เกาบท
วิจารณพรรคคอมมิวนิสต

เดอะอิพอคไทมส

คํานิยม
หนั ง สื อ เล ม นี้ แ ปลจากเรื่ อ งชุ ด เก า บทที่ เ ริ่ ม จั ด พิ ม พ ค รั้ ง แรกในลั ก ษณะบทบรรณาธิ ก ารในต า จี้ ห ยวน
(www.daijiyuan.com) ซึ่งเปนฉบับพิมพภาษาจีนของเดอะอิพอคไทมส เมื่อไดอาน “เกาบทวิจารณพรรค
คอมมิวนิสตจีน”แลว ทานจะทราบวาทําไมผูแตงจึงไมประสงคจะออกนาม
ตาจี้หยวนเริ่มจัดพิมพบทบรรณาธิการดังกลาวเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 บทบรรณาธิการนี้สงผล
กระทบอยางมากตอชาวจีนที่อยูนอกประเทศจีน และกําลังมีผลกระทบมากขึ้นถึงชาวจีนภายในประเทศจีนดวย
เกาบทวิจารณพรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังเริ่มเปนบทสนทนาในหมูชาวจีนเกี่ยวกับธาตุแทของพรรคคอมมิวนิสต
จีน
บรรณาธิการของเดอะอิพอคไทมส (www.theepochtimes.com) เชื่อวาผูที่พูดภาษาไทยคงอยากจะมีสวนรวม
ในการสนทนานี้เชนกัน เราจึงไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้นมา
คณะกรรมการบรรณาธิการ
เดอะอิพอคไทมส

บทนํา
กวาหนึ่งทศวรรษหลังการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียตและระบอบปกครองคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก
การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากลไดกลายเปนสิ่งที่ทั่วโลกไมยอมรับ จุดจบของพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเพียงรอวา
จะเปนเมื่อไรเทานั้น
อยางไรก็ตาม กอนการลมสลายอยางสิ้นเชิงของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังพยายามผูกชะตากรรมของมัน
เอาไวกับ ประชาชาติจี น ที่ มีอารยธรรมยาวนาน 5,000 ป นี่จึงกลายเป นความหายนะของประชาชนจี น ดังนั้ น
ประชาชนจีนจึงตองเผชิญกับปญหาวาจะมองพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางไรในชวงเวลานี้ ประเทศจีนจะพัฒนาสังคมกัน
อยางไรโดยปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน และประชาชนจีนจะฟนฟูและสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมตอไป
อยางไร
หนังสือพิมพอิพอคไทมส (The Epoch Times) กําลังจัดพิมพบทบรรณาธิการฉบับพิเศษชุดหนึ่งขึ้นมา คือ “เกาบท
วิจารณพรรคคอมมิวนิสต” กอนที่ฝาโลงของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะถูกปด เราจะขอนําเสนอคําพิพากษาอันสุดทายตอ
มันและตอการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากล ซึ่งนําความหายนะมาสูมนุษยชาตินานกวาหนึ่งศตวรรษ
ตลอด 80 กวาปของมัน ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเขาไปแตะตองลวนแตทําใหเกิดความเสื่อมเสียดวยการโกหก
หลอกลวง สงคราม ความอดอยาก ระบบทรราชย การสังหารหมู และความสยองขวัญ ความเชื่อและหลักการตาม
ประเพณีเดิมถูกทําลายอยางรายแรง หลักจริยธรรมและโครงสรางสังคมแบบดั้งเดิมถูกแยกสลายดวยการใชกําลัง
ความรูสึกรวม ความรักและความสมานฉันทในหมูประชาชนถูกบิดเบือนเปนการตอสูและความเกลียดชัง ความเคารพ
ยกยองและการเห็นคุณคาของสวรรคและโลก ถูกแทนที่ดวยความยโสโอหังอยากจะ “ตอสูกับสวรรคและโลก” ผลก็คือ
การลมสลายอยางสิ้นเชิงของสังคม ศีลธรรมและระบบนิเวศน และวิกฤตกาลขนาดใหญของประชาชนจีน ซึ่งที่จริงคือ
ของมนุ ษ ยชาติ ความหายนะทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด จากการวางแผนอย า งเจตนา การจั ด การ และการควบคุ ม ของพรรค
คอมมิวนิสตจีน
บทกวีที่มีชื่อเสียงบทหนึ่งของจีนเขียนไววา “ฉันถอนใจลึกๆตอดอกไมที่รวงโรยโดยเปลาประโยชน” จุดจบของ
การปกครองระบอบคอมมิวนิสตใกลมาถึงแลว เหลือเพียงการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด วันคืนแหงการลมสลายของมัน
อยูแคเอื้อม หนังสือพิมพอิพอคไทมสเชื่อวาเวลานั้นสุกงอมแลว กอนการลมสลายอยางสิ้นเชิงของพรรคคอมมิวนิสต
จีนจะมาถึง เราจะมองยอนกลับไปอยางรอบดานเพื่อเปดโปงใหชาวจีนและชาวโลกไดเห็นถึงวิธีการที่ลัทธิที่ใหญที่สุด
ในประวัติศาสตร(พรรคคอมมิวนิสตจีน)ไดรวมเอาความชั่วรายทั้งหมดนับแตอดีตมาที่มีผูกระทําทุกแหงในโลกนี้มาใช
เราหวังวาผูที่ยังคงถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกลวงจะสามารถมองเห็นมันไดอยางกระจางชัดในขณะนี้ สลัดพิษของ
มันทิ้งไปจากจิตวิญญาณ สลัดการควบคุมที่ชั่วรายของมันออกจากจิตใจ ปลดปลอยตัวเองออกมาจากพันธนาการที่นา
กลัว และละทิ้งมายาภาพที่สวยหรูทั้งหมดของมันเสีย
การปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนหนาประวัติศาสตรจีนที่มืดมนและไรสาระที่สุด ในบรรดาอาชญากรรม
นับไมถวนของมันนั้น เรื่องที่ชั่วรายที่สุดคือการประทุษรายผูฝกฝาหลุนกง เจียง เจอหมิน ชักนําพรรคคอมมิวนิสตจีน
เขาสูจุดจบดวยการประทุษราย “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” หนังสือพิมพอิพอคไทมสเชื่อวาโดยการทํา
ความเขาใจกับประวัติศาสตรที่แทจริงของพรรคคอมมิวนิสตจีน เราจึงจะสามารถปองกันไมใหโศกนาฏกรรมเหลานั้น
เกิดขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน เราก็หวังวา พวกเราทุกคนจะสะทอนความคิดที่อยูลึกที่สุดของเราออกมา และตรวจสอบดู
วาความขี้ขลาดและความประนีประนอมของเราทําใหเ รามีสวนรวมในโศกนาฏกรรมจํานวนมากเหล านั้นที่นาจะ
หลีกเลี่ยงไดหรือเปลา

บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต ตอนที่ 1
พรรคคอมมิวนิสต คือ อะไร ?
