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 ٢٠١٧ اکتوبر ١۴

  

  :جنگ ترياک 
  تجاوز قدرتھای غربی به چين

٢  

  

Corinne Autey-Roussel  

  

  اکحادثۀ آرو و دومين جنگ تري

نظر می رسيد که واگذاريھای ه ب. پس از پيروزی بريتانيائی ھا در نخستين جنگ ترياک، حرص غربی ھا فزونی گرفت

چين کمتر از ھميشه رضايت کرکس ھا را برآورده می کرد و ضعف دودمان چينگ قادر به جلوگيری از حرص آنان 

دۀ نانکين به ترفندھای غير مستقيم روی می آورد و نبود، حتا اگر تکبر چينی برای جلوگيری از کاربست مفاد معاھ

نظر ه عالوه بر اين، ھر چند که شگفت آور ب. برای توجيه مخالفتش ترجمۀ چينی متن معاھده را زير سؤال می برد

ی گونه ای که بريتانيائه ب. رسد، توافق نامۀ نام برده از ترياک نامی نمی برد، که ھمچنان در چين ممنوع باقی می ماند

  .استخراج کنند» مبادالت آزاد« ئی ھا سعی می کنند تعبير مساعدتری برای امريکاھا اين بار به ھمراھی فرانسوی ھا و 

، الغای بيجينگ، بريتانيائی ھا خواستار باز گشائی تمام عيار چين برای بازرگانی شان، سفارتخانه در ١٨۵۴در سال 

دولت امپراتوری چينگ که .  شوند اردات محصوالت بريتانيائی میممنوعيت ترياک و معافيت مالياتی برای ھمۀ و

خطر افتاده و رو به افول است، نمی تواند به چنين درخواستھای بی موردی پاسخ بگويد و ه ًاعتبار داخلی آن جدا ب

  .مؤدبانه رد می کند
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 يک Arrowنی کشتی آرو  و افسران چيYeh Ming-ch’enمأمور دولتی يه مينگ چه آن ) ٢۴(، ١٨۵۶ اکتوبر ٨در 

ُکشتی ھنگ کنگی را که مظنون به بار غير قانونی بود بازرسی می کنند و ملوانان چينی، قاچاقچيان و سه دزد دريائی  ُ

حتا اگر کشتی بدون پرچم بوده باشد، . که بازرگانان بريتانيائی استخدام کرده بودند در اين بازرسی بازداشت می شوند

 بھانۀ مصونيت حقوقی فرامرزی بر اساس توافق نامۀ نانکين که مصونيت کشتی ھا را تضمين افسران بريتانيائی به

  .کرده است، خواستار آزادی افراد بازداشت شده می شوند

چينی ھا در موضعگيری خودشان محکم باقی می مانند و بريتانيائی ھا که نيروھايشان برای سرکوب شورش در ھند 

ُ، بريتانيائی ھای ھنگ کنگ از سوی نانواھای )١٨۵٧ جنوری ١۵(اندکی پس از . ی کنندبسيج شده به تھديد بسنده م ُ

نانواھای محلی چينی خمير نانی که به غربی اختصاص داشت را به ارسنيک . يميائی قرار می گيرندکچينی ھدف حملۀ 

به بوميان ) ٢۶ (Sir John Bowringسر جان برونينگ » بشر دوست«فرماندار انگليسی، ) ٢۵. (آلوده کرده بودند

ًبرای شقاوتشان اظھار نفرت کرد و ديپلماسی توپچی به سختی از ارتکاب به عمل باز می ايستد صرفا به اين علت که 

  ).حجم زياد ارسنيک موجب بروز حالت تھوع می شود ولی کشنده نيست(نانوا کمی ارسنيک در خمير ريخته بوده 

 در Lord Derbyھمان گونه که لرد دربی . نونی بريتانيائی ھا در خطا ھستنددر ماجرای کشتی آرو، از ديدگاه قا

کشتی ساخته شده توسط چينی ھا، بازداشت شده توسط چينی ھا، که به چينی «پارلمان پيش از رأی اعتماد يادآور شد، 

ا چنين موردی از قانون آي. ھا فروخته شده و توسط خود آنھا ھدايت می شود و مالکيت آن نيز به چينی ھا تعلق دارد

 )٢٧(» مصونيت کشتی ھای انگليسی از اقتدار چينی ھا برخوردار است ؟

ُگونه ای که فقط ماجرای مسموم کردن نان در ھنگ کنگ توانست برای تاج و تخت بريتانيا بھانۀ جنگی را ه لرد دربی ب ُ

 که بھانۀ Chappedelaine، پدر مقدس شاپدلن ًدقيقا مشابه قتل مبلغ مذھبی کاتوليک(که بدان نياز داشت فراھم کند 

ولی در مقابل مافيای نھادينه شده در امپراتوری بريتانيا، با و يا بی ارسنيک نمايندگان ). جنگ را به دست فرانسويھا داد

 در توافق با سخنان شورشيان پارلمانی، لرد دربی قاطعانه با جنگ جديد مخالفت می کند،. ضد جنگ مقاومت می کنند

يک جنگ ديگر موجب ريختن خون مردم صلحجو و بی گناه خواھد شد و بدون مجوز قانونی بوده و «: به عقيدۀ او 

پارلمرستون که حاضر به از دست دادن يک پنی از سودھای کالنش در تجارت . »توجيه اخالقی نيز نخواھد داشت 

