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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۲
چگونگی پیدایش حزب کمونیست چین

مقدمه

بر اساس کتابی بهنام ”توضیحات ساده و تحلیل کلمـات پیچیـده“ ) (Shuowen jieziنوشـتهی سـو شـن
)) (Xu shenدر سال  ۱۴۷بعد از میالد در زمان سلسلهی هان ) (Hanشـرقی( ،کلمـهی دانـگ ) (Dangدر زبـان

چین باستان به معنی ”حزب“ یا ”دسته“ است کـه از دو جـزء تـشکیل شـده بـه ترتیـب بـه معـانی ”تـرویج یـا

طرفداری“ و ”تاریک یا سیاه“ هستند .با قـرار دادن ایـن دو کلمـه در کنـار یکـدیگر عبـارتی بـه معنـی ”تـرویج
تاریکی“ را خواهیم داشت” .حزب“ یا ”عضو حزب“ )که میتوان آنرا به ”دسـته“ و ”عـضو دسـته“ نیـز ترجمـه
کرد( دارای بار معنایی منفی و ناخوشایند است .کنفسیوس گفته است” :یـک انـسان باشخـصیت مغـرور اسـت نـه

خشن ،معاشرتی است نه متعصب“ .پاورقیهای کتاب گزیدههای ادبی ) (Lunyuمیگوید” :کسانی که بـه یکـدیگر

کمک میکنند تا خطاها و جرائم یکدیگر را مخفی نگه دارند در واقع ”دسـته“ یـا ”حـزب“ تـشکیل دادهانـد“ .در
تاریخ چین به باندها و دستهجات سیاسی پنگ دانگ ) (Peng dangگفته مـیشـود کـه در فرهنـگ کهـن چـین

بهمعنی ”گـروه اراذل و اوبـاش“ اسـت و معنـی ضـمنی آن عبـارت اسـت از گروهـی از اراذل کـه بنـا بـه مقاصـد
خودخواهانه بهدور هم جمع شدهاند.
چه اتفاقی افتاد که حزب کمونیست پدیدار شد ،رشد کرد و نهایت ًا قدرت را در چین معاصر بهدست گرفـت؟
حزب کمونیست چین )حکچ( بهطور مداوم سعی کرده تا این مطلب را به ذهن مردم چـین القـا کنـد کـه تـاریخ،
حزب کمونیست را برگزیده است ،که مردم ،حزب کمونیست را برگزیدهاند و اینکه ”بدون حزب کمونیست ،چـین
نوینی وجود نخواهد داشت“.
آیا مردم چین حزب کمونیست را برگزیدهاند؟ یا این خود کمونیستها نبودند که دستهای را تشکیل دادنـد
و مردم را مجبور به پذیرفتن آن کردند؟ باید جواب این سواالت را در تاریخ جستجو کنیم.
از دوران پیشین سلسلهی چینگ ) (Qing) (1911-1644تـا سـالهـای اخیـر دورهی جمهـوری )-۱۹۴۹

 (۱۹۱۱چین شوکها و ضربههای خارجی بسیار و تالشهای اصالحطلبانهی داخلی وسیعی را تجربـه کـرده اسـت.
جامعهی چین با اغتشاشهـا و آشـوبهـای زیـادی دسـت و پنجـه نـرم کـرده اسـت .بـسیاری از روشـنفکـران و

ایدهآلگرایان سعی در نجات کشور و مردم آن نمودهاند .با این وجود درست در میـان بحـرانهـای ملـی و هـرج و
مرجها ،دچار اضطراب فراوان شده و کمکم ناامید شده و نهایت ًا به یا س کامل رسیده و تالش را رها کردهانـد .آنهـا
درست مثل کسانی که در موقع بیماری به هر دکتری که در دسترس باشد پناه میبرند ،شـروع بـه جـستجو بـرای
یافتن راه حل در خارج از کشور کردند .وقتی در پیروی از سبک فرانسوی و انگلیسی ناموفق شدند به سبک روسـی
روی آوردند و با امید به قدرت گرفتن و سرپایی سریع چین ،به قویترین و افراطیترین نـسخهی تجـویزی ممکـن
متوسل شدند.
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ل این ناامیدی است .بعضی از مردم به حمایت از آنارشیـسم
جنبش چهارم ماه می سال  ۱۹۱۹انعکاس کام ِ
یا هرج و مرج طلبی روی آوردند ،بعضی دیگر نفی تعالیم کنفسیوس را پیشنهاد کردند و عدهای دیگر نیز توسل بـه
فرهنگ خارجی را مناسب دانستند .خالصه اینکه فرهنگ کهـن و سـنتی چـین و تعـالیم راه میانـهی مربـوط بـه
کنفسیوس را منکر شدند .آنها که مشتاقانه بهدنبال یک میانبُر میگـشتند ،خواسـتار نـابودی هـر آنچـه سـنتی
محسوب میشود گشتند .از طرفی اعضای تندرو در میان این گروهها راه مشخصی بـرای خـدمت بـه کـشور سـراغ
نداشتند و از طرف دیگر شدیدًا به ایدهآلها و آرزوهای خود معتقد بودند .آنها احساس مـیکردنـد کـه دنیـا نومیـد
کننده است و معتقد بودند که تنها آنها هستند که بـه دیـدگاه صـحیح تـأمین کننـدهی پیـشرفت آینـدهی چـین
رسیدهاند .آنها بهشدت مستعد انقالب و خشونت بودند.
تجربیات مختلف به تئوریها ،اصول و روشهای گوناگون در میان گروههای مختلف انجامید .نهایت ًا یکـی از
گروههای مردمی نمایندگان حزب کمونیست کشور اتحاد جماهیر شـوروی را مالقـات کـرد .نظریـهی ”اسـتفاده از
انقالبی خشن برای تصاحب قدرت سیاسی“ که از تئوری مارکسیسم – لنینیسم برگرفته شـده بـود بـه مـزاج فکـر
نگران و آشفتهشان خوش آمد و با تمایلشان به نجات کشور و مردم آن همخوانی داشـت .آنهـا بـه سـرعت یـک
ال خارجی بود بـه چـین معرفـی
جبههی متحد را با هم تشکیل دادند و متعاقب آن کمونیسم را که یک مفهوم کام ً
کردند .جمع ًا  ۱۳نماینده در اولین کنگرهی حکچ شرکت کردند .بعدها بعضی از آنها مردند ،بعـضی فـرار کردنـد و
بعضی دیگر فرصت طلب شده ،به حکچ خیانت کردند و به خدمت نیروهای اشغالگر ژاپنی درآمدند و در جرگـهی

خائنین به چین قرار گرفتند و یا اینکه حکچ را ترک کرده و به کومینتانگ )) (Kuomintangحزب ملیگرا کـه

از این بهبعد در این متن  KMTخوانده میشود( گرویدند .تا سال  ۱۹۴۹که حکچ در چین به قدرت رسـید ،تنهـا

مائو زدانگ )که مائو تسهتونگ هم تلفظ میشود( و دانگ بیوو ) (Dong Biwuاز  ۱۳عضو اصلی و اولیـهی حـزب

باقی مانده بودند .بهخوبی مشخص نیست که آیا پایهگذاران اولیهی حکچ خود میدانستند که ”الهـهای“ را کـه از
اتحاد جماهیر شوروی به کشور معرفی کرده بودند درحقیقت یک روح شیطانی بود و دارویی که برای تقویت ملـت
و کشور خود درپی آن بودند چیزی بهجز یک زهر کشنده نبود یا خیر.
حزب کمونیست تمام ًا روسی )بُلشویک( )که بعدها بهنام حزب کمونیست اتحـاد جمـاهیر شـوروی معـروف
شد( که خود تازه انقالبش را به ثمر رسانده بود بهشدت عالقهمند به صدور آن به چین بود .در سـال  ۱۹۲۰اتحـاد
جماهیر شوروی” ،ادارهی خاور دور“ خود را تأسیس کرد که شاخهای از ”ادارهی سوم کمونیـست بـینالملـل“ یـا
”سازمان جهانی احزاب کمونیست) “(Cominternبود .وظیفهی این اداره پایهگذاری احزاب کمونیست در چـین و

کشورهای دیگر بود .سومیلستکی ) (Sumiltskyرئیس این اداره و گریگـوری ویتینـسکی )(Grigori Voitinsky

قائم مقام او بود .آنها به همراه چن دوشیائو) (Chen Duxiaoو دیگران شروع به آمادهسازی وسـایل و شـرایط الزم

برای تأسیس حکچ کردند .پیشنویسی که آنها به ادارهی خاور دور در ماه ژوئـن سـال  ۱۹۲۱مبنـی بـر تأسـیس
شاخهی چین سازمان جهانی احزاب کمونیست تسلیم کردند نشانگر ایـن بـود کـه حکچ شـاخهای تحـت فرمـان

سازمان جهانی احزاب کمونیست بود .در  ۲۳جوالی سال  ،۱۹۲۱حکچ بـا بهـرهگیـری از کمـکهـای نیکولـسکی
) (Nikolskyو مارینگ ) (Maringاز ادارهی خاور دور ،شکلگیری و شروع بهکار خود را رسم ًا اعالم کرد.
متعاقب آن ،جنبش کمونیستی بهعنوان یک آزمایش در چین معرفی شد و حکچ خود را مافوق بقیـه قـرار
داده و هر چیزی سر راه خود را تسخیر کرد و از این طریق مصیبت بیپایانی را برای چین به ارمغان آورد.
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الف -حکچ با جمعآوری مداوم تمامی شرارتهای ممکن رشد کرد
قبوالندن چنین ذات پلید و خبیث خارجی بهنام حزب کمونیست که اساس ًا با سـنتهـای مـردم چـین در
تضاد است به کشور چین که از تمدنی با تاریخ  ۵۰۰۰ساله برخوردار است کار آسانی نیست .حکچ عامهی مردم و
روشنفکرانی را که به ”آرمانشهر کمونیست“ دل بسته و قصد خدمت به مردم و کشورشان را داشـتند فریـب داد.
سپس تئوری کمونیسم را که قب ً
ال یکبار توسط لنین تحریف شده بود مجددًا تحریـف کـرد تـا بـرای خـود پایگـاه
ایدئولوژیکی برای نابود سازی تمامی اصول و اخالقیات سنتی بسازد .بعالوه ،این تئوری تحریف شدهی حکچ ،برای
تخریب هرآنچه به ضرر حکومت حکچ بود و همچنین بهمنظور نابود کردن همهی طبقات اجتماعی و مردمـی کـه
تهدیدی برای کنترل او محسوب میشدند استفاده شد .حکچ به یکجا از اثر نابود کنندهی ایمان و اعتقـاد ناشـی
از انقالب صنعتی بهعالوه الحاد افراطی کمونیـسم بهـره گرفـت .حکچ میـراثدار تئـوری انکـار مالکیـت شخـصی
کمونیسم و واردکننده تئوری لنـین مبنـی بـر راهانـدازی انقـالب خـشن بـود .در عـین حـال ،حکچ میـراثدار و
تقویتکنندهی بدترین جنبهها و بخشهای نظام سلطنتی امپراطوری چین بود.
تاریخ حکچ بهواقع روند جمعآوری تمامی جنبههای شـرارت ،از داخلـی گرفتـه تـا خـارجی اسـت .حکچ
تمامی ویژگیهایی را که خود به اصطالح ”خصوصیتهای چینی“ مینامید از لحاظ شرارت به حد اعال رسـاند کـه
این خصلتها عبارتند از :شیطنت ،نیرنگ ،تحریک ،آزاد گذاشتن اوباش جامعه ،جاسوسی ،دزدی ،نـزاع ،نابودسـازی
و کنترل .حکچ در پاسخ به بحرانهای مکرر خود از این خصوصیات بهره گرفته و آنها را منسجم و قویتر کـرده و
در حد مورد نیاز از این ویژگیهای گوناگون جهت نجات از مخمصههای مختلف استفاده کرده است.
اولین ویژگی به ارث رسیده :شیطنت -بکارگیری شکل شیطانی مارکسیسم -لنینیسم
مارکسیسم در ابتدا کمونیستهای چین را با بیانیهای به شرح زیر جذب خود ساخت” ،انقالبـی خـشن بپـا
کرده تا ابزار کهنهی کشور را نابود کرده و دیکتاتوری طبقهی کارگر را پایهگذاری کند “.این عبـارت دقیقـ ًا همـان
ریشه و کنه شیطانی مارکسیسم -لنینیسم است.
مادیگرایی مارکسیسم بر مفاهیم اقتصادی ناچیز نیروهای تولید ،ارتباطات تولیدی و ارزش افـزوده مبتنـی
است .در طول مراحل ابتدایی و توسعه نیافتهی سرمایهداری ،مارکس پیشبینی کوته بینانـهای را مبنـی بـر مـرگ
سرمایهداری و پیروزی طبقهی کارگر که بعدها در دنیای حقیقی و در طـول تـاریخ ،خالفـش ثابـت شـد ارائـه داد.
انقالب خشن مارکسیست -لنینیست و دیکتاتوری طبقـهی کـارگر ،سیاسـت زور تـسلط طبقـهی کـارگر را تـرویج
میدهد .بیانیهی کمونیست پایههای فلسفی و تاریخ حزب کمونیست را به مبارزه و درگیری ارتباط میداد .طبقهی

کارگر بهمنظور کسب قدرت ،خود را از بند ارتباطات اجتماعی و مبانی اخالقی سنتی رها ساخت .مکاتب کمونیـسم
در ابتدای ظهورشان در تضاد کامل با تمامی مبانی سنتی بودند.
سرشت انسانهای تمام دنیا بهطور طبیعـی از خـشونت گریـزان اسـت .خـشونت مـردم را ظـالم و وحـشی

