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  ٢٠١٢ می ٢۶
  
 

 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

۶  
٩  

  کارل مارکس

  جنگ انگليس و ايران

  ١٨۵۶بر و اکت٣٠

  ۴٩٠۴ارۀ نيويورک ديلی تريبون شم

  ١٨۵٧ جنوری ٧

  

اعالن جنگ انگلستان يا به طور مشخص کمپانی ھند شرقی  عليه ايران، در واقع يکی از ترفندھای ماھرانه و    "

ماجراجويانۀ سياست خارجی انگليس در آسياست که به مدد آن تا پيش از اين نيز متصرفات خود را در اين قاره 

انی ھند شرقی روی ھر يک از دولت ھای حاکم و مستقل و يا روی ھر به محض اين که کمپ. گسترش داده بود

 منطقه ای که واجد منافع سياسی و بازرگانی و طال و ثروت است، نگاھی طمع کارانه می اندازد، قربانی نيز فوراً 

قرار دادی را قربانی متھم می شود که عھدنامه و يا . به نقض واقعی و يا خيالی اين و يا آن قرار داد متھم می شود

اخبار .  می شود جنگ  اعالن و ديری نمی پايد که عليه او. زير پا گذاشته و يا مرتکب اھانتی ابھام انگيز شده است

دائمی در باب محور شرارت، به افسانۀ گرگ و گوسفند شباھت زيادی داشته و تاريخ انگلستان را ھمواره به خون 

متمادی در فکر تصرف موقعيت مناسبی در خليج فارس بود و به طريق انگليس در طی ساليان . آغشته ساخته است

مشھور ) ١(سر جان مکلم . اولی به جزيرۀ خارک که در بخش شمالی اين آبھا واقع شده است چشم طمع دوخته بود

 کرد، و که چندين بار به مقام سفير در ايران گماشته شده بود بدون وقفه در مورد اين جزيره در انگلستان تبليغ می
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از . در اين پندار بود که اين جزيره قابليت آن را دارد تا به يکی از مراکز شکوفان و پر رونق بازرگانی تبديل شود

و انگلستان از ھم اکنون . است) ٤(يف ط، و ال خ)٣(، بصره )٢(بندر ريگاين جھت که در مجاورت بوشھر، 

زيره را به عنوان نقطۀ مرکزی، برای روابط بازرگانی سر جان اين ج. جزيره و بوشھر را تحت تصرف خود دارد

جزيره ای که آب و ھوای مناسب داشته و واجد تمام خصوصيات . با ترکيه، عربستان و ايران تصور می کرد

در اين دوران، سفير کمی بيش از سی و پنج سال دارد و غالبا نظريات و . سرزمينی مستعد و شکوفان است

که والی شھر است به تحقق می رساند و ھر دو در پی اجرای طرح ) ٥( لرد مينتومشاھداتش را تحت نظارت

  .مشترکی ھستند

سر جان جھت اشغال جزيره به فرماندھی واحد عمليات نظامی گماشته شده بود و می بايستی به بی درنگ حرکت 

موريت أرا به نيّت م) ٦(د جانبه اين ترتيب سر ھارتفور. می کرد، ولی به او دستور می رسد که به کلکته بازگردد

 بر ١٨٣٧- ١٨٣٨در طول اّولين محاصرۀ ھرات توسط ايرانی ھا در سال ھای . ديپلماتيک به ايران اعزام می کنند

ی از اين پس مدافع حقوق افغان ھاست، يعنی ھمان قومی که با آن رابطۀ ئھای ترديد آميزی که گواساس ھمان بھانه 

ت، جزيرۀ خارک را تصرف می کند ولی به علت شرايطی خاص و به طور مشخص مودت آميز مرگباری داشته اس

 دوباره تجديد شد، تالشی که اخيراً . به علت دخالت روسيه، مجبور می شود طعمۀ به چنگ آورده اش را رھا کند

دست انگليس داد که شاه ايران را به عدم حسن نيّت نسبت به او پيروزی ھای ايران در ھرات بود که اين بھانه را به 

بنابراين مشاھده . متھم کند و جھت پيمودن نخستين گام ھا به سوی اعمال خشونت، جزيره را به اشغال خود درآورد

کند ولی می کنيم که در طول نيم قرن، انگلستان سعی کرد تسلط خود را در دربار پادشاھان امپراتوری ايران تثبيت 

ی ھای دشمنانشان را نمی خوردند ئگاه فريب تملق گو چنين پادشاھانی، با اين حال ھيچ. موفقيت چندانی نصيبش نشد

ايرانی ھا . و اغلب، از ھماغوشی ھای خائنانه روی برمی گرداندند، چرا که از رفتار انگليسی ھا در ھند آگاه بودند

به پيشنھادات کشوری تاجر و حريص که « : می آورند که می گفت  به خاطر ١٨٠٥سال ه جملۀ فتحعلی شاه را ب

در تھران پايتخت ايران، نفوذ انگلستان در پائين » .جان آدميزاد و تاج پادشاھی را معامله می کند، نبايد اعتماد کرد

 است، دارترين درجه است، زيرا اگر توطئه ھای روس ھا را به حساب نياوريم، فرانسه از موقعيت ممتازی برخور

درحال . ی و راھزن، بريتانيا ھمان کسی است که ايران بايد از او بيش از ھمه بترسدئو از اين سه گروه دزد دريا

. حاضر، سفيری از جانب ايران به طرف پاريس حرکت کرده است، و شايد ھم که تا کنون به آن جا رسيده باشد

در واقع، . حتمل است که موضوع مذاکرات ديپلماتيک باشد مدربارۀ مشکالتی که در ايران روی داده است، قوياً 

له به شکل حادتری مطرح می شود، از اين أاين مس. خليج فارس بی اعتنا نيستفرانسه نسبت به اشغال جزايری در 

ی خارک توسط پادشاھان ايران به او واگذار ئکه بر اساس آن گوجھت که فرانسه برخی مدارک را بيرون می کشد 

در واقع اين مورد ياد  . ١٨٠٨ در عصر لوئی چھاردھم و دومين بار در سال ١٧٠٨اولين بار در سال . شده است

شده، مربوط به واگذاری چند امتياز و حق بھره برداری مشروط بوده است ولی ھمين کافی بود تا جانشينان لوئی  

 روزنامۀ انگليسی اخيراً . جزيره مطالبه کنندچھاردھم که به اندازۀ کافی ضد انگليسی بودند، حقوق خود را روی اين 

نام انگليس از حق ھر گونه دخالت قدرت طلبانه در اروپا به نفع فرانسه ه ب) ٨(در پاسخ به روزنامۀ فرانسوی) ٧(

مريکا را در تعلق ملت انگليس می داند و ھيچ قدرت ديگری حق اچشم پوشی می کند ولی رسيدگی به امور آسيا و 

با اين حال می توان ترديد داشت که لوئی بناپارت چنين تقسيم بندی را به رسميت شناخته . را ندارددخالت در آن 

در ھر صورت سياست خارجی فرانسه در تھران، در جريان آخرين منازعات انگليس و ايران، با بی رغبتی . باشد

» گل«ا بيرون کشيده بودند و دعاوی از انگليس پشتيبانی کرد، و از اين جھت که مطبوعات فرانسه چنين مدارکی ر
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 ايران را بازی ۀرا بر خارک مطرح می کردند، پيش بينی می توان کرد که انگليس حمله به خارک و تجزي) ٩(ھا

 ."ساده ای تلقی نکند
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