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اند و عالوه بر اين،  ًی و موضوع جنگی که اخيرا بريتانيائی ھا عليه کشور ايران به راه انداختهبرای درک داليل سياس

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

  .فکنيمر گذشتۀ ايرانيان نگاه مختصری بيست تا به امو

استقرار . او خود را  از اعقاب پادشاھان ايرانی می دانست.  توسط اسماعيل بنيانگذاری شد١۵٠٢در سال سلسلۀ ايران، 

 از جانب شورشيان افغان که ١٧٢٠و دوام دولتی قدرتمند و پر جالل، سرانجام پس از دو قرن پايداری در حواشی سال 
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غان ھا غرب ايران را تصرف کردند و دو شاھزادۀ اف. در نواحی  شرقی سکنا دارند، ضربۀ بسيار سختی را متحمل شد

با وجود اين خيلی زود به دست نادر . افغان نيز از فرصت استفاده کرده و چند سالی بر تخت پادشاھی  ايران تکيه زدند

  به عنوان سردار سپاه برخاسته بود، پس از تاجگذاری خودش، شورش افغان را سرکوبءنادر که در ابتدا. برکنار شدند

د و انوری مغول را که پيش از اين دچار ھرج و مرج شده بود، از ھم فروپاشتکرد و با حملۀ معروف خود به ھند، امپرا

  .به اين ترتيب  موجبات راه پيشرفت و تسلط استعمار بريتانيا را در ھند ھموار ساخت

وع پيوسته بود، دولت مستقلی تحت  و در کوران ھرج و مرجی که در ايران به وق١٧۴٧پس از مرگ نادر شاه، به سال 

 درانی در افغانستان تشکيل شد که شامل اياالت ھرات، کابل، قندھار، پيشاور بود و سيطرۀ آن تا  خان احمدرھبری

اين کشور که ساخت و سامان استواری نداشت، پس از . مناطقی ادامه پيدا می کرد که بعدھا به تصرف سيک ھا درآمد

م فرو پاشيد و قبايل افغان ھر يک با رؤسای خاص خود ، جدا از يک ديگر تشکيالت خاص مرگ بنيانگذارش، از ھ

ًخود را ايجاد کردند و اتحاد آنان به شکل کامال استثنائی صرفا وقتی موضوعيت می يافت که از سوی ايران احساس  ً

 و رسوبات و يادمان ھای تاريخی ی بودئتعارض سياسی  بين افغان ھا و ايرانيان طبق تفاوت قبيله .  خطر می کردند

آنھا در قالب منازعات مرزی و دعاوی ارضی  و رقابت جويانه، عواملی بود که چنين تعارضاتی را پيوسته تشديد و 

  .تجديد می کرد

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

ولی با وجود چنين تعارض گسترده . حساب می آيد و از آنھا به عنوان خوارج ياد می شوده يران در واقع دژ شيعيان با

  .و ھمه جانبه ای، يک نقطۀ مشترک بين ايرانيان و افغان ھا وجود دارد و آن ھم خصومت مشترکشان با روسيه است

ّالکساندر اول . مله می کند ولی امتياز زيادی به دست نمی آورد برای نخستين بار به ايران ح١ر کبيرييروسيه در عھد پ

ًاز او خوش اقبالتر است و با عھد نامۀ گلستان، ايران را با تصرف دوازده شھر قطع عضو می کند که غالبا در جنوب 

  .قفقاز واقع شده بود

 گرفت، چندين ايالت ديگر را از  پايان٣ که با عقد معاھدۀ ترکمنچای١٨٢۶- ١٨٢٧ نيز به نوبۀ خود در جنگ ٢نيکال

حتا در سواحل . را نيز از ايران سلب کرد)  کاسپينبحيرۀ( خزر بحيرۀايران جدا کرد و عالوه بر اين حق کشتيرانی در 

  .خودش

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

افغان ھا به . يزه ھای متعددی بودند که مملکت ايران را در تقابل مرگ آسائی با روسيه قرار می دادجديد، جملگی انگ

که ھيچ گاه با روسيه وارد جنگ نشدند، ولی بر حسب عادتی ديرينه آن را دشمن ابدی مذھب خود می  سھم خود با اين

که روسيه را  رانيان و افغان ھا با توجه به ايناي. دانستند که ھر لحظه ممکن است ھمچون غولی عظيم آسيا را ببلعد

