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 .به شما ؛ تقدیمدكستاف ك خویشاكنداف تقدیم به

 ،تاف ؛ برای شما ك عزیزافای ركشن سوی آیندق بادا این کتاب دری بگشاید به

 ك

ایفا  درخشافای  مثبت در آفرینش آیندق ی، نقشاز تاریخ ساز رنوشتبرهۀ سدر این 
کنیم.

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



7 

 

 فهرست
 

 51 ................................................................................ گزارش این دربارۀ
 99 ................................................................................................... چکیدق

 93 ................................................... پراکنی آمیز بر پایۀ نفرت سرکوب خشونت
 ۰۲ .............................................................. ازطریق شکنجه« تبدیل»کمپین 

شػػود ك افػػراد جدیػػدی بػػه ایػػن  بػػا كجػػود  آزار ك شػػکنجه، از فػػالوف گونػػگ حمایػػت می
 ۰2 ................................................................................... پیوندند گركق می

 ۰2 ............................ زنند المللی دست به اقداـ میز سراف بینتعداد بیشتری ا
 88 .................................................................................................. مقدمه

 ۰2  ............................................................. کشی جیانگ زِمین سیاست نسل
 ۰2  ............................................................... نگاهی اجمالی به آزار ك شکنجه

 43 .......................................................... گونگ فالون شکنجه و آزار: ۱ بخش
 22 ............................................................................ نکات برجستۀ کلیدی

 43 ......................................................................... ها : بازداشتگاه۱فصل 
 23 .................................................................... مراکز شستشوی مغزی  9.9
 23 ..................................................................... های کار اجباری اردكگاق ۰.9
 3۲ ........................................................................ های ركانیبیمارستاف 2.9
 33 .......... کند طور غیرمسئوالنه ك غیراخالقی عمل می ای که به دستگاق قضایی 2.9
 2۱ ..................................................... کنندگاف زندانی نقض حقوؽ تمرین ۱.9
 79 ................. محرومیت از اشتغال، تحصیل، مسکن و امنیت اقتصادی: ۲فصل 
 32  .......................................................... نقش مدارس در آزار ك شکنجه 9.۰
 9۲2 ..................... های شغلی ك توقیف دارایی شخصی شدف از فرصت محركـ ۰.۰
 9۲1 ................................................................ بدكف مکانی برای زندگی  2.۰
 99۲ ................................................................................... غارت منزؿ 2.۰
 99۰ .......................................................................................... اخاذی ۱.۰
 992 ................................................ توقف پرداخت مستمری بازنشستگی 3.۰
 99۱ ...................................................................... دكلت اكركلی امركزی  1.۰
 9۰9 ...................... خیزند کنندگاف به مخالفت با آنها برمی های تمرین خانوادق 2.۰

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



8 

 

 529 .. ان فالون گونگ متحمل شدندکنندگرنج و محنتی که فرزندان تمرین: ۳فصل 
 9۰3 ................................................................ شستشوی مغزی کودکاف 9.2
 922 ...................................................................... های زكدهنگاـ مرگ ۰.2
 923 .................................................................................... یتیم شدق 2.2
های ازهم جداشدقخانوادق  923 ............................................................. 2.2
 92۰ .................................................................................. دیوانه شدق ۱.2
 92۱ ....................................................................... رحمی خشونت ك بی 3.2
 923 ..................................................................................... بازداشت 1.2
 9۱۰  ................................................................................ تجاكز جنسی 2.2
 511 ................................................................. های شکنجه : روش۴فصل 
 9۱3  ...................................................................................... زدف کتک 9.2
 93۲ ............................................................................. خوراندف اجباری ۰.2
 932 ................................................................... زا های استرس كضعیت 2.2
 931 ........................................ درپی به اعضای حسی ك عصبی حمالت پی 2.2
 91۲ ...................................................... محدكدیت در رفع نیازهای اكلیه  ۱.2
 91۱ ............................................................................ شوک الکتریکی  3.2
 911 ......................................................... شدف ك خفگی القاء حس غرؽ  1.2
 912 ............................................................................. سلوؿ انفرادی  2.2
 929  ..................................................... تجاكز، آزار جنسی ك تحقیر جنسی  3.2
 581 .......................................................... مرگ براثر آزار و شکنجه: ۵فصل 
اش، بػػػدكف موافقػػػت  جراحػػػیمسػػػئولین، زف زنػػػدانی را شػػػش ركز پػػػس از عمػػػل  9.۱

 92۱  ..................................... اش از دستگاق تنفس مصنوعی جدا کردند خانوادق
 923  ............... ركز پس از پذیرش در زنداف فوت شد92بانوی اهل لیائونینگ  ۰.۱
 922  .............. سقوط ك مرگ بانوی اهل هبی در تالش برای فرار از دستگیری 2.۱
 923  ............................................................................ مرگ جین شونو 2.۱
 93۲ ............................................................................. سایر موارد مرگ ۱.۱
 577 ............................................ های جسمانی و ضربات روحیآسیب: ۶فصل 
 ۰۲9 .................................................... ها ك آزارهای جسمانی نتایج شکنجه 9.3
 ۰۲3 ................................................ از زباف خودشاف ها درد ك رنج خانوادق ۰.3
 255 .............................. سابقهبرداشت اجباری اعضای بدن: جنایتی بی: ۷فصل 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



9 

 

رغم کمبػود  كفور، در زمػاف انتاػار کوتػاق، علػی در دسترس بودف اعضػای بػدف بػه 9.1
 ۰99 ........................................................................................ منابع قانونی

 ۰9۰ ............................................ کنندگاف فالوف گونگ مفقودشدف تمرین ۰.1
 ۰9۱ ............................................................................. مشارکت ارتش 2.1
 ۰93 ..................................................................... آزمایش خوف اجباری 2.1
 ۰91 ...................................................................... های شاهداف گزارش ۱.1
 ۰92 ............................................................ اعترافات در تحقیقات تلفنی 3.1
 224 .......................................... آزار و شکنجه در خارج از کشور چین ۸فصل 
 ۰۰2 ....................... کنندگاف در خارج از کشور خشونت ك تهدید علیه تمرین 9.2
 ۰۰2 ..... کنندگاف به چین آزار ك شکنجه در سایر کشورها ك بازگرداندف تمرین ۰. 2

 ۰22 ............................ های مدنی تهدید ك ارعاب مقامات خارجی ك سازماف 2.2
 ۰22 ......................................................... المللی های بین هسانسور رسان 2.2
 ۰22 ............................................. كکارهای خارج از چین فشار ركی کسب ۱.2
 ۰23 ........................................................... نفوذ در مؤسسات آکادمیک 3.2
 ۰۱2  ........................................ کنندگاف ایجاد محدكدیت سفر برای تمرین 1.2
 ۰۱۱  .................................... چ ک کنندگاف به جاسوسی برای ح اجبار تمرین 2.2
 235 ...................................................... شکنجه و زارآ اصلی عامالن: ۲ بخش

 ۰39 ........................................................................... نکات برجستۀ کلیدی
 234 ............................................................. عامالن اصلی جنایت: ۹فصل 
 ۰32 ........................................................................ ش جیانگ زمیننق 9.3
 ۰11 .................................................... سایر عامالف اصلی آزار ك شکنجه  ۰.3
 284 .................................... کنندۀ آزار و شکنجههای هدایت سازمان: ۱۱فصل 
 ۰22  ............................................................... مدیریت ك منابع مشترک 9.9۲
 ۰22  ............................................ کنترؿ پلیس، سیستم قضایی ك کیفری ۰.9۲
 ۰23  ..................................................................................... 39۲ادارق  2.9۲
 279 ............................................... دست در آزار و شکنجه : افراد هم۱۱فصل 
 ۰31 ............................................................... مسئوالف در سطح محله 9.99
 ۰32......................................... ای های رسانه رجی ك سازمافهای خا شرکت ۰.99
 2۲9 .........................مقامات چینی که به اجرای آزار ك شکنجه کمک کردند 2.99
 401 ............. انگ زمینهزار شکایت حقوقی علیه جی۲۱۱تنظیم بیش از : ۱۲فصل 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



11 

 

 2۲3 ................................ هایی از شکایات کیفری علیه جیانگ زمین نمونه 9.9۰
 29۰ ................................................................................. خالصه آمار ۰.9۰
 292 ....................................... کنندگاف جویانه علیه تمرین اقدامات تالفی 2.9۰
 293 ................................................................. افزایش حمایت عمومی 2.9۰
 421 .................................................... گونگ فالون کنونی وضعیت: ۳ بخش

 2۰۱ .......................................................................... نکات برجستۀ کلیدی
 429 .............................................. : مقابله با آزار و شکنجه در چین۱۳فصل 
 2۰1 .................................................... های اكلیه واهیاعتراضات ك دادخ 9.92
 22۲ .................................................... صورت ركدررك صحبت با مردـ به ۰.92
 222 ....................... رسانی ك نمایش بنرها ك پوسترها توزیع مطالب اطالع 2.92
 222 ............................ های شخصی به عامالف آزار ك شکنجه نوشتن نامه 2.92
 223 ............................... انتشار اطالعات از طریق تماس تلفنی ك اینترنت ۱.92
 447 ................................................. رسانی در خارج از چین اطالع: ۱۴فصل 
 223 ......................... های چین ها ك کنسولگری اعتراضات مقابل سفارتخانه 9.92
 223 .............................................................. ها تجمعات ك دادخواست ۰.92
سػػواری بػػرای آزادی ك دكچرخه« درخواسػػت کمػػک فػػوری»مناور  ركی بػػه پیػػادق 2.92

 ....................................................................................................... 22۲ 
 229 ................ های گردشگری رسانی در ركیدادهای اجتماعی ك جاذبه اطالع 2.92
 22۱ ........................................................ المللی هنر های بین نمایشگاق ۱.92
 223 ......................................................................... های مستند فیلم 3.92
کننػػدگاف در چػػین تػػالش  المللػػی کػػه بػػرای نجػػات ك رهػػایی تمرین هػػای بین گركق 1.92
 222 ............................................................................................ کنند می
شلللوند و  بلللا وجلللود آزار و شلللکنجه، ملللردل هنلللوز بلللا فلللالون گونلللگ آشلللنا می: ۱۵ فصلللل 

 415 ................................................................... کنند تمرینش را شروع می
چػػػػین: گػػػػزارش یػػػػک زنػػػػدانی سػػػػابق دربػػػػارق یػػػػادگیری فػػػػالوف گونػػػػگ در طػػػػی  9.9۱

 2۱9  ......................................................................................... بازداشتش
 2۱۰  .......................... کنند مدارس تبتی در هند از فالوف دافا استقباؿ می ۰.9۱
شػاف، تمرینػات فػالوف گونػگ  های آمػوز دبیرسػتانی ك معلم دانش ۱۲۲اندكنزی:  2.9۱

 2۱2  ..................................................................................  گیرند را یاد می
 2۱3  .................................... نویس  ایاالت متحدق آمریکا: سفر یک برنامه 2.9۱

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



11 

 

گردشگراف چینی در سفرهای خارج از کشػور، حقػایق مربػوط بػه فػالوف گونػگ  ۱.9۱
 232 .............................................................................. کنند را جستجو می

ای شػاد ك  کند بػه زنػدگی کمک میای جدید  کنندق تایواف: فالوف دافا به تمرین  3.9۱
 23۱ ............................................................................. پرنشاط دست یابد

اشػػػػتراک  کننػػػػدگاف جدیػػػػد تجربیػػػػات خػػػػود را به سػػػػئوؿ، کػػػػرق جنػػػػوبی: تمرین 1.9۱
 233 ......................................................................................... گذارند  می

منهػػتن: کتابفركشػػی تیػػانتی راهػػی مناسػػب بػػرای یػػادگیری فػػالوف گونػػگ ارائػػه  2.9۱
 21۰ ............................................................................................ دهد می
 491 ........................................... المللی حمایت از سوی جامعه بین: ۱۶فصل 
 21۱ ........... اند چینی که در کشورهای دیگر تحت تعقیب قرار گرفتهمقامات 9.93
 213 ............................................................... های ملی اقدامات دكلت ۰.93
 23۰ ...................................................... های غیردكلتی اقدامات سازماف 2.93
 232 ........................................ های حمایتی ها ك نامه ها، اعالمیه قطعنامه 2.93
 231 ............................ المللی به برداشت اجباری اعضای بدف كاکنش بین ۱.93

 2۲۰ ................................................. تقویت قوانین قاچاؽ اعضای بدف ۰.۱.93
 354 .................. گونگ فالون شکنجه و آزار دربارۀ مهم بسیار واقعیت سه: ضمائم
 351 ...................................... ۱۹۹۹آوریل۲۵ آمیز ی مسالمت: دادخواه۱ضمیمۀ 
 29۱ .......................................................................... نگاهی اجمالی 9.9الف 
 293 .............................................................. حقایق مختصر ك مفید ۰.9الف 
 292 ................................................................................... تحلیل 2.9الف 
 327 ....................................... منآن: حقه خودسوزی در میدان تیان۲ضمیمۀ 
 2۰3 ........................................................................ نگاهی اجمالی 9.۰الف 
 22۲ ............................................................ حقایق مختصر ك مفید ۰.۰الف 
 22۲ ........................................................................ كتحلیل تجزیه 2.۰الف 
 347 ........................................................... نفر ۱۴۱۱ادعای مرگ : ۳ضمیمۀ 
 223 ........................................................................ نگاهی اجمالی 9.2الف 
 22۲ ......................................................................... كتحلیل تجزیه ۰.2الف 
 449 .................................................................................... دافا فالوف دربارۀ

 454 ............................................................................... 9333ژكئیه -933۰مه
 455 ................................ شاف بودند درصد از مردـ شاهد بهبود در سالمتی 3;31

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



11 

 

 464 .................................................................................... ركزام -9333ژكئیه
 377 ............................................. دافا فالون تمرین پنج و «فالون جوآن» کتاب
 105 ............................................................................................. مراجع

 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



13 

 

 

 

 

 

 دربارۀ این گزارش
 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



MINGHUI.ORG 

15 

 

 ارشگز  این ۀدربار 

های خػػونین سیاسػػی ماننػػد انقػػالب فرهنگػػی  چ( از پاکسػػازی ک حػػزب کمونیسػػت چػػین )ح
هػای منتخػب را  طػوالنی دارد در اینکػه گركق ای من، سػابقه آف عاـ میداف تیػاف گرفته تا قتل

عنواف تهدیػػدی بػػرای کشػػور، اهریمنػػی جلػػوق دهػػد ك مػػردـ چػػین را بػػرای حملػػه بػػه ایػػن  بػػه
های  طور مػؤثری توجهػات عمػومی را از كضػعیت ه ایػن ركش بػهها بسیج کند. حزب بػ گركق

 کند.  بحرانِی خودش منحرؼ می

های خػػود را دربػػارق ركش  چ، جیانػػگ زمػػین، دیػػدگاق ک رهبػػر كقػػت ح 933۲در اكاخػػر دهػػه 
یافػت،  طور ركزافزكنػی افػزایش می مدیتیشِن فالوف دافا یا فالوف گونگ کػه محبػوبیتش بػه

انػػػدازی کػػػرد کػػػه منجػػػر بػػػه هػػػزاراف مػػػرگ  ای را راق پػػػین كحشػػػیانهتغییػػػر داد. متعاقبػػػا  کم
کننػدۀ ایػن  هػامیلیوف تمرین تأییدشدق، صدها هػزار شػکنجۀ مستندشػدق ك محركمیػت دق

 شاف شدق است. های ترین آزادی بخش از ابتدایی مدیتیشِن آرامش

ن آغػاز که این سػرکوب رسػما  در چػیژكئیه ۰۲، یعنی مدت کوتاهی قبل از 9333ژكئن۰۱ در 
 سػػػایت مینگهػػػویی را طور داكطلبانػػػه كب شػػػد، گركهػػػی از افػػػراد از آمریکػػػای شػػػمالی، بػػػه

کننػػدگاف  مینگهػػویی بػػا حمایػػت شػػجاعانه ك فداکارانػػۀ تمرین انػػدازی کردنػػد. از آف زمػػاف راق
اكؿ را دربػارق ایػن کمپػیِن سػرکوب  فالوف گونگ در چین، حجم كسػیعی از اطالعػات دسػت

کنندگاف را در سراسر جهػاف بػرای مقابلػه بػا  های تمرین خبرِ تالش كحشیانه گزارش کردق،
کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ  ایػػػن آزار ك شػػػکنجه پوشػػػش دادق ك بسػػػتری را بػػػرای جامعػػػه تزکیه

 .رسانی را به اشتراک بگذارند فراهم آكردق است تا تجربیات خود ك مطالب اطالع

منتشػػػػػر کػػػػػردق اسػػػػػت.  نشػػػػػریه را نیػػػػػز 9۲سػػػػػاؿ گذشػػػػػته، مینگهػػػػػویی بػػػػػیش از  ۰۲طػػػػػی 
کننػػد، ایػػن  را داكطلبانػػه ادارق می« هػػای تهیػػه مطالػػب مکاف»کننػػدگاف در چػػین کػػه  تمرین

های مینگهػویی بػه  کننػد. نشػریه مطالب را در نواحی محلی خود دانلود، چػا  ك توزیػع می
کند کػه یػاد بگیرنػد چطػور از حقػوؽ خػود محافاػت، در  کنندگاف در چین کمک می تمرین
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ها،  ی خود پیشرفت ك با این آزار ك شکنجه مقابله کننػد. همننػین ایػن مجلػهتزکیه شخص
شػاف در  کنند تا به همسػایگاف ك دكستاف کنندگاف را تجهیز می بركشورها ك كیدئوها تمرین

 درک بهتر فالوف گونگ کمک کنند.

بػػػه فػػػالوف گونػػػگ،   چ ك تبلیغػػػات قدرتمنػػػدش در حملػػػه ک بػػػا كجػػػود سانسػػػور اینترنتػػػی ح
کننػػدگاف حتػػی زمػػػانی کػػه خودشػػاف تحػػت آزار ك شػػکنجه قػػػرار  اری ك پشػػتکار تمرینپایػػد

دارند، باعث شدق است مردـ در چین هنوز بتوانند به مطالب درست ك كاقعی دسترسػی 
ركز باشػػند. در میػػاف افػػرادی کػػه درک  داشػػته باشػػند ك دربػػارق خبرهػػای فػػالوف گونػػگ بػػه

آف  (真善忍)خواهی ك بردبػاری  قیقت، نیػکك اصوؿ ح« فالوف دافا خوب است»اند  کردق
انػػد. سػػایرین نیػػز متوجػػه  انػػد، برخػػی ركش تزکیػػه فػػالوف گونػػگ را آغػػاز کردق را تأییػػد کردق

 اند. شاف شدق بهبودی در كضعیت سالمتی ك بهترشدف ركابط خانوادگی

های خبری فالوف گونػگ ك مقػاالت تبػادؿ  بستر رایگاف مینگهویی با انتشار هرركزۀ گزارش
کننػدگاف  های رادیػویی ك میزبػانِی کنفػرانس سػاالنه آنالیػن بػرای تمرین جربه، تولید برنامهت

بخش یکػدیگر باشػند،  آكرد که الهػاـ کنندگاف فراهم می در چین، این امکاف را برای تمرین
پیوسػته خصوصػیات اخالقػػی خػود را ارتقػػاء بخشػند ك در راسػػتای رسػیدف بػػه کمػاؿ تػػالش 

 کنند.

ای در جهػػاف  تػػرین شػػبکه از داكطلبػػاف در چػػین، تنهػػا سػػازماف رسػػانه گ زرمینگهػػویی بػػا ب
توانػػػػد بػػػػر سانسػػػػور اینترنتػػػػی غلبػػػػه کنػػػػد ك در میػػػػاف ایػػػػن آزار ك شػػػػکنجۀ  اسػػػػت کػػػػه می

اكلی را ارائػػه ك گػػزارش دهػػد. مینگهػػویی تػػاکنوف یػػک پایگػػاق  كقوع، اطالعػػات دسػػت درحػػاؿ
عامػل آزار ك شػکنجه تهیػه  9۲۱،۱۲۲ه ك مػورد آزار ك شػکنجهػزار 99۰ای شامل بیش از  دادق

ها بػدكف تػأمین بودجػه از بیػركف ك بػا تکیػه کامػل بػه  کردق است. مینگهویی طی این سػاؿ
عنواف منبػػع رسػػمی  فػػداکاری ك کمػػک زمػػانی، دانشػػی ك مهػػارتی افػػراد داكطلػػب، خػػود را بػػه

 اطالعات فالوف گونگ بنا نهادق است.

ف گونػػگ اساسػا  بػػا شکسػػت مواجػػه شػػدق اسػػت ك کردف فػػالو کن چ بػػرای ریشػػه ک کمپػین ح
عػػامالف آف دیػػر یػػا زكد پاسػػخگو شػػناخته خواهنػػد شػػد. ثابػػت شػػدق اسػػت کػػه ایػػن آزار ك 

ثمػر بػودق اسػت ك سػرانجاـ  اش، از ابتػدا بی سػابقه رحمی ك بغرنجػی بی شکنجه با كجود بی
آزار ك  چ خواهػػد شػػد. مستندسػػازی کامػػل مینگهػػویی از ایػػن ک منجػػر بػػه فركپاشػػی خػػود ح

موقع كاکنش نشػاف دهػد  سازد به المللی را قادر می شکنجه در زماف كقوعش، جامعه بین
تا به کاهش شػدت ایػن قسػاكت کمػک کنػد ك در نهایػت بػه آف پایػاف بخشػد. درحػالی کػه 
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کننػػدگاف بػػرای مقابلػػه بػػا آزار ك  هػػای تمرین مصػػادؼ بػػا بیسػػتمین سػػاؿ تالش ۰۲93سػػاؿ 
گیرندگاف کمػک کنػیم ایػن  دهیم تا بػه تصػمیم را ارائه می شکنجه است، این گزارش مهم

هػایی را  کنندگاف فالوف گونػگ بهتػر درک کننػد ك راق موارد نقض حقوؽ بشر را علیه تمرین
  ( بیابند.(真善忍خواهی ك بردباری های جهانی حقیقت، نیک برای حمایت از ارزش
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 چکیده

های جهػانی  استانی براساس ارزشفالوف دافا یا هماف فالوف گونگ یک ركِش مدیتیشن ب
است. فالوف گونگ که آقای لی هنگجػی آف را  (真善忍)خواهی ك بردباری  حقیقت، نیک

بػػػه عمػػػوـ معرفػػػی کردنػػػد، فقػػػط چنػػػد سػػػاؿ پػػػس از اینکػػػه  933۰نخسػػػتین بػػػار در سػػػاؿ 
اساسػی را در كضػعیت سػالمتی ك کیفیػت زنػدگی خػود تجربػه ك   کنندگانش بهبػودی تمرین

 .اف ك خانوادق خود معرفی کردند، به نامی صمیمی در چین تبدیل شدآف را به دكست

خاطر بسػیاری از همػین دالیػل، فػالوف گونػگ را تػركیج داد،  اگرچه دكلت چین در ابتػدا بػه
تػدریج تػرس ك بػدگمانی بػه سػطوح عػالی حػزب کمونیسػت راق یافػت.  اما چند ساؿ بعد به

هػای موجػود در  ش کػه در تضػاد بػا ارزشهػای محبوبیت ركزافزكف فالوف گونگ ك نیػز ارزش
شػدند، تهدیػدهایی بػالقوق بػرای حکومػت  های خشػونت ك کشػمکش حػزب تلقػی می آموزق

 .استبدادی رژیم درنار گرفته شدند

 پراکنی  بر پایۀ نفرت آمیز سرکوب خشونت

شػػدق شػػركع بػػه  هػػایی هماهنگ های تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت بػػا کمپین رسػػانه 9333در سػػاؿ 
های عمػومِی سراسػر  های تمرین فالوف گونگ در پارک ف گونگ کردند. مکافحمله به فالو

کشػػػور، کػػػه سراسػػػر  مملػػػو از افػػػرادی بػػػود کػػػه در سػػػکوت ك بػػػا موسػػػیقِی آراـ مدیتیشػػػن 
شخصی قػرار گرفػت. انتشػار  کردند، تحت ناارت عوامل دكلتی ك مأموراف پلیس لباس می

هػػا در کشػػور بػػود، ناگهػػاف  ین کتابتػػر هػػای فػػالوف گونػػگ، کػػه در آف زمػػاف پرفركش کتاب
 .ممنوع اعالـ شد

ای جمػػع شػػدند تػػا دربػػارق  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بیػػركف دفتػػر مجلػػه تمرین 9333آكریػػلدر 
کػرد،  تازگی منتشر شدق بود ك بػه فػالوف گونػگ حملػه می ای که به مطالب اشتباق در مقاله

س از آنکػػه مسػػئوالف بػػه صػػحبت کننػػد، امػػا مػػورد حملػػه قػػرار گرفتنػػد ك دسػػتگیر شػػدند. پػػ
شدق بػه دكلػت مرکػزی در  کنندگاف بازداشت کنندگاف گفتند برای آزادی تمرین سایر تمرین

نفػػر طبػػق راهنمػػایی آنهػػا در سػػکوت بیػػركف دفتػػر هػػزار 9۲پکػػن دادخػػواهی کننػػد، حػػدكد 
كزیرِ كقػت  کننػدگاف بػا نخسػت استیناؼ ملی جمع شدند. آف شب، پس از گفتگوی تمرین
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)در « آكریػػل۰۱ دادخػػواهی »شػػاف رسػػیدگی شػػد. ایػػن ركیػػداد بػػه  های بػػه نگرانیژك ركنگجػػی 
 .با جزئیات بیشتر شرح دادق شدق است( معركؼ شد 9ضیمه 

مقػػػر دكلػػػت مرکػػػزی « محاصػػػرق»آمیز را  امػػػا رهبػػػر حػػػزب بعػػػدا  ایػػػن دادخػػػواهی مسػػػالمت
مناور  جانبػػػه بػػػهانػػػدازی کمپینػػػی سراسػػػری ك همػػػه توصػػػیف کػػػرد ك از آف بػػػرای توجیػػػه راق

کننػدگاِف داكطلػِب  اسػتفادق کػرد. هماهنگ 9333ژكئیػه۰۲کن کػردف فػالوف گونػگ در  ریشه
 شبه دستگیر ك برخی دیگر در ركزهای بعد زندانی شدند. های تمرین یک مکاف

مناور دادخػػػواهی بػػػه دكلػػػت بػػػرای برخػػػورداری از حػػػق تمػػػرین  کننػػػدق بػػػه هػػػزاراف  تمرین
کػػن رفتنػػد ك در محػػل دفتػػر اسػػتیناؼ ملػػی جمػػع باكرشػػاف براسػػاس قػػانوف اساسػػی، بػػه پ

صورت گركهی دستگیر شدند.  من برافراشتند، اما به آف شدند ك بنرهایی را در میداف تیاف
آنهػػایی کػػه هویػػت خػػود را فػػاش کردنػػد، بػػه مسػػئوالف محلػػی در زادگاهشػػاف تحویػػل دادق 

مکػػاراف خػػود در شػػاف اجتنػػاب کردنػػد تػػا از خػػانوادق ك ه شػػدند. برخػػی نیػػز از افشػػای هویت
چ مبنػی بػر همدسػت بػودف محافاػت کننػد ك بسػیاری از آنهػا بػه جػای  ک برابػر سیاسػت ح

 اند. دیگری منتقل شدند ك از آف زماف ناپدید شدق

های تحػػت  ای آغػػاز شػػد ك طػػی آف رسػػانه پػػس از مػػدت کوتػػاهی کمپػػین تبلیغػػاتی ماهرانػػه
ر اینکػػه تمػػرین فػػالوف گونػػگ کردنػػد داؿ بػػ  کنتػػرؿ دكلػػت ادعاهػػای دركغینػػی را مطػػرح می

نفر شدق است. درحػالی کػه حمایػت عمػومی از ایػن سػرکوب در ابتػدا  92۲۲منجر به مرگ 
کػه در آف چنػد  سػازی کػرد من صحنه آف ای را در میداف تیػاف کمرنگ بود، رژیم بعدا  حادثه

کنندق فالوف گونػگ هسػتند، خػود را بػه آتػش کشػیدند. اگرچػه  نفر که مدعی بودند تمرین
سػػػرعت افشػػػاء شػػػد، خسػػػارتی را بػػػه بػػػار آكرد:  به« خودسػػػوزی»جعلػػػی بػػػودف ایػػػن حادثػػػه 

طور ضػمنی  کردنػد ك بػه داكری می ها حاال قاطعانه علیه فالوف گونگ پیش بسیاری از چینی
 دست حزب کمونیست قبوؿ کردق بودند. آمیز این گركق را به سرکوب خشونت

 ازطریق شکنجه« تبدیل»کمپین 

کننػدگاف  یػا مجبػور کػردف تمرین« تبػدیل»فالوف گونػگ حػوؿ محػور کمپػین آزار ك شکنجه 
هػای تبػدیل، از ترغیػب مالیػم تػا شستشػوی مغػزی  چرخد. ركش به رها کردف باكرشاف می

کننػػدگانی کػػه موافقػػت  ركد. بػػه تمرین های جسػػمی ك ركانػػی پػػیش مػػی منػػد ك شػػکنجه نااـ
ف فػػالوف گونػػگ را بنویسػػند، آزادی خػػود داؿ بػػر رهػػا کػػرد« های تضػػمین اظهاریػػه»کننػػد  می
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شػػوند در  شػػود، اگرچػػه بسػػیاری از آنهػػا پػػس از آف مجبػػور می زكدتػػر از موعػػد پیشػػنهاد می
 کنندگاف مشارکت کنند. تبدیل سایر تمرین

، نهػػادی فراقػػانونی کػػه رهبػػری مرکػػزی 39۲ایػػن کمپػػین را بانػػد جیانػػگ زمػػین ازطریػػق ادارق 
کن کردف فالوف گونػگ ایجػاد کػردق اسػت،  ی ریشهطور خاص برا حزب کمونیست آف را به

قدرت کنتػرؿ قػوق قضػاییه، اجػرای  39۲کند. برای اجرای این كظیفه، به ادارق  هماهنگ می
 قانوف، سیستم کیفری ك سایر مسئوالف در همه سطوح دكلتی دادق شدق است.

 منػػػدی تحػػػت ناػػػر هسػػػتند، طور نااـ کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ در سراسػػػر چػػػین بػػػه تمرین
« مراکػػز آمػػوزش حقػػوقی»طور رسػػمی بػػه  دسػػتگیر ك بػػه مراکػػز شستشػػوی مغػػزی )کػػه بػػه

کػػه تعطیػػل  ۰۲92هػػای کػػار اجبػػاری )تػػا سػػاؿ  های سػػیاق، اردكگاق معػػركؼ هسػػتند(، زنػػداف
هػای  ها، مراکز بازپركرِی معتادین به مواد مخدر ك بیمارسػتاف ها، بازداشتگاق شدند(، زنداف

رحالی که در حبس هستند، هم نگهباناف ك هم زنػدانیانی شوند. سپس د ركانی منتقل می
کننػد یػا آنهػا را مػورد  طور مرتب بػا آنهػا بػدرفتاری می اند، به قشاف کرد که مسئوالف تحریک

شػتم، خورانػدف اجبػاری،  ك های متػداكؿ شػکنجه شػامل ضرب دهند. ركش قرار می  شکنجه
دار کػػػردف  سػػػی )جریحػػػهبار، بمبػػػاراف احسا های مشػػػقت محػػػدكدیت جسػػػمی در كضػػػعیت

های الکتریکػػی، القػػای حػػس غػػرؽ شػػدف ك خفگػػی، حػػبس در سػػلوؿ  احساسػػات(، شػػوک
کننػدگاف اغلػب از نیازهػای اكلیػه خػود  انفرادی ك تجاكز جنسی اسػت. عػالكق بػر ایػن تمرین

 شوند. ازجمله خواب، غذا، آب ك دسترسی به توالت محركـ می

ق براثػر ایػن آزار ك شػکنجه جػاف خػود را از کننػد تمرین 22۲۲تأیید شػدق اسػت کػه بػیش از 
اند ك بسیاری از افراد دیگر نیػز براسػاس تقاضػا ك بػرای تػأمین اعضػای بػدف در  دست دادق

اند. بسػػیاری از بازمانػػدگاِف شػػکنجه دچػػار صػػدمات  صػػنعت پیونػػد عضػػوِ چػػین کشػػته شػػدق
  اند. خػانوادق قها دچار جنػوف شػد دائمی، ناتوانی، فلج، شوک ركانی ك در شدیدترین حالت

اند، درحػػػالی کػػػه بسػػػتگاف ك فرزنػػػداف آنهػػػا در  ق کننػػػدگاف از هػػػم پاشػػػیدق شػػػد ایػػػن تمرین
کننػػد کػػه همننػػاف آنهػػا را تحػػت آزار ك اذیػػت قػػرار  كحشػػت مػػداكـ از مسػػئوالنی زنػػدگی می

 دهند. می

های جسمی، از اشػتغاؿ، آمػوزش، مسػکن ك امنیػت  کنندگاف عالكق بر تحمل آسیب تمرین
طور مرتػب بػا جریمػه ك اخػاذی از سػوی پلػیس ركبػرك  اند. آنها به دی نیز محركـ شدقاقتصا

دلیل  آیػػد. بسػػیاری صػػرفا  بػػه شػػاف نیػػز بػػه حالػػت تعلیػػق درمی هسػػتند ك حقػػوؽ بازنشستگی
اند. ایػن تبعػیض بػه   شاف اخراج شػدق  های اعتقادشاف از کار برکنار یا از مدارس ك دانشگاق
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طوری کػػه مقامػػات در برخػػی منػػاطق  ، بػػه گسػػترش یافتػػه اسػػت اعضػػای خػػانوادق آنهػػا نیػػز
کننػػد تػػا آنهػػا مجبػػور شػػوند  کننػػدگاف را تهدیػػد می آشػػکارا آمػػوزش ك شػػغل فرزنػػداف تمرین

 .شاف را رها کنند ایماف

آمػػوزاف بػػا شػػركِع  ایػػن آزار ك شػػکنجه بػػه کلیػػه کودکػػاف در چػػین تسػػری یافتػػه اسػػت. دانش
  هػػای اجبػػارِی تقبػػیح، تحػػت تلقػػین ای درسػػی ك فعالیتهػػ مدرسػػه ابتػػدایی، از طریػػق کتاب

کننػدگاف پػس از اینکػه  گیرنػد. فرزنػداف برخػی از تمػرین تبلیغات ضد فالوف گونگ قػرار می
زكر از پػػدر ك مػػادر خػػود جػػدا شػػدند، در کػػودکی درگذشػػتند ك مسػػئوالف، برخػػی از آنهػػا را  بػػه
د، یا حتی تا سرحد مرگ شػکنجه خاطر تمرین فالوف گونگ تحت آزار ك اذیت قرار دادن به

کردند. برخی از آنها پس از ازدست دادف پدر ك مادر خود براثر آزار ك شکنجه یتػیم شػدند 
دچػار ك برخی دیگر پس از اینکه مجبور شدند شکنجه شدف كالدین خود را تماشػا کننػد، 

 جنوف شدند.

قادشػػػاف هػػػیچ مبنػػػای دلیل اعت کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ بػػػه ازآنجاکػػػه آزار ك شػػػکنجه تمرین
ای، از دسػػتگیری گرفتػػه تػػا حػػبس، نادیػػدق  قػػانونی نػػدارد، ركنػػدهای قػػانونی در هػػر مرحلػػه

کننػدگاف را غػارت  شود. پلیس بدكف حکم بازرسی، منػزؿ تمرین گرفته یا آشکارا نقض می
کننػػػد ك درحػػالی کػػػه مػػػانع دسترسػػػی  های نمایشػػی برگػػػزار می هػػػا محاکمػػػه کنػػد. دادگاق می

شػػاف ك دفػػاع از آنهػػا در دادگػػاق  شػػاف، مالقػػات بػػا موکالف  بػػه پركنػػدق موکالفقػػانونی كکػػال
دلیل دفػاع از حقػوؽ  کنند. كکػال بػه شدق صادر می های ازپیش تعیین شوند، محکومیت می

طور مرتب با تهدید ك حتی ضرب ك شػتم ك شػکنجه ركبػرك  کنندگاف فالوف گونگ، به تمرین
جای  اف پػػس از گذرانػػدف دكرق محکومیػػت خػػود، بػػهکننػػدگ شػػوند. حتػػی برخػػی از تمرین می

آزاد شػػدف، بػػرای آزار ك اذیػػت بیشػػتر مسػػتقیما  بػػه یػػک مرکػػز شستشػػوی مغػػزی منتقػػل 
 شوند. می

رژیم کمونیست کمپین آزار ك شکنجه خود را به خارج از سرزمین اصػلی چػین نیػز تسػری 
الوف گػونگی زدق کننػدگاف فػ دادق است. ایػن رژیػم دسػت بػه حمػالت فیزیکػی علیػه تمرین

کننػػد یػػا ممػػردـ ران بػػه چنػػین  رسػػانی دربػػارق آزار ك شػػکنجه در چػػین کػػار می کػػه ركی اطالع
های خارجی ك نیركهػای پلػیس آف کشػورها را نیػز  حمالتی تحریک کردق است. رژیم دكلت

طور  شػػػاف بػػػه تحػػػت فشػػػار قػػػرار دادق اسػػػت تػػػا در زمػػػاف بازدیػػػد مسػػػئوالف چػػػین از کشور
تراشػػػػػی یػػػػػا دستگیرشػػػػػاف کننػػػػػد، یػػػػػا مػػػػػانع كركد  کننػػػػػدگاف مانع تمرینغیرقػػػػػانونی بػػػػػرای 

ها ك  شػػوند. سػػازماف کننػػدگانی شػػوند کػػه بػػرای تجمػػع ك اعتػػراض كارد آف کشػػور می تمرین
کنندگاف را تحت آزار ك اذیت ك گردشگراف چینػی را نیػز  مػورد  چ تمرین ک افراد مرتبط با ح

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



MINGHUI.ORG 

13 

 

کننػػدگاف اطالعػػات کسػػب  آزار ك شػػکنجۀ تمرینانػػد تػػا مػػانع شػػوند دربػػارق  ارعػػاب قػػرار دادق
 کنند.

شود و افراد  با وجود  آزار و شکنجه، از فالون گونگ حمایت می
 پیوندند جدیدی به این گروه می

مناور مقاكمػػػت در برابػػػر آزار ك  کننػػػدگاف در چػػػین بػػػا كجػػػود سانسػػػور ك ناػػػارت، بػػػه تمرین
انػد  ناپذیری تػالش کردق طػور خسػتگی رسانی دربارق كحشیانه بودف آف، بػه شکنجه ك اطالع

های یػادبود، بػه نمػایش گذاشػػتن  تػا از طریػق فػرد بػه فػػرد، توزیػع بركشػورها ك سػایر نشػػاف
هػػػای تلفنػػػی ك ارسػػػاؿ  پوسػػػترها در امػػػاکن عمػػػومی، نوشػػػتن نامػػػه بػػػه مسػػػئوالف، تماس

ولیػد هػای کوچػک ت ها مطلع کننػد. مکاف صورت آنالین، مردـ را از این جریاف به هایی پیاـ
انػػػد تػػػا بػػػا  انػػػدازی کردق های خػػػود راق جا در خانػػػه کننػػػدگاف آنهػػػا را همػػػه مطػػػالبی کػػػه تمرین

رسػانی  سایت مینگهویی، برای مردـ مطالػب اطالع های دانلودشدق از كب استفادق از طرح
 توجه هستند. طور خاصی قابل تهیه کنند، به

ی بازداشػػتن عػػامالف آزار ك هػػای تلفنػػی بػػرا کننػػدگاف خػػارج از چػػین، ازطریػػق تماس تمرین
بػػرای اینکػػه مػػردـ چػػین بتواننػػد  -افػػزار دكر زدف سانسػػورها شػػکنجه در چػػین، تولیػػد نرـ

رسػانی در نقػاط  های اطالع انػدازی غرفػه ك راق -آزادانه به اطالعػات دسترسػی داشػته باشػند
انػػػد. مػػػردـ عػػػالكق بػػػر دیػػػدار بػػػا  هػػػا را تکمیػػػل کردق گردشػػػگری سراسػػػر جهػػػاف، ایػػػن تالش

هػػػػای  های هنػػػػری ك فیلم کننػػػػدگاف در ركیػػػػدادهای اجتمػػػػاعی، از طریػػػػق نمایشػػػػگاق تمرین
 اند. مستند مرتبط نیز دربارق فالوف گونگ اطالعات کسب کردق

گػذار سراسػر جهػاف نیػز در  هػای قانوف های حقػوؽ بشػر، مسػئوالف دكلتػی ك هیئت سػازماف
اند که خواستار پایػاف دادف  دقهایی را صادر کر  کنندگاف صحبت ك قطعنامه دفاع از تمرین

رتبػػػه  هػػػای اسػػػپانیا ك آرژانتػػػین مسػػػئوالف عالی بػػػه آزار ك شػػػکنجه در چػػػین هسػػػتند. دادگاق
اند. كزارت امور خارجػه ایػاالت متحػدق ك  کشی متهم کردق چ را به جرـ شکنجه ك نسل ک ح

آزار ك هػای سػػاالنه خػػود  سػػی( در گزارش سی ای کمیسػیوف اجرایػػی کنگػرق دربػػارق چػین )سی
انػػد ك خواسػػتار پایػػاف دادف بػػه آف  ای مطػػرح کردق طور برجسػػته شػػکنجه فػػالوف گونػػگ را بػػه

 اند. شدق
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انػػد ك  کػػم اطالعػػاتی کسػػب کردق هػػا، بسػػیاری از شػػهركنداف چینػػی کمدر نتیجػػه ایػػن تػػالش
اند. برخی از مأموراف پلیس ك مسئوالف  دست آكردق دیدگاق جدیدی دربارق فالوف گونگ به

تػدریج بػه  اند ك حتػی به در چػین دسػت از مشػارکت در ایػن آزار ك شػکنجه برداشػتهدكلتی 
های  اند. در سػػاؿ کننػػدگاف درحػػوزق قػػدرت ك اختیػػارات خػػود برخاسػػته محافاػػت از تمرین

کننػدگاف در چػین کػاهش یافتػه اسػت.  هػای تمرین ها ك محکومیت اخیر تعػداد دسػتگیری
سركصػدا برداشػته شػد، اگرچػه  بی ۰۲99سػاؿ  های فالوف گونگ در ممنوعیت انتشار کتاب

کننػػػدگاف در چػػػین در طػػػوؿ آزار ك شػػػکنجه، بػػػرای بػػػرآكردق کػػػردف نیػػػاز متقاضػػػیاف  تمرین
اند. با كجود ایػن، سیاسػت کلػی آزار ك شػکنجه  ها، خودشاف اقداـ به چا  آنها کردق کتاب

 دهد. دست رژیم ك تشکیالتش همنناف به کار خود ادامه می به

یانگ زمین، رهبر پیشین حزب کمونیست چین، آزار ك شػکنجه را آغػاز کػرد، نخست که ج
دهد، اما این ركش معنوی همنناف طػی « شکست»عهد کرد فالوف گونگ را طی سه ماق 

کننػػدگاف در چػػین بػػا كجػػود  گذشػػته بػػه شػػکوفایی خػػود ادامػػه دادق اسػػت. تمرینسػػاؿ ۰۲
بسػیاری از آنهػایی کػه در بازداشػتگاق انػد ك  قػدـ ماندق فشار ك شکنجه بر ایمػاف خػود ثابت

مجبػػور بػػه امضػػای اظهاریػػه انکػػار باكرشػػاف بػػه فػػالوف گونػػگ شػػدند، بعػػد از آزادی اظهػػارات 
تازگی ركش تزکیه فػالوف دافػا را  خود را باطل اعالـ کردند. جریاف مداكمی از افرادی که به

ق كجػود داشػته اسػت. اند، هموار  های آموزشی ك مطالعه شخصی آغاز کردق از طریق کارگاق
هػای ایػن ركش  کننػد ك کتاب فػالوف گونػگ را تمػرین میکشػور 2۲امركزق مردـ در بػیش از 

 زباف ترجمه شدق است. 2۲تزکیه به بیش از 

 زنند المللی دست به اقدال می تعداد بیشتری از سران بین

انػػد. از  بسػػیاری از تحػػوالت اخیػػر بػػر پاسػػخگویی عػػامالف ایػػن آزار ك شػػکنجه متمرکػػز بػػودق
کننػػػػدق فػػػػالوف گونػػػػگ علیػػػػه جیانػػػػگ زمػػػػین بػػػػه  تمػػػػرینهػػػػزار ۰۲۲، بػػػػیش از ۰۲9۱ سػػػػاؿ
هػػا نفػػر دادخواسػػت  انػػد ك میلیوف ترین دادگػػاق چػػین شػػکایت کیفػػری ارائػػه کردق رتبػػه عالی

 اند. برای کشاندف جیانگ به میز عدالت را امضا کردق

تری را درخصػوص  تگیرانه، دكلت ایاالت متحدق اعالـ کرد که تمهیدات سخ۰۲93 در ساؿ
صدكر كیزا برای ناقضاف حقوؽ بشر، از جمله مسئوالف چینی کػه در آزار ك شػکنجه فػالوف 

سػػایت مینگهػػویی شػػركع بػػه گػػردآكری اطالعػػات  انػػد، درناػػر دارد. كب گونػػگ شػػرکت کردق
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های آناف کػردق اسػت  مربوط به این عامالف، از جمله هویت آنها، اعضای خانوادق ك دارایی
 آنها را به دكلت ایاالت متحدق ارائه دهد. تا

کػه كزارت امػور خارجػه ایػاالت متحػدق برگػزار  جلسه پیشػبرد آزادی عقیػدقدر دكمین 
کػػػرد، قانونگػػػذاراف فعلػػػی ك پیشػػػین دربػػػارق مػػػوارد نقػػػض حقػػػوؽ بشػػػر در چػػػین، از جملػػػه 

شػدق  هػای استفادق آكری های غربی با رژیم چین برای توسػعه فن چگونگی همکاری شرکت
آكری ناارت گستردق ك هػوش مصػنوعی، صػحبت  های عقیدتی، مانند فن در سرکوب گركق
جمهػػػػور ترامػػػػم بػػػػا بازمانػػػػدگاف آزار ك شػػػػکنجه عقیػػػػدتی، از جملػػػػه یػػػػک  کردنػػػػد. رئیس

 کنندق فالوف گونگ که شوهرش همنناف در چین زندانی است، دیدار کرد. تمرین

آزار ك شػػکنجه، کمیسػػیوف اجرایػػی کنگػػرق ، مصػػادؼ بػػا بیسػػتمین سػػالركز ۰۲93ژكئیػػه۰۲در 
کػرد دسػت  ای صادر کرد که حزب کمونیست چین را ترغیػب می آمریکا دربارق چین بیانیه

کننػدگاف فػالوف گونػػگ   علیػػه تمرین« قبوؿ حقػوؽ بشػر مػوارد نقػض هولنػاک ك غیرقابػػل»از 
هایی،  نامػػه سػػناتور ك نماینػػدق مجلػػس ایػػاالت متحػػدق بػػا ارسػػاؿ ۰۰بػػردارد. عػػالكق بػػر ایػػن، 

کننػػدگاف را طػػی دك دهػػه گذشػػته تحسػػین کردنػػد. كزارت خارجػػه فػػدراؿ  هػػای تمرین تالش
ای صادر کرد ك خواستار خاتمه آزار ك شػکنجه ك تحقیقػات مسػتقل دربػارق  آلماف نیز بیانیه

دسػػػػػػػت رژیػػػػػػػم شػػػػػػػد. کننػػػػػػػدگاف فػػػػػػػالوف گونػػػػػػػگ به برداشػػػػػػػت اعضػػػػػػػای بػػػػػػػدف تمرین
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 مقدمه

 انگ زِمینکشی جی سیاست نسل

چ، آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ را  ک ، جیانػػگ زمػػین، دبیرکػػل پیشػػین ح9333ژكئیػػه۰۲در 
اك دسػػتور داد: « مػػاق نػػابود کنػػد. 2فػػالوف گونػػگ را در عػػرض »انػػدازی کػػرد ك قػػوؿ داد:  راق
 «شاف را نابود کنید. اعتبارشاف را ازبین ببرید، ازنار مالی آنها را كرشکسته کنید ك جسم»

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در چػػین نػػه تنهػػا از حػػق آزادی عقیػػدق، آزادی بیػػاف ك آزادی  تمػػرین
اند، از حػػق سػػکونت، اسػػتخداـ، تحصػػیل ك حتػػی زنػػدگی نیػػز  اجتمػػاع خػػود محػػركـ شػػدق

كنند، جایگػاق  كنند فالوف گونگ را تمرین می اند. به محض اینكه تصدیق می محركـ شدق
افتػد. آنهػا در معػرض  شػاف بػه خطػر می ك ماؿ دهنػد ك جػاف خود را در جامعه از دست می

بازداشت خودسرانه، اخػاذی، توقیػف امػواؿ، اخػراج از محػل کػار یػا مدرسػه، محركمیػت از 
گیرند. بسػیاری از  حقوؽ بازنشستگی، غارت منزؿ ك محركمیت از خدمات عمومی قرار می

ها، مراکػز  داشػتگاقهػای کػار اجبػاری، مراکػز شستشػوی مغػزی، باز  ها، اردكگاق آنها در زنػداف
اند کػه  های ركانی بازداشت ك شکنجه شػدق بازپركرِی معتادین به مواد مخدر یا بیمارستاف

کننػدگاف نیػز در  شػاف شػدق اسػت. برخػی از تمرین منجر به مػرگ، نػاتوانی یػا اخػتالؿ ركانی
 اند. زماف حبس خود تحت تجاكز یا آزار ك اذیت جنسی قرار گرفته

چ از طریق بدناـ کردف این ركش تزکیػه ك ارعػاب، رشػوق دادف ك  ک طی دك دهه گذشته، ح
اسػػت. در  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ برانگیختػػه نفػػوذ در اذهػػاف عمػػوـ، انزجػػار را علیػػه تمرین

که بیش از هر گركق دیگػری در   کنندگاف فالوف گونگ به گركهی تبدیل شدق نتیجه تمرین
 جامعۀ چین مورد تبعیض قرار گرفته است.

 اجمالی به آزار و شکنجه نگاهی

ك  9333ژكئیػػػػػه۰۲سػػػػػایت مینگهػػػػػویی، بػػػػػین  شػػػػػدق در كب آكری براسػػػػػاس اطالعػػػػػات جمع
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ  دسػػتگیری تمرین 2،۲۲۲،۲۲۲تػػا  ۰،۱۲۲،۲۲۲کم  ، دسػػت۰۲93ژكئیػػه9۲

 اند( رخ دادق است. )برخی از آنها چند بار دستگیر شدق
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( بازداشػػت اداری براسػػاس قػػانوف 9وند: شػػ ها بػػه چهػػار دسػػته تقسػػیم می ایػػن دسػػتگیری
( بازداشػػػت غیرقػػػانونی در مراکػػػز ۰مجػػػازات اداری امنیػػػت عمػػػومی جمهػػػوری خلػػػق چػػػین؛ 

شػوند ك بػرای  شػناخته می« مراکػز آمػوزش حقػوقی»شستشوی مغزی که معموال  بػا عنػواف 
( بازداشػػػت در 2اند.  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ طراحػػػی شػػػدق تمرین« اصػػػالح فکػػػر»اجػػػرای 

( بازداشػػت کیفػری براسػػاس 2اند.  هػای کػار اجبػػاری کػه درحػػاؿ حاضػر منحػػل شػدق  گاقاردك
 قانوف آیین دادرسی کیفری جمهوری خلق چین.

شػػػاف  کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ کػػػه اسامی تمرینمیلیػػػوف 9۲عػػػالكق بػػػر ایػػػن، تػػػاکنوف بػػػیش از 
جبػاری های کػار ا خاطر دادخواهی برای باكر خود دستگیر ك به اردكگاق مشخص نیست، به
چ ك  ک های هنػػدی در تحقیقػػات علمػػی ح اند کػػه در آنجػػا بػػه خوکنػػه مخفػػی منتقػػل شػػدق

اند ك  شػػػػوند. تعػػػداد نػػػػامعلومی درگذشػػػػته منػػػابع اهػػػػدای عضػػػو غیرداكطلبانػػػػه تبػػػدیل می
 شاف سوزاندق شدق است. جسدشاف بدكف اطالع خانوادق

خاطر  ی بػػػهکننػػػدگاف مشػػػخص نیسػػػت، چراکػػػه آنهػػػا پػػػس از دسػػػتگیر  اسػػػامی ایػػػن تمرین
از افشػػػای هویػػػت خػػػود خػػػودداری  شػػػاف محافاػػػت از خػػػانوادق، همسػػػایگاف یػػػا کارفرمایاف

کنندگاف نػداریم، بنػابراین حقػایق دربػارق هرگونػه آزار  کردند. ما اطالعاتی دربارق این تمرین
انػػد، در چکیػػدق مػػا از مػػوارد  کننػػدگاف در معرضػػش قػػرار گرفته ای کػػه ایػػن تمرین ك شػػکنجه

،  کشػی شر گنجاندق نشدق است. اطمیناف داریم که پس از توقػف ایػن نسلنقض حقوؽ ب
چ شػهادت  ک تعداد بیشتری از افراد داخل حکومت قدـ جلو خواهند گذاشػت تػا علیػه ح

کننػػدگاف فػػالوف گػػونگی کػػه در  آكری ك تػػدكین اطالعػػات دربػػارق تمرین دهنػػد. مػػا ركی جمػػع
انػػد نیػػز کػػار  ات پزشػػکی قػػرار گرفتهمعػػرض برداشػػت اعضػػای بػػدف یػػا آزمػػایش بػػرای مطالعػػ

 کنیم. می

دسػػت حػػزب کمونیسػػت، دكلػػت، ارتػػش، سیسػػتم پزشػػکی،  آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ به
مجریػػاف قػػانوف، دادسػػتانی )ارگػػانی دكلتػػی بػػرای ناػػارت حقػػوقی ك پیگػػرد قػػانونی( ك قػػوق 

از ایػن کننػد. هػر کػداـ  گیػرد کػه در ایػن زمینػه بػا یکػدیگر همکػاری می قضاییه صورت می
کنند بر جرائم خػود سػرپوش بگذارنػد ك  مناور حفاظت از منافع خود، تالش می نهادها به

آكری کنػد،  سایت مینگهػویی قػادر اسػت جمػع اطالعات را سانسور کنند. بنابراین آننه كب
سػػاؿ گذشػػته  ۰۲سػایت مینگهػػویی طػػی  تنهػا نػػوک کػػوق یػػخ اسػت. حتػػی بػػا كجػػود ایػػن، كب

اكؿ را گػػػػردآكری کنػػػػد. بػػػػا توجػػػػه بػػػػه  ی از اطالعػػػػات دسػػػػتتوانسػػػػته اسػػػػت مقػػػػدار زیػػػػاد
هػػػا از لحػػػاظ فضػػػا، ایػػػن گػػػزارش فقػػػط بخػػػش کػػػوچکی از مجموعػػػه گسػػػتردق  محػػػدكدیت

 دهد. های آزار ك شکنجه را پوشش می پركندق
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شدق در ایػن گػزارش حػاکی از آف اسػت کػه آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ  دادق موارد پوشش
گیػػػػرد.  ری ك هػػػػم منػػػػاطق ركسػػػػتایی صػػػػورت میدر سػػػػطح کشػػػػور ك هػػػػم در منػػػػاطق شػػػػه

اند، ازجملػه  استاف ك شهر مهم تحت آزار ك شکنجه قرار گرفته 29کنندگاف در تماـ  تمرین
دكنػػگ، گوانگشػػی، گػػوئییك، هاینػػاف،  چینػػگ، فوجیػػاف، گانسػػو، گوانگ آنهػػویی، پکػػن، چونگ

جیانگشػػی، جیانػػگ، هنػػاف، هػػوبی، هونػػاف، مغولسػػتاف داخلػػی، جیانگسػػو،  هبػػی، هیلونگ
جیلین، لیائونینگ، نینگشیا، چینگهای، شآنشی، شاندكنگ، شانگهای، شانشی، سػینوآف، 

 جیانگ، یونناف ك ژجیانگ. تیانجین، تبت، شین

قربانیػػاف آزار ك شػػکنجه از همػػه اقشػػار جامعػػه، اعػػم از کارمنػػداف دكلػػت، پرسػػنل ارتػػش، 
آمػػوزاف، محققػػاف،  ، دانشها، كکػػال، اسػػتاداف، معلمػػاف مػػأموراف پلػػیس، قضػػات، دادسػػتاف

كکار،  کارآفرینػػػاف، مهندسػػػاف، هنرمنػػػداف، کارکنػػػاف بهداشػػػت ك سػػػالمت، مػػػدیراف کسػػػب
داراف، کشػػاكرزاف، بازنشسػػتگاف، افػػراد دارای شػػغل  نگاراف، کػػارگراف خػػدمات، خانػػه  ركزنامػػه

 ها هستند. آزاد، بیکاراف، راهباف ك دائوئیست

دكلػػػت، کشػػػاكرزی، جنگلػػػداری ك دامپػػػركری،  كپركرش، علػػػوـ، هػػػای آمػػػوزش آنهػػػا در حوزق
افزار، ركشػػػػنایی ك نػػػػورپردازی، سػػػػرامیک، پالسػػػػتیک، صػػػػنایع دسػػػػتی، نسػػػػاجی،  سػػػػخت

كنقل، امور مالی، بیمه، خدمات عمومی، خودرك، فوالد، الکتركنیک، غذا ك نوشیدنی،  حمل
وؿ خدمات پست، رسانه، هوانوردی، ارتش، انرژی، معػدف، سػرگرمی، ادبیػات ك هنػر مشػغ

 به کار هستند.

هػػای سػػنی ك جنسػػیتی هسػػتند، از شػػیرخواراف گرفتػػه تػػا سػػالمنداف  ایػػن افػػراد از همػػه ردق
سایت مینگهػویی براسػاس  . زناف باردار ك معلولین نیز استثناء نیستند. كبساله3۲حدكدا  
نػػوع ركش شػػکنجه را خالصػػه کػػردق  9۲۲آكری کػػردق اسػػت، بػػیش از  هػػایی کػػه جمػػع گزارش

كشػػػتم؛  شػػػوند، از جملػػػه ضرب کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ اسػػػتفادق می تمرین اسػػػت کػػػه ركی
کننػػػػدگاف در  هػػػػای الکتریکػػػػی؛ خورانػػػػدف اجبػػػػاری؛ آكیػػػػزاف کػػػػردف تمرین شػػػػوک بػػػػا باطوـ

های مختلػػف؛ گرسػػنگی دادف؛ محركمیػػت از دسترسػػی بػػه توالػػت؛ سػػقط جنػػین  كضػػعیت
زكر کشػیدق شػدف؛ تجػاكز ك  بػه اجباری؛ سوزاندف ك ایجاد تاكؿ با آب داغ، اتو یا ركغن داغ؛

 آزاركاذیت جنسی؛ شالؽ زدف؛ کار اجباری؛ ك حبس انفرادی.

کننػػدگاف شػػدق اسػػت.  ایػػن آزار ك شػػکنجه باعػػث خسػػارات عایمػػی بػػر جػػاف ك مػػاؿ تمرین
کننػدق بػر اثػر آزار ك  تمرین 2222، ۰۲93اكت3سایت مینگهویی تأیید کردق است که تػا  كب

كمیػر اسػت، زیػرا بسػیاری  م بسیار کمتر از آمار كاقعػی مرگاند. این رق شکنجه کشته شدق
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اند. بسػیاری  كییق موارد مربوط به برداشت اعضای بدف، پنهاف باقی ماندق از این موارد، به
 اند تا مدارک نابود شوند. زكر سوزاندق شدق از اجساد نیز به

 23۲۱۲ کػػم  ، دسػػت۰۲93ژكئیػػه9۲سػػایت مینگهػػویی همننػػین تأییػػد کػػردق اسػػت کػػه تػػا  كب
هػای کػار اجبػاری  نفر در اردكگاق ۰2922 اند؛  کنندق در مراحل مختلف دستگیر شدق تمرین

نفػر بػه مراکػز شستشػوی  92222 اند.  نفػر بػه زنػداف محکػوـ شػدق 91332اند؛  حبس شدق
اند. ایػػػن  هػػػای ركانػػػی حػػػبس شػػػدق نفػػػر در بیمارسػػػتاف 2۲3اند؛ ك  مغػػػزی فرسػػػتادق شػػػدق

نجه را نیػز مسػتند کػردق اسػت. طػی آزار ك شػکنجۀ دك دهػه مػورد شػک ۲2۲ ،۱93سایت  كب
کننػػدگاف در معػػرض تبعػػیض، اخػػراج از کػػار، ازدسػػت  شػػماری از تمرین گذشػػته، تعػػداد بی

شػػػدف خػػػانوادق، جراحػػػات ك معلولیػػػت قػػػرار  دادف درآمػػػد، ضػػػربات ركحػػػی، ازهػػػم پاشیدق
 اند. شدق  اند یا کشته گرفته
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 ونگگ فالون شکنجه و آزار: ۱ بخش

 کلیدی ۀبرجست نکات

ها، مراکػػز  منػػدی در زنػػداف طور نااـ خاطر ایمػػاف خػػود بػػه کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بػػه تمرین
ها  هػػای ركانػػی ك سػػایر بازداشػػتگاق هػػای کػػار اجبػػاری، بیمارسػػتاف شستشػػوی مغػػزی، اردكگاق

کػػػه در حػػػبس هسػػػتند، در معػػػرض شستشػػػوی مغػػػزی، کػػػار  اند. آنهػػػا درحالی حػػػبس شػػػدق
گیرنػد. اگرچػه انجػاـ تمػرین فػالوف گونػگ منجػر بػه نقػض هػیچ  کنجه قرار میاجباری ك ش
هػای  طور غیرمسػئوالنه ك غیراخالقػی، حکم شػود، امػا دسػتگاق قضػایی چػین بػه قانونی نمی

 کند. ای را صادر می شدق تعیین ازپیش

خاطر ایمػػاف خػود از اشػػتغاؿ، تحصػػیل، مسػػکن ك  کننػدگاف خػػارج از زنػػداف، فقػط بػػه تمرین
انػد، حقػوؽ  کننػدگاف پػوؿ اخػاذی کردق مقامات از تمرین اند. یت اقتصادی محركـ شدقامن

شػاف را توقیػف  های انػد ك بػه میػل خػود دارایی بازنشستگی آنهػا را بػه حالػت تعلیػق درآكردق
اند ك دائمػػػا  از  کننػػػدگاف از کػػػارت شناسػػػایی ك گذرنامػػػه نیػػػز محػػػركـ شػػػدق انػػػد. تمرین کردق

هػای ناػارتی تحػت ناػر قػرار  ص چهػرق، مخػابراتی ك سػایر فناكریهای تشخی طریق فناكری
 اند. گرفته

محػركـ  شػاف، کننػدگاف نیػز از تحصػیل، اشػتغاؿ ك مراقبػت از سػوی كالدین فرزنداف تمرین
انػد  اند، از سوی پلیس مورد آزاركاذیت ك تجاكز قػرار گرفته برخی از آنها یتیم شدق اند. شدق

اند.  اهد شػکنجه شػدف كالػدین خػود باشػند، دیوانػه شػدقیا پس از اینکه مجبور شدند شػ
هػػای درسػػی نیػػز  هػػای اجبػػاری مدرسػػه ك کتاب هػػای شستشػػوی مغػػزی بػػه فعالیت کمپػػین

 اند. اند ك باعث القای انزجار از فالوف گونگ در کل یک نسل شدق گسترش یافته

تأییػػد نفػػر )براسػػاس مػػوارد مػػرگ   22۲۲کننػػدگاف منجػػر بػػه مػػرگ بػػیش از  شػػکنجه تمرین
شػماری شدق تا امركز( شدق است ك باعث شدق آسیب، ناتوانی ك ضربه ركحی بػر افػراد بػی
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های متداكؿ شامل کتک زدف، خوراندف اجباری، قػراردادف قربانیػاف در  سایه افکند. ركش
ازحػد اعضػای حسػی بػدف، محػدكد کػردف  فرسػا، فشػار ك تحریػک بیش های طاقت كضعیت

های الکتریکی، القاء حس خفگی ك غػرؽ شػدف،  شوک با باطوـنیازهای اكلیه،  كارد کردف 
 حبس طوالنی در سلوؿ انفرادی ك شکنجه جنسی است.

آف از  رژیػػم چػػین آزار ك شػػکنجه را بػػه خػػارج از سػػرزمین اصػػلی چػػین تسػػری دادق اسػػت.
هػػػػای  چ خػػػػود اسػػػػتفادق کػػػػردق تػػػػا در تالش ک های مػػػػرتبط بػػػػا ح ها ك سػػػػازماف سػػػػفارتخانه

رسػػانی در سراسػػر جهػػاف اخػػتالؿ ایجػػاد کنػػد، خشػػونت را علیػػه  بػػرای اطالع کننػػدگاف تمرین
بػػػػرای جاسوسػػػػی کػػػػردف از  هػػػػایی را هػػػػا برانگیزانػػػػد، خبرچین کننػػػػدگاف در خیابػػػػاف تمرین
هػای خػارجی را تحػت فشػار قػرار دهػد تػا بػه هنگػاـ  کنندگاف استخداـ کنػد ك دكلت تمرین

کننػػػدگاف را بػػػرای  رقػػػانونی حػػػق تمرینطور غی بازدیػػػد مقامػػػات چینػػػی از آف کشػػػورها، بػػػه
 آمیز محدكد کند. تجمعات مسالمت
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 ها بازداشتگاه: ۱فصل 

کػه کمپػین سراسػری خػود را علیػه فػالوف گونػگ آغػاز  9333ژكئیػهرژیم کمونیسػت چػین از 
هػای کػار اجبػاری، مراکػز شستشػوی مغػزی ك سػایر امکانػات بػرای  ، اردكگاق ها کرد، از زنداف

 ندگاف فالوف گونگ استفادق کردق است.کن بازداشت تمرین

دلیل حفػ  ایمػاف خػود پػس از محاکمػه،  کننػدگاف فػالوف گونػگ کػه بػه برای حػبس تمػرین
شػود. براسػاس گػزارش كزارت دادگسػتری  ها اسػتفادق می اند، رسػما  از زنػداف محکوـ شدق

شػػایاف ذکػػر اسػػت کػػه  زنػػداف در سراسػػر چػػین كجػػود داشػػت. 329، ۰۲9۰چػػین در سػػاؿ 
طور غیرمسػػئوالنه ك غیراخالقػػی  تم قضػػایی چػػین در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ بػػهسیسػػ

هػای  کنػد تػا حکم های نمایشی را برپػا می طور ظاهری دادگاق عمل کردق است: آف صرفا  به
 شدق را صادر کند. ازپیش تعیین

سیستم اردكگاق کار اجباری که اکنوف از صحنه خارج شدق اسػت بػه مسػئوالف ایػن اجػازق 
سػاؿ بازداشػت کننػد. در یػک  2کننػدگاف را تػا  داد که بدكف برگزاری محاکمه، تمرین را می

، هیئػت نماینػدگاف چػین سیسػتم ۰۲۲3گزارش شورای حقوؽ بشػر سػازماف ملػل در سػاؿ 
توصػیف « مشابه خدمات اصالحی در سایر کشػورها»بازآموزی از طریق کار سخت خود را 

اند کػػه شػػامل مجػػازات  ركد کػػه مرتکػػب جرمػػی شػػدق بػػرای افػػرادی بػػه کػػار مػػی»کردنػػد کػػه 
اردكگػػاق کػػار اجبػػاری در سراسػػر  2۰۲زنػػد کػػه  ایػػن گػػزارش تخمػػین می« شػػود. کیفػػری نمی

 نفر در آنها حبس بودند.هزار 93۲کشور كجود داشت که 

های کار اجباری بػرای بازداشػت زنػدانیاف عقیػدتی کػه مرتکػب  که در كاقع اردكگاق ازآنجایی
شػػدند،  رژیػػم چػػین بػػا فشػػار ركزافزكنػػی از سػػوی  دق بودنػػد، اسػػتفادق میهػػیچ جرمػػی نشػػ

تعطیػػػل کػػػرد. امػػػا  ۰۲92المللػػػی ركبػػػرك شػػػد ك ایػػػن سیسػػػتم را در اكاخػػػر سػػػاؿ  جامعػػػه بین
جای آف،  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ متوقػػف نشػػد، زیػػرا رژیػػم از آف زمػػاف بػػه بازداشػػت تمرین

 دید کردق است.استفادق از مراکز شستشوی مغزی فراقانونی را تش

 1 مراکز شستشوی مغزی ۱.۱
در حقیقػػت، بػػه هػػیچ بازداشػػتگاهی در چػػین صػػراحتا  عنػػواف مرکػػز شستشػػوی مغػػزی دادق 

مراکػػز بػػازپركری »یػػا « مراکػػز آمػػوزش حقػػوقی»شػػود. در عػػوض رسػػما  بػػه آنهػػا عنػػواف نمی
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اری )یػػک سیسػػتم هػػای کػػار اجبػػ شػػود. بػػرخالؼ اردكگاق دادق می« معتػػادین بػػه مػػواد مخػػدر
ها )یک سیستم مجازات کیفری رسمی(، مراکػز شستشػوی مغػزی  مجازات اداری( ك زنداف

، نهػػػادی  39۲از ناػػػر قػػػانونی موظػػػف بػػػه پیػػػركی از ركنػػػد اداری یػػػا کیفػػػری نیسػػػتند. ادارق 
طور خاص برای آزار ك شکنجه فالوف گونػگ تأسػیس شػد،  به 9333ژكئن9۲فراقانونی که در 

در سراسػػر  39۲کػػز شستشػػوی مغػػزی را ایجػػاد کػػرد ك همػػه ادارات تابعػػه مرا ۰۲۲9در سػػاؿ 
 چین از آف الگوبرداری کردند.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را دچػػار تزلػػزؿ کنػػد،  كقتػػی شستشػػوی مغػػزی نتوانػػد ایمػػاف تمػػرین
شود افػراد زیػادی دچػار صػدمات جسػمی  شود که سبب می چ به شکنجه متوسل می ک ح

 یری شوند یا جاف خود را از دست بدهند.ناپذ ك ضربات ركانی جبراف

 ای غیررسمی از سیستم بازداشت چندمنظوره چین شاخه ۱.۱.۱

کػردق اسػت  چ از آف اسػتفادق می ک ها پیش تاکتیکی بودق کػه ح شستشوی مغزی از مدت
هػػای شػػهركندی کػػه آنهػػا را تهدیػػدی بػػرای  تػػا تػػالش کنػػد مخالفػػاف سیاسػػی یػػا سػػایر گركق

گیػرد، اصػالح کنػد. آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ حػوؿ شستشػوی  یحاکمیت خود درنار م
خواهی ك  کننػػدگانی متمرکػػز شػػدق اسػػت کػػه براسػػاس اصػػوؿ حقیقػػت، نیػػک مغػػزی  تمرین

کننػػد ك هػػدفش ایػػن اسػػت کػػه آنهػػا را مجبػػور بػػه رهػػا کػػردف  زنػػدگی می (真善忍)بردبػػاری 
كکار یػا حتػی  ن، کسب، هر سطحی از دكلت، کمیته اماک39۲باكرشاف کند. به دستور ادارق 

هػػای  هػػا ك مکاف توانػػد مراکػػز شستشػػوی مغػػزی را در هػػر مکػػانی، حتػػی در هتل مدرسػػه می
هػػػای بازداشػػػت رسػػػمی ماننػػػد ادارات پلػػػیس،  انػػػدازی کنػػػد. مکاف مسػػػکونی شخصػػػی، راق

ها اغلػػػػب مراکػػػػز شستشػػػػوی مغػػػػزی  هػػػػای کػػػػار اجبػػػػاری ك زنػػػػداف ها، اردكگاق بازداشػػػػتگاق
  .مخصوص به خود را دارند

شػاف گرفتػه تػا عملکردشػاف، همػه غیرقػانونی اسػت.  این مراکز شستشوی مغزی از افتتاح
کننػػد کػػه آف نػػوعی از بازداشػػت خػػانگی اسػػت، امػػا بازداشػػت  برخػػی از مسػػئوالف ادعػػا می

که بػرای بازداشػت یػک فػرد در یػک  خانگی باید در دادگاهی قانونی تصویب شود، درحالی
 ركند قانونی یا مدرکی نیاز نیست. مرکز شستشوی مغزی به هیچ گونه

ها نسبت به مػأموراف اجػرای قػانوف عػادی،  عالكق بر این، مأموراف ك نگهباناف در این مکاف
کننػػػدگاف را دسػػػتگیر،  تواننػػػد بػػػه خواسػػػت خػػػود تمرین اختیػػػار بیشػػػتری دارنػػػد. آنهػػػا می

دارد. بازداشت ك آزاد کنند ك هیچ محدكدیتی بػرای مػدت زمػاف بازداشػت شػخص كجػود نػ
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افػػػراد مسػػػئوؿ، نیازهػػػای اكلیػػػه انسػػػانی، ماننػػػد صػػػحبت کػػػردف، غػػػذا خػػػوردف، خوابیػػػدف ك 
دسترسی به توالت را از نزدیک کنترؿ ك به خواست خود، زندانیاف را از آف نیازهػا محػركـ 

تواننػػد زنػػدانیاف را کتػػک بزننػػد، تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار دهنػػد یػػا بػػا  کننػػد. آنهػػا می می
 شاف داشته باشد. ریکی به آنها شوک كارد کنند، بدكف اینکه عواقبی برایهای الکت باطوـ

مراکز شستشوی مغػزی تقریبػا  در سراسػر چػین در هػر شػهر ك شهرسػتاف ك در بسػیاری از 
شػػاف از چنػػد ركز تػػا چنػػد سػػاؿ متغیػػر اسػػت. بنػػابراین  ها كجػػود دارد. زمػػاف فعالیت محلػػه

گونػه آمػار رسػمی  دشوار است ك هیچ مشخص کردف تعداد دقیق مراکز شستشوی مغزی
کننػدگاف  هایی را دربارق تعداد تمرین سایت مینگهویی دادق دربارق آنها كجود ندارد، اما كب

 آكری کردق است. شدق به مراکز شستشوی مغزی جمع فرستادق

خوبی از گرچه مراکز شستشوی مغزی در حقیقت غیررسمی ك غیرقانونی هستند، اما به
کنندگاف فالوف گونگ را برخوردارند، زیرا در تالش هستند تا تمرین لتحمایت مالی دك

گیرد. بسیاری شاف کنند که اغلب از طریق شکنجه صورت میمجبور به رهاکردف ایماف
از مأموراف اجرای قانوف، کارفرمایاف ك جوامع مسکونی برای ایجاد مراکز شستشوی 

شبکه  .اند مراکز موجود تطمیع شدقکنندگاف به مغزِی خودشاف یا فرستادف تمرین
عایم مراکز شستشوی مغزی تبدیل به یک بخش حیاتی از نااـ چندمناورق رژیم چین 

کنندگاف فالوف گونگ شدق است. این فصل مقیاس، شدت ك برای بازداشت تمرین
 .دهدكیرانِی ناشی از آف را شرح می

 ای عظیم و تحت حمایت مالی قوی شبکه ۲.۱.۱

سػػػایت مینگهػػػویی در مقػػػاالت كب« مرکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی»ات کلیػػػدی جسػػػتجوی کلمػػػ
هػػزار مقالػػه را نشػػاف داد کػػه ایػػن کلمػػات 3۱، حػػدكد ۰۲93تػػا  9333هػػای مربػػوط بػػه سػػاؿ

هػػػزار بػػػار در آنهػػػا اسػػػتفادق شػػػدق اسػػػت. پػػػس از حػػػذؼ مراکػػػز ۰9۲درمجمػػػوع بػػػیش از 
هػای متنػوع، نػاـشستشوی مغػزِی بػدكف موقعیػت مکػانی دقیػق ك ادغػاـ مراکػز اضػافی بػا 

 .عدد از چنین مراکزی در سراسر چین كجود دارد 232۲کنیم که حدكد برآكرد می

كاحػػد اداری در سػػطح اسػػتانی، از  2۲ایػػن مراکػػز شستشػػوی مغػػزِی تأییدشػػدق در سراسػػر 
چینػػگ( توزیػع شػػدند.  شػهر مهػػم )پکػن، تیػػانجین، شػانگهای، چونگ 2اسػػتاف ك  ۰3جملػه 

عػدد(، هػوبی  222 عدد( ك پس از آف در شػاندكنگ )  223هبی )اکثر این مراکز در استاف 
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كاحػد اداری  2عدد( گزارش شدق اسػت.  ۰1۰عدد( ك جیلین ) 2۲9عدد(، سینواف ) 223)
هػػا مرکػػز  كاحػػد دارای دق 9۱ دیگػػر نیػػز دارای صػػدها مرکػػز شستشػػوی مغػػزی درحػػالی کػػه 
 9۲د کػػه کمتػػر از هػػایی بودنػػشستشػػوی مغػػزی هسػػتند. چینگهػػای ك نینگشػػیا تنهػػا اسػػتاف

 .مرکز شستشوی مغزی در آنها گزارش شدق است

با توجه به ماهیت مخفیانه این مراکز ك همننین سانسور ك آزار ك شػکنجه در حػاؿ كقػوع 
بػػراین، بػػا توجػػه بػػه  توانػػد بسػػیار بیشػػتر باشػػد. عالكقدر چػػین، تعػػداد كاقعػػِی ایػػن مراکػػز مػػی

هػا ك کننػدگاف بػه زنػداف، بسػیاری از تمػرین۰۲92های کار اجبػاری در سػاؿ  تعطیلی اردكگاق
شػػوند کػػه از قبػػل هػػا شػػامل آنهػػایی مػػی مراکػػز شستشػػوی مغػػزی منتقػػل شػػدند. ایػػن مکاف

 .انداندازی شدق موجود بودند یا آنهایی که به تازگی راق

کننػػد، آنهػػا  انػػدازی میراق 39۲کػػه مراکػػز شستشػػوی مغػػزی را سػػطوح مختلػػف ادارق  درحالی
شػػدق، از  هػػای پرداختشػػوند ك بخشػػی از هزینػػههػػای مػػالی هػػدایت مػػیگیػػزقعمػػدتا  بػػا ان

سػایت مینگهػویی  كب .کنندگاف کسػب شػدق اسػتکارفرمایاف یا از طریق اخاذی از تمرین
 دربارق گستردگی مراکز شستشوی مغزی منتشر کرد: ۰۲92گزارش موثقی را در ساؿ 

شػػػدق از  ه مطالبهزنیم کػػػه در طػػػوؿ پػػػانزدق سػػػاؿ گذشػػػته، شػػػهری تخمػػػین مػػػی»
میلیارد یوآف بودق اسػت.   2.21شدگاف، تقریبا  درمجموع  کارفرمایاف بازداشت

شػػدق  کننػػدگاف بازداشت آمیز  تمرین هػػای دكلػػت بػػرای  تبػػدیل موفقیػػت پاداش
ای حػدكد  میلیوف یوآف بودق است. عػالكق بػر آف دكلػت بودجػه ۰۰3نیز بیش از 

ها ك امکانػػػات مراکػػػز  بازسػػػازی سػػػاختمافمیلیػػػارد یػػػوآنی را بػػػرای تعمیػػػر ك  9.92
 «شستشوی مغزی اختصاص دادق است.

 کنندگان منظور از بین بردن ایمان تمرین شده به های استفادهتاکتیک ۳.۱.۱

های کػار اجبػاری پػیش از آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ كجػود  ها ك اردكگاق درحالی که زنداف
کننػدگاف را  هدفشاف این است که تمرینداشتند، مراکز شستشوی مغزی منحصرا  ك تنها 

كادار کنند باكرشاف را رها کنند. مراکز شستشوی مغزی برای رسیدف به این هدؼ، اغلػب 
 گیرند: های زیر را به کار می تاکتیک
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 های بازداشت خودسرانه دوره( )الف ۳.۱.۱

که حبس یػک شػخص در مراکػز شستشػوی مغػزی نیػاز بػه طػی کػردف هػیچ ركاؿ  ازآنجایی
کننػدگاف صػرفا  بػه دلیػل رهػا نکػردف ایمػاف  انونی ندارد، این امکاف كجود دارد کػه تمرینق

 .ای نامحدكد در بازداشت نگه داشته شوند خود بازداشت شوند ك برای دكرق

دسػتگیر شػد ك  ۰۲۲3خانم لی شیهویی، کارمند سابق ایستگاق رادیویی سینواف، در ساؿ 
ی شینجین در شهر چنگػدك، اسػتاف سػینواف مدت هفت ساؿ در مرکز شستشوی مغز  به

مخفیانػػه بػػه مرکػػز شستشػػوی مغػػزی ارهػػو در  ۰۲92محبػػوس شػػد. مقامػػات اك را در سػػاؿ 
شهر زییانگ انتقاؿ ك به شستشوی مغػزی اك ادامػه دادنػد. مشػخص نیسػت کػه آیػا اك در 

 .زماف نوشتن این گزارش آزاد شدق بود یا خیر

ساله، درست بعػد از 2۰ف گوانگدكنگ، خانم شیه یو کنندگاف در استا یکی دیگر از تمرین
، بػه مرکػز ۰۲93دلیل توزیع مطالب فالوف گونػگ، در مػاق ژانویػه خاتمه دك ساؿ حبسش به

اش متوجه شدند که مقامات تصمیم گرفتند اك را بػه  شستشوی مغزی بردق شد. خانوادق
از رهػػا کػػردف  مرکػػز شستشػػوی مغػػزی بفرسػػتند، زیػػرا پػػس از اتمػػاـ دكرق حبسػػش، بػػازهم

 .باكرش امتناع کرد

 شدت محرمانه )ب( به ۳.۱.۱

العػػػادق خودسػػػرانه ك  ماهیػػػت غیرقػػػانونی مراکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی، عملکػػػرد آنهػػػا را فوؽ
 ۰۲92محرمانه کردق است. برای نمونه، پس از آنکه سیستم اردكگاق کػار اجبػاری در سػاؿ 

اسػتاف هػوبی، تابلوهػػا ك  منحػل شػد، بسػیاری از مراکػز شستشػوی مغػػزی در شػهر ككهػاف،
های در معرض دید ركی ساختماف را برداشػتند تػا از ردیػابی ك پاسػخگویی در امػاف  نشانه

کػػػه مراکػػػز جدیػػػدی بػػػرای اجػػػرای  بماننػػػد. گػػػاهی بعضػػػی از مراکػػػز بسػػػته شػػػدند، درحالی
 .اندازی شدند کنندگاف در جای دیگری راق شستشوی مغزِی تمرین

دسػتگیر شػد.  ۰۲92دلیل امتناع از نفی باكرش در اکتبر ی بهای در استاف هوب کنندق تمرین
ركز بازداشت، پلیس اك را مستقیما  بػه بیمارسػتاف ركانػی منتقػل کػرد ك پػنج ركز  9۱ پس از 

مػأموراف در  .در آنجا نگه داشت ك بعد اك را به یک مرکز شستشوی مغزی مخفػی فرسػتاد
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ش را محکػػم بسػػتند، بنػػابراین طػػوؿ ایػػن انتقػػاؿ سرپوشػػی ركی سػػرش گذاشػػتند ك دسػػتان
 .بردند متوجه نشد که اك را به کجا می

اش از محل حبس اك مطلع شدند ك بػه آف مرکػز شستشػوی مغػزی مخفػی رفتنػد.  خانوادق
طور خودکػػار پخػػش  قبػػل از اینکػػه بػػه در كركدی نزدیػػک شػػوند، صػػدایی را شػػنیدند کػػه بػػه

لیزرهػا ناگهػاف از « شػود. عػاؿ مینزدیک نشػوید. اشػعه لیػزر ف»داد:  شد ك هشداری می می
کردنػػد، پرتػػوی  همػػه جهػػات فعػػاؿ شػػدند ك آنهػػا را احاطػػه کردنػػد. همػػانطور کػػه حرکػػت می

 .کرد ك در نهایت مجبور شدند آنجا را ترک کنند لیزرها آنها را تعقیب می

کننػػدق سػػپس شػػنیدند کػػه اك بػػه مکػػاف دیگػػری منتقػػل شػػدق اسػػت ك  خػػانوادق ایػػن تمرین
آف مکاف متركکی است که هػیچ تػابلو یػا پالکػی ركی درش نصػب نشػدق  متوجه شدند که
کننػػػدق را صػػػدا زدنػػػد، هػػػیچ کسػػػی  اش بسػػػته بػػػود. كقتػػػی نػػػاـ ایػػػن تمرین اسػػت. درِ آهنػػػی

 پاسخی نداد.

اش گفػت كقتػی آنهػا بػه آف مکػاف دكـ آمػدق  کنندق آزاد شد، بػه خػانوادق بعدا  که آف تمرین
اش را شػنیدند، مضػطرب شػدند. آنهػا  اف صػدای خػانوادقبودند، اك آنجػا بػود. كقتػی کارمنػد

اش بفرسػتد کػه متوجػه  اجازق ندادند که از اك صدایی بیركف بیاید یا عالمتی بػرای خػانوادق
 شوند در آنجا محبوس است.

 خوراندن داروهای نامعلول( )پ ۳.۱.۱

مراکػػز  ركزی، مصػػرؼ اجبػػاری داركهػػای نػػامعلوـ نیػػز در عػػالكق بػػر شػػکنجه ك ناػػارت شػػبانه
ركز بعػد  ۰۲حػدكد  شستشوی مغزی رایج است. آقای شیه دچینگ، یک بازنشسته سالم،

از بازداشت در مرکز شستشوی مغزی شػینجیاف در شػهر چنگػدك، اسػتاف سػینواف، فػوت 
اختیػػاری در دفػػع ادرار ك درد شػػدید مبػػتال ك  شػػد. اك قبػػل از مػػرگش نحیػػف ك الغػػر ك بػػه بی

کننػدگانی بػود  ایػن عالئػم مطػابق بػا عالئػم سػایر تمرینرنگ شدق بػود.  پوستش خاکستری
مأمور پلػیس  9۲۲که تأیید شدق بود داركهای نامعلوـ به آنها خوراندق شدق است. بیش از 

 .زكر ك از محل تدفین برای سوزاندف ببرند شب جسدش را به بعدا  اعزاـ شدند تا در نیمه

 )ت( شستشوی مغزی شدید ۳.۱.۱
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هػػػای تبلیغػػػاتی بػػػا مضػػػامین  بػػػر حصػػػر فیزیکػػػی، بػػػه تماشػػػای فیلم کننػػػدگاف عػػػالكق تمرین
افتراآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ ك نوشػػتن افکػػار خػػود پػػس از تماشػػای آف كیػػدئوها مجبػػور 

دهنػد  های کتبی آنها را مورد تجزیه ك تحلیػل قػرار می شوند. اغلب ركانشناساف گزارش می
مناور از بػین بػردف  جدیػد بػهشػدق بػرای طراحػی ترفنػدهای  ك سپس از نقاط ضػعف کشف

شػػوند تػػا  کننػػد. اغلػػب همکػػاراف ك اعضػػای خػػانوادق فراخوانػػدق می شػػاف اسػػتفادق می ایماف
 .کنندگاف را به رها کردف باكرشاف متقاعد کنند تمرین

در مراکػز شستشػوی مغػزی در شػهر ككهػاف، اسػتاف هػوبی، مسػئوالف سػه دكربػین در هػػر 
شػػاف جمػػالت افتراآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ  ه ركیهای کاغػػذی کػػ اتػػاؽ نصػػب کردنػػد. برگػػه

ها ك کػػػف زمػػػین چسػػػباندق شػػػدند. غیػػػر از زمػػػاف  چػػػا  شػػػدق بػػػود، ركی میزهػػػا، صػػػندلی
ای افتراءآمیػػز دربػػارق فػػالوف  یافته بػػرای خػػواب، تلویزیػػوف در اتػػاؽ فقػػط برنامػػه اختصػػاص

کننػػدگاف  ینکػػرد کػػه هدفشػػاف تضػػعیف ارادق تمر هایی را پخػػش می گونػػگ یػػا سػػایر برنامػػه
بػػود. بلنػػدگوهایی قػػوی تبلیغػػات افتراءآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ ك بنیانگػػذارش را در تمػػاـ 

 کردند. طوؿ ركز با صدای بلند پخش می

شػػػػػػدند. نگهبانػػػػػػاف  کننػػػػػػدگاف از انجػػػػػػاـ تمرینػػػػػػات فػػػػػػالوف گونػػػػػػگ نیػػػػػػز منػػػػػػع می تمرین
کػردف زمػاف خػوردف کردند، ماننػد محػدكد  های فیزیکی نیز برای آنها اعماؿ می محدكدیت

غذا ك اینکه کجا ك چگونه ظركفشاف را بشویند. خانم دای جوژف سه ركز پس از اینکػه در 
بػػػه مرکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی هػػػایکو در شػػػهر ككهػػػاف منتقػػػل شػػػد، كضػػػعیتش  ۰۲92اكت3

 .که دچار فشار خوف باال ك میزاف قند خوف زیادی شدق بود مهلک شد، درحالی

 )ث( ظاهر مبدل و فریب ۳.۱.۱

هػا اغلػب  های متمایز مراکز شستشوی مغػزی ایػن اسػت کػه ایػن مکاف یکی دیگر از جنبه
هػػایی ایجػػاد  دهنػػد ك در مکاف نشػػاف می« مراکػػز آموزشػػی حقػػوقی»عنواف  خودشػػاف را بػػه

 شوند که مورد توجه نباشند. می

کنندگاف را که از فالوف گونگ حمایت نکننػد  مسئوالف آف دسته از اعضای خانوادق تمرین
کننػدگاف را متقاعػد بػه رفػتن بػه ایػن مراکػز کننػد. ایػن اتفػاؽ  دهنػد تػا تمرین نیز فریب می

بػػػػرای خػػػػانم تانػػػػگ شػػػػیائویاف در شػػػػهر گػػػػویلین، منطقػػػػه خودمختػػػػار گوانشػػػػی، رخ داد: 
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گفتنػػد ایػػن مرکػػز محػػل  را بػػاكر کردنػػد کػػه می 39۲هػػای مسػػئوالف ادارق  اش حرؼ خػػانوادق
اما هنگامی که خانم تانػگ كارد آنجػا شػد، مسػئوالف  تحصیلی مطلوب ك داكطلبانه است،

هایش یػک المػم ركشػن بػود ك  اك را کتک زدند ك شکنجه کردند، همیشه در مقابل چشم
کم دك بػار بػه ایجػاد  کردند. این كضػعیت دسػت اك را از خوابیدف ك نوشیدف آب محركـ می

 .شرایط بحرانی ك مهلک برای خانم تانگ منجر شد

 ر مراکز مغز شستشوی مغزیها د مرگ ۴.۱.۱

کننػػدگاف  های جسػػمی ك ركانػػی در مراکػػز شستشػػوی مغػػزی نیػػز در مػػرگ تمرین بػػدرفتاری
مػورد مػرگ  23۱2از بػین  ۰۲92تػا  9333های  فالوف گونگ دخیل بودق است. در بین سػاؿ

( در مراکػػز  شستشػػوی مغػػزی :۰۲.2تػػن  ) 123کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ،  تأییدشػػدۀ تمرین
 .( در این مراکز رخ دادق است:9۲تن ) 231مرگ  شکنجه شدند ك

دسػتگیر ك  ۰۲93خانم شو هوییك، معلػم بازنشسػته در اسػتاف گوانگػدكنگ، در اكاخػر ژكئیػه
به مرکز شستشوی مغزی هوانگپو منتقل شد. اك مدت کوتاهی پػس از آنکػه آزاد شػد، در 

 ماق اكت درگذشت.

کننػػػدگاف در مراکػػػز  عػػػداد از تمریندرحػػػالی کػػػه اطالعػػػاتی دربػػػارق ایػػػن نػػػداریم کػػػه چػػػه ت
اند، همبسػػػػتگی بسػػػػیار مثبتػػػػی بػػػػین تعػػػػداد مراکػػػػز  شستشػػػػوی مغػػػػزی بازداشػػػػت شػػػػدق

کنیم. )نمودار صػفحه  كمیر در مناطق مختلف مشاهدق می شستشوی مغزی ك تعداد مرگ
 را مشاهدق کنید.( 2۲۲

ه مراکػػػز گیری قطعػػػی در ایػػػن بػػػارق ارائػػػه دهػػػیم کػػػه چگونػػػ تػػػوانیم یػػػک نتیجػػػه اگرچػػػه نمی
اند، ایػػن ارتبػػاط  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ مشػػارکت داشػػته شستشػػوی مغػػزی در مػػرگ تمرین

کم نقػػش مراکػػز شستشػػوی مغػػزی را در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ تأییػػد  مثبػػت دسػػت
 کند. می

 2« گویم، قانون است آنچه من می»هایی در استان هوبی:  نمونه ۵.۱.۱
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کنندق فالوف گونگ در استاف هوبی، شاهد چیزی بػود کػه هرگػز  آقای لو یوگن، یک تمرین
کننػػدق دیگػػری در بازداشػػت اعتػػراض کػػرد، تحػػػت  فراموشػػش نکػػرد. هنگػػامی کػػه تمرین

خوراندف اجباری قرار گرفت ك سه نگهبػاف بػه اك چنػگ انداختنػد: یکػی سػرش را بػه عقػب 
 ینش ضربه زد.زكر به فک پای هایش را محکم گرفت ك سومی به کشید، دیگری شانه

کنندق بػا صػدای تػرک خػوردف ازجػا دررفػت ك  فک این تمرین»طور به یاد آكرد:  آقای لو این
عجیبػػػی آكیػػػزاف شػػػد. همػػػانطور کػػػه نگهبانػػػاف اك را تحػػػت خورانػػػدف اجبػػػاری قػػػرار   بػػا زاكیػػػه

 «حرکت بود، گویا مردق باشد. کنندق بی دادند، آف تمرین می

کػػز شستشػػوی مغػػزی در شػػهر ككهػػاِف اسػػتاف هػػوبی در مر  ۰۲۲3ایػػن جریػػاف در سػػپتامبر 
 ۰۲۲۰معركؼ است ك از فوریػه« مرکز آموزش حقوؽ هوبی»عنواف  اتفاؽ افتاد. این مرکز به

اسػػػػتاف هػػػػوبی در آنجػػػػا  39۲دسػػػػتور ادارق  کننػػػػدق فػػػػالوف گونػػػػگ به تمرین 9۰۲۲کم  دسػػػػت
ض حػبس در سػلوؿ دلیل اجتناب از رهاکردف باكر خود در معػر  اند.  آنها به بازداشت شدق

 .اند انفرادی، فریب، شستشوی مغزی، تحقیر، تهدید ك شکنجه قرار گرفته

طور  بػه كقتی آقػای ژانػگ سػیفنگ از ناحیػه هانیانػگ در آنجػا محبػوس بػود، اشػارق کػرد کػه
بازداشت شدق است. مأموری پاسخ داد که فقط بػه شستشػوی مغػزی اهمیػت  غیرقانونی

گػویم قػانوف اسػتگ اگػر بػاكر  آننػه مػن می»ر فریاد کشػید: دهد، نه به قوانین. آف مأمو می
گ توانم همین حاال یکی از کلیه کنی، می نمی  «هایت را بیركف بیاكـر

 )الف( بازداشت و شکنجه خودسرانه ۵.۱.۱

مرکػػػز آمػػػوزش حقػػػوؽ هػػػوبی هماننػػػد سػػػایر مراکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی، بػػػه مجبػػػور کػػػردف 
ص یافتػػه اسػػت. کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك کننػػدگاف بػػه رهػػا کػػردف باكرشػػاف اختصػػا تمرین

شمار  دفعات بی حقوقی، یک نهاد دكلتی که بر آزار ك شکنجه فالوف گونگ ناارت دارد، به
 .آف را تحسین کردق است

گونػه ركنػد یػا تشػریفات رسػمی  توانند بػدكف طػی کػردف هیچ مسئوالف در استاف هوبی می
اسػػتاف هػػوبی دسػػتگیر ك اك را در ایػػن ای را در  کننػػدق گونػػه سػػندی هػػر تمرین یػػا ارائػػه هیچ

شػود کػه تػازق دكرق زنػداف خػود را  کننػدگانی نیػز می مرکز بازداشت کنند. این شامل تمرین
کػػه در بیمارسػػتانی مشػػغوؿ جراحػػی  اند. در یػػک مػػورد یػػک جػػراح درحالی بػػه پایػػاف رسػػاندق

  ركی بیماری بود، دستگیر ك به این مرکز منتقل شد.

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 ها : بازداشتگاق9فصل 
 

25 

 

شػػػوند، در تمػػػاـ هفتػػػه  های فلػػػزی حػػػبس می ها پشػػػت میلػػػه لوؿآنهػػػا درحػػػالی کػػػه در سػػػ
شػػب یػػا دیرتػػر تحػػت  9۲صػػبح تػػا  1نار هسػػتند ك هػػر ركز از  ركزی تحػػتِ  صػػورت شػػبانه به

کػه  طوری کننػد، به های آنها را توقیػف می گیرند. مسئوالف ساعت شستشوی مغزی قرار می
کننػػد تػػا  ف را مسػػدكد میهای تلفػػن همراهشػػا دهنػػد ك سػػیگناؿ آنهػػا زمػػاف را از دسػػت می

شاف با دنیای خارج قطع شود. آنها مجاز به نوشتن نامه برای خانه خود یػا مالقػات  ارتباط
   .ها هموارق حتی در شب، ركشن هستند با اعضای خانوادق نیستند. المم

کػرد،  خانم کوی های که سابقا  در شرکت كاردات ك صادرات مواد شیمیایی ككهاف کػار می
براثػػرِ »هفتػػاد ركز در ایػػن مرکػػز بازداشػػت شػػد.  ۰۲9۰اش در مػػاق اکتبػػر  سػػتگیریدنباؿ د بػػه

« شػػدت الغػػر ك نحیػػف شػػدق بػػودـ ك چنػػد بػػار فکػػم تقریبػػا  دچػػار افتػػادگی شػػد. شػػکنجه، به
لرزیػػد ك دسػػت ك  اش را از دسػػت داد، تمػػاـ بػػدنش می موهػػایش خاکسػػتری شػػد، حافاػػه

 .پاهایش متوـر شدق بودند

خاطر ایمػػانش بػػه پػػنج سػػاؿ زنػػداف محکػػوـ شػػد. اك از شػػکنجه ك  بػػه خػػانم کػػوی هػػای بعػػدا  
، در کمتػر از سػه مػاق پػس از ۰۲92ژانویػه9در  سوءرفتار در زنداف جاف سالم به در برد، امػا

 .اش، درگذشت آزادی

 )ب( ضرب و شتم و خوراندن دارو ۵.۱.۱

در ایػن مرکػز بػا آقای ژانگ سو، مربی تنیس از ككهاف، در این بارق صحبت کرد که چطػور 
در یػک باجػۀ فػركش بلیػت  ۰۲99شخصػی در مػاق مػه  مور لباس چنػد مػأ»اك بدرفتاری شػد. 

اـ بػػه مػػن نزدیػػک شػػدند. آنهػػا چیػػزی را بػػه صػػورتم اسػػپری کردنػػد،  قطػػار در نزدیکػػی خانػػه
بند زدنػد. هػیچ  توانستم نفس بکشم، مرا به زمػین انداختنػد ك بػه مػن دسػت بنابراین نمی

  «کنند. سایی خود را نشاف ندادند یا توضیح ندادند که چرا دستگیرـ میکداـ کارت شنا

بعػػػدا  در همػػػاف ركز، آقػػػای ژانػػػگ بػػػه مرکػػػز آمػػػوزش حقػػػوؽ هػػػوبی منتقػػػل شػػػد. كقتػػػی بػػػه 
شستشػػػوی مغػػػزی اعتػػػراض کػػػرد، نگهبانػػػاف کػػػتکش زدنػػػد، بػػػه صػػػورتش سػػػیلی زدنػػػد ك 

کنند. این كضعیت حػدكد  میشوک كارد  های الکتریکی به اك  تهدیدش کردند که با باطوـ
 .رسید میلیمتر جیوق می ۰2۲/9۰۲دك ماق ادامه داشت ك فشار خوف اك اغلب به 
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پس از سه ماق، آقای ژانگ متوجه شد که آننه خوردق، باعث اسهاؿ، تپش قلػب ك تنگػی 
اش شدق اسػت. ایػن حالػت سػه مػاق طػوؿ کشػید ك طػی آف زمػاف اك دك بػار از  قفسه سینه

معاینػه شػد، مشػخص شػد کػه دچػار آسػیب قلبػی شػدق اسػت، سػنگ هوش رفت. كقتػی 
شود. پزشک گفػت کػه  کیسه صفرا دارد ك سایر عالئم مشابه بیماری قلبی در اك دیدق می
 .باید بستری شود ك آقای ژانگ نیز درخواست کرد که بستری شود

 شػػاف را نادیػػدق گرفتنػػد ك بػػه جلسػػات شستشػػوی مغػػزی ادامػػه های امػػا مسػػئوالف نگرانی
نیسػت، « قػوانین»دادند. جیانگ لیلػی، یکػی از کارکنػاف، گفػت کػه نیػازی بػه بحػث دربػارق 

طور نزدیکػی  هػا، بػه ك دادگاق دادستانی چراکه همه شعب سیستم قضایی، ازجمله پلیس،
ناػػارت  39۲بػػا کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی همکػػاری دارنػػد ك ایػػن کمیتػػه هػػم بػػر ادارات 

 .دارد
توانیػد  حػزب مػی توانػد شػما را ماننػد یػک مورچػه خػرد کنػد. می» جیانگ با پوزخند گفػت:

توانػد خودکشػی محسػوب شػود. خػانوادق شػما فقػط یػک جعبػه  فردا اعداـ شػوید ك آف می
کند یا اینکه ممکػن اسػت شػما را بػه یػک بیمارسػتاف منتقػل کننػد ك  خاکستر دریافت می

ننػه در سػوجیاتوف ركی داد. تاف را برای نجات دیگراف بردارند، درسػت مثػل آ اعضای بدف
تػاف ممکػن اسػت خاکسػتر شػما را دریافػت  سػوزانند ك خانوادق پس از آف جسد شما را می

 «آید. تاف برنمی نکنند. در این خصوص هیچ کاری از دست

 )پ( مراکز شستشوی مغزی: بودجه و عملیات ۵.۱.۱

هػػػوبی در  39۲مرکػػػز آمػػػوزش حقػػػوقی هػػػوبی، یػػػا همػػػاف مرکػػػز آمػػػوزش باننیػػػائو را ادارۀ 
ایػن  ۰۲۲۰ – 3ها در سند شمارۀ  شدق تأسیس کرد. نخستین فهرست دستگیر ۰۲۲۰فوریه

ادارق ثبت شد که مدیر كقِت آف، هوانػگ ژائػولین، صػادرش کػرد. ایػن مرکػز در نهایػت بػه 
 .مکاف فعلی خود در ركستای ماهو منتقل شد

یعنػػػی کارفرمایػػػاف ك  تػػػأمین مػػػالی ایػػػن مرکػػػز از بودجػػػه دكلتػػػی ك اخػػػاذی از مػػػردـ محلػػػی
های محلی خیابانی یا ركستایی است. گفته شدق اسػت کػه تخصػیص بودجػۀ دكلػت  گركق

به این مراکز به میزاف سه میلیوف یوآف در ساؿ است ك اخاذی از مػردـ محلػی بػه حػدكد 
« هزینػػه»رسػد. همننػین عػػالكق بػر ایػن  ركز( می 2۲هػزار یػوآف بػػرای هػر جلسػه )حػػدكد  ۰۲

کننػد کػه ایػن  را از مردـ محلی اخػاذی می« مباشر»دستمزد دك  39۲گاف ادارۀاكلیه، نمایند 
اتػاؽ در ایػن  ۰۲کنند. با حػدكد  کنندۀ تحت شستشوی مغزی را همراهی می دك نفر تمرین
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رسػػد کػػه عامػػل انگیزشػػی بسػػیار  میلیػػوف یػػوآف در سػػاؿ می 2مرکػػز، ایػػن مبلػػد بػػه حػػدكد 
 .پرسودی برای مقامات است

دالیل  ، این مراکز به«آموزش حقوقی»باال ذکر شد، علیرغم داشتن عنواف همانطور که در 
یػػػػک « تبػػػػدیل»کننػػػػد. اكؿ اینکػػػػه،  مختلػػػػف عمػػػػدتا  ركی شستشػػػػوی مغػػػػزی تمرکػػػػز می

کننػػد. دكـ،  هػػایی اسػػت کػػه اعضػػای کارکنػػاف دریافػػت می کننػػدق مػػرتبط بػػا پاداش تمرین
گزارش کننػد تػا تػوجیهی  39۲بانی خود را به دفاتر پشتی« های موفقیت»توانند  مقامات می

تعػػداد بیشػػتری از « شػػدف تبدیل»بػػرای ادامػػه یػػا گسػػترش مرکػػز داشػػته باشػػند. سػػوـ، بػػا 
کننػػدگاف بیشػػتری  هایشػػاف، تمرین کننػػدگاف ك ارائػػۀ اطالعػػات در خصػػوص فعالیت تمرین

  .توانند برای حف  عملکرد مراکز شستشوی مغزی بازداشت شوند می

 ردوگاه های کار اجباری)ت( بدتر از ا ۵.۱.۱

دهنػد شػباهت  کننػدگاف فػالوف گونػگ را هػدؼ قػرار می مراکز شستشوی مغزی کػه تمرین
زیادی با اردكگاق های کار اجباری در آلماف نازی ك اتحػاد جمػاهیر شػوركی در قػرف بیسػتم 

 .دارند

هػای فراقػانونی ك تحػت ناػارت ادارات  مراکز شستشػوی مغػزی نهاد .دولتی در یک دولت
کنػػد ك هػػیچ نهػػاد دكلتػػی مجػػاز بػػه  هسػػتند. هػػیچ قػػانونی ایػػن مقامػػات را محػػدكد نمی 39۲

 .مداخله نیست

کنندگاف در ایػن مراکػز  های کار اجباری، تمرین ها ك اردكگاق زنداف . ماننداز دست دادن عست
انػػد. آنهػػا تحػػت خورانػػدف اجبػػاری،  نیػػز اغلػػب از ناػػر جسػػمی ك ذهنػػی مػػورد آزار قػػرار گرفته

داركهػػػػای نػػػػامعلوـ بػػػػرخالؼ خواستشػػػػاف، محركمیػػػػت از خػػػػواب، محركمیػػػػت از  تزریػػػػق
 .گیرند دسترسی به توالت ك تحقیر قرار می

کننػد. اعضػای خػانوادق  عمػل می 39۲مراکز شستشوی مغزی فقط تحػت ناػر ادارق اختفا. 
، اغلػػب ۰۲92كییق پػػس از لغػػو سیسػػتم اردكگػػاق کػػار در سػػاؿ  مجػػاز بػػه بازدیػػد نیسػػتند ك بػػه

 .كنشاف هستند ناـ ها بی تمافساخ
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کننػػدگاف را مجبػػور بػػه کنػػار  شػػوند برخػػی تمرین هنگػػامی کػػه مقامػػات موفػػق می .کارکىااان
کننػدگاف  کننػد تػا تمرین کننػدگاف را مجبػور می گذاشتن اعتقاد خػود کننػد، آنهػا ایػن تمرین

 .کنند« تبدیل»های مالی  دیگر را با استفادق از زكر، تهدیدات ك یا انگیزق

شدگاف اغلب مجبور به خواندف آكازهایی در ستایش حػزب کمونیسػت هسػتند.  زداشتبا
هنگػػامی کػػه آقػػای لػػو سػػونگمینگ از شػػهر هوانگشػػی تسػػلیم نشػػد، اك مجبػػور شػػد قبػػل از 

خػػواهم غػػذاهایی را بخػػوـر کػػه حػػزب فػػراهم  آقػػا، مػػن می»اینکػػه بػػه اك غػػذا بدهنػػد بگویػػد: 
خػػواهم بػػه  آقػػا، می»رفتن داشػػته باشػػد بگویػػد:  یػػا قبػػل از اینکػػه اجػػازۀ توالػػت« کػػردق اسػػت

کننػػدگاف نیػػز مجبػػور بػػه ایػػن کػػار  سػػایر تمرین« تػػوالتی بػػركـ کػػه حػػزب فػػراهم کػػردق اسػػت.
 .شدند می

 مند از بدن و روح سوءاستفاده نظال( )ث ۵.۱.۱

در محػػل کػػارش دسػػتگیر شػػد ك بػػه مرکػػز آمػػوزش حقػػوؽ  ۰۲99مػػه۱آقػػای ژانػػگ كیجیػػه در 
ک قاتػػل بػػه نػػاـ دنػػگ گػػوف برنامػػۀ شستشػػوی مغػػزی را بػػه اك گفػػت: هػػوبی منتقػػل شػػد. یػػ

كشػتم قػرار گػرفتن، محػركـ شػدف از  حرکت ایسػتادف بػرای مػدتی طػوالنی، تحػت ضرببی
غػػذا، تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار گػػرفتن، محركمیػػت از خػػواب، از ارتفػػاع آكیػػزاف شػػدف، 

کتریکػی. فقػط دك بػار در ركز هػای ال تحت تزریق دارك قػرار گػرفتن ك اعمػاؿ شػوک بػا باطوـ
کردنػد  ها را داخػل ك خػارج می شد ك طی آف نگهباناف مرتبا  لولػه خوراندف اجباری انجاـ می

کننػدگاف هػر بػار تحػت خورانػدف اجبػاری بػا دك سػطل مػواد  تا درد را افزایش دهند. تمرین
ژانػگ اینطػور بػه تواند بپذیرد. آقای  گرفتند، که دك برابر میزانی است که معدق می قرار می

آكردـ ك آنهػػػا ركی تمػػػاـ کػػػف اتػػػاؽ  همػػػانطور کػػػه مػػػواد غػػػذایی مػػػایع را بػػػاال مػػػی»آكرد: یػػػاد 
کػرد ك آف را ركی تمػاـ صػورت  ای زمین را پػاک می ریخت، نگهباف هو گائوكی با ركزنامه می

زد. در آف زمػػػاف، همػػػه بػػػا تماشػػػای ایػػػن نمػػػایش  کشػػػید ك همزمػػػاف کػػػتکم مػػػی ك سػػػرـ می
 .«خندیدند می

که مدت محکومیػت خػانم كانػگ یػوجی در اردكگػاق کػار اجبػاری بػه  ۰۲99مارس99در تاریخ 
تائو اك را بػه مرکػز آمػوزش حقػوؽ هػوبی بػرد. در عػرض مػدت  شػیاف 39۲اتماـ رسید، ادارۀ 

دك مػػاق، اك اغلػػب در حالػػت بهػػت ك سرگشػػتگی ك اخػػتالؿ ركانػػی بػػود ك چنػػد مػػاق بعػػد در 
 .دسالگی فوت کر ۰2سپتامبر در 2
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 های کار اجباری اردوگاه ۲.۱

ها  عنواف شکلی از مجازات برای ضػدانقالبی به 93۱1بازآموزی از طریق کار اجباری از ساؿ 
کنندگاف گسػترش  آغاز شد. بعدا  برای بازداشت بزهکاراف، مخالفاف سیاسی ك دادخواست

در چػػػػین شػػػػهركندانی هسػػػػتند کػػػػه بػػػػرای اعتػػػػراض بػػػػه « کنندگاف دادخواسػػػػت)»یافػػػػت 
کننػػد.( در  هػػای ناعادالنػػه ك یػػا غیرمعمػػوؿ بػػه ادارات اسػػتیناؼ دكلػػت مراجعػػه می یاسػػتس

طور  که آزار ك شکنجه فالوف گونگ آغػاز شػد، بػازآموزی از طریػق کػار اجبػاری بػه 9333ساؿ 
 کنندگاف استفادق شد. ای برای مجازات تمرین گستردق

گرفػػػت، نػػػه  انجػػػاـ میسیسػػتم کػػػار اجبػػػاری یػػػک مجػػػازات اداری بػػػود کػػه از سػػػوی پلػػػیس 
سیستم قضایی. مدت کار اجباری معموال  بین یک تا سه سػاؿ متغیػر بػود ك احتمػاال  یػک 

بػػازآموزی را از  ۰۲92دسػػامبر۰2 شػػد. کمیتػػه دائمػػی کنگػػرق ملػػی خلػػق در  سػػاؿ تمدیػػد می
کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ کػػػه از  طریػػػق سیسػػػتم کػػػار منسػػػوخ کػػػرد، امػػػا بسػػػیاری از تمرین

آزاد شػػدند، مسػػتقیما  بػػه مراکػػز شستشػػوی مغػػزی منتقػػل یػػا بػػه زنػػداف هػػای کػػار  اردكگاق
كار یػک تاکتیػک اساسػی  محکوـ شدند. عالكق بر شکنجه ك سػوءرفتارهای دیگػر، کػار بػردق

کػه  شػد، حتػی درحالی کنندگاف فالوف گونگ اسػتفادق می بود که برای تضعیف ارادق تمرین
 کردند. مسئولین از آف کسب درآمد می

 کند وار قوانین چین و اعالمیه جهانی حقوق بشر را نقض می برده کار ۱.۲.۱

هػا هػم قػانوف اساسػی  ها ك زنػداف های کار اجباری چین، بازداشػتگاق كار در اردكگاق کار بردق
 کند: آرسی( را نقض می چین ك هم قوانین ذیل در جمهوری خلق چین )پی

 22، 22، 2۰، 2۱ ، 91قانوف اساسی جمهوری خلق چین، مواد 

 ۰۲۲۰قانوف جمهوری خلق چین دربارق ایمنی کار، 

 ۰۲۲9های شغلی،  قانوف جمهوری خلق چین دربارق پیشگیری ك درماف بیماری

 ۰۲۲9شدق در ساؿ  ، اصالح 933۰قانوف جمهوری خلق چین دربارق سندیکاها، 

 9332قانوف کار جمهوری خلق چین، 
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ه در آنجػػػا از مػػػواد سػػػمی اسػػػتفادق هػػػایی کػػػ مقػػػررات مربػػػوط بػػػه حمایػػػت از کػػػار در کارگاق
 ۰۲۲۰شود،  می

 9332ها،  مقررات مربوط به حداقل دستمزد شرکت

 9332فصل اختالفات کاری در شرکتها،  ك مقررات جمهوری خلق چین حاکم بر حل

 9332قانوف اساسی سندیکاهای جمهوری خلق چین، 

 کنیم: قانوف اساسی چین اشارق می 22ك  2۰برای اختصار، فقط به مواد 

. شهركنداف جمهوری خلق چػین حػق ك كظیفػه کػارکردف دارنػد. دكلػت 2۰مادق 
کنػد، حمایػػت از  هػای مختلػف، شػرایط اشػتغاؿ را ایجػاد می بػا اسػتفادق از کاناؿ

بخشػد ك بػر اسػاس تولیػد  کنػد، شػرایط کػار را بهبػود می نیركی کار را تقویت می
دهػػد. کػػار كظیفػػه  ش مییافته اجػػرت کػػار ك مزایػػای اجتمػػاعی را افػػزای گسػػترش

باشػػػػکوق هػػػػر شػػػػهركندِ دارای توانػػػػایی جسػػػػمی اسػػػػت. همػػػػه افػػػػراد شػػػػاغل در 
های اقتصادی شهری ك ركستایی بایػد كظػایف  های دكلتی ك در مجموعه شرکت

عنواف صػػاحباف کشػػور انجػػاـ  خػػود را بػػا نگػػرش همخػػواف بػػا كضػػعیت خػػود بػػه
ك از کػارگراف نمونػه دهػد  دهند. دكلت رقابت شغلی سوسیالیستی را تػركیج می

دهد. دكلت شػهركنداف را تشػویق  کند ك به آنها پاداش می ك پیشرفته تقدیر می
هػای  کند تػا در کػار داكطلبانػه شػرکت کننػد. دكلػت قبػل از اشػتغاؿ، آموزش می

 دهد. فنی الـز را به شهركنداف ارائه می

. افػػراد شػػاغل در جمهػػوری خلػػق چػػین حػػق اسػػتراحت دارنػػد. دكلػػت 22مػػادق 
دهػد ك  امکانات را برای استراحت ك نیركی تازق گرفتن افراد شاغل گسترش می

 کند. ساعات کار ك تعطیالت را برای کارگراف ك کارمنداف تعیین می

کس نبایػػد در  هػػیچ»اعالمیػػه جهػػانی حقػػوؽ بشػػر آمػػدق اسػػت:  2عػػالكق بػػر ایػػن، در مػػادق 
 «ها به هر شکلی ممنوع است. داری ك تجارت بردق بردگی یا بندگی نگه داشته شود. بردق

کنػػػد،  شػػػدگاف را نقػػػض می ای بازداشت تنها حقػػػوؽ انسػػػانی پایػػػه سیسػػػتم کػػػار اجبػػػاری نػػػه
های زنػػداف ك  دلیل سػػود کػػالف حاصػػل از محصػػوالت تولیػػدی از کػػار اجبػػاری، سیسػػتم بػػه

بػا کند. عػالكق بػر ایػن  شدگاف تشویق می اردكگاق کار اجباری را نیز به آزار ك اذیت بازداشت
شػػدق یػػا  های تماـ یػػک کػػاال بػػا قیمػػت کمتػػر از هزینػػه صػػادرات یػػا دامپینػػگ کػػردف )فػػركش
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عبارتی دیگػػر فػػركش کػػاال در خػػارج بػػه قیمتػػی کمتػػر از قیمػػت داخلػػی( ایػػن محصػػوالت  بػػه
 برد.  المللی را نیز از بین می المللی ثبات بازار کار ك تجارت بین قیمت در بازار بین ارزاف

های کار را افشا  شرایط درون اردوگاه« بهداشتی»اخوری های غذ چوب ۲.۲.۱
 3کند می

طور  های غذاخوری یکبارمصرفی که به ای کوچک چین، به چوب های کنارجادق در رستوراف
شود. آنها معموال  در  گفته می« بهداشتی»های غذاخوری  شوند، چوب كسیعی استفادق می

شػػوند. آنهػػا بػػا هػػم در ظرفػػی قػػرار دادق  نیػػز دیػػدق میهای چینػػِی خػػارج از کشػػور  رسػػتوراف
بهداشػػتی بػػرای ایمنػػی »شػػوند ك برچسػػب  بندی می صػػورت جداگانػػه بسػػته شػػوند یػػا به می

 شود. ركی آنها زدق می« شما

هػػای غػػذاخوری  درصػػد از ایػػن چوب2۲شػػدق در چػػین، بػػیش از  براسػػاس یػػک بررسػػی انجاـ
ها را غیػػرممکن  دهی همػػه هزینػػه ، پوشػػشاند. رقابػػت شػػدید بػػازار هرگػػز ضػػدعفونی نشػػدق

انػػػد.  سػػازی را حػػذؼ کردق كکارها ركنػػػد ضدعفونی سػػاخته اسػػت، بنػػػابراین برخػػی از کسػػب
هػػای غػػذاخوری را سػػفید  برخػػی بػػا اسػػتفادق از دكدهػػای ناشػػی از سػػوزاندف گػػوگرد، چوب

ه های غذاخوری شود. ب تواند باعث سمی شدف چوب دانند آف می کنند، هرچند که می می
ها ك  ها ك افزایش سػود، برخػی از مشػاغل تولیػدی بػا زنػداف رساندف هزینه حداقل مناور به

هػػػای کػػػار اجبػػػاری کػػػه در آنجػػػا هػػػیچ کنترلػػػی ركی شػػػرایط بهداشػػػتی كجػػػود نػػػدارد،  ق اردكگا
 بندند. قرارداد فرعی می

در اداره آموزش کار شهر « بهداشتی»های غذاخوری  )الف( تولید چوب ۲.۲.۱
 پکن

دی كجود دارد مبنی بر اینکه بخش اعزاـ ادارق آموزش کار شػهر پکػن، یػک اردكگػاق شواه
شػدگاف را مجبػور کػرد بػرای تولیػد  کار اجباری كاقع در شهرستاف داشینِگ پکػن، بازداشت

شػب، کػار کننػد. گػاهی  3صػبح تػا  3سػاعات طػوالنی، از « بهداشػتی»های غػذاخوری  چوب
 .شب ادامه داشت کار تا بعد از نیمه

هػػای  صػػورت فشػػردق جػػا دادق شػػدق بودنػػد، چوب هػػا زنػػدانی کػػه در سػػلولی کوچػػک به بػػا دق
بندی، صرفا  ركی زمػین تلنبػار شػدق بودنػد ك زنػدانیاف اغلػب ركی آنهػا  غذاخوری برای بسته
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های کاغػذی  هػای غػذاخوری را دركف پوشػش گذاشتند. كظیفه آنها این بػود کػه چوب پا می
هػػای اپیػػدمی ركیشػػاف زدق  ق بهداشػػت ك پیشػػگیری از بیماریقػػرار دهنػػد کػػه برچسػػب ادار 

شدق بػود، حتػی اگرچػه شػرایط بهداشػتی بػرای خػود آنهػا فػراهم نبػود. بسػیاری از زنػدانیاف 
ها شیوع یافتػه بػود ك برخػی بػه مػواد مخػدر  بیماری پوستی داشتند، بیماری گاؿ در سلوؿ

حاصل از کار اجباری طبػق قػرارداد بػه های آمیزشی مبتال بودند. درآمد  معتاد یا به بیماری
 رفت. های کار می جیب نگهباناف در اردكگاق

کننػػدق فػػالوف گونػػگ آقػػای یػػو مینػػگ، رئػػیس سػػابق یػػک کارخانػػه پوشػػاک در شػػهر  تمرین
   4لیائویانِگ استاف لیائونینگ نوشت:

ه در اردكگاق کار اجباری توآنهه در منطقػه داشػینگ در پکػن، بخػش توزیػع همػ
شػػب کػػار کننػػد تػػا بػػرای نگهبانػػاف درآمػػدزایی  را مجبػػور کػػرد از صػػبح زكد تػػا نیمه

یػا « هػای غػذاخوری مناسػب چوب»بندی  داشته باشند. بخش عمدق کار، بسػته
عنواف  های کاغػػػذی بػػػود. سػػػپس بػػػه یػػػک بػػػار مصػػػرؼ در پوشػػػش« بهداشػػػتی»

درناػػػػػر گرفتػػػػػه ك بػػػػػه « اسػػػػػتاندارد کیفیػػػػػت بهداشػػػػػت»کاالهػػػػػای مطػػػػػابق بػػػػػا 
شدند. سود حاصػل از یػک جعبػه  ای کوچک فركخته می های کنارجادق تورافرس

جعبػه را تکمیػل  2یػوآف اسػت. هػر زنػدانی در ركز حػدكد  3استیک حدكد  چا 
تواف تصور کػرد کػه هػر كاحػد در ركز  نفر هستند. می 93۲کند ك در هر كاحد  می

 چه مقدار درآمدزایی برای نگهباناف دارد.

