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 بحرید، می توانيم منتظر لشکر کشی نيروی  ھا در چين بر پا کرده اند، به منتھی درجه برساگر منازعه ای که انگليس

  .١ باشيم که در پی اختالفات مربوط به تجارت ترياک صورت پذيرفت١٨۴٢ تا ١٨۴١مشابه به سالھای 

يبشان شد، به شکلی بود که تکرار صدن پول بسيار زيادی از چينی ھا ن ھا در اعمال زور برای ستاموفقيتی که انگليس
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ُفرت مردم را عليه تمايالت ما برای جيب بری افزايش خواھد داد و ھمانطور که ما می توانيم چنين تجربه ای بی گمان ن

 را تداعی خواھد کرد که وجه مشخصۀ اجداد مشترک ما در بحریبه ياد بياوريم، در خاطراتشان روحيۀ دير پای دزد 

 بريتانيا در رابطه با تجارت ترياک، با وجود اين، پس از آخرين مداخلۀ چپاول گرانۀ. قرون شانزدھم و ھفدھم است

طوری که برای لشکر کشی مشابه با آنچه در گذشته صورت گرفته ه تحوالت چشم گيری در چين به وقوع پيوست ، ب

لشکر کشی جديد بی گمان . نجامدشته باشيم که به نتايج مشابھی بيجای ترديد بسيار باقی خواھد گذاشت و نبايد انتظار دا

لشکر کشی پيشين ترکيبی بود از ناوگانی با دو .  از جزيرۀ ھنگ کنگ شروع خواھد شد١٨۴١ -١٨۴٢مثل سال 

 و دوازده ٣ھای جنگی» بريک«  و ٢»سلوپ« توپ مسلح بودند، ھشت ناوچه و تعداد زيادی ٧۴ناوشکن که ھريک به 

 را  نيز بخشی بحریزان نيروی کشتی بخار و چھل کشتی حمل و نقل که پانزده ھزار نفر روی آنھا سوار بودند که سربا

در واقع برخی از شواھدی که به بررسی آنھا خواھيم . لشکر کشی جديد نيز نمی تواند کمتر از اين باشد. از آنھا بودند

-١٨۴٢لشکر کشی سال ھای . پرداخت، حاکی از اين امر است که لشکر کشی جديد بايد گسترده تر از گذشته باشد

 را تصرف کردند، سپس ٤کنگ بادبان گشودند، پيش از ھمه آموی- کشتی ھا از ھنگ١٨۴١ت گس ا٢١ ، روز ١٨۴١

 .                                پايگاھی  برای عمليات بعدی به کار بردندۀ را اشغال کردند و آنجا را به مثاب٥شان-بر جزيرۀ تسووّروز اول اکت

 ٣٢١ بود، و قصد داشتند  تا شھر نانکين در فاصلۀ ٦کيانگ- هتس-ھدف آنھا نفوذ در آبھای رودخانۀ بزرگ مرکزی يانگ

. ًکيانگ چين را به دو بخش کامال مشخص شمال و جنوب  تقسيم می کند- تسه-يانگ. کيلومتری از دھانۀ آن را بپيمايند

گانی بين  کيلومتری از پائين نانکين، کانال سلطنتی به روی رودخانۀ باز می شود که در واقع راه بازر۶۴در فاصلۀ 

طرح حمله عبارت بود از تصرف اين راه ارتباطی برای وارد آوردن ضربه . مناطق جنوبی و شمالی را تشکيل می دھد

 به  نيروھای انگليس١٨۴٢ جون ١٣روز .  و مجبور ساختن امپراتور به قبول فوری صلحبيجينگای مھلک به 

اين رودخانه .  کوچکی به ھمين نام رسيدندۀدی رودخان در منطقۀ ورو٨ به ساحل وسونگ٧فرماندھی سر ھانری پتينجر

. کيانگ می ريزد،  دريای زرد در نزديکی دھانۀ آن واقع شده است-تسه- به سمت جنوب جريان دارد و به مصب يانگ

سواحل . دھانۀ رودخانه وسونگ خليج شانگھای را تشکيل می دھد که در فاصلۀ کمی در بخش باالئی واقع شده است

يک ستون از نيروھای اشغالگر به . ًباشته از توپ بود که بی ھيچ مشکلی با حمله به آن کامال برچيده شدوسونگ ان

ولی با وجود مقاومت ناچيز اھالی صلح جو و کم شھامت . طرف شانگھای حرکت کرد و بی ھيچ تلفاتی به مقصد رسيد

. ئمی، نخستين جنگ خود را تجربه می کردندً تسه، پس از گذشت تقريبا دويست سال زندگی در صلح دا-سواحل يانگ

