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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۷
تاریخچهی کشتار حزب کمونیست چین

مقدمه
 ۵۵سال تاریخ حزب کمونیست چین )حکچ( با خون و دروغ نوشته شده است .حقایق پنهان در پشت این
تاریخچه در عین تأسف انگیز بودن بسیار ناشناختهانـد .در طـول حکومـت حکچ ۶۰ ،تـا  ۸۰میلیـون نفـر چینـی
بیگناه کشته شده و خانوادهای فقیر و بدبخت را بجای گذاشتهاند .بسیاری از مردم میپرسند که چرا حـزب آنقـدر
میکشد؟ در زمانیکه حزب به آزار و اذیت ظالمانهی تمرینکننـدگان فـالون گونـگ ادامـه داده و بتـازگی اعتـراض

جمعیت هانیوآن ) (Hanyuanرا با گلوله پاسخ میگوید ،مردم از همدیگر میپرسند که آیا روزی خواهد رسید که
حزب به این درجه از فهم برسد که بجای تفنگ با کلمات با مردم سخن بگوید.

مائو زدانگ هدف انقالب فرهنگی را اینگونه بـه اختـصار توضـیح داد ...” :پـس از آشـوب ،دنیـا بـه آرامـش

میرسد ،ولی هر  ۷یا  ۸سال یکبار الزم است که آشوب دوباره به وقوع بپیوندد [۱] “.به زبان دیگر هر  ۷یا  ۸سـال
یکبار باید یک انقالب سیاسی رخ دهد و تعداد زیادی از مردم کشته شوند.
در پشت کشتار و جنایات حکچ یک حمایت ایدئولوژیک و عملی وجود دارد.

از لحاظ ایدئولوژیکی ،حکچ به ”حکومت دیکتاتوری طبقهی کارگر“ و ”انقالبهای متعدد و مـداوم تحـت
دیکتاتوری حزب کارگر“ معتقد است .بنابراین پس از آنکه حکچ کنترل چین را بدست گرفـت ،مـالکین زمـین را
کشت تا مشکل مربوط به تولید در سطح روستاها را حل کند .حزب همچنین سرمایهداران را کشت تـا بـه اهـداف
تجاری و اصالحات صنعتی جهت مرتفع کردن مشکالت مربوطه در شهرها برسد .پس از آنکه ایـن دو طبقـه نـابود
شدند ،مشکالت در رابطه با مسائل اقتصادی اساس ًا مرتفع گردیدند .به همین ترتیب ،حل کردن مشکالت مربوط به

ساختارهای کالن ] [۲نیز کشتارهایی را میطلبیدند .سرکوبهای گروه ضد حزب کمونیست هوفنـگ )(Hu Feng

] [۳و جنبش ضد جناح راست باعث نابودی طبقهی روشنفکر شدند .کشتن مسیحیهـا ،پیـروان آئـینهـای تـائو و

بوداییها و دیگر گروههای محلی محبوب نیز مشکالت مربوط به دین و مذهب را حل کـرد .کـشتارهای جمعـی در
زمان انقالب فرهنگی ،رهبری مطلق حکچ را چه از لحـاظ فرهنگـی و چـه سیاسـی تثبیـت کـرد .کـشتار میـدان
تیان آنمن با هدف پیشگیری از بحرانهای سیاسی و خفه کردن درخواسـتهـا بـرای حکومـت دمکراتیـک انجـام
گرفت .آزار و اذیت تمرینکنندگان فالون گونگ نیز به منظور خاتمه دادن به اعتقادات و سنتهـای درمـانی انجـام
گرفت .انجام تمامی این اعمال انجام شده توسط حکچ برای تقویت قدرت و حفظ حکومتش در زمان بحـرانهـای
مالی متعدد )چرا که قیمتها برای مصرفکنندگان پس از به قدرت رسیدن حکچ سر بـه فلـک کـشیده و اقتـصاد
چین پس از انقالب فرهنگی تقریب ًا فرو ریخت( و بحـرانهـای سیاسـی )برخـی از مـردم بـه فـرامین حـزب عمـل
نمیکردند و بعضی میخواستند تا در سیاستگذاریها با حزب سهیم باشند( و بحران اعتقادات )فروپاشی شـوروی
سابق ،تغییرات سیاسی در اروپای شرقی و موضوع فالون گونگ( الزم بود .بجز موضوع فالون گونـگ تقریبـ ًا تمـامی
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جنبشهای سیاسی مذکور به احیای ذات پلید حزب و ارضـای میـل آن در ایجـاد تغییـر و انقـالب کمـک کردنـد.
حکچ همچنین از این جنبشهای سیاسی برای محک زدن اعضای حزب اسـتفاده مـیکـرد تـا آنهـایی را کـه بـه
خواستهای حزب عمل نمیکردند از بین ببرد.
کشتار نیز بنا به دالیلی الزم است .حزب کمونیست کـار خـود را توسـط آدمهـای رذل و جـانی کـه بـرای
رسیدن به قدرت جنایت میکردند آغاز کرد .از آنجاییکه سنگ بنای حزب با چنین دیـدگاهی گذاشـته شـده بـود
دیگر راه برگشتی وجود نداشت .برای قبوالندن حاکمیت مطلق حزب کمونیست به مردم چـین بـه ایجـاد رعـب و
وحشت مداوم نیاز بود تا مردم از روی زور و تهدید حکومت را بپذیرند.
در ظاهر ممکن است اینگونه بنظر برسد که حزب کمونیست مجبور به کشتن بـوده و رخـدادهای مختلفـی
که بوقوع پیوسته باعث آزرده شدن ذات پلید حزب گردیـده و تـصادف ًا ماشـهی اسـلحهی کـشتار جمعـی حـزب را
کشیده است .ولی در واقعیت ،این رخدادها پوششی برای نیاز حزب به کشتن بودند و کـشتن دورهای بـرای حکچ
الزامی است .بدون گرفتن چنین زهرهچشمهایی امکان این وجود داشت که مردم تصور کننـد کـه حـزب در حـال
بهبود است و از آن تقاضای دمکراسی کنند درست مثل جنبش دمکراتیکیای که دانشجویان ایـدهالگـرا در سـال
 ۱۹۸۹انجام دادند .از سرگیری کشتار هر  ۷یا  ۸سال یکبار باعث تازه شدن حس ترس و وحشت در مردم گردیـده
و به نسلهای آینده هشدار میدهد -هر آنکس که بر خالف منافع حزب کمونیست عمل کنـد ،در مقـام سـتیز بـا
حاکمیت مطلق حزب برآید و یا سعی در افشا کردن دروغ پردازیهایی که دربارهی تاریخ چین شده نمایـد ،مـزهی
”مشت آهنین دیکتاتوری طبقهی کارگر“ را خواهد چشید.
کشتار یکی از راههای ضروری حکچ برای حفظ قدرتش شده است .با باال رفتن بدهیهـای خـونین حکچ،
این خطر برایش بوجود میآید که اگر چاقوی قصابی خود را زمین بگذارد مردم در صدد گـرفتن انتقـام از جنایـات
آن برآیند .بهمین دلیل حزب نه تنها به کشتارهای مخفیانه نیاز داشت بلکه این کشتارها بایـد بـه ظالمانـهتـرین و
وحشیانهترین طرز ممکن انجام میگرفت تا عامـه را بطـور کامـل بترسـاند بخـصوص در ابتـدا کـه حکچ درحـال
پایهگذاری حکومت خود بود.
از آنجاییکه هدف از کشتار ایجاد رعب زیاد بود ،حزب هدفهای خود را بطور دلخـواه و بـیقاعـده و بـدون
هیچ منطقی انتخاب میکرد .در تمامی جنبشهای سیاسی ،حزب از استراتژی نسلکشی اسـتفاده مـیکـرد .بـرای
مثال به سرکوب ارتجاعیون میپردازیم .حکچ بواقـع ”رفتارهـای“ ارتجـاعی را سـرکوب نکـرد بلکـه ”مردمـی“ را

سرکوب کرد که خود مرتجع نامیده بود .اگر کسی در گذشته در ارتش ملیگرای کومینتانـگ ) (KMTثبـت نـام

کرده و چند روزی را در آن خدمت کرده بود و هیچ کار سیاسی پس از به قدرت رسـیدن حکچ انجـام نـداده بـود

چنین شخصی میبایست بعلت ”تاریخچهی ارتجاعیاش“ کشته می شد .در رونـد انجـام اصـالحات ارضـی ،حـزب
کمونیست اغلب به منظور ”ریشهکن کردن مشکل“ ،مالکان زمینها و تمامی خانوادهی آنها را میکشت.
از سال  ۱۹۴۹تا بحال حکچ بیش از نیمی از مردم چین را مورد آزار و اذیت قرار داده اسـت .تخمـین زده
میشود که بین  ۶۰تا  ۸۰میلیون نفر بدالیل غیر طبیعی مرده باشند .این تعداد از تعـداد کـشتهشـدههـای جنـگ
جهانی اول و دوم روی هم بیشتر است.
درست مثل کشورهای کمونیستی دیگر ،کشتار بیحساب انجام شده توسـط حکچ دامنگیـر خـود اعـضای
حزب بویژه آنان که هنوز روزنهای از فروغ انسانیت در وجودشان یافت میشد نیز میگردید .قـوانین ایجـاد رعـب و
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وحشت حکچ بطور مساوی عامهی مردم و اعضای خودش را دربرمیگیـرد تـا بتوانـد قلعـهی شکـستناپـذیرش را
حفظ کند.
در یک جامعهی نرمال و عادی مردم همدیگر را دوست داشته و برای همدیگر اهمیت قائل هستند ،زنـدگی
را حرمت گذاشته و خداوند را شاکرند .در مشرق زمین مردم میگویند” :آنچـه را بـرای خـود نمـیپـسندی بـرای
دیگران نیز مخواه [۴] “.در غرب مردم میگویند” :همسایهات را نیز مثل خودت دوست بـدار [۵] “.بـرعکس تمـام
کشورها ،حکچ معتقد است که ”تاریخ تمامی جوامعی که تاکنون دوام یافتهانـد تـاریخی پـر از مبـارزات طبقـاتی
است [۶] “.برای آنکه ”مبارزات“ در یک جامعه زنده نگهداشته شوند الزم است که تنفر در آن بوجـود آیـد .حکچ
نه تنها خودش جان انسانها را میگیرد بلکه مردم را نیز به کشتن یکدیگر تشویق میکند .حکچ سعی میکند تـا
آنقدر مردم را در معرض ظلم و ستمهای غیر انسانی قرار دهد تا کشتن و ظلم برایشان امری عادی گـردد و چنـین
ذهنیتی را پرورش میدهد که ”بهترین آرزویی که میتوانی داشته باشی اینست که مورد آزار قرار نگیری “.تمـامی
این درسها توسط سرکوبهای ظالمانه به مردم آموخته میشوند تا حزب را در ادامهی حیاتش یاری کنند.
حکچ نه تنها زندگی مردم چین بلکـه روح آنـان را نیـز از ایـشان مـیگیـرد .بـسیاری از مـردم در مقابـل
تهدیدهای حزب شرطی شدهاند و تمامی اصول و دالیل خود را تسلیم کردهاند .به تعبیری میتوان گفت این مـردم
روح خود را از دست دادهاند -چیزی که وحشتناکتر از مرگ جسم است.

الف -قتل عام تکان دهنده
قبل از اینکه حکچ به قدرت برسد ،مائوزدانگ چنـین نوشـت ”مـا قطعـ ًا سیاسـت مالیمـی در برخـورد بـا
مرتجعین ،فعالیتهای ارتجاعی و طبقات اجتماعی مرتجع اتخاذ نخواهیم کرد [۷] “.بـه زبـان دیگـر حتـی قبـل از
آنکه حکچ حکومت پکن را بعهده گیرد ،از قبل نقشهی ظالمانهی خـود را طراحـی کـرده و نـام آنـرا بـه اصـطالح
”دیکتاتوری دمکراتیک مردم“ گذاشته بود .موارد زیر چند مثال هستند.
سرکوب ارتجاعیون و اصالحات ارضی
در ماه مارس  ۱۹۵۰حکچ ”فرمان سرکوبی شدید عناصر ارتجـاع“ را صـادر کـرد کـه در تـاریخ آنـرا بنـام
جنبش ”سرکوب ارتجاعیون“ مینامند.
برعکس تمامی پادشاهان که پس از رسیدن به تاج و تخت و تاجگذاری ،عفو عمومی اعالم میکنند ،حکچ
از لحظهای که به قدرت رسید کشتار را آغاز کرد .مائو زدانگ گفت” :هنوز در بسیاری از جاها مـردم مـیترسـند و
جرأت کشتن علنی ارتجاعیون در مقیاس وسیع را ندارند [۸] “.در ماه فوریهی  ،۱۹۵۱ادارهی مرکزی حکچ اعـالم

کرد که به جز استان زجیانگ ) (Zhejiangو آنهویی ) (Anhuiجنوبی” ،بقیهی مناطقی کـه بـه انـدازهی کـافی

کشتار نمیکنند ،بخصوص در شهرهای بزرگ و متوسط باید به دستگیری و کشتن در مقیاس وسـیع ادامـه داده و
کشتار را زودتر از موعد متوقف نکننـد “.مـائو حتـی توصـیه کـرد کـه ”در منـاطق روسـتایی ،در جنـبش کـشتار

ارتجاعیون چیزی بیش از یکهزارم کل جمعیت کشته شود ...در مناطق شهری ،چیـزی کمتـر از یـکهـزارم کـل
جمعیت [۹] “.جمعیت چین در آن زمان چیزی در حدود  ۶۰۰میلیون نفر بود .این ”فرمـان سـلطنتی“ از جانـب
مائو معادل مرگ حداقل  ۶۰۰هزار نفر بود .هیچکس نمیداند که این نسبت یکهزارم از کجا آمده است .شاید مائو

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۷

۴

از روی هوس و میل شخصی چنین تشخیص داده که کشته شدن  ۶۰۰هزار نفر میتواند به اندازه کـافی تـرس در
میان مردم ایجاد کند و از این رو دستور به انجام آن داده است.
اینکه آیا آنانی که کشته شدند سزاوار مرگ بودند یا نه بـرای حکچ اهمیتـی نداشـت .بـر اسـاس ”قـوانین
جمهوری خلق چین مبنی بر تنبیه ارتجاعیون“ در سال  ،۱۹۵۱اعالم شد که آنانی که ”شایعه پراکنی“ مـیکننـد،
میتوانند ”فورًا اعدام گردند“.
در حالی که سرکوب ارتجاعیون بهشدت ادامه داشت ،اصالحات ارضی در سطحی وسیعی در حال اجرا بـود.
در واقع حکچ قب ً
ال اصالحات ارضی را در مناطقی که در اوخر دههی  ۱۹۲۰اشغال کرده بـود ،آغـاز کـرده بـود .در

ظاهر اصالحات ارضی ایدهای مثبت نظیـر آنچـه پادشـاهی آسـمانی تایپینـگ ) [۱۰] (Taipingگفتـه بـود بنظـر

میرسید ،اینگونه که همهی مردم ،زمینی برای زراعت خواهند داشت ولی در واقع این تنهـا بهانـهای بـرای کـشتن

بود .تائو جو ) ،(Tao Zhuکه در ردهی چهارم حکچ از لحاظ مقام بود ،برای اصالحات ارضی چنین شعاری داشت:

”خونریزی در تمامی روستاها وجود دارد ،جنگ و مبارزه در همهی خانهها بچشم میخورد“ که نـشاگر ایـن اسـت
که در تمامی روستاها مالکان زمین باید کشته شوند.
اصالحات ارضی بدون کشتار نیز قابل اجرا بود .این کار میتوانست مانند آنچه دولت تایوان بـرای اصـالحات
ارضی انجام داد صورت گیرد که دولت این اصالحات را با خریدن زمینهـا از مـالکین انجـام داد .ولـی از آنجاییکـه
حکچ توسط اشرار و اراذل و اوباش طبقهی کارگر بوجود آمده ،تنها چیزی را کـه خـوب مـیدانـد دزدی اسـت .از
ترس آنکه مبادا پس از سرقت مورد انتقام جویی قرار گیرد ،این نیاز دیـده مـیشـد کـه قربانیـان کـشته شـوند تـا
احتمال این مشکل از بیخ و بن از بین برود.

