
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  فبروری٠۶

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٢۵  

 

  تجارت ترياک : کارل مارکس- ۴٢

مجازات ھای بی رحمانه . چين انجاميدتصاحب انحصارات ترياک در ھند توسط دولت بريتانيا به منع تجارت ترياک در 

ای که قانون گذار چين به تابعين نافرمان خود تحميل می کرد و ممنوعيت خدشه ناپذيری که در گمرکات برای 

 ھا مقاومت انگليس.  و ناکارآمد از آب درآمدجلوگيری از ورود ترياک برقرار شده بود، ھيچ کدام به نتيجه نرسيد

کل محسوسی دچار ريزش کردند و به نحوی که مقامات سلطنتی و کارگزاران گمرک و افراد اخالقی چينی ھا را به ش

بزھکاری و فسادی که کل دستگاه اداری سرزمين مقدس را آلوده و پايه ھای . با نفوذ را نيز به بزھکاری آلوده کردند

ک انبار شده روی دوق ھای ترياساختار پدر ساالری را دچار فروپاشی کرده بود، در واقع از واردات قاچاق و صن

  . برمی آمد که در وامپوآ لنگر انداخته بودندکشتی ھای انگليس
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، بيش از پيش گسترش يافت و بيجينگقاچاق ترياک به پشتيبانی کمپانی ھند شرقی، با وجود مبارزات حکومت مرکزی 

بازرگانی در ھند به استثنای چای که در نظام مبادالت آزاد .  بوددالر ٢۵٠٠٠٠٠ً تقريبا معادل ١٨١۶حجم آن در سال 

 را برای فعاليت ھايشان باز  گسترده ای دست قاچاقچيان انگليسانحصار کمپانی ھند شرقی باقی مانده بود، به شکل

 ١٨٢١ رسيد، در سال ۵١۴٧ تعداد صندوق ھائی که به شکل غير قانونی وارد چين شده بود به ١٨٢٠در سال . گذاشت

در طول اين سال ھا دولت چين .  صندوق افزايش يافت١٢۶٣٩ به ١٨٢۴ رسيد و در سال ٧٠٠٠اين تعداد به 

  شان با آنان شناخته شده بود به مجازات می رساند را که تبانی ُفروشندگان خارجی را تھديد می کرد و فروشندگان ھنگ

ً و عالوه بر اين دائما قوانين  و به شکل خارق العاده ای مصرف کنندگان بومی ترياک را تحت تعقيب قرار می داد

 انبار ترياک را به ١٧٩۴نتايج چنين اقداماتی موجب شد تا سرانجام در سال . کرد سخت تری را به گمرک تحميل می

 ١به اين ترتيب ماکائو و وامپوآ را رھا کردند و در جزيرۀ لينگتينگ. يک محل مطمئن تری برای عملياتشان منتقل کنند

در اين جا يک انبار دائمی روی کشتی ھا ايجاد کردند که توسط .  مدخل رودخانۀ کانتون واقع شده بودمستقر شدند که در

ًبه ھمين ترتيب زمانی که دولت چين موقتا عملياتش را با موفقيت عليه . شد گروه ھای تا به دندان مسلح محافظت می

 و از اين پس از  ز دستی به دست ديگر منتقل شدخانه ھای قديمی کانتون متوقف کرده بود، داد و ستد ترياک فقط ا

به مدد .  پائين انجام می گرفت که دست به ھر کاری می زدند و ھر خطری را نيز قبول می کردندۀطريق افراد طبق

 ٢١٧٨۵ صندوق به ١٢٨٣٩، ١٨٣۴ تا ١٨٢۴يب تجارت ترياک شده بود در طول ده سال يعنی از صگشايشی که ن

  .صندوق ارتقاء يافت

کمپانی ھند .  نيز به نقطۀ عطفی در تاريخ تجارت ترياک تبديل شد١٨٣۴، سال ١٨٢۴، و ١٨١۶، ١٨٠٠ھمانند سالھای 

پس از . طور کلی از تمام امور بازرگانی برکنار شده شرقی نه تنھا امتياز بازرگانی چای چينی را از دست داد، بلکه ب

ً کامال تجارتی و خصوصی افتاد و به شکلی ی شرکت انگليسکدست يه اين تحوالت ادارۀ امور بازرگانی با چين ب

