818 

Government Of India Act-

 898 

Grausset René 98 

Guardian 222 

H 

H.M.S 481 

Hartal 828 

Hinde Mozdoor Sabha 481 

Hindo 107 

Home Rule League 811 

Hypertrophie 451 

I 

I.N.T.U.C 481 

Imperial Bank of India 453 

Indian Civil Service 808 ،412  

Indian National Congress 184 

Indian Oil Co 475 
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Industrial Finance Corporation  
474 

Industrialisation 411 

Industries de base 470 

Investment 432 

Investissement 432 

Irwin 852 

J 

Jenah Mohammad Ali 145 

K 

Kerala 414 

Keynes 438 

Krishna 184 ،110  

Krishna Gokhal Gopal 118 

L 

L´humanité 222 

La fonction cree l'organe 819 

Lafayette 241 

Lala Lajpat Rai 818 

Le matin 222 

Le monde 222 

Les Coopératives 418 

Liberation 222 

Life Insurance Corporation 474 

Lok Sabha 411 

Lord Chelmsford 811 

Lord Cornwrllis 424 

Lord Hunter  828  

Lord Morley 800 

Lord Mountbatten 878 

Lord Muito 800 

Lord Wavll 810 

Lorod Birkenhead 811 

Lus Angles Times 222 

M 

Madras 414 

Maharashtra 414 

Maidhya peradesh 414 

Maisour 414 

Métayage 410 

Metayer 422 

Mission 810 

Moslem league 808 ،847  

N 

Nangel 475 

National Developpement 

Council 432 

National Extension Service 415،413 

National Industrial 474 

Nehru Javaher Lal Pandit 143 

New York Times 222 

Nulyarisation 238 

O 

Orissa 414 
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P 

Par Ia force des chose 91 
Parabolique 444 
Paris 449 ،109  
Partition 877 
Passif 122 
pendanteéInde ind 109 
Pendjab 414 
Planificateur 104 

R 

Rajasttan 414 
Reactions chaine 859 
Refinance Corporation 474 
République Democratique 

Sauverauie 447 
Reserve Bank of India 453 
Romain Roland 817 

S 

Sartre Jeon Paul 87 
Seeley  829  
service national de 

vulgarisation agricole 413 
SHankara 182 
Shiva (Siva) 188 
Singhania 451 
Sir Stafford Cripps 897 
Sirdar 410 
Spéculation 417 
State Bank of India 453 

State Financial Corporation 474 
State trading corporation 499 
Statut 412 

T 

Tagore Rabindra nath 148 

Tate 451 

Tilak, Bal Gengadhar 181 
Tolerance 480 

Trade union congress 851 
Trade Union Congress All 

india 484 
Trade Union Congress Indian 

National 481 

Trimorti 180 

U 

Universalisme 480 
Uttar Pradesh 414 

V 

Valears ayauteés pas les industries 

manufacturieres 427 

Veda 181 

Village level worker 415 

Vive Kanenda Swami 113 

W 

Washington Post 222 

Willingdon 834
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