از اينرو .  و اجدادی خود می دانستند، به اين نتيجه رسيده بودند که بايد انگلستان را ھمپيمان طبيعی خود بدانندءدشمن آبا

و خودش را برای انگلستان جھت حفظ سلطۀ خود، تنھا کافی بود که بين افغان ھا و ايرانيان نقش ميانجی را بازی کند 

بنابراين برای انگلستان ھمين کافی بود که از يک سو خودش را . مخالف انکار ناپذير تجاوزات روس ھا نشان دھد

به چيزی بيش از اين .  خود را در مقابل روس ھا به نمايش بگذاردۀدوست نشان دھد و از سوی ديگر مقاومت مصممان

  .نياز نداشت

                                                 
1 Pierre le Grand 
2 Nicolas 

   . در دهكده اي به همين نام منعقد گرديد1828-1826 پس از جنگ روس و ايران بتاريخ 1828 فوريه 22عهد نامة تركمنچاي بتاريخ  3
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  . ه از امتيازات چنين موقعيتی به شکل مؤثری استفاده کرده استبا وجود اين نمی توان ادعا کرد ک

 ھا به نفع شاھزاده ای  جانشينی برگزيده  می شد، انگليس زمانی که می بايستی برای شاه از بين وارثان١٨٣۴در سال 

شاھزاده شتافتند تا د روس ھا بود کار کردند و سال بعد با پول و مشاوران نظامی بريتانيائی به کمک ھمين ئيکه مورد تأ

  .از دعاوی او در مقابل حريف پشتيبانی کنند

سفرای انگليس به ايران گسيل شده بودند تا در مورد احتمال جنگ با افغانستان به دولت ھشدار دھند و بگويند که در 

ھا را از خطر ّولی زمانی که سفرا به شکل جدی از مقامات خواستند که آن. چنين جنگی نيروھايش تقليل خواھد يافت

بر اساس معاھده ای که به سال . وقوع چنين جنگی مطلع کنند، از جانب وزارتخانۀ خود به پايتخت بازخوانده شدند

که طرفين  گشت، در صورت جنگ بين ايرانيان و افغان ھا، انگليس دخالت نخواھد کرد مگر اين  باز می١٨١۴

  .منازعه از او در خواست ميانجی گری کنند

مقامات بريتانيائی در ھند بر اين عقيده بودند که اين جنگ بايد  توطئه ای از جانب روس ھا باشد که می خواھند سفرا و 

را ترفندی برای گشودن راه ارتش  از کشور گشائی ايرانيان به سوی شرق به نفع خودشان بھره برداری کنند و آن

  .شدروسيه می دانستند که دير يا زود به سوی ھند گسيل خواھد 

و در . أس بخش امور خارجه بودبا وجود اين چنين مالحظاتی موجب نگرانی پالمرستون نشد  که در آن زمان در ر

اردوی .  ارتش ايران به افغانستان حمله کرد و با کسب پيروزی ھای مختصری تا ھرات پيش رفت١٨٣٧مبر سپت

در کوران عمليات رزمی، . دربار ايران بودمحاصرۀ شھر به فرماندھی  شخص کنت سيمونيچ سفير دربار روس در 

از يک سو لرد پالمرستون به او دستور می .  بريتانيا به سبب دستورات متناقض، منفعل و فلج شده بود٤مک نيل سفير

چرا که اين موضوع ھيچ ربطی به انگلستان ندارد، و از » از مداخله در روابط ايران و ھرات امتناع کنيد«داد که  

  .ّوالی کل  در ھندوستان از او می خواست که شاه را از ادامۀ عمليات منصرف کند لرد اوکالندسوی ديگر 

 را که در ارتش ايران خدمت می کردند فراخواند، ولی پالمرستون آنھا را غاز مخاصمات، اليس افسران انگليسدر آ

ًو والی کل در ھند دائما به مک نيل . دوباره به مأموريتشان باز گرداند شد که افسران بريتانيائی بايد  يادآور میّ

 مک نيل به اردوگاه ايران ١٨٣٨ چ مار٨. مأموريتشان را ترک کنند و از نو پالمرستون فرامين او را باطل می کرد

 ٩، پس از ١٨٣٨در نزديکی پايان ماه می . نام ھند پيشنھاد کرده نام انگلستان که به رفت و ميانجی گری خود را نه ب

صره، پالمرستون پيام تھديدآميزی به دربار ايران گسيل داشت و برای نخستين بار حوادث ھرات را به باد ماه محا

