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  موسوی

٢۵.٠۵.٠٩  
  

  وزير فتح خان
  جنگ ساالري از قماش دوستم

  :ادامه گذشتهبه 

  :در عرصۀ بين المللی ومنطقه" زمانشاه" نابود نمودن متحدين -٢

شهدر  راح نق ا ط ه ب ا رابط ام اروپ شت تم ه پ ست قھاريک اھیرا  وستراتيژي دت کوت ه در م ی ل ب رزه در آورد ، يعن

ی ک" ابو الخير"در مقام به اختصار ياد آورگرديديم که که چگونه نيروھای وی " ناپلئون بناپارت" ه در جنگ معروف

دانی  شھرت دارد، در مصاف با نيروی بحری بريتانيا" دريای نيل " نگ جبه  سون" زير قومن ز ايکی "ھوراسيو نل

اب معروفش ٧۴۴در صفحه "جواھر لعل نھرو"به گفتۀ که  دريا ساالران معروف آن کشور د دوم کت ه " جل نگاھی ب

ديکی از نوابغ زمان خود در جنگ ھای بحری بود" تاريخ جھان ابود گرديدن ايد . ً، کامال از بين رفته ن وان گفت ش بت

، چگونگی نجات جان خودش از مرگ بود ورنه تبارز يافت" ناپلئون بناپارت"نظاميی که از درآن ھنگامه تنھا نبوغ 

اريخ به وی  توان میدر رابطه با حفظ جان سربازان وقشون ،  لقب ناکام ترين فرمانده قشون فرانسه در تمام ادوار ت

  .داد

ه منظور آ جوان" پلئونان"به معروف "نلسون "ھر حال قبل از آنکه به  امبرده ب د، ن ن درس فراموش ناشدنی را بدھ

القوه وبالفعل آسيب رساندن به ھندوستان منان ب شتر  با تمام دش ا در تماس شده بي ه بريتاني ط خويش را از ھم ا رواب ب

  . قايم نمود"ميسور" سلطنت نحکمروا" تيپو سلطان"

اع نظر وجود داردتقري" تيپو سلطان"و " ناپلئون"به ايجاد رابطه بين راجع  ه ه  چ.ًبا بين تمام مؤرخين اجم عالوۀ ب

ی صفحه " نھرو"آنکه در اين رابطه  اب ھای ديگری چون ٧۴۵در ھمان کتاب قبل ه می دارد، در کت ذکراتی ارائ  ت

واريخ " ، " زبان عربی- چاپ قاھره- نوشتۀ احمد محمد ساداتی- شبه قارۀ ھند وپاکستانتاريخ مسلمانان در" ناسخ الت

ه: اريخ قاجاري پھر- ت ی س د عل ن محم ی ب د تق ته محم اب "  نوش املتر در کت ه ک و "واز ھم اريخ تيپ ا ت دری ي شان حي ن

  .می توان به تفصيل در آن رابطه مطلب يافت "در بمبی١٨٩٠چاپ  سال – نوشتۀ حسين علی کرمانی -سلطان

ر " ناپلئون" در يک ضربت بريتانيا را از شر "نلسون" دريا ساالر کهآنخالف  ه نجات داد، ب اور ميان در مصر و خ

ين برای بريتانيائی ھا آسان نبود ، چه " تيپو سلطان"خورد با  و"دشمنی ب وس " تيپ از جل ائی از آغ ونيروھای بريتاني

  .دست وپنجه نرم می کردندوب نيم قارۀ ھند با ھم ن وسالھا بود که آنھا در جبر اريکۀ قدرت آغاز يافته" تيپو"
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ی" ۀدر ناحي ١٧۵٠در سال " تيپو سلطان" ون ھل سور"مرکز حکومت  "سرنگاپتم" در شھر "دي د"مي ا آم ه دني . ، ب

ذير " ميسور"بھادر به حيث پادشاه مستقل حيدرعلی .  بود"حيدرعلی خان بھادر"پدرش  ن از دشمنان آشتی ناپ يک ت

