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  )۴بخش (جنگی تازه در چين :  کارل مارکس - ۴٨

  ١٨۵٩مبر  سپت٣٠لندن، 

  

 عکس با نقشۀ قبلی توسط لرد الجين ه ھو اتفاقی نبود بلکه ب– ،  توضيح داديم که درگيری پی ١شيندر يکی از مقاالت پي

ّو بر اساس دستورات سری پالمرستون نقشۀ ويکنترا  به لرد ملمسبوری وزير محافظه کار امور خارجه   انجام گرفت

که مبنی بر دستورات صادر » حوادثی«وع پيش از ھر مطلبی، موض. تحميل کرد که در آن زمان رھبر اپوزيسيون بود

                                                 
 » جنگ تازه ای در چين«1
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 پيرامون موضوع  بحثشده از طرف پالمرستون در چين روی داد تازگی ندارد و جای بسی شگفتی ست که طی 

مربوط به منازعۀ کشتی لورشا در مجلس عوام، شخصيتی مثل ديزرائيلی آن را مطرح کرده است که  يکی از منابع آگاه 

 آقای ديزرائيلی با ١٨۵٧ بروری ف٣روز . د شده استئيرد نيز از طرف خود پالمرستون تأو اين مو. شمار می آيده ب

  :عبارات زير به مجلس عوام ھشدار می دھد

نمی توانم باور نداشته باشم که آنچه در چين به وقوع پيوسته نتيجۀ نه آن بھانه ای ست که مطرح شده، بلکه حاصل «

در اين صورت، فکر می کنم زمان . ز اين ھا از طرف انگلستان صادر شده بودهدستورالعمل ھائی بوده که خيلی پيش ا

آن فرا رسيده است که اگر مجلس عوام خواھان شانه خالی کردن از وظايفش نباشد، مجدانه بپرسيم که آيا برای نظارت 

  »دارد يا نه؟بر نظامی که تداوم آن برای منافع کشور ما امری حياتی ست ابزارھای ضروری را در اختيار 

  :و لرد پالمرستون در کمال آرامش پاسخ می دھد 

 از پيش توسط دولت ئیجنتلمن محترم می گويد که از نتايج جريان حوادث اينگونه بر می آيد که نظم و ترتيب ھا«

  ».بی ھيچ گمان ھمينگونه بوده است.  شده تعيينانگلستان 

، به سال جاپانر گزارشی که به مأموريت ويژۀ کنت الجين در چين و ندازيم، دياکنون، اگر نگاھی سريع به کتاب آبی ب

 ھو روی داد، يعنی حوادثی -  در پیجون ٢۵ مربوط می شود، از حوادثی مطلع می شويم که روز ١٨۵٩ تا ١٨۵٧ھای 

  : در گزارش دو تلگراف زير را می بينيم ۴٨۴در صفحۀ .  الجين آن را پيشبينی کرده بودچ مار٢که از 

  الجين به دريادار سر ميکائل سيمورکنت 

   ١٨۵٩  چ مار٢فوريوس، 

 فرستادم، اين افتخار را يافته ام که بروری ف١٧آقای گرامی ، با مراجعه به تلگرافی که برای حضرت عالی به تاريخ «

د کنم ئي تأينگبيجاميدواری خودم را دربارۀ  تصميم اتخاذ شدۀ دولت اعليحضرت دربارۀ اقامت دائمی سفير بريتانيا در 

 می توانيم دولت چين را مجبور کنيم تا برای پذيرش نمايندۀ صحبتیطی . که ديروز به اطالع حضرت عالی رساندم

 وارد می شود، مقدمات مناسبی فراھم بيجينگتسين به - اعليحضرت که جھت معاوضۀ مدارک مربوط به معاھدۀ تين

ق نيابد و در ھر صورت تصور می کنم که دولت اعليحضرت مايل با وجود اين ممکن است که چنين اميدی تحق. نمايد

در چنين شرايطی، اگر جسارت . تسين ھمراھی کند- باشند که نيروھای قدرتمندی سفير ما را در طول مسافرتش به تين

ی که ت را به عھدۀ حضرت عالی واگذار کنم که در اولين فرصت مناسب در صورمسألهنباشد می خواستم بررسی اين 

ًممکن باشد  برای چنين مأموريتی ناوگانی نيرومند با توپچی ھای کامال مسلح در شانگھای تمرکز يابند زيرا سفر آقای 

  .و امثال اينھا....فتدنمی تواند زياد به تعويق بيبروس به چين 

  ».الجين و کينکاردين

  

