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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۳
حکومت استبدادی و ظالمانهی حزب کمونیست چین

مقدمه
زمانیکه صحبت از استبداد و ظلم به میان میآید اکثـر مـردم چـین بیـاد چـین شـی هوانـگ ) Qin Shi

 ۲۵۹)(Huangتا  ۲۱۰قبل از میالد( میافتند که اولین امپراطور سلسلهی چین ) (Qinبود .به دستور او و دادگـاه

ظالمانهاش کتابهای فلسفی بسیاری سوزانده و دانشمندان کنفسیوسی زیادی زندهبگـور شـدند .رفتـار ظالمانـهی

چین شی هوانگ با مردم برگرفته از سیاست خاص او بود بدین مضمون که ”بـرای حمایـت از فرمـانروایی خـود از

تمامی منابع موجود بر روی زمین بهره میگرفت [۱] “.این سیاست چهار بعد اصلی داشت :دریافت خراج و مالیات

سنگین؛ بکارگیری نیروی انسانی بسیار زیاد در جهت انجام پروژههایی کـه جـالل و جبـروت حکـومتش را افزونـی
بخشد؛ شکنجههای وحشیانه تحت قوانین ظالمانه و مجازات اعضای خانواده و حتی همسایههای شـخص خطاکـار؛
کنترل افکار مردم از طریق بستن تمامی راههای فکری و ابراز عقیده که خود با سوزاندن کتابها و زندهبگـورکردن

دانشمندان و محققان صورت میگرفت .در زمان حکومت چین شی هوانگ ،چین دارای جمعیتی بالغ بر ده میلیون

نفر بود که دربار و دادگاه حکومتی دو میلیون از جمعیت را به انجام اعمال شاقه برای امپراطور محکوم کـرد .چـین
شی هوانگ با کشاندن قوانین ظالمانهاش به حیطهی روشنفکری ،آزادی افکار را در مقیاس بـسیار وسـیعی ممنـوع
کرد .در دوران حکومتش هزاران دانشمند کنفسیوسی و مقاماتی که از دولت انتقاد میکردند کشته شدند.

امروزه خشونت و سوء استفادهی بکارگرفتهشده توسط حـزب کمونیـست چـین )حکچ( حتـی از آنچـه در

زمان سلسلهی مستبد چین اعمال میشد نیز پا را فراتر گذاشـته اسـت .فلـسفهی حکومـت حکچ در یـک کلمـه
خالصه میشود و آن ”نزاع یا درگیری“ است و قوانینش نیـز بـر اسـاس یکـسری مبـانی از قبیـل ”درگیـریهـای

طبقاتی“” ،درگیریهای خطی“ ،و ”نزاعهای ایدئولوژیکی“ چه در خـود چـین و چـه در مقابـل کـشورهای دیگـر

استوار گردیدهاند .مائو زدانگ ،اولین رهبر حکچ بطور بسیار رک و بیپـرده چنـین گفـت” :امپراطـور چـین شـی
هوانگ چه چیز دارد که به آن بنازد؟ او تنها  ۴۶۰دانشمند کنفسیوسی را کشت حال آنکه ما  ۴۶هزار روشـنفکر را
کشتیم .کسانی هستند که ما را به ایجاد دیکتاتوری شبیه امپراطور چین شی هوانگ متهم میکنند و ما به این امر
اعتراف میکنیم .این امر حقیقت دارد .جای تأسف است که به این کار ما ارزش الزم را ننهادند پـس مجبـوریم کـه
خود به آن بیفزاییم[۲] “.
بگذارید تا نگاهی به گذشتهی  ۵۵سالهی بسیار سخت و طاقتفرسای حکومت حکچ بیندازیم .از آنجا کـه
پایه و اساس فلسفهی حزب ”درگیری و نزاع“ است حکچ از زمان بدستگیری قـدرت از هـیچ تالشـی در جهـت
نسلکشی طبقاتی فروگذار نکرده و نهایت ًا موفـق بـه پایـهگـذاری حکومـت رعـب و وحـشت خـود توسـط انقالبـی
خشونتبار گردید .کشتار و شستشوی مغزی دست به دست هم داده تا هرگونه عقیدهای بجز تئـوری کمونیـسم را
نابود سازد .حکچ جنبشی را پس از جنبش دیگر به راه انداخت تا خود را حکومتی شکستناپذیر و خداگونه جلـوه
دهد .متعاقب تئوریهای نزاع و انقالبهای خشن ،حکچ تالشی را در جهت پاکسازی ناراضیان و مقابله با طبقات
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اجتماعی آغاز نمود که در آن با استفاده از خشونت و فریـب ،مـردم چـین را بـه گـردننهـادن در مقابـل حکومـت
جابرانهاش مجبور ساخت.

الف– اصالحات ارضی -نابودسازی طبقهی زمینداران
تنها سه ماه پس از پایهگذاری چین کمونیست ،حکچ نابودسـازی طبقـهی زمـینداران را بعنـوان یکـی از
رهنمونها و اهداف برنامهی اصالحات ارضی خود مطرح ساخت .شعار حزب مبنی بر ”زمـین از آن رعیـت اسـت“
عاملی شد تا جنبهی خودخواهانهی رعایای بیزمین را تحریک کرده و آنان را در جهت نزاع و مبارزه با زمـینداران
به هر نحو ممکن حتی با زیر پاگذاشتن جنبههای اخالقی عمل خود تشویق نمود .جنبش اصالحات ارضی مشخـص ًا
نابودسازی طبقهی زمیندار را دنبال میکرد و جمعیت روستایی را به گروههای اجتماعی مختلف تقسیم مینمـود.
در سطح کل کشور ،به  ۲۰میلیون نفر انگ ”مالک ،کشاورز ثروتمند ،مرتجع و یا عنصر نامطلوب“ زده شد .چنـین
القابی باعث میگردید تا شخص مورد تبعیض و تحقیر قرار گرفته و تمامی حقوق مدنی خود را از دست بدهـد .بـه
موازات توسعهی برنامهی اصالحات ارضی و نفوذ آن به مناطق دورافتاده و روسـتاهای اقـوام اقلیـت ،سـازماندهـی
حکچ نیز سریع ًا توسعه یافت .کمیتههای حزبی شهرستانی و شاخههای حزبی روسـتایی بـهسـرعت در کـل چـین
پایهگذاری شد .شاخههای محلی نقش رساندن دسـتورات و دسـتورالعملهـای کمیتـهی مرکـزی حـزب را بعهـده
داشتند و خط مقدم درگیریهای طبقاتی بحساب میآمدند که رعایا را به طغیان علیـه اربـابهـای خـود تحریـک
میکردند .در طول این جنبش حدود یکصد هزار نفر از زمینداران کشته شدند .در بعـضی منـاطق ،حکچ و رعایـا
تمامی افراد خانوادهی زمینداران را بدون درنظر گرفتن سن و جنسیت به قتل رساندند تـا از ایـن طریـق طبقـهی
مالک را بطور کامل محو سازند.
حکچ در فرصتی مغتنم اولـین مـوج تبلیغـاتی خـود را آغـاز کـرد و چنـین ادعـا کـرد کـه ”رئـیس مـائو
آزادیبخش بزرگ مردم چین است“ و ”تنها حکچ است که قادر به نجات چین است“ .در خالل اصالحات ارضـی،
کشاورزان بیزمین آنچه را که میخواستند با استفاده از سیاست حزبـی مبنـی بـر حـصول بـدون زحمـت و دزدی
بدست آوردند .کشاورزان فقیر ،حکچ را بواسطهی بهبود وضع زندگیشـان مـیسـتودند و از ایـنرو بـه شـعارهای
تبلیغاتی حکچ که حزب را حامی منافع مردم میدانست ایمان داشتند.
دوران خوش ”زمین از آن کشاورز است“ برای کسانی که تازه صاحب زمین شده بودند کوتاه بود .در طـول
دو سال حکچ قوانینی را وضع کرد و کشاورزان را ملزم ساخت تـا گـروههـایی از قبیـل گـروههـای کمـکرسـانی
دوجانبه ،تعاونیهای ابتدائی ،تعاونیهای پیـشرفته و کمـونهـای مردمـی را تـشکیل دهنـد .حـزب بـا اسـتفاده از
شعارهای در انتقاد از طرز راهرفتن سنتی زنان چینی که با قدمهای کوتاه انجام میگرفت و نسبت دادن این امر بـه
کشاورزان ،آنان را مجبور ساخت تا حرکت خود بسوی سوسیالیسم را ”با قدمهایی بلند“ انجـام دهنـد .بـا در نظـر
گرفتن محصوالتی مثل غالت ،پنبه و روغن نباتی بعنوان بخشی از نظام ملی یکنواخت ،اغلب محصوالت کـشاورزی
مهم از طریق چرخهی خرید و فروش در بازار خارج گردیدند .عالوهبر این ،حکچ نظام ثبت احـوال محلـی و محـل
سکونت افراد را پایه گذاشت تا از این طریق از روانهشدن روستائیان به سمت شـهرها جهـت یـافتن کـار یـا اقامـت
جلوگیری کند .آنانیکه بعنوان ساکنین روستاها ثبت گردیده بودند مجاز به خرید غـالت از فروشـگاههـای دولتـی
نبوده و فرزندانشان نیز حق تحصیل در مدارس شهری را نداشتند .فرزندان کشاورزان تنها مـیتوانـستند کـشاورز
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باشند که بدین شکل  ۳۶۰میلیون نفر سـاکنین روسـتائی در اوایـل دهـهی  ۱۹۵۰بعنـوان شـهروندان دسـتهی ۲
طبقهبندی شدند.
در طی پنج سال از گذشت تغییر نظام جمعی به نظام قراردادی خانوار که در سال  ۱۹۷۸آغاز گردیده بـود،
حدود  ۹۰۰میلیون نفر از کشاورزان از بهبـود نـسبی وضـعیت مـالی برخـودار شـده و وضـعیت زنـدگی و جایگـاه
اجتماعیشان ارتقاء یافت .چندی نگذشت که همین بهبود ناچیز نیز بهدلیل سـاختار ارزشگـذاری کـه محـصوالت
صنعتی را بر محصوالت کشاورزی ارجح میدانست متوقف شد و بار دیگر کشاورزان در ورطهی فقر سـقوط کردنـد.
شکاف بین درآمد جمعیت شهری و روستائی بطور چشمگیری عمیق گـشت و نـاهمخوانی اقتـصادی فراگیـر شـد.

زمینداران و مالکین جدید در مناطق روستائی پا گرفتند .بر اساس اطالعات بدستآمـده از خبرگـزاری شـینهـوآ

) (Xinhuaکه سخنگوی حکچ محسوب میشود از سال  ۱۹۹۷تاکنون درآمد مناطق اصلی تولیدکننـدهی غـالت

ثابت بوده و حتی در برخی موارد کاهش یافته است .به عبارت دیگر ،درآمد کشاورزان از محصوالت کشاورزی بواقع
افزایش نداشته است .نسبت درآمد مناطق شهری به مناطق روستائی از مقدار  ۱/۸به  ۱در اوسط دههی  ،۱۹۸۰به
مقدار  ۳/۱به  ۱در زمان کنونی رسیده است.

