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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ نومبر ٠۴
 

 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

١۵ 

١٨  

  کارل مارکس

  

  جنايات انگليسی ھا در چين

  ١٩۵٧ چ مار٢٢نوشتۀ 

  ۴٩٨۴ ديلی تريبون شمارۀ نيويورک

  ١٨۵٧ اپريل ١٠

  

) ١(چند سال پيش از اين وقتی اخبار دھشتناک اعمال شکنجه در ھند به اطالع پارلمان رسيد، سر جيمز ھوگ 

با .  را بی پايه و اساس خواندئیيکی از رؤسای عالی مقام و محترم کمپانی ھند شرقی با صراحت کامل چنين خبرھا

د کرد و حاکی از اين امر بود که رؤسای کمپانی نيز به خوبی ئيدی صحت روايات مزبور را تأاين وجود تحقيقات بع

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

، وزير امور خارجه نيز در )٢(راندنلرد پالمرستون، نخست وزير فعلی انگلستان، کنت کال. کمپانی سنگينی می کند

در آخرين ضيافتی که توسط شھردار لندن برگزار شده بود، لرد پارلمرستون . موقعيت مساعدی به نظر نمی رسند

  : که عليه چينی ھا صورت گرفته اظھار داشت که ئیبرای توجيه شقاوت ھا

ر اين عقيده ھستيم که اقدامات انجام گرفته با اين وجود، خالف آن چه در اين مورد گفته شده است،  ما ب...« 

ما آگاه بوديم که ھم وطنان . ما آگاه بوديم که اتھام سنگينی روی کشور ما سنگينی می کند. ضروری و حياتی بوده اند

 صورت گرفته بود که ئیما در بخش دور افتاده ای از جھان مورد اھانت قرار گرفته بودند و عليه آنھا خشونت ھا
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ما آگاه بوديم که حقوق رسمی که طبق قرارداد برای ) در اينجا حضار دست می زنند. (نست بدون پاسخ بماندنمی توا

 که مأموريتشان دفاع از منافع ما در اين بخش از ئیکشور ما بازشناخته شده بود پايمال شده بود، عکس العمل آنھا

ما آگاه بوديم که اگر اقداماتی را .  قابل درک است، کامالئی ھا و خشونت ھائیجھان است، در برابر چنين ناسزاگو

. که ضروری و سزاوار می دانستيم انجام ندھيم، به اعتمادی که شھروندان کشورمان به ما داشته اند خيانت کرده ايم

  »).در اينجا دوباره حضار دست می زنند( ما انجام وظيفه کرديم 

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

 قرار گيرند، صاحب مجلس خودش چندان به آن باور ندارد، و اگر باور داشته باشد در اين ئیمطلوب و حقيقت نما

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

 دولتی در انگلستان و بخشی ئی نيز در روزنامه ھائیگيری ھای چين به دست ما رسيده است، جار و جنجال ھادر

 آميز دربارۀ زيرپا ء اتھامات افترا-پا داشته که انباشته است از اتھامات متعدد عليه چينه  بئیمريکاااز نشريات 

ه تارھای تحقير آميز عليه خارجيانی که در سرزمين آنھا ب به ساحت بريتانيا، رفئیگذاشتن الزامات قرارداد، ناسزاگو

 .سر می برند و غيره

 ئیگری ھاء نشده، و ھيچ واقعه ای که بتواند چنين افشاهبا اين وجود ھيچ يک از اتھامات به طور مشخص ارائ

در زبان تصنعی که در آن رويدادھای دروغين و ) ٣(»لورشا آرو« جز مورد ه د کند وجود ندارد، البته بئيرا تأ

 . گمراه خواھد کرد، شده است که ھر کسی را که واقعا بخواھد بداند چه گذشته استهپارلمانی به شکلی ارائ

و . لورشا آرو کشتی کوچکی است که توسط چينی ھا ساخته شده، ولی انگليسی ھا آن را به خدمت گرفته بودند

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

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

مقامات چينی از مدتھا پيش .  بودندئیگرفت و افرادی که در آن خدمت می کردند غالبا از بزھکاران و دزدان دريا

در حالی که اين کشتی در ساحل کانتون، بی . جو می کردند و می خواستند آنھا را بازداشت کنند و  جسترد آنھا را

 فرايند اين حادثه کامالً . ليس متوجه حضور آنھا شده و با موفقيت آنھا را دستگير می کندوپرچم لنگر انداخته بود، پ

 محض اين که از مخفی گاه بزھکاران و دزدان ليس بهومشابه با ھمانی ست که در بنادر ما روی می دھد، و پ

 که ئیولی از آن جا.  در يکی از کشتی ھای کشور و يا بيگانه مطلع می شود، به دستگيری آنھا اقدام می کندئیدريا

 امور ملکی زير عالمت سؤال رفته و پايمال شده بود، ناخدای کشتی به کنسول انگليس در اين باز داشت ظاھراً 

ست که  اخيرا در اين پست گماشته شده، و عالوه بر اين اطالعاتی که از او اکنسول، مرد جوانی . دمراجعه می کن

از روی عرشۀ کشتی به نام دفاع از مالکيت خصوصی، باب . ست با روحيۀ تند و تحريک آميزاداريم، فردی 

ه کرده بودند، و دعاوی او به ھيچ ليس می گشايد، در حالی که آنھا تنھا انجام وظيفومذاکرات تھديد آميزی را با پ

می ) ۴(تونگ  - با عجله به کنسولگری باز می گردد، و نامه ای برای والی کل استان کوآنگ. نتيجه ای نمی رسد