  )٢٨. (راه اندازده جنگ ديگری عليه چين بترياک نيست، با وجود اين،  پارلمان را منحل می کند تا بتواند 

 

  ).و فرانسويھا(بمباران کانتون توسط بريتانيائی ھا 

ئی که می خواستند از امريکا، ناوچه ھای توپدار بريتانيائی و فرانسوی، زير چشمان بيدار روسھا و ١٨۵٧ چدر مار

سته ھای درباريان سنتی در امپراتوری چينگ راه انجماد د. اجساد برجا مانده سھمی ببرند، به روی کانتون آتش گشودند
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کسب پيشرفت و فن آوری ضروری برای دفاع چين را مسدود کرده بود، اين جنگ نيز متأسفانه با يک سری شکست به 

که ده ) ٢٩( کند، ءرا امضا) يا تيانسين(، چين خود را مجبور ديد که معاھدۀ تيانجين ١٨۵٨ جون ٢٣در . پايان رسيد

بندر ديگر و رودخانۀ يانگ تسه را به روی بازرگانان غربی باز کرد، ايجاد سفارتخانه و دفاتر ديپلماتيک شھر  يا 

 خسارت مالی ۀنقر) ٣٠) ( گرم٣۶،٧تيل معادل (، و ده ميليون تيل بيجينگئی و روسی در امريکابريتانيائی، فرانسوی، 

تانيائی و در ماده ای که ناپلئون سوم اضافه می کند، عبور و از چين مطالبه می کند، به عالوه کاھش ماليات واردات بري

  .خواھد که حفاظت جانی آنان را به عھده بگيرند مرور آزاد مبلغان مذھبی و از مقامات چينی می

، ١٨۵٩در سال . در مقابل اين خواستھای خارج از قاعده و اغراق آميز، امپراتور از امضای معاھده سرپيچی کرد

 به غارت خزانۀ شھر پرداختند که يکی ١٨۶٠ اکتوبر را تسخير کردند، و در بيجينگسوی و بريتانيائی نيروھای فران

  .از سنتھای رايج آنان بود

   

  غارت کاخ تابستانی، منازعۀ حل نشده

  

 کيلومتر مربع، شامل يک پارک ٢٠٨يک شگفتی معماری و چشم اندازی به گسترۀ نزديک به ) ٣١(کاخ تابستانی، 

 شده با مھارت بی نظير که در تصورغربی ھا نيز نمی گنجد، پاگودھا، معابد، برکه و چشمه، آثار ھنری و تزئين

ی، يشم، برنز، لباسھای سلطنتی قديمی، شکوھمندترين ھائی که تخيالت مردمی خالق می توانست برای ئطالئی، نقره 

دست سربازان خشن فرانسوی و ه د، غارت کردند و بھمۀ اينھا را به توبره کشيدن. امپراتور، فرزند آسمان بيآفريند

دھا دزد اوباش در محوطۀ کاخ گريخت، دو صنجينۀ گرانبھا از چنگ حرص و طمع فقط دو گ. بريتانيائی به آتش کشيدند

نظرشان نمی رسيد که ه ًمجسمۀ شير که ظاھرا از برنز بود، و چون که خيلی سنگين بود و به اندازۀ کافی ارزشمند ب

  .در واقع اين دو شير از طالی ناب است. ندازندان را برای حمل آن به زحمت بيودشخ

ويکتور ھوگو متأثر از اين ماجرا، نامه ای تلخ می نويسد و در آن از خالقيت چينی ھا که در کاخ تابستانی تجسم يافته 

غنيمت به سرقت برده از چين را اميدوارم روزی فرا رسد که فرانسه اين «: بود تجليل به عمل می آورد، و می گويد 

چنين است، . اين چيزی ست که می بينم. در انتظار چنين روزی، يک سرقت با دو سارق صورت گرفته. باز گرداند

  )٣٢(» . آقای گرامی، که چگونه از لشکر کشی به چين ياد می کنم

 به اندازه ای غارت کاخ تابستانی برايش :کند  درکاخ باکينگھام، ملکه ويکتوريا با لحن ديگری از اين رويداد ياد می

 بيجينگی می کند، اين است که توله سگ ءجالب و سرگرم کننده است که يکی از مواردی که روحيۀ بی شرم او را افشا

به زبان انگليسی يعنی (نامگذاری می کند » LOOTYلوتی «را که در کاخ تابستانی پيدا کرده و به او ھديه داده بودند 

  )٣٣) (گیغنيمت جن

 يک تيم ٢٠٠٩در سال . تا امروز، چينی ھا پيوسته خواھان بازگرداندن گنجينه ھای غارت شده در کاخ تابستانی ھستند

يا در ) ٣۴(کارشناس آمارگيری از آثار ربوده شده را آغاز کرد، برخی از آنھا به ويژه در موزۀ چين در کاخ فوتنبلو 
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ر برژۀ مشھور که ييپ. در کلکسيون ھای خصوصی سراسر جھان پراکنده استبريتيش ميوزيوم و در موزه ھای ديگر، 

به ازای اموال » حقوق بشر، آزادی برای تبت و بازگشت داالی الما به لھاسا«آثار دزدی را در اختيار دارد، خواھان 

 طرفداران خوبی حقوق بشر بايد) ٣۵. (دزدی شده که چين محترمانه بازگرداندن آنھا را از او درخواست کرده است

