نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۱

۱

نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۱
حزب کمونیست چیست؟

مقدمه
درطول بیش از  ۵هزار سال ،مردم چین در سرزمینی پرورش یافته توسط ”رودخانهی زرد“ و ”رودخانـهی
یانگتسه“ ،تمدنی شکوهمند خلق کردند .در طول این سالهای طوالنی ،سلسلهها آمدند و رفتند و فرهنـگ چـین
روبه فزونی و کاهش گذاشت .داستانهای بینظیر و متأثر کنندهای در صحنهی چین بهنمایش درآمده است.
سال  ،۱۸۴۰که عموم ًا توسط تاریخنویسان بهعنوان آغاز دوران معاصر چین در نظر گرفته شده است ،شروع
سفر چین را از سنت بهسوی نوینسازی مشخص کرد .تمدن چین  ۴رویداد بزرگ چالش و عکسالعمـل را سـپری
کرد .سهتای اول آنها شامل یورش به پکن توسط نیروی متحد انگلیسی -فرانسوی در اوایـل دهـهی  ،۱۸۶۰جنـگ
چین و ژاپن در سال  ) ۱۸۹۴معروف به ”جنگ جیآوو“( و جنگ روسـیه و ژاپـن در شـمالشـرق چـین در سـال
 ۱۹۰۶بود .در برابر این سه رویداد ،چین با ”جنبش غربیکردن“ عکسالعمـل نـشان داد کـه ایـن مـسئله توسـط

واردات کاالها و مهمات ،اصالحات سازمانی از طریق ”اصـالح در صـد روز“ در سـال  [۱] ۱۸۹۸و تـالش در زمـان

پایان سلسلهی اخیر چینگ برای تأسیس حکومتی قانونی و بعدًا ”انقالب شینهای“ )یا ”انقالب هسینهـای“( در
سال  ،[۲] ۱۹۱۱مشخص شد.

در پایان جنگ جهانی اول ،چین علیرغم اینکه فاتح میدان بیرون آمد ولی در میـان لیـست قـویتـرین و
قدرتمندترین نیروهای در آن زمان قرار نگرفت .بسیاری از چینیها معتقد بودند که سه عکسالعمـل اول چـین بـا
شکست روبرو شده بودند” .جنبش چهارم می“ ] [۳به چهارمین تالش برای پاسخ به چالشهای قبلی ختم شـده و
به غربیکردن تمام عیار فرهنگ چین از طریق جنبش کمونیستی و انقالب افراطی آن منتهی شد.
این مقاله مربوط است به حاصل آخرین رویداد عکسالعمل در چین ،یعنی تأثیر جنبش کمونیست و حـزب
کمونیست بر تمدن چین .تجزیه و تحلیلهایی ارائه خواهد شد تا روشن کند چه نتایجی بهبار آورده است ،خواه آن
توسط خود چینیها انتخاب شده باشد یا از خارج به چین تحمیل شده باشد ،پـس از ایـنکـه چـین  ۱۶۰سـال از
تاریخ خود را پشت سر گذاشته است ،نزدیک به یکصد میلیون نفر به مرگهـای غیـر طبیعـی مـردهانـد و تقریبـ ًا
تمامی فرهنگ و تمدن سنتی چین نابود شده است.

الف -اتکا به خشونت و ترور برای بدست گرفتن و نگه داشتن قدرت
”کمونیستها کسر شأن خود میدانند که نگرشها و مقاصـد خـود را مخفـی کننـد .آنهـا آشـکارا اعـالن
میکنند که اهداف آنها فقط توسط بهزور براندازی تمامی شرایط اجتماعی موجود کسب میشود“ [۴] .ایـن نقـل

قول برگرفته از پاراگراف پایانی بیانیهی کمونیـست ،سـند اصـلی حـزب کمونیـست مـیباشـد .خـشونت ،اولـین و
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اصلیترین ابزاری است که حـزب کمونیـست بـهوسـیلهی آن قـدرت را بـهدسـت آورد .ایـن خـصوصیت و ویژگـی
شخصیتی ،به تمام اشکال بعدی حزب از همان زمان تولدشان منتقل شده است.
در حقیقت اولین حزب کمونیست دنیا سالها پس از مرگ کارل مارکس تأسـیس شـد .یـک سـال پـس از

”انقالب اکتبر“ در سال ” ،۱۹۱۷حزب کمونیست تمام ًا روسی )بلـشویک(“ )بعـدها بـهعنـوان ”حـزب کمونیـست
اتحاد جماهیر شوروی“ معروف شد( بهوجود آمد .این حزب از استفاده از خشونت علیه ”دشمنان طبقـاتی“ ناشـی

