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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

٢  
۵  

  کارل مارکس

  انقالب در چين و در اروپا

 ١٨۵٣ می ٢٠

 ٣٧٩۴ ديلی تريبون، شمارۀ روزنامۀ نيويورک

  ١٨۵٣ جون ١۴

  

يکی از انديشمندان برجسته و بی بديل در باورھايش پيرامون اصولی که معرف چگونگی جريان ھا و تحوالت جھان 

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

  ).١(قانون وحدت اضداد می ناميدپرداخت که آن را 

به باور او مشحون به حقيقتی بزرگ و گويا در »   رسندیك طناب به ھم ميدو سر «مثل معروف قديمی که می گويد 

تمام ساحات زندگی بود، و در عين حال امری بديھی تلقی می شد و عالوه بر اين فلسفه را نيز گريزی از آن نبود، ھمان 

  . بماندءی نمی توانست نسبت به کشفيات بزرگ کپلر و نيوتن  بی اعتناگونه که ستاره شناس

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

کن است عجيب چنين وجه نظری مم. بر جھان تمدن باقی گذاشت، به روشنی مشاھده کنيم) ٢(در 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 

 بستگی ئیجمھوری خواھانه و رژيمی با خصوصيتی برجسته تر از ديدگاه اقتصادی، بتواند به احتمال قوی به رويدادھا

 مانند آن ئیکه رويدادھا. و در قطب مخالف اروپا در شرف وقوع است) ٢(ن آسمانی داشته باشد که ھم اکنون در سرزمي
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چه پشت ديوارھای چين روی می دھد بتواند از عوامل سياسی موجود، و حتی بيش از تھديدات روس واجد اھميت باشد 

ناقض آميز و دور از واقعيت با اين حال چنين امری به ھيچ عنوان ت. نجامداست به جنگی ھمه گير در اروپا بيکه ممکن 

  . را به خود ھموار سازد می تواند به درک آن نائل بيايدئینيست، و ھر فردی که زحمت تحليل چنين موقعيت ھا

 شود، بايد دانست که مھم به ھر دليل اجتماعی و يا مذھبی و يا اموری که به امپراتوری و يا  امور ملّی مربوط می

ت أال  شورش ھستند و ھم اکنون در ھي چين حدود ده سال است که دائما و پی در پی در حله اين است که مردمأترين مس

عاملی که موجب چنين انفجاری در چين شد، ترياک، يعنی اين افيون سکرآوری بود که توپ .  عظيم پيش می روندئیبلوا

  . ھای انگليسی به زور به مردم چين تحميل کرده بودند

 با واحدھای مسلح انگليسی ئی ايمان خرافی به جاودانگی امپراتوری آسمانی در روياروقدرت امپراتوری منچوری و

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

ی ئو ھم زمان، سکۀ نقره .  انجاميدايجاد شد که از اين پس به مدد طالی کاليفرنيا و استراليا به گسترش مراودات

  .امپراتوری، که ھم چون خون سيال در رگ ھايش جاری بود، به سوی ھند شرقی بريتانيا سرازير شد

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

 صادرات نقره از چين به ھند، امپراتوری آسمانی را ١٨۴٠ و به ويژه از سال ١٨٣٣ز سال ولی ا. نقره وارد چين می شد

 گذاشت، ولی با مقاومت سر ءدچار ورشکستگی کرد و از ھمين رو بود که امپراتور قانون منع تجارت ترياک را به اجرا

ه اعمال غير قانونی و بزھکاری که در عالوه بر پيامدھای فوری اين موقعيت اقتصادی، ارتکاب ب. سختانه ای مواجه شد

از ھمان رو که . پيوند اجتناب ناپذير با قاچاق ترياک است، کارگزاران چينی را در مناطق جنوبی آلوده ساخته بود

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

ولی اقتدار پدرانۀ دولت که تنھا پيوند اخالقی با تمام نظام دولتی بود، به دليل . ين مقامی سھم می بردندعوام از چن

بزھکاری و آلودگی کارگزارانش با منافع سرشاری که در ھم کاری با قاچاقچيان ترياک نسيبشان می شد، اندک اندک رو 

به وقوع می پيوست که نخستين بارقه ھای قيام خلق چين چنين مواردی به طور عمده در مناطق جنوبی . به زوال رفت

