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  ۴ فصل - ستی حزب کمونی ر دربارهیُنه شرح و تفس

  استی ضد جهان هستیروی نکیچگونه  نیست چیحزب کمون

  

  مقدمه
 اسـت   “راه” یه به معنـ   ک) Tao (تائو یها برا   ینیثر چ کد ا یآ  یان م یه صحبت از استبداد و ظلم به م       ک یزمان

 فاسـد و رو     یفرمانروا”: گفتند  ین م یظالم چ  امپراطور   کیف  ی توص ین باستان برا  یدر چ .  قائل هستند  یادیارزش ز 
 ی لمـه ک بـا دو     ینـ ی چ یبان و الفبـا   ه خود در ز   ک یه با اصول اخالق   ک ی هر گونه رفتار   “.ه فاقد تائو است   ک یبه زوال 
هـا   ینـ ی هـستند در تـضاد باشـد، از لحـاظ چ    “یلت و خوبیفض” و “تائو” یب به معنیه به ترتک )Dao De( دائو ِد
ه بـر  کـ ردنـد  ک ی را علـم مـ  ییاردهاکز پال ی ن یشاورزان شورش ک یحت. ندک یت نم ی اصول تائو تبع   ه از ک است   یرفتار

ب و  یـ ز عج یـ چ”:  گفـت  ییدر جـا  ] ۱ [یالئـوذ .  “دیتائو را به جای بهشت بدست آور      ”: ن نوشته بود  ی آنها چن  یرو
امـل و بـدون     کل،  کن شـ  ت، بدو کسا. ن وجود داشته است   یش آسمان و زم   یدایه قبل از پ   ک وجود دارد    یزیاسرار آم 

مـن اسـم آنـرا    . ز استیل خود در همه جا حضور دارد و مادر همه چکن شین و بهتر  یتر  املک ابد در    یآن برا . رییتغ
  . بوجود آمده است“تائو”ه جهان از ک از آن است ین گفته حاکیا “.نامم یا راه میرا تائو  دانم پس آن ینم

 یـی رویش ن یدایـ ست انجام گرفته باعث پ    یمونکدست حزب      به هک یامان  یدر چند صد سال گذشته، چپاول ب      
ن تمـدن  یرو همچنـ ین نیا. ار شده استیه خود عامل درد و رنج و مصائب بسکده یت گردیعت و انسان  یدر مقابل طب  

ر پـا  یـ  کـه اصـول تـائو را ز        ی مختلفـ  یهـا     یگریع و وحـش   یاب فجـا  کبا ارت .  سوق داده است   یسمت نابود   ن را به  یچ
  . مبدل شده استیه جهان هستی علیت بدنهادینها ی بیروین و آسمان است به نیدر تضاد با زمگذارد و  یم

در ] ۲[ “. اسـت یعـ یدنبال آنچـه طب   تائو و تائو بهیدنبال آسمان، آسمان در پ ن بهیزم ن، ی زمیانسان در پ  ”
 با آسـمان   ی بشر در هماهنگ   نوع.  با آسمان معتقد بودند    یستی و همز  ین باستان، مردم به اطاعت، هماهنگ     یزمان چ 

جهان بر اساس اصـول تـائو و       . ابدی ی نم یریی جهان تغ  یتائو.  دارد یها هست    متقابل با آن   ین است و با وابستگ    یو زم 
بـا احتـرام   . ل چهار فصل مختلف دارد  ین دل یهم  کند، به   یرات آسمان را دنبال م    یین تغ یزم. شود  یبنا به نظم اداره م    

اس کـ انع.  موزون و هماهنگ و پر از نعمت و سپاس برخوردار گردد           ی زندگ کیتواند از     ی م ن، انسان یبه آسمان و زم   
 و  ی مناسـب، سـازگار    ییایـ ط جغراف ی مطلـوب آسـمان، شـرا      یزمانبنـد ”: دین جمله د  یتوان در ا    یقت را م  ین حق یا

، یم نجـوم یا، نظام تقوی علوم اعم از نجوم، جغرافی، تمامینی چی شهیبر اساس اند] ۳[ “.ها ان انسانی در م  یهماهنگ
  .نندک ی میروین فلسفه پی از ای همگی اجتماعی ساختارهایات و حتیطب، ادب

ن ی از قـوان ی و نافرمـان یچی در سـرپ “ مبـارزه ی فلـسفه ” و “عـت یها مـافوق طب  انسان”ست،  یمونکاما حزب   
ت ین و مبارزه بـا انـسان    ی با زم   جنگ  نبرد با آسمان،  ”به گفته مائو زدانگ     . دهد  یج م یعت را ترو  ین و طب  یآسمان، زم 

ـ       ین مبارزات یست از چن  یمونکد حزب   یشا “.ن لذات هستند  یتر  انتها  ین و ب  یبزرگتر  در مقابـل،    ی لذت بـرده باشـد ول
  .اند ع را پرداختهین فجای ایه همواره بهاکاند  ن مردم بودهیا
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  یردن فطرت انسانک مبارزه با مردم و نابود -الف

  ت یردن انسانکن کشه ی و رختن خوب و بدیهم آم به

هـا در زمـان    انـسان ”.  استی موجود اجتماعکی و بعد از آن      یعی موجود طب  کی اول   ی  انسان در درجه   کی
 “.سان وجود دارد  کیها بطور      انسان ی  در همه  یروح شفقت و مهربان   ”و  ] ۴[ “ برخوردارند ک از فطرت پا   یتولد همگ 

هـا در زمـان تولـد از آنهـا برخوردارنـد،              ه انـسان  کـ  هـستند    یاری بـس  یهـا    از رهنمـون   یا  ن جمـالت نمونـه    یا] ۵[
دگاه یـ ن وجـود از د یـ با ا. شوند یص خوب از بد و درست از نادرست م       ی آنها قادر به تشخ    ی لهیه بوس ک ییها  رهنمون

و ) دار هیسـرما (چ بـورژوا    ک  بـر اسـاس اعتقـاد ح      . ها هـستند    نی ماش یا حت یوانات و   ی مانند ح  یها همگ   چ انسان   ک  ح
  . هستندی مادیروهایفقط ن) ارگرک ی طبقه(ا یپرولتار

س کمـار .  اسـت ی و شورشـ یسمت موجودات خشن انقالب  آنها بهیجیر تدریینترل مردم و تغ   کچ    ک  هدف ح 
ز بـه محـض   یـ  ن یتئـور ”؛  “ردکـ توان سـرنگون      ی م ی ماد یروهای ن ی لهی را تنها بوس   ی ماد یروهاین”ه  کگفته است   

 یزیـ خ بـشر چ یل تـار که کاو معتقد بود ] ۶[ “.دیآ ی به حساب م ی ماد یروی ن کی جلب کرد    ها را   که توجه توده    نیا  
عنـوان    بـه  یزیـ  اسـت و چ    یقت فطـرت طبقـات    یست و فطرت انسان در حق     ی مستمر در فطرت انسان ن     یجز تحول   به

 کیـ ه انـسان    کـ رد  کـ او اظهـار    . ط اطـراف هـستند    ی محصول محـ   یه همگ ک وجود ندارد بل   ی و خداداد  یفطرت ذات 
. ردکـ دانـد رد   ی مـ  “یعیموجود طب ” کیه انسان را    ک را   )Feuerbach (کفربا ی هی است و نظر   “یموجود اجتماع ”
د از یـ ه باکـ رد بلیل بگکارگر شک ی ن طبقهی و خود بخود در بیعیتواند بطور طب یسم نمیسکه مارکن معتقد بود   یلن

 یارگران بر سر مـسائل اقتـصاد  کجود نتوانست مبارزات ن و یرد با ا  ک خود را    ین تمام سع  یلن. خارج به آن القا گردد    
 چ پـاولف  یوان پتـروو  یـ ا “ی واکـنش شـرط    یتئـور ”ل به   ین دل یهم  به. شاندک بر سر قدرت ب    یاسی جنگ س  کیرا به   

)Ivan Petrovich Pavlov( ارگر در کـ  ی در مـورد طبقـه  ” ین تئورین گفت ایلن. د بستیزه نوبل امی جای برنده
ه کـ د داشـت    یـ  ام یا  هـوده ی بطـور ب   یحتـ ] Trotsky(] ۷( یکتروتس “. برخوردار است  یی باال  جهان از ارزش   ی همه

