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 Social  اجتماعی

  
  ميرعبدالرحيم عزيرداکتر 
  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٧

  

  سفرم به چين، ھانگ کانگ و ماکائو
  

ختصر توسط يک دوستم از اين سفر م.  اکتوبر به امريکا برگشتم٢٢ اکتوبر عازم چين شده و به روز ١۵به تاريخ 

خواھم که جريان سفر و مشاھدات خود  درين جا می.  سال با ھم ھمکار بوديم، ترتيب داده شده بود٣٠برازيل که مدت 

بايد متذکر شوم که من چين . از آن کشور و دو منطقۀ خود مختار ھانکاگ و ماکائو را خدمت ھم ميھنان تقديم نمايم

سازد جريانات سياسی، اقتصادی و  را به ھيچ وجه قادر نمین ت مختصر در آن  کشور مشناس نيستم و چند  روز اقام

الکن صرف نوع برداشت خود را از سفرم به آن کشور، ھانکانگ و . اجتماعی يک کشور عظيم مانند چين را بيان نمايم

  .ماکائو طور مختصر به دوستان پيش کش می نمايم

شنل واشنگتن عازم بوستون شديم و بعد از دو ساعت توقف ذريعۀ يک طيارۀ چينی  اکتوبر از ميدان ھوائی ن١۵به روز 

ی صچين که تصدی مشترک دولت و سرمايه گذاری خصو (Hainan Airline)مربوط  به خط ھوائی ھاينن اير الين 

ما مھمان  ساعت پرواز بسيار خسته کننده بود، ا١٣. مرکز چين حرکت کرديم) پيکنگ سابق(است، به سوی بيجينگ 

کارکنان با پيشانی . تن در طياره را کمتر ساختس ساعت نش١٣نوازی کارکنان طياره که در نوع خود بينظير بود، ثقلت 

طيارۀ ھاينن دوبار غذای شب به مھمانان تقديم کرد و به . باز، لبخند مليح و رويۀ انسانی از مسافران پذيرائی می کردند

سختی و گشنگی خطوط ھوائی امريکا درين طيارۀ چينی . ر اختيار مسافران می گذاشتوقفه ھا ھم ھر نوع نوشابه را  د

 طياره می رفتند و مواد غذائی و يا نوشابۀ مورد نظر "ۀکارخان"رسيد و حتا بعضی  مسافران گاه گاھی به  به نظر نمی

 .داشتنند را بر می

ديگر از ساير نقاط جھان به قسمت بين المللی ميدان در ھمان دقايق اول، چندين طيارۀ . سرانجام به بيجينگ رسيديم

ًايرکنديشن ميدان ھوائی قبال خاموش . ئی بيجينگ مواصلت کرد که تعداد مسافران ازدحام زيادی را باعث گرديداھو

ساخته شده بود، زيرا وسايل سرد ساختن تعميرات دولتی و ھوتل ھا در چين نظر به گفتۀ رھنمای سياحت ما،  در آغاز 

را در ميدان ھوائی ن که در قدم اول توجه م چيزی. شوند تا بتوانند بيشتر صرفه جوئی نمايند ماه اکتوبر خاموش می

که در ميدان ھای  کردند، درحالی بيجينگ جلب کرد، نبود  افراد امنيتی مسلح بود که ھيج يک  از آنھا اسلحه حمل نمی

ھمچنان  متوجه شدم که ماشين ھای امنيتی .  با تفنگ و تفنگچه اندموران امنيتی مجھزأ مۀھوائی امريکا و اروپا ھم

بيجينگ که بکس ھا و وسايل مردم را عکس گيری می کنند به مراتب حساس تر و ھشيار تر از ماشين ھای امنيتی 

عصبانيت و موران امنيتی ميدان  ھوائی بيجينگ با ھيج مسافری أھمچنان بايد ياد آور شوم که م.  امريکا و اروپا است
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ًبعد از  مدت يک و نيم ساعت انتظار در فضای نسبتا . کردند و با تمام خونسردی عمل می نمودند پيشانی ترشی  نمی

