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.  جلسه تشکيل خواھد داد تا دربارۀ راھکارھای وقايع اسفناک چين تصميم بگيرندءاعالم کردند که فردا کابينۀ وزرا

 پالمرستون و بناپارت باقی نمی  فرانسوی و تايمز لندن ھيچ ترديدی دربارۀ تصميمات١»مونيتور«حرف ھای تو خالی 

  . ھر دو خواھان جنگ تازه ای عليه چين ھستند. گذارد

                                                 
:« Le Moniteur universel » 1 منتشر می شد و ارگان دولتی بود١٩٠١ تا ١٧٨٩وزنامۀ فرانسوی که بين سال ھای ر .   
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ّ در وھلۀ اول ٢بر اساس اطالعاتی که من از منابع رسمی در اختيار دارم، در طول جلسۀ آينده در کابينه، ميلنر گيبسون

ی ھر گونه اعالن جنگی را که از پيش با استدالالتی که در موافقت با جنگ مطرح شده مخالفت خواھد کرد و در ثان

توسط دو مجلس پارلمان به تصويب نرسيده باشد مردود خواھد دانست و اگر نظريات او با رأی اکثريت کنار گذاشته 

شود، خروج او از کابينه به حملۀ مجدد به دولت پالمرستون خواھد انجاميد و اتحاديۀ ليبرال ھا نيز که پيش از اين به 

چنين می گويند که پالمرستون از طرح ميلنر گيبسون کمی .  کشيده شده بود از ھم فرو خواھد پاشيد٣بیاستعفای  در

پارلمرستون بارھا . عصبانی شده، زيرا ميلنر بين ھمکاران پالمرستون تنھا فردی است که او را به وحشت می اندازد

ھم زمان با اين نامه ممکن . مھارت خاصی دارد» پيدا کردن نقطۀ آسيب پذير در زرھپوش«دربارۀ او گفته است که در 

در حال حاضر، بھترين راه برای .  دريافت کنيدءاست از ليورپول گزارشات تازه ای دربارۀ نتايج اجالس وزرا

ًتشخيص واقعيت امور نه با مراجعه به آنچه انتشار يافته که با تکيه به آنچه عمدا توسط نشريات پارلمرستون در نخستين 

  .حذف شده ممکن خواھد بود) قارۀ اروپا(رھای اخبار بين المللی تفسي

در نتيجه، گزارش حذف شده مربوط به معاھدۀ روس می شد که از پيش به تصويب رسيده بود و امپراتور چين به 

يتخت کارگزارانش دستور داده بود که سفير اياالت متحده را برای رد و بدل کردن نسخه ھای معاھدۀ تصويب شده تا پا

اين وقايع را به سکوت برگزار کردند تا سبب شک و ترديد نشود، زيرا فرستادگان انگليس و فرانسه . ٤ھمراھی کنند

شان را نتوانستند مالقات  ئیامريکاول موانع مأموريت خودشان ھستند و به ھمين دليل ھمکاران روس و ؤھستند که مس

وزنامه ھای پالمرستون پيش از اين به سکوت برگزار کرده بودند و موضوع باز ھم مھم تری که تايمز و ديگر ر. کنند

 ند تا فرستادگان انگليساالبته حاال بدان اعتراف می کنند، اين است که مقامات چينی اعالم آمادگی کرده بودند که حاضر

دند، ولی به اين شرط که  ھمراھی کنند، و حتا در گوشه ای از دھانه منتظر آنان باقی مانده بوبيجينگو فرانسوی را تا 

 ھا و فرانسوی ھا حق لشکر کشی به  تسين برای انگليس–ه معاھدۀ تين چرا ک. ناوگان و يگانھای نظامی را ترک کنند

 ھا ھستند ا نقض نکرده اند، ولی اين انگليسروشن است که چينی ھا معاھده ر.  ھو را قائل نشده است–دھانۀ رود پی 

 شده بود، می تعيين پيش از موعد يعنی شبی که برای رد و بدل کردن نسخۀ قرارداد که با تصميم قبلی و در شب

