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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۴
حزب کمونیست چین چگونه یک نیروی ضد جهان هستی است

مقدمه
زمانیکه صحبت از استبداد و ظلم به میان میآید اکثر چینیها برای تائو ) (Taoکه به معنـی ”راه“ اسـت

ارزش زیادی قائل هستند .در چین باستان برای توصیف یک امپراطور ظالم چین میگفتند” :فرمانروای فاسـد و رو
به زوالی که فاقد تائو است “.هر گونه رفتاری که با اصول اخالقی که خود در زبان و الفبـای چینـی بـا دو کلمـهی

دائو ِد ) (Dao Deکه به ترتیب به معنی ”تائو“ و ”فضیلت و خوبی“ هـستند در تـضاد باشـد ،از لحـاظ چینـیهـا

رفتاری است که از اصول تائو تبعیت نمیکند .حتی کشاورزان شورشی نیز پالکاردهایی را علـم مـیکردنـد کـه بـر

روی آنها چنین نوشته بود” :تائو را به جای بهشت بدست آورید“  .الئـوذی ] [۱در جـایی گفـت” :چیـز عجیـب و
اسرار آمیزی وجود دارد که قبل از پیدایش آسمان و زمین وجود داشته است .ساکت ،بدون شـکل ،کامـل و بـدون
تغییر .آن برای ابد در کاملترین و بهترین شکل خود در همه جا حضور دارد و مادر همه چیز است .مـن اسـم آنـرا
نمیدانم پس آنرا تائو یا راه مینامم “.این گفته حاکی از آن است که جهان از ”تائو“ بوجود آمده است.
در چند صد سال گذشته ،چپاول بیامانی که بهدست حزب کمونیست انجام گرفته باعث پیـدایش نیرویـی
در مقابل طبیعت و انسانیت گردیده که خود عامل درد و رنج و مصائب بسیار شده است .این نیرو همچنـین تمـدن
چین را بهسمت نابودی سوق داده است .با ارتکاب فجـایع و وحـشیگریهـای مختلفـی کـه اصـول تـائو را زیـر پـا
میگذارد و در تضاد با زمین و آسمان است به نیروی بینهایت بدنهادی علیه جهان هستی مبدل شده است.
”انسان در پی زمین ،زمین بهدنبال آسمان ،آسمان در پی تائو و تائو بهدنبال آنچـه طبیعـی اسـت [۲] “.در
زمان چین باستان ،مردم به اطاعت ،هماهنگی و همزیستی با آسمان معتقد بودند .نوع بشر در هماهنگی با آسـمان
و زمین است و با وابستگی متقابل با آنها هستی دارد .تائوی جهان تغییری نمییابد .جهان بر اساس اصـول تـائو و
بنا به نظم اداره میشود .زمین تغییرات آسمان را دنبال میکند ،بههمین دلیل چهار فصل مختلف دارد .بـا احتـرام
به آسمان و زمین ،انسان میتواند از یک زندگی موزون و هماهنگ و پر از نعمت و سپاس برخوردار گردد .انعکـاس
این حقیقت را میتوان در این جمله دید” :زمانبنـدی مطلـوب آسـمان ،شـرایط جغرافیـایی مناسـب ،سـازگاری و
هماهنگی در میان انسانها [۳] “.بر اساس اندیشهی چینی ،تمامی علوم اعم از نجوم ،جغرافیا ،نظام تقویم نجـومی،
طب ،ادبیات و حتی ساختارهای اجتماعی همگی از این فلسفه پیروی میکنند.
اما حزب کمونیست” ،انسانها مـافوق طبیعـت“ و ”فلـسفهی مبـارزه“ در سـرپیچی و نافرمـانی از قـوانین
آسمان ،زمین و طبیعت را ترویج میدهد .به گفته مائو زدانگ ”نبرد با آسمان ،جنگ با زمین و مبارزه بـا انـسانیت
بزرگترین و بیانتهاترین لذات هستند “.شاید حزب کمونیست از چنین مبارزاتی لذت بـرده باشـد ولـی در مقابـل،
این مردم بودهاند که همواره بهای این فجایع را پرداختهاند.
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الف -مبارزه با مردم و نابود کردن فطرت انسانی
بههم آمیختن خوب و بد و ریشه کن کردن انسانیت
یک انسان در درجهی اول یک موجود طبیعی و بعد از آن یک موجود اجتماعی است” .انـسانهـا در زمـان
تولد همگی از فطرت پاک برخوردارند“ ] [۴و ”روح شفقت و مهربانی در همهی انسانها بطور یکسان وجود دارد“.
] [۵این جمـالت نمونـهای از رهنمـونهـای بـسیاری هـستند کـه انـسانهـا در زمـان تولـد از آنهـا برخوردارنـد،
رهنمونهایی که بوسیلهی آنها قادر به تشخیص خوب از بد و درست از نادرست میشوند .با ایـن وجـود از دیـدگاه
حکچ انسانها همگی مانند حیوانات و یا حتی ماشینها هـستند .بـر اسـاس اعتقـاد حکچ بـورژوا )سـرمایهدار( و
پرولتاریا )طبقهی کارگر( فقط نیروهای مادی هستند.
هدف حکچ کنترل مردم و تغییر تدریجی آنها بهسمت موجودات خشن انقالبی و شورشـی اسـت .مـارکس
گفته است که ”نیروهای مادی را تنها بوسیلهی نیروهای مادی میتوان سـرنگون کـرد“؛ ”تئـوری نیـز بـه محـض
اینکه توجه تودهها را جلب کرد یک نیروی مادی به حساب میآید [۶] “.او معتقد بود که کل تـاریخ بـشر چیـزی
بهجز تحولی مستمر در فطرت انسان نیست و فطرت انسان در حقیقت فطـرت طبقـاتی اسـت و چیـزی بـهعنـوان
فطرت ذاتی و خدادادی وجود ندارد بلکه همگی محصول محـیط اطـراف هـستند .او اظهـار کـرد کـه انـسان یـک

”موجود اجتماعی“ است و نظریهی فرباک ) (Feuerbachرا که انسان را یک ”موجود طبیعی“ مـیدانـد رد کـرد.
لنین معتقد بود که مارکسیسم نمیتواند بطور طبیعی و خود بخود در بین طبقهی کارگر شکل بگیرد بلکـه بایـد از

خارج به آن القا گردد .لنین تمام سعی خود را کرد با این وجود نتوانست مبارزات کارگران بر سر مـسائل اقتـصادی

را به یک جنگ سیاسی بر سر قدرت بکشاند .بههمین دلیل به ”تئـوری واکـنش شـرطی“ ایـوان پتـروویچ پـاولف

) (Ivan Petrovich Pavlovبرندهی جایزه نوبل امید بست .لنین گفت این تئوری ”در مـورد طبقـهی کـارگر در
همهی جهان از ارزش باالیی برخوردار است “.تروتسکی ) [۷] (Trotskyحتـی بطـور بیهـودهای امیـد داشـت کـه

