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  ]در پيوند با رويدادھای چين[

  ١٨۵٧ چ مار١٣لندن، 
  ۴٩٧۵نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧ چ مار٣١
  

» آقای گرامی، بين دو مرد کليسائی جای بگيريد، زيرا در اين وضعيت من آھنگی مقدس برای شما خواھم ساخت « 

  )٧، صحنۀ ٣ريچارد سوم، آکت . شکسپير(
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تطبيق نمی دھد ] در نمايشنامۀ شکسپير[م طور مشخص خودش را با پيشنھاد بوکينگھام به ريچارد سوه پالمرستون ب

 و  اين کھنه کار شياد  ١در حالی که کشيشھای اوانژليست پروتستان. بلکه او بين مرد کليسا و قاچاقچی ترياک می ايستد

، با خدمات »سم آرامش بخش« خويشاوندش جھت کسب اعتبار برای قاچاقچيان ترياک و ٢با گزينش کنت شيفتسبوری

در لندن » روز رستاخير« اسکاتلندی به ٤ بورک٣ ضامن کاالئی شد که اين ھمه در جھان طرفدار داردوفادارانه اش

  ]. که اثری برجا گذاشته باشد بی آن[پالمرستون نيز مسموم کنندۀ ليورپول بود . ٥ابراز افتخار می کرد

ً زاده ھايش مستقيما وارث تجارت ًاين جنتلمن ھای ظاھرا خوش زبان نمايندگان بارز شھری ھستند که عناوين اشراف

ليورپول که شھرت خاصی در ھنر شعر ندارد دست کم می تواند ادعا کند که در اغنای سرود بھره کشی از . ٦برده است

« :  سرود پيروزمندان المپيک را با اين بيت مشھور آغاز کرده و گفته است ٧در حالی که پيندار. بردگان کوشيده است

در اين صورت می توانيم انتظار داشته باشيم که پيندار مدرنی در ليورپول به ظھور . » بھترين استآب بين ھمۀ چيزھا

ترياک بين ھمۀ « : برسد و سرود بوکسورھای دان استريت را به شکل ھوشمندانه تری با اين مقدمه بسرايد و بگويد که 

  .»چيزھا بھترين است 

ک ملحد، بازرگانان عمده فروش چای نيز ھستند که به شکل مستقيم يا به ھمراھی کشيش ھای قديس و قاچاقچيان تريا

افزون . ًغير مستقيم غالبا به داد و ستد ترياک اشتغال دارند و در نتيجه خواھان الغای قراردادھای کنونی با چين ھستند

ل گذشته برای بر اين، آنان انگيزه ھای خاص ديگری نيز دارند، زيرا نظر به ماجراجوئی ھايشان در طول سا

سوداگريھای عظيم روی چای، تداوم جنگ بھای انبارھای عظيمی را که در اختيار دارند افزايش خواھد داد و در عين 
                                                 

  Anglicane و Hight Chrch يکی از سه تمايل پروتستانتيسم انگلستان در کنار Low Church: مترجم   1 
2 Shaftesbury 

  . اشاره دارد١ صحنۀ ١مارکس در اينجا به نمايشنامۀ شاه جان اکت :  مترجم  3 
4 Burk 
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ماجرای مشھور ويليام . ند و اجساد را به آمفی تآتر پزشکی می فروختندپنھانی نبش قبر می کرد» رستاخيز گرايان« 

که اثر جرمی بر جا بگذارد تا روشن   شھروند اديمبورگ که قربانيانش را خفه می کرد بی آنWilliam Burkeبورک 
داد مربوط است به گردد که اين افراد به قتل رسيده اند، و سپس اجساد قربانيانش را از خاک بيرون می کشيد، اين روي

  .که اين نوع کارھا خيلی رايج بود قرن نوزدھم ٢٠سالھای 
  ].   در ياداشتهاي پايان كتاب90شمارة [ 6