توانـد افـراد را       یز مـ  یـ  ن یه از لحاظ جـسم    کرگذار باشد بل  ی بر افراد تأث   یتواند از لحاظ روان     یتنها م    نه یواکنش شرط 
ه کـ رفت    یانتظار م   رد،  ک یح م  زنگ ناهار بزاق ترش    یدن صدا یش پاولف با شن   یه سگ در آزما   کهمانطور  . ر دهد ییتغ

 حـزب  ی خودشـان را فـدا  یرده و زنـدگ کج شده و شجاعانه حمله یی گلوله و تفنگ ته   یدن صدا یز با شن  یسربازها ن 
  .نندکست یمونک

ار کـ بـا   . شـود   یار سخت و تالش حاصل مـ      که پاداش، از    کن بوده   یده مردم بر ا   یم عق یار قد ی بس یها  از زمان 
ر یـ  نفرت داشته و سـود بـدون زحمـت را غ           یمردم از تنبل  . نت برسد ک به مال و م    یتواند در زندگ    یسخت شخص م  

ـ  یهـا  ست مثل طاعون جامعه را فرا گرفت، آدمیمونکه حزب ک پس از آن. دانستند  ی م یاخالق عـار را بـه    ی انگـل و ب
ظـاهر و آب و     ن اعمـال بـا      ی ا ی ه همه کرد  کق  ی به زنان و مردان تشو     ی و تعد  یها، سرقت اموال شخص     نیم زم یتقس

  .گرفتند یل مک شیرنگ قانون

ـ     ان و جـوان کـ ودکه احترام به افراد مسن و توجـه بـه   کدانند   یهمگان م   و یحرمتـ  یترهـا واجـب اسـت و ب
 ائو شـو  یشـ : وس دو بخـش داشـت     ینفـس کهـن   کمات  یتعل.  به افراد مسن و معلمان زشت و ناپسند است         یتوجه  یب
)Xiao Xue( دا شو  و کوچک یریادگیا ی)Da Xue( ۱۵ر یـ ان زکودک مختص کوچک یریادگی.  بزرگیریادگیا ی 

 و آداب معاشـرت     ی، روابـط اجتمـاع    یزگیک و پـا   ی همچون آراسـتگ   ی آداب یریادگی آن بر    یز اصل که تمر کسال بود   
 و  یلت و خـوب   ی بزرگ بـر فـض     یریادگی). رهی، چگونه سخن گفتن و غ     ی، رفتار اجتماع  یم مسائل بهداشت  ی تعل یعنی(
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وس و ینفـس کو ] ۹) [Lin Biao (ائویـ ن بیل یچ در انتقاد و نف ک  حیها در زمان تالش] ۸. [د داشتیکتأسب تائو ک
  .ردک ک را از ذهن نسل جوان پای اخالقیارهای معید، حزب تمامیردن اساتکوم کمح

 عمـر همچـون پـدر بـه او      ی روز معلم من باشد، مابق     کی تنها   یسکاگر  ”ن باستان   ی گفته از چ   کیبراساس  
  “.حترام خواهم گذاشتا

رسـتان دخترانـه   ی دبکیـ ه معلـم  کـ  )Bian Zhongyun( ونیـ  جونگان ی، ب۱۹۶۶در پنجم ماه اوت سال 
 یا طـور زننـده    بـه یکش با جوهر مش   یها   بر سرش گذاشته و لباس     یاله بوق که  کین بود در حال   کوابسته به دانشگاه پ   

لمـات  ک آن   یه بـر رو   کـ خته بـه گـردنش شـده بـود          ی آو کوچکاه  ی تخته س  کیدار شده بود و مجبور به حمل          هکل
.  زباله ضرب گرفته بودنـد گردانـده شـد         یها  هکشب یه بر رو  کآموزانش    ان دانش ی نوشته شده بود در م     یزیآم  نیتوه

 کتـ کرده بودنـد او را  کـ ز فـرو  یـ  تک نویها خیه در آن مک ین زانو بزند و بعد با چوبی زمیسپس وادار شد تا بر رو 
  .نجه شدکاو تا سر حد مرگ ش. ختند یب جوش رش آیزدند و رو

 کیـ  یه بـر رو   کـ یآموزان مدرسه وادار شـد تـا در حال          ن توسط دانش  کرستان دخترانه در پ   ی دب کی ی رهیمد
 او را بطـور  یموهـا  “.من عنصر نـامطلوب هـستم  ”ه کشد کاد ب یزد فر   یسته با مشت ضربه م    ک ش یی دستشو ی اسهک

ردنـد تـا    ک شد و سپس وادارش      یدند تا خون از آن جار     یوبکآنقدر بر سرش    . نندکاش    دند تا مسخره  ی تراش یا  زننده
  .ندکت کن حری زمیچهار دست و پا بر رو

 و کده از گـل و چـر  ی پوشـ یهـا  لبـاس ”چ  ک امـا ح .  بد اسـت   یفیثک خوب و    یزگیکه پا کهمگان معتقدند   
 از  ]۱۰[ “ آغـشته بـه فـضوالت گـاو        یف و پاهـا   یـ ثکدسـتان   ” ی  و جمله  کرد  یج م ی را ترو  “نهیده از پ  یدستان پوش 

ل در  ین قشر جامعـه شـناخته شـده و حـق تحـص            یتر  ی بعنوان انقالب  ین افراد یچن.  معروف آن بود   یقیجمالت تشو 
  .اند دهیتًا رهبران حزب گردیوستن به حزب را داشته و ارتقاء گرفته و نهایها و پ دانشگاه

 یسب دانـش بـد تلقـ      کـ چ    ک  ه از نظـر ح    کـ آن  حـال .  علم و دانش حاصل شد     یآور  شرفت بشر در اثر جمع    یپ
ه کـ  ۹ران در گـروه  کل شده بود، روشـنف یک اقشار مختلف تشیه توسط حزب براک یا  گانه ۹ یبند  در گروه . شود    یم

ز یـ سـوادها چ  یه از بکشد  یران گفته مکبه روشنف.  گرفته بودند  ین رده و بعنوان گروه نهم بدبو نام داشت جا         یبدتر
. ننـد ک را آغـاز    یدیـ  جد یرند تا اصالح شده و زندگ     یر تحت آموزش مجدد قرار گ     یشاورزان فق کتوسط  رند و   یاد بگ ی

 چانـگ   نـان  در   )Carp( ارپکـ  ی رهیـ  بـه جز   )Tsinghua( هوا  نگیتسران، استادان دانشگاه    ک روشنف ی بازآموز یبرا
)Nanchang(  ــتان ــع در اس ــگیج واق ــ تبع)Jiangxi( یز ان ــدندی ــر ا . د ش ــه خط ــل   در آن منطق ــه انگ ــتال ب ب
ه در آنجـا وجـود   ک یار اجبارک اردوگاه یوع داشت و حت   ی بشدت ش  ]Schistosomiasis( ]۱۱(س  یاسیستوسومیش

 مبـتال  یمـار ین بیـ ن استادان به محض تماس با آب رودخانه به ایا. افته بودی انتقال  یگری د یداشت به ناچار به جا    
  .دادند ردن را از دست ک یگار و زندک یی توانایروزی سیها شده و در اثر عفونت

 یِخمرها(امبوج کست یمونکن، حزب یر اسبق چیوز  نخست)Zhou Enlai( یجو انالق ی و تشوکی به تحر
 مـتهم   یشیـ ه به آزاداند  ک ییآنها. ردندکشور آغاز   کن  یران را در ا   کشتار روشنف کن  یتر  عین و وس  یتر  رحمانه  یب) سرخ

 کیـ  ۱۹۷۸ تـا   ۱۹۷۵از سـال    . ن شـوند  ک شهی نابود و ر   ی و جسم  یروحست اصالح شده تا از لحاظ       یبا  یشدند م   یم
  .شان بود ینی بیمانده بروی باقکنی عی از آنها تنها اثر جایشتن بعضکعلت . شته شدندکت کامبوج یچهارم جمع
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ار زود هنگـام  ی بطـور بـس  )Pol Pot( پـل پـات   ۱۹۷۵امبوج در سـال  کـ ست یـ مونک حزب یروزی پس از پ
 و یی و روسـتا یمات شـهر ی، تقـس یگونـه اخـتالف طبقـات    چیه در آن هک “ی در جوامع بشر  یبهشت” -سم  یالیسوس

 یهـا  می خـود را بـه تـ   یدر انتها نهاد خانواده گسسته شد و جا   . ردک یگذار  هی را پا  - وجود ندارد  یواحد پول و تجارت   
رده و غـذا    کـ ار  کـ  یور گروه شدند بط   ی مجبور م  یارگران همگ ک.  زنانه داد  یار گروه ک یها  می مردانه و ت   یار گروه ک