  .داشته باشد

و چين را مجبور می ) ١٨۶٠ اکتوبر ٢۴ (بيجيگپس از تخريب کاخ تابستانی، فرانسوی ھا و بريتانيائی ھا توافق نامۀ 

کند که توافق نامۀ پيشين را بپذيرد، کاولون را به بريتانيائی ھا واگذار کند، و با تنزل چينی ھا به برده گسيل آنان را به 

نقره به )  تن١۴۶ًتقريبا (مالزی، استراليا و جز اينھا مجاز می داند، و به مثابه جبران خسارت چھار ميليون تل ، امريکا

به فرانسوی ھا بپردازند، و به مبلغان مذھبی برای ساخت کليسا اجازۀ )  تن٧٣ًتقريبا (بريتانيائی ھا و دو ميليون تل نقره 

  )٣۶. (خريد زمين بدھند

  

  ين مدرننخستين گامھای چ

ولی چرا بين آنھا اين . امروز فروشگاه ھا شلوغند، چون که مشتريان در پرتجمع ترين ساعات بازار متراکم می شوند« 

. ھمه خانه با درھای باز پشت پرده ای از بامبو پنھان شده است ؟ وارد يکی از آنھا می شويم، خانۀ شخصی نيست

 و وارد يک اتاق نيمه تاريک می شويم، يک نيمکت دراز دور تا دور ديده پردۀ بامبو را کنار می زنيم. ترياکخانه است

بعضی از . المپ ھای کوچکی در فواصل نامنظم کار گذاشته شده و مردان بين اين چراغھا دراز کشيده اند. می شود

د به پشت دراز اين افرا!  برخی ديگر با صورت الغر و رنگ پريده حالت گيج و منگی دارند  آنھا در خواب ھستند و

ًآنگونه که معتادان به ترياک از لذتشان می گويند ابدا به افرادی که . کشيده اند، و بيشتر به موميائی ھا شباھت دارند

. روحشان در سرزمين شاه پريان سير و سلوک می کند يا محو تماشای صحنه ای باشکوه شده باشند شباھت ندارند

دھد،  احساس بدی به من دست می. »اين از کشور شما می آيد، اينطور نيست ؟ «مردی به من لبخند می زند و می گويد

ولی اين ترياکخانه . زيرا می دانم که او عقيدۀ عمومی را به زبان می آورد که مبنی بر آن ترياک از انگلستان می آيد

افراد از پائين ترين اقشار اين . ھوای بسته، بوی بد، افراد الغری که روی نيمکت دراز کشيده اند. جای کثيفی ست

از بيرون صداھائی می شنويم، و نور روشنی . جامعه اند، ھمۀ اينھا احساس خفقان آوری را در من تحريک می کند

» .روی پردۀ حائل بامبو می افتد، با شتاب از اتاق تاريک بد خارج می شويم ، در ھوای بيرون احساس آزادی می کنيم

  )١٨٠صفحۀ . رات مأموريت در امویخاط. پدر مقدس جان مکگوان(

 Révérend John Macgowan, The Story of the Amoy Mission (1889, page 180).  

 

  ١٨٧٠چينی معتاد به ترياک در سال 

misc_opium/images/media/com.opiateaddictionresource.www://http  
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در اواسط قرن نوزدھم، رودخانه ھا و سواحل چين انباشته از کشتی ھای حامل ترياک و ديگر کاالھای غربی ارزان 

عيتی مقامات چينی بيشتر به  به حاشيه می راند، در چنين وضقيمت است که بازار را تسخير می کند و توليدات محلی را

ان بيماری را مانند که خودشان را به جريان سيل می سپارند، و برداشت ناکام محصوالت کشاورزی نيز بيش از مستعف

گرسنگی پيش دھقانان فقير را به سوی  ترياک می کشاند که ارزان قيمت و به فراوانی يافت می شود و می تواند جلوی 

از سال . ً، غربی ھا کامال مديريت امور ماليات بازرگانی در چين را به دست گرفتند١٨۶٠از سال . آنان را نيز بگيرد

ُ تن در سال افزايش يافت و تعداد معتادان چينی به شکل ۶٧٠٠ُ تن به ۴٨١٠ صادرات ترياک ھندی از ١٨٧٩ تا ١٨۵٨

  )٣٧.( اوج گرفت١٩٠۶يزده ميليون و نيم نفر در سال  به س١٨٣٠تساعدی از سه ميليون نفر در سال 

برای رقابت با ترياک ھندی و محدود کردن خون ريزی در منابع : با وجود فروپاشی، کشور دست به مقابله می زند 

ُ تن  در سال رسيد، و چين به ٢٢٠٠٠در آغاز قرن بيستم توليد ملی به . درآمد، چين خودش به کاشت خشخاش اقدام کرد

  )٣٨. (ستين توليد کنندۀ ترياک در جھان تبديل شدنخ

از سوی ديگر، جنبش مخالفان دولت چينگ و حضور استعمار سازماندھی می کند و از غربی ھا ظريف ترين روشھا 

ًدر وضعيت کشور شکست خورده، خسته، فقير، عميقا تحقير . را برای آزاد کردن خودشان از چنگ آنان می آموزند

، ميانجيگر، فرصت طلب و ديگر مأمورانی که با )کومپرادور(جديد، يعنی طبقۀ بازرگانان معامله گر شده و با طبقۀ 

با رواج بزھکاری وضعيت باز ھم وخيمتر شد، اندک اندک خودآگاھی ) ٣٩(قدرتھای استعماری ھمکاری می کردند 