ب -اصالحات در وضعیت بازرگانی – نابودسازی طبقهی سرمایهدار
یکی دیگر از طبقات اجتماعی که حکچ سعی در نابودسازی آن داشـت طبقـهی سـرمایهداران بـود یعنـی
کسانی که سرمایهی اصلی را در شهرها و روستاها در دست داشتند .حکچ در زمان شروع این اصالحات صـنعتی و
تجاری چنین عنوان کرد که طبقهی سرمایهدار و طبقهی کارگر از لحاظ فطری با یکدیگر تفاوت دارند بدین معنـی
که طبقهی سرمایهدار طبقهای استثمارگر و طبقهی کارگر طبقهی ضد استثمارگری اسـت .بـر اسـاس ایـن منطـق
طبقهی سرمایهدار زاده شده بود تا استثمار کند و هیچ چیز بجز اضمحالل نمـیتوانـست جلـوی او را بگیـرد .پـس
راهی برای اصالح کردن آن وجود نداشت و میبایست نابود میگردید .حکچ با توسل به ایـن فرضـیه بـه کـشتار و
شستشوی مغزی سرمایهداران و تاجران مبادرت کرد .حکچ مجددًا به روش دیرینـهی خـود کـه حمایـت از افـراد
مطیع و نابود کردن ناموافقین بود متوسل شد .اگر دارائی خود را تقدیم دولت کرده و از حزب پشتیبانی میکردیـد
به شما تنها به چشم یک مشکل جزئی مینگریستند .از طرف دیگر اگر اظهار نارضایتی کـرده و از سیاسـت حـزب
شکایت میکردید به شما انگ مرتجع زده میشد و هدف دیکتاتوری جالد حزب واقع میگشتید.
در طول دوران حکومت رعب و وحشتی که متعاقب این اصالحات پدید آمـد ،سـرمایهداران و تجـار تمـامی

اموال خود را تسلیم کردند .بسیاری از آنها قادر به تحمل تحقیرها نبودند و خودکشی کردند .چن یـی )(Chen Yi

که در آن زمان شهردار شانگهای بود هـر روز مـی پرسـید ”امـروز چنـدتا چتربـاز داریـم؟“ کـه منظـور او تعـداد
سرمایهدارانی بود که خود را از باالی ساختمانهای بلند به پایین پرت میکردند .تنهـا در طـول چنـد سـال حکچ
موفق شد تا مالکیت شخصی را بطور کلی در چین محو و نابود کند.
همزمان با انجام اصالحات ارضی و صنعتی ،حکچ جنبشهای تودهای بسیار دیگری را نیز براه انداخت کـه
آزار و شکنجهی مردم چین را بهدنبال داشتند .از جملهی این جنبشها میتـوان ایـن مـوارد را نـام بـرد :سـرکوب

”ضدانقالبیون“ ،مبارزات اصالحات فکری ،پاکسازی گروهکهای ضد حکچ به رهبری گائو گانـگ )(Gao Gang

و رائو شوشی ) (Rao Shushiو جستجو و بازجویی از گروه ”ضد انقـالب“ هـو فنـگ ) ، [۳] (Hu Fengمبـارزات
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سهگانه ،مبارزات پنجگانه و پاکسازی مجدد ضدانقالبیون .حکچ با استفاده از چنین جنبشهایی تعداد بیشـماری
از مردم بیگناه را هدف قرار داده و با بیرحمی کشت .در تمامی جنبشهای سیاسی ،حکچ تمامی منابع دولتـی و
کنترلی خود را با همکاری کمیتههای حزبی ،شاخههای حزبی و زیرشاخهها بکار گرفت .سـه نفـر از اعـضای حـزب
یک تیم مبارزاتی کوچک را تشکیل داده و به تمامی روستاها و محلههای اطراف نفوذ میکردند .آنهـا در همـه جـا
حضور پیدا کرده و ته و توی همه چیز را درمیآوردند .این شبکهی کنترلی مستحکم و با ریـشههـای قـوی میـراث
شبکهی شاخههای حزبی مستقر در ارتش در زمان جنگ بود که در جنبشهای سیاسی بعدی نیز نقش کلیـدی را
ایفا کرد.

پ – حمله به ادیان و گروههای مذهبی
حکچ با سرکوب وحشیانهی دین و ممنوع ساختن تمامی گروههای مذهبی استبداد دیگری را پس از
پایهگذاری جمهوری خلق چین پایه نهاد .در سال ۱۹۵۰حکچ به دولتهای محلی خود دستور داد تا تمامی ادیان
غیر رسمی و اجتماعات سری و زیرزمینی را ممنوع کند .حکچ بیان داشت که تمامی آن گروههای زیرزمینی
”فئودالی“ تنها ابزاری هستند در دست زمینداران ،کشاورزان ثروتمند ،ارتجاعیون و عمال خاص  .KMTحکچ
طی یک حملهی گستردهی کشوری تمامی طبقات مورد اعتماد خود را جهت شناسایی و آزار و اذیت اعضاء این
گروههای مذهبی بسیج کرد .دولتهای محلی در سطوح مختلف بطور مستقیم درگیر مقابله با این ”گروههای

خرافاتی“ از قبیل جامعهی مسیحیان ،کاتولیکها ،تائوئیستها )بخصوص رهروان ای-کوان تائو ) (I-Kuan Taoو

بودائیها شدند .آنها به تمامی اعضاء این کلیساها ،معابد و جوامع مذهبی دستور دادند که در آژانسهای دولتی
ثبتنام کرده و از اعمال گذشتهی خود توبه کنند .سرپیچی از این فرمان به معنی تنبیه بسیار شدید شخص بود.
در سال  ۱۹۵۱دولت بطور رسمی قوانین و مقررات تهدیدآمیزی را وضع کرد که کسانی که به فعالیت در گروههای
غیرقانونی مذهبی مبادرت میکردند به حبس ابد یا اعدام محکوم میشدند .این جنبش تعداد کثیری از انسانهای
رقیقالقلب ،معتقد و خداپرست را مورد آزار و شکنجه قرار داد .آمار و اطالعات پراکنده حاکیست که حکچ در
دههی  ۱۹۵۰حداقل سه میلیون نفر از معتقدان به مذاهب گوناگون و اعضای گروههای زیرزمینی و سری را مورد
شکنجه قرار داده و تعدادی را نیز کشته است .حکچ تقریب ًا تمامی کشور را خانه به خانه جستجو کرده و افراد آن
را مورد بازپرسی قرار داده و حتی مجسمههایی بنام ”خداوند آشپزخانه“ را که کشاورزان در آشپزخانهی خود نگه
داشته و آنرا میپرستیدند نیز خرد کرده است .اعدامها و مجازاتها به مردم فهماند که ایدئولوژی کمونیسم تنها
ایدئولوژی مشروع و تنها اعتقاد مورد قبول حزب است .کمی بعد مفهوم ”معتقدین وطنپرستی“ پدیدار شد .قانون
اساسی کشور تنها از ”معتقدین وطنپرستی“ حمایت میکرد .حقیقت امر این بود که صرفنظر از هر مذهب و
آیینی که شخص به آن معتقد است تنها یک معیار اهمیت دارد :همه باید به دستورات حکچ عمل کرده و اقرار
کنند که حزب کمونیست باالتر از تمامی ادیان و مذاهب است .اگر مسیحی باشید ،حکچ خداوند خدای مسیحیت
است .اگر بودائی باشید ،حزب کمونیست سرور بودای شماست .در میان مسلمانان ،حزب کمونیست ،الل ِه الله بود.
زمانیکه نوبت به انتخاب ”بودای در قید حیات“ در بودیسم تبت رسید ،حکچ به میان آمده و بودای در قید
حیات را خود او انتخاب میکند .حکچ هیچ راه انتخابی مگر اطاعت بیچون و چرا از گفتهها و اعمال خود باقی
نگذاشت .تمامی معتقدین به ادیان مختلف موظف بودند که اهداف حکچ را جامهی عمل بپوشانند و دین خود را
تنها در حد یک اسم نگه دارند .سرپیچی از این امر شکنجه و آزار حزب را به همراه میداشت.
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بر اساس گزارش  ۲۲فوریهی سال  ۲۰۰۲مجلهی اینترنتی ” انـسانیت و حقـوق بـشر“ بیـستهـزار نفـر از

مسیحیان اقدام به انجام تحقیقی در بین  ۵۶۰هزار نفر از مسیحیان در کلیساهای  ۲۰۷شـهر در  ۲۲اسـتان چـین
کردند .این تحقیق نشان داد که در میان کل کسانی که در مراسم کلیسا شرکت میکردنـد ،تعـداد  ۱۳۰هـزار نفـر

تحت نظارت مستقیم دولـت قـرار داشـتند .در کتـابی بنـام ”چگـونگی شـکنجه و آزار مـسیحیان بدسـت حکچ“

) (۱۹۵۸چنین نوشته شده که تا سال  ۱۹۵۷حکچ بیش از  ۱۱هزار نفر از وابستگان مـذهبی را بـه قتـل رسـانده
است و بسیاری دیگر را نیز دستگیر کرده و یا مورد اخاذی قرار داده است.
با نابودسازی و محـو طبقـهی مالکـین و سـرمایهداران و آزار و شـکنجهی تعـداد کثیـری از خداپرسـتان و

انسانهای معتقد ،حکچ راه را برای کمونیسم بعنوان یک مذهب مطلـق و فراگیـر در کـل سـرزمین چـین همـوار
ساخت.

