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  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  فبروری٠۵

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  
  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٢۴  

   اليحۀ پيشنھادی پارلمان بريتانيا برای ھند:  کارل مارکس - ۴٠

که مجلس اعيان زير نفوذ  آخرين اليحۀ پيشنھادی پارلمان برای ھند برای سومين بار در مجلس عوام مطرح شد و چون

 آشکارا مايل به مبارزه نيست، اعالن حکم نھائی دربارۀ کمپانی ھند شرقی به مرحلۀ اجتناب ناپذيری رسيده ١دربی

ميرد، بلکه بی سر و صدا، ھمانگونه که قدرت را قبضه کرده بود، بايد بگوئيم که کمپانی به مرگ قھرمانانه نمی . است

در واقع، سراسر تاريخ . اندک اندک، پاورچين پاورچين به شيوۀ مردان جھان داد و ستد قدرت را واگذار خواھد کرد

ه کارش کمپانی فعاليتش را با خريد حاکميت آغاز کرد و با فروش آن ب. زندگی اش به خريد و فروش خالصه می شود

کمپانی ھند شرقی سقوط کرد، ولی نه در آوردگاه آخرين نبرد بلکه زير چکش مدير فروش بازار . خاتمه می دھد
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 و ديگر ٢ با پرداخت مبالغ ھنگفت به دوک ليدز١۶٩٣در سال . حراجی و در دستھای آنانی که پول بيشتری می پردازند

، کمپانی حفظ قدرتش را ١٧۶٧در سال . دست آورده  سال ب٢١ افسران دولتی از تاج و تخت سلطنتی قرادادی به مدت

 ليور استرلينگ به حساب خزانۀ ۴٠٠٠٠٠برای دو سال تمديد کرد، و برای کسب چنين امتيازی قول داده بود که ساالنه 

 از اين  رساند، ولی پسء کمپانی داد و ستد مشابھی را به مدت پنج سال به امضا١٧۶٩در سال . امپراتوری واريز کند

ًقراداد فورا خزانه پذيرفت که بازپرداخت ساالنه که در توافق گنجانده شده بود صرفنظر کند و عالوه بر اين 

 به کمپانی وام بدھد و کمپانی نيز به سھم خود در ازای آن بخشی از حاکميت ۴%  ليور استرلينگ با بھرۀ ١۴٠٠٠٠٠

حق انتخاب فرماندار کل و چھار مشاور او و انتخاب رئيس لردھا در  واگذاری ءخود را به پارلمان واگذار کرد، ابتدا

 عضو ۀًديوان دادگستری را کامال به تاج و تخت انگلستان واگذار گرد و پذيرفت که شورای سھام داران به مثاب

ی به که با تشريفات رسم ، پس از اين١٨۵٨کمپانی ھند شرقی در سال . ٣دموکراتيک به عضو اليگارشيک تبديل شود

شورای سھامداران قول داد که ھمۀ امکانات قانونی را برای مقاومت در مقابل انتقال قدرت اداری به تاج و تخت به کار 

ببندد اين اصل را پذيرفته بود و با اليحه ای که به نفع او نبود توافق کرد، ولی تضمين کرد که حقوق کارمندان و جيره 

ھمانگونه که شيلر می گويد، اگر مرگ قھرمان مثل غروب خورشيد . ضمين کندخواران را برای گروه مديران اصلی ت

  .، خروج کمپانی ھند شرقی بيشتر به داد و ستد بين ورشکستۀ تمام عيار و اعتبار دھندگانش شباھت دارد٤است

 فرماندار کل و ًاين اليحه عملکردھای اداری را به وزير امور خارجه و مشاورش واگذار می کند، کامال مثل کلکته که

ولی اين دو کارمند، وزير امور خارجه در انگلستان و فرماندار کل در ھند، در عين . مشاورش امور را اداره می کنند

اليحۀ جديد عالوه . حال می توانند نظريات دست يارانشان را نديده بگيرند و بر اساس نظر شخصی خودشان عمل کنند