های زندانیاف بودند. آنهػا از ابتػدا بسػیار شػلوغ بودنػد ك  بگاقخوا« ها کارگاق»این 
جا ركی زمػین بودنػد. گػاهی بػه دركف توالػت  های غذاخوری نیػز همػه حاال چوب

داشػػػػتند ك آنهػػػػا را در  هػػػای غػػػػذاخوری را برمی افتادنػػػد. آنهػػػػا كاقعػػػػا  آف چوب می
بودنػد تػا  دادند. نگهباناف با دقػت مراقػب زنػدانیاف های کاغذی قرار می پوشش

های  سهمیه کاری خود را کامل کنند، اما زندانیاف هرگز ملزـ به شستن دسػت
 شدند. خود نمی

اکثر زندانیاف معتاد به مواد مخدر یػا ركسػپی بودنػد، امػا بػدكف توجػه بػه اینکػه 
های مقاربتی مبػتال بػود، هػیچ معاینػه پزشػکی  آیا یک فرد به هپاتیت یا بیماری

کشید مجبور بػود کػار کنػد.  زندانی که هنوز نفس می شد. هر رسمی انجاـ نمی
شػدند کػار کننػد ك  حتی آنهایی که در سراسػر بدنشػاف گػاؿ داشػتند، مجبػور می
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هػػای غػػذاخوری را بػػه دسػػت  هایی کػػه پػػر از عفونػػت گػػاؿ بػػود، چوب بػػا دسػػت
 گرفتند. می

توانسػت سػهمیه کػاری خػود را  اش عقب بػود یػا نمی هرکسی که از برنامه کاری
میػػػل کنػػػد، توسػػػط نگهبانػػػاف یػػػا سػػػایر زنػػػدانیاف مػػػورد ضػػػرب ك شػػػتم قػػػرار تک
هػػای طػػوالنی در بیػػركف سػػاکن بایسػػتد یػػا از  شػػد زماف گرفػػت ك مجبػػور می می

خزیدنػػػػد ك  ها می شػػػد. در هػػػر كاحػػػػد ك هػػػر سػػػلوؿ شػػػپش خػػػواب محػػػركـ می
هػای  های طوالنی اجازق نداشتند دكش بگیرند. نگهباناف با باطوـ زندانیاف زماف
هػا حػبس در  زدنػد. بسػیاری از زنػدانیاف بعػد از ماق بند گشػت می برقی ك دسػت

 آنجا، هرگز جرئت نکردند سر خود را باال بگیرند ك نگاهی به آسماف بیندازند.

آقػای گونػگ چنگشػی دانشػجوی سػاؿ آخػر کػالج در رشػتۀ مػدیریت اجرایػػی در 
کػػػه زمػػػانی دانشػػػکدۀ چانگپینػػػگ از دانشػػػگاق سیاسػػػی ك حقػػػوقی پکػػػن بػػػود. اك 

عنواف دانشػجویی درسػتکار  رئیس انجمن دانشجویی ك رئیس کالسش بود، به
دلیل آزار ك شػکنجه  شػد. اك بػهك مهرباف بػا دانػش آکادمیػک عػالی شػناخته مػی

فالوف گونگ، بدكف هیچ اخطػاری از دانشػکدق اخػراج شػد ك كقتػی حاضػر نشػد 
در زیػر شػهادت آقػای  5اعتقادش را نفی کند، به اردكگاق کار اجباری منتقل شد.

 گونگ ارائه شدق است:

كار  حداکثررسػػاندف سػػود حاصػػل از کػػار زنػػدانیاف دیوانػػه مناور به ادارق توزیػػع بػػه
هػػػػزار جفػػػػت 9۲تػػػػا بػػػػیش از  1،۱۲۲کػػػػرد. سػػػػهمیه هػػػػر فػػػػرد در ركز  عمػػػػل می

شػػػػػب  صػػػػػبح تػػػػػا نیمه 3اسػػػػػتیک بػػػػػود. حتػػػػػی بػػػػػا کػػػػػارکردف از سػػػػػاعت  چا 
ای غیػػػػرممکن بػػػػود. عػػػػالكق بػػػػر کمػػػػردرد  ن سػػػػهمیهبخشػػػػیدف بػػػػه چنػػػػی تحقق
كشػػػػتم نگهبانػػػػاف ك  ناپػػػػذیر مجبػػػػور بػػػػودیم آزار ك اذیػػػػت کالمػػػػی ك ضرب تحمل

دستیاراف آنها را نیز تحمل کنػیم. در طػوؿ مػاهی کػه در ادارق توزیػع بػودـ، هػر 
کننػدق مسػن فػالوف گونػگ، دائػو كانهػویی،  ركز بػه ایػن صػورت بػود. چنػد تمػرین

جیاف ك جیا لػین، تػا حػد ممکػن سػریع  شیِلیانگ، چن جینگ یانگ جوهای، لی
توانسػػتند سػػهمیه خػػود را بػػه پایػػاف برسػػانند،  کردنػػد، امػػا بػػاز هػػم نمی کػػار می

داد تػػا چنػػد سػػاعت در هػػوای سػػرد  بنػػابراین رئػػیس كاحػػد بػػه آنهػػا دسػػتور مػػی
یخبنػػػداف ركی زمػػػین سػػػیمانی در بیػػػركف بنشػػػینند ك کػػػار کننػػػد. اگػػػر بػػػاز هػػػم 
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سػاعت در  2تػا  2ستند سهمیه خػود را کامػل کننػد، فقػط مجػاز بودنػد توان نمی
 شب بخوابند.

های باربیکیو در  و سیخ« بهداشتی»های غذاخوری  )ب( ساخت چوب ۲.۲.۱
 کو در شهر تیانجین  اردوگاه کار اجباری شوآنگ

 کوی شػهر تیػانجین کنندق فالوف گونگ که زمانی در اردكگاق کار اجباری شوانگ یک تمرین
 :سایت مینگهویی نوشت ای به كب در نامهبازداشت بود، 

درصػد زنػدانیاف بػه گػاؿ 3۲دلیل شػرایط كحشػتناک زنػدگی در ایػن اردكگػاق کػار اجبػاری،  به
مبتال شدند. در آف زماف پاها، سینه ك دستانم عفونت کػردق بػود. هنػوز مجبػور بػودیم کػار 

 کنیم.

های غذاخوری ساخته شده در  )پ( تنها استاندارد بهداشتی برای چوب ۲.۲.۱
 ها مخلوط نشود اردوگاه کار اجباری دالیان: هیچ مویی در بسته

داد  اردكگاق کار اجباری دالیاف در شهر دالیاِف استاف لیائونینگ نیز همین کار را انجاـ مػی
شد تنها استاندارد بهداشػتی ایػن  کرد. گفته می های غذاخوری را به ژاپن صادر می ك چوب

 ها شود. هیچ مویی نباید كارد بسته است که

قیمت دیگری  های غذاخوری، کاالهای ارزاف اردكگاق کار اجباری دالیاف عالكق بر چوب
های تلفن  های بافتنی، کیف شدق، کالق شدق، گلهای خشک ازجمله محصوالت گلدكزی

وق، های قه های بستنی یخی، نی های پالستیکی، چوب های جلبک دریایی، گل همراق، گرق
کرد. اردكگاق کار اجباری شیبالیهه در شهر  های پشمی دستبافت ك دکمه تولید می کت

های تزئینی ك کارهای گلدكزی  های نگارین، گلداف گیس، پردق شوچانِگ استاف هناف کالق
کرد. زندانیاف مجبور بودند هر ركز ساعات طوالنی کار کنند. آنهایی که  درست می

 شدند. ماـ کنند، شکنجه میتوانستند سهمیه را ت نمی

 6های کار اجباری  سوءرفتارهای بیشتر در اردوگاه ۳.۲.۱
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استان هنان متخصص در محصوالت  ۳)الف( اردوگاه کار اجباری شماره  ۳.۲.۱
 مو

اسػتاف هنػاف کػه بػه اردكگػاق کػار اجبػاری شػهر شػوچانگ نیػز  2اردكگاق کار اجباری شػمارق 
شػد.  که اکثر محصوالت چینی مربػوط بػه مػو در آنجػا سػاخته میمعركؼ است، جایی بود 

شدف بود، بسیاری  كقتی این  اردكگاق کار اجباری با کمبود بودجه مواجه ك در حاؿ تعطیل
شدند محصػوالت مربػوط بػه مػو بسػازند  کنندگاف فالوف گونگ ربودق ك مجبور می از تمرین

کای، رئػیس  ر اجبػاری شػد. چػو شػوآنگکه این جریاف باعث احیای تجارت ایػن اردكگػاق کػا
کنندگاف فالوف گونػگ را فعاالنػه تحػت آزار ك شػکنجه  ، تمرین2اردكگاق کار اجباری شمارق 

، اك بػه ریاسػت اردكگػاق ۰۲۲2هایش بود. در ماق مػه سػاؿ  داد ك مورد عالقه مافوؽ قرار می
ت محصػوالت مػوی کار اجبػاری زنػاف شػیبالیهه در شػهر ژنگػیك رسػید. اك بالفاصػله بػا شػرک

کیلػػومتری اردكگػػاق کػػار 932ربکػػا در هنػػاف قػػراردادی منعقػػد کػػرد. شػػرکتی کػػه در فاصػػله 
های محدكدکننػػدق  اجبػػاری در شػػهر شػػوچانگ قػػرار دارد. کػػو همننػػین اسػػتفادق از پوشػػش

های دراز که از آف برای ایجػاد محػدكدیت فیزیکػی در  )نوعی لباس شبیه ژاکت ك با آستین
شود که ممکن است به خود یػا دیگػراف آسػیب برسػاند( را در شػکنجه  فردی استفادق می

کنندق فالوف گونػگ  کنندگاف بنیاف نهاد. چند ماق پس از كركد اك به آنجا، سه تمرین تمرین
 تا سرحد مرگ شکنجه شدند.

)ب( وضعیت وحشتناک بهداشت در اردوگاه کار اجباری جیانشین در ۳.۲.۱
 تیانجین

طور خػػػػاص بػػػػرای ادارق آزار ك شػػػػکنجه  جیانشػػػػین در تیػػػػانجین بػػػػهاردكگػػػػاق کػػػػار اجبػػػػاری 
کنندگاف فالوف گونگ گسترش یافت. پس از تأسػیس بخػش ششػم بػرای زنػدانیاف  تمرین

شػدق بػاالی  کننػدگاِف بازداشت زف، چندصد نفػر در آنجػا بازداشػت شػدند. اکثػر ایػن تمرین
 ساله بود.12ترین آنها  ساؿ داشتند ك مسن ۱۲

سػػاعت کػػار کننػػد. اگػػر  92 الػػی  91کػػرد هػػر ركز  کننػػدگاف را مجبػػور می تمرین ایػػن اردكگػػاق
شػدق خػود را بػه پایػاف برسػانند، اجػازق نداشػتند بخوابنػد. توانستند حجم کػاری تعیػین نمی

ركز بػدكف خوابیػدف کػار کننػد یػا حػداکثر اجػازق  بعضی از آنها حتی مجبور بودند چند شبانه
 ركز بخوابند.داشتند فقط یک یا دك ساعت در 
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هػػای خػػود ك مناور درمػػاف بیمػػاری تر، بػػه كییق افػػراد مسػػن کننػػدگاف، بػػه بسػػیاری از تمرین
دادند. در اردكگاق کػار، آنهػا  شاف تمرینات فالوف گونگ را انجاـ می بهبود كضعیت سالمتی

هػػای فػػالوف گونػػگ ك انجػػاـ تمرینػػات منػػع شػػدق بودنػػد. آنهػػا عػػالكق بػػر کػػار  از مطالعػػه کتاب
تحملػی نیػز بودنػد کنندق، تحػت فشػارهای ركحػی ك جسػمی غیرقابػل مػدت ك خسػتهنیطوال

 هایی مبتال شوند. شد برخی به بیماری که باعث می

شاف نیز ترشػحات  کنندگاف فالوف گونگی که به گاؿ مبتال بودند ك دستافمسئوالف تمرین
برخػی از زنػدانیاف ك کردند  محصوالت غذایی را آمادق کنند. بػه  چرکی داشت را مجبور می

هػای مقػاربتی مبػتال ركسپیانی که بدف آنها ترشحات چرکی داشت ك آنهػایی کػه بػه بیمػاری
های گػػل آفتػػابگرداف را پوسػػت بگیرنػػد، شػػکالت ك آب شػػد تخمػػه بودنػػد، دسػػتور دادق می

بنػػدی کننػػد ك پوشػػش سػػینی دسػػر ك کیػػک مػػاق منػػوعی شػػیرینی چینػػی کػػه در نبػػات بسػػته
بندی کننػػد. آنهػػا همػػه ایػػن کارهػػا را ركی  شػػودن را بسػػته خػػوردق می ییزجشػػن نیمػػۀ پػػا طػػوؿ

دادند که نقض جدی مقررات بهداشت مواد غذایی است. آنهػا حتػی  تخت خود انجاـ می
بازیدادند تا مواد غذایی حاكی اسباب های مسری دستور میبه زندانیاف مبتال به بیماری

 بندی کنند.های کودکاف را بسته

( مواد سمی در اردوگاه کار اجباری جیاموسی در استان )پ ۳.۲.۱
 جیانگ هیلونگ

جیانػػگ بػػرای کسػػب پػػوؿ،  نگهبانػػاف در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری جیاموسػػی در اسػػتاف هیلونػػگ
هػػا  گرفتنػػد ك زنػػدانیاف را مجبػػور بػػه انجػػاـ کارهػػای آف پركژق هػػای تولیػػد غیرقػػانونی می پركژق
بودنش بػاالتر از اسػتانداردهای  پایین که میزاف سمیکردند. آنها از الستیک با کیفیت  می

کردنػػد. بػػه سػػالمتی  ك محػػاف  تلفػػن همػػراق اسػػتفادق می صػػنعتی بػػود، بػػرای سػػاخت کیػػف 
 شد. شدت آسیب كارد می زندانیانی که با این مواد سركکار داشتند، به

دی کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ متحمػػل رنػػج زیػػا بودف مػػواد، تمرین دلیل کػػار سػػخت ك سػػمی بػػه
کننػػػدگانی کػػػه از انجػػػاـ کػػػار  شػػػدند ك پػػػس از مػػػدتی قػػػادر بػػػه کػػػارکردف نبودنػػػد. تمرین می

 خوردند. شدت کتک می کردند، به خودداری می

زا بودنػد  کنندگاف در معرض کارهای اجباری دیگری که مرتبط با سایر مواد سػرطاف تمرین
اردكگػاق کػار جیاموسػی  3، همه زندانیاف از دسته شمارق ۰۲۲2مارس2نیز قرار داشتند. از 
هػای تلفػن همػراق درسػت کننػد.  نفر، مجبػور بودنػد کیػف ك محاف  2۲در مجموع بیش از 
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کػرد. تولیػد سػاالنه  کػرد ك اردكگػاق نیػركی کػار را فػراهم می کارخانه مػواد اكلیػه را تػأمین می
 شػػدق مبلػػد سػػه میلیػػوف یػػوآف ارزش داشػػت کػػه معػػاؼ از مالیػػات بػػود ك هػػر دك ریزی برنامه

 شد. شاف می طرؼ از این معامله سود هنگفتی نصیب

کػػرد کػػه  ای سػػاطع می السػػتیک مورداسػػتفادق کیفیػػت پػػایینی داشػػت ك گازهػػای آزاردهنػػدق
توانستند بویش را تحمل کننػد ك از  شد. نگهباناف كظیفه نمی باعث ایجاد حس خفگی می

ایشػػات آزمایشػػگاهی دفتػػر ناػػارت فنػػی خواسػػتند افػػراد خػػود را بػػرای تحقیػػق بفرسػػتند. آزم
نشػػاف داد کػػه میػػزاف سػػموـ در مػػواد اكلیػػه مورداسػػتفادق فراتػػر از اسػػتانداردهای صػػنعتی 

تواند باعث ابتال به سػرطاف شػود. بنػابراین نگهبانػاف ماسػک صػورت بزرگػی بػه  است ك می
کنندگاف مشػغوؿ کػار بودنػد، هرگػز كارد محوطػه تولیػد  که تمرین زدند ك درحالی صورت می

کنندگاف نیػػز  هػػای تلفػػن همػػراق، مصػػرؼ هػػا ك محاف  ند. پػػس از فػػركش آف کیفشػػد  نمی
 دیدند. آسیب می

کنندگاف فػالوف گونػگ را مجبػور بػه  تمرین 1، مقامات مسئوؿ دسته شمارق ۰۲۲۰در ژكئیه
های ماق کردند، آف هم با استفادق از چسبی سػمی ك  های کاغذی برای کیک ساخت جعبه

شػػاف ملتهػب ك متػػوـر شػػد ك بیمػػار  ننػػدگاف در ایػن حػػین چشمافک بػدبو. بسػػیاری از تمرین
 شدند.

 ۱دار معروف در اردوگاه کار اجباری زنان شماره  های مارک )ت( تولید مالفه ۳.۲.۱
 در استان شاندونگ

کػرد تػا  در استاف شاندكنگ با چنػد کارخانػه همکػاری می 9اردكگاق کار اجباری زناف شمارق 
گ را كادار کنػػد محصػػوالت مربػػوط بػػه رختخػػواب تولیػػد کننػػد، کننػػدگاف فػػالوف گونػػ تمرین
هػػا  های نػػاـ تجػػاری را ركی لحاؼ های پالسػػتیکی سػػیماف درسػػت کننػػد ك برچسػػب بسػػته

 بنسبانند.

کننػػدگاف فػػالوف گػػونگی کػػه در بخػػش پػػنج اردكگػػاق کػػار اجبػػاری بازداشػػت بودنػػد،  تمرین
تریای اردكگاق کػار كاقػع شػدق  کافه شدند. کارگاق آنها در زیرزمین متحمل بیشترین رنج می

کػػرد. اتػػاؽ محقػػر ك تاریػػک بػػود ك بػػوی  های فاضػػالب از آنجػػا عبػػور می بػػود، جػػایی کػػه لولػػه
کػػرد. حػػدكد دق چػػرخ خیػػاطی اعػػم از  ها مػػداـ بػػه داخػػل اتػػاؽ نشػػت می ناخوشػػایند از لولػػه

را متػػری در اتػػاؽ كجػػود داشػػت. خركجػػی زیػػرزمین 2برقػػی ك دسػػتی ك نیػػز هشػػت میػػز کػػار 
عنواف سػركیس بهداشػتی از آف اسػتفادق کننػد کػه شػامل یػک لگػن بػود.  بسته بودند تا به
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کػػرد، بػػوی تعفػػن در فضػػا  ازآنجاکػػه هػػیچ دیػػواری سػػركیس بهداشػػتی را از کارگػػاق جػػدا نمی
های  کردنػد، صػدای ماشػین کننػدگاف در اتػاؽ زیػرزمین کػار می جریاف داشت. كقتی تمرین

 در آشپزخانه باالی سرشاف بسیار زیاد بود.آالت موجود  خیاطی ك ماشین

سػاعت در ایػن زیػرزمین  9۱ تػا  9۰کنندگاف فالوف گونگ خانم مجبػور بودنػد هػر ركز  تمرین
بل، از نػور طبیعػی ك هػوای تػازق  دسػی ۰۲۲کار کننػد ك عػالكق بػر تحمػل سركصػدای بػیش از 

هػایی ماننػد  بیماریافوؿ بػود ك بػه  شػدت ركبػه نیز محركـ بودنػد. كضػعیت سػالمتی آنهػا به
سػػػرماخوردگی، سػػػردرد، نػػػاراحتی معػػػدق، مشػػػکالت دسػػػتگاق گػػػوارش ك ناشػػػنوایی مبػػػتال 

خواسػتند، امػا  شدند. آنهػا اغلػب در ظهػر یػا عصػر از نگهبانػاف دق دقیقػه اسػتراحت می می
 دادند. نگهباناف نیو شوئلیاف ك ژائو جیه به آنها اجازق استراحت نمی

دادنػػد. اگػػر سػػهمیه تولیػػد ركزانػػه  ننػػدگاف را نیػػز افػػزایش میک نگهبانػػاف زمػػاف کػػار تمرین
دادنػد، از آنهػا امتیػاز کسػر  ك دكرق  کنندگاف دشػناـ می شد، نگهباناف به تمرین برآكردق نمی
توانػػد  دكلػػت نمی»كػػرد:  کردنػػد. نگهبػػاف ژائػػو جیػػه ادعػػا می شػػاف را تمدیػػد می محکومیت

وبی انجػػاـ ندهیػػد، بػػه طػػرؽ دیگػػر مجػػازات خ مجػػانی بػػه شػػما غػػذا بدهػػدگ اگػػر کارتػػاف را بػػه
 «اندازق کافی راق برای رسیدگی به این موضوع داریمگ خواهید شدگ به

ناپذیر در اردوگاه کار اجباری زنان هِیزویزی در  )ث( سهمیه کاری انجال ۳.۲.۱
 7استان جیلین 

كگػػاق کػػار کننػػدگاف، تػػاکتیکی اسػػت کػػه مسػػئوالف ارد از حػػد کشػػیدف از تمرین  کػػار بػػیش
کننػد تػا آنهػا را ازناػر جسػمی ك ركحػی دچػار فركپاشػی کننػد. در  اجبػاری از آف اسػتفادق می

اردكگاق کار اجباری زناف هیزكیزی در چانگنوِف اسػتاف جیلػین نیػز بػه همػین صػورت بػود. 
کػه فقػط امکػاف  ماسک آمػادق کنػد، درحالی ۱۲۲برای نمونه هر شخص موظف بود در ركز 

ماسک در ركز كجود داشت. هر شخصی که محصوالت صنایع دسػتی یػا  2۲۲کردف  آمادق
محصػوؿ را در  9۱۲ تػا  9۲۲کػرد، ملػزـ بػود بػین  اقالـ کوچک مربوط به پوشاک را آمػادق می

ای کػػه  کننػػدق ركز بػػه اتمػػاـ برسػػاند. درسػػت کػػردف ایػػن تعػػداد غیػػرممکن بػػود. هػػر تمرین
 خورد. شد ك کتک می ازات میناپذیرش را درست کند، مج توانست سهمیه انجاـ نمی

دادف تمرینػات  کنندگاف عالكق بر تحمل فشارهای شدید ك کار فیزیکی، اجازق انجػاـ تمرین
هػایی ماننػد بیمػاری قلبػی، فشػار خػوف  فالوف گونگ را نداشتند. بسیاری از آنها بػه بیماری
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وانسػػتند از ت آكردنػػد. حتػػی كقتػػی نمی شػػدند یػػا خػػوف بػػاال می بػػاال ك مشػػکالت ریػػه مبػػتال می
 کردند به سر کار خود برگردند. شاف بلند شوند، نگهباناف هنوز هم آنها را مجبور می جای

شدگان به مراکز پنهانی  های کار اجباری، بازداشت پس از تعطیلی اردوگاه ۴.۲.۱
 8 دیگری منتقل شدند

« ریػػػق کػػػار اجبػػػاریبػػػازآموزی ازط»هػػػای  ها در اردكگاق ت ها قسػػػاك پػػػس از اینکػػػه طػػػی سػػػاؿ
اِؿ( آشکار شد ك توجه جهانی را به خود جلب کرد، چین از تعطیلی سیسػتم اردكگػاق  )آرتی

 خبر داد. ۰۲92کار خود در ساؿ 

هاسػػاله، مراکػػز  هػػای کػػار بػػا قػػدمت دق اردكگاق  همػػانطور کػػه در بػػاال گفتػػه شػػد، جػػایگزین
اسػت «( مراکػز بػازپركری»ا یػ« مراکز آموزش حقػوقی»تر )با عنواف  شستشوی مغزی پنهانی

های سػػیاق ناػارت کمتػػری  کػه خػارج از چػػارچوب قضػایی چػػین كجػود دارنػػد. بػر ایػػن زنػداف
كجػػػود دارد ك قابلیػػػت انکػػػار در آنهػػػا بیشػػػتر اسػػػت. رژیػػػم چػػػین بػػػا آمػػػوختن از تجربیػػػات 

های کار، سیاستی را اتخاذ کردق است که اجػازق ندهػد یػک زنػداف سػیاق مشػخص  اردكگاق
المللػی شػود. كقتػی چنػین  بدنامی بػه بػار آكرد تػا مبػادا موضػوع تحقیقػات بین بیش از حد

شػػوند ك دكبػػارق در جػػایی دیگػػر ظػػاهر  شػػوند، ناپدیػػد می مراکػػزی بػػیش از حػػد معػػركؼ می
دهنػػد. در ایػػن  شػوند ك بػػه نقػػش خػػود در اجػػرای آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ ادامػػه می می

هػای کػار اجبػاری  چه قدیمی، کارکنػاف اردكگاق های سیاق، چه جدیدا  تأسیس شدق ك زنداف
 9کنند. اند، کار می که حاال تعطیل شدق

کننػػدگاف  ، چهػػار كکیػػل مػػدافع حقػػوؽ بشػػر در جسػػتجوی آزاد کػػردف تمرین۰۲92در مػػارس
جیانػػگ بودنػػد، امػػا  شػػدق در یػػک زنػػداف سػػیاق در اسػػتاف هیلونػػگ فػػالوف گونػػگ بازداشت

المللػػی را بػػر سیسػػتم  شػػاف کػػرد. ایػػن حادثػػه توجػػه بػػین پلػػیس آنهػػا را کتػػک زد ك شػػکنجه
مرکػز »رفػت،  شستشوی مغزی غیرقانونی رژیم چین متمرکػز کػرد. همػانطور کػه انتاػار می

که در حادثه این كکال در ماق مارس درگیر بػود،  10«سانجیانگ آموزش حقوقی مزرعه جیاف
فػػالوف گػػونگی کػػه در آنجػػا بازداشػػت کننػػدگاف  آكریػػل تعطیػػل شػػد، امػػا تمرین۰2 در تػػاریخ 

 11بودند، بدكف انجاـ ركند قانونی همنناف در آنجا در بازداشت باقی ماندند.

سػانجیانگ مرکػز جدیػدی را در  عالكق بر این، پرسنل مسئوؿ مرکز شستشوی مغزی جیاف
النی اندازی کردند. در كاقػع، دك تػن از مسػئو هار، شهر دیگری در هماف استاف، راق چی چی

کردنػد، قػبال  نقػش رئػیس  هار را مػدیریت می چی که این مرکز شستشوی مغزی جدید چی
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هار برعهدق داشػتند، اردكگػاهی کػه  چی بخش ك معاكف رئیس را در اردكگاق کار اجباری چی
مرکػػز بػػازپركری معتػػادین بػػه مػػواد »طور رسػػمی  ایػػن مرکػػز جدیػػد کػػه بػػه 12حػػاال تعطیػػل بػػود.

عنواف مرکػػػػز  سػػػػانجیانگ بػػػػه نامیػػػػدق شػػػػد، اکنػػػػوف جػػػػایگزین جیاف« هػػػػار یچ مخػػػػدر  چی
 13جیانگ شدق است. شدق در سطح استاف هیلونگ شستشوی مغزی تعیین

اند. در اسػتاف  های مخفی دیگری نیػز ظػاهر شػدق مراکز موقت شستشوی مغزی در مکاف
راهنمػػػایی  شػػػهر مِیهِکػػػو یػػػک مرکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی را در مدرسػػػه 39۲جیلػػػین، ادارق 

در آنجػػػا  ۰۲92کننػػػدق در اكؿ ژكئیػػػه تمرین 9۲کػػػه حػػػدكد  14انػػػدازی کػػػرد شػػػینگ راق شوانگ
یػػک مرکػػز شستشػػوی مغػػزی مسػػتقر در  ۰۲92بازداشػػت شػػدند. گزارشػػی مربػػوط بػػه ژكئػػن

 15داد. هتلی در استاف جیانگسو را شرح می

ای  های اجػارق مغزی در خانهچینگ، چند مرکز شستشوی  جین از چونگ در منطقه جیانگ
هػػای  اند، ازجملػػه یکػػی کػػه در طبقػػه همکػػف سػػاختمانی در مجتمػػع آپارتماف مسػػتقر شػػدق
مسػػتقر ك نمونػػه ایػػن مراکػػز شستشػػوی مغػػزی اسػػت ك در  16           ۰۲9۲یوآف از سػػاؿ جینػػدكدینگ

سػاعته مسػئوؿ ناػارت ۰2« نػاظر»شػود ك دك  کنندق حػبس می هر اتاؽ )سلوؿ( یک تمرین
هسػػتند کػػه مجبػػور « ای شػػدق تبدیل»کننػػدگاف  ر اك هسػػتند. ایػػن نػػاظراف معمػػوال  تمرینبػػ

کننػػػػدگاف را تبػػػػدیل کننػػػػد. عػػػػالكق بػػػػر  شػػػػوند بػػػػا نگهبانػػػػاف همکػػػػاری ك سػػػػایر تمػػػػرین می
طور مرتػػب ادعػػا  هػػا بػػه های جسػػمی ك ركانػػی در مراکػػز شستشػػوی مغػػزی، گزارش شػػکنجه

شػود،  زكر به زنػدانیاف تزریػق می تم عصبی بهرسانندق به سیس کنند که داركهای آسیب می
شػػود ك نیػػز از مشػػارکت ایػػن مراکػػز در  زكر بػػه آنهػػا خورانػػدق می غػػذاهای مخلػػوط بػػا دارك بػػه

دهػػػػد. ایػػػػن مػػػػوارد شػػػػکنجه ك  برداشػػػػت اجبػػػػاری اعضػػػػای بػػػػدف زنػػػػدانیاف زنػػػػدق خبػػػػر می
سػیوف آزادی تأیید کردق است. گزارشػی کػه کمی ۰۲92ركانی را گزارش ساالنه  های آزمایش

 17المللی ایاالت متحدق آف را منتشر کردق است.مذهبی بین

آمیز تغییػػر نکػػردق باشػػد، هػػیچ  تػػا زمػػانی کػػه سیاسػػت اصػػلی رژیػػم بػػرای سػػرکوب خشػػونت
هایی را کػه همننػاف ادامػه دارد، مخفػی  تواند قسػاكت ای ظاهری نمی حسن تعبیر ك كعدق

 کند.

 های روانی بیمارستان ۳.۱

طور كسػػػػیعی بػػػػرای تحػػػػت فشػػػػار قػػػػراردادف  هػػػػای ركانػػػػی ك مراکػػػػز ركانػػػػی بػػػػه فبیمارسػػػػتا
انػػد تػػا فػػالوف گونػػگ را رهػػا کننػػد. بػػرای نمونػػه  کننػػدگاف مػػورد اسػػتفادق قػػرار گرفته تمرین
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هػػای ركانػػی بػػا مقػػررات امنیتػػی شػػدید هسػػتند کػػه  ، بیمارسػػتاف«آنکانػػگ»هػػای  بیمارسػػتاف
کنػػػػد. چنػػػػد سػػػػاؿ اسػػػػت کػػػػه در  ادارق میكزارت امنیػػػػت داخلػػػػی چػػػػین مسػػػػتقیما  آنهػػػػا را 

اُ اِس( دربػارق چػین،   های ساالنه حقوؽ بشر كزارت امور خارجه ایاالت متحػدق )دی گزارش
 18اند. های سوءرفتار مشخص شدق عنواف مکاف ها به این بیمارستاف

 آمدق است: ۰۲99اُ اِس  در گزارش دی

رای ارجػػاع یػػک شػػخص بػػه یػػک بیمارسػػتاف مقػػررات حػػاکم بػػر توانػػایی مسػػئوالف امنیتػػی بػػ
شػػػدگاف هػػػیچ مکانیسػػػمی بػػػرای اعتػػػراض بػػػه ادعاهػػػای  آنکانػػػگ كاضػػػح نبػػػود ك بازداشت

هػا بػه بیمػاراف در ایػن  مسئوالف امنیتػی درخصػوص بیمػاری ركانػی نداشػتند. طبػق گزارش
زكر تحػػػت درمػػػاف بػػػا شػػػوک  شػػػد ك بػػػه شػػػاف دارك خورانػػػدق می ها بػػػرخالؼ میل بیمارسػػػتاف

 گرفتند. کی قرار میالکتری

های مستندشدق در مؤسسات ركانپزشکی چین، مراکز آنکانگ که  در مقایسه با سوءرفتار
تفسػػػیر « مراکػػػز آرامػػػش ك سػػػالمتی مبػػػرای بیمػػػاراف ركانػػػین»عنواف  آمیزی بػػػه طرز طعنػػػه بػػػه
ای بسػػیار پنهػػانی عمػػل  ای شػػناخته شػػدق نیسػػتند. آنهػػا بػػه گونػػه طور گسػػتردق شػػوند، بػػه می
د کػػه بسػػیاری از ركانپزشػػکاف قػػدیمی، كکػػالی متخصػػص در زمینػػه حقػػوؽ بیمػػاراف کننػػ می

اند که هػیچ چیػزی دربػارق چنػین مراکػزی  ركانی ك استاداف ركانشناسی جنایی اظهار داشته
های  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ در بیمارسػػػتاف هػػػای خػػػانوادگی بػػػا تمرین داننػػػد. مالقات نمی

خانوادق از محل حبس عزیزاف خود که در چنین آنکانگ ممنوع است. بسیاری از اعضای 
 19هایی محبوس هستند، خبر ندارند. بیمارستاف

 های کار اجباری شباهت با اردوگاه ۱.۳.۱

های آنکانػگ نهادهػایی فراقػانونی هسػتند کػه بػه شػکلی کػامال  مشػابه سیسػتم  بیمارستاف
توانػد هػر  کننػد. پلػیس می ل میلغػو شػد، عمػ ۰۲92سابق اردكگاق کار اجبػاری کػه در سػاؿ 

 ها بفرستد. کردف ركاؿ قانونی، برای حبس غیرقانونی به این بیمارستاف کسی را بدكف طی

هػػػای آنکانػػػگ، همػػػاف بخشػػػی اسػػػت کػػػه مسػػػئوؿ  در حقیقػػػت بخػػػش اداری بیمارسػػػتاف
کننػػػػػدگاف فػػػػػالوف گونػػػػػگ را بػػػػػین  ها اسػػػػػت. بنػػػػػابراین پلػػػػػیس اغلػػػػػب تمرین بازداشػػػػػتگاق
کػه آنهػا را در  چرخانػد، درحالی مراکػز شستشػوی مغػزی ك مراکػز آنکانػگ می ها، بازداشػتگاق

کننػدگانی  دهػد. تمرین های شدید شستشوی مغزی قرار می همه این مراکز تحت تاکتیک
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هػػای کػػار ك مراکػػز شستشػػوی مغػػزی، از انکػػار  ها، اردكگاق کػػه پػػس از حػػبس در بازداشػػتگاق
های  بػه بیمارسػتاف تر رفتارهای ركانػی كحشػیانهكرزند، اغلب بػرای سػوء باكر خود امتناع می
 شوند. آنکانگ منتقل می

حزب کمونیست چین اغلػب از مراکػز سػالمت ك بهداشػت ركاف بػرای شػکنجه مخالفػاف ك 
ای از مراکػػز درمػػانی  کنػػد. اگرچػػه سػػوءرفتار در طیػػف گسػػتردق فعػػاالف سیاسػػی اسػػتفادق می

ای آنکانػگ رسػما  مجػاز هسػتند کػه ه ركانی در چین گػزارش شػدق اسػت، فقػط بیمارسػتاف
شػاف را محػدكد کننػد. ایػن مراکػز دارای  بیماراف را برخالؼ خواست آنها نگػه دارنػد ك آزادی

بػرای رژیػم کمونیسػتی هسػتند. در اكایػل ژانویػه « حفػ  امنیػت داخلػی»سابقه طوالنی در 
مراکػػز ، كزارت امنیػػت عمػػومی معیارهػػایی را بػػرای حػػبس اجبػػاری بیمػػاراف در 9322سػػاؿ 

 آنکانگ تعیین کرد.

ك آنهػایی « مداخله جدی در نام عمومی»عنواف  از میاف پنج گركق مورد هدؼ، دك گركق به
کننػدگاف فػالوف  بنػدی شػدند. تمرین ، طبقه«کننػد در ثبات اجتماعی اختالؿ ایجػاد می»که 

های دكلت اعتراض  کنند به سیاست گونگ، مخالفاف سیاسی ك شهركندانی که جرئت می
های  شػود تػا حػبس آنهػا در بیمارسػتاف هایی به آنها خػوردق می نند، اغلب چنین برچسبک

 آنکانگ توجیه شود.

های آنکانػگ بیشػتری  ، بیمارسػتاف9333پس از شركع آزار ك شکنجه فالوف گونگ در ساؿ 
ای عمومی را صادر کػرد کػه  ، كزارت امنیت عمومی اطالعیه۰۲۲2تأسیس شد. در سپتامبر

های  کػػػرد اگػػػر دارای بیمارسػػػتاف ها را ملػػػزـ می منػػػاطق خودمختػػػار ك شػػػهرداریها،  اسػػػتاف
 اندازی کنند. آنکانگ نیستند، هرچه زكدتر آنها را راق

دهد افراد سالم برخالف  شکاف در قانون سالمت روانی اجازه می ۲.۳.۱
 های آنکانگ حبس شوند شان در بیمارستان میل

در چػین بػه اجػػرا درآمػد. ایػن قػانوف اصػػل  ۰۲92مػه9قػانوف سػالمت ركانػی رسػما  در تػػاریخ 
« عالئػػم شػػدید»کنػػد فقػػط آنهػػایی کػػه دارای  شػػدف داكطلبانػػه را مطػػرح ك اظهػػار می بستری

زكر  تواننػد بػه دهنػد، می را نشاف می« رساندف به سایرین خطر آسیب»هستند ك آنهایی که 
ایی است به طوری کػه ه در مراکز سالمت ركانی حبس شوند. اما این قانوف دارای شکاؼ

طور خودسػػرانه بػػه آنهػػا برچسػػب بیمػػار ركانػػی زدق شػػود، محافاػػت  از شػػهركندانی کػػه بػػه
را « رسػػاندف بػػه سػػایرین خطػػر آسیب»گیری دربػػارق اینکػػه آیػػا فػػردی  کنػػد. در تصػػمیم نمی
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های دكلتػی ذیػربط از ایػن  کند، ابهامات شدیدی كجود دارد که پلیس ك دسػتگاق ایجاد می
کننػػػػػػػدگاف فػػػػػػػالوف گونػػػػػػػگ، مخالفػػػػػػػاف سیاسػػػػػػػی ك  ر آزار ك شػػػػػػػکنجه تمرینابهامػػػػػػػات د
 اند. کنندگاف سوءاستفادق کردق دادخواهی

هػػػػػیچ ناػػػػػارت شػػػػػخص ثػػػػػالثی بػػػػػر مراکػػػػػز آنکانػػػػػگ كجػػػػػود نػػػػػدارد. ادارات پلػػػػػیس هػػػػػم 
گیرند چػه کسػانی بػه ایػن مراکػز  کنند ك هم تصمیم می های آنکانگ را ادارق می بیمارستاف

فػرد بػه اخػتالالت ركانػی مبػتال اسػت یػا نػه، چػه داركهػایی بػه اك دادق منتقل شوند. اینکػه 
شػػود، همػػه تحػػت  شػػوند ك فػػرد چػػه زمػػانی آزاد می شػػود ك اینکػػه آنهػػا چگونػػه تجػػویز می می

 کنترؿ پلیس است.

کننػدگاف فػالوف گونػگ همننػاف در  از زماف اجرای قانوف سالمت ركانی، بسػیاری از تمرین
 اند. تازگی در چنین مراکزی حبس شدق داشت هستند یا بههای آنکانگ باز  بیمارستاف

 کنندگان فالون گونگ  سوءاستفاده از داروهای روانی برای شکنجه تمرین ۳.۳.۱

کننػدگاف بػه  ، به بسیاری از تمرین9333از زماف شركع آزار ك شکنجه فالوف گونگ در ساؿ 
هػػػای آنکانػػػگ حػػػبس  دركغ برچسػػػب بیمػػػاری ركانػػػی زدق شػػػدق اسػػػت. آنهػػػا در بیمارسػػػتاف

انػد کػه بػه سیسػتم عصػبی مرکػزی فػرد آسػیب  اند، تحت تزریق داركهایی قػرار گرفته شدق
كشػػتم قػػرار  های الکتریکػػی، خورانػػدف اجبػػاری ك ضرب رسػػانند ك نیػػز در معػػرض شػػوک می

المللػی پزشػکی ممنػوع  از سػوی حرفػه بػین« هػا درماف»اند. در حاؿ حاضر همه ایػن  گرفته
اند یػػا براثػػرِ اسػػتفادق  هػػای ركانػػی مبػػتال شػػدق قربانیػػاف كاقعػػا  بػػه بیماریاسػػت. بسػػیاری از 

های آنکانػػػگ، جػػػاف خػػػود را از دسػػػت  چ از داركهػػػا در بیمارسػػػتاف ک نادرسػػػت ك مکػػػرر ح
 اند. چند نمونه از این دست در زیر ارائه شدق است: دادق

به بیمارسػتاف  ۰۲۲۲کنندگاف فالوف گونگ در پاییز ساؿ  خانم لیانگ ژینین ك سایر تمرین
رسانندق بػه سیسػتم عصػبی  آنکانِگ تانگشاف منتقل شدند ك تحت تزریق داركهای آسیب

کننػػدگاف اظهػػار داشػػتند کػػه تزریقػػات دردنػػاک بودنػػد ك  قػػرار گرفتنػػد. بعػػدا  اکثػػر ایػػن تمرین
شدند. ایػن عػوارض شػامل ایػن مػوارد بػود:  مدتی  منجر به عوارض جانبی شدید ك طوالنی

شػػدف، افکػػار غیرطبیعػػی،  رفػػتن، عصبی قلبػػی، سػػفتی زبػػاف، تغییػػر شػػدید طػػرز راق نػػاراحتی
 دادف حافاه. دست ها ك از کدرشدف چشم
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خانم لیانگ ژینین دچار نارسایی قلبػی شػد ك پػس از تزریػق داركهػای ركانػی دك بػار دچػار 
توانست از خػودش مراقبػت کنػد تػا اینکػه در نهایػت  شوک شد. اك به مدت سه ساؿ نمی

 درگذشت. ۰۲۲3ر ساؿ د

کنندق دیگری به ناـ خانم لی فنگیف، بعد از تزریق داركهای نامعلوـ در بیمارسػتاف  تمرین
توانست از خودش مراقبت کند ك الغر ك  شدت از دست داد. نمی اش را به آنکانگ حافاه

 نحیف شدق بود.

ردكگػػػاق کػػػار در ا ۰۲۲۰کننػػػدق یانػػػگ بػػػائوچوف از هانػػػداف در اسػػػتاف هبػػػی در سػػػاؿ  تمرین
شدف پای راستش شد. اردكگاق کػار اجبػاری  اجباری هانداف شکنجه شد که منجر به قطع

ساؿ تحت تزریق داركهػای  ۱اك را سه بار به بیمارستاف آنکانگ هانداف فرستاد ك در آنجا 
 اش اك را که خانوادق ۰۲۲3عصبی قرار گرفت. سرانجاـ در ساؿ  رسانندق به سیستم آسیب

 ، اك كاقعا  تبدیل به یک بیمار ركانی شدق بود.به خانه برد

 20شود سوءرفتار روانی منجر به دیوانگی زنی جوان می ۴.۳.۱

یانِگ اسػتاف شػاندكنگ  موضوع كحشتناکی در ركستایی در شهر الی ۰۲9۱فوریه92بامداد 
سػاله را پیػدا کردنػد کػه در چػاهی شػناكر بػود. 2۲کشف شد. ركستاییاف جسد زنی حػدكدا  

 این جسد بعدا  شناسایی ك مشخص شد که متعلق به لیو ژیمِی است.

خاطر  سػالگی بػه۰9خانم لیو که دانشجویی باهوش با رؤیاهای بزرگ بود، پس از اینکه در 
تػی چػین(  آی امتناع از رهاکردف باكرش به فالوف گونگ  از دانشگاق چینهػوآ )معػركؼ بػه اِـ

انم لیو دستگیر ك شش ساؿ در زنػداف حػبس بست رسید. خ اخراج شد، آرزكهایش به بن
، اك تحػػت تزریػػق ۰۲۲2ك مکػػررا  بػػه اك دارك خورانػػدق شػػد. درسػػت قبػػل از آزادی اك در سػػاؿ 

 دكز باالیی از داركهایی نامعلوـ قرار گرفت.

های  پریشػػػػی اش بعػػػػدا  مشػػػػكوؾ شػػػػدند كػػػػه احتمػػػػاال  ایػػػػن موضػػػػوع علػػػػت ركاف خػػػػانوادق
زد ك دسػػتانش را طػػوری در هػػوا  ربط مػػی مزخػػرؼ ك بػػی هػػای مػػدت اك اسػػت. اك حرؼ طوالنی

کػػػرد ك ركی  ها تخػػتش را خػػیس می داد کػػه گویػػػا در حػػاؿ دكیػػدف اسػػت. شػػػب تکػػاف مػػی
کردنػػد، یػػا  خوابیػػد کػػه بػػا ادرار خػػیس شػػدق بػػود. كقتػػی از اك سػػنش را سػػؤاؿ می تشػػکی می
سػػالگی ۰9 کػػرد. ظػػاهرا  زمػػاف بػػرایش در اعػػالـ می« سػػاؿ ۰9»کػػرد یػػا سػػنش را  سػػکوت می

 متوقف شدق بود.
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اش از زنػػػػداف درگذشػػػػت. ایػػػػن زف جػػػػواف یکػػػػی از  خػػػػانم لیػػػػو هفػػػػت سػػػػاؿ پػػػػس از آزادی
دلیل  کنندگاف فػالوف گونػگ متعػدد از اسػتاف شػاندكنگ بػود کػه در زمػاف حػبس بػه تمرین

 ایمانش در معرض آزار ك اذیت ركانی قرار گرفت.

 یهای بیشتر براثر سوءرفتار روان )الف( مرگ ۴.۳.۱

 کنندق دیگر فالوف گونگ از استاف شاندكنگ براثرِ سوءرفتار ركانی درگذشتند. سه تمرین

 : سو گانگ ۱مورد 

افػػػزار بػػػرای شػػػرکت پتركشػػػیمی  عنواف مهنػػػدس نرـ سػػػو گانػػػگ اهػػػل شػػػهر زیبػػػو بػػػود ك بػػػه
سػػاله را گرفتنػػد ك بػػه بیمارسػػتاف 2۰، ایػػن فػػرد ۰۲۲۲مػػه۰2کػػرد. در  سػػینوپک چیلػػو کػػار می

 فانگ برند.ركانی كی

گرفػت کػه باعػث  آقای سػو هػر ركز تحػت تزریػق داركهػا ك مػواد شػیمیایی نػامعلوـ قػرار می
اش از بازداشػتش ك سػوءرفتار  شػد. كقتػی خػانوادق اش می آسیب شدید به سیستم عصبی

با اك مطلع شدند، عمویش سو لیانشی در اعتراض دست بػه اعتصػاب غػذا زد. مسػئوالف 
 زاد کردند ك به پدرش سپردند.بیمارستاف این جواف را آ

نار  حس بػه جػاف ك بػی اما نُه ركز تزریق دارك به اك آسیب زیادی رساندق بود. سو گانػگ بی
پریػدق ك بػدنش  شػدت ضػعیف شػدق بػود، صػورتش رنگ رسید ك چشمانش کدر بود. به می

 ژكئن درگذشت.9۲سفت شدق بود ك در صبح ركز 

 چین : شو گویی۲مورد 
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فػالوف گونػگ آزاد کػردف  دلیل تمرین سػاله  از حبسػش بػه22 چیِن  گػوییپس از اینکه شػو 
تنهایی  دقت مراقبش باشند ك اجػازق ندهنػد کػه بػه اش گفت که به شد، پزشک به خانوادق

 اش در معرض خطری جدی بود. به این طرؼ ك آف طرؼ بركد. زندگی

عصػػبی بػػه اك  مرسػػانندق بػػه سیسػػت درسػػت قبػػل از آزادی، چهػػار آمپػػوؿ از داركهػػای آسیب
توانسػت  تزریق شدق بود. درنتیجه صورتش متوـر ك زبانش سفت شدق بود. ازآنجاکه نمی

شػدت از دسػت  اش را به حس بود ك حافاػه غذا بخورد، الغر ك نحیف شدق بود. بدنش بی
 دادق بود.

چین هر ركز بدتر مػی شػد. اك نػه ركز بعػد، در  در خانه، كضعیت جسمی ك ركحی شو گویی
 ، درگذشت.۰۲۲۰بردسام9۲

 : ژانگ دژن۳مورد 

ساله در بازداشتگاق منگیین حبس بود، کارمنػد كانػگ چونشػیائو 22 که ژانگ دژف  درحالی
ك پزشکی از بیمارستاف منگیین داركهػای نػامعلومی را بػه اك تزریػق کردنػد. اك در كضػعیتی 

ای نػامعلومی را پس از اینکه پزشػکاف مجػددا  داركهػ ۰۲۲2ژانویه29بحرانی قرار گرفت. در 
 به خانم ژانگ تزریق کردند، اك درگذشت.

منگیین، رئػیس بازداشػتگاق سػاف کهػای، ك  39۲افراد درگیر در مرگ اك لی یانننگ از ادارق 
 بائو بودند. رئیس بیمارستاف گوئو شینگ

طور غیرمسئوالنه و غیراخالقی عمل  ای که به دستگاه قضایی ۴.۱
 کند  می

قدرتی كرای کل سیسػتم قضػایی ك  39۲شد، جیانگ زمین به ادارق  همانطور که قبال  بحث
کننػػدگاف  ای از دسػػتورات مخفیانػػه را علیػػه تمرین اجػػرای قػػانوف داد. اك همننػػین مجموعػػه
اعتبارشػػاف را از بػػین ببریػػد، آنهػػا را ازناػػر مػػالی »فػػالوف گونػػگ صػػادر کػػرد، ازجملػػه اینکػػه 
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را تػػا حػػدِ مػػرگ کتػػک بزنیػػد ك مرگشػػاف را  آنهػػا»ك « كرشکسػػته ك ازناػػر جسػػمی نػػابود کنیػػد
 «بدكف تأیید هویِت آنها جسدشاف را بسوزانید.»ك « خودکشی به حساب آكرید

رسد، هیچ چیػزی افراطػی تلقػی  کنندگاف فالوف گونگ می درنتیجه كقتی موضوع به تمرین
، سیسػػتم قضػػایی همػػه تالشػػش را بػػه کػػار 39۲شػػود. تحػػت فشػػار ك دسػػتورات ادارق  نمی
کننػػدگاف، آنهػػا را بػػه  یػػرد تػػا علیػػرغم فقػػداف مبنػػای قػػانونِی احکػػاـ صػػادرق بػػرای تمرینگ می

 های زنداف بیندازد. پشت میله

کننػػػػدگاف نیػػػػاز بػػػػه هػػػػیچ  نتیجػػػػه نهػػػػایی ایػػػػن اسػػػػت کػػػػه پلػػػػیس بػػػػرای دسػػػػتگیری تمرین
ها هػػیچ گونػػه صػػالحیتی بػػرای تناػػیم ادعاهػػای سػػاختگی  كشػػركطی نػػدارد، دادسػػتانی شرط

شػػػدق موافقػػػت  تعیػػػین هػػػای سػػػنگین ازپیش هػػػا بػػػا صػػػدكر حکم دارنػػػد ك دادگاقعلیػػػه آنهػػػا ن
 کنند. می

 21 دلیل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی دستگیری به ۱.۴.۱

های  هػای منتشرشػدق در رسػانه های خبری در داخل ك خارج چػین تهمت که رسانه درحالی
کننػػػػػدق فػػػػػالوف گونػػػػػگ در  تمػػػػػرین 2۲کردنػػػػػد، حػػػػػدكد  چ را تکػػػػػرار می ک تحػػػػػت کنتػػػػػرؿ ح

موفػػق شػػدند یػػک کنفػػرانس مطبوعػػاتی در حومػػه پکػػن برگػػزار کننػػد. آنهػػا  9333اکتبػػر۰2 
المللػػػی  های بین هػػای جیانػػگ زمػػین را افشػػػا کردنػػد ك اكلػػین فرصػػػت را بػػرای رسػػانه دركغ

کننػدگاف فػالوف گونػگ در سػرزمین اصػلی چػین  فراهم کردند تػا درک مسػتقیمی از تمرین
  به دست آكرند.

های آسوشیتدپرس ك ركیترز دیگر در سراسػر جهػاف پخػش شػدق بػود.  اکتبر، گزارش۰2 در 
هػػا ك مػػاجرای ایػػن کنفػػرانس مطبوعػػاتی را در صػػفحه اكؿ  عکس نیویػػورک تػػایمزركز بعػػد، 

کننػػدگاف در ایػػاالت متحػػدق دربػػارۀ كضػػعیت فػػالوف  خػػود منتشػػر کػػرد. در آف زمػػاف، تمرین
کردنػػد. كقتػػی  رسػػانی می سػػی اطالع كاشػػنگتن دی گونػػگ در چػػین بػػه مقامػػات دكلتػػی در

کننػػػدگاف را در چػػػین تحسػػػین  خواندنػػػد، شػػػجاعت تمػػػرین هػػػا را می مقامػػػات ایػػػن گزارش
 کردند. می

(، مػػؤثرترین ركزنامػػه انگلیسػػی در آسػػیا، ایػػن پی اِـ سػػی سػػاكت چاینػػا مورنینػػگ پسػػت )اِس
کػػرد، پوشػػش  پػػر می هػػای بزرگػػی کػػه یػػک صػػفحه کامػػل را کنفػػرانس مطبوعػػاتی را بػػا عکس

 طور برجسته پوشش دادند. های مهم در اركپا نیز این ماجرا را به داد. بسیاری از ركزنامه
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کنندگانی که در این کنفرانس مطبوعػاتی شػرکت کردنػد، همگػی درنهایػت دسػتگیر  تمرین
سػػاؿ حػػبس محكػػوـ  ۱سػػاله بػػود، بػػه 23شػػدند. آقػػای جیانػػگ ژائوهػػویی کػػه در آف زمػػاف 

ساله بود، به سه سػاؿ حػبس محکػوـ شػد. اك در 29نگ یاف که در آف زماف شد. خانم دی
براثرِ شکنجه در زنداف چنگدق درگذشت. آقای کای مینگتػائو کػه در آف زمػاف  ۰۲۲9اكت92 
کػه  ساله بود، به یػک مرکػز شستشػوی مغػزی در اسػتاف هػوبی فرسػتادق شػد ك درحالی۰1

 ۰۲۲۲اکتبػػػػر۱خػػػػورد. اك در  لگػػػػد می بند ك پابنػػػػد زدق بودنػػػػد، اغلػػػػب کتػػػػک ك بػػػػه اك دسػػػػت
 درگذشت.

 دلیل نصب پوسترها حبس  به ۲.۴.۱

هػػػای قػػػانونی بػػػرای اعتػػػراض بػػػه آزار ك شػػػکنجه بسػػػته بػػػودق اسػػػت،  ازآنجاکػػػه کلیػػػه کاناؿ
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بػػا چػػا  ك توزیػػع فالیػػر ك بركشػػورها ك نیػػز برافراشػػتن بنػػر ك  تمرین

 اند. رسانی کردق رفتاری خود اطالعپوستر در اماکن عمومی دربارق این گ

کنندق فالوف گونگ در شهر تانگشاِف استاف هبی به پنج ساؿ  آقای كانگ بائوشاف، تمرین
هزار یوآف جریمه محکوـ شد، چراکه پلیس مانػوف شػد ۰۲ك شش ماق حبس ك پرداخت 

 خواهی ك جهػاف بػه حقیقػت، نیػک»که اك بنری را برافراشته که ركیش نوشته شػدق اسػت: 
 22.« (真善忍)بردباری نیاز دارد 

ای در  در محػػل کػػارش ك چنػػد ركز پػػس از پیػػدا شػػدف ایػػن بنػػر در محلػػه ۰۲91ژكئیػػه2اك در 
هػػای ناػػارتی در حػػاؿ  ژكئػن دسػػتگیر شػػد. پلػػیس ادعػػا کػػرد مػػردی کػػه در فػػیلم دكربین ۰3

آقػا كانػگ اسػت، امػا دادسػتانی منطقػه فنگػراف دك  کردف این بنر دیدق شػدق اسػت، آكیزاف
 بودف مدارک برگشت داد. بار پركندق اك را با استناد به ناکافی

پلیس برای سػومین بػار تػالش کػرد ك پػس از آف پركنػدق بػه دادسػتانی شػهر زكنهػوا كاگػذار 
شػػد کػػه قبػػل از ارسػػاؿ پركنػػدق بػػه دادگػػاق شػػهر زكنهػػوا کیفرخواسػػتی را علیػػه آقػػای كانػػگ 

 تنایم کرد.

ژكئیػػه محکػػوـ شػػد. ایػػن حکػػم 9۰گػػاق حاضػػر ك در در داد  ۰۲92مػػه3آقػػای كانػػگ در تػػاریخ 
الػذکر توسػط آقػای كانػگ ثابػت  کػه ادعػای آكیػزاف کػردف بنػر فوؽ بیانگر این بود که درحالی

رسػػانی ك چػػاپگر  هػػای فػػالوف گونػػگ، مطالػػب اطالع قبػػوؿ اسػػت، امػػا کتاب نشػػدق ك غیرقابػػل
 ست.کردف اك ا شدق از خانه آقای كانگ مدارکی کافی برای محکوـ توقیف
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اگرچه مسػئوالف دادگػاق تػالش كردنػد جلػوی درخواسػت تجدیػدنار اك را بگیرنػد، ككػیلش 
ژكئیػه ارائػه دهػد. ككیػل پػس از آف بارهػا بػا 2۲موفق شد اسػناد تجدیػدنار اك را در تػاریخ 

دادگاق میانی تانگشاف تماس گرفت ك به نقض ركند قػانونی دادگػاق ك محاکمػه اعتػراض ك 
دادرسػػی عمػومی بػػرای درخواسػػت تجدیػدنار مػػوکلش برگػػزار   درخواسػت کػػرد یػک جلسػػه

 شود.

سػػپتامبر تصػػمیمش را اتخػػاذ ك 9۲اکتبػػر بػػود کػػه كکیػػل متوجػػه شػػد دادگػػاق میػػانی در 92 در 
اکتبر که كکیل ۰۰بدكف برگزاری جلسه دادرسی، حکم اكلیه را تأیید کردق است. در تاریخ 

اکتبػر 91به اك گفت که آقای كانگ در برای بازدید از موکلش به بازداشتگاق رفت، مأموری 
نػػوامبر بػػه ایػػن ۱جیػػدكنگ منتقػػل شػػدق اسػػت. همسػػر آقػػای كانػػگ در  ۰بػػه زنػػداف شػػمارق 

زنداف رفت، اما به اك اجازق ندادند با شوهرش مالقات کند تا اینکه بارهػا درخواسػت کػرد 
گرفت ك گفػت ك درنهایت یكی از مسئوالف زنداف با ناـ خانوادگی چه از این مالقات فیلم 

هػػای آینػػدق همگػػی لغػػو  كػػه اگػػر آقػػای كانػػگ از رهػػاکردف اعتقػػاد خػػود اجتنػػاب کنػػد، مالقات
خواهند شد. همسرش متوجه شد که آقای كانگ مجبور شدق است نه سػاعت در ركز در 

 ها اك را بیمار کردق است. یک كاحد خیاطی کار کند ك بوی تند ك زنندق پارچه

ك را بػػدكف مبنػػای قػػانونی دسػػتگیر کػػردق ك تحػػت آزار ك اذیػػت آقػػای كانػػگ علیػػه آنهػػایی کػػه ا
را بػػه دادسػػتانی عػػالی  هایی نامه اش نیػػز شػػکایت قػػرار دادق بودنػػد، شػػکایت کػػرد. خػػانوادق

 اند. خلق ارساؿ کردند، اما پاسخی دریافت نکردق

 23 «حساس»های  های المپیک و سایر تاریخ دستگیری در دورۀ بازی ۳.۴.۱

هػای مهػم  های حساس مانند ساؿ نو چینی ك کنفرانس ین اغلب حوالی تاریخپلیس در چ
زنػد.  کننػدگاف فػالوف گونػگ می های گسػتردق تمرین حزب کمونیست، دست به دسػتگیری
دسػػػتگیر شػػػدند،  ۰۲9۱کننػػػدق در مػػػارس تمرین 2۲۱بػػػرای نمونػػػه تأییػػػد شػػػدق اسػػػت کػػػه 

محکػػػػػوـ شػػػػػدند. بیشػػػػػتر  طور غیرقػػػػػانونی نفػػػػػر بػػػػػه 29نفػػػػػر محاکمػػػػػه ك  9۰2کػػػػػه  درحالی
چ صورت گرفت، ازجملػه  ک گذاری ح ها در نیمه اكؿ ماق در طوؿ جلسات قانوف دستگیری

مػػارس( ك دكازدهمػػین کنفػػرانس مشػػاكرق سیاسػػی 9۱ تػػا  ۱دكازدهمػػین کنگػػرق ملػػی خلػػق )
 مارس(. 92تا  2خلق چین )

هػای  بازی ، پلیس در بسیاری از مناطق چػین بػه بهانػه حفػ  امنیػت۰۲۲2در ماق مه ساؿ 
 کنندگاف فالوف گونگ زد. المپیک دست به دستگیری مخفیانه تمرین
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یواف دسػتگیر شػدند.  ، آقای شائو چانگپو ك خانم فو لیهونگ در شهر سونگ۰۲۲2مه۰9در 
یواف منػػػزؿ آقػػػای شػػػائو را غػػػارت ك خػػػواهر کػػػوچکش را  پػػػس از آف، پلػػػیس شػػػهر سػػػونگ

 دستگیر کرد.

یواف حبس شدند. فقط دك كعػدق غػذا در  تگاق شهر سونگآقای شائو ك خانم فو در بازداش
شػػد ك مجبػػور بودنػػد بػػدكف دریافػػت مػػزد کػػار کننػػد. خػػانم فػػو الغػػر ك  ركز بػػه آنهػػا دادق می

نحیف شد. آقای شائو به یک ساؿ کار اجباری محکوـ ك به اردكگاق کػار اجبػاری هِیزكیػزی 
 شهر چانگنوف منتقل شد.

ژانػگ، یػاف شػیانیو، لیػو چینػگ ك سػایرین ك نیػز چػن  وآفکنندگاف چػو دکػای، كانػگ ی تمرین
کنندق نبود( دستگیر ك به اردكگاق کار اجباری یینماهػه در شػهر جیوتػای  لیشین )که تمرین

چین،  کنندگاف لیو شوچین، گائو میاف، شو هویی، خانم ژانگ هونػگ منتقل شدند. تمرین
گػػاق کػػػار هِیزكیػػػزی در شػػػهر خػػانم كانػػػگ شػػػوچین، خػػانم مػػػو گویلینػػػگ ك سػػػایرین در اردك

 چانگنوف حبس شدند.

شػػب مػػأموراف پلػػیس شػػهر سػػونگیواف ك شهرسػػتاف فویػػو بػػه  ، بعػػد از نیمه۰۲۲2ژكئیػػه99در 
سرپرسػػػتی رؤسػػػای امنیتػػػی ركسػػػتاها دكر دیگػػػری از دسػػػتگیری ك آزاركاذیػػػت را بػػػا هػػػدؼ 

خػانم كانػگ کننػدگاف فػالوف گونػگ در شهرسػتاف فویػو بػه اجػرا گذاشػتند.  قراردادف تمرین
جینشیا از ركستای ژانگبائو در شهرک کایجیاگو، دسػتگیر ك در بازداشػتگاق فویػو بازداشػت 
شد. مأموراف ادارق پلیس خیاباف دائوشی، لی شیائوهویی از شػهر سػانناهه را دسػتگیر ك 
به بازداشتگاق شهرستاف فویو منتقل کردند. كانػگ اِنهػویی از یوشػوگو موفػق بػه فػرار شػد. 

کردنػػد  نػػین سػػایر افػػرادی کػػه قػػبال  در ایػػن شػػهرک فػػالوف گونػػگ را تمػػرین میپلػػیس همن
 تحت آزاركاذیت قرار داد.

کنندگانی كػه قبػل از سػاؿ  ها را طبق فهرست تمرین گفته شدق است كه پلیس دستگیری
آكری کػػػردق بػػػود، انجػػػاـ داد. بعضػػػی از افػػػراد موجػػػود در ایػػػن  شػػػاف را جمػػػع اسامی 9333

هرحاؿ پلػػػػػیس  ، امػػػػػا بػػػػػهرا کنػػػػػار گذاشػػػػػته یػػػػػا درگذشػػػػػته بودنػػػػػدکػػػػػردف  فهرسػػػػػت تمرین
سػاله 22 برد. كانگ کویشػیانِگ  کرد ك گاهی آنها را با خود می شاف را اذیت می های خانوادق

های المپیک پکن تحت آزار ك شکنجه قػرار گرفػت.  از شهر زكپینِگ شاندكنگ قبل از بازی
شدت رك  اش به ا اینکه كضعیت سالمتیکوف شکنجه شد ت اك در اردكگاق کار اجباری كانگ

 ۰۲9۲توانسػػػت از خػػػودش مراقبػػػت کنػػػد ك در نػػػوامبر بػػػه كخامػػػت گذاشػػػت. اك دیگػػػر نمی
 درگذشت.
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جای کمک  رود، پلیس به خورد که از هوش می زنی آنقدر کتک می ۴.۴.۱
 24 کند دستگیرش می

هػایی دربػارق فػالوف  اـکػه بنرهػای حػاكی پی درحالی ۰۲93مػه9۰خانم هانػگ شػییف در شػب 
کرد، تعقیػب شػد ك مػورد ضػرب ك شػتم قػرار گرفػت. مهػاجم سػر خػانم  گونگ را آكیزاف می

هانگ را ركی زمین نگه داشت، ركیش نشست ك به سػرش مشػت زد. سػر خػانم هػاف پػر 
از خوف شد ك صورتش از شکل افتاد. چهار دنداف جلویش افتاد ك خوف از دهػانش فػوارق 

 یز شکست ك از هوش رفت. اش ن زد. بینی می

مهاجم در جریػاف ایػن حملػه بػا کسػی تمػاس گرفػت. بعػد از مػدت کوتػاهی چنػد اتومبیػل 
كجػػو از مهػػاجم یػػا دسػػتگیری اك، خػػانم هانػػگ را بػػه ادارق  جاِی پرس پلػػیس آمدنػػد. آنهػػا بػػه

 پلیس شهرک كاننوآف بردند.

اق ژانگجیػػاکو منتقػػل ، بػػه بازداشػػتگ۰۲93مػػه92پلػػیس تػػالش کػػرد خػػانم هانػػگ را در تػػاریخ 
هػػای شػػدید ناشػػی از  ك تشػػخیص پرفشػػاری خػػوف ك زخم  کنػػد، امػػا پػػس از معاینػػه پزشػػکی

ای جػػػػز آزادکػػػػردف اك نداشػػػػت. بینػػػػی خػػػػانم هانػػػػگ شکسػػػػته بػػػػود،  ضػػػػرب ك شػػػػتم، چػػػػارق
 .هایی داشت اش جراحت هایش افتادق بود ك در بافت نرـ صورت ك سینه دنداف

 25 شمار های بی مرگ، قساوتیک اداره پلیس، چند مورد  ۵.۴.۱

جیانػػگ، در  کننػػدۀ فػػالوف گونػػگ در اسػػتاف هیلونگ آقػػای هوانػػگ گوئودكنػػگ، یػػک تمرین
دلیل آزار ك اذیػػت جسػػمی ك ركانػػی کػػه آقػػای هوانػػگ در زمػػاف  درگذشػػت. بػػه ۰۲91اکتبػػر29

بازداشػػتش متحمػػل شػػدق بػػود، چنػػد مػػاق پػػیش از مػػرگ در غػػذا خػػوردف ك رفػػتن بػػه توالػػت 
 .مشکل داشت

شػػاف ك سػػپس در زنػػداف مودانجیانػػگ حػػبس شػػد.  آقػػای هوانػػگ ابتػػدا در ادارۀ پلػػیس ناف
خاطر بػاكرش بػه فػػالوف گونػگ، اك در هػر دك مکػاف تحػػت شػکنجه قػرار گرفػػت. در ادارۀ  بػه

پلیس نگهباناف اك را از دك شست دستش آكیزاف کردند ك مورد ضرب ك شػتم قػرار دادنػد. 
هایش را سػاییدند ك  هایی دنػدق هػوش شػد، آنهػا بػا سػکه دت درد بیپس از اینکه براثر شػ

هوش  محض اینکػػه بػػه زدنػػد تػػا اك را بیػػدار کننػػد. بػػه خػػالؿ دنػػداف بػػه نػػوک انگشػػتانش می
 .کردند آمد مجددا  اِعماؿ شکنجه را شركع می می
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گػر کننػدگاف دی فرد نبود. بسػیاری از تمرین موقعیتی که آقای هوانگ در آف بود، منحصربه
کػردف فػالوف گونػگ در  خاطر تمرین مانند خانم گائو بینگركنگ ك آقای کویی کػونیی نیػز بػه

طوری کػػػػه ایػػػػن دك  ایػػػػن ادارۀ پلػػػػیس متحمػػػػل درد ك رنػػػػج بسػػػػیار شػػػػدیدی شػػػػدند، بػػػػه
کننػدگاف  کنندق بر اثر آزار ك اذیت جسمی ك ركانی جانشاف را ازدسػت دادنػد. تمرین تمرین

 .براثرِ شکنجه فلج شدند دیگری مانند آقای ژائو جوف

)الف( خانم گائو بینگرونگ: شکنجه منجر به فروپاشی ذهنی و مرگش  ۵.۴.۱
 شد

کػرد.  شػاف قػرار دارد، زنػدگی می لینگهه، جایی که ادارۀ پلیس ناف خانم گائو در شهرک تیه
 ۰۲۲9کػردف فػالوف گونػػگ سػالمتی ك زنػػدگی خػانوادگی اك را بهبػػود بخشػید. در فوریػػه تمرین

شػػػاف، ك چنػػػد مػػػأمور دیگػػػر اك را دسػػػتگیر  ئو چیانػػػگ، معػػػاكف رئػػػیس ادارۀ پلػػػیس نافمیػػػا
 .کردند

بامداد ركز بعد خانم گائو را مورد ضرب ك شتم  9:2۲شب تا  1شش مأمور مرد از ساعت 
قرار دادند که منجر به آسیبی جدی شد. همزماف میائو، خانم گائو را مجبور کرد تا به 

های فالوف گونگ را لگدکوب ك آنها را پارق  دشناـ دهد ك کتابگذار فالوف گونگ  بنیاف
 .جای درماف جراحات خانم گائو، اك را به بازداشتگاق مودانجیانگ بردند کند. مسئولین به

كقتػػی خػػانم هوانػػگ در بازداشػػتگاق پػػذیرش شػػد، فلػػج شػػدق ك صػػورت ك دسػػت ك پػػایش  
مػرغ ركی سػرش  به اندازۀ تخم متوـر بود. چشمانش دك خط باریک شدق بود ك چند تودق

خواهند کػتکش بزننػد.  کرد، گویا می زد ك خودش را جمع می شد. دائما  فریاد می دیدق می
افتاد، نگهباناف ك زندانیاف مجبور بودند اك را ركی زمػین نگػه دارنػد.  هر كقت این اتفاؽ می

 .اش درگذشت شد ك حدكد یک ساؿ پس از آزادی اك هر ركز بدتر می

شدن کل  )ب( آقای سویی سونیی: شکستگی پنج استخوان دنده و سیاه ۵.۴.۱
 ریه

خاطر آزار ك شػػکنجه مجبػػور  سػػالۀ فػػالوف گونػػگ، بػػه۱2 کننػػدۀ  آقػػای سػػویی سػػونیی، تمرین
بػه اك »اش گفػت:  شد دكر از خانػه زنػدگی کنػد. یکػی از مػأموراف پلػیس محلػی بػه خػانوادق
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کمػػی بعػػد از اینکػػه آقػػای سػػویی « شػػد.بگوییػػد برگػػردد ك مشػػکلی بػػرایش ایجػػاد نخواهػػد 
شػػاف بػػرد. دك ركز بعػػد  اك را دسػػتگیر ك بػػه ادارۀ پلػػیس ناف ۰۲۲۰مػػه92بازگشػػت، پلػػیس در 

تمام بدن معاینه جسدش پس از مرگ نشاف داد کػه  .اش دادق شد خبر مرگ اك به خانوادق

اما  سػیاق، هایش تم اش شکسته، یکی از ریه کبود شدق بود، پنج استخواف دندقآقای سىیی 
چشػػػمانش متػػػوـر ك پاهػػػایش سػػػیاق شػػػدق بػػػود. امػػػا نتػػػایج معاینػػػۀ پػػػس از مػػػرگش، بػػػه 

اش دادق نشد ك آنها حتی اجازق نداشتند از جسد یػا نتػایج معاینػه عکػس یػا فػیلم  خانوادق
 .بگیرند

جیانگ دادخػواهی  اش تصمیم گرفتند به استانداری استاف هیلونگ كقتی اعضای خانوادق
کردنشاف آنها را از استفادق از هرگونه كسیلۀ نقلیػۀ عمػومی منػع  ای متوقفکنند، پلیس بر 

های مػػػػداكـ از سػػػػوی اعضػػػػای خػػػػانوادق ك دادخػػػػواهی آنهػػػػا بػػػػه  کػػػػرد. پػػػػس از درخواسػػػػت
 .پرداخػت کػرد یػوآف هػزار۱۲۲اش  استانداری ك پکن، ادارۀ پلػیس مودانجیانػگ بػه خػانوادق

ی سویی، ادارۀ حقوؽ بشر سازماف ملل متحػد هایی مانند پركندۀ آقا دلیل كجود پركندق به
هػای نقػض حقػوؽ بشػر خػود  شػاف را در یکػی از گزارش ناـ ادارۀ پلػیس ناف ۰۲۲۱در ساؿ 

ای خواهاف بازرسػی مشػترک شػد، امػا هػیچ یػک از مقامػات مسػئوؿ  آكرد ك با صدكر بیانیه
 .شناخته نشدند

ناخن انگشتان و  دندان به زیر )پ( آقای ژائو جون: وارد کردن خالل ۵.۴.۱
 معلولیت

دنػػداف  کننػػدگاف خالؿ شػػاف اغلػػب بػػه زیػػر نػػاخن انگشػػت تمرین مسػػئولین ادارۀ پلػػیس ناف
بػه خانػۀ آقػای  ۰۲۲9فوریۀ۰2کردند. شیه چونشنگ، رئیس ادارۀ پلیس ك میائو در  فرك می

محض  ژائو جوف مراجعه کردند. شیه از آقای ژائو خواست برای گفتگویی بیػركف بیایػد. بػه
کػػه هنػػوز دمپػػایی بػػه پػػا داشػػت،  اینکػػه آقػػای ژائػػو پػػایش را از در بیػػركف گذاشػػت درحالی

 .زكر اك را داخل كَف پلیس بردند ك به ادارۀ پلیس منتقل کردند مأموراف به

خاطر درد شػدید سػه بػار  شب سػه بػار دسػت ك پػای آقػای ژائػو را محکػم بسػتند ك اك بػه آف
اش را بػػػا سػػػکه  های دنػػػدق کردنش اسػػػتخوافهػػػوش شػػػد. سػػػپس نگهبانػػػاف بػػػرای بیػػػدار  بی

خراشػػیدند ك خػػالؿ دنػػداف بػػه زیػػر نػػاخن انگشػػتانش كارد کردنػػد. دسػػتانش چنػػاف شػػدید 
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دلیل آسػػػیب كاردق بػػػه  آسػػػیب دیػػػدق بػػػود کػػػه معاینػػػۀ پزشػػػکی تأییػػػد کػػػرد معلػػػولیتش بػػػه
 .اعصابش است

سػت، پسػرش کردف آقػای ژائػو کػافی نی كقتی مأموراف دیدند که ایػن شػکنجه بػرای تسػلیم
کػػػرد،  ژائػػػو داف را کػػػه دانشػػػجوی دانشػػػکدۀ پزشػػػکی اسػػػت ك فػػػالوف گونػػػگ را تمػػػرین نمی

های شوفاژ بستند ك سػرش را  دستگیر کردند. آنها به ژائو داف دستبند زدند ك اك را به لوله
طوری کػػػه نزدیػػػک بػػػود خفػػػه شػػػود. همننػػػین اك را از  بػػػا پتوهػػػای ضػػػخیمی پوشػػػاندند، بػػػه

صبح ركز بعد، دك مأمور ژائو داف را نزد آقػای ژائػو  .ت محركـ کردنددسترسی به آب ك توال
سپس فورا  ژائػو داف را بردنػد. بػا توجػه بػه « هِیگ به پسرت نگاق کنگ»بردند ك فریاد زدند: 

اینکه آقای ژائو خودش فقط طی یک شب چنػاف مػورد ضػرب ك شػتم قػرار گرفتػه بػود کػه 
شدف مورد ضرب ك شتم قػرار گیػرد. اك  حد فلج فلج شدق بود، نگراف بود که پسرش نیز تا

پسػرـ را آزاد کنیػد ك هػر اتهػامی کػه كارد کنیػد را خػواهم »با عصبانیت ك اندكق پاسػخ داد: 
 .اش اخاذی کرد ك ژائو داف را آزاد کرد یوآف از خانوادق ۱۲۲۲پلیس « پذیرفت.

 )ت( آقای هوانگ گوئودونگ: خون سراسر اتاق ریخته بود ۵.۴.۱

کػرد ك سختکوشػی ك سػخاكتش در کمػک بػه دیگػراف  هوانگ در یک کارخانػه کػار میآقای 
گفػػت کػػه  احتػػراـ بسػػیاری در بػػین همکػػاراف ك همسػػایگاف بػػرایش ایجػػاد کػػردق بػػود. می

فػالوف »فکرتر کػردق اسػت. یػک بػار گفػت:  تر ك خػوش کردف فالوف گونگ اك را سػالم تمرین
تػػوانم  بهتػػرین هسػػتند. نمی  (真善忍)خواهی، بردبػػاری گونػػگ ك اصػػوؿ حقیقػػت، نیػػک

 «بدكف آنها زندگی کنم.

رسػػػانی افشػػػاکنندۀ آزار ك شػػػکنجۀ  خاطر توزیػػػع مطالػػػب اطالع آقػػػای هوانػػػگ ك پسػػػرش بػػػه
 .شاف بردق شدند دستگیر ك به ادارۀ پلیس ناف ۰۲۲9فالوف گونگ، در اكاخر فوریۀ

از شسػت آكیػزاف ك هم بسػتند، اك را  میائو چیانگ ك سػایر مػأموراف شسػت دسػتانش را بػه
هػػػوش شػػػد، بػػػرای بیػػػدارکردنش  شػػػركع بػػػه ضػػػرب ك شػػػتم اك کردنػػػد. پػػػس از اینکػػػه بی

اش را بػػا سػػکه خراشػػیدند ك بػػه نػػوک انگشػػتانش خػػالؿ دنػػداف كارد  های دنػػدق اسػػتخواف
های  بعػد از آف اك را تحػت شػکنجه  کردند. همین شکنجه را به آقای ژائو نیز كارد کردند ك

 ۰2کشػػید، امػػا ایػػن شػػکنجه  بػػا اینکػػه آقػػای هوانػػگ از درد فریػػاد میدیگػػری قػػرار دادنػػد. 
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هػػایی ایجػػاد شػػد. دچػػار  سػػاعت ادامػػه یافػػت. سػػرش متػػوـر ك در سراسػػر بػػدنش کبودی
 .اختیاری در دفع ادرار ك مدفوع نیز شد. سراسر اتاؽ پر از خوف شدق بود بی

با زنجیر به هم بسػتند،  اما آف فقط شركعش بود. مأموراف به اك دستبند زدند، پاهایش را
در بازداشتگاق حبسػش کردنػد ك میػائو ك سػایر مػأموراف بػه ضػرب ك شػتم اك ادامػه دادنػد. 

ك ادارۀ پلػیس تمػاس گرفػت ك خواهػاف آزادی اك شػد. امػا  39۲ادارۀ  همسر آقای هوانگ بػا
یکػػػی از  .کػػػرد نوبت از اك درخواسػػػت پػػػوؿ می درخواسػػػتش رد شػػػد ك در عػػػوض پلػػػیس بػػػه

گفػػػت کػػػه بػػػه آنهػػػا گفتػػػه شػػػدق داركی  کػػػرد، می کػػػه در سػػػالن غػػػذاخوری کػػػار می زنػػػدانیاف
نامعلومی به غذای آقای هوانگ اضافه کنند تا دائما  دچػار اسػهاؿ شػود. سػپس نگهبانػاف 
بػػرای اینکػػه بػػاكر آقػػای هوانػػگ را دچػػار تزلػػزؿ کننػػد از اك کػػه در جریػػاف نقشػػۀ آنهػػا نبػػود، 

 .اش را بهبود نبخشیدق است گونگ سالمتی های فالوف پرسیدند که چرا تمرین می

آزار ك اذیػػت جسػػمی ك داركهػػای نػػامعلوـ باعػػث الغػػری بسػػیار شػػدید آقػػای هوانػػگ شػػد 
مػػاق اك در كضػػعیت سػػالمتی بسػػیار ضػػعیفی قػػرار گرفػػت. در  9۲طوری کػػه بعػػد از حػػدكد  بػػه

. اما ادارۀ حقوؽ بشر سازماف ملل متحد به پركندۀ اك اشارق شدق است ۰۲۲9گزارش ساؿ 
محاکمػه کردنػد. اك آنقػدر ضػعیف  ۰۲۲9دسػامبر 9۰جای آزادکردف آقػای هوانػگ، اك را در  به

سػػاؿ حػػبس  9۲توانسػػت در دادگػػاق صػػحبت کنػػد، امػػا بػػا ایػػن كجػػود اك را بػػه  بػػود کػػه نمی
محکوـ کردند. اك را به زنداف مودانجیانگ فرسػتادند ك در آنجػا در معػرض سػرمای شػدید 

الکتریکػػػی بػػػه   ها ازجملػػػه كاردکػػػردف شػػػوک بػػػا بػػػاطوـ سػػػاـ شػػػکنجهكاق ك گرسػػػنگی ك انواع
 .شرمگاق ك مقعدش قرار گرفت

قػػرار گرفتنػػد.   طور مشػػابه مػػورد آزار ك اذیػػت کننػػدگاف دیگػػر نیػػز بػػه تعػػداد زیػػادی از تمرین
مػورد ضػرب ك شػتم از سػوی میػائو قػرار گرفػت. اعضػای  ۰۲۲9آقای ژانگ یولیانگ در ساؿ 

شد. با كجود ایػن، اك را بػه  ك مدت زیادی خوف در ادرارش دیدق میاش آسیب دید  داخلی
اش را بػه دكلػت  پنج ساؿ حػبس محکػوـ کردنػد. پػس از اینکػه اقػوامش در کانػادا پركنػدق

کانادا منعکس کردند، كزیر امور خارجۀ کانادا جاف بایرد در پاسخ نوشت کػه اك از نزدیػک 
کنندگاف فالوف  ر کردق تا برای آزادی تمرینخصوص کا كزیر استفاف هارپر در این با نخست

 .شدق با دكلت چین تماس بگیرند گونگ بازداشت

کننده فالون گونگ، از سوی  نقض روندهای قانونی در محاکمۀ یک تمرین ۶.۴.۱
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 26پلیس، دادستانی و دادگاه 

سػاؿ  2دلیل اجتناب از رها کردف فالوف گونگ، بػه  یانگ به ساله در شهر گویی 22 بانویی 
 ماق حبس محکوـ شد. 3ك 

خػػانم ژانػػگ جوهونػػگ بػػه فػػالوف گونػػگ بػػاكر دارد، چراکػػه ایػػن تمػػرین امیػػد بػػه زنػػدگی را 
شػاف براثػر یػک اشػتباق  ارمغاف آكرد. شوهر اكلش فقػط چنػد سػاؿ پػس از ازدكاج برایش به

سػػالگی غػػرؽ شػػد. اك دكبػػارق ازدكاج کػػرد، امػػا شػػوهر  9۰پزشػػکی درگذشػػت. پسرشػػاف در 
 دانست چطور سیگار بکشد، الکل بنوشد ك اك را کتک بزند.  فقط می دكمش

سػپس بػا فػالوف گونػگ  .بػار تػأثیر بػدی بػر كضػعیت سػالمتی اك گذاشػت این زندگی فالکت
آشػػنا شػػد ك ایػػن تمػػرین عالقػػه بػػه زنػػدگی را دكبػػارق در اك ایجػػاد کػػرد. اك نػػه تنهػػا سػػالم ك 

ا نیز بهبود بخشػید. بنػابراین كقتػی آزار ك تندرست شد، بلكه رابطه تیرق خود با شوهرش ر 
آغػػاز شػػد، هرگػػز در ایمػػانش دچػػار تزلػػزؿ  9333شػػکنجه فػػالوف گونػػگ در مػػاق ژكئیػػه سػػاؿ 

 .نشد

طلب خانم ژانگ برای سالمتی ك شادی سبب شد پلیس بارها اك را دستگیر کنػد. آخػرین 
حاضػػر شػػد.  در دادگػػاق ۰۲92فوریػػه92صػػورت گرفػػت ك در  ۰۲93ژكئیػػه۰2دسػػتگیری اك در 

مػػػارس مطلػػػع شػػػد کػػػه اك محکػػػوـ شػػػدق اسػػػت. اك ۰شػػػنگ، در  كکػػػیلش، آقػػػای لػػػی گویی
موافقػػت کػػرد بػػه كکالػػت خػػانم ژانػػگ ادامػػه دهػػد، چراکػػه مػػوکلش بػػرای حػػق آزادی کػػه در 

کػػرد. اك بػػه خػػانم ژانػػگ کمػػک کػػرد تػػا درخواسػػت  ، مبػػارزق می قػػانوف اساسػػی تصػػریح شػػدق
 .یانگ ارائه دهد گوییتجدیدنارش را به دادگاق میانی شهر 

ك دادگاق منطقه هواشػی همگػی در حػالی کػه بػرای آزار ك شػکنجه  دادستانی پلیس محلی،
انػد.  خاطر بػاكرش، ركنػدهای قػانونی را نقػض کردق کردنػد، در پركنػدق خػانم ژانػگ بػه تالش 

خانوادۀ خانم ژانگ در حاؿ تنایم شکایت از افراد ك نهادهػای مسػئوؿ در ایػن زمینػه، بػه 
 .یانگ هستند میته انضباطی ك ناارت شهر گوییک

 ارائه نکردن مدارک ادعاشده برای پیگرد از سوی پلیس( الف)
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سونگ به دك مدرک علیه خانم ژانگ اشارق کرد. اكلین مدرک این بػود  دادستاف ژائو تینگ
مػأموراف لػو  .رسػانی فػالوف گونػگ دسػتگیر شػدق بػود که اك به هنگاـ توزیػع مطالػب اطالع

عنواف شػػاهد احضػػار شػػدند. آنهػػا ادعػػا کردنػػد كقتػػی خػػانم  هػػائو بػػه ونگ ك چػػن دكنگجیسػػ
نسػخه از انػواع مطالػب فػالوف گونػگ را نػزد  1۱ دستگیر کردنػد،  ۰۲92آكریل91ژانگ را در 

 .اك پیدا کردند

كکیل خانم ژانگ درخواست کرد کػه مطالػب را در دادگػاق ببینػد، مػأموراف ادعػا کردنػد کػه 
انػد. همننػین نتوانسػػتند توضػیح دهنػد کػه چػرا از مطالػػب  دكر انداخته« ییجػا»آنهػا را در 

انػػد، نػػه  اسػػتفادق کردق ۰۲92اش در سػػاؿ  شػػدق از خػػانم ژانػػگ طػػی بازداشػػت قبلػػی توقیف
 .۰۲93مطالب توقیفی مربوط به دستگیری اك در ساؿ 

 عنوان مدرکی برای پیگرد استفاده از شکایت قانونی علیه جیانگ زمین به( ب)

دكمین مدرک پیگرد، شکایت کیفػرِی خػانم ژانػگ از دیکتػاتور سػابق چػین، جیانػگ زمػین 
 .بود ۰۲9۱ژكئیه۰۰در تاریخ 

خاطر  كکیل خانم ژانگ استدالؿ کرد که ایػن حػق قػانونی مػوکلش اسػت کػه از جیانػگ بػه
اندازی آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ کػه بػدكف مبنػای قػانونی اسػت، شػکایت کنػد ك اك را  راق

 .وؿ بداندمسئ

توانػد بػه ایػن شػکایات دسترسػی داشػته  كکیل در ادامػه سػؤاؿ کػرد کػه چگونػه پلػیس می
اند. اك مانػوف بػود کػه یػا  باشد؛ شکایاتی که به دادستانی ك دادگاق عالی خلق ارساؿ شدق

پلػػیس مػػانع ارسػػاؿ ایػػن شػػکایات شػػدق یػػا اینکػػه ایػػن شػػکایات را از ایػػن دك نهػػاد دریافػػت 
 .کردق است

ها شػکایات کیفػری خػانم ژانػگ را  ف ژائو ادعا کرد کػه ادارۀ اسػتانی مبػارزق بػا فرقػهدادستا
كکیػل تأکیػد  .بررسی ك تأیید کردق اسػت کػه آنهػا مطالػب مربػوط بػه فػالوف گونػگ هسػتند

دانػػد یػػا برچسػػب فرقػػه بػػه آف  کػػرد کػػه هػػیچ قػػانونی در چػػین، فػػالوف گونػػگ را جػػرـ نمی
ها هیچ گونه اختیار قانونی برای  ه ادارق مبارزق با فرقهزند. اك همننین استدالؿ کرد ک نمی

 .تأیید مدارک پیگرد قانونی ندارد
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 «روز بازداشت» ۸۱نادیده گرفتن( پ)

نیگػػػو  مػػػدت کوتػػػاهی پػػػس از دسػػػتگیرِی خػػػانم ژانػػػگ، اك بػػػه مرکػػػز شستشػػػوی مغػػػزی الف
ركز در آف مرکػػػػػز حػػػػػبس ك سػػػػػپس بػػػػػه بازداشػػػػػتگاق شػػػػػمارق یػػػػػک  29فرسػػػػػتادق شػػػػػد، 

ركز  29اما پلیس ك دادستانی هرگز در کیفرخواست اك بػه ایػن  .یانگ منتقل شد ییشهرگو
 .حبس اشارق نکردند

سػازی علیػه  در طوؿ جلسه دادرسی، كکیل خانم ژانگ پرسید که آیا پلػیس قبػل از پركندق
کسػػی بایػػد دربػػارق اك تحقیػػق کنػػد یػػا ایػػن جریػػاف بػػرعکس اسػػت. مػػأموراف لػػو ك چػػن پاسػػخ 

 .باید تحقیق صورت گیرد دادند که ابتدا

ركز بازداشػػت شػػد ك در  29كکیػػل سػػؤاؿ کػػرد کػػه چػػرا مػػوکلش قبػػل از هػػر گونػػه تحقیػػق 
ركز بازداشػت نشػدق اسػت. پلػیس هػیچ پاسػخی  29ای بػه ایػن  کیفرخواستش هػیچ اشػارق

ركز بازداشػت کػامال  غیرقػانونی اسػت. قاضػی ژانػگ دکػای  29نداشت. كکیل گفت که ایػن 
ركز بازداشػت  29ازآنجاکػه ایػن  .اسػتفادق نکنػد« غیرقػانونی»کػه از کلمػه به اك هشػدار داد 

در کیفرخواسػػت ذکػػر نشػػدق بػػود، ایػػن مػػدت بازداشػػت در محکومیػػت اك بػػه چهػػار سػػاؿ ك 
 .شش ماق زنداف مناور نگردید

 مسئولین دادگاه برای اخراج وکیل خانم ژانگ، او را تحت فشار قرار دهند ( ت)

چ نسػػبتی بػػا خػػانم ژانػػگ نػػدارد( ك معػػاكف كك از دادگػػاق منطقػػه کارمنػػد ژانػػگ لػػی )کػػه هػػی
هواشی در عرض سه ركز سه بار به بازداشتگاق رفتند، اما نتوانستند خانم ژانگ را مجبػور 

 .کنند كکیلش را اخراج کند

نزد خانم ژانگ رفتنػد ك سػه سػاعت بػا اك صػحبت  ۰۲91دسامبر۰2ژانگ ك كك اكلین بار در 
دادنػػد کػػه اسػػتفادق از كکیػػل بػػرایش خػػوب نخواهػػد بػػود ك بهتػػر اسػػت کردنػػد. آنهػػا هشػػدار 

خانم ژانگ در پاسخ به درخواست آناف نػه موافقػت  .اش شهادت دهد خودش در دفاعیه
دسػامبر نػزد اك ۰۱ صػبح  9۲کرد ك نه مخالفت خود را اعػالـ کػرد. ایػن دك دكبػارق در سػاعت

دهنػد ك  کنػد، بػه اك آزادی مشػركط میرفتند ك این بار قوؿ دادند که اگػر كکػیلش را اخػراج 
ای  کػردف كکػیلش مسػئله کننػد. خػانم ژانػگ گفػت کػه اخراج آزادش می ۰۲92در ماق ژانویػه

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 ها : بازداشتگاق9فصل 
 

79 

 

کردف تمػػاـ اتهامػػات علیػػه اك  نیسػػت، امػػا اك درخواسػػت تبرئػػه دارد. آنهػػا گفتنػػد کػػه پػػاک
 .غیرممکن است

ناػرش را دربػارق اخػػراج عصػر همػاف ركز برگشػػتند تػا ببیننػد آیػا خػػانم ژانػگ  1آنهػا سػاعت 
كکیلش تغییر دادق است یا خیر. خانم ژانػگ گفػت کػه هنػوز تصػمیم دارد از حػق داشػتن 

کننػد ك سػپس  كکیل استفادق کند. آنها تهدیػد کردنػد کػه حکػم سػنگینی بػرایش صػادر می
 .برخالؼ قانوف هیچ یک از مکالمات بین این دك ك خانم ژانگ ثبت نشد .رفتند

 دادگاه درباره درخواست خانم ژانگ برای داشتن وکیل قانونی دروغگویی منشی( ث)
ای از  شػػػػػنگ، نسػػػػػخه كکیػػػػػل خػػػػػانم ژانػػػػػگ، آقػػػػػای لػػػػػی گویی ۰۲91دسػػػػػامبر93در تػػػػػاریخ 

 را دریافت کرد.  ۰۲91نوامبر۰2 کیفرخواست مورخ 

دسػػامبر بػػه اك اطػػالع داد کػػه مػػوکلش ركز بعػػد محاکمػػه خواهػػد شػػد. طبػػق ۰2دادگػػاق در 
شػاف را مطلػع  ركز قبل از تاریخ محاکمه، متهمػین ك كکالی 9۲کم  ید دستقانوف، دادگاق با

دسػامبر بػه محػل دادگػاق رسػید. هػیچ کسػی آنجػا ۰۱ بعػدازظهر  9آقای لی در سػاعت  .کند
   .بعدازظهر منشی ژانگ لی از بیركف آمد 2نبود. ساعت 

ژانػػگ  های خػػانم داد ك گفػػت کػػه آف ثبػػِت گفتػػه ژانػػگ تکػػه کاغػػذی را در دسػػت تکػػاف مػػی
دسامبر با اك تماس گرفته ك گفته که خانم ژانگ ۰۰است. اك اظهار کرد که بازداشتگاق در 

خواهد یکی از مسئولین دادگاق را ببیند. اك گفت کػه بػه آنجػا  بسیار احساساتی شدق ك می
دهػد ك قصػد دارد اك را  خوبی انجػاـ نمی رفت ك خػانم ژانػگ گفػت کػه كکػیلش کػارش را بػه

کػػار بػػودف  نػػگ گفػػت کػػه بػػه خػػانم ژانػػگ قػػوؿ دادق اگػػر در دادگػػاق اعػػالـ گناقاخػػراج کنػػد. ژا
 .کنند تری برایش صادر می کند، محکومیت سبک

دانست که خػانم ژانػگ چقػدر در جسػتجوی  های ژانگ را باكر نکرد، زیرا می آقای لی حرؼ
اسػت خو دانػد. اك می اجرای عدالت است ك هیچ قانونی در چین فػالوف گونػگ را جػرـ نمی

 ۰۲92ژانویػه2ك  ۰۲91دسػامبر۰2 از این بابت مطمئن شود، اما بازداشتگاق دك بار در تاریخ 
اك را از مالقػػات بػػا كکػػیلش منػػع کػػرد. نگهبانػػاف سػػندی صادرشػػدق از سػػوی دادگػػاق را بػػه اك 

 .داد نشاف دادند که برطبق آف بازداشتگاق اجازق هیچ مالقاتی را با خانم ژانگ نمی
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دلیل نقػػض ركنػػد قػػانونی شػػکایتی علیػػه آنهػػا  اق گفػػت کػػه قصػػد دارد بػػهآقػػای لػػی بػػه دادگػػ
ژانویه بػا اك تمػاس گرفػت ك گفػت کػه خػانم ژانػگ مجػددا  2تنایم کند. ژانگ لی در تاریخ 

 .تصمیم گرفته است كکالتش را به اك بسپارد

سپس به آقای لی اجازق دادند با خػانم ژانػگ دیػدار کنػد. آقػای لػی متوجػه شػد کػه چطػور 
نگ لی ك كك سعی کردند خانم ژانگ را تحت فشػار قػرار دهنػد تػا كکػیلش را اخػراج کنػد. ژا

دسػػػامبر بػػػه ۰۰خػػػانم ژانػػػگ همننػػػین گفػػػت کػػػه ژانػػػگ لػػػی بػػػرخالؼ ادعػػػایش اصػػػال  در 
 .بازداشتگاق نرفت

 خانواده مجبور به اخراج مدافع غیروکیل شد( ج)

اش بػود.  یػز داشػت کػه دایػیخانم ژانگ یک مدافع غیركکیل بػه نػاـ آقػای ژك جیانیكنػگ ن
داند که آزار ك شکنجه فالوف گونػگ مبنػای  کند ك می آقای ژك نیز فالوف گونگ را تمرین می

 .قانونی ندارد

اش بػػا مػػوانعی مواجػػه شػػد. اك كکالتنامػػه  آقػػای ژك درحػػین تػػالش بػػرای دفػػاع از خػػواهرزادق
اد. ژانػػػگ لػػػی از اك بػػػه دادگػػػاق ارائػػػه د ۰۲91امضاءشػػػدق از سػػػوی خػػػانم ژانػػػگ را در مػػػارس

گونػػػه سػػػابقه کیفػػػری نػػػدارد. آقػػػای ژك  خواسػػػت مػػػدرکی داؿ بػػػر ایػػػن نشػػػاف دهػػػد کػػػه هیچ
دسػػػامبر بػػػه اك فرصػػػتی دادق نشػػػد تػػػا نػػػامش را پػػػای کاغػػػذهای 92 موافقػػػت کػػػرد، امػػػا تػػػا 

 .شدق امضاء کند خواسته

ه شػد کػه عنواف یک مدافع توانست پركندق خانم ژانگ را بازبینی کند. اك متوج آقای ژك به
انػد. اك  به شکایت کیفػری از جیانػگ زمػین برچسػب مطالػب تبلیغػاتی فػالوف گونػگ را زدق

خواهػػد درخواسػػت دهػػد مػػدرک  دسػػامبر بػػا ژانػػگ لػػی تمػػاس گرفػػت ك گفػػت کػػه می۰9در 
 .ادعاشدق برای پیگرد خانم ژانگ، درخصوص شکایت کیفری از جیانگ، را حذؼ کنند

بود کػه ژانػگ  ۰۲92ژانویه۰۰وانست ژانگ لی را پیدا کند. اك ركز بعد به دادگاق رفت، اما نت
لی ك دستیارش را دكبارق در جلسه پیش از محاکمه دید. آنها به اك گفتند کػه دیگػر اجػازق 

اش دفاع کند. اك خواسػت کػه معػاكف كك را ببینػد ك ژانػگ لػی گفػت کػه  ندارد از خواهرزادق
 .نیازی به این دیدار نیست
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دسػػامبر خػػانم ژانػػگ را در بازداشػػتگاق تهدیػػد ۰۱ دادگػػاق در تػػاریخ درحػػالی کػػه دك مػػأمور 
کردنػػد، همػػاف ركز یکػػی از اعضػػای کمیتػػه خیابػػانی محلػػی بػػه خػػواهرزادق خػػانم ژانػػگ  می

هشدار داد که آقای ژك نباید از خانم ژانگ دفاع کند. ایػن عضػو کمیتػه گفػت کػه آقػای ژك 
 .ز اك بػرای ایػن کػار اسػتفادق نکننػداز بستگاف درجه یک خانم ژانگ نیست ك بهتػر اسػت ا

ای  اش تحػػت فشػػار نامػػه دسػػامبر خػػواهرزادق خػػانم ژانػػگ ك سػػایر اعضػػای خػػانوادق۰1در 
  .خطاب به دادگاق نوشتند ك طی آف آقای ژك را از سمت كکیل مدافع عزؿ کردند

رأیی که یک ماه پیش از جلسه دادرسی مخفیانه دادگاه تصمیم در  ۷.۴.۱
 27ود موردش اخذ شده ب

دلیل ایمػانش  یکی از ساکناف شهرستاف یینػاف در دادگػاق یینػاف بػه ۰۲93ژانویه9۲در تاریخ 
سػػػاؿ حػػػبس محکػػػوـ شػػػد. اك بػػػه زنػػػداف جینػػػاف منتقػػػل شػػػد.  2.۱بػػػه فػػػالوف گونػػػگ بػػػه 

 .اند دادگاق دربارق حكم اك دریافت نكردق گونه سندی از سوی اش هنوز هیچ خانوادق

شػػاف کػػه  ، خػػانوادق آقػػای دك ییهػػه شػػایعاتی را از یکػػی از آشنایاف۰۲92اؿ از اكایػػل اکتبػػر سػػ
انػػد اك را بػػه  ارتباطػػات دكلتػػی دارد شػػنیدق بودنػػد، مبنػػی بػػر اینکػػه مسػػئوالف تصػػمیم گرفته

چهػػػار سػػػاؿ زنػػػداف محکػػػوـ کننػػػد. ایػػػن یػػػک مػػػاق پػػػیش از آف بػػػود کػػػه جلسػػػات دادرسػػػی 
برگزار شػود. آقػای دك،  ۰۲92نوامبر۰2ناف در مخفیانه اك در دادگاق موقت در بازداشتگاق یی

دستگیر شد، یعنی اندکی قبل از برگزاری نشسػت  ۰۲92مه۰2 ساله ك پدر سه پسر، در ۱3 
ك  3دائوی اسػػػتاف شػػػاندكنگ در  اُ( در شػػػهر چینػػػگ سػػػی سػػػازماف همکػػػاری شػػػانگهای )اِس

شػغلش  . گزارش شدق است که پلیس اك را دسػتگیر کػرد تػا مػانع شػود بػرای۰۲92ژكئن9۲
 که در شهری دیگر بود، از خانه خارج شود.

آقػػػای دك از بازدیػػػدهای خػػػانوادگی در بازداشػػػتگاق شهرسػػػتاف یینػػػاف محػػػركـ شػػػد. كقتػػػی  
آنجػا  آقػای دك»اش برای درخواست آزادی اك به آنجا رفتند، نگهبػانی بػه آنهػا گفػت:  خانوادق

 «را دكست دارد ك تمایل ندارد از آنجا بركد.

  28 ها دلیل نفوذ به تلویزیون دولتی چین برای پخش واقعیت یت بهمحکوم  ۸.۴.۱

های داخػل چػ ن بػرای انتشػار  کنندگاف در مواجهػه بػا كنتػرؿ كامػل دكلػت بػر رسػانه تمرین
هػػػا ك  هػػػای مختلفػػػی بػػػرای افشػػػای دركغ تبل غػػػات افتراآم ػػػز دربػػػارق فػػػالوف گونػػػگ، از ركش
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هیجػػػدق انػػػد.  ه فػػػالوف گونػػػگ اسػػػتفادق كردقرسػػػانی بػػػه مػػػردـ دربػػػارق آزار ك شػػػکنج اطالع
در چػػانگنوف، اسػػتاف  ۰۲۲۰مػػارس۱شػػب  2کننػػدق فػػالوف گونػػگ در حػػدكد سػػاعت  تمرین

خودسػػوزی یػػا »های  جیلػػین، بػػه شػػبکه پخػػش تلویزیػػوف کػػابلی دكلتػػی نفػػوذ کردنػػد. برنامػػه
مػػدت حػػدكد  زمػػاف در هشػػت کانػاؿ به طور هم بػه« گسػػترش جهػانی فػػالوف دافػػا»ك « حقػه 

 .دقیقه پخش شد 2۱ 

زدق شػدند. برخػی از مػردـ فکػر کردنػد کػه ممنوعیػت  چوف بهػت تماـ ساکنین شهر چانػگ
فالوف گونگ برداشته شػدق اسػت. جیانػگ زمػین، رئػیس پیشػین حػزب کمونیسػت چػین، 

کنندگاف فالوف گونگی که در این کػار دسػت  تماـ تمرین»دستوری محرمانه صادر کرد که 
چوف  کننػػػدق در منطقػػػه چانػػػگ تمرین ۱۲۲۲د ركز بػػػیش از طػػػی چنػػػ« داشػػػتند را بکشػػػید.

شتم کشته شػدند. بسػیاری از آنهػا مجبػور شػدند  ك دستگیر شدند ك هفت نفر بر اثر ضرب
هػػػای  شػػػاف را تػػػرک کننػػػد. بعػػػدا  محکومیت های تػػػا بػػػرای اجتنػػػاب از آزار ك شػػػکنجه، خانه

 شکنجه کشته شدند.نتیجۀ  سنگین برای پانزدق نفر صادر شد ك سه نفر از آنها در

 )الف( صدور دستوری محرمانه از سوی جیانگ ۸.۴.۱

، جیانػػگ زمػػین بػػا لوئػػو گػػاف، ۰۲۲۰مػػارس۱سػػایت مینگهػػویی گػػزارش داد کػػه در شػػب  كب
یانگ دسػتور داد کػه  ، مالقات کرد. سپس بػه قرارگػاق منطقػۀ ناػامی شػن39۲ادارق  رئیس

چوف ك پلػیس مسػلح  های ارتش چانگآیند. به كاحد باش ناامی درجه دك در حاؿ آمادق به
دنباؿ  آینػد ك شػدیدا  بػه بػاش ناػامی درجػه یػک در حاؿ آمادق جیلین دستور دادق شد تا بػه

 نوعی مرتبط با قطع سیگناؿ تلویزیونی بودق است. ای بگردند که به کنندق هر تمرین

ای که  ندقکن جیانگ از طریق لوئو گاف به تماـ مأموراف پلیس مجوز داد که به هر تمرین
شما »داشتن در این قطع سیگناؿ بود تیراندازی کنند ك اك را بکشند:  مانوف به دست

چوف ك استاف  آنها خواهاف این شدند که پلیس چانگ« توانید آنها را بکشید. آسانی می به
جیلین این مسئله را در مدت یک هفته حل کنند. در یکی از مکاتبات گفته شد: 

چوف ك همننین دبیر حزب  سای پلیس در تماـ سطوح در چانگصورت، رؤ درغیر این»
 «شاف برکنار خواهند شد. های منطقه از مقاـ
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به كانگ یونکوف، دبیػر حػزب اسػتاف جیلػین کػه در پػانزدهمین کنگػرۀ ملػی خلػق در پکػن 
 39۲بود، دستور دادند که سریعا  به ادارق محل خدمتش بازگردد. لیو جینگ، رئػیس ادارق 

چوف اعػػزاـ شػػد تػػا شخصػػا  بػػر ایػػن پركنػػدق  زیػػر امنیػػت عمػػومی چػػین، بػػه چانػػگك معػػاكف ك
 ناارت کند.

 اندکی پس از دستگیری کننده )ب( مرگ هفت تمرین ۸.۴.۱

 شاف کشته شدند. کنندق طی مدت چند ركز بعد از دستگیری در مجموع هفت تمرین

سػاؿ داشػت،  2۱ التحصیل دانشگاق جیلػین، کػه در زمػاف مػرگ  خانم لی ركنگ، یک فارغ
کػرد. اك در مػاق مػارس دسػتگیر شػد ك  در مؤسسه تحقیقات داركیی استاف جیلین کػار می

در اكاخػػر مػػارس یػػا اكایػػل آكریػػل در حػػین بازداشػػت فػػوت کػػرد. جزئیػػات مػػرگ اك نػػامعلوـ 
 است.

لی، مػػدرس بخػػش ریاضػػیات کػػاربردی دانشػػگاق جیلػػین، ركز بعػػد از ایػػن  خػػانم شػػن جیػػاف
 سالگی کشته شد.22. اك در اكاخر ماق آكریل براثرِ آزار ك شکنجه در ركیداد دستگیر شد

اش دسػػػتگیر شػػػد. پلػػػیس اك را مقابػػػل  در خانػػػه ۰۲۲۰مػػػارس99بو در شػػػب  آقػػػای لیػػػو هػػػای
صػػػبح اك را  9شػػػب تػػػا سػػػاعت  همسػػػر ك پسػػػرش کتػػػک زد ك مػػػچ پػػػایش شکسػػػت. آنهػػػا آف
تاد. با اینکه بػا عجلػه اك را بػه شکنجه ك از اك بازجویی کردند تا اینکه قلبش از ضرباف ایس

 ساله در حین درماف فوت شد.22بیمارستاف رساندند، این پزشک 

در ادارق  ۰۲۲۰مػػػارس93سػػػاؿ داشػػػت در  2۲کننػػػدق کػػػه ظػػػاهرا  کمػػػی بػػػیش از  یػػػک تمرین
اسػاس گفتػه یػک شػاهد،  شػتم کشػته شػد. بر ك چوف براثػرِ ضرب چن در چانػگ پلیس جػین

ریزی داخلػی  شػتم عالئػم خػوف ك ش نمایػاف ك پػس از ضربجراحات آشکار بسػیاری در بػدن
 در اك دیدق شد.

 شتم در ادارق پلیس منطقه لویواف کشته شد. ك سالگی بر اثر ضرب22آقای لیو یی در 

سػاله را ۱2 جیو، خانم لػی شػوچین  ، مأموراف ادارق پلیس خیاباف چانگ۰۲۲۰مارس  ۰۲در 
 چوف براثرِ شکنجه کشته شد. انگچ 2دستگیر کردند. اك در بازداشتگاق شمارق 
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اش بػر اثػرِ  کػای چنػد سػاعت پػس از دسػتگیری در خانػه ، آقای هػو مینگ۰۲۲۰اكت  ۰۲در 
 ساؿ داشت. 22كشتم کشته شد. اك  ضرب

 کننده تمرین ۱۵ محکومیت )پ(  ۸.۴.۱

کننػػػدق زیػػػر را بػػػه زنػػػداف  تمرین 9۱ چوف  ، دادگػػػاق میػػػانی شػػػهر چانػػػگ۰۲۲۰سػػػپتامبر۰۲در 
 :محکوـ کرد

 ساؿ ۰۲جوف ك آقای لیو كیمینگ:  خانم ژك ركیی
 ساؿ 93شینگ:  جوف ك آقای لیانگ ژف آقای لیو چنگ

 ساؿ 92 آقای ژانگ كف: 
 ساؿ 91های:  جوف ك آقای لی دی آقای لی مینگ، آقای ساف چانگ

 ساؿ 9۱ آقای ژائو جیاف: 
 ساؿ 92بین ك آقای لیو دكنگ:  آقای یوف چینگ

 ساؿ 9۰آقای كی شیوشاف: 
 ساؿ 99می:  کوف ك خانم چن یاف آقای ژكانگ شیاف

 ساؿ 2آقای لی شیائوجی: 

بػر  ۰۲9۲مػه9ك  ۰۲۲2دسػامبر۰3ترتیب در  شػینگ بػه چوف ك آقػای لیانػگ ژف آقای لیو چنػگ
که آقای لی مینگ از شػدت شػکنجه در  اثرِ آزار ك شکنجه در زنداف کشته شدند. هنگامی

فػوت شػد. آقػای یػوف  ۰۲۲3اكت  3اد شػد. اك در قیػد ضػمانت پزشػکی آز  حاؿ مرگ بػود، به
قید ضمانت پزشکی آزاد شد. خػانم ژك  بین شکنجه شد، دچار فركپاشی ذهنی ك به چینگ
جوف در زنػداف  چوف حػبس اسػت. آقػای سػاف چانػگ جوف هنوز در زنداف زناف چانػگ ركیی

کػوف، خػانم  آقای ژكاف شیاف  دكـ جیلین حبس است. آقای ژاف جیاف، آقای كِی شیوشاف،
 اند. تازگی آزاد شدق می ك آقای لی شیائوجیه به چن یاف

 )ت( تأثیر تاریخی ۸.۴.۱

را یکػی از « مػارس۱چوف در  نفػوذ بػه سیسػتم تلویزیػونی در چانػگ»المللی  های بین رسانه
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ انجػػاـ دادنػػد. ایػػن  ترین اعمػػالی تشػػریح کردنػػد کػػه تمرین شػػجاعانه
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خصػػوص  کننػػدگاف را از صػػحبت در ك شػػکنجه كحشػػیانه در چػػین تمرین نشػػاف داد کػػه آزار
ایػػػن ركش تزکیػػػه ك آزار ك شػػػکنجه بػػػاز نداشػػػت. پػػػس از آف چنػػػین ركیػػػدادهایی بارهػػػا در 

  سراسر چین ركی داد.

جوف بػر اثػر آزار ك شػکنجه، بنیػاد حقػوؽ بشػر آسػیا  چهار ساؿ بعد از مرگ آقػای لیػو چنػگ
سػپتامبر آف سػاؿ در ۱را در  ۰۲۲1اسم جوایز حقوؽ بشر ساؿ ای در استرالیا مر  اقیانوسیه

کننػػدق جػػایزق فیػػدلیتی  سػػاختماف پارلمػػاف نیػػو سػػاكت كلػػز برگػػزار کػػرد. آقػػای لیػػو دریافت
 كیندیکاتور بود.

خاطر پخػش ایػن مػاجرای حقیقػی بػرای  ای از آقػای لیػو بػه بنیاد حقوؽ بشر آسیا اقیانوسیه
هػػای  العػػادق بػػرای جنبش ای خارؽ جای گذاشػػتن نمونػػه ههػػا تماشػػاگر تلویزیػػونی ك بػػ میلیوف

نماینػدگی از  غیردكلتی حامی حقوؽ بشر تقدیر کرد. انجمن فػالوف گونػگ، ایػن جػایزق را به
 آقای لیو دریافت کرد.

ای از ایػػن انجمػػن ابػػراز امیػػدكاری کػػرد کػػه ایػػن جػػایزق ایػػن امکػػاف را بػػرای افػػراد  نماینػػدق
ش حقیقت آگاق شوند. اك از همػه خواسػت کػه در پاسػداری بیشتری فراهم سازد تا به ارز 

 هم ایستادگی کنند. عدالت ك پایاف دادف به آزار ك شکنجه با

 زندانی کنندگان نقض حقوق تمرین ۵.۱

چ با محکومیػت آنهػا پایػاف  ک دست ح کنندگاف فالوف گونگ به انسانی تمرین نقض حقوؽ
شػػػدق بػػػه زنػػػدانیاف  ترین حقػػػوؽ اعطا تػػػداییکننػػػدگاف زنػػػدانی اغلػػػب از اب یابػػػد. تمرین نمی

کننػػػدق اغلػػػب تحریػػػک   کػػػه زنػػػدانیاف غیرتمرین شػػػوند، درحالی کننػػػدق محػػػركـ می غیرتمرین
شاف کاهش  کنندگاف بدرفتاری کنند ك از این طریق دكرق محکومیت شوند که با تمرین می

 یابد. در زیر چند نمونه گویا ارائه شدق است.

  29آن « بخش اصالح»نینگ و زندان زنان لیائو ۱.۵.۱

چ( آزار ك شػػکنجه ایػػن تمػػرین را آغػػاز کػػرد،  ک  کػػه حػػزب کمونیسػػت چػػین )ح 9333از سػػاؿ 
اند. طػػی ایػػن  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در زنػػداف زنػػاف اسػػتاف لیائونینػػگ حػػبس شػػدق تمرین
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ك « تبػػدیل»کننػػدگاف بػػه  ای خػػود بػػرای مجبػػورکردف ایػػن تمرینهػػ چ در تالش ک ها ح سػػاؿ
نگهبانػاف  .های جسمی ك ركانی قرار دادق اسػت رهاکردف اعتقادشاف، آنها را تحت شکنجه

کننػد،  دهند که با مسئوالنی که از این زنداف بازدیػد می کنندگاف اجازق نمی هرگز به تمرین
 ارتباط برقرار کنند.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ تقریبػػا  در همػػه آف  اسػػت کػػه تمرین بخػػش 92ایػػن زنػػداف شػػامل 
بخػػش توجػػه »بػػدترین آنهاسػػت؛ همػػاف بخشػػی کػػه آف را  9۰هػػا هسػػتند. امػػا بخػػش  بخش

کنندگاف بیشترین رنػج ك عػذاب  خوانند ك تمرین می« بخش بیمارستاف»یا « کامل ك اصالح
« بیمػػػػاراف ركانػػػػی گػػػػركق»، آف را ۰۲۲۲پػػػػیش از سػػػػاؿ  .انػػػػد را در ایػػػػن بخػػػػش تجربػػػػه کردق

، بخػػش توجػػه کامػػل ك اصػػالح خوانػػدق شػػد ك تنهػػا هػػدؼ آف ۰۲9۲نامیدنػػد. آف در سػػاؿ  می
 کنندگاف فالوف گونگ است.  تمرین« تبدیل»

کننػدگاف فػالوف گػونگی  كقتی اردكگاق کار اجباری بدناـ ماسانجیا تعطیل شػد، تمػاـ تمرین
ا در زنداف زنػاف اسػتاف لیائونینػگ تأسیس ماسانجی که در آنجا حبس بودند، به بخش تازق

 .منتقل شدند

 های مورداستفاده در بخش اصالح تاکتیک ۱.۵.۱

 کنندگان نابودی اراده تمرین( ۱) 

کننػدگاف فػالوف گونػگ در بخػش  چن شوئو، رئیس این بخش که در آزار ك شػکنجه تمرین
ف تػا حػد ممکػن کننػدگا اصالح نقش رهبری را برعهدق گرفت، زندگی ركزمرق را برای تمرین

گونػػه لػػواـز بهداشػػت ك مراقبػػت  سػػازد. بػػرای نمونػػه، هیچ محػػدكد، سػػخت ك كحشػػتناک می
کننػدگاف از اسػتفادق از حمػاـ برحسػب نیػاز  دهػد ك تمرین شخصی در اختیار آنها قػرار نمی

آنهػا مجػاز بػه شسػتن  .گونه دسترسی به دستماؿ توالت ندارند محركمند ك در توالت هیچ
 .ک زدف یا تعویض لباس زیرشاف نیستندصورت خود، مسوا

کننػػدگاف بػػدكف توجػػه بػػه اینکػػه چػػه فصػػلی اسػػت، بایػػد بػػدكف تشػػک ك لحػػاؼ ركی  تمرین
شػود، امػا هػر ركز در  کنندگاف غذای بسیار کمی دادق می به تمرین .ای چوبی بخوابند تخته

ت ك مػد های طوالنی گیرنػد، ازجملػه ایسػتادف هػای شػدید جسػمی قػرار می معرض مجازات
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هػای الکتریکػی تحػت شػوک  خورنػد، بػا باطوـ های مکرر. آنها اغلب کتػک می زدف چمباتمه
گیرند، در سلوؿ انفرادی حػبس ك مجبػور بػه تماشػای كیػدئوهای افتراءآمیػز دربػارق  قرار می

 .شوند فالوف گونگ می

شػود ك  سػاؿ بػه دكرق حبسػش اضػافه می 9۲کنػد،  شدف خودداری « تبدیل»هرکسی که از 
یػػک از سػػایر زنػػدانیاف آزاد نخواهنػػد شػػد. ایػػن بػػداف معنػػی اسػػت کػػه سػػایر زنػػدانیاف  هػػیچ

 .گیرند تا اك را تحت تهدید ك ارعاب قرار دهند کار می تماـ تالش خود را به

 کنندگان تحریک زندانیان به شکنجه تمرین( ۲) 

انػػگ فػػاف، هػػای شػػاف لیلػػی، شػػو یینگمػػی، لػػی لػػی، گػػواف کػػویی، ی نگهبانػػاف زنػػدانیاف بػػه ناـ
کنندگاف فالوف گونػگ تحریػک  كانگ ركئی ك بسیاری از سایر زندانیاف را به شکنجه تمرین

 .کردند

یاف آنقدر شدید تحت شکنجه قرار گرفت که مجبور شػد بػه بیمارسػتاف  خانم گوئو هونگ
 منتقل شود. خانم لیو شیائویا آنقدر شکنجه شد که به پوست ك استخواف تبدیل شد. 

ای حػػدكدا   کننػػدق هػػای الکتریکػػی تحػػت شػػوک قػػرار گرفػػت. تمرین ك بػػا باطوـخػػانم چػػن یػػاژ 
كار انجػاـ دهػد ك در طػوؿ شػب زیػر  ساله را مجبور کردند در طوؿ ركز کار سخت ك بردق3۲

میػػز بػػه حالػػت چمباتمػػه بنشػػیند. اك بعػػدا  در یػػک سػػلوؿ کوچػػک انفػػرادی زنػػدانی شػػد. بػػه 
هػای  ق اجازق ندادنػد صػورت، دنػداف یػا لباسمدت شش ما کنندگاف به یکی دیگر از تمرین

 .دادند خود را بشوید ك زندانیاف به علت بوی بدش به اك دشناـ می

کننػد تػا بػه آنهػا  کنندگاف ناارت دارند ك زندانیاف را تحریػک می نگهباناف بر شکنجه تمرین
شػػػػػاف بزننػػػػػد. در نتیجػػػػػه، زنػػػػػدانیاف کارهػػػػػای بػػػػػد زیػػػػػادی علیػػػػػه  دشػػػػػناـ دهنػػػػػد ك کتک

کننػػػدگاف را تحػػػت سػػػوءفتار قػػػرار  دهنػػػد. زنػػػدانیانی کػػػه تمرین کننػػػدگاف انجػػػاـ می تمرین
یابػػػػد. هػػػػر چػػػػه زنػػػػدانیاف رفتػػػػار بػػػػدتری بػػػػا  شػػػػاف کػػػػاهش می دهنػػػػد، دكرق محکومیت می

عنواف مثػاؿ میػوق  شػوند، بػه منػد می کنندگاف داشته باشند، از مزایػای بیشػتری بهرق تمرین
 .شود بیشتری به آنها دادق می
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کنند بػرای نگهبانػاف چاپلوسػی ك از دسػتورات آنهػا بػرای آزار ك  از زندانیاف سعی می بسیاری
 .کننػػد شػکنجه فػػالوف گونػگ اطاعػػت کننػد. بعضػػی از آنهػػا حتػی بػػدتر از نگهبانػاف رفتػػار می

« تبػدیل»گوینػد کػه اگػر  دهند ك به آنها می کنندگاف را فریب می نگهباناف ك زندانیاف تمرین
ای ایػػػن کػػػار را انجػػػاـ  کننػػػدق یابػػػد، امػػػا كقتػػػی تمرین ف کػػػاهش میشػػػا شػػػوند، دكرق حبس

انکػار فػالوف گونػگ را بنویسػند ك در « سه اظهاریػه»شود که باید  دهد، به آنها گفته می می
کننػػدگاف  شػػود. هنگػػامی کػػه تمرین شػػاف تأییػػد نمی غیػػر ایػػن صػػورت کػػاهش دكرق حبس

شما موافقت کردید. مػا شػما را مجبػور » گویند: کنند، نگهباناف می ها را امضاء می اظهاریه
 «نکردیم.

