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  تجاوز قدرتھای غربی به چين

١  

  

Corinne Autey-Roussel  

  :پيشگفتار مترجم 

 بوده است، متأسفانه تالشھايم برای کسب اجازه از Europe 2 و ١۴، کربن FMه روسل مجری راديو ھای کورين اوت

گرچه در اين مقاله نشانی از کپی رايت . او برای انتشار ترجمۀ اين متن بسيار ارزنده دربارۀ تاريخ چين به نتيجه نرسيد

  (...) نديدم 

ًقريبا در حد يک کتاب کوچک است، برای من اتفاقی نبود، بلکه آن را که ت» ...جنگ ترياک«روسل -مقالۀ کورين اوته

ترياکخانۀ خيلی صميمانۀ :   ھندو چين فرانسه «: در ادامۀ ترجمۀ تعدادی مقاله پيرامون ھمين مضمون انتخاب کردم 

، ٢٠١٧ پتمبرس ۴نوشتۀ پپه اسکوبار، » ّافغانستان و جادۀ سری ھروئين سازمان سيا «، ٢٠١٧ سپتمبر ۴، »مجاور

ئی در افغانستان برای جلوگيری از ورود چينی ھا ؟ ليتيوم و نبرد برای دستيابی به ثروتھای امريکاافزايش سربازان «

، به عالوه مقاالت متعدد کارل مارکس و فردريش انگلس دربارۀ ٢٠١٧ت گس ا٢۶نوشتۀ ميشل شوسودوسکی، » معدنی

ًکه اخيرا برای تکميل ترجمۀ آن اقدام » نوشته ھا در باب استعمار«تاب جنگھای چين و انگليس و جنگھای ترياک در ک

کردم در حالی که مشکل کپی رايت ھنوز بر جا مانده و متأسفانه تا جائی که من حدس می زنم به اين زوديھا نيز راه 

ولی ... وانند شاد باشنددشمنان می ت. حلی نخواھد داشت و اين کتاب مثل خيلی از کارھای ترجمۀ ديگر منتشر نخواھد شد

دوستان می توانند ھوشيارتر باشند، زيرا اگر من روی مشکالت کپی رايت و انتشار کتاب ترجمه يا حتا ھر نوشتۀ 
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به زبان فارسی، حتا فقط به شکل مجازی و رايگان در انترنت پافشاری می کنم، آن ھم نه در ايران (...) ديگری 

به اين علت است که از اين نقطه روی محور مختصات » آزاد و دموکراتيک«ای بلکه در اروپ» اسالمی ديکتاتوری«

پيش . دست يابيم) بين المللی(می توانيم به نتايج مھمی در زمينۀ نقش روبنا در رابطه با زيربنا در جامعۀ سرمايه داری 

کپی رايت جبھۀ مشترک . ی تأمالتی در باب مالکيت خصوصی بر آثار علمی و ھنر«از اين طی مقاله ای زير عنوان 

  . له را مطرح کنمأسعی کردم تا حدودی صورت مس» نظام سرمايه داری جھانی و رژيم دين ساالر در ايران

نيست، زيرا موضوع غارت و به توبره کشيدن شھر » جنگ ترياک«طرح چنين موضوعی در اينجا چندان ھم دور از 

دست کم موضوع مالکيت » ان آتالنتيک شمالی، ناتو در قرن نوزدھمپيم« به دست بيجينگممنوعه يا کاخ تابستانی در 

خصوصی بر آثار ھنری و تاريخی را بروز می کند، زيرا آنانی که قوانين کپی رايت را نوشته اند، و قاعدۀ بازی را 

داندن آن نيستند، و ن کرده اند، نه فقط آثار و گنجينه ھای بی بديل کاخ تابستانی را ربوده اند بلکه حاضر به بازگرييتع

عالوه بر اين ھمچنان با ھمان روشھای قديمی بزرگترين موزۀ خاورميانه در بغداد را نيز تاراج کردند و بسياری از 

ًدر حالی که ما به شکل کامال داوطلبانه و . دست پياده نظام پيمان آتالنتيک شمالی در خاورميانه تخريب شده آثار نيز ب

  .ر خودمان می خواھيم تعدادی از آثار را ترجمه و منتشر کنيمبی ھيچ مزدی فقط با کا

  حميد محوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٢پاريس، 

  :جنگ ترياک 

  تجاوز قدرتھای غربی به چين

 