میکند .از اینرو در همه جا و همهی زمانها انسانیت قوی ًا منطق تئوری حزب کمونیست مبنـی بـر خـشونت را رد
میکند ،تئوریای که هیچ پیشینهی قبلی در هیچیک از نظامهای فکری ،فلسفی یا سنتی قبل از این ندارد .حـزب
ت سراسر وحشت معلوم نیست از کجا بروی زمین افتاده است.
کمونیس ِ
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ایدئولوژی شیطانی حکچ بر پایهی این منطق ساخته شده که انسان قادر است طبیعت را تـسخیر کـرده و
دنیا را تغییر دهد .حکچ بسیاری از افرادی را کـه ایـدهآلهـای ”از بردگـی رهـا کـردن تمـام بـشریت“ و ”اتحـاد
جهانی“ داشتند به خود جذب کرد .حزب کمونیست بسیاری از مردم از جمله کسانی که نگـران شـرایط نـامطلوب
انسانها بودند و میخواستند در جامعه تأثیرگذار باشند را طعمهی نیرنگ خود کرد .چنین کسانی فرامـوش کـرده
بودند که خداوندی در آن باال است .این افراد ،تحت تأثیر عقاید بـه ظـاهر زیبـا ولـی در بـاطن گمـراهکننـده مثـل
”ساخت بهشت بر روی زمین“ در دل خود نسبت به سنتهای کهن تخم تنفر را کاشته و بـه زنـدگی دیگـران بـه
دیدهی حقارت نگریستند که بهنوبهی خود باعث زوال خودشان گردید .آنها تمام ایـن کارهـا را بـرای جلـب نظـر و
خوشخدمتی به حکچ و کسب مقام انجام دادند.
حزب کمونیست رؤیای ”بهشت کمونیستی“ را بهعنوان یک حقیقت به خورد مردم داد و اشتیاق مـردم در
به پا داشتن جنگ و نزاع برای رسیدن به آن را برانگیخت” :جهان بهتری متولـد مـیشـود“ ] [۱بـا اتخـاذ چنـین
ایدهی مسخرهای حکچ سعی در بریدن رابطهی بین انسان و آسمان داشت و میکوشـید تـا خـط زنـدگی ارتبـاط
دهندهی مردم چین به نیاکان و سنتهای ملیشان را قطـع کنـد .حکچ بـا گـردآوری و تحریـک مـردم بـه نثـار
جانشان در راه کمونیسم ،توانایی خود در آسیبرسانی به مردم را تقویت کرد.
دومین ویژگی به ارث رسیده :فریب -شیطان باید فریب دهد تا وانمود کند که درستکار است
شیطان باید دروغ بگوید .حکچ برای بهـرهکـشی از طبقـهی کـارگر بـه ایـن طبقـه القـابی دروغـین مثـل
”پیشرفتهترین طبقه“” ،طبقهی از خود گذشته“” ،طبقهی پیشکسوت“ و ”جلوداران نهـضت انقـالب کـارگری“
داد .زمانیکه حزب کمونیست به کشاورزان نیاز داشت به آنان قول ”زمین از آن رعیـت اسـت“ را مـیداد .مـائو بـا
گفتن جمالتی مثل ”بدون کشاورزان فقیر انقالبی وجود نخواهد داشت ،انکار نقش آنان ،انکـار انقـالب اسـت“ ][۲
رعایا را مورد تشویق قرار میداد .زمانی هم که به طبقهی سرمایهدار نیاز داشـت آنـان را ”سـالکان حـامی انقـالب
طبقهی کارگر“ مینامید و به آنان قول جمهوری دمکراتیک میداد .زمانیکـه حـزب کمونیـست مـیرفـت کـه در
جنگ با  KMTبه لحظات پایانی خود برسد فریاد برآورد که ”چینی با یک چینـی دیگـر نـزاع نمـیکنـد“ و قـول
تسلیم خود به رهبری  KMTرا داد .به محض اینکه جنگ ضد ژاپـن ) (۱۹۳۷-۱۹۴۵بـه پایـان رسـید ،حکچ بـا
تمام قدرت با  KMTجنگید و حکومتش را سرنگون ساخت .به همین ترتیب به محـض ایـنکـه حکچ بـه قـدرت
رسید طبقهی سرمایهدار را نیز از بین برد و در آخر نیز زارعین و کارگران را به طبقهای فقیر و بینوا تبدیل کرد.
فرضیهی ”جبههی متحد“ نیز از جمله دروغهایی است که حکچ میگویـد .حکچ بـه منظـور پیـروزی در
جنگ داخلی در مقابل  ،KMTتاکتیکهای معمـول خـود مبنـی بـر کـشتار اعـضای خـانوادههـای زمـینداران و
کشاورزان ثروتمند را بطور موقت کنار گذاشت و ”سیاست موقت اتحاد“ بـا دشـمنان طبقـاتی مثـل زمـینداران و
کشاورزان ثروتمند را اتخاذ کرد .در تاریخ  ۲۰جوالی سال  ،۱۹۴۷مائو زدانگ اعالم کرد که ”بجز تعـداد انـدکی از
عوامل ارتجاعی ،ما باید نرمش بیشتری نسبت به طبقهی زمینداران اتخـاذ کنـیم ...تـا عوامـل و موجبـات دشـمن
کاهش یابند “.با این حال پس از آنکه حزب به قدرت رسید هیچ یک از زمینداران و زارعان ثروتمند نتوانـستند از
نسلکشی حزب جان سالم بدر برند.
یکی نبودن حرف و عمل در مورد حزب کمونیست امری کام ً
ال عادی بهحساب میآیـد .زمانیکـه حکچ بـه
استفاده از احزاب دمکراتیک نیاز داشت ،این احزاب را به ”تالش برای برقراری همزیـستی بلنـد مـدت ،نظـارت دو
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جانبه بر یکدیگر ،صادقانه رفتار کردن با همدیگر و سهیم دانستن خود در افتخـار یـا شـرمندگی دیگـری“ ترغیـب
میکرد .هر کسی که با مفاهیم ،سخنان ،اعمال و یا سازماندهی حزب مخالفت میکرد و یا امتناع میورزیـد نـابود
میشد .مارکس ،لنین و رهبران حکچ همگی علن ًا میگفتند که حزب کمونیست هرگز قدرت سیاسیاش را با هیچ
گروه و یا اشخاصی سهیم نخواهد شد .کمونیسم از همان ابتدا ژن دیکتاتوری را در درون خـود داشـت .حکچ هـم
خودکامه و به نوعی منحصر بهفرد است .این حزب چـه قبـل از بدسـتگیـری قـدرت و چـه پـس از دسـتیابی بـه
حاکمیت ،هرگز حاضر به همزیستی صادقانه با احزاب یا گروههای سیاسی دیگر نشده اسـت .حتـی در طـول دوران
به اصطالح ”نرمش سیاسی“ نیز همزیستی حزب کمونیست با دیگران بسیار مقطعی بود.
تاریخ به ما میآموزد که هیچگاه به قولهایی که حکچ داده اعتمـاد نکنـیم و هرگـز بـه تحقـق تعهـداتش
امیدوار نباشیم .باور کردن هرآنچه که حزب در هر زمینهای بگوید نهایت ًا میتواند بـه قیمـت زنـدگی شـخص تمـام
شود.
سومین ویژگی به ارث رسیده :تحریک و آشوبانگیزی -برانگیختن ماهرانهی تنفر و تحریک به مبـارزه
در بین تودهها
نیرنگ در خدمت ایجاد تنفر است .مبارزه نیز به میزان تنفر بستگی دارد .جایی که تنفر نباشـد ،مـیتوانـد
بهوجود آورده شود .نظام طایفهای وطنپرست چین با ریشههای عمیق اجتماعی خود در مناطق غیر شهری کـشور
چین بعنوان یکی از موانع بزرگ پایهگذاری قدرت حزب کمونیست به شمار مـیرفـت .جامعـهی روسـتایی اساسـ ًا
جامعهای هماهنگ و موزون بود و رابطهی بین مالکین و رعایاشان صرف ًا رابطهای خصمانه نبود .مالکین زمین ابـزار
و وسایل زندگی را برای زارعین مهیا کرده و در مقابل رعایا نیز از مالکین حمایت میکردند.
این رابطهی نسبت ًا دو جانبه توسط حکچ تحریف و منحـرف گردیـد و بعنـوان رابطـهی اسـتثماری مطـرح
گردید .هماهنگی و توازن به دشمنی ،تنفر و درگیری و مبارزه تبدیل گردید .آنچه منطقی بود بیمنطق ،آنچه نظـم
داشت ،هرج و مرج و آنچه براساس جمهوری بود به دیکتاتوری تبدیل گشت .حـزب کمونیـست ،مـصادره ،سـرقت،
جنایت برای پول و کشتار مالکین ،کشاورزان ثروتمند ،خانوادهها و طایفهشان را در جامعه تشویق و حمایـت کـرد.
بسیاری از کشاورزان مایل نبودند که اموال دیگران را صاحب شوند .بعضی از آنان اموالی را که طـی روز از مالکـین
برده بودند شب هنگام باز میگرداندند ،امـا حکچ آنـان را افـرادی برخـوردار از ”وجـدان طبقـاتی پـایین“ عنـوان
میکرد.
حکچ برای تحریک مبارزات طبقاتی ،تئاتر چین را به ابزاری تبلیغـاتی تبـدیل کـرد .یکـی از داسـتانهـای
معروف مربوط به ظلم طبقاتی بنام ”دختر سپید موی“ ] [۳اساس ًا داستان زنی جاودانـه بـود کـه هـیچ ربطـی بـه
درگیریهای طبقاتی نداشت .با این وجود به کمک قلم نویسندگان ستیزهجوی حزب ایـن داسـتان ادبـی بـه یـک
نمایشنامه ،اپرا و رقص بالهی مدرن جهت تحریک حس تنفر طبقاتی در مردم تبدیل شد .زمانیکه در طـول جنـگ
جهانی دوم ،ژاپن چین را مورد غارت و تجاوز قرار داد ،حکچ با نیروهای ژاپنی نجنگید .در عوض ،دولـت  KMTرا
به این اتهام که  KMTبا عدم جنگ با ژاپن به کشور خیانت کرده مورد حمله قرار داد .حزب حتی در بحرانیتـرین
لحظات خطر آفرین برای کشور نیز دست از تحریک مردم علیه دولت  KMTبرنداشت.
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تحریک تودهها در جهت مبارزه با یکدیگر نیز از دیگر حقههـای قـدیمی حکچ اسـت .حکچ فرمـول ۹۵:۵
مبنی بر انتصاب طبقات را ایجاد کرد ۹۵ :درصد از جمعیـت کـشور بـه طبقـات مختلفـی تقـسیم مـیگردنـد کـه
میتوانند طبقات پیروز باشند و  ۵درصد بقیه نیز تحت عنوان طبقهی دشمنان گروهبندی میگردند .مردمی که بـه
طبقات  ۹۵درصدی متعلق بودند خطری آنها را تهدید نمیکرد ولی با  ۵درصد بقیه مبارزه میشـد .مـردم از روی
ترس و برای حفظ جانشان سعی میکردند کاری کنند که در طبقات  ۹۵درصدی جای گیرند .این امـر بـه مـوارد
بسیاری که در آنها مردم به یکدیگر صدمه زده و به نوعی نمک به زخم همدیگر مـیپاشـیدند انجامیـد .حکچ بـا
بهرهگیری از تجربیاتش در استفاده از تحریک در جنبشهای سیاسی مختلف این تکنیـک را بـه حـد اعـالی خـود
رساند.
چهارمین ویژگی به ارث رسیده :آزاد گذاشتن اوباش جامعه -اراذل و انگلهای اجتماع سـران و صـاحب
منصبان حکچ را شکل میدهند
آزاد گذاشتن اوباش جامعه به شیطنت میانجامد و شیطان نیز اوباش جامعه را بهکار میگیرد .انقـالبهـای
کمونیستی اغلب با استفاده از قشر ناآرام اراذل و اوباش و انگلهای جامعـه انجـام گرفتـهانـد” .کمـون پـاریس“ در
انقالب فرانسه اعمال بسیاری همچون جنایت ،به آتش کشیدن و خشونت اجتماعی را با استفاده از اوباش جامعه به

انجام رساند حتی مارکس نیز بـه ”طبقـهی اوبـاش“ بـه دیـدهی حقـارت مـینگریـست ] [۴مـارکس در بیانیـهی
کمونیست گفته” :طبقهی اوباش ،این ”قشر خطرناک“ ،قشر فاسد بیرون افتادهی لجنزار جامعـهی کهنـه ،ممکـن

است اینجا و آنجا با فرصتطلبی توسط انقالب کارگری به درون جنبش رخنه کند؛ نـوع زنـدگی ایـن قـشر آنـرا

برای آلتی رشوهخوار برای دسیسهی ارتجاعیون ،مستعد میسازد “.از طرف دیگر مارکس و انگلس رعایا را بعلت بـه
اصطالح جهل و نادانیشان ،برای درنظر گرفتن آنها بهعنوان یک طبقهی اجتماعی ،فاقد صالحیت میدانستند.
حکچ جنبهی منفی و تاریک تئوری مارکس را بسط داد .مـائو زدانـگ گفـت” :اوبـاش و سـرباران جامعـه
کسانی هستند که همواره از جامعه طرد شدهاند ولـی در جریـان انقـالب در منـاطق روسـتایی نـشان دادهانـد کـه
شجاعترین ،کاملترین و سختترین قشر جامعه بودهاند [۲] “.طبقهی کـارگر اوبـاش ،ذات خـشن حکچ را تقویـت
کرده و قدرت سیاسی او را زودتر از آنچه تصور میرفت در مناطق روستایی پایهگذاری کردنـد .لغـت ”انقـالب“ در
ادبیات چینی به معنی ”گرفتن جان“ است که در نظر مردم خوب ،مفهومی ترسناک اسـت .بـا ایـن وجـود حـزب
توانست تصویری مثبت از این کلمهی ترسناک بوجود آورد .به همین ترتیب حکچ در زمان انقالب فرهنگـی اقـدام
به تغییر اصطالح ”طبقهی کارگر اوباش“ کرده و از آنجا که اصطالح ”اوباش“ حس منفی را تداعی مـیکـرد ،تنهـا
به کلمهی ”طبقهی کارگر“ بسنده کرد.
رفتار دیگر این گروه اوباش جامعه ،ایفای نقشهای رذیالنه و قلدری است .زمانیکه مقامات حزب به خـاطر
خودکامگیشان مورد انتقاد قرار میگیرند ،ذات قلدر خود را بروز داده و با بیشرمی محض اعالم میدارند که” ،بلـه،
حق با شماست ،این دقیق ًا همانی است که ما انجام میدهیم .تجربیات بدست آمده از دهـههـای گذشـته در چـین
اقتضا میکند که ما چنین واکنش دیکتاتوری دمکراتیکی را اتخاذ کنیم .ما آنرا ”دیکتـاتوری دمکراتیـک مردمـی“
مینامیم“.
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پنجمین ویژگی به ارث رسیده :جاسوسی -نفوذ ،کاشتن بذر نفاق ،متالشی کردن و جایگزینی
عالوه بر تقلب ،انگیزش خشونت و بهرهگیری از اوباش جامعه ،از روشهای جاسوسی و کاشتن بـذر نفـاق و
اختالف نیز استفاده گردید .حکچ متخصص نفوذ و رسوخ به گروههای مختلف بود .چندین دهه قبل از این ۳ ،نفـر

از برجستهترین عوامل مخفی حکچ بنامهای چیان جوانگفی ) ،(Qian Zhuangfeiلی کنونـگ ) (Li Kenongو
هو بیفنگ ) (Hu Beifengدر حقیقت برای چن گنگ ) (Chen Gengکه رئیس شـاخهی دوم بخـش جاسوسـی

کمیتهی مرکزی حکچ بود کار میکردند .زمانیکه چیان جوانگفی بعنوان منشی قابل اعتماد و رازدار زیردست شو
انزنگ ) (Xu Enzengمدیر ادارهی بازرسی کمیتـهی مرکـزی  KMTمـشغول بـه خـدمت بـود ،اطالعـات سـری
طرحهای استراتژیک عملیات جنگی اول و دوم  KMTجهـت محاصـره نیروهـای حکچ در اسـتان جیـانگزی را از
طریق پست داخلی بخش سازماندهی کمیتهی مرکزی  KMTبرای لی کنونگ میفرستاد که او هم متعاقب ًا آنها را
برای جو انالی )) (Zhou Enlaiکه چو انالی نیز تلفظ میشود( ارسال مـیکـرد [۵] .در آوریـل سـال  ۱۹۳۰یـک

سازمان دو جانبه در منطقهی شمال شرق چین با بودجهی شاخهی بازرسـی مرکـزی KMTتأسـیس گردیـد .بـه
ظاهر این سازمان به  KMTتعلق داشت و چیان جونگفی ریاست آنرا بعهده داشت ولی در پشت پرده تحت نظارت

حکچ و به ریاست چن گنگ اداره میشد.

لی کنونگ نیز بعنوان رمز نویس به مقر فرماندهی ارتش  KMTملحق شد .لی کسی بـود کـه پیـام رمـزی

فوری مبنی بر دستگیری و شورش گو شونجنگ ) [Gu Shunzhang) [6که یکی از روسای ادارهی امنیت حکچ

بود را رمز گشایی کرد .چیان جوانگفی بالفاصله پیام رمز گشایی شده را به جو انالی مخابره کرد و به این ترتیـب

از دستگیر شدن تعداد زیادی از جاسوسان جلوگیری کرد.