  کنت ملمسبوری به کنت الجين

  ١٨۵٩ می ٢وزير امور خارجۀ، 

 دريافت داشتم، و بايد به اطالع شما برسانم که دولت ١٨۵٩ چ مار٧راف حضرت عالی را به تاريخ  ، تلگ2ميلورد«

ول امور ؤدر اين مکاتبه به مس. کند د میئيرا قيد کرده بوديد تأ اعليحضرت بياناتی را که حضرت عالی رو نوشت آن

ت وزير اعليحضرت به شکل دائمی در سلطنتی اعالم کرده بوديد که دولت و اعليحضرت اصراری برای تثبيت اقام

                                                 
  Milord 2 تيتر لرد. ميلورد 
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  . ندارندبيجينگ

دولت اعليحضرت ھمچنين پيشنھاد شما را مبنی بر تمرکز ناوگان و توپخانه در شانگھای به دريادار سيمور جھت 

  .د می کندئيھو تأ-ھمراھی آقای بروس در آبھای پی

  با احترام

  ».ملمسبوری

  

دولت بريتانيا آگاه بوده و می دانسته است که برادرش بروس بايد با نتيجه می گيريم که لرد الجين از پيش به طرح 

ھو شناور شود و به دريادار سيمور فرمان می دھد که برای چنين - ناوگان و توپخانۀ تحميل کننده ای در آبھای پی

د می ئيدريادار را تأ مه می فرستد، و پيشنھاد لرد الجين به ٢کنت ملمسبوری در تلگرافی به تاريخ . مأموريتی آماده شود

 اصلی و لرد ملسمبوری در خدمت او می هدر مجموع، مکاتبه حاکی از اين امر است که گوئی لرد الجين فرماند. کند

ًدست دارد و بر اساس راه کارھائی که مستقيما از پالمرستون دريافت ه در حالی که اولی پيوسته ابتکار عمل را ب. باشد

 باشد دست به کار می شود، ولی ملمسبوری خواستی را ٣دستورات تازه از دانينگ استريتکرده، حتا بی آن که منتظر 

ه ھنوز  و وقتی لرد الجين می گويد که معاھددکه مأمور زير دست و مقتدرش از پيش به او نسبت داده از آن خود می دار

. کند د میئيمسبوری اين موضوع را تأ ھا حق وارد شدن به آب ھای چين را ندارند، لرد ملبه تصويب نرسيده و انگليس

 می گويد که بايد در رابطه با چينی ھا بيجينگو وقتی الجين دربارۀ مادۀ قرارداد ياد شده به استقرار سفير انگليس در 

ًد می کند، و عالوه بر اين وقتی که الجين به شکل کامال متناقض با بيانات خودش، ئيصبر و شکيبائی داشت، او باز ھم تأ

ھو حرف می زند، کنت ملمسبوری خم به ابرو نمی آورد و -  و توپخانه برای ورود به پیبحری حق استفاده از نيروی از

  .د می کندئيباز ھم تأ

اگر جارو جنجالھائی را به ياد بياوريم که لندن تايمز و ديگر روزنامه ھای پر نفوذی که در زمان به قدرت رسيدن 

 کنت ۀداخته بودند، در اين صورت براحتی حالت رقت انگيز و رفتار متواضعانراه انه کابينۀ محافظه کاران ب

آنھا موفقيت ھای چشم گير لرد الجين را که تحت فرامين پالمرستون در چين در شرف . ملمسبوری را درک خواھيم کرد

 عدم اعتمادی که در خوانی و توجيه رأی-تکوين بود در خطر می ديدند، در حالی که کابينۀ محافظه کاران با مخالف

 ملمسبوری تحت تأثير اين جار. مورد بمباران کانتون توسط پالمرستون صادر کردند، در پی ناکام گذاشتن آن بودند

 را نيز فراموش نکرده بود که گستاخانه و با صراحت عليه ٤و عالوه بر اين، سرنوشت النبوروگ. جنجالھا قرار گرفتو

 در ھند مخالفت کرده و به ازای پاداش شھامت وطن پرستانه انش توسط ھمکاران محترم) پالمرستون(سياست ويکنت 

در نتيجه، ملمسبوری ابتکار عمل را به الجين واگذار کرده بود تا بتواند طرح .  قربانی شده بود٥خودش در کابينۀ دبری

  . وليت مخالفان رسمی اش يعنی محافظه کاران، به انجام رساندؤپالمرستون را با مس

                                                 
:Downing Street3 خيابان دانينگ استريت واقع شده و ١٠ساختمان دفتر نخست وزير انگليس در شمارۀ . دانينگ استريت 

