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  عھد نامۀ ايران: مارکس  کارل - ٢۵

  ١٨۵٧ جون ١٢لندن 
 ١٨۵٧ جون ٢۴ .  ۵٠۴٨روزنامۀ ديلی تريبون شمارۀ 

  

 لرد پارلمرستون در پاسخ به برخی از پرسشھای اتاق بازرگانی خودش دربارۀ جنگ عليه ايران  به تندی گفته ًاخيرا

   :بود

قرار داد » .ود را دربارۀ جنگ اعالم خواھد کردکه قرارداد صلح تصويب شود، اتاق بازرگانی ھم نظر خ به محض اين

 در بغداد تصويب شد و ھم اکنون ١٨۵٧ می ٢ در پاريس به امضاء رسيد و به تاريخ ١٨۵٧ چ مار۴صلح به تاريخ 

اين قرارداد شامل چھارده بند است که ھشت بند آن مرتبط است به شرايط جاری در . تحت نظارت اتاق بازرگانی است
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 مشروط است به خروج نيروھای کشور ايران از شھر ھرات و ديگر مناطق افغانستان که بايد ۵بند . لحقراردادھای ص

طبق مصوبۀ بند چھارده، دولت بريتانيا متعھد .  گذاشته شودءظرف سه ماه پس از رد و بدل نمودن تصويب نامه به اجرا

جالب توجه اين . ادر و جزاير متعلق به ايران خارج کندًشده است که پس از انجام مفاد قيد شده، نيروھايش را فورا از بن

است که در مورد خروج نيروھای ايران از ھرات، حتا پيش از تسخير بوشھر بايد يادآور شويم که چنين موردی طی 

ً صراحتا پيشنھاد شده لرد استانفورد دو ردکليفھای طوالنی در قسطنطنيه از جانب سفير ايران، فرخ خان به صحبت 

 در طول بدترين قطعاتشھا کسب کرد مربوط بود به استقرار مذاکره تنھا امتياز جديدی که انگلستان در کوران اين . دبو

 در طول تابستان بحردربارۀ مصيبتی که آفتاب، مرداب و . فصل سال و در طاعون زده ترين بخش از امپراتوری ايران

ولی نيازی به چنين .  نويسندگان قديم و جديد به تفصيل نوشته اندبر سر خود اھالی بومی بوشھر و محمرا نازل می کند،

ّاز مجرب ترين قضات و از طرفداران پالمرستون، سر ھانری راويلسون مراجعی نيست، زيرا ھمين چند ھفته پيش، 

 روزنامۀ  .ً ھندی در شرايط آب و ھوائی دھشتناک، مطمئنا از پای درخواھند آمد- انگليسیقطعاتًرسما اعالم کرد که 

تايمز لندن نيز به محض اعالن پيروزی در محمرا، نوشت که با وجود قرارداد صلح،  برای حفظ جان سربازان 

 .   نظامی تا شيراز پيشروی کنندقطعاتضروری ست که 

 نظامی گماشته شده بودند، به علت نگرانی و قطعاتنرال بريتانيائی که در رأس جخودکشی  يک درياساالر و يک 

که مطابق دستورات دولت نمی  کردند، و اين شان احساس میقطعات راب عميقی بود که از سرنوشت بی درنگ اضط

به اين ترتيب به يقين می توانيم منتظر مصيبت ديگری باشيم که به آنچه در . بايد فراتر از محمرا پيشروی می کردند

اين بار نه به سبب ضروريات نظامی يا اشتباھات مسخره ولی . ّ روی داد شباھت زيادی دارد، البته با شدت کمتر١کريمه

در بندھای  مصوب معاھدۀ مذکور جمله . آميز دستگاه اداری، بلکه به علت معاھده ای که با شمشير فاتح نوشته شده بود

  . نجامدد به گشايش بحث و جدل تازه ای بيای ھست که اگر خوشايند پالمرستون باشد، می توان

.  بريتانيا موظف به خارج ساختن نيروھايش از بنادر  و جزايری ست که به کشور ايران تعلق داردطبق بند چھاردھم

ترک ھا ھرگز از داعيۀ خود روی اين منطقه که روی . بنابر اين پرسش اينجاست که آيا محمرا به ايران تعلق دارد يانه

ن که بندر بصره در برخی از  فصول عمق بسيار زيرا با توجه به اي. دلتای رود فرات واقع شده است صرفنظر نکردند

. کمی دارد و برای شناورھای سنگين مناسب نيست، محمرا از ديرباز يگانه بندر آنھا در سواحل اين رود  بوده است