ھمزمان با اين پيام تھديد . سرزنش گرفت و برای نخستين بار اتحاد ايران و روس را با خشونت مورد انتقاد قرار داد

يعنی ھمان جزيره ای که پيش از اين توسط .  شدآميز به سوی خليج فارس بادبان گشود و جزيرۀ خارک را متصرف

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

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

 شاه به ١٨٣٨ت گس ا١۵شدن محاصره و تھاجمات ايرانيان که بی وقفه پس زده شده بود، در دوره به علت طوالنی 

 ھا نيز به عملياتشان ا اين وصف گمان می رفت که انگليسب. اجبار دست از محاصره کشيد و از افغانستان خارج شد

  . پيدا کردولی سير تحوالت حوادث خالف آنچه انتظار می رفت، چرخش شگفت انگيزی. خاتمه دھند

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

جنگ معروف .  ھا به ھمين بھانه ھا خودشان تمام کشور را تصرف کردندتسخير بخشی از افغانستان، انگليس

                                                 
4 Mc-Neil 
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وليت واقعی حوادث ؤمس. و نتايج ضايعه باری را به انگستان تحميل کردنيز در ھمين دوره به وقوع پيوست  ٥افغانستان

  .ھنوز در پردۀ ابھام باقی مانده است

يعنی حملۀ ايران . 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 پيش آمد . اميدبه ھرات، با اين تفاوت که اينبار حمله به تصرف شھر انج

اين بود که آنھا به عنوان ھم پيمانان و مدافعان ھمان دوست محمدی عمل کردند که پيش از اين به عبث سعی کرده بودند 

نتايج خارق العاده و با وجود اين بايد ديد که آيا اين جنگ نيز مثل گذشته . با تحميل جنگ بر افغانستان او را معزول کنند

  غير قابل پيشبينی دارد يا نه ؟

  

  بحث و جدل ھای پارلمانی دربارۀ منازعات در چين:  کارل مارکس - ٢٠

  ١٨۵٧ بروری ف٢٧لندن، 

 ، ھر دو منازعات در چين را محکوم کرده اند، و مبنی بر گزارشات به ٧ و قطعنامۀ آقای کوبدن٦قطعنامۀ کنت دو دربی

بحث و جدل .  به مجلس عوام معرفی شدبروری ف٢٧، و دومی در ٨ به مجلس لردھابروری ف٢۴ در ثبت رسيده، اولی

 ٩ پالمرستونھيأتدر مجلس لردھا . ھای مجلس عوام شروع شدمذاکره در مجلس لردھا ھمان روزی به پايان رسيد که 

 دوم می توانند روی شکست گروه. دست آورده  رأی را ب٣۶ًبايد متحمل شوک می شد زيرا اکثريت نسبتا ضعيف 

ھای مجالس ھر چه باشد، بحث و جدلھای تاالر لردھا به اوج مذاکره ولی انگيزه و اھميت . پالمرستون حساب کنند

 پيشاپيش نطق ھيجان انگيز آقای کوبدن ١٠سخنرانی ھای ضد و نقيض رسيد، سخنرانيھا با شکوه لرد دربی و ليندھارست

  .مثال اينھا را به خاموشی فرو برد و ا١٢ ، لرد جان راسل١١، بالور

حتا اگر فراخواست انگلستان توجيه « ، ١٣لرد رابرت کرانوورث(يگانه مقام مقتدر و قانونی در دولت، لرد صدر اعظم 

دربی و ليندھارست بی ھيچ ابھامی . »از آغاز تا پايان نامطلوب بوده است ١٤آرووپذير باشد، ھمۀ رويدادھای مربوط به 

ًداليل و براھينشان کامال به اندازه ای با . ه داعيۀ انگلستان در ماجرای اين لورشا وجود خارجی نداردثابت کردند ک

 در ھمآھنگی است که در اينجا  در نخستين گزارشات رسمی انگليس١٥ديدگاه منتشر شده در ستونھای روزنامۀ تريبون

                                                 
  كابل1839ت گسدر ا. كه انگلستان براي تسخير و استعمار افغانستان به راه انداخت) 1842-1838(ليس و افغان  انگجنگيعني نخستين  5

از .  شروع شد و به شكست منتهي شد1842 جنوريعقب نشيني انگلستان از .  تخليه شد1841مبر تسخير شد ولي به علت شورش در نو
 . مرز هند رسيد غير نظامي تنها يك نفر به12000 سرباز و 4500

