
บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 2 
การเริ่มตนของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
บทนํา 
 
 ตามความในหนังสือ “การอธิบายอยางงายๆ และการวิเคราะหตัวอักษรประกอบ” ตัวอักษรจีนที่มีมาแต
โบราณคําวา “ตั่ง” มีความหมายวา “พรรค” หรือ “กลุมนักเลง(แกง)” ซ่ึงประกอบดวยรากศัพทสองตัวที่
สอดคลองกับคําวา “สงเสริมหรือสนับสนุน” และ “มืดหรือดํา” ตามลําดับ  เม่ือนํารากศัพททั้งสองมาไวคูกัน 
ตัวอักษรนี้จึงหมายถึง “สงเสริมความมืดมน”  คําวา “พรรค” หรือ “สมาชิกพรรค” (สามารถแปลวา “แกง” หรือ 
“สมาชิกแกง”ไดดวย) มีความหมายในทางเสื่อมเสีย  ขงจ้ือกลาววา “ผูสูงศักดิ์ดูนานับถือแตไมกาวราว มีมนุษย
สัมพันธดีแตไมเลนพรรคเลนพวก”  ในเชิงอรรถของปกิณกคดี(ลุนหวี่)บรรยายไววา “ผูที่ชวยปกปด
ความผิดใหผูอ่ืนนั้นกําลังตั้งกลุมนักเลง(แกงหรือพรรค)”  ในประวัติศาสตรจีน พรรคการเมืองมักถูกเรียกวา 
“เผิงตั่ง” (อันธพาล)  มันเปนคําพองของคําวา “แกงคนพาล” ในวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา โดยมีความหมาย
เปนนัยเกี่ยวกับการตั้งกลุมนักเลงที่มีจุดมุงหมายที่เห็นแกตัว 
 ทําไมพรรคคอมมิวนิสตจึงเกิดขึ้น เติบโต จนในที่สุดยึดอํานาจไดในประเทศจีนทุกวันนี้  พรรคคอมมิวนิสต
จีนปลูกฝงความคิดตอไปนี้เขาไปในจิตใจของชาวจีนอยางตอเน่ือง “ประวัติศาสตรเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน” 
“ประชาชนเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน” และ “ถาไมมีพรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะไมมีประเทศจีนใหม”  
 ชาวจีนเลือกพรรคคอมมิวนิสตจีนจริงหรือ  หรือวาพรรคคอมมิวนิสตกอตั้งกลุมนักเลง(แกง)ขึ้นมาและ
บังคับใหชาวจีนยอมรับมัน  เราสามารถหาคําตอบไดจากประวัติศาสตร 
 จากชวงปลายของราชวงศชิง (ค.ศ. 1644-1911) จนถึงชวงตนของยุคสาธารณรัฐ (ค.ศ. 1911-1949) 
ประเทศจีนเผชิญกับเหตุการณที่นาตกใจจากภายนอกประเทศอยางใหญหลวง และความพยายามที่จะทําการ
ปฏิรูปภายในอยางกวางขวาง  สังคมจีนยุงเหยิงสับสนอยางมาก ประชาชนและปญญาชนจํานวนมากที่มีอุดม
คติสูงสงตองการจะรักษาประเทศและประชาชนเอาไว  อยางไรก็ตาม ทามกลางวิกฤตการณและความอลหมาน
ของชาติ ความรูสึกกระวนกระวายใจของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น เร่ิมจากการนําไปสูความผิดหวัง แลวตามดวย
ความสิ้นหวังอยางสิ้นเชิง  เหมือนคนปวยที่พยายามหาหมอคนใดก็ไดที่หาไดในยามเจ็บปวย พวกเขามองหา
คําตอบจากภายนอกประเทศจีน  เม่ือแนวทางของอังกฤษและฝรั่งเศสลมเหลว พวกเขาก็หันไปหาวิธีของ
ประเทศรัสเซีย  พวกเขาไมลังเลที่จะใชการเยียวยาความเจ็บปวยที่สุดขั้วที่สุด โดยหวังวาประเทศจีนจะเขมแข็ง
ขึ้นมาในเร็ววัน 
 การเคลื่อนไหวเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 สะทอนความรูสึกสิ้นหวังน้ีอยางเดนชัด  บางพวก
สนับสนุนระบอบอนาธิปไตย บางพวกเสนอใหลมลัทธิขงจ้ือ บางพวกเสนอใหนําวัฒนธรรมตางชาติเขามา  โดย
สรุปก็คือพวกเขาปฏิเสธวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแตโบราณและคัดคานลัทธิขงจ้ือครึ่งทาง  ดวยความรวบรัดที่
จะใชทางลัด พวกเขาสนับสนุนการทําลายลายทุกสิ่งทุกอยางที่มีมาแตเดิม ในทางกลับกัน สมาชิกหัวรุนแรงใน
กลุมไมมีหนทางชวยเหลือประเทศ แตยังคงยึดม่ันกับความคิดและเจตจํานงของตัวเอง  พวกเขารูสึกวาโลก
กําลังสิ้นหวังและเชื่อวาพวกเขาไดพบหนทางที่ถูกตองในการพัฒนาอนาคตของประเทศจีน  พวกเขาหลงใหล
ในการปฏิวัติและการใชความรุนแรง 



 ประสบการณที่ตางกันยอมนําไปสูทฤษฎี หลักการ และวิถีทางที่ตางกันในกลุมตางๆ  สุดทายคนกลุมหน่ึงก็
ไดพบตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจากสหภาพโซเวียต  ความคิดที่วา “ใชการปฏิวัติที่รุนแรงในการยึดอํานาจ
ทางการเมือง”  ที่พัฒนามาจากทฤษฎีของลัทธิมารกซิสต–เลนิน ดึงดูดจิตใจที่วาวุนของพวกเขา และสอดคลอง
กับความตองการที่จะรักษาประเทศ รวมทั้งประชาชนของพวกเขา  พวกเขาจึงรวมตัวกันเปนพันธมิตรในทันที
และนําลัทธิคอมมิวนิสตซ่ึงเปนแนวคิดแบบตางชาติลวนๆ เขามาสูประเทศจีน  ตัวแทน 13 คน รวมกันเขารวม
ประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งแรก  ตอมาบางคนก็เสียชีวิตไป บางก็หลบหนี บางก็ทรยศตอพรรค
คอมมิวนิสตจีนหรือกลายเปนพวกฉวยโอกาสทํางานใหญ่ีปุนและทรยศตอประเทศจีน หรือทิ้งพรรคคอมมิวนิสต
จีนไปรวมกับกกมินตั๋ง(พรรคชาตินิยม)  ในปค.ศ.1949 เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจได มีเพียง เหมา 
เจอ ตง กับ ตง ปง หวู ที่ยังคงเปนสมาชิกในกลุม 13 คนแรก ไมชัดเจนวาผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนในเวลา
น้ันไดตระหนักหรือไมวา “เทพ” ที่พวกเขาเชิญมาจากสหภาพโซเวียตนั้น ที่จริงคือ “สิ่งชั่วราย” และยาที่พวก
เขาพยายามหามาเพื่อสรางความเขมแข็งใหชาติน้ัน ที่จริงแลว คือยาพิษที่ใหพิษถึงตาย 
 พรรคคอมมิวนิสตรัสเซีย (พรรคบอลเชวิก ตอมารูจักกันในนาม พรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียต) น้ันเพ่ิง
ไดรับชัยชนะในการปฏิวัติมีความกระหายที่จะไดประเทศจีนอยางมาก  ในปค.ศ.1920 สหภาพโซเวียตไดกอตั้ง
สํานักงานตะวันออกไกล ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของคอมมิวนิสตสากลที่สาม หรือคอมมินเทิรน  โดยมีความ
รับผิดชอบในการตอตั้งพรรคคอมมิวนิสตในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ  ซูมิลสกี้เปนหัวหนาของสํานักงานนี้ 
สวนกริกอรี วอยทินสกี้ เปนรองผูจัดการ  พวกเขาเริ่มเตรียมการตอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนกับ เฉิน ตูซ่ิว และ
คนอ่ืนๆ  โครงรางที่พวกเขา นําเสนอตอสํานักงานตะวันออกไกลในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1921 ในการกอตั้งคอม
มินเทิรนสาขาประเทศจีน แสดงใหเห็นวา พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนสาขาที่ควบคุมโดยคอมมินเทิรน  วันที่ 23 
กรกฎาคม ค.ศ.1921 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ตั้งขึ้นอยางเปนทางการดวยการชวยเหลือของนิคอลสกี้และมารร่ิ
งจากสํานักตะวันออกไกล 
 การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตจึงเขาสูประเทศจีนเพ่ือเปนการทดลอง  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดวางตัวเอง
อยูเหนือทุกสิ่ง เอาชนะทุกสิ่งที่เขามาในทางของมัน ซ่ึงนําหายนะที่ไมจบสิ้นมาสูประเทศจีน  
 
I. พรรคคอมมิวนิสตเติบโตข้ึนโดยสะสมความชัว่รายอยางตอเน่ือง 
 
 มันไมใชเรื่องงายที่จะนําสิ่งชั่วรายตางชาติอยางพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงเขากันไมไดกับประเพณีจีน เขามาใน
ประเทศจีน ซ่ึงมีประวัติศาสตรอารยธรรม 5,000 ป  พรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกประชาชนและปญญาชนที่รัก
และซื่อสัตยตอชาติ ผูซ่ึงตองการรับใชประเทศ ดวยคําสัญญา “สังคมในจินตนาการ(อุตมรัฐ)ของคอมมิวนิสต”  
มันบิดเบือนทฤษฎีของคอมมิวนิสต ที่ถูกบิดเบือนอยางรุนแรงไปกอนหนานี้แลวโดยเลนิน โดยใหหลักทฤษฎีใน
การทําลายศีลธรรมและหลักการทั้งหมด นอกจากนี้ ทฤษฎีคอมมิวนิสตที่บิดเบือนของพรรคคอมมิวนิสตจีนยัง
ถูกใชในการทําลายทุกสิ่งที่ไมเปนผลดีตอการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และใชเพ่ือกําจัดชนชั้นในสงัคม
ทั้งหมดกับประชาชนที่คุกคามตอการควบคุมของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเอาการทําลายความเชื่อของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม และความเชื่อในอเทวนิยมอยางสมบูรณของลัทธิคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบ
ทอดการปฏิเสธกรรมสิทธิ์สวนตัวของลัทธิคอมมิวนิสตและรับทฤษฎีการปฏิวัติดวยความรุนแรงของเลนินเขามา  
ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับสวนที่เลวที่สุดของระบบราชาธิปไตยของจีน พรอมทั้งทําให
แข็งแกรงขึ้นดวย 



 ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนกระบวนการของการทยอยสะสมความชั่วรายทุกชนิด ทั้งของใน
ประเทศและตางประเทศ  พรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหลักษณะชั่ว 9 ประการที่ไดรับสืบทอดมาของมันสมบูรณ
แบบ โดยเรียกวา “ลักษณะเฉพาะของจีน” ไดแก ความชั่วราย การหลอกลวง การยุยงปลุกปน การปลดปลอย
พวกสวะสังคม การจารกรรม การชิงทรัพย การตอสู การกําจัด และการควบคุม  จากการตอบสนองตอวิกฤต
การที่เกิดอยางตอเน่ือง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรวบรวมและเสริมวิธีการและขอบเขตของการแสดงออกของ
ลักษณะเฉพาะที่เลวรายเหลานี้ใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น   
 

ลักษณะสืบทอดประการที่หนึ่ง: ความชั่วราย - การรวมลักษณะชั่วรายของลัทธิมารกซิสต – ลัทธิเลนิน  
 ตอนแรกลัทธิมารกซิสตดึงดูดความสนใจของชาวคอมมิวนิสตจีนดวยคําประกาศของมันที่วา “ใชการปฏิวัติ
ที่รุนแรงทําลายลางเครื่องมือของรัฐเกาและกอตั้งระบอบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ”  น่ีเปนรากเหงาแหง
ความชั่วรายของลัทธิมารกซิสตและลัทธิเลนินอยางแทจริง 
 ทฤษฎีวัตถุนิยมของมารกซิสตถูกทํานายโดยใชแนวคิดที่คับแคบทางเศรษฐกิจดานกําลังการผลิต 
ความสัมพันธทางการผลิต และมูลคาสวนเกิน  ในชวงแรก ซ่ึงเปนชวงที่ลัทธิทุนนิยมยังดอยพัฒนา มารกซ
ทํานายดวยทัศนะที่ไมกวางไกลวาทุนนิยมจะตาย สวนชนชั้นกรรมาชีพจะมีชัยชนะ ซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววา
ผิดทั้งโดยประวัติศาสตรและจากความเปนจริง  การปฏิวัติดวยความรุนแรงของทฤษฎีมารกซิสต-เลนินและ
เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ สงเสริมการเมืองแบบใชอํานาจบังคับและการครอบงําของกรรมาชีพ  แถลงการณ
คอมมิวนิสตผูกความสัมพันธระหวาง “ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตและมูลฐานทางปรัชญา” กับ “ความ
ขัดแยงและการดิ้นรนของชนชั้น”  ชนกรรมาชีพตัดขาดจากศีลธรรมและความสัมพันธทางสังคมที่สืบทอดมาแต
โบราณเพื่อการยึดอํานาจ  หลักการของลัทธิคอมมิวนิสตที่ปรากฏออกมาครั้งแรกถูกวางไวใหตอตานประเพณี
ทั้งหมด 
 ธรรมชาติของมนุษยทั่วไปนั้นปฏิเสธความรุนแรง  ความรุนแรงทําใหคนใจหยาบชาและเปนอันธพาล  
ดังนั้นในทุกแหงหนและทุกขณะ มนุษยชาติจะปฏิเสธความรุนแรงของทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต อันเปน
ทฤษฎีที่ไมเคยมีมากอนในระบบความคิด ปรัชญา หรือประเพณีที่มีมาแตเดิม  ระบบคอมมิวนิสตที่นากลัวนั้น
มาสูโลกอยางไมมีที่มา 
 อุดมการณชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนสรางขึ้นมาบนสมมติฐานวามนุษยสามารถเอาชนะธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงโลกได  พรรคคอมมิวนิสตทําใหคนจํานวนมากหลงใหลกับอุดมคติของมันที่จะ “ปลดปลอยมวล
มนุษย” และ “เอกภาพของโลก”  พรรคคอมมิวนิสตจีนหลอกลวงคนมากมาย โดยเฉพาะผูที่สนใจในสภาพของ
มนุษย และอยากมีชื่อเสียงในสังคม  คนเหลานี้ลืมไปวายังมีสวรรคอยูเบื้องบน พวกเขามีแรงบันดาลใจที่
สวยงามแมจะเปนความคิดที่ไมถูกตองวา “สรางสวรรคบนโลก”  ทําใหพวกเขาปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มีมาแตเดิมและดูถูกชีวิตผูอ่ืน ผลที่ตามมาก็คือการเสื่อมของพวกเขาเอง  พวกเขาทําทุกสิ่งดวยความ
พยายามที่จะทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเกียรติและการยกยอง 
 พรรคคอมมิวนิสตเสนอความฝนเฟองเร่ือง “สวรรคของคอมมิวนิสต” วาเปนเรื่องจริง มันจะปลุกเราคนให
ตอสูเพ่ือมัน  “การสรางสิ่งใหม น่ีคือจุดเริ่มตนของโลกที่ดีกวา”1 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสวรรคดวยความคิดที่เหลวไหลโดยสิ้นเชิง และตัดขาดเสนทางชีวิตที่เชื่อมชาวจีนไวกับ



บรรพบุรุษและวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติ พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางความแข็งแกรงทางความสามารถใน
การทํารายดวยความพยายามที่จะใหประชาชนสละชีวิตเพ่ือคอมมิวนิสต  
 

ลักษณะสืบทอดประการที่สอง: การหลอกลวง – พวกชั่วรายจําเปนตองหลอกลวงเพื่อแสรงทําเปน
ถูกตอง 
 พวกชั่วรายตองพูดโกหก  เพ่ือใชประโยชนจากชนชั้นผูใชแรงงาน พรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งชื่อของพวกเขา
วา “ชนชั้นที่กาวหนาที่สุด” “ชนชั้นที่ไมเห็นแกตัว” “ชนชั้นนํา” และ “ผูบุกเบิกของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ”  
เม่ือคอมมิวนิสตตองการชาวนา มันก็สัญญาวาจะให “ที่ดินสําหรับผูไถหวาน” เหมายกยอชาวนาวา “หาก
ปราศจากชาวนา ก็ไมมีการปฏิวัติ การปฏิเสธบทบาทของพวกเขาก็คือการปฏิเสธการปฏิวัติ”2 เม่ือพรรค
คอมมิวนิสตตองการความชวยเหลือจากชนชั้นนายทุน มันก็เรียกพวกเขาวา “เพ่ือนผูรวมเดินทางของการ
ปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ” และใหสัญญาพวกเขาเรื่อง “คตินิยมแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย” เม่ือพรรค
คอมมิวนิสตจวนจะถูกพรรคกั๋วหมินตั่งหรือกกมินตั๋งกวาดลาง มันก็เรียกรองเสียงดังวา “คนจีนอยาตอสูกับคน
จีนดวยกันเอง”  และสัญญาวาจะยอมจํานนตอการนําของกกมินตั๋ง  แตทันทีที่สงครามตอตานญี่ปุนสิ้นสุดลง (ป 
ค.ศ. 1937-1945) พรรคคอมมิวนิสตจีนก็หันเหกําลังทั้งหมดเขาโรมรันกับกกมินตั๋งและลมคว่ํารัฐบาลกกมินตั๋ง
ในที่สุด  เชนเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กําจัดชนชั้นนายทุนหลังจากยึดอํานาจไดไมนาน และในที่สุดมันก็
เปลี่ยนชาวนาและกรรมกร ใหกลายเปนกรรมาชนผูไรสมบัติอยางแทจริง 
 ทัศนะของแนวรวมเปนตัวอยางของการโกหกของพรรคคอมมิวนิสตจีน  เพ่ือที่จะเอาชนะกกมินตั๋งใน
สงครามกลางเมือง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เวนวรรคจากการใชกลยุทธตามปกติของมันในการเขนฆาสมาชิกทุก
คนของครอบครัวของเจาของที่ดินกับชาวนาที่รํ่ารวย และรับเอา “นโยบายรวมมือกันชั่วคราว” กับศัตรูทางชน
ชั้นของมัน อยางเชน เจาของที่ดินและชาวนาที่รํ่ารวย  ดังคําประกาศของเหมา เจอตง เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 
ค.ศ.1947 วา “นอกเหนือจากพวกที่มีปฏิกิริยาจํานวนนอยนิด เราควรยอมรับทาทีที่ผอนคลายกวาที่เปนอยูตอ
ชนชั้นเจาของที่ดิน… เพ่ือลดการเปนปรปกษ”  แตหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจ เจาของที่ดินและ
ชาวนาที่รํ่ารวยก็ไมรอดพนจากการสังหารแบบลางเผาพันธุ 
 การพูดอยางทําอยางเปนเรื่องธรรมดาของพรรคคอมมิวนิสต  เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการจะใชพรรค
การเมืองฝายประชาธิปไตย มันก็เรียกใหพรรคการเมืองทั้งหมด “ทุมเทใหกับการคงอยูรวมกันในระยะยาว  
รวมมือกันควบคุมดูแล  จริงใจตอกัน  และแบงปนเกียรติยศและความขายหนา”  ผูที่ไมเห็นดวยหรือปฏิเสธ
แนวคิด คําพูด การกระทํา หรือการจัดการองคการของพรรคคอมมิวนิสตจะถูกกําจัด  มารกซ เลนินและผูนํา
พรรคคอมมิวนิสตจีนทุกคนเคยพูดวาอํานาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจะไมมีการแบงปนใหกับบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดๆ  ลัทธิคอมมิวนิสตมียีน(gene)เผด็จการอยูในตัวมันอยางชัดเจนนับแตเร่ิมแรก  มันใช
อํานาจเบ็ดเสร็จอยางโหดราย  มันไมเคยมีทาทีที่จริงใจในการอยูรวมกับพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอ่ืนๆ 
ทั้งในชวงแสวงหาอํานาจและหลังจากที่มันไดอํานาจแลว  แมกระทั่งในชวงเวลาที่เรียกวา “ผอนคลาย” การอยู
รวมกับผูอ่ืนก็เปนเพียงการเลนละครเทานั้น 
 ประวัติศาสตรสอนเราวาอยาไดหลงเชื่อคําสัญญาใดๆของพรรคคอมมิวนิสตจีน หรืออยาไดไวใจวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะทําตามขอตกลง  การหลงเชื่อคําพูดของพรรคคอมมิวนิสตไมวาจะเปนเรื่องใด จะเปนเหตุให
เสียชีวิตได 



 

ลักษณะสืบทอดประการที่สาม: การยุยงปลุกปลั่น – ความเชี่ยวชาญในการปลุกปนความเกลียดชัง 
การยุยงใหเกิดการตอสูในหมูประชาชน 
 การหลอกลวงชวยยุยงใหเกิดความเกลียดชัง การตอสูด้ินรนตองอาศัยความเกลียดชัง ในที่ที่ไมมีความ
เกลียดชังก็สามารถสรางมันขึ้นมาได 
 ระบบกลุมสังคมอํานาจฝายบิดาที่หยั่งรากลึกในสังคมชนบทจีนเปนสิ่งกีดขวางพื้นฐานตอการกอตั้งอํานาจ
ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต  สังคมชนบทในยุคเริ่มแรกนั้นมีความกลมกลืน ความสัมพันธระหวาง
เจาของที่ดินและผูเชาก็มิไดเปนแบบปรปกษกันไปทั้งหมด  เจาของที่ดินใหวิถีทางดํารงชีพกับชาวนา สวน
ชาวนาก็สนับสนุนเจาของที่เปนการตอบแทน 
 ความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันนี้ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนบิดเบือนไปสูการเปนปฏิปกษทางชน
ชั้นและการใชผลประโยชนทางชนชั้นอยางสุดขั้ว  ความประสานกลมกลืนถูกแปรเปลี่ยนเปนปฏิปกษ ความ
เกลียดชัง และการตอสูด้ินรน  สิ่งที่มีเหตุผลถูกทําใหกลายเปนสิ่งที่ไรเหตุผล ความเปนระเบียบถูกทําใหยุง
เหยิง คตินิยมแบบสาธารณรัฐถูกทําใหกลายเปนระบบใชอํานาจเด็ดขาด  พรรคคอมมิวนิสตสงเสริมการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การเขนฆาเพื่อเงิน และการสังหารหมูเจาของที่ดิน ชาวนาที่รํ่ารวย ครอบครัวของพวกเขา 
รวมทั้งคนตระกูลเดียวกับพวกเขา ชาวนาจํานวนมากไมอยากจะเอาทรัพยสินของผูอ่ืน  บางคนนําทรัพยสินที่
เอามาจากเจาของที่ดินในตอนกลางวันกลับไปคืนใหในตอนกลางคืน แตพวกเขาก็ถูกทีมงานของพรรค
คอมมิวนิสตจีนวิพากษวิจารณวา “มีจิตสํานึกทางชนชั้นในระดับต่ํา” 
 ในการยุยงใหเกิดความเกลียดชังระหวางชนชั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลดระดับจากละครจีนไปเปน
เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ  เรื่องการกดขี่ทางชนชั้นที่มีชื่อเสียงเร่ืองหน่ึงไดแก เร่ือง เด็กหญิงผมขาว3 ซ่ึง
เดิมเปนเรื่องเก่ียวกับหญิงอมตะ และไมมีอะไรเกี่ยวกับความขัดแยงทางชนชั้นเลย แตดวยปากกาของนักเขียน
ในกองทัพ มันก็ถูกดัดแปลงเปนละครบัลเลย และโอเปราที่ใชเพ่ือยุยงใหเกิดความเกลียดชังทางชนชั้น  เม่ือ
ญ่ีปุนรุกรานจีนระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดตอสูกับกองทัพญ่ีปุน  แตกลับไปโจมตี
รัฐบาลกกมินตั๋งดวยขอหาวากกมินตั๋งทรยศตอประเทศโดยไมตอสูกับญี่ปุน แมในชวงวิกฤตที่สุดภายใตความ
หายนะของประเทศ มันก็ยังคงยุยงประชาชนใหตอตานรัฐบาลกกมินตั๋ง 
 การยุยงมวลชนใหเกิดการตอสูด้ินรนซึ่งกันและกันเปนกลยุทธด้ังเดิมของพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดสรางสูตรของการแบงชนชั้น 95:5 ขึ้นมา  95% ของประชากรถูกจัดเปนชนชั้นตางๆที่
สามารถไดรับการสนับสนุน ในขณะที่อีก 5% ถูกจัดเปนชนชั้นศัตรู  คนที่อยูในกลุม 95% จะปลอดภัย แตพวก
ที่อยูใน 5% เปนกลุมที่ตองตอสูด้ินรน  ดวยความกลัวและเพื่อการปกปองตนเอง ผูคนตางดิ้นรนเพื่อใหไดอยูใน
กลุม 95%  เปนผลใหประชาชนทํารายกันและกัน จนกอใหเกิดสถานการณที่ไมยุติธรรมหรือทําใหสถานการณ
เลวรายขึ้น พรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหเทคนิคนี้สมบูรณแบบ โดยใชการยุยงปลุกปนในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองหลายๆครั้ง  
 



ลักษณะสืบทอดประการที่สี่: การปลดปลอยพวกสวะสังคม - พวกอาชญากรและพวกสวะสังคมใหมี
ตําแหนงในพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 การปลดปลอยพวกสวะสังคมนําไปสูความชั่วราย และส่ิงชั่วรายก็ตองใชประโยชนจากพวกสวะสังคม  การ
ปฏิวัติของคอมมิวนิสตมักใชประโยชนจากการกอความไมสงบของอาชญากรและพวกสวะสังคม  “คอมมูน
ปารีส” ที่แทก็คือการฆาตกรรม การวางเพลิง และการใชความรุนแรงที่นําโดยพวกสวะสังคม แมแตมารกซเองก็
ยังดูถูก “ชนชั้นกรรมาชีพผูไรคา”4  ในแถลงการณของคอมมิวนิสต มารกซกลาววา “ชนชั้นอันตราย” ซ่ึงเปน
พวกสวะสังคมที่เสื่อมทรามที่ถูกสังคมเการะดับชั้นต่ําสุดกําจัดทิ้ง อาจถูกกวาดเขาสูการเคลื่อนไหวจากที่ตางๆ
โดยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ แตสภาพการดํารงชีวิตของพวกมันไดจัดเตรียมพวกมันเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ชิ้นใหญของกลอุบายการกอปฏิกิริยา”  ในทางตรงกันขาม พวกชาวนาถูกมารกซและแองเจิลมองวาไมมี
คุณสมบัติพอที่จะจัดไวในชนชั้นใดๆในสังคมเพราะแตกเปนกลุมเล็กกลุมนอยและความโงเขลาของพวกเขา 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดพัฒนาดานที่ชั่วรายของทฤษฎีมารกซมากขึ้นอีก  เหมา เจอตง กลาววา “พวกสวะ
สังคมและอาชญากรมักจะถูกสังคมปฏิเสธ แตที่จริงแลวพวกเขาเปนผูกลา เปนพวกที่ยืนหยัดอยางเหนียวแนน
ที่สุดในการปฏิวัติในเขตชนบท”2  พวกอาชญากรที่ไรคาไดเสริมลักษณะที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีน และ
กอตั้งอํานาจทางการเมืองในระยะแรกของพรรคคอมมิวนิสตในเขตชนบท  คําวา “ปฏิวัติ” ตามตัวอักษรจีน
หมายถึง “การเอาชีวิต” ซ่ึงฟงดูนากลัวและเปนความหายนะสําหรับคนดี อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตได
จัดการใหคําวา “การปฏิวัติ” มีความหมายเชิงบวก  เชนเดียวกันในการถกเถียงกันของคําวา “ชนชั้นกรรมาชีพ
ผูไรคา” ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนรูสึกวาคําวา “ผูไรคา” น้ันไมนาฟง  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงใชเพียงคําวา “ชนชั้นกรรมาชีพ” แทน 
 พฤติกรรมอีกอยางหนึ่งของพวกสวะสังคมคือพฤติกรรมที่เลวรายหยาบคายไมซ่ือสัตย  เม่ือถูกวิจารณวา
เปนเผด็จการ เจาหนาที่พรรคก็จะเปดเผยแนวโนมการใชกําลังอํานาจ และพูดอยางไรยางอายวา “คุณพูดไดถูก 
น่ันเปนสิ่งเดียวกันกับที่เรากําลังทําอยู  ประสบการณของชาวจีนที่สะสมมาตลอดหลายทศวรรษที่ผานมาทําให
เราตองใชอํานาจเผด็จการประชาธิปไตยนี้ ซ่ึงเราเรียกมันวา ‘อัตตาธิปไตยแบบประชาธิปไตยของประชาชน’” 
 

ลักษณะสบืทอดประการทีห่า: การจารกรรม - โดยการแทรกซึม กอความขัดแยง แตกแยก และเขา
สวมรอย 
 นอกเหนือจากการหลอกลวง ปลุกปนใหเกิดความรุนแรง และการใชพวกสวะสังคมแลว เทคนิคการจาร
กรรมและกอความขัดแยงยังถูกนํามาใชดวย  พรรคคอมมิวนิสตจีนเชี่ยวชาญในการแทรกซึม  หลายสิบปกอน 
“สามสุดยอด” สายลับพรรคคอมมิวนิสตจีนที่โดดเดนไดแก “เฉียน จวงเฟย”  “หลี่ เคอะหนง” และ “หู เปยเฟง” 
น้ันที่จริงทํางานใหกับ เฉิน เกิง ผู จัดการสาขาที่สองของหนวยสายลับคณะกรรมการกลางของพรรค
คอมมิวนิสตจีน  เม่ือ เฉียน จวงเฟย ทําหนาที่เปนเลขานุการลับและเปนผูใตบังคับบัญชาที่ไววางใจของ ซู เอิน
เจิง ผูอํานวยการสํานักงานสืบสวนของคณะกรรมการกลางพรรคกกมินตั๋ง เขาไดสงขอมูลลับของแผน
ยุทธศาสตร 1 และ 2 ของกกมินตั๋ง เร่ืองเกี่ยวกับการโอบลอมกองทัพพรรคคอมมิวนิสตจีนในจังหวัดเจียงซี 
ใหกับ หลี่ เคอะหนง โดยผานทางไปรษณียภายในขององคกรหนึ่งของคณะกรรมการกลางกกมินตั๋ง ซ่ึงตอมา
ไดสงตอใหกับ โจว เอินไหล5ดวยมือ  ในเดือนเมษายน ค.ศ.1930 องคกรพิเศษสายลับสองหนาที่ไดรับเงินทุน
จาก สาขาการสืบสวนกลางของกกมินตั๋งถูกตั้งขึ้นในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  มองจากภายนอกมันเปน



