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

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

 . گسترش داده بود

 منافع  دارای نی ھند شرقی روی ھر يک از دولت ھای حاکم و مستقل و يا روی ھر منطقه ای کهکه کمپا به محض اين

ًاندازد، قربانی نيز فورا به نقض واقعی و يا خيالی اين  سياسی و بازرگانی و طال و ثروت است، نگاھی طمع کارانه می
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 قرار دادی را زير پا گذاشته و يا مرتکب اھانتی قربانی متھم می شود که عھدنامه و يا. و يا آن قرار داد متھم می شود

اخبار دائمی در باب محور شرارت، به افسانۀ .  می کند جنگ  اعالن و ديری نمی پايد که عليه او. ابھام آميز شده است

انگليس طی ساليان دراز در . گرگ و گوسفند شباھت زيادی داشته و تاريخ انگلستان را ھمواره به خون آغشته است

کر تصرف موقعيت مناسبی در خليج فارس بود و بيش از ھمه به جزيرۀ خارک که در بخش شمالی اين آبھا واقع شده ف

 مشھور که چندين بار به مقام سفير در ايران گماشته شده بود بی وقفه در ١کلملسر جان م. است چشم طمع دوخته بود

دار بود که اين جزيره قابليت آن را دارد تا به يکی از مراکز مورد اين جزيره در انگلستان تبليغ می کرد، و در اين پن

از اين جھت که در مجاورت بوشھر، بندر ريگ، بصره ، و قطيف است و . شکوفان و پر رونق بازرگانی تبديل شود

ای سر جان اين جزيره را به عنوان نقطۀ مرکزی، بر. انگلستان از ھم اکنون جزيره و بوشھر را تحت تصرف خود دارد

جزيره ای با آب و ھوای مناسب و ھمۀ خصوصيات . روابط بازرگانی 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 برای رشد و شکوفائی

ی رساند و ھر دو در پی اجرای طرح مشترکی مشاھداتش را تحت نظارت لرد مينتو که والی شھر است به تحقق م

  .ھستند

طور عاجل حرکت می ه سر جان جھت اشغال جزيره به فرماندھی يگان عمليات نظامی گماشته شده بود و می بايستی ب

 را برای مأموريت ديپلماتيک ٢به اين ترتيب سر ھارتفورد جان. کرد، ولی به او دستور می رسد که به کلکته بازگردد

 بر اساس ھمان بھانه ١٨٣٧-١٨٣٨ّدر طول اولين محاصرۀ ھرات توسط ايرانی ھا در سالھای . ران اعزام می کنندبه اي

دت آميز مرگباری ؤھای ترديد آميزی که گوئی از اين پس مدافع حقوق افغان ھاست، يعنی ھمان قومی که با آن رابطۀ م

طور مشخص به علت دخالت روسيه، ه خاص و بداشته است، جزيرۀ خارک را تصرف کرد ولی به علت شرايطی 

 دوباره تجديد شد، پيروزی ھای ايران در ھرات ًتالشی که اخيرا. مجبور می شود طعمۀ به چنگ آورده اش را رھا کند

ّبود که اين بھانه را به دست انگليس داد که شاه ايران را به عدم حسن نيت نسبت به او متھم کند و جھت پيمودن نخستين 

بنابراين مشاھده می کنيم که در طول نيم قرن، . ھا به سوی اعمال خشونت، جزيره را به اشغال خود درآوردگام 

چنين . انگلستان سعی کرد تسلط خود را در دربار پادشاھان امپراتوری ايران تثبيت کند ولی موفقيت چندانی نصيبش نشد

نشان را نمی خوردند و اغلب، از ھماغوشی ھای خائنانه گاه فريب تملق گوئی ھای دشمنا پادشاھانی، با اينحال ھيچ

 به ١٨٠۵ايرانی ھا جملۀ فتحعلی شاه را به سال .  ھا در ھند آگاه بودندرداندند، چرا که از رفتار انگليسروی بر می گ