شد و از طریق خشونت علیه اعضاء حزب و شهروندان عادی ابقا یافت .در طـول پـاکسـازی حکومـت اسـتالین در
دههی  ،۱۹۳۰حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به کشتار بیش از  ۲۰میلیون بهاصطالح جاسـوس و خـائن و
آنهایی که تصور میشد نظرات متفاوتی داشته باشند دست زد.
حزب کمونیست چین )حکچ( در ابتدا بهعنوان شاخهای از حزب کمونیست شوروی در ”سومین ]سازمان[
انترناسیونال کمونیستی“ شروع کرد .ازاینرو طبیعت ًا حس کشتار را به ارث برد .در طول اولین جنـگ داخلـی بـین

کمونیست و کومینتانگ چین بین سالهای  ۱۹۲۷و  ،۱۹۳۶جمعیت استان جیانگشی از  ۲۰میلیون نفـر بـه ۱۰

میلیون نفر کاهش یافت .خسارت بهبار آمده توسط استفادهی حکچ از خشونت میتواند توسـط ایـن جریانـات بـه

تنهایی دیده شود.
ممکن است استفاده از خشونت هنگام بهدست آوردن قدرت سیاسی اجتنابناپذیر باشد ،اما هرگـز رژیمـی
همانند حکچ که اینقدر مشتاق کشتن باشد نبوده است ،بهویژه در طی دوران صلح که شرایط غیر از این است .از
سال  ،۱۹۴۹تعداد کشتهشدگان توسط خشونتهای حکچ بیشتر از تعداد کل کشتهشدگان درطـول جنـگهـای
بین سالهای  ۱۹۲۱تا  ۱۹۴۹بوده است.
نمونهی بسیار خوبی از استفادهی حزب کمونیست از خشونت ،حمایـت آن از ”خمـرهـای سـرخ کـامبوج“
است .در دوران خمرهای سرخ ،یکچهارم جمعیت کامبوج شامل اکثریت مهاجران و نژادهای چینی ،کشته شـدند.
چین هنوز هم سد راه جامعهی بینالمللی در به محاکمه کشیدن خمرهای سرخ میشـود تـا بـدین ترتیـب نقـش
جنایتکارانهی حکچ را در قتل عام مخفی نگهدارد.
حکچ ارتباطهای نزدیکی با وحشیانهترین نیروهای مسلح انقالبی دنیا و رژیمهـای مـستبد دارد .عـالوه بـر
خمرهای سرخ ،این مسئله شامل احزاب کمونیستی در اندونزی ،فیلیپین ،مالزی ،ویتنام ،میانمار ،الئوس و نپال نیـز
میشود -که همهی آنها تحت حمایت حکچ تأسیس شدند .بـسیاری از رهبـران ایـن احـزاب کمونیـستی ،چینـی
هستند؛ برخی از آنها تا امروز هنوز در چین پنهان میشوند.
سایر احزاب کمونیستی برپایهی مائوئستی عبارتند از ”راه درخـشان آمریکـای جنـوبی“ و ”ارتـش سـرخ“
ژاپن ،که فجایع آنها توسط جامعهی جهانی محکوم شده است.
یکی از تئوریهایی که کمونیستها بهکار میبرند ،داروینیسم اجتماعی اسـت .حـزب کمونیـست فرضـیهی
”رقابت بین گونهها“ی داروین را در ارتباط با روابط انسانی و تاریخ بشر ،بهکـار مـیگیـرد ،اعتقـاد دارد کـه جـدال
طبقاتی تنها نیروی جلوبرنده برای توسعهی اجتماعی است .بنابراین ،جدال ،نخـستین ”اعتقـاد“ حـزب کمونیـست
شد ،ابزاری برای کسب و نگهداشتن کنترل سیاسی .بیانات مشهور مائو بهسادگی این منطق بقـای اصـلح را آشـکار
میکند” :با وجود  ۸۰۰میلیون نفر ،چگونه بدون جدال امکانپذیر است؟“
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یکی دیگر از بیانات مائو که مشابه ًا مشهور است این است که انقالب فرهنگـی بایـد ”هـر هفـت یـا هـشت
سال“ اجرا شود [۵] .بهکارگیری مکرر قدرت ابزار مهمی برای حکچ برای نگه داشتن حکومتش در چین میباشـد.
هدف استفاده از زور ایجاد رعب و وحشت است .هر جدال و جنبشی بهعنوان تمرین رعب و وحـشت خـدمت کـرد
بهطوری که مردم چین قلبشان به لرزه افتاد ،به رعب و وحشت گردن نهادند و بهتـدریج تحـت کنتـرل حکچ بـه
بردگی گرفته شدند.
امروز ،تروریسم دشمن اصلی جهان آزاد و متمدن شده است .تمرین تروریسم خشونتآمیز حکچ ،به برکت
تجهیزات حکومت ،در گسترهای وسیع بوده ،دوامش طوالنیتر و نتایجش نابودکنندهتر بـوده اسـت .امـروز در قـرن
بیست و یکم ،ما نباید این ویژگی به ارث بردهشدهی حزب کمونیست را فراموش کنیم ،زیرا آن قطعـ ًا در سرنوشـت
حکچ ،زمانی در آینده نقشی بسیار حساس را ایفا خواهد کرد.

