
شماره اول
رایگان

آن اهمیت  و  گونگ  فالون 

همچنین در این مجموعهدرک چین امروز
چین  مسائل  تحلیلگر  یک  از  اگر 
حیاتی  عامل  پنج  که  کنید  سوال 
هستند،  چه  چین  درک  در 
شنید.  خواهید  متنوعی  پاسخ های 
رشد اقتصادی. شیوع فساد. شکاف 
بین ثروتمندان و فقرا. نزاع درونی 

حزب کمونیست. و ... .
مسئله  یک  مواقع،  بیشتر  در  ولی 
در تحلیل ها نادیده گرفته می شود. 

میلیون   ۱۰۰ بزرگی  به  مسئله ای 
درک  وقتی  که  مسئله ای  نفر. 
ما  تفکر  نحوه ی  می تواند  شود، 
نحوه ی  همچنین  و  چین  درباره ی 
همان  به  که  را،  آن  با  ما  روابط 
اساسی  به طور  است،  مهم  اندازه 

دهد. تغییر 
و آن، فالون گونگ است.

    معامله کردن
در چین، مراقب باشید که دستان چه کسی را می فشارید 

    سالمت دوباره
میلیون ها نفر راهی برای سالمتی یافته اند

    یافتن حقایق
چگونه اطالعات دروغین برای ایجاد انزجار استفاده شد

    احیای فرهنگی
به  وسیله ی فالون گونگ، روش های کهن هستی دوباره می یابند

۴
۶
۸
۱۰ ادامه در صفحه ۲

۲۰۱۲ ویژه نامه 



سیاست۲

ادامه از صفحه اول

که  افرادی  هستند  کم  چین  از  خارج  در 
اطالعات زیادی درباره ی آن داشته باشند، 
و آنهایی که دارند، حس مبهمی درونشان 
می گوید که اینها اخباری قدیمی است. اما 
 این موضوع را درک کنید، پرده از 

ً
اگر واقعا

راز برخی از پیچیده ترین تناقض های چین 
امروزی برداشته خواهد شد:

بی پایان  جدال های  با وجود  چین  •  چرا 
بسیار  آلوده ی  محصوالت  هنوز  فساد،  با 

زیادی تولید می کند؟

در  حالی  که  کمونیست  •  چرا  حزب 
ضروری  منابع  بیمارستان ها  و  مدارس 
سانسور  برای  دالر  میلیاردها  ندارند،  را 
و  نظارتی  دوربین های  اینترنت، 

اردوگاه های کار اجباری هزینه می کند؟

•  چرا رهبران چین حتی به قیمت از دست 
دادن اعتبار خود در نظر عموم، این اندازه 
و  بر دستگاه قضایی  کنترل شان  کاستن  در 

رسانه ها بی میل هستند؟

شروع   ۱۹۹۲ سال  در  معما  این  پاسخ 
 ۲۰ سال پیش، در ساختمان 

ً
می شود، دقیقا

ساده ی یک مدرسه در شمال شرق چین. 
آن روز، آقای لی ُهنگجی که آخرین فرد از 
هزاران  قدمت  با  معنوی  اساتید  سلسله 
فالون  عمومی  آموزش  اولین  است،  ساله 

گونگ را ارائه کرد.

نیرویی برای خوبی
فالون گونگ با سایر تمرین های چی گونگ 
داشت.  فرق  می شدند  داده  آموزش  که 
آهسته ی  تمرین های  شامل  که  درحالی 
خود  در  نیز  را  بیشتری  چیز  بود،  انرژی 
در  را،  شاگردان  که  آموزه هایی  داشت– 
رشد  از  مسیری  به  روزانه شان،  زندگی 

اخالقی و شناخت راهنمایی می کرد.
وجود  اصل  سه  آموزه ها  این  مرکز  در 
فکر  در  را  خود  که  خواسته  این  و  داشت 
کرد –  همسو  اصل  سه  این  با  عمل  و 
َشن   真 )ِجن  بردباری  و  شفقت  راستی، 

.) 忍 ِرن 善
دهان  به  دهان  به سرعت  تمرین  این 
را  تغییر  مردم  چراکه  یافت،  گسترش 
می دیدند.  خود  اطرافیان  زندگی  در 
کاملی  نمونه ی  به  ناخوش  مادربزرگان 
زوج های  می شدند.  تبدیل  سالمتی  از 
خود  مشترک  زندگی  به  طالق  شرف  در 
این  از  حکایت  برآوردها  برمی گشتند. 
حدود  سال،  هفت  عرض  در  که  داشت 
کرده  آغاز  را  گونگ  فالون  نفر  میلیون   ۱۰۰

بودند. 
فراتر  پا  خانواده  حوزه  از  آن  تأثیرات 
را  گونگ  فالون  که  پلیس هایی  گذاشت. 
متوقف  را  رشوه  دریافت  می گرفتند  یاد 
کارخانه ها  از  سرقت  کارگران  و  می کردند 
زیر  کشور  هنوز  گرچه  می گذاشتند.  کنار  را 
این  اما  بود،  کمونیست  حزب  سیطره ی 
 در حال ثبات 

ً
بخش مهم از اجتماع واقعا

بخشیدن به جامعه ی چین بودند.

تصمیم شوم
قابل  طور  به   ۱۹۹۹ ژوئیه  در  روند  این 
رئیس  که  زمان  آن  شد،  برعکس  توجهی 
ِزمین،  جیانگ  کمونیست،  حزب  وقت 
جدالی را برای ریشه کن کردن فالون گونگ 

از صحنه ی چین آغاز کرد.

حزب  کنترل  از  خارج  چیزی  اینکه 
صالح  و  خیر  جهت  در  ولو  بود  توانسته 
از  تن  میلیون  ده ها  الهام بخش  جامعه، 
را  جیانگ  ترس  و  حسادت  باشد،  مردم 
اظهار  زمان  آن  کارشناسان،  برانگیخت. 
این جدال، تصمیم شخصی  که  داشته اند 
به  را  او  فکر  تمام  حتی  و  بوده،  جیانگ 

خود مشغول کرده بود.
در حمله به فالون گونگ، جیانگ علیه 
اجتماع  غالب  جریان  از  اساسی  بخشی 
کردن  ریشه کن  برای  تالش  کرد.  حمله 
را  آن  نفر   ۱ شهروند   ۱۲ هر  از  که  تمرینی 
انجام می دهد... تصور کنید که این چه به 

دنبال داشته است.
جیانگ به عوامل متعددی نیاز داشت. 
برای  عظیم  تبلیغاتی  جدال های  ازجمله، 
اردوگاه های  گونگ.  فالون  جلوه دادن  بد 
کار اجباری جدید و بازداشتگاه های موقت 
برای جا دادن خیل عظیم بازداشت شدگان. 
نیروی پلیسی با عملکرد ورای قانون برای 
اینترنت  سانسور  ابزار  و  نقشه ها.  اجرای 
حقیقت  از  مردم  آگاهی  از  ممانعت  برای 

آنچه در حال وقوع است.

سرکوب نیکی، تشویق پلیدی
این جدال، گذشته از هزینه های انسانی و 
مالی اش، پرده ی اخالقیات اجتماع چین را 
از هم درید. وقتی کلمات راستی، شفقت و 

بردباری ممنوع شدند، حفظ این ارزش  ها 
دروغ،  از  خشونت باری  جو  میان  در 
شکنجه و تبعیض، دشوار و خطرناک شد، 
و  گونگ  فالون  تمرین کنندگان  برای  خواه 

خواه افراد دیگر.
افسرانی که فعاالنه در شکنجه و کشتار 
می کردند  شرکت  گونگ  فالون  طرفداران 
ترفیع می گرفتند. اعضای خانواده وادار به 
ضدیت با یکدیگر می شدند. افراد جامعه 
برای تحویل دادن همسایگان خود جایزه 

نقدی دریافت می کردند.
سر  همکاری  از  که  آنهایی  درعین حال، 
می ایستادند  جدال  این  علیه  یا  زده  باز 
نیز  بعضی  و  زندانی  ربوده،  اخراج، 
مأموران  و  وکال  حتی  می شدند.  کشته 
امان  در  نیز  حکومت  وظیفه شناس 

نبودند.
سختکوش  مردم  از  نفر  هزار  صدها 
سنین  و  مختلف  اصناف  از  درستکار  و 
متفاوت، برای »بازآموزی« به اردوگاه های 
طوری که  به  شدند.  فرستاده  اجباری  کار 
فرار مغزهای  پدیده ی  مقیاس عظیمی  در 
به  منجر  مسئله  این  و  داده  روی  داخلی 
بحران اخالقی شدیدی در این کشور شده 

است.
 

ماندگاری
با وجود همه ی تالش های جیانگ، فالون 
ارائه  که  دیدگاه هایی  نشد.  محو  گونگ 
آنقدر  می  رساند  که  سودهایی  و  می داد 
وجود  با  حتی  که  بودند  جالب توجه 
وحشیگری های بی رحمانه ی یک دستگاه 
آن  از بین بردن  امکان  توانمند،  مستبد 

وجود نداشت.
تمرین کنندگان فالون گونگ بر باورهای 
خود استوار ماندند، و عده ی زیادی بعد از 

آزاد شدن از حبس، تمرین را از سر گرفتند.
پاسخ  در  تمرین کنندگان  این،  بر  افزون 
به این اقدامات، جنبشی عظیم، ابتکاری 
و عاری از خشونت  را آغاز کردند تا به سایر 
مردم چین کمک کنند که ماهیت دروغ ها 
با  رابطه  در  را، چه  و خشونت های حزب 

فالون گونگ و چه فراتر از آن، دریابند.

بروشورهای  و  برگه ها  ترتیب،  بدین  و 
دی وی دی ها  شدند،  ساخته  خانگی 
و  شدند،  آویزان  پوسترها  شدند،  آماده 
ابزارهای عبور از فیلترینگ اینترنت توسعه 
»قهرمانان  به  کنید  )نگاه  شدند.  داده 

نامتعارف«، صفحه ۱۵.(
از یک دهه ظلم  امروز، با گذشت بیش 
میلیون  تا ۴۰  و ستم، چیزی در حدود ۲۰ 
فعاالنه  گونگ،  فالون  تمرین کننده ی 
اطالعات را در چین منتشر یا برای خارج از 
چین ارسال می کنند. در مقابل، همان طور 
که حزب تالش های خود را برای دستگیری 
کرده است، سرمایه گذاری  آنان دوچندان 
در دوربین های نظارتی و تجهیزات ردیابی 
حال  در  سرسام آوری  شکل  به  چین  در 

افزایش است.
ترفیع  فاسد  معیارهای  حال،  همین  در 
در  فساد  و  بی قانونی  به  منجر  مقام، 
سراسر جامعه شده است؛ از صنعت مواد 

غذایی گرفته تا صنایع پزشکی.
هر  چینی  شهروندان  که  زمانی  در 
و  مسائلشان  به  پاسخگویی  برای  روز 
رهبران  می کنند،  اعتراض  بیشتر  آزادی 
را  مهار  و  کنترل  از  کاستن  جرئت  حزب 
کار  این  که  می هراسند  این  از  آنها  ندارند. 
جنایت هایشان علیه فالون گونگ را آشکار 
کرده و بهترین سالح هایشان یعنی زندان، 

تبلیغات و سانسور، بی اثر شود.
هستند،  چین  از  خارج  که  آنانی  برای 
می کشد.  پیش  را  مسئله ای  جنبش ها  این 
ثباتی  و  کوتاه مدت  منافع  حفظ  برای  آیا 
قدرت  صاحبان  با  ظاهری،  و  سطحی 

حزب کمونیست همراه شویم؟
حزب  یارگیری  تاکتیک های  برابر  در  یا 
را  خود  سعی  نهایت  و  کرده  مقاومت 
کنیم تا نیرویی که نویدبخش امید، ثبات 
حفظ  است،  چین  بلندمدت  کامیابی  و 

کنیم؟
آینده ی  تاریخ،  بحرانی  لحظه  ی  این  در 
نظر  به  پیش بینی  غیر قابل  شاید  چین 
است:  حتمی  مسئله  یک  ولی  برسد. 
بردباری  و  شفقت  راستی،  برای  ایستادن 

نمی  تواند اشتباه باشد.

درک چین امروز
چرا فالون 

گونگ قطعه 
گمشده 

معماست

تا  کرد  نگاه  اپل  فروشگاه های  و  استارباکس ها  سوی  آن  به  باید  امروز،  چین  واقعی  شناخت  برای  نیست:  آی فون  و  الته  کافه  فقط 
جدال خشونت باری را دید که درست و غلط را زیر و رو کرده است.

تالشی را تصور کنید 
که در صدد ریشه کن 

کردن تمرینی است که 
۱ نفر از هر ۱۲ شهروند 

آن را انجام می دهد.

تا سال ۱۹۹۹، ۱۰۰ میلیون نفر در چین • 
و  تمرین می کردند،  را  فالون گونگ 

آرام آرام به جامعه ثبات می دادند
آزار و شکنجه ای که در آن سال علیه • 

آنان آغاز شد این روند را برعکس کرد، 
به فساد، شکنجه و انبوهی از مشکالت 
مهارنشدنی دامن زد که تا زمان پایان 
باقی  حل نشده  جدال،  این  یافتن 

خواهند ماند
موضوع فالون گونگ دریچه ی مهمی • 

را می گشاید که از درون آن می توان 
وقایع چین، از جمله کشمکش های 
اخیر در رده های باالی حزب کمونیست 

را مشاهده کرد

آیامیدانستید؟

وقتی   ۲۰۱۱ ژوئیه  در  غیرمنتظره:  پیامی 
ساکنان جیاموسی در شمال شرق چین بیدار 
شدند این پرچم را دیدند که به آنها یادآوری 
خوب  بردباری  شفقت،  »راستی،  می کرد: 

است. فالون دافا خوب است«.



سیاست

در ششم فوریه ۲۰۱۲، وانگ لیجون، رئیس 
برای  چونگ چینگ،  کالنشهر  سابق  پلیس 
داخل  به  قدم  سیاسی  پناهندگی  گرفتن 
جنوب  در  آمریکا  کنسولگری های  از  یکی 
یکی  ترتیب  بدین  و  گذاشت  چین  غربی 
از بزرگ ترین رسوایی های سیاسی چین در 

ده ها سال اخیر را رقم زد.
حدود ۲۴ ساعت بعد، وانگ ساختمان 
و  افتاد  پکن  پلیس  دست  به  کرد،  ترک  را 
داده  انتقال  نامعلوم  مکانی  به  بالفاصله 

شد.
شیالی،  بو  رویداد،  این  حاشیه ی  در 
چونگ چینگ،  در  کمونیست  حزب  رئیس 
مهم تر  و  شده  گذاشته  کنار  خود  سمت  از 
عزل  حزب  اصلی  سیاسی  دفتر  از  اینکه، 
از  یکی  کسب  برای  وی  امیدهای  شد. 
و  باالترین  که  دائمی  کمیته ی  کرسی های 
است،  چین  در  حاکم  نهاد  قدرتمندترین 

بی درنگ نقش بر آب شد.
در جریان برمالشدن مسائلی در طی این 
رسوایی، اتهام هایی متوجه او و همسرش 
شد مبنی بر اینکه سال گذشته، آنها در قتل 
این  داش��ت��ه ان��د.  دس��ت  انگلیسی  ت��اج��ری 
مثل لکه ی سیاهی در کارنامه ی او به نظر 

می رسید.
گونگ،  فالون  ماجرای  بررسی  با  اما 
از  یکی  فقط  این  که  می شود  مشخص 

لکه های کارنامه ی سیاه اوست.
پیش تر  بسیار  به  بو  و  وانگ  پیشینه ی 
از تصاحب این سمت ها در چونگ چینگ 
هر   ،۲۰۰۰ دهه ی  اوایل  در  برمی گردد. 
بودند،  لیائونینگ  استان  در  آنان  دوی 
حزب  معاون  و  فرماندار  مقام  در  بو 

کمونیست، وانگ در مقام رئیس پلیس و 
کادر ارشد حزب در جین جو. در آنجا، آنها 
برای نشان دادن وفاداری شان به جیانگ 
فعاالنه  را  گونگ  فالون  با  جدال  زمین، 

گسترش دادند.
از  یکی  به  لیائونینگ  بو،  نظر  زیر 
گونگ  فالون  برای  استان ها  مرگبارترین 
بدنام  اجباری  کار  اردوگاه  مکان  به  نیز  و 
ماسانجیا تبدیل شد؛ جایی که قربانیان به 

آن »دخمه ی شیطان« می گویند.
که  است  شده  باعث  بو  مشارکت های 
کشورهای  در  شکنجه،  سابق  قربانیان 
شکایت  او  از  جهان  اطراف  در  متعددی 

پنج  از  یکی  او  کنند. 
مقام چینی بود که در 
توسط   ،۲۰۰۹ نوامبر 

به  اسپانیا  در  دادگاهی 
متهم  تعدی ها  این  علت 

شناخته شد.
پیوند  ص��ن��ع��ت  در  وان����گ  ه���م زم���ان، 
اعضای بدن وارد شد و در اعمال مخوفی 
م��ش��ارک��ت ک���رد: ب��رداش��ت��ن اع��ض��ا از ب��دن 
که  گونگ  ف��ال��ون  زن���ده ی  تمرین کنندگان 
فروش  و  شدند  زندانی  غیرقانونی  به طور 
آنها با قیمت های باال به بیماران ثروتمند. 

)نگاه کنید به صفحه ۹(

یک  طی  چونگ چینگ،  در   
ً
اخیرا

وانگ  و  بو  که  »درهم کوبنده«  مبارزه ی 
 ۳۰۰ دست کم  کردند،  هدایت  را  آن 
و  بازداشت  گونگ  فالون  تمرین کننده ی 
به مراکز ویژه ی شستشوی مغزی فرستاده 

شدند.
رسوایی  درک  برای  جزئیات  این  تمام 
اخیر و نزاع درونی حزب، حیاتی است. با 
از پوشش   به طور کامل 

ً
وجود  این، تقریبا

گویی  است؛  افتاده  جا  رسانه ها  خبری 
کور  نقطه ی  در  گونگ  فالون  موضوع  که 
نکات  این  به  است.  شده  واقع  رسانه ها 

توجه کنید:

توجه  ب��ا  ای��ن��ک��ه  اول   •
دستان  بر  که  خونی  به 
ب����و خ���ش���ک���ی���ده اس����ت، 
با  او  ارت���ب���اط  م���وض���وع 
چندان  دی��گ��ر  قتل  ی��ک 
غ��ی��ر م��ح��ت��م��ل ب���ه ن��ظ��ر 

نمی رسد.

طبق  بر  اینکه  دوم   •
شده ی  افشا  سند  یک 
که  متحده  ایاالت 
مقام  از  بو  است،   ۲۰۰۷ سال  به  مربوط 
چونگ چینگ  فرماندار  به  دارایی  وزارت 
به  حدی  تا  مقام  تنزل  این  و  یافت،  تنزل 
خاطر رسوایی های بود که شکایات تنظیم 
شده علیه شکنجه های او برای رژیم به بار 

می آوردند.

• سوم اینکه برخی گزارش ها حاکی از این 
شده  افشا  رسوایی های  میان  در  که  است 
کنسولگری  مقامات  به  وان��گ  که  بو  علیه 
بر  دال  ج��زئ��ی��ات��ی  داد،  ت��ح��وی��ل  آم��ری��ک��ا 
گونگ  ف��ال��ون  ب��ا  ج���دال  در  او  گناهکاری 

وجود داشته است.