مپراتوری باستانی، ترياک و تسلط غربی ّملی چين مدرن را بنيانگذاری کردند و سرانجام ھم زمان، گوی را از رژيم ا

  .ھا ربودند

تا امروز، برخی از تاريخشناسان آنگلوساکسون بر آن ھستند تا نشان دھند که گشودن اجباری چين به بازار بين المللی 

  )۴٠. (در حرکتش به سوی مدرنيته و تحقق نھائی اش در اقتصاد بازار داشته است» نقش مثبتی«

در جھانی که با تمام سرعت در حال : است ) سوفيست(شده الگوی دليل و برھان سفسطه گرايان دليل و برھان عرضه 

 باقی بماند و در اين تحول جھانی شرکت نداشته ءمدرنيزه شدن است، آيا چين می توانست پشت ديوارھايش بی اعتنا

 اين کاروان جھانی عقب بماند ؟ آيا  اجازه دھد که ازجاپانباشد ؟ و به دليل بارزترين رقيبان مستقيم خود ھمچون 

ھمچنان ھزاران کيلومتر را روی صندلی روی دست باربران می پيمود وقتی که کشورھای ديگر از قطار و اتوموبيل يا 

ن ولفيھواپيما استفاده می کنند ؟ و يا از کبوتران وکودکان برای ارسال پيغام استفاده کند در حالی که ديگران از ت

 نظام امپراتوری که قادر نبود خود را با ضروريات پيشرفت و تحوالت سريع جھان مدرن سازگار کند، برخوردارند ؟

ی نسبت به اين تحوالت داشته آيا به ھر صورت جای خود را به نوعی دولت واگذار نمی کرد که بتواند واکنش فعال

  ؟باشد

دور از تشويق چين در راه مدرنيزاسيون به مثابه  کدام پيچش فکری می تواند جنگ ھای ترياک را توجيه کند ؟ خيلی 

ًتوانيم حدس بزنيم که احتماال به دليل شکنندگی روانی کشور، بی نظمی عمومی و عقب نشينی  ضرورت زمانه، حتا می

توانيم  و حتا می. ُرھبران به ارزشھای فرھنگی قديمی و مداخالت غربی ورود چين به مدرنيته را به کندی محکوم کرد

 عليه ١٩٣٧ًماال حدس بزنيم که غرب به گونه ای دراز مدت چين را تضعيف کرد به ھمين علت چين در جنگ سال احت

  . ميليون چينی جان خود را از دست دادند٢٠ی ھا نتوانست مقاومت کند و بيش از جاپان

ان به ده ھا ميليون جمعيت معتادان در اين دور) ۴١. (جمھوری چيانگ کای شک ھمچنان با مشکل ترياک درگير بود

ًنفر می رسيد و عالوه بر اين جمھوری با اغتشاشات درونی که به شکل مستقيم يا غير مستقيم منشأ آن غالبا به سلطۀ 
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 پيش درآمد جنگ اشغالگر خود با ۀ به مثابجاپانغرب ارتباط داشت بايد مقابله می کرد، در چنين شرايطی بود که 

  .ه منچوری حمله کردارتکاب به جنايات وصف ناپذير ب

، با مطرح کردن نتايج می بين تاريخ شناسان آنگلوساکسون که با خردورزی می خواھند وجدان آگاه خود را تسکين دھند

» اردوگاه يھوديان«، و در اين صورت به نازيھائی شباھت پيدا می کنند که برای ايجاد »چندان ھم اھميتی نداشته«گويند 

  .می کنند و مدعی می شوند که چنين رويدادی ايجاد دولت اسرائيل را تسريع کرده استبه اثرات مثبت آن اشاره 

ًمشخصا ھمان تعريفی ست که ما در فرھنگ واژگان برای کلمۀ تجاوز می » بازکردن بنادرش«مجبور کردن فردی به 

غرب بر او وارد کرده، و اگر چين به ھر طريقی از جراحاتی برخاسته که درنده خوئی و بی شرمی . توانيم بيابيم

ترياک فقط طی سه سال به دست مائو تسه . ًصرفا به دليل خصوصيات انعطاف پذيری و تحرک باطنی اش بوده است

ًريشه کن شد زيرا تقريبا ھمۀ مردم چين در اين مورد اشتراک عقيده داشتند که خسارت تحميل شده به ) ۴٢(تونگ 

ُ ديگر، ترياک به مثابه بردار فروپاشی کشور و از بين بردن آن به معنای به سخن. ّکشور سم امپرياليستی بوده است

  .حذف استثمار تحميل شده از سوی غربی ھا و تحقير چين بود

امروز ھمچنان در چين کمتر چيزی به اندازۀ مصرف مواد مخدر منفور تلقی می شود، به ويژه مشتقات ترياک، و 

  .ر بين سختگيرترينھا در جھان استقوانين مربوط به مبارزه عليه مواد مخد

  

   جاپانجنگ چين و فرانسه و نخستين جنگ چين و 

در اين دوران، گسترش استعمار به پايان رسيده، سرزمين ھای جديد و زمين ھای بکر کشف و تقسيم آن توسط قدرتھای 

ناطق نفوذی خود و يا بيرون از اين پس قدرتھای استعماری ھر يک در پی تثبيت و يا تقسيم م. غربی تنظيم شده است

  .فروش می رسد و يا به تصاحب درمی آيده آوردن قطعه ای از چنگ ديگری ھستند و قطعات چين باقيمانده يا ب