متداولترین نوع کشتار در زمان اصالحات ارضی ”جلسهی منازعه“ نام داشت .حکچ برای زمـینداران یـا
جرمسازی کرده و برایشان پاپوش درست میکرد .سپس از مردم بطور علنی پرسیده میشد کـه
کشاورزان ثروتمند ُ
چه تنبیهی برایش در نظر گرفته شود .بعضی از اعضای حزب کمونیست یـا فعـاالن حـزب طـی نقـشهی قبلـی در
جمعیت حضور یافته و فریاد میزدند” ،باید آنها را بکشیم!“ و سپس زمینداران یا کشاورزان ثروتمند در دم اعـدام
میشدند .در آن زمان هر کسی که در روستاها زمین داشت بعنوان ”قلدر“ طبقهبندی میشد .آنهایی کـه اغلـب از
رعایا سوء استفاده میکردند ”قلدرهای خبیث“ طبقهبندی شده و آنهایی که اغلب بـرای تعمیـر امکانـات عمـومی
کمک مالی کرده و یا در امر مدرسهسازی یا بازسازی بالیای طبیعی کمـک مـیکردنـد بنـام ”قلـدرهای مهربـان“
طبقهبندی میشدند .آن دستهای هم که کاری بکار کسی نداشتند ”قلـدرهای سـاکت“ طبقـهبنـدی شـده بودنـد.
ال بیمعنی بود چرا که تمام ”قلدرها“ نهایت ًا اعدام میشدند و مهـم نبـود کـه بـه کـدام
طبقهبندیای نظیر این کام ً
طبقه از ”قلدرها“ تعلق داشته باشند.
تا پایان سال  ،۱۹۵۲آمار انتشار یافتهی حکچ از اعدام شدههای تحت عنوان عـاملین ارتجـاع  ۲/۴میلیـون
نفر بود .در حقیقت تعداد کل کشتهها طبق آمار رسمی دولت اسبق  KMTدر سطح بخشها و زمینداران حـداقل
 ۵میلیون نفر بود.
سرکوب ارتجاعیون و اصالحات اراضی سه نتیجهی مستقیم داشت .اول آنکه مقامات محلـی اسـبق کـه بـر
ال تمـامی
اسلوب ملوکالطوایفی انتخاب شده بودند از بین رفتند .با سرکوب ارتجاعیون و اصالحات ارضی حکچ عم ً
مدیران نظام سابق را کشت و کنترل کامل مناطق روستایی را بدست عمال خود در شعبههایش در تمامی روستاها
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داد .دوم آنکه ثروت کالنی از طریق دزدی و سرقت در خالل اصالحات ارضـی و سـرکوبی ارتجـاعیون عایـد حـزب
میگشت .سوم آنکه مردم عادی و شهروندان از مشاهدهی سرکوب ظالمانـه زمـینداران و کـشاورزان فقیـر بـشدت
مرعوب میشدند.
مبارزات سهگانه و مبارزات پنجگانه
هدف سرکوبی ارتجاعیون و اصالحات ارضی اساس ًا مناطق روستایی بود .حال آنکـه ”مبـارزات سـهگانـه“ و
”مبارزات پنجگانه“ را میتوان با هدف نسلکشی مشابه ولی در شهرها در نظر گرفت.
مبارزات سهگانه در ماه دسامبر سال  ۱۹۵۱آغـاز شـد و فـساد ،تـضییع امـوال و دیـوان سـاالری در میـان
کارکنان حکچ را هدف قرار داد .بعضی از مقامات فاسد حکچ اعدام شدند .کمی بعد حکچ عامـل فـساد مقامـات
دولتش را وسوسهی سرمایهداران خواند .در پس آن ،مبارزات پـنجگانـه در مقابـل رشـوهخـواری ،فـرار از پرداخـت
مالیات ،دزدی اموال دولتی ،سودجویی از طریق بساز بفروشی و جاسوسی اطالعات اقتصادی دولت ،در ماه ژانویهی
سال  ۱۹۵۲آغاز شد.
مبارزات پنجگانه اساس ًا بهانهای برای به یغما بردن اموال سرمایهداران و کشتن آنهـا بخـاطر پـولشـان بـود.

چن یی ) ،(Chen yiشهردار وقت شانگهای هر شب در حالیکه فنجان چای در دست داشت روی مبل خانهاش لـم

میداد و با آرامش به گزارشات گوش میکرد .او میپرسید ”امروز چند چترباز داشـتیم؟“ بـدین معنـی کـه امـروز
چند نفر تاجر خود را از ساختمان بلند به پایین پرت کرده و خودکشی کردند؟ هیچ یـک از سـرمایهداران قـادر بـه

گریز از قانون مبارزات پنجگانه نبودند .از آنها خواسته میشد که مالیاتی را که از دوران گوآنـگشـو )) (Guangxu

از سال  ۱۸۷۵تا سال  (۱۹۰۸در سلسلهی چینگ )) (Qingاز سـال  ۱۶۴۴تـا سـال  (۱۹۱۱یعنـی زمانیکـه بـازار
تجاری شانگهای برای اولین بار تأسیس شد ،به دولت نپرداختهاند به یکباره پرداخت کنند .سـرمایهدارهـا حتـی بـا

پرداخت کلیهی داراییهاشان نیز قـادر بـه پرداخـت چنـین مالیـاتی نبودنـد .آنهـا چـارهای بجـز خاتمـه دادن بـه

زندگی شان نداشتند ولی جرأت پریدن بدرون رودخانه هوانگپو ) (Huangpuرا نداشتند ،چرا که اگـر اجـسادشان

یافته نمیشد حکچ آنها را به فرار از کشور و پناهبردن بـه هنـگکنـگ محکـوم مـیکـرد و خـانوادهشـان مـسئول
پرداخت مالیات میشدند .سرمایهداران معمو ًال از ساختمانهای بلند به پایین میپریدند تا جـسدشان مـدرکی دال
بر مرگشان باشد .گفته میشود که مردم جرأت راهرفتن در کنار ساختمانهای بلنـد را نداشـتند مبـادا کـه کـسی
برویشان بیفتد.
بر اساس نشریهی ”حقایق مبارزات سیاسی پس از پایهگذاری جمهوری خلق چین“ که چهار بخش دولتـی

چین از جمله مرکز تحقیقات تـاریخی حکچ در سـال  ۱۹۹۶ویراسـتاری نمودنـد ،در خـالل مبـارزات سـهگانـه و

پنجگانه بیش از  ۳۲۳۱۰۰نفر دستگیر و بیش از  ۲۸۰نفر خودکشی کرده و یا ناپدیـد شـدند .در طـول ”مبـارزات

ضد هو فنگ ) “(Hu Fengدر سال  ۱۹۵۵بیش از  ۵۰۰۰نفر گناهکار شناخته شده ۵۰۰ ،نفر دستگیر شده ،قریب
 ۶۰نفر خودکشی کرده و  ۱۲نفر نیز به دالیل غیر طبیعی مردند .در طول سرکوبی ارتجاعیون بیش از  ۲۱۳۰۰نفر

اعدام شده و بیش از  ۴۳۰۰نفر خودکشی کرده یا ناپدید شدند[۱۱] .
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قحطی بزرگ
باالترین میزان مرگ و میر ثبت شده در چین مربوط به زمان تئـوری ”گـام عظـیم بـه جلـو“ اسـت[۱۲] .

مقالهی ”قحطی بزرگ“ در کتاب یادداشتهایی از تاریخ جمهوری خلق چین بیان میدارد که ”تعـداد مـرگهـای

غیر طبیعی و افول میزان زاد و ولد بین سالهای  ۱۹۵۹تا  ۱۹۶۱چیزی بالغ  ۴۰میلیـون نفـر بـوده ...کـاهش ۴۰
میلیونی جمعیت چین چیزی به معنی بزرگترین قحطی قرن است[۱۳] “.

حزب کمونیست این قحطی عظیم را به دروغ ”سه سال بالی طبیعی“ نامید .در حقیقت در طـول آن سـه
ال مساعد بوده و هیچگونه بالیای طبیعـی قابـل تـوجهی مثـل سـیل ،خـشکسـالی،
سال وضعیت آب و هوایی کام ً
طوفان ،سونامی ،زمین لرزه ،یخبندان ،تگرگ و آفاتی مثل ملخ اتفاق نیفتاده بود .فاجعهی مذکور بطور کامل عامـل
انسانی داشت .تئوری ”گام عظیم به جلو“ باعث شد که همـهی چینـیهـا بـه نـوعی درگیـر تولیـد فـوالد شـده و
کشاورزان محصول خود را بروی زمین رهاکنند تا فاسد شود .علـیرغـم آن ،مقامـات تمـامی منـاطق از کـشاورزان

افزایش تولید میخواستند .هی ییران ) (He Yiranاولین دبیر کمیتهی حـزب لیوجـو ) (Liuzhouبـه دروغ ادعـا

کرد که از هر مو ) [۱۴] (muزمین در هوآنجیانگ ) ۶۵ ،(Huanjiangهزار کیلوگرم گندم برداشـت شـده اسـت.

این ادعا درست پس از واقعهی لوشان ) (Lushanبود که طی آن جنبش ضد راسـتگرایـی حکچ بـه همـه جـای
کشور گسترش یافت .برای تظاهر به این امر که حق همیشه با حکچ است ،میزان مالیات دریـافتی از کـشاورزان را

بر اساس میزان فوق محاسبه کرده و آنرا به شکل غله از کشاورزان مصادره میکردند .نتیجه این شـد کـه جیـرهی
غالت ،دانهها و قوت الیموت کشاورزان به یکجا مصادره گردید .اگر کشاورزان قادر به تحویل میـزان خواسـته شـده
نمیشدند آنها را به مخفی کردن محصولشان متهم میکردند.
هی ییران ) (He Yiranدر صحبتهایش گفت که باید تالش کنیم تا مقام اول را در رقابت تولید بیـشترین

محصول در لیوجو ) (Liuzhouبدست آوریم و مهم نیست کـه در ایـن راه چنـد نفـر بمیرنـد .بعـضی از زارعـان از

کلیهی محصول خود محروم گردیدند و خود ماندند و چند مشت برنجی که در زیـر محـل دستـشوییشـان پنهـان
کرده بودند .کمیتهی حزب منطقهی شونل ) (Xunleاز توابع هوآنجیانگ ) (Huanjiangکار را به آنجا رساند کـه

دستور به ممنوعیت پخت و پز داد و رعایـا را از خـوردن محـصولشـان محـروم سـاخت .گـشتهـایی متـشکل از

شبهنظامیان برای انجام گشتهای شبانه در نظر گرفته شدند .اگر روشنایی آتشی را در جایی میدیدند به آن محل
حمله کرده و آنرا جستجو میکردند .خیلی از رعایا حتی جرأت پخت و پز دانههـای وحـشی خـوراکی و یـا پوسـت
گیاهان را نداشتند و از گرسنگی جان دادند.
همواره در طول تاریخ بدینگونه بوده که در زمان قحطی ،دولت برنج و محصوالت دیگر را جیرهبنـدی کـرده
و با توزیع آن بین مردم آنها را از مرگ میرهانید .بر عکس ،حکچ سعی مردم در رهیدن از قحطـی را تـوهینی بـه
شأن و منزلت حزب دانسته و به شبهنظامیان خود دستور بستن جادهها به منظور جلوگیری فرار قربانیان از قحطی
را صادر کرد .زمانیکه کشاورزان از شدت گرسنگی به سیلوهای غالت ناخنک میزنند آنها را هدف گلولـه قـرار داده
تا به اصطالح خود غارت را سرکوب کند و به آنانی که کشته میشدند انگ عنـصر ضـد انقـالب مـیزد .بـسیاری از

کشاورزان در استانهای گانسو ) ،(Gansuگوآنـگ شـی ) ،(Guangxiسـی چـوآن ) ،(Sichuanهونـان )،(Hunan

هوبی ) ،(Hubeiآنهی ) ،(Anhiهنان ) ،(Henanشاندونگ ) ،(Shandongاز گرسنگی مردند .با این همه بزور از

آنها برای آبیاری ،سدسازی و تولید فوالد کار میکشیدند .بسیاری در هنگام کار بزمین افتاده و دیگر بلنـد نـشدند.
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در خاتمه آنهایی که جان سالم بدر بردند دیگر حتی توان دفن کردن مردگان را نداشتند بسیاری از روستاها بطـور
کامل از بین رفتند چرا که خانوادهها یکی پس از دیگری از گرسنگی تلف میشدند.
در زمان وقوع قحطیهای جدی قبل از ظهور حکچ در چین مواردی دیده شده بود کـه در آن خـانوادههـا
بچههای خود را به عنوان غذا با یکدیگر مبادله میکردند و بچههای یکدیگر را میخوردند چرا که هیچکس قادر بـه
خوردن بچهی خود نبود .در حکومت حکچ نیز مردم به خوردن کسانی که مرده بودند روی آوردند و حتی کـسانی
را که از مناطق دیگر فرار کرده بودند گرفته و میخوردند .مواردی نیز وجود داشت که خانوادهها بچههـای خـود را

کشته و خورده بودند .نویسندهای بنام شا چینگ ) (Sha Qingاین وقایع را در کتاب خود بنام یی شـی دا دی ون
) (Yi Xi Da Di Wanیا سرزمین ناشناختهی مرداب چنین به تصویر کشیده :در یک خانوادهی کـشاورز در زمـان

قحطی بزرگ پدری با یک پسر و یک دخترش باقی مانده بودند .روزی پدر دختر را از خانه بیـرون فرسـتاد .وقتـی
دختر به خانه برگشت برادر کوچکترش را ندید ولی روغن سفیدی را دید کـه در دیـگ در حـال جوشـیدن بـود و
استخوانهایی در کنار اجاق .چند روز بعد پدر آب بیشتری به دیگ افزود و از دخترش خواسـت کـه نـزد او بیایـد.
دختر وحشت کرد و به پدرش التماس کرد که او را نخورد .او با التماس میگفت که ”پـدر خـواهش مـیکـنم مـرا
نخور ،من میتوانم هیزم جمع کنم و برایت غذا بپزم .اگر مرا بخوری چه کسی این کار را برایت میکند؟“
تعداد و وسعت چنین فجایعی معلوم نیست .با این وجود حکچ با عوام فریبی آنرا به حـساب موفقیـتهـای
خود گذاشته و ادعا میکرد که چینیها با رهبـری هوشـیارانهی حکچ شـجاعانه ایـن بـالی طبیعـی را پـشتسـر
گذاشته و همچنان به وجود خود به عنوان حکومتی ”قدرتمند ،باشـکوه و برحـق“ مـینـازد .پـس از آنکـه مجمـع

عمومی لوشان ) (Lushanدر سال  ۱۹۵۹برگزار شد ،ژنرال پنگ دهـوآی ) [۱۵] (Pang Dehuaiبـه علـت بـازگو
کردن حقایق برای مردم از مسند خود برکنار شد .گروهی از مقامات دولتی و کادر که جرأت حقیقتگویی به مردم

را پیدا کرده بودند از کار برکنار ،بازداشت و یا مورد بازجویی قرار گرفتند .پس از آن دیگر هیچکـس جـرأت گفـتن
حقیقت را پیدا نکرد .در زمان قحطی بزرگ ،مردم بجای گزارش دادن حقایق ،موارد مـرگ در اثـر گرسـنگی را بـه

منظور حفاظت از جایگاه مقامات پنهان میکردند .حتی استان گانسو ) (Gansuدریافـت کمـک غـذایی از اسـتان

شانزی ) (Shaanxiرا رد کرد و ادعا کرد که مازاد غذایی زیادی نیز دارد.

