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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

٩  
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  کارل مارکس

 

  عھد نامۀ ايران

  ١٨۵٧ جون ١٢لندن 

  ١٨۵٧جون  ٢۴ .  ۵٠۴٨ تريبون شمارۀ در روزنامۀ ديلی

  

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

  :گفته بود 

» .به محض اين که قرارداد صلح تصويب شود، اتاق بازرگانی ھم نظر خود را دربارۀ جنگ اعالم خواھد کرد

 در بغداد تصويب شد و ١٨۵٧ می ٢ در پاريس به امضاء رسيد و به تاريخ ١٨۵٧ چ مار۴اريخ قرار داد صلح به ت

اين قرارداد شامل چھارده بند است که ھشت بند آن مرتبط است با شرايط . ھم اکنون زير نظارت اتاق بازرگانی است

ر ھرات و ديگر مناطق  مشروط است به خروج نيروھای کشور ايران از شھ۵بند . جاری در قراردادھای صلح

طبق مصوبۀ بند .  گذاشته شودءافغانستان که می بايستی ظرف سه ماه پس از رد و بدل نمودن تصويب نامه به اجرا

چھارده، دولت بريتانيا متعھد شده است که پس از تحقق يافتن موارد قيد شده، نيروھايش را فورا از بنادر و جزاير 

 توجه اين است که در مورد خروج نيروھای ايران از ھرات، حتی پيش از تسخير جالب. متعلق به ايران خارج سازد

بوشھر بايد يادآور شويم که چنين موردی طی مذاکرات طوالنی در کنستاتينپل از جانب سفير ايران، فرخ خان به 
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ز جديدی که تنھا امتيا.  صراحتا پيشنھاد شده بودLord Stratford de Redcliffe لرد استانفورد دو ردکليف

انگلستان در کوران اين مذاکرات کسب کرد مربوط بود به استقرار واحدھايش در طول بدترين فصل سال و در 

دربارۀ مصيبتی که آفتاب، مرداب و دريا در طول تابستان بر سر خود . طاعون زده ترين بخش از امپراتوری ايران

ولی نيازی به چنين مراجعی . ديم و جديد به تفصيل نوشته انداھالی بومی بوشھر و محمرا نازل می کند، نويسندگان ق

 از مجرب ترين قّضات و از sir Henry Rawilsonسر ھانری راولينسونُ نيست، زيرا ھمين چند ھفته پيش، 

ی دھشتناک، مطمئنا از ئ ھندی در شرايط آب و ھوا- انگليسی اعالم کرد که واحدھای طرفداران پالمرستون، رسماً 

 نيز به محض اعالن پيروزی در محمرا، نوشت که علی London Timesروزنامۀ  تايمز لندن . اھند آمدپای درخو

 .  ست که واحدھای نظامی تا شيراز پيش روی کنندارغم قرارداد صلح،  برای حفظ جان سربازان ضروری 

ه بودند، به علت ی که در رأس واحدھای نظامی گماشته شدmک درياساالر و يک ژنرال بريتانياخودکشی  ي

نگرانی و اضطراب عميقی بود که از سرنوشت قريب الوقوع واحدھايشان احساس می کردند، و اين که مطابق با 

به اين ترتيب به يقين می توانيم منتظر مصيبت . دستورات دولت نمی بايستی فراتر از محمرا پيش روی می کردند

ولی اين بار نه به سبب . ، شباھت زيادی دارد، البته با شّدت کمترروی داد) ١(ديگری باشيم که به آن چه در کريمه 

ضروريات نظامی يا اشتباھات مسخره آميز دستگاه اداری، بلکه به علت معاھده ای که با شمشير فاتح نوشته شده 

بحث و در بندھای مصوب معاھدۀ مذکور جمله ای ھست که اگر خوشايند پالمرستون باشد، می تواند به گشايش . بود

  . نجامدجدل تازه ای بي

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

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

زيرا با توجه به اين که بندر بصره در برخی از  .  صرفنظر نکردند،قع شده استکه روی دلتای رود فرات وا