تسه خيلی پھن است و نيمی از -دھانۀ يانگ. دھانۀ رودخانه و ناحيه ای که به دريا گشوده می شد، مانع بزرگی بود

ِسواحل آن نيز پوشيده از گل و الی بوده و قابل تشخيص نيست، زيرا دريا در بسياری از نقاط گل آلود است، به ھمين 

تسه کشتی ھا ناچارند با احتياط از حاشيۀ شمالی عبور کنند و -برای ورود به يانگ. آن را دريای زرد ناميده اندعلت نيز 

اين نوارھای شن روان در بخش شمالی دھانه تا . ًبرای اجتناب از شنھای روان بايد دائما عمق آب را اندازه بگيرند

                                                 
2  Sloop با ده الي هجده توپ و يك دكل عمودي انگليسناوچه بسيار كوچك: سلوپ يا شلوپ  .  

  Brick 3 .كشتي دو دكله با بادبانهاي چهار گوش. بريك 
4  Amoy  
5 Tchsou-chan 
6 Yang-tsé-Kiang 
7 Sir Henry Pottinger 
8 Wousoung 
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.  شده است ادامه داشته و دھانه را به دو گذرگاه آب تقسيم می کند که در ميانه واقع٩منتھی اليه جزيزۀ بزرگ تسونگمين

 کيلومتر طول دارد، سواحل ديده می شود، ولی مسير مجرای آب خيلی مارپيچی ۴٨ًدر بخش باالئی جزيره که تقريبا 

نه را تشکيل می  باال می آيد، تا اواسط راه نانکين يعنی در واقع تا نقطه ای که ھنوز دھا١٠کيانگ-ّمد آب تا چن. ست

.  رودخانه استۀ به مثابد آغاز می شود که برای کشتی ھائی که از آنجا عبور می کننبحریدھد، و از اينجا مسير 

 کيلومتر از ١٢٨پيمودن فاصلۀ . رو می شوده ناوگان انگليس پيش از آن که به اين نقطه برسد، با مشکالت جدی روب

ديکی ھای تسونگمين چندين کشتی بزرگ به گل نشست ولی به ياری مد آب در نز. شان پانزده روز طول کشيد- تسونگ

کيانگ با -  ھا در نزديکی ھای شھر چنز چيرگی بر چنين مشکالتی، انگليسپس ا. موفق شدند خودشان را آزاد کنند

 شجاعت و مشکالت متعددی مواجه شدند، و اگر چه سربازان تاتار چينی از ھنر جنگ چندان بھره ای نداشتند ولی از

چينی ھا .  نفر بود که نا اميدانه جنگيدند و تا آخرين نفر کشته شدند١۵٠٠تعداد سربازان چينی . بی باکی کم نمی آوردند

پيش از آغاز جنگ به نتيجۀ آن آگاه بودند و به ھمين علت زنان و کودکانشان را يا در آب غرق کردند و يا با دست 

 چينی ھا که از شکست اطمينان هفرماند. ادی از اجساد را از قعر چاه بيرون کشيدندًخودشان خفه کرده بودند، بعدا تعد

خاطر ه  کشته دادند، و ب١٨۵ ھا انگليس. در شعله ھای آن جان باختحاصل کرده بود، خانۀ خودش را به آتش کشيد و 

 جنگ از آغاز تا پايان با خشونت و اين. چنين تلفاتی انتقام دھشتناکی را تحميل کردند و تمام شھر را به توبره کشيدند

اگر مھاجمان در ھمۀ موارد .  سازگار و در واقع سر منشأ آن بودبحریًسبعيتی انجام گرفت که کامال  با روحيۀ دزدان 

 که در ١١چه او-شھر کوئه. ولی چنين اتفاقی روی نداد. رو می شدند ھرگز به نانکين نمی رسيدنده با چنين مقاومتی روب

  بريتانيائی به جيب بحریر باج پرداخت که دزدان الوی رودخانه واقع شده بود، تسليم شد و سه ميليون دساحل آن س

  .زدند و البته با رضايت کامل

 پا دارد و به ھمين علت برای کشتی رانی مناسب است ولی در برخی ١٨٠مسير رودخانه در جھت باالتر عمقی معادل 

با اين وجود ھيچ مانعی برای پيشروی  ناوگان .  کيلومتر در ساعت نيست١١  تا٩مناطق سرعت جريان آب کمتر از 

تأثير چنين واقعه ای ھمانی بود که .  ھا پای حصارھای نانکين لنگر انداختندت انگليسگس ا٩روز . وجود نداشت