ت– جنبش ضد راستگرایی – شستشوی مغزی فراگیر در کل پهنهی چین
در سال  ۱۹۵۶گروهی متشکل از روشنفکران مجارستانی محفلی بنام پتروفی ) (Petrofiرا تـشکیل دادنـد

که همایشها و جلسات انتقادی و مباحثهی سیاسی در مورد دولت مجارسـتان برپـا مـیداشـت .ایـن گـروه باعـث

پیدایش یک انقالب وسیع در کل کشور مجارستان شد که بسرعت توسـط ارتـش شـوروی سـرکوب گردیـد .مـائو
زدانگ از این رخداد درس گرفت .در سال  ۱۹۵۷مائو از روشنفکران و دیگر اقشار مردمی خواست تا در یکسوسازی
حکچ دولت را یاری دهند .این جنبش که به ”جنبش صد گل“ نام گرفت مبتنی بر این شعار بـود کـه” :بگذاریـد
تا یکصد گل بشکفد و یکصد مکتب فکری شکل بگیرد“ .قصد مائو از این کار شناسایی عوامل ضد حـزب از طریـق
اغوای آنها بود .مائو زدانگ در نامهاش به رؤسای حزب در سطوح استانی در سال  ۱۹۵۷قصد خود را چنین عنـوان
کرد ”مارها را اغوا کرده و از سوراخهایشان بیرون بکشید .به آنها اجازه دهید تا آزادانه نظرات خود را تحـت عنـوان
آزادی افکار و یکسوسازی حکچ بیان کنند و سپس شکارشان کنید“.
شعارهای وقت حزب مردم را تشویق به بیان نظراتشان میکرد و به آنها قول میداد که انتقـام و مجـازاتی
در کار نیست و تأکید میکرد که حزب از کسی ایراد نگرفته ،حملهای نکرده ،به کسی برچسب نزده و انتقامی را در
سر نمیپروراند .با تمام این قولها ،حزب خیلی زود جنبش ضد راسـتگرایی را آغـاز کـرد و  ۵۴۰هـزار نفـر را کـه
جرأت صحبت کردن به خود را داده بودند راستگرا نامید .در میان این عده  ۲۷۰هزار نفـر شـغل خـود را از دسـت
دادنـد و  ۲۳۰هــزار نفـر بعنــوان عوامـل ”راســتگرای متوسـط“ یـا ”ضـد حــزب کمونیـست“ و یـا ”عناصـر ضــد
سوسیالیست“ طبقهبندی شدند .بعدها برخی این ترفند سیاسی آزار و شکنجه را تحت چهار عنوان خالصه کردنـد
که عبارتند از :اغوای مار و بیرون کشیدن او از سوراخش؛ بستن اتهامات دروغین ،حملهی ناگهانی و تنبیـه شـخص
تنها بخاطر یک اتهام؛ حملهی بیرحمانه و مکرر تحت عنـوان آزادیبخـشی بـه مـردم؛ و اجبـار افـراد بـه انتقـاد و
بدگویی از خود و استفاده از سختترین برچسبهای ممکن.
این سخنرانیهای ارتجاعی که باعث شد تا برخی از راستگرایان و مخالفان با کمونیـسم مـدت  ۳۰سـال بـه
دورافتادهترین نقـاط کـشور تبعیـد شـوند چـه بودنـد؟ سـه تئـوری عمـدهی ارتجـاعی کـه هـدف شـدیدتـرین و

بیرحمانهترین کشتارها در زمان خود قرار گرفت مبنی بر تعدادی سخنرانی توسط لوئو النگجـی )،(Luo Longji
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جانگ بوجان ) (Zhang Bojunو چو آپینگ ) (Chu Apingبود .نگاهی دقیق به آنچه آنها بعنوان پیشنهاد مطرح

کردهبودند نشان میدهد که خواستههایشان بسیار ناچیز بوده است.

لوئو پیشنهاد تشکیل یک کمسیون مشترک متشکل از حکچ و احزاب ”دمکراتیک“ مختلف جهت بررسـی

انحرافات ”مبارزات سهگانه“ و ”مبارزات پنجگانه“ و جنبشهـای پـاکسـازی ارتجـاعیون را مطـرح کـرد .شـورای

دولت ،خود اغلب مواردی را به ”کمیتهی مشاورهی سیاسی“ و ”کنگـرهی مردمـی“ جهـت بررسـی و اظهـار نظـر

ارجاع میداد و جانگ پیشنهاد کرد که کمیتهی مشاورهی سیاسی و کنگرهی مردمی باید در رونـد تـصمیم گیـری
دخالت داده شوند.

چو چنین پیشنهاد داد که آنجاییکه اعضای غیر حزب کمونیست نیز اغلب نظرات خوبی دارند و از احساس

مسئولیت خوبی برخودارند نیازی نیست که برای تمامی واحدهای کاری در تمام سـطح کـشور شخـصی از اعـضای

حکچ بعنوان رئیس انتخاب شود .همچنین نیازی نیست که همه چیز از خـرد و کـالن آنگونـه کـه اعـضای حکچ
میپسندند انجام گیرد .همهی این سه نفر تمایل خود را به اطاعت و پیروی از حکچ اظهـار داشـتند و هیچیـک از

مرزهای تعیینشده پای خود را فراتر نگذاشته و درست شـبیه آنچـه نویـسنده و منتقـد لـو شـون )[۴] (Lu Xun

نوشته عمل کردند” :سرور من ،ردای تو آلوده شده .لطف ًا آنرا از تن درآورده تا آنرا برایت بشویم “.درسـت مثـل لـو
شون ،این ”راستگرایان“ نیز با حرفشنوی کامل ،خضوع و احترام با حزب برخورد کردند.

هیچیک از ”راستگرایان“ محکوم شده کلمهای در مورد سـرنگونی حکچ نگفتـه بودنـد .تمـام آنچـه گفتـه
بودند تنها انتقادهای سازنده بود .ولی دقیق ًا بخاطر همین پیشنهادات دهها هزار نفـر آزادی خـود را از دسـت داده و
میلیونها خانواده لطمه دیدند .در پی این وضع جنبشهای بیشتری پدید آمد مانند جنـبش ”اعتمـاد بـه حکچ“،
یافتن تندروها ،جنبش ”مبارزات سهگانه“ جدید ،فرستادن روشنفکران به روستاها بـرای بیگـاری و اعمـال شـاقه و
دستگیری راستگرایانی که از پاکسازی دورهی اول جان سالم بدر برده بودند .به هر کـسی کـه بـا رهبـر و رئـیس
محل کار خود مخالفت داشت بخصوص اگر این شخص دبیر حزب بود برچسب ضد حزب زده میشد .حکچ اغلـب
آنها را مورد انتقاد و بدگویی دائم قرار داده و یا به اردوگاههای کار اجباری جهت آموزش اجباری میفرستاد .گـاهی
حزب کل خانوادهی شخص را مجبور به ترک شهر و زندگی در روستا میکرد و فرزندانشان را از رفتن به مدرسه و
دانشگاه یا پیوستن به ارتش محروم میکرد .آنها اجازهی درخواست شغل در شهرها و شهرستانها را نیـز نداشـتند.
خانوادهشان امنیت شغلی خود را از دست داده و از مزایای خدمات درمانی محروم میگـشتند .آرام آرام تبـدیل بـه
افرادی متعلق به طبقهی رعیت میشدند و حتی از طبقهی ردهی دوم اجتماع نیز رانده میشدند.
پس از آنکه روشنفکران مورد شکنجه قرار گرفتند بسیاری از دانشمندان و محققان شخصیت دورویـی را در
خود پرورش دادند .آنها از ”خورشید سرخ“ اطاعت کرده و به ”روشنفکران برگزیدهی دربار“ حکچ تبدیل شدند و
هر آنچه را که حکچ به آنها امر میکرد انجام میدادند .برخی دیگر گوشهگیری و انزوا را پیشه کردنـد و خـود را از
مسائل سیاسی دور نگه داشتند .از آن پس روشنفکران چینی که بطور سنتی همواره حس مسئولیت پذیری بـسیار
باالیی در مقابل ملت داشتند سکوت اختیار کردند.
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ث– گام عظیم به جلو – نشر اکاذیب برای سنجش میزان وفاداری مردم
پس از جنبش ضد راستگرایی ،ترس از بیان حقیقت در چـین شـکل گرفـت .همگـان بخـشی از جامعـهای
شدند که به اکاذیب گوش فرا داده ،داستانهای دروغین سرهم کرده و از پذیرش حقیقـت سـرباز زده و بـا پخـش
شایعه و دروغ حقیقت را پنهان میکردند .جنبش ”گام عظیم بـه جلـو“ یـک تمـرین جمعـی ملـی بـرای تقویـت
دروغگویی بود .مردم اقصا نقاط چین تحت راهنمایی ذات پلید حکچ دست به انجام بسیاری اعمال مـسخره زدنـد.
هم دروغگویان و هم آنها که آنرا میپذیرفتند مورد خیانت قرار گرفتنـد .در ایـن تـالش بـرای دروغگـویی و انجـام
اعمال مسخره ،حکچ انرژی شیطانی و خشونتبار خود را در بطن روح تمامی مردم چین وارد ساخت .در آن زمـان
بسیاری از مردم سرودهای حمایت از جنبش ”گام عظیم به جلو“ را زمزمه میکردند” :من امپراطور یـشم هـستم،
من پادشاه اژدها هستم .به سه کوه و پنج دره فرمان مـیدهـم کـه کنـار برونـد چـرا کـه مـن دارم مـیآیـم[۵] “.
سیاستهایی مثل ”برداشت محصولی بالغ بر  ۷۵هزار کیلوگرم از هـر هکتـار“” ،دو برابـر کـردن تولیـد فـوالد“ و
”جلوزدن از انگلستان در ده سال و از امریکا در  ۱۵سال آینده“ سال به سال بـا شکـست مواجـه مـیشـدند .ایـن
سیاستها به قحطی فالکتبار و وسیع در سطح کل کشور انجامید و جان میلیونها نفر را گرفت.
در زمان برگزاری هشتمین اجالس کمیتهی مرکزی حکچ در سال  ۱۹۵۹در لوشان ) (Lushanچه کـسی

از میان شرکتکنندگان جرأت داشت با نظریهی ژنرال پنگ دهـوآی ) [۶] (Peng Dehuaiبنـام ”گـام عظـیم بـه
جلو“ که خطوط کلی آن توسط مائو زدانگ طرح شده بود مخالفت کند؟ حمایت یا عدم حمایـت از سیاسـت مـائو
زدانگ مرز بین وفاداری و خیانت یا بهتر بگوییم مرز بین زندگی و مرگ را تعیین میکرد .در یکی از داسـتانهـای

تاریخی چین زمانیکه جائو گائو ) [۷] (Zhao Gaoادعا کرد که گوزن داستان اسب است او فرق بین گوزن و اسب
را میدانست ولی عمدًا گوزن را اسب نامید تا افکار عمومی را کنترل کرده ،مناقشات را ساکت کرده و قـدرت خـود

را گسترش دهد .نتیجهی حاصل از نشست لوشان این شد که حتـی خـود پنـگ دهـوآی نیـز مجبـور بـه امـضای

قطعنامهای شد که خود او را نیز محکوم کرده و از دولـت مرکـزی پـاکسـازی کـرد .بـه همـین صـورت در اواخـر
سالهای انقالب فرهنگی خود دنگ شیائوپینگ ) (Deng Xiaopingنیز به اجبار قول داد که در صورتی که دولت

تصمیم به برکناری او از سمتش گرفت در مقابل آن مخالفت و اعتراض نکند.