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

 گردان  چرخئیھمان اندازه امپراتور و کارگزارانش از حق حاکميت معزول می شدند؟ اين طور به نظر می رسد که گو

 در عالمی افيونی فرو روند، پيش از آن که از خوابی چند صد ءتاريخ اين مردم را چنان نشان کرده بوده است که ابتدا

  .ساله برخيزند

ی انگليسی و به اندازۀ کمتری پارچۀ کتانی که تا پيش از اين چندان واجد اھميت نبود، در ئواردات پارچه ھای پنبه 

چنين واقعه ای زمانی روی داد که انحصارات بازرگانی با چين از کمپانی ھند . ش پيدا کرد با شتاب افزاي١٨٣٣سال 

زيرا کشورھای ديگر و .  حجم اين کاالھا باز ھم افزايش پيدا کرد١٨۴٠شرقی به بخش خصوصی واگذار شد، و در سال 

وارد کردن .  کسب کرده بودند  نيز ھريک سھم مراودات بازرگانی خود را با چينامريکابه ويژه اياالت متحدۀ 

محصوالت صنعتی خارجی در صنايع چينی ھمان اثراتی را داشت که پيش از اين در آسيای ميانه، در ايران و در ھند به 

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

  .ر تحول شداندازه جامعه دچا

، گسترش عظيم و بی )٣( بايد به انگلستان می پرداختند١٨۴٠غرامتی که پس از جنگ خانمان برانداز در سال 

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

فشار نظام مالياتی افزايش يافت و در نتيجه تحمل ناپذيرتر : آوردبار ه بومی، بزھکاری دستگاه دولتی، جملگی دو نتيجه ب
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انب  فرمانی از ج١٨۵٣به اين ترتيب در پنجم اوت . شد و عالوه بر اين نظام مالياتی ديگری نيز به آن اضافه شد

 Hang-Yang و ھانگ يانگ Ou-Tchangتشانگ - امپراتور و واليان مناطق جنوبی اوببه پکن و به ناي) ۴(امپراتور

مردم بی چاره چگونه می توانند «صادر شد که ماليات ھا را بگيرند، ولی نه بيش از حد معمول، در غير اين صورت 

  :و امپراتور ادامه می دھد . »تحمل کنند؟

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

 اعالم ١٨۴٨سال ه لمانی، بايانی ما را به ياد اعطای امتيازات مشابھی می اندازد که در اتريش، اين چين چنين شيوۀ ب

  . شد

تمام اين عوامی که در زوال کشور دخالت داشتند، در کلّيۀ امور اقتصادی، اخالقی، صنعتی و ساختار سياسی چين 

چنين بود که . افته و اقتدار امپراتوری را در ھم شکست ابعاد گسترده تری ي١٨۴٠زير آتش توپخانۀ انگليس در سال 

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

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

اکنون که انگلستان به  انقالب چين دامن . که تا پيش از اين در تابوت نگھداری می شده  در معرض ھوای آزاد قرار گيرد

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

  .پاسخ به چنين پرسشی چندان مشکل نيست. ن برای اروپا چه خواھد بودالعملی نشان خواھد داد و پيامد آ

در بطن چنين .  جلب شده است١٨۵٠توجه خوانندگان ما غالبا نسبت به گسترش کارگاه ھای صنعتی انگلستان از سال 

 استراليا علی رغم کاليفرنيا و. توفيق شگفت انگيزی، تشخيص عوارض قريب الوقوع بحران اقتصادی کامال روشن است

اين جريان بايستی به ، و علی رغم مھاجرت عظيم و بی سابقه، اگر ھيچ اتفاق غير منتظره ای به وقوع نپيوندد، )۵(

نجامد که آھنگ گسترش بازار به پيروی از گسترش کارگاه ھای صنعتی انگلستان قادر نباشد، و چنين مرحله ای بي

ولی اگر يکی از بازارھای بزرگ .  مشابه آن در گذشته نيز روی داده استاختاللی الزاما به بحرانی منتھی خواھد شد که

بنابراين در حال حاضر شورش چين مشخصا واجد چنين . ناگھان دچار اختالل شود، ضرورتا بحران تسريع خواھد شد