ض قرارداد بھانه ای  را امضاء کرد، ادعای نق١٢تگس ا٢٩امپراتور به وحشت افتاده بود و قرارداد . انتظارش را داشتند

  .شد برای فراخواست ھای تازه و تھديدات تازه و جنگ تازه

ين به داليلی چند اين بار با وجود ا. ًاگر جنگ تازه ای بر پا شود، احتماال بر اساس الگوی پيشين به وقوع خواھد پيوست

  . به تعويق خواھد انداخترو خواھند شد که پيروزی آسان آنھا را در جنگ گذشتهه  ھا با موانعی روبانگليس

در عمليات ھای نظامی اخير روی رودخانۀ کانتون، چينی ھا .  تجربۀ جنگ پيشين از حافظۀ چينی ھا زدوده نشده است

در . ًآنچنان مھارتی در کار برد توپخانه از خود نشان دادند که گمان بردند که  احتماال اروپائيھا  بين آنھا حضور دارند

، و ترديدی وجود ندارد که ً خصوصا امور نظامی، چينی ھا از ھمۀ شرقی ھای ديگر جلوتر ھستندتمام امور عملی و

 ھا برای دومين بار ًالوه بر اين احتماال اگر انگليسو ع.  ھا شاگردان با استعدادی در بين آنھا خواھند يافتانگليس

رو ه واجه شوند که در نخستين بار با آنھا روبتسه شناور شوند، ممکن است با موانع مھيا شده ای م- بخواھند در يانگ

تواند ھمان تأثير  وحشتی را در دربار سلطنتی  ولی مھم ترين نکته اين است که تصرف مجدد نانکين، نمی. نشده بودند

                                                 
9 Tsongmin 
10 Tchen-Kiang 
11 Kouéi-tchéou 

   1842قرارداد نانكين به سال   12
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نانکين، و به ھمين گونه شماری از مناطق ھمسايه تحت .  ايجاد کند که  در نخستين لشکر کشی به وقوع پيوستبيجينگ

در چنين شرايطی . ١٣يار شورشيان است و رؤسای آنان شھر را به مرکز فرماندھی عملياتی خودشان تبديل کرده انداخت

عالوه . اشغال نانکين موجب خوشحالی امپراتور خواھد شد، و خدمتی ست در حق او برای راندن شورشيان از اين شھر

شته باشد، و حضور نيروی بيگانه در اين شھر ھيچ بر اين تصرف نانکين و حفظ آن ممکن است مخاطراتی در بر دا

  . و حاکميت امپراتوری به وجود نمی آوردبيجينگنگرانی فوری برای 

  

  ايران و چين:  فردريش انگلس - ٢۴

  ١٨۵٧ می ٢٢لندن 
   ۵٠٣٢ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٧ جون ۵
 

طرف  مقاومتی که از. ١٤دادند، جنگ ديگری را به راه انداختندکه به جنگی در آسيا خاتمه   ھا به محض اينانگليس

ايران و چين در روياروئی با ھجوم بريتانيائی ھا صورت گرفت، تفاوت ھائی را نشان می دھد که در اينجا مورد 

  .بررسی ما قرار خواھد گرفت

اما  تمدنی نيم بند و در حال زوال، و در ايران ساخت و ساز نظامی اروپا با بربريت آسيائی پيوند خورده بود، در چين، 

ايران شکست آشکاری را به . يکی از کھن ترين دولت ھای جھان بود که با امکانات خودش به استقبال اروپائی ھا آمد

خود ديد، در حالی که چين در نا اميدی و در موقعيتی نيمه از ھم گسيخته، آنچنان سيستم مقاومتی ايجاد کرد که اگر 

. کار برده شود، تکرار  پيشروی ھای پيروزمندانۀ اوليۀ جنگ انگليس عليه چين را امکان ناپذير خواھد کرددوباره به 

، مستشاران نظامی انگليس. ١٥ بود١٨٢٨ -١٨٢٩ايران در موقعيتی مشابه با ترکيه  در کوران جنگ با روسيه در سال 

 . فرانسوی، روسی ھريک سھمی در سازماندھی ارتش ايران داشتند

سيستم ھای نظامی يکی جانشين ديگری می شد ولی ھر کدام به نوبت خود در مأموريتشان شکست می خورد، زيرا 

بايستی به افسران و سربازان اروپائی تبديل  حسادت، دسايس، ناآگاھی، حرص و آز و بزھکاری شرقی ھائی که می

 ارتش نوين و منظم ھرگز در صحنۀ نبرد واقعی . عواملی بود که پيشرفت امور را دچار اختالل می کردۀشوند از جمل