ب -استفاده از دروغ برای توجیه خشونت
سطح تمدن میتواند توسط درجهی خشونتی که در یک رژیم استفاده میشود مورد سنجش قرار گیرد .بـا
توسل به استفاده از خشونت ،رژیمهای کمونیستی آشکارا مرحلهی قهقرایی بزرگـی در تمـدن بـشریت بـه نمـایش
گذاشتند .متأسفانه ،حزب کمونیست توسط کسانی که معتقد بودند خشونت ابزاری اساسی و اجتنـابناپـذیر بـرای
توسعهی جامعه میباشد ،به عنوان پیشرفتگرایی در نظر گرفته شده است.
این پذیرش خشونت میبایستی به عنوان بهکارگیری بـیماننـد و ماهرانـهی نیرنـگ و دروغ توسـط حـزب
کمونیست نگریسته شود که ویژگی موروثی دیگری از حکچ میباشد.
”از دوران جوانی ،ما دربارهی ایاالت متحده به عنوان کشوری محبوب فکر مـیکـردیم .معتقـدیم کـه ایـن
مسئله به خاطر این حقیقت است که ایاالت متحده هرگز نه چین را اشغال کرده ،نه دسـت بـه هـیچ حملـهای بـه
چین زده است .بهطور بنیادیتر اینکه ،مردم چین بهخاطر ویژگـی دمکراتیـک و روشـنفکـر بـودن مـردم ایـاالت
متحده برداشت خوبی از آن دارند“.
این گزیده از سرمقالهای چاپ شده در روزنامهی رسمی حکچ ،شینهوا دیلی در  ۴جوالی  ۱۹۴۷میباشد.

تنها سه سال بعد ،حکچ سربازانش را برای جدال با سربازان امریکایی به شمال کـره فرسـتاد و امریکـاییهـا را بـه

عنوان شیطانیترین امپریالیسهای جهان به تصویر کشید .هر فرد چینی کشور چین از خوانـدن ایـن سـرمقاله کـه
بیش از  ۵۰سال پیش نوشته شده متحیر میشود .حکچ تمامی انتشاراتی را که عباراتی نظیر چنـد سـطر اخیـر را
نقل قول کنند ممنوع اعالم کرده و نسخههای بازنویسی شده را منتشر کرده است.
حکچ از زمان به قدرت رسیدن ،در هر جنبـشی ،از جملـه از بـین بـردن ضـد انقالبیـون )،(۱۹۵۰-۱۹۵۳
”همکاری“ مردم و مؤسسات خصوصی ) ،(۱۹۵۴-۱۹۵۷جریان ضد راستگراها ) ،(۱۹۵۷انقالب فرهنگـی )-۱۹۷۶
 ،(۱۹۶۶قتل عام میدان تیـانآنمـن ) (۱۹۸۹و اخیـرًا آزار و شـکنجهی فـالون گونـگ از سـال  ،۱۹۹۹ترفنـدهای
مشابهی را بـهکـار بـرده اسـت .شـرمآورتـرین مثـال آن آزار و شـکنجه اندیـشمندان در سـال  ۱۹۵۷بـود .حکچ
اندیشمندان را فرا خواند تا عقایدشان را ارائه دهند ،اما پس از آن با استفاده از سخنرانیهایشان به عنـوان مـدرکی
برای ”جرمشان“ آنها را به عنوان ”راستگرایان“ آزار و شکنجه کـرد .هنگـامی کـه برخـی آزار و شـکنجه را بـه
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عنوان توطئه یا ”دسیسهی مخفیانه“ مورد انتقاد قرار دادنـد ،مـائو علنـ ًا اظهـار داشـت” ،آن دسیـسهای مخفیانـه
نیست ،بلکه شگردی آشکار است“.
فریب و دروغ نقش بسیار مهمی را در بهدست آوردن و نگهداشتن کنترل حکچ ایفـا کـرده اسـت .چـین از
طوالنیترین و کاملترین تاریخ در جهان برخوردار است و اندیشمندان چینی از زمانهای باستان واالترین ایمـان را
در تاریخ داشتهاند .چینیها از تاریخ برای ارزیابی واقعیت جاری و حتی برای کسب رشد معنـوی شخـصی اسـتفاده
کردهاند .حکچ برای اینکه تاریخ را به خدمت رژیم کنونی درآورد ،تغییر حقایق تـاریخی و سـرپوش گذاشـتن بـر
آنها را به انجام رسانده است .حکچ در تبلیغات و دروغپردازیهایش تاریخ را از دورههـای دوری ،حتـی از دورهی
”بهار“ و ”پاییز“ ) ۷۷۰ -۴۷۶ق.م( و دورهی ”کشورهای درحال جنـگ“ ) ۲۲۱ـ  ۴۷۵ق.م( تـا انقـالب فرهنگـی
اخیر بازنویسی کرده است .یک چنین تحریفات تاریخی ،از سال  ۱۹۴۹درطـول بـیش از  ۵۰سـال ادامـه داشـته و
تمام تالشها برای بازسازی حقایق تاریخی بهطور بیرحمانهای توسط حکچ مسدود شده و نابود شده است.
هنگامیکه خشونت آنقدر ضعیف میشود که نمـیتـوان کنتـرل را برپـا داشـت ،حکچ بـه فریـب و دروغ
متوسل میشود که چهرهی خشونت را میپوشاند و آنرا توجیه میکند.
باید پذیرفت که فریب و دروغ توسط حزب کمونیست خلق نشد ،بلکه اعمال افراد شرور دوران کهن هستند
که حزب کمونیست بدون هیچ شرمی آنها را بهکـار بـرده اسـت .حکچ زمـین را بـه دهقانـان ،کارخانـههـا را بـه
کارگران ،آزادی و دمکراسی را به اندیشمندان و صلح را به همگان قول داد .هیچکدام از این عهد و پیمانهـا هرگـز
تحقق پیدا نکرده است .یک نسل از چینیهای درگذشته فریـب خـورد و نـسل دیگـری بـه فریـب خـوردن ادامـه
میدهند .این بزرگترین مصیبت مردم چین ،اسفانگیزترین سیمای ملت چین میباشد.