درعد  ب.انگليس ھا بود ات حي ادراز وف ی ١٧٨۴ در سال علی بھ و سلطان "، وقت ت، "تيپ وزرا در دست گرف ام ام زم

تند ر دولت آصفيه رانکم ، ح"نواب ايازالدوله"  خوشی نداشتند،انگيسھا که از پدر وپسر دل وده خواس ا تحريک نم

  .خاتمه بدھند" تيپو سلطان"بدان وسيله به عمر قدرت 

واز طرف ديگر کمک به موقع فرانسوی ھا که از دير باز با پدرش در " تيپو"يک جانب آمادگی رزمی نيروھای از 

ا شرمساری قمر" تيپو سلطان"ع ارتباط بودند، نتيجۀ جنگ را به نف رار  زده، انگليسھا ومتحدين آنھا ب اطقی را وف  من

و سلطان"جنگ که می توان آنرا اولين مصاف روياروی ين  ا.کردند رھاجدا نموده بودند" سلطان"که از قلمرو  " تيپ

و"از يک دشمنی خونين بين بود  اتفاق افتاد، سرآغازی ١٧٨۴ا دانست ودر سال با انگليسھ سھا"و" تيپ ه " انگلي  ١۵ک

  . نفر از دو طرف را گرفتھزارصدھاسال به درازا کشيده جان 

ای با  تۀ آق انی"تأسف در آثاری که از آن نام برديم به خصوص نوش اب در " کرم رين کت را مفصل ت وان آن ه می ت ک

ی"به خاطر ايجاد رابطه با " لطانس"، چيزی از تالش به زبان دری دانست" تيپو"رابطه با  اه دران ه آن " تيمور ش ک

ذا . نيامده استزمان با تمام اقتدار بر افغانستان حاکميت داشت تذکری به عمل  ا ل ه آي ود ک م نم وان حک و"نمی ت " تيپ

  .داشته است ويا خير" ناپلئون"ھدف تشکيل يک جبھه ضد دولت بريتانيا را قبل از تماس با 

باز ھم می توان نوشت ھرگاه در آن موقعيت " اگر را صد بار کشتند چيزی حاصل نداد"چند به گفتۀ يک دوست ھر 

د حمايت به چنين فکری می افتاد وقا" تيپو" ی"در می ش اه دران سھا در " تيمور ش ا انگلي ين نتنھ ه يق د ب را جلب نماي

ه سير  می شدند، بلکه نقشه منطقه نيز امھمان مقطع از منطقه جاروب اريخ منطق سا ت روز شکل ديگری داشته چه ب

  .ديگری نيز می داشت

شتر " تيپو"ھر صورت طی ده سال اول حاکميت در  ود بي ق وخونين ب م عمي در ھ در اختالفات وی با انگليسھا ھر ق

ا اين . حد يک رقيب محلی از طرف انگليسھا با آن برخورد صورت می گرفت سوی ھ برخورد با تمام مداخالت فران

وا١٧٨۴که از  ام ق ه جنگ  به صورت علنی شروع شده بود، نمی توانست بريتانيا را آنچنان ھراسان سازد تا با تم  ب

يس و" تيپو" داران انگل ين طرف ه ب م ک رود در نتيجه دردو جنگ ديگری ھ و"ب سران " تيپ ا آنکه اف صورت گرفت ب

دنددوونت می نمودند ودر ھر انگليسی به متحدين شان معا ول شکست ش ه قب ، جنگ نيز با تحمل تلفات زياد مجبور ب

ه خصوصناپلئونحمله اول ھنوز ھم قضيه را زياد جدی نمی گرفتند ، مگر وقتی پای پروژه  د وب د مطرح ش   به ھن

هراز شکيل يک جبھ يع از  سياست ت دالی" وس اه اب ان ش لطان"، "زم و س ا مھاراجه "، "تيپ ت "  صد ھ ديگر ودخال

