
บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 3 
การปกครองที่กดขี่ ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 
บทนํา 
 
 เม่ือพูดถึงผูปกครองที่กดขี่ ชาวจีนสวนใหญจะนึกถึง ฉิน สื่อหวาง (259-210 กอนคริสตกาล) จักรพรรดิ
องคแรกของราชวงศฉิน สํานักพระราชวังที่กดขี่ของพระองคไดเผาตําราปรัชญาและฝงนักศึกษาลัทธิขงจ้ือ
เปนๆ  การปฏิบัติอยางโหดเหี้ยมของ ฉิน สื่อหวาง ตอประชาชนของพระองคมาจากนโยบายที่วา “จงสนับสนุน
การปกครองของขาดวยทุกสิ่งที่อยูภายใตสวรรค”1  นโยบายของพระองคมีสี่ประเด็นหลัก คือ การเก็บภาษี
จํานวนมากเกินไป ใชแรงงานมนุษยในโครงการที่เพ่ิมชื่อเสียงเกียรติยศของพระองค กระทําทารุณกรรมอยาง
โหดเห้ียมภายใตกฎหมายที่รุนแรง และลงโทษแมกระทั่งครอบครัวและเพ่ือนบานของผูกระทําผิด และควบคุม
จิตใจประชาชนโดยการปดหนทางความคิดและการแสดงออกอยางอิสระ และเผานักศึกษาทั้งเปน  ประเทศจีนมี
ประชากร 10 ลานคน ภายใตการปกครองของ ฉิน  สื่อหวาง ราชสํานักของรัฐฉินเกณฑคนกวา 2 ลานคนไป
ทํางานใชแรงงาน  ฉิน สื่อหวาง บังคับใชกฎหมายที่รุนแรงถึงระดับการใชความคิดของคน หามเสรีภาพทาง
ความคิดในระดับกวาง ในระหวางการปกครองของพระองค มีนักศึกษาลัทธิขงจ้ือและขาราชการที่
วิพากษวิจารณรัฐบาลถูกฆาตายนับพันคน 
 ความรุนแรงและการใชอํานาจโดยมิชอบของพรรคคอมมิวนิสตจีนในทุกวันนี้ยังรุนแรงกวาของราชวงศที่กด
ขี่ของฉิน  ปรัชญาหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการตอสู การปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นพัฒนามา
จากการตอสูทางชนชั้น การตอสูดานแนวทาง การตอสูทางอุดมการณ อยางตอเน่ือง ทั้งในประเทศจีนและกับ
ชาติอ่ืน  เหมา เจอตง ผูนําคนแรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยพูดอยางทื่อๆวา 
“จักรพรรดิ ฉิน สื่อหวาง จะคุยโมไดสักแคไหน  เขาเพียงฆานักศึกษาลัทธิขงจ้ือไปแค 460 คน แตเราฆา
ปญญาชนไปถึง 46,000 คน  มีประชาชนกลาวหาวาเราเผด็จการเหมือนจักรพรรดิ ฉิน สื่อหวาง ซ่ึงเราก็
ยอมรับทั้งหมด  มันเหมาะกับสถานการณจริง  นาเสียดายที่พวกเขาไมยกยองเรามากพอ เราก็เลยตองเพ่ิม
จํานวน”2 
 ลองดูความยากลําบากในชวง 55 ป ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน  จากปรัชญาพื้นฐานของ
มันเกี่ยวกับการตอสูทางชนชั้น ตั้งแตยึดอํานาจรัฐได พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยหยุดความพยายามที่จะลาง
เผาพันธุทางชนชั้น มันประสบความสําเร็จดานการปกครองที่นากลัวโดยการใชวิธีปฏิวัติดวยความรุนแรง  ใช
การเขนฆาและลางสมองพรอมไปกับการหยุดยั้งความเชื่ออ่ืนที่นอกเหนือจากทฤษฏีคอมมิวนิสต  พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดกระทําการครั้งแลวครั้งเลาเพื่อนําเสนอตัวเองวาไมเคยผิดพลาดและเหมือนพระเจา  ในการ
ปฏิบัติตามทฤษฎีการตอสูทางชนชั้น ทั้งการปฏิวัติดวยความรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามกวาดลางผูที่
ไมเห็นดวยกับตนและชนชั้นที่คัดคานตน โดยการใชความรุนแรงและการหลอกลวงบีบบังคับประชาชนจีนให
กลายเปนบาวที่เชื่อฟงการปกครองที่กดขี่ของมัน 
 



I. การปฏิรูปที่ดิน เพื่อการกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน 
 
 เพียง 3 เดือนหลังการกอตั้งประเทศจีนคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเรียกรองใหกําจัดชนชั้น
เจาของที่ดิน โดยถือเปนหนึ่งในแนวทางที่ใชในโปรแกรมการปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ  คําขวัญของพรรคที่วา 
“ที่ดินเพ่ือผูเพาะปลูก” ถูกใชในการลอลวงดานที่เห็นแกตัวของชาวนาผูไรที่ดิน ยุยงใหพวกเขาตอสูกับเจาของ
ที่ดินทุกวิถีทางโดยไมใสใจวาการกระทําของพวกเขาจะผิดศีลธรรมหรือไม  การรณรงคปฏิรูปที่ดินมีการระบุ
อยางโจงแจงใหกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน และจัดจําแนกประชากรในชนบทเปนกลุมทางสังคมประเภทตางๆ  ผู
ที่อาศัยอยูในชนบทจํานวน 20 ลานคนทั่วประเทศถูกจัดเปน “เจาของที่ดิน ชาวนารวย พวกปฏิกิริยา หรือคน
เลว”  พวกที่สังคมไมยอมรับเหลานี้ตองเผชิญกับการแบงชั้นวรรณะ การลบหลูและสูญเสียสิทธิของพลเมือง  
เม่ือการรณรงคปฏิรูปที่ดินขยายวงกวางไปถึงพ้ืนที่หางไกลและหมูบานของชนกลุมนอยทางชาติพันธุ การจัด
องคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ขยายตามไปดวยอยางรวดเร็ว  คณะกรรมการพรรคประจําเมืองและสาขา
ประจําหมูบาน แพรกระจายไปทั่วประเทศจีน  สาขาทองถิ่นเปนกระบอกเสียงในการถายทอดคําสั่งจาก
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน และเปนแนวหนาของการตอสูทางชนชั้น ปลุกระดมชาวนาใหลุกฮือ
ขึ้นตอสูกับเจาของที่ดิน  เจาของที่ดินเกือบหนึ่งแสนคนเสียชีวิตในระหวางการเคลื่อนไหวครั้งน้ี  ในบางพื้นที่ 
พรรคคอมมิวนิสตจีนและชาวนาทําการฆาเจาของที่ดินทั้งครอบครัว ไมวาอายุเทาไรหรือเพศใด เพ่ือกวาดลาง
ชนชั้นเจาของที่ดินใหหมดไป 
 ในระหวางนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกอกระแสการโฆษณาชวนเชื่อครั้งแรกดวยการประกาศวา “ประธาน
เหมา เปนผูชวยเหลือประชาชนที่ยิ่งใหญ” และ “มีแตพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้นที่สามารถชวยประเทศจีนได”  
ในระหวางการปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรที่ไมมีที่ดินไดในสิ่งที่พวกเขาตองการโดยผานนโยบายการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนโดยไมตองออกแรง หรือการปลนโดยไมสนใจวิธีการ  ชาวนาชาวไรที่ยากจนใหการยกยองพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ทําใหสภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น พวกเขาจึงยอมรับการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค
คอมมิวนิสตจีนวาพรรคฯทํางานเพื่อผลประโยชนของประชาชน 
 สําหรับเจาของที่ดินที่ไดที่ดินใหมมานั้น ชวงวันเวลาที่ดีของ “ที่ดินเพ่ือผูเพาะปลูก” น้ันสั้นนัก  ภายในเวลา 
2 ป พรรคคอมมิวนิสตจีนก็บีบบังคับใหชาวไรชาวนาปฏิบัติเรื่องตางๆหลายเรื่อง ไดแก กลุมพึ่งพาชวยเหลือ
กัน สหกรณขั้นพ้ืนฐาน สหกรณกาวหนา และคอมมูนประชาชน  โดยการใชคําขวัญเชิงวิพากษวิจารณวา 
“ผูหญิงที่มัดเทา” หมายถึงผูที่เชื่องชา ตองใหพรรคคอมมิวนิสตจีนผลักดัน พยายามใหชาวไรชาวนารีบเรงเขาสู
สังคมนิยมปแลวปเลา  ภายใตระบบการจัดหาธัญญพืช ฝายและน้ํามันปรุงอาหารที่เปนหน่ึงเดียวทั่วประเทศ 
ผลิตผลทางดานการเกษตรสวนใหญถูกกันออกไปจากการแลกเปลี่ยนของตลาด  นอกจากนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนยังจัดตั้งระบบลงทะเบียนถิ่นที่พักอาศัย หามชาวไรชาวนาเดินทางเขาเมืองเพ่ือหางานหรือพัก
อาศัย  ผูที่ถูกลงทะเบียนวามีถิ่นที่อยูอาศัยในเขตชนบทจะไมไดรับอนุญาตใหซ้ือธัญพืชจากรานของรัฐ และ
ลูกๆของเขาก็ถูกหามไมใหไดรับการศึกษาในเมือง  ลูกชาวนาชาวไรจะไดเปนเพียงชาวนาชาวไร ทําใหคนที่อยู
แถบชนบท 360 ลานคน ในชวงตนของทศวรรษ 1950 กลายเปนพลเมืองชั้นสอง 
 ในชวงตนของป 1978 หาปแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบรวมไปเปนระบบการทําสัญญาครัวเรือน 
ชาวนาชาวไรบางสวนในจํานวนทั้งหมด 900 ลานคน เริ่มมีชีวิตดีขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสถานภาพทาง
สังคมดีขึ้นบาง  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนอันนอยนิดนี้ไดสูญไปในเวลาไมนานเนื่องจากโครงสรางราคาที่ให
ประโยชนกับสินคาอุตสาหกรรมมากกวาสินคาเกษตรกรรม ชาวไรชาวนาถูกผลักกลับไปสูความยากจนอีกครั้ง  



ชองวางของรายไดระหวางประชากรเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นอยางมาก และความแตกตางทางเศรษฐกิจก็มากขึ้น
อยางตอเน่ือง  เจาของที่ดินใหมและชาวนารวยปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในพื้นที่ชนบท  ขอมูลจากสํานักขาวซินหัว 
ซ่ึงเปนกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสตจีน แสดงใหเห็นวาตั้งแตปค.ศ.1997 รายไดของพื้นที่ผลิตธัญญพืช
ใหญๆ และรายไดของครัวเรือนชนบทสวนใหญคงที่ หรือกระทั่งลดลงในบางกรณี  กลาวอีกนัยหน่ึงคือรายรับ
ของชาวนาชาวไรจากการผลิตทางดานเกษตรกรรมไมไดเพ่ิมขึ้นอยางแทจริง สัดสวนระหวางรายไดเมืองกับ
รายไดชนบทเพิ่มขึ้นจาก 1.8 ตอ 1 ในกลางทศวรรษ 1980 เปน 3.1 ตอ 1 ในทุกวันน้ี 
 
II. การปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม-การกําจัดชนชั้นนายทุน 
 
 อีกชนชั้นหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนตองการกําจัดคือชนชั้นกลางผูเปนแหลงเงินทุนในเมืองใหญและเมือง
ในชนบท  ขณะที่มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาธาตุแท
ของชนชั้นนายทุนและชนชั้นคนงานนั้นแตกตางกัน ชนชั้นนายทุนเปนชนชั้นที่แสวงหาประโยชน ในขณะที่ชน
ชั้นคนงานเปนชนช้ันที่ไมแสวงหาประโยชนและตอตานการแสวงหาประโยชน  ตามตรรกะนี้ ชนชั้นนายทุนนั้น
เกิดมาเพื่อแสวงหาประโยชน และจะไมหยุดทําเชนนั้นจนกวามันจะยอยยับไป มันตองถูกกําจัดเทานั้น ไม
สามารถปฏิรูป  ภายใตขออางดังกลาว พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงใชทั้งการฆาและการลางสมองเพื่อเปลี่ยน
นายทุนและพอคา  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชวิธีการเกาแกที่ผานการทดสอบแลว คือสนับสนุนผูที่เชื่อฟงและ
ทําลายผูที่ไมเห็นดวย  ถาทานยอมมอบทรัพยสินของทานใหรัฐและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน ทานจะถูก
พิจารณาวามีปญหาเล็กนอยในหมูประชาชน  ในทางตรงขาม หากทานไมเห็นดวยหรือรองเรียนเกี่ยวกับ
นโยบายของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทานก็จะถูกตราหนาวาเปนพวกมีปฏิกิริยา และกลายเปนเปาของระบอบ
เผด็จการแบบโหดของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 ในระหวางการปกครองที่นากลัวซึ่งเปนผลตามมาอยางรวดเร็วจากการปฏิรูปเหลานี้ นายทุนและเจาของ
ธุรกิจทั้งหมดลวนยอมมอบทรัพยสินของพวกเขา พวกเขาหลายคนที่ทนตอความอัปยศซึ่งเผชิญอยูไมไดก็จะ
ฆาตัวตาย  เฉินอ้ี ซ่ึงเปนนายกเทศมนตรีแหงนครเซี่ยงไฮในเวลาน้ัน ไดถามทุกวันวา “วันนี้เรามีพลรมเทาไร
แลว” ซ่ึงหมายถึงจํานวนนายทุนที่ฆาตัวตายโดยการกระโดดจากยอดตึกในวันนั้น  เพียงไมกี่ปพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็กําจัดกรรมสิทธิ์ของเอกชนในประเทศจีนจนหมดสิ้น 
 ในขณะดําเนินการโครงการปฏิรูปที่ดินและอุตสาหกรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําการเคลื่อนไหวขนาด
ใหญในการปราบปรามประชาชนจีนหลายครั้ง  การเคลื่อนไหวเหลานี้รวมถึง การปราบปรามพวกตอตานการ
ปฏิวัติ การรณรงคปฏิรูปดานความคิด ชําระลางพวกตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นําโดย เกากัง และเยา ซูสือ 
การตรวจสอบกลุมตอตานการปฏิวัติของ หู เฟง3 การรณรงคสามตอตาน การรณรงคหาตอตาน และการชําระ
ลางพวกตอตานการปฏิวัติตอไป  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนเปาโจมตีและปราบปราม
ประชาชนผูบริสุทธิ์อยางเห้ียมโหด  ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะใชประโยชน
จากการควบคุมทรัพยากรของรัฐรวมกับคณะกรรมการพรรคฯ สาขาพรรคฯและสาขายอยของพรรคฯ  สมาชิก
พรรค 3 คนจะรวมตัวกันเปนหนวยจูโจมแทรกซึมเขาไปทุกหมูบานและละแวกขางเคียง  หนวยจูโจมนี้จะมีอยู
ทุกหนแหงไมมีเวน  เครือขายการควบคุมของพรรคที่กอตั้งขึ้นอยางมั่นคงนี้ ไดรับการสืบทอดมาจากเครือขาย
ของสาขาพรรคที่จัดตั้งอยูภายในกองทัพในระหวางชวงสงครามหลายป และมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในชวงเวลาตอมา 



 
III. การปราบปรามศาสนาและกลุมศาสนาอยางรุนแรง 
 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนปฏิบัติการปราบปรามศาสนาอยางเห้ียมโหด และหามกลุมศาสนาในระดับชาวบาน
อยางสิ้นเชิงหลังการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในป ค.ศ.1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนสั่งการใหรัฐบาล
ทองถิ่นหามความเชื่อทางศาสนาที่ไมเปนทางการและสมาคมลับทั้งหมด  พรรคคอมมิวนิสตจีนระบุวากลุมใต
ดินที่เปนเจาขุนมูลนายเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือของเจาของที่ดิน ชาวนารวย พวกปฏิกิริยาและสายลับของกก
มินตั๋ง  ในการปราบปรามประชาชนอยางรุนแรงทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลไดปลุกระดมชนชั้นที่พวกเขาไววางใจให
ชี้ตัวและปราบปรามสมาชิกของกลุมศาสนา  รัฐบาลในระดับตางๆมีสวนรวมโดยตรงในการสลาย”กลุมที่มีความ
เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ” อาทิ ชุมชนคริสเตียน คาทอลิก พวกเตา(โดยเฉพาะผูที่เชื่อในลัทธิอิกวนเตา) และ
ชาวพุทธ  พวกเขาออกคําสั่งใหสมาชิกทั้งหมดของโบสถ วัด รวมทั้งกลุมสังคมทางศาสนาขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานรัฐและแสดงความสํานึกผิดตอการเขาไปพัวพันของพวกเขา  หากไมปฏิบัติตามจะไดรับการลงโทษ
อยางรุนแรง  ในปค.ศ.1951 รัฐบาลไดประกาศกฎอยางเปนทางการเพื่อขูคุกคามผูที่ยังคงมีกิจกรรมรวมกับ
กลุมศาสนาที่ไมเปนทางการ พวกเขาจะตองเผชิญกับการพิพากษาใหจําคุกตลอดชีวิตหรือโดนโทษประหาร 
 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไดปราบปรามคนที่เชื่อในพระเจาที่มีใจเมตตาและยึดถือกฎหมายเปนจํานวนมาก  
จากสถิติที่ไมสมบูรณชี้วาในป ค.ศ.1950 พรรคคอมมิวนิสตจีนทําการปราบปรามผูมีความเชื่อในศาสนา รวมทั้ง
สมาชิกกลุมใตดินอยางนอย 3 ลานคน บางคนถูกฆาตาย  พรรคคอมมิวนิสตจีนบุกคนแทบทุกครัวเรือนทั่ว
ประเทศ และทําการสืบสวนสมาชิกของกลุมเหลานี้ แมกระทั่งทําลายรูปปนเจาที่เจาเรือนที่ชาวนาจีนบูชากัน
ตามประเพณี การปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิดผลเชนนี้เสริมคํากลาวของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่วาอุดมการณของ
คอมมิวนิสตเปนเพียงอุดมการณเดียวที่ถูกกฎหมายและเปนความเชื่อเดียวที่ถูกกฎหมาย  แนวคิดของผูที่เชื่อ
ในการรักชาติก็ผุดขึ้นมาในไมชา รัฐธรรมนูญจะปกปองเฉพาะผูรักชาติเทานั้น  ความจริงคือไมวาผูน้ันจะเชื่อ
ศาสนาอะไร ก็จะมีเพียงบรรทัดฐานเดียวคือ คุณตองทําตามคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน และคุณตองยอมรับ
วาพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูเหนือทุกศาสนา  ถาคุณเปนชาวคริสเตียน พรรคคอมมิวนิสตจีนคือพระเจาของพระ
เจาคริสเตียน  ถาคุณเปนชาวพุทธ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนพระพุทธเจาของพระพุทธเจา  สวนมุสลิม พรรค
คอมมิวนิสตจีนคืออัลเลาะหของอัลเลาะห สําหรับพระลามะที่ยังมีชีวิตอยูในศาสนาพุทธแบบทิเบต พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะแทรกแซงและเปนผูเลือกวาใครคือผูที่สมควรเปนพระลามะ  พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเหลือ
ทางเลือกอะไรไวใหทานนอกจากพูดและทําตามคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสตจีน  ผูที่มีความเชื่อทั้งหมดถูกบีบ
บังคับใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยยืนยันความศรัทธาเดิมของพวกเขาแตเพียงใน
นามเทานั้น  การไมปฏิบัติตามจะทําใหตนเองตกเปนเปาของการปราบปรามและเปนเปาของระบอบเผด็จการ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 นิตยสารออนไลน”มนุษยชาติและสิทธิมนุษยชน” (Humanity and Human Rights) ประจําวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2002 รายงานวาชาวคริสเตียน 20,000 คน ไดทําการสํารวจในหมูชาวคริสเตียนที่อาศัยอยูในโบสถ
จํานวน 560,000 คน ในเมือง 207 เมือง ที่อยูใน 22 จังหวัดของประเทศจีน  พบวาในบรรดาผูที่อาศัยอยูใน
โบสถที่เขารวมในการสํารวจนี้ มีจํานวน 130,000 คน ที่อยูภายใตการสอดสองของรัฐบาล  ในหนังสือ “วิธีที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามชาวคริสเตียน” (1958) ระบุวา จนถึงปค.ศ.1957 พรรคคอมมิวนิสตจีนได



สังหารผูที่เชื่อในศาสนากวา 11,000 คน พรอมทั้งจับกุมและขูบังคับเอาเงินจากคนจํานวนมากกวานี้ตาม
อําเภอใจ 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดถากถางทางสําหรับลัทธิคอมมิวนิสต ใหกลายเปนศาสนาประจําชาติจีน โดยการ
กําจัดชนชั้นเจาของที่ดินกับชนชั้นนายทุน และปราบปรามประชาชนที่บูชาพระเจาและปฏิบัติตามกฎหมาย
จํานวนมาก    
 
