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يکی از انديشمندان برجسته و بی بديل در نظرياتش پيرامون اصولی که معرف چگونگی جريانات و تحوالت عالم 

 يافت می شود و آن چنان که به رموز طبيعت آگاه اند، به تجليل موضوعی تادانبشريت است، برحسب عادتی که نزد اس

  .١ون وحدت اضداد  می ناميدمی پرداخت که قان
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به زعم او مشحون به حقيقتی بزرگ و گويا در »   رسندیك طناب به ھم ميدو سر «مثل معروف قديمی که می گويد 

ھمۀ عرصه ھای زندگی بود و در عين حال امری بديھی تلقی می شد و عالوه بر اين فلسفه را نيز گريزی از آن نبود، 

  .  بماندء توانست نسبت به کشفيات بزرگ کپلر و نيوتن  بی اعتناھمانگونه که ستاره شناسی نمی

اين پرسش که آيا وحدت اضداد اصلی جھانشمول ھست و يا نيست، در ھر صورت شاھد بسيار بارز آن را می توانيم 

عجيب چنين وجه نظری ممکن است .  بر جھان تمدن باقی گذاشت، به روشنی مشاھده کنيم٢در تأثيراتی که انقالب چين

و در عين حال تناقض آميز به نظر رسد که قيام آيندۀ توده ھای مردم قارۀ اروپا و جنبش آيندۀ آنھا به نفع آزادی ھای 

جمھوری خواھانه و رژيمی با خصوصيتی برجسته تر از نظر اقتصادی، بتواند به احتمال قوی به حوادثی بستگی داشته 

که حوادثی نظير آنچه پشت .  قطب مخالف اروپا در شرف وقوع استباشد که ھم اکنون در سرزمين آسمانی  و در

ديوارھای چين روی می دھد بتواند از عوامل سياسی موجود، و حتا بيش از تھديدات روس واجد اھميت باشد که ممکن 

يت نيست، و با اين حال چنين امری به ھيچ عنوان تناقض آميز و دور از واقع. نجامداست به جنگی ھمه گير در اروپا بي

  .ھر فردی که زحمت تحليل چنين موقعيت ھائی را به خود ھموار سازد می تواند به درک آن نائل بيايد

له از حدود أّبه ھر دليل اجتماعی و يا مذھبی و يا اموری که به امپراتوری و يا  امور ملی مربوط می شود، مھم ترين مس

ت بلوائی عظيم أ در حال  شورش به سر برده اند و ھم اکنون در ھيًده سال پيش تا کنون اين است که مردم چين دائما

ن سکرآوری بود که توپ ھای عاملی که موجب چنين انفجاری در چين شد، ترياک، يعنی اين افيو. پيش می روند

  .  به زور به مردم چين تحميل کرده بودندانگليس

 از ھم  مسلح انگليسقطعاتروياروئی با وری آسمانی در قدرت امپراتوری منچوری و ايمان خرافی به جاودانگی امپرات

به اين ترتيب بربريت و انزوای غير قابل نفوذ چين در رابطه با جھان تمدن در ھم شکست و شکافی ايجاد شد . فروپاشيد

وری، که که از اين پس به مدد طالی کاليفرنيا و استراليا به گسترش مراودات انجاميد و ھمزمان، سکۀ نقره ای امپرات

  .ھمچون خون سيال در رگھايش جاری بود، به سوی ھند شرقی بريتانيا سرازير شد

 پول نقره وارد امريکا تراز بازرگانی به نفع چين بود و پيوسته از ھند و بريتانيای کبير و اياالت متحدۀ ١٨٣٠تا سال 

به ھند امپراتوری آسمانی را به  صادرات نقره از چين ١٨۴٠ً و خصوصا از سال ١٨٣٣ولی از سال . چين می شد

 گذاشت، ولی با مقاومت سر ءو از ھمين رو بود که امپراتور قانون منع تجارت ترياک را به اجرا. ورشکستگی کشاند

عالوه بر پيامدھای فوری اين وضعيت اقتصادی، ارتکاب به اعمال غير قانونی و بزھکاری در . سختانه ای مواجه شد

                                                 
 در جنوب Kouang-siسي - ايالت كوآنگاز.  چين صحنة جنبش هاي ضد فئو دالي بود كه به جنگ دهقانان تبديل شد1851در سال   2