  : ياد می آورند که گفته بود 

  » .له می کند، نبايد اعتماد کردبه پيشنھادات کشوری تاجر و حريص که جان آدميزاد و تاج پادشاھی را معام« 

حساب نياوريم، ه در تھران پايتخت ايران، نفوذ انگلستان در پائين ترين درجه است، زيرا اگر توطئه ھای روس ھا را ب

 و راھزن، بريتانيا ھمان کسی است که ايران بحریفرانسه از موقعيت ممتازی برخوردار است، و از اين سه گروه دزد 

درحال حاضر، سفيری از جانب ايران به مقصد پاريس حرکت کرده است و شايد که تا .  از ھمه بترسدبايد از او بيش

ًدربارۀ مشکالتی که در ايران روی داده است، قويا محتمل است که موضوع مذاکرات . کنون به آنجا رسيده باشد

 به شکل حادتری مسألهاين . اعتنا نيستدر واقع، فرانسه نسبت به اشغال جزايری در خليج فارس بی . ديپلماتيک باشد

مطرح می شود، از اين جھت که فرانسه برخی مدارک را بيرون می کشد که بر اساس آن گوئی خارک توسط پادشاھان 

در واقع  . ١٨٠٨ در عصر لوئی چھاردھم و دومين بار در سال ١٧٠٨اولين بار در سال . ايران به او واگذار شده است
                                                 

1 Sir John Malcolm 
2 Sir Hartford Jones 
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 مربوط به واگذاری چند امتياز و حق بھره برداری مشروط بوده است ولی ھمين کافی بود تا اين مورد ياد شده،

ًاخيرا . لبه کنند بودند، حقوق خود را روی اين جزيره مطادھم که به اندازۀ کافی ضد انگليسجانشينان لوئی  چھار

ه دخالت قدرت طلبانه در اروپا به نفع نام انگليس از حق ھر گونه  ب٤ در پاسخ به روزنامۀ فرانسوی٣روزنامۀ انگليس

 را در تعلق ملت انگليس می داند و ھيچ قدرت ديگری حق امريکافرانسه صرفنظر می کند ولی رسيدگی به امور آسيا و 

در . با اين حال می توان ترديد داشت که لوئی بناپارت اين تقسيم بندی را به رسميت شناخته باشد. دخالت در آن را ندارد

رت سياست خارجی فرانسه در تھران، در جريان آخرين منازعات انگليس و ايران، با بی ميلی از انگليس ھر صو

 را بر ٥ھا» ُگل«پشتيبانی کرد و از اين جھت که مطبوعات فرانسه چنين مدارکی را بيرون کشيده بودند و دعاوی 

 ايران را بازی ساده ای تلقی ۀ و تجزيخارک مطرح می کردند، پيش بينی می توان کرد که انگليس حمله به خارک

  ."نکند

  

  منازعات بريتانيا عليه چين:  کارل مارکس - ١٨

 حمل شده بود و حاوی توده ای از پرونده ٦امريکانامه ای که ديروز صبح به دست ما رسيد، توسط کشتی مسافر بری 

کنيم  ما فکر می. ٨ بود٧جنگی ناخدا سيمور ھا و مقامات چينی در کانتون و عمليات ھای مختلف دربارۀ منازعۀ انگليس

که ھر فرد بی طرفی در بررسی دقيق نامۀ رسمی بين مقامات بريتانيائی و چينی در ھونگ کونگ و کانتون به اين 

به گونه ای که بريتانيائی ھا دليل منازعه را مطرح کرده اند، بر . اند نتيجه خواھد رسيد که بريتانيائی ھا به خطا رفته

کاربستن زور تعدادی جنايتکار چينی را ه جای فراخواندن سفير بريتانيا، با به ساس است که برخی مقامات چينی باين ا

ولی ھمانگونه که تايمز . از روی کشتی که با پرچم بريتانيا در رودخانۀ کانتون شناور بوده ربوده و بازداشت کرده اند