واکنش شرطی نهتنها میتواند از لحاظ روانی بر افراد تأثیرگذار باشد بلکه از لحاظ جـسمی نیـز مـیتوانـد افـراد را
تغییر دهد .همانطور که سگ در آزمایش پاولف با شنیدن صدای زنگ ناهار بزاق ترشح میکرد ،انتظار میرفت کـه
سربازها نیز با شنیدن صدای گلوله و تفنگ تهییج شده و شجاعانه حمله کرده و زنـدگی خودشـان را فـدای حـزب
کمونیست کنند.
از زمانهای بسیار قدیم عقیده مردم بر این بوده که پاداش ،از کار سخت و تالش حاصل مـیشـود .بـا کـار
سخت شخص میتواند در زندگی به مال و مکنت برسد .مردم از تنبلی نفرت داشته و سـود بـدون زحمـت را غیـر
اخالقی میدانستند .پس از آنکه حزب کمونیست مثل طاعون جامعه را فرا گرفت ،آدمهـای انگـل و بـیعـار را بـه
تقسیم زمینها ،سرقت اموال شخصی و تعدی به زنان و مردان تشویق کرد که همهی این اعمـال بـا ظـاهر و آب و
رنگ قانونی شکل میگرفتند.
همگان میدانند که احترام به افراد مسن و توجـه بـه کودکـان و جـوانترهـا واجـب اسـت و بـیحرمتـی و

بیتوجهی به افراد مسن و معلمان زشت و ناپسند است .تعلیمات کهـن کنفـسیوس دو بخـش داشـت :شـیائو شـو
) (Xiao Xueیا یادگیری کوچک و دا شو ) (Da Xueیا یادگیری بزرگ .یادگیری کوچک مختص کودکان زیـر ۱۵
سال بود که تمرکز اصلی آن بر یادگیری آدابی همچون آراسـتگی و پـاکیزگی ،روابـط اجتمـاعی و آداب معاشـرت

)یعنی تعلیم مسائل بهداشتی ،رفتار اجتماعی ،چگونه سخن گفتن و غیره( .یادگیری بزرگ بـر فـضیلت و خـوبی و
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کسب تائو تأکید داشت [۸] .در زمان تالشهای حکچ در انتقاد و نفی لین بیـائو ) [۹] (Lin Biaoو کنفـسیوس و
محکوم کردن اساتید ،حزب تمامی معیارهای اخالقی را از ذهن نسل جوان پاک کرد.

براساس یک گفته از چین باستان ”اگر کسی تنها یک روز معلم من باشد ،مابقی عمـر همچـون پـدر بـه او
احترام خواهم گذاشت“.
در پنجم ماه اوت سال  ،۱۹۶۶بیان جونگیـون ) (Bian Zhongyunکـه معلـم یـک دبیرسـتان دخترانـه

وابسته به دانشگاه پکن بود در حالیکه کاله بوقی بر سرش گذاشته و لباسهایش با جوهر مشکی بـهطـور زننـدهای
لکهدار شده بود و مجبور به حمل یک تخته سیاه کوچک آویخته بـه گـردنش شـده بـود کـه بـر روی آن کلمـات
توهینآمیزی نوشته شده بود در میان دانشآموزانش که بر روی بشکههای زباله ضرب گرفته بودنـد گردانـده شـد.
سپس وادار شد تا بر روی زمین زانو بزند و بعد با چوبی که در آن میخهای نوک تیـز فـرو کـرده بودنـد او را کتـک
زدند و رویش آب جوش ریختند  .او تا سر حد مرگ شکنجه شد.
مدیرهی یک دبیرستان دخترانه در پکن توسط دانشآموزان مدرسه وادار شـد تـا در حالیکـه بـر روی یـک
کاسهی دستشویی شکسته با مشت ضربه میزد فریاد بکشد که ”من عنصر نـامطلوب هـستم “.موهـای او را بطـور
زنندهای تراشیدند تا مسخرهاش کنند .آنقدر بر سرش کوبیدند تا خون از آن جاری شد و سپس وادارش کردنـد تـا
چهار دست و پا بر روی زمین حرکت کند.
همگان معتقدند که پاکیزگی خوب و کثیفی بد اسـت .امـا حکچ ”لبـاسهـای پوشـیده از گـل و چـرک و
دستان پوشیده از پینه“ را ترویج میکرد و جملهی ”دسـتان کثیـف و پاهـای آغـشته بـه فـضوالت گـاو“ ] [۱۰از
جمالت تشویقی معروف آن بود .چنین افرادی بعنوان انقالبیترین قشر جامعـه شـناخته شـده و حـق تحـصیل در
دانشگاهها و پیوستن به حزب را داشته و ارتقاء گرفته و نهایت ًا رهبران حزب گردیدهاند.
پیشرفت بشر در اثر جمعآوری علم و دانش حاصل شد .حـالآنکـه از نظـر حکچ کـسب دانـش بـد تلقـی
میشود .در گروهبندی  ۹گانهای که توسط حزب برای اقشار مختلف تشکیل شده بود ،روشـنفکران در گـروه  ۹کـه
بدترین رده و بعنوان گروه نهم بدبو نام داشت جای گرفته بودند .به روشنفکران گفته میشد که از بیسـوادها چیـز
یاد بگیرند و توسط کشاورزان فقیر تحت آموزش مجدد قرار گیرند تا اصالح شده و زندگی جدیـدی را آغـاز کننـد.

برای بازآموزی روشنفکران ،استادان دانشگاه تسینگهوا ) (Tsinghuaبـه جزیـرهی کـارپ ) (Carpدر نـانچانـگ
) (Nanchangواقــع در اســتان جیانــگزی ) (Jiangxiتبعیــد شــدند .در آن منطقــه خطــر ابــتال بــه انگــل
شیستوسومیاسیس ) [۱۱] (Schistosomiasisبشدت شیوع داشت و حتی اردوگاه کار اجباری که در آنجـا وجـود
داشت به ناچار به جای دیگری انتقال یافته بود .این استادان به محض تماس با آب رودخانه به ایـن بیمـاری مبـتال

شده و در اثر عفونتهای سیروزی توانایی کار و زندگی کردن را از دست دادند.
به تحریک و تشویق جو انالی ) (Zhou Enlaiنخستوزیر اسبق چین ،حزب کمونیست کامبوج )خِمرهای

سرخ( بیرحمانهترین و وسیعترین کشتار روشنفکران را در این کشور آغاز کردند .آنهایی که به آزاداندیـشی مـتهم
میشدند میبایست اصالح شده تا از لحاظ روحی و جسمی نابود و ریشهکن شـوند .از سـال  ۱۹۷۵تـا  ۱۹۷۸یـک
چهارم جمعیت کامبوج کشته شدند .علت کشتن بعضی از آنها تنها اثر جای عینک باقیمانده بروی بینیشان بود.
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پس از پیروزی حزب کمونیـست کـامبوج در سـال  ۱۹۷۵پـل پـات ) (Pol Potبطـور بـسیار زود هنگـام

سوسیالیسم ” -بهشتی در جوامع بشری“ که در آن هیچگونـه اخـتالف طبقـاتی ،تقـسیمات شـهری و روسـتایی و