جامعه برای فهم جهان و گسترش افقهای خود به تجربیات گذشتگان نیاز دارد .حکچ فرصت یـادگیری از
تاریخ و تجربیات و درسهای آنرا از مردم گرفته است .سانسور رسمی رسانهها تنها باعـث پـایینآوردن سـطح فهـم
مردم برای درک و تشخیص خوب از بد گردیده است .بعد از هر جنبش سیاسی به نـسل جـوانتـر تنهـا اطالعـات
بزرگنماییشدهای داده شده بدون آنکه فرصت تحلیل آنها به آنان داده شود و استفاده از تجربیات و نظرات تـاریخ و
قضاوت در مورد وقایع جدید از آنان سلب گردیده و در حالیکه کیلومترها از حقیقت فاصـله دارنـد خـود را آگـاه از
ال مؤثر بوده است.
حقایق میدانند ،از اینرو سیاست حکچ مبنی بر نگهداشتن مردم در جهل و ناآگاهی کام ً

ج– انقالب فرهنگی – تسخیر شیطانی دنیا را زیر و رو کرد
انقالب فرهنگی نمایش عظیمی بود که توسط روح کمونیست ،همچنان که کل چین را تـسخیر کـرد اجـرا
شد .در سال  ۱۹۶۶موج جدیدی از خشونت سرزمین چین را فرا گرفت و رعب و وحـشت سـرخ غیرقابـل کنترلـی
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کوهها را به لرزه انداخته و رودخانهها را منجمد کـرد .نویـسندهای بنـام چـین مـو ) (Qin Muبـا عبـاراتی سـرد و
ناامیدکننده انقالب فرهنگی را چنین بیان کرد:

آن بواقع مصیبتی بیسابقه بود] :حکچ[ میلیونها نفـر را تنهـا بخـاطر داشـتن ارتبـاط بـا اعـضای
خانوادهی ]مورد هدف[ زندانی کرد و به زندگی میلیونها نفر دیگر نیز خاتمه داد ،خانوادههـا از هـم
پاشید ،بچهها را به اراذل و اوباش و آدمهای بیعار تبدیل کرد ،کتابهـا را سـوزاند ،سـاختمانهـای
باستانی را تخریب کرد و مقبرههای روشنفکران باسـتان را ویـران کـرد و هرگونـه خالفـی را تحـت
عنوان انقالب انجام داد.
بر اساس آمار و ارقام محافظهکارانه تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در چین در طول انقالب فرهنگی بـالغ
بر  ۷/۷۳میلیون نفر است.
مردم به اشتباه فکر میکنند که خشونت و کشتار زمان انقالب فرهنگی صرف ًا فقـط در زمـان جنـبشهـای
شورشیان اتفاق افتاده و تنها گارد سرخ و شورشیان بودهاند که مرتکب کشتار شدهاند .حـال آنکـه هـزاران گـزارش
رسمی ساالنهی منتشره از جانب منابع چینی حاکی از این است که قلهی نمودار مـرگ و میرهـای غیرطبیعـی در
طول انقالب فرهنگی در سال  ۱۹۶۶که گارد سرخ بیشتر ارگانهای دولتی را کنترل میکـرد و یـا در سـال ۱۹۶۷
که شورشیان در میان گروههای مختلف قیام مسلحانه میکردهاند نبوده بلکه در سال  ۱۹۶۸که مـائو زمـام اختیـار
کل کشور را بدست گرفت بوده است .قاتلین این موارد کشتارهای پراکنده افسران ارتش و سـربازان ،شـبهنظامیـان
مسلح و اعضای حکچ در تمامی سطوح دولتی بودهاند.
مثالهای زیر نشان میدهد که چگونه خشونت در طول انقالب فرهنگی سیاست اصلی حکچ و دولـتهـای
منطقهای را تشکیل میداد و تنها به گارد سرخ تعلق نداشت .حکچ تحریک مستقیم و درگیـری رهبـران حـزب و
مقامات دولتی در ایجاد خشونت را مخفی ساخته است.
ال در جنـبشهـای قبلـی تحـت
در ماه اوت سال  ، ۱۹۶۶گارد سرخ افرادی از میان ساکنین پکن را که قـب ً
عنوان مالک ،کشاورز ثروتمند ،ارتجاعی ،عنصر نامطلوب و راستگرا طبقهبندی شده بودند از پکن بیرون کرد و آنهـا
را مجبور کرد که به مناطق روستایی بروند .آمار غیر مستند حاکی از این است که  ۳۳۶۹۵خانه مورد جستجو قرار
گرفته و  ۸۵۱۹۶نفر از شهروندان پکن از شهر اخراج شدهاند و به جاهایی که والدینشان از آنجا کوچ کـرده بودنـد
فرستاده شدهاند .گارد سرخ در تمام کشور به همین شکل عمل کرده و  ۴۰۰هزار نفـر از شـهروندان شـهرها را بـه
روستاها فرستادند .حتی مقامات ردهباالیی که والدینشان مالک بودند نیز به روستاها تبعید شدند.
در واقع حکچ عمل راندن مردم از شهرها را حتی قبل از انقالب فرهنگی آغـاز کـرده بـود .شـهردار اسـبق

پکن ،پنگ جن ) (Peng Zhenاذعان داشت کـه شـهروندان پکـن بایـد از لحـاظ ایـدئولوژیکی خـالص بـوده و بـه

شفافیت شیشه و کریستال باشند بدین معنی که تمـامی سـاکنین پکـن کـه از پـیشزمینـهی طبقـاتی نـامطلوب

برخوردار باشند از شهر رانده میشوند .در ماه می  ۱۹۶۶مائو به زیردستان خـود فرمـان ”حمایـت از پایتخـت“ را

ابالغ کرد .یک تیم کاری پایتختی به رهبری یه جیانیینگ ) ،(Ye Jianyingیانگ چنـگوو )(Yang Chengwu
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و شیه فوجی ) (Xie Fuzhiتشکیل گردید .یکی از وظایف این تیم استفاده از پلیس برای اخراج شهروندانی کـه از
زمینهی طبقاتی نامطلوب برخوردار بودند تعریف گردیده بود.

این پیشینه روشنگر این قضیه است که چرا دولت و پلیس در این امر مداخله نکرده و فقط از گارد سرخ در

جستجوی خانهها و اخراج بیش از دو درصد ساکنین پکن حمایت کردهاند .وزیر امنیت ملی شـیه فـوجی از پلـیس

خواست که در عملیات گارد سرخ مداخله نکند و تنها آنها را راهنمایی کرده و به آنها اطالعرسانی کند .گارد سـرخ

توسط حزب تجهیز شده بود تا عملیات برنامهریزیشدهای را به سرانجام برساند و نهایت ًا در پایان سال  ۱۹۶۶حزب
آنرا رها کرد .بسیاری از آنها ضد انقالب نامیده شده و روانهی زندان شدند و بقیه هم به روستاها فرستاده شـدند تـا
در کنار جوانان رانده شده از شهرها کار سخت انجام دهند تا افکارشان اصالح شود .سازمان گارد سرخ بخش غربـی
که وظیفهی اخراج شهروندان را بعهده داشت تحت حمایت و نظارت مستقیم رهبران حکچ تأسیس گشت .فرمـان
گناهکار دانستن گارد سرخ نیز با نظر دبیر کل شورای کشوری صادر گردید.
پس از اخراج شهروندان پکنی کـه از سـابقهی طبقـاتی نـامطلوب برخـوردار بودنـد ،منـاطق روسـتایی نیـز دورهی

جدیدی از آزار و اذیت این عناصر نامطلوب را آغاز کردند .در  ۲۶اوت سال  ۱۹۶۶فرمانی از جانب شـیه فـوجی بـه

ادارهی پلیس داشینگ ) (Daxingابالغ شد .شیه فوجی از پلیس خواست تا در جستجوی خانههای ”پنج طبقـهی

سیاه“ )یعنی مالکین ،کشاورزان ثروتمند ،ارتجاعیون ،عناصر نامطلوب و راستگرایان( به گارد سـرخ کمـک کننـد و
برای آنان اطالعات فراهم آورد .کشتار داشینگ ) [۸] (Daxingدر نتیجهی اطالعات کاملی بود کـه ادارهی پلـیس
در اختیار گارد قرار داد و هماهنگکنندگان آن نیز دیکتاتورها و رئیس پلیس و دبیر کل حکچ بودند و قاتلین نیـز

شبهنظامیانی بودند که حتی به کودکان نیز رحم نکردند.
بسیاری از آنها بخاطر خوشخدمتی خود در طول کشتارها توسط حزب بعنـوان عـضو پذیرفتـه شـدند .بـر

اساس آمار غیر رسمی از استان گوانگشی ) (Guangxiحدود  ۵۰هزار عـضو حکچ مـستقیم ًا در کـشتارها نقـش
داشتهاند .در میان این عده  ۹هزار نفر کسانی بودند که بالفاصله پس از کشتن یک شخص بـه حـزب راه یافتنـد و

 ۲۰هزار نفر نیز پس از عضویت در حزب دست به جنایت زدهاند و بیش از  ۱۹هزار نفر نیز به طرق گوناگون و نیـز
مستقیم درگیر جنایت بودهاند.
در زمان انقالب فرهنگی ،تئوری طبقاتی نیز برای کتک زدن بهکار بسته شد .طبقهی نامطلوب اگـر توسـط
طبقهی خوب مورد ضرب و شتم قرار میگرفت شایستهی آن بود .همچنین اگر شخصی بد شـخص بـد دیگـری را
کتک میزد برایش افتخارآفرین بود .اگر شخصی خوب شخص خوب دیگری را کتک میزد این امر تنها یـک سـوء
تفاهم تلقی میشد .این تئوری که ساخته و پرداختهی مائو بود خیلی سریع به جنبشهای شورشی سرایت کرد .بـا
تکیه بر این تئوری که هرگونه خشونت سزاوار طبقهی منازع است ،خشونت و کشتار بهشدت همهگیر شد.
از سیزدهم اوت تا هفتم اکتبر سال  ، ۱۹۶۷شبهنظامیان بخش دائو ) (Daoاستان هونان ) (Hunanکـشتار

اعضای گروه ”بادها و صاعقههای شیانگجیانگ ) “(Xiangjiangو کسانی را که در گروه پنج طبقـهی سـیاه قـرار

میگرفتند آغاز کردند .ایـن کـشتار  ۶۶روز طـول کـشید و بـیش از  ۴۵۱۹نفـر در  ۲۷۷۸خـانواده در  ۴۶۸گـروه

)روستاهای اجرایی( از  ۳۶کمون مردمی از  ۱۰ناحیه کشته شدند .در منطقهای مشتمل بر  ۱۰بخش جمعـ ًا ۹۰۹۳
نفر کشته شدند که از این تعداد  ۳۸درصد متعلق به ”پنج طبقهی سیاه“ و  ۴۴درصـد آنهـا کودکـان آنهـا بودنـد.
مسنترین شخص کشتهشده  ۷۸ساله و خردسالترین آنها یک کودک ده روزه بود.
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این تنها یک مورد جنایت در منطقهای کوچک در طول انقالب فرهنگی بود .در منطقهی مغولستان داخلـی
پس از تأسیس ”کمیتهی انقالبی“ در اوایل سال  ،۱۹۶۸پاکسازی طبقاتی و پاک کردن ”حـزب انقالبـی مردمـی
مغولستان داخلی“ ،بیش از  ۳۵۰هزار نفر را کشت .در سال  ۱۹۶۸دهها هزار نفـر از اهـالی اسـتان گوانـگشـی در

کشتار جمعی شورشیان ارگان  ۴۲۲شرکت کردند که طی آن  ۱۱۰هزار نفر کشته شدند.

