نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۹

۱

نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۹
سرشت عاری از وجدان حزب کمونیست چین

مقدمه
جنبش کمونیستی با بیش از یک قرن تبلیغات و بوق و کرنـا چیـزی بـهجـز جنـگ ،فقـر ،وحـشیگـری و
دیکتاتوری برای بشریت به ارمغان نیاورده است .با فروپاشـی شـوروی سـابق و احـزاب کمونیـست اروپـای شـرقی،
باالخره این درام مصیبتبار و خشن در پایان قرن به مرحلهی پایان حیات خود رسید .هـیچکـس ،از مـردم عـادی
گرفته تا خود دبیر کل حزب کمونیست دیگر به اسطورهی کمونیسم اعتقادی ندارد.
رژیم کمونیستی نه با ”حکم الهی“ ] [۱و نه با انتخابات دمکراتیک بر سر کار آمد .امروزه با ایدئولوژی رو به
اضمحالل ،مشروعیت حکومتش نیز بهطور بیسابقهای مورد سؤال قرار گرفته است.
حزب کمونیست چین )حکچ( در جریان تاریخ میرود که صحنهی روزگار را ترک گویـد .در عـوض سـعی
دارد بهوسیلهی روشهای رذیالنهای که در مدت چند دهه مبارزات سیاسی خود کسب کرده مبـارزهی جدیـدی را
برای مشروع جلوه دادن خود و احیاء احکام رو به موتش بهراه اندازد.
سیاستهای اصالحگرانه و فضای باز حکچ پوششی است بـر اهـداف او مبنـی بـر حفـظ عالیـق گروهـی و
قوانین خودکامهاش .علیرغم محدودیتهای شدید ،موفقیتهای بدست آمده از طریق سختکوشی مردم چـین در
بیست سال گذشته هنوز نتوانسته حزب را متقاعد کند که چاقوی قصابی خود را زمین بگـذارد .بـهجـای آن حـزب
این موفقیت را دزدیده و از آن برای موجه جلوه دادن حکومتش استفاده کرده و رفتارش رفته رفته فریبکارانـهتـر و
گمراه کنندهتر گردیده است .آنچه در حال حاضر زنگ خطر را به صـدا درآورده تـالش حکچ بـرای نـابود کـردن
پایههای اخالقی همهی افراد ملت است ،تالشی برای تبدیل کردن همهی چینیها بـه افـرادی حقـهبـاز ،تـا بـدین
طریق بتواند فضایی را ایجاد کند که در آن نیروی خود را بازیافته و خود را گسترش دهد.
امروزه در چنین برههی تاریخی ،بسیار مهم است که بدانیم چرا حکچ مانند گروهی تبهکار عمل میکند و
اینکه ماهیت شریرانهی آنرا در معرض دید قرار دهیم ،بطوریکه مردم چین بتوانند زندگی آرام و باثبـات داشـته
باشند و هر چه زودتر وارد مرحلهای آزاد از قید و بند حکچ شوند و آیندهی سرشار از عظمت ملـی احیـاء شـدهی
خود را بسازند.

الف -ذات عاری از وجدان حکچ هرگز تغییر نیافته است
اصالحات حکچ برای چه کسی است؟
در طول تاریخ هر زمان که حکچ با بحران مواجه شده ،متعاقب آن رگـههـایی از پیـشرفت و ترقـی را عَلـم
کرده و ذهن مردم را با توهمات منحرف ساخته است .توهماتی که بـدون اسـتثناء کمـی بعـد فروریختـه و بـرمـال
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شدهاند .امروزه حکچ به دنبال منافع کوتاه مدت است و برای حصول این منظور دست به راهانـدازی نمـایشهـایی
مبنی بر کسب موفقیتهای اقتصادی بزرگ میزند تا بار دیگر مردم را فریب دهد .بههرحال اختالفـات و تـضادهای
بنیادین بین عالیق حزب کمونیست و نیازهای ملت و کشور نشان خواهد داد که این رونق دروغین طـولی نخواهـد
کشید .اصالحاتی که حکچ از آنها سخن میگوید تنها یک هدف دارد و آن هم حفظ حکـومتش اسـت .اصـالحاتی
ناقص که تنها در سطح است و نه در ماهیت .در زیر این اصالحات ظاهری ،بحران اجتماعی عظیمـی نهفتـه اسـت.
زمانی که این بحران به انفجار برسد ،این مردم هستند که دوباره عواقب آن را تحمل خواهند کرد.
با تغییر رهبری ،نسل جدید رهبران حکچ کسانی بودند کـه نقـشی در انقـالب کمونیـستی نداشـتند و در
نتیجه از حرمت و منزلت کمتری در بین مردم برای ادارهی کـشور برخـوردار بودنـد .در خـالل بحـران مـشروعیت
حزب ،حمایت حکچ از عالیق حزبی رفتهرفته رشد کرده و بـه تـضمین اساسـی حفـظ عالیـق افـراد درون حکچ
تبدیل شد .ماهیت حکچ خودخواهی است .حزب به هیچ حد و حدودی اعتقادی نـدارد .امیـد بـه ایـنکـه چنـین
حزبی خود را وقف پیشرفت کشور کند خیال واهی است.
در اینجا بگذارید توجه شما را به آنچه در صفحهی اول ”روزنامهی مردم“ )  ،(People’s Dailyبلنـدگوی

حکچ ،در تاریخ دوازدهم جوالی  ۲۰۰۴چاپ شده بود جلب کنیم” :دیالکتیک تـاریخی بـه اعـضای حکچ چنـین

آموخته است که آنچه درخور تغییر است باید تغییـر یابـد در غیـر ایـنصـورت روبـه وخامـت مـیگـذارد؛ آنچـه
شایستهی تغییر نیست باید بدون تغییر بماند وگرنه به خودتخریبی میانجامد“.
آن چیست که نباید تغییر کند؟ روزنامهی فوق میگوید” :خط اصـلی حـزب مبتنـی بـر ”یـک مرکـز و دو
ویژگی اصلی“ که باید بدون هیچگونه تغییر و نوسان برای یکصد سال پا بر جا باشد[۲] “.
مردم مسلم ًا متوجه نمیشوند که منظور از ”مرکز“ و ”ویژگی“ چیست ،ولـی همگـان مـیداننـد کـه عـزم
هیوالی کمونیست جهت حفظ عالیق و دیکتاتوریاش هرگز تغییر نمـییابـد .کمونیـسم در تمـام جهـان شکـست
خورده و روز به روز بیشتر به لحظهی احتضار خود نزدیکتر میشود .با این وجود هرچقدر کـه یـک نظـام فاسـدتر
باشد به همان مقدار نیز در زمان احتضارش مخربتر میگردد .بحث در مورد بهبود دمکراسی در حزب کمونیـست
چیزی شبیه این است که از یک ببر خواسته شود که پوستش را عوض کند.
چین بدون حزب کمونیست چه خواهد کرد؟
در حالی که حکچ هرروز ضعیفتر و رنجورتر میشود ،مردم نیز پیش از گذشته درمییابند که چگونه ایـن
هیوالی شیطانی به مدت چندین دهه با توسل به حربههای پـست ،عوامـل مـوذی خـود را در تمـامی جنبـههـای
زندگی آنها دخیل کرده است.
زمان مرگ مائو زدانگ ،بسیاری از چینیها در مقابل تمثال او به تلخی گریستند .آنها از خود مـیپرسـیدند:
”چگونه چین میتواند بدون رئیس مائو ادامهی حیات دهد؟“ اکنون پس از بیست سال آن هـم زمـانی کـه حـزب
کمونیست مشروعیت خود جهت حکومت به کشور را از دست داده ،حکچ دوبـاره ایـن ذهنیـت را در میـان مـردم
اشاعه داده که” :چین بدون حزب کمونیست چه خواهد کرد؟“ در واقع کنترل سیاسی همهجانبهی حکچ آنقـدر
فرهنگ و طرز تفکر مردم چین را تحت تأثیر قرار داده که حتی معیارهای قضاوتشان نیز رنگ و بوی حزبی داشته
و از خود حزب نشأت میگیرد .در گذشته ،حکچ کنترل خود بر مردم را از طریق نفوذ عوامل خـود بـه درون آنهـا
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انجام میداد .از اینرو است که امروز همانچه که کاشته برداشت میکند .چرا که آنچه به خورد مـردم داده شـده
هضم گردیده و جذب تکتک سلولهای آنها شده است .مردم بر اساس معیارهای منطق حکچ فکر میکننـد و در
مواجهه با شرایط انتخاب بین درست و غلط خود را به جای حزب گذاشـته و قـضاوت مـیکننـد .در مـورد کـشتار

حکچ در چهارم ژوئن  ۱۹۸۹برخی از مردم چنین نظر دادند” :اگر من هم جـای دنـگ شـیائوپینگ بـودم ،در آن

موقع اعتراضات را به وسیلهی تانک سرکوب میکردم “.در مورد آزار و شکنجهی تمرینکنندگان فالون گونـگ نیـز

بسیاری از مردم میگویند” ،اگر من بهجای جیانگ زمین بودم ،من هم مثل او فالون گونگ را نابود میکـردم “.در
زمینهی ممنوعیت آزادی بیان ،برخی بر این عقیدهاند که” ،اگر من به جای حکچ بودم همـینکـار را مـیکـردم“.
حقیقت و وجدان مرده است و تنها منطق حکچ باقی مانده است .این کار از رذیالنهتـرین و کثیـفتـرین بـذرهایی
است که حکچ بواسطهی ذات عاری از وجدان خود پراکنده است .تا زمانیکه این افکار مسموم در ذهن مردم باقی
است ،حکچ انرژی الزم برای ادامهی حکومت شرور خود را خواهد داشت.
”چین بدون حکچ چه خواهد کرد؟“ اینگونه طرز فکر دقیق ًا همان شیوهای اسـت کـه حکچ مایـل اسـت
پایه و اساس تفکر و منطق مردم قرار گیرد.
چین  ۵۰۰۰سال تاریخ تمدن خود را بدون حکچ ادامه داده است .در واقع هیچ کشوری در جهان بهخـاطر
سقوط رژیم بخصوصی پیشرفت اجتماعی را متوقف نکرده است .با این حال پس از گذشت چنـد دهـه از حکومـت
حکچ ،مردم این حقیقت را دیگر درک نمیکنند .تبلیغات طوالنی مدت حکچ مردم را اینگونه آمـوزش داده کـه
حزب را همچون مادر خود بپندارند .سیاستهای همه جا حاضر حکچ کاری کرده اسـت کـه مـردم قـادر نباشـند
زندگی کردن بدون حکچ را به فکر خود خطور دهند.
بدون مائو زدانگ چین سقوط نکرد .آیا بدون حکچ فرو خواهد پاشید؟
منشأ اصلی اغتشاش چیست؟
بسیاری از مردم از رفتار ماکیاولی حکچ دل خوشی ندارند و از مبارزات و شرارتهـای آن بیزارنـد .ولـی در

عین حال از ترس جنبشهای سیاسی حکچ و ایجاد اغتشاش دم بر نمیآورند چرا که بـیم آن را دارنـد کـه چـین

دوباره درگیر هرج و مرج شود .از اینرو هر زمان که حکچ مردم را با حربهی اغتشاش تهدید میکند ،مردم سـکوت
کرده ،حکومت حکچ را پذیرفته و خود را در مقابل قدرت شیطانی آن بیدفاع حس میکنند.
در حقیقت ،حکچ با در اختیار داشتن میلیونها نیروی نظامی و پلیس مسلح ،خود منشأ اغتشاش و آشوب
است .شهروندان معمولی نه هدف ایجاد آشوب دارند و نه توانایی آن را .تنها حکچ رو به زوال است که میتوانـد در
آستانهی آغاز هر تغییری کشور را به آشوب بکشد” .ثبات بر هر چیز دیگری تفـوق دارد“ و ”خفـه کـردن تمـامی
عوامل بیثباتی در نطفه“  -این شعارها مبنای تئوریهای حکچ بـرای سـرکوب مـردم هـستند .بزرگتـرین عامـل
بیثباتی در چین کیست؟ آیا میتواند به غیر از حکچ که متخصص وحشیگری است باشد؟ حکچ اغتـشاش را بـه
راه انداخته و با استفاده از هرج و مرج ایجاد شده مردم را تحت فشار قرار داده و سرکوب میکند .این کـار شـیوهی
مرسوم تمامی اشرار و جنایتکاران است.
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ب -حکچ توسعهی اقتصادی را فدا میکند
کسب افتخار و سربلندی به واسطهی موفقیتهای کسب شده از کار طاقتفرسای مردم
ادعای مشروعیت حکچ بر پایهی پیشرفتهای اقتـصادی کـسب شـده در بیـست سـال گذشـته اسـت .در
حقیقت چنین پیشرفتهایی تنها حاصل تالش مردم بوده و رفته رفتـه در نتیجـهی کـاهش محـدودیتهـا توسـط
حکچ حاصل شده ،از این رو هیچ ربطی به لیاقت حکچ ندارد .با این وجود حکچ چنـین پیـشرفتهـا را نـشانه و
بازتاب موفقیتهای خود دانسته و از مردم انتظار دارد که از او سپاس گزار باشند چنانکه اگر حکچ نبـود
هیچیک از آنها حاصل نمیگردید .همه مـیدانـیم کـه بـسیاری از کـشورهای غیـرکمونیـستی مـدتهـا پـیش بـه
پیشرفتهایی بهمراتب بزرگتر و سریعتر نائل گردیدهاند.
از برندگان مدال طالی المپیک خواسته میشود که از حزب تشکر کنند .حزب در استفاده از وجههی خوب

جامعهی ورزشکاران برای مدح خود تردیدی به خود راه نداد .چین در زمان شیوع سارس ) (SARSلطمهی فراوان

دید ولی ”روزنامهی مردم“ چین نوشت که کشور با تکیه بر تئوری اساسی ،خط اساسی ،اصول اساسـی و تجربـهی

اساسی حزب ،این ویروس را شکست داد .پرتاب فـضاپیمای شـنجو (Shenzhou-V) ۵بـه مـدد دانـشمندان علـم
فضانوردی و فناوری با موفقیت انجام گردید ولی حکچ از آن به عنوان مدرکی استفاده کرد و مدعی شـد کـه تنهـا