ھيچ کس تصور نمی کرد که اين آقای بروس محترم خودش در حال غرق کردن مأموريت . ندازندخواستند جنگ راه بي

ّساس فرامين سری که ًو کامال روشن است که بروس بر ا. ّ بوده و در ادامۀ اھداف جنگ اول عمل می کرده استودشخ

واقعيت اين است که او از جانب پارلمرستون فرستاده نشده بود، بلکه فرستادۀ . از لندن دريافت کرده بود پيش می رفت

، وقتی که لرد آبردين وزير ٥روی اين نکته، می خواھم يادآور شوم که در زمان صدارت سر روبرت پيل. دربی بود

 سفير انگليس در مادريد بود و نزاعی را با دربار اسپانيا دامن زد که موجب اخراج ٦امور خارجه بود سر ھانری بلوور

در طول بحث و مجادله در مجلس لردھا دربارۀ حوادث ناگواری که در اسپانيا روی داده بود، ثابت شد . او از اسپانيا شد

ن پيروی می کرده، و اين در حالی ست ّکه بلوور به جای تبعيت از فرامين رسمی آبردين، از دستورات سری پارلمرستو

  .که در جايگاه اپوزيسيون نشسته است

ّدر اين روزھای اخير، نشريات پالمرستون به مانور ديگری دست زدند که حداقل برای کسانی  که به تاريخ سری 

نگام سومين  ھو و خطر زود ھ–سفبار پی أديپلماسی انگليس در اين سی سال گذشته آگاھی دارند، در مورد حوادث 
                                                 

2 Milner Gibson 
3 Derby 

 اشاره می کند که بين چين و روسيه و اياالت متحده بسته شد، که مشابه ١٨۵٨ جونتسين به تاريخ - جا به معاھدۀ نابرابر تينمارکس در اين 4
   .ھمان معاھده ای بود که با انگلستان و فرانسه منعقد گرديده بود

5 Sir Robert Peel 
6 Sir Henry Bulwer 
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  . جنگ انگليس و چين، ھيچ ترديدی باقی نمی گذارد

بر اساس گزارشات تايمز توپ ھائی که روی حصارھای تاکو موضع گرفته بودند و موجب وارد آوردن چنين خسارتی 

يات در اين مورد يکی از نشر. کردند به ناوگان بريتانيا شدند، ساخت روسيه بوده و افسران روسی آنھا را ھدايت می

  :پالمرستون با صراحت بيشتری توضيح می دھد و نوشته است 

و تحرکات گسترده ای .  بوده استبيجينگاکنون مشاھده می کنيم که سياست روسيه تا چه اندازه در پيوند تنگاتنگ با « 

، در مناطق يخ را روی آمور می بينيم و سپاھيان بيشمار قزاق را مشاھده می کنيم که در دور دست ھای درياچۀ بايکال

ما پيش رويھای کاروان ھای متعددی را مشاھده می کنيم و . زده و روی مرزھای دنيای قديم دست به مانور می زنند

ّکه با نقشه ھای سری خيلی دور از سيبری ) نرال موراويوف، والی سيبری شرقیج( فرستادۀ ويژۀ روسيه را می بينيم 

جای شگفتی نيست که اذھان عمومی در کشور ما به علت دسايس خارجی . شرقی به سوی پايتخت چين حرکت می کند

  » .که موجب قتل سربازان و دريانوردان ما شدند، عليه ما به خشم بيايد

روسيه می خواست با چين معاھده ای برای مراودات بازرگانی . البته، اين يکی از ترفندھای ھميشگی پالمرستون است

عالوه بر اين روسيه خواھان رودخانۀ . ٧ شد که چين به آغوش روسيه روی بياوردمنعقد کند، و جنگ ترياک موجب

و اکنون که روسيه در پی . ٨ّراه انداختن جنگ دوم ترياک عليه چين برآورده کرده آمور بود، اين آرزو را نيز در ب

