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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

٧  
١٠  

  کارل مارکس

  جنگ عليه ايران

  جنوری ٢٧

 ۴٩٣٧ۀ نيويورک ديلی تريبون شمار

 ١٨۵٧ بروری ف١۴

  

راه انداخته اند، و عالوه ه  ھا عليه کشور ايران بئیبرای درک داليل سياسی و موضوع جنگی که اخيرا بريتانيا

بر اين، بر اساس گزارشات تازه ای که حاکی از اعمال فشارھای سنگينی بر شاه است تا او را به اطاعت وادار 

  .فکنيمايرانيان نگاھی اجمالی بي گذشتۀ ست تا به اموراسازد، ضروری 

. او خود را  از اعقاب پادشاھان ايرانی می دانست. يل بنيان گذاری شدع توسط اسما١۵٠٢سلسلۀ ايران، در سال 

 از جانب ١٧٢٠استقرار و دوام دولتی قدرتمند و پر جالل، سرانجام پس از دو قرن پايداری در حواشی سال 

افغان ھا غرب ايران را . ی سکنا دارند، ضربۀ بسيار سختی را متحمل شدشورشيان افغان که در نواحی  شرق

با . تصرف کردند و دو شاھزادۀ افغان نيز از فرصت استفاده کرده و چند سالی بر تخت پادشاھی  ايران تکيه زدند

، پس از تاجگذاری  به عنوان سردار سپاه برخاسته بودءنادر که در ابتدا. اين حال خيلی زود توسط نادر خلع يد شدند

وری مغول را که پيش از اين دچار تبا حملۀ معروف خود به ھند، امپراخودش، شورش افغان را سرکوب کرد و 
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ھرج و مرج شده بود، از ھم فروپاشيد و به اين ترتيب  موجبات راه پيشرفت و تسلط استعمار بريتانيا را در ھند 

  .ھموار ساخت

 و در کوران ھرج و مرجی که در ايران به وقوع پيوسته بود، دولت ١٧۴٧سال ه پس از مرگ نادر شاه، ب

مستقلی تحت صدارت احمد دورانی در افغانستان تشکيل شد که شامل اياالت ھرات، کابل، قندھار، پيشاور بود و 

واری اين کشور که ساخت و سامان است. سيطرۀ آن تا مناطقی ادامه پيدا می کرد که بعدھا به تصرف سيک ھا درآمد

نداشت، پس از مرگ بنيان گذارش، از ھم فرو پاشيد و قبايل افغان ھر يک با رؤسای خاص خود ، جدا از يک ديگر 

 استثنائی تنھا زمانی موضوعيت می يافت که از تشکيالت خاص خود ر ايجاد کردند و اتحاد آنان به شکل کامالً 

ی بود، و رسوبات ئان ھا و ايرانيان طبق تفاوت قبيله تعارض سياسی  بين افغ.  جانب ايران احساس خطر می کردند

و يادمان ھای تاريخی آنھا در قالب منازعات مرزی و دعاوی ارضی  و رقابت جويانه، عواملی بودند که چنين 

  .تعارضاتی را پيوسته تشديد و تجديد می کردند

بوده، در حالی که ) ارتدکس( و اھل سنّت زيرا افغان ھا سنّی. عالوه بر اينھا تفاوت مذھبی نيز مزيد بر علت بود

با اين وجود علی رغم . کشور ايران در واقع دژ شيعيان به حساب می آيد و از آنھا به عنوان خوارج ياد می شود

چنين تعارض گسترده و ھمه جانبه ای، يک نقطۀ مشترک بين ايرانيان و افغان ھا وجود دارد و آن ھم خصومت 

  ).١(مشترکشان با روسيه است

 برای اّولين بار به ايران حمله می کند ولی امتياز زيادی به دست Pierre le Grandروسيه در عھد پی ير کبير 

الکساندر اّول از او خوش اقبال تر است و با عھد نامۀ گلستان، ايران را با تصرف دوازده شھر قطع . نمی آورد

  ).٢(عضو می کند که غالبا در جنوب قفقاز واقع شده بودند

پايان گرفت، چندين ) ١( که با عقد معاھدۀ ترکمنچای ١٨٢۶-١٨٢٧ نيز به نوبۀ خود در جنگ Nicolasنيکال 