توانـستند    یها تنهـا مـ      زن و شوهر  . نندک تن     به یفرم نظام یونیا  ی و   یرنگ انقالب   اهیسان س کی لباس   یبخوردند و همگ  
  . نندکگر را مالقات یدکیسب اجازه کهم با  بار در هفته و آنکی

ردن ک در اصالح    ی سع یدخواهه با خو  ک ندارد بل  ین ترس یه از آسمان و زم    کن ادعا بود    یست بر ا  یمونکحزب  
 هونـان  در ی که شاگرد یمائو زدانگ زمان  . ل جهان است  کن در   ی به تمام عوامل راست    یحرمت  یک ب ین  یا. آنها داشت 
  : بود نوشت

 ید جـا  ی رخت بربسته و نظام جد     یمیستم قد یس. اند  ردهک مختلف انقالب    یها  ها، ملت   در تمام سده  
 را در یادیـ  زیامکـ ت و نایـ  و موفقیه مـرگ و زنـدگ  کاند  ادهم رخ دیرات عظییرا گرفته است، تغ    آن

ن نخواهـد بـود و      یز مـسلمًا آخـر    یـ  ن ین نـابود  یا. ق است ین طر یهم  ز به ی جهان ن  ینابود. اند  برداشته
 در  یمـا همگـ   . وسـت ید بوقوع خواهد پ   یب، تولد جهان جد   ین تخر یه پس از ا   ک وجود ندارد    یلکمش

ا یـ آ. شود یده می آفریدی، جهان جدیمیردن جهان قدکا نابود   ه ب کم چرا   ی هست ین نابود یانتظار چن 
  ست؟یهنه نکد بهتر از آن جهان ین جهان جدیا

 یلکن، دوستان و بطور     یان، والد کودک  ن زن و شوهر،   یمهر و عاطفه ب   .  بشر است  یعیک احساس طب  یعاطفه  
ا یـ  آنها را به گرگ و یاسی سیانتها ی بی  مبارزهکیردن مردم در کر یچ با درگ   ک  ح.  است یعی طب یزیدر اجتماع چ  

. خورند یان خود را نمکودکز ین ببرها نیتر درنده. ردکل یتر است تبد    رحم  یتر و ب    ز درنده یه از گرگ ن   ک یوانی ح یحت
گر را بـه حـزب لـو دهنـد و           یدکـ ی و شوهر     ا زن ین و فرزندان و     یه والد کآمد    یش م یار پ یچ بس   ک  ن ح یاما تحت قوان  

  .ن رفتی رفته رفته از بیباطات خانوادگب ارتین ترتیبد

ن بطـور  کـ  دبستان در پکی در ینی چیس حروف الفبا  ی معلم خانم هنگام تدر    کی،  ۱۹۶۰ ی در اواسط دهه  
پس از  . آموزان گزارش او را به دفتر دادند        دانش. نار هم گذاشت  ک را در    “سقوط” و   “سمیالیوسیس”لمات  ک یتصادف

دخترش روابـط خـود را بـا او         . خورد  ی م یلیآموزان پسر س    ا توسط دانش  یگرفت و     یمآن او هر روز مورد انتقاد قرار        
 ی د مبـارزه یحرکت جد”ن ی، ایاسیافت، دخترش در جلسات سی ی شدت میه مبارزات قدر کهر زمان   . ردکمحدود  
ردن کـ ز یـ معلـم تم ن یـ ار اک تنها یارین بدبین سال پس از ا    یتا چند . داد  ی مادر خود را مورد انتقاد قرار م       “یطبقات

  .  آن بودیها مدرسه ازجمله توالت

 را فرامـوش  )Zhang Zhixin( نیشـ  یجانـگ جـ   بودند هرگز خانم یر روند انقالب فرهنگیه درگک یسانک
بانـان   زنـدان .  به زندان فرستاده شـد “ به جلویمیگام عظ”ت طرح یاو به علت انتقاد از مائو در عدم موفق      . نندک ینم

زدنـد و او را بـداخل زنـدان مـردان             یبنـد مـ     رده، از پـشت بـه او دسـت        کـ  او را بر تـنش پـاره         یها  به دفعات لباس  
در زمـان اعـدامش   . ت مـشاعرش را از دسـت داد  یـ او در نها. ردیـ  مـورد تجـاوز قـرار گ   یانداختند تا بطور جمعـ      یم

ش ی گلـو یهوشی بی دون ماده گذاشته و بی آجریم ندهد سر او را بر رویه رژی علیه او شعارکنیبانان از ترس ا   زندان
  .دندیرا در
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جـاد نفـرت و   ی ایمی قـد یهـا  ر همچنـان از روش یـ  اخ یهـا   نجه فالون گونگ در سال    ک آزار و ش   یچ برا   ک  ح
  .ندک یق به خشونت استفاده می و تشوکیتحر

 آنـرا  یطانی شیها رده و در عوض جنبهکوب کلت فطرت انسان را سری خوب و بافض   ی ست جنبه یمونکحزب  
 باوجـدان از تـرس      یهـا    اقدامات مختلف، انسان   یط.  بدهد یشتری ب یرویومت خود ن  کند تا بتواند به ح    ک یمت  یتقو

 جهـان را نـابود   ی اخالق یارهای مع یا   شده یزیر  ست بطور برنامه  یمونکحزب  . اند   خاموش شده  ی احتمال یها  خشونت
ه هزاران سال توسـط بـشر       ک ییارهایمع.  ببرد نیامل از ب  کا را بطور    یم خوب و بد و احترام و ح       یرده تا بتواند مفاه   ک

  .اند حفظ شده

  رود ی متقابل میجاد متقابل و بازداری قانون ایه وراک یطانیش

  :ان کردی بیالئوذ

 وجود یه زشتک نینند فقط به خاطر ا ی بب ییبای را به عنوان ز    ییبایتوانند ز   یر آسمان همگان م   ی در ز 
  .دارد

  .ه بد وجود داردک نی فقط به خاطر اشناسند ی میهمگان خوب را به خوب
  .ندیآ ید مین داشتن و نداشتن باهم پدیبنابرا
  .نندک یامل مکگر را یدکی ی و سختیآسان

  .گر وجود دارندیدکیوتاه در مقابل کدراز و 
  .گر قرار دارندیدکیه و پست در مقابل یبلندپا
  .کنند یگر را هماهنگ میدکیگر ی دی انسان و صداهایصدا

  ]۱۲. [دیآ ی میگری پس از دیکیقب جلو و ع

هـا نـه تنهـا بـه دو      انـسان . ها وجـود دارد     انسان یای متقابل در دن   یجاد متقابل و بازدار   یزبان ساده قانون ا     به
  . شخص وجود دارندکیه خوب و بد بطور همزمان در کگردند بل یم می خوب و بد تقسی دسته

د به تـائو  یز بایراهزنان ن”تان است به گروه خود گفت، ن باسی در چیه سمبل راهزنک) Dao Zhi ( یدائو ج
محترم، شجاع، منصف، عاقل    ”د  یز با ی راهزن ن  کیعنوان     به یه انسان حت  کاو در ادامه گفت      “. معتقد باشند  “راه”ا  ی

د یـ آ یتواند هر آنچه به مذاقش خوش مـ         یز نم ی راهزن ن  کی یه حت کن معناست   ین جمالت بد  یا.  باشد “رخواهیو خ 
  . باشدیبند اصول خاصید پایم دهد و باانجا

شتر محتـرم  یـ  مثال آنچه راهزنان از همـه ب یبرا. امان بوده است یانت ب یچ همواره پر از حقه و خ        ک  خ ح یتار
تاالر عدالت  ”ردند  ک یم م ین خود تقس  یه در آن اموال مسروقه را ب      ک یانک م یحت.  بود “انصاف و عدالت  ”شمردند    یم

دهـد،    ی رخ مـ   یا بحران یچ اختالف     ک  ح ین اعضا یه در ب  کنی به محض ا   یول.  نام داشت  “والم ام ی تقس یو انصاف برا  
گر یکـد ین کرده تا    یگر توه یکدین ساخته و به     یگر اتهامات دروغ  یدکی ی برا یرده و حت  کوم  کگر را مح  یدکیبالفاصله  