حکچ بود که توانست مردم چین را وارد جرگهی کشورهای قدرتمند جهان گرداند .افتخار میزبانی المپیـک ۲۰۰۸
درواقع یک ”پیشنهاد صلح و از در آشتی درآمدنی“ بود که از جانب کشورهای غربی به چـین اهـداء گردیـد تـا در
مقابل آن به وضعیت حقوق بشر در چین بهبود بخشد ،حال آنکه حکچ از آن برای تقویت ادعای مشروعیت خـود
بهره گرفت و آن را بهانهای بـرای سـرکوب مـردم چـین قـرار داد” .پتانـسیل بـزرگ بـازار“ چـین کـه بـسیاری از
سرمایهگذاران خارجی به دنبال آن هستند ،نشأت گرفته از ظرفیت بسیار باالی مصرف آن به عنوان یـک جمعیـت
 ۱/۳میلیارد نفری است .حکچ با سوء استفاده از چنین امتیازی آن را به اسلحهای برای وادار کردن جوامـع غربـی
به همکاری با حکومتش تبدیل کرده است.
حکچ هر چیز بدی را به ارتجاعیون و انگیزههای پنهانی افراد مرتبط میداند و هر چیز خوبی را به رهبـری
حزب ربط میدهد ،درحالی که از هر موفقیت سادهای به عنوان ابزاری برای جذابیت بخشیدن به ادعای مـشروعیت
خود استفاده میکند .حکچ حتی به خالفهای خود ظاهری موجه بخشیده و از آنها در جهت مقاصد خود استفاده
میکند .برای مثال زمانیکه کار به جایی رسید که راهی برای مخفی نگهداشتن شیوع ایدز در کـشور بـاقی نمانـد،
حکچ ناگهان برای خود هویت تازهای خلق کرد .با دقت بسیار ماشین تبلیغـاتی خـود را بـه کـار انـداخت و بـا بـه
کارگیری تمامی شخصیتهای مشهور ،از هنرپیشگان معروف گرفته تا خـود دبیـر کـل حـزب ،حکچ را بـهعنـوان
نعمتی برای بیماران ،نابود کنندهی ایدز و مبارزه کننده با این بیماری معرفی کرد .حکچ در مقابله با چنین معضل
بزرگی که موضوع مرگ و زندگی انسانها بود تنها به این مـیاندیـشید کـه چگونـه از آن بـه عنـوان ابـزاری بـرای
افتخارآفرینی استفاده کند .تنها حکچ است که میتواند چنین رفتار بیشرمانهای را از خود نشان داده و بـا چنـین
وقاحتی به جای در نظر گرفتن جان مردم به فکر افتخار آفرینی برای خود باشد.
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زیانهای اقتصادی ناشی از رفتارهای کوتهبینانه
حکچ در رویـارویی بــا ”بحــران مــشروعیت“ حــاد خــود ،بــه منظــور حفــظ حکــومتش در دهــهی ۱۹۸۰
سیاستهای اصالحطلبانه و ایجاد فضای باز را اتخاذ کرد .شوق او برای دسـتیابی بـه موفقیـت سـریع ،چـین را بـه
وضعیت نامطلوب اقتصادی کشید که اقتصاددانان آن را ”نفرین تازه وارد“ مینامند.
مفهوم ”نفرین تازه وارد“ و یا ”امتیاز تازه وارد“ آنگونه که برخی محققان دیگر نامیدهاند به ایـن حقیقـت
برمیگردد که کشورهای توسعهنیافته که توسعهی خود را دیرتر از بقیه آغاز کردهاند میتوانند در بسیاری از مـوارد
از کشورهای توسعه یافته تقلید کنند .تقلید میتواند به دو شیوه انجام گیرد :تقلید از نظـام اجتمـاعی ،یـا تقلیـد از
الگوهای صنعتی و فنآوری .تقلید از یک نظام اجتماعی معمو ًال مشکل است چراکـه اصـالحات در نظـام مـیتوانـد
منافع بعضی از گروههای سیاسی یا اجتماعی را به خطر اندازد .بنابرین کشورهای توسعه نیافته معمـو ًال تمایـل بـه
تقلید از فنآوری کشورهای توسعه یافته دارند .اگرچه تقلیدهای فناوری مـیتوانـد رشـد اقتـصادی کوتـاهمـدتی را
بوجود آورد ولی در عین حال میتواند به ریسکهای مخفی بسیار منجر شده و یا حتی شکست توسعهی بلندمدت
را به همراه داشته باشد.
راهی که حکچ برگزیده ”نفرین تازه وارد“ و یا راهی به سوی شکست است .در طـول دو دهـهی گذشـته،
تقلیدهای فنآوری چین ،موفقیتهایی را در بر داشته که همگی توسط حکچ در جهت اثبات مشروعیت و ادامهی
مقاومت در برابر اصالحات سیاسی مورد استفاده قـرار گرفتـهانـد ،اصـالحاتی کـه تحلیـل حکچ را در پـی دارد .از
اینروست که منافع بلند مدت ملت فدا گردیدهاند.
هزینهی سنگین برای توسعهی اقتصادی حکچ
در حالی که حکچ به طور مستمر دربارهی پیشرفتهای اقتصادی خود ،به خود میبالد ،در حقیقت اقتصاد

امروز چین از رتبهی پایینتری نسبت به آنچه در زمان حکومت چیانالنگ ) ۱۷۱۱) (Qianlongتـا  (۱۷۹۹بـود

برخوردار است .در دورهی چیانالنگ تولید ناخالص داخلی چین چیزی بالغ بر  ۵۱درصـد کـل تولیـد جهـان بـود.

زمانیکه دکتر سان یاتسن ) (Sun Yat-senجمهوری چین را در سال  ۱۹۱۱پایهگذاری کرد )دوران کومینتانگ

یا  ،(KMTتولید ناخالص داخلی چین معادل  ۲۷درصد کل جهان بود .تا سال  ۱۹۲۳این میزان سیر نزولی پیمود
و به  ۱۲درصد رسید .در سال  ۱۹۴۹زمانیکه حکچ حکومت را به دست گرفت این میزان به  ۵/۷درصد رسید ولی
در سال  ۲۰۰۳تولید داخلی ناخالص به کمتر از  ۴درصد کل جهان تقلیـل یافـت .در مقایـسه بـا رکـود اقتـصادی
دوران  KMTکه نتیجهی چندین دهه جنگ بود ،باید گفت که پسرفت اقتـصادی دوران حکچ در زمـانی رخ داد
که کشور در صلح و آرامش کامل بهسر میبرد.
امروزه حکچ برای مشروعیت بخشیدن به قدرتش خواهان موفقیتی سـریع و منـافع آنـی اسـت .اصـالحات
اقتصادی ناقصی که حکچ برای حفاظت از خود به راه انداخت به قیمت زیان هنگفت کشور تمام شـد .علـت رشـد
اقتصادی  ۲۰سال گذشتهی چین تا حد زیادی استفادهی بیش از حد از منابع کـشور و اتـالف آنهـا اسـت کـه بـه
قیمت نابودی محیط زیست به انجام رسیده است .میزان قابل توجهی از تولید ناخـالص داخلـی چـین حاصـل فـدا
کردن فرصتها و امکانات نسل آینده است .در سال  ۲۰۰۳چین چیزی کمتر از  ۴درصد اقتصاد جهان را بـه خـود
اختصاص داد ،در حالی که مصرف فوالد و سیمان و مواد دیگر چیزی بالغ بر یک سوم کل مصرف جهان بود[۳] .
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از دههی  ۱۹۸۰تا پایان دههی ۱۹۹۰فرایند گسترش بیابانها از چیـزی حـدود  ۱۰۰۰کیلـومتر مربـع بـه

 ۲۴۶۰کیلومتر مربع رسید .زمین قابل کشت نیز بهطور سرانه از  ۲مو ) (Muبرای هر نفر در سال  ۱۹۸۰بـه ۱/۴۳

مو در سال  ۲۰۰۳رسید [۴] .افزایش ناگهانی حصر اراضی به منظور توسعه باعث شـد تـا چـین  ۱۰۰میلیـون مـو

زمین قابل کشت را تنها در طول چند سال از دست بدهد .با این وجود تنها  ۴۳درصد از اراضی مصادره شده مـورد

استفاده قرار گرفت .در حال حاضر میزان کل فاضالب دفعی در چین بالغ بر  ۴۳/۹۵میلیارد تن است که  ۸۲درصد
بیشتر از ظرفیت جذب طبیعت است .در  ۷رودخانهی مهم این کشور ۴۰/۹ ،درصد از آب آنها قابـل شـرب توسـط
انسان و دام نیست ۷۵ .درصد دریاچهها آلودهاند به طوری که تا حدود متفاوتی وضعیتی را بوجود مـیآورد کـه در
آن آب دریاچهها از نظر مواد خوراکی غنی میشوند و خزه و سایر گیاهان آبزی آنقدر زیاد رشد میکنند کـه دیگـر
به ماهیها و غیره اکسیژن نمیرسد و خفه میشوند [۵] .جدال بین انسان و طبیعت در چین هرگز به این درجه از
وخامت نرسیده است .نه چین قادر به تحمل چنین رشد ناسالمی است و نه بقیهی کشورها .مردم محو زرق و بـرق
سطحی و شکوه آسمانخراشها و ساختمانهای زیبا شده و از بحران اکولوژیکی پـیشرویـشان بـیخبرنـد .وقتـی
زمان آن فرا برسد که آثار تخریب طبیعت دامنگیر انسانها شود ،نتایج ناگوار و مصیبتباری را برای ملت چین بـه
همراه میآورد.
در مقایسه با چین ،روسیه پس از کنار گذاشتن نظام کمونیسم ،اصالحات سیاسی و اقتـصادی هـمزمـان را
پیشگرفت .روسیه پس از مدت کوتاهی سختی ،توسعهی سریع خود را آغاز کـرد .از سـال  ۱۹۹۹تـا  ۲۰۰۳تولیـد
ناخالص داخلی روسیه به  ۲۹/۹درصد ارتقاء یافت .استانداردهای زندگی مـردم بـه طـرز قابـل تـوجهی بـاال رفـت.
مجامع تجاری غربی نهتنها بحث پدیدهی اقتصادی روسیه را پیش کشیدند بلکه شروع به سرمایهگذاری در روسـیه
کرده و آن را به عنوان یک منطقهی پر رونق در مقیاس وسیع در نظر گرفتند .رتبهی روسـیه در میـان کـشورهای
پررونق جهت سرمایهگذاری از مقام هفدهم در سال  ۲۰۰۲بـه مقـام هـشتم در سـال  ۲۰۰۳ارتقـاء یافـت و بـرای
اولینبار به یکی از ده کشور مهم جهت سرمایهگذاری خارجی تبدیل گشت.
حتی هندوستان که از نظر بسیاری از چینیها کشوری فقرزده و درگیر منازعات قومی است پیـشرفتهـای
قابلتوجهی از لحاظ اقتصادی نموده و از زمان اصالحات سال  ۱۹۹۱به رشـد  ۷الـی  ۸درصـدی در سـال رسـیده
است .هند از نظام حقوقی نسبت ًا کامل در بازار اقتصاد ،سیستم مالی سالم ،نظام دمکراتیـک پیـشرفته و مردمـی بـا
ذهنیت باثبات برخوردار است .جامعهی بینالمللی ،هند را به عنوان کشوری بـا تـوان توسـعهی بـالقوه بـسیار بـاال
میشناسد.
از طرف دیگر حکچ اصالحات اقتصادی را بدون اصالحات سیاسی انجام داد .ظاهر فریبندهی اقتصادی کـه
دارای شکوفایی کوتاهمدت است مانع از تکامل نظام اجتماعی گردیده است .چنین اصالحات اقتصادی ناقصی باعـث
افزایش عدم توازن اجتماعی گردیده و درگیریهای اجتماعی را شدت بخشیده است .دستاوردهـای مـالی مـردم از
حمایت یک نظام اجتماعی باثبات برخوردار نیست .عالوه بر این ،درنتیجهی روند خصوصیسازی دارایـیهـای ملـی
کشور ،صاحبین قدرت در حکچ از موقعیتشان برای پرکردن جیبهایشان استفاده کردهاند.
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حکچ دوباره کشاورزان را فریب میدهد
حکچ برای بهدستآوردن قدرت به کشاورزان تکیه کرد .ساکنین مناطق روستایی در نواحی تحـت کنتـرل
حکچ در اوایل شکلگیری آن هر آنچه داشتند وقف حکچ کردند .ولی به مجرد اینکه حکچ کنترل کشور را بـه
دست گرفت ،کشاورزان به شدت مورد تبعیض قرار گرفتند.
ال ناعادالنه را برقرار نمود که ”نظـام ثبـت احـوال
پس از آن که حکچ دولتش را پایهگذاری کرد نظامی کام ً
ال بـیمنطقـی
ساکنین“ نام داشت .این نظام مردم را به دو گروه روستایی و غیرروستایی تقسیم کرد که تقسیم کام ً
بود و مخالفتهای زیادی را در پی داشت .کشاورزان از هـیچگونـه بیمـهی درمـانی ،بیمـهی بـیکـاری ،مـستمری
بازنشستگی برخوردار نبوده و نمیتوانستند از بانک وام بگیرند .کشاورزان فقرزدهترین طبقه در چـین هـستند ولـی
در عین حال بیشترین بار پرداخت مالیات را به دوش میکشند .کشاورزان مجبورند که هزینههای بسیاری را تأمین
کنند .از جمله هزینهی تأمین اجتمـاعی ،مـدیریت اداری ،تحـصیالت ،کنتـرل جمعیـت ،آمـوزش و سـازماندهـی
نظامیان ،ساخت جادهها در سراسر کشور و خدمت سربازی .در کنار تمامی این هزینهها آنها مجبورند که بخـشی از
محصول خود را نیز به قیمت ناچیز باالجبار به دولت بفروشند و مالیاتهـای کـشاورزی ،زمـین ،محـصوالت خـاص
محلی ،مالیات ذبح دام و بسیاری دیگر از این نوع را بپردازند .در مقایسه با آنها ،جمعیت غیرروستایی هـیچ یـک از
این مالیاتها و هزینهها را نمیپردازد.
در ابتدای سال  ،۲۰۰۴نخستوزیر چین وِن جیابائو ) (Wen Jiabaoمتنی مشهور به ”سند شماره یک“ را

صادر کرد که در آن نوشته بود روستاهای چین از آغاز اصالحات سال  ۱۹۷۸با سختترین شرایط زندگی دسـت و
پنجه نرم میکردند .درآمد اکثر کشاورزان ثابت بوده و یا کاهش پیدا کرده بود .آنها فقیرتر شـده بودنـد و اخـتالف
درآمد بین آنان و ساکنان شهرها بسیار بیشتر شده بود.
در مورد یک پروژهی درختکاری در استان سیچوآن ) (Sichuanشرقی ،مقامات باالدست  ۵۰۰هزار یوان