را نيز از ايران ) دريای کاسپين( حق کشتی رانی در دريای خزر ،ايالت ديگر را از ايران جدا کرد و عالوه بر اين

  .حتی در سواحل خودش. سلب کرد

ۀ خويش در گذشته، محدوديت ھای جديدی که می بايست تحمل کند و ترس از خاطرۀ از دست دادن حقوق حق

.  با روسيه قرار می دادئیتجاوزات جديد، جملگی انگيزه ھای متعددی بودند که مملکت ايران را در تقابل مرگ آسا

ه آن را دشمن ابدی افغان ھا به سھم خود با اين که ھيچ گاه با روسيه وارد منازعه نشدند، ولی بر حسب عادتی ديرين

ايرانيان و افغان ھا با توجه به . مذھب خود می دانستند که ھر لحظه ممکن است ھمچون غولی عظيم آسيا را ببلعد

 و اجدادی خود می دانستند، به اين نتيجه رسيده بودند که بايد انگلستان را متحد طبيعی ءاين که روسيه را دشمن آبا

گلستان جھت حفظ سلطۀ خود، تنھا کافی بود که بين افغان ھا و ايرانيان نقش ميانجی از اين رو برای ان. خود بدانند

بنابراين برای انگلستان ھمين کافی . را بازی کند و خودش را مخالف غيرقابل انکار تجاوزات روس ھا نشان دھد

ابل روس ھا به  خود را در مقۀبود که از يک سو خودش را دوست نشان دھد و از سوی ديگر مقاومت مصممان

  .به چيزی بيش از اين نياز نداشت. نمايش بگذارد

  . با اين وجود نمی توان ادعا کرد که از امتيازات چنين موقعيتی به شکل مؤثری استفاده کرده است

 زمانی که می بايستی برای شاه از بين وارثين جانشينی برگزيده  می شد، انگليسی ھا به نفع ١٨٣۴در سال 

 به کمک ھمين ئید روس ھا بود کار کردند و سال بعد با پول و مشاورين نظامی بريتانيائيکه مورد تأشاھزاده ای 

  .شاھزاده شتافتند تا از دعاوی او در مقابل حريف پشتيبانی کنند
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سفرای انگليس به ايران گسيل شده بودند تا در مورد احتمال جنگ با افغانستان به دولت ھشدار دھند و بگويند که 

 به شکل جّدی از مقامات خواستند که آنھا را از ءولی زمانی که سفرا. در چنين جنگی نيروھايش تقليل خواھد يافت

بر اساس معاھده ای که . ود به پايتخت بازخوانده شدندخطر وقوع چنين جنگی مطلع سازند، از جانب وزارتخانۀ خ

 باز می گشت، در صورت جنگ بين ايرانيان و افغان ھا، انگليس دخالت نخواھد کرد مگر اين که ١٨١۴به سال 

  .طرفين منازعه از او در خواست ميانجی گری کنند

يد  توطئه ای از جانب روس ھا باشد که  در ھند بر اين عقيده بودند که اين جنگ بائی و مقامات بريتانياءسفرا

 ايرانيان به طرف شرق به نفع خودشان بھره برداری کنند و آن را ترفندی برای گشودن ئیمی خواھند از کشور گشا

  .طرف ھند گسيل خواھد شده راه ارتش روسيه می دانستند که دير يا زود ب

 نشد  که در آن زمان در رأس بخش امور Palmerstonبا اين وجود چنين مالحظاتی موجب نگرانی پالمرستون 

 ارتش ايران به افغانستان حمله کرد و با کسب پيروزی ھای مختصری تا ھرات ١٨٣٧و در سپتامبر . خارجه بود

 سفير دربار روس Comte Simonitch  اردوی محاصرۀ شھر تحت فرماندھی  شخص کنت سيمونيچ. پيش رفت

 سفير بريتانيا به جھت دستورات متناقض، منفعل McNeilمليات رزمی، مک نيل در کوران ع. در دربار ايران بود

از مداخله در روابط ايران و ھرات امتناع «از يک سو لرد پالمرستون به او دستور می داد که  . و فلج شده بود

والی  )Lord Auckland(چرا که اين موضوع ھيچ ربطی به انگلستان ندارد، و از سوی ديگر لرد اوکالند» کنيد