این موارد نشاندهندهی این هستند که کشتار عمدهی انجامگرفته در خالل انقالب فرهنگی تحت نظارت و
تحریک مستقیم رهبران حکچ بوده که خشونت و کشتار مردم عادی را در جامعه ترغیب میکردهاند .اشخاصی که
مستقیم ًا درگیر کشتار و اعدام بودند اکثرًا نظامی ،پلیس ،شبهنظامی مسلح و یا اعضای مهم حـزب و لیـگ جوانـان
بودند.
اگر در زمان اصالحات ارضی حکچ از کشاورزان برای براندازی مالکین و تـصاحب زمـینهایـشان اسـتفاده
میکرد در طول اصالحات صنعتی و تجاری از طبقهی کارگر برای نابود کردن سرمایهداران و تـصاحب امـوال آنـان
سود میجست و در خالل جنبش ضدراستگرایی ،حزب روشنفکرانی را که نظر مخالف داشتند نابود مـیکـرد پـس
هدف کشتار در طول انقالب فرهنگی چه بود؟ حزب از گروهی برای کشتن گروهی دیگر استفاده میکرد و تنها بـه
یک طبقه اتکا نمیکرد .حتی اگر به طبقهی کشاورزان و کارگران نیز متعلق باشید یعنی دو طبقهای که حـزب بـه
آنها اتکا میکند ،اگر نقطهنظرتان با حزب مخالف باشد زندگیتان در خطر است .بنابراین در خاتمه باید پرسید کـه
همهی این کارها برای چه بود؟
قصد و هدف پایهگذاری کمونیسم بعنوان تنها دین و مذهبی کـه تمـام کـشور را زیـر نفـوذ و قـدرت خـود
داشته باشد بوده که نه تنها بر کشور حکم براند بلکه حتی فکر تکتک افراد جامعه را نیز از خود متأثر سازد.
انقالب فرهنگی ،شخصیتپرستی حکچ و مائو زدانگ را به اوج خود رسانید .تئوری مائو بایـد همـه چیـز را
دیکته میکرد و عقیدهی یک شخص میبایست در ذهن دهها میلیون نقش میبست .انقالب فرهنگی که بـه نـوعی
بیسابقه بود و هیچ چیز دیگری را نمیتوان با آن مقایسه کرد عمدًا هیچ در مورد کارهایی کـه نبایـد انجـام گیـرد
نگفت .در عوض تاکید حزب بر ”آن چیزی بود که میتوانست انجام بگیرد و نحوهی آن را بازگو میکرد .هیچ چیـز
خارج از این حیطه نمیتوانست انجام و یا حتی تصور شود“.
در خالل انقالب فرهنگی ،تمامی افراد کشور وظیفهای شبیه مناسک دینـی را انجـام مـیدادنـد” :صـبح از
حزب کسب تکلیف کن و شب گزارش آنرا به حزب بده “.بر رئیس مائو چندین بار در روز سـالم بفرسـت و بـرایش
طول عمر ابدی آرزو کن و صبح تا شب دعاهای سیاسی بر زبان جاری کـن .تقریبـ ًا تمـامی افـراد باسـواد یـک بـار
نوشتن انتقاد از خود و گزارشاتی از نحوهی تفکر خود را تجربه کردهانـد .کلمـات قـصار مـائو اغلـب در مکـانهـای
مختلف ذکر میگردیدند” .با خشونت تمام علیه هر اظهار نظر خودخواهانهای بجنگید” “.فرمانها را چه بفهمیـد و
چه نفهمید اجرا کنید و فهم خود را با اجرای اوامر عمق بخشید“.
تنها یک ”خدا“ )مائو( را میتوانید بپرستید و تنها یک کتاب مقدس )آموزشهای مائو( برای خواندن مجـاز
است .خیلی زود فرایند خداپروری به حدی رسید که اگر مردم یکی از گفتههای مائو را از حفظ نمیگفتنـد یـا بـه
مائو سالم نمیفرستادند اجازهی خرید غذا از غذاخوریهای محـل کـار یـا دانـشگاه را نداشـتند .در هنگـام خریـد،
سوارشدن به اتوبوس یا حتی برقراری تماس تلفنی شخص میبایست یکی از گفتههای قصار مـائو را ذکـر مـیکـرد
اگرچه بیربط بود .در انجام این گونه آداب و مراسم دینگونه مردم یا متعصب بودند یا مخالف و به هرحـال هرچـه
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که بودند تحت کنترل روح خبیث کمونیست بودند .دروغگویی ،تحمل دروغ و اتکـا بـر دروغ سـبک زنـدگی مـردم
چین را ساخت.

چ– اصالحات و توسعه – خشونت با گذشت زمان افزایش مییابد
انقالب فرهنگی دورانی پر از خونریزی ،کشتار ،غم و اندوه ،فراموشی وجدان و سردرگمی بین حـق و باطـل
بود .پس از انقالب فرهنگی ،رهبری حکچ شعار خود را تغییر داد و دولت نیز  ۶بار در طول  ۲۰سال چهرهی خـود
را عوض کرد .مالکیت شخصی به چین بازگشت ،اختالف سطح زندگی سـاکنان شـهرها و روسـتاها افـزایش یافـت،
بیابانها وسیع شد و آب رودخانـههـا خـشکانده شـد و مـصرف مـواد مخـدر و روسـپیگـری فزونـی یافـت .تمـام
”خالفهایی“ را که حزب روزی با آنها میجنگید دوباره رواج یافتند.
شقاوت ،ذات خبیث ،اعمال پلید و توانایی نابودسـازی مملکـت در حکچ افـزایش یافـت .در زمـان کـشتار
میدان تیانآنمن در سال  ،۱۹۸۹حزب ارتش و تانکها را بسیج کرد تا دانشجویان معترض را در میدان تیانآنمن
به خاک و خون بکشند .آزار و شکنجهی ظالمانهای که در مورد تمرینکنندگان فالون گونگ بکار گرفته شـد حتـی

از این هم بدتر است .در ماه اکتبر  ۲۰۰۴به منظور گرفتن زمینهـا از کـشاورزان ،شـهر یـولین ) (Yulinاز اسـتان
شانزی ) (Shaanxiبیش از  ۱۶۰۰پلیس ضدشورش را جهت دستگیری و شـلیک بـه بـیش از  ۵۰کـشاورز بـسیج

کرد .کنترل سیاسی دولت چین همچنان وابسته به فلسفهی حکچ مبنی بر مبارزه و خشونت است .تنها تفاوت آن
با گذشته این است که حزب نسبت به گذشته فریبکارتر شده است.

قانونگذاری :حکچ هرگز دست از ایجـاد تـضاد در میـان مـردم برنداشـته اسـت .آنهـا تعـداد کثیـری از
شهروندان را به بهانهی مرتجع بودن ،راستگرایی ،عنصر نامطلوب و عضویت در فرقههای شـیطانی مـورد شـکنجه و
آزار قرار دادهاند .طبیعت خشن و مستبد حکچ به جنگ خود با دیگر گروههای مدنی و ارگـانهـا ادامـه مـیدهـد.
تحت عنوان ”برقراری نظم و ثبات در جامعه“ حزب مرتب ًا قانون اساسـی و قـوانین و مقـررات را تغییـر مـیدهـد و
هرکسی را که با دولت مخالفت کند تحت عنوان مرتجع مورد آزار و شکنجه قرار میدهد.
در ماه جوالی  ۱۹۹۹جیانگ زِمین برخالف نظر بقیهی اعضای کنگره یک تصمیم شخصی اتخاذ کـرد و آن
نابودسازی فالون گونگ در زمانی سه ماهه بود .تهمت و دروغ خیلی سریع تمام کشور را در برگرفت .پـس از آنکـه

جیانگ زمین طی مصاحبهای با روزنامهی فرانسوی فیگارو ) (La Figaroفالون گونگ را فرقـهای ظالـه و شـیطانی

معرفی کرد ،تبلیغات رسمی دولت چین با انتشار مقاالت زیادی همراه گشت که طی آن همگان تحت فشار گذارده

میشدند تا در مقابل فالون گونگ موضع بگیرند .کنگرهی ملی مردمی تحت فشار گذارده شـد تـا قـانون مقابلـه بـا
فرقههای شیطانی را تصویب کند و کمی بعد دادگاه عالی مردمی و دادستانی عالی مردمی مشترک ًا تـصمیم فـوق را
تأیید کردند.
در  ۲۲جوالی  ۱۹۹۹خبرگزاری شینهوا ) (Xinhuaسخنرانیهـای رهبـران ادارهی همـاهنگی و تبلیغـات

حکچ را انتشار داد که در آن از آزار و شکنجههای جیانگ علیه فالون گونگ حمایت شده بود .مـردم چـین خیلـی

آسان گرفتار چنین شکنجههایی شدند فقط بدین دلیل که حزب چنین تصمیم گرفتـه بـود .آنهـا تنهـا مـیتواننـد
فرامین را اطاعت کنند و جرأت کوچکترین اعتراضی ندارند.
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در طول  ۵سال گذشته دولت یکچهارم از منابع مالی ملی را جهـت آزار و شـکنجهی فـالون گونـگ بکـار
گرفته است .تمام مردم موظف شدهاند که یک امتحان را بگذرانند و اکثر آنانیکه به تمـرین فـالون گونـگ اعتـراف
کرده و از ادامهی این راه صرفنظر نکردهاند شغل خود را از دست داده و بعـضی نیـز بـه کـار در اردوگـاههـای کـار
اجباری محکوم شدهاند .تمرینکنندگان فالون گونگ هیچ قانونی را نقض نکردهاند و هیچ خیانتی به کشور نکـرده و
در مقابل دولت نیز نایستادهاند .آنها تنها به ”درستکاری ،شفقت و بردباری“ اعتقاد داشتهاند .بـا ایـن وجـود صـدها
هزار نفر به زنـدان افتـادهانـد .بـا وجـود سانـسور شـدید خبـری حکچ در مـورد اطالعـات مربـوط بـه شـکنجهی
تمرینکنندگان فالون گونگ خانوادهی بیش از  ۱۱۰۰نفر شکنجه و مرگ آنان در اثـر شـکنجه را تأییـد کـردهانـد.
تعداد کشتهگان این شکنجهها بسیار بیشتر از این رقم است.
گزارشات جدید :در پانزدهم اکتبر سال  ۲۰۰۴خبرگزاری ونویپائو ) (Wenweipaoهنگکنـگ خبـر از

بازگشت بیستمین ماهوارهی چینی به زمین و سقوط آن بـر روی منـزل هـو جـییـو ) (Huo Jiyuواقـع در شـهر

پنگالی ) (Penglaiدر بخش دایین ) (Dayinاستان سی چوآن ) (Sichuanو تخریب این خانه داد .ایـن گـزارش
به نقل از مدیر بخشداری دایین ،آی یوچینگ ) (Ai Yuqingمینویسد که تأیید میشود که ”جسم سـیاهرنـگ“
ماهواره بوده است .خود شخص آی ) (Aiقائم مقام رئیس پروژهی بازیابی ماهواره در محل یادشده بود .با این وجود

خبرگزاری شینهوآ تنها زمان بازیابی ماهواره را اعالم کرد و تأکید کرد کـه ایـن بیـستمین مـاهوارهی آزمایـشی و