واحد پول و تجارتی وجود ندارد -را پایهگذاری کرد .در انتها نهاد خانواده گسسته شد و جای خـود را بـه تـیمهـای
کار گروهی مردانه و تیمهای کار گروهی زنانه داد .کارگران همگی مجبور میشدند بطور گروهی کـار کـرده و غـذا
بخوردند و همگی لباس یکسان سیاهرنگ انقالبی و یا یونیفرم نظامی بهتن کنند .زن و شوهرها تنهـا مـیتوانـستند
یکبار در هفته و آنهم با کسب اجازه یکدیگر را مالقات کنند.
حزب کمونیست بر این ادعا بود که از آسمان و زمین ترسی ندارد بلکه با خودخواهی سعی در اصالح کردن

آنها داشت .این یک بیحرمتی به تمام عوامل راستین در کل جهان است .مائو زدانگ زمانی که شاگردی در هونـان

بود نوشت:

در تمام سدهها ،ملتهای مختلف انقالب کردهاند .سیستم قدیمی رخت بربسته و نظام جدید جـای
آنرا گرفته است ،تغییرات عظیم رخ دادهاند که مـرگ و زنـدگی و موفقیـت و ناکـامی زیـادی را در
برداشتهاند .نابودی جهان نیز بههمین طریق است .این نـابودی نیـز مـسلم ًا آخـرین نخواهـد بـود و
مشکلی وجود ندارد که پس از این تخریب ،تولد جهان جدید بوقوع خواهد پیوسـت .مـا همگـی در
انتظار چنین نابودی هستیم چرا که با نابود کردن جهان قدیمی ،جهان جدیدی آفریده میشود .آیـا
این جهان جدید بهتر از آن جهان کهنه نیست؟
عاطفه یک احساس طبیعی بشر است .مهر و عاطفه بین زن و شوهر ،کودکان ،والدین ،دوستان و بطور کلی
در اجتماع چیزی طبیعی است .حکچ با درگیر کردن مردم در یک مبارزهی بیانتهای سیاسی آنها را به گرگ و یـا
حتی حیوانی که از گرگ نیز درندهتر و بیرحمتر است تبدیل کرد .درندهترین ببرها نیز کودکان خود را نمیخورند.
اما تحت قوانین حکچ بسیار پیش میآمد که والدین و فرزندان و یا زن و شوهر یکـدیگر را بـه حـزب لـو دهنـد و
بدین ترتیب ارتباطات خانوادگی رفته رفته از بین رفت.
در اواسط دههی  ،۱۹۶۰یک معلم خانم هنگام تدریس حروف الفبای چینی در یک دبستان در پکـن بطـور
تصادفی کلمات ”سیوسیالیسم“ و ”سقوط“ را در کنار هم گذاشت .دانشآموزان گزارش او را به دفتر دادند .پس از
آن او هر روز مورد انتقاد قرار میگرفت و یا توسط دانشآموزان پسر سیلی میخورد .دخترش روابـط خـود را بـا او
محدود کرد .هر زمان که مبارزات قدری شدت مییافت ،دخترش در جلسات سیاسی ،این ”حرکت جدید مبـارزهی
طبقاتی“ مادر خود را مورد انتقاد قرار میداد .تا چندین سال پس از این بدبیاری تنها کار ایـن معلـم تمیـز کـردن
مدرسه ازجمله توالتهای آن بود.
کسانی که درگیر روند انقالب فرهنگی بودند هرگز خانم جانـگ جـیشـین ) (Zhang Zhixinرا فرامـوش

نمیکنند .او به علت انتقاد از مائو در عدم موفقیت طرح ”گام عظیمی به جلو“ به زندان فرستاده شـد .زنـدانبانـان

به دفعات لباسهای او را بر تـنش پـاره کـرده ،از پـشت بـه او دسـتبنـد مـیزدنـد و او را بـداخل زنـدان مـردان
میانداختند تا بطور جمعـی مـورد تجـاوز قـرار گیـرد .او در نهایـت مـشاعرش را از دسـت داد .در زمـان اعـدامش
زندانبانان از ترس اینکه او شعاری علیه رژیم ندهد سر او را بر روی آجری گذاشته و بدون مادهی بیهوشی گلـویش
را دریدند.
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حکچ برای آزار و شکنجه فالون گونگ در سالهـای اخیـر همچنـان از روشهـای قـدیمی ایجـاد نفـرت و
تحریک و تشویق به خشونت استفاده میکند.
حزب کمونیست جنبهی خوب و بافضیلت فطرت انسان را سرکوب کرده و در عوض جنبههای شیطانی آنـرا
تقویت میکند تا بتواند به حکومت خود نیروی بیشتری بدهد .طی اقدامات مختلف ،انسانهـای باوجـدان از تـرس
خشونتهای احتمالی خاموش شدهاند .حزب کمونیست بطور برنامهریزی شدهای معیارهای اخالقی جهـان را نـابود
کرده تا بتواند مفاهیم خوب و بد و احترام و حیا را بطور کامل از بین ببرد .معیارهایی که هزاران سال توسـط بـشر
حفظ شدهاند.
شیطانی که ورای قانون ایجاد متقابل و بازداری متقابل میرود
الئوذی بیان کرد:
در زیر آسمان همگان میتوانند زیبایی را به عنوان زیبایی ببینند فقط به خاطر اینکه زشتی وجود
دارد.
همگان خوب را به خوبی میشناسند فقط به خاطر اینکه بد وجود دارد.
بنابراین داشتن و نداشتن باهم پدید میآیند.
آسانی و سختی یکدیگر را کامل میکنند.
دراز و کوتاه در مقابل یکدیگر وجود دارند.
بلندپایه و پست در مقابل یکدیگر قرار دارند.
صدای انسان و صداهای دیگر یکدیگر را هماهنگ میکنند.
جلو و عقب یکی پس از دیگری میآید[۱۲] .
بهزبان ساده قانون ایجاد متقابل و بازداری متقابل در دنیای انسانها وجـود دارد .انـسانهـا نـه تنهـا بـه دو
دستهی خوب و بد تقسیم میگردند بلکه خوب و بد بطور همزمان در یک شخص وجود دارند.
دائو جی ) (Dao Zhiکه سمبل راهزنی در چین باستان است به گروه خود گفت” ،راهزنان نیز باید به تـائو

یا ”راه“ معتقد باشند “.او در ادامه گفت که انسان حتی بهعنوان یک راهزن نیز باید ”محترم ،شجاع ،منصف ،عاقل
و خیرخواه“ باشد .این جمالت بدین معناست که حتی یک راهزن نیز نمیتواند هر آنچه به مذاقش خوش مـیآیـد
انجام دهد و باید پایبند اصول خاصی باشد.
تاریخ حکچ همواره پر از حقه و خیانت بیامان بوده است .برای مثال آنچه راهزنان از همـه بیـشتر محتـرم
میشمردند ”انصاف و عدالت“ بود .حتی مکانی که در آن اموال مسروقه را بین خود تقسیم میکردند ”تاالر عدالت
و انصاف برای تقسیم اموال“ نام داشت .ولی به محض اینکه در بین اعضای حکچ اختالف یا بحرانی رخ مـیدهـد،
بالفاصله یکدیگر را محکوم کرده و حتی برای یکدیگر اتهامات دروغین ساخته و به یکدیگر توهین کرده تا یکـدیگر
را مقصر جلوه دهند.
برای مثال به مورد ژنرال پنگ دِهوآی ) (Peng Dehuaiمیپردازیم .مائو زدانگ که خـود یـک رعیـت زاده