 مخفی می باشد را در اختيار ھيأت از طريق کانال کنترولن متعلق به رئيس دفتر بر اين، ھمۀ اقتداراتی که ھم اکنو

بگيرد، به ويژه در مورد مسائل فوری، بی آن که به مشاورت مشاورش نيازی داشته باشد، می تواند به ھند دستور 

 بود که بقيۀ اعضای خارج از اعضای برگزيده توسط تاج و تخت سلطنتی، سرانجام اين کمپانی ھند شرقی. صادر کند

  . مديران کمپانی را تشکيل می دادندءاين اعضا. شورا را انتخاب می کرد

بر اين اساس، در مجموع، سرنوشت نام کمپانی ھند شرقی چنان رقم خورده بود که پس از خود مؤسسه بايد بر جا می 

کمپانی ھند شرقی که شورای مديران آن را در آخرين لحظه، گروه دربی اعتراف کرد که اليحۀ او نه تنھا به حذف . ماند

 بازگشت وضعيت آن به يک شرکت  نمايندگی می کنند بسنده نکرده، بلکه آن را به شکل قديمی تنزل می دھد يعنی

که به ضمانت قراردادھای قانونی سود ) يعنی شرکت سھامی که نام سھامدارانش را معرفی نمی کند(سھامی مجھول 

 که دفتر کل مجری آن ھيأت به شکل مجازی مديريت آن را به جانشينان ١٧٨۴ در سال ٥يحۀ پيتال. سھام را می پردازد

 ١٨٣۴منشور .  انحصار بازرگانی کمپانی به استثناء داد و ستد با چين را حذف کرده بود١٨١٣منشور . بود واگذار کرد

 با حذف آخرين باقيمانده ھای اقتدارات ١٨۵۴با وجود اين، منشور . وجه بازرگانی را به طور کلی از کمپانی حذف کرد

کمپانی ھند شرقی که در سال : تاريخ تکرار می شود . کمپانی، قدرت و ادارۀ دولتی ھند را برای کمپانی حفظ نمود

 به شرکت سھامی تبديل شده بود، به وضعيت اوليه بازگشت با اين تفاوت که اين کمپانی اکنون نمايندگی شرکت ١۶١٢

ا به عھده دارد که کار بازرگانی انجام نمی دھد و شرکت سھامی را تشکيل می دھد فاقد پشتوانه بوده و فقط بازرگانی ر

                                                 
2 Leeds 

ھر سه ماه يک بار برگزار می شود و .  ليور استرلينگ سھام دارند۵٠٠شورای سھامدران کمپانی ھند شرقی، گردھمآئی آنانی که دست کم  3
  ھر سال شورای مديران را انتخاب می کند

  ٢، صحنۀ ٣فصل » راھزنان« نمايشنامه .Schillerشيلر  4
5 Pitt 
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  .دارای سود سھام ثابت است

وقتی سپاھيان . ات اسفباری ست که از ھر منشور پارلمانی مدرن ديگر عظيم تر استتغييرتاريخ اليحۀ ھند متأثر از 

اذھان عمومی . قات اجتماعی بريتانيا با ھياھو خواستار اصالحات در ھند شدندھندی دست به شورش زدند، ھمۀ طب

مردم به دليل شايعات مربوط به شکنجه تحريک شده بود، افسران نظامی و مدنی عالی رتبه در ھند آشکارا مداخلۀ 

الھوسی حرص و طمع سياسی برای ضميمه سازی نزد لرد د. دولت را در امور مذاھب بومی محکوم می کردند

 بود، تخمير اذھان آسيائی، بی احتياطی در بر پا کردن جنگ راھزنانه در پارس ٦ابزارکار خيلی مطيع دانينگ استريت

اقدامات بی خاصيتی که . و چين، جنگھائی که به اشارات و ھدايت شخصی پالمرستون شروع شد و ادامه يافت

جای کشتی ھای بخار برای گسيل ه ب کشتی ھای بادبانی بپارلمرستون در مقابله با شورش به کار بست، مثل انتخا