، با وجود مقاومت ھای نااميدانۀ دولت آسمانی از طريق باندھای ١٨٣٧قاطعانه به وظايفش پرداخت که در سال 

در اينجا دو نکته بايد توجه ما .  بوددالر ٢۵٠٠٠٠٠٠ صندوق ترياک به چين صادر کرد که  معادل ٣٩٠٠٠قاچاقچی 

 در ھر دورۀ تازه در گسترش بازرگانی با چين بخش قابل مالحظه ١٨١۶نخست آن که از سال : خود جلب کند ه را ب

ًای از آن به قاچاق ترياک اختصاص داشت و در ثانی به نسبت حذف تدريجی منافع صرفا بازرگانی ترياک برای دولت 

 وضعيت به شکلی بود ١٨٣٧در سال . نی افزايش يافتانگليسی ھند، اخذ ماليات در رابطه با اين نوع قاچاق غير قانو

خروج پول تحت تأثير صادرات ترياک به خزانۀ دولت و سپس . که دولت چين می بايستی تصميم قاطعانه ای اتخاذ کند

 يکی   از مردان برجستۀ دولت چين پيشنھاد ٢شی-ھسو نای. به شريان ھای مالی امپراتوری آسمانی سرايت کرده بود

ولی پس از بررسی ھای . ود که با قانونی اعالم کردن  تجارت ترياک  می توانند از درآمد مالی آن استفاده کنندکرده ب

طول انجاميد، دولت چين تصميم  ه عميق که تمام مقامات عالی امپراتوری در آن شرکت داشتند و بيش از يکسال  ب

از سال . »ای مردم دارد، ترياک نبايد قانونی اعالم شودبا توجه به مضراتی که اين معامالت شرم آور بر« گرفت که 

 دو برابر شده بود، ولی ١٨٣٧ درآمد داشت که در سال دالر ٣٨۵٠٠٠٠  بود ٢۵%  حقوق گمرکی که بالغ بر ١٨٣٠

حکومت آسمانی بربر از  دريافت مالياتی صرفنظر کرد که درآمد او را به شکل اجتناب ناپذيری به ھمان نسبتی افزايش 

 امپراتور فعلی با وضعيتی  باز ھم ٣ ھاينفونگ١٨۵٣در سال .  سوق می دادئیمی داد که ملت او را به سير قھقرا
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ًاسفناکتر مبارزه می کرد و به بيھوده بودن تالشھايش برای جلوگيری از صادرات فزايندۀ ترياک کامال آگاه بود و 

اجازه دھيد خيلی سريع به اين نکته اشاره کنم که امپراتور با . ھمچنان سياست خدشه ناپذير اجدادش را تداوم می بخشيد

مجازات مصرف کنندگان ترياک به عنوان مرتدين،  در عين حال به چنين ترافيکی تمام مزيت ھای تبليغاتی يک مذھب 

مدن   که نقطۀ اوج آن آ١٨٣٩ و ١٨٣٨، ١٨٣٧اقدامات فوق العادۀ دولت چين در سالھای . ممنوع را اعطاء می  کرد

 و ھمين اتفاق بود که  تحت نظارت او بود که ترياک قاچاق کشف گرديده و از بين برده شد.  به کانتون بود٤کميسر لين

به بھانه ای برای نخستين جنگ انگليس و چين تبديل گرديد و از ديگر نتايج آن نيز شورش چينی ھا، تقليل خزانۀ 

علی . ست روس ھا و گسترش بی سابقۀ تجارت ترياک در جنوب ا و موفقيت اشغال مناطق شمالی توسط امپراتوری

 ھا در خاتمۀ جنگ امضاء کرده بودند و حاکی از منع تجارت ترياک بود، با اين وجود از رغم معاھده ای که انگليس

 ١٨۵۶واردات ترياک به چين در سال .  ً عمال بدون ھيچ مانعی به ترافيک خود در اين زمينه ادامه دادند١٨۴٣سال 

 تخمين زده شده است در حالی که در ھمين سال دولت انگليسی ھند از انحصارات ترياک دالر ٣۵٠٠٠٠٠٠حدود 

حوادثی که به بھانۀ  .  درآمد داشته است، و به عبارت ديگر  رقمی معادل يک ششم تمام درآمد ملیدالر ٢۵٠٠٠٠٠٠