 جمعی برای ایجاد نفرت ( استفاده از تنبیه دسته۳)

شود. اگر هر  زنداف زناف استاف لیائونینگ به پنج گركق کوچک تقسیم می 9۰بخش 
شدف اجتناب کند، همه افراد آف گركق «تبدیل»تر از  کوچک  کنندق در گركق تمرین

ا اجازق تماشای تلویزیوف را نخواهند داشت، مگر اینکه قوانین ك شوند؛ آنه مجازات می
کنندگاف ك  نویس کنند. در نتیجه، زندانیاف درکل با تمرین مقررات زنداف را سه بار دست

 شوند. فالوف گونگ دشمن می

کنند، مجاز به خرید مواد غذایی یا اقػالـ  شدف اجتناب می«تبدیل»کنندگانی که از  تمرین
زنػػداف ك مجػػاز بػػه مالقػػات بػػا خػػانوادق یػػا تمػػاس تلفنػػی بػػا آنهػػا یػػا ارسػػاؿ نامػػه  ركزانػػه در

 .شوند شاف نیستند. آنها کامال  از دنیای بیركف جدا می برای

کننػػػدگاف اسػػػتفادق  دادف بػػػه تمرین تصػػػور بػػػرای دشػػػناـ نگهبانػػػاف از بػػػدترین کلمػػػات قابل
کننػػػدگاف  سػػػیاری از تمرینسػػػن مػػػادربزرگ آنػػػاف هسػػػتند. ب کننػػػد کػػػه برخػػػی از آنهػػػا هم می

ك درد ك رنجػی را تحمػل کننػد. هنگػامی   تواننػد چنػین تػوهین شػوند، چراکػه نمی تسلیم می
دهنػد ك بػه  شوند، نگهباناف ك زنػدانیاف بالفاصػله ركیکػرد خػود را تغییػر می می« تبدیل»که 

کننػدق  یناگػر یػک تمر .شػود کنػد ك بسػیار آراـ می زنند. محیط نیػز تغییػر می آنها لبخند می
باكر محکم خود به فالوف گونگ را ازسر بگیرد، نگهباناف ك زندانیاف بالفاصػله بػدرفتاری بػا 

 .کنند اك را شركع می
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هػػا موظػػف بػػه  انػػدازق سػػایر بخش کننػػدق در بخػػش اصػػالح به کػػه زنػػدانیاف غیرتمرین ازآنجا
ش منتقػػل زننػػد تػػا بػػه آف بخػػ  انجػػاـ کػػار سػػخت ك اجبػػاری نیسػػتند، دسػػت بػػه هػػر کػػاری می

دهنػد تػا بػه آنهػا کمػک کننػد از  تواننػد رشػوق می های آنها به هرکسی که می شوند. خانوادق
 .ها الزامی است، معاؼ شوند كار که در سایر بخش انجاـ کار سخت ك بردق

کنندگان  شوند تمرین زندانیان در زندان زنان استان لیائونینگ مجبور می  ۲.۵.۱
 30را شکنجه کنند 

جیانػگ، مسػئوؿ شػکنجه شػدید  ناف لیائونینػگ، كاقػع در هػاربین، اسػتاف هیلونگزنداف ز 
کننػػد تػػا  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ اسػػت. نگهبانػػاف زنػػدانیاف خالفکػػار را تحریػػک می تمرین
دهنػػد،  كشػػتم قػػرار دهنػػد ك آنهػػایی کػػه ایػػن کػػار را انجػػاـ می کننػػدگاف را مػػورد ضرب تمرین

 .گیرند مورد مرحمت مسئوالف زنداف قرار می

عنوان محرکی برای خالفکاران  )الف( استفاده از کاهش دوره محکومیت به ۲.۵.۱
 کنندگان وشتم تمرین برای ضرب

کنندگاف مػورد اسػتفادق قػرار گرفتػه اسػت ك بنػابراین  تمرین« تبدیل»برای  99بخش شمارق 
یکػی  کنندگاف ایجاد کردق است. جػی نػا، معػاكف سیستم جامعی را برای حمالت به تمرین

ای بػػػػا  رحمانػػػػه دادف بػػػػه زنػػػػدانیاف خالفکػػػػاری کػػػػه رفتػػػػار بی هػػػػا، بػػػػرای پػػػػاداش از بخش
 کنندگاف دارند، یک سیستم امتیازدهی را ارائه داد. تمرین

اسػتخداـ کػردق بػػود،  39۲اصػطالح کارشناسػانی کػػه ادارق  ، به۰۲9۰در اكاخػر تابسػتاف سػػاؿ 
نبودنػد، مػورد سػرزنش « خشػن»انػدازق کػافی  کننػدگاف بػه زندانیانی را که در رفتار با تمرین

، «انػػػدازق کػػػافی خػػػوب نبػػػود افػػػرادی کػػػه عملکردشػػػاف در ایػػػن زمینػػػه به»قػػػرار دادنػػػد ك بػػػه 
کننػدگاف تقویػت کننػد.  شػاف را بػه تمرین امتیازات بیشتری دادنػد تػا از ایػن طریػق حمالت

دسػػتبند یػػا  شػػدند، بػػه آنهػػا کننػػدگاف مصػػمم چنػػد ركز متػػوالی از خػػواب محػػركـ می تمرین
کننػدگاف  شد ك اجازق استفادق از سػركیس بهداشػتی را نداشػتند. همػه تمرین پابند زدق می

 شدند. كشتم مواجه می با آزاركاذیت کالمی ك ضرب 99پس از كركد به بخش شمارق 
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شدند هر ركز كیدئوهایی افتراآمیػز دربػارق فػالوف گونػگ را تماشػا کننػد.  بعد آنها مجبور می
کننػدگاف  انجامید ك تمرین نوعی بین یک تا سه ماق به طوؿ می ی مغزی بهاین شستشوها

 شدند. در این مدت در انزكای کامل نگه داشته می

  دلیل هػدایت شػکنجه ای کػه بػه جػرـ قتػل محکػوـ شػد، بػه سػاله22کوی شیانگ، زندانی 
رای کردف آنهػا بػه نشسػتن ركی نیمکتػی کوچػک بػ کنندگاف، ازجمله مجبػور مخفیانۀ تمرین

کننػػدگاف دچػػار  هػػای طػػوالنی، محکػػومیتش کػػاهش یافػػت. درنتیجػػه برخػػی از تمرین زماف
زد که پػس از آزادی  هایی ركی باسن خود شدند که درنهایت چرک کرد. کوی الؼ می زخم

سػاله، نیػز 22 کنندگاف ادامه خواهد داد. زنػدانی تانػگ یونگشػیا،  نیز به بدرفتاری با تمرین
 کنندگاف ك بدرفتاری با آنها نقش مهمی داشت. مریننار قراردادف ت در تحت

های کػوی ك  سایر زندانیانی که خواهاف کاهش دكرق محکومیػت خػود بودنػد، دسػتورالعمل
کػػه قربانیػػاف  کردنػػد، آف هػػم درحالی کننػػدگاف دنبػػاؿ می كشػػتم تمرین تانػػگ را بػػرای ضرب

نػػدانی مػػا گویركنػػگ ، ز ۰۲9۰بند بػػه دسػػت یػػا پابنػػد بػػه پػػا داشػػتند. در مػػارس اغلػػب دسػػت
 زدف خانم كانگ جیانهویی بسیج کرد. گركهی از زندانیاف را برای کتک

 کنندگان سالم در بیمارستان زندان  تمرین  )ب( شکنجه ۲.۵.۱

کنػػد، جػػایی کػػه بیمػػاری یػػا جراحػػات  عنواف بیمارسػػتاف زنػػداف عمػػل می بػػه 9۲بخػػش شػػمارق 
کننػدگاف سػالم  د. از طػرؼ دیگػر تمرینگیػر  کنندق تحت درمػاف قػرار می زندانیاف غیرتمرین

رحمانػػه قػػرار  شػػوند تػػا مػػورد آزاركاذیػػت ركانػػی ك جسػػمی بی فػػالوف گونػػگ بػػه آنجػػا بػػردق می
کػه اك بػه سػمت مػدیر بیمارسػتاف رسػید، نگهبػاف سػابق ژائػو هویهػوا  ۰۲۲2گیرند. از سػاؿ 

 کننػدگاف را شاف اغوا کػردق اسػت کػه تمرین زندانیاف خالفکار را با کاهش دكرق محکومیت
 شکنجه کنند.

دادنػػد، زنػػدانی  کننػػدق خػػانم لػػی یوشػػو را تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار می کػػه تمرین درحالی
زكر در گلػػوی خػػانم لػػی بػػه پػػایین فشػػار داد. ایػػن  اسػػتیک غػػذا را بػػه كانػػگ شػػینهوا بػػا چا 

فشارها ك ریختن مکرر غذا در گلوی خػانم لػی، باعػث جراحػت شػدید گلػویش ك خػونریزی 
 .شد

یػػوف حاضػػر نشػػد تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار گیػػرد. زنػػدانیاف  کننػػدق خػػانم هػػو آ  تمرین
ای کػػتکش زدنػػد تػػا ازنكػػه از  طرز كحشػػیانه كانػػگ كِی ك لػػی کػػوف موهػػایش را کشػػیدند ك بػػه
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اینجا بخش زندانیاف بیمار است. طبیعی است که چند زنػدانی »هوش رفت. كانگ گفت: 
 31« بمیرند.

ساله از شهر داچینگ، را کتک مػی زدنػد 2۲خانم كِی جوف، معلمی حدكدا   زندانیاف اغلب
ظهر نیػز ركی  9۰صبح تا  3کردند از ساعت  ك درنتیجه چند دندانش افتاد. اك را مجبور می

نیمکت کػوچکی بنشػیند. خػانم كی فقػط اجػازق داشػت زمػاف خیلػی کمػی بخوابػد ك گػاهی 
 رفت. اكقات از هوش می

سالۀ  ۷سال توانست برای حکم  ۵سرانجال پس از  مرد تیانجینی ۳.۵.۱
 32 زندانش، درخواست تجدیدنظر دهد

هػػػا بعػػػد  دسػػػتگیر ك ماق ۰۲9۰آكریػػػل1آقػػػای هوآنػػػگ لینیػػػائو، مهندسػػػی در تیػػػانجین، در 
سػػػاؿ زنػػػداف محکػػػوـ شػػػد. آقػػػای هوآنػػػگ  1خاطر اجتنػػػاب از انکػػػار فػػػالوف گونػػػگ بػػػه  بػػػه

های درخواست را ارسػاؿ نکػرد.  داد، اما زنداِف بینبالفاصله درخواست تجدیدناری ارائه 
بعػػد، چنػػد بػػار دیگػػر تػػالش کػػرد درخصػػوص حکمػػش درخواسػػت   اك در طػػوؿ چنػػد سػػاؿ

های درخواسػتش از  کػداـ از نامػه تجدیدنار دهػد تػا اینکػه درنهایػت متوجػه شػد کػه هیچ
 .زنداف بیركف نرفته است

تالش برای آزادی شػوهرش بػودق اسػت. همسر اك، خانم گِه شیوالف، از هماف ركز اكؿ در 
کػه از زمػاف دسػتگیری شػوهرش، از مالقػات بػا اك  ركز بازداشت شد، درحالی ۰۱ یک بار اك 

اش، شکایتی علیه زنداف تنایم کرد که در نهایت باعث  محض آزادی اك به .منع شدق بود
مػارس سػاؿ ۰9در  .شد کارکناف زنداف کوتاق بیایند ك اجازق دهند شوهرش را مالقػات کنػد

، خانم گِه همراق یک كکیل به مالقات شوهرش رفػت. نگهبانػاِف زنػداف ایػن كکیػل را ۰۲91
 .برداشتن ك پرسیدف سؤاؿ دربارق شرایط آقای هوآنػگ در زنػداف، منػع کردنػد از یادداشت

تیانجین رفتند تا درخواسػت  9ركز بعد، خانم گِه ك كکیل شوهرش به دادگاق میانِی شمارق 
 ِ  .اش را تحویل آنجا دهند آقای هوآنگ به حکم حبس ناعادالنه تجدیدنار

33های بانوی محبوس به وکیلش  ممانعت زندان از ارسال نامه ۴.۵.۱
 

اش در شػهر گػوانگیك دسػتگیر شػد.  در خانه ۰۲9۱فوریه 2ساله در 21خانم هوانگ چیاِف 
خاطر امتناع از نفی  ههایی بود که ب نویسی دربارق آزار ك شکنجه اش كبالگ علت دستگیری
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، دربػارق ایػن بػود «خاطرات گػوالگ»هایش با عنواف  فالوف گونگ متحمل شدق بود. نوشته
طور مکػرر دسػتگیر،  ، بػه9333که چگونه از زماف آغاز آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ در سػاؿ 

 ۰۲۲2، به سه ساؿ کار اجبػاری ك در اکتبػر۰۲۲9بازداشت ك شکنجه شدق است. اك در ژكئن
 .چهار ساؿ حبس محکوـ شد به

، پػػس از دسػػتگیری ۰۲93دسػػامبر2۲خػػانم هوانػػگ، کارمنػػد سػػابق مرکػػز کتػػاب گوانگجػػو در 
بػػه زنػػداف زنػػاف اسػػتاف گوانگػػدكنگ  ۰۲91آخػػرش، بػػه پػػنج سػػاؿ حػػبس محکػػوـ ك در ژكئػػن

 .فرستادق شد

نػگ بػه های خػانم هوا کردند ك از ارساؿ نامه طور منام شکنجه می نگهباناف زنداف اك را به
مناور درخواسػػػػت کمػػػک بػػػػرای تناػػػػیم درخواسػػػت تجدیػػػػدنار، خػػػػودداری  كکػػػیلش، بػػػػه

کردنػد. مػادرش کمػی پػس از انتقػالش بػه زنػداف درگذشػت، امػا بػه اك اجػازق حضػػور در  می
 .مراسم خاکسپاری را ندادند

توجهی  تازگی بػه مالقػاتش رفتنػد ك متوجػه شػدند کػه مقػدار قابػل خانوادق خانم هوانگ بػه
 .اش درخواسػت کػرد تػا اك را از زنػداف خػارج کننػد زف داشػته اسػت. اك از خػانوادقکاهش ك

كجػو کردنػد، نگهبػاف تهدیدشػاف کػرد  اش از نگهبانی دربارق كضػعیت اك پرس كقتی خانوادق
 .كجوها، حق مالقات خانوادق را لغو خواهد کرد یافتن پرس که در صورت ادامه

دلیل  ساله به۱۱ای که حبس  کننده ه تمرینزندان حمله زندانی خالفکار را ب ۵.۵.۱
 34گیرد  گذراند، نادیده می باورش را می

دلیل اجتنػابش از  سػاله بػه99آقای كانگ شػودا، مػردی اهػل مغولسػتاف داخلػی، کػه حػبس 
گذراند، در عرض چنػد مػاق دك بػار  هوهوت می ۰رهاکردف فالوف گونگ را در زنداف شمارق 

زنػػػدانی قػػػرار گرفػػػت. تػػػا بػػػه امػػػركز، مسػػػئوالف زنػػػداف بػػػرای مػػػورد سػػػوءرفتار ك حملػػػه یػػػک 
 اند. خاطر رفتار نادرستش دست به هیچ اقدامی نزدق پاسخگوبودف آف زندانی به

 )الف( جراحات سر در زندان ۵.۵.۱
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اتفػػاؽ افتػػاد. زنػػدانی كانػػگ جینینػػگ آقػػای كانػػگ حػػدكدا   ۰۲92اکتبػػر93اكلػػین سػػوءرفتار در 
ر اك به کف بتونی اصابت کرد. در آف زماف آقای كانػگ نزدیػک ساله را به زمین زد  ك س۱۲

بػػػه یػػػک مػػػاق غػػػذا نخػػػوردق ك بسػػػیار ضػػػعیف شػػػدق بػػػود. سػػػوءرفتاری جسػػػمی ماننػػػد ایػػػن 
راحتی جانش را بگیرد. اگرچه مقامات زنداف تحقیقاتی را انجػاـ دادنػد، امػا  توانست به می

 باشد. هیچ کاری انجاـ ندادند که آف زندانی بابت کارش پاسخگو

اتفاؽ افتاد. كانگ جینینگ دكبػارق آقػای كانػگ  ۰۲92دسامبر93شب  9۲حادثه دكـ ساعت 
هایش بیفتػػد ك چشػػمانش مجػػركح شػػود. چشػػماف  را کتػػک زد ك باعػػث شػػد یکػػی از دنػػداف

گػػاق  توانسػػت ببینػػد. نگهبانػػاف از ضرب قػػدری متػػوـر شػػد کػػه نمی آقػػای كانػػگ به كشػػتم اك آ
 درماف فوری پزشکی قرار ندادند. شدند، اما آقای كانگ را تحت

زنند، معموال  بالفاصػله بػه سػلوؿ انفػرادی منتقػل  در زنداف، آنهایی که سایرین را کتک می
دلیل سػوءرفتار خػود بػا آقػای كانػگ بػا هػیچ پیامػدی ركبػرك  شوند، اما كانگ جینینگ بػه می

د سػایر زنػدانیاف دهند ماننػ که از طرؼ دیگر به آقای كانگ اجازق نمی نشدق است، درحالی
 های غذایی از سلولش بیركف بركد. برای صرؼ كعدق

 )ب( محکومیت مخفیانه و سوءرفتار در زندان ۵.۵.۱

کنػػػػػد. اك ك دك  آقػػػػػای كانػػػػػگ در شػػػػػهر اردكس در شػػػػػرؽ مغولسػػػػػتاف داخلػػػػػی زنػػػػػدگی می
 ۰۲99ژكئػن93چیانػگ ك خػانم بػای تویػا در  کنندق دیگر فالوف گونگ، آقای گوئػو بینگ تمرین

شػػنگ منتقػػل شػػدند. خػػانوادق آقػػای كانػػگ تػػا  تگیر شػػدند. آنهػػا بػػه بازداشػػتگاق دكنگدسػػ
 99چیػػزی دربػػارق اك نشػػنید. در ایػػن تػػاریخ بػػه آنهػػا اطػػالع دادق شػػد کػػه اك بػػه  ۰۲9۰دسػػامبر

 هوهوت منتقل شدق است. ۰ساؿ حبس محکوـ ك به زنداف شمارق 

ت در جلسػات شستشػوی مغػزی در زنداف، آقای كانگ مجبور به انجاـ کار سنگین ك شرک
کردنػػد کػػه اك را کتػػک بزننػػد. ژك جوننینػػگ ك فػػن  شػػد. نگهبانػػاف زنػػدانیاف را تحریػػک می

حرکػت بمانػد.  مجبور کردنػد بی ۰۲91نوامبر93ژینیانگ، دك مأمور زنداف، آقای كانگ را در 
ی آنها دك دنداف جلوی آقای كانگ را کندنػد ك در دهػانش دسػتماؿ توالػت فػرك کردنػد. آقػا

كانگ پس از آف نزدیک به سه ماق در سلوؿ انفرادی حبس شد ك فقط زمػانی بیػركف آمػد 
اش بػه هػیچ  اش به خطر افتاد. آقای كانگ شکایتی رسمی تنایم کرد، امػا نامػه که زندگی

 کجا ارساؿ نشد.
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بیمار سکته مغزی و مرگ او   قید ضمانت پزشکی رد درخواست آزادی به ۶.۵.۱
 35خاطر باورش  حبس به درحین گذراندن دوره

خاطر ایمػانش بػه  یکی از ساکناف شهر پانییهوآ، كاقع در اسػتاف سػینواف، پػس از آنکػه بػه
مػػػػاق  3نػػػػاف پػػػػذیرش شػػػػد، در عػػػػرض کمتػػػػر از  فػػػػالوف گونػػػػگ در زنػػػػدانی در اسػػػػتاف یوف

 .درگذشت

ساله دچار سکته مغػزی شػدید ك بػه فشػار خػوف بػاال، در حػد خطرنػاک، مبػتال 3۱این مرد 
قیػػد ضػػمانت پزشػػکی مکػػررا  رد شػػد. آقػػای لیػػائو  اش به شػػدق بػػود، امػػا درخواسػػت آزادی

مػاق در  3سػاؿ ك  9۲، دك بػار ك درمجمػوع ۰۲92ك  ۰۲۲۰های  جیانفو قبل از مرگ، بػین سػاؿ
 .زنداف حبس شد

رسػػانی فػػالوف  خاطر چسػػباندف پوسػػترهای اطالع بػػه ۰۲93آقػػای لیػػائو آخػػرین بػػار در اکتبػػر
کننػػدق دیگػػری کػػه همػػراق اك بودنػػد، آقػػای سػػونگ نػػانیو  شػػد. سػػه تمرینگونػػگ دسػػتگیر 

سػػاله( نیػػز دسػػتگیر 3۲سػػاله( ك آقػػای ژك فومینػػگ )حػػدكدا  1۲ سػػاله(، آقػػای فػػو كنػػدق )1۲ )
 .شدند

در دادگػػػػاق بخػػػػش یوالنػػػػگ حاضػػػػر شػػػػدند.  ۰۲92مػػػػارس۰۰کننػػػػدق در  ایػػػػن چهػػػػار تمرین
شػػػاف را قطػػػع  د، قاضػػػی اغلػػػب حرؼدادنػػػ کػػػه در دادگػػػاق دفاعیػػػه خػػػود را ارائػػػه می درحالی

کرد. سپس قاضی آقای لیائو را به چهار ساؿ حبس، آقای سونگ ك آقػای فػو را بػه سػه  می
آقػای  ۰۲92اكت۰9در  .ساؿ ك شش ماق حبس ك آقای ژك را به دك ساؿ حبس محکػوـ کػرد

مارق ناف ك آقای سػونگ بػه زنػداف شػ استاف یوف 9لیائو، آقای فو ك آقای ژك به زنداف شمارق 
کػه در زنػداف بػود، بارهػا دچػار خػونریزی  آقای لیائو درحالی .ناف منتقل شدند استاف یوف ۰

 .قید ضمانت پزشکی امتناع کردند مغزی شد، اما مسئوالف زنداف از آزادی اك به

خاطر انجال تمرینات فالون گونگ چهار ماه از دیدار با  بانوی زندانی به ۷.۵.۱
 36اش محرول شد  خانواده

خاطر اجتنػػػػػػاب از رهػػػػػػاکردف اعتقػػػػػػادش دكرق محکومیػػػػػػت  خػػػػػػانم ژانػػػػػػگ كِی کػػػػػػه بػػػػػػه
هػای  ت کنػد، چهػار مػاق از مالقا اش را در زنداف زنػاف لیائونینػگ سػپری می ساله نیم ك هشت

  خانوادگی محركـ شدق است زیرا تمرینات فالوف گونگ را در زنداف انجاـ داد.
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، سػػه سػػاؿ در ۰۲93ائونینػػگ، از بهػػار سػػاؿ خػػانم ژانػػگ، سػػاکن شػػهر دانػػدكنگ، اسػػتاف لی
خاطر خودداری از انکػار بػاكرش،  زنداف لیائونینگ دكرق محکومیتش را سپری کردق بود. به

های شدیدی در پشت بدف  زدند که منجر به آسیب نگهباناف ك زندانیاف اغلب کتکش می
داد،  ا انجاـ میاش تمرینات فالوف گونگ ر   ك پاهایش شد. اك برای بهبود كضعیت سالمتی

 .، از دیدارهای خانوادگی محركـ شد۰۲93اما از اكایل آكریل

ژانػگ »، به زنداف رفت. دك نگهبػاف بػه اك گفتنػد: ۰۲93ژكئن۰1شوهر خانم ژانگ در تاریخ 
كِی تمرینات فالوف گونگ را مقابل صدها نفر در کارخانه زنداف انجاـ داد. اك قوانین مػا را 

 «کنیمگ هایش محركـ می همه مالقاتنقض کرد. ما اك را از 

ایم ك  چهػػار مػػاق اسػػت کػػه اك را ندیػػػدق»اش بػػه نگهبانػػاف گفػػت:  یکػػی از اعضػػای خػػانوادق
اش، بسیار نگػرانش هسػتیم. ژانػگ كِی كقتػی اكلػین دكرق  ساله 2۲خصوص مادر  همگی به

ا  کرد، تحت شکنجه قرار گرفػت ك تقریبػ در زنداف سپری می ۰۲۲۰محکومیتش را در ساؿ 
كشػػتم قػػرار گرفتػػه اسػػت، چگونػػه  ای نداشػػت. ایػػن بػػار دكبػػارق مػػورد ضرب بػػا مػػرگ فاصػػله

 «  توانیم نگرانش نباشیم  می

زنیم ك در  بند مػػی اگػػر از قػػوانین زنػػداف پیػػركی نکنػػد، بػػه اك دسػػت»نگهبانػػاف پاسػػخ دادنػػد: 
 «کنیم. سلوؿ انفرادی حبسش می

از دكراف محکػػومیتش بػػاقی مانػػدق  هنػػوز چنػػد سػػاؿ دیگػػر»شػػوهرش از نگهبانػػاف پرسػػید: 
خواهیػد همػوارق بػه دسػتانش دسػتبند  است. اگر دسػت از انجػاـ تمرینػات نکشػد، آیػا می

 «بزنید 

هػػای اعضػػای خػػانوادق خػػانم ژانػػگ، همننػػاف بػػه آنهػػا اجػػازق  نگهبانػػاف بػػدكف توجػػه بػػه حرؼ
نػد تػا از مسػئوالف محلػی رفت دادستانی خانوادق خانم ژانگ بعدا  به .مالقات با اك را ندادند

ها در سػطح اسػتاف  شػاف بػه ادارق زنػداف زنداف شکایت کنند. آنها را برای پیگیػری شکایت
یکػی  .ارجاع دادند ك  درنهایت به ادارق دادخواهی زنداف در سطح استانی فرستادق شدند

از اعضای پرسنل ادارق دادخواهی زنداف در سطح استانی از خانوادق خػانم ژانػگ خواسػته 
که مستقیما  به ادارق دادخواهی داخلی در زنداف شکایت کننػد. کارمنػد مزبػور گفػت:  بود

 «توانید بیایید ك با ما صحبت کنید. اگر باز با پاسخ آنها راضی نشدید، می»

خػػانوادق خػػانم ژانػػگ ركز بعػػد بػػرای ارائػػه شػػکایت بػػه ادارق دادخػػواهی زنػػداف رفػػت، امػػا 
ادارق دادخواهی زنداف در سػطح اسػتانی بازگشػتند ك  شکایت آنها پذیرفته نشد. دكبارق به
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شػاف را  سراغ هماف فردی رفتنػد کػه ركز قبػل اك را دیػدق بودنػد. ایػن کارمنػد مػتن شکایت
كقتػی حػدكد چهػار دقیقػه بعػد  .خواند ك بػرای تمػاس بػا سرپرسػتش بػه اتػاؽ دیگػری رفػت

ا قبػػوؿ کنػػد ك افػػراد شػػاف ر  توانػػد پركندق بازگشػػت، بػػه خػػانوادق خػػانم ژانػػگ گفػػت کػػه نمی
 .خانوادق باید خودشاف با مسئوالف زنداف صحبت کنند

خانوادق خانم ژانگ برای تماس با زنداف دست به تالشی دیگر زدند، اما به آنها گفته شد 
دهػػد، آنهػػا مجػػاز بػػه دیػػدف اك نخواهنػػد  تػػا زمػػانی کػػه اك تمرینػػات فػػالوف گونػػگ را انجػػاـ می

 .بود

دنباؿ اجػػرای عػػدالت بػػرای  رفػػت بػػا اسػػتخداـ یػػک كکیػػل بػػهشػػوهر خػػانم ژانػػگ تصػػمیم گ
 .همسرش باشد
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: محرومیت از اشتغال، تحصیل، مسکن و امنیت ۲فصل 
 اقتصادی

اش پػس از شػركع  در زیر گزارش شخصِی خانم هه لیفانػگ ارائػه شػدق اسػت کػه خػانوادق
 :دندبا تنفر، تبعیض ك تحقیر مواجه ش 9333آزار ك شکنجه فالوف گونگ در ژكئیه

زندانی کتکم زدند. كقتػی كضػعیتم  91دلیل ایمانم در بازداشت بودـ،  که به ۰۲۲9در ساؿ 
کردنػد.  بحرانی شد، پلیس با قرار كثیقه آزادـ کرد، اما آنهػا همػوارق در خانػه آزاركاذیػتم می

جیمػو  39۲نار داشػتند، موفػق شػدـ فػرار  ك خانػه را تػرک کػنم. ادارق  درحالی که مرا تحت
ای را دریافػػت کػػرد مبنػػی بػػر اینکػػه مػػن احتمػػاال  در جػػای خاصػػی پنهػػاف  ت محرمانػػهاطالعػػا
اـ ك آنهػػا یػػک لیسػػت تحػػت تعقیػػب را همػػراق عکػػس مػػن، در همػػه جػػای آف منطقػػه  شػػدق

کػػػردنم از آزادی ك حقػػػوؽ اكلیػػػه انسػػػانی، کػػػارت  عنواف راهػػػی بػػػرای محركـ چسػػػباندند. بػػػه
 .اـ را نیز باطل کردند شناسایی

هػػػا كالػػػدینم را نیػػػز مػػػورد آزاركاذیػػػت، بػػػازجویی ك دسػػػتگیری قػػػرار دادنػػػد تػػػا مقامػػػات بار 
مجبورشػػاف کننػػد دربػػارق مػػن اطالعػػاتی بػػه آنهػػا بدهنػػد. در هػػر سػػاؿ نػػو چینػػی، مقامػػات 

 .کردند با این هدؼ که دستگیرـ کنند افرادی را به نزدیکی محل زندگی اقوامم اعزاـ می

دلیل  كکار بسػػیار مػػوفقی داشػػتم، امػػا بػػه کسػػب کػػه آزار ك شػػکنجه آغػػاز شػػد، 9333در سػػاؿ 
تبلیغػػات افتراآمیػػز حػػزب کمونیسػػت چػػین، بسػػیاری از مشػػتریانم گمػػراق شػػدند ك بػػا مػػن 

ای با من داشػت،  کردند. یکی از همسایگانم که قبال  رفتار دكستانه مانند دشمن رفتار می
دادنػػد، چراکػػه  می داد. حتػػی کودکػػاف گػػاهی بػػه مػػا دشػػناـ اـ دشػػناـ مػػی بػػه مػػن ك خػػانوادق
 .تأثیر تبلیغات حزب بودند بیش از حد تحت

اـ  ماف گسػترش یافتػه اسػت. ازآنجاکػه خػانوادق هػا در زنػدگی این پیامد به بسیاری از حوزق
شػػدف بػػه  اـ در مصػػاحبه سیاسػػی بػػرای ملحق کننػػد، بػػرادرزادق فػػالوف گونػػگ را تمػػرین می

پػدر ك مػادـر را كادار کنػد باكرشػاف را ارتش رد شػد. كقتػی پػدرش، بػرادر بػزرگم، نتوانسػت 
شاف را شکست ك تصػمیم گرفػت بػا ادارق ركسػتا همکػاری  های خانه رها کنند، تماـ پنجرق

شاف را به هم بریزد ك آنهػا را بػه قتػل تهدیػد کػرد. در نتیجػه هػر زمػاف كالػدینم  کند تا خانه
 .خانه برگردند شدند ك جرئت نداشتند به شنیدند، در جنگل پنهاف می صدایش را می
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شػبه  کنندگاف فالوف گونگ در هر گوشه از چین، مانند زنػدگی آقػای هػه یک زندگی تمرین 
زیػػركرك شػػدق اسػػت. رژیػػم کمونیسػػتی چػػین از طریػػق یػػک کمپػػین تبلیغػػاتی گسػػتردق، کػػل 

کننػػدگاف بػػدكف توجػػه بػػه اینکػػه چػػه  کشػػور را بػػه مخالفػػت بػػا ایػػن گػػركق برانگیخػػت. تمرین
کػردف فػالوف گونػگ دسػت برندارنػد،  ركند، مادامی کػه از تمرین ا میکسی هستند، هر کج

شػػػود ك تحػػػت آزار ك شػػػکنجه ظالمانػػػه قػػػرار  بػػػه آنهػػػا برچسػػػب دشػػػمنی بػػػا حػػػزب زدق می
 .گیرند می

آمػوزاف از  ترین حقوؽ زندگی محركـ هستند. دانش کنندگاف فالوف گونگ از ابتدایی تمرین
پػػذیرش آنهػػا نیسػػتند. کارمنػػداف از کػػار خػػود شػػوند ك مػػدارس حاضػػر بػػه  مدرسػػه اخػػراج می

آیػػػػد.  شػػػػاف بػػػػه حالػػػػت تعلیػػػػق درمی شػػػػوند ك پػػػػس از بازنشسػػػػتگی مستمری اخػػػػراج می
شػػدق، رژیػػػم ممکػػن اسػػت همػػػه چیزشػػاف، از جملػػػه  درخصػػوص افػػراد محتػػػرـ ك شناخته

 .شاف را بگیرد انداز بانکی شغل، خانه ك پس

نتػرؿ فکػر خػود بػرای بػرانگیختن رژیم موفق شدق اسػت از سیسػتم شستشػوی مغػزی ك ک
آموزاف علیه معلماف استفادق کنػد.  فرزنداف علیه كالدین، شوهراف علیه همسراف ك دانش

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را بػػه مقامػػات  شػػود تػػا تمرین بػػه افػػراد انگیػػزق یػػا پػػاداش دادق می
گاف کننػد  دلیل شکنجه فعاالنه ك شستشوی مغزی تمرین گزارش دهند. مأموراف پلیس به

زكر  کننػػدگاف بػػركد ك بػػه شػػب بػػه خانػػه تمرین توانػػد نیمه گیرنػػد. پلػػیس می ارتقػػاء شػػغلی می
کننػػدگاف  شػػاف شػػود، آنجػػا را غػػارت ك دستگیرشػػاف کنػػد. ممکػػن اسػػت بػػه تمرین كارد خانه

کارت شناسایی یا گذرنامه ندهنػد کػه باعػث نػاراحتی ك مشػکالت بسػیار زیػادی در زنػدگی 
اگػػر بتواننػػد کػػارت شناسػػایی بگیرنػػد، ممکػػن اسػػت کػػارت بػػرای شػػود. حتػػی  شػػاف می عادی
دلیل اینکػه بػرای  گذاری شود ك ممکن است شخص صرفا  بػه شدف عالمت نارگرفته تحت

 .رفتن نزد كالدینش سوار قطار شدق است، دستگیر شود

های اخیػػر ك اتخػػاذ هػػوش مصػػنوعی، تشػػخیص چهػػرق ك بسػػترهای  بػػا توجػػه بػػه پیشػػرفت
چػػت )برنامػه رسػػانه اجتمػاعی غالػب کػػه در زنػدگی ركزمػػرق تقریبػا  بػػرای  یاجتمػاعی ماننػد ك

گیػرد(،  همه چیز، از جمله خرید غذاهای خیابانی ك گرفتن تاکسی، مورد اسػتفادق قػرار می
ناارت بر مردـ چػین هرگػز تػا ایػن انػدازق شػدید نبػودق اسػت. رژیػم کمونیسػتی عمػال  کػل 

 .تکشور را به زندانی بزرگ تبدیل کردق اس

 نقش مدارس در آزار و شکنجه ۱.۲
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سػػختی  شػػدت ك به ها، رژیػػم کمونیسػػتی همػػه را به از مػػدارس ابتػػدایی گرفتػػه تػػا دانشػػگاق
تحػػػت کنتػػػرؿ دارد. هػػػر مدرسػػػه ك حتػػػی هػػػر مقطػػػع از مدرسػػػه، دبیػػػر حػػػزب کمونیسػػػت 

آمػوز بػا حػزب  مخصوص به خود را دارد که از نزدیک مراقب است که آیػا افکػار هػر دانش
کنػػػد،  آمػػػوزی فػػػالوف گونػػػگ را تمػػػرین می ت دارد یػػػا خیػػػر. اگػػػر کشػػػف شػػػود دانشمطابقػػػ

دهنػػد. بسػػیاری از آنهػػا از  ها ك معلمػػانش اك را مػػورد تبعػػیض قػػرار می دكسػػتاف، همکالسػػی
 .اند به مدرسه بازگردند اند ك هرگز اجازق نیافته مدرسه اخراج شدق

هػػای درسػػی  لوف گونػػگ بػػه کتابکننػػدگاف تنهػػا قربانیػػاف نیسػػتند. تبلیغػػات ضػػد فػػا تمرین
عنواف بخشػی از امتحانػات بػه فػالوف  آمػوزاف مجبػور هسػتند بػه اضافه شدق اسػت ك دانش

کنندگاف فػالوف  گونگ افترا بزنند. اگر مقاكمت کنند، با سرنوشتی مشابه سرنوشت تمرین
 .شوند گونگ مواجه می

انػد کػه  رار گرفتهطی دك دهه گذشته، یک نسل کامل تحػت آمػوزش اطالعػات نادرسػتی قػ
صػورت غیرداكطلبانػه بػه همدسػتانی در  کنػد. اعضػای آف نسػل به فالوف گونگ را بدناـ می

آمػوزاف بػزرگ شػدق ك كارد  اند. همانطور که دانش اجرای این آزار ك شکنجه نیز تبدیل شدق
آكرنػػػد ك آف را بػػػه نسػػػل بعػػػدی منتقػػػل  شػػػوند، آف تبلیغػػػات را همػػػراق خػػػود می جامعػػػه می

 .شوند این گركقِ مورد هدؼ برای زمانی طوالنی به حاشیه راندق شود ك باعث می کنند می

  های آموزشی محرومیت از فرصت ۱.۱.۲

کردن فلالون گونلگ بلا  دلیل تمرین آموز مدرسه راهنمایی به : دانش۱مورد 
 خانمان شد لگد از مدرسه بیرون رانده و بی

سػػتاف فوجیػػاف بػػود. مػػدیراف مدرسػػه اك را آمػػوز مدرسػػه راهنمػػایی در ا لیػػو كنجػػوآف، دانش
مجبور کردند اظهاریه رهاکردف فالوف گونگ را بنویسػد. كقتػی اك حاضػر بػه انجػاـ ایػن کػار 

های مختلػػػف مػػػانع حضػػػور لیػػػو در  نشػػػد، مػػػدیر لػػػین جیانفنػػػگ عصػػػبانی شػػػد ك بػػػه بهانػػػه
 37 .ها شد کالس
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کػػردف فػػالوف گونػػگ بػػا معلمػػانش بػػه اشػػتراک  اش را از تمػػرین لیػػو پػػس از اینکػػه تجربػػه
کػػػه مقامػػػات مػػػداـ لیػػػو را در  گذاشػػػت، دسػػػتگیر ك مجبػػػور بػػػه تػػػرک مدرسػػػه شػػػد. درحالی

دادنػػد، اك مجبػػور شػػد بػػرای جلػػوگیری از آزار ك شػػکنجه  اش مػػورد آزاركاذیػػت قػػرار می خانػػه
 .بیشتر، دكر از خانه زندگی کند

دلیل توزیللع مطالللب  درسلله بللهآمللوز دبیرسللتانی از م : اخللراج دانش۲مللورد 
    48رسانی فالون گونگ اطالع

اش داد، آف  رسػػػانی فػػػالوف گونػػػگ را بػػػه همكالسػػػی كقتػػػی لػػػی چػػػوف یػػػک بركشػػػور اطالع
ها بػا اك صػحبت ك سػعی کردنػد  شػاف داد. معلمػاف سػاعت آموز گزارشش را به معلم دانش

 .مجبورش کنند فالوف گونگ را رها کند

دادف امتنػاع  لی سعی کرد فالوف گونگ را برای معلمانش توضیح دهد، آنها از گوشكقتی 
کردنػػد ك بػػه كالػػدینش گفتنػػد بیاینػػد ك اك را بػػه خانػػه ببرنػػد. اك سػػرانجاـ پػػس از امتنػػاع از 

 .نوشتن اظهاریه رهاکردف فالوف گونگ، از مدرسه اخراج شد

نشد و او را یک سال  نال در کالج داده : به مردی جوان اجازه ثبت۳مورد 
    47در اردوگاه کار اجباری حبس کردند

اگرچػػه عملکػػرد آقػػای لیػػو شػػیائولین در امتحػػاف كركدی دانشػػگاق خػػوب بػػود ك در دانشػػگاق 
کنػد، اجػازق  پذیرفته شد، بعد از اینکه مقامات متوجه شدند اك فػالوف گونػگ را تمػرین می

 .ندارند تحصیل در دانشگاق را به اك
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سػػاله نارضػػایتی خػػود را از آزار ك شػػکنجه در اینترنػػت ابػػراز کػػرد، بػػه  كقتػػی ایػػن پسػػر هجدق
گانػػگ ك خػػانم سػػویی  اردكگػػاق کػػار اجبػػاری فرسػػتادق شػػد. پػػدر ك مػػادرش، آقػػای لیػػو زكنگ

 .چیائوهونگ نیز دستگیر ك به اردكگاق کار اجباری منتقل شدند

ی قػػرار گرفػػت ك اغلػػب مػػورد آزاركاذیػػت قػػرار آقػػای لیػػو پػػس از آزادی تحػػت ناػػارت دائمػػ
 .گرفت می

اش محللرول شللد،  ناملله : داوطلللب دورۀ دکتللرا از دفاعیلله بللرای پایان۴مللورد 
   30پدرش تحت فشار آکادمی علول چین پسرش را گزارش کرد

چػین، از شناسػی جنػوب  آقای یو یائو، داكطلب دكرۀ دکترا در آکادمی علوـ چین، بػاغ گیاق
ای بػػود کػػه اظهػػار  اش محػػركـ شػػد زیػػرا آف شػػامل جملػػه نامػػه حػػق خػػود بػػرای دفػػاع از پایاف

 .کرد اش را از فالوف گونگ ابراز می قدردانی

شناسػػی جنػػوب چػػین آقػػای یػػو را بػػا مقػػررات  ، ریاسػػت بػػاغ گیاق39۲طبػػق دسػػتورات ادارق 
پػدرش را نیػز مجبػور کردنػد  ناـ دانشگاق ك مفاد مدیریت دانشجویاف تهدید کرد. آنها ثبت

  .گزارش دهد ك پسرش را به یک مرکز شستشوی مغزی بفرستد 39۲اك را به ادارق 

دلیل  : بازداشلللت دانشلللجوی سلللال اول دانشلللگاه در شلللانگهای بللله۵ملللورد 
  41رسانی  تمرین فالون گونگ و توزیع مطالب اطالع

ؿ اكؿ دانشػػگاق جیػػائو تانػػِگ شػػانگهای، در سػػاله، دانشػػجوی سػػا93آقػػای ژكنػػگ ییمینػػگ 
رسػػانی دربػػارق آف  دلیل تمػػرین فػػالوف گونػػگ ك توزیػػع مطالػػب اطالع بػػه ۰۲93اكایػػل ژكئیػػه 
 .بازداشت شد
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کػػرد،  مسػػئوالف دانشػػگاق گفتنػػد كقتػػی اك مطالػػب فػػالوف گونػػگ را در دانشػػگاق پخػػش می
اف داد کػه آقػای ژكنػگ بػا های ناارتی تصاكیرش را ضبط کردند. تحقیقات آنها نشػ دكربین

رسػانی  انداز کردق بود، چاپگری خریداری ك مطالب اطالع هزینه خود پس پولی که از کمک
 .فالوف گونگ را چا  کردق است

دانشػػگاق اك را بػػه پلػػیس شػػانگهای گػػزارش كػػرد. پلػػیس از اك پرسػػید کػػه فػػالوف گونػػگ را از 
یسد مبنی بر اینکه بػاكرش را رهػا بنو« اظهاریه تعهد»كجا آموخته است ك دستور داد یک 

کنػػد. كقتػػی آقػػای ژكنػػگ امتنػػاع کػػرد، پلػػیس تهدیػػد کػػرد کػػه بػػه اك اجػػازق تحصػػیل در  می
ژكئیػػػه اك را بػػػه بازداشػػػتگاهی در شػػػانگهای منتقػػػل کػػػرد، امػػػا ۱دهػػػد ك در  دانشػػػگاق را نمی

 دربارق محل حبسش به كالدینش چیزی نگفتنػد. كالػدینش چنػد ركز در شػانگهای ماندنػد
 .ای نداشت دنباؿ اك بگردند، اما فایدق تا به

مسػػئولین دانشػػگاق حتػػی کارمندانشػػاف را بػػرای تحقیػػق دربػػارق آقػػای ژكنػػگ بػػه دبیرسػػتاف 
دالیاف که در آف تحصیل کردق بود فرستادند. همننین گزارش شػد كػه پلػیس  ۰2شمارق 

سػاله اك را نیػز 2۲ ژانویه با هواپیما بػه شػانگهای رفػت تػا مػادربزرگ حػدكدا  ۰۰شانگهای در 
 .دستگیر کند

 آموزان و معلمان شستشوی مغزی دانش ۲.۱.۲

های  هػای درسػی، برنامػه زدف به نفرت عمومی ك توجیه آزار ك شػکنجه، در کتاب برای دامن
بػػػه فػػػالوف گونػػػگ، ماننػػػد حقػػػه خودسػػػوزی   ها تبلیغػػػاتی بػػػرای حملػػػه تلویزیػػػونی ك ركزنامػػػه

د مػػرگ فػػالوف گونػػگ، ظػػاهر شػػد. پوسػػترها ك بنرهػػای مػػور  92۲۲اصػػطالح  من ك به آف تیػػاف
ها را پػػر کػػرد. دانشػػجویاف مجبػػور شػػدند كیػػدئوهایی را تماشػػا  تبلیغػػاتی محوطػػه دانشػػگاق

هایی شػػرکت کننػػد کػػه بػػرای تقویػػت ایػػن تبلیغػػات برگػػزار  کننػػد ك در سػػمینارها ك نمایشػػگاق
 .شدق بود

همػػه دانشػػجویاف مجبػػور بػػه  زد، پخػػش شػػد ك دادخواسػػتی کػػه بػػه فػػالوف گونػػگ افتػػرا مػػی
 .شدند امضای آف شدند، در غیر این صورت با عواقبی ركبرك می
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: ایللن مدرسللۀ رژیللم کمونیسللت اسللت، هللیچ بللاور دیگللری جللایی در ۱مللورد 
 32اینجا ندارد

آمػوز ك معلػم مجبػور شػدند  دانش ۱۲۲۲جیانػگ، بػیش از  در دبیرستانی در استاف هیلونگ
کننػػد یػػا  هایی را امضػػا کننػػد مبنػػی بػػر اینکػػه دربػػارق فػػالوف گونػػگ صػػحبت نمی نامػػه توافق

آمػوز برتػر مجبػور شػدند  دانش 9۲۲خوانند. تقریبػا   رسانی فالوف گونگ را نمی مطالب اطالع
عنواف راهػػی بػػرای تقویػػت کنتػػرؿ فکػػری، بػػه حػػزب کمونیسػػت بپیوندنػػد. اگػػر مشػػخص  بػػه
را نقض کػردق اسػت، معلمػش نیػز مقصػر شػناخته نامه  آموزی این توافق شد که دانش می
 .شد می

کػرد، كقتػی  ناـ کائو ركئی کػه فػالوف گونػگ را تمػرین نمی آموز کالس یازدهم، به یک دانش
آمػوزاف بػه اشػتراک  برخی از مطالػب فػالوف گونػگ را کػه دریافػت کػردق بػود بػا سػایر دانش
اق اسػػت، بػػه بخػػش گذاشػػت ك بػػه آنهػػا گفػػت کػػه کمپػػین حػػزب علیػػه فػػالوف گونػػگ اشػػتب

مدیریت مدرسه گزارش شد. كقتی معلمش در کػالس بػه فػالوف گونػگ حملػه کػرد ك ایػن 
زدف  بػرهم»دلیل   آموز آشکارا سیاست معلمش را در این خصوص زیر سؤاؿ برد، به دانش

 .جویانه بیشتری ركبرك شد با اقدامات تالفی« نام کالس

با پلػیس تمػاس گرفتنػد کػه بیاینػد ك کػائو ك کائو بعدا  از مدرسه اخراج شد ك حتی مدیراف 
ایػػن مدرسػػۀ رژیػػم کمونیسػػت »مػػادرش را ببرنػػد. یکػػی از مػػدیراف بػػه خػػانوادق کػػائو گفػػت: 

 «است، هیچ باكر دیگری جایی در اینجا ندارد.

نال دستور  : به دانشجویان دانشکده حقوق در طول مصاحبه ثبت۲مورد 
 43 بیان کنند داده شد نگرششان را درباره  فالون گونگ

در یػػػک اطالعیػػػه از سػػػوی دانشػػػکدق حقػػػوؽ دانشػػػگاق دارایػػػی ك اقتصػػػاد  ۰۲9۲در سػػػاؿ 
نػاـ، دانشػجویاف مجبػور شػدند بػه سػؤالی دربػارق درکشػاف از  شانگهای برای مصػاحبه ثبت

 .فالوف گونگ پاسخ دهند
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دیػدق شػود دانشػجویاف  شود تػا عنواف سنگ محکی استفادق می چنین سؤاالتی معموال  به
کنند یا تفکر مستقلی دارند. اکثر دانشجویاف اسػتقالؿ  مشی حزب پیركی می کامال  از خط

کننػد  شوند ك فػالوف گونػگ را محکػوـ می اندازند ك همرنگ جماعت می خود را به خطر می
 .تا از این طریق در تحصیالت ك حرفه خود پیشرفت کنند

 ی و توقیف دارایی شخصیهای شغل شدن از فرصت محرول ۲.۲

شػػود،  کػػه هػػر گوشػػه از جامعػػه چػػین بػػه سػػمت کمپػػین آزار ك شػػکنجه کشػػیدق می درحالی
گیرنػػػػد. پػػػػس از اینکػػػػه دانشػػػػجویی از دانشػػػػگاق  همػػػػه در ایػػػػن سیسػػػػتم هػػػػدؼ قػػػػرار می

شػػود، اگػػر مقامػػات متوجػػه شػػوند کػػه اك فػػالوف گونػػگ را  التحصػػیل ك كارد جامعػػه می فارغ
اش  دادف شػغلش یػا توقیػف دارایػی شخصػی ار مػداكـ بػرای ازدسػتکند، با فشػ تمرین می
 .شود مواجه می

 دهند کنندگان خاتمه می کارفرمایان به قرارداد کاری خود با تمرین ۱.۲.۲

اش قلادر بله  هلای شناسلایی : مهندس هواپیما پس از توقیلف کارت۱مورد 
 44  نیست اش کارکردن و حمایت از خانواده

 ۰۲۲1آقػػػای لیػػػو یونگشػػػنگ، مهنػػػدس هواپیمػػػا در سػػػاخت هواپیمػػػای چنگػػػدك، در سػػػاؿ 
کننػدگاف فػالوف گونػگ، از کػارش اخػراج شػد. اك مجبػور  دنباؿ دستگیری گستردق تمرین به

مکػػػاف کنػػػد تػػػا از آزار ك  اش زنػػػدگی کنػػػد ك از جػػػایی بػػػه جػػػایی دیگػػػر نقل شػػػد دكر از خانػػػه
 .شکنجه بیشتر جلوگیری کند

ها نتوانػد  رت شناسػایی ك مػدرک تحصػیلی اك را گرفتنػد کػه باعػث شػد تػا مػدتمقامات کػا
صػػػورت  رغم تخصصػػػش مجبػػػور بػػػود بػػػرای درآمػػػدی بخػػػوركنمیر، به شػػػغلی بیابػػػد. اك علػػػی

 .عنواف مأمور تحویل کاال کار کند كقت ك به پارق
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  45: اخراج پزشک از بیمارستان ۲مورد 

کػه همػراق کػودکی بػه ادارق پلػیس رفتػػه  درحالی ۰۲۲۱اسػط دسػامبردکتػر چػن جینػگ در اك
كجػػو کنػػد، دسػػتگیر شػػد. پلػػیس اك را کتػػک زد،  اش پرس بػػود تػػا دربػػارق مػػادر دستگیرشػػدق

مػػورد آزاركاذیػػت کالمػػی قػػرار داد ك از اك بػػازجویی کػػرد. پػػس از مػػدت کوتػػاهی کارفرمػػایش، 
کػار ایػن پزشػک در آنجػا، اك را بیمارستاف مرکزی جیاموسػی، قػط یػک سػاؿ پػس از شػركع 

 .اخراج کرد

، همکػػػاراف ك  هػػػای نادرسػػػت بیشػػػتری در خػػػانوادق ایػػػن محنػػػت باعػػػث ایجػػػاد تػػػرس ك درک
 .دكستانش دربارق فالوف گونگ شد

 46 شوند دست شناخته می : اعضای خانواده هم۳مورد 

انشػاف، بػرادر کوچػک آقػای لػی خاطر ایم شدف آقای لی هونگشو ك پدرش بػه پس از زندانی
اش در شػػهر پػػانجین رفػػت تػػا از مػػادرش  شػػغلش را در شػػهر دالیػػاف رهػػا کػػرد ك بػػه خانػػه

مراقبت کنػد. بػرادرش بػا اینکػه در امتحػاف بػاالترین نمػرق را کسػب کػردق ك در مصػاحبه ك 
معاینه جسمی قبوؿ شػدق بػود، در بررسػی سیاسػی در ركنػد اسػتخداـ رد شػد ك از گػرفتن 

كرانندگِی پانجین محػركـ شػد چراکػه پػدرش فػالوف گونػگ  در ادارق پلیس راهنماییسمتی 
کرد. این جریاف باعث نػاراحتی ركحػی بسػیار زیػاد بػرادرش شػد کػه در نتیجػه  را تمرین می

 .در یافتن همسر نیز دچار مشکل شد

  های خصوصی تعطیلی اجباری شرکت  ۲.۲.۲ 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 یاقتصاد تیمسکن ك امن ل،یاز اشتغاؿ، تحص تی: محركم۰فصل 
 

111 

 

 

 47 نده: تعطیلی اجباری شرکت مواد شوی۱مورد 

کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ در شػػػػهر چائویانػػػػِگ اسػػػػتاف  ، چنػػػػد تػػػػن از تمرین۰۲۲2در سػػػػاؿ 
برداری انحصاری را خریداری  گذاری مشترک، یک فناكری با حق بهرق لیائونینگ، با سرمایه

ناـ شػػرکت تیانینػػگ دترجنػػت را تأسػػیس کردنػػد. آنهػػا از قسػػمت  کردنػػد. آنهػػا شػػرکتی بػػه
دلیل آزار ك  کننػػػدگاف فػػػالوف گػػػونگی را اسػػػتخداـ کردنػػػد کػػػه بػػػه ت تػػػا تولیػػػد، تمرینمػػػدیری

 .شکنجه شغل خود را از دست دادق بودند

سػرعت فػركش خػود را افػزایش دادنػد ك بػا  اندکی پس از شركع به کار این شػرکت، آنهػا به
آالت بػػا انػػدازق بػػزرگ ك  شػػرکت پػػردازش ماشػػین ۰۲فػػركش محصػػوالت خػػود بػػه بػػیش از 
 .ساؿ متوالی افزایش یافت 2متوسط، بازار را گشودند. درآمد آنها 

کننػدگاف مطلػع شػد، صػاحباف  بعد از اینکه پلیس از كجود ایػن شػرکت تحػت ادارق تمرین
شػرکت  ۰۲۲2فوریػه۰2این شرکت، آقای لی كنشنگ ك خانم كك جینپینگ را دسػتگیر ك در 

چػک شػرکت، دفترچػه حسػابداری را غارت کرد. پلیس گاكصندكؽ حاكی پػوؿ نقػد، دسػته 
كکارشػاف را  شرکت، مهر شرکت، مهر امور مالی، مهر نمایندق قانونی ك سایر كسػایل کسب

شػد.  هایشػاف اسػتفادق می نیز توقیف کرد، یعنػی همػه آننػه بػرای برداشػت پػوؿ از حساب
 .شاف را دستگیر کرد یک اتومبیل شرکت را نیز توقیف ك رانندق استخدامی

هػا یػوآف ضػرر بػه بػار آكرد. بسػیاری از  ت مجبور به تعطیلػی شػد کػه میلیوفشرکت در نهای
شػػػػاف در شػػػػرایط بسػػػػیار سػػػػخت  های شػػػػاف را از دسػػػػت دادنػػػػد ك خانوادق کارمنػػػػداف شغل

  .اقتصادی قرار گرفتند
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اجبار بسللته و کتللابش توقیللف  : شللرکت آموزشللی مملللف مشللهور بلله۲مللورد 
 48 شد

ئمینگ )تخلػص بػه یػوف شػیائو(، معلػم مدرسػه راهنمػایی دامیػاف در شػهر آقای كانگ شػو
از محػػل کػػارش اخػػراج شػػد. اك سػػپس بػػه شػػهر ككهػػاف در اسػػتاف  ۰۲۲2چنگػػدك، در مػػارس

تػػاالر تػػدریس تقػػوای »مکػػاف کػػرد ك شػػرکت آمػػوزش نویسػػندگی خػػود را بػػا نػػاـ  هػػوبی نقل
شػػماری منتشػػر ك  جػػالت بیمقالػػه، شػػعر ك ناػػم در م 9۲۲تأسػػیس کػػرد. اك بػػیش از « کامػػل

یػازدق »عنواف یکػی از  بػه ۰۲۲2چند کتاب درسی دانشگاق تدكین ك منتشر کرد. اك در ساؿ 
 .انتخاب شد« نثرنویس شبکه

دسػتگیر کػرد. پػدرش در  ۰۲99اکتبػر۰1با افزایش نفوذ آقای كانػگ، پلػیس ككهػاف اك را در 
مػتهم « ت تجػاری غیرقػانونیفعالیػ»ركز دستگیری اك درگذشت. مقامات آقػای كانػگ را بػه 

کردند ك دفتر مرکزی شرکتش در ككهاف ك نیز چند مکاف دیگر در نزدیکػی ككهػاف ك شػهر 
اش  نسػخه از نشػریات شخصػی 3۲۲۲ناننانِگ استاف جیانگشی را تعطیل کردند. بػیش از 

 .میلیوف یوآف بود نیز توقیف شد. خسارات مالی مستقیم این جریاف بیش از یک

 انی برای زندگیبدون مک  ۳.۲

اش بللله  : خانللله معللللم پیلللانو توقیلللف شلللد و مسلللتمری بازنشسلللتگی۱ملللورد 
 49 حالت تعلیق درآمد
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خػػانم شػػیه شػػیا، معلػػم پیػػانو از شهرسػػتاف شػػوآنگلیو در اسػػتاف سػػینواف، انػػدکی پػػس از 
، از کػػػػارش اخػػػػراج شػػػػد. همننػػػػین 9333شػػػػركع آزار ك شػػػػکنجه فػػػػالوف گونػػػػگ در سػػػػاؿ 

هزینػػػه  اش را کػػػه بػػػا کمک ای هوایانػػػگ، خانػػػه حرفػػػه ك فرمػػػایش، مدرسػػػه راهنمػػػایی فنیکار 
طور  اش را بػػه کػػه اك بػػدهی دریػػافتی از مدرسػػه خریػػداری کػػردق بػػود، توقیػػف کػػرد، درحالی

 .کامل پرداخت کردق بود

رفػػت تػػا بػػرای  های بعػػد، خػػانم شػػیه، مػػادری تنهػػا، از مکػػانی بػػه مکػػاف دیگػػر می طػػی سػػاؿ
محلػػػػػی بػػػػػه  39۲های خػػػػػودش ك فرزنػػػػػدش شػػػػػغلی موقػػػػػت بیابػػػػػد. ادارق  نػػػػػهتػػػػػأمین هزی
اجػػارق ندهنػػد کػػه ایػػن امػػر یػػافتن خانػػه را   ها دسػػتور دادق بػػود کػػه بػػه اك خانػػه صػػاحبخانه

 .ساخت برایش دشوارتر می

ای را از کمیتػػه  لیو سػػند محرمانػػه پػػس از اینکػػه ادارق تػػأمین اجتمػػاعی شهرسػػتاف شػػوانگ
داد مسػػػػتمری  یافػػػػت کػػػرد کػػػه بػػػه ایػػػػن ادارق دسػػػتور مػػػیامػػػاکن شػػػهرک دكنگشػػػنگ در

بازنشسػػػتگی اك را بػػػه یػػػک حسػػػاب تحػػػت کنتػػػرؿ دكلػػػت كاریػػػز کنػػػد، مقامػػػات مسػػػتمری 
بػػه حالػػت تعلیػػق درآكردنػػد. اعضػػای کمیتػػه امػػاکن بعػػدا   ۰۲92اش را از ژكئیػػه بازنشسػػتگی

 .این دستور را صادر کردق است 39۲اعتراؼ کردند که ادارق 

میلیون یلوآن کلاهش داده شلد تخریب شد و غرامت به یک : خانه۲مورد 
50 

كقتػػی قػػرار بػػود خانػػه خػػانم ژانػػگ گػػویالف در شػػهر یینػػوِف اسػػتاف جیلػػین  ۰۲99در سػػاؿ 
هػػزار یػػوآف غرامػػت دریافػػت کػػرد، 2۲۲دلیل تمػػرین فػػالوف گونػػگ فقػػط  تخریػػب شػػود، اك بػػه

 .کرد هزار یوآف دریافت می۰۲۲میلیوف ك  کم یک که باید دست درحالی

بارق به خبرنگاری گفت ك آف خبرنگار بػا دبیػر حػزب فرمانػداری منطقػه ناننػا  كقتی اك دراین
ژانػگ گػویالف فػالوف گونػگ را تمػرین »مصاحبه کرد، آف مقػاـ مسػئوؿ بػه خبرنگػار گفػت: 

کند، بنابراین جبراف خسارتش باید کمتر از بقیه باشد. اك نباید فػالوف گونػگ را تمػرین  می
 «!کرد می
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در قػػانوف ك دسػػتورالعمل جبػػراف خسػػارت بػػه چیػػز خاصػػی دربػػار »س خبرنگػػار پرسػػید: سػػپ
دبیػر « رسد ایػن کارتػاف اشػتباق اسػت. فالوف گونگ اشارق نشدق است، بنابراین به نار می

 «گوییم قانوف است. اینجا در منطقه ناننا، آننه ما می» حزب در پاسخ گفت: 

ب کػػرد، مسػػئوالف آب ك بػػرقش را قطػػع کردنػػد. کردف اجتنػػا مکػػاف كقتػػی خػػانم ژانػػگ از نقل
اش را احاطػػه کػػرد ك زنػػدگی عػػادی را بػػرایش غیػػرممکن سػػاخته بػػود. مسػػئوالف  آب خانػػه

 .مکاف، دستگیرش خواهند کرد همننین تهدید کردند که در صورت امتناع از نقل

 51 : اجبار به زندگی دور از خانه۳مورد 

  فنگ در مغولسػتاف داخلػی، بػرای جلػوگیری از آزار ك شػکنجهآقای ما چینگهای از شهر چی
اش زنػدگی کنػد. آنهػا در  بػا همسػر ك نػوزاد دختػرش دكر از خانػه ۰۲۲2مجبور شػد از فوریػۀ

مکػاف کردنػد تػا از چشػم پلػیس مخفػی  بار از جػایی بػه جػایی دیگػر نقل 93طوؿ سه ساؿ 
شػاف نػزد پػدربزرگ ك مػادربزرگ رفتنػد، پسر  که از مکػانی بػه مکػاف دیگػر می شوند. درحالی

 .مسنش اقامت داشت

اش ادامػه  حتی كقتی آقػای مػا ك همسػرش در خانػه نبودنػد، پلػیس بػه آزاركاذیػت خػانوادق
اش در شػب، حتػی زیػر لحػاؼ مػادربزرگ خػانم مػا را کػه  داد. پلیس در طوؿ بازرسػی خانػه

 .زدق کرد ساؿ داشت، نگاق کرد. این کار مادربزرگ سالخوردق را كحشت 3۲حدكد 

طػور بػه یػاد  سػاؿ زنػداف محکػوـ شػد. اك این 3، آقای مػا دسػتگیر ك بػه ۰۲۲۱بعدا  در ساؿ 
 :آكرد

، ۰۲۲3پدـر پس از اینکه مدتی به نگهبانػاف التمػاس کػرد، سػرانجاـ اجػازق یافػت در سػاؿ 
ها، با من در زنداف مالقات کند. شاید به این دلیل کػه  برای نخستین بار در طوؿ آف ساؿ

بودنم  دچار كـر موضعی در کل بدنم شدق بودـ یا شاید به این دلیل که پدـر از زنػدق من
زدق شدق بود، اك فقط برای مػدتی طػوالنی بػه مػن نگػاق کػرد ك یػک کلمػه هػم  كاقعا  هیجاف

هایم را  نگفػػت. بػػا نگػػاق بػػه اك، بػػه موهػػایش کػػه همػػه جوگنػػدمی شػػدق بػػود، جلػػوی اشػػک
 .ه بعد از دستگیری از میاف چه چیزهایی گذشتمگرفتم ك تمایل نداشتم بگویم ک
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اـ را بػػه دیػػداـر آكرد. چیػػزی گفػػتم کػػه نگهبانػػاف  سػػاله۱اـ، دختػػر  سػػاله91بػػار دیگػػر پسػػر 
خواسػػتند آنهػػا بشػػنوند. آنهػػا مػػرا جلػػوی چشػػم فرزنػػدانم کتػػک ك لگػػد زدنػػد. دختػػرـ  نمی

 .کرد شدت گریه می ترسیدق بود ك به

كاقسػػاـ کارهػػای مػػوقتی را انجػػاـ  ی امػػرار معػػاش انواعدر طػػوؿ زمػػاف حبسػػم، همسػػـر بػػرا
داد تا فرزندانم بتوانند به مدرسػه بركنػد. گػاهی نیػز مقػداری پػوؿ بػرای خریػد مایحتػاج  می

 .فرستاد ركزانه برایم می

چند ساؿ بعد که همسرـ دخترماف را به دیػداـر آكرد، قلػبم مملػو از شػادی ك تلخػی بػود. 
کػػردـ.  شػدق بػػود، امػا مػن کنػارش نبػودـ ك از اك مراقبػت نمیدختػرـ خیلػی بلنػدتر ك بػزرگ 

اـ را از مػن سػلب کػرد، بلکػه مػرا از اینکػه یػک پسػر، یػک  تنها آزادی این آزار ك شػکنجه نػه
 .شوهر ك یک پدر باشم محركـ کرد

 غارت منزل ۴.۲

 52دشو زور وارد منزل می آور و تبر به : پلیس با استفاده از گاز اشک۱مورد 

زكر كارد  ، پلیس در شهر مننورِی مغولستاف داخلی تالش کرد به۰۲۲3اكت2شب  در نیمه
منزؿ آقای ژانگ یو شود. اك همراق همسر، دختر نوجػواف ك پػدر ك مػادرش در آنجػا زنػدگی 

کرد. خانوادق آقای ژانگ از بازکردف درِ منزؿ امتناع كرزیدند ك پلػیس را تػا طلػوع صػبح  می
هػػا مػػأمور ادارق پلػػیس  نشػػانی ك دق د. سػػپس پلػػیس یػػک کػػامیوف آتشبیػػركف نگػػه داشػػتن

 .محلی را به آنجا اعزاـ کرد

درگیػػری تػػا ظهػػر ادامػػه داشػػت. سػػپس پلػػیس پنجػػرق را شکسػػت ك بػػه داخػػل منػػزؿ آقػػای 
نار از این كاقعیت کػه پػدر ك مػادر مسػن ك بیمػار ك دختػر  آكر پاشید، صرؼ ژانگ گاز اشک

بودنػػد. سػػپس پلػػیس مسػػلح از طریػػق پنجػػرق شکسػػته كارد  نوجػػواف آقػػای ژانػػگ در منػػزؿ
 .خانه شد
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شػػػد، بنػػػابراین آنهػػػا بػػػا  ازآنجاکػػػه پلػػػیس قفػػػل درِ آقػػػای ژانػػػگ را شکسػػػته بػػػود، در بػػػاز نمی
 .استفادق از تبری در را شکستند ك هر پنج عضو خانوادق را با خود بردند

 53 زور وارد منزل شود کند شبانه به : پلیس تالش می۲مورد 

، مػػأموراف بػػه دـ در منػػزؿ آقػػای هػػائو یػػین در تیػػانجین ۰۲۲3سػػپتامبر۰3صػػبح  2سػػاعت 
خواهنػػد منزلشػػاف را  رفتنػػد. آنهػػا بػػه سػػه دختػػرش کػػه در منػػزؿ بودنػػد اعػػالـ کردنػػد کػػه می

 .جستجو کنند

كقتی دختراف )شیائوجیائو، شیائویاف ك شیائوجینگ( از بازکردف در جلػویی منػزؿ اجتنػاب 
کػػه سػػایر مػػأموراف از دیػػوار جلػػوی منػػزؿ  ، چنػػد مػػأمور بارهػػا بػػه در کوبیدنػػد، درحالیکردنػػد

کردنػػد. كقتػػی دختػػراف بػػرای کمػػک فریػػاد ك همسػػایگاف خػػود را  رفتنػػد ك آنهػػا را تهدیػػد  بػػاال 
 .صدا زدند، مأموراف پایین آمدند ك آنجا را ترک کردند

سػاؿ  2دـ دربارق فالوف گونػگ بػه دلیل صحبت با مر  همسر آقای هائو، خانم گائو یاف، به
اش غػارت شػد ك بعػدا   زنداف محکوـ شد. آقای هائو یین، بدكف دلیػل دسػتگیر شػد، خانػه

به اردكگاق کار اجبػاری فرسػتادق شػد. اك موفػق شػد از بازداشػتگاق فػرار کنػد امػا پػس از آف 
 .داش زندگی کند تا از آزار ك شکنجه بیشتر جلوگیری کن مجبور شد دكر از خانه

 54   : توقیف اموال شخصی در حین غارت خانه۳مورد 

زكر كارد آپارتمػاف آقػای یػائو تیِبػین ك خػانم ژانػگ فنركنػگ در  بػه ۰۲۲2ژكئیه92مأمور در  9۲
جیانگ شدند. كقتی این زكج سعی کردنػد اجػازق ندهنػد  شهر مودانجیانِگ استاف هیلونگ

نها را کتػک زدنػد. در نتیجػه صورتشػاف متػوـر ك پلیس منزلشاف را جستجو کند، مأموراف آ
دكلػت محػزب کمونیسػت چػینن بػه شػما اجػازق »کبود شد. یکی از مأموراف بػه آنهػا گفػت: 
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دهػػد فػػالوف گونػػگ را تمػػرین کنیػػد. اگػػر فػػالوف گونػػگ را تمػػرین کنیػػد، قػػانوف را نقػػض  نمی
 «کنید. می

ایر كسػایل خػانوادق را همػػراق پلػیس منزلشػاف را غػػارت کػرد ك پػوؿ نقػػد، رایانػه، چػاپگر ك سػػ
 .هزار یوآف بود2۲ها بیش از  خود برد. ارزش کل این دارایی

  اخاذی ۵.۲ 

یللوآن پللول توقیللف  ۶۱۱۱دادن نزدیللک بلله  : اجتنللاب پلللیس از پللس۱مللورد 
 دلیل ایمللانش زنللدانی شللده جیانللگ کلله بلله شللده از خللانمی اهللل هیلونگ

 55بود

هزار یػوآف پػوؿ نقػد از اك ۱2، مبلد ۰۲92اكت پلیس هنگاـ غارت منزؿ خانم لو کایسن در
  .توقیف ك در نهایت از بازگرداندف آف پوؿ اجتناب کرد

در ابتدا پلػیس ادعػا كػرد كػه ایػن پػوؿ بخشػی از مػدارک ك شػواهدی اسػت کػه از آف بػرای 
شػػػود ك فقػػػط پػػػس از برگػػػزاری جلسػػػه محاکمػػػۀ خػػػانم لیػػػو  پیگػػػرد قػػػانونی اك اسػػػتفادق می

اکتبػػر بػػه دادسػػتانی 1ازگرداننػػد. امػػا كقتػػی پلػػیس پركنػػدق خػػانم لیػػو را در تواننػػد آف را ب می
آچنگ ارائه داد، این پوؿ در پركندق ذکر نشدق بود. كقتی دادستاف خانم لیو را مػتهم کػرد 

عنواف مػدرک پیگػرد قػانونی  اش را به دادگاق آچنگ فرستاد، بػاز هػم آف پػوؿ را بػه ك پركندق
 .فهرست نکرد

اش، بسیار ركشن بیػاف  نگ به هنگاـ صحبت با كکیل خانم لیو ك خانوادققاضی دادگاق آچ
کرد که پولی که پلیس توقیف کردق است، هیچ ارتباطی با پركندق اك نػدارد. ازآنجاکػه پسػر 

كکار خػانوادگی خػود بػه پػوؿ نیػاز داشػت، پػس از جلسػه دادرسػی در  خانم لیو برای کسػب
 .دكبارق از اك خواست که آف پوؿ را بازگرداند مأمور گائو را پیدا کرد ك ۰۲92دسامبر1
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تازگی  دهنػد. بػه این بار گائو گفت پس از اینکه قاضی حکم را صػادر کػرد، پػوؿ را پػس می
ماق حبس محکػوـ  3ساؿ ك  9علت رها نکردف باكرش به  تأیید شدق است که خانم لیو به

 .ق استاش بازنگرداند شدق است، اما پلیس هنوز آف پوؿ را به خانوادق

هللزار ۱۱۱: پلللیس هنگللال غللارت دفتللر امللالک و مسللتغالت زوجللی، ۲مللورد 
 56 کند یوآن پول نقدشان را توقیف می

آقػػػػای زكئػػػػو هونگتػػػػائو ك همسػػػػرش از شػػػػهر چینهوآنگػػػػدائو در اسػػػػتاف هبػػػػی، در تػػػػاریخ 
کننػػدق فػػالوف گونػػگ کػػه بػػه منػػزؿ آنهػػا رفتػػه بودنػػد، دسػػتگیر  تمرین 2همػػراق  ۰۲91ژكئػػن3

هزار یوآف پوؿ نقدشػاف 9۲۲شدند. پلیس دفتر امالک ك مستغالت این زكج را غارت کرد ك 
هزار یوآف پوؿ ۱۲اش در دست داشت، توقیف کرد.  را که آقای زكئو برای معامالت تجاری

 .کنندق دیگری در دفتر آقای زكئو داشت نیز توقیف شد نقدی که تمرین

قػای زكئػو را نیػػز توقیػف کػرد. موتورسػػیکلت پلػیس موتورسػیکلت برقػی ك تجهیػػزات دفتػر آ 
کنندق سػوـ از دكسػتش امانػت گرفتػه  کنندق دكـ ك خودركیی که تمرین برقی جدید تمرین

هایی بػرای فػركش بػود، نیػز توقیػف شػدند. پلػیس هنگػاـ بازرسػی منػزِؿ ایػن  ك پر از لباس
هرسػتی از اقػالـ شػاف نیػز ف کنندگاف حکم بازرسی ارائه نکرد ك پس از توقیػف امواؿ تمرین
 .شدق به آنها نداد توقیف

سػاؿ زنػداف  92تػا  2دلیل اجتنػاب از رهػاکردف ایمػاف خػود بػه  کنندگاف بػه بعدا  این تمرین
کنػد امػا از  محکوـ شدند. همسر آقای زكئو، خانم کػویی چیوركنػگ کػه دافػا را تمػرین نمی

 .ماق حبس محکوـ شد 93کند نیز به  فالوف گونگ حمایت می

 

 

 

 توقف پرداخت مستمری بازنشستگی ۶.۲ 
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سللال سللابقۀ خللدمت را از  ۲۷: پلللیس اسللناد اسللتخدال را جعللل و ۱مللورد 
 57 کند طرح بازنشستگی حذف می

سػازی  سػاؿ خػدمت در ادارق خػدمات شػهری ك محوطه 2۲آقای كانػگ شوشػیانگ پػس از 
یسػت ك پركنػدق اش مبلغػی ن در پکن، با کماؿ تعجب متوجػه شػد در حسػاب بازنشسػتگی

 .داد که فقط دك ساؿ ك نه ماق سابقه خدمت دارد اش نشاف می پرسنلی

کارکنػػاف مرکػػز خػػدمات اسػػتعدادیابی منطقػػه دكنگننػػگ بػػه همسػػرش گفتنػػد کػػه پلػػیس 
دكنگننگ یک بار پركندق را بردق ك سػند را تغییػر دادق اسػت. خػانم كانػگ بػه ادارۀ پلػیس 

مسػػئوؿ ایػػن خطػػا در پركنػػدۀ پرسػػنلی شػػوهرش  محلػػی رفػػت. آنهػػا پذیرفتنػػد کػػه در كاقػػع
عنواف جبػػراف خسػػارت بػػه اك بپردازنػػد امػػا از  هػػزار یػػوآف بػػه2۲هسػػتند ك كعػػدق دادنػػد کػػه 

 .اصالح سوابق خدمت شوهرش خودداری کردند

 

بله حاللت  ۲۱۱۱: مستمری بازنشستگی مردی اهل گلوئیوو از سلال ۲مورد 
 58 تعلیق درآمد

از ادارق تربیػػػت بػػػدنی شػػػهر زكنیػػػی بازنشسػػػته شػػػد.  ۰۲۲۲در سػػػاؿ آقػػػای ژانػػػگ شػػػوگانگ 
، مسػػػتمری بازنشسػػػتگی اك را بػػػه حالػػػت ۰۲۲9کارفرمػػػایش هنگػػػاـ دسػػػتگیری اك در سػػػاؿ 

ساؿ گذشته تحػت  ۰۲تعلیق درآكرد، چراکه اك حاضر نشد فالوف گونگ را رها کند. اك طی 
 .شرایط سخت اقتصادی قرار داشته است
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سػػاله نشػػدق بػػود کػػه پػػدرش بػػرای نخسػػتین بػػار دسػػتگیر شػػد. اك 9۲ پسػػر آقػػای ژانػػگ هنػػوز
سػػاؿ مجبػػور بػػود از اقػػوامش پػػوؿ  3هنگػػاـ حػػبس پػػدرش مجبػػور بػػه تػػرک تحصػػیل شػػد ك 

 .قرض بگیرد تا بتواند زندق بماند

كقتی پػدرش بػرای بػار دكـ آزاد شػد، پسػر در سػن نوجػوانی بػود ك آنهػا مجبػور شػدند بػرای 
 .خود را بفركشند شاف خانه بازپرداخت بدهی

گیری وجلوهی  : توقف پرداخت مستمری بازنشستگی برای بلازپس۳مورد 
 59که در طول دوره حبس پرداخت شده بود 

های اخیػػػر، رژیػػػم کمونیسػػػتی سیاسػػػت جدیػػػدی را كضػػػع کػػػردق کػػػه طبػػػق آف  طػػػی سػػػاؿ
 شػػػهركنداف چینػػػی را از دریافػػػت حقػػػوؽ بازنشسػػػتگی در زمػػػاف حبسشػػػاف در زنػػػداف منػػػع

شػػػوند  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ کػػػه از زنػػػداف آزاد می کنػػػد. بنػػػابراین بسػػػیاری از تمرین می
مناور  شػػاف را بػػه یابنػػد کػػه مػػأمور ادارق تػػأمین اجتمػػاعی محلػػی حقػػوؽ بازنشستگی درمی

 .اند، به حالت تعلیق درآكردق است گیری كجوهی که در طوؿ زنداف دریافت کردق بازپس

دلیل اجتنػاب از رهػاکردف اعتقػادش بػه فػالوف  ؿ زنػداف بػهسػا 2خانم هه ژكنگلػی پػس از 
 .به خانه بازگشت ۰۲93آكریل92گونگ، در 

بػػه حالػػت تعلیػػق درآمػػدق  ۰۲92سػػاله از اكاخػػر سػػاؿ 12مسػػتمری بازنشسػػتگی ایػػن بػػانوی 
بود. به اك گفته بودند تا زمانی که اك تمػاـ كجػوق دریػافتی در زمػاف حبسػش را بازنگردانػد، 

 .شود اك پرداخت نمی این مزایا به

 دولت اورولی امروزی  ۷.۲

های آموزشػػی را از دسػػت  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ عػػالكق بػػر اینکػػه فرصػػت بسػػیاری از تمرین
قرارگرفتن در  شود، با خطر دائمی ك فشار هػدؼ شاف توقیف می دهند ك امواؿ شخصی می
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ت، رژیػم کمونیسػتی آكری ناػار  كییق بػا توسػعه فػن هر زماف ك هر مکاف مواجػه هسػتند. بػه
 .نار دارد ای تحت سابقه شهركنداف چینی را در سطح بی

 محرومیت از گذرنامه و کارت شناسایی ۱.۷.۲

انػد ك ایػن  کنندگاف فػالوف گونػگ را توقیػف کردق مقامات کارت شناسایی بسیاری از تمرین
مػػور شػػود از جملػػه در مسػػافرت، در انجػػاـ ا مسػػئله باعػػث بػػركز مشػػکالتی بػػرای آنهػػا می

کننػدگاف کػارت شناسػایی ارائػه  بانکی، در اسکاف ك سایر معامالت ركزمرق. كقتی بػه تمرین
هػػای مػػالی  خورنػػد کػػه مػػوانعی بػػرای سػػفر ك تراکنش هػػا عالمػػت می شػػود، معمػػوال  کارت می

کنندگاف در زندگی ركزمرق خود تحت ناػارت شػدید قػرار  کند. تمرین شاف ایجاد می ركزمرق
 .دارند

جیانگ قلادر نیسلت بلدون کلارت شناسلایی از  ردی اهل هیلونگ: م۱مورد 
 60اش پول برداشت کند  حساب بانکی

بػرای دریافػت کػارت شناسػایی جدیػد بػه ادارق  ۰۲۲2ژانویػه۰۲آقای كانػگ ژیبیػائو در تػاریخ 
مػه بػه ۰۲پلیس درخواست داد. به اك گفته شد که برای دریافت کارت جدیدش در تاریخ 

توانػد  اجعه کند. كقتی طبق برنامه بػه ادارق پلػیس رفػت، بػه اك گفتنػد کػه نمیاین ادارق مر 
کنػد. آقػای كانػگ  کارت شناسایی جدیػدی داشػته باشػد چراکػه فػالوف گونػگ را تمػرین می

 .چند بار به ادارق پلیس مراجعه کرد اما بازهم نتوانست کارت شناسایی دریافت کند

آقػػای كانػػگ بػػدكف کػػارت شناسػػایی قػػادر بػػه  در حػػاؿ ازدكاج بػػود. ۰۲۲2پسػػرش در ژكئیػػه
های جشن ازدكاج پسػرش  اش نبود که این جریاف بر برنامه برداشت پوؿ از حساب بانکی

 .تأثیر گذاشت
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بلللار از داشلللتن گذرنامللله محلللرول  ۵: واللللدین فلللردی سلللاکِن ژاپلللن، ۲ملللورد 
 61 شوند می

گ ك خػػانم فػػو جینیػػوف )دك بػػومی آقػػای ژانػػگ یولیانػػ  درخواسػػت ۱،  ۰۲۲3تػػا  ۰۲۲2از سػػاؿ 
استاف جیانگشی که اکنوف در شانگهای اقامت دارند( برای اخذ گذرنامه بػه مناػور دیػدار 

 .با فرزندشاف در ژاپن رد شد

پلیس به آنها گفت کػه از داشػتن گذرنامػه محػركـ هسػتند چراکػه فػالوف گونػگ را تمػرین 
هػػای ركزمػػرق ایػػن زكج را نیػػز  یتشخصػػی فعال کننػػد. پلػػیس ترتیبػػی داد مػػأموراف لباس می

 .نار داشته باشند تحت

 :پلیس ركی گذرنامه این زكج نوشت

شػػدق در برگػػه درخواستشػػاف دقیػػق اسػػت، امػػا آنهػػا فػػالوف گونػػگ را تمػػرین  اطالعػػات ارائه
کننػػػػد، یکػػػػی از پػػػػنج دسػػػػته افػػػػرادی کػػػػه اجػػػػازق سػػػػفر بػػػػه خػػػػارج از کشػػػػور را ندارنػػػػد.  می

 .امات باالتر ارساؿ شدق استدرخواستشاف برای بررسی به مق

مربػوط « اسناد تکمیلی مورد نیاز بػرای سػفر شخصػی بػه خػارج از کشػور»براساس لیست 
به مبادی كركد ك خركِج شهر هنگشػی در اسػتاف هبػی،  ادارق پلػیس محلػِی متقاضػی بایػد 

 62کند.  مدارکی را ارائه دهد که نشاف دهد متقاضی فالوف گونگ را تمرین نمی

 

داربودن کللللارت  دلیل عالمللللت جیانللللگ بلللله : بللللانوی اهللللل هیلونگ۳ورد ملللل
 63 سال زندان محکول شد ۷اش در اداره پلیس دستگیر و به  شناسایی
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جیانػػگ، در  کننػػدق فػػالوف گونػػگ در شػػهر هػػاربیِن اسػػتاف هیلونػػگ خػػانم کػػای كیهػػوا، تمرین
چینػی بػه دیػدار كالػدینش  شد تا برای تعطیالت سػاؿ نػو سوار قطار می ۰۲92فوریه3تاریخ 

بػػركد ك در همػػین حػػین پلػػیس اك را متوقػػف کػػرد. معلػػوـ شػػد کػػه پػػس از اسػػکن کػػارت 
خػػػػانم کػػػػای هنگػػػػاـ عبػػػػور از بازرسػػػػی امنیتػػػػی، پلػػػػیس متوجػػػػه شػػػػدق کػػػػه اك   شناسػػػػایی

 .کنندق فالوف گونگ است تمرین

 کننػػدق فػػالوف گونػػگ نیسػػت پلػػیس خػػانم کػػای ك همسػػرش آقػػای لػػی بػػوكی را کػػه تمرین
شػػاف بردنػػد ك آنجػػا را نیػػز غػػارت کردنػػد. بعػػدا  در  دسػػتگیر کػػرد. مػػأموراف آنهػػا را بػػه خانه

هػزار یػوآف 2۲ساؿ زنداف ك پرداخػت  1خانم کای در دادگاق منطقه دائوكی به  ۰۲92نوامبر
 .جریمه محکوـ شد

 نظارت مداول ۲.۷.۲

کردف نامػه،  ، پسػتزدف در خیابػاف، كركد بػه هتػل کنندگاف فالوف گونگ هنگاـ قدـ تمرین
هػای  های اجتماعی ك انجاـ سػایر فعالیت گذاشتن مطلب در شبکه اشتراک کمک مالی، به
خورند که پلیس آنها را تطمیع  نار هستند. برخی حتی فریب کودکانی را می معموؿ تحت
 .را ایفا کنند« مأموراف مخفی»کردق تا نقش 

پللللیس او را متوقلللف سلللمت پلللایین خیابلللان،  زدن به : در حلللال قلللدل۱ملللورد 
 64 کند می

زدف در خیابػاف بػود کػه پلػیس جلػویش را  در حاؿ قػدـ ۰۲92ژكئیه2۲آقای گواف یونیی در 
کنندق فالوف گونگ اسػت، دسػتگیرش کػرد ك یػک  گرفت. كقتی پلیس فهمید که اك تمرین

بػػود ك ركز در بازداشػػت  ۱۲شػػب اك را در ادارق پلػػیس تحػػت بػػازجویی قػػرار داد. اك بػػیش از 
یػػوآف از اك اخػػاذی شػػد چراکػػه پلػػیس اطالعػػات مربػػوط بػػه فػػالوف گونػػگ را در تلفػػن  ۱۲۲۲

 .همراهش پیدا کرد
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جیانگ پس از ورود به هتل در پکن، ملورد آزار  : زوج اهل هیلونگ۲مورد 
 65 و اذیت پلیس قرار گرفت

کننػد(  تمػرین نمیخانم ژانگ یػانفن ك همسػرش آقػای تػائو یونگجػوف )کػه فػالوف گونػگ را 
 .به پکن رفتند ۰۲9۰آكریل99برای مالقات دخترشاف خانم تائو کن در 

عصػػر،  1خػػانم ژانػػگ بػػا کػػارت شناسػػایی دختػػرش در هتػػل پػػذیرش شػػد. حػػدكد سػػاعت 
مػػػأموراف پلػػػیس درِ اتػػػاؽ خػػػانم ژانػػػگ را زدنػػػد ك بػػػه اك دسػػػتور دادنػػػد محػػػل کػػػار ك آدرس 

دق از تلفػن همػراق آقػای تػائو بػا دختػرش نیػز تمػاس دخترش را به آنها بگوید. آنها با استفا
کنػد یػا خیػر  اك حاضػر نشػد بػه  گرفتند ك پرسیدند که آیػا هنػوز فػالوف گونػگ را تمػرین می

 .سؤاؿ آنها پاسخ دهد

: بعللد از اینکلله کارمنللد پسللت فالیللر فللالون گونللگ را در ناملله بللانوی ۳ملورد 
 66شدکار اجباری منتقل اهل شاندونگ پیدا کرد، او دستگیر و به اردوگاه 

 ۰۲۲2اكت9کو در اسػػػتاف شػػػاندكنگ، پػػػس از اینکػػػه در  یػػػک کػػػارگر پسػػػت در شػػػهر النػػػگ
اطالعات مربوط به فالوف گونگ را در نامه ارسػالی خػانم چػو شػیانهوآ یافػت، اك را بػه ادارق 

محلػػی گػػزارش داد. مػػأموراف پلػػیس ركز بعػػد بػػه منػػزؿ خػػانم چػػو رفتنػػد ك دسػػتگیرش  39۲
 .اش را نیز غارت ك رایانه ك چاپگرش را توقیف کردند ها خانهکردند. آن

شػػدت  خػػانم چػػو در اكاخػػر مػػاق اكت بػػه یػػک ك نػػیم سػػاؿ کػػار اجبػػاری محکػػوـ شػػد. اك به
 .کنندگاف را به پلیس بدهد شکنجه شد ك تحت فشار قرار گرفت تا اطالعات سایر تمرین
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للرزه  حلران زمین: دسلتگیری کشلاورز فقیلر بعلد از کملک ملالی بله ب۴ملورد 
 67 سیچوآن

دربػػارق  ۰۲۲2کننػػدق فػػالوف گونػػگ از اسػػتاف هبػػی، كقتػػی در سػػاؿ  آقػػای یػػین زمػػین، تمرین
اش مشورت کػرد ك تصػمیم گرفػت  ریشتری در استاف سینواف شنید، با خانوادق1.3زلزله 
هػای  انػداز کػردق بودنػد بػه تالش  هػای پزشػکی از پػدرش پس یوآنی را که بػرای مراقبت ۱۲۲

 .شدق اهدا کنند امدادرسانی در منطقه كیراف

پس از اینکه پلیس محلی از ایػن کمػک مػالی آقػای یػین مطلػع شػد، بػا ایػن اسػتدالؿ کػه 
یػواف  ۱۲۲کنندگاف فالوف گونگ پوؿ ندارند، بنابراین فردی دارای منابع برای اهػدا  تمرین»

  .کرداك را دستگیر  ۰۲۲2ژكئن3، در «کنندق  باشد باید  هماهنگ

هلای صلوتی فلالون گونلگ  گذاشلتن فایل اشتراک دلیل به : بانویی به۵مورد 
 68 های اجتماعی به زندان محکول شد در رسانه

خانم چه گوئوپینگ ساکن شهر دژك در استاف شاندكنگ، از محل کار خود  ۰۲91مه۰۰در 
 .گشت که بیش از دق مأمور دستگیرش کردند اش بازمی به خانه

رمند شرکت برِؽ هواننگ به این دلیل مورد هدؼ قرار گرفت کػه یػک فایػل صػوتی این کا
های اجتمػػاعی بػػه اشػػتراک گذاشػػته بػػود.  بػػا اطالعػػات مربػػوط بػػه فػػالوف گونػػگ را در رسػػانه

پػػػػد ك سػػػػایر كسػػػػایل  اش را غػػػػارت ك بػػػػیش از دق تلفػػػػن همػػػػراق، یػػػػک آی مػػػػأموراف خانػػػػه
 .اش را توقیف کردند شخصی
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بػػه  ۰۲91در دادگػػاق منطقػػه دچنػػگ حاضػػر ك در دسػػامبر ۰۲91نػػوامبر3 خػػانم چػػه در تػػاریخ
 .هزاریوآنی محکوـ شد۱سه ساؿ ك نیم حبس ك پرداخت جریمه 

ملللأموران »عنوان  : پللللیس فرزنلللدان را بلللا پلللول تطمیلللع کلللرد تلللا بللله۶ملللورد 
 عمل کنند« مخفی

مػأموراف »را  کنػد ك آنهػا پلیس در استاف سینواف از پوؿ برای تطمیع کودکاف استفادق می
کننػدگاف فػالوف گونػگ  سػازد. آنهػا کودکػاف را كادار کردنػد بػه منػزؿ تمرین خود می« مخفی

بركنػػػد ك كانمػػػود کننػػػد کػػػه خواهػػػاف اطالعػػػاتی دربػػػارق فػػػالوف گونػػػگ هسػػػتند یػػػا اینکػػػه 
کننػدگاف بعػػدا   نار داشػته باشػند. ایػػن تمرین کننػدگاف را دنبػاؿ کننػػد ك آنهػا را تحػػت تمرین

 .شد یوآف پاداش دادق می 9۲شوند. به هر کودک  دستگیر می

آموز به منزؿ خانم لی زفػن رفتنػد ك از اك پرسػیدند کػه  ، چند دانش۰۲۲3نوامبر9۲صبح ركز 
مػػا كاقعػػا  فالیرهػػای فػػالوف »رسػػانی فػػالوف گونػػگ دارد. آنهػػا گفتنػػد:  آیػػا هنػػوز مطالػػب اطالع

هایی بػػرای آنهػػا  م لػػی چارپایػػهخػػان« خػػواهیم. گونػػگ را دكسػػت داریػػم ك تعػػداد بیشػػتری می
آكرد تا در حیػاط بنشػینند. طػولی نکشػید کػه دك اتومبیػل پلػیس بػه آف محػل رسػید. چنػد 
مأمور منزؿ خانم لی را غارت کردند ك اك را با خود بردند. بعدا  خانم لی به یک ساؿ ك سه 

 .ماق کار اجباری محکوـ شد

 خیزند نها برمیکنندگان به مخالفت با آ های تمرین خانواده ۸.۲

کنندگاف را مجبور بػه تػرک اعتقاداتشػاف کنػد،  تواند تمرین كقتی کار اجباری ك شکنجه نمی
های احساسی از  کنندگاف، به درخواست مقامات برای تضعیف حالت دفاعی ذهنی تمرین

کننػدگاف هنػوز  بعضػی از تمرین  کػه خػانوادق شػوند. درحالی اعضای خانوادق آنها متوسل می
شوند ك برای محافات از منػافع خػود، بػه  کنند، برخی با آنها مخالف می ا حمایت میاز آنه

 .کنند کنندگاف کمک می مقامات در آزار ك شکنجه تمرین
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خانم دینگ شیائوشیا، معلم انگلیسی مدرسه راهنمایی در استاف جیلین، به یاد آكرد که 
ا اك را مجبػػور بػػه رهػػاکردف اش از ایػػن اسػػتراتیی اسػػتفادق کردنػػد تػػ چگونػػه رؤسػػای مدرسػػه

 69تمرین فالوف گونگ کنند: 

بعد از چنػد دكر شستشػوی مغػزی، هنػوز حاضػر نبػودـ فػالوف گونػگ را رهػا کػنم، بنػابراین 
اـ آمدنػد. کػتکم  اـ خواستند که مرا متقاعد کنند. كالػدینم ابتػدا بػه مدرسػه آنها از خانوادق

بعػػػػد پسػػػػرـ کػػػػه تػػػػازق از دبیرسػػػػتاف  زدنػػػػد ك مػػػػرا سػػػػرزنش کردنػػػػد. بعػػػػد شػػػػوهرـ آمػػػػد ك
کناف گفػػت:  محض دیػػدف مػػن، جلػػویم زانػػو زد ك گریػػه التحصػػیل شػػدق بػػود. پسػػـر بػػه فارغ

قلػبم ”. مادر، دیگر این کار را نکن. دلم برایت خیلی خیلی تنگ شدق. بیا به خانه بػركیم»
 .شکسته بود، اما در برابر درخواستش سکوت کردـ

رگم خواسػػػتند کػػػه مػػػرا متقاعػػػد کنػػػد. اك گفػػػت کػػػه پػػػدـر در آنهػػػا بػػػار دیگػػػر، از خػػػواهر بػػػز 
بیمارسػػػتاف بسػػػتری اسػػػت ك كضػػػعیت كخیمػػػی دارد. سػػػرـ فریػػػاد کشػػػید کػػػه مػػػن دلیػػػل 

،  كخامت ركبػػه رفتن كضػػعیت سػػالمتی پػػدـر هسػػتم. اگػػر قبػػوؿ کػػنم ایمػػانم را کنػػار بگػػذاـر
ایمػانم را حفػ   شاید اك هنوز فرصتی برای بهبودی داشػته باشػد. امػا اگػر اصػرار بػورـز كػه

هػػایش را بػػاكر کػػردـ. تسػػلیم  بخشػػند. حرؼ كػػنم، اگػػر اتفػػاقی بػػرای پػػدـر بیفتػػد مػػرا نمی
احساسات شدید خانوادگی شدـ ك نگراف اینکه پدـر را از دست بدهم، بنػابراین اظهاریػه 

 .رهاکردف فالوف گونگ را نوشتم

ه برگػردـ. كقتػی بػه رؤسای مدرسه خوشحاؿ شدند ك سرانجاـ به من اجازق دادنػد بػه خانػ
اـ. حػػػاؿ پػػػدـر کػػػامال  خػػػوب بػػػود ك هرگػػػز بػػػه  خانػػػه رسػػػیدـ، فهمیػػػدـ کػػػه فریػػػب خػػػوردق

 .بیمارستاف نرفته بود

در یػػک بػػازبینی عملکػػرد سیاسػػی، اعضػػای خػػانوادق کارکنػػاف نیػػركی هػػوایی مجبػػور شػػدند 
آیػا در فرمی را پر کنند ك بػه سػؤاالتی مربػوط بػه نگػرش خػود دربػارق فػالوف گونػگ ك اینکػه 

 .اند، پاسخ دهند مشارکت داشته« های غیرقانونی فالوف گونگ فعالیت»

 کنلد شلود و بله ملادرش حملله می : دختر تحت تلقینات تسلیم می۱مورد 
70 
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یینػػگ،  ، دختػػر خػػانم هػػو لینگ9333پػػس از شػػركع آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ در سػػاؿ 
درش شػد. لػی چنػد بػار بػه مػادرش شػدت مخػالف ادامػه تمػرین مػا خانم لی هوآیینػگ، به

حمله ك بػا اك بػدرفتاری کػرد. اك همننػین خػانم هػو را بػه پلػیس معرفػی کػرد کػه در نتیجػه 
 .مادرش بازداشت شد

، خانم هو دكبارق گزارشش دادق ك به ادارق پلیس منتقػل شػد. بعػد از اینکػه ۰۲۲2در ژكئیه
ه مبادا خانم هو بیركف بػركد، اك را پلیس به لی دستور داد اك را به خانه ببرد، از ترس اینک

 .در خانه حبس کرد

خواست قفِل در را بػاز کنػد، لػی بػا مػیخ بػه سػر، کمػر ك باالتنػه اك حملػه  كقتی خانم هو می
شػػدت  کػػه خػػانم هػػو به کػػرد. سػػر خػػانم هػػو پػػر از خػػوف ك صػػورتش متػػوـر شػػدق بػػود. بػػا این

 .فراهم کندزخمی شدق بود، لی هرگز سعی نکرد برایش مراقبت پزشکی 

دلیل نقللش فعللالش در آزار و شللکنجه، گللواهی  :  شللوهر سللابق بلله۲مللورد 
 کند افتخاری دریافت می

یانػگ در اسػتاف  لیو جػوف، معػاكف دبیػر کمیتػه حػزب کمونیسػت شػهر یونگ ۰۲۲9در ساؿ 
دلیل نقػػػش فعػػػالش در آزار ك شػػػکنجه ك  هبػػػی ك شػػػوهر سػػػابق خػػػانم لیػػػو شػػػیوفنگ، بػػػه

دادف اك(، یػک گواهینامػه افتخػاری دریافػت کػرد.  لیػو )بػا طػالؽ جداکردف خػودش از خػانم
 :خانم لیو اینطور به یاد آكرد

کردف من بػه رهػاکردف ایػن تمػرین کػتکم زد ك صػورت ك بػدنم را  شوهر سابقم برای مجبور
اگػػر اك هنػػوز خیلػػی لجبػػاز اسػػت، »محلػػی یػػک بػػار بػػه اك گفػػت:  39۲کبػػود کػػرد. مػػدیر ادارق 

تکش بزنی که معلوؿ شود. بهتر است فلجش کنی تا اینکه اجازق دهػی توانی اینقدر ک می
 «برای تركیج فالوف گونگ، دكبارق به پکن یا بیركف بركد.

بػػا اینکػػه لیػػو جػػوف قػػبال  فػػالوف گونػػگ را یػػاد گرفتػػه بػػود، پػػس از آغػػاز آزار ك شػػکنجه کػػامال  
بس بود، اك را طػالؽ در بازداشتگاق ح ۰۲۲9که خانم لیو در ساؿ  تسلیم حزب شد. درحالی
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یوآف به اك داد. اك حتی قبػل از اینکػه حکػم طػالؽ را دریافػت کنػد، مجػددا   ۰۲۲داد ك فقط 
 .ها ك مطالب فالوف گونگ خانم لیو را نیز نابود کرد ازدكاج کرد. همه کتاب

دلیل تمللرین  : مللرگ مللادر پللس از ضللرب و شللتم توسللط پسللرش بلله۳مللورد 
 71 فالون گونگ

دلیل اعتقػادش بػه فػالوف گونػگ مػورد ضػرب ك شػتم  خانم لو شوركنگ به ۰۲92راکتب۰9در 
از سوی پسرش، دك شوئدكنگ، قرار گرفت ك بر اثر جراحات ناشػی از آف درگذشػت. خػانم 

  ساؿ داشت. 11لو 

خاطر خػػودداری از انکػػار بػػاكرش بػػه فػػالوف  سػػاله، دك بػػار مػػادرش را کػػه بػػه۱۲دك، حػػدكدا  
بػػا گذاشػػتن كثیقػػه آزاد کػػرد. اك کػػه بازنشسػػته ارتػػش اسػػت، در  گونػػگ دسػػتگیر شػػدق بػػود،

پیركی از دسػتورات آمػوزش دیػدق بػود ك ازآنجاکػه مػادرش پػس از آزادی، بػه تمػرین فػالوف 
 .پیدا کرد  نسبت به مادرش  ای گونگ ادامه داد، رفتار خصمانه فزایندق

باعػػث شػػود پسػػرش  اك همننػػین نگػػراف بػػود کػػه احتمػػاال  ایمػػاِف مػػادرش بػػه فػػالوف گونػػگ
 .شانس کارمند دكلت شدف را از دست بدهد

محض كركد به خانػه،  که مست بود به خانه آمد. به ، درحالی۰۲92سپتامبر۰1دك در تاریخ 
سػػاف سػػعی کػػرد  اش کػػرد. كقتػػی پػػدرش دك ژكنگ كشػػتم مػػادر سػػالخوردق شػػركع بػػه ضرب

ك بػیش از یػک سػاعت كشتم قػرار گرفػت. ا ساله نیز مورد ضرب22 مانعش شود، این مرد 
كشتم مادرش ادامه داد. زف مزبػور دچػار شکسػتگی دق دنػدق ك مػچ دسػت شػد.  به ضرب

 .آثار کبودی سراسر بدنش را پوشاندق ك صورتش نیز کبود ك متوـر شدق بود

بعد از اینکه خانم لو را به بیمارستاف منتقل کردند، پزشک متوجػه شػد کػه در یػک دنػدق 
اش را دچػػار آسػػیب کػػردق  شػػدق ریػػه شکسته  دارد ك دنػػدقهای متعػػددی كجػػود  شکسػػتگی

ركز اقامػت خػانم لػو در  ۰2است. بیشتر اعضای داخلی بدنش نیز آسیب دیػدق بػود. طػی 
  بیمارستاف، قبل از مرگش، چند بار كضعیتش بحرانی اعالـ شد.
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اش را نیز مػورد ضػرب ك  ژكنگساف سعی کرد اك را متوقف کند؛ پسر، پدر هشتادكسه ساله
شػػتم قػػرار داد. پسػػر بػػرای بػػیش از یػػک سػػاعت بػػه ضػػرب ك شػػتم مػػادرش ادامػػه داد. دق 
 دندق ك مچ دست مادر شکست. تماـ بدنش کبود شد ك صورتش نیز کبود ك متوـر شد.

پػػػس از اینکػػػه خػػػانم لػػػو را بػػػه بیمارسػػػتاف بردنػػػد، پزشػػػک چنػػػد شکسػػػتگی در اسػػػتخواف 
  ش شػػدق اسػػت. بیشػػتر اعضػػای داخلػػیا اش یافػػت ك متوجػػه شػػد کػػه دنػػدق كارد ریػػه دنػػدق

ركزی کػه قبػل از مػرگش در بیمارسػتاف بػود،  ۰2خانم لو نیز شدیدا  آسیب دیدق بود. طی 
 بیمارستاف چند بار كضعیتش را بحرانی اعالـ کرد.
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کنندگان فالون  : رنج و محنتی که فرزندان تمرین۳فصل 
 گونگ متحمل شدند

اش در آزار ك شػػکنجۀ فػػالوف گونػػگ  انوادقای کػػه خػػ خػػانم كانػػگ جینگنػػی رنػػج ك سػػختی
 72آكرد: خاطر می متحمل شدند را به

زندگی ما از بهشت به جهنم سػقوط کػرد. پػدر دچػار مشػکالت بسػیاری شػد. بػرای فػرار از 
رفتم ك نگػػراف درس دانشػػگاق ك  کشػػید. مػػن بػػه دانشػػگاق مػػی كاقعیػػت، هػػر ركز سػػیگار می

ـ کػػػه در بازداشػػػتگاهی اك را مػػػورد ضػػػرب ك شػػػتم ك همننػػػین ایمنػػػی مػػػادـر بػػػودـ. شػػػنید
خواستم فریاد بکشم تا مػأموراف را از ایػن کػار  شکنجه با باطوـ برقی قرار دادند. كاقعا  می

، اما به سکوت ادامه دادـ تا مبادا مشکالت بیشتری را برای مادـر به  .بار بیاكـر بازداـر

کػػػردـ. پػػػدر سػػػکوت کػػػردق بػػػود.  یدر خانػػػه، خشػػػمم را بػػػا نػػػواختن شػػػدید پیػػػانو خػػػالی م
کشػػػید؛ نگرانػػػی، خشػػػم ك احسػػػاس گنػػػاهش را  کػػػه سػػػرش پػػػایین بػػػود سػػػیگار می درحالی

 کرد. خاطر اینکه نتوانسته بود در برابر آسیب از همسرش محافات کند، پنهاف می به

شػػػد ك فرصػػػت شػػػرکت در بسػػػیاری از لحاػػػات مهػػػمِ  مػػػادر اغلػػػب بازداشػػػت ك حػػػبس می
اـ را از دسػت داد. مػادر  التحصیلی از دانشگاق، اكلین شغل ك عركسػی اـ مانند فارغ زندگی

های غیرانسػانی، هرگػز دسػت از تمػرین برنداشػت. دلػیلش  شػدف شػکنجه باكجود متحمل
مػادر طػی  .کرد، پیش از این فوت کػردق بػود بسیار سادق بود: اگر فالوف دافا را تمرین نمی

 3۲بػػػه اعتصػػػاب غػػػذا زد ك كزنػػػش از  بازداشػػػت سػػػوـ در اعتػػػراض بػػػه آزار ك اذیػػػت دسػػػت
هایش مشػػػت  کػػػه بػػػه دنػػػداف کیلػػػوگرـ کػػػاهش یافػػػت. نگهبانػػػاف، درحالی 2۱ کیلػػػوگـر بػػػه 

کشیدند اك را تحت خوراندف اجباری قػرار دادنػد. اك در كضػعیتی  زدند ك موهایش را می می
 .بحرانی به خانه فرستادق شد

هػای  الوف دافػا را از سػر گرفػت، آموزقهػای فػ انجػاـ تمرین مادـر هنگامی که در خانه بػود، 
توانسػت راق بػركد. گرچػه  دافا را مطالعه کػرد ك بػه سػرعت بهبػود یافػت. یػک مػاق بعػد، می

هایش دكبارق رشد کرد. اك از  طور کامل به كزف معموؿ خود دست نیافت، اما مو دكبارق به
« ق مهرباف بػاش.با این مردـ بینار »من خواست که از پلیس متنفر نباشم. به من گفت: 
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کلماتش همنوف نسیم بر قلبم كزید ك احساس غم ك انػدكق ك نفػرت مػرا از بػین بػرد. مػن 
 .بسیار سپاسگزار فالوف دافا هستم

شب با صدای تلفن بیدار شػدـ.  ، مادر برای چهارمین بار بازداشت شد. آف۰۲۲3در مارس
قلبی درگذشػت. كقتػی اك را که به یک سفر کاری رفته بودـ، پدـر براثر یک حمله  حالی در

 .در بیمارستاف دیدـ، بدنش قبال  به جسدی سرد ك سفت تبدیل شدق بود

اـ بود. بستگانم به من کمک کردند تػا جسػد اك را بسػوزانم.  ترین لحاۀ زندگی این مخرب
توانسػػتم  کػػردـ، نمی همػػانطور کػػه خاکسػػتر اك را در سػػالن مراسػػم تشػػییع جنػػازق حمػػل می

دانسػتم  صدای نفس ك ضرباف قلػبم را بشػنوـ. ذهػنم ركشػن بػود. می هیچ صدایی به جز
چه کسی پدـر را کشػت. اك فشػار ك درد بسػیاری را متحمػل شػدق بػود. اگػر آزار ك شػکنجه 

 .کرد فالوف دافا رخ ندادق بود، اك به این زكدی فوت نمی

ونػگ را هنگامی که رژیم کمونیستی چین ناگهاف عملیات سراسری آزار ك شکنجۀ فالوف گ
 آغاز کرد، زندگی بسیاری از کودکاف مانند كانگ جینگنی زیركرك شد.

های سنی مردـ شػدق اسػت، درد  که این آزار ك شکنجه باعث درد ك رنج تماـ گركق درحالی
بػارترین بػرای جامعػه بػودق اسػت. کودکػاف در  انگیزتػرین ك زیاف ك رنج كاردق برکودکػاف حزف

از فالوف گونگ متنفر شوند. کودکاف که امیػد آینػدق  شوند تا مدرسه شستشوی مغزی می
طور مسػػتقل فکػػر کننػػد، بػػه آنهػػا آمػػوزش دادق  جای اینکػػه یػػاد بگیرنػػد کػػه بػػه هسػػتند بػػه

 چ كفادار باشند.  ک شود تا نسبت به ح می

چ  ک شػػػػوند ك ح عػػػػالكق بػػػػر شستشػػػػوی مغػػػػزی، بسػػػػیاری از کودکػػػػاف در تػػػػرس بػػػػزرگ می
دق است. برخی از کودکاف پس از محکومیػت پػدر ك مادرشػاف شاف را نابود کر  های خانوادق

به حبس طوالنی یا کشته شدف بػر اثػر شػکنجه، یتػیم شػدند. برخػی از آنهػا مجبػور شػدند 
بػػػػػرای مخفػػػػػی شػػػػػدف از پلػػػػػیس از مکػػػػػانی بػػػػػه مکػػػػػاف دیگػػػػػر بركنػػػػػد، برخػػػػػی از سػػػػػوی 

درسػه اخػراج ك هایشاف تهدید ك ارعاب ك مورد زكرگویی قػرار گرفتنػد، برخػی از م کالسی هم
از تحصیل محركـ شدند، برخی خودشاف حبس ك شکنجه شدند ك برخی پس از شػکنجه 
شدف یا براثػر فشػار ركانػی بسػیار شػدیدی کػه بزرگسػاالف نیػز قػادر بػه تحمػل آف نیسػتند، 

 مرگ شدند. مجنوف یا حتی جواف

آف  ساؿ گذشػته، یػک نػوزاد حػاال یػک دانشػجوی دانشػگاق شػدق، دانشػجویافِ  ۰۲طی این 
بعدی شػدند.   اند ك خانوادۀ خود را بنیاف گذاشته ك آغازگر نسل زماف اکنوف میانساؿ شدق
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شاف بودف تػأثیر درازمػدتی  بزرگ شدف در ترس ك شاهد بازداشت ك شکنجه مکرر عزیزاف
 شاف ك فرزنداف خودشاف خواهد داشت. های بر این کودکاف، خانوادق

 شستشوی مغزی کودکان ۱.۳

کنػػػػػد، بلکػػػػػه در  کننػػػػػدگاف فػػػػػالوف گونػػػػػگ را شستشػػػػػوی مغػػػػػزی می ا تمرینتنه چ نػػػػػه ک ح
کند. اکنوف یػک  كییق کودکاف نسبت به فالوف گونگ انزجار ایجاد می کنندگاف به غیرتمرین

هػػایی کػػه غػػرؽ در تبلیغػػات  نسػػل کامػػل از مػػردـ چػػین در محػػیط مػػدارس ك سػػایر مکاف
 اند. دقچ نسبت به فالوف گونگ است، بزرگ ش ک منزجرکنندۀ ح

اش در چػین  بػه دیػدف خػانوادق ۰۲۲9آمریکػایی کػه در فوریػه سػالۀ چینی 9۲آموز  یک دانش
 74رفت، نوشت:

ای  کردیم، دخترعمویم فقط داسػتاف یػک طرفػه كقتی ما دربارۀ فالوف گونگ صحبت می» 
را شنیدق بود که دكلت چین از طریق تبلیغػات بػه ذهػن مػردـ القػاء کػردق اسػت. اك هرگػز 

کننػػدۀ كاقعػػی را مالقػػات نکػػردق بػػود. كقتػػی دكلػػت چػػین از مػػردـ خواسػػت تػػا  ک تمرینیػػ
کػػػػرد فػػػػالوف گونػػػػگ خػػػػوب نیسػػػػت، تمػػػػاـ  ای را امضػػػػاء کننػػػػد کػػػػه در آف بیػػػػاف می برگػػػػه
کردند، حتی اگر آف بػرخالؼ  آموزاف مدارس ابتدایی ك متوسطه باید آف را امضاء می دانش
کػػػرد. در هفتػػػۀ اكؿ  نیػػػز بایػػػد آف را امضػػػاء میاـ  سػػػاله 3بػػػود. دخترعمػػػوی  شػػػاف می میل

دادنػد  آمػوزافن نشػاف می دادنػد. آنهػا فقػط مبػه دانش مدرسه آنها هیچ مطلبی آموزش نمی
های درسی آنها نوشته شدق اسػت کػه ایػاالت متحػدق بػا  که چگونه دركغ بگویند. در کتاب

 «استفادق از فالوف گونگ قصد نابودی چین را دارد.

(، یػػک سػػازماف دكلتػػی کػػه زیػػر ناػػر انجمػػن CACA، انجمػػن ضػػدفرقۀ چػػین )در آف زمػػاف
ها  را در مدرسػه« یػک میلیػوف امضػاء»آكری چین اسػت، کمپػین دادخواسػت  جامعه ك فن

آمػوزاف را مجبػور بػه امضػای اعالمیػه  که در آف معلماف ك مػدیراف، دانش»کرد تا  تركیج می
های  چ ایػػن امضػػاءها را از طریػػق رسػػانه ک کردنػػد. سػػپس ح افتراءآمیػػز بػػه فػػالوف گونػػگ می

برای سرکوب فالوف « خواست ك ارادق مردـ»دكلتی تركیج کرد ك آنها را به عنواف مدرکی از 
 74«گونگ به سازماف ملل ارائه داد.

( در CCTVركز از آغاز این کمپین در پکن، تلویزیوف مرکزی چػین )9۰فقط پس از گذشت 
را پخػػش کػػرد کػػه ارتبػػاط بسػػیار نزدیکػػی بػػا « من آف سػػوزی تیػػافخود»حقػػۀ  ۰۲۲9ژانویػػه۰2
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فشػػار حػػزب کمونیسػػت بػػرای تشػػدید آزار ك شػػکنجۀ فػػالوف گونػػگ داشػػت. سػػپس ایػػن 
 کمپین ازطریق سیستم آموزشی سراسر کشور تركیج شد.

در یػػػػػک مدرسػػػػػۀ ابتػػػػػدایی در اسػػػػػتاف لیائونینػػػػػگ، مسػػػػػئوالف مدرسػػػػػه  ۰۲۲9در مػػػػػارس
آمػوز توزیػع کردنػد ك گفتنػد کػه آف را بػه پػدر ك  دانش 9۲۲۲از  بركشورهای قرمزی بین بیش

هػػػواداری از علػػػم، »کػػػرد:  مادرشػػػاف نشػػػاف دهنػػػد. ایػػػن بركشػػػور شػػػش نکتػػػه را اعػػػالـ می
 ك غیرق.« نپذیرفتن بركشور مدربارۀ فالوف گونگن،

آكری امضػاء کػرد. بػه تمػاـ  ها را متوقف ك شركع به جمػع سه ركز بعد، مدرسه تماـ کالس
آمػوزاف شػمارش شػدند، بػه  آموزاف گفتند که به صف بایسػتند. پػس از اینکػه دانش شدان

ها را امضػاء کننػد. هفػت یػا هشػت معلػم کنػار  آنها گفتنػد کػه بػه سػمت میػز بركنػد ك برگػه
 75میزها ایستادق بودند تا بر آنها ناارت کنند.

چنػػد ركز »وشػػت: سػػایت مینگهػػویی ن دختػػری هشػػت سػػاله بػػه نػػاـ چػػو مینگجػػوف بػػه كب
مػػاف در مدرسػػه بػػه مػػا گفػػت کػػه همػػه بایػػد در حمایػػت از جنػػبش ضػػد فػػالوف  پػػیش معلم
هایی را امضاء کنػیم. مػن امضػاء نکػردـ. مػا بػه دنبػاؿ موقعیػت بػودیم تػا فػرار  گونگ برگه

ماف تماـ مدت مقابل ما ایستادق بػود. بنػابراین مجبػور شػدـ امضػاء کػنم.  کنیم، اما معلم
اعتبػار  نویسم تػا امضػایم را بی خواستم گریه کنم. این نامه را می رسیدـ میكقتی به خانه 

 76«کنم.

کردنػد  آمػوزاف، کارکنػاف مدرسػه )ازجملػه بازنشسػتگاف( نیػز بایػد امضػاء می عالكق بر دانش
تهدیػػد « اخػػراج از موقعیػػت شػػغلی ك حػػبس در اردكگػػاق کػػار بػػازآموزی»چراکػػه آنهػػا را بػػه 

 77کردند. می

آكری امضاء، هیئت نمایندگی انجمن ضػدفرقۀ چػین در  دك ماق پس از شركع کمپین جمع
میلیوف امضاء به کنفرانس حقوؽ بشر سازماف ملل متحد در ژنػو  9.۱بیش از  ۰۲۲9مارس

قػػػرار دارد ك ایػػػن « بهتػػػرین كضػػػعیت خػػػود»بػػػرد ك ادعػػػا کػػػرد کػػػه حقػػػوؽ بشػػػر در چػػػین در 
 78است.« ینخواست مردـ چ»امضاءها بیانگر 

 های شستشوی مغزی انجمن ضدفرقۀ چین پشت کمپین ۱.۱.۳

(، WOIPFGبراسػػاس گػػزارش سػػازماف جهػػانی بػػرای بررسػػی آزار ك شػػکنجۀ فػػالوف گونػػگ )
انجمػػن ضػػدفرقۀ چػػین ایجػػاد شػػد تػػا مػػردـ در تمػػاـ سػػطوح اجتمػػاعی را برانگیػػزد تػػا بػػرای 
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اف فػالوف گونػگ بػرای انکػار باكرشػاف بػه ایػن کننػدگ انتقاد از فالوف گونگ ك فشار بر تمرین
 جنبش ملحق شوند.

از زمػاف »ادعا کػرد:  ۰۲۲2كانگ یوشنگ، معاكف ك دبیر کل انجمن ضد فرقۀ چین در ساؿ
نمایشػػگاق ك  9۲۲۲، ایػػن انجمػػن نزدیػػک بػػه ۰۲۲۲تأسػػیس انجمػػن ضػػدفرقۀ چػػین در نػػوامبر

کنفػرانس ك  9۲۲۲بػاف بػیش از فعالیت تبلیغػاتی در سراسػر کشػور برگػزار کػردق اسػت ك میز
سایت ضػدفرقۀ چػین را تأسػیس ك بػیش از  همایش بودق است. همننین این انجمن كب

 79«هزار کتاب تولید کردق است.2۲۲فیلم ك  ۰۲

همننػػػین ایػػػن سػػػازماف مطالػػػب آموزشػػػی بػػػا مضػػػامین افتراءآمیػػػز بػػػه فػػػالوف گونػػػگ را 
ُػػه سػػاله اجبػػاری مدرسػػه ابتػػداییهػػای درسػػی تجربػػ کتاب»گػػردآكری ك آنهػػا را در   «ی دكرق  ن
عنواف هسػػتۀ تبلیغػػات ضػػد  من بػػه آف طوری کػػه حقػػۀ خودسػػوزی تیػػاف كارد کػػردق اسػػت بػػه

 فالوف گونگ قرار دادق شدق است.

 شود شستشوی مغزی در مدارس ابتدایی شروع می ۲.۱.۳

ت کػػه هػػای درسػػی مػػدارس ابتػػدایی اسػػ )جلػػد دهػػم( یکػػی از کتاب آمػػوزش افکػػار ك اخػػالؽ
چا  کرد. این کتػاب حقػۀ خودسػوزی  ۰۲۲2خانۀ آموزش خلق برای سومین بار در نوامبر 

 80را به عنواف یک نمونه برجسته کردق ك تنفر نسبت بػه فػالوف گونػگ را برانگیختػه اسػت.

 در زیر ترجمۀ قسمتی از متن این کتاب آمدق است:

 داستاف زیر را بخوانید ك نارتاف را بیاف کنید.