سال  مارس  ماه  اینکه  آخر  در  و   •
ناگهان  اینترنت  فیلترینگ  جاری، 
و  لیجون  »وانگ  نظیر  جستجوهایی 
گویا  کرد.  آزاد  را  بدن«  از  اعضا  برداشتن 
ون جیابائو  و  هو جین تائو  حاکم  جناح 
فالون  موضوع  در  می شود  گفته  که 
خواهان  هستند،  منعطف تر  گونگ 
و  بوده  بو  مانند  رقبایی  بی اعتبارکردن 
گونگ  فالون  با  آنها  برخورد  نحوه ی  با 

نیستند. موافق 

خون خشکیده بر دستان بو شیالی

چینامروز

کمونیست  که ح��زب  از همان زمانی 
ک��رد،  را ش���روع  آزار و شکنجه  چ��ی��ن 
گونگ خواهان  ین کنندگان فالون  تمر
یر برای  ز اق��دام  که سه  این بوده اند 
ان���ج���ام ش���ود.  ب���ه آن  پ���ای���ان دادن 
ک��رده  ت��غ��ی��ی��ر  ک��ه ش��رای��ط  ه��م��ان ط��ور 
اس���ت، م��م��ک��ن اس���ت م��ق��ام��ات چین 
کنند  از مسئولیت ها سعی  ف��رار  ب��رای 
ب��رای  ام���ا،  ب��ه س���ازش متوسل ش��ون��د؛ 
ق��رب��ان��ی��ان و  اج���رای ع��دال��ت در ح��ق 
وحشت هایی  چنین  ای��ن��ک��ه  تضمین 
که دنیا  تکرار نخواهد شد، نیاز است 
کرده  در برابر تالش های آنها مقاومت 
و بر اعمال این خواسته ها ایستادگی 

کند:

خاطر  به  که  تمرین کنندگانی  تمام 
عقایدشان زندانی هستند آزاد شوند

ین تمر هزار  صدها  لحظه،  این  در 
گونگ هنوز به ناحق   کننده ی فالون 
اردوگاه های  بازداشت،  کز  مرا در 
داشته  نگه  زندان ها  و  ی،  اجبار کار 
گروه  ین  که بزرگ تر ی  می شوند، به طور
تشکیل  را  در چین  بی گناه  زندانیان 
می دهند. اولین قدم برای پایان دادن 
تک تک  کردن  آزاد  جدال،  این  به 

آنهاست.

زیان های رسیده به تمام قربانیان آزار و 
شکنجه جبران شود

یان های رسیده به  باید برای جبران ز
ترتیبی  و شکنجه  آزار  قربانیان  تمام 
که متحمل  داده شود، شامل آنهایی 
آزار جنسی، مصادره ی اموال  شکنجه، 

یا اخراج از محل تحصیل شده اند.

ع��دال��ت در م���ورد ش��رک��ای اص��ل��ی جرم 
اجرا شود

که تصویرشان در پایین  چهار مردی 
آزار و  از زمان شروع این  آمده است 
شکنجه طالیه دار آن بوده اند. هر یک 
از آنها، به همراه هر همدست نزدیکی 
کشتار شرکت  که فعاالنه در شکنجه و 
و  شده  کمه  محا باید  است،  کرده 
که مرتکب شده اند  برای جرم هایی 
نفر در  این چهار  از  مجازات شوند. 
توسط  شکایت هایی  چین  از  خارج 
قربانیان طرح شده است و در سال 
از آنان برای شکنجه و  ۲۰۰۹، دو نفر 
نسل کشی توسط یک قاضی اسپانیایی 

متهم شناخته شدند.

فالونگونگخواستارچیست؟

بامتهمانآشناشوید

 جیانگ
زمین

رئیس سابق حزب 
کمونیست و 

شخصیت کلیدی 
پشت این آزار و 

اذیت. او آزار و اذیت 
را آغاز کرده و مقامات تمامی سطوح را وادار کرد 

که در ریشه کن کردن فالون گونگ شرکت کنند.

 ژو
یونگ کانگ

رئیس امنیت حزب 
کمونیست و از 

اعضای کمیته ی دائم 
دفتر سیاسی اصلی. 
 به اطراف 

ً
او شخصا

چین سفر کرد تا مقامات محلی را مجبور به 
تشدید سرکوب  فالون گونگ کند.

لو گان

راست  دست 
سال  از  که  جیانگ 

سمت   ۲۰۰۷ تا   ۲۰۰۳
او در  را داشت.  ژو 

اولیه،  سال های 
ین  ا نه  قا مشتا

کرد. اجرا  را  جدال 

لیو جینگ

رئیس اداره ی بدنام 
۶۱۰ از سال ۲۰۰۱ 

تا ۲۰۰۹. این اداره 
یک نیروی مخفی 

پلیس زیر نظر حزب 
کمونیست است که 

در هر شهر شعباتی دارد تا به طور محلی بر آزار و 
شکنجه نظارت کند.

داستان پشت سرفصل خبرها

۳۷ ساله، زیر شکنجه ناقص و کشته شد گائو رونگ رونگ،  خانم 

ی  شیال بو  که  زمانی  در   ،۲۰۰۳ وئیه  ژ
گائو،  خانم  بود،  لیائونینگ  ر  فرماندا
کردن  ین  تمر دلیل  به  حسابدار،  یک 
ی  اجبار کار  اردوگاه  به  گونگ  فالون 
در  شد.  فرستاده  ماسانجیا  بدنام 
برقی  باتوم های  با  نگهبانان  اردوگاه، 
شاداب  صورت  کردند،  شکنجه  را  او 
انداختند.  شکل  از  و  سوزاندند  را  او 
یخ  تار در  او  شکنجه،  سال ها  از  پس 
یر  ز سالگی   ۳۷ در   ۲۰۰۵ مارس   ۶

شد. کشته  شکنجه 

بو  شیالی، فرماندار
 سابق لیائونینگ

نقشه چین

چونگ چینگ

پکن

استان 
لیائونینگ

۳



می تواند  آگاهی  و  شناخت  تجارت،  در 
بیشتر  حتی   

ً
بعضا و  سرمایه  اندازه ی  به 

باشد.  داشته  نقش  موفقیت  در  آن  از 
را  رقابت تان  بشناسید.  را  کسب و کارتان 
مهم تر  و  بشناسید.  را  بازارتان  بشناسید. 

از  همه اینکه،  ریسک هایتان را بشناسید.
می رسد،  چین  در  داد و ستد  به  وقتی 
وجود  شناخت  برای  کلیدی  عرصه ی  یک 
دارد که اکثر افراد از آن غافل می مانند، اما 
فعالیت های  بر  ماندگار  تأثیری  می تواند 

چین داشته باشد: فالون گونگ.
تمرین  گونگ.  فالون  است،  درست 
معنوی ای که از سال ۱۹۹۹ در سطحی ملی 
گرفته  قرار  شکنجه  و  آزار  عملیات  هدف 
است. خواه به خاطر توانمندی این تمرین 
و  رفتارها  خاطر  به  خواه  الهام بخشی،  در 
اعمال ۱۰۰ میلیون فرد معتقد به آن و خواه 
به خاطر تالش فراگیر حزب کمونیست برای 
تعدی به آنها، امروزه فالون گونگ یکی از 
سیاست  اجتماع،  در  عوامل  تأثیرگذارترین 

و به دنبال آن در تجارت چین است.
اگر  در صورت نادیده گرفتن این عامل، 
است  ممکن  زود  خیلی  نباشید  مراقب 
مشکل  با  صنعت تان  و  شما  که  دریابید 

روبرو شده اید.
شده  ارائه  کلیدی  نکته ی  چند  اینجا  در 
چشم انداز  ارزیابی  هنگام  به  که  است 

تجاری چین باید به خاطر داشت.

طرف معامله تان را بشناسید
مقامات  توسط  یا  چین  بزرگ  صنایع  اکثر 
رده باالی حزب کمونیست چین )ح.ک.چ( 
اداره می شوند و یا به شدت زیر نفوذ آنها 
نیست،  پوشیده  کسی  بر  این  دارند.  قرار 
 استراتژی 

ً
و یک طرح تجاری موفق عموما

چنان  نفوذ  آوردن  به دست  برای  روشنی 
چه  افراد  آن  اما  می دهد.  ارائه  افسرانی 

کسانی هستند؟
جیانگ  حزب،  ارشد  مقام  که  زمانی 
زمین، در سال ۱۹۹۹ دستور سرکوب فالون 
و  آزار  بر  آغازی  فقط  کرد،  صادر  را  گونگ 
شکنجه ی کسانی که آن را تمرین می کردند 
نبود. بلکه در رده های داخلی خود حزب 

نیز عملیات پاکسازی به راه افتاد.
شدند  دستورات  دنباله روی  که  آنهایی 
به  فعاالنه  را  خونین  مبارزه ی  این  و 
از  که  آنهایی  گرفتند.  ترفیع  بردند،  پیش 
که  مردمی  برای  یا  کردند  امتناع  کار  این 
نشده  اشتباهی  هیچ  مرتکب  می دانستند 
تنزل  یا  شدند  مجازات  ایستادند،  بودند 

مقام یافتند.
امروز، پس از گذشت بیش از یک دهه از 
این ساختار تشویقی منحرف، اکثر مقامات 

در سطوح شهری، استانی و ملی، دستی در 
سرکوب فالون گونگ داشته اند. و عده ای 

تا درجه ای که نگران کننده است.
محلی  شهروندان  علیه  مقامات  این 
را به  انزجار کرده اند، مردم بی گناه  ایجاد 
در  و  فرستاده اند  اجباری  کار  اردوگاه های 
مالی  پاداش  کردن  برای شکنجه  مواردی، 
شریک  آنها  کالم،  یک  در  کرده اند.  تعیین 
بشریت اند.  علیه  جنایت هایی  جرم 
آمده  در صفحه ۵  تصاویرشان  که  افرادی 
است )نگاه کنید به »دست دادن«( فقط 

چند نمونه هستند.
ناگزیر  چین،  در  تجاری تان  معامالت  در 
کمونیست  حزب  رده باالی  اعضای  با 
دستتان  اینکه  از  قبل  شد.  خواهید  روبرو 
پیش  آنان  دست های  فشردن  برای  را 
ببرید، در نظر داشته باشید که آن دست ها 
وجود  به  رنج  اندازه  چه  و  بوده اند  کجا 

آورده اند.

بازار خود را بشناسید
یکی از چیزهایی که عماًل تمام افرادی که 
آن  بر  هستند  چین  در  داد و ستد  مشغول 
پتانسیل  که  است  این  دارند  نظر  اتفاق 
بازار ۱.۳ میلیارد نفری مصرف کنندگان این 

کشور غیرقابل چشم پوشی است.
 چه کسانی هستند؟ 

ً
اما مردم چین واقعا

باید  چگونه  و  قائل اند،  ارزش  چه  برای 
اعتماد بلندمدت آنها را به دست آورد؟

با کنترل شدید رسانه ها و روی کار بودن 
جامعه،  از  سطح  ه��ر  در  ح��زب  م��ق��ام��ات 
کشیده  گونگ  ف��ال��ون  ب��ر  ح��زب  ک��ه  خطی 
است نابودکننده به نظر می رسد و به نظر 
رانده  حاشیه  به  گونگ  فالون  که  می آید 
واقعیت  ظاهر،  این  زیر  در  اما  شده باشد. 

دیگری در جریان است.
غرب  از  که  کمونیست  حزب  خالف  بر 
وارد شد و به مردم چین تحمیل شد، فالون 
برمی خیزد  چین  سرزمین  قلب  از  گونگ 
کهن  یک تمرین  است؛  چینی   

ً
اساسا و 

از  برخاسته  ریشه هایش  که  فردی  رشد 

سنن فرهنگی و معنوی ۵۰۰۰ ساله ی چین 
است.

مجازات  از  ترس  که  حالی  در  بنابراین، 
شاید  آن  تبلیغاتی  فریب های  و  ح.ک.چ 
که  بود  داشته  آن  بر  را  بسیاری  آغاز  در 
گونگ  ضدفالون  مبارزه ی  به  نسبت 
حزب حمایت نشان دهند، اما تالش های 
برای  تمرین کنندگان  خودجوش  و  مردمی 
همراه  خود  با  را  آنها  چین،  مردم  تعلیم 

کرده است.
در  نفر  میلیون  میلیون ها  آن،  دنبال  به 
سنتی  فرهنگ  با  پیوندی  بازیافتن  حال 
میان  در  گونگ  فالون  جایگاه  و  چین 
به طور  عادی  شهروندان  هستند.  آن 
روزافزونی در حال اعالم علنی موضع خود 

در رابطه با فالون گونگ هستند.
جرئت  پیش  سال  چند  که  وکالیی 
را  گونگ  فالون  پرونده های  نمی کردند 
حزب  دستورات  از  که  درحالی  بپذیرند، 
دادگاه های  در  فعاالنه  بازمی زنند،  سر 
می کنند.  بحث  شکنجه  و  آزار  علیه  علنی 
روستاییانی که سال ها پیش از ترس مجازات 
را  گونگ  فالون  تمرین کنندگان  جمعی، 
امضای  حال  در  اکنون  بودند،  کرده  طرد 
دادخواست هایی هستند تا خواستار آزادی 
همسایگان فالون گونگی شان شوند که به 

ناحق زندانی شده اند.
در همین حال، با وجود سال ها سرکوب، 
که  گونگ–  فالون  تمرین کنندگان  خود 
با  و  فرهیخته  افرادی  آنان  از  بسیاری 
تحصیالت باال هستند– به صورت پایگاهی 
باقی  بالقوه  مشتری  میلیون  ده ها  از 

می مانند.
در  بادوامی  سهم  بخواهد  که  کسی  هر 
داشته  جهان  کشور  پرجمعیت ترین  بازار 
که  را  آنچه  نمی تواند  کند،  حفظ  را  آن  و 
در قلب مردم آن کشور جای دارد نادیده 
بگیرد. اینکه یک شرکت یا هر نهادی کجا 
می ایستد– در کنار حزب حاکم کمونیست 
از  چین–  معنوی  قلب  و  مردم  کنار  در  یا 

اهمیت حیاتی برخوردار است.

افول  ح.ک.چ  قدرت  که  همان طور 
این  نفری  میلیارد   ۱.۳ جمعیت  می کند، 
این  به  آینده،  نسل های  حتی  یا  ملت 
زودی ها این موضوع را از یاد نخواهند برد.

اصولتان را بشناسید
تجارت  جنبه های  پیچیده ترین  از  یکی 
بین الملل، کنار آمدن با روال های حکومتی 
و نظارتی کشوری است که در آن فعالیت 
که  دارد  را  معنی  این  چین،  در  می کنید. 
دریابید که چگونه باید همکاری موثری با 
تمام  )زیرا  باشید  داشته  کمونیست  حزب 
مناصب اصلی حکومت در دست اعضای 

حزب است(.
این همکاری به چه شکل خواهد بود؟ 
نظر  در  شما  تجارت  برای  مطالباتی  چه 
گرفته خواهد شد؟ برای برآورده کردن این 
مطالبات حاضرید تا کجا پیش بروید و چه 

هزینه ای را بپردازید؟
عنوان  به  گونگ  فالون  دیگر،  بار  یک 
این  می شود.  مطرح  مرکزی  عامل  یک 
چین  مقامات  که  است  کلیدی  عاملی 
 برای محک زدن شرکت های خارجی 

ً
غالبا

الزامات  مایلند  آنها  آیا  می کنند:  استفاده 
به  تا  بگذارند  کنار  را  قانونی  و  اخالقی 
منفعت  و  کرده  خوش خدمتی  رژیم 
باشید.  مراقب  پس،  آورند؟  دست  به 
در  که  خارجی  شرکت های  از  مثال هایی 
این  در  تا  گرفتند  قرار  فشار  تحت  چین 
سرکوب به رژیم کمک کنند فراوان هستند 
)نگاه کنید به حاشیه صفحه، »تجارت با 

مسئولیت خودتان«(.
نکته ی کلیدی این است: وقتی در چین 
 
ً
مخصوصا هستید،  مشغول  داد و ستد  به 

حال  در  که  باشید  آگاه  گسترده،  سطح  در 
شبه مافیایی  نظام  یک  درون  فعالیت 
هستید. در این دنیای فاسد و خشونت بار، 
افرادی  از  باید  که  دارد  وجود  قوانینی 
پیروی کنید و اعمالی وجود دارد که از شما 
از  برخی  و  دهید  انجام  می شود  خواسته 
اخالقی  نظر  از  هستند،  قانون  خالف  آنها 

باید درباره داد و ستد  که  چیزهایی 
در  چین بدانید

تجارت

گفته نشده اند( )اما هیچ وقت 

طور  به  چین  در  خارجی  مؤسسات 
معمول تحت فشار قرار می گیرند تا در 
کمک  رژیم  به  گونگ  فالون  سرکوب 
کنند. مخالفت ممکن است پرخطر به 
نظر برسد، اما تن دادن به آن عواقب 

خود را دارد.

یاهو! و فیلترینگ
در چین، از موتورهای جستجویی نظیر 
یاهو! خواسته می شود که برای »فالون 
تأیید حزب  نتایج مورد  گونگ« فقط 

کمونیست را نشان دهند.
خواسته یا ناخواسته،  فیلترینگ آنها 
به فضایی از ناآگاهی و نفرت که در آن 
 به خاطر پیروی از 

ً
افراد بی گناه، صرفا

خودسرانه  منتخبشان  معنوی  مسیر 
ربوده می شوند، تحت آزار و شکنجه قرار 
 کشته می شوند، کمک 

ً
می گیرند و بعضا

کرده است.
خواست گوگل برای خاتمه دادن به 
این نوع مشارکت، یکی از دالیل کناره گیری 
موتور جستجوی این شرکت از چین در 

سال ۲۰۱۰ بود. 

مری کی و تبعیض
ین  بزرگ تر از  یکی  که  افشا شد  وقتی 
یع کنندگان لوازم آرایشی، مری کی،  توز
در چین  فروشش  نمایندگان  تمامی  از 
کنند  امضا  را  فرمی  که  است  خواسته 
استخدام شان  از  قبل  اینکه  بر  مبنی 
نمی کرده اند،  ین  تمر را  گونگ  فالون 
بدی  مخمصه ی  در  شرکت  این 

افتاد.
شدیدی  حمالت  با  موضوع  این 
شد.  مواجه  کنگره  اعضای  سوی   از 
مری کی به شکل خجالت آوری مجبور 
به عقب نشینی از این اقدام و انجام 
تالش های طوالنی برای اصالح تصویر 

خدشه دار  شده ی شرکت شد.

سیسکو و سرقت اطالعات
سیستمز  سیسکو   ،۲۰۱۱ می  ماه  در 
با یک دادخواهی سنخی روبرو شد؛ 
اتهام وارده تنظیم، طراحی و ساخت 
فناوری برای مقامات چین به منظور 
تمرین کنندگان  ردیابی  و  شناسایی 

فالون گونگ بود.
در  برشمرده  شواهد  میان  در 
از  پاورپوینتی  فرم  دادخواست، 
برای  راهکارهایی  که  بود  سیسکو 
کمک به مسئولین به منظور دستگیری 
ارائه  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 

می کرد.
تن  از چندین  این دادخواست  در 
از مدیران سیسکو از جمله مدیر ارشد، 
جان چمبرز، به عنوان مدعی علیه نام 
برده شده است. در صورتی که مدعیان 
این پرونده پیروز شوند، سیسکو مسئول 
گرفته  نظر  در  میلیون ها دالر خسارت 
خواهد شد و جایگاهش در نظر مردم 
قابل  که  کرد  خواهد  تغییر  طوری 

بازگشت نیست.