ين جا فرد موظف ادر.  ميدان ھوائی بيجينگ و طی کردن مراحل قانونی وارد سالون منتظرين شديمۀگرم و آزار دھند

 تن شامل بودند که ھمه از نقاط مختلف ٢۵در گروپ ما . فران را داشتکه رھنمای سير و سياحت ما بود، انتطار مسا

مسافران در . کرد رھنما به زبان انگليسی آشنائی داشت وبا  لھجۀ خاص خود ادای مطلب می. امريکا آمده بودند

ت شب بود، که نا وق با وجودی. سوی ھوتل محل اقامت در شھر بيجنگ به راه افتاديمه سرويس ھا جا به جا شدند و ب

در خالل چند روز اقامت در بيجينگ، نفھميديم که کدام . اما ترافيک و تعداد موتر ھا مانند صبح امريکا در حرکت بودند

رود که  آنقدر موتر و وسايل نقليه در بيجنگ باال و پائين می. ساعات وقت ازدحام است وکدام ساعات اوقات عادی

 و زيباحين مواصلت يه يک ھوتل . با آن مانند يک ميدان ھموار و خالی استترافيک نيويارک و واشنگتن در مقايسه 

پروگرام طور . اق ھا را در اختيار مسافران قرار دادندتًپنج ستاره، پاسپورت ھای مسافران را کاپی کرده و بعدا کليد ا

سياحت جا ھای  ه  سير وشديم تا رھنما ما را بمی ھر روز ساعت ھشت صبح بايد آماده . دقيق طرح ريزی شده بود

اق طعام تانواع و اقسام خوراکه ھا  اعم از چينی و غربی در ا. صبحانۀ ھوتل در نوع خود بينظير بود. تعيين شده ببرد

سحر خيزان وقت کافی برای صرف چای صبح داشتند و برای يک تعداد . شد خوری ساعت شش و نيم صبح آماده می

  .  برای  شکم پرکردن بوداز پرخوران گروپ ما بھترين زمينه

  

  بيجينگ

. بيجينگ نه تنھا پايتخت، بلکه يک مرکز بزرگ سياسی و فرھنگی چين است که از عظمت خاصی برخوردار می باشد

ين شھر اعمار گرديده، اما از آسمان خراشھای شانگھای و ھانکانگ درين شھر خبری اتعميرات مجلل و عظيم الجثه در

مردم در مجموع بسيار . کشاند سوی خود میه اريخی درين شھر وجود دارد که سياحان را بآثار محيرالعقول ت. نيست

دست باال کردن و گفتن . که شناسائی قبلی وجود داشته باشد آرام، مؤدب و خاموش اند و به کسی کاری ندارند، مگر اين

شرفت و توسعۀ تکنالوژی در آن بيجينگ يک شھر مدرن است که آثار پي. ھای و بای نوع غربی در چين مروج نيست

 نقاط کشور وجود دارد، ۀشبکه ھای کمپيوتری اين شھر که طبق گفتۀ رھنمای سياحت در ھم. شود به آسانی مشاھده می

. دھند شود و مردم ھم به قوانين کشور خود سخت پابندی نشان می شھر طور دقيق اداره می. را به حيرت انداختن م

يگانه نقطۀ منفی در .   حدی ندارد، الکن در ساحۀ سياسی نبايد پا را از گليم فراتر گذاشتآزادی در فعاليت اقتصادی

گذارند تا از گزند تنفس ھوای   آنست که مردم مريض در جريان گشت و گذار پوزبند به دھن میۀبيجنگ ھوای آلود

مغازه ھای شھر مانند ساير شھر . ھوای آلوده باعث شد که عکس ھا زياد روشن به نظر نرسند. ناپاک در امان باشند

  .  شود ھای نظام ھای سرمايه داری  پر از مواد خوراکه و پوشاکه است و ھيچ گونه  کمی ديده نمی