فصول عمق بسيار کمی دارد و برای شناورھای سنگين مناسب نيست، محمرا از ديرباز تنھا بندر آنھا در سواحل 

 که اين بندر به ه ایبھانبنابراين اگر پالمرستون چنين راه حلی را انتخاب کند، می تواند به اين . اين رود  بوده است

 مرزی بين ايران و ألۀی را به گشايش آن در مسئه تصرف خود در آورد و راه حل نھاايران تعلق ندارد، آن را ب

 .ترکيه موکول کند

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

استقالل ھرات و افغانستان را به رسميت . امور داخلی افغانستان نيز خود داری نمايدپوشی کند و از دخالت در 

ندازد و در صورت بروز اختالف با ھرات و افغانستان، برای رفع رگز سعی نکند آن را به مخاطره بيبشناسد و ھ

ميانجی گری دولت بريتانيا به ميانجی گری دولت بريتانيا مراجعه کند، و دست به اسلحه نبرند مگر اين که «بحران 

 .»بی نتيجه بماند

دولت بريتانيا نيز به سھم خود متعھد می شود که ھمواره از نفوذ خود در دولت ھای افغانستان استفاده کند و از 

تمام امکانات خود را به بھترين وجھی به کار ببندد تا « ھر گونه سوء تفاھم و ابھام از جانب آنھا پيش گيری نمايد و 

چنين بندی از معاھده، با قطع نظر از فرمول ھای اداری و . تالفات به شکل عادالنه ای برای ايران فيصله پيدا کنداخ

ازی که در کنفرانس کنستاتينپل جز باز شناسی استقالل ھرات نداشت، يعنی ھمان امتيه رسمی، ھيچ مفھوم ديگری ب

حقيقت اين است که بر طبق اين بند، دولت بريتانيا داوری . فرخ خان پيشنھاد کرده بود و بدان رضايت داده بود

ست که از ابتدای قرن به او اين نيز ھمان نقشی . رسمی  خود را بين افغانستان و ايران تثبيت و به ثبت می رساند

له ای است که نه به حقوق قانونی که به زور أ که آيا قادر به انجام چنين تعھدی باشد، مسحال آن. عھده گرفته بود
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 مالقات می Hugo Grotiusھوگو گروتيوسعالوه بر اين اگر شاه در دربارش با فردی مثل . بستگی خواھد داشت

المللی خود را به کشور کرد، او می توانست به دقت بگويد که ھر آنگاه کشوری مستقل، حق دخالت به امور بين 

و اين نکته ای است که در مورد . بيگانه ای واگذار کند، چنين رابطه ای از نظر قاضی باطل و قابل پی گيری نيست

ی چند قبيلۀ ئافغانستان را تعريف می کند که گوچنين قراردادی مشاھده می شود، زيرا انگلستان به شيوۀ شاعرانه ای 

دولت افغانستان به مفھوم ديپلماتيک کلمه ھمانقدر . ور مستقلی را تشکيل می دھندمختلف می توانند دولت و کش

 مقرر می سازد که ھر آن گاه مرز ايران توسط حکومت ھای ٧بند . Panslaveواقعيت دارد که دولت پان اسالو

کند، ولی پس از افغانی مورد تجاوز قرار گرفت، دولت ايران حق خواھد داشت با عمليات نظامی تجاوز را سرکوب 

چنين شرطی در واقع تکرار واژه به واژۀ ھمان بند از . مجازات تعرض کنندگان بايد به مرز عادی خود باز گردد

 . است که به تصرف بوشھر انجاميد١٨۵٢قرار داد 

، دولت ايران با استقرار و باز شناسی کنسول عمومی، کنسول، نايب کنسول موافقت دارد و ٩بر اساس بند 

از اين پس از حق « دولت بريتانيا ١٢ولی بر اساس بند . يندگان بريتانيا را به عنوان ممتازترين ملّت می داندنما