ของกกมินตั๋งและมี เฉียน จวงเฟย เปนผูจัดการ แตเบื้องหลังถูกควบคุมโดย พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งนําโดย 
เฉิน เกิง 
 หลี่ เคอะหนง เขารวมกองบัญชาการกองทัพกกมินตั๋งในฐานะผูถอดรหัสลับ หลี่เปนผูถอดรหัสขอความ
ดวนเกี่ยวกับการจับกุมและการกบฏของ กู ซุนจาง6 ผูอํานวยการสํานักความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
เฉียน จวงเฟย รีบสงขอความที่ถอดรหัสแลวให โจว เอินไหล ทันที  ดังน้ันสายลับทั้งหมดจึงรอดพนการจับกุม
ในกับดัก 
 หยาง เติงอิง เปนตัวแทนพิเศษของพวกนิยมคอมมิวนิสตสําหรับหนวยสืบสวนกลางของกกมินตั๋งซ่ึงตั้งอยู
ในเซี่ยงไฮ  พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งใหเขาจับและลงโทษประหารชีวิตพวกสมาชิกที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเห็นวา
ไวใจไมได  เจาหนาที่อาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนจากจังหวัดเหอหนานทําใหแกนนําของพรรคไม
ชอบใจ เขาจึงถูกคนของตัวเองจับมัดสงเขาไปในคุกของกกมินตั๋งเปนเวลาหลายป 
 ระหวางสงครามปลดแอก7 พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดการสงสายลับที่เจียง ไคเช็ค (เจียง เจียซือ)8 ไววางใจ
มาก  พลโทหลัวเปย เปนรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบสงกําลังของกองทัพกกมินตั๋ง  แตที่จริง
หลัวเปนสายลับคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน  กอนที่กองทัพกกมินตั๋งจะทราบงานที่ไดรับมอบหมายงาน
ตอไปของพวกเขา ขอมูลเกี่ยวกับแผนการกระจายกําลังก็ไปถึงเอ๋ียนอาน(กองบัญชาการพรรคคอมมิวนิสตจีน)
แลว  พรรคคอมมิวนิสตจึงสามารถวางแผนปองกันไดทัน  เซียง เซียงฮุย เลขานุการและผูใตบังคับบัญชาที่
ไวใจไดของ หู จงหนาน9 ไดเปดเผยแผนการบุกเอ๋ียนอานของหู ให โจว เอินไหล  ดังนั้นเม่ือหู และกําลังพล
ของเขาไปถึงเอ๋ียนอาน มันก็วางเปลาแลว  ครั้งหน่ึง โจว เอินไหล พูดวา “ประธานเหมารูคําสั่งทางการทหาร
ของ เจียง ไคเช็ค กอนที่จะไปถึงผูบัญชาการกองทัพของเจียง เสียอีก” 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่หก: การชิงทรัพย – การปลนดวยเลหกลหรือความรุนแรงกลายเปน “คําสั่ง
ใหม” 
 ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนมีลวนไดรับมาจากการปลน  เม่ือมันดึงกองทัพแดงมาเขารวมการกอตั้งการ
ปกครองดวยอํานาจทางการทหาร พวกมันตองการเงินสําหรับอาวุธยุทธภัณฑ อาหารและเสื้อผา  พรรค
คอมมิวนิสตจีนระดมทุน ดวยรูปแบบการปราบทรราชทองถิ่นและปลนธนาคาร มีพฤติกรรมไมผิดกับโจร  ใน
ปฏิบัติการครั้งหน่ึงที่นําโดย หลี่ เซียนเน่ียน10 ผูนําอาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน กองทัพแดงได
ลักพาตัวครอบครัวที่รํ่ารวยที่สุดในเทศมณฑลทางตะวันตกของจังหวัดหูเปย  ไมไดลักพาตัวเพียงแคหน่ึงคน 
แตลักพาคนในครอบครัวที่รํ่ารวยในตระกูลครอบครัวละหนึ่งคน  พวกที่ถูกลักพาตัวจะถูกไวชีวิตเพื่อรีดคาไถ
จากครอบครัวของพวกเขาเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนกองทัพอยางตอเน่ือง และผูถูกลักพาตัวจะถูกสงกลับเม่ือ
กองทัพแดงพอใจ หรือเม่ือครอบครัวของคนที่ถูกลักพาตัวถูกรีดไถจนหมดตัว พวกเขาสวนใหญอยูในสภาพใกล
ตาย  หลายคนก็ตายกอนจะถูกสงกลับเน่ืองจากความหวาดกลัวและทรมานอยางทารุณ 
 โดยผาน “การเขมงวดกวดขันทรราชทองถิ่นและการยึดที่ดินของพวกน้ี” พรรคคอมมิวนิสตจีนไดขยายเลห
กลและความรุนแรงของการปลนไปทั่วทั้งสังคม แทนที่ประเพณีดวย “คําสั่งใหม”  พรรคคอมมิวนิสตไดกระทํา
การทุกอยาง ไมวาจะเปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็ก ดวยความเลวราย ไมมีการกระทําใดที่ ดีเลย มันให
ผลประโยชนเล็กๆ นอยๆแกผูคนเพ่ือที่จะยุยงใหคนประณามอีกฝายหนึ่ง  เปนผลใหความเมตตาและศีลธรรม



สูญสิ้นไปอยางสมบูรณ และถูกแทนที่ดวยการปะทะตอสูกันและการฆาฟน  “คอมมิวนิสตยูโทเปย(สังคมใน
จินตนาการคอมมิวนิสต)” เปนเพียงถอยคําที่ร่ืนหูสําหรับการปลนดวยความรุนแรงเทานั้น 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่เจ็ด: การตอสู – ทําลายระบบของชาติ ตําแหนงและกฎระเบียบที่เคยมีอยู
เดิม 
 จุดประสงคของการหลอกลวง การยุยงปลุกปน การปลดปลอยพวกสวะสังคม และการจารกรรม ทั้งหมดนี้ก็
เพ่ือปลนสะดมและตอสู  ปรัชญาของคอมมิวนิสตสงเสริมการตอสูกัน  การปฏิวัติของคอมมิวนิสตมิไดมีเพียงทํา
รายทุบตี ทําลาย และปลนสะดม โดยไมไดจัดวางอยางเปนระบบเทานั้น  ดังคําพูดของเหมาวา “เปาหมายหลัก
ของการโจมตีของชาวนา คือพวกทรราชทองถิ่น พวกผูดีที่ชั่วราย และเจาของที่ดินที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจะ
โจมตีความคิดและสถาบันของสังคมอํานาจฝายบิดา โจมตีขาราชการคดโกงในเมือง รวมทั้งการประกอบกิจและ
จารีตประเพณีที่ไมดีในเขตชนบทดวย”2  เหมาสั่งการอยางชัดเจนวา ใหทําลายระบบและจารีตประเพณีด้ังเดิม
ทั้งหมดในชนบท 
 การตอสูของคอมมิวนิสตน้ันมีทั้งแบบกองกําลังติดอาวุธและการตอสูด้ินรนแบบใชอาวุธ  “การปฏิวัติไมใช
งานกินเลี้ยงม้ือค่ํา หรือการแตงบทประพันธ หรือการวาดรูป หรืองานเย็บปกถักรอย การปฏิวัติไมใชการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ทําอยางสบายๆ น่ิมนวล สงบ มีเหตุผล ใจดี สุภาพ อดกลั้น และเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ไมได  การปฏิวัติคือการกอกบฏ เปนการที่รุนแรง ทําใหชนชั้นหนึ่งโคนลมอีกชนชั้นหน่ึงลงไป”2  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะใชการตอสูปะทะกันเม่ือมันพยายามยึดอํานาจรัฐดวยกําลัง  ไมกี่ทศวรรษตอมา พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ใชลักษณะการตอสูอยางเดียวกันนี้ในการ “ใหการศึกษา” คนรุนถัดมาในระหวางการปฏิวัติ
วัฒนธรรมใหญ 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่แปด: การกําจัดทิ้ง - การกอคตินิยมเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ 
 ลัทธิคอมมิวนิสตไดทําหลายสิ่งหลายอยางดวยความโหดรายอยางสิ้นเชิง  พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญากับ
ปญญาชนเรื่อง “สวรรคบนโลก”  แตตอมามันก็ตราหนาพวกเขาวาเปน “พวกฝายขวา” และจัดใหพวกเขาเปน
พวกกลุมที่เกาที่นาอับอาย11 ของประชาชนที่ตองถูกปราบปราม  รวมทั้งเจาของที่ดิน และสายลับ มันยึด
ทรัพยสินของเจาของที่ดินและนายทุน กําจัดชนชั้นเจาของที่ดินและชนชั้นชาวนารวย ทําลายตําแหนงและ
กฎระเบียบในชนบท ดึงอํานาจจากคนทองถิ่น ลักพาตัวและกรรโชกสินบนจากคนรวย ลางสมองนักโทษ
สงคราม “ปฏิรูป” นักอุตสาหกรรมและนายทุน แทรกซึมและแยกสลายพรรคกกมินตั๋ง แยกตัวเองออกจาก
คอมมิวนิสตสากลและทรยศมัน กวาดลางผูที่มีความคิดเห็นไมตรงกันทั้งหมดโดยผานการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอยางสืบเน่ืองหลังจากยึดอํานาจรัฐในป 1949 และขูบังคับสมาชิกของมันเอง  ทุกสิ่งที่มันทําไมมีอัน
ไหนที่ใหอิสระเสรีเลย 
 เหตุการณตางๆที่กลาวขางตนลวนตั้งอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎีฆาลางเผาพันธุของพรรคคอมมิวนิสตจีน  การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งในอดีตของมันเปนการรณรงคความหวาดกลัวดวยเจตนาฆาลางเผาพันธุ  
พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มสรางระบบทฤษฎีของการฆาลางเผาพันธุตั้งแตชวงแรกของมัน ทฤษฎีน้ีมีองคประกอบ



เกี่ยวกับชนชั้น การปฏิวัติ การตอสูด้ินรน ความรุนแรง เผด็จการ การเคลื่อนไหว และพรรคการเมือง  มัน
ครอบคลุมประสบการณทั้งหมดที่มันรวบรวมสะสมไวโดยผานการฆาลางเผาพันธุดวยวิธีการตางๆ 
 การแสดงออกที่สําคัญของการฆาลางเผาพันธุของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการกําจัดมโนธรรม(จิตสํานึกใน
คุณธรรม)และความคิดอิสระ การทําเชนนี้จึงทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนใชประโยชนจาก “การปกครองดวย
ความหวาดกลัว” เปนหลัก  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงกําจัดทานเม่ือทานคัดคานมัน แตมันอาจทําลายทาน
แมทานอยูฝายมันดวย  มันจะกําจัดผูที่มันรูสึกวาควรถูกกําจัด  ผลคือทุกคนใชชีวิตอยูภายใตเงาแหงความ
สยดสยองและนาสะพรึงกลัวของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 

ลักษณะสืบทอดประการที่เกา: การควบคุม – การใชลักษณะของพรรคควบคุมทั่วทั้งพรรคและสังคมที่
เหลือดวย 
 ลักษณะสืบทอดทั้งหมดมีจุดประสงคเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวคือ การควบคุมพลเมืองโดยใชการกอการราย  
โดยผานการกระทําที่ชั่วราย พรรคคอมมิวนิสตจีนไดพิสูจนตัวเองวาเปนศัตรูโดยธรรมชาติของพลังทางสังคม
ทั้งหมดที่มีอยู  ตั้งแตเริ่มตน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตอสูด้ินรนกับวิกฤตการณครั้งแลวครั้งเลา ซ่ึงวิกฤตการอยู
รอดเปนอันที่วิกฤตมากที่สุด  พรรคคอมมิวนิสตจีนตกอยูในสภาพหวาดกลัวกับการอยูรอดมาโดยตลอด  
จุดมุงหมายเดียวของมันคือการรักษาอํานาจและการคงอยูของมันเอาไว ซ่ึงเปนผลประโยชนสูงสุดของมัน  ใน
การเสริมสรางอํานาจที่เสื่อมลงของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนจําเปนตองใชวิธีการที่ชั่วรายยิ่งขึ้นเปนหลัก  
ผลประโยชนของพรรคไมใชผลประโยชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึง  แตเปนผลประโยชน
รวมของพรรคที่สําคัญกวาผลประโยชนสวนบุคคล 
 “ลักษณะของพรรค” เปนลักษณะที่ชั่วรายที่สุดของสิ่งชั่วรายตนนี้  ลักษณะของพรรคมีผลเหนือลักษณะของ
มนุษยอยางสมบูรณ จนทําใหชาวจีนสูญเสียความเปนมนุษยของพวกเขาไป  ตัวอยางเชน โจว เอินไหล กับ 
ซุน ปงเหวิน น้ันเคยเปนสหายรักกัน  หลัง ซุน ปงเหวิน ตาย โจว เอินไหล ไดรับลูกสาวของเขา คือ ซุน เวยซือ 
เปนลูกบุญธรรม  ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ซุน เวยซือ ถูกตําหนิโทษ  ตอมาเธอตองเสียชีวิตในระหวาง
ถูกคุมตัว จากการใชตะปูยาวเจาะเขาไปในศีรษะ  ซ่ึงผูที่เซ็นคําสั่งในหมายจับเธอคือ โจว เอินไหล พอบุญธรรม
ของเธอเอง 
 เหริน ปซือ หน่ึงในผูนํายุคแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนผูดูแลการขายฝนในชวงสงครามตอตานญี่ปุน  
ฝนถือเปนสัญลักษณของการรุกรานของตางชาติในเวลานั้น เน่ืองจากอังกฤษใชการนําเขาฝนเขาไปในประเทศ
จีนทําใหประเทศจีนยากจนและทําใหชาวจีนเปนพวกขี้ยา  แมชาวจีนจะมีความรูสึกตอตานฝนอยางรุนแรง แต
เหรินกลาปลูกฝนในพื้นที่กวางขวางเพราะ “สัมผัสในลักษณะของพรรค” ในตัวเขา เขายอมเสี่ยงตอการ
ประณามจากทั่วโลก  เน่ืองจากการเกี่ยวของกับฝนเปนเรื่องออนไหวและผิดกฎหมาย พรรคคอมมิวนิสตจีนจึง
ใชคําวา “สบู” เปนคํารหัสใชเรียกแทนฝน  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชรายไดจากการคายาที่ผิดกฎหมายตามแนว
ชายแดนเพื่อใชเปนกองทุนในการอยูรอด  ในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปของเหริน ผูนํารุนใหมคนหนึ่งของจีน
ยกยองความถนัดของเหรินอยางมากทางดานการรับรูในลักษณะของพรรค โดยอางวา “เหรินมีบุคลิกที่
เหนือกวาและเปนแบบอยางของสมาชิกพรรค  เขามีความเชื่ออยางเหนียวแนนในลัทธิคอมมิวนิสตและเชื่อเหตุ
ของการเกิดพรรคอยางไรขีดจํากัด” 