اين قصر يکی از مراکز توريستی چين است .  ھای گذشتۀ چين آغاز شداز قصر تابستانی امپراتورروز اول سياحت  

قصر بين .  از آن ديدار می کنند وعايد سرشار را نصيب دولت چين می سازند ھزار تن٣۵که ھر روز به تعداد حد اقل 

به خاطر نگھداری اين محل .  در عھد امپراتور کونگ در پھلوی يک جھيل مصنوعی ساخته شد١٧۶۴ و ١٧۵٠ساليان 

ًتاريخی، اين قصر و حومۀ آن در حال کنونی زير نظر يونسکو ھم  قرار دارد و وقتا فوقتا مورد تر . ميم قرار می گيردً

 ما ،رھنمای سياحت. بدون ترديد که اين قصر و ساحۀ وسيع مربوط به آن يکی از ديدنی ترين محالت در بيجينگ  است

يکی از اھداف پروگرام سياحت در . ًرا بعدا به يک مغازۀ مرواريد فروشی برد که يک عده از گروه ما خريداری کردند

در . شود ين طريق عايد کالنی نصيب دولت چين میای زيبا و قيمتی است که ازبيجينگ بردن سياحان به معازه ھا

من و .  اتقاق افتاد که نزديک بود سه تن ما را سخت وارخطا و افسرده سازده ایين محل، حادثاجريان گشت و گذار در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سوء تفاھم و نفھميدن نظر به . دوستم و يک تن ديگر که مصروف ديدار و عکس برداری بوديم، از جمعيت دور مانديم

گفتار رھنما و عدم برگشت ما در محل معين، رھنما و ساير افراد در گروپ، ما را ترک کردند و رھسپار مغازۀ 

اشتباه از ھر دو جانب سر . ًواقعا که نااميدی ما را فرا گرفت و حيران مانديم که چه بايد بکنيم. مرواريد فروشی شدند

باالخره يک . گ ترک کردزر بود که چطور سه تن بيگانه را در يک محل نا آشنا و شھر بزد، اما  اشتباه رھنما بيشتر

ما . خانم عادی که با زبان انگليسی آشنائی داشت با ادارۀ سياحان تماس گرفت و رھنما را دوباره به ھمان محل فرستاد

. د که ما سه تن به ھوتل رفته رفتيمال کرديم که چرا ما را تنھا گذاشت و به جواب گفت که او فکر کرؤاز رھنما س

ھر سه تصميم گرفته بوديم  که اگر رھنما ظاھر نشد، ذريعۀ تکسی خود را به ھوتل . ًرھنما بعدا از ما معذرت خواست

  .  ساخت رفت و ما را مغموم می برسانيم و در آنجا منتظر بمانيم که درين صورت روز اول ما برباد می

  
  داخل قصر تابستانی

 رقم خورد ١٩٨٩سوی ميدان معروف تيانانمن رفتيم که در آنجا خيزش ھای به اصطالح دموکراتيک سال ه دوم بروز 

از عکس "رھنمای سياحت به ما گفت که . ينجا بار اول بود که افراد مسلح را مشاھده کردمادر. و تلفاتی در بر داشت

اگر بازھم آرزوی . دور افگنده ا را بگيرد و يا ب شمۀگرفتن مستقيم خودداری ورزيد چون ممکن است که عسکر کمر

مقبرۀ مائو تسه تونگ متصل به ميدان تيانانمن است ". عکس گرفتن را داشته باشيد، سعی کنيد که مخفيانه عکس بگيريد

من و دوستم آروز داشتيم که از نزديک آن را مشاھده نمائيم؛ الکن نسبت ترميمات، چند . که در ھمان روز بسته بود

که روحيه و حرارت انقالبی مانند گذشته نيست، اما مردم باالخص  با وجودی. روزی به روی سياحان مسدود شده بود