قحطی بزرگ در عین حال آزمایش مهمی در ارزشیـابی کارآمـد بـودن حکچ بـشمار مـیرفـت .براسـاس
معیارهای حکچ ،آن دسته از کادر حزب که از گفتن حقیقت به دهها میلیون انسان گرسـنه در حـد مـرگ امتنـاع
کرده بودند ،کارآمد بحساب می آمدند .از طریق این آزمایش حکچ به این نتیجه رسید که هیچ چیز مثل عواطف و
احساسات انسان و قوانین الهی نمیتواند بار روانیای را ایجاد کند که کادر حزب را از پیروی از خط حزب بـاز دارد.

پس از قحطی بزرگ مقامات مسئول استانی در جلسات انتقاد از خود ،فقط بهطور تشریفاتی شرکت میکردند .لـی
جینگکوآن ) (Li Jingquanدبیر حکچ استان سیچوآن ) (Sichuanکه میلیونها نفر در آن از گرسـنگی مـرده
بودند به مقام دبیر اول ادارهی منطقهی جنوب غربی حکچ ارتقا یافت.
از انقالب فرهنگی و کشتار میدان تیانآنمن تا فالون گونگ

انقالب فرهنگی بطور رسمی در تاریخ  ۱۶ماه می سال  ۱۹۶۶شروع شد و تا سال  ۱۹۷۶طول کـشید .ایـن

مدت حتی توسط خود حکچ نیز ”ده سال مصیبت زدگی“ نامیده شد .بعدها هو یائوبانگ ) (Hu Yaobangدبیـر
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کل اسبق حزب در یک مصاحبه به یک گزارشگر یوگوسالو گفت” :در آن زمـان پـای حـدود صـد میلیـون نفـر از
مردم به میان کشیده شد که تنها یک دهم جمعیت چین بود“.
نشریهی ”حقایق مبارزات سیاسی پس از پایهگذاری جمهوری خلق چین“ طی گزارشی چنین نوشـت” :در

ماه می سال  ۱۹۸۴پس از  ۳۱ماه بررسی ،تفحص و محاسبات جدی انجام شـده توسـط کمیتـهی مرکـزی حکچ

ارقام مربوط به انقالب فرهنگی عبارتند از :بیش از  ۴/۲میلیون نفر بازداشت و بازپرسی شدند ،بیش از یک میلیـون
و  ۷۲۸هزار نفر در اثر عوامل غیر طبیعی مردند ،بیش از  ۱۳۵هزار نفر بعنوان ضـد انقـالب اعـدام شـدند ،بـیش از
 ۲۳۷هزار نفر از مردم کشته شده ،بیش از  ۷/۰۳میلیون نفر در نتیجه حملـه مـسلحانه معلـول گردیـده و ۷۱۲۰۰
خانواده نابود شدند .آمار برگرفته از گزارش علمی سالیانهی مناطق نشان مـیدهـد کـه  ۷/۷۳میلیـون نفـر در اثـر
عوامل غیر طبیعی در طول انقالب فرهنگی جان سپردهاند.
عالوه بر کشتن مردم زیر کتک ،آغـاز انقـالب فرهنگـی خـود عامـل مـوجی از خودکـشی بـود .بـسیاری از

روشنفکران معروف مثل الئوشی ) ،(Lao Sheفو لی ) ،(Fu Leiجیان بوزان ) ،(Jian Bozanوو هـان )(Wu Han

و چو آنپینگ ) (Chu Anpingهمگی در مراحل اولیهی انقالب فرهنگی به زندگی خود خاتمه دادند.

انقالب فرهنگی عنان گسیختهترین دوران جناح چپ در چین بود .کشتار به یکـی از عوامـل رقـابتی بـرای
اثبات پایبندی به حزب و انقالب تبدیل شده بود .از اینرو قتلعام ”دشـمنان طبقـاتی“ بـصورت بـسیار ظالمانـه و
فجیع انجام میگرفت.
سیاست ”اصالحات و فضای باز سیاسی“ باعث پیشرفت عظیم چرخش اطالعات گـشت و بـرای بـسیاری از
خبرنگاران خارجی امکان پذیر شد تا شاهد کشتار میدان تیانآنمن در سال  ۱۹۸۹باشند و فیلمبـرداری و پخـش
حملهی تانکها به دانشجویان و کشتار آنها را امکانپذیر کرد.
ده سال بعد در تاریخ بیستم ماه جوالی سال  ،۱۹۹۹جیانگ زمین سرکوب فـالون گونـگ را آغـاز کـرد .تـا
پایان سال  ،۲۰۰۲اطالعات بدست آمده از منابع دولتـی در چـین مـرگ بـیش از  ۷۰۰۰نفـر را در بازداشـتگاههـا،
اردوگاههای کار اجباری ،زندانها و بیمارستانهای روانی تأیید میکند که معادل کشته شدن  ۷نفر در روز است.
امروز حکچ تمایل به کشتار کمتری نسبت به زمانی که میلیونها و بلکه دهها میلیون انسان را کشت دارد.
دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد .از یک طرف حزب ذهن مردم را بگونهای منحرف کرده که در حـال حاضـر
بسیار سربراهتر و مطیعتر شدهاند .از طرف دیگر بعلت فساد و اختالسهای بزرگ مقامات حکچ ،اقتـصاد چـین بـه
یک اقتصاد تزریقی تبدیل شده که برای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بشدت به سرمایهگـذاری خـارجی محتـاج
است .حکچ به روشنی تحریمهای اقتصادی پس از کشتار میدان تیانآنمن را بیاد دارد و میداند که کشتار علنـی
به عقبنشینی سرمایههای خارجی منجر میشود که میتواند رژیم تک حزبی و خودکامهاش را به خطر بیندازد.
با این وجود ،حکچ هرگز کشتار پشت پرده را متوقف نکرده و حزب امروز از هیچ تالشی برای مخفیکـردن
مدارک کشتارهای خونینش فروگذار نمیکند.
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ب -وحشیانهترین طرق کشتار
هرآنچه که حکچ انجام میدهد تنها در جهت یک هدف است :بدستآوردن و حفظ قدرت .کـشتار یکـی از
مهمترین راههای حفظ قدرت برای حکچ است .هرچه تعداد کشتهها بیشتر و روش کشتار وحشیانهتر باشد ،تـرس
بیشتری میان مردم ایجاد میشود .ایجاد چنین رعبی قبل از جنگ چین و ژاپن شروع شد.
کشتار در شمال چین در زمان جنگ چین و ژاپن
زمانی که رئیس جمهور اسبق آمریکا ،آقای هوور ) (Hooverکتاب ”دشـمن در میـان مـا“ نوشـتهی پـدر

ریمونـد جـی ِد جـاگر ) [۱۶] (Father Raymond J. De Jaegherرا توصـیه مـیکـرد ،گفـت کـه ایـن کتـاب

نشاندهندهی رعب و وحشت ناشی از جنبشهای کمونیستی است .او این کتاب را به هر کسی کـه بـدنبال فهـم و
شناختن چنین نیروی شیطانی در جهان بود توصیه میکرد.
در این کتابِ ،د جاگر داستانهایی در مورد نحوهی بکارگیری خشونت و ترس توسـط حکچ بـرای تـسلیم

مردم چین ذکر کرده است .برای مثال ،روزی حکچ از همهی مردم خواست تا به میـدان دهکـده برونـد .معلمـان،
بچهها را از مدرسه به سمت میدان روانه کردند .هدف از این گردهمایی مشاهدی اعدام  ۱۳وطن پرست جوان بـود.
پس از اعالم اتهامات دروغین علیـه قربانیـان ،حکچ بـه معلـم وحـشتزده دسـتور داد تـا کودکـان را در خوانـدن
سرودهای وطنپرستانه رهبری کند .همراه با این سرود ،کسی وجود نداشت که بـا آهنـگ آن بـه رقـص آیـد مگـر
جالدی که با چاقوی تیز در دست بر مسلخ ایستاده بود .جالد یک سرباز جوان کمونیـست خـشن و بـیعاطفـه بـا
بازوانی قوی بود .سرباز در پشت یکی از قربانیان قرار گرفت و بسرعت چاقوی تیز خود را بـاال بـرد و بطـرف پـایین
فرود آورد و اولین سر بر روی زمین افتاد .همینطور که سر بر روی زمین میغلطید ،خون از آن بیـرون مـیپاشـید.
سرود پر از اضطراب کودکان به جیغ و گریهی ناشی از ترس آنان تبدیل شد .معلم شروع به کتک زدن بچهها کـرد
تا به خواندن سرود ادامه دهند و صدای زنگ او از میان سر و صدای ناشی از ترس کودکان بگوش میرسید.
جالد چاقوی خـود را  ۱۳بـار فـرود آورد و  ۱۳سـر بـر روی زمـین افتـاد .پـس از آن بـسیاری از سـربازان
کمونیست به جلو آمده ،سینهی اجساد را شکافتند و قلبهای آنان را بـه منظـور برپـایی جـشن بیـرون کـشیدند.
تمامی این اعمال وحشیانه در حضور کودکان انجام شد .کودکان از ترس رنگ پریده شده و به بعضی از آنان حالـت
تهوع دست داد .معلم سربازان را سرزنش کرده و کودکان را به صف کرد تا به مدرسه برگرداند.
پس از آن ،پدر ِد جاگر اغلب شاهد اجبار کودکان به مشاهدهی کشتارها بود .کودکان به صحنههای کـشتار

عادت کرده و در مقابل آن به آنان حالت بیتفاوتی دست میداد .بعضی از آنها حتی از دیدن ایـن صـحنههـا لـذت
میبردند.
زمانیکه حکچ احساس کرد که کشتار ساده به اندازهی کافی ترسناک و هیجانآور نیـست ،انـواع مختلـف
شکنجه را در معرض نمایش گذاشت .برای مثال اشخاص را مجبور میکردند که مقدار زیادی نمـک را بـدون آنکـه
اجازهی نوشیدن آب داشته باشند قورت دهند .قربانی آنقدر زجر میکشید تا در نهایت از فرط تشنگی میمرد و یـا
آنها را وادار میکردند تا لباسشان را درآورده و بر روی خرده شیشه غلت بزننـد و یـا سـوراخی در یـخ رودخانـهی
یخزده ایجاد کرده ،و قربانی را به درون سورخ میانداختند تا قربانی یا در اثر یخزدگی میمرد و یا غرق میشد.
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بنا به نوشتهی ِد جاگر یکی از اعضای حکچ در استان شانزی ) (Shanxiنوعی شکنجهی بسیار وحـشتناک

را ابداع کرد .یک روز وقتی که او در حال پرسهزدن در شهر بود ،در مقابل رستورانی ایستاد و به یک دیگ جوشـان
خیره شد .بعدها او چند دیگ بزرگ خریداری کرد و بالفاصله چند تن از کسانی را که ضد حزب کمونیـست بودنـد
دستگیر کرد .در خالل انجام دادرسی دیگ پر از آب شده و بجوش میآمد ۳ .نفر از قربانیان را لخت کرده و پس از

دادگاه به درون دیگ انداختند تا زنده زنده در آب جـوش پختـه شـوند و بمیرنـد .در پینـگشـان )ِ ،(Pingshanد
جاگر شاهد پوست کندن زندهزندهی یک پدر بود .اعضای حکچ پسر او را مجبور کردند تا در شکنجهی غیرانسانی

پدرش شرکت کند و مرگ پدرش را در حالیکه از شدت درد جیغ میکشید مشاهده کنـد .اعـضای حکچ بـر روی

بدن او سرکه و اسید ریختند که بالفاصله پوست بدنش ور آمد .آنها از پشت او به سمت شانههایش شروع کردنـد و
چیزی نگذشت که تمامی پوست بدنش کندهشد و تنها پوست سرش دستنخورده باقی ماند .پدرش تنها در مـدت
چند دقیقه درگذشت.

رعب و وحشت سرخ در زمان ”ماه اوت سرخ“ و آدمخواری گوانگشی
حکچ حتی پس از استیالی قدرت بر تمامی کشور نیز بـه خـشونت خـود خاتمـه نـداد .در زمـان انقـالب
فرهنگی این خشونت شدیدتر نیز شد.
در تاریخ هجدهم ماه اوت سال  ۱۹۶۶مائو زدانگ با نمایندگان گارد سرخ در برج میدان تیانآنمن مالقات

کرد .سونگ بینبین ) (Song Binbinدختر رهبر کمونیست سونگ رنچیونگ ) (Song Renqiongبازوبند گـارد

سرخ را به بازوی مائو بست .وقتی مائو نام سونگ بینبین را پرسید که به معنای آرام و مؤدب است گفـت” :مـا بـه
خشونت بیشتری احتیاج داریم “.سونگ بالفاصله نام خود را به سونگ یـاوو ) (Song Yawwuتغییـر داد) کـه بـه
معنای تحتالفظی ”خواهان خشونت“ است(.

حمالت وحشیانه و مسلحانه خیلی زود به همه جای کشور کشیده شد .نسل جوانتری که در نظام الحـادی
کمونیستی تحصیل کرده بودند هیچ ترس و نگرانی نداشتند .تحت رهبری مستقیم حکچ و راهنمـایی مـائو ،گـارد
سرخ که بسیار متعصب و نادان بود و خود را باالتر از قـانون مـیدانـست شـروع بـه ضـرب و جـرح مـردم و غـارت
خانههایشان در سراسر سرزمین چین کرد .در بسیاری از مناطق تمامی افراد متعلـق بـه ”پـنج طبقـهی اجتمـاعی
سیاه“ ) زمینداران ،کشاورزان ثروتمند ،ارتجاعیون ،عناصر نامطلوب ،حامیان جناح راست( و اعضای خانوادهشان بر

اساس سیاست نسلکشی بطور کامل نابود گردیدنـد .یکـی از مثـالهـای بـارز در ایـن زمینـه منطقـهی داشـینگ

) (Daxingدر حوالی پکن است که در آن از روز  ۲۷اوت تا اول سپتامبر سال  ۱۹۶۶جمع ًا  ۳۲۵نفر در  ۴۸جوخه
از  ۱۳کمون مردمی کشته شدند .پیرترین شخص کشته شده  ۸۰سال و جوانترین تنها  ۳۸روز داشت۲۲ .خانواده
بطور کامل کشته شدند بطوریکه یک نفر هم از آنها باقی نماند.
کشتن افراد زیر کتک صحنهای عادی بود .در خیابان شاتان ) (Shatanگروهی از مردان گارد سـرخ

زن مسنی را با ضربات زنجیرهای فلزی و کمربندهای چرمی شکنجه کردند و زمانیکه او بیرمق بر

روی زمین افتاد ،زنان گارد سرخ روی بدن او رفته و بر روی شکمش پـا کوبیدنـد .آن زن مـسن در

همان محل جان سپرد ...نزدیک چونـگون منـگ ) (Chongwenmengوقتـی گـارد سـرخ منـزل

”همسر یک مالک“ )یک بیوهزن تنها( را جستجو کرد ،هر همسایه را مجبور کردند که یـک دیـگ
آبجوش به صحنه بیاورند و سپس آبجوش را روی یقهی آن پیرزن ریختند تا اینکه بدنش پخـت.
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چند روز بعد پیرزن را در خانه مرده یافتند ،بدنش پوشیده از کرم بود ...راههای زیادی برای کـشتن
وجود داشت از جمله کشتن زیر ضربات باتون ،وارد کردن جراحت با داس و خفه کردن بـا طنـاب...
طریقهی کشتن اطفال بسیار وحشیانه تر از همه بود :جالد روی یـک پـای بچـه مـیایـستاد و پـای

دیگر را می کشید و بچه را به دو نیم می کرد) .تحقیقـات مربـوط بـه کـشتار داشـینگ )(Daxing

توسط یو لوون )[۱۷] (Yu Luowen

جریان آدمخواری گوآنگشی ) (Guangxiحتی از کشتار داشینگ نیز غیرانسانیتر و وحشیانهتر بود.
جنگ یی ) (Zheng Yiنویسندهی کتاب خاطرات سرخ روند آدمخواری را در سه مرحلـهی مجـزا توصـیف

کرده است[۱۸] .