« عزیػػػػز دؿ»هایش اك را  کالسػػػػی داشػػػػتنی ك زیبػػػػا بػػػػود. بسػػػػیاری از هم اك دختػػػػری دكست
 اش شركع شد. نامیدند. اما كقتی مادرش درگیر فالوف گونگ شد، بدبختی می

اك « دایػػی، نجػػاتم دهیػػدگ»آكر  یینگ کوچػػک دیگػػر بػػا مػػا نیسػػت، فریػػاد انػػدكق بػػا اینکػػه سػػی
سػػاله بهػػای آف را بػػا صػػورتی ازشػػکل  9۰ختػػر انػػداز اسػػت. ایػػن د مػػاف طنین هنػػوز در گوش

مػػادر بػػه مػػن »افتػػادق ك دسػػتاف سػػوخته داد ك نهایتػػا  حقیقػػت فرقػػه را درک کػػرد. کلمػػات 
هػػایش علیػػه فػػالوف گونػػگ اسػػت. امػػا چػػه کسػػی اك، شػػکایت خػػوف ك اشػػک« دركغ گفػػت

 های نادرست فالوف گونگ بود. مادرش را فریب داد  لی هنگجی ك دركغ

 های شستشوی مغزی شسایر رو ۳.۱.۳
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هػػػػای تبلیغػػػػاتی ك  بػػػػرای توجیػػػػه آزار ك شػػػػکنجۀ فػػػػالوف گونػػػػگ، بسػػػػیاری از دیگػػػػر فعالیت
 کار گرفته شدند. ای، طراحی ك به سابقه شستشوی مغزی با شدت ك كسعت بی

بػػا حمایػػت مػػالی انجمػػن ضػػدفرقۀ چػػین  در میػػداف نفتػػی شػػنگلی در اسػػتاف شػػاندكنگ،
کردف فالوف گونگ تهیه ك در تلویزیوف بػه نمػایش درآمػد  های پرهیجانی برای بدناـ برنامه

ك ایػػن انجمػػن معلمػػاف را كادار کػػرد تػػا اشػػعاری در بػػدناـ کػػردف فػػالوف گونػػگ بنویسػػند تػػا 
 صورت آكاز بخوانند. محصلین مدرسه آنها را به

مناور بدناـ  ای که به نامه ، این انجمن برای یک مسابقه در قالب پرسش۰۲۲2اکتبر9۱ در 
دیلػی  شػنلیها را در ركزنامػۀ  فالوف گونگ طراحی شدق بود، جوایزی تعیػین ك پاسػخ کردف

 منتشر کرد.

آمػػوزاف دسػػتور داد تػػا مقػػاالتی در بػػدناـ کػػردف  ایػػن انجمػػن همننػػین بػػه معلمػػاف ك دانش
نػػه گفػػتن بػػه »از یػػک جنػػبش دانشػػجویی بػػرای  ۰۲۲۰فػػالوف گونػػگ بنویسػػند ك در سػػاؿ 

مقالػه را انتخػاب ك ارائػه کردنػد ك آف  911۱مقالػه از بػین  ۰۲2ا طرفداری کرد. آنه« ها فرقه
گردآكری کردند که اكلین مجموعه از « غننۀ نورخورشید»ای با عنواف  را در قالب مجموعه

 81منتشر شدق در سراسر کشور بود.« ای ضدفرقه»آثار 

از مقػػػاالت یػػػک صػػػفحۀ کامػػػل  یػػػانیائو نشػػػریۀ عصػػػردر اسػػػتاف هبػػػی،  ۰۲۲2نػػػوامبر91در 
را منتشػر کػرد کػه مػورد « مقاالت برنػدۀ جػایزۀ مسػابقۀ ضػدفرقه اسػتاف هبػی»منتخب از 

 استاف هبی قرار گرفته بود. 39۲حمایت مالی ادارۀ 

کػػػه توسػػػط كانػػػگ نػػػاف از « هػػػای پیمػػػردق ك افتػػػادق در بػػػاراف برگ»ای بػػػا عنػػػواف  در مقالػػػه
خاطر  ادعػػا کػػرد کػػه مػػادرش بػػهای هانػػداف نوشػػته شػػد، نویسػػندق  دبیرسػػتاف فنػػی ك حرفػػه

کػردق اسػت از پػدرش طػالؽ گرفػت. براسػاس ایػن مقالػه،  اینکه فالوف گونگ را تمػرین می
کنندۀ فػالوف گونػگ  یک ركز بعد از صدكر حکم طالؽ، ظاهرا  مادرش همراق با چند تمرین

 شاف خودکشی کردند. دیگر با بریدف شکم

كزنامه تماس گرفتند ك پرسػیدند کػه آیػا ایػن کنندگاف فالوف گونگ با ر  پس از اینکه تمرین
مقالػػه مػػورد بررسػػی قػػرار گرفتػػه ك صػػحت مطػػالبش تأییػػد شػػدق اسػػت، فػػردی کػػه تلفػػن را 

استانی ترتیػب داد کػه یػک  39۲مقاالت متعلق به ما نیستند. ادارۀ   این»پاسخ داد گفت: 
 82«صفحۀ کامل برای انتشارات خودشاف داشته باشند.
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 ای زودهنگاله مرگ ۲.۳

شػاف جػدا ك  کنندگاف فالوف گونگ پس از اینکػه باالجبػار از كالدین برخی از فرزنداف تمرین
از شرایط ابتػدایی بػرای زنػدق مانػدف محػركـ شػدند، جػاف خػود را از دسػت دادنػد ك برخػی 

هػایی کػه از سػوی  دلیل آزار ك اذیت کردنػد بػه دیگر که خودشاف فالوف گونگ را تمػرین می
 متحمل شدند، از دنیا رفتند. حکومت

 83: شوک روانی و مرگ دختر چهار ساله۱مورد 

كقتی كانگ شوجیه فقط دك ساؿ داشت، چند بػار شػاهد بازداشػت پػدر ك مػادرش توسػط 
شػػاف حملػػه کػػرد، مػػأمور پلػػیس سػػر  بػػه خانه ۰۲۲۲دسػػامبر2پلػػیس بػػود. كقتػػی پلػػیس در 

 هوش شد. زد. شوجیه شوکه ك از ترس بیپدرش فریاد ك با کتابی به صورتش سیلی 

کرد. براثر درد شدید سػرش را بػه عقػب  هوش آمد، تب داشت ك عرؽ می پس از اینکه به
کوبیػد. پلػیس بارهػا بػرای  قػرار ك نػاآراـ بػود ك سػرش را بػه دیػوار می داد. بی ك جلو تکاف می

ود، اك عکسی دستگیری اعضای خانوادۀ شوجیه به خانۀ اك رفت. كقتی پدرش در حبس ب
 کرد.  شدت گریه می گرفت ك به از خودش ك پدرش را در دست می

کػػه بػػاطوـ در دسػػت داشػػتند  پػػس از گذشػػت کمتػػر از یػػک سػػاؿ مػػأموراف پلػػیس درحالی
بازگشتند تا مجددا  پدر ك مادرش را بازداشت کنند. اك که چند دقیقه قبل به خػواب رفتػه 

 «گذاـر شما بركیدگ اماف، نمیبابا، م»بود، از خواب پرید ك فریاد زد: 

طوری کػه در غػذا خػوردف ك  اش شػد بػه فشار ركانی ك تػرس پیوسػته ك مکػرر باعػث بیمػاری
 خوابیدف مشکل داشت. برای مدت دك ساؿ اصال  رشد نکرد. 

خیمی در مغػػزش  كقتػػی شػػوجیه چهػػار سػػاله شػػد، پزشػػک تشػػخیص داد کػػه غػػدۀ خػػوش
ینکػػه تحػػت عمػػل جراحػػی قػػرار گرفػػت، شػػركع بػػه رشػػد کػػردق اسػػت. امػػا کمػػی پػػس از ا

 درگذشت. ۰۲۲۰تنفسش متوقف شد ك در ژكئیۀ 
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 84آموز نمونۀ چهارده ساله : مرگ دانش۲مورد 

تمػػرین فػػالوف دافػػا را آغػػاز کػػرد. پػػس از شػػركع آزار ك شػػکنجه  9332ژانػػگ چنػػگ در سػػاؿ 
زكر كارد  . پلیس بػهمناور دادخواهی برای برخورداری از حق تمرین به پکن رفت پدرش به

شػػاف شػػد ك تقریبػػا  همػػه چیػػز را بػػرد. ژانػػگ چنػػگ دائمػػا  مػػورد تهدیػػد ك ارعػػاب قػػرار  خانه
 درگذشت.  ۰۲۲9گرفت ك کمی بعد دچار سرطاف خوف شد. اك در فوریۀ  می

: پللللدر آواره شللللد، مللللادر براثللللر آزار و شللللکنجه کشللللته شللللد و پسللللر ۳مللللورد
 85 درگذشت

کردنػد.  بػود ك پػدر ك مػادرش هػر دك فػالوف گونػگ را تمػرین میسوف فنگ کالس ششػمی 
مناور  بػػػه ۰۲۲۲چانػػػگ، در سػػػاؿ  پػػػس از آغػػػاز آزار ك شػػػکنجه، پػػػدرش، آقػػػای سػػػوف هونگ

اجتنػػاب از آزار ك شػػکنجه مجبػػور بػػه تػػرک خانػػه شػػد. مػػادرش، خػػانم كانػػگ شیوشػػیا، بػػرای 
 ۰۲۲2مػػه93ینکػػه در ركز پػػس از ا 93اعتػػراض بػػه پکػػن رفػػت ك چنػػدین بػػار دسػػتگیر شػػد. 

مجددا  دستگیر شد، براثر اعماؿ شکنجه کشته شػد. پلػیس فػورا  اك را در تػابوت گذاشػت 
 اش حتی اجازق پیدا نکردند جسدش را ببینند. ك سوزاند، درنتیجه خانوادق

توانسػت ایػن كاقعیػت را بپػذیرد کػه  سػاؿ داشػت. اك نمی 9۰در آف زماف سػوف فنػگ فقػط 
کػرد،  تنها باید درد ك رنج ازدست دادف مادرش را تحمػل می نه مادرش درگذشته است. اك

بود. اك هر ركز در ترس ك هػراس بػود ك اثػرات جػانبی آف بػر  بلکه باید نگراف پدرش نیز می
اش تػػػأثیر گذاشػػػت. اك بػػػا اقػػػوامش زنػػػدگی ك بػػػه نػػػدرت صػػػحبت  كضػػػعیت ركحػػػی ك ركانػػػی

 کرد. می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 فالوف گونگ متحمل شدند کنندگاف نیکه فرزنداف تمر ی: رنج ك محنت2ل فص
 

135 

 

اش گذاشػت. اك اغلػب  ر شدیدی بر سػالمتی، غم ك اندكق ك ترس، تأثی۰۲۲2در اكاخر ساؿ 
یانگ بػػردق  شػػد ك بػػرای درمػػاف اضػػطراری بػػا عجلػػه بػػه دانشػػگاق پزشػػکی شػػن هػػوش می بی
شػد. اك کػه تنهػا ك  آمد که فقط پس از تزریق خوف كضػعیتش پایػدار می نار می شد. به می

 سالگی درگذشت.  92در  ۰۲۲3مارس۰3شدیدا  دلتنگ پدر ك مادرش بود در 

: دختر هجده ساله از مدرسه اخراج شد، تبهکاری به او تجاوز کلرد ۴مورد
 86 خانمانی براثر بیماری سل درگذشت خاطر بی و به

خػانم ژانػگ یینػػائو، دختػری سػرزندق ك بانشػػاط کػه پػدر ك مػػادر ك اقػواـ ك دكسػتانش بػػه اك 
را تمػػػرین  خاطر اینکػػػه هػػػر دكی پػػػدر ك مػػػادرش فػػػالوف گونػػػگ بسػػػیار عالقػػػه داشػػػتند، بػػػه

کردند ك از امضای دادخواست ضد فالوف گونگ خودداری کردق بػود، از مدرسػه اخػراج  می
 شد.

پس از اینکه شرکت کارفرمای كالدینش میانجیگری کػرد، مدرسػه موافقػت کػرد کػه اك بػه 
مدرسػػه بػػازگردد. امػػا منػػگ شػػیانمین، دبیػػر حػػزب در مدرسػػه، هػػر هفتػػه اك را بػػه دفتػػرش 

ك صحبت کند. آنها از اك خواستند که هر هفته یػک گػزارش بنویسػد ك در زد تا با ا صدا می
 آف خودش را از فالوف گونگ ك كالدینش جدا کند.

خاطر تبلیغػػات  ها کػػه بػػه در زمػػانی کػػه كالػػدینش هػػر دك در حػػبس بودنػػد، گركهػػی از بنػػه
حػػػزب کمونیسػػػت چػػػین علیػػػه فػػػالوف گونػػػگ از آف متنفػػػر شػػػدق بودنػػػد، در ك چنػػػد پنجػػػرۀ 

 اش را شکستند. یینائو که تنها در منزؿ بود، تا سرحد مرگ ترسید. خانه

چند ماق بعد پدر ك مػادرش هػر دك بػه اردكگػاق کػار اجبػاری فرسػتادق شػدند ك یینػائو بػرای 
سػػالگی اك مجبػػور شػػد کػػه دكر از خانػػه زنػػدگی  9۱ همیشػػه از مدرسػػه اخػػراج شػػد. در سػػن 
ز تهدید ك ارعاب پیوستۀ مسئوالف اجتناب کرد تا ا کند ك دائما  محل اقامتش را عوض می

 کند. یک شب تبهکاری پنجرق را شکست، به زكر كارد اتاقش شد ك به اك تجاكز کرد.
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داد ك به سل مبتال شد. اك هیچ پولی نداشت که بػه  بعدا  یینائو کارهای متفرقه انجاـ می
در  ۰۲۲۱ریػػلآك3پزشػػک مراجعػػه کنػػد ك تمػػایلی نداشػػت بػػه خانػػه بػػركد. یینػػائو در صػػبح 

 ساله بود. 92 بیمارستاف درگذشت. اك 

یینگ، نیػز  ، هشت ماق بعد از درگذشت یینائو، مادرش خانم فو گویی۰۲۲۱دسامبر91در 
 87براثر آزار ك شکنجه درگذشت.

 یتیم شده ۳.۳

کػرد، در سػاؿ  خاطر اینکه فالوف گونگ را تمػرین می ساله هستم. مادـر به 9۲من تقریبا  »
دانم کػػه اك چػػه شػػکلی بػػود. اکنػػوف مػػادر  براثػػر شػػکنجه کشػػته شػػد ك مػػن حتػػی نمػػی ۰۲۲9

، شیائو سی . پدـر شیاف، در زنداف شما است. اکنوف من یتیم هستم ك کسی از من  نداـر
گوینػد کػه اك مػرد  کند. پػدـر هػیچ کػار اشػتباهی انجػاـ نػدادق اسػت. همػه می مراقبت نمی

 ا متوقف کنید.خوبی است. لطفا  آزار ك شکنجۀ اك ر 

کننػػد. چػػرا پػػدـر در زنػػداف  ها افػػراد بػػد را حػػبس می معلمػػم بػػه مػػن گفػػت کػػه در زنػػداف»
گوینػد کػه معلػم  کند ك همه در مدرسػه اك را دكسػت دارنػد ك می است، با اینکه دزدی نمی

 «دهید  خوبی است  آیا معلمم به من دركغ گفت یا شما مردـ را فریب می

ای بػػه مسػػئولین زنػػداف دكیػػوف در اسػػتاف  شػػیاف، در نامػػه یشػػیائو شیشػػی، دختػػر شػػیائو س
 :گویییك گفت

های زیادی پس از اینکه پدر ك مادرشػاف براثػر شػکنجه کشػته یػا بػه حػبس درازمػدت  بنه
خانػػه  محکػػوـ شػػدند، یتػػیم ك مجبػػور شػػدند بػػا خویشاكندانشػػاف زنػػدگی کننػػد یػػا بػػه یتیم

 فرستادق شوند.

 88 یم شد: پسر آقای وانگ کمین یت۱مورد 
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جیانػگ، بػود.  آقای كانگ کمین معلم مدرسۀ راهنمایی در شهر داچینػگ، اسػتاف هیلونگ
همسػػػرش کمػػػی بعػػد از بازداشػػػت ك فرسػػػتادق شػػػدف بػػه یػػػک اردكگػػػاق کػػػار  ۰۲۲۲در سػػاؿ 

اجباری، در یک حادثۀ رانندگی کشته شد. سػه سػاؿ بعػد، آقػای كانػگ هنگػامی کػه دائمػا  
داد مجػػددا  بازداشػػت شػػد. اك در همػػاف  ك شػػکنجه تغییػػر مکػػاف مػػی بػػرای اجتنػػاب از آزار

 ساله بود یتیم شد. 3ركزی که بازداشت شد، درگذشت. پسرش که 

دهللد و بللرای گللذران مخللارج  : پسللر جللوان مللادرش را ازدسللت می۲مللورد 
 89 شود زندگی مجبور به ترک مدرسه می

مناور دادخواهی برای فالوف گونگ  به ۰۲۲9یاف، مادر كانگ دفو، در ساؿ  خانم ژانگ های
سػػاله بػػود، ژانػػگ بازداشػػت ك بػػرای دك سػػاؿ بػػه  3بػػه پکػػن رفػػت. در آف زمػػاف كانػػگ دفػػو 

اردكگاق کار اجباری ماسانجیا فرستادق شد. اك تحت شػکنجه قػرار گرفػت ك نهایتػا  در سػاؿ 
هرگػػز : »گفػػت کػػرد ك می شکسػػت. اك گریػػه می درگذشػػت. مػػرگ مػػادرش اك را درهم ۰۲۲2

 «دكبارق مادـر را نخواهم دیدگ

کرد. آنهػا  اش در یک خانۀ خشتی مخركبه که سقفش خراب بود زندگی می دفو با خانوادق
آكر خػػانوادق بػػود ك  توانػػایی مػػالی بػػرای تعمیػػر آف خانػػه را نداشػػتند. خػػانم ژانػػگ تنهػػا نػػاف

بػػرای تػػأمین  مػػرگش خػػانوادق را در شػػرایط سػػخت مػػالی قػػرار دادق بػػود. دفػػو مجبػػور شػػد
 مایحتاج زندگی مدرسه را ترک کند ك با پدرش چوپانی کند.

: مادرِ پو یونگهه براثلر آزار و شلکنجه کشلته شلد و ملادربزرگ بلرای ۳مورد 
 90کند ساعت کار می ۱۱های تحصیلش روزی  پرداخت هزینه

ردكگػاق کػار زنػاف پیائو یونگهه پس از اینکه مادرش، خانم کویی ژنگشو، براثر شػکنجه در ا
های لوتوس در پػارک بیشػاف پػر  شنیدـ که گل»ای نوشت:  هیزكئیزی کشته شد در مقاله
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خواسػػتم از مػػادر بخػػواهم کػػه مػػرا ببػػرد تػػا آف را  صػػبرانه می اند. پػػس از شػػاـ، بی از شػػکوفه
 «ببینم...

رسػػانی دربػػارۀ  خاطر چػػا  مطالػػب اطالع بازداشػػت شػػد ك بػػه ۰۲۲۰خػػانم کػػویی در مػػارس
خاطر اینکػه پػدر یونگهػه نیػز فػالوف  لوف گونگ به سه ساؿ کػار اجبػاری محکػوـ شػد. بػهفا

سػالۀ یونگهػه  12کند، در پیدا کردف کار مشکل داشػت ك مػادر بػزرگ  گونگ را تمرین می
 یوآف در ماق هزینۀ مدرسۀ اك را پرداخت کند.  2۲۲کرد تا  ساعت کار می 99ركزی 

 91 : بدبختی وو یینگچی یتیم۴مورد 

کمػػی بعػػد از اینکػػه كك یینگنػػی مػػادرش را در یػػک تصػػادؼ راننػػدگی ازدسػػت داد، پػػدرش، 
خاطر درسػػػػػت کػػػػػردف مطالػػػػػب  بازداشػػػػػت ك بػػػػػه ۰۲۲9چینگ، در دسػػػػػامبر آقػػػػػای كك یوئػػػػػه

 ساؿ حبس محکوـ شد. 9۰رسانی دربارۀ فالوف گونگ به  اطالع

در شػرؼ مػرگ بػود اك را بػه شػدت شػکنجه ك مبػتال بػه بیمػاری سػل شػد. كقتػی  آقای كك به
 درگذشت. ۰۲۲1دسامبر۰2خانه فرستادند. اك در 

کػرد. امػا بعػد  شیا، زنػدگی می اش، خانم كك یوئه كقتی پدر یینگنی محبوس شد، اك با خاله
خاطر باكرش به فالوف گونگ بازداشػت ك بػه اردكگػاق کػار فرسػتادق  اش نیز به از اینکه خاله

 محلی فرستادند.خانۀ  شد، یینگنی را به یتیم

 92 شوند پیوندند و مجدداً ازهم جدا می هم می : خانواده به۵مورد 

بػرد.  از كقتی شائو لینیائو سه ساله بود شاهد این بود که پلیس بارها پدر ك مادرش را می
 اش ناراحت بود. خاطر دلتنگی خانوادق اك تنها ك هراساف شدق بود ك به
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م مو پینگ پس از نزدیک به سه سػاؿ شػکنجه در اردكگػاق کػار پس از اینکه مادرش، خان
قید كثیقػه آزاد شػد، لینیػائو از تػرس اینکػه دكبػارق مػادرش را ازدسػت بدهػد، هرگػز از اك  به

خواسػػػت  رفػػػت، قبػػػل از برگشػػػتنش بػػػه خانػػػه، نمی شػػػد. اگػػػر مػػػادرش بیػػػركف می جػػػدا نمی
کػرد گفػت:  کػه گریػه می درحالینشست تا مادرش بػه خانػه برگػردد. اك  بخوابد. اك فقط می

تػوانم آراـ  ترسیدـ از اینکه افراد بد دكبارق بازداشػتت کننػد. اگػر برنگػردی، نمی خیلی می»
براثػر اعمػاؿ  ۰۲۲۰دانسػت کػه پػدرش، آقػای شػائو هػویی، در سػاؿ اما لینیػائو نمی« بگیرـ.

حػبس بازداشت ك بػه هفػت سػاؿ  ۰۲۲3شکنجه کشته شدق بود. خانم مو مجددا  در ساؿ
 محکوـ شد.

کػػػػرد اگرچػػػػه  پػػػس از بازداشػػػػت مػػػادرش، لینیػػػػائو بػػػػا پػػػدربزرگ ك مػػػػادربزرگش زنػػػدگی می
 شاف مشکل بود. شاف رك به افوؿ بود ك زندگی برای سالمتی

 93 های ازهم جداشدهخانواده ۴.۳

 94: خردسالی ناگوار شیائولونگ۱مورد   

د بػا پػدربزرگ ك مػادربزرگش زنػدگی کنػد، زیػرا ژانگ شیائولونگ از هفت سالگی مجبػور شػ
پدر ك مادرش آقای ژانگ چوانینگ ك خانم گوئو شیوهونگ بػرای جلػوگیری از اینکػه تحػت 

 ۰۲۲۰آزار ك شػػکنجه بگیرنػػد مجبػػور بػػه زنػػدگی در خػػارج از خانػػه شػػدند. ایػػن زكج در سػػاؿ 
 دستگیر ك یک ساؿ بعد به دق ساؿ زنداف محکوـ شدند.

توانسػت درک کنػد کػه چػرا كالػدینش مػورد آزار ك شػکنجه  گیر شػد ك نمی شیاكلونگ گوشه
انػػػد. كقتػػػی پػػػدربزرگش از دنیػػػا رفػػػت ضػػػربه سػػػنگین دیگػػػری بػػػه اك كارد شػػػد.  قػػػرار گرفته

اش را بگیػػرد. اك ك مػػادربزرگش  توانسػػت جلػػوی گریػػه شػػیائولونگ دك ركز غػػذا نخػػورد ك نمی
شػػاف دچػػار  جای خانه در عػػین حػػاؿ همػػهکردنػػد ك  های زنػػدگی تقػػال می بػػرای تػػأمین هزینػػه

 خوردگی ك نشتی ك خرابی شدق بود. ترک
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خلواهم  دلم برای ملادرل تنلگ شلده اسلت  می»: کودک پنج ساله: ۲مورد 
 95« مادرل و پدرل برگردند!

یواف بارها با مادربزرگ خود به بازداشتگاق رفت ك خواستار آزادی مػادرش شػد، امػا  مینگ 
 نشدند.آنها موفق 

كقتی ساف مینگ یػواف شػنید مػادرش شػکنجه شػدق ك در شػرایط كخیمػی قػرار دارد، ایػن 
کودک پنج ساله همراق با مادربزرگش رفت ك خواستار آزادی مادرش شد. اك تابلویی را در 

 دستش نگه داشت که ركی آف نوشته شدق بود:

ین فػالوف گونػگ ناـ من ساف مینػگ یػواف اسػت ك پػنج سػاله هسػتم. پػدـر بػه دلیػل تمػر
سػػاؿ حػػبس محکػػوـ شػػدق اسػػت. مػػأموراف ادارق پلػػیس دهػػوئی،  9۰طور غیرقػػانونی بػػه  بػػه

ركز اسػت کػه اك در اعتصػاب غػذا  22 دسػتگیر کردنػد. اکنػوف  ۰۲۲2دسػامبر92مادـر را در 
بػػرد ك كضػػعیت كخیمػػی دارد. مػػن تنهػػا ك درمانػػدق هسػػتم ك از پػػدر ك مػػادـر جػػدا سػػر مػػی به

خػواهم مػادـر برگػردد ك کنید. دلم برای مػادـر تنػگ شػدق اسػت. مػی اـ. لطفا کمکم شدق
 خواهم پدـر برگردد. می

 96 ای از مادری که به خاطر ایمان خود زندانی شده است : نامه۳مورد 

کننػػدق فػػالوف گونػػگ در دالیػػاف، بػػه دلیػػل ایمػػاف بػػه  یینگ، پرسػػتار ك تمرین خػػانم لیػػو شػػین
اك  97ندف دكرق حبس پنج ساؿ ك شػش ماهػه اسػت. دسػتگیریفالوف گونگ، در حاؿ گذرا

تنها چند ماق پس از آف صورت گرفت که شوهرش، آقػای چػو هػوئی درگذشػت. شػوهرش 
سػاؿ  92پس از شکنجه شدف در یک اردكگاق کار اجباری فلج شد ك پس از سپری کػردف 
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ركز  کشػید ك خػانم لیػو شػبانه یاز زندگی خود در بستر بیماری از دنیػا رفػت. اك مػداـ درد م
شػاف مراقبػت  ، در حػالی کػه از دختػر نوجواف۰۲92فوریه3کرد تا اینکه در  از اك مراقبت می

 کرد، درگذشت. می

با زندانی شدف خانم لیو، دخترش که یػک خردسػاؿ بػود، خػودش تنهػا در خانػه رهػا شػد. 
د تولػػد دختػػرش از ای آكردق شػػدق اسػػت کػػه خػػانم لیػػو در هفػػدهمین سػػالگر  در زیػػر نامػػه

 زنداف برای اك نوشت.

 شین:شین

عزیزترین دختر کوچکم، از تو متشکرـ که مثل یک فرشته به خانوادق ما آمدی ك از همه 
گ ... در هفػػدهمین سػػالگرد تولػػدت،  شػػادی های کػػه بػػرای مػػا بػػه ارمغػػاف آكردی متشػػکـر

از شػػادی ك نػػور شػػود.  ات پػػر بهتػػرین آرزكهػػا را از دكر برایػػت مػػی فرسػػتم. امیػػدكاـر زنػػدگی
کنم. امیدكاـر که پػس از  برایت در طوؿ مدتی که دكر هستم آرزكی سالمتی ك امنیت می

هایی که از خاکسػتر  این دكرق از جدایی، هر دكی ما با درخششی ناب دكبارق مثل ققنوس
 اند بدرخشیم. برخاسته

 92از کجا شركع کػنم. دانم  خواهم به تو بگویم كلی نمی چیزهای زیادی كجود دارد که می
دلیل شػکنجه فلػج شػد، تػو بنػه  پػدرت بػودی بعػد از اینکػه بػه  العػادق ساؿ شاهد رنػج فوؽ

تواننػد  های دیگػر می پػدراف بنػه»بودی ك سؤاالت زیادی داشتی. یک بار از من پرسػیدی، 
سػػؤالت مػػرا مصػػمم کػػرد کػػه بػػه دنبػػاؿ « بایسػػتند. چػػرا پػػدر مػػن بایػػد در رختخػػواب بمانػػد 

الشعاع تاریکی جامعه مػا  گناهت تحت خواهم ذهن بی برای پدرت باشم، زیرا نمیعدالت 
 قرار گیرد.

کنم بعد از بػزرگ شػدف  کند که آموزش بسیار مهم است. آرزك می مادرت همیشه فکر می
 بتوانی فرد خوبی باشی؛ برای دیگراف ك برای جامعه خوب باشی.

اری را تغییػر دهػی. زیػرا بعػد از اینکػه توانی شخصػیت خػوبی کػه د به دلیل رنج پدرت نمی
دكش  شػػود کػػه بایػػد بػػه هایی بػػه عهػػدق اك گذاشػػته می شػػود مسػػئولیت شخصػػی متولػػد می

 بکشد. این چیزی قابل تغییر یا قابل انکار نیست. 

برای پیشرفت یػک جامعػه یػا یػک ملػت، كفػور چیزهػای مػادی ك ثػركت کػافی نیسػت. ایػن 
از اخػالؽ ك مهربػانی مػردـ دارد. از ایػن ناػر، مػا هنػوز نیاز حتی بیشتری به بنیاد محکمػی 

 کنیم. هم در حاؿ ایفای نقش مثبتی هستیم ك به جامعه کمک می
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هػا بنیػاف جامعػه هسػتند. ثبػات هػر خػانوادق ثبػات  این یک ارزش سنتی است که خانوادق
 کنػػد. امػػا اکنػػوف، خػػانوادق مػػا از هػػم پاشػػیدق اسػػت. ركزی کػػه پػػدرت جامعػػه را تضػػمین می

ای که من برای جمع کردنش كقػت ك تػالش زیػادی صػرؼ کػردق بػودـ،  درگذشت، خانوادق
 از هم پاشید. ...

متشػػکرـ کػػه در آف دكرق بػػا مػػن بػػودی ك مخصوصػػا  كقتػػی پػػدرت فػػوت کػػرد ك در حػػالی کػػه 
کػػردـ،  بػػه مػػن دلػػداری  شػػدت گریػػه می هایش را در دسػػتانم نگػػه داشػػته بػػودـ ك به دسػػت

 «ای. گریه نکن، ماماف. تو تماـ تالش خود را کردق»دادی. به من گفتی: 

سػاؿ  ۱فقط هفت ماق بعد از اینکه پدرت ما را ترک کرد، من دكبػارق دسػتگیر شػدـ ك بػه 
ك شش ماق زنػداف محکػوـ شػدـ ك تػو را در خانػه تنهػا گذاشػتم. ... هػر كقػت بػه ایػن فکػر 

ت، ریسمانی از امید، ایماف ك اـ به ریسمانی آكیزاف اس آید. زندگی کنم قلبم به درد می می
خواسػػتم یتػػیم بشػػوی یػػا پػػدربزرگت پػػس از از دسػػت دادف  احسػػاس مسػػئولیت.  مػػن نمی

تػػوانم اجػػازق دهػػم خػػانوادق ك  نشػػین خػػود، دختػػرش را از دسػػت بدهػػد. نمی همػػراق ك هم
خواسػتم خػودـ بػه فاجعػه  دكستانی که اینقدر مرا دكست دارند مرا از دسػت بدهنػد. نمی

 ل شوـ یا یک گناق دیگر به عامالف آف اضافه کنم. با ایماف قوی، زندق ماندـ.بعدی تبدی

کنی. امیدكاـر بتػوانی  اکنوف ساؿ آخر دبیرستاف هستی ك ساؿ آیندق در کنکور شرکت می
آف را جػػػدی بگیػػػری ك سػػػخت درس بخػػػوانی. ... ایػػػن تابسػػػتاف کػػػه بػػػه مالقػػػاتم آمػػػدی، از 

مػػادر، همػػه »ر خوشػػحاؿ شػػدـ. تػػو بػػه مػػن گفتػػی: دیػػدنت کػػه آراـ ك خونسػػرد بػػودی، بسػػیا
کند تا اکنػوف در همػه مسػائلی کػه پػیش  ای به من کمک می چیزهایی که به من یاد دادق

 «...خوبی عمل کنم. نگرانم نباش رك داـر به

انػػػد متشػػػکرـ.  در حػػػالی کػػػه دكر از خانػػػه هسػػػتم، از همػػػه کسػػػانی کػػػه بػػػه تػػػو کمػػػک کردق
 قلب خوشبخت باشیگ خوشهمیشه در کنار این انسانهای 

، مادر   دكستت داـر
 ۰۲9۱سپتامبر  ۰۲

 دیوانه شده ۵.۳

هنگامی که ضربه ركحی ك آزار ك شکنجه بیش از حد تحمػل کودکػاف شػد، بسػیاری از آنهػا 
 دچار فركپاشی ذهنی شدند.
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: دیوانللله شلللدن دختلللر نوجلللوان پلللس از اینکللله مجبلللور بللله تماشلللای ۱ملللورد 
 98یس شدشکنجه شدن والدینش توسط پل

ساله بود، مأموراف پلیس اك را مجبور کردنػد کػه  در ادارق پلػیس  93یواف  هنگامی که یواف
شکنجه شدف پدر ك مادرش آقای هو گوئوژكنگ ك خانم چنگ شػیوهواف بػه دلیػل تمػرین 
فػػالوف گونػػگ را تماشػػا کنػػد. مػػأموراف ایػػن زف ك شػػوهر را کتػػک زدنػػد. آنهػػا را بػػه دسػػتگاق 

طور همزمػاف کشػیدند ك آنهػا  ها، پاها ك سرشاف را بػه بستند. دست« مکت ببرنی»شکنجه 
 را با دستاف بسته پشت کمر معلق کردند.

هػػای ركغػػن خػػردؿ را بػػه زكر بػػه داخػػل بینػػی ك دهػػاف آنهػػا  پلػػیس همننػػین مکػػررا  بطری
پوشػػاند. بعػػد از  ریخػػت ك سػػپس سػػر آنهػػا را بػػا چنػػدین کیسػػه پالسػػتیکی سػػنگین می می

هوش بیاینػػد.  ریختنػػد تػػا بػػه بیهػػوش شػػدند، مػػأموراف پلػػیس آب سػػرد ركی آنهػػا میاینکػػه 
دهی ك صدكر فرماف شػکنجه، غالبػا   شنگ شیائوجیانگ، نائب رئیس پلیس، هنگاـ جهت

آنهػػا را تاحػػد مػػرگ کتػػک بزنیػػدگ خػػوب اسػػت کػػه آنهػػا را تػػا حػػد مػػرگ کتػػک »زد:  فریػػاد مػػی
 «بزنیمگ

 ه ركحی شد.یوآف از این تجربه دچار ضرب یوآف

کػػرد تػػػا در ركزهػػای گػػرـ تابسػػػتاف  یػػوآف، پلػػیس اغلػػػب اك را مجبػػور می یوآف  پػػس از آزادی
ها بػػدكف حرکػػت جلػػوی در كركدی آپارتمػػانش بایسػػتد. آنهػػا تهدیػػد کردنػػد کػػه در  سػػاعت

دهنػد.  صورت اینکه جرئت کند جابجا شود پػدر ك مػادرش را مػورد ضػرب ك شػتم قػرار می
حرکت ایستاد تػا جػایی کػه  ینش شکنجه بیشتری متحمل شوند، بیاك از ترس اینکه كالد

 پاهایش متوـر ك بنفش شد.

آمػوز  ترس، اضطراب ك ضربه ركحی دختر نوجواف را تحت تأثیر قػرار داد. زمػانی کػه دانش
هػای اطػراؼ کػرد. اك  ای بود، مدرسػه را رهػا کػرد ك شػركع بػه پرسػه زدف در خیاباف برجسته

 کرد. ای زباله غذا جمع میه بدكف درآمد، از سطل
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یػوآف کػه اکنػوف  پس از آزادی پدر ك مػادرش ، آنهػا از دیػدف دخترشػاف دیوانػه شػدند. یوآف
سػػاؿ دارد، نمػػی توانػػد از خػػودش مراقبػػت کنػػد ك كالػػدینش بایػػد همیشػػه مراقػػب اك  2۰

 باشند.

: دانلللش آملللوز دبیرسلللتانی بللله دلیلللل تملللرین فلللالون گونلللگ دچلللار ۲ملللورد 
 99 دفروپاشی ذهنی ش

ای بػودق اسػت.  آموز برجسته كانگ جینگهوآ همیشه از مدرسه ابتدایی تا دبیرستاف دانش
کػرد. امػا از آنجػا کػه  اك از نار آکادمیک عالی بود ك در مدرسه با همه با مهربانی رفتػار می

کػػرد، مػػداـ توسػػط معلمػػش،  های خػػود در مػػورد فػػالوف گونػػگ صػػحبت می کالسػػی بػػا هم
گرفت تا تمرین فالوف  تحت آزار ك اذیت ك فشار قرار می 39۲مأموراف ادارق پلیس محلی ك 

 گونگ را کناربگذارد.

همکػػػاری کػػػرد تػػػا میػػػز ك کیػػػف مدرسػػػه  39۲یکػػػی از معلمػػػاف جینگهػػػوا بػػػا مػػػأموراف ادارق 
جینگهػػوا را بازرسػػی کنػػد تػػا ببینػػد آیػػا اك دارای مطالػػب فػػالوف گونػػگ اسػػت. آنهػػا همننػػین 

ار کردند که بیانیه تضمینی را برای محکوـ کردف فالوف گونگ امضػا کننػد كالدین اك را كاد
ك به یکی از آنها دستور دادند که تماـ كقت در مدرسه با اك باشػد. كالػدینش تحػت فشػار 

دادنػػد. دكسػػتانش در مدرسػػه نیػػز از جینگهػػوآ  مقامػػات، اغلػػب اك را مػػورد انتقػػاد قػػرار می
 فاصله گرفتند.

از انکار ایماف خود امتناع كرزید، مسئوالف مدرسه اك را اخػراج کردنػد. از آنجا که جینگهوا 
امػػا كالػػدینش درخواسػػت تجدیػػد ناػػر کردنػػد ك مػػدیر مدرسػػه موافقػػت کػػرد کػػه اك را فقػػط 
برای یک ساؿ تعلیق کند. اما كقتی اك یک ساؿ بعد به مدرسه بازگشت، آنهػا از ثبػت نػاـ 

 مجددش خودداری کردند.

 سالگی دچار فركپاشی ذهنی شد. 93ك در سن  ۰۲۲3ر ساؿ جینگهوآ سرانجاـ د
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: نوجوان هجده سلاله براثلر شلدت شلکنجه دچلار فروپاشلی ذهنلی ۳مورد 
 100 شد

آمػوز هجػدق سػاله دبیرسػتاف، از مدرسػه اخػراج شػد زیػرا  خانم ژانگ کنگهػوئی، یػک دانش
: فػػالوف دافػػا خػػوب لطفػػا  بػػه یػػاد داشػػته بػػاش»های خػػود نوشػػت  کالسػػی بػػرای یکػػی از هم

من بػػػرای  آف ای جػػػز رفػػػتن بػػػه میػػػداف تیػػػاف کنگهػػػوئی احسػػػاس کػػػرد کػػػه چػػػارق«. اسػػػت
 خواهی ندارد، اما فقط دستگیر ك به مرکز شستشوی مغزی فرستادق شد. عدالت

ای اك را مورد ضرب ك شتم قرار دادند ك اجازق ندادند کػه سػه ركز  طرز كحشیانه مأموراف به
بػا بػاطوـ الکتریکػی بػه اك شػوک كارد ك شخصػی را اسػتخداـ کردنػد بخوابد. آنها همننػین 

ركزی اك را تحت نار قراردهد. كقتػی دك مػاق بعػد آزاد شػد، دسػتانش کبػود  طور شبانه تا به
 رسید. نار می اش حالت پوچی داشت ك رفتار عجیبی داشت ك گیج به شدق بود، چهرق

 رحمی خشونت و بی ۶.۳

اجیػػػا را در مقابػػػل اك غػػػارت کردنػػػد. آنهػػػا در حػػػالی کػػػه اشػػػیای خانػػػه جی 39۲مػػػاموراف ادارق 
ات را از بػین  خػواهیم خػانوادق ما می»زدند:  گذاشتند، فریاد می قیمتی را در جیب خود می

زدق ایسػتادق بػود ك بػه مػادر خػود چسػبیدق بػود ك جرئػت  ساله، كحشت 3جیاجیا، « ببریم.
اش بػه بخػش امنیػت داخلػی بردنػد ك  وادقگفتن یک کلمه را نداشت. مأموراف اك را بػا خػان

 در آنجا شاهد رفتار كحشیانه ماموراف با كالدین ك پدربزرگ ك مادربزرگش بود.

لرزیػػد، مػػادربزرگ  شػػب آزاد شػػدند. جیاجیػػا هنػػوز از تػػرس می جیاجیػػا ك مػػادربزرگش نیمه
حػی شػدت دچػار ضػربه رك مجبور شد اك را سػوار ماشػین کنػد. اك از مشػاهدق ایػن اتفػاؽ به

ترسػید ك جػایی  دیػد، بسػیار می شد. هر كقت دكبارق مأمور پلیس یا خػودركی پلػیس را می
اك بػػرای كالػػدین خػػود « افػػراد بػػد در حػػاؿ آمػػدف هسػػتندگ»کػػرد.  بػػرای پنهػػاف شػػدف پیػػدا می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 فالوف گونگ متحمل شدند کنندگاف نیکه فرزنداف تمر یك محنت: رنج 2فصل 
 

121 

 

شػاف  شػاف یػا شػکنجه كالدین های شػدف خانه برخػی از کودکػاف هنگػاـ غػارت  101گریه کػرد.
 رحمی قرار گرفتند. خود هدؼ خشونت ك بی آسیب دیدند. برخی

سللاله توسللط پلللیس مللورد ضللرب و شللتم قرارگرفللت و در  ۱۱: دختللر ۱مللورد 
 102 یک قفس فلزی زندانی شد

آمػػػوز دق سػػػاله دبسػػػتاف در اسػػػتاف سػػػینواف، بػػػه دلیػػػل دادف  چنػػػگ سػػػی یینػػػگ، دانش
محلػی گػزارش شػد.  ای از جزكق فالوف گونگ به معلم خود به بخش امنیػت داخلػی نسخه

گو یونگ چیونگ، رئیس بخش امنیت داخلی ك دك مأمور دیگر به مدرسه اك رفتنػد ك اك را 
آموز در مدرسػه یػک یػواف داد تػا آنهػا را تشػویق  دستگیر کردند. گو همننین به هر دانش

 کنندگاف فالوف گونگ را تحویل دهند. کند که تمرین

ت ك پاهػػایش را زنجیػػر کردنػػد ك اك را در مػػأموراف بػػه صػػورت سػػی یینػػگ سػػیلی زدنػػد، دسػػ
قفػػس فلػػزی حػػبس کردنػػد. پلػػیس همننػػین پػػدر ك مػػادرش را عصػػر همػػاف ركز دسػػتگیر، 
خانه آنها را غارت ك چاپگر ك سایر لواـز آنها را ضػبط کػرد. كقتػی سػی یینػگ چهػار ركز بعػد 

داد در اش را از کػالس بیػركف انػداخت ك اجػازق نػ پشػتی به مدرسه بازگشت، معلمػش کوله
 کالسها شرکت کند.

از آنجا که محل بازداشت پدر ك مادرش مشخص نبود، این دختر جواف مجبػور شػد خانػه 
 خود را ترک کند تا دكبارق دستگیر نشود.

: نوجلوان سلیزده سلاله بله ملدت دو هفتله تحلت خورانلدن اجبلاری ۲مورد 
 103 قرارگرفت
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نػػگ چینػػگ، هنگػػاـ توزیػػع مطالػػب چػػن سػػی، یػػک دانػػش آمػػوز دختػػر دبیرسػػتانی در چو
دسػػتگیر شػػد. بػػا كجػػود سػػنش،  ۰۲۲9رسػػانی دربػػارق فػػالوف گونػػگ در تابسػػتاف سػػاؿ  اطالع

 پلیس اك را کتک زد ك تحت ضرب ك شتم قرارداد.

پلیس بعػدا  اك را بػه مرکػز شستشػوی مغػزی گِلِشػاف بػرد ك بػرای یػافتن منبػع مطالػب از اك 
اض به بازداشت خودسرانه دست به اعتصاب غػذا بازجویی کرد. هنگامی که سی در اعتر 

 زد، مأموراف اك را به مدت دك هفته تحت خوراندف اجباری قرار دادند.

پلػػیس همننػػین بػػرای شناسػػایی اك عکػػس سػػی را در ركزنامػػه منتشػػر کػػرد. آنهػػا پػػدرش را 
ختػرش را ببینػد. پػس از دفریب دادند تا به مرکز شستشوی مغزی بركد اما اجازق ندادنػد 

محلی به چن سی اجازق بازگشت به مدرسه را نداد چراکػه اك  39۲شركع ترـ جدید، ادارق  
 تمرین فالوف گونگ را رها نکردق بود.

ای که برای جسلتجوی ملادرش بله اداره امنیلت  : پسر سیزده ساله۳مورد 
 104 عمومی رفت، توسط پلیس ضرب و شتم شد

سه ساله خػود یانػگ یانػگ را بغػل کػردق بػود ك شنگ كی سیزدق ساله در حالی که خواهر 
بػرد، سػوار اتوبػوس شػد ك بػه ادارق پلػیس رفػت تػا بػه دنبػاؿ مػادرش خػانم  همراق خود می

یانگ ژكنگ هونگ بگردد، چراکه یک ماق قبػل بػه دلیػل صػحبت بػا مػردـ در مػورد فػالوف 
بػػر  العمػػل پلػػیس ضػػرب ك شػػتم، لگػػد زدف ك پػػا گذاشػػتن گونػػگ دسػػتگیر شػػدق بػػود. عکس

هػػایش شػػركع بػػه زنػػگ زدف کػػرد ك آسػػتین  ركی صػػورتش بػػود. صػػورتش زخمػػی شػػد، گوش
 هوش شد. ژاکتش پارق شد. اك بی

كقتی پلیس كی را با ماشین پلیس به خانه برد، مأموری موهػایش را گرفػت ك تاجػایی کػه 
مػػن اکنػػوف »توانسػػت کشػػید ك بػػه پسػػر جػػواف ناسػػزا گفػػت. كی بػػا درد فػػراكاف گفػػت:  می

توانم پدر خود را پیدا کنم. کسی نیست که از ما مراقبت کنػد ك مػا در  داـر ك نمیمادری ن
زنیػػد. دیگػػر تمػػایلی بػػه زنػػدگی  خانػػه غػػذایی نػػداریم، بػػا ایػػن حػػاؿ شػػما هنػػوز مػػرا کتػػک می

.  «نداـر
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: دانللللش آمللللوز کللللالس ششللللم در مدرسلللله مللللورد ضللللرب و شللللتم ۴مللللورد 
 105 قرارگرفت

ار پركنػدق علیػه آقػػای یػو هػایجوف بػه دلیػل اعتقػاد اك بػه فػػالوف بعػد از اینکػه دادسػتاف دكبػ
گونگ را برگرداند، پلیس دختر کػالس ششػمی اك بػه نػاـ چینػگ را در مدرسػه مػورد آزار ك 

پػدرش گػزارش ارائػه دهػد. ایػن دختػر « جػرـ»اذیت قرار داد ك اك را مجبور کػرد کػه دربػارق 
لرزیػد ك چنػد ركز قػادر بػه  ش مرتبػا  میسیزدق ساله چنػاف از پلػیس ترسػیدق بػود کػه پاهػای

صػػحبت نبػػود. پلػػیس پػػس از چنػػد تػػالش نػػاموفق بػػرای اسػػتخراج اطالعػػات از چینػػگ،  بػػه  
 معلم ریاضی كی چن شیولینگ دستور داد تا اك را کتک بزند.

گفت بایستد ك به سؤاالت پاسخ دهػد.  در طوؿ کالس ریاضی، چن همیشه به چینگ می
زد، بػه صػػورتش  گر بػه اك ضػربه مػػی  اب دهػد، چػن بػػا میلػه اشػػارقتوانسػت جػػو كقتػی اك نمی

زد، کػه  آموزاف دیگر با پاشنه بلند کفشش به اك لگد می زد یا اینکه جلوی دانش سیلی می
کرد. چینگ شركع به مقاكمػت در برابػر رفػتن بػه مدرسػه  زدق می بسیاری از آنها را كحشت

کػرد  کػرد ك جرئػت نمی ركع بػه لػرزش میکرد. كقتی زماف رفتن به مدرسه بػود ، بػدنش شػ
 به مدرسه بركد. اك از ترس نزدیک بود دست به خودکشی بزند.

اگلر »: مأمور اسلحه را به سمت دختر چهارده ساله نشانه گرفلت: ۵مورد 
 106 « گریه را ادامه دهی تو را اعدال خواهم کرد!

یر کػرد ك قصػد داشػت اك را بػه پس از اینکه پلػیس خػانم كانػگ ایركنػگ را در خانػه دسػتگ
ادارق پلػیس منتقػػل کنػػد، دختػػرش از خانػػه فػػرار کػرد. مػػأموراف دختػػر چهػػاردق سػػاله را هػػل 

هایش ضػػربه زدنػػد. دختػػر مػػأمور را گػػاز گرفػػت. سػػپس مػػأمور یقػػه اك را  دادنػػد ك بػػه دنػػدق
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بػه  گرفت ك به هوا پرتابش کرد. اك ركی زمػین افتػاد. دختػر بػا كجػود درد شػدید، ایسػتاد ك
طػػرؼ پلػػیس دكیػػد. بػػا گریػػه شػػدید بػػه آنهػػا التمػػاس کػػرد کػػه مػػادرش را رهػػا کننػػد. مػػأمور 

اگر به گریه کردف ادامه دهػی، »ای را بیركف آكرد، آف را به سمت اك گرفت ك گفت:  اسلحه
سپس سوار ماشین شدند ك رفتند. برای مدت طوالنی دختػر بػه « تو را اعداـ خواهم کردگ

 ك قفسه سینه خود دچار مشکل تنفسی شدق بود. ها دلیل درد در دندق

 بازداشت ۷.۳

، در خانه با خواهر بزرگترـ ك پدر بػزرگ هفتػاد سػاله ماف کػه  بعد از دستگیری پدر ك مادـر
اـ  رفػت رهػا شػدـ. کسػی نبػود کػه از مػا مراقبػت کنػد، بنػابراین نػزد عمػه به سػختی راق می

 ماندیم ك از اك کمک خواستیم.

خاطر تمػرین فػالوف گونػگ بػه یػک مرکػز  هایم نیػز دسػتگیر ك بػه ، عمػه۰۲۲9در اكایل سػاؿ 
شستشوی مغزی فرستادق شدند.در آف زماف چهار ساله بودـ. ازآنجاکه خیلی جواف بودـ 

هایم به مرکز شستشوی  توانست از من در خانه مراقبت کند، مرا با عمه ك هیچ کس نمی
راف پلػیس ك سػایر اراذؿ ك اكبػاش پػس از دیػدـ کػه مػأمو مغػزی منتقػل کردنػد. هػر ركز می

زدنػػػد. خیلػػػی ترسػػػیدق بػػػودـ. در  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ را کتػػػک می شػػػدف، تمرین مست
کػػردـ تماشػػا کػػنم. هػػر ركز گریػػه  شػػدـ ك جرئػػت نمی هایم پنهػػاف می آغػػوش یکػػی از عمػػه

 اند. دانستم که پدر ك مادـر کجا رفته کردـ، نمی می

 107اش آكردق شػدق اسػت.  ائػو هػایجوف از درد ك رنػج خػانوادقدر باال، خاطرات دختر آقػای ژ 
بسیاری از کودکاف، از کودکاف نوپا گرفته تا نوجواناف، با كالدین خود دستگیر ك بػرای چنػد 

هػػای کػػار  ها بازداشػػت شػػدند. برخػػی حتػػی بػػه اردكگاق ها در بازداشػػتگاق ركز یػػا حتػػی هفتػػه
 اجباری منتقل شدند.

 108 هشت ماهه : زندانی۱مورد 
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شػاف كارد شػدند ك مػادرش  تیاننِی هشت ماهه کػامال  خػواب بػود کػه چنػد مػأمور بػه خانه
 خانم لیو نانا را به دلیل ایماف به فالوف گونگ دستگیر کردند.

مػػادر ك پسػػر هػػر دك بػػه زكر سػػوار ماشػػین پلػػیس ك بػػه مکػػاف نػػامعلومی منتقػػل شػػدند. در 
بزرگ تیػاننی، از جملػه دك پسػر عمػوی کػودک نوپػایش نیػز هماف شب، دق نفر از خانوادق 

 دستگیر ك به هماف مکاف منتقل شدند.

تیػػػاننی را بػػػا مػػػادرش در یػػػک اتػػػاؽ قػػػرار دادنػػػد. پسػػػر کوچػػػک کػػػه از كضػػػعیت كخػػػیم 
کػرد بػرای بػازی از اتػاؽ  خبػر بػود، لبخنػدی بػر لػب داشػت ك مػداـ سػعی می اش بی خانوادق

انم لیو ك تیاننی را آزاد کرد، زیرا موفق به دریافت هػیچ خارج شود. سه ركز بعد، پلیس خ
 اطالعاتی از اك نشدق بود.

خانم لیو قبل از تػرک آنجػا، خواسػتار دیػدار بػا پدرشػوهر ك مادرشػوهرش شػد. اك بػا دیػدف 
اش را بگیػػرد. اك  بسػػته شػػدف پػػدر شػػوهرش بػػه صػػندلی بػػازجویی نتوانسػػت جلػػوی گریػػه

 اند. خودش نیز دستگیر شدقدانست پدر ك مادر ك برادر  نمی

: کللودک یللک سللاله بللیش از یللک سللال در یللک مرکللز شستشللوی ۲مللورد 
 109 مغزی بازداشت شد

تونگ یک ساله بو د، به همراق مادرش دستگیر شد ك بػیش از یػک  هنگامی که گوئو یوئه
تونگ، خػػانم لیػػو آیهػػوا،  سػػاؿ در یػػک مرکػػز شستشػػوی مغػػزی بازداشػػت شػػد. مػػادر یوئػػه

 لیل خودداری از رهاکردف ایماف به فالوف گونگ مورد آزار ك شکنجه قرار گرفت.د به

تونگ شػػاهد شػػکنجه مػػادرش، از جملػػه ضػػرب ك شػػتم،  در مرکػػز شستشػػوی مغػػزی، یوئػػه
خوراندف اجباری ك شوک با بػاطوـ الکتریکػی بػود. هػر بػار کػه مػأموراف مػادرش را شػکنجه 

کػرد. كقتػی  شد ك گریػه می ای پنهاف می ر گوشهترسید که د تونگ چناف می ، یوئه کردند می
های سػلوؿ ایسػتادق بػود ك  تونگ کوچػک فقػط کنػار میلػه هیچ مػأموری در آنجػا نبػود، یوئػه

 کرد. بیركف را نگاق می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 فالوف گونگ متحمل شدند کنندگاف نیکه فرزنداف تمر ی: رنج ك محنت2فصل 
 

151 

 

كقتی به اك اجازق دادق شد به خانه بركد، سه ساؿ داشت. اما اك سه ساؿ بعػد دسػتگیر ك 
 دكبارق نزد مادرش بازداشت شد.

: نگهللداری کللودک ده سللاله در یللک مرکللز شستشللوی مغللزی بللرای ۳مللورد 
 110 خانه سه هفته قبل از اعزال به یتیم

با مادرش خػانم چػن شػوالف دسػتگیر  ۰۲۲۰لی یینگ تنها دق ساؿ داشت که در سپتامبر 
کردنػد، مػادرش بعػدا   شد. در حالی که یینگ را به یک مرکػز شستشػوی مغػزی منتقػل می

شػػػش مػػػاق حػػػبس محکػػػوـ شػػػد. مسػػػئوالف سػػػعی کردنػػػد بػػػا ارعػػػاب ك بػػػه هفػػػت سػػػاؿ ك 
شستشوی مغزی، یینػگ را كادار بػه رهػاکردف تمػرین فػالوف گونػگ کننػد. كقتػی اك امتنػاع 

 دادند شب بخوابد. کرد، آنها اجازق نمی

دختػػر جػػػواف بػػػرای اینکػػه اجػػػازق یابػػػد بػػه مدرسػػػه بػػػازگردد، تسػػلیم شػػػد ك نػػػاـ خػػػود را در 
ف تهیه کردق بودند امضػا کػرد. امػا اك بػازهم آزاد نشػد. اك در طػوؿ ركز ای که مسئوال بیانیه

گشػػت.  شػػد ك پػػس از مدرسػػه بػػه مرکػػز شستشػػوی مغػػزی بازمی بػػه مدرسػػه فرسػػتادق می
سرانجاـ سه هفته بعد به اك اجازق دادق شد تػا از مرکػز شستشػوی مغػزی خػارج شػود. در 

اش از جملػػػه  از اعضػػػای خػػػانوادقحػػػالی کػػػه مػػػادر یینػػػگ هنػػػوز در زنػػػداف بػػػود ك پػػػنج نفػػػر 
اش در نتیجػػه آزار ك شػػکنجه جػػاف خػػود را از  پػػدربزرگ ك مػػادربزرگ، دك دایػػی ك یػػک عمػػه

خانه فرسػتادق   دست دادق بودند،  یینگ سه ماق با معلمانش زندگی کرد ك سپس به یتیم
س ماق در آنجا نگهػداری شػد ك غػذای کػافی بػه اك دادق نشػد ك در حػب ۰۱ شد. اك به مدت 

تحػػت ناػػارت پیوسػػته بػػود. پػػس از اینکػػه سػػرانجاـ یینػػگ آزاد شػػد، مدرسػػه را رهػػا کػػرد ك 
 داد. برای زندق ماندف کارهای یدی انجاـ می

: نوجوان شانزده ساله در یک اردوگاه کاراجباری به مدت دو سال ۴مورد 
 111 زندانی شد
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شد ك در چهار سػالگی بػر كانگ جینگ، پسر عموی كانگ شوجی که پیشتر شرحش دادق 
اثر شوک ركانی درگذشت، مجبور به ترک مدرسه شد ك از كركد به دانشگاق منع شػد زیػرا 

بػػػػرای  ۰۲۲9کردنػػػػد. هنگػػػػامی کػػػػه در مػػػػارس  اك ك كالػػػػدینش فػػػػالوف گونػػػػگ را تمػػػػرین می
دادخػػواهی فػػالوف گونػػگ بػػه پکػػن رفػػت، جینػػگ دسػػتگیر ك بػػه بازداشػػتگاق منتقػػل شػػد. 

ه شد، كی را برای مػدت دك سػاؿ بػه اردكگػاق کػار اجبػاری فرسػتادند. اك سال 93هنگامی که 
 مجبور به کار خیاطی شد ك از خواب محركـ شد.

 تجاوز جنسی ۸.۳

کنندگاف زف فالوف گونگ توسط مأموراف پلیس یػا نگهبانػاف  در حالی که بسیاری از تمرین
کننػدگاف در طػی زمػانی کػه  گرفتند، دختراف برخػی از ایػن تمرین زنداف مورد تجاكز قرار می

کػرد، نیػز مػورد  بردنػد ك هػیچ کسػی از آنهػا مراقبػت نمی كالدین آنها در بازداشت به سر می
 112آزار جنسی یا تجاكز قرار گرفتند.

مللورد اول: نوجللوان سللیزده سللاله در حللالی کلله مللادرش زنللدانی بللود، مللورد 
 تجاوز قرار گرفت

جیانػگ، در مػاق  الوف گونگ در هػاربین، اسػتاف هیلونػگکنندق ف لیاف )ناـ مستعار(، تمرین
مناور دادخواهی بػرای ایمػانش بػه پکػن رفتػه بػود، دسػتگیر  هنگامی که به ۰۲۲۲مه ساؿ 

بػرد، پسػر ك دختػرش بػدكف اینکػه کسػی از آنهػا  سر می شد. در حالی که اك در بازداشت به
. انػدکی پػس از آزادی مراقبت کند به حػاؿ خػود رهػا شػدند. پسػر چهػاردق سػاله غػرؽ شػد

اش در خانػػه  دكبػػارق دسػػتگیر شػػد. هنگػػامی کػػه دختػػر سػػیزدق سػػاله ۰۲۲9لیػػاف، اك در اكت 
 زكر كارد اتاقش شد ك به اك تجاكز کرد. تنها رها شدق بود، اكباشی به
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: والدین زیرشکنجه  کشلته شلدند، کلودک نله سلاله در بیمارسلتان ۲مورد 
 روانی مورد تجاوز قرارگرفت

مناور دادخػواهی بػرای فػالوف  هنگػامی کػه بػه ۰۲۲۰م لیو از استاف جیلین در تابستاف خان
گونػػگ بػػه پکػػن رفتػػه بػػود دسػػتگیر شػػد. اك را بػػه بیمارسػػتاف ركانػػی چانگپینػػگ کػػه پػػر از 
مأموراف پلیس ك اراذؿ ك اكباش بود، منتقل کردند ك بیشػتر ایػن افػراد کمربنػدهای چرمػی 

دگاف فػػالوف گونػػگ را کتػػک بزننػػد. در طػػوؿ سػػه شػػبی کػػه کننػػ در دسػػت داشػػتند تػػا تمرین
خػانم لیػو در بیمارسػتاف ركانػی زنػدانی شػد، سػه نفػر از اراذؿ ك اكبػاش بػه اتػاؽ اك آمدنػد ك 

ساله تجاكز کردند. كالدین این دختر به دلیل تمرین فػالوف  3طور گركهی به یک دختر  به
هػػای اك كحشػػتناک ك  جید»ود. گونػػگ در ایػػن بیمارسػػتاف ركانػػی زیرشػػکنجه کشػػته شػػدق بػػ

«گػػػػداز بػػػػود، امػػػػا هػػػػیچ کػػػػس در آف اتػػػػاؽ جرئػػػػت گفػػػػتن یػػػػک کلمػػػػه را نداشػػػػت. جاف
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 های شکنجه روش: ۴فصل 

های شػب، پلػیس ركغػن خردلػی را کػه از ژاپػن كارد شػدق بػود، آكرد. بػا سػرنگی بػزرگ  نیمػه
صػله درد بسػیار اـ، بالفا محض ریخػتن ركغػن در بینػی اـ تزریق کردند. بػه ركغن را در بینی

اـ  اـ احسػػاس کػػردـ. گویػػا تمػػاـ اعضػػای داخلػػی ای را در قفسػػه سػػینه شػػدید ك سػػوزانندق
توانسػػتم چشػػمانم را بػػاز کػػنم. سػػرـ در حػػاؿ منفجرشػػدف بػػود. احسػػاس  لرزیدنػػد. نمی می
 توانند شدت دردـ را توصیف کنند.  شدف هستم. کلمات نمی کردـ در حاؿ دیوانه می

هػوش بیػاكرد.   ز دسػت دادـ، پلػیس ركیػم آب سػرد ریخػت تػا مػرا بػهاـ را ا كقتی هشػیاری
هػوش شػدـ. چنػد بػار زكر ركغن خردؿ به خوردـ دادنػد تػا اینکػه دكبػارق بػی بعد باز هم به

دادنػػد، مػػأموری  زكر بػػه خػػوردـ می ایػػن شػػکنجه را تکػػرار کردنػػد. كقتػػی ركغػػن خػػردؿ را بػػه
کػار را کػردیم. حتػی اك را ركی صػندلی شناسػی  بػا اك هػم همػین  جیانگ پای را می»گفت: 

 «  آهنی که به برؽ كصل بود نشاندیم ك بعد ركغن خردؿ را به خوردش دادیم.

اش را از تزریػق  مطالب فوؽ اظهارات خانم لویی یینػگ از شػهر داچینػگ اسػت کػه تجربػه
دهػػػد. خػػػانم جیانػػػگ پػػػای،  اش در بازداشػػػتگاق شػػػرح می اجبػػػاری ركغػػػن خػػػردؿ بػػػه بینػػػی

 ۰۲۲1ژكئػن۰2 دلیل عػوارض ناشػی از خورانػدف اجبػاری در  دق دیگػری بػود کػه بػهکنن تمرین
 سالگی درگذشت. 22در 

اند،  چ حػػبس شػػدق ک های ح کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ کػػه در بازداشػػتگاق تقریبػػا  همػػه تمرین
انػػد شػػرح دهنػػد. عػػالكق بػػر  ای را کػػه تجربػػه کردق تواننػػد حػػداقل یػػک نػػوع از شػػکنجه می

بگری ك تخریػػػب مػػػالی، یکػػػی از تػػػدابیر اصػػػلی مقامػػػات حػػػزب شستشػػػوی مغػػػزی، سػػػرکو
کنندگاف فالوف گونگ به رهػاکردف باكرشػاف، اسػتفادق از  کمونیست برای كادارکردف تمرین

 شکنجه است. 

ها آزاد  ها یػػػا زنػػػداف کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ کػػػه از ادارات پلػػػیس چػػػین، بازداشػػػتگاق تمرین
انػػد ازجملػػه اسػػتفادق از اشػػیای معمػػولی  شػػدند، بػػیش از صػػد ركش شػػکنجه را شػػرح دادق

کردف تػا ابزارهػای شػکنجه ماننػد نیمکػت ببػر، از سػرما  ركزانه مانند مسواک برای شػکنجه
های  تا صداهای بلند، از خورانػدف اجبػاری تػا تحقیػر جنسػی، از بسػتن قربػانی در كضػعیت

های  ا بػه آسػیبتنه ها نػه مدت در سلوؿ انفرادی. این نوع شکنجه دردآكر تا حبس طوالنی
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های ركانی بلندمدتی را نیز بػر آنهػا بػه  شوند، بلکه آسیب کنندگاف منجر می فیزیکی تمرین
 گذارند.  جای می

 زدن کتک ۱.۴

اهمیت اسػت  کنندگاف فالوف گونگ تا سرحد مرگ معموال  موضوعی کم زدف تمرین کتک»
شػػود. قطعػػا  نبایػػد  کػػه بػػا دالیلػػی ماننػػد خودکشػػی یػػا فػػوت ناشػػی از بیمػػاری، توجیػػه مػػی

زنند نشاف دهیػد.  گونه حس ترحمی نسبت به آنهایی که از  تبدیل شدف  سرباز می هیچ
 «  قیدكشرط انجاـ دهید. حزب ك دكلت پشت شما هستندگ پس این دستور را بی

هػػایی اسػػت کػػه مػػأموراف زنػػداف دكیػػوف در اسػػتاف گػػوئییك بػػه زنػػدانیاف  مطلػػب بػػاال حرؼ
هػػای فیزیکػػی ك ذهنػػی شػػکنجه را ركی  ویق کننػػد همػػه نػػوع ركشگفتنػػد تػػا آنهػػا را تشػػ می

 کنندگاف فالوف گونگ انجاـ دهند.  تمرین

 زدن با دست  کتک ۱.۱.۴

کنندگاف فػالوف گونػگ  های شکنجه است که ركی تمرین ترین شکل زدف یکی از رایج کتک
ملػػه گیػػرد ازج گر اغلػػب اعضػػای حسػػاس بػػدف قربػػانی را نشػػانه می شػػود. شػػکنجه اجػػرا می

شػػدت  کننػػدگاف مػػدتی طػػوالنی یػػا به ها، یػػا اعضػػای تناسػػلی. بعضػػی از تمرین بینػػی، چشػػم
بػػار بػػه  ۱۲۲ای گػػزارش داد کػػه بػػیش از  کننػػدق گرفتنػػد. تمرین كشػػتم قػػرار می تحػػت ضرب

 صورتش سیلی زدند. 

 : مرگ پس از نُه ماه بدرفتاری۱مورد 

، بػرای جلػوگیری از خوابیػدف مأموراف مرکز شستشوی مغزی شیجیاژكانگ در استاف هبػی
زدنػد،  خانم دینگ لیونگ، با هر چیزی کػه دـ دستشػاف بػود بػه سػر ك پاهػای اك ضػربه می

کشػیدند. بخصػوص مػأمور ژائػو جویونػگ  هػایش را می پیناندند، ك پلک هایش را می گوش
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آكرد. پػػس از نػػه مػػاق، خػػانم دینػػگ  داد ك چشػػمانش را در هایش را فشػػار  مردمػػک چشػػم
 سالگی درگذشت. 23ها در   این بدرفتاری دلیل به

 : وحشیگری علیه زنان۲مورد 

دسػتگیر ك  ۰۲۲۰آكریػل93یانگ در اسػتاف لیائونینػگ در  خانم كانػگ شػیویواف از شػهر شػن
مػأموری  ۰۲۲۰برای دك ساؿ حبس به اردكگاق کار اجباری النگشاف فرستادق شد. در ژكئیػه

ار متػر دكرتػر بػر زمػین افتػاد. كقتػی از جػایش به قفسه سػینه خػانم كانػگ لگػد زد ك اك چهػ
بلند شد، خوف از بینی ك گوشه چشمش جاری بود. نگهباف دكبارق به اك لگد زد کػه باعػث 

شػػدف ك  شػػد ركی زمػػین بیفتػػد ك بػػه لولػػه گرمایشػػی برخػػورد کنػػد کػػه آف نیػػز موجػػب زخم
 خونریزی سرش شد. 

ـ شػػػػد. اك در اسػػػػتاف بػػػػه پػػػػنج سػػػػاؿ زنػػػػداف محکػػػػو ۰۲۲۰خػػػػانم جیػػػػا شػػػػوینگ در سػػػػاؿ 
های مختلفی قرار گرفت تا مجبػور شػود از ایمػاف خػود  جیانگ در معرض شکنجه هیلونگ

 دست بکشد.

رحمی بدناـ بود. زندانیاف حتػی از دیػدنش  ناـ شیائو لین به بی یکی از مأموراف زنداف به»
کػرد.  زدف بػه صػورتم هم كاهمه داشتند. یک بار مرا داخل اتاؽ کشاند ك شػركع بػه سػیلی

هایش اسػػػتراحت داد ك شػػػركع بػػػه  كقتػػػی خسػػػته شػػػد، ركی صػػػندلی نشسػػػت. بػػػه دسػػػت
صد سیلی بػه صػورتم زد. كقتػی مػأمور  لگدزدف کرد. درد لگدهایش بدتر بود. بیش از یک

ركی اسػت ك خواسػت مػرا بیػركف ببػرد، امػا  دیگری كارد اتاؽ شد، فکر کرد این دیگر زیػادق
 «  هوش شدـ. تم نفس بکشم. کنار دیوار افتادـ ك بیتوانس شیائو مرا لگدکوب کرد. نمی

کػػرد. مجبػػور بػػودـ  خاطر شػػکنجه درد می اـ بػػه بػػیش از شػػش مػػاق سػػمت راسػػت سػػینه»
قػػدری شػػدید بػػود کػػه همػػه بػػدنم  بریػػدق نفػػس بکشػػم. گػػاهی درد به بسػػیار آهسػػته ك بریدق

ود. بعػدا  فهمیػدـ ای ب برد. كاقعا  درد کُشندق ها از شدت درد خوابم نمی کرد. شب عرؽ می
 هایم را شکسته است.  شیائو هنگاـ لگدزدف، یکی از دندق

 زدن با اشیا کتک  ۲.۱.۴
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شػػػود کػػػه تقریبػػػا   های چػػػین از اشػػػیای عػػػادی بػػػرای شػػػکنجه افػػػراد اسػػػتفادق می در زنػػػداف
کننػدق  زدف بػه سػر یػک تمرین ای بػرای ضػربه کسی انتاار آف را ندارد. مثال  از هندكانه هیچ

کننػػدگاف را بػػا قاشػػق ك سػػکه  شػػد، قفسػػه سػػینه یکػػی از تمرین ونػػگ اسػػتفادق میفػػالوف گ
 زدف به گلو استفادق کردند.  لباسی برای ضربه خراش دادند ك از چوب

توانسػت ابػزاری بػرای  زدف بػا آف كجػود داشػت، می ای کػه امکػاف آسػیب دركاقع هر كسػیله
 یا کاغذ.شکنجه باشد، مثال  آهن، پالستیک، چرـ، الستیک، چوب، 

ای گذاشػػت ك بعػػد بػػا  کننػػدق ها، پلػػیس کتػػابی را ركی شػػکم تمرین در یکػػی از ایػػن شػػکنجه
قػػدری شػػدید بػػود کػػه سػػبب جراحػػات  ها به یػػک لولػػه السػػتیکی ركی آف شػػالؽ زد. ضػػربه

کػػرد کػػه جراحػػات بیركنػػی ركی بػػدنش  ای محػػاف  عمػػل  داخلػػی شػػد امػػا کتػػاب ماننػػد الیػػه
 ایجاد نشود.

 شد شکنجه روش صد یک از بیش با چینی طب پزشک: ۱ مورد 

بػه هفػت سػاؿ حػبس در  ۰۲۲3سػاله، پزشػک طػب چینػی، در سػاؿ 32آقای شائو چنگلػو، 
زنداف شاندكنگ محکوـ شد. اك با بیش از صد ركش مختلف تحػت شػکنجه قػرار گرفػت، 

هایش با یک مسواک یا ترکػه چػوبی، ك  زدف به بدنش با سوزف، سائیدف دندق مانند ضربه
 .ناندف یک مسواک بین انگشتانشپی

ای قػػرار  كاركنػػه  هػػم بسػػتند ك اك را ركی چارپایػػه یػػک بػػار دسػػتاف ك پاهػػای آقػػای شػػائو را بػػه 
 دادند. سپس به چارپایه لگد زدند تا  از زیرش خارج شود ك اك به زمین بیفتد.

آنهػا ركی  هایش را بکننػد. هػا ك سػبیل همننین نگهباناف زندانیاف را تحریػک کردنػد تػا ابرك
سػػوزاندند.  هػػا ك مػػچ پاهػػایش را بػػا یػػک اتػػوی داغ می ریختنػػد ك زانو هػػایش نمػػک می زخم

کردند اك را تحت خوراندف اجباری قػرار دهنػد، دهػانش را بػا  که تالش می نگهباناف درحالی
 هایش شد. داشتند که باعث شکستن دنداف گوشتی باز نگاق می پیچ

شػدف سػتوف فقػرات، شکسػتگی انگشػتاف  ل خمسراسر بدنش آسػیب دیػدق بػود کػه شػام
ها، بازكاف ك شکمش بود. عضالتش تحلیػل رفتػه  هایی به گردف، دندق دست ك پا ك آسیب
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توانسػت انگشػتاف دسػت چػپش را  کیلوگرـ رسیدق بود ك دیگػر نمی 2۱ بود، كزنش به زیر 
 994صاؼ کند.

 شده زدن خانمی با روزنامه لوله : کتک۲مورد 

یینگ بػػػردق شػػػد.  بازداشػػػت ك بػػػه ادارق پلػػػیس شػػػهر شػػػیه ۰۲۲1لػػػی در سػػػاؿ خػػػانم گِنػػػگ 
های ركزنامه به دهػاف، صػورت، سػر  ای با ركؿ طرز كحشیانه کم چهار مأمور پلیس به دست

هػػای ركزنامػػه براثػػر ضػػربات زیػػاد مسػػتهلک شػػدند، آنهػػا  ك بػػازكانش ضػػربه زدنػػد. كقتػػی ركؿ
شتمش ادامه دادند. صورت ك دهػاف خػانم  ك های جدیدی را ركؿ کردند ك به ضرب ركزنامه
 شدت كـر کرد. گِنگ به

زانػػو  سػػپس بػػا بػػاطوـ الکتریکػػی بػػه بازكهػػا ك پشػػتش شػػوک كارد ك سػػعی کردنػػد اك را بػػه 
درآكرند. كقتػی اك از اطاعػت امتنػاع کػرد، آنقػدر بػه پاهػایش لگػد زدنػد کػه دیگػر نتوانسػت 

 بایستد.

زد، مػأمور دیگػری  السػتیکی بػه زانوهػایش ضػربه مػیای  که مأموری با لولػه حالی یک بار در
ركی یکػػی از پاهػػایش ایسػػتاد. سػػپس اك را بػػاال کشػػیدند ك بػػه نشػػیمنگاهش ضػػربه زدنػػد. 

ها ك  هم به پاها، دست سر  ای الستیکی پشت  یکی از مأموراف پلیس نیز با استفادق از لوله
 114لی مملو از کبودی شد.  شتم بدف خانم ك اثر ضرب زد. بر های خانم لی ضربه می شانه

 : خانمی را با شلنگ الستیکی شالق زدند۳مورد 

جیانػگ توضػیح داد پػس از اینکػه  خانم جو شػیومین از شػهر داچینػگ در اسػتاف هیلونگ
های تلویزیػػوف کػػابلی ك انتشػػار كیػػدئوهایی دربػػارق آزار ك شػػکنجه  دلیل نفػػوذ بػػه سػػیگناؿ بػػه

  115د: ا شلنگ الستیکی کتک ز فالوف گونگ دستگیر شد، پلیس اك را ب
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زدف مػن ك بػازجویی از مػن کردنػد.  دك مأموری که دستگیرـ کردق بودنػد، شػركع بػه کتػک»
هػػایم را درآكرد ك مجبػػوـر کػػرد بػػا پػػای برهنػػه ركی سػػیماف  هػػا ك جوراب یکػػی از آنهػػا کفش

هایم  های یک صندلی آهنػی بسػته شػدق بػود. دسػت بایستم. ساؽ پاهایم با زنجیر به پایه
 بند زدق بودند. هایم دست كزنجیر شدق بود ك به دست به دك طرؼ صندلی غل

ای شػػلنگ السػػتیکی کػػه در سػػه نقطػػه پػػیچ خػػوردق بػػود، بػػه پشػػت پاهػػایم  مػػأموری بػػا تکػػه
زنم تػػػا نػػػوک  آنقػػػدر پاهایػػػت را شػػالؽ مػػػی»کشػػػید:  زد ك فریػػاد می شػػالؽ زد. اك شػػػالؽ مػػػی

زد ك چوف پاهػایم زنجیػر   كقفه شالقم می اك بی« تد.انگشتانت کبود ك سیاق شود ك بعد بیف
.  شدق بود، نمی  توانستم تکاف بخوـر

خندیػد ك  اـ را بگیرـ. درد شدیدی داشػتم. اك بػه دردکشػیدنم می توانستم جلوی گریه نمی
آكرد. از آف بػػه بعػػد هػػیچ صػػدایی از مػػن  داد ك کلمػػات رکیکػػی را بػػه زبػػاف مػػی فحػػش مػػی

دیػػػػد هػػػػیچ  زد ك از اینکػػػػه می ز بػػػػا تمػػػػاـ تػػػػوانش کػػػػتکم مػػػػیآمػػػػد. یػػػػک نصػػػػفه رك درنمی
شدت تعجب کردق بود. زنجیرهػا را  کند به اـ تغییری نمی العملی نداـر یا حتی چهرق عکس

زد، بػػازهم  زدنم ادامػػه داد. هرقػػدر شػػدید کتػػک مػػی کمػی شػػل کػػرد ك بعػػد دكبػػارق بػػه شػالؽ
زد  طػور کػه شػالقم مػی . همینشػد اـ دیػدق نمی آمد ك هیچ تغییری در چهػرق صدایم درنمی
 زدف کشید.  کم دست از شالؽ کردـ تا اینکه کم تماشایش می

هػػوش شػػوـ. راق فػػراری نداشػػتم. کلمػػات قػػادر بػػه توصػػیف  از شػػدت درد نزدیػػک بػػود بی
گذشت. هر ثانیه عػذاب بػود ك بػین مػرگ ك زنػدگی  کندی می شدت دردـ نیستند. زماف به

تػوانم  تر بػود. فقػط یػک فکػر در ذهػن داشػتم: نمی آسػافزدـ. احتماال  مرگ  دست ك پا می
 «  گذاـر از دردکشیدنم لذت ببرند. کنم ك نمی تسلیم آنها شوـ. پیششاف سر خم نمی

 خوراندن اجباری ۲.۴

شػود کػه از حفػرق بینػی كارد حلػق  ای بػه بینػی انجػاـ می خوراندف با لولػه بػا كاردکػردف لولػه
شػػػود. حػػػزب  زكر از لولػػػه كارد می ی مػػػایع بػػػهرسػػػد. سػػػپس غػػػذای شػػػود ك بػػػه شػػػکم می می

کمونیست چین از ركشی که معموال  بػرای درمػاف پزشػکی ك نجػات جػاف بیمػاراف اسػتفادق 
ها،  کند که در بازداشتگاق کنندگاف فالوف گونگی استفادق می شود، برای شکنجه تمرین می

   زنند. ها، دست به اعتصاب غذا می های کار اجباری ك زنداف اردكگاق
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اند، اغلب هنگاـ كاردکػردف لولػه بػه داخػل بینػی  نگهباناف زنداف که آموزش پزشکی ندیدق
های قربػػانی كارد  شػػوند، مػػثال  لولػػه را بػػه شػػش کننػػدگاف مرتکػػب اشػػتباق می ك حلػػق تمرین

 ترین اشتباهی در انجاـ این کار ممکن است شخص را به کشتن بدهد.  کنند. کوچک می

کنندگاف، آب نمک غلی  یا آب با ادكیه  فزایش درد ك رنج تمرینگراف برای ا گاهی شکنجه
کنندق بػػه  بسػػیار تنػػد، غػػذای خیلػػی داغ، مػػدفوع، یػػا داركهػػای اعصػػاب یػػا داركهػػای مسػػموـ

عنواف آخػرین راق  کنندگاف در اعتراض بػه شػکنجه، بػه دهند. بعضی از تمرین خورد آنها می
. درنتیجػػػه در مػػػدت حبسشػػػاف، زدنػػػد مػػػدت می چػػػارق دسػػػت بػػػه اعتصػػػاب غػػػذای طوالنی

 گرفتند. ها تحت خوراندف اجباری قرار می ساؿ

شػد، ازجملػه  های دیگری از شػکنجه همػراق می در بعضی موارد، خوراندف اجباری با شکل
کننػدگاف در معػرض نػور یػا گرمػای شػدید یػا مجبػورکردف آنهػا بػه تماشػای  قراردادف تمرین

ها به تخت بسػته  کرد. بعضی از آنها ماق حمله میكیدئوهایی تبلیغاتی که به فالوف گونگ 
 ك دچار زخم بستر شدق بودند.

 اجباری خوراندن تحت قرارگرفتن خاطر به خانمی مرگ: ۱مورد

مناور اعتػػػراض بػػػه آزار ك  ، خػػػانم سػػػاف لیاشػػػیا اهػػػل شػػػهر دالیػػػاف بػػػه۰۲۲۲در پػػػاییز سػػػاؿ 
ار اجبػاری دالیػاف فرسػتادق شکنجه فالوف گونگ به پکن رفت. اك دسػتگیر ك بػه اردكگػاق کػ

شػػد. در اردكگػػاق اجبػػاری دالیػػاف دسػػت بػػه اعتصػػاب غػػذا زد ك پلػػیس اك را تحػػت خورانػػدف 
 کردند.  اجباری قرار داد ك زندانیاف خالفکار نیز در این کار به مأموراف کمک 

اش دچػار جراحػت شػدق بػود ك هنگػاـ كركد لولػه تغذزػه، سػوراخ  حفرق بینػی ك مخػاط مػری
اش مسػػدكد شػػدق بػػود، مجبػػور بػػود از طریػػق  شػػد. چػػوف بینػػی دچػػار خػػونریزی میاش  بینػػی

توانسػػت از طریػػق گلػػو خلطػػش را خػػارج کنػػد ك نػػایش دچػػار  دهػػانش نفػػس بکشػػد. اك نمی
 شد خوراندف اجباری دشوار شود. آكرد که باعث می التهاب شدق بود. خوف باال می

بػػود بػػازهم خورانػػدف اجبػػاری در دك سػػاعت آخػػر زنػػدگی خػػانم سػػاف کػػه كضػػعیتش بحرانػػی 
 116سالگی درگذشت.۱۲در  ۰۲۲9ژانویه93متوقف نشد. اك در 
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: مهندسی که خوراندن اجباری روزانه را در پنج سال حبسش تاب ۲مورد 
 آورد

 ۰۲۲۰اش در سػپتامبر آقای چیػو یػانالی یػک مهنػدس انػرژی بػود کػه در ركز اكؿ دسػتگیری
طػػوؿ پػػنج سػػالی کػػه در زنػػداف تیالننیػػائو در شػػانگهای اعتصػػاب غػػذا را آغػػاز کػػرد. اك در 

 حبس بود، تحت خوراندف اجباری قرار گرفت. 

اكلػین بػار کػه پزشػک لولػه تغذیػه را كارد شػکمم کػرد، مثػل ایػن بػود کػه »آقای چیو گفت: 
 «  کند. كحشتناک بود. ماری آتشین بدنم را سوراخ می

كاقساـ  عتصاب غذایش پایاف دهد، انواعمأموراف ك پزشکاف برای اینکه كادارش کنند به ا
های شکنجه را ركیش امتحاف کردند، ازجمله استفادق از لولػه تغذیػه ضػخیم، عقػب  ركش

ك جلوکردف لوله تغذیه در طوؿ خوراندف اجباری، یا محدكدکردف میػزاف غػذا بػرای گرسػنه 
لػػػودگی آ  شػػػد، احسػػػاس خواب داشػػػتنش. ازآنجاکػػػه مػػػواد مغػػػذی کػػػافی بػػػه اك دادق نمی نگه
 کرد ك دردی دائمی در قلب ك کبدش داشت.  می

دلیل خونریزی معدق در بیمارستاف زنداف تحت درماف بػود، زنػدانیاف اك را محکػم  كقتی به
دادنػد یػا  که گاهی یک حلقه السػتیک ماشػین زیػرش قػرار می بستند، درحالی  به تخت می

وق بػػه تخػػت بسػػته شػػدق بػػود، دلیل اینکػػه چنػػد مػػاق بػػه ایػػن شػػی بردنػػد. بػػه تخػػت را بػػاال می
 هایش دچار پارگی شد.  بیشتر رگ

هػػایش را بیشػػتر  پزشػػک زنػػداف پتاسػػیم کلرایػػد را بػػه مػػواد تزریقػػی اك اضػػافه کػػرد کػػه رگ
 تحریک کرد ك منجر به درد كحشتناکی شد. 

کردند. به این ترتیب تزریق  اش، زندانباناف سرعت تزریق را کُند می در طوؿ مدت بستری
یافػػت ك  سػػاعت ادامػػه می 93کشػػید تػػا  کػػه معمػػوال  تػػا سػػه سػػاعت طػػوؿ میسػػه سػػرمی 

 شدت متوـر بود.  دستانش معموال  پس از هر تزریق به
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شػدت  شػدف بػه تخػت بػا پػنج طنػاب به بسته»هایش گفػت:  آقای چیو بػا یػادآكری شػکنجه
دردنػػاک بػػود. شػػکنجه فراتػػر از حػػدی بػػود کػػه بتػػواف بػػا کلمػػات توصػػیفش کػػرد. تحمػػل هػػر 

ساعت ك هػر  ۰2کردـ که هر ركز فقط  قیقه ك هر لحاه دشوار بود. اما با خودـ فکر مید
تػوانی  پرسیدـ آیػا می ثانیه است. از خودـ می 3۲دقیقه ك هر دقیقه فقط  3۲ساعت فقط 

یػػک ثانیػػه دیگػػر تحمػػل کنػػی  مشػػکلی نیسػػتگ ك بعػػد ثانیػػه بػػه ثانیػػه شػػکنجه را تحمػػل 
  117« شد. کردـ تا كقتی شکنجه تماـ می می

 زا های استرس وضعیت ۳.۴

ها در كضعیت فیزیکػی دردآكری بماننػد، مػثال   کنندگاف مجبور بودند مدت بعضی از تمرین
شػػدف از  ای کوچػػک، آكیزاف داشػػتن پػػا یػػا دسػػت، نشسػػتن ركی چارپایػػه ایسػػتادف، بػػاال نگه

ها ك پاهػا  تشػدف دسػ هػای گشػودق، بسته شدف در حالت عقاب بػا باؿ ها، بسته ناحیه مچ
 ها ك پاها به یکدیگر.  به تخت یا زنجیرشدف دست

 نشستن روی چارپایه کوچک  ۱.۳.۴

هػای  ها ك اردكگاق های رایج شکنجه در زنداف ای کوچک یکی از ركش نشستن ركی چارپایه
کار اجباری چین است. آف در نگاق اكؿ ممکن است ناچیز به نار برسد. اما كقتی زنػدانی 

هایش ركی  های طػوالنی ركی چارپایػه بنشػیند ك پاهػایش خػم ك دسػت دتمجبور باشػد مػ
زانػػػو باشػػػد ك اصػػػال  بػػػه اطػػػراؼ نگػػػاق نکػػػردق یػػػا حرکػػػت ك صػػػحبت نکنػػػد، آف شػػػکل بسػػػیار 

کننػػدگانی کػػه ایػػن شػػکنجه را تجربػػه  ای از شػػکنجه خواهػػد بػػود. یکػػی از تمرین رحمانػػه بی
شود هر ركز مثل یک ساؿ بػه  میكصف نیست. باعث  این نوع درد قابل»کردق بود گفت: 

 « کردف در این كضعیت بسیار بدتر از مردف است. نار برسد که زندگی

کنػػد. درد  نشػػیند احسػػاس نػػاراحتی ك درد می كقتػػی شػػخص یػػک سػػاعت ركی چارپایػػه می
کننػد  شماری بخش پایین بدف را سػوراخ می شود، ك مثل این است که تیرهای بی بدتر می

کنندگاف مجبور بودند تػا چنػد مػاق، یػک  خورند. بعضی از تمرین را میها، استخوانت  ك کرـ
سػػاؿ یػػا حتػػی دك سػػاؿ، هػػر ركز ركی ایػػن چارپایػػه بنشػػینند. بعضػػی از آنهػػا جراحػػاتی ركی 

آمػػد ك حتػػی اسػػتخواف  باسػػن  شػػد کػػه از آف خػػوف ك چػػرک بیػػركف می باسنشػػاف ایجػػاد می
 زد.  بعضی از آنها بیركف می
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خورد، زندانیانی که راقبش بودند با سیمی مسی بػه پشػتش  تکاف میکنندق  اگر آف تمرین
های ركی  های کمر خود ، مثل سػوراخ کنندگاف ركی همه قسمت زدند؛ بعضی از تمرین می

   118الک، جراحاتی داشتند.

 شدن با طناب در اردوگاه کار اجباری شوچانگ  بسته ۲.۳.۴

باری شوچانگ، در استاف هِناف بسػتن افػراد بػا های رایج در اردكگاق کار اج یکی از شکنجه
 طناب بود. 

دهنػػد: ابتػػدا  طػػور توضػػیحش می انػػد، این کننػػدگانی کػػه ایػػن شػػکنجه را تجربػػه کردق تمرین
ها را بػه پشػت  پینند، سػپس دسػت گراف طنابی را چند بار دكر دست شخص می شکنجه
تر باشػػد،  هرقػػدر طنػػاب سػػفتآكرنػػد.  ها می برنػػد ك درانتهػػا سػػر طنػػاب را ركی شػػانه کمػػر می

شػػوند. كقتػػی طنػػاب بػػیش از حػػد سػػفت  بازكهػا از پشػػت بیشػػتر بػػه سػػمت بػػاال کشػػیدق می
شػود  آكری می کننػدق دچػار درد شػکنجه تواند بایسػتد. تمرین کنندق حتی نمی است، تمرین

های  کننػػد، انگػػار اسػػتخواف افتػػد. كقتػػی طنػػاب را بػػاز می ك ظػػرؼ فقػػط چنػػد دقیقػػه از پػػا می
 مانند. حس می ها بی ها تا مدت اند ك بعد، دست شکستهدست 

تواننػػد ایػػن شػػکنجه را بػػیش از دك بػػار تحمػػل کنػػد ك زنػػدق  یػػک از زنػػدانیاف عػػادی نمی هیچ
کننػدگاف  کردف تمرین بمانند. اما مأموراف اغلب حتی پنج تػا شػش بػار از آف بػرای شػکنجه

ر نانیانػگ هفػت بػار بػه ایػن ركش کنند. آقای لی شینگننگ از نانجائو در شػه استفادق می
   119شدت زخم شود. هایش متوـر ك به شکنجه شد که سبب شد مچ

 فوت شدند« پوش تنگ»زنانی که با شکنجه  ۳.۳.۴

هه در استاف هناف  در اردكگاق کار اجباری شیبالی ۰۲۲2که در ساؿ  گِه درحالی خانم گواف 
پوش نػوعی ژاکػت  درگذشػت. تنػگ« شپو تنػگ»بازداشت بود، از آسیب ناشػی از شػکنجه 

است کػه از کربػاس سػفت بافتػه شػدق ك از جلػو بػه بػدف قربػانی پوشػاندق شػدق ك پشػتش 
متر بلنػدتر از قػد دسػت قربػانی  سػانتی ۰۱ ها کػه حػدكد  شود. ركی آستین سفت بسته می

صػػورت ضػػربدری بػػا ایػػن  های قربػػانی را به هایی قػػرار دارد. نگهبانػػاف، دسػػت اسػػت، تسػػمه
ها ك ركی قفسػػه  ها را بػػه سػػمت شػػانه بندنػػد. سػػپس دسػػت ها بػػه پشػػت سػػر اك می نآسػػتی
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بندنػػد ك آنهػػا را از پنجػػرق یػػا صػػندلی در هػػوا آكیػػزاف  کشػػند، پاهػػایش را می سػػینه بػػاال می
 کنند.  می

   120گفته مادر خانم گواف که جسد فرزندش را دیدق بود: به

هایش بػػػاز ك در  شػػػد. چشػػػم یػػػدق میهػػػای زیػػػادی ركی بػػػدنش د جػػػای بریػػػدگی ك کبودی»
شػػد.  های عمیقػػی ركی سػػرش دیػػدق می دهػػانش خػػوف بػػود. یػػک برآمػػدگی بػػزرگ ك بریػػدگی

ای از گوشػت  قدری سخت ضربه خػوردق بػود کػه از شػکل افتػادق بػود. تکػه هایش به گوش
رنػػگ ك  دسػػت چػػپش کنػػدق شػػدق ك یػػک برآمػػدگی بػػزرگ پشػػت گػػردنش بػػود. زخمػػی بنفش

شد ك کل پای چپش کبود بود. دستانش به حالت  ن کمرش دیدق میمتری پایی سانتی سه
 «  مشت، سفت ماندق بود.

 ها و پاها به یکدیگر زنجیرکردن دست  ۴.۳.۴

در بازداشػتگاق تیبػی در اسػتاف جیلػین  ۰۲۲9دسػامبر۰۲ناـ كانػگ کِفػی در  خانم دیگػری بػه
 درگذشت. 

داد، پابنػػدهای  نػػگ را انجػػاـ مػػیهػػای فػػالوف گو مػػأموراف زنػػداف بػػه ایػػن دلیػػل کػػه اك تمرین
سػػنگینی بػػه پاهػػایش بسػػتند ك بػػه دسػػتانش دسػػتبند زدنػػد ك بعػػد پابنػػد ك دسػػتنبد اك را بػػا 

زدف، ایسػتادف  زنجیری کوتاق به یکدیگر بستند. به این ترتیب قادر به نشسػتن، چمباتمػه
توانسػت  خوردق بمانػد. نمی كتػاب یا درازکشیدف نبود. مجبور بود تماـ مػدت بػه حالػت پیچ

مانػدف در  ها باقی تنهایی چیزی بخورد یا بنوشد یا بػه توالػت بػركد. قربػانی پػس از مػدت به
شػد. بیشػتر افػراد  خػوابی می این كضعیت، دچار کشیدگی عضالت، توـر دسػت ك پػا، ك بی

ركز تمػػاـ بػػه  99تواننػػد ایػػن شػػکنجه را تحمػػل کننػػد امػػا خػػانم كانػػگ  سػػاعت می 22 فقػػط 
 بود. همین شکل بسته شدق

مأموراف برای تحمیل درد بیشتری به اك، دستور دادند بػرای رفػتن بػه جلسػات بػازجویی از 
متری در راهػركی  های چندسػانتی زحمت بػا قػدـ ها بػاال ك پػایین بػركد. اك مجبػور بػود بػه پله

شػد از دكر  تاریک ك دراز پیش بركد. صدای پابندهایش کػه ركی کػف سػیمانی کشػیدق می
   121شد. شنیدق می

 در اردوگاه کار اجباری بدنال ماسانجیا« کشش»شکنجه   ۵.۳.۴
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کنندگاف در اردكگاق کار اجباری بدناـ ماسػانجیا در اسػتاف لیائونینػگ، بػا  بسیاری از تمرین
 شکنجه شدند. « کشش»ركش 

 ۰۲ایستاد. پاهایش به یک میلػه کػه  ساله باید در یک انتهای تخت می۰۰آقای کای چائو 
باالی زمین بود بسته شدق بود ك رانهایش مقابل تخته باالی تخت قرار داشػت  متر سانتی

هایش دسػػتنبد زدق شػػدق بػػود ك بػػا طنػػابی  درجػػه بػػود ك بػػه دسػػت 3۲اش در زاكیػػه  ك باالتنػػه
هایش  کردنػد دسػت شد. اگر مأموراف احساس می سمت انتهای دیگر تخت کشیدق می به
سپس دق دقیقه بعد همػین شػکنجه را تکػرار حس شدق است، دستانش را باز کردق ك  بی
ها، شػػکم ك کمػػرش هػػم شػػوک  کردنػػد. در طػػوؿ ایػػن مػػدت، مػػأموراف بػػه گػػردف، دسػػت می

کردند. آنها ظرؼ مػدت پػنج سػاعت، سػه بػار بػه ایػن ركش آقػای کػای را  الکتریکی كارد می
کنػد یػا هایش را بلنػد  توانست دسػت شکنجه کردند. پس از اینکه اك را پایین آكردند، نمی

 بایستد، ك یک ماق ك نیم طوؿ کشید تا جراحاتش خوب شود. 

آقای لی هایلونگ نیز ظرؼ مدت سه ساعت ك نیم، سه بار بػه ایػن ركش کشػیدق شػد. اك 
 توانست به حالت عادی راق بركد.  حتی تا دك ماق بعد هم نمی

 مرگ  تخت  ۶.۳.۴

کننػػدق بػػه چهػػار طػػرؼ آف  های تمػػرین ای چػػوبی اسػػت کػػه پاهػػا ك دسػػت مػػرگ تختػػه  تخػػت
شػػود کػػه  شػػدف، كضػػعیت عقػػاب بػػا بػػاؿ گشػػودق نامیػػدق می شػػود. ایػػن نػػوع بسته بسػػته می

علت انتخاب این ناـ این است که قربانی حتی برای خوابیدف، خوردف یػا کمػی اسػتراحت 
 ها همراق است. شود. این شکنجه معموال  با خوراندف اجباری ك سایر شکنجه نیز باز نمی

مرگ بسته شد کػه   قدری طوالنی ركی تخت چین از مغولستاف داخلی به اف شوئهخانم دك
عضػػالتش دچػػار آتركفػػی شػػد ك قػػدرتش را از دسػػت داد. مػػأموراف در ایػػن كضػػعیت بػػه اك 

زدنػد، ك  اش ضػربه می ها ك سػینه ریختند، بػه دسػت دادند، ركیش آب دهاف می دشناـ می
 دادند به توالت بركد. مننین اجازق نمیآكردند تا تحقیرش کنند. ه شلوارش را درمی

مرگ باز شد، بدنش سفت شػدق بػود ك قػادر بػه   دك هفته بعد که خانم دكاف از ركی تخت
رفػػتن نبػػود. زنػػدانیاف مجبػػور بودنػػد اك را نیشػػگوف بگیرنػػد تػػا مجبػػورش کننػػد راق بػػركد.  راق

زانػػو بنشػػیند کردف ركی  پػػیش از اینکػػه قػػدرت عضػػالتش برگػػردد، مجبػػور بػػود بػػرای مػػدفع
   122ای است(. های چین فقط از مدؿ توالت اسکوات یا چمباتمه )بیشتر توالت
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 درپی به اعضای حسی و عصبی حمالت پی ۴.۴

کػػرد، مػػأموراف دهػػانش را بػػا  كقتػػی خػػانم جػػائو لركنػػگ زیػػر خورشػػید سػػوزاف از درد نالػػه می
تػػو یػػک گػػل »گفتنػػد:  میهایش را نیػػز بسػػتند. آنهػػا بػػا خشػػم ك کینػػه  نػػواری بسػػته ك دسػػت

  123« چرخی. آفتابگردانی. هر طرؼ که خورشید بنرخد تو هم به هماف طرؼ می

اختیاراتی دربػارق اسػتفادق از انػواع شػکنجه بػرای هػدؼ قػراردادف اعضػای حسػی ك عصػبی 
کنندگاف، به مػأموراف دادق شػدق بػود تػا آنهػا را بػا صػدا، نػور، گرمػا یػا سػرمای شػدید  تمرین

 کنند. شکنجه 

کردند مواد فاسد بخورنػد ك ركی صػورت ك بػدف ك در  کنندگاف را مجبور می بعضی از تمرین
کردنػػد مػػدفوع بخورنػػد. بعضػػی از  ریختنػػد یػػا مجبورشػػاف می دهػػاف بعضػػی نیػػز مػػدفوع می

بردنػػد یػػا سرشػػاف را در آغػػل  کننػػدگاف را در آبریزگػػاق مسػػتراح فػػرك می مػػأموراف سػػر تمرین
 داشتند.  های کثیف نگه می افحیوانات یا سایر مک

ها نیػػػز از حیوانػػػات ك حشػػػراتی ماننػػػد مورچػػػه، زنبػػػور، پشػػػه، عقػػػرب،  بعضػػػی از بازداشػػػتگاق
کننػػػػدگاف اسػػػػتفادق  های مهػػػػاجم بػػػػرای ترسػػػػاندف تمرین عنکبػػػػوت، مػػػػوش، مػػػػار ك سػػػػگ

درپػػػی بػػػه اعضػػای حسػػػی ك عصػػػبی عػػػالكق بػػػر آسػػػیب ك  کردنػػد. ایػػػن قبیػػػل حمػػػالت پی می
 تواند آسیب ك اختالؿ ذهنی شدیدی نیز ایجاد کند.  یآشفتگی ركانی، م

 گرمای شدید ۱.۴.۴

سػػوزانند.  کننػػدگاف را بػػا شػػعله آتػػش، اتػػو، آب جػػوش، ك سػػیگار می نگهبانػػاف اغلػػب تمرین
که  ها زیر خورشید سوزاف بایستند یا آنها را درحالی کنند ساعت همننین آنها را مجبور می

 کنند.  شدت داغ حبس می های به در اتاؽ زمستانی به تن دارند،  های لباس

در منطقػه شػوانگیانِگ شػهر چػانگنوف در اسػتاف جیلػین،  2مسئوالف بازداشتگاق شػمارق 
كاتی را زیػر آنهػا ۰۲۲۲های برقی  بستند ك گرمکن های فلزی می کنندگاف را به صندلی تمرین

شػػػوند. چػػػراغ تحملی داغ  ها بػػػه میػػػزاف غیرقابػػػل شػػػد صػػػندلی گذاشػػػتند کػػػه باعػػػث می می
دادنػػد. ایػػن شػػکنجه حػػداقل تػػا دك سػػاعت  ركشػػنی را نیػػز در دك طػػرؼ سػػر قربػػانی قػػرار می

 124یافت. ادامه می
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 زدن از سرما یخ  ۲.۴.۴

توانػػد منجػػر بػػه آسػػیب جػػدی ك  قرارگػػرفتن در معػػرض سػػرما بػػرای زمػػانی طػػوالنی نیػػز می
 دائمی شود.

را بػػه یػػک صػػندلی در حمػػاـ بسػػته ك در یکػػی از ركزهػػای دسػػامبر، آقػػای هػػی هوآجیانػػگ 
دهانش را نیز محکم بستند. نگهباناف پنجرق را باز کردند تا هوای بسیار سرد کػه تػا عمػق 

زمػاف  ریختنػد ك هم  که ركیش آب سػرد مػی کرد، كارد اتاؽ شود. درحالی استخواف نفوذ می
اؿ سػػ 2۰کػػه  زدنػػد. اك پػػس از گذشػػت دك سػػاعت فػػوت شػػد درحالی ك پیوسػػته کػػتکش می

 125داشت. 

 ۰۲هػػای فػػالوف گونػػگ در هػػوای منفػػی  خاطر انجػػاـ تمرین یینػػگ بػػه یػػک بػػار خػػانم چیػػو لی
که فقط پیراهنی نازک به تن ك یک صندؿ بػه  گراد در بیركف رها شد، درحالی درجه سانتی

پػػا داشػػت. نگهبانػػاف دسػػتانش را از پشػػت بسػػتند ك اك را از درختػػی آكیػػزاف کردنػػد. در ایػػن 
متری را شکل دادق بػود. گوشػت هػر دك دسػتش از سػرما  اش قندیلی یک ب بینیحالت، آ

 126کرد.  ترک خوردق بود ك خونش به بیركف تراكش می

آقػػای یانػػگ بائوچػػاف را كادار کردنػػد بػػا پاهػػای برهنػػه ركی بػػرؼ بایسػػتد. كقتػػی بػػه اك اجػػازق 
باعػػث شػػد پاهػػایش دادنػػد بػػه داخػػل بیایػػد، نگهبانػػاف ركی پاهػػایش آب داغ ریختنػػد کػػه 

اش  که دیدند زندگی سرعت چرک کند. نگهباناف اك را به بیمارستاف نفرستادند تا زمانی  به
 127كاقعا  در خطر است. پزشکاف مجبور شدند پای راستش را قطع کنند. 

 صدای کرکننده  ۳.۴.۴

صػداهای  های طػوالنی بػه زماف کنندگاف پس از اینکه مجبور شدند برای  بسیاری از تمرین
عنواف مثػػاؿ، نگهبانػػاف یػػا  بلنػػد ك تیػػز گػػوش دهنػػد، شػػنوایی خػػود را از دسػػت دادنػػد. بػػه

زدنػد، کػه  دادند ك بػه سػطل ضػربه می ای قرار می کنندق زندانیاف سطلی را باالی سر تمرین
 تواند منجر به اختالؿ ذهنی شود. شود ك می باعث ایجاد صدای کرکنندق می

بػه پػنج سػاؿ حػبس محکػوـ ك  ۰۲۲2ای از شػانگهای، در سػاؿ  قکنند آقای لیو پنگ، تمرین
در زنداف تیالننیائو در شانگهای حبس شد. نگهباف كانگ هائوچنػگ بػه زنػدانیاف دسػتور 

عصر ركبركی دیواری بایستد. 3صبح لغایت 1کردند از  داد اك را شکنجه کنند. اك را مجبور 
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قػرار دادنػد ك صػدا را بػاال بردنػد. اك  در اتاقی کوچک بلندگویی را نیز نزدیک هردك گوشػش
 خود را از دست داد.  شنوایی هر دك گوش

شػػدف در  خاطر اجتنػػاب از تبدیل نینػػگ، بػػه ای از شػػهر ناف کننػػدق بو، تمرین خػػانم مػػو چینػػگ
مػػدت سػػه مػػاق  سػػلولی در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری زنػػاف گوانگشػػی حػػبس شػػد. نگهبانػػاف به

ركز پخػػش  مانند را در سراسػػر شػػبانه هػػای شػػبح زقهػػای كحشػػتناک ك زك صػػداهایی از جید
کردند تا اك را از خواب محركـ کنند. كقتی اجازق یافت از آف سلوؿ کوچک خارج شػود،  می

 128دچار اختالؿ ذهنی شدق بود. 

 حمله از طریق حس بویایی و چشایی ۴.۴.۴

مػػدفوع ك ادرار  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ از برخػػی از نگهبانػػاف بػػرای تحقیػػر ك شػػکنجه تمرین
کننػػػد. برخػػػی از نگهبانػػػاف نػػػوار  کننػػػدق اسػػػتفادق می انسػػػاف ك سػػػایر مػػػواد بػػػدبو ك تحریک

نشػػدق را در دهػػاف  شػػدق، دسػػتماؿ کثیػػف، جػػوراب یػػا لبػػاس زیػػر شسته بهداشػػتی استفادق
 چپاندند. کنندگاف می تمرین

وابیدف محركـ شػد، ركز، از خ ۰۲آقای لیو زی در اردكگاق کار اجباری مرداف ژكنگبا بیش از 
کوبیدنػد  گراف سػرش را بػه دیػوار  کتک خورد ك مورد توهین ك دشناـ قػرار گرفػت. شػکنجه

هایی در سرش شد. آنها اك را مجبور به خػوردف مػدفوع کردنػد. اك  که موجب كـر ك کبودی
 129 درنهایت دچار اختالؿ ركانی شد ك خودش شركع به خوردف مدفوع کرد.

گ در معدف زغاؿ سػنگ شػیائولینگهه در اسػتاف لیائونینػگ مشػغوؿ بػه كان آقای لیو چوآف
گذرانػػد،  کػػار بػػود. كقتػػی دكرۀ دكسػػالۀ حبسػػش را در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری پکػػن توآنهػػه می

دادند محػل تخلیػه توالػت را مسػدكد ك تعػدادی از آنهػا در  نگهباناف به زندانیاف دستور می
کردنػد ك پایشػاف  می ر آقای لیو را داخل کاسػه کاسه توالت ادرار کنند. سپس نگهباناف، س

گذاشتند تا حدی که نزدیک بود خفه شػود. كقتػی آقػای لیػو در اعتػراض  را ركی سرش می
ها دست به اعتصاب غذا زد، نگهباناف با آب فاضالبی کػه پػر از فضػوالت  به این بدرفتاری

کنترلی بػػاال  طور غیرقابػل هانسػانی بػود اك را تحػت خورانػدف اجبػاری قػػرار دادنػد. آقػای لیػو بػ
 130آكرد.  می

 گرفتگی حیوانات گزیدگی حشرات و گاز  ۵.۴.۴
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کػه  شود درحالی در فصل پشه ك سایر حشرات، قربانی در مکانی به یک صندلی بسته می
آكرنػد. تعػداد زیػادی از ایػن حشػرات، قربػانی را  ها ك سایر حشػرات بػه آنجػا هجػوـ می پشه
زدف حشػرات نیسػت ك  ها یا پس کردف یا خاراندف جای نیش به حرکتگزند اما اك قادر  می

 شود. های حشرات نیز به اك منتقل می بیماری

ازآنجاکػػه خػػػانم شػػو یوشػػػاف از رهػػػاکردف ایمػػانش اجتنػػػاب کػػػرد، مػػأموری در اردكگػػػاق کػػػار 
هوا، آبی شیرین را اطراؼ ناحیه تناسػلی اك ریخػت ك تعػداد زیػادی مورچػه را  اجباری سوئی

 آف ناحیه رها کرد. در

یینگ از مغولستاف داخلػی در یػک بعػدازظهر مرطػوب تابسػتانی بػه درختػی  خانم جیا های
آسػتین ك شػلوارکی بػه تػن داشػت ك  نزدیک یک خوکدانی کثیف بسته شػد. اك پیراهنػی بی

ها همه بدنش را پوشاندند. این در حالی بود کػه  ها ك مگس هایی از پشه خیلی زكد دسته
زدف حشػػراتی کػػه تشػػنه خػػوف بودنػػد  بسػػته شػػدق بػػود ك قػػادر بػػه حرکػػت یػػا پػػسدسػػتاف اك 

 131تحمل بود.  نبود. اك گفت این سختی كاقعا  غیرقابل

شػد عبارتنػد از مػار، عقػرب،  کنندگاف اسػتفادق می حیوانات دیگری که برای شکنجه تمرین
  132های مهاجم.  زنبور، عنکبوت، موش، خرگوش، خوک ك سگ

 ودیت در رفع نیازهای اولیه محد  ۵.۴

هػػػػای شػػػػکنجه کػػػػه مقامػػػػات حػػػػزب کمونیسػػػػت از آنهػػػػا بػػػػرای شػػػػکنجه  بعضػػػػی از ركش
هػا  کنند، قابػل مشػاهدق نیسػت. ایػن قبیػل ركش کنندگاف فالوف گونگ استفادق می تمرین

شػػػامل ایجػػػاد محػػػدكدیت بػػػرای رفػػػع نیازهػػػای اكلیػػػه اسػػػت ازجملػػػه خػػػوردف، خوابیػػػدف ك 
کننػدگاف ك  ن نػوع شػکنجه معمػوال  بػرای فرسػودف قػدرت ارادق تمریناستفادق از توالت. ای

 شود.  ظرفیت مقاكمت ركانی آنها طراحی می

 محرومیت از غذا  ۱.۵.۴

كشػتم كحشػیانۀ نگهبانػاف طػی سػه ركز مجموعػا  پػنج بػار  علت ضرب آقای مػو لونهػویی بػه»
چیػزی  نػاف تقریبػا  هیچركزق نگهبا هوش شد. كلی گویا کافی نبود، در طوؿ ایػن دكرق سػه بی

برای خوردف به اك ندادنػد. دق دانػه بػرنج تمػاـ چیػزی بػود کػه هػر ركز بػرای سػه كعػدق غػذا 
 «کرد. دریافت می
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ناػر برسػد، امػا   تصوری به رحمی غیرقابل ممکن است بی« مدت سه ركز دانه برنج به 2۲»
تػاد. بسػیاری از چینػگ اتفػاؽ اف این چیزی است که در اردكگاق کار شیشػانپینگ در چونگ

کننػػدگاف دیگػػری کػػه در همػػاف اردكگػػاق کػػار محبػػوس بودنػػد، ماننػػد آقػػای مػػو كادار  تمرین
شػػدند. گرچػػه بػػه آنهػػا کمػػی بیشػػتر از آقػػای مػػو غػػذا دادق « درمػػانیگرسػػنگی»تحمػػل  بػػه 
 شاف کافی بود. سختی برای ادامه حیات شد، اما به می

طور خطرنػػػاکی ضػػػعیف  بػػػه« رمػػػانیدگرسػػػنگی»کننػػػدگاف پػػػس از یػػػک دكرق  كقتػػػی تمرین
شػػاف را بػػه آنهػػا  داشػػتن آنهػػا دكبػػارق جیػػرق غػػذایی عادیشػػدند، نگهبانػػاف بػػرای زنػػدق نگػػه می
طور کامػل بهبػود پیػدا کننػد دكبػارق  کننػدگاف بػه دادند. با این حاؿ، قبل از اینکػه تمرین می

 گرفتند. قرار می« درمانیگرسنگی»تحت 

فرد نیسػػت.  ای منحصػػربه گ اتفػػاؽ افتػػادق اسػػت پدیػػدقآننػػه در اردكگػػاق کػػار شیشػػانپین
ها در سراسػػر چػػین نیػػز بػػه اسػػتفادق از شػػکنجه محركمیػػت غػػذایی  بسػػیاری از بازداشػػتگاق

کنندگاف به نفی فالوف گونگ  معركؼ هستند. این کار تالشی در راستای كادارکردف تمرین
 است.

شػػػػدیدی شػػػػدند. یػػػػک کننػػػػدگاف براثػػػػر ایػػػػن شػػػػکنجه دچػػػػار عػػػػوارض  بسػػػػیاری از تمرین
کیلػو  ۰1کنندق خانم که در زنداف زناف شانگهای محبوس بود طی شش ماق حدكد  تمرین

های گندیدق کلمػی را خػورد کػه در سػطل  کاهش كزف داشت. اك آنقدر گرسنه بود که برگ
عنواف  ای پیدا کردق بود. طولی نکشید که نگهباناف متوجه شدند اك از سطل زباله بػه زباله

 کند ك حتی آف سطل زباله را هم برداشتند. ای غذا استفادق میمنبعی بر 

کننػدگاف اسػت.  محدكدکردف زماف صرؼ غذا، راق دیگری برای کاهش میزاف غذای تمرین
نگهبانػػاف اغلػػب بػػرای صػػرؼ هػػر كعػػدق غػػذایی یػػک محػػدكدیت زمػػانی غیرمنطقػػی تعیػػین 

سینواف برای صرؼ یػک کنندگاف محبوس در زنداف ككماپینگ در استاف  کنند. تمرین می
ثانیػػه فرصػػت داشػػتند ك قبػػل از اینکػػه كاقعػػا   ۰۲کاسػػه کوچػػک بػػرنج در هػػر كعػػدق غػػذایی 

توانسػػػػػتند نػػػػػاظر باشػػػػػند نگهبانػػػػػاف  فرصػػػػػتی بػػػػػرای خػػػػػوردف داشػػػػػته باشػػػػػند، فقػػػػػط می
 شاف قا  بزنند. شاف را از دست های کاسه

شػػت بػػود، مجبػػور بػػه كقتػػی آقػػای ژانػػگ كیجػػی در زنػػداف فانجیاتػػای در اسػػتاف هػػوبی بازدا
نامیػػدق بودنػػد، اك در طػػوؿ ركز اجػػازق « سػػه تػػا یػػک بػػار»ای شػػد کػػه آف را  تحمػػل شػػکنجه

داشػػت فقػػط یػػک سػػاعت بخوابػػد، یػػک بػػار بػػه توالػػت بػػركد ك در هػػر كعػػدق یػػک لقمػػه غػػذا 
 133بخورد. 
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 محرومیت از خواب  ۲.۵.۴

اسػػػت کػػػه بػػػر هػػػای موذیانػػػه شػػػکنجه  مػػػدت از خػػػواب، یکػػػی از ركش محركمیػػػت طوالنی
گذارد. این ركش موجػب آسػیب ذهنػی جػدی یػا  کارکردهای فیزیکی ك ذهنی فرد تأثیر می

 شود. توهم ك حتی گاهی مرگ می

توانسػت  ركز از خواب محركـ شػد. كقتػی دیگػر نمی ۰2 خانم لی شیوجن در زنداف جیناف 
تند گذاشػ گراف یػک نػوار چسػب زخػم دكر پلکػش می هایش را باز نگه دارد، شػکنجه چشم

هػػایش  داشػػتن پلک تػػا آف را بػػاال ك پػػایین بکشػػند. گػػاهی حتػػی از الیػػاؼ جػػارك بػػرای بػػاز نگه
  134درگذشت.  ۰۲۲3کردند. اك عاقبت در اکتبر استفادق می

کننػػدق فػػالوف گونػػگ ك از كکػػالی شػػهر دالیػػاف، اسػػتاف  هانػػگ، یػػک تمرین آقػػای كانػػگ یونگ
گ را برعهػػػدق گرفػػػت ك از آنهػػػا در برابػػػر کننػػػدق فػػػالوف گونػػػ لیائونینػػػگ، كکالػػػت چنػػػد تمرین

 اتهامات جعلی رژیم چین دفاع کرد. 

مػػػأمور پلػػػیس اك را دسػػػتگیر کردنػػػد ك بػػػه هفػػػت سػػػاؿ زنػػػداف  ۰۲، بػػػیش از ۰۲۲3در ژكئیػػػه
 محکوـ شد.

ركز بػه اك  92برای اینکه اك را مجبور بػه رهػاکردف بػاكرش بػه فػالوف گونػگ کننػد، نگهبانػاف 
 135هایی که متحمل شد را در زیر بازگو کردق است: اك سختیاجازق خوابیدف ندادند. 

ترین بخش  بردند. سخت طی سه ركز اكؿ هیچ غذایی به من ندادند. دك بار مرا به توالت 
آلػػودگی بػػود. دك المػػم بػػا كلتػػاژ بػػاال کػػه مقػػابلم ركشػػن بودنػػد مػػرا  بػػرایم تشػػنگی ك خواب

دند، آمادق بودند کػه بػه مػن مشػت بزننػد تػا کردند. زندانیانی که مراقبم بو تر نیز می تشنه
نگذارند چرت بزنم. یک ركز، یک زندانی كقتی سایر زندانیاف بیركف رفته بودند، بػه پشػت 

فرسا از هوش رفتم. كقتی دكبارق به هػوش آمػدـ، کػار  هایم ضربه زد. از درد طاقت ك دندق
 ز سلوؿ بیركف برد.آف زندانی را به رئیس لیو گزارش دادـ که یک ركز بعد اك را ا

از ركز چهاـر حتی اجازق نداشتم به توالت بػركـ. یػک بػار در ركز اجػازق داشػتم در صػندلی 
دادنػػد. ازآنجاکػػه غػػذای  لیتػػر آب بػػه مػػن می میلی۰۱۲ اـ اجابػػت مػػزاج کػػنم. هػػر ركز  آهنػػی

 خوردـ، طی دق ركز بعد هیچ اجابت مزاجی نداشتم.  بسیار کمی می

توانسػػػتم ركز را از شػػػب تشػػػخیص  ا  پوشػػػیدق شػػػدق بودنػػػد، نمیهػػػا تمامػػػ چػػػوف در ك پنجرق
ها  فتنػد ك شػب ر ها برای کار بیركف می دهم. فقط با توجه به صدای پای زندانیاف که صبح
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زدـ، اما در عرض چند ركز چنػاف دچػار  گشتند، زماف را حدس می شاف برمی های به سلوؿ
 ست دادـ.فركپاشی شدـ که حتی قدرت چنین تشخیصی را نیز ازد

پرسػید. سػپس دیگػر نیامػد، زیػرا هػوای اتػاؽ  آمػد ك از مػن سػؤاالتی می در ابتػدا پلػیس می
بسػػػػیار بػػػػد شػػػػدق بػػػػود. یػػػػک ركز آنهػػػػا یػػػػک دكربػػػػین فیلمبػػػػرداری را در فاصػػػػله حػػػػدكد 

توانست از دفترش صػورتم  متری از صورتم قرار دادند. به این ترتیب، پلیس می سانتی2۲
داد؛ فػردی  ای را کػه کنػاـر نشسػته بػود نشػاف نمػی دكربػین زنػدانی كضوح ببیند. البتػه را به

ای پوشػیدق  زد. جػوراب پشػمی کهنػه  بسػتم، بػه مػن ضػربه مػی که هر زمػاف چشػمانم را می
 ای از اتاؽ پرتاب شدند.  ها خیلی بدبو شدق ك به گوشه بودـ. چند ركز بعد جوراب

خػػواب را تحمػػل کػػنم، فریػػاد  تػػوانم محركمیػػت از کػػردـ کػػه دیگػػر نمی كقتػػی احسػػاس می
ای را بػه دركف  هایی، آنهػا دسػتماؿ کهنػه در چنین زماف« فالوف دافا خوب استگ»زدـ:  می

هػای  کردنػد، امػا زنػدانی ژنػگ جیػه کػه قػبال  کػتکم زدق بػود، همیشػه جوراب دهانم فػرك می
پشػم شػدند مقػدار زیػادی  ها باعػث می کرد. جوراب بدبوی خودـ را به دركف دهانم فركمی

دادند، دهانم كاقعا  خشػک بػود  كارد دهانم شود. ازآنجاکه آب نوشیدنی زیادی به من نمی
 توانستم آنها را با آب دهانم بیركف بریزـ. ك حتی نمی

توانسػتم تػوهم  بعد از شش ركز محركمیت از خواب، دچار توهم شدـ. در ابتدا، هنوز می
سػتم. یػک ركز ذهػنم خػالی شػد. خیلػی را از كاقعیت تشػخیص دهػم، امػا بعػدا  دیگػر نتوان

، اما نمی سعی کردـ چیزی را به  توانسػتم  چیػزی فکػر کػنم. نمی توانستم به هیچ یاد بیاكـر
اـ یػػػا نػػػه. کػػػامال   یاد بیػػػاكـر چػػػه کسػػػی هسػػػتم یػػػا اینکػػػه آیػػػا در ایػػػن دنیػػػا زنػػػدگی کػػػردق بػػػه

 زدق بودـ ك دچار فركپاشی ركانی شدق بودـ. كحشت

بندها را شکسػتم ك جیػد ك  اطرافیانم به من گفتند، برخاستم ك دستبر اساس آننه بعدا  
ای را بػػه دركف دهػػانم فػػرك  فریػػاد کشػػیدـ. آنهػػا مػػرا بػػه نیمکتػػی بسػػتند ك دسػػتماؿ کهنػػه

شػدف  ترسػیدـ، امػا از دیوانه اـ کنند. از مرگ نمی خواهند دیوانه دانستم که می کردند. می
 کردند. کردف فالوف دافا استفادق می رای بدناـشدـ، از آف ب ترسیدـ. اگر دیوانه می می

پػػس از ایػػن حادثػػه، اظهاریػػۀ تعهػػدی نوشػػتم داؿ بػػر اینکػػه دیگػػر فػػالوف گونػػگ را تمػػرین 
کنم، امػػا در قلػػبم عمیقػػا  ایػػن را بػػرای خػػودـ ركشػػن کػػردـ کػػه هرگػػز بػػه بػػاكـر خیانػػت  نمػػی
ردق باشػػم، آنهػػا اهمیتػػی کنم. آنهػػا گفتنػػد مػػادامی کػػه نػػامم را در ایػػن اظهاریػػه امضػػا کػػ نمػی
 قدـ هستم یا خیر. دهند که آیا هنوز در قلبم بر باكـر ثابت نمی
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 عدل دسترسی به توالت  ۳.۵.۴

شػود. بعضػی  عدـ دسترسی به توالت نوع دیگری از شکنجه است که اغلب اسػتفادق می
 کردنػػد. اگػػر شخصػػی کردف را محػػدكد بػػه دك تػػا سػػه دقیقػػه می ها زمػػاف مػػدفوع بازداشػػتگاق
خػورد. در نتیجػه،  شػدت کتػک می خواست، به شدف این زماف از جایش برنمی پس از تماـ

 سرعت مدفوع کند ك از توالت خارج شود.  فرد مجبور بود به

توانسػػػتند یػػػک بػػػار در ركز بػػػرای  کننػػػدگاف فقػػػط می تػػػر از همػػػه اینکػػػه، گػػػاهی تمرین مهم
رك  لػػػت اسػػػتفادق کننػػػد. ازایػػػنکردف از توا ادرارکػػػردف ك هػػػر سػػػه ركز یػػػک بػػػار بػػػرای مػػػدفوع

شدند در شلوار خود ادرار  آمد ك قربانیاف مجبور می شاف پیش می مشکالتی برای سالمتی
 یا مدفوع کنند.