  .را مقصر جلوه دهند

ت زاده یـ  رعکیـ ه خـود  کمائو زدانگ . میزپردا یم) Peng Dehuai (یپنگ ِدهوآ مثال به مورد ژنرال یبرا
هر مو برابـر   (مومحصول غله از هر ) لوگرمیکم ین برابر نیهر ج (نیج ۱۳۰۰۰۰ه برداشت کدانست  ی م یخوب  بود به 
ه کـ دانـست     ین مـ  یاو همچنـ  .  گفته بود صـحت دارد     ِپنگو آنچه   ] ۳[ن است   کر مم ین غ یزم)  متر مربع  ۷۵۵/۶۶۷
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ـ         یه او چنـد   کـ آوردن قدرت او را نداشت چـرا        چ عنوان قصد بدست     یبه ه  پنگ چ و  ک ن ح ین بـار در زمـان جنـگ ب

KMTنان هو زونگ یرویست هزار نفر نیست هزار تن از افرادش با دویکه با تنها ب ی زمان) Hu Zongnan (د یـ جنگ
وره در رفته کد، از رده بوکه پنگ عدم موافقتش با مائو را اعالم        کنین وجود به محض ا    یبا ا . بود جان او را نجات داده    

ن جـرأت را  یـ  ایسکـ چـه  ”: ن قرار بودیمتن شعر از ا. ه در مدح پنگ گفته بود به سطل زباله انداخت  ک را   یو شعر 
 پنـگ در نجـات   یرغم جانفـشان یمائو عل “! تنها ژنرال پنگ ما -ده بتازد یشکرون  یر ب یه بر پشت اسب با شمش     کدارد  

  .شدکجان او، بر سر آن شد تا او را ب

ز بـر   ی خود را ن   ی اعضا یشد؛ او حت  ک یرخواهانه، مردم را با شقاوت تمام م      یومت منصف و خ   ک ح یچ بجا   ک ح
کند؛ بـا     ی رفتار م  یرده؛ با بزدل  کن را معامله    ین چ یند، قلمرو و سرزم   ک ی قلع و قمع م    ی و نفع شخص   یاساس بدگمان 

ـ یا   توده یها  ، خودش را دشمن اعتقادات صالح کرده؛ جنبش       یخرد  یب  ی  خردمندانـه یهـا  انـدازد و راه  یراه مـ  ه را ب
 یه حتکرده ک یرو ادهین راه زیقدر در ا چ آن   ک ه ح کتوان گفت     ی م یلکبطور  . ندک ی ملت را نقض م    کیومت بر   کح

شـرارت او   . ستیـ بنـد ن  یز پا یـ  ن “ننـد ک یروی پ “راه”ا  ید از تائو    یز با یزنان ن    راه یحت” بر   یزنان مبن    راه یارهایبه مع 
ت در  یعـت و انـسان    یامـل بـا طب    کچ بطـور      ک  ح.  متقابل در جهان است    یجاد متقابل و بازدار   ی از قانون ا    فراتر یزیچ

نخـوت و   . ردن قـانون جهـان دارد     کـ  در وارونـه     ی خـوب و بـد سـع       یارهایختن مع یهم ر   ه با به  کمعارضه است چرا    
  .وم استکامل محک یده و به فرو پاشی او به اوج خود رسیبدخواه

  

  انتها ی بیایعت و به بار آوردن بالین طبیق نقض قوانین از طریم جنگ با ز-ب

  عتی به طبی طبقاتی م مبارزهیتعم

) Wusong (ووسـانگ  ی  متوسـطه ی  از مدرسـه ۱۹۶۸ل سال یفارغ التحص) Jin Xunhua (هوآ ن شونیج
 ۱۹۶۹ه مارس سـال  او در ما.  بود ی شانگها ی  متوسطه ی  دائم گارد سرخ مدرسه    ی تهیمک و عضو    ی شانگها ۲شماره  

 از  یدیل شـد  ی سـ  ۱۹۶۹در پـانزدهم اوت سـال       . اعزام شـد  ) Heilongjiang (انگیج  النگیه استان   یبه روستاها 
دن یشکرون  ی ب ی برا نیج. ر آب برد  ی را به ز   شوانگ ی  مناطق اطراف رودخانه   ید و تمام  ی گرد یها به اطراف جار     وهک

  .د و غرق شدیان تند آب پرین جرل به دروی انتقال برق از درون سیها می سکریدو ت

  .ش از مرگش استی پنیج] ۱۴[ر دو صفحه از دفتر خاطرات ی زیها نوشته

  یچهارم جوال
 گـارد   ی از اعـضا   یکـ یعنـوان     بـه . نمک ی اطراف حس م   ی را در روستاها   ی دارم عمق مبارزات طبقات   

ـ یروهایت نام تا سر خود را در راه مبارزه با اقداما    اماًل آماده کس مائو،   یسرخ رئ   از دسـت  ی ضد انقالب
 اگـر   یام حتـ     انجـام آن آمـاده     یبرا. ر مائو زدانگ سالح من است     یست ناپذ کار راسخ و ش   کبدهم و اف  

 یتـاتور کیجـنگم تـا د   یجـنگم و مـ   یجـنگم، مـ   یت توانم مـ یبا نها. نمکالزم باشد جان خود را فدا     
  .ارگر را مستحکم کنمک ی ومت طبقهکح

  ینوزدهم جوال
ن روستا آمدنـد تـا   یرده به اکل یجوانان تحص. برندکد هنوز متی تولی ن جوخه ی در ا  یقاتدشمنان طب 

 ی د بر طبقـه  یما با . یتر از همه، مبارزات طبقات      اول و مهم  . ندیت نما ک بزرگ شر  ی جنبش انقالب  ۳در  
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وب کبر دشمنان را سـر کها ت ردن تودهکج یرده و با بسکا  کن ات یی متوسط به پا   ی  طبقه یایر و رعا  یفق
ار خـود قـرار داده و   کار مائو زدانگ را در رأس افکرق افید همواره ب یرده با کل  یما جوانان تحص  . مینک
  .مینکارگر را فراموش نک ی  طبقهیتاتورکی و دیچگاه مبارزات طبقاتیه

دفتـر خـاطرات او     .  رفـت  ییت به منـاطق روسـتا     ین و اصالح بشر   یر و قصد مبارزه با آسمان و زم       ک با ف  نیج
ن ی را به جنگ با آسمان و زمـ        “ها  مبارزه با انسان  ” ی هیاو نظر .  بود “جنگ و مبارزه  ”ه ذهنش پر از     کدهد    ی م نشان

 ی قربـان ک مبارزه است و بدون شـ ی  نمونه از فلسفهکی نیج.  آن از دست دادیتًا جان خود را برا   یتوسعه داد و نها   
  .ز شدیآن ن

مائو زدانگ پا را فراتر گذاشته و لفـظ         . “ر بودن است  ی ناپذ زیت شناختن گر  ی به رسم  یآزاد”به گفته ِانگلس    
عـت را روشـن   یچ در مـورد طب  ک  حی هیـ اماًل نظرکـ ن گفتـه  ین آخریا. ردک را به آن اضافه     “اصالح و تحول جهان   ”
ننـد  ک یان م یها ب   ستیمونکه  ک  آنچنان “ر بودن یز ناپذ یگر”مفهوم  . عتیر در طب  ییجز تغ   ست به ی ن یزیه چ کند  ک یم

آنهـا  . ل اسـت یح و تفـص یر قابـل توضـ  یـ  است کـه منـشاء آن غ  “یالگو و مدل”د انسان بوده و  ی خارج از د   یا  ئلهمس
، ینـ ین ع ی فهـم قـوان    ی بـرا  ی ذهنـ  ی بـشر  یج کـردن آگـاه    یق بس یتوان از طر    یت را م  یعت و بشر  یه طب کمعتقدند  

ن را بـه  ی و چـ ی شـورو یعنـ ی خود   یشیدان آزما ین دو م  یعت، ا یر در طب  ییها در انجام تغ     ستیمونک.  کرد “ریتسخ”
  .اند دهیشک و آشوب ینظم یب

 ی نـشانگر حماقـت و خودپـسند   ی ساخته شدند همگ“م به جلویگام عظ” ی ه در خالل دوره ک یاشعار محل 
شم در آسـمان و  یامپراتور ”؛ “نار روندک ما به یها در جلو نند و رودخانهکم یها تعظ وهکد تا  یبگذار”: چ هستند   ک  ح

 دره ۵وه و کـ  ۳بـه  . ن هـستم یشم و پادشـاه اژدهـا در زمـ   یـ من خود امپراطور . ن وجود ندارندیژدها در زمپادشاه ا 
  ] ۱۵ [“.میآ یه من دارم مکنار روند چرا کدهم تا به  یفرمان م

