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سياست ھروئين در جنوب شرقی  (The Politics of Heroin in Southeast Asiaاين مقاله گزيده ای ست از 

 اثری ۀاين کتاب به مثاب. مريکائیا تاريخشناس Alfred W.McCoy، نوشتۀ آلفرد مک کوی )١٩٧٢آسيا، 

 که عناصر متنوع دولتی، تبھکار ويا ھر دو در آن شرکت داشته اند، کالسيک در تاريخ قاچاق مواد مخدر در جھان

  .باز شناسی شده است

در پايان قرن ھجدھم و آغاز قرن نوزدھم، ويتنام يکی از نخستين مقصدھا برای مھاجران چينی بود که مناطق پر 

حتا اگر . ی کردندو فوجيان را ترک م) يا کانتون، استان جنوب شرقی چين(جمعيت چينی در گوآنگ دونگ 

امپراتورھای ويتنام به گرمی از چينی ھا و سھمشان در گسترش بازرگانی کشور استقبال کردند، ولی خيلی زود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

المللی ويتنام در نخستين نيمۀ قرن  تقريباً کل تجارت بين. اعتياد آنان به ترياک را برای اقتصادشان بار سنگين يافتند

بازرگانان چينی در ويتنام به شکل مؤثری اين امور را اداره می . نجام می گرفتنوزدھم از راه بنادر جنوب چين ا

با وجود . کردند و محصوالت ويتنام مثل برنج، انُگم و عاج را با توليدات و کاالھای لوکس چينی تاخت می زدند

دی به بافت  حجم عظيمی از ترياک بريتانيائی به جنوب چين سرازير شد و خسارات ج١٨٣٠اين، در سالھای 

معتادان به ترياک در جنوب چين و ويتنام ترياک را با نقره می . مبادالت بازرگانی چين و ويتنام وارد آورد

  .پرداختند، و سرازير شدن اين فلز از دو کشور موجب تورم و افزايش شديد قيمتھا به نقره شد

به ھمين دليل به . ين اجتماعی و چه برای اقتصاددربار سلطنتی ويتنام کامالً مخالف ترياک بود، چه برای اقشار پائ

، امپراتور دستور داد که حتا فرزندان و برادران و نزديکان فرد معتاد به ١٨٢٠محض ورود ترياک، و در سال 

  .ترياک، بايد فرد مجرم را به مقامات معرفی کنند

دست آورد به تالشھايش ادامه به طلوبی که نتيجۀ م دربار امپراتوری برای جلوگيری از قاچاق ترياک از چين بی آن

که شکست نظامی در روياروئی عليه فرانسويھا موجب شد که به قرارداد ويژه ای در مورد ترياک تن در  داد، تا اين

  .دھد

، ناوگان اشغالگر فرانسه به ساحل ويتنام رسيد، پس از حمله ای بی ھوده به بندر دانانگ در چند ١٨۵٨در سال 

نيروی دريائی فرانسه در . ، به سوی جنوب و سايگون راھشان را ادامه دادندHueتخت سلطنتی ھو کيلومتری پاي

امپراتور ويتنام که قادر نبود . سايگون پادگانی بر پا کرد و بخشی از دلتای رود مکونگ را به اشغال خود درآورد

پيرامون سايگون را به آنان واگذاشت و فرانسوی ھا را از سنگرھايشان در سايگون بيرون کند، سرانجام سه استان 

ولی تجارت ترياک با جنوب . نقره به فرانسويھا غرامت بپردازد-  ميليون فرانک۴پذيرفت که مبلغ ھنگفتی معادل 

دا که منبع درآمد جديدی پي چين به اندازه ای اقتصاد ويتنام را تنزل داده بود که دربار امپراتور نمی توانست بی آن

سرانجام امپراتور به امر اجتناب ناپذير تسليم شد و قانونی برای ترياک در شمال کشور به . تش عمل کندکند به تعھدا

 سال غرامت تعيين شده را به ١٢توانست طی  تصويب رساند و با حساب کسب ماليات از تاجران چينی ترياک می

  .فرانسويھا بپردازد

سوی روی تجارت ترياک، فقط شش ماه پس از ضميمه سازی با وجود اين، تعيين ماليات بر اساس قرارداد فران