اولین مرحله ،مرحلهی شروع آن بود زمانی که وحشت پنهانی از انجام آن وجود داشت و بطور دزدانه انجـام
میشد .در برخی از گزارشات ساالنهی بخشها چنین صحنههایی ثبت گردیده که در نیمهشب قاتلین پاورچین بـه
جستجوی قربانی خود میرفتند و آنرا یافته سینهاش را مـیشـکافتند تـا قلـب و جگـرش را ببرنـد .از آنجـاییکـه
بیتجربه و وحشتزده بودند به اشتباه ریهها را برده بودند پس باید دوباره برمـیگـشتند تـا قلـب و جگـر را ببرنـد.
زمانیکه قلب و جگر شخص را میپختند مردم دیگر از خانههای خود مشروب و ادویه آورده و همگـی در روشـنایی
آتش اجاق و در سکوت اعضای بدن انسانها را میخوردند.
مرحلهی دوم زمان اوج آن بود ،هنگامیبود که وحشت آن عمومی و علنی شد .در خالل این مرحله قـاتلین
قدیمی در نحوهی جداکردن قلب و جگر قربانی آنهم در حالیکه هنوز زنده بود با تجربه شده بودند و بـه دیگـران
نیز آموخته و مهارت خود را به حد اعال میرساندند .برای مثال برای خارج کردن اعضای داخلی بدن شـخص زنـده
کافی بود که دو برش بصورت ضربدر بر روی شکم او ایجاد کرده و با پا روی آن بایستند )و یا اگر شخص به درخت
بسته شده بود با زانو به زیر شکم او بکوبند( که این باعث میشد ارگانهای داخلی خود به راحتـی بیـرون بیفتنـد.
سردستهی قاتلین ،قلب ،جگر و اندامهای تناسلی را برمیداشت و دیگران هرآنچه باقی مانده بود .این عمـل گرچـه
بسیار وحشیانه بود ولی با دادن شعار و تکان دادن پرچم زینت داده میشد.
مرحلهی سوم مرحلهی جنون بود که در آن آدمخواری امری عادی و همهگیر شد و تبدیل به یـک جنـبش

فراگیر شد .در منطقـهی ووشـوان ) ،(Wuxuanدرسـت مثـل سـگهـای وحـشی کـه در زمـان شـیوع و اپیـدمی

بیماریهای کشنده در همه جا پرسه زده و الشهها را میخورند ،مردم نیز دیوانهوار یکـدیگر را مـیخوردنـد .اغلـب
شخص قربانی را در جمع مورد انتقاد قرار داده و سپس حکم مرگ را رویش اجرا کرده و بعد او را مـیخوردنـد .بـه
محض اینکه شخص قربانی بر روی زمین میافتاد صرفنظر از اینکه مرده یا هنوز زنده است مردم چاقوهایی را کـه

از قبل با خود آورده بودند خارج کرده و هر قسمت از بدنش را که میتوانستند بریده و با خـود مـیبردنـد .در ایـن
مرحله شهروندان معمولی نیز در امر آدمخواری شرکت میکردند .طوفان ”مبارزهی طبقاتی“ تمامی احساس گنـاه
و فطرت بشری را از ذهن انسان پاک کرده بود .آدمخواری مثل بیماری شدیدًا شیوع پیدا کرد و مردم از شرکت در
جشنهای آدمخواری لذت میبردند .تمامی اعضای انسان قابل خوردن بودند بویژه قلـب ،گوشـت ،جگـر ،کلیـههـا،
آرنجها ،پاها و تاندونها .بدن انسان را به روشهای مختلف میپختند از جمله به روش آبپز ،بخارپز ،سرخکردن در
روغن ،پختن در تنور و کبابکردن ...مردم با آن مشروبات الکلی و شراب نوشیده و مشغول بازی میشدند .در زمان
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اوج این جنبش حتی کافهتریاها و رستورانهای قسمتهای عالیرتبهی دولت مثل کمیتهی انقالبی بخش ووشـوان
نیز غذای آدم سرو میکردند.

خوانندگان عزیز نباید به اشتباه تصور کنند که چنین جشنهای آدمخواری صرف ًا امری بدون برنامهریـزی و
برخاسته از میل خود مردم بوده است .حکچ ارگانی تکحزبی و بسیار خودکامه بود و به کوچکتـرین بخـشهـای
جامعه نظارت کامل داشت .بدون تشویق حزب و راهاندازی آن جنبش آدمخواری هرگز شکل نمیگرفت.
یکی از سرودهای حکچ که در مدح خود سروده میگوید” :جامعهی کهن ] [۱۹مـردم را بـه ارواح تبـدیل
نموده و جامعهی نو ارواح را به انسان “.ولی آنطور که از جشنهای آدمخواری دستگیر انسان میشود این است کـه
حکچ توانست انسانها را به هیوال و یا شیطان تبدیل کند چرا که حکچ خود از هر هیـوال یـا شـیطانی درنـدهتـر
است.
آزار و شکنجهی فالون گونگ
از آن زمان که چین قدم به حیطهی کامپیوتر و سفرهای فضایی نهاد و مردم چین توانستند کمکم در مورد
حقوق بشر ،آزادی و دمکراسی در گوش یکدیگر زمزمههایی کنند این تصور برای بسیاری از مـردم ایجـاد شـد کـه
خودکامگی و اختناق نفرت انگیز و مشمئز کنندهی حزب متعلق به گذشته بـوده و دیگـر آنـرا خاتمـهیافتـه تلقـی
کردند چرا که حکچ اجازه داده تا مردم لباسهای شایستهی انسان بهتن کرده و آمادهی برقراری ارتباط بـا جهـان
است.
ولی چنین چیزی حقیقت ندارد .زمانیکه حکچ دریافت که گروهـی وجـود دارد کـه از شـکنجه و کـشتار
ترسی ندارند ،ابزار خود برای شکنجه را جنونآمیزتر از آنچه در گذشته بود کرد .گروهی که به این نحو مورد آزار و
شکنجه قرار گرفتند فالون گونگ نام دارد.
خشونت گارد سرخ و آدمخواری در استان گوآنگشی ) (Guangxiبه هدف کاهش تعداد اجـساد و کـشتن

اشخاص در چند دقیقه و یا چند ساعت انجام گرفت .آزار و اذیت تمرینکنندگان فالون گونگ به ایـن دلیـل انجـام

میگیرد که وادار شوند از اعتقادشان به سـه اصـل ”درسـتکـاری ،شـفقت ،بردبـاری“ دسـت بردارنـد .همچنـین
شکنجههای وحشیانهی آنها اغلب چندین روز ،چندین ماه و حتی چندین سال طول میکشد .تخمین زده میشـود
که بیش از دههزار نفر از تمرینکنندگان فالون گونگ زیر شکنجه کشته شده باشند.
آن عده از تمرینکنندگان فالون گونگ که انواع شکنجهها را تحمل کرده و توانـستهانـد از کـام مـرگ فـرار
کنند چیزی بیش از یکصد نوع روش شکنجه را ذکر کردهاند که مثالهای زیر از آنجملهاند.
کتکزدن وحشیانه از رایجترین روشهای شکنجهی تمرینکنندگان فالون گونگ است .پلیس و زنـدانبـان
ارشد مستقیم ًا آنها را کتک زده و حتی زندانیان دیگر را به زدن آنها تحریک میکنند .بـسیاری از آنهـا در اثـر ایـن
کتکها شنوایی خود را از دست داده ،بافتهای گوش خارجیشـان مجـروح گردیـده ،کـرهی چـشمانشـان ضـربه
خورده ،و دندانهایشان خرد شده و جمجمه ،ستون فقرات ،قفسه سینه ،ترقوه ،لگن خاصره ،دستهـا و پاهـایـشان
شکسته و یا دستها و پاهایشان قطع گردیده است .برخی از شکنجهگران بطور وحشیانهای به بیضههـای زنـدانیان
مرد ضربه زده یا آنها را تحت فشار قرار داده و با لگد به اندام تناسلی زندانیان ضربه میزنند .اگر زنـدانی بـه حـرف
نیاید عمل کتکزدن را آنقدر ادامه میدهند تا پوست زندانی از بین رفته و گوشت آن بیرون بزند .بدن زندانی بطور
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کامل تغییر شکل داده و پوشیده از خون میشود با این حال شکنجهگـر دسـت از شـکنجه برنداشـته و روی بـدن
زخمی آنان نمک ریخته و با باتونهای برقی به آنها شوک الکتریکی وارد میکند .شکنجهگران سر تمرینکننـدگان
را در کیسههای پالستیکی قرار داده و آنها را از ترس خفهشدن به حرف وامیدارند.
شوکهای الکتریکی از دیگر انواع شکنجههایی است که در اردوگاههای کار اجباری بـرای آزار و شـکنجهی
تمرینکنندگان فالون گونگ بکار میرود .پلیس از باتونهای برقی برای شوکدادن به قسمتهای حساس بدن ایـن
زندانیان استفاده میکند .قسمتهایی مثل دهان ،باالی فرق سر ،سینه ،اندامهای تناسلی ،باسن ،رانها ،کـف پاهـا،
سینههای زندانیان زن ،و آلت زندانیان مرد .بعضی از پلیسها همزمان از چند باتون برقی برای دادن شوک به یـک
منطقه استفاده میکنند بطوریکه گوشت آن قسمت سوخته و رنگ آن تیره و کبودرنـگ مـیشـود .گـاهی سـر و
مقعد بطور همزمان شوک داده میشوند .اغلب پیش آمده که پلیس بطور همزمان از تعـداد ده یـا بیـشتری بـاتون
برقی برای کتک زدن یک زندانی برای مدت زمانی طوالنی استفاده کرده .یک باتون برقی معمولی دهها هـزار ولـت
جریان برق را ایجاد میکند .زمانی که تخلیهی الکتریکی انجام میدهد نور آبی به همراه صدای الکتریستهی ساکن
تولید میکند .زمانیکه جریان الکتریکی باتون وارد بدن شخص میشود احساسی مثل سوختگی یا مارگزیدگی بـه
او دست میدهد .هر شوکی به تنهایی مثل یک نیش مار است .پوست بدن قربانی قرمز شده ،شکسته و میسـوزد و
زخمهای او چرک میکند .باتونهای برقی با ولتاژ قویتری نیز وجود دارند که در اثر آنها قربانی احساس میکند با
چکش به سرش میکوبند.
پلیس همچنین از آتش سیگار برای سوزاندن دستها ،صورت ،کف پاها ،سینه ،پشت ،نوک سینهها و غیـره
استفاده میکند .آنها با فندک دستها و اندام تناسلی زندانیان را میسوزانند .میلههای آهنی خاصـی را در کـورهی
الکتریکی حرارت میدهند تا قرمز شود .بعد با آنها پاهـای تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ را مـیسـوزانند .پلـیس
همچنین از ذغال برافروخته و قرمزشده برای سوزاندن صورت زندانیان استفاده میکند .پلیس یکبار شخصی را که
پس از تحمل شکنجههای وحشیانهی زیاد هنوز نفس میکشید و نـبض داشـت سـوزاند و شـخص جـان داد .بعـدًا
پلیس ادعا کرد که مرگ او ”خودکشی“ بوده است.
پلیس به سینهها و اندامهای تناسلی تمرینکنندگان زن ضربه زده و آنها را مورد تجاوز فردی و جمعی قرار
میدهد .بعالوه لباسهای زندانیان زن را پاره کرده و آنها را به درون سلولهای پر از زندانیان مرد میانـدازد تـا بـه
آنها تجاوز کنند .از باتونهای برقی برای شوکدادن به سینهها و اندام تناسلیشان استفاده میکند .با فنـدک نـوک
سینههایشان را سوزانده و باتون برقی را داخل آلت تناسلی آنها کرده و به آن شوک میدهد .آنها چهـار مـسواک را
از قسمت دسته به هم دیگر بسته و آنرا داخل آلت تناسلی زنان کرده و آنرا میچرخانند .زنـدانیان زن را از قـسمت
آلت تناسلی از قالب آویزان کرده و یا دستهای آنان را از پـشت دسـتبند زده و نـوک سـینههـایشـان را توسـط
قالبهای سیمی فلزی که به جریان برق متصل است میکشند.
تمرینکنندگان فالون گونگ را مجبور کرده تا ”جلیقهی ثابت ] “[۲۰بهتن کنند و سپس بازوهای آنهـا را از
پشت بههم میبندند .بعد دستهایشان را از پشت کشیده و از باالی سرشان رد میکنند و به جلوی سینه میآورند
و سپس پاهایشان را بسته ،بعد از پنجره آویـزانشـان مـیکننـد .همزمـان پارچـهای در دهـانشـان فـرو کـرده ،و
گوشیهایی که از آن توهین به فالون گونگ پخش میشود به گوشهایشان میگذارند .بر اسـاس گفتـهی شـاهدان
عینی کسانی که بدین طریق شکنجه شدهاند بالفاصله بازوها ،تاندونها ،شانهها ،مچها و آرنجهایشان شکسته اسـت.
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آنها که مدت زمان طوالنیتری تحت این شکنجه قرار گرفتهاند ستون فقراتشان بطـور کامـل شکـسته و از دردی
وحشتناک و توانفرسا مردهاند.
آنها همچنین تمرینکنندگان فالون گونگ را به درون سردابها و دخمـههـای پـر از فاضـالب مـیاندازنـد.
تراشههای بامبو را زیر ناخنهای آنها کرده و آنها را در اتاقهـای نمـوری کـه دیوارهـا ،کـف و سـقفش پوشـیده از
کپکها و قارچهای قرمز ،سبز ،زرد ،سفید و غیره است زندانی میکنند تا زخمهایـشان عفونـت کنـد .همچنـین در
سلولشان سگ ،مار و عقرب رها میکنند تا گازشان گرفته و نیششان بزند و داروهای تخریبکنندهی اعـصاب بـه
آنها تزریق میکنند .اینها تنهـا چنـد نـوع از روشهـای بـسیاری اسـت کـه تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ را در
اردوگاههای کار اجباری با آنها شکنجه میدهند.