 به را بنابراين اگر پالمرستون چنين راه حلی را انتخاب کند، می تواند به اين بھانۀ که اين بندر به ايران تعلق ندارد، آن

 . مرزی بين ايران و ترکيه موکول کندمسألۀتصرف خود در آورد و راه حل نھائی را به گشايش آن در 

، ايران موظف است از ھر گونه ادعای ارضی روی شھر ھرات و اياالت افغانستان  صرفنظر کند و از ۶بر اساس بند 

رگز سعی  و افغانستان را به رسميت بشناسد و ھاستقالل ھرات. دخالت در امور داخلی اين کشور نيز خود داری نمايد

به ميانجی گری «ندازد و در صورت بروز اختالف با ھرات و افغانستان، برای رفع بحران نکند آن را به مخاطره بي

 .»دولت بريتانيا مراجعه کند، و دست به اسلحه نبرند مگر اين که ميانجيگری دولت بريتانيا بی نتيجه بماند

                                                 
1 Crimée 

به روسيه تعلق از نظر تاريخی  به دولت عثمانی و سپس .  سياهبحيرۀ در جنوب اوکرائين در ادامۀ کريمه شبه جزيره ای
يکی از . ًمردم اين منطقه اساسا روس زبان ھستند.  به اوکرائين تعلق گرفت ١٩۵۴ال ه جزيره از ساين شب. داشته است

 -١٨۵٣جنگ کريمه  .ستالين، روزولت و چرچيل بسيار معروف استا می باشد که قرارداد يالتا بين شھرھای آن يالت
انگليس و ايتاليا به وقوع ّروسيه در عھد نيکالی اول عليه امپراتوری عثمانی و متحدين آن يعنی فرانسه، . ١٨۵۶
  .پيوست
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ا نيز به سھم خود متعھد می شود که ھمواره از نفوذ خود در دولت ھای افغانستان استفاده کند و از ھر گونه دولت بريتاني

تمام امکانات خود را به بھترين وجھی به کار ببندد تا اختالفات به « سوء تفاھم و ابھام از جانب آنھا پيشگيری نمايد و 

دی از معاھده، صرفنظر از فرمولھای اداری و رسمی، ھيچ مفھوم چنين بن. شکل عادالنه ای برای ايران فيصله يابد

جز باز شناسی استقالل ھرات نداشت، يعنی ھمان امتيازی که در گردھمآئی قسطنطنيه فرخ خان پيشنھاد ه ديگری ب

افغانستان حقيقت اين است که طبق اين بند، دولت بريتانيا داوری رسمی  خود را بين . کرده بود و بدان رضايت داده بود

که آيا قادر  حال آن. و اين نيز ھمان نقشی ست که از ابتدای قرن به عھده گرفته بود. و ايران تثبيت و به ثبت می رساند

عالوه بر اين اگر شاه .  ای است که نه به حقوق قانونی که به زور بستگی خواھد داشتمسألهبه انجام چنين تعھدی باشد، 

 مالقات می کرد، او می توانست به دقت بگويد که ھر آنگاه کشوری مستقل،  گروتيوسھوگودر دربارش با فردی مثل 

حق دخالت به امور بين المللی خود را به کشور بيگانه ای واگذار کند، چنين رابطه ای از نظر قاضی باطل و قابل پی 

نگلستان به نحو شاعرانه ای گيری نيست و اين نکته ای است که در بررسی چنين قراردادی مشاھده می شود، زيرا ا

دولت افغانستان . افغانستان را تعريف می کند که گوئی چند قبيلۀ مختلف می توانند دولت و کشور مستقلی را تشکيل دھند

 مقرر می دارد که ھر آنگاه مرز ايران توسط ٧بند . به مفھوم ديپلماتيک کلمه ھمانقدر واقعيت دارد که دولت پان اسالو

 مورد تجاوز قرار گرفت، دولت ايران حق خواھد داشت با عمليات نظامی تجاوز را سرکوب کند، غانت ھای افحکوم

چنين شرطی در واقع تکرار تحت الفظی ھمان . ولی پس از مجازات تعرض کنندگان بايد به مرز عادی خود باز گردد

 . است که به تصرف بوشھر انجاميد١٨۵٢بند از قرار داد 

ت ايران با استقرار و باز شناسی کنسول عمومی، کنسول، نايب کنسول موافقت دارد و نمايندگان ، دول٩بر اساس بند 

از اين پس از حق حمايت اتباع « دولت بريتانيا ١٢ولی بر اساس بند . ّبريتانيا را به عنوان ممتازترين ملت می داند