  .ی به توضيح ندارددومين جنگ ترياک تبديل شد، به اندازه ای تازه است که نياز

با وجود اين نمی توانيم اين موضوع را ناگفته به حال خود رھا کنيم، زيرا تناقضاتی در دعاوی دولت بريتانيا  وجود 

به نام دولت سلطنتی ادعا می کند که . دارد که خود را مسيحی معرفی کرده و ھدفش گسترش تمدن در جھان می باشد

ولی در مقام . رد و حتا معاھده ای را به امضاء می رساند که مبنی بر منع آن استھيچ ارتباطی با قاچاق ترياک ندا

دولت ھند، کشت خشخاش را به بنگال تحميل کرده و به اين ترتيب به نيروھای مولد اين کشور خسارات سنگينی وارد 

دھد که ھمين کار   میبخشی از رعايای ھندی را به کشت خشخاش مجبور می کند و بخش ديگر نيز پول قرض. می کند

ارتشی کامل از جاسوسان . را انجام دھند، و انحصار کامل توليد اين محصول افيونی و زيان بار را در اختيار می گيرد

رسمی در اختيار دارد که بر رشد محصوالت نظارت می کنند، و در تحويل آن به اماکن مشخص، و تھيۀ آن مبنی بر 

 بندی کردن آنھا مبنی بر ضروريات قاچاقچيان و سرانجام حمل آن به کلکته، يعنی سليقۀ مصرف کنندگان چينی، بسته

فروش می رسد و سپس به قاچاقچيان ه دست کارگزاران رسمی دولت به معامله گران به مکانی که با چوب حراج ب

شده در بازار کلکته حدود  روپی تمام ٢۵٠صندوقی که برای دولت بريتانيا . سپرده می شود که آنھا را به چين وارد کنند

ولی تبانی اين دولت گسترده تر از اين مواردی ست که نام برديم، زيرا در . فروش می رسده  روپی ب١۶٠٠ تا ١٢١٠

. وارد آوردن خسارات و منافع فروشندگان و دست اندرکارانی که مأمور مسموم کردن امپراتوری ھستند شريک است

 تنھا به تجارت ترياک با چين بستگی دارد بلکه با قاچاق اين کاال نيز گره خورده امور مالی دولت انگليس در ھند نه

اگر دولت چين تجارت ترياک را آزاد اعالم کند و ھمزمان به کشت خشخاش در چين بپردازد، خزانۀ انگليس و . است

ّدۀ سمی تبليغ می کند، ولی با وجود اين بی ھيچ ابھامی برای فروش آزاد اين ما. ھند به مصيبت جدی دچار خواھد شد

اگر از نزديک به خصوصيت مبادالت آزاد بريتانيائی نگاه . مخفيانه انحصار توليد آن را برای خود حفظ کرده است

  .می بينيم » آزادی«کنيم، ھمواره انحصارات را زير پوشش 

  کارل مارکس  

  ١٨۵٨مبر  سپت٣

  ١٨۵٨مبر سپت ٢۵ - ۵۴٣٨نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 
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  معاھدۀ انگليس و چين :  کارل مارکس - ۴٣

  ١٨۵٨مبر  سپت١٠
  ۵۴۴۶ شمارۀ ١٨۵٨بر و اکت۵/ نيويورک ديلی تريبون

 

 به امضاء رسيد و ١٨۴٢ت گس ا٢٩ که در ٥از ديدگاه بازرگانی، نتيجۀ تأسف بار معاھدۀ چين توسط سر ھانری پوتينجر

ديدی که با تھديد توپخانه به چين تحميل شد، واقعيتی ست که در حال حاضر حتا لندن به ھمين گونه تمام معاھدات ج

 يکی از ۀاين روزنامه به مثاب.  ارگان طرفدار آزادی مبادالت بازرگانی در بريتانيا نيز از آن ياد می کند٦اکونوميست

ا و دعاوی اش را با ميانه روی بيشتری ثابت قدم ترين طرفداران تھاجم اخير عليه چين مجبور شد در برخی امور اميدھ

 روی صادرات بريتانيا نتايج اشتباه آميز معاھدۀ پيشين را ١٨۴٢اکونوميست با ھشدار دربارۀ تأثير معاھدۀ . مطرح کند