)حدودًا معادل  ۶۰۵۰۰دالر آمریکا( را برای احیاء جنگلها اختصاص دادند .رهبران پروژه در ابتدا  ۲۰۰هـزار یـوان
را در جیب خود گذاشته و سپس  ۳۰۰هزار یوان را به درختکاری اختصاص دادنـد ،ولـی همـینطـور کـه پـول از
ردههای مختلف دولت میگذشت مقدارش کم و کمتر میشد و هر یک از مقامات بخشی از آن را برمـیداشـتند تـا
اینکه نهایت ًا مقدار بسیار ناچیزی به دست کشاورزان که انجام دهندهی اصلی پروژه بودند رسید .دولـت از ایـنکـه
کشاورزان بهخاطر کم بودن مزد از کار سر باز زنند نگرانی نداشت .کشاورزان آنقدر فقیر بودند کـه بـا مبلغـی هـر
چند ناچیز کار میکردند .این یکی از دالیلی است که اجناس ساخت چین بسیار ارزانند.
بهرهگیری از عالیق اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی
بسیاری از مردم معتقدند که تجارت با چین باعث ارتقاء حقوق بشر ،آزادی بیان و اصـالحات دمکراتیـک در
این کشور میشود .پس از گذشت بیش از یکدهه مشخص شده است کـه چنـین فرضـیهای خیـال بـاطلی بـیش
نیست .مقایسهی اصول تجارت در چین با اصول تجارت در کشورهای غربی مثال خوبی برای اثبات ایـن مدعاسـت.
عدالت و شفافیت جوامع غربی جای خود را به تبارگماری ،رشوهخواری و اختالس در چـین داده اسـت .بـسیاری از
شرکتهای غربی به علت فساد موجود در تجارت چین مجرم شدهاند .بعضی از شـرکتهـا حتـی بـه حکچ کمـک
میکنند تا موارد نقض حقوق بشر و آزار و شکنجهی انسانها را مخفی نگه دارد.
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حکچ در دیپلماسی خارجی به قمار اقتصادی مشغول بوده و درست مثل مافیا رفتار میکند .اینکه قرارداد
ساخت هواپیما از طرف دولت چین با کدامیک از کشورهای آمریکا یا فرانسه امضاء گـردد بـستگی زیـادی بـه ایـن
دارد که کدامیک در برابر نقض حقوق بشر در چین بیشتر سکوت اختیار کنند .بسیاری از تجـار و سیاسـتمـداران
غربی تحت کنترل منافع اقتصادی عاید از کشور چین هستند .برخی از شـرکتهـای فـنآوری اطالعـات آمریکـای
شمالی محصوالت ویژهای را به سفارش حکچ بـرای ایجـاد محـدودیتهـای اینترنتـی تولیـد کـردهانـد .برخـی از
وبسایتهای اینترنتی برای اینکه به بازار چین دسترسی داشته باشند ،قبول کـردهانـد کـه اطالعـات مخـالف بـا
حکچ موجود در سایت خود را سانسور کنند.
بر اساس اطالعات وزارت بازرگانی چین ،تا آخر مـاه آوریـل سـال  ۲۰۰۴چـین  ۹۹۰میلیـارد دالر سـرمایه
گذاری خارجی توسط قراردادهای مختلف به دست آورده است .ایـن همچـون ”انتقـال خـون“ عظیمـی بـه پیکـر
اقتصاد چین توسط سرمایههای خارجی بوده است .ولی در روند سرمایهگذاری ،سرمایههای خارجی هیچ دمکراسی،
آزادی و حقوق بشر خاصی را برای مردم چین بههمراه نداشتهانـد .حکچ از ایـن سـرمایههـا بـرای تبلیغـات خـود
استفاده کرده و از همکاری بدون قید و شرط سرمایهگذاران خارجی و برخی کشورهای مشوق سود میبـرد .سـران
حکچ با استفاده از موفقیتهای ظاهری در اقتصاد خود راه تبانی با تجار مختلف را یاد گرفته و مـیداننـد چگونـه
ثروت کشور را بین خود تقسیم کرده و اصالحات سیاسی را متوقف کند.

پ -تغییر تکنیکهای شستشوی مغزی حکچ از حالت تغییر شکل داده نشده به ”دقیق و ظریف“
اغلب میشنویم که مردم میگویند” ،میدانم که حکچ در گذشـته دروغهـای زیـادی گفتـه ولـی ایـنبـار
حقیقت را میگوید “.در بازنگری درمییابیم که این چیزی بوده که حزب هربار که اشتباه فاحشی را مرتکـب شـده
مردم گفتهاند .این امر توانایی حکچ در تحمیق مردم توسط دروغهایش را میرساند .تواناییای که طـی دهـههـای
گذشته کسب کرده است.
مردم در برابر داستانهای دروغین حکچ به نوعی مقاوم شدهاند .در عین حـال دروغپـردازیهـا و تبلیغـات
حکچ نیز ظریفتر و حرفهایتر شدهاند .دروغهای شعارگونهی گذشته ،امروز به حد اعال رسـیده و بـه طـور بـسیار
ظریفی مطرح میگردند .به خصوص در شرایطی کـه در آن سانـسور اطالعـاتی شـدیدی در سرتاسـر چـین اتخـاذ
گردیده ،حکچ به داستانپردازیهایی متوسل شده که تنها بر پایهی اطالعات ناقص و گمراه کننده بـوده کـه ایـن
خود بسیار مخربتر از داستانپردازیهای گذشته است.
یک مجلهی انگلیسی زبان به نام چاینااسکوپ ) (Chinascopeدر اکتبر سال  ۲۰۰۴مطلبی را چـاپ کـرد

که با تحلیل آن میتوان روشهای ظریف به کار برده شده توسط حکچ برای مخفی نگهداشتن حقایق را دریافـت.
زمانیکه بیماری سارس در سال  ۲۰۰۳در چین شیوع پیدا کرد کشورهای دیگر ظن بردند که چین اطالعـاتی را در
مورد شیوع این بیماری مخفی کرده است و حکچ نیز به طور مکرر از اعالم آن امتناع میکـرد .نویـسندهی مقالـه
برای اینکه پی ببرد که آیا حکچ در گزارش سارس صداقت داشته است یا نه ،تمامی بـیش از  ۴۰۰مـورد بیمـاری
سارس را که از ابتدای آوریل سال  ۲۰۰۳به وب سایت شینهوآ ) (Xinhuaارسال شدهاند مورد مطالعه قرار داد.

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۹

۹

این گزارشات حاوی مطالب زیر بود :به محضی که بیماری سارس ظاهر شد ،بخـشهـای دولتـی از مرکـزی
گرفته تا بخشهای محلی متخصصان را بسیج کردند و بیماران را بدون فوت وقت مورد درمان قرار دادنـد و پـس از
درمان از بیمارستانها مرخص کردند .در مقابله با افراد شروری که مردم را به احتکار اجناس تشویق مـیکردنـد تـا
مجبور نباشند پس از همهگیر شدن بیماری ازخانههایشان بیرون آیند دولت بالفاصله شروع به جلوگیری از انتـشار
شایعات کرد و متعاقب آن نظم اجتماعی به طور کامل برقرار گردید .گرچه تعداد اندکی از نیروهای ضد چین بدون
هیچ مدرکی دولت چین را به سرپوش گذاشتن بر شیوع این بیماری محکوم کردند ،اکثر مردم و کـشورهای دیگـر

شایعات مذکور را نپذیرفتند .نمایشگاه تجاری گوآنگجو ) (Guangzhouبیـشترین شـرکتکننـده از شـرکتهـای

تجاری همهی دنیا را دارد .گردشگران خارجی بیخطـر بـودن گـردش در چـین را تأییـد کردنـد .علـیالخـصوص
متخصصان سازمان جهانی بهداشت ]که فریب حکچ را خورده بودند[ بطور عمومی اظهار کردهاند که دولـت چـین
اقدامات و هماهنگیهای الزم جهت مقابله با این بیماری را نموده و بنابراین مشکلی وجود ندارد و متخصصان ]پس

از بیست روز تأخیر[ بازرسی استان گوانگدونگ ) (Guangdongرا آغاز کردند.

این  ۴۰۰مورد مقاله به نویسنده چنین نمایاند که حکچ در طول چهار ماه فـوق شـفاف عمـل کـرده و بـا
احساس مسئولیت جهت حفاظت از سالمتی افراد عمل کرده و هیچ حقیقتی را پنهان نکرده است .با این وجـود در
تاریخ  ۲۰آوریل سال  ۲۰۰۳دفتر اطالعات شورای کشور در کنفـرانس مطبوعـاتی خـود اعـالن کـرد کـه بیمـاری
سارس به واقع در سراسر کشور چین شایع گردیده و به طور غیر مستقیم اعالم کرد که دولت به روی آن سـرپوش
گذاشته بوده .فقط پس از آن بود که نویسنده حقیقت را دید و حیلههای شرورانهی حکچ کـه ”همـراه بـا زمـان“
پیشرفت کرده بودند هویدا گردید.
در زمان انتخابات عمومی در کشور تایوان ،حکچ با استفاده از حیلههای ”ظریف“ و بهبود بخشیده شـدهی
خود ادعا کرد که انتخابات ریاست جمهوری میتواند به مصائب بسیاری منتهی گردد .مسائلی از قبیل ازدیاد مـوارد
خودکشی ،سقوط بازار بورس ،افزایش ”بیماریهای عجیـب و ناشـناخته“ ،اخـتالالت روانـی ،مهـاجرت بـسیاری از
اهالی این جزیـره ،نـزاع بـین افـراد خـانواده و خویـشاوندان ،نگـرش بـیرحمانـه نـسبت بـه زنـدگی ،بـازار راکـد،
تیراندازیهای پراکنده در خیابانها ،اعتراضات و تظاهرات ،حملهی نظـامی بـه سـاختمانهـای مـسکونی ،نـاآرامی
اجتماعی ،هرج و مرج سیاسی و غیره .حکچ ذهن مردم چین را با چنین افکاری پر کرد تـا بـه آنـان بقبوالنـد کـه
چنین مصائبی حاصل انتخابات است تا چینیها هرگز خواستار انتخابات دمکراتیک نشوند.
در مورد فالون گونگ ،حکچ مهارت بسیار باالیی را در فریبکاری نشان داد تـا بتوانـد بـرای فـالون گونـگ
پاپوش درست کند .حکچ نمایشهای خود را یکی پس از دیگری به صحنه برد .جای تعجب نیست اگر مـیبینـیم
که چه تعداد از چینیها فریب خورده و گمراهند .تبلیغات رذیالنهی حکچ آنقدر فریبدهنده هستند کـه قربانیـان
آن ناخواسته آنها را باور کرده و به آن به دیدهی حقیقت مینگرند.
تبلیغات و شستشوی مغزی حکچ در طول دهههای گذشته در زمینهی فریب مـردم بـه حـد اعـالی خـود
رسیده که این نتیجهی سرشت عاری از وجدان آن است.
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ت -ریاکاری و تزویر حکچ در مقولهی حقوق بشر
از غصب کردن دمکراسی برای گرفتن قدرت تا تظاهر به دمکراسی برای حفظ حکومت استبداد
”در یک کشور دمکراتیک ،حاکمیت باید در دستان مردم باشد .این همان چیزی است که با اصول آسـمان
و زمین تطبیق دارد .اگر کشوری ادعای دمکراسی کرده و حاکمیت آن در دستان مـردم نباشـد مـسلم ًا بـر مـسیر
صحیح نبوده و از مسیرش منحرف گردیده و آن کشور اساس ًا دمکراتیک نیست ...چگونه میتوان بدون خاتمه دادن
به حکومت حزب و بدون برقراری انتخابات مردمی ادعای دمکراسی کرد؟ حق مردم را به آنان بازگردانید!“
آیا گفتهی باال شبیه جمالت مقالهای که به دست ”دشمنان خارجی“ به منظور ضربه زدن به حکچ نوشته

شده باشد نیست؟ در حقیقت این جمله مربوط به مقالهای است در روزنامهی شـینهـوآ دیلـی )،(Xinhua Daily
روزنامهی رسمی حکچ در  ۲۷سپتامبر .۱۹۴۵

حکچ که با بوق و کرنا دم از ”انتخابات مردمی“ زده بود و خواستار ”بازگرداندن حق مردم به مردم“ بـود،
از زمان به دستگیری قدرت ،با ”حق رأی مردم“ مثل چیزی حرام و ممنوع برخورد کرده است .مردمـی کـه قـرار
بود آقا و صاحب کشور باشند حتی حق تصمیمگیری برای خودشان را نیز ندارند .کلمات از بیـان سرشـت عـاری از
وجدان حکچ قاصرند.
اگر به این معتقد هستید که آنچه در گذشته بوده دیگر گذشته است و فرقهی شیطانی حکچ که با کـشتن
مردم قدرت گرفته و با دروغ حکومت خود را حفظ کرده به دنبال اصالحات است و میتواند درستکار شده و مایل

است که ”حق مردم را به ایشان بازگرداند“ ،سخت در اشتباه هستید .بگذارید ببینیم کـه روزنامـهی ”مـردم“ کـه

بلندگوی حکچ است در  ۲۳نوامبر سال  ۲۰۰۴یعنی  ۶۰سال پس از آنکه مقالهی فوق انتـشار یافـت چـه نوشـته

است” :کنترل شدید ایدئولوژی از ضروریترین مبانی سیاسی و ایدئولوژیکی بـرای انـسجام بخـشیدن بـه حکومـت
حزب است“.
اخیرًا حکچ به اصطالح ”اصل سه "بدون"“ جدید ] [۶را ارائه کـرد کـه اولـین اصـل آن ”توسـعهی بـدون
کشمکش“ است” .توسعه“ دروغ است ولی ”بدون کشمکش“ که بر یک ”صدای واحد و سرای واحد“ تأکیـد دارد
قصد اصلی حکچ است.
زمانی که خبرنگار مشهور  ،CBSمایک واالس ) (Mike Wallaceدر سال  ۲۰۰۰از جیانگ زمـین پرسـید