یانگ دنگیینگ ) (Yang Dengyingیک نمایندهی ویـژهی هـوادار کمونیـست ادارهی بازرسـی مرکـزی

 KMTواقع در شانگهای بود .حکچ به او دستور دستگیری و اعدام آندسته از اعضاء را که از لحاظ حزب غیر قابل

اطمینان محسوب میشدند ابالغ کرد .یکبار یکی از افسران ارشد حکچ از استان هنان ) (Henanیکـی از اعـضای

ارشد حزب را آزرد .طرفداران آن عضو حزب با توطئه برای او پاپوش درست کرده و باعث شـدند چنـدین سـال در
زندان  KMTمحبوس شود.
در زمان جنگ آزادیخواهی ] ،[۷حکچ موفق گردید که یکی از عمّال سری چیانگ کـایشـک ) Chiang

) (Kai-shekکه جیانگ جیشی نیز نامیده میشود( ] [۸که مورد اعتماد کامل او بود را به خدمت خود اجیر کنـد.
لییو پی ) ،(Liu Peiکه یک ژنرال نظامی و قائم مقام وزیر دفاع بود مسئول اعزام ارتـش KMTگردیـد .لـییـو در

حقیقت یکی از عمّال مخفی حکچ بود .قبل از آنکه ارتش  KMTاز مأموریـت بعـدیاش مطلـع گـردد ،اطالعـات
مربوط به این اعزام به یانآن ) ،(Yan’anستاد فرماندهی حکچ رسیده بود .متعاقب آن حکچ عملیـات دفـاعی را

طرحریزی کرد .شیانگ زیانـگهـوی) ،(Xiong Xianghuiیکـی از منـشییـان و زیردسـتان قابـل اطمینـان هـو
زونگنان ) [Hu Zongnan) [9طرح هو مبنی بر حمله به یانآن را برای جو انالی فاش کرد .بنابراین زمانیکـه هـو
ال خالی بود .جو انالی در جایی گفت” :رئیس مـائو از فرمـان
زونگنان و نیروهایش به یانآن رسیدند ،آن محل کام ً
نظامی صادر شده توسط چیانگ کایشک حتی قبل از آنکه آن فرمان به فرماندهی ارتش چیانگ ابالغ گردد اطالع
داشت“.
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ششمین ویژگی به ارث رسیده :دزدی -غارت و چپاول از طریق نیرنگ یا خشونت ”دسـتوری جدیـد“
میشود
هر آنچه که حکچ دارد حاصل دزدی و چپاول است .زمانیکـه حـزب ،ارتـش سـرخ را جهـت پایـهگـذاری
حکومت خود از طریق قدرت نظامی تأسیس کرد ،آنها جهت خرید تسلیحات ،غذا و لباس احتیاج به پـول داشـتند.
حکچ با کشتار و سرکوبی زورگویان محلی و سرقت از بانکها ،درست مثل راهزنها چنین بودجهای را تأمین کرد.
در مأموریتی به رهبری لی شیاننیان ) [Li Xiannian) [10که یکـی از رهبـران ارشـد حکچ بـود ،ارتـش سـرخ

اعضای ثروتمندترین خانوادههای استان هوبی ) (Hubeiغربی را ربود .آنها تنها به ربودن یک شخص اکتفـا نکردنـد

بلکه از هر خانوادهی ثروتمند در طایفه یک شخص را ربودند .افراد ربوده شده را زنده نگه میداشتند تـا بتواننـد از
خانوادههایشان جهت حمایت مالی از ارتش اخاذی کنند .این اخاذی تا زمانی ادامه مییافـت کـه یـا ارتـش راضـی
میشد و یا اینکه تمامی اموال آن خانواده گرفته شده و دیگر چیزی باقی نمیماند و سپس شـخص ربـوده شـده را

که اغلب دیگر توان زنده ماندن نداشت به خانواده باز میگرداندنـد .برخـی از آنـان آنقـدر در وحـشت نگـه داشـته
میشدند و تحت شکنجه قرار میگرفتند که قبل از باز گردانده شدن فوت میکردند.
حکچ از طریق ”سرکوب زورگویان محلی و مصادرهی اموال آنها“ ،حقـههـا و خـشونت مـورد اسـتفاده در
چپاول و غارت خود را به تمام جامعه گسترش داد و ”دستور جدید“ خود را جایگزین سـنت کهـن گردانـد .حـزب
کمونیست کار زشت و ناپسندی نیست که انجام نداده باشد ،چه کوچک و چه بـزرگ و در عملکـرد او ذرهای خیـر
دیده نمیشود .حزب با دادن امتیازهای کوچک مردم را تحریک به خبرچینی و انتقاد از یکدیگر میکرد .در نتیجـه
شفقت و درستکاری بطور کامل ناپدید شد و نزاع و قتل جای آنرا گرفت .اصطالح ”آرمانشهر کمونیست“ در واقـع
شکل مؤدبانهی همان ”غارت خشن“ است.
هفتمین ویژگی به ارث رسیده :نزاع -نابود سازی نظام ملی ،مقام و مرتبههای سنتی
فریب ،تحریک ،آزادسازی اوباش جامعه و جاسوسی همگـی بـه منظـور دزدی و نـزاع صـورت مـیگیرنـد.
فلسفهی کمونیست مروج جنگ و نزاع است .انقالب کمونیستی مطلق ًا فقط یک پدیدهی بدون سازماندهـی مبنـی
بر ضرب و شتم ،تخریب و سرقت نبود .مائو گفت” :هدف اصلی حملهی رعایا زورگویان محلـی ،اشـراف شـیطانی و
مالکین بیتوجه به قوانین هستند اما در سر راه ،آنها هر نـوع ایـده و رسـم پـیشکـسوتی و سـرقبیلهای را در هـم
شکسته و با مقامات فاسد در شهرها و عقاید و رسوم بد در مناطق روستایی نیز مبارزه میکنند [۲] “.مائو بهوضوح
فرمان تخریب کل نظام سنتی و رسوم مناطق غیر شهری را صادر کرد.
جنگهای کمونیستها شامل نیروهای مسلح و مبارزات مسلحانه نیز میگردد” .یک انقـالب یـک مهمـانی
شام ،نوشتن یک انشاء ،نقاشی کردن یک تابلو و یا قالببافی نیست؛ نمیتواند خیلی مـنظم ،سـرگرمکننـده و آرام،
معتدل ،مهربان ،محترم ،با قید و بند و سخاوتمند باشد .انقالب یک قیام است ،یک عمل خشن که توسـط آن یـک
طبقه ،طبقهی دیگر را سرنگون میکند [۲] “.زمانیکه حکچ بر آن شد تا قدرت کشور را بدست گیرد وارد جنـگ
شد و از آن بخوبی استفاده کرد .چند دهه بعد ،حکچ از همان خصوصیات جنگیدن جهت ”آموزش“ نسل بعـد در
طول ”انقالب بزرگ فرهنگی“ بهره گرفت.
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هشتمین ویژگی به ارث رسیده :نابود سازی -پایهگذاری ایدئولوژی جامع نسلکشی
کمونیسم اعمال زیادی را با نهایت شقاوت به انجام رسانیده است .حکچ به روشنفکران نویـد ”بهـشت بـر
روی زمین“ را داد .بعدها به آنان انگ ”راستگرایی“ زده و آنان را در نهمین گروه طبقهبندی اجتمـاعی ] [۱۱کـه
بدنامترین آن بود در کنار مالکین و جاسوسان قـرار داد .مالکـین و سـرمایهداران را از امـوال خـود محـروم کـرده،
طبقهی زمین داران و کشاورزان ثروتمند را نابود کرده ،سلسله مراتب شأن و مقام افراد و قوانین مناطق غیرشـهری
را نابود کرده ،اقتدار و قدرت را از مقامات محلی گرفته ،از میان ثروتمندان آدم ربایی و از آنها اخاذی کرده ،اسـیران
جنگی را شستشوی مغزی داده ،در مورد سرمایهداران و صاحبین صنایع ”اصـالحات“ انجـام داده ،بـهدرون KMT

نفوذ کرده و آنرا متالشی ساخته ،از کمونیسم بینالملل منفک شده و به آن خیانت کرده ،پس از بهقـدرت رسـیدن
در سال  ۱۹۴۹تمامی ناراضیان را توسط جنبشهای سیاسی مکرر پاکسازی کرده و اعضای خود را بـا زورگـویی و
ارعاب تهدید کرده است .هر آنچه حزب انجام داده درخالف جهت آزادی عمل بوده است.
تمامی رخدادهای مذکور فوق براساس تئوری نسلکشی حکچ بوده اسـت .تمـامی جنـبشهـای سیاسـی
گذشتهی آن ،مبارزاتی رعبانگیز با قصد نسلکشی بودهاند .حکچ نظام تئوریکی نسلکشی خود را از همان ابتدا و
همزمان با طرحریزی تئوریهای طبقه ،انقالب ،مبارزه ،خشونت ،دیکتاتوری ،جنبشها و احزاب سیاسـی سـاخته و
پرداخته بود .این تئوری بخوبی تمامی آنچه را که حزب در طی تجربیات کشتار و نسلکشیهـایی کـه در گذشـته
انجام داده آموخته در بر میگیرد.
تجلی اصلی نسلکشیهای انجام گرفته توسط حکچ نابودی وجدان و استقالل در تفکـر اسـت .در ایـن راه
”حکومت ترس“ است که پایه و اساس عالیق حزب را میسازد .حزب نه تنها شـما را در صـورت مخالفـت بـا او از
بین میبرد بلکه حتی در بعضی موارد اگر موافق آن باشید نیز نابودتان میکند .حزب هر آنکـه را کـه الزم بدانـد از
بین میبرد .نتیجت ًا همگان در سایهی رعب و وحشت زندگی کرده و از حکچ میهراسند.
نهمین ویژگی به ارث رسیده :کنترل -استفاده از سرشت حزب برای کنترل تمامی اعضای آن و بـدنبال
آن کنترل بقیهی جامعه
تمامی این ویژگیهای به ارث رسیده در خدمت دستیابی به یک هدف واحـد هـستند :کنتـرل عامـهی مـردم از
طریق استفاده از رعب و وحشت .حکچ از طریق اعمال شیطانی خود ثابت کرد که دشمن ذاتـی تمـامی نیروهـای
موجود در جامعه است .حکچ از همان آغاز ،جنگ با بحرانهای گوناگون را شروع کـرد کـه در میـان آنهـا بحـران
ادامهی حیات برای او از بیشترین اهمیت برخوردار بود .حکچ برای ادامـهی حیـاتش در یـک تـرس دائـم بـهسـر
میبرد .هدف غایی او حفظ حیات و قدرتش بوده -چیزی کـه بیـشترین نفـع را بـرایش دارد .حکچ بـرای تقویـت
قدرت رو به زوال خود به اقدامات شیطانیتر و با برنامهتری روی آورده است .نفع حزب ،با منـافع تـکتـک اعـضای
حزب متفاوت بوده و در عین حال مجموع همهی آنها نیز نیست .در عوض میتوان گفت که منـافع حـزب بعنـوان
یک ماهیت جمعی بر تمامی احساسات و منافع اشخاص و اعضا ارجحیت دارد.
”سرشت حزبی“ همواره پلیدترین خصوصیت این روح شیطانی بوده اسـت .سرشـت حزبـی چنـان فطـرت

انسانها را اشباع کرده که چینیها کام ً
ال انسانیت خود را از دست دادهاند .برای مثال ،جو انـالی ) (Zhou Enlaiو

سان بینگون) (Sun Bingwenروزی رفیق بودند .زمانیکه سان بینـگون درگذشـت ،جـو انـالی دختـر او ،سـان
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ویشی ) (Sun Weishiرا به فرزندخواندگی پذیرفت .در زمان انقالب فرهنگی ،سان ویشی مـورد تـوبیخ و مجـازات
قرار گرفت و بعد در زندان در اثر میخ بلندی که در سرش فرو کـرده بودنـد درگذشـت .حکـم بازداشـت او توسـط
پدرخواندهاش یعنی جو انالی صادر گردیده بود.

یکی از رهبران اوایل دوران بهقدرت رسیدن حکچ رن بیشی ) (Ren Bishiنام داشت که در زمان جنـگ

علیه ژاپن مسئول فروش تریاک بود .در آن زمان تریاک سمبل تهـاجم بیگانگـان بـود چـرا کـه بریتانیـا بـا واردات
تریاک به چین ،اقتصاد چین را تضعیف و مردمش را معتاد میکرد .علیرغم انزجار ملی که در مقابل تریـاک وجـود

داشت ،رن این جرأت را به خود داده بود تا در سطح بسیار وسیعی گیاه تریاک را کشت کند چـرا کـه از ”سرشـت

حس حزبی“ برخوردار بود .بخاطر ماهیت غیرقانونی و حـساس تجـارت تریـاک ،حکچ از کلمـهی رمـز ”صـابون“

بجای تریاک استفاده میکرد .حکچ از درآمد حاصل از فروش و قاچاق تریاک به کشورهای هم مرز خود بودجـهی

الزم برای ادامهی حیاتش را تأمین میکرد .در مراسم یکصدمین سالگرد تولـد رن ،یکـی از رهبـران نـسل جدیـد

چین تالشها و زحمات رن برای حزب را بشدت مورد ستایش قرار داد و از سرشت حزبی یا حس حزبـی او بـسیار

تمجید نمود و اظهار داشت که ”رن از شخصیت بسیار واالیی برخوردار بـوده و یـک عـضو نمونـهی حـزب بـود .او

اعتقادی راسخ به کمونیسم و وفاداری پایان ناپذیری نسبت به آرمان حزب از خود نشان داد“.

یکی از نمونههای مرام و معرفت حزب جانگ ساید ) (Zhang Sideبود .حزب ادعا مـیکـرد کـه او در اثـر

انفجار کوره کشته شده ولی دیگران اذعان داشتند که پای کورهی تریاکسازی کـشته شـده اسـت .از آنجاییکـه او
شخص آرامی بود و در گردان گارد ویژهی مرکزی خدمت کرده بود و هرگز تقاضای ارتقاء شغلی و مقـامی ننمـوده

بود گفته شد که” :مرگ او از کوه تایشان ) (Taishanنیز سنگینتـر بـود“ [۱۲] ،بـدین معنـی کـه زنـدگی او از

اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود.

یکی دیگر از افراد نمونه از لحاظ ”سرشت حزبی“ لی فنگ ) (Lei Fengبود .او معروف بود بـه” ،پیچـی از

ماشین انقالب که هرگز زنگ نمیزند“ .لی و جانگ برای مدت طوالنی به مردم چین آموزش وفاداری بـه حـزب را

میدادند .مائو زدانگ گفت” :قدرت نمونهها بی حد و حصر است “.بسیاری از قهرمانان حزب ،الگوی ”اراده آهنـین
و اصل روح حزب“ میشدند.
حکچ به محض بدستگیری قدرت ،مبارزهای همه جانبه را جهت کنترل افکار آغاز کرد تا بتواند با استفاده
از نسل جدید” ،ابزار“ و ”پیچهای“ جدیدی برای ماشین انقالب خود بسازد .حزب یـک سـری ”افکـار مناسـب“ و
”رفتارهای پسندیده“ را بعنوان الگوی فکری و رفتاری معرفی کرد .ایـن دسـتورالعملهـا در ابتـدا در درون حـزب
مورد استفاده واقع میشد ولی چندی نگذشت که به تمامی جامعه انتشار یافت .این افکار و اعمال با پوششی تحـت
عنوان ملت ،موجب شستشوی مغزی کامل مردم گردید تا آنها را با مکانیزم شیطانی حکچ همراه سازد.

ب -بنیان ننگین حکچ
حکچ ادعا دارد که تاریخی پر از افتخار آفریده ،تاریخی که پیروزی در پس پیروزی داشته است .این صـرف ًا
تالشی در جهت زیباسازی و افتخار آفرینی وجههی حکچ در نظر مردم اسـت .در حقیقـت ،حکچ هـیچ افتخـاری
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ندارد که به آن ببالد .حزب تنها با استفاده از  ۹ویژگی شیطانی به ارث رسیدهی خود توانست قدرت خـود را ایجـاد
و حفظ نماید.
تأسیس حکچ -برخاسته از آغوش اتحاد جماهیر شوروی
”شلیک اولین توپ در زمان انقالب اکتبر ،مارکسیسم و لنینیسم را برای ما به ارمغان آورد “.ایـن تـصویری
است که حزب از خود برای مردم ساخته است .این درحالی است که زمانیکه حزب در ابتدا پایـهگـذاری شـد ،تنهـا
یک شاخهی آسیایی اتحاد جماهیر شوروی بود .حزب از ابتدای کار خود یک حزب خائن بشمار میرفت.
حزب در ابتدای تأسیس خود از هیچ پول ،ایدئولوژی و تجربهای برخوردار نبود .آنها هیچ پایگاهی نداشـتند
تا با استفاده از آن از خود حمایت کنند .حکچ به ”سازمان جهانی احزاب کمونیست به سرپرستی شوروی سـابق“
) (Cominternملحق شد تا سرنوشت خود را به سرنوشت انقالب خشن در جریان گره بزند .انقـالب خـشن حکچ
میراثخوار انقالب مارکس و لنین بود .سازمان جهـانی احـزاب کمونیـست مقـری جهـانی بـرای برانـدازی تمـامی
قدرتهای سیاسی در سرتاسر جهان بود و حکچ صرف ًا شاخهی شرقی کمونیسم شوروی بود کـه نقـش امپریالیـسم
ارتش سرخ روسیه را ایفا میکرد .حکچ از تجربیات حزب کمونیست شوروی مبنی بـر سـلطهی شـدید سیاسـی و
دیکتاتوری حزب کارگر استفاده کرده و از دسـتورالعملهـای حـزب کمونیـست شـوروی در زمینـههـای سیاسـی،
روشنفکری و سازماندهی بهره میبرد .حکچ از روشهای زیرزمینی و سری که از طریق آنها میتوان یک سـازمان
غیر قانونی خارجی را احیاء کرد کپی برداری کرده و شدیدترین اقدامات کنترلـی و نظـارتی را بکـار گرفـت .اتحـاد
جماهیر شوروی ستون و حامی اصلی حکچ بود.
قانون اساسی حکچ که به تصویب اولین کنگرهی حزب رسید توسـط سـازمان جهـانی احـزاب کمونیـست
طرحریزی گردیده بود و بر مبنای مارکسیسم -لنینیسم و تئوریهای مبارزات طبقاتی ،دیکتاتوری طبقـهی کـارگر و
تأسیس حزب تنظیم گردیده بود .زیرساخت اصلی آن توسط حزب کمونیست شوروی بنا گردیـده بـود .روح حکچ
بر پایهی ایدئولوژیای است که از اتحاد جماهیر شوروی برگرفته شده است .چن دوشـیو ) (Chen Duxiuیکـی از

مقامات اسبق حکچی عقیدهای متفاوت با مارینگ ) (Maringنمایندهی سازمان جهانی احزاب کمونیست داشـت.
مارینگ طی نامهای خطاب به چن اظهار داشت که اگر چن عضو حقیقی حزب کمونیست اسـت بایـد از دسـتورات

سازمان جهانی احزاب کمونیست بطور کامل پیروی کند .گرچه چن دوشیو یکـی از پـدران پایـهگـذار حکچ بـود،

کاری بهجز پیروی و اطاعت بی چون و چرا از او سـاخته نبـود .در حقیقـت او و دیگـر اعـضای حـزب چیـزی بجـز
زیردستان اتحاد جماهیر شوروی محسوب نمیشدند.