را » سرزمين آسماني صلح بزرگ« شورشيان . گسترش يافت Yang-tséتسه -به مناطق مركزي و تقريباً تمام بستر پائيني و ميانة يانگ
  بنيانگذاري كردند

)»T’aï-ping tan-ho«(  و نانكينNankinهاي منچوري را كه در چين تايپينگ ها فئودال .  را به عنوان پايتخت انتخاب كردند
 را كه تحت اختيار مالكين بزرگ بود تحت اختيار خود گرفته ئيقتل مي رساندند، ماليات ها را لغو كرده و زمين هاه  مي كردند بئيفرمانروا
ايت سلسة و  راهبان معابد بودائي كه مورد حم: اين جنبش همانند تمام جنبش هاي دهقاني در شرق هدف مذهبي نيز داشت . بودند

ن خارجي بر پا شد ولي نمي توانست اانقالب مردم چين عليه فئوداليسم و مهاجم. منچوري بودند دائماً مورد تهاجم آنها قرار مي گرفتند
صاحب منصبان خاص خود را ايجاد كرد كه همين ها سرانجام با طبقات حاكم به » سرزمين آسماني«. شيوة توليد فئودالي را از بين ببرد

مداخالت آشكار انگليس، اتازوني و فرانسه مهلك ترين ضربات را . و به اين ترتيب موجبات فروپاشي جنبش را فراهم آوردند. ق رسيدندتواف
شان   واحدهاي نظامي1864در سال .  با اعالم بي طرفي از سلسلة منچوري حمايت كردندئيدر آغاز چنين قدرت ها. به انقالب وارد ساخت

  .ال هاي چيني، جنبش دهقاني تايپينگ ها را تارومار كردنددر اتحاد با فئود
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به ھمان نسبتی که امپراتور . ا قاچاق ترياک، کارگزاران چينی در مناطق جنوبی را آلوده کرده بودپيوند اجتناب ناپذير ب

مظھر پدرانه برای تمام چين تلقی می شد، کارگزاران او نيز در مناطقی که به خدمت گماشته می شدند در چشم عوام از 

ند اخالقی با کل نظام دولتی بود، به دليل بزھکاری و ولی اقتدار پدرانۀ دولت که يگانه پيو. چنين مقامی سھم می بردند

شان می شد، اندک اندک رو به زوال  يبص در ھمکاری با قاچاقچيان ترياک نآلودگی کارگزارانش با منافع سرشاری که

ا طور عمده در مناطق جنوبی به وقوع می پيوست که نخستين بارقه ھای قيام خلق چين نيز از آنجه چنين اموری ب. رفت

آيا بايد يادآور شويم که به ھمان اندازه که ترياک حاکميت خود را بر چينی ھا تحميل می کرد، به ھمان اندازه . برخاست

امپراتور و کارگزارانش نيز از حق حاکميت برکنار می شدند؟ در نتيجه، به نظر می رسد که گوئی چرخ گردان تاريخ 

 در عالم افيونی فرو ءد ساله برخيزند، ابتداص از آن که از خوابی چند اين مردم را چنان ھدف گرفته بوده که تا پيش

  .روند

 و به اندازۀ کمتری پارچۀ کتانی که تا پيش از اين از اھميت چندانی برخوردار نبود، ی انگليسئواردات پارچه ھای پنبه 

زرگانی با چين از کمپانی ھند چنين واقعه ای وقتی روی داد که انحصارات با.  به سرعت افزايش يافت١٨٣٣در سال 

زيرا کشورھای ديگر و به .  حجم اين کاالھا باز ھم افزايش يافت١٨۴٠شرقی به بخش خصوصی واگذار شد، و در سال 

وارد کردن محصوالت .  نيز ھر يک سھم مراودات بازرگانی خود را با چين کسب کرده بودندامريکاويژه اياالت متحدۀ 

نی ھمان اثراتی را داشت که پيش از اين در آسيای ميانه، در ايران و در ھند به جا گذاشته صنعتی خارجی در صنايع چي

بنابراين در چين نيز نخ ريسان و پارچه بافان از رقبای خارجی خود خسارات بسياری ديدند و به ھمان اندازه . بود