 اين موارد در مجموع ۀجای عبور از کانال سوئز، ھمه  نظامی، و يا انتخاب مسير با دور زدن دماغۀ اميد نيک بقطعات

اصالحات دولتی در ھند توسط کمپانی، اصالحات سياسی . به زمينه ای برای درخواست اصالحات در ھند انجاميد

ّپالمرستون نيز به فراخواستھای مردم پيوست ولی با اين نيت که وضعيت را فقط به نفع . ط دولت در اين کشورتوس

به اين علت که دولت و کمپانی ھر دو به شکل خجالت آوری شکست خورده بودند، اين کمپانی بود که . خودش تنظيم کند

سادگی بايد به ديکتاتور روز واگذار شود که نی خيلی بپاقدرت کم. بايد قربانی می شد و قدر قدرتی دولت حفظ می شد

مدعی نمايندگی تاج و تخت در مقابل پارلمان، و پارلمان در مقابل تاج و تخت بود، بر اين اساس شخص او از امتيازات 

، با پشتيبانی ارتش ھند، در اختيار داشتن خزانۀ ھند و حق گزينش کارمندان در جيبش. ھر دو برخوردار می شد

 .رسيد نظر میه وضعيت پالمرستون خدشه ناپذير ب

 مطرح شد ولی در ادامۀ کار ناگھان به دليل اليحۀ مشھور عليه جاسهطرح پيشنھادی پالمرستون پيروزمندانه در نخستين 

  . متوقف شد٨ و با به قدرت رسيدن حزب سياسی انگليس٧»تبانی کننده ھا«

زارت نشستند اعالن کردند که برای احترام به خواست مجلس عوام که ًاز ھمان نخستين روزی که رسما به کرسی و

شکست طرح قانونگذاری لرد . قاطعانه بيان شده بود با انتقال دولت ھند و کمپانی به تاج و تخت مخالفت نخواھند کرد

 مجبور کردن وقتی لرد جان راسل برای. نظر می رسيد که باز سازی پالمرستون را تسريع کرده استه  ب٩الينبوروگ

مدير به سازشکاری مداخله کرد و دولت را نجات داد، او پيشنھاد کرده بود که اليحۀ ھند را به مثابه يک قطعنامۀ 

به اين ترتيب، لرد پالمرستون با عجله پيشنھاد لرد . پارلمانی بپذيرند و نه يک اليحۀ يا طرح پيشنھاد قانون دولتی

ودش مورد بھره برداری قرار داد، استعفای ناگھانی او و ھرج و مرج در جبھۀ الينبوروگ دربارۀ اوده را به نفع خ

حزب سياسی انگليس مجبور شدند در سايۀ سرد اپوزيسيون موضع بگيرند، البته . وزارتخانه از نتايج ھمين موضوع بود

ادرۀ کمپانی ھند پس از به کاربستن مھلت کوتاھی که در قدرت بودند برای شکستن مقاومت حزب خودشان عليه مص

  .عالوه بر اين می دانيم چگونه اين محاسبات ظريف نقش بر آب شد. شرقی

                                                 
6 Dawning Street 

را به مجلس ) اليحه دربارۀ خارجی ھا( اليحه عليه تبانی کنندگان ١٨۵٨ بروری ف٨دولت فرانسه روی پالمرستون فشار آورد و او نيز در  7
 يا خارجی باشد و در چھار چوب سازمان و دارد، گرچه انگليسريتانيا اقامت اين اليحه پيشبينی می کند که ھر فردی که در ب. عوام تسليم کرد

ً محاکمه و شديدا مجازات ه عمل کند بايد در دادگاه انگليس در انگلستان و يا در خارج ارتکاب باز پيش آماده عليه يک فرد انگليسيا با نقشۀ 
  . شدءمجلس عوام اين اليحه را نپذيرفت و پالمرستون مجبور به استعفا. شود

8Tories  
 رئيس دفتر کنترول مأموريت داد که اليحه ای برای lord Ellenborough که ھيأت دربی به قدرت رسيد به لرد الينبوروگ پس از اين  9