 جنگ با فرانسه در ءرساند، ابتدا پس از جنگ ھای ترياک، چين دو شکست ديگر را در برگھای تاريخش به ثبت می

و سپس، خيلی ) ۴٣) (ردن آنام و تونکين به ھندوچين فرانسه انجاميدکه به ضميمه ک (١٨٨۵ تا ١٨٨١سالھای 

- ١٨٩۵ در سالھای جاپان قلب جھان آسيائی تلقی می کردند، جنگ با ۀتحقيرآميز تر برای چينی ھائی که خود را به مثاب

  .وديگانه راه حل برای جلوگيری از خسارات پی در پی مدرنيزه کردن ھر چه سريعتر کشور ب). ۴۴ (١٨٩۴

ولی اگر شمار فزاينده ای از چينی ھا پی برده بودند که کسب پيروزی نيازمند عبور از نظم ھزاران سالۀ باطل شده 

نيسم و وابسته به امتيازاتش، راه را بر راتوری، محصور در اخالق کنفسيواست، فقدان تحرک و رکود ھيرارشی امپ

  .دامن می زند) نظم قديم(شده اعتراضات فزاينده ای را عليه آن آنان مسدود می کند و سبب شکستھای نظامی پی در پی 

شھرت دارد، احساس شکست ) يا جنگ مشتزن ھا(با وجود اين، ھمانگونه که در جنگی که به جنگ بوکسورھا 

خوردگی و يأس در مقابله با امپراتوری چينگ نسبت به اشغالگران خارجی 

ا از ھر سو بين حرص و طمع يکی چينی ھ. رسيد نظر میه ًواقعا خيلی جزئی ب

و ديگری تاب داده می شدند و در کشور خودشان به حاشيه رانده شده بودند، در 

برای سگ و چينی ورود «ارک روی تابلوئی نوشته شده بود ورودی يک پ

 بربرھای ناآگاه با آنان رفتار می کردند، يا خيلی بدتر، ۀ، به مثاب)۴۵(» ممنوع

تۀ کشيدن ترياک بودند، موجودات نزاری که جايشان در تنبلھائی که فقط شايس

ترياکخانه ھای مشمئز کننده بود، چنين رفتار و نگاھی به آنان از سوی ھمانھائی 
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ّکردند و در عين حال سم مرگبار را به آنان تحميل کرده بودند، به ھمين  صورت می گرفت که کشورشان را غارت می

  .ديگر متحد می شدند بيھا با يکداليل بود که آنان در نفرت از غر

  

   روزه١٠٠اصالحات 

امپراتور جوان که به تازگی ) Kang Youwei) ۴۶، به تشويق مقام بلند پايۀ مدرنيست کانگ يووی ١٨٩٨در سال 

 برای بيرون کشيدن ساخت و ساز بی تحرک دولت چين چاره Kuang-hsu (Guangxu)تاجگذاری کرده کوآنگسو 

استخدام افراد غربی در . سری اصالحات در راستای مدرنيزاسيون کشور دستور صادر کردانديشيد و برای يک 

آموزش، حذف کارھای بی ثمر، مبارزه عليه بزھکاری دولت، گسترش صنعت، مدرنيزاسيون کشاورزی، آزادی بيان، 

شکل مؤثر ھدف می که در مجموع بسياری از کاستی ھای چين را به ) ۴٧(برنامه، ...پيشنھاد برای قانون اساسی

 ١٨٩٨ سپتمبر ٢١اين تحوالت محافظه کاران جبھۀ تزی شی ملکۀ دودمان چينگ را به وحشت انداخت و در . گرفت

  )۴٨. (دمين روز از تجربۀ ترقی خواھانه، با کودتا امپراتور را برکنار کردندصدر پايان 

  

  شورش رسمی  : ١٩٠٠- ١٩٠١جنگ بوکسورھا، 

.  به سوی پرتگاه در خواب به راھش ادامه می دھد، ولی ھمه در خواب به سر نمی برنداگر ھيرارشی دودمان چينگ

، ھمچون ھرگز، روحيۀ قيامی که در قلب چينی ھا آشيانه کرده پيرامون فرقه ھای نوين گرد ھم می آيند، ١٩٠٠در سال 

» انجمن مشتھای عادل و متحد«. ددعليه غربی ھا نطفه می بن) بوکسورھا(به ويژه ھمآھنگ سازيھائی پيرامون مشتزنھا 

ّاز شاندونگ و ھبی برخاسته بودند، انجمن سری خشنی که از دھقانان و کارگران تشکيل شده بود و به ھنرھای رزمی 

می پرداخت، خارجی ھا، چينی ھائی که به مسيحيت گرويده بودند و آنانی که با غربی ھا ھمکاری می کردند را به 

کردند که در حالت خلسۀ اسرارآميز خاصی گلوله به آنان آسيبی وارد نخواھد  نداشتند و تصور می ديو بدکاره می پۀمثاب

  .کرد

ملکه تزی شی و کاروان محافظه کارانش که از خارجی ھا به ھمان اندازه اظھار بيزاری می کردند که از مدرنيسم، 

ن را مرحمی برای احساسات ضد غربی کشور دانسته نزد اين مشتزنھا منبع الھامات چين سنتی حاکم را يافته بوند و آنا

ً، ملکه اعالميه ای منتشر کرد و دربارۀ خصوصيت عميقا چينی ١٩٠٠ جنوریدر . و پنھانی از آنان پشتيبانی می کردند