  .جامعه دچار تحول شد

، گسترش عظيم و بی حاصل ٣ايد به انگلستان می پرداختند ب١٨۴٠غرامتی که پس از جنگ خانمان برانداز در سال 

مصرف ترياک، و سرازير شدن فلزات گران بھا برای خريد آن، تأثير مخرب رقابت خارجی بر توليد کاالھای بومی، 

 شد فشار نظام مالياتی افزايش يافت و در نتيجه تحمل ناپذيرتر: بار آورد ه بزھکاری دستگاه دولتی، جملگی دو نتيجه ب

 ٤ فرمانی از جانب امپراتور١٨۵٣به اين ترتيب در پنجم اوت . و عالوه بر اين نظام مالياتی ديگری نيز به آن اضافه شد

 صادر شد که ماليات ھا را بگيرند، ٦ و ھانگ يانگ٥تشانگ- و به نايت امپراتور و واليان مناطق جنوبی اوبيجينگبه 

  :و امپراتور ادامه می دھد . » چاره چگونه می توانند تحمل کنند؟مردم بی«ولی نه بيش از حد معمول، وگرنه 

  ».ّبنابراين شايد ملت من در دوران محروميت و فالکت عمومی از تعقيب و خشونت ماليات بگيرھا معاف شوند«

ی نيز المانچنين شيوۀ بيانی ما را به ياد اعطای امتيازات مشابھی می اندازد که در اتريش، يعنی کشوری که آن را چين 

  .  اعالم شد١٨۴٨ناميده اند، به سال 

ّھمۀ اين عواملی که در زوال کشور دخالت داشت، در کليۀ امور اقتصادی، اخالقی، صنعتی و ساختار سياسی چين زير 

                                                 
اين جنگ چين را به كشوري نيمه .  بين انگلستان و چين مربوط مي شود1839_1842در اينجا موضوع به نخستين جنگ ترياك  3

. غاز اين جنگ بودبهانة آ Cantonتخريب ذخاير ترياك تاجران خارجي توسط مقامات چيني در كانتون . استعماري تبديل كرد
 به چين 1842ت گس ا29را در تاريخ  Nankin با فرصتي كه شكست چين برايشان فراهم آورده بود، قرارداد نانكين ستعمارگران انگليسا

هاي  از اين پس مجاز هستند كه از پنج بندر كانتون، آموي، فوتچئو، نينگپو، شانگاس اين قرارداد بازرگانان انگليسبر اس. تحميل كردند
و تعرفه هاي گمركي به استفاده كنند و دفاتر نمايندگي ايجاد نمايند، جزيرة هونگ كنگ براي هميشه در اختيار بريتانياي كبير قرار گرفت 

   .و مي بايستي كه غرامت سنگيني بپردازد.  كردتغيير ها نفع انگليس
4 Hein-fong 
5Ou-Tchang     
6 Hang-Yang 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

چنين بود که .  ابعاد گسترده تری يافت و اقتدار امپراتوری را در ھم شکست١٨۴٠آتش توپخانۀ انگليس در سال 

در حالی که بقای چين کھن منوط به انزوای . ی آسمانی را مجبور ساختند تا با جھان زمينی رابطه برقرار سازدامپراتور

ًانزوائی که با خشونت و با شرکت انگليس به پايان کار خود رسيد، مطمئنا می بايستی ھمانند جسدی موميائی . آن بود

اکنون که انگلستان به  انقالب چين . عرض ھوای آزاد قرار گيردشده که تا پيش از اين در تابوت نگھداری می شده  در م

دامن زده است، از اين پس پرسشی که می تواند برای ما مطرح شود اين است که انگلستان در مقابل چنين انقالبی چه 

  .پاسخ به چنين پرسشی چندان مشکل نيست. واکنشی نشان خواھد داد و پيامد آن برای اروپا چه خواھد بود

در بطن چنين .  جلب شده است١٨۵٠ًتوجه خوانندگان ما غالبا نسبت به گسترش کارگاه ھای صنعتی انگلستان از سال 

 ، و با ٧با وجود کاليفرنيا و استراليا. ًتوفيق شگفت انگيزی، تشخيص عوارض فوری بحران اقتصادی کامال روشن است