در زمان کنگره سوم حکچ در سال  ،۱۹۲۳چن دوشیو علن ًا اعالم داشت که حـزب تقریبـ ًا بطـور کامـل بـا

کمک سازمان جهانی احزاب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که پایهگذاری گشت .تنهـا در طـول یـک سـال،

سازمان جهانی احزاب کمونیست بیش از  ۲۰۰هزار یوآن به حکچ کمک مالی کرد که نتایج آن نیز مـورد رضـایت

واقع نشد .سازمان جهانی احزاب کمونیست حکچ را به کمکاری و عدم پیگیری مستمر متهم کرد.

براساس آمار ناقص افشا گردیدهی اسناد حزب ،حکچ از اکتبر  ۱۹۲۱تا ژوئـن  ۱۹۲۲مبلـغ  ۱۶۶۵۵یـوآن
چین دریافت کرد .در سال  ۱۹۲۴مبلـغ  ۱۵۰۰دالر آمریکـا و  ۳۱۹۲۷/۱۷یـوآن و در سـال  ۱۹۲۷نیـز ۱۸۷۶۷۴
یوآن دریافت شد .کمک نقدی ماهیانهی سازمان جهانی احزاب کمونیست بطور میانگین حدود  ۲۰هزار یوآن بـود.
حقهها و فساد بکار گرفته شده در نظام امروزی حکچ از قبیل اعمال نفوذ ،زد و بند ،پرداخت رشوه و تهدید در آن
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زمان نیز بکار میرفت .سازمان جهانی احزاب کمونیست ،حکچ را به تالش مستمر برای اعمال نفوذ جهت دریافـت
منابع مالی بیشتر متهم کرد.
”آنها از منابع مالی مختلف )دفتـر ارتباطـات بـینالملـل ،نماینـدگان سـازمان جهـانی احـزاب کمونیـست،
سازمانهای نظامی و غیره( سوء استفاده میکنند تا بودجهی خود را افزایش دهند چرا که سازمانهـای مختلـف از
عملکرد اطالع نداشته و نمیدانند که حزب قـب ً
ال از سـازمان دیگـر بودجـه دریافـت کـرده اسـت ...نکتـهی جالـب
اینجاست که آنها نه تنها اعضای سازمان جهانی احزاب کمونیست را از لحاظ روانشناسی بخـوبی تحلیـل مـیکننـد
بلکه مهمتر آنکه بخوبی میدانند تا با نمایندههای مختلف مسئول بودجههای مختلف چگونه رفتـار کـرده و آنهـا را
متقاعد کنند .زمانیکه در مییابند که امکان تخصیص بودجه از راههای عـادی امکـانپـذیر نیـست ،جلـسات را بـه
تأخیر میاندازند .در آخر نیز به حیلههای ناشیانهای متوسل شده و ادعا میکنند که بعضی از مقامات سست عنـصر
با شوروی خصومت داشتهاند پول را بجای حکچ به جنگطلبان دادهاند[۱۳] “.
اولین اتحاد  KMTو حکچ – یک انگل به هسته نفوذ کرده و در لشکرکشی شمالی خرابکاری مـیکنـد
][۱۴
حکچ همواره به مردم خود آموخته است که چیانگ کایشک ) (Chiang Kai-shekبـه جنـبش انقالبـی

ملی خیانت کرده است ] [۱۵و باعث شده تا حکچ دست به شورش مسلحانه بزند.

در حقیقت ،حکچ یک انگل پلید انحصار طلب است .حزب در اولین اتحاد  KMTو حکچ با  KMTمتحد
شد تا از این طریق بتواند نفوذ خود را با سوء استفاده از انقالب ملی توسعه دهد .عالوه بر این ،حکچ درصـدد بـود
تا انقالب را به انقالبی تحـت حمایـت شـوروی تبـدیل کـرده و قـدرت را بدسـت گیـرد و از ایـن رو قـدرتطلبـی
بیمارگونهاش به خیانت و نهایت ًا نابودی جنبش ”انقالب ملی“ ختم شد.
در دومین کنگره ملی حکچ در جوالی سال  ،۱۹۲۲مخالفان اتحاد با  KMTدر اکثریت بودند زیرا اعـضای
حزب نگران کسب قدرت بودند .با این وجود سازمان جهانی احزاب کمونیست به تصمیم اتخاذ شده در کنگـره رأی
مثبت داد و به حکچ دستور داد تا به  KMTبپیوندد.
در زمان اولین اتحاد بین  KMTو حکچ ،حکچ چهارمین کنگـرهی ملـی خـود را در شـانگهای در ژانویـه

سال  ۱۹۲۵تشکیل داد و مسئلهی رهبری چـین را قبـل از آنکـه سـان یـات -سـن ) [۱۶] (Sun Yat-senدر ۱۲

مارس  ۱۹۲۵بمیرد مطرح کرد .اگر او نمرده بود بجای چیان کـایشـک هـدف توطئـه قـدرت طلبـی حکچ قـرار

میگرفت.

حکچ با برخورداری از حمایت اتحاد جمـاهیر شـوروی قـدرت سیاسـی خـود در درون  KMTرا در زمـان

اتحادشان بطور روزافزون افزایش داد .تان پینگشان ) ،(۱۹۵۶-۱۹۸۶) (Tan Pingshanیکـی از رهبـران قـدیمی

حکچ در استان گوانگدونگ ) (Guangdongبه مقام ریاست ”بخش مرکزی نیروی انسانی“  KMTرسید .فنـگ
جوپو ) ،(۱۹۵۴-۱۸۹۹) (Feng Jupoیکی از رهبران قدیمی حکچ در استان گوانگ دونگ به مقـام ”وزارت کـار“
منصوب گردید و از قدرت کامل اجرایی در تمامی زمینههای مرتبط با کار و نیروی انسانی برخـوردار گردیـد .لـین
زوهان )) (Lin Zuhanیا لین بکو ) ،(۱۸۸۶-۱۹۶۰یکی از رهبران قدیمی حکچ( ”وزیر امور روسـتایی“ گردیـد و
پنگ پای ) ،(۱۸۹۶-۱۹۲۹) (Peng Paiاز رهبران حکچ دبیر همین وزارتخانه گردید .مائو زدانگ خود نیز مقـام
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وزارت تبلیغات وزارتخانهی تبلیغات  KMTرا عهده دار شد .دانشکدههای نظامی و رهبری قـوای نظـامی همـواره

مرکز توجه حکچ بودهاند .جو انالی پست مدیریت بخش سیاسی آکادمی نظامی هوانگپـو ) (Huangpuو جانـگ
شنفو )) (Zhang Shenfuیا جانگ سونگنیان ) ،(۱۸۹۳-۱۹۸۶یکی از پایهگـذاران حکچ و معرفـیکننـدهی جـو
انالی برای پیوستن به حزب( نیز معاون مدیر گردید .جو انالی در عین حال رئیس بخش قـضات و وکـالی مـدافع

نیز بود و بسیاری از مشاوران نظـامی روسـی را در جاهـای مختلـف بکـار مـیگماشـت .بـسیاری از کمونیـستهـا
کرسیهای تدریس در دانشکده و مدارس نظامی  KMTرا بدست گرفتند .اعضای حکچ بعنوان نماینـدگان حـزب
 KMTدر ردههای مختلف ”ارتش انقالبی ملی“ نیز خدمت میکردند [۱۷] .این نکته نیز شرط شده بود که بـدون

تأیید امضای نمایندگان حزب هیچ فرمانی به اجرا در نخواهـد آمـد .در نتیجـهی ایـن هجـوم انگـلوار بـه جنـبش
”انقالب ملی“ تعداد اعضای حکچ بطور سرسام آوری افزایش یافت و از  ۱۰۰۰نفر در سال  ۱۹۲۵به  ۳۰هزار نفـر
در سال  ۱۹۲۸رسید.
"عملیات اعزام به شمال“ در ماه فوریه سال  ۱۹۲۶آغاز شد .از اکتبـر  ۱۹۲۶تـا مـارس  ،۱۹۲۷حکچ سـه
شورش مسلحانه در شانگهای براه انداخت .بعدها به مرکز فرماندهی نظامی گروه اعزامی به شمال نیز یـورش بردنـد

که موفقیتی در بر نداشت .سردستههای اعتصابیون در استان گوانگدونگ تقریب ًا هر روز با پلـیس درگیـری شـدید
داشتند .این اعمال تحریک آمیز باعث شد تا  KMTدر  ۱۲آوریل  ۱۹۲۷پاکسازی افراد حکچ را آغاز کند[۱۸] .

در ماه اوت  ،۱۹۲۷اعضای حکچ داخل ”ارتـش انقالبـی“ ” KMTشـورش نـانچنـگ“ ) (Nanchangرا

بهراه انداختند که سریع ًا سرکوب شد .در ماه سپتامبر حکچ ”ناآرامی برداشت محصول پـاییز“ را بـرای حملـه بـه
چانگشا ) (Changshaبراه انداخت که این شورش نیز مانند قبلی سرکوب شد .حکچ شـبکهای جهـت کنتـرل و

نظارت در ارتش تشکیل داد که از آن طریق ”شاخههای حزب در سـطح گروهـان در ارتـش ایجـاد مـیشـوند “،و

سپس به مناطق کوهستانی جینگ گانگ شان ) (Jinggangshanدر اسـتان جیانـگزی گریخـت ] [۱۹و حکومـت
خود بر مناطق روستایی را پایهگذاری کرد.

شورش کشاورزان هونان  -تحریک اراذل و اوباش جامعه به طغیان
در زمان ”عملیات اعزام به شمال“ هر زمان که ”ارتش انقالبی ملی“ درگیر جنگ با جداییطلبان مـیشـد،
حکچ شروع به تحریک شورشیان مناطق روستایی مینمود تا بتواند در آن منطقه قدرت را بدست گیرد.
طغیان کشاورزان استان هونان ) (Hunanدر سال  ،۱۹۲۷شـورش اراذل و اوبـاش و انگلهـای جامعـه بـود،

درست مثل ”کمون پاریس سال  “۱۸۷۱معروف که اولین شورش کمونیستی بود .ملت فرانـسه و خارجیـان مقـیم
پاریس در آن زمان شاهد بودند که کمون پاریس متشکل از گروهی راهزن و ولگرد و ویرانگر بود که نسبت بـه کـار
خود هیچ بصیرتی نداشتند .در ساختمانهای مجلل و قصرهای بزرگ زندگی کـرده ،غـذاهای گـران و پـر تـشریفات
خورده و به هیچ چیز دیگر بهجز لذات زودگذر و عیش و عشرت خود اهمیتی نداده و نگران هـیچچیـز نبودنـد .در

زمان شورش کمون پاریس ،مطبوعات را بشدت مورد سانسور قرار دادنـد .آنهـا اسـقف اعظـم پـاریس ،ژرژ داربـوی

) (Georges Darboyرا که برای پادشاه مراسم مذهبی اجرا میکرد گروگان گرفته و پـس از مـدتی او را کـشتند.
آنها تنها برای لذات شخصی خود  ۶۴کشیش را کشته ،قصرها را به آتش کـشیده ،ادارات دولتـی ،منـزل شخـصی،
بناهای یادبود و ستونهای کندهکاری شده را ویران کردند .پـیش از آن ،ثـروت و زیبـایی پایتخـت فرانـسه در اروپـا
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بیهمتا بود ولی در زمان ناآرامیهای کمون پاریس بناها به خاکستر و مردم به اسکلت مبدل شدند .چنـین ظلـم و
شقاوتی در طول تاریخ بیسابقه بود.
همانطور که مائو زدانگ خود اذعان داشت،
درست است که کشاورزان در مناطق روستایی به تعبیری ”نافرمان و سرکش“ هستند .انجمنهای
کشاورزان که از قدرت باالیی برخوردار بود به زمین داران اجازهی صحبت کردن نمیداد و بـه شـأن
آنها بیحرمتی میکرد .این به منزلهی پایین کشیدن زمینداران در حد خاک و نگهداشتن آنـان در
همان حد بود .کشاورزان تهدید میکردند که” :ما شما را در گروه طبقاتی دیگـر قـرار خـواهیم داد
]طبقه ارتجاعیون[!“ آنها زورگویـان محلـی و اشـراف پلیـد را جریمـه مـیکردنـد ،از آنهـا تقاضـای
خودیاری مینمودند و موقعیت اجتماعی آنان را درهم خرد میکردند .مردم به خانههـای قلـدرهای
محلی و اشراف پلیدی که مخالف انجمنهای کشاورزان بودند هجوم برده ،خـوکهـای آنـان را سـر
میبریدند و غالتشان را غارت میکردند .آنها حتی برای یکی دو دقیقه در تختهای زیبـای سـاخته
شده از عاج فیل که متعلق به خانمهای جوان خانوادههای قلدرهای محلـی و اشـراف پلیـد بـود لـم
میدادند .در صورت بروز کوچکترین ناراحتی آنها را دستگیر کرده ،کاله بوقی برسرشـان گذاشـته و
در خیابانهای روستا میگرداندند و فریاد میزدند” ،حاال شما مالکین کثیف خواهید فهمید که مـا
که هستیم!“ آنها با انجام هر کاری که دلخواهشان بود و وارونه کردن همه چیز باعـث شـکلگیـری
نوعی رعب و وحشت در مناطق روستایی گردیده بودند[۲] .
با اینهمه مائو این اعمال ”هرج و مرج طلبانه“ را مورد حمایت کامل خود قرار میداد و میگفت:
اگر بخواهم مطلب را ساده بیان کنم باید بگویم که ایجـاد رعـب بـرای مـدتی در منـاطق روسـتایی
ضروری است در غیر اینصورت سرکوب کردن فعالیتهای ضد انقالبیـون در منـاطق غیـر شـهری و
براندازی اقتدار اشراف غیر ممکن میشود .برای تصحیح آنچه اشتباه است باید از حد و حدود مـورد
نظر پا را فراتر گذاشت ،در غیر اینصورت هیچ اشـتباهی تـصحیح نخواهـد شـد ...بـسیاری از اعمـال
انجام گرفته در زمان انقالب که بهنظر دور از ذهن و بعید مـینماینـد در واقـع دقیقـ ًا همـانچیـزی
بودند که انقالب الزم میدانست[۲] .
انقالب کمونیستی نظامی وحشتآفرین را ایجاد میکند.
عملیات ”ضد ژاپنی“ عازم شمال -پرواز شکستخوردگان
حکچ” ،لشکرکشی بزرگ“ خود را عملیات ضد ژاپنی عازم شمال نامید .او این ”لشکرکـشی بـزرگ“ را بـا
بوق و کرنا به یک افسانهی انقالبی تبدیل کرد .حزب ادعا کرد که این لشکرکشی یک بیانیه ،یک ”گروه تبلیغـاتی“
و یک ”ماشین دانه پراکنی“ بود ،که به پیروزی حکچ و شکست دشمنانش ختم شد.
حکچ با چنین دروغ پردازیهایی در مورد لشکرکشی به سمت شمال و جنگ با ژاپنیها سـعی در مخفـی
کردن شکستهایش داشـت .از اکتبـر سـال  ۱۹۳۳تـا ژانویـه  ،۱۹۳۴حـزب کمونیـست یکـسره و پـی در پـی بـا
شکستهای مختلف مواجه میشد .در پنجمین عملیات  KMTکه با هدف محاصره و تار و مار کردن حکچ انجـام
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گرفت ،حزب کمونیست مواضع روستایی خود را یکی پس از دیگری از دست داد .بهعلت حمـالت مکـرری کـه بـه
پایگاهها میشد ارتش سرخ مجبور به فرار شد .این منشأ حقیقی ”لشکرکشی بزرگ“ است.
”لشکرکشی بزرگ“ در واقع با این هدف انجام گرفت که محاصره را بشکند و سپس بهشـکل یـک هـالل از
نیروهای  KMTعبور کرده و به مغولستان خارجی و سپس شوروی بگریزنـد .بـه ایـن شـکل اگـر حکچ شکـست
میخورد میتوانست به اتحاد جماهیر شوروی بگریزد .حکچ در مسیرش به مغولستان خارجی با مشکالت بسیاری
مواجه شد .آنها تصمیم گرفتند که از شانزی ) (Shaanxiو سـویییـان ) (Suiyuanعبـور کننـد .از یـک طـرف بـا

حرکت به سمت استانهای شمالی میتوانستند ادعا کنند که ”ضد ژاپنی“ هستند و به جنگ ژاپنیهـا مـیرونـد و

دل مردم را تصاحب کنند .از طرف دیگر آن مناطق امن بودند چراکه هیچ نیروی ژاپنی در آنجا مستقر نـشده بـود.