 อีกตัวอยางหนึ่งของความถนัดเกี่ยวกับพรรคคือ จาง ซือเตอ  พรรคบอกวาเขาตายเพราะถูกเตาเผาพังลง
มาทับ แตคนอ่ืนบอกวาเขาตายในขณะบมฝน  เน่ืองจากเขาเปนคนเงียบๆ และทํางานในกององครักษ
สวนกลางโดยไมเคยขอเลื่อนตําแหนง จึงมีการพูดกันวา “การตายของเขา หนักกวาเขาไทซาน”12 หมายความ
วาชีวิตของเขามีความสําคัญที่สุด 
 อีกตัวอยางของลักษณะของพรรคคือ เหลย เฟง ซ่ึงมีฉายานามกระฉอนวาเปน “สกรูที่ไมขึ้นสนิม ในหนาที่
เครื่องจักรกลปฏิวัติ”  ทั้ง จางและเหลย เฟง ถูกใชเปนแบบอยางในการสอนชาวจีนใหมีความซื่อสัตยภักดีตอ
พรรคเปนระยะเวลานาน  เหมากลาววา “พลังของการใชแบบอยางนั้นไรขอบเขต”  วีรบุรุษหลายคนของพรรค
ถูกใชเปนแบบอยางของ “เจตจํานงและหลักการที่มีตออุดมการณพรรคที่แกรงดังเหล็ก” 
 เม่ือไดอํานาจ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการรณรงคอยางแข็งกราวในการควบคุมจิตใจคนเพื่อหลอหลอม 
“เครื่องมือและสกรูตัวใหม” จากคนรุนถัดมา  พรรคไดกําหนด “ความคิดที่เหมาะสม” ชุดหนึ่ง และกําหนด
พฤติกรรมรวมขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  ตอนแรกโครงรางดังกลาวใชกันเฉพาะในพรรค แตตอมาก็ขยายออกไปสู
สาธารณะอยางรวดเร็ว ภายใตชื่อของชาติจีน ความคิดและการกระทําเหลานี้ จึงใชในการลางสมองประชาชน 
ใหคลอยตามกลไกชั่วของพรรคคอมมิวนิสตจีนได 
 
II. รากฐานที่ไรเกียรติของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนกลาวอางถึงประวัติศาสตรอันรุงโรจนดวยชัยชนะไมหยุดหยอน  น่ีเปนการตบแตง
ภาพลักษณของมันใหดูสวยงามและนายกยองในสายตาสาธารณชน  ทวาในความเปนจริงพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมไดนายกยองพอที่จะปาวประกาศไดเลย  มันเพียงแตใชลักษณะสืบทอดทั้ง 9 ประการในการกอตั้งและรักษา
อํานาจของมันเอาไว 
 

การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน – การเติบโตในออมอกของสหภาพ โซเวียต 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนวาดภาพของตนเองใหกับประชาชนดวยคําพูดวา “ขาวปนใหญกระบอกแรกในระหวาง
การปฏิวัติเดือนตุลาคมไดนําลัทธิมารกซ–เลนิน มาใหเรา”  อยางไรก็ตาม เม่ือเร่ิมกอตั้งน้ันมันก็เปนแคสาขา
เอเซียสาขาหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซ่ึงเปนพรรคที่นําอันตรายมาสูประเทศชาติตั้งแตเริ่มตน 
 ระหวางชวงกอตั้งของพรรค มันไมมีเงิน ไมมีอุดมการณหรือประสบการณ  ไมมีเงินทุนที่จะเลี้ยงตัวเอง  
พรรคคอมมิวนิสตจีนเขารวมกับคอมมินเทอรน เพ่ือเชื่อมโยงชะตากรรมของมันไวกับการปฏิวัติที่รุนแรง  การ
ปฏิวัติที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนเพียงการตอยอดการปฏิวัติของลัทธิมารกซและเลนิน  คอมมิน
เทอรนเปนศูนยกลางในการปฏิวัติลมลางอํานาจทางการเมืองทั้งหมดในโลก พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเปนแค
สาขาตะวันออกของคอมมิวนิสตโซเวียต สืบตอจักรวรรดินิยมกองทัพแดงรัสเซีย  พรรคคอมมิวนิสตจีนมีสวน
รวมกับการยึดอํานาจทางการเมืองดวยความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของพรรคคอมมิวนิสต
สหภาพโซเวียต และทําตามคําชี้แนะของพรรคโซเวียตเกี่ยวกับแนวทางทางการเมือง ความคิด และการ
จัดระบบ พรรคคอมมิวนิสตจีนลอกเลียนแบบวิธีการทํางานลับและแบบใตดิน เพ่ือทําใหองคกรนอกระบบที่ผิด
กฎหมายอยูรอดได ทั้งรับเอาวิธีการเฝาดูและควบคุมอยางสุดขั้ว  สหภาพโซเวียตเปนแกนหลักและอุปการะ
พรรคคอมมิวนิสตจีน 



 ธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ผานการประชุมใหญครั้งแรกนั้น ถูกจัดทําโดยคอมมินเทอรน บน
พ้ืนฐานของลัทธิมารกซ-เลนินและทฤษฎีการตอสูทางคณะชนชั้น เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ และการกอตั้ง
พรรค  ธรรมนูญของพรรคโซเวียตไดจัดวางพื้นฐานใหกับมัน  วิญญาณของพรรคคอมมิวนิสตจีนประกอบดวย
อุดมการณที่นําเขามาจากสหภาพโซเวียต  เฉิน ตูซ่ิว หน่ึงในเจาหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน มี
ความคิดเห็นที่แตกตางจากมารลิ่งซ่ึงเปนตัวแทนคอมมินเทอรน  มารลิ่งเขียนบันทึกถึง เฉินระบุวา หากเฉิน
เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตที่แทจริงแลว เขาตองปฏิบัติตามคําสั่งของคอมมินเทอรน  แมวาเฉินจะเปนหน่ึง
ในบิดาผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาก็ไมสามารถทําอะไรไดเลยนอกจากเชื่อฟงคําสั่ง  จริงๆแลวเขาและ
พรรคเปนเพียงผูอยูใตบังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตเทานั้น 
 ในระหวางการประชุมใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่สามในป 1923  เฉิน ตูซ่ิว ไดยอมรับตอสาธารณะวา
พรรคไดรับทุนเกือบทั้งหมดจากเงินบริจาคของโซเวียตคอมมินเทอรน  ในหนึ่งปคอมมินเทอรนบริจาคเงินกวา 
2 แสนหยวนใหพรรคคอมมิวนิสตจีน แตผลลัพธที่ไดยังไมนาพอใจ คอมมินเทอรนตําหนิพรรคคอมมิวนิสตจีน
วา ไมพยายามมากพอ  
 จากสถิติที่ไมสมบูรณจากเอกสารของพรรคที่ไมเปนความลับแลว วา พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับเงิน 
16,655 หยวน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 1921 ถึงเดือนมิถุนายน 1922  ในป 1924 พวกเขาไดรับ 1,500 ดอลลาร
สหรัฐ และ 31,927.17 หยวน และในป 1927 ไดรับ 187,674 หยวน  เงินบริจาคเฉลี่ยตอเดือนจากคอมมินเทอร
นประมาณ 20,000 หยวน  วิธีการที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชเปนประจําในทุกวันนี้ ไดแก การวิ่งเตน การเขา
ทางประตูหลัง การติดสินบน และการขมขู เปนวิธีการที่ใชมาตั้งแตสมัยกอน คอมมินเทอรนกลาวหาพรรค
คอมมิวนิสตจีนเรื่องการวิ่งเตนเพ่ือใหไดกองทุนอยางไมหยุดหยอน 
 “พวกเขาฉกฉวยประโยชนจากแหลงทุนตางๆ (เชนสํานักงานโทรคมนาคมสากล ตัวแทนคอมมินเทอรน
และองคกรดานการทหาร ฯลฯ)เพ่ือใหไดทุนมา  เพราะแตละองคกรตางไมรูวาองคกรอ่ืนใหเงินไปแลว สิ่งที่นา
ขันคือพวกเขาไมเพียงเขาใจจิตวิทยาของสหายโซเวียต  ที่สําคัญที่สุดคือ พวกเขารูวิธีที่จะปฏิบัติใหแตกตางกัน
ระหวางสหายที่ดูแลการแจกทุน  เม่ือพวกเขารูวา พวกเขาจะไมสามารถไดมันมาโดยวิธีปกติ พวกเขาก็จะชะลอ
การพบปะ  ในที่สุดพวกเขาก็ใชวิธีหยาบคายที่สุดเพื่อกรรโชก เชน การแพรขาวลือวา เจาหนาที่ระดับรากหญา
กลุมหน่ึงขัดแยงกับโซเวียต สวนเงินนั้นถูกมอบใหกับกลุมผูนําแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน”13 

 

การเปนพันธมิตรครั้งแรกระหวางกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตจีน – ตัวเบียน(ปรสิต)ที่แทรกซึมไปสู
แกนกลางและทําลาย ปฏิบัติการรวมภาคเหนือ14 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสอนคนของมันเสมอวา เจียง ไคเช็ค ทรยศตอการเคลื่อนไหวการปฏิวัติของชาติ15 
บีบคั้นใหพรรคคอมมิวนิสตจีนจําตองลุกขึ้นตอตานดวยกําลังอาวุธ 
 ในความเปนจริง พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนตัวเบียนหรือสิ่งชั่วรายที่สิงราง  มันรวมมือกับกกมินตั๋งในการ
เปนพันธมิตรกกมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งแรก เพ่ือขยายอิทธิพลของมันโดยการชิงเอาเปรียบจากการ
ปฏิวัติแหงชาติ ยิ่งไปกวานั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนกระหายที่จะกอการปฏิวัติและยึดอํานาจโดยการสนับสนุน
ของโซเวียต แทที่จริงความกระหายในอํานาจของมันคือการทําลายและทรยศตอการเคลื่อนไหวการปฏิวัติ
แหงชาติ 



 ในการประชุมใหญแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่สองในเดือนกรกฎาคม 1922 พวกที่ตอตานการ
เปนพันธมิตรกับกกมินตั๋งมีเสียงขางมาก เพราะสมาชิกพรรครอนรนที่จะยึดอํานาจ  แตคอมมินเทอรนกลับ
ยับยั้งมติของที่ประชุมและสั่งใหพรรคคอมมิวนิสตจีนรวมมือกับกกมินตั๋ง 
 ในระหวางการเปนพันธมิตรครั้งแรกระหวางกกมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัด
ประชุมใหญแหงชาติครั้งที่ 4 ในเซี่ยงไฮ เม่ือเดือนมกราคม 1925 และหยิบยกปญหาผูนําประเทศจีนกอนการ
เสียชีวิตของ ซุน ยัดเซน16 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 1925  หากเขาไมเสียชีวิตไปกอน เขาก็จะตกเปนเปาของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนในการแสวงหาอํานาจแทนที่จะเปน เจียง ไคเช็ค 
 ดวยการสนับสนุนของสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดยึดอํานาจทางการเมืองภายในพรรคกก
มินตั๋งในชวงของการเปนพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสตจีน  ตัน ผิงซาน (หน่ึงในผูนําชวงตนของพรรค
คอมมิวนิสตจีนประจําจังหวัดกวางตง ป 1886-1956) ไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงศูนยบุคลากรของกกมินตั๋ง  เพิง 
จูปอ (หน่ึงในผูนําชวงตนของพรรคคอมมิวนิสตจีนจังหวัดกวางตง ป 1899-1954) เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงาน ไดรับมอบอํานาจเต็มในการดูแลกํากับกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับกรรมกร  หลิน จูฮาน (หรือหลิน ปอ ซวี 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนรุนแรกสุด ป 1886-1960) เปนรัฐมนตรีกิจการชนบท และเผิง ไผ (หน่ึงในผูนํา
พรรคคอมมิวนิสตจีน ป 1896-1929) เปนเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงนี้  เหมา เจอตง ไดรับตําแหนงวาที่
รัฐมนตรีของกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อของกกมินตั๋ง  สวนโรงเรียนการทหารและผูนําการทหาร ซ่ึงเปนจุด
สนใจของพรรคคอมมิวนิสตจีนเสมอมานั้น โจว เอินไหล รับตําแหนงผูอํานวยกรมการเมืองของสถาบัน
การทหาร หวัง ผู  และจาง เซินฟู (หรือ จาง ซงเหนียน หน่ึงในผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน ป1893-1986 และ
เปนผูแนะนํา โจว เอินไหล เขาพรรค) เปนผูชวยผูอํานวยการ  โจว เอินไหล ยังไดเปนหัวหนาแผนกอัยการ
ทหาร เขาไดวางตัวที่ปรึกษาทางการทหาร ณ ที่ตางๆ คอมมิวนิสตหลายคนมีตําแหนงอาจารยดานการเมือง
และเปนอาจารยระดับมหาวิทยาลัยในโรงเรียนทางการทหารของกกมินตั๋ง  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนยังทํา
หนาที่เปนตัวแทนของกกมินตั๋งในระดับตางๆของกองทัพปฏิวัติแหงชาติ17 และมันยังถูกกําหนดไวดวยวา หาก
ไมมีลายเซ็นของตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน จะไมมีคําสั่งใดที่มีผลในทางปฏิบัติ  ผลจากการเกาะติดแบบตัว
เบียนในการเคลื่อนไหวการปฏิวัติแหงชาติ จํานวนสมาชิกไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วมาก จากเดิมที่มีไมถึง 1,000 
คน ในป 1925 เพ่ิมเปน 30,000 คน ในป 1928 
 ปฏิบัติการรวมภาคเหนือเริ่มตนในเดือนกุมภาพันธ 1926  จากเดือนตุลาคม 1926 - มีนาคม 1927 พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดกอการกบฏ 3 ครั้ง ในเมืองเซี่ยงไฮ  ตอมาก็โจมตีศูนยบัญชาการใหญของคณะปฏิบัติการ
รวมภาคเหนือ แตผลลมเหลว การถือปายประทวงเพ่ือการนัดหยุดงานทั่วไปในกวางตง กอใหเกิดความขัดแยง
ที่รุนแรงกับตํารวจทุกวัน   การลุกฮือครั้งน้ีทําใหกกมินตั๋งลงมือกวาดลางพรรคคอมมิวนิสตจีนในวันที่ 12 
เมษายน 192718 
 ในเดือนสิงหาคม 1927 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนในกองทัพปฏิวัติของกกมินตั๋ง ริเร่ิมกอการกบฏหนาน
ชาง จึงถูกปราบปรามอยางรวดเร็ว  ในเดือนกันยายน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กอการกําเริบในฤดูเก็บเกี่ยวชวง
ฤดูใบไมรวงอีก และมุงโจมตีเมืองฉางซา แตถูกปราบเชนกัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มวางเครือขายควบคุมใน
กองทัพ ที่ซ่ึงสาขาพรรคถูกจัดตั้งขึ้นในระดับกองรอยในกองทัพ พวกมันก็หลบภัยไปที่ภูเขา จ่ิง กังซัน ใน
จังหวัด เจียงซี19 กอตั้งเขตปกครองในชนบทขึ้นที่น่ันการกอกบฏของชาวนามณฑลหูหนาน - การยุยงใหพวก
สวะสังคมลุกขึ้นตอตาน 