مسئولیت با تجارت
خودتان

که در تجارت •  بسیاری از مقامات چین 
بین الملل دست دارند در شکنجه و 

کشتار نیز دست داشته اند
میلیون ها نفر از مصرف کنندگان بالقوه ی • 

فالون  و شکنجه  آزار  چینی مخالف 
گونگ هستند

که •  محصوالتی  به  چین  در  آزارها 
می خریم راه یافته اند

آیامیدانستید؟

پیامدهای  است  ممکن  حتی  و  مطرودند 
مرگباری داشته باشند.

اگر در مقابل چنان فشارهایی سرپیچی 
دو  یا  کوتاه مدت شاید یک  در  بله،  کنید، 
آنها  به  اگر  اما  از دست بدهید.  را  معامله 
بسیار  میزان  به  بلندمدت  در  دهید،  تن 

بیشتری متضرر می شوید.
برای اینکه در این دنیا صدمه نبینید، باید 
هستند،  چه  زندگی  در  اصولتان  که  بدانید 
هم اخالقی و هم مالی. برای عمل نکردن به 
درخواستی که در آینده برایتان پشیمانی به 

همراه بیاورد چه خطی مشی ای دارید؟
در چین، باید کسب و کارتان را بشناسید 
از  شاید  ولی  بشناسید،  را  بازارتان  باید  و 
همه مهم تر این باشد که باید موضع خود 

در قبال فالون گونگ را بشناسید.

باشید  آماده  آن  برای  است  بهتر  دارد.  وجود  چین  در  داد و ستد  در  تیره تر  جنبه ی  یک   
ً
غالبا نمی رود:  پیش  همیشه  مثل  کارها  دیگر 

میان است. در  اصول تان  پای  چون 

۴



تجارت

بدانید با چه 
دست  کسی 

می دهید
مقامات چین و جزییاتی که در 

بیوگرافی آنها پیدا نمی کنید

از  بسیاری  اذیت،  و  آزار  از  دهه  یک  از  بیش  گذشت  با 
می کنند  اداره  را  چین  شهرهای  و  استان ها  که  مقاماتی 
دست  شکنجه  به  تشویق  و  گونگ  فالون  سرکوب  در 
است  شده  برده  نام  آنها  از  که  مردی  چهار  داشته اند. 

فقط قطره ای از اقیانوس هستند.

سوابق مرتبط با فالون گونگسمت های انتصابینام

چونگ چینگ؛ بو  شیالی  در  چین  کمونیست  حزب  رییس 
حزب  مرکزی  کمیته ی  عضو  و  بازرگانی  وزیر 

کمونیست؛ فرماندار استان لیائونینگ. 

در  همچنین،  و  شد،  کشتار  و  شکنجه  بستر  لیائونینگ  استان  بو،  نظارت  تحت 
هسته ا ی  به  گونگ،  فالون  تمرین کنندگان  بدن  اعضای  غیرقانونی  برداشت 
مرکزی تبدیل شد. در چندین کشور، شکایت هایی علیه او به جرم شکنجه تنظیم 

شده و وی هم اکنون در یک دادگاه، گناهکار شناخته شده است.

سابق لیو  چی شهردار  و  چین  کمونیست  حزب  رییس 
پکن؛  المپیک  سازمان دهی  کمیته ی  رئیس  پکن؛ 

عضو دفتر سیاسی اصلی ح.ک.چ

پلیس پکن تحت فرمان لیو، در انظار عمومی اقدام به ضرب و شتم تمرین کنندگان 
می کرد. در سال ۲۰۰۴، دادگاهی فدرال در امریکا، لیو را به جرم شکنجه و تجاوز 
جنسی گناهکار شناخت. در آماده سازی بازی های المپیک که تحت سرپرستی لیو 

انجام شد، حدود ۸۰۰۰ تمرین کننده بازداشت شدند.

معاون سابق استان شاندونگ؛ عضو سابق دفتر وو گوان ژنگ
سیاسی اصلی حزب کمونیست چین

مقاله ی  بر  بنا  که  شد  اجرا  مقامات  برای  کیفری  سیستمی  وو،  نظارت  تحت 
برنده ی جایزه ی پولیتزر، به اعمال گسترده ی شکنجه  انجامید. این اقدامات در 
احتمال  بر جای گذاشت.  قربانی  تمرین کنندگان ۲۴  از میان  مدت هجده ماه، 

می رود که تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از این باشد.

را معاون استان لیائونینگ؛ شهردار سابق دالیانشیا درن شکنجه  و  آزار  عملیات  حکومتی،  رسانه های  بر  خود  کنترل  از  استفاده  با  شیا 
گونگ  فالون  برای  استان ها  مرگبارترین  از  یکی  به  را  لیائونینگ  و  کرد  تقویت 
مبدل ساخت. در سال ۲۰۰۴، دادگاهی فدرال در ایاالت متحده، شیا را به جرم 

سرپرستی شکنجه ی تمرین کنندگان، گناهکار تشخیص داد.

چ���وب���ک ه���ای غ����ذاخ����وری )چ��اپ��س��ت��ی��ک( 
در  چینی  غ���ذای  اص��ل��ی  متعلقات  از  یکی 
همچنین،  و  اس��ت.  جهان  سراسر  شهرهای 
متأسفانه از نمونه های متداول در اظهارات 
تمرین کنندگان فالون گونگی است که پس 
کار  اردوگاه های  انبوه  از  یکی  در  از حبس 

گریخته اند. چین  از  کشور  اجباری 
جرم  به  که  باال(  )تصویر  گانگ  چن 
اردوگاه  یک  به  گونگ  فالون  کردن  تمرین 
از  بود،  شده  فرستاده  پکن  در  اجباری  کار 
می گوید:  چاپستیک  میله های  بسته بندی 
»سهمیه ی هر شخص حدود ۷۰۰۰ تا و گاهی 
اگر تمام نمی کردید، به شما  تا بود.   ۱۰ ۰۰۰
اجازه ی خواب نمی دادند. محیط کثیفی بود. 

مجبور بودیم ماه ها بدون حمام سر کنیم.«
گوالگ های  وسیع  شبکه ی  در  امروزه، 
زندانیان،  از  عظیمی  درصد  همچنان  چین، 
چن  مانند  فالون گونگی  تمرین کنندگان 
هستند؛ آنها به طور معمول از خانه شان ربوده 

می شوند، به اداره ی پلیس برده می شوند و به 
آنها می گویند که سه سال به اردوگاه کار اجباری 
»بازآموزی«  مورد  تا  شد  خواهند  فرستاده 
و  »اورول«  یاد  که  کلماتی  بگیرند–  قرار 

نوشته هایش را در ذهن زنده می کند.
زیر  می شوند،  شکنجه  اردوگاه  در  آنها 
شوک باتوم الکتریکی قرار می گیرند، از خواب 
محروم می شوند و در اغلب اوقات، بیش از 
روز برای ساخت محصوالت  ۱۲ ساعت در 
به کار گمارده می شوند، محصوالتی که برخی 

از آنها کاالهای صادراتی خواهند بود.
پاشنه  کفش ها،  به  آنها   از  عده ای 
می چسبانند. عده ای دیگر لباس  می دوزند. 
و بسیاری دیگر نیز، در شرایطی غیربهداشتی، 
چاپستیک های یک بارمصرف را بسته بندی 

می کنند.
غذایتان  که  بعد  دفعه ی  شاید  بنابراین، 
 را گرفتید، ترجیح دهید که بجای چاپستیک

از چنگال استفاده کنید.

ای���وان پشت خ��ان��ه ام در  ک��ه در  درح��ال��ی 
نشسته  آمریکا،  غ��رب  جنوب  آلبوکرکی، 
ب�����ودم و زی����ر ن�����وری م���الی���م اس��ت��راح��ت 
پایین  را  روزن���ام���ه ام  ات��ف��اق��ی  م��ی ک��ردم، 
آوردم و به پسرم نگاه کردم که با قطارش 
بازی می کرد و ناگهان متوجه شدم: فساد 

چین می تواند او را بکشد.
آخرین  درباره ی  مطلبی  خواندن 
پایان  به  تازه  را  چین  آلوده ی  محصول 
اسباب بازی  قطار  نامش  بودم،  رسانده 
ناگهان  و  بود.  مخزنی  موتور  با  توماس 
 همان قطاری است که 

ً
متوجه شدم دقیقا

بازی می کند. الزم  با آن  ایوان  پسرم روی 
نیست بگویم که این قطار در حال حاضر 
در سطل آشغال است و من دست پسرم 

را سه مرتبه با صابون شستم.
محصوالت تقلبی ساخت چین موضوع 
این  به  آنها  چگونه  اما  نیست،  جدیدی 
وقتی  حتی  چرا  و  می آیند  بیرون  طریق 

در حال  نظارت  فرآیندهای  گفته می شود 
تعداد  که  می رسد  نظر  به  هستند،  بهبود 

آنها در حال افزایش است؟
مسئ���ول  ح���دی  ت���ا  نامرغ���وب  تولی���د 
اس���ت، ام���ا اتف���اق ش���وم و فراگیرت���ری در 
چی���ن در ح���ال وق���وع اس���ت: زوال اصول 
اخالقی ابتدایی. ای���ن طور نیست که این 
 از مواد نامرغوب ساخته 

ً
محصوالت صرفا

شده باشن���د. آنها با م���واد زیان بار ساخته 
شده ان���د و این ک���ار آگاهانه انج���ام گرفته 

اس���ت.
هنوز  چین  اگرچه   ،۱۹۹۰ دهه ی  در 
استبدادی بود، پیشرفت هایی در زمینه ی 
مشاهده  آن  در  اقتصاد  و  قانون  آزادی، 
فالون  شکنجه ی  و  آزار  وقتی  اما  می شد. 
باعث  شد،  شروع   ۱۹۹۹ سال  در  گونگ 
عقبگرد بسیاری از نهادها و سازمان ها به 

چند دهه قبل شد.
بودند  ستمگر  و  ظالم  که  مقاماتی 

بودند  مهربان  که  آنهایی  و  یافتند  ترفیع 
حزب  مقامات  پاکسازی  جریان  در 
فالون  سرکوب  شدند.  حذف  کمونیست 
اجرایی  سیاست های  سرلوحه ی  گونگ، 
چنان  تأثیر  به  اینکه  بدون  گرفت،  قرار 
و  جامعه  سالمت  بر  سیاست هایی 

اقتصاد توجهی شود.
فالون گونگ  اذیت  و  آزار  در یک کالم، 
اخالقیات  در  عظیمی  نزولی  سیر  به 
ویلی  سی ان ان،  ارشد  تحلیلگر  انجامید. 
الم، آن را بزرگ ترین بحرانی نامیده است 

که چین با آن روبروست.
سیستماتیکی  آزار  چنین  که  زمانی  تا 
م��ردم  و  چ��ی��ن��ی  م��ق��ام��ات  دارد،  ادام����ه 
مسئولیت  و  خود  هم نوعان  نیز،  ع��ادی 
ن��ادی��ده  را  ی��ک��دی��گ��ر  س��الم��ت  ق��ب��ال  در 
منجر  اخ��الق��ی  ب��ح��ران  ای��ن  و  می گیرند. 
از  بیشتری  و  بیشتر  خ��ط��رات  ص���دور  ب��ه 

می شود. جهان  کارخانه ی 

تسینگ هوآ،  صاحب نام  دانشگاه  دانش آموخته ی  هوانگ  کویی،  آقای 
با ساخت  اردوگاه کار اجباری،  را در  را در حبس گذراند و سه سال  دو  سال 
کرد.  سپری  صادرات  برای  تزیینی  گل های  و  کریسمس  درخت  چراغ های 
خواب،  از  محرومیت  و  شکنجه  شتم،  و  ضرب  ساعته،  شانزده  روزهای 

از جمله ویژگی های دوران اقامت آقای کویی در اردوگاه کار اجباری بود.

و نیم  س��ال  ی��ک  م��دت  آق���ای چ��ن گ��ان��گ، م��وس��ی��ق��ی��دان، ب��ه 
پکن  در  واق���ع  ت���وآن ه���ی  ب��دن��ام  اج���ب���اری  ک���ار  اردوگ�����اه  در 
شد.  فلج   

ً
تقریبا او  ب��دن  شکنجه ،  ی��ر  ز و  ش��د  داش��ت��ه   نگه 

هم اکنون  و  شد  آزاد  وی  بین المللی،  مبارزه ی  یک  پس از 
می کند.  زندگی  متحده  در  ایاالت 

به  بار  سه  گونگ  فالون  کردن  تمرین  علت  به  حسابدار،  لیان یین،  ژانگ  خانم 
اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. در سال ۲۰۰۸، در سرکوب قبل از المپیک، پلیس ها 
به طور ناگهانی وارد خانه ی او در پکن شدند، کیسه ای بر سر او انداختند و درحالی 
که او را روی زمین می کشیدند با خود بردند. او به اردوگاه کار ماسانجیا برده شد. در 
آنجا او را کاماًل برهنه و شکنجه کردند. در سال ۲۰۱۱، او به ایاالت متحده گریخت.

 چاپستیک شما از
کجا می آید؟

گزند سرکوبی در چین که از   فکر می کنید 
کنید. در امانید؟ دوباره فکر 

چهرهیاردوگاههایکاراجباریچین
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روزانه  کارهای  انجام  و  پوشیدن  لباس 
که جای خود داشت؛ برای کری دابسون، 
بلند شدن ساده از تخت نیز تقالیی سخت 

بود. نیمی از بدن او بی حس شده بود.
پنسیلوانیا  در  او  زندگی  بر  عارضه ای 
را  آن  هرگز  او  که  بود  افکنده  سایه 
موردش  در  چیزی  حتی  و  نمی خواست 
بیماری  این  الیم.  بیماری  بود:  نشنیده 
به مدت  فیبرومیالژیا است،  که شبیه  نادر 
می شد،  وخیم تر  روز به روز  سال   ۱۰

کرد.  او را زمین گیر 
ً
که نهایتا تا مرحله ای 

او به یاد می آورد: »هر هزینه ای پرداخت 
کرده بودم و به هر جا رفته بودم تا بتوانم 

سالم شوم. هیچ امیدی نداشتم«.
، سرنوشت چنین بود که راه حل 

ً
اما اتفاقا

پارک پشت  یا  حیاط  همان  در  او  مشکل 
خانه اش باشد و یک ریال هم هزینه برندارد.
با توصیه های یک دوست چینی، دابسون 
با یک تمرین معنوی سنتی چین آشنا شد 
که فالون گونگ نام داشت. در عرض چند 

هفته، او زندگی اش را بازیافت. 
دابسون یک مربی پرواز ۵۶ ساله است و 
ده سالی جوان تر از سنش به نظر می رسد. 
او می گوید: »فالون گونگ بود که این کار 
و  ذهن  بهبودی  درباره ی  همه اش  کرد.  را 

جسم افراد است.«
»آموزش هایش شما را به راستی، شفقت 
تمرین ها  می کند.  راهنمایی  بردباری  و 

مزیت سالمتی را به همراه می آورند.«
سال،   ۱۲ حدود  گذشت  از  بعد  امروز، 
دابسون همچنان آزاد از بیماری الیم است 
و سالم تر و خوشحال تر از هر زمان دیگری 

است.

پارک های پر جنب و جوش
چیزی که شاید در داستان دابسون بیشتر از 
بودنش  نامعمول  باشد  همه جالب توجه 
 درمان نشدنی 

ً
نیست )بیماری الیم عموما

تلقی می شود(.
که  است  این  موضوع  عجیب ترین 
داستان وی همانند داستان هزاران– بلکه 

فالون  دیگر  طرفداران  از  نفر  میلیون ها– 
چین  به ویژه  و  جهان  اطراف  در  گونگ 
است. مسئله ی وی به هیچ وجه مسئله ای 

منحصربه فرد نیست.
جذاب  دریچه ای  دابسون  شدن  سالم 
به فواید سالمتی فالون گونگ و همچنین 
دهه ی  چین  در  تمرین  این  انفجاری  رشد 
نفر  میلیون ها  جایی که  می گشاید؛   ۹۰
از  بخشی  را  گونگ  فالون  ساکنانش  از 

برنامه ی روزانه ی خود قرار دادند.

اما چرا فالون گونگ؟
زندگی  نیویورک  در  اکنون  که  مینگ  ژائو 
 اهل پکن است و از نزدیک 

ً
می کند اصالتا

بوده  چین  در  گونگ  فالون  رشد  شاهد 
محل  پارک  در  را  تمرین  این  او  است. 
می گوید:  او  می داد.  انجام  دانشگاهش 
 مردمی عمل گرا هستند.«

ً
»مردم چین ذاتا

نتیجه   
ً
واقعا و  باشد  موثر  چیزی  »اگر 

امتحان  را  آن  را می شنوند و  دهد، خبرش 
می کنند. اگر نتیجه نداد رهایش می کنند«. 
کمونیسم  سلطه ی  زیر  »آنها  می گوید:  وی 
گرفته اند،  فراوانی  ناگوار  درس های 
درس هایی از ایمان کورکورانه به رهبران و 
ایدئولوژی ها. این مسئله آنها را فهمیده تر 

و عمل گراتر کرده است«.
»نتیجه«  گونگ  فالون  اساس،  این  بر  و 

داد. 
در   

ً
تقریبا  ،۹۰ دهه ی  اواسط  در 

می شد  چین  سراسر  پارک های  همه ی 
که  یافت  را  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 
و  چی گونگ  موزون  و  آرام  تمرین های 

مدیتیشن  را انجام می دادند. 
متوجه  می دهد:  »مردم  توضیح  ژائو 
و  می دهد  نتیجه  گونگ  فالون  که  شدند 
در  همه   

ً
تقریبا دارد.  خوبی  خیلی  تأثیر 

می شناختند  را  کسی  خود  اطرافیان  میان 
نظر  از  و  کرده  امتحان  را  گونگ  فالون  که 

جسمی و یا روانی نفع برده باشد.«
می دادند؛  بسیاری  مزایای  از  خبر  مردم 
تا  گرفته  کمتر  استرس  و  بهتر  خواب  از 
گوارش بهتر و  افزایش انرژی، روحیات بهتر، 
اصلی  متن  مزمن.  بیماری های  بهبود  حتی 
فهرست  در  فالون،  جوآن  گونگ،  فالون 

پرفروش ترین کتاب های چین قرار گرفت.
خبرها خیلی زود در دور و نزدیک پخش 
شهروندان  تعداد   ،۱۹۹۹ سال  تا  و  شد 
چینی که فالون گونگ را تمرین می کردند به 
۱۰۰ میلیون نفر رسیده بود؛ رقمی که حتی 

بیشتر از اعضای حزب کمونیست بود.