6 Comte de Derby 
7 Cobden 

پارلمان بريتانيا از پادشاه، مجلس . دومين تاالر پارلمان بريتانيا است  The House of Lordsمجلس لردها يا مجلس اعيان در بريتانيا  8
  . و اعيان تشكيل شده استHouse of Commons of the United Kingdomعوام 

9 Palmerston 
10 Lyndhurst 
11 E.Bulwer 
12 John Russel 
13 Robert Cranworth( 

Arrow14  نام كشتي بادباني چيني از نوع لورشا   

تقريباً تا . 1924 تا 1841ئي امريكاروزنامة ) New York Daily Tribuneنيويورك ديلي تريبون « (Tribune» تريبون«  15
و ) يتانيائي ست كه در واقع از اجداد ليبرالهاي امروزي ست حزبي برWhig حزب ويگ( ارگان جبهة چپ در حزب ويگ 1845سال 

ت گسماركس با اين روزنامه از ا.  روزنامة ترقي خواه و مدافع الغاي برده داري بود1850 تا 1840در سالهاي . سپس جمهوري خواهان بود
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 را نيز به آن ١٦وليت کشتار کانتونؤدام بوده که مس عليه دولت چين کااقامۀ دعو. به مختصری از آن بسنده خواھم کرد

اين ماده ضابطين را موظف می دارد که ھيچ بزھکار چينی، در . ١٨۴٣ منشور الحاقی ٩نسبت داده اند؟ نقض مادۀ 

ُمستعمرۀ ھنگ کنگ يا روی کشتی جنگی بريتانيائی و به ھمين گونه روی کشتی ھای بازرگانی بريتانيائی نبايد با  ُ

 مقامات چينی بازداشت شوند، ولی می توانند از سفير بريتانيا به مثابه ميانجيگر درخواست کنند و بر اين اساس مداخلۀ

دست ه  چينی در رودخانۀ کانتون، روی لورشا به نام آروو ببحریدزدان . بزھکاران به مقامات محلی تسليم شوند

پرسشی که وجود دارد . ن رويداد داشته باشد دستگير شده بودندمأموران چينی و بی آن که سفير بريتانيا مداخله ای در اي

  :لرد دربی به اين پرسش چنين پاسخ می گويد. اين است که آيا آروو کشتی بريتانيائی بوده است يا نه

کشتی ساخت چين که به اسارت چينی ھا درآمده، توسط چينی ھا خريداری شده و مورد استفاده قرار گرفته و مالک «

  .» يک فرد چينی ستآن نيز

 يا جواز بحریپس چگونه اين کشتی چينی به کشتی بازرگانی بريتانيائی تبديل شده است؟ با خريد يک سند از دفتر امور 

ُ نيز روی يک ساخت و ساز قانون محلی ھنگ کنگ دارای اعتبار بحریقانونيت اين دفتر امور . نوردی بريتانيائیبحر ُ

ولی اين ساخت و ساز قانونی نه فقط معاھدۀ موجود بين انگلستان و چين . ب رسيده به تصوي١٨۵۵ چاست که در مار

اين سند نمی . در نتيجه اين سند ھيچ ارزشی نداشته و بی اعتبار بوده است. بلکه خود قانون انگستان را نيز نقض می کند

 فقط دو ١٧Merchant Shipping Actًتوانست ظاھرا دارای قانونيتی برای انگلستان باشد که با وجود اين بر اساس 

در نتيجه، سندی . ماه پس از ارتقاء قانون نام برده به تصويب رسيد و ھرگز با موازين قانونی اين منشور ھمآھنگ نشد

ولی . صادر کرده بوده از يک کاغذ بی ارزش چيز بيشتر نبوده است» آروو« برای کشتی لورشا بحریکه دفتر امور 

ذ بی ارزش، اروو حق درخواست حمايت را به دليل نقض موازين و به پايان رسيدن مھلت جواز حتا بر اساس ھمين کاغ

 کشتی آرووولی آيا گفته است که . ١٩د کرده استئي نيز تأ١٨از دست داده بوده است، اين موضوع را خود آقای بورينگ

                                                                                                                                                        
. مقاالت متعددي براي تريبون مي نوشتبه درخواست او، انگلس نيز .  سال10 همكاري داشت، يعني طي بيش از 1862 چ تا مار1851