 ระหวางปฏิบัติการรวมภาคเหนือน้ัน เม่ือกองทัพปฏิวัติแหงชาติทําสงครามกับผูนํากลุมตางๆ พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ยุยงใหกอการกบฏในเขตชนบทเพื่อพยายามยึดอํานาจ 
 การกบฏของชาวนาหูหนานในป 1927 เปนการลุกขึ้นตอสูของชนชั้นต่ํา พวกขยะสังคม เหมือนปารีสคอม
มูนที่โดงดังในป 1871 ซ่ึงเปนการกอลุกขึ้นตอสูครั้งแรกของคอมมิวนิสต  ชาวฝรั่งเศสและชาวตางประเทศใน
ปารีสเวลานั้นเห็นดวยตาวาคอมมูนปารีสเปนกลุมโจรเรรอนที่มุงทําลายลางและไรวิสัยทัศน  การใชชีวิตใน
อาคารที่ดีเยี่ยมและคฤหาสนขนาดใหญ ได กินด่ืมอยางฟุมเฟอยและหรูหรา พวกเขาสนใจเพียงแคความ
เพลิดเพลินกับความสุขชั่วขณะ ไมใสใจกับอนาคต  ในระหวางการกบฏของคอมมูนปารีสมันตรวจพิจารณาขาว
และสื่อตางๆ  มันจับอารคบิชอฟของปารีส (อารคบิชอฟ จอรจ ดารบอย ซ่ึงเปนผูเทศนใหกับกษัตริย) เปนตัว
ประกันและฆาเขาในเวลาตอมา  พวกเขาฆาบาดหลวงอยางโหดรายไป 64 คน จุดไฟเผาพระราชวัง และ
ทําลายที่ทําการรัฐบาล ที่พักของเอกชน อนุสาวรียและหลักจารึก เพ่ือความสนุกสนานของตัวเอง  ความมั่งคั่ง
และสวยงามของนครหลวงแหงผรั่งเศสนั้นไมเปนสองรองใครในยุโรป  แตในระหวางการลุกขึ้นตอตานของพวก
คอมมูนปารีส อาคารถูกทําลายเปนเถาถาน ผูคนเหลือแตโครงกระดูก  ความชั่วรายทารุณกรรมและหฤโหด
เชนนี้  พบเห็นไดนอยมากในประวัติศาสตร 
เหมา เจอตง ยอมรับวา  
 

“มันเปนเรื่องจริงที่วาพวกชาวนาในชนบทนั้นควบคมุไมได เม่ือมีอํานาจเหนือกวา สมาคมชาวนา
ก็ไมอนุญาตใหพวกเจาของที่ดินโตแยง และทําการกวาดลางเกียรติภูมิของพวกเขา เพียงเทานี้ก็
เหมือนตีพวกเจาของที่ดินตกลงไปเปนฝุนผงและปลอยใหพวกเขาอยู ณ ที่น้ัน พวกชาวนาขมขูวา 
‘เราจะจัดพวกคุณไวในกลุมอ่ืน (กลุมปฏิกิริยา)!’  พวกเขาปรับเงินพวกทรราชทองถิ่นและพวกผูดี
ที่ชั่วราย  พวกเขาบังคบัเอาเงินอุดหนุนจากคนเหลานี้ ทุบเกี้ยว(ทีน่ั่งที่มีคนหามสองคน)ของพวก
เขา  ผูคนกรกูันเขาไปบานของทรราชทองถิ่นและพวกผูดีชั่วรายซึง่ตอตานสมาคมชาวนา ทั้งฆา
หมูและยังบริโภคธัญพืช  พวกเขายังน่ัง-นอนเอกเขนกบนเตียงฝงงาชางของสุภาพสตรีเยาววัยใน
บานของทรราชทองถิ่นและผูดีที่ชั่วราย เม่ือพวกเขาถกูยั่วยุเพียงเลก็นอย พวกเขาก็จะจับคนมัด
และใสหมวกกระดาษทรงสงู ลากจูงเปนขบวนไปทัว่หมูบาน พรอมกับรองตะโกน ‘พวกเจาของ
ที่ดินสกปรก ตอนนี้แกคงรูแลวซิวาพวกเราคือใคร’  พวกเขาทําทุกอยางที่ตองการและทําใหทุกสิ่ง
กลับตาลปตร พวกเขาไดสรางความนาสะพรึงกลัวแบบหนึ่งขึ้นในชนบท”2 
 

แตเหมาอนุมัติการกระทําที่ไรการควบคุมน้ีอยางเต็มที่ โดยกลาววา 
 
“พูดอยางตรงไปตรงมา มันเปนเรื่องจําเปนที่จะตองสรางความนาหวาดกลัวสักระยะในทุกๆเขต
ชนบท หาไมแลวก็เปนไปไมไดที่จะปองกันการตอตานการปฏิวัติในชนบท หรือลมคว่ําอํานาจของ
พวกผูดี  ขอบเขตที่เหมาะสมนั้นจะตองเกินเลยเพื่อทําให “ผิด” กลายเปน “ถูก” หาไมแลว “ผิด” ก็
จะไมสามารถทําใหเปน “ถูก” ได...การกระทํามากมายของพวกเขาในชวงปฏิบัติการปฏิวัติ ซ่ึงถูก
มองวาทําเกินเลยไป ที่จริงแลวเปนสิ่งที่จําเปนในการปฏิวัติ”2  
 

การปฏิวัติของคอมมิวนิสตจึงกอใหเกิดระบบที่นาสะพรึงกลัว 



 

ปฏิบัติการเดินทางข้ึนเหนือ “ตอตานญี่ปุน” – การหนีของผูพายแพ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอธิบาย “การเดินทัพทางไกล” วาเปนปฏิบัติการเดินทางขึ้นเหนือเพ่ือตอตานญี่ปุน  
มันปาวประกาศวา “การเดินทัพทางไกล” เปนเทพนิยายปฏิวัติของจีน  มันอางวา “การเดินทัพทางไกล” เปน 
“คําแถลงนโยบายทางการเมือง” “ทีมโฆษณาชวนเชื่อ” และ “เครื่องจักรที่เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ” ซ่ึงจบ
ลงดวยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีนและความพายแพของศัตรู 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนกุเรื่องโกหกอยางโจงแจงเกี่ยวกับการเดินทัพขึ้นเหนือตอตานญี่ปุนเพ่ือปกปดความ
ลมเหลวของมัน  จากเดือนตุลาคม 1933 ถึง มกราคม 1934 พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบกับความพายแพอยาง
สิ้นเชิง  ในการปฏิบัติครั้งที่หาของกกมินตั๋ง ซ่ึงมุงลอมและกําจัดพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดสูญเสียฐานที่ม่ันในชนบทแหงแลวแหงเลา ในขณะที่ฐานที่ม่ันในชนบทของมันลดนอยลงเร่ือยๆ กองทัพแดง
หลักจําเปนตองหลบหนี  น่ีคือจุดเริ่มตนที่แทจริงของ “การเดินทัพทางไกล” 
 “การเดินทัพทางไกล” น้ันที่แทเปนการมุงฝาวงลอมและหนีไปสูเขตมองโกเลียนอกและโซเวียตรัสเซีย โดย
เดินทางเปนแนวโคง เริ่มจากไปทางตะวันตกกอนแลวคอยขึ้นเหนือ  เม่ืออยูในที่ที่เหมาะแลว พรรคคอมมวินิสต
จีนสามารถหลบเขาไปในสหภาพโซเวียตไดหากตองปราชัยอีก  พรรคคอมมิวนิสตจีนตองประสบกับความ
ยุงยากอยางแสนสาหัสเม่ือเขาสูเสนทางมองโกเลียนอก  พวกเขาเลือกผานไปทางมณฑลสานซีและสุยหยวน  
ดานหนึ่งนั้น การขึ้นสูเขตจังหวัดทางเหนือเหลานี้ทําใหพวกเขาสามารถอางไดวา “เพ่ือไปตอตานญี่ปุน” จะได
ชนะใจประชาชน  อีกดานหนึ่ง พ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่ที่ปลอดภัยเพราะไมมีกองทัพญ่ีปุนกระจายกําลังอยู พ้ืนที่ๆ
ญ่ีปุนยึดครองไดแกบริเวณแนวกําแพงเมืองจีน  หน่ึงปถัดมา เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไปถึงเขตซานเปยใน
ที่สุด (ซ่ึงอยูทางเหนือของมณฑลสานซี) กําลังหลักของกองทัพแดงกลางลดจํานวนลง จาก 8 หม่ืนคน เหลือ
เพียง 6 พันคน 
 

อุบัติการณซีอาน – พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จในการกอความขัดแยงและยึดกกมินตั๋ง
เปนครั้งที่ 2 
 เดือนธันวาคม 1936 จาง ซูเหลียง และหยาง หูเฉิง สองนายพลของกกมินตั๋ง ลักพาตัวเจียง ไคเช็ค ในซี
อาน  จึงเรียกเหตุการณน้ีวา “อุบัติการณซีอาน” ตั้งแตน้ันมา 
 ตามตําราของพรรคคอมมิวนิสตจีน อุบัติการณซีอานเปนการรัฐประหารของทหารที่ริเร่ิมโดย จาง กับ 
หยาง ผูยื่นคําขาดเกี่ยวกับ“ความเปน-ความตาย”ให เจียง ไคเช็ค  เขาถูกบังคับใหแสดงจุดยืนตอตานญี่ปุนผู
รุกราน  มีรายงานวา โจว เอินไหล ไดรับเชิญไปซีอานในฐานะตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตจีนในการชวยเจรจา
หาทางออกอยางสันติ อุบัติการณน้ีไดรับการแกไขอยางสันติดวยการไกลเกลี่ยของกลุมตางๆในประเทศจีน และ
ยังมีผลหยุดสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนาน 10 ป และเปนจุดเริ่มในการรวมพันธมิตรแหงชาติเพ่ือตอตาน
ญ่ีปุน หนังสือประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนเขียนไววาอุบัติการณน้ีเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของจีน
ในชวงวิกฤต พรรคคอมมิวนิสตจีนสรางภาพตัวเองวาเปนพรรครักชาติ ซ่ึงถือผลประโยชนของสวนรวมในชาติ
เปนสําคัญ 



 เอกสารจํานวนมากมายเปดเผยวาสายลับพรรคคอมมิวนิสตจีนจํานวนมากไดรวมตัวกันอยูรอบๆ หยาง หู
เฉิง กับ จาง ซูเหลียง กอนอุบัติการณซีอาน  ซง ชิงหลิง (ภรรยาของ ซุน ยัดเซน  เปนนองของมาดามเจียง 
และเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนดวย) ไดแนะนํา หลิว ติ่ง (สมาชิกใตดินคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน) 
ใหกับ จาง ซูเหลียง หลังจากอุบัติการณซีอาน เหมา เจอ ตง ยกยอง หลิว ติ่ง วา “หลิว ติ่ง ไดแสดงบทบาท
อยางนาสรรเสริญในอุบัติการณซีอาน”  ในบรรดาผูที่ทํางานอยูขาง หยาง หูเฉิง มีภรรยาของเขาเอง ชื่อ เซียะ 
เปาเจิน รวมอยูดวย เธอเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน และทํางานในกรมการเมืองของกองทัพของหยาง  
เซียะแตงงานกับหยางเมื่อเดือน มกราคม 1928 ดวยความเห็นดวยของพรรคคอมมิวนิสตจีน  นอกจากนั้น หวัง 
ปงหนาน สมาชิกอีกคนของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดรับเชิญไปเปนแขกผูมีเกียรติที่บานของหยางในเวลานั้น  
ตอมาหยางกลายเปนรัฐมนตรีชวยของกระทรวงตางประเทศพรรคคอมมิวนิสตจีน  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน
พวกนี้เองที่อยูรอบๆ จาง กับ หยาง ที่ยุยงใหทํารัฐประหารโดยตรง 
 ในชวงตนของอุบัติการณซีอาน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการฆาเจียง ไคเช็ค เพ่ือลางแคนที่ถูก
ปราบปรามกอนหนานี้  ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนมีฐานรบที่ออนแอมากทางตอนเหนือของสานซีและอาจ
อยูในอันตรายจากการถูกกําจัดอยางสิ้นซากหากมีการสูรบแมเพียงครั้งเดียว  พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงใชทักษะ
ในการหลอกลวงทั้งหลายที่มีอยูยุยงให จาง กับ หยาง กอกบฏ  เพ่ือที่จะผูกมัดญี่ปุนใหตัดสินใจไมโจมตี
สหภาพโซเวียต สตาลินถึงกับเขียนจดหมายสวนตัวสงไปถึงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ขอให
พวกเขาอยาสังหารเจียง ไคเช็ค แตใหรวมมือกันเปนครั้งที่สอง  เหมา เจอตง กับ โจว เอินไหล รูดีวาไม
สามารถทําลายกกมินตั๋งไดดวยกําลังอันจํากัดของพรรคคอมมิวนิสตจีนในขณะนั้น หากเขาสังหาร เจียง ไคเช็ค 
พวกเขาก็จะพายแพและอาจถูกกําจัดจากการลางแคนของกองทัพกกมินตั๋ง  ภายใตสถานการณเชนนี้พรรค
คอมมิวนิสตจีนจึงปรับทาทีใหม  พรรคคอมมิวนิสตจีนบังคับใหเจียง ไคเช็คยอมรับการรวมมือกันเปนครั้งที่สอง
ในนามของกองกําลังรวมตอตานญี่ปุน 
 ตอนแรกที่พรรคคอมมิวนิสตจีนยุยงใหกอการกบฏนั้น ไดหันปากกระบอกปนไปยังเจียง ไคเช็ค แตแลวก็
ทําในสิ่งที่ตรงกันขามและแสดงเหมือนกับวีรบุรุษบนเวที บังคับใหเจียงยอมรับพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกครั้ง  
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงรอดพนวิกฤตของการแตกสลายในครั้งน้ี แตยังใชโอกาสนี้ยึดรัฐบาลกกมินตั๋งเปน
ครั้งที่สอง  ไมนานกองทัพแดงก็กลายเปนกองทัพที่แปด (ของกองกําลังรวมตอตานญี่ปุน) และเติบโตกลาแกรง
กวาเดิม ซ่ึงตองยอมรับในทักษะการหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนวาไรเทียมทานจริงๆ 
 