ُعمليات درخشان آن تنھا به چند اردو عليه کردھا، ترکمن ھا و . فرصت نيافت تا قدرت ساز و برگ خود را بيازمايد

 ھستۀ مرکزی عمل می کرد که پيرامون آن را چند واحد سوار نامنظم ايرانی تشکيل ۀافغان ھا محدود می شد و به مثاب

واحدھای سوار نامنظم در صحنۀ نبرد واقعی قابليت عملياتی زيادی داشتند و تأثير گذار بودند، در حالی که . دمی دا

                                                 
)  پادشاه صلح جهاني(  وانگ -تسوان  خود را امپراتور تايپينگ-نويسنده به شورش تايپينگ ها اشاره دارد كه رهبر آنها هونگ سيو 13

ا اشغال كرده و آن را به پايتخت نانكين ر 1853 چدر مار.  بنيانگذاري شد1851فرمانرواي سرزمين آسماني صلح بزرگ مي نامد كه در سال 
  .خود تبديل كردند

» جنگ ترياک« وقوع پيوست و دومين جنگ، ه  ب١٨۵٧ -١٨۵۶منظور جنگ انگليس و ايران است که در سال   14
جنگ .  و مقامات چينی در کانتون روی دادئیعلت منازعات بين نمايندگان بريتانياه  است که ب١٨۵٨ -١٨۵۶سال ه ب

  . منتھی شد(Tien-tsin)تسين-  ادامه يافت و به معاھدۀ تين١٨۵٨ جونتا به شکل منقطع 
ّ از جانب نيکالی اول بر پا شد که علت آنھم حمايت از شورشيان ١٨٢٩ تا ١٨٢٨جنگ روس و ترکيه بسال  15

در آغاز جنگ يگانھای ترک عثمانی که تجھيزات مناسبی داشتند و از . مسيحيان يونان عليه سيادت ترکھا بود
مستشاران اروپائی نيز بھره برده بودند مقاومت سختی را در دانوب به ارتش روسيه تحميل کردند که تجھيزات کافی 

ترکيه تمام خواست ھای .  ارتش عثمانی را متواری ساخت١٨٢٩)  می٣٠ (جون ١١با وجود اين حملۀ . نداشتند
  .ردرا امضاء ک) (Andrinopoleروسيه را پذيرفت و معاھدۀ آندرينوپل
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ه جز تحميل تجمعات متشکل نظامی به دشمن، ولی البته فقط در ظاھر خارق العاده به ًارتش منظم غالبا کاری نمی کرد ب

  .شعله ور شدکه  سرانجام جنگ عليه انگليس  تا اين. نظر می رسيد

ّاما مردانی که در بوشھر .  ھا به بوشھر حمله کردند و در آنجا با مقاومتی بی باکانه ولی ناکارآمد مواجه شدندانگليس

ارتش منظم . جنبش مقاومت از افراد محلی ايرانی و عرب ساحلی تشکيل شده بود: جنگيدند جزء ارتش منظم نبودند  می

 روی تپه ھا در حال تجمع و تمرکز بود و سرانجام حرکت می) و ھشت کيلو متریحدود ھشتاد ( مايلی ۶٠در فاصلۀ 

  . کند

شوند و اگر چه ايرانی ھا به شيوه ای که با توپخانه از آنھا  رو میه ھندی در ميان راه با آنھا روب_ و_ ارتش انگليس

ّمام اصول و قواعد نظامی را به دقت پذيرائی کردند، موجب تحسين آنان شد و اگر چه مربعی که تشکيل داده بودند، ت

تمام به نمايش گذاشته بود، با وجود اين، فقط با يک حمله توسط يک رژيمان سواره نظام ھند ھمۀ ارتش ايران از 

 از سواره نظام ھندی در ارتش ھند، قطعه ایو برای پی بردن به کيفيت چنين .  خط درھم کوبيده شدقطعاتنگھبان تا 

  . مراجعه کنيم١٦يتان نوالنکاپ بايد به کتاب

براين )  که فقط در يک حمله ارتش ايران را تارومار کردقطعهھمين ( سوار قطعۀھندی دربارۀ اين -افسران انگليس

. ھند نيز کيفيت نازلتری دارد- و-عقيده ھستند که فاقد مھارت کافی بوده و حتا از واحد سوار نامنظم ارتش انگليس

 سوار از ۶٠٠با وجود اين، . د کندئيرا تأ  خود ھيچ عملياتی را نمی يابد که بتواند اعتبار آنکاپيتان نوالن نيز به سھم