ماركس و انگلس به مسائل بنيادي سياست داخلي و خارجي، جنبش كارگري، گسترش اقتصادي در كشورهاي اروپائي، گسترش استعمار، 
  .جنبش رهائي بخش ملي ملتهاي زير ستم و وابسته مي پرداختند

، نوشته هاي ماركس و انگلس 1855از ميانة سال .  را به شكل ناشناس منتشر كرد بي هيچ ابائي مقاالت آنانهچندين بار، دبيرخانة روزنام
خود اجازه مي داد كه در متن مقاالت مداخله كند و ه دبيرخانة روزنامه حتا ب. كه امضاي آنان در پاي مقاله باشد منتشر مي شد بي آن
 امريكا، در كوران بحران اقتصادي كه اياالت متحدة 1857در پائيز . اتي به وجود بياورد، يعني موضوعي كه موجب اعتراض ماركس شدتغيير

در بطن دبيرخانة روزنامه افزايش تعداد . نورديد، دبيرخانة روزنامه به ماركس پيشنهاد كرد كه از تعداد مقاالت خود بكاهد	را در هم مي
 خواه اين روزنامه در ترك مناسبات ماركس و تريبون طرفداران سازش با جنوب و صرفنظر از الغاي برده داري و سپس ترك مواضع ترقي

  .نقش مهمي داشت

 
منازعة بريتانيا  : 7 در مقالة شمارة 1مراجعه شود به پا ورقي شمارة  (1856بر و ها در اكتدست انگليسه بمباران كانتون ب: كشتار كانتون 16

   )با چين

  . مين شكل را در متن فارسي حفظ كرده امدر متن اصلي نيز به انگليسي نوشته و من نيز ه: مترجم   17

  
18 sir John Bowring 

  ».نوشته است كه آروو از حق حمايت بريتانيا برخوردار نيست Parkes به سفير پاركس«: در دست نوشته   19
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ن پرچم بی احترامی شده است و اگر بريتانيائی ھست يا نيست، در ھر صورت پرچم بريتانيا را حمل می کرده و به اي

ًولی آيا اين کشتی اساسا پرچمی داشته . ٢٠پرچم بريتانيا را حمل می کرده، اينکار به شکل غير قانونی انجام گرفته است

چينی ھا برای اثبات .  ھا و چينی ھا اختالف نظر وجود دارداين موضوع بين بيانيه ھای انگليسيا نداشته؟ روی 

الی شمارۀ گگزارشات شاھدان عينی استفاده کرده اند، که از سوی سفيرھا، ناخدا و خدمۀ لورشای پرتگزارشاتشان از 

: مبر با اشاره به اين گزارشات اعالم کرد  نو١٣  به تاريخ The Friend of China21روزنامۀ .  فرستاده شده است٨٣

. ».از بازداشت روی کشتی در اھتزاز نبوده است روز پيش ۶از ھم اکنون در کانتون روشن است که پرچم بريتانيا از «

  .بر اين اساس اعتبار و انگيزۀ قانونی دچار ريزش می شود

ُلرد دربی بر حسب عادت سليقۀ خوبی در بذله گوئی داشت و در گفتمانش بر آن بود تا به دليل و برھانش خصوصيت 

ُکنت دو دربی، رئيس . ًا عميقا به طعم مزاح بيارايدولی با وجود اين تالشی نکرد تا گفتمانش ر. ًاکيدا حقوقی ببخشد

لرد دربی از .  اقامۀ دعوا می کند٢٢آريستوکراسی موروثی انگلستان عليه سر جان بورينگ شاگرد ممتاز جرمی بنتام

ی دفاع می کرد، دفاع از منافع واقعی ملت عليه اصالت سودمندی ساختاری با ئبشريت در مقابل بشردوستی حرفه 

را » صدای مردم صدای خداست «« vox populi-vox dei »ی مالحظات دقيق اخالق ديپلماتيک، و شعار پافشار

از نوادگان فاتحانی که مبلغ . ٢٣را سر می داد»  بيشترين بھره برای بيشترين افراد«کار بست  که شعار ه عليه مردی ب

 سرخ تبليغ می کرد، فردی مثل یگلوله ھا  برای ٢٤صلح بودند، در حالی که يکی از اعضای انجمن طرفداران صلح

کرد، ولی  کم رنگ می» عمليات بی افتخار«و » روشھای حقير« بريتانيا را با الفاظی مانند بحریدربی عمليات 

