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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -پیشگفتار
بیش از یک دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و رژیـمهـای کمونیـستی اروپـای شـرقی ،جنـبش
کمونیستی بینالمللی در سراسر دنیا مردود شمرده شده است .سقوط حزب کمونیست چین )حکچ( صرف ًا مستلزم
زمان است.
به هرحال ،حکچ قبل از سقوط کاملش ،درحال تالش است تا سرنوشت خود را با ملت چین ،ملتـی بـا تمـدنی
 ۵۰۰۰ساله ،گره بزند .این فاجعهای برای مردم چین است .مردم چین هماکنون باید با سؤالهای قریبالوقـوعی در
مورد چگونگی نگرش به حکچ ،چگونگی تحول چین به جامعهای بدون حکچ و چگـونگی منتقـل کـردن میـراث

چینی روبرو شوند .درحال حاضر ِاپُک تایمز درحال انتشار سری مقاالت ویژهای بـا عنـوان ”نُـه شـرح و تفـسیر در

مورد حزب کمونیست“ است .قبل از اینکه تاریخچهی حکچ به پایان برسد ،ما درصدد آن هستیم تا نظری پایانی

را در مورد آن و جنبش کمونیستی بینالمللی که درمدت بیش از یک قرن بالیی بـرای بـشریت بـوده اسـت ،ارائـه
دهیم.
حکچ در طول هشتاد و چند سال خود ،به هر چیزی که دست زده ،با دروغها ،جنگها ،قحطی ،استبداد ،قتـل
عام و ترور به آن صدمه زده است .اعتقادات و اصول سنتی بهطور خـشونتآمیـزی نـابود شـدهانـد .مفـاهیم اصـلی
اخالقی و ساختارهای اجتماعی با زور متالشی شدهاند .همدلی ،عـشق و همـاهنگی میـان مـردم بـه سـتیز و تنفـر
تحریف شده است .آرزوی متکبرانهی ”جنگ با آسمان و زمین“ جایگزین ستایش آسمان و زمین و سـپاسگـزاری
از آنها شده است .نتیجهی آنها سقوط کامل سیستمهای اجتماعی ،اخالقی و زیستمحیطی و بحرانی ژرف بـرای
مردم چین و در حقیقت برای بشریت بوده است .تمام این فاجعهها از طریق برنامهریزی و سازماندهی حساب شده
و تحت کنترل حکچ ببار آمد.
همانطور که یک قطعه شعر معروف چینی میگوید” ،من به خاطر نابودی گلها بیهوده افـسوس مـیخـورم“.
پایان رژیم کمونیست که برای بقا دست و پا میزند ،نزدیـک اسـت .روزهـای قبـل از سـقوط آن درحـال شـمارش
معکوس استِ .اپُک تایمز معتقد است که اکنون پیش از سقوط کامل حکچ ،برای اینکه بهطور کامل آشـکار شـود

که چگونه این بزرگترین فرقه ،نمایانگر شرارت تمامی زمانها و مکانها بوده اسـت ،زمـان مناسـبی اسـت تـا نگـاه

جامعی به عقب بیندازیم .ما امیدواریم آن افرادی که هنوز توسط حکچ فریب خوردهاند ،اکنـون ماهیـت آن را بـه
وضوح ببینند ،زهر آنرا از روح خود پاک کنند ،ذهنشان را از کنترل شیطانی آن رها کننـد ،خودشـان را از غـل و
زنجیر ترور آزاد کنند و برای همیشه تصورات باطل دربارهی آنرا رها کنند.
حکومت حکچ از تاریکترین و مضحکترین صفحات تاریخ چین است .در میـان لیـست جنایـات بـیپایـانش،
شرمآورتـرین آن مـیبایـست آزار و شـکنجهی فـالون گونـگ باشـد .در آزار و شـکنجهی »حقیقـت -نیکخـواهی-

بردباری« ،جیانگ ِزمین آخرین میخ را به تابوت حکچ کوبیدِ .اپُک تایمز معتقد است با درک تاریخ حقیقی حکچ،

میتوانیم از پیشآمدن و رخ دادن دوبارهی چنین حوادث تلخی برای ابد جلوگیری کنیم .درعـین حـال امیـدواریم

که هر یک از ما عمیق ًا بیندیشیم و بررسی کنیم که آیا ترسویی و سازشکاری ما ،باعث شده است کـه در بـسیاری
از تراژدیهایی که میتوانست از آنها جلوگیری شود شریک جرم باشیم.
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عنواین نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست عبارتند از:
 .۱حزب کمونیست چیست؟
 .۲چگونگی پیدایش حزب کمونیست چین
 .۳حکومت استبدادی و ظالمانهی حزب کمونیست چین
 .۴حزب کمونیست چین چگونه یک نیروی ضد جهان هستی است
 .۵تبانی جیانگ زِمین و حزب کمونیست چین برای آزار و اذیت فالون گونگ
 .۶چگونگی نابودی فرهنگ سنتی به دست حزب کمونیست چین
 .۷تاریخچهی کشتار حزب کمونیست چین
 .۸چگونه حزب کمونیست چین فرقهای شیطانی است
 .۹سرشت عاری از وجدان حزب کمونیست چین
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