ول و نمايندگان کنسول نيستند صرفنظر می ايرانی که در خدمت دولت بريتانيا يا کنسول عمومی، کنسول، نايب کنس

 ».کند

قرارداد حاضر فقط نکته ای را که . پيش از آغاز جنگ، فرخ خان با استقرار کنسول بريتانيا در ايران موافقت کرده بود

. اضافه کرده است، صرفنظر کردن انگليس از حمايت اتباع ايرانی بود، حقی که در واقع يکی از داليل جنگ بود

که  دست آورده بودند ولی بی آنه ، فرانسه و دولت ھای ديگر ھريک حق ايجاد کنسولگری ھايشان را در ايران باتريش

 تن در ٢مورایسرانجام، معاھده دربار تھران را مجبور کرد که به بازگشت مستر .  دست زده باشندبحریبه راھزنی 

 زيرا در نامه ای از جانب شاه به صدر اعظم از او به دھد و به عالوه عذر خواھی از اين جنتلمن نيز قيد شده بود،

عذر خواھی از . عنوان مردی ابله، ناآگاه، غير معقول، کوتاه بين و نويسندۀ پرونده ای وقيح و ناشايست يادکرده است

که مورای نيز توسط فرخ خان انجام گرفته بود، ولی اين عذر خواھی از جانب دولت بريتانيا رد شد و اصرار داشت 

با کورنوموز و فلوت و چنگ و موسيقی باشکوھی، استقبال به «صدر اعظم برکنار شود و از ورود مورای به تھران 

 .»عمل آيد

خود جلب کرده بود و در اولين سفر به بوشھر، به ه را ب  بروتبا پذيرش پست کنسول عمومی در مصر توجه شخص

قدام کرد و شواليۀ سرگردان بانوی ايرانی شده بود که فضيلت چندان ًاعتبار نام شاه رسما در بازار به فروش تنباکو ا

روشنی نداشت، به ھمين داليل مورای نتوانست معرف شخصيت و مثال بارز بزرگ منشی بريتانيا در نزد شرقيان 

ين معاھده، در مجموع ا. بازگرداندن اجباری او به دربار ايران بايد به عنوان موفقيتی ترديد آميز برآورد شود. باشد

                                                 
2 M.Murray 
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صرفنظر از امتيازاتی که فرخ خان پيشکش کرده بود، ھيچ موردی وجود نداشت که ارزش نوشتن روی کاغذ را داشته 

 . متحمل شده  و خون ريخته شده را توجيه کندۀباشد و ھزين

روی : نمی شود سودی که از لشکرکشی به ايران نصيب بريتانيای کبير شد تنھا به جلب تنفر تمام آسيای ميانه خالصه 

ً ھندی، تحميل ھزينۀ سنگين به خزانۀ ھند،  احتمال تقريبا ناگزير مصيبت ديگری قطعاتگردانی ھند، تقليل روزافزون

نظير کريمه وجود دارد، که بايد به پذيرش رسمی  ميانجيگری بناپارت بين انگلستان و دولت ھای آسيائی، و سرانجام 

ری روی مرز شمالی سواحل ايران ديگ) کاسپين( خزر بحيرۀ يکی روی کسب دو نوار پر اھميت توسط روسيه،

  .نجامدبي

  

 »شورش در ارتش ھند« : منتخب از مقالۀ :  کارل مارکس - ٢۶

  »شورش در ارتش ھند«

  ١٨۵٧ جون ٣٠
  ۵٠۶۵نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧ جوالی ١۵
  

 ١۵٠ و قاعده ای بود که به بريتانيای کبير اجازه داد تا  ميراث امپراتوری رم مھم ترين اصل٣نداز و حکومت کننفاق بي

اختالفات متنوع نژادی، قومی، کاستی، اعتقادی و حاکميت که . سال امپراتوری خود را در ھند حفظ و حراست کند

واخر با وجود اين در ا. ًمجموعا در منطقۀ جغرافيائی ھند قابل مشاھده است، به اصل حياتی سيطرۀ بريتانيا تبديل شد

با فتح سند و پنجاب امپراتوری انگليس و ھند نه تنھا به آخرين سر حدات طبيعی . اقتدار بريتانيا تحوالتی را به خود ديد

ھمۀ قبايل بومی که در حال . خود دست يافت بلکه آخرين بازمانده ھای دولت ھای مستقل ھندی را نيز لگد کوب کرد

َمنازعات پر اھميت داخلی نيز خاتمه يافت، و ضميمه کردن اودشورش به سر می بردند، سرکوب شدند، ھمۀ   به اندازۀ ٤َ