مناطق تحت اشغال ژاپنیها قسمتهایی در طول دیوار چین بودند .یک سال بعد ،زمانیکه حکچ نهایت ًا به شـانبی
)) (Shanbeiاستان شانزی شمالی( رسید شمار نیروهای اصلی ”ارتش سرخ مرکزی“ از  ۸۰هزار نفر به  ۶هزار نفر
رسیده بود.

واقعهی شیان ) – (Xi’anحکچ با موفقیت بذر نفاق را پاشید و برای دومـین بـار خـود را بـه KMT
چسباند

در دسامبر سال  ،۱۹۳۶جانگ شولیانگ ) (Zhang Xueliangو یانگ هوچنـگ ) (Yang Huchengکـه

دو ژنرال ارتش  KMTبودند چیانگ کایشک ) (Chiang Kai-shekرا در شیان ربودند .این عمل از آن زمان بنام

واقعه شیان معروف است.

براساس آنچه در کتابهای درسی حکچ نوشته شده ،واقعه شیان یک ”کودتای نظـامی“ بـود کـه بدسـت

جانگ و یانگ انجام گرفت و به چیانگ کایشک یک ضربالعجل مرگ و زنـدگی داده شـد .او مجبـور گـشت کـه

مقابل غارتگران ژاپنی موضع بگیرد .جو انالی ظاهرًا به شیان دعوت شد تا بعنوان نمایندهی حکچ مذاکره کـرده و

به تصمیم صلحآمیزی دست یابد .این واقعه بهعلت پا درمیانی گروههای مختلـف در چـین بـا آرامـش حـل شـد و
متعاقب آن جنگ داخلی  ۱۰ساله به پایان رسید و یک اتحاد ملی علیه ژاپنیها تشکیل گردید .کتـابهـای تـاریخ

حکچ چنین نوشتهاند که این واقعه یک نقطه عطف بسیار مهم برای بحران کشور چین بود .حکچ خود را بعنـوان
یک حزب وطنپرست معرفی کرده که منافع تمامی ملت را مدنظر قرار میدهد.
اسناد و مدارک بسیاری وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از جاسوسـان حکچ قبـل از رخـداد واقعـهی

شیان نزد یانگ هوچنگ و جانگ شولیانگ دیده شدهاند .لیو دینگ ) (Liu Dingکه یک عـضو مخفـی حکچ بـود

توسط سونگ چینگلینگ ) ،(Song Qinglingهمـسر سـان یـاتسـن ) ،(Sun Yat-senخـواهر مـادام چیانـگ
) (Madame Chiangو یک عضو حکچ به جانگ شولیانگ معرفی شد .پس از واقعـهی شـیان ،مـائو زدانـگ او را
تشویق کرده و گفت” :لیو دینگ خدمت ارزشمندی را در واقعه شیان انجام داد “.در میان کـسانی کـه نـزد یانـگ
هوچنگ کار میکردند ،همسر خود او شی بائوجن ) (Xie Baozhenیکی از اعضای حکچ بود و در بخش سیاسـی
یانگ ارتش کار میکرد .شی در ژانویهی سال  ۱۹۲۸با موافقت حکچ با یانگ هوچنگ ازدواج کرد .عالوه بـر ایـن،
در آن زمان وانگ بینگنان ) (Wang Bingnanمهمان افتخاری یانگ در خانهاش بود .وانگ بعدها قائم مقام وزیـر
امور خارجه حکچ گردید .در واقع این افراد و اطرافیان یانگ و جانگ بودند که مـستقیم ًا آنـان را بـه انجـام کودتـا
تشویق و تحریک کردند.
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در ابتدای واقعهی شیان ،رهبران حکچ درصدد کشتن چیانگ کایشک برآمدند و بهخاطر سرکوبی پیـشتر

حکچ که توسط او انجام گرفته بود قصد انتقامجویی از او را داشتند .در آن زمان حکچ تنها یک پایگاه ضـعیف در

استان شانزی شمالی داشت و این خطر تهدیدش میکرد که با یک درگیری ساده بـهکلـی نـابود گـردد .حکچ بـا

بهره گیری از تمامی مهارتهای فتنهانگیزی و فریبکاری خود ،جانگ و یانگ را جهت اقدام بـه شـورش برانگیخـت.

استالین به منظور عقبراندن نیروهای ژاپنی و جلوگیری از حملهی آنان به اتحاد جماهیر شوروی ،شخـص ًا نامـهای
به کمیتهی مرکزی حکچ نوشت و از آنان خواست تا چیانگ کایشک را نکشند و بجای آن برای دومـین بـار بـا او

همکاری نمایند .مائو زدانگ و جو انالی دریافتند که با قدرت و نیروهای محدود حکچ قادر بـه نابودسـازی KMT

نیستند .اگر چیانگ کایشک را میکشتند احتمال زیادی میرفت که توسط ارتش  KMTشکست خـورده و نـابود

گردند .حکچ تحت این شرایط موضع خود را عوض کرد .حکچ چیانگ کایشک را مجبور ساخت تا برای دومـین

بار همکاری با آنها را تحت نام مقاومت مشترک علیه ژاپن بپذیرد.

حکچ ابتدا علیه چیانگ کایشک اعضاء را تحریک کرده و لولهی تفنگ را بـه سـمت او نـشانه رفـت ولـی

سپس عقبنشینی کرده و مثل یک قهرمان صـحنه از او خواسـت تـا حکچ را دوبـاره بپـذیرد .حکچ از طرفـی از
بحرانی که میرفت تا به فروپاشیاش ختم شود جان سالم بهدر برد و از طرف دیگر از فرصت بدست آمده اسـتفاده
نموده و خود را برای دومین بار به دولت  KMTچسباند .ارتش سرخ خیلی سریع به ”شاخه هشتم ارتـش“ مبـدل
گردید و نسبت به گذشته بزرگتر و قدرتمندتر گردید .مهارت بیرقیـب حکچ در حقـهبـازی و نیرنـگ واقعـ ًا قابـل
تحسین است.
جنگ علیه ژاپن -حکچ با کشتار توسط سالحهای عاریتی رشد کرد
زمانیکه در سال  ۱۹۳۷جنـگ علیـه ژاپـن آغـاز شـد KMT ،دارای بـیش از  ۱/۷میلیـون سـرباز مـسلح،
کشتیهایی با ظرفیت  ۱۱۰هزار تن و حدود  ۶۰۰هواپیمای جنگی در انواع مختلف بود .کل تعداد نیروهای ارتـش
حکچ بعالوهی ارتش چهارم جدید که در نـوامبر سـال  ۱۹۳۷نظـام یافتـه بـود روی هـم رفتـه بـه  ۷۰هـزار نفـر
نمیرسید .این در حالی بود که مقدار زیادی از نیرویش توسط سیاستهای جناحی داخلیاش نیز تحلیل رفته بـود
و این خطر وجود داشت تا تنها با یک درگیری نظامی بهکلی نابود گردد .حکچ دریافت که اگر بـا نیروهـای ژاپنـی
درگیر شود قادر نخواهد بود که حتی از پس یک لشکر آنها برآید و شکستش حتمـی اسـت .از نگـاه حکچ ،مرکـز
توجه تأکید او بر ”اتحاد ملی“ حفظ قدرت خود بود نـه بقـای ملـت .از ایـنرو در زمـان همکـاریاش بـا ، KMT
سیاست داخلی ”دادن اولویت نخست به مبارزه برای قدرت سیاسی ،که بهصورت داخلـی آشـکار شـود و در عمـل
تحقق بخشیده شود“ را اتخاذ کرد.
پس از آنکه ژاپنیها در  ۱۸سپتامبر  ۱۹۳۱شهر شنیانگ را اشغال کردند و بدین وسیله توانستند کنترل و

سلطهی خود را بر بخشهای وسیعی از شمال شرق چین توسعه دهند ،حکچ شانه به شانه همراه غارتگران ژاپنـی

برای شکست  KMTجنگید .در بیانیهای که در پاسخ به اشغال ژاپنیها نوشته شد ،حکچ از مـردم منـاطق تحـت
کنترل  KMTخواست تا شورش کنند ،درخواست کرد ”کارگران اعتصاب کنند ،کـشاورزان مـشکلآفرینـی کننـد،
دانشآموزان به سر کالسها نروند ،فقرا دست از کار بکشند و سربازان شورش کنند“ تا دولت ملـیگـرا را سـرنگون
سازند.
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حکچ شعار مقاومت در مقابل ژاپنیها را سرمیداد حال آنکه آنها تنها دارای ارتشهـای محلـی و نیروهـای
شـبه نظــامی در اردوگــاههــای دور از خـط مقــدم بودنــد .بجــز تعــداد محـدودی نبــرد از جملــه جنــگ ”گــذرگاه

پینگشینگ“ ،حکچ درگیری دیگری با نیروهای ژاپنی نداشت .بلکه درعوض انرژی خود را صرف گسترش پایگـاه
خود کرد .زمانیکه ژاپنیها تسلیم شدند ،حکچ سربازهای تسلیم شده را در ارتش خود بکار گرفت و ادعا کرد کـه

ارتش خود را گسترش داده و در حال حاضر دارای  ۹۰۰هزار سرباز دائمی و  ۲میلیون جنگجوی شبه نظامی است.
ال تنها میجنگید که در خالل این جنـگ بـیش از  ۲۰۰مارشـال خـود را از دسـت
ارتش  KMTدر خط مقدم کام ً
داده بود .افسران فرماندهی حکچ تقریب ًا متحمل هیچگونه آسیبی نگشته بودند .با این حال کتابهای حکچ بطـور
مداوم ادعا دارد که  KMTدر مقابل ژاپنیها مقاومتی نکرده و ایـن حکچ بودکـه جنـگ بـر ضـد ژاپنـیهـا را بـه
پیروزی رسانده است.
اصالحات و یکسوسازی در یانآن ) -(Yan’anبکارگیری هراسانگیزترین روشهای آزار و شکنجه
حکچ جوانان وطنپرست بیشماری را تحت عنوان نبرد در مقابل ژاپنیها به یانآن کـشید ولـی در زمـان

جنبش اصالحات و یکسوسازی در یانآن دهها هزار نفـر از آنـان را مـورد آزار و شـکنجه قـرار داد .حکچ از زمـان

بدستگیری قدرت در چین همواره یانآن را ”سرزمین مقدس“ انقالبیون نامیده ولی هیچگاه از جرایم و جنایـاتی

که در خالل اصالحات در آن انجام گرفته سخن نگفته است.

جنبش اصالحات در یانآن یکی از بزرگترین ،سیاهترین ،و ننگین ترین بازیهای قدرتی بود کـه در دنیـای

بشریت بهوقوع پیوسته است .حزب کمونیست به بهانهی پاکسـازی لـوث وجـود خـرده سـرمایهدارهـا ،اخالقیـات،
استقالل فکری ،آزادی عمل ،بردباری و شرافت را از بین بـرد .اولـین قـدم در ایـن اصـالحات تـشکیل یـک آرشـیو
شخصی برای هر فرد بود که شامل موارد زیر میشـد -۱ :مشخـصات فـردی  -۲گـزارش زنـدگی سیاسـی فـرد -۳
پیشینهی خانوادگی و ارتباطات اجتماعی  -۴دگرگونیهای ایـدئولوژیکی و زنـدگی شخـصی  -۵ارزشـیابی برطبـق
سرشت حزبی
افراد ملزم بودند که در آرشیو شخصیشان نام تمامی دوستان و آشنایانشان از زمان تولد را ذکر کرده و در
مورد تمامی اتفاقات مهم زندگیشان با ذکر تاریخ و محل رخداد به تفصیل توضیح دهند .از مردم خواسته مـیشـد
که به کرات آرشیو خود را باز نویسی کنند و هرگونه جا افتادگی یا تغییر بین نسخهها حمل بر دروغگویی و ناپاکی
میگشت .اشخاص میبایست تمامی فعالیتهای اجتماعی را که در آن شرکت نموده بودند توصیف میکردند ،بویژه
آن دسته از فعالیتهایی که مربوطه به ملحق شدن به حزب بود .تأکید اصلی بر روند تفکر اشـخاص در طـول ایـن
فعالیتهای اجتماعی بود .مهمتر از آن ارزیابی بر اساس سرشت حزبی بود و اشخاص ملزم میشدند که بـه تمـامی
افکار ضد حزبی و یا رفتارهای در خالف جهت حزب در سطح آگاهی ،سخن ،عقیدههای کاری ،زندگی روزمره و یـا
فعالیتهای اجتماعی اعتراف کنند .برای مثال در ارزیابی آگاهی افراد ،از آنها خواسته میشد که بطور کامل توضیح
دهند که آیا تا آن زمان کاری در جهت منافع شخصی خود انجام دادهاند ،آیا شخص کار با حـزب را جهـت کـسب
منافع فردی انتخاب کرده ،آیا تا بحال در اعتماد به آیندهی انقالب شک کرده ،آیا در زمان جنگ از مرگ ترسیده و
یا اینکه آیا پس از گرویدن به حزب یا ارتش دلتنگ خانواده و همسر خود شده اسـت یـا خیـر .معیارهـای معینـی
وجود نداشت برای همین هم تقریب ًا تمامی پروندهها مشکلدار بودند.
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برای از بین بردن ”خائنین مخفی“ ،اعمال فشار برای گرفتن ”اعتراف“ از اعضای کادر حزب که مظنون بـه
خیانت بودند بهکار میرفت .این روش به تعداد بیشماری پروندهسازی و اتهامهـای غلـط و نادرسـت منجـر شـد و

تعداد بسیاری از این اعضاء تحت شکنجه قرار گرفتند .در زمان اصالحات یانآن را ”محل پاکسازی فطرت آدمی“

مینامیدند .یک تیم بررسی کننده به ”دانشگاه امور نظامی و سیاسـی“ اعـزام گـشت تـا پیـشینهی افـراد را مـورد
بررسی قرار دهد که دو ماه ترس و وحشت را برای اعضای کادر بههمراه داشت .برای گـرفتن اعتـراف از روشهـای
گوناگونی استفاده شد ،از جمله :اعترافگیری فیالمجلس و بدون آمـادگی قبلـی ،اعتـرافگیـری اثبـاتی” ،متقاعـد

سازی گروهی“” ،متقاعدسازی  ۵دقیقهای“ ،توصیهی شخصی ،گزارشات کنفرانسی و شناسایی ”تربچهها“ )یعنـی
کسانی که ظاهری قرمز و باطنی سفید دارند(” .گرفتن عکس“ و به صف کردن افراد جهـت امتحـان نیـز از دیگـر
کارهای بکار گرفته شده بود .کسانی که مضطرب میشدند بعنوان مظنون شناسایی گردیده و تحت بررسـی بیـشتر
قرار میگرفتند.
در مقابل روشهای بکار گرفته شده در روند اصالحات ،حتی نمایندگان سازمان جهـانی احـزاب کمونیـست

نیز ابراز ناخرسندی کرده و اوضاع را در یانآن مأیوس کننده خواندند .مردم جرأت معاشرت با یکدیگر را نداشـتند.