บทนํา
เปนเวลานานกวา 5,000 ปมาแลว ที่ชาวจีนไดสรางอารยธรรมที่วิเศษยิ่งบนผืนแผนดิน ซึ่งหลอเลี้ยงชีวิต
โดยอาศัยแมน้ําเหลือง และแมน้ําแยงซี ในชวงระยะเวลาที่ยาวนานนี้ ไดผานการปกครองของราชวงศแลว
ราชวงศเลา และวัฒนธรรมจีนไดถูกสรางขึ้นและเสื่อมไป ความยิ่งใหญและการหมุนเวียนของเรื่องราวตางๆ มี
บทบาทสําคัญตอเวทีประวัติศาสตรของประเทศจีน
ปค.ศ. 1840 เปนปที่นักประวัติศาสตรไดพิจารณาวาเปนปเริ่มตนของยุครวมสมัยของจีน เปนการเริ่มตน
การเดินทางของจีนจากรูปแบบประเพณีดั้งเดิมสูยุคสมัยนิยม อารยธรรมจีนประสบกับเหตุการณที่สําคัญ 4
ครั้งดวยกัน ซึ่งเปนเหตุการณที่ทาทายและตอบสนอง โดย 3 ครั้งแรกรวมถึงการรุกรานและลวงล้ําเมืองปกกิ่ง
โดยกองกําลังรวมรบของอังกฤษและฝรั่งเศส ในตอนตนปค.ศ. 1860 สงครามจีน–ญี่ปุน ในปค.ศ. 1894 และ
สงครามรัสเซีย–ญี่ปุน ซึ่งทําสงครามอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในปค.ศ. 1906 เหตุการณที่ทาทาย
ทั้ง 3 ครั้งนี้ ประเทศจีนตอบโตดวยการเคลื่อนไหวแบบตะวันตก คือการนําเขาสินคาที่ทันสมัยและอาวุธที่
ทันสมัย การปฏิรูปสถาบันในปค.ศ. 18981 ในปลายราชวงศชิง และมีความพยายามที่จะวางรากฐานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมากลายเปนการปฏิวัติประชาธิปไตย2 ในปค.ศ. 1911
ในช ว งสิ้นสุดสงครามโลกครั้ งที่ 1 แม ว าจีนจะได ชัยชนะ แตก็ไมได มีชื่ ออยูในกลุมผูที่มีอํานาจมากใน
ขณะนั้น มีชาวจีนหลายคนเชื่อวาการโตตอบ 3 ครั้งแรกไมเปนผล การเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม3 ได
นําไปสูความพยายามในการโตตอบครั้งที่ 4 ซึ่งลงเอยดวยความเปนตะวันตกสมบูรณแบบของวัฒนธรรมจีน
โดยผานการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตและเปนการปฏิวัติแบบสุดขั้ว
บทความนี้ มีสวนสัมพันธกับผลกระทบของอารยธรรมจีน ซึ่งอยูภายใตการชี้นําโดยระบอบคอมมิวนิสต
และพรรคคอมมิวนิสต หากเรายอนกลับไปดูผลที่เกิดจากการเลือกทางเดินของประเทศจีน จะพบวามีคนเกือบ
100 ลานคนที่ตายอยางผิดธรรมชาติ ในกวา 160 ปที่ผานมา พรอมกับการทําลายวัฒนธรรม ประเพณี และ
อารยธรรมของจีน เกือบหมดสิ้น
I. การใชความรุนแรงและความหวาดกลัว เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและการรักษาอํานาจ
“คอมมิวนิสตมักซอนความคิดและเปาหมายของตนเอง พวกเขาจะปาวประกาศวาเปาหมายสุดทายจะบรรลุ
ไดดวยวิธีเดียวเทานั้นคือ การใชกําลังในการโคนลมสภาพสังคมที่เปนอยูทั้งหมด”4 คําพูดนี้ไดมาจากบทสรุปใน
คําแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต (Communist Manifesto) ซึ่งเปนเอกสารแสดงหลักการของพรรคคอมมิวนิสต
ความรุนแรงเปนวิธีหลักวิธีเดียวที่พรรคคอมมิวนิสตใชในการไดมาซึ่งอํานาจ ลักษณะเฉพาะนี้ไดถูกสงตอไปยัง
ทุกสวนของพรรคที่กอรางขึ้นมานับตั้งแตจุดกําเนิดของพรรค
ความจริงแลวพรรคคอมมิวนิสตพรรคแรกของโลกกอตั้งขึ้นหลายปหลังจากการเสียชีวิตของคารลมารกซ
ในปถัดจากการปฏิวัติในเดือนตุลาคม ป 1917 ไดกอกําเนิด “พรรคคอมมิวนิสตของรัสเซียทั้งหมด(บอลเชวิก)”

(ซึ่งตอมาภายหลังรูจักกันในนาม “พรรคคอมมิวนิสตโซเวียตยูเนี่ยน”) พรรคนี้เติบโตขึ้นมาจากการใชความ
รุนแรงตอตาน“ศัตรูแหงชนชั้น”และยึดมั่นการใชความรุนแรงตอสมาชิกพรรค หรือแมแตพลเมืองธรรมดาๆ
ในชวงการกวาดลางของสตาลินป 1930 พรรคคอมมิวนิสตโซเวียตไดสังหารหมู ผูที่ไดชื่อวาเปนสายลับหรือผู
ทรยศ หรือแมแตผูที่มีเพียงความคิดเห็นที่แตกตางจากพรรคไปกวา 20 ลานคน
พรรคคอมมิว นิส ตจีนเริ่มจากการเปนสาขาของพรรคคอมมิวนิสตโซเวียต โดยเป นพรรคคอมมิ ว นิสต
ระหวางประเทศที่ 3 ดังนั้นจึงไดรับสืบทอด “ความเต็มใจในการฆา” โดยธรรมชาติ ในชวงสงครามกลางเมือง
ครั้งแรกระหวาง คอมมิวนิสต–กกมินตั๋งในชวงป 1927–1936 จํานวนประชากรในจังหวัดเจียงซี ลดลงอยางนา
สะพรึงกลัวคือจาก 20 ลานคน เหลือเพียง 10 ลานคน เพียงตัวเลขคราวๆนี้ก็สามารถแสดงถึงการทําลายลางที่
เกิดจากการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตแลว
การใชความรุนแรงอาจเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในความพยายามที่จะไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง แตก็ไม
เคยมีระบอบการปกครองใดที่กระหาย“การฆา”ดังเชนพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยเฉพาะในชวงเวลาแหงความ
สงบ ตั้งแตป 1949 จํานวนผูเสียชีวิตจากการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน มีมากกวาจํานวน
ผูเสียชีวิตโดยรวมจากสงครามในชวงป 1921–1949
ตัวอยางที่ดีของการใชความรุนแรงของพรรคคอมมิวนิสต ก็คือการใหการสนับสนุนกลุมเขมรแดง จํานวน
คนในประเทศกัมพูชาถูกฆาตายถึง 1/4 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศภายใตการนําของกลุมเขมรแดง ใน
จํานวนนี้รวมถึงชาวจีนอพยพและลูกหลานสวนใหญดวย ประเทศจีนยังคงปดกั้นประชาคมโลกจากการนํากลุม
เขมรแดงขึ้นสูการพิจารณาคดีในศาล ทั้งนี้ก็เพื่อปดบังชื่อเสียงในทางลบของตนเองเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ
พรรคคอมมิวนิสตจีนยังมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับกําลังรบในการปฏิวัติที่โหดรายที่สุดและระบอบการ
ปกครองที่ใชอํานาจอยางไมยุติธรรมและโหดราย นอกจากเขมรแดงแลว ยังมีพรรคคอมมิวนิสตในอินโดนีเซีย
ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม พมา ลาว และ เนปาล ทั้งหมดนี้ลวนไดรับการสนับสนุนการกอตั้งจากพรรค
คอมมิวนิสตจีน ผูนําหลายคนของพรรคคอมมิวนิสตในกลุมนี้เปนชาวจีน และมีบางคนยังคงหลบซอนตัวอยูที่
ประเทศจีนในขณะนี้
พรรคคอมมิวนิสตกลุมอื่น ที่ยึดแนวคิดของเหมา (ประธานเหมาเจอ ตง) ไดแก กลุมทางสวางในอเมริกาใต
และกลุมกองทัพแดงของญี่ปุน ความโหดรายปาเถื่อนของทั้งสองกลุมนี้เปนที่โจษจันและถูกประณามไปทั่วโลก
หนึ่งในทฤษฎีที่คอมมิวนิสตยึดถือก็คือทฤษฏีของดารวินเกี่ยวกับสังคม พรรคคอมมิวนิสตนําทฤษฏีการ
แขงขันระหวางเผาพันธุ มาใชกับความสัมพันธของมนุษยและประวัติศาสตรของมนุษย โดยเชื่อวาการตอสู
ระหวางชนชั้นเปนวิธีการขับเคลื่อนวิธีเดียวเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางสังคม การตอสูดิ้นรนจึงกลายเปนความ
“เชื่อ”ของพรรคคอมมิวนิสต เปนเครื่องมือของการไดมาและรักษาไวซึ่งการควบคุมทางการเมือง คําพูดที่มี
ชื่อเสียงของเหมาที่คานกับทฤษฎีเกี่ยวกับการอยูรอดที่เนื่องมาจากสภาพที่เหมาะสม คือ “ดวยจํานวนคนถึง
800 ลานคน จะดําเนินไปไดอยางไรโดยปราศจากการตอสูดิ้นรน”
คํากลาวอางของเหมาอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงคลายๆกันก็คือ “การปฏิวัติวัฒนธรรมจะตองมีขึ้นทุกๆ 7 หรือ
8 ป”5 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชกําลังครั้งแลวครั้งเลาเพื่อใหตนสามารถปกครองประเทศจีน เปาหมายของ
การใชกําลังก็เพื่อสรางความหวาดกลัว ใชทุกๆการตอสูดิ้นรน ทุกๆการเคลื่อนไหว ในการสรางความหวาดกลัว
เพื่อใหชาวจีนใจสั่นดวยความกลัว และคอยๆตกเปนทาสภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ทุกวันนี้ การกอการรายกลายเปนศัตรูหลักที่สําคัญของโลกเสรีที่เจริญแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการกอ
การรายที่รุนแรงในวงกวางมากขึ้น ยาวนานขึ้น แลมีผลในการทําลายลางมากขึ้น ทุกวันนี้ ในศตวรรษที่ 21 เรา

ไมสามารถที่จะลืมเลือนมรดกตกทอดชิ้นนี้ของพรรคคอมมิวนิสต เนื่องจากมันจะมีบทบาทสําคัญตอชะตากรรม
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในอนาคต
II. โกหกเพื่อใหการใชความรุนแรงดูสมเหตุสมผล
ระดับของความเจริญวัดไดจากระดับของการใชความรุนแรงในการปกครอง การใชความรุนแรงแสดงถึง
การกาวถอยหลังกาวใหญของอารยธรรมของมนุษยชาติจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต ที่โชครายคือ คน
ที่เชื่อวาความรุนแรงคือวิธีที่สําคัญและหลีกเลี่ยงไมไดในการทําใหสังคมกาวหนา จะมองวาพรรคคอมมิวนิสตมี
ความกาวหนา
การยอมรับความรุนแรงอาจอยูในรูปของการใชการโกหกหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตที่มีความชํานาญ
เหนือชั้นกวาใครๆ ซึ่งเปนมรดกตกทอดอีกอันหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต
“ตั้งแตวัยเด็ก พวกเรามักคิดวาอเมริกาเปนประเทศที่นารัก เราเชื่อวาความคิดเชนนี้สวนหนึ่งมาจากการที่
อเมริกาไมเคยครอบครองประเทศจีน หรือโจมตีประเทศจีน เหตุผลที่ลึกกวานั้นก็คือ ชาวจีนมีความประทับใจ
อเมริกาในเรื่องของความเปนประชาธิปไตย และลักษณะใจกวางของชาวอเมริกัน”
คํากลาวนี้มาจากบทบรรณาธิการ ซึ่งตีพิมพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1947 ในหนังสือพิมพซินหัว ซึ่งเปน