  . گذارند دھقانان به رھبر انقالب چين ارج بسيار می

شود در ھمين روز از  يک جايگاه تاريخی ديگر که در نزديکی ميدان تيانانمن  واقع  است و به نام شھر ممنوعه ياد می

اين شھر در . اين محلۀ بزرگ و وسيع بيشترين سياحان داخلی و خارجی را جلب می کند. ديدار ما بی نصيب نماند

زمان دودمان امپراتوری منگ يعنی عصر بردگی در چين آباد  شد و تا سرنگونی دودمان امپراتوری کونگ در سال 

 قصر ھای امپراتور ھا ۀ تحت رھبری داکتر سون يات سن، ھم١٩١١قالب بعد از ان.  ملکيت امپراتوری ھا بود١٩١٢

 به ١٩۴٩به ملکيت عامه مبدل گرديد و نظام  امپراتوری برای ابد از چين برداشته شد که اوج آن انقالب مردمی 

. ر استرھبری مائو تسه تونگ است که ھنوز ھم در ميان دھقانان و کارگران مزد بگير از محبوبيت خاصی برخوردا
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طبق توضيحات رھنمای .  سال طول کشيد١۴ً تکميل گرديد که جمعا ١۴٢٠ آغاز و درسال ١۴٠۶کار اين شھر در سال 

داخل شھر ممنوعه به چندين حويلی تقسيم .  کردند سياحت، بيش از يک ميليون نفر در ساختار شھر ممنوعه کار می

رعايا و افراد مھم . ممنوعه می گويندمين دليل آن را شھر روی ھ. ل شودتوانست در آن داخ شده است که ھر کس نمی

چين که برای ادای احترام نزد امپراتور می آمدند، روز ھا در حويلی ھای اول نظر به مقام انتظار می کشيدند تا به 

 شھر ِالی دربايد ياد آور شد که فوتوی بزرک مائو رھبر انقالب سوسياليستی چين بر با. درگاه امپراتور شرفياب گردند

  . نگر قوت دھقانان و کارگران است که تحمل بی حرمتی به صدر مائو را ندارنداممنوع آويخته شده که نماي

  
  دروازۀ ورودی شھر ممنوعه

  
  در ميدان تيانانمن و مقابل شھر ممنوعه
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  يک گوشۀ زيبا از ميدان تيانانمن

اين ديوار به منظور جلوگيری از . جايب ساختۀ بشر استسوی ديوار بزرگ چين شتافتيم که يکی از عه روز بعد ب

کار ديوار از . ون باقی بماندھايش از تعرض اجانب مصحمالت مغل و ساير يورشگران ساخته شد تا چين و امپراتوری 

 قبل از ميالد توسط کون شی ھانگ   ٢٠۶ و ٢٢٠ قبل از ميالد آغاز شد و مھمترين قسمت آن در سال ھای ٧قرن 

)Qin Shi Huang(مان منگ به پای اکمال دقسمت اعظم اين ديوار بزرگ در زمان دو.  امپراتور اول اعمار گرديد

اريخی دارد که در ديوار ارزش مھم ت. رسيد و ھمچنان گاه گاھی توسط ساير امپراتور ھا بر آن عالوه می گرديد

 تن در گروه ما، صرف سه تن به ٢۵از زمرۀ . صورت ضرورت کار ترميم آن زير نظر يونسکو صورت می گيرد

بقيه نفس زنان تا نيمه راه . شود، برسيم شمول اينجانب توانستيم به آخرين نقطۀ باالئی  که برای سياحان اجازه داده می

اين حالت باعث شد که ناتوانی بعضی ھا را به شوخی . ين نقطه را در خود نديدنداز پا افتادند و توان باال شدن تا آخر

ًزينه ھائی که برای باال شدن اعمار شده بسيار شخ و خسته کننده است و واقعا برای کسانی که تکليف . بگيريم و بخنديم