بود بهخوبی میدانست که برداشت  ۱۳۰۰۰۰جین )هر جین برابر نیم کیلوگرم( محصول غله از هر مو )هر مو برابـر
 ۶۶۷/۷۵۵متر مربع( زمین غیر ممکن است ] [۳و آنچه پِنگ گفته بود صـحت دارد .او همچنـین مـیدانـست کـه
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پنگ به هیچ عنوان قصد بدست آوردن قدرت او را نداشت چـرا کـه او چنـدین بـار در زمـان جنـگ بـین حکچ و
 KMTزمانیکه با تنها بیست هزار تن از افرادش با دویست هزار نفر نیروی هو زونگنان ) (Hu Zongnanجنگیـد

جان او را نجات داده بود .با این وجود به محض اینکه پنگ عدم موافقتش با مائو را اعالم کرده بود ،از کوره در رفته

و شعری را که در مدح پنگ گفته بود به سطل زباله انداخت .متن شعر از این قرار بود” :چـه کـسی ایـن جـرأت را
دارد که بر پشت اسب با شمشیر بیرون کشیده بتازد -تنها ژنرال پنگ ما!“ مائو علیرغم جانفـشانی پنـگ در نجـات
جان او ،بر سر آن شد تا او را بکشد.
حکچ بجای حکومت منصف و خیرخواهانه ،مردم را با شقاوت تمام میکشد؛ او حتی اعضای خود را نیز بـر
اساس بدگمانی و نفع شخصی قلع و قمع میکند ،قلمرو و سرزمین چین را معامله کرده؛ با بزدلی رفتار میکند؛ بـا
بیخردی ،خودش را دشمن اعتقادات صالح کرده؛ جنبشهای تودهای را بـهراه مـیانـدازد و راههـای خردمندانـهی
حکومت بر یک ملت را نقض میکند .بطور کلی میتوان گفت که حکچ آنقدر در این راه زیادهروی کرده که حتی
به معیارهای راهزنان مبنی بر ”حتی راهزنان نیز باید از تائو یا ”راه“ پیروی کننـد“ نیـز پایبنـد نیـست .شـرارت او
چیزی فراتر از قانون ایجاد متقابل و بازداری متقابل در جهان است .حکچ بطـور کامـل بـا طبیعـت و انـسانیت در
معارضه است چرا که با بههم ریختن معیارهای خـوب و بـد سـعی در وارونـه کـردن قـانون جهـان دارد .نخـوت و
بدخواهی او به اوج خود رسیده و به فرو پاشی کامل محکوم است.

ب -جنگ با زمین از طریق نقض قوانین طبیعت و به بار آوردن بالیای بیانتها
تعمیم مبارزهی طبقاتی به طبیعت
جین شونهوآ ) (Jin Xunhuaفارغ التحصیل سال  ۱۹۶۸از مدرسـهی متوسـطهی ووسـانگ )(Wusong

شماره  ۲شانگهای و عضو کمیتهی دائم گارد سرخ مدرسهی متوسطهی شانگهای بود .او در ماه مارس سـال ۱۹۶۹

به روستاهای استان هیالنگجیانگ ) (Heilongjiangاعزام شـد .در پـانزدهم اوت سـال  ۱۹۶۹سـیل شـدیدی از
کوهها به اطراف جاری گردید و تمامی مناطق اطراف رودخانهی شوانگ را به زیر آب برد .جین برای بیرون کشیدن
دو تیرک سیمهای انتقال برق از درون سیل به درون جریان تند آب پرید و غرق شد.
نوشتههای زیر دو صفحه از دفتر خاطرات ] [۱۴جین پیش از مرگش است.

چهارم جوالی
دارم عمق مبارزات طبقاتی را در روستاهای اطراف حس میکنم .بـهعنـوان یکـی از اعـضای گـارد
ال آمادهام تا سر خود را در راه مبارزه با اقدامات نیروهای ضد انقالبـی از دسـت
سرخ رئیس مائو ،کام ً
بدهم و افکار راسخ و شکست ناپذیر مائو زدانگ سالح من است .برای انجـام آن آمـادهام حتـی اگـر
الزم باشد جان خود را فدا کنم .با نهایت توانم مـیجـنگم ،مـیجـنگم و مـیجـنگم تـا دیکتـاتوری
حکومت طبقهی کارگر را مستحکم کنم.
نوزدهم جوالی
دشمنان طبقاتی در این جوخهی تولید هنوز متکبرند .جوانان تحصیل کرده به این روستا آمدنـد تـا
در  ۳جنبش انقالبی بزرگ شرکت نمایند .اول و مهمتر از همه ،مبارزات طبقاتی .ما باید بر طبقـهی
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فقیر و رعایای طبقهی متوسط به پایین اتکا کرده و با بسیج کردن تودهها تکبر دشمنان را سـرکوب
کنیم .ما جوانان تحصیل کرده باید همواره بیرق افکار مائو زدانگ را در رأس افکار خـود قـرار داده و
هیچگاه مبارزات طبقاتی و دیکتاتوری طبقهی کارگر را فراموش نکنیم.
جین با فکر و قصد مبارزه با آسمان و زمین و اصالح بشریت به منـاطق روسـتایی رفـت .دفتـر خـاطرات او

نشان میدهد که ذهنش پر از ”جنگ و مبارزه“ بود .او نظریهی ”مبارزه با انسانها“ را به جنگ با آسمان و زمـین

توسعه داد و نهایت ًا جان خود را برای آن از دست داد .جین یک نمونه از فلسفهی مبارزه است و بدون شـک قربـانی
آن نیز شد.

به گفته اِنگلس ”آزادی به رسمیت شناختن گریز ناپذیر بودن است“ .مائو زدانگ پا را فراتر گذاشته و لفـظ
ال نظریـهی حکچ در مـورد طبیعـت را روشـن
”اصالح و تحول جهان“ را به آن اضافه کرد .این آخرین گفتـه کـام ً
میکند که چیزی نیست بهجز تغییر در طبیعت .مفهوم ”گریز ناپذیر بودن“ آنچنانکه کمونیستها بیان میکننـد
مسئلهای خارج از دید انسان بوده و ”الگو و مدلی“ است کـه منـشاء آن غیـر قابـل توضـیح و تفـصیل اسـت .آنهـا
معتقدند که طبیعت و بشریت را میتوان از طریق بسیج کـردن آگـاهی بـشری ذهنـی بـرای فهـم قـوانین عینـی،
”تسخیر“ کرد .کمونیستها در انجام تغییر در طبیعت ،این دو میدان آزمایشی خود یعنـی شـوروی و چـین را بـه
بینظمی و آشوب کشیدهاند.
اشعار محلی که در خالل دورهی ”گام عظیم به جلو“ ساخته شدند همگی نـشانگر حماقـت و خودپـسندی
حکچ هستند” :بگذارید تا کوهها تعظیم کنند و رودخانهها در جلوی ما به کنار روند“؛ ”امپراتور یشم در آسـمان و
پادشاه اژدها در زمین وجود ندارند .من خود امپراطور یـشم و پادشـاه اژدهـا در زمـین هـستم .بـه  ۳کـوه و  ۵دره
فرمان میدهم تا به کنار روند چرا که من دارم میآیم[۱۵] “.
حزب کمونیست در راه است! در پی آن نابودی توازن طبیعت و تخریب جهان موزون و هماهنگ میآید.
بههم زدن نظم طبیعت سبب میشود حکچ آنچه را که خود کاشته است برداشت کند
بر اساس سیاست زراعی که غالت را بهعنوان کلید موفقیت میدانست ،حکچ بهدلخواه خود ،مناطق وسـیع
کوهستانی شیبدار و مرغزارهایی را که برای کشت و کـار مناسـب نبودنـد بـه مـزارع تبـدیل کـرد و رودخانـههـا و
دریاچهها را با هدف ساخت مزرعه پر کرد .نتیجه چه شد؟ حکچ ادعا کرد که تولید غالت در سال  ۱۹۵۲از آنچـه
در دوران ملی گرایان تولید شده بود بیشتر بود ولی آنچه که حزب اعالم نکرد آن بود که تا سـال  ۱۹۷۲هـیچگـاه