سالمت عمیق تر
ولی چگونه یک برنامه ی ساده ی تمرین، 
مدیتیشن و زندگی مبتنی بر اصول اخالقی 
چه  داشت؟  دنبال  به  را  تاثیراتی  چنان 
می ساخت؟  متمایز  را  گونگ  فالون  چیزی 

چه باعث می شد که »نتیجه« دهد؟
گونگ  فالون  تمرین کنندگان،  روایت  به 
در سطوح گوناگون عمل می کند، گویی که 
تمرینی  برنامه های  از  آن عمیق تر  عملکرد 

عادی یا پروتوکل های سالمت است.
در یک کالم، این روش نوعی یوگا که فقط 

برای تناسب اندام تمرین می شود نیست.
دکتر جینگدوان یانگ متخصص پزشکی 
غربی و طب چینی است که به مطالعه ی 
فالون گونگ پرداخته است. وی می گوید: 
عمل  پرانرژی  سطح  یک  در  تمرین  »این 

می کند.« 
شما  خون  و  گوشت  درباره ی  »تنها 
نیست. آن در سطحی متفاوت بر روی بدن 
و  ذهن  روی  بر  کردن  کار  با  و  می کند،  کار 
بدن، به ریشه های عمیق تر بیماری دست 
حاشیه ی  به  کنید  ) نگاه  می کند.«  پیدا 

صفحه، »زیر پا گذاشتن عادت«(
فالون  مرکزی  اجزای  از  یکی  که  به راستی 
که  است  اخالقی  آموزش های  گونگ، 
می کند.  تکمیل  را  آن  مراقبه ای  تمرین های 

آموزش های  خیلی ها می گویند که در واقع 
اخالقی هسته ی این تمرین را شکل می دهند 

و فالون گونگ را متمایز می سازند.
باشرافت،  و  وارسته  زندگی  از  آمیزه ای 
واالتر  اصول  با  خود  زندگی  کردن  همسو 
موجب  که  است  قدرتمند  تمرین های  و 

چنان ترکیب موفقی می شود.
نیوجرسی،  از  آموزگاری  اسمیت،  رایان 
از  رها شدن  از  بیش  »چیزی  می گوید:  
بیماری  است. درباره ی سالم بودن است، 

 سالم باشی.«
ً
اینکه واقعا

او می گوید، »نمی توانم به شما بگویم که 
مسائلی  تمام  از  هراس  بدون  زندگی کردن 
نیز  و  نروند  پیش  درست  برایتان  شاید  که 
یا  این  وقوع  از  جلوگیری  برای  تقال  بدون 

آن چیز، چقدر شگفت انگیز است.«
از  شکل  این  به  شما  گونگ  فالون  »با 
پوشش  چیز  همه  می کنید،  مراقبت  خود 

داده می شود.«

حال کاماًل خوب
چگونه میلیون ها نفر به  وسیله ی فالون گونگ از سالمت فراوان برخوردار می شوند

سالمت

اگرچه شغل جان یانگ به منزله ی یک 
پزشک این بود که به مردم بگوید چگونه 
سالم تر زندگی کنند و تصمیم های خوبی 
برای سالمت خود بگیرند، اما خودش 
نمی توانست کاماًل به آنچه توصیه می کرد 

عمل کند. 
یانگ به یاد می آورد: »پشت سر هم 
سیگار روشن می کردم. در روز یکی دو بسته 
سیگار می کشیدم، آن هم سیگار چینی. 
هر چه سخت تالش کردم نتوانستم آن 

را ترک کنم.« 
اما تمام این داستان یک شبه تغییر کرد، 

پس از شروع کردن فالون گونگ.
گهان سیگار مزه ی  یانگ می گوید: »نا
کرد. چند روز پس از  بسیار بدی پیدا 
عادت  سر  از  گونگ،  فالون  یادگیری 
کردم سیگاری بکشم و بالفاصله  سعی 
باال  می خواهم  انگار  که  کردم  حس 

بیاورم.«
و همین؛ یانگ از آن زمان به بعد در 
این چهارده سال یک سیگار هم به دست 

نگرفته است.
»وقتی فالون گونگ را یاد گرفتم یک 
را  سیگار  دیگر  بدنم  کرد.  تغییر  چیزی 
نمی خواست و من توانستم به همین 
صورت آن را ترک کنم– می توان گفت، 

بدون اینکه حتی تالشی کرده باشم.«

برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی 
زیر  از سایت های  گونگ،  فالون 

کنید:  دیدن 

FalunDafa.org
 TiantiBooks.org
en.Minghui.org

زیرپاگذاشتنعادت
کردنپا( )بدونحتیبلند

اطالعاتبیشتر

صحیح و سالمت در پکن
را  تندرستی  و  سالمت  که  نیست  شهری  و  است  جهان  آلوده ی  کالنشهر  دهمین  پکن 
در ذهن تداعی کند. اما تعداد بسیار زیادی از ساکنان آن به وسیله ی فالون گونگ از 
سالمت بهتری برخوردار شده اند. بررسی ای  که در سال ۱۹۹۸ از حدود ۱۲۷۳۱ طرفدار 

این تمرین در پکن صورت گرفت این نکته را منعکس می کند.
دو نمودار زیر نگاهی اجمالی از یافته های جالب توجه این بررسی ارائه می دهد.

کاهش استرسبهبود سالمت

 کامل
%۵۸.۵

 جزئی
%۱۵.۷

هیچ %۰.۹

چشمگیر 
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 جزئی
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استان  کنان  سا صبحگاهی:  کشش 
ل  او ین  تمر انجام  حال  در  سیچوان 
چین  در  نفر  میلیون ها  گونگ.  فالون 
مت زای  سال فواید  به   ۱۹۹۰ دهه ی  در 

بردند. پی  ین  تمر این 
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باستانی  معنوی  روش  یک  گونگ  فالون 
شامل  و  است  بودیستی  سنت  در  چین 
و  مدیتیشن  یک  اخالقی،  آموزه های 
 
ً
واقعا روشی  است؛  مالیم  تمرین  چهار 
منحصربه فرد و بسیار لذتبخش برای بهبود 

سالمت و سطح انرژی تان.
گون���گ،  فال���ون  مرک���زی  هست���ه ی  در 
ارزش ه���ای راست���ی، شفق���ت و بردب���اری 
 )忍 善 رن  真 شن  )یا ب���ه چینی، جن 
ق���رار دارند. فالون دافا می آموزد که این 
جهان  کیفیت های  بنیادی تری���ن  ارزش ها 
هستن���د و آنه���ا را ب���ه عن���وان راهنمای���ی 
ب���رای زندگ���ی روزان���ه و تمری���ن در نظ���ر 

می گی���رد.
بر طبق سخنان معلم فالون گونگ، آقای 
باالترین  در  شدن  »جذب  هنگجی،  لی 
رن   善 شن   真 کیفیت های جهان– جن 
忍 – پایه و اساس این تمرین است. این 
تمرین  این  راهنمای  اعلی،  کیفیت های 
که  قوانینی  بر همان  تمرین  این  و  هستند 
اساس توسعه ی کیهان را تشکیل می دهند 

استوار است«.
 با نام »فالون دافا« 

ً
فالون گونگ عموما

نیز شناخته می شود. 
رشدی  با  گونگ  فالون   ۱۹۹۹ سال  تا 
سریع به بزرگ ترین روش  در نوع خود، در 
تاریخ چین یا حتی در تاریخ جهان تبدیل 
شده بود. تنها در عرض هفت سال از زمان 
معرفی اش به عموم در سال ۱۹۹۲، برآورد 
در  نفر  میلیون   ۱۰۰ حدود  در  که  می شد 
کردن  تمرین  یا  گرفتن  یاد  حال  در  چین 

فالون گونگ بودند.
در آسیا به این نوع از تمرین های معنوی 
فردی«  »پرورش  یا  »تزکیه«  روش  اغلب 
گفته می شود و آنها بخش جدایی ناپذیری 
تشکیل  را  چین  کالسیک  فرهنگ  از 
ی  ین ها تمر مختلف  ع   ا نو ا   . هند می د
نیز  کنفوسیوسی  و  بودیستی  دائوییستی، 

در این رده قرار می گیرند.
شاگرد  کوشا،  و  مداوم  تمرین  طریق  از 
خودخواه  از  وضعیتی  به  گونگ  فالون 
آگاهی بیشتر، پاکی درون  نبودن، بینش و 
عمیق تر  مولفه های  که  می رسد؛  تعادل  و 
او  نهایت  در  هستند.  واقعی  سالمت 
معنوی  دستیابی  از  وضعیتی  سمت  به 
عنوان  تحت  آسیایی  سنت  در  که  می رود 
)راه(«  دائو  به  یا »دستیابی  »روشن بینی« 

شناخته می شود.
درح���ال���ی ک���ه ف���ال���ون گ��ون��گ ب���ه دن��ب��ال 
تحولی  چنین  اس��ت،  ف��رد  درون���ی  تحول 
به هر جهت به صورت تغییر مثبتی در جهان 

ان��ع��ک��اس ب��ی��رون��ی پ��ی��دا م��ی ک��ن��د؛ ت��ا آنجا 
ک��ه ف���رد ت��م��ری��ن ک��ن��ن��ده در خ���ان���واده اش 
ف�����ردی  ص�����ب�����ورت�����ر،  در  م�����ح�����ل  ک�����ارش 
جامعه  در  و  کارمندی  وظیفه شناس تر 

عضو فعال تری می شود.
فالون گونگ موضوع بسیاری  رو  این  از 
بیانیه هایی  و  جوایز  تقدیرنامه ها،  از 
و  دولتی  مقامات  توسط  که  است  بوده 
شده  است.  اعطا  مختلف  سازمان های 
را  گونگ  فالون  که  کسانی  از  بسیاری 
محل  در  و  جوامع  در  می کنند  تمرین 
جوایزی  خدمات شان  پاس  به  خود  کار  

دریافت کرده اند.
هنگجی،  لی  آقای  تمرین،  بنیانگذار 
و  نوبل  صلح  جایزه  نامزد  بار  پنج 
نامزد  اروپا،  پارلمان  توسط  همچنین 
آزادی  برای  ساخاروف  جایزه  دریافت 
اندیشه شده است. وی جایزه بین المللی 
دریافت  آزادی  خانه ی  از  را  ادیان  آزادی  

کرده است.
همگانی،  توجه  از  اجتناب  دلیل  به 
طریق  از  را  روش  این  هدایت  لی  آقای 
انجام  سخنرانی هایی  و  خود  نوشته های 
معمواًل  یکبار  وقت  چند  هر  که  می دهد 
ارائه  گونگ  فالون  کنفرانس های  در 

می شوند.
این  که  داشته  اصرار  همواره  لی  آقای 
داده  آموزش  رایگان  صورت  به  تمرین 
به  و  باشد  دسترس  در  همه  برای  و  شود 
فالون  کتاب های  همه ی  ترتیب،  این 
آنالین  گونگ، ویدئوها و غیره به صورت 
دسترس  در  رایگان  مشاهده ی  برای 

هستند.
اف���راد کمی ای���ن روزها اط���الع دارند که 
در ده���ه ی ۹۰، قب���ل از وق���وع تغییر بزرگ 
و شدی���د جناح ه���ای سیاسی و ش���روع آزار 
و اذی���ت تمرین کنندگ���ان در س���ال ۱۹۹۹، 
تقدیره���ای  پیروان���ش  و  گون���گ  فال���ون 

دریاف���ت  کش���ور  مقام���ات  از  فراوان���ی 
کرده بودن���د.

»محبوب ترین  لی  آقای   ،۱۹۹۳ سال  در 
و  گرفت  نام  پکن  در  چی گونگ«  استاد 
مرزهای  گسترش  »جایزه ی  رسمی  نهادی 

علم« را به وی اعطا کرد.
عمومی  امنیت  اخبار  سال،  همان  در 
امنیت  وزارت  رسمی  روزنامه ی  خلق– 
خاطر  به  لی  آقای  از  چین–  عمومی 
کرد.  تجلیل  وی  کمک های  و  همکاری 
از:  بودند  عبارت  قدردانی  موضوعات 
که  چین  مردم  سنتی  فضایل  »ترویج 
دارند؛  جرایم  با  مبارزه  در  بسزایی  نقش 
ترویج  و  اجتماعی؛  امنیت  و  نظم  حفظ 

درستکاری در جامعه«. 
آنجا  تا  چین  مقامات   ،۱۹۹۹ سال  در 
از  را  گونگ  فالون  فواید  که  رفتند  پیش 
زمانی  مانند  کردند،  بررسی  کّمی  نظر 
کمیسیون  از  چین  مقامات  از  یکی  که 
گفتگو با اخبار آمریکا  ملی ورزش، ضمن 
فالون  که  کرد  اعالم  جهانی،  گزارش  و 
ساالنه ی  هزینه های  در  »می تواند  دافا 
۱۰۰۰ یوان صرفه جویی  پزشکی هر فرد، 
تمرین  را  آن  نفر  میلیون   ۱۰۰ گر  ا کند. 
یوان  میلیارد   ۱۰۰ سال  هر  در  می کنند، 
یی  فه جو صر شکی  پز ی  ینه ها هز ر  د

می شود.«
شد  متذکر  ادامه  در  رسمی  مقام  همان 
این باره  در  رونگجی  ژو  »نخست وزیر  که 

بسیار خوشحال است«.
گون���گ در بیش از ۷۰  ام���روزه فال���ون 
ین می شود،  کش���ور در سراسر جه���ان تمر
که  ی���ن و انجمن هایی  با محل ه���ای تمر
در طی���ف وسیعی از شهره���ا، شرکت ها، 
دانشگاه ه���ا و محیط ه���ای دیگ���ر وجود 

دارن���د.
که یکی از آنها به  و خیلی احتمال دارد 

زودی به پارکی در نزدیکی شما بیاید.

خودتان را تزکیه کنید
که عمومًا گونگ مسائل زیادی را بازگو می کند  شرحی از تمرین و تاریخچه فالون 

 

نمی شوند در خبرها دیده 

تمرین

گذشته ی  کیت از  که  با شنیدن شرحی 
مادرش سوزان ارائه می دهد، ممکن است 

فکر کنید که مادر او شاخ داشته است.
 ناراضی، 

ً
»قضاوت  گر، تحمل ناپذیر، دائما

خودپرست« چیزهایی نبودند که رابطه ی 
خوبی را بین یک مادر و دختر شکل دهند.

اما امروز هر دوی آنها برای دوستی شان 
با همدیگر ارزش قائلند، دوستی ای که دیگر 
فقط یک »رابطه« نیست و به سوزانی که 
کاماًل  گذشته بود به عنوان یک انسان  در 

متفاوت نگاه می کنند.
گذشته  مادر ۶۱ ساله با به یاد آوردن 
کامل  گونگ به طور  می گوید: »فالون 
روابط ما و خانواده ی ما را تغییر داد. 
بتوانم اول  که من باالخره  باعث شد 
به فکر دیگران باشم، بتوانم خودم را 
جای آنها بگذارم. اکنون می توانم دیگران 

را بر خودم مقدم بشمارم«.
از درک ها،  ارائه ی طیف وسیعی  با 
شناخت ها، ارزش ها و آرمان های کالسیک 
کیفیت های  گونگ بهترین  چینی، فالون 
بر  تأثیرگذاری  برای  را  چین  سنتی 

زندگی های امروزی به ارمغان می آورد.

خانوادهمهماست

پنجتمرین

بودا هزار دست را نشان می دهد
کششی  از حرکات  استفاده  با  تمرین  این 
آرام تمام کانال های انرژی بدن را باز کرده و 
یک میدان قدرتمند انرژی را ایجاد می کند.

حالت ایستاده ی فالون 
از چهار وضعیت  تمرین دوم که متشکل 
ساکن است که هر یک را می توان به مدت 
تقویت  باعث  داشت،  نگه  دقیقه  چند 

سطح انرژی و بیداری خرد می شود.

نفوذ به دو منتهی الیه
مالیم  و  نرم  حرکات  با  تمرین  این 
دست ها، با استفاده از انرژی کیهان بدن 

را پاک می کند.

مدار کیهانی فالون 
مسیر  آرام  کردن  دنبال  با  چهارم  تمرین 
عقب،  و  جلو  در  و  بدن  روی  بر  دست 
اصالح  را  بدن  در  غیرطبیعی  حالت های 

می کند و انرژی را به گردش در می آورد.

تر تقویت توانایی های باال
وضعیت های  و  مودراها  که  مدیتیشنی 
خاص دست را برای پاالیش بدن و ذهن 
توانایی های  و  انرژی  و  می کند  ترکیب 

 کند. 

از پارک های شهر انجام می  را در یکی  گونگ  آرامش: اهالی نیویورک مدیتیشن فالون  از  بهره مندی 
ینی برای ذهن و بدن باشد.  تمر

ً
می شود این روش واقعا

۷

باالتر را تقویت می

۲

۳

۴

یا »تزکیه« است، که باعث  ین، بهبود فردی  دهند. یک بخش اصلی این روش تمر

۵

۱
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از قرار معلوم در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱، پنج 
نفر در میدان تیان آن من پکن خود را به آتش 
رسانه های  ساعت،  چند  ظرف  کشیدند. 
خودسوزی کنندگان  که  کردند  ادعا  دولتی 

تمرین کننده ی فالون گونگ بوده اند.
فیلم های  رسانه ها  متمادی،  روزهای 
می کردند  پخش  قربانیان  از  وحشتناکی 
این  مقصر  را  گونگ  فالون  تعالیم  و 
که  اینجاست  مسئله  می خواندند.  تراژدی 
که  دارند  این  از  حکایت  فراوان  شواهد 
بوده است؛  صحنه سازی  رویداد  این  کل 
اهریمنی  برای  ماهرانه ای  تبلیغاتی  ترفند 

جلوه دادن فالون گونگ.

بعضی از نکات سوال برانگیز چه بودند؟
• بررسی ای در واشنگتن پست مشخص کرد 
کردند  که خودسوزی  کسانی  از  تن  که دو 

هرگز فالون گونگ را تمرین نکرده بودند.
خود  به  را  جوایزی  که  مستندی  فیلم   •
حرکت  طریق  از  است،  داده  اختصاص 

نشان  خودسوزی،  صحنه ی  فیلم  آهسته ی 
از  پس  خودسوزی کنندگان  از  یکی  که  داد 
ضربه ی یک پلیس بر سرش، نقش بر زمین 

می شود.
دولتی،  رسانه های  گزارش های  در   •
خودسوزی کنندگان  از  یکی  کنار  در  پلیسی 
او  که  است  منتظر  گویی  است،  ایستاده 
سپس  برساند.  پایان  به  را  صحبت هایش 
به طورناشیانه پتویی را روی او قرار می دهد 
کند  که وجود ندارد خاموش  تا شعله ای را 
صحنه  به  ساختگی  فوق العاده  جلوه ای  و 

داده است.
و  کشتن  گونگ  فالون  آموزش های   •
منع   

ً
یحا صر ا  ر کشی  د خو ر  همین طو

که  می سازد  غیرمحتمل  را  این  و  می کند 
 تمرین کننده بوده 

ً
خودسوزی کنندگان واقعا

خودسوزی کنندگان  بیانات  درواقع  باشند. 
نیز  دولتی  تلویزیون  رسانه ای  پوشش  در 
فالون  آموزش های  به  دادن  نسبت  قابل 

گونگ نبودند.

اما چرا ح.ک.چ باید به صحنه سازی چنین 
حقه ی پیچیده ای اقدام می کرد؟

هوادار  میلیون   ۱۰۰ با  گونگ  فالون 
معتقد، در سال ۱۹۹۹ نامی آشنا و محترم 
بود و این موضوع باعث می شد که بسیاری 
که باید و شاید  از چینی ها با رغبت و آنطور 
از آزار و شکنجه ی این افراد به دست حزب 

حمایت نکنند.
»خودسوزی«  این  صحنه سازی  با  حزب 
و پخش مکرر فیلم آن در تلویزیون دولتی، 
چینی هایی  از  بسیاری  که  شد  موجب 
همدردی  گونگ  فالون  با  زمان  آن  تا  که 
تمرین کنندگان  که  کنند  باور  می کردند، 

افرادی دیوانه یا حتی خطرناک هستند.
این ماجرا در عمل برای حزب، کار ربودن 
شستشوی  برای  آنها  بردن  تمرین کنندگان، 

مغزی و شکنجه ی آنها را آسان تر کرد.