همه مشغول مخفیکاری بوده و عصبی و وحشتزده بودند .هیچکسی جرأت به زبان آوردن حقیقت و یا دلجـویی و

حمایت از دوستانش را که مورد ظلم و آزار قرار گرفته بودند نداشت چرا که هر کسی به فکر نجات زندگی خـودش
بود .افراد شرور یعنی کسانیکه خود شیرینی کرده ،دروغ گفته و به دیگران توهین میکردند ارتقاء یافته و تـشویق
میشدند؛ تحقیر در یانآن بخشی از زندگی مردم شده بود ،این تحقیر میتوانست در مورد دیگر رفقا و یا حتـی در

مورد خود شخص انجام گیرد .مردم را به مرز دیوانگی کشانده بودند چرا که از ترس جان و شغل خود مجبور بودند

شرافت ،حیا ،حرمت و عشق به یکدیگر را ترک گویند .مردم از ابـراز نظـرات خـود اجتنـاب کـرده و تنهـا جمـالت
رهبران حزب را تکرار میکردند.
اینگونه نظام سرکوبسازی بطور مـشترک از ابتـدای بـه قـدرت رسـیدن حکچ در تمـامی فعالیـتهـای
سیاسیاش بکار گرفته شده است.
سه سال جنگ داخلی -خیانت به کشور به منظور کسب قدرت
"انقالب سرمایهداری روسیه“ در فوریه  ۱۹۱۷را میتوان بطور نسبی یک طغیان معتدل نامید .تزار )(Tsar

خواستههای ملت را در اولویت قرار داده و بجای مقاومت ،تاج و تخت خود را تسلیم کرد .لنین با عجله از آلمان بـه
روسیه برگشت ،کودتای دیگری را برپا کرد و تحت عنوان انقالب کمونیستی ،انقالبیـون طبقـهی سـرمایهدار را کـه

تزار را سرنگون کرده بودند به قتل رساند و بدینوسیله انقالب سرمایهداری روسیه را در نطفه خفه کرد .حکچ نیـز
مثل لنین میوههای انقالب ملیگرایی مردم را چید .پس از آنکه جنگ ضد ژاپنی به پایان رسید ،حکچ جنبـشی را
تحت عنوان ”جنگ آزادی“ ) (۱۹۴۶-۱۹۴۹بر پاداشت تا دولت  KMTرا واژگون کند و بالی جنگ و درگیـری را
یکبار دیگر در چین بهراه انداخت.
حکچ به اتخاذ ”استراتژی جمعیت عظیم“ مشهور است که عبارتست از دادن تلفات و کـشته بـسیار بـرای

پیروزی در یک نبرد .در چندین نبرد انجام شده بـا  KMTاز جملـه جنـگهـای لیائوشـی -شـنیانـگ )Liaoxi-

 ،(Shenyangپکن -تیانجین ) (Tianjinو هوای های ) ،[Huai Hai) [20حکچ از ابتداییترین ،وحشیانهترین و
غیر انسانیترین تاکتیکها استفاده کرد که به فدا شدن تعداد بسیار زیادی از مردم خودش منجر گردیـد .زمانیکـه
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شهر چانگچون ) (Changchunدر استان جیلین ) (Jilinدر شمال شرق چین را به محاصره خود در آوردند برای

اینکه شهر از نظر مواد غذایی در مضیقه قرار گیرد به ارتش آزادی بخش مردمی فرمان داده شد تا از خـروج مـردم
عادی از شهر جلوگیری شود .در طول دو ماه محاصره شهر چانگچـون تقریبـ ًا  ۲۰۰هـزار نفـر در اثـر گرسـنگی و

یخزدگی جان سپردند .ولی با اینحال ارتـش آزادی بخـش مردمـی همچنـان از خـروج مـردم از شـهر جلـوگیری
میکرد .پس از آنکه جنگ به پایان رسید ،حکچ بدون هیچگونه احساس شـرم و حیـا ادعـا کـرد کـه آنهـا ”شـهر
چانگچون را حتی بدون شلیک یک گلوله آزاد ساختهاند“.

از سال  ۱۹۴۷تا  ،۱۹۴۸حکچ ”پیمان هاربین ) “(Harbinو ”پیمان مسکو“ را با اتحاد جمـاهیر شـوروی

امضاء کرد که طی این دو پیمان ،حزب اموال ملی و ذخایر طبیعی شمال شرق کـشور را در عـوض حمایـت کامـل

اتحاد جماهیر شوروی از حکچ در زمینـهی روابـط خـارجی و امـور نظـامی بـذل و بخـشش کـرد .براسـاس ایـن
توافقنامهها شوروی پذیرفت که  ۵۰هواپیما برای حکچ تأمین کرده و سالحهای بجای مانده توسط ژاپنیها پس از
تسلیم را در دو مرحله در اختیار چین قرار داده و همچنین تسلیحات در اختیار خـود در شـمال شـرق چـین را بـا
قیمت نازل به حکچ بفروشد و اگر  KMTاز طریق آب یا خاک به بخشهای شمال شرق وارد شد شوروی بـهطـور

محرمانه از ارتش حکچ حمایت کند .بعالوه ،شوروی به حکچ کمک کند تا قدرت را در شینجیانـگ )(Xinjiang

در شمال شرق چین بدست گیرد؛ حکچ و شوروی نیروی هوایی مشترکی را ایجاد کنند؛ شوروی به تجهیـز یـازده
لشکر حکچ کمک کند و یک سوم از سالحهای آمریکایی )بـه ارزش  ۱۳میلیـارد دالر( را بـه شـمال شـرق چـین
انتقال دهد.
حکچ برای بهرهگیری از حمایت شوروی به او قول اهدای امتیازات خاص در زمینهی حمل و نقل هـوایی و
زمینی در شمال شرق کشور را داد ،اطالعات در مورد تحرکات دولت  KMTو ارتش آمریکـا را در اختیـار شـوروی
قرار داد ،محصوالت کشاورزی قسمت شمالشرق )پنبه و سویا( و لوازم جنگی را در مقابل سـالحهـای پیـشرفته بـا
شوروی مبادله کرد ،امتیاز استخراج معادن در چین را به شوروی داد ،به شوروی اجازهی استقرار واحدهای نظـامی

در شمال شرق و شینجیانگ را داد و همچنین به شوروی اجازه داد تا ”ادارهی اطالعات و امنیت خاور دور“ خـود

را در چین برپا کند .قرار شد تا اگر جنگی در اروپا بهراه افتاد ،حکچ ارتش  ۱۰۰هزار نفری بعالوه  ۲میلیون کارگر
را برای حمایت از شوروی اعزام کند .عالوه بر این ،حکچ قول داد تا در صورت نیاز ،بعضی از بخشهـای خـاص در

استان لیائونینگ را به کره شمالی الحاق کند.

پ -به نمایش گذاشتن ویژگیهای شیطانی
ترس دائمی بعنوان مشخصهی تاریخچهی حزب
بارزترین مشخصهی حکچ ،ترس دائمی آن است .ادامهی حیات همواره بزرگترین عالقـهی حکچ از زمـان
شکلگیریاش بوده است .این عالقه توانست بر ترس مخفی در زیر ظاهر ملـون حـزب فـائق آیـد .حکچ همچـون
سلولی سرطانی است که منتشر شده و به تمام اعضای بدن نفوذ کرده ،سلولهای عادی را کشته و بطـور بـدخیم و
خارج از کنترل توسعه مییابد .در این دورهی تاریخی ما ،جامعه قادر به از بین بردن این عامل بدخیم بهنـام حکچ
نبوده و اجازه داده تا به میل خود تکثیر شده و انتشار یابد .این عامل آنقدر قدرتمند و وسیع شده که دیگـر چیـزی
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در سطح و محدودهی گسترشاش قادر به متوقف کردن آن نیست .بخش بزرگی از جامعه بـه آن آلـوده گردیـده و
بخشهای وسیع و وسیعتری تحت نفوذ سیل کمونیسم و عوامل کمونیست قرار گرفتهاند .این عوامل بیشتر تقویت
شده و توسط حکچ مورد استفاده قرار گرفته شده و بهطور اساسی اخالقیات و جامعـه بـشری را بـه زوال کـشانده
است.
حکچ به هیچیک از اصول اخالقی و عدالتی مورد قبول پایبنـد نیـست .تمـامی اصـول او صـرف ًا در جهـت
منافع خودش مورد استفاده قرار میگیرند .حزب اساس ًا خودخواه است و هیچ اصولی برای محدود کـردن و کنتـرل
امیالش وجود ندارد .براساس اصول خودش ،حزب میبایست مرتب ًا تغییـر ظـاهر داده و پوسـت جدیـدی را بپوشـد.
حزب در اوایل پیدایش و زمانیکه ادامهی حیـاتش در خطـر بـود خـود را بـه ”حـزب کمونیـست اتحـاد جمـاهیر
شوروی“ ،KMT ،دولـت  KMTو ”انقـالب ملـی“ چـسباند .پـس از بدسـت گـرفتن قـدرت در اشـکال مختلـف
فرصتطلبی کرد ،از احساسات و افکار شهروندان ،از ابزارها و ساختارهای اجتمـاعی و از هرآنچـه کـه مـیتوانـست
دست آویز قرار دهد .حزب از تمامی بحرانهای بوجود آمده سود جست و از آنهـا بـهعنـوان فرصـتی بـرای قـدرت
طلبی و تقویت ابزار کنترل خود استفاده کرد.
ثبات قدم در پیروی از شیطان بعنوان ”سالح جادویی“ حکچ
حکچ معتقد است که پیروزی در انقـالب بـه سـه ”سـالح جـادویی“ نیـاز دارد :تـشکیل حـزب ،مبـارزات
مسلحانه و جبهههای مشترک .تجربه بدست آمده از  ، KMTنظر حکچ را به دو ”اسلحه“ دیگـر نیـز جلـب کـرد:
تبلیغات و جاسوسی .تمامی ”سالحهای جادویی“ حزب همگی تحت تأثیر و القاء  ۹ویژگی بـه ارث رسـیده حکچ
بودهاند ،ویژگیهایی که عبارتند از :شیطنت ،نیرنگ ،تحریک ،آزاد گذاشتن اوباش جامعـه ،جاسوسـی ،دزدی ،نـزاع،
نابودسازی و کنترل.
مارکسیسم -لنینیسم دارای سرشتی شیطانی است .جالب اینجاست که کمونیستهای چین در واقع قـادر

به فهم مارکسیسم -لنینیسم نیستند .لـین بیـائو ) [Lin Biao) [21گفـت کـه تعـداد معـدودی از اعـضای حکچ
هستند که واقع ًا آثار مارکس و لنین را خوانـده و فهمیـده باشـند .مـردم ،چـو چـییوبـای ) [Qu Qiubai) [22را

بهعنوان یک نظریه پرداز میشناسند حال آنکه خودش اقرار کرده که تنها بخشهای کمی از مارکسیسم -لنینیـسم
را مطالعه کرده است .نظریهی مائو زدانگ در واقع شکل روستایی و غیر شهری نظریهی مارکسیسم -لنینیسم است

که از شورش کشاورزان حمایت میکند .تئوری ”مرحلهی ابتدایی سوسیالیسم“ دنگ شـیائوپینگ نیـز برگرفتـه از

سرمایهداری است .تئوری ”نمودهای سه گانه“ جیانگ زِمین ] [۲۳نیز نظریهای بدون پیشینه و سرهمبنـدی شـده

است .حکچ هرگز نفهمیده مارکسیسم -لنینیسم چیست ولی جنبهی شیطانی آنـرا بـه ارث بـرده و براسـاس ایـن
جنبهها نظام خبیثتر و پلیدتری را پایهگذاری کرده است.

جبههی مشترک حکچ در واقع تلفیقی از فریب و منفعت طلبی کوتاه مدت است .هدف اصـلی ایـن اتحـاد
تقویت قدرت و تغییر او از یک گروه منزوی به جماعتی بزرگ و تغییر نسبت دوستان او به دشمنانش بود .الزمـهی
اتحاد ،بصیرت است یعنی قدرت تشخیص اینکه چه کسی دوست است و چه کسی دشمن؛ چه کسی سمت چـپ،
وسط و سمت راست است ،با چه کسی و در چه موقع باید دوستی کرد و به چه کسی و در چه زمـانی بایـد حملـه
برد.
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حزب بهراحتی دشمنان سابق خود را به دوست و پس از چندی مجددًا به دشمن تبدیل کرد .بـرای مثـال،
در زمان انقالب دمکراتیک ،حزب با سرمایهداران متحد شده و در طی انقالب سوسیالیـستی سـرمایهداران را نـابود

کرد .مثال دیگر اینکه از رهبران احزاب دمکراتیک دیگر مثل جانگ بجون ) [Zhang Bojun) [24و لیو النگجی

) [Luo Longji) [25که مشترک ًا مؤسسین ”لیگ دمکراتیک چین“ بودند در طول دوران بدستگیـری قـدرت در
کشور بهعنوان حامیان حکچ استفاده شد ولی بعدها بهعنوان ”راستگرا“ مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند.
حزب کمونیست یک گروه مجرم حرفهای با ساختاری پیچیده است
حزب کمونیست از یک استراتژی دو وجهی استفاده میکند ،یک وجه آن نرم و انعطافپذیر و وجه دیگرش
سخت و خشک است .استراتژیهای نرم آن عبارتند از تبلیغات ،جبهههای مشترک ،کاشتن بـذر نفـاق ،جاسوسـی،
تحریک به شورش و طغیان ،دو دوزه بازی ،رسوخ به افکار مردم ،شستشوی مغزی ،دروغ و فریـب ،پنهـان سـاختن
حقیقت ،سوء استفادهی روانی و برقراری جو رعب و وحشت .برای تحقق این امور حکچ تخم وحشت را درون قلب
مردم میکارد بطوریکه آنها بهراحتی خالفکاریهای حزب را فراموش کنند .این روشهای گوناگون فطرت بـشری را
نابود کرده و خباثت را جانشین انسانیت میکند .تاکتیـکهـای سـخت و خـشک حکچ نیـز عبارتنـد از خـشونت،
مبارزات مسلحانه ،شکنجه ،جنبشهای سیاسی ،کـشتن شـاهدها ،آدم ربـایی ،سـرکوب کـردن صـداهای مختلـف،
حمالت مسلحانه ،یورشهای دورهای و غیـره .ایـن روشهـای خـشن همگـی موجبـات تـرس و وحـشت را فـراهم
میآورند.
حکچ از هر دو روش نرم و سخت فوق بطور همزمان استفاده میکند .گاهی در مورد بعضی امور نرمش بـه
خرج داده و امور دیگر را مورد سختگیری بیشتر قرار میدهند و یا اینکه در سیاستهای خـارجی خـود راحـتتـر
عمل کرده و در امور داخلی سختگیری بسیار میکنند .حکچ فضای آزاد ایجاد کرده و مردم را به ابراز عقایدشـان
تشویق میکند ولی اینکار درست مثل طعمهای است که برای شکار از آن استفاده میگردد چرا کـه آنهـایی را کـه
اعالم نظر کردهاند در دورهی بعدی که سختگیریها را بیشتر میکند مورد شکنجه قرار میدهد .حکچ اغلب بـرای
مبارزه با  KMTاز ابزار دمکراسی استفاده میکرد اما زمانیکه در مناطق تحت کنترل حکچ روشنفکران مخالفـت
خود را با او اعالم کردند آنها را مورد شکنجه قرار داده یا حتی گردنشان را زد .برای مثـال مـیتـوانیم بـه واقعـهی

ننگین ”یاسهای وحشی“ بپردازیم که روشنفکری بنام وانگ شیوی ) (Wang Shiwei) (1947-1906مقالـهای

تحت عنوان ”یاسهای وحشی“ نوشت و در آن به ایدهآلهای خود در زمینهی مساوات ،دمکراسی و انساندوسـتی

پرداخت .او در خالل جنبش اصالحات و یکسوسازی یانآن پاکسازی شد و توسط عمال حکچ در سال  ۱۹۴۷بـا

تبر تکهتکه گردید.