عمليات درخشان، شجاعت بی  « بورينگ خشونت بی شرمانۀ خودش را تبريک می گفت که با مقاومتی روبرو نشده

نظر نمی رسيد که دربی بدان ه ، چنين کنتراستی خيلی مضحک بود ولی ب» و ارزش نظامیبديل، و پيوند با شکوه ھنر

او امتياز مزاح تاريخ را باخود داشت که از ذھنيت فرد آدمی منشأ نمی گيرد ولی از طبع وضعيت خاص بر . آگاه باشد

 آريستوکرات عليه يک تازه به ِگاه چنين پيروزی فکری يک در سرتاسر تاريخ پارلمان انگلستان شايد ھيچ .می آيد

  .دوران رسيده را به خود نديده بود

ًاو بايد روی بيانيه ھا و پرونده ھائی تکيه می کرد که اکيدا از سوی آنانی تھيه شده «لرد دربی در آغاز اعالن کرد که 

                                                 
ود آقاي جان بورينگ در اين موضوع را خ. ولي اوالً آروو حق برافراشتن پرچم بريتانيا را نداشته است«: در دست نوشته، مي خوانيم كه  20

  ».د كرده استئيبر تأو اكت11نامه اي به آقاي سفير پاركس به تاريخ هنگ گنگ 
21 « The Friend of China » (« The Overland friend of China ») 

  .منتشر مي شد) يكي از مناطق هنگ كنگ( كه در ويكتوريا 1859 تا 1842 در سالهاي  روزنامة محافل رسمي انگليس
 
22 Jeremy Bentham 

 اصالت سودمندي، شاه كليد مكتب »بيشترين خوشبختيها براي بيشترين افراد«يا » بيشترين بهره براي بيشترين افراد« 22
)Utilitarisme ( را به يگانه اصل اخالقي ارتقاء داد» امتياز«يا » سودمندي يا نفع و فايده«نزد جامعه شناس بورژوا جرمي بنتام است كه .

 فردگراي بورژواي تنگ نظر مي خواهد ثابت كند كه در جامعة سرمايه داري امكان دستيابي به خوشبختي همه شمول و همĤهنگي اخالق
  .وجود دارد

 
  

.  در لندن بنيانگذاريQuakers توسط فرقة مذهبي كاكرز 1816انجمن دوستداران صلح، سازمان بوژوازي صلح طلب كه در سال  24
به شكل گسترده از پشتيباني طرفداران مبادالت آزاد برخوردار بودند و فكر مي كردند كه اگر مبادالت آزاد را در انجمن دوست داران صلح 

جهان صلح آميز به كار ببندند، انگلستان بهتر مي تواند از برتري صنعتي خود بهره برداري كند و تسلط سياسي و اقتصادي اش را تثبيت 
  .نمايد
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 نتيجه، روشن بود که اين در. و بايد به اين پرونده ھا بسنده می کرد. »بود که می خواست سياستشان را زير سؤال ببرد

وليتھا را روی دوش ؤپرونده ھا به شکلی که در گذشته به اطالع عموم رسيده بود گويا به دولت اجازه داده که ھمۀ مس

ًاين موضوع را در حمالت رقيبان پارلمانی دولت می بينيم که مشخصا بورينگ و . کارمندان زير دستش بگذارد

ه که خطاکار جلوه کند ب لت در پايتخت از اين فرصت استفاده کرد تا انتقادات را بی آنھمدستانش ھدف گرفته بودند و دو

  :در اينجا از سخنان لرد دبری ياد می کنم . حساب خودش بگذارد

نظرم می رسد که از ه او می تواند مرد ارزشمندی باشد، ولی ب. نمی خواھم نسبت به دکتر بورينگ بی احترامی کنم«

من فکر می کنم که او در ) گوش کنيد، گوش کنيد، خنده. (انتون به نوعی جنون يکتا نگری مبتال شدپذيرش او برای ک

فکر می کنم اين موضوع نخستين چيزی ست که ھر روز صبح به ذھنش خطور می کند و . رؤيای ورود به کانتون است

فکر نمی کنم که او ھيچ بھائی را به ) خندۀ حضار. (آخرين موضوع در آغاز شب و در اواسط شب، و اگر بيدار بماند

اندازۀ کافی گران بداند، يا ھيچ توقفی در بازرگانی و خون ريزی را تأسفبار بداند فقط به شرط که سر جان بورينگ 