 می خواهید خودتان ببینید؟
از www.falsefire.com دیدن کنید

فکر می کنید درباره فالون گونگ می دانید؟ 
کنید... دوباره فکر 

روزنامه،  این  برداشتن  از  قبل  یاد  ز احتمال  به 
می پنداشتید  افرادی  از  گروهی  را  گونگ  فالون 
زندانی  چین،  در  و  می دهند  انجام  مدیتیشن  که 
اما  است.  درست  اینها  البته  می شوند.  شکنجه  و 
بتوان  مشکل  اساسی،  نکته ی  چهار  درک  بدون 
به  تعدی  راستای  در  حزب  مقامات  که  یافت  در
تقلب  ی،  یبکار فر اندازه  چه  صلح آمیز،  گروه  این 

گرفته اند. پیش  در  خشونت  و 

گونگ  فالون  ماجرای  با  تازگی  به  خواه 
مسائل  قدیمی  تحلیلگر  یا  باشید  شده  آشنا 
از  یکی  با  زندگی تان  در  احتمااًل  باشید،  چین 
داشته اید  تماس  موضوع  چهار  این  جنبه های 
جزئیات  این  داشت.  خواهید  تماس  درآینده  یا 
پیچیده  دنیای  در  را  شما  تا  می دهیم  ارائه  را 
حزب  الپوشانی های  و  تبلیغات  گیج کننده ی  و 

کنند. راهنمایی  کمونیست 

۲۵ آوریل ۱۹۹۹ بود. حدود ۱۰ تا ۲۰هزار 
صبح  اوایل  در  جوان،  و  پیر  از  چینی، 
تمرین کننده ی  در  پکن جمع شدند. همه 

فالون گونگ بودند.
مرکزی دادخواهی چین  اداره ی  به  آنها 
درخواست  حکومت  از  تا  بودند  آمده 
کنند به مزاحمت و ارعاب تمرین کنندگان 
گرفته  خود  به  گسترده تری  ابعاد  که 
از جمله ضرب و شتم و  پایان دهد؛  بود، 
تیانجین  نفر در شهر  از ۴۰  بیش  بازداشت 
بدهند  آنها  به  را  آزادی  این  و  قبل  روز  در 

که آشکارا و فارغ از تهدیدها تمرین کنند.
ردیفی  در  بودند  شده  جمع  که  افرادی 
منظم ایستادند. برخی مدیتیشن می کردند و 

برخی آرام مشغول صحبت بودند.
این گردهمایی بزرگ ترین و صلح آمیز ترین 

اعتراض در پکن طی این سال ها بود.
با  تا  آمد  بیرون  چین  نخست وزیر 

آن  کند.  دیدار  گونگ  فالون  نمایندگان 
رسیدگی  جمع  آن  نگرانی های  به  شب، 

شد و همه به خانه رفتند.
رئیس وقت حزب،  بود که  اینجا  مسئله 
داشت.  دیگری  نقشه های  زمین،  جیانگ 
 ۶-۱۰ اداره ی  ایجاد  دستور  بعد  اندکی  او 
تأسیس  نام گذاری  این  )علت  کرد  صادر  را 
پلیس  نیروی  یک  بود(،  ژوئن  دهم  در  آن 
ویژه ی حزب با مأموریت سرپرستی عملیات 
نابود کردن فالون گونگ. ماه بعد، عملیات 

گسترده ی آزار و اذیت آغاز شد.
هنگامی که دستگاه تبلیغاتی رسانه های 
سرعت  به  کردند،  آغاز  را  خود  کار  دولتی 
آوریل   ۲۵ گردهمایی  به  جدیدی  شکل 
دادخواست  صورت  به  را  آن  دادند. 
به تصویر  بود  مسالمت آمیزی که در واقع 
که  دادند  نشان  این طور  بلکه  نکشیدند، 
مرکزی  دولت  محوطه ی  گونگ  فالون 

شرح  این  با  است.  کرده  »محاصره«  را 
فالون گونگ را گروه سیاسی تحریک آمیزی 
ترسیم کردند تا آزار و اذیت مخوفی را که 

به تازگی آغاز شده بود توجیه کنند.
قربانی«  دانستن  »مقصر  ترفند  این 
که در این آزار و اذیت استفاده شد فراتر 
است؛  یافته  انتشار  نیز  چین  مرزهای  از 
گزارش هایی  از  برخی  در  که  به طوری 
آن  از  تهیه شد  گونگ  فالون  درباره  ی  که 
است  این  حقیقت  اما  کردند.  استفاده 
سرکوب  پرده ی  پشت  دست های  که 
فالون گونگ، سلسله اقدامات خود را از 
حال  به هر  و  بود  کرده  آغاز   ۱۹۹۶ سال 
قرار بود که عملیات گسترده ی این آزار و 
دادخواهی  شود.  شروع  زودی  به  اذیت 
سپر  که  شد  دستاویزی  فقط  آوریل   ۲۵
 
ً
مطمئنا و  دهند،  قرار  اقدامات  این  بالی 

نبود. آنها  علت 

دادخواهی مسالمت آمیزی که به دروغ 
مقصر آزار و اذیت جلوه داده شد

۱حقه ی خودسوزی در میدان تیان آن من

۲

برای  کمونیست چین  که حزب  گونگ نشان می دهد  فالون  چهار مولفه ی مهم ماجرای 
کجا پیش می رود که دشمن می پندارد تا  کسانی  شکست 

ین کننده ی  کنار به اصطالح تمر ی ضعیف، پلیسی در  در انتظار عالمت: در یک صحنه ساز
مسئله ی  ده ها  از  یکی  فقط  این  است.  ایستاده  منتظر  ی کننده،  خودسوز گونِگ  فالون 

است. ک  وحشتنا ی  یبکار فر این  در  شک برانگیز 

یل ۱۹۹۹، آرام در پکن  ین کنندگان فالون گونگ در ۲۵ آور صف بستن برای عدالت: تمر
مزاحمت ها  تشدید  به  اعتراض  در  که  صلح آمیز  یخی  تار دادخواهی  این  ایستادند. 
سرکوبگرانه ی  عملیات  توجیه  برای  دولتی  رسانه های  توسط  بعدها  بود،  شده  برگزار 

شد. کشیده  تصویر  به  »محاصره«  صورت  به  حزب، 

۸
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در سراسر دهه ی ۱۹۹۰، همان طور  که اخبار 
فالون گونگ  شگرف  سالمت زای  فواید 
میلیون ها  می شد،  منتشر  دهان  به  دهان 
) نگاه  آوردند  روی  آن  تمرین  به  نفر 
خوب«(.  کاماًل  »حال   ،۶ صفحه  به  کنید 
رسانه های  جمله  از  دولتی،  نهادهای 
حکومت و کمیسیون ملی ورزش، با ستایش 
و  سالمتی  بر  گونگ  فالون  مثبت  اثرات 
در  امر  این  متعاقب  صرفه جویی های 
تمرین  این  گسترش  به  پزشکی،  هزینه های 

کمک کردند.
بنابراین، وقتی در سال ۱۹۹۹ حزب مبارزه  
علیه فالون گونگ را آغاز کرد، مسائل بسیاری 
بود  مجبور  می داد.  توضیح  باید  که  بود 
تالشش برای منع مردم از انجام کاری سالم و 
فعالیتی که افراد بسیار زیادی از آن نفع برده 
همچنین  کند.  توجیه  گونه ای  به  را  بودند 

باید اثر تأییدهای خود را نیز پاک می کرد.
برای رسیدن به این هدف، حزب ناگهان 
مرگ  به  »منجر  گونگ  فالون  که  کرد  ادعا 
از پیروانش شده است.  از ۱۴۰۰ نفر«  بیش 
رسانه های حکومتی در همه جا نمونه های 
تصاویر  طریق  از  را  مرگ ها  به اصطالح  این 
بسیار گرافیکی و تأثیرگذار نشان می دادند. 
فالون  که  بود  این  بر  مبنی  اصلی  ادعای 
گونگ تمرین کنندگان را از مصرف دارو منع 
مرگ های  به  منجر  طریق  این  به  و  کرده 

غیرضروری شده است.
ناگهانی  و  شک برانگیز  تغییر  از  گذشته 
رفتار دولت، اعتبار این ادعاها از این نظر که 
حزب هرگز مدارک مناسب برای اثبات آنها 
حزب  می رود.  سؤال  زیر  است  نداده  ارائه 
اشخاص  و  بیرونی  تالش های  از  همچنین 
ممانعت  نمونه ها  این  بررسی  برای  ثالث 

از هفتاد  اینکه، در بیش  کرده است. ضمن 
در  گونگ  فالون  که  چین  از  خارج  کشور 
چنین  هرگز  می شود،  تمرین  آزادانه  آنها 

»مرگ هایی« اتفاق نیفتاده است.
که  کسانی  اینکه،  همه  از  مهم تر 
آنها  کرده اند،  بررسی  را  فردی  نمونه های 
از  یکی  یافته اند.  ساختگی  و  جعلی  را 
مثال های جالب توجه، خانم ژانگ ژی ون 
 ،۱۹۹۹ نوامبر  در  است.  شانشی  استان  از 
ژانگ  گزارش کرد که خانم  رسانه ا ی محلی 
در اعتراض به سرکوب فالون گونگ توسط 
حزب، دختر شش ماهه ی خود را سوزانده 
و خود نیز دست به خودکشی زده بود. این 
چند  شد.  منتشر  بارها  کشور  سراسر  در  خبر 
نشان  زمینه  این  در  بررسی هایی  بعد،  ماه 
داد که این داستان کاماًل جعلی بوده  است. 

خانم ژانگ اصاًل وجود خارجی نداشت.

داستان  از  حکایت  روزافزون  شواهد 
هولناک کشتار و قطع اعضای بدن در چین 
پزشکان  و  شاهدان  از  گزارش هایی  دارد. 
از  تن  هزاران  که  می دهد  نشان  چینی 
اعضای  برای  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 
بدن شان که با سود گزافی فروخته و پیوند 

زده می شوند، کشته شده اند.
دولتی  مقامات  اقدامات،  این  عامالن 
هستند  )ح.ک.چ(  چین  کمونیست  حزب 
و  زندان ها،  مسئوالن  جراحان،  با  که 

مقامات ارتش همکاری می کنند. 
قربانیان، قبل از اینکه اعضای بدن شان 
اجباری  کار  اردوگاه های  در  شود  برداشته 
 
ً
فورا آن،  از  پس  و  می شوند  نگهداری 

جسدهایشان سوزانده می شود. 
این داستان که چنان وحشتناک است که 
باورش سخت به نظر می رسد، نخستین بار 
زمانی که  شد؛  آشکار   ۲۰۰۶ مارس  ماه  در 
آن  در  که  بیمارستانی  در  کرد  ادعا  خانمی 
گونگ  فالون  تمرین کنندگان  می کرد،  کار 
رسیده  قتل  به  بدنشان  اعضای  خاطر  به 
که  همسرش  گفت  همچنین  وی  بودند. 
شهر  خارج  در  واقع  بیمارستان  همان  در 
کرد  فاش  او  برای  است،  جراح  شن یانگ 
از بدن های زنده ی  را  که قرنیه ی چشم ها 
۲۰۰۰ تمرین کننده ی فالون گونگ درآورده 

بود. 
ارتش  در  پزشکی  بعد،  هفته  یک 
تأیید  را  خانم  آن  گزارش  تنها  نه  چین 
چنین  که  کرد  ادعا  همچنین  بلکه  کرد، 
اجباری  کار  اردوگاه   ۳۶ در  جنایاتی 
رخ  حال  در  کشور  سراسر  در  مختلف 
نیز  این  شاهد  گفت  وی  است.  دادن 
امنیتی  کنترل  تحت  و  شب  در  که  بوده 
تمرین کنندگان  از  کثیری  جمع  شدید، 
احشام  حمل  قطارهای  در  گونگ  فالون 

می شدند.  داده  انتقال 
حقوق  فعاالن  و  گونگ  فالون  حامیان 
به  شروع   

ً
فورا چین،  از  خارج  در  بشر 

آنها  این اظهارات کردند.  تحقیق وبررسی 
با بیمارستان های چین تماس تلفنی برقرار 
که قصد خرید یک  کردند  وانمود  و  کرده 

وحشت  کمال  در  دارند.  را  کبد  یا  کلیه 
از  پس  یکی  پزشکان  که  بودند  شاهد 
موجودی  ما  کردند:  تأیید  آشکارا  دیگری 
فالون گونگ داریم؛ فقط به اینجا بیایید 
و ما می توانیم ظرف یک هفته عضو را به 

شما بدهیم. 

دو وکیل برجسته ی کانادایی درحالی که 
بودند،  شده  مبهوت  گزارش ها  این  از 
ژوئیه  در  کردند.  آغاز  را  خود  بررسی های 
۲۰۰۶، دیوید کیلگور، وزیر خارجه ی سابق 
در امور آسیا و اقیانوسیه، و دیوید ماتاس، 
وکیل حقوق بشر، یک گزارش ۱۴۰ صفحه ای 
ادعاها«،  این  »صحت  کردند.  منتشر 

»نتیجه ی اسفناک« این گزارش بود.
خبرنگار  گاتمن،  اتان  که  نکشید  طولی 
بررسی،  این  دنبال  به  آمریکایی،  آزاد 
نتیجه گیری  کرد.  آغاز  را  خود  تحقیقات 
از سال  هر دوی این بررسی ها این بود که 
تا   ۴۰ ۰۰۰ درحدود  چیزی   ،۲۰۰۶ تا   ۲۰۰۰
۰۰۰ ۶۵ تمرین کننده ی فالون گونگ به این 

طریق کشته شده اند. 
صورت  چگونه  اعضا  برداشت  این 
مسئولین   ،۲۰۰۰ سال  حوالی  در  می گیرد؟ 
تبانی،  یک  طی  پزشکان  و  زندان ها 
شکی  پز فمند  هد ی  یش ها ما ز آ فتن  گر
کردند؛  آغاز  را  گونگ  فالون  زندانیان  از 
مشکوکی،  طور  به  که  آزمایش هایی 

بلکه  نداشت،  آنها  جراحت های  با  کاری 
بررسی  را  حیاتی شان  اعضای  سالمت 
به  بیمار  یک  هنگامی که  آنگاه،  می کرد. 
مناسب  زندانی  یک  داشت،  نیاز  عضوی 
را می کشتند و آن  او  تطبیق داده می شد، 
پیوند  عمل  برای  و  برداشته  را  وی  عضو 

استفاده می کردند. 
با  چینی  وب سایت  یک  حقیقت،  در 
آنها می توانند عضو  بود که  گفته  مباهات 
مناسب را در یک تا چهار هفته ارائه دهند، 
متخصصین  گفته ی  به  بنا  درحالی که 
زمانی غیرممکن  این محدوده ی  پزشکی، 
به  چین  بیمارستان های  اینکه  مگر  است، 
موجودی کالنی از »اعطا کنندگان« زنده ی 

عضو دسترسی داشته باشند.
اتهامات  بار  نخستین  زمانی که  از 
برداشت اعضای بدن ظاهر شد، مقامات 
را  اظهارات  این  حالی که  در  ح.ک.چ، 
مدارک  نابودی  بر  سعی  می کردند،  رد 
داشته اند. آنها همچنین حتی پس از اینکه 
کمیته ی منع شکنجه ی سازمان ملل متحد 
کاملی از منبع دریافت  گزارش  درخواست 
اعضای بدن داشت، از هرگونه همکاری با 
بازرسان خودداری کرده اند. درحال حاضر، 
اینکه آیا این اقدامات همچنان ادامه دارند 

نامعلوم است. 
از  یکی  ماتاس،  دیوید  که  همان طور 
برداشت  می گوید،  کانادایی،  بازرسان 
عقیدتی  زنده ی  زندانیان  از  بدن  اعضای 
حال  به  تا  سیاره  این  که  است  »شرارتی 
اقدامات،  این  است«.  ندیده  خود  به 
مرتکب  چین  در  رژیم  این  که  را  جنایاتی 

شده است به سطح جدیدی می رساند.
تعامالت  میزان  به  توجه  با  عالوه،  به 
چین–  در  عضو  پیوند  بین المللِی صنعت 
از آموزش پزشکان گرفته تا پذیرش بیماران 
خارجی و پژوهش های مشترک– می توان 
به  فقط  سوءاستفاده ها  این  تأثیر  گفت 

چین محدود نمی شود.
نهادهای  و  دولت ها  دلیل،  همین  به 
این  از  آگاهی  از  پس  متعددی  بین المللی 
عمل  به  اقداماتی  شواهد،  و  اظهارات 

مسئوالن   ،۲۰۰۷ سال  اوایل  در  آورده اند. 
بیماران  ارسال  کشور،  یک  درمانی  بیمه ی 
متوقف  پیوند،  برای  چین  به  را  خود 

کردند. 
فرم های  از  یکی   ،۲۰۱۱ ژوئیه ی  در  و 

این   )DS۱۶۰( متحده  ایاالت  مهاجرت 
کشورها  سؤال را در ارتباط با چین و سایر 
مستقیم  طور  به  تاکنون  »آیا  کرد:  اضافه 
در پیوند اجباری اعضا یا بافت های بدن 

انسان درگیر بوده اید؟«

برداشتن اعضای بدن 
گونگ زندانیان بی گناه فالون 

 جعلیات مدعی می شوند که فالون گونگ
۳مسئول مرگ ۱۴۰۰ نفر است

احتمااًل هیچ مدرکی در رابطه با قتل های 
تصدیق  از  مهم تر  اینجا،  در  شده  مطرح 
پزشکان بیمارستان های خود چین نیست. 
مطالب ذیل، رونوشتی از مکالمه های ضبط 

شده ی بازرسان مخفی است:

۸ ژوئن ۲۰۰۶: مرکز بازداشت شهر میشان، 
استان هیلونگ جیانگ

تماس گیرنده: شما موجودی ]اعضای بدن[ 
گونگ دارید؟ ... فالون 

آقای لی: قباًل داشتیم، بله. 

ت: ... االن چطور؟ 

آقای لی: ... بله.......

ت: قیمتش در چه حدود است؟ 

آمدید  این جا  که  این  از  بعد  لی:  آقای 
در موردش صحبت می کنیم......

گونگ[ زیر ۴۰  ت: چند تا ]موجودی فالون 
سال دارید؟ 

 زیادی.....
ً
آقای لی: تعداد نسبتا

ت: مرد هستند یا زن؟ 

آقای لی: مرد .....

گونگ مرد،  ت: حاال... ]زندانیان[ فالون 
چند نفر دارید؟ 

آقای لی: هفت، هشت، االن ]دست کم[ پنج 
شش تا داریم. 

کبد بیمارستان  ۱۶ مارس ۲۰۰۶: مرکز پیوند 
دانشگاه جیائوتونگ شانگهای

تماس گیرنده: می خواهم بدانم ]یک بیمار[ 
چه مدت باید ]برای پیوند کبد[ منتظر بماند؟

دکتر دای: همه روزه موجودی عضو داریم. 
ما این را هر روز انجام می دهیم.

ت: ما اعضای تازه و زنده می خواهیم. 

