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٢۶  

   جزاير ايونیمسألۀ:  کارل مارکس - ۴۴

  ١٨۵٨مبر  دس١٧لندن، 

ّ ، آلياس واشينگتون گرنسی به دليل ربودن دو نامۀ سری از کتابخانۀ وزارت ١ماجرای ويليام ھودسون گرنسی

 و ھر دو از ١٨۵٨ جوالی ١٨ را برخود داشته و ديگری ١٨۵٧ جون ١٠مستعمرات بريتانيا که يکی از آنھا تاريخ 

 برای دولت پيشين پالمرستون فرستاده شده بوده در ديوان کيفری محاکمه و سپس به تبرئۀ متھم  ٢سوی سر جان يونگ

  .  دادگاه به دو دليل سياسی و حقوقی واجد اھميت بود. انجاميد

الدستون ھومری برای آرام کردن وضعيت در جزاير ايونی مأموريت فوق که گ بايد يادآوری کنيم که به محض اين
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، نامه ای از سر جان يونگ رسيد که پيشنھاد می کرد که از حفظ قيوميت جزاير يونان ٣العاده گرفت و از لندن خارج شد

عنی بھترين بخش از اين البته در اين نامه قيد شده بود که فقط کورفو ي. صرفنظر کنند و آنھا را به يونان بازگردانند

اين قطعه توسط دستی نامرئی در ستونھای . جزاير به سرزمين ھای مستعمراتی بريتانيای کبير ضميمه شود المجموع

ّبخشی از روزنامه ھای لندن با سياست سری مخالف بودند و . شگفت زدگی بزرگ و عمومی بود. ديلی نيوز منتشر شد

 در ٤مورنينگ استار. و را برای آگاه کردن مردم از اسرار ديپلماسی تبريک گفتنددولت لرد دربی و رويکرد قاطعانۀ ا

ولی لحن . ذوق زدگی ساده دالنه ای حتا اعالم کرد که دوران نوينی در سياست بين المللی در بريتانيا آغاز شده است

ريات ضد وزارتخانه ای با شتاب نش. رو شده اميدوارکنندۀ تحسين ھا خيلی زود با سروصداھای تند و تيز منتقدان روب

تعبير کردند، ھمان گونه که گفته بودند که پيش از ھمه ھدف تخريب استقالل سياسی » گاف عمدی «موضوع را به 

گالدستون بوده و ھمين امر دور شدن او را از ميدان پارلمان توضيح می دھد و می گفتند که طرفدارانش بايد با انتشار 

رو می کردند، يعنی پرونده ای که بايد ھم زمان او را در ه يستی مأموريت او را با شکست روبنامه و خيانت ماکياول

 می کرد در وضعيت نامتناسبی قرار مذاکرهمقابل افکار عمومی انگليس، حقوق عمومی اروپائی و حزبی که بايد با آن 

خود اطمينان دارد، بی اھميت ه که خيلی بُتايمز، گلوب، ابسرور می گفتند که برای به شکست کشاندن رقيبی . می داد

ترين عنصر مخالف وزارتخانه، دولت دربی ترديدی در ارتکاب به بی احتياطی نداشت، يعنی عملی که در شرايط 

 را ھدايت کند در حالی که نه تنھا اھالی مذاکراتشگالدستون چگونه می توانست . موجود چيزی کمتر از خيانت نبود

 قبلی انگلستان مطلع شده بودند بلکه ميھن دوستان ايونی به دليل تجزيۀ جزائرشان در خطر می ايونی از اين تصميم

ً بنشيند که مطمئنا بر اساس منشور وين، انگلستان را مالک مذاکرهديدند ؟ چگونه می توانست در مقابل معترضانی به 

ق قيوميت روی ھفت جزيره موضع گيری کند و کورفو بازشناسی نمی کنند و در نتيجه او مجبور خواھد شد که به نام ح

 کند ؟ در واقع، اين مقاله ھای تعيينآيا در اين صورت قادر خواھد بود تقسيم اقليمی را در نقشۀ اروپا برای ھميشه 