สงครามตอตานญี่ปุน – พรรคคอมมิวนิสตจีนเติบโตโดยการฆาดวยอาวุธที่หยิบยืมมา 
 เม่ือสงครามตอตานญี่ปุนเริ่มขึ้นในป 1937 กกมินตั๋งมีกําลังทหารมากกวา 1.7 ลานคน เรือรบ 1.1 แสนตัน
พรอมระวางน้ําของเรือ และเครื่องบินรบชนิดตางๆ 600 ลํา  สวนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีน รวมทั้ง
กองทัพที่ 4 รุนใหม ซ่ึงรวมกันเม่ือเดือนพฤศจิกายน 1937 รวมแลวไมเกิน 7 หม่ืนคน  กําลังของพรรค
คอมมิวนิสตจีนออนแอขึ้นอีก โดยการแตกเปนกลุมการเมืองภายในกลุมตางๆ ซ่ึงอาจถูกกําจัดไดในการรบ
เพียงคราวเดียว  พรรคคอมมิวนิสตจีนรูดีวาหากมันตองเผชิญกับกองทัพญ่ีปุนมันยอมไมอาจเอาชนะไดแมตอง
รบกับกองทัพของญี่ปุนเพียงกองพลเดียว  ในสายตาของพรรคคอมมิวนิสตจีน การรักษากําลังของมันเอาไว
สําคัญกวาการรับประกันการอยูรอดของชาติ น่ีคือจุดสําคัญของการย้ําเรื่อง “เอกภาพแหงชาติ”  ดังน้ันใน



ระหวางความรวมมือกับกกมินตั๋ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงดําเนินนโยบายภายในที่ “ใหความสําคัญกับการตอสู
เพ่ืออํานาจทางการเมือง ซ่ึงเปดเผยเปนการภายในและประจักษชัดจากการปฏิบัติที่แทจริง” 
 หลังจากญี่ปุนยึดเมืองเสิ่นหยางในวันที่ 18 กันยายน 1931 การควบคุมของพวกเขาจึงขยายกวางออกไป
ครอบคลุมพ้ืนที่กวางในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนตอสูเคียงบาเคียงไหลกับผู
รุกรานญี่ปุนเพ่ือเอาชนะกกมินตั๋ง  ในแถลงการณฉบับหน่ึงที่เขียนขึ้นตอบรับการยึดครองของญี่ปุน พรรค
คอมมิวนิสตจีนเคี่ยวเข็ญใหประชาชนในเขตควบคุมของกกมินตั๋งกอกบฏ ปาวประกาศให “ผูใชแรงงานนัดกัน
หยุดงาน ใหชาวนากอความวุนวาย ใหนักศึกษาหยุดเรียน ใหคนยากจนหยุดงาน ใหทหารรุกขึ้นตอตาน” เพ่ือ
คว่ํารัฐบาลชาตินิยม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนชูปายเรียกรองใหตอตานญี่ปุนในขณะที่พวกเขามีเพียงกองกําลังทองถิ่นและกองโจร
ในคายที่หางจากแนวหนา  นอกเหนือจากการรบไมกี่ครั้ง รวมทั้งการตอสูที่ชองทางระหวางภูเขาปงซิง พรรค
คอมมิวนิสตจีนไมไดทุมเทในสงครามตอตานญี่ปุนเลย  ตรงกันขามพวกเขาใชพลังของตนในการขยายฐานที่
ม่ันของตน  เม่ือญ่ีปุนยอมแพ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็กวาดตอนทหารที่ยอมจํานนเขาไวในกองทัพของตนและ
อางวาสามารถขยายจํานวนทหารไดกวา 9 แสนคน นอกเหนือจากกองทหารอาสาสมัคร 2 ลานคน  กองทัพกก
มินตั๋งตองโดดเดี่ยวในแนวหนา ขณะที่ตอสูกับญี่ปุนและสูญเสียจอมพลไปถึง 200 คนในสนามรบ ในขณะที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนแทบไมสูญเสียเจาหนาที่ระดับบัญชาการเลย แตตําราของพรรคคอมมิวนิสตจีนอางมา
ตลอดวา กกมินตั๋งไมไดตอตานญี่ปุน แตเปนพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นําชัยชนะที่สําคัญๆในสงครามตอตาน
ญ่ีปุน 

การปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน – การสรางวิธีการปราบปรามที่นากลัวที่สุด 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนลอใหเยาวชนที่รักชาติจํานวนนับไมถวนเขาไปในเอี๋ยนอานในนามของการตอสูเพ่ือ
ตอตานญี่ปุน แตกลับสังหารพวกเขานับหม่ืนในระหวางการเคลื่อนไหวปรับแนวทางในเอี๋ยนอาน  ภายหลังเม่ือ
ไดอํานาจควบคุมประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็พรรณนาถึงเอ๋ียนอานวาเปน “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์” ของการ
ปฏิวัติ แตไมไดพูดถึงอาชญากรรมที่มันกอขึ้นในระหวางนั้น 
 การเคลื่อนไหวปรับแนวทางที่เอ๋ียนอานเปนเกมอํานาจที่ใหญ นากลัว และชั่วชาโหดเหี้ยมที่สุดเทาที่เคยทํา
กันมาในโลก  ในนามของการชําระลางพิษรายของพวกชนชั้นกลาง พรรคไดกวาดลางศีลธรรม อิสระทาง
ความคิด เสรีภาพในการแสดงออก ความอดทนอดกลั้นและเกียรติภูมิ  ขั้นแรกของการปรับเปลี่ยนคือ การ
จัดทําบันทึกสวนตัวของแตละคน ซ่ึงรวมขอมูลดังนี้ 1. งบดุลสวนตัว 2. ประวัติชีวิตทางการเมือง 3. พ้ืนฐาน
ครอบครัวและความสัมพันธทางสังคม 4. อัตชีวประวัติและการเปลี่ยนอุดมการณ 5. การประเมินตามลักษณะ
พรรค 
 ในบันทึกสวนตัว แตละคนจะตองใหรายชื่อคนที่รูจักมักคุนตั้งแตเกิด เหตุการณสําคัญๆทั้งหมด พรอมทั้ง
เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณน้ัน  ประชาชนถูกเรียกใหเขียนบันทึกที่วานี้ซํ้าแลวซํ้าเลา การละเลยใดๆกต็าม
จะถูกมองวาเปนสัญญาณของความไมบริสุทธิ์ใจ  แตละคนตองอธิบายกิจกรรมทางสังคมที่พวกเขาเคยเขารวม 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขาพรรค  สวนสําคัญอยูที่กระบวนการทางความคิดสวนตัวในชวงกิจกรรมทาง
สังคมเหลานี้  การประเมินตามลักษณะของพรรคยิ่งถือวาสําคัญมากขึ้นอีก ทุกคนจะตองสารภาพถึงความคิด
และพฤติกรรมที่ตอตานพรรค ทั้งทางดานการรับรู วาจา ทัศนคติตองาน ชีวิตประจําวัน หรือกิจกรรมในสังคม  
ตัวอยางเชน ในการประเมินการรับรูของเขา เขาจะตองตรวจสอบอยางละเอียดวา เขาเคยกังวลใจกับ



ผลประโยชนสวนตัวไหม เขาเคยใชการทํางานเพื่อพรรคในการบรรลุเปาหมายสวนตัวไหม หรือเคยสั่นคลอนใน
ความเชื่อม่ันตออนาคตของการปฏิวัติไหม กลัวตายในระหวางสูรบไหม หรือคิดถึงคนในครอบครัวและคูสมรส
หลังจากเขารวมกับพรรคหรือกองทัพไหม  เน่ืองจากไมมีมาตรฐานที่เปนรูปธรรมอะไรอยูในเรื่องน้ี ดังน้ันเกือบ
ทุกคนจึงถูกประเมินวามีปญหา 
 พวกแกนนําถูกบีบบังคับใหสารภาพ พวกเขาถูกตรวจสอบเพื่อที่จะกําจัด “พวกทรยศที่แฝงตัวอยู”  สงผล
ใหเกิดการสรางภาพและกลาวหาผิดๆนับจํานวนไมถวน แกนนําจํานวนมากถูกสังหาร  ในระหวางการ
ปรับเปลี่ยนนี้ เอ๋ียนอานถูกเรียกวาเปน “สถานที่สําหรับการทําลายลางลักษณะของมนุษย”  ทีมงานเขาไปใน
มหาวิทยาลัยการทหารและการเมืองเพ่ือตรวจสอบประวัติสวนตัวของแกนนํา จึงกอใหเกิด “ภัยแดงที่นา
สยดสยอง” อยูนานสองเดือน  มีการใชวิธีการตางๆนานาเพื่อเคนใหสารภาพ รวมทั้งการสารภาพเฉพาะหนา 
การสารภาพสาธิต “การจูงใจเปนกลุม” “การจูงใจ 5 นาที” การแนะนําสวนตัว รายงานการประชุมและการชี้ตัว 
“พวกที่แดงแตเปลือก” (ขางนอกแดง ขางในขาว) และยังมีการถายภาพไวดวย จัดเรียงทุกคนบนเวทีเพ่ือ
ตรวจสอบ ผูที่แสดงออกถึงความเครียดจะถูกจัดใหเปนผูตองสงสัยและเปนเปาหมายที่จะถูกสอบสวนเพิ่ม 
 แมแตผูแทนจากคอมมินเทอรนยังลาถอยเม่ือพบกับวิธีการปรับแนวทางชนิดน้ี โดยพวกเขาพูดวา
สถานการณที่เอ๋ียนอานนาหดหูใจมาก  ผูคนไมกลาติดตอปฎิสัมพันธกัน  แตละคนมีขวานของตนเองที่ตอง
คอยลับและทุกคนตึงเครียดและหวาดกลัว  ไมมีใครกลาพูดความจริงหรือปกปองเพ่ือนที่ถูกกลั่นแกลง เพราะ
แตละคนตางตองการปกปองชีวิตตนเอง  พวกชั่วรายที่ประจบสอพลอ โกหกและดูถูกผูอ่ืน กลับไดรับการ
สงเสริม  ความอัปยศกลายเปนความจริงที่ปฏิเสธไมไดที่เอ๋ียนอาน ไมวาจะเปนการเสื่อมเกียรติของสหายหรือ
ของตัวเอง ผูคนถูกผลักดันไปสูภาวะใกลเสียสติ ถูกบีบคั้นใหละทิ้งเกียรติของตนหรือความสํานึกในเกียรติหรือ
ความละอาย และความรักตอผูอ่ืน เพ่ือรักษาชีวิตและการงานของตนไว  พวกเขาหยุดแสดงความคิดเห็นของ
ตน มีเพียงการทองบทความของผูนําพรรคแทน 
 ระบบการกดขี่แบบเดียวกันน้ี ถูกนํามาใชในกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดของพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแต
มันยึดอํานาจได 
 

สามปของสงครามกลางเมือง – การทรยศประเทศเพื่อยึดอํานาจ 
 การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซียเม่ือเดือนกุมภาพันธ 1917 เปนการลุกฮือขึ้นแบบไมรุนแรง  กษัตริย
ซารยอมสละราชยแทนการตอสู เพราะทรงยึดถือผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ  เลนินจึงรีบออกจาก
เยอรมันนีกลับรัสเซียและทําการยึดอํานาจอีกครั้ง เขนฆานักปฏิวัติชนชั้นกลางที่ลมซารในนามของการปฏิวัติ
คอมมิวนิสต ดวยเหตุน้ีการปฏิวัติของชนช้ันกลางรัสเซียจึงไมประสบความสําเร็จ  พรรคคอมมิวนิสตจีนก็
เหมือนกับเลนิน คือคอยเก็บเกี่ยวผลสําเร็จของการปฏิวัติแหงชาติ  หลังจากสงครามตอตานญี่ปุนจบลง พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ลงมือกระทําสงครามแหงเสรีภาพ (ป 1946-1949) เพ่ือโคนลมรัฐบาลกกมินตั๋ง นําความ
หายนะแหงสงครามมาสูประเทศจีนอีกครั้งหน่ึง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนมีชื่อเสียงในเรื่อง “ยุทธศาสตรมวลชนขนาดใหญ” การสังเวยชีวิตมวลชนเพื่อการชนะ
สงคราม  ในสงครามหลายครั้งกับกกมินตั๋ง รวมทั้งการรบหลายครั้งในเหลียวซี-เสิ่นหยาง ปกกิ่ง-เทียนสิน และ
หวายไห20 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชกลยุทธปาเถื่อนและไรมนุษยธรรมที่สุดในการสละชีวิตประชาชนของตัวเอง
เปนจํานวนมหาศาล เม่ือตอนเขาโอบรอบเมืองฉางชุน มณฑลจ้ีหลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั้น 



เพ่ือที่จะทําใหเสบียงอาหารในเมืองหมดไป กองทัพเพ่ือเสรีภาพของประชาชาน(กองทัพปลดแอก)จึงออกคําสั่ง
หามชาวบานออกนอกเมือง  ในชวง 2 เดือนของการโอบลอมเมืองฉางชุน มีคนเกือบ 2 แสนตองหิวและหนาว
ตาย  แตกองทัพปลดแอกก็ไมยอมใหคนออกจากเมือง  หลังจากสงครามจบลง พรรคคอมมิวนิสตจีนกลับอาง
อยางไรยางอายวาพวกเขาได “ปลดปลอยฉางชุนโดยไมเสียกระสุนแมแตนัดเดียว” 
 จากป 1947-1948 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเซ็นสัญญา “ขอตกลงฮารบิน” และ “ขอตกลงมอสโคว” กับ
สหภาพโซเวียต โดยยอมมอบทรัพยสินของชาติ และทรัพยากรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับการสนับสนุนอยางเต็มที่ดานการตางประเทศและการทหารจากสหภาพโซเวียต  ตามความในขอตกลง 
สหภาพโซเวียตจะใหเครื่องบินรบ 50 ลําแกพรรคคอมมิวนิสตจีน ใหอาวุธที่ญ่ีปุนเหลือทิ้งไวจากการแพสงคราม
โดยผอนจายเปนสองงวด และยอมขายกระสุนและยุทโธปกรณอ่ืนๆที่อยูภายใตการควบคุมของโซเวียตไดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนใหกับพรรคคอมมิวนิสตจีนในราคาถูก  ถากกมินตั๋งยกพลขึ้นบกทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตก็จะใหการชวยเหลือสนับสนุนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีน
อยางลับๆ  นอกจากนี้ สหภาพโซเวียตจะชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจควบคุมมณฑลซินเกียง ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสรางแนวรวมกองทัพอากาศขึ้นมา 
โซเวียตจะชวยเรื่องยุทโธปกรณแกกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีนจํานวน 11 กอง และขนสงหนึ่งในสามของ
อาวุธที่สหรัฐมอบให (มูลคา 13 พันลานเหรียญสหรัฐ) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  
 เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนสัญญาจะใหอภิสิทธิ์ทางการขนสงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งทางบกและทางอากาศแกสหภาพโซเวียต  ใหขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทั้ง
รัฐบาลกกมินตั๋งและทางการทหารสหรัฐแกสหภาพโซเวียต  ใหผลิตภัณฑจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝาย 
ถั่วเหลือง) แกสหภาพโซเวียตโดยแลกเปลี่ยนกับอาวุธที่ทันสมัย มอบสิทธิ์พิเศษดานเหมืองแรในประเทศจีนแก
สหภาพโซเวียต  ยอมใหสหภาพโซเวียตตั้งกองทัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตซินเกียง และอนุญาตให
โซเวียตจัดตั้งสํานักขาวกรองตะวันออกไกลในประเทศจีน  ถาเกิดสงครามในยุโรป พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสง
กองกําลังเรงดวน ราว 1 แสน และแรงงานอีก 2 ลานคนไปสนับสนุนสหภาพโซเวียต  นอกจากนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนยังสัญญาวาหากจําเปนก็จะยอมรวมเขตพิเศษของจังหวัดเหลียวหนิงเขากับเกาหลีเหนือ   
 