IV. การเคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา – การลางสมองทั่วประเทศ 
 
 ในปค.ศ.1956 กลุมปญญาชนชาวฮังกาเรียนรวมกันกอตั้งกลุมเพโทฟ และทําการจัดสัมมนาและอภิปราย
เกี่ยวกับวิกฤตการณของรัฐบาลฮังกาเรียน  กลุมน้ีไดจุดประกายการปฏิวัติทั่วประเทศในฮังการี แตถูกทหารโซ
เวียตปราบ  เหมา เจอตง ไดถือเหตุการณในฮังการีน้ีเปนบทเรียน  ในปค.ศ.1957 เหมาไดเรียกรองให
ปญญาชนและคนอื่นๆ “ชวยพรรคคอมมิวนิสตจีนในการปรับแกตนเอง”  การเคลื่อนไหวครั้งน้ี รูจักกันยอๆวา 
“การเคลื่อนไหวรอยบุปผา” ปฏิบัติตามคําขวัญวา “ใหรอยบุปผาเบงบานและรอยสํานักประชันขันแขง”  
จุดประสงคของเหมาคือการใชอุบายลอใหประชาชนแสดง”ธาตุแทที่ตอตานพรรค”ออกมา  จดหมายของ เหมา 
เจอตง ที่มีถึงหัวหนาพรรคประจําภูมิภาคตางๆ แสดงความตั้งใจ “ลองูออกจากถ้ําของพวกมัน” โดยใหพวกเขา
แสดงทัศนะออกมาอยางเสรีภายใตเสรีภาพทางความคิดและการปรับแกพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 คําขวัญในเวลานั้นสงเสริมใหประชาชนพดูออกมาและใหสัญญาวาจะไมมีการแกแคนใดๆในภายหลัง ดัง
คําพูดที่วาพรรคจะไม “จับหางหมู ตีดวยไม แจกหมวก หรือคิดบัญชีหลังฤดูใบไมรวง” ซ่ึงหมายความวาพรรค
จะไมเอาผิด โจมตี ตราหนา หรือหาทางตอบโต  แตหลังจากนั้นไมนาน พรรคคอมมิวนิสตจีนกเ็ริ่มการ
เคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา ประกาศวา ประชาชน 540,000 คน ที่กลาพูดออกมานั้นเปน “พวกฝายขวา”  
ในจํานวนนี้มี 270,000 คน ตองตกงาน และ 230,000 คนถูกตราหนาวาเปนพวก “ฝายขวาปานกลาง” หรือเปน 
“ธาตุแทของพวกตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีน ตอตานสังคมนิยม”  ตอมามีผูสรุปแผนการหลอกลอขาศึกทาง
การเมืองที่ใชในการปราบปรามของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกมาเปน 4 ประเด็น ไดแก ลองูออกจากถ้ํา 
อาชญากรรมที่แตงขึ้นมาก โจมตีอยางฉับพลัน และลงโทษดวยขอกลาวหาเพยีงประการเดียว โจมตีอยางไร
ความปรานีในนามของการชวยเหลือประชาชน และบังคับใหวิพากษวิจารณตนเอง และตราหนาอยางรุนแรง
ที่สุด 
 แลวอะไรละที่เปน “การพูดแบบพวกปฏิกิริยา” ซ่ึงเปนเหตุใหพวกฝายขวาและพวกตอตานคอมมิวนิสต
จํานวนมากถูกเนรเทศไปแดนทุรกันดารของประเทศนานถึงเกือบ 30 ป  ทฤษฎีหลักของพวกปฏิกิริยา 3 
ทฤษฎี ซ่ึงเปนเปาของการประทุษรายอยางเขมขนในเวลานั้น ประกอบดวยคําพูดบางคําของ หลัว หลงจี  จาง 
ปอจุน และ ชู อันผิง  หากพิจารณาสิ่งที่พวกเขานําเสนอและแนะนําใหละเอียดขึ้นก็จะพบวาความปรารถนาของ
พวกเขาคอนขางไมเปนอันตราย 
 หลัวเสนอแนะใหตั้งคณะกรรมการรวมระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับพรรค“ประชาธิปไตย”ตางๆ เพ่ือ
สืบสวนความเบี่ยงเบนใน “การรณรงค สามตอตาน” และ “การรณรงคหาตอตาน” และการเคลื่อนไหวเพื่อกวาด
ลางพวกปฏิกิริยา  สภามลรัฐเองมักนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองและสภาประชาชนใหการ
เฝาสังเกตและใหความเห็น  และจางแนะนําใหคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองกับสภาประชาชนเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจดวย 



 ชูแนะนําวา เน่ืองจากผูที่ไมไดเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนก็มีความคิดที่ดี มีความภูมิใจแหงตน และมี
สํานึกในความรับผิดชอบดวยเชนกัน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมอบหมายใหสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนทั่ว
ประเทศเปนหัวหนาของทุกหนวยงาน ไมวาใหญหรือเล็ก หรือแมแตกลุมยอยที่อยูภายใตแตละหนวยงาน  และ
ก็ไมจําเปนที่จะตองใหทุกเรื่อง ไมวาใหญหรือเล็ก จักตองทําตามแบบที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนแนะนํา ทั้ง
สามคนไดแสดงความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพรรคคอมมิวนิสตจีน และไมมีขอเสนอใดของพวกเขาที่อยูนอก
ขอบเขตที่กําหนดโดย หลู ซ่ิน4 นักเขียนและนักวิจารณที่มีเชื่อเสียง “นายครับเสื้อคลุมของทานสกปรกแลว 
กรุณาถอดออกมาใหผมซักใหทานเถิดครับ”  พวกฝายขวาเหลานี้แสดงออกมาคลายกับ หลู ซ่ิน คือ วานอน
สอนงาย  ยอมจํานน และดวยความนับถือ 
 ไมมีพวกฝายขวาที่ถูกประณามคนใดเสนอวาพรรคคอมมิวนิสตจีนควรถูกลมลาง สิ่งที่พวกเขาเสนอทั้งหมด
เปนการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค  แตเพราะขอเสนอแนะเหลานี้ พวกเขานับหม่ืนตองสูญเสียเสรีภาพ 
และครอบครัวนับลานตองตกทุกขไดยาก  สิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น อาทิ การ
มอบความไววางใจใหพรรคคอมมิวนิสตจีน ขุดรากถอนโคนพวกหัวแข็ง การรณรงคสามตอตานใหม สง
ปญญาชนไปชนบทเพื่อใชแรงงานอยางหนัก และจับกุมพวกฝายขวาที่หลุดรอดไปจากรอบแรก  ใครก็ตามที่ไม
เห็นดวยกับหัวหนาในที่ทํางาน โดยเฉพาะเลขาธิการพรรค จะถูกตราวาตอตานพรรคคอมมิวนิสตจีน  พรรค
คอมมิวนิสตจีนจะทําใหพวกเขาถูกวิพากษอยางตอเน่ือง หรือสงพวกเขาไปคายแรงงานเพ่ือบังคับใหเขารับ
การศึกษาใหม  บางครั้งพรรคจะบังคับใหทั้งครอบครัวยายไปเขตชนบท และหามลูกๆของพวกเขาเขาเรียนใน
วิทยาลัยหรือเขารวมกองทัพ  พวกเขาก็ไมสามารถสมัครงานในเมือง ทั้งเมืองใหญและเมืองเล็ก  ครอบครัว
เหลานี้จะสูญเสียความมั่นคงในงานและผลประโยชนทางสาธารณสุข  พวกเขาจะกลายเปนสมาชิกระดับต่ําของ
ชาวนาชาวไร และไมเปนที่ยอมรับแมในหมูพลเมืองชั้นสอง 
 หลังการปราบปรามปญญาชน นักศึกษาบางคนเกิดบุคลิกภาพแบบตีสองหนา  พวกเขาติดตาม“ตะวันแดง”
อยางใกลชิดและกลายเปน “ปญญาชนที่แตงตั้งโดยศาล” จะทําหรือพูดตามที่พรรคคอมมิวนิสตจีนบอก  บางคน
กลายเปนพวกปลีกตัวและถอยหางจากเรื่องการเมือง  ปญญาชนจีนซึ่งแตไหนแตไรมาเคยมีความรูสึก
รับผิดชอบตอชาติ ตางก็พากันนิ่งเงียบตั้งแตน้ันมา 
 
V. นโยบายกาวกระโดด – การสรางความผิดพลาดเพื่อทดสอบความภักดีของประชาชน 
 
 หลังการเคลื่อนไหวตอตานพวกฝายขวา ประเทศจีนก็กลัวความจริง  ทุกคนเขารวมในการรับฟงคําโกหก 
พูดแตเรื่องโกหก สรางเร่ืองโกหก และหลีกเลี่ยงหรือปกปดความจริงดวยการโกหกและกุขาวลือ  นโยบายกาว
กระโดดเปนปฏิบัติการการโกหกแบบรวมหมูทั่วประเทศ  ประชาชนทั่วประเทศภายใตการกําหนดทิศทางของ
สิ่งชั่วรายพรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําเรื่องนาขันมากมาย  ทั้งผูโกหกและผูถูกหลอกลวงตางทรยศ  ในการ
รณรงคการหลอกลวงและแสดงเรื่องนาขันครั้งน้ี พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปลูกฝงพลังของความรุนแรงและความ
ชั่วรายเขาไปในจิตวิญญาณของประชาชนจีน  ในขณะนั้น คนจํานวนมากรองเพลงสนับสนุนนโยบายกาว
กระโดดใหญ “ฉันเปนจักรพรรดิหยกผูยิ่งใหญ ฉันเปนราชามังกร ฉันสั่งใหภูเขา 3 ลูก และหุบเขา 7 แหง หลีก
ทาง  ฉันมาแลว”5 ตัวอยางนโยบายที่พยายามดําเนินการปแลวปเลา ไดแก “ผลิตธัญญพืช 75,000 กิโลกรัมตอ
เฮคเตอร” “เพ่ิมการผลิตเหล็กเปน 2 เทา” และ “เอาชนะอังกฤษภายใน 10 ป จะชนะอเมริกาใน 15 ป” สงผลให
เกิดความอดอยากอยางรุนแรงทั่วประเทศและมีผูเสียชีวิตนับลานคน 



 ในระหวางการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เมืองหลูซาน ป
ค.ศ.1959 ผูเขารวมประชุมที่ไมเห็นดวยกับ นายพล เผิง เตอหวาย6 ที่มีทัศนะวา นโยบายกาวกระโดดใหญที่
ริเริ่มโดย เหมา เจอตง เปนความโงเขลา  อยางไรก็ตาม การสนับสนุนนโยบายของเหมาหรือไม เปนเสนแบง
ระหวางความภักดีกับการทรยศ ระหวางการมีชีวิตอยูหรือการตาย  เรื่องเลาเรื่องหน่ึงในประวัติศาสตรจีนบนัทกึ
ไววา เม่ือเจา เกา7 บอกวากวางเปนมา เขารูความแตกตางระหวางกวางกับมา แตเขาจงใจเรียกกวางเปนมา
เพ่ือควบคุมความคิดเห็นของสาธารณชน ยุติการโตแยง และขยายอํานาจของเขา  ผลการประชุมที่หลูซาน คือ 
เผิง เตอหวาย ถูกบังคับใหลงนามในมติการประชุมที่ประณามพรอมกับปลดตนเองออกจากรัฐบาลกลาง  
เหตุการณที่เกิดในทํานองเดียวกันซ่ึงเกิดในชวงปหลังๆ ของการปฏิวัติวัฒนธรรม คือ เติ้ง เสี่ยวผิง ถูกบังคับให
สัญญาวาเขาจะไมรองเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการปลดเขาออกจากตําแหนง 
 สังคมพึ่งพาประสบการณในอดีตเพ่ือการเขาใจโลกและขยายขีดความรูความสามารถของตน  อยางไรก็ตาม 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดฉกชิงโอกาสในการเรียนรูบทเรียนและประสบการณในอดีตไปจากประชาชน  การตรวจ
ขาวอยางเปนทางการของสื่อมวลชนกอนนําเสนอมีแตทําใหความสามารถในการแยกแยะความดีความเลวของ
ประชาชนต่ําลง  หลังจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองแตละครั้ง คนรุนหนุมสาวไดแตใหการยกระดับสิ่งตางๆ
ของพรรคฯ แตถอดถอนความสามารถในการวิเคราะห แบบอยางในอุดมคติ และประสบการณของคนรุนกอนที่
เพียบพรอมถองแท ผลคือประชาชนมีเพียงขอมูลที่กระจัดกระจายเปนพ้ืนฐานในการเขาใจประวัติศาสตรและ
ตัดสินเหตุการณใหมๆ โดยคิดวาพวกเขาเองถูกตอง แตที่จริงกลับเบี่ยงเบนออกจากความจริงนับพันไมล  
ดังน้ันนโยบายของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ทําใหประชาชนไมรูในสิ่งที่ควรรูจึงถือปฏิบัติกันอยางทั่วถึง 
 
VI. การปฏิวัติวัฒนธรรม - โลกกลับตาลปตรโดยการครอบงําของสิ่งชั่วราย 
 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญที่กระทําโดยวิญญาณชั่วของคอมมิวนิสตซ่ึงครอบงําทั่วทั้ง
ประเทศจีน  ในปค.ศ.1966 คลื่นความรุนแรงลูกใหมไดโถมเขาใสแผนดินจีน ความหวาดกลัวสีแดงที่ไมอาจ
ควบคุมสั่นสะเทือนภูเขาและทําใหแมนํ้ากลายเปนน้ําแข็ง  ดังที่นักเขียนชื่อ ฉิน มู ไดบรรยายการปฏิวัติ
วัฒนธรรมดวยคําพูดที่หดหูสิ้นหวังวา 
 

“มันเปนความหายนะที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พรรคคอมมิวนิสตจีนคุมขังคนนับลานจากการที่พวก
เขาเกี่ยวของกับสมาชิกครอบครัวที่เปนเปาหมาย สังหารชีวิตมากกวานั้นนับลาน ทําใหครอบครัว
แตกสลาย ทําใหเด็กกลายเปนอันธพาลและโจร เผาหนังสือ ทําลายอาคารเกาแกรวมทั้งสุสาน
โบราณของปญญาชน กออาชญากรรมทุกชนิดในนามของการปฏิวัติ” 
 

 จากการประเมินขั้นต่ําสุด คาดวามีผูเสียชีวิตอยางไมเปนธรรมชาติในจีนชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม ราว 7.73 
ลานคน 
 ประชาชนมักเขาใจผิดวาความรุนแรงและการเขนฆาในชวงปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นสวนใหญเกิดระหวางการกอ
ความไมสงบ ซ่ึงหมายถึงพวกเรดการด(หนวยพิทักษแดง)และผูกอความไมสงบเปนผูเขนฆา  อยางไรก็ตาม 
วารสารรายปของเทศมณฑลจีนที่ตีพิมพออกมาอยางเปนทางการนับพันฉบับชี้วาการเสียชีวิตอยางไมเปน
ธรรมชาติที่มากที่สุดในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม ไมใชอยูในปค.ศ.1966 ซ่ึงเปนชวงที่พวกหนวยพิทักษแดงควบคุม



องคกรรัฐสวนใหญเอาไว หรือไมใชในป ค.ศ.1967 ที่ผูกอความไมสงบกลุมตางๆตอสูกันโดยใชอาวุธ แตเปนใน
ปค.ศ.1968 ซ่ึงเปนปที่เหมาไดอํานาจการควบคุมประเทศทั้งประเทศกลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง  ฆาตกรในคดีที่
เสื่อมเสียชื่อเสียงเหลานั้นมักจะเปนเจาหนาที่ในกองทัพกับพวกทหาร ทหารอาสาสมัครติดอาวุธ และสมาชิก
พรรคฯทุกระดับของรัฐ 
 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงความรุนแรงในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต
จีนและรัฐบาลภูมิภาคตางๆ ไมใชพฤติกรรมสุดขั้วของพวกหนวยพิทักษแดง  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดปกปด
เกี่ยวกับการยุยงโดยตรงและการเกี่ยวของในความรุนแรงโดยผูนําพรรคและเจาหนาที่รัฐ 
 ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.1966 พวกหนวยพิทักษแดงไดขับไลชาวเมืองปกกิ่งที่เคยถูกจัดในการเคลื่อนไหวที่
ผานมาวาเปน พวกเจาของที่ดิน พวกชาวนารวย พวกปฏิกิริยา พวกธาตุแทเลว และพวกฝายขวา และบีบ
บังคับพวกเขาไปสูชนบท  สถิติอยางเปนทางการที่ไมสมบูรณแสดงวามีบาน 33,695 หลังถูกบุกคน และ
ชาวเมืองปกกิ่ง 85,196 คน ถูกขับออกจากเมืองและสงกลับไปยังถิ่นด้ังเดิมของพอแมของพวกเขา  พวกหนวย
พิทักษแดงทั่วประเทศก็ทําตามโดยการขับไลชาวเมือง 400,000 คนไปสูชนบท  รวมกระทั่งเจาหนาที่รัฐ
ระดับสูงที่พอแมเคยเปนเจาของที่ดิน เผชิญกับการถูกเนรเทศไปอยูบานเกิด 
 อันที่จริง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดวางแผนรณรงคการขับไลมากอนเริ่มการปฏิวัติวัฒนธรรมดวยซํ้า  อดีต
นายกเทศมนตรีของนครปกกิ่ง นาย เผิง เจ้ิน ประกาศวา พลเมืองของเมืองปกกิ่งจะตองมีความบริสุทธิ์ตาม
อุดมการณเหมือน “แผนแกวและผลึกแกว” ซ่ึงหมายความวาที่มีชาวเมืองทุกคนที่มีภูมิหลังทางชนชั้นที่ไมดี
จะตองถูกขับออกจากเมือง  ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1966 เหมาสั่งผูใตบังคับบัญชาให “ปกปองเมืองหลวง”  
ทีมงานของเมืองหลวงถูกจัดตั้งขึ้น นําโดย เยี่ย เจ้ียนอิง หยาง  เฉิงหวู และ เซียะ ฟูจ่ือ  ภารกิจหน่ึงของ
ทีมงานนี้คือการใชตํารวจขับไลชาวเมืองปกกิ่งที่มีภูมิหลังชนชั้นไมดีออกไป 
 ประวัติศาสตรครั้งนี้ชวยใหเห็นอยางชัดเจนวาเหตุใดรัฐบาลและกรมตํารวจไมเขาไปแทรกแซงแตกลับ
สนับสนุนหนวยพิทักษแดงในการรื้อคนบานและขับไลชาวปกกิ่งมากกวา 2%  รัฐมนตรีความมั่นคง นาย เซียะ 
ฟูจ่ือ เรียกรองตํารวจไมใหแทรกแซงปฏิบัติการของหนวยพิทักษแดง แตใหชวยแนะนํารวมถึงการใหขอมูลแก
พวกเขา หนวยพิทักษแดงเพียงแตถูกพรรคฯใชประโยชนใหปฏิบัติตามแผนที่วางไวแลว จนชวงปลายป 
ค.ศ.1966 หนวยพิทักษแดงเหลานี้ก็ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนทอดทิ้ง  หลายคนถูกตราหนาวาเปนผูตอตานการ
ปฏิวัติและถูกจําคุก สวนคนอ่ืนๆถูกสงไปชนบทพรอมๆกับเยาวชนในเมือง เพ่ือใชแรงงานและปฏิรูปความคิด
ของพวกเขา  องคกรหนวยพิทักษแดงของเมืองดานตะวันตก ซ่ึงเปนผูนําในการขับไลชาวเมือง ถูกจัดตั้ง
ภายใตการชี้นําดวยความใสใจของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน  คําสั่งที่ปรักปรําหนวยพิทักษแดงเหลานี้ก็ถูก
พิมพออกมาภายหลังการตรวจแกโดยเลขาธิการใหญของสภารัฐมนตรี 
 ภายหลังการยายชาวเมืองปกกิ่งที่มีภูมิหลังทางชนชั้นไมดีออกไปแลว ก็เกิดการเริ่มปราบปรามพวกชนชั้น
ที่ไมดีอีกรอบหนึ่งขึ้นในเขตชนบท  ในวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1966 สุนทรพจนของ เซียะ ฟูจ่ือ ไดรับการ
ถายทอดไปยังสํานักงานตํารวจตาชิงในระหวางการประชุมของพวกเขา  เซียะสั่งตํารวจใหชวยหนวยพิทักษ
แดงในการบุกคนบานของ “ชนชั้นมืดทั้งหา” (พวกเจาของที่ดิน พวกชาวนารวย พวกปฏิกิริยา พวกธาตุแทเลว 
และพวกฝายขวา) โดยการใหขอมูลและคําแนะนํา คอยชวยในการจูโจม  กรณีสังหารหมูตาซิง8ที่อ้ือฉาวเกิดขึ้น
จากการชี้แนะโดยตรงของกรมตํารวจ ผูเตรียมการเปนผูอํานวยการและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนของ
กรมตํารวจ สวนผูลงมือสังหารสวนใหญเปนทหารอาสาสมัครซึ่งไมละเวนแมแตเด็ก 