تا جائی که من می دانم، تجارت ترياک مطمئن ترين و شايسته ترين داد و ستدی ست که يک جنتلمن می تواند به آن «

 شرکت متخصص Jardine & Matheson جاردين ماتسون  ) ١ (William Jardineويليام جاردين (» بپردازد

  )در فروش ترياک

ن و آنانی که دچار ضعف عمومی ھستند به تدريج در اثر گرسنگی از بين می روند، در حالی که قدرتمندان و معلوال«

امپراتور  » .می و اجتناب ناپذير بودپر استقامتھا به دزدھا و تبھکاران تبديل می شوند، ويران کردن ديگران نيز حت

  ١٧٩٩ دسامبر ٢جياگينگ، فرمان عليه ترياک، 

*** 

امروز، بيش از پيش از چين به مثابه کشوری حرف می زنند که در زمينۀ اقتصاد جھانی به مقام اول دست يافته و طرح 

ه حتا از سازمان ھمکاری شانگھای حرف ک  گذاشته، بی آنءِماجراجويانۀ عظيم اورآسيائی راه ابريشم نوين را به اجرا

بين چين و روسيه که داده ھای تازه ای را به جھان تحميل کرده از وضعيت ۀ بزنيم، و يا به دليل ھمکاريھای چند منظور

  .نوين بگوئيم، و يا از نقش چين در بطن کشورھای بريکس ياد کنيم، و امثال اينھا
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نه :  مدرن و با ھويت اصلی آن بازگرديم و تاريخ گذشته را مرور کنيم  در اينجا فرصت مناسبی ست تا به آغاز چين

يا مائوئيسم به گونه ای که در چشم انداز انتظارات ) ١٩١٢- ١٩۴٩(ناسيوناليسم سون يات سن، جمھوری کومينتانگ 

  .که اين جنگھا را بدرقه کردند» قرن تحقير«عمومی گمان می برند، ولی جنگ ھای ترياک و 

 به ايدئولوژی تاجر ليبرال که وارث عصر روشنگری فرانسه و آنگلو ءسرمايه داری از يک سو با اتکا. ھمقرن نوزد

خود را تحميل » دريادارھای بازرگانی و صنعتی شان«ساکسون بود و از سوی ديگر پشتيبانی نظامی دولتھای غربی با 

 روی مزارع پھناور پنبه کار می کشيدند، پنبه ای که ، کشاورزان از ھزاران بردهامريکادر جنوب اياالت متحدۀ . کردند

دست پرولتاريای شھری بافته شود، کودکان بخش مھمی از آنان را در ه منتقل می شد تا ب) ٢(از بريتانيا به منچستر

ئی کاامري-نگليسیااز اينجا، پارچه ھای پنبه ای . کارخانه ھای ريسندگی که مثل قارج روئيده بودند به کار می گرفتند

و کار به ). ٣(ارزان قيمت به ھند صادر می شد و ابعاد اين صادرات به اندازه ای بود که توليد محلی را از بين برد 

 ھند به سوی کاشت گياه ديگری با امکان فروش باال روی آورد، يعنی کشت ١٧٩۶نقطه ای انجاميد که از سال 

وران به شکل مجازی بر کشور حکومت می راند، در صورت بريتانيائی که در آن د) ۴(کمپانی ھند شرقی . خشخاش

  .لزوم با خشونت و  استفاده از اسلحه  از ھمۀ امکانات و راه ھای ممکن نيز بھره برداری می کرد

  

 امپراتوری بريتانيا، نخستين ساقی جھانی

 قطره، چھار ۴ره، يکساله برای نوزادان سه ماھه دو قط. ورۀ ويکتوريا) مخلوط افيونی (Laudanumبطری الندانوم 

  . قطره٣٠ قطره، و برای افراد بالغ ٢۵ قطره، بيست ساله ١۴ ساله ١٠ قطره، ۶ساله 

بريتانيا يکی از بازارھای اصلی به سرعت به کشوری وابسته به مواد مخدر تبديل می 

در داروجات به شکل پودر يا خمير، قرص، : ترياک ھمه جا يافت می شود . شود

ا، آب نبات، معجون، شربت طبی و انواع و اقسام ترکيبات يکی از يکی قطره، باقلو

در شيره کش . مرگبارتر، به عالوه آنھائی که به کودکان و نوزادان تجويز می کردند

در دورۀ ويکتوريا ھر گونه (تلقی می شد » خراب آباد«خانه ھای مناطق شھری که 

برو و تقبيح می شد و ناپسند بود، استفادۀ تفريحی از کاالھائی که موجب باالبردن ا

، نزد ھنرمندان بسياری به الندانوم )استفاده بی رويه از مواد داروئی تلقی می شد

ّاعتياد داشتند يا معجون ھای طبی ديگر به شکل مايع که کمابيش حاوی ترياک بود، و به ھمين گونه ) ۵) (مخلوط افيون(