که چرا چین انتخابات مردمی را اجرا نمیکند ،جیانگ پاسخ داد” ،مردم چین از لحاظ تحصیالت در سـطح بـسیار
پایینی هستند“.
با این وجود در  ۲۵فوریهی سال  ۱۹۳۹حکچ در روزنامهی شـینهـوآ دیلـی اعـالم کـرد” :آنهـا )(KMT

اعتقاد دارند که سیاستهای دمکراتیک در حال حاضر در چین قابل اجرا نیستند ،ولی پـس از مـدت زمـانی انجـام
میگیرد .آنها امید دارند که زمان آن فرا رسد که دانش و تحـصیالت مـردم چـین بـه حـد کـشورهای دمکراتیـک

سرمایهداری در اروپا و آمریکا برسد تا دمکراسی عملی گردد ...ولی تنها در سایه یـک نظـام دمکراتیـک اسـت کـه
آموزش و تحصیل برای مردم آسان میگردد“.
تفاوت ریاکارانهای که بین آنچه روزنامهی شینهوآ در سال  ۱۹۳۹نوشـت و آنچـه جیانـگ زمـین در سـال

 ۲۰۰۰گفت نشان دهندهی سرشت بدنهاد حکچ است.
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پس از کشتار تیانآنمن در سال  ،۱۹۸۹حکچ با پروندهای سیاه ناشی از نقض حقـوق بـشر وارد عرصـهی
جهانی گردید .تاریخ به حکچ حق انتخابی داد .یا میتوانست به مردمش احترام گذاشته و وضعیت حقـوق بـشر را
ارتقاء دهد یا به خالفهای خود در چین ادامه داده و تظاهر به احترام گذاشتن بـه حقـوق بـشر کنـد تـا وجهـهی
بینالمللی خود را حفظ کند.
متأسفانه حکچ آنطور که از ذات خودکامهاش برمیآمد روش دوم را انتخاب کرد .تعداد زیادی افـراد عـاری
از وجدان ولی بااستعداد و باهوش را در حوزههای مختلف علمی و مذهبی گرد آورد و آنها را بـه انتـشار و تبلیغـات
دروغ در کشورهای خارجی به کار گماشت تا چنین وانمود کند که حکچ در حال بهبود بخشیدن بـه حقـوق بـشر
است .حزب یک سری ”حقوق“ کاذب را از خود درآورد مثل ”حق ادامهی حیات“ یا حقوق مسکن و غـذا .اینگونـه
مطرح شد که :وقتی مردم گرسنهاند آیا حق ندارند که صحبت کنند؟ حتی اگر قشر گرسنه نتواند صحبت کند ،آیـا
میتوان به آنانی که حق بقیه را تا خرخره خوردهاند اجازه دادکه بهجای قشر گرسنه صحبت کنند؟ حکچ با بـازی
کردن با مقولهی حقوق بشر سعی در فریب دادن مردم چین و دمکراسیهای غربـی داشـت ،حتـی ادعـا کـرد کـه
”زمان حاضر از لحاظ رعایت حقوق بشر بهترین دوره در تاریخ چین است“.
مادهی  ۳۵قانون اساسی چین چنین بیان کرده که شهروندان جمهوری خلق چین از حق آزادی بیان ،نشر،
گردهمایی ،ایجاد انجمن ،اعتراض و تظاهرات برخوردارند .حکچ تنها با کلمات بازی کرده است .تحت قانون حکچ
مردم بیشماری از حق اعتقاد ،بیان ،نشر ،گردهمایی و دفاعیهی قانونی محروم شدهاند .حکچ حتی دستور داد کـه
استیناف بعضی گروههای خاص غیرقانونی اعالم گردد .در چندین مورد در سال  ۲۰۰۴بعضی از شهروندان تقاضای
راهپیمایی در پکن را کردند .به جای موافقت با آن ،دولت اقدام به دستگیری آنان کرد .سیاست ”یـک کـشور و دو
نظام“ هنگکنگ که توسط حکچ به قانون اساسی این کشور اضافه شـد نیـز حقـهای بـیش نیـست .حکچ اعـالم
میدارد که تا  ۵۰سال هیچ تغییری در هنگکنگ داده نمیشود حال آنکه تنها در مدت  ۵سال پس از بازگردانـده
شدن آن به چین با تصویب قوانین ظالمانه مثل مادهی  ۲۳سعی در تبدیل دو نظام به یک نظام دارد[۷] .
سیاست شریرانهی جدید حکچ استفاده از ”آزادی بیان“ دروغین برای گسترش نظارت و کنتـرل خـود بـر
مردم است .امروزه به نظر میرسد که چینیها با آزادی بیشتری سخنان خـود را بیـان مـیکننـد و در عـین حـال
اینترنت اجازه داده است تا اخبار با سرعت بیشتری پخش شود .از این رو امروزه حکچ ادعا میکند که آزادی بیـان
به مردم اعطاء گردیده و بسیاری از مردم چنین چیزی را پذیرفتهاند .این ظاهری دروغین است .علـت ایـن نیـست
که حکچ با مردم مهربان شده بلکه به هر حال نمیتواند از پیشرفتهـای اجتمـاعی و فـنآوری جلـوگیری نمایـد.
بگذارید به نقشی که حکچ در برخورد با اینترنت ایفا میکند بپردازیم :حکچ وب سـایتهـا را مـسدود مـیکنـد،
اطالعات را فیلتر میکند ،تاالرهای گفتگو ) (Chat Roomرا نظارت کرده ،نامههای الکترونیکی را کنتـرل کـرده و
کاربرهای اینترنتی را متهم میکند .هرآنچه که انجام میدهد سیری قهقرایی دارد .امروزه با کمـک سـرمایهدارانـی
که از حقوق بشر و وجدان بویی نبردهاند ،حکچ پلیس خود را به وسایلی مدرنی مجهز کرده که میتواننـد از درون
اتومبیلهای مخصوص پلیس کوچکترین حرکت کاربران اینترنت را از بیرون کنتـرل کننـد .وقتـی مـیبینـیم کـه
چگونه حکچ در روز روشن چنین اعمال شیطانی را انجام میدهد و اینگونه در مسیر رسیدن به رعایت حقوق بشر
سیر قهقرایی را میپیماید چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که بهبودی در این زمینه حاصل کند؟ حکچ خـود
اینگونه بیان داشت که” :آن به سمت خارج بازتر شده اما از درون بستهتر میگـردد “.سرشـت پلیـد حکچ هرگـز
تغییر نکرده است.
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حکچ بهمنظور ایجاد وجههی قابل قبول برای خود در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملـل در سـال ۲۰۰۴
مواردی را برشمرد که در آنها سوء استفادهکنندگان از حقوق بشر را به شـدت تنبیـه کـرده بـود .ایـن مـوارد تنهـا
تظاهری در پیش چشمان افراد خارجی بود حال آنکه هیچ پایه و اساسـی نداشـت .علـت ایـن اسـت کـه در چـین
بزرگترین ناقضین حقوق بشر خود حکچ و دبیر کل اسبق حزب جیانـگ زمـین ،وزیـر اسـبق کمـسیون قـضایی و

سیاسی لوئو گان ) ،(Luo Ganوزیر امنیت عمومی جو یونگکانگ ) (Zhou Yongkangو قائم مقام آن وزاتخانـه

لیو جینگ ) (Liu Jingهستند .نمایش آنها مبنی بر تنبیه ناقضین حقوق بـشر مثـل ایـن اسـت کـه دزدی فریـاد

بکشد ”دزد را بگیرید!“

این کار حزب را میتوان اینگونه به زبان تمثیل بیان کرد :فرض کنید کـه یـک تجـاوزگر زنجیـرهای دور از
چشم مردم روزانه  ۱۰دختر را مورد تجاوز قرار میداد .ولی حاال که مردم در اطرافش هـستند تنهـا یـک دختـر را
پیش روی آنها مورد تجاوز قرار میدهد .آیا میتوان گفت که این شخص سیر صعودی را پیموده و بهتر شده است؟
تغییر او از تجاوز دور از چشم مردم به تجاوز در پیش چشم آنها فقط این را میرساند که او بـیشـرمتـر و وقـیحتـر
شده است .طبیعت او هرگز تغییری نیافته است .تنها چیزی که برای او عوض شده این است کـه ارتکـاب بـه جـرم
برایش به سادگی گذشته نیست.
حکچ درست شبیه همان متجاوز زنجیرهای است .طبیعت خودکامهی حکچ و ترس بـاطنی او از از دسـت
دادن قدرت باعث شده که هیچ احترامی برای مردم قائل نباشد .منابع انسانی ،مادی و مالی که بـرای پوشـش دادن
به پروندهی نقض حقوق بشر خود از آنها استفاده میکرد بسیار فراتر از تالشهایش در جهت بهبود واقعی وضـعیت
حقوق بشر رفته است .میل حکچ به کشتار بیحد و حصر و آزار و شکنجه بزرگترین بداقبالی مردم چین به شـمار
میآید.
آماده شدن برای انجام اعمال شیطانی و مخفی شدن در پشت ”قانون“
حکچ برای محافظت از منافع نورچشمیهای خود از یک طرف ظاهرسـازی قبلـی خـود را بـه کلـی کنـار
گذاشته و کارگران ،رعایا و تودهی مردم را رها کرده و از طرف دیگر ابزار و وسایل فریب و خدعه را گسترش داده و
هر روز تعداد بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در پیش جامعهی بینالملل هویدا مـیشـود .حکچ بـا اسـتفاده از
لغتها و عبارات محبوب مثل ”حکومت قانون“” ،بازار“” ،برای مردم“ ،و ”اصالحات“ مردم را سـردرگم مـیکنـد.
حکچ قادر نیست سرشت پلید خود را مخفی کند حتی اگر ”کت شلوار سبک غربی“ را به تن کند .چنین ظاهری
تنها اثر فریبندهی بیشتری نسبت به ”لباس فرم مائو“ دارد .در مزرعهی حیوانات نوشـتهی جـرج ارول ) George

 (Orwellکه در سال  ۱۹۴۵به چاپ رسید ،خوکها یاد گرفتند که به روی دو پا ایستاده و راه بروند .ایـن مهـارت

تازه به خوکها وجهههای جدیدی داد ولی باطن آنها همان خوک بود.
أ -وضع کردن قانون و مقرراتی که ناقض قانون اساسی چین است
قوانین و مقرراتی که ناقض قانون اساسی هستند به تصویب رسیده و به ردههای مختلـف و کارکنـان تمـام
بخشهای دولتی ابالغ شده و به عنوان مبنایی برای سد کردن راه تالشهـای مـردم جهـت توقـف آزار و شـکنجه،
بدست آوردن آزادی و بهبود وضع حقوق بشر به کار میروند.
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ب -مشکالت غیرسیاسی با ابزارهای سیاسی مورد بررسی قرار میگیرند
مشکالت سادهی اجتماعی بزرگنمایی شده و تحت عنوان ”رقابت با حزب برای تودهها“” ،سعی در سـاقط
کردن حزب و کشور“” ،اغتشاش“ و ”نیروهای دشمن“ مطرح میگردند .یـک موضـوع غیـرسیاسـی از روی عمـد
سیاسی جلوه داده شده تا حزب بتواند در مقابل آن تحرکات سیاسی انجام داده و با ابزار تبلیغاتی خود نفـرت را در
دل مردم ایجاد کند.
ج -مهار و کنترل موضوعات سیاسی از طریق روشهای فریبکارانه
آخرین سیاست حکچ برای حمله به شهروندان حامی دمکراسی و روشنفکران آزاداندیش قرار دادن تله بـر
سر راهشان و زندانی کردن آنها است .این تلهها شامل اتهامات دروغینی از سرپیچیهای مدنی مثل فحـشا و فـرار
از پرداخت مالیات هستند .حملهگرها از اتهامات سطح پایین استفاده کرده تا خود مورد اتهام گروههای بیرونی قرار
نگیرند .این اتهامات که اغلب برای ریختن آبروی افراد در جامعه طرحریزی میشوند کافی هستند تا شخص قربـانی
را مورد تمسخر عامهی مردم قرار دهند.
تنها تغییری که در سرشت پلید حکچ رخ داده اینست که نسبت به قبـل بـیشـرمتـر شـده و از انـسانیت
فاصلهی بیشتری گرفته است.
حکچ بیش از یک میلیارد نفر را با منطق منحرف و دروغین خود اسیر ساخته
فرض کنید یک مجرم هرزه بهزور وارد خانهای شده و به دختری تجاوز کرده در محکمـه در دفـاع از خـود
میگوید که او دختر را نکشته و تنها به او تجاوز کرده است .از آنجا که کشتن از تجاوز بدتر است ،او ادعـا مـیکنـد
که بیگناه بوده و باید فورًا آزاد شود .او بگوید که مردم باید به خاطر اینکه دختر را نکشته و فقط به او تجاوز کـرده
او را مورد تشویق نیز قرار دهند .چنین منطقی مسخره است .با این حال منطـق حکچ در دفـاع از کـشتار چهـارم
ژوئن  ۱۹۸۹میدان تیانآنمن دقیق ًا شبیه منطق همان مجرم است .حکچ ادعا کرد که ”سـرکوبی دانـشجویان“ از
بروز ”ناآرامیهای داخلی“ در چین جلوگیری کرد .بنـابرین بـرای جلـوگیری از ”نـاآرامیهـای داخلـی“ سـرکوب
دانشجویان موجه بود.
”تجاوز یا قتل ،کدامیک بهتر است“؟ اگر یک مجرم چنین سؤالی را از قاضـی محکمـه بپرسـد آن نـشانهی
بیشرمی اوست .درست به همین شکل در مورد کشتار میدان تیانآنمن نیز حکچ و همدسـتانش هـیچ احـساس
گناهی نکردند .در عوض از جامعه پرسیدند که کدامیک بهتر است” -سرکوب دانـشجویان یـا نـاآرامی داخلـی کـه
میتواند به جنگ داخلی منجر گردد؟“
حکچ کنترل کل دستگاههای کشور و ابزار تبلیغاتی را به دست دارد .به عبارت دیگـر ۱/۳ ،میلیـارد نفـر از
مردم چین گروگان و اسیر او هستند .حکچ با داشتن  ۱/۳میلیارد نفر گروگان همیشه میتواند چنین نتیجهگیـری
کند که اگر گروه معینی از مردم را سرکوب نکند ،تمام ملت درگیر آشوب و مصیبت خواهند گردید .بـا اسـتفاده از
این بهانه میتواند هر گروه یا فردی را که بخواهد سرکوب کند و سرکوب کردن او همواره موجه مینماید .با وجـود
چنین نتیجهگیریهای فریبکارانه و دروغینی آیا مجرمی بیشرمتر از حکچ در جهان پیدا میشود؟
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تشویق و تهدید  -از ”اعطای“ آزادی تا افزایش سرکوب
بسیاری از چینیها اعتقاد دارند که امروزه از آزادی بیشتری نسبت به قبل برخوردارند به همین دلیل امیـد
به بهبودی و دوام حکچ دارند .در حقیقت میزان آزادی ”اعطاء“ شده به مردم بستگی بـه ایـن دارد کـه حکچ تـا
چه حد درگیر بحران شده باشد .حکچ هرکاری میکند تا منافع جمعی حـزب حفـظ گـردد ،از دادن بـه اصـطالح
دمکراسی و آزادی گرفته تا رعایت حقوق بشر.
با این همه ،تحت رهبری حکچ ،به اصـطالح ”آزادی“ داده شـده توسـط حکچ توسـط هیچگونـه مرجـع
قضایی حمایت نگردیده است .چنین ”آزادیای“ صرف ًا ابزاری است برای فریـب و کنتـرل مـردم در مقابـل حرکـت
جهانی آغاز شده به سمت دمکراسی .در بطن ،چنین ”آزادیای“ در تضاد شدید با دیکتاتوری حکچ است .زمانیکه
این تضاد به حدی فراتر از تحمل حکچ برسد ،حکچ تمام ایـن ”آزادی“ را بـه یکبـاره پـس مـیگیـرد .در تـاریخ
حکچ ،چندین دوره وجود دارد که در آن آزادی بیان محترم شمرده شده و هر یک از آنها دورهای مبنی بر کنتـرل
شدید را به همراه دارند .این الگوی ادواری موجود در تاریخچهی حکچ نـشاندهنـدهی سرشـت عـاری از وجـدان
حکچ است.
در دورهی اینترنت امروز اگر به وب سایت شینهوا یا روزنامهی اینترنتی مردم که رسانههای رسـمی حکچ