ھمين رژيمان فقط در يک حمله ده ھزار از ارتش منظم ايران را تارومار کرد و آنچنان وحشتی در دل ارتش ايران 

در محمرا خود را از دسترس . مت نکردندطنين انداخت که از اين پس، به استثنای توپخانه، در ھيچ جای ديگری مقاو

دور نگھداشته و تنھا با توپخانه دفاع کردند و پس از خاموشی توپخانه و زمانی که بريتانيائی ھا  پياده شدند، که متشکل 

 سوار نامنظم محدود می شد، ولی ھمۀ ارتش ايران  عقب نشينی ۵٠ تفنگدار و ٣٠٠از نيروئی تجسسی بود و فقط به 

 –نظر نمی رسيد ه  نه برای فاتحين، چرا که چنين نامی برای آنھا ديگر مناسب ب–الح ھا و بار و بنديلشان را کرد و س

ّبا وجود اين، چنين رويدادھائی نه به ما اجازه می دھد که ايرانی ھا را ملتی ترسو . بلکه برای مھاجمان بر جا گذاشتند

جنگ ھای روس و ترک در سال ھای . ئی نزد شرقی ھا صرفنظر کنيمکه از ترويج تاکتيک ھای اروپا بدانيم و نه اين

مھم ترين مقاومت ھا در مقابل روس ھا توسط . ١٧ انباشته از چنين نمونه ھائی است١٨٢٩ -١٨٢٩ و ١٨٠۶- ١٨١٢

ھر بار که .  نامنظم در شھرھائی صورت گرفت که دارای استحکامات و در مناطق کوھستانی واقع شده بودقطعات

ًمنظم در صحرا دست به عمليات می زدند، توسط روس ھا درھم کوبيده می شدند و غالبا با صدای اولين آتش، پا  قطعات

 ھفته ھای ١٩ قادر بود در يک خط در وارنا ١٨آرنوت ھا نامنظم از قطعۀدر حالی که تنھا يک . فرار می گذاشتنده ب

رين جنگ، ارتش منظم ترک در تمام نبردھا از ولی با وجود اين در آخ. متوالی حمالت روس ھا را واپس بزند

واقعيت اين است که ترويج سازماندھی نظام .  ارتش روس را شکست داد٢٣ و اينگور٢٢ تا کرس٢١ و ستاته آ ٢٠اولتنيتسا

                                                 
16 L.E.Nolan. Its History and Tactics,  1851اولين چاپ بتاريخ  

را تشويق می کرد به اين دليل بود که ترکيه قوانينی و معاھداتی  که فرانسه آن ١٨١٢ تا ١٨٠۶جنگ روس و ترک  17
رسايشی پيدا جنگی که تا مدت ھا حالت ف. را که با حضور فرانسه با روس ھا منعقد کرده بود، زير پا گذاشته است

 .کرده بود به نفع روسيه پايان يافت و به معاھدۀ صلح بخارست انجاميد
arnaute18احتماال نوعی سرباز. زبان ترکیه   سرباز ب  
Varna19  در . حساب می آيده  سياه ببحيرۀ شھری است واقع در شرق بلغارستان و يکی از مھمترين بنادر در ساحل

 1878 توسط عثمانی ھا اشغال می شود و در سال1339در سال . ه ميشده است ناميدOdessosعھد يونان باستان 
   .عثمانی ھا در اين شھر به پايان می رسدۀ سيطر

20 Oltenitsa   
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تقسيم بندی ارتش نوين، مسلح شدن . ّاروپائی در نزد ملت ھای بربر ھنوز از مرحلۀ تکوين نھائی خود بسيار دور است

چرا .  برگ و تمرين به سبک اروپائی، جملگی اموری ھستند که در واقع بايد آنھا را جزء اولين گام ھا بدانيمبه ساز و

 اروپائی را حاکم نخواھد ساخت، ھمانطور ضباطکه رايج ساختن قواعد نظامی اروپائی به تنھائی کافی نيست و نظم و ان

مھم ترين و در عين حال . ژی اروپائی را موجب نمی شوديتراتخودی خود تاکتيک و سه که انجام دستورالعمل اروپائی ب

مشکل ترين مرحله ايجاد گروھی افسر و گروھبان است که طبق سيستم اروپای مدرن آموزش ديده باشند و از 

ّپيشداوری ھای قديمی و عادات ملی در مورد ارتش رھا شده باشند و بتوانند گروه ھای جديدی را متشکل و سازماندھی 

ًتحقق چنين ضرورتی به زمانی طوالنی نيازمند است و مطمئنا به علت موانعی مانند ناآگاھی، بی صبری، . ندکن