یکی از مقامات کهنهکار که در طول جنبش اصالحات یانآن مورد شکنجه قرار گرفته بود بهیاد میآورد که

تحت فشار و شکنجه برای اعتراف تنها کاری که میتوانسته انجام دهد این بوده که به وجدان خود خیانت کـرده و
دروغ سرهم کند .در ابتدا از اینکه همکاران و دوستان خود را لـو دهـد احـساس بـدی مـیکـرده ،آنقـدر بـد کـه
میخواسته به زندگی خود خاتمه دهد .تصادف ًا یک اسلحهی کمری بر روی میز قرار داده میشود .او بسرعت اسلحه
را برداشته و آنرا به سمت سر خود گرفته و ماشه را میکشد ولی اسلحه گلوله نداشـته! شـخص کـه از او بـازجویی
میکرده وارد شده و گفته” ،این خوب است که اقرار کردی آنچه انجام دادهای اشـتباه بـوده ،سیاسـتهـای حـزب
سختگیر نیستند “.حزب کمونیست متوجه است که تو به خط پایان رسیدهای و به حزب ”وفادار“ بودهای بنـابراین
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در امتحان موفق شدهای .حزب ابتدا شخص را تا دم مرگ میبرد و سپس از درد و رنج و تمسخر او لـذت مـیبـرد.
زمانیکه شخص به خط پایان رسیده و آرزوی مرگ میکند ،حزب ”با مهربانی“ بیرون آمده و راهی برای زندگی بـه
او نشان میدهد .گفته شده که” :مثل یک ترسو زندگی کردن بهتر است از مثل یک قهرمان مردن “.در این لحظـه
است که شخص آنقدر از حزب سپاسگزار میگردد که انگار ناجیاش بوده است .سالها بعد این شخص مطـالبی در
مورد فالون گونگ ) (Falun Gongکه یک نوع تمرین چیگونگ ) (Qigongو روش تزکیـه اسـت و اولـین بـار در

چین آغاز گردیده شنید .او احساس کرد که روش جالبی است .زمانیکه در سال  ۱۹۹۹آزار و شکنجه فالون گونـگ
آغاز شد او با بخاطر آوردن دردها و رنجهای گذشتهاش دیگر جرأت نکرد که بگوید فالون گونگ خوب است.
تجربهی آخرین امپراطور چین بنام پویی ) [Puyi) [26نیز شبیه خاطرات این شخص است .او که در سلول

زندان حکچ در بند بود هر روز شاهد اعدام افراد مختلف بود و فکر میکرد بزودی خواهد مـرد .بـرای اینکـه زنـده
بماند اجازه داد تا شستشوی مغزی شود و با نگهبانان زندان همکاری کرد .بعدها نیز سرگذشت زنـدگی خـود را در

کتابی بنام ”نیمهی اول زندگی من“ منتشر کرد که حکچ از آن بعنوان مثالی موفـق از تغییـر ایـدئولوژیکی افـراد
استفاده کرد.

بر اساس مطالعات پزشکی مدرن ،بسیاری از کسانیکه تحت فشار و شکنجه و انزوای شدید در زنـدان قـرار
میگیرند دچار نوعی حس وابستگی شدید و غیر عادی نسبت بـه اسـیرکنندگان خـود مـیشـوند کـه بـه سـندرم
استکهلم ) (Stockholm Syndromeمعروف است .واکنشهای رفتاری قربانی اعم از شادی ،عصبانیت ،خوشحالی
یا ناراحتی توسط اسیرکننده دیکته میشود .کوچکترین لطف به قربانی باعث ایجاد حس سپاسگزاری شـدید در او
می گردد .مواردی وجود داشته که قربانی ”عاشق“ اسیرکننده گشته است .ایـن پدیـدهی روانـی بـرای مـدتهـای
مدیدی بطور موفقیتآمیزی توسط حکچ برای مقابله با دشمنان و همچنـین بـرای کنتـرل و تغییـر خـط فکـری
شهروندان مورد استفاده قرار گرفته است.
حزب پلیدترین است
به تعداد قابل توجهی از دبیران کل حکچ انگ ضد کمونیست زده شده است .واضح است که حکچ حیـات
خود را داشته و پیکرهای کام ً
ال مستقل دارد .این حزب است که به مقامـات خـود جهـت مـیدهـد نـه مقامـات .در

”مناطق تحت کنترل شوروی“ در استان جیانگشی ) ،(Jiangxiزمانیکه حکچ تحـت محاصـرهی  KMTبـود و

احتمال نجاتش نمیرفت ،در چنین شرایطی نیز دست از عملیات پـاکسـازی درونـی خـود تحـت نـام حملـه بـه

”گروههای ضد بلشویکی“ بر نمیداشت و شبانه سربازهای خود را اعدام کرده و یـا بـرای صـرفهجـویی در مـصرف

فشنگ آنها را سنگسار میکرد .در استان شانزی ) (Shaanxiشمالی زمانیکه بین نیروهای ژاپنی و KMTمحاصره

شده بود ،حکچ جنبش پاکسازی جمعی یانآن را آغاز کرد و انسانهای بیشماری را کشت .این نوع کشتار مکرر

در چنین مقیاس وسیعی مانع گسترش قدرت حکچ و نهایت ًا بدست گرفتن حکومت کشور نشد .حکچ این الگـوی
رقابت داخلی و کشتار یکدیگر را از منطقهی کوچک تحت کنترل شوروی آغاز و به کل کشور بسط داد.
ال مـرده ولـی خـود آن
حکچ مانند یک تومور بدخیم است :در توسعهی سریعش ،هسته و مرکز تومـور قـب ً

همچنان به گسترش ادامه داده و اعضای سالم را تحت تأثیر قرار میهد .پس از آنکه اعضای سالم تحت تـأثیر واقـع
شدند ،تومورهای جدید پیدا میشوند .مهم نیست که شخص در شروع از چه نـوع شخـصیتی برخـوردار باشـد ،بـه
محض اینکه به حکچ پیوست بخشی از نیروی ویرانگر آن میشود .هر چقدر که فـرد درسـتکـارتر باشـد پـس از
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الحاق مخربتر میگردد .بدون شک ،این تومور حزب کمونیست آنقدر به رشد خود ادامه میدهد تـا دیگـر چیـزی
برای آن باقی نماند تا از آن تغذیه کند .پس از آن خود سرطان نیز خواهد مرد.
بنیانگذار حکچ چن دوشییو ) (Chen Duxiuیک روشنفکر و یک رهبر جنبش دانشجویی چهـارم مـی

ماه بود .او خودش را یکی از طرفداران خشونت نشان نداد و به اعضای حکچ هشدار داد که اگر آنها  KMTرا بـه

ایدئولوژیهای کمونیستی تبدیل کنند یا اگر به قدرت عالقهی بیش از حدی داشته باشند ،قطع ًا به روابط تحمیلـی

منجر خواهد شد .چن با اینکه یکی از فعالترین افراد نسل چهارم می ماه بود ،در عین حال بردبار نیز بود .بـا ایـن

حال او اولین کسی بود که به او برچسب یک ”فرصتطلب جناح راست“ زده شد.

یکی دیگر از رهبران حکچ بنام چو چییوبای ) (Qu Qiubaiمعتقد بود که اعضای حکچ باید درگیر نبـرد

و نزاع شوند ،شورشها را سازماندهی کرده ،مقامات را سرنگون ساخته و از تمام امکانات برای بازگرداندن جامعهی
چین به عملکرد عادیاش استفاده کنند .با این وجود او قبل از مرگش اعتراف کرد که” ،مـن نمـیخـواهم بعنـوان
یک انقالبی بمیرم .من جنبش شما را سالها پیش ترک کردهام .تاریخ چه فریبهایی که در خـود نـدارد ،مـرا کـه
یک روشنفکر و متفکر بودم به صحنهی سیاسی انقالب آورد و برای سالها در آنجا اسیرم کـرد .در آخـر نتوانـستم
حتی به عقاید اشرافی خود فائق آیم .من هرگز نمیتوانم یک جنگجوی طبقهی کارگر باشم[۲۷] “.
یکـی از رهبـران حکچ بنـام وانـگ مینـگ ) (Wang Mingدر مقابـل پیـشنهاد سـازمان جهـانی احـزاب

کمونیست ،با اتحاد حزب با  KMTدر جنگ مقابل ژاپنیها مخالفت کـرده و بجـای آن توسـعهی پایگـاه حکچ را

خواستار شد .در اجالس حکچ ،مائو زدانـگ و جانـگ ونتـییـان ) [Zhang Wentian) [28نتوانـستند ایـن هـم

قطاری را متقاعد کنند و از طرفی نمیتوانستند حقیقت موقعیت خود را نیز آشکار کنند :از آنجا که ارتش سـرخ از
لحاظ قدرت نظامی بسیار محدود و ضعیف بود حتی توان مقاومت در مقابل یک لـشکر ژاپـن را نیـز بـدون کمـک
دیگران نداشت .اگر حزب کمونیست در آن زمان تصمیم به نبرد گرفته بود قطع ًا تاریخ کشور چین در حـال حاضـر

بسیار متفاوت بود .مائو زدانگ مجبور شد تا در طول جلسه در مورد این قضیه دم بـر نیـاورد .بعـدها وانـگ مینـگ
برکنار شد ،اول به اتهام انحراف از ”جناح چپ“ و سپس تحت عنوان فرصتطلب ایدئولوژی جناح راست.

یکی دیگر از دبیران حزب بنام هو یائوبانگ ) (Hu Yaobangکه در ژانویهی  ۱۹۸۷مجبور به استعفاء شـد

کسی بود که توسط ایجاد عدالت و دادرسی عادالنه برای اشخاصی که بیگناه در زمان انقالب فرهنگی مـورد اتهـام
واقع شده بودند حمایت مردم را برای حکچ به ارمغان آورد .با این حال او را در انتها از حزب بیرون انداختند.
جائو زیانگ ) (Zhao Ziyangنیز یکی از دبیران حزب بود که اخیرًا اخراج گردید [۲۹] .او قـصد داشـت تـا

حکچ را در گسترش اصالحاتش یاری کند ولی کارهای او برایش عواقب سنگینی را بههمراه آورد.

با چنین وضعی هر رهبر جدید حزب چـه کـاری را مـیتوانـست بـه سـرانجام برسـاند؟ در حقیقـت انجـام
اصالحات برای حکچ به معنی استقبال از مرگ اسـت .اصـالح طلبـان خیلـی زود بـه مرحلـهای مـیرسـیدند کـه
قدرتشان توسط حکچ از ایشان گرفته میشد .برای آنچه اعضای حکچ در جهت تغییـرات سیـستم حکچ مجـاز
به انجام آن هستند حدی تعریف گردیده است .از اینرو هیچ شانسی برای حکچ برای موفـق شـدن در اصـالحات
وجود ندارد.
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اگر تمامی رهبران حزب به ”افرادی بد“ مبدل شـده باشـند چگونـه حکچ توانـسته انقالبـش را گـسترش
دهد؟ در بسیاری از مواقع زمانیکه حکچ در بهتـرین شـرایط خـود بـود -همچنـین در پلیـدترین حالـت ممکـن،
مقامات ارشد آن در سمتها و انجام وظیفهشان موفق نبودند .این بدین دلیل بود کـه میـزان پلیـدیشـان مطـابق
معیارهای باالی پلیدی مورد نظر حزب نبود ،بنابراین حزب مجبور میشد تا مرتب ًا اشـخاص پلیـدتری را بـرای ایـن
شغلها پیدا کند .زندگی سیاسی بسیاری از رهبران حزب به بدبختی ختم شد ولی خود حزب به حیات خود ادامـه
داد .آندسته از رهبرانی که بر سر پستهایشان باقی ماندند کسانی نبودند که توانسته باشند حزب را متأثر از خـود
سازند بلکه کسانی بودند که به مقاصد پلید حزب پیبرده بودند و از آنها پیروی میکردند .آنان در زمان بحرانهـای
ال وقف حزب کرده بودند .جای تعجب
مختلف توانایی ادامهی حیات را برای حکچ تقویت کرده بودند و خود را کام ً
نیست که اعضای حزب مستعد این بودند تا با آسمان و زمین جنگیده و به مبارزه با دیگر انسانهـا بپردازنـد .ولـی
هرگز قادر نبودند که با حزب مخالفت کنند .آنها ابزار رام حزب بوده و با حزب همزیستی میکردهاند.
بیحیایی یکی از صفتهای برجسته و سرنوشتساز حکچ امروز شده اسـت .بنابـه گفتـهی حـزب ،تمـامی

اشتباهات ،توسط رهبران حزب بعنوان یک شخص انجام گرفتهاند ،مث ً
ال جانـگ گوئوتـائو )[Zhang Guotao) [30

یا ”گروه چهار نفره“ ] .[۳۱حزب در مورد مائو زدانگ چنین قضاوت کرد که او از  ۱۰بخـش ۳ ،بخـش اشـتباه و ۷
بخش موفقیت داشته است حال آنکه دنگ شیائوپینگ طی داوری خود در مورد خودش اعـالم کـرد کـه  ۴بخـش

اشتباه و  ۶بخش موفقیت داشته است ،اما خود حزب هرگز اشتباه نداشته است .حتی اگر حـزب اشـتباهی داشـته
است ،بسیار خوب ،این خود حزب است که اشتباهات را تصحیح کرده است .بنابراین حزب به اعضای خود میگویـد
که ”آینده را ببینید“ و ”خود را درگیر مسائل گذشته نکنید “.چیزهای بـسیاری توانـستند عـوض شـوند :بهـشت
موعود کمونیست به هدف حقیری مبنی بر غذا و سرپناه سوسیالیستی تبدیل شد و مارکسیسم -لینیسم تبدیل بـه
نظریهی ”نمودهای سهگانه“ شد .مردم نباید متعجب شوند اگر ببینند که حکچ دمکراسـی را تـرویج کنـد ،آزادی
عقیده بدهد ،جیانگ زمین را یک شبه رها کند و یا آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کند ،چراکه حتمـ ًا انجـام
این کارها را برای حفظ کنترلش الزم میدانسته است .تنها یک چیز که در مورد حکچ هیچگـاه تغییـر نمـیکنـد:
پیگیری جدی اهداف حزب است و این اهداف چیزی نیستند مگر ادامهی حیات و حفظ قدرت و کنترل حزب.
حکچ خشونت ،وحشت و تلقین را شدیدًا بهم آمیخت تا پایهی تئوری خود را تشکیل دهد که بعـدها ایـن
عوامل به ذات و سرشت حزب ،اصول واالی حزب ،روح رهبران آن ،مکانیـسم عملکـرد کـل حـزب و معیـار اعمـال
تمامی اعضای حکچ تبدیل شدند .حزب کمونیست به سختی فوالد است و مقرراتش نیز بـه خـشکی آهـن اسـت.
نیت تمامی اعضای آن باید یکی باشد و اعمال تمامی اعضاء باید بطور کامل با دستور کار سیاسـی حـزب مطابقـت
داشته باشد.