تولید غالت در چین از میزان تولیـد شـده در دوران پـر از صـلح و آرامـش سـلطنت چیـانالنـگ ) (Qianlongاز

سلسلهی چینگ ) (Qingافزون نشد .حتی تا امروز نیز میزان تولید سرانهی غالت در چین بسیار پایینتـر از آنچـه
در زمان سلسلهی چینگ بوده ثبت شده و فقط یک سـوم زمـان اوج کـشاورزی در تـاریخ چـین ،زمـان سلـسلهی

سونگ ) (Songبود.

قطع کردن بیحساب درختان ،ویران کردن رودخانهها و پر کردن دریاچهها به تخریب اکولوژیکی غیر قابـل
جبران طبیعت چین منجر گردیده است .امروزه اکوسیستم چـین در لبـهی پرتگـاه نـابودی اسـت .خـشک کـردن

رودخانههای های) (Haiو رودخانهی زرد و آلوده سازی رودخانههای هوای ) (Huaiو یانگتسه ) (Yangtzeحیات

این دو رودخانه را که زندگی بسیاری از چینیها به آنها وابسته است به خطر انداخته است .بـا نـابودی مرغزارهـای
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گانسو ) ،(Gansuچینگهای ) ،(Qinghaiمغولستان داخلی و شینجیانگ ) ،(Xinjiangطوفانهای شن در حال
گسترش به سمت فالت مرکزی هستند.

در دههی  ۱۹۵۰تحت راهنماییهای کارشناسان شوروی ،حکچ نیروگاه آبی سنمنشیا ) (Senmenxiaرا

در کنار رودخانهی زرد ساخت .تا امروز این نیروگاه ظرفیت تولیدی معادل نیروگاهی که بـر روی یـک رودخانـه بـا
حجم متوسط ساخته میشود را داشته است و این در حالیست که رودخانهی زرد دومین رودخانـهی بـزرگ چـین
است .بدتر از همه این بوده که این پروژه باعث تجمع گل و شن در مناطق بـاال دسـت رودخانـه گردیـده و سـطح
بستر رودخانه باال آمده است .بههمین دلیل حتی معمولیترین طغیانها باعث از بین رفتن جان و مـال بـسیاری از

مردم در هر دو ساحل رودخانه میگردد .در طغیان رودخانهی وی ) (Weiدر سال  ،۲۰۰۳بیشترین حـد عبـور آب

در آن لحظه  ۳۷۰۰متر مکعب در ثانیه بود ،سطحی که ممکن است در هر  ۳تا  ۵سال بوقوع بپیوندد .با این حـال
این طغیان باعث فجایع غیر قابل جبرانی شد که در  ۵۰سال گذشته بیسابقه بوده است.
ذخائر آبی بزرگی در سطح وسیعی در حـوالی جومادیـان ) (Zhumadianدر اسـتان هنـان ) (Henanبنـا

گردیدهاند .در سال  ۱۹۷۵سدهای این منطقـه یکـی پـس از دیگـری فـرو ریختنـد .در زمـانی کمتـر از  ۲سـاعت
 ۶۰،۰۰۰نفر غرق شدند .کل میزان تلفات به چیزی بیش از  ۲۰۰،۰۰۰نفر بالغ شد.
حکچ با بیفکری و بیخیالی مشغول تخریب اراضی چـین اسـت .سـد سـهگردنـه واقـع بـر روی رودخانـه
یانگتسه و پروژهی انتقال آب جنوب به شمال همگی کارهایی هستند که حکچ برای تغییر اکوسیـستم بـا صـرف
هزینهای بالغ بر صدها میلیارد دالر انجام داده است .این جدای از پروژههای کوچک و متوسط مبتنی بـر فلـسفهی
”مبارزه با زمین“ است .عالوه بر اینها ،یکبار حکچ پیشنهادی داد مبنی بر انفجار یک بمب اتمی برای باز کـردن

گذرگاهی در فالت چینگهای  -تبت ) (Qinghai-tibetتا محیط زیست طبیعی در مناطق غرب چین تغییـر داده

شود .گرچه خصومت و منفعت طلبی حکچ در جدال با زمین جهانیان را به تعجب انداخته است امـا غیـر منتظـره
نیستند.

در کتاب با گوا ) (Ba Guaیا کتاب تغییرات ،چینیهای باستان آسـمان را بـهعنـوان ”چیـان“ ) (Qianیـا

خالق میدانستند و آنرا به عنوان ”تائو“ی آسمانی حرمت میگذاشتند .آنها زمـین را بـهعنـوان ”کـن“ ) (Kunیـا
دریافت کننده میدانستند و به صفت پذیرای آن احترام میگذاشتند.
کن ،ستارهی ششپر که از چیان پیروی میکند ،در کتاب تغییرات چنـین توصـیف شـده اسـت” :طبیعـت

زمین درحالی که در ستارهی ششپر کن قرار دارد ،ارزانی میدارد و واکنش مثبت نشان مـیدهـد .در ایـن راسـتا،

افراد واال همهی امور را با خوبیها و فضایل فراوان اداره میکنند و آنها را برپا میدارند“.

بر اساس یک تعبیر کنفسیوسی از کتاب تغییرات ]” [۱۶بینقص ،عظمت کن است ،آن به تمـام موجـودات

حیات میبخشد“.

کنفسیوس خود بعدها در مورد طبیعت کن چنین گفت ” :کن نـرمتـرین اسـت ولـی در حرکـت سـخت و

استوار است .آن بیحرکتترین است ولی در طبیعت راست و درست است .با دنبالهروی خود خداوند خود را بدست
میآورد ولی در عین حال طبیعت خود را حفظ کرده و بنابراین دوام مییابد .او حاوی همه چیز است و در تغییـر و

تحول بینظیر .راه و روش کن این است -چه مطیع و آرام است ،آسمان را بر دوش دارد و با زمان پیش میرود“.
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واضح است که تنها بهواسطهی صفات پذیرای مـادر زمـین ماننـد نـرمش ،سـکون و بردبـاری در پیـروی از

آسمان است که همهی چیزها میتوانند روی زمین پابرجا بمانند و شـکوفا شـوند .کتـاب تغییـرات بـه مـا نگـرش
مناسب به تائو )راه( آسمانی و خوبیهای زمینی را میآموزد .ایـن نگـرش عبارتـست از :پیـروی از آسـمان ،وفـادار

ماندن به زمین و احترام به طبیعت.
حکچ به منظور مخالفت با چیان و کن فرهنگ ”مبارزه با آسمان و جنگ با زمین“ را ترویج میدهـد .ایـن

حزب منابع زمین را بهدلخواه تاراج کرده است .در آخر ،باید گفت که او بـهطـور اجتنـاب ناپـذیر و حتمـی توسـط
آسمان ،زمین و قوانین طبیعت تنبیه خواهد شد.