نجامد ، اين جريان بايد به مرحله ای بيظره ای به وقوع نپيونددوجود مھاجرت عظيم و بی سابقه، اگر ھيچ اتفاق غير منت

ًکه آھنگ گسترش بازار نتواند با گسترش کارگاه ھای صنعتی انگلستان انطباق يابد و چنين اختاللی الزاما به بحرانی 

دچار اختالل ولی اگر يکی از بازارھای بزرگ ناگھان . منتھی خواھد شد که مشابه آن در گذشته نيز روی داده است

ًبنابراين در حال حاضر شورش چين مشخصا واجد چنين تأثيری در . ًشود، ضرورتا موجب تسريع بحران خواھد شد

ضرورت ايجاد بازارھای جديد يا گسترش بازارھای قديمی يکی از داليل اصلی کاھش سھام مرتبط به . انگلستان است

 انگلستان، انتظار می رفت که صادرات محصوالت صنعتی به چای در انگلستان است، زيرا با رشد واردات چای به

از اينرو، ارزش صادرات ساليانۀ بريتانيای کبير به چين، پيش از الغای انحصارات کمپانی ھند شرقی . چين افزايش يابد

 ليور، در سال ١٣٢۶٣٨٨ اين حجم به ١٨٣۶ ليور استرلينگ بود، در سال ۶٠٠٠٠٠، تنھا بالغ بر ١٨٣٣در سال 

حجم چای وارداتی از .  ليور استرلينگ نيز فراتر می رود٣٠٠٠٠٠٠ از ١٨۵٢ ليور و در سال ٢٣٩۴٨٢٧ به ١٨۴۵

 ليور افزايش پيدا کرد و در سال ۵٠٧١۴۶۵٧ به ١٨۴۵ ليور، ولی در سال ١۶١۶٧٣٣١ حدود ١٧٩٣چين در سال 

  . رسيده است۶٠٠٠٠٠٠٠ ليور رسيد و اکنون به ۵٧۵٨۴۵۶١ به ١٨۴۶

در فصل حاضر، در امر برداشت چای ھمان گونه که ليست محصوالت صادراتی شانگھای نشان می دھد، اکنون، 

. چنين افزايشی را بايد در رابطه با دو عامل تعبير کنيم.  ليور افزايش داشته است٢٠٠٠٠٠٠نسبت به سال گذشته حدود 

از .  منتقل شده است١٨۵٢آن به صادرات سال  دچار رکود شديدی بوده و مازاد ١٨۵١از يک سو، بازار در پايان سال 

طرف ديگر قوانين جديدی که انگلستان در امر واردات چای وضع کرده است، چينی ھا را بر آن داشت که چای موجود 

شود، مشمول  ولی آنچه که مربوط به برداشت محصول در فصل آينده می. در بازار را به بھای بسيار گرانتری بفروشند

  : بر اساس گزارشات يک کارخانۀ چای در لندن .  متفاوتی خواھد بودًوضعيت کامال

  افزايش يافته و احتکار نيز موجب ناياب شدن پول شده ٢۵%طال تا . در شانگھای نگرانی به حد اشباع رسيده است« 

 چنين وضعيتی، ۀدر نتيج. تا جائی که پرداخت گمرکات برای کشتی ھای بريتانيائی در بنادر چين ناممکن گرديده است

ً شخصا نزد مقامات چينی ضمانت داده است که از روی اعتبارات کمپانی ھند شرقی يا اعتبارات Alcock ٨آقای الکوک

ناياب شدن فلزات گران بھا در فصلی که استفاده از آن بيش از ھر زمان ديگری . ديگر، عوارض بازرگانی را بپردازد

ترين موقعيت ھا را برای بازرگانی بی واسطه فراھم آورده و به خريداران نظر می رسد، يکی از مناسب ه ضروری ب

دھد که در مراکز داخلی کشور با نقدينه ھا و فلزات نقد داد و ستد کنند و توليدکننده ھا نيز به  چای و ابريشم فرصت می

                                                 
 امريكا و ئي است كه به گسترش اقتصادي كشورهاي اروپا1851 و در استراليا بسال 1848 در كاليفرنيا بسال اشاره به كشف منابع طال  7