  .روزنامه ھا در ادامۀ اعتراضات روسيه و فرانسه منتشر شد

ميت شناخته شده در اروپا است که در واقع يکی از افسانه يادآوری کنيم که منشور وين، يگانه کد حقوق بين الملل به رس

نخستين مادۀ اين . ی ترين داستانھای تخيلی دربارۀ حقوق رسمی می باشد که ھرگز بديلی در تاريخ بشريت نداشته استئ

انسه منشور چه می گويد ؟ نخستين مادۀ منشور اعالم می کند که خانوادۀ بناپارت ھا برای ھميشه از سلطنت در فر

بر اين اساس می بينيم که لوئی بناپارت روی تخت سلطنت نشسته و به عنوان بنيانگذار دومين . محروم ھستند

يک . امپراتوری از جانب ھمۀ سر ھای تاجدار اروپا که او را احاطه کرده اند و با احترامات عاليه او را برادر می نامند

                                                 
  3 ]. اصلي در يادادشتهاي پايان كتاب147شمارة [  

د يونان  در قيوميت انگليس بود به همين گونه در خو1815 جنبش ملي براي بازگرداندن جزاير ايوني به يونان كه از سال 1850در سالهاي 
گرچه مجلس كورفو .  گالدستون كه به مأموريت ويژه اي گماشته شده بود به جزاير ايوني رفت1858مبر در نو. وسعت بيشتري يافت

، ولي دولت )بدون رأي مخالف(جزاير به بازگرداندن جزيره به يونان رأي داد  الجزيرة اصلي از مجموع) رفو از استان جزاير ايونيجزيرة كو(
  . بود كه اين جزاير به يونان بازگردانده شد1864ندازد و در نتيجه سرانجام در سال  شد كه اين موضوع را به تعويق بيانگليس موفق

بررسی ھومر و «  در آکسفورد کتابی زير عنوان ١٨۵٨ناميده چون که او سال » ھومری « مارکس گالدستون را 
  .نوشته بود» دوران ھومری

  ] در يادداشتهاي پايان كتاب اصلي148شمارة [  4
The Morning Star 1869 تا 1856 روزنامة طرفداران داد و ستد آزاد، از سال  
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ند ال و ھجيمدر نتيجه، از ھجده سال گذشته نه فقط جدائی بل. لند تعلق داردا برای ھميشه به ھجيممادۀ ديگر می گويد که بل

د کرده است که ئيسپس، منشور وين تأ. می باشد بلکه از اعتبار قانونی نيز برخوردار شده استشده يک عمل انجام 

سرانجام،  به اتريش ضميمه شده، برای ھميشه يک جمھوری مستقل باقی مانده است و ١٨۴۶کراکووی از سال 

دست نيکال به امپراتور روسيه ضميمه شده ه  بپولندموضوعی که از اھميت کمتری برخوردار نيست، اين است که 

است، از ديدگاه قانونی يک سرزمين مستقل باقی خواھد ماند و فقط به دليل مناسبات شخصی خاندان رومانوف در اتحاد 

س از برگ ديگر به اين کتاب مقدس که حقوق عمومی اروپا را بر اين اساس، يک برگ پ. با روسيه به سر می برد

  .تعريف می کند افزوده شده و فقط وقتی به آن مراجعه می کنند که منافع يا ضعف يکی يا ديگری ضرورت می يابد

ی آيا بايد مديحه سرائی بخشی از نشريات را می پذيرفت که در واقع خود را شايستۀ آن نم: دولت دربی ترديد داشت 

طول انجاميد، ه دانست يا اتھامات ناسزاوار ديگران را نفی کند ؟ با وجود اين پس از ترديدھائی که ھشت روز ب

ًسرانجام دومين راه حل را برگزيد و رسما اعالم کرد که در انتشار نامه ھای سر جان يونگ دخالتی نداشته و عمليات 

. در نتيجه دولت دربی پيروزمندانه از نبرد بيرون آمد. ه استتجسسی برای کشف عامل اين حرکت جنايتکاران آغاز شد

ولی پس از اين دادگاه توجه عمومی دوباره جذب مناسبات بين بريتانيا و جزاير ايونی . در اينجا وجه سياسی منتفی شد