ولی به اين علت که اليحه ساخت و ساز خيلی پيچيده ای برای انتخابات در شورای ھند پيشبينی کرده بود، . اصالحات دولت ھند تدارک ببيند
   .مخالفت شديدی روبرو و مردود شدبا 
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 دربارۀ مذکراتدر تمام طول . جای برخاستن از ويرانۀ کمپانی ھند شرقی زيرا آوار آن مدفون شده لرد پالمرستون ب

ھمۀ اليحه ھای مھم . ی گرفت را به تمسخر م١٠»من شھروند رومی ھستم« ھند، مجلس با رضايت خاطر خاصی مسألۀ

بی وقفه اشارات نامطلوبی مربوط به جنگ در افغانستان، . و بی اھميت در کل به شکل تحقير آميزی مردود اعالن شد

ايران، و چين را به رخ او می کشيدند، در مورد پيشنھاد گالدستون برای محدود کردن اقتدار وزير امور خارجۀ ھند و 

 رأی مميزی مربوط به کل سياست خارجی گذشته در ۀوی مرزھای ھند، پيشنھادی که به مثابمنع حق اعالن جنگ فراس

گرچه خود او را برکنار . دوران پالمرستون علی رغم ھمۀ مقاومتی که بخرج داد با رأی اکثريت قاطع به تصويب رسيد

 محدود کننده از سوی شورای ھند قوۀ اجرائی با اندکی محدوديت با موازين. کردند ولی جوھر اصول او را پذيرفتند

جز شبحی از شورای مديران قديمی  که حقوق خوبی دريافت می کرد و با ضميمه سازی رسمی ه ًعمال چيزی نبود ب

  .ھند به درجه ای ارتقاء يافت که برای حفظ تعادل بايد در صفحۀ ترازوی پارلمان وزنۀ دموکراتيکی اضافه می کردند

  ١٨۵٨ یجوال ٩نوشتۀ کارل مارکس 

  ١٨۵٨ جوالی ۵٣٨۴/٢۴منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
Sum10 Civis romanus ٢۵لقبی که پالمرستون داده بودند، پس از مداخلۀ او در مجلس عوام در ) »من شھروند رومی ھستم«( به معنای 

 از بازرگان  انگليس دفاع کرد و برای حفاظتبحریپالمرستون از عمليات نيروی ). Pacifico(» پاسيفيکو« در مورد ماجرای ١٨۵٠ جون
 «: او مطابق فرمول شھروند رومی . پرتغالی تبار بريتانيائی نامه ای به يونان فرستاد که خانه اش در آتن دچار سانحۀ آتش سوزی شده بود

sum Civis romanus « من شھروند رومی ھستم اعالن کرد که ھمانگونه که اين قانون قديمی در امپراتوری روم ضامن شھرمندان
. د، شھروند بريتانيائی بايد از مزايای بريتانيائی بھره مند شود و بريتانيا بايد امنيت او را در ھر کجائی که به سر می برد تضمين کندرومی بو

  .گفتمان شوينيست پارلمرستون موجب جلب بذل توجه و تشويق بورژوازی انگليس شد
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  تجارت ترياک :  کارل مارکس - ۴١

  ١٨۵٨مبر سپت ٢٠ -۵۴٣٣نيويورک ديلی تريبون شمارۀ  ١٨۵٨ت گس ا٣١
  

ًحميل شد، ظاھرا  که توسط متفقينی که صاحب اختيار ھمه چيز بودند به چين ت١١جنجال پيرامون عھد نامۀ تازه ای

نظر ه ی بئوجود آورد، اميدھائی که به ھمان اندازه شگرف و افسانه ه اميدھائی را در چشم انداز گسترش بازرگانی ب

حتا اگر بپذيريم که .  بازرگانان را پس از نخستين جنگ عليه چين مات و مبھوت کرده بود١٨۴٨می رسد که سال 

ًواقعيت تطبيق می کند، آيا افزايش شھرھای آزاد شده برای بازرگانی حتما به تلگرامی که از پترزبورگ ارسال شده با 