 دولتی جواھر فروشی ھم سر زديم ۀازدر ھمين روز در چند مغ.  اين زينه ھا ناممکن استۀپا و کمر دارند، باال شدن ھم

سياحان کم بغل مانند من توان خريداری را نداشتند، اما چانه زدن مانند .  که زيبائی جواھرات ھمه را مبھوت ساخته بود

ذای چاشت و بايست عالوه نمايم که غ. ه يک نوع فرھنگ  اجتماعی مبدل شده استب ،افغانستان بر سر قيمت يک متاع

 ا میذکه به رستوران مورد نظر برای صرف غ حينی. شد و به مھمانان تقديم می گرديد ه میکفايت تھيشب با کمال 

طرح ريزی بسيار دقيق صورت گرفت که تا حد ممکن . شد کمتر از سی ثانيه غذا ھا باالی ميز گذاشته میدر رسيديم، 

د آوری است که در شب آخر در بيجينگ، به نمايش قابل يا. از وقت استفاده شود و سياحان بتوانند بيشتر جا را ببينند

  .آرت جنگی کونگ فو رفتم که فوق العاده دلچسپ بود
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  در شروع ديوار بزرگ چين

  
  نقطۀ بااليک منظرۀ ديوار بزرگ از 

  ھانگانگ  

 ١٠٠ از اين شھر بعد. بعد از چھار روز اقامت در بيجينگ، رھسپار ھانکانگ يکی از مستعمراتی سابق برتانيه شديم

. شود   دوباره به چين تعلق گرفت، الکن ھنوز ھم به ھمان نحو سابق اداره می١٩٩٧سال حاکميت برتانيه  در سال 

پرواز سه  ساعت طول کشيد، اما خسته کننده نبوده و .  اير بس خط ھوائی ھانکانگ ما را به اين شھر آوردۀطيار

ی ھانکانگ گمرک و ادارۀ مھاجرت مانند دورۀ گذشته  وجود دارد و در ميدان ھوائ. خدمات داخل طياره ھم ستودنی بود

به مجرد رسيدن . رھنمای سياحت ما را ذريعۀ سرويس به داخل شھر برد. مثل  يک کشور مستقل ويزه صادر می نمايد

ر در داخل شھر ھانکانگ و گشت و گذار در سرک ھای مزدحم آن، تغيير آنی را در کردار و رفتار مردم اين شھ
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اخالق پائين سرمايه داری در کوچه و بازار به وضاحت ديده شده و متانت و خون سردی مردم بيجينگ . احساس کردم

آسمان خراش ھای ھانکانگ شھرت جھانی دارد که در پھلوی آن حيات نکبت بار مردم عادی ھم . رسيد به  مشاھده نمی

 ميليونر وجود دارد که مصروف داد ٢٧۵٠٠ و ميلياردر ٢٢رھنمای سياحت گفت که در ھانکانگ  . کند جلب توجه می

بقيه افراد،  مزد بگير يا خرده بورژا اند که در سطح پائينتر . و ستد معامالت پولی، مالی و اعمار آسمان خراش ھا اند

و ارزانی اکثر مراکز توليدی سابق به داخل چين رفته و با استفاده از روش تشويقی دولت چين . داد وستد قرار دارند

 ۀسسۀ توليدی ندارد و ھمؤھانکانگ در حال کنونی ھيچ م. سيس نموده اندأزمين و ملکيت، مراکز خود را در آن کشور ت

در حال کنونی، ھانکانگ مانند نيويارک، . دور بانک ھای مالی و خريداری و فروش ملکيت می چرخده فعاليت ھا ب

خريدن خانه درين شھر از توان ھر کس . شود لی جھان شمرده میتوکيو و لندن يکی از مراکز عمدۀ اسعاری و ما

جای . توانند ملکيت خريداری نمايند  دالر قيمت دارد که به جز متمولين، افراد عادی نمی۴٠٠٠ھر فت . ساخته نيست