หนังสือพิมพทางการของพรรคคอมมิวนิสตจีน 3 ปตอมา พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสงทหารไปสูรบกับทหาร
อเมริกาที่เกาหลีเหนือ และปายสีอเมริกาวาเปนจักรวรรดินิยมที่เลวรายที่สุดของโลก ชาวจีนแผนดินใหญทุกคน
คงรูสึกแปลกใจที่ไดอานบทบรรณาธิการนี้เมื่อ 50 ปที่แลว พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งหามสิ่งพิมพทุกชนิดที่พิมพ
ขอความคลายๆ ขอความขางตน แตใหตีพิมพขอความที่เขียนขึ้นใหม
ตั้งแตพรรคคอมมิวนิสตจีนมีอํานาจ พรรคคอมมิวนิสตจีนวางแผนทุกแผนโดยใชเลหเหลี่ยมคลายๆกัน เพื่อ
กํ า จั ด ผู ต อ ต า นการปฏิ วั ติ ( 1950-1953) ห า งหุ น ส ว นของธุ ร กิ จ สาธารณะหรื อ ของเอกชน(1954-1957) การ
ตอตานขวาจัด(1957) การปฏิวัติวัฒนธรรม(1966-1976) การสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน(1989) และที่
เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือ การประหัตประหารผูฝกฝาหลุนกงตั้งแตป 1999 สวนเหตุการณอื้อฉาวที่สุดคือการ
ปราบปรามปญญาชนในป 1957 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหปญญาชนแสดงความคิดเห็น แตแลวกลับทํา
ร า ยพวกเขาในฐานะพวกขวาจั ด โดยใช คํ า พู ด ของพวกเขาเป น หลั ก ฐานการก อ อาชญากรรม เวลาที่ มี ผู
วิพากษวิจารณการปราบปราม(ทารุณกรรม)นี้ วาเปนการคบคิดกันทําสิ่งที่ไมดี หรือเปนแผนการลับในที่มืด
เหมาจะอางวา “นี่ไมใชแผนการลับ แตเปนกลอุบายที่เปดเผย”
การโกหกหลอกลวงมีบทบาทสําคัญมากตอพรรคคอมมิวนิสตจีนในการแสวงหาและดํารงไวซึ่งอํานาจการ
ควบคุม จีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สุดและสมบูรณครบถวนมากที่สุดในโลก และปญญาชน
ชาวจีน มีความศรัทธาในประวัติศาสตรมาแตโบราณกาล ชาวจีนใชประวัติศาสตรในการประเมินความจริงใน
ปจจุบัน หรือแมแตการพัฒนาดานจิตวิญญาณของตน การใชประวัติศาสตรมารองรับระบอบการปกครองใน
ปจจุบัน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนแปลงและซอนเรนความจริงในประวัติศาสตร พรรคคอมมิวนิสตจีนใช
การโฆษณาชวนเชื่อและสิ่งพิมพตางๆในการเขียนประวัติศาสตรขึ้นมาใหม เริ่มตนในชวงฤดูใบไมผลิและฤดู
ใบไมรวง (770–476 BC กอนคริสตศักราช) และชวงสงคราม (475–221 BC) จนถึงชวงไมนานมานี้คือชวง
ปฏิวัติวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรไดดําเนินมาเปนระยะเวลากวา 50 ปนับตั้งแตป 1949 ความ
พยายามทั้งหลายที่จะฟนฟูความจริงของประวัติศาสตรไดถูกกีดกันและกําจัดโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน

เมื่อการใชความรุนแรงเริ่มออนแรงลงจนไมสามารถรักษาไวซึ่งความสามารถในการควบคุม
พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะใชการโกหกหลอกลวงแทน และกลบเกลื่อนการปกครองโดยใชความรุนแรง
เราตองยอมรับวา การโกหกหลอกลวงไมไดถูกสรางขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต แตเปนการกระทําที่เลวราย
มาแตโบราณกาลที่พรรคคอมมิวนิสตนํามาใชประโยชนโดยปราศจากความละอาย พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญา
วาที่ดินจะเปนของชาวนา โรงงงานจะเปนของคนงาน อิสรภาพและประชาธิปไตยเปนของปญญาชน ความสงบ
สุขจะเปนของทุกคน สัญญาเหลานี้ไมเคยเปนจริง ชาวจีนยุคหนึ่งตายไปโดยยังถูกโกหก ยุคถัดมาก็ยังคงถูก
หลอกลวง นี่เปนความนาเศราใจที่สุดของชาวจีน นี่เปนแงมุมที่โชครายที่สุดของชาติจีน
III. หลักการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในการโตวาทีทางทีวีครั้งหนึ่ง ระหวางคูแขงขันชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อปค.ศ.2004 คูแขงคน
หนึ่งกลาววา กลยุทธนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตองการ แตไมควรเปลี่ยน “ความเชื่อ” หรือ “แกนแท” หา
ไมแลว “เขาก็ไมนาเชื่อถือ”6 คําพูดประโยคนี้อธิบายชัดถึงหลักการทั่วไปจริงๆ
พรรคคอมมิวนิสตเปนตัวอยางที่เปนแมแบบของกรณีนี้ได อยางเชน ตั้งแตกอตั้งมาเมื่อ 80 ปกอน พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมใหญของตัวแทนระดับชาติ 16 ครั้ง และแกไขกฎของพรรคทั้ง 16 ครั้ง ในชวง
5 ทศวรรษที่ยึดอํานาจรัฐได พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนแปลง 5 เรื่องหลักของรัฐธรรมนูญจีน
อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตคือ ความเทาเทียมกันทางสังคมจะนําไปสูสังคมคอมมิวนิสต แตทุกวันนี้