  .بين دھقانان و کارگران نيز رواج داشت

د سال پيش، وقتی که از منچستر عبور می کردم، از چندين کارخانه دار پنبه شنيدم که کارگرانشان بيش از پيش چن«

که روزھای شنبه بعد از ظھر پيشخوان داروخانه ھا پر است از قرص ھای يکی دو  طوریه کنند، ب ترياک مصرف می

علت احتمالی استفاده از اين . آيند آماده می کنندسه دانه ای که برای عرضه به متقاضيانی که در حواشی غروب می 

نوعی آبجوی (» ِايل«مواد به سطح نازل حقوق کارگران باز می گردد که به آنھا اجازه نمی دھد مصرف کنندۀ 

، اعترافات Thomas de Quinceyتوماس دو کنسی (» .باشند) spiritueux(يا عرق و مشروبات الکلی ) انگليسی

  ).١٨٢١ خوار، يک انگليسی ترياک

گھگاه می توانيم در « :  روايت می کند که ١٨۴۶ در سال Julian Hunterيک پزشک بريتانيائی، دکتر جوليان ھانتر 

اگر به او نزديک شويم، از جا می پرد و برای مدتی کوتاه خيلی . وسط مزرعه مردی خفته به روی کج بيلش را ببينيم
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ر مشقت باری می پردازد به استفاده از قرص نيز رو می آورد، خيلی از آنھا مردی که به کا. جدی به کار می پردازد

  )۶(» .که ترياک در آن بريزند نمی نوشند ھرگز آبجو را بی آن

روغن کاری اجتماعی که از سوی ھمۀ طبقات اجتماعی به گرمی مورد استقبال قرار گرفته و با نرخ بازدھی بی حد و 

چينی ھا را با ) ٧(از جمله   بريتانيائی ھا ١٧٧٩يدی را فتح کند، به شکلی که از سال ًمرز بايد اجبارا بازارھای جد

خشخاش با ميزان ترکيب باال » خصوصيات درمانی«دست و دلبازی از آن بھره مند کردند، که گرچه برای استفاده از 

به ھمين علت داد و ستد . دۀ افيونی افتادندتوجه چندانی نشان ندادند ولی متأسفانه برای استفادۀ لذت جويانه در دام اين ما

که دولت چين پس از سالھا بی اعتنائی، سرانجام وحشت زده  طوریه و بازگشائی ترياکخانه به سرعت گسترش يافت ب

چشمھايش را به روی مصيبتی که در شرف وقوع بود باز کرد و دريافت که خسارت مصيبت بار کليت بافت اجتماعی 

  . شمار معتادان در چين به ميليونھا نفر رسيده بود١٨٣٠در سالھای .  کندکشور را تھديد می

جوی راه  و ، امپراتور دائو گوآنگ که ترياک سه پسرش را کشته بود، بحث و جدل ھائی را برای جست١٨٣٨در سال 

گيرند و يا در برخی مايل بودند ترياک را قانونی کنند و از معامالت ترياک ماليات ب: حل ممکن تشويق کرد ھای 

بھترين حالت آن را به انحصار دولت درآورند، در حالی که برخی ديگر خواھان کاھش معتادان و برای جلوگيری از 

  .کاھش نيروی کار برای امور حياتی کشور الغای ترياک را پيشنھاد می کردند

 ديوان کشوری مصرف فزايندۀ  رئيس تشريفاتHwang Tsioh-tsz در گزارشی به دربار امپراتور ھوآنگ تسيو تسه 

 نمود و برای قاچاقچيان، فروشندگان و خريداران مجازات ءترياک خارجی را به مثابه علت اصلی مشکالت چين افشا

بی ھيچ استثنائی، ھمۀ مقامات روی شديدترين . امپراتور از مقامات محلی نظرخواھی کرد. مرگ را درخواست کرد