پ -اصول دائم ًا درحال تغییر
در ”مناظرهی ریاست جمهوری“ امریکا در سال  ۲۰۰۴در تلویزیون ،یکی از کاندیداهای ریاسـت جمهـوری
گفت که یک فرد زمانی که نیاز داشته باشد ،میتواند تاکتیک را تغییر دهـد ،امـا هـیچگـاه نبایـستی ”عقایـد“ یـا
”ارزشهای اصلی“ خود را تغییر دهد ،در غیر اینصورت ”وی قطع ًا قابل اعتماد نیست [۶] “.این گفته واقع ًا اصـلی
عمومی را مشخص میکند.
حزب کمونیست یک مثال نمونه است .به عنوان مثال ،حکچ از زمان تأسیس خـود از  ۸۰سـال پـیش۱۶ ،
کنگرهی نمایندگان ملی را برگزار کرده و  ۱۶بار قانون اساسی حزب را اصالح کرده است .حکچ در طی  ۵دهـه از
زمان به قدرت رسیدن خود ۵ ،اصالحیهی اصلی را در قانون اساسی چین ایجاد کرده است.
ن تحت
ایدهال حزب کمونیست مساوات اجتماعی در جهت جامعهای کمونیستی است .امروزه بههرحال ،چی ِ
کنترل کمونیست ،ملتی با جدیترین نابرابریهای اقتصادی در دنیا شده است .بسیاری از اعـضای حکچ ثروتمنـد
فاسد شدهاند درحالی که کشور  ۸۰۰میلیون نفر دارد که در فقر بهسر میبرند.
تئوریهای راهنمای حکچ با مارکسیسم -لنینیسم آغاز شد ،کـه مائوئیـسم و سـپس افکـار دِنـگ و اخیـرًا

”نمودهای سهگانه“ جیانگ به آن اضافه گردید .مارکسیسم -لنینیسم و مائوئیسم با تئوریهای دِنـگ و ایـدئولوژی
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جیانگ ابدًا موافق نیستند -در واقع در تضاد با آنها هستند .این معجونی از تئوریهای کمونیستی بهکارگرفتـهشـده
توسط حکچ ،در واقع در تاریخ بشریت چیزی نادر است.
اصول شکلگیری حزب کمونیست بهطور وسیعی در تضاد با یکدیگر بودهاند .از ایدهی تلفیق جهـانی ارتقـاء
دولت ملی تا ملیگرایی افراطی امروز ،از نابودی تمامی مالکیتهای خـصوصی و تمـامی طبقـات اسـتعمارگرانه تـا
نگرش امروزین حمایت از سرمایهداری برای پیوستن بـه حـزب؛ اصـول دیـروز بـا تغییـر بیـشتر محتمـل فـردا ،در
سیاستهای امروز برعکس شده است .بدون توجه به اینکه حکچ هـر چنـد وقـت یـکبـار اصـول خـود را تغییـر
میدهد ،هدف ،آشکارا باقی میماند :بهدست آوردن و نگه داشتن قدرت و استمرار بخشیدن به کنتـرل تمـام عیـار
جامعه.
در تاریخ حکچ بیش از دهها جنبش بوده است کـه در جـدال بـا ”زنـدگی و مـرگ“ هـستند .در حقیقـت
تمامی این جدالها مصادف با انتقال قدرت بهدنبال تغییرات در اصول اساسی حزب بوده است.
هر تغییری در اصول ،از یک بحران اجتناب ناپـذیری نـشأت گرفتـه اسـت کـه حـزب بـا آن مواجـه شـد و