 بھای آن تعيين شده ١٠%ماليات ترياک وارداتی از ھند . ، از اھميت بيشتری برخوردار شد١٨۶٢سايگون در سال 

ترياک به منبع درآمد بسيار . بود و به تاجران چينی که دارای امتياز خريد و فروش ترياک بودند فروخته می شد

 تبديل شده بود، و اين بھره برداری موفقيت آميز به تدريج که فتوحات فرانسويھا در ھندوچين گسترش می سودآوری

و ) ١٨۶٣(که فرانسوی ھا سلطۀ خود را به نام تحت الحمايگی روی کامبوج  کمی پس از اين. يافت تکرار می شد

برقرار کردند، ) ١٨٩٣( و الئوس )١٨٨۴شمال ويتنام، (و سپس ضميمه سازی تونکين ) ١٨٨٣(ويتنام مرکزی 

 در حالی که قوانين و  .انحصار مستقل ترياک را برای پرداخت ھزينه ھای دولت استعماری به وجود آوردند

موازين مربوط به ترياک به جنوب ويتنام اجازه داده بود به فرانسه غرامت بپردازد، ولی گسترش سريع مناطق 

عالوه بر اين، .  به کسری بودجۀ مالياتی برای کل ھندوچين انجاميد١٨٩٠ و ١٨٨٠تحت سلطۀ فرانسه در سالھای 

اين پازل متشکل از پنج دولت مستعمراتی جدا از ھم الگوی بی خاصيتی بود، و گروه کارمندان رسمی فرانسوی 

ک سری حتا اگر ي. اندک ذخيرۀ مالی که درآمد مناطق استعماری اجازه می داد را با گشاده دستی خرج می کردند

 ترميم کرد، ولی کسری بودجۀ مالياتی ھمچنان آيندۀ ١٨٨٠اصالحات دولتی شماری از خسارات را در آغاز سال 

  .ھندوچين فرانسه را تھديد می کرد
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 تحليلگر قديمی امور بودجه در پاريس بود، و بين Paul Doumerمرد ميدان چنين وضعيتی در آن دوران پل دومر 

، فرماندار کل ١٨٩٧کمی پس از لنگر انداختن کشتی اش در سال . بايد از ترياک ياد کنيمراھکارھای پيشنھادی او 

توقف استخدام به دولت استعماری تحميل شد، مخارج غير : پل دومر يک سری اصالحات مالياتی را آغاز کرد 

ی دومر در سال ول. ضروری حذف گرديد و پنج بودجۀ مناطق مستقل استعماری در يک خزانۀ مرکزی تمرکز يافت

 به شکل اساسی تری تجارت ترياک را با کاھش قابل مالحظۀ مخارج و باال بردن فروش دوباره سازماندھی ١٨٩٩

  .کرد

پس از استحکام بخشيدن و متمرکز کردن پنج آژانس مستقل ترياک در يک شرکت انحصاری، دومر يک پااليشگاه 

ياک خالص ھندی به ترياک آماده برای مصرف در سايگون ترياک مدرن با فرآوری مؤثر برای تبديل انُگم تر

کارخانۀ جديد او ترياک ويژه ای می ساخت که سريع می سوخت و بر اين اساس مصرف کننده را تشويق . ساخت

با مديريت او انحصار ترياک نخستين . می کرد که بيش از اندازه ای که معموالً ترياک می کشد مصرف کند

نان در جنوب چين به انجام رساند، به اين علت که ترياکخانه ھای دولتی   پائين در استان يونخريدھايش را با قيمت

و خرده فروشان بتوانند مشتريان بيشتری را تا اقشار فقير جامعه توسعه دھند که قادر به خريد ترياک گرانقيمت 

در سال (اضای فزايندۀ افتتاح گرديد ترياکخانه ھای بيشتر و کلی فروشان بيشتری برای برآوردن تق. ھندی نبودند

داد و ستد در اوج شکوفائی به سر می ).  فروشگاه خرده فروش وجود داشت٣٠٩٨ ترياکخانه و ١۵١٢، ١٩١٨

  .برد

 ۵٠%ھمانگونه که دومر در مقام فرماندار کل خودش با افتخار اعالن کرده است، اين اصالحات درآمد ترياک را تا 