پيشداوری ھای شرقی، پيچيدگی ھای حوادث و توافقات ناگزيری که از جانب دربارھای شرقی ھمواره به تعويق می 

که دچار بی نظمی شود قادر به  د که ارتش او بی آنمی کنو احساس ھر سلطان يا پادشاه به محض اين که می بيند . افتد

انجام صف جمع و رژه و موضع گيری ست، دچار اين توھم می شود که چنين ارتشی واجد انجام ھر گونه عملياتی 

ًدر مورد مدارس نظام نيز به مدت زمان زيادی نيازمند است تا به بار بنشيند، و ميوه ھای آن کامال رسيده و . خواھد بود ّ

ّدر اين مورد نيز به علت بی ثبات بودن دولت ھای شرقی، نمی توانيم انتظار داشته باشيم که . قابل بھره برداری شود

خدمت بسيار محدود ھستند و ارتش ترکيه در ه حتا در ترکيه افسران  آموزش ديده و حاضر ب. چنين مدارسی تحقق يابند

خدمت گرفته بود، نمی توانست از عھدۀ ه   که در آن ب٢٤ارجیطول جنگ بدون حضور افسران اروپائی و مزدوران خ

  .کارزار برآيد

قدری بی ه در اين مورد شرقی ھا ب. توپخانه در ھمه جا يگانه سالحی است که از اھميت خاصی برخوردار می باشد

نتيجۀ چنين .  کنندًکفايت و ناآگاه ھستند که اجبارا انجام تمام ضروريات را به عھدۀ مستشاران اروپائی واگذار می

 . موقعيتی، در ترکيه و ايران اين است که توپخانه از پياده نظام و سواره نظام پيشی گرفته است

وسيلۀ يکی از ه ھندی توانست ارتش منظم ايران را درھم بکوبد، يعنی ب_ و _ تحت چنين شرايطی بود که ارتش انگليس

ی سازمان يافته بود و تنھا ارتشی که تحت نظارت يک دولت قديمی ترين ارتش ھای شرقی که توسط سيستم اروپائ

ًتقريبا فرماندھی آن کامال به عھدۀ افسران اروپائی . ًشرقی نبود و کامال تحت نظارت و ادارۀ اروپائی فعاليت می کرد ً

رخوردار   قدرتمند ببحری بريتانيائی و نيروی قطعاتاست و در عين حال از پشتيبانی نيروھای توانمند ذخيره و 

  .باشد می

آنھا مثل ترک ھا .  چنين موضوعی جای ترديد باقی نمی گذارد و ھمين امر برای ايرانی ھا درس عبرت خواھد شد

ًاحتماال در بيست سال آينده ايرانی ھا . آفريند خودی  خود معجزه نمیه خواھند آموخت که يونيفرم اروپائی و رژه رفتن ب

  .زی ھای اخيرشان، خواھند رسيدبه توان کارائی ترک ھا در پيرو

. ًتصرف درآورده بودند، با توجه به گزارش ھای رسيده، فورا به چين گسيل می شونده  که محمرا و بوشھر را بقطعاتی

ھيچ گونه مانوری که مطابق اصول اروپائی سامان يافته باشد در مقابل . رو شدنده ًدر آنجا با دشمن کامال متفاوتی روب

جای ترديد نيست که بی ھيچ مشکلی از .  ولی با مقاومت نامنظم توده ھای مردم  آسيائی مواجه می شوندخود نمی بينند

ّآيند، ولی چه پيش خواھد آمد اگر چينی ھا عليه آنان جنگ ملی اعالن کنند، و اگر بربريت، بی ھيچ  عھدۀ آنھا بر می

                                                                                                                                                        
21 Cetatea   

22 Kars 
23 Ingour 

Renégat 24  سربازان عثمانی که از دين مسيحيت خارج شده و به اسالم گرويده بودند و در ارتش عثمانی خدمت
   .دکردن  می
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 ربرد آن را بخوبی می دانند استفاده کنند  ؟   ابائی گستاخی را تا جائی پيش ببرد که از يگانه سالحی که کا

در آن دوران مردم . ً از خود نشان دادند کامال تفاوت داشت١٨۴٠- ١٨۴٢اينبار روحيۀ چينی ھا با آنچه در سال ھای 

آرام بودند و منتظر ماندند تا سربازھای امپراتور با مھاجمان بجنگند و پس از شکست نيز بر اساس جبر گرائی شرقی 

ولی اکنون، حداقل در مناطق جنوبی، يعنی منطقه ای که تا پيش از اين  تنھا منازعات محدودی .  فاتح اطاعت کردنداز