 ١٨۴١-١٨۴٢ به ھمان نتايج درخشان سالھای ١٨۵٧-١٨۵٨ًمفھوم گسترش مبادالت با چين است ؟ آيا الزاما جنگ 

 و امريکاادرات جای گسترش صه  ب١٨۴٣؟ يگانه نکتۀ روشنی که وجود دارد، اين است که معاھدۀ سال  خواھد انجاميد

  . انجاميد١٨۴٧انگليس به چين، فقط به بحران بازرگانی سال 

به ھمين ترتيب، معاھدۀ کنونی با دامن زدن به رؤيای بازاری بی انتھا و نظريه پردازی ھای متنوع، می تواند مقدمه ای 

خارج از اين نتيجۀ . خير استباشد برای بحرانی تازه  در دورانی که بازار جھانی به کندی درحال خروج از بحران ا

منفی، نخستين جنگ ترياک به افزايش تجارت اين مادۀ مخدر انجاميد ولی به ضرر بازرگانی مشروع تمام شد، و دومين 

ًکه الزاما انگلستان زير فشارھای عمومی در جھان متمدن از  بار خواھد آورد، مگر اينه جنگ نيز ھمين نتايج را ب

. يان صرفنظر کند و به ھمين گونه از گسترش آن در اشکال مسلحانه در چين دست برداردتحميل کشت خشاش به ھند

 ست نتگمری مارتين که خودش يک انگليسدر اينجا از بررسی اخالقی اين نوع بازرگانی خود داری می کنيم، اين  مو

  :در اين باره می گويد 

نظر می رسد، زيرا ما ساخت و ساز جسمی ه نه ای بداد و ستد برده در مقايسه با تجارت ترياک کار خيرخواھا« 

ئی ھا را از بين نمی برديم و منافع ما در حفظ جان آنان بود، طبيعت انسانی آنھا را تحقير نمی کرديم، روحشان را افريقا

را ولی فروشندۀ ترياک پس از منحرف کردن روح گناھکاران جسم آنان . به انحراف نمی کشانديم و نابود نمی کرديم

  . نابود می کند

 و چينی ھائی که دست ھديه می کنند، و آدم کشان انگليس ١٢در ھر ساعت قربانيان تازه ای به ديو سيری ناپذير کنعان

 ١٣».ند اديگر خود کشی می زنند، برای عرضۀ قربانيان بيشتر در محراب چنين ديوی  در رقابت با يکه ب

گسترش بازرگانی با چين در وضعيت . ا ھم زمان با ھم خريداری کنندچينی ھا نمی توانند افيون و محصوالت ديگر ر

در نتيجه رشد بازرگانی در چين با گسترش بازرگانی مشروع . کنونی به گشايش ھر چه بيشتر تجارت ترياک می انجامد

مجلس عوام ی از ھيأت ١٨۴٧در سال . دو سال پيش اعتبار چنين نظرياتی کمابيش بر ھمگان آشکار شد. ناسازگار است

  :مأمور بررسی مبادالت بازرگانی بين انگليس و چين شد و در بيانيه خود اظھار داشتند که 

با کمال تأسف مشاھده می کنيم که امور بازرگانی با اين کشور از مدتی پيش در وضعيت بدی به سر می برد، و آن «
                                                 

تسين معاھدۀ نابرابری با انگلستان، فرانسه، -  در تی ين١٨۵٨ جونريخ  چين به تا١٨۵۶ - ١٨۵٨به تاريخ » جنگ ترياک « پس از دومين  11
تسه، منچوری، تايوان و ھينان مجوز بارزگانی - از اين  پس بازرگانان خارجی در برخی بنادر نظير يانگ. روسيه، و اياالت متحده منعقد کرد

بعين آنھا حق کشتی رانی در آبھای چين را داشته و از امنيت  سفارت خانه ايجاد کردند و تابيجينگدريافت کردند، قدرت ھای خارجی در 
  .برخوردار شدند

Moloch12    
» ملوش«مردم اھل کنعان نخستين فرزند خود را با انداختن او در آتش، قربانی . مربوط است به داستان ھای انجيل