جیانػگ  هػوا در اردكگػاق کػار اجبػاری كانجیػا در اسػتاف هیلونػگ هنگامی کػه خػانم لیػو گوئی
كاركنػه آكیػزانش کردنػد.  مػدت دك ركز های اك را بسػتند ك به بازداشت بػود، نگهبانػاف دسػت

حتػػی كقتػػی نیػػاز بػػه اسػػتفادق از توالػػت داشػػت نیػػز اك را پػػایین نیاكردنػػد. بػػه همػػین دلیػػل 
مجبػػػػػور بػػػػػود در شػػػػػلوارش ادرار ك مػػػػػدفوع کنػػػػػد. سػػػػػپس نگهبانػػػػػاف شػػػػػلوارش را پػػػػػایین 

کردنػد.  کشیدند ك شلواری را که با ادرار ك مدفوع کثیف شػدق بػود در دهػانش فػرك می می
136  

در  ۰۲۲9ای در شهر لیشاِف استاف شینواف بود که در سػاؿ  کنندق م هو ریولیاف تمرینخان
دادنػػػد ك اجػػػازق  زكر مقػػػدار زیػػػادی آب بػػػه خػػػوردش می اردكگػػػاق کػػػار اجبػػػاری نانموسػػػی بػػػه

   137دادند به توالت بركد.  نمی

  گرفتن یا خرید نیازهای روزانه نبودن به دوش مجاز ۴.۵.۴

، ۰۲۲3ك دكبػػارق در سػػاؿ  ۰۲۲9نػػاف دك بػػار، ابتػػدا در سػػاؿ  اسػػتاف یوفخػػانم هػػه لیػػاننوف از 
های  ساؿ به زنػداف محکػوـ شػد. نگهبانػاف عػالكق بػر اعمػاؿ شػکنجه91مدت  درمجموع به

کردنػد، ازجملػه اینکػه  اك اسػتفادق می  ای نیز برای شکنجه گرانه های حیله جسمی، از شیوق
اش ماننػػد کاغػػذ توالػػت، خمیػػر  ری ركزانػػهدادنػػد دكش بگیػػرد یػػا كسػػایل ضػػرك اجػػازق نمی

 138 چنین بازگو کرد: دنداف، صابوف یا مواد شویندق را خریداری کند. اك ماجرایش را این

دادـ. تمػاـ زنػدانیاف در  مدت چند ماق دكش نگرفتم، كاقعػا  بػوی بػدی مػی پس از اینکه به
طػػور نیسػػت کػػه  تم اینگف دادنػػد. بػػه آنهػػا مػػی اتػػاقم مػػرا مػػورد تػػوهین ك سػػرزنش قػػرار می
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، بلکػػه نگهبانػػاف ایػػن اجػػازق را بػػه مػػن نمی نمی دهنػػد. سػػایر زنػػدانیاف  خػػواهم دكش بگیػػـر
گفتنػػد کػػه در خصػػوص مػػن تجدیػػدنار  توانسػػتند بػػو را تحمػػل کننػػد ك بػػه نگهبانػػاف می نمی

های  دادنػػد یػػک بػػار دكش بگیػػرـ. ازآنجاکػػه مجػػاز بػػه خریػػد پػػد کننػػد. آنهػػا نهایتػػا  اجػػازق می
شػػدـ، مجبػػور بػػودـ از ركزنامػػه یػػا هػػر کاغػػذ  اشػػتی نبػػودـ، زمػػانی کػػه عػػادت ماهانػػه میبهد

 کردـ، استفادق کنم. دیگری که پیدا می

 شوک الکتریکی  ۶.۴

بند بػػه پشػػتم بسػػته شػػدق بػػود.  های پشػػت صػػندلی آهنػػی بػػا دسػػت هایم از سػػوراخ دسػػت»
ق بػود تػا بػه مػن هایم كصػل شػد الکتركدهایی که بػه ژنراتػور متصػل بػود بػه شسػت دسػت

 شد.  بعدازظهر به من شوک كارد می ۱صبح تا  3شوک كارد کنند. از 

کمػی بعػد، مػػأمور پلیسػی الکتركدهػػا را از شسػت دسػػت راسػتم برداشػػت ك آف را بػه انػػداـ 
مدت پنج یا شش سػاعت دیگػر هػم بػه  اـ كصل کرد. سپس ژنراتور را باال برد ك به تناسلی

کػردـ  کػرد. احسػاس می شػدت درد می نج افتاد ك قلػبم بهمن شوک كارد کرد. بدنم به تش
 «در حاؿ مرگ هستم.

ساله بود که تجربیػاتش را از شػکنجه در ادارق 1۲ های آقای یانگ لیننگ حدكدا   این گفته
 139شرح داد.  ۰۲۲3پلیس شینگونگدی در ساؿ 

تگی ایجػاد تواند دردی شدید ك سػوخ کنندگاف با باطوـ الکتریکی می دادف به تمرین شوک
کننػد ازجملػه صػورت،  کند. مأموراف اغلب بػه نقػاط حسػاس بػدف قربانیػاف شػوک كارد می

ها، نػػوک سػػینه، ك اعضػػای تناسػػلی. بعضػػی از مػػأموراف عػػالكق بػػر  ها، گػػردف، دسػػت چشػػم
کننػد ك بعضػی از آنهػا  باطوـ الکتریکی از ابزارهای دستی نیػز بػرای تولیػد بػرؽ اسػتفادق می

 بندند تا درد را بیشتر کنند. به صندلی فلزی میکنندگاف را  تمرین

 انداختن صورت : ازشکل۱مورد 
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دلیل چنػػد  یانگ در اسػػتاف لیائونینػػگ، بػػه ركنػػگ، حسػػابداری از شػػهر شػػن خػػانم گػػائو ركنگ
ساعت شػکنجه بػا شػوک الکتریکػی صػورتش از شػکل افتػاد. صػورتش پػر از تػاكؿ شػدق ك 

توانسػػت  از شػػدت تػػوـر صػػورتش، فقػػط میموهػػایش بػػا چػػرک ك خػػوف پوشػػیدق شػػدق بػػود. 
شػػدت بػػاد کػػردق ك از شػػکل افتػػادق  مقػػدار خیلػػی کمػػی بػػاز کنػػد ك دهػػانش به چشػػمش را به

 140بود. 

 هزار ولتی۱۵۱ : شوک با شش باطول الکتریکی ۲مورد 

سػاله، 23هػزار كلتػی بػه کػل بػدف آقػای مػو جػانکوئی 9۱۲ یک بار با شش بػاطوـ الکتریکػی 
شػدت سػوخت. درد  نوِف استاف جیلین، شوک كارد کردند. بدنش بهتاجری در شهر جانگ

کػرد سػرش در حػاؿ منفجرشػدف اسػت. بػدنش  فرسػا بػود کػه احسػاس می قػدری طاقت به
هایش را بػػه هػػم  قػػدری دنػػداف کردنػػد به خػػیس عػػرؽ شػػدق بػػود. كقتػػی بػػه اك شػػوک كارد می

توانسػػت غػػذای  هایش لػػق شػػدند ك بػػیش از دك هفتػػه نمی داد کػػه همػػه دنػػداف فشػػار مػػی
 141سفت بخورد. 

 «احساس کردل ماری نیشم زد: »۳مورد 

دلیل چسػػباندف  بػػه ۰۲۲۰خػػانم ژائػػو یوهانػػگ از شػػهر ژائویػػواِف اسػػتاف شػػاندكنگ در سػػاؿ 
دسػتگیر شػد. كقتػی « فالوف دافا خوب است،»هایی که ركیشاف نوشته شدق بود  برچسب

بند زدنػػػد ك اك را بػػػه یػػػک  ش دسػػػتهای در ادارق پلػػػیس منگػػػیی بازداشػػػت بػػػود، بػػػه دسػػػت
صندلی بستند. پلػیس اك را بػه یػک تلفػن هنػدلی قػدیمی بسػت تػا بػه اك شػوک كارد کنػد. 

چرخاندنػد تػا شػمارق بگیرنػد، نیػركی الکتریسػیته در  كقتی آنها با سرعت هندؿ تلفن را می
کػػرد مػػاری نیشػػش زدق اسػػت ك مردمػػک  یافػػت. اك احسػػاس می تمػػاـ بػػدنش جریػػاف می

 142 آید. ز کاسه بیركف میچشمش ا
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 شدن و خفگی القاء حس غرق  ۷.۴

شػػػود یکػػػػی از  شػػػدق نیػػػز نامیػػػػدق می سازی شػػػػدف شبیه شػػػػدف کػػػه غرؽ القػػػای حػػػس غرؽ
 های شکنجه است که بشر تاکنوف سراغ دارد.  ترین ركش رحمانه بی

را کننػػدگاف  در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری ماسػػانجیا در اسػػتاف لیائونینػػگ، دسػػت ك پػػای تمرین
کردنػػػد ك سػػػپس دهانشػػػاف را بػػػا نػػػوار چسػػػب  بسػػػتند ك جػػػوراب در دهانشػػػاف فػػػرك می می
ریختنػػد. قربػػانی کػػه دهػػانش پوشػػاندق  بسػػتند. سػػپس مػػأموراف ركی صورتشػػاف آب می می

توانسػت بػا بینػی نفػس بکشػد کػه آف هػم پػر از  شدق ك دست ك پایش بسته بود، فقط می
دلیل  شػػد ك شػػبیه بػػه مػػردف بػػه ك القػػا میشػػد. بػػه ایػػن ترتیػػب احسػػاس خفگػػی بػػه ا آب می

 شود.  چیز از ذهن فرد پاک می شدف بود. در چنین حالتی همه غرؽ

   آب چکاندن شکنجۀ: ۱ مورد

های شػکنجه، چکانػدف آب سػرد در بػاالی سػر شػخص اسػت. شػخص  یکی دیگر از ركش
شػػػود. سػػػپس،  حس می کنػػػد ك سػػػپس بػػػی در ابتػػػدا احسػػػاس سػػػرمای بسػػػیار شػػػدیدی می

شود. این نوع  کند که سرش شکاؼ خوردق ك باز شدق ك مغزش له می نی احساس میقربا
شود ك در مقایسػه بػا زمػانی کػه فقػط آب  ای طوالنی استفادق می شکنجه معموال  طی دكرق

شػػود. ایػػن ركش شػػکنجه در  ریزنػػد موجػػب درد بیشػػتری می  سػػرد را ركی سػػر قربػػانی می
جیانػػگ مػػورد اسػػتفادق  جیانػػگ در اسػػتاف هیلونػػگبازداشػػتگاق هػػایلین ك بازداشػػتگاق مودان

 قرار گرفت.

آقػای كانػػگ شػػیاژكنگ اهػل شػػهر مودانجیانػػگ بػا چکانػػدف آب سػػرد شػکنجه شػػد. پػػس از 
، بػػا ضػػربات بػػاطوـ الکتریکػػی مػػورد ۰۲۲9اكت91دسػػت پلػػیس یػػانگمین در  دسػػتگیری به

سػر بػدنش، كشتم ك اعماؿ شوک قرار گرفت. پلػیس بػا كجػود کبػودی ك زخػم در سرا ضرب
ركز  9اش بػػا چکانػػدف آب سػػرد ادامػػه داد. اك  اك را در بازداشػػت نگػػه داشػػت ك بػػه شػػکنجه

 143سالگی درگذشت. 23پس از دستگیری در 
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 : پوشاندن سر با کیسه پالستیکی۲مورد 

پوشػػاندند ك  های پالسػػتیکی یػػا لحػػاؼ می کننػػدگاف را بػػا کیسػػه گػػاهی مػػأموراف، سػػر تمرین
 کردند.  یشاف م تقریبا  خفه

بػػه ادارق پلػػیس دانگجػػی در شػػهر  ۰۲۲3آكریػػل۰3آقػػای ژانػػگ سػػانهونگ ك همسػػرش را در 
ساعت، تحت شػکنجه از آنهػا بػازجویی کردنػد.  93لیائویواِف استاف جیلین بردند ك در آنجا 

آمػد. مػأمور جیانػگ  شػدت خػوف می بریدگی عمیقی ركی سػر آقػای ژانػگ ایجػاد شػد کػه به
ای را هػػػم جلػػػوی سػػػرش نگػػػه  زمػػػاف پنکػػػه ریخػػػت ك هم اك می یانػػػگ دائػػػم آب سػػػرد ركی

لرزیػػد. مػػأمور جیانػػگ  داشػػت تػػا هػػوای سػػرد بػػه سػػرش بخػػورد. آقػػای ژانػػگ از سػػرما می می
ای سػػیگار را ركشػػن کػػرد ك آنهػػا را بػػه موهػػای آقػػای ژانػػگ گػػرق زد تػػا سػػیگارها جلػػوی  دسػػته

آف را دكر گػػردنش  بینػػی اك آكیػػزاف شػػود. بعػػد یػػک کیسػػه پالسػػتیکی ركی سػػرش کشػػید ك
 144بست. آقای ژانگ کمی بعد در هماف ركز درگذشت. 

 سلول انفرادی  ۸.۴

  145ای در سلوؿ انفرادی آكردق شدق است:  کنندق ای از حبس تمرین در زیر نمونه

سػػاختماف جونگهػػه در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری مانسػػانجیا، شػػش سػػلوؿ انفػػرادی دارد. در هػػر 
ها  نی هست ك متراژ آف فقط به اندازق یػک نفػر اسػت. دسػتسلوؿ زنداف یک نیمکت آه

شػد ك مجبػور  ها زنػدانی بودنػد بػه هػم بسػته می کنندگانی که در این سلوؿ ك پاهای تمرین
ركز ركی نمیکػت بنشػینند ك فقػط دك بػار در ركز اجػازق اسػتفادق از  سػاعت شػبانه ۰2بودند 

شػػدت  بػػود. سػػلوؿ در زمسػػتاف بهها ن توالػػت را داشػػتند. هػػیچ كسػػیله گرمایشػػی در سػػلوؿ
دادنػػد  کننػػدگاف اجػػازق نمی هػػای تمرین سػػرد بػػود، بػػا ایػػن حػػاؿ مػػأموراف زنػػداف بػػه خانوادق

 ای بیاكرند.  برایشاف لباس گرـ اضافه
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ركز  9۲بازداشػت شػد ك  2از تػیم  ۰کنندگانی بود که در گػركق  لی یکی از تمرین كانگ شوئه
توانسػت راق بػركد؛ حتػی  سختی می ش كـر کرد ك بهدر سلوؿ انفرادی حبس بود. تماـ بدن

کننػػدگاف دچػػار فركپاشػػی ذهنػػی  اکنػػوف نیػػز بهبػػودی کامػػل نیافتػػه اسػػت. بسػػیاری از تمرین
 شدند ك حتی بعضی از آنها به اغما رفتند. 

شوند، بػا انػزكای طػوالنی مواجػه شػدق ك گػاهی حتػی چنػد  افرادی که در انفرادی حبس می
کننػدگاف اکثػر اكقػات در  شػوند. بیشػتر تمرین جهػاف خػارج منػع می ساؿ از هػر ارتبػاطی بػا

 شود. شوند ك غذای بسیار کمی به آنها دادق می های پراسترس حبس می موقعیت

 انفرادی سلول در گرسنگی و زدگی یخ: ۱ مورد

جیانػػگ، بػػیش از یػػک مػػاق در  سػػاله از اسػػتاف هیلونگ22آقػػای شػػو كنلونػػگ، هنرمنػػدی 
 نوشت. می« گزارش افکار»داف تایالی حبس بود ك باید هر ركز سلولی کوچک در زن

گػػائو بػػین « گنػػاهم، مػػن بی»در گػػزارش افکػػارش نوشػػت  کػػه آقػػای شػػو ۰۲92ژانویػػۀ93در 
تػػا ابػػد در آف سػػلوؿ »كشػػتم قػػرار داد ك تهدیػػدش کػػرد کػػه  نگهبػػاف زنػػداف اك را مػػورد ضرب

 «خواهد ماند.

درجػػۀ  9۰ن، در ژانویػػه درجػػۀ هػػوا بػػه منفػػی الیػػه شػػماؿ چػػی هػػار در منتهی چی در شػػهر چی
رسػػد. در ایػػن سػػلوؿ کوچػػک هػػیچ تخػػت، پتػػو یػػا بالشػػی نبػػود ك آقػػای شػػو  گراد می سػػانتی

مجبػػور بػػود ركی زمػػین بسػػیار سػػرد سػػیمانی بخوابػػد. ازآنجاکػػه فقػػط لبػػاس نػػازکی بػػه تػػن 
 دلیل سػػرمای هػػوا ك كضػعیت نػػاراحتی کػػه داشػت ك دسػػت ك پػػایش زنجیػر شػػدق بودنػػد، بػه

 توانست مدت بسیار کوتاهی بخوابد. داشت فقط می

دادنػد. گرسػنگی خیلػی زكد منجػر بػه  نگهباناف هر ركز فقط دك مالقه سو  رقیق به اك می
شػػدت کػػاهش یافػػت ك زمػػانی کػػه از آف سػػلوؿ کوچػػک  یبوسػػت شػػدیدش شػػد. كزنػػش به

هایش دچػار  توانسػت مسػواک بزنػد، لثػه آمد بسیار الغر شدق بود. ازآنجاکػه نمی بیركف می
 146عفونت شدق بود. 
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 : مانند جهنم۲مورد 

جیانگ بود کػه بػیش از دك  ای از شهر هاربیِن استاف هیلونگ کنندق یوف تمرین خانم هو آی
 147 ماق به صندلی فلزی بسته ك در سلوؿ انفرادی حبس شد:

ك  هایم بػػه صػػندلی بسػػته شػػدق بػػود آنهػػا مػػرا بػػه صػػندلی فلػػزی بسػػتند. مػػچ پػػا ك دسػػت»
. پػػػس از مػػػدتی، به نمی شػػػدت احسػػػاس ضػػػعف کػػػردـ. در حػػػاؿ  توانسػػػتم تکػػػاف بخػػػوـر

شػدت كـر کػردق بػود. پاهػایم مثػل  ها، ك پاهػایم به دادف توانم بودـ. بازكها، دست ازدست
شػد. حلقػه فلػزی دكر مػچ پػایم  هػم جػا نمی 9۲کلوچه باد کردق بود ك حتی در کفش سػایز 

ترسػػاند احسػػاس تػػرس ك  ه بػػیش از همػػه مػػرا میبػػه گوشػػت بػػدنم چسػػبیدق بػػود. چیػػزی کػػ
کرد. افسردق شػدق بػودـ. قفسػه  اـ می پریشانی بود. این محدكدیت فیزیکی کامل، دیوانه

 شدت سنگین شدق بود ك در آستانه فركپاشی بودـ.  اـ به سینه

کردنػػد.  مػػأموراف بػػرای اینکػػه بیشػػتر آزاـر دهنػػد یػػک موسػػیقی راک بسػػیار بلنػػد پخػػش می
کردنػد تػػا صػدا را نشػػنوند.  دادف دکمػه پخػش، محػػل را تػرک می رمحض فشػػا هخودشػاف بػ

خػػورد ك  لرزیػػد. سػػرـ تکػػاف می کػػرد ك سػػقف ك کػػف اتػػاؽ می موسػػیقی گوشػػم را سػػوراخ می
قػػدری سػػخت بػػود کػػه  تپیػػد. تحمػػل آف به شػػدت می کشػػید. قلػػبم به هػػایم سػػوت می گوش

 کردـ. شد. احساس خفگی می حس می مغزـ خالی ك بی

دادند خودـ را بشػویم یػا  وؿ چند ماهی که در سلوؿ انفرادی حبس بودـ، اجازق نمیدر ط
ای در اتاؽ گذاشته بودند تا در آف ادرار ك مػدفوع  هایم را عوض کنم. مأموراف کاسه لباس

کنم. پس از چند ركز بوی كحشتناکی در اتاؽ پینید. سلوؿ پر از حشػرق، پشػه ك مگػس ك 
 نداشت ك خبری از آسماف آبی یا هوای تازق در آف نبود. موش شدق بود. اتاؽ پنجرق 

شػد. ثانیػػه بػػه  تر هػػم می رفتنػد، سػػکوت اطػرافم ترسػػناک بعػدازظهر کػػه همػه بػػه خػػواب می
نار  ها به شکلی باكرنکردنی طػوالنی بػه لرزیدـ. شب کشیدـ ك از سرما می ثانیه عذاب می

 رسید. می
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هػػا را بػػا یػػک قاشػػق فلػػزی ضػػخیم بیػػركف  اؿبػػود. مػػأموراف گهمػػه بػػدنم پػػر از گػػاؿ شػػدق 
 آمد.  رفتم ك پاهایم خوف می آكردند. در این كضعیت از شدت درد از هوش می می

 تجاوز، آزار جنسی و تحقیر جنسی  ۹.۴

شػػد،  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ اسػػتفادق می شػػکل دیگػػری از شػػکنجه کػػه دائمػػا ركی تمرین
صوص برای آسیب ركحی به قربانیػاف ك تحقیر یا تجاكز جنسی است. این نوع شکنجه بخ

 شکستن ارادق آنها بسیار کارساز بود.  درهم

 شکنجه جنسی زنان   ۱.۹.۴

کردف زنػػاف جلػػوی مػػأموراف مػػرد زنػػداف، كاردکػػردف  ها شػػامل تجػػاكز، لخػػت ایػػن بػػدرفتاری
دادف بػػػه كاژف ك سػػػینه آنهػػػا بػػػا بػػػاطوـ  دسػػػته جػػػارك یػػػا مسػػػواک داخػػػل كاژنشػػػاف ك شػػػوک

د. بسیاری از افػرادی کػه بعػد از ایػن نػوع شػکنجه زنػدق ماندنػد، دچػار آسػیب الکتریکی بو
 شدند. ركحی ك احساس شرـ ك اندكق ك ترس می

 کننده : تجاوز گروهی زندانیان به هجده تمرین۱مورد 

 92 ، مػأموراف ۰۲۲9آكریػل93در یک مورد ننگین در اردكگػاق کػار اجبػاری بػدناـ ماسػانجیا در 
صػػورت  داخػػل سػػلوؿ مػػرداف بردنػػد ك بػػه زنػػدانیاف مػػرد اجػػازق دادنػػد بهکننػػدق زف را  تمرین

 148ثباتی ذهنی قربانیاف شد.  گركهی به آنها تجاكز کنند که منجر به مرگ، معلولیت، ك بی

قربػػانی، گفػػت كقتػػی فهمیػػد از ایػػن تجػػاكز فػػیلم گرفتػػه  92 خػػانم یػػین لیپینػػگ یکػػی از ایػػن 
 149ر اك شدت گرفت. شدق است، احساس پریشانی ك تحقیرشدف د
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 : به زنان مسن تجاوز و به واژن آنها شوک الکتریکی داده شد۲مورد 

که نزدیک به هفتاد ساؿ داشت دستگیر شد ك کمی بعػد دك  ۰۲۲9خانم ژك جین در فوریه
مأمور به اك تجاكز کردند. سپس مأموراف یک باطوـ الکتریکػی را داخػل كاژنػش فػرك کػردق 

هوش شػد مػأموراف  کرد. فقط كقتی بی ردند. اك از شدت درد گریه میك به اك شوک كارد ک
بػػاطوـ را بیػػركف آكردنػػد. كاژنػػش خػػونریزی ك كـر کػػرد ك درد شػػدیدی داشػػت. خػػانم ژك تػػا 

 150توانست بنشیند یا راق بركد.  بیش از یک ماق نمی

پینللللگ آب  های تناسلللللی خللللانم وانللللگ جین : مللللأموران بلللله انللللدال۳مللللورد 
 پاشیدند

وراف زنداف زناف استاف لیائونینگ به زندانیاف یاد دادنػد پاهػای خػانم كانػگ جینپینػگ مأم
را از دك طرؼ بکشند ك یک زندانی دیگر، به اعضای تناسلی اك با فشار زیػاد آب بپاشػد. بػا 

شػد. هػر  اختیػاری در دفػع ادرار می این کار خانم كانگ قادر بػه ادرارکػردف نبػود ك دچػار بی
 151د ك سیاق ك کبود شد. دك پایش كـر کر 

 ریختند تند فلفل شوشیا ژانگ خانم واژن درون به زندانیان: ۴ مورد

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 شکنجه یها : ركش2فصل 
 

183 

 

 3۲کػػه خػػانم ژانػػگ شوشػػیا را بػػه زنػػداف زنػػاف لیائونینػػگ منتقػػل کردنػػد، اك  ۰۲۲۱در سػػاؿ 
ساؿ داشت. پلیس به دك زندانی دستور داد بػه دركف كاژف اك فلفػل تنػد بریزنػد. آنهػا اك را 

هػای تنػد ریختػه بودنػد. آبػی  کردنػد کػه در آف فلفل نوشیدف آب جوش شػوری میكادار به 
ریختنػد ك اك را مجبػور بػه نوشػیدف آف  که بػا فلفػل تنػد شػدق بػود را ركی نشػیمنگاهش می

 152کردند.  آب آلودق می

 تیز چوبی عصای با جون لی وانگ خانم واژن کردن سوراخ: ۵ مورد

اش، سه  های تناسلی کشیدف طناب ضخیمی ركی انداـجوف با عقب ك جلو خانم كانگ لی
های تیػػز نیػػز  ای بػػا لبػػه بػػار تحػػت شػػکنجه قػػرار گرفػػت. جانیػػاف از عصػػای چػػوبی شکسػػته

کردنػػػد تػػػا كاژنػػػش را سػػػوراخ کننػػػد کػػػه منجػػػر بػػػه خػػػونریزی ناحیػػػه شػػػکمی ك  اسػػػتفادق می
ا بػػاال بکشػػد ك توانسػػت شػػلوارش ر  های تناسػػلی ك تػػوـر بسػػیار زیػػاد آنهػػا شػػد. اك نمی انػػداـ
 153 توانست چمباتمه بزند. در دفع ادرار نیز خیلی مشکل داشت. نمی

 شکنجه جنسی مردان  ۲.۹.۴

کننػػدگاف مػػرد فػػالوف گونػػگ نیػػز گػػزارش کردنػػد کػػه در زمػػاف بازداشػػت،  بسػػیاری از تمرین
کننػػدگاف مػػرد اغلػػب شػػامل شػػوک  مػػورد شػػکنجه جنسػػی قػػرار گرفتنػػد. تجػػاكز بػػه تمرین

 شاف بود.  های تناسلی آنها، ك کشیدف موهای ناحیه شرمگاهی ضربه به انداـالکتریکی، 

یکی از مأموراف در زنداف بنشی، به آلت تناسلی آقای منگ شیانگوانگ شوک كارد کػرد ك 
آقای منگ از شدت شوک الکتریکػی دچػار « دار شوی. کنم که نتوانی بنه کاری می»گفت 

نگهبانػػاف اردكگػػاق کػػار  154خندیدنػػد.  ه اك میتشػػنج شػػد ك در همػػین حػػاؿ هػػم مػػأموراف بػػ
دادنػػد کػػه  کشػػیدند ك فشػػارش می اجبػػاری هگانػػگ، آلػػت تناسػػلی آقػػای سػػاف فنگلػػی را می

رفػػػتن مشػػػکل داشػػػت ك  شػػػد. اك موقػػػع ادرارکػػػردف ك راق موجػػػب كـر ك درد شػػػدید آف می
  155کردند.  زندانیاف، تحقیرش می
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های آقػای زانػگ دیانیونػگ  ری چانگلینزی، بػه بیضػهمأمور ژائو شوانگ در اردكگاق کار اجبا
 156کرد.  های رانش درد می چنگ زد. حتی تا یک ساؿ بعد هم کشاله

اسػػتاف هنػػاف،  2در اردكگػػاق کػػار اجبػػاری شػػمارق  ۰۲۲2كقتػػی آقػػای چػػن شػػائومین در سػػاؿ 
ود را کرد، یکی از زندانیاف به ناـ نیػه یانػگ، آلػت تناسػلی خػ دكرق حبس خود را سپری می

زكر كارد دهػػاف آقػػای چػػن کػػردق ك تهدیػػد کػػرد کػػه اگػػر از ایمػػاف بػػه فػػالوف گونػػگ دسػػت  بػػه
 157کند.  نکشد، داخل دهانش ادرار می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 : مرگ براثر آزار ك شکنجه۱فصل 
 

185 

 

 : مرگ براثر آزار و شکنجه۵فصل 

کننػػدق فػػالوف گونػػگ  تمرین 2222، تأییػػد شػػدق اسػػت درمجمػػوع ۰۲93سػػپتامبر9۲تػػا تػػاریخ 
شػدگاف بسػیار بػاالتر از ایػن رقػم  د آمػار كاقعػی کشتهبراثر آزار ك شکنجه درگذشتند. هرچن

شود همػه مػوارد مػرگ ناشػی از  است اما مسدكدبودف انتشار اطالعات در چین سبب می
 موقع گزارش دادق نشوند.  شکنجه، به

سػػػایت مینگهػػػویی  در ادامػػػه، تعػػػداد انػػػدکی از مػػػوارد مػػػرگ ناشػػػی از شػػػکنجه را کػػػه كب
 دهیم. منتشرشاف کردق، شرح می

اش، بدون  مسئولین، زن زندانی را شش روز پس از عمل جراحی ۱.۵
 اش از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کردند  موافقت خانواده

خاطر امتنػاع از نفػی ایمػانش  خانم لی چانگفانگ از شهر لینیی در استاف شاندكنگ که به
عد بػدكف در بیمارستاف بستری ك ركز ب ۰۲93ژكئیه۱به فالوف گونگ محبوس شدق بود، در 

نامه برای بردف اك به  اش از امضای رضایت اش جراحی شد. كقتی خانوادق رضایت خانوادق
ای را کػه همراهشػاف بػود،  سػاله خانه خودداری کردنػد، پلػیس ایػن خػانوادق ك کػودک شش

 یک ركز بازداشت کرد.

اش در آف حػػػػوالی نبودنػػػػد، مسػػػػئولین لولػػػػه  ژكئیػػػػه، كقتػػػػی اکثػػػػر اعضػػػػای خػػػػانوادق9۰در 
سػػػیینش را جػػػدا کردنػػػد ك اك درگذشػػػت. آنهػػػا قبػػػل از اینکػػػه افشػػػا کننػػػد جسػػػد در کجػػػا اک

 158شود، خواستار مذاکرق با خانوادق برای شرایط پرداخت غرامت بودند.  نگهداری می

 رویدادهای مهم در روزهای منجر به مرگ خانم لی  ۱.۱.۵

گ امتنػاع کػردق بػود. اك دسػتگیر شػد، چراکػه از نفػی فػالوف گونػ ۰۲92اکتبر۰2خانم لی در 
 هزار یواف جریمه محکوـ شد.9۲به دكساؿ ك نیم حبس ك پرداخت  ۰۲93مارس۰1در 
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اش پس از اطالع از اینکه حاؿ اك بسیار كخیم اسػت، باعجلػه بػه  ، خانوادق۰۲93ژكئیه۱در 
ركز دچار درد شػکمی شػدیدی 9۱ بیمارستاف محلی رفتند. خانم لی هشیار بود ك گفت که 

 هایش لق شدق بودند. هایش کبود شدق بود ك دنداف ركی راف بودق است.

خانم لی در بازداشتگاق شهر لینیی زندانی شدق بود. نگهباناف آنجا توضیح ندادند کػه چػه 
اتفػػاقی بػػرای اك افتػػادق کػػه کػػارش بػػه بیمارسػػتاف کشػػیدق ك بػػه ایػػن صػػدمات منجػػر شػػدق 

اش  است ك سپس گفتند معػدقاست. پزشکاف ابتدا ادعا کردند که مشکلش آپاندیسیت 
 سوراخ شدق است.

های متعددشػػاف، از امضػػای فػػرـ  علت عػػدـ پاسػػخگویی بػػه سػػؤاؿ خػػانوادۀ خػػانم لػػی بػػه
 نامه برای عمل جراحی امتناع کردند. رضایت

ژكئ ػػه عمػػل کردنػػد ك از 3پزشػػکاف بػػه دسػػتور بازداشػػتگاق ك پلػػیس، بػػاز هػػم خػػانم لػػی را در 
دست نیػاكرد   اش را به کافتند. اك هرگز دكبارق هشیاریپایین قفسه سینه تا شکمش را ش

اش شػػک  کػػه خػػانوادق ك بعػػد از عمػػل جراحػػی دسػػتگاق تنفسػػش را قطػػع نکردنػػد درحالی
 داشتند آف برای درماف درد شکم الـز باشد.

اش از امضػای  ژكئیه، بیش از دكازدق مأمور به بیمارستاف آمدند. كقتی خػانوادق9۲در صبح 
ی بػػػردف اك بػػػه خانػػػه امتنػػػاع کردنػػػد، پلػػػیس، همسػػػر، پسػػػر، دختػػػر ك نػػػوق نامه بػػػرا رضػػػایت

 اش را دستگیر کرد. آنها ركز بعد آزاد شدند. ساله شش

اش در بیمارسػػػتاف حضػػػور نداشػػػت، عوامػػػل  ژكئیػػػه کػػػه خػػػانوادق9۰عصػػػر 3حػػػوالی سػػػاعت 
نم بازداشتگاق شهر لینیین ك ادارۀ پلیس دكنگواف در شهر لینییی ناگهاف به بخشی که خا

لی بستری بود رفتنػد ك لولػه اکسػیینش را جػدا کردنػد. خػانم لػی مػدت کوتػاهی بعػد از آف 
 درگذشت.

 روز پس از پذیرش در زندان فوت شد۱۳بانوی اهل لیائونینگ  ۲.۵

شدند ك سػاؿ نػو چینػی را  دكر هم جمع می ۰۲93ها در فوریه که بسیاری از خانوادق درحالی
خاطر اجتنػاب از رهػاکردف ایمػانش بػه فػالوف گونػگ  بػهگرفتند، خانم لی یػاننیو  جشن می

 به پنج ساؿ حبس محکوـ شد. 
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کػػه مصػػادؼ بػػا جشػػن فػػانوس ك آخػػرین ركز از فصػػل تعطػػیالت  ۰۲93فوریػػه93خػػانم لػػی در 
ركز بعػػػد در زنػػػداف  92سػػػاؿ نػػػو چینػػػی بػػػود، در زنػػػداف زنػػػاف لیائونینػػػگ پذیرفتػػػه شػػػد. اك 

 درگذشت.

نیػػز معػػركؼ « بخػػش اصػػالح»ل شػػد. ایػػن بخػػش کػػه بػػه زنػػداف منتقػػ 9۰خػػانم لػػی بػػه بخػػش
کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ ك تػػػالش بػػػرای  طور خػػػاص بػػػرای آزار ك شػػػکنجه تمرین اسػػػت، بػػػه

 اندازی شدق است. مجبورکردف آنها به انکار باكرشاف راق

خاطر توزیػػع  کػػه بػػه ۰۲92دسػػامبر92شػػدت ضػػعیف بػػود. اك از  خػػانم لػػی در ركز كركدش به
العات دربارق فالوف گونگ، دستگیر شدق بود دسػت بػه اعتصػاب غػذا های حاكی اط تقویم

 زدق ك تحت خوراندف اجباری قرار گرفته بود.

اك به اعتصاب غذای خود در زنداف ادامه داد، بنابراین نگهباناف اك را به بیمارسػتاف زنػداف 
اش   تگیریبردند ك در آنجا تحت خوراندف اجباری قرار گرفت ك برای اكلین بار از زمػاف دسػ

اش بردنػػد، از كاکػػر  اش را ببینػػد. كقتػػی اك را بػػرای دیػػدار بػػا خػػانوادق اجػػازق یافػػت خػػانوادق
 کرد. چرخدار استفادق می

قیػد ضػمانت پزشػکی درخواسػت داد،  اش به اش پس از مالقػات بػا اك، بػرای آزادی خانوادق
 اما درخواستش رد شد ك دیگر هرگز اجازق نیافت با اك مالقات کند.

اش پس از اینکه  شناختند، اك در ركزهای پایانی زندگی گفته زندانیانی که خانم لی را می به
گردانػػدق ك بػػا كجػػود كضػػعیتش در  بر 9۰گرفػػت، بػػه بخػػش  تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار می

 شد.  سلوؿ انفرادی حبس می

بػین  کردند ركی زمین سػیمانی سػرد بنشػیند. دمػای هػوا نگهباناف اك را عریاف ك مجبور می
درجه بود ك هیچ كسیله گرمایشی در سلولش كجػود نداشػت. پػس از اینکػه  2تا  2منفی 

تنهایی ك  چنػػد ركز در ایػػن كضػػعیت بػػود، خػػوف در ادرارش ظػػاهر شػػد ك دیگػػر قػػادر نبػػود بػػه
گونػػػه خػػػدمات ك درمػػػاف  بػػػدكف کمػػػک بایسػػػتد، امػػػا مسػػػئوالف زنػػػداف حاضػػػر نشػػػدند هیچ

 سالگی درگذشت.۱۰ در  ۰۲93مارس2ركز بعد، در پزشکی به اك ارائه دهند. اك چند 

اش کػه سػابقا  بػا اك زنػدگی  اش را نابود کرد. پػدر سػالخوردق مرگ ناگهانی خانم لی، خانوادق
تػػر خػػانم لػػی بػػركد ك بػػا اك  کػػرد، پػػس از دسػػتگیری دختػػرش مجبػػور شػػد نػػزد بػػرادر بزرگ می

اجتمػػاعی بػػود، بعػػد از سػػاؿ داشػػت ك مػػردی معمػػوال  بسػػیار  2۲زنػػدگی کنػػد. اك کػػه حػػدكد 
توانسػت بخوابػد. اغلػب  سػختی می اینکه خانم لی دستگیر شد، در تخت بستری شد ك به
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شػػػد.  دچػػػار خػػػونریزی بینػػػی، نػػػاراحتی قلبػػػی ك سػػػرگیجه ناشػػػی از پرفشػػػاری خػػػوف نیػػػز می
دهنػدق  از حد ناگوار ك تکاف خانوادق خانم لی از ترس اینکه خبر مرگ اك برای پدرش بیش 

 159مسئله را از اك پنهاف کردق است.  باشد، این

 سقوط و مرگ بانوی اهل هبی در تالش برای فرار از دستگیری ۳.۵

آف در استاف هبی، فقط چند ماق قبل از عركسی دخترش، سقوط کػرد  بانویی از بخش كِف
کرد از دست پلػیس فػرار  که سعی می ساله بود، درحالی۱۱که منجر به مرگش شد. اك که 

 فركدآمدف از بالکن آپارتمانش در طبقه سوـ را داشت.کند، قصد 

دلیل امتناع از نفی ایمانش به فالوف گونگ هػدؼ قػرار  پلیس خانم یانگ شیائوهوی را به
 داد.

بػه منػزؿ خػانم یانػگ رفتنػد. كقتػی اك اجػازق  ۰۲93آكریػل2صػبح 99هشت مأمور در سػاعت 
 منزلش را باز کنند.كركد نداد، آنها از ابزارهایی استفادق کردند تا در 

زدق شػدند  شوهر ك دختر خانم یانگ که در هنگاـ هجوـ مأموراف در خانه بودند، كحشت
 کار کنند. دانستند باید چه ك نمی

ازآنجاکه نزدیک بود پلیس در را بشکند ك كارد خانه شود، خانم یانػگ بػا عجلػه بػه سػمت 
احتیػاطی اك را بػه  افتػاد. بػا بی بالکن رفت ك سعی کرد فرار کنػد. اك سػقوط کػرد ك بػه زمػین

 صبح در همانجا درگذشت. ۰بیمارستاف منتقل کردند که حوالی ساعت 

نار  شػدت تحػػت پلػیس در طػوؿ ایػػن عملیػات نجػػات اضػطراری، خػػانوادق خػانم یانػػگ را به
 داشت ك از آنها فیلمبرداری کرد.

مػرگ خػانم یانػگ لی ژكنگجیه، رئیس بخش امنیت داخلی، هرگونه مسئولیتی را در قباؿ 
 رد کرد ك گفت که فقط دستورات مافوقش را دنباؿ کردق است.

ریزی کننػد،  اش اجازق نداد برای مراسم تشػییع خػانم یانػگ برنامػه كقتی پلیس به خانوادق
خاطر شدند. پلیس ادعا کرد که باید قبل از سوزاندف ك دفن اك از مقامات باالتر  آنها آزردق

 مجوز بگیرند.

که رژیم کمونیسػت دسػتور آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ را صػادر کػرد، خػانم  9333از ساؿ 
های مکػػرر،  دلیل امتنػػاع از نفػػی ایمػػانش هػػدؼ قػػرار گرفػػت. دسػػتگیری یانػػگ مکػػررا  بػػه
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اش شػد ك  اش، طی دك دهه گذشته باعث ترس ك كحشت خانوادق آزاركاذیت ك غارت خانه
 كضعیت سالمتی شوهرش را دچار مشکل کرد.

دك بار به جلسات شستشوی مغزی فرستادق شد.  ۰۲۲2تا ژكئن ۰۲۲2یانگ از نوامبرخانم 
به کمرش لگد ك به صػورتش سػیلی زدنػد. کارکنػاف مرکػز شستشػوی مغػزی اك را بػه تخػت 

شػػدت دچػػار جراحػػت کػػرد.  اش را به بسػػتند ك تحػػت خورانػػدف اجبػػاری قػػرار دادنػػد کػػه مػػری
سػػختی بػه خػػواب  شػد به ق کردنػػد کػه موجػػب میآنهػا داركهػای نػػامعلومی را نیػز بػػه اك تزریػ

 سختی از خواب بیدار شود. بركد ك متعاقبا  به

کننػدق  گػردد کػه اك ك هشػت تمرین برمی ۰۲91ژانویػه۰تاریخ آخرین محنػت خػانم یانػگ بػه 
دیگر فالوف گونگ )دك مرد ك شش زف( به بػازار کشػاكرزاف در شهرسػتاف دالیػو كنػن رفتنػد 

عات مربوط به فالوف گونػگ را توزیػع کننػد. گزارششػاف بػه پلػیس های حاكی اطال تا تقویم
کننػدگاف را غػارت کػرد ك  ركز بعد دستگیر شدند. پلػیس خانػه ایػن تمرین3دادق شد ك آنها 

 160مطالب مربوط به فالوف گونگ را با خود برد.

 مرگ جین شونو ۴.۵

ف گونػگ بازداشػت شػدق خاطر گفتگػو بػا مػردـ دربػارق فػالو کػه بػه حالی خانم جین شػونو در
 به كضعیت اغما فرك رفت.  ۰۲92اکتبر3بود، در تاریخ 

اش باعجلػػه بػػه بیمارسػػتاف رفتنػػد، پلػػیس آنهػػا را مجبػػور بػػه امضػػای  پػػس از اینکػػه خػػانوادق
برگػػه سػػلب مسػػئولیت از مػػأموراف کػػرد ك آنهػػا را مػػورد تهدیػػد قػػرار داد کػػه اگػػر همکػػاری 

 شود. داف محکوـ مینکنند، خانم جین به مجازات سنگین زن

اش را  شػػوهر ك دختػػر خػػانم جػػین چهػػار ركز در بیمارسػػتاف ماندنػػد، امػػا اك هرگػػز هشػػیاری
صػػبح از دنیػػا رفػػت. جسػػدش در  2اکتبػػر حػػدكد سػػاعت 9۲دكبػػارق بػػه دسػػت نیػػاكرد ك در 

شکافی سوزاندق شد ك گواهی مرگش ازسػوی بیمارسػتاف صػادر شػد  هماف ركز بدكف کالبد
 ساؿ داشت.33را سکته نوشتند. اك در زماف مرگ  که در آف علت مرگش

دستگیر شد. اك به آنجا رفت   ، در دفتر کمیته اماکن محلی۰۲92سپتامبر93خانم جین در 
خاطر  اش را درخواسػت کنػد، چراکػه بػه تا مدارک مورد نیاز برای اعػادق حقػوؽ بازنشسػتگی

بػػه همػػین دلیػػل حقػػوؽ  سػػاؿ زنػػدانی بػػود ك 92امتنػػاع از انکػػار بػػاكرش بػػه فػػالوف گونػػگ 
 اش را به حالت تعلیق درآكردق بودند. بازنشستگی
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خاطر ایمػانش غیرقػانونی بػود ك حقػوؽ  شػدف بػه اك به کارکنػاف ادارق توضػیح داد کػه زندانی
جای صدكر مػدارک مػورد  اش نباید به حالت تعلیق درآید. یکی از کارمنداف به بازنشستگی

ادارق پلػیس شػینهوا آمدنػد ك اك را بػه بازداشػتگاق نیازش با پلػیس تمػاس گرفػت. مػأموراف 
 نانگو بردند.

مػدتش چػه اتفػاقی بػرایش افتػاد کػه  ركشنی معلػوـ نیسػت کػه در طػوؿ بازداشػت کوتاق به
 باعث شد به حالت اغما فرك ركد ك چند ركز بعد فوت شود.

شػاف، زندانی بود، شوهرش، آقػای شػن  ۰۲9۱تا  ۰۲۲۰های  که خانم جین بین ساؿ درحالی
کػرد. دختػرش، خػانم  اش را سپری می ساله99خاطر هماف اعتقاد، دكرق زنداف  همانند اك به

خاطر تمرین فالوف گونگ به سه سػاؿ حػبس در اردكگػاق کػار اجبػاری  شن چانتنگ، نیز به
 محکوـ شدق بود.

دكبػارق بػه هػم ملحػق شػدند، امػا فقػط سػه سػاؿ بعػد  ۰۲9۱این خانوادق سرانجاـ در ساؿ 
 161جین را از دست دادند. خانم 

 سایر موارد مرگ ۵.۵

سػاله اسػت کػه خواسػتار اجػرای عػدالت در خصػوص مػرگ 1۲ خانم پنگ گػوانگیف، مػادری
دلیل باكرش به فػالوف گونػگ زنػدانی  که به  پسرش است. پسر اك، آقای شو النگیك، درحالی

 بود، تحت شرایط مشکوکی درگذشت:

تنهایی ك  کػػردف دك فرزنػػد بػػه وهرـ درگذشػػت. بزرگسػػاله بػػود، شػػ زمػػانی کػػه پسػػرماف پنج 
خاطر پسػػرـ زنػػدق مانػػدـ ك زنػػدگی کػػردـ. اك بسػػیار  بػػدكف پػػدر کػػار آسػػانی نبػػود. صػػرفا  بػػه

مهرباف بود ك خیلی دكستم داشت. یک بار گفت:  مػادر، حتػی اگػر درنهایػت گػدا شػوـ از 
ك قػوی ك سػالم بػود، امػا کػردـ تػا اك را بػزرگ کػنم. ا تو مراقبت خواهم کرد.  سخت کػار می

سػػاؿ داشػػػت، درگذشػػت. آنهػػػا )مسػػئولین زنػػػداف ككماپینػػگ( مسػػػئولیت  23كقتػػی فقػػػط 
 مرگش را نپذیرفتند...
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افسر برجسته پلیس تحت شلرایط مشلکوک در  -: آقای شو النگجو۱مورد 
 زندان درگذشت

شػت حتػی طی شش سالی که آقای شو النگجو در زنداف گوانگیواف زندانی بػود، اجػازق ندا
اش تماس بگیرد. مادر پیػرش هفػت بػار از شػهر پػانجیهوا بػرای مالقػات  یک بار با خانوادق

 با اك به آنجا سفر کرد اما مأموراف اجازق مالقات ندادند ك اك را برگرداندند.

، آقػػای شػػو بػػه زنػػداف ككماپینػػگ در شهرسػػتاف موچػػواف منتقػػل شػػد. اك از ۰۲9۲در زمسػػتاف
رك مػػأموراف زنػػداف بػػه زنػػدانیاف دسػػتور دادنػػد  نػػاب کػػرد، ازایػػنپوشػػیدف لبػػاس زنػػداف اجت

هایش را پارق کنند. اك فقط اجازق داشت لباس زیر بپوشد. آقای شػو در اعتػراض بػه  لباس
، مسػئوالف زنػداف بػه ۰۲99آزار ك شکنجه، دست بػه اعتصػاب غػذا زد. درنهایػت در دسػامبر

 اف پوؿ نقد بفرستند. یو 9۲۲۲اش اجازق دادند برای اك لباس ك  خانوادق

زنػداف بػه خػانوادق آقػای شػو اطػالع داد اجػازق دارنػد بػا اك مالقػات کننػد ك  ۰۲9۰مارس1در 
کػػػه آقػػػای شػػػو  عشػػػر جراحػػػی شػػػود. ركز بعػػػد درحالی دلیل زخػػػم اثنی ادعػػػا شػػػد اك بایػػػد بػػػه

هوش بود، خانم پنگ گوانگجن مجبور شد فرـ موافقت با عمػل جراحػی را امضػا کنػد.  بی
پس از جراحی، آقای شو توانست کمی فرنی بخورد. بیمارستاف بػه مػادرش اجػازق  سه ركز

نداد از اك مراقبت کند، ك اك مجبور شد بیػركف از بیمارسػتاف در یػک هتػل اقامػت کنػد. در 
 162مارس، بیمارستاف به خانوادق آقای شو اطالع داد که اك درگذشته است.92 شب 

ز استان لیائونینگ، هفت ملاه پلس از : خانم چنگ فوهوا، بانویی ا۲مورد 
 شود قید ضمانت پزشکی فوت می آزادی به
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دلیل صحبت با مػردـ دربػارق فػالوف  به ۰۲9۱ژكئن9خانم چنگ فوهوا پس از دستگیری در 
گونػػػػگ، در بازداشػػػػتگاق محلػػػػی مػػػػورد آزاركاذیػػػػت قػػػػرار گرفػػػػت. اك در اعتػػػػراض بػػػػه ایػػػػن 

ئوالف زنػػداف ایػػن کػػار اك را بػػا اقػػداماتی ها، دسػػت بػػه اعتصػػاب غػػذا زد امػػا مسػػ بػػدرفتاری
 جویانه پاسخ دادند. تالفی

کردنش را نیػػز از  بػػدف خػػانم چنػػگ كـر کػػرد ك اك چنػػد بػػار از هػػوش رفػػت. توانػػایی حرکػػت
اش اطالع داد بیایند ك  به خانوادق ۰۲93دست دادق بود. بازداشتگاق محلی در اكاخر ژانویه

در  ۰۲93اكت3ات ناشی از آزاركاذیت بهبود نیافػت ك در اك را با خود ببرند. اك هرگز از جراح
 163سالگی درگذشت.33

جیان، مردی اهل لیائونینگ، پلس از دو سلال اغملا  : آقای هو گوئو۳مورد 
 میرد می

جیاف از شهر فوشوف در استاف لیائونینگ، پس از اینکػه حػدكدا  دك سػاؿ در  آقای هو گوئو
دسػتگیر شػد، ك پػنج  ۰۲9۱ژكئیػه1شت. آقای هو در درگذ ۰۲92مه9۱ كضعیت کُما بود، در 

كشػتم نگهبانػاف دچػار خػونریزی  ماق بعد به چهػار سػاؿ حػبس محکػوـ شػد. اك براثػر ضرب
شدید مغزی شد ك به کما رفت. سپس تحت عمل جراحی قرار گرفت اما هرگز بػه هػوش 

 164نیامد. 

پایلللان  : خلللانم لیلللو فنگملللی  بلللانویی کللله پلللس از آزار و شلللکنجه بی۴ملللورد 
 درگذشت

سػاؿ  92پکػن دسػتگیر ك کمػی بعػد بػه  ۰۲۲2هػای المپیػک  خانم لیو فنگمی پػیش از بازی
 حبس محکوـ شد. با كجود اینکه در معاینه پزشکی پذیرفته نشد، زنداف اك را پذیرفت.
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كضعیت سالمتی خانم لیو پس از تحمل سه ساؿ شکنجه ازجمله خورانػدف اجبػاری، کػار 
مغػزی ك نشسػتن ركی چارپایػه کوچػک بػرای سػاعات طػوالنی،  اجباری سػخت، شستشػوی

سرطاف سػینه پیشػرفته ك تومورهػای تخمػدانی در اك تشػخیص  ۰۲9۰كخیم شد ك در ژكئیه
آزاد شػػد امػػا مقامػػات محلػػی همننػػاف بػػه آزاركاذیػػت اك ادامػػه  ۰۲9۰دادق شػػد. اك در اكت

در  ۰۲92دسػػامبر92 ر دادنػػد. خػػانم لیػػو پػػس از دك سػػاؿ ك چهػػار مػػاق تحمػػل درد ك رنػػج، د
 سالگی درگذشت.22 

: آقلللللای گلللللائو ییشلللللی  درگذشلللللت ملللللردی سلللللالم دو روز بعلللللد از ۵ملللللورد 
 خاطر اعتصاب غذا شدن به بستری

خاطر اعتصػػاب غػػذا بػػه بیمارسػػتاف منتقػػل شػػد ك دك ركز بعػػد، تحػػت  آقػػای گػػائو ییشػػی، بػػه
غیرقػػانونی شػػرایط مشػػکوکی درگذشػػت. آقػػای گػػائو در اعتػػراض بػػه دسػػتگیری ك بازداشػػت 

ركز بعػد از 9۲خاطر باكرشػاف، دسػت بػه ایػن اعتصػاب غػذا زد. اك فقػط  خود ك همسػرش بػه
سالگی درگذشت. معاینه جسمی کامل آقای گػائو در بیمارسػتاف نشػاف 2۱ دستگیری، در 

داد کػػه اك بػػا كجػػود اعتصػػاب غػػذا، در زمػػاف بسػػتری از سػػالمتی کامػػل برخػػوردار بػػود. اك در 
کردف  تدریج توانایی صحبت یا حرکت اكـ تحت تزریق قرار گرفت. بهطور مد بیمارستاف به

اش  بودف در بیمارسػػتاف درگذشػػت. خػػانوادق سػػاعت بسػػتری 22را از دسػػت داد ك پػػس از 
ك فركرفتگػػی   بند ركی مػػچ دسػػتش، تػػوـر شػػدید در قفسػػه سػػینه متوجػػه جػػای زخػػم دسػػت

نشػػد گػػزارش را بػػه  شػػکمش شػػدند. پلػػیس ركز بعػػد کالبدشػػکافی انجػػاـ داد امػػا حاضػػر
 165 اش نشاف دهد. خانوادق

چللون  سللقط جنللین اجبللاری، مللرگ پللس از هشللت  : خللانم فللو گوئی۶مللورد 
 سال آزار و شکنجه در زندان 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 : مرگ براثر آزار ك شکنجه۱فصل 
 

192 

 

اش در  دنباؿ دسػػتگیری چػػوف دك مػػاق پػػس از سػػقط جنػػین اجبػػاری کػػه بػػه خػػانم فػػو گوئی
شػػد. خػػانم فػػو در بػػه هشػػت سػػاؿ زنػػداف محکػػوـ  ۰۲۲۰انجػػاـ داد، در سػػپتامبر ۰۲۲۰مػػه

زنداف زناف هاربین در سلوؿ انفرادی حبس شد، مأموراف زنداف اك را از مػچ دسػت آكیػزاف 
دادنػػػد تػػػا  کردنػػػد، اك را در معػػػرض سػػػرمای شػػػدید قراردادنػػػد ك بػػػه اك اجػػػازق خوابیػػػدف نمی

های دیگػری مبػتال شػد. در  مجبورش کنند از ایمانش دست بکشد. اك به دیابت ك بیماری
که از زنداف آزاد شد، دچار شوک ركحی شدق ك از نار ذهنی ك جسػمی آسػیب  ۰۲۲3ساؿ 

 166ساؿ داشت درگذشت.  2۲که حدكد  درحالی ۰۲9۰مه9دیدق بود. خانم فو در 

: آقللای لللی کنلیللان و خللانم وانللگ فللوچین  مللرگ زن و شللوهری بللا ۷مللورد 
ار خاطر امتنلاع از انکل فاصلۀ پنج سال، پس از بازداشت سه دخترشلان بله

 فالون گونگ

دلیل امتنػاع از نفػی  یکػی پػس از دیگػری بػه ۰۲۲2سه دختػر خػانم كانػگ فػوچین در سػاؿ 
ترین دختر بػه چهػار سػاؿ حػبس محکػوـ  باكرشاف به فالوف گونگ دستگیر شدند. کوچک

ترین دختػػرش مالقػػات کنػػد، امػػا هػػر بػػار  شػػد. خػػانم كانػػگ هفػػت بػػار تػػالش کػػرد بػػا کوچػػک
نگ آنقػدر از دسػتگیری دختػرانش انػدكهگین بػود کػه سػکته درخواستش رد شد. خانم كا

 سالگی فوت شد.33کرد ك در 

شوهرش، آقای لی کنلیاف، پس از مرگ همسرش دچار اختالؿ ركانی شد. هر ركز پس از 
را فػراری دهػػد. اك « افػراد بػدِ تخیلػػی»داشػت تػػا  شػدف هػوا چػػاقو یػا تکػه چػػوبی برمی تاریک

سػػالگی 19 آینػػد. آقػػای لػػی پػػنج سػػاؿ بعػػد در  یػػزانش میکػػرد آنهػػا بػػرای بػػردف عز تصػػور می
 167درگذشت. 

شللنگ  مللرگ مللرد میانسللال هفللت سللال پللس از  : آقللای رن دونگ۸مللورد 
 شدن در حین بازداشت دیوانه
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دسػتگیر ك بػه پػنج سػاؿ حػبس محکػوـ شػد. اك در  ۰۲۲3مػارس2شنگ در  آقای رف دكنگ
تصػػػوری شػػػد، ماننػػػد اینکػػػه  ابلزنػػػداف گػػػانگبی در شػػػهر تیػػػانجین متحمػػػل شػػػکنجه غیرق

انگشتانش را بػا فنػدکی سػوزاندند، بػه صػورتش سػیلی زدنػد ك آنقػدر ركی انگشػتاف پػایش 
هایش جدا شدند. اك مجبػور بػود غػذاهایی را کػه از ركی قصػد ركی زمػین  کوبیدند تا ناخن

بػػه بند ك پابنػػد زدق بودنػػد، درحػػالی کػػه قػػادر  ریختػػه بودنػػد، بػػردارد ك بخػػورد. بػػه اك دسػػت
سػػاله ۱برداشػػتن غػػذایی نبػػود کػػه عمػػدا  دكر از دسترسػػش قػػرار دادق بودنػػد. كقتػػی دكرق 

حبسش به اتماـ رسید، اك را مستقیما  به یک مرکز شستشوی مغزی فرستادند ك در آنجا 
اش  فریبش دادند تا پودر سفید نامعلومی را بخورد. اك یػک هفتػه بعػد آزاد شػد ك خػانوادق

اش پػس از  سػاله2۲آف شخص سابق نیست. كقتی مادر حدكدا   متوجه شدند که اك دیگر
پنج سػاؿ طػوالنی شػاهد آف چیػزی بػود کػه بػرای پسػرش اتفػاؽ افتػادق بػود، آنقػدر بػرایش 

 ضربه ركحی بزرگی بود که دچار فركپاشی ركانی شد.

کند. اك یک ماق پػس از  همسر آقای رف، خانم ژانگ لینین، نیز فالوف گونگ را تمرین می
سػػاؿ 1دسػػتگیر ك بػػه  ۰۲۲3فوریػػه9۰یری شػػوهرش از کػػارش اخػػراج شػػد. اك نیػػز در دسػػتگ

آزاد شد، آننه در خانه با آنها ركبرك شد، شػوهر  ۰۲93فوریه99حبس محکوـ شد. كقتی در 
 های شکسته. ركانپریشش بود ك مبلماف ك پنجرق

. آقػػػای رف پػػػس از بازگشػػػت بػػػه خانػػػه، اغلػػػب اكقػػػات در حالػػػت ركانپریشػػػی قػػػرار داشػػػت
کوبیػػػد. در ركزهػػػای بػػػارانی  دیػػػد، می کػػػرد ك هػػػر چیػػػزی را کػػػه می موهػػػایش را کوتػػػاق نمی

زدق  رفػػت ك چنػػد ركز بعػػد، تػػوهم شػػب از خانػػه بیػػركف می دكیػػد. گػػاهی نیمه فریادکشػػاف می
 گشت. که سراسر بدنش کثیف بود، برمی درحالی

بایػد فػرار کنػد كگرنػه کػرد کػه  برد، آقای رف زیر لب زمزمػه می هرگاق کسی ناـ پلیس را می
 خوابید. رفت ك بعدا  کنار جادق می سرعت بیركف می پلیس اك را خواهد گرفت. اك به

« ترسػػم. از شػػما نمی»زد:  شػػد ك فریػػاد مػػی شػػب ناگهػػاف از خػػواب بیػػدار می گػػاهی در نیمه
زد. یػػک بػػار در شػػب سػػاؿ نػػوی  کػػرد ك پسػػرش را کتػػک مػػی اغلػػب بػػا مػػادرش بػػدرفتاری می

را از خانػػػه بیػػػركف کػػػرد ك ایػػػن زف سػػػالخوردق مجبػػػور شػػػد تنهػػػا در خیابػػػاف چینػػػی مػػػادرش 
سػػمت مػػادربزرگش رفػػت، اك را در  بایسػػتد. یػػک بػػار دیگػػر پسػػرش را کتػػک زد ك پسػػرش به

 آغوش گرفت ك گریه کرد.

خانم ژانگ لینین، همسر آقای رف، پس از شػکایت از نگهبانػانی کػه آقػای رف را شػکنجه 
كاذیت قرار گرفت ك مقامات بازداشػتش کردنػد. اك مجبػور شػد بػرای کردند، بارها مورد آزار 
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جویی  مدتی دكر از خانه زندگی کند تا از دستگیرشدف جلوگیری کند. اك گاهی برای صػرفه
انػػػػداز کنػػػػد ك بتوانػػػػد  کػػػػرد تػػػػا پػػػػولی پس هایش، از خػػػػوردف غػػػػذا اجتنػػػػاب می در هزینػػػػه

 ختلفی بركد.های م ف درجستجوی اجرای عدالت برای شوهرش، به مکا

تحقیقات از سوی دادگػاق عػالی شػهر تیػانجین را پػذیرفت ك  ۰۲92سپتامبر2خانم ژانگ در 
کػػه  تفصػػیل شػػرح داد. اك درحالی چگػػونگی شػػکنجه شػػوهرش در زنػػداف را بػػرای دادگػػاق به

شػػدت  منتاػػر تصػػمیم دادگػػاق عػػالی بػػود، هشػػت ركز بعػػد شػػوهرش را از دسػػت داد ك به
 168ناراحت ك دلشکسته شد. 

داشلتنی پلس از هشلت  : آقای شو داوی  سرآشپز خوشرو و دوست۹مورد 
 سال زندان درگذشت

دسػتگیر ك بعػدا  بػه هشػت سػاؿ زنػداف محکػوـ شػد. اك کػه  ۰۲۲9آقای شػو داكی در ژانویػه
تبػػػدیل بػػػه پوسػػػت ك  ۰۲۲3پػػػیش از آف مػػػرد جػػػواف سػػػالمی بػػػود، پػػػس از آزادی در فوریػػػه

احات ك کبودی ناشی از شػکنجه بػا شػوک الکتریکػی ك استخواف شدق بود. بدنش پر از جر 
هایش بػه آهسػتگی  اش را از دست دادق بػود، چشػم خوردف بود. حالت طبیعی چهرق کتک

اش در  ركز پػس از آزادی 92اش نبػود. اك فقػط  کرد ك قادر به تشػخیص خػانوادق حرکت می
بػػرای اك  خواهی مناور عػػدالت سػػالگی درگذشػػت. پػػس از مػػرگ آقػػای شػػو، همسػػرش بػػه23
ای سرگشػادق بػه مقامػات  كقفه تالش کػرد. خػانم چػی لیهػوا، همسػر آقػای شػو، در نامػه بی

 169نوشت:

خػػػػواهم بػػػػه یػػػػاد بیػػػػاكـر آف هشػػػػت سػػػػاؿ را چطػػػػور در اضػػػػطراب ك نػػػػاراحتی، بػػػػه  نمی»
ای نداشػته باشػد قػادر بػه درک ایػن شػرایط  انتاارکشیدف گذراندـ. کسی که چنین تجربه

ها، تهیدسػػػتی،  کػػػردـ. سػػػختی کمػػػاف ك كالػػػدین پیػػػرـ مراقبػػػت مینیسػػػت. از دختػػػر کوچ
دانم چنػد بػار بػه گریػه  ها ك اضطراب، فراتر از آف بود که بتواف توصیفش کػرد. نمػی نگرانی

 چکید. افتادـ. دیگر اشکی برایم نماندق بود. فقط خوف از قلبم می

ای  ا سػػپس ضػػربهکػػردـ بػػاالخرق پػػس از هشػػت سػػاؿ، انتاػػار بػػه پایػػاف آمػػدق، امػػ  فکػػر می
کشػػندق ك مهلػػک بػػه مػػن كارد شػػد. مػػادـر پػػس از شػػنیدف مػػاجرا، تػػاب نیػػاكرد ك از هػػوش 
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اـ ك درآمػػد یػػا منزلػػی  یػػک از كالػػدینم دیگػػر زنػػدق نیسػػتند. آنهػػا را از دسػػت دادق رفػػت. هیچ
 .  برای زندگی نداـر

شػػتم. قػػادر كالػػدین داكی از مػػن خواسػػتند بػػا آنهػػا زنػػدگی کػػنم امػػا تمػػایلی بػػه ایػػن کػػار ندا
 نیستم با این كاقعیت ركبرك شوـ. 

کننػد.  ای کوچػک در کوهسػتاف زنػدگی می مشکلم این نیست که كالدین داكی در دهکدق
. كالدین داكی با من مثل عركس خانوادق  ك مشکل این نیست که با آنها سر سازش نداـر

ن هػم آنهػا را ماننػد پػدر اند. ك مػ اند؛ آنها با من مثل دختر خودشاف رفتار کردق رفتار نکردق
خػواهم  خواهم با آنها زندگی کنم کػه نمی دانم. اما فقط به این دلیل نمی ك مادر خودـ می

ترسػم کػه كقتػی مػادربزرگ  با حضور مػن، بػه یػاد پسرشػاف بیفتنػد. حتػی بیشػتر از ایػن می
ه اك ساله داكی از من بپرسػد چػرا داكی هنػوز بػه خانػه برنگشػته، چػه جػوابی بایػد بػ نودكنه
 «بدهم.
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 های جسمانی و ضربات روحی : آسیب۶فصل 

هػػای  کننػػدگاف ك خانوادق شػػماری را بػػرای تمرین هػػای بی آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ تراژدی
آناف به همراق داشته است. حتی در حق کودکػاف، سػالمنداف ك معلػوالف هػم هػیچ رحمػی 

 شود ك آنها هم مستثنی نیستند. نمی

موسیقی، زمانی که فقط نوزدق ساؿ داشػت بػه جػرـ اعتػراض بػه آزار خانم كانگ بو، نابغه 
ساؿ حبس در اردكگاق کار اجبػاری محکػوـ شػد. اك پػس از آزادی در سػاؿ  2ك شکنجه به 

 170بازداشت ك به پنج ساؿ حبس دیگر محکوـ شد.  ۰۲۲3،  مجددا  در ساؿ ۰۲۲۱

جیانػگ دكرق  ف اسػتاف هلیونگاکنػوف در زنػداف زنػا یو، تاجر سابق، که هم خانم ژانگ چوف
کنػد، همػوارق مػورد آزار ك سوءاسػتفادق قػرار  ماهه خػود را سػپری می كشش حبس چهارساؿ

گیرد. اك در پی حمله یکػی از نگهبانػاف مػرد در دكراف حػبس پیشػینش در اردكگػاق کػار  می
 171اجباری، بینایی چشم چپش را کامال  از دست دادق است. 

دکی براثر بیماری فلج اطفاؿ توانایی حرکت پاهػایش را از دسػت خانم تاف میلی که در کو
دفعات زیاد بازداشت ك مجموعا  به هفت ساؿ ك شش مػاق زنػداف محکػوـ   دادق است، به

 172برد. سر می اکنوف چهار ساؿ ك شش ماق است که در زنداف به  شدق است. اك هم

مػػاق زنػداف محکػػوـ شػػد. اك  3سػاؿ ك 99سػػاؿ داشػت بػػه  13 یواف زمػػانی کػه  آقػای لیػػو دیػاف
 173قبال  نیز هفت ساؿ در زنداف حبس بودق است. 

دلیل  نفرق در شػػػػهر تونگلیػػػػائو كاقػػػػع در مغولسػػػػتاف داخلػػػػی، فقػػػػط بػػػػه ای شػػػػش خػػػػانوادق
سػاؿ را  29بودف در اعتقادشاف بػه فػالوف گونػگ بارهػا دسػتگیر شػدق ك مجموعػا   قدـ ثابت

ادق، آقای تیاف فوجین، دك بار به زنداف محکػوـ شػد اند. پدر این خانو سر بردق در زنداف به
ك نزدیک به نُه ساؿ از عمر خود را در زنداف بود ك درنهایػت براثػر شػکنجه جػاف خػود را از 

تازگی  سػر بػرد. بػه دست داد. مادر این خانوادق، خػانم لػو شػیوركنگ، دق سػاؿ در زنػداف به
ن، بػه سػه سػاؿ حػبس محکػوـ دختر كسػطی ایػن خػانوادق، خػانم تیػاف شػی ۰۲9۱در ساؿ 

اش، خویشػاكندانش بػه پسػر  شد. شوهرش از اك طالؽ گرفت ك از زماف آخرین دسػتگیری
 174اند.  نوجواف اك کمک کردق

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 یك ضربات ركح یجسمان یها بی: آس3فصل 
 

111 

 

مػدت،  هػای طوالنی های كحشػیانه ك حبس اما با این حاؿ، زجر جسػمانی ناشػی از شػکنجه
هایشػػاف تحمیػػل  خانوادق کننػػدگاف ك ای کػػه بػػر تمرین در برابػػر فشػػار ركانػػی آزار ك شػػکنجه

 قیاس نیست. شود اصال  قابل می

اش، كقتػی بػرای اكلػین بػار پػدر  سػالگی یانگ را در هفت تواند رنج شو شػین چیزی نمی هیچ
ركز پػس از آزادی، بػا جسػمی  92اش را دید، التیاـ بخشد. پدرش، آقػای شػو داكِی،  زندانی

 175مملو از جراحات، جاف باخت. 

انػد قاصػر اسػت. شػوهر  سػاله آكردق22شیانگ  بر سر خانم جیانگ زی زباف از كصف آننه
جػاف  ۰۲۲۲خانم جیانػگ بػر اثػر شػدت رنػج ك انػدكق ناشػی از آزار ك شػکنجه در اكایػل دهػه 

شػػػػی، دق ركز پػػػػس از  سػػػػالۀ اك، گػػػػائو یی كپنج خػػػػود را از دسػػػػت داد. سػػػػپس پسػػػػر چهل
زمػػاف فػػوت آقػػای گػػائو، دسػػتگیری بػػر اثػػر شػػکنجه جػػاف باخػػت. دختػػر خػػانم جیانػػگ در 

بػرد. ایػن موضػوع كضػعیت سػالمتی ایػن  خاطر عقایػدش همننػاف در زنػداف بػه سػر می به
 176ماق بعد از این كاقعه درگذشت.  ۰۲خانم سالمند را دچار چناف كخامتی کرد که اك نیز 

ساؿ داشت پس از اینکه دختر نوجوانش براثر سػکته  2۲خانم ژائو یوهوا که فقط حدكد 
دختػػرش اضػػطراب ك   هایش را از دسػػت داد. علػػت سػػکته رگذشػػت، همػػه دنػػدافقلبػػی د

خاطر كالػػدینش متحمػػل شػػدق بػػود چراکػػه كالػػدینش مجبػػور شػػدق بودنػػد  ترسػػی بػػود کػػه بػػه
بػػرای فػػرار از آزار ك شػػکنجه، خانػػه ك کاشػػانه خػػود را تػػرک کننػػد. پلػػیس فػػوت ایػػن دختػػر 

سػػػاعته منػػػزؿ اك را ۰2انسػػػت ك نوجػػػواف را فرصػػػتی طالیػػػی بػػػرای دسػػػتگیری خػػػانم ژائػػػو د
 177نار گرفت.  تحت

دسػػتگیر شػػد كلػػی بػػه پػػدرش اجػػازق مالقػػات بػػا اك را ندادنػػد،  ۰۲93آقػػای مػػا ژانگػػو در اکتبػػر
آكر  درنتیجػػه پػػدر انػػدكهگینش بػػه فشػػار خػػوف مبػػتال شػػد ك سػػکته کػػرد. آقػػای مػػا تنهػػا نػػاف

اش بػود. مػا دنگکػه، پػدر  كصػف بػرای خػانوادق خانوادق بود ك بازداشت اك مصػیبتی غیرقابل
بیمػػار ك پیػػر اك بػػرای کمػػک بػػه خػػانوادق گػػاهی بطػػری آب، قػػوطی مشػػركب ك کاغػػذ جمػػع 

های بازیافتی درآمد انػدکی کسػب کنػد. درنهایػت، پیکػر  کرد تا با فركش آنها به کارخانه می
 178جاف اك را در کوهی از زباله پیدا کردند.  بی

خاطر عقایدشػػاف زنػػدانی  هونػػگ را بػػه ی جیافزمػػانی کػػه خػػانم كانػػگ یػػاننین ك دختػػرش بػػ
کػػردق بودنػػد، خػػانم كانػػگ را مجبػػور کردنػػد شػػکنجه دختػػرش را بػػا چشػػماف خػػود ببینػػد ك 
فریادهػػایش را بارهػػا ك بارهػػا بشػػنود. ایػػن جریػػاف مػػادرش را تقریبػػا  دچػػار فركپاشػػی ركانػػی 

 179کرد. 
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بػرد،  اش بػا خػود می هسػال32 كقتی پلیس خانم لیانگ یوژف را جلوی چشمانش مػادربزرگ 
دسػػتاف ایػػن پیػػرزف را پػػارق کػػرد. لیانػػگ یػػوژف تنهػػا کسػػی بػػود کػػه از مػػادربزرگش مراقبػػت 

اش از حػق مالقػات بػا اك محػركـ  کرد. پس از آنکه مادربزرگش باخبر شػد دك كکیػِل نػوق می
اند عصػبانی شػد. اك بػا کمػک سػایرین بػا پػای پیػادق بػه بازداشػتگاق هشػاف رفػت. امػا  شدق
 180زدف با اك اجتناب کردند ك از هر نوع کمکی به اك امتناع كرزیدند.  اناف آنجا از حرؼنگهب

خاطر تمرین فػالوف گونػگ بػه پػنج سػاؿ حػبس محکػوـ  پس از آنکه آقای جین فوژانگ به
كپنجه نػػػرـ  شػػػماری دسػػػت های بػػػی اش در گػػػذراف زنػػػدگی بػػػا سػػػختی سػػػاله22 شػػػد، مػػػادر 

تنهایی انجػاـ دهػد، خػودش بػرای تعمیػر لولػه  نػه را بػهکرد. اك مجبور شػد خریػدهای خا می
تنهایی تعػػویض  اش را بػػه کش پیػػدا کنػػد ك شیشػػه کابینػػت آشػػپزخانه اش لولػػه ترکیػػدق خانػػه

 181کند.

پدر، مادر، دك برابر ك خواهر کوچک خانم چن شوالف براثر آزار ك شکنجه زندگی خػود را از 
انوادق اسػػت، دك بػػار ك درمجمػػوع بػػه دسػػت دادنػػد. خػػانم چػػن کػػه آخػػرین بازمانػػدق ایػػن خػػ

ها شػکنجه دچػار  یازدق ساؿ ك شش ماق حبس محکوـ شدق اسػت. خػانم چػن براثػر سػاؿ
 182کند.  کمردرد شدیدی شدق ك دخترش از اك نگهداری می

خانم فنگ شػیائومی، خػواهرش خػانم فنػگ شػائومین ك كالدینشػاف، زمػانی زنػدگی شػادی 
یائومی براثػر آزار ك شػکنجه چشػم از جهػاف گشػودند. داشتند. اما پدر، شػوهر ك خػواهر شػ

شوهرخواهر اك پس از هشت ساؿ فرار از آزار ك شکنجه، درنهایت به زنداف انداختػه شػد. 
اش تنهػا بازمانػدگانی هسػتند کػه از پسػرش، كانػگ بػورك  اکنوف شیائومی ك مادر سالخوردق

شػػینگ کػػه هنگػػاـ  تیافاش، كانػػگ  سػػالگی از دسػػت داد ك خػػواهرزادق92کػػه پػػدرش را در 
کننػػػد. پػػػس از دسػػػتگیری مجػػػدد  فػػػوت مػػػادرش کمتػػػر از دك سػػػاؿ داشػػػت، نگهػػػداری می

شػػبه ریخػػت. بػػورك مجبػػور شػػد تػػرک  ، تمػػاـ موهػػای مػػادرش یک۰۲۲3شػػیائومی در سػػاؿ 
تحصػػیل کنػػد ك بػػرای کمػػک بػػه مخػػارج خػػانوادق بػػه کارهػػای یػػدی ركی بیػػاكرد. نزدیػػک بػػود 

 183ادق شود. خانه فرست شینگ به یتیم تیاف

 ها و آزارهای جسمانی نتایج شکنجه ۱.۶

بیننػػد یػػا  های شػػدیدی می در بازداشػػت، آسػػیب  کننػػدگاف براثػػر شػػکنجه بسػػیاری از تمرین
 شوند. چند نمونه از این موارد در ادامه ارائه شدق است. ناتواف، فلج یا دیوانه می
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 شد : اقتصاددان سابق براثر شکستگی پا دچار معلولیت۱مورد 

کاف، زمانی کػه سػعی داشػت از شػکنجه در اردكگػاق  اقتصادداف سابق، خانم گونگ شینگ
ها سػػقوط کػػرد. براثػػر ایػػن سػػقوط پػػای راسػػتش شکسػػت ك  کػػار اجبػػاری فػػرار کنػػد، از پلػػه

اسػػتخوانش از بػػدنش بیػػركف زد. زمػػانی کػػه اك را بػػه بیمارسػػتاف بردنػػد، پزشػػک بیمارسػػتاف 
ا جػا بینػدازد پػایش را گػچ گرفػت. ایػن کػار درنهایػت باعػث اینکه ابتػدا اسػتخوانش ر  بدكف 

 184تر شود.  متر از پای چپش کوتاق شد پای راست اك دچار انحراؼ شدق ك دك ك نیم سانتی

هایش را  ای که براثلر خورانلدن اجبلاری، اکدلر دنلدان ساله : مرد سی۲مورد 
 از دست داد

مناػور گشػودف دهػاف آقػای زایمػانی بػه باریػک ك فورسػپس نگهباناف بازداشتگاق از انبػر دـ
تانگ موتینگ استفادق کردند تا اك را تحت خوراندف اجباری قرار دهنػد ك بػه همػین دلیػل 

سػػالگی مجبػػور بػػودق از دنػػداف مصػػنوعی اسػػتفادق کنػػد. 2۲هایش افتػػاد. اك از  اکثػػر دنػػداف
موقع، بخػش  هنشػدف بػ علت معالجه عالكق بر این، نگهباناف کمرش را لگػدماؿ کردنػد ك بػه

 185تحتانی ستوف فقراتش دچار انحراؼ شدق است. 

: دسلللتان خلللانمی براثلللر شلللکنجه در اردوگلللاه کلللار اجبلللاری وانجیلللا ۳ملللورد 
 معلول شد
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ساله بود دسػتانش براثػر شػکنجه در اردكگػاق کػار اجبػاری 29که خانم فو لی  ۰۲۲۲در ساؿ 
 نش مملو از جراحات شد. جیانگ دچار معلولیت ك بد كانجیا كاقع در استاف هلیونگ

در این اردكگػاق، پلػیس انگشػتاف شسػت خػانم فػو را بػا طنػاب بػه یکػدیگر بسػت ك اك را از 
طنػػاب آكیػػزاف کػػرد تػػا تمػػاـ كزف بػػدنش بػػه انگشػػتاف شسػػتش كارد شػػود. دسػػتاف اك براثػػر 

 186کلی از کار افتاد.  بودف طوالنی به این شکل، به آكیزاف

 کننده معلول رد شد ین: درخواست غرامت تمر۴مورد 

ژكانػػگ، اهػػل اسػػتاف ژجیانػػگ، سػػابقا  پػػنج ركز پیػػاپی مػػورد بػػازجویی قػػرار  آقػػای فػػاف ژكنگ
گرفػػت ك در ایػػن مػػدت از خػػواب محػػركـ شػػد. عػػالكق بػػر ایػػن، پلػػیس بػػه پاهػػا ك دسػػتانش 

آقػػای فػػاف را بػػا چنػػاف  ۰۲۲۱اكت۰1بند ك پابنػػد زد ك اك را شػػکنجه کػػرد. پلػػیس در  دسػػت
های گردنش دچار شکستگی ك اك برای همیشه  كشتم قرار داد که مهرق ضرب شدتی مورد

 187فلج شد. 

میلیػوف یػوآف بػرای پرداخػت هزینػه درمػاف ك 21;9آقای فاف درخواسػتی غرامتػی بػه ارزش 
چوف، معػاكف رئػیس پلػیس،  رفته خود به پلیس ارائه کػرد. امػا یانػگ چانػگ حقوؽ ازدست

هػزار یػوآف 9۲خػواهی، بػا  شرمانه است. اگر غرامػت می این درخواست بی»در پاسخ گفت: 
 «ساؿ آف را بپردازی. ۰۲کنیم، اما اكؿ باید بهرق  موافقت می

 : خانمی که در زمان بازداشت نابینا شد۵مورد 

دكنگ است. اك پػس  ساله بازنشسته مؤسسه سنجش استاف گوانگ12ژف  خانم كك یانگ
مغػػػزی محػػػل سػػػکونتش، بینػػػایی چشػػػم ركز بازداشػػػت در مرکػػػز شستشػػػوی  93از فقػػػط 

کلی از دست داد. کارکناف این مرکز ابتدا خانم كك را مجبور کردند برای چنػد  راستش را به
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سػػاعت بػػه حالػػت ضػػربدری بسػػتند. گػػاهی  2سػػاعت سػػر پػػا بایسػػتد ك سػػپس پاهػػایش را 
کنجه بستند. درد ایػن شػ کردند ك مجددا  آنها را با هماف حالت قبلی می پاهایش را باز می

 كتار شد. علت کاهش گردش خوف تیرق اش به فرسا بود ك درنهایت، بینایی طاقت

دك هفته بعد که اك را به بیمارستاف بردند، چشػم راسػتش کػامال  نابینػا شػدق بػود ك بینػایی 
 188چشم چپش هم آسیبی جدی دیدق بود. 

وشلتم پللیس از هلوش رفلت، همچنلان  : خانمی که از شلدت ضرب۶مورد 
 ارستان بستری استدر بیم

شػدف کتػک  هوش تػا سػرحد بی ۰۲92اکتبػر3الف را در  پس از اینکػه پلػیس خػانم شػی یػوف
اکنوف دچار لکنت زبػاف  بری( انجاـ دهد. اك هم زد، اك مجبور شد عمل کرانیوتومی )جمجه

اش از پرداخػت کامػل  شدق ك از کمر به پایین فلػج اسػت. فرمانػداری منطقػه محػل زنػدگی
علت نػػاتوانی  اك امتنػػاع كرزیػػدق اسػػت. عمػػل جراحػػی تػػرمیم جمجمػػه اك بػػه هزینػػه درمػػاف

 189مالی، برای مدتی نامعلوـ به تعویق افتادق است. 

سال زندان و شلکنجه، هنگلال  ۵جیانگ بعد از  : مرد اهل هلیونگ۷مورد 
 کردن نداشت رفتن یا صحبت آزادی توانایی راه

د زیرا بنرهػای آكیزانػی کػه ركیشػاف نوشػته دستگیر ش ۰۲92مارس۰3آقای ژانگ جینکو در 
 اش پیدا شد. در شهر محل زندگی« فالوف دافا خوب است»شدق بود 

علت شػػػکنجه  کػػػه آقػػػای ژانػػػگ را بػػػه زنػػػداف هػػػوالف منتقػػػل کردنػػػد، اك بػػػه ۰۲92اکتبػػػر9در 
 رفتنش را از دست دادق بود. ها توانایی راق مأموراف ك سایر زندانی
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ای  ، بػػػػا بػػػػدنی نحیػػػػف ك چهػػػػرق۰۲92ژكئػػػػن۰محکػػػػومیتش در  آقػػػػای ژانػػػػگ در پایػػػػاف دكرق
تشخیص آزاد ك باخبر شد که همسرش، خانم لی یالی، براثر اندكق ك درد ناشػی از  غیرقابل

 ساؿ داشت. 21که فقط  ها، از دنیا رفته است درحالی این سختی

ی بػػا سػػخت كقتػػی مػػادر آقػػای ژانػػگ از اك پرسػػید چػػرا آنقػػدر نحیػػف ك الغػػر شػػدق اسػػت، اك به
دسػػت چػػپش )دسػػت راسػػت اك براثػػر شػػػکنجه در زنػػداف شکسػػته بػػود( کػػه تسػػػلطی در 

کػػردـ. آنهػػا در غػػذایم دارك  پػنج سػػاؿ گهگػػاهی اعتصػػاب غػذا می»نوشػتن نداشػػت نوشػػت: 
گیر شػػدق بػػود ك حاضػػر نبػػود پػػدربزرگ ك مػػادربزرگ  دختػػر اك منػػزكی ك گوشػػه« ریختنػػد. می

کردنػػد، ببینػػد. حتػػی هنگػػاـ آزادی  نػػدگی میاش را کػػه بػػا كالػػدینش در یػػک خانػػه ز  پػػدری
 190پدرش، این دختر جواف برای خوشامدگویی به اك حاضر نشد. 

: خللانمی کلله پلللیس بلله او ادرار و مللدفوع خورانللده بللود، بلله جنللون ۸مللورد 
 مبتال شد

ای سػػػفید پوشػػػاندق شػػػدق بػػػود، از  کػػػه بػػػدنش بػػػا مالفػػػه خػػػانم ژانػػػگ جوشػػػیاف را درحالی
کردنػد اك مػردق اسػت. در  ناف لیائونینگ خارج کردنػد. بسػیاری فکػر میبیمارستاف زنداف ز 

حقیقت اك هنگػاـ بازگشػت بػه منػزؿ در قیػد حیػات بػود امػا بػه بیمػاری ركانػی مبػتال شػدق 
سػاؿ بػه اردكگػاق کػار  ۱بود. خانم ژانگ سابقا  سه بار دستگیر شدق بود، دك بار درمجمػوع 

س محکػػوـ شػػدق بػػود. یکبػػار کػػه اك بػػرای اجبػػاری فرسػػتادق شػػدق بػػود ك بػػه سػػه سػػاؿ حػػب
اعتراض به آزار ك شکنجه دست به اعتصاب غذا زدق بود، به اك ادرار ك مدفوع خوراندنػد. 

191 
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 ها از زبان خودشان درد و رنج خانواده ۲.۶

: نامه دادخواهی مادر آقای ملو ژیکلوئی بلرای آزادی پسلرش کله در ۱مورد 
 192برد  می به سر میپی شکنجه در زندان، در وضعیت وخی

.  بػػػیش از یػػػک سػػػاؿ اسػػػت کػػػه پسػػػرـ را  23مػػػن مػػػادر مػػػو ژیکػػػوئی هسػػػتم ك  سػػػاؿ داـر
پسػػرـ »پرسػػم:  شػػدت نگػػرانم. مػػداـ ایػػن سػػؤاؿ را از خػػودـ می انػػد. بابػػت امنیػػتش به بردق

خاطر تمػػرین فػػالوف گونػػگ ك تػػالش  مرتکػػب هػػیچ خالفػػی نشػػدق، پػػس چػػرا پلػػیس اك را بػػه
سػاؿ زنػداف محکػوـ شػدق ك در  9۰اك بػه « ف دسػتگیر کػردق اسػت برای انسانی خوب بػود

 شود. زنداف هوالف با اك بدرفتاری می

مػػاف کػػه شػػامل چهػػار نسػػل اسػػت همیشػػه شػػاد ك  تػػا قبػػل از دسػػتگیری پسػػرـ، خانوادق
انػد. پلػیس  خوشحاؿ بودند، اما از زماف دسػتگیری پسػرـ یػک ركز خػوش بػه چشػم ندیدق

صاحب این خانه چه کسػی اسػت  سػندش بػه »پرسید:  اـ میماف را غارت کرد ك مد خانه
گیرنػػػد ك اك را تهدیػػػد  اعضػػػای کمیتػػػه امػػػاکن مػػػداـ بػػػا عركسػػػم تمػػػاس می« نػػػاـ کیسػػػت 

اش  انػػد ك از اك دربػػارق محػػل زنػػدگی اـ رفته کننػػد. عػػالكق بػػر ایػػن، آنهػػا بػػه مهػػدکودک نػػوق می
افتػد ك تػرس  لػبم بػه تػپش میزنػد، ق اـ را می اند. هػر زمػاف کسػی زنػگ خانػه بازجویی کردق

 اندازد. لرزق بر اندامم می

پسرـ تاکنوف هشت بار دستگیر شدق ك در معرض آزاركاذیػت بسػیاری قػرار گرفتػه اسػت. 
ایػػد. حػاؿ، اك بػػه سػل مبػػتال  ایػد ك بػػه اك ناسػزا گفته ای کتػػک زدق طرز كحشػیانه شػما اك را بػػه

حس اسػػت. ایػػن  کشػػاله راف بػػیکنػػد ك هػػر دك پػػایش تػػا  آلػػود می های خوف شػػدق ك سػػرفه
هػایم پػنج بػار بػرای  نتیجه مستقیم بػدرفتاری بػا اك در زنػداف اسػت. عركسػم، دامػادـ ك نوق

هػایم دارای  اند ك هر بار، درخواستشػاف رد شػدق اسػت. یکػی از نوق مالقات با اك سفر کردق
یار اـ بػػه بیمػػاری پوسػػتی مبتالسػػت. درمػػاف آنهػػا بسػػ معلولیػػت مػػادرزادی اسػػت ك نتیجػػه

اـ بدكف حمایػت پسػرـ در تػأمین مخػارج زنػدگی بػا مشػکل مواجػه  پرهزینه است. خانودق
 «است. هر ركز چشم انتاار بازگشت پسرـ هستم.
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ُللن و خللانم  : شللرح حللال خللانم لللی سللونگ۲مللورد  رونگ، دختللر آقللای لللی ک
اند و زنلدانی شلده دلیل عقایدشان، مکلرراً بازداشلت فن که به لیانگ گوئی

193 

دانسػتم کػه آیػا  رفتم بسػیار مضػطرب بػودـ. نمی که بػه مالقػات پػدـر در زنػداف مػی هر بار
اش  بػػرد ك شػػکنجه دانسػػتم در چػػه كضػػعیتی بػػه سػػر می تػػوانم اك را ببیػػنم یػػا نػػه. نمی می
بینم نبایػد گریػه کػردق ك نگػرانش  کػردـ كقتػی اك را مػی کنند یا نه. به خودـ یػادآكری می می

اجازق داشتیم همدیگر را ببینػیم امػا ایػن زمػاف برایمػاف خیلػی دقیقه  ۰۲کنم. هر بار فقط 
زكدی  نگػػراف نبػػاش. پػػدرت بػػه»گفتنػػد:  ارزشػػمند بػػود. خویشػػاكندانم همیشػػه بػػه مػػن می

کنند،  ها از لحاات خوش کنار پدرشاف تعریف می شنیدـ سایر بنه كقتی می« گردد. برمی
زكدی  پػػدر بػػه»گفتم:  دـ مػیکػػردـ. مػداـ بػػه خػػو نشسػتم ك گػػوش می ای می فقػط در گوشػػه

کػردـ. كقتػی  سالگی مداـ این حرؼ را برای خػودـ تکػرار می۰2سالگی تا 3از « گردد. برمی
ترسػػیدـ مبػػادا کسػػی بیایػػد ك  ها بخػػوابم. هػػر لحاػػه می سػػاله بػػود، جرئػػت نداشػػتم شػػب9۲

ا ماف را غارت کند. زمستاف آف ساؿ، بسیار سرد بود. مادـر کاپشػن زمسػتانی پػدـر ر  خانه
گفػػػت تػػػا خػػػوابم ببػػػرد. امػػػا همننػػػاف  کػػػرد. بػػػرایم داسػػػتاف می درآكردق بػػػود ك تػػػن مػػػن می

 پریدـ. های شب از خواب می نیمه

ماف اسػػم مػػادـر را فریػػاد زد ك بػػه اك گفػػت در را بػػاز کنػػد.  یػػک بػػار شخصػػی از بیػػركف خانػػه
فکػر  مادـر جوابش را نداد ك سعی داشت مرا آراـ کنػد. بعػد از مػدتی بیػركف سػاکت شػد.

ماف کردنػد. هػر بػار کػه بػه  ای شركع بػه کوبیػدف در خانػه اند. اما بالفاصله عدق کردیم رفته
ای کػػػه  زدنػػػد. درسػػػت همػػػاف لحاػػػه کوبیدنػػػد، گویػػػا بػػػه قلػػػب مػػػن هػػػم ضػػػربه می در می
اند ك قلػػب مػػن هػػم نزدیػػک بػػود از حرکػػت بایسػػتد، مػػادـر بػػه  کػػردیم در را شکسػػته فکرمی

 سیدق بودـ که دنبالش نرفتم.حدی تر  طبقه پایین رفت. به

کردـ که  مأموراف بعد از گفتگویی کوتاق، اك را با خود بردند. گریه کردق ك به اك التماس می
هػػیچ كقػػت « گػػردـ. می چیػػزی نیسػػت. بػػرك بخػػواب. خیلػػی زكد بر»گفػػت:  نػػركد. مػػادـر می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 یك ضربات ركح یجسمان یها بی: آس3فصل 
 

118 

 

گشػػت، توانػػد اینقػػدر طػػوالنی باشػػد. كقتػػی مػػادـر بر  می« خیلػػی زكد»کػػردـ  فکػػرش را نمی
ها، خیلی اكقات از شػدت درد ك رنػج  تقریبا  تابستاف ساؿ بعد شدق بود. در تماـ این ساؿ

رفتم، اما مادـر هرگز تسلیم نشد. اك خیلػی سػخت کػار  تا مرز تسلیم ك ناامیدی پیش می
کرد تا از من حمایت کنػد ك بتػوانم بػه دانشػگاق بػركـ.  جویی می کرد ك در مخارج صرفه می

هرگػػػز انگشػػتت را بػػػه »گفػػت  گفتم، همیشػػػه می هػػایم بػػػرایش مػػی نگرانی هػػر كقػػػت از دؿ
سػػمت سػػایرین نشػػانه نگیػػر. اكؿ بػػه خػػودت نگػػاهی بینػػداز ك ببػػین کجػػای کػػار کوتػػاهی 

 «کردی.

تنهایی به شهر دیگری رفتم ك آف موقع بػود کػه  التحصیلی برای کار ك زندگی به بعد از فارغ
نایػر  زحمػاتی بػرایم کشػیدق اسػت. اك مػادری بیها چػه  فهمیدـ مػادـر در تمػاـ ایػن سػاؿ

است. عشق اك به من همنوف کوهستاف ك اقیانوس است؛ سػخت همنػوف سػنگ امػا بػا 
 لطافتی همنوف آب.

، مػػادـر کػػه تقریبػػا   زمػػاف بػػا نزدیک هم سػػاؿ داشػػت، مجػػددا   3۲ترشػػدف بػػه ركز آزادی پػػدـر
ی کػنم. چػرا یػک خوشػحالی بػه اـ زندگ خواهم با خانوادق بازداشت ك محکوـ شد. فقط می

 این کوچکی باید تا این حد دشوار باشد 

تػػوانم بخػػوابم ك نػػه  انػػد، مػػداـ نگػػرانش هسػػتم ك نػػه می از كقتػػی مػػادـر را دسػػتگیر کردق
توانم لب به غذا بػزنم. كقتػی مشػغوؿ نوشػتن ایػن نامػه بػودـ، تمػاـ خػاطرات دردهػا ك  می

تی کػػػه بسػػػیار تػػػالش کػػػردق بػػػودـ هایی کػػػه تحمػػػل کػػػردق بػػػودیم، همػػػاف خػػػاطرا عػػػذاب
فراموششػػاف کػػنم، مثػػل ركز ركشػػن بػػه خػػاطرـ برگشػػتند ك بغضػػم ترکیػػد. بػػاالخرق معنػػی 

کردف از ته دؿ را با تماـ كجودـ درک کردـ. در آخػر، خػوف بػاال آكردـ. در تمػاـ بػدنم  گریه
 هایم را بگیرـ. توانستم جلوی گریه احساس ضعف شدیدی داشتم ك نمی

اش ناشلللی از  ، خلللانم فلللو یینلللگ، شلللرح مصلللیبت خلللانواده: شلللاعر۳ملللورد 
 194کند  ها آزار و شکنجه را بازگو می سال
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ركز در زنػػػداف ك تحمػػػل رنػػػج فػػػراكاف، بػػػا  شػػػبانه 2۲۲۲کردف  کػػػردـ بعػػػد از سػػػپری فکػػػر می
رسػػد ك رنجػػم پایػػاف خواهػػد یافػػت. امػػا  اـ، بػػاالخرق بهػػاـر فرامی شػػدف بػػه ركز آزادی نزدیک

 ر سر داشتم زمین تا آسماف فرؽ داشت.كاقعیت با آننه د

اـ بػػود،  سػػالگی کػػه تػػازق اكایػػل چهل زنػػداف را تػػرک کػػردـ. درحالی ۰۲9۲ژكئیػػه99بػػاالخرق ركز 
توانستم خورشػید  موهایم خیلی كقت پیش به رنگ سفید درآمدق بود. از اینکه دكبارق می

کػػػار را شػػػركع  را ببیػػػنم خوشػػػحاؿ بػػػودـ. در زنػػػداف هػػػر ركز پػػػیش از طلػػػوع خورشػػػید بایػػػد
کػػردـ ك شػػب تػػا دیركقػػت حػػق بازگشػػت نداشػػتم. از آخػػرین بػػاری کػػه خورشػػید را دیػػدق  می

 بودـ خیلی گذشته بود.

ُػػه سػػاؿ گذشػػته بػػر  كقتػػی بػػه خانػػه برگشػػتم، خػػواهرانم مصػػیبت های بسػػیاری را کػػه طػػی ن
، فػػو چنگ خانوادق  یونػػگ، ك شػػوهر خػػواهر مػػاف كارد آمػػدق بػػود بػػرایم تعریػػف کردنػػد. پػػدـر

براثػػر رنػػج آزار ك شػػکنجه جػػاف باختػػه بودنػػد. عمػػویم هػػم درگذشػػته  ۰۲۲2سػػومم در سػػاؿ 
اـ بػه خػونریزی مغػزی مبػتال شػدق بػود.  بود. خواهر بػزرگم، فػو كف، سػه مػاق پػیش از آزادی

 گیر شدق بود. عمل جراحی کردق ك از آف موقع تاکنوف زمین

دیگػػػر »قػػػاتم آمػػػد، گفػػػت: کػػػه پػػػدـر بػػػرای آخػػػرین بػػػار بػػػه مال ۰۲۲2در حقیقػػػت در سػػػاؿ 
آف موقع مناورش را نفهمیدـ. بعدا  بػاخبر شػدـ پػدـر بعػد از « توانم منتارت بمانم. نمی

 آف مالقات عمل جراحی کردق ك چند ماق بعد فوت شدق بود. 

، تانػػگ شػػوپینگ، هػػم مػػا را تنهػػا گذاشػػت. هرگػػز فرصػػت  ُػػه مػػاق بعػػد از ایػػن كاقعػػه مػػادـر ن
، مقامػات عنو اـ به نداشتم به كظیفه اف دختر خانوادق عمل کنم. بعد از فوت پػدر ك مػادـر

 زكر تخریب کردند. شاف را به خانه

اش  سػاله92خاطر تمرین فالوف گونگ هنوز دكرق محکومیت  که خواهرـ فو یاف به درحالی
کنػػد، مسػػئولیت مراقبػػت از دختػػرش بػػر عهػػدق مػػن بػػود. كقتػػی در  را در زنػػداف سػػپری می

کػرد چراکػه خػواهرـ در  چواف، مراقبػت می از این دختر کوچک، چینػگزنداف بودـ، مادـر 
 دستگیر شدق بود. ۰۲۲9ساؿ 

یاف سابقا  خانوادق خوشبختی داشت. اما پس از حکم سنگینی که به اك دادند، شػوهرش 
نتوانسػػت زیػػر بػػار آف فشػػار دكاـ بیػػاكرد ك از اك جػػدا شػػد. حتػػی حاضػػر نشػػد از دختػػرش 

ت کمػػک مػػالی بػػه خػػانوادق مػػا بػػرای مراقبػػت از دختػػرش امتنػػاع نگهػػداری کنػػد ك از پرداخػػ
 كرزید.
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سػالگی بػا مػادربزرگش زنػدگی پناق از عشق مادر محركـ شػد ك از سػه این دختر کوچک بی
کػػرد. بػػه خػػودـ گفػػتم، هرچقػػدر هػػم سػػخت باشػػد بایػػد از اك نگهػػداری کػػنم. اینکػػه چگونػػه 

 گنجد. اـ نمی کند در مخیلهتوانسته در این همه ساؿ، این همه مصیبت را تحمل 

مکػػاف  یانگ نقل بػػرای اینکػػه از آمػػوزش بهتػػری برخػػوردار باشػػد بػػه شػػهر شػػن ۰۲9۰در سػػاؿ 
کػػػردیم. یػػػک شػػػغل پرسػػػتاری کػػػودک پیػػػدا کػػػردـ. زنػػػدگی سػػػخت، امػػػا سػػػادق ك آراـ بػػػود. 

ركز  2۲ماف را غارت ك مرا  متأسفانه این آرامش دكاـ چندانی نداشت ك پلیس دكبارق خانه
کردند  اش می کنندگاف فالوف گونگ ادارق چواف را که تمرین داشت کرد ك مدرسه چینگباز 

 خانماف شدیم. گونه، یک بار دیگر بی تعطیل کرد. ك این

بػا یکػدیگر  ۰۲92مػه93بو، آشنا شػدـ. در  اندکی بعد از این ماجرا با شوهرـ، اكیانگ هونگ
 دادـ.  نوادقسالگی مجددا  تشکیل خا23ازدكاج کردیم. باالخرق در 

سػاؿ زنػداف محکػوـ  3ماف، شػوهرـ را دسػتگیر ك بػه  این بار فقط چهل ركز بعد از عركسی
اش در خانػه تنهػا مانػدیم. همػه چیػز آنقػدر غیركاقعػی بػود  کردند ك من ك پػدر هشتادسػاله

 کرد. که مثل یک خواب جلوق می

ه مصػػػػیبت ك شػػػػماری را همنػػػػوف مػػػػا بػػػػ هػػػػای بی آزار ك شػػػػکنجه فػػػػالوف گونػػػػگ، خانوادق
صػػػبرانه  های اجبػػػاری دچػػػار کػػػردق اسػػػت. ایػػػن آزار ك شػػػکنجه بایػػػد پایػػػاف یابػػػد. بی جػػػدایی
انتاار ركزی هسػػػتم کػػػه عػػػامالف ایػػػن جنایػػػات بػػػه دسػػػت عػػػدالت سػػػپردق شػػػوند. چشػػػم
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 سابقه : برداشت اجباری اعضای بدن: جنایتی بی۷فصل 

هػای پیونػد عضػو،  راحیکنندگاف فالوف گونگ برای تػأمین اعضػای بػدف در ج کشتن تمرین
 مورد توجه قرار گرفت. ۰۲۲3اكلین بار در ساؿ 

یکػػػی از شػػػاهدانی کػػػه دربػػػارق ایػػػن موضػػػوع صػػػحبت کػػػرد پیتػػػر )نػػػاـ مسػػػتعار( بػػػود. اك 
نگاری بػػود کػػه شػػش سػػاؿ دربػػارۀ یػػک سػػاختماف پنهػػانی كاقػػع در سػػوجیاتوف در  ركزنامػػه

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در  رینکػػه تعػػداد زیػػادی از تم اسػػتاف شػػنیانگ تحقیػػق کػػرد درحالی
آنجػػا حػػبس بودنػػد. فػػرد دیگػػری کػػه دربػػارق ایػػن موضػػوع صػػحبت کػػرد، آنػػی )نػػاـ مسػػتعار( 

کننػدگاف فػالوف گونػگ  همسر سػابق جراحػی بػود کػه کػارش، برداشػت قرنیػه چشػم تمرین
کػه هنػوز زنػدق بودنػد تحػت برداشػت اعضػا ك  بود. هر دك شاهد گفتند که قربانیاف درحالی

 195شد.  ها سوزاندق ك خاکستر می آف  گرفتند ك سپس بدف بدنشاف قرار می های بافت

های آنی را تأیید کرد ك گفػت سػوجیاتوف فقػط یػک  کمی بعد یک پزشک ارتش چین گفته
  196اردكگاق کار اجباری در چین است.  23ای متشکل از  بخش از شبکه

المللػػی  های غیردكلتػػی بین افاز آف زمػػاف تػػاکنوف تعػػدادی از محققػػاف، خبرنگػػاراف ك سػػازم
گػزارش مفصػلی را دربػارق  ۰۲93انػد. مینگهػویی در سػاؿ  این ادعاها را بررسی ك تأیید کردق

کننػدگاف  منػد تمرین گػزارش حقػوؽ بشػر مینگهػویی: کشػتار نااـاین موضوع منتشر کرد: 
 197. فالوف گونگ در چین برای اعضای بدنشاف

فور، در زمان انتظار کوتاه، و در دسترس بودن اعضای بدن به ۱.۷
 رغم کمبود منابع قانونی علی

 ۰۲۲1رشػػد سػػریعی داشػػت ك تػػا سػػاؿ  ۰۲9۲تػػا  ۰۲۲۲پیونػػد عضػػو در چػػین در اكایػػل دهػػه 
کػه متوسػط زمػاف  دادنػد. درحالی بیمارستاف، جراحی پیونػد عضػو را انجػاـ می 3۲۲بیش از 

تػػػػا سػػػػه سػػػػاؿ اسػػػػت، انتاػػػػار بػػػػرای عمػػػػل جراحػػػػی پیونػػػػد کلیػػػػه ك کبػػػػد در آمریکػػػػا دك 
تواننػػد ظػػرؼ یػػک یػػا دك هفتػػه، اعضػػای بػػدف را بػػرای عمػػل پیونػػد  های چػػین می بیمارسػػتاف

تواننػػد بػػرای عمػػل پیونػػد عضػػو از قبػػل  ها می عالكق، ایػػن بیمارسػػتاف عضػػو تػػأمین کننػػد. بػػه
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دادف، بایػػد یػػک فػػرد  کػػه در ایػػن نػػوع عمػػل جراحػػی، پػػیش از نوبػػت نوبػػت بدهنػػد درحالی
 شود. اهداکنندق فوت 

هػػای پیونػػد عضػػو، بػػدكف حضػػور اهداکننػػدگاف اتفػػاؽ افتػػاد. در سػػاؿ  ایػػن رشػػد سػػریع عمل
انػدازی سیسػتم ملػی تخصػیص ك اهػدای عضػو کػرد.  بود کػه چػین تػازق شػركع بػه راق ۰۲9۲

تنهػػا منبػػع دیگػػری کػػه از طػػرؼ دكلػػت بػػرای تػػأمین اعضػػا تأییػػد شػػدق، مربػػوط بػػه زنػػدانیاف 
توانسػػت  كجػػه نمی هیچ های قػػانونی در هػػر سػػاؿ به اعػػداـاعػػدامی بػػودق اسػػت، امػػا تعػػداد 

بنػػابراین در خصػػوص  198شػػدق را تػػأمین کنػػد.  هػػای انجاـ اعضػػای کػػافی بػػرای تعػػداد جراحی
هػای پیونػد عضػو در چػین، هػیچ توضػیحی  منبع اکثر اعضػای بػدف مػورد اسػتفادق در عمل

 كجود ندارد.

عضػػو، تػػا بػػه امػػركز بػػاقی مانػػدق هػػای جراحػػی پیونػػد  ایػػن شػػکاؼ بػػین اهػػدای عضػػو ك عمل
دكلػت اعػالـ کػرد کػه دیگػر از اعضػای بػدف زنػدانیاف اعػدامی  ۰۲9۱است. هرچند در ساؿ 

کنػػػد ك در ایػػػن خصػػػوص فقػػػط بػػػه اهػػػدای  هػػػای پیونػػػد عضػػػو اسػػػتفادق نمی بػػػرای جراحی
داكطلبانه اعضا تکیػه خواهػد کػرد، امػا مشػخص شػد کػه آمػار اهػدای عضػوش دسػتکاری 

نتاار برای دریافت عضو همنناف در حد چند ركز یا چند هفتػه اسػت، شدق است. زماف ا
ك سفر به چین برای انجػاـ عمػل پیونػد عضػو، بػا كجػود اظهػارات رسػمی دربػارق توقػف ایػن 

  199شود.  عمل، همنناف در مقیاس گستردق انجاـ می

 کنندگان فالون گونگ  مفقودشدن تمرین ۲.۷

آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ را در سراسػر  9333ژكئیػه۰۲پس از اینکه حزب کمونیسػت در 
کنندگاف از سراسر چین به پکن سفر کردند تا برای توقػف سػرکوب  کشور آغاز کرد، تمرین

کنندگاف، از دكلت مرکػزی دادخػواهی کننػد. ادارق امنیػت عمػومی پکػن در اكج ایػن  تمرین
کننػدق فػالوف  تمرینمیلیوف  تخمین زد که بػیش از یػک ۰۲۲9ك  ۰۲۲۲ها در ساؿ  دادخواهی

سػػوابق داخلػػی پلػػیس نشػػاف داد کػػه تػػا  200گونػػگ در پکػػن در حػػاؿ دادخػػواهی هسػػتند. 
دلیل ارائػػه دادخواسػػت در پکػػن دسػػتگیر  کننػػدق بػػه هػػزار تمرین22۲ بػػیش از  ۰۲۲9آكریػػل

 201شدند. 

 کنندگان ناشناس تمرین ۱.۲.۷
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پلػػیس خػػودداری  کننػػدگانی نیسػػت کػػه از افشػػای هویػػت خػػود بػػه رقػػم فػػوؽ شػػامل تمرین
کردنػػد. بسػػیاری از افػػراد بػػرای حفاظػػت از خػػانوادق، همکػػاراف ك دكسػػتاف خػػود در برابػػر  می

کردنػد. تحػت سیاسػت مجػازات جمعػی در  جویانه، هویت خود را افشا نمی اقدامات تالفی
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را از کػػار برکنػػار  تػػواف اعضػػای خػػانوادق تمرین حػػزب کمونیسػػت، می

اراف ك ارشدهای آنها در محل کار پاداش نداد ك حتی مسػئوالف اداری محلػی کرد، به همک
 شاف اخراج کرد.  آنها را از سمت

کننػدق فػالوف  شػود همػه افػرادی کػه بػا یػک تمرین شػکل مػؤثری سػبب می این سیاست به
گونػػگ در ارتبػػاط هسػػتند، علیػػه اك موضػػع بگیرنػػد. مقامػػات محلػػی کػػه پػػیش از ایػػن در 

دادنػد، پػس از كضػع ایػن  دگاف فػالوف گونػگ اقػداـ خاصػی انجػاـ نمیکننػ خصػوص تمرین
زدند تا مػانع رفػتن  مناور حفاظت از شغل خود، دست به هر اقداـ الزمی می سیاست به

کننػػدگاف بػػه پکػػن شػػوند. آنهػػا پلػػیس محلػػی را نیػػز بػػه ادارق اسػػتیناؼ ملػػی در پکػػن  تمرین
معی دستگیر کنند ك به شهر خودشػاف ج کنندگاف را به شکل دسته فرستادند تا تمرین می

 بازگردانند. 

کنندگانی که دستگیر شدند، از افشػای نػاـ ك  ، بسیاری از تمرین۰۲۲۲درنتیجه با آغاز ساؿ 
هػای مینگهػویی از آف دكراف،  آدرس محل زنػدگی خػود امتنػاع کردنػد. ایػن ركیػه در گزارش

بػػرای مقابلػػه بػػا مجػػازات شػػود کػػه از آف بػػه عنػػواف ركشػػی  صػػورت گسػػتردق مشػػاهدق می به
 گفت:  شدگاف می ای، یکی از بازداشت کنندق گفته تمرین شد. به جمعی استفادق می

اگر ناـ ك آدرسماف را به آنها نگوییم، گرچه ممکن است شدیدتر شکنجه شویم، پػس از »
یک هفته بازداشت آزاد خواهیم شد. اما اگر ناـ ك آدرسػماف را بگػوییم، بػه بازداشػتگاق یػا 

هػػا ك همکارانمػػاف نیػػز  شػػویم ك خانوادق ردكگػػاق کػػار اجبػػاری شػػهر خودمػػاف برگردانػػدق میا
 202« آسیب خواهند دید.

 انتقال به سایر مناطق  ۲.۲.۷

کننػػػدگانی کػػػه در پکػػػن  گػػػزارش داد کػػػه تعػػػداد زیػػػادی از تمرین ۰۲۲۲مینگهػػػویی در اكت
بػػػػه  ۰۲۲۲كئیػػػػهژ 93دسػػػػتگیر شػػػػدق ك از افشػػػػای هویػػػػت خػػػػود امتنػػػػاع کػػػػردق بودنػػػػد، در 

های مختلفػػػی در تیػػػانجین منتقػػػل شػػػدند. تعػػػداد خودركهػػػای سػػػفید حمػػػل  بازداشػػػتگاق
 203شد پایاف صفش را دید.  قدری زیاد بود که نمی زندانیاف در بزرگراق به
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 ۰۲۲۲دسػػػامبر۰3آنمن در  کننػػػدگانی کػػػه پػػػس از اعتػػػراض در میػػػداف تیػػػاف یکػػػی از تمرین
 گفت:  دستگیر شدق بود می

ای  ا که از ارائػه نػاـ خػود خػودداری کردنػد بػا خػود بردنػد.... بػرای هرکػداـ شػمارقآنهایی ر »
های ما را صدا کرد ك هر  دسامبر، پلیس شمارق29تعیین ك عکسشاف گرفته شد. در شب 

هػػػا در جینػػػیك  نفرمػػػاف را سػػػوار یػػػک اتومبیػػػل پلػػػیس کردنػػػد.... کػػػاركاف اتومبیل 92یػػػا  9۰
های مختلػف توزیػع شػدیم.  هایی به مقصد بازداشػتگاق متوقف شد ك در آنجا بین اتوبوس
نفر بودیم ك ما را بػه بازداشػتگاق شػمارق یػک آنشػاف  ۱۲در اتوبوسی که من حضور داشتم 

هایمػػػاف تمػػػاس  تػػػوانیم بػػػا خانوادق منتقػػػل کردنػػػد.... پلػػػیس فریبمػػػاف داد ك گفػػػت کػػػه می
حقیقت قصػد داشػت  کند، اما در بگیریم ك قوؿ داد از اطالعات شخصی ما محافات می

کػه معػاكف ادارق  ۰۲۲9ژانویػه99با این تماس، مأموراف پلیس شهر خودماف را خبػر کنػد. در 
كِف كاقع در پکن آمد تػا مػا را ببػرد، افػراد را بػا اسػتفادق  پلیس دكنگواشی از منطقه چونگ

ف را ها شناسایی کرد ك ما را به پکن بازگرداند. كقتی بازداشتگاق شمارق یک آنشػا از عکس
تػوانیم  عجله کنید ك برگردید، ممان نمی»گفت:  ترک کردیم، یکی از مأموراف پلیس آنجا می

آنهػا را فرانخوانػدق اسػت،  شػاف انػد یػا ادارق پلػیس محػل زندگی افرادی که نامشػاف را نگفته
کسػی هػم  آزاد کنیم. این دستور از باالست. اگر کسػی بمیػرد مػا مسػئولیتی نػداریم ك هیچ

 204« خواهد شد.خبردار ن

های پکػن،  کننػدگاف ناشػناس در بازداشػتگاق کنندق دیگری نیز شاهد بػود کػه تمرین تمرین
 شرقی چین بردق شدند:  به شماؿ ۰۲۲9در ساؿ 

کننػػػدگانی کػػػه بػػػه بازداشػػػتگاق فرسػػػتادق  ، ناگهػػػاف تعػػػداد تمرین۰۲۲۲دسػػػامبر۰۲پػػػس از »
کننػػدگاف یػػک  فػػت... همػػه تمرینهػػا ك حتػػی صػػدها نفػػر در ركز افػػزایش یا شػػدند بػػه دق می

ها پػػػر شػػػد. مػػػأموراف هػػػر ركز از آنهػػػا  شػػػمارق شناسػػػایی داشػػػتند ك ظػػػرؼ چنػػػد ركز، سػػػلوؿ
هػػػػای الکتریکػػػػی ك سػػػػایر  پرسػػػػیدند. آنهػػػػا از باطوـ کردنػػػػد ك نامشػػػػاف را می بػػػػازجویی می

کردنػػػد  کننػػػدگاف اسػػػتفادق، ك زنػػػدانیاف را نیػػػز تشػػػویق می های شػػػکنجه ركی تمرین شػػػکل
کننػػدگاف همننػػاف از گفػػتن نػػاـ  کننػػدگاف را کتػػک بزننػػد. بػػا ایػػن حػػاؿ بیشػػتر تمرین تمػػرین

کردنػػد. عاقبػػت مػػأموراف دسػػت از پرسػػیدف نػػاـ آنهػػا برداشػػتند ك گفتنػػد:  خػػود امتنػػاع می
فرسػػتیم کػػه اسػػمتاف را  بسػػیار خػػوب، اگػػر اسػػمتاف را بػػه مػػا نگوییػػد، شػػما را جػػایی می»

 «  خواهید گفت.
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هػػای  کننػػدگاف را هػػر ركز صػػبح زكد گػػركق گػػركق سػػوار اتوبوس تمرین، ۰۲۲9در اكایػػل سػػاؿ 
ای از اسػػػتاف شػػػاندكنگ بػػػا مػػػن  سػػػاله بردنػػػد. دختػػػر هجدق کردنػػػد ك بیػػػركف می بػػػزرگ می

بػػود. یػػک ركز صػػبح شػػمارق اك را بػػه اشػػتباق صػػدا زدنػػد. اك را  ۰2 اش ک سػػلولی ك شػػمارق هم
کننػػػدگاف بػػػه  اك گفػػػت همػػػه تمرین سػػػوار اتوبػػػوس بردنػػػد امػػػا کمػػػی بعػػػد اك را برگرداندنػػػد.

کننػدگاف را بػه  شرقی چین بردق شدند. بعدا  نگهباناف به كضػوح بػه مػا گفتنػد تمرین شماؿ
 205« فرستند. شرقی چین می شماؿ

 مشارکت ارتش ۳.۷

شػػاف مشػػخص  توانػػد زنػػدانیانی را کػػه نػػاـ یػػا آدرس بػػا توجػػه بػػه اینکػػه ناػػاـ قضػػایی نمی
کننػػػػػدگاف ناشػػػػػناس بػػػػػه  کنػػػػػد، بسػػػػػیاری از تمرین مػػػػػدت طػػػػػوالنی بازداشػػػػػت نیسػػػػػت به
شػدند کػه آف پزشػک  های کػار اجبػاری منتقػل می های ارتش ازجمله به اردكگاق بازداشتگاق

 ارتش در شركع این فصل به آف اشارق کرد.