ابطش با دولتھای ضعيف درتمام رو. خواھد جنگ سومی نيز عليه چين بر پا کند  است، میبيجينگتحکيم روابطش با 

آسيائی، چين، ايران، آسيای مرکزی، ترکيه، او ھمواره اين قاعدۀ ثابت و دائمی را آشکارا عليه نقشه ھای روسيه به کار 

ندازد، نه عليه روسيه، بلکه عليه کشور آسيائی مورد نظر و دور کردن آن از انگلستان با راه بيه برده است که جنگ ب

 تا سپس به شکل غير مستقيم و از روی بی ميلی و ناخواسته به روسيه امتيازاتی اھداء بحری خصومت و عمليات دزد

ًمطمئنا به مناسبت اجالس آينده تمام سياست آسيائی پالمرستون در گذشته و در خصوص آسيا دوباره مورد بررسی . کند

ستان جلب می کنم که به فرمان مجلس عوام در قرار خواھد گرفت، و در نتيجه توجه شما را به پرونده ھائی دربارۀ افغان

سفناک أاين پرونده ھا بيش از ھر منبع انتشار يافتۀ ديگری روشنگر سياست . ٩ منتشر شده است١٨۵٩ جون ٨

، ١٨٣٨طور خالصه، موضوع اين است  که در سال ه ب. پارلمرستون در تاريخ ديپلماسی سی سال اخير است

، و ١٠ امير کابل به راه انداخت، که به در ھم شکسته شدن ارتش انگليس انجاميدپالمرستون جنگی عليه دوست محمد

پالمرستون . ّبھانۀ جنگ نيز اين بود که دوست محمد عليه انگليس با ايران و روسيه روابط سری بر قرار کرده است

اوی مکاتبات سر الکساندر ً کتاب آبی را به پارلمان ارائه کرده بود که غالبا ح١٨٣٩برای اثبات دعاوی اش در سال 

 در کابل کشته شد، وران شورش عليه اشغالگران انگليسبرنز در ک. ١٢، نمايندۀ بريتانيا در کابل و والی کلکته بود١١برنز

ّولی از آنجائی که به وزير امور خارجۀ انگليس شک داشت، نسخۀ دوم برخی مکاتبات رسمی اش را برای برادرش 

 پس از ارائۀ پرونده ھای افغان که توسط پالمرستون تھيه شده بود، دکتر ١٨٣٩سال .  بوددکتر برنز در لندن فرستاده

                                                 
 جوالیاز اين جنگ بين روسيه و چين نزديکی ھائی صورت پذيرفت و روسيه در پس . »جنگ ترياک«موضوع عبارت است از نخستين  7

  .دست آورده امتيازات مناسبی برای بازرگانی به چين غربی ب) (Kouldja بر اساس معاھدۀ کولجا١٨۵١
  
سه، دولتھای روسيه و چين در  تسين با انگلستان و فران- در فردای به امضاء رسيدن معاھدۀ تين» جنگ ترياک « در اطراف پايان دومين  8

  .را امضاء کردند که بر اساس آن بخشھائی از سواحل شمال آمور در اختيار روسيه قرار می گرفت) Aigoun( معاھدۀ اگون١٨۵٨می 
9 « East India (Cabul and Afganistan), Ordered by The House of Commons to be Printed, 8 June 
1859 » 

  ١٨۴٢ تا ١٨٣٨گليس و افغانستان نخستين جنگ ان 10
11 Sir Alexander Burnes 
12« Correspondance Relating to Persia and Afghanistan », London 1839  
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ولی فقط در تابستان . د دعاويش تعدادی از مکاتبات اصلی را منتشر کردئيبرنز او را به جعل اسناد متھم کرد و برای تأ

  .ود که سرانجام  اسرار فاش شدبگذشته 

 دستور انتشار کامل پرونده ھای افغان را صادر کرد و دستور ١٣ به پيشنھاد ھدفيلددر دوران وزارت دبری، مجلس عوام