غربی ھا به اين پشتيبانی کمابيش آشکار از . ّانجمن ھای سری گفت که نبايد آنھا را با گروه ھای تبھکار مخلوط کنيم

  .و راه برای اين فرقه آزاد شد: مشتزنھا اعتراض کردند، ولی ملکه مقاومت کرد 

اگر مشتزنھا در گام اول مبلغان مذھبی را ھدف می گرفتند، به اين دليل بود که از غربيھا بيزار بودند و آنان را رياکار 

مبلغان مذھبی البته به . خوردار بودندتلقی می کردند و از ديدگاه چينی ھا مبلغان مذھبی از ھر دو خصوصيت منفور بر

خدمات و کمک ھای اجتماعی و بھداشتی می پرداختند، ولی در پناه مکان ھای محافظت شده و در درون استحکامات 

زندگی می کردند، و از سطح زندگی بھتری نسبت به مردم برخوردار بوند، در حالی که آنان را به عشق خدا دعوت 

ًگفتند، ولی از سوی ديگر برای مبادالت ترياک غالبا  از مزيتھای امتناع  و صرفه جوئی میکردند و برای آنان  می

ًگرچه معامالت ترياک را قويا محکوم می کردند، ولی آن را نسبت به ) (۴٩(نقش ميانجيگر را به عھده داشتند 

وی مخالفت با آن تأکيد می کردند، دانستند و آنانی که خيلی ر مأموريتشان يعنی تبليغ برای انجيل موضوعی ثانوی می

و حتا بدتر از . پشتيبانی گروه خود را از دست می دادند) John Dugeon) ۵٠مثل مبلغ مذھبی بريتانيائی جان داژئون 
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دی فرھنگ و سنتھای پاگانيست عتادان چينی به دليل ضعف درون بًاين، مبلغان مذھبی غالبا مدعی می شدند که تعداد مع

  ). بوده و فقط انجيل می تواند آنان را نجات دھدرايج در کشور

به بيان ديگر، . مبلغان مذھبی از مزايای مصونيت فرامرزی برخوردار بودند و خارج از اقتدار دادگستری چين بودند

شنيع ترين نوع غارت بسته بندی شده در گفتار : مبلغان مذھبی نخستين آماج سرزنش چينی ھا عليه غربی ھا بودند 

  .قی، آميخته به ايمان تصنعی و احساسگرائی رياکارانهاخال

 ٢٢۵، مشتزنھا با کشتن دو مبلغ مذھبی بريتانيائی در کوران شورش در په او تينگ فو در ١٩٠٠ در پايان ماه مه 

  . جنگ را آغاز کردند بيجينگکيلومتری جنوب غربی

اعته دادند تا شورش را خاموش کنند، ولی عمليات  س٢۴ديپلماتھای غربی با تھديد مداخلۀ نظامی به چينی ھا مھلت  

ھای واحدکه منتظر پاسخ چينی ھا شوند،  تخريب ريل راه آھن و خطوط تلگراف موجب شد که بی درنگ و بی آن

، مشتزنھا به امالک غربی ھا حمله می کنند و رئيس جوندر آغاز .  مستقر کنندبيجينگاشغالگر رزمی شان را در 

  . را نيز به قتل می رسانندپانجات نمايندگی أھي

 فروشگاه ۴٠٠٠، فرقۀ مشتزنھا بيش از جون ١۶روز . ارتش امپراتوری چين آشکارا از مشتزنھا پشتيبانی می کند

ت ھای ديپلماتيک أ ھمان ماه، دولت چين از وزرای حاضر در ھي١٩وابسته به تجار غربی را تخريب می کنند و در 

 از ءوزرا. »زيرا دولت چين نمی تواند امنيت آنان را تضمين کند«را منتقل کنند دعوت می کند که ھمۀ خارجی ھا 

رفتن سرپيچی می کنند، و از بخش خدمات امور خارجۀ چين درخواست مالقات می کنند ولی با بی پاسخ ماندن 

 ٢٠در . رسند ھای امپراتوری به قتل میواحدی را بفرستند که توسط المانت أدرخواستشان تصميم می گيرند يک ھي

، جاپان، ايتاليا، المانمجارستان، فرانسه، بريتانيا، - ، سربازھای چينی به روی محلۀ نمايندگان ديپلماتيک اتريشجون

: مترجم ( روز بطول می انجامد ۵۵ بيجينگتھای ديپلماتيک در أمحاصرۀ ھي.  تيراندازی می کنندامريکاروسيه و 

ن ھستون که اگر با شرکت چارلتو» بيجينگ روز در ۵۵«خی ساخته است به نام لمی دربارۀ اين رويداد تاري فدھاليوو

  ).لمھای ھاليوود ولی مثل اغلب آنھا تحريف آميز و نژاد پرستانه استنگوئيم مثل ھمۀ ف

 را تصرف می کنند، و بيجينگ) ۵١( کشور ياد شده به پشتيبانی قوای کمکی استراليائی ٨ت، اتحاديه ای از گس ا١۴در 

ًکند که فورا برای جبران  را به توبره می کشند و البته ھمچون ھميشه وظيفه حکم می) يا کاخ قديمی( شھر ممنوعه سپس

از دولت چين اخاذی  کنند و تمام دار و ندار چين را ) ١٩٠١ سپتمبر ٧قرارداد بوکسور (» قرارداد صلح«خسارت در 