پ -مبارزات وحشیانه در درون خود حزب
از آنجاییکه حکچ اعضای خود را براساس سرشت حزب و نـه اخالقیـات و عـدالت متحـد کـرده ،وفـاداری
اعضا ،بخصوص مقامات ارشد به رهبر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .حزب باید بـا کـشتن اعـضای خـودش
فضایی پر از ترس و وحشت در حزب حاکم کند .از این طریق آنهایی که باقی میمانند میفهمند که اگـر دیکتـاتور
ارشد بخواهد که کسی بمیرد ،آن شخص با وضع فالکتباری خواهد مرد.
درگیریهای داخلی حزبهای کمونیستی بسیار معروف اسـت .تمـامی اعـضای ”کمیتـهی اجرایـی حـزب
کمونیست“ حزب کمونیست شوروی مربوط به دو دورهی اول ،بجز لنین که بطـور طبیعـی مـرد و خـود اسـتالین،
اعدام شده یا خودکشی کردند ۳ .تن از  ۵مارشال اعدام شدند ۳ ،نفـر از  ۵نفـر فرمانـدهان سـتاد مـشترک اعـدام
شدند ،تمامی  ۱۰نفر فرماندهان ردهی دوم ستاد مشترک اعدام شدند ۵۷ .نفر از  ۸۵فرماندهی ارتش اعـدام شـدند
و  ۱۱۰نفر از  ۱۹۵فرماندهی پایگاههای مختلف نظامی نیز اعدام گردیدند.
حزب کمونست چین همواره مروج ”مبارزات وحشیانه و حمالت بیرحمانه“ است .این تاکتیکهـا نـه تنهـا
مردم خارج از حزب را هدف قرار میدهد بلکه دامنگیر خود اعضای حزب نیز میشـود .از ابتـدای دوران انقـالب در

استان جیانگشی ) ،(Jiangxiحکچ تعداد زیـادی از مـردم را در واحـدهای ضـد بلـشویکی )(Anti Bolshevik
کشته است ] [۲۱و تنها تعداد کمی جان سالم بدر برده و در جنگ شرکت کـردهانـد .در شـهر یـانآن )(Yan’an

حزب یک مبارزهی ”اصالحی“ را برنامهریزی کرد .بعدها پس از آنکـه سیاسـتش را پایـهگـذاری کـرد گـائو گانـگ
) ،(Gao Gangرائو شوشـی ) ،[۲۲] (Rao Shushiهـو فنـگ ) (Hu Fengو پنـگ دهـوآی ) (Peng Dehuaiرا
بطور کامل قلع و قمع کرد .تا قبل از شروع انقالب فرهنگی تقریب ًا تمـامی اعـضای بلندپایـهی حـزب از بـین بـرده

شدند .هیچیک از دبیرکلهای اسبق حکچ عاقبت خوبی نداشتند.
لیو شائوچی ) ،(Liu Shaoqiرئیسجمهور اسبق چـین کـه مـرد شـماره  ۲ملـت چـین نـام داشـت بطـور

فالکتباری مرد .در هفتادمین سـالگرد تولـدش مـائو زدانـگ و جـو انـالی ) [۲۳] (Zho Enlaiشخـص ًا بـه وانـگ
دونگشینگ )) (Wang Dongxingگارد مخصوص مائو( گفتند که بعنوان هدیهی تولد یک دسـتگاه رادیـو بـرای
لیو شائوچی ببرد تا بتواند به گزارش رسمی هشتمین جلسهی عمومی دوازدهمین کمیتـهی مرکـزی گـوش دهـد.
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گزارش از این قرار بود” :لیو شائوچی خیانتکـار ،جاسـوس و مـزدور را بـرای همیـشه از حـزب اخـراج کنیـد و بـه

افشاگری و انتقاد از او و همدستانش و خیانتکاریهایشان ادامه دهید“.

اینکار برای لیو شائوچی ضربهی روانی سنگینی بود و درپی آن بیماریاش بسرعت رو به وخامـت گذاشـت

چراکه برای مدت زمان طوالنی به تخت بسته شده بود و نمیتوانست حرکت کند و گردن ،پشت ،باسن و پاشـنهی

پاهایش به زخم بستر عفونی بسیار دردناکی مبتال شده بودند .وقتی کـه درد بـسیار زیـادی بـه سـراغش مـیآمـد،
لباس ،اشیاء و بازوی دیگران را میگرفت و نمیگذاشت بروند و از اینرو آنها در هر دستش یـک بطـری پالسـتیکی
سختی قرار میدادند .وقتی او مرد آن دو بطری پالستیکی در اثر فشار زیاد و متمادی او بهشـکل دو سـاعت شـنی
درآمده بودند.
در ماه اکتبر  ۱۹۶۹بدن او شروع به فاسد شدن کرد و بوی عفونت و چرک تمام فضا را پـر کـرده بـود .او از
شدت الغری همچون ترکهای شده بود و در لبهی مرگ قرار داشت .ولی بازرس کمیتهی مرکزی حزب اجـازه نـداد
که او دوش بگیرد یا برای عوض کردن لباسهایش برگردانده شود .در عوض همهی لباسهـایش را از تـنش خـارج
کردند و او را در درون لحافی پیچیده و با هواپیما از پکن به شهر کایفنگ ) (Kaifengانتقال دادند و در زیـرزمین

یک خانهی دورافتاده زندانیش کردند .زمانیکه تب او باال میرفت نه تنها به او دارو نمیدادنـد ،بلکـه پرسـنل تـیم

ال سخت و عفـونی شـده بـود و موهـای
پزشکی را مرخص میکردند .زمانی که لیو شائوچی مرد ،گوشت بدنش کام ً
سفید سرش به بیش از  ۶۰سانتیمتر میرسید .دو روز پس از آن جسد او را در نیمهشب بعنوان جسد شخـصی بـا

بیماری عفونی مهلک سوزاندند .تخت ،بالش ،و هر آنچه که از او باقیمانده بود سوزانده شد .جواز دفـن لیـو حـاوی

این اطالعات است :اسم :لیو ویهوآنگ ) ،(Liu Weihuangشغل :بیکار ،علت مرگ :بیماری .حکچ رئـیسجمهـور
اسبق و مرد شماره  ۲ملت چین را زیر چنین شکنجهای کشت بدون آنکه دلیل روشنی برای آن ذکر کند.

ت -صدور انقالب ،کشتار مردم خارج از کشور
عالوه بر کشتار مردم در داخل سرزمین چین و در درون خود حزب بطـرق مختلـف و بـا شـادی و افتخـار،

حکچ از کشتن چینیهای مقیم خارج از کشور نیز برای صدور ”انقالبـش“ غافـل نمانـد .خمـرهـای سـرخ از ایـن
جملهاند.

حکومت خمرهای سرخ پل پات ) (Pol Potتنها برای چهار سال در کامبوج دوام آورد .با این وجـود چیـزی

قریب به  ۲میلیون نفر از جمله دویستهزار چینی در این کشور کوچک با جمعیـت تنهـا  ۸میلیـون نفـری کـشته
شدند.
جنایات و جرائم خمرهای سرخ بیشمار است و در اینجا به شرح آنها نمیپردازیم .تنها دربـارهی ارتبـاط آن
با حکچ صحبت میکنیم.
پل پات مائو زدانگ را میپرستید .او که حکومتش را از سال  ۱۹۶۵آغاز کرده بود چهار بار بـه چـین سـفر

کرد تا شخص ًا به سخنرانی مائو و درسهای او گوش دهد .در اوایل نوامبر سال  ۱۹۶۵او بمـدت سـه مـاه در چـین

ماند .چن بدا ) (Chen Bodaو جانگ چونچیائو ) (Zhang Chunqiaoدر مورد تئوریهایی مثل ”قدرت سیاسی

از بشکهی باروت میروید“” ،مبارزات طبقاتی“” ،دیکتاتوری طبقهی کارگر“ و غیره با او سخن گفتند .بعـدها ایـن
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تئوریها پایه و اساس حکومت او در کامبوج شد .پس از بازگشت به کامبوج ،پل پات نام حـزب خـود را بـه حـزب
کمونیست کامبوج تغییر داد و پایگاههای انقالبی را بر اساس الگوی حکچ که معتقد به محاصـره کـردن شـهرها از
طریق روستاها بود احداث کرد.
در سال  ۱۹۶۸حزب کمونیست کامبوج بطور رسمی یک ارتش را تـشکیل داد .در پایـان سـال  ۱۹۶۹ایـن

ارتش چیزی بیش از  ۳۰۰۰نفر داشت .ولی در سـال  ۱۹۷۵در زمـان حملـه و تـسخیر شـهر پنـومپـن ) Phnom

ال با کمـک حکچ میـسر شـده بـود.
 (Penhتبدیل به یک ارتش مجهز با نیروی  ۸۰هزار نفر شده بود .این امر کام ً

کتاب ”مستندات مربوط به حمایت از ویتنام و جنگ با امریکا“ نوشتهی وانگ شـیانگن )[۲۴] (Wang Xiangen
میگوید که در سال  ۱۹۷۰چین تجهیزات و اسلحهی الزم برای سیهزار سرباز را در اختیار پـل پـات گذاشـت .در

ماه آوریل سال  ۱۹۷۵پل پات پایتخت کامبوج را اشغال کرد و دو ماه بعد به پکن رفت تا مقامات حکچ را مالقـات
کرده و دستورالعملهای جدید را دریافت کند .واضح است که اگر کشتار خمرهای سرخ توسط تئوریهای حکچ و
حمایتهای مادی آن پشتیبانی نمیشد ،این امر به هیچ عنوان عملی نمیگردید.
برای مثال ،پس از آنکه هر دو پسر شاهزاده سیهانوک ) (Sihanoukبدست حزب کمونیست کامبوج کـشته

شدند ،حزب با فرمانبرداری کامل از دستور جو انالی ،سیهانوک را به پکن فرستاد .همگان میدانند زمانیکه حـزب

کمونیست کامبوج مردم را میکشت حتی جنین داخل بدنشان را میکشت تا از ایجاد هرگونه مشکل احتمالی در
آینده جلوگیری کند .ولی در مورد جو انالی ،پل پات بدون هیچ اعتراضی از فرمان پیروی کرد.

جو انالی تنها با یک کلمه جان سیهانوک را نجات داد حال آنکه حکچ با کـشتار دویـستهـزار چینـی در

کشور کامبوج هیچ مخالفتی نکرد .در آن زمان چینیهای مقیم کامبوج برای طلب کمـک بـه سـفارت چـین پنـاه
بردند ولی سفارت به آنها اعتنایی نکرد.
در ماه می  ۱۹۹۸زمانیکه کشتار و تجاوز بسیار ،دامنگیر چینیهای مقیم اندونزی شد ،حکچ کلمـهای بـر
زبان نیاورد .چین نه تنها کمکی به آنها نکرد بلکه از گسترش اخبار آن در داخل چـین نیـز جلـوگیری کـرد .بنظـر
میرسد که دولت چین هیچ اهمیتی بـرای چینـیهـای مقـیم خـارج قائـل نیـست و حتـی پیـشنهادی مبنـی بـر
کمکهای انساندوستانه را نیز از آنان دریغ کرد.

ث -تخریب نهاد خانواده
راهی برای شمارش تعداد مردم کشته شده در اثر مبارزات سیاسی حکچ وجود ندارد .آمار گیری از طریـق
پرسش و پاسخ در بین مردم نیز به علت سانسور شدید خبری و موانع ایجاد شده در منـاطق مختلـف و تیـرههـای
محلی امکانپذیر نیست .حکچ هرگز حاضر به انجام چنین آمارگیری نمیشود چرا که این به منزلهی کنـدن گـور
خودش است .حزب ترجیح میدهد در نوشتن تاریخچهی خود از ذکر جزئیات صرفنظر کند.
کسب اطالعات در مورد تعداد خانوادههای آسیبدیده توسط حکچ حتی مشکلتر اسـت .در برخـی مـوارد
پس از آنکه شخصی کشته شده ،خانوادهاش از هم گسسته .در برخی موارد هم خـانواده جمعـ ًا مـردهانـد .حتـی در
مواردی که مرگ نیز در میان نبوده بسیاری از زوجها مجبور به طالق شدهاند و یا پدر و پسر ،مادر و دختـر مجبـور
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به ترککردن یکدیگر شدهاند .در اثر شکنجه بعضی معلول شده ،عدهای مشاعرشان را از دست داده و بعـضی دیگـر
در اثر بیماریهای حاصله از شکنجه مردهاند .مدارک مربوط به چنین خانوادههایی بسیار ناقص است.
یکبار شبکهی یومییوری نیوز ) (Yomiuri Newsژاپن اعالن کـرد کـه بـیش از نیمـی از جمعیـت چـین

توسط حکچ مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند .اگر چنین خبری صحیح باشد میتوان گفت که تعـداد خـانوادههـای
نابودشده توسط حکچ چیزی بیش از  ۱۰۰میلیون خانواده است.
نام جانگ جیشین ) [۲۵] (Zhang Zhixinبخاطر حجم زیادی از گزارشات پخـش شـده در مـورد او سـر

زبانها است .بسیاری از مردم میدانند که آن خانم مورد شکنجههای فیزیکی ،روانـی و تجـاوز دسـتهجمعـی قـرار
گرفته است .در آخر او دیوانه گردید و قبل از آنکه به ضرب گلوله کشته شود زبانش بریده شد .اما بسیاری از مـردم
نمیدانند که داستان ظالمانهی دیگری نیز پشت این تراژدی نهفته است و آن این است که حتـی خـانوادهی او بـه
اجبار میبایست در ”جلسات توجیهی برنامهریزیشده برای خانوادههای محکومین به اعدام“ شرکت میکردند.
دختر جانگ جیشین ،لین لین ) (Lin Linبیاد می آورد که در اوایل بهار سال ،۱۹۷۵

شخصی از دادگاه شنیانگ ) (Shenyangفریاد کشید که ”مادر تو واقع ًا یک ضدانقالب جانسخت
است .او از قبول اصالحات امتناع میکند و بطور اصالحناپـذیری سرسـخت اسـت .او مخـالف رهبـر
بزرگ ما مائو ،مخالف افکار شکستناپذیر او و مخالف حرکت انقالبـی طبقـهی کـارگر اسـت .او کـه
کوهی از جرائم را بدوش میکشد اکنون باید تسلیم تصمیم دولت بـرای تنبیـه خـود باشـد .اگـر او
اعدام گردد ،نظر تو چه خواهد بود؟“ من شوکه شده بودم و نمیدانستم چه باید جواب دهـم .قلـبم
شکسته بود ولی تظاهر میکردم که آرام هستم و سعی میکردم که جلوی جاری شدن اشکهایم را
بگیرم .پدرم به من گفته بود که ما حق گریه کردن در مقابل دیگران را نـداریم وگرنـه هـیچ راهـی
نداریم که به ترک او و طرد او از خانوادهمان موفق شویم .پدرم بجای من پاسخ داد ،او گفـت” :اگـر
اینگونه است که شما میگویید ،دولت آزاد است تا هرگونه که صـالح مـیدانـد او را تنبیـه کنـد“.
نمایندهی دادگاه مجددًا پرسید” ،آیا اگر او اعدام شود تو جسد او را تحویل مـیگیـری؟ آیـا وسـایل
شخصی او را از زندان تحویل خواهی گرفت؟“ من سرم را پایین آوردم و هیچ نگفـتم .دوبـاره پـدرم
بجای من پاسخ داد” :ما به هیچ چیز او احتیاج نداریم ... “.پدرم دست مـن و بـرادرم را گرفـت و از
دادگاه بخش خارج شدیم .در حالیکه تلوتلو میخـوردم در میـان طوفـان بـرف پیـاده راهـی منـزل
شدیم .به خانه که رسیدیم هیچ چیز نپختیم .پدرم تنها نان ذرت باقیمانده در خانه را تکهتکه کـرد
و به من و برادرم داد .به ما گفت ”زود آن را بخوریـد و بـه تخـت خـواب برویـد “.مـن روی تخـت
ساختهشده از خشت خود خوابیدم .پدرم روی چهارپایهای نشست و به نور چراغ خیره شـد .پـس از
مدتی به تخت ما نگاه کرد و تصور کرد که ما بخواب رفتهایم .از جا بلند شد ،چمدانی را که با خـود
از خانهی قدیمیمان در شنیانگ آورده بودیم باز کرد و عکـس مـادرم را از آن بیـرون آورد .بـه آن
نگاه کرد و نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
از تخت خود بیرون آمدم ،سرم را روی دستهای پدرم گذاشتم و بـا صـدای بلنـد شـروع بـه گریـه
کردم .پدرم مرا نوازش کرد و گفت” :اینکار را نکن ،نباید بگذاریم که همسایهها صدای گریهمـان را
بشنوند “.برادرم هم پس از شنیدن گریهی من از خواب بیدار شد .پدرم مـن و بـرادرم را سـخت در
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آغوش گرفت .نمیدانم که آن شب چند قطره اشک ریختیم ولی نمیتوانستیم آزادانـه گریـه کنـیم.
][۲۶
یک استاد دانشگاه زندگی خوب و خوشی داشت که ناگهان در خالل جریان تعقیب حامیـان جنـاح راسـت
خانوادهاش اسیر یک فاجعه گردید .در زمان جنبش جناح راست ،همسر او که در آن زمان دختـر مجـردی بـود بـا
شخصی که متهم به حمایت از جناح راست بود رابطهی عاشقانهای داشت .شخصی کـه او عاشـقش بـود بعـدها بـه
جرم حمایت از جناح راست به محل دورافتادهای فرستاده شد و در آنجا رنج و آزار فراوان دید .از آنجائیکه او در آن
زمان دختر جوانی بود و نمیتوانست تنها بماند دست از عشقش برداشت و با همین شخصی که استاد دانشگاه بـود
ازدواج کرد .زمانیکه معشوقش پس از مدتها آزاد شد و به شهرشان بازگشت ،دختر که اکنـون مـادر چنـد فرزنـد
بود دیگر راهی برای توبه در مقابل خیانتی که کرده بود نداشت .او بر طالقگرفتن از همسرش به امیـد آرام کـردن
وجدان گناهکارش اصرار ورزید .در آن زمان استاد دانشگاه بیش از  ۵۰سال داشت و از آنجاییکه قدرت تحمـل ایـن
تغییر ناگهانی همسرش را نداشت ،دیوانه شد .او تمام لبـاسهـایش را در آورد و در کوچـههـا و خیابـانهـا بـدنبال
زندگی جدید میدوید .در آخر همسرش او و فرزندانش را ترک کرد .این جدایی دردناک که نتیجـهی عمـل حـزب
بود قابل حل نبوده و بیماری العالج اجتماعی است که تنها جدایی را جایگزین جدایی دیگر میکند.
خانواده واحد اصلی و پایهای اجتماع در چین است .خانواده همچنین آخـرین دفـاع سـنت کهـن چـین در
مقابل فرهنگ حزبی بشمار میرود .از این رو صدمه زدن به نهاد خانواده ظالمانهترین کار حکچ در تاریخ کشتارش
است.
از آنجاییکه حکچ تمامی منابع اجتماعی را در انحصار خـود درآورده ،زمـانیکـه شخـصی بعنـوان مخـالف
حکومت دیکتاتوری آن طبقهبندی شود ،بسرعت با بحرانهای متعـدد معـاش و زنـدگی مواجـه گردیـده ،براحتـی
توسط هر شخصی در جامعه میتواند متهم گردد و تمامی شرافتش از دسترفته قلمداد مـیشـود .از آنجاییکـه بـا
ایشان بسیار ناعادالنه رفتار شده ،تنها مأمن باقیمانده برای این افراد بیگناه خانوادهی ایـشان اسـت .ولـی سیاسـت
درگیرسازی حکچ اعضای خانواده را نیز از کمک کردن و آرامش دادن به یکدیگر بازمـیدارد ،چـرا کـه در صـورت