  .شد

 متعلق به روشنی در فراز زير آشکار می گردد کهيگانه تخيالت خود او بر نخاسته بطرح سر جان يونگ فقط از 

  : ايراد شده است ١٨۵٠ اپريل ١٣ھمقطار پيشين او سر ھانری وارد بوده و خطاب به مجلس ايونی به تاريخ 

نمی توانم به نام تاج و تخت بريتانيا دربارۀ آينده ای دور حرف بزنم، و از طرح روشنی بگويم که اعضای پراکندۀ « 

ولی می توانم دربارۀ عقيدۀ خودم . اتوری قدرتمند گردھم آوردملت يونان را به رضايت قدرتھای بزرگ در يک امپر

يعنی اگر چنين رويدادی در حدود امکانات انسانی « ) در اينجا به نام تاج و تخت بريتانيا حرف می زد(» حرف بزنم

پيوسته اند که باشد، حاکم و پارلمان انگلستان در عين حال می توانند مشاھده کنند که ايونی ھا به اعضای قدرت نوينی 

  ».می تواند در سياست جھانی نقش داشته باشد

در طول اين مدت، احساسات بشر دوستانه ای که بريتانيای کبير در آغاز نسبت به اين جزاير ابراز می داشت به 

رکوب  شورشی را که در اين جزاير بر پا شده بود س٥ًدرندگی از نوع واقعا اتريشی تبديل شد که با آن سر ھانری وارد

زنان و کودکان .  نفر اعدام شدند، فلک شدند، مسموم و يا به تبعيد محکوم شدند٨٠٠٠ نفری، ٢٠٠٠٠٠از جمعيت . کرد

که من را به اغراق گوئی متھم نکنند، فرازی را  برای آن. را به شالق بستند تا جائی که خون از بدنشان جاری می شد

   :١٨۵٠ اپريل ٢۵  Morning Chronicle به نقل خواھم آورد دربارۀ اين رويدادھا از روزنامۀ بريتانيائی

اقدامات سرکوبگرانۀ وحشتناکی که دادگاه حکومت نظامی زير فرماندھی لرد کميسر عالی عليه تظاھر کنندگان به « 

ده اند و در مرگ، تبعيد و تنبيه بدنی جزائی بود که عليه تبھکاران بيچاره به کار بر. کار بست ما را به لرزه می اندازد

 گذاشته ءًکه دادگاھی در کار باشد  و غالبا در اساس روند پر شتاب قانون حکومت نظامی به اجرا برخی موارد بی آن

  ». حکم اعدام و بسياری به مجازاتھای ديگر محکوم شدند٢١. شده است

ورده اند و درآمد مادی آنان را به  ھا ادعا می کنند که برای اھالی ايونی توفيق قانونی اساسی به ارمغان آولی انگليس

اکنون، آنچه به قانونی . گونه ای گسترش داده اند که در کنتراست با وضعيت اسفناک خود يونان قرار گرفته است
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 وقتی قانون اساسی را برای مستعمره ھای امپراتوری بريتانيا  وصله ٦اساسی مربوط می شود، بايد گفت که لرد گری

انست جزاير ايونی را نديده بگيرد و فقط آنچه را که انگلستان طی سالھا با فريبکاری ربوده بود پينه می کرد، نمی تو

  .٧بازگرداند

 رسيده بود، ء به امضا١٨١۵يس به سال ر نوشته و با روسيه در پا٨ دو ايستريا  بر اساس توافقنامه ای که کنت کاپو

 بر جا ١٨٠٣ود که قانون اساسی که از دوران روسيه در سال جزاير زير قيوميت بريتانيا قرار می گرفت و شرط اين ب

نخستين لرد کميسر عالی بريتانيائی سر توماس ] ولی انگلستان اين شرط را رعايت نکرد. [مانده بود رعايت شود

  اين قانون اساسی را لغو کرد و قانون اساسی ديگری را جايگزين کرد که برای او قدرت مطلق را اعطا می٩ميتالند

 جون ٢٢ از جزاير ايونی در خاطرات خود که تصميم مجلس عوام در ١٠، شواليه ماستوکسيديس١٨٣٩در سال . کرد