تهدیدی برای مشروعیت و حیات آن بود .خواه آن همکاری کردن با حزب کومینتانگ باشد ،یک سیاست خـارجی

طرفدار ایاالت متحده ،اصالح اقتصادی و توسعهی تجارت ،یا حمایت از ملیگرایی باشد -هر یک از ایـن تـصمیمات

در زمان یک بحران روی داد و همگی با بهدست آوردن یا قوام گرفتن قدرت سروکار داشتند .هر چرخه از رنج یـک
گروه از آزار و شکنجهای که متعاقب معکوس آن آزار و شکنجه بود ،بـا تغییراتـی در اصـول اساسـی حکچ ارتبـاط
داشته است.
یک ضربالمثل غربی میگوید که حقایق قابل دوام و دروغها ناپایدار هستند .در ایـن گفتـه دانـایی وجـود
دارد.

ت -چگونه سرشت حزب جایگزین سرشت بشری میشود و آنرا از بین میبرد
حکچ یک رژیم خودکامهی لنینیستی است .از زمان آغاز کار حکچ ،سه خطمشی اساسی بنا نهـاده شـده
است ،یعنی خطمشی روشنفکرانه ،خطمشی سیاسی و خطمشی سازماندهی .خطمـشی روشـنفکرانـه بـه بنیـاد
فلسفی حزب کمونیست اشاره میکند .خطمشی سیاسی به برنامهریزی اهداف میپردازد .خط مشی سـازماندهـی
مربوط میشود به اینکه چگونه اهداف از درون قالب سازماندهی مشخص بهدست میآیند.
اولین و مهمترین نیاز تمامی اعضاء حکچ و آنهایی که تحت حکومت آن هستند اطاعت بـیچـون و چـرا از
فرامین است .این آن چیزی است که خطمشی سازماندهی به آن میپردازد.
در چین ،اکثریت مردم دربارهی شخصیت دوگانهی اعضاء حکچ آگاهی دارند .در محافل خـصوصی ،اعـضاء
حکچ موجودات انسانی عادی با احساس شادی ،خشم ،اندوه و لذت هـستند .آنهـا دارای شایـستگیهـا و نـواقص
موجودات بشری عادی هستند .ممکن است والـدین ،شـوهران ،زنـان یـا دوسـتان باشـند .امـا در بـاالی سرشـت و
احساسات بشری ،سرشت حزب قرار دارد که برطبق نیازهای حزب کمونیست ،فراسوی نهاد بـشری مـیرود .بـدین
ق ورای هرگونـه تردیـد و چـالش
ترتیب انسانیت ،نسبی و قابل تغییر میشود ،درحـالی کـه سرشـت حـزب ،مطلـ ِ
میشود.
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در طی انقالب فرهنگی ،این خیلی عادی بود که پدران و پسران همدیگر را شکنجه مـیکردنـد .شـوهران و
زنان با یکدیگر مبارزه میکردند ،مـادران و دختـران دربـارهی یکـدیگر گـزارش مـیدادنـد و شـاگردان و معلمـان
باهمدیگر بسان دشمنان رفتار میکردند .در این موارد ،سرشت حزب کشمکش و نفرت را برمیانگیخـت .در اوایـل
دورهی حکومت حکچ ،بسیاری از مقامات رده باالی حکچ بهخاطر اینکه اعضای خانوادهشـان بـه عنـوان طبقـات
دشمن برچسب زده شدند ،بیپشتوانه گشتند .این موضوع ،مجددًا بواسطهی ماهیت حزب هدایت شد.
قدرت سرشت حزب بر فرد از روند درازمدت شستشوی مغزی حکچ نـشأت مـیگیـرد .ایـن آمـوزشهـا از
پیشدبستانی و مهد کودکها آغاز گشت ،جایی که در جواب سؤاالت ،به پاسخهای در حمایت از حزب جـایزه داده
میشود ،پاسخهایی که از عقل سلیم یا سرشت بـشری کـودک تبعیـت نمـیکننـد .دانـشآمـوزان زمـانی کـه وارد
دبستان ،دورهی راهنمایی و تمام مسیر تا دانشکده میشوند ،از آموزش سیاسی برخوردار میشوند و یاد مـیگیرنـد
که از پاسخهای اسـتاندارد در حمایـت از حـزب پیـروی کننـد ،در غیـر اینـصورت ،مجـاز بـه گذرانـدن امتحـان و
فارغالتحصیل شدن نیستند.
یک عضو حزب ،بدون توجه به اینکه شخص ًا چگونه احساس میکند ،زمانی که در معـرض عمـوم صـحبت
میکنند باید سازگار با خطمشی حزب باقی بماند .ساختار سازمانی حکچ ،هرمی عظیم است ،با قدرت مرکـزی در
رأس که تمامی سلسله مراتب را کنترل میکند .این ساختار منحصربهفرد یکی از مهمترین ویژگیهای رژیم حکچ
است ،که به ساختن همسانی بیچون و چرا کمک میکند.
ال به نهادی سیاسی در جدال برای حفظ منافع شخـصی انحطـاط یافتـه اسـت .آن دیگـر
امروزه حکچ کام ً
بهدنبال هیچیک از اهداف برجستهی کمونیسم نیست .بههر حال ساختار سازمانی کمونیسم بـاقی مانـده و نیـاز آن
به پیروی بیچون و چرا تغییر نکرده است .این حزب ،درحالی که خودش را در صدر بشریت و سرشت بـشری قـرار
میدهد ،هر سازمان یا شخصی را که برای قدرت خودش زیانآور یـا بـهطـور بـالقوه زیـانآور مـیپنـدارد از میـان
برمیدارد ،خواه شهروندان عادی باشند یا مقامات ردهباالی حکچ.