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

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

از اين رو، ارزش صادرات ساليانۀ بريتانيای کبير به چين، پيش از ميان برداشتن . صنعتی به چين افزايش يابد

 livres - » ليور استرلينگ«) ششصد ھزار (۶٠٠٠٠٠بر ، تنھا بالغ ١٨٣انحصارات کمپانی ھند شرقی در سال 

sterling  - يک ميليون و سيصد و بيست و شش ھزار و سيصد و ھشتاد و  (١٣٢۶٣٨٨ اين حجم به ١٨٣۶ بود، در سال

ليور و ) دو ميليون و سيصدو نود و چھار ھزار و ھشتصد و بيست و ھفت (٢٣٩۴٨٢٧ به ١٨۴۵ليور، در سال ) ھشت 

حجم چای وارداتی از چين در سال . ليور استرلينگ نيز فراتر می رود) سه ميليون(٣.٠٠٠.٠٠٠ از ١٨۵٢در سال 

 به ١٨۴۶ ليور افزايش پيدا کرد و در سال ۵٠٧١۴۶۵٧ به ١٨۴۵ ليور، ولی در سال ١۶١۶٧٣٣١ حدود ١٧٩٣

  .رسيده است) شصت ميليون (۶٠.٠٠٠.٠٠٠ ليور رسيد و اکنون به ۵٧۵٨۴۵۶١

ل حاضر در مورد برداشت چای، ھمان طور که ليست محصوالت صادراتی شانگھای نشان می دھد، اکنون، در فص

چنين افزايشی را بايد در رابطه با دو . ليور افزايش داشته است) دو ميليون (٢.٠٠٠.٠٠٠نسبت به سال گذشته حدود 

 منتقل ١٨۵٢ و مازاد آن به صادرات  دچار رکود شديدی بوده١٨۵١از يک سو، بازار در پايان سال . عامل تعبير کنيم

از طرف ديگر قوانين جديدی که انگلستان در مورد واردات چای وضع کرده است، چينی ھا را بر آن داشت . شده است
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ولی آن چه که به برداشت محصول در فصل . که چای موجود در بازار را به بھای بسيار گران تری به فروش رسانند

  :  اساس گزارشات يک کارخانۀ چای در لندن هب. شمول موقعيت کامال متفاوتی استآينده مرتبط می باشد، م

طال تا بيست و پنج درصد افزايش يافته است و احتکار موجب شده . در شانگھای نگرانی به حد اشباع رسيده است« 

در نتيجه . ن ناممکن گردد در بنادر چيئی ناياب شود که پرداخت گمرکات برای کشتی ھای بريتانيائیاست که پول تا جا

 شخصا نزد مقامات چينی ضامن شده است که از روی اعتبارات کمپانی ھند شرقی Alcockچنين موقعيتی، آقای الکوک 

ناياب شدن فلزات گران بھا در فصلی که استفاده از آن بيش از . يا اعتبارات ديگر، عوارض بازرگانی را پرداخت نمايد

 يکی از مناسب ترين موقعيت ھا را برای بازرگانی بی واسطه فراھم می سازد، و به ست،اھر زمان ديگری ضروری 

خريداران چای و ابريشم فرصت می دھد که در مراکز درونی کشور با نقدينه ھا و فلزات نقد معامالت خود را انجام دھند 

ت معمول است، ولی در حال حاضر  معامالدر اين فصل از سال اين نوع...و توليد کننده ھا نيز به فعاليت خود ادامه دھند

ست و تمام داد و ستد ھا به حال تعويق در آمده  از حفاظت از اشخاص و اموال آنھاست و حرفاله چيز ديگری أمس

 و می انجام نگيرد، برداشت اين محصول که شامل تمام انواع چای اپريل تھيۀ برگ چای در ماه ۀاگر اقدامی در زمين...اند

  ». می شود، تماما از بين خواھد رفتسياه و سبز

 و فرانسه که در درياھای چين مستقر ھستند امريکا انگليس و ئیمطمئنا امر تھيۀ برگ چای به عھدۀ ناوگان دريا

راحتی می توانند تمام راھھای ارتباطی بين مناطق توليد چای و بنادر صادراتی را ه نخواھد بود، ولی با مداخالتشان ب

  در لندن مذاکرات شروع -م ي در فصل برداشت محصول  باشی چایش بھايد منتظر افزايه طوری که  باب. مختل سازند

 و جھت برداشت چای در فصل آينده کسری قابل توجھی به وجود خواھد آمد که از ھم اکنون می توانيم آن را –شده است 