   .نام خيابان به شکل استعاری به کار برده می شود
4Ellenborough  

در تلگرافی به .ھند روی داده بودلی اعظم ااشاره به عدم توافقی ست که بين لرد النبوروگ، رئيس دفتر نظارت، و لرد کانينگ و 5
 النبوروگ که در رابطه با فئودال ھای بزرگ ھند از سياست انعطاف پذيرتری دفاع می کرد، کانينگ را ١٨۵٨ اپريل ١٩تاريخ 

تلگرام او مورد . که در اتحاد با شورشگران ملی بودند، سرزنش کرده بود» اوده«خاطر مصادره کردن زمين ھای فئودال ھای ه ب
که کابينۀ دبری ھمچنان در   داد تا اينء استعفا١٨۵٨النبوروگ در ماه می . مايت محافل دولتی در بريتانيای کبير واقع نگرديدح

  .قدرت باقی بماند
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 - در ھمين وضعيت است که در حال حاضر محافظه کاران را در مقابل بديل فوق العاده مشکلی در رابطه با حوادث پی

که پس از مداحه  يا بايد به نفع پالمرستون در شيپور جنگ بدمند و او را در قدرت نگھدارند، و يا اين. ھو قرار می دھد

  .، از ملمسبوری روی برگردانندگوئی ھای اکراه آور نظير آخرين جنگ در ايتاليا

چنين بديلی ھمانقدر مشکل برانگيز است که سومين جنگ زود ھنگام عليه چين که طرفداران بی شماری در محافل 

 از نيروی نظامی بريتانيا استفاده کردند، زيرا آنان در باز گشائی بازار چين به ١٨۵٧در سال . بازرگانی بريتانيا دارد

طريق اولی تأسف می خورند که مبادا امتيازات ه عکس، به در حال حاضر ب. می چشم دوخته بودندمنافع بازرگانی عظي

که جنگ گسترده ای عليه چين  محافل بازرگانی می دانند که موقعيت اروپا و ھند حتا بی آن. معاھده را از دست بدھند

 ميليون ٢۴ واردات چای بيش از ١٨۵٧سال  ست و فراموش نکرده اند که در ا کافی تھديد آميز ۀبر پا شود به انداز

. ًليور کاھش پيدا کرد، در حالی که اين کاال صرفا از کانتون می آمد، يعنی جائی که صحنۀ جنگ در آن دوران بود

پس از اولين جنگ عليه چين که . ترس آنان  از اين است که جنگ به شانگھای و ديگر بنادر بازرگانی چين گسترش يابد

برای حفظ منافعشان در قاچاق ترياک بر پا کردند و دومين جنگ نيز برای دفاع از راھزن ھائی بود که در  ھا ليسانگ

، بيجينگکشتی لورشا پنھان شده بودند، و اکنون سومين جنگ است که بايد برای استقرار دائمی سفير انگليس در 

  .زندگی چينی ھا را آلوده کند

  

  

  بريتانيا و بازرگانی پنبه: ده ای از گزي :  کارل مارکس - ۴٩

ت گسين ھفته ھای ماه ا، ولی به ويژه در آخربه ھمواره رو به افزايش داشت، نرخ پن٦امريکااز آغاز جنگ داخلی  ...

ھای تا اين تاريخ، ھر گونه کاھش قيمت برای کاال.  اسفناکی بين بھای مواد اوليه و نخ و پارچه آشکار شدبود که اختالف

ئی ھا قابل پيشبينی بود، و ميزان تعادل آن به تراکم کاالھای دست امريکاکاھش قابل توجه تقاضای آن ی، که با ئپنبه 

اين وجود با . ن و ھند به فروش می رسيدًانجاميد که متعاقبا صادر می شد و به بھای مناقشات بازار چي ّاولی می

 می نويسد ١٨۶١ت گس ا٧به تاريخ ٧» کلکته پرايس کورانت«مۀ ھفته نا. يائی خيلی زود به حد اشباع رسيدبازارھای آس

:  

 ٢١٩۴۵۶٠٠( ميليون يارد ٢۴کاالھا روی ھم انباشت می شوند، مطابق آخرين گزارشاتی که دريافت کرده ايم حدود «

ه فراتر از  از ورود کاالھائی تازه ای گزارش می دھند کمنابع انگليس. ت متحده صادر شدهی از اياالئکاالی پنبه ) متر

بازار بمبئی نيز ...توانيم به بھبود اوضاع اميدوار باشيم نيازھای ماست، و تا وقتی که اين وضعيت ثابت باقی بماند نمی