 คนจํานวนมากไดรับการอนุมัติใหขาสูพรรคคอมมิวนิสตจีนเพราะ “มีความประพฤติดี” ในระหวางการ
สังหารหมูแบบเดียวกันน้ี  ตามสถิติที่ยังรวบรวมไมครบถวนของจังหวัดกวางซี แสดงวาสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตจีนประมาณ 50,000 คน มีสวนรวมในการสังหารหมู  ในกลุมน้ีมีมากกวา 9,000 คน ที่ไดรับการ
อนุมัติใหเขารวมพรรคฯหลังจากการสังหารคนไดไมนาน  กวา 20,000 คน ไดกอการฆาตกรรมหลังจากการ
ไดรับอนุมัติใหเขารวมพรรคฯ และสมาชิกพรรคคนอื่นๆกวา 19,000 คนเกี่ยวของกับการฆาในทางใดทางหนึ่ง  
 ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ทฤษฏีชนชั้นยังถูกนํามาใชเพ่ือการทํารายทุบตี  คนชั่วสมควรถูกตีถาพวก
เขาถูกคนดีทุบตี  มันเปนเกียรติที่คนชั่วคนหนึ่งจะตีคนชั่วอีกคนหนึ่ง  แตถาคนดีคนหนึ่งตีคนดีอีกคนหนึ่งจะถือ
วาเปนการเขาใจผิด  ทฤษฏีอยางนี้ถูกสรางขึ้นโดยเหมาและถูกเผยแพรไปอยางกวางขวางในการเคลื่อนไหวกอ
ความไมสงบ  ความรุนแรงและการสังหารหมูกระจายไปอยางกวางขวางตามตรรกะที่วาศัตรูของการตอสูของ
ชนชั้นสมควรไดรับความรุนแรงและการสังหารหมู 
 จากวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม ค.ศ.1967 ทหารอาสาสมัครในเทศมณฑลเตา จังหวัดหูหนาน ได
สังหารหมูสมาชิกองคกร “ลมและสายฟา แหงเซียง เจียง” รวมทั้งผูที่จัดอยูใน “ชนชั้นมืดทั้งหา”  การสังหารหมู
ดําเนินอยูนาน 66 วัน ประชาชนกวา 4,519 คน ใน 2,778 ครัวเรือน ถูกฆาใน 468 กองพัน (บริหารงานระดับ
หมูบาน) ของคอมมูนประชาชน 36 แหง ใน 10 เขต  ในเขตการปกครองทั้งหมดซึ่งประกอบดวย 10 เทศ
มณฑล มีประชาชนถูกฆารวม 9,093 คน ในจํานวนน้ี 38% เปนพวก “ชนชั้นมืดทั้งหา” และ 44% เปนลูกๆของ
พวกเขา  คนที่มีอายุมากที่สุดที่ถูกฆาคือ 78 ปและที่อายุนอยที่สุดคือแค 10 วันเทานั้น 
 น่ีเปนเพียงกรณีหน่ึงของความรุนแรงในพื้นที่เล็กๆพื้นที่หน่ึงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม  ในเขตมองโกเลีย
ใน หลังการจัดตั้ง“คณะกรรมการปฏิวัติ” เม่ือตนปค.ศ.1968 การชําระลางตําแหนงทางชนชั้นและการกวาดลาง
ของ “พรรคปฏิวัติประชาชนมองโกเลียใน” สงผลใหคนตายกวา 350,000 คน  ในป ค.ศ.1968 ประชาชนนับ
หม่ืนๆคนในจังหวัดกวางสีเขารวมในการสังหารหมูขององคกรที่กอความไมสงบชื่อวา “422” ซ่ึงไดฆาคน
มากกวา 110,000 คน 
 กรณีเหลานี้ชี้ใหเห็นวาปฏิบัติการสังหารสวนใหญในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นลวนแตถูกปลุกปนและ
สั่งการโดยตรงจากผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน ซ่ึงสงเสริมและใชความรุนแรงในการปราบปรามเขนฆาพลเมือง  
นักฆาเหลานั้นที่เขารวมโดยตรงในการสั่งการและลงมือฆาสวนมากมาจากกองทัพ ตํารวจ อาสาสมัครติดอาวุธ 
และสมาชิกคนสําคัญของพรรคฯ และสันนิบาตเยาวชน 
 ถาในระหวางการปฏิรูปที่ดิน พรรคคอมมิวนิสตจีนใชชาวนาในการโคนลมเจาของที่ดินเพ่ือใหไดที่ดินมา ใน
ระหวางการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม พรรคคอมมิวนิสตจีนใชชนชั้นกรรมกรในการโคนลมนายทุน
เพ่ือใหไดทรัพยสิน และในระหวางการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวา พรรคคอมมิวนิสตจีนกําจัดปญญาชนทั้งหมด
ที่มีความคิดเห็นตรงขาม ถาเชนนั้น อะไรคือจุดประสงคของการเขนฆาทั้งหมดในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม  พรรค
คอมมิวนิสตจีนใชคนกลุมหน่ึงไปฆาคนอีกกลุมหน่ึง และไมมีชนชั้นใดเลยที่ไดรับความไววางใจ  แมคุณจะมา
จากชนชั้นชาวนาหรือกรรมกร ซ่ึงเปนสองชนชั้นที่พรรคฯเคยใหความไวใจในอดีต ถาทัศนะของคุณแตกตาง
จากของพรรค ชีวิตคุณก็จะตกอยูในอันตราย  ดังน้ัน แลวในที่สุด ทั้งหมดนั้นเพ่ืออะไรกัน 
 จุดประสงคคือการกอตั้งลัทธิคอมมิวนิสตใหเปนศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่ครอบงําคนทั้งประเทศ ไม
เพียงแตควบคุมรัฐ แตยังควบคุมจิตของคนทุกคนดวย 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมผลักดันใหพรรคคอมมิวนิสตจีนและลัทธิของเหมา เจอตง เกี่ยวกับสภาพบุคคลไปสู
จุดสูงสุด  ทฤษฎีของเหมาถูกใชเพ่ือเผด็จการทุกสิ่งและทัศนะของคนคนเดียวก็ถูกปลูกฝงเขาไปในจิตใจของคน



นับสิบๆลานคน  การปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนและไมมีอะไรเหมือน เจตนาที่จะไมระบุสิ่งที่
ทําไมได แตพรรคกลับย้ํา “สิ่งที่สามารถทําไดและจะทําอยางไร  อะไรที่อยูนอกขอบเขตนี้ จะทําไมไดหรือ
แมกระทั่งเพียงนํามาพิจารณาก็ไมได” 
 ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม ทุกคนในประเทศจะทําพิธีกรรมคลายศาสนา คือขอคําสั่งจากพรรคในตอน
เชาและรายงานตอพรรคในตอนเย็น คํานับประธานเหมาวันละหลายๆครั้ง ขอใหเขาอายุยืนยาวชั่วนิรันดร ทํา
การสวดมนตทางการเมืองทุกวัน เชาและเย็น  ผูมีการศึกษาแทบทุกคนเคยมีประสบการณในการเขียน
วิพากษวิจารณตนเองและรายงานความคิดเห็นของตน  คําพูดของเหมามักไดรับการทองจําบอยๆ เชน “ตอสู
อยางรุนแรงกับทุกความคิดที่เห็นแกตัวที่ผานเขามา” “ปฏิบัติตามคําสั่งไมวาคุณจะเขาใจหรือไมก็ตาม ความ
เขาใจของคุณจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอง ในขั้นตอนของการปฏิบัติ” 
 มีเพียงพระเจาองคเดียว(คือเหมา)ที่ไดรับอนุญาตใหบชูาได มีเพียงคัมภีรชนิดเดียว(คําสอนของเหมา)ที่
ไดรับอนุญาตใหศึกษาได  ในไมชาขั้นตอนในการ “สรางพระเจา” ก็ดําเนินไปจนถึงระดับทีว่า ประชาชนจะไม
สามารถซื้ออาหารในโรงอาหารไดหากพวกเขาไมทองคําพูดหรือทําความเคารพเหมา  ขณะซื้อของ อยูในรถ
ประจําทาง หรือแมแตกําลังพูดโทรศัพทอยู ทุกคนก็ตองทองคําพูดของเหมาถึง แมมันจะไมมีอะไรเกี่ยวของกัน
เลยก็ตาม  ในพิธีกรรมของการบูชาเหลานี้ หากประชาชนไมรูสึกคลั่งไคลก็จะรูสึกถึงความเหน็แกตัวของเหมา 
ไมวาในกรณีใดก็อยูภายใตการควบคุมของสิ่งชั่วคอมมิวนิสตแลว  การกุเรื่องเท็จ ทนตอเรือ่งหลอกลวง และ
พ่ึงพาการโกหก กลายเปนวิถีชวีิตของชาวจีน 
 
VII. การปฏิรูปและการเปดประเทศ - ความรุนแรงที่กาวไปตามกาลเวลา 
 
 การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนชวงเวลาที่เต็มไปดวยการนองเลือด การฆาฟน ความเศราโศรก ความไรสํานึก 
และความสับสนระหวางถูกกับผิด  หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนปายประกาศ
บนผืนผาบอยๆ เน่ืองจากการเปลี่ยนรัฐบาลถึง 6 ครั้ง ใน 20 ป  กรรมสิทธิ์สวนบุคคลก็หวนกลับมาสูประเทศ 
ความแตกตางของมาตรฐานความเปนอยูระหวางเมืองกับชนบทก็ขยายกวางขึ้น ทะเลทรายขยายพื้นที่อยาง
รวดเร็ว นํ้าในแมนํ้าก็เหือดแหง ยาเสพติดและโสเภณีก็เพ่ิมขึ้น  “อาชญากรรม”ทุกชนิดที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
เคยตอตานกลับไดรับการอนุญาตอีกครั้ง 
 จิตใจที่หยาบชา ธาตุแทที่มีเลหเหลี่ยม การกระทําที่ชั่วราย และความสามารถในการนําความหายนะมาสู
ประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพ่ิมสูงขึ้น  ในระหวางการสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปค.ศ.1989 
พรรคไดเคลื่อนกองทัพและรถถังเพ่ือเขามาเขนฆาพวกนักศึกษาที่กําลังประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สวน
ประหัตประหารผูฝกฝาหลุนกงอยางชั่วรายนั้นกลับเลวทรามยิ่งกวา  ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2004 ไดมีการเคลื่อน
ตํารวจปราบจลาจลกวา 1,600 นาย ในเมืองยวี่หลิน จังหวัดซานซี เพ่ือไปจับกุมและยิงชาวนากวา 50 คน เพ่ือ
เอาที่ดินจากพวกเขา  การควบคุมทางการเมืองของรัฐบาลจีนยังคงดําเนินไปโดยใชปรัชญาของพรรค
คอมมิวนิสตจีนคือการตอสูด้ินรนและความรุนแรง  สิ่งเดียวที่แตกตางจากในอดีตคือพรรคนี้มีใชความหลอกลวง
มากยิ่งขึ้น 
การสรางกฎหมาย: พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยหยุดที่จะสรางความขัดแยงในหมูประชาชน  พวกเขาได
ปราบปรามพลเมืองจํานวนมากในฐานะที่เปนพวกปฏิกิริยา พวกตอตานสังคมนิยม พวกคนชั่ว และสมาชิกลัทธิ
มาร  ลักษณะเผด็จการเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสตจีนทําใหเกิดความขัดแยงกับกลุมพลเรือนและองคกร