وا در از پرده ب" بناپارت"مستقيم ارتش فرانسه زير قيادت جنرال  ام ق ا تم ده ب يم دي ا اوضاع را وخ رون افتاد، بريتاني

  .صدد از ھم پاشاندن ونابودی چنين اتحادی برآمد

ه وجود " شاه ابدالی زمان"را از صحنه بدر نمودند وبرای " ناپلئون "که چگونه ديديم  ی ب ز مشکالت مرگ آفرين ني

اره خودر" تيپو سلطان"، به ھمان سان موجوديت وبقای آوردند ه يکب تند ب وده خواس اک احساس نم  از ارا نيز خطرن

  .شر وی نيز برھانند

ارزات آزا" تيپو سلطان" رام خاصی برکه در تاريخ مب د از احت ه ھن ر مؤرخی را می ر دار استخوديخواھان  وکمت

ع  توان سراغ گرفت که به مذمت وی پرداخته باشد ، در اصل مسلمانی بود سخت متعصب که آن تعصب در بسا مواق

اير مھاراجه به . يز می ساخت سفاک و خونراز وی سلطانی جرأت می توان نوشت در جريان جنگھائيکه بين او وس
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ان صد ھا ھزار نفر جان خود را از دستھا ويا قوای انگليس صورت گرفت بيشتر از  ی خانم سان ب ا ان  داده ومليونھ

   .رديدگتاراج زندگانی شان و

سلمان  ۀ به عالوع ملت ھند محروم ساختهو را از حمايت مجم بر اساس تعصب مذھبی خود"تيپو" شمشير به اقليت م

تنددودح در -.متکی بود رار داش سلمانان در اکثريت ق ان تعصب - سلطنت يعنی ميسور م ه اساس ھم ته از آن ب  گذش

دوئی د ھن ز   رامفرط مذھبی به صد ھا وھزاران معب ودهني ران نم د  وي د مانن سلمان ھن زرگ م داران ب ، خالف زمام

د"  جھانگير ويا شاه جھان،اکبر " وده بودن د تضمين نم يله که آزادی مذاھب را در ھن ه وس الد مفتوحه ب و" در ب " تيپ

ۀ سھا ميان ا انگلي ا آنکه ب دو ب ندگان ھن تند تغيير ديانت يگانه شرط زنده ماندن تلقی شده مليونھا نفر از باش  خوبی نداش

 بودند تا ه اینفرت داشته منتظر لحظ" تيپو" از واز سياست ھای اقتصادی آنھا پوست بر استخوان شان خشکيده بود،

  .ه خدايان شان را از وی باز ستانندام اھانت بانتق

اليزم تفقط با : "اصل اساسی مطرح ميگرددجاست که باز ھم ھمان اين  ه استعمار وامپري وان علي ردم می ت کيه بر م

د در نھائيکه  آ.مبارزه نمود ظ خود باي رای حف د ب م نخواھن بر روی مردم خويش شمشير می کشند چه بخواھند وچه ھ

  .رمانگرايانه مرگ را پذيرا گردندآ خدمت استعمار در آيند مگر اينکه

سلمانان  ھم "سلطانتيپو"سرنوشت  سور"به غير از يک مرگ دردناک وتباھی بخش عظيمی از م ز ديگری " مي چي

ا وی وقتی انگليسھا از تشبثات وی آگاھی يافته به روابط چه . نبود ان "با دولت فرانسه وبه خصوص مناسباتش ب زم

يعترين جبھ"شاه ابدالی ه را پی بردند، بر پايه ھمان ترس ونفرتی که مردم ھندو وصد ھا مھاراجه از وی داشتند، وس

  .نددر ضديت با وی به وجود آورد

ھائيکه نظامی واستخباراتی بريتانيا که به دقت مواظب سير حوادث بودند،نيروھای  ين تماس و سلطان" از اول در " تيپ

دالیزمانشاه "خواست با ١٧٩۴سال  رار" اب دبرق ر درک نمودن ع شده وخطر را جدی ت د مطل دری(.  نماي شان حي  ،ن