ولي . اروپائي ها تقريباً استثمار بردگان را با اختراع دريانوردي بادبان پايه رها كردند زيرا كار بست بادبان نياز به پاروزنها را كاهش داده بود
بردگان از قرن شانزدهم دوباره نقش بزرگي داشت زيرا استعمارگران براي پاسخ گوئي به ضروريات مستعمرات جديد به نيروي كار استثمار 

 از طريق كار بردگان در معادن نقره و مزارع امريكاالي ها در مناطق متصرفة خود در گبر اين اساس اسپانيائي ها، پرت. رايگان نياز پيدا كردند
فريقا و به ويژه در سواحل غربي يعني ساحل ا را رقم مي زند، ن دوراني كه اوج استثمار بردگا1870 تا 1700از سال . ت يافتندبه ثروت دس

شهرت داشت و در آنجا بود كه از ميانة قرن هجدهم » بازار برده«گامبي، دلتاي نيجريه بهترين شكارگاه براي شكارچيان برده بود كه به 
از پايان قرن هجدهم .  ها را دست باال گرفتنده زني مي كردند و سرانجام انگليس ها چانلندي ها و انگليساي ها، هالگفرانسوي ها، پرت

 منافع عظيم اين نوع داد و ستد به برده داران انگليسي تعلق مي گرفت كه 50. % مي فرستادندامريكافريقا به ا برده را در سال از 80000
» فريقا اكمپاني سلطنتي  « 1698 تا 1672از سال . تر از مجموع كشتي هاي رقبايشان برده حمل مي كردكشتي هايشان چهار برابر بيش

 طبق قرارداد اوترخت پس از پايان بخشيدن به جنگ جانشيني اسپانيا بين 1713در سال . انحصار بهره برداري از بردگان را در اختيار داشت
وره فقط در هند غربي به تجارت برده اشغال داشت، انحصار تجارت برده در مستعمرات اسپانيا در فرانسه و انگلستان، انگلستان كه تا اين د

استثمار بردگان براي سرمايه داري انگلستان جهش بزرگي در برداشت و يكي از بدوي ترين امكانات تراكم . دست آورده  را نيز بامريكا
و يا در اثر » شكار انسان «  ميليون نفر از آنان طي 40ليون بردة سياه را فروختند،  مي80اروپائي ها . ثروت را در انگلستان فراهم آورد

 بود كه با مستعمرات اسپانيائي داد و ستد مي ان انگليسرليورپول يكي از بنادر اصلي برده دا.  از بين رفتندبحريشرايط سخت مسافرتهاي 
  .صيب بورژواهاي اين شهر نمودرا ن ثروت بزرگي تجارت برده در اين بندر انگليس. كردند

  7  پيش از ميالد۵۵٢شاعر يونانی : مترجم 
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بر اين . حال مھلت پرداخت مبالغ قابل توجھی را که بايد به وام دھندگانشان در کانتون بپردازند به تأخير خواھند انداخت

د که خريداران بريتانيائی و شرکت ھای تأمين کنندۀ کاال وخدمات چينی را بفريبند و در اساس، جنگ به آنان اجازه خواھ

طور کلی، کارخانه داران بريتانيائی با اصول ه ب. تحقق ببخشند» منافع بازرگانی « و » افتخار ملی«نتيجه ھم زمان به 

نچستری که خواھان پنبۀ ارزان قيمت ھستند و با ند که بازرگانان م ادين ليورپول به ھمان داليل واال گرايانه ای مخالف

  .جنتلمن ھای ليورپول اختالف پيدا می کنند زيرا آنان باالترين قيمتھا را عرضه می کنند

 روی داد، کارخانه داران بريتانيائی در اميد واھی گسترش ١٩۴٢ تا ١٨٣٩ّطی جنگ اول انگليس و چين که بين سال 

ی که اھالی امپراتوری آسمانی می بايستی به تن می کردند را اندازه ئ پارچه ھای پنبه متر به متر. صادرات خود بودند

 ١٨۵۴از سال .  قفلی را که سياستمداران طرفدار پالمرستون به ذھنشان زده بودند درھم شکستهولی تجرب. گرفته بودند