ตางๆอยางตอเน่ือง  ในนามของ “การรักษาสงบเรียบรอยและเสถียรภาพของสังคม” พรรคก็ไดเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบอยูเสมอ และจะปราบปรามใครก็ตามที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลโดยใชคาํอาง
วาเปนพวกปฏิกิริยา 
 ในป ค.ศ.1999 เจียง เจอหมิน ทําการตัดสินใจสวนตัวโดยขัดกับเจตนารมณของสมาชิกของคณะ
กรรมการบรหิารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตสวนใหญ ในการกําจัดฝาหลุนกงใหหมดสิ้นภายใน 3 เดือน  การกุ
เรื่องเพ่ือทําใหเสียชื่อเสียง และการหลอกลวงครอบคลุมไปทั่วประเทศอยางรวดเร็ว  เจียง เจอหมิน กลาวหาฝา
หลุนกงวาเปน“ลัทธิมาร” ในระหวางการใหสัมภาษณหนังสือพิมพฝรั่งเศส “ลาฟกาโร” ตามติดดวยการโฆษณา
ชวนเชื่ออยางเปนทางการของจีนอยางรวดเร็วโดยการจัดพิมพบทความกดดันทุกคนในประเทศใหหันมา
ตอตานฝาหลุนกง  สภาประชาชนแหงชาติถูกบังคับใหผาน”การตัดสินใจ”ที่ไมนาสนใจในการจัดการกับ “ลัทธิ
มาร” หลังจากนั้นไมนานศาลประชาชนสูงสุดและสํานักงานอัยการของประชาชนสูงสุดไดรวมกันราง 
“คําอธิบาย” ตอ “การตัดสินใจ” น้ัน 
 วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1999 สํานักขาวซินหัวไดจัดพิมพสุนทรพจนที่รางโดยผูนํากรมการจัดองคการ
พรรคคอมมิวนิสตจีนและกรมโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในการสนับสนุนการประหัตประหารฝา
หลุนกงของเจียงตอสาธารณชน  ประชาชนมีสวนรวมในการประหัตประหารฝาหลุนกงสืบเน่ืองจากการตัดสินใจ
ของพรรคเทานั้น  พวกเขาไดแตเชื่อฟงคําสั่งและไมกลาที่จะทัดทานใดๆ 
 หาปที่ผานมารัฐบาลไดใชทรัพยากรทางการเงินของชาติ 25 เปอรเซ็นต ในการปราบปรามฝาหลุนกง  ทุก
คนในประเทศตองผานการทดสอบ คนสวนใหญที่ยอมรับวาฝกฝาหลุนกงแตปฏิเสธที่จะเลิกฝกตองตกงาน บาง
ถูกพิพากษาใหถูกกักตัวที่คายแรงงาน ผูฝกฝาหลุนกงไมไดฝาฝนกฎหมายใดๆ ไมไดทรยศตอชาติ และไม
ตอตานรัฐบาล พวกเขาเพียงเชื่อในหลักความจริง ความเมตตา ความอดทน  แตพวกเขานับแสนกลับถูกจําคุก  
แมพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสั่งการปดกั้นขอมูลอยางแนนหนา ครอบครัวของผูฝกไดยืนยันวาผูฝกกวา 1,100 
คน ถูกทรมานจนตาย แตจํานวนตัวเลขที่แทจริงยังมากกวานี้อีกหลายเทานัก 
 

การรายงานขาว: วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2004 หนังสือพิมพฮองกง “เหวินเหวยเปา”รายงานวา ดาวเทียมดวงที่ 
20 ของประเทศจีนไดตกลงมายังพ้ืนโลกที่บริเวณบานของ นายหัว จียวี่ ในเขตเผิงไหล เทศมณฑลตาอิน 
มณฑลเสฉวน และทําลายบานของเขา  รายงานขาวดังกลาวยกคําพูดของนายอาย ยวี่ชิง ผูอํานวยการ
สํานักงานของรัฐ ประจําเทศมณฑลตาอินวา “กอนวัตถุสีดํา” ไดรับการยืนยันวาเปนดาวเทียมดวงนั้น นายอาย
เปนรองผูอํานวยการโครงการคนหาดาวเทียมในพื้นที่น้ันดวย  แตสํานักขาวซินหัวเพียงแตรายงานเวลาที่
คนพบดาวเทียมและเนนวานี่เปนดาวเทียมที่ถูกทดลองทางเทคนิคและวิทยาศาสตรครั้งที่ 20 ที่จีนเปนผูคนพบ   
สํานักขาวซินหัวไมไดเอยถึงการทําลายบานดังกลาวแมแตนอย  น่ีเปนตัวอยางที่เปนแบบฉบับของการรายงาน
ขาวของสื่อของประเทศจีนที่ยึดถือปฏิบัติอยางตอเน่ืองเสมอมาในการรายงานเฉพาะดานดีของขาวและปกปด
ดานรายไวจากการสั่งการของพรรค 
 การหลอกลวงและกุขาวเพื่อทําลายชื่อเสียงที่จัดพิมพทางหนังสือพิมพและเผยแพรทางทีวี มีสวนชวยอยาง
มากตอปฏิบัติการตามนโยบายของพรรคฯเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตทั้งหมด  คําสั่งของพรรค
จะตองถูกปฏิบัติในทันทีโดยสื่อในประเทศ  เม่ือพรรคตองการเริ่มการเคลื่อนไหวตอตานฝายขวา สื่อทั้งหมดใน
ประเทศจีนจะรายงานเปนเสียงเดียวกันเกี่ยวกับความผิดของพวกฝายขวา  เม่ือพรรคตองการจัดตั้งหนวยการ



ปกครองทองถิ่นของประชาชน หนังสือพิมพทุกฉบับในชาติก็เร่ิมสรรเสริญความเหนือกวาของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นของประชาชน  ภายในเดือนแรกของการประหัตประหารฝาหลุนกง สถานีโทรทัศนและวิทยุทุก
สถานีตางก็กุขาวทําใหฝาหลุนกงเสียชื่อเสียงซ้ําแลวซํ้าเลาในชวงเวลาออกอากาศที่มีผูชมและฟงจํานวนมาก
เพ่ือลางสมองประชาชน จากนั้นมา เจียงก็ใชสื่อทั้งหมดในการกุขาว กระจายขาวหลอกลวงและทําใหฝาหลุนกง
เสียชื่อเสียงซ้ําแลวซํ้าเลา  รวมถึงความพยายามในการปลุกปนความเกลียดชังตอฝาหลุนกงไปทั่วประเทศโดย
การรายงานขาวเท็จเกี่ยวกับผูฝกฝาหลุนกง วาผูฝกฆาผูอ่ืนและฆาตัวตาย  ตัวอยางหนึ่งของการรายงานขาว
เท็จไดแกการสรางเหตุการณจัดฉาก “การเผาตัวตายที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน” ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณโดยองคกร
พัฒนาการศึกษานานาชาติ (ซ่ึงเปน NGO) วาเปนการจัดฉากของรัฐบาลเพื่อหลอกลวงประชาชน  ในชวงหาป
ที่ผานมา ไมมีหนังสือพิมพหรือสถานีโทรทัศนใดของจีนแผนดินใหญที่รายงานเรื่องจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกงเลย 
 ประชาชนจีนนั้นเคยชินกับการรายงานขาวเท็จเสียแลว  ครั้งหน่ึงผูรายงานขาวอาวุโสคนหนึ่งของสํานักขาว
ซินหัวพูดวา “คุณเชื่อรายงานขาวของซินหัวไดยังไง”  ประชาชนเปรียบสํานักขาวของจีนวาเปนสุนัขรับใชของ
พรรคฯ  ดังเชนในบทเพลงพื้นบานตอนหนึ่งวา “มันเปนสุนัขที่พรรคเลี้ยงไว เฝาประตูพรรค มันจะกัดทุกคนที่
พรรคบอกใหกัด และมันจะกัดตามจํานวนครั้งที่พรรคอยากใหกัด” 
 
การศึกษา: ในประเทศจีนการศึกษาเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใชในการควบคุมประชาชน  จุดประสงคด้ังเดิม
ของการศึกษานั้นคือการพัฒนาปญญาชนใหมีทั้งความรูและวิจารณญาณที่ถูกตอง  ความรูหมายถึงความเขาใจ
ในขอมูลขาวสารและเหตุการณในประวัติศาสตร  สวนวิจารณญาณหมายถึงกระบวนการวิเคราะห สืบสวน 
วิจารณตัดสิน และลอกเลียนความรูน้ันได รวมแลวคือกระบวนการพัฒนาจิตใจคน  ผูที่มีความรูโดยปราศจาก
วิจารณญาณที่ถูกตองถือวาเปนแคหนอนหนังสือ ไมใชปญญาชนที่แทจริงซ่ึงมีจิตสํานึกตอสังคม  น่ีก็คือเหตุผล
ที่วาในประวัติศาสตรจีน ปญญาชนที่มีวิจารณญาณที่ถูกตอง(ไมใชผูที่มีเพียงความรู)จึงไดรับการเคารพนับถือ
อยางสูงสง  แตภายใตการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนเต็มไปดวยปญญาชนที่มีแตความรู แต
ไรวิจารณญาณ หรือเปนผูที่ไมกลาใชวิจารณญาณ  การศึกษาในโรงเรียนมุงแตการสอนนักเรียนไมใหทําในสิ่งที่
พรรคไมตองการใหทํา  ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ ทุกโรงเรียนเร่ิมสอนการเมืองและประวัติพรรคคอมมิวนิสตจีน
ดวยตําราเรียนแบบเดียวกันทั้งหมด  ครูไมเชื่อในเนื้อหาของตําราแตก็ตองถูกบังคับดวย”วินัย”ของพรรคให
สอนในสิ่งที่ขัดกับเจตนารมณของตน  นักเรียนก็ไมเชื่อตําราหรือครูของตน แตก็ตองจดจําทุกสิ่งในตํารา
เพ่ือที่จะไดสอบผาน  ไมนานมานี้ คําถามเกี่ยวกับฝาหลุนกงถูกรวมอยูในการสอบประจําภาคและการสอบเขา 
โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย  นักเรียนที่ไมรูคําตอบมาตรฐานจะไมไดคะแนนสูงพอที่จะเขาโรงเรียนมัธยม
หรือมหาวิทยาลัยที่ดี  ถานักเรียนกลาพูดความจริง เขาจะถูกขับออกจากโรงเรียนทันทีและสูญเสียโอกาสทาง
การศึกษาอยางเปนทางการ 
 ระบบของการศึกษาสาธารณะนั้น เน่ืองจากอิทธิพลของหนังสือพิมพและเอกสารของรัฐ คําพูดหรือวลีที่มี
ชื่อเสียงจํานวนมากไดถูกเผยแพรในลักษณะที่เปนความจริง  อยางคําพูดของเหมา “เราควรสนับสนุนทุกสิ่งที่
ศัตรูตอตาน และตอตานทุกสิ่งที่ศัตรูสนับสนุน”  ผลดานลบจึงแพรกระจายอยางกวางขวาง เปนพิษรายตอใจคน
และเขาแทนที่ความเมตตา ทําลายหลักศีลธรรมในการใชชีวิตอยางสันติและกลมเกลียว 
 ในป ค.ศ. 2004 ศูนยขอมูลขาวสารของประเทศจีนไดวิเคราะหการสํารวจที่จัดทําโดยเน็ตซินาของจีน ผล
ปรากฏวาเยาวชนจีน 82.6 เปอรเซ็นต เห็นดวยกับการรังแกสตรี เด็ก และนักโทษในภาวะสงคราม  ซ่ึงเปนที่