های عمػػومی ارتػػش  ای دارد کػػه شػػامل بیمارسػػتاف چػػین سیسػػتم پزشػػکی ارتػػش گسػػتردق
های كابسػته بػه  بخػش چػین ك نیػز بیمارسػتاف آزادی بخش چین ك هر شعبه از ارتش آزادی

گػػزارش داد:  ۰۲۲3در آكریػػل« هفتػػه زنػػدگی»های پزشػػکی ارتػػش هسػػت. مجلػػه  دانشػػگاق
هایی خارج از كزارت بهداشػت کنتػرؿ  درصد از اعضای بدف در چین را سیستم32 تأمین »

زیػػادی از های نیركهػػای مسػػلح بخػػش  های ارتػػش ك بیمارسػػتاف بیمارسػػتاف 206« کننػػد. می
های غیرناػػامی کػػه تعػػداد  کننػػد، ك بیشػػتر بیمارسػػتاف منػػابع اعضػػای پیونػػدی را کنتػػرؿ می
های ناػامی دارنػد.  دهند، ارتباط نزدیکی با بیمارستاف زیادی جراحی پیوند عضو انجاـ می

های ارتػػػش خػػػدمت  زمػػػاف در بیمارسػػػتاف بسػػػیاری از جراحػػػاف پیونػػػد عضػػػو آنهػػػا نیػػػز هم
 کنند. می

بػا چنػد « محصوؿ خػونین»اس ك دیوید کیلگور در گزارش تحقیقاتی خود به ناـ دیوید مات
بیمار مصاحبه کردند که برای عمل جراحی پیوند عضو به چػین رفتػه بودنػد. جراحػانی کػه 
عمػػل جراحػػی ایػػن بیمػػاراف را انجػػاـ دادق بودنػػد، همگػػی دارای سػػابقه خػػدمت در ارتػػش 

خلػق شػانگهای پػذیرش شػد. جػراح اك دکتػر  9رق بودند. یکی از بیماراف در بیمارستاف شما
تاف جیانمینگ بود که رئػیس بخػش جراحػی بیمارسػتاف عمػومی فوجػو در منطقػه ناػامی 

كسػػوـ معػػركؼ بػػود( اسػػت. دکتػػر تػػاف در  عنػػواف بیمارسػػتاف نود نانجینػػگ )کػػه قػػبال  تحػػت 
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ای بخػػش خلػػق در منطقػػه ناػػامی نانجینػػگ در شػػانگه ارتػػش آزادی 2۱بیمارسػػتاف شػػمارق 
 دهد.  نیز عمل جراحی انجاـ می

بیمػػار دیگػػری بػػرای پیونػػد کبػػد، ابتػػدا بػػه بیمارسػػتاف هواشػػاف در شػػانگهای )كابسػػته بػػه 
دانشػػگاق فػػوداف( رفػػت. اك تحػػت مراقبػػت چیػػاف جیػػانمین، معػػاكف مرکػػز کبػػد بیمارسػػتاف 

یػدا هواشاف، بود. كقتی پس از چند ركز کبدی که با گركق خوف اك همخوانی داشته باشد پ
نشد، چیاف به اك پیشنهاد داد که به بیمارستاف چانگجنػگ در شػانگهای منتقػل شػود کػه 

ارتش كابسػته بػود ك گفػت در آنجػا دریافػت اعضػای پیونػدی  ۰به دانشگاق پزشکی شمارق 
تر است. ركزی که این بیمػار بػه بیمارسػتاف چانگجنػگ منتقػل شػد، کبػدی همخػواف  آساف

 برایش پیدا شد.

کننػدگاف فػالوف گونػگ در چػین  مند تمرین وؽ بشر مینگهویی: کشتار نااـحق»در گزارش 
های دیگری از ارتبػاط نزدیػک بػین کارکنػاف ك  ، نمونه۰۲93در ساؿ « شاف برای اعضای بدف

 شود.  های ناامی ك غیرناامی پیوند عضو یافت می بیمارستاف

 آزمایش خون اجباری ۴.۷

کننػػدگاف  مخػػوانی اهداکننػػدگاف ك دریافتآزمػػایش خػػوف یکػػی از مراحػػل ضػػركری بػػرای ه
کننػدگاف فػالوف  تػاکنوف، از تمرین ۰۲۲3بالقوق در عمػل پیونػد عضػو اسػت. از قبػل از سػاؿ 

هػػای اعضػػای بػػدف گرفتػػه شػػدق اسػػت. ایػػن  گونػػگ آزمػػایش خػػوف اجبػػاری ك سػػایر آزمایش
سػػایر شػػود، نػػه ركی  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ انجػػاـ می طور خػػاص ركی تمرین هػػا بػػه آزمایش

 زندانیاف. 

طور  ها، ك مراکػػز شستشػػوی مغػػزی، بػػه ها، زنػػداف هػػای کػػار اجبػػاری، بازداشػػتگاق در اردكگاق
شػػود. در  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ آزمػػایش خػػوف غیرداكطلبانػػه گرفتػػه می معمػػوؿ از تمرین

هػای  نیػز گزارش« محصػوؿ خػونین»های دیوید ماتاس ك دیویػد کیلگػور در کتػاب  مصاحبه
شػوند،  کنندگاف دائما  در ایػن مراکػز شػکنجه می ه شدق است. ازآنجاکه تمرینمشابهی ارائ

ك در صػػػورتی کػػػه مشػػػکلی در سػػػالمتی آنهػػػا بػػػه كجػػػود آیػػػد، تحػػػت درمػػػاف پزشػػػکی قػػػرار 
شػػود، محققػػاف بػػه ایػػن  گیرنػػد ك نتػػایج آزمػػایش خونشػػاف نیػػز بػػه خودشػػاف ارائػػه نمی نمی

کننػدگاف  شدف كضعیت سػالمتی تمرینها برای مشخص اند که این آزمایش نتیجه رسیدق
کننػػدگاف سػػالمی اسػػت کػػه اعضػػای بػػدف آنهػػا  شػػود بلکػػه بػػرای شناسػػایی تمرین انجػػاـ نمی

 برای جراحی پیوند عضو مطابقت دارد.
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های دكلتػی نیػز  هػایی بػه غیػر از بازداشػتگاق گیری اجباری خوف را در محل مسئوالف، نمونه
گیری مسػتقیم  کنندگاف بػرای ایػن مناػور، یػا بػا خػوف اند: یا با دستگیری تمرین انجاـ دادق

گیری  از آنهػػا در منػػزؿ یػػا محػػل کارشػػاف. در بعضػػی منػػاطق پلػػیس ادعػػا کػػردق اسػػت نمونػػه
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ انجػػاـ  از تمرین (dna)اِی  اِف مناور سػػاخت پایگػػاق دادق دی خػػوف بػػه

  208 207شود.  می

 های شاهدان گزارش ۵.۷

تر، آنی ك پزشک ارتش چػین کػه در ابتػدای فصػل مطػرح شػد، افػرادی عالكق بر شهادت پی
انػد نیػز ایػن مطالػب  های مختلفی را ایفػا کردق که در سیستم پیوند عضو غیرقانونی، نقش

هػػایی کػه رژیػػم چػین بػػرای اسػتفادق از اعضػػای بػدف افػػراد انجػػاـ  را تصػدیق کػػردق ك بػر قتل
 اند.  دهد، صحه گذاشته می

تػػرین ركزنامػػه اسػػرائیل، دسػػتگیری چهػػار مػػرد را گػػزارش کػػرد کػػه  بزرگ، ۰۲۲3نػػوامبر91در 
ها دالر به  متهم بودند از بیمارانی که برای جراحی پیوند عضو پوؿ پرداخته بودند، میلیوف

انػػد. یػػاركف ایػػزاک یػػودكکین، مػػدیرعامل شػػرکت مػػدیکت ك همکػػارانش مػػتهم  جیػػب زدق
در   های پیوند عضو بػرای بیمػاراف اسػرائیلی مناور جراحی گری به شدند به اینکه از كاسطه
اند کػػػه آف را بػػػه مراجػػػع قػػػانونی گػػػزارش  هػػػا دالر درآمػػػد داشػػػته چػػػین ك فیلیپػػػین، میلیوف

 اند.  نکردق

مانوف اصلی به یک ركزنامه اسرائیلی اعتراؼ کرد که از اعضػای بػدف زنػدانیاف اعػدامی ك 
هػای پیونػد  گونػگ، بػرای ایػن جراحیکنندگاف فالوف  زندانیاف عقیدتی چین، ازجمله تمرین

 شود. عضو استفادق می

کننػػد، در  هػای داكطلبػػی کػػه بػرای توقػػف آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػگ در چػػین کػػار می گركق
گزارشی را از یک مأمور پلیس دریافت کردند که شػاهد بػود پزشػکاف، اعضػای  ۰۲۲3ساؿ 

زنػػدق بػػود، از بػػدنش خػػارج کػػه هنػػوز  کننػػدق فػػالوف گونػػگ خػػانم را درحالی بػػدف یػػک تمرین
کردنػػد. ایػػن كاقعػػه در اتػػاؽ عمػػل طبقػػه پػػانزدهم بیمارسػػتاف عمػػومی منطقػػه ناػػامی  می

سػػاله، ك معلػػم دبیرسػػتاف بػػود. اك بػػا  رخ داد. قربػػانی حػػدكدا  سی ۰۲۲3آكریػػل3یانگ در  شػػن
آكردف اعضػای بػدنش هسػتند، فػوت شػد. ایػن مػأمور  آگاهی کامل از اینکه در حاؿ بیػركف

همننین شاهد بود که قربػانی یػک مػاق پػیش از برداشػت اجبػاری اعضػای بػدنش، پلیس 
 دفعات به اك تجاكز شدق بود.   کتک خوردق ك به
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 اعترافات در تحقیقات تلفنی ۶.۷

جػػػو دربػػػارق امکػػػاف جراحػػػی پیونػػػد عضػػػو از طػػػرؼ  ك المللػػػی تحػػػت لػػػوای پرس محققػػػاف بین
انػػد. کارکنػػاف پزشػػکی ك  تمػػاس گرفته های چػػین کننػػدگاف احتمػػالی، بػػا بیمارسػػتاف دریافت

سػػایر افػػرادی کػػه در حػػوزق جراحػػی غیرقػػانونی پیونػػد عضػػو فعػػاؿ هسػػتند در ایػػن گفتگوهػػا 
کننػػدگاف فػػالوف  هػػا، از تمرین انػػد کػػه اعضػػای مػػورد اسػػتفادق در ایػػن جراحی اعتػػراؼ کردق

 اند.  گونگ گرفته شدق

ی نیػز از سػوی افػرادی مطػرح شػدق های بیشػتر  شػود. نمونػه در ادامه، چند نمونه ارائػه می
های گذشػته، داكطلبانػه در تحقیقػات مربػوط بػه آزار ك شػکنجه فػالوف  است کػه طػی سػاؿ

 209اند.  گونگ مشارکت داشته

نینللللگ، منطقلللله  : لللللو گوپینللللگ از بیمارسللللتان مینللللزو در شللللهر نان۱مللللورد 
 خودمختار گوانگشی

ینػػگ كاقػػع در منطقػػه خودمختػػار ن لػػو گوپینػػگ، جراحػػی از بیمارسػػتاف مینػػزك در شػػهر ناف
کننػدگاف فػالوف گونػگ،  گوانگشی، در یک گفتگوی تلفنی چنػد بػار تصػدیق کػرد کػه تمرین

بعضػی از آنهػا از » :هػای پیونػد عضػو بودنػد. اك گفػت منبع تأمین اعضای بدف برای جراحی
شػػػػود ك بعضػػػػی دیگػػػػر از سػػػػوی  کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ تػػػػأمین می اعضػػػػای بػػػػدف تمرین

ای از گفتگػػػػوی بػػػین لػػػو ك یکػػػی از محققػػػػاف را  در ادامػػػه، گزیػػػدق« ای بیمػػػاراف.هػػػ خانوادق
 خوانید:  می

دهنػػد  هػای پیونػػد عضػوی کػػه انجػاـ می تاف بػه شػػما گفػت جراحی محقػق: پػس همکالسػػی
 شوند، درست است  کنندگاف فالوف گونگ انجاـ می همگی با اعضای بدف تمرین

شػػوند ك  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ تػػأمین می یندکتػػر لػػو: بعضػػی از آنهػػا از اعضػػای بػػدف تمر
 های بیماراف.  بعضی دیگر از سوی خانوادق
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کننػدگاف  محقق: اكق پس اگر بخواهم این نوع، این نوع ماز اعضای بدفن مربوط بػه تمرین
 کنید اك بتواند کمکم کند یکی پیدا کنم  فالوف گونگ، را برای فرزندـ پیدا کنم، فکر می

 تواند این کار را برایتاف انجاـ دهد.  دکتر لو: قطعا  می

کردیػد از  که قػبال  اسػتفادق  ]کنندگاف فالوف گونگ اعضای بدف تمرین[محقق: آف اعضایی 
 مهان  هان بود یا زنداف بازداشتگاقم

 ها. دکتر لو: از زنداف

 کنندگاف سالم فالوف گونگ بود...   ها  ك از بدف تمرین محقق: از زنداف

توانسػتیم اعضػای بػدف خػوب را انتخػاب کنػیم، زیػرا کیفیػت  ست. مػا میدکتر لو: درست ا
 کنیم.  ماف را تضمین می های جراحی

بخلش خللق، واسلطه  ارتش آزادی ۳۱۷: نماینده بیمارستان شماره ۲مورد 
 کنندگان فالون گونگ بود دریافت کلیه از بدن تمرین

افتن کلیػه مناسػب بػرای محققاف تحت لوای کمک بػه اعضػای خػانوادق ك دكسػتاف بػرای یػ
بخػش  ارتػش آزادی 2۲1های بیمارسػتاف شػمارق  جراحی پیوند عضوشاف، با یکی از كاسطه
 ها تا چند هفته طوؿ کشید.  خلق در پکن تماس گرفتند. این تماس

 ای از گفتگوها: گزیدق

 محقق: پس لطفا  کمک کنید این موضوع را بررسی کنیم....

بخش خلق: قبال  توضیح دادـ، مگػر نػه  قػبال   ارتش آزادی 2۲1نمایندق بیمارستاف شمارق 
گفتم که ماجرای كاقعی را به شما گفتیم، ما دك مورد جراحی انجاـ دادیم. دك مورد انجاـ 

 دادیم. 

محقػػق: مناورتػػاف ایػػن اسػػت کػػه دك جراحػػی انجػػاـ دادیػػد کػػه منبػػع عضػػو آف مربػػوط بػػه 
 کنندگاف فالوف گونگ بود   تمرین
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بخػػػش خلػػػق: درسػػػت اسػػػت، مػػػا دك مػػػورد  ارتػػػش آزادی 2۲1رسػػػتاف شػػػمارق نماینػػػدق بیما
کننػػدگاف  هػػا بػػا اعضػػای بػػدف تمرین جراحػػی انجػػاـ دادیػػم. زنػػداف بػػه مػػا گفػػت ایػػن جراحی

هػػایی  فػػالوف گونػػگ انجػػاـ شػػدق اسػػت. بػػه آف خػػانم هػػم گفػػتم کػػه در كاقػػع چنػػین جراحی
 تر شدق است. سختدهیم. اما حاال این کار در مقایسه با گذشته،  انجاـ می

 محقق: منابع كلیه دك مورد قبلی از كجا بود 

 بخش خلق: از منطقه شیِننگ مدر پکنن.  ارتش آزادی 2۲1نمایندق بیمارستاف شمارق 

محقػػػق: بسػػػیار خػػػوب، عػػػالكق بػػػر آف، از کجػػػا مطمػػػئن شػػػدید کػػػه منبػػػع عضػػػو، از یػػػک 
 فالوف گونگ بودق است  آیا مطمئن شدید    کنندق تمرین

بخػػش خلػػق: از کجػػا مطمػػئن باشػػیم کػػه آف  ارتػػش آزادی 2۲1دق بیمارسػػتاف شػػمارق نماینػػ
فالوف گونگ اسػت  خػوب، كقػتش کػه برسػد، رئیسػماف   کنندق عضو مربوط به یک تمرین

هػا  فرستد تا اطالعات را بػه شػما نشػاف دهنػد. اك اطالعػات ك دادق افرادی را از طرؼ ما می
 د.دهد تا مطمئن شوی را به شما نشاف می

 محقق: خوب است. 

 ۲: لللی هونگهللوئی، مللدیر بیمارسللتان یوچللوان )بیمارسللتان شللماره ۳مللورد 
 وابسته به دانشگاه تسینگهوا(

بػػا لػػی هونگهػػوئی، مػػدیر بخػػش پیونػػد « صػػدای امیػػد»نگاری از  ، ركزنامػػه۰۲۲3آكریػػل۰2 در 
ینگهػوا كابسػته بػه دانشػگاق چ ۰کلیه بیمارستاف یوچواف که تحػت نػاـ بیمارسػتاف شػمارق 

نیػػػػز معػػػػركؼ اسػػػػت، تمػػػػاس گرفػػػػت. لػػػػی تصػػػػدیق کػػػػرد کػػػػه اعضػػػػای پیونػػػػدی، از بػػػػدف 
 شود. کنندگاف فالوف گونگ تأمین می تمرین

 ای از گفتگو:  گزیدق

کننػػدگاف فػػالوف  لػػی هونگهػػوئی: طػػی چنػػد سػػاؿ گذشػػته، اعضػػای اهػػدایی از بػػدف تمرین
 گونگ بود.

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 سابقه یب یتیبدف: جنا یاعضا ی: برداشت اجبار 1فصل 
 

111 

 

بػه ایػن نػوع اهػدای عضػو کػامال   محقق: مناورتاف این است که چند ساؿ قبػل، دسػتیابی
 آساف بود  

 لی هونگهوئی: درست است.

کننػدگاف فػالوف گونػگ را  توانیػد اعضػای سػالم ك جػواف، مثػل اعضػای تمرین محقق: آیػا می
 تأمین کنید  

لػػی هونگهػػػوئی: ایػػػن درخواسػػػت قابػػػل بررسػػػی اسػػػت، كقػػػتش کػػػه برسػػػد بػػػه شػػػما اطػػػالع 
 دهم.  می
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 ج از کشور چینآزار و شکنجه در خار ۸فصل 

های  ها ك کنسػػػولگری ، سػػػفارتخانه39۲ای متشػػػکل از ادارات  چ بػػػا اسػػػتفادق از شػػػبکه ک ح
خػػود، آزار ك شػػکنجه  فػػالوف گونػػگ را بػػه سػػایر کشػػورها نیػػز گسػػترش دادق اسػػت، ك بػػه 

کند  های دانشجویی چینی را نیز هدایت می كکارها، ك انجمن همین ترتیب، جامعه، کسب
کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ مزاحمػػػػت ایجػػػػاد کػػػػردق، دربػػػػارق  هػػػػای تمرین تػػػػا بػػػػرای فعالیػػػػت

آكری کػػػػػردق، ك تػػػػػالش کننػػػػػد مقامػػػػػات، قانونگػػػػػذاراف ك  کننػػػػػدگاف اطالعػػػػػات جمػػػػػع تمرین
های  چ بػه رسػانه ک عالكق، ح های مدنی خارجی را علیه فالوف گونگ برانگیزانند. بػه سازماف

بػه فػالوف گونػگ را پوشػش نػدادق یػا  آكرد تا ركیػدادهای مربػوط خارج از چین نیز فشار می
های خبػػری چینػػی در  چ از رسػػانه ک دربػػارق آزار ك شػػکنجه آنهػػا در چػػین گػػزارش ندهنػػد. ح

 کند. سایر کشورها نیز برای گسترش تبلیغات ضد فالوف گونگ استفادق می

ها ك  یػػػػک دیپلمػػػػات سػػػػابق کنسػػػػولگری چػػػػین در سػػػػیدنی افشػػػػا کػػػػرد کػػػػه سػػػػفارتخانه
انػػػد کػػػه مخػػػتص ناػػػارت بػػػر  هػػػایی سیاسػػػی را ایجػػػاد کردق ، بخشهای چینػػػی کنسػػػولگری

گػركق كیػیق ضػد فػالوف »مخالفاف بیػركف از مرزهػا ك سػرکوب آنهػا هسػتند. مػثال  در سػیدنی 
اند، ازجملػػػػه ادارق  در کنسػػػػولگری، از رؤسػػػػای هػػػػر یػػػػک از ادارات تشػػػػکیل شػػػػدق« گونػػػػگ

ركرش ك ادارق اتبػاع چینػی در كپ تحقیقات سیاسػی، ادارق فرهنػگ، ادارق كیػزا، ادارق آمػوزش
  210کشور خارجی. ریاست این نیركهای اقداـ كییق بر عهدق سفیر یا سرکنسوؿ است.

 کنندگان در خارج از کشور خشونت و تهدید علیه تمرین ۱.۸

های چینػی مختلػف را اسػتخداـ کػردق ك  هػای سػاکن در محلػه های چین، چینی کنسولگری
کنند که این  کنندگاف فالوف گونگ استفادق می ركاذیت تمریناز آنها برای بدناـ کردف ك آزا

شػػکل مػػنام اقػػداـ بػػه  دهػػد کػػه به کننػػدگانی را هػػدؼ قػػرار می هػػا بیشػػتر تمرین آزاركاذیت
گػػاهی عمػػوـ دربػػارق آزار ك شػػکنجه فػػالوف  های اطالع برپػػایی غرفػػه رسػػانی بػػرای افػػزایش آ

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ از  تمرین طور مثػػاؿ حمػػالت اكبػػاش بػػه کننػػد. بػػه گونػگ در چػػین می
سػػػوی پِنػػػگ کیػػػو، سرکنسػػػوؿ چػػػین در نیویػػػورک، تناػػػیم شػػػد. پنػػػگ کیوخػػػودش در یػػػک 

کننػدگاف تشػویق  شدق تصدیق کػرد کػه اكبػاش را بػه حملػه بػه تمرین مصاحبه تلفنی ضبط
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چ کػػػار  ک های دیگػػػری کػػػه زیػػػر ناػػػر ح کنػػػگ، سػػػازماف چنػػػین حمالتػػػی را در هنگ 211کػػػرد. 
 .دهند می کنند انجاـ می

کنندگان فالون گونگ استرالیایی در طول سفر مقامات  تیراندازی به تمرین ۱.۱.۸
 رسمی چین به افریقای جنوبی

هونػػگ یکػػی از عػػامالف اصػػلی آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ بػػه دسػػتور جیانػػگ  زنػػگ چینگ
ُػػه تمرین ۰۲۲2زمػػین بػػود کػػه در ژكئػػن گ کننػػدق فػػالوف گونػػ بػػه افریقػػای جنػػوبی سػػفر کػػرد. ن

هونػػگ ك سػػایر مقامػػات چینػػی بػػه افریقػػای  اسػػترالیایی پػػس از اطػػالع از سػػفر زنػػگ چینگ
المللػػی ژكهانسػػبرگ رفتنػػد تػػا بػػا طػػرح دعػػوی علیػػه  ژكئػػن بػػه فركدگػػاق بین۰2 جنػػوبی، در 

کردف آزار ك شػػکنجه فػػالوف  مقامػػات چینػػی کػػه هػػدایتگر آزار ك شػػکنجه بودنػػد، بػػه متوقػػف
دلیل  در سػػایر کشػػػورها نیػػز علیػػه جیانػػػگ زمػػین بػػػهکننػػدگاف  گونػػگ کمػػک کننػػػد )تمرین

کننػدق فػالوف گػونگی  کشی ك شکنجه، طرح دعوی کردق بودند(. ازآنجاکػه هػیچ تمرین نسل
دنباؿ آنهػػا  کننػػدق از شػػهر دیگػػری در افریقػػای جنػػوبی، بػػه در ژكهانسػػبرگ نبػػود، یػػک تمرین

ُػػػه تمرین محػػػل اقامػػػت »بػػػه مقصػػػد کننػػػدق اسػػػترالیایی بػػػا دك اتومبیػػػل، فركدگػػػاق را  آمػػػد. ن
در پرتوریػػػا تػػػرک کردنػػػد. در مسیرشػػػاف بػػػه آنجػػػا، شخصػػػی سػػػوار یػػػک « جمهوری ریاسػػػت

کننػػػدگاف در آف حضػػػور  اتومبیػػػل سػػػفید، در فاصػػػله کمػػػی از اتومبیػػػل دكمػػػی کػػػه تمرین
ها ك راننػدق را هػدؼ داد. حػداقل پػنج بػار  داشتند، به اتومبیل آنها شػلیک کػرد ك السػتیک

کننػػدگاف شػػلیک شػػد. بػػه هػػر دك پػػای دیویػػد لیانػػگ، راننػػدق اتومبیػػل،  بػػه اتومبیػػل تمػػرین
شػػدت آسػػیب دیػػد ك متوقػػف شػػد. تیرانػػدازها فػػرار کردنػػد. دیویػػد  شػػلیک شػػد. اتومبیػػل به

باراگوانػات -سرعت به بیمارستاف کریس هانی های شدید در یک پا، به لیانگ با شکستگی
 212 .در هماف حوالی منتقل شد

  کنندگان برای سرقت اطالعات های تمرین چ به خانه ک ح هجول مأموران ۲.۱.۸

کننػدگاف  زكر كارد خانػه دکتػر لػی یػواف، از تمرین چ به ک ، مأموراف مسلح ح۰۲۲3فوریه2در 
اپػک فالوف گونگ در آتالنتای ایالػت جورجیػا، شػدند. دکتػر لػی مػدیر ارشػد فنػاكری رسػانه 

کتر لی گذاشتند تا جػایی کػه نزدیػک بػود بود. این افراد بالش سنگینی را ركی سر د  تایمز
زدف اك کردنػػػد ك بخصػػػوص بػػػه  شػػػود. سػػػپس بػػػالش را برداشػػػتند ك شػػػركع بػػػه کتػػػک خفػػػه 

هػػػػایش نوارچسػػػػب زدنػػػػد،  ها ك گوش زدنػػػػد. آنهػػػػا بػػػػه دهػػػػاف، چشػػػػم گیجگػػػػاهش ضػػػػربه 
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توانسػت حرکػت  هایش را در پشتش بسته ك پاهػایش را نیػز بػه هػم بسػتند. اك نمی دست
 .یند یا فریاد بزندکند، چیزی بب

آنهػا حػدكد « گاكصػندكقت کجاسػت »یکی از مرداف به زباف ماندرین  از دکتر لی پرسػید: 
تػػا  را  زكر بػػاز کردنػػد. دك لم نػػیم سػػاعت طبقػػات بػػاال ك پػػایین را گشػػتند ك کشػػوها را بػػه

دزدیدند امػا بػه سػایر كسػایل قیمتػی دسػت نزدنػد. پػس از اینکػه ایػن افػراد محػل را تػرک 
، همسایه دکتر لی به پلیس زنگ زد. دکتر لی را با آمبوالنس بػه بیمارسػتاف منتقػل کردند

 213بخیه خورد.  9۱ که صورتش  کردند درحالی

کننػػدق دیگػػری در اكزاکػػای ژاپػػن  زكر كارد خانػػه تمرین مػػارس همػػاف سػػاؿ، دزداف بػػه9۲در 
دیدنػد امػا بػه تػا ، ك یػک دكربػین دیجیتػالش را دز  شدند ك دك کػامپیوتر ركمیػزی، یػک لم

پوؿ نقد ك سایر اقالـ قیمتی منزؿ دست نزدند. تحقیقات پلػیس در صػحنه جػـر بػه ایػن 
مناور سػػرقت اطالعػػات انجػػاـ شػػدق اسػػت. ایػػن خانػػه یکػػی از  نتیجػػه رسػػید کػػه دزدی بػػه

ای  دفترهای اجرایی ركزنامه اپک تػایمز بػود ك سػرقت از آف، یػک ركز پػس از انتشػار مقالػه
شػاف  کنندگاف فالوف گونگ برای اعضای بدف نجاـ شد که از کشتار تمریندر این ركزنامه ا

 .داشت دست رژیم چین پردق برمی به

ای  نگار چینػی بػه ژاپػن فرسػتادق شػد ك در طػوؿ مصػاحبه ركز پیش از سرقت، یک ركزنامػه
کنػگ  کنندگاف فالوف گونگ در هنگ تازگی تمرین به»هشدار داد: « اپک تایمز»به کارکناف 

انػد ك بػه دفتػر چػا   اپػک تػایمز  در ایػن کشػور حملػه شػدق  كشتم قػرار گرفته ضرب مورد
هػػای فػػالوف گونػػگ در ژاپػػن تػػذکر بػػدهم کػػه  کننػػدگاف ك گركق خػػواهم بػػه تمرین اسػػت. می

هػای تلفنػی  آقای کای، مالػک خانػه، گفػت کػه تماس«. شدت مراقب امنیت خود باشند به
 214 .ای دریافت کردق است آزاردهندق

های چین در  تحریک به حمله و سایر جرائم خصمانه از سوی کنسولگری  ۳.۱.۸
  خاک آمریکا

در فالشینگ نیویورک یک دعوی حقوقی مطرح کردنػد  ۰۲9۱کنندق در ساؿ  سیزدق تمرین
کننػدگاف فػالوف گونػگ در یػک  حادثه را شػرح دادنػد کػه در آف حػوادر تمرین 2۲ك تقریبا  

كشتم ك آزاركاذیت قرارگرفتند یا تهدیػد بػه  ، مورد ضربکمپین هماهنگ خشونت ك ارعاب
مػػرگ شػػدند. ایػػن تهدیػػدها بػػا پوسػػترهایی بػػه زبػػاف چینػػی نیػػز همػػراق بػػود کػػه آشػػکارا بػػه 
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معتقػدین فػالوف گونػگ را کتػک »کردنػد:  ساکنین ك بازدیدکنندگاف در فالشینگ اصرار می
  «بزنید زیرا آنها خائن هستند.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ،  شػػیوركنگ ك کػػائو لیجػػوف، از تمرین در یکػػی از ایػػن حػػوادر، لػػی
نفػر از اراذؿ ك  2۲ركی در فالشینگ مورد حمله لی هواهونگ قرار گرفتند که  هنگاـ پیادق

اكبػػاش را بػػا خػػود همػػراق کػػردق بػػود. کػػائو موفػػق شػػد فػػرار ك درخواسػػت کمػػک کنػػد امػػا آف 
اك را تػػا »ك « اك را بکُشػػید»زدنػػد:  جمعیػػت اراذؿ ك اكبػػاش، لػػی را نگػػه داشػػتند ك فریػػاد می

 «سرحد مرگ کتک بزنید.

کننػدق فػالوف  داد کػه در آف سػه تمرین آف دعوی حقوقی، ركیػداد مشػابهی را نیػز شػرح مػی
زدنػد کػه ناگهػاف یکػی از متهمػاف پركنػدق بػه  در فالشینگ قدـ می ۰۲92ژكئیه92گونگ در 
همػه شػما را جمػع کػردق ك ظػرؼ  خػواهم ها هم بدتریػد. می شما حتی از سگ»آنها گفت: 

تاف پایػاف خػواهم  دهم تػا بمیریػد. بػه زنػدگی سه ماق نابود کنم. آنقدر گلویتاف را فشار مػی
. داد. قلب ك ریه ك کبدتاف را بیركف می  «  آكـر

کنندگاف فالوف گونگ در فالشینگ، با کنسػولگری  حمالت اكباش به تمرین ۰۲۲2در ساؿ 
شػػػدق  پنػػػگ کیػػػو، سرکنسػػػولگر، در یػػػک نػػػوار صػػػوتی ضبطچػػػین در نیویػػػورک مػػػرتبط بػػػود. 

ك شخصػػا  از آنهػػا تشػػکر کػػردق ك « مخفیانػػه ترغیػػب»تصػػدیق کػػرد کػػه جمعیػػت اكبػػاش را 
« اپػػک تػػایمز»حمػػالت انجػػاـ دادق اسػػت. چنػػد منبػػع بػػه   کارهػػای دیگػػری نیػػز در صػػحنه

ادق اسػت تػا دالر در ركز به اعضای گركق اكباش پػوؿ د 9۲۲تا  ۱۲گزارش دادند پنگ حدكد 
 215های تخریبگرانه شرکت کنند.  در فعالیت

جػػػرائم خصػػػمانه مشػػػابهی نیػػػز در سػػػایر شػػػهرها اتفػػػاؽ افتػػػاد کػػػه مسػػػتقیما  بػػػا تحریػػػک 
چ صػػػورت گرفتػػػه یػػػا در نتیجػػػه تبلیغػػػات ضػػػد فػػػالوف گونػػػگ  ک های مػػػرتبط بػػػا ح سػػػازماف

پیوسػته اسػت. چ، بػه كقػوع  ک های تحػت کنتػرؿ ح ها ك رسػانه منتشرشدق از طریق انجمن
کننػدگاف در سػاف فرانسیسػکو، اد ركیػس، از  پس از یک رشته حمػالت فیزیکػی بػه تمرین

ای به كزارت امور خارجػه ایػن کشػور نوشػت. اك در ایػن نامػه  نمایندگاف کنگرق آمریکا، نامه
در خصوص مشکالت شدید آیندق که بػا گسػترش آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ در آمریکػا 

در یکػی از ایػن  216رسمی چین اتفػاؽ خواهػد افتػاد، ابػراز نگرانػی کػرد.  دست نمایندگاف به
حمػػالت، شػػخِص مرتکػػب ایػػن جػػرائم بػػه صػػورت مػػرد مسػػنی مشػػت زد ك پػػیش از آف بػػه 

اگػػػػر در سػػػػرزمین اصػػػػلی چػػػػین بػػػػودیم، پایػػػػت را »فػػػػالوف گونػػػػگ تػػػػوهین کػػػػرد ك گفػػػػت: 
 «.شکستم می
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 طی سفرهای دولتی های چینی مسئول خشونت و اختالل در دیپلمات ۴.۱.۸

های محلػی چػین،  کننػد، کنسػولگری هنگامی که مقامات چینی به سػایر کشػورها سػفر می
کنند تا پرچم چین را به دست بگیرند ك تکػاف دهنػد  را استخداـ می« های استقباؿ گركق»

کننػػػدگانی کػػػه از  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ شػػػوند؛ تمرین شػػػدف بنرهػػػای تمرین ك مػػػانِع دیدق
 یافتن آزار ك شکنجه در چین هستند. آمیز  خواستار پایاف ات مسالمتطریق اعتراض

در  ۰۲پینگ، رئیس جمهور چین، برای شرکت در جلسه گػركق جػی در طوؿ سفر شی جین
چ در اسػػترالیا اسػػتخداـ کػػردق بػػود، سػػعی کردنػػد  ک هػػای اسػػتقبالی کػػه ح ، گركق۰۲92سػػاؿ 

وند ك حتػػی بػػه آنهػػا حملػػه کردنػػد، امػػا کننػػدگاف در بریػػزبن ك کػػانبرا شػػ مػػانِع حضػػور تمرین
شػدف  هایشػاف را دكر انػداخت ك مػانِع نزدیک پلیس محلی آنها را از محل دكر کػرد ك پرچم

کنندگاف کمک نیز کردند که  آنها به معترضین فالوف گونگ شد. مأموراف پلیس به تمرین
 .یندبنرهای خود را تا حدی باال نصب کنند که کاركاف شی بتواند آنها را بب

شػدف بػه  دلیل متوسل دك دیپلمات چینی در آرژانتین ك جمهوری چک به ۰۲92در تابستاف
کننػدگاف فػالوف گونػگ محلػی در طػوؿ  آمیز تمرین زكر برای ممانعػت از اعتػراض مسػالمت

 .سفر نمایندگاف چینی دستگیر شدند

کػاف را بػرای کننػدگاف کمػک کػرد بهتػرین م در اكکلند ك كلینگتوف نیوزلند، پلیس به تمرین
های استقباؿ از راق رسیدند، پلیس آنها را به محػل  نمایش بنرهای خود بیابند. كقتی گركق

کننػػدگاف در  دیگػػری در خیابػػاف هػػدایت کػػرد. هفػػت مػػأمور پلػػیس بػػرای حفاظػػت از تمرین
 .محل مستقر شدند

  کنگ کنندگان و گردشگران در هنگ ارعاب و حمله به تمرین ۵.۱.۸

های كابسته بػه  کنگ که یکی از گركق کنوف انجمن مراقبت از جواناف هنگتا ۰۲9۰از ساؿ 
کننػػػػدگاف را اذیػػػػت کػػػػردق ك ركیػػػػدادهای آنهػػػػا را در  چػػػػین اسػػػػت، دائمػػػػا  تمرین 39۲ادارق 
اعضػػای انجمػػن مراقبػػت از جوانػػاف، پیػػراهن سػػبز بػػه تػػن  217کنػػد.  کنػػگ مختػػل می هنگ

شوند، با بلندگوهایی از فاصػله  اف جمع میکنندگ کنند ك در محل ركیدادها، دكرِ تمرین می
کننػػػد، ركی آنهػػػا آب دهػػػاف  گوینػػػد ك تهدیدشػػػاف می کننػػػدگاف ناسػػػزا می نزدیػػػک بػػػه تمرین

کنند. طی یک ركیداد، فػردی كابسػته بػه انجمػن  ریزند ك حتی به آنها حمله فیزیکی می می
ر هػػػوا تکػػػاف ای را د کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ قمػػػه مراقبػػػت جوانػػػاف، بػػػرای تهدیػػػد یػػػک تمرین
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کننػػدگاف،  داد. اعضػػای انجمػػن مراقبػػت از جوانػػاف، عػػالكق بػػر پوشػػاندف بنرهػػای تمرین مػػی
 .اند بنرهای خودشاف را با محتوای ناسزاگویی به فالوف گونگ نمایش دادق

 218:آكرد به یاد می ۰۲93ای را از ژانویه کنگ، حادثه یکی از بازدیدکنندگاف هنگ

کننػػدگاف  ای شػركع بػه صػحبت دربػارق آزار ك شػکنجه تمرین کننػدق محض اینکػه تمرین بػه»
کػػرد، اعضػػای انجمػػن مراقبػػت از جوانػػاف بػػه كسػػط مکػػاف  چ می ک دسػػت ح فػػالوف گونػػگ به

هػای اعضػای انجمػن مراقبػت  شػدند. لباس کردنش می آمدند ك مػانع از صػحبت ركیداد می
بلنػدگوهایی را نیػز در دسػت  از جواناف پر بود از کلمات افتراآمیز دربارق فالوف گونگ. آنهػا

 کردند. های مشابهی را پخش می داشتند ك پیاـ

کنندگاف را بخواننػد ك بػا گػرفتن فػیلم  دادند پوسترهای تمرین آنها به گردشگراف اجازق نمی
ترسػػاندند. هػػر  کردف كیدئوهایشػػاف در اینترنػػت، آنهػػا را می از آنهػػا ك تهدیدشػػاف بػػه پُسػػت
راحتی از همػػه  ف، یػػک دكربػػین ركی گػػردنش داشػػت تػػا بػػهعضػػو انجمػػن مراقبػػت از جوانػػا

شػػدت تهػػاجمی   کننػػدگاف تعامػػل داشػػتند فػػیلم بگیػػرد. آنهػػا حػػالتی به افػػرادی کػػه بػػا تمرین
آمیزی بنرهػػػا ك پوسػػترهایی را در دسػػػت  طور صػػلح کننػػدگاف بػػػه داشػػتند. درمقابػػػل، تمرین

 «.داشتند

کنػگ بػه خػانم لیػائو  ی کاک در هنگ، دك تن از اكباش در محله الی چ۰۲93سپتامبر۰2در 
کننػػدق فػػالوف گونػػگ، حملػػه کردنػػد. سػػر خػػانم لیػػائو پػػس از ضػػربات  چیػػوالف، یػػک تمرین

شػػدت خػػونریزی کػػرد. ایػػن حملػػه پػػس از اینکػػه خػػانم لیػػائو ادارق پلػػیس  متعػػدد بػػاطوـ، به
 چونػػگ شػػا كاف را تػػرک کػػرد اتفػػاؽ افتػػاد. خػػانم لیػػائو بػػرای مالقػػات ك بحػػث دربػػارق صػػدكر

چ، بػه ایػن ادارق رفتػه بػود.  ک اکتبر، جشن ركز ملی ح9های فالوف گونگ در  مجوز فعالیت
219 

کنندگان به  آزار و شکنجه در سایر کشورها و بازگرداندن تمرین ۲ .۸
 چین

چند دكلػت ملػی کػه پیونػدهای ایػدئولوژیکی بػا رژیػم چػین دارنػد یػا تحػت فشػار مسػتقیم 
کنندگاف فالوف گونگ یا بازگرداندف آنها  دستگیری تمریناند با  پکن هستند، انتخاب کردق

شػػوند، یػػا هػػر دكمػػورد، بػػا رژیػػم چػػین  بػػه چػػین کػػه در آنجػػا بػػا شػػکنجه یػػا مػػرگ مواجػػه می
 .همکاری کنند
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: زوج کامبوجی اخراج شده و به اردوگلاه کلار اجبلاری در چلین بلرده ۱مورد 
 شدند

رفرمایشػػػاف بػػػا بازرسػػػی غیرقػػػانونی کردنػػػد ك کا یػػػک زكج مسػػػن چینػػػی در کػػػامبوج کػػػار می
کننػػد. پػػس از اینکػػه  صػػندكؽ پسػػت آنهػػا، متوجػػه شػػد کػػه آنهػػا فػػالوف گونػػگ را تمػػرین می

کارفرما دربارق آنهػا بػه سػفارت چػین گػزارش داد، مقامػات سػفارت ك ادارق پلػیس کػامبوج، 
پناهنػدق  آنهػا را بػه چػین بازگرداندنػد، گرچػه آنهػا ۰۲۲۰این زكج را دستگیر کردند ك در اكت

 سازماف ملل بودند. سپس این زكج به اردكگاق کار اجباری بردق شدند.

کننػػػدق مسػػػن دیگػػػر را نیػػػز  مقامػػػات سػػػفارت چػػػین در کػػػامبوج تػػػالش کردنػػػد دك تمرین
کننػػدق موفػق شػدند پنهػػاف شػوند ك از دسػتگیری فػػرار کننػد. یػػک  بترسػانند. ایػن دك تمرین

کننػدق در  لل مداخله کرد ك عاقبت این دك تمرینباالی ادارق پناهندگی سازماف م مقاـ ردق
 220 .کشور دیگری پناهندگی گرفتند

کننللدگان فللالون گونللگ را بللا وجللود اینکلله پناهنللده  : روسللیه، تمرین۲مللورد 
 کند سازمان ملل هستند، اخراج می

جینگ، پناهندگی سازماف  اش، ما جینگ ساله با كجود اینکه خانم ما هوئی ك دختر هشت
پترزبورگ در  دریافت کردق بودند، امػا شػش مػأمور دفتػر تبعیػد ادارق مهػاجرت سػن ملل را

شػاف دسػتگیر کردنػد ك بػا خػود بردنػد. آف شػب یػک پلػیس  ، آنها را در خانه۰۲۲1مارس۰2 
زف ركسی ك چند مأمور دكلت چین، این مادر ك دختر را مجبور کردند سوار هواپیمػایی بػه 

م مػا اك یػا دختػرش را در فركدگػاق پکػن ندیدنػد. بعػدا  مقصد پکػن شػوند. امػا خػانوادق خػان
جینػگ بػه خانػه خػواهر خػانم مػا بػردق شػدق  مردی با آنهػا تمػاس گرفػت ك گفػت مػا جینگ
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اش مانػوف  توانػد بػه خانػه بػركد یػا خیػر. خػانوادق است اما مشػخص نبػود آیػا خػانم مػا می
 221. بودند که شاید کارکناف امنیتی دكلت اك را دستگیر کردق باشند

سػػاله را 12مػػه همػػاف سػػاؿ، چنػػد مػػأمور ادارق مهػػاجرت ركسػػیه، آقػػای جػػائو چونمػػاِف 9۰در
اش دسػتگیر کردنػد ك بػا خػود بردنػد. آف  بدكف هیچ توضػیح یػا ارائػه هػیچ مػدرکی در خانػه

ركز عصر پلیس به همسػر ركسػی اك، میػرا، اطػالع داد مقامػات آقػای جػائو را بػا پػركازی بػه 
مقصػػد پکػػن باشػػد. آقػػای جػػائو اسػػتاد سػػابق   تاػػر اكلػػین پػػركاز بػػهانػػد تػػا من مسػػکو بردق

دلیل آزار ك شکنجه فالوف گونگ، از چین گریخت. اك در سػاؿ   دانشگاق چینگهوا بود که به
 222پناهندگی سازماف ملل را دریافت کرد.  ۰۲۲2

دلیل انتشار اخبلار سانسورنشلده بله  کننده را به : ویتنال، دو تمرین۳مورد 
 ز طریق رادیو، محکول کردچین ا

سػػػاله یػػػک شػػػرکت  كیک در هػػػانوی، آقػػػای كك داک ترانػػػگ، مػػػدیرعامل سی ۰۲99در نػػػوامبر
ترتیب بػػه سػػه ك دك سػػاؿ  اش، آقػػای لػػی كاف تػػاف، بػػه سػػاله كشش  فنػػاكری، ك بػػرادرزف سی

مناور  به« انتقاؿ اطالعات غیرقانونی به شبکه مخابراتی»حبس محکوـ شدند. اتهاـ آنها 
های خبػػػری رادیػػػو صػػػدای امیػػػد از طریػػػق رادیػػػو مػػػوج کوتػػػاق در چػػػین بػػػود.  برنامػػػهپخػػػش 
هػایی را دربػارق نقػض حقػوؽ بشػر ك فسػاد مقامػات  های صػدای امیػد عمومػا  گزارش برنامه

هػای تحػت آزار ك  کنندگاف فالوف گونگ ك سایر گركق حزب کمونیست چین، سرکوب تمرین
شػػػركع بػػػه پخػػػش  ۰۲۲3نػػػگ در آكریػػػلکنػػػد. ترا دسػػػت رژیػػػم چػػػین پخػػػش می شػػػکنجه به

 223 .دستگیر شدند ۰۲9۲ژكئن99ها کرد ك این دك در  برنامه

دسػػت  محکومیػػت آنهػػا در میػػاف تشػػدید بیشػػتر آزاركاذیػػت جامعػػه محلػػی فػػالوف گونػػگ به
ها، آف هم پس از فشار مستقیم از سوی حػزب کمونیسػت چػین، صػورت گرفػت.  كیتنامی

از سػػػوی سػػػفارت چػػػین بػػػه دفتػػػر  ۰۲9۲مػػػه2۲در پػػػس از ارسػػػاؿ یادداشػػػتی دیپلماتیػػػک 
مطابق کیفرخواست، این دك نفػر را دسػتگیر کػرد.  تحقیقات ك امنیت كیتناـ، دكلت كیتناـ

در ایػػن یادداشػػت عنػػواف شػػدق اسػػت: ادارق پلػػیس چػػین متوجػػه »در اتهامػػات آمػػدق بػػود: 
تػوای مربػوط آینػد، حػاكی همػاف مح های رادیویی که از مرز كیتناـ بیػركف می شدق سیگناؿ
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شود. توصػیه شػدق  به فالوف گونگ هستند که از ایستگاق رادیویی صدای امید شنیدق می
های افراد فالوف گونگ در قلمرك كیتنػاـ برخػورد ك همػه آنهػا متوقػف  است با همه فعالیت

 «شود.

ابتػػدا قػػرار شػػد دادگػػاق در مػػاق اکتبػػر برگػػزار شػػود. در صػػبح تػػاریخ اكلیػػه دادگػػاق، مقامػػات 
کننػػدق دیگػػر فػػالوف گونػػگ را کػػه در سػػکوت جلػػوی کنسػػولگری  تمرین 2۲اـ حػػداقل كیتنػػ

گفتػػػػػه شػػػػػاهداف حاضػػػػػر در محػػػػػل، ایػػػػػن  چػػػػػین نشسػػػػػته بودنػػػػػد بازداشػػػػػت کردنػػػػػد. به
کنندگاف با زكر ك بعضی از آنها با اِعماؿ خشونت به داخل اتوبوس کشاندق شدند ك  تمرین

جزایػػػػی بػػػػردق شػػػػدند. چنػػػػد هػػػػای م تر تفکیػػػػک ك بػػػػه محل هػػػػای کوچػػػػک سػػػػپس بػػػػه گركق
 224 .دادند نیز بازداشت شدند کنندق که در پارک لی كاف تاـ مدیتیشن انجاـ می تمرین

کنلد و  کننلدگان را اخلراج می چ تمرین ک : کره جنوبی تحلت فشلار ح۴مورد 
 دهد به آنها پناهندگی نمی

ف گونػگ را بػه کننػدق فػالو تمرین 9۲، دكلت کرق جنػوبی حػداقل ۰۲99ك  ۰۲۲3های  بین ساؿ
کننػػدق دیگػػر را نیػػز رد کػػرد. یػػک مقػػاـ  تمرین ۱3 چػػین بازگردانػػد ك درخواسػػت پناهنػػدگی 

رسػػمی در دكلػػت کػػرق جنػػوبی بػػه گزارشػػگراف گفػػت لػػی چػػانگنوف، یکػػی از اعضػػای کمیتػػه 
کننػػدگاف فػػالوف  چ، بػػه دكلػػت کػػرق جنػػوبی فشػػار آكرد تػػا تمرین ک دائمػػی دفتػػر سیاسػػی ح

بیػػػػركف کنػػػػد. ایػػػػن كاقعػػػػه کمػػػػی پػػػػیش از آف رخ داد کػػػػه كزارت گونػػػػگ را از کػػػػرق جنػػػػوبی 
کنندگاف فالوف گونگ امتناع کػرد. در  دادگستری کرق جنوبی از اعطای پناهندگی به تمرین

 225 .کنندگاف به كطن کمی پس از آف شركع شد كاقع بازگرداندف تمرین

بػه چػین بازگردانػدق  از کػرق جنػوبی ۰۲9۲ژانویػه2۲ای بود کػه در  کنندق یین شیانگزی تمرین
خوانیم کػه پػس  شد. اك بعدا  موفق شد از چین بگریزد. در ادامه، بخشی از اتفاقاتی را می

 226 :از بازگرداندف اك به چین برایش رخ داد

نار ك  اـ را بازرسػػی کردنػػد ك مػػرا تحػػت صػػورت غیرقػػانونی خانػػه مػػأموراف امنیتػػی دكلػػت، به»
 آزاركاذیت قرار دادند.
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چ را خػػوردق بػػود از سػػوی پلػػیس مػػأمور شػػد مػػرا  ک نػػدق سػػابق کػػه فریػػب حکن یػػک تمرین
شستشوی مغزی دهد. اك فردی سرد ك حسابگر بود. دائما  تفسیر انحرافػی خػود از فػالوف 

سػػاعت بػػود کػػه نخوابیػػدق بػػودـ ك  1۰کػػرد. آف موقػػع تقریبػػا   گونػػگ را بػػه مغػػز مػػن فػػرك می
ضػا کػردـ ك طبػق آف تعهػد دادـ دیگػر فػالوف ای را ام کػرد. اظهارنامػه فکرـ درست کار نمی

گونگ را تمرین نخػواهم کػرد. سػپس آزاد شػدـ. آنهػا درخواسػت کردنػد پػیش از رفػتن بػه 
 هر جایی، به آنها گزارش دهم. همننین شركع به شنود تلفنم کردند.

ای دربػػػارق  چ اطالعػػػات گسػػػتردق ک هػػػا، متوجػػػه شػػػدـ سیسػػػتم پلػػػیس ح در طػػػوؿ بازجویی
هػػػای مختلػػػف، نػػػاـ  ف فػػػالوف گونػػػگ در کػػػرق جنػػػوبی دارد. آنهػػػا در موقعیتکننػػػدگا تمرین

کننػدق را گفتنػد کػه از شػهر  های مختلفی در کػرق جنػوبی ك نػاـ چنػد تمرین کنندق هماهنگ
شناسػػم یػػا خیػػر. عکسػػی از  یػػانجی بػػه کػػرق جنػػوبی رفتػػه بودنػػد. از مػػن پرسػػیدند آنهػػا را می

ایی را به مػن نشػاف دادنػد. متوجػه شػدـ کػه گركق مارش تیاف گوئو در یک مراسم راهپیم
کنندگاف فػالوف گونػگ در عکػس را  خودـ نیز در آف تصویر هستم. از من خواستند تمرین

کننػدگاف فػالوف گونػگ را بػه مػن نشػاف دادنػد  شناسایی کنم. همننػین فهرسػتی از تمرین
وراف كیػیق کنندگاف کمک کردق بودند درخواست پناهنػدگی بدهنػد. مػأم که به سایر تمرین

 چ حتی از محل تمرین فالوف گونگ من در کرق جنوبی نیز بازدید کردق بودند. ک ح

پس از آزادشػدف، بػا كجػود اینکػه در زنػداف نبػودـ، امػا شػرایط بسػیار بػدی داشػتم. فػالوف 
اـ را احیا کردق بود بلکه ذهن سالمی نیػز بػه مػن بخشػیدق بػود. امػا  تنها سالمتی گونگ نه

نم، بػػه فػػالوف گونػػگ خیانػػت کػػردـ. احسػػاس ناامیػػدی، تحقیرشػػدف ك مػػن بػػرخالؼ كجػػدا
  «کردـ. شرمندگی می

دلیل اینکػه  خانم یین یک ماق بعػد تصػمیم گرفػت دكبػارق فػالوف گونػگ را تمػرین کنػد. بػه
کػرد خػودش را در  کردنػد، سػعی می  نار بود ك اغلب اشخاص مشکوکی تعقیبش می تحت

 كرد:معرض دید قرار ندهد. اك به خاطر آ

یػػانجی تمػػاس گرفتنػػد ك درخواسػػت کردنػػد در  39۲، اعضػػای ادارق ۰۲99در اكاسػػط مػػارس»
دقیقػػه طػػوؿ کشػػید. آنهػػا بػػه مػػن  2۲شػػا  بػػا مػػن مالقػػات کننػػد. جلسػػه حػػدكد  یػػک کافی

توانم دكبػارق بػه کػرق جنػوبی بػركـ: بػه ایػن شػرط کػه بػه آنهػا کمػک  گفتند به یک شرط می
 .آكری کنند گاف فالوف گونگ در کرق جنوبی جمعکنند  کنم اطالعاتی دربارق تمرین

چ اسػػػػتخداـ کننػػػػد ك قصػػػػد داشػػػػتند  ک عنواف مػػػػأمور كیػػػػیق ح خواسػػػػتند مػػػػرا بػػػػه آنهػػػػا می
هایی کامپیوتری را به من آموزش دهند تا بتوانم اطالعات فالوف گونگ را از طریػق  مهارت
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سػػپس گفتنػػد اگػػر اینترنػػت بػػرای آنهػػا ارسػػاؿ کػػنم. همػػاف جػػا پیشنهادشػػاف را رد کػػردـ. 
. اسػم مػن در گمػرک در لیسػت سػیاق  همکاری نکنم، هیچ شانسی برای تػرک چػین نػداـر

 .یک از افراد موجود در آف لیست، حق ترک چین را نداشتند بود ك هیچ

بػردـ. بارهػا  تا چند ماق پس از آف، خبری از آنها نشد. دائم در ترس ك كحشػت بػه سػر می
کردـ اما ترسم همنناف با من بػود. درنهایػت تصػمیمم مکاف  از محلی به محل دیگر نقل
 «را گرفتم ك از چین گریختم.

 های مدنی تهدید و ارعاب مقامات خارجی و سازمان ۳.۸

ها ك مقامػػات کشػػورهای میزبػػاِف  های چػػین در سراسػػر جهػػاف دائمػػا  بػػا سػػازماف کنسػػولگری
شػورای شػهر، تمػاس  کنندگاف فالوف گونػگ، ازجملػه سیاسػتمداراف ملػی تػا اعضػای تمرین

هػػای آنهػػا مداخلػػه ك مزاحمػػت  اعتبػػار کػػردق ك در فعالیت کننػػدگاف را بی گیرنػػد تػػا تمرین می
سػػػازی ك تهدیػػػدهای  هػػػای گمراق ها شػػػامل کمپین های کنسػػػولگری ایجػػػاد کننػػػد. اسػػػتراتیی

 مستقیم است.

 آمیز مداخله در اعتراضات مسالمت ۱.۳.۸

رسانی دربارق آزار ك شکنجه در چػین، دسػت  اطالعکنندگاف فالوف گونگ برای  كقتی تمرین
کند فعالیتشاف را مسدكد ك آنها را تهدید  چ سعی می ک زنند، ح آمیز می به اعتراضاتی صلح

آكرد تػػػا در طػػػوؿ  هػػػای خػػػارجی نیػػػز فشػػػار مػػػی ك بػػػه آنهػػػا تػػػوهین کنػػػد. همننػػػین بػػػه دكلت
انونی ك سخنرانی آزادانػه، کنندگاف را برای تجمع ق بازدیدهای مقامات چینی، حقوؽ تمرین

هػػا بػػا موافقػػت بػػا تقاضػػاهای رژیػػم چػػین، از قػػوانین خػػود  زیػػر پػػا بگذارنػػد. بعضػػی از دكلت
 کنند. تخطی می

چ و ممانعللللت از ورود  ک شللللدن ایسلللللند در برابللللر فشللللار ح : تسلیم۱مللللورد 
 کنندگان به این کشور تمرین
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ند سفر کرد، دكلت ایسػلند کػه چ، به ایسل ک که جیانگ زمین، رهبر كقت ح ۰۲۲۰در ژكئن
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بػػه ایػػن  تحػػت فشػػار مقامػػات چػػین قػػرار داشػػت، مػػانِع كركد تمرین

همراق داشػت  کشور شد. این رفتار دكلت ایسلند كاکنش شدیدِ شهركنداف ایسلندی را به
جوئػػػل چیپکػػػار،  227کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ، تجمػػػع کردنػػػد.  کػػػه بػػػرای حمایػػػت از تمرین

ایػن حػرؼ کػل شػهر اسػت... »ای از کانادا که چند ركز در ایسلند بػود، گفػت:  کنندق تمرین
های  های تلویزیػونی، ایسػتگاق ها، شػبکه تماـ کشور پشت فالوف گونگ است. همػه رسػانه

 «ترین ماجرا در اینجا بودق است. ها....این مهم رادیویی، ك ركزنامه

کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ در پػػػارک  مرینها بػػػه ت ، گػػػركق بزرگػػػی از ایسػػػلندی۰۲۲۰ژكئػػػن3در 
هػای فػالوف گونػگ را یػاد بگیرنػد ك نگرانػی خػود را از ایػن كضػعیت ابػراز  پیوستند تػا تمرین

ایسػػتم. اگػػر نماینػػدگاف چینػػی  مػػن در کنػػار شػػما می»کننػػد. مػػردی از ایػػن جمعیػػت گفػػت 
 «بخواهند به شما شلیک کنند، باید اكؿ به من شلیک کنند.

هػای  هػا ك تماس ما دائمػا  ایمیل»رسانی فالوف دافا گفت:  مرکز اطالعپیتر جاؿ، سخنگوی 
تػأثیر  ایم. كاکػنش آنهػا همگػی مػا را تحت تلفنی حمایتگرانه از مردـ ایسلند دریافػت کػردق

 «شویم به راق خود ادامه دهیم. قرار دادق ك با این حجم از حمایت، تشویق می

ه ابػػراز کػػردق بودنػػد کػػه چػػرا دكلػػت ایسػػلند ها عصػػبانیت خػػود را از ایػػن مسػػئل بیشػػتر نامػػه
کنندگاف فالوف گونگ در طػوؿ سػفر جیانػگ شػدق بػود. بسػیاری از آنهػا  مانع حضور تمرین

نماینػػدگی از سػػوی افػػرادی کػػه از حضورشػػاف جلػػوگیری شػػدق بػػود،  پیشػػنهاد دادق بودنػػد به
 .نندآمیزی را علیه آزار ك شکنجه فالوف گونگ برگزار ک های مسالمت دادخواهی

کننللدگان فللالون گونللگ بلله اجللالس  : صربسللتان مللانِع ورود تمرین۲مللورد 
 سران چین شد

، یػازدق ۰۲92دسػامبر91-93در  پیش از اجالس سراف چین ك سراف اركپػای شػرقی ك مرکػزی
زكر از بلگراد صربستاف بیركف کردنػد. آنهػا در طػوؿ  کنندق فالوف گونگ اركپایی را به تمرین

از بلگػػراد بازداشػػت شػػدند ك پػػس از خاتمػػه اجػػالس، بػػه بلغارسػػتاف، ركیػػدادی، در بیػػركف 
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اسػػلواکی ك فنالنػػد بازگردانػػدق شػػدند. مقامػػات محلػػی بػػدكف ارائػػه دلیػػل، از صػػدكر مجػػوز 
 228 کنندگاف امتناع کردند. تجمع اعتراضی برای تمرین

آمیز،  کننللدگان نتوانسللتند بللرای حضللور در اعتللراض صللل  : تمرین۳مللورد 
 کنگ شوند وارد هنگ

در مسیرشػػاف  ۰۲93آكریػل۰3کػػه در  کننػػدق فػالوف گونػػگ از تػایواف درحالی تمرین 1۲ حػدكد 
مناسػػػػبت بزرگداشػػػػت بیسػػػػتمین سػػػػالگرد دادخػػػػواهی  راهپیمػػػػایی به»بػػػػرای شػػػػرکت در 

کنگ اخراج شدند. همه آنها مدارک قػانونی سػفر  در هنگ کنگ بودند، از هنگ« آكریل۰۱ 
 229 .کنگ را داشتند به هنگ

طػو بػه خػاطر  کنػگ اخػراج شػد این کننػدگاف تػایوانی کػه از هنگ انم دینگ یکی از تمرینخ
 آكرد:

اش تغییػػػر کػػػرد. از مػػػن  ق کنػػػگ نػػػاـ مػػػرا دیػػػد، حالػػػت چهػػػر كقتػػػی مػػػأمور گمػػػرک در هنگ»
خواسػت فرمػی را پػر کػنم ك مػرا بػه اتػاؽ کػػوچکی بػرد. بػه مػن گفػت بػا كجػود اینکػه كیػػزای 

، اما نمی  «کنگ شوـ. اجازق دهد كارد هنگتواند  معتبر داـر

کنػگ بػا  ای در محکومیػت سػوءرفتار دكلػت هنگ بیانیػه شورای امور سرزمین اصلی تایواف
شػورای امػور  چنگ، معاكف كزیػر ك سػخنگوی شهركنداف تایوانی صادر کرد. آقای چیو چوئی

 مػػا آزادی بیػػاف ك آزادی مػػذهب را جػػزء حقػػوؽ اكلیػػه بشػػر»گفػػت:  سػػرزمین اصػػلی تػػایواف،
آمیز ك  کنػػگ بتوانػػد كاکنشػػی منطقػػی بػػه اظهػػارات صػػلح دانیم. امیػػدكاریم دكلػػت هنگ مػػی

اك در ادامػػه سػػخنانش، ایػػن « قػػانونی شػػهركنداف تػػایواف دهػػد ك بػػه آنهػػا احتػػراـ بگػػذارد.
کنػػگ اطالعػػات مربػػوط بػػه برنامػػه سػػفر  مسػػئله را زیػػر سػػؤاؿ بػػرد کػػه چطػػور دكلػػت هنگ

ك بػػػػػا تبعػػػػػیض قائػػػػػل شػػػػػدف، مػػػػػانع كركد همػػػػػه شػػػػػهركنداف تػػػػػایوانی را بػػػػػه دسػػػػػت آكرد 
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در آف پػػركاز شػػد، ك اضػػافه کػػرد گػػاـ بعػػدی ایػػن اسػػت کػػه  تمرین

 تعرض به حریم خصوصی شهركنداف تایوانی مورد بررسی قرار گیرد.

 های اجتماعی مداخله در فعالیت  ۲.۳.۸
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ك سػػػػایر ركیػػػػدادهای راهپیمػػػػایی   کننػػػػدگاف بػػػػرای شػػػػرکت در مراسػػػػم اغلػػػػب كقتػػػػی تمرین
های میزبػاف تمػاس  های چػین بػا سػازماف کننػد، کنسػولگری اجتماعی درخواسِت مجػوز می

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را از حضػػور در ایػػن تجمعػػات  گیرنػػد تػػا از آنهػػا بخواهنػػد تمرین می
 های آنها قطع کنند. محركـ، ك حمایت خود را از فعالیت

بػػه دسػػتور رز پػػاک، دكسػػت جیانػػگ زمػػین کػػه  در سػػاف فرانسیسػػکو، اتػػاؽ بازرگػػانی چػػین،
طور فعػاؿ از آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ در  ركابط نزدیکی با کنسولگری چین داشت ك به
کننػػدگاف را بارهػػا از شػػرکت در  کػػرد، تمرین منطقػػه خلػػیج سػػاف فرانسیسػػکو حمایػػت می

 230راهپیمایی ساؿ نو چینی منع کرد. 

فػػالوف گونػػگ بػػرای شػػرکت در جشػػنوارق فرهنگػػی  کننػػدگاف در دانمػػارک، دعػػوت از تمرین
های چینػی تحػت فشػار دكلػت  ناگهػاف لغػو شػد، زیػرا سػایر سػازماف ۰۲۲۰آسیایی در سػاؿ 

گفتػػػه ركزنامػػه دانمػػػارکی  دهنػػد. به چػػین، تهدیػػد کردنػػػد از حضػػور در ركیػػػداد انصػػراؼ می
ارق سػػفارت چػػین در کپنهػػاک از بػػودف تصػػویر فػػالوف گونػػگ در عکػػس جشػػنو»پلیتػػیکن، 

مسػػئوؿ « کػػه قػػرار بػػود آنهػػا فقػػط یػػک رقػػص سػػنتی چینػػی اجػػرا کننػػد. ناراحػػت شػػد درحالی
ركزق،  کننػػػدگاف اجػػػازق داد در ركز آخػػػر ایػػػن ركیػػػداد سػػػه برگػػػزاری جشػػػنوارق بعػػػدا  بػػػه تمرین

 231مراسم خود را اجرا کنند. 

 در شػػهر پػػرت كاقػػع در اسػػترالیا، بػػه ۰۲92در صػػبح برگػػزاری مراسػػم کریسػػمس در سػػاؿ 
توانند بنرهای فالوف گونػگ را نمػایش دهنػد یػا  کنندگاف فالوف گونگ گفته شد نمی تمرین

ای کػػه ایػػن ركیػػداد را  هایی بػػا نػػاـ فػػالوف گونػػگ بػػه تػػن کننػػد، ك برنامػػه تلویزیػػونی تیشػػرت
های دیگرِ حاضػر  یک از گركق داد نیز مجاز نبود نامی از فالوف گونگ ببرد. هیچ پوشش می

گػزارش  اسػترالینناـ  هایی نداشتند. ركزنامه ملی استرالیا بػه محدكدیتدر مراسم، چنین 
کنػد یػک ركز پػیش از  داد مردی کػه مػدعی بػود بػرای سرکنسػولگری چػین در پػرت کػار می

کننػدگاف  برگزاری مراسم بػا برگزارکننػدق مراسػم تمػاس گرفػت ك گفػت مػانِع شػرکت تمرین
 232 .فالوف گونگ در این مراسم شوند

در « جشػنوارق یػک جهػاف ادینبػرگ»ای بػه برگزارکننػدق  لند، کنسولگری چین نامهدر اسکات
کننػدگاف فػالوف گونػگ  فرستاد ك درخواست کرد کارگاهی را که قرار بػود تمرین ۰۲۲2ساؿ 

برگزارش کنند، از برنامه خود حذؼ کنند. برگزارکننػدق مراسػم ایػن درخواسػت را رد کػرد ك 
 233 «که دكست داشته باشیم دعوت کنیم.توانیم هرکسی را  ما می»گفت: 
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 مداخله با اجراهای شن یون  ۳.۳.۸

هنرهػػػای نمایشػػػی شػػػن یػػػوف یػػػک شػػػرکت موسػػػیقی ك رقػػػص کالسػػػیک چینػػػی اسػػػت کػػػه 
انػد. مأموریػت آف احیػای جػوهرق فرهنػگ  کنندگاف فالوف گونػگ آف را تأسػیس کردق تمرین

های شػن یػوف،  ی از برنامػهباستانی چػین از طریػق هنرهػای نمایشػی اسػت. ازآنجاکػه بعضػ
چ از آغػاز بػه کػار  ک کشند، ح آزار ك شکنجه فالوف گونگ در چین را ركی سن به تصویر می

مند تالش کردق در اجراهای شن یوف خرابکاری  صورت نااـ ، به۰۲۲3این شرکت در ساؿ 
 کند.

ر های خػػػود د ها ك کنسػػػولگری چ ایػػػن اسػػػت: آف بػػػه سػػػفارتخانه ک یکػػػی از راهکارهػػػای ح
های تئػاتر را تحػت فشػار قػرار دهنػد کػه بػا شػن یػوف  دهػد سػالن سراسر جهاف دسػتور می

های  حػاؿ مػدیراف سػالن قرارداد امضاء نکنند یا قراردادهػای موجػود را لغػو کننػد، ك درعینِ 
نکننػػد ایػػن جریػػاف بػػه ركابػػط سیاسػػی ك اقتصػػادی  تئػػاتر را تهدیػػد کننػػد کػػه اگػػر همکػػاری 

خواهػد زد. البتػه ایػن راهکػار موفقیػت چنػدانی نداشػته زیػرا  کشورهایشاف با چین آسػیب
تعػػداد انػػدکی از تهدیدشػػدگاف، قػػرارداد خػػود را بػػا شػػن یػػوف لغػػو کردنػػد. مػػثال  کنسػػولگری 

کردنػد، تمػاس گرفػت  چین در فرانکفورت با دك شرکت آلمانی که با شن یوف همکاری می
ما »ها پاسخ داد:  ند. یکی از شرکتاما آنها از لغو مشارکت خود با این شرکت امتناع کرد

« خواهیم انجػاـ دهػیم. گیریم که چه کاری می در آلماف آزادی بیاف داریم. ما تصمیم می
234 

چ شػػدند. مػػثال  پػػس از اینکػػه  ک ها نیػػز تسػػلیم فشػػار ح حػػاؿ تعػػداد کمػػی از شػػرکت  بػػا ایػػن
مشػکل خػود بػا  از ۰۲۲1ای بػا كزیػر امػور خارجػه دانمػارک در سػاؿ  سفارت چین در جلسػه

شن یػوف صػحبت کػرد، تئػاتر سػلطنتی دانمػارک ناگهػاف از قػراردادی کػه بػه مرحلػه پایػانی 
های بعد، پس از اینکه مسئوالف این تئاتر چنػد بػار  نشینی کرد. در ساؿ رسیدق بود، عقب

مشخص شد سػفارت چػین از تئػاتر  ۰۲92دیگر درخواست شن یوف را رد کردند، در ساؿ 
 235خواسته مانع دسترسی شن یوف به ِسن ملی شود. سلطنتی دانمارک 

ای کرق را تهدید کرد که اگػر بػه شػن یػوف  رسانه در کرق جنوبی، رژیم چین سركیس پخش 
ای کػػػػرق را دهػػػػد، بایػػػػد متحمػػػػل زیػػػػاف  رسػػػػانه سػػػػركیس پخػػػػش  اجػػػػازق اجػػػػرا در سػػػػالن

س سػػػػركی اش بػػػػا چػػػػین شػػػػود. میلیػػػػارددالری از درآمػػػػد خػػػػود در قراردادهػػػػای تجػػػػاری2
متعاقبا  قرارداد خود را با شن یػوف لغػو کػرد. ایػن لغػو قػرارداد از سػوی  ای کرق رسانه پخش 

جنوبی سئوؿ باطل اعالـ شد اما بعػدا  همػاف دادگػاق، نػیم سػاعت پػیش از   دادگاق منطقه
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ها ك تئاترهػا، رأی خػود را تغییػر  هػا، سػفارتخانه شركع تعطیالت ملی ادارات دكلتػی، دادگاق
شػػدق بػػرای اجراهػػای شػػن یػػوف، فرصػػتی بػػرای   ریزی کػػه تػػا پػػیش از زمػػاف برنامه لیداد، درحا

 236 .خواهی دربارق این رأی كجود نداشت فرجاـ

هػػای پنهػػانی بیشػػتری را نیػػز بػػه کػػار گرفتػػه اسػػت، ازجملػػه  چ عػػالكق بػػر تهدیػػد، تاکتیک ک ح
توبػػوس بػػه هػػای تػػور شػػن یػػوف. در یػػک مػػورد، السػػتیک جلػػوی ا  دسػػتکاری پنهػػانی اتوبوس

شػػکلی پػػارق شػػد کػػه بالفاصػػله بػػاد آف خػػالی نشػػود امػػا تحػػت فشػػار بػػاال در بزرگػػراق منفجػػر 
 شود. این خرابکاری در طوؿ بازرسی کشف شد ك هیچ تلفاتی در پی نداشت. 

های آف به فػركش رفتػه  کنگ که تماـ بلیت ، هفت اجرای شن یوف در هنگ۰۲9۲در ساؿ 
ی كركد به این منطقػه خودمختػار بػرای شػش تػن از کارکنػاف اجبار لغو شد زیرا كیزا بود، به

درخواسػػت كیػػزا  ۰۲۲3دهنػػدگاف ایػػن نمػػایش در اکتبػػر کلیػػدی تولیػػد رد شػػد. هرچنػػد ارائه
ژانویػػه، كیػزای ایػػن افػػراد باطػػل ۰1دادق بودنػد، تنهػػا یػػک هفتػػه پػیش از افتتػػاح نمػػایش در 

قداـ قانونی از سوی ایػن افػراد شد. با توجه به این تصمیم دیرهنگاـ، هیچ فرصتی برای ا
 237  .كجود نداشت

اند مخاطباف را نیز بترسػانند تػا مػانِع حضػور آنهػا در ایػن  های چین تالش کردق کنسولگری
هػػای  نمػػایش شػػوند. در بعضػػی شػػهرهای آمریکػػای شػػمالی، ایػػن تهدیػػدها بػػا کمػػک انجمن

نیز به دانشػجویاف  ها های دانشجویی چینی انجاـ شد. بعضی کنسولگری تجاری ك انجمن
چینػػػی گفتنػػػد اگػػػر تصویرشػػػاف در عکػػػس یػػػا كیػػػدئویی مربػػػوط بػػػه نمػػػایش دیػػػدق شػػػدق ك 

 238 .اند، اجازق نخواهند داشت به چین بازگردند مشخص شود در نمایش حضور داشته

چ برای اینکه مانع حضور سیاستمداراف ك سػایر مخاطبػاف در اجراهػای شػن  ک اقدامات ح
دی کػه داشػته، موجػب تػركیج ك تبلیػد ایػن نمػایش شػدق اسػت. یوف شود، برخالؼ مقاص

ای کػػػػػه از  کننػػػػػدق یکػػػػػی از نماینػػػػػدگاف مجلػػػػػس آلمػػػػػاف در كاکػػػػػنش بػػػػػه اطالعػػػػػات گمراق
شػػد، بػػدكف معطلػػی تصػػمیم گرفػػت بػػه تماشػػای ایػػن  های چینػػی دریافػػت می سػػفارتخانه

یػػوف  نمػػایش بػػركد ك رئػػیس ك معػػاكف پارلمػػاف اركپػػا نیػػز نامػػه تبریػػک مشػػترکی بػػه شػػن
 239 .فرستادند ك آرزك کردند آنها در آلماف اجرای موفقی داشته باشند

  مداخله با قوانین  ۴.۳.۸
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را در  (SJR-10)ای  قطعنامػػػػػه ۰۲91اكت29کمیتػػػػػه قضػػػػػایی سػػػػػنای ایالػػػػػت کالیفرنیػػػػػا در 
شػکلی  محکومیت آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ در چػین تصػویب کػرد، امػا مجلػس سػنا به

که الیحه به کمیتػه قػوانین برگردانػدق شػود ك مػانع از ایػن شػد کػه آف غیرمنتارق رأی داد 
 .سپتامبر در سنا به رأی گذاشته شود9طبق برنامه در 

هػػایی از  دلیلػػی کػػه بػػرای ایػػن رأی غیرمنتاػػرق مطػػرح شػػد ایػػن بػػود کػػه سػػناتورها، ایمیل
 کػػرد تصػػویب ایػػن انػػد کػػه عنػػواف می کنسػػولگری چػػین در سانفرانسیسػػکو دریافػػت کردق

قطعنامػػه ممکػػن اسػػت رابطػػه دكسػػتانه ك توسػػعه پایػػدار ركابػػط بػػین کالیفرنیػػا ك چػػین را 
 240تخریب کند.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ، تجمعػػاتی در سػػاف فرانسیسػػکو،  ایػػن تصػػمیم سػػبب شػػد تمرین
سػػاکرامنتو، لػػس آنجلػػس، ك سػػن دیگػػو برگػػزار کننػػد. جوئػػل اندرسػػوف از سػػناتورهای ایػػن 

الیحه، عصبانیت خود را در این خصوص ابراز کػرد کػه چػرا اجػازق  دهندق این ایالت ك ارائه
دهیم سرکوب آزادی بیاف از سوی رژیم چین به مجلس سنای کالیفرنیا گسػترش یابػد  می

 .عنواف قدرتی خارجی در ركند قانونگذاری این ایالت مداخله کند ك رژیم چین به

ك یکػػی از امضػػاکنندگاف ایػػن شػػایاف توجػػه اسػػت کػػه رانػػدی ككپػػل، از قانونگػػذاراف مجلػػس 
ای تهدیػدآمیز از کنسػولگری  قطعنامه، قبال  در زمانی که شهردار سنتی کالیفرنیا بػود، نامػه

آنجلػػس دریافػػت کػػردق بػػود. آف نامػػه شػػامل مطالػػب افتراءآمیػػز دربػػارق فػػالوف  چػػین در لس
ه امیػػػدكاریم ایػػػن شػػػهر، بػػػا توجػػػه بػػػ»هایی را مطػػػرح کػػػردق بػػػود:  گونػػػگ بػػػود ك درخواسػػػت

های مػا را  انداز ركابط چین ك آمریکا، ك با توجه بػه منفعػت شػهركندانش، درخواسػت چشم
گونه حمایتی از سازماف فالوف گونػگ نکنػد یػا جػایزق ك پاداشػی  با دقت بررسی کند ك هیچ

به آف اختصاص ندهد، ازجمله نامگذاری یک ركز یا هفته مشخص به نػاـ فػالوف گونػگ، 
کنیم بػػه فػػالوف گونػػگ  آف. همننػػین از ایػػن شػػهر درخواسػػت مػػی فػػالوف دافػػا یػػا بنیانگػػذار

 241های دیگر.  ك درخواست« شدف ندهد.... اجازق ثبت

در محکومیػػت برداشػػت (SF2090, HF2166) سػػوتا کمػػی پػػس از اینکػػه دك الیحػػه  در مینه
بػػه  ۰۲9۱دسػػت رژیػػم چػػین در سػػاؿ  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ به اجبػػاری اعضػػای بػػدف تمرین

نػدگاف ك مجلػس سػنا ارائػه شػد کنسػولگری چػین در شػیکاگو بػه قانونگػذاراف مجلس نمای
های فرعػػی، آنهػػا را  ها بػػه کمیتػػه ایالػػت فشػػار آكرد ك تػػالش کػػرد پػػیش از انتقػػاؿ ایػػن الیحػػه

هایی بػػا محتػػوای افتراءآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ بػػرای  مسػػدكد کنػػد. ایػػن کنسػػولگری نامػػه
را  SF2090 ولگری، با سػناتور داف دی هػاؿ کػه الیحػۀقانونگذاراف ارساؿ کرد ك معاكف کنس
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سػایت خػود، مطلبػی دربػارق ایػن مالقػات  نوشته بود مالقات کرد. سناتور هاؿ بعدا  در كب
 242منتشر ك اهمیت آزادی بیاف ك آزادی مذهبی را تصریح کرد. 

 کنندگان فالون اعتبارسازی تمرین منظور بی های فریبنده به کمپین ایمیل  ۵.۳.۸
  گونگ

رژیم چین چند کمپین ارساؿ ایمیػل فریبنػدق را راق انػدازی کػردق اسػت تػا فػالوف گونػگ را 
کنندگاف فالوف گونگ  ناـ تمرین  ها به در چشم مقامات خارجی، بد جلوق دهد. این ایمیل

تػواف رد آف را  شود، اما پػر از کػالـ تهدیػدآمیز ك تحقیرآمیػز اسػت ك عمومػا  می فرستادق می
 .ین اصلی چین پیدا کرددر سرزم

هػػایی از دك  ، ركز جهػػانی فػػالوف دافػػا، بعضػػی از اعضػػای پارلمػػاف کانػػادا ایمیل۰۲9۱مػػه92در 
، گیرنػػدق «انػػدرك تانػػگ»منبػػع مختلػػف دریافػػت کردنػػد. یکػػی از فرسػػتندگاف ایمیػػل بػػا نػػاـ 

 خوانػدق ك ادعػا کػردق« احمػق»های ركز فػالوف دافػا  دلیل عػدـ حضػور در جشػن ایمیل را به
فرسػػتندق دیگػػر، بػػه « ایػػد. یػػافتن از دسػػت دادق آخػػرین شػػانس خػػود را بػػرای نجات»بػػود 

بػركس هػایر، معػاكف رهبػػر « نػابودی کامػل در انتاػار شماسػتگ»گیرنػدق ایمیػل گفتػه بػود: 
بػػاكر نبػػود ك بالفاصػػله فکػػر  ایػػن ایمیػػل بػػرایم قابل»کننػػدگاف گفػػت:  حػػزب سػػبز، بػػه تمرین

 243« آید. ها از جای دیگری می کردـ که احتماال  این ایمیل

اند.  های مشابهی دریافت کردق مقامات آمریکا، فرانسه، نركژ، استرالیا ك نیوزلند نیز ایمیل
هایی را به اعضػای شػورای  چ ایمیل ک ، مأموراف ح۰۲99چرچ در ساؿ  پس از زلزله کرایست

عرفی کردنػد ك مػدعی کنندق فالوف گونگ م عنواف تمرین شهر اكکلند فرستادند ك خود را به
شدند زلزله به این دلیػل اتفػاؽ افتػادق اسػت کػه مػردـ بػه فػالوف گونػگ اعتقػاد نداشػتند. 

هػا از سػوی رژیػم چػین  دکتر کتی کیسی از اعضای شورای شػهر گفػت بػه عقیػدق اك، ایمیل
هػػای رسػػمی از  فرسػػتادق شػػدق اسػػت زیػػرا همػػه اعضػػای شػػورای شػػهر اكکلنػػد قػػبال  ایمیل

هػایی حػاكی مطالػب افتراءآمیػز دربػارق فػالوف  دریافت کردق بودند؛ ایمیلکنسولگری چین 
گونگ که اصرار داشت گیرندگاف در نمایش شن یوف که قرار بود در ماق فوریه در اكکلند 

 244برگزار شود، حضور نیابند. 

 ها و اخاذی از افراد خرید نفوذ سیاسی با ولخرجی در مهمانی  ۶.۳.۸
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های  یاسػتمداراف، اسػتاداف دانشػگاق، متخصصػاف ك سػایر شخصػیترژیم چین دائما  از س
کنػػد بػػه چػػین سػػفر کننػػد. ایػػن افػػراد در طػػی ایػػن سػػفرها بػػا  تأثیرگػػذار خػػارجی دعػػوت می

شػػود از موضػػع چػػین  ازای آف، از آنهػػا درخواسػػت میشػػوند ك بػػه رفتػػاری شػػاهانه مواجػػه می
رد تحسػػین ك تمجیػػد قػػرار حمایػػت کننػػد ك پػػس از بازگشػػت بػػه كطنشػػاف، ایػػن رژیػػم را مػػو

اند، پس از بازگشت از سفر، چشم  مند شدق دهند. بسیاری از افرادی که از این مزایا بهرق
کػردف جػرایم  اند یا در مخفی خود را به ركی نقض حقوؽ بشر حزب کمونیست چین بسته

 اند. این رژیم فعاالنه به آف کمک کردق

ن، محللل اعتللراض فللالون : شللهردار ونکللوور پللس از بازگشللت از چللی۱مللورد 
 گونگ را از بین برد

ركزی را مقابػل  آمیز ك شػبانه اعتراضاتی صلح ۰۲۲9کنندگاف در كنکوكر کانادا، در اكت تمرین
گػاهی بسػیاری از محلی هػا دربػارق آزار ك شػکنجه  کنسولگری چین آغاز کردنػد کػه موجػب آ

نبػػائو خواسػػت فػػالوف گونػػگ در چػػین شػػد. سرکنسػػوؿ یانػػگ چیانػػگ از شػػهردار لػػی جیا
آمیز سػػاخته شػػدق بػػود از محػػل  مناور اعتراضػػات صػػلح کننػػدگاف را کػػه بػػه های تمرین سػػازق

های آزادی بیاف ك آزادی اعتقاد در کانادا را بػه آنهػا  بردارد، اما لی از این کار امتناع ك ارزش
ته صػورت عمػومی اعتػراؼ کػرد کػه بارهػا از شػهر كنکػوكر خواسػ یادآكری کرد. یانگ بعػدا  به

کننػدگاف فػالوف گونػگ شػود امػا تالشػش اثػری  آمیػز تمرین مانع برگزاری تجمعات اعتراض
 نداشته است.

شػػهردار كنکػػوكر شػػد ك بػػه چػػین سػػفر کػػرد، در  ۰۲۲۱پػػس از اینکػػه سػػم سػػالیواف در سػػاؿ 
از دادگػػػػػاق عػػػػػالی بػػػػػریتیش کلمبیػػػػػا درخواسػػػػػت کػػػػػرد تابلوهػػػػػای نمایشػػػػػی  ۰۲۲3سػػػػػاؿ 
آمیز  مناور اعتراضػات صػلح شػاف را کػه بػه غرفه آبػی کوچک کنندگاف فالوف گونگ ك تمرین

حکػم توقیػف  ۰۲۲3بیش از پنج ساؿ جلوی کنسولگری قرار داشت، توقیف کند. در ساؿ 
کننػدگاف در دادگػاق تجدیػدنار بػریتیش کلمبیػا برنػدق ایػن  صادر شد، اما ساؿ بعػد تمرین

 پركندق شدند.
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گیری در خصػػوص  ن، پػػیش از تصػػمیمسػػالیواف ابتػػدا هػػر نػػوع تمػػاس بػػا کنسػػولگری چػػی
بػارق از اك سػؤاؿ شػد، گفػت بػه  تخلیه محػل اعتػراض، را انکػار کػرد. امػا كقتػی دكبػارق دراین

دعػػوت یانػػگ چیانػػگ، سرکنسػػوؿ سػػابق، بػػه یػػک مهمػػانی شػػاـ خصوصػػی در اقامتگػػاق اك 
رفتػػػه اسػػػت. اك گفػػػت کػػػه در آف مهمػػػانی بػػػه یانػػػگ گفتػػػه درخواسػػػت را بػػػه دادگػػػاق عػػػالی 

 .شود زكدی حکم آف صادر می ش کلمبیا ارائه کردق ك بهبریتی

چ چند مقاله منتشػر کردنػد کػه حػاكی مطػالبی در تعریػف ك  ک های تحت کنترؿ ح ركزنامه
ای از سػالیواف منتشػر کػرد کػه سػالیواف در  مصػاحبه كنکػوكر سػافتمجید از سالیواف بػود. 

مػػن اسػػتقباؿ کػػردق ك ماننػػد در طػػوؿ سػػفـر بػػه چػػین، آنهػػا بػػا فػػرش قرمػػز از »گفػػت:  آف می
یػػک امپراتػػور بػػا مػػن رفتػػار کردنػػد. جػػای تأسػػف اسػػت کػػه كنکػػوكر بودجػػه کالنػػی در اختیػػار 

 245« ندارد تا من نیز بتوانم محبت آنها را جبراف کنم.

: عضللو سللابق پارلمللان کانللادا، سللفرهای خللود بلله چللین را بلله یللاد ۲مللورد 
 آورد می

طػور بػه خػاطر آكرد کػه رژیػم چػین چطػور بػه  راب آندرز، نماینػدق سػابق پارلمػاف کانػادا، این
اكلػین طعمػه »مند تالش کرد نار لطف اك ك سایر سیاستمداراف را جلب کنػد:  شکل نااـ

ركنػد: زنػاف جػواف ك  آنها، قراردادی تجاری بود. اگػر جلػب آف نشػوید، سػراغ طعمػه دكـ می
دامشػػاف نیفتیػػد، الکػػل یػػا سػػایر مػػواد اعتیػػادآكر را امتحػػاف خواهنػػد زیبػػا. اگػػر همننػػاف در 

  «کرد.

چ بػػا کارکنػػاف ك اعضػػای خػػانوادق مقامػػات نیػػز بػػه همػػین ترتیػػب رفتػػار  ک اك اشػػارق کػػرد ح
رفتنػػػد، دختػػػری بػػػدكف هػػػیچ  ها بػػػه چػػػین می دانم كقتػػػی کارکنػػػاف كزارتخانػػػه مػػػی»کػػػرد:  می

خواهند کمػی تفػریح کننػد، بػا هػم شػاـ بخورنػد  میپرسید آیا  آمد ك از آنها می توضیحی می
کردنػػد. سػػپس كاکنشػػی  نوشػػیدند ك تفػػریح می یػػا کمػػی آكاز بخواننػػد. ك آنهػػا مشػػركب می

دهنػد  افتد... آنها یک كیدئوی ضبط شدق از شما در چین را نشػاف می ای اتفاؽ می زنجیرق
واهیم ایػػن نػػوع خػػ دانیػػد، مػػا بػػا هػػم دكسػػت هسػػتیم. درسػػت اسػػت  نمی گوینػد:  می ك می

گػػػردانیم امػػػا  كیػػػدئوها تػػػأثیری ركی شػػػغل شػػػما بگػػػذارد، بنػػػابراین كیػػػدئو را بػػػه شػػػما برمی
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تػػوانیم تضػػمین کنػػیم کپػػی آف كجػػود نداشػػته باشػػد. متوجػػه هسػػتید کػػه مػػا بػػا هػػم  نمی
 «ایم، آیا نباید لطف ما را جبراف کنی  همه کمکت کردق دكستیم بنابراین حاال که این

ی را شرح داد که در آف با یک نمایندق دیگػر مجلػس بػه چػین رفػت ك آف آندرز مورد دیگر 
اش را نیز همػراق خػود آكردق بػود. پػنج دقیقػه پػس از رفػتن آنهػا  ساله نمایندق، پسر چهاردق

انگیزی گفػػت ك از اك  بػػه هتػػل، یػػک دختػػر چینػػی در اتػػاؽ پسػػرش را زد ك جمػػالت كسوسػػه
ی بخواننػد ك برقصػند. پسػرش همػراق آف دختػر دعوت کرد با هم غػذا بخورنػد، آكاز کػارائوک

 246رفت اما در کل هفته اقامت آنها در چین، دیگر خبری از اك نبود. 

 خواهی های دیگری از نفوذ از طریق ارائه مزایا ك باج نمونه

ای ركز جهػانی فػالوف دافػا را  لری اكبرین، شهردار اكتاكا، عادت داشت هر ساؿ، بػا اعالمیػه
از انجػاـ ایػػن کػار خػػودداری  ۰۲9۲مػػا پػس از سػػفری تجػاری بػػه چػین، در مػػهگرامػی بػدارد. ا

 247« تعهد دادق است.»کرد ك توضیح داد در چین 

چن یانگلین، دیپلمات سابق چینی، دربارۀ یکی از نمایندگاف پارلماف استرالیا توضیح داد 
ر، دسػتگیر سػاؿ رابطػه جنسػی برقػرار کػرد. اك بػدكف درز خبػ 93که در چین با دختػری زیػر 

ها ك مستنداتی از اك گرفته ك سپس آزاد شد. اك بعدا  در تلویزیوف به نفػع دكلػت  شد، برگه
ركنػػد، تحػػت  كقتػػی نماینػػدگاف مهػػم بػػه چػػین می»چػػین صػػحبت کػػرد. چػػن توضػػیح داد: 

بینػد.  هایی برایشاف تػدارک می چ داـ ک گیرند ك در صورت لزكـ، ح ناارت شدیدی قرار می
 248« ایندگاف از استرالیا باشند یا کانادا.اهمیتی ندارد نم

 المللی های بین سانسور رسانه ۴.۸

زبػػػاف در  های چینی های چػػػین بػػػرای سانسػػػور رسػػػانه ها ك کنسػػػولگری چ از سػػػفارتخانه ک ح
کنػػػد. مػػػثال  سرکنسػػػوؿ چػػػین در ملبػػػورف اسػػػترالیا، بػػػه رؤسػػػای  خػػػارج نیػػػز اسػػػتفادق می

یش از گػػرفتن تأییدیػػه چػػاِ  مقػػاالت مػػرتبط بػػا های محلػػی چینػػی دسػػتور داد، پػػ ركزنامػػه
ای را در ایػن خصػوص چػا   فالوف گونگ از کنسولگری چین از طریق فکػس، هػیچ مقالػه

های چینی در ملبورف از آف زماف به بعػد چػا  مقػاالت مربػوط بػه  نکنند. درنتیجه ركزنامه
انػػد فشػػار  ف گفتهکننػػدگا ها نیػػز بػػه تمرین انػػد ك بعضػػی رسػػانه فػػالوف گونػػگ را کػػاهش دادق

 زیادی در این زمینه ركی آنهاست.
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گزارشگراف بدكف مرز در پاریس یک فایل صوتی را منتشر کردند که نشاف  ۰۲۲2در ساؿ 
كی را در  تػػی دی تی های اف داد یوتلَسػػت، یػػک اپراتػػور مػػاهوارق فرانسػػوی، پخػػش برنامػػه مػػی

یػػػک شػػػبکه   ك تػػػی دی تی چ بػػػه آنهػػػا فشػػػار آكردق بػػػود؛ اف ک چػػػین متوقػػػف کػػػرد، چراکػػػه ح
انػد. سػاف یوشػی،  کنندگاف فػالوف گونػگ تأسیسػش کردق تلویزیونی مستقل است ك تمرین

مػػن بػػا رئػػیس ك معػػاكف یوتلَسػػت »ای تلفنػػی گفػػت:  سػػفیر چػػین در ایتالیػػا، در مصػػاحبه
شػاف را در  های کننػد برنامه تماس گرفتم ك از آنهػا پرسػیدـ چػرا بػه فػالوف گونػگ کمػک می

ننػػد. آنهػػا توضػػیح دادنػػد مناػػوری از ایػػن کػػار نداشػػتند ك فریػػب سػػایرین را چػػین پخػػش ک
  «هرحاؿ توضیح آنها همین بود.  اند ك غیرق. به خوردق

ها، سػػاف را مطلػػع کػػرد. سػػاف افػػزكد:  یوتلَسػػت بالفاصػػله پػػس از توقػػف پخػػش ایػػن برنامػػه
گونػػگ  هػػای فػػالوف یػػک از فعالیت آنهػػا همننػػین بػػه مػػا قػػوؿ دادنػػد کػػه در پخػػش هیچ»

مشارکت نخواهند کرد... تحسینشاف کردـ که پخش را متوقػف کردنػد. همننػین بػه آنهػا 
ها كركد نکننػػد. بػػه آنهػػا گفػػتم بایػػد بػػا مػػا همکػػاری کػػردق ك  گفػػتم کػػه دیگػػر در ایػػن برنامػػه

کردند ك قوؿ دادند که دیگر تکػرار  تصویر مثبت چین را تبلید کنند. آنها بارها عذرخواهی 
 «شود. نمی

چیزی  های فػالوف گونػگ چػه ی از ساف پرسیدند یوتلَسػت در ازای توقػف پخػش برنامػهكقت
خواهند با تلویزیوف مرکزی چػین همکػاری کننػد.  آنها می»کند، اك توضیح داد:  دریافت می

هػػای هواشناسػػی ك مخػػابراتی دارد، بنػػابراین مایلنػػد بػػا صػػنعت  همننػػین یوتلسػػت ماهوارق
انػػػدازی  خواهنػػػد تجهیػػػزات مػػػا را بػػػرای راق آنهػػػا می هوافضػػػای چػػػین نیػػػز همکػػػاری کننػػػد.

 249 «های خود اجارق کنند. ماهوارق

کننػػد. در اكایػػل  چ پیػػركی نمی ک ها ك مطالبػػات ح های خبػػری از خواسػػته امػػا همػػه سػػازماف
ای بػه كرلػد ژكرنػاؿ نوشػت ك از آنهػا  ، سرکنسوؿ چین در ساف فرانسیسکو نامػه۰۲۲9مارس

ف گونػگ را متوقػف کننػد ك اضػافه کػرد کػه چنػین تبلیغػاتی بػه خواست چا  تبلیغات فالو
اعتبار این ركزنامه آسیب خواهػد زد. یکػی از مػدیراف ركزنامػه گفػت فػالوف گونػگ در بیػاف 

  های خود آزاد است. دیدگاق

  وکارهای خارج از چین فشار روی کسب ۵.۸ 
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عػػات دربػػارق چ در چػػین، بػػه سانسػػور اطال ک های خػػارجی حػػامی ح طور کػػه شػػرکت همػػاف
های خػػارج از  پردازنػػد، بعضػػی شػػرکت کننػػدگاف آف می فػػالوف گونػػگ ك تبعػػیض علیػػه تمرین

 اند تا از دسترسی خود به بازار چین حفاظت کنند. چین نیز تسلیم فشار رژیم شدق

 : هتل ماریوت بانکوک، کالس تمرین فالون گونگ را لغو کرد۱مورد 

، مػدیر مرکػز تناسػب انػداـِ ۰۲۲2کوک در سػاؿ در طوؿ یک کنفرانس سالمت ملی در بػان
اسػتراحتگاق ك اسػػپای بػػانکوک مػاریوت در هتػػل ركیػػاؿ گػػاردنز، از دکتػر پػػایتوف دعػػوت کػػرد 

هػػای فػػالوف گونػػگ را در ایػػن هتػػل آمػػوزش دهػػد. مػػدیر هتػػل سػػه هفتػػه پػػػس از  تمرین
تواننػػد  میهػػا ن هػػا، بػػا دکتػػر پػػایتوف تمػػاس گرفػػت ك بػػه اك اطػػالع داد کالس برگػػزاری کالس

هػا را  ادامه یابند. اك تصدیق کرد که هتل تحت فشػار سػفارت چػین قػرار گرفتػه کػه کالس
 250لغو کند. 

نگاری گفت یػک مهمػاف چینػی از  بعدا  یکی از کارمنداف این مرکز تناسب انداـ به ركزنامه
ها نیػػز پػػس از اینکػػه  هػػای فػػالوف گونػػگ شػػکایت کػػرد ك بعضػػی از تایلنػػدی برگػػزاری کالس

های چینػػی در تایلنػػد قػػرار گرفتنػػد، نارشػػاف دربػػارق فػػالوف گونػػگ منفػػی  تػػأثیر رسػػانه تحت
 شدق است.

دلیل فشللار  : متخصللص طللب سللوزنی در انگلللیس مجبللور شللد بلله۲مللورد 
 کنسولگری چین به کلینیک، شغل خود را ترک کند

در  ۰۲۲۰کننػػدق فػػالوف گونػػگ، در نػػوامبر ژائػػو لیپینػػگ، پزشػػک طػػب سػػنتی چینػػی ك تمرین
عنواف متخصػص طػب سػوزنی اسػتخداـ شػد. در  یک کلینیک طػب چینػی در ادینبػرگ بػه

ای از مدیر کلینیک دریافت کرد که از اك درخواسػت کػردق بػود در  سپتامبر ساؿ بعد، نامه
این کلینیک دربارق فالوف گونگ صحبت نکند. یک هفته بعد خانم ژائػو پػس از گفتگػو بػا 
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نامػػه هشػػداری را از کنسػػولگری چػػین در ادینبػػرگ  رئػػیس کلینیػػک متوجػػه شػػد کلینیػػک
 251 .دریافت کردق است

اـ. مػػن یػػک پزشػػک طػػب چینػػی  مػػن هػػیچ کػػار اشػػتباهی انجػػاـ نػػدادق»خػػانم ژائػػو گفػػت: 
شػکل  هستم. طبیعی اسػت کػه فػالوف گونػگ را بػه بیمػارانم معرفػی کػنم. فػالوف گونػگ به

را به دسػت آكرنػد ك ایػن یػک  کند سالمت فیزیکی ك ذهنی خود مؤثری به مردـ کمک می
اـ ك تمػػرین  های زیػػادی فػػالوف گونػػگ را تمػػرین کػػردق شػػدق اسػػت. سػػاؿ كاقعیػػت شناخته

تردید اگر در دفترـ در چػین اسػمی از فػالوف  اـ مزایای زیادی برایم داشته است. بی تزکیه
شػػوـ شػػغلم را تػػرک کػػنم. امػػا بػػرایم بسػػیار عجیػػب اسػػت کػػه ایػػن  گونػػگ ببػػرـ، مجبػػور می

 «افتد. فاؽ در انگلیس هم میات

 نفوذ در ممسسات آکادمیک ۶.۸ 

ها ك مدارس غربی حضور یافته تا ایدئولوژی خود را به آنجػا صػادر کنػد  چ در دانشگاق ک ح
هػای هػدؼ را در  بػا آنهػا ك سػایر گركق« مبػارزق»کننػدگاف فػالوف گونػگ ك  ك ناارت بػر تمرین

وانسػػػػته از طریػػػػق کنتػػػػرؿ مؤسسػػػػات رك ایػػػػن رژیػػػػم ت سراسػػػػر جهػػػػاف بسػػػػط دهػػػػد. ازایػػػػن
ها، از طریق تهدیػدهای  های دانشجویی چینی، ك با فشار بر دانشگاق کنفوسیوس ك انجمن

اقتصادی، برای موافقػت بػا سانسػوری کػه حػزب کمونیسػت چػین خواهػانش اسػت، آزار ك 
 شکنجه فالوف گونگ را اجرا کند.

 ممسسات کنفوسیوس ۱.۶.۸

كییق در طػػػػػوؿ انقػػػػػالب فرهنگػػػػػی، آیػػػػػین  خػػػػػود ك بػػػػػهچ در بیشػػػػػتر دكراف حکومػػػػػت  ک ح
هػػای فرهنػػگ باسػػتانی چینػػی اسػػت تقبػػیح کػػردق، امػػا در  کنفوسػػیوس را کػػه یکػػی از بنیاف

را « مؤسسػات کنفوسػیوس»های دانشػگاهی سراسػر جهػاف  های اخیر، رژیم در کمم ساؿ
 کشػور افتتػاح شػدق 9۰۲مؤسسه کنفوسػیوس در  22۲، ۰۲92تأسیس کردق است. تا ساؿ 

 شد. کالس کنفوسیوس در مدارس ابتدایی ك متوسطه برگزار می 323بود ك 

هػػای کنفوسػػیوس، مػػورد  جای تػػدریس فرهنػػگ سػػنتی چػػین ك ارزش امػػا ایػػن مؤسسػػات بػػه
چ از آنهػػا بػػرای صػػدكر ایػػدئولوژی کمونیسػػتی خػػود تحػػت نػػاـ  ک چ هسػػتند. ح ک اسػػتفادق ح

مناور نفػوذ  بػه« جبهػه متحػد»ین عنواف بخشػی از کمپػ آموزش فرهنگ ك زبػاف، آف هػم بػه
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مقامػػات چینػػی آموزگػػاراف مؤسسػػات کنفوسػػیوس را  252کنػػد. در جامعػػه غربػػی، اسػػتفادق می
کننػػػد بحػػػث کالسػػػی را بػػػه شػػػکلی هػػػدایت کننػػػد کػػػه  دقت بررسػػػی ك آنهػػػا را ملػػػزـ می بػػػه

 چ را دربارق موضوعاتی نایر حقوؽ بشر ك فالوف گونگ تركیج دهند. ک های ح دیدگاق

مػػن »طػػور بػػه خػػاطر آكرد:  یی در مؤسسػػه کنفوسػػیوس سػػوفیا در بلغارسػػتاف ایندانشػػجو
هػػای کنفوسػػیوس، فیلسػػوؼ چینػػی، یػػاد نگػػرفتم ك فلسػػفه  كجػػه چیػػزی دربػػارق آموزق هیچ به

 253« شرقی را نیز نشناختم، بلکه در عوض ... ركحیه حزب کمونیست را احساس کردـ.

س از اطػػالع از دسػػتورکار پنهػػانی مؤسسػػات ها ك مػػدارس پػػ ای از دانشػػگاق تعػػداد فزاینػػدق
انجمػػن ناػػارت بػػر »کنفوسػػیوس، تصػػمیم گرفتنػػد ایػػن مؤسسػػات را تعطیػػل کننػػد. مػػثال  

ترین انجمػن ناػارت بػر مدرسػه در کانػادا اسػت، در سػاؿ  که بزرگ« مدرسه منطقۀ تورنتو
 -تصػػمیم گرفػػت بػػه قػػرارداد خػػود بػػا مؤسسػػه کنفوسػػیوس پایػػاف دهػػد. میشػػل جونػػو ۰۲92

انجمػن » اتسویا، رئیس سابق بخش آسیااقیانوسیه در سازماف اطالعات امنیت کانادا بهک
ركشػػنی مشػػخص  اطالعػػاتی عمػػومی موجػػود به»گفػػت:  «ناػػارت بػػر مدرسػػه منطقػػۀ تورنتػػو

عنواف شػکلی از  های ضػداطالعات غربػی، مؤسسػات کنفوسػیوس را بػه کند که سػازماف می
کنػد ك آنهػا در  ه دكلت چین از آنها استفادق میاند ک های جاسوسی شناسایی کردق سازماف

انجمػػن ناػػارت بػػر مدرسػػه منطقػػۀ » پػػامال گػػاؼ، متػػولی« اسػػتخداـ دكلػػت چػػین هسػػتند.
« ارتباطػػػات مسػػػتقیم مؤسسػػػات کنفوسػػػیوس ك حػػػزب کمونیسػػػت چػػػین»دربػػػارق « تورنتػػػو

مػانی آنها كاقعا  از عدـ آزادی بیػاف معل»گیری متولیاف صحبت کرد ك گفت:  هنگاـ تصمیم
 «که در چین استخداـ شدق بودند تا به این مؤسسات بیایند، ناراضی بودند.

اتفاؽ هػػم  تػػن از اعضػػای هیئػػت علمػػی دانشػػگاق شػػیکاگو، بػػه 9۲۲در همػػاف سػػاؿ، بػػیش از 
ای را امضػػاء کردنػػد ك از مسػػئولین دانشػػگاق خواسػػتند قػػرارداد دانشػػگاق را بػػا هانبػػاف،  نامػػه

موضػوع »غو کنند. در بخشی از ایػن نامػه آمػدق اسػت: دفتر اصلی مؤسسه کنفوسیوس، ل
شػػػدت عجیػػػب اسػػػت کػػػه نهػػػادی خػػػارج از دانشػػػگاق کػػػه نهػػػاد  اصػػػلی ایػػػن اسػػػت: ایػػػن به

شػػود دارد، درحقیقػػت تػػأثیری  قدرتمنػػدی نیػػز هسػػت ك توجػػه زیػػادی بػػه آننػػه تػػدریس می
دهػد ك  میجدی دارد بر اینکه به ناـ ما ك در برنامه درسی ما، چه کسػی تػدریس را انجػاـ 

  254« شود. چیزی تدریس می چه

قػانونی را تصػویب کػرد تػا بػا توجػه بػه  ۰۲92در دسػامبر «انجمن استاداف دانشػگاق کانػادا»
چ بر مؤسسػات کنفوسػیوس، بػه همػه ارتباطػات بػا مؤسسػات کنفوسػیوس  ک تأثیر قوی ح

گفػػػػت: « انجمػػػػن اسػػػػتاداف دانشػػػػگاق کانػػػػادا»پایػػػػاف دهػػػػد. جیمػػػػز تػػػػرک، مػػػػدیر اجرایػػػػی 
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دلیل توافػػق بػػا میزبػػانِی مؤسسػػات کنفوسػػیوس،  های کانػػادایی بػػه ها ك دانشػػکدق دانشػگاق»
دهنػد  المللػی زبػاف چینػی اجػازق می اندازنػد ك بػه شػورای بین یکپارچگی خود را به خطر می

در بعضػػی مباحػػث آکادمیػػک ازجملػػه برنامػػه درسػػی، متػػوف درسػػی، ك موضػػوعات بحػػث 
ها، تخلفػػػػی اساسػػػػی از آزادی  . ایػػػػن قبیػػػػل مداخلػػػػهکالسػػػػی كركد کػػػػردق ك ابرازناػػػػر کننػػػػد

 255« .آکادمیک است

 های محققان و دانشجویان چینی  انجمن ۲.۶.۸

هػػػػػای دانشػػػػػگاهی، از سػػػػػفارت یػػػػػا  هػػػػػای دانشػػػػػجویی چینػػػػػی در کمم بسػػػػػیاری از انجمن
کننػػد ك زیػػر ناػػر آنهػػا هسػػتند. ایػػن جریػػاف سػػبب  کنسػػولگری چػػین بودجػػه دریافػػت می

سػػویی هػػدایت کننػػد کػػه بػػا  هػػا را به ها، ایػػن انجمن هػػا ك کنسػػولگری شػػود سػػفارتخانه می
کننػد مداخلػه کننػد ك دانشػجویاف  کننػدگاف فػالوف گونػگ برگػزار می ركیدادهایی کػه تمرین

کننػػدگاف، جػػذب کننػػد. مػػثال  بخػػش آمػػوزش در  چینػػی را بػػرای تهدیػػد ك جاسوسػػی از تمرین
اعتبػػارکردف  جویاف چینػػی بػػه بیاش تشػػویق دانشػػ کنسػػولگری چػػین در سػػیدنی کػػه كظیفػػه

هایشػػػاف اسػػػت، مطالػػػب تبلیغػػػاتی ضػػػد فػػػالوف  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ در دانشگاق تمرین
المللػی را  دانشػجویاف بین»دهػد،  های دانشجویی چینی قرار می گونگ را در اختیار انجمن

 کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در زمػػاف برگػػزاری ركیػػدادهای علیػػه تمرین« بػػرای مبػػارزات هدفمنػػد
کمػػک بػػه کنسػػولگری در »را بػػرای « اعتمػػاد قابل»ك دانشػػجویاف « کنػػد بػػه صػػف می»كیػػیق 

 256کند.  استخداـ می« ایجاد چنین شرایطی

چ در  ک )الف( دستکاری انتخابات برای انتصاب رؤسای طرفدار ح ۲.۶.۸
 ها انجمن

ی هػػا کننػد مزایػایی شخصػػی را بػرای رؤسػای انجمن های چػین اغلػب تػػالش می کنسػولگری
سوی خودشاف جلػب کننػد، ازجملػه  دانشجویی چینی فراهم کنند تا نار مساعد آنها را به

هػػػػای کنسػػػػولگری، درخواسػػػػت از آنهػػػػا بػػػػرای  دعػػػػوت از آنهػػػػا بػػػػرای حضػػػػور در گردهمایی
های خوشػػػامدگویی در زمػػػاف بازدیػػػد مقامػػػات چینػػػی از محػػػل آنهػػػا، ك  سػػػازماندهی کمیتػػػه

 257در چػین ك اجتماعػات چینػی در خػارج از چػین.  معرفی آنها به رهبراف سیاسی ك تجاری
همننین معلوـ شدق است که مقامات کنسولگری با بسػیج دانشػجویاف بػرای حمایػت از 
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نامزدهػػای طرفػػدار حػػزب کمونیسػػت چػػین ك حملػػه بػػه نامزدهػػای مخػػالف، انتخابػػات ایػػن 
 اند. ها را دستکاری کردق انجمن

در دانشػگاق « حققػاف ك دانشػجویاف چینػیهػای م انجمن»ریاسػت  ۰۲۲2پیش از انتخابات 
سوتا، دك عضو گركق آموزش کنسولگری چین در شػیکاگو، بػیش از دق عضػو برجسػته  مینه

را بػػػه شػػػاـ دعػػػوت کردنػػػد کػػػه دك  «هػػػای محققػػػاف ك دانشػػػجویاف چینػػػی انجمن» کمیتػػػه
دكنگ نیػػز در ایػػن جمػػع  کننػػدق فػػالوف گونػػگ بػػه نػػاـ كانػػگ شػػیائوداف ك چػػی شػػوئه تمرین
داشتند. یکی از مقامات سفارت، ناـ ك سوابق همه افراد، دانشگاق چینی کػه از آف  حضور
شػاف، ك برنامػه  التحصیل شدند، آدرس منزلشاف در چین، جزئیػات مربػوط بػه كالدین فارغ

آنها برای بازگشت به چین در آینػدق را ثبػت کػرد. پػس از اینکػه كانػگ ك چػی محػل را تػرک 
اگػػر فػػالوف »حاضػػر در مهمػػانی بػػه دانشػػجویاف گفػػت:  کردنػػد، شػػخص دیگػػری از مقامػػاتِ 

گونػػگ در دانشػػگاق شػػما فعػػالیتی داشػػته باشػػد، بایػػد علیػػه آف اعتػػراض کنیػػد. كقتػػی در 
توانید به کنسولگری چین تکیه کنیػد. اگػر در آمریکػا اتفػاقی  آمریکا حضور دارید فقط می

 «تواند به کمکتاف بیاید. برایتاف بیفتد، فقط کنسولگری می

کػرد.  انگ شیائوداف نامزد ریاست انجمن بود ك با دانشجویی به ناـ لی مینگ رقابت میك
شکلی غیرمنتارق بیش از صد دانشجو در انتخابات حاضر شدند. لػی  در ركز انتخابات، به

هػػػای محققػػػاف ك  انجمن» فػػػالوف گونػػػگ سػػػعی دارد»مینػػػگ در سػػػخنرانی خػػػود گفػػػت: 
تػػی نوبػػت بػػه سػػخنرانی كانػػگ شػػیائوداف رسػػید، كق« را کنتػػرؿ کنػػد. « دانشػػجویاف چینػػی

آمیز اسػػتفادق کردنػػد. كقتػػی  بعضػػی از دانشػػجویاف فضػػا را آشػػفته کػػردق ك از الفػػاظ تػػوهین
کػرد بػه كانػگ شػیائوداف رأی داد، همػاف موقػع  دانشجویی که فالوف گونػگ را تمػرین نمی

 صػر فػالوف گونػگ درترین ك تأثیرگػذارترین عنا یکػی از پنهػانی»به اك حمله ك متهم شد که 
عاقبػت لػی مینػگ در انتخابػات برنػدق « اسػت. «های محققاف ك دانشجویاف چینی انجمن»

اش در انتخابػػات ایػػن اسػػت کػػه  شػػد. لػػی پػػیش از انتخابػػات یػػک بػػار گفػػت دلیػػل نػػامزدی
شػػدف كانػػگ شػػیائوداف شػػود زیػػرا كانػػگ فػػالوف گونػػگ را تمػػرین  خواهػػد مػػانِع انتخاب می
  کرد. می

ك در  «هػای محققػاف ك دانشػجویاف چینػی انجمن» رئػیس ۰۲۲2تػا  ۰۲۲۰که از  یو یوننینگ
همػه ایػن کارهػا را کنسػولگری چػین »یکػی از اعضػای مهػم کمیتػه بػود، گفػت:  ۰۲۲2ساؿ 

 ریزی کػػػرد. شػػػب پػػػیش از انتخابػػػات، کنسػػػولگری چػػػین بػػػا همػػػه اعضػػػای کمیتػػػه برنامػػػه
یػاد آكرد کػه بسػیاری از  اك بػه « تمػاس گرفػت. «های محققاف ك دانشػجویاف چینػی انجمن»
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کننػػػػد ك  شػػػػاف در چػػػػین زنػػػػدگی می های رؤسػػػػای دانشػػػػجویاف بػػػػه اك گفتنػػػػد هنػػػػوز خانوادق
 258خواهند باعث گرفتاری آنها شوند.  نمی

های فالون گونگ و سایر رویدادهای حقوق  )ب( ایجاد اختالل در فعالیت ۲.۶.۸
 بشری

هػػای محققػػاف ك  انجمن» کػػه در آف، مینگهػػویی اتفاقػػات مختلفػػی را گػػزارش کػػردق اسػػت
  ها ك ركیدادهای اجتماعی اندیشی ای هدایت شدق است که هم گونه به «دانشجویاف چینی

 کنندگاف فالوف گونگ را برهم بزند. تمرین

در دانشػػگاق کلمبیػػا تػػالش کردنػػد  «هػػای محققػػاف ك دانشػػجویاف چینػػی انجمن» رهبػػراف
خاطر اعضػػػای بدنشػػػاف  اف فػػػالوف گونػػػگ بػػػهکننػػػدگ مجمعػػػی را کػػػه دربػػػارق کشػػػتار تمرین

سػػایت  دسػػت رژیػػم چػػین بػػود، بػػرهم بزننػػد ك تبلیغػػات ضػػد فػػالوف گونػػگ را نیػػز در كب به
بػارق بػػا  کننػدگاف دراین کلػو  دانشػجویی ایػن انجمػػن، منتشػر کردنػد. پػس از اینکػػه تمرین

زار ك مػػػدیراف دانشػػػگاق، هیئػػػت علمػػػی ك سػػػایر دانشػػػجویاف صػػػحبت کردنػػػد تػػػا آنهػػػا را از آ
سػػازی فػػالوف گونػػگ بػػه نماینػػدگی از  شػػکنجه ك نقػػش انجمػػن دانشػػجویاف چینػػی در بدناـ

گػػػاق کننػػػد،  ک ح مجبػػػور شػػػد آف مطالػػػب « هػػػای محققػػػاف ك دانشػػػجویاف چینػػػی انجمن»چ آ
هػػای  سػػایت خػػود بػػردارد ك بػػه رهبػػراف آف گفتػػه شػػد دیگػػر در فعالیت افتراءآمیػػز را از كب

 259ا این قبیل اقدامات جایی در آمریکا ندارد. فالوف گونگ مداخله نکنند، زیر 

در دانشػػػػگاق اكتػػػػو كاف گػػػػوریخ « هػػػػای محققػػػػاف ك دانشػػػػجویاف چینػػػػی انجمن»در آلمػػػػاف،
بػػا حمایػػت بخػػش آمػػوزش سػػفارت چػػین، جلسػػه »سػػایت خػػود نوشػػت:  ماگػػدبورگ در كب

پػػس از « شػػود. جدیػػد انجمػػن دانشػػجویاف چینػػی بػػه ریاسػػت سػػانگ جیانػػگ تشػػکیل می
کنندگاف فالوف گونػگ در جشػنوارق دانشػجویی شػرکت کردنػد، سػانگ از یػک  مریناینکه ت
اش بػػػه اك بگویػػػد. سػػػاؿ بعػػػػد،  کننػػػدق خواسػػػت جزئیػػػاتی دربػػػارق زنػػػػدگی شخصػػػی تمرین
هػای محققػاف ك  انجمن» کنندگاف مجاز نبودند در جشنوارق شرکت کنند زیرا رئػیس تمرین

به میزباف دادق ك به آنها هشػدار دادق بػود  چ را ک تبلیغات افتراءآمیز ح «دانشجویاف چینی
کنندگاف اجازق یابند تمرینات فػالوف گونػگ را نمػایش دهنػد، میػاف دانشػجویاف  اگر تمرین

 چینی درگیری ایجاد خواهد شد.
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های مختلػف در همػاف  های دانشجویی چینی در دانشگاق مشخص شدق است که انجمن
مناور حمله به فػالوف گونػگ کپػی کػردق ك  یگر بهمنطقه، از تبلیغات افتراءآمیز آنالین یکد

 260کنند.  های مشابه برای تداخل در ركیدادهای مشابه استفادق می از استراتیی

کنندگان فالون  )پ( جذب دانشجویان و اجبار آنها به جاسوسی از تمرین ۲.۶.۸
  گونگ

كانػػگ هػػای چینػػی بػػه نػػاـ  ، پػػس از اینکػػه مشػػخص شػػد یکػػی از دیپلمات۰۲۲3در سػػاؿ 
پنگفی به اعضای انجمن دانشجویی چین در دانشگاق اكتاكا پوؿ دادق تػا اطالعػاتی دربػارق 

آكری کننػػػد، مجبػػػور شػػػد کانػػػادا را تػػػرک کنػػػد. جانػػػگ  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ جمػػػع تمرین
خوانػػد، ایمیلػػی از سػػوی شخصػػی دریافػػت کػػرد کػػه  لینگػػدی کػػه در ایػػن دانشػػگاق درس می

 جمن دانشجویی چین، است.مدعی بود آقای شو، معاكف ان

انجمن دانشجویی چین را مستقیما  ادارق آمػوزش سػفارت چػین »در این ایمیل آمدق بود: 
آقای شو در ایػن ایمیػل بػه « کند، ك ما هر حرکت شما را زیر نار داریم. در کانادا ادارق می

ود تػا هػایی اشػارق کػردق بػود کػه جانػگ در آنهػا شػرکت کػردق بػ ها ك سػایر فعالیت کنفرانس
دلیل تمػػرین فػػالوف  بػػرای نجػػات پػػدرش جانػػگ کونلػػوف کػػاری انجػػاـ دهػػد. پػػدر جانػػگ بػػه

بػر »صورت غیرقانونی دستگیر شدق بود. همننػین در ایمیػل آمػدق بػود:  گونگ در چین به
اسػػػاس گػػػزارش دانشػػػجویاف ك تحقیقػػػات رهبػػػراف انجمػػػن دانشػػػجویی، شػػػما هنػػػوز یػػػک 

شو از تاکتیک ارعاب ك تهدیػد اسػتفادق کػردق ك  ظاهرا  « کنندق فالوف گونگ هستید. تمرین
کننػدق فػالوف گونػگ  در ادامه ایمیل، جزئیاتی از اطالعات شخصی ك خانوادگی یػک تمرین

 261در اكتاكا را بیاف کردق بود. 