  . دیآ یب جهان موزون و هماهنگ میعت و تخری توازن طبی آن نابودیدر پ! ست در راه استیمونکحزب 

  اشته است برداشت کندکچ آنچه را که خود  ک شود ح یعت سبب میهم زدن نظم طب به

ع یدلخواه خود، مناطق وسـ  چ به ک دانست، ح  یت م ید موفق یلکعنوان    ه غالت را به   ک یاست زراع یبر اساس س  
هـا و   رد و رودخانـه کـ ل یار مناسـب نبودنـد بـه مـزارع تبـد     کـ شت و ک یه برا ک را   ییبدار و مرغزارها  ی ش یوهستانک
 از آنچـه    ۱۹۵۲د غالت در سال     یه تول کرد  کچ ادعا     ک جه چه شد؟ ح   ینت. ردکا را با هدف ساخت مزرعه پر        ه  اچهیدر

گـاه    چی هـ  ۱۹۷۲ه تا سـال     کرد آن بود    که حزب اعالم ن   ک آنچه   یشتر بود ول  ید شده بود ب   یان تول ی گرا یدر دوران مل  
از ) Qianlong (النـگ  انیـ چش سـلطنت   د شـده در دوران پـر از صـلح و آرامـ            یـ زان تول ین از م  ید غالت در چ   یتول

تـر از آنچـه      نییار پا ین بس ی غالت در چ   ی د سرانه یزان تول یز م ی تا امروز ن   یحت. افزون نشد ) Qing (نگیچ ی سلسله
 ی ن، زمـان سلـسله  یخ چـ ی در تـار ی سـوم زمـان اوج کـشاورز       کی بوده ثبت شده و فقط       نگیچ ی در زمان سلسله  

  .بود) Song(سونگ 

ر قابـل  ی غیکیولوژکب ایها به تخر اچهیردن در کها و پر      ران کردن رودخانه  یساب درختان، و  ح  یردن ب کقطع  
ردن کـ  کخـش .  اسـت  ی پرتگـاه نـابود    ی ن در لبـه   یستم چـ  یوسکامروزه ا . ده است ین منجر گرد  یعت چ یجبران طب 
ات یح) Yangtze( تسه  انگیو  ) Huai( یهوا یها   رودخانه ی زرد و آلوده ساز    ی و رودخانه ) Hai(یها یها  رودخانه

 ی مرغزارهـا یبـا نـابود   . ها به آنها وابسته است به خطر انداخته است          ینی از چ  یاری بس یه زندگ کن دو رودخانه را     یا
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 شن در حال    یها  طوفان ،)Xinjiang(انگ  یج  نیش و   ی، مغولستان داخل  )Qinghai (یها  نگیچ،  )Gansu(سو    گان
  . هستندیزکگسترش به سمت فالت مر

را ) Senmenxia(ا  یش  من  سن یروگاه آب یچ ن   ک  ، ح یارشناسان شورو ک یها  یی تحت راهنما  ۱۹۵۰ ی در دهه 
 رودخانـه بـا   کیـ  یه بـر رو ک یروگاهی معادل ن  یدیت تول یروگاه ظرف ین ن یتا امروز ا  .  زرد ساخت  ی نار رودخانه کدر  

ن ی بـزرگ چـ    ی  رودخانـه  نی زرد دوم  ی ه رودخانه کست  ین در حال  یشود را داشته است و ا       یحجم متوسط ساخته م   
ده و سـطح    یـ ن پروژه باعث تجمع گل و شن در مناطق بـاال دسـت رودخانـه گرد               یه ا کن بوده   یبدتر از همه ا   . است

 از یارین رفتن جان و مـال بـس   یها باعث از ب     انین طغ یتر  ی معمول یل حت ین دل یهم  به. بستر رودخانه باال آمده است    
ن حـد عبـور آب   یشتری، ب ۲۰۰۳در سال   ) Wei( یو ی ان رودخانه یر طغ د. گردد  یمردم در هر دو ساحل رودخانه م      

ن حـال   یبا ا . ونددی سال بوقوع بپ   ۵ تا   ۳ است در هر      نک که مم  یه بود، سطح  یعب در ثان  ک متر م  ۳۷۰۰در آن لحظه    
  .سابقه بوده است ی سال گذشته ب۵۰ه در ک شد یر قابل جبرانیع غیان باعث فجاین طغیا

بنـا  ) Henan(هنـان   در اسـتان    ) Zhumadian (انیـ جوماد ی در حـوال   یعیسطح وس  در   ی بزرگ یذخائر آب 
 سـاعت  ۲متـر از  ک یدر زمـان . ختنـد ی فـرو ر یگـر ی پـس از د    یکـ ین منطقـه    ی ا ی سدها ۱۹۷۵در سال   . اند  دهیگرد

  .  نفر بالغ شد۲۰۰،۰۰۰ش از ی بیزیزان تلفات به چیل مک.  نفر غرق شدند۶۰،۰۰۰

 رودخانـه  یگردنـه واقـع بـر رو    سـد سـه  . ن اسـت ی چـ یب اراض ی مشغول تخر  یلایخ  ی و ب  یرکف  یچ با ب    ک  ح
ستم بـا صـرف   یـ وسکر ایی تغ یچ برا   ک  ه ح ک هستند   ییارهاک ی انتقال آب جنوب به شمال همگ      ی تسه و پروژه    انگی

 ی سفه بـر فلـ    ی و متوسط مبتن   کوچک یها   از پروژه  ین جدا یا. ارد دالر انجام داده است    یلی بالغ بر صدها م    یا  نهیهز
ردن کـ  باز ی برای بمب اتمکی بر انفجار ی داد مبنیشنهادیچ پ ک  بار ح   کیها،    نیعالوه بر ا  .  است “نیمبارزه با زم  ”

ر داده ییـ ن تغی در مناطق غرب چ  یعیست طب یط ز یتا مح ) Qinghai-tibet ( تبت - یها  نگیچ در فالت    یگذرگاه
ر منتظـره  یـ ان را به تعجب انداخته است امـا غ ی جهاننیچ در جدال با زم ک  ح یگرچه خصومت و منفعت طلب    . شود

  . ستندین

ا یـ ) Qian (“انیـ چ”عنـوان    باستان آسـمان را بـه  یها ینی، چراتییتاب تغکا ی) Ba Gua (با گواتاب کدر 
ا یـ ) Kun (“نکـ ”عنـوان     ن را بـه   یآنها زمـ  . گذاشتند  ی حرمت م  ی آسمان ی“تائو”دانستند و آنرا به عنوان        یخالق م 

  .گذاشتند ی آن احترام میرایدانستند و به صفت پذ یننده مکافت یدر

عـت  یطب”: اسـت  ف شـده  ین توصـ یرات چنـ ییتاب تغککند، در  ی میروی پانیچپر که از    شش ی ، ستاره نک
ن راسـتا،  یـ در ا. دهـد  یدارد و واکنش مثبت نشان مـ   ی م ی قرار دارد، ارزان   نکپر     شش ی  که در ستاره   ین درحال یزم

  “.دارند یها را برپا م کنند و آن یل فراوان اداره میها و فضا ی امور را با خوبی افراد واال همه

 است، آن به تمـام موجـودات   نکنقص، عظمت     یب”]  ۱۶ [راتییتاب تغ ک از   یوسینفسکر  ی تعب کیبر اساس   
  “.بخشد یات میح

ـ    یتـر    نـرم  نک ”: ن گفت ی چن نکعت  یوس خود بعدها در مورد طب     ینفسک  سـخت و  تکـ  در حر ین اسـت ول
 خود خداوند خود را بدست یرو  با دنباله . عت راست و درست است    ی در طب  ین است ول  یتر  تکحر  یآن ب . استوار است 

ر و ییـ ز است و در تغی همه چیاو حاو. ابدی ین دوام میرده و بنابراکعت خود را حفظ    ین حال طب  ی در ع  یآورد ول   یم
  “.رود یش میرام است، آسمان را بر دوش دارد و با زمان پع و آی چه مط-ن استی انکراه و روش . رینظ یتحول ب
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 از یرویـ  در پیون و بردبـار   کن ماننـد نـرمش، سـ      ی مـادر زمـ    یرای صفات پذ  ی واسطه  ه تنها به  کواضح است   
مـا نگـرش       بـه    راتییـ تـاب تغ  ک. ن پابرجا بمانند و شـکوفا شـوند       ی زم یتوانند رو   یزها م ی چ ی ه همه کآسمان است   