  : منتشر شد می گويد ١٨۴٠

ساکنان جزاير ايونی حتا از امتيازاتی که در دوران استبداد ترکھا داشتند برخوردار نيستند، حق انتخاب قاضی و ادارۀ « 

آزادی در اختيار گرفتن .  به آنان تحميل کرده استپوليس ھا تابع مأموران دولتی ھستند که ايونی. شاندامور داخلی خو

 محدود شده تا آنان را بيش از پيش وابسته نگھدارند، اين ًدرآمدھايشان که به شھرداری ھر جزيره واگذار می شد قويا

  ».درآمدھا به خزانۀ دولتی واريز می شود

سادگی  به صادرات ِ انگلستان مبادالت آزاد، خيلی بقط کافی ست بگوئيم که انگلستان، در مورد توسعۀ منابع مادی ف

بر اين اساس از انگور کورانت کاالی . ايونی ھا ماليات می بندد، روشی بربرمنشانه که به کد مالی ترکيه تعلق داشت

  . ماليات گرفته می شود٢٢،۵%بازرگانی اصلی در اين جزاير 

ه ، آب راه ھائی که شاھراه جزاير را تشکيل می دھد در ھر بندری با سد حقوق عبور و مرور روبيک ايونی می گويد« 

 ».رو می شود که بی ھيچ استثنائی شامل ھمۀکاالھا و مبادالت بين جزاير می شود

ج پنج بار در کوران بيست و سه سال اول حکومت بريتانيائی، ماليات سه بار و مخار. داستان به اينجا خاتمه نمی يابد

 کسری بودجه معادل نيمی از کل ماليات در ١٨۵٠سپس کاھش ماليات نيز مشاھده شد، ولی در سال . افزايش يافت

  :تابلوی زير اين موضوع را نشان می دھد . گذشته بود

  مخارج..................................ماليات ساليانه.......................................سال

١٨١۵....................................۶٨۴۵٩.................................     ۴٨۵٠٠  

٨٧ .....................................١٠٨٩٩٧ .................................١٨١٧۴٢٠  

١٨۵١..................................٠۴٧۴١٧٠٠٠٠ ....................................٨٢  

بر اين اساس، ماليات مربوط به صادراتی که از محصوالت خودشان گرفته می شد، ماليات بر عبور و مرور بين 

                                                 
6 Lord Grey 
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اوشاكوف جمهوري اعالم نمود .  جزاير ايوني را كه توسط فرانسوي ها اشغال شده بود آزاد كردFédor Ouchakov، ناوگان درياساالر فدور اوشاكوف 1799در سال 

در سال .  فرانسه بازگردانده شد، ناپلئون اول اين قانون اساسي را حذف كرد وقتي اين جزاير به1807در سال . و با قانون اساسي استقالل گسترده اي را ممكن كرد
در مقابل .  وقتي جزاير به قيوميت انگلستان درآمد قانون اساسي نويني براي ايوني نوشته شد كه قدرت مطلق لُرد كميسر عالي بريتانيائي را تضمين مي كرد1815

و تا حدودي ) 1849( كيف پول جنگ و مستعمره ها را در اختيار داشت، مجبور شد دست به اصالحات بزند Greyي بيداري احساس ملي، دولت انگليس، وقتي كه گر
  .خودمختاري دولتي و حق انتخابات را براي ايوني ها به رسميت بشناسد

 
8 Capo d’Istria 
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ِجزاير، افزايش ماليات و مخارج فوق العاده زياد از جمله دست آوردھای اقتصادی جان بول
 برای ساکنان جزاير ١١

را بر اساس آموزش اصول آزادی رايج در کشورش به  جان بول مستعمراتش ١٢به گفتۀ روزنامۀ تايمز. ايونی بود

تصرف خويش در می آورد، ولی اگر واقعيات را از نزديک بررسی کنيم، نمونۀ جزاير ايونی، ھند و ايرلند، نشان می 

با . دھد که جان بول برای آزاد زيستن در خانۀ خودش نيازمند است که ديگران را در خانۀ خودشان به بردگی بکشد

ويکردی ست که دستگاه جاسوسی بناپارت در پاريس روحش را جريحه دار می کند، در حالی که خودش در چنين ر