لينگ در سال تجاوز نمی کرد،  ليور استر١٢۵٠٠٠٠، کاالھای صادراتی کارخانه داران به چين از مرز ١٨۵٧تا 

  .رسيد ًرقمی که دائما به ميزان سالھای پيش از جنگ اول انگليس و چين می

، ١٩۴٢از سال «ھمان گونه که آقای کوبدن سخنگوی کارخانه داران بريتانيائی در مجلس عوام اعالم کرد » در واقع « 

ھمين . يش نداده ايم و فقط مصرف چای ما افزايش يافته استصادراتمان را به چين به ھيچ عنوان افزا) بريتانيائی ھا(ما 

  ».و بس

با اين حساب، می بينيم که کارخانه داران بريتانيائی چشم انداز وسيعی را ترسيم کرده اند در حالی که کشيش ھا، 

که  بی آن. رسندنظر می ه قاچاقچيان ترياک و سوداگران چای بريتانيائی در امو سياسی با چين فاقد چنين استعدادی ب

طرفداران بودجه، درخواست کنندگان صندلی، آنانی که خود را به دامن دولت می آويزند، و ميھن دوستان قھوه، احمق 

، پيش از اين ما ھمۀ »ملت روحيۀ تازه ای خواھد يافت « ھائی که فکر می کنند به ھدايت پالمرستون و طرفدارانش 

 دلقک نشريات ٨ُبا وجود اين نبايد روزنامۀ لندن تايمز و پانچ، کفت کبير. شمرديممرستون را بر لطرفداران با وجدان پا

بريتانيائی را فراموش کنيم، ھر دو به دليل وابستگی ھای طالئی و رسمی به دولت کنونی چشم دوخته اند و در نتيجه 

 ۀأی به مجلس عوام را به مثابولی سزاوار است که ر. برای قھرمان کشتار کانتون رياکارانه  ابزار شادی می کنند

در نتيجه انتخابات بايد تصميم بگيرد که آيا . شورش عليه پالمرستون و به ھمين گونه عليه روزنامۀ تايمز تلقی کنيم

 رويکرد افکار عمومی تعيينپالمرستون بايد کل قدرت دولت را از آن خود سازد، و عالوه بر اين آيا تايمز بايد انحصار 

  اشته باشد ؟را به عھده د

طبق چه اصولی پالمرستون برای انتخابات عمومی فراخوان خواھد داد ؟  گسترش بازرگانی با چين ؟ ولی او بندری را 

برای يک دورۀ کمابيش ادامه دارد بندرگاه را از . که مناسبات بازرگانی با چين بدان بستگی داشت ويران کرده است

در بريتانيا حقوق چای را افزايش . قل کرده است، يعنی از انگلستان به روسيه به زمين به پنج بندر در سيبری منتبحر

 ولی کتاب آبی   و امنيت بازرگانان ماجراجوی بريتانيائی ؟. داده، يعنی مھمترين مانع برای گسترش بازرگانی با چين
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« Punch » ، يا (پانچthe London charivari (در لندن منتشر مي شود1841از سال . هفته نامة فكاهي بورژوازي ليبرال .   
تان شھير قرن ھجدھم خودش را به عنوان يک راھب مصری به نام شارال) Joseph Balsamo(کنت کاگليوسترو يا 

و بنيانگذار آن بوده » لژ ماسونيک مصری« معرفی می کرد که صاحب مقام رياست ) Grand Copht(ُکفت کبير 
ُکاگليوسترو ادعا می کرد که در طی سفرش به مصر از اسرار حکمت برخوردار شده و از روح کفت کبير  که . است
  .در ھمه جا می باشد تبعيت می کندر ھمه چيز و حاضر عالم ب
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خانه به کمونھا تحويل داده  که توسط خود وزارت٩ »در چين] يا توھين[نامه ھای مربوط به ناسزا گوئی «زير عنوان 

 ھا خشونت وجود داشته که دو مورد آن انگليس مورد توھين ۶شده نشان می دھد که از ھفت سال پيش تا کنون فقط 