تکنیکی بازیابی شده توسط چین بود .شینهوآ حتی یک کلمه هم در مورد تخریب منزل فوق توسط ایـن مـاهواره
نگفت .این نمونهای از گزارشات پخششده توسط رسانههای چین است که تنها به پخش اخبار خوب بـسنده کـرده

و اخبار بد را الپوشانی میکنند.
دروغ و تهمتهای منتشره در روزنامهها و شبکههای تلویزیونی کمک بزرگی در راه جامهی عمـل پوشـاندن
به سیاستهای حکچ در تمامی جنبشهای سیاسی گذشته بوده است .فرمان حزب سریع ًا توسط رسانههـا در کـل
کشور پخش شده و اجرا میگردد .زمانیکه حزب تصمیم به اجرای جنـبش ضـد راسـتگرایی گرفـت ،رسـانههـا در
سرتاسر چین یکصدا جرایم راستگرایان را پخش کردند .زمانیکه حزب تـصمیم بـه تـشکیل کمـونهـای مردمـی
گرفت ،تمام روزنامهها یکصدا شروع به تعریف و تمجید از این کمونهای مردمـی کردنـد .در طـول یـک مـاه اول
شروع آزار و اذیت فالون گونگ تمامی شبکههای رادیو و تلویزیونی مکررًا فالون گونگ را در بخشهای مهم خبـری
خود مورد تهمت قرار داده و اذهان مردم را شستشو دادند .از آن زمان جیانگ تمامی رسانهها را بسیج کـرده تـا در
مورد فالون گونگ دروغپراکنی کنند .این کار با سعی در ایجاد تنفر نسبت به تمرینکنندگان فالون گونگ از طریق
پخش اکاذیب در مورد جنایات و خودکشیهای تمرینکنندگان آن انجام گرفته است .یکی از مثـالهـای بـارز ایـن
دروغپراکنیها واقعهی ”خودسوزی میدان تیـانآنمـن“ اسـت کـه توسـط ارگـان غیردولتـی ”توسـعهی آمـوزش
بینالملل“ بعنوان یک اقدام دولتی دروغین جهت فریب مردم مورد انتقاد قرار گرفت .در  ۵سال گذشته هیچیک از
روزنامهها و ایستگاههای تلویزیون چین گزارش صحیحی در مورد فالون گونگ ارائه نکردهاند.
مردم چین به شنیدن اخبار دروغ عادت کردهاند .یکی از گزارشگران ارشـد خبرگـزاری شـینهـوآ یـکبـار

گفت” :چگونه میتوانید به گزارشهای شینهوآ اعتماد کنید؟“ مردم آژانسهای خبری چین را سـگهـای حـزب
مینامند .یک شعر محلی میگوید” :آن سگی است که حزب پرورش داده ،پس از دروازهی حزب مراقبت مـیکنـد.

هر کسی را که حزب بگوید گاز میگیرد و هرچند بار که حزب بگوید این کار را میکند“.
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تحصیالت :در چین تحصیالت نیز ابزار دیگری برای کنترل مردم گردید .هدف اصـلی تحـصیالت پـرورش
روشنفکرانی بود که هم دانش داشته باشند و هم قضاوت صحیح .دانش عبارتست از فهم اطالعات و وقـایع تـاریخی
و منظور از قضاوت نیز روند تحلیل ،بررسی ،انتقاد و تولید مجدد ایـن دانـشهـا اسـت – ایـن رونـد در واقـع یـک
پروسهی تقویت بُعد معنوی است .کسانی که تنها دانش دارند و از حس قـضاوت بـیبهـرهانـد ”خرخـوان“ نامیـده
میشوند نه یک روشنفکر واقعی برخوردار از وجدان اجتماعی .به همین دلیل است که در تاریخ چین روشـنفکرانی
از احترام باال برخورداربوده که از حس قضاوت صحیح برخوردار بودهاند و نه تنها از دانش .تحـت کنتـرل و نظـارت
حکچ کشور پر از روشنفکرانی شده که تنها از دانش برخودارند و نه حس قضاوت ،و یا اینکه جرأت قضاوت کـردن
را ندارند .آموزش در مدارس بر این امر تمرکز دارد که به دانشآموزان بفهماند که کارهایی را انجام دهند که حـزب
میگوید و از کارهایی که حزب رد میکند پرهیز کنند .در سالهای اخیر تمامی مدارس شروع به تدریس سیاسـت
و تاریخ حکچ در کتابهای درسی یکسان کردند .معلمها به محتوای این کتابها اعتقادی ندارند ولی نظام حزبـی
آنها را مجبور ساخته که علیرغم میل خود آنها را تدریس کنند .دانشآموزان متون و گفتههای معلمانشان را قبول
ندارند ولی باید برای قبول شدن در امتحان تمامی مطالب را حفظ کنند .اخیرًا سواالتی در مـورد فـالون گونـگ در
سؤاالت کنکور دانشگاهها و امتحانات ورودی گنجانده شده است .دانشجویانی که جوابهای مشخص و معـینشـده
به این سواالت را ندانند نمیتوانند ثمرهی خوبی بگیرند و به دانشگاهها و دبیرستانهـای خـوب دسـت یابنـد .اگـر
دانشآموزی جرأت کند و حقیقت را بگوید سریع ًا از مدرسه اخراج شده و شـانس ادامـهی تحـصیالت رسـمی را از
دست میدهد.
در نظام تحصیلی عمومی ،به لحاظ تأثیر روزنامهها و اسناد دولتی ،بسیاری از جمالت و گفتـههـای معـروف
بعنوان حقایق انتشار مییابند ،گفتههایی مثل سخنان قصار مائو” :ما باید هرآنچه را کـه دشـمن مـا بـا آن مخـالف
است حمایت کنیم و با هر آنچه که او حمایت میکند ،مخالفت کنیم “.تأثیر منفی آن همهگیر است :قلب مـردم را
مسموم ساخته ،جانشین خیرخواهی گردیده و اصول اخالقی زندگی در صلح و آرامش را نابود ساخته است.
در سال  ۲۰۰۴مرکز اطالعات چین تحقیقی را که توسط چاینا سینا نت ) (China Sina Netانجـام شـده

بود تحلیل کرد و نتایج نشانگر این است که  ۸۲/۶درصد از جوانان چینی معتقدند که در زمان جنگ میتوان زنان،
کودکان و زندانیان جنگی را مورد سوء استفاده قرار داد .چنین نتایجی تکاندهنده است؛ ولی انعکاسدهندهی طرز
فکر جوانان چینی بخصوص آنهایی است که به نسل جوانتری تعلق دارند و کوچکترین درکی نـسبت بـه مفـاهیم
فرهنگی سنتی مثل درستکاری و انسانیت جهانی ندارند.
در یازدهم سپتامبر سال  ۲۰۰۴مردی با حالت خشم و تعـصب  ۲۸کـودک را در شـهر سـوجو )(Suzhou

مجروح کرد .در بیستم همان ماه مرد دیگری در استان شاندونگ ) ۲۵ (Shandongمحصل دبستانی را بـه ضـرب

چاقو مجروح کرد .بعضی از معلمان مدارس ابتدائی کودکان را مجبور کردند تا با دست ترقـه و وسـایل آتـشبـازی
بسازند تا با فروش آنها برای مدرسه بودجهای تهیه شود که این کار به انفجار این مواد و کشتهشـدن دانـشآمـوزان
انجامید.
تحقق بخشیدن به سیاستها :حکچ اغلب به منظور تحقق بخشیدن به سیاسـتهـایش از تهدیـد و زور
استفاده کرده است .یکی از ابزارهایی که از آن بهره برده شد شعارهای سیاسی بود .برای مدت زمان طوالنی حکچ
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از تعدادی شعارهای سیاسی خاص بعنوان معیاری برای ارزیابی موفقیتهای سیاسی استفاده کرد .در طول انقـالب
فرهنگی ،پکن یکشبه ”دریای سرخی“ از پوسترها گشت که شعارهایی همچون ”مرگ بر سـرمایهداران حـاکم در
حزب“ بر روی آنها نوشته شده بود .در مناطق روستایی شعارها مختصر گشته و نوشته بود ”مرگ بر حزب حاکم“.
اخیرًا در راستای حمایت از قوانین جنگلداری ،سـازمان جنگـلداری و ایـستگاههـای مربوطـه هـشدارها و
شعارهای زیادی را مطرح کردهاند و در مناطق مختلف نصب نمودهاند .دست نیافتن به شعارهای فـوق بـه منزلـهی
عدم موفقیت در انجام وظیفهی محوله است .در نتیجه دفاتر محلی دولتی شعارهای بسیاری را در منـاطق مختلـف
نصب کردند که از آنجمله میتوان به این شعار اشاره کرد” :هر کسی در کوهها و جنگلهـا آتـش روشـن کـرده و
چوبها را بسوزاند روانهی زندان خواهد شد “.در سالهای اخیر در دفاتر سازمان کنترل جمعیت شـعارهای بـسیار
عجیب و نادری به چشم میخورد” :اگر کسی قانون را نقض کند ،کل مردان روستا عقیم خواهند شد” “،یـک قبـر
بیشتر به تولد یک بچهی بیشتر ارجح است “،و یا ”اگر شخصی که قانون ًا باید وازکتومی )بستن لولههای اسپرمساز(
شود از این کار سر باز زند خانهاش را خراب خواهیم کرد ،اگر زنی که موظـف بـه سـقط جنـین اسـت از ایـن کـار
سرپیچی کند ،گاوها و شالیزار برنج او مصادره خواهد شد “.شعارهای دیگـری نیـز وجـود دارد کـه همگـی نـاقض
حقوق بشر و قانون اساسی هستند مثل ”اگر امروز مالیات خود را نپردازید فردا در زندان خواهید خوابید“.
شعار در واقع گونهای تبلیغ بوده که صراحت و تکرر آن بیشتر است .از این رو دولت چین اغلب بـه منظـور
انتشار و تبلیغ ایدهها ،اعتقادات و مواضع سیاسی خود از شـعار اسـتفاده مـیکنـد .شـعارهای سیاسـی را مـیتـوان
سخنانی دانست که دولت با مردم خود مطرح میکند .با این وجود در شعارهای سیاسی حکچ ،حس تمایل دولـت
ال برای هر کسی ملموس است.
به خشونت و ظلم کام ً