ناـ آقای شػو )هػیچ ارتبػاطی بػا آقػای شػو کػه در بػاال  کنندگاف فالوف گونگ به یکی از تمرین
در دانشػگاق  « هػای محققػاف ك دانشػجویاف چینػی انجمن» ف سابقذکر شد ندارد( که معاك

اش را پػس از شػركع آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ در سػاؿ  تجربػه فلوریػدای آتالنتیػک  بػود
 262آكرد:  یاد   به 9333

به دیدنم آمد ك سعی کرد مرا متقاعػد « های محققاف ك دانشجویاف چینی انجمن» رئیس»
دست بکشم. البته که مػن از قبػوؿ ایػن درخواسػت خػودداری کند از تمرین فالوف گونگ 

هػایی را دربػارق فػالوف گونػگ بػرایش توضػیح دادـ. در پایػاف اك بػا نػاراحتی  کػردـ ك كاقعیت
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خواهی از فػالوف گونػگ دسػت بکشػی، مجبػوـر تػو را بػه کنسػولگری چػین  گفت:  اگر نمی
 «هند. خوا در هیوستوف گزارش کنم. آنها ناـ افراد را از من می

از آف زمػػاف بػػه بعػػد، اگرچػػه قػػبال  دكسػػتاف خػػوبی بػػودیم، امػػا اك همیشػػه در دیػػدار بػػا مػػن، 
کننػدگاف فػالوف گونػگ درخواسػت  رسید. پس از اینکه تمرین عجیب ك فریبندق به نار می

هػای فػالوف  المللػی حضػور یابنػد ك اجػازق یافتنػد تمرین کردند در جشنوارق دانشجویاف بین
ای عمػل کػرد کػه گویػا بػا دشػمنی ترسػناک ركبػرك  ن اجػرا کننػد، اك بػه گونػهگونگ را ركی سِ 

شدق است. اك چند بار به دیػدف مػدیراف دانشػگاق ك برگزارکننػدگاف ایػن ركیػداد رفػت تػا بػا 
شػػما بػػه ایػػن دلیػػل ایػػن کػػار را »آنهػػا بػػه تفػػاهم برسػػد ك مػػانِع حضػػور مػػا شػػود. حتػػی گفػػت: 

ه چػػین بازگردیػػد، امػػا عزیػػزاف مػػن هنػػوز در چػػین خواهیػػد بػػ دهیػػد کػػه دیگػػر نمی انجػػاـ می
گونػػه انجػػاـ  خػػواهم بػػه آنجػػا برگػػردـ. آنهػػا گفتنػػد اگػػر کارهػػا را این هسػػتند ك مػػن هنػػوز می
 «توانم خودـ را آزاد کنم. دادف شما می شوـ. فقط با گزارش ندهم، من نیز گرفتار می

ایدات رفتن ع های خارجی با تهدید به ازبین سانسور دانشگاه ۳.۶.۸ 
 المللی آمده از دانشجویان بین دست به

های دانشجویی دانشگاق فناكری سیدنی، کلو  مدیتیشن فالوف دافػا بػود  یکی از سازماف
خواهی، بردبػاری بػود تػا  المللی هنر حقیقت، نیػک میزباف نمایشگاق بین ۰۲۲۱که در آكریل

 رسانی کند. دربارق آزار ك شکنجه فالوف گونگ در چین اطالع

تحػػت فشػػار رژیػػم چػػین قػػرار گرفػػت. حػػزب  دانشػػگاق فنػػاكری سػػیدنی از ایػػن ركیػػداد، پػػس
های دانشػػػػگاق در شػػػػانگهای ك  گذاری کمونیسػػػػت چػػػػین تهدیػػػػد کػػػػردق بػػػػود کػػػػه سػػػػرمایه

دانشػػػگاق فنػػػاكری سػػػیدنی هػػػر سػػػاؿ  خطػػػر خواهػػػد انػػػداخت. ازآنجاکػػػه کنػػػگ را بػػػه  هنگ
مػدیراف دانشػگاق ابتػدا درخواسػت  کند، المللی زیادی را از چین جذب می دانشجویاف بین

 سػایت چ را اجابت کردند ك چند ركزی، اطالعات مربوط به کػالب فػالوف دافػا را از كب ک ح
 برداشتند. دانشگاق فناكری سیدنی

قػانونی تصػویب کػرد ك دربػارق  ۰۲۲۱در ژكئػن دانشػگاق فنػاكری سػیدنی انجمػن دانشػجویاف
آمیػز بػه مػدیریت دانشػگاق، كزرای  ای اعتراض رفتار غیرمنصفانه با گركق فالوف گونػگ نامػه

كپركرش اسػػترالیا، ك سػایر مقامػات نوشػػت. میشػل اسػپارک، رئػػیس  امػور خارجػه ك آمػوزش
ای دیگر به كزیر امور خارجػه نوشػت: بػا توجػه بػه اینکػه آزار ك  انجمن دانشجویاف، در نامه
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ربػػارق ایػػن آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ مػػدتی طػػوالنی ادامػػه داشػػته اسػػت، اگػػر دانشػػگاق د
 مثابۀ مشارکت در این جنایت خواهد بود. شکنجه ساکت بماند، به

موضػػعی اصػػولی اتخػػاذ کػػرد ك دیگػػر حاضػػر نشػػد  دانشػػگاق فنػػاكری سػػیدنی ازآنجاکػػه بعػػدا  
سػایت  سایت خود حذؼ کند، رژیم چین دسترسی به كب تبلید کلو  فالوف دافا را از كب

کػرد. در یػک جلسػه شػورای دانشػگاق در مػاق ژكئػن  انگلیسی دانشگاق در چین را مسػدكد
اعالـ شد دلیل اصلی دانشگاق برای افزایش تعػداد دانشػجویانی کػه بایػد شػهریه کامػل را 

سػػایت آف در چػػین بػػود کػػه موجػػب  کردنػػد، عػػدـ دسترسػػی متقاضػػیاف بػػه كب پرداخػت می
 263المللی شدق بود.   کاهش درآمد این دانشگاق از جذب دانشجویاف بین

  کنندگان ایجاد محدودیت سفر برای تمرین ۷.۸

کننلللدگان  بلللرای تمرین  ها از تجدیلللد گذرنامللله چینلللی : کنسلللولگری۱ملللورد 
 کنند مگر اینکه آنها از فالون گونگ دست بکشند امتناع می

عنواف دانشجویاف مقیم دائمػی در خػارج از  کنندگاف فالوف گونگ به حتی زمانی که تمرین
زنػػػد ك  چ دائمػػػا  از رعایػػػت حقػػػوؽ اساسػػػی آنهػػػا سػػػر بػػػاز می ک نیػػػز حکننػػػد  چػػػین زنػػػدگی می

شػػود تبػػدیل بػػه افػػرادی بػػدكف کشػػور  کنػػد کػػه سػػبب می گذرنامػػه چینػػی آنهػػا را تمدیػػد نمی
شػػوند. در ایػػن مػػوارد، مقامػػات کنسػػولگری اغلػػب دلیلػػی بػػرای عػػدـ تمدیػػد گذرنامػػه ارائػػه 

ای را مبنػی  خواهنػد برگػه کننػدگاف می ینکنند. آنها كقتی تحت فشار قرار گیرند، از تمر نمی
 شاف تمدید شود. کشیدف از فالوف گونگ امضا کنند تا گذرنامه بر دست

بػػػرای تمدیػػػد  ۰۲۲2لػػػی چینػػػگ، دانشػػػجوی دكرق دکتػػػرا در دانشػػػگاق اسػػػتنفورد در سػػػاؿ 
گذرنامػػه خػػود از طریػػق کنسػػولگری چػػین اقػػداـ کػػرد تػػا بتوانػػد سػػفری تحصػػیلی بػػه آلمػػاف 

اش را جویػػا شػػد، مػػدیر بخػػش گذرنامػػه  كقتػػی دلیػػل عػػدـ تمدیػػد گذرنامػػه 264داشػػته باشػػد.
اك بػدكف اتمػاـ « هػایی مشػغولید کػه بػا حکومػت مخػالف اسػت... شػما بػه فعالیت»گفت: 

 توضیحاتش، تلفن را قطع کرد.
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المللػی دانشػگاق بػه کنسػولگری  پس از اینکػه اسػتاد راهنمػای لػی ك مػدیر دانشػجویاف بین
اش الـز بػػود  سػولگری بػػه اك كقػت مالقػػات داد. امػا بػػرای تمدیػد گذرنامػػهنامػه نوشػػتند، کن

کنػد. اك از  اظهاریه تضمینی را امضػاء کنػد داؿ بػر اینکػه دیگػر فػالوف گونػگ را تمػرین نمی
  این کار اجتناب کرد.

مسئوؿ دانشکدق لی سعی کرد مدارک جایگزین دیگری برایش آمادق کند تػا اك بتوانػد بػه 
ك مجػػػددا  بػػػه آمریکػػػا بػػػازگردد، امػػػا ایػػػن کػػػار از ناػػػر مػػػدیر دانشػػػجویاف  آلمػػػاف سػػػفر کنػػػد

 المللی بسیار پرخطر بود. لی دربارق نگرانی مدیر اینگونه توضیح داد: بین

شػاید مػػن هنگػاـ تػػرک آمریکػػا مشػکلی نداشػػته باشػم، امػػا اگػػر در گمػرک آلمػػاف متوقػػف »
فػالوف   کننػدق واف یػک تمرینعن شوـ، ممکػن اسػت بػه چػین بازگردانػدق شػوـ. ازآنجاکػه بػه

گونگ در لیسػت سػیاق دكلػت چػین هسػتم، اگػر اخػراج شػدق ك بػه چػین بازگردانػدق شػوـ، 
اكضػػاعم كحشػػتناک خواهػػد بػػود... مػػدیر ك مسػػئوؿ دانشػػکدق هػػر دك از اسػػتاد راهنمػػایم 

تػػأثیر قػػرار  درخواسػػت کردنػػد اطمینػػاف یابػػد کػػه مػػن بػػه آلمػػاف نخػػواهم رفػػت. عمیقػػا  تحت
فقط یک دانشجوی خارجی بودـ که صرفا  یػک بػار آنهػا را دیػدق بػودـ. نگرانػی  گرفتم. من

رحمم بػود  خالصانه آنها دربارق امنیت شخصی مػن، کػامال  در تضػاد بػا رفتػار هموطنػاف بػی
 «که مرا تبدیل به یک پناهندق کردند که قادر به بازگشت به کشورش نیست.

 سپس لی به خاطر آكرد:

اـ در چػػین گفتنػػد:  ایػػن کشػػور  از ادارق امنیػػت ملػػی بػػه خػػانوادق چنػػد مػػاق بعػػد، افػػرادی»
اهمیػػػت زیػػػادی بػػػرای دختػػػر بااسػػػتعداد شػػػما قائػػػل اسػػػت. امیػػػدكاریم اك پػػػس از اتمػػػاـ 
تحصیالتش بػه کشػور بػازگردد ك بػه مػیهن خػود خػدمت کنػد.  مػادـر بػا عصػبانیت پاسػخ 

كند این کشػور نیسػت. چطػور کنید. اك دیگر شهر  داد:  شما حتی گذرنامه اك را تمدید نمی
انتاار دارید برگردد ك به کشورش خدمت کند   همننػین افػرادی از ادارق امنیػت ملػی از 

 «.اـ خواستند مرا متقاعد کند از تمرین تزکیه فالوف گونگ دست بکشم خانوادق

 : به دختر شایسته کانادا، اجازه ورود به چین داده نشد۲مورد 
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ها قرار گرفػت، مربػوط بػه آناسػتازیا  گستردق مورد توجه رسانهیکی از مواردی که به شکل 
لػػػػین، دختػػػػر شایسػػػػتۀ کانػػػػادا بػػػػود کػػػػه بػػػػرای دكر نهػػػػایی مسػػػػابقه دختػػػػر شایسػػػػته در 

نامه ك كیزای كركد به چین به اك دادق نشد. كركد لین به چین بػه ایػن  ، دعوت۰۲9۱دسامبر
بارق آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ کنندق فالوف گونگ بود ك در  دلیل ممنوع شد که اك تمرین

 رسانی کردق بود. ك سایر موارد نقض حقوؽ بشر در چین، صحبت کردق ك به مردـ اطالع

امػػا لػػین خػػارج از چػػین حامیػػاف بسػػیاری کسػػب کػػرد. ایمػػی میلػػز، سػػخنگوی امػػور خارجػػه 
، رسػػانی دربػػارق ایػػن مسػػائل دلیل تػػالش بػػرای اطالع کانػػادا خػػانم لػػین را بػػه»کانػػادا، گفػػت: 

اك همننػین از طػرؼ دكلػت کانػادا ابػراز نگرانػی کػرد چراکػه دكلػت چػین « کند. تحسین می
 خانوادق خانم لین را در چین مورد آزاركاذیت قرار دادق است.

نبػػرد داككد ك جػػالوتی کػػه اك بػػا دكلػػت چػػین دارد، توجػػه همدالنػػه »نیویػػورک تػػایمز نوشػػت: 
تػػری را بػػرایش  لػػب ك حتػػی پایگػػاق بزرگها ك حامیػػاف بسػػیاری از سراسػػر جهػػاف را ج رسػػانه

شدف پیػركاف فػالوف گونػگ در چػین صػحبت  فراهم کردق تا بتواند دربارق زندانی ك شکنجه
 «کند.

 چ ک کنندگان به جاسوسی برای ح اجبار تمرین ۸.۸

کنندگاف فالوف گونگ که بػه چػین سػفر کردنػد، ربػودق شػدند، مػورد  تعداد زیادی از تمرین
نػػػد ك تهدیػػػد شػػػدند کػػػه پػػػس از بازگشػػػت بػػػه خػػػارج، جاسوسػػػی سػػػایر بػػػازجویی قرارگرفت

 کنندگاف را بکنند. تمرین

خواندند، پلس از بازگشلت بله  : دانشجویانی که در آمریکا درس می۱مورد 
 چین برای ازدواج، در فرودگاه پکن دستگیر شدند

دش در همػراق نػامز  ۰۲92مػه۰9کػرد، در   لی یو، دانشجوی چینی که در آمریکػا تحصػیل می
المللػػی پکػػن بػػود کػػه مػػأموراف ادارق امنیػػت داخلػػی پکػػن دسػػتگیرش  گمػػرک فركدگػػاق بین

کردند. این زكج قصد داشتند به شهر خودشاف بركند تا آنجػا بػا یکػدیگر ازدكاج کننػد، امػا 
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جای آف، چند هفته اكؿ سفرشاف را جدا از هم گذراندند ك پلیس آنها را تحػت بػازجویی  به
کنندگاف  تحت فشار ك ارعاب ك تهدید، موافقت کرد جاسوسی سایر تمرینقرار داد. لی یو 

های فالوف گونگ تهیػه کنػد.  را کردق ك پس از بازگشت به آمریکا، اطالعاتی دربارق فعالیت
اك پػػػس از بازگشػػػت بػػػه آمریکػػػا تصػػػمیم گرفػػػت ایػػػن توطئػػػه ك شػػػرایط سػػػختش در طػػػوؿ 

 اقامتش در چین را افشاء کند.

هػا  هایش را بستند ك اك را به آپارتمانی بردند که برای بازجویی ، چشمپس از دستگیری لی
هػػای فػػالوف  شػػد. پػػس از چنػػد ركز، مػػأموراف از اك خواسػػتند جزئیػػات فعالیت اسػػتفادق می

هػایی  اش را از کنفرانس گونگ را که در آمریکا در آنها شػرکت کػردق بػود بیػاف کنػد، تجربػه
هػػا  ، بگویػػد همػػراق چػػه کسػػی در ایػػن کنفرانسکػػه شػػرکت کػػردق بػػود بػػه اشػػتراک بگػػذارد

حضػػور یافتػػه، ك اینکػػه در راهپیمػػایی فػػالوف گونػػگ در کػػداـ قسػػمت ایسػػتادق اسػػت. آنهػػا 
پرسػػیدند شػػن یػػوف در شػػهر محػػل اقامػػت اك در کػػداـ سػػالن تئػػاتر اجػػرا خواهػػد داشػػت ك 

را نیػػز اجراکننػػدگاف در کػػداـ هتػػل اقامػػت خواهنػػد کػػرد. مػػأموراف كسػػایل الکتركنیکػػی اك 
رف  های اسػػکایم، کیوکیػػو، ایمیػػل، ك رف جسػػتجو کردنػػد ك خواسػػتند کػػه رمػػز عبػػور حسػػاب

کننػػدگاف  )یػػک شػػبکه اجتمػػاعی چینػػی( خػػود را بگویػػد تػػا بتواننػػد از طریػػق آف سػػایر تمرین
 نار قرار دهند. فالوف گونگ را شناسایی کنند ك تحت

برگػػػردد ك ماننػػػد گذشػػػته در مػػػأموراف پػػػیش از آزاد کػػػردف لػػػی بػػػه اك گفتنػػػد بػػػه آمریکػػػا 
صػػورت مػػنام ك بػػا اسػػتفادق از یػػک  هػػای فػػالوف گونػػگ شػػرکت کنػػد، امػػا بایػػد به فعالیت

اند، به آنها گزارش دهػد. آنهػا گفتنػد  حساب ایمیل كییق ك خط تلفنی که برایش تهیه کردق
کننػدگاف  های شبکه اجتماعی اك ادامه خواهند داد تػا سػایر تمرین به كاردشدف به حساب

نار بگیرند. به اك آموزش دادند که چطور به سؤاالت سایرین دربارق اتفاقی که در  را تحت
سػایت مینگهػویی گػزارش شػدق  چین برایش افتػادق پاسػخ دهػد، زیػرا دسػتگیری اك در كب

بود. در آخر مػأموراف از اك قػوؿ گرفتنػد کػه رازنگهػدار باشػد ك تهدیػد کردنػد کػه اگػر دربػارق 
کننػػد. پػػس از بازگشػػت لػػی بػػه  زنػػد، كالػػدینش را از کػػار بیکػػار میبودنش حرفػػی ب جاسػػوس

آمریکا، یک مأمور پلیس ك یکی از مأموراف حزب کمونیست چین از طریػق اسػکایم بػا اك 
کنندگاف، شش كظیفػه  آكری اطالعات دربارق سایر تمرین تماس گرفتند ك در رابطه با جمع

 .كییق به اك محوؿ کردند

فانػػػگ  بازداشػػػت شػػػد، یػػػک هفتػػػه بػػػه زادگػػػاهش در النگ شػػػوهر لػػػی سػػػه ركز در پکػػػن
 265بازگرداندق شد ك به یک مرکز شستشوی مغزی منتقل شد. 
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دست مأموران امنیلت دولتلی  کننده انگلیسی به : آزارواذیت تمرین۲مورد 
 پکن

بػػػه دیػػػدار  ۰۲9۲االصػػػل مقػػػیم انگلػػػیس، در سػػػاؿ کننػػػدق چینی ، تمرین لیانػػػگ یونشػػػیانگ
سػػاعت مػػورد بػػازجویی قػػرار گرفػػت. در پایػػاف،  1رفػػت. اك دسػػتگیر ك  كالػػدینش در پکػػن

ای، سػػػوگند یػػػاد کنػػػد کػػػه هرگػػػز در  مػػػأموراف مجبػػػورش کردنػػػد ضػػػمن نوشػػػتن تعهدنامػػػه
کنػػد. اك پػػس از بازگشػػت بػػه انگلسػػتاف،  مػػرزی فػػالوف گونػػگ شػػرکت نمی هػػای بركف فعالیت

استند تماس خود را با آنهػا قطػع خو ایمیلی از این مأموراف دریافت کرد که در آف از اك می
 266ای از تجربه اك در چین ارائه شدق است:  نکند. در زیر گزیدق

طور کػه اطالعػات  اـ در رایانػه، همػاف یک مأمور گمرک پس از كاردکردف اطالعات گذرنامػه
خوانػد، آشػکارا عصػبانی  کػه نػامم را بػا صػدای بلنػد می کػرد ك درحالی را ركی رایانه مػركر می

سپس برگشت ك با مأمور دیگری صحبت کرد. آف مأمور دیگر تماسی تلفنی گرفػت. شد. 
 یک دقیقه بعد، اجازق دادند كارد پکن شوـ.

مشکی بػه تػن داشػتند مػرا مػورد   چیزی نگذشت که یک مرد ك یک زف که هر دك پیراهن
 تعقیب قرار دادند.

ژكلو در  اـ تیػػافن طبقه بػػه مػػأموراف امنیػػت کشػػور مػػرا بػػه یػػک سػػاختماف مسػػکونی شػػش
نوبت از مػػػػػن  المللػػػػػی اصػػػػػلی پکػػػػػن بردنػػػػػد. دك نفػػػػػر از آنهػػػػػا بػػػػػه نزدیکػػػػػی فركدگػػػػػاق بین

هػایی در خػارج از چػین  در چػه فعالیت»کردنػد ك سػؤاالتی پرسػیدند نایػر اینکػه:  بازجویی 
کننػػدگاف کجػػا بػػا یکػػدیگر  تمرین« »کجػػا هسػػتند   هػػای تمػػرین محل« »ای  شػػرکت داشػػته

آیػا بػرای شػرکت « »شناسػی  آیا اعضػای گػركق مػارش تیػاف گوئػو را می»« کنند  مطالعه می
دنباؿ اسػػامی اعضػػای  آنهػػا بػػه« ای  هػػای فػػالوف گونػػگ بػػه کشػػورهای دیگػػر رفتػػه در فعالیت

کننػػدگاف خػػارج از کشػػور نیػػز  انجمػػن فػػالوف دافػػا در خػػارج از کشػػور ك شػػمارق تلفػػن تمرین
 بودند.
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ن اشػارق کردنػد کػه مقػیم خػارج از کشػور بودنػد ك کننػدگاف پکػ به اسامی تعدادی از تمرین
دانم. پرسیدند که چگونػه از  بارق نمی شناسم. گفتم چیزی دراین پرسیدند که آیا آنها را می

گػػػػاق می مکػػػػاف ك زمػػػػاف فعالیت کننػػػػدگاف در چػػػػین را  شػػػػوـ، آیػػػػا تمرین هػػػػای برگزارشػػػػدق آ
اـ را بػه  اـ، آیػا كضػعیت فعلػی قاـ آنهػا را مالقػات کػرد شناسم ك آیا از زمػانی کػه برگشػته می

 اـ ك آیا شهركندی بریتانیایی هستم. کنندگاف خارج از چین گزارش دادق تمرین

ناـ لی سػرـ فریػاد کشػید  قبل از اینکه چیزی بگویم، یکی از رؤسای ادارق امنیت کشور به
کػنم اـ مطلع هستند ك بهتر اسػت اقػرار  ك گفت که از هرچه در خارج از کشور انجاـ دادق

هػػایی حضػػػور  اـ. گفػػت کػػػه اگػػر اقػػػرار نکػػنم در چػػػه فعالیت کػػه چػػػه کارهػػایی انجػػػاـ دادق
جزء آنهػػا را بػػرایم شػػرح دهنػػد، ایػػن کػػار بػػدكف پیامػػد  بػػه اـ ك آنهػػا مجبػػور شػػوند جزء داشػػته

نخواهد بود. قبل از آف پدـر به من اخطػار دادق بػود کػه اگػر همکػاری نکػنم، مػأموراف مػرا 
فرسػػػتند.  دهنػػػد ك از آنجػػػا مػػػرا بػػػه یػػػک اردكگػػػاق کػػػار اجبػػػاری می میتحویػػػل ادارق پلػػػیس 

 زدق بودـ. كحشت

یػواف در منطقػه شػیننگ پکػن  مأموراف مرا بػه یػک سػاختماف اداری در نزدیکػی پػل گواف
کننػػدگاف را فػػاش کػػردـ. همننػػین شػػمارق موبایػػل  بردنػػد. ایػػن بػػار، نػػاـ تعػػدادی از تمرین
 ایمیل خود را به آنها دادـ.خویشاكندـ در خارج از چین ك آدرس 

اكت به انگلستاف بازگشتم. چند ركز بعد یکی از دكستانم در استرالیا تماس گرفػت ۰2 در 
آمیزی را از طریق موبایلش دریافػت کػردق اسػت. بعػدا   های متنی مزاحمت ك گفت که پیاـ

اف کنندق نیػز بػود یػک مسػافرت کػاری بػه چػین داشػت. مػأمور  یکی از همکارانم که تمرین
ای بنویسػػد. متوجػػه شػػدـ کػػه  امنیػػت کشػػور اك را پیػػدا کػػردق ك مجبػػورش کردنػػد تعهدنامػػه

 اند بدكف اطالع از رمز عبوـر ایمیل مرا هک کنند. مأموراف توانسته

، یػػک ایمیػػل تهدیػػدآمیز از مػػأموری دریافػػت کػػردـ. اك گفػػت اگػػر سػػر قػػولم ۰۲9۲اکتبػػر2در 
کت نکػنم، آنهػا نیػز بػه قولشػاف عمػل خواهنػد های فالوف دافا شر  باشم ك هرگز در فعالیت

كآمد داشته باشم. همننین در ادامه گفت کػه  توانم برای همیشه به چین رفت کرد ك می
 خواهند با من در تماس باشند. می

، آف مأمور با پدـر تماس گرفت ك برایش مزاحمت ایجاد کرد. كقتی یکػی از ۰۲99در ژانویه
ی دیدكبازدید به چین بازگشت، مأموراف امنیت کشور با خویشاكندـ در خارج از کشور برا

 اك صحبت کردق ك مجبورش کردند آدرس مرا در انگلستاف به آنها بدهد.
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 شکنجه و آزار اصلی عامالن: ۲ بخش

هػػای قبلػػی در طػػوؿ تػػاریخ حػػزب کمونیسػػت، بػػا  کمپػػین ضػػد فػػالوف گونػػگ هماننػػد کمپین
(  طراحػی ك دكژنػگ« )آمیز عنواف سػرکوب خشػونت بػه»  ، مػثال   اصطالحات عمدتا  فراقانونی

عنواف یک فعالیت عادی سیستم دادرسی کیفری. بنػابراین مقامػاِت حػزب،  اجرا شد نه به
 های قانونی عمل کنند. قضات ك مأموراف پلیس مجبور هستند خارج از حیطه

فػالوف گونػگ کنندق  قبلی در چین، افرادی که تمرین« دكژنگ»های  همانند اهداؼ کمپین
ضػد «  كیركس« ضد بشریت،« »عنصر متخاصم،« »دشمن دكلت،»هستند، تحت عناكین 

شػػػوند تػػػا مقامػػػات بػػػه پیػػػركی  های تحقیرآمیػػػز، بػػػد جلػػػوق دادق می ك سػػػایر شػػػکل« جامعػػػه
معمػوؿ از مػوارد نقػض حقػوؽ بشػر تحریػک شػوند ك بػه چنػین اقػداماتی مشػركعیت دادق 

 شود. 

 گونه مبنای قانونی ندارد. نجه هیچخالصه اینکه، این آزار ك شک

 کلیدی برجستۀ نکات

را علیػػػه فػػػالوف گونػػػگ « دكژنػػػگ»چ، شخصػػػا  برنامػػػه  ک جیانػػػگ زمػػػین، رهبػػػر پیشػػػین ح
باالی حزب تحمیل کرد تػا  ریزی ك هدایت کرد. جیانگ نار خودش را به رهبری ردق برنامه

کننػػد، سػػرکوب  یػػت میعنواف تهدیػػدی کػػه نیركهػػای خػػارجی از آف حما فػػالوف گونػػگ را بػػه
مناور توجیػػه  را رهبػػری کػػرد تػػا کمپیػػنش را بػػه اجػػرا درآكرد ك بػػه 39۲کنػػد، ك تأسػػیس ادارق 

 ریزی کرد. اندازی موجی از تبلیغات افتراءآمیز برنامه سرکوبش، چارچوبی را برای راق

شػػػود کػػػه بػػػا کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی ك  اجػػػرا می 39۲کمپػػػین آزار ك شػػػکنجه از طریػػػق ادارق 
چ گرفتػػه تػػا  ک کػػامال  هماهنػػگ ك یکپارچػػه اسػػت ك از کمیتػػه مرکػػزی ح  (PLAC)یحقػػوق

« تبػدیل»کارمنػداف دكلػت را بػرای انجػاـ  39۲یابػد. ادارق  سطح محله ك ركستا گسترش می
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،  عنواف بخشػػػی از ایػػػن عملکػػػرد کنػػػد. آف بػػػه کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ هماهنػػػگ می تمرین
کنػد کػه  کننػدگانی می دسػتگیری ك مجػازات تمرینکارکناف قضایی ك انتاػامی را مجبػور بػه 

نیػػػز مسػػػتقیما  در دسػػػتگیری،  39۲قػػػدـ هسػػػتند. شػػػعب محلػػػی ادارق  شػػػاف ثابت بػػػر ایماف
کػػػه  کننػػػد. درحالی کننػػػدگاف مشػػػارکت می بازداشػػػت، شػػػکنجه ك شستشػػػوی مغػػػزی تمرین

انػدازی  راقرتبػه، در  ، سایر مقامات عالی کنندق این کمپین بود جیانگ زمین طراح ك هدایت
 کردف این آزار ك شکنجه نقش اصلی را ایفا کردند. ك محقق

 آنها شامل افراد زیر هستند:

بورك، دبیػػر کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی  ، عضػػو کمیتػػه دائمػػی پولیػػت(罗干)لوئػػو گػػاف 
 مرکزی 39۲مرکزی، رئیس ادارق 

خػػش چ ك رئػػیس ب ک ، دبیػػر دبیرخانػػه کمیتػػه مرکػػزی ح(曾 庆 红)هونػػگ  زِنػػگ چینگ
 چ ک سازماف ح

 39۲(، معاكف كزیر امنیت عمومی ك رئیس ادارق 刘 京لیو جینگ )

 (، كزیر امنیت عمومی周永康کانگ ) ژك یونگ

 مرکزی 39۲لی الننینگ، اكلین رئیس ادارق 

جیانگ زمین در هػدایت ك ادارق آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ، قػانوف اساسػی چػین، قػانوف 
کشػی ك جنایػات علیػه بشػریت را نقػض کػردق  لیػه نسلالمللػی ع کیفری چین ك قوانین بین

کنندق فالوف گونگ شکایاتی حقػوقی را علیػه  هزار تمرین۰۲۲، بیش از ۰۲9۱است. از ساؿ 
ها، نقػػض حقػػوؽ  خاطر آسػػیب انػػد، آف هػػم بػػه جیانػػگ در بػػاالترین دادگػػاق چػػین ثبػػت کردق

زی آزار ك شػکنجه متحمػل انػدا بػر راق مبنػی  ای کػه درنتیجػۀ دسػتور اك  بشر ك خسارات مالی
 اند.  شدق
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ك شػركع آزار ك شػکنجه  933۰طی هفت ساؿ بین معرفػی فػالوف گونػگ بػه عمػوـ در سػاؿ 
سػػػرعت از طریػػػق معرفػػػی کالمػػػی ك از فػػػردی بػػػه فػػػرد دیگػػػر  ، ایػػػن ركش به9333در سػػػاؿ 

ی ك اخالقیػػػػػات گسػػػػػترش یافػػػػػت، چراکػػػػػه مػػػػػردـ تػػػػػأثیراتش را در زمینػػػػػه بهبػػػػػود سػػػػػالمت
میلیػوف نفػر درحػاؿ تمػرین فػالوف گونػگ 9۲۲، حػدكد 933۲کردنػد. تػا پایػاف دهػه  می تجربه 

افػػزكف فػػالوف گونػػگ ك  خاطر تػػرس از محبوبیػػت ركز چ، بػػه ک بودنػػد. جیانػػگ زمػػین، رهبػػر ح
انػدازی کػرد، گسترشػش داد ك عهػد  ریزی ك راق حسادت به آف، این آزار ك شػکنجه را برنامػه

 «طی سه ماق فالوف گونگ را نابود کند.»کرد که 

 نقش جیانگ زمین ۱.۹

چ  ک عنواف دبیرکػل ح در آف زماف، جیانگ در سه جایگاق اصلی مشػغوؿ بػه کػار بػود: اك بػه
(، ك رئػػیس کمیسػػیوف مرکػػزی ناػػامی ۰۲۲2تػػا  9323جمهػػور چػػین ) (، رئیس۰۲۲۰تػػا  9323)
طریق کنترؿ حػزب، دكلػت ك ارتػش،  عبارت دیگر، اك از ( فعالیت داشت. به۰۲۲۱تا  9323)

 قدرت مطلق را در اختیار داشت.

ناحق در   کننػػػدگانی کػػػه بػػػه کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ بػػػرای آزادی تمرین پػػػس از آنکػػػه تمرین
، در ادارق اسػػتیناؼ ملػػی در پکػػن 9333آكریػػل۰۱ ، در تػػاریخ  تیػػانجین دسػػتگیر شػػدق بودنػػد

مراجعػػػه کنیػػػد(، جیانػػػگ بػػػه  9ه آمیزی دادخػػػواهی کردنػػػد )بػػػه ضػػػمیم طور مسػػػالمت بػػػه
بورك دسػػتور داد بػػرای حملػػه بػػه فػػالوف گونػػگ دسػػت بػػه اقػػدامی فػػوری بزنػػد. كقتػػی  پولیػػت
ها ك ایػػراد سػػخنرانی بػػرای  بورك بػػا دسػػتور اك مخالفػػت کػػرد، جیانػػگ بػػا نوشػػتن نامػػه پولیػػت

رای گركق رهبػری مرکػزی بػ»رتبه، کمپینش را پیش برد. پس از آف دستور داد  رهبراف عالی
)بر اساس دهم ژكئن، « 39۲ادارق »ك بازكی عملیاتی آف، « رسیدگی به مسئله فالوف گونگ

تػػػاریخ تأسیسػػػش، نامگػػػذاری شػػػد( بػػػرای اجػػػرای آزار ك شػػػکنجه تأسػػػیس شػػػوند. جیانػػػگ 
همنناف به مقاكمت خود ادامه داد ك سرانجاـ به اعالـ این کمپین علیه فػالوف گونػگ از 

 سل شد.طریق كزارت امور مدنی، متو
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جمهػور بازنشسػته شػد، بػا  عنواف دبیرکػل ك رئیس هایش بػه جیانگ بعػد از اینکػه از ِسػمت
عنواف رئػػیس کمیسػػیوف ناػػامی مرکػػزی ك انتصػػاب  اش بػػه شػػدق اسػػتفادق از زمػػاف تمدید

های اصػػلی رهبػػری، بػػه ناػػارت بػػر آزار ك شػػکنجه ادامػػه داد.  پیػػركاف كفػػادارش در ِسػػمت
ُػه عضػو گسػترش داد ك لوئػو  ولیػتتعداد اعضای کمیته دائمػی پ بورك را از هفػت عضػو بػه ن

عنواف رئػػػیس کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی ك حقػػػوقی( ك لػػػی  امنیتػػػی بػػػه گػػػاف )مسػػػئوؿ نیركهػػػای 
چوف )مسػػػػئوؿ تبلیغػػػػات( را اضػػػػافه کػػػػرد. جیانػػػػگ بػػػػرای پیشػػػػبرد سیاسػػػػت آزار ك  چانػػػػگ

نػػگ )عضػػو هو اش، متحػػداف دیگػػری را نیػػز شناسػػایی کػػرد، ازجملػػه زِنػػگ چینگ شػػکنجه
کانػػگ )كزیػػر  چ( ك ژك یونگ ک بورك ك دبیػػر دبیرخانػػه کمیتػػه مرکػػزی ح کمیتػػه دائمػػی پولیػػت

 امنیت عمومی(.

 سیاست آزار و شکنجه ۱.۱.۹

دار کنیػػد، آنهػػا را از ناػػر  شػػهرت آنهػػا را لکػػه»در آغػػاز آزار ك شػػکنجه، جیانػػگ دسػػتور داد: 
همننػػػین اظهػػػار داشػػػت: « مػػػالی كرشکسػػػته کػػػردق ك از ناػػػر جسػػػمی نابودشػػػاف کنیػػػد.

كشػتم آنهػا تػا  كشتم آنهػا حتػی اگػر منجػر بػه مػرگ شػود هػیچ اهمیتػی نػدارد؛ ضرب ضرب»
پس از مرگ تحػت بازداشػت پلػیسن هویتشػاف »مك « شود سرحد مرگ خودکشی تلقی می

 «شود. طور مستقیم سوزاندق می گیرد ك جسدشاف به مورد بررسی قرار نمی

 )الف( افترا ۱.۱.۹

ای از  ای، مجموعػػػػػه توجیػػػػػه چنػػػػػین آزار ك شػػػػػکنجه كحشػػػػػیانه ك گسػػػػػتردقجیانػػػػػگ بػػػػػرای 
ك « فرقػػه شػػیطانی»انػػدازی کػػرد تػػا فػػالوف گونػػگ را ماننػػد یػػک  هػػای تبلیغػػاتی را راق کمپین
کنندگانش را مانند افرادی مبتال به بیماری ركانی به تصویر بکشػد کػه بػرای جامعػه  تمرین

هػػػػایش ركیػػػػداد خودسػػػػوزی  ن کمپینتری شػػػػوند. ازجملػػػػه بػػػػدناـ خطرنػػػػاک محسػػػػوب می
کردنػػػػد  من اسػػػػت کػػػػه در آف افػػػػرادی کػػػػه ادعػػػػا می آف شػػػػدق در میػػػػداف تیػػػػاف سازی صحنه
مراجعػػه  ۰کننػػدق فػػالوف گونػػگ هسػػتند خودشػػاف را بػػه آتػػش کشػػیدند )بػػه ضػػمیمه  تمرین

مػػرگ کػػه مػػدعی بودنػػد ناشػػی از فػػالوف گونػػگ اسػػت )بػػه 92۲۲ای از  کنیػػد( ك نیػػز مجموعػػه
آمیز  جعه کنید(. جیانػگ همننػین بػا تفسػیر نادرسػت دادخػواهی مسػالمتمرا 2پیوست 

مقػػر حکومػػت مرکػػزی )بػػه « محاصػػرق»عنواف  کننػػدگاف در دفتػػر اسػػتیناؼ ملػػی بػػه تمرین
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چ قلمداد ك ادعا كرد  ک مراجعه کنید(، فالوف گونگ را تهدیدی برای حاكمیت ح 9پیوست 
 کردف رژیم چین است. ثبات برای بی  های غربی ای از سوی دكلت كه آف توطئه

های تلویزیػونی،  از آف زماف، کل جمعیػت چػین بػا تبلیغػات دركغػین منتشرشػدق در شػبکه
اند. براثػػر تبلیغػػاتی کػػه بػػه   های تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت، اشػػباع شػػدق ها ك سػػایر رسػػانه ركزنامػػه

گرانػػػه، اضػػػافه  هػػػای اجبػػػاری نکوهش هػػػای درسػػػی، امتحانػػػات دانشػػػگاهی ك فعالیت کتاب
چ همننػػین از طریػػق  ک اند. ح ، نسػػلی کامػػل از کودکػػاف از فػػالوف گونػػگ متنفػػر شػػدقشػػدق

ها ك  المللػػػػی کػػػػه تحػػػػت کنتػػػػرؿ حػػػػزب هسػػػػتند ك از طریػػػػق سػػػػفارتخانه های بین رسػػػػانه
 کردف فالوف گونگ را به خارج از چین گسترش دادق است. های چین، بدناـ کنسولگری

 )ب( نابودکردن از نظر مالی ۱.۱.۹

کنندگاف فػالوف گونػگ از کارشػاف اخػراج ك  نشاف دادق شد، تمرین ۰ه در فصل همانطور ک
اند. مقامات همننین با ربػودف  های تحصیلی محركـ شدق از حقوؽ بازنشستگی ك فرصت

شاف )ركندی غیرقانونی(، ك  های آنها در قباؿ آزادی کنندگاف ك مطالبه پوؿ از خانوادق تمرین
هایشػػاف،  کننػػدگاف در حػػین حملػػه بػػه خانه صػػی تمریناز طریػػق توقیػػف پػػوؿ ك امػػواؿ شخ
 اند. مبالد هنگفتی از آنها اخاذی کردق

 )پ( نابودکردن از نظر جسمی ۱.۱.۹

هػػای کػػار اجبػػاری،  از طریػػق شػػکنجه در اردكگاق« نػػابودکردف آنهػػا از ناػػر جسػػمی»دسػػتور 
رداشػػت اجبػػاری کننػػدگاف از طریػػق ب ها، ك نیػػز کشػػتار تمرین ها ك سػػایر بازداشػػتگاق زنػػداف

های دكلتػی  های جراحی پیوند عضو در بیمارسػتاف اعضای بدنشاف، برای استفادق در عمل
 ك ناامی، انجاـ شدق است.

خاطر افشاگری درخصوص  کنندگان به جویانه علیه تمرین اقدامات تالفی ۲.۱.۹
 آزار و شکنجه در اینترنت

های سػنتی، اطالعػات  بػر رسػانه توانست از طریق کنترؿ کػاملش که رژیم چین می حالی در
مربػػػػوط بػػػػه آزار ك شػػػػکنجه را سانسػػػػور کنػػػػد، افػػػػزایش دسترسػػػػی بػػػػه اینترنػػػػت كضػػػػعیت 

ها  برانگیزی را برای مقامات کمونیستی ایجاد کرد. درنتیجه آنهػا سػیلی از محػدكدیت بحث
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امػاتی ای دردسرساز بودند به اجػرا درآكردنػد ك نیػز الز  طور فزایندق را برای محتواهایی که به
 ها در نار گرفتند. نت ها ك کافی سایت ناارتی را در خصوص اپراتورهای كب

، ارتباطػػػات ایمیلػػػی در سراسػػػر 9333ژكئیػػػه۰۲در ركزهػػػای حػػػوالی شػػػركع آزار ك شػػػکنجه در 
غیرقابل دسترسػی   com.163های محبوب ایمیل چین مانند چین کاهش یافت ك سركیس

مضػػػامین مربػػػوط بػػػه فػػػالوف گونػػػگ را نیػػػز هػػػای آنالیػػػن در خصػػػوص  بػػػود. پلػػػیس فعالیت
اسػػتاف دارای کارکنػػاف پلػػیس كیػػیق بودنػػد کػػه  ۰۲، حػػدكد ۰۲۲۰نار قػػرار داد. از سػػاؿ  تحػػت

 آموزش دیدق بودند.« خرابکار»اصطالح  برای تعقیب کاربراف اینترنتِی به

کننػػدگاف اطالعػػات مربػػوط بػػه مػػوارد آزار ك شػػکنجه  از زمػػاف شػػركع آزار ك شػػکنجه، تمرین
اند ك سپس ایػن اطالعػات از طریػق ایػن  سایت مینگهویی ارساؿ کردق شاف را به كب محلی

گیػػرد. بنػػابراین  کننػػدگاف در چػػین ك سػػایر منػػاطق قرارمی سػػایت در اختیػػار کلیػػه تمرین كب
مػورد « مسػئله اصػلی»عنواف  سػایت مینگهػویی را بػه مقامات چینی همگی استفادق از كب

یت را در اكلویػػػػت بػػػػاالتر بػػػػرای سانسػػػػور قػػػػرار دادنػػػػد. از سػػػػا هػػػػدؼ قػػػػرار دادق ك ایػػػػن كب
مسػػػػػػتند كجػػػػػػود دارد مربػػػػػػوط بػػػػػػه   نمونػػػػػػه 31کم  ، دسػػػػػػت۰۲۲2تػػػػػػا آكریػػػػػػل 9333ژكئیػػػػػػه
سػػایت مینگهػػویی یػػا  خاطر ارسػػاؿ اطالعػػات بػػه كب کننػػدگاف فػػالوف گػػونگی کػػه بػػه تمرین

هػای  ه اردكگاقسایت دستگیر، بازداشت ك زندانی شدند، ب دانلودکردف اطالعات از این كب
کننػدگاف تػا سػرحد مػرگ شػکنجه ك  کار اجبػاری منتقػل یػا شػکنجه شػدند. برخػی از تمرین

  ساؿ زنداف محکوـ شدند. در زیر چند نمونه ارائه شدق است. 9۱ برخی دیگر به 

های وارده  ، درنتیجلله آسللیب : یللوان جیانللگ پللس از فللرار از شللکنجه۱مللورد 
 شود فوت می

تمػػرین فػػالوف گونػػگ را آغػػاز کػػرد. پػػس از فػػارغ التحصػػیلی از  9332یػػواف جیانػػگ در سػػاؿ
، به زادگاهش در استاف گانسو بازگشػت ك داكطلػب شػد 933۱هوا در ساؿ دانشگاق چینگ

کػػه یػػک مکػػاف آموزشػػی دربػػارق فػػالوف گونػػگ را ادارق کنػػد. اك همننػػین در سػػمت معاكنػػت 
ات شػهر النػیك، فعالیػت مدیرکل یک شرکت مهندسی فناكری اطالعات، تحت ادارق ارتباطػ

 267داشت. 
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، آقػػای یػػواف رابػػط اصػػلی بػػرای 9333پػػس از شػػركع آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ در سػػاؿ 
آكری ك توزیػػػع  سػػػایت مینگهػػػویی در اسػػػتاف گانسػػػو شػػػد ك در زمینػػػه جمػػػع ارتبػػػاط بػػػا كب

 کرد. سایت، همکاری می کنندگاف محلی ك كب اطالعات بین تمرین

اش، مػػدیرکلی، عػػزؿ شػػد چراکػػه حاضػػر نشػػد از ایمػػانش  مت شػػغلیبعػػدا  آقػػای یػػواف از سػػ
های مجػدد، مجبػور بػه تػرک  برای اجتناب از آزار ك شػکنجه ۰۲۲9دست بکشد. اك در ژانویه

نداشػػػتن کػػػارت شناسػػػایی در اتوبػػػوس  خاطر همراق بػػػه ۰۲۲9سػػػپتامبر2۲خانػػػه شػػػد امػػػا در 
 دستگیر شد.

از دسػتگیری آقػای یػواف، تقریبػا  یػک مػاق مأموراف ادارق امنیت عمومی استاف گانسو پػس 
ها ك  خاطر شػکنجه اکتبر فرار کنػد. اك کػه بػه۰3اك را شکنجه کردند. یواف موفق شد حوالی 

العػادق ضػعیف شػدق بػود. در  شدت آسیب دیػدق بػود، فوؽ مدت، به اعتصاب غذای طوالنی
بود. در همػین هوش  رفتن مشکل داشت ك به داخل غاری رفت ك در آنجا چهار ركز بی راق

هزار مأمور پلیس ناامی برای جستجوی اك بػه سراسػر النػیك اعػزاـ شػدند.  حین، دك تا سه
هػػا ك شػػهرها را  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ ك حتػػی سػػایر بخش آنهػػا منػػزؿ تقریبػػا  همػػۀ تمرین

 جستجو کردند.

اثر جراحػات ای پناق برد. درآنجا بر  کنندق آقای یواف بعدا  از غار خارج شد ك به منزؿ تمرین
ای کػػه اك را بعػػد از تػػرک غػػار  کننػػدق نػػوامبر درگذشػػت. تمرین3داخلػػی از پػػای در آمػػد ك در 

علت الغری مفرط قابػل شناسػایی نبػود ك در ناحیػه بینػی ك دهػانش  گفت به دیدق بود، می
سػػػختی قػػػادر بػػػه حرکػػػت بػػػود. سػػػاؽ پػػػای راسػػػتش سػػػیاق ك بافػػػت  خػػػونریزی داشػػػت ك به

 بود. اش از بین رفته عضالنی

ای زد ك بسػػػیاری از  پػػس از درگذشػػت آقػػػای یػػواف، پلػػػیس دسػػت بػػه دسػػػتگیری گسػػتردق
کننػػدگانی را كػػه بػػه اك کمػػک کػػردق بودنػػد دسػػتگیر كػػرد. خػػانوادق ك كالػػدینش نیػػز از  تمرین

ای در النػػیك کػػه بػػه آقػػای یػػواف کمػػک  کننػػدق نار بودنػػد. یػػو جینفانػػگ، تمرین نزدیػػک تحػػت
 تا سرحد مرگ شکنجه شد.کردق بود، دستگیر ك بعدا  

روز حللبس در بازداشللتگاه تللا سللرحد  ۲۸ : آقللای وانللگ چللان پللس از ۲مللورد 
خوردن او را  طور ناخواسته صلدای کتلک شود، مادرش به مرگ شکنجه می

 شنود می
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کػػرد. اك پػػس از شػػركع آزار ك  آقػػای كانػػگ چػػاف در دفتػػر مرکػػزی بانػػک خلػػق چػػین کػػار می
گونػػگ را بػػه ادارات دكلتػػی در سراسػػر چػػین ارسػػاؿ  شػػکنجه، اطالعػػات مربػػوط بػػه فػػالوف

ای به جیانگ زمین نوشػت تػا اك را بػه توقػف آزار ك شػکنجه ترغیػب کنػد. در  کرد ك نامه می
، پلػیس پکػن بػا تأییػد شخصػی جیانػگ، اك را بػدكف هػیچ دلیلػی سػه مػاق 9333اكاخر سػاؿ 

 268بازداشت کرد.

اش را تػرک  ی از دسػتگیری مجػدد خانػهآقای كانگ پس از آزادی، مجبور شد برای جلوگیر 
کننػدگاف در آف  کند. در طی سػه سػاؿ بعػد، بػه بػیش از دق اسػتاف سػفر کػرد ك بػین تمرین

هایی ارتباطی را برقرار کرد. اك همننین ایػن امکػاف را  سایت مینگهویی کاناؿ مناطق ك كب
وارد آزار ك کػػػرد کػػػه اطالعاتشػػػاف دربػػػارق مػػػ بػػػرای افػػػراد داخػػػل ك خػػػارج از چػػػین فػػػراهم می

هػزار 9۲۲اش پاداشی به مبلػد   ركزرسانی شود. مقامات برای دستگیری موقع به به  شکنجه
 یوآف در نار گرفتند.

در یػک ایسػتگاق اتوبػوس در ركسػتای لیانگشػاف، در  ۰۲۲۰اكت۰9آقای كانگ در بعػدازظهر 
در  اسػػتاف شػػاندكنگ، دسػػتگیر شػػد. در بازداشػػتگاق، مػػأموراف کػػتکش زدق ك دسػػتانش را
ها از  پشػػت کمػػرش در كضػػعیت بػػدنی بسػػیار دردنػػاکی دسػػتبند زدنػػد ك بسػػیاری از شػػب

ركز براثػػر شػػکنجه کشػػته شػػد. یػػک شػػاهد  ۰2 شػػد. اك در عػػرض حػػدكد  خػػواب محػػركـ می
گفػػت آقػػای كانػػگ جراحػػات شػػدیدی داشػػت ك خػػوف زیػػادی در قسػػمت پشػػت  عینػػی می

 خورد. سرش به چشم می

ك پلیس جینینگ به دك برادرش هشدار دادند كػه  39۲ پس از درگذشت آقای كانگ، ادارق
به مادرشاف نگوینػد اك زیػر شػكنجه کشػته شػدق اسػت. آنهػا همننػین بػرادرانش را تهدیػد 

شػػاف را از دسػػت  کردنػػد ك گفتنػػد کػػه اگػػر پركنػػدق كانػػگ را نػػزد مقامػػات بػػاالتر ببرنػػد، شغل
ای را از  سػپتامبر نامػه93ه در خواهند داد. مادر آقای كانگ از مرگ اك خبردار نشػد تػا اینکػ

 شخصی که در جریاف این موضوع بود دریافت کرد.

مادر آقای كانگ، خانم هاف یوهوا، اندکی پس از دستگیری پسرش دسػتگیر شػد. مػادر ك 
پسػػر بػػدكف اینکػػه از كضػػعیت یکػػدیگر اطالعػػی داشػػته باشػػد در یػػک بازداشػػتگاق حػػبس 

 بودند. خانم هاف گفت:

توانسػػتم بشػػنوـ کػػه  ركز صػػبح سػػاعت پػػنج یػػا شػػش بعػػدازظهر، میطػػی آف چنػػد ركز، هػػر 
خػورد  توانستم تصور کنم شخصی که کتک می زنند. نمی مأموراف پلیس کسی را کتک می

توانسػتم تصػور کػنم کػه در طػوؿ چنػد ركز قبػل از درگذشػتش،  پسرـ است. همننین نمی
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ه پسرـ تقریبػا  درسػت کردـ ک بیشتر از همیشه به یکدیگر نزدیک بودیم. حتی تصور نمی
کػػه مػػن از ایػػن جریػػاف در حػػاؿ كقػػوع بػػود  در کنػػاـر تػػا سػػرحد مػػرگ کتػػک بخػػورد، درحالی

 خبر باشم. بی

اـ متوجػه شػدـ کػه همػاف  ای را شػنیدـ. بعػد از آزادی شبی که درگذشت، صػدای همهمػه
موقع پسرـ در آستانه مرگ بود. عامالف ایػن جنایػت هػراس داشػتند ایػن جرمشػاف افشػا 

د ك چیزی به مػن نگفتنػد؛ درعػوض، مػرا بػه بازداشػتگاق شػهر یػانیك منتقػل کردنػد. آنهػا شو
 جسدش را سوزاندند ك مرا مطلع نکردند یا اجازق ندادند برای آخرین بار پسرـ را ببینم.

 ۴۱کننلده، بلیش از   خاطر افشای موضلوع تجلاوز بله یلک تمرین : به۳مورد 
 نفر محکول شدند ۱۱گیر و دست« افشای اسرار دولتی»نفر به جرل 

چینػػگ بػػود. دك  التحصػػیل دانشػػگاق چونگ سػػاله ك فارغ كهشت خػػانم كِی شػػینگیاف، بیست
، یػک مػأمور پلػیس در مقابػل دك خػانم همبنػدش ۰۲۲2 مػه99اش در  ركز پس از دستگیری

هِلین به اك تجاكز کرد. خانم كِی در اعتراض دست بػه اعتصػاب غػذا زد  در بازداشتگاق بای
حدی شدید آسیب دید کػه قػادر بػه  گرفت، به که تحت خوراندف اجباری قرار می حالی ك در

 269کردف نبود. صحبت

چینگ اطالعات مربوط به پركنػدق خػانم كِی را  کنندگاف در چونگ بعد از اینکه سایر تمرین
چینػػػگ  بػػػه مسػػػئوالف دانشػػػگاق چونگ 39۲سػػػایت مینگهػػػویی ارسػػػاؿ کردنػػػد، ادارق  بػػػه كب

انشجوبودف خانم كِی در آنجػا، ك حتػی كجػود تحقیقػاتش را کػه دربػارق انتقػاؿ دستور داد د
 جریاف اصلی مداكـ با كلتاژ باال بود انکار کنند.

در نشسػػت دانشػػکدق بازرگػػانی كارتػػوف در ایػػاالت متحػػدق، كقتػػی ژانػػگ سػػیپینگ، معػػاكف 
گاق مػػػا دانشػػػ»رئػػػیس دانشػػػگاق، را دربػػػارق ایػػػن موضػػػوع زیػػػر سػػػؤاؿ بردنػػػد، اك پاسػػػخ داد: 

دلیل تمػػرین فػػالوف  جز بػػه کنػػد... بػػه اش اخػػراج نمی دلیل اعتقػػاد مػػذهبی دانشػػجویی را بػػه
ای اعالـ کرد کػه خػانم كِی  چینگ با انتشار اطالعیه چند ركز بعد، دانشگاق چونگ« گونگ.

 است تا یک دخترِ دانشجو.« ای دخترِ کابارق»بیشتر یک 
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ش برای دستگیری شخصی کػه ایػن ركیػداد چینگ در تال چونگ 39۲در همین حین، ادارق 
نفػر  9۲کم  کنندق فالوف گونگ را دسػتگیر کػرد. دسػت تمرین 2۲را افشا کردق بود، بیش از 

سػاؿ زنػداف محکػوـ شػدند. نویسػندۀ ایػن  92تػا  ۱بػه « کردف اسػرار دكلتػی فػاش»به جرـ 
محکػػوـ سػػاؿ زنػػداف  9۲سػػایت مینگهػػویی هػػر یػػک بػػه  کنندق مقالػػه بػػه كب خبػػر ك ارسػػاؿ

 شدند.

 جنایاتی که جیانگ مرتکب شده است ۳.۱.۹

کشػػی ك  جیانػػگ زمػػین بػػا آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ، ازجملػػه ارتکػػاب بػػه شػػکنجه، نسل
 المللی را نقض کردق است. جنایات علیه بشریت، هم قوانین چین ك هم قوانین بین

 )الف( قانون اساسی چین ۳.۱.۹

امػػور شػػهركنداف ك حقػػوؽ مػػدنی، فػػالوف گونػػگ را  ، از طریػػق كزارت9333جیانػػگ در ژكئیػػه
سػػازمانی غیرقػػانونی اعػػالـ کػػرد. گرچػػه ایػػن كزارتخانػػه چنػػین اختیػػاری را نداشػػت، امػػا آف را 

 مبنایی قانونی برای آزار ك شکنجه قرار داد.

خاطر اعتقادشػػاف مػػورد تهدیػػد، دسػػتگیری،  کننػػدگاف بػػه از آف زمػػاف تعػػداد زیػػادی از تمرین
اند. قوانین زیر در قانوف اساسی چػین نقػض شػدق اسػت:  نجه قرار گرفتهبازداشت ك شک

270 

: شػهركنداف جمهػوری خلػق چػػین از آزادی بیػاف، مطبوعػات، اجتماعػات، انجمػػن، 2۱ مػادق 
 راهپیمایی ك تااهرات برخوردارند.

 : شهركنداف جمهوری خلق چین دارای آزادی اعتقادات مذهبی هستند.23مادق 

توانػػد شػػهركنداف را كادار کنػػد بػػه دیػػن ك  ی، گػػركق اجتمػػاعی یػػا فػػردی نمیهػػیچ ارگػػاف دكلتػػ
مذهبی اعتقاد داشته یا به آف اعتقاد نداشته باشند، یا درخصوص شهركندانی که بػه هػر 

 مذهبی اعتقاد دارند یا اعتقادی ندارند، تبعیضی قائل شود.

 کند. های عادی مذهبی محافات می دكلت از فعالیت

 است.  ی شخصی شهركنداف جمهوری خلق چین غیرقابل نقض: آزاد21مادق 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 تیجنا ی: عامالف اصل3فصل 
 

171 

 

تػػواف دسػػتگیر کػػرد مگػػر بػػا تصػػویب یػػا بػػا تصػػمیم دادسػػتاف یػػا بػػا  هػػیچ شػػهركندی را نمی
 ها را باید یک نهاد امنیت عمومی انجاـ دهد. تصمیم دادگاق خلق، ك دستگیری

شػػاف از  زادیشػػاف یػػا محػػدكدیت آ بازداشػػت غیرقػػانونی یػػا محركمیػػت شػػهركنداف از آزادی
 ها ممنوع است ك تفتیش غیرقانونی شهركنداف نیز ممنوع است. طریق سایر شیوق

نقض اسػػت. تػػوهین،  : کرامػػت انسػػانی شػػهركنداف جمهػػوری خلػػق چػػین غیرقابػػل22 مػػادق 
 افترا، اتهامات دركغین یا محکومیت جعلی علیه شهركنداف به هر ركشی ممنوع است.

كنداف جمهػػػوری خلػػػق چػػػین ممنػػػوع اسػػػت. تفتػػػیش : تجػػػاكز بػػػه اقامتگػػػاق شػػػهر 23مػػػادق 
 غیرقانونی یا كركد سرزدق به محل اقامت یک شهركند ممنوع است.

: قانوف از آزادی ك حف  حریم خصوصی مکاتبات شهركنداف جمهوری خلق چػین 2۲مادق 
توانػد آزادی ك حػریم خصوصػی  كجػه نمی هیچ کنػد. هػیچ سػازماف یػا فػردی به محافاػت می

مکاتبات را نقض کند، مگػر بػرای تػأمین نیازهػای امنیتػی دكلػت یػا تحقیػق شهركنداف  در 
های مقررشػدق در  جنایی؛ در این موارد نهادهای امنیت عمػومی یػا دادرسػی، مطػابق ركیػه

 قانوف مجاز به بررسی مکاتبات هستند.

: شهركنداف جمهوری خلق چین حق دارند درخصوص هر ارگاف دكلتی یا مػأمور ك 29مادق 
هػػای  ف اری انتقػػاد ك پیشػػنهاد ارائػػه دهنػػد ك ایػػن حػػق را دارنػػد کػػه اگػػر هریػػک از ارگاکػػارگز 

دكلتی یا کارگزاراف مربوطه، مرتکب نقض قػانوف ك تخطػی از كظایفشػاف شػوند، علیػه آنهػا 
سػػازی  زدف ك متهم مناور تهمػػت شػػکایت یػػا اعػػالـ جػػرـ یػػا افشػػاگری کننػػد، امػػا نبایػػد بػػه

 ریف کنند.ساختگی، حقایق را جعل یا تح

 )ب( قوانین کیفری چین ۳.۱.۹

، 233، 231، ۰22، 21، ۰21، ۰23)الػػف(،  ۰22، ۰۱2 ، ۰22، ۰2۰، ۰21جیانػػگ قػػوانین 
از قػػانوف کیفػػری چػػین را بػػه شػػرح  ۰23ك  ۰22، ۰۱9 ، ۰22، ۰2۱، ۰1۱، ۰1۲، ۰31، ۰32

 ذیل نقض کردق است:

قػػانوف کیفػػری »پػػس از قػػانوف کیفػػری جمهػػوری خلػػق چػػین )از ایػػن  ۰21براسػػاس مػػادق 
« زكر از مانونین جنایی یا متهمػاف بػا اسػتفادق از آزار ك شػکنجه گرفتن اعتراؼ به«( »چین

 ممنوع است.« شدف به زكر برای گرفتن شهادت از شاهداف متوسل»یا 
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 کند. را ممنوع می« قتل عمدی دیگراف»از قانوف كیفری چین  ۰2۰مادق 

تم میا آزاركاذیت جسمین زندانیاف محبوس در كش ضرب»از قانوف كیفری چین  ۰22مادق 
 کند. ها را ممنوع می ها ك سایر پاسگاق ها، بازداشتگاق زنداف

كنػد كػه بػا سوءاسػتفادق از  از قانوف كیفری چػین كارمنػداف دكلػت را ممنػوع می ۰۱2 مادق 
علیػػػػػػه متهمػػػػػػاف، « تحػػػػػػت عنػػػػػػواف انجػػػػػػاـ امػػػػػػور ك کػػػػػػار رسػػػػػػمی»حػػػػػػوزق اختیاراتشػػػػػػاف 

 چینی کنند. مثل یا توطئه به ف، منتقداف یا افشاکنندگاف اقداـ به مقابلهکنندگا دادخواهی

سػػازماندهی »)الػػف( قػػانوف كیفػػری چػػین مػػوارد زیػػر ممنػػوع اسػػت:  ۰22براسػػاس مػػادق 
برداشػت اعضػای بػدف شػخص بػدكف رضػایت « »دیگراف برای فركش اعضای بدف انسػاف،

دادف یػػػا  فریػػػب« »اند،  یدقبرداشػػػت اعضػػػای بػػػدف افػػػرادی کػػػه بػػػه سػػػن قػػػانونی نرسػػػ« »اك،
برداشػػػت اعضػػػای بػػػدف فػػػرد متػػػوفی »ك « مجبػػػورکردف شػػػخص دیگػػػر بػػػرای اهػػػدای عضػػػو

كقتی که شخص در زماف حیاتش »یا « برخالؼ تمایلش در زمانی که در قید حیات است
در صػػورت عػػدـ رضػػایت »یػػا « هرگػػز موافقػػت نکػػردق باشػػد اعضػػای بػػدنش برداشػػته شػػوند

 «نزدیکاف فرد متوفی.

اعمػاؿ خشػونت، تهدیػد یػا اسػتفادق از ِ»قانوف کیفری چین همه اشػخاص را از  ۰23ق ماد
 کند. منع می« ها برای تجاكز به یک زف سایر ركش

اعمػاؿ خشػونت، تهدیػد یػا اسػتفادق از »قانوف كیفری چین همه اشخاص را از  ۰21مادق 
كػػػردف  جمػػػع»یػػػا « هػػػا بػػػرای زكرگػػػویی، هتػػػک حرمػػػت یػػػا تحقیركػػػردف یػػػک زف سػػػایر ركش

 كند. این جنایت منع می« جمعیتی برای ارتکاب

قػػانوف اساسػػی جمهػػوری خلػػق چػػین ایجػػاد محػػدكدیت غیرقػػانونی بػػرای آزادی  21مػػادق 
 ها ممنوع اعالـ کردق است. شهركنداف را از طریق بازداشت یا سایر شیوق

كػػردف اك از  بازداشػػت غیرقػػانونی شػػخص دیگػػر یػػا محركـ»قػػانوف كیفػػری چػػین  ۰22مػػادق 
كارمند یک ارگاف دكلتی در نار »تری را برای  را ممنوع كردق ك مجازات سنگین« اش آزادی

 مرتکب این جرـ شود.« گیرد مكهن با سوءاستفادق از اختیاراتش می

سوءاسػػتفادق از قػػدرت یػػا »قػػانوف كیفػػری چػػین هریػػک از کارکنػػاف دكلػػت را از  231مػػادق 
ی بػه امػواؿ عمػومی ك منػافع دكلػت ك غفلت در انجاـ كظایفش که موجػب خسػارات زیػاد

 كند. منع می« شود مردـ می
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قػانوف كیفػری چػین همػه کارکنػػاف ناػاـ قضػایی را از انجػاـ عملػی جانبدارانػػه ك  233مػادق 
تحػت پیگػرد قػانونی قػراردادف افػرادی »كند، ازجملػه  حق منع می کردف طرفین ذی مغلوب
مػػػػدی علیػػػه حقػػػػایق ك قػػػػوانین در اقػػػداـ ع»ك « گنػػػػاق هسػػػػتند داننػػػد بی كضػػػػوح می کػػػه به
 «هایی که سوءاستفادق از قانوف است. های جنایی برای صدكر حکم دادگاق

سػػرقت امػػواؿ عمػػومی یػػا خصوصػػی بػػا اسػػتفادق از زكر، »از قػػانوف کیفػػری چػػین  ۰32مػػادق 
زكر كاردشػدف بػه منػزؿ دیگػراف بػرای  بػه»کند، ازجمله  را منع می« های دیگر اجبار یا ركش

ارتکػاب بػه سػرقت »ك « یجاد صدمات جدی یا منجر به مرگ در هنگػاـ سػرقتا« »دزدی،
 «با استفادق از اسلحه.

 را منع کردق است.« توقیف امواؿ عمومی ك خصوصی»قانوف کیفری چین  ۰31مادق 

را در زمػػػاف « تصػػػرؼ غیرقػػػانونی امػػػواؿ شػػػخص دیگػػػری»قػػػانوف کیفػػػری چػػػین  ۰1۲مػػػادق 
 بودف آف شخص، منع کردق است. محبوس

را منػع کػردق « تخریػب عمػدی امػواؿ عمػومی یػا خصوصػی»قانوف کیفری چػین  ۰1۱مادق 
 است.

تفتػػیش بػػدنی غیرقػػانونی دیگػػراف یػػا تفتػػیش غیرقػػانونی »قػػانوف کیفػػری چػػین  ۰2۱مػػادق 
را ممنػوع کػردق ك « طور غیرقػانونی بػه اقامتگػاق دیگػراف كاردشػدف بػه»یا « اقامتگاق دیگراف

گیرد که مرتکػب چنػین  ف دسته از کارکناف قضایی در نار میمجازات شدیدتری را برای آ
 شوند. جرمی می

مجبوركردف اشخاص دیگر به كار، با استفادق از خشػونت، »قانوف كیفری چین  ۰22مادق 
اجیرکػػردف یػػا »یػػا « شػػاف ارعػػاب، یػػا اسػػتفادق از ركشػػی بػػرای محػػدكدکردف آزادی شخصی

 ه کمک را منع كردق است.صورت ارائ یا در غیر این « انتقاؿ کارکناف

كرسػوـ  قانوف كیفری چین، سلب حق اعتقاد مذهبی ك تجاكز به عادات یػا آداب ۰۱9 مادق 
  ها را ممنوع کردق است. اقلیت

 زدف عمدی به شخص دیگر را ممنوع کردق است. قانوف کیفری چین، صدمه ۰22مادق 

دیگػراف یػا افترازنػی بػه  کردف ماجراها بػرای تػوهین بػه قانوف کیفری چین، جعل ۰23مادق 
 سایرین از طریق قدرت جسمی را ممنوع کردق است.
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 )پ( جنایات علیه بشریت ۳.۱.۹

کشػػی کػػه  منػػع ك مجػػازات جػػرـ نسل ها را نقػػض کػػرد: کنوانسػػیوف کنوانسػػیوفایػػن جیانػػگ 
 ؛تصػػػػویب کػػػػرد 9322ژكئیػػػػه91امضػػػػا ك در  9322آكریػػػػل92 جمهػػػػوری خلػػػػق چػػػػین آف را در 

هػػای ظالمانػػه،  ل متحػػد علیػػه شػػکنجه ك سػػایر رفتارهػػا یػػا مجازاتکنوانسػػیوف سػػازماف ملػػ
امضػػػا ك در  9323دسػػػامبر9۰غیرانسػػػانی یػػػا تحقیرآمیػػػز کػػػه جمهػػػوری خلػػػق چػػػین آف را در 

 .تصویب کرد 9322اکتبر2

اِعمػاؿ عمػدی هرگونػه »کنػد:  کنوانسیوف علیه شکنجه چنین چیزی را ممنوع می 9.9مادق 
بػػه یػػک شػػخص، از جانػػب یػػا بػػا تحریػػک، موافقػػت یػػا  درد یػػا رنػػج شػػدید بػػدنی یػػا ركحػػی

کنػػد، آف هػػم  رضػػایت مػػأمور رسػػمی دكلػػت یػػا فػػرد دیگػػری کػػه در سػػمتی رسػػمی عمػػل می
مناور اخػػذ اطالعػػات یػػا اقرارگػػرفتن از اك یػػا شخصػػی ثالػػث، مجػػازات اك بابػػت عملػػی کػػه  بػػه

اجبػار اك  خودش یا شخص ثالثی مرتکب شدق یا مانوف به ارتکاب آف است، یا ارعاب یػا
 «یا شخصی ثالث، یا به هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد.

بػػا هػػدؼ نابودسػػازی »کنػػد کػػه  کنوانسػػیوف علیػػه شػػکنجه اقػػداماتی را ممنػػوع می ۰مػػادق 
شػػوند کػػه عبارتنػػد از  انجػػاـ می« کامػػل یػػا جزئػػی یػػک گػػركق ملػػی، قػػومی، نػػیادی یػػا مػػذهبی

ركحػی بػه اعضػای گػركق ك قػراردادف تعمػدی قتل اعضای گػركق، صػدمه شػدید جسػمی یػا »
 «گركق در شرایط زندگی نامناسبی که به زكاؿ قوای جسمی کلی یا جزئی آف منجر شود.

الملل عرفی، ركیه عمػومی ملػل، کػه مطػابق بػا تعریػف بنػد ب  حقوؽ بینجیانگ همننین 
اجرایػػی عنواف قػػانوف پذیرفتػػه ك  المللػػی دادگسػػتری بػػه اساسػػنامه دیػػواف بین 9-22 مػػادق 

را  شػود سػبب تصػویب منشػور ملػل متحػد شػامل آف میشود ك جمهوری خلق چین بػه می
کنػد در صػورت تخلػف از قػوانین  الملػل عرفػی، کشػورها را ملػزـ می حقػوؽ بیننقض کػرد. 

عنواف جنػایتی علیػه  المللی شامل آزار ك شکنجه، تبعید اجباری، مفقودی افراد به آمرق بین
 انه بلندمدت، از حوزق قضایی جهانی پیركی کنند.بشریت ك بازداشت خودسر 

ای مشػػػػخص از  صػػػػورت مجموعػػػػه الملػػػػل عرفػػػػی جنایػػػػات علیػػػػه بشػػػػریت را به حقػػػػوؽ بین
منػػد علیػػه  عنواف بخشػػی از یػػک حملػػه گسػػتردق یػػا نااـ کنػػد کػػه بػػه اقػػدامات تعریػػف می

گػاق هسػتند، ك شػػامل آز  هرگونػه جمعیػت غیرناػامی انجػاـ می ار ك شػود کػه از ایػن حملػه آ
 شکنجه، تبعید اجباری، مفقودی ك یا سایر اقدامات غیرانسانی است.
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شػود کػه بػا حمایػت یػا  مفقودی اجباری به دستگیری، بازداشت یا ربودف افرادی گفته می
شػود. در مفقػودی اجبػاری  رضایت یک کشور یا سازماف سیاسی، یا با اجازق آف، انجػاـ می

ناف از محافات قػانونی، از اقػرار بػه سػلب آزادی این افراد، با هدؼ محركمیت بلندمدت آ
 شود. یا ارائه اطالعات دربارق سرنوشت یا مکاف حبس آنها خودداری می

رانػػدف یػػا سػػایر  تبعیػػد اجبػػاری بػػه جابجػػایی فػػرد یػػا افػػراد بػػه مکػػانی دیگػػر از طریػػق بیركف
 شود. اقدامات اجباری گفته می

مبنػػػای سیاسػػػی، نػػػیادی، ملػػػی، قػػػومی، شػػػود کػػػه بػػػا  آزار ك شػػػکنجه بػػػه اقػػػدامی گفتػػػه می
دلیل هویػت  فرهنگی، مذهبی یا جنسیتی علیه هرگونه گركق یا جامعػه دارای هویػت، ك بػه

گیػرد ك شػامل سػلب تعمػدی ك شػدید حقػوؽ اساسػی ایػن  این گركق یا اجتماع، صورت می
 الملل است. افراد در تناقض با حقوؽ بین

ازداشػت خودسػرانه بلندمػدت افػراد را ممنػوع الملل عرفی ب هنجارهای بنیادین حقوؽ بین
 کردق است.

 کشی )ت( نسل ۳.۱.۹

دست رهبر پیشین حزب کمونیست چین،  به 9333ژكئیه۰۲آزار ك شکنجه فالوف گونگ در 
های دكلتػػی، قػػوانین، سیاسػػت ك  جیانػػگ زمػػین، آغػػاز شػػد. اك بػػا سوءاسػػتفادق از سػػازماف

 را از نار جسمی ك ركحی سرکوب کرد. کنندق هامیلیوف تمرین کلیت دستگاق دكلت دق

المللی بر مبنای اساسػنامه ـر کػه سػازماف ملػل متحػد  دیواف کیفری بین 1ك  3طبق مواد 
دسػػتور  کننػدگاف فػػالوف گونػگ به منتشػػر کػرد، آزار ك شػػکنجه تمرین 9332ژكئیػه91آف را در 

 271 کشی ك جنایات علیه بشریت است. منزله نسل جیانگ طی بیست ساؿ گذشته به

،  دیواف کیفری بین 3طبق مادق   272« کشی نسل»المللی بر مبنای اساسنامه ـر

یکػػی از اعمػػاؿ مشػػركحه ذیػػل اسػػت کػػه بػػا نیػػت نػػابودی کامػػل یػػا جزئػػی یػػک گػػركق ملػػی، 
 قومی، نیادی یا مذهبی انجاـ شود، مانند:

 الف( قتل اعضای گركق؛ 

 گركق؛ ب( كاردکردف صدمه شدید جسمی یا ركحی به اعضای این
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ج( قراردادف تعمػدی گػركق در شػرایط زنػدگی نامناسػبی کػه بػه زكاؿ قػوای جسػمی کلػی یػا 
 جزئی آف منجر شود؛

 مناور جلوگیری از توالد ك تناسل آف گركق صورت گیرد؛ د( اقداماتی که به

 ق( انتقاؿ اجباری اطفاؿ آف گركق به گركق دیگر.

 شود: صورت زیر تعریف می به «جنایت علیه بشریت»این اساسنامه،  1طبق مادق 

منػد  عنواف جزئػی از یػک حملػه گسػتردق یػا نااـ هر یک از اقدامات مشػركحه ذیػل کػه بػه
 که آف گركق از حمله آگاق است: علیه هرگونه جمعیت غیرناامی انجاـ شود درحالی

 الف( قتل؛

 ب(  نابودی گركهی؛

 ج( به بردگی گرفتن؛

 د( تبعید یا کوچاندف اجباری مردـ؛

های شدید از آزادی جسمانی، مغػایر بػا قػوانین بنیػادین  کردف یا سایر محركمیت ( زندانیق
 الملل؛ حقوؽ بین

 ك( شکنجه؛

سػازی اجبػاری یػا  ز( تجاكز جنسی، بردگی جنسی، فحشػای اجبػاری، بػارداری اجبػاری، عقیم
 هر شکل دیگری از خشونت جنسِی قابل مقایسه با این موارد؛

گركق یا جامعهِ دارای هویت، با مبنػای سیاسػی، نػیادی، ملػی، قػومی، ح( آزار ك شکنجه هر 
یا بػر هػر مبنػای دیگػری کػه طبػق  2فرهنگی، مذهبی یا جنسی مطابق با تعریف پاراگراؼ 

شػود، در ارتبػاط بػا هػر یػک از اقػدامات  الملل در سطح جهػاف ممنػوع تلقػی می حقوؽ بین
 ضایی دادگاق؛مشركحه در این پاراگراؼ یا هر جرمی در حوزق ق

 ط( مفقودی اجباری افراد؛

 ی( جرـ تفکیک نیادی؛

صػػورت عامدانػػه منجػػر بػه رنػػج شػػدید یػػا صػػدمه  ک( سػایر اعمػػاؿ غیرانسػػانی مشػػابه کػه به
 جدی جسمی یا آسیب به سالمت ركحی یا جسمی شود.
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 سایر عامالن اصلی آزار و شکنجه  ۲.۹

 لوئو گان ۱.۲.۹

ُػه عضػو کمیتػه  ی از رهبػراف عالییکػ ۰۲۲1تػا  ۰۲۲۰لوئو گػاف از سػاؿ  رتبػه چػین ك یکػی از ن
( مرکػزی بػود کػه در دكرق PLACبورك ك دبیػر کمیتػه امػور سیاسػی ك حقػوقی ) دائمی پولیػت

اش  هایی که بودجػه ریاست اك به یکی از قدرتمندترین ادارات سیاسی ك یکی از بوركکسی
ریاسػت گػركق رهبػری  ۰۲۲1ا تػ ۰۲۲2شػد تبػدیل شػد. اك از سػاؿ  به بهترین نحو تػأمین می

 مرکزی برای ادارق مسئله فالوف گونگ را نیز بر عهدق داشت.

ها بػػر فػػالوف گونػػگ  کػػه شػػدیدترین آزار ك شػػکنجه ۰۲۲2تػػا  ۰۲۲9های  لوئػػو گػػاف بػػین سػػاؿ
سػػخنرانی عمػػومی قصػػد داشػػت سیسػػتم سیاسػػی ك قضػػایی  2کم  تحمیػػل شػػد، در دسػػت

فهرسػػػت کنػػػد. « هػػػدؼ حملػػػه»تػػػرین  واف مهمعن چػػػین را كادار کنػػػد فػػػالوف گونػػػگ را بػػػه
منػػد ك  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ از آف زمػػاف تػػا بػػه امػػركز، بػػه صػػورت نااـ کشػػی تمرین نسل

 آشکارا ادامه دارد.

به منػاطق « پیشرفت»کرد یا شخصا  برای ناارت بر كضعیت  هرگاق لوئو گاف سخنرانی می
ونػػگ در آف منطقػػه یػػا کػػل چػػین کننػػدگاف فػػالوف گ زد، آزار ك شػػکنجه تمرین محلػػی سػػر مػػی

، فقػػط دك ركز پػػس از سػػخنرانی لوئػػو گػػاف در ۰۲۲۲اكت۰3شػػد. بػػرای مثػػاؿ، در  تشػػدید می
« هػای آمػوزش ك تبػدیل كزارت دادگسػتری جلسه تبادؿ تجربه ك اهدای جوایز بػه فعالیت»

شػود( بوشػوف نیػوز نػت در گزارشػی اعػالـ کػرد:  نیز گفتػه می« سخنرانی تبدیل»)که به آف 
کلی  پکن قصد دارد آزار ك شکنجه فالوف گونگ را تشدید کردق ك آف را ظرؼ سػه مػاق، بػه»

 «کن کند. ریشه

المللی از نقشه حزب کمونیست برای تخریب كجهۀ فالوف  حتی پس از آگاهی جامعه بین
های  هػػای دركنػػی بػػا ایػػن آزار ك شػػکنجه، لوئػػو گػػاف بػػه سػػخنرانی رغم مخالفت گونػػگ ك علػػی

ای تشویق به تشػدید آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ، ادامػه داد. ازجملػه ایػن عمومی خود بر 
در « هػای سیاسػی ك حقػوقی جلسػه کػاری فعالیت»تواف به سػخنرانی اك در  ها می سخنرانی

منتشرشػػد، ك سػػخنرانی  ۰۲۲۱ای کػػه در مجلػػه چیػػو شػػی در فوریػػه ، مقالػػه۰۲۲2دسػػامبر1
ات شایسته در مجمع عمػومی منطقػه جلسه قهرماناف ك الگوهای دارای خدم»دیگری در 

 اشارق کرد. ۰۲۲۱اكت۰۱ در « امنیت داخلی
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، فقػػط چنػػد ركز پػػس از سػػخنرانی عمػػومی لوئػػو، حػػزب کمونیسػػت چػػین ۰۲۲۱در سػػپتامبر
کننػدگاف فػالوف گونػگ در سراسػر  شركع بػه دسػتگیری ك بازداشػت تعػداد زیػادی از تمرین

 جه شدند.شدت شکن شدگاف به کشور کرد. بسیاری از بازداشت

کػرد، کػه  صػحبت می« بلندمػدت، پینیػدق ك دشػوار»اصػطالح  به«ن كضػعیتم»لوئو بارها از 
داد کمپین رژیم کمونیست علیه فالوف گونگ قػرار اسػت بلندمػدت ك كحشػیانه  نشاف می

هػای کػار اجبػاری  باشد. برای مثاؿ، اك با اشػارق بػه شستشػوی مغػزی اجبػاری گفػت اردكگاق
 «.موشکافانه ركی افکار مردـ کار کنند طور کامل ك باید به»

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ کػػه  مناور جلػػوگیری از اینکػػه آف دسػػته از تمرین گفػػت بػػه لوئػػو می
هػػػای کػػػار  اردكگاق»اند، ایػػػن تمػػػرین را از سػػػر نگیرنػػػد:  شػػػدق« تبػػػدیل»بػػػرخالؼ میػػػل خػػػود 

رتبػاط باشػند ك کننػدگاف فػالوف گونػگ در ا طور پیوسػته بػا محػل کػار تمرین اجباری بایػد بػه
های محله ك دفػاتر محػل سػکونت  اندازی کنند. انجمن سیستمی برای دریافت بازخورد راق

کنندگاف فالوف گونگ باید پس از آزادی آنهػا بػه کػار ركی  افکػار  آنهػا ادامػه دهنػد.  تمرین
کننػػػدگاف  هػػػای کػػػار اجبػػػاری بایػػػد سیسػػػتمی را بػػػرای ارتبػػػاط بػػػا محػػػل کػػػار تمرین اردكگاق
صػورت پیوسػته از كضػعیت آنػاف ك اینکػه آیػا دكبػارق ایػن  اندازی کننػد ك به شدق  راق  تبدیل

 «.اند یا خیر باخبر شوند تمرین را از سر گرفته

های خػػود  تر در سػػخنرانی هػػای آزار ك شػػکنجه کػػه لوئػػو بػػا دقػػت هرچػػه تمػػاـ برخػػی از ركش
فػالوف گونػگ بػرای « قشػد تبدیل»کنندگاف  مطرح کردق است عبارتند از: استفادق از تمرین

کننػػدگاف ك گسػػترش  سػػایر تمرین« تبػػدیل»مناور  همکػػاری بػػا حػػزب کمونیسػػت چػػین بػػه
شػػدق در زمینػػه آزار ك  آكری تجػػارب کسب هػػای آزار ك شػػکنجه بػػه کػػل کشػػور ك جمػػع ركش

 کنندگاف فالوف گونگ ك تركیج آنها در سراسر چین. شکنجه تمرین

 هونگ زنگ چینگ ۲.۲.۹

بورك، دبیػػر  البػػدؿ کمیتػػه پولیػػت عنواف عضػػو علی سػػابقه خػػدمت بػػه هونػػگ کػػه زنػػگ چینگ
دهی حػػػػزب  دبیرخانػػػػه کمیتػػػػه مرکػػػػزی حػػػػزب کمونیسػػػػت چػػػػین ك رئػػػػیس ادارق سػػػػازماف

ای بػػػود کػػػه از  رتبػػػه کمونیسػػػت چػػػین را در کارنامػػػه خػػػود دارد، از نخسػػػتین مقامػػػات عالی
راحػػل آغػػازین آزار ك جیانػػگ زمػػین در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ حمایػػت کػػرد. زنػػگ در م

با فالوف گونگ را آزمایشی مهػم بػرای حػزب کمونیسػت قلمػداد کػرد. اك « جداؿ»شکنجه، 
دهی که كظیفه ناارت بر نیػركی انسػانی حػزب کمونیسػت را  در مقاـ رئیس ادارق سازماف
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بر عهدق دارد، با استفادق از قدرت خود سایر مقامػات را تحػت فشػار گذاشػت تػا در آزار ك 
 فالوف گونگ مشارکت کنند.شکنجه 

بػود )بػه پیوسػت  ۰۲۲9ژانویػه۰2آنمن در  زنگ یکی از طراحاف حقه خودسوزی میداف تیػاف
های  سػػو، هونػػاف ك سػػایر اسػػتاف فوریػػه بػػه جیانگ9ژانویػػه ك ۰1مراجعػػه کنیػػد(. زنػػگ بػػین  ۰

د چین سفر کرد تا با استفادق از این حقه، كجهه فػالوف گونػگ را خػراب کنػد. اك دسػتور دا
ترین مالیمػت  باید در اكلویت قرار گیرد ك سریعا  ك بدكف کوچک»که سرکوب فالوف گونگ 

 «یا تردیدی انجاـ شود.

بػػرای « آمػػوزش تفتػػیش افکػػار»در کنفػػرانس ملػػی پکػػن در زمینػػه  ۰۲۲9آكریػػل۰۲زنػػگ در 
گػویی  جیانػگ زمػین تملق« سػه نماینػدۀ»مقامات مناطق ركستایی، دربارق ناریه سیاسػی 

 نشین خواست به سرکوب فالوف گونگ ادامه دهند. مجددا  از مردـ ركستاییکرد ك 

را « 2عملیػات طوفػاف »)ركز ملػی چػین(  ۰۲۲9اکتبر9هونگ ك لوئو گاف پیش از  زنگ چینگ
کننػدگاف فػالوف گونػگ انجامیػد.  سازماندهی کردند که به دستگیری عدق کثیػری از تمرین

های  لیػػػات، گركهػػػی از متخصصػػػاف شػػػبکهعنواف بخشػػػی از ایػػػن عم دكلػػػت چػػػین نیػػػز بػػػه
نار بگیرنػد ك  سایت مینگهػویی را تحػت ها اعزاـ کرد تا كب تک استاف کامپیوتری را به تک

دسترسی بػه آف را مخػدكش سػازند. پلػیس نیػز مػرداف جػواف را بػه اسػتخداـ موقػت خػود 
 سػػػاعته۰2طور  هػػػای شػػػهرهای مهػػػم را بػػػه درآكرد ك منػػػاطق مسػػػکونی ك عمػػػومی ك خیاباف

کننػدگاف فػالوف گونػگ بازداشػت  ای از تمرین نار گرفت. درنتیجۀ این اقدامات، عدق تحت
 شدند.

کػرد. بػرای نمونػه، زنػگ ك  زنگ عملیات آزار ك شکنجه بعضػی منػاطق را شخصػا  رهبػری می
یانػگ ك زنػگ  در اسػتاف هونػاف بودنػد. لوئػو بػه شػهر هِنگ ۰۲۲9ژانویػه۰2تا  91لوئو گاف از 

 93۲۲ركز، بػػػیش از  3)مرکػػػز اسػػػتاف هونػػػاف( سػػػفر کػػػرد. ظػػػرؼ مػػػدت  شػػػا بػػػه شػػػهر چانگ
یانػػگ منتقػػل  هػػای کػػار اجبػػاری در هنگ کننػػدق فػػالوف گونػػگ دسػػتگیر ك بػػه اردكگاق تمرین

 شا دستگیر شدند. شدق ك عدق نامشخصی نیز در چانگ

، به شهر هفِی در استاف آنهػویی سػفر ۰۲۲9هونگ سه ماق بعد، در اكاخر آكریل زنگ چینگ
آكریػػل بػػا دسػػتور 2۲ك  ۰3کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ در  کػػرد ك در آنجػػا تعػػداد زیػػادی از تمرین

 مستقیم زنگ دستگیر شدند.

 لیو جینگ  ۳.۲.۹

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 تیجنا ی: عامالف اصل3فصل 
 

181 

 

دار  مرکػزی را عهػدق 39۲لیو جینگ که سابقا  معاكنت كزارت امنیت عمومی ك ریاست ادارق 
شػػمار  یانػػگ زمػػین بهنار ج گونػػگ تحػػت بػػود، یکػػی از عػػامالف اصػػلی آزار ك شػػکنجه فػػالوف

کننػدگاف فػالوف گونػگ بػه رهػاکردف  های جدیدی را برای كادارکردف تمرین آید. لو ركش می
کننػدگاف بػه قصػد کُشػت  محض رؤیػت تمرین باكرشاف ابداع کرد، به پلیس دستور داد به

سػازی  به آناف شلیک کنند، عملیات دستگیری گركهی آنػاف را سػازماندهی کػرد ك بػه پیادق
کردف  مناور بػػدناـ مراجعػػه کنیػػد( بػػه ۰من )بػػه پیوسػػت  آف دسػػوزی میػػداف تیػػافحقػػه خو

 فالوف گونگ کمک کرد.

« تبػػػدیل»هػػػای جدیػػػد بػػػرای  هػػػای لیػػػو جینػػػگ در توسػػػعه ك تػػػركیج ركش ازجملػػػه فعالیت
کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ ایػػػن بػػػود کػػػه شخصػػػا  بػػػه شػػػش فػػػرد دسػػػتور داد خػػػود را  تمرین
ند، به اردكگاق کار اجباری ماسانجیا نفوذ کننػد ك از طریػق کنندق فالوف گونگ جا بزن تمرین

کننػػدگاف كاقعػػی ایػػن ركش را بػػه  هػػای فػػالوف گونػػگ، تمرین جعػػل ك تفسػػیر نادرسػػت آموزق
رهاکردف آف تشویق کنند. سپس، لیو جینگ ك لوئو گاف در اقصانقاط استاف به سػخنرانی 

هػای  ها خواسػتند ركش ها ك زنػداف تگاقهای کار اجباری، بازداش پرداختند ك از سایر اردكگاق
 کار گیرند. مورد استفادق در ماسانجیا را به « تبدیل»

هو كاقػع در شػهر چػانگنوِف اسػتاف  در هتػل نػاف ۰۲۲۰لیو پیش از ساؿ نو چینػی در فوریػه
کنندگاف فػالوف گونػگ  کفایتی این استاف در سرکوب تمرین ای برگزار ك از بی جیلین جلسه
در پی این « کلی نابود کنند. به»به مقامات استاف دستور داد فالوف گونگ را انتقاد کرد ك 

کننػػػدگاف را در  دسػػػتور، ادارق امنیػػػت عمػػػومی شػػػهر چػػػانگنوف چنػػػد شػػػِب پیػػػاپی تمرین
مقیػػػػػاس كسػػػػػیع دسػػػػػتگیر کػػػػػرد. مػػػػػأموراف نیػػػػػز اجػػػػػازق داشػػػػػتند در صػػػػػورت مشػػػػػاهدق 

، بػػه قصػػد کُشػػتن بػػه آنهػػا کننػػدگاف در حػػاؿ نصػػب پوسػػتر یػػا بنرهػػای فػػالوف گونػػگ تمرین
 شلیک کنند.

های تلویزیػونی  کنندگاف فالوف گونگ توانستند با دسترسی به سػیگناؿ پس از آنکه تمرین
شهر چانگنوف، اطالعات دربارق آزار ك شکنجه را در تلویزیػوف پخػش کننػد، جیانػگ زمػین 

گػػاف، لیػػو اك لوئػػو « بػػدكف بخشػػش، کشػػته شػػوند.»دسػػتور داد افػػراد دخیػػل در ایػػن كاقعػػه 
هػػای  جینػػگ ك سػػایر مقامػػات را بػػه دفعػػات متعػػدد بػػه اسػػتاف جیلػػین فرسػػتاد تػػا عملیات

مػػأمور پلػػیس را  3۲۲۲سػػرکوب را رهبػػری کننػػد. مقامػػات چػػانگنوف در همػػاف مػػاق بػػیش از 
 ۱۲۲۲جمعی در سػػطح اسػػتاف، اعػػزاـ کػػردق ك بػػیش از  هػػای دسػػتگیری دسػػته بػػرای عملیات

شػدف در  کننػدگاف پػس از شکنجه سػتگیر کردنػد. آف تمرینکنندق فالوف گونػگ را د تمرین
های سراسػر اسػتاف جیلػین منتقػل شػدند ك در معػرض آزار ك شػکنجه  چانگنوف به زنػداف
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تػا  2تن دیگر به  9۱ کنندگاف کشته شدق ك  تن از این تمرین 3بیشتر قرار گرفتند. حداقل 
 ساؿ زنداف محکوـ شدند. ۰۲

کمسػػیوف حقػػوؽ  ۰۲۲9ك  ۰۲۲۲های  چػػین در جلسػػات سػػاؿزمػػانی کػػه لیػػو بػػه نماینػػدگی از 
بشر سازماف ملل حضور یافػت، بػه تخریػب كجهػه فػالوف گونػگ ادامػه داد ك دسػتگیری ك 

 کنندگاف در چین را انکار کرد. شکنجه تمرین

 کانگ ژو یونگ  ۴.۲.۹

عنواف كزیػػر امنیػػت عمػػومی منتصػػب ك جانشػػین جیػػا  بػػه ۰۲۲۰دسػػامبر3کانػػگ در  ژك یونگ
هػػای خػػود بػػر  اِی ك ركیتػػرز در دكراف انتقػػاؿ قػػدرت بػػه ژك، در گزارش پػػی كانػػگ شػػد. اِی چػػاف

ای  علیػػه فػػالوف گونػػگ تأکیػػد كیػػیق« کمپػػین ضػػربه سػػخت»عنواف مػػدیر جدیػػد  نقػػش اك بػػه
، تحػت عنػواف ۰۲۲3دسامبر3ای )شعبه پکن( در مقاله خود در  پی داشتند. برای نمونه، ای

اعالمیه ركزنامه پیپلز دیلی دربػارق انتصػاب « پیدا کرد، چین كزیر امنیت عمومی جدیدی»
علیػه فػالوف « کمپػین ضػربه سػخت»ژك به مقاـ مػذکور را دكبػارق منتشػر کػرد کػه در آف از 

 عنواف یکی از دستاكردهای مهم رئیس پلیِس پیش از ژك تأکید داشت.  گونگ، به

ئویی سػخناف ژك را پخػش در کنفرانسی كیػد ۰۲۲۰دسامبر۰3سی نیز در تاریخ  بی شبکه بی
رئػػیس امنیػػت عمػػومی چػػین خواهػػاف بػػاالبردف اسػػتانداردهای عملکػػرد »کػػرد بػػا عنػػواف 

های امنیػت عمػومی  ژك در این کنفػرانس از تمػامی سػازماف« نهادهای مجری قانوف است.
هػػػای دردسرسػػػاز ك مخػػػرب  مخصوصػػػا  از کشػػػور در برابػػػر فعالیت»سراسػػػر چػػػین خواسػػػت 

طور  ای فػالوف گونػگ،  بػه ك خارج کشور، مازجملػهن سػازماف فرقػهنیركهای متخاصم داخل 
 «ای سخت  بزنند. محکم  محافات کنند ك به آنها  ضربه

، سػػخناف ژك را در جلسػػه امػػور كزرا کػػه كزارت ۰۲۲2مػػه۰2 سػػركیس خبػػری چاینػػا نیػػوز در 
مؤثر اك تأکید کرد که آناف باید اقدامات »امنیت عمومی تشکیلش دادق بود، گزارش داد: 

های غیرقانونی ك مجرمانػه ضػربات سػختی كارد کننػد...  خود را گسترش دهند؛ به فعالیت
ك بػػػػه ركنػػػػدهای عملیػػػػاتی نیركهػػػػای متخاصػػػػم داخلػػػػی ك خػػػػارجی، نیركهػػػػای تركریسػػػػتی 

ای  های فرقػه انداز نیادی، نیركهای مذهبی افراطی ك سػازماف آمیز، نیركهای تفرقه خشونت
ای داشػػته باشػػند؛ تمهیػػدات پیشػػگیرانه را بػػا جػػدیت  قهمنػػوف فػػالوف گونػػگ توجػػه كیػػی 

« آمیز آنػاف  ضػػربات سػػختی  كارد کننػػد. هػای مخػػرب ك آشػػوب پیگیػری کننػػد؛ ك بػػه فعالیت
عمػػدق مشػػارکت مسػػتقیم ژك در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ از طریػػق ریاسػػتش در ادارق 
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هػػای  ( عملیات39۲صػػورت گرفػػت. پلػػیس ك نیركهػػای امنیتػػی )ازجملػػه نیركهػػای ادارق  39۲
دسػػتگیری، بازداشػػت، شستشػػوی مغػػزی ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ را تحػػت اكامػػر ادارات 

دادنػػػد کػػػه همگػػػی زیرشػػػاخه كزارت امنیػػػت  اسػػػتانی ك شػػػهری امنیػػػت عمػػػومی انجػػػاـ می
 کانگ ریاستش را بر عهدق داشت. عمومی هستند ك در آف زماف، ژك یونگ

 چینگ لی الن  ۵.۲.۹

« دكژنػػگِ »مرکػػزی بػػود، بػػرای اجػػرای کمپػػین  39۲ن رئػػیس ادارق چینػػگ کػػه نخسػػتی لػػی الف
جیانػػگ عػػالكق بػػر جایگػػاق ك نفػػوذ ایػػدئولوژیکی خػػود، از زبػػاف آزاردهنػػدق جیانػػگ زمػػین نیػػز 

در جلسػػه جػػوایز ملػػی، از نیركهػػای  ۰۲۲9چینػػگ در فوریػػه بػػرای نمونػػه، لػػی الف بهػػرق بػػرد. 
اف فػػالوف گونػػگ قػػدردانی کػػرد. اك کننػػدگ تمرین« تبػػدیل»ك « دكژنػػگ»امنیتػػی چػػین بػػرای 

مناور  همننین به سراف حزب کمونیست ك مقامات دكلتی در همه سطوح دستور داد به
را « دكژنػگ»نفس ك تقویػت اهػداؼ حػزب کمونیسػت، همننػاف کمپػین  باالبردف اعتمادبه

کػه بازنشسػته شػد، ریاسػت  ۰۲۲۰تػا نػوامبر 9333علیه فالوف گونگ اجرا کنند. لػی از ژكئػن
 را بر عهدق داشت. 39۲ارق اد
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 کنندۀ آزار و شکنجههای هدایت : سازمان۱۱فصل 

جای حاکمیػػػت قػػػانوف، ناػػػاـ  مناور تثبیػػػت قػػػدرت خػػػود، بػػػه حػػػزب کمونیسػػػت چػػػین بػػػه
حاکمیػػت حػػزب را برقػػرار کػػردق اسػػت. تصػػمیمات حػػزب برتػػر از سیسػػتم قضػػایی ك کیفػػری 

بػػه صػػرفا  سیسػػتمی مطیػػع بػػرای های قضػػایی ك اجػػرای قػػانوف را  کػػه سػػازماف اسػػت درحالی
در »حزب تبدیل کردق است. جیانگ هوا، رئیس سابق دادگاق عػالی خلػق، یػک بػار گفػت: 

کسػی بایػد دسػتگیر یػا حتػی کشػته شػود،  گرفػت چه زماف جنگ، کمیته حػزب تصػمیم می
شدق، از بین اعضػای ارتػش خلػق یػا از پایگػاق انقالبػی  که ممکن بود فرد دستگیر یا کشته

 «  اند. ردـ از آف زماف، این حاکمیت را دنباؿ کردقباشد. م

رژیم کمونیست پس از چند دهه شستشوی مغزی مردـ، آنهػا را بػه ایػن بػاكر رسػاندق کػه 
قانوف، انعکاسی از خواست حزب حاکم است، ك برای حفاظت از منافع حزب حاکم كضع 

تبػػدیل بػػه قػػانوف « کردف قػػانوف جای دنبػػاؿ کردف سیاسػػت بػػه دنبػػاؿ»شػػود. درنتیجػػه،  می
 ناگفته نااـ حقوقی ك سیاسی چین شدق است. 

هػػػػا ك منػػػػاطق  ها، بخش ها، شػػػػهر های حػػػػزب در سػػػػطوح مختلػػػػف شػػػػامل اسػػػػتاف کمیتػػػػه
( مربػوط بػه خػود را دارنػد کػه بػر placخودمختار، هر کداـ کمیته امػور سیاسػی ك حقػوقی )

زمػاف  ف کمیتػه حػزب، همکننػد. اکثػر دبیػرا های قضایی ناارت می اجرای قوانین ك سازماف
ای از  شػود شػبکه پینیػدق رئیس کمیته امور سیاسػی ك حقػوقی نیػز هسػتند کػه سػبب می

 قدرت ایجاد شود. 

کننػػدگاف فػػالوف  دسػػتور آزار ك شػػکنجه تمرین 9333پػػس از اینکػػه جیانػػگ زمػػین در سػػاؿ 
گونػػگ را صػػادر کػػرد، کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی بػػرای اجػػرای ایػػن کمپػػین سػػرکوب، 

)کػػػه اغلػػػب دفػػػاتر ك رؤسػػػای  39۲وانمنػػػدتر شػػػد. کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی ك حقػػػوقی ك ادارق ت
یکسػػػػانی دارنػػػػد( دسػػػػت در دسػػػػت هػػػػم دادنػػػػد تػػػػا بػػػػه منػػػػابع دكلتػػػػی دسػػػػتور دهنػػػػد 

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را دسػػتگیر، بازداشػػت، ك محکػػوـ کننػػد، آنهػػا را شستشػػوی  تمرین
کننػدگاِف  باری اعضای بػدف تمرینمغزی دهند، ك کارهای هماهنگی مربوط به برداشت اج

در قیػػد حیػػات را بػػرای تػػأمین سیسػػتم پیونػػد عضػػو در چػػین انجػػاـ دهنػػد. کمیتػػه امػػور 
اجػرایش  39۲سیاسی ك حقوقی در هر سطح، راهبػردی بػرای آزار ك شػکنجه تناػیم ك ادارق 

 کند.  می
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 مدیریت و منابع مشترک ۱.۱۱

تأسػیس کػرد، بسػیاری از معػاكنین دبیػراف را  39۲ادارق  9333پس از اینکه جیانگ در ژكئػن
نیػػز  39۲کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی، عػػالكق بػػر ِسػػمت خػػود در آف زمػػاف، رئػػیس ادارق 

شدند. برای نمونه شػیائو شیانگشػین، معػاكف دبیػر کمیتػه امػور سیاسػی ك حقػوقِی بخػش 
 نیز بود. 39۲آف در استاف جیانگشی، رئیس ادارق  كاف

هػػػای عمػػػومی مختلفػػػی اسػػػتفادق  از ناـ 39۲ك حقػػػوقی ك ادارق گػػػاهی کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی 
بودف خود را پنهاف کنند. برای نمونه ركی سردَرِ کمیتػه امػور سیاسػی  کنند تا غیرقانونی می

دفتر کمیتۀ کنترؿ جػامع »جیانگ نوشته شدق  ك حقوقی در شهر داچینِگ استاف هیلونگ
ادارق کنتػػػرؿ شػػػهرِی پیشػػػگیری از »نیػػػز تحػػػت نػػػاـ  39۲ك ادارق « امنیػػػت اجتمػػػاعی شػػػهری

 معركؼ است. « ها ك رسیدگی به آنها فرقه

کانػػػگ، رئػػػیس سػػػابق کمیتػػػه مرکػػػزی امػػػور سیاسػػػی ك حقػػػوقی، در جلسػػػه تبػػػادؿ  ژك یونگ
، دسػػتور جیانػػگ ۰۲9۲در شػػهر ككهػػاِف اسػػتاف هػػوبی در تابسػػتاف 39۲تجربػػه سػػاالنه ادارق 

تکرار کرد. ژك بودجػه بیشػتری را نیػز بػه  کردف فالوف گونگ در چین را کن زمین برای ریشه
 اختصاص داد تا به این آزار ك شکنجه ادامه دهد.  39۲ادارق 

 کنترل پلیس، سیستم قضایی و کیفری ۲.۱۱

هػا، مسػتقل از یکػدیگر عمػل  ها ك دادگاق در اکثر کشورهای دموکراتیک، پلػیس، دادسػتاف
طػور نیسػت.  کننػد. امػا در چػین این یعنواف ناظر متقابل نیػز عمػل م حاؿ به کردق ك درعینِ 

های قضػایی  ، دسػتگاق9333که پیش از شركع آزار ك شکنجه فالوف گونگ در سػاؿ  درحالی
ایػػن کنتػػرؿ را  39۲ك اجػػرای قػػانوف تحػػت ناػػارت حػػزب بودنػػد، امػػا جیانػػگ زمػػین ك ادارق 

قػانوف زماف، حاکمیت  تر کردند تا سیاست آزار ك شکنجه جیانگ را اجرا کنند ك هم سخت
 را نیز زیر پا بگذارند. 

مثال  رؤسای دادگػاق عػالی خلػق ك دادسػتانی عػالی خلػق، ك نیػز كزیػر دادگسػتری، همگػی از 
کانػػگ ك منػػگ جیػػانیك،  اعضػػای کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی بودنػػد ك بایػػد بػػه ژك یونگ

دادنػػد.  سػػای سػػابق كزارت امنیػػت عمػػومی ك کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی، گػػزارش می رؤ
ها ك قضػات محلػی صػادؽ اسػت کػه بایػد بػه  این جریاف در خصوص بسػیاری از دادسػتاف

مقامػػات پلػػیس، کػػه رئػػیس کمیتػػه امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی محلػػی نیػػز هسػػتند، گػػزارش 
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دهند. این افزایش کنترؿ، به گسترش سریع قدرِت سیستم امنیت عمػومی در چػین نیػز 
 کمک کردق است. 

ضػػایی ك اجػػرای قػػانوف نتواننػػد بػػا رعایػػت انصػػاؼ ك هػػای ق ایػػن سػػاختار سػػبب شػػدق نااـ
صػػػورت نمایشػػػی  کننػػػدگاف به عػػػدالت کػػػار کننػػػد. در آزار ك شػػػکنجه فػػػالوف گونػػػگ، تمرین

از قبػل حکمشػاف  39۲که کمیته امور سیاسی ك حقػوقی ك ادارق  شوند، درحالی محاکمه می
 اند.  را صادر کردق

ز شػػػهر شػػػینانِگ اسػػػتاف سػػػینواف، در سػػػاله ا32ها، خػػػانم گػػػائو دیػػػو،  در یکػػػی از نمونػػػه
دلیل تمرین فالوف گونگ دستگیر شػد. كکػیلش بػا مشػکالت بسػیار زیػاد  به ۰۲۲3سپتامبر

توانست به مالقاتش بركد. لیو، معاكف کمیته امػور سیاسػی ك حقػوقی شػهر شػینانگ، بػه 
عػد، یػک سػاؿ ب« کنیم. با من از قانوف حرؼ نزف. مػا از قػانوف پیػركی نمػی»كکیل اك گفت: 

 ساؿ زنداف محکوـ کرد.  9۰قاضی دادگاق شینانگ، خانم گائو را به 

در دادگػػػاق شػػػهر  ۰۲۲3دسػػػامبر3کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ در  در اسػػػتاف هبػػػی، شػػػش تمرین
ساؿ زنداف محکوـ شدند. قاضی فنگ شیائولین که ریاسػت دادگػاق را  2تا  1آف به  چیاف

های فػالوف گونػگ در  قتی پػای پركنػدقك»کنندگاف گفت:  بر عهدق داشت به خانوادق تمرین
 «کنیم. میاف باشد، ما از قانوف تبعیت نمی

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ  یانػػِگ اسػػتاف هونػػاف بػػه یکػػی از تمرین قاضػػی دیگػػری در شػػهر یی
اکنوف قدرت حزب باالتر از قػانوف اسػت ك فػالوف گونػگ »ناـ خانم ژانگ چوننیو گفت:  به

صػورت تشػریفاتی  ر ركند دادگاق ك محکومیتن فقط بهکند. مد را با قدرت خود سرکوب می
تػوانیم کػار دیگػری انجػاـ دهػیم. نبایػد مػا را بػرای ایػن موضػوع مقصػر  کنیم. نمی عمل مػی

 «بدانید.

چینگ از دادگاق سوژك در استاف جیانگسو یک بار به دختر خانم لو تونػگ  قاضی گو یینگ
نبایػػد انتاػػار داشػػته »، گفػػت: بػػه چهػػار سػػاؿ زنػػداف محکػػوـ شػػد ۰۲۲2دسػػامبر91کػػه در 

فایدق است که با مػن از قػانوف صػحبت کنیػد، زیػرا  باشید قانوف برتر از سیاست باشد. بی
 «زنم. من دربارق سیاست با شما حرؼ می

کننػدگاف گفػت:  آِف استاف جیلین بػه یکػی از تمرین در بخش نونگ 39۲از ادارق « ما»مدیر 
تػوانی بػه هػر  زنیم نػه قػانوف. می ق سیاسػت حػرؼ مػیگیریم. ما دربار  اینجا ما تصمیم می»

 «کجا دلت خواست علیه ما شکایت کنی.
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بػػػه  39۲کننػػدگاف در زنػػػداف هسػػتند، کمیتػػػه امػػور سیاسػػػی ك حقػػوقی ك ادارق  كقتػػی تمرین
دهند آنها را شستشوی مغزی دهند ك مجبورشاف کننػد از ایمػاف خػود  نگهباناف دستور می

کننػػد بػػه میػػزاف تبػػدیل  پاداشػػی کػػه مػػأموراف دریافػػت میدسػػت بکشػػند. میػػزاف ترفیػػع ك 
کشػند  کننػدگانی کػه از ایمػاف خػود دسػت می کنندگاف ك تعداد تمرین )تغییر عقاید( تمرین

بستگی دارد. درنتیجه مأموراف برای کسػب منفعػت شخصػی، از شػکنجه شػدید اسػتفادق 
کنندگاف را تهدید  تمرین کنند تا میزاف تبدیل را افزایش دهند. بعضی از مأموراف حتی می
 «شوید. یا باید تبدیل شوید یا سوزاندق می»کنند که  می

 ۶۱۱اداره  ۳.۱۱

عنواف سػػػازمانی در حػػػزب کمونیسػػػت تأسػػػیس شػػػد کػػػه منحصػػػرا  سػػػرکوب ك  بػػػه 39۲ادارق 
کنػػػد. آف یػػػک سػػػازماف جاسوسػػػی  کردف فػػػالوف گونػػػگ را هماهنػػػگ ك اجػػػرا می کن ریشػػػه

صورت سرّی، اما در سطوح پایین کامال  آشػکار عمػل  اال بهغیرقانونی است که در سطوح ب
هػػای  ریزی ك هػػدایت همػػه فعالیت کنػػد. کارکردهػػای آف شػػامل ارائػػه اسػػتراتیی، برنامػػه می

طور مػؤثری  مرتبط با سرکوب فالوف گونگ است. این سازماف برای اجرای این كظػایف، بػه
زجملػػه دسػػتگاق قضػػایی )پلػػیس، ایػػن اختیػػار را دارد کػػه ادارات دكلتػػی در همػػه سػػطوح، ا

 دادستانی ك دادگاق(، را کنترؿ کند که برخالؼ قوانین ك قانوف اساسی چین است.

تنها در همػػػه سػػػطوح دكلػػػت بلکػػػه در ادارق امنیػػػت کشػػػور، ادارق پلػػػیس،  نػػػه 39۲ادارات 
انػػػد.  كکارهای بػػػزرگ نیػػػز فعػػػاؿ بودق های دكلتػػػی ك کسػػػب ها، مػػػدارس، سػػػازماف دانشػػػگاق
های خػػارجی، صػػنعت  در ركابػػط خػػارجی، ناػػارت بػػر اینترنػػت، شػػرکت 39۲دارات مػػأموراف ا

 اند.  های جنایی نیز فعاؿ بودق سفر ك فعالیت

ای اسػت  پس از چند بار اصالح، تحکیم قدرت ك نامگذاری مجدد، کماکاف ادارق 39۲ادارق 
رزمینػی ك سػایر که قدرتی باالتر از قانوف دارد. حوزق کاری آف توسعه یافته ك کلیسػاهای زی

 گونگ را نیز در بر گرفته است. های چی های مذهبی ك سازماف سازماف

 ایجاد و توسعه  ۱.۳.۱۱

برخػورد »، جیانگ زمین دربارق نیػاز فػوری بػه 9333ژكئن1چ در  ک بوركی ح در جلسه پولیت
دازی انػ ای را راق سػخنرانی کػرد. اك اعػالـ کػرد کمیتػه مرکػزی، کػارگركق كیػیق« با فالوف گونگ
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کردف فػالوف گونػگ تػدكین کنػد. قػرار  کن هایی را برای ریشه سرعت استراتیی کند که به می
بورك، هػدایت کنػد ك لوئػو  شد این کارگركق را لی الننینگ، از اعضػای کمیتػه دائمػی پولیػت

 بورك، نیز کمکش کنند.  گاف ك دینگ گوانگن، دك تن دیگر از اعضای پولیت

سػػػه ركز بعػػػػد در « زِی رسػػػیدگی بػػػػه مسػػػئله فػػػالوف گونػػػگگػػػركق رهبػػػری مرکػػػ»بنػػػابراین 
شکل گرفت. اعضای آف شػامل مقامػات دادگػاق عػالی خلػق، دادسػتانی عػالی  9333ژكئن9۲

خلػػق، كزارت امنیػػت عمػػومی، كزارت امنیػػت کشػػور، ادارق تبلیغػػات، ك كزارت امػػور خارجػػه 
یػػا « فػػالوف گونػػگ ادارق گػػركق رهبػػری مرکػػزِی رسػػیدگی بػػه مسػػئله»بػػود. بػػازكی اجرایػػی آف 

 مرکزی نامیدق شد.  39۲ادارق 

ها  چ در سػطوح اسػتانی، شػهری، بخػش، قصػبه، ك حتػی محلػه ک تر ح پػایینهای ردق کمیته
نیز همین ساختار را در خصوص گركق رهبری رسیدگی به مسئله فػالوف گونػگ، همػراق بػا 

ند. اکثػػر آنهػػا بػػه (، داشػػت39۲ادارق گػػركق رهبػػری رسػػیدگی بػػه مسػػئله فػػالوف گونػػگ )ادارق 
چ مربوط به خودشاف، ك تعدادی از آنهػا بػه ادارق  ک کمیته امور سیاسی ك حقوقِی کمیته ح

 کمیته حزب در سطح خودشاف كصل بودند.

در سػطوح اسػتانی ك شػهری « هػای رهبػری گركق»گیری  هرچند اسػنادی دربػارق زمػاف شػکل
را در بخػػش، منطقػػه ك  39۲منتشػػر نشػػد، امػػا اسػػناد بسػػیاری تأسػػیس ك عملکػػرد ادارات 

مرکػػػزی را دنبػػػاؿ  39۲محلػػػی، ادارق  39۲ترِ از آف ثبػػػت کردنػػػد. ایػػػن ادارات  سػػػطوح پػػػایین
های مجاكر خود ك با مػأموراف اختصاصػی  در نواحی شهری، در کمیته 39۲کنند. ادارات  می

هػایی، بػه سرپرسػتی دبیػراف  تأسیس شػدند. نػواحی ركسػتایی نیػز شػاهد تأسػیس کارگركق
 بودند.  39۲اندازی ادارات  ركستا، ك راق حزب

کػػداـ كجػػود ایػػن سػػازماف را در سػػاختارهای  چ یػػا شػػورای کشػػور هیچ ک کمیتػػه مرکػػزی ح
سػػػازمانِی دارای دسترسػػػی عمػػػومی خػػػود یػػػا در اعالمیػػػه مطبوعػػػاتی رسػػػمی خػػػود آشػػػکارا 

صػحبت های دكلتی محلػی از آنهػا  سایت ای ك كب های رسانه تصدیق نکردند اما در گزارش
ها ك  تواف از طریق اسناد شورای کشور، كزارتخانه مرکزی را می 39۲شدق است. كجود ادارق 

بودف ایػػن سػػازماف، مشػػابه  ها تأییػػد کػػرد. محرمانػػه هػػای رسػػانه ها ك نیػػز گزارش فرمانػػداری
 933۲در دهػػه « چ بػػرای انقػػالب فرهنگػػی ک گػػركق رهبػػری کمیتػػه مرکػػزی ح»بودف  محرمانػػه

 ای داشت.  مائو زدكنگ پاسخگو بود ك اختیارات فراقانونی گستردقاست که فقط به 

 بودن غیرقانونی ۲.۳.۱۱
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کردف ركاؿ قػػانونی یػػا کسػػب تأییػػد از کنگػػرق ملػػی خلػػق کػػه بػػاالترین  بػػدكف دنبػػاؿ 39۲ادارق 
كییق مػادق  نهاد قدرت در چین است، تأسیس شد. ایػن سػازماف قػانوف اساسػی چػین ك بػه

آف )شػػرح اختیػػارات شػػورای کشػػور( را نیػػز نقػػض  23بی( ك مػػادق )آزادی اعتقػػاد مػػذه 23
 کند. می

شػود. هرچنػد  بودف آف، عمػومی نمی دلیل محرمانه به 39۲بسیاری از جزئیات کاری ادارات 
های عمػػومِی کمیتػػه  شػػد، در سیاسػػت اشػػارق می 39۲های خبػػری اكلیػػه بػػه ادارق  در پوشػػش
اسمی از آف بردق نشدق است. عکسی که از  چ، اسناد حقوقی یا اسناد دكلتی، ک مرکزی ح

دهػد ادارق  سایت دكلتی شهر چانگدق در استاف هوناف گرفتػه شػدق، نشػاف می صفحه كب
شػػركع بػػه کػػار کػػردق اسػػت، هرچنػػد کمیتػػه حػػزب اسػػتاف  9333شػػهر چانگػػدق در ژكئیػػه 39۲

تقریبػا  چانگػدق  39۲صػورت رسػمی تأییػد نکػرد. ادارق  به ۰۲۲9هوناف تأسیس آف را تا مارس
هػای آف  نشدق در کمیته حزب اسػتانی، فعالیػت کػرد. فعالیت شکل نهادی ثبت دك ساؿ به

 شود:  در طوؿ این مدت، در مثاؿ زیر مشاهدق می

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ از  متولػػد شػػد، یکػػی از تمرین 933۰آقػػای  اك کشػػوف  کػػه در سػػاؿ »
اك را دستگیر ك در یػک مرکػز  ۰۲۲9ژانویه9۰بخش لینلِی شهر چانگدق بود. پلیس لینلی در 

شستشػػػوی مغػػػزی در  مرکػػػز بػػػازپركری معتػػػادین بػػػه مػػػواد مخػػػدر چانگػػػدق  حػػػبس کػػػرد. 
(، آقػای  اك  ك PLACچانگػدق ك کمیتػه امػور سیاسػی ك حقػوقی ) 39۲مأموراف کارگركق ادارق 
ر کنندگاف را مجبور کردند از ایماف خود دسػت بکشػند. آنهػا اك را د تعداد دیگری از تمرین

کردنػد اك را شػکنجه کننػد.  کنار معتاداف به مواد مخدر نگهداری ك آف افػراد را تحریػک می
خوردف شػدید ك خػوف بػاالآكردف،  ژانویه، پس از بارها کتػک۰۲آقای  اك  هشت ركز بعد در 

کردف علػػت فػوت  اك  دسػػتور دادنػػد پػػیش از  درگذشػت. مػػأموراف آف کػػارگركق، بػرای پنهػػاف
 «  جسدش در شهر چانگدق سوزاندق شود.اش،  رسیدف خانوادق

 ساختار سازمانی ۳.۳.۱۱

عنواف یک سازماف اداری موقت، مستقیما   مرکزی تأسیس شد، به 39۲پس از اینکه ادارق 
چ قػػرار گرفػػت، امػػا مػػدتی بعػػد بػػه سػػطح یػػک سػػازماف  ک تحػػت ناػػارت کمیتػػه مرکػػزی ح

یسػػتم خػػدمات مػػدنی چػػین، کػػد آف در س ۰۲9۲ای دائمػػی ارتقػػا یافػػت. در سػػاؿ  كزارتخانػػه
 بود.  3۱3 
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مرکزی، كانگ مائولین بود که بعدا  لیو جینگ، معػاكف كزیػر امنیػت  39۲اكلین رئیس ادارق 
مرکػػػزی،  39۲شػػػنگ، معػػػاكف ادارق  ، لػػػی دكنگ۰۲۲3عمػػػومی، جػػػای اك را گرفػػػت. در سػػػاؿ 

)معػاكف جایگزین لیػو شػد. سػایر رؤسػا ك معػاكنین سػابق ایػن ادارق عبارتنػد از شػو هػایبین 
اجرایی، دبیر سابق لوئو گاف(، گائو یینن )معاكف سػابق كزارت امنیػت کشػور(، یػواف یػین، 

 مرکزی بود. 39۲كانگ شیائوشیانگ، ك دانگ جوفا. لی آنپینگ دبیر کل ادارق 

 دهیم: مرکزی را ارائه می 39۲در ادامه، ساختار معركؼ ادارق 

 با مدیریت كانگ تیشیاف( شود میکه به ناـ ادارق عمومی نیز خواندق ) دبیرخانه

 (تواند هماف دبیرخانه باشد که می) اداره اول

 .  سونگ چوانجونگ: لی شیائودكنگ؛ بازرس: كانگ تیشیاف؛ معاكف: مدیر

 .  گائو شیائودكنگ: شائو هُنگوی؛ معاكف: مدیر اداره دول:

 .اطالعات بیشتری در دسترس نیست اداره سول:

تػواف بػرای  ق ایػن سػه ادارق، مشػخص نشػدق اسػت، امػا میدر حاؿ حاضر کارکردهای دقی
تر توجػػه کػػرد. ایػػن ادارات محلػػی، از  پایین سػػطح 39۲درک آف، بػػه سػػاختار داخلػػی ادارات 

مکانی به مکاف دیگر متفاكت هستند، اما عموما  یک شعبه دبیرخانه، یک شعبه عمومی 
یػک گػركق عمػومی ك یػک در سػطح بخػش عمومػا  از  39۲ك یک شػعبه آمػوزش دارنػد. ادارق 

سطح شهری معموال  از یک بخش عمومی ك یک  39۲شود. ادارق  گركق آموزش تشکیل می
کمیتػػه حػػزب  39۲شػػود. در یػػک مثػػاؿ خػػاص، سػػاختار ادارق  بخػػش آمػػوزش تشػػکیل می

ای لوهػػه در شػػهر نانجینػػِگ اسػػتاف جیانگسػػو، از بخػػش همػػاهنگی عمػػومی، بخػػش  منطقػػه
شػػػػود. ایػػػػن نػػػػوع سػػػػاختار  ری ك کنتػػػػرؿ تشػػػػکیل میآمػػػػوزش ك تبػػػػدیل، ك بخػػػػش پیشػػػػگی

در سػػطح منطقػػه، چنػػداف رایػػج نیسػػت. امػػا ایػػن نػػوع سػػاختار  39۲ای در ادارق  شػػعبه سه
 مرکزی است.  39۲تقریبا  متناظر با سه شعبه ادارق 

 های این شعب به ترتیب زیر است:  مسئولیت

ی؛ ارسػاؿ/ دریافػت/ انتشػار پردازش کارهای ركزانه ك هماهنگی امور ادار  شعبه دبیرخانه:
ها ك  داشػػتن پركنػػدق نػػویس اسػػناد؛ مػػدیریت مهػػر رسػػمی؛ محرمانػػه نگه هػػا؛ تهیػػه پیش پیاـ

 ها؛ تنایم ك سازماندهی جلسات. بایگانی فایل
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ها ك اطالعػػات، تحقیقػػات جػػامع، تحلیػػل ركنػػد، ناػػارت بػػر  پػػردازش پركنػػدق شللعبه عمللومی:
مسػػئولیت امػػور سیاسػػی ك منػػابع انسػػانی، اقػػدامات ك جلسػػات؛ حفػػ  محرمػػانگی اسػػرار، 

 تدارکات اداری، ك کارهای ركزمرق. 