 ٧با وجود اين، داليل ارائه شده توسط ويلسن. رسد ًچنين ھشداری، مطمئنا پيشنھاد خردمندانه ای به نظر می. يادآور شد

ی توجيه شکست نخستين تالش ھائی که با توسل به زور و به ھدف گشايش بازار چين  به روی کاالھای غربی برا

  . صورت پذيرفته، به ھيچ وجه قانع کننده به نظر نمی رسد

ند که مھم ترين عوامل شکست آشکار در باز سازی بازار چين به علت  معامالت سوداگرانه در  ابرخی بر اين باور

ًال اول بوده است که متعاقبا به معاھدۀ پوتنجر انجاميد، وطول سه س  در چين به ندرت   عالوه بر اين بازرگانان انگليسّ

 ليور استرلينگ می ١٣٢۶٣٨٨ به ١٨٣۶ به چين که در سال صادرات انگليس. ھا توجه کرده اندبه تقاضای چينی 

د سريع و دائمی در طول چھار سال بعدی را نشان ارقام زير رش.  ليور کاھش يافت٩۶٠٠٠٠ به ١٨۴٢رسيد، در سال 

  :می دھد 

 با حجم ١٨۴۴ ليور ايترلينگ، سال ١۴۵۶٠٠٠ با حجم ١٨۴٣ ليور استرلينگ، سال ٩۶٩٠٠٠ با حجم ١٨۴٢در سال 

 . ليور استرلينگ٢٣٩۶٠٠٠ با حجم ١٨۴۵ و سال ٢٣٠۵

درجۀ نازلتری سقوط کرد بلکه مصيبتی که خانه  به ١٨٣۶ صادرات نه تنھا از ميزان سال ١٨۴۶با وجود اين، در سال 

 در ھم نورديد نشان داد که محاسبات مربوط به صادرات در سال ھای ١٨۴٧ھای چينی را در لندن در طول بحران 

اگر صادر کنندگان . می کند، به شکلی که در دفاتر رسمی انعکاس يافته به ھيچ وجه  با واقعيت تطبيق ن١٨۴۶ تا ١٨۴٣

مورد حجم کاالھای عرضه شده به مصرف کنندگان چينی دچار اشتباه شدند، در زمينۀ کيفيت کاالھا نيز به  در انگليس

 خبرگزار قديمی لندن تايمز در ٨د چنين نظرياتی، اکونوميست مطالبی از نوشته ھای کوکئيبرای تأ. خطا رفته بودند

  :شانگھای و کانتون به نقل آورده است 

يک .  ھا دچار ھيجان فوق العاده ای شده بودندگام بازگشائی بنادر شمال، انگليس، ھن١٨۴۵، ١٨۴۴، ١٨۴٣در سال «

 مقادير زيادی کارد و چنگال فرستاده بود، و در اين فکر بود که ھمۀ نيازمنديھای چين را در ٩نام شفيلده شرکت بزرگ ب

سختی مخارج حمل و نقل آن را تأمين می اين محصوالت به بھائی فروخته شد که به . زمينۀ کارد و چنگال تأمين کند

آنچه برای پيانو و . يکی از کارخانه ھای معروف لندن يک مجموعه پيانو فرستاده بود که دچار ھمين سرنوشت شد. کرد

منچستر تالش فوق . کارد و چنگال رخ داد، گريبان پارچه ھای پشمی و پنبه ای را نيز گرفت، اگر چه با شدت کم تر

                                                 
5 Sir Henry Pottinger 
6 London Economist 
7 Wilson 
8 M.W.Cooke 
9 Shefield 
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ده بود ولی بی آن که طرح پيش بينی شده ای در کارشان باشد و به ھمين علت وقتی بنادر باز شدند، اين العاده ای کر

از آن به بعد در وضعيت رکود درجا زد و فقط منتظر فرصت مناسب باقی مانده . تالشھا با شکست مواجه شدند

  ١٠».است

 نظير کاھش، تثبيت و يا افزايش بازرگانی، به سرانجام، اکونوميست به اين علت که می خواست نشان دھد که اموری

 می شد از ھمان نويسنده به عاريت ١٨۵۶بررسی نيازھای مصرف کنندگان نيازمند است، اموری را که مربوط به سال 