کمک به شخص ،خود نیز برچسب مخالف و منازع حکومت دیکتاتوری میخورنـد .جانـگ جـیشـین بـرای مثـال

مجبور به طالق شد .برای بسیاری از مردم خیانت به اعضای خانواده اعم از خبرچینی در مورد آنها ،مبارزه ،انتقاد یا

ترکشان بسیار غیر قابل تحمل است .بسیاری از مردم به همین دالیل خودکشی کردهاند.

ج -الگوها و پیامدهای کشتار
ایدئولوژی حکچ دربارهی کشتار
حکچ همواره از لحاظ داشتن استعداد و خالقیت زیاد در گسترش مارکسیسم  -لنینیـسم بـهخـود نازیـده
است ولی در واقع خالقیت حکچ تنها تقویت یک شیطان تمامعیار در تاریخ و سراسر جهـان بـوده اسـت .حکچ از
ایدئولوژی کمونیست و اتحاد اجتماعی تنها در جهت فریب دادن عوام و روشنفکران استفاده میکند .حکچ بـا بـه
رخ کشیدن رشد علمی و تکنولوژیکی سعی در تضعیف اعتقادات و ترویج الحاد دارد .از کمونیسم استفاده مـیکنـد
تا مالکیت شخصی را انکار کند و از تئوری لنین و انقالبات خشن به منظور حفظ حاکمیتش بهره میگیرد .در عین
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حال قسمتهای نامطلوب فرهنگ چینی را که از فرهنگ اصیل کشور منحرف شدهاند تلفیق و تقویت کرده تا آنـرا
بد جلوه دهد.
حکچ تحت نام دیکتاتوری طبقهی کارگر یک تئـوری و چـارچوب کامـل مبنـی بـر ”انقـالب“ و ”انقـالب
بیوقفه“ را پایهریزی کرد و از آن برای ایجاد تغییرات در جامعه و تضمین حیات دیکتاتوری حزبـی خـود اسـتفاده
میکند .تئوری او دو بخش دارد :یکی پایهی اقتصادی و دیگری فراساختاری تحت لوای دیکتاتوری طبقـهی کـارگر
که در آن ،پایهی اقتصادی فراساختار را تعیین کرده و فراساختار به نوبهی خود بر پایهی اقتصادی تأثیر میگـذارد.
به منظور تقویت فراساختار علیالخصوص قدرت حزب ،انقالب را بایـد در ابتـدا از پایـهی اقتـصادی آغـاز کـرد کـه
عبارت است از:
) (۱کشتن زمینداران و حل کردن مشکل تولید ] [۲۷در مناطق روسـتایی و ) (۲کـشتن سـرمایهداران بـه
منظور حل کردن ارتباطهای مربوط به تولید در شهرها.
در حیطهی فراساختار نیز کشتار بطور مکرر جهت حفظ ایدئولوژی مطلق حـزب الزامـی اسـت کـه عبـارت
است از:
) (۱حل کردن مشکل نگرش سیاسی روشنفکران نسبت به حزب
برای مدت زمان مدید ،حکچ مبارزات متعددی را برای اصالح افکـار روشـنفکران ترتیـب داده اسـت .آنهـا
روشنفکران را به فردگرایی بورژوامنش )کاسبکارانه( ،ایدئولوژی بورژوامنش ،نگـرشهـای بـیعالقـه بـه سیاسـت،
ایدئولوژی بدون طبقهی اجتماعی ،آزادیخواهی و لیبرالیسم و غیره متهم کردهانـد .حکچ بـا شستـشوی مغـزی و
نابود کردن وجدان ،شرافت و احترام روشنفکران را از آنها گرفته است .حزب استقالل در تفکـر و بـسیاری دیگـر از
صفات پسندیدهی روشنفکران از جمله فریاد برآوردن در جهت عدالتخواهی و فدا کردن جان در راه حفظ عدالت
را تقریب ًا بطور کامل نابود کرده است .سنن کهن به ما میآموزد که” :نباید زمانی که ثروتمند و با ارج و قرب اسـت
زیادهروی کند و زمانی که فقیر و درمانده است از خود غافل شود و او نمیتواند وادار بـه تعظـیم در مقابـل قـدرت
مافوق گردد“[۲۸] .؛ ”دلسوزی برای کشور و مردم آن باید اولین خواسـتهات باشـد و درخواسـت سـهم خـودت از
شادی آخرین]“[۲۹؛ ”هر شخص عادی باید خود را در مقابل موفقیت و شکست ملـت و کـشورش مـسئول بدانـد.
]“[۳۰؛ و ”در بیچیزی و گمنامی یک انسان شریف سعی در ارتقاء شخص خود دارد ولی در شهرت و مکنت سعی
در ارتقاء کل کشورش[۳۱] “.
) (۲بر پایی انقالب فرهنگی و کشتن مردم به منظور کسب رهبری مطلق سیاسی و فرهنگی توسط حکچ
حکچ مبارزات جمعی را در داخل و خارج حزب برپا کرد و نابودسازی زمینههای ادبی ،هنری ،تئاتر ،تـاریخ
و تحصیل را آغاز کرد .حکچ اولین حمالت خود را با هدف چند شخص صاحب نـام مثـل ”روسـتای سـه خـانواده

] ،“[۳۲لیو شائوچی ) ،(Liu Shaoqiوو هـان ) ،(Wu Hanالئوشـی ) (Lao Sheو جیـان بـوزان )(Jian Bozan
آغاز کرد .بعدها تعداد کشتارهای خود را بصورت ”گـروه کـوچکی در داخـل حـزب“ و ”گـروه کـوچکی در داخـل

ارتش“ گسترش داد و نهایت ًا کشتار را از سطح حزب و ارتش به سطح کل کشور کـشاند .حمـالت مـسلحانه جـسم
مردم را کشت و حمالت فرهنگی روح آنها را .آن دوره زمان بسیار پرآشوب و خشونتباری تحت کنترل حکچ بود.
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هر کسی میتوانست براحتی دیگری را تحت نام ”انقالب“ و با شعار ”دفاع از جبههی انقالبی رئیس مـائو“ بکـشد.
آن دوره یکی از بیسابقهترین دورانی بود که در سراسر کشور فطرت انسانیت به نابودی کشیده شد.
) (۳حکچ در پاسخ تقاضای دانشجویان برای دمکراسی پس از انقالب فرهنگـی در چهـارم ژوئـن  ۱۹۸۹در
میدان تیانآنمن بروی آنها آتش گشود
این اولین باری بود که حکچ بطور علنی شهروندانی را کـه در اعتـراض بـه اخـتالس ،فـساد و تبـانی بـین
مقامات دولتی و تجار و درخواست آزادی مطبوعات ،آزادی بیـان و مجلـس بپاخاسـته بودنـد مـیکـشت .در زمـان
کشتار میدان تیانآنمن به منظور ایجاد تنفر بین غیر نظامیان و نظامیان ،حکچ تـصاویری را کـه مـردم در حـال
آتش زدن خودروهای نظامی و کشتن سربازان بودند جعل کرده و برای تحریک نظامیان به آنها نـشان داد و از ایـن
طریق از ارتشی که از خود مردم بوجود آمده بود در کشتن خود مردم استفاده کرد.
) (۴کشتن افرادی با اعتقادات مختلف
حیطهی اعتقادات خط پایان زندگی حکچ است .حزب برای فریب دادن مردم توسط بدعتهای خـود نیـاز
میدید که تمامی مذاهب و نظامهای اعتقادی را در ابتدای حکومتش از بین ببرد .زمانیکه حزب حیطهی جدیـدی
از اعتقادات بنام فالون گونگ را روبروی خود دید مجددًا چاقوی سالخیاش را بیرون کشید .اسـتراتژی حکچ ایـن
است که از اصول ”درسـتکـاری ،شـفقت و بردبـاری“ فـالون گونـگ و ایـن حقیقـت کـه تمـرینکننـدگان دروغ
نمیگویند ،از خشونت استفاده نمیکنند و باعث بر هم زدن ثبات اجتماعی نمیشوند سـوء اسـتفاده کنـد .پـس از
کسب تجربه در آزار و اذیت فالون گونگ ،حکچ خود را توانمندتر دیـد و حـس کـرد کـه مـیتوانـد معتقـدین بـه
آیینهای دیگر را نیز نابود کند .این بار خود جیانگ زمین و حکچ شخص ًا به صحنه آمدند و برای کـشتن ،از مـردم
و گروههای دیگر استفاده نکردند.
) (۵کشتن مردم به منظور پنهانسازی حقیقت
دانستن برای مردم به عنوان یک حق ،نقطه ضعف دیگر حکچ اسـت؛ حکچ همچنـین مـردم را بـه دلیـل
توقف جریان خبرها میکشد .در گذشته ”گوشکردن به رادیوی دشمن“ یک جـرم محـسوب مـیشـد و مجـازات
زندان داشت .امروزه ،در پاسخ به چند مورد رخنه در سیستم تلویزیون دولتی جهت افشا کردن شـکنجههـای بکـار

گرفته شده در مورد فالون گونگ ،جیانگ زمین فرمان سـری ”کـشتن فـوری و بـدون رحـم“ را صـادر کـرد .لیـو
چنگجون ) (Liu Chengjunکه یکی از این موارد رخنه را انجام داده بود زیر شکنجه کـشته شـد .حکچ ،ادارهی
) ۶۱۰ادارهی  ۶۱۰ادارهای شبیه گشتاپو در زمان آلمان نازی است که بـرای اذیـت و آزار تمـرینکننـدگان فـالون

گونگ تأسیس شد( ،پلیس ،پیگیران ،دادگاهها و سیستمهای پلیس اینترنتی را بسیج کرد تا تمـامی فعالیـتهـای
مردم را زیر نظر بگیرند.
) (۶محروم کردن مردم از حق ادامهی حیات بخاطر عالیق خودش
تئوری حزب مبنی بر انقالبهای متعدد در واقع به معنی این اسـت کـه حکچ هرگـز قـدرتش را از دسـت
نمیدهد .در حال حاضر ،اختالس و فساد در داخل حزب به نزاعی بین رهبری مطلـق حـزب و حـق حیـات مـردم
تبدیل گردیده است .زمانیکه مردم از راههای قانونی برای حفاظت از حقوقشان وارد میشـوند حـزب بـا خـشونت،
چاقوی قصابی خود را بیرون کشیده و به ”سرگروههای“ جنبشها نشان میدهد .حکچ درحال حاضر بیش از یـک
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میلیون پلیس مجهز را برای این منظور آماده کرده است .امروز حکچ توان کشتاری بسیار بـاالتر از آنچـه در سـال
 ۱۹۸۹در میدان تیانآنمن انجام داد را دارد .بهرحال وقتی که حزب مردم خودش را به جاده تباهی میکـشاند در
واقع خودش را به بنبست کشانده اسـت .حکچ بـه چنـان مرحلـهی آسـیبپـذیری رسـیده کـه بـر اسـاس یـک
ضربالمثل چینی ”درختها و گیاهانی را که در اثر باد تکان میخورند نیز دشمن خود در نظر میگیرد“.
از باال که به حکچ مینگریم ،شیطانی پلید با ذاتی خبیث را میبینیم .صرفنظر از تغییرات سطحی کـه در
زمانهای خاص برای حفظ قدرتش انجام میدهد حکچ تاریخ پر از کشتار و جنایتش را نمیتواند تغییـر دهـد -در
گذشته مردم را کشته ،در حال حاضر میکشد و در آینده نیز خواهد کشت.
الگوهای کشتار متفاوت در شرایط مختلف
الف -رهبری از طریق تبلیغات
حکچ بسته به دورههای زمانی مختلف روشهای مختلفی را برای کشتار بکار بـرده اسـت .حکچ در اغلـب
مواقع قبل از شروع کشتار شروع به تبلیغات وسیع میکند .حکچ اغلب گفتـه اسـت کـه ”تنهـا کـشتار مـیتوانـد
نارضایتیهای عمـومی را برطـرف کنـد “.گـو اینکـه مـردم از حکچ خواسـتهانـد کـه کـشتار کنـد .در واقـع ایـن
نارضایتیهای عمومی توسط خود حکچ تهییج شده است.
برای مثال داسـتان ”دختـر سـپیدموی“ ] [۳۳کـه یـک تحریـف کامـل از یـک افـسانهی محلـی اسـت و

داستانهای دروغین دیگری دربارهی جمعآوری اجاره و سردابهـا کـه در درام لیـو ونکـای ) (Liu Wencaiذکـر

شدهاند همگی به عنوان ابزارهایی جهت ”آموزش“ تنفر به مردم نسبت به زمینداران ساخته شدهاند .حکچ اغلـب

از دشمنان خود شخصیتهای شیطانی میسازد همانطور که در مورد رئیسجمهور اسبق چین لیو شـائوچی انجـام
گرفت .یکی از موارد ویژه واقعهی خودسوزی بود که حکچ در ماه ژانویهی سال  ۲۰۰۱در میدان تیـانآنمـن بـراه