ن ا مورد بقيه، مقامات چينی ھمۀ کوشش خود را به کار بسته اند تا با مجازات متخلف۴لفظی به کار برده اند و در مورد 

در نتيجه اگر در حال حاضر ثروت و جان بازرگانان بريتانيائی در ھونگ . دست آورنده ا ب ررضايت مقامات انگليس

خطر افتاده، به اين دليل است که خود پالمرستون چنين خطراتی را باالی سر ه کونگ، سنگاپور و در جاھای ديگر ب

 ليور به قاچاقچيان ھونگ ۵٠طعه پالمرستون آن را به بھای ھر ق! ولی حرمت پرچم بريتانيا . آنان فراخوانده است

  .»آلوده کرد» کشتار تودۀ خريداران بی دفاع کاالھای بريتانيائی« کونگ فروخت و آن را به 

با وجود اين، گسترش بازرگانی، حفاظت از بازرگانان ماجراجو و حرمت پرچم بريتانيا يگانه شعارھای مطرح شده در 

با زيرکی سعی می کنند از مواردی که به سياست داخلی مربوط . وده استبيانيه ھای دولت در پيشگاه رأی دھندگان ب

يکی از . جايز نخواھد بود» باز ھم ماليات بيشتر « و » اصالحات نه « می شود اجتناب ورزند، زيرا فريادھای 

ريۀ اقتصادی نظ« خزانه دار خانۀ سلطنتی به رأی دھندگان خود اعالم کرد که ١٠اعضای دولت پالمرستون، لرد مالگريو

   مرد ھوشمندی که طرفدار بمباران کانتون بود می گفت که اگر مجلس عوام او ١١البوشر. »خاصی را پيشنھاد نمی کند

 ميليون ليور استرلينگ به بازرگانان خارجی که ۵ًرا ناعادل تلقی کند، در اين صورت مردم انگلستان بايد تقريبا 

ھمين البوشر با انکار امور سياسی در فراخوان به رأی دھندگان شھر . داموالشان در کانتون تخريب شده بپردازن

  . داردءتاونتون  فقط از اھداف خودش دفاع می کند که به کارھای مھم بورينگ، پارکز و سيمور اتکا

» ...فرياد فراخوانش برای انتخابات چندان رسا نيست«اشارات يک روزنامۀ محلی در بريتانيا دربارۀ پالمرستون که 

از تايخ انتخابات مجلس عوام اوضاع . با وجود اين وضعيت او به ھيچ عنوان نا اميد کننده نيست. ًکامال حقيقت دارد

خشونت محلی در کانتون به جنگ عمومی عليه چين انجاميده، و يگانه پرسشی که بر جا مانده .  کرده استتغييرًکامال 

  خواھد داد ؟اين است که بدانيم چه کسی اين جنگ را ادامه 

  .پالمرستون با مخدوش کردن چشم اندازھا، می تواند خود را به عنوان مرد اجتناب ناپذير معرفی کند

  

   ھا در چينجنايات انگليس:  کارل مارکس - ٢٢

  ١٩۵٧ چ مار٢٢نوشتۀ 
  ۴٩٨۴نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧ اپريل ١٠
  

 ١٢ اعمال شکنجه در ھند به اطالع پارلمان رسيد، سر جيمز ھوگچند سال پيش از اين وقتی اخبار دھشتناک مرتبط به

با اين . يکی از رؤسای عالی مقام و محترم کمپانی ھند شرقی با صراحت کامل چنين خبرھائی را بی پايه و اساس خواند
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گزيده اي از پرونده ها در پارلمان و وزارت امور خارجي ست كه از قرن هفدهم در انگلستان منتشر مي ) Blue Books(كتاب رنگ آبي 
ماركس كتاب آبي به نام زير را در نظر داشته . ات ديپماتيك را تشكيل مي دهداين كتاب منبع اصلي و رسمي تاريخ اقتصاد و مناسب. شود

  :است 
« Correspondance Respecting Insults in China. Pressented te the House of Commons by 