پ -نبرد با آسمان ،سرکوب ایمان و رد اعتقاد به خداوند
چگونه یک زندگی محدود میتواند مکان -زمان نامحدود را درک کند؟
یکبار ادوارد ،پسر انشتین از او پرسید که چرا آنقدر معروف است؟ انشتین به سوسـک کـوری کـه بـر روی

توپ چرمی پسرش در حال راه رفتن بود اشاره کرد و گفت :این سوسک نمیداند راهی که مـیرود منحنـی و گـرد
است ولی ”انشتین میداند “.این پاسخ انشتین براستی معنی بسیار عمیقی دارد .یک جملهی قـدیمی چینـی نیـز
چنین معنایی دارد” ،تو شکل واقعی کوهستان لو ) (Luرا نمیتوانی ببینی چرا کـه در کوهـستان هـستی “.بـرای

فهم یک نظام ،شخص باید از آن بیرون رفته و به آن بنگرد .با استفاده از دانستههای محـدود و مـشاهدهی مکـان-
زمان نامحدود ،بشر هرگز نمیتواند ساختار کل جهان هستی را دریابد بنابراین جهان هستی برای همیـشه بـصورت
یک سر و رمز برای او باقی خواهد ماند.
حوزهی غیر قابل نفوذ توسط علم ،به معنویت یـا متافیزیـک تعلـق دارد ،کـه بـهطـور طبیعـی در حـوزهی
”ایمان“ قرار میگیرد.
ایمان ،یک فعالیت ذهنی که تجربه ،فهم زندگی ،مکان -زمان و جهان را در بر دارد چیزی فراتـر از آنـست

که بتواند توسط یک حزب سیاسی مدیریت شود” .آنچه را که متعلق به سزار ) (Caesarاست به سزار عرضه کن و
آنچه را که متعلق به خداوند است به خداوند [۱۷] “.حزب کمونیست بر اسـاس فهـم نـاقص و انـدکش از جهـان و

زندگی هر آنچه را که از حیطهی تئوریهایش خارج باشد ”خرافات“ مینامد و بـههمـین دلیـل کـسانی را کـه بـه
خداوند اعتقاد داشته باشند شستشوی مغزی داده و در آنهـا تغییـر ایجـاد مـیکنـد .بـه آنـان کـه مایـل نباشـند
ایمانشان را تغییر دهند اهانت کرده یا حتی آنها را میکشد.
دانشمندان واقعی دیدگاه بسیار وسیعی به جهان دارند و عدم توانایی ذهن محـدود انـسان در درک جهـان

بیانتها را انکار نمیکنند .دانشمند شهیر انگلیسی ،نیوتن در کتاب اندیشهآفرین اصـول ریاضـیات منتـشر شـده در

سال  ،۱۶۷۸اصول مکانیک را بهطور دقیق و با جزئیات تشریح مـیکنـد .او وقـوع جـزر و مـد ،حرکـت سـیارات و
حرکات اجرام منظومه شمسی را دقیق ًا محاسبه کرده است ،نیوتن که به عقیدهی همگان یکی از موفقترینها بـوده
بارها در کتاب خود گفته که این کتاب تنها توصیف سـطحی از پدیـدههاسـت و او هرگـز ایـن جـرأت را بـه خـود

نمیدهد که دربارهی خداوند متعال و هدف او از خلقت زمین سخنی به میان آورد .در دومین چـاپ کتـاب اصـول
ریاضیات ،نیوتن در بیان ایمان خود مینویسد” :چنین نظام زیبای خورشـید ،سـیارات و سـتارگان دنبالـهدار تنهـا
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میتواند مخلوق یک موجود بسیار توانمند باهوش بسیار شگرف باشد ...همانطور که یـک نابینـا درکـی از رنـگهـا
ندارد ،ما نیز توانایی درک آنچه را خداوند دانا قادر به فهم آن است نداریم“.
بگذارید تا مسئلهی اینکه آیا سلطنت ملکوتی که ورای این مکان -زمان است وجود دارد و اینکه آیا آنهایی
که در جستجوی ”راه“ هستند میتوانند خود واقعی و منشاء الهی خود بازگردند یا نـه را بـه کنـار بگـذاریم .آنچـه
همگی بر سر آن اتفاق نظر داریم اینست که معتقدان به یک ایمان راسـتین نیکـی را شایـستهی پـاداش و بـدی را
مستحق تنبیه میدانند .اعتقاد راستین نقش بسیار مهمی در پایبندی انسان به موازین اخالقی ایفا میکند .از زمان
ارسطو تا زمان انشتین بسیاری از دانشمندان بر حاکم بودن یک قانون جهانی معتقد بودهاند .بـشر هرگـز دسـت از
جستجوی جهانی با ابزارهای مختلف برای یافتن حقیقت جهان هستی برنداشته است .عالوه بر کاوشهـای علمـی،
چرا دین ،ایمان و تزکیه را بهعنوان دیدگاههای دیگری در راه پرده برداشتن از راز و رمز جهان هستی نشناسیم؟
حکچ ایمان درست بشریت را به نابودی میکشاند
تمامی ملل در طول تاریخ به خداوند اعتقاد داشتهاند .دقیق ًا به علت همین اعتقاد به خداوند و اعتقاد بـه روز
جزا و عقوبت عمل شر ،بشر خود را محدود ساخته و به معیارهای اخالقی پایبند مانده اسـت .در تمـامی دورههـای
زمانی در همه جای دنیا چه مذاهب راستین و پذیرفته در غرب و چه کنفسیونیسم ،بودیـسم و تائوئیـسم در شـرق
به مردم آموختهاند که سعادت آنها در گرو اعتقاد به خداوند ،پرستش آسـمان ،داشـتن شـفقت ،انفـاق آنچـه از آن
آنهاست ،شکرگزاری در برابر نعمات و پاسخگویی محبت با محبت است.
یکی از مفروضات راهنمای کمونیسم رد وجود خداوند است ،اعتقاد به اینکه نـه بـودا ،نـه تـائو ،نـه زنـدگی
گذشته ،نه زندگی پس از مرگ و نه پاداش و عقوبتی وجود دارد .از اینرو کمونیستهـا در کـشورهای مختلـف بـه
فقرا و اراذل و اوباش طبقهی کارگر ] [۱۸گفتهاند که نیازی به اعتقـاد بـه خـدا نیـست ،آنهـا در برابـر آنچـه انجـام
میدهند مسئول نخواهند بود و نباید خود را با اینگونه قوانین محدود کرده و پایبند اخالقیات باشند .بر عکس بایـد
با توسل به حقه و کلک و خشونت مال اندوزی کنند.
در چین باستان ،امپراطورها از باالترین درجهی اشرافیت و نجیب زادگـی برخـوردار بودنـد .بـا ایـن وجـود
رتبهی خود را پایینتر از آسمان دانسته و خود را پسران آسمان مـیخواندنـد .بـا پایبنـدی بـه ”خواسـت و تقـدیر
آسمان“ هر چند یکبار حکمهای سلطنتی مبنی بر سرزنش خود صادر کرده و به درگاه آسـمان توبـه مـیکردنـد.
کمونیستها خود را باالتر از آن میدانستند که بخواهند به درگـاه آسـمان متوسـل شـوند .بـدون در نظـر گـرفتن
هیچگونه محدودیت قانونی و الهی برای خود هر چه میخواستند میکردنـد .در نتیجـه در روی زمـین بـرای خـود
جهنمهای متعدد ساختهاند.
مارکس به عنوان پیشکسوت مکتب کمونیسم معتقد بود که دیـن افیـون معنـوی تـودههاسـت .او از ایـن
هراس داشت که مردم با پذیرفتن خداوند و تعالیم دینی از پذیرفتن کمونیـسم او امتنـاع کننـد .فـصل اول کتـاب
دیالکتیک طبیعت نوشتهی انگلس به انتقاد از مندلیف) (Mendeleyevو گروهش بخـاطر مطالعـات عرفـانیشـان