دکتر دای: همه ی آنها زنده هستند، همه 
زنده هستند...

ت: شما چند ]پیوند کبد[ انجام داده اید؟

دکتر دای: ۴۰۰ تا ۵۰۰ عمل انجام داده ایم... 
که  کاری که شما باید انجام دهید این است 

به اینجا بیایید و پولتان آماده باشد. 

ت: قیمتش چند است؟ 

دکتر دای: اگر همه چیز به آرامی پیش برود، 
رنمینبی است.  قیمتش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار 

ت: چقدر باید منتظر بمانم؟ 

دکتر دای: باید گروه خونتان را آزمایش کنم... 
اگر امروز بیایید، احتمااًل می توانم برای شما 

آن را طی یک هفته انجام بدهم. 

بدن[  اعضای  ]از  بعضی  شنیده ام  ت: 
گونگ تمرین  که فالون  کسانی می آید  از 

که خیلی سالم اند. می کنند، کسانی 

دکتر دای: بله، از آنها داریم. اما نمی توانم 
کنم.  پشت تلفن در موردش صحبت 

ً
علنا

چینی پزشکان سوی  از بدن اعضای برداشت تصدیق »]این[ شرارتی است 
که این سیاره تا به 

حال به خود ندیده 
است.«

دیوید ماتاس،
مأمور تحقیق کانادایی

نمایشی از دروغ: مردی در حال بازدید از یک نمایشگاه ضد فالون گونگ است. این نمایشگاه 
که حزب کمونیست آن را ترتیب داده است، پر از داستان هایی از به اصطالح زیان هایی است 

که این تمرین رسانده است. مشکل: بررسی ها نشان می دهند که تمام آنها جعلی هستند.

۹

۴
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فرهنگ

چه  که  بپرسید  آمریکایی  یک  از  اگر 
مرتبط  چین«  »فرهنگ  با  را  چیزهایی 
متنوعی  پاسخ های  احتمااًل  می داند 

دریافت می کنید.
پاندای کونگ فوکار. چای. 
خوشنویسی. دیوار بزرگ. 

کنفوسیوس. موالن.
اما چیزی که از لیست بیشتر افراد غایب 
چشمگیرترین  بحثی،  قابل  به طور  است، 
و مهم ترین تجسم فرهنگ چین است که 

امروزه وجود دارد: فالون گونگ.
درباره ی  که  افرادی  کم اند  غرب،  در 
اطالع  یا  شنیده  معنوی  تمرین  این 
آن  تمرین  نحوه ی  درباره ی  چندانی 

باشند. داشته 
چشم انداز  از  که  افرادی  کمترند  حتی  و 
چین  دنیای  از  گونگ  فالون  که  زیبایی 
داشته  آگاهی  می دهد،  ارائه  کالسیک 
که  غم انگیزی  داستان  درباره ی  یا  باشند 
در  فرهنگی  آشفتگی  و  دگرگونی  از  حاکی 

چین معاصر است، بدانند.
به  رو  محبوبیت  آنچه  این،  وجود  با 
است،  زده  رقم  را  گونگ  فالون  افزایش 
برای  نو  راهی  و  فرهنگی  نوسازی  امید 
»چینی« بودن در قرن ۲۱ است که در عین 
کاماًل  دارد،  کالسیک  سنت  در  ریشه  اینکه 

مترقی است.

رسیدن به سال های دور
در حالی که فالون گونگ تا سال ۱۹۹۲ به 
عموم چینی ها معرفی نشده بود، اصل و 
ریشه ی آن به زمانی به مراتب دورتر از این 

سال ها می رسد.
گونگ  فالون  ویژگی  مشخص ترین 
به  است،  آن  خاص  تمرین های  که 
چین  ثبت شده ی  تاریخ  قرون  اولین 

برمی گردد.
در  نه  هرچند  آن،  تمرکزی  تمرین های 
جزئیات، ولی در شکل و ظاهر برای مردم 
چین عصر برنز موضوع کاماًل آشنایی بوده 

است. 
حداقل از روزگار کنفوسیوس و سلسله ی 
از  چین  دانش نامه های  صفحات  در  ژو، 
باال  دستاوردهای  با  معنوی  موجودات 
سخن رفته است که بدن هایشان، به علت 
الزوال  مواد  به  مراقبه،  تمرین  سال  ده ها 

دگردیسی یافته بود.
فالون  اصلی  آم��وزه ه��ای  ح��ال،  عین  در 
گ��ون��گ در راب��ط��ه ب��ا راس���ت���ی، ش��ف��ق��ت و 
ن��وش��ت��ه ه��ای  ج���ای ج���ای  در  ب����ردب����اری، 
فرزانگان چین و دانایان قرون اولیه قابل 

لمس است. 
از جنس  آن،  »تزکیه ی فردی«  برنامه ی 
دائوئیستی  و  بودیستی  فلسفه ی  همان 
درحالی که  است،  نخست  روزگاران  چین 
دنیوی  فوق  مشابهی  به طور  آن  گرایش 
است؛ در آرزوی نوعی هماهنگی با کیهان 
و  وارسته  زندگی  طریق  از  تنها  که  است 
تعمیق  و  فیزیکی،  تحول  بزرگ منشانه، 

بینش معنوی قابل دستیابی است.
کام���اًل  گون���گ  ی���ک جمل���ه، فال���ون  در 

چینی  است.

هم صدایی
که  نیست  معنی  بدان  این  همه،  این  با 
فالون گونگ با چین مدرن تناسب زمانی 
متناسب  بسیار  برعکس،  بلکه  ندارد؛ 

است. 
چین  در  لجام گسیخته  مصرف گرایی 
آرمان های  جایگزین  که  مدت هاست 
کنفوسیوس شده است. برای  ساده زیستی 
مشاغل  به  امید  چشم انداز  افراد،  اکثر 
به  نسبت  بیشتری  جاذبه ی  پرسود 

اندیشه های متعالی روشن بینی دارد. 
داد  نشان  گونگ  فالون  حال،  این  با 
از  بین مخاطبان مدرن چینی خود  در  که 
محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است، 
همان طور که در رشد انفجاری آن در چین 

فقط  عرض  در  شد:  دیده   ۹۰ دهه ی 
آن  تمرین کنندگان  تعداد  سال  هفت 

به ۱۰۰ میلیون نفر رسید. 
چیزی در فالون گونگ برای مردم 
طنین انداز  اقشار  همه ی  و  جا  همه 
صبح ها  که  افرادی  از  جمعی  بود. 

)فالون  می رفتند  پارک  به  چین  در 
گونگ معمواًل در فضای باز و هوای آزاد 
از  بودند؛  قشری  هر  از  می شود(  تمرین 
دانشجویان و اساتید گرفته تا سرایداران 

و  آزمایشگاه  دانشمندان  و  ساختمان 
افراد مسن.

رابطه  مردم  با  تنها  نه  گونگ  فالون 
آنها  الهام بخش  بلکه  کرد،  برقرار 

با  و  آزادانه  مردم  شد.  نیز 
پارک ها  در  خودشان  ابتکار 

جمع  خود  خانه های  و 
صورت  به  و  می شدند 
گرد  خودجوش  اجتماعی 

هم می آمدند.
سراسر  در  بلکه  چین،  در  فقط  نه  و 
جهان و در بین همه ی مهاجران چینی.

نوسازی
خوش آهنگ  چینی ها  برای  گونگ  فالون 
بود. یک چیز اصیل چینی بود؛ آن هم در 
زمانی که دیگر در چین خیلی چیزها چینی 

نبودند.
به ویژه، اصول حزب کمونیست.

چینی  برای  دیگر  طریقی  گونگ  فالون 
ریشه  از  طریقی  است؛  داده  ارائه  بودن 
باستانی  ارزش های  واالترین  در  داشتن 
و  بردباری،  و  شفقت  راستی،  همچون 
و  ممارست  قرن ها  از  پشتوانه ای  داشتن 

خرد جمع شده.
تمرین های  برنامه ی  حال،  عین  در 
با  مقابله  برای  قدرتمند  ابزاری  آن،  بدنی 
یک  در  موجود  محرومیت های  و  استرس 
دنیای مسموم در اختیار مردم امروزی قرار 

می دهد. 
فالون  که  است  این  همه  از  مهم تر  اما 
گونگ این ارزش ها و این مسیر را خوشایند 
با  تضاد  در  وجه  هیچ  به  است–  ساخته 
امروزی  زندگی  سبک  یا  حساسیت ها 
چشمگیر  رشد  در  موضوع  این  و  نیست. 

فالون گونگ کاماًل مشهود بود.
گونگ  فالون  آن،  به  دستیابی  برای 

»چینی«  معنای  برای  جدیدی  امکان 
وجود  به  جدید  هزاره ی  در  بودن 
کرده  عرضه  را  راهی  و  است  آورده 
نگاهی  داشتن  عین  در  که  است 
پشتوانه ای  مترقی،  و  پیشرفت گرا 
باصالبت  فرهنگی  پیشینه ی  یک  از 

داشت.
را  فرهنگ  گونگ  فالون  اینکه،  خالصه 
به  کمونیسم  که  چیزی  به  و  ساخته  نو  از 
دوباره  زندگی  بود  کردنش  نابود  دنبال 

بخشیده است.
است،  خارق العاده  فرصتی  این  و 

فرصتی که نباید از دست داد.

حامالن 
فرهنگ

فالون گونگ با دمیدن جان تازه ای به ارزش های گذشته ی چین 
امکان های جدیدی برای »چینی« بودن در قرن ۲۱ ارائه داده است

دوست من،

چیزی که از آن صحبت می کنم امیدی است 
که از دیرباز در سر داشته ای

 حقیقت می تواند قفل را 
از افکار حقیقی مردم باز کند

 وقتی غباری که مدت هاست 
کنار زده شود بر حافظه ات نشسته  

 پیمان گذشته های دورت 
تو را به کامیابی رهنمون می کند

 نگذار دروغ های این 
آزار و شکنجه فریبت دهد

 دانستن حقیقت 
کلید زندگی ات است

 امیدوارم همه ی حیات ها بتوانند 
از فاجعه جان به در ببرند

 در بین خوبی و شرارت،
 ملکوتیان به عهدشان عمل می کنند

لی هنگجی
معلم فالون گونگ

۳۰ آوریل ۲۰۰۶

انتخاب

۱۰
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فرهنگ

مردم  از  ی  بسیار مانند  نیز  مایکل 
چین  فرهنگ  با  ارتباطی  یکا،  آمر در 

می کرد.  حس 
ارهو. همگی  مدیتیشن. چای. موسیقی 

آنها برایش طنین انداز بود. 
چینی  زبان  آموختن  برای  او  که  آنجا  تا 
نیویورک،  ایالت  شمال  در  خود  زادگاه  از 
تاریخ  با  رابطه  در  و  کرد  آغاز  را  خود  راه 
در  پیشرفته ای  تحقیقات  چین  ادبیات  و 
اتمام  از  بعد  حتی  و  داد  انجام  دانشگاه 

درسش به چین سفر کرد. 
گونگ  فالون  مطالعه ی  از  بعد  تنها  اما 
آیوی لیگ  دانش آموخته ی  این  که  بود 
فرهنگ  »ارزش  می تواند  که  کرد  احساس 

 درک کند«.
ً
چین را واقعا

کاماًل  سطحی  در  »من  می گوید:  او 
فرهنگ  این  شناخت  به  شروع  متفاوت 

کردم.«
متوجه  که  شد  موجب  گونگ  »فالون 
این  در  معنوی  عمیق  ُبعد  این  شوم 
 )德( »فرهنگ وجود دارد؛ از مفهوم »تقوا
گرفته تا چگونگی نقاشی کردن یک منظره 
و روی هم گذاشتن دست ها در مدیتیشن. 

تأثیر  تحت  ملموسی  به طور  را  زندگی ام  و 
متوجه  دیگران  که  وقتی  مثل  داد،  قرار 

آرامشی که اکنون در من هست، شدند.«
بسیاری از چینی ها از اینکه وی چقدر با 
فرهنگ آنها و جنبه های عمیق تر  آن ارتباط 

برقرار کرده است، شگفت زده می شدند.
وی می گوید: »]فالون گونگ[ انواع درها 

را گشود و سر انواع گفتگوها را باز کرد.«
کلرادو  اهل  پروژه ا ی  مدیر  که  النس، 
گونگ  فالون  او  برای  که  برد  پی  است، 
به فرهنگ چینی »جالل بخشیده است«. 
چین  فرهنگ  عمرش،  بیشتر  در  او  برای 

به نوعی چیز »بنجل« و نامرغوبی بود.

تغییر  گونگ  فالون  با  وی،  دیدگاه  این 
کرد.

چین  فرهنگ  که  بردم  »پی  گفت:  او 
مجسمه های  پاگودا،  ساختمان های  فقط 
بودا، و چاپستیک های غذاخوری نیست.«

ترکیب  از  بیشتر  بسیار  است  »چیزی 
با  رفتار  روش های  و  ادب  فلسفه،  عمیق 

یکدیگر.«
یک  به  حداقل  گونگ  فالون  با  زندگی 
سود  النس  به  غیرمنتظره  کاماًل  شکل 

رسانده است. 
هستند  تایوانی  که  همسرش  والدین 
دخترشان  با  او  ازدواج  مخالف  ابتدا  در 
مورد  آنها  برای  »آمریکایی«  النِس  بودند. 

راضی کننده ای به نظر نمی رسید.
اما، وقتی پدر و مادرش عکسی از النس 
گونگ  فالون  مدیتیشن  انجام  درحال 
دیدند، همه چیز تغییر کرد. آنها بالفاصله 

به او احترام گذاشتند. 
»نگرش شان  می آورد:  خاطر  به  النس 

 همین طوری.«
ً
کاماًل تغییر کرد، دقیقا

ب���ا خوشحال���ی  آنه���ا  بع���د  م���اه  ش���ش 
ازدواج  کردن���د.

کنفوسیوس این روزها همه جا هست. 
درحالی که  رقصنده ها،  از  بزرگی  گ��روه 
لباس این حکیم فیلسوف را به تن داشتند، 
در  ج��ش��ن  ه��م��اه��ن��گ،  رژه ی  ی���ک  ط���ی 
اج��را  نمایش  پکن  المپیک  افتتاحیه ی 

کردند.
میدان  در  گذشته  سال  او  مجسمه ی 
ساختمان های  از  یکی  روبروی  تیان آن من 

اصلی دولت بنا شد.
ت��وس��ط  ک���ه  او،  ن����ام  ب���ا  م��ؤس��س��ات��ی 
در  می شوند،  پشتیبانی  چین  حکومت 
گسترش  ح��ال  در  دنیا  س��راس��ر  کالج های 

. هستند
 دوران خوبی برای این فیلسوفی 

ً
ظاهرا

شده   فرهنگی  سفیر  به  تبدیل  که  است 
در  که  را  سیاسی ای  مخاطبان  گویا  است. 
روزگار خود به دنبالش بود اما هیچ گاه به 

دست نیاورد، یافته است.
ک���ه  درمی یابی���م  نیم نگاه���ی  ب���ا  ام���ا 
ی���ک جای ک���ار ای���راد دارد. چیزهایی کم 
فلسف���ه ی  از  عظیم���ی  بخ���ش  هستن���د. 
کنفوسی���وس غایب اس���ت. بیاناتش تغییر 

کرده ان���د. 
و  سادگی  برای  نصایحش  از  دیگر 

از  بردن  لذت  زندگی،  در  صرفه جویی 
آداب و روابط سلسله مراتبی، و احترام به 

»آسمان« خبری نیست.
ستمگرانه  حکومت  نکوهش  از  دیگر  و 
باشد  چه  هر  آخر  نیست.  خبری  هم 
گفت:  مریدانش  به  که  بود  کنفوسیوس 
آدم خوار  ببر  از  بدتر  استبدادی  »حکومت 

است.«
نسخه ی  بگذاریم  را  آن  اسم  می توانیم 

ساده شده ی کنفوسیوس.
این فیلسوف در آن واحد همه جا هست 

و هیچ جا نیست. 
انتخاب  به  یه پردازان کمونیس���ت  نظر
تعالیم  ناخوشاین���د  بخش ه���ای  خ���ود، 
از  ت���ا  ن���د  کرده ا را ح���ذف  کنفوسی���وس 
همه پسن���دی  ساختگ���ی  ترکی���ب  آن 
و  ب���رای همه دارد  ک���ه چیزی  بسازن���د 
هیچ کس  برای  تهدیدی  ح���ال  عین  در 

نیس���ت.
یک  از  بیش  چیزی  تغییر  این  اما 
است  مصادره ای  این  است،  به روز رسانی 

برای مقاصد سیاسی.
و  بزرگ ت���ر  س���وال  موض���وع  ای���ن 
نگران کننده ت���ری را نی���ز پی���ش می کشد: آیا 
فرهنگ سنتی چین و چینی که زیر سیطره ی 
ح���زب کمونیس���ت است می توانن���د با هم 
زندگ���ی کنند؟ یا دقیق تر بگوییم، آیا حزب 

آن را مجاز می داند؟
در پاسخ به این سوال، موضوعی را باید 
در ذهن داشته باشیم: حزب حاکم در چین 

خیلی چینی نیست. 
و خودش هم این را می داند.

شوروی  در  چین  کمونیست  ایدئولوژی 
تفکر  کوره ی  از  برآمده  و  شد  پایه ریزی 
در  بود.  اروپا  در  لنینیستی  مارکسیست 
الحادگرایانه  تعالیم  بیستم،  قرن  اوایل 

تمدن  به  آن  خشونت آمیز  تمایالت  و 
دیرینه ی چین وارد و تحمیل شد. 

و اصاًل همخوانی نداشتند.
هماهنگی،  نزاکت،  مانند  ارزش هایی 
برای  که  مسن ترها  به  احترام  و  مهربانی 
شدند.  برعکس  بودند،  متداول  قرن ها 
و  جدید  بین المللی  زبان  »کشمکش« 

خشونت نماد آن شد. 

در حکوم���ت مائ���و، حمل���ه ب���ه فرهنگ 
به طور هراس انگیزی علنی بود. شهروندان 
ب���ه »در ه���م کوبی���دن دنی���ای که���ن« چین 
باستان ترغیب می شدند. معابد بودیستی 
مجسمه ه���ای  و  تخری���ب  بول���دوزر  ب���ا  را 
کنفوسی���وس را ب���ا پت���ک وی���ران می کردند. 
نوشته ه���ای کالسیک، در مجال���س عیاشی 

»انقالبی« به آتش کشیده می شدند.
دیده  دیگر  امروزه  چماق ها  اینکه  با 
با فرهنگ چین  آن  اما مشکل  نمی شوند، 

هنوز باقی است. 
امروزی  حاکمان  که  چیزهایی  بیشتر 
خالف  بر  شدت  به  دارند  عقیده  آن  به 
فرهنگ  آرمان های  و  باورها  ارزش ها، 

چندهزار ساله ی چین است.
نمودهای  وقتی  که  است  مشخص  و 
طور  به  چین  فرهنگ  اصیل  و  واقعی 
مدیریت  و  مهندسی  با  نه  و  خودجوش 

آن  در  حسی  چه  می شوند،  پدیدار  حزب 
ایجاد می شود.