که کشتی با پرچم انگليس شناور بوده باشد و آيا می توانيم اقدامات جای ترديد وجود دارد «: در اين باره نوشته است 

، ٩پيامد چنين ترديدی وقتی به يقين می گرايد که با استناد به معاھده. »ًسفير را در اين واقعه کامال توجيه پذير بدانيم

فقط کشتی ھای بريتانيائی به ھمانگونه که سفير روی اين نکته تأکيد می کند که بايد در خصوص کشتی بادبانی لورشا و 

که خوانندگان ما بتوانند چشم  ولی برای آن.  گذاشته شود، در حالی که لورشا به ھيج عنوان کشتی بريتانيائی نيستءاجرا

 در نامه ای ءابتدا. پردازيم اندازه کاملی از ھمۀ ماجرا داشته باشند، ما به نکات مھمی که در نامۀ رسمی مطرح شده می

  :بر چنين می خوانيم و اکت٢١ به تاريخ ١١نرال يهج سفير بريتانيا در کانتون به دولت ١٠ای پارکساز سوی آق

                                                 
3 London Times 
4 Journal des débats 1944- 1789 روزنامة برخورد ديدگاه ها    

Gaul5  فرانسوی ھاگل ھا در اينجا به مفھوم. نام قديمی فرانسه:  مترجم .  
6  Americaِامريکا نام کشتی 

 7 Seymou 
موجب ، Arrow» آرو«مقامات چيني با بازداشت خدمة كشتي قاچاقچيان :  تحريك شد 1856بر و ها در اكتدست انگليسه جنگ كانتون ب 8 

با پرچم بريتانيا شناور ) كشتي بادباني از انواع جانك lorchaلورشا (شدند، كه مي گفت اين كشتي  Parkes پاركس  اعتراض سفير آقاي
به مثابه مقدمه اي براي آغاز  John Bowringدست فرستادة انگليس جان بورينگ ه بمباران وحشيانه و بي اخطار شهر، ب. بوده است

 .به كار بسته شد) 1856- 1858(دومين جنگ ترياك 

 ها به ويژه انگليس.  شدءدست انگلستان و چين امضاه  ب1842ت گس ا29 معاهدة نانكين را تكميل كرد، كه در 1843بر و اكت8معاهدة  9  
 معاهدة 9در مادة .  ممتازترين ملتها بازشناسي شدبة ها به مثارامرزي امتياز كسب كنند و انگليسموفق شدند كه در بنادر باز، براي اتباع ف

 . ها مبادلة بازرگاني دارند از همين امتياز برخوردارند كه بازرگانان چيني كه با انگليسيد شده بودتكميلي ق
10 Parkes 
11 Yeh 
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 بين کشتی ھای ديگری که در ساحل شھر لنگر ١٢»آرو«بر، لورشا کشتی بادبانی بريتانيائی به نام و اکت٨در بامداد «

، ھدف بازرسی نيروی مھمی قرار گرفت انگليسای انداخته بودند، بی ھيچ اطالع قبلی و با بی توجھی به اعتراض ناخد

 ١٢اين گروه نظامی پرچم را پائين کشيدند و . که شامل تعداد بسياری از افسران و سربازان چينی با لباس رسمی بود

در ھمان روز ھمۀ رويدادی که حاکی از بی حرمتی به .  نفر خدمۀ چينی کشتی را دستگير کرده با خود بردند١۴نفر از 

ريتانيا و نقض آشکار معاھدۀ تکميلی بود را به اطالع حضرت عالی رساندم و برای پاسخ به اين ناسزاگوئی و پرچم ب

ولی با شگفتی، حضرت عالی رعايت تعھد و عدالت را به تحقير . رعايت احترام به معاھده نيز به شما مراجعه می کنم

کرديد، بلکه اکنون مردانی را که دستگير کرده ايد به برگزار کرديد، و برای اين بی حرمتی نه فقط معذرت خواھی ن