اختصاص یافته است.

انگلس اظهار داشت که در دورهی قرون وسطی یا قبل از آن همه چیز مـیبایـست وجـود داشـتنشـان در
پیشگاه دادگاه عقل و منطق بشری به اثبات میرسید .او با این گفته خود و مارکس را قضات ایـن دادگـاه دانـست.
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میخاییل بکونین ) (Mikhail Bakuninکه یک آشوبطلب آنارشیست و دوست مارکس بود او را چنـین توصـیف

کرد” :او مانند خداوند بر بشر نازل شد .او نمیتواند کسی دیگر را بهعنوان خداوند در کنار خـود تحمـل کنـد .او از

مردم خواست تا او را همچون خداوند پرستش کنند ،و درست مانند یک بت او را محترم شمارند .در غیر اینصورت
آنان را مورد حمالت لفظی قرار داده و یا مورد آزار و اذیت قرار میدهد“.
ایمان راستین سنتی موانعی طبیعی بر سر راه نخوت و خودبزرگبینی کمونیست ایجاد میکند.
حکچ بطور افسار گسیخته و شتابزدهای به قلع و قمع ادیـان پرداخـت .در طـول دورهی انقـالب فرهنگـی
مقدار بسیار زیادی معبد و مسجد تخریب گشت و راهبان با حالت تمسخر آمیزی در خیابانها گردانـده شـدند .در
تبت ۹۰ ،درصد معابد تخریب گشتند .حتی امروزه نیز حکچ به اعدامهای مـذهبی خـود ادامـه داده و دههـا هـزار

مسیحی را که در خانههای خود به عبادت مبادرت میکنند روانه زندانها میکند .گونگپینمـی )(Gongpinmei

که یک کشیش کاتولیک در شانگهای بود مدت بیش از  ۳۰سال را در زندانهای حکچ بـهسـر بـرد .او در دهـهی
 ۱۹۸۰به آمریکا رفت .قبل از مرگ در سن  ۹۰سالگی وصیت نامهای تنظیم کرد و در آن چنین نوشت” :زمانی که
دیگر حکچ در چین حکمفرما نباشد گور مرا به شانگهای منتقل کنید “.در طول  ۳۰سالی که او بـدلیل اعتقـادش

در زندان انفرادی بود ،حکچ بارها او را زیر فشار شدید گذاشت تا دست از اعتقادش برداشته و حاکمیت و رهبـری
”کمیتهی وطن پرستی سه خود“ ] [۱۹را بپذیرد تا آزاد گردد.
در سالهای اخیر حمالت حکچ به تمرینکنندگان فالون گونگ که نشانهی اصول راسـتی ،شـفقت و صـبر
هستند ،توسعهی اعتقاد ”مبارزه با آسمان“ و نیـز نتیجـهی اجتنـاب ناپـذیر اجبـار و زور بکـار گرفتـه شـده بـرای
سرکوبی خواست واقعی مردم بوده است.
کمونیستهای منکر خدا سعی در کنترل و کانالیزه کردن فکر و اعتقاد مردم به خدا دارند .آنها از مبارزه بـا
آسمان و الوهیت لذت میبرند .پوچی و بیهودگی آنها در کالم نمـیگنجـد؛ توصـیفاتی مثـل گـستاخی و نخـوت و
خودپسندی نمیتواند حتی قسمتی از آن را به تصویر بکشد.

نتیجهگیری
در عمل ،حزب کمونیست در صحنهی جهان شکست خورده اسـت .جیانـگ زمـین رهبـر سـابق مهمتـرین

حزب کمونیست در جهان در ماه مارس سال  ۲۰۰۱به خبر نگار روزنامهی واشنگتن پـست چنـین گفـت” :وقتـی
جوان بودم فکر میکردم که حزب کمونیست خیلی سریع جهانگیر شود ولی اکنون دیگـر چنـین نمـیاندیـشم“.
] [۲۰در حال حاضر تعداد کسانیکه بهراستی به کمونیسم معتقد باشند بسیار کم و پراکنده است.
جنبش کمونیستی از آن جهت محکوم به شکست است که قوانین جهان را نقض کرده و در مقابل آسمان و
الوهیت ایستاده است .چنین نیروی ضد جهانی مسلم ًا به خواست الوهیت و ارواح مقدس متنبه خواهد شد.
گرچه حکچ با تغییر مکرر در ظاهرش و توسل به آخرین ترفندهای بیحاصلش از بحرانهای چندی جـان
سالم بدر برده ولی عقوبت اجتنابناپذیری که در انتظارش است بر همهی جهانیان واضح است .با افتادن نقابهـای
گول زنندهاش یکی پس از دیگری ،حقیقت درونی این حزب که چیزی بجز طمع ،درنـدگی ،بـیحیـایی ،شـرارت و
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تقابل با جهان نیست در حال هویدا شدن است .با این حال هنوز نیز به کنتـرل اذهـان ادامـه داده و بـا دسـتکاری
نظام اخالقی بشر ،اخالقیات ،آرامش و پیشرفت را دستخوش غارت و ویرانگری خود میسازد.
جهان پهناور اراده و خواست انکارناپذیر آسمان و الوهیت را در بر دارد که آنرا خواست خداوند یـا قـوانین و
نیروهای طبیعت مینامند .بشریت تنها در صورت احترام به خواست خداوند ،حرکـت در مـسیر طبیعـت و رعایـت
قوانین جهان هستی و عشق و مهربانی به تمام مخلوقات جهان است که میتواند آیندهی سعادتمندی داشته باشد.
* * *

یادداشتها:
] [۱الئـو ذی )) (Lao Ziهمچنـین معـروف بـه الئـو تـسه) ، (Lao Tzuلـی اِر ) ،(Li Erیـا لـی دَن )،((Li Dan

فیلسوف چینی در قرن ششم قبل از میالد زندگی میکرد .او بعنوان نویسندهی کتـاب دائـو ِد جینـگ ) Dao De

 (Jingکه مهمترین کتاب تائویسم است از شهرت برخوردار است.
] [۲دائو د جینگ ) (Dao De Jingفصل .۲۵

] [۳این اصطالحات برگرفته از کتاب دوم منشیوس )فیلسوف چینی() (Menciusاست.