   .انجاميد
8 Alcock 
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له چيز ديگری أل حاضر مسدر اين فصل از سال اين نوع معامالت معمول است، ولی در حا...فعاليت خود ادامه دھند

اگر اقدامی در زمينه ...است و حرف از حفاظت از اشخاص و اموال آنھاست و ھمۀ داد و ستد ھا به حال تعويق در آمده 

ً و مه انجام نگيرد، برداشت اين محصول که شامل انواع چای سياه و سبز می شود، تماما اپريلتھيۀ برگ چای در ماه 

  ».از بين خواھد رفت

ستقر ھای چين مآب و فرانسه نخواھد بود که در امريکاًئنا امر تھيۀ برگ چای به عھدۀ ناوگان دريائی انگليس و مطم

راحتی می توانند ھمۀ راه ھای ارتباطی بين مناطق توليد چای و بنادر صادراتی را دچار بی ھستند، ولی با مداخالتشان ب

 ھا در لندن مذاکره  - م ي در فصل برداشت محصول  باشی چایش بھايد منتظر افزايطوری که  باه ب. سر و سامانی کنند

وجود خواھد آمد که از ھم اکنون ه  و جھت برداشت چای در فصل آينده کسری قابل توجھی ب–شروع شده است 

ی ھا ھر چين. ولی موضوع به ھمين جا خاتمه نمی يابد. ًتوانيم آن را به عنوان امری کامال حتمی مد نظر داشته باشيم می

ّچند که مانند تمام ملت ھا در دورانھای انقالبی درجا حاضر به فروش اموال دست و پا گيرشان باشند، بر اساس عادتی 

بنابراين . جز سکه قبول نمی کننده شرقی چای و ابريشم را در چنين وضعيتی احتکار خواھند کرد و به ازای آن چيزی ب

 از کاالھای مصرفی اش باشد که سرازير شدن فلزات گرانبھا را به ھمراه خواھد انگلستان بايد منتظر افزايش قيمت يکی

 The ٩:  داشت و در عين حال بايد شاھد از دست دادن بخش قابل توجھی از بازار پارچه ھای نخی و کتانی خود باشد 

Economistا فراھم سازد، مجبور شد ،  که ھميشه خوشبينانه با تبانی در ھمۀ امور سعی می کند آرامش روحی تجار ر

به احتمال ...خود بباليمه خاطر صادراتمان به چين که بزرگترين بازار است، به جايز نيست که ب« : اعتراف کند که 

  ».زياد صادرات ما به چين دچار مشکل خواھد شد و محصوالت منچستر و گالسکو متقاضيان کمتری خواھد داشت

ی کاالھای ضروری به اھميت چای و از دست دادن بازاری به اھميت چين، نبايد فراموش کرد که باال رفتن بھا

مصادف خواھد بود با درو کردن ورشکستگی در اروپای غربی و در نتيجه افزايش قيمت گوشت، گندم و ديگر 

 زيرا ھر آنگاه بھای کاالھای. چنين امری کاھش بازار کاالھای صنعتی را در پی خواھد داشت. محصوالت کشاورزی

ضروری که مربوط به نيازھای اوليه است افزايش يابد، فرجام آن در داخل و خارج از کشور، کاھش نسبی تقاضای 

 The. ھمۀ نقاط انگلستان از برداشت نامناسب محصوالت شکايت دارند. مرتبط به کاالھای صنعتی خواھد بود

Economist در اين باره می نويسد  :  

ز زمين ھا بذرکاری نشده اند چه رسد به اين که برداشت خوبی داشته باشند، و از سوی در جنوب انگلستان، بسياری ا«

روی زمين . ديگر زمين ھائی که گندم کاری شده بودند از گياھان ھرزه انباشته شده و برای کشت غالت مناسب نيستند

موعد . اکنون آشکار استھای مرطوب يا ضعيف که به کشت گندم اختصاص دارد، عوارض برداشت نا مناسب از ھم 

و زمان آماده کردن زمين برای کاشت شلغم بی . کاشت چغندر در حال حاضر گذشته، و خيلی به ندرت کشت شده است

جو نيز به موقع . باران و برف نيز به کشت جو خيلی خسارت وارد آورد...آنکه کاری انجام گيرد به سرعت می گذرد