انداخت تا نسبت به فالون گونگ در مردم حس تنفر بوجود آورد و متعاقب آن نسلکـشی تمـرینکننـدگان فـالون
گونگ را دو چندان کرد .حکچ نه تنها روش کشت و کشتار مردم را تغییـر نـداده بلکـه بـا اسـتفاده از تکنولـوژی
اطالعات آنرا به حد اعالی خود نیز رسانده است .در گذشته حکچ تنها میتوانست مردم چین را فریـب دهـد ولـی
امروز مردم را در همه جای دنیا میفریبد.
ب -بسیج کردن تودهها برای کشتار مردم
حکچ تنها از ماشین دیکتاتوری خود برای کشتن مردم استفاده نمیکند بلکه خود مردم را بسیج مـیکنـد
تا یکدیگر را بکشند .حتی اگر در ابتدای اقدام به بسیج کردن ،رعایت برخی قوانین و مقررات را بکنـد بعـد از آنکـه
مردم تحریک شده و به آن پیوستند دیگر هیچ چیز نمیتواند کشتار را متوقف کند .برای مثال زمانیکه حکچ طرح
اصالحات ارضی را اجرا میکرد ،یک کمیتهی اصالحات ارضی میتوانست در مورد اعـدام یـا حیـات یـک زمـیندار
تصمیم بگیرد.
ج -نابود کردن روح شخص قبل از کشتن جسم او
یکی دیگر از الگوهای کشتار از بین بردن روح شخص قبل از کشتن جسم فیزیکی او است .در تـاریخ چـین

حتی ظالمترین سلسلهها مثل سلـسلهی چـین )) (Qinاز  ۲۲۱تـا  ۲۰۷قبـل از مـیالد( نیـز روح مـردم را از بـین
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نمیبرد .حکچ هرگز به کسی شانس مردن به عنوان یک شهید را نـداده اسـت .آنهـا سیاسـت ”نـرمش در مقابـل
آنانکه اعتراف میکنند و تنبیه سخت برای آنانکه مقاومت میکنند“ و ”پایین آوردن سر و اقـرار بـه جـرم تنهـا راه
رهایی است“ را انتشار داده و از این طریق حکچ مردم را مجبور به دست کشیدن از تفکرات و اعتقاداتشان کـرده
و کاری میکند که مردم نهایت ًا مثل یک سگ و بدون شرافت بمیرند چرا که مرگ با شرافت باعث تـشویق رهـروان
آن اعتقاد میشود .تنها زمانیکه مردم با خفـت و خـواری مـیمیرنـد ،حکچ بـه مقـصود خـود کـه درس دادن بـه
طرفداران قربانی است رسیده است .دلیل آنکه حکچ فالون گونگ را با نهایت سنگدلی و خشونت شکنجه میکند
آن است که تمرینکنندگان فالون گونگ اعتقادشان را مهمتر از زندگیشـان مـیداننـد .زمانیکـه حکچ در از بـین
بردن شرافت و شأن آنها ناکام ماند ،هر آنچه از دستش برآمد برای شکنجهی جسم آنان انجام داد.
د -کشتن مردم بوسیلهی اتحاد و منزوی کردن
حکچ زمانیکه مردم را میکشد از سیاست تهدید و تطمیع استفاده میکند .یعنی ریختن طرح دوسـتی بـا
عدهای و منزوی کردن عدهای دیگر .حکچ همواره سعی میکند که به ”بخـش کـوچکی“ از جامعـه حملـه کنـد.
بخشی که نسبت آن بیش از  ۵درصد نباشد” .اکثریت“ جمعیت همیشه جزء خوبها هستند ،خوبهایی که تحت
”آموزش“ هستند .این آموزش تشکیل شده است از ترس و نیز توجه و مراقبت .آموزش از طریق وحشتآفرینی ،از
ترس استفاده میکند تا به مردم نشان دهد که آنانی که با حکچ مخالفت کنند سرانجام خوبی را پیش رو ندارند و
ال توسط حکچ مورد حملـه قـرار گرفتـه بودنـد فاصـله بگیرنـد .آمـوزش بـا
باعث میشود که آنان از کسانی که قب ً
استفاده از عنصر ”توجه و مراقبت“ به مردم یاد میدهد که اگر بتوانند اعتمـاد حکچ را جلـب کـرده و در کنـار او

بایستند نه تنها در امان هستند بلکه فرصتهای زیادی برای ارتقاء و رسیدن به مزایای دیگر مـییابنـد .لـین بیـائو

) [۳۴] (Lin Biaoیکبار در جایی گفت” :بخش کوچکی از جامعه امروز و بخش کوچـک دیگـری فـردا ]سـرکوب

میشوند[ ،خیلی زود مجموع این بخشهای کوچک به بخشی بزرگ تبدیل مـیشـود “.آنـانی کـه از یـک جنـبش
امروز جان سالم بدر میبرند ،فردا قربانی یک جنبش دیگر خواهند شد.
ه -خفهکردن تهدیدهای بالقوه در نطفه و کشتارهای مرموز خارج از سیستم قضایی
اخیرًا حکچ الگوی کشتار در نطفه خفه کردن مشکالت و کشتار مرموز خـارج از حیطـهی قـانون را اتخـاذ
کرده است .برای مثال زمانیکه اعتصابات کارگری و اعتراضات کشاورزان در قسمتهای مختلف کشور رو بـه فزونـی
میگذارد ،حکچ جنبش را قبل از آنکه رشد کند از طریق دستگیری سردستهها و محکوم کردن آنها بـه تنبیهـات
بسیار شدید سرکوب میکند .مثال دیگر آنکه در حالیکه آزادی و مسئلهی حقـوق بـشر روز بـروز بیـشتر از طریـق
دولتهای جهان به رسمیت شناخته میشود ،حکچ هیچ یک از تمرینکنندگان فالون گونگ را بـه مـرگ محکـوم
نمیکند بلکه تحت تبعیت از این گفتهی جیانگ زمین که ”هیچکس بخاطر کشتن تمرینکننـدگان فـالون گونـگ
مسئول و محکوم شناخته نمیشود“ تمرینکنندگان فالون گونگ اغلب در جاهای مختلف کشور تحت شکنجههای
شدید و بیعدالتی مطلق قرار گرفته و میمیرند .گرچه قانون اساسی چین حقوق فردی را که مورد بیعدالتی قـرار
گرفته باشد دنبال میکند ،با این وجود حکچ با استفاده از پلیسهای لباس شخصی و بـه خـدمت گـرفتن اراذل و
اوباش ،به توقف ،دستگیری ،بازگرداندن پژوهشخواهان به خانه و حتی اعزامشان به اردوگاههای کار اجبـاری اقـدام
میکند.
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و -کشتن یکنفر به عنوان هشدار به بقیه
هستند.

شکنجه جانگ جیشین ،یو لوکه ) (Yu Luokeو لین جائو ) [۳۵] (Lin Zhaoهمگی مثالی بر ایـن مـدعا

ز -بکارگیری سرکوب برای پنهانسازی حقیقت کشتار
اشخاص معروف برخوردار از نفوذ بینالمللی معمو ًال توسط حکچ سرکوب میشوند ولی کـشته نمـیشـوند.
هدف از این کار مخفی کردن کشتار آن عدهای است که مرگشان توجه عموم را جلـب نمـیکنـد .بـرای مثـال در

زمان سرکوبی ارتجاعیون ،حکچ ژنرالهـای بلندپایـهی  KMTمثـل النـگ یـون ) ، (Long Yunفـو زویـی ) Fu

 (Zuoyiو دو یومینگ ) (Du Yumingرا نکشت در عوض افسران ردههای پایین و سربازان  KMTرا کشت.

کشتار حکچ در طول این زمان طوالنی روح و ذات مـردم را بـه انحـراف کـشانده اسـت .امـروزه در چـین
بسیارند مردمی که تمایل شدیدی به کشتن دارند .زمانیکه تروریستها در یازدهم سپتامبر سال  ۲۰۰۱بـه آمریکـا
حمله کردند بسیاری از چینیها از این حمله خوشحال شدند و در صفحات پیغامهای اینترنتی چینی ،شادی خـود
را ابراز کردند .صدای هوادارانی که فریاد میکشیدند ”جنگ تمام عیار“ در همه جا شنیده مـیشـد و مـردم را بـه
وحشت میانداخت.

نتیجهگیری
نظر به سانسور شدید خبری و اطالعاتی حکچ ،راهی برای دانستن تعداد دقیق کسانی که در جنـبشهـای
مختلف جان خود را از دست داده و یا تحـت شـکنجه قـرار گرفتـهانـد وجـود نـدارد .حـداقل  ۶۰میلیـون نفـر در

جنبشهای مختلف تاکنون کشته شدهاند .عالوه بر این ،حکچ اقلیتهای قومی در شـینگجیانـگ )،(Xingjiang

تبت ،مغولستان ،یانان ) (Yunnanو دیگر جاها را نیز کشته است .اطالعـات مربـوط بـه ایـن مـوارد براحتـی قابـل

دسترسی نیست .به نقل از روزنامهی واشنگتنپست تعداد کسانی را که زیر شکنجهی حکچ کشته شدهاند چیـزی

بالغ بر  ۸۰میلیون نفر تخمین زده شده است[۳۶] .

عالوه بر تعداد کشتهشدهها ،راهی برای دستیابی به تعداد کسانی که معلول شـده ،بـه بیمـاریهـای روانـی
مبتال گردیده ،دچار افسردگی شده و یا تحت شکنجههای تا سرحد مرگ ترسیدهاند نیز وجود ندارد .هر مرگـی بـه
تنهایی یک تراژدی تلخ است که رنجی ابدی را برای اعضای خانوادهی قربانی بجای میگذارد.
برابر گزارشی که روزنامهی یومییـوری نیـوز ) (Yomiuri Newsانتـشار داده ] ،[۳۷دولـت مرکـزی چـین

تحقیقی را در مورد تلفات ببار آمده طی انقالب فرهنگـی در  ۲۹اسـتان و منـاطق تابعـهی شـهرداریهـای دولـت

مرکزی اجرا کرد .نتایج نشان داد که  ۶۰۰میلیون نفر در زمان انقالب فرهنگی مـورد شـکنجه و آزار و اذیـت قـرار
گرفته و یا به ایشان اتهام وارد شده .این عده چیزی بالغ بر نصف جمعیت چین است.
زمانی استالین چنین گفت که مرگ یک نفر یک فاجعه است ولی مرگ یک میلیـون نفـر فقـط یـک آمـار.

زمانیکه به لی جینگچوان ) (Li Jingquanدبیر اسبق حزب استان سیچوان ) (Sichuanگفته شد مردم زیـادی

از گرسنگی مردهاند او چنین گفت” :کدامیک از سلسلهها را سراغ دارید که در دوران آنها کسی نمرده باشد؟“ مائو
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زدانگ گفت” :در مبارزات ،دادن تلفات اجتنابناپذیر است .مرگ اغلب اتفـاق مـیافتـد “.ایـن نگرشـی الحـادی و
کمونیستی نسبت به زندگی است .به همین علت است که  ۲۰میلیون نفر در زمان رژیم استالین زیر شکنجه کشته
شدند که این تعداد معادل  ۱۰درصد جمعیت شوروی سابق بود .حکچ حداقل  ۸۰میلیون نفر را کشته اسـت کـه
تقریب ًا  ۱۰درصد کل جمعیت کشور ]در پایان زمان انقالب فرهنگی[ است .خمرهای سرخ  ۲میلیون نفر را کـشتند
که معادل یکچهارم جمعیت وقت کامبوج بود .در کرهی شمالی ،میزان مرگ و میر ناشی از قحطـی بـیش از یـک
میلیون نفر تخمین زده میشود .اینها همگی بدهیهای خونینی هستند که احزاب کمونیست مدیون هستند.
فرقههای شیطانی مردم را قربانی کرده تا از خونشان برای پرستش ارواح شیطانی استفاده کننـد .از همـان
ابتدا حزب کمونیست کشتار مردم را ادامه داد و زمانی که خارج از حزب کسی برای کشتن پیدا نمیشد شـروع بـه
کشتن اعضای خود میکرد تا ”مبارزات طبقاتی“” ،مبارزات درونحزبـی“ و دیگـر تـصورات غلـط خـود را گرامـی
بدارد .حزب حتی دبیرکل خود ،مارشالها ،ژنرالها ،وزراء و دیگران را به مسلخ فرسـتاد تـا در راه فرقـهی شـیطانی
خود قربانی کند.
بسیاری بر این عقیده هستند که باید به حکچ زمان داده شود تا خود را بهبود بخـشد و مـیاندیـشند کـه
حکچ در حال حاضر چارهای بجز کشتن ندارد .اول از همه اینکه کشتن یک فرد نیز کافی است تا جنایتکار باشید.
عالوه بر این از آنجاییکه که کشتن یکی از روشهای حکچ برای ادامهی حکومت ترس و وحـشت خـود اسـت ،در
طول زمان ،بسته به نیاز رژیم تعداد کشتارها را باال و پایین میآورد .کشتار حکچ بطور کلی غیر قابـل پـیشبینـی
است .زمانیکه حس ترس شدید در میان مردم کاهش یابد حکچ کشتار را بیشتر کرده تـا حـس وحـشت را زنـده
کند ،زمانیکه مردم وحشتزدهاند ،کشتن تعداد کمی از آنان کافی است تا ایـن حـس را در آنـان زنـده نگـه دارد.
مردم چین پس از پشتسر گذاشتن جنبشهای سیاسی و کشتاری بیشـمار نـسبت بـه وحـشت زاییـدهی حکچ
شرطی شدهاند .بنابراین حکچ حتی نیاز به ذکر نام کشتار نیز ندارد .تنها لحـن انتقـادی ماشـین تبلیغـاتی حـزب
کافی است تا خاطرات ترس و وحشت را زنده کند.
حکچ زمانیکه حس مردم نسبت به ترس و وحشت تغییر کند آنرا با افزایش یا کاهش کشتار خود تنظـیم
میکند .میزان کشتار به خودی خود هدف حکچ نیست بلکه هدف اصلی استمرار این کـشتارها بـه منظـور حفـظ
قدرت است .حکچ هیچ نرمشی از خود نشان نداده و هیچگاه چاقوی سالخی خود را زمین نگذاشته است .بـرعکس
این مردم هستند که مطیعتر شدهاند .هر زمان که مردم به پا خیزند و چیزی را طلب کنند که ورای تحمـل حـزب
باشد ،حکچ مجددًا ”کشتار“ را از سر میگیرد.
بواسطهی نیاز رژیم به حفظ ترس و وحشت ،کشتار بیحساب و بدون برنامه میتواند بهتـرین نتیجـه را در
ال به وقوع پیوسـته ،هویـت ،جـرم و معیارهـای
رسیدن به این هدف داشته باشد .در طول کشتارهای وسیعی که قب ً
محکومیت بطور عمدی بسیار ناواضح و مبهم نگه داشته شـدهانـد .مـردم اغلـب بـرای اجتنـاب از قـرار گـرفتن در
حیطهی هدفهای کشتارها ترجیح میدهند که خود را در حد باالتر از ”خط امن“ که خـود بـا قـضاوتشـان آنـرا
تعریف میکنند قرار دهند .چنین خط امنی اغلب موارد باالتر از آن چیـزی اسـت کـه خـود حکچ توقـع دارد .بـه
همین دلیل است که برای انجام هر عمل کوچکی مردم ترجیح میدهند که مانند یک ”چپگرا عمل کنند تا یـک
راستگرا “.از اینرو اغلب جنبشها افراطیتر از آنچه توقع میرود انجام میگیرند چرا کـه مـردم طبقـات مختلـف
جامعه خود برای خود محدودیتهای زیادی را در نظر میگیرند تا مبادا از خط امن پایینتر بیایند .هـر چقـدر کـه

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۷

۲۵

سطحشان از نظر اجتماعی پایینتر باشد ،جنبشهایشان نیز خشنتر و وحشیانهتـر اسـت .اینگونـه وحـشتآفرینـی
خودخواسته در سطح کل جامعه ناشی از کشتارهای نامنظم و بیحساب حکچ است.
حکچ در طول تاریخ پر از کشتارش به یک قاتل زنجیرهای فاسد تبدیل شده است .از طریق کـشتار ،حـس
منحرف خود مبنی بر داشتن قدرت بیحد در انتخاب مرگ و زندگی مردم را ارضاء میکند .از طریق کشتار ،تـرس
عمیق و درونی خودش را آرامش میبخشد .از طریق قتلعام ،ناآرامیهای اجتماعی و نارضایتیهای ناشـی از رفتـار
جنایتکاران قبلی را سرکوب میکند .امروزه دیون خونین سرسامآور حکچ راهحلی برای آن باقی نگذاشـته اسـت.
تنها راه باقیمانده تکیه بر فشارهای شدید و حکومت دیکتاتوری است تا بتواند چنـد صـباحی بیـشتر بـه حکومـت
خود ادامه دهد .علیرغم مخفیکاریها و ظاهرفریبیهای انجامگرفته در مورد قربانیان جنایت ،عطـش حکچ بـرای
نوشیدن خون مردم هرگز کمتر نشده است و احتمال تغییر آن در آینده نیز بعید مینماید.
* * *

یادداشتها:
] [۱نامهی مائو زدانگ به همسرش جیانگ چینگ ) (Jiang Qingسال ۱۹۶۶

] [۲روبنای واژهی مربوط به تئوری اجتماعی مارکسیسم به تأثیر متقابل ذهنگرایی انسانی و ماهیت مادی جامعه
برمیگردد.