  .»)خنده(بتواند به اين امتياز بزرگ دست يابد که در وزارتخانۀ کانتون از او به شکل رسمی استقبال به عمل بياورند

  :ارست پس از او چنين گفت لرد ليندھ

د ئيخود او تأ) خندۀ حضار(سر جان بورينگ که انسانگرای شھيری ست و به ھمين گونه مقام تام االختيار نيز ھست «

از ھم اکنون به ياد . کرده است که سند ثبت معتبر نيست و کشتی چينی حق برافراشتن پرچم بريتانيا را نداشته است

. کشتی چينی از حمايت بريتانيا برخوردار نبوده، ولی چينی ھا اين موضوع را نمی دانستند «:داشته باشيد که می گويد 

که  او در عين حال ھشدار می دھد، زيرا بی آن» .ولی برای عشق به پروردگار در اين باره حرفی به زبان نياوريد

 نکرده اند و خطائی مرتکب نشده اند، ما می دانيم که چينی ھا ھيچ معاھده ای را نقض: وارد جزئيات شود گفته است 

ولی اين موضوع را به آنان نخواھيم گفت، ولی به شکل خاصی برای کسب جبران خسارت و باز پس گرفتن خدمه ای 

اگر به اين شکل خدمه باز پس گرفته نمی شد، چه راه حل ديگری می توانست . که بازداشت کرده اند پا فشاری می کنيم

اگر اين راه حل نيز مؤثر واقع نمی شد، بازداشت يک . ر اين صورت، بازداشت يک کشتی جنگیوجود داشته باشد؟ د

کشتی جنگی ديگر، و اگر کافی نبود، اين کار را تا جائی می داديم تا سرانجام تسليم شوند، گرچه می دانيم که قانون در 

 شنيع تر، رسوا تر که در آن داعيۀ تقلبی، نه آيا ھرگز رفتاری) گوش کنيد. (جبھۀ آنان و بی عدالتی در جبھۀ ما بود

تقلبی ولی چيزی که معادل تقلب در کشور ماست، از سوی يک مقام دولتی در خدمت دولت بريتانيا ديده شده است؟ 

ًچنين امری واقعا فوق العاده است که سر جان بورينگ اين فکر به ذھنش خطور کرده که حق اعالن جنگ ) گوش کنيد(

 را بر اساس ًانم درک کنم که چنين فردی در چنين وضعيتی، ضرورتا مجاز است عمليات تھاجمی و تدافعیمی تو. دارد

ندازد، ولی چنين حرکتی يکی از فوق العاده ترين حرکاتی ست که می توانيم در تاريخ جھان مشاھده چنين ادعائی براه بي

 نتيجه بگيريم که از نخستين لحظه ای که سر جان ًبه صورت کامال روشن از مھره ھای چيده شده می توانيم. کنيم

بورينگ برای پستی که در حال حاضر بدان اشتغال دارد انتخاب شد، بلند پروازی او ھمين بود که در آنجائی به 

يگانه تمرکز فکری او روی اجرای . ًپيروزی برسد که ديگران کامال شکست خورده بودند، يعنی عبور از ديوار کانتون

ولی با چه . که کمترين نيازی وجود داشته باشد کشور را در جنگ فرو برد  بود، و از ھمين رو بی آناين طرح

ر می رسد و به اتباع بريتانيائی در کانتون تعلق داشته ال د١۵٠٠٠٠٠سرانجامی؟ اموال بسياری که جمع کل آنھا به 

ھمۀ اين امور فقط به سبب سياست شرورانۀ . تمصادره و عالوه بر اين بنگاه ھای ما نيز به خاکستر تبديل شده اس

  .شرور ترين افراد به وقوع پيوسته است

  ولی انسان، انسان مغرور«
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  با اقتداری حقير و مختصر 

  اين مخلوق حقير، ھمچون ميمونی تحريک شده

  زير آسمانھا تردستی مضحکی را به نمايش می گذارد

  )٢ صحنۀ ٢آکت . س برای قياسقيا. شکسپير(» .که فرشتگان را به گريه واميدارد

  : گفت ٢٥سرانجام لرد گری

اگر شما اعضای تاالر لردھا بخواھيد از پرونده ھا اتخاذ سند کنيد، درخواھيد يافت که وقتی سر بورينگ از يه حاکم «

چنين  را برای ٢٦کانتون درخواست مالقات کرد، حاکم حاضر بود با او مالقات کند ولی خانۀ تاجر چينی وو ھااو کوآن