ประเทศจีนที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสตกลับกลายเปนประเทศที่มีความไมเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ
มากที่สุดในโลก สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนหลายคนกลายเปนมหาเศรษฐี ในขณะที่ประชาชนจีน 800 ลาน
คนยังใชชีวิตดวยความยากจน
แนวทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มมาจากแนวคิดมารกซิสต-เลนิน ตอมาไดมีการตอเติมเปนแนวคิด
เหมา มาเปนแนวคิดของเติ้ง จนมาถึงปจจุบันไดรับความคิดเจียงเขาไปดวย เรียกวา “ทฤษฎี 3 ตัวแทน”
แนวคิดของมารกซและเหมาไมไดสอดคลองกับความคิ ดของเติ้งและเจี ยงทั้งหมด แต มันกลับตรงกันข าม
ทฤษฎีแ บบจั บ ฉา ยที่ ใ ช โ ดยพรรคคอมมิ ว นิ สต จีน กล าวได วา เป น การผสมผสานความแตกต า งของทฤษฎี
คอมมิวนิสตที่หาไดยากมากในประวัติศาสตรของมนุษย
กฎเกณฑของพรรคคอมมิวนิสตมีสวนขัดแยงระหวางกันและกันเปนอยางมาก จากแนวคิดการประสาน
กลมกลื น กั บ ประชาคมโลก มาเป น รั ฐ ประชาชาติ จนสุ ด ขั้ ว กลายเป น ชาติ นิ ย มในทุ ก วั น นี้ จากการกํ า จั ด
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลและการใชประโยชนจากชนชั้น ไปสูแนวคิดในการสงเสริมใหนายทุนเขารวมกับพรรคฯ
กฎเกณฑเมื่อวานนี้กลับตรงกันขามกับการเมืองในวันนี้ และคาดวาจะเปลี่ยนแปลงตอไปอีกในวันพรุงนี้ ไมวา
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑบอยแคไหน เปาหมายยังคงแจมชัด คือการไดมาและดํารงไวซึ่ง
อํานาจ และการรักษาการควบคุมสังคมอยางสมบูรณ
ในประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนมีการเคลื่อนไหวมากกวา 12 ครั้ง ที่เปนการตอสูดิ้นรนเพื่อความ
อยู ร อด ในความเป น จริ ง การต อ สู ทั้ ง หมดนี้ ไ ด เกิ ด ขึ้ น พร อ มๆกั บ การถ า ยโอนอํ า นาจที่ มี ผ ลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑพื้นฐานของพรรค
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑทุกครั้งมาจากการเผชิญวิกฤตการณซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดของพรรคคอมมิวนิสตจีน
คุกคามความชอบธรรมทางกฎหมายและความอยูรอด ไมวาจะเปนการรวมมือกับพวกกกมินตั๋ง นโยบาย

ตางประเทศในการสนับสนุนอเมริกา การปฏิรูปเศรษฐกิจ การขยายตลาด หรือการสงเสริมความเปนชาตินิยม
การตัดสินใจเหลานี้เกิดขึ้นในชวงวิกฤต ซึ่งทั้งหมดตองทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและเพื่อความแข็งแกรงของ
อํานาจ รอบนี้ปราบปรามกลุมนี้ ตอมาเลิกปราบปราม การเปลี่ยนกลุมที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามมี
สวนเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูเสมอ
มีสุภาษิตตะวันตกกลาววา ความจริงจะคงอยู แตการโกหกหลอกลวงเปลี่ยนแปลงได ซึ่งเปนคําพูดที่เปน
ปราชญ
IV. วิธีที่คุณลักษณะของพรรคเขาแทนที่และกําจัดคุณลักษณะของคน
พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนระบอบอํานาจนิยมตามแนวลัทธิเลนิน ตั้งแตเกิดพรรคฯขึ้นมา มีการจัดตั้ง 3
สายหลักคือ สายภูมิปญญา สายการเมือง และสายการจัดการองคการ สายภูมิปญญาหมายถึงหลักปรัชญา
พื้นฐานของพรรคคอมมิว นิส ต สายการเมื องหมายถึ งการกําหนดเปาหมาย และสายการจัดการองคการ
หมายถึงวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายภายใตรูปแบบของการจัดการองคการอยางเขมงวด
ขอกําหนดที่สําคัญที่สุดของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตทุกคนและคนที่อยูภายใตการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนคือตองเชื่อฟงคําสั่งอยางไมมีเงื่อนไข นี่คือสาระของสายการจัดการองคการ
ในประเทศจีน คนสวนใหญจะรูถึงบุคลิกสองแบบของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน สําหรับภาคเอกชน
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนคนธรรมดาที่ประกอบดวยความรูสึกแหงความสุข ความโกรธ ความเศราและ
ความสนุกสนาน พวกเขามีจิตวิญญาณของมนุษยธรรมดาและมีจุดออน พวกเขาอาจจะเปนพอ แม สามี
ภรรยา หรือเพื่อน แตที่ถูกวางไวเหนือคุณลักษณะตามธรรมชาติของมนุษยและความรูสึกก็คือคุณลักษณะของ
พรรค ซึ่งตามขอกําหนดของพรรคคอมมิวนิสตคืออยูเหนือความเปนมนุษย ดังนั้นความเปนมนุษยกลายเปน
การเปรียบเทียบสัมพัทธและเปลี่ยนแปลงได ในขณะที่ธรรมชาติของพรรคฯกลายเปนความสัมบูรณโดยไมมีขอ