 :گرفت 

........................................١٨۵۶....    .........١٨۴۶.......  ......١٨۴۵ 

  ٧۴٢٨..... .........٨۴١۵........    .....٧۴٢٨............  .......پارچه پشمی 

  ١٣٣٧۴ .............٨٠٣۴..........  .....۴۴٧٠.....  ................اجناس بنجل

  ۶٢٧٣١....  ........۵۶٩٩۶.........  ....٨٨۵٨٣.............پارچه ھای پشمی

  ١٠٠۶١۵ ...........٨١١۵٠.....   .......٢٨١٧٨۴..........ی ئپارچه ھای پنبه 

  ٢۶۴٠٠٩٨...  .....۵٣٢۴٠۵٠ ...........۵۵٧٩۶٠٠....................یئنخ پنبه 

 را نشان نمی ١٩۴٣-١٨۴۵جز عکس العمل شديد بازرگانی در سال ھای ه ولی مجموع داليل و توضيحات چيزی ب

 در گشايش خود از کاالھای و يا اين که بازار جديدیاين که گسترش ناگھانی بازرگانی به انقباض شديد آن انجاميده . دھد

حساب آورده شود، پديده ای نيست که ه  اشباع شده، بی آن که نيازھای واقعی يا قدرت خريد مصرف کنندگان بانگليس

. ًدر واقع، چنين موضوعی در تاريخ بازار جھانی امری کامال عادی ست. ًصرفا به امور بازرگانی با چين منحصر باشد

پس از سقوط ناپلئون، وقتی که دروازه ھای قارۀ اروپا به روی بازرگانی گشوده شد، صادرات بريتانيائی در چنان 

وضعيت نابرابری در نقطۀ مفصلی با قابليت جذب قاره قرار گرفته بود که گذار از جنگ به صلح از محاصرۀ قاره 

  . نظر می رسيده مصيبت بارتر ب

.  شد١٨٢۵ موجب بحران سال ١٢ توسط کانينگ١١امريکاتقالل مستعمرات اسپانيا در به ھمين ترتيب بازشناسی اس

امروز حتا استراليا .  و کلمبيا ارسال شدسيکوطريق اولی برای آب و ھوای مسکو مناسب بود به مکه محصوالتی که ب

ائی اشباع شد که به علت ش، از سرنوشت عام تمام بازارھای جديد در امان نماند و از کاالھ ابا وجود انعطاف پذيری

ولی در مورد بازار چين بايد دانست که از زمان بازگشائی آن . کمبود مصرف کننده و امکانات، قادر به جذب آنھا نيست

ً از اين ويژگی برخوردار است که صادرات ابريشم و چای چينی به انگلستان دائما افزايش ١٨۴٢بر اساس معاھدۀ 

. ينی در زمينۀ کاالھای صنعتی بريتانيائی، در مجموع، در حالت رکود باقی مانده استيافته، در حالی که واردات چ

ميزان بازرگانی که پيوسته به نفع چين افزايش يافته و می تواند با ميزان مراودات بازرگانی بين روسيه و انگلستان قابل 

  .مقايسه باشد

                                                 
10 G.W.Cooke : « China : Being « The Times » special Correspondence from China in -7 the year 1857-58 », 

London 1858,pp.168-169. 
 

 ١٨١٠از (در آغاز . دست آوردنده  مستعمره ھای اسپانيا در امريکای جنوبی و مرکزی پس از مبارزات رھائی بخش ملی استقالل خود را ب 11
) آريستوکراسی(تقل تشکيل شد که ونزوئال يکی از آنھا بود، ولی انزوای آنھا و به دليل دوری اشرافيت ساالری چندين جمھوری مس) ١٨١۵تا 

، مبارزه برای استقالل وارد مرحلۀ نوينی شد و ١٨١۶از سال . از مردم، جملگی دوباره به زير چتر قدرت اسپانيا بازگشتند) Créole(کريول 
 و اياالت متحدۀ امريکای مرکزی تشکيل شد که در پی اين رويدادھا سيکوجاميد، به اين ترتيب جمھوری مکبه تشکيل جمھوری ھای مستقلی ان

