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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ جوالی ٣٠
  

٢  

  » دربارۀ مارکس و استعماربحث: نقد معاصر «
١  

وشتۀ کارل مارکس و فردريش انگلس راه ن» استعمار در آسيا«ًطرح گاھنامۀ ھنر و مبارزه اساسا با الھام از کتاب 

جو و به رايگان دانلود  و  انترنت جستو ] ھمينجا و در آرشيف آقای محوی [اندازی شد که ترجمۀ آن را می توانيد در

، متن ديگری را ...ھمراه با گزارش اخير سايت اسپوتنيک در مورد سخنرانی پارلمانی ھند در اتحاديۀ آکسفورد. کنيد

که سال ھا پيش »  دربارۀ مارکس و استعماربحث: نقد معاصر « ين موضوع پيشنھاد می کنم تحت عنوان پيرامون ھم

در ايران آماده کرده بودم، ولی اين کار ھرگز صورت نگرفت و اين متن نيز که » استعمار در آسيا«برای انتشار کتاب 

ستعمار انگليس در ھند فرصت را برای انتشار اين با به روز شدن موضوع ا. فراموشی سپرده شده شامل سه مقاله بود ب

  .در واقع شامل سه بخش است، جزئيات را در پروندۀ آن خواھيد يافت» ...نقد معاصر«. مقاله ھا مناسب می بينم

  حميد محوی

  :پارلمانی ھند 

  انگلستان بايد برای گذشتۀ استعماری خود غرامت بپردازد
  ٢٠١۵ جوالی ٢۴|اسپوتنيک

٢٠١۵ جوالی ٢۴/گاھنامۀ ھنر و مبارزه / حميد محویترجمه توسط  
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به گفتۀ اين نماينده .  نخست وزير ھند از گفتار يکی از نمايندگان ھند پشتيبانی کردNarenda Modiناردا مودی 

  .خاطر تخريب اقتصاد ھند طی دوران استعمار، خسارت بپردازده انگلستان بايد ب

  

رلمان ھند و عضو حزب کنگرۀ ملی ھند درخواست کرد که انگلستان عضو پاShashi Tharoor شاشی تارور 

 سال از ھند به عنوان منبعی برای ثروت اندوزی سوء ٢٠٠خسارات وارد آورده به دولت ھند را بپردازد، زيرا طی 

 .استفاده کرده است

حجيمی به راه انداخت، و ويدئوی سخنرانی شورانگيز عضو پارلمان ھند در اتحاديۀ آکسفورد در انترنت سر و صدای 

  .طی چند روز تنھا در يوتوب يک ميليون و پانصد ھزار مراجعه به ثبت رسيد

سخنرانی آقای تارور بازتاب احساسات «نخست وزير ھند در مورد موفقيت سخنرانی شاشی تارور اظھار داشت که 

خوبی و به موقع مطرح شوند کدام ه وقتی بميھن دوستانۀ ھندی ھا بود و نشان داد که تأثيرات دليل و برھان ھائی که 

  .ياد کرده اند» سخنرانی درخشان«و نشريات ھندی نيز از سخنرانی او به عنوان . »خواھد بود

  

Bengal famine of 1943 / "The forgotten holocaust"  

ر واقع، چندين تاريخ د. » سال با غارت ھند تأمين مالی شد٢٠٠رشد قدرت بريتانيا که طی «در تحليل آقای تارور 

مواد . سعۀ ھند بر جا گذاشته استشناس بر اين باور بوده اند که دولت بريتانيا طی دوران استعمار تأثيرات منفی در تو

اوليه و به ھمين گونه توليد کشاورزی به نفع بريتانيا مورد بھره برداری قرار می گرفت و بر اين اساس بود که بريتانيا 

ھم زمان با شکوفائی صنايع مدرن انگليس، صنايع دستی ھند در رقابت با . به کشور صنعتی پر  قدرتی تبديل شد

 عوامل موجب شد که ۀمجموع. دست نياوردنده ائی که بازارھای داخلی را تسخير کرده بود توفيقی بمحصوالت بريتاني

  .طی مدت طوالنی دولت ھند تحت تسلط بريتانيا باقی بماند
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" One of the greatest tragedies of world history "- 1943The Bengal Famine of 

 7s0P4G1/in.bbc://http  

 پس از سال ھا مبارزه عليه نظام استعماری که بريتانيائی ھا تحميل کرده بودند استقالل خود را باز ١٩۴٧ھند در سال 

  .يافت

خست وزير نشان داد که استقبال توده ھای مردمی از سخنرانی عضو حزب اپوزيسيون و به ھمين گونه پشتيبانی ن

 ،اکثريت ھندی ھا روی اين موضوع توافق دارند که لندن بايد برای تمام جناياتی که طی تمام اين دوران مرتکب شده اند

  .پاسخگو باشد

طرح قطعنامه پيشنھاد کرد تا آن را نسل کشی ) ١٩٩۵ جوالیيوگوسالوی (انگلستان که در مورد نسل کشی سربرنيتسا 

  . به عھده بگيرد،با اين وجود برخی مواردی که خود اين کشور مرتکب شده را نمی خواھدمعرفی کنند، 

 روزنامه نگار و تحليل گر مسائل روز بين المللی، Rakesh Krishnan Simhaبر اين اساس، راکش کريشنان سيمھا 

 به فرمان ويلسون چرچيل  ياد کرد که می تواند به عنوان کشتار جمعی و عمدی ھندی ھا١٩۴٧از قحطی بنگال سال 

  .تلقی گردد
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. 1943Bengal famine Holocaust#Millions Indians died cause massive .  you never had heard

export of grains to Britain  

 ھا در اين منطقه در متن جنگ دوم جھانی موجب مرگ بيش از سه در واقع، سياست زمين سوخته توسط بريتانيائی

 .ميليون ھندی شد

ًبه گفتۀ راکش کريشنان سيمھا، نخست وزير بريتانيا در آن دوران کامال به نتايج چنين سياستی آگاه بود ولی بی آن که 

دامه داد و موجب قحطی و مرگ  به سياست زمين سوخته اهھيچ اقدامی برای نجات جان مردم بومی انجام دھد عامدان

، به نفع بريتانيا نيست ءابتدا. به باور اين روزنامه نگار چندين عامل مانع اجرای عدالت می شود. شھروندان ھندی شد

که به چنين جناياتی اعتراف کند و آن را به عھده بگيردو سپس، بخشی از نخبگان ھندی با نخبگان بريتانيائی مناسباتی 

  . برگزار نشده استی چنين وقايع مصيبت بار و تراژيکد، به ھمين علت تا کنون يادمانی براايجاد کرده ان

 :لينک متن اصلی 

kq96gpvu3ixzz#html.120150724/101722256/international/com.sputniknews.fr://http  

 