تهدید.
ت�����الش ه�����ای ع���ج���ی���ب ح������زب ب�����رای 
ف���رون���ش���ان���دن ش���رک���ت رق����ص ک��الس��ی��ک 
یون  شن  نمایشی  هنرهای  نام  به  چینی 
که  دارد  س��ع��ی  ش��رک��ت  ای���ن  ببینید.  را 
حزب  و  کند  احیا  را  چین  سنتی  فرهنگ 
م��ی ک��وش��د ک���ه آم��ف��ی ت��ئ��ات��ره��ای س��راس��ر 
تحت  آن  برنامه های  لغو  برای  را  جهان 

فشار قرار دهد.
نظر  در  را  تایوان  با  آن  تضاد  اینکه  یا 
فرهنگی  م���ی���راث  ب���ا  ک���ش���وری  ب��گ��ی��ری��د، 

اداره  را  آن  کمونیست  حزب  که  چین 
با  آن��ج��ا  ی���ون در  ن��م��ی ک��ن��د. ش���ن 
و  نیست  مواجه  ممانعتی  چنین 
در عوض از آن قدردانی رسمی نیز 

شده است.
همه ی اینها مشکل حزب با فالون 

گونگ را روشن تر می کند.
گونگ  فالون  در  حزب،  حاکمان 
دیدند:  را  خود  مقابل  نقطه ی 

مجموعه ای از ایده ها و شیوه هایی 
که ریشه در قدمت چین دارد و در 

عین حال با قلب و ذهن مردم 
امروزی هم صدا است.

 چیزی بود که در نظریه های حزب 
ً
دقیقا

وجود نداشت.
با  رابطه  در  گونگ  فالون  آموزش های 
راستی، شفقت و بردباری، جامعه ی چین 
نوع دوستی،  بر  مبتنی  رفتارهای  و  بهتر  را 

مهربانی، و انسانیت را پدیدار کرد. 
از سوی دیگر، عقاید حزب و ایدئولوژی 
»کشمکش« آن موجب فساد، عدم تحمل 

و اعمال وحشتناک خشونت آمیز شد.
را  کنفوسیوس  که  نیست  چیزی  این 

خوشحال کند.

رفیْق کنفوسیوس؟

ارتباطی عمیق تر

درحالی که حزب 
بهره برداری  برای 

چین  هنگ  فر ز  ا
تالش می کند،  سخت 

خود  قوت  به  حقیقت 
باقی است: این حزب 

نیست چینی  خیلی 

برای عده ی بسیاری در غرب، فالون گونگ نقش پنجره ای به سوی 
فرهنگی دیرینه دارد

به  چینی  سنتی  از  و  می دهد  انجام  را  مدیتیشن  تمرین  آمریکا،  از  گونگ  فالون  شاگرد  یک 
قدمت چندین قرن بهره می برد.

۱۱

»پی برده ام که فرهنگ 
چین فقط ساختمان های 

پاگودا، مجسمه های 
بودا و چاپستیک های 

غذاخوری نیست.«

کنفوسیوس 
راضی نیست



اجتماع

از معرفی آن به عموم می گذرد  اگرچه فالون گونگ در چین آغاز شد، در این ۲۰ سالی که 
اجتماعی  مراکز  تا  گرفته  پاریس  پارک های  از  است.  شده  تبدیل  بین المللی  پدیده ا ی  به 
بروکلین،  فالون گونگ در همه جا دیده می شود. یکی از اصول مرکزی این تمرین، شفقت، 
تمرین کنندگان را بر آن داشته است که داشته های خود را با اجتماع تقسیم کنند و به دیگران 
فالون  فواید  از  تقدیرهای رسمی، حکایت  و  بیانیه ها، جوایز  از  کثیری  رسانند. تعداد  یاری 
گونگ برای جامعه و زندگی افراد دارد. تصاویر گردآوری شده در اینجا نمایی از روش زندگی 

تمرین کنندگان فالون گونگ و معرفی تمرین شان را ارائه می دهد.

چهره های فالون گونگ
»رقص اژدهای« رنگارنگ، در میدان یونیون نیویورک، بخشی از جشن روز جهانی فالون دافا در سال ۲۰۱۰ بود. این رویداد همه ساله 

را به خود جلب می کند. نظر هزاران تماشاچی 

گرامی می دارند. کشته شدند  که به ناحق  را  یاد تمرین کنندگان در چین  این حرکت جمعی،  شرکت کنندگان سفیدپوش– که رنگ سوگواری چینی ها است– در 

 ،۲۰۰۷ سال  بشر«  حقوق  »مشعل  رویداد  در  یونان  پایتخت  در  حضور  با  عدالت،  الهه ی 
خواستار عدالت در چین شد. 

یکی از اعضای »گروه مارش سرزمین الهی«، متشکل از تمرین کنندگان فالون گونگ، پس از یک 
نمایش استراحت می کند. این گروه به خاطر اجراهایش تقدیرهای فراوانی دریافت کرده است.

»این گروه، کل 
رژه را به سطح 

بسیار باالتری ارتقا 
می دهد.«

تماشاچی رژه

۱۲



اجتماع

کنند. کردن خود از رژیم ستمگر آن تشویق  کمونیست چین و جدا  بیش از ۰۰۰ ۱۰ نفر براى رژه در این راهپیمایی سال ٢٠١١ جمع شدند تا شهروندان چینی را به تشخیص دروغ های حزب 

فالون  رویداد  یک  در  خردسالی  کودک 
خود  والدین  مدیتیشِن  حالت  به  گونگ 

ملحق می شود.

مردی تحت تأثیر نقاشی هاى هنرمندان فالون گونگ قرار گرفته است؛ نقاشی هایی که شهامت، 
ایمان، امید و همین طور بی عدالتی ها در چین را به شکل نیرومندی به تصویر می کشند.

که بر جامعه و زندگی تمرین کنندگانش داشته است،  گونگ به خاطر تأثیرات مثبتی  فالون 
صدها جایزه، بیانیه و تقدیرنامه های رسمی دیگر )همانند این تصویر( را دریافت کرده است.

زنده شده است.  قالب جشن دوباره  در  فرهنگ سنتی چین  تایوان،  تایپه ی  در  رژه  این  مثل  رنگین،  لباس هاى  و  با طبل هاى خروشان 
بخشیده اند. دوباره ای  حیات  چین  کالسیک  فرهنگ  به  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 

که  گونگ به علت تأثیرات مثبتی  فالون 
بر جامعه داشته است صدها جایزه و 

کرده است. لوح تقدیر دریافت 

۱۳



آزار و شکنجه

در نیمه شب بیستم ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز شد. 
پلیس  تاریکی،  دل  در  و  چین  س��راس��ر  در 
خانه شان  از  را  ع��ادی  م��ردم  از  تن  صد ها 
مراکز  ب��ه  ب��س��ی��اری  ع��ده ی  کشید.  بیرون 
ب���رده م��ی ش��دن��د،  زن����دان  ب���ازداش���ت و 
می گرفتند  قرار  شتم  و  ضرب  زیر  عده ای 
ج���ان  ش���ک���ن���ج���ه  زی������ر  ن���ی���ز  ع��������ده ای  و 

می دادند.
جز  کار  هیچ  بودند؟  کرده  چه کار 
و  تمرین  از  نوعی  گونگ،  فالون  تمرین 
محبوب  بسیار  که  چینی  سنتی  مدیتیشن 

شده بود.
اجرا  را  ب��اال  مقام های  دس��ت��ورات  پلیس 
حزب  رییس  طرف  از  دستوراتی  ک��رد،  می 
ک��م��ون��ی��س��ت، ج��ی��ان��گ زم��ی��ن، ک��ه ف��رم��ان 
دره��م ک��وب��ی��دن ای���ن گ���روه را ص���ادر ک��رده 
از  جیانگ  گ��زارش ه��ا،  اک��ث��ر  طبق  ب��ر  ب���ود. 
ای���ن ت��م��ری��ن م��ح��ب��وب ک��ه م��ری��دان��ش به 
خوشی  دل  می رسیدند،  نفر  میلیون  صد 
نداشت و همچنین به دنبال فرصتی برای 

قدرت نمایی کند.
دو روز بعد، در ۲۲ ژوئیه، فالون گونگ 
آغ��از  ای��ن  و  ش��د  ممنوع  ک��ش��ور  س��راس��ر  در 
بود  چین  در  خشونت بار  مبارزه ا ی  رسمی 
که بیش از یک دهه ادامه داشته و ده ها 
دشمنان  را  غیرسیاسی  شهروند  میلیون 

کشور نام نهاده است.
پ��ی��ک��ار  در  ک����ه  ک�����رد  اع������الم  ج���ی���ان���گ 
گ���ون���گ، هیچ  ف���ال���ون  »ری���ش���ه ک���ن س���ازی 
نیست«.  چ��ارچ��وب  از  خ��ارج  عملکردی 
مرگ  م���ورد   ۳۵۰۰ از  بیش  ام����روز،  ب��ه  ت��ا 
شکنجه ی  آنها  اکثر  علت  ک��ه  ش��ده  ثبت 
صورت گرفته تحت بازداشت پلیس بوده 
است. صدها هزار نفر دیگر در زندان ها و 
به صورت  چین  کار  اجباری  اردوگ��اه ه��ای 
م��رگ  ب��ا  و  هستند  م��ح��ب��وس  غ��ی��رق��ان��ون��ی 
جسمی،  آزار  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست 
است.  عادی  روالی  اجباری،  کار  و  تجاوز 
به  شکنجه   و  آزار  این  شدت  و  گستردگی 

تمام جوانب جامعه نفوذ کرده است.
حق���وق  وکی���ل  بیوتیئ���ر،  جرج هن���ری 
گوستو پینوشه  که دیکتات���ور شیلی، آ بشر 
تح���ت  را  روان���دا  نسل کش���ی  متهم���ان  و 

تعقی���ب قانون���ی قرار داد، ای���ن مبارزه را 
ک���ی از نسل کش���ی« نامیده  »شک���ل هولنا

اس���ت .
سرکوب  این  برجسته ی  ویژگی های 

عبارت اند از:

تبلیغات سو ء و ایجاد انزجار
اخبار  کردن  پر  برای  دالر  میلیون ها 
از  چین  روزنامه های  و  رادیو  تلویزیون، 
این  است.  افتراآمیز هزینه شده  تبلیغات 
اقدام دو هدف را مد نظر دارد: تخریب 
گونگ  فالون  نشان دادن  اهریمنی  و 
با آن  ضدیت  به  را  مردم  به طوری که 
بشر  حقوق  نقض  پوشاندن  و  وادارد 
که  نحو  بدین  کمونیست  حزب  توسط 
انسانی، سودبخش  امری  را  این سرکوب 
جلوه  ضروری  جامعه«  »نظم  برای  و 

دهد.

تصور وسعت آن برای افرادی که در غرب 
دانش آموزان  است.  دشوار  می کنند  زندگی 
دب��س��ت��ان��ی م��ج��ب��ورن��د ک���ه در ک��ت��اب ه��ای 
درسی شان جعلیات انزجاربرانگیز را مطالعه 
دانشگاه ها شامل  ورودی  امتحانات  کنند، 
س���واالت ان��ت��ق��ادی درب����اره ی ف��ال��ون گونگ 
است و محل های کار »جلسات مطالعه ی« 
رسانه های  اینکه  با  و  می گذارند.  اجباری 

ح��ک��وم��ت ب���ه ان���دازه ی ده س���ال پ��ی��ش در 
پخش بی پایان اخبار افتراآمیز  فعال نیستند، 
پسماندهای آن گزارش ها در ذهن بسیاری از 

مردمان چین باقی مانده است.

کنترل اطالعات
فالون  چهره ی  کنترل  از  فراتر  چین  رژیم 
گونگ در رسانه ها عمل کرده است. تمام 
فالیرها  ویدیوها،  نوارکاست ها،  کتاب ها، 
فالون  از  مثبتی  تصویر  که  چیزهایی  و 

گونگ به دست می دهند ممنوع هستند.
وب سایت های خارج از تبلیغات حکومت 
می آورند  گونگ  ف��ال��ون  از  اسمی  تنها  ک��ه 
به  ارس���ال ش���ده  مطالب  م��ی ش��ون��د.  فیلتر 
سیستماتیک  ط��ور  ب��ه  چینی  وب��الگ ه��ای 
ح���ذف م��ی ش��ون��د. ت��ل��ف��ن و ای��م��ی��ل ه��ای 
فالون  شناسایی شده ی  تمرین کنندگان 

گونگ کنترل می شوند.
ک��س��ان��ی ک���ه ب���ا م����ب����ارزه ی ض���د ف��ال��ون 
با  می کنند  مخالفت  اب����راز  ح���زب  گ��ون��گ 
عکس العمل های خشنی مواجه می شوند، 
بازدید  به خاطر  تنها  برخی  ک��ه  ب��ه ط��وری 
و  گونگ  فالون  ممنوع  وب س��ای��ت ه��ای  از 
پرینت محتوایشان به بیش از ۱۰ سال زندان 

محکوم شده اند.

تحریف قانون
انجام  را  دستگاه قضایی کمترین حمایت 
عطف  سوال برانگیزی  قوانین  می دهد. 
تمرین کنندگان  مجازات  برای  سبق  بما 
کمیته های  شدند.  صادر  گونگ  فالون 
حزب کمونیست با ِاعمال کنترل، قضات را 
وامی دارند که پس از محاکمه ای نمایشی 

تمرین کنندگان را به زندان بیندازند.
به  وانمود  حتی  مسئولین  اوق��ات  اکثر 
پلیس ها  نمی کنند.  ه��م  ق��ان��ون  رع��ای��ت 
خ��ان��ه ه��ای��ش��ان  از  را  ت��م��ری��ن ک��ن��ن��دگ��ان 
می دزدند– تنها ۸۰۰۰ تمرین کننده در طی 
انداخته  زندان  به  پکن  المپیک  تدارکات 
به  اداری  حکم  با  آنها  از  بسیاری  شدند. 

کار اجباری فرستاده شدند. اردوگاه های 

اردوگاه های کار »بازآموزی«
چین  »بازآموزی«– واکنش  اردوگاه های  این 
در پاسخ به اتهام داشتن »گوالگ« شوروی– 
اصلی ترین مکان های نگهداری تمرین کنندگان 
فالون گونگ هستند. در برخی نمونه ها تنها 

یک اردوگاه صدها نفر را در خود جا می دهد.
قربانیان  غ��ی��ران��س��ان��ی،  ش��رای��ط��ی  تحت 
کار  روز  در  ساعت   ۱۸ بر  بالغ  که  مجبورند 
حال  از  ک��ه  کسانی  ده��ن��د.  ان��ج��ام  سنگین 
می روند، نمی توانند به سهمیه ی تعیین شده 
 
ً
برسند یا کسانی که همکاری نمی کنند، عموما

شکنجه  می گیرند،  ق���رار  شتم  و  ض��رب  زی��ر 
می شوند.  داشته  نگه  گرسنه  یا  می شوند 

صدها تن در این اردوگاه ها جان سپرده اند.

ِاعمال زور و شستشوی مغزی
قسمت »بازآموزی«، اشاره به واداشتن به 
قربانیان  ولی  دارد.  گونگ  فالون  »ترک« 
اردوگاه ها  فقط محدود به کسانی که به 
تمرین کنندگان،  تمام  نیستند.  شدند  برده 
و  افراد  شخصیت  نابودکردن  هدف  با 
برنامه ریزی دوباره ی ذهنشان، شستشوی 
باورهای  که  کسانی  می شوند.  مغزی 
دادن  دست  از  با  نکنند،  رها  را  خود 
تهدید  آزادی  البته  و  شغل، حقوق، خانه 

می شوند.
در سال ۲۰۱۰، حزب نیروی دوباره ای به 
این تالش ها بخشید و مبارزه  سه ساله ای را 
نفر در سراسر  اثر آن هزاران  بر  آغاز کرد که 
کشور به کالس های خاص شستشوی مغزی 
معمواًل  که  کالس هایی  شده اند؛  برده 
حتی  و  سالمندان  خانه های  هتل ها،  در 
در  را  آنها  می شوند.  برگزار  بودایی  معابد 
حبس آنقدر مورد شکنجه و بی خوابی قرار 

می دهند تا تسلیم شوند.

خشونت علیه زنان
مبارزه،  این  جوانب  دلخراش ترین  از  یکی 
زن  تمرین کنندگان  متداول  جنسی  آزار 
است، از جمله استفاده از باتوم های برقی 
نگهبانان  تجاوز  حتی  و  زنان  سینه ی  روی 
به آنها. در نمونه های متعددی زنان باردار 
می خواستند  که  مسئولینی  دستور  به  را 
آنها را مدت بیشتری در حبس نگه دارند، 

به طرز وحشیانه ای سقط جنین کردند.

زندگی بر لبه ی مرز
ما  که  هست  بیشتری  بسیار  ناگفته های 
از  زیادی  شواهد  نیستیم.  مطلع  آنها  از 
زندانیان  بدن  از  عضو  اجباری  برداشتن 
فالون گونگ آشکار شده است )نگاه کنید 
 ،)۹ صفحه  بدن«،  اعضای  »برداشت  به 
این جنایات هنوز آشکار  اما وسعت کامل 

نیست. 
افراد  از  تن  میلیون  ده ه��ا  عین حال،  در 
نظر  ب��ه  ک��ه  می برند  رن��ج  آسیب هایی  از 
یابند.  التیام  زودی ه���ا  ای��ن  ب��ه  نمی رسد 
ل��ب��ه ی م��رز در جریان  ب��ر  ب��س��ی��اری  زن��دگ��ی 
با حبس  ضربه ی در   یک  فقط  آنها  است، 
یک روز  فقط  دارن���د؛  فاصله  غیرقانونی 
ب���ا ی���ک ب���ازج���وی���ی خ���ش���ون���ت ب���ار دی��گ��ر 
شوک  ی��ا  ضربه  ی��ک  فقط  دارن���د؛  فاصله 
اینکه  با  دارند.  فاصله  مرگ  با  الکتریکی 
چشم اندازهای سیاسی چین، آشفته و در 
گونگ  فالون  با  جدال  است،  تغییر  حال 

تا امروز ادامه دارد.
امید  تاریکی،  همه  ای��ن  میان  در  ول��ی 
اف����رادی  ق��ل��ب  ب��اق��ی��س��ت. در  ه��م��چ��ن��ان 
اتکا ی  با  آنها،  اس��ت.  گرفته  جای  مصمم 
می کنند،  تحمل  همچنان  ایمانشان،  به 
به  را  م��ا  و  می کنند،  م��ق��اوم��ت  همچنان 

کمک فرا می خوانند.
بیایید پاسخ دهیم.

معروف  موسیقیدان  ساله،  جو،  ۴۲  یو 
بیست  وز  ر در  ب��ود.  پکن  از  فولکلور 
و  وی   ،۲۰۰۸ س���ال  ن���وی���ه  ا ژ ش���ش  و 
خانه  به  بازگشت  هنگام  در  همسرش 
با  ارتباط  در  مطالبی  داشتن  به علت 
ب��ازداش��ت  ک��ی��ف��ش��ان  در  گ��ون��گ  ف��ال��ون 
از دستگیری  وز  ر یازده  شدند. در عرض 
ش��د.  ک��ش��ت��ه  ش��ک��ن��ج��ه  ی���ر  ز ج��و  ی��و  او، 
حبس  س��ال  سه  به  شونا،  وی،  همسر 

شد. محکوم 

س���ون م��ی��ن، ۳۹ س��ال��ه، پ��س از ب��ازداش��ِت 
همسرش به علت توزیع دی وی دی ه��ای��ی 
ک��ه مسئله ی نقض ح��ق��وق بشر در رابطه 
ب��ا تمرین کنندگان ف��ال��ون گ��ون��گ را افشا 
می کردند، از خانه اش توسط پلیس ربوده 
شد. از این زوج بازجویی کردند و در ظرف 
چند ساعت، خانم سون کشته شد. منابع 
چین اظهار می کنند که در بدن او آثار شکنجه 
با باتوم های الکتریکی و ضربات ناشی از یک 

جسم سخت مشاهده می شد.