، انگلستان دولتھای التين ١٨٢۵در سال . يلیچپنج جمھوری کوچک ديگر به وجود آمدند، پس از کلمبيا، ونزوئال و اکوادور، پاراگوئه، پرو و 
ی که در دوران يزبورژوازی انگليس  می خواست آنھا را در مدار بازرگانی خود قرار دھد، يعنی چو امريکائی را به رسميت شناخت، زيرا 

  . بال و پر بدھده گسترش صنايع و بازرگانی انگليسکانينگ وزير امور خارجه آرزو می کرد که بازارھای نوين ب. حاکميت اسپانيا ناممکن بود
12 George Canning 
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ليدات داخلی منشأ می گرفت در صورتی که محدوديت ولی موضوعی که مربوط به روسيه بود از سياست حمايت از تو

ارزش کل . ھای حقوقی در رابطه با واردات  به چين از ھر کشوری که با انگلستان مراودات بازرگانی دارد کمتر است

 به ١٨۵۶ً ليور استرلينگ بود، تقريبا در سال ٧٠٠٠٠٠٠ً تقريبا ١٨۴٢صادرات چين به انگلستان که پيش از سال 

 ليور ۵٠٠٠٠٠٠٠ حجم واردات چای به انگلستان ھرگز از ١٨۴٢در حالی که پيش از .  افزايش يافت٩۵٠٠٠٠٠

از سوی ديگر واردات ابريشم چينی به بريتانيا در .  ليور می رسد٩٠٠٠٠٠٠٠ به ١٨۵۶عبور نکرده بود، در سال 

 :ی را بازنمائی کندارقام زير می توانند چنين افزايش.  به شکل قابل توجھی افزايش يافت١٨۵٢سال 

 ٢٠٧۵٩۵٩، ١٨۵۴ کيلوگرم، سال ١٢٨٧٣١۶، ١٨۵٣، سال ١٠٩۶٩۴٢، ابريشم وارد شده به کيلوگرم ١٨۵٢سال 

 ليور استرلينگ، ٣٠١٣٣٩۶ کيلوگرم به بھای ٢٠١٢۵٢۶، ١٨۵۶ ليور استرلينگ، سال ٣٣١٨١١٢کيلوگرم به بھای 

  . استرلينگ ليور٣۶٧۶١١۶ کيلوگرم به بھای ١۶۶٧۴۵٨,١۶٩، ١٨۵۶سال 

  :حال به حجم صادرات بريتانيا به چين می پردازيم که با ليور استرلينگ برآورد شده است 

 ليور ١٠٧۴٧٠٨ بالغ است بر ١٨٣۵ ليور استرلينگ، در سال ٨۴٢٨۵٢ حجم صادرات بريتانيا به چين ١٨٣۴در سال 

 ليور ١٢٠۴٣۵۶ معادل ١٨٣٨در سال  ليور استرلينگ رسيده و ١٣٢۶٣٨٨ اين مبلغ به ١٨٣۶استرلينگ و در سال 

  .استرلينگ بوده است

دست انگليسی ھا، سير تحولی صادرات بريتانيا به چين به عبارت زير ه کنگ ب-پس از گشايش بازار و تصرف ھنگ

  :است 

، ١۴۴۵٩۵٠ بالغ است بر ١٨۴٨، سال ١٢٠٠٠٠٠ بالغ است بر ١٨۴۶، سال ٢٣۵٩٠٠٠ بالغ است بر ١٨۴۵در سال 

، سال ١٠٠٠٧١۶ بالغ است بر ١٨۵۴، سال ١٧۴٩٩٧ بالغ است بر ١٨۵٣، سال ٢۵٠٨۵٩٩بالغ است بر  ١٨۵٢سال 

   .٢٠٠٠٠٠٠ بالغ است بر بيش از ١٨۵۶، و سال ١٢٢٢۴١ بالغ است بر ١٨۵۵

اکونوميست تالش می کند تا رکود و نزول نسبی صادرات کاالھای صنعتی بريتانيا به بازار چين  را به رقابت خارجی 

 عالی رتبه، در بازار بنا بر گفته ھای اين مقام. د چنين تأويلی، دوباره از کوک نقل قول می آوردئيت دھد و برای تأنسب

 کتانی و ۀئی ھا در زمينۀ پارچامريکا ھا در چند شعبه از بازرگانی در رقابتی منصفانه شکست خوردند، و چين انگليس