 برای آزمون امپراتوری که مربوط به ه سال١٣٠٠ازند، الغای نظام ببلعند، و برای ديپلماتھای کشته شده بنای يادبود بس

گزينش ديوان ساالران بود، يعنی الغای سنتی که فقط موجب شرمساری چين می شد، و تحميل واگذاريھای بيشتر از 

ربی تصميم گرفته بودند که برای نيل به ھر گونه مقاومت بھای سنگينی را کشورھای غ. منابع طبيعی چينی ھا و تجارت

  .به چين تحميل کنند

از ) کاخ( در بيرون آنچه را که ديوارھای شھر ممنوعه   می گريزد وبيجينگدر کوران نبردھا، ملکه با لباس مبدل از 

به محض بازگشت صلح، دست به کار . شفقر عميق و عقب ماندگی کشور: نگاھش پنھان داشته بود را کشف می کند 

می شود و آنچه را که با برکناری امپراتور کوآنگ ھسو با اعمال زور ممنوع کرده بود، دوباره جايز دانست و اين امر 

دودمان چينگ با دورانی . نظر می رسيد و دير شده بوده ولی خيلی کم ب. را با مدرنيزاسيون ارتش و راه آھن آغاز نمود

  .ه در خواب و کرختی و بی سامانی به سر برده بود بيش از يک دھۀ بيشتر در مقابل خود نداشتطوالنی ک

پاسخی که موزۀ بريتانيا به چين .  استبيجينگامروز، چين خواستار بازگرداندن آثار غارت شده از شھر ممنوعه در 

  )۵٢. (» لندن خيلی قابل دسترسی ترنداشياء به ميراث جھانی تعلق دارد و در«: داده است نيازی به توضيح ندارد 
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  ابليس نمائی چينی ھا در تبليغات غربی

  

به عھده دارند و در يدکشان فرھنگ عاميانه تغذيه شده برای ) ۵٣(تبليغات ضد چينی که رسانه ھای غربی و نويسندگان 

 از نظام استعماری تزريق کرده مثال با ترس از مھاجرت کارگران چينی با حقوق نازل، افکار قالبی را برای پشتيبانی

يار  تصوير مخلوقی نه چندان باھوشتر از ميز و صندلی، باربر يا تاجر بسۀدر قرن نوزدھم، فرد چينی به مثاب. اند

» خطر زرد« کند تا تھديد مبھم حملۀ جھانی،شروع می» کرم خاکی فروتنی که ھستم«مؤدب که تمام جمالتش را با 

ًسپس در آغاز قرن بيستم، دقيقا . نظر می رسده  ب کنی تمايالت خاص خود به روی قربانی، نمونۀ نوعی از فراف)۵۴(

 شخصيت ادبی Fu-Manchuفو مانچو (پس از جنگ مشتزنھا، به ژنی شرور با شقاوت و با خيانتکاری بی حد و مرز 

 سرزمين ۀ چين به مثابتبديل می شود در حالی که) ١٩١٢ Sax Rohmer تخيلی در رمانھای بريتانيائی ساکس رومر

ولی شگفت . اسرار دست نيافتنی و شکنجه شھرت می يابد، به ويژه شکنجۀ چينی با قطره چکان آب شھرت خاصی دارد

ترياکخانه ھا . آميز است که می بينيم چھرۀ قالبی فرد چينی که معتاد به ترياک باشد به ندرت به نمايش گذاشته می شود

 صحنه، دکوراسيون سرزمينھای دور به ھمان نسبت که پاگودھا يا قمارخانه ھای حضور دارند ولی در پس زمينۀ

، فيلم فرانسوی اثر ژان دولونوآ   Macao, l'enfer du jeu ماکائو، جھنم قمار(» جھنم قمار«مشمئز کنندۀ ماکائو، 

  نشانه ای از بد طينتی ؟). ١٩٣٨ بر اساس رمان مشھور موريس دکوبرا ١٩۴٢

البی فرد چينی در رسانه ھای غربی، چينی ستمگر گارد سابق ارتش سرخ با پيراھن يقه مائوئی و مجھز امروز، چھرۀ ق

سندرم رستوران «اسطورۀ ماندگار (به کتاب کوچک سرخ، آميخته به ترسی که خطر مسموميت را تداعی می کند 

کونگ فو باشد ادامه می يابد زيرا چينی ً، عالوه بر اين تصوير پردازی با چينی که الزاما بايد قھرمان )۵۵) (»چينی

تائی (معجون اسرارآميزی را در اختيار دارد که ھميشه پشت پرده ای از ابھام و چيزھای غير قابل درک باقی مانده 

 را در اختيار دارد و فقط برای معامله و امريکا، شخصيت مھم چينی که قرض )چی، طب سوزنی، کی کونگ، فنشوی

 و مھاجر بدون اجازۀ  DVD به اين فھرست می توانيم در بريتانيا فروشندۀ دوره گرد دی وی دی پول زندگی می کند،

  ). ۵۶. (اقامت را اضافه کنيم

  

  تاب نتايج جنگ ھای ترياک در دوران معاصرزبا

دی آورد و رابطه اش با جھان غرب را در وا به ياد می» قرن تحقير« را با نام ١٨٣٩-١٩۴٩حتا امروز، چين دوران 

در چين و به ھمين گونه در تايوان بسياری . جنگھای ترياک و استعمار سوداگرانه ای که قربانی آن بوده تعريف می کند