  .به معنی ديو ھم ھست. کردند می
13 Martin, R.Montgomery : « China ; Political, Commercial and social ».Vol.2, London 1847. 
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.  بازرگانی داشتيم به ھيچ عنوان تحقق نيافته استًانتظارات مشروعی که طبيعتا از گشايش بازار وسيع چين در مبادالت

به اعتقاد ما مشکل بازرگانی کنونی به علت نبود تقاضا و يا رقابت کشورھای ديگر برای محصوالت صنعتی بريتانيا 

واقعيت اين است که تمام پول چينی ھا به خريد ترياک اختصاص می يابد و چنين روندی به زيان . در چين نيست

  ».عمومی تمام می شود، و با چای و ابريشم بايد بقيۀ اجناس را بپردازندمراودات 

 :  ً اين مسائل عموميت يافت و صراحتا گفتند که ١٨۴٩ جوالی ٢٨در 

افزايش مصرف چای و ابريشم در بريتانيای کبير و در اياالت متحده تنھا .تجارت ترياک در حال گسترش دائمی ست«

  ».کارفرمايان ھيچ اميدی نخواھند داشت.  انجاميدبه گسترش تجارت ترياک خواھد

 ١٤Merchant’s Magazine در  ١٨۵٠ جنوریئی در چين، طی مقاله ای که در امريکايکی از بازرگانان عمدۀ 

  : چين را به يک نکته خالصه کرد مسألۀمنتشر شد، تمام 

  » ؟ئی و انگليسامريکارات محصوالت تجارت ترياک يا صاد: آن بخش از بازرگانی که بايد حذف گردد کدام است «

  :مونتگمری مارتين می گويد . چينی ھا نيز مسائل را به ھمين شکل می بينند

نظر شما بھترين راه حل برای گسترش بازرگانی با چين کدام ه در شانگھای پرسيدم، ب) مقام عالی(تائی -من از تائو«

از صدور ترياک برای ما در اين ابعاد گسترده جلوگيری کنيد « : است، و در حضور بالفور کنسول دربار انگليس گفت 

  ».و در اين صورت ما می توانيم محصوالت صنعتی شما را خريداری کنيم

ولی . در کوران ھشت سال گذشته، تاريخ بازرگانی عمومی چنين واقعياتی را به شکل تازه و شگفت آوری نشان می دھد

ًترياک در رابطه با محصوالت بازرگانی مشروع بپردازيم، مختصرا منشأ و پيش از آن که به نتايج اسفناک تجارت 

زيرا اگر برخوردھای تراژيک آن را به عنوان محوری در نظر بگيريم . گسترش اين کاالی خاص را بررسی می کنيم

 خود که روابط عمومی شرق و غرب را متأثر کرده است، در اين صورت جايگاه ويژه ای را در تاريخ بشريت به

  .اختصاص خواھد داد

 ۶٠ً صندوق تجاوز نمی کرد، که وزن ھر يک تقريبا ٢٠٠ مقدار ترياک صادر شده از ھند از ١٧۶٧پيش از سال 

ً دارو در چين قانونا آزاد بود که حق گمرکی آن را برای ھر صندوق نزديک ۀدر آن دوران ترياک به مثاب. کيلوگرم بود

  . رقيبی در امپراتوری آسمانی بودند ً ھا از ترکيه تقريبا صادر کننده ھای بیالیگ می پرداختند، پرتدالر ٣به 

 و ١٧ شخصيتی که سزاوار است تا او را در رديف ھرمانتيه ھا١٦ و نائب رئيس ويلر١٥ سرھنگ واتسن١٧٧٣در سال 

برای تجارت ترياک شمار بياوريم، مشوق کمپانی ھند شرقی ه  و ديگر فروشندگان افيون نامدار در جھان ب١٨پالمرس ھا

  لنگر انداخته بودند ترياک انبار کرده ١٩روی شناورھائی که در خليجی واقع در جنوب غربی ماکائو. در چين بود