که کمپانی با آن موافق باشد وجود خارجی نخواھد  کافی نشان داد که از اين پس مناطق مستقل شاھزاده نشين بی آن

پس مثل گذشته به بر اين اساس تحول عظيمی در وضعيت کمپانی ھند شرقی به وجود آمده بود، زيرا از اين . داشت

ياری بخشی از ھند به بخش ديگری حمله نمی کرد، بلکه به مقام يگانه فرمانروای ھندوستان تبديل شد و کل کشور را به 

. عالوه بر اين و از اين پس فاتحی بين فاتحان ھند به شمار نمی آمد، بلکه به يگانه فاتح ھند تبديل شد. اختيار خود گرفت

. ت از اين پس نه برای گسترش سلطۀ کمپانی که برای حفظ موقعيت آن به کار برده می شدارتشی که در خدمت داش

 ھا به  سرباز ھندی به فرماندھی انگليس٢٠٠٠٠٠ اھالی ھند توسط ٢٠٠٠٠٠٠٠٠: ليس تبديل شدند وسربازان به پ

 نفر ۴٠٠٠٠ه شده بود که فقط فرمانبرداری واداشته شده بودند، و اين ارتش بومی نيز به فرماندھی ارتش انگليس سپرد

با . ّروشن است که در نگاه اول فرمانبرداری اھالی ھند به وفاداری ارتش بومی بستگی دارد. در آن خدمت می کردند

وجود اين بايد دانست که حکومت بريتانيا با ايجاد چنين ارتشی در عين حال برای مردم ھند نخستين مرکز  مقاومتی را 

                                                 
Divide et impera 3  

» بازی بزرگ « را اين اصطالح ھنوز نيز رايج است و در زبان فنی استراتژيستھا آن . نداز و حکومت کناختالف بي
  . نامند نيز می
Aoudh 4  

َ نايب السلطنۀ اوا گذاشتن توافقات، مقامات انگليس با زير پ١٨۵۶در سال  را عزل ) شاھزاده نشين مناطق شمالی ھند(د َ
  .کردند و اين منطقه را به سرحدات کمپانی ھند شرقی ضميمه کردند
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در چه صورتی می توان روی ارتش بومی حساب کرد، اين آن چيزی ست . گز در اختيار نداشتندبه وجود آورد که ھر

دھد که ھم زمان با آغاز جنگ عليه ايران، بنگال از مديريت آن و سربازھای اروپائی  که شورش ھای اخير نشان می

ه بود، ولی شورش فعلی ويژگی ھای پيش از اين نيز شورش ھائی در ارتش ھند به وقوع پيوست. ًتقريبا تخليه شده بود

واحدھای ارتش بومی زيرا برای نخستين بار است که . ٥خاصی دارد که از رويدادھای پيشين تفکيک پذير می باشد

 شان در کنار يک  شان را به قتل می رسانند و مسلمانان و ھندو ھا با فراموش کردن اختالفات مذھبیافسران انگليس

شورش با قيام ھنديان به راه افتاد ولی در دھلی به جلوس يک «  خود می جنگند، و اگر چه ديگر عليه صاحبان مشترک

که شورش تنھا به چند مورد محدود نمی شد، و سرانجام شورش  ، و ديگر اين»مسلمان بر تخت امپراتوری انجاميد

رش ارتش بنگال بی گمان در شو. ارتش ھند مصادف بود با بی مھری عمومی عليه حاکميت بريتانيا در سرتاسر آسيا

  .پيوند تنگاتنگ با جنگ عليه ايران و چين است

علت نارضايتی که چھار ماه پيش در ارتش بنگال شروع شد به اين علت بود که بوميان پی برده بودند که دولت فشنگھا 

لی که سربازھا را در کاغذھای آغشته به روغنی بسته بندی می کند که مخلوطی ست از چربی گاو و خوک، در حا

  ...مجبور بودند آنھا را با دندان باز کنند و اين خالف قوانين مذھبی آنھا بود و ھمين امر به نقطۀ آغاز بلوا تبديل شد

در تمام مناطق شورش زده حکومت نظامی اعالم کردند، نيروھای متشکل بومی از شمال،  از شرق و از جنوب روی 

پيامھائی از سيالن .  ھا ھمکاری می کنندزاده ھای مناطق ھمسايه با انگليس شاھگفته می شود که. دھلی متمرکز شدند

و .  که به سمت چين حرکت کرده بودند، ارسال گرديد٧نرال اشبرنھامج و ٦برای متوقف کردن نيروھای لرد الجين

 .خواھند شد نفر از واحدھای بريتانيائی در پانزده روز آينده از انگلستان به ھند گسيل ١۴٠٠٠سرانجام 