زندان انداخته ايد، و بر اين اساس نشان داديد که نقض عھد نامه را مجاز می دانيد، و به دولت عليا حضرت ھيچ 

 ».تضمينی نداده ايد که چنين رويدادھائی ديگر تکرار نخواھد شد

ی که روی لورشا به سر می بردند اقدام کردند زيرا مطلع شده بودند نظر می رسد افسران چينی به بازداشت چينی ھائه ب

سفير بريتانيائی .  عليه کشتی باربری چينی شرکت داشته اندبحری یکه برخی از عناصر اين گروه در عمليات دزد

زندانی کردن فرماندار کل چينی را به بازداشت خدمۀ کشتی و بی حرمتی به پرچم بريتانيا، امتناع از معذرت خواھی و 

دولت چين در نامه ای به ناخدا سيمور نوشته است که پس از کسب اطمينان . خدمۀ کشتی بازداشت شده متھم کرده است

بر به يکی از افسران دستور داده است که آنان را به عرشۀ و اکت١٠ نفر از بازداشت شدگان بی گناه بوده اند، روز ٩که 

دربارۀ لورشا، اعالن کرد که وقتی . از پذيرش آنان در کشتی امتناع کرده استلورشا بازگرداند، ولی سفير پارکس 

چينيھا در عرشۀ کشتی بازداشت شدند، تصور بر اين بود که کشتی چينی ست، زيرا توسط يک سازندۀ چينی ساخته شده 

دست ه بريتانيائی را ببود و به يک چينی تعلق داشت، در حالی که اين فرد به شکل غير قانونی حق برافراشتن پرچم 

آورده و کشتی خود را در فھرست استعماراتی بريتانيا به ثبت رسانده بود، يعنی روشی که قاچاقچيان چينی به شکل 

  :دربارۀ بی حرمتی به پرچم بريتانيا، فرماندار کل چينی گفته است . معمول از آن سوء استفاده می کنند

 عالی بر اين امر استوار است که وقتی لنگر می اندازند پرچم را پائين می  ناپذير لورشاھای ملت حضرتتغييرقاعدۀ «

ی جنايتکاران بازرسی شده بود و لورشا به ھدف دستگير. کشند و ھنگام حرکت دوباره آن را به اھتزاز در می آورند

م پرچمی را پائين در چنين وضعيتی چگونه می تواني. روشنی نيز ثابت شده بود که کشتی ھيچ پرچمی حمل نمی کندب

بکشيم؟ با وجود اين، سفير پارکس در نامه ھای متعددی مدعی شده است که برای بی حرمتی به پرچم بايد عذر خواھی 

  ».کنيم

بر، و اکت١٢با وجود اين در . فرماندار کل چين از اين رويداد نتيجه می گيرد که معاھده به ھيچ وجه نقض نشده است

نه فقط خواستار باز پس  دادن ھمۀ بازداشت شدگان بلکه خواستار معذرت خواھی ) ١٣رينگبو(مقام معظم بريتانيائی 

  :که فرماندار کل نيز در پاسخ چنين کفته است . نيز شده است

 و لی شی ١٤ نفر، به نامھای لی مينگ تای١٢بر، برای سفير پارکس نامه ای نوشتم و ھم زمان و اکت٢٢در آغاز بامداد «

.   ھمۀ آنان را باز پس فرستاديم16ن تجسس محکومتيشان از سوی من ثابت شده بود، شاھد وو ای يا  ، که در کورا١٥فو

  ». زندانی را پذيرفت و نه نامۀ مرا١٢ولی سفير پارکس نه 

                                                 
12 Arrow 
13 Bowring 
14 Li Ming-tai  
15 Li Chi-fou 
16 Wu Ai-ya 
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 بود نيز   نفر خدمه اش را تا آخرين نفر باز پس بگيرد و در نامه ای که باز نکرده١٢در نتيجه پارکس می توانست 

نرال يه می خواست بداند چرا مردانی را که جھمان شب . ی توانست به عذر خواھی مقامات چينی خشنود باشدًاحتماال م