گذاشته کند و اين سرزمين را به حال خودش  که دولت چين در کار و فعاليت اقتصادی ھانکانگ مداخله نمی تعجب اين

. رھنمای سياحت در ھانکانگ ما را ذريعۀ سرويس به اکثر نقاط ديدنی اين شھر برد که برای ما خوش گذشت. است

 باالی ١٩٨١اين مجسمه توسط متخصصين سيراالنکا ساخته شده و در سال . دلچسپ ترين ھمه مجسمۀ برونز بودا بود

خود را ذريعۀ موتر ھای ھوائی کيبلی که نيم ساعت طول ما . يک کوه بچه نزديک به يک تفرج گاه،  نصب شده است

  . کشيد، به آنجا رسانديم و از ديدار مجسمه تاريخی بودا که شگفت انگيز بود، خرسند گرديديم

  
  مجسمۀ بودا در ھانکانگ

  

  ماکائو

اين .  گرفت به چين تعلق١٩٩٩ سال دوباره  در سال ١٠٠ سابق پرتگال است که پس از ماکائو يکی از مستعمرات 

ه ما ھم بعد از طی مرحلۀ قانونی در ھانکانگ توسط يک کشتی ب. منطقه يک ساعت با  کشتی از ھانکانگ فاصله دارد

دھد که چينی ھا را  ادارۀ مھاجرت ماکائو طور اسمی به سياحان ويزه می.  سوی شھر خود مختار ماکائو به راه افتاديم

حين رسيدن به معياد گاه، رھمنای سياحت . ويگاس به شھر قمار معروف استماکائو  مانند الس . ھم در بر می گيرد
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ذريعۀ سرويس به اکثر قسمت ھای اين . ًھمه را خوش آمديد گفت و آنا پروگرام سير و سياحت يک روزه را عملی نمود

  .  گشت و گذار نموديمه،شھر کوچک رفت

  
  شکوه و فقر در ماکائو

نظر به گفتۀ رھنمای سياحت، . يگانه عايدش از قمارخانه ھاست وليدی ندارد وسسات تؤماکائو مانند ھانکانگ م

.  ثروت را با خود بردندۀ را حين برآمدن در خزانه گذاشتند و بقيماکائو دالر ميليارد ٢استعمارچيان پرتگالی، صرف 

 با موجوديت قمار خانه ھای .ًکند و به کار ھای اداری و پولی اين شھر اصال غرض ندارد دولت چين ھشيارانه عمل می

برند و بيشترين پول   فيصد مردم اين شھر زير خط فقر به سر می٧٠. باشکوه، فقر و بدبختی درين شھر بيداد می کند

 عايد قمار خانه ھا در جيب صاحبان سرمايه می افتد و يک مقدار کوچک برای مصارف شھری تخصيص داده زناشی ا

 در حال تکوين است، ولی ینارامی ھای اجتماعی و جنگ غير مرئی طبقاتی حساسرھمنای سياحت گفت که . شود می

رھمنای سياحت ما را در يکی از . ًصاحبان سرمايه برای مردم مجال تبارز نمی دھند و کال بر اوضاع نظارت می کنند

ر مقام مقايسه با آن  برد که از نگاه شکوه و جالل، کازينو ھای الس وگاس دVenetians Casinoنام ه کازينو ھا ب

در اخير ساعات روز به ھانکانگ برگشتيم تا کمی استراحت کرده و روز بعد برای پرواز . مانند يک سرای کثيف است

سوی بوستون با ه  اکتوبر از ھانکانگ به بيجينگ آمديم و در ھمان روز ب٢٢به تاريخ . جانب بيجينگ آمادگی بگيريم

  .ساعت نه و نيم شب بود که ذريعۀ طيارۀ جت بلو به ورجينيا رسيديم. ديمطيارۀ خط ھوائی ھاينن پرواز نمو

  .اين بود خاطرۀ ھشت روز سفرم به آن سوی جھان که فراموش ناشدنی است

  

 

 
 