  .حال فرستادن جاسوس به دوبلين است

وکيل گرنسی ربودن ده کپی نامه ھا را پذيرفت ولی اعالم کرد : از ديدگاه حقوقی، دادگاه مورد نظر فقط يک فايده دارد 

ّاگر دزدی فقط به نيت و ھدف برای در اختيار .  مدارک برای اھداف شخصی اش استفاده کندکه متھم قصد نداشته از اين

شھروندان محترمی که روی . گرفتن اموال ديگران بستگی داشته باشد، حقوق جزائی در بن بست قرار خواھد گرفت

ه اصل مالکيت مربوط می شد ولی ً منصفه نشسته اند مطمئنا قصد نداشتند به چنين انقالبی دست بزنند که بھيأتنيمکت 

  .با رأی خود فقط می خواستند بگويند که مدارک رسمی در مالکيت دولت نيست بلکه متعلق به اموال عمومی است

  

  ١٨۵٨مبر  دس١٧نوشتۀ کارل مارکس 

  ۵۵٢۶منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۵٩ جنوری ۶

 

                                                 
 John Bull 11  

 Djonn ست كه به شكل ر عين حال معرف سنخيت فرد انگليسجان بول د. نگلستان را بازنمائي مي كند و ماهيت نمادينه داردجان بول نام  پرسوناژي ست كه ا
Boule است» جان گاونر« نيز تلفظ مي شود و به معني.  

جان بول با عمو سام . اب هاي مصور به كاربردند آفريد و طراحان آن را در جرايد و نشريات و كت1712 در سال John Arbuthnotاين پرسوناژ را جان آربوتنوت 
  .		هم گون است

 
  ] در يادداشتهاي پايان كتاب اصلي150شمارة [  12

Printing-House Squareميدان لندن مركز اصلي روزنامة تايمز   
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  )١ش بخ(جنگی تازه در چين :  کارل مارکس - ۴۵

  ۵٧۵٠ شمارۀ ١٨۵٩مبر  سپت٢٧نيويورک ديلی تريبون 

  ١بخش 

  ١٨۵٩مبر  سپت١٣لندن، 

 تسين به امپراتوری آسمانی برای انگلستان بارانی از تبريکاتشان را - زمانی که ھمۀ جھان به مناسبت تحميل معاھدۀ تين

ر راھزنی، در امتيازات اقتصادی که در می فرستادند، تالش من بر اين بود تا نشان دھم که در جنگ انگليس و چين، د

ًدست آمده برای انگليس واقعا ه يب انگلستان شده، يگانه قدرت برندۀ واقعی روسيه است و ھمۀ امتيازات بصاين معاھده ن

و صلح نيز بسيار دورتر از آن چيزی ست که تصور می شود، مضاف بر اين که چنين . بی معنی به نظر می رسد

. د کرده استئيًسير حوادث اين نظريات را کامال تأ.  به برافروختن آتش جنگ تازه ای خواھد انجاميدًمعاھده ای الزاما

  .١٣ تسين به گذشته پيوست و آرامش ظاھری صلح در روياروئی با واقعيات سخت جنگ از ھم فرو پاشيد–معاھدۀ تين 

 ١٤مقام محترم آقای بروس. سال شده مطرح کنمپيش از ھر مطلبی اجازه دھيد تا وقايع را بر اساس آخرين گزارشات ار

ناوگان انگليس .  مقام تام االختيار فرانسوی، که با لشکر کشی بريتانيا ھم راه شده بودند١٥ُبه ھمراھی آقای دو بوربولن

.  داشتند بدرقه کندبيجينگ ھو عبور کرده و دو سفير را به جھت مأموريتی که در –مأموريت داشت  از رود پی 

  بود و شامل ھفت کشتی بخار و ده کشتی توپدار، دو کشتی حمل و نقل و ١٦ھی ناوگان به عھدۀ آدميرال ھوپفرماند

بر اين اساس چينی ھا مانع شدند که ناوگان بريتانيا با مأموريتی .  و مھندسی بودبحریدھا سرباز پياده نظام نيروی ص