اتی که پالمرستون تغييردرستی اتھام وارده پی ببرد، يعنی  که حتا بی دقت ترين افراد نيز ب گذاشته شدءبه نحوی به اجرا

  :لب زير را می خوانيم روی صفحۀ معرفی تيتر کتاب آبی، مطا. به نفع روسيه در آنھا ايجاد کرده بود

ًمکاتبات و گزارشاتی که پيش از اين به شکل جزئی منتشر شده بود، در اين جا کامال منتشر می شود و : يادداشت 

  [   ].مطالبی که حذف شده بوده داخل کروشه گذاشته شده است 

است »  بخش سياسی و حراست، منشی١٤کای. دوبل و.جی«نام کارگزاری که بايد وفاداری انتشارات را به عھده گيرد 

  .نيز می باشد» تاريخ نگار واقعی جنگ افغانستان«که عالوه بر اين 

برای نشان دادن روابط واقعی پالمرستون با روسيه که مدعی شده بود جنگ افغانستان را عليه آن کشور بر پا کرده 

 به کابل رسيد و حامل نامه ای از ١٨٣٧ در سال ١٥ويتکويچ. است، در اين جا به يادآوری يک نمونه بسنده می کنيم

دست آورده بود و آن را برای لرد ه ّسر الکساندر برنز نسخۀ دوم اين نامه را ب. جانب تزار برای دوست محمد بود

در تلگرام ھای خود و در پرونده ھای مختلف ديگری که به آن ضميمه کرده بود، . کند  والی کل ھند ارسال می١٦اکالند

ّولی نسخۀ دوم نامۀ تزار را از پرونده ھای ارائه شده توسط پالمرستون در . اين موضوع اشاره می کندچندين بار به 

ات الزم را برای تغيير حذف کرده بودند و در تمام تلگراف ھائی که به اين موضوع اشاره ای شده بود، ١٩٣٩سال 

جعليات به اين دليل انجام گرفته بود که . ده بودندپنھان کردن رابطۀ امپراتور روسيه و مأموريت افغانستان به عمل آور

نيکال در ھنگام بازگشت ويتکويچ به پترزبورگ ضروری .  و ويتکويچ پنھان باقی بماند١٧رابطۀ بين شخص خود اختيار

 کتاب آبی، ترجمۀ نامه ای را که برای ٨٢به اين ترتيب در صفحۀ . ًدانسته بود که چنين روابطی را رسما تکذيب کند

ًوست محمد فرستاده بود می توانيم مشاھده کنيم، کلماتی که عمدا توسط پالمرستون حذف شده بود داخل کروشه گذاشته د

  :شده است 

 باقی بماند، ١٨به تھران آمد و دستور دريافت کرد که در قندھار منتظر سرداران] مسکو[از ] يا امپراتور[سفير روسيه «

سفير روسيه . نامۀ سفير روسيه در تھران است] پيام خصوصی از جانب امپراتور و[او حامل . و از آنجا نزد امير برود

ه ب[ او را به عنوان فرد قابل اطمينان و صالحيت داری معرفی می کند که می تواند عھده دار ھر گونه مذاکره ای باشد 

  »...، و امثال اينھا]نام خودشه نام امپراتور و ب

ابه توسط پالمرستون برای حفظ اعتبار مقام تزار انجام گرفته بود و در پرونده ھای اين سند جعلی و ديگر اسناد مش

پالمرستون اشغال افغانستان را به توصيۀ سر . مربوط به افغانستان يکتا نمونه ای نيز نيست که سزاوار يادآوری باشد

در حالی که سر . مرکزی جلوه می دھدالکساندر برنز و به مثابه وسيله ای برای جلوگيری از توطئۀ روس ھا در آسيای 

 عکس اين ادعا عمل می کند و در نتيجه پالمرستون تمام فراخوان ھای او را که به نفع دوست هًالکساندر برنز کامال ب

  .دست آمده جعلی ھستنده تمام مکاتبات در مقايسه با اصل اوراق و پرونده ھای ب. محمد است، حذف می کند
                                                 