 ماھوتی به ۀ قطعه پارچ١۴۴٢٠ قطعه پارچۀ کتانی و ٢٢١٧١۶ھا ئی امريکا ١٨۵۶در سال . ماھوتی گوی را بردند

 ماھوتی به ميدان آمده ۀ قطعه پارچ١٢۴٠ کتانی و ۀ قطعه پارچ٨٧۴۵ ھا با ای صادر کردند در حالی که انگليسشانگھ

گانگی با ی ھا و روس ھا رقابت تنالماننظر می رسد که ه از طرف ديگر، در زمينۀ پارچه ھای پشمی، اينطور ب. بودند

  . ھا داشته اندسانگلي

چنين مشاھداتی به اندازۀ کافی به ما نشان می دھند که تا چه اندازه کوک و اکونوميست در محاسباتشان در رابطه با 

ًآنھا ويژگی ھائی را به بازرگانی بين چين و انگليس نسبت می دھند که  کامال معادل . بازار چين دچار اشتباه شده اند

 صادرات چين به اياالت متحده نسبت به واردات ١٨٣٧در سال . ن اياالت متحده و امپراتوری آسمانی ستبازرگانی بي

 اياالت متحده ساالنه معادل ١٨۴٢پس از معاھدۀ  .  ليور استرلينگ بيشتر است٨۶٠٠٠٠ًچين از اين کشور تقريبا 

 از محصوالت خودشان، دريافت کرده  ليور استرلينگ٩٠٠٠٠٠ ليور استرلينگ محصوالت چينی در ازای ٢٠٠٠٠٠٠

 ليور استرلينگ رسيده بود، بی آن که پول نقد و ترياک ١۶٠٨۴٩ به ١٨۵۵در کل واردات شانگھای که در سال . است

 ليور استرلينگ و سھم ٢٧٢٧٠٨ ليور استرلينگ، سھم اياالت متحده ١١٢٢٢۴١حساب بياوريم، سھم انگلستان ه را ب

 ليور استرلينگ ١٢۶٠٣۵۴٠ر استرلينگ است، در حالی که بخش صادرات در کل به  ليو٢٠٧٩٠٠کشورھای ديگر 

 به کشورھای ديگر تعلق ١٠٢٠٨٨ و امريکا سھم ۵٣٩۶۴٠۶ سھم انگلستان بود، و ۶۴٠۵٠۴٠رسيده بود که مبلغ 
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اختالف آنھا  ليور استرلينگ است با واردات از شانگھای مقايسه شود، ٢٧٢٧٠٨ که معادل امريکااگر صادرات . داشت

با اين وجود اگر رقابت اياالت متحده ھر چند ناچيز به ضرر مراودات .  ليور استرلينگ می رسد۵٠٠٠٠٠٠به 

بازرگانی انگليس بوده، تا چه اندازه عرصۀ فعاليت ھای بازرگانی با بازار چين برای ديگر کشورھای خارجی محدود 

  .بوده است

 ارائه می دھند، انقالب ١٨۴٢ آن در سال ئیازار وارداتی چين پس از بازگشاآخرين استداللی که برای ضعف قابليت ب

ً بازرگانی عموما ١٨۵١- ١٨۵٢ولی  با وجود انقالب، صادرات به چين ادامه يافت، و تا حدودی در سال  . ١٣چين است

م آوری افزايش جای اين که کاھش يابد، به شکل سرساه گسترش يافت و در سرتاسر دوران انقالب، تجارت ترياک ب

در ھر صورت بايد بپذيريم که تمام موانعی که ھرج و مرج در امپراتوری برای واردات خارجی ايجاد کرده بود،  . يافت

  .جای کاھش به افزايش آن انجاميده  ، ب١٤يب امپراتوری شدصً و تحقيری که اخيرا نبحریبه علت جنگ اخير دزدان 

طور کلی در ارزيابی توان قدرت خريد ساکنين ه چين به ما نشان می دھد که بنتايج بررسی دقيق تاريخ بازرگانی با 

ساختار اقتصاد فعلی جامعۀ چين که محور اصلی آن را کشاورزان . امپراتوری آسمانی خيلی اغراق شده بوده است

ا وجود اين، ولی ب. سنتی و صنايع دستی تشکيل می دھد، واردات ھر گونه محصول خارجی را امکان ناپذير می کند