بر و اکت٢۴ھيچ توجھی به اقدامات او نشد، ولی روز . آزاد کرده بود پذيرفته نشده اند و چرا نامه اش بی پاسخ مانده است

مبر بود که ناخدا سيمور اشغال شد، و نه پيش از اول نومکانھا به روی حصارھا و  قلعه ھا آتش گشودند و برخی از اين 

) خدمۀ آزاد شده(او گفته است که مردان . ًرفتار ظاھرا غير قابل درک سفير پارکس را در پيغامی به حاکم  توضيح داد

 نيز عذرخواھی ً آنان را رسما به کشتی تحويل ندادند و برای نقض حقوق کنسولی را به سفارتخانه ھدايت کردند، ولی

  .»نشده است

در نتيجه ھمۀ ماجرا به چنين بھانه ای تنزل می يابد و مقامات چينی را سرزنش می کنند که چرا با تشريفات شايسته 

حاکم کانتون به اين پيغام پاسخ . خدمۀ کشتی را بدرقه نکرده اند، يعنی گروھی که جرم سه نفر از آنان محرز بوده  است

ھيچ امتناعی برای بازگرداندن آنان به « نفر به سفارتخانه تحويل داده شدند زيرا ١٢ امر اين است که می گويد که ابتدای

موضوعی که برای سفير بريتانيا اھميت داشت، حاکم چينی پس از شش روز بمباران شھر از آن . »کشتی وجود نداشت

ری ضرورتی نداشت زيرا ھيچ خطائی صورت دربارۀ معذرت خواھی، حاکم چينی تأکيد می کند که چنين ام. مطلع شد

  :ما در اينجا سخنان او را يادآور می شويم . نگرفته بود

ھنگام بازداشت، مأموران من ھيچ پرچمی روی کشتی نديده اند، و عالوه بر اين، در بازجوئی زندانيان مأمورانی که «

و تأکيد می کنم که .  وجه يک کشتی بيگانه نيستوليت چنين کاری را به عھده داشتند اطالع دادند که لورشا به ھيچؤم

  ».ھيچ اشتباھی روی نداده است

و ھيچ موضوع ديگری برای منازعه وجود ( ھمين باشد مسألهدر حقيقت، ديالکتيک اين چينی برنده است، اگر ھمۀ 

 دربارۀ مذاکرهً قويا ھر گونه بايد«: که اعالم کند که  جز اينه ًناخدا سيمور ظاھرا ھيچ راه ديگری ندارد ب) نداشته باشد

من فکر می کنم که شرح واقعه به صورتی که آقای . واقعه را پس از آنچه در لورشا به نام آروو روی داد متوقف کنم

 ».ًسفير پارکس به آگاھی جنابعالی رسانده اند کامال صحيح است

بمباران کانتون، ناخدا ناگھان ھدف تازه ولی پس از تسخير قلعه ھا، ايجاد شکاف در ديوارھای شھر، و طی شش روز 

بر برای حاکم کانتون فرستاده می و اکت٣٠ای که به تاريخ  ای برای اقداماتش کشف می کند، اين موضوع را در نامه

  :بينيم 

اکنون بستگی به حضرت عالی دارد که با مراجعۀ فوری با من، به اين وضعيتی که در حال حاضر به اندازۀ کافی «

  ».جو نشود، وضعيت می تواند وخامت بيشتری بيابد و ولی اگر راه حلی جست. ار است پايان دھيدب مصيبت

سپس او اضافه .  پاسخ داد که ناخدا حق ندارد چنين مشاوره ای را درخواست کند١٨۴٩١٧حاکم کانتون بر اساس منشور 

  :می کند که 

طی بيانيۀ رسمی به  18 مقام معظم بونھام١٨۴٩ اپريلدر آنچه مربوط به ورود به شھر می شود، بايد يادآوری کنم که «

                                                 
به » جنگ ترياک« پس از مسألهاين . کندً منشور نانکين بازرگانان خارجی برای اقامت و بازرگانی در شھر کانتون را رسما منع می ٢مادۀ  17