13 Hadfield 
14 J.W.KAYE 
15 Vitkévitch 

16 Lord Auckland   
 

  )منظور پالمرستون است (Autocrate خود اختيار 17
   مه سردار استفاده شده است از كل اصليدر متن: Serdar -مترجم   18



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی خواھد سومين جنگ عليه چين را به عنوان مقابله با دسايس روسيه در اين گوشه از جھان، اين ھمان مردی ست که م

  .بر پا کند

  

  

  )٣بخش (جنگی تازه در چين :  کارل مارکس - ۴٧

  ٣بخش 
  ١٨۵٩مبر  سپت٢٠لندن، 

  

 جنگ تازه و تمدن ساز ديگری عليه  تصميمگيری برای بر پا کردنرسد که بيشتر روزنامه ھای انگليسنظر می ه ب

با وجود اين از برگزاری جلسۀ شورای وزيران، در روز شنبۀ گذشته، ھمين . د کرده اندئيامپراتوری آسمانی را تأ

در آغاز، مجلۀ لندن تايمز در . خود ديده انده ات قابل مالحظه ای بتغييرروزنامه ھائی که خونشان به جوش آمده بود، 

 شان مرد ۀ ھای بز دل را ھدف آتش ميھن پرستانۀ خود قرار داد که با استتار مواضع خود و توپخانوھلۀ نخست مغول

 را به علت روش ماکياوليسم سياھش بيجينگنيکی مثل آدميرال بريتانيائی را به دام انداخته بودند و در ثانی دربار 

نکتۀ حائز اھميت اين است . ی تشويق کرده استمحکوم کردند که اين ھيوالھای مغولی را به اين حيلۀ شيطانی و جنگ

کند گزارشات رسمی را به گونه ای جلوه دھد تا نکاتی که به نفع  که تايمز با جوش و خروش ميھن پرستانه سعی می

تحت تأثير ھيجان حسی، امکان ايجاد اغتشاش در گزارشات ھميشه وجود دارد، ولی . چين تمام می شود حذف شود

ًمبر، دقيقا يک روز پيش از  سپت١۶به ھر صورت، روز . ايد از خون سردی خاصی برخوردار بودبرای جعل آنھا ب

 جھت داد و در آرامش خاطر از يکی از اتھاماتی که وارد دانسته بود تغيير ١٩اجالس وزيران، تايمز به مصداق جنوس

  :صرفنظر کرد، و نوشت 

يانت متھم کنيم زيرا آنھا در مقابل حملۀ ما روی حصارھايشان ترس ما به اين علت است که نتوانيم مغول ھا را به خ«

  ». ھو مقاومت کرده بودند–در ساحل پی 

نقض خيانت کارانۀ «ولی سپس برای جبران امتياز ناشيانه ای که برای مغول ھا قائل شده بود، به شکل نا اميدانه ای به 

  .ندتکيه می ک» بيجينگمعاھدات رسمی با نقشۀ قبلی توسط دربار 

  :سه روز پس از اجالس شورای وزيران، مالحظات تازه ای تايمز را بر آن داشت تا بگويد که 

 استقبال کرده بودند، می بيجينگترديدی نيست که اگر آقای بروس و آقای دو بوربلن از ھمراھی نمايندگان چينی تا «

  ».توانستند معاھده را به تصويب رسانند

 چه چيزی باقی می ماند ؟ روشن است که در اين صورت اثری از آثار چنين بيجينگار ولی با اين وصف از خيانت درب

  :در اين مورد تايمز متأثر از دو موضوع ترديد آميز است و می گويد . اتھامی باقی نمی ماند

طور کلی اعمال ه و عالوه بر اين، ب.  عاقالنه نبوده باشدبيجينگشايد راه حل نظامی با چنين ناوگانی برای گشودن راه «