  .کّل  در ھندوستان از او می خواست که شاه را از ادامۀ عمليات منصرف سازد

 افسران انگليسی را که در ارتش ايران خدمت می کردند فراخواند، ولی  M.Ellisدر آغاز مخاصمات، اليس

يل تذکر می داد که افسران و والی کّل در ھند مکررا به مک ن. پالمرستون آنھا را دوباره به مأموريتشان باز گرداند

 مک نيل ١٨٣٨ چ مار٨.  بايد مأموريتشان را ترک کنند و از نو پالمرستون فرامين او را باطل می ساختئیبريتانيا

در اطراف پايان ماه می . به اردوگاه ايران رفت و ميانجی گری خود را نه به نام انگلستان که به نام ھند پيشنھاد کرد

حاصره، پالمرستون پيام تھديد آميزی به دربار ايران گسيل داشت و برای نخستين بار حوادث  ماه م٩، پس از ١٨٣٨

ھمزمان . ھرات را به باد سرزنش گرفت و برای نخستين بار اتحاد ايران و روس را با خشونت مورد انتقاد قرار داد

يعنی ھمان جزيره ای که . صرف شدشود و جزيرۀ خارک را متکد آميز به سوی خليج فارس بادبان با اين پيام تھدي

پس از اين ماجرا، سفير بريتانيا تھران را به قصد ارز روم ترک . پيش از اين توسط انگليس به تصرف درآمده بود

 . کرد

در کوران . در پی اين حوادث، ايران سفيری به انگلستان گسيل داشت ولی از ورود وی به کشور ممانعت کردند

 ١٨٣٨ اگست ١۵ی شدن محاصره و تھاجمات ايرانيان که بی وقفه پس زده شده بود، در اين دوره به علت طوالن

با اين وصف گمان می رفت که انگليسی ھا نيز به . شاه مجبور شد به محاصره خاتمه دھد و از افغانستان خارج شد

  .انگيزی پيدا کرد خالف آن چه انتظار می رفت، چرخش شگفت ،ولی سير تحوالت حوادث. عملياتشان خاتمه دھند

ناخشنود از ناکام گذاشتن تالش ھای ايران و به بھانۀ دسيسه ای که به روس ھا نسبت داده بودند يعنی خواست 

جنگ . آنھا برای تسخير بخشی از افغانستان، انگليسی ھا به ھمين بھانه ھا خودشان تمام کشور را تصرف کردند

.  را به انگستان تحميل می کندوع می پيوندد و نتايج ضايعه بارینيز در ھمين دوره به وق) ٢(معروف افغانستان

  .وليت واقعی حوادث ھنوز در پردۀ ابھام باقی مانده استؤمس

يعنی حملۀ . جنگ کنونی عليه ايران انگيزۀ بسيار مشابھی با حوادثی داشت که پيش از جنگ افغانستان روی داد

موقعيت خارق العاده ای که در مورد انگليس . ه به تصرف شھر انجاميدايران به ھرات، با اين تفاوت که اين بار حمل
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پيش آمد اين بود که آنھا به عنوان متحدين و مدافعين ھمان دوست محمدی عمل کردند که پيش از اين به عبث سعی 

يز مثل گذشته نتايج با اين وجود بايد ديد که آيا اين جنگ ن. کرده بودند با تحميل جنگ بر افغانستان او را معزول کنند

  خارق العاده و غير قابل پيشبينی دارد يا نه؟

  

  پی نوشت

  

 در دھکده ١٨٢٨-١٨٢۶تاريخ ه  پس از جنگ روس و ايران ب١٨٢٨ فوريه ٢٢تاريخ ه عھد نامۀ ترکمنچای ب) ١

  .ای به ھمين نام منعقد گرديد

راه ه  تسخير و استعمار افغانستان بکه انگلستان برای) ١٨۴٢- ١٨٣٨(يعنی نخستين جنگ انگليس و افغان ) ٢

عقب نشينی انگلستان از .  تخليه شد١٨۴١مبر علت شورش در نو کابل تسخير شد ولی به ١٨٣٩ اگستدر . انداخت

 غير نظامی تنھا يک نفر به مرز ھند ١٢٠٠٠ سرباز و ۴۵٠٠از .  شروع شد و به شکست منتھی شد١٨۴٢ جنوری

  . رسيد

  

  ادامه دارد

 