Command of Her Majesty, 1857 », London 1857.  
10 Lord Mulgrave 
11 Labouchère 
12 Sir James Hogg 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی از آن خوب نيز بد کرد و حاکی از اين امر بود که رؤسای کمپانیئيوجود تحقيقات بعدی صحت روايات مزبور را تأ

ًآگاھی داشته اند، و سر جيمز عمدا تظاھر به بی اطالعی کرده و در پی کتمان جناياتی بوده است که بر دوش کمپانی 

، وزير امور خارجه نيز در موقعيت ١٣لرد پالمرستون، نخست وزير فعلی انگلستان، کنت کالراندن. کند سنگينی می

توسط شھردار لندن برگزار شده بود، لرد پالمرستون برای توجيه در آخرين ضيافتی که . مساعدی به نظر نمی رسند

  :شقاوت ھائی که عليه چينی ھا صورت گرفته اظھار داشت

با وجود اين، خالف آنچه دربارۀ اين موضوع گفته شده، ما بر اين باوريم که اقدامات انجام گرفته ضروری و ...« 

ما آگاه بوديم که ھم وطنان ما در بخش . کند  روی کشور ما سنگينی میما آگاه بوديم که اتھام سنگينی. حياتی بوده است

دور افتاده ای از جھان مورد اھانت قرار گرفته بودند و عليه آنان خشونت ھائی صورت گرفته بود که نمی توانست بی 

کشور ما بازشناخته ما آگاه بوديم که حقوق رسمی که طبق قرارداد برای ) در اينجا حضار دست می زنند. (پاسخ بماند

شده بود پايمال شده بود، عکس العمل آنھائی که مأموريتشان دفاع از منافع ما در اين بخش از جھان است، در برابر 

ما آگاه بوديم که اگر اقداماتی را که ضروری و سزاوار می . ًچنين ناسزاگوئی ھا و خشونت ھائی، کامال قابل درک است

در ( ما انجام وظيفه کرديم . تمادی که شھروندان کشورمان به ما داشته اند خيانت کرده ايمدانستيم انجام ندھيم، به اع

  »).اينجا دوباره حضار دست می زنند

ّبا توجه به چنين توضيحی، به ھر اندازه ای که ملت انگلستان و بقيۀ جھان بتوانند تحت تأثير چنين اظھارات مطلوب و 

لس خودش چندان به آن باور ندارد، و اگر باور داشته باشد در اين صورت به حقيقت نمائی قرار گيرند، صاحب مج

نخستين گزارشاتی که از درگيری ھای چين . انکار آگاھانه و به جنايات عمدی و غير قابل توجيھشان خيانت خواھد کرد

پا ه  بئیامريکاشريات به دست ما رسيده، جار و جنجال ھائی نيز در روزنامه ھای دولتی در انگلستان و بخشی از ن

 آميز دربارۀ زيرپا گذاشتن الزامات قرارداد، ءاتھامات افترا_ داشته که انباشته است از اتھامات متعدد عليه چين 

 .ناسزاگوئی به ساحت بريتانيا، رفتارھای تحقير آميز عليه خارجيانی که در سرزمين آنھا به سر می برند و غيره

د ئيطور مشخص ارائۀ نشده، و ھيچ واقعه ای که بتواند چنين افشاگری ھائی را تأه ات ببا وجود اين ھيچ يک از اتھام

 که در آن وقايع دروغين و در زبان تصنعی پارلمانی به شکلی ارائۀ ١٤»لورشا آرو« جز مورد ه کند وجود ندارد، البته ب

 .کردًشده است که ھر کسی را که واقعا بخواھد بداند چه گذشته است گمراه خواھد 

 ھا آن را به خدمت گرفته بودند و مجوز ط چينی ھا ساخته شده، ولی انگليسلورشا آرو کشتی کوچکی ست که توس

مطرح » فحاشی« پيش از آن که موضوع . موقتی نيز برای عبور و مرور اين کشتی با پرچم انگليس صادر شده بود

 قاچاقچيان نمک مورد استفاده قرار می گرفت و افرادی اين کشتی توسط. گردد، موعد مجوز مزبور به پايان رسيده بود