) ۶(و آدميرال سيمور ) ۵(نويسد و آمرانه خواھان معذرت خواھی می شود، و ھم زمان پيامی به سر جان بورينگ

کونگ ارسال می کند و مدعی می شود که خود او و پرچم کشورش به شکل غير قابل تحملی مورد  -به ھونگ

اھانت قرار گرفته است، و مشخصا اظھار می دارد که آن روزی که مدتھا انتظارش را می کشيديم برای نمايش 

  .قدرت عليه کانتون فرا رسيده است

 پاسخ می گويد، و به ئیبرانۀ کنسول عصبانی و جوان بريتانيابا احترام و در آرامش به توقعات متک) ٧(والی يه 

شرح داليل بازداشت پرداخته و به خاطر سوء تفاھمی که در اين مورد پيش آمده است اظھار تأسف می کند، و 
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ر کرده  دستگيقاطعانه اظھار می دارد که نيّت او به ھيچ وجه توھين به پرچم بريتانيا نبوده و افرادی را ھم که قانوناً 

ولی چنين پاسخی به نظر آقای کنسول پارکس . است، به خاطر وخامت اوضاع حاضر نيست آنھا را در بند نگھدارد

قانع کننده نيست، و عذر خواھی  بايد به شکل رسمی انجام گيرد، و استرداد حقوق بريتانيا نيز بايد تحت شرايط ) ٨(

  .وليت نتايج آن را به عھده گيردؤ مسلی يه بايدرسمی تحقق پذيرد، در غير اين صورت وا

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

آدميرال در حصارھای کانتون در . خشن، سرد و بی روح از جانب آدميرال و احترام از جانب کارگزار چينی

 در پاسخ می گويد که اين درخواست خالف تمام مالقات ھای پيشين است و والی يه. خواست ديدار شخصی می کند

   .پذيرفته است که چنين درخواستی نبايد تحميل گردد) ٩(عالوه بر اين سر ژرژ بنھام 

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

يل باشد شخصا حضور به ھم خواھد رساند، در صورتی که مباينتی با عرف و آداب سنتی ديگری که آدميرال ما

  .ولی چنين پيشنھادی به نظر نمايندۀ پرخاشجوی قدرت بريتانيا در شرق خوشايند نيامد. چين  نداشته باشد

ليس رسيده و   و بر اساس گزارشات رسمی که به اطالع ملت انگ– که مختصرا شرح داديم ئیبنا بر انگيزه ھا

  . جنگ ناعادالنه ای آغاز شد–د می کنند ئيآن را تأ

و شھروندان بی آزار و بازرگانان صلح طلب شھر کانتون قتل عام شدند، خانه ھايشان زير آتش توپخانه ويران 

ليسی ھا زندگی و اموال انگ«گشت و حقوق بشر نيز پايمال گرديد، و اين ھمه تنھا به اين بھانۀ پوشالی که مدعی بود 

 که زحمت ئی حداقل آنھا–دولت بريتانيا و ملت بريتانيا ! » در خطر اعمال خشونت آميز چينی ھا قرار گرفته است

سعی . بررسی موضوع را به خود ھموار کرده اند، می دانند که اين اتھامات تا چه اندازه بی پايه و اساس ھستند

ه اذھان عمومی بقبوالند که موارد و شکايات متعددی پيش کردند توجھات را از موضوع اصلی منحرف سازند و ب

ورانه بی پايه و ھولی اين استدالالت مت. توجيه است قابل از حادثۀ لوراش آرو وجود داشته است و داليل جنگ کامالً 

  .ستد و نه درصد بيشتر از انگليسی ھاشکايات چينی ھا نو. اساس است

سط خارجيانی که در چين زندگی می کنند ره و آشکار قرار دادھا توقض روزمنشريات و جرايد انگلستان روی ن

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

اشت می گردد،  اخالق تمام می شود و  درآمدھای آن سرانجام در خزانۀ مالی بريتانيا انبنانسان ھا و زير پا گذارد

از بزھکاری ھای دائمی مأمورين پائين دست و به تاراج بردن درآمد قانونی دولت چين که از . ھيچ اطالعی نداريم

ن و اما از وضعيت مھاجر. طالعی نداريمطريق حقوق گمرکات و ورود و خروج کاال به دست می آيد ھيچ ا

اريم که چگونه آنھا را به حد بردگی تنزل داده و در بنادر اجحافاتی که بر آنھا روا داشته می شود ھيچ اطالعی ند

 که طبيعتا صلح جو ھستند ھيچ ئیما از خشونت افسار گسيخته عليه چينی ھا. پرو و کوبا به فروش می رسانند

ما . اطالعی نداريم که چگونه مصيبت و رذالت را از طريق خارجيان وارد بنادر گشوده بروی تجارت آنھا می کنند

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

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

گونه ای ست که انگليسی ھا وقتی در ه  باوضاع. موضوعاتی پرداخته شود که ھيچ منفعت مالی در آن وجود ندارد

کشور خودشان ھستند، فراتر   از بقالی که چای مورد نيازشان را از آنجا خريداری می کنند، نمی توانند ببينند، و به 

  . خورد مردم می دھند،  ببلعنده اين ترتيب حاضر ھستند تا ھر دروغی را که وزارتخانه ھا و نشريات ب
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ش زير خاکستر، و نفرتی که عليه انگليسی ھا در طول جنگ ترياک افروخته شده بود، در طول اين مدت، آت

  . ھيچ پيشنھاد صلح و دوستی نمی تواند آن را خاموش سازدشعلۀ فروزندۀ سبعيتی را بر انگيخت که احتماالً 
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