برای نخستين بار . يش داده و يک سوم درآمدھای مستعمراتی را تشکيل می داده استطی چھار سال مديريت افزا

عالوه بر اين، اصالحات دومر سرمايه گذاران فرانسوی در .  سال، خزانه اضافه در آمد اعالن می کند١٠پس از 

ور عمرانی، بخشی  ميليون فرانک برداشت کند که به ام٢٠٠ھندوچين را تشويق کرده بود و موفق شد وامی معادل 

  .اختصاص يافت» کلونی«از شبکۀ راه آھن ھندوچين و تعدادی بيمارستان و مدرسه در 

خودشان راه نمی ه اشغالگران فرانسوی دربارۀ شيوه ای که بايد برای توسعۀ ھندوچين خرج کنند ھيچ توھمی ب

نی را اعالم کرد، سخنگوی انجمن وقتی دولت طرح ساخت راه آھن از درۀ رود سرخ تا استان يون نان چي. دادند

ھائز اھميت خواھد بود که وقتی برای بودجۀ ساخت راه آھن «: امور بازرگانی يکی از اھداف اصلی را توضيح داد 

م وتدا... نان رأی می دھند، در بارۀ چگونگی گسترش بازرگانی بين اين استان و سرزمين ھای ما تأمل کنند به يون

ون نان می تواند به شکلی تنظيم شود که مبادالت بازرگانی و وزن نقل و انتقاالت را تجارت ترياک و نمک در ي

  ».روی واگن ھای ما افزايش دھد

 موجب کاھش معتادان ترياک ٣٠ و ٢٠طی سالھای » مضّرات ترياک«در حالی که اردوی بين المللی جدی عليه 

 به ١٩٢٩وقتی بحران عظيم سال .  کرده بودنددر آسيای جنوب شرقی شده بود، مقامات فرانسوی وضعيت را حفظ

و بودجۀ ) که دچار رکود شده بود(درآمدھای مالياتی رسيد، موفق شدند منافع انحصارات ترياک را افزايش دھند 

 کل ١۵%، ١٩٣٨درآمد ترياک با نظم خاصی باال رفت و در سال . خودشان را به وضعيت تعادل درآوردند

  . را تشکيل می داد، آسيای جنوب شرقی در باالترين نقطۀ اين اوج گيری واقع شده بوددرآمدھای مالياتی مستعمرات

ناسيوناليستھای . در غايت امر، با وجود اين، انحصارات ترياک موضع فرانسه را در ھندوچين تضعيف کرد

حمالت ھو شی مين سخت ترين .  می کردندء استثمار استعمارِی فرانسه افشاۀويتنامی انحصارات ترياک را به مثاب
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، ناسيوناليستھای ويتنامی ١٩۴۵در سال . نثار مقامات فرانسوی می شد که انحصارات ترياک را اداره می کردند

  .متن زير را به فرانسه برای تبليغات انقالبی چاپ و منتشر کردند که يک ترياکخانۀ را ترسيم می کند

  .کنند  بندر به آنجا رفت و آمد میوارد چند ترياکخانۀ می شويم که باربران و کارگران«

در به روی داالن طويلی گشوده می شود، سمت چپ ورودی، يک پيشخوان ديده می شود که افيون را از آنجا 

 گرمی بخريم، ولی برای چند صد سانتيم می توانيم طی ۵ سانتيم، می توانيم يک جعبۀ ۵٠برای . خريداری می کنند

  .چند روز روی ابرھا باقی بمانيم

داالن پيچ می خورد و باز ھم يک . درست پس از ورودی، بوی بزھکاری مشمئز کننده ای گلوی شما را می گيرد

پيچ ديگر و به اتاق ھای تاريک متعددی راه می يابد، در واقع دھليز تو در توئی ست که المپ ھا آن را در نور کدر 

در ھر سوراخی يک مرد .  سوراخھائی ديده می شودجا روی آنه ديوارھا کثيف و جا ب. و غمباری روشن می کنند

آنان به چيزی . حتا دريغ از يک نگاه. خود نمی دھده کس حرکتی ب در عبور ما ھيچ. مثل يک تکه سنگ آرميده