 ھو با زنجيرھائی مواجه شد که راه را  بر – دھانۀ رود پی در نتيجه، آدميرال ھوپ در. که داشت از اين راه عبور کند

، و )تام االختياران روز بيستم به ناو بخش پيوستند (جون ٢۵ تا ١٧ روز انتظار در دھانۀ رود، ٩پس از . آن بسته بودند

که در ١٧تاکو ھو آدميرال ھوپ مشاھده کرد که دژ –به محض نزديک شدن به پی . سعی کردند به زور راه را باز کنند

م که او می توانست پيش از اين ئيخيلی سريع بگو. ًطول نخستين جنگ کامال ويران شده بود، دوباره باز سازی شده است

 ٢۵در . ١٨ چاپ شده بودبيجينگھا از اين موضوع مطلع گردد، زيرا خبر بازسازی اين دژ ھا در روزنامۀ رسمی 

 ھو عبور کنند، آتش بارھای دژ تاکو، با پشتيبای واحدھای رزمی - پی ھا سعی کردند از موانع ، وقتی که انگليسجون

 سرباز از پردۀ استتار بيرون آمده و ناوگان بريتانيای کبير را به آتش مرگ ٢٠٠٠٠حدود . مغول به غرش درآمدند

ور به عقب  به شکست کامل مھاجمان انجاميد و سرانجام ناوگان مجببحریدر گيری ھای زمينی و . باری محکوم کردند

                                                 
 و استعمارگران انگليس. دآتش گشو» جنگ ترياک« به خرمن سومين ١٨۶٠در تابستان  ) Peï- ho ست نام رودخانه اي  ( ھو–حادثۀ پی 13

 با ١٨۶٠بر وجنگ در پايان ماه اکت. خواستند توافقات ديگری را برای به زانو درآوردن چين به امپراتوری آسمانی تحميل کنند  فرانسوی می
بر  .)مراجعه کنيد» ١تجارت ترياک «  در مقالۀ ۴٢۶به زير نويس شمارۀ (  خاتمه يافت بيجينگ تسين در –معاھدۀ غارت گرانه و تصويب تين 

 تسين برخوردار –، انگلستان و فرانسه غرامت سنگينی دريافت می کردند و به عالوه از حق بازرگانی در بندر تين بيجينگاساس معاھدات 
انگلستان بخش جنوبی شبه جزيرۀ . شدند، و می توانستند از نيروی کار محلی برای فعاليت ھای مستعمراتی خود استفاده کنند

 ..را نيز ضميمه کرد) Kowloon(کولون
 

14 Bruce 
15 De Bourboulon 
16 Hope 
17 Takou 

 Peking Gazette » 18 »: . در پکن منتشر می شد١٩١١ تا ١۶۴۴روزنامۀ رسمی دولت چين که بين سال ھای 
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 و  ٢٠لی، ١٩کورموراندر اين روياروئی نظامی ناوگان بريتانيا سه کشتی جنگی اش را از دست داد که شامل . نشينی شد

 نفر جان ١۴ فرانسوی حاضر در صحنه ۶٠ نفر کشته و يا زخمی شدند، و از ۴۶٧ ھا  بود، از سوی انگليس٢١پلوور

پس .  نفر ديگر زخمی شدند، خود آدميرال نيز زخمی شد٢٣ کشته و يس افسران انگلپنج نفر از. باخته و يا زخمی شدند

 لنگر ٢٣شين ھای نزديک ٢٢پو-  نيگ رفتند و ناوگان بريتانيا درشانگھایاز اين شکست، بروس و دو بوربولن به 

  .انداخت

 بريتانيا شدند ٢٤روقتی خبرھای ناگوار به انگلستان رسيد، طولی نکشيد که تمام نشريات طرفدار پالمرستون سوار بر شي

ًلندن تايمز طبيعتا از بيدار کردن غريزۀ خشونت و سفاکی ھم . و يکپارچه پرچم انتقام قاطعانه ای را به احتزاز درآوردند

وطنانش خود داری می کند، ولی روزنامه ھای طرفدار پالمرستون که از سطح نازلتری برخوردار بودند، حماسه 