ث -روحی شیطانی در مقابله با طبیعت و سرشت بشری
هر چیزی زیر آسمان چرخهی حیاتی از تولد ،بلوغ ،انقراض و مرگ را تجربه میکند.
برخالف رژیم کمونیستی ،جوامع غیرکمونیستی ،حتی آنهاییکه تحت حکومت تکحزبی غیرقابلانعطـاف و
یا دیکتاتوری در رنج هستند ،تا اندازهای جایگاههای خودسازماندهنده و خودمختـار را مجـاز مـیداننـد .جامعـهی
چین باستان در حقیقت بر طبق ساختاری دوگانه مورد حکمرانی قرار میگرفت .در مناطق روستایی ،طوایف مرکـز
سازمان اجتماعی مستقل بودند ،درحالی که مناطق شهری حول اتحادیهی صنفی سازماندهی میشدند.
رژیم نازی که شاید مستبدترین رژیم تحت حکومت دیکتاتوری جـز حـزب کمونیـست بـود ،هنـوز حقـوق
مالکیت خصوصی را مجاز میدانست .رژیمهای کمونیستی هر شکلی از تشکلهای اجتماعی یـا عناصـر مـستقل از
حزب را ریشهکن کردند ،آنها را با ساختارهای قدرت بهشدت متمرکز از باال تا پایین جایگزین کردند.
اگر ساختارهای اجتماعی پایین به باال ) (Bottom-upاجازه میدهند کـه خودمختـاری افـراد یـا گـروههـا
بهطور طبیعی وجود داشته باشند ،پس رژیم کمونیستی در ذات خود ضد طبیعت است.
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حزب کمونیست معتقد به هیچ اسـتاندارد جهـانی بـرای سرشـت بـشر نیـست .مفـاهیم خـوبی و پلیـدی،
همینطور قوانین و احکام ،بطور خودسرانهای دستکاری شدند .کمونیستها کشتن را جایز نمیشمرند ،مگـر بـرای
کسانی که بهعنوان دشمنان حزب کمونیست طبقهبندی میشوند .از عشق به والدین استقبال میشـود بجـز بـرای
والدینی که بهعنوان طبقات دشمن تلقی میشوند .نیکخـواهی ،درسـتی ،اخـالق ،خـرد و وفـاداری همگـی خـوب
هستند ،اما زمانی که حزب مایل نیست یا نمیخواهد این خوبیهای باستانی را مـورد مالحظـه قـرار دهـد ،موجـه
نیستند .حزب کمونیست استانداردهای جهانی برای سرشت بشر را کام ً
ال از میان برمیدارد و خـودش را بـر اسـاس
اصولی بنا مینهد که در تضاد با سرشت بشر است.
جوامع غیرکمونیستی عموم ًا طبیعت دوگانهی خوبی و اهریمنی انسانیت را در نظر میگیرند و بـرای حفـظ
تعادل در جامعه بر پیمانهای اجتماعی تثبیت شده تکیه میکنند .اما در جوامع کمونیستی مفهوم سرشت انـسانی
انکار میشود و هم خوب و هم بد مورد قبول واقع نمیشوند .بر طبق نظریهی مارکس ،از بین بردن مفـاهیم خـوبی
ال به از میان برداشتن ساختار روبنایی جامعهی کهن کمک میکند.
و بدی کام ً
حزب کمونیست به خداوند اعتقاد ندارد و حتی احترامی برای طبیعـت فیزیکـی قائـل نیـست .ایـن شـعار
حکچ در طول انقالب فرهنگی بود” :با آسمان نبرد کن ،با زمین بجنگ ،با انـسانهـا نـزاع کـن -در ایـنهـا لـذت
بیپایانی نهفته است “.عذابی عظیم بر مردم چین و سرزمین چین تحمیل شد.