ھا پافشاری می کردند، به اين علت بود که مناسبات ديپلماتيکشان با چين اگر انگليس. ا و چينيھا تبديل شدھداغی بين انگليسموضوع بحث و جدل 
 بارھا مطرح شده بود، مسأله. ودند محروم ببيجينگبه شکل تنگاتنگی به کانتون بستگی داشت، قدرتھای خارجی ھمواره از داشتن سفير در 

 بريتانيا مقامات چينی را زير فشار قرار دادند و آنان نيز آماده ١٨۴۶ اپريلدر . زيرا چينی ھا از پذيرش خارجی ھا در کانتون امتناع می کردند
، ١٨۴٧در سال .  را حل کنندمسأله بودند که کانتون را شھر آزاد اعالم کنند ولی اعتراضات شديد مردم مانع از اين امر شد که قاطعانه

در سال . انگليسيھا از تھديد استفاده کردند و در پاسخ به آنان قول دادند که تا در يک مھلت دو ساله دسترسی به کانتون را امکان پذير کنند
 از بيم شورش مجبور شد  حاکم ھونگ کنگ از چينيھا درخواست کرد که به قول پايبند باشند، ولیGeorge Bonham، جرج بونھام ١٨۴٩

  .صرفنظر کند
18 Bonham 
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اين بيانيه در آن تاريخ در روزنامه . بنگاه ھای اينجا اعالن کرد که ورود به شھر را برای خارجيان ممنوع کرده است

عيت عالوه بر اين بايد يادآور شويم که اين ممنو. ھا منتشر شد، و تصور می کنم که حضرت عالی آن را خوانده ايد

مله به قلعه ھا و تخريب خانه ھا تا چه حمی توانيم تصور کنيم که . ِمطابق بر توافق ھمگانی مردم شھر کانتون اعالن شد

اندازه باب طبع او بوده است، و دربارۀ نتايج اسفناکی که می تواند برای کارمندان دولتی، شھروندان و ملت جنابعالی در 

 به ذھنم راه نمی -فرماندار کل ھونگ کونگ_ده کردن به سياست مقام معظم بونھام پی داشته باشد، چيزی بھتر از بسن

 مراجعه ٢٠ فرماندار ليوچئو١٩ّو اما دربارۀ مراجعه به مشاورت جنابعالی، چند روز پيش از اين به نماينده تسانگ. يابد

  ».کرده ام

ور آقای بونھام برای او اھميتی ندارد و می ناخدا سيمور ھمۀ اعتراضات را به کناری نھاده و اعالم می کند که منش

   :گويد

 مراجعه داده ايد که ورود خارجيان را به کانتون ١٨۴٩پاسخ جنابعالی مرا به منشور مقام معظم بريتانيائی در سال «

ض بايد به شما يادآوری کنم که گرچه ما شکايات وخيمی عليه دولت چين داشته ايم، برای نق. ممنوع اعالن کرده است

 داده شده تا در پايان مھلت دو ساله خارجيان را در کانتون بپذيرند، درخواست کنونی من ١٨۴٧وعده ای که در سال 

ھای گذشته دربارۀ اين موضوع ندارد، و فقط خواھان پذيرش کارمندان خارجی ھستم، و چنين مذاکره ھيچ ارتباطی با 

 به شما، پاسخ داده ايد که مسألهدربارۀ پيشنھادم برای حل .  داده امًامری صرفا به دليل ساده و کافی که در باال توضيح

 منتھا درجه بی اعتنائی ۀمن مجبور ھستم نامۀ جنابعالی را به مثاب. چند روز پيش فرماندار را به مشاورت فراخوانده ايد

ًرا به پيشنھاد من رضايت تلقی کنم، و يگانه موضوعی که برای يادآوری باقی می ماند، اين است که در صورتی که فو