حمايت شھروندان ايرانی که در خدمت دولت بريتانيا يا کنسول عمومی، کنسول، نايب کنسول و نمايندگان کنسول 

 ».نيستند چشم پوشی می کند

قرارداد حاضر تنھا موردی . تقرار کنسول بريتانيا در ايران موافقت کرده بودپيش از آغاز جنگ، فرخ خان با اس

را که اضافه کرده است، چشم پوشی کردن انگليس از حمايت شھروندان ايرانی بود، حقی که در واقع يکی از داليل 

د دست آورده بودناتريش، فرانسه و دولت ھای ديگر ھريک حق ايجاد کنسولگری ھايشان را در ايران به . جنگ بود

 مورایسرانجام، معاھده دربار تھران را مجبور ساخت که به بازگشت . یئولی بدون ھيچ گونه راھزنی دريا

M.Murray تن در دھد و به عالوه عذر خواھی از اين جنتلمن نيز قيد شده بود، زيرا در نامه ای از جانب شاه به 

ير معقول، کوتاه بين و نويسندۀ پرونده ای وقيح و ناشايست يادکرده صدر اعظم از او به عنوان مردی ابله، ناآگاه، غ

عذر خواھی از مورای نيز توسط فرخ خان انجام گرفته بود، ولی اين عذر خواھی از جانب دولت بريتانيا رد . است

با کورنوموز وفلوت و چنگ و «شد و اصرار داشت که صدر اعظم برکنار شود و از ورود مورای به تھران 

 .»وسيقی باشکوھی، استقبال به عمل آيدم

را به خود جلب کرده بود و در اولين سفر به   بروتبا پذيرش پست کنسول عمومی در مصر عنايت شخص

بوشھر، به اعتبار نام شاه رسما در بازار به فروش تنباکو اقدام کرد و شواليۀ سرگردان بانوی ايرانی شده بود که 

 ھمين داليل مورای نتوانست معرف شخصيت و مثال بارز بزرگ منشی بريتانيا فضيلت چندان روشنی نداشت، به

در . بازگرداندن اجباری او به دربار ايران بايد به عنوان موفقيتی مشکل برانگيز برآورد شود. در نزد شرقيان باشد

ه ارزش نوشتن مجموع اين معاھده، صرفنظر از امتيازاتی که فرخ خان پيشکش کرده بود، ھيچ موردی نداشت ک

 .روی کاغذ را داشته باشد و ھزينه متحمل شده  و خون ريخته شده را توجيه کند

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

ۀ ھند،  احتمال تقريبا ناگزير روی گردانی ھند، تقليل روزافزون واحدھای ھندی، تحميل ھزينۀ سنگين به خزان

رت بين انگلستان و دولت ھای مصيبت ديگری نظير کريمه وجود دارد، که بايد به پذيرش رسمی  ميانجی گری بناپا

ری روی مرز ديگ) کاسپين(ی، و سرانجام کسب دو نوار پر اھميت توسط روسيه، يکی روی دريای خزر ئآسيا

  .نجامدشمالی سواحل ايران بي
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  پی نوشت

  

Crimée 

از نظر تاريخی  به دولت عثمانی و سپس به . ست در جنوب اوکرائين در ادامۀ دريای سياهاکريمه شبھه جزيره ای 

 روس مردم اين منطقه اساساً .  به اوکرائين تعلق گرفت ١٩۵۴اين شبھه جزيره از سال . روسيه تعلق داشته است

  .رارداد يالتا بين ستالين، روزولت و چرچيل بسيار معروف استيکی از شھرھای آن يالتا می باشد که ق. زبان ھستند

روسيه در عھد نيکالی اّول عليه امپراتوری عثمانی و متحدين آن يعنی فرانسه، . ١٨۵۶ - ١٨۵٣جنگ کريمه 

  .انگليس و ايتاليا به وقوع پيوست

  

 

  بريگاد سبک اسلحه در حال تاخت

 