جو  و مقامات چينی از مدتھا پيش رد آنھا را جست.  بودندبحریًکه در آن خدمت می کردند غالبا از بزھکاران و دزدان 

ته بود، در حالی که اين کشتی در ساحل کانتون بدون پرچم لنگر انداخ. می کردند و می خواستند آنھا را بازداشت کنند

ًفرايند اين حادثه کامال مشابه با ھمانی ست که در . ليس متوجه حضور آنھا شده و با موفقيت آنھا را دستگير می کندوپ

 در يکی از کشتی ھای کشور بحریليس به محض اين که از مخفی گاه بزھکاران و دزدان وبنادر ما روی می دھد، و پ

 امور ملکی زير ً که در اين باز داشت ظاھرائیولی از آنجا. ھا اقدام می کندو يا بيگانه مطلع می شود، به دستگيری آن

کنسول، مرد جوانی ست که  . عالمت سؤال رفته و پايمال شده بود، ناخدای کشتی به کنسول انگليس مراجعه می کند

از . يۀ تند و تحريک آميزًاخيرا در اين پست گماشته شده، و عالوه بر اين اطالعاتی که از او داريم، فردی ست با روح
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ليس می گشايد، در حالی که ونام دفاع از مالکيت خصوصی، باب مذاکرات تھديد آميزی را با په روی عرشۀ کشتی ب

با عجله به کنسولگری باز می گردد، و نامه . آنھا تنھا انجام وظيفه کرده بودند، و دعاوی او به ھيچ نتيجه ای نمی رسد

 می نويسد و آمرانه خواستار معذرت خواھی می شود و ھمزمان پيامی به سر ١٥تونگ-کوآنگای برای والی کل استان 

کند و مدعی می شود که خود او و پرچم کشورش به  کونگ ارسال می-  به ھونگ١٦جان بورينگ و دريا ساالر سيمور

ه مدتھا انتظارش را می دارد که آن روزی ک ًشکل غير قابل تحملی مورد اھانت قرار گرفته است، و مشخصا اظھار می

  .کشيديم برای نمايش قدرت عليه کانتون فرا رسيده است

نرال يه با احترام و در آرامش به توقعات متکبرانۀ کنسول عصبانی و جوان بريتانيائی پاسخ می گويد، و به شرح ج

 می کند، و قاطعانه اظھار خاطر سوء تفاھمی که در اين مورد پيش آمده است اظھار تأسفه داليل بازداشت پرداخته و ب

ًمی دارد که نيت او به ھيچ وجه توھين به پرچم بريتانيا نبوده و افرادی را ھم که قانونا دستگير کرده است، ب خاطر ه ّ

ولی چنين پاسخی به نظر آقای کنسول پارکس قانع کننده نيست، و . وخامت اوضاع حاضر نيست آنان را در بند نگھدارد

ه شکل رسمی انجام گيرد، و استرداد حقوق بريتانيا نيز بايد تحت شرايط رسمی تحقق پذيرد، در غير عذر خواھی  بايد ب

  .وليت نتايج آن را به عھده گيردؤاين صورت والی يه بايد مس

سپس آدميرال سيمور با ناوگان انگليس از راه می رسد و مکاتبات ديگری آغاز می شود، انعطاف ناپذير و خشن، سرد 

آدميرال در حصارھای کانتون در خواست ديدار . ح از جانب آدميرال و احترام از جانب کارگزار چينیو بی رو

والی يه در پاسخ می گويد که اين درخواست خالف تمام مالقات ھای پيشين است و عالوه بر اين سر . شخصی می کند

   . پذيرفته است که چنين درخواستی نبايد تحميل گردد١٧ژرژ بنھام

 کمال ميل، در صورت لزوم حاضر است با او  بيرون از حصارھای شھر مالقات کند و يا در ھر مکان ديگری ولی با

ًکه آدميرال مايل باشد شخصا حضور به ھم خواھد رساند، در صورتی که با آداب و رسوم سنتی در چين ناسازگار 