สงสัยหรือคัดคาน
ในชวงการปฎิวัติวัฒนธรรม เปนเรื่องธรรมดาที่พอและลูกจะทําใหอีกฝายทุกขทรมาน สามี-ภรรยาทะเลาะ
เบาะแวงกัน แมกับลูกสาวฟองซึ่งกันและกัน ลูกศิษยและครูปฎิบัติตอกันเหมือนศัตรู คุณลักษณะของพรรคฯ
กอใหเกิดความขัดแยงและความเกลียดชัง ในชวงเริ่มตนของขอบังคับพรรคคอมมิวนิสตจีน เจาหนาที่ระดับสูง
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนหลายคนรูสึกหมดหนทางเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวถูกกลาวหาวาเปนศัตรูทางชน
ชั้น และนี่เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีแรงผลักดันจาก “คุณลักษณะของพรรคฯ”
อํานาจของคุณลักษณะของพรรคที่อยูเหนือความเปนปจเจกบุคคล เปนผลมาจากการปลูกฝงสิ่งเหลานี้เขา
ไป(ลางสมอง)เปนระยะเวลาที่ยาวนาน การปลูกฝงนี้เริ่มตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล เปนที่ที่การ
ตอบคําถามตามการบีบบังคับของพรรคฯจะไดรับรางวัล เปนคําตอบที่ไมสอดคลองกับความเปนเด็กและ
ธรรมชาติความเปนมนุษยของเด็ก นักเรียนไดรับการศึกษาดานการเมืองตั้งแตชั้นประถมตน ประถมปลาย
ตลอดไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย พวกเขาเรียนรูที่จะปฏิบัติตามคําตอบมาตรฐานตามการบีบบังคับของพรรค
ฯเทานั้น ผูที่ไมทําตามจะไมไดรับอนุญาตใหสอบผานและไมสําเร็จการศึกษา
สมาชิกพรรคตองพูดในที่สาธารณะใหสอดคลองกับกรอบของพรรคเสมอ ไมวาเขาจะรูสึกอยางไรโดย
สวนตัว โครงสรางทางองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนพีระมิดที่มีขนาดมหึมา โดยมีศูนยรวมอํานาจอยู

บนสุดทําการควบคุมทุกระดับชั้น โครงสรางที่เปนเอกลักษณนี้เปนหนึ่งในลักษณะที่สําคัญที่สุด ของระบอบ
คอมมิวนิสตจีน เปนลักษณะที่เอื้อตอการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที่สมบูรณแบบ
ทุกวันนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเสื่อมทรามลงกลายเปนแคองคการทางการเมืองที่ดิ้นรนเพื่อรักษาไวซึ่ง
ประโยชนสวนตน มันไมไดแสวงหาเปาหมายที่สูงสงของคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว อยางไรก็ตาม โครงสราง
องคการของคอมมิวนิสตก็ยังคงอยู ความตองการของพรรคที่ตองการใหคนปฏิบัติตามอยางไมมีเงื่อนไขก็ยัง
มิไดเปลี่ยนแปลง พรรคฯยังคงวางตําแหนงตัวเองใหอยูเหนือมนุษยชาติและคุณลักษณะของมนุษย และพรอม
ที่จะกําจัดองคการใดๆหรือบุคคลใดๆที่มีทีทาวาจะเปนภัยตออํานาจของพรรค ไมวาจะเปนพลเมืองธรรมดาๆ
หรือเจาหนาที่ระดับสูงในพรรคฯก็ตาม
V. สิ่งชั่วรายที่เปนปรปกษตอธรรมชาติและคุณลักษณะของมนุษย
ทุกสรรพสิ่งใตฟาตางเปนไปตามวัฏจักรแหงการ เกิดขึ้น ตั้งอยู เสื่อมไป และดับสูญ
สังคมที่ไมใชคอมมิวนิสตตางจากระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสต แมแตการปกครองระบบรวบอํานาจ
เบ็ดเสร็จและระบอบเผด็จการที่เขมงวดก็ยังยอมใหมีการรวมกลุมและตัดสินใจไดเองในระดับหนึ่ง ที่จริงการ
ปกครองสังคมจีนสมัยโบราณยึดหลักโครงสรางแบบคู ในเขตชนบทกลุมตระกูล(แซ)เปนศูนยกลางของหนวย
สังคมอิสระ ขณะที่เขตเมืองมีการรวมกลุมกันตามอาชีพการงาน รัฐบาลที่บริหารแบบบนสูลาง ไมไดขยาย
ไปสูระดับต่ํากวาเทศมณฑล
ระบอบนาซีซึ่งเปนระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่มีความโหดรายมากที่สุดพอๆกับคอมมิวนิสต ยัง
ยอมใหมีสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของตนเอง แตระบอบคอมมิวนิสตจะทําลายลางทุกๆองคกรในสังคม
ชนิดถอนรากถอนโคน รวมถึงหนวยสังคมที่เปนอิสระจากพรรคและแทนที่ดวยโครงสรางแบบศูนยรวมอํานาจ
ในระดับสูงจากบนลงลาง
ถาโครงสรางสังคมแบบลางสูบนนั้น ยินยอมใหมีการตัดสินใจดวยตนเองของแตละบุคคลหรือแตละกลุม ได
ตามธรรมชาติแลวละก็ ระบอบคอมมิวนิสตก็จะเปนสิ่งที่ตอตานกับธรรมชาติในแงมุมนี้
พรรคคอมมิวนิสตไมไดยึดถือมาตรฐานที่เปนสากลของธรรมชาติมนุษย แนวคิดของความดี-ความเลว
ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑตางๆจะถูกจัดการตามอําเภอใจ คอมมิวนิสตไมยอมใหมีการฆาตกรรม เวน
แตกลุมคนซึ่งถูกจัดวาเปนศัตรูของพรรค ความสัมพันธฉันพอ-แมและลูกตามศีลธรรมอันดีเปนสิ่งที่พรรค
ยอมรับ เวนแตพอ-แมเหลานั้นถูกจัดอยูในกลุมที่เปนศัตรูของพรรค ความเมตตา กรุณา ความถูกตอง การ
ยอมรับทางศีลธรรม/สังคม ปญญา และความซื่อสัตย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ดี แตจะนํามาใชไมไดหากพรรคไมเต็ม