آقای شیه دچینگ، ۶۹ ساله، در ۲۹ آوریل 
۲۰۰۹ بازداشت شده و در مرکز شستشوی 
مغزی شین جین حبس شد، جایی که تحت 
آزار جسمی قرار گرفت. وی پس از ۲۰ روز 
بیرون آمد، درحالی که کاماًل تحلیل رفته و 
کنترل خود را از دست داده بود. او اکثر اوقات 
بی هوش بود، گاهی بیدار می شد و از درد و 
از داروهای ناشناسی که در مدت بازداشت 
به او تزریق می شد ناله می کرد. وی پس از 

چهار روز درگذشت. 

مردم از  نفر  سرکوب سیستماتیک صد میلیون 

قربانیانپیروجوان

زندانیان گروه  بزرگترین  گونگ  فالون  تمرین کنندگان   چگونه 
کل دنیا شدند بی گناه در چین یا حتی در 

از  راه  سه  فقط  زنان  علیه  خشونت  و  سانسور  غیرقانونی،  بازداشت های  خاموشی: 
گرفته اند. کار  که مقامات چین به  تاکتیک هایی است 

رژیم چین »از طریق 
شستشوی مغزی، شکنجه 
و کشتار سازمان یافته، به 
شکلی سیستماتیک تالش 
کرده است که این تمرین 

و کسانی که آن را دنبال 
می کنند را ریشه کن کند«.

کنگره ی ایاالت متحده

۱۰۰ میلیون نفر از مردم زمانی که آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹ آغاز شد در حال تمرین • 
فالون گونگ بودند. 

میلیون ها نفر از مردم چین از آن زمان به بعد به دلیل تمرین کردن فالون گونگ ربوده • 
شده اند، به زندان افتاده اند، شکنجه شده اند، از کار اخراج و از مدرسه بیرون شده اند و 

خانه و محل زندگی خود را از دست داده اند. 
 ۰۰۰ ۴۵۰ تا ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ تمرین کننده ی فالون گونگ، در هر بازه ای از این دوره، به طور غیرقانونی • 

در اردوگاه های کاراجباری، زندان ها و بازداشتگاه ها زندانی بوده اند؛ بزرگ ترین گروه زندانیان 
بی گناه در چین و شاید حتی در جهان. 

بیش از  ۰۰۰ ۸۰ مورد شکنجه ثبت شده است.• 
هزاران تن کشته شده اند.• 

ارقامکلیدیآزاروشکنجه
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ایستادگى

داخل چین

م���ردی ک��ه ب��ه خ��اط��ر ف��ش��اره��ا در محل 
چراکه  می زند  کتک  را  همسرش  کارش، 
را تهدید کرده اند که  او  مقامات حزب 
گونگ  ف��ال��ون  تمرین  ب��ه  همسرش  اگ��ر 
دس��ت  از  را  ک����ارش  وی  ده����د  ادام�����ه 

می دهد.

شکنجه ی  به  مجبور  که  پلیسی 
تا  تمرین کنندگان فالون گونگ می شود 
اعتقادشان را رها کنند، مبادا که از محل 
نرسیدن  دلیل  به  یا  نگیرد  ترفیع  کارش 
تنزل  مقامش  تعیین شده،  سهمیه ی  به 

یابد.

به  را  هم اتاقی اش  که  دانشجویی 
که  چرا می دهد  لو  دانشگاه  مسئولین 
گونگ را  تبلیغات سوء درباره ی فالون 
آن  که  می کند  فکر  و  است  کرده  باور 

شرارت آمیز و خطرناک است.

در اطراف دنیا

و  حرفه ای  امانت  که  خبرنگارى 
مخاطبان خود را با گزارش نکردن آزارها 
می گذارد  پا  زیر  گونگ،  فالون  علیه 
را در  چراکه می ترسد مجوز خبری خود 

چین از دست بدهد.  

اجتماعی اش  وظ��ای��ف  ک��ه  ش��ه��ردارى 
تمرین کنندگان  از  جستن  دورى  ب��ا  را 
که  مبادا  می گذارد،  پا  زیر  گونگ  فالون 
موجبات نارضایتی دیپلمات هاى چینی 
در  چین  سرمایه گذارى  و  کند  فراهم  را 

شهرش را به خطر بیندازد.

ت��اج��رى ک��ه ب��ه وج���دان خ��ود خیانت 
چینی  شرکای  درخواست  به  و  می کند 
گونگ  فالون  شناختن  م��ردود  در  خ��ود 
امید  ای��ن  ب��ه  م��ی ده��د،  مثبت  ج���واب 
را جلب کند و فرصت هاى  که نظرشان 

تجارى بیشتری را فراهم آورد.

همه ما قربانی هستیم
قربانیان شکنجه فقط به زندانیان بی گناه فالون گونگ محدود نمی شوند. مردم از 

تمام اقشار جامعه– ناخواسته– قربانی شده اند. 
است.  کرده  جمع  هم  دور  ی  اضطرار پیامی  انتقال  براى  را  جوان  و  پیر  مردم،  ی  گاه ساز آ برای  مردمی  تالش هاى  اطالع رسانی: 

به  جوان،  نرم افزار  مهندس  یک  رابرت، 
سرد  هوا  می رسد.  نیویورک  مرکزى  پارک 

است، برف سنگینی می بارد. 
او یک دسته فالیر از کیفش بیرون می آورد 
و جلوى ردیف پالکاردهایی درباره ی آزار و 
شکنجه ی فالون گونگ در چین می ایستد. 
به  شنبه اش  صبح  در  را  بعد  ساعِت  دو 

دادن فالیر به رهگذران سپری می کند.
 
ً
در آن سوی دنیا خانم لینگ چن، حدودا
با  می شود.  دوچرخه اش  سوار  ساله،   ۴۰
تا  ۹۰ دقیقه  به مدت  بروشور،  از  پر  کیفی 

یک روستا در مرکز چین رکاب می زند. 
لینگ که شغلش حسابداری است، چهار 
بروشورهایی  گذاشتن  به  را  بعد  ساعت 
در دم یک یک خانه هاى این روستا سپری 
فقط  خانه،  تا  رکاب زدن  از  پس  می کند. 
چند ساعتی می خوابد تا صبح روز بعد به 

سر کار برود. 
مالقات  را  همدیگر  هیچ گاه  نفر  دو  این 
عامل  یک  به واسطه ی  ولی  نکرده اند 
دادن  پایان  هستند:  وصل  هم  به  مشترک 
به آزار و شکنجه ی هولناک فالون گونگ در 

چین.
رو  به  مردمِی  تالش  یک  از  بخشی  آنها 
از  فصلی  جهانی–  هستند،  افزایش–  و 
و  شهامت  از  خارق العاده ای  داستان 

ازخودگذشتگی.
وجود  باور  یک  تالش ها  این  قلب  در 
مقابل  در  آگاه سازى یک سالح قوی  دارد: 

شرارت است.

یک در میلیون
در چین، خانم لینگ تنها نمونه ی موجود 
او،  مثل  دیگرى  افراد  و  وى  نیست. 
جنبش  یک  مقدم  خط  در  تنها  فعاالنی 
نیستند، چه رسد به اینکه ایده آلیستهایی 
دختران،  و  مادران  آنها  باشند.  جوان 
و  تاجران  نیز  و  اساتید  و  دانشجویان 
به  تعدادشان  و  هستند.  دولت  کارمندان 

میلیون ها نفر می رسد. 
ده ها  در  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 
در  مکان ها  دیگر  و  زیرزمین  خانه،  هزار 
فالیرها،  تولید  بر  عالوه  چین،  سراسر 
ساختن  مشغول  روزنامه ها  و  بروشورها 

بنر، سی دى  و دى وى دى  نیز هستند. 
و  شهر ها  همه ی   

ً
تقریبا در  چیزها  این 

تاریکی  در   
ً
غالبا و  چین  سراسر  روستاهاى 

شب پخش می شوند. 
بیشتر  امنیت  خاطر  به  شبانه  فعالیت 
است. اگر دستگیر شوند، جزاى چسباندن 
انظار  در  اطالع رسانی  یک فالیر  حتی 
البته  و  زندان،  سال  هفت  شاید  عمومی 

شکنجه باشد.
اینه���ا  عادی ش���ان،  ظاه���ر  وج���ود  ب���ا 
شهروندان عادى نیستند؛ بلکه قهرمانانی 
خط���ر  ب���ه  را  خ���ود  آسای���ش  ک���ه  هستن���د 
می اندازند و از وق���ت آزاد و مال خودشان 
می گذارند تا ب���ه نجات افرادى کمک کنند 

که شاید هرگز آنها را ندیده باشند.

قدرت آگاه سازى
که  را  مطالبی  که  است  این  آنها  هدف 
آزار و شکنجه در چین  کرده اند– که  تهیه 
حزب  دروغین  تبلیغات  و  کرده  آشکار  را 
دست  به  می کنند–  برمال  را  کمونیست 
حداکثر مردم برسانند. در کشورى که رژیم 
سرکوبگر و دادگاه  هاى فرمایشی به پلیس 
اجازه  اجبارى  کار  اردوگاه هاى  نگهبانان  و 
به  اقدام  جزائی  هیچ  بدون  که  می دهد 
یکی  آزارها  این  فاش کردن  کنند،  شکنجه 
از معدود راه هایی است که قربانیان برای 

حفاظت از خود دارند.
اخبار  و  اطالعات  مرکز  از  برادی  لیواى 
نتیجه  »آگاه سازى  می گوید:  دافا  فالون 
می برد  پی  فاسدی  پلیس  وقتی  می دهد. 
دارند  خبر  همسرش–  و  همسایه ها–  که 
که او مردم بی گناه را شکنجه می کند، برای 
انجام دوباره ی این کار مردد خواهد بود.«

فعالیت هاى  و  برنامه ها  فالیرها، 
دادن  پایان  منظور  به  ما  اطالع رسانی 
ولی  است؛  چین  در  تراژدی  یک  به 
آنها براى شمایی که در یک دنیاى آزاد 

زندگی می کنید نیز هستند. 
همانطور که در پایین ذکر شده است، 
کدام  هر  هستیم.  قربانی  ما  همه ی 
آزار  این  تأثیر  بالقوه تحت  به طور  از  ما 
ما  از  شاید  هستیم.  واقع  شکنجه  و 
درخواست شود که به نوعی وجدانمان 
پشیمانی  موجب  و  بگذاریم،  پا  زیر  را 

خودمان در  آینده شویم. 
به ناچار  م��ا  از  ک���دام  ه��ر  همچنین 
ب��ه روی���داده���اى چ��ی��ن واک��ن��ش نشان 
با  ه����م����دردى،  ب���ا  ح����ال  می دهیم– 

فعالیت یا با بی توجهی. 
می دهیم  شما  ب��ه  را  برگه  ای��ن  م��ا 
را  ش��م��ا  م��س��ائ��ل  ای���ن  ب���ررس���ی  در  ت���ا 
ی���اری ک��ن��د. ت��ن��ه��ا ب��ا زم���ان گ��ذاش��ت��ن 
دادن  اهمیت  و  آن  خ��وان��دن  ب��راى 
یک  ایجاد  حال  در  گونگ،  فالون  به 

هستید. تفاوت 

قهرمانان نامتعارف
برای پاسخ به بی عدالتی ها در چین، در هر دو سوی اقیانوس آرام، 

کارهاى فراعادی هستند. شهروندان عادى در حال انجام 

براى چه کسی؟

ت��م��ری��ن گ��ن��ن��دگ��ان دی��گ��ر ب��ا ت��م��اس ه��ای 
قرار  را هدف   شکنجه گران 

ً
تلفنی مستقیما

سراسر  در  م��ردم  از  فعالی  گ��روه  می دهند. 
اصلی  مجرمین  ب��ا  آن،  از  خ���ارج  و  چین 
می دهند  اطالع  آنها  به  و  می گیرند  تماس 
و  است  باخبر  جرایمشان  از  دنیا  تمام  که 
سعی می کنند آنها را مجاب کنند که به این 

اعمال خود خاتمه دهند. 
پس  ساعتی  چند  تماس ها  این  معمواًل 
آغ��از  اینترنت  روى  اط��الع��ات  گذاشتن  از 
م���ی ش���ود. و پ��اس��خ ه��ا دل��گ��رم ک��ن��ن��ده ت��ر از 
مجرمین  ای��ن  از  برخی  اس��ت.  انتظار  حد 
مجرمین  دی��گ��ر  م��ی ک��ن��ن��د.  ع���ذرخ���واه���ی 
می دهند  قول  و  می کنند  گذشت  تقاضای 
نخواهند  انجام  کارهایی  چنین  دیگر  که 
برداشته  افشائیه  از  نامشان  فقط  داد؛ 

شود.
نامتعارف ترین قهرمانان  بعضی اوقات 

تأثیرگذارترین آنها نیز هستند.

عشقی از راه دور
رابطه  در  رابرت  مانند  اشخاصی  فعالیت 
آزار و شکنجه، درحالی که خود  با موضوع 
همان  به  دارند،  فاصله  آن  از  اقیانوس ها 

اندازه قابل توجه است. 
فالون  تمرین کنندگان  چین،  خارج  در 
ساخته اند،  تلویزیونی  مستندهای  گونگ 
سانسور  با  مبارزه  براى  اینترنتی  نرم افزار 
اصلی  مجرمین  علیه  کردند،  طراحی 

سراسر  حتی  و  داده اند  تشکیل  پرونده 
کشور را رکاب زده اند. 

از  یکی  به  این  چیست؟  آنها  انگیزه ی 
گونگ  فالون  تمرین  مرکزى  قسمت های 

برمی گردد: مفهوم شفقت. 
گ��ون��گ  ف���ال���ون  م��ی گ��وی��د، »در  راب�����رت 
باشیم  دیگران  فکر  به  اول  که  می آموزیم 
معنی اش  ده��ی��م.  رش��د  را  شفقت مان  و 
رن��ج ما است،  رن��ج دیگران  ای��ن اس��ت که 
و  باشیم  بی توجه  نمی توانیم  بنابراین 

کارى انجام ندهیم.«
با اینکه رابرت با اردوگاه هاى کار اجبارى 
این  تقویت  برای  نمی گیرد،  تماس  چین 

فعالیت ها کمک می کند. 
مالقاتی  »اولین  می آورد،  یاد  به  رابرت 
تمرین کننده ی چینی داشتم،  با یک  که  را 
این  نمی کنم.  فراموش  موقع  هیچ 
برای  که  نامه هایی  از  پس  تمرین کننده 
کار  اردوگاه  از  بودیم  نوشته  او  آزادی 

اجباری آزاد شد.«
»وقتی از لحظه اى می گفت که فهمیده 
او  برای  بسیاری  افراد  آنجا  از  بیرون  بود 
از اشک  پر  در فعالیت هستند، چشمانش 

بود.«
ک��ردن  آم���اده  ان��گ��ی��زه ی  همین م��وض��وع 
می کنیم  دعوت  شما  از  بود.  این  روزنامه 
که آن را با اشخاص دیگرى که می شناسید 
در میان بگذارید و براى مردم چین امید را 

به ارمغان بیاورید.

 در قلب این
تالش ها یک 

باور وجود دارد: 
ى یک  گاه ساز آ

سالح قوی در مقابل 
شرارت است. 
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این خبرنامه را به یکی از آشنایان تان • 
بدهید. 

درباره ی آنچه که در اینجا خوانده اید • 
به پنج نفر بگویید. 

خواستار ِاعمال فشار دولت برای پایان • 
دادن به این آزار و شکنجه شوید.

ب��ی��ش��ت��ر •  ب��ی��ن��ش ه��اى  ب����راى اخ���ب���ار و 
از وب سایت  گونگ،  درباره ی فالون 
www.faluninfo.net دیدن کنید.

چگونهمیتوانیدیارىبرسانید



شماره اول
رایگان

داستانی در حال خلق 
شدن است

حکایتش آمیزه ی عجیبی از زیبایی، وحشت 
که  متأثرکننده  است  است. حکایتی  امید  و 

بر زندگی ساکنان همه جا اثرگذار است.
که  می خواهید  بشنوید  را  آن  وقتی  و 
در  است  تاریخی  بدانید.  بیشتر  درباره اش 
آغازش  از  سالی  بیست  و  خلق شدن،  حال 

می گذرد.
برای  که  است  گونگ  فالون  داستان  این، 
نخستین بار در ماه مه  ۱۹۹۲ با معرفی این 

تمرین به عموم آغاز شد.
که از این صفحات  از شما دعوت می کنیم 
جالب توجه  داستان  این  از  و  کنید  بازدید 
مطلع شوید. از این کار خوشحال خواهید شد.

 داوط��ل��ب��ان��ه 
ً
ت��م��ام��ا س��ازم��ان��ی  م��ی��ن��گ��ه��وی��ی 

اداره می کند؛  را   minghui.org که  است 
اجتماع  گزارش درباره ی  به  که  وب سایتی 
اختصاص  گونگ در سراسر جهان  فالون 
از  گ����زارش  ب���ر  م��ی��ن��گ��ه��وی��ی  ت��م��رک��ز  دارد. 
س��ال،  از ده  ب��ی��ش  م��دت  ب��ه  اس���ت.  چ��ی��ن 
گزارش های  وزه  مینگهویی همه ر سردبیران 

یافت  از سراسر چین در فراوانی  دست اول 
ى در  از هر سازمان دیگر بیشتر  کرده اند؛ 
ین  وزتر به ر و  ین  مینگهویی مستقیم تر دنیا. 
ین کنندگان  تمر زندگی  به سوی  را  یچه  در
و ج��ه��ان  س����راس����ر چ���ی���ن  گ���ون���گ  ف����ال����ون 

می گشاید.
ارتباطی  مینگهویی همچنین یک قطب 

گونگ  ین کنندگان فالون  برای تمر مرکزی 
و  بینش ها  بتوانند  تا  است  دنیا  سراسر 
آزار  ک بگذارند،  را به اشترا ایده های خود 
روبرو  آن  با  چین  در  که  را  شکنجه ای  و 
کنند و درباره ی پیامدهای  می شوند افشا 
ین سایتی است  آن نظر بدهند. این اصلی تر
گونگ از آن بازدید  ین کنندگان فالون  که تمر

نیز  یم چین  ژ ر می کنند. همچنین مقامات 
را دنبال می کنند. به دقت این سایت 

مینگهویی  اخیر،  سال های  در 
به  را  خود  وب سایت  از  نسخه هایی 
انگلیسی،  جمله  از  مختلف  زبان های 
بسیاری  و  روسی  اسپانیایی،  فرانسوی، 

کرده است. ارائه  دیگر 

فرعی  وب سایت  چندین  مینگهویی 
در  یک  هر  که  کرده  ی  راه انداز نیز  را 
مانند  هستند،  متمرکز  خاصی  زمینه ی 
بروشور،  عکس،  گالری  رادیویی،  پخش 

. ... و  وزنامه  ر
مینگهویی  انگلیسی وب سایت  نسخه ی 

en.minghui.org است.

مینگهوییچیست؟

گونگ؟ فالون  چرا 

۲۰۱۲ ویژه نامه 