III. การแสดงออกของลักษณะที่ชัว่ราย 
 
ความหวาดกลัวตลอดกาลเปนเครื่องหมายของประวตัิศาสตรพรรค 
ลักษณะที่เดนที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือ ความหวาดกลัวตลอดกาลของมัน  การอยูรอดเปนสิ่งที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนสนใจมากที่สุดนับตั้งแตวันที่มันถือกําเนิดขึ้นมา  มันจึงพยายามที่จะเอาชนะความกลัวที่ซอนอยู
ภายใตรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนเปรียบเหมือนกับเซลลมะเร็งที่
แพรกระจายและแทรกซึมไปทุกสวนของรางกาย ฆาเซลลปกติที่อยูรอบมัน และเติบโตกลายเปนเซลลรายที่ไม
อาจควบคุมได  ในรอบประวัติศาสตรของเรานี้ สังคมไมสามารถจะหยุดยั้งปจจัยที่เบี่ยงเบนกลายพันธุอยางเชน
พรรคคอมมิวนิสตจีนนี้ได และไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากยอมใหมันเพ่ิมจํานวนตามใจมัน  ปจจัยที่กลายพันธุ
ชนิดนี้มีอํานาจมากจนไมมีอะไรที่อยูในระดับและขอบเขตของการขยายตัวของมัน จะสามารถหยุดยั้งมันได  
สังคมจํานวนมากไดรับมลพิษ พ้ืนที่ที่ปนเปอนดวยลัทธิคอมมิวนิสตหรือองคประกอบของคอมมิวนิสตมีบริเวณ



กวางขึ้นๆ  องคประกอบเหลานี้มีความเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ และถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนนําไปใชประโยชน  ทาํให
ศีลธรรมและสังคมของมนุษยชาติในระดับมูลฐานเสื่อมทรามลง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อในหลักการที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับศีลธรรมและความยุติธรรม  หลักการ
ทั้งหมดของมันถูกใชเพ่ือผลประโยชนของมันเทานั้น  มันเห็นแกตัวโดยแกนแทและไมมีหลักการใดๆที่จะยับยั้ง
และควบคุมความอยากของมันได  ตามหลักการของมันนั้น พรรคตองทําการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณที่ปรากฏ
ออกมาที่เปลือกนอกของมัน ดวยการสวมใสเสื้อคลุมใหมๆ  ในระยะแรกของมันที่การอยูรอดของมันประสบกับ
ภาวะเสี่ยง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยึดตัวเองไวกับพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต ยึดกับพรรคกกมินตั๋ง 
ยึดกับรางรัฐบาลของกกมินตั๋ง และยึดกับการปฏิวัติแหงชาติ  ภายหลังการยึดอํานาจสําเร็จ พรรคคอมมิวนิสต
จีนก็ผูกยึดตัวเองไวกับการฉวยโอกาสในรูปแบบตางๆ ยึดกับความรูสึกและสภาพจิตใจของประชาชน ยึดกับ
โครงสรางและวิถีของสังคม หรือผูกยึดกับอะไรก็ตามที่มันสามารถยื่นมือไปถึง  มันใชทุกๆวิกฤตการณใหเปน
ประโยชนในการสรางโอกาสเพื่อรวบรวมอํานาจใหมากขึ้น อีกทั้งเสริมความแข็งแกรงของมาตรการในการ
ควบคุม 
 

การแสวงหาความชั่วรายอยางไมหยุดหยอนคือ “อาวุธวิเศษ” ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาชัยชนะของการปฏิวัติน้ันขึ้นอยูกับ “อาวุธวิเศษ” 3 อยาง ไดแก การสรางพรรค 
การตอสูดวยอาวุธ และแนวรวม  ประสบการณจากกกมินตั๋งไดให “อาวุธ” อีก 2 อยางแกพรรคคอมมิวนิสตจีน 
คือ การโฆษณาชวนเชื่อและการจารกรรม  “อาวุธวิเศษ” ชนิดตางๆของพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกบรรจุดวย 
ลักษณะสืบทอด 9 ประการของพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดแก ความชั่วราย การหลอกลวง การยุยงปลุกปน การ
ปลดปลอยพวกสวะสังคม การจารกรรม การปลน การตอสู การกําจัด และการควบคุม 
 ลัทธิมารกซิสต-เลนินน้ันมีธาตุแทที่ชั่วราย  ที่จริงแลวชาวคอมมิวนิสตจีนไมเขาใจลัทธิมารกซิสต-เลนินเลย  
ดังที่หลินเปยว21กลาวไววา มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนนอยมากที่เคยอานหนังสือของมารกซหรือเลนินจริงๆ 
ผูคนตางเขาใจวา ฉวี ซิวไป22 เปนพวกอุดมการณ แตเขาเองก็ยอมรับวาเขาอานทฤษฎีของมารกซิสต-เลนิน
นอยมาก  สวนอุดมการณของเหมา เจอตง ก็เปนแคลัทธิมารกซิสต-เลนินภาคชนบท ซ่ึงสนับสนุนการกบฏของ
ชาวนา  สวนทฤษฏีสังคมนิยมระยะเริ่มตนของ เติ้ง เสี่ยวผิง ก็มีลัทธิทุนนิยมตอทายชื่อของมัน  ทฤษฎี 
“ตัวแทน 3 ฝาย”23 ของเจียง เจอหมิน น้ันเปนการนําเศษชิ้นสวนของอะไรก็ไมรูมาตอเขาดวยกัน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไมเคยเขาใจเลยวาลัทธิมารกซิสต-เลนินที่แทจริงคืออะไร แตกลับรับสืบทอดดานที่ชั่วรายของ
มัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนนํามาตกแตงใหกลายเปนของตัวเอง แตไดสอดไสความชั่วรายยิ่งกวาเขาไป 
 การเปนแนวรวมของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น เปนการผสมผสานระหวางหลอกลวงกับการจายคืนระยะสั้น  
เปาหมายของการเปนเอกภาพคือการเสริมสรางอํานาจใหแข็งแกรง และชวยใหเติบโตขึ้นมาจากความโดดเดี่ยว 
กลายเปนกลุมขนาดใหญ และเปลี่ยนแปลงสัดสวนระหวางมิตรกับศัตรูของมัน  การเปนเอกภาพจําตองมี
ความสามารถในการตัดสินสถานการณ แยกแยะใหไดวาใครเปนศัตรู ใครเปนมิตร ใครอยูขางซาย  ขางขวา
หรือตรงกลาง  ใครที่ควรจะตองเปนมิตรดวยและเม่ือไร และใครที่ควรจะถูกโจมตีและเม่ือไร  มันงายมากที่จะ
เปลี่ยนศัตรูในอดีตใหกลายเปนมิตร แลวก็เปลี่ยนกลับไปเปนศัตรูไดอีก  ตัวอยางเชน ในชวงการปฎิวัติ
ประชาธิปไตย  พรรคฯจะเปนพันธมิตรกับพวกนายทุน แตระหวางชวงการปฏิวัติสังคมนิยม มันกลับกําจัดพวก
นายทุน  อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแกผูนําของพรรคประชาธิปไตยอ่ืนๆ อยางเชน จาง ปอหยุน24 และ หลัว หลงจี25 



ซ่ึงเปนผูรวมกันกอตั้ง “สันนิบาตประชาธิปไตยแหงชาติจีน” เคยถูกหลอกใชในฐานะผูสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสตจีนในระหวางการแยงชิงอํานาจ แตตอมากลับถูกปราบปรามในฐานะ “ฝายขวา” 
 

พรรคคอมมิวนิสตเปนพวกโจรมืออาชีพที่ช่ําชอง 
 พรรคคอมมิวนิสตใชยุทธศาสตร 2 ดาน คือดานหนึ่งออนและยืดหยุน สวนอีกดานหนึ่งแข็งและเขมงวด
ดุดัน  ยุทธศาสตรดานออนของมัน ไดแก การโฆษณาชวนเชื่อ การสรางแนวรวม การเพาะความขัดแยง การ
จารกรรม การปลุกระดมใหเกิดจลาจล การตีสองหนา เจาะเขาไปในใจคน ลางสมอง โกหกหลอกลวง ปกปด
ความจริง การทํารายจิตใจ และการสรางบรรยากาศที่นากลัว  ในการกระทําสิ่งเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะ
สรางความหวาดกลัวหลายอยางในใจประชาชน ซ่ึงทําใหพวกเขาลืมความผิดของพรรคไดอยางงายดาย  
วิธีการมากมายเหลานี้ สามารถจะหยุดลักษณะของมนุษยเอาไวและชวยพัฒนาดานรายของมนุษยชาติ  สวน
กลวิธีดานแข็งของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดแก ความรุนแรง การตอสูดวยอาวุธ การประทุษราย การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง การสังหารพยาน การลักพาตัว การหามพูดความคิดเห็นที่แตกตาง การโจมตีดวยอาวุธ การ
ปราบปรามอยางรุนแรงเปนระยะๆ เปนตน วิธีการที่กาวราวรุนแรงเหลานี้กอใหเกิดความกลัวและคงความนา
สะพรึงกลัวน้ันไว 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนใชทั้งวิธีออนและแข็งพรอมกันไป  พวกเขาจะผอนผันในบางกรณี แตก็เขมงวดในกรณี
อ่ืนๆ หรือพวกเขาอาจดูผอนคลายจากภายนอก แตเปนทางการและไมคอยเปนมิตรกับเรื่องภายใน  ใน
บรรยากาศที่ผอนคลาย พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสนับสนุนใหมีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกตาง แตน่ัน
เทากับการลองูออกจากรัง ผูที่กลาพูดออกมาจะถูกทํารายในชวงตอมาที่มีการควบคุมเขมงวด  พรรค
คอมมิวนิสตจีนมักใชประชาธิปไตยในการคัดคานกกมินตั๋ง แตเม่ือปญญาชนในเขตควบคุมของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไมเห็นดวยกับพรรคฯ พวกเขาก็จะถูกทรมานหรือประหาร  ตัวอยางเชนเหตุการณที่เสื่อมชื่อ
เสีย “เหตุการณดอกลิลลี่ปา” ซ่ึงปญญาชนชื่อ หวัง ซือเวย (1906-1947) ไดเขียนบทความเรื่อง “ดอกลิลลี่ปา” 
แสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความเทาเทียมกัน ประชาธิปไตย และมนุษยธรรมนิยม ทําใหเขาถูกขับไลใน
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน และถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนจามดวยขวานจนตายในป 1947 
 ทหารผานศึกคนหนึ่งที่ตองทุกขทรมานในระหวางการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน เลาวา เม่ือ
เขาอยูภายใตความกดดันอยางหนัก เขาถูกลากและบีบบังคับใหสารภาพ สิ่งเดียวที่เขาสามารถทําไดคือทรยศ
ตอมโนธรรมของตัวเองและกุเรื่องเท็จ  ครั้งแรกเขารูสึกแยที่กุเร่ืองใหรายตอเพ่ือนรักของเขาใหมีความผิด  เขา
เกลียดตัวเองมากจนอยากฆาตัวตาย  ดวยความบังเอิญมีปนกระบอกหนึ่งวางอยูบนโตะ เขาหยิบมันขึ้นมา จอ
ปลายกระบอกไปที่ศีรษะของตัวเองแลวเหนี่ยวไก ทวาปนไมมีลูกกระสุน  ผูที่สอบสวนเขาเดินเขามาแลวพูดวา 
“มันดีที่คุณยอมรับวาสิ่งที่คุณทํานั้นผิด นโยบายของพรรคนั้นผอนปรนได”  พรรคคอมมิวนิสตรูวาคุณไดไปถึง
ขีดจํากัดของตนแลว รูวาคุณภักดีตอพรรค และดวยเหตุน้ี คุณจึงผานการทดสอบ  พรรคคอมมิวนิสตจีนจะตอน
คนเขาไปในกับดักของความตายเสียกอน แลวเพลิดเพลินกับความเจ็บปวดและความอัปยศทุกอยางของเขา  
เม่ือผูน้ันไปถึงที่สุดแลวจนอยากตาย พรรคก็จะออกมาและบอกหนทางที่จะอยูรอดตอไป  กลาวกันวา “มีชีวิต
อยูอยางคนขลาด ดีกวาตายแบบวีรบุรุษ”  คนๆน้ันก็จะสํานึกในบุญคุณของพรรคในฐานะผูชวยชีวิต  หลายป
ตอมา ทหารผานศึกคนนี้ไดศึกษาฝาหลุนกง ซ่ึงเปนชี่กงและการบําเพ็ญปฏิบัติที่เร่ิมเผยแพรในประเทศจีน เขา



รูสึกวาการฝกนี้ดี  แตเม่ือประหัตประหารฝาหลุนกงเกิดขึ้นในป 1999 ความทรงจําอันเจ็บปวดในอดีตน้ีก็หวน
กลับมาหาเขาอีกครั้ง ทําใหเขาไมกลาพูดอีกตอไปวาฝาหลุนกงดี 
 ประสบการณของอดีตจักรพรรดิปูยี26 ของจีนนั้นก็เหมือนกับทหารคนนี้ จักรพรรดิปูยีถูกขังในคุกของพรรค
คอมมิวนิสตจีนและไดเห็นคนถูกฆาคนแลวคนเลา  พระองคคิดวาตนเองคงจะตายในไมชา  เพ่ือที่จะมีชีวิตรอด
จึงยอมถูกลางสมองและรวมมือกับผูคุม  ตอมาไดเขียนอัตชีวประวัติขอเร่ือง “ครึ่งแรกของชีวิตขาพเจา” ซ่ึงถูก
พรรคคอมมิวนิสตจีนนําไปใชอางวา เปนตัวอยางของความสําเร็จในการปฏิรูปความคิดของคน 
 จากการศึกษาดานการแพทยสมัยใหม เหยื่อจํานวนมากที่ตกอยูในภาวะกดดันอยางหนักและโดดเดี่ยวจะ
ตกเปนเหยื่อของความรูสึกที่ผิดปกติในการพึ่งพาผูคุมขัง ที่เรียกกันวา “กลุมอาการสตอกโฮลม”  อารมณของ
เหยื่อ ทั้งความสุขหรือความโกรธ ความสนุกสนานหรือความเศราโศก จะถูกกําหนดโดยผูคุมขัง  เหยื่อที่ไดรับ
ความชวยเหลือเพียงเล็กนอยจะรูสึกสํานึกในบุญคุณอยางลึกซึ้ง ยังมีเหยื่อที่พัฒนาความรูสึก “รัก” ตอผูคุมขัง
ของตน พรรคคอมมิวนิสตจีนประสบความสําเร็จในการใชปรากฏการณทางจิตน้ี ทั้งกับศัตรูของมันและใชใน
การควบคุมจิตใจคนและหลอหลอมจิตใจของพลเมืองของตัวเองขึ้นมาใหม 
 