นาตกใจมาก  แตมันไดสะทอนทัศนคติของประชาชนจีน โดยเฉพาะคนยุคใหมที่ขาดความเขาใจขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดทางวัฒนธรรมตามประเพณีด้ังเดิมที่ดีงาม หรือความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยชาติกับจักรวาล 
 ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2004 ชายคนหนึ่งไลแทงเด็ก 28 คนอยางบาคลั่งในเมืองซูโจวดวยมีด  ในวันที่ 
20 เดือนเดียวกัน ชายคนหนึ่งในมณฑลซานตง ทํารายเด็กนักเรียนชั้นประถม 25 คน ดวยมีด  มีครูโรงเรียน
ประถมบางคนบังคับใหเด็กทําประทัดดวยมือเพ่ือหารายไดเขาโรงเรียน เปนเหตุใหเกิดระเบิดและนักเรียน
เสียชีวติ 
 
การนํานโยบายไปปฏิบัต:ิ ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนมักจะใชวธิีขมขูและบีบบังคบัในการนํานโยบายของพวก
เขาไปปฏบิัต ิ  วิธีการหนึง่ที่พวกเขาใชคือคําขวัญทางการเมือง  เปนเวลานานแลวที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใช
จํานวนคําขวญัที่ติดประกาศไวเปนเกณฑในการประเมินความสําเรจ็ทางการเมืองของคนคนหนึ่ง  ในระหวาง
การปฏิวตัิวัฒนธรรม ภายในเวลาเพียงชั่วขามคนืเมืองปกกิ่งไดกลายเปนทะเลโปสเตอรสแีดงที่มีคําขวญัวา 
“พวกทุนนิยมในพรรคคอมมิวนิสตจงพินาศ”  ในชนบทคําขวัญน้ีถกูยอดวยการเหน็บแนมวา “พรรคจงพินาศ” 
 เม่ือไมนานมานี้ เพ่ือที่จะสงเสริมกฎหมายปาไม สํานักงานปาไมแหงรัฐและสถานีทั้งหมดของมัน รวมทั้ง
หนวยพิทักษปา ไดออกคําสั่งอยางเขมงวดเกี่ยวกับจํานวนคําขวัญที่เปนจํานวนมาตรฐานที่จะตองออกไป  ถา
ทําไมไดตามโควตาจะถือวาไมบรรลุภารกิจ  ผลคือหนวยงานทองถิ่นของรัฐบาลไดติดปายคําขวัญจํานวนมาก 
รวมถึงปาย “ใครเผาภูเขา ตองติดคุก”  ในการบริหารจัดการการคุมกําเนิดชวงไมกี่ปมานี้ ถึงกับมีคําขวัญที่นา
กลัว เชน “ถามีหน่ึงคนที่ละเมิดกฎหมาย คนทั้งหมูบานจะถูกทําหมัน” หรือ “มีหลุมศพเพิ่มอีกหลุมดีกวามีเด็ก
เพ่ิมอีกคน” หรือ “ถาผูชายที่ควรทําหมันไมทําหมัน บานของเขาจะถูกทําลาย ถาผูหญิงที่ควรทําแทงไมทําแทง 
วัวและที่นาของเธอจะถูกยึด”  ยังมีคําขวัญที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญอีกมากมาย เชน “คุณจะได
นอนคุกพรุงน้ี ถาไมจายภาษีวันนี้” 
 คําขวัญเปนวิธีที่ใชในการโฆษณากันทั่วไป โดยมีวิธีการนําเสนอที่ตรงไปตรงมาและทําซ้ําๆ ดงนั้นรัฐบาล
จีนจึงมักใชคําขวัญเพ่ือสงเสริมความความคิด ความเชื่อ และตําแหนงทางการเมืองเสมอ  คําขวัญทางการเมือง
สามารถมองไดวาเปนคําพูดที่รัฐบาลบอกกับประชาชน  อยางไรก็ตาม ในคําขวัญสงเสริมนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสตจีน มันไมยากเลยที่ใครๆจะรูสึกไดถึงแนวโนมของความรุนแรงและความทารุณโหดราย 
 
 
VIII. การลางสมองทั่วประเทศและกลายเปน “คุกทางใจ”  
 
 อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการคงไวซ่ึงการปกครองแบบทรราชยของมันคือ
ระบบการควบคุมของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดใหพลเมืองทุกคนมีจิตเชื่อฟงโดยมีวิธีการเตรียมการไว
อยางดี ไมวาพรรคจะมีการกระทําที่ขัดแยงกับตัวเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยางตอเน่ืองก็ไมเปนไร 
ตราบใดที่มันยังสามารถเตรียมการอยางเปนระบบในการลิดรอนสิทธิมนุษยชนที่พึงไดตามธรรมชาติของ
ประชาชนไวไดอยู อิทธิพลของรัฐบาลในชุมชนตางๆนั้นมีอยูทั่วทุกหนแหง ทั้งในเมืองและชนบท พลเมืองจะถูก
ควบคุมโดยคณะกรรมการประจําถนน หรือคณะกรรมการประจําเขตการปกครองทองถิ่น  จนกระทั่งไมนานมา
น้ี แมแตการแตงงาน การหยารางและการมีบุตร ยังตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการเหลานี้  อุดมการณ
พรรคฯ วิธีคิด การจัดองคการ โครงสรางทางสังคม กลไกการโฆษณาชวนเชื่อ และระบบบริหารจัดการ 



ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายเผด็จการของมันเทานั้น พรรคฯพยายามอยางยิ่งที่จะควบคุมทุก
ความคิดและทุกการกระทําของทุกๆคนโดยผานระบบของรัฐ 
 ความปาเถื่อนซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการควบคุมประชาชนนั้นไมไดจํากัดอยูแคการทําราย ทรมาน
ทางรางกายเทานั้น  พรรคยังบีบบังคับประชาชนใหสูญเสียความสามารถในการคิดอยางเปนอิสระ และทําให
พวกเขากลายเปนคนที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว คอยแตปกปองตนเอง ขี้ขลาด ไมกลาที่จะพูดอะไรออกมา  
เปาหมายการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการลางสมองพลเมืองแตละคน เพ่ือที่พวกเขาจะไดคิดและ
พูดเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสตจีน และทําในสิ่งที่มันสงเสริมเทานั้น 
 คําพูดของมันที่วา “นโยบายพรรคฯเหมือนกับดวงจันทรที่เปลี่ยนไปทุกๆ 15 วัน”  ไมวาพรรคฯจะเปลี่ยน
นโยบายบอยเพียงไร ทุกคนในชาติจะตองเดินตามอยางใกลชิด  เม่ือคุณถูกใชเปนวิธีในการทํารายผูอ่ืน คุณ
ตองขอบคุณพรรคที่ยอมรับความเขมแข็งของคุณ แตเม่ือคุณเจ็บปวด คุณก็ตองขอบคุณพรรคที่”สอนบทเรียน
แกคุณ” เม่ือคุณถูกเลือกปฏิบัติจากความผิดพลาด และพรรคฯไดแกไขใหในภายหลัง คุณตองขอบคุณพรรคฯที่
ใจดี เปดกวาง และสามารถแกไขความผิดพลาดของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนดําเนินการปกครองที่กดขี่ของมัน
โดยใชการปราบปราม ตามดวยการแกไขความผิดพลาด ครั้งแลวครั้งเลา เปนวัฏจักรอยางตอเน่ือง 
 หลังจาก 55 ป ของการปกครองแบบทรราชย พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกักขังจิตใจของชาติ และปดลอมมัน
ไวในกรอบที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้น  สําหรับบางคนที่คิดออกนอกกรอบนี้จะถูกมองวาเปน
อาชญากร  หลังการตอสูด้ินรนซ้ําแลวซํ้าเลา ความโงเขลากลับถูกยกยองวาเปนปญญา ความขลาดกลัวเปน
หนทางของการอยูรอด  ในสังคมสมัยใหมที่มีอินเตอรเน็ตเปนกระแสหลักของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
พรรคคอมมิวนิสตจีนยังเรียกรองใหประชาชนมีวินัยตอตนเอง โดยไมใหอานขาวสารจากภายนอก หรือเขาไป
ในเว็บที่มีคําวา “สิทธิมนุษยชน” และ “ประชาธิปไตย” 
 การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการลางสมองประชาชนนั้นเปนเรื่องนาขัน อีกทั้งปาเถื่อน และ
นาเหยียดหยาม แตกลับมีอยูทั่วทุกหนแหง  มันไดบิดเบือนคุณคาทางศีลธรรมและหลักการของสังคมจีน มันได
เขียนมาตรฐานดานพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหมของชาติขึ้นมา  พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการทรมานจิตใจและ
รางกายคนอยางตอเน่ืองในการเสริมความแข็งแกรงใหกับอํานาจเบ็ดเสร็จของมันในการปกครองประเทศจีน
ดวย”ศาสนาพรรคคอมมิวนิสตจีน”ที่ปกคลุมโอบรอบทุกดาน 
 