در بسياری مناطق خيلی از دام ھای پرورشی . صول خوبی به بار نخواھد آوردکاشت نشده بوده تحت چنين وضعيتی مح

  ».از بين رفتند

در قارۀ اروپا . د بيشتر از سال گذشته استصبر غالت بيست، سی و حتا پنجاه درقيمت محصوالت کشاورزی عالوه 

د افزايش داشته صد در صودار تا لند بھای چاا و ھجيمقيمت غالت نسبت به انگلستان  افزايش بيشتری داشته و در بل

                                                 
9  The Economist در لندن بنيانگذاري شده 1843انگليسي كه به مسائل سياسي و اقتصادي اختصاص دارد و در سال ة هفته نام 

   .ن صنايع سنگين تعلق دارداين هفته نامه به صاحبا. است
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  . گندم و غالت ديگر نيز به ھمين سرنوشت دچار شد. است

ً شرايطی، در حالی که بزرگ ترين بخش چرخۀ بازرگانی رسمی به  بازرگانی انگليس تعلق دارد، مطمئنا تحت چنين

ی کند که نظام صنعتی فعلی انباشته از توانيم پيشبينی کنيم که انقالب چين بارقه ای ست که به انبار باروتی اصابت م می

و به اين ترتيب . سر می برد و آمادگی انفجار مھيبی را نويد می دھده آن بوده و مدت ھاست که در بحرانی عمومی ب

  . چنين انفجاری به خارج نيز سرايت کرده و سپس به انقالبی سياسی روی قارۀ اروپا خواھد انجاميد

و اين در . سيار تماشائی خواھد بود که چين بتواند در جھان غرب سر منشأ انقالب باشدًچنين رويدادی واقعا صحنۀ ب

ئی نظم  امور را در امريکا، فرانسوی و  از طريق ماشين بخار جنگی انگليسحالی ست که قدرت ھای غربی،

م که خواھان پشتيبانی از اين قدرتھای صادر کنندۀ نظ. شانگھای، نانکين و دھانه ھای کانال امپراتوری به عھده دارند

سلطنت متزلزل منچوری ھستند، آيا فراموش کرده اند که نفرت از خارجی ھا و بيرون راندن آنھا از امپراتوری، پيش 

 ١٠ وضعيت جغرافيائی و قومی چين بوده است که فقط پس از فتح کشور به دست نژاد تاتار منچوریۀاز اين، نتيجۀ ساد

ّجای ترديدی نيست که در آخرين سال ھای قرن ھفدھم نفاق عظيمی ملت ھای اروپائی  را به نظام سياسی تبديل شد ؟ 

ًدر امر مراودات بازرگانی با چين به صحنۀ رقابت با يک ديگر کشاند، ولی چنين امری قويا مشوق سياست انزوا طلبی 

ی جديد را به ھراس می انداخت و ولی عامل مھم تری وجود داشت که سلسلۀ سلطنت. بود که منچوری ھا برگزيده بودند

 تاتارھا را در چين آن نيز اين بود که خارجی ھا به نارضايتی توده ھای وسيع مردم چين دامن بزنند و سيطرۀ پنجاه سالۀ

 ، يعنی ١١جز در کانتونه از اينرو برای خارجی ھا ھر گونه تماسی با چينی ھا ممنوع بود، ب. ندازندبه مخاطره بي

 واقع شده بود و مناطق توليد کنندۀ چای، و بازرگانان تنھا با شرکت بيجينگصلۀ بسيار زيادی از شھری که در فا

ًھونگ مستقيما از جانب دولت مأمور رسيدگی به امور بازرگانی خارجی .  می توانستند معامله کنند١٢بازرگانی ھونگ

ھر صورت، در حال حاضر ھر گونه ه ب. بود و از تماس مداخله گران خارجی با رعايای چينی جلوگيری می کرد

مداخله ای از سوی دولت ھای غربی فقط می تواند آتش انقالب را شعله ورتر سازد   و در نتيجه رکود بازرگانی را  به 

  .درازا کشاند

 يشدر عين حال بايد به موقعيت ھند اشاره کنيم که دولت بريتانيا با فروش ترياک به چينی ھا بيش از يک ھفتم درآمدھا