  .اشتنداقدامات بازدارندۀ ممکن تأکيد د

اگر تأثير ترياک به اين اندازه در چين خسارت بار است، خواھيد پرسيد در اين صورت جامعۀ بريتانيا که به ھمين 

  اندازه از اين مادۀ افيونی مصرف می کند در چه وضعيتی ست ؟

نيای  کبير عھد  يعنی نجابت در بريتاهداد و ستد به اندازه ای پر درآمد است که يکی از مشھورترين خصوصيات برجست

 در زبان مافياھای سيسيلی يعنی Omertaاومرتا (و نجابت در اينجا يعنی سکوت : دھد  ويکتوريا آن را پوشش می

 ). سکوت

 می مانديم برای آن که حتا اگر ترياک آزاد باقی می ماند، فروش ترياک فقط به داروخانه ھا ١٨۶٨بايد منتظر سال 

بتواند ) Journal of Mental Sciences( منتظر می مانديم تا سرانجام روزنامۀ ١٨٨٩و بايد تا سال ). ٨(محدود شود 

 منتظر می ١٩١٩تصميم بگيرد، و سرانجام بايد تا سال ) ٩(» اعترافات دختر جوان معتاد به الندانوم «برای انتشار 

  .مانديم تا دولت ترياک را ممنوع اعالن کند
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اين ترياکخانه فقط در سال . نيويورک، ترياکخانه در آغاز قرن بيستم.  پخش می شد نيزامريکاترياک در اياالت متحدۀ 

  . بود که تعطيل شد١٩۵٧

  

  چای، ابريشم و مواد مخدر، چين و درندگی غرب

حساب می آمد، پادشاھی ه در قرن ھجدھم، عالوه بر پارچه ھای ابريشم، منبتکاری، ظروف چينی که کاالھای لوکس ب

وارد می کرد و ) چوکری(ز چين مقادير بسياری محصوالت برای مصارف روزمره مثل چای يا ريواس متحد بريتانيا ا

با افزايش مصرف چای، . پذيرفتند با شمش طال می پرداخت، تاجران چينی به ندرت محصوالت انگليسی را می

برای تعادل بازار مخفيانه کاالی بريتانيائی ھا با نگرانی از تھی شدن سريع ذخيرۀ پولی شان به اين فکر افتادند که 

  .کليدی شان يعنی ترياک را به قيمت ارزان در بازار چين بفروشند

با داد و ستد جزئی ترياک، افيون کم ) قرن دوم پيش از ميالد تا قرن چھاردھم ميالدی(چين، که از دوران راه ابريشم 

ثبت رسانده و به اندازه ای به اين افيون مظنون بود ياب و گران قيمت دير آشناست و از دوران قديم مضرات آن را به 

 ١٧٢٩ بار بين سالھای ۴٠چين فرامين امپراتوری را عليه ترياک بيش از .  آن را ممنوع اعالن کرد١٧٢٩که در سال 

، ولی قانون به سختی می توانست در کشوری که درآن بزھکاری بيداد می کند مؤثر واقع )١٠( تمديد کرد ١٨٣۶و 

 مصرف ترياک افزايش يافت، يعنی از آغاز واردات حجيم ترياک ھندی از طريق مرکز ١٧٨١در نتيجه، از سال . شود

 ١۴٠٠ تا ٩٠٠، داد و ستد از ١٨٣٨ و ١٨٢١بين سالھای . ھا پخش آن در کانتون يگانه بندر تجارت آزاد با بريتانيائی

 بازار ترياک ١٨٣٠در سال « تاريخشناس Jack Beechingبه گفتۀ جک بيشاينگ ). ١١(ُتن در سال افزايش يافت 

  )١٢(» .ًاحتماال مھمترين محصول در معامالت بازرگانی دوران خود بود در ھيچ کجای جھان ھمتا نداشت

، ١٨٣٩ چوقتی که به قانون تبديل شد، در مارHwang Tsioh-tsz چند ماه پس از فرمان امپراتور ھوآنگ تسيو تسه 

برای مبارزه عليه ترياک مأموريت گرفت و در ) ١٣ (Lin Tse-hsü (Lin Zexu)ه ھسو بازرس امپراتور لين تس