ใจหรือไมตองการพิจารณาคุณความดีเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตไดโคนลมมาตรฐานสากลสําหรับคุณลักษณะ
ของมนุษยอยางสิ้นเชิง และสรางตัวเองตามหลักการที่ตอตานกับคุณลักษณะของมนุษย
สังคมที่ไมใชคอมมิวนิสตโดยทั่วไปจะคํานึงถึงลักษณะคูของมนุษย คือความดี-ความเลว พวกเขายึดถือใน
พันธะสัญญาทางสังคมที่แนนอนในการรักษาดุลยภาพของสังคม แตในสังคมคอมมิวนิสตแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของมนุษยมักจะถูกปฏิเสธ ไมยอมรับรูเรื่องความดี-ความเลว การกําจัดแนวคิดเรื่องความดี-ความ
เลวตามหลักของมารกนั้น เปนการลมลางโครงสรางสวนบนของสังคมเกาอยางสิ้นเชิง
พรรคคอมมิวนิสตไมเชื่อถือหรือศรัทธาในพระเจาหรือเทพ ไมแมแตจะเคารพธรรมชาติทางดานกายภาพ
“ทําสงครามกับสวรรค ตอสูกับโลก ตอสูดิ้นรนกับมนุษยดวยกันเอง ชีวิตจึงจะมีความสนุกสนานไมรูจบ” นี่เปน

คติพจนของพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม ความทุกขยากที่ยิ่งใหญจึงเกิดขึ้นกับประชาชนจีน
และผืนแผนดินจีน
ชาวจีนดั้งเดิมเชื่อถือในความเปนเอกภาพของสวรรคและมนุษย เหลาจื่อพูดในเตา-เตอ-จิง วา “มนุษยเดิน
ตามโลก โลกเดินตามสวรรค สวรรคเดินตามเตา และเตาเดินตามธรรมชาติ”7 มนุษยและธรรมชาติดํารงอยู
ภายใตความสัมพันธที่กลมกลืนกับจักรวาลอยางตอเนื่อง
พรรคคอมมิวนิสตเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง แตมันตอตานธรรมชาติ สวรรค โลกและมนุษยชาติ มันเปนสิ่ง
ชั่วรายที่ตอตานจักรวาล
VI. ลักษณะบางประการของสิ่งชัว่ รายที่ครอบงํา
องคกรตางๆของพรรคคอมมิวนิสตเองไมเคยเขารวมกิจกรรมที่กอประโยชนหรือสรางสรรคใดๆ เมื่อไดมา
ซึ่งอํานาจ พวกเขาจะเกาะติดอยูกับประชาชน ควบคุมและจัดการประชาชน พวกเขาขยายอํานาจลงไปสูหนวย
พื้นฐานที่สุดของสังคม ทั้งนี้เพราะมันกลัวที่จะสูญเสียการควบคุม พวกมันผูกขาดทรัพยากรในการผลิตและยึด
ครองทรัพยสินของสังคม
ในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนแผขยายไปทั่วทุกที่และควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง แตไมมีใครเคยเห็น
บันทึกทางบัญชีของพรรคคอมมิวนิสตจีน มีเฉพาะบันทึกทางบัญชีของรัฐ รัฐบาลทองถิ่นและวิสาหกิจ จาก
รั ฐ บาลกลางจนถึ ง กรรมการหมู บ า นในชนบท เจ า หน า ที่ ฝา ยปกครองในทุ ก ระดั บ มัก จะมีตํ า แหน ง ต่ํา กว า
เจาหนาที่กลุมแกนนําของพรรคคอมมิวนิสตเสมอ ดังนั้น ขาราชการฝายปกครองจึงตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตที่อยูในระดับเดียวกัน คาใชจายของพรรคไดมาจากหนวยปกครองตางๆและ
รวมอยูกับฝายปกครอง
การจัดองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนเหมือนการครอบงําของวิญญาณชั่วรายขนาดมหึมา ซึ่งจะเกาะติด
กับทุกหนวยงานและทุกเซลลของสังคมจีนอยางเหนียวแนนเหมือนเงาที่ติดตามวัตถุ มันแทรกซึมเขาไปในทุก
หลอดเลือดฝอยและทุกเซลลของสังคมในระดับลึกดวยหลอดดูดเลือดขนาดเล็กที่สุด มันจึงสามารถควบคุมและ
จัดการกับสังคมได
โครงสรางที่แปลกประหลาดของการครอบงําที่ชั่วรายนี้เคยมีอยูในประวัติศาสตรของมนุษยในอดีต ไมวาจะ
เปนแคบางสวนหรือเปนการชั่วคราว แตก็ไมเคยดําเนินอยูไดนานและไมสามารถควบคุมสังคมไดอยางสมบูรณ
เหมือนกับการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต
ดวยเหตุนี้ ชาวนาจีนจึงมีชีวิตอยูอยางยากจนและทํางานหนัก พวกเขาไมเพียงแตตองคอยสนับสนุนเลี้ยง
ดูเจาหนาที่ฝายปกครองแบบดั้งเดิม แตยังรวมถึงแกนนําคอมมิวนิสตจํานวนมาก หรืออาจมีจํานวนมากกวา
เจาหนาที่ฝายปกครองดวย
ดวยเหตุนี้ คนงานจีนตองตกงานเปนจํานวนมาก
หลอดดูดเลือดที่ครอบงําอยูทั่วไปหมดของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไดดูดเอาเงินทุนจากโรงงานของพวกเขาเปนเวลาหลายป
ดวยเหตุนี้ ปญญาชนจีนจึงพบวามันชางยากเย็นยิ่งนักที่ปญญาชนจะมีอิสรภาพในความคิด นอกจาก
ผูจัดการของพวกเขาแลว ยังมีเงาของพรรคคอมมิวนิสตจีนแฝงอยูทุกหนแหงโดยไมทําอะไรนอกจากคอยจับ
ตามองประชาชน

วิญญาณที่ครอบงําอยูตองคอยควบคุมจิตใจเหยื่ออยางสมบูรณเพื่อดูดถายพลังงานสําหรับการอยูรอดของ
มัน
ด ว ยหลั ก รั ฐ ศาสตร ส มั ย ใหม อํ า นาจมาจาก 3 แหล ง สํ า คั ญ คื อ กํ า ลั ง ความมั่ ง คั่ ง และความรู พรรค