 از آسـمان، وفـادار      یرویـ پ: ن نگـرش عبارتـست از     یـ ا. آموزد  ی را م  ینی زم یها  ی و خوب  یآسمان) هرا(مناسب به تائو    
  .عتین و احترام به طبیماندن به زم

ن یـ ا. دهـد  یج می را ترو“نیمبارزه با آسمان و جنگ با زم” فرهنگ نک و انیچچ به منظور مخالفت با      ک  ح
 توسـط   یر و حتمـ   یطـور اجتنـاب ناپـذ       ه او بـه   کد گفت   یر آخر، با  د. دلخواه تاراج کرده است     ن را به  یحزب منابع زم  

 .ه خواهد شدیعت تنبین طبین و قوانیآسمان، زم

   

  مان و رد اعتقاد به خداوندیوب اک نبرد با آسمان، سر-پ

  ند؟ک ک زمان نامحدود را در-تواند مکان ی محدود می زندگکیچگونه 

 یه بـر رو کـ  یورکـ  کن به سوسـ یا آنقدر معروف است؟ انشت   ه چر کد  ی از او پرس   نیانشت، پسر   ادواردبار    کی
 و گـرد  یرود منحنـ  یه مـ ک یداند راه ی نمکن سوسیا: رد و گفتک پسرش در حال راه رفتن بود اشاره    یتوپ چرم 

ز یـ  ن ینـ ی چ یمی قـد  ی  جمله کی.  دارد یقیار عم ی بس ی معن ین براست ین پاسخ انشت  ی ا “.داند  ین م یانشت” یاست ول 
 یبـرا  “.یوهـستان هـست   که در   کـ  چرا   ینی بب یتوان  یرا نم ) Lu ( لو وهستانک یل واقع کتو ش ”رد،   دا یین معنا یچن

 - مکـان  ی  محـدود و مـشاهده     یها  با استفاده از دانسته   . رون رفته و به آن بنگرد     ید از آن ب   ی نظام، شخص با   کیفهم  
شه بـصورت  یـ  همی برای جهان هستنیابد بنابرای را دریل جهان هستکتواند ساختار  یزمان نامحدود، بشر هرگز نم  

  . خواهد ماندی او باقی سر و رمز براکی

 ی   در حـوزه   یعـ یطـور طب     تعلـق دارد، کـه بـه       کیـ زیا متاف یـ ت  یر قابل نفوذ توسط علم، به معنو      ی غ ی حوزه
  .ردیگ ی قرار م“مانیا”

 فراتـر از آنـست      یزی زمان و جهان را در بر دارد چ        -انک، م یه تجربه، فهم زندگ   ک یت ذهن ی فعال کیمان،  ی ا
ن و  ک عرضه   سزاراست به   ) Caesar (سزاره متعلق به    کآنچه را   ”. ت شود یری مد یاسی حزب س  کیه بتواند توسط    ک

ش از جهـان و  کست بر اسـاس فهـم نـاقص و انـد    یمونکحزب ] ۱۷[ “.ه متعلق به خداوند است به خداوند     کآنچه را   
ه بـه  کـ  را یسانکـ ل یـ ن دلیهمـ  نامد و بـه  ی م“خرافات”اشد ش خارج بیها ی تئوری طهیه از حک هر آنچه را    یزندگ

ل نباشـند  یـ ه ماکـ بـه آنـان   . نـد ک یجـاد مـ  یر اییـ هـا تغ   داده و در آن    ی مغز یخداوند اعتقاد داشته باشند شستشو    
  .شدک یها را م ن  آیا حتیرده کر دهند اهانت ییشان را تغ مانیا

 جهـان   ک ذهن محـدود انـسان در در       یی و عدم توانا    به جهان دارند   یعیار وس یدگاه بس ی د یدانشمندان واقع 
 منتـشر شـده در      اتیاضـ یاصـول ر  ن  یآفر  شهیتاب اند کوتن در   ی، ن یسیر انگل یدانشمند شه . نندک یار نم کانتها را ان    یب

ارات و  یت سـ  کـ او وقـوع جـزر و مـد، حر        . نـد ک یح مـ  یات تشر یق و با جزئ   یطور دق    را به  کیانک، اصول م  ۱۶۷۸سال  
ها بـوده   نیتر  از موفقیکی همگان ی دهیه به عقکوتن یرده است، نکقًا محاسبه ی را دق یومه شمس ات اجرام منظ  کحر

ن جـرأت را بـه خـود        یـ هاسـت و او هرگـز ا        دهیـ  از پد  یف سـطح  یتاب تنها توص  کن  یه ا کتاب خود گفته    کبارها در   
اصـول  تـاب   کن چـاپ    یر دوم د. ان آورد ی به م  ین سخن ی خداوند متعال و هدف او از خلقت زم        ی ه درباره کدهد    ینم
دار تنهـا     ارات و سـتارگان دنبالـه     ید، سـ  ی خورشـ  یباین نظام ز  یچن”: سدینو  یمان خود م  یان ا یوتن در ب  ی، ن اتیاضیر
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هـا     از رنـگ   یکـ نـا در  ی ناب کیـ ه  کهمانطور  ... ار شگرف باشد  یار توانمند باهوش بس   ی موجود بس  کیتواند مخلوق     یم
  “.می است ندار خداوند دانا قادر به فهم آن آنچه را ک درییز توانایندارد، ما ن

 ییا آنها یه آ کنی زمان است وجود دارد و ا      -ن مکان ی ا ی که ورا  یوتکا سلطنت مل  یه آ ک نی ا ی د تا مسئله  یبگذار
آنچـه  . مینـار بگـذار  کا نـه را بـه   ی خود بازگردند ی و منشاء الهیتوانند خود واقع  ی هستند م  “راه” یه در جستجو  ک

 را ی پـاداش و بـد  ی ستهیـ  را شایکـ ین نیمان راسـت ی اکیه معتقدان به کنست یم ایاتفاق نظر دار بر سر آن   یهمگ
از زمان  . ندک یفا م ی ا ین اخالق ی انسان به مواز   یبندی در پا  یار مهم ین نقش بس  یاعتقاد راست . دانند  یه م یمستحق تنب 

بـشر هرگـز دسـت از       . اند   معتقد بوده  ین قانون جها  کیم بودن   ک از دانشمندان بر حا    یارین بس یارسطو تا زمان انشت   
، ی علمـ  یهـا   اوشکعالوه بر   .  برنداشته است  یقت جهان هست  یافتن حق ی ی مختلف برا  ی با ابزارها  ی جهان یجستجو
  م؟ی نشناسی در راه پرده برداشتن از راز و رمز جهان هستیگری دیها دگاهیعنوان د ه را بهیکمان و تزین، ایچرا د

  شاندک ی میت را به نابودیمان درست بشریچ ا ک ح

ن اعتقاد به خداوند و اعتقاد بـه روز  یقًا به علت همیدق. اند خ به خداوند اعتقاد داشتهی ملل در طول تار یتمام
 یهـا   دوره یدر تمـام  . بند مانده اسـت   ی پا ی اخالق یارهایجزا و عقوبت عمل شر، بشر خود را محدود ساخته و به مع            

سم در شـرق  یـ سم و تائوئیـ سم، بود یونینفسکرفته در غرب و چه      ین و پذ  یب راست ا چه مذاه  ی دن ی در همه جا   یزمان
ه سعادت آنها در گرو اعتقاد به خداوند، پرستش آسـمان، داشـتن شـفقت، انفـاق آنچـه از آن                   کاند    به مردم آموخته  

  . محبت با محبت استیی در برابر نعمات و پاسخگویرگزارکآنهاست، ش

 یه نـه بـودا، نـه تـائو، نـه زنـدگ            کنیسم رد وجود خداوند است، اعتقاد به ا       یمونک ی از مفروضات راهنما   یکی
 مختلـف بـه   یشورهاکـ هـا در    ستیمونکرو    نیاز ا .  وجود دارد  ی پس از مرگ و نه پاداش و عقوبت        یگذشته، نه زندگ  

بـر آنچـه انجـام    ست، آنهـا در برا یـ  به اعتقـاد بـه خـدا ن   یازیه نکاند  گفته] ۱۸[ارگر ک ی فقرا و اراذل و اوباش طبقه  
د یـ س باکبر ع. ات باشندیبند اخالقیرده و پاکن محدود ینگونه قوانید خود را با ایدهند مسئول نخواهند بود و نبا      یم