چينی ھا ھر چند که مثل تمام .  جا خاتمه نمی يابدولی موضوع به ھمين. به عنوان امری کامال حتمی مد نظر داشته باشيم

 اساس عادتی شرقی چای و هملّت ھا در دورانھای انقالبی حاضر باشند که اموال دست و پا گيرشان را در جا بفروشند، ب

ان بايد بنابراين انگلست. جز سکه قبول نمی کننده ابريشم را در چنين موقعيتی احتکار خواھند کرد و در ازای آن چيزی ب

منتظر افزايش قيمت يکی از کاالھای مصرفی اش باشد که سرازير شدن فلزات گران بھا را به ھمرا خواھد داشت و در 

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

The Economist )  ۶( امور سعی می کند آرامش روحی تجار را فراھم ،  که ھميشه خوشبينانه با تبانی در تمام

جايز نيست که به خاطر صادراتمان به چين که بزرگترين بازار است، به خود « : سازد، مجبور می شود اعتراف کند 

به احتمال زياد صادرات ما در چين دچار مشکل خواھد شد و محصوالت منچستر و گالسکو متقاضيان کمتری ...بباليم

  ».خواھند داشت

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

ر کردن ورشکستگی در اروپای غربی و در نتيجه افزايش قيمت گوشت، گندم و ديگر ومصادف خواھد بود با د

زيرا ھر آنگاه بھای کاالھای . ھد داشتچنين امری کاھش بازار کاالھای صنعتی را در پی خوا. محصوالت کشاورزی

ضروری که مربوط به نيازھای اوليه می شوند افزايش پيدا کند، فرجام آن در داخل و خارج از کشور، کاھش نسبی 

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

Economist) ۶ ( اين باره می نويسد در:  

در جنوب انگلستان، بسياری از زمين ھا بزرکاری نشده اند چه رسد به اين که برداشت خوبی داشته باشند، ولی «

روی زمين ھای .  که گندم کاری شده بودند از گياھان ھرزه انباشته شده و برای کشت غالت مناسب نيستندئیزمين ھا

موعد کاشت . اص دارند، عوارض برداشت نا مناسب از ھم اکنون آشکار استمرطوب يا ضعيف که به کشت گندم اختص
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و زمان آماده کردن زمين برای کاشت شلغم بی آن که .  در حال حاضر گذشته است، و خيلی به ندرت کاشته شده استلبلبو

به موقع کاشت نشده جو نيز . باران و برف خيلی به کشت جو خسارت وارد آورد...سرعت می گذرده کاری انجام گيرد ب

در بسياری مناطق خيلی از دام ھای پرورشی از بين .  تحت چنين شرايطی محصول خوبی به بار نخواھد آورد.بود

  ».رفتند

در قارۀ اروپا . قيمت محصوالت کشاورزی عالوه بر غالت بيست، سی و حتی پنجاه درصد بيشتر از سال گذشته است

در بلژيک و ھلند بھای چاودار تا صد در صد افزايش يافته . ش بيشتری داشته استقيمت غالت نسبت به انگلستان  افزاي

  . گندم و غالت ديگر نيز به ھمين سرنوشت دچار شدند. است

تحت چنينی شرايطی، در حالی که بزرگ ترين بخش چرخۀ بازرگانی رسمی در تعلق بازرگانی انگليس است، مطمئنا 

ست که به انبار باروتی اصابت می کند که تا پوزۀ نظام صنعتی فعلی را ا چين بارقه ای می توانيم پيشبينی کنيم که انقالب

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

چنين واقعه ای واقعا صحنۀ . ا خواھد انجاميدانفجاری به خارج نيز سرايت کرده و سپس به انقالبی سياسی روی قارۀ اروپ

ست که قدرت ھای غربی، او اين در حالی .  خواھد بود که چين بتواند در جھان غرب سر منشأ انقالب باشدئیبسيار تماشا

 نظم را در شانگھای، نانکين و دھانه ھای کانال امپراتوری امريکائیاز طريق ماشين بخار جنگی انگليسی، فرانسوی و 

اين قدرت ھای صادر کنندۀ نظم که خواھان پشتيبانی از سلطنت متزلزل منچوری ھستند، آيا فراموش . رقرار می سازندب

 و قومی ئیکرده اند که نفرت از خارجی ھا و بيرون راندن آنھا از امپراتوری، پيش از اين، نتيجۀ ساده موقعيت جغرافيا