  ».نظر نمی رسده ھای ديپلماتيک چندان مناسب بمذاکره زور برای 

                                                 
Janus19  

جنوس دو سر داشت و معبد او در مواقعی که . گشايش جنگ. گشايش فصل. جنوس خدای گشايش بود. یئ يکی از خدايان اسطوره -مترجم 
می کند که اگر مارکس در جمله اش البته از ضرب المثل مربوط به اين اسطوره استفاده  .امپراتوری رم در صلح به سر می برد، بسته بود

يکی از سرھای متھم را می برد، به مصداق جنوس که دو تا سر « بخواھيم به شکل تحت الفظی آن را ترجمه کنيم عبارت خواھد بود از 
  ».داشت
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ولی، بر اساس منطق خاص خودش از بررسی .  و طوفان خشم مھم ترين روزنامه ھاهاين است نتيجه گيری ناشيان

مۀ غير رسمی اکونوميست، روزنا. انگيزه ھای جنگ خود داری می کنند بی آن که از خود جنگ صرفنظر کرده باشند

  به مقام صدارت روی صفحۀ شطرنج ٢٠ديگری که برای بمباران کانتون بر طبل رزم می کوبيد، از زمانی که ويلسون

  .ھند انتخاب شده است، مسائل را بيشتر از زاويۀ اقتصادی می بيند و کمتر به سخن سرائی می پردازد

مقالۀ سياسی . ٢١ يکی سياسی ست و ديگری اقتصادیاکونوميست دو مقاله به بررسی اين موضوع اختصاص داده، که

  :به شکل زير خاتمه می يابد 

 و اقامت در آنجا را بيجينگبا توجه به ھمۀ مطالبی که گفتيم، روشن است که معاھده ای که به سفير ما حق ورود به «

يم که چنين شرطی برای ًمجاز می داند، چنين موردی صراحتا به دولت چين تحميل شده بوده است و اگر فکر می کن

بايستی برای دستيابی به آن و احترام به مفاد آن با درک بيشتر و شکيبائی  منافع ما اساسی بوده، در اين صورت می

البته وقتی با دولتی نظير دولت چين سر و کار پيدا می کنيم، شايد تفيض مھلت و شکيبائی ما ممکن . عمل می کرديم

ولی در رابطه با دولت . بير شود و در اين صورت برای ما سياست مناسبی نخواھد بوداست به مثابه  عالمت ضعف تع

مان با کشورھای متمدن رعايت می کنيم ؟  ًھای شرقی تا کجا می توانيم در اصولی دخل تصرف کنيم که قطعا در روابط

 آنان امتيازاتی را که خوش آيندشان وقتی ترس آنان را بھانۀ مناسبی دانستيم تا به شکلی که منافع ما ايجاب می کند از

نظر ه  بگذاريم، در اين صورت شايد مؤثر ترين خط مشی سياسی بءًدست آوريم و فورا به اجراه نيست با اعمال زور ب

ولی اگر ما در اين سياست با شکست مواجه شويم و اگر در اين مدت چينی ھا بر ترسشان چيره شوند و با . رسد

به مقاومت برخيزند و از ما بخواھند که در نحوۀ اجرای معاھدات به آنھا مراجعه کنيم، آيا باز ھم پشتيبانی نيروھايشان 

می توانيم آنھا را به خيانت متھم کنيم ؟ آيا آنان روش ھای بازدارنده ای را که ما ابداع کرده ايم عليه خود ما به کار 

ه ًعمدا در پی کشاندن ما در اين دام سھمگين مرگبار بوده و بًنخواھند برد ؟ قويا اين احتمال وجود دارد که دولت چين 

اگر چنين تأويلی از واقعه صحت داشته باشد بايد جبران .  گذاشتن معاھده نيستءطور کلی ھرگز خواھان به اجرا

نت باری  ھو جلوگيری از تکرار وقايع خشو-ّولی اين احتمال نيز وجود دارد که نيت دفاع از دھانۀ پی. خسارت بخواھيم

از آنجائی . باشد که سال گذشته توسط لرد الجين انجام گرفت و چين  در مجموع ھرگز در پی نقض معاھده نبوده است