هستند سری بزنید میبینید که تنها تعداد معدودی گزارش حاوی اطالعات منفی در مورد چین وجـود دارنـد .اول
اینکه در چین امروز خبرهای بد بسیاری با سرعت زیاد در حال انتشار در سراسر کشور هستند و خبرگزاریها بایـد
حداقل چند تا از آنها را منتشر کنند تا بتوانند اعتبار خود را حفظ کنند .دوم آنکه موضع این گزارشـات خبـری بـا
عالیق حکچ تطبیق دارد چراکه ”انتقاد جزئی ،کمک بزرگی است “.خبرها همواره تقصیر خبرهای بد را به گـردن
اشخاص خاص که کاری به کار حزب ندارند انداخته و از رهبری حکچ برای رفع و رجوع آن تشکر میکنـد .حکچ
با مهارت کامل کنترل میکند که چه چیزی گزارش شود ،چه چیزی گزارش نشود ،چگونه گـزارش شـود و اینکـه
رسانههای چینی آنرا گزارش کنند یا رسانههای خارج از کشور که تحت کنترل حکچ قرار دارند.
حکچ با مهارت اخبار بد را دستکاری کرده و به گونهای جلوه میدهد که بتواند از طریق آنها قلب مردم را
برباید .بسیاری از جوانان چینی امروزه بر این خیال هستند که حکچ آزادی بیان خـوبی را در اختیـار مـردم قـرار
داده و از این رو امید به پیشرفت حکچ دارند .آنها قربانی استراتژیهای ”دقیق و ظریف“ خبرگزاریهای بیانصاف
کنترلشدهی دولت هستند .عالوه بر این با ایجاد یک موقعیت هرجومرجزا در جامعـهی چـین و در پـی آن مطـرح
کردن مقداری از آن از طریق رسانهها ،حکچ میتواند مـردم را متقاعـد کنـد کـه تنهـا حکچ قـادر اسـت چنـین
آشفتگی اجتماعی را کنترل کند و از این طریق تأیید مردم بر حکومت حکچ را جلب میکند.
بنابرین نباید به اشتباه فکر کنیم که حکچ تغییر کرده حتی اگر نشانههایی از حقوق بشر دیده میشود .در
تاریخ زمانیکه حکچ در حال مبارزه برای براندازی دولت  KMTبود تظاهر میکرد که برای دمکراسی مـیجنگـد.
ذات خبیث حکچ به گونهای است که به هیچ یک از قولهایش نمیتوان اعتماد کرد.
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ث -جنبههای مختلف سرشت پلید حکچ
فروختن اراضی ملی از روی خودخواهی و خیانت کردن به ملت تحت نام ”اتحاد ملی“
”آزادسازی تایوان“ و ”متحد کردن تایوان“ همواره شعار تبلیغاتی حکچ در طول دهههـای گذشـته بـوده
است .با استفاده از این شعار ،حکچ همواره مانند یک وطنپرست و ملیگرا عمل نموده است .آیـا حکچ واقعـ ًا بـه
انسجام و تمامیت ارضی کشور اهمیت میدهد؟ به هیچ وجه .تایوان صـرف ًا یـک معـضل تـاریخی اسـت کـه در اثـر
درگیریهای بین حکچ و  KMTبوجود آمده و ابزاری اسـت کـه حکچ توسـط آن بـه رقبـای خـود ضـربه زده و
حمایت مردم را جلب میکند.
در روزهای آغازین که حکچ ” شوروی چینی“ را در زمان حکومت ملی پایهگذاری کرد ،مادهی  ۱۴قـانون
اساسیاش مبنی بر این بود که ”هر یک از اقوام یا استانهای داخل کشور چین میتواند اعالم استقالل کند “.برای
هماهنگی با اتحاد جماهیر شوروی ،شعار حکچ نیز ”حمایت از شوروی“ بود .در زمان جنگ چـین و ژاپـن هـدف
اصلی حکچ ارتقاء موقعیت خود بود نه مبارزه با اشغالگران ژاپنی .در سال  ۱۹۴۵ارتش سرخ شوروی وارد شـمال
شرق چین شد و اقدام به دزدی ،قتل و تجاوز کرد ولی حکچ حتی یک کلمه نیز در مخالفت با این عمل نگفت .به
ال ساکت ماند.
همین ترتیب وقتی شوروی از اعالم خودمختاری و استقالل مغولستان حمایت کرد ،حکچ کام ً
در پایان سال  ،۱۹۹۹چین و شوروی توافقنامهای را مبنی بر به رسمیت شناختن مرزهـای یکـدیگر امـضاء

کردند که طی آن چین تمامی توافقهای ناعادالنهای را که بیش از  ۱۰۰سال قبل بین روسیه و سلـسلهی چینـگ

) (Qingانجام گرفته بود بدون قید و شرط پـذیرفت و بـیش از یـک میلیـون کیلـومتر مربـع زمـین را بـه روسـیه
فروخت ،سرزمینی دهها برابر مساحت کشور تایوان .در سال  ،۲۰۰۴چین و روسیه یک موافقتنامهی تکمیلی را در

مورد مرزهای شرقی چین و شوروی امضاء کردند و حاکمیت نیمی از جزیرهی هـیشـیازی ) (Heixiaziدر اسـتان

هیلونگجیانگ ) (Heilongjiangرا مجددًا به روسیه واگذار کرد.

با توجه به مشکالت مرزی دیگر مثل جزایر نانشا ) (Nanshaو جزیرهی دیائویو ) (Diaoyuبـه ایـن نتیجـه

میرسیم که حکچ اهمیتی به از دست دادن این اراضی نداده چراکه تأثیری به روی کنترل و قدرتش نداشـتهانـد.
حکچ مسئلهی ”اتحاد تایوان“ را در بوق و کرنا انداخت که صرف ًا پردهای از دود و ابزاری برای تحریک حس وطـن
پرستی کورکورانهی مردم بود و اذهان عمومی را از مسائل و درگیریهای داخلی منحرف میکرد.
شرارتهای سیاسی بدون هیچگونه قید و بند اخالقی
یک دولت باید همواره تحت نظارت باشد .در کشورهای دمکراتیک ،جدایی قـوههـا بعـالوهی آزادی بیـان و
مطبوعات ،مکانیزمهای خوبی برای نظارت بر دولت هستند .اعتقادات مذهبی نیز محدودیتهـای اخالقـی را بـه آن
اضافه میکند.
حکچ مروج الحاد است چراکه سرشت خداجویی ندارد که برای رفتارش محدودیتهای اخالقی قائل شـود.
در نتیجه ،زمانیکه حکچ شروع به ظلم و شرارت میکند هیچ چیز جلودار آن نیست .از نظر حکچ چه نظـارتی بـر
آن وجود دارد؟ ”خود حکچ خودش را نظارت میکند!“ این شعاری است که حزب دهها سال است کـه توسـط آن
مردم را فریب میدهد .در زمانهای گذشته آن را ”انتقاد از خود“ مـینامیدنـد ،بعـدها ”خـود نظـارتی“ و ”خـود
بهینه سازی رهبری حزب“ و اخیـرًا ”خـود بهینـهسـازی ظرفیـت حاکمیـت حـزب“ مـینامنـد .حکچ بـر قـدرت
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فوقالعادهای که آن برای به اصطالح ”خود بهبودی“ دارد تأکید میکند .حکچ تنها به حرف بسنده نمیکند بلکـه
به آن عمل میکند مثل پایهگذاری ”کمیتهی بازرسی -تنبیهی مرکزی“ و ”ادارهی فرجامخواهی“ و از ایـن قبیـل.
این نهادها در ظاهر زیبا هستند ولی در باطن ”گلدانهای تزئینی“ فریبندهای که مردم را گمراه میکنند.
بدون محدودیتهای اخالقی و قانون” ،خود بهبودی“ حکچ مظهر این ضـربالمثـل سـنتی و کهـن چـین
است که میگوید ”شیاطینی که از قلب خود شخص بیرون میآیند “.این تنها بهانهای است که حکچ از آن بـرای
اجتناب از قبول نظارتهای خـارجی و امتنـاع از لغـو ممنوعیـت آزادی مطبوعـات و تـشکل احـزاب آزاد سیاسـی
تراشیده است .اراذل سیاستمدار از این حربه برای تحمیق مردم و حمایت از قـدرت حکچ و منـافع هیـأت حـاکم
استفاده میکنند.
حکچ متخصص توطئهچینی سیاسی اسـت” .دیکتـاتوری دمکراتیـک مردمـی“” ،مرکزیـت دمکراتیـک“،
”مشاورهی سیاسی“ و غیره همگی نقشههایی فریبندهاند .بجز کلمهی دیکتاتوری بقیهی آنها دروغی بیش نیستند.
حقه و کلک  -از مقاومت دروغین در مقابل چپاول ژاپن گرفته تا ضد تروریسم شیادانه
حکچ همواره ادعا کرده که مردم را در شکست دادن غارتگـران ژاپنـی رهبـری کـرده اسـت .حـال آنکـه
آرشیوهای تاریخی بسیار نشان میدهند که حکچ عمدًا از نبرد در جنگ چین و ژاپن اجتناب کـرد .حکچ تنهـا از
موقعیت به دست آمده ناشی از درگیری دولت  KMTدر جنگ با ژاپن استفاده کرد و قدرت خود را افزایش داد.

تنها نبردهای مهمی که حکچ در آنها شرکت کرد نبرد گـذرگاه پینـگشـینگ ) (Pingxing Passو نبـرد
صد لشکر بودند .در نبرد گذرگاه پینگشینگ ،حکچ به هیچ عنوان رهبر و یـا نیـروی غالـب در نبـرد بـه حـساب
نمیآمد .در عوض نیروهای حکچ تنها به کمین واحدهای ژاپنی مینشـستند .در مـورد نبـرد صـد لـشکر نیـز ،در
داخل حکچ عقیده بر این است که شرکت در این نبرد سیاستهای استراتژیک حزب مرکزی را نقض کرد .پـس از

این دو نبرد ،مائو و ارتش حکچ نه در هیچ نبرد جدی دیگری درگیر شدند و نـه قهرمانـانی مثـل دونـگ کـونروی
) (Dong Cunruiدر جنگ سال  ۱۹۴۸با  KMTو هوانگ جیگوانـگ ) (Huang Jiguangدر جنـگ کـره را در

جنگ چین و ژاپن  ،پرورش دادند .تنها چند نفر از فرماندهان بلندپایهی حکچ در میـدان جنـگ بـا ژاپـن کـشته

شدند .تا امروز حکچ نتوانسته ارقامی را مبنی بر میزان تلفات خود در جنگ بین چـین و ژاپـن منتـشر کنـد و در
سراسر چین بناهای یادبود چندانی که مربوط به کشتههای حکچ در جنگ بـین چـین و ژاپـن باشـند بـه چـشم
نمیخورند.