لين تسه ھسو سعی کرد .  چپق ترياک  را نيز مصادره نمود٧٠٠٠٠ فروشنده را بازداشت کرد و ١٧٠٠کانتون 

ِبرگ اعمال زور رو شد و ه فروشگاه ھای ترياک را از طريق شرکتھای خارجی با چای تاق بزند، ولی با مخالفت روب

 کارگر را ۵٠٠در پايان يک ماه و نيم، دست آھنين او بيش از يک ميليون کيلو ترياک را توقيف کرد و . را به کار بست

 روز به کار گرفت تا ھمۀ بار کشتی ھا را تخريب کنند و باقی را به دريا سپرد و از روح دريای جنوب نيز ٢٣برای 

يش نمود و از او خواست که برای مدتی مخلوقات دريائی را از اين منطقه دور کند برای آلودن آبھايش درخواست بخشا

  )١۴. (»که مدتی دوری جويند تا دچار آلودگی نشوند«

برای ملکه ويکتوريا می ) ١۵(شود و نامه ای  ّسپس، لين تسه ھسو با حسن نيت تمام اشتباه ديپلماتيکی مرتکب می

دعوت می » قلب ھمۀ جھان«م ناب او را به تبعيت پارسامنشانه از امپراتور چين نويسد و با لحن و فحوای کنفسيونيس

 ديوان ساالر که در اصالت و وفاداری خدشه ناپذيرش به امپراتور چين ۀبا وجود اين، لين تسه ھسو مقام عالی رتب. کند

ئی ھا واقع شده بود، و اين طور کلی بريتانياه ترديدی جايز نيست در ھزار فرسنگی تکبر فوق العادۀ مخاطبش و ب

ًنامۀ او به مقصد نخواھد رسيد ولی بعدا در تايمز لندن . چيزی بود که ديوان ساالر اصيل چينی نمی توانست حدس بزند

The Times of Londonمنتشر شد  .  

بکه ھای قاچاق ًاز سوی ديگر، بريتانيائی ھا دائما برای افزايش فروش افيونشان با خريد مقامات چينی، سازماندھی ش

برای عبور دادن ترياک از زير بينی و ريش مقامات چينی به سرزمين چينی ھا تدارک می ديدند، و به ھمين گونه با 
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تبعيت » بربر«به ھيچ وجه خيال نداشتند از خواست حاکم کشوری ) ١۶(پخش رايگان نمونۀ مصرفی بين ساده دالن 

  .کنند که دامشان را درآنجا گسترده بودند

کشور «ر لندن، در پارلمان بريتانيا رقص رياکارانه ای آغاز شد و شاھين ھا درخواست جنگ کردند، جنگ عليه د

بی «کردند  ، در حالی که برخی ديگر روی شيوۀ توجيه آن بحث می»اخاللگری که مزايای مبادلۀ آزاد را نفی می کند

وزير امور خارجه لرد پالمرستون که به درآمد تجارت ، و خود »مھری نسبت به بريتانيای کبير برای جنگ ناعادالنه

فقط « ، مردم چين »درخواست خود چين اين وضعيت را به وجود آورده«ترياک دلبستگی داشت، به آرامی می گفت 

به نام توھينی که تکبر چينی « و درخواست جنگ می کند » فروشند  خواستار خريد چيزی ھستند که ديگران به آنان می

  ).١٧(» عتبار بريتانيا وارد آورده اند ھا به ا

  

ُاز دست دادن ھنگ کنگ: حادثۀ کاولون و نتايج آن  ُ  

 شش دريانورد بريتانيائی مست يک معبد را به ھم می ريزند و ١٨٣٩ جوالیتنش ھا باز ھم يک درجه باالتر رفت، در 

يز طی دعوائی در کاولون در منطقۀ جنوب عالوه بر خساراتی که به مکان مقدس وارد می کنند يک روستائی چينی را ن

بريتانيائی ھا از تحويل جنايتکاران به مقامات چينی امتناع کردند و محاکمۀ مجرمين . پای رود کانتون به قتل می رسانند

 را خودشان به عھده گرفتند و سپس آنان را به بريتانيا بازگرداندند، لين تسه ھسو خشمگين از اين رويداد فروشگاه ھای

خارجی در کانتون را بست، ھمۀ چاه ھای ساحل کانتون را مسموم کرد، و فروش خوراکی به خارجيان را ممنوع اعالن 