ًکه ابتکار عمل در صحنۀ درگيری ھای نظامی کامال در اختيار فرماندھان ما بود و در مقابله با آتش مرگبار توپخانه که 

بنابراين به ھيچ ترتيبی . ًبودند، می توانستند فورا دستور عقب نشينی صادر کنندًصرفا برای دفاع از حصارھا فعال شده 

و پيش از آن که دليل موجھی برای منع . نمی توانيم ثابت کنيم که چين در پی شانه خالی کردن از معاھداتش بوده است

 در رابطه با کشورھای غير متمدن اجرای قراردادھا پيدا کنيم، قضاوتمان را موکول کنيم به تأمل دربارۀ شيوه ای که

  ».به کار می بريم، که با اصولی که آنھا در رابطه با ما به کار می برند تفاوتی ندارد) بربر(

در دومين مقاله دربارۀ ھمين موضوع، اکونوميست اھميت بازرگانی مستقيم و غير مستقيم انگليس با چين را بررسی و 

 ليور استرلينگ ارتقاء پيدا کرد، در حالی که ٢٨٧۶٠٠٠ت انگليس به چين به  صادرا١٨۵٨در سال . تحليل کرده است

 ليور استرلينگ بوده است، ٩٠٠٠٠٠٠ارزش واردات انگليس از چين، برای ھر سال از اين سه سال گذشته، بيش از 

ولی .  می باشد ليور استرلينگ١٢٠٠٠٠٠٠ًدر حالی که مجموع بازررگانی مستقيم انگلستان با چين تقريبا بالغ بر 

خارج از اين داد و ستدھای مستقيم سه زمينۀ مھم بازرگانی ديگر نيز وجود دارد که انگلستان کمابيش در آنھا سھيم 

                                                 
20 J.Wilson 

مبر  سپت١٧ روز ٨٣٨ اکونوميست شمارۀ اشاره دارد که در» بازرگانی چين« و » موقعيت مخاطره انگيز چين« مارکس به مقاالت  21
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  :اکونوميست می گويد . اين سه زمينه عبارتند از بازرگانی بين ھند و چين، چين و استراليا، چين و اياالت متحده. است

 نيز ھر امريکا. ی چای از چين وارد می کند ولی چيزی برای صادر کردن به چين ندارداستراليا ھرساله مقادير زياد«

ًساله مقادير زيادی چای و پارچۀ ابريشم از چين وارد می کند که ارزش آن از اجناسی که مستقيما به چين صادر می کند 

انگلستان به وضعيت تعادل بازگردد که از اين داد و ستدھائی که به نفع چين تمام می شود بايد توسط » .خيلی بيشتر است

به ھمين دليل، انگلستان مستقل از آنچه خودش به چين بايد . استراليا طال می گيرد و از اياالت متحده پنبه دريافت می کند

به اين جبران خسارت .  به اين کشور بپردازدامريکابپردازد، مجبور است مبالغ ھنگفتی به ازای طالی استراليا و پنبۀ 

چين از سوی انگلستان، استراليا و اياالت متحده از سوی ديگر تا حدود خيلی زيادی به ازای خريد پنبه و ترياک، از 

 ليور استرلينگ فراتر ١٠٠٠٠٠٠م که صادرات چين به ھند ھرگز از   ئيخيلی سريع بگو. شود چين به ھند سرازير می

  . ليور استرلينگ بوده است١٠٠٠٠٠٠٠نرفته، در حالی که واردات چين از ھند بالغ بر 

مصيبت «از اين مشاھدات اقتصادی؛ اکونوميست نتيجه می گيرد که ھر گونه اختالل جدی در بازرگانی بريتانيا با چين 

، و خساراتی که »ّبسيار عظيمی را در بر خواھد داشت که در نگاه اول ارقام صادرات و واردات قادر به بيان آن نيستند

وجود می آيد تنھا در بازرگانی مستقيم بريتانيا در زمينۀ چای و ابريشم تأثير نخواھد گذاشت، بلکه ه الالتی باز چنين اخت