                                                 
 است، که مھم ترين بلوای اھالی ھندوستان عليه سلطۀ انگليس برای استقالل ١٨۵٩ تا ١٨۵۶منظور انقالب سالھای  5

 پيوسته بود و علت اصلی آنھا نيز روش ھای وحشيانۀ وقوعه پيش از اين چندين شورش ديگر ب. ملی شان می باشد
ماليات ھای سنگينی که دھقانان را به ورشکستگی می کشاند و برخی از . استثمار استعماری تمام اقشار جامعۀ ھندی بود

د فئودال ھا را نيز تھی دست می کرد، تالش ھای استعمارگران برای به فرمان درآوردن مناطقی که ھنوز استقالل خو
ِرا حفظ کرده بودند، اعمال شکنجه ھنگام دريافت ماليات ھا و برقراری رژيم وحشت توسط مقامات و بی حرمتی به 

نظامی قطعات  آغاز شده بود در بھار سال  در ١٨۵۶شورشی که از اواسط سال . سنت ھا و آداب و رسوم ديرينۀ مردم
واحدھای نظامی ھند مھم .  به نقطۀ اوج خود رسيد١٨۵٧ل ھندی در ارتش بنگال که در شمال ھند مستقر بودند به سا

ژيک منطقه را به اشغال خود درآوردند، در حالی که بخش اصلی پارک توپخانه را تحت اختيار گرفته يترين نقاط سترات
ش ارت. و مسلمانان سربازگيری می کردند) برھمائی، راجپوت(ارتش بومی ھند در ميان کاست ھای عالی رتبه . بودند

بومی ھند بازتاب نارضايتی عمومی دھقانانی بود که نفرات را تأمين می کردند و به ھمين گونه برخی فئودال ھای 
َطور مشخص اوده و ب(مناطق شمالی  قيامی که ھدفش برکندن بساط . از طريق افسران بومی به اين ارتش می پيوستند) َ

ی مناطق مرکزی حرکت کرد تحت پوشش خود گرفت و به سواستعمار بيگانگان بود بزودی مناطق وسيع شمالی  را 
ن اصلی را ابا وجود اين اگر چه نيروی پويا و مبارز). و، کاونپور، روھيلکند، ھند مرکزی، بوندلکندھکندھلی، ل(

دھقانان و کارگران تھی دست مناطق شھری تشکيل می دادند، ولی سر نخ دست فئودال ھا بود که تمامشان پس از سال 
  يعنی زمانی که استعمارگران به آنھا قول دادند زمين ھايشان را به خود آنھا واگذار کنند، به خيزش انقالبی خلق ١٨۵٨

علت چنين شکستی در پراکندگی فئودال ھا و تنوع . شورشيان ھدف واحد و طرح مشخصی نداشتند. ھند خيانت کردند
نداز و حکومت کن را به ا مھارت خاصی سياست تفرقه بيھا ب انگليس. ست ھا و مذاھب مختلف بودقومی کشور و کا

.  ھا را در زمينۀ امکانات فراموش نکنيمالبته برتری انگليس. سرکوب کردندکار برده و به ياری فئودال ھا جنبش را 
ه  ھا  در پنجاب، بنگال و مناطق جنوبی نظم و آرامش را حفظ کردبود، انگليسشورش چند منطقه را در امان گذاشته 

با اين وجود چنين واقعه ای تمام ھند را تحت تأثير قرار داده بود و به ھمين علت بريتانيائی ھا در ادارۀ امور . بودند
شورش مردم ھند در پيوند با شورش ملت ھای ديگر آسيائی بود و به ھمين . مجبور بودندبه اصالحاتی چند بپردازند

 گذاشتن طرح ھای تھاجمی و اعمال خشونت بريتانيای کبير ءبه اجرا. نسبت نيز اقتدار انگليس دچار ضعف شده بود
 .فتدخير بيأ می بايستی چند دھه به تئیعليه افغانستان، ايران و ديگر دولت ھای آسيا
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ه با وجود ھر گونه مانعی نظير آب و ھوای ھند در اين فصل، و کمبود اساسی در امکانات حمل و نقل که بتواند مانع جاب

رازا که مقاومتشان به د جائی ھای نيروھای بريتانيائی شود، احتمال بسيار زيادی وجود دارد که شورشيان دھلی بی آن

  . گذاشته شودءی خواھد بود که از اين پس بايد روی صحنه به اجرائديرت پيشدرآمد تراژدر اين صو. فتندبينجامد از پا بي

  ادامه دارد

 

  