ح– کل جمعیت را شستشوی مغزی بده و کشور را مبدل به ”زندان افکار“ کن
مؤثرترین سالحی که حکچ برای حفظ حکومت مستبد و ظالم خود بکار میگیرد نظام کنترل و نظارت آن
است .حکچ با نقشهای کام ً
ال منظم و سازماندهیشده گونهای اطاعت فکری را به مردم این کشور تحمیل میکند.
اینکه حزب مرتب ًا اعمال ضد و نقیض انجام داده و خود را نقض کند و یا تغییر در روند و نگرش سیاسی خود ایجـاد
کند تا زمانیکه نظام هماهنگ و برنامهریزیشدهی حزب مردم را فریب داده و حق مسلم آنهـا را بـا فریـب زیـر پـا
گذارد چندان مهم نبوده و مشکلی ایجاد نمیکند .شاخکهای حسی دولت همه جا حاضرند .چه در مناطق شهری
و چه در مناطق روستایی ،ساکنین تحت کنترل کمیتههای خیابانی و یا شهرکی هستند .تا چنـدی پـیش ازدواج و
یا طالق و بچهدارشدن همگی به تأیید و مجوز این کمیتههـا نیـاز داشـتند .ایـدئولوژی ،طـرز فکـر ،سـازماندهـی،
ساختار اجتماعی ،مکانیزم تبلیغاتی و نظامهای اداری حزب همگی در خـدمت اهـداف اسـتبدادی و دیکتـاتوری او
هستند .حزب از طریق سیستمهای دولتی سعی در کنترل تمامی افکار و اعمال شخصی مردم دارد.
سنگدلی حکچ در کنترل مردم به شکنجهها و ضرب و شتمهای فیزیکی محدود نمیشود .حـزب مـردم را
مجبور میکند که حتـی توانـایی اسـتقالل فکـری خـود را نیـز فرامـوش کـرده و آنهـا را بـه انـسانهـای ترسـوی
وحشتزدهای تبدیل کرده که تنها به فکر محافظت مرز خود بوده و جـرأت ندارنـد دم برآرونـد .هـدف حکچ ایـن
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است که تمامی مردم را به گونهای شستشوی مغزی دهد که مثل حزب فکر کرده و سخن بگویند و هـر آنچـه کـه
حزب میگوید انجام دهند.
مثلی وجود دارد که میگوید” :سیاست حزب همچون ماه است ،هر  ۱۵روز تغییر میکند “.اینکه حزب هر
از چند گاهی سیاستهای خود را تغییر دهد اهمیتی ندارد ،مهم این است کـه ملـت دقیقـ ًا از آنهـا پیـروی کننـد.
زمانیکه از شما جهت حمله به دیگران استفاده میگردد ،الزم است از حزب به خاطر اینکه قدرت شـما را تحـسین
کرده تشکر کنید و زمانیکه مورد ضرب و شتم قرار میگیرید باید از حکچ ممنون باشید چرا که بـه شـما درسـی
آموخته است؛ زمانی که به اشتباه مورد تبعیض قرار میگیرید و سپس حکچ این اشتباه را برایتان جبران مـیکنـد
باید بخاطر اینکه حکچ سخاوتمند بوده و ذهنی باز داشته و قادر بوده اشتباهاتش را جبران کند از او تشکر کنیـد.
حکچ حکومت استبدادی خود را با طی سیکلهایی از سرکوب و متعاقب آن جبران پیش میبرد.
پس از  ۵۵سال ظلم و استبداد ،حکچ افکار مردم را زندانی کرده و آنرا در محدودهای که خود تعیین کرده
منحصر ساخته است .تفکر خارج از این مرز و محدوده جرم تلقی میشود .پس از سپری شدن مبارزات و نـزاعهـای
مکرر به جایی رسیدهاند که حماقت را عقل دانسته و آنرا میستایند؛ ترسو بودن راه زنده ماندن است .در جامعـهای
مدرن که اینترنت بعنوان شاهراه اطالعاتی آن مطرح است حکچ از مردمش میخواهد خـود نـاظر خـود بـوده و از
خواندن اخبار خبرگزاریهای خارجی خودداری کرده و به سایتهایی که در آنهـا کلمـاتی مثـل ”حقـوق بـشر“ و
”دمکراسی“ بکار رفته وارد نشوند.
ال احمقانه ،ظالمانه و نفـرتانگیـز اسـت .ایـن کـار
جنبش حکچ جهت شستشوی مغزی مردم حرکتی کام ً
ال جدیـدی بـرای رفتـار و سـبک
ارزشهای اخالقی و اصول جامعهی چینی را به انحراف کشانده و معیارهـای کـام ً
زندگی آنها تعریف کرده است .حکچ برای تقویت حاکمیت مطلق خود جهت حکومت بر چین ،بهطـور پیوسـته بـا
استفاده از ”مذهب تمام ًا دربرگیرندهی حکچ“ مردم را مورد شکنجهی جسمی و روحی قرار میدهد.

نتیجهگیری
چرا حکچ برای حفظ قدرت خود باید مرتب ًا درگیر جنگ و نزاع باشـد؟ چـرا حـزب فکـر مـیکنـد کـه تـا
زمانیکه زندگی جاری است ،درگیری تمامی ندارد؟ حکچ برای دستیابی به اهـدافش در کـشتن مـردم و تخریـب
محیط زیست و اکولوژی تردیدی به خود راه نمیدهد و برایش اهمیتـی نـدارد کـه اکثریـت کـشاورزان و سـاکنان
شهرها در فقر زندگی میکنند.
آیا برای ایدئولوژی کمونیسم است که حکچ دست از درگیریها و منازعات بیپایان خود نمیکـشد؟ پاسـخ
منفی است .یکی از اصول حکچ براندازی مالکیت شخصی است ،همانچیـزی کـه حـزب از ابتـدای بدسـتگیـری
قدرت بدنبالش بود .حکچ معتقد بود که مالکیت شخصی ریشهی تمامی پلیـدیهـا اسـت .بـا ایـن وجـود پـس از
اصالحات اقتصادی در دههی  ۱۹۸۰مالکیت شخصی در چین به رسمیت شناخته شـد و قـانون اساسـی نیـز از آن
حمایت کرد .با دقیق شدن در عمق دروغهای حکچ ،مردم بوضوح میبینند که حزب در حکومت  ۵۵سالهی خـود
تنها باعث توزیع مجدد اموال و دارائیها به کسان دیگر گردیده و پس از چند دوره دست به دست کردن این امـوال
نهایت ًا آنها را به دارائیهای شخصی خود ضمیمه کرده است.
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حکچ ادعا میکند که ”سردمدار و طلیعهدار طبقهی کارگر“ است .وظیفهاش براندازی سـرمایهداری اسـت.
حال آنکه آییننامهها و مقررات کنونی حزب صریح ًا به سرمایهداران اجازهی پیوستن به حزب را مـیدهـد .اعـضای
حکچ دیگر به حزب و کمونیسم اعتقادی ندارند و بقای حزب کمونیست را غیر قابل توجیه میبینند .تنهـا چیـزی
که از حزب کمونیست باقی مانده پوستهای است خالی که از محتوای ادعا شدهی آن چیزی باقی نمانده است.
آیا تالش طوالنیمدت آن برای دور نگهداشتن اعضای حزب کمونیست از فساد و انحـراف مـوفقیتی داشـته
است؟ خیر ۵۵ .سال پس از به قدرترسیدن حکچ ،فساد ،اختالس ،اعمال غیرقانونی و اعمالی که ملت و کـشور را
تهدید میکند بشدت در میان مقامات حکچ در سطح کل کشور رواج دارد .در سالهای اخیـر از میـان حـدود ۲۰
میلیون نفر مقامات حزب در چین ۸ ،میلیون نفرشان به دلیل خالفکاری و فساد مجـازات گردیـدهانـد .هـر سـاله
حدود یک میلیون نفر از دست مقامات فاسدی که مورد مؤاخذه قرار نگرفتهاند به دادگاه شـکایت مـیبرنـد .از مـاه
ژانویه تا سپتامبر  ۲۰۰۴ادارهی ارزهای خارجی چین موارد غیرقانونی انتقـال و تبـدیل ارزهـای خـارجی را در ۳۵
بانک و  ۴۱شرکت مورد بازرسی قرار داد و  ۱۲میلیـون دالر معـامالت غیرقـانونی را کـشف کـرد .بـر اسـاس آمـار
سالهای اخیر بیش از  ۴۰۰۰نفر از مقامات حکچ به همراه پولهایی کـه اخـتالس کـرده بـودهانـد از چـین فـرار
کردهاند و پولهای سرقتی آنها از دولت بالغ بر دهها میلیارد دالر بوده است.
آیا مبارزات انجامگرفته با هدف بهبود بخـشیدن بـه وضـعیت تحـصیلی و آگـاهی مـردم و درجهـت ایجـاد
عالقهمندی به امور ملی بوده است؟ پاسخ مجددًا منفی است .در چین امروز کـسب و تـالش بـرای کـسب مادیـات
شایع است و مردم کمکم ارزشهای سنتی و صداقت خود را از دست میدهند .فریبدادن بستگان و کالهبـرداری از
دوستان برای مردم امری عادی شده است .در مقابل مسائل مهمی مثل حقـوق بـشر و آزار و اذیـت فـالون گونـگ
بسیاری از مردم بیتفاوت بوده و از صحبت در مورد آنها امنتاع میکنند .مخفی نگهداشتن افکار و کتمان حقیقـت،
مهارتی ابتدایی برای ادامهی حیات در چین شده است .حکچ در زمان الزم مکـررًا احـساسات عمـومی را تحریـک
کرده و حس ملیگرایی مردم را در موقعیتهای الزم بیدار میگرداند .برای مثال حکچ ممکن است مردم چـین را
سازماندهی کند تا به سمت سفارت امریکا سنگ پرتاپ کرده و پرچمهای امریکا را به آتش بکشند .با مـردم چـین
بعنوان تودهی مطیع برخورد گردیده و یا بعنوان گروهی اراذل و اوباش خشن ،ولـی هرگـز بعنـوان شـهروندانی کـه
تضمینی در مورد حقوق مسلمشان وجود داشته باشد سخنی به میان نیامده است .بهبود وضـعیت فرهنگـی پایـه و

اساس رشد آگاهی و وجدان مردم است .اصول اخالقـی کنفـسیوس و منـشیوس ) (Menciusبـرای هـزاران سـال
معیارها و اصول اخالقی ملت چین را تشکیل داده بودند” .اگر تمامی این اصول ]اخالقی[ به دست فراموشی سپرده