คอมมิ ว นิ ส ต ไ ม เ คยลั ง เลต อ การใช ก ารควบคุ ม แบบผู ก ขาดและใช กํ า ลั ง ในการแย ง ชิ ง และปล น ทรั พ ย จ าก
ประชาชน ที่สําคัญกวานั้นก็คือพวกมันไดลิดรอนเสรีภาพในการพูดและการตีพิมพของประชาชน มันได
ทําลายจิตวิญญาณและเจตจํานงของประชาชนเพื่อคงไวซึ่งอํานาจการควบคุมอยางสมบูรณแบบ จากแงมุมนี้
การครอบงําที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงควบคุมสังคมไวไดอยางเหนียวแนน ซึ่งไมมีระบอบปกครองใด
ในโลกที่จะมาเปรียบได
VII. สํารวจตนเองและกําจัดการครอบงําของพรรคคอมมิวนิสต
ในแถลงการณของคอมมิวนิสต ซึ่งเปนเอกสารแรกในโปรแกรมเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต มารกซ
ประกาศวา “ในปค.ศ.1848 สิ่งชั่วรายตนหนึ่งกําลังหลอกหลอนยุโรปอยู มันคือสิ่งชั่วรายคอมมิวนิสต”8 กวา
หนึ่งศตวรรษตอมา ลัทธิคอมมิวนิสตยังเปนมากกวาสิ่งชั่วรายที่หลอกหลอน ทวามันไดครอบงํา(สิง)รางวัตถุที่
จับตองได มันแพรระบาดไปทั่วโลกราวกับโรคระบาด เขนฆาคนไปนับสิบสิบลานและแยงชิงทรัพยสมบัติ
รวมทั้งจิตวิญญาณอิสระของคนนับหลายรอยลานไปดวย
ขอบัญญัติพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตคือใหยึดทรัพยสินสวนบุคคลทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อขจัด “ชนชั้นแสวงหา
ผลประโยชน” ทรัพยสินสวนบุคคลคือพื้นฐานของสิทธิทางสังคมทั้งหมดและมักจะมีอยูในวัฒนธรรมประจําชาติ
คนที่ถูกปลนทรัพยสินสวนตัวก็มักจะสูญเสียอิสรภาพทางจิตวิญญาณดวย นอกจากนี้ ยังอาจสูญเสียเสรีภาพใน
การเรียกรองสิทธิทางสังคมและการเมืองดวย
เมื่อเผชิญกับวิกฤตแหงการอยูรอด พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงถูกบีบใหปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนในชวง
ปค.ศ.1980 สิทธิในการครอบครองทรัพยสินบางอยางถูกคืนใหกับประชาชน นี่เปนการสรางรูรั่วใหกับกลไก
การควบคุมขนาดมหึมาของพรรคคอมมิวนิสตจีน รูรั่วนี้ยิ่งขยายใหญมากขึ้นเมื่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน
ตางดิ้นรนที่จะสะสมสมบัติของตัวเอง
พรรคคอมมิวนิสตจีนและสิ่งชั่วรายที่สิงอยู ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากพลังอํานาจ การโกหกหลอกลวงและ
การปรับรูปโฉมและภาพลักษณของมันอยูเสมอ ไดฉายแววแหงความเสื่อมทราม มักจะตื่นเตนตกใจทุกครั้งที่
ถูกรบกวนเพียงเล็กนอย มันพยายามที่จะเอาตัวรอดดวยการสะสมโภคทรัพยใหมากยิ่งขึ้น เพิ่มการควบคุมให
หนาแนนขึ้น แตการกระทําเหลานี้มีแตทําใหวิกฤตกาลรุนแรงขึ้น
ทุกวันนี้ประเทศจีนดูเหมือนจะเจริญรุงเรืองและมั่งคั่ง แตความขัดแยงทางสังคมก็ไดกอตัวขึ้นจนถึงระดับที่
ไมเคยมีมากอน ดวยการใชอุบายทางการเมืองที่ผานมา พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามที่อาจพยายามถอยหลัง
กลับมาพูดเกี่ยวกับการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินหรือฝาหลุนกงใหม หรือเลือกศัตรูกลุมใหม เพื่อสืบทอด
การใชอํานาจที่นาสะพรึงกลัวตอไป
ชาติจีนตอบสนองการเผชิญหนากับการทาทายตางๆในชวง 100 ปที่ผานมา ดวยการนําเขาอาวุธ ปฏิรูป
ระบบ และประกาศใชการปฏิวัติที่สุดขั้วและรุนแรง มีผูเสียชีวิตจํานวนมากจนนับไมถวน วัฒนธรรมที่มีมาแต
เดิมถูกละทิ้ง ดูเหมือนวาวิธีการตอบสนองนี้จะลมเหลว เมื่อความวาวุนและความกังวลใจครอบงําชาวจีน
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะรีบฉวยโอกาสนี้โดดเขาไปในเหตุการณและในที่สุดไดเขาควบคุมอารยธรรมเกาแก
แหลงสุดทายนี้ของโลกไว

สําหรับการทาทายตางๆในอนาคต ชาวจีนจะตองเปนผูเลือกเองอีกครั้งอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาสิ่งที่เขา
เลือกจะเปนอะไร ประชาชนจีนทุกคนตองเขาใจวาความหวังใดๆที่เหลืออยูกับพรรคคอมมิวนิสตจีนมีแตจะทํา
ให ค วามเสี ย หายที่ มี ต อ ชาติ จี น มากขึ้ น อี ก และยั ง เป น การเพิ่ ม พลั ง ใหม ใ ห กั บ สิ่ ง ชั่ ว ร า ยที่ ค รอบงํ า พรรค
คอมมิวนิสตจีน
เราตองละทิ้งภาพลวงตาทั้งหมด สํารวจตัวเราเองอยางถี่ถวนโดยปราศจากอิทธิพลของความเกลียดชัง
ความโลภ หรือความทะยานอยากใดๆ มีแตทําเชนนี้เราจึงจะสามารถหลุดพนจากการควบคุมที่นาสยดสยอง
ของวิญญาณที่ครอบครองพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวง 50 ปที่ผานมา ในนามของชาติเสรีเราจะสามารถฟนฟู
อารยธรรมจีนขึ้นมาไดอีกครั้งบนพื้นฐานของการเคารพตอคุณลักษณะของมนุษยและความเมตตาตอทุกสรรพ
สิ่ง