 دولت بنگال يک کشتی مسلح که ترياک حمل می کرد به چين ١٧٨١در سال . ولی اين نقشه با شکست مواجه شد. بودند

 لنگر گاه بندر کانتون  ٢٠ری بزرگ که ترياک بار کرده بود در وامپوآ يک کشتی بارب١٧٩۴روانه کرد، و در سال 

آنچه از شواھد امر بر می آيد، وامپوآ از ماکائو برای انبار ترياک مناسب تر بوده است، زيرا فقط دو سال . لنگر انداخت

                                                 
14  « The Merchant’s Magazine » (« The Merchant’s Magazine and Commercial Review »   

  ١٨۵٠  تا١٨٣٩  منتشر می شده است F.Huntروزنامۀ امريکائی که توسط 
15 Colonel Watson 
16 Wheeler 
17 Hermentier 
18 Palmers 
19 Macao 
20 Whampoa 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

يد کرد که در صورت وارد بعد از چنين انتخابی، دولت چين مجبور به وضع قوانين جديدی شد و قاچاقچيان چينی را تھد

  .   در خيابانھا به نمايش گذاشته خواھند شد٢١»کانگ« عام تنبيه و با کردن ترياک  با چوب بامبو در مأل

 صادر کنندۀ مستقيم ترياک داشت صرفنظر کرد و به توليد ۀ کمپانی ھند شرقی از جايگاھی که به مثاب١٧٩٨در سال 

ترياک را به انحصار خود درآورده بود، به شکل رياکارانه ای حمل مواد مخدر را کمپانی که توليد . کنندۀ آن تبديل شد

برای کشتی ھای کمپانی ممنوع اعالم کرد و در جوازھائی که برای کشتی ھای خصوصی بازرگانانی که با چين مراوده 

  .دجز توليدات کمپانی حمل و نقل ترياک مشمول جريمه خواھد شه داشتند قيد کرده بودند که ب

اگر در طول قرن ھجدھم مبارزه بين کمپانی ھند .  صندوق رسيد٢٠٠٠ صادرات ترياک به چين به ١٨٠٠در سال 

ی وجه مشخصۀ عادی و رايج بين بازرگانان خارجی و گمرکات دولتی بود، از آغاز اشرقی و امپراتوری آسمانی دار

 امپراتور برای پايان بخشيدن به خودکشی ملت خود ًقرن نوزدھم وجه مشخصۀ کامال استثنائی داشت، زيرا در حالی که

ّصادرات خارجی يعنی اين سم را ممنوع اعالم کرده بود، کمپانی ھند شرقی به سرعت کشت خشخاش در ھند و فروش 
در حالی که نيمه بربرھا روی اصول اخالقی اصرار . غير قانونی ترياک در چين را به نظام مالی خود تبديل می کند

  .ند، در مقابل آن متمدن ھا اصول اقتصادی را مطرح می کردندمی ورزيد

ّ که يک امپراتوری عظيم تقريبا با جمعيتی معادل يک سوم نوع بشر علی رغم روح زمانه به زندگی گياھی ادامه دھد و  ً

 نظر من چنين از روابط بين المللی بر کنار بماند و اين توھم را دامن بزند که به کمال آسمانی دست يافته است، به

زمانی که نمايندۀ جھان کھن به انگيزه ھای اخالقی تکيه می . امپراتوری سرانجام بايد در نبردی مرگ بار برچيده شود

ن است خريد کند تا آنھا را در جائی ئيکند، نمايندۀ جامعۀ مدرن در اين فکر است که وقتی قيمت محصوالت در بازار پا

دی ست که يچنين واقعه ای براستی شگفت انگيزترين تراژ. ج خود ھستند به فروش رساندکه قيمتھا در باالترين نقطۀ او

  .خود راه نداده استه تا کنون ھيچ نويسنده ای شھامت تصور آن را نيز ب

  ادامه دارد

  

                                                 
 21 در چين Cangue: .چهار چوبي را گويند كه با آن گردن و مچ هاي محكوم را با آن قفل مي كردند

 