  .در شرق خوشايند نيامدولی چنين پيشنھادی به نظر نمايندۀ پرخاشجوی قدرت بريتانيا . نباشد

  و بر اساس گزارشات رسمی که به اطالع ملت انگليس رسيده و آن را –ًبنابر انگيزه ھائی که مختصرا شرح داديم 

و شھروندان بی آزار و بازرگانان صلح طلب شھر کانتون به کشتار جمعی .  جنگ ناعادالنه ای آغاز شد–د می کند ئيتأ

  آتش توپخانه ويران و حقوق بشر نيز پايمال شد، و اين ھمه فقط به اين بھانۀ پوشالی کهمحکوم شدند، خانه ھايشان زير

دولت ! »  ھا در خطر اعمال خشونت آميز از سوی چينی ھا قرار گرفته استزندگی و اموال انگليس«مدعی بود 

دانند که اين اتھامات تا   اند، می حداقل آنانی که زحمت بررسی موضوع را به خود ھموار کرده–بريتانيا و ملت بريتانيا 

سعی کردند توجھات را از موضوع اصلی منحرف کنند و به اذھان عمومی بقبوالنند . چه اندازه بی پايه و اساس است

ولی اين . ً آرو وجود داشته است و داليل جنگ کامال قابل توجيه استشاکه موارد و شکايات متعددی پيش از حادثۀ لور

  . ھا ستا نود و نه درصد بيشتر از انگليسشکايات چينی ھ. انه بی پايه و اساس استورھاستدالالت مت

نشريات و جرايد انگلستان روی نقض روزمره و آشکار قرار دادھا تو سط خارجيانی که در چين زندگی می کنند و 

ترياک که به بھای جان انسان ما از معامالت غير قانونی ! تحت الحمايۀ بريتانيا ھستند، ھمواره سکوت اختيار می کنند

ھا و زير پا گذاردن اخالق تمام می شود و  درآمدھای آن سرانجام در خزانۀ مالی بريتانيا انباشت می گردد، ھيچ 

از بزھکاری ھای دائمی مأموران پائين دست و به تاراج بردن درآمد قانونی دولت چين که از طريق . اطالعی نداريم
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ما از وضعيت مھاجران و ستمی که بر آنھا . وج کاال به دست می آيد ھيچ اطالعی نداريمحقوق گمرکات و ورود و خر

روا می دارند ھيچ اطالعی نداريم، و ھيج اطالعی نداريم که چگونه آنھا را به حد بردگی تنزل داده و در بنادر پرو و 

ًيعتا صلح جو ھستند ھيچ اطالعی نداريم ما از خشونت افسار گسيخته عليه چينی ھائی که طب. کوبا به فروش می رسانند

ما از چنين . که چگونه مصيبت و رذالت را از طريق خارجيان به بنادری وارد می کنند که برای داد و ستد گشوده اند

واقعياتی و بسياری ديگر ھيچ اطالعی نداريم، زيرا اکثر افردی که در چين زندگی نمی کنند به ندرت از شرايط 

 اخالقی اين کشور اظھار نگرانی می کنند، و در ثانی از نظر سياسی صالح نيست به موضوعاتی اجتماعی و امور

 ھا در کشور خودشان گونه ای است که وقتی انگليسه اوضاع ب. پرداخته شود که ھيچ منفعت مالی در آن وجود ندارد

 ، نمی توانند ببينند، و به اين ترتيب حاضرھستند، فراتر   از بقالی که چای مورد نيازشان را از آنجا خريداری می کنند

  . خورد مردم می دھند،  ببلعنده ند تا ھر دروغی را که وزارتخانه ھا و نشريات با

 ھا در طول جنگ ترياک افروخته شده بود، شعلۀ  خاکستر، و نفرتی که عليه انگليسدر طول اين مدت، آتش زير

  .را خاموش کند تواند آن چ پيشنھاد صلح و دوستی نمیًفروزندۀ سبعيتی را بر انگيخت که احتماال ھي

  ادامه دارد

  