] [۳هو فنگ ) ،(Hu Fengمحقق و منتقد ادبی که به دکترین سیاست ادبی حکچ اعتراض کرد .او در سال ۱۹۵۵
از حزب اخراج و به  ۱۴سال زندان محکوم شد.

] [۴کتاب منتخبات کنفسیوس
]) [۵انجیل( سفر الویان ۱۹:۱۸
] [۶مارکس ،کتاب مانیفست کمونیست )(۱۸۴۸
] [۷مائو زدانگ ،کتاب دیکتاتوری دمکراتیک مردم )(۱۹۴۹

] [۸مائو زدانگ” :باید ]سرکوب ارتجاعیون را[ بشدت تقویت کنیم تا خانوادهها از آن درس بگیرند ۳۰) “.مارس
.(۱۹۵۱

] [۹مائو زدانگ” :باید بطور دقیق و با تمام نیرو به ارتجاعیون ضربه بزنیم(۱۹۵۱) “.

] [۱۰پادشاهی آسمانی تایپینگ )) (Taipingاز سال  ۱۸۵۱تا  (۱۸۶۴که بنام شورشیان تایپینگ نیز معروف است
یکی از خونینترین درگیریها در تاریخ چین بوده است .این درگیری بین نیروهای امپراطوری چـین و آنهاییکـه از

شخصی از گروه فرهنگی هاکا ) (Hakkaبنام هونگ شیوچوآن ) (Hong Xiuquanکه خود را عـارف مـینامیـد و

یک مرتد مسیحی بود الهام میگرفتند ،درگرفت .گفته میشود که در این درگیری حداقل  ۳۰میلیـون نفـر کـشته
شدهاند.

] [۱۱برگرفته از قطعهی برگزیدهی کتابی توسط انتـشارات مجلـهی هنـگکنگـی چنـگ مینـگ )،(Chengming
نسخهی اکتبر (www.chengmingmag.com) ۱۹۹۶

] [۱۲گام عظیم به جلو ) (۱۹۵۸ – ۱۹۶۰کوششی بود که جهت ایجاد توسـعهی سـریع در صـنعت چـین توسـط
حکچ آغاز شد .این مبارزه علیالخصوص در زمینهی صنعت فوالدسازی تمرکز داشت .در حال حاضر بعنـوان یکـی
از فاجعهبارترین اتفاقات مهم اقتصادی بشمار میرود.
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] [۱۳منتشر شده در ماه فوریهی  ۱۹۹۴توسط انتشارات پرچم سرخ.

] [۱۴واحد اندازهگیری زمین در چین )یک مو ) (muبرابر است با  ۰/۱۶۵جریب(

] [۱۵پنگ دهوآی )) (Peng Dehuaiاز سال  ۱۸۹۸تـا :(۱۹۷۴ژنـرال چینـی کمونیـست و رهبـر سیاسـی .پنـگ
فرماندهی لشکر در جنگ کره ،معاون رئیس شورای حکومتی ،عضو کمیتهی اجرایی حزب کمونیست شوروی سابق

و وزیر دفاع از سال  ۱۹۵۴تا  ۱۹۵۹بود .او پس از مخالفتش با نظریات مائو در مجمـع عمـومی لوشـان )(Lushan
حکچ در سال  ۱۹۵۹از مقام رسمیاش خلع شد.

] [۱۶د جاگر ) ،(De Jaegherریموند جی ) .(Reymond Jدشمن در بین ما” .کتابهای راهنما“” ،کاتولیک“،
”تلفیق شده“(۱۹۶۸) .

] [۱۷کشتار داشینگ ) (Daxingدر ماه اوت سال  ۱۹۶۶در زمـان تغییـر دبیـر حـزب پکـن رخ داد .در آن زمـان
سخنرانیای توسط وزیر امنیت اجتماعی ،شیه فوجی ) (Xie Fuzhiدر اجالس ادارهی امنیت عمـومی پکـن انجـام

گرفت که طی آن اعالم کرد که هیچگونه میانجیگری در ارتباط با آنچه گارد سرخ بـرای سـرکوبی ”پـنج طبقـهی

سیاه“ انجام میدهد مجاز نیست .این سخنرانی خیلی فوری بـه اعـضای دائـم کمیتـهی ادارهی امنیـت اجتمـاعی

داشین ) (Daxinابالغ شد .بعد از اجالس ،ادارهی امنیت عمومی داشین بالفاصله اقـدام کـرد و نقـشهای را جهـت

تحریک مردم و تودهها در روستاهای داشین جهت کشتن ”پنج طبقهی سیاه“ طرحریزی کرد.

] [۱۸جنگ یی ) ،(Zheng Yiخاطرات سرخ )تایپه :انتشارات تلویزیون چین .(۱۹۹۳ ،این کتاب به زبان انگلیـسی
نیز ترجمه شده :خاطرات سرخ :قصههای آدمخواری در چین مدرن نوشتهی جنگ یی ،ترجمـه و ویـرایش توسـط

تی .پی .سیم ) ) (T.P. Symبولدر ـ کلـرادو :انتـشارات وسـت ویـو )( Colorado: Westview Press،Boulder
(۱۹۹۸

]” [۱۹جامعهی کهنه“ ،آنگونه که حکچ آنرا مینامد به دوران پیش از سال  ۱۹۴۹و ”جامعهی نو“ بـه دوران بعـد
از سال  ۱۹۴۹گفته میشود یعنی زمانی که حکچ حکومت را بدست گرفت.
]” [۲۰ژاکت ثابت“ نوعی وسیلهی شکنجهی ژاکتمانند است .دستهای قربانی پیچیدهشده و از پـشت بـا طنـاب
بسته میشود و سپس از روی سر به سمت جلو کشیده میشود .این شکنجه بالفاصله بازوها را ناقص میکند .پـس
از آن قربانی را بزور در داخل ژاکت ثابت کرده و از دست آویزان میکنند .نتیجهی آنی این شکنجه تـرکخـوردگی
استخوان شانه ،آرنجها ،مچها و پشت است که در اثر آن قربـانی بـا دردی مهلـک و جـانفرسـا مـیمیـرد .چنـدین
تمرینکنندهی فالون گونگ زیر این شکنجه مردهاند .برای اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
: http://search.minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85430.htmlچینی
: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/10/52274.htmlانگلیسی
] [۲۱در سال  ،۱۹۳۰مائو به حزب دستور داد تا هزاران نفر از اعضای حزب ،سربازان ارتش سرخ و غیر نظامیان

بیگناه استان جیانگشی را به دلیل اقدام به انسجام قدرت در مناطق تحت کنترل حکچ به قتل برسانند .برای

اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

: http://kanzhongguo.com/news/articles/4/4/27/64064.htmlچینی

] [۲۲گائو گانگ ) (Gao Gangو رائو شوشی ) (Rao Shushiهر دو از اعضای کمیتهی مرکزی حکچ بودند .پـس

از تالش ناموفقشان در مبارزه بر سر قدرت در سال  ۱۹۵۴به توطئهچینـی بـرای ایجـاد تفرقـه در حـزب محکـوم
شدند و در نتیجه از حزب اخراج گردیدند.
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] [۲۳جو انالی )) (Zhou Enlaiاز سال  ۱۸۹۸تا  (۱۹۷۶دومین نفر مهم و معروف پس از مائو در تاریخ چین بود.
او یکی از رهبران حکچ و نخستوزیر جمهوری خلق چین از سال  ۱۹۴۹تا زمان مرگش بود.

] [۲۴وانگ شیانگن ) ،(Wang Xiangenمستندات حمایـت از ویتنـام و جنـگ علیـه آمریکـا) .پکـن :انتـشارات
فرهنگی بینالملل.(۱۹۹۰ ،

] [۲۵جانگ جیشین ) (Zhang Zhixinروشنفکری بود که توسط حکچ در زمان انقالب فرهنگـی زیـر شـکنجه
کشته شد .گناه این زن انتقاد از مائو در سیاست ”گام عظیم به جلو“ و افشا کردن حقیقت بود .زنـدانبانـان بارهـا

لباسهایش را درآوردند ،بـه او از پـشت دسـتبند زدنـد و او را بـه درون سـلول زنـدانیان مـرد انداختنـد تـا بطـور
دستهجمعی به او تجاوز کنند تا در آخر دیوانه شد .از ترس اینکه در زمان اعدام کلمهای از مخالفت بـر لـب بیـاورد
قبل از اعدام گلویش را بریدند.

] [۲۶برگرفته از بنیاد تحقیقاتی الئوگای ) ،(Laogaiگزارش  ۱۲اکتبر سال ۲۰۰۴

)به زبان چینی( http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391

] [۲۷یکی از سه ابزاری )ابزار تولید ،شیوههای تولید و رابطههای تولید( که مـارکس از آنهـا بـرای تحلیـل طبقـات
اجتماعی استفاده میکرد .رابطههای تولید عبارت است از ارتباط بین کسانی کـه صـاحبین ابـزار تولیـد هـستند و
کسانی که ابزار ندارند مثل ارتباط بین زمیندار و زارع و یا ارتباط بین سرمایهدار و کارگر.

] [۲۸برگرفته از منشیوس ،کتاب  ،۳سری کتابهای کالسیک پنگوئن ،مترجم :دی.سی .الیو )(D.C Lau

] [۲۹نوشتهی فن جونگیان )) (Fan Zhongyanاز سال  ۹۸۹تا  ،(۱۰۵۲استاد مشهور چینـی ،نویـسنده و مقـام
دولتی رسمی زمان سلسلهی سونگ شمالی .این نقـلقـول برگرفتـه از یکـی از مـشهورترین نثرهـایش اسـت بنـام

”باالرفتن از برج یوئهیانگ )“(Yueyang

] [۳۰نوشتهی گو یانوو )) (Gu Yanwuاز سال  ۱۶۱۳تا  ،(۱۶۸۲یکی از محققان مشهور اوایل سلسلهی چینگ.

] [۳۱برگرفته از منشیوس ،کتاب  .۷سری کتابهای کالسیک پنگوئن ،مترجم :دی.سی .الیو )(D.C Lau

] [۳۲روستای سه خانواده تخلص سه نویسندهی دههی  ۱۹۶۰بهنامهای دنـگ کـو ) ،(Deng Kuoوو هـان ) Wu

 (Hanو لیائو مشا ) (Liao Moshaاست .وو ) (Wuنویـسندهی نمایـشنامهی ”هـای روی ) (Hai Ruiاز مقـامش

استعفا میدهد“ بود که مائو آنرا طنز سیاسی دربارهی ارتباطش با ژنرال پنگ دهوآی ) (Peng Dehuaiتلقی کرد.

] [۳۳یک افسانهی محلی چینی” ،دختر سپیدموی“ داستان یک زن با زندگی فناناپـذیر اسـت کـه قـدرت مـافوق
طبیعی در پاداش دادن به نیکی و جزا به بـدی داشـت ،از حـق حمایـت مـیکـرد و در مقابـل باطـل مقاومـت .در
نمایشنامه ،اپرا و رقص بالهی نوین چین او بعنوان دختری معرفی شده است که پس از آنکه پدرش قصد داشـت بـا
زور و کتک او را به عقد یک زمیندار پیر درآورد از خانه فرار کرد و به غـاری پنـاه بـرد .او بعلـت تغذیـهی ناکـافی
سپیدموی شد .تحت قلم نویسندگان حکچ این داستان به نمایشنامهی مدرن و مشهوری تبـدیل شـد تـا بتـوان از
طریق آن خشم و نفرت نسبت به زمینداران را در دل مردم ایجاد کرد.

] [۳۴لین بیائو )) (Lin Biaoاز سال  ۱۹۰۷تا  ،(۱۹۷۱یکی از رهبران ارشد حکچ ،در زمان رهبـری مـائو زدانـگ
در سمتهای عضویت کمیتهی اجرایـی حـزب کمونیـست شـوروی سـابق ،قـائممقـامی ) (۱۹۵۸او و وزارت دفـاع

) (۱۹۵۹خدمت کرد .لین بعنوان معمار انقالب فرهنگـی بـزرگ شـناخته مـیشـود .لـین در سـال  ۱۹۶۶بعنـوان
جانشین مائو در نظر گرفته شده بود تا اینکه در سال  ۱۹۷۰از چـشم مـائو افتـاد .لـین کـه سـقوط خـود را حـس

میکرد درگیر فعالیتهایی علیه مائو شد و به کودتای ناکافی دست زد و پس از شکست و افشای توطئـهاش سـعی
کرد تا به شوروی بگریزد .هواپیمای او در مغولستان سقوط کرد و فرارش از شکنجه به مرگ انجامید.
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] [۳۵یو لوکه ) (Yu Luokeیک متفکر حقوق بشر و مبارز بود که در زمان انقالب فرهنگی بدست حکچ بـه قتـل

رسید .مقالهی بیادماندنی او با عنوان ”دربارهی پیشینهی خانوادگی“ که در  ۱۸ژانویه سال  ۱۹۶۷نوشته شد یکـی

از پرتیراژترین و موردتوجهترین و پرتأثیرترین مقاالتی بود که در زمان انقالب فرهنگی ،افکـار غیـر حکچ انعکـاس
میداد .لین جائو ) (Lin Zhaoکه یک دانشجوی فارغالتحصیل رشتهی روزنامهنگاری از دانشگاه پکن بود در سـال
 ۱۹۵۷بعنوان حامی جناح راست طبقهبنـدی شـد کـه علـت آن تفکـر مـستقل و انتقادهـای علنـیاش از جنـبش

کمونیسم بود .این خانم به توطئهچینی برای براندازی دیکتـاتوری دمکراتیـک مـردم مـتهم شـد و در سـال ۱۹۶۰
دستگیر شد .در سال  ۱۹۶۲به  ۲۰سال زنـدان محکـوم گردیـد و نهایتـ ًا در  ۲۹آوریـل  ۱۹۶۸بعنـوان ضـدانقالب
بدست حکچ کشته شد.
] [۳۶برگرفته از:
)به زبان چینی( http://www.laojiao.org/64/article0211.html

] [۳۷برگرفته از ”نامهی سرگشاده سونگ میلینگ ) (Song Meilingبه لیائو چنگزی )۱۷) ،(Liao Chengzhi
ماه اوت .(۱۹۸۲
مأخذ:

)به زبان چینی( http://www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445