شوند دیگر قانونی وجود نخواهد داشت تا مردم از آن پیروی کنند و نیکـی و پلیـدی را از هـم متمـایز کننـد .آنهـا
مسیر را گم خواهند کرد ...تائو از بین خواهد رفت[۹] “.
هدف مبارزات طبقاتی حکچ ایجاد هر گونه هرج و مرج و درگیریهای دائـم اسـت تـا از آن طریـق بتوانـد
خود را بعنوان یکه قدرت حاکم و تنها دین و مذهب موجـود در چـین بـه رخ بکـشد و از ایـدئولوژی حزبـی بـرای
کنترل مردم چین سود جوید .مؤسسات دولتی ،نظامی و خبرگزاریها و رسانهها همگی ابزار حکچ جهـت ادامـهی
خشونت و دیکتاتوری هستند .حکچ با آفات درمانناپذیری که به جان ملت چین انداخته خود نیـز بـه زوال خـود
نزدیک گردیده و سقوطش اجتناب ناپذیر مینماید.
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برخی از مردم نگران این هستند که اگر حکچ سقوط کند کشور دچار هرج و مرج و نابـسامانی مـیگـردد.
حکومت چین پس از حزب کمونیست به دست چه کسی خواهد افتاد؟ در تاریخ  ۵هزار سـالهی چـین ،دورهی ۵۵
سالهی حاکمیت حکچ به کوچکی یک تکه ابر کوچک در حال گذر در آسمان بیانتها است .متأسفانه در طول این
دورهی کوتاه  ۵۵ساله ،حکچ تمامی اعتقادات و معیارهـای سـنتی را در هـم شکـسته ،اصـول اخالقـی و سـاختار
اجتماعی را تخریب کرده ،توجه و عشق بین انسانها را تبدیل به نزاع و تنفر کرده و احتـرام و تقـدس آسـمانهـا،
زمین و طبیعت را به خودخواهی بشر و میل به تسخیر طبیعت مبدل کرده است .حزب با ویرانیها و تخریـبهـایی
که یکی پس از دیگری موجب شده ،نظامهای اکولوژیکی ،اخالقـی و اجتمـاعی را نـابود کـرده و ملـت چـین را بـا
بحرانی عمیق روبرو کرده است.
در تاریخ چین ،تمامی رهبران نیکخواه ،عشق به مـردم ،سـیر نگـهداشـتن آنهـا و ایجـاد شـرایط تحـصیل
برایشان را از وظایف دولت خود میدانستهاند .فطرت بشری به مهربانی نیاز دارد و نقش دولت پاسـخگویی بـه ایـن

ظرفیت و خواست بشری است .بر اساس گفتهی منشیوس” :این راهیاسـت کـه مـردم مـیپیماینـد؛ آنـانی کـه از

حمایت دائم برخوردار شوند قلبی ابدی خواهند داشت حال آنکه کسانی که از چنین حمایـت مـستمری برخـوردار

نباشند قلبشان نیز همیشگی نخواهد بود [۱۰] “.تحصیل بدون رفاه و بهروزی بیتأثیر است؛ رهبـران ظـالمی کـه
هیچ عشقی نسبت به مردم نداشته و همواره مردم بیگناه را میکشند همواره مورد تنفر مردم چین بودهاند.
در طول تاریخ  ۵هزار سالهی چین رهبران نیکخواه زیادی وجود داشتهانـد مثـل امپراطـور یـائو ) (Yaoو

امپراطور شان ) (Shunدر زمانهای باستان ،امپراطور ون ) (Wenو امپراطور وو ) (Wuاز سلسلهی جـو ) (Zhouو

امپراطــور ون ) (Wenو امپراطــور جینــگ ) (Jingاز سلــسلهی هــان ) ،(Hanامپراطــور تانــگ تایزونــگ ) Tang

 (Taizongاز سلسلهی تانگ ) (Tangو امپراطور کانـگشـی ) (Kangxiو امپراطـور چیـانالنـگ ) (Qianlongاز
سلسلهی چینگ ) .(Qingسعادت و خوشبختی که در زمان این سلسلههـا مـردم از آن برخـوردار بودنـد نتیجـهی

پیـروی از تــائوی آســمانی بــود ،پیـروی از مــرام میانــهروی و اعتــدال و تــالش در جهــت ایجــاد ثبــات و صــلح .از
مشخصههای رهبران خوب مهربان این بود که سعی میکردند افراد توانا و شریف را بکار گرفته و نظرات مختلـف را
با روی باز بپذیرند ،عدالت و صلح را انتشار داده و به مردم هرآنچه را که نیاز دارند بدهند .از ایـن طریـق اسـت کـه
شهروندان به خواست خود از قوانین اطاعت کرده ،درستی و نزاکت را پیشه کرده ،شاد زندگی کرده و بطور کارآمـد
کار میکنند.
با نگاه به امور جاری جهان اغلب از خود میپرسیم که چه کسی سعادت یا اضـمحالل یـک ملـت را تعیـین
میکند ،اگرچه همگی میدانیم که پستی و بلندیهای پیشروی یک ملت دالیل خاص خـودش را دارد .زمـانیکـه
حکچ از صحنهی روزگار رخت بربندد میتوان انتظار داشت که صلح و هماهنگی به چین بازگردد .مردم دوباره بـه
صداقت ،درستکاری ،تواضع و صبر و بردباری روی خواهند آورد و کشور دوباره به نیازهـای اولیـهی مـردم اهمیـت
خواهد داد و تمامی حرفهها و مشاغل شکوفا خواهند گشت.
* * *

یادداشتها:
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] [۱برگرفته از ”تاریخچهی غذا و کاال“ در کتاب تاریخ سلسلهی هان )) (Hanهان شو )” .((Han Shuهمگـی در
زیر آسمان“ به معنی ”چین تحت حکومت امپراطورها“ است.

] [۲چیان بوچنگ ) ،(Qian Bochengفرهنگ شرقی ،چاپ چهارم ،سال .۲۰۰۰

] [۳گائو گانگ ) (Gao Gangو رائو شوشی ) (Rao Shushiهر دو اعضای کمیتهی مرکزی بودنـد .پـس از تـالش
ناموفقشان در جدال بر سر قدرت در سال  ۱۹۵۴به توطئه برای ایجاد تفرقـه در حـزب محکـوم شـدند و از حـزب

اخراج گردیدند .هو فنگ ) ،(Hu Fengمحقق و منتقد ادبی با سیاست ادبی عبث حکچ مخالفت کـرد .او در سـال

 ۱۹۵۵از حزب اخراج و به  ۱۴سال زندان محکـوم شـد .از سـال  ۱۹۵۱تـا  ۱۹۵۲حکچ جنـبشهـای ”مبـارزات

سهگانه“ و ”مبارزات پنجگانه“ را براه انداخت و هدف آنها را ریشهکنی فساد ،اسراف و کاغذبازی در حـزب ،دولـت،
ارتش و ارگانهای جمعی دیگر ذکر کرد.

] [۴لو شون ) (Lu Xunیا لو هسون ) ۲۵) (Lu Hsünسپتامبر  ۱۹ – ۱۸۸۱اکتبر  (۱۹۳۶اغلب بعنوان پایـهگـذار
ادبیات بومی و محلی چین معرفی میشود .او همچنین یک مترجم مشهور بود .او بعنـوان یـک نویـسندهی جنـاح
چپ نقش مهمی را در تاریخ ادبیات چین ایفا کرده است .کتابهای او تـأثیر زیـادی بـر بـسیاری از جوانـان چـین

گذاشت .پس از بازگشتش از دانشکدهی پزشکی سندای ) (Sendaiدر ژاپن در سال  ،۱۹۰۹سمت استادی دانشگاه

پکینگ ) (Pekingرا بعهده گرفت و نوشتن را آغاز کرد.

] [۵امپراطور یشم و پادشاه اژدها هر دو از شخصیتهای اساطیری چین هستند .امپراطور یـشم کـه رسـم ًا بعنـوان
عالمت ماه اوت به شمار رفته و بچهها و عوام مردم او را پدربزرگ آسمان میدانند حاکم آسمانها بوده و از زمرهی
مهمترین خدایان ”معبد دائوئیستی چین“ است .پادشاه اژدها حاکم ملکـوتی چهـار دریـا اسـت .هریـک از دریاهـا
نشانگر یکی از جهات اصلی است توسط یک پادشاه اژدها حکومت میگردد .پادشاهان اژدها در قصرهای شیـشهای
زندگی میکنند که میگوها بعنوان سرباز و خرچنگها بعنوان ژنرالها از آنها حفاظت میکنند .در کنار حاکمیت بر
حیات دریایی ،پادشاهان اژدها وظیفهی جمعآوری ابرها و بارانزایی را نیز بعهده دارند .گفته مـیشـود کـه پادشـاه
اژدهای دریای شرق بزرگترین قلمرو را دارد.

] [۶پنگ دهوآی )) (Peng Dehuaiاز  ۱۸۹۸تا  (۱۹۷۴ژنرال کمونیست چینی و رهبر سیاسـی .پنـگ در جنـگ
کره فرماندهی جنگ ،قائممقام اول در شورای کشوری ،عضو ”کمیتهی اجرایی حزب کمونیـست“ و از سـال ۱۹۵۴

تا  ۱۹۵۹وزیر دفاع بود .او پس از مخالفت با نظرات چپگرایانهی مائو در اجالس لوشان ) (Lushanحکچ در سال
 ۱۹۵۹از منصب رسمی خود برکنار گردید.

] [۷جائو گائو )) (Zhao Gaoتاریخ تولدش نامعلوم ولی مرگش در سال  ۲۱۰قبل از مـیالد اسـت(؛ خواجـهباشـی

ارشد در سلسلهی چین ) .(Qinدر سال  ۲۱۰قبل از میالد پس از آنکـه امپراطـور چـین شـی هوآنـگ ) Qin Shi

 (Huangدرگذشت ،جائو گائو ،نخستوزیر لـی سـی ) (Li Siو پـسر دوم امپراطـور بنـام هـو هـای ) (Hu Haiدو

وصیتنامه برای امپراطور جعل کردند و هو های را بعنوان امپراطور جدید معرفی کردند و به ولیعهد اصلی فـو سـو
) (Fu Suفرمان دادند که خودکشی کند .بعدها بین جائو گائو و هو های درگیری و نزاع درگرفت .جائو گوزنی را به
داخل دربار آورد و ادعا کرد که آن یک اسب است .تنها تعداد بسیار معدودی از مقامات جرأت کردند و گفتنـد کـه

آن اسب نیست .جائو گائو معتقد بود که مقامـاتی کـه آن حیـوان را گـوزن نامیدنـد بـر ضـد او بودنـد و آنهـا را از

سمتهای درباریشان خلع کرد.

] [۸کشتار داشینگ ) (Daxingدر ماه اوت سال  ۱۹۶۶در زمان تغییر رهبری حـزب در پکـن اتفـاق افتـاد .در آن
زمان شیه فوجی ) (Xie Fuzhiکه وزیر امنیت عمومی بـود در نشـستی بـا اعـضای ادارهی امنیـت عمـومی پکـن
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سخنرانیای را ایراد کرد و اعضا را ترغیب کرد که هیچ مداخلهای در عملکرد گارد سرخ در مبارزه با ”پنج طبقـهی

سیاه“ نکنند .این سخنرانی سریع ًا به کمیتهی دائم ادارهی امنیت عمومی داکزینگ ارسال شد .پس از این نشـست،

ادارهی امنیت عمومی داکزینگ سریع ًا اقدام کرده و نقشهای را جهت تحریک تـودههـا در بخـش داکزینـگ جهـت
کشتن ”پنج طبقهی سیاه“ طرحریزی کرد.

] [۹برگرفتــه از کانــگ ی ـووی ) (Kang Uouweiگــردآوری نوشــتههــای سیاس ـی ) .(۱۹۸۱جانــگهــوآ ژوجــو
) .(Zhanghua Zhujuکانگ یووی )از  ۱۸۵۸تا  (۱۹۲۷یکی از متفکران اصالحطلب اواخر دورهی چینگ )(Qing
بود.

] [۱۰برگرفته از منشیوس )) (Menciusفیلسوف چینی(.