به نظام سياسی تبديل شد؟ جای ترديد نيست که در ) ٧(اد تاتار منچوریچين بوده است که تنھا پس از فتح کشور توسط نژ

  را در امر مراودات بازرگانی با چين به صحنۀ رقابت با ئیآخرين سال ھای قرن ھفدھم نفاق عظيمی ملّت ھای اروپا

ولی عامل مھم . ديک ديگر کشانده بود، و چنين امری قويا مشوق سياست انزوا طلبی بود که منچوری ھا برگزيده بودن

تری وجود داشت که سلسلۀ سلطنتی جديد را به ھراس می انداخت و آن نيز اين بود که خارجی ھا به نارضايتی توده ھای 

از اين رو برای خارجی ھا ھر . ندازند تاتارھا را در چين به مخاطره بيوسيع مردم چين دامن بزنند و سيطرۀ پنجاه سالۀ

، يعنی شھری که در فاصلۀ بسيار زيادی از پکن واقع شده Cantonجز در کانتون ه وع بود، بگونه تماسی با چينی ھا ممن

ھونگ .  می توانستند معامله کنندHong) 8(بود و مناطق توليد کنندۀ چای، و بازرگانان تنھا با شرکت بازرگانی ھونگ

اس مداخله گران خارجی با رعايای چينی مستقيما از جانب دولت مأمور رسيدگی به امور بازرگانی خارجی بود و از تم

به ھر صورت، در حال حاضر ھر گونه مداخله ای از سوی دولت ھای غربی تنھا می تواند آتش . جلوگيری می کرد

  .انقالب را شعله ورتر سازد و در نتيجه رکود بازرگانی را  به درازا کشاند

انيا بيش از يک ھفتم درآمدھايش را از طريق فروش ترياک در عين حال بايد به موقعيت ھند اشاره کنيم که دولت بريت

 به اندازۀ قابل توجھی به توليد ئیبه چينی ھا تأمين می کند، در حالی که تقاضای ھند برای محصوالت صنعتی بريتانيا

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

 که امپراتور جديد  نظر مساعدی برای کشت خشخاش و توليد ترياک در چين دارد، به اين ئیولی از آنجا. لمانی ھاا

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

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

جھانی 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
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ع نپيوسته است که پيشاپيش با بحران اقتصادی و بازرگانی وقوه از اوايل قرن ھجدھم ھيچ انقالب جدی در اروپا ب

حقيقت امر اين . ١٨۴٨ صدق می کند که در سال ١٧٨٩چنين امری به ھمان اندازه در مورد انقالب . آغاز نشده باشد

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

 می رسد ئیمضافا بر اين که اختالفات بين قدرت ھای حاکم نيز پيوسته به نقطۀ بحران زا. مختلف اجتماعی دامن می زند

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

 می رسد که صلح را تقريبا تا يک ھفته ئی گير است و ھر روز خبرھا ھر روز انباشته از خبرھای جنگ ھمهئیاروپا

نه جنگ و نه انقالب قادر به حل بحران عمومی اقتصادی و صنعتی اروپا نخواھد بود که در واقع تحت . تضمين می کنند

 با توجه به شرايط . می کندءکنترل انگلستان است، يعنی کشوری که نقش نمايندگی صنايع اروپا را در بازار جھانی ايفا

کنونی نيازی نيست تا بيش از اين به بررسی نتايج و پيامد ھای سياسی بپردازيم که چنين بحرانی می تواند در بر داشته 

  .باشد

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

و اتريش که در کوران . انسه را می بينيم که به صحنۀ معامالت بورس تبديل شده استسوی ديگر دستگاه دولتی فر

منازعات در گير بين قدرت ھای واپس گرا، پيوسته در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته  و مشت ھای گره کرده ای که از 

  .يان آشکار می شودو رؤيای فتوحات روس يک بار ديگر بر جھان. ھر سو مردم را به انتقام فرا می خواند

  

  پانوشت

  

١ (Hegelھگل   

سی -از ايالت کوآنگ. دالی بود که به جنگ دھقانان تبديل شد چين صحنۀ جنبش ھای ضد فئو١٨۵١در سال ) ٢

Kouang-siتسه -  در جنوب به مناطق مرکزی و تقريبا تمام بستر پائينی و ميانۀ يانگYang-tséگسترش يافت  .