 نشان می دھد، به تدريج امريکاچين می توانست ، بر اساس محاسبۀ اجمالی که ميزان منافع بازرگانی اش با انگلستان و 

ئی را جذب کند، ولی چنين امری در صورتی امريکا و سترلينگ اضافی از محصوالت انگليس ليور ا٨٠٠٠٠٠٠حدود 

منشأ منطقی چنين نتيجه گيری در تحليل سادۀ امور مالی و مبادالت . شدامکانپذير می بود که تجارت ترياک حذف می 

 ٧٠٠٠٠٠٠ًزيرا با وجود ميزان مثبت بازرگانی قويا تحت تأثير واردات ترياک است که حدود . پولی چين نھفته است

  .ليور استرلينگ را در بر می گيرد

د ببالد، ترجيح می دھد انفعال ميزان بازرگانی اش  ، اگر چه عادت دارد به اصول اخالقی خدشه ناپذير خو١٥جان بول 

.  عليه قربانيانشان جبران کندبحریًرا متناوبا با دريافت غرامت جنگی باج گيری از چين به بھانه ھای رايج بين دزدان 

 ولی فراموش می کند که روش کارتاژ و روش رم برای چپاول ملت ھای ديگر، وقتی در يک دست انباشت می شود، به

  .١٦شکل اجتناب ناپذيری به تخريب دو جانبه می انجامد

  ادامه دارد

                                                 
 در جنوب به Kouang-siسی -از ايالت کوآنگ. بش ھای ضد فئو دالی بود که به جنگ دھقانان تبديل شد چين صحنۀ جن1851در سال  13

را » سرزمين آسمانی صلح بزرگ« شورشيان .  گسترش يافتYang-tséتسه -ًمناطق مرکزی و تقريبا تمام بستر پائينی و ميانۀ يانگ
  بنيانگذاری کردند

)»T’aï-ping tan-ho« ( و ناکينNankinتايپينگ ھا فئودال ھای منچوری را که در چين فرمانروائی .  را به عنوان پايتخت انتخاب کردند
اين . قتل می رساندند، ماليات ھا را لغو کرده و زمين ھائی را که تحت اختيار مالکين بزرگ بود تحت اختيار خود گرفته بودنده می کردند ب

ًۀ منچوری بودند دائما لو  راھبان معابد بودائی که مورد حمايت سلس: ف مذھبی نيز داشت جنبش ھمانند تمام جنبش ھای دھقانی در شرق ھد
انقالب مردم چين عليه فئوداليسم و مھاجمان خارجی بر پا شد ولی نمی توانست شيوۀ توليد فئودالی را از بين . مورد تھاجم آنھا قرار می گرفتند

را ايجاد کرد که ھمين ھا سرانجام با طبقات حاکم به توافق رسيدند و به اين ترتيب صاحب منصبان خاص خود » سرزمين آسمانی«. ببرد
 آغاز در. مداخالت آشکار انگليس، اتازونی و فرانسه مھلک ترين ضربات را به انقالب وارد ساخت. موجبات فروپاشی جنبش را فراھم آوردند

 واحدھای نظاميشان در اتحاد با فئودال ھای 1864در سال . ردندکچنين قدرت ھائی با اعالم بی طرفی از سلسلۀ منچوری حمايت 
  .نی تايپينگ ھا را تارومار کردندچينی، جنبش دھقا

  .به مقاالت تجارت ترياک،  و لشکر کشی جديد انگليس به چين مراجعه کنيد 14
John Bull15جان بول در عين حال معرف سنخيت .  دارد جان بول نام  پرسوناژی ست که انگلستان را بازنمائی می کند و ماھيت نمادينه

  .است» جان گاونر« نيز تلفظ می شود و به معنی Djonn Bouleفرد انگليسی ست که به شکل 
 آفريد و طراحان آن را در جرايد و نشريات و کتاب ١٧١٢ در سال John Arbuthnotاين پرسوناژ را جان آربوتنوت 

 . ام ھم گون استجان بول با عمو س. ھای مصور به کاربردند
، و روش رم که ملت ھا را تحت فشار بحریبرای کسب پول که عبارت بود از حمله به شکل دزدان ) فنيقی(مارکس بين روش کارتاژ  16

   .ماليات قرار می دادند، تفکيک قائل می شود