 تأمين می کند، در حالی که تقاضای ھند برای محصوالت صنعتی بريتانيائی به اندازۀ قابل توجھی به توليد ترياک در را

ی المانکه چينی ھا از کشيدن ترياک صرفنظر کنند ھمانقدر بعيد است که ترک تنباکو نزد  احتمال اين. ھند بستگی دارد

ظر مساعدی برای کشت خشخاش و توليد ترياک در چين دارد، به اين ترتيب ولی به اين علت که امپراتور جديد  ن. ھا

روشن است که ضربۀ مھلکی به صنعت ترياک در ھند وارد خواھد آمد و در آمد بازرگانی ھندوستان به مخاطره خواھد 

د بحران اقتصاد جھانی ًبی آن که نتايج چنين حوادثی فورا قابل حصول باشد،  ولی تأثير گذاری آن در اشکال تشدي. افتاد

به شکل جھانشمول و ھمه گير تبلور خواھد يافت، و ما نتايج آن را در چشم انداز آينده در اين نوشته به مثابه پيشبينی 

  .        ترسيم کرديم

                                                 
تاتار نام . اتحادية قبايل منچوري كه در اوايل قرن هفدهم چين را تهديد مي كردند، همچون اقوام ترك و مغول تاتار ناميده مي شدند  10

   .يكي از قبايل مغول بود كه تحت سيادت چنگيز خان بسر مي بردند و در شمال شرقي مغولستان و منچوري زندگي مي كردند
11 Canton 

12 Hong  مخففKo-Hong  تنها واسطة مراودات بازرگاني 1842 در كانتون بنيان گذاري شد و تا سال 1720 كمپاني چيني كه بسال 
 به اين دليل كه Nankinعهد نامة نانكين . هونگ انحصار تجارت خارجي در كشور را به عهده داشت. بين چين و بازارهاي خارجي بود

   . بسته بوده است، منحل اعالم مي كندرجي ها و قاچاقچيان ترياك انگليساي داخلي را بروي خا هونگ بازاره- كو
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شده از اوايل قرن ھجدھم ھيچ انقالب جدی در اروپا به وقوع نپيوسته که پيشاپيش با بحران اقتصادی و بازرگانی آغاز ن

حقيقت امر اين . ١٨۴٨ صدق می کند که در سال ١٧٨٩چنين امری به ھمان اندازه در نقطۀ مفصلی با انقالب . باشد

است که ما به شکل روزمره شاھد عوارضی ھستيم که به اختالفات بين مقامات و شھروندان، دولت و جامعه، و بين 

ختالفات بين قدرت ھای حاکم نيز پيوسته به نقطۀ بحران زائی ًمضافا بر اين که ا. اقشار مختلف اجتماعی دامن می زند

پايتخت ھای .   شمشير از نيام برکشيده سپرده می شودۀرسد که خود عامل آن بوده اند و در آخرين کالم به تيغ می

ًا تا و ھر روز خبرھائی می رسد که صلح را تقريب. کشورھای اروپائی ھر روز انباشته از خبرھای جنگ ھمه گير است

نه جنگ و نه انقالب قادر به حل بحران عمومی اقتصادی و صنعتی اروپا نخواھد بود که در . يک ھفته تضمين می کند

با .  می کندءل انگلستان است، يعنی کشوری که نقش نمايندگی صنايع اروپا را در بازار جھانی ايفاوواقع تحت کنتر

ن به بررسی نتايج و پيامد ھای سياسی بپردازيم که چنين بحرانی می توجه به شرايط کنونی نيازی نيست تا بيش از اي

  .تواند بردار آن باشد

از سوی . در حال حاضر رشد بی سابقۀ کارگاه ھای صنعتی در انگلستان به انحالل کامل بخش رسمی آن انجاميده است 

 و اتريش نيز که در کوران منازعات در ديگر دستگاه دولتی فرانسه را می بينيم که به صحنۀ معامالت بورس تبديل شده

گير بين قدرت ھای واپس گرا بود، پيوسته در آستانۀ ورشکستگی به سر می برد  و مشت ھای گره کرده ای که از ھر 

  .و رؤيای فتوحات روس يک بار ديگر بر جھانيان آشکار می شود. سو مردم را به انتقام فرا می خواند

  ادامه دارد

  