داشت و با تھديد محدوديتھای بازرگانی از دولت استعماری پرتقال خواستار انتقال قاچاقچيان بريتانيائی شد که در ماکائو 

  ).١٨. (پناھنده شده بودند

ُت با شتاب به دھکده ای در دورترين نقطۀ جنوبی پای رود کانتون، ھنگ کنگ عقب نشينی رعيت ھای اعليحضر ُ

 درآنجا ١٩٩٧تا سال . کردند، در آن دوران بندر ماھيگيری فقيری بود که راھزنان دريائی در آنجا آشيانه کرده بودند

  .باقی خواھند ماند

ُر به کشتی ھای تجاری پيوسته و در ساحل ھنگ کنگ ت، لين تسه ھسو مطلع شد که يک  ناوچۀ توپداگس ا٣١روز  ُ

  .لنگر انداخته است ولی به دليل اعتماد بی اندازه ای که به نيروھايش داشت، چندان احساس نگرانی نمی کرد

، دريادار اليوت، مدير کل بريتانيائی برای امور بازرگانی در چين و پدرخواندۀ مافيای قاچاق ١٨٣٩ سپتمبر ۴روز 

. بر آن بود تا افسران دريائی کاولون را متقاعد کند که به او مواد غذائی و آب بفروشند ولی درخواستش رد شدترياک، 

گرچه خسارات وارد آمده اندک بود، ولی اميد به صلح . در پاسخ، دريادار اليوت سه جانک جنگی چينی را به آتش بست

  ).١٩(از بين رفت 

ای کوچک حاوی مواد انفجاری را گردآوری کرد و عليه کشتی ھای دشمن لين تسه ھسو جانک ھای جنگی و شناورھ

بھرۀ داد و ستد تجاری به آنانی : در لنگرگاه کانتون به کار برد و رعايت اصول و ادب را به بريتانيائی ھا يادآور شد 

يائی ھا نمی توانند اين اصل اگر بريتان. قاچاق ترياک بايد متوقف شود. تعلق دارد که به قوانين چينی احترام می گذارند

  .را رعايت کنند، بايد آبھای سرزمين چين را ترک کنند و ھرگز باز نگردند

ھشدار لين تسه ھسو حاوی پيغام پارسا منشانه ای ست، ولی کاپيتان اليوت با اين نظريه موافق نيست و گوش شنوائی 

ُه ھنگ کنگ، بريتانيائی ھا با ارسال نامه خواستار آب، مبر، پس از ورود دومين ناوچۀ توپدار بودر آغاز ماه ن. ندارد ُ

بريتانيائی ھا . ناخدای ناوگان چينی از سر تسامح نامۀ آنان را باز نکرد. مواد غذائی و بازگشائی بی درنگ بازار شدند

  .نيز در پاسخ پنج جانک جنگی ديگر را در آب غرق کردند
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  جنگ طمعکارانۀ ناب: درنده و مردارخوار 

 کرده بودند، مواد غذائی، پارچۀ پنبه ای، ظروف سراميک ءين علت که به شناخت ناکاملی از بريتانيائی ھا اتکابه ا

غربی را نازلتر از محصوالت چينی تلقی می کردند، در نتيجه جنگ افزارھای غربی را به ھمين نسبت می سنجيدند، 

  .د را دست کم گرفته بودندولی چينی ھا به شکل وخيمی مھارت نظامی حريفان اروپائی خو

 

Lin Tse-hsüلين تسه ھسو مأمور بلند پايۀ امپراتوری 

 رود کانتون -، لين تسه ھسو عليه نيروئی که از سنگاپور گسيل شده بود به مقابله برخاست که پای١٨۴٠ جوندر آغاز 

 سرانجام شھرھای ساحل رود ژيک ساحل حمله می کردند ويرا بسته بودند، سپس به ھدف بستن بنادر به نقاط سترات

سپس، دريادار بريتانيائی از امپراتور درخواست جبران خسارت کرد، ھزاران کيلو ترياک که . يانگ تسه را نيز گرفتند

 ٢١در . لين تسه ھسو از بين برده بود، کاستی ھای مربوط به درآمد بريتانيائی ھا و بازپرداخت ھزينۀ لشکر کشی

ين تسه ھسو به سختگيری بيش از حد، امپراتور او را از مقاماتش بر کنار کرد و به ايلی ت، پس از متھم کردن لگسا