در آن زمان ،حکچ دولتی مرزی را در اسـتانهـای شـانزی ) ،(Shaanxiگـانسـو ) (Gansuو نینـگشـیا

) (Ningxiaبه دور از جبههی جنگ پایهگذاری کرد .بر طبق اصطالحات و اسامی امروزی ،حکچ در حـال اجـرای
”یک کشور و دو نظام“ یا ”دو چین“ در داخل چین بـود .گرچـه فرمانـدهان حکچ بـه ایـستادگی و مقاومـت در
مقابل ژاپن بیمیل نبودند ولی مقامات بلندپایه حکچ در شرکت در جنگ با ژاپن مصمم ظـاهر نـشدند .در عـوض،
آنها به فکر اقداماتی بودند که از منافع و ذخایر خود حفاظت کرده و از جنگ به عنوان فرصتی بـرای تقویـت خـود
استفاده کنند .زمانیکه در سال  ۱۹۷۲چین و ژاپن مناسبات و روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته ،مـائو زدانـگ
حقیقت را برای نخست وزیر ژاپن کاکویی تاناکا ) (Kakuei Tanakaفاش کـرده و گفـت کـه حکچ بایـد از ژاپـن

تشکر کند چرا که اگر جنگ بین ژاپن و چین نبود ،حکچ نمیتوانست در چین قدرت گیرد.
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حقیقت باال مدعایی است بر بطالن ادعای حکچ مبنی بر رهبری مردم چین در مقابلـه بـا ژاپـن در جنـگ
هشت سالهی بین این دو کشور و پیروزی نهایی چین.
پس از گذشت نیم قرن و پس از حملهی یازدهم سپتامبر تروریستها به خاک آمریکا ،مبـارزه بـا تروریـسم
موضوع مورد بحث تمام کشورهای جهان گردید .حکچ مجددًا در صدد استفاده از استراتژیهای فریبکارانه درسـت
مثل آنچه در جنگ بین چین و ژاپن به کار گرفته بود برآمد .با استفاده از بهانـهی مقابلـه بـا تروریـسم ،حکچ بـه
بسیاری از مذهبیون ،ناراضیها و گروههای درگیر در منازعات قومی و منطقهای برچسب تروریست زد .حکچ تحت
لوای تالشهای ضد تروریست بینالمللی سرکوبهای شدیدی را آغاز نمود.
در  ۲۷سپتامبر سال  ،۲۰۰۴خبرگزاری شینهوا به نقل از روزنامه شینجینگ ) (Xinjingاعـالن کـرد کـه

پکن قصد دارد اولین ادارهی مبارزه با تروریسم را در میان تمامی استانها و شهرهای چین تأسیس کنـد .برخـی از
رسانههای خارجی هوادار حکچ نیز این موضوع را در سر تیتر خبرهای خود قرار داده و نوشتند کـه ”ادارهی ۶۱۰
به مبارزهی ضد تروریسم پیوست) “.ادارهی  ۶۱۰یک شبکه از آژانسهای دولتی اسـت کـه اختـصاص ًا بـرای آزار و
شکنجه تمرینکنندگان فالون گونگ تأسیس شده( ،و ادعا کردند که ادارهی ضد تروریسم تمرکز خود را بـر حملـه
به ”نهادهای تروریستی“ از جمله فالون گونگ خواهد گذاشت.
حکچ انگ ”تروریست“ را بر مردمی نهاد که هیچ اسلحهای در دست ندارند و زمانیکه مورد ضـرب و شـتم
قرار میگیرند هیچگونه مقابلهای نمیکنند و با آرامش برای حـق مـسلم خـود درخـصوص اعتقادشـان درخواسـت
استیناف میکنند .حکچ با سوء استفاده از جو ضد تروریسم ،نیروهای ویژهی ضد تروریستی خود را کـه تـا دنـدان
مسلح بودند بسیج کرد تا سرکوب سریع و همهجانبهای را در مورد این گروه بیدفاع و آرامشطلب اجرا کند .عـالوه
بر این ،حکچ از بهانهی ضد تروریسم استفاده کرد و آزار و شکنجهی تمرینکنندگان فالون گونگ را از دید جوامـع
بینالملل دور نگه داشت .حقه و کلکهایی که امروزه توسط حکچ بکار گرفته میشود تفاوت چندانی بـا آنچـه در
زمان جنگ بین چین و ژاپن به کار گرفته میشد ندارد و تنها میتوان گفت که اینگونـه رفتـار بـا چنـین موضـوع
ال شرمآور است.
مهمی که تالش ضد تروریست بینالملل نام دارد کام ً
تظاهر به صداقت و موافقت علنی در عین مخالفت پنهانی
حکچ خود به مکتب خود اعتقادی ندارد حال آنکه دیگران را مجبور به قبـول آنهـا مـیکنـد .ایـن یکـی از
مزورانهترین روشهای بکار گرفته شده توسط حکچ است .حکچ خود میداند که مکتبش غلـط اسـت و نظریـهی
سوسیالیسم حقیقت ندارد .خود حکچ به این مکتب اعتقادی ندارد ولی مردم را بـه پـذیرفتن آن اجبـار مـیکنـد.
کسانی را که به آن اعتقادی نداشته باشند آزار و اذیت میکند .حکچ با وقاحت تمام ایـن ایـدئولوژی فریبکارانـه را
در قانون اساسی که پایه و اساس کشور و دولت چین است گنجانده است.
در زندگی واقعی ،یک پدیدهی جالب وجود دارد .بسیاری از مقامات عـالیرتبـه مقـام و منـصب خـود را در
درگیریهای سیاسی درون حزبی و یا به علت فساد از دست میدهند .اینهـا خـود همـان کـسانی هـستند کـه در
مجامع عمومی دم از صداقت و ایثار و فداکاری میزنند حال آنکه خود اقدام به رشوهخواری ،مفاسد و دیگـر اعمـال
شرمآور در پشت پرده میکنند .بسیاری از به اصطالح ”خدمتگزاران مردم“ به همین دالیل از کار برکنار شدهانـد،

از جمله لی جیاتینگ ) (Li Jiatingاستاندار اسبق استان یانـان ) ،(Yannanلیـو فنـگرن ) (Liu Fangrenدبیـر

حزب در استان گوییجو ) ،(Guizhouچنگ ویگائو ) (Cheng Weigaoدبیر حزب اسـتان هبـی ) ،(Hebeiتیـان
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فنگشان ) (Tian Fengshanوزیر اراضی و منابع و وانگ هـوآیجونـگ ) (Wang Huaizhongمعـاون اسـتاندار

استان آنهوی ) .(Anhoyبا این وجود اگر به سخنرانیهایشان گوش کنید خواهید دید که بدون استثناء همگـی از

مبارزات علیه فساد حمایت کرده و به دفعات زیردستان خود را به درستکاری دعوت کرده در حالیکه خود مشغول

اختالس از صندوق دولت و رشوهخواری بودهاند.
گرچه حکچ برای بهبود وجههی خود گاه ًا اعضای پـاک خـود را ارتقـاء داده و برخـی افـراد ایـدهآلگـرا و
باهوش را جذب حزب کرده ولی بر همگان روشن است که معیارهای اخالقی دائم ًا درحال افول چین در چـه وضـع
اسفناکی قرار دارد .چرا تبلیغات حکچ مبنی بر ”تمدن معنوی“ تأثیری در جهت بهبود این وضع نداشته است؟
در حقیقت ،رهبران حزب کمونیست زمانیکه سعی در اشاعهی ”صفات اخالق کمونیستی“ داشتند و شـعار
”خدمت به مردم“ را بر زبان جاری میکردند صرف ًا صحبتهایی توخالی را تحویل مردم میدادند .عـدم همـاهنگی
بین آنچه رهبران کمونیستی میگفتند و آنچه به آن عمل میکردند را میتوان در رفتار پدر بنیانگذار ایشان یعنی
کارل مارکس نیز دید .مارکس یک پسر نامشروع داشت .لنین در اثر معاشرت با روسپیها به بیماری سفلیس مبتال
شد .استالین به علت اجبار یک خواننده به روابط نامشروع مورد اتهام قرار گرفـت .مـائو زدانـگ خـود را در شـهوت

غرق کرد .جیانگ زمین بی بندوبار است .رهبر کمونیست رومانی چاسسکو ) (Ceausescuتمامی خویشاوندان خود

را به طور شدیدی ثروتمند کرد .کاسترو ) (Castroرهبر کمونیست کوبا صدها میلیـون دالر پـول را در بانـکهـای
خارجی به حساب خود گذاشته است .رهبر کرهی شمالی کیم ایـل سـونگ ) (Kim Il Songو فرزنـدانش زنـدگی

بسیار منحط و پر ریخت و پاش دارند.

در زندگی روزمره ،مردم عادی چین از جلسات مطالعـات سیاسـی پـوچ متنفـر هـستند .روز بـه روز تعـداد
بیشتری از مردم در مورد موضوعات سیاسی دو پهلو صحبت میکنند چرا که همه میدانند که آنها چیزی بیشتر از
یک بازی سیاسی نیستند .ولی هیچکـسی ،نـه گوینـده و نـه شـنوندهی ایـن جلـسات سیاسـی ،بوضـوح در مـورد
فریبکارانه بودن آنها سخنی به میان نمیآورد .این یک راز آشـکار اسـت .مـردم ایـن پدیـده را ”تظـاهر صـادقانه“
مینامند .اعتقادات پر سر و صدای حکچ ،چه ”نمودهای سـهگانـه“ چنـدین سـال پـیش و چـه ”بهبـود ظرفیـت
حکومتی“ اخیر و یا ”سه قلب“ امروز مبنی بر ”گرم کردن ،ثبـات بخـشیدن و بـه دسـت آوردن دل مـردم“ همـه
بیمعنی هستند .کدام حزب حاکم است که نمایندهی منافع مردم نباشد؟ کدام حـزب حـاکم نـسبت بـه ظرفیـت
حکومتی بیاعتناست؟ کدام حزب حاکم در پی بدست آوردن دل مردم نیست؟ هر حزبی که از ایـن میـان بهـرهای
نبرده باشد خیلی زود از صحنهی سیاست رانده میشود .ولـی حکچ چنـین شـعارهای زائـد و پرتـی را بـه عنـوان
تئوریهای غامض و پیچیده عنوان کرده و از تمام ملت میخواهد که آنها را مطالعه کنند.
وقتی بهتدریج تظاهر بخشی از فکر و عادات میلیاردها نفر گردد و فرهنگ حزب را تشکیل دهد ،جامعه نیـز
به خودی خود به سمت خطا ،تظاهر و پوچی پیش میرود .جامعه بدون صداقت و اعتماد یک جامعـهی بحـرانزده
است .علت چیست که حکچ چنین شرایطی را بهوجود آورده است؟ در گذشته دلیـل آن ایـدئولوژی حـزب بـود و
امروز علت منافع آن است .اعضای حکچ خود به خوبی میدانند که تظاهر میکنند ولی بـه هـر حـال ایـن کـار را
میکنند .اگر حکچ چنین شعارها و تشریفاتی نداشته باشد نمیتواند برای مردم قلدری کند .دیگر نخواهد توانست
مردم را بترساند و آنها را مجبور به اطاعت کند.

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۹

۱۹

کنار گذاشتن وجدان و فداکاری عدالت در جهت منافع حزب
لیو شائوچی ) [۸] (Liu Shaoqiدر کتاب ”پیشرفتهای اخالقی حزب کمونیست“ مشخص ًا در مـورد نیـاز

”اعضای حزب به گنجاندن عالئق شخصی خود در البالی عالیق حزب“ توضیح داده است .در میان اعـضای حکچ
همیشه افراد درستکاری وجود داشتهاند که نگران کشور و مردم خـود بـودهانـد و همیـشه مقامـاتی بـودهانـد کـه
هدفشان خدمت صادقانه به ملت بوده است .ولی در نظام مبتنـی بـر منـافع شخـصی حکچ چنـین افـرادی دوام
نمیآورند .این افراد تحت فشارهای مداوم جهت ”تسلیم کردن انسانیت خود به ذات حزب“ اغلب پی میبرنـد کـه
ادامه دادن غیر ممکن است و خطر اخراج از منصب ،یا بدتر ،فاسد شدن وجود دارد.
تمامی مردم چین شخص ًا ظلم و ستم حکچ را تجربه کرده و با تمـام وجـود آن را احـساس کـردهانـد و در
درون خود ترس بسیار زیادی را نسبت به خشونت حکچ بهوجود آوردهاند .از این رو مردم جرأت عـدالتخـواهی را
از دست داده و دیگر اعتقادی به قوانین آسمانی ندارند .در ابتدا خود را تسلیم قدرت حکچ میکنند و سپس رفتـه
رفته نسبت به مسایلی که مستقیم ًا به ایشان مربوط نمیشود بیاعتنا میگردند .در نتیجه حتی منطق و تفکرشـان
نیز آگاهانه تغییر یافته ،در قالب منطق حزب شکل گرفته و در مقابل حکچ تسلیم میگردد .این نتیجهی سرشـت
مافیایی حکچ است.
حکچ با دستکاری حس وطنپرستی موجبات تحریک عامهی مردم را فراهم میکند
حکچ برای تحریک مردم از شعارهای ”وطنپرستانه“ و ”ملیگرایانه“ استفاده میکند .این شعارها نـهتنهـا
با صدای بلند توسط حکچ مورد استفاده قرار میگیرند بلکه استراتژیهای مختلف بکارگرفته شـده بـرای تحریـک
مردم در زمانهای مختلف مورد آزمایش قرار میگیرند .بعضی از چینیهای مقیم خـارج از کـشور کـه دههـا سـال

است جرأت بازگشت به چین نداشتهاند با خواندن شعارهای وطنپرستانه در روزنامـهی مـردم کـه خـارج از چـین

منتشر میگردد دچار حس وطنپرستی به مراتب قویتر از کسانی که در خود چین زندگی مـیکننـد مـیگردنـد.