  .نندک ی و خشونت مال اندوزکلکبا توسل به حقه و 

وجـود  ن  یـ بـا ا  .  برخـوردار بودنـد    یب زادگـ  یت و نج  ی اشراف ی ن درجه ین باستان، امپراطورها از باالتر    یدر چ 
ر یخواسـت و تقـد  ” بـه  یبنـد یبـا پا . خواندنـد  یتر از آسمان دانسته و خود را پسران آسمان مـ     نیی خود را پا   ی رتبه

. ردنـد ک یرده و به درگاه آسـمان توبـه مـ   ک بر سرزنش خود صادر      ی مبن ی سلطنت یها  مکبار ح   کی هر چند    “آسمان
بـدون در نظـر گـرفتن    . ه درگـاه آسـمان متوسـل شـوند        ه بخواهند ب  کدانستند    یها خود را باالتر از آن م        ستیمونک
 خـود  ین بـرا ی زمـ یجـه در رو یدر نت. ردنـد ک یخواستند م ی خود هر چه م   ی برا ی و اله  یت قانون یچگونه محدود یه

  .اند ساخته  متعدد یها جهنم

ن یـ او از ا  . هاسـت    تـوده  یون معنـو  یـ ن اف یـ ه د کسم معتقد بود    یمونکتب  کسوت م ک شیس به عنوان پ   کمار
تـاب  کفـصل اول    . ننـد کسم او امتنـاع     یـ مونکرفتن  ی از پذ  ینیم د یرفتن خداوند و تعال   یه مردم با پذ   کاس داشت   هر
شـان    یو گروهش بخـاطر مطالعـات عرفـان       ) Mendeleyev(فیمندل انگلس به انتقاد از      ی  نوشته عتی طب کیتکالید

  .افته استیاختصاص 

شـان در     ست وجـود داشـتن    یـ با  یز مـ  یز آن همه چ   ا قبل ا  ی ی قرون وسط  ی ه در دوره  کانگلس اظهار داشت    
. ن دادگـاه دانـست    یـ س را قضات ا   کن گفته خود و مار    یاو با ا  . دیرس  ی به اثبات م   یشگاه دادگاه عقل و منطق بشر     یپ



  ۱۱  ۴ فصل -ستی حزب کمونی  دربارهمزیتا ر ِاُپکیُنه شرح و تفس
   

ف ین توصـ یس بود او را چنـ کست و دوست ماریطلب آنارش  آشوبکیه ک) Mikhail Bakunin(ن یونکل بییخایم
او از . نـد کنار خـود تحمـل    کعنوان خداوند در      گر را به  ی د یسکتواند    یاو نم .  بشر نازل شد   او مانند خداوند بر   ”: ردک

صورت  نیر ایدر غ.  بت او را محترم شمارند   کینند، و درست مانند     کمردم خواست تا او را همچون خداوند پرستش         
  “.دهد یت قرار میا مورد آزار و اذی قرار داده و یآنان را مورد حمالت لفظ

  .ندک یجاد میست ایمونک ینیب  بر سر راه نخوت و خودبزرگیعی طبی موانعین سنتیان راستمیا

 ی انقـالب فرهنگـ    ی در طـول دوره   . ان پرداخـت  یـ  به قلع و قمع اد     یا  خته و شتابزده  یچ بطور افسار گس     ک  ح
در . دانـده شـدند   ها گر   ابانی در خ  یزیب گشت و راهبان با حالت تمسخر آم       ی معبد و مسجد تخر    یادیار ز یمقدار بس 

هـا هـزار     خـود ادامـه داده و ده  ی مـذهب یها چ به اعدام ک  ز ح ی امروزه ن  یحت. ب گشتند ی درصد معابد تخر   ۹۰تبت،  
) Gongpinmei (یمـ  نیپ گونگ. ندک یها م نند روانه زندان  ک ی خود به عبادت مبادرت م     یها  ه در خانه  ک را   یحیمس
 ی او در دهـه   . سـر بـرد     چ بـه    ک   ح یها   سال را در زندان    ۳۰ از   شی بود مدت ب   ی در شانگها  کیاتولکش  یشک کیه  ک

ه ک یزمان”: ن نوشتیرد و در آن چن    کم  ی تنظ یا  ت نامه ی وص ی سالگ ۹۰قبل از مرگ در سن      . ا رفت کی به آمر  ۱۹۸۰
ل اعتقـادش  یه او بـدل ک ی سال۳۰در طول  “.دینک منتقل یمفرما نباشد گور مرا به شانگهاکن حیچ در چ   ک  گر ح ید

 یت و رهبـر   یمکد گذاشت تا دست از اعتقادش برداشته و حا        یر فشار شد  یچ بارها او را ز      ک  ح   بود، یزندان انفراد در  
  .رد تا آزاد گرددیرا بپذ] ۱۹ [“ سه خودی وطن پرستی تهیمک”

 شـفقت و صـبر    ،ی اصول راسـت ی ه نشانهککنندگان فالون گونگ    نیچ به تمر    ک  ر حمالت ح  ی اخ یها  در سال 
 یار گرفتـه شـده بـرا   کـ ر اجبـار و زور ب ی اجتنـاب ناپـذ  ی جـه یز نتیـ  و ن“مبارزه با آسمان” اعتقاد   ی وسعههستند، ت 

  .  مردم بوده استی خواست واقعیوبکسر

آنها از مبارزه بـا     . ر و اعتقاد مردم به خدا دارند      کردن ف کزه  یانالکنترل و   ک در   ی منکر خدا سع   یها  ستیمونک
 و نخـوت و     ی مثـل گـستاخ    یفاتیگنجـد؛ توصـ     یالم نمـ  ک آنها در    یهودگی و ب  یوچپ. برند  یت لذت م  یآسمان و الوه  

  .ر بکشدی از آن را به تصوی قسمتیتواند حت ی نمیخودپسند

  

  یریگ جهینت
ن ی رهبـر سـابق مهمتـر   نیانـگ زمـ  یج. ست خورده اسـت ک جهان شی ست در صحنهیمونکدر عمل، حزب  

 یوقتـ ”: ن گفـت  ی واشنگتن پـست چنـ     ی خبر نگار روزنامه   به   ۲۰۰۱ست در جهان در ماه مارس سال        یمونکحزب  
 “.شمیـ اند  ین نمـ  یگـر چنـ   ینون د ک ا یر شود ول  یگ  ع جهان ی سر یلیست خ یمونکه حزب   کردم  ک یر م کجوان بودم ف  

  .نده استکم و پراکار یسم معتقد باشند بسیمونک به یراست ه بهک یسانکدر حال حاضر تعداد ] ۲۰[

رده و در مقابل آسمان و کن جهان را نقض یه قوان کست است   کم به ش  وک از آن جهت مح    یستیمونکجنبش  
  .ت و ارواح مقدس متنبه خواهد شدی مسلمًا به خواست الوهی ضد جهانیروین نیچن. ستاده استیت ایالوه

 جـان   ی چند یها  حاصلش از بحران    ی ب ین ترفندها یرر در ظاهرش و توسل به آخر      کر م ییچ با تغ    ک  گرچه ح 
 یهـا   با افتادن نقاب  . ان واضح است  ی جهان ی ه در انتظارش است بر همه     ک یریناپذ   عقوبت اجتناب  یولسالم بدر برده    

ـ ی بجز طمع، درنـدگ یزیه چکن حزب ی ایقت درونی، حقیگری پس از د  یکیاش    گول زننده  ، شـرارت و  ییایـ ح ی، ب
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 یارکن ادامـه داده و بـا دسـت        نتـرل اذهـا   کز به   ین حال هنوز ن   یبا ا . دا شدن است  یست در حال هو   یتقابل با جهان ن   
  .سازد ی خود میرانگریشرفت را دستخوش غارت و ویات، آرامش و پی بشر، اخالقینظام اخالق

ن و  یا قـوان  یـ ه آنرا خواست خداوند     کت را در بر دارد      یر آسمان و الوه   یارناپذکجهان پهناور اراده و خواست ان     
ت یـ عـت و رعا   یر طب یت در مـس   کـ  به خواست خداوند، حر    ت تنها در صورت احترام    یبشر. نامند  یعت م ی طب یروهاین

  . داشته باشدی سعادتمندی ندهیتواند آ یه مک به تمام مخلوقات جهان است ی و عشق و مهربانین جهان هستیقوان

*   *   * 
  

  :ها ادداشتی
ـ ) Lao Tzu(ن معـروف بـه الئـو تـسه    یهمچنـ  ()Lao Zi( یالئـو ذ ] ۱[ ـ یـ   ،)Li Er( ِار ی، ل ، ))Li Dan( َدن یا ل
 Dao De( نـگ یدائـو ِد ج تـاب  ک ی سندهیاو بعنوان نو. ردک ی میالد زندگی در قرن ششم قبل از مینیلسوف چیف