ِغرور سر جان بورينگ به او اجازه نمی داد که محل ديگری . ديداری انتخاب کرد که در خارج از شھر واقع شده بود

در صورتی که پيشنھاد ديگری وجود نداشته باشد، منتظر نتيجۀ خوبی برای . جز اقامتگاه حاکم را شايستۀ خود بدانده ب

  ».ًرا فراخوانده شودتصويب قطعنامه ھستم، سر جان بورينگ بايد فو

 ساله اش ٢٠دوستی «در تاالر مجلس عوام استقبال مشابھی در انتظار سرجان بورينگ بود، و آقای کوبدن نيز با وجود 

  .سخنرانی خود را با انتقاداتی سنگين عليه بورينگ آغاز کرد» با بورينگ

ری نشان داد که دولت پالمرستون برای دفع ِ از سخنرانی ھای لرد دربی، ليندھارست و گهقول جمله به جملھای نقل 

سھولت چنين شيوه ای در دفع . ِ، سر بورينگ را رھا کرده است»بشر گرای متشخص«جای ھمسنگر شدن با ه حمله ب

حمله به اين علت بود که فقط روی پرونده ھائی تکيه داشت که به پارلمان تسليم شده بود و نه روی تسامحات و تاکتيک 

  . بررسی خيلی سطحی پرونده ھا و به ھمين گونه بحث و جدل دربارۀ آنھامخالفانش در

 آيا ترديدی در جنون يکتا نگری سر جان بورينگ دربارۀ ورودش به کانتون باقی نمانده؟ آيا ثابت شده است که اين فرد 

امات عالی در که مق راه خودش را بر اساس خواست شخصی و بی آن«خاص، به صورتی که لندن تايمز نوشته است 

؟ پس چرا لرد » که با آنان مشورت کرده باشد در پيش گرفته است پايتخت مداخله ای در آن داشته باشند و بی آن

پالمرستون بايد در زمانی که دولت او در وضعيت تزلزل قرار گرفته و مشکالت از ھر نوع بر سر راھش سبز شده 

ِّعاھدات سری، مشکالت اصالحات انتخاباتی، زمانی که او بخوبی اند، مشکالت ملی، مشکالت جنگ ايران، مشکالت م

نگاھی جدی ولی خالف ھميشه با کمترين ستايش روی او متمرکز شده «آگاه است که چشمان مجلس به او دوخته شده 

 ديگری ، چرا بايد برای نخستين بار در زندگی سياسی اش چنين وقتی را برای ابراز وفاداری خدشه ناپذير به فرد»است

انتخاب کند که نسبت به او در جايگاه نازلتری ست و با اين حساب که وضعيت خود او را به وخامت و حتا به ويرانی 

 قربانی برای پاکسازی ۀرو می کند؟ چرا بايد با ھيجانی تازه نفس تا جائی پيش برود که خود را به مثابه قطعی روب

يچ آدم خردمندی باور نمی کند که اين اشراف زاده قادر به چنين انحراف ًگناھان دکتر بورينگ تقديم کند؟ مطمئنا، ھ

خط سياسی که او در رابطه با مسائل پيچيدۀ چين در پيش گرفته بود به روشنی نشان می دھد که پرونده . رمانتيکی باشد

ه منتشر شد، بايد پرونده ھا و عالوه بر آنھائی ک. ھائی را که به پارلمان تسليم کرده بود  تا چه اندازه تحريف شده اند

 و روی ٢٧ّفرامين سری ديگری وجود داشته باشد که نشان خواھد داد که اگر دکتر بورينگ مبتال به جنون يکتا نگری

                                                 
25 Lord Grey 
26 Wou Hao-Kuan 
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  .به مفهوم ديوانگي و جنون است Maniaبه مفهوم يكتا و  Monoبه يوناني . گفته مي شود كه فرد روي يك موضوع متمركز است
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 يعنی به پالمرستون تکيه داشته که او را در ٢٨»وايتھال«ورود به کانتون متمرکز بوده، در واقع به رئيس کل خونسرد 

  . برای دستيابی به اھدافش تشويق می کرده استجنون يکتا نگری اش و

  ادامه دارد

  

  ١٨۵٧ بروری ف٢٧نوشتۀ کارل مارکس در 

  ١٨۵٧ چ مار١۶ در ۴٩۶٢منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 
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