] [۴ضربآهنگ سه ) ،(San Zi Jingیک متن سنتی چینی مورد استفاده در آموزش ابتدایی.

] [۵منشیوس کتاب ۶

] [۶کارل مارکس )” (Carl Marxمقالهای مشتمل بر نقد کتاب فلسفهی راست ِهگِل“.

] [۷لئون تروستکی ) (Leon Trotsky) (۱۸۷۹-۱۹۴۰تئوریـسین ،تـاریخدان و رهبـر نظـامی کمونیـست روس و
بنیانگذار ارتش سرخ شوروی بود .او در  ۲۲اوت سال  ۱۹۴۰توسط عوامل استالین در مکزیکوسیتی بهقتل رسید.

] [۸به گفته جو شی ) (Zhu Xiیا چو هسی ) ،(Chu Hsi)(۱۱۳۰-۱۲۰۰همچنین معروف بـه جـو زی )(Zhu-zi
یا چو تزی ) (Chu-tzuیک دانشمند نئوکنفسیوسی از دوران سلسهی سونگ )” ،(Songیادگیری کوچـک“ رفتـار

مناسب را مورد بحث قرارداده حال آنکه ”یادگیری بزرگ“ اصول زیـر سـاخت رفتـار را تـشریح مـیکنـد .مأخـذ:

”مکالمات طبقهبندی شدهی استاد جو )جو زی یو لی) ،((Zhu Zi Yu Leiجلد ) ۷یادگیری (۱

] [۹لین بیائو ) ،(Lin Biao)(۱۹۰۷-۱۹۷۱یکی از رهبران ارشد حکچ بهعنـوان عـضو کنگـرهی چـین ،بـهعنـوان
معاون اول ) (۱۹۵۸و وزیر دفاع ) (۱۹۵۹به مائو زدانگ خدمت کـرد .لـین بعنـوان معمـار انقـالب فرهنگـی چـین

شناخته شده است .او در سال  ۱۹۶۶بعنوان جانشین مائو در نظر گرفته شد ولـی در سـال  ۱۹۷۰مـورد غـضب او

قرار گرفت .لین که سقوط خود را حس میکرد دست به کودتایی نافرجام زد و پس از آنکـه توطئـه کودتـای او لـو

رفت سعی کرد تا به شوروی بگریزد .زمانیکه از ترس اعدام به شـوروی مـیرفـت هواپیمـایش در مغولـستان دچـار

سانحه شد و کشته شد.

] [۱۰برگرفته از ”سخنان مائو در اجالس ادبیات و هنر یانآن ) “(Yan’anسال .۱۹۴۲

] [۱۱شیستوسومیاسیس ) (Schistosomiasisبیماری است که عامل آن کرمهای انگلی هستند .عفونت به محض

تماس با آب آلوده بوجود میآید .عالئـم عمـومی ایـن بیمـاری تـب ،لـرز ،سـرفه و درد عـضالنی اسـت .در مـوارد

پیشرفتهتر این بیماری ،جگر ،رودهها ،ریهها و مثانه نیز درگیر شده و در بعضی مـوارد نـادر ،حملـه ،فلـج و التهـاب
نخاع نیز دیده شده است.

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۴

۱۳

) (۱۲دائو د جینگ ) ، (Dao De Jingفصل .۲

) (۱۳جین ) ،(Jinواحد اندازهگیری وزن در چین است .یک جین برابر  ۰/۵کیلوگرم .مو ) (Muنیز در چـین واحـد
اندازهگیری مساحت است۱ .مو برابر  ۶۶۷/۷۵۵متر مربع.

] [۱۴ترجمه شده توسط مترجم.

] [۱۵هر دو امپراطور یشم و پادشاه اژدها شخصیتهای اسطورهای چین هستند .امپراطور یشم که بطور رسمی آنرا
پرسوناژ ماه اوت )عالمت ماه اوت( یعنی یشم میشناسند و بطور غیـر رسـمی بچـههـا او را بـه پـدربزرگ آسـمان
میشناسند ،حاکم آسمان و جزو مهمترین خدایان معبد خدایان دائویست چـین اسـت .پادشـاه اژدهـا نیـز حـاکم
آسمانی چهار دریاست .هر یک از دریاها که بـه یکـی از جهـات جغرافیـایی نـسبت داده مـیشـود توسـط یکـی از
پادشاهان اژدها حکمروایی میشود .پادشاهان اژدها در قصرهایی بلـوری زنـدگی کـرده و میگوهـا بعنـوان سـرباز و
خرچنگها بعنوان ژنرال در خدمت آنان هستند .در کنار حکومت بر زندگی دریـایی ،پادشـاهان اژدهـا در فعالیـت
ابرها و باران نیز دخالت می کنند .پادشاه اژدهای دریای شرق گفته میشود که بزرگترین قلمرو را دارد.

] [۱۶ای چینگ ) (I Chingکامل ،ترجمه شده توسط آلفرد هوآنگ ) .(Alfred Huangروچـستر ) (Rochester؛
سنتهای داخلی ).(۱۹۹۸

] [۱۷انجیل ،متی ۲۲:۲۱
] [۱۸طبقهی کارگری اوباش بطور غیر دقیق به کارگران زاغهنشین ترجمه گردیده .این واژه نشاندهندهی طبقهای
بیخانمان و مطرود ،انگل و خالفکار بوده که بخشی از جمعیت مراکز صنعتی را تشکیل میدهد .این طبقه شـامل
گداها ،روسپیها ،خالفکارها ،باجگیران ،کالهبرداران ،مجرمین سطح پایین ،ولگردان ،بیکاران سابقهدار ،کسانیکـه
به عللی از بخش صنعت رانده شدهاند و تمام عوامل انگلی و سطح پایین دیگر اسـت .ایـن واژه توسـط مـارکس در
کتاب مبارزات طبقاتی در فرانسه ۱۸۴۸-۱۸۵۰،مطرح شد.

]” [۱۹کمیتهی وطنپرستی سه خود“ )یا ”کلیسای وطنپرستی سه خـود“ ) Three-Self Patriotic Church,

 (TSPCساخته حکچ است” .سه خود“ آن به سه عامل ”حکومت و تسلط بر خود ،حمایت خود و تکثیـر خـود“
مرتبط است .کمیته از مسیحیان چینی میخواهد که روابط خود را با مسیحیان خارج از چین قطع کنند .کلیـسای
وطن پرستی سه خود همهی کلیساهای چین را کنترل میکند .کلیساهایی که به این کلیسای اصلی نمیپیوسـتند
تعطیل میشدند .رهبران و رهروان کلیساهای مستقل تحت پیگرد قانونی قـرار گرفتـه و اغلـب بـه زنـدان محکـوم
میشدند.

] [۲۰جان پومفرت )” (Jahn Pomfretجیانگ هـشداری بـرای ایـاالت متحـده دارد -رهبـر چـین مـیگویـد کـه
معامالت تسلیحاتی تایوان میتواند منجر به مبارزه از تمام جهات شود “.واشنگتن پست ۲۴ .مارس .۲۰۰۱