ًاکونوميست مطمئنا از حوادث آخرين . مراودات بريتانيا با استراليا و اياالت متحده را نيز تحت تأثير قرار خواھد داد

گزارشات در اذھان منعکس می کردند، امور بازرگانی را مختل جنگ در چين مطلع است، زيرا منازعات آنگونه که 

ًنکرده بود، خصوصا در بندر شانگھای که کامال عادی باقی ماند دو نکتۀ تازه « ولی اکونوميست توجھات را روی . ً

جلب می کند که می تواند به شکل اساسی تأثيرات جنگ ديگری عليه چين را در امور » دربارۀ منازعات فعلی

ِاين دو نکتۀ جديد عبارتند از خصوصيت گستردۀ و غير موضعی جنگ، و پيروزيھائی که چينی . رگانی منعکس کندباز
  .دست آوردنده ھا برای نخستين بار در روياروئی عليه نيروھای اروپائی ب

  مطرح ٢٢ورشااين شيوۀ بيانی تا چه اندازه با فراخوان جنگ روزنامۀ اکونوميست نسبت به دورانی که موضوع کشتی ل

  .نظر می رسده ًبود کامال متفاوت ب

ھمانگونه که در گزارش پيشين اعالم کرده بودم، شورای وزيران اعتراضات ميلنر گيبسون و تھديد او را شنيد، که 

پالمرستون انحالل کابينه . که پالمرستون مبنی بر نظريات مشاور فرانسوی عمل کند، او کابينه را ترک خواھد کرد چنان

 ائتالف ليبرال ھا را برای مدتی پيشبينی کرده و اظھار داشته بود که نيروھای ضروری برای تضمين امنيت بازرگانی و

بريتانيا در آبھای چين متمرکز خواھند شد و تا زمانی که از جانب فرستادۀ بريتانيا گزارشات دقيق نرسيده باشد، ھيچ 

با وجود اين اھداف واقعی . رتيب موضوع داغ به آينده موکول شدبه اين ت. تصميمی دربارۀ جنگ گرفته نخواھد شد

  :گويد  پالمرستون در صفحات عادی ديلی تلگراف آشکار می شوند، و در يکی از شماره ھای اخير می

اگر، در کوران سال آينده ھر حادثه ای موجب رأی مخالف عليه دولت شود، بی گمان به رأی دھندگان مراجعه خواھد «

ی، ئ چين مجلس عوام نتايج فعاليت ھايش را نشان خواھد داد، از اين جھت که خطاھای حرفه مسألۀا رأی دربارۀ ب... شد

ًآقای ديسرائيلی در رأس آنھا، و بايد جھان وطنی ھا را نيز اضافه کنيم زيرا آنھا اعالم کرده بودند که مغول ھا کامال 

  ».حق داشته اند

ًکه نظرياتم را دربارۀ موقعيت مشکل برانگيز چين مطرح کنم، خصوصا در رابطه با شايد باز ھم فرصت اين را بيابم 
                                                 

مقامات چينی با دستگيری عده ای قاچاقچی در .  شروع شد١٨۵۶بر و ھا بودند، به تاريخ اکتس آن انگليایمنازعات کانتون که سرمنش 22
 پرچم »لورشا آرو« ھا به اين بھانه اعتراض کردند که روی انگليس. موجب اعتراض کنسول انگليس پارکس شدند» ا آرولورش«کشتی 

بمباران وحشيانه و بی اطالع قبلی به اھالی شھر، توسط فرستادۀ انگليس جان .  داشتها احتزاز بوده است و مجوز انگليسانگليس در حت
   ).١٨۵٨-١٨۵۶(بورينگ انجام گرفت و به مثابه مقدمه ای بود برای دومين جنگ ترياک 
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  ).برادر لرد الجين(نقشۀ پالمرستون با تبانی دو نفر از مأمورانش، لرد الجين و آقای بروس 
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