  را بنيانگذاری کردند» لح بزرگسرزمين آسمانی ص« شورشيان 

)»T’aï-ping tan-ho« ( و نانکينNankinتايپينگ ھا فئودال ھای منچوری را که .  را به عنوان پايتخت انتخاب کردند

 را که تحت اختيار مالکين بزرگ ئیقتل می رساندند، ماليات ھا را لغو کرده و زمين ھاه  می کردند بئیدر چين فرمانروا

و  راھبان : اين جنبش ھمانند تمام جنبش ھای دھقانی در شرق ھدف مذھبی نيز داشت . ر خود گرفته بودندبود تحت اختيا

انقالب مردم چين عليه . رفتندۀ منچوری بودند دائما مورد تھاجم آنھا قرار می گل که مورد حمايت سلسئیمعابد بودا

صاحب » سرزمين آسمانی«. ليد فئودالی را از بين ببردن خارجی بر پا شد ولی نمی توانست شيوۀ توافئوداليسم و مھاجم

و به اين ترتيب موجبات فروپاشی . منصبان خاص خود را ايجاد کرد که ھمين ھا سرانجام با طبقات حاکم به توافق رسيدند

ب وارد  و فرانسه مھلک ترين ضربات را به انقالامريکامداخالت آشکار انگليس، اياالت متحدۀ . جنبش را فراھم آوردند

  واحدھای نظامی١٨۶۴در سال .  با اعالم بی طرفی از سلسلۀ منچوری حمايت کردندئیدر آغاز چنين قدرت ھا. ساخت

  .شان در اتحاد با فئودال ھای چينی، جنبش دھقانی تايپينگ ھا را تارومار کردند

اين جنگ چين را به .  می شود بين انگلستان و چين مربوط١٨٣٩_١٨۴٢در اين جا موضوع به نخستين جنگ ترياک ) ٣

 بھانۀ Cantonتخريب ذخاير ترياک تاجران خارجی توسط مقامات چينی در کانتون .  تبديل کردمستعمرهکشوری نيمه 

 Nankinاستعمارگران انگليسی با فرصتی که شکست چين برايشان فراھم آورده بود، قرارداد نانکين . آغاز اين جنگ بود

بر اساس اين قرارداد بازرگانان انگليسی از اين پس مجاز ھستند که .  به چين تحميل کردند١٨۴٢ اگست ٢٩را در تاريخ 
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از پنج بندر کانتون، آموی، فوتچئو، نينگپو، شانگھای استفاده کنند و دفاتر نمايندگی ايجاد نمايند، جزيرۀ ھونگ کنگ 

و می بايستی که . ر کردييی به نفع انگليسی ھا تغبرای ھميشه در اختيار بريتانيای کبير قرار گرفت و تعرفه ھای گمرک

  . غرامت سنگينی بپردازد

4) Hein-fong  

 است که به گسترش اقتصادی ١٨۵١ و در استراليا بسال ١٨۴٨سال ه اشاره به کشف منابع طال در کاليفرنيا ب) ۵

  .  انجاميدامريکا و ئیکشورھای اروپا

۶ (The Economistدر لندن ١٨۴٣ مسائل سياسی و اقتصادی اختصاص دارد و در سال انگليسی که بهۀ  ھفته نام 

  .اين ھفته نامه به صاحبان صنايع سنگين تعلق دارد. بنيانگذاری شده است

اتحاديۀ قبايل منچوری که در اوايل قرن ھفدھم چين را تھديد می کردند، ھمچون اقوام ترک و مغول تاتار ناميده می ) ٧

سر می بردند و در شمال شرقی مغولستان و ه بايل مغول بود که تحت سيادت چنگيز خان بتاتار نام يکی از ق. شدند

  .منچوری زندگی می کردند

٨ (Hong مخفف Ko-Hongتنھا واسطۀ ١٨۴٢ در کانتون بنيان گذاری شد و تا سال ١٧٢٠سال ه   کمپانی چينی که ب 

عھد . ار تجارت خارجی در کشور را به عھده داشتھونگ انحص. مراودات بازرگانی بين چين و بازارھای خارجی بود

روی خارجی ھا و قاچاقچيان ترياک انگليسی ه  ھونگ بازارھای داخلی را ب- به اين دليل که کوNankinنامۀ نانکين 

  .بسته بوده است، منحل اعالم می کند

  

  

 