  ».ًقويا اشباع شده است

موج گرسنگی در شمال غربی و سپس تلفاتی که گسترش وبا به ھمراه . برخی شرايط ديگر موجب کاھش بازار ھند شد

  ... بر اين ريزش باران شديد در جنوب بنگال به سيل انجاميد و به کشت برنج خسارات جدی وارد آوردداشت، و عالوه

با وجود اين ظرف چند . مصرف پنبۀ ھند به سرعت افزايش می يابد و با باال رفتن قيمتھا، واردات نيز بيشتر می شود

در واقع، انگلستان در حال حاضر . د ممکن نيست در مجموع شرايطی که به توليد و بازرگانی مربوط می شوتغييرماه 
                                                 

ز ا. بين اياالت شمالی امريکا که طرفدار الغای برده داری بودند و کشاورزان در اياالت جنوبی است) ١٨۶١-١٨۶۵(اشاره به جنگ داخلی  6
جنگ . ».جنگ بين دو نظام اجتماعی بر پا شده بود، از يک سو طرفداران برده داری و از سوی ديگر طرفداران کار آزاد«  مارکس هديدگا

   .از اين پس سرمايه داری با سرعت تمام در اياالت متحده گسترش می يابد. با پيروزی شمالی ھا خاتمه يافت و نظام برده داری از بين رفت
7 Calcutta Price Current 

 . منتشر می شد١٨۶١ تا ١٨٢٠ بورژوای ھندی که با نام ھای مختلف بين سال ھای ۀھفته نام
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.  آن در طول سالھا ادارۀ نامتناسب امپراتوری وسيع ھند بوده استعلت اصلیبايد نتايج زيان باری را تحمل کند که 

جای پنبۀ ھندی بايد با دو مانع مھم روياروئی کند، از يک سو بايد مشکل ه ئی بامريکاانگلستان برای گزينش پنبۀ 

ت اطات و حمل و نقل در ھند را حل کند و از سوی ديگر فقر دھقانان ھندی ست که آنان را برای استفاده از فرصارتب

در مجموع، صنايع مدرن انگليس .  ھا اين دو مشکل را بايد برای خودشان حل کنندانگليس. ھای مساعد باز می دارد

 ست که يگانه مواد غذائی ايرلند و "سيب زمينی"لوکچانخستين محور، . پيرامون دو محور عظيم در حال گردش است

  .باشد بخش بزرگی از طبقۀ کارگر انگليس می

از اين پس .  و در پی آن به ايرلندی ھا خسارت زيادی وارد آمد٨ از بين رفتکچالواين محور به علت گسترش بيماری 

 دومين محور صنايع انگليس پنبه ای بود که در .بايد پايه و اساس گسترده تری برای تغذيۀ ميليون ھا کارگر ايجاد کنند

 ھا را مجبور می کند که وسعت ذخيرۀ ، انگليسامريکابروز شدن بحران . اياالت متحده به دست برده ھا کشت می شد

شان را گسترش دھند و توليد و مصرف پنبه را که تا کنون بر اساس نظام برده داری ساخت و سامان يافته بود از 

تا زمانی که کارخانه ھای پنبۀ انگليس به کشت پنبه به دست بردگان بستگی داشت، می . خود حذف کنداليگارشی  

 و برده داری داری غير مستقيم سفيد ھای انگليسم که به برده داری مضاعف بستگی داشت، يعنی برده ئيتوانستيم بگو

  . مستقيم سياھان در آن سوی آتالنتيک

  ادامه دارد

  

  کارل مارکس

  ١٨۶١مبر  سپت٢١، لندن

   ۶۴٠۵نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  ١٨۶١بر و اکت١۴

  

                                                 
به اين .  در ايرلند اشاره دارد که علت آن خسارات وارد آمده به برداشت سيب زمينی بود١٨۴٧ و ١٨۴۵مارکس به موج گرسنگی سال  8

د محروم شدند، و فقر ھمه گير تحت سيادت ارباب انگليسی، گرسنگی دھقانان ايرلندی را از پا در ترتيب ايرلندی ھا از مواد غذائی اصلی خو
گندم، گوشت، شير و محصوالت ديگر به اندازۀ کافی به فراوانی توليد شده بود و . آورد اگر چه غالت در اين سالھا خوب به عمل آمده بود

گرسنگی و بحران اسفناک بازرگانی . ا سير کند، ولی تمام آنھا را به انگلستان صادر کردندمی توانست در اين سال دو برابر جمعيت ايرلند ر
   . تأثير گذاشت١٨۴٨ و ١٨۴٧و صنعتی که در پی آن به وقوع پيوست، روی جنبش آزاديخواه ملی در سال 