  : چه می نويسد ٢٥ه عنوان مثال ببينيم ديلی تلگرافب. سرائی مضحکی به راه انداختند

بريتانيای کبير بايد به مجموع سواحل چين حمله کند، پايتخت آن را به تصرف درآورده و امپراتور را از قصرش «

ما بايد به ...ضرورت ايجاب می کند که تضمين معتبری عليه اعمال خشونت بار احتمالی وجود داشته باشد. اخراج کند

زارانی که نشان اژدھا بر خود دارند و شھامت اين را يافته اند که به نمادھای ملی ما توھين کنند، درس عبرت کارگ

 و آدم کش با دکل کشتی ھای جنگی بريتانيا به بحریبايد به عنوان دزد ) يعنی ژنرال ھای چينی(ھر يک از آنھا ...بدھيم

د بود که يک دوجين از اين افراد رذل با چھره ھای ھيوالئی شان نمايش تسلی بخش و سودمندی خواھ. دار آويخته شوند

د به اکنون، باي...بايد وحشت ايجاد کرد، تا اينجا نيز خيلی با مدارا رفتار کرده ايم. در انظار عمومی در ھوا تاب بخورند

ما بايد ... ن آنان ھستند ھا چه کسانی ھستند، و چه کسانی برتر بوده و چه کسانی سروراچينی ھا بياموزيم که انگليس

 را تسخير کنيم، و اگر بخواھيم با سياست جدی تری رفتار کنيم، پس از آن بايد کانتون را برای ھميشه بيجينگحداقل 

را به مرکز مراودات   بگيريم، به ھمان گونه که کلکته را حفظ کرديم و آنکنترولما بايد کانتون را تحت . تسخير کنيم

ق دور تبديل کرديم، و به اين ترتيب است که می توانيم نفوذ روس ھا را نيز در مرزھای تاتار بازرگانی مان با شر

  ».جبران کرده و مبنای تقسيم بندی تازه ای را طرح ريزی کنيم

حال خود واگذاشته ه حال اجازه دھيد که اين سخنرانی ھای پر طمطراق ولی بيھودۀ ميرزا بنويس ھای پارلمرستونی را ب

  .ًغم اطالعات کمی که فعال در اختيار داريم بکوشيم تا به مفھوم واقعی حوادث ناگوار اخير پی ببريمو علی ر

ًتسين سفير بريتانيا بايد فورا به -بر فرض اين که مبنی بر معاھدۀ تين: نخستين پرسشی که بايد روشن کنيم چنين است 

 را درگير جنگ با راھزنھا کنند و سپس ناوگان بريتانيا را  راه يابد، آيا دولت چين مرتکب خالفی شده بود که اوبيجينگ

   ھو شود ؟-بفرستند که به زور بخواھد وارد آب ھای پی

                                                 
19 Cormorant 
20 Lee 
21 Plover 
22 Ning-Po 
23 Chinhae 

ً شير شدن مطمئنا يک اصطالح بريتانيائی ست که به شکل تحت الفظی ترجمه کردم اين سوار» سوار بر شير بريتانيا شدند« : مترجم  24 
ّاحتماال به معنای تکيه به نماد ملی و کوبيدن بر طبل رزم است. به اين اميد که برای خوانندۀ فارسی قابل درک باشد ً.   

  
:« Daily Telegraph » 25   

 با ھمين نام در لندن ١٩٣٧ تا ١٨۵۵و بين سالھای . اران تعلق داشت به محافظه ک١٨٨٠ًروزنامۀ ليبرال، تقريبا از سال 
 Daily Telegraph and اين روزنامه با نام Monrning Post با روزنامۀ ١٩٣٧از ادغام آن در سال . شد منتشر می

Morning Post منتشر می شود.  
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بر اساس گزارشات جديد خبرگزاری ھای اروپائی، مقامات چينی از مأموريت مأموران بريتانيائی جلوگيری نکرده اند، 

آنھا اعالم کرده بودند که بروس می . اند  ھو مقاومت کرده–پی بلکه در مقابل ورود نيروھای نظامی به آب ھای رود 

تواند از راه زمينی مسافرت کند ولی نه به ھمراھی نيروھای نظامی، زيرا اھالی امپراتوری آسمانی خاطرات بمباران 