کنند، نه آنگونه که می توانيم انتظار داشته باشيم يعنی تقسيم چين به پيشا  از کتابھای تاريخ چين را به دو بخش تقسيم می
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 دربارۀ جايگاه کشور در جھان حول محور رعايت حقوق بحثدر چين . گ ھای ترياکو پسا مائو بلکه به پيشا و پسا جن

 برده يا ذخيرۀ ۀطبيعی در نظام غربی می گردد، يعنی تا چه اندازه غرب حاضر است جايگاه چين را بپذيرد، نه به مثاب

 برای امريکامتعدد اياالت متحدۀ چينی ھا مظنون ھستند و تالشھای .  مخاطب تمام عيارۀنيروی کار ارزان، بلکه به مثاب

  .طور مشخص يادآوری می کننده متوقف کردن ارتقاء چين را ب

جوی دائمی راه ھای قانونی برای  و در دوران آغاز جمھوری، محور سياسی کومينتانگ مقدم بر ھر کاری در جست

يليمتر بيشتر به غربی ھا وجود محدود کردن تھاجمات غربی ھا بود و نفرت يکپارچه ای نسبت به واگذاری حتا يک م

کس خواستار چين از ھم گسيخته در سال ھای  در چين ھيچ. داشت که در واقع يگانه نقطۀ اتحاد ھمگانی در چين بود

  .  نبود٢٠

  

  ّکمک چين به متفقين در جنگ اول جھانی

 

  ّگروه کارگران چينی، فرانسه، جنگ اول جھانی

 ١٩۴۶ و ١٩١٧تھای ديپلماتيک خارجی را بين سالھای أانگ موفق شد سيطرۀ ھيبا اتخاذ رويکرد گام به گام، کومينت

 و المانت ديپلماتيک أّيعنی طی جنگ اول جھانی، چين به اميد حفظ ھي: ملغا کند، البته با يک فقره خيانت فوق العاده 

 الزم برای ارسال کمک در اين دوران اگر چين توان). ۵٧(مجارستان سعی کرد در کنار متفقين باقی بماند-اتريش

بر اين اساس، در سال . بندد، يعنی گسيل نيروی کار نظامی را نداشت، آنچه را که از عھده اش ساخته بود به کار می

 نفر از کارگران چينی کيسه ھای مواد غذائی و سالح و مھمات نظامی را در فرانسه ٩۶٠٠٠ جمعيتی معادل ١٩١٨

 نفر ديگر در آبھای سواحل ۵۴٣ن کارگران در فرانسه جانشان را از دست دادند و  نفر از اي٢٠٠٠. جا می کردنده جاب

ت ھای نمايندگی ديپلماتيک أجای ھيه ب) ۵٨(در پايان جنگ، طی امضای توافق نامۀ ورسای . فرانسه از بين می رفتند

ندونگ، به ھمين علت چينی ھا به  منتقل کردند به عالوه استان شاجاپانکه به چين قول داده بودند، متفقين آنھا را به 

 کنند ورسای را ترک کردند، و تظاھرات عليه متفقين غربی، بايکوت و ءکه توافق نامه را امضا حالت عصبانيت بی آن

بزرگداشت بر پا می ) ۵٩(»  مه۴جنبش «ھر ساله، چين برای اين رويداد به نام . اعتصاب کشور را به لرزه درآورد

  .تحاد ملی چين مدرن استکند، و اين سر آغاز ا

به تخريب چين با انتقال ترياک مبادرت ورزيد ) ١٨۶٧( از دوران بازسازی امپراتوری ميجی جاپانيادآوری کنيم که 

درمان معتادان « کوکائين و مرفين به مثابه دارو برای ١٩٢٠ ممنوع بود، و به ھمين گونه از سال جاپاندر حالی که در 

  )۶٠(» به ترياک
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ُفقط دو مستعمره باقی ماند، ھنگ کنگ .  بسته شد، متعلق به فرانسه بود١٩۴۶ت ديپلماتيک که در سال أفتر ھيآخرين د ُ

 به چين بازگردانده شد و دومی در سال ١٩٩٧در سرزمينھای چينی که اولی در سال ) الگپرت(و ماکائو ) بريتانيا(

ُرسيدن مائوتسه تونگ، سوداگران چينی در ھنگ کنگ مستقر با به قدرت : ولی تاريخ به اينجا پايان نمی پذيرد . ١٩٩٩ ُ

گونه ای که تا آخرين ه ب.  مديريت می کردندامريکاشدند و از آنجا قاچاق پر درآمد ھروئين تايلند را به اياالت متحدۀ 

ُروز حياتش به مديريت بريتانيا، ھنگ کنگ تخت پرش اصلی قاچاق مواد مخدر در جھان بود قديمی عادات ) ۶١. (ُ

  .عمرشان طوالنی ست

 به شکل داوطلبانه از ١٩١٩تنھا يک کشور شرافتمندانه با چين رفتار کرد، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی از سال 

شايد يکی از رازھای تفاھم کنونی چين و .  تزاری در سرزمين چين صرفنظر نمودۀمستعمرات و امتيازات روسي

طی اين دوران، در فرانسه، گنجينۀ ھای غارت شده از کاخ . ع باز می گرددروسيۀ عصر حاضر نيز به ھمين موضو

  .تابستانی ھمچنان در فونتنبلو آرميده است

  ٢٠١٧ مه ۶
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