  .را تجربه کرده بود، تودۀ مردم فعال شد و حتا در اشکال افراطی و متعصبانه عليه بيگانگان مبارزه کرد

. ّنقشۀ قبلی و در کمال خونسردی، به سم آغشته کردندچينی ھا در ھنگ کنگ نان مھاجران استعمارگر اروپائی را، با 

 آغشته ٢٦نتيجۀ آزمايش نشان داد که نان به آرسونيک.  فرستادند٢٥ليبيگ چند قطعه از اين نان ھا را برای آزمايش به

ر عمل کرده ّولی مقدار سم به اندازه ای بوده که ھمچون ماده ای تھوع آو. ّبوده و اين سم را با خمير نان مخلوط کرده اند

سالح ھايشان را پنھان می کردند و روی کشتی ھای تجارتی مجھز . ّو به اين ترتيب تأثيرات سمی را خنثی کرده است

به موتور بخار سوار می شدند و در طول راه خدمه و مسافران اروپائی را قتل عام می کردند و کشتی را تحت اختيار 

باربرانی که به خارج مسافرت .  قرار می گرفت می ربودند و می کشتندھر خارجی که در دسترسشان. گرفتند خود می

جنگيدند و  می کردند ھم گام با چنين روش ھائی، در حمل و نقل ھای مھاجران استعمارگر  برای تصرف کشتی ھا می

ن چينی که ارحتا بيرون از مرزھای چين، مھاج. دادند با کشتی غرق شوند و يا در آتش بسوزند بجای تسليم ترجيح می

زدند، ھمانطور که در  تا کنون مطيع ترين و ماليم ترين گروه ھا بودند، در تبانی با يکديگر دست به شورش شبانه می

 .توانستند جلوی آنان را بگيرند و فقط با اعمال زور و حفاظت مستمر بود که.  يا سنگاپور به وقوع پيوست٢٧ساراواک

نيا به تحريک انفجارآميز  عموم چينی ھا عليه ھمۀ خارجی ھا انجاميد و جنگ  از جانب دولت بريتابحریسياست دزد 

 . ّرا تا حد قتل عام عمومی گسترش داد

چه کاری از عھدۀ يک ارتش عليه مردمی ساخته است که چنين شيوه ھائی را در جنگ به کار می بندند ؟ تا کجا می 

  بياورد ؟   تواند در کشور دشمن نفوذ کند و چگونه در آنجا دوام 

فروشندگان تمدن که به روی شھرھای بی دفاع گلوله ھای آتشين شليک می کنند و تجاوز را با کشتار صرف می کنند، 

که بتوانند  چنين شيوه ھائی را می توانند پست، بربر و فجيع قلمداد کنند، ولی برای چينی ھا اھميتی ندارد به شرط اين

 و از آنجائی که بريتانيائی ھا آنان را بربر خطاب می کنند، آنان نيز از به نمايش گذاشتن .آنھا را با موفقيت به کار ببندند

اگر آدم ربائی، حمالت غافلگير کننده، کشتار شبانه . بربريت خودشان ھيچ گونه صرفه جوئی را جايز نمی دانند 

بايد فراموش کنند به ھمان گونه که خودشان ّمواردی ھستند که ما آنھا را پست و شنيع می خوانيم، فروشندگان تمدن اما ن

نيز معترف ھستند، آنان نيز نمی توانند با ابزارھای جنگی و رايج خودشان در برابر امکانات تخريبی اروپائی ھا 

  . مقاومت کنند

جای مالحظات اخالقی نسبت به اعمال فجيع چينی ھا، آنطور که در روزنامه ھای شواليه مسلک ه کوتاه سخن، ب

ّکنند، بايد بدانيم که اين يک جنگ ملی و برای حفظ ملت چين است عکس میمن ّ. 

و با وجود ھمۀ پيشداوری ھا و نظرياتی که به ناآگاھی و بربريت آنھا اشاره دارد، و با وجود ھمۀ مواردی که يادآور می 

يوه ھائی که مردم در قيام و در يک جنگ مردمی ابزارھا و ش. شوند، بايد بپذيريم که اين جنگ، يک جنگ مردمی ست

ّملی به کار می برند، نه قابل اندازه گيری ست و نه می تواند قواعد رايج در جنگ منظم را رعايت کند و نه ھيچ 

                                                 
Liebig25 المان شھر دانشگاھی در  

Arsenic26 از نظر شيميائي خيلي نزديك است به فسفر .  
27 Saravak 
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  .ّتواند تابعی از ميزان تمدن ملت به پا خاسته باشد شاخص ديگری را، ولی فقط می