  ». خواھم گذاشتءندھيد، عمليات تھاجمی را دوباره به اجرا

  : به او پاسخ می گويد ١٨۴٩نرال يه دوباره با يادآوری جزئيات منشور سال ج

 و مقام ٢١ بحث و جدل طوالنی دربارۀ اين موضوع در نامه نگاريھای پياپی بين ھمقطار پيشين من ھسو١٨۴٨در سال «

تار آقای بونھام صورت گرفت، و آقای بونھام با پذيرش اين امر که مالقات در داخل شھر امکان پذير نيست، در خود مخ

از ھم اکنون، روی اين موضوع دليلی برای ادامۀ « نامه ای برای ھسو فرستاد و در آن اظھار داشت که ١٨۴٩ اپريل

 بازرگانی فرستاد که مبنی بر آن ھيچ خارجی نبايد وارد سپس اطالعيه ای برای بنگاه ھای» . با شما نمی بينممذاکره

ھيچ فرد چينی و خارجی وجود . اين اطالعيه در روزنامه ھا منتشر شد و به دولت بريتانيا نيز ارسال گرديد. شھر شود

  ».ندارد که نداند که اين موضوع به ھيچ وجه ھرگز نبايد مطرح شود و جای بحثی وجود ندارد

، به زور وارد شھر می شود و به سوی محل سکونت حاکم شھر راه مذاکراتیئی با نابردباری از چنين ناخدای بريتانيا

در نتيجه دو حرکت تفکيک . ناخدا و ھم زمان ناوگان امپراتوری در رودخانه را تخريب می کند. خود را باز می کند

تی است که کانتون، به بھانۀ نقض منشور نخستين حرکت، وق. دی ديپلماتيک و نظامی وجود دارديپذير در اين تراژ

، ١٨۴٩ توسط حاکم چينی، بمباران می شود، و دومين حرکت وقتی است که به بھانۀ پافشاری حاکم روی منشور ١٨۴٢

کانتون به دليل نقض معاھده ای بمباران می شود و سپس به دليل رعايت . بمباران با شدت بيشتری از سر گرفته می شود

ًعالوه بر اين، ھيچ دليل ھم برای اقامۀ دعوای نخستين اختالف نظر وجود ندارد، و صرفا روی . ريک معاھدۀ ديگ

  . داردءتشريفاتی که می بايستی  انجام می شده اتکا
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  .داند  نيز بی اعتبار نمی٢٢نرال ويليام والکر در نيکاراگوئهجحتی را شرح رويداد در لندن تايمز 

منازعات، معاھدات موجود باطل شد و از اين پس ما آزاديم به شکلی که می خواھيم اين روزنامه می گويد، با آغاز «

رويدادھای اخير کانتون به ما ھشدار داد که بايد حق ورود آزاد به کشور، .  دھيمتغييرمناسباتمان را با امپراتوری چين 

از اين پس .  را تحميل کنيم١٨۴٢بندرھائی که به روی ما باز ھستند و حق اجرای موازين مطرح شده در منشور 

ًخواھيم بشنويم که نمايندگان ما نمی توانند با حاکم چينی مالقات کنند صرفا به اين علت که از عھدنامه ای صرفنظر  نمی

  ».کرده اند که برای ما حق ورود به شھر و عبور از محوطۀ بنگاه را مجاز می داند

دست آوريم که ه اشتن معاھدۀ موجود آغاز کرديم تا امتيازی را بجنگ را به ھدف از ميان برد» ما«به سخن ديگر، 

ما خيلی خوشوقت ھستيم که می بينيم يک ارگان مھم ديگر در . مبنی بر معاھدۀ ديگری از آن چشم پوشی کرده بوديم

  :وادی افکار عمومی بريتانيائی با لحن انسانی تر و مناسبتری می نويسد 

 ھولناکی ست که برای انتقام از تکبر تحريک شدۀ يک مقام بريتانيائی و تنبيه رويداد« می گويد ٢٣»ديلی نيوز«