ۀ اقامت در آيا اجاز. ی برای آنھا مترادف است با تصرف کشورھيأتکانتون را ھنوز فراموش نکرده اند و حضور چنين 

  لندن برای سفير فرانسه اين حق را قائل می شود که در رأس ناوگان نظامی فرانسه وارد آب ھای رود تايمز شود ؟

 مطرح کرده اند، به ھمان اندازه تعجب آور بيجينگ ھا در مورد پذيرش سفرايشان در بی گمان برداشتی که انگليس

 می کردند، يعنی بمباران يک شھر از امپراتوری به معنی جنگ با است که استدالالتی که در طول آخرين جنگ مطرح

اسخ به در پ. ًی و صرفا به بخشی از آن محدود می شودئًتمام امپراتوری نيست، بلکه درگيری ھا صرفا منطقه 

تمام تمھيدات را برای کسب موافقت چين پيشبينی «  ھا، بر اساس اظھارات خودشان، اعتراضات چينی ھا، انگليس

ينی ھا بايد سفير صلح جوی اگر چه چ.  ھو شدند- عظيم و قدرتمندی وارد آب ھای پیبحریو با نيروی » کرده بودند

بر اين اساس، عکس العمل آنھا . ً ھا را بپذيرند، ولی مطئنا مجاز ھستند که در مقابل لشکر کشی مقاومت کنندانگليس

  . ود دفاع کرده اندھيچ معاھده ای را زير پا نگذاشته و تنھا از حقوق خ

 ھا اھداء تسين حق داشتن سفير به انگليس- ينعالوه بر اين، بايد از خودمان بپرسيم که اگر چه بر اساس معاھدۀ ت

  ًگرديده، ولی آيا تا کنون عمال توسط لرد الجين رد نشده است ؟

 به ھمۀ ٢٦»ت چاپ شده استگزارش مربوط به مأموريت ويژۀ کنت الجين در چين، که به دستور اعليحضر« بر اساس 

ً انگليس در چين فورا نبايد انجام گيرد و بايد به زمان ديگری ۀکارگزاران سلطنتی ھشدار می دھد که ايجاد سفارتخان

و سرانجام به اين .  به داليل گوناگون خاتمه يافته استبيجينگموکول گردد، و سپس به اين دليل که  اجازۀ اقامت او در 

عاھده در متن انگليسی که به امور پذيرش سفير مربوط می شود، بر اساس اصرار نمايندگان چينی در  م٣دليل که مادۀ 

اين موضوع در دو نسخه از معاھده مورد پذيرش لرد الجين بوده، و با وجود اين می گويد .  کرده استتغييرمتن چينی 

  :که مجبور بوده است 

 بين المللی را بپذيرند، يعنی متنی که يک کلمه از آن ۀاھد تا موافقيت نامبا فرامينی که دريافت کرده از چينی ھا بخو« 

جای متن انگليسی بر اساس متن چينی عمل ه آيا می توانيم چينی ھا را به اين علت متھم بدانيم که ب» .را ھم نمی فھميدند

ت کريشولم آنستی وکيل عمومی اسبق در پايان بيانا.  را رعايت نکرده اندهکرده اند و نتيجه بگيريم که به دقت معاھد

: کنگ را يادآور می شوم که در نامه ای رسمی به انتشارات لندن مورنينگ استار اعالم می کند - بريتانيا در ھنگ

معاھده در ھر صورت از مدت ھا پيش به علت اعمال خشونت آميز دولت بريتانيا و کارگزارانش فسخ شده است و «

  .ای سلطنت بريتانيای کبير منتفی ستامتيازات چنين قراردای بر

در گيری با مسائل ھند و آماده شدن برای جنگ تازه ای در اروپا، انگلستان در خطر مصيبت ديگری در چين قرار 

وليت جنگ پيشين را نيز به عھده ؤنتايج فوری چنين موقعيتی، بايد سقوط دولت فعلی باشد، که رئيس آن مس...گرفته

  ...داشته است

  داردادامه 

  

                                                 
26 « Correspondance Relating to the Earl of Elgin’s Special Missions to China and Japan.1857-1859 » 
, London 1859. 