Jing( سم است از شهرت برخوردار استیتاب تائوکن یه مهمترک.  
  .۲۵ فصل )Dao De Jing( نگیدائو د ج] ۲[
  . است)Mencius()ینیلسوف چیف(وس یتاب دوم منشکن اصطالحات برگرفته از یا] ۳[
  .یی مورد استفاده در آموزش ابتداینی چی متن سنتکی، )San Zi Jing( آهنگ سه ضرب] ۴[
  ۶تاب کوس یمنش] ۵[
  .“ ِهِگل راستی فلسفهتاب ک مشتمل بر نقد یا مقاله” )Carl Marx(س کارل مارک] ۶[
ست روس و یـ مونک یر نظـام دان و رهبـ  خین، تـار یسیـ تئور) Leon Trotsky() ۱۸۷۹-۱۹۴۰ (یکلئون تروست] ۷[
  .دیقتل رس  بهیتیوسکیزکن در می توسط عوامل استال۱۹۴۰ اوت سال ۲۲او در .  بودیگذار ارتش سرخ شورو انیبن
) Zhu-zi( یجـو ز ن معروف بـه  ی، همچن)Chu Hsi)(۱۱۳۰-۱۲۰۰ (یچو هسا ی) Zhu Xi (یجو شبه گفته ] ۸[
 رفتـار   “کوچـ ک یریادگی”،  )Song( سونگ ی  دوران سلسه   از یوسینفسک دانشمند نئو  کی) Chu-tzu (یچو تز ا  ی

: مأخـذ . نـد ک یح مـ یر سـاخت رفتـار را تـشر    یـ  اصول ز  “ بزرگ یریادگی”ه  ک مناسب را مورد بحث قرارداده حال آن      
  )۱  یریادگی (۷، جلد ))Zhu Zi Yu Lei(یو لی یجو ز(جو  استاد ی  شدهیبند المات طبقهکم”
عنـوان   ن، بـه ی چـ ی نگـره کعنـوان عـضو    چ به ک  از رهبران ارشد حیکی، )Lin Biao()۱۹۰۷-۱۹۷۱ (ائوین بیل] ۹[

ـ . ردکـ به مائو زدانگ خدمت     ) ۱۹۵۹(ر دفاع   یو وز ) ۱۹۵۸(معاون اول    ن ی چـ  ی بعنـوان معمـار انقـالب فرهنگـ        نیل
ـ       ی بعنوان جانش  ۱۹۶۶او در سال    . شناخته شده است    مـورد غـضب او      ۱۹۷۰ در سـال     ین مائو در نظر گرفته شد ول

 او لـو  یودتـا که توطئـه  کـ  نافرجام زد و پس از آن   ییودتاکرد دست به    ک یه سقوط خود را حس م     ک نیل. قرار گرفت 
ش در مغولـستان دچـار   یمـا یرفـت هواپ  ی مـ یه از ترس اعدام به شـورو کیزمان. زدی بگر یرد تا به شورو   ک یرفت سع 

  .شته شدکسانحه شد و 
  .۱۹۴۲ سال “)Yan’an( آن انیت و هنر ایسخنان مائو در اجالس ادب”برگرفته از ] ۱۰[
عفونت به محض   .  هستند ی انگل یها  ه عامل آن کرم   ک است   یماری ب )Schistosomiasis( سیاسیستوسومیش] ۱۱[

در مـوارد   .  اسـت  ی تـب، لـرز، سـرفه و درد عـضالن          یمـار ین ب یـ  ا یعالئـم عمـوم   . دیآ  یتماس با آب آلوده بوجود م     
 مـوارد نـادر، حملـه، فلـج و التهـاب      یر شده و در بعضیز درگیها و مثانه ن     هیها، ر  ، جگر، روده  یمارین ب یتر ا   شرفتهیپ

  .ده شده استیز دینخاع ن
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  .۲ ، فصل )Dao De Jing( نگیدائو د ج) ۱۲(
ن واحـد   یز در چـ   ین) Mu (مو .لوگرمیک ۵/۰ن برابر   ی ج کی. ن است ی وزن در چ   یریگ  ، واحد اندازه  )Jin( نیج) ۱۳(

  . متر مربع۷۵۵/۶۶۷ برابر مو۱. ست مساحت ایریگ  اندازه
  .ترجمه شده توسط مترجم] ۱۴[
 آنرا  یه بطور رسم  کشم  یامپراطور  . ن هستند ی چ یا   اسطوره یها  تیشم و پادشاه اژدها شخص    یهر دو امپراطور    ] ۱۵[

 هـا او را بـه پـدربزرگ آسـمان            بچـه  یر رسـم  یـ شناسند و بطور غ     یشم م ی یعنی) عالمت ماه اوت  (پرسوناژ ماه اوت    
م کز حـا  یـ پادشـاه اژدهـا ن    . ن اسـت  ی چـ   ستیان دائو یان معبد خدا  ین خدا یم آسمان و جزو مهمتر    کشناسند، حا   یم

 از یکـ یشـود توسـط    ی نـسبت داده مـ  ییایـ  از جهـات جغراف یکـ یه بـه  کاها ی از در  کیهر  . استیر   چهار د  یآسمان
ـ ی بلـور ییپادشاهان اژدها در قصرها   . شود  ی م ییمرواکپادشاهان اژدها ح   گوهـا بعنـوان سـرباز و    یرده و مکـ  یدگ زن

ت یـ پادشـاهان اژدهـا در فعال       ،  ییایـ  در یومت بر زندگ  کنار ح کدر  . ها بعنوان ژنرال در خدمت آنان هستند        خرچنگ
  .ن قلمرو را داردیشود که بزرگتر ی شرق گفته میای دریپادشاه اژدها. نندک یز دخالت میابرها و باران ن

 ؛ )Rochester(  روچـستر .)Alfred Huang( آلفرد هوآنگ ترجمه شده توسط کامل،) I Ching (نگی چیا] ۱۶[
  ).۱۹۹۸ (ی داخلیها سنت

  ۲۲:۲۱ یل، متیانج] ۱۷[
 یا   طبقه ی دهنده  ن واژه نشان  یا. دهین ترجمه گرد  ینش  ارگران زاغه کق به   یر دق ی اوباش بطور غ   یارگرک ی طبقه] ۱۸[
ن طبقه شـامل  یا. دهد یل میک را تشیز صنعتکت مرای از جمع یبخشه  کار بوده   ک خانمان و مطرود، انگل و خالف       یب

ه کـ  یسانکدار،    اران سابقه کیب  ن، ولگردان،   یین سطح پا  یالهبرداران، مجرم کران،  یارها، باجگ ک ها، خالف   یگداها، روسپ 
س در  کرن واژه توسـط مـا     یـ ا. گر اسـت  ین د یی و سطح پا   یاند و تمام عوامل انگل       از بخش صنعت رانده شده     یبه علل 

  . مطرح شد۱۸۴۸-۱۸۵۰، در فرانسهیمبارزات طبقاتتاب ک
 ,Three-Self Patriotic Church (“ خـود   سهیپرست  وطنیسایکل”ا ی (“ خود  سهیپرست  وطنی تهیمک”] ۱۹[

TSPC ( ر خـود  یـ ثکت خود و ت   یومت و تسلط بر خود، حما     کح” عامل     آن به سه   “ خود   سه”. چ است   ک  ساخته ح“ 
 یسایـ لک. نندکن قطع یان خارج از چیحیه روابط خود را با مسکخواهد    ی م ینیان چ یحیته از مس  یمک. مرتبط است 
وسـتند  یپ ی نمی اصل یسایلکن  یه به ا  ک ییساهایلک. ندک ینترل م کن را   ی چ یساهایلک ی  سه خود همه   یوطن پرست 

وم کـ  و اغلـب بـه زنـدان مح         قـرار گرفتـه    یگرد قانون ی مستقل تحت پ   یساهایلکرهبران و رهروان    . شدند  یل م یتعط
  .شدند یم
د کـه  یـ گو ین مـ ی رهبـر چـ  -االت متحـده دارد یـ  ای بـرا یانگ هـشدار یج” )Jahn Pomfret( فرت جان پوم] ۲۰[

  .۲۰۰۱ مارس ۲۴.  واشنگتن پست“.تواند منجر به مبارزه از تمام جهات شود وان مییحاتی تایمعامالت تسل
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