ّنظر می رسيد که تعصب ملی چين از مرز ه کنون اينطور بتا .  ھا در موقعيت مشکلی قرار گرفته انداين بار انگليس

آيا جنگ به ھمين منطقه محدود خواھد . مناطق جنوبی فراتر نرفته است و مناطق ديگر به قيام شورشگرانه نپيوسته اند

 نخواھد وری مورد تھديد قرارتًشد ؟ در چنين حالتی مطمئنا به ھيچ نتيجه ای نخواھد رسيد، ھيچ نقطۀ حياتی از امپرا

 ھا خيلی خطرناک رش يابد، در اينصورت برای انگليسدر عين حال چنانچه اين جنگ به مناطق مرکزی گست. گرفت

ًکانتون ممکن است کامال تخريب شود، و ھمۀ سواحل اشغال شده، در حالی که کل نيروئی که بريتانيا می . خواھد بود

بيش از اين چه کاری از عھده شان . و کوآنگ سی کافی نيستتواند گردآوری کند برای حفظ دو منطقۀ کوآنگ تونگ 

برمی آيد ؟ کشور، در شمال کانتون تا شانگھای و نانکين در دست شورشيان چينی ست، و حمله به آنھا سياست مناسبی 

کجاست آن ولی .  استبيجينگدر شمال نانکين يگانه نقطه ای که می تواند حمله را به نتيجۀ قطعی برساند، . نخواھد بود

و با عبور از تمام موانع و .  ساحلی را تجھيز کندقطعاتارتشی که بتواند پايگاه عملياتی و استحکامات را سازماندھی و 

 ارتباطاتی با سواحل به پای حصارھای شھری به اندازۀ لندن برسد که در فاصلۀ صد مايلی نقطۀ حرکت قطعاتايجاد 

تش قابل مالحظه ای نيز باشد ؟ از طرف ديگر حتا اگر عمليات نظامی عليه واقع شده است و در عين حال کمابيش ار

 را تسريع ٢٨وری  چين را در بنيادھايش متزلزل خواھد کرد و سقوط سلسلۀ تسينگتپايتخت با موفقيت انجام گيرد، امپرا

 . در چنين حالتی راه را نه برای پيشروی انگليس که برای روس ھا ھموار خواھد کرد. می کند

تا چند ماه ديگر، . ًجنگ تازۀ انگليس و چين پيچيدگی ھای متعددی دارد که پيشبينی در مورد آيندۀ آن اساسا ناممکن است

. ً نظامی و  بازھم تا مدت بيشتری ترديدھای بريتانيائی ھا، آنان را کامال به وضعيت انفعال خواھد کشاندقطعاتکمبود 

  .  در شرايط فعلی کانتون جزئی از آن استشايد به استثنای چند نقطۀ بی اھميت که

. با وجود اين، در يک مورد ترديدی نيست و آنھم اين است که آخرين ساعات چين کھن به سرعت نزديک می شود

مگر (  امپراتوری قطعاتپادشاه شورشی در نانکين از چنگ . جنگ داخلی تا کنون شمال را از جنوب جدا کرده است

به کانتون تا کنون . بيجينگھمانقدر در امان است که امپراتور روحانی از شورشيان )  خودشاز توطئه ھای طرفداران

 بحریکه نيروی  در حالی. طور کلی عليه تمام خارجی ھا را ادامه می دھده  ھا و بنوعی جنگ استقالل عليه انگليس

 خود را به ٢٩يبری استانيتزا ھایبريتانيائی ھا و فرانسوی ھا در ھنگ کنگ متمرکز می شوند، و قزاق ھای مرز س

 روس استحکامات شکوھمند بنادر بحری پيش می رانند و توپخانۀ ٣١ تا ساحل آمور٣٠آرامی از بلندی ھای دائور

با وجود تعصبی که چينی ھای جنوبی در مبارزاتشان عليه بيگانگان نشان می دھند، با . منچوری را محاصره می کنند

کمتر از چند سال ما شاھد فروپاشی کھن ترين امپراتوری . کھن را احساس کرده اندوجود اين، خطر فروپاشی  چين 

  .جھان خواھيم بود و چنين روزی آغاز دوران جديدی برای آسيا خواھد بود

 ادامه دارد

 ١٨۵٧ مه ٢٠فردريش انگلس ۀ نوشت

 منتشرشده در نيويورک ديلی تريبون

  ١٨۵٧ جون ۵٠٣٢شمارۀ 

                                                 
28 Te’ing 

  . به سربازان قزاق داللت داردStanitsaبزبان اسالو،  29
30 Daour 

 
31 Amour 