ھمه به شکل شگفت آوری بی حرکتند، با حرکات کند، . شکند شبيه پيپ چسبيده اند که فقط صدای آن سکوت را می

مشخصات صورتشان عبارت است از .  دستھا به ھوا، گوئی مرگ آنان را سرنگون کردهساق پای دراز شده،

راه رفتن . دندانھای خيلی سفيد، پلک چشمھا با نگاھی سياه، و گونه ھايشان مثل گچ و موج اسرارآميز تبسم اموات

  ».بين اين اجساد نمايش وحشتناکی بود

ً خيلی سنگين بودمردم ويتنام از اين نوع تبليغات استقبال می کرد . ند زيرا ھزينۀ اجتماعی اعتياد به ترياک واقعا

. کردند بسياری از کارگران کشاورز، معدنچيان و کارگران شھری ھمۀ حقوق خود را در ترياکخانه ھا خرج می

ب سختی کار به انضمام افيون با تأثيرات مدھوش کننده و کرخت کنندۀ ذھن، کمبود مواد غذائی به اندازه ای موج

  .الغری کارگران شده بود که فقط می توانيم آنان را با اسکلتھای متحرک تشبيه کنيم

ً از گرسنگی می مردند، بی آن  از جمعيت معتاد ٢%گرچه تنھا . که از خانواده ھای آنان بگوئيم کارگران غالبا

 بود ٢٠%رياک بين نخبگان بومی ميزان معتادان به ت. بودند، ولی تعداد قربانيان ترياک بين نخبگان خيلی بيشتر بود

ول جمع آوری ماليات بودند، اين افراد از ؤکه شماری از آنان در مؤسسات دولتی در محل کار می کردند و يا مس

به . کارآئی کمتری برخوردار بودند و به دليل ھزينۀ سنگين اعتياد به ترياک به راحتی به بزھکاری تن می دادند

 به نماد بزھکاری ٣٠دھکده که به تريات اعتياد داشت در ادبيات ويتنامی طی سالھای ل در ن علت، کارمند شاغھمي

  .تبديل شد

چھرۀ اين الگوی شخصيت داستانی را برای ما به Nguyen Cong Hoan رمان نويس ويتنامی نگوين کونگ ھوآن

  :شکل فراموش نشدنی ترسيم کرده است 

اگر سفيد بود، . ز قبيله ای می آيد که ششمين نژاد را تشکيل می دھد نمايندۀ تجاری اLaï» الی«حقيقت اين است که 

می توانست اروپائی باشد، اگر زرد بود می توانست آسيائی باشد، اگر سرخ بود ھندی، اگر مات بود می توانست 

 ناپذيری از ولی او رنگش بيشتر سبز بود، يعنی موردی که به شکل انکار. فريقائیااستراليائی باشد و اگر سياه بود 

وانمود . وقتی کارمند گمرک وارد شد، الی نمايندۀ تجاری لباس مرتبی پوشيده بود. رنگ نژاد معتادان افيون است

احساس می شد به نحوی اً با وجود اين، پلکھايش نيمه بسته بود و بوی ترياک نيز ھنوز شديد. می کرد که عجله دارد

شايد انگيزۀ او برای کشيدن ده . برخاسته و آمده است» جلسۀ خيال انگيز«که می توانستيم حدس بزنيم که او از يک 

پيپ ترياک، به اين علت بوده که خيال می کرد با کشيدن اين ھمه ترياک می تواند وزنش را کاھش دھد و به اين 

  .خودش حرکت بدھده ترتيب با ظرافت بيشتری ب
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ئی می خواھد دوست قديمی اش را در آغوش بگيرد و قاه قاه خنديد و به گرمی به سوی مأمور گمرک رفت، گو

با عرض سالم، «: جلوی او خيلی پائين دوال شد و تعظيم کرد و با دو دست دست مأمور فرانسوی را گرفت . ببوسد

  »چرا حضرت عالی مدتھای مديدی ست که به اينجا تشريف فرما نشدند ؟. حضرت عالی

  

  :لينک متن اصلی 

L’Indochine française : la fumerie d’opium bien sympathique du coin 

 ٢٠١٧مبر سپت ۴پاريس، 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

Entelekheia ٢٠١٧ جوالی ٢۵  

 