พรรคคือสิ่งที่ชั่วรายที่สุด 
 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนสวนใหญถูกตราหนาวาตอตานคอมมิวนิสต  จึงเปนที่แนชัดวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้นมีชีวิตของตัวเอง มีรางที่เปนอิสระของมันเอง พรรคฯทําการบริหารจัดการกับเจาหนาที่ ไมใช
เจาหนาที่บริหารจัดการพรรคฯ  ในเขตโซเวียตของจังหวัดเจียงซี เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกกองทัพกกมินตั๋ง
ปดลอมอยูจนแทบจะเอาตัวไมรอดนั้น มันก็ยังเคลื่อนไหวปฏิบัติการกวาดลางภายในพรรคในนามของการ
ปราบปราม “พวกตอตานบอลเชวิก (พวกAB)27” ลอบสังหารทหารของตนในเวลากลางคืน หรือทุบใหตายดวย
กอนหินเพ่ือประหยัดกระสุน  ขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนถูกขนาบอยูระหวางกองทัพกกมินตั๋งกับญี่ปุนในทิศ
เหนือของมณฑลสานซี พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอ๋ียนอาน ชําระลางมวลชน 
ฆาประชาชนจํานวนมาก  การสังหารหมูคนจํานวนมากที่ทําซ้ําๆกันลักษณะนี้ ไมไดเปนอุปสรรคในการขยาย
อํานาจของพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงในที่สุดก็ไดแผขยายอํานาจไปทั่วประเทศจีน  พรรคคอมมิวนิสตจีนขยายแบบ
แผนการชิงดีชิงเดนภายใน การฆาฟนกันเองจากเขตโซเวียตขนาดเล็กไปจนถึงระดับทั่วประเทศ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เหมือนเน้ือรายที่เจริญอยางรวดเร็ว แมศูนยกลางของเนื้อรายจะตายไปแลว มันก็ยัง
สามารถแพรกระจายตอไปยังสิ่งมีชีวิตที่ดีที่อยูโดยรอบไดตอไป  หลังจากที่สิ่งมีชีวิตและรางกายถูกแทรกซึม 
เน้ืองอกใหมก็เจริญเติบโต  ไมวาเม่ือแรกเริ่มคนๆนั้นจะดีหรือเลว หลังจากที่เขาเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต
จีน พวกเขาก็จะกลายเปนสวนหน่ึงของพลังทําลายลางของมัน  ยิ่งคนๆนี้มีความซื่อสัตยมากเทาไร เขาก็จะยิ่ง
กลายเปนนักทําลายลางมากขึ้นเทานั้น  ไมตองสงสัยเลยวาเนื้องอกพรรคคอมมิวนิสตจีนน้ีจะเจริญตอไปจนกวา
ไมมีอะไรเหลือที่จะหลอเลี้ยงมัน  แลวมะเร็งน้ีก็จะตายอยางแนนอน 
 เฉิน ตูซ่ิว ผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนปญญาชนและเปนผูนําของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 
4 พฤษภาคม  เขาแสดงตนวาไมไดนิยมความรุนแรงเลย เขาเคยเตือนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนวา ถาพวก
เขาพยายามเปลี่ยนกกมินตั๋งใหเปนคอมมิวนิสต หรือฝกใฝในอํานาจมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดความตึงเครียด
ในความสัมพันธกับกกมินตั๋ง  แมเฉินจะเปนผูที่มีกระตือรือรนที่สุดในการเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม เขาก็เปน
คนที่มีความอดทนมาก  ถึงกระนั้นก็ตามเขากลับเปนคนแรกที่ถูกตราหนาวาเปน “นักฉวยโอกาสฝายขวา”  



 ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกคนคือ ชู ชิวไป มีความเชื่อวาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนควรเขารวมการตอสู
และทําสงคราม กอกบฏ ลมคว่ําอํานาจรัฐ และวิธีการสุดขั้วในการพลิกสังคมจีนไปสูภาวะปกติ  อยางไรก็ตาม
กอนตาย เขาไดสารภาพวา “ผมไมอยากตายในฐานะนักปฏิวัติ ผมทิ้งการเคลื่อนไหวของคุณไปนานแลว แต
ประวัติศาสตรเลนกลอุบายกับผม ทําใหผมซึ่งเปนปญญาชนคนหนึ่งขึ้นเวทีการเมืองของการปฏิวัติ และใหผม
เลนอยูบนนั้นหลายป  ในตอนจบ ผมก็ยังคงไมสามารถเอาชนะทัศนคติแบบพวกผูดีของผม  ผมไมสามารถ
เปลี่ยนเปนนักรบของชนชั้นกรรมาชีพเลย”28 
 หวัง หมิง ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดเรียกรองตามคําแนะนําของคอมมินเทอรนใหสรางเอกภาพกับกก
มินตั๋งในสงครามตอตานญี่ปุน แทนที่จะขยายฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกไป  ในที่ประชุมพรรค
คอมมิวนิสตจีน เหมา เจอตง กับ จาง เหวินเทียน29 ไมสามารถหวานลอมสหายผูน้ีได และไมสามารถเปดเผย
สถานการณที่แทจริงของพวกเขา เน่ืองจากความจํากัดของกองกําลังกองทัพแดง พวกเขาไมอาจจะตอกรกับ
กองทัพญ่ีปุนไดแมแตกองพลเดียวดวยกําลังของตัวเอง  ถาพรรคคอมมิวนิสตจีนตัดสินใจฝนที่จะตอสู 
ประวัติศาสตรจีนยอมจะแตกตางไปจากที่เปนอยางแนนอน  เหมา เจอตงถูกบีบใหเงียบในที่ประชุม ตอมา  
หวัง หมิง ถูกขับออกไปครั้งแรกในขอหา “ฝายซาย” ที่เบี่ยงเบน ตอมาเขาถูกตราหนาวาเปนนักฉวยโอกาสของ
พวกอุดมการณฝายขวา 
 หู เยาปง เลขาธิการพรรคอีกคนหนึ่ง ซ่ึงถูกบีบใหลาออกในเดือนมกราคม 1987 น้ัน เขาเคยทําใหพรรค
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนจีน เน่ืองจากเขาใหความเปนธรรมกับเหยื่อผูบริสุทธิ์หลายรายที่เคยถูกตัดสิน
วากระทําผิดกฎหมายในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม  แตในที่สุดเขาก็ถูกเตะออกไป 
 จาว จ่ือหยาง เลขาธิการพรรคคนลาสุดที่ตกลงมานั้น30 เปนผูที่ตองการชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนในการ
ปฏิรูปทางการเมืองมากยิ่งขึ้น แตกลับนําผลรายใหตัวเอง 
 ดังน้ัน ผูนําใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถบรรลุความสําเร็จอะไรไดละ การปฏิรูปพรรค
คอมมิวนิสตจีนอยางแทจริงน้ัน ยอมนําไปสูความตายของมันโดยปริยาย ในไมชานักปฏิรูปเองก็จะพบวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนจะยึดอํานาจของพวกเขา  มันมีขีดจํากัดที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถทําการ
ปรับเปลี่ยนระบบของพรรคได  ดังน้ันจึงไมมีโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจะทําการปฏิรูปสําเร็จเลย 
 ถาผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนทั้งหมดกลายเปน “คนชั่ว” แลว พรรคคอมมิวนิสตจีนจะสามารถขยายการ
ปฏิวัติไดอยางไร  ในหลายสถานการณ เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังอยูในชวงที่ดีที่สุดของมันและชั่วรายที่สุด
ดวย เจาหนาที่ระดับสูงที่สุดของมันหลายคนจะหลุดจากตําแหนง  เพราะวาระดับความชั่วรายของพวกเขาไมได
มาตรฐานที่สูงของพรรค ที่สรรหาเฉพาะที่ชั่วรายที่สุดเทานั้น  ผูนําพรรคหลายคนจบชีวิตทางการเมืองอยางนา
สลดใจ แตพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงอยูตอไป  ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนที่รักษาตําแหนงของตนไวไดน้ัน 
ไมใชผูที่สามารถมีอิทธิพลตอพรรคฯ แตเปนผูที่สามารถเขาใจเจตนาชั่วรายของพรรคฯและปฏิบัติตามมัน  
พวกเขาเสริมความสามารถของพรรคคอมมิวนิสตจีนใหแข็งแกรงขึ้น เพ่ือใหมันอยูรอดทามกลางวิกฤตการณ 
ทั้งทุมเทตนเองใหพรรคอยางเต็มที่  ไมตองสงสัยเลยวาสมาชิกพรรคฯจะสามารถทําสงครามกับสวรรคได ตอสู
กับโลกและมนุษย  แตไมเคยอยูตรงขามกับพรรคเลย  พวกเขาเปนเครื่องมือเชื่องๆของพรรค หรืออยางมาก
ที่สุดคือมีความสัมพันธแบบเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันกับพรรค 
 ความไรยางอายกลายเปนคุณภาพที่ดีเลิศของพรรคคอมมิวนิสตจีนในวันนี้  ในทัศนะของพรรค ความ
ผิดพลาดทั้งหมดลวนเกิดจากตัวผูนําพรรคฯเทานั้น เชน จาง กั๋วเทา31 หรือแกงสี่คน32  เหมา เจอตงถูกพรรคฯ
ตัดสินวามีความผิด 3 สวน ความชอบ 7 สวน ขณะที่เติ้ง เสี่ยวผิง ตัดสินตัวเองวามีความผิด 4 สวน ความชอบ 



6 สวน แตพรรคฯไมเคยผิดพลาดเลย  แมวาพรรคฯจะผิด แตพรรคฯเองก็สามารถแกไขความผิดพลาดได  
ดังนั้นพรรคฯจึงบอกใหสมาชิก “มองไปขางหนา” และ “อยาไปใสใจกับเรื่องอดีต”  หลายสิ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได สวรรคของคอมมิวนิสตกลายเปนเปาหมายชั้นต่ําของอาหารและที่พักพิงของพวกสังคมนิยม 
ลัทธิมารกซิสต-เลนินถูกแทนที่ดวยทฤษฎี “ตัวแทน 3 ฝาย”  ผูคนไมควรแปลกใจที่ไดเห็นพรรคคอมมิวนิสตจีน
สงเสริมประชาธิปไตย เปดกวางใหกับอิสระทางความเชื่อ ละทิ้งเจียง เจอหมินไปในชั่วขามคืน หรือแตงเรื่อง
การประหัตประหารฝาหลุนกงขึ้นมาใหม ถาการทําเชนน้ันจะชวยใหมันสามารถควบคุมอํานาจไดตอไป  แตมีสิง่
หน่ึงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยเปลี่ยน คือการแสวงหาเปาหมายพ้ืนฐานของพรรค คือ การอยูรอดและการ
รักษาไวซ่ึงอํานาจและการควบคุม 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดผสมผสานความรุนแรง ความนากลัว และการสั่งสอนใหเชื่อฟงดวยการกดดันอยาง
สูง เพ่ือกอเกิดเปนพ้ืนฐานทางทฤษฎีของมัน ซึ่งกลายเปนลักษณะของพรรค หลักการสูงสุดของพรรค จิต
วิญญาณของผูนําพรรค กลไกการทํางานของทั่วทั้งพรรค และบรรทัดฐานในการปฏิบัติของสมาชิกพรรค  พรรค
คอมมิวนิสตแข็งด่ังเหล็กกลา อีกทั้งวินัยของมันก็แข็งแกรงดังเหล็ก  จุดมุงหมายของสมาชิกทั้งหมดตองเปน
หน่ึงเดียวกัน การปฏิบัติของสมาชิกทั้งหมดตองสอดคลองอยางสมบูรณกับนโยบายของพรรค 
 

บทสรุป 
 
 เหตุใดประวัติศาสตรจึงเลือกพรรคคอมมิวนิสตมากกวาพลังทางการเมืองทั้งหมดในประเทศจีน  ดังที่พวก
เราทุกคนทราบกันวา ในโลกนี้มีพลังสองดาน สองทางเลือก หน่ึงคือเกาและชั่วราย ซ่ึงเปาหมายของมันคือการ
ทําชั่วและเลือกดานลบ  อีกหนึ่งคือความถูกตองและความดี ซ่ึงจะเลือกความถูกตองและทางที่ดีงาม  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดรับการเลือกโดยอิทธิพลเกา  เหตุผลของการเลือกนี้ชัดเจนมาก ก็เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดรวบรวมความชั่วรายทั่วโลกเอาไว ทั้งของจีนและตางชาติ ทั้งของอดีตและปจจุบัน  มันเปนตัวแทนที่เปน
แบบฉบับของพลังชั่วราย  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชประโยชนจากความบริสุทธิ์และความดีงามโดยกําเนิดของคน
ใหมากที่สุด โดยการหลอกลวงพวกเขา และคอยๆไดมาซึ่งความสามารถในการทําลายลางในทุกวันนี้ 
 เม่ือมันอางวาจะไมมีประเทศจีนใหมหากปราศจากพรรคคอมมิวนิสตน้ัน มันหมายถึงอะไรหรือ  จากการ
กอตั้งในป 1921 จนกระทั่งยึดอํานาจทางการเมืองไดในป 1949 มีหลักฐานแนชัดที่แสดงใหเห็นวา หาก
ปราศจากการโกหกและการใชความรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมมีวันไดอํานาจมา  พรรคคอมมิวนิสตจีน
แตกตางจากองคกรอ่ืนๆตรงที่มันปฏิบัติตามทฤษฎีที่บิดเบือนของลัทธิมารกซิสต-เลนิน และทําตามที่มัน
ตองการ  มันอธิบายทุกอยางที่ทําดวยทฤษฏีชั้นสูงและเชื่อมโยงทฤษฎีเหลานี้อยางฉลาดกับมวลชนสวนหนึ่ง 
โดยการสรางความชอบธรรมใหกับการกระทําของตน  มันเผยแพรการโฆษณาชวนเชื่อทุกวัน อําพราง
ยุทธศาสตรของมันดวยหลักการและทฤษฏีมากมาย พิสูจนวาตัวเองถูกตองตลอดกาล 
 การพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนกระบวนการสะสมความชั่วรายที่ไมมีเกรียติเลย  ประวัติศาสตร
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความไมชอบดวยกฎหมายของพรรคฯ  ประชาชนจีนไมได
เลือกพรรคคอมมิวนิสตจีน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนยัดเยียดลัทธิคอมมิวนิสต ซ่ึงเปนสิ่งชั่วรายตางชาติใหกับ
ประชาชนจีน โดยการใชลักษณะที่ชั่วรายที่มันสืบทอดจากพรรคคอมมิวนิสต อันไดแก ความชั่ว การโกหก การ
ยุยง การปลดปลอยสวะสังคม การจารกรรม การปลน การตอสู การกําจัด และการควบคุม 