ی در سال بعد ).١٠۶، ص ١سپھر، ج  ،ناسخ التواريخ ؛ ٣٧٨، ٣٧۶کرمانی ، ص  ا وقت دگ١٧٩٩ھ سه نماين  ان فران

ار ب ه درب ای الزم ب اط ھ ت احتي و"ا در نظرداش ای " تيپ ه ھ تند برنام يدند وخواس اپلئون"رس ان " ن ا وی در مي را ب

تند" تيپو" چه دو تن از درباريان گذارند، اين حرکت نيز افشاء شد الن را که در حقيقت در خدمت انگليس قرار داش  پ

ا ات ب ام جزئي انيدند تم يس رس تخبارات انگل الع اس ه اط ه ر  د.آن ب ون"نتيج ا " مورنينگت د ب ا در ھن رد اول بريتاني ف

وھی  شکر انب ی ل ول گزاف منان مصرف پ ام دش شکل از تم و"مت ر پايتخت "تيپ وده، ب راھم نم سور"ف ھر "مي ی ش  يعن

ده بعد . ھجوم آوردند" سرنگاپتم" دن مقاومت شھر داخل آن ش و"از شکستاندن و در ھم کوبي را در داخل ارگ " تيپ

ط سلطنتی به محاصره کشيدند تا سر آنجام اين فرد شجاع ضد انگل منانش فق ده، دش ا در آم ه از پ ه ضرب گلول سی ب ي

  .يندقادر شدند بر جسم بيجانش دسترسی پيدا نما

  :سھای مشخصی که از اين مبحث در ارتباط با بحث خود می توانيم بيرون کشيم می توانند قرار آتی باشنددر 

ار دشمن خونينی چون  نفوذ استخباراتی١ ا دردرب و" بريتانيا در منطقه سخت عميق بوده حت ان خاص " تيپ ز اجنت ني

  ". شاه ابدالی زمان" تا چه رسد به دولت تازه پای خويش را داشتند

رار -٢ ردم خويش ق ا م  عليه استعمار فقط می توان با تکيه برمردم خويش رزميده وپيروز شد آنھائيکه در تخاصم ب

  .ن استعمار می افتند ويا اينکه به وسيلۀ استعمار به حيات شان خاتمه داده می شوددارند، يا دير يا زود به دام

و"زبان فارسی دری زبان رسمی بوده وشخص " تيپو "ر از آنجائيکه در دربا-٣ ه "تيپ اله ھای خويش را ب ز رس  ني

ام انگلھمان زبان تحرير نموده بود،  ا تم وده ب ابی نم اک ارزي يسھا موجوديت زبان فارسی دری را در نيم قاره خطرن

ان زبان . قوا کوشيدند تا آنرا از بين مردم ريشه کن نمايند تانبول زب ا اس د ت وب ھن ان از جن فارسی دری که در آن زم
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و"رسمی وعلمی منطقه به شمار می رفت، بعد از سر کوب خونين  شار شديد ا" تيپ ر ف ه، در زي رار گرفت سھا ق نگلي

  .روياروئی با زبان استعمار طی چند نسل جايش را به زبان انگليسی خالی نمود

شاه"  ناکامی حرکت -۴ ا " تيپو، زمان اھی کشور م رای تب د ب رده سر آغازی گردي رو ب سھا ف ام انگلي ه را در ک منطق

روز آن پرو ه مخاطره افغانستان که تا ام ا را ب ود کشور م ته ھست وب ه داش ام شدت وحدت ادام ا تم ده ب اه کنن سۀ تب

  .انداخته است

دالی زمان"با آنھمه تجربه در مقابل توطئه ھای انگليس شکست می خورد نبايد" تيپوسلطان" وقتی -۵ اه اب ه " ش را ک

ه مالمت قرار داھا در محراق اين توطئه  يس خورد ب ل سياست ھای انگل ه در مقاب شت به خاطر شکست مدھشی ک

  .گرفت

  داردادامه 

   

  