چینیهایی که تحت تحریک حکچ قرار گرفته و در عین حال جرأت ”نه“ گفتن به سیاستهـای حکچ را ندارنـد
خشم خود را با هجوم به سفارت آمریکا یا کنسولگری آن در چین و پرتاب تخممرغ و سنگ و بـه آتـش کـشیدن
اتومبیل و پرچم آمریکا نشان میدهند و این همه تحت لوای ”وطنپرستی“ صورت میگیرد.
هر زمان که حزب کمونیست با موضوعی جدی که اطاعت مردم را میطلبـد مواجـه مـیشـود از شـعارهای
”وطنپرستی“ و ”ملیگرایی“ برای بسیج کردن مردم استفاده میکند .در تمامی موارد از جمله مـسئلهی تـایوان،
هنگکنگ ،فالون گونگ ،تصادف هواپیمای جاسوسی آمریکا و جت جنگندهی چـین ،حکچ از روشهـای تلفیقـی
ایجاد ترس و وحشت و شستشوی مغزی استفاده کرده و مردم را از لحاظ ذهنی به خشم آورده و برای جنگ آماده
ساخته است .این روش همان روشی است که توسط فاشیستهای آلمانی استفاده میشد.
از آنجا که تمامی منابع اطالعات دیگر سانسور میشوند ،روند شستشوی مغزی حکچ معمو ًال بـسیار موفـق
است .گرچه چینیها عالقهای به حکچ ندارند ولی در فضایی مـسموم در اثـر تحریفـات و اکاذیـب حکچ زنـدگی
کرده و میاندیشند .در زمان حملهی آمریکا به عراق ،برای مثال ،بسیاری از مـردم چـین بـا تماشـای تحلیـلهـای
خبری ) [۹] CCTVتلویزیون رسمی چین( به خشم آمده و احساس تنفـر ،انتقـام و میـل بـه جنگیـدن شـدیدی
وجودشان را پر میکرد حال آنکه در دل ،جنگی دیگر را نفرین میکردند.
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بیشرمی -مقدم دانستن حزب به مملکت و اجبار مردم به ترجیح دشمن به پدر خود
یکی از عبارتهایی که حکچ اغلب برای ترساندن مردم از آن استفاده مـیکنـد عبـارت ”نـابودی حـزب و
کشور“ است ،که در آن حزب را قبل از کلمهی کشور ذکر میکند .اصل بارز و مهم چـین عبـارت اسـت از” :چـین
جدیدی بدون حکچ وجود نخواهد داشت “.مردم از کودکی آموزش داده میشوند تا ”به حزب گوش فرا دهنـد“ و
”رفتاری مثل بچههای خوب حزب داشته باشند “.سرودهایی در مدح حـزب بخواننـد” :مـن حـزب را مـادر خـود
میدانم” “.اوه ،ای حزب ،مادر عزیز من” “.لطف نجات حزب عمیقتر از اقیانوسهاست” “.عشق نسبت بـه پـدر و
مادرم نمیتواند از عشق من نسبت به حزب بیشتر باشد [۱۰] “.آنها ”هر کجا که حزب بگوید رفته و میجنگنـد“.
در زمان وقوع بالیا وقتی دولت به کمک مردم میرود آنها ”از حزب و دولت تـشکر مـیکننـد“ -اول حـزب و بعـد
دولت .یکی از شعارهای نظامی میگوید” :حزب فرمان شلیک را صادر میکند “.حتی زمانی که متخصصان چینـی
شروع به طراحی یونیفرم برای قضات دادگاهها کردند ،برای دستمالگردن آن چهار دکمهی طالیی در نظر گرفتنـد
که این دکمهها از باال به پایین سمبل حزب ،مردم ،قانون و کشور هستند .این بدین معنی است که حتی اگر قاضی
باشید ،باید همواره حزب را فراتر از قانون ،کشور و مردم بدانید.
در کشور چین حزب به قدرت برتر و در مقابل ،کشور به زیردست حزب تبدیل گردیده است .کـشور وجـود
دارد که حزب وجود داشته باشد و گفته میشود که حزب تجلی مردم و سمبل کشور است .عشق به حزب ،رهبران
حزب و کشور همگی با هم مخلوط شده است و این علت اصلی این است که چرا در چین وطنپرستی تحرف شـده
است.
بسیاری از مردم و اعضای حزب تحت آموزشها و تبلیغات ظریف ولی مداوم حکچ دانسته و یا بدون اینکـه
خود متوجه باشند حزب را با کشور اشتباه میگیرند .آنها به این مسئله اعتقاد پیدا کردهاند که ”عالقهی حزب“ بـر
همه چیز ارجح بوده و ”عالقهی حزب همان عالقهی مردم و کشور است “.این کـار کـه نتیجـهی تلقینـات حکچ
است فضایی را به وجود آورده که حزب بتواند به راحتی به کشور خیانت کند.
بازی ”پرداخت خسارت“ و جلوه دادن خالفکاری تحت عنوان ”موفقیتهای بزرگ“
حکچ در طول تاریخ اشتباهات زیادی کرده است ولی همواره گناه آنها را به گردن اشـخاص یـا گـروههـای
دیگر انداخته و آنها را وادار به پرداخت خسارت و بازسازی میکند .این کار نهتنها باعث میشـود کـه قربانیـان ایـن
اشتباهات از حکچ سپاسگزار باشند بلکه این توانایی را بـه حکچ مـیدهـد کـه بتوانـد از زیـر مـسئولیت اعمـال
خالفکارانهی خود به طور کامل شانه خالی کند .حکچ ادعا میکند که ”نه تنها از اشتباه کردن نمـیترسـد بلکـه
در تصحیح آنها بسیار خبره است [۱۱] “.و این اکسیر جادویی حکچ شده است که بـه ایـن وسـیله بـه دفعـات از
مقصر شناخته شدن فرار کرده است .به همین دلیل نیز حکچ تا ابد ”عظیم ،باشکوه و برحق“ باقی میماند.
شاید روزی برسد که حکچ تصمیم بگیرد که حقوق زیاندیدگان کشتار میدان تیـانآنمـن را نیـز جبـران
کرده و فالون گونگ را نیز محترم بشمرد .ولی اینها همه حقههای رندانهای است که حکچ از آنها برای طـوالنیتـر
کردن زندگی رو به افولش استفاده میکند .حکچ هرگز شجاعت انتقاد از خود ،افشای جرایم و جبران گناهـانش را
نخواهد داشت.
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ج -حکچ با ایجاد وحشت در تالش خود برای نابودی ”درستکاری ،شفقت و بردباری“ سرشت
پلید خود را به عرصهی ظهور میگذارد
ادعای دروغین ”خودسوزی میدان تیانآنمن“ که توسط فرقهی حکچ مطرح گردید مـیتوانـد بـه عنـوان
دروغ قرن ثبت شود .دولت به منظور سرکوب کردن فالون گونگ پنج نفر را اجیر کرد تا به ظـاهر تمـرینکننـدهی
فالون گونگ باشند و به میدان تیانآنمن رفته و خودسوزی دروغین خود را در آنجا به نمایش بگذارند .قربانیان بـا
تبانی برای دریافت پول در حقیقت سند مرگ خود را امضاء کردند چرا که یا در صحنه به ضرب کتک کشته شدند
و یا آنکه بعدًا به قتل رسیدند .حرکت آهستهی فیلم ویدئویی خودسوزی میـدان تیـانآنمـن کـه توسـط CCTV

ضبط گردیده نشان میدهد که لیو چانلینگ ) ،(Lio Chunlingیکی از خودسوزیکنندگان بالفاصله پس از آنکه

یک افسر پلیس به او ضربهی محکمی وارد کـرد در صـحنه کـشته شـده اسـت .از دیگـر خطاهـای ضـبط شـده و
برمالکننده ،تصویر وانگ جینگدونگ ) (Wang Jingdongدر حالت نشسته است که بطریای که گفته شـده پـر

از بنزین بوده پس از خاموش کردن آتش بدن او دستنخورده و سالم بین زانوهای او باقی مانده ،دیگری مکالمـهی
بین دکتر و جوانترین قربانی به نام لیو سـییینـگ ) (Liu Siyingو حـضور فیلمبـردار آمـاده بـرای فیلمبـرداری

صحنه است .این مدارک کافی هستند که ثابت کنند که واقعهی خودسوزی حقهای شرورانه بوده کـه توسـط رژیـم
پلید جیانگ زمین برای اتهام وارد کردن به فالون گونگ طراحی شد[۱۲] .

حکچ برای ریشهکن کردن فالون گونگ از روشهای بسیار ظالمانهای اسـتفاده کـرد .تمـامی منـابع مـالی
کشور را که در طول  ۲۰سال گذشته از طریق اصالحات و فضای باز تجاری کسب گردیده بود غصب نمـود .حـزب،
دولت ،ارتش ،پلیس ،جاسوسان ،دیپلماتهای خارجی و نهادهای دولتی و غیردولتی مختلف بـسیار را بـسیج کـرد.
حکچ سیستم پوشش خبری جهان را وادار ساخت تا سانسور شدید اطالعاتی را با استفاده از نظارت خود و ابزار بـا
فنآوری باال اعمال کند .تمام این کارها را به قصد آزار و شکنجه گروهی از مردم صلحطلب که به فالون گونگ ،یک
روش چیگونگ چینی پیوسته بودند انجام داد .روشی که برای پاکسازی بدن ،فکر و اخالقیـات هماهنـگ بـا سـه

اصل ”راستی ،شفقت و بردباری“ است .اینگونه آزار بیرحمانهی مردم بیگناه تنها به دلیل اعتقادشـان ،روشـنگـر
ذات منحط حکچ است.

هیچ خالفکاری در طول تاریخ ،دروغی به وقاهت آنچه جیانگ زمین و حکچ میگویند نگفته است .آنها از
طیف وسیعی از اکاذیب استفاده کرده که هر یک برای تخریب و دستکاری یک نوع تفکر و ایده طراحی شده و در
آخر مردم را چنان گمراه میکنند که این اکاذیب بخشی از اعتقادشان گـردد و از ایـن طریـق حـزب بتوانـد تنفـر
نسبت به فالون گونگ را در مردم تحریک کند .آیا شما به علم اعتقاد دارید؟ حکچ میگوید فالون گونـگ خرافـات
است .آیا به اعتقاد شما سیاست نفرتانگیز است؟ حکچ ادعا میکند فالون گونگ درگیر مسائل سیاسی اسـت .آیـا
شما به کسانی که چه در چین و چه خارج از چین ثروتمند میشوند رشک میبرید؟ حکچ ادعا میکند که فـالون
گونگ ثروتاندوزی میکند .آیـا شـما بـا سـازماندهـی مخالفیـد؟ حکچ ادعـا مـیکنـد کـه فـالون گونـگ دارای
سازماندهی پیچیدهای است .آیا شما از شخصیتپرستی کـه دههـا سـال اسـت در چـین حکمفرمـا اسـت خـسته
نشدهاید؟ حکچ میگوید که فالون گونگ افکار را کنترل مـیکنـد .آیـا شـما حـس وطـنپرسـتی نداریـد؟ حکچ
میگوید که فالون گونگ ضد چین است .آیـا شـما از اغتـشاش نمـیترسـید؟ حکچ مـیگویـد کـه فـالون گونـگ
برهمزنندهی ثبات است .آیا شما تعجب نمیکنید اگر فالون گونگ واقع ًا پایبند ”راستی ،شفقت و بردبـاری“ باشـد؟
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حکچ میگوید که فالون گونگ راست ،شفیق و صبور نیست .حکچ حتی منطق را نیز تحریف کرده و ادعا میکند
که شفقت میتواند به وجود آورندهی میل به کشتن باشد.
آیا شما میتوانید اعتماد کنید که دولت این دروغها را از خود درنیاورده باشد؟ حکچ دروغهایی را میسازد
که بزرگتر و تکاندهندهتر از خودکشی و خودسوزی ،کشتن اقوام و کشتار زنجیرهای هـستند .آیـا شـما بـا فـالون
گونگ ابراز همدردی نمیکنید؟ حکچ ارزیابی سیاسی شما را به آزار و شکنجهی فالون گونگ مرتبط کـرده ،مقـام
شما را تنزل داده ،اخراجتان میکند و یا اگر شخصی از تمرینکنندگان فالون گونگ در محل کار شما وجود داشـته
باشد مزایای کاری شما را قطع میکند .بنابرین مجبور هستید که دشمن فالون گونگ باشید.
حکچ تعداد بیشماری از تمرینکنندگان فالون گونگ را ربوده و آنها را به جلسات شستشوی مغـزی بـرده
تا آنها را مجبور به صرف نظر از اعتقادات برحقشان کرده ،فالون گونگ را منکر شده و قول بدهند کـه دیگـر آن را
تمرین نکنند .حکچ از راههای شیطانی زیادی برای انجام این کار استفاده کرده از جمله مجـازات افـراد خـانواده و
همکاران ،فشار تحصیلی ،شکنجههای شدید و غیره .از تمرینکنندگان فـالون گـونگی کـه بـا موفقیـت شستـشوی
مغزی شدهاند برای شستشوی مغزی و آزار دیگران استفاده میگردد .حکچ خبیث اصرار دارد که انسانهای خـوب
را به شیاطین تبدیل کند و آنها را وادار سازد تا به روی خطی تاریک حرکت کرده تا به انتهای عمر خود برسند.