บทสรุป 
 
 เหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงตองตอสูไมหยุดหยอนเพ่ือรักษาอํานาจของมันไว  เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต
จีนจึงเชื่อวา ตราบใดที่ยังมีชีวิต การตอสูด้ินรนจะไมมีวันจบส้ิน  เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายของมัน พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ไมรีรอที่จะฆาประชาชน หรือทําลายสิ่งแวดลอมทางนิเวศนวิทยา หรือไมสนใจวาเกษตรกรและ
ชาวชนบทจํานวนมากจะมีชีวิตอยูอยางแรนแคนเพียงไร 
 ‘พรรคคอมมิวนิสตจีนตองผานการตอสูด้ินรนอยางไมรูจบ’เปนแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสตหรือ  คําตอบคือ
“ไมใช”  หลักการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสตคือการกําจัดกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ซ่ึงเปนสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีน
พยายามทําเมื่อไดอํานาจมา  พรรคคอมมิวนิสตจีนเชื่อวากรรมสิทธิ์สวนบุคคลเปนสาเหตุรากเหงาของความชั่ว
รายทั้งปวง  อยางไรก็ตาม ภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงป ค.ศ.1980 ก็มีการอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์สวน
บุคคลไดอีกครั้งในประเทศจีน ทั้งไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญดวย  เม่ือมองทะลุการโกหกของพรรค



คอมมิวนิสตจีน ผูคนก็จะมองเห็นไดอยางชัดเจนวาในชวง 55 ป ของการปกครอง พรรคคอมมิวนิสตจีน
เพียงแตจัดฉากละครเกี่ยวกับการกระจายทรัพยสินใหม  หลังจากการกระจายทรัพยสินหลายรอบนั้น พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ผันแปรทุนทรัพยของผูอ่ืนไปเปนทรัพยสมบัติสวนตัวของพวกมันเอง 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาตนเปน “ผูบุกเบิกของชนชั้นผูใชแรงงาน”  หนาที่ของมันคือการกําจัดชนชั้น
นายทุน  อยางไรก็ตาม ขณะน้ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีกฎหมายเฉพาะที่ยอมใหนายทุนเขารวมกับพรรคไดอยาง
ชัดเจน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อในพรรคฯและระบบคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว  และการคงอยูของมัน
เองก็ไมมีความชอบธรรม สิ่งที่เหลืออยูของพรรคคอมมิวนิสตเปนเพียงเปลือกที่ไรเน้ือขางในซึ่งตนไดกลาวอาง
ไว 
 การตอสูด้ินรนอยางยาวนานเพื่อรักษาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตไว ปลอดจากการทุจริต(คอรรับชัน)ไดจริง
หรือ  ไมจริงเลย  55 ป หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอํานาจมา ก็ยังคงมีการทุจริต(คอรรับชัน) ยักยอก การ
กระทําผิดกฎหมาย และการกระทําที่ทําลายชาติและประชาชน อยางกวางขวางในหมูเจาหนาที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนทั่วประเทศ  ไมกี่ปมานี้ประมาณวาในหมูเจาหนาที่พรรคฯทั้งหมดที่มีอยูในประเทศจีนราว 20 
ลานคนนั้น มีอยู 8 ลานคนที่เคยถูกสอบสวนและถูกลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการทุจริต(คอรรับชัน)  ในแตละ
ป ประชาชนประมาณ 1 ลานคนไดรองเรียนตอเจาหนาที่ระดับสูงเกี่ยวกับเจาหนาที่ที่ทุจริต(คอรรับชัน)แตไม
ถูกสอบสวน  จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ.2004 สํานักงานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ของจีนไดสอบสวนกรณีการผานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางผิดกฎหมายในธนาคาร 35 แหงและ
บริษัทอีก 41 แหง พบวามีการโอนเงินอยางผิดกฎหมาย 120 ลานดอลลารสหรัฐ  ตามสถิติในไมกี่ปที่ผานมา 
เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยางนอย 4,000 คน ไดหนีออกจากประเทศจีนไปพรอมกับเงินที่ยักยอกไว และ
เงินทุนที่พวกเขาขโมยไปจากรัฐ รวมแลวเปนหลายพันลานดอลลาร 
 การตอสูด้ินรนกอใหเกิดการปรับปรุงการศึกษาและจิตสํานึกของประชาชนและทําใหประชาชนใสใจในเรื่อง
ของชาติไดหรือ  คําตอบยังคงเปน “ไม”  ในประเทศจีนทุกวันนี้ การแสวงหาทางดานวัตถุระบาดไปทั่ว 
ประชาชนกําลังสูญเสียคุณธรรมตามประเพณีเดิมเกี่ยวกับความซื่อสัตย  เปนเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะ
หลอกลวงญาติของตัวเองและโกงเพื่อน คนจีนจํานวนมากไมใสใจหรือไมก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องสําคัญหลาย
เร่ือง เชนสิทธิมนุษยชน หรือการประหัตประหารฝาหลุนกง  การเก็บความคิดไวกับตัวเองและเลือกที่จะไมพูด
ความจริงไดกลายเปนทักษะพื้นฐานของการอยูรอดในประเทศจีน  ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนได
กระตุนอารมณความรูสึกของสาธารณชนทางดานชาตินิยมในโอกาสตางๆที่เอ้ืออํานวย  ยกตัวอยางเชน พรรค
คอมมิวนิสตจีนอาจจัดใหประชาชนขวางปากอนหิน ใสสถานฑูตสหรัฐอเมริกาและเผาธงชาติของสหรัฐ  
ประชาชนจีนถูกปฏิบัติดังเชนมวลชนที่ยอมทําตามคําสั่งหรือไมก็เปนฝูงชนที่ใชความรุนแรง แตไมเคยไดรับ
การปฎิบัติดังเชนพลเมืองที่ไดรับการประกันทางดานสิทธิมนุษยชนเลย  การปรับปรุงดานวัฒนธรรมนั้นเปน
พ้ืนฐานในการยกระดับจิตสํานึกของประชาชน  หลักศีลธรรมของขงจื้อและเมงจ้ือไดสรางมาตรฐานและหลัก
ศีลธรรมไวนับพันป  “ถาหลักศีลธรรมทั้งหมดนี้ถูกทอดทิ้ง ประชาชนก็ไมมีแนวทางที่ดีใหปฏิบัติตามและ
แยกแยะความดีกับความชั่วไมออก  พวกเขาจะหลงทาง หลักธรรมจะถูกทําลาย”9 
 จุดประสงคของการตอสูทางชนชั้นของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการสรางความปนปวนอยางตอเน่ือง เพ่ือทํา
ใหมันสามารถกอตั้งตัวเองอยางม่ันคงใหเปนพรรคและศาสนาเดียวที่ปกครองประเทศจีน ใชอุดมการณของ
พรรคในการควบคุมประชาชนจีน  สถาบันของรัฐบาล กองทัพ และส่ือสารมวลชนเปนเครื่องมือที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนใชปฏิบัติการความเปนเผด็จการที่รุนแรงของมัน  พรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําโรคที่ไมอาจรักษา



ไดมาสูประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนเองก็ใกลถึงจุดจบ และการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนสิ่ง
ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 บางคนกังวลวาประเทศจะตกอยูในกลียุคถาพรรคคอมมิวนิสตจีนลมสลาย  ใครจะปกครองประเทศจีนแทน
พรรคคอมมิวนิสตจีนละ  ในประวัติศาสตร 5,000 ปของจีนนั้น ชวงเวลาเพียง 55 ปของการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนน้ันสั้นมาก ไมผิดอะไรกับเมฆที่ลอยผานไป  แตโชคไมดีที่ในชวงเวลาสั้นๆ ภายใน 50 ปน้ี 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายความเชื่อและมาตรฐานตามประเพณีด้ังเดิมจนปนป ทําลายหลักศีลธรรมและ
โครงสรางสังคมที่มีมาแตเดิม เปลี่ยนความรักและความเอื้ออาทรในหมูมนุษยใหกลายเปนการตอสูด้ินรนและ
ความเกลียดชัง แทนที่ความเคารพยําเกรงในสวรรค โลกและธรรมชาติ ดวยความอหังการโดยให “มนุษย
เอาชนะธรรมชาติ”  ดวยปฏิบัติการทําลายลางคร้ังแลวครั้งเลา พรรคไดทําลายสังคม ศีลธรรม รวมทั้งระบบ
นิเวศน ทําใหชาติจีนตกอยูในสภาวะวิกฤตอยางมาก 
 ในประวัติศาสตรจีน ผูนําที่มีจิตใจดีงามทุกคนลวนมองวาหนาที่ของรัฐคือการใหความรัก ใหการเลี้ยงดู และ
ใหการศึกษาแกประชาชน  ธรรมชาติของมนุษยน้ันมีความมุงหวังที่แรงกลาตอความดีงาม สวนบทบาทของรัฐ
คือการนําศักยภาพของมนุษยที่แฝงอยูน้ีออกมา  เมงจ้ือกลาววา “น่ีคือทางของประชาชน ผูที่มีวิธีในการให
กําลังใจอยางสม่ําเสมอจะมีจิตใจที่ม่ันคง ผูที่ปราศจากวิธีที่สมํ่าเสมอยอมมีใจไมม่ันคง”10  การศึกษาที่ไมรุงเรือง
จะไมมีประสิทธิผล ผูนําที่เปนทรราชยที่ไมมีความรักใหกับประชาชนแตกลับเขนฆาผูบริสุทธิ์ ยอมถูกประชาชน
จีนเกลียดชัง 
 ในประวัติศาสตร 5000 ปของจีนนั้น มีผูนําที่ดีงามหลายคน เชน จักรพรรดิเหยาและจักรพรรดิซุนในยุค
โบราณ จักรพรรดิเหวินและจักรพรรดิอูของราชวงศโจว จักรพรรดิเหวินและจักรพรรดิจิงแหงราชวงศฮ่ัน 
จักรพรรดิถังไทจงแหงราชวงศถัง และจักรพรรดิคังซีและจักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง  ความรุงเรืองใน
ราชวงศตางๆเหลานี้ลวนเกิดจากผูนําที่ปฏิบัติตามหนทางแหงฟาและเดินทางสายกลาง และพยายามอยางยิ่ง
เพ่ือใหไดมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคง  คุณลักษณะของผูนําที่ดีคือการใชประโยชนจากคนที่มีคุณธรรมและมี
ความสามารถ เปดใจกวางตอความคิดเห็นที่แตกตาง สงเสริมความยุติธรรมและสันติ และใหในสิ่งที่ประชาชน
ตองการ  ดวยเหตุน้ีปวงชนจะเชื่อฟงกฎหมาย รักษาพฤติกรรมที่ถูกตอง มีชีวิตที่เปนสุข และทําการงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 เม่ือมองดูเรื่องทางโลก เรามักถามวาใครเปนผูกําหนดวารัฐจะรุงเรืองหรือดับสูญ แมเราจะรูดีวาการเจริญ
และการเสื่อมถอยของชาติน้ันมีเหตุผลของมัน  เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจีนจากไปแลว เราสามารถคาดไดวา
สันติภาพและความกลมเกลียวจะกลับมาสูประเทศจีนใหม  ผูคนจะมีสัจจะ มีความเมตตา ถอมตัว และอดทน 
ชาติจะหวงใยในความตองการพื้นฐานของประชาชนและทุกอาชีพจะเจริญรุงเรือง 
 