نتیجهگیری
چرا تاریخ در بین تمامی نیروهای سیاسی موجود در چین ،حزب کمونیست را برگزید؟ همانطوریکه همگـی
میدانیم در این دنیا دو نیرو و دو حق انتخاب وجود دارد .یکی کهنه و پلید بوده که هدفش پلیدی اسـت و اعمـال
منفی را انتخاب میکند .دیگری درستکاری و خوبی است که درستی و خیرخواهی را بـرمـیگزینـد .حکچ توسـط
نیروهای کهن برگزیده شد .دلیل این انتخاب نیز دقیق ًا این است که حکچ تمامی پلیدیهای دنیا ،چه چینی و چه
خارجی ،که در گذشته و چه در حال را دور خود گردآورد .حزب نمایندهی نمادین نیروهای شـیطانی اسـت .حکچ
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از بیگناهی و درستکاری فطری مردم برای فریب آنها استفاده کرده و قدم به قدم و مرحله به مرحلـه در بـهدسـت
آوردن ظرفیتی که امروزه برای تخریب دارد موفق شده است.
زمانیکه حزب ادعا کرد که بدون حزب کمونیست ،چین نوینی وجود نخواهد داشت چه منظوری داشـت؟ از
زمان پایهگذاریش در سال  ۱۹۲۱تا سال  ۱۹۴۹که قدرت سیاسی را بدست گرفت ،مدارک بوضوح نشان میدهنـد
که حکچ بدون فریب ،دروغ و خشونت هرگز نمیتوانسته به قدرت برسد .حکچ بـا تمـام نهادهـای دیگـر متفـات
است چرا که از ایدئولوژی تحریف شدهی مارکسیسم -لینیسم پیروی کرده و هرآنچه را که خود مـیخواهـد انجـام
میدهد .او قادر است هر آنچه را که میخواهد با بیان تئوریهای سطح باال توجیه کرده و سپس با زرنگی تمام آنـرا
به بخشهای مختلف جامعه و تودهها ارتباط داده و اعمال خود را ”توجیه“ کنـد .حـزب هـر روز تبلیغـات خـود را
بیشتر کرده و به استراتژیها و اصول مختلف خود جامهای جدید میپوشاند و اثبات مـیکنـد کـه تـا ابـد بـر حـق
خواهد بود.
توسعهی حکچ بواقع روند جمعآوری پلیدی بوده و هیچ چیز شکوهمندی در آن وجود ندارد .تـاریخ حکچ
بطور بسیار دقیقی عدم مشروعیت آنرا به ما نشان میدهد .این مردم چین نبودند که حکچ را انتخاب کردند بلکـه
این حکچ بود که با ویژگیهای به ارث رسیده از حزب کمونیست خود ،کمونیسم ،این فرقهی شیطانی را به مـردم
چین تحمیل کرد .ویژگیهایی پلید مشتمل بر شیطنت ،نیرنگ ،تحریک ،آزاد گذاشتن اوبـاش جامعـه ،جاسوسـی،
دزدی ،نزاع ،نابودسازی و کنترل.
* * *

یادداشتها:
] [۱برگرفته از سرود ملی کمونیستی بهنام ”انترناسیونال“

] [۲برگرفته از ”گزارش در مورد بررسی جنبش کشاورزان در هونان ) “(Hunanنوشتهی مائو )مارس (۱۹۲۷

] [۳یک افسانهی محلی چین” ،دختر سپید موی“ داستان یک زن جاودانه است که در یک غار زندگی مـیکـرد و
از تواناییهای فوقطبیعی در پاداش دادن به نیکی و مجازات شـرارت ،حمایـت از درسـتکاری و برحـذر داشـتن از
پلیدی برخوردار بود .با این وجود ،در تئاتر ،اپرا و رقص بالهی مدرن چین او بعنوان دختری توصیف شده که بعلـت
امتناع از ازدواج با یک زمیندار پیر مورد ضرب و شتم پدر واقع شده و به آن غار گریخته است .او بعلت عدم تغذیه
خوب ،سپید موی شده است .این داستان به یکی از معروفترین نمایشنامههای ”مدرن“ چین مبدل شـده تـا تنفـر
نسبت به مالکین را در مردم برانگیزد.
] [۴طبقهی کارگر اوباش بطور غیر دقیق به کارگران زاغهنشین ترجمه شده است .این واژه نشانگر طبقـهی مطـرود
و بیخانمان ،منحط و یا عوامل خالفکار و زیرزمینی است که بخشی از جمعیت مراکز صـنعتی را بخـود اختـصاص
دادهاند .این طبقه شامل متکدیها ،روسپیها ،خالفکارها ،باجگیرها ،قاچاقچیها ،کالهبـرداران ،مجـرمین خـردهپـا،
ولگردها ،بیکاران مزمن ،افرادی که از مراکز صنعتی اخراج شدهاند و انواع دیگر آدمهـای سـطح پـایین ،بـیارزش و

غیر مولد است .این واژه توسط مارکس ساخته شده و در کتاب ”مبارازات طبقـاتی در فرانـسه“ ) (۱۸۴۸-۱۸۵۰او

بکار رفته است.
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] [۵جو اِنالی  Zhou Enlai (5مارس  ۱۸۹۸تا  ۸ژانویه  (۱۹۷۶در تاریخ حکچ دومین شخص مهم پـس از مـائو

بوده است .او یکی از چهرههای هدایت کنندهی حکچ و سردمدار جمهـوری خلـق چـین از سـال  ۱۹۴۹تـا زمـان
مرگش بود.

] [۶گو شانجانگ ) (Gu Shunzhangاز ابتدا یکی از سـران سیـستم جاسوسـان ویـژهی حکچ بـود .او در سـال

 ۱۹۳۱توسط  KMTدستگیر شد و به آنها در یافتن بسیاری از جاسوسان ویژه حکچ کمـک کـرد .تمـامی  ۸نفـر

اعضای خانوادهی گو را بعدها دار زده و آنها را در قبرستان فرانسویهای شهر شانگهای دفن کردند .بـرای اطالعـات

بیشتر بـه مقالـه ”تـاریخ ترورهـای حکچ“ مراجعـه فرمائیـدhttp://english.epochtimes.com/news/4-7-) .

(14/22421.html
] [۷جنگ بین حکچ و  KMTدر ماه ژوئن سال  .۱۹۴۶از مشخصههای این جنـگ  ۳درگیـری پـشت سـرهم آن

است :لیائوشی -شنیانگ ) ،(Liaoxi-Shenyangهوآی -های ) (Huai-Haiو بی پینـگ -تیـان جـین )Beiping-

 (Tianjinکه پس از آن حکچ حکومت  KMTرا واژگون ساخت و متعاقب آن جمهوری خلق چین در اول اکتبـر
سال  ۱۹۴۹تأسیس شد.

] [۸چیانگ کایشک ) (Chiang Kai-shekرهبر  KMTبود که بعدها تبعید شد تا فرماندار تایوان شود.

] [۹هو زونگنان ) (Hu Zongnan)(۱۸۹۶-۱۹۶۲بومی بخش شیائوفنگ )) (Xiaofengدرحال حاضر قـسمتی از

بخش آنجی ) ((Anjiدر استان ججیانگ ) ،(Zhejiangبترتیب قائم مقام فرمانـده ،فرمانـدهی عملیـاتی و رئـیس
ستاد مشترک مقر فرماندهی اداری -نظامی بخش جنوب غرب  KMTبود.

] [۱۰لی شیاننییان ) ،(Li Xiannian)(۱۹۰۹-۱۹۹۲یکی از رهبران ارشد حکچ بـود .او در سـال  ۱۹۸۳رئـیس

جمهور چین بود .او نقش مهمی را در کمک به دنگ شیائوپینگ برای بازیـابی قـدرتش در اکتبـر  ۱۹۷۶در پایـان

انقالب فرهنگی ایفا کرد.
] [۱۱زمانیکه حکچ اصالحات اراضی را آغاز کرد مردم را نیز گروهبندی کرد .در میان گروههای تعریف شده بـرای
دشمنان ،روشنفکران در کنار زمینداران ،ارتجاعیون ،جاسوسان و غیره قرار داشته و در گروه  ۹جای میگرفتند.

] [۱۲برگرفته از شـعری سـرودهی سـیما چیـان )) (Sima Qianحـدود  ۱۴۵-۱۳۵تـا حـدود  ۸۷ق.م( کـه یـک

تاریخدان و محقق در سلسهی هان ) (Hanغربی بود .شعر معروف او میگویـد” ،همـه بایـد بمیرنـد؛ یـک شـخص

میتواند مرگی استوارتر از کوه تایشان ) (Taishanو یا سبکتر از یک پـر داشـته باشـد “.کـوه تـایشـان یکـی از

کوههای مهم کشور چین است.

] [۱۳یانگ کوییسونگ )” :(Yang Kuisongخالصهای از حمایتهای مالی مـسکو از حکچ از دهـهی  ۱۹۲۰تـا
 “(۱) ۱۹۴۰شماره  ،۲۷نسخه تحت وب قرن  ۳۰) ۲۱ژوئن (۲۰۰۴

آدرس وبسایت) :به زبان چینی(
http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/040313a.htm

نویسندهی این مطلب یکی از محققین تاریخ معاصر علوم اجتماعی آکادمی چـین اسـت .درحـال حاضـر او اسـتاد
دپارتمان تاریخ دانشگاه پکن و استادیار دانشگاه نرمال شرق چین است.

] [۱۴لشکرکشی شمالی یک مبارزه نظامی به رهبری چیانگ کایشک در سال  ۱۹۲۷بود که به قصد متحد کردن
چین تحت حکومت  KMTو خاتمه دادن به حکومت قلدران محلی بود .این عملیات با موفقیـت اهـداف مـذکور را

کسب کرد .در زمان انجام این عملیات حکچ نیز متحد  KMTبود.
] [۱۵جنبش انقالبی در زمان اتحاد  KMTو حکچ تحت عنوان لشکرکشی شمالی.
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] [۱۶سان یاتسن ) (Sun Yat-sen)(۱۸۶۶-۱۹۲۵مؤسس چین نوین.

]” [۱۷ارتش انقالبی ملی“ تحت کنترل  ، KMTارتش ملی جمهوری چین بـود .در زمـان اتحـاد  KMTو حکچ
این ارتش شامل اعضای حکچ که به اتحاد ملحق شده بودند نیز میشد.

] [۱۸در تاریخ  ۱۲آوریل  KMT ،۱۹۲۷بـه رهبـری چیانـگ کـایشـک یـک عملیـات نظـامی را علیـه حکچ در
شانگهای و چندین شهر دیگر آغاز کرد .بیش از  ۵تا  ۶هزار نفر از اعضای حکچ دستگیر شـدند و بـسیاری از آنهـا
در شانگهای بین  ۱۲آوریل تا پایان سال  ۱۹۲۷کشته شدند.

] [۱۹منطقهی کوهستانی جینگ گانگ شان ) (Jinggangshanاولین پایگاه انقالبـی روسـتایی حکچ بـوده و بنـام
”گهوارهی ارتش سرخ“ معروف است.

] [۲۰لیائوشی -شنیانگ ) ،(Liaoxi-Shenyangپکن -تیانجین ) (Tianjinو هوای های ) (Huai Haiسه نبـرد

مهمی بودند که بین حکچ و  KMTاز سپتامبر  ۱۹۴۸تا ژانویه  ۱۹۴۹انجام گرفت و بسیاری از واحدهای نظـامی

 KMTرا نابود کرد .میلیونها نفر در این سه نبرد جان خود را از دست دادند.

] [۲۱لین بیائو ) (Lin Biao) (۱۹۰۷-۱۹۷۱یکی از رهبران ارشد حکچ کـه تحـت عنـوان عـضو پارلمـان چـین،
معاون رئیس ) (۱۹۵۸و وزیر دفاع ) (۱۹۵۹به مائو زدانگ خدمت میکرد .لـین را معمـار انقـالب بـزرگ فرهنگـی

چین مینامند .لین در سال  ۱۹۶۶بعنوان جانشین مائو در نظر گرفته شده بود ولـی در سـال  ۱۹۷۰مـورد غـضب

قرار گرفت .او که متوجه خطر گردیده بود اقدام به یک کودتای ناموفق کـرد و سـپس سـعی کـرد تـا بـه شـوروی
بگریزد .در طول پرواز و فرارش از مجازات ،هواپیمایش در مغولستان سقوط کرد و به مرگ او منتهی شد.

] [۲۲چو چییوبای ) (Qu Qiubai) (۱۸۹۹-۱۹۳۵یکی از رهبران قدیمی حکچ و یک نویسندهی چپگـرا بـود .او
در  ۲۳فوریه  ۱۹۳۵توسط  KMTدستگیر شد و در  ۱۸ژوئن همان سال درگذشت.

]” [۲۳نمودهای  ۳گانه“ ابتدا توسط جیانگ زمین در یک سخنرانی در فوریه سال  ۲۰۰۰مطرح گردیـد .براسـاس
این مکتب حزب باید همواره نمایانگر روند توسعهی نیروهای تولیدکنندهی پیشرفتهی چین ،جهتگیـری فرهنـگ

پیشرفتهی چین و عالیق بنیادی اکثریت غالب مردم چین باشد.

] [۲۴جانگ بجون ) (Zhang Bojun) (۱۸۹۵-۱۹۶۹یکی از پایهگذاران ”لیگ دمکراتیک چین“ بـود .او در سـال
 ۱۹۵۷بعنوان راستگرای شماره  ۱توسط مائو نامیده شد و یکی از ”راستگرایان“ بـود کـه بعـد از انقـالب فرهنگـی

مجبور به پرداخت تاوان نشد.

] [۲۵لیو النگجی ) (Luo Longji) (۱۸۹۸-۱۹۶۵یکی از مؤسسین ”لیـگ دمکراتیـک چـین“ بـود .او در سـال
 ۱۹۵۸توسط مائو بعنوان ”راستگرا“ معرفی شد و یکی از معدود راستگرایانی بود که بعد از انقالب فرهنگی مجبـور

به پرداخت تاوان نشد.

] [۲۶پویی ) (Puyiنـام منچوریـایی آیسـین گیـورو ) ،(Aisin Gioro)(۱۹۰۶-۱۹۶۷آخـرین امپراطـور )-۱۹۱۲
 (۱۹۰۸چـین کـه تحــت نــام هــسوان تونــگ ) (Hsuan T’ungحکمرانـی مـیکـرد .پــس از ســقوطش ،دولــت

جمهوریخواه جدید مستمری دولتی زیادی به او پرداخت میکرد .به او اجازه داده بودند تا در شهر ممنوعه تا سال

 ۱۹۲۴زندگی کند .از سال  ۱۹۲۵او در بخش ژاپنی در تیانجین ) (Tianjinزنـدگی مـیکـرد .در سـال  ۱۹۳۴او

تحت نام کانگ ته ) (K’ang Teامپراطور دست نشاندهی دولت منچوری شـد .او در سـال  ۱۹۴۵توسـط روسهـا

دستگیر و زندانی شد .در سال  ۱۹۴۶او در دادگاه جرائم جنگی توکیو اعالم کرد که ابزار دست نظامیان ژاپنی بوده

و آنطور که ادعا شده شخص تصمیمگیر منچوری نبوده است .در سال  ۱۹۵۰به دست حکچ داده شـد و تـا سـال
 ۱۹۵۹زمانی که مائو به او عفو اعطاء کرد در شنیانگ ) (Shenyangزندانی شد.
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] [۲۷برگرفته از چو چییوبای ”چند کالم بیشتر“ نوشتهی  ۲۳می  ۱۹۳۵قبل از مرگش در  ۱۸ژوئن .۱۹۳۵

] [۲۸جانگ ونتییان ) (Zhang Wentian)(۱۹۰۰-۱۹۷۶یکی از رهبران مهـم حکچ از دهـه  .۱۹۳۰او از سـال
 ۱۹۴۵تا  ۱۹۶۰قائم مقام وزیر امور خارجهی چین بود .او در زمان انقالب فرهنگـی در سـال  ۱۹۷۶زیـر شـکنجه

کشته شد .مورد او در ماه اوت  ۱۹۷۹پرداخت خسارت شد.
] [۲۹آخرین نفر از ده دبیرکل حکچ که بعلت مخالفت بـا بکـارگیری زور در برخـورد بـا تظـاهرات دانـشجویی در
میدان تیانآنمن در سال  ۱۹۸۹اخراج گردید.

] [۳۰جانگ گوئوتائو ) (Zhang Guotao)(۱۸۹۷-۱۹۷۹یکی از پایهگذاران حکچ بود .او در مـاه آوریـل  ۱۹۳۸از

حکچ اخراج شد .او در نوامبر  ۱۹۴۸به تایوان رفت و سپس در  ۱۹۴۹به هنگ گنگ .او در سال  ۱۹۶۸بـه کانـادا
مهاجرت کرد.

]” [۳۱گروه چهار نفره“ توسط همسر مائو زدانگ بنام جیانگ چینگ ) (Jiang Qing)(۱۹۱۳-۱۹۹۱تشکیل شـد
که متشکل بود از یکی از مقامات دپارتمان تبلیغات شـانگهای بنـام جـانـگ چـونچیـائو )Zhang )(۱۹۱۷-۱۹۹۱

 ،(Chunqiaoمنتقد ادبی یـائو ونیـوآن ) (Yao Wenyuanو گـارد امنیتـی شـانگهای وانـگ هونـگون )-۱۹۹۲
 .(Wang Hongwen)(۱۹۳۵آنها در زمان انقالب بزرگ فرهنگی ) (۱۹۶۶ -۱۹۷۶به قـدرت رسـیدند و در اوایـل

دهه  ۱۹۷۰سیاست چین را تحت تأثیر خود قرار دادند.