چ -سوسیالیسم ظالمانه با ”خصوصیات چینی“
اصطالح ”خصوصیات چینی“ برای مخفی کردن جرایم حکچ به کار میرود .حکچ همواره ادعا کـرده کـه
موفقیت خود در انقالب چین را مدیون ”تلفیق مارکسیسم  -لنینیسم با حقیقت مادی انقالب چین“ اسـت .حکچ
کرارًا از اصطالح ”خصوصیات“ به عنوان یک ایـدئولوژی بـرای حمایـت از سیاسـتهـای شـرورانه و ناپایـدار خـود
استفاده کرده است.
روشهای فریبکارانه و ناپایدار
در زیر ظاهر فریبندهی ”خصوصیات چینی“ ،حکچ به چیزی به جز پوچی و بیهودگی دست نیافته است.
هدف حکچ از انقالب بهدست آوردن مالکیت عمومی ابزارهای تولید بود و با همین ادعا جوانان بـسیاری را
فریفت تا به سازمان حزبی ملحق شده تا به ایدهآلهای کمونیسم و اتحاد جامهی عمل بپوشـانند .بـسیاری از آنهـا
حتی خانوادههای خود را که صاحب مال و منالی بودند لو دادند .ولی اکنون که  ۸۳سال از ظهور حکچ مـیگـذرد
سرمایهداری مجددًا بازگشته و بخشی از خود حکچ گردیده است .حزبی کـه خـود در گذشـته پـرچمدار برابـری و
مساوات بود.
امروزه بسیاری از فرزندان و خویشاوندان رهبران حکچ خود سرمایهدارانی جدید با ثروتی هنگفت هـستند.
بسیاری از اعضا در تالشند تا به این گروه تازه به دوران رسیده بپیوندند .حکچ سرمایهداران و مالکین را تحت نـام
انقالب نابود کرد و امـوال آنـان را بـه یغمـا بـرد .اکنـون ”شـاهزادگـان“ حکچ بـه وسـیلهی اخـتالس و فـساد از
سرمایهداران گذشته به مراتب ثروتمندتر شدهاند .کسانی کـه در ابتـدا از حـزب پیـروی مـیکردنـد اکنـون بـا آه و
افسوس میگویند ”اگر میدانستم اوضاع به این صورت درمیآید ،هرگز از آنها پیروی نمیکـردم “.پـس از چنـدین
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دهه تالش و مبارزه امروز متوجه شدهاند که تمام آنچه کردهاند عبارتـست از قربـانی کـردن دارایـیهـای پـدران و
برادران و زندگی خودشان در راه فرقهی حکچ.
حکچ ادعا میکند که این پایهی اقتصادی است که ابرساختار را تعیین میکند ][۱۳؛ ولی در حقیقت ایـن
پایهی اقتـصادی بوروکراتیـک مقامـات فاسـد حکچ اسـت کـه ”ابرسـاختار پرفـشار“ را تعیـین مـیکنـد -یعنـی
ابرساختاری که حیاتش به فشار زیاد وابسته است .ازاینرو سرکوب کردن مردم سیاست اصلی حکچ میشود.
دیگر خصوصیت پلید حکچ در تغییر تعریف مفاهیم فرهنگی و در پس آن استفاده از این تعریفهای تغییر
یافته جهت کنترل و انتقاد از مردم تجلی میکند .مفهوم ”حزب“ مثالی در این زمینه است .از آغاز ،حزبها هم در
چین و هم در خارج از کشور پایهگذاری گردیدهاند .تنها حزب کمونیست است که ورای حیطهی اختیار یک حـزب
عمل میکند .اگر به حزب بپیوندید ،حزب تمامی جنبههای زندگی شما را تحت کنترل خود خواهد گرفت از جمله
وجدانتان ،هستیتان ،معاشتان ،و زندگی خصوصیتان .حکچ زمانی که به قدرت سیاسـی دسـت یافـت ،جامعـه،
دولت و تمام ابزارهای کشور را تحت کنترل خود قرار داد .حکچ همه چیز را به مردم و کشور دیکتـه مـیکنـد ،از
مسائل مهمی مثل اینکه چه کسی باید حاکم کشور یا وزیر دفاع باشد و چه قـوانین و مقرراتـی بایـد وضـع گردنـد
گرفته تا مسائل کوچک و حاشیهای از قبیل اینکه چه کسی باید با چه کسی ازدواج کند ،چند فرزند داشته باشـد و
یا اینکه اساس ًا چه کسی حق حیات دارد .حکچ تمامی روشهای کنترلی قابل تصور را یکجا به کار گرفته است.
حکچ تحت نام دیالکتیک یا بحث منطقی ،تفکر همبسته ،قوهی ذهنی نتیجهگیری و روح فلسفه را بهطـور
کامل در مردم نابود کرده است .در حالیکه حکچ از ”بهرهمندی بر اساس تالش“ صـحبت مـیکنـد ،رونـد ”مهیـا
کردن شرایط ثروتاندوزی برای برخی گروههای خاص“ همراه با ”بهرهمندی بر اسـاس تـالش“ راه خـود را پـیش
گرفته است .حکچ تحت پوشش شـعار ”خـدمت بـه مـردم از صـمیم قلـب“ کـسانی را کـه آن را بـاور کـردهانـد
میفریبند ،سپس آنها را به طور کامل شستشوی مغزی کرده و تحت کنترل میگیرد و رفته رفته آنها را بـه ابـزاری
بلهقربانگو تبدیل کرده تا ”از صمیم قلب به حزب خدمت کنند“ و جرأت حرف زدن دربارهی حق مردم را نداشته
باشند.
حزبی ماکیاولی با ”خصوصیات چینی“
حکچ با به کارگیری یک اصل که براساس آن منافع و عالیق حـزب بـه بقیـه تـرجیح داده مـیشـود و بـا
استفاده از فرقهی شیطانی خود جامعهی چین را به انحراف کشیده و خود را به مشمئزکنندهترین موجـود در عـالم
بشریت تبدیل کرده است .این موجود با تمامی کشورها ،دولتها و نهادهای دیگر متفاوت است .اصول اصلی آن بـر
پایهی بیاصلی است .هیچ صداقتی پشت لبخند او وجود ندارد .با این همه مردم رئوف قادر به درک ماهیـت حکچ
نیستند .بر اساس معیارهای اخالقی جهانی ،مردم نمیتوانند حتی تصور کنند کـه چنـین موجـود شـیطانی بتوانـد
نمایندهی یک کشور باشد .با استفاده از بهانهی ”خصوصیات چینی“ ،حکچ خود را در میان ملـل مختلـف جهـان
جا کرده است .اصطالح ”خصوصیات چینی“ همان حسن تعبیر ”خصوصیات شریرانهی حکچ“ است.
اصطالح ”خصوصیات چینی“ تنهـا باعـث تبـدیل واژههـا گردیـد .واژهی ”سـرمایهداری بیمـار چـین“ بـه
”سوسیالیسم“” ،بیکاری“ به ”در انتظار کار“” ،اخراج از محل کار“ به ”بازخرید“” ،فقـر“ بـه ”مرحلـهی آغـازین
سوسیالیسم“ و حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده به تنها حق زندگی تقلیل یافت.
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ملت چین و رویارویی با بحران اخالقی بیسابقه
در اوایل دههی ۱۹۹۰شعاری مشهور در چین باب شد مبنی بر اینکه ”من یک آدم خشن هستم و از هـیچ
چیز نمیترسم “.این نتیجهی تأسفبار چندین دهه حاکمیت قوانین پلید حکچ و تحمیل فساد به ملت بود .همراه
با موفقیتهای کاذب اقتصادی چین افول معیارهای اخالقی در تمامی بُعدهای جامعه صورت گرفت.
نمایندهی کنگرهی چین گاه ًا در مورد موضوعاتی از قبیل ”صداقت و اعتماد“ در خـالل کنگـرهی مردمـی
چین صحبت میکند .در امتحانات ورودی دانشکدهها ،از دانشآموزان خواسـته مـیشـود کـه در مـورد صـداقت و
اعتماد نظراتشان را بنویسند .این خود نشاندهندهی این است که فقدان صداقت و اعتماد و سـقوط اخالقیـات بـه
بحرانی نامرئی ولی دائم و مؤثر در تمام جامعه تبدیل گردیده است .فـساد ،اخـتالس ،محـصوالت تقلبـی ،فریـب و
نقض معیارها و هنجارهای جامعه اموری عادی هستند .دیگر چیزی به نام اعتماد در بین مردم جایی ندارد.
کسانی که ادعا میکننـد از بهبـود اسـتاندارهای زنـدگیشـان راضـی هـستند ،آیـا بـه مـسئلهی ثبـات در
زندگیشان اهمیتی نمیدهند؟ مهمترین عامل در ثبات اجتماعی چیست؟ آن چیزی نیست مگر اخالق .جامعـهای
که اخالقیات در آن مرده باشد مسلم ًا نمیتواند جامعهی امنی باشد.
اگر به گذشته برگردیم میبینیم که حکچ تقریب ًا تمامی مذاهب کهن و سنتها را درهـم شکـسته و نظـام
ارزشی سنتی را متالشی کرده است .روشهای شیادمأبانهای که حکچ برای ثروتانـدوزی و فریـب مـردم بـه کـار
گرفته به جامعه نیز رسوخ کرده و تمامی آن را متأثر ساخته به طوریکه کل جامعه به فساد کـشیده شـده و مـردم
خود را به سمت شرارت سوق میدهد .حکچ که با توسل به ابزارهای شیطانی به حکومت خود ادامه مـیدهـد بـه
نوبهی خود به جامعهای فاسد نیاز دارد تا محیط الزم برای حیاتش را فراهم کند .به همین خاطر اسـت کـه حکچ
سعی دارد به هر وسیلهی ممکن مردم را نیز به انحطـاط کـشیده و آنهـا را بـه سـمت کالهبـرداری و شـیادی در
ردههای مختلف سوق دهد .ایـن اسـت روش ذات فریبکارانـهی حکچ در نـابودی و ریـشه کـن کـردن پایـههـای
اخالقیای که مدتهای مدید مردم چین را از تباهی حفظ کرده است.

نتیجهگیری
”"تغییردادن کوهها و رودخانهها سادهتر از تغییردادن ذات یک شخص است [۱۴] “.تـاریخ نـشان داده کـه
هر زمان که حکچ بندها و زنجیرها را کمی شل کرده ،قصد رها کردن آنهـا را نداشـته و همچنـان سـر آنهـا را در
دست خود نگه داشته است .پس از قحطی بزرگ دههی  ،۱۹۶۰حکچ برنامهی ”سه آزادی و یـک معاهـده“ ][۱۵

)سن زی یی بائو( ) (San Zi Yi Baoرا طرحریزی کرد که هدف آن احیاء و افزایش محصوالت کشاورزی بود ولـی

اینکار بدون قصد هیچگونه تغییر در شرایط ”بردهوار“ زارعان چین انجام گرفت” .اصالحات اقتصادی“ و ”اعطـای
آزادی“ در دههی  ۱۹۸۰تأثیری بر استفادهی حکچ از چاقوی سالخیاش علیه مردم در سـال  ۱۹۸۹نداشـت .در
آینده نیز حکچ به تغییر چهره ادامه خواهد داد ولی تغییری در ذات پلید آن صورت نخواهد گرفت.
بعضی از مردم ممکن است بگویند که گذشتهها گذشته ،حال اوضاع عوض شده و حکچ در حال حاضـر آن
حکچ سابق نیست .بعضی دیگر ممکن است گول ظاهر فریبنده را خورده و به غلط تصور کننـد کـه حکچ بهبـود
حاصل کرده یا در حال اصالحات بوده و یا قصد جبـران گذشـته را دارد .آنهـا بـهطـور مـداوم در حـال عقـب زدن
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خاطرههای تلخ گذشتهاند .این تصورات تنها برای مفسدین حکچ فرصتی برای ادامهی حیـات و تهدیـد بـشریت را
فراهم میکند.
تمامی تالش حکچ در جهت طرح نقشهای است که مردم گذشته را فراموش کنند .تمامی کـشمکشهـای
گذشتهی مردم یادآور بیعدالتیهایی است که توسط حکچ در گذشته بر سر آنها آمده است.
در حقیقت ،تاریخ حکچ همان چیزی است که در حافظـه و ذهـن مـردم بـاقیمانـده ،تـاریخی کـه در آن
کودکان از آنچه والدینشان تجربه کردهاند بیخبرند ،تاریخی که در آن صدها میلیـون شـهروند متحمـل درگیـری
بزرگی بین گذشتهی نفرتانگیز حکچ و امید به آیندهی آن هستند.
زمانیکه هیوالی شیطانی کمونیسم بر جهان بشریت سایه افکند ،حزب کمونیـست عنـان از اراذل و اوبـاش
جامعه برداشت و از شورشیان و اراذل برای پایهگذاری قدرت سیاسی استفاده کرد .آنچه آن انجام داده بهکـارگیری
خدعه و نیرنگ و ظلم جهت پایهگذاری و حفظ حکومتی خودکامه به شکل یک ”تسخیر ]بوسیلهی[ حـزب“ بـوده
است .با پایهگذاری به اصطالح ایدئولوژی ”مبارزه“ که برخالف طبیعت ،قوانین آسـمانی ،طبیعـت انـسان و جهـان
است شروع به نابودسازی وجدان و خیرخواهی آدمی کرد و سپس تمـدن کهـن و اخالقیـات سـنتی را بـه ویرانـی
کشید .از کشتارهای فجیع و شستشوی مغـزی بـرای تأسـیس فرقـهی شـیطانی کمونیـستی بهـره گرفـت و بـرای
حکومت به کشور ،ملتی با ذهنی منحرف را بوجود آورد.
در طول تاریخ حکچ ،دورههایی مملو از خشونت به چشم میخـورد کـه در آن رعـب و وحـشت سـرخ بـه
نهایت خود رسیده بوده و در عین حال دورههایی نامساعد که در آن حکچ موفق شد موذیانه از عقوبت خـود فـرار
کند .در تمامی این دورهها حکچ از تمامی امکانات فریبکارانهی خود جهت بیرون کشیدن خود از مهلکه اسـتفاده
کرد و بالفاصله دورهی بعدی خشونت را آغاز کرد و به فریب مردم چین ادامه داد.
زمانیکه مردم بهذات خبیث حکچ پیبرده و در مقابل نیرنگهای ظاهر دروغین آن مقاومـت کننـد ،پایـان
کار حکچ و ذات پلید آن فرامیرسد.

***

در مقایسه با تاریخ  ۵۰۰۰سالهی چین ،حکومت  ۵۵سالهی حکچ تنها یک چشم به هم زدن است .قبل از
آنکه حکچ بهوجود آید ،چین چشمگیرترین و منحصربهفردترین تمدن بشریت را بهوجود آورده بود .حکچ فرصت
بهدست آمده در اثر مشکالت داخلی و حملهی غارتگران و متجاوزان خارجی را مغتنم شمرد و دقدلی خود را بـر
سر ملت چین خالی کرد .حکچ دهها میلیون نفر را کشته ،خانوادههای بسیاری را نابود کرده و منابع اکولـوژیکی را
که حیات آیندهی چین به آنها بستگی دارد فدا کرده است .آنچه از همه مخربتر است ،تخریب و تباهی پایـههـای
اخالقی و سنتهای فرهنگی ملت چین است.
آیندهی چین چه خواهد شد؟ چین به چه جهتی خواهد رفت؟ پاسخ به چنین سؤاالت جدی در چند کلمه
بسیار مشکل است .با این وجود یک چیز قطعی است و آن اینکه اگر اصول اخالقی ملت احیاء نگردند ،اگر تـوازن و
هماهنگی بین انسان و طبیعت ،بین انسانها و آسمان و زمین برگردانده نشود و اگر هیچ اعتقاد و فرهنگـی جهـت
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ایجاد همزیستی مسالمتآمیز بین انسانها برقرار نگردد ،رسیدن به آیندهای روشن بـرای ملـت چـین غیـرممکـن
است.
پس از دهها سال سرکوب و شستشوی مغزی ،حکچ شیوههای فکری و معیارهای خود از خـوب و بـد را در
زندگی مردم چین جا انداخته است .این امر چنین نتیجه داده که مردم فریبکاری و حقهبازی حکچ را پذیرفتـه و
خود نیز بخشی از فلسفهی غلط آن شوند و از این طریق زمینـههـای ایـدئولوژیکی بـرای ادامـهی حیـات حکچ را
ایجاد کنند.
ال
ریشهکن کردن مکتب و طرز فکر شیطانی که توسط حکچ در مـردم رسـوخ کـرده ،تـشخیص ذات کـام ً
خبیث حکچ و تالش برای احیای وجدان و سرشت انسانی؛ اینها اولین قـدمهـای ضـروری در مـسیری بـهسـوی
گذری آرام به جامعهای آزاد از حزب کمونیست هستند.
اینکه بتوان در این راه ثابت قدم بود و آن را با آرامش پیمود یا نه ،بستگی کامل به تغییراتی دارد که بایـد
در قلب تمامی مردم چین انجام گیرد .گرچه حکچ تمامی منابع و ابزار خشونت کشور را در دسـت دارد ولـی اگـر
همهی مردم به قدرت حقیقت و پایبندی به اخالقیات پیببرند ،ذات خبیث حکچ پایگـاه حیـات خـود را از دسـت
خواهد داد .تمامی این منابع سریع ًا به دستان عدالت بازمیگردند .آن زمانی است که چین دوباره متولد میشود.
تنها در نبود حزب کمونیست چین است که میتوان چین جدیدی داشت.
تنها در نبود حزب کمونیست چین است که چین میتواند امیدی داشته باشد.
بدون حزب کمونیست چین ،مردم صادق و مهربان چین جالل و جبروت تاریخی چین را دوباره خواهند ساخت.
* * *
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میشود.
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