وليت ھای نازلتری ؤشھری در مرزھای شمالی به تبعيد فرستاد، جائی که او تنھا به انجام وظيفه برای امپراتور در مس

  .پرداخت

ن تاريخی در مقابله با امپرياليسم تلقی می شود و  قھرماۀامروز، لين تسه ھسو مقام عالی در امپراتوری چين، به مثاب

  .مجسمۀ او در چندين شھر بزرگ چين مورد احترام و ستايش ھمگانی ست

 رسيده بودند، عقب نشينی آنان را به بيجينگ می کند، و در حالی که به پای مذاکرهنمايندۀ جديد امپراتور با بريتانيائی ھا 

ُازای واگذاری ھنگ کنگ ب   . آورددست میه ُ

 جزيره را به نام نامی تاج و تخت بريتانيا تسخير Gordon Brenner، دريادار گوردون برينر  ١٨۴١ جنوری ٢۶در 

پس . ل رودخانۀ پرل در کانتون را به دست گرفت و شھر را محاصره کردو، دريادار اليوت کنتربروریدر پايان ف. کرد

  .ن کانتون در ماه مه نيروھايش را بازپس کشيدُاز دريافت چندين تن نقره و باج گيری از تاجرا

ت ھمان سال، يک لشکر کشی ديگر در طول سواحل شمالی به راه افتاد و شھرھای ديگری را تصرف کرد، گسدر ماه ا

زير تھديد مستقيم به ) در چند کيلومتری شمال غربی شانگھای(نانکين . ، نانگبو و شانگھای)نام امروزی شيامن(اموی 

را پذيرفتند و ) ١٨۴٢ت گس ا٢٩( روی آوردند و سرانجام توافق نامۀ نانکين مذاکرهمد، چينی ھا دوباره به زانو درآ

ُھنگ کنگ را برای ابد به بريتانيائی ھا واگذار کردند، و عالوه بر اين پنج بندر برای  با اروپائی ھا » مبادالت آزاد«ُ

و باز شناسی حق اقامت و حق فرامرزی برای مناسبات ) بوکانتون، اموی، فو جو، شانگھای و نانگ(اختصاص يافت 

معاھدات «معاھدۀ نانکين، نخستين از معاھدات مشھور به . ديپلماتيک با کشورھائی که در بنادر آزاد حضور داشتند
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شان برای دودمان چينگ، اين معاھده آغاز روند اجتناب ناپذير فروپاشی . آغاز يک قرن تحقير برای چين است» نابرابر

  )٢٠. (خواھد شد

 که سھم خودشان را از شيرينی مطالبه می کردند، به ھمين علت کالب کاشينگ امريکا، اياالت متحدۀ ١٨۴۴در سال 

Caleb Cushingرسانند تا آنان ءبه امضا» دوستی ابدی« که با چين معاھدۀ   و سه ناوچۀ توپدار فرستادند برای اين 

  )٢١. (ائی ھا برخوردار شوندنيز از مزايائی مشابه به بريتاني

رفتار مقامات کانتون که حقوق «: کاشينگ توافق مناسب و خوب را به اين شکل برای مخاطبان چينی خود توضيح داد 

اگر چين درس عبرت نگرفته باشد، چنين . نمايندگان دولت بريتانيا را پايمال کرده بود موجب جنگ با بريتانيائی ھا شد

، امريکاپس از ) ٢٢. (»جز خواست جنگ افروزی عليه ديگر قدرتھای غربی نخواھد داشت هامری معنای ديگری ب

مناسبات دوستانۀ خدشه ناپذير «فرانسه ھفت ناو جنگی فرستاد با معاھدۀ ھوآنگپو در نوک قلمش که به او اجازه می داد 

ا روی ارابه ھای جنگی اش به  رساند و بر اين اساس در قطعه قطعه کردن چين سھم خود رءرا به امضا» خود را

- اتريش: بودند به گوشت شکاری روی آوردند » مبادالت فرھنگی«چندين کشور غربی نيز که نگران . تاراج ببرد

 و يدنال، روسيه، اسپانيا، سوگ، برزيل، پرتارویلند، نا، مکزيک، ھجاپان، دانمارک، ايتاليا، جيم، بلالمانمجارستان، 

  . مستعمره باقی ماند١٩۴٩چين تا سال ). ٢٣(پرو 

  ادامه دارد

  

  :پی نوشت ھا
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