چینیها بهطور سنتی به وحدت آسمان و موجودات انسانی اعتقاد دارند .الئـوذی در کتـاب دائـو ِد جینـگ
)تائو ته چینگ( بیان کرد” ،انسان از زمین پیروی میکند ،زمین از آسمان پیروی میکند ،آسـمان از دائـو پیـروی

میکند و دائو از آنچه که طبیعی است پیروی میکند [۷] “.موجـودات انـسانی و طبیعـت در میـان یـک ارتبـاط

هماهنگ در کیهان پایدار وجود دارند.
حزب کمونیست نوعی موجود است ،بههرحال آن در تضاد با طبیعت ،آسمان ،زمـین و نـوع بـشر اسـت .آن
روحی شیطانی علیه کائنات است.

ج -برخی از ویژگیهای تسخیر شیطانی
سازمانهای حزب کمونیست خودشان هرگز در فعالیتهای تولیدی و سازنده شرکت نمیکننـد .زمـانیکـه
قدرت را به چنگ میآورند ،خودشان را به مردم میچسبانند و آنهـا را کنتـرل و از آنهـا بـه نفـع خـود اسـتفاده
میکنند .به خاطر ترس از دست دادن کنترل ،سیطرهشان را بر اصلیترین بخش جامعه گسترش مـیدهنـد .آنهـا
ذخایر تولید را به انحصار خود در میآوردند و ثروت را از دست جامعه بیرون میکشند.
در چین ،حکچ همه جا گسترش مییابد و همـه چیـز را کنتـرل مـیکنـد ،امـا هـیچکـسی هرگـز اسـناد
حسابداری حکچ را بهغیر از اسناد حسابداری دولت ،هیأت حاکمهی محلی و مؤسـسات ندیـده اسـت .از حکومـت
مرکزی گرفته تا کمیتههای محلی در مناطق روستایی ،کارمندان شهرداری همیشه در ردهی پایینتـر از کادرهـای
کمونیست هستند ،بنابراین هیأتهای حاکمهی مربـوط بـه شـهرداری مجبورنـد از دسـتورات کمیتـههـای حـزب
کمونیست همان سطح پیروی کنند .هزینههای حزب توسط واحدهای شهرداری تأمین میشـود و بـهنـام سیـستم
شهرداری ثبت میشود.
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نظام حکچ مانند روح اهریمنی تسخیرکنندهی غولآسا ،شبیه سایهای که چیزی را تنگاتنگ دنبال میکند
به هر واحد و سلول جامعهی چین میچسبد .با ظریفترین شبکه عروقی زالو صفتانهی خودش عمیق ًا به درون هـر
مویرگ و سلول جامعه نفوذ میکند و بدین طریق جامعه را کنترل کرده و از آن به نفع خود بهرهبرداری میکند.
ساختار بیمارگونهی تسخیر شیطانی ،در گذشته در تاریخ بشر نیز بهصورت نسبی یـا مـوقتی وجـود داشـته
است .اما هرگز برای مدت بسیار طوالنی فعالیت نداشته و جامعه را بهطور کامل ،همانطور که حزب کمونیست آنرا
تحت سیطره دارد ،کنترل نکرده است.
به این علت ،کشاورزان چینی در یک چنین فقر و جانکندن بسر میبرند .آنها نـه تنهـا مجبورنـد از ادارات
مربوط به شهرداری قدیمی حمایت کنند ،بلکـه مجبورنـد از همـان تعـداد یـا حتـی تعـداد بیـشتری از کادرهـای
کمونیست حمایت کنند.
بدین دلیل ،کارگران چینی به تعداد وسیعی کارهایشان را از دست دادند .رگهای خـونمکنـدهی همـهجـا
حاض ِر تسخیر کنندهی حکچ ،برای سالهای زیادی سرمایهها را از کارخانههایشان بیرون کشیده است.
بدین علت ،روشنفکران چینی درمییابند که بهدست آوردن آزادی روشنفکری بسیار مشکل اسـت .عـالوه
بر مباشرانشان ،سایههای حکچ همه جا حاکم هستند ،هیچ کاری انجام نمیدهند بهجز کنترل مردم.
ال در کنترل خـود داشـته باشـد تـا بـرای خـودش
یک روح تسخیرکننده باید ذهن فرد تسخیر شده را کام ً
انرژی را تخلیه کند.
بر طبق دانش سیاسی مدرن ،قدرت از سـه منبـع اصـلی سرچـشمه مـیگیـرد :زور ،ثـروت ،دانـش .حـزب
کمونیست هرگز در استفاده از کنترل انحصاری و فشار و تهدید برای چاپیدن دارایـی مـردم تردیـدی بـه خـود راه
نداده است .مهمتر اینکه ،آن مردم را از آزادی بیان و مطبوعات محروم کرده است .آن روح و قـدرت ارادهی مـردم
را بهخاطر حفظ کنترل بیچون چرای قدرت خود نابود کرده است .از این نقطهنظر ،تسخیر شیطانی حکچ ،جامعه
را بهحدی شدید در کنترل خودش میگیرد که بهسختی میتواند با هریک از رژیمهای جهان مقایسه شود.