کار می بريم، سرنيزه و آتش را برای گسترش ويرانی ه ِاھمالکاری يک دولت آسيائی، نيرويمان را در مسير انحرافی ب

. ندۀ اصلی آن خود ما بوديمو مرگ تا خانۀ مردان صلح جو روی سواحلی پياده می کنيم که در واقع بيگانه ھای ناخوا

که  برای جان انسانھا  نتيجۀ پايان بمباران کانتون ھر چه باشد، حرکتی پست و ناپسند، تخريبی جنون آميز، بی آن

  ».ارزشی قائل باشد زير پوششی دروغين و سياستی انحرافی عمل کرده است

که از  د می کنند؟ بی آنئيرف کشوری صلح آميز را تأشايد بتوانيم از خودمان بپرسيم که آيا ملتھای متمدن اين شيوۀ تص

اگر قدرتھای بزرگ نخستين جنگ . ٢٤پيش اعالن جنگ کنند و آن ھم به بھانۀ نقض تخيلی موازين تشريفات ديپلماتيک

 فرصتی برای ۀچين را با قطع نظر از بھانۀ ناشايست آن با بردباری نگريستند، به اين علت بود که آن را به مثاب

گانی با چين تلقی می کردند، ولی آيا تأثير احتمالی جنگ دوم  برای مدت نامشخصی به مانعی برای بازرگانی تبديل بازر

ًنخواھد شد؟ نخستين نتيجۀ آن بايد بريدن کانتون از مناطق توليد کنندۀ چای باشد که غالبا در دست خدمۀ امپراتور 

  .د که چای را از راه زمينی منتقل می کنند، يعنی وضعيتی که فقط به نفع روسھا خواھد بو٢٥است

  ادامه دارد

  ١٨۵٧ جنوری ٧نوشتۀ کارل مارکس 

  ١٨۵٧ جنوری ٢٣. ۴٩١٨نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  

  

                                                 
، برده دار قديمی، لشکرکشی ھائی را برای تسخير William Walkerئی به نام ويليام والکر امريکادر ميانۀ قرن نوزدھم، يک فرد  22

ھا   ه از جنگ داخلی در نيکاراگوئه و با تبانی يکی از جبھه، والکر با سوء استفاد١٨۵۵در سال . ی مرکزی به عھده گرفتامريکادولتھای 
ديکتاتور واقعی بر آن شد تا نظام برده داری را . گرانادا پايتخت جمھوری را اشغال کرد، و ديری نپائيد که خود را رئيس جمھور اعالن داشت

 و مورگان Vanderbiltاو مخلوق واندربيلت . ان شد تيربار١٨۶۵والکر در لشکرکشی به ھندوراس زندانی و سپس در سال . باز سازی کند
Morgan دست آوردن قدرت در نيکاراگوئه مبارزه می کردند، يعنی منطقه ه بودند که برای بامريکا از کارخانه داران و سرمايه داران قدرتمند

  .اقيانوس اطلس و آرام ايجاد کنندای که می خواستند در آنجا کانالی بين 
   . در لندن1930 تا 1846، ارگان كارخانه داران، بين سالهاي  روزنامة ليبرال انگليسThe Daily News» ديلي نيوز« 23
بارزه  ميان انگليسچاو مي خواست عليه قاچاق. مهيا شد Ling Tsé-séouتسئو - توسط مأمور ويژه لينگ تسه) 1839-1842(» جنگ ترياك«بهانة نخستين  24

 ها از اين فرصت براي بر پا انگليس.  افكندبحرنتون درخواست كرد كه انبار ترياك خودشان را به او تحويل دهند و سپس ترياكها را به  در كاكند و از بازرگانان انگليس
  .كردن جنگ استفاده كردند

، 5 در مقالة شمارة 2به پاورقي شمارة (ود ترين و ثروتمندترين مناطق در طول يانگ تسه مياني توسط تايپينگها اشغال شده بورر، مركز چين، يعني با1857در آغاز  25
  )مراجعه شود» انقالب در چين و در اروپا«