چ -خود را بیازمایید و از مالکیت حکچ رهایی یابید
در بیانیهی کمونیست ،اولین سند برنامهریزی شدهی حزب کمونیست ،مارکس اظهار داشت کـه ”در سـال

 ،۱۸۴۸یک روح دائم ًا به اروپا سر میزند -روح کمونیسم [۸] “.بیش از یک قرن بعد ،کمونیسم بیـشتر از یـک روح

به یاد ماندنی است .آن یک جسم ملموس و مادی را تسخیر کرده است .آن همانند یک اپیـدمی در سراسـر جهـان
پخش شد ،دهها میلیون نفر را کشت و دارایی و آزادی فکر و روح را از صدها میلیون نفر گرفت.
اصول اساسی حزب کمونیست ،برداشتن مالکیت خصوصی به منظور از بـین بـردن ”طبقـهی اسـتثمارگر“
میباشد .مالکیت خصوصی پایهی حقوق همهی جوامع میباشد و اغلب فرهنـگ ملـی را بـا خـود بـه همـراه دارد.
افرادی که از مالکیت خصوصی محروم میشوند همچنین آزادی فکر و روح را از دست میدهند .آنها ممکـن اسـت
برای کسب حقوق سیاسی و اجتماعی ،آزادی را بیشتر از دست دهند.
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حکچ در مواجهه با بحران بقاء ،مجبور شد در سالهای  ۱۹۸۰در اقتصاد چین دگرگونی ایجاد کند .برخـی
از حقوق مالکیت خصوصی به مردم بازگردانده شـد .ایـن کـار در ماشـین کنتـرل کننـدهی دقیـق و عظـیم حکچ
شکافی ایجاد کرد .همانطور که اعضای حکچ برای جمعآوری ثروت شخصیشان مبـارزه مـیکننـد ،ایـن شـکاف
بزرگ شده است.
حکچ ،یک روح تسخیر کنندهی اهریمنی حمایتشده توسط فشار ،فریب و تغییـرات متنـاوب در ظـواهر و
سیمایش ،هم اکنون عالیم فروپاشی ،عصبی شدن در هر اختالل بیاهمیتی را نشان داده اسـت .آن بـا جمـعآوری
ثروت بیشتر و محکمتر کردن کنترل برای بقاء مبارزه میکند ،اما این اعمال فقط به تشدید بحران کمک میکند.
ال دیده نـشده
ن امروز موفق به نظر میرسد ،اما برخوردهای اجتماعی به حدی افزایش یافته که هرگز قب ً
چی ِ
است .حکچ با بهکارگیری دسیسههای سیاسی از گذشته ،ممکن است به برخی از انـواع عقـب نـشینی در جبـران
خسارت قتلعام میدان تیانآنمن یا فالون گونگ دست بزند یا گروه دیگری را که انتخاب مـیکنـد دشـمن سـازد،
بدینطریق به تمرین قدرت رعب و وحشت ادامه دهد.
به ملت چین ،در مواجهه با چالشها در طی یکصد سال گذشته با واردات تسلیحات ،دگرگونی در نظامهـا و
نمایش انقالبات افراطی و خشونتآمیز پاسخ داده شده است .موجودات بـیشـماری از بـین رفتـه و باسـتانیتـرین
فرهنگ چینیها رها شده است .به نظر میرسد که پاسخها بـه شکـست منجـر شـدهانـد .هنگـامیکـه آشـفتگی و
اضطراب افکار چینیها را اشغال کرد ،حکچ از این فرصت بهرهبرداری کرد و وارد صحنه شد و سرانجام این آخرین
تمدن باستانی بجای مانده در جهان را تحت کنترل خود گرفت.
در چالشهای آتی ،مردم چین بطور اجتناب ناپذیری مجبورند دوباره دست به انتخاب بزنند .بـدون درنظـر
گرفتن اینکه چگونه انتخاب انجام میشود ،هر فرد چینی باید درک کند که امید هرچند ناچیزی به حکچ آسـیب
وارد شده به ملت چین را وخیمتر کرده و انرژی تازهای را به داخل ایـن حکچ تـسخیر کننـدهی شـیطانی تزریـق
خواهد کرد.
ما باید تمامی توهمات را رها کنیم بدون اینکه تحت تأثیر نفرت ،طمع یا تمایالت باشـیم ،بـه طـور کامـل
خودمان را بیازماییم .فقط پس از آن میتوانیم خودمان را از شر کنترل هراسانگیز  ۵۰سالهی تـسخیر روح حکچ
خالص نماییم .بهنام ملتی آزاد ،ما میتوانیم تمدن چین را بر اساس ارزشگذاشتن به طبیعت بـشر و شـفقت بـرای
همه دوباره بنا نهیم.
* * *
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