کننػدگاف  تبلیغػات افتراءآمیػز علیػه فػالوف گونػگ؛ شستشػوی مغػزی تمرین شعبه آملوزش:
آمػػوزش ك »کشػػیدف از ایمانشػػاف )کػػه آف را  کننػػدگاف بػػه دست فػػالوف گونػػگ؛ اجبػػار تمرین

ها در رابطػػه بػػا  ، ك بازرسػػی سػػایر سػػازمافنامنػػد(، تمػػاس، همػػاهنگی، ناػػارت می« تبػػدیل
 مسائل مربوط به فالوف گونگ. 

آكری اطالعػػات، تحلیػل اطالعػػات، ك تػػدكین راهکارهػػای  درمجمػوع، شػػعبه عمػػومی بػر جمػػع
دهػػػػػػد ك  آزار ك شػػػػػػکنجه تمرکػػػػػػز دارد، ك شػػػػػػعبه آمػػػػػػوزش، امػػػػػػور عملیػػػػػػاتی را انجػػػػػػاـ می

 بکشند. کند از ایماف خود دست کنندگاف را مجبور می تمرین

ادارق پیشػػگیری ك رسػػیدگی بػػه »، نػػاـ آف بػػه 39۲نماشػػدف ادارق  پػػس از بػػدنامی ك انگشت
نامنػػد. مػػثال   می« ادارق حفػػ  ثبػػات»هػػا، آف را  تغییػػر کػػرد. در بعضػػی مکاف« ها امػػور فرقػػه
، دك عنػػواف را بػػرای «کمیتػػه سػػاختار سػػازمانی حػػوزق لینگنػػواِف اسػػتاف شانشػػی»سػػندی از 

ها در کمیتػػه حػػزب  ادارق پیشػػگیری ك رسػػیدگی بػػه امػػور فرقػػه»دهػػد:  مینشػػاف  39۲ادارق 
امػػا کػػارکرد آف «. ها در لینگنػػواف ادارق پیشػػگیری ك رسػػیدگی بػػه امػػور فرقػػه»ك « لینگنػػواف

 شود. خواندق می 39۲یکساف است ك در داخل نیز به هماف ناـ ادارق 

 ترکیب کارکنان ۴.۳.۱۱

د یػػک سػػازماف موقػػت باشػػد، مقامػػات کشػػور، کارکنػػاف در اصػػل قػػرار بػػو 39۲ازآنجاکػػه ادارق 
ایػػن ادارق را از بػػین اعضػػای سیسػػتم سیاسػػی ك حقػػوقی انتخػػاب کردنػػد تػػا عػػالكق بػػر شػػغل 

منتقل  39۲خود، کارهای این سازماف را نیز ادارق کنند. مثال  اگر یک مأمور پلیس به ادارق 
در ادارق پلػػیس را نیػػز شػػد، ِسػػمت شػػغلی ك اختیػػارات خػػود در خصػػوص اجػػرای قػػانوف  می

شػػدند. اگػػر شػػخص،  نامیػػدق می« 39۲مػػأموراف پلػػیس »کػػرد. ایػػن کارکنػػاف گػػاهی  حفػػ  می
کػه از اختیػارات  مانػد؛ ك درحالی یک دبیر حزب یا مدیر سازمانی خاص بود، مدیر باقی می

توانسػت بػه نیػركی پلػیس دسػتور دهػد کػار خاصػی را  اجرای قانوف برخػوردار نبػود، امػا می
دهنػد سػایر کارکنػاف از  هػا نشػاف می کنندگاف فالوف گونگ انجاـ دهد. گزارش تمرینعلیه 

هایی ماننػػد دادسػػتانی، دادگػػاق، ادارات تبلیغػػات، ادارات قضػػایی، ادارات مػػالی، ك  سػػازماف
 شدند. ادارات تجدیدنار انتخاب می
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ه بینػػی جیانػػگ زمػػین، آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ پػػس از گذشػػت سػػ كقتػػی بػػرخالؼ پیش
كقت شد. با  تبدیل به سازمانی دائمی با کارکناف تماـ 39۲ماق همنناف ادامه یافت، ادارق 

کاری ایػن ادارق، اطالعػات عمػومی محػدكد دربػارق  بودف ك پنهاف كجود سطح باالی محرمانه
از دكلػػػت مرکػػػزی در پکػػػن گرفتػػػه تػػػا منػػػاطق « گشػػػتاپوی مػػػدرف»دهػػػد ایػػػن  آف نشػػػاف می

 های سازمانی کامل ك دقیقی دارد.  کشور، چارت كکنار مختلف در هر گوشه

کػػار  39۲تػػواف بػػا اطمینػػاف گفػػت چنػػد نفػػر در سراسػػر چػػین در سیسػػتم ادارق  هرچنػػد نمی
های دكلتػػػػی ك غیردكلتػػػػی ك  کننػػػػد، بػػػػا توجػػػػه بػػػػه حضػػػػور ایػػػػن ادارق در همػػػػه سػػػػازماف می

اف آف ، تعػػداد کارکنػػ های حزبػػی در سػػطوح اسػػتاف، شػػهر، بخػػش، قصػػبه ك منطقػػه کمیتػػه
در کػل کشػور، انعکاسػی از عمػق ك  39۲تردید بسیار زیاد است. حضور گسػتردق ادارات  بی

 مقیاس آزار ك شکنجه فالوف گونگ نیز است. 

 های تجاری کنترل ادارات دولتی و شرکت ۵.۳.۱۱

كکارهای بزرگ دكلتػی ك  شعبی در سیستم آموزش ك سیستم پلیس، ك نیز کسب 39۲ادارق 
کننػدگاف فػالوف گونػگ در همػه نػواحی  توانػد بػر تمرین ز طریػق آنهػا میخصوصی دارد که ا

 جامعه ناارت کردق ك دستور دستگیری آناف را صادر کند. 

 )الف( سیستم پلیس ۵.۳.۱۱

بینػی جیانػگ زمػین، فػالوف  ها نتوانستند طبق پیش ك سایر سازماف 39۲پس از اینکه ادارق 
 ۰۲۲۲ای داخلػی در اكاخػر سػاؿ  نػگ در جلسػهکن کننػد، جیا گونگ را پس از سه ماق ریشه

دستور داد به كزارت امنیت کشػور، كزارت امنیػت عمػومی  39۲به ادارق  ۰۲۲9یا اكایل ساؿ 
 ك ادارات پلیس محلی نیز گسترش یابد.

انػػدازی ادارق  خػػود را دربػػارق راق 9۱1 اطالعیػػه شػػمارق  ۰۲۲9كزارت امنیػػت عمػػومی در سػػاؿ 
ومی منتشػػر کػػرد تػػا بػه مػػوارد مربػػوط بػػه فػػالوف گونػػگ ك سػػایر ای در ناػػاـ امنیػػت عمػػ كیػیق

در  39۲رسػػیدگی کنػػد. ایػػن اعػػالف، بیػػانگر تأسػػیس ادارق « گونػػگ مضػػر های چی سػػازماف»
 سیستم امنیت عمومی بود.

عنواف محػل رسػمی  كششػم، را نیػز بػه كزارت امنیت عمومی، بخػش دیگػری، بخػش بیست
تحػت ناػارت بخػش اكؿ كزارت امنیػت  39۲ادارق اضافه کرد. در بعضػی منػاطق،  39۲ادارق 
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که آنها ساختماف مشترکی با دك درِ مجػزا  عمومی، به ناـ بخش امنیت ملی است، درحالی
 شد. نیز می 39۲دارند. رئیس یا معاكف بخش امنیت ملی، رئیس ادارق 

، عػػػالكق بػػػر سیسػػػتم پلػػػیس، در هػػػر سػػػازماف ك ادارق دكلتػػػی ازجملػػػه دادسػػػتانی، 39۲ادارق 
دادگاق، شعب قضػایی، سیسػتم زنػداف، دیػواف مػالی، ادارق ملػی غػذا، ادارق بازرگػانی، ادارق 

 تبلیغات، ك ادارق کار جبهه متحد نیز نفوذ کرد. 

 )ب( سیستم آموزش ۵.۳.۱۱

رژیم کمونیست برای پیشرفت سیاست آزار ك شکنجه، ك تركیج تبلیغات افتراءآمیػز حػزب 
را در سیسػػػتم آمػػػوزش، از سػػػطح اسػػػتانی  39۲، ادارق سػػػازی فػػػالوف گونػػػگ در زمینػػػه بدناـ

های پزشکی گرفتػه تػا مػدارس راهنمػایی  ها ك دانشکدق گرفته تا سطح شهری، از دانشگاق
 ك حتی مدارس ابتدایی، بنا نهاد.

در نقشه محوطػه دانشػگاق جیلینػگ نمػایش دادق شػد کػه  39۲، ادارق ۰۲۲۱در اكاخر ساؿ 
شػدف بػه كابسته به دفتر کمیته حزب دانشگاق تا تبػدیل ركند حرکت آف را از یک سازماف

های چػین رایػج  دهد. اما چنین حرکتی در دانشگاق سازمانی با عملیات مستقل، نشاف می
تحت ناارت کمیته حزب در محوطػه دانشػگاق بػاقی ماندنػد.  39۲نبود، زیرا بیشتر ادارات 

ایػػػن  39۲، کارکنػػػاف ادارق ، مػػػدیر جدیػػػد دانشػػػکدق حقػػػوؽ دانشػػػگاق جیلػػػین۰۲۲3در ژانویػػػه
دانشػػکدق را معرفػػی کػػرد بنػػابراین آف اكلػػین دانشػػکدق حقػػوؽ در چػػین بػػود کػػه كجػػود ادارق 

 کرد. را در سازماف خود تأیید  39۲

ای  اعالمیػه ۰۲۲3ادارق آموزش منطقه ژانگدیاف در شهر زیبو در استاف شاندكنگ، در اکتبر
ارس راهنمػایی ك ابتػدایی، دسػتور داد منتشر کػرد ك بػه همػه مػدارس منطقػه، ازجملػه مػد

 را بر اساس شرایط هر مدرسه، اجرا کنند.  39۲سیاست تأسیس ادارق 

 ) پ( سرویس پست ۵.۳.۱۱

بػػه سػػركیس پسػػت فشػػار آكردق کػػه بػػرای پیػػداکردف مطالػػب مربػػوط بػػه فػػالوف  39۲ادارق 
سػتاف یوننػاف بایػد ها را بازرسػی کننػد. مػثال  کارمنػداف ادارق پُسػت ا ها ك بسػته گونگ، نامػه

کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ بػػػػرای  هایی را کػػػػه تمرین کردنػػػػد تػػػػا نامػػػػه ها را بػػػػاز می نامػػػػه پاکت
ادارات پُسػػت سراسػػر چػػین، از  273رسػػانی دربػػارق آزار ك شػػکنجه نوشػػته بودنػػد بیابنػػد. اطالع

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 آزار ك شکنجه ۀکنند تیهدا یها : سازماف9۲فصل 
 

193 

 

کننػػدگاف فػػالوف گونػػػگ علیػػه جیانػػگ زمػػین بػػه دادگػػػاق ك  کیفػػری تمرین  ارسػػاؿ شػػکایات
بػارق صػحبت  بیشػتر دراین 9۰انػد )در فصػل  ی عالی خلق چین نیػز خػودداری کردقدادستان

 شود(.  می

قػػػانوف اساسػػػی چػػػین )آزادی ك حفػػػ  حػػػریم شخصػػػی در  2۲ایػػػن نػػػوع سیاسػػػت، مػػػادق 
)ممانعػت از گشػػودف،  2۱ كییق مػػادق  کنػد. قػػوانین پسػتی چػػین ك بػه مکاتبػات( را نقػػض می

)سوءاسػػتفادق کارکنػػاف  22 ه دیگػػراف( ك مػػادق کػػردف نامػػه متعلػػق بػػ کردف یػػا خراب پنهػػاف
حقػػوؽ کیفػػری چػػین را  ۰۱2 ك  ۰۱۰ کنػػد. درنهایػػت، مػػواد  پسػػت از قػػدرت( را نیػػز نقػػض می

کردف ك تخریػػب نامػػه دیگػػراف توسػػط  کنػػد کػػه مربػػوط بػػه گشػػودف، پنهػػاف نیػػز نقػػض می
 شهركنداف یا کارکناف پُست است.

 های بزرگ )ت( شرکت ۵.۳.۱۱

حػػزب   های خصوصػػی ك عمػػومی، کمیتػػه های دكلتػػی ك شػػرکت ز شػػرکتازآنجاکػػه بسػػیاری ا
اند.  ها تأسػیس شػدق نیز در ایػن سػازماف 39۲کمونیست خودشاف را دارند، طبیعتا  ادارات 

های مستند آف شامل گركق استخراج شویننگ در شهر لیوپانشوئِی استاف گػوئییك ك  مثاؿ
ندكنگ است. در مثػالی دیگػر، بخػش آِف استاف شا گركق استخراج شینکوانگ در شهر تای

ناامی  جیانگ کػػػػػػه سػػػػػػازماف اقتصػػػػػػادی ك شػػػػػػبه دهػػػػػػم گػػػػػػركق تولیػػػػػػد ك سػػػػػػاخت شػػػػػػین
 خود را در کتاب آدرسش كارد کرد. 39۲فردی است، شمارق تلفن رئیس ادارق  منحصربه

کننده را تلا سلرحد ملرگ  تمرین ۲۷کم  : حوزه نفتی داچینگ، دست۱مورد 
 ده استقتل رسان  شکنجه کرده و به

های بػػزرگ در چػػین، شػػرکت حػػوزق نفتػػی داچینػػگ )از توابػػع پتركچاینػػا( از  در میػػاف شػػرکت
کننػدگاف فػالوف  زماف آغاز آزار ك شکنجه، بیشتر از هر شرکت دیگری مسػئوؿ مػرگ تمرین

دلیل تمػرین  کارمنػد ایػن شػرکت دكلتػی، بػه ۰1، حػداقل ۰۲92گونگ بودق است. در آكریل
کننػدگاف در  درصد مػرگ تمرین2۲اند که حدكد  رگ شکنجه شدقفالوف گونگ، تا سرحد م

 274جیانگ بودق است. درصد مرگ آنها در استاف هیلونگ۱داچینگ ك حدكد 
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در شرکت حوزق نفتی داچینگ، مراکز شستشػوی مغػزی را تأسػیس ك كاحػدهای  39۲ادارق 
از مختلػػف شػػرکت را مجبػػور کػػردق بػػه مراکػػز شستشػػوی مغػػزی پػػوؿ بدهنػػد ك آف دسػػته 

کننػدق فػالوف گونػگ هسػتند بػه آنجػا بفرسػتند تػا شػکنجه شػوند،  کارکنانشاف را کػه تمرین
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را پرداخػػت نکننػػد، پلػػیس ك دادگسػػتری  دسػػتمزد ك پػػاداش تمرین

کننػػػدگاف راهنمػػػایی کننػػػد ك مطالػػػب  کردف تمرین داچینػػػگ را بػػػرای دسػػػتگیری ك زنػػػدانی
کننػدگانی کػه مػورد  ف گونگ را توزیع کنند. بسػیاری از تمرینتبلیغاتی افتراآمیز دربارق فالو

شػاف بػا اینکػه بػرای  ای بودنػد ك در بعضػی مػوارد، رؤسای هدؼ قرار گرفتند، کارکناف نمونػه
تحػػت فشػػار بودنػػد، همننػػاف بػػه آنهػػا اجػػازق  39۲دادف رتبػػه شػػغلی آنهػػا از سػػوی ادارق  تنػػزؿ
 275دادند به کار در ِسمت خود ادامه دهند. می

ای را تللا  کننللده در شللرکت گللروه گووبللا، تمرین ۶۱۱: مللأموران اداره ۲مللورد 
 قتل رساندند  سرحد مرگ شکنجه کردند و به

کننػػدگاف فػػالوف گػػونگی را کػػه  ك بخػػش امنیػػت هشػػت شػػرکت تػػابع گیكبػػا تمرین 39۲ادارق 
یػد ك چانػِگ اسػتاف هػوبی بودنػد، مػورد حملػه، تعقیػب، تهد کارمند گركق گیكبػا در شػهر یی

 اند. شستشوی مغزی قرار دادق

تمرین فالوف گونگ را شركع کرد ك كضػعیت  9332یکی از آنها خانم شن جو بود که در مه
مناور دادخػػواهی بػػرای فػػالوف  اش بهتػػر شػػد. اك پػػس از شػػركع آزار ك شػػکنجه، بػػه سػػالمتی

در چانػگ برگردانػدق شػد ك  گونگ سه بار به پکن رفػت. خػانم شػن دسػتگیر ك بػه شػهر یی
ك مأمور شو هُنگ از دكمین شرکت گركق گیكبا، مقدار زیػادی پػوؿ  39۲آنجا، مأموراف ادارق 

اش کردنػد. طػی چنػد سػاؿ بعػد نیػز پلػیس ك مػأموراف شػرکت، بارهػا  از اك اخاذی ك زنػدانی
 خانم شن را بازداشت ك در مراکز شستشوی مغزی حبس کردند. 
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 ۰۲۲3ژانویػه9۲ساعت به اغما رفت ك در  ۰2ها آزار جسمی ك ركانی،  خانم شن پس از ساؿ
 276سػػػػػػػاله برجػػػػػػػا مانػػػػػػػدق اسػػػػػػػت. سػػػػػػػالگی درگذشػػػػػػػت. از اك یػػػػػػػک دختػػػػػػػر شش22در 
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 دست در آزار و شکنجه : افراد هم۱۱فصل 

گفتػػه شػػد، جیانػػگ زمػػین از کنتػػرؿ خػػود بػػر حػػزب، حکومػػت ك  3طور کػػه در فصػػل  همػػاف
کمیتػه »کػرد. جیانػگ از طریػق  ارتش، بػرای پیشػبرد آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ اسػتفادق

، آزار ك شػػکنجه را بػػه بخشػػی از کػػار ك زنػػدگی 39۲( ك ادارق PLAC« )امػػور سیاسػػی ك حقػػوقی
انػد بػه خواسػت  هریک از شهركنداف چینی تبدیل کرد. مردـ در تمػاـ جامعػه مجبػور بودق

 طور ناخواسػػته، از طریػػق ارعػػاب ك فشػػار خودشػػاف، بػػا انگیػػزق کسػػب منػػافع شخصػػی، یػػا بػػه
سیاسػػی، در ایػػن آزار ك شػػکنجه مشػػارکت کننػػد. ایػػن افػػراد تقریبػػا  در هػػر حػػزب، سػػازماف 
دكلتی ك ناامی ك در ادارات مربوط به آموزش، سالمت ك دارك، امور مالی ك ركابػط خػارجی 

 حضور دارند. 

 مسئوالن در سط  محله ۱.۱۱

ت بر شهركنداف هػر چ دارند ك برای ناار  ک فردی برای ح های اماکن نقش منحصربه کمیته
عنواف یػک منبػع اسػتخداـ،  ركند. در طوؿ تاریخ، این مقامػات محلػی بػه منطقه به کار می

که آزار ك شکنجه فالوف گونگ آغاز شد،  9333قدر ك منزلت چندانی نداشتند. اما در ساؿ 
 چ تبدیل شدند ك پیوسػته، جایگػاق بػاالتری یافتنػد. ک ناپذیرِ کمپین ح آنها به بخش جدایی

هػػای خػػدمات شػػهری شػػرکت  کارکنػػاف ایػػن ادارات، کارمنػػد دكلػػت شػػدند ك بایػػد در آزموف
هػزار یػوآف در 9۲کردند تا بتوانند استخداـ شوند. حقوؽ ك مواجب آنهػا نیػز بػه بػیش از  می

های  بعضػی از کمیتػه 277ساؿ رسید ك از مزایای بازنشستگی ك پزشکی نیز برخوردار شػدند.
عنواف بخشػػی از  ف را دارنػػد ك سػػرکوب فػػالوف گونػػگ را آشػػکارا بػػهخودشػػا 39۲امػػاکن، ادارق 

 اند.  های شغلی خود لیست کردق مسئولیت

سػازی  مناور بدناـ كِف در كیفانِگ استاف شػاندكنگ، کمپینػی بػه کمیته اماکن منطقه کوئی
انػػدازی کػػرد. کارکنػػاف ایػػن ادارق، مطالػػب افتراءآمیػػز را در سراسػػر منطقػػه  فػػالوف گونػػگ راق

آمیػز علیػه  هػای افتراء ست ك توزیع کردند، ك حتی به خانػه سػاکنین منطقػه رفتنػد تػا پیاـپ
صورت شفاهی منتقل کنند. در همػین منطقػه، انجمػن محلػه یینگیػواف  فالوف گونگ را به

تػػػابلوی نمایشػػػی، حػػػاكی  13یػػػک نمایشػػػگاق ضػػػد فػػػالوف گونػػػگ را برگػػػزار کػػػرد کػػػه در آف، 
سکنه ك دانشجو بػه نمػایش  ۰۲۲ف گونگ، را برای بیش از مفاهیمی برای بدناـ کردف فالو
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کردف فالوف گونگ را امضاء کننػد.  گذاشتند ك آنها را مجبور کردند برگۀ نکوهش ك محکوـ
هػػا ك برپػػایی تأسیسػػات نگهبػػانی ك  دلیل برگػػزاری ایػػن فعالیت انجمػػن محلػػه یینگیػػواف بػػه
شػػد ك جػػوایزی در سػػطح شػػهر معرفػػی « محلػػه نمونػػه»عنواف  ناػػارتی در ایػػن منطقػػه، بػػه

 دریافت کرد. 

هػای خػود را در  گرفتنػد فعالیت های اماکن با دریافت جوایز پولی نیز انگیزق می این کمیته
این زمینه افزایش دهند. استانداری ك کمیته حػزب اسػتانی شػاندكنگ، انجمػن ضػد فرقػه 

ر آزار ك شػکنجه ای کػه د نامیػد. ایػن انجمػن بػه هػر محلػه« پیشػرفته»خود را یک سػازماف 
 ۰۲۲۲داد ك بػین سػاؿ  هزار یواف جػایزق مػی9۲هزار یوآف ك به هر دهستاف ۱کرد  شرکت می

 هزار یوآف را خرج این جوایز کرد. 22۱، در مجموع مبلد ۰۲۲3ك 

سػػازی فػػالوف گونػػگ، بػػا پلػػیس ك  هػػای بدناـ های امػػاکن عػػالكق بػػر برگػػزاری کمپین کمیتػػه
کنندگاف تحقیػق کننػد ك آنهػا را  کردند تا دربارق تمرین یهای قضایی نیز همکاری م سازماف
شػػػاف  کننػػػدگاف را در منزؿ ها اغلػػػب تمرین نار داشػػػته باشػػػند. کارکنػػػاف ایػػػن کمیتػػػه تحػػػت

هػػػػای فػػػػالوف  گرفتنػػػػد، کتاب کردنػػػػد، از آنهػػػػا فػػػػیلم ك عکػػػػس می آزاركاذیػػػػت ك تهدیػػػػد می
کردف ایمػاف خػود  محکػوـ های کردنػد اظهاریػه شاف را توقیف کػردق ك مجبورشػاف می گونگ

 به فالوف گونگ را امضاء کنند.

 ای های رسانه های خارجی و سازمان شرکت ۲.۱۱

های خبری خارجی از طػرؽ مختلػف، از خودسانسػوری گرفتػه  ها ك رسانه بسیاری از شرکت
شکل مستقیم ك غیرمستقیم در آزار ك شکنجه فالوف گونػگ بػه رژیػم  تا همکاری فعاؿ، به

 اند. قچین کمک کرد

های سانسور و نظارت کمک  های فناوری در ایجاد زیرساخت شرکت ۱.۲.۱۱
 کنند می

، رژیػػم چػػین اجػػرای سیسػػتم ناػػارت ك فیلترینػػگ اطالعػػات آنالیػػن را شػػركع ۰۲۲۲در سػػاؿ 
مشػهور اسػت. الزامػات ایػن پػركژق را « دیوار بزرگ آتػش»یا « فایركاؿ بزرگ»کرد که به ناـ 

 تعریف کردند. 39۲سیاسی ك حقوقی، كزارت امنیت کشور ك ادارق بورك، کمیته امور  پولیت
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همکػػػاری کردنػػػد شػػػرکت « دیػػػوار بػػػزرگ آتػػػش»های بػػػزرگ فنػػػاكری کػػػه در توسػػػعه  شػػرکت
کػػرد،  های داخلػػی سیسػػکو کػػه بػػه بیػػركف درز  سیسػػکو ك نورتػػل بودنػػد. یکػػی از سػػخنرانی

واهنػػد رفػػت، ك دانسػػت محصػػوالتش بػػرای ایػػن هػػدؼ بػػه کػػار خ نشػػاف داد ایػػن شػػرکت می
مبػػارزق بػػا فرقػػه شػػیطانی فػػالوف گونػػگ ك سػػایر عناصػػر »یػػک اسػػالید نیػػز هػػدؼ پػػركژق را 

كار  آمیز رژیػػم چػػین علیػػه فػػالوف گونػػگ را طػػوطی بیػػاف کػػردق ك اظهػػارات تػػوهین« خصػػمانه
ای کػػه پركفسػػور جػػاف پػػالفری از دانشػػگاق هػػاركارد در سػػاؿ  طبػػق مطالعػػه 278کػػرد. تکػػرار می

هػایی را کػه اطالعػات مثبتػی  درصػدِ گزارش 9۲۲« دیوار بزرگ آتش»، پركژق انجاـ داد ۰۲۲۱
درصػػػدِ اطالعػػػات مربػػػوط بػػػه احػػػزاب سیاسػػػی مخػػػالف،  3۲دربػػػارق فػػػالوف گونػػػگ داشػػػتند، 

 9۲ك  9323ژكئػػن2من در  آف درصػػدِ اطالعػػات مربػػوط بػػه کشػػتار میػػداف تیػػاف ۱۲نزدیػػک بػػه 
   279انگیز را مسدكد کرد. های شهوت سایت درصدِ كب

چ برای سانسور و  ک های ح خارجی از درخواست  تبعیت شرکت ۲.۲.۱۱
 کنندگان محدودکردن تمرین

اش در نماینػػدگی شػػرکت  کننػػدق فػػالوف گونػػگ در سػػخنرانی ، یػػک تمرین۰۲۲2در سػػپتامبر
کػػای در شػػنیِف چػػین، از تجربػػه مثبػػت خػػود در تمػػرین فػػالوف گونػػگ  لػػواـز آرایشػػی مػػری 

گزارشػػػگری ایػػػن موضػػػوع را بػػػه مقامػػػات اطػػػالع داد، سػػػه  صػػػحبت کػػػرد. پػػػس از اینکػػػه
کػای فشػار آكرد کػه  بػه  شػرکت مػری  39۲کنندق فالوف گونػگ دسػتگیر شػدند. ادارق  تمرین

را دنبػاؿ کنػد ك آنهػا را تهدیػد کػرد کػه در غیػر ایػن « خط فکری حزب دربارق فػالوف گونػگ»
 سدكد خواهد شد. شاف در چین دچار اختالؿ شدق یا م های تجاری صورت فعالیت

ای  کای این درخواست را پذیرفت ك از همه کارمنػداف خػود خواسػت اظهاریػه شرکت مری 
کنند؛ در غیػر  را امضاء کنند مبنی بر اینکه فالوف گونگ را تمرین نکردق یا از آف دفاع نمی

یافػػت. سػػپس چنػػد تػػن از کارکنػػاف  شػػاف بػػا ایػػن شػػرکت خاتمػػه می ایػػن صػػورت، همکاری
دلیل امتنػاع  از امضػای ایػن اظهاریػه، شػغل خػود را از دسػت دادنػد.  کػای بػه شرکت مری 

مقامػػات چػػین یکػػی دیگػػر از کارکنػػاف را کػػه بػػه نفػػع فػػالوف گونػػگ صػػحبت کػػردق بػػود نیػػز 
 بازداشت کردند. 

، کػػػریس اسػػػمیت، تػػػاـ النتػػػوس ك ایلینػػػا ركز لتیػػػنن، از اعضػػػای کنگػػػرق ۰۲۲2نػػػوامبر91در 
کػػای، از اك  بػػه رینػػارد آر راجػػرز، مػػدیرعامل شػػرکت مػػری  ای امریکػػا، ضػػمن نوشػػتن نامػػه
ای در  به امضػای اظهاریػه اش در چین بخواهد الزاـ کارکناف درخواست کردند از نمایندگی
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شػاف را لغػو کنػد. سػخنگوی ایػن شػرکت بػه خبرگػزاری  رابطه بػا فعالیػت سیاسػی ك مذهبی
غػػو ایػػن الػػزاـ بػػودق ك اخػػراج کػػای از قبػػل در حػػاؿ ل پػػی گفػػت شػػرکت مػػری  اؼ فرانسػػوی اِی

   280کل انکار کرد. دلیل امتناع از امضای این اظهاریه، به کارکناف خود را به

المللی، تبلیغات حزب کمونیست چین را تکرار  های بین اخبار رسانه ۳.۲.۱۱
 کنند می

ها  چ در آنهػػا، درهػػای چػػین را بػػه ركی رسػػانه ک هػػای سیاسػػی قبلػػی کػػه ح بػػرخالؼ کمپین
، رژیػػم از آغػػازِ کمپػػین خػػود علیػػه فػػالوف گونػػگ، مطبوعػػات خػػارجی را نیػػز بػػه کػػار بسػػت می

گرفت با این هدؼ که اظهػارات ضػد فػالوف گػونگش را در سراسػر جهػاف تبلیػد کننػد ك در 
المللی را نیز برای ایػن آزار ك شػکنجه کسػب کنػد. در ركزهػای اكلیػه  عین حاؿ حمایت بین

های خبػػری مهػػم سراسػػر جهػػاف، تبلیغػػات  ز سػػازمافشػػركع ایػػن آزار ك شػػکنجه، بسػػیاری ا
های تحػت کنتػرؿ دكلػت چػین از جملػه تلویزیػوف مرکػزی  چ را که در رسانه ک افتراءآمیز ح
های  شػػد، بازنشػػر کردنػػد. حتػػی در حػػاؿ حاضػػر نیػػز رسػػانه كی( پخػػش می تی سػػی چػػین )سی

« فرقػه،»تی ماننػد کنند ك کلمػا غربی همنناف از ادبیات تحقیرآمیز رژیم چین استفادق می
 برند.  کنندگاف آف به کار می را در اشارق به فالوف گونگ ك تمرین« تهدید»ك « پیركاف»

المللػػػی، همننػػػاف اطالعػػػات  ای بین های رسػػػانه های بعػػػد نیػػػز بعضػػػی از سػػػازماف در سػػػاؿ
های اقتصادی یا تهدیػد  دلیل انگیزق چ دربارق فالوف گونگ را تکرار کردق یا به ک نادرست ح

ك ارعاب از سوی رژیم چین، دربارق این موضوع سکوت کردنػد. در مثػالی دیگػر، تلویزیػوف 
های  ای بػػػػػه زبػػػػػاف مانػػػػػدارین در کانػػػػػادا اسػػػػػت، یکػػػػػی از برنامػػػػػه كییف کػػػػػه شػػػػػبکه تلنػػػػػت

کنندگاف فالوف گونگ را به ارتکاب قتػل  كی را بازپخش کرد که به دركغ، تمرین تی سی سی
رأی  ۰۲۲۰اكت93رادیػػو، تلویزیػػوف ك مخػػابرات کانػػادا در  کػػرد. کمیسػػیوف در پکػػن مػػتهم می

كییف دربػػارق اینکػػه فػػالوف گونػػگ بػػا ایػػن پركنػػدق قتػػل در پکػػن مػػرتبط  داد کػػه ادعػػای تلنػػت
های چندگانػػه قػػانوف  بػػودق، بػػدكف كجػػود شػػواهد كاقعػػی مطػػرح شػػدق، ك تخلػػف از سیاسػػت

شػػود. ایػػن  محسػػوب مینوعی حملػػه بػػه فػػالوف گونػػگ  ای ایػػن کمیسػػیوف ك بػػه اخػػالؽ حرفػػه
کمیسیوف از این ایستگاق تلویزیونی خواسػت ایػن رأی را در سػاعت پربیننػدق خػود پخػش 

   281کند.

عنواف اهرمػی  همننین رژیم چین معتقد است باید از ركابط مالی ك دالرهای تبلیغاتی، به
های خػػارجی از پوشػػش خبػػری فػػالوف گونػػگ اسػػتفادق کنػػد.  داشػػتن رسػػانه بػػرای دكر نگه
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های  های تبلیغاتی حزب کمونیست، با ركزنامػه زماف، برای افزایش دسترسی به کمپین هم
 را منتشر کنند. « چاینا دیلی»بندد تا مطالب  بزرگ قرارداد می

 مقامات چینی که به اجرای آزار و شکنجه کمک کردند ۳.۱۱

 فهرسػػت شػػدند ك در درجػػۀ اكؿ مسػػئوؿ 3.۰در مقایسػػه بػػا عػػامالف اصػػلی کػػه در بخػػش 
شوند نیػز بعػدا  در ایػن  اندازی این آزار ك شکنجه بودند، مقاماتی که در زیر ناـ بردق می راق

کمپین به کار گرفته شدند، هرچند نقش اساسی کمتری ایفا کردند. بػا ایػن حػاؿ آنهػا آزار 
ك شػػکنجه را فعاالنػػه پػػیش بردنػػد تػػا پایگػػاق سیاسػػی خودشػػاف را بسػػازند ك موجػػب شػػدند 

ناپذیر  شػػػاف متحمػػػل درد ك رنجػػػی كصػػػف فػػػالوف گونػػػگ در حػػػوزق قضاییکننػػػدگاف  تمرین
 شوند. 

 شنگ  لی دونگ ۱.۳.۱۱

معاكف تلویزیوف مرکزی چػین  ۰۲۲۲ك ژكئیه 9332که بین ژانویه (李东生)شنگ  لی دكنگ
چ را علیه فالوف گونػگ اجػرا  ک كی( بود، کمپین تبلیغات افتراءآمیز سراسری ح تی سی )سی

شػدق بػود، اك بػه ِسػمت معاكنػت منصػوب ك  تػازق تأسػیس  39۲ه ادارق ک 9333کرد. در ژكئن
، ژك ۰۲۲3مسػػػػئوؿ تبلیغػػػػات افتراءآمیػػػػز شػػػػد. پػػػػس از بازنشسػػػػتگی لیػػػػو جینػػػػگ در اکتبػػػػر

 منصوب کرد.  39۲کانگ، لی را به معاكنت كزارت امنیت عمومی ك ریاست ادارق  یونگ

كی دربػػارق امػػور  تی سػػی سی کػػه در سػػاعت پربیننػػدق شػػبکه« تمرکػػز»لػػی بػػا برنامػػه محبػػوب 
تػػا  9333ژكئیػػه۰9شػػد، بػػر افکػػار عمػػومی تػػأثیر گذاشػػت. ایػػن برنامػػه بػػین  جػػاری پخػػش می

قسمت برنامه ضد فػالوف گونػگ را پخػش  9۲۰، حدكد شش ساؿ ك نیم، ۰۲۲۱اكاخر ساؿ 
 ها پخش شد.  ، هفتاد قسمت از این برنامه9333کرد. فقط بین ژكئیه ك دسامبر

من نیػػز نقػػش مهمػػی داشػػت کػػه  آف حقػػه خودسػػوزی در میػػداف تیػػاف لػػی در سػػازماندهی
 کمپین تبلیغات افتراءآمیز را به سطح جدیدی رساند.

 بو شیالی  ۲.۳.۱۱
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در زمانی که شهردار شهر دالیػاف در اسػتاف لیائونینػگ بػود، کمپػین  (薄熙来)بو شیالی 
فعاالنػػه اجػػرا  اش کػػردق بػػود، انػػدازی سػػرکوب علیػػه فػػالوف گونػػگ را کػػه جیانػػگ زمػػین راق

های جدیػػدی  کػػرد. اك سیسػػتم اردكگػػاق کػػار اجبػػاری ك زنػػداف را توسػػعه داد ك سػػاختماف می
 ساخت. 

مناور دادخواهی برای حق تمرین بػاكر خػود  کنندگاف فالوف گونگ که به بسیاری از تمرین
تأسػػیس بػػردق شػػدند. بػػو بػػه همػػه سػػطوح  هػػای تازق ها ك اردكگاق بػػه پکػػن رفتنػػد، بػػه زنػػداف

قتػػل برسػػانند. اك بػػا اجػػرای  کننػػدگاف را کتػػک بزننػػد ك بػػه  رای قػػانوف دسػػتور داد تمریناجػػ
فراینػد برداشػت اجبػاری « آنها را از نار جسمی نػابود کنیػد»دستور جیانگ مبنی بر اینکه 

سػػازی اجسادشػػاف را نیػػز در دالیػػاف هػػدایت کػػرد.  کننػػدگاف ك پالستینه اعضػػای بػػدف تمرین
 گرفت ك فرماندار استاف لیائونینگ شد.  سرعت ترفیع شغلی بو به

کننػػدگاف در ایػػن  چینػػگ شػػد، تمرین دبیػػر حػػزب در چونگ ۰۲۲1پػػس از اینکػػه بػػو در سػػاؿ 
شػػهر، گركهػػی پػػس از گركهػػی دیگػػر دسػػتگیر یػػا بازداشػػت شػػدق یػػا بػػه مراکػػز شستشػػوی 

 مغزی بردق شدند.

 ون شیجن  ۳.۳.۱۱

ر اسػػتاف لیائونیػػگ دبیػػر حػػزب د ۰۲۲2تػػا دسػػامبر 9331کػػه از اكت  (闻世震)كف شػػیجن
« دكژنػػگ»بػػود، از نفػػوذ ك جایگػػاق خػػود بػػرای اجػػرای دسػػتورات جیانػػگ زمػػین در رابطػػه بػػا 

بػػػه سػػػایر رهبػػػراف حػػػزب آمػػػوزش داد از  9333فػػػالوف گونػػػگ اسػػػتفادق کػػػرد. اك در ژكئیػػػه
کردف فػػػػػالوف گونػػػػػگ... در   کن ِچ جیانػػػػػگ دربػػػػػارق ریشػػػػػه ک دسػػػػػتورات کمیتػػػػػه مرکػػػػػزی ح

کن فػالوف گونػگ  پیركی کنند تا بر آنها پیركز شوند؛ دسػتوراتی کػه بػرای ریشػه« ماف استاف
نیػز پػس  9333بػود. در اکتبػر«( تبػدیل)»از طریق تغییر ایدئولوژیکی با استفادق از شکنجه 

از اینکه جیانگ زمین اطالعاتی دركغین را به ركزنامه فرانسوی فیگارك ارائػه داد ك ركزنامػه 
های جیانػگ زمػین را منتشػر کػرد، كف رهبػراف حػزب در  ز بعد، دركغپیپلز دیلی نیز یک رك

هػای جیانػگ زمػین  را بػر اسػاس تهمت« دكژنػگ»استاف لیائونینگ را ترغیػب کػرد کمپػین 
 به فالوف گونگ، پیش ببرند. 

 وانگ مائولین  ۴.۳.۱۱
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مرکػػػزی، کمپػػػین جیانػػػگ زمػػػین علیػػػه  39۲اكلػػػین رئػػػیس ادارق  (王茂林)كانػػػگ مػػػائولین 
ای کػػه بػػرای کتػػاب  شػػکل فعػػالی اجػػرا کػػرد. بػػرای نمونػػه كانػػگ در مقدمػػه ونػػگ را بهفػػالوف گ

نوشت، بیاف کرد که این « های شیطانی فالوف گونگ ك فرقه»تأثیرگذارِ تألیف حزب به ناـ 
 «دهد. خوبی نشاف می اهمیت ك ضركرت مبارزق با فالوف گونگ را به»کتاب 

 دینگ شیفا ۵.۳.۱۱

ت دبیری کمیته امور سیاسػی ك حقػوقی اسػتاف لیائونیػگ، در سم (丁世发)دینگ شیفا 
از اظهارات كف شیجن در خصػوص سػرکوب فػالوف گونػگ حمایػت ك آف را تقویػت کػرد. اك 

در  دكژنػػػگ  »، سػػػایر اعضػػػای حػػػزب در اسػػػتاف لیائونینػػػگ را ترغیػػػب کػػػرد 9333در اکتبػػػر
هم برسانند تا پیػركز  ممبارزق با فالوف گونگ،ن با اشتیاؽ سیاسی کامل ك فعاالنه حضور به

 «  شوند.

، کارکنػػػػاف دفتػػػػر سػػػػازماف حػػػػزب در لیائونینػػػػگ، ادارق 9333دینػػػػگ پػػػػیش از آف در ژكئیػػػػه
تبلیغػػػات ك ادارق امنیػػػت عمػػػومی را بػػػه شػػػهر هولودائػػػو هػػػدایت کػػػرد ك از مقامػػػات محلػػػی 

چ را )کػه جیانػگ زمػین صادرشػاف کػردق  ک های رهبػری مرکػزی ح درخواست کرد استراتیی
 قیقا  اجرا کنند تا در کمپین ضد فالوف گونگ موفق شوند. بود( د

 شیانگ  ژانگ شین ۶.۳.۱۱

در حین خدمت در سمت معاكنت کمیته حػزب در اسػتاف  (张行湘)شیانگ  ژانگ شین
آمػػادق یػػک کمپػػین »کػػرد  كییق مقامػػات هولودائػػو، را ترغیػػب  لیائونینػػگ سػػایر مقامػػات، بػػه

« دشػػػمناف حػػػزب»را  ]کننػػػدگاف تمرین[ك « ند دكژنػػػگ  طػػػوالنی علیػػػه فػػػالوف گونػػػگ باشػػػ
 نامید.
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هزار شکایت حقوقی علیه ۲۱۱: تنظیم بیش از ۱۲فصل 
 جیانگ زمین

کننػػدگاف در چػػین سػػعی کردنػػد اكلػػین دعػػوی قضػػایی علیػػه  تعػػدادی از تمرین ۰۲۲۲در اكت
 راحتی از ثبػت شػکایات جیانگ زمین را به جریاف بیندازنػد، بػا ایػن حػاؿ مراجػع قػانونی بػه

های بعػػد چنػػد دعػػوی قضػػایی مسػػتقل در خػػارج از  گرچػػه در سػػاؿ  282آنهػػا امتنػػاع کردنػػد.
کنندگاف در داخػل چػین همیشػه بػرای ارائػه شػکایات حقػوقی خػود  چین ثبت شد، تمرین

 به نااـ قضایی، با موانعی مواجه بودند. 

اجػرا کػرد کػه جدیػدی را « اصػالحیه ناػاـ ثبػت شػکایت»، دادگاق عػالی خلػق، ۰۲9۱مه9در 
کرد همه شکایات کیفری پس از دریافت، باید در دادگاق ثبت شػوند. بسػیاری  تصریح می

کننػدگاف فػالوف گونػگ سػعی کردنػد از حػػق قػانونی خػود اسػتفادق کننػد ك جیانػػگ  از تمرین
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ ك آسػػیب ك زیػػاف  انػػدازی آزار ك شػػکنجه تمرین دلیل راق زمػػین را بػػه

 ه آنها كارد کردق، تحت پیگرد قضایی قرار دهند. كحشتناکی که ب

 کلیدی برجستۀ نکات

جیانگ زمین بػا دسػتور آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ، قػانوف اساسػی چػین، قػوانین کیفػری 
کشػػی ك جنایػػت علیػػه بشػػریت را نقػػض  المللػػی دربػػارق شػػکنجه، نسل چػػین، ك قػػوانین بین

اقػداماتی را داد کػه اختیػار قػانونی بػرای کردق اسػت. اك بػه كزرای دكلتػی نیػز دسػتور انجػاـ 
 انجاـ آنها را نداشتند. 

دعوی قضایی علیه جیانگ در دادگػاق عػالی خلػق ك دادسػتانی عػالی خلػق تناػیم  ۰۲33۲2
نفػػػر علیػػػه جیانػػػگ شػػػکایت  ۰۲92۲2، ۰۲9۱دسػػػامبر29تػػػا  ۰۲9۱شػػػدق اسػػػت. از پایػػػاف مػػػه
را بػػه مینگهػػویی نیػػز ارائػػه  نفػػر آنهػػا کپػػی شػػکایت خػػود 919۲۱3کیفػػری تناػػیم کردنػػد کػػه 

شػػػدق، بػػػه  درصػػػد( از ایػػػن شػػػکایات پست2;12 )  922913کردنػػػد ك تأییػػػد شػػػد کػػػه تعػػػداد 
اند. مقامػات محلػی در بسػیاری از منػاطق، علیػه افػرادی  مراجع قضایی تحویػل دادق شػدق

انػػػد. ازجملػػػه ایػػػن  جویانػػػه زدق کػػػه از جیانػػػگ شػػػکایت کردنػػػد، دسػػػت بػػػه اقػػػدامات تالفی
تواف به آزاركاذیت، بازجویی، دستگیری ك حتی محکومیػت زنػداف اشػارق کػرد.  اقدامات می
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انػػػػػدازی کػػػػػرد تػػػػػا  را راق« مراجعػػػػػه بػػػػػه در منػػػػػازؿ»چ کمپػػػػػین  ک ، ح۰۲91در اكاخػػػػػر سػػػػػاؿ 
کردنػد،  کنندگانی را که از جیانگ شکایت کردند یا هنػوز فػالوف گونػگ را تمػرین می تمرین

 ردیابی کند. 

 یات کیفری علیه جیانگ زمین هایی از شکا نمونه ۱.۱۲

شکایات حقوقی علیه جیانگ زمػین بػه دادگػاق عػالی خلػق ك دادسػتانی عػالی خلػق ارسػاؿ 
کنندگاف فالوف گونگ، کپی شکایات کیفری خػود علیػه جیانػگ  شود. بسیاری از تمرین می

 کنند.  سایت مینگهویی نیز ارساؿ می زمین را به كب

ای را  های حقػوقی، سػوءرفتارهای مکػرر ك كحشػیانه ركنػدقهای زیر، برگرفته از ایػن پ گزارش
اند ك نیػز  دلیل تمرین فالوف گونگ متحمػل شػدق کنندگاف فقط به دهد که تمرین شرح می

گویػد. ایػن احتمػاؿ كجػود  شػاف می از شکایت آنهػا بػه دكلػت بػرای حػق آزادی بػاكر ك عقیدق
یکػػی از آنهػا، آقػای یانػػگ راحتی بمیرنػد ك  داشػت کػه هػر سػػه شػاکی زیػر تحػػت شػکنجه بػه

رحمانػػه در بازداشػػت پلػػیس، از دسػػت  دلیل آزاركاذیػػت بی ژینیانػػگ، نیػػز همسػػرش را بػػه
   283داد.

 . لو ژیهوئی ۱مورد 

 محل تولد: شهر شیجیاژكانگ، استاف هبی

 ۰۲9۱ژكئن2تاریخ تنایم شکایت: 

جیاژكانگ کػػار سػػاله، در مرکػػز تػػأمین غػػالت چیائوشػػی در شػػهر شػػی32خػػانم لػػو ژیهػػوئی 
خونی شدیدش  تمرین فالوف گونگ را آغاز کرد که کمک کرد کم 9331کرد. اك در ساؿ  می

هػػایی کػػه از فػػالوف  اش ك راهنمایی خاطر بهبػػود سػػالمتی کػػامال  بهبػػود یابػػد. خػػانم لػػو کػػه بػػه
کػرد سپاسػگزار بػود، بارهػا درخواسػت کػرد آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ  گونگ دریافػت می

بار دستگیر شد. زمػانی کػه در اردكگػاق کػار اجبػاری، بیمارسػتاف  ۰۲د. اك بیش از خاتمه یاب
 ركانی ك مراکز شستشوی مغزی حبس بود، تحت شکنجه قرار گرفت ك مسموـ شد. 

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 نیزم انگیج هیعل یحقوق تیهزار شکا۰۲۲از  شیب می: تنا9۰فصل 
 

317 

 

مناور دادخواهی بػرای فػالوف گونػگ بػه پکػن رفػت،  که به 9333خانم لو اكلین بار در اکتبر
دارق پلػیس ك بازداشػتگاق، بازداشػت بػود. پلػیس ركز در چنػد ا ۱۱دستگیر شد. اك حداقل 

کػه یػک دسػت از ركی  )درحالی« حمػل شمشػیر ركی کمػر»ك « پركازِ هواپیمػا»اك را با ركش 
بند زدق شدق بػود( شػکنجه کػرد. اك  شانه به پشت آمدق ك در پشت، به دست دیگر دست

سػػتفادق از را مجبػػور کردنػػد هشػػت ركز متػػوالی ركی یػػک صػػندلی بنشػػیند ك حتػػی هنگػػاـ ا
 توالت نیز مجبور بود صندلی را با خودش حمل کند. 

ركز در یػػک بیمارسػػتاف ركانػػی  9۲اش دسػػتگیر ك بػػیش از  خػػانم لػػو در خانػػه ۰۲۲۲در مػػارس
 ك خوراندف اجباری شکنجه کردند. « تخت مرگ»حبس شد. اك را با 

گونػگ، بػه دكلػت  نیز دكبارق به پکػن رفػت تػا بػرای فػالوف ۰۲۲9ك ژكئیه ۰۲۲۲خانم لو در مه
دادخواهی کند. هر دك بار دستگیر شد. بار اكؿ به یک ساؿ کار اجباری، ك بار دكـ به سه 
ساؿ کػار اجبػاری محکػوـ شػد. در اردكگػاق کػار اجبػاری، نگهبانػاف بارهػا بػه اك سػیلی زدنػد، 

تػا کردنػد  سرش را به دیوار کوبیدند، ك موهایش را کشیدند. آنها اك را بػه بخػاری زنجیػر می
مػدت طػوالنی، سػبب ابػتالیش بػه فشػار خػوف بػاال  نتواند بخوابد. محركمیتش از خػواب به

 شد. 

دادند داركهایی را در غذای خػانم لػو بریزنػد کػه باعػث  نگهباناف به زندانیاف نیز دستور می
 شد. اش می  کاری گیجی ك فراموش

سػاعت  22 ز مجبػور شػد خانم لو مجبور بود کار شدید ك زیاد نیز انجاـ دهػد ك یػک بػار نیػ
 كقفه کار کند.  بی

اش بػػه قػػدری كخػػیم شػػد کػػه بػػرای درمػػاف، موقتػػا  چنػػد مػػاق آزاد شػػد.  كضػػعیت سػػالمتی
مناور دادخواهی برای فالوف گونگ به پکن رفػت، ك  هنگامی که در آزادی مشركط بود، به

 پلیس مجددا  اك را به اردكگاق کار اجباری بازگرداند. 

زكر كارد منزؿ خانم لو شد، اك را دسػتگیر،  پکن، پلیس به ۰۲۲2مپیک های ال پیش از بازی
قدری بد بػود کػه  ك به سه ساؿ ك شش ماق حبس محکوـ کرد. اما كضعیت سالمتی اك به

 پذیرفت. درنهایت پلیس مجبور شد آزادش کند. هیچ زندانی اك را نمی
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 : دونگ مینگ ۲مورد 

 محل تولد: شهر چانگنوف، استاف جیلین 

 ۰۲9۱ژكئیه91تاریخ تنایم شکایت: 

سػػاله، قػػبال  در مؤسسػػه فنػػاكری ك اطالعػػات در اسػػتاف جیلػػین کػػار 2۱ آقػػای دكنػػگ مینػػِگ 
دلیل تمرین فالوف گونگ اخراج کرد، شش بار دستگیر شد، ك  کرد. کارفرمایش اك را به می

 سه بار، درمجموع سه ساؿ ك نه ماق، در اردكگاق کار اجباری حبس شد. 

مناور دادخواهی بػرای فػالوف گونػگ بػه پکػن رفػت. در  به 9333دسامبر۰2دكنگ در آقای 
ركز بازداشػػت شػػد. پػػس از آزادی، از شػػغلش اخػػراج شػػد، زیػػرا حاضػػر نشػػد از بػػاكر  9۱ آنجػػا 

کردف آقػای دكنػگ در  خود به فالوف گونگ دست بکشد. اما این موضػوع مػانع از صػحبت
مناور دادخػواهی بػرای  بػه ۰۲۲۲دسػامبر29گػر در دفاع از فالوف گونگ نشد. اك یػک بػار دی

ها ك  بػػه دنػػدق  ركز بازداشػػت شػػد. مػػأموراف پلػػیس 2فػػالوف گونػػگ بػػه پکػػن رفػػت. ایػػن بػػار 
دادنػد تػا اینکػه  اسػتیک را بػین انگشػتانش قػرار دادق ك فشػار  صورتش ضػربه زدنػد ك چا 

اجبػػاری قػػرار قػػدری بػػا خشػػونت اك را تحػػت خورانػػدف  پوسػػت انگشػػتانش سػػاییدق شػػد ك به
 هایش ایجاد شد.  دادند که جراحاتی در دهاف ك لثه

کػػه در یػػک کنفػػرانس تبػػادؿ تجربػػه فػػالوف گونػػگ در  ، درحالی۰۲۲9آقػػای دكنػػگ در مػػارس
استاف گوانگشی حضور داشت، برای بار سػوـ دسػتگیر شػد. اك بػیش از یػک مػاق در ادارق 

دسػت بػه اعتصػاب غػذا زد، پلیس ك مرکز شستشوی مغػزی بازداشػت بػود. پػس از اینکػه 
زكر بػػػه اك غػػػذا خوراندنػػػد. سػػػپس اك را در سػػػلوؿ انفػػػرادی حػػػبس ك مجبػػػورش کردنػػػد  بػػػه

هػػای حػػاكی مطالػػب افتراآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ را تماشػػا کنػػد. اك اجػػازق نداشػػت  فیلم
 اش را ببیند.  خانوادق

ری حػبس کردنػد. مػاق در اردكگػاق کػار اجبػا 93، آقای دكنگ را دسػتگیر ك ۰۲۲۰مارس92در 
ای چػػوبی آنقػػدر کتػػک زدنػػد تػػا اینکػػه تختػػه شکسػػت ك بػػه سػػه تکػػه  نگهبانػػاف اك را بػػا تختػػه

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 نیزم انگیج هیعل یحقوق تیهزار شکا۰۲۲از  شیب می: تنا9۰فصل 
 

319 

 

بنشػیند ك در اسػتفادق « چارپایػه کػوچکی»تقیسم شد. اك مجبور بود ساعاتی طػوالنی ركی 
از توالػػت نیػػز محػػدكدیت داشػػت. بػػه کمػػرش نیػػز لگػػد زدنػػد کػػه باعػػث شػػد یػػک مػػاق درد 

اش محػركـ شػدق بػود. پػس از پایػاف مػدت  اك از مالقػات بػا خػانوادقشدیدی داشته باشد. 
 محکومیتش، اك را به مرکز شستشوی مغزی بردند. 

کننػػدق دیگػػر فػػالوف گونػػگ رفتػػه بػػود  کػػه آقػػای دكنػػگ بػػه خانػػه یػػک تمرین ۰۲۲2مػػه۰1در 
« نیمکػت ببػر»ماق دیگر در اردكگاق کار اجباری حػبس شػد. در آنجػا بػا  93دستگیر شد. اك 

شػد. همننػین  هوش می ریختند تا اینکه بی می نجه شد. مأموراف بارها ركیش آب یخ شک
ریختنػػػد. بالفاصػػػله پػػػس از پایػػػاف مػػػدت حبسػػػش در  اش می ركغػػػن كاسػػػابی داخػػػل بینػػػی

اردكگاق کار اجباری، دكبارق اك را بػه مرکػز شستشػوی مغػزی بردنػد، امػا کمػی پػس از اینکػه 
 زادش کردند. در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد، آ

اش دسػػػتگیر ك امػػػوالش را توقیػػػف کػػػرد.  ، پلػػػیس آقػػػای دكنػػػگ را در مغػػػازق۰۲۲1در ژكئیػػػه
بعضی از اموالش را هرگز پػس ندادنػد. پلػیس بػه صػورتش مشػت زد ك بػا بطػری بازنشػدق 

ركز دیگػر در اردكگػاق کػار اجبػاری حػبس  ۰2 آب به سرش کوبید. آقای دكنػگ یػک سػاؿ ك 
 شد.

 انگ : یانگ ژیچی ۳مورد

 محل تولد: تیانجین 

 ۰۲9۱اكت9۱ تاریخ تنایم شکایت: 

سػػاله، از طػػرؼ خػػودش ك همسػػرش، از جیانػػگ شػػکایت کػػرد. 39آقػػای یانػػگ ژینیانػػگ، 
دلیل بػاكرش بػه فػالوف گونػگ سػه سػاؿ ك دق مػاق در اردكگػاق  همسرش دكنػگ یویینػگ بػه

ار، مػػأموراف کػػار اجبػػاری زنػػاف تیػػانجین حػػبس شػػد، ك درنهایػػت درگذشػػت. در اردكگػػاق کػػ
پلػػػیس اك را شػػػکنجه کردنػػػد ك بػػػا فركکػػػردف چهػػػار مسػػػواک بػػػه داخػػػل كاژنػػػش، اك را مػػػورد 

زكر بػه اك غػذا خوراندنػد کػه سػبب شػد  آزاركاذیت جنسی قرار دادنػد. اك را کتػک زدنػد ك بػه
کیلػوگرـ رسػید.  2۲کیلػوگرـ بػه  2۲هایش را از دسػت بدهػد. كزنػش از  سه عدد از دنػداف
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، چهػػار مػػاق پػػس از اینکػػه از اردكگػػاق کػػار اجبػػاری بػػه خانػػه ۰۲۲۱مػػارس91خػػانم دكنػػگ در 
 بازگشت، فوت شد. 

ركز در بازداشػت بػود. ابتػدا در  9۱ مػاق ك  93آقای یانػگ سػه بػار دسػتگیر شػد ك درمجمػوع 
مناور  ركز در بازداشت بود. در همین زمػاف همسػرش بػه 9۱ دستگیر شد ك  9333ژكئیه۰۲

 به پکن رفت.دادخواهی برای فالوف گونگ 

بػػه پکػػن رفتنػػد. همسػػر آقػػای یانػػگ بػػیش از یػػک مػػاق در  9333ایػػن زكج بػػار دیگػػر در اکتبػػر
مػػاق در  92 هػػزار یػػوآف بپػػردازد تػػا آزاد شػػود. آقػػای یانػػگ 9۲بازداشػػتگاق بػػود ك مجبػػور شػػد 

اردكگاق کار اجباری حبس شد. مأموراف اك را مجبور به انجاـ کار اجباری کردند ك با بػاطوـ 
هػای الکتریکػی بػه سػر ك بػدنش نیػز  کی کػتکش زدنػد. بػرای مػدتی طػوالنی بػا باطوـالستی

 شود.  ها ركی بدنش دیدق می ساؿ، هنوز جای زخم 9۱ شوک كارد کردند. با گذشت 

که همسرش در اردكگاق کار اجباری بود، آقػای یانػگ یػک مػاق  ۰۲۲2ك  ۰۲۲۲های  بین ساؿ
 دانشاف بدكف سرپرست ماندند. را در مرکز شستشوی مغزی سپری کرد ك فرزن

: فللردی چینللی کلله سللابقاً قاضللی بللود علیلله جیانللگ زمللین شللکایت ۴مللورد 
 کیفری تنظیم کرد

ژكئػػن 2خػػانم سػػاف لینگهػػوا، قاضػػی سػػابق از شػػهر جینهػػو كاقػػع در اسػػتاف لیائونینػػگ، در 
دلیل بػاكر بػه  شکایتی علیه جیانگ را در دادستانی خلق چػین تناػیم کػرد. خػانم سػاف بػه

   284های کار اجباری ك زنداف شکنجه شد. فالوف گونگ از کارش اخراج ك در اردكگاق

در شػػهر جینهػػو بػػه ِسػػمت قاضػػی ارشػػد   خػػانم سػػاف، سػػابق بػػر ایػػن در دادگػػاق منطقػػه یػػی
ك  933۱های  بخػػش اقتصػػادی ك قاضػػی ارشػػد بخػػش اجرایػػی منصػػوب شػػدق بػػود. در سػػاؿ

 شهر جینهو را دریافت کرد. جایزق کارمند نمونه نااـ حقوقی 9333

خانم ساف سه بار در اردكگاق کار اجباری بدناـ ماسانجیا در استاف لیائونینگ حبس شػد. 
به هفت ساؿ ك شش مػاق حػبس محکػوـ، ك بػه زنػداف دابػی فرسػتادق ك در  ۰۲۲2در ژكئن

باكر  آنجا مجبور به انجاـ کار اجباری سخت شد. مأموراف اك را تحت فشار قرار دادند تا از
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خود دست بکشد. پس از محکومیتش، از شغلش اخراج شد ك از آف زماف تاکنوف، بیکػار 
 بودق است. 

خانم ساف در شکایت خود از خانمی یاد کرد که حین دكرق حبسش در بازداشػتگاق، بػا اك 
ایػػػن خػػػانم بػػػه پلػػػیس »اش را بررسػػػی کػػػردق بػػػود. خػػػانم سػػػاف نوشػػػت:  مالقػػػات، ك پركنػػػدق
قاضػی ك مسػئوؿ دادگػاق در ایػن منطقػه كجػود دارنػد. سػاف  9۲۲ حػدكد بازداشتگاق گفت: 

کنػػػد. چنػػػین فػػػرد  لینگهػػػوا احتمػػػاال  تنهػػػا کسػػػی اسػػػت کػػػه از گػػػرفتن رشػػػوق خػػػودداری می
 «درستکاری نباید زندانی شود. 

انػد.  یاد آكرد که افراد بسیاری از اك حمایت، ك آزار ك شکنجه را محکػوـ کردق خانم ساف به 
دلیل معیارهػػای  یػػک بػػار مػػأمور پلػػیس بازداشػػتگاق بػػه مػػن گفػػت بػػه»شػػت: خػػانم سػػاف نو

اـ، بػرایم احتػراـ قائػل اسػت. سرپرسػت محػل کػاـر كقتػی بػرای مالقػات بػا مػن بػه  اخالقی
بازداشتگاق آمد، به گریه افتاد ك قوؿ داد همه تالشش را به کار گیرد تا مرا از آنجػا بیػركف 

 «بیاكرد.

لوف گونػػگ، بػػه چنػػد بیمػػاری مبػػتال بػػود ازجملػػه اسػػپوندیلوز خػػانم سػػاف پػػیش از تمػػرین فػػا
کمػػری، ضػػعف اعصػػاب، ركماتیسػػم قلبػػی، ماسػػتیت )كـر پسػػتاف( ك کولیػػت )التهػػاب ركدق 
بزرگ(. در هماف ساؿ پزشکی، فالوف گونگ را به اك معرفی کرد. پس از یک ساؿ تمػرین، 

مجبور نشد به بیمارسػتاف گاق  به بعد هیچ 9333هایش درماف شدند. از ساؿ  همه بیماری
 بركد.

خانم ساف در شکایت خود جیانگ زمین را به این متهم کرد که تبلیغػات افتراءآمیػزی بػه 
راق انداخت تا مردـ را فریب دهد ك نفرت عمومی را نسػبت بػه فػالوف گونػگ برانگیزانػد ك 

 د.مقامات دكلتی را نیز ترغیب ك مجبور کرد در آزار ك شکنجه، با اك همراق شون

: فرمانلللدۀ بازنشسلللته نیلللروی دریلللایی، از دیکتلللاتور سلللابق چلللین ۵ملللورد 
 شکایت کرد
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یک فرماندۀ بازنشسته نیركی دریایی، شکایتی کیفری را به دادستانی عالی خلق ارساؿ ك 
رحمانه فالوف گونػگ مػتهم  اندازی سرکوب بی جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، را به راق

   285حشتناکی برای اك شد.کرد که سبب رنج ك آسیب ك

سػػالگی 13 فرمانػػدق ژك یػػی، اسػػتادیار دانشػػگاق هوانػػوردی ك فضػػانوردی نیػػركی دریػػایی، در 
بازنشسته شد. اك مدعی شد جیانگ زمین حق قانونی اك را برای داشتن آزادی باكر نقض، 

ژك دربػارق آزار اش، راق را برای دستگیری ك حبس غیرقانونی اك باز کػرد.  گناهی ك با كجود بی
کشػػػی، شػػػکنجه ك جنایػػػت علیػػػه  گویػػػد جیانػػػگ مرتکػػب نسل ك شػػکنجه فػػػالوف گونػػػگ می

 بشریت شدق است. 

زدف بػػه  دلیل تهمػػت خواهػػد بػػه جیانػػگ دسػػتور دهػػد بػػه آقػػای ژك از دادگػػاق عػػالی خلػػق می
فالوف گونگ که موجب برانگیختن نفرت عمومی شدق، رسما  عذرخواهی کند، ك خساراتی 

اش كارد  کننػدگاِف ایػن ركش ازجملػه اك ك خػانوادق بنیانگػذار فػالوف گونػگ ك تمرین را که به
 شدق جبراف کند.

 خالصه آمار ۲.۱۲

 :  ۰۲9۱دسامبر29از پایاف ماق مه تا 

شػػاف، در بػػاالترین مراجػػع حقػػوقی   کننػػدق فػػالوف گونػػگ ك اعضػػای خانوادق تمرین ۰۲92۲2
 چین، علیه جیانگ شکایت کیفری تنایم کردند.

 سایت مینگهویی نیز ارائه کردند.  نفر از آنها کپی شکایت خود را به كب 919۲۱3

پركندق به دادستانی عالی خلق ك دادگاق عالی خلػق تحویػل دادق شػدق کػه حػدكد  922913
 گیرد.  شدق را در بر می درصد کل شکایات پست 2;12 

کانػػادا، اسػػترالیا، کػػرق  کشػػور دیگػػر ازجملػػه آمریکػػا، ۰2 نفػػر از شػػاکیاف از تػػایواف ك  ۰923
جنوبی، نیوزلند، تایلند، انگلیس، مالزی، آلماف، هلنػد، سػوئد، سػنگاپور، فرانسػه، اسػپانیا، 
انػػػدكنزی، ایرلنػػػد، دانمػػػارک، فنالنػػػد، نػػػركژ، ایتالیػػػا، پرتغػػػاؿ، سػػػوئیس، لهسػػػتاف، ركمػػػانی، 

 اند.  بلییک، پرك، ك مجارستاف بودق

شػهر  2اسػتاف،  ۰۰ح استاف هستند، ازجملػه بخش اداری در سط 22شاکیاف در چین از 
منطقػػػػه خودمختػػػػار )گوانگشػػػػی،  ۱چینػػػػگ(،  مهػػػػم )پکػػػػن، تیػػػػانجین، شػػػػانگهای، چونگ
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کنػگ ك  منطقػه اداری خػاص )هنگ ۰جیانگ(، ك  مغولستاف داخلػی، تبػت، نینگشػیا، شػین
 ماکائو(. 

 بود.شکایت حقوقی علیه جیانگ زمین تنایم شدق  ۰۲33۲2درمجموع  ۰۲93اکتبر۰۱ تا 

 کنندگان  جویانه علیه تمرین اقدامات تالفی ۳.۱۲

دلیل تنایم شػکایت علیػه جیانػگ زمػین، مػورد  کنندگاف فالوف گونگ به بسیاری از تمرین
اند. در اكاخػر  اند، دستگیر یا حتی محکوـ به زنداف شدق آزاركاذیت، یا بازجویی قرار گرفته

کننػدگانی را  اندازی کرد تا تمرین ا نیز راقر « مراجعه به در منازؿ»چ کمپین  ک ح ۰۲91ساؿ 
 کردند، ردیابی کنند. که از جیانگ شکایت کردند یا هنوز فالوف گونگ را تمرین می

مػورد  1۲۱3 کننػدگاف فػالوف گونػگ،  مػورد آزاركاذیػت ك دسػتگیری تمرین 93۲3۱از مجموع 
   286شدق علیه جیانگ زمین بود. در تالفی شکایات تنایم

 هایی از اقدامات تالفی جویانه نمونه ۱.۳.۱۲

 

 نفر در چائویانگ، استان لیائونینگ ۳۶)الف( محکومیت  ۱.۳.۱۲

دسػتگیر  ۰۲9۱ها در شهر چائویانگ ك مناطق تابعػۀ آف در نػوامبر تن از محلی 2۲۲بیش از 
کنندگاف علیه جیانگ زمین شکایت کیفری تناػیم کػردق بودنػد، بػا ایػن  شدند. این تمرین

انػػػػدازی کػػػػرد ك منجػػػػر بػػػػه دسػػػػتگیری ك  کػػػػه اك آزار ك شػػػػکنجه فػػػػالوف گونػػػػگ را راقاتهػػػػاـ 
های مکػػػرر آنػػػاف شػػػد. ظػػػرؼ چنػػػد مػػػاق بعػػػد، مقامػػػات محلػػػی پیگػػػرد قػػػانونی  بازداشػػػت

کنندگاف فالوف گونگ دستگیرشدق را سریعا  آغاز کردند. تا به امركز، تأیید شدق کػه  تمرین
 287اند. ساؿ به حبس محکوـ شدق 9۰اق تا م 3های  شدگاف با دكرق تن از دستگیر 23

 شاف ارائه شدق است: محکومیت  کنندگاف ك دكرق در ذیل ناـ این تمرین

  ساؿ 9۰كِی:  جیانگ  -9

 ماق 3ساؿ ك  99یوآف:  لیو دیاف -۰
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 ساؿ آزادی مشركط 2ساؿ حبس ك  2 شو شیوهوآ: -۰3

 ساؿ آزادی مشركط  2ساؿ حبس ك  2یانگ زیمِی:  -۰1

 ساؿ آزادی مشركط 2ساؿ حبس ك  2ژانگ كِیمین:  -۰2 

 ساؿ آزادی مشركط 2ساؿ حبس ك  2ژائو هونگشوئه: -۰3

 ساؿ آزادی مشركط  2ساؿ حبس ك  2یانگ چینگهوآ: -2۲

 ی مشركط ساؿ آزاد 2ساؿ حبس ك  ۰لِو شین:  -29

 هزار یوآف جریمه۰ساؿ حبس ك  9جین فِی: -2۰

 ساؿ 9رِف َمن:  -22

 ماق 3هوآ شویشیاف:  -22

 شه جینتانگ: آزادی مشركط  )محکومیت دقیق نامشخص( -2۱ 

 هوآنگ لیشین: آزادی مشركط )محکومیت دقیق نامشخص( -23

 خاطر شکایت علیه دیکتاتور سابق چین )ب( محکومیت زوجی به ۱.۳.۱۲

خاطر شػػکایت علیػػه جیانػػگ زمػػین ك اینکػػه اك را مسػػئوؿ  كجػػی در شهرسػػتاف بیننػػوآف بػػهز 
اند، بػػه حػػبس محکػػوـ شػػدند. آقػػای شػػی  انػػدازی آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ دانسػػته راق

دلیل امتناع از نفی فػالوف   ساؿ گذشته به 91جیانوِی ك همسرش خانم شیائو ژك، در طوؿ 
اند. شکایت قانونی آنها منجػر بػه ایػن شػد کػه  قرار گرفته گونگ مکررا  مورد آزار ك شکنجه

ساؿ حبس محکوـ شوند. آنهػا در حػاؿ حاضػر  ۱ماق ك همسرش به  3ساؿ ك  3شوهر به 
   288در ركند ارائه درخواست تجدیدنار در خصوص حکم صادرق هستند.

: بعللللد از شللللکایت وکیللللل، دادگللللاه شهرسللللتان مجللللاور دادرسللللی را ۱مللللورد 
 گیرد یعهده م به
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اکتبر ساؿ گذشته دستگیر شدند. آقای شی بعدا  به بازداشتگاق شهرسػتاف 93این زكج در 
 بیننوآ ك خانم شیائو به بازداشتگاق شهر دالی فرستادق شد.

کػه  آنها با موانع زیادی ركبرك شد درحالی  این زكج در تالش برای دفاع از حق قانونی  كکیل
 بود که ناقض حق آزادی عقیدق موکالنش است.خواستار اجرای عدالت علیه جیانگ 

دك بازداشػػتگاق درمجمػػوع چهػػار بػػار درخواسػػت ایػػن كکیػػل بػػرای دیػػدار بػػا مػػوکالنش را رد 
کردند. یانگ یو، رئیس ادارۀ امنیت داخلی شهرستاف بیننوآف، ادعا کرد پركنػدۀ ایػن زكج 

 شود. مربوط به امنیت ملی است ك اجازق هیچ مالقاتی با كکیل دادق نمی

 های دكلتی مربوطه شکایت کرد. كکیل پس از آف علیه یانگ به سازماف

معػػاكف دادسػػتاف در دادسػػتانی بیننػػوآف بعػػدا  درخواسػػت كکیػػل بػػرای بررسػػی پركنػػدۀ ایػػن 
زكج را رد کرد. كکیل هم از دادستاف شکایت کرد ك خواستار انتقػاؿ پركنػدق بػه یػک حػوزق 

 قضایی دیگر شد.

ی، سرپرست اداری دادسػتانی بیننػوآف، بػه دادسػتانی ك دادگػاق سپس دادستانی شهر دال
 شهرستاف مجاكرش، شیانگیوف، دستور داد رسیدگی به این پركندق را برعهدق بگیرند.

 : محدودیت حضور افراد در جلسه دادگاه ۲مورد

، بػػػرای زكجػػػی کػػػه در دادگػػػاق ركسػػػتای ۰۲93ژكئػػػن۰2دادسػػػتانی ركسػػػتای شػػػیانگیوف در 
 مه شدق بودند کیفرخواست صادر کرد.شیانگیوف محاک

فقط تعداد کمی از اعضػای خػانوادق ایػن زكج مجػاز بودنػد در جلسػه دادگػاق حضػور یابنػد. 
کنندگاف محلی فالوف گونگ که در محل حضور یافتند تا از این زكج حمایت کننػد،  تمرین

 از كركد به ساختماف دادگاق منع شدند. 
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 ز فهرستهای خارج ا : دادستان۳مورد 

هایی کػػه  محض شػػركع جلسػػه دادگػػاق، آقػػای شػػی درخواسػػت کػػرد قضػػات ك دادسػػتاف بػػه
عضو حزب کمونیست چین هستند از پركندق کنار گذاشته شػوند زیػرا اك چنػین كکالیػی را 

ای که ریاست جلسػه را  دانست. اما قاضی برای محاکمه خودش ك همسرش مناسب نمی
 ر توقف جلسه دادگاق را صادر کرد. بر عهدق داشت، در پاسخ به اك، دستو

سپس كکیل متوجػه شػد بػا كجػود اینکػه فقػط نػاـ یػک دادسػتاف در تناػیم کیفرخواسػت 
آكردق شػػػدق، دك دادسػػػتاف در جلسػػػه حضػػػور دارنػػػد. اك درخواسػػػت کػػػرد هویػػػت ایػػػن دك 

 دادستاف به اك اعالـ شود. 

بػػه تخلػػف از ركنػػد  قاضػػی ابتػػدا ایػػن درخواسػػت را رد کػػرد، امػػا بػػا ادامػػه اعتػػراض كکیػػل
قضایی، کوتاق آمػد ك دسػتور داد بػرای بػار دكـ جلسػه متوقػف شػود. بػا از سػرگیری جلسػه 
داداگػػػه، دك دادسػػػتاف ناشػػػناس نیػػػز هویػػػت خػػػود را اعػػػالـ کردنػػػد. آنهػػػا نماینػػػدگاف كیػػػیق 

 دادستانی شهر دالی بودند. 

 : زوجی که علیه پلیس شهادت دادند ۴مورد 

أمور امنیت داخلی که قبال  نیز نامش ذکر شد، در کػل سػه بػار آقای شی گفت یانگ یو، م
هػػا مػػأمورش دسػػتور داد اك را کتػػک بزننػػد. آنهػػا دسػػتش را پشػػت گػػردنش  بػػه بػػیش از دق

پیناندند، به کمر ك شػکمش لگػد زدنػد ك اك را ركی زمػین محکػم نگػه داشػتند ك سػرش را 
 لگدماؿ کردند.
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ای داشت. همننین شػهادت  یز رفتار كحشیانهخانم شیائو گفت پلیس در بازجویی از اك ن
 داد پلیس اك را تهدید کرد که امنیت دخترشاف به خطر خواهد افتاد. 

تواننػد انجػاـ دهنػد تػا  کردند بایػد هػر کػاری کػه می گفته خودشاف احساس می این زكج به
و آزار ك شکنجه فالوف گونگ را متوقف کنند ك شکایت از جیانگ زمین، یک قدـ رك به جل

 بود. 

 اكت محکوـ شدند. ۱آنها در 

اندازی کرد تا  را راه« مراجعه به در منازل»)پ( پلیس کمپین  ۱.۳.۱۲ 
 کنندگان فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار دهد تمرین

، پلػػیس در ۰۲91پػػیش از شػػركع نػػوزدهمین کنگػػرق ملػػی حػػزب کمونیسػػت چػػین در اکتبػػر
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ رفػػت. مػػأموراف پلػػیس  نبسػػیاری از منػػاطق چػػین، بػػه منػػزؿ تمری

 هستند. « مراجعه به در منازؿ»گفتند در حاؿ اجرای کمپین  می

کننػد یػا  کردند که آیا هنػوز فػالوف گونػگ را تمػرین می کنندگاف سؤاؿ می مأموراف از تمرین
. کردنػد كجػو می شػاف نیػز پرس کنندگاف ك سایر مسػائل زندگی خیر. آنها دربارق شغل تمرین

گفتند قصد بدی ندارند اما باید چیػزی بػرای گػزارش بػه سرپرسػتاف خػود  بعضی از آنها می
 داشته باشند. 

اظهاریػػه »کننػػدگاف را كادار بػػه امضػػای  کػػرد تمرین در بعضػػی نػػواحی نیػػز پلػػیس سػػعی می
های مربػوط بػه فػالوف  کند تا تعهد دهند دیگر دافا را تمرین نکردق ك در فعالیت« تضمین

دهنػػد. بعضػػی از آنهػػا  هػػای عػػالی دادخػػواهی ارائػػه نمی کننػػد ك بػػه دادگاق کت نمیگونػگ شػػر 
کننػػدگاف از اینترنػػػت  کردنػػد تػػا ببیننػػد آیػػا تمرین نیػػز رایانػػه یػػا چػػاپگر خانػػه را بررسػػی می

 های فالوف گونگ را توقیف کردند. کنند یا خیر. برخی از آنها نیز کتاب استفادق می

کننػدگانی را داشػتند کػه پػیش از آغػاز آزار ك شػکنجه  تمرین مأموراف اغلب فهرسػتی از نػاـ
شػػناختند، ك نیػػز نػػػاـ  ، آنهػػا را می9333دسػػت حػػزب کمونیسػػت در سػػاؿ  فػػالوف گونػػگ به

کننػػدگانی را کػػه علیػػه جیانػػگ زمػػین، رهبػػر سػػابق چػػین کػػه دسػػتور آزار ك شػػکنجه را  تمرین
 صادر کرد، شکایت کیفری تنایم کردق بودند. 
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 کمپین ملی

کننػػدگانی را  کػػه پلػػیس نامشػػاف را در سػػاؿ  پلػػیس در لینانػػِگ اسػػتاف گوانگػػدكنگ تمرین
ثبػػت کػػردق بػػود یػػا در جنػػبش شػػکایت از جیانػػگ زمػػین شػػرکت کػػردق بودنػػد، مػػورد  9333

کنندگانی را که فػوت شػدق بودنػد  آزاركاذیت قرار داد. مأموراف حتی اعضای خانوادق تمرین
 .  نیز مورد بازجویی قرار دادند

پلػػػیس ك مػػػأموراف امنیػػػت داخلػػػی در منطقػػػه کویػػػوف از شػػػهر كیفانػػػگ كاقػػػع در اسػػػتاف 
کنندگانی را که علیػه جیانػگ شػکایت کیفػری تناػیم کػردق بودنػد، مػورد  شاندكنگ، تمرین

شػاف آكردنػد تػا صػدا ك  آزاركاذیت قرار دادنػد. آنهػا تجهیػزات ضػبط صػوت ك كیػدئو را همراق
کنند که اغلب دربػارق فػالوف گونػگ ك آزار ك شػکنجه بػا آنهػا کنندگاف را ضبط  تصویر تمرین
 کردند. صحبت می

کننػػدق در منطقػػه فوشػػوف در اسػػتاف لیائونینػػگ تحػػت آزاركاذیػػت قػػػرار  تمرین 9۲۲حػػدكد 
کننػػدگاف رفتنػػد یػػا بػػا آنهػػا  گرفتنػػد. کارکنػػاف کمیتػػه امػػاکن ك پلػػیس محلػػی بػػه خانػػه تمرین

ر سرپرستاف خػود بایػد دربػارق آنهػا تحقیػق کننػد. تلفنی تماس گرفتند ك گفتند طبق دستو
هػا یػا مطالػب نوشػتاری  کنندگاف عکس ك فػیلم گرفتنػد ك کتاب بعضی از مأموراف از تمرین

 کنند یا خیر. فالوف گونگ را توقیف، ك بررسی کردند که آیا آنها از اینترنت استفادق می

کردنػد  کننػدگاف سػؤاؿ می نمأموراف پلیس شهر گوانشاف كاقػع در اسػتاف شانشػی از تمری
کننػد یػا خیػر.  اند ك آیا هنوز فالوف گونگ را تمرین می اخیرا  چه کسانی با آنها تماس گرفته

ای را امضػػا کػػردق ك بػػاكر خػػود بػػه فػػالوف گونػػگ را  خواسػػتند برگػػه کننػػدگاف می آنهػػا از تمرین
 تکذیب کنند اما موفق به انجاـ این کار نشدند. 

کننػػػدگاف در هنػػػاف، جیانگسػػػو، جیانگشػػػی ك نینگشػػػیا را تهدیػػػد  ینمػػػأموراف برخػػػی از تمر
کػرد تمػرین فػالوف گونػگ را  هایی کنند که اذعاف می کردند تا آنها را مجبور به امضای نامه

کننػػدگاف نػػاـ خػػود را امضػػا کردنػػد  رهػػا خواهنػػد کػػرد. درهرحػػاؿ در بعضػػی نػػواحی تمرین
 ز تمرین فالوف گونگ برداشته بودند. ازجمله کسانی که با شركع آزار ك شکنجه، دست ا

 افزایش حمایت عمومی ۴.۱۲
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ای  موج طػرح دعػوی قضػایی علیػه جیانػگ در داخػل ك خػارج چػین مػورد حمایػت گسػتردق
 قرار گرفته است.

هزار نفر دیگر، خواستار تعقیب قانونی جیانگ ۱۴: بیش از ۲۱۱۶گزارش  ۱.۴.۱۲
 زمین شدند

خاطر جنایػػػػػات دیکتػػػػػاتور سػػػػػابق چػػػػػین علیػػػػػه  بػػػػػهکننػػػػػدگاف نیػػػػػز  بسػػػػػیاری از غیرتمرین
اند. آنهػا بػا  هػای خواسػتار تعقیػب قػانونی جیانػگ زمػین پیوسػته کنندگاف، به جنبش تمرین

   289اند. اند حمایتشاف را نشاف دادق کنندگاف تهیه کردق امضای دادخواستی که تمرین

درمجموع  ۰۲93مهسایت مینگهویی، تأیید شدق که تا  شدق در كب طبق اطالعات گردآكری
نفر دیگر یا شػکایت کیفػری خػود را علیػه جیانػگ تناػیم یػا دادخواسػت مػرتبط را  922۲2

 اند. امضاء کردق

نفػر در لیننػوآِف اسػتاف آنهػویی،  9۱۰۰ یانِگ اسػتاف هونػاف،  نفػر در یوئػه 1222آنها شػامل 
در  9222تػػػن از الیػػػیك در اسػػػتاف شػػػاندكنگ ك  ۰1۲1تػػػن در ككهػػػاِف اسػػػتاف هػػػوبی،  9۰۲1

 اند. تیلینِگ استاف لیائونینگ بودق

تایوان: شورای شهر تایپه در حمایت از پیگرد قانونی رهبر سابق چین  ۲.۴.۱۲
 کند ای را تصویب می قطعنامه

بػػر خاتمػػۀ فػػوری آزار ك  در حمایػػت از شػػکایات علیػػه جیانػػگ زمػػین ك درخواسػػت مبنػػی »
ای را بػػه تصػػویب  آراء قطعنامػػه اتفاؽ ، شػػورای شػػهر نیػػو تایپػػه بػػه«شػػکنجه فػػالوف گونػػگ

 290رساند. 

، شػػهر نیػػو تایپػػه سػػیزدهمین شػػهر تػػایواف نػػاـ گرفػػت کػػه اقػػداـ بػػه ۰۲93اکتبػػر سػػاؿ ۰۲در 
ای کػرد در حمایػت از جنػبش صػدهاهزار تػن از قربانیػاف ك حامیػانی کػه  تصویب قطعنامػه

ی قػػرار چ(، را تحػػت پیگػػرد قػػانون ک جیانػػگ زمػػین، رهبػػر سػػابق حػػزب کمونیسػػت چػػین )ح
 اندازی کرد. دهند چراکه  آزار ك شکنجه فالوف گونگ را راق می

آزار ك شػػکنجۀ »ِچنػػگ چػػین لونػػگ، عضػػو شػػورا کػػه حػػامی ایػػن قطعنامػػه اسػػت، گفػػت: 
توانػد تحمػل  چ، نمی ک دسػت ح ساله فالوف گونگ ك برداشت اعضای بدف افراد زندق به91
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جونگ ك سایر شهرها به حقوؽ اساسی های دموکراتیک، ازجمله نیو تایپه، تای شود. دكلت
 «گذارند. این ارزش ك اعتبار جهانی تایواف است. بشر احتراـ می

مانػػدق  اك گفػػت بػػا كجػػود  توسػػعۀ سػػریع چػػین، ایػػن کشػػور در خصػػوص حقػػوؽ بشػػر عقب
هػػػای جهػػػانی هسػػػتند. تصػػػویب ایػػػن  آزادی ك حقػػػوؽ بشػػػر ارزش»اسػػػت. اك اظهػػػار کػػػرد: 

دهػػػد. آف از دكلػػػت چػػػین  ند نیػػػو تایپػػػه را نشػػػاف میقطعنامػػػه صػػػدای چهػػػارمیلیوف شػػػهرك
 «کنندگاف فالوف گونگ، احتراـ بگذارد. خواهد به حقوؽ بشر، مخصوصا  حقوؽ تمرین می

کننػدگاف  مػا در حمایػت از تمرین»اش گفت:  هسو چائو هسینگ، عضو شورا، در مصاحبه
شػػاف  آنهػػا بػػه ایػػن مبارزقخیػػزیم. امیػػدكاـر  پا می فػػالوف گونػػگ علیػػه ایػػن رفتػػار ناعادالنػػه بػػه

 «برای آزادی ادامه دهند، چراکه کار درستی است.

برداشػت اجبػاری اعضػای بػدف افػراد »اش گفػت:  عضو شورا، لین چیو هػویی، در مصػاحبه
زندق عملی غیرانسػانی ك نقػض حػق بنیػادین زنػدگی اسػت. آزادی عقیػدق بخشػی از حیػات 

 «شود. محکوـ میرساندف به آف در سراسر جهاف  آدمی است. آسیب

جیانػػػػػگ بایػػػػػد در خصػػػػػوص جنایػػػػػات خػػػػػود پاسػػػػػخگو باشػػػػػد. حقػػػػػوؽ »اك تأکیػػػػػد کػػػػػرد: 
شػػاف از هرگونػػه تهمػػت ك  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بایػػد بػػه آنهػػا بازگردانػػدق شػػدق ك ناـ تمرین

 «دركغ پاک شود.

میلیون نفر دادخواسِت حمایت از اقدال قانونی علیه جیانگ ۲٫۶بیش از  ۳.۴.۱۲
 درا امضا کردن

میلیػػػوف نفػػػر بػػػا امضػػػای دادخواسػػػتی خواهػػػاف محاکمػػػه 3;۰، بػػػیش از ۰۲91دسػػػامبر2تػػػا 
اندازی آزار ك شکنجه فالوف گونگ شدند. این دادخواست شػامل  دلیل راق جیانگ زمین به

در هفػػػت کشػػػور آسػػػیایی )ازجملػػػه چػػػین(  ۰۲9۱هػػػزار امضػػػا بػػػود کػػػه فقػػػط در سػػػاؿ 11۲
 آكری شد. جمع

   291واست را در چین امضا کردق بود توضیح داد:یکی از افرادی که این دادخ

دنباؿ تمػػػرین فػػػالوف گونػػػگ بهبػػػود یافػػػت ك  ك بػػػه 9333هػػػای مػػػادـر پػػػیش از ژكئیػػػه بیماری
دسػت  اش خػوب شػد. امػا پػس از شػركع آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ به كضعیت سػالمتی

صػبر ك  بیجیانگ زمین، مادـر از ركی ترس، دست از تمرین دافا کشػید. پػس از آف، فػرد 
اش برگشػت ك مجبػور شػد  کرد. سػپس بیمػاری تحملی شد ك اغلب سایرین را سرزنش می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 نیزم انگیج هیعل یحقوق تیهزار شکا۰۲۲از  شیب می: تنا9۰فصل 
 

311 

 

ای در کػار نبػود، مػادـر در چنػین  دانم اگػر آزار ك شػکنجه تحت عمل جراحی قرار گیرد. می
رك مػن نیػز  گرفت. این جیانگ زمین است که به مادـر آسیب زد. ازایػن كضعیتی قرار نمی

 شکایت کنم ك امیدكاـر دادستاف عالی خلق، اك را محاکمه کند. خواهم از جیانگ  می

امضػػای ایػػن دادخواسػػت کػػار »یکػػی از سػػاکناف تایپػػه پػػس از امضػػای دادخواسػػت گفػػت: 
ك فػػػركش آنهػػػا، اشػػػتباق  ]کننػػػدگاف تمرین[درسػػػتی اسػػػت. برداشػػػت اجبػػػاری اعضػػػای بػػػدف 

عامالف [ابله کردق ك مرتکب شدق است. همه باید با آف مق  ]چ ک ح[كحشتناکی است که 
 292را محکوـ کند، خواهاف پیگرد قانونی جیانگ ك توقف آزار ك شکنجه شود. ]این جنایت
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 فالون گونگوضعیت کنونی : ۳بخش 
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 گونگ فالون کنونی وضعیت: ۳ بخش

 کلیدی برجستۀ نکات

آمیز بػػػرای مقابلػػػه بػػػا آزار ك  هػػػای غیرخشػػػونت کننػػػدگاف در چػػػین همننػػػاف از ركش تمرین
رای اطمینػاف از اینکػه اطرافیانشػاف فػالوف گونػگ را درک کنند. آنهػا بػ شکنجه استفادق می

گػػػاق شػػوند کننػػد ك از رفتػػػار نادرسػػػت مسػػئوالف بػػػا تمرین ، در خیابػػػاف بػػػا مػػػردـ  کننػػػدگاف آ
های  کننػد، در محلػه کنند، اطالعاتی مرتبط با این موضوع را چػا  ك توزیػع می صحبت می

گیرند. بعضػی از آنهػا  تماس تلفنی مینویسند ك  کنند، نامه می خود بنر ك پوستر آكیزاف می
با مػأموراف پلػیس ك مقامػات قضػایی مػرتبط بػا آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ، ارتبػاط برقػرار 

کننػػدگاف،  کننػػد تػػا آنهػػا را از پیػػركی از دسػػتورات غیرقػػانونی دربػػارق آزار ك شػػکنجه تمرین می
 بازدارند. 

در ركیػدادهای اجتمػاعی، دربػارق آزار کنندگاف در خارج از چین، با میزبانی ك شرکت  تمرین
آمیزی را در  کننػػػػد. همننػػػػین تجمعػػػػات ك اعتراضػػػػات صػػػػلح رسػػػػانی می ك شػػػػکنجه اطالع

سػػػػالگردهای مهػػػػم برگػػػػزار کػػػػردق ك از مقامػػػػات دكلتػػػػی در سػػػػطوح مختلػػػػف، درخواسػػػػت 
کننػدگانی کػه در چػین بػا آزار ك شػکنجه مواجهػه  کنند. آنها برای نجات تمرین پشتیبانی می

کننػػػد تػػػا بػػػا عػػػامالف آزار ك شػػػکنجه تمػػػاس بگیرنػػػد.  هػػػایی را هماهنػػػگ می د، تالشهسػػػتن
هػػػػای مسػػػػتند  اند، فیلم هایی کشػػػػیدق کننػػػػدگاف نیػػػػز نقاشػػػػی هنرمنػػػػدانی از جمػػػػع تمرین

انػد تػا ركح ك جػوهر فػالوف گونػگ را بػه نمػایش  هػای هنػری تشػکیل دادق اند ك گركق ساخته
 بگذارند. 

شػنوند. بعضػی از آنهػا در  بیشػتری بػا فػالوف گونػگ آشػنا می هر ركز در سراسر جهاف افػراد
کننػدگاف  ها را از تمرین ها ك ركیدادهای اجتماعی، تمرین های تمرین گركهی در پارک محل

هػایی کػه  یابند ازجملػه کارگاق های محلی حضور می گیرند. برخی دیگر نیز در کارگاق یاد می
کننػػػدگاف در  شػػػوند. تمرین ئوؿ برگػػػزار میهای تیػػػانتی در نیویػػػورک ك سػػػ فركشػػػی در کتاب
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بسػػیاری از مػػدارس هنػػد، انػػدكنزی ك سػػایر نقػػاط جهػػاف، تمرینػػات فػػالوف گونػػگ را آمػػوزش 
کننػػدگاف در مقاصػػد  های تمرین انػػد. اکنػػوف گردشػػگراف چینػػی بیشػػتری جلػػوی غرفػػه دادق

در کشػور  کنند تا از آزار ك شکنجه آگاق شوند، زیرا این مطالػب اصلی گردشگری توقف می
کشػػور  2۲شػػود. در حػػاؿ حاضػػر فػػالوف گونػػگ در بػػیش از  شػػدت سانسػػور می خودشػػاف به
 زباف دنیا ترجمه شدق است.  2۲های آف به بیش از  شود ك آموزق تمرین می

دادف بػه آزار ك شػکنجه  کننػدگاف بػرای پایػاف المللی همنناف از اقػدامات تمرین جامعه بین
انػػػػػد  های دكلتػػػػػی ك غیردكلتػػػػػی درخواسػػػػػت کردق کنػػػػػد. سػػػػػازماف در چػػػػػین، حمایػػػػػت می

دلیل باكر خود در چػین زنػدانی هسػتند، آزاد شػوند. در  کنندگاف فالوف گونگی که به تمرین
کشػػی ك شػػکنجه، تحػػت  دلیل جػػرائم نسل خػػارج از چػػین، عػػامالف اصػػلی آزار ك شػػکنجه بػػه

شػػػػػکل  به انػػػػػد. اکنػػػػػوف آمریکػػػػػا قصػػػػػد دارد بررسػػػػػی كیػػػػػزا را پیگػػػػػرد قضػػػػػایی قػػػػػرار گرفته
تری انجػػاـ دهػػد ك از كركد ناقضػػاف حقػػوؽ بشػػر بػػه ایػػن کشػػور ممانعػػت کنػػد،  سػػختگیرانه

انػػػػػػد. ازجملػػػػػػه مقامػػػػػػات چینػػػػػػی کػػػػػػه در آزار ك شػػػػػػکنجه فػػػػػػالوف گونػػػػػػگ شػػػػػػرکت کردق
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  چین در شکنجه و آزار با مقابله: ۱۳ فصل

در برابػر کنندگاف در چین برای مقاكمت  که آزار ك شکنجه شركع شد، تمرین 9333از ژكئیه
های تحػت کنتػرؿ حػزب منتشػر  آزار ك شکنجه، ك مقابله با تبلیغات افتراءآمیزی کػه رسػانه

انػػد. ازآنجاکػػه همػػه مسػػیرهای قػػانونی بػػرای  هػػای مختلفػػی اسػػتفادق کردق کننػػد، از ركش  می
کننػػػدگاف بسػػػته بػػػودق ك منػػػابع مسػػػتقل اطالعػػػاتی  درخواسػػػت تجدیػػػدنار بػػػه ركی تمرین

ای بػػرای انتشػػار اطالعػػات دربػػارق آزار ك  هػػای خالقانػػه هػػا اغلػػب از ركشاند، آن سانسػػور شػػدق
 اند.  شکنجه استفادق کردق

های کاغػذی  را ركی اسػکناس« فالوف دافا خوب اسػت»هایی مانند  مثال  بعضی از آنها پیاـ
های  های ابتػػػدایی آزار ك شػػػکنجه، بػػػه سػػػیگناؿ کننػػػدگاف در سػػػاؿ انػػػد. تمرین چػػػا  کردق

های افشػػػاءکنندق تبلیغػػػات افتراءآمیػػػز حػػػزب را نمػػػایش  وذ کردنػػػد ك برنامػػػهتلویزیػػػونی نفػػػ
 طور مفصل شرح دادق شدق است(.  به 9.2.1دادند. )یکی از این موارد در بخش 

کننػػدگاف در چػػین بػػا آزار ك شػػکنجه را  هػػای اصػػلی مقابلػػۀ تمرین هػػای بعػػد، ركش در بخش
 دهیم.  شرح می

 لیههای او اعتراضات و دادخواهی ۱.۱۳

کننػػػدگاف از سراسػػػر  ، تمرین9333ژكئیػػػه۰۲ها در  شػػػبه دسػػػتگیری کمػػػی پػػػس از شػػػركع یک
مناور مراجعه به ادارات اسػتیناؼ دكلػت ك ادارق اسػتیناؼ ملػی در پکػن، بػه ایػن  کشور به

کردنػد دكلػت دچػار سوءبرداشػت شػدق اسػت ك بػه همػین  شهر سفر کردنػد زیػرا تصػور می
د. آنهػػا قصػػد داشػػتند دربػػارق تجربیػػات مثبتشػػاف از کنػػ دلیػػل فػػالوف گونػػگ را سػػرکوب می

 تمرین فالوف گونگ ك مزایای این تمرین برای جامعه، با مسئوالف دكلتی صحبت کنند. 

طور خودجػوش آنهػا  ها این بود که افراد بػه های ارزشمند این دادخواست یکی از مشخصه
ف گونػػگ هػػیچ سػػاختار دهی مرکػػزی انجػػاـ نشػػد، زیػػرا فػػالو را شػػکل دادنػػد؛ آف بػػا سػػازماف

کنندگاف بایػد پػیش  سازمانی رسمی یا ساختاری رسمی برای عضویت ندارد. بیشتر تمرین
دانسػتند انجػاـ  کردنػد، زیػرا می گیری دربارق سفر به پکن، مقداری خودکػاكی می از تصمیم

 تواند زندگی ك امنیت فردی آنها را به خطر بیندازد.  چنین کاری می
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 293ای شرح داد: ندقکن همانطور که تمرین

کنػػػدق از ایػػػن دركغ هػػػا شػػػد. بػػػا مشػػػاهدۀ اینکػػػه بػػػا اسػػػتاد راسػػػتین ك  ناگهػػػاف کػػػل کشػػػور آ
کػػردـ  عنواف یػػک شػػاگرد دافػػا، بایػػد کػػاری می شػػود، بػػه نیکخػػواق، ك دافػػا اینگونػػه رفتػػار می

اـ را  کننػدگاف را درک کنػد. تصػمیم گػرفتم ابتػدا دادخػواهی های ما تزکیه حکومت صحبت
 نداری ارائه کنم.به استا

 ها پر از مأموراف پلیس، ك حکومت ناامی بود: اك به مرکز استاف رسید ك خیاباف

کننػدگاف  زكر ما را سوار خودرك کردنػد ك بػه كرزشػگاهی بردنػد. آنجػا پػر از تمرین مأموراف به
 دافا بود که دستگیر شدق بودند.

سػػتانی صػػحبت کنػػیم ك در سػػکوت آنجػػا نشسػػتیم ك منتاػػر بػػودیم بػػا یػػک مقػػاـ دكلتػػی ا
کننػػػػدگاف ایػػػػن ركش ك ارتقػػػػای خصوصػػػػیات  دربػػػػارق دافػػػػا ك نحػػػػوق بهبػػػػود سػػػػالمت تزکیه

 شاف به اك بگوییم. اخالقی

... 

ُػػه صػػبح کم کػػم تجمػػع کردنػػد ك دسػػته دیگػػری از  خودركهػػای پلػػیس در سػػاعت هشػػت یػػا ن
 مأموراف آمدند ك شركع به دستگیری افراد کردند.

ن کسػػػانی بودنػػػد کػػػه از آف محػػػل بػػػردق شػػػدند. پلػػػیس بػػػه اسػػػتاداف ك دانشػػػجویاف اكلػػػی
داد. بػا خشػونت بػازكی یکػی از اسػتاداف را گرفتنػد  دادف نمػی کنندگاف اجازق توضیح تمرین

سػػاله بػػود ك اك را بػػه داخػػل خػػودركی پلػػیس  کػػه بػػانویی برازنػػدق ك فرهیختػػه ك حػػدكدا  چهل
رنفرق از مػأموراف، صػرفا  آنهػا را هػای چهػا شػد: گركق کشاندند. با مرداف حتػی بػدتر رفتػار می

دانسػػتم کػػه اسػػتانداری  کردنػػد. در آف لحاػػه، می گرفتنػػد ك بػػه داخػػل خػػودرك پػػرت می می
 شنود. هایماف را نمی درخواست

... 

بػرای دادخػواهی بػه پکػن رفػتم. كقتػی بػه آنجػا رسػیدـ، متوجػه شػدـ  ۰۲۲۲ژكئیه۰۲قبل از 
کنػد، بػدكف اینکػه بػه آنهػا فرصػتی  تگیر میکننػدگاف را دسػ ادارق استیناؼ ملی فقػط تمرین

من بػػركـ ك بنرهػػایی را بػػه نمػػایش  آف بػػرای صػػحبت بدهػػد. تصػػمیم گػػرفتم بػػه میػػداف تیػػاف
 «فالوف دافا خوب استگ»بگذاـر ك به جهاف بگویم: 
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طور بػه یػاد آكرد: یک دانشجوی آمریکایی در چین، اكلین برخوردش با فالوف گونگ را این
294 

کننػدگاف  گرفتیم. سپس تعػدادی از تمرین من عکس می آف میداف تیاف من ك دكستانم در
بردند. مأموراف پلػیس   آرامی ك با آرامش باال می  شاف را به فالوف گونگ را دیدیم که بنرهای

چینی بالفاصػله بػا مشػت ك لگػد بػه ركی آنهػا پریدنػد. سػپس آنهػا را بػه داخػل خودركهػای 
كشػػتم  د. دك نفػػر از دكسػػتانم چنػػد عکػػس از ضربپلػػیس کشػػیدند ك بػػه ادارق پلػػیس بردنػػ

هػا توقیػف ك هػر دكی آنهػا نیػز  دست مػأموراف پلػیس گرفتنػد، امػا عکس کنندگاف به تمرین
 بازداشت شدند.

شػد: پػس از اینکػه  های ابتدایی آزار ك شکنجه، این صحنه تقریبا  هر ركز دیدق می در ساؿ
گذاشػت،  من بػه نمػایش می آف میداف تیافکنندگاف فالوف گونگ بنری را در  یکی از تمرین

بردنػد ك اك را بػه داخػل خػودركی كنػی کػه  سمت فػرد معتػرض هجػوـ می مأموراف پلیس به
بردنػد ك اغلػب در حػین بػردف اك بػه داخػل كف، بػه اك مشػت ك لگػد  منتار ایستادق بود می

 زدند.  نیز می

امػػػا تعػػػداد زیػػػادِ کردنػػػد،  هرچنػػػد افػػػراد دادخػػػواق بػػػا میػػػل خودشػػػاف بػػػه پکػػػن سػػػفر می
میلیػوف نفػر طبػق آمػار دكلتػی، 9۲۲تا  1۲ کنندگاف فالوف گونگ در چین در آف زماف،  تمرین

گرفتنػد بػه  کننػدگاف تصػمیم می به ایػن معنػی بػود کػه حتػی اگػر درصػد کمػی از کػل تمرین
 بود. این سفر بركند، بازهم تعدادشاف بسیار زیاد می

تخمػػین زد بػػیش از  ۰۲۲9ك  ۰۲۲۲هػػا در سػػاؿ  یادارق امنیػػت عمػػومی پکػػن در اكج دادخواه
های داخلػی پلػیس  بایگانی 295اند. کنندق در پکن، دادخواست ارائه کردق میلیوف تمرین یک

 ۰۲۲9دلیل دادخػػواهی در پکػػن در آكریػػل کننػػدق بػػه هػػزار تمرین22۲ داد بػػیش از  نشػػاف مػػی
ی خػػػود امتنػػػاع کننػػػدگانی کػػػه از ارائػػػه اطالعػػػات شناسػػػای دسػػػتگیر شػػػدند، هرچنػػػد تمرین

   296شدند. ك همکاراف خود محافات کنند در این آمار شامل نمی  کردند تا از خانوادق می

هػا  کنندگاف در خارج از چین نیز به پکن سفر کردند تػا بػه ایػن دادخواهی بعضی از تمرین
کننػدق از ژاپػن بودنػد کػه بػه میػداف  تمرین 2۲بپیوندند. ایػن افػراد شػامل گركهػی بػیش از 

 297من رفتند ك در آستانه كركد به هزارۀ جدید، تمرین فالوف گونگ را انجػاـ دادنػد. آف تیاف
کشور )از جمله انگلیس، سػوئیس، آلمػاف،  9۰کنندق غربی از  تمرین 23، ۰۲۲9نوامبر۰۲در 

من  آف آمیزی را برای فالوف گونگ در میداف تیاف امریکا، کانادا ك استرالیا( دادخواهی صلح
حقیقػػت، »شػػتند. آنهػػا بنػػری را برافراشػػتند کػػه ركیػػش نوشػػته شػػدق بػػود: بػػه نمػػایش گذا
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ك ركی زمین نشستند ك مدیتیشن انجاـ دادنػد. یکػی از آنهػا رك بػه « خواهی، بردباری، نیک
نفػر آنهػا  23کػه پلػیس کػتکش زد. هػر « فػالوف گونػگ خػوب اسػت»گردشگراف فریػاد زد: 

 چند دقیقه بعد دستگیر شدند.

من به دكستش تلفن کػرد  آف دگاف که از ادارق پلیِس نزدیک میداف تیافکنن یکی از تمرین
های خػارجی نیػز  اف ك سػایر رسػانه اف ك از كضعیتشاف گفت، اظهار کػرد گزارشػگرانی از سػی

 اند.  همراق آنها دستگیر شدق

 صورت رودررو صحبت با مردل به ۲.۱۳

کننػد تػا بػا مػردـ  اسػتفادق میهای زیادی در زنػدگی ركزمػرق خػود  کنندگاف از فرصت تمرین
دربارق فالوف دافا ك آزار ك شکنجه صػحبت کننػد، ازجملػه افػرادی کػه در اتوبػوس، خیابػاف، 

کننػػد. در محػػل کػػار، آنهػػا بػػا رؤسػػا،  هػػای عمػػومی بػػا آنهػػا مالقػػات می هػػا یػػا سػػایر مکاف پارک
یی کػه کننػد. برخػی در ركسػتاها، جػا همکاراف، مشتریاف ك شرکای تجاری خود صحبت می

ركنػد تػا بػا  ساکناف دسترسی کمتری بػه منػابع مسػتقل اطالعػات دارنػد، خانػه بػه خانػه می
 مردـ صحبت کنند.

کنندق درنتیجػۀ کمپػین تبلیغػاتی حػزب کمونیسػت، تصػور  اگر رؤسا ك همکاراف یک تمرین
 ها را تغییر دهد. بدی از فالوف گونگ داشته باشند، اك باید سخت تالش کند این نگرش

 298ای در استاف هناف گفت: کنندق نتمری

خواهی، بردبػػػاری بػػػرای  کننػػػدق فػػػالوف دافػػػا، از اصػػػوؿ حقیقػػػت، نیػػػک عنواف یػػػک تمرین بػػػه
کنم. افػػراد  سػػنجش خػػودـ ك ركشػػنگری حقیقػػت بػػرای همکػػارانم در شػػرکت اسػػتفادق مػػی

را انػد ك اکنػوف برخػی از آنهػا اصػوؿ دافػا  بسیاری پس از ارتبػاط بػا مػن حقػایق را درک کردق
 دهند. معیار سنجش خود در زندگی ركزمرق قرار می

عنواف کارمنػػدی عػػادی در شػػرکتی جدیػػد شػػركع کػػردق ك طػػی سػػه مػػاق بػػه  مػػن کػػاـر را بػػه
کػرد، در  هػا سػختگیری می مدیریت بخش ارتقػا پیػدا کػردـ. كقتػی سرپرسػتم در انجػاـ کار

گفػػت:  م. رئیسػػم میها را رفػػع کػػن کػػردـ تضػػاد مقابػػل اك بردبػػار ك شػػکیبا بػػودـ ك سػػعی می
شػػػما فػػػردی بسػػػیار درسػػػتکار هسػػػتید. كقتػػػی ایػػػن چنػػػد صػػػدمیلیوف دارایػػػی را بػػػه شػػػما »

 «سپرـ، احساس اطمیناف داـر ك خیالم راحت است. می
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اند ك از ركستایی به  کنندگاف قدـ پیش گذاشته در خارج از مناطق شهری، برخی از تمرین
 299ركند: میای دیگر  ای به خانه ركستایی دیگر ك از خانه

ها رفتیم ك متوجه شدیم کػه مػردـ فقػط دربػارق آننػه  در آف ركستاها، به دـ در تماـ خانه
داننػد.  رخ داد، یعنی زمانی که حػزب کمونیسػت دافػا را ممنػوع کػرد، می 9333ژكئیه ۰۲در 

ها دربارق دافا گفته بودند. متأسف بودـ که زكدتػر بػه  دانستند که رسانه فقط چیزی را می
ركستاها نیامدق بودیم. حقیقت را خانػه بػه خانػه، همننػین بػرای گركهػی از مػردـ کػه این 

 کردند، ركشن کردیم. مقابل یک خانه با هم صحبت می

شاف پاسخ دادیم ك به آنها گفتیم که در حاؿ حاضر مػردـ در بػیش از  صبورانه به سؤاالت
من یػػک  آف سػػوزی تیػػافکننػػد. گفتػػیم کػػه ركیػػداد خود کشػػور فػػالوف دافػػا را تمػػرین می9۲۲

سػػػازی از سػػػوی حػػػزب کمونیسػػػت چػػػین بػػػرای توجیػػػه آزار ك شػػػکنجه بػػػود. دربػػػارق  صحنه
کننػػدگاف زنػػدق دافػػا بػػا مجػػوز دكلػػت هػػم برایشػػاف  برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف تمرین

 توضیح دادیم.

چ کػه ایػن  ک هزار نفر از جیانگ زمین، رئػیس سػابق ح۰۲۲كقتی به آنها گفتیم که بیش از 
جیانػگ »اند، بػانوی سػالمندی گفػت:  اندازی کرد، شکایت کیفری کردق ك شکنجه را راق آزار

زمین، این پیرمرد شیطانی، هرگز هیچ کار خوبی انجاـ ندادق است. اك خیلی بد است. آیا 
 «خواهم در حمایت از این شکایت امضایش کنم. آف دادخواست را داری  من نیز می

ها اسػتفادق  شػوند، از فرصػت خاطر ایمانشػاف زنػدانی می هکنندگاف حتی زمانی کػه بػ تمرین
کننػػد تػػا بػػا زنػػدانیاف ك نگهبانػػاف دربػػارق فػػالوف گونػػگ ك آزار ك شػػکنجه صػػحبت کننػػد.  می

کنند ك از آنها الهاـ  کنندگاف همدردی می درنتیجه، بسیاری از زندانیاف ك مأموراف با تمرین
 د تمرین فالوف گونگ را شركع کنند.ان گیرند. برخی از آنها حتی تصمیم گرفته می

 300ای که محبوس شدق بود، چنین نوشت: کنندق تمرین

زنػػدانی خشػػنی بػػه نػػاـ شػػیائو پینػػگ )مسػػتعار( بػػه زنػػدانی کػػه در آف حػػبس  ۰۲۲۱در سػػاؿ 
 خوابیدیم.  بودـ منتقل شد. درنهایت من ك اك در یک تخت دكطبقه می

کػه بػه  دانسػت، درحالی فالوف گونػگ را می نگهبانی به ناـ كنگ لینگ )مستعار( که حقایق
توانػد بػه تػػو یػاد دهػد چطػػور  تػػو بایػد از اك یػاد بگیػػری. می»کػػرد بػه اك گفػت:  مػن اشػارق می

 «شخص خوبی باشی.
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کسػػی اك را دكسػػت  شػػیائو پینػػگ بػػداخالؽ بػػود ك رفتػػار تنػػدی داشػػت بػػه همػػین دلیػػل هیچ
کشػػید. كاقعػػا   زد ك فریػػاد می شػػد داد مػػی نداشػػت. هػػر زمػػاف بػػا شػػرایط سػػختی مواجػػه می

توانػػد فػػالوف گونػػگ را یػػاد بگیػػرد یػػا نػػه. گػػاهی دربػػارق ایػػن تمػػرین بػػا اك  دانسػػتم آیػػا می نمی
توانست به چیزی گوش کند. تا اینکه یک  قرار بود ك نمی کردـ اما اك خیلی بی صحبت می

دربػػارق  سػػپس« تػػوانی تمػػرین فػػالوف گونػػگ را بػػه مػػن یػػاد بػػدهی  می»ركز از مػػن پرسػػید: 
چ( ایػػن تمػػرین را تحػػت آزار ك  ک فػػالوف گونػػگ ك اینکػػه چطػػور حػػزب کمونیسػػت چػػین )ح

شػػکنجه قػػرار دادق بػػرایش توضػػیح دادـ. همننػػین لػػوف یػػو اسػػتاد ك چنػػد بخػػش کوتػػاق را 
 برایش نوشتم ك پیشنهاد کردـ آنها را بخواند.

اك « کننػػد  حبت میچیزی صػػ کنػػی اسػػتاد دربػػارق چػػه درک می»چنػػد ركز بعػػد از اك پرسػػیدـ: 
 «فهمم. بله می»گفت: 

اش بػه اك  ای را پیػدا کنػد کػه در تزکیػه کننػدق تنها آرزكی اك این بود که پػس از آزادی تمرین
 کمک کند.

کنػد.  ساؿ پیش از زنداف آزاد شػدـ ك شػیائو پینػگ هنػوز فػالوف گونػگ را تزکیػه می 9۲من 
نطور کػه مػن در زمػاف حبسػم در حاال اك در زنداف بسیار مورد تحسین است، درست همػا

 زنداف، مورد تحسین بودـ.

دلیل سػػرقت دسػػتگیر شػػدق بػػود دربػػارق مواجهػػه خػػود بػػا  یکػػی از زنػػدانیانی کػػه بارهػػا بػػه
   301کنندگاف فالوف گونگ در بازداشتگاق چنین نوشت: تمرین

ه مناور دادخواهی برای فالوف گونػگ بػه پکػن رفتػ آنها به این دلیل بازداشت شدند که به
دادند. آنها صرفا  بػه ایػن دلیػل کػه مػن دزد بػودـ  ها انجاـ می بودند یا تمرینات را در پارک

گفتنػػد فػػرد خػػوبی باشػػم ك دیگػػر  نگػػاق تحقیرآمیػػزی بػػه مػػن نداشػػتند. درعػػوض بػػه مػػن می
 دزدی نکنم ك کار اشتباهی انجاـ ندهم. 

خوردف ك ناسزاشػنیدف  ود کتػکكییق اینکه بػا كجػ تأثیر رفتار آنها قرار گرفتم. به عمیقا  تحت
از مأموراف، هیچ نفرت یا شکایتی نداشتند. آنهػا همیشػه بػا مهربػانی بػا آف مػأموراف رفتػار 

شػػدت متعجػػب ك  کردنػػد. به کػػردق ك دربػػارق اصػػوؿ فػػرد خػػوبی شػػدف، بػػا آنهػػا صػػحبت می
گفػػت فػػالوف گونػگ چقػػدر بػد اسػػت. پػػس چطػور ممکػػن بػػود  زدق بػػودـ. تلویزیػوف می بهػت

از افراد، پس از یادگیری فالوف گونگ، تا این حػد خػوب شػوند  بػا توجػه بػه آننػه  بسیاری
 های خوبی هستند.  پذیرفتم آنها كاقعا  انساف دیدـ باید می می
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پػػػس از گذشػػػت دق سػػػاؿ از عمػػػرـ کػػػه صػػػرؼ کارهػػػای بسػػػیار بػػػدی کػػػردق بػػػودـ، ناگهػػػاف 
نػػدگاف فػػالوف گونػػگ، کن توانسػػتم ماننػػد تمرین شػػدت احسػػاس پیشػػمانی کػػردـ. اگػػر می به

 شد. انگیز می انساف خوبی باشم، چقدر شگفت

هػای سػخت ك  کننػدگاف چطػور در محیط دهػد تمرین توضیح باال عالكق بػر اینکػه نشػاف می
ماننػد، اثربخشػی فػالوف گونػگ در بػازپركری مجرمػاف را  خشن بر باكر خود پابرجػا بػاقی می

گرفته در سیسػتم زنػداف  تارهای صػورتکند. این در تضاد کامل بػا سػوءرف نیز برجسته می
کننػػدگاف را شػػکنجه کننػػد ك درنتیجػػه  کنػػد تمرین چػػین اسػػت کػػه زنػػدانیاف را تحریػػک می

 شود.  دادف افراد به سمت قلدری ك خشونت می باعث سوؽ

 رسانی و نمایش بنرها و پوسترها توزیع مطالب اطالع ۳.۱۳

آكرد، زمانی که تػازق بػه  به یاد  ۰۲۲9اؿ کنندگاف در چین، تجربه خود را در س یکی از تمرین
گػػاق  مکػػاف کػػردق بػػود ك می اسػػتاف جدیػػدی نقل خواسػػت افػػراد بیشػػتری از آزار ك شػػکنجه آ

   302شوند:

در نهایت بػا مشػکالت بسػیار، یػک مغػازق فتػوکپی پیػدا کػردـ. از صػاحب مغػازق پرسػیدـ: 
باید در انتقاد از فالوف  مطالب»اك پاسخ داد « گیرید  آیا از مطالب فالوف گونگ کپی می»

حػاؿ، مطالػب را بػه اك دادـ تػا چػا  کنػد.... بعػدا   کمػی تأمػل کػردـ ك بػا این« گونگ باشد.
متوجه شد مطالب مربوط به شػرح حقػایقی دربػارق فػالوف گونػگ اسػت بنػابراین مخفیانػه 

هػػای دافػػا را از  مػػرا بػػه پلػػیس گػػزارش داد. کمػػی بعػػد دسػػتگیر شػػدـ.... ك شػػغلم ك کتاب
 ست دادـ.د

کردف مػردـ  در محیطی که اطالعات درست دربارق فالوف گونگ اجازق انتشار ندارد، مطلع
تر  دهػد، حرکتػی ارزشػمندتر ك ضػركری دربارق نقض حقػوؽ بشػری کػه در اطرافشػاف رخ می

های کوچػک تولیػد،  های خود به محل کنندگاف از سراسر چین با تبدیل خانه است. تمرین
یػادبود ك سػایر مطالػب، بػر  دی، پوسػتر، تقػویم، نشػاف  كی  دی ك دی چا  جزكق، کتاب، سی

 اند تا دربارق فالوف گونگ به مردـ بگویند.  این دشواری بسیار بزرگ غلبه کردق

انػدازی، ك بػا اسػتفادق  کنندگاف راق های تولید مطالب کامال  با سرمایه خود تمرین این محل
شػػػکل رایگػػاف ك اغلػػػب بػػػا  د ك آنهػػػا مطالػػب را بهشػػون انػػػداز آنهػػا تػػػأمین می از درآمػػد ك پس

طور کػػه در بسػػیاری از مػػوارد  کننػػد. همػػاف خطرانػػداختن امنیػػت شخصػػی خػػود توزیػػع می به
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شػػکلی مػػنام ك عػػادی  شػػود، مسػػئوالف چػػین به آزار ك شػػکنجه در ایػػن گػػزارش دیػػدق می
« مػدرک»عنواف  هکننػدگاف را بػ شدق در منػزؿ تمرین  ها، چاپگرها، ك بركشورهای یافت رایانه

 کنند تا آنها را تحت پیگرد قرار دهند ك زندانی کنند.  علیه آنها توقیف می

ُػػػه شػػرح ك تفسػػػیر دربػػػارق حػػػزب های  کننػػػدگاف هنگػػاـ توزیػػػع نسػػػخه بػػا ایػػػن حػػػاؿ تمرین ن
هػػا، بػػا تقاضػػای زیػػادی از سػػوی مػػردـ  دی كی هػػا ك دی ك سػػایر مجػػالت، تقویم کمونیسػػت
 303دهیم: کنندگاف در چین را شرح می ، ماجرای یکی از تمریناند. در ادامه مواجه شدق

ركیم.  هر ركز بػدكف توجػه بػه شػرایط هػوا بػه بػازار اصػلی ك شػهرهای مجػاكر ك ركسػتاها مػی
دیدیم. حقیقػت را  شناسند. شخص خاصی را بارها می رك افراد بسیار زیادی ما را می ازاین

قدردانتاف هسػتم. شػما »گفت:  بودیم. اك می کردق ك بركشورها را به اك دادق برایش آشکار 
 «همگی افراد خوبی هستید.

چ  ک کػػرد از ح هػػای ركمیػػزی بػػه مػػا کمػػک ك مػػردـ را متقاعػػد می اك اغلػػب در توزیػػع تقویم
فػػػػالوف دافػػػػا خػػػػوب اسػػػػتگ حقیقػػػػت، »گفػػػػت:  خػػػػارج شػػػػوند. اغلػػػػب بػػػػا صػػػػدای بلنػػػػد می

 «خواهی، بردباری خوب استگ نیک

 «باالخرق شما را پیدا کردـگ»، با صدای بلند گفت: یک ركز كقتی ما را دید

خواسػػت. فقػػط تعػػداد کمػػی  هػػای ركمیػػزی را تمػػاـ کػػردق بػػود ك تعػػداد بیشػػتری می اك تقویم
بػػه افػػراد »خواسػػتم آنهػػا را ازدسػػت بػػدهم. امػػا اك مشػػتاقانه درخواسػػت کػػرد:  داشػػتم ك نمی

راضػی شػدـ ك « را ناامید کنم. خواهم آنها برـ. نمی زیادی قوؿ دادـ که برایشاف تقویم می
 چند تقویمی را که داشتم به اك دادـ.

انػػد کػػه حػػاكی  هػػای عمػػومی نصػػب کردق کننػػدگاف پوسػػترهای بزرگػػی را نیػػز در مکاف تمرین
 اطالعاتی دربارق آزار ك شکنجه ك خواستار محاکمۀ جیانگ زمین است.

 های شخصی به عامالن آزار و شکنجه  نوشتن نامه ۴.۱۳

هایی نیػز بػه مػأموراف پلػیس ك  رسانی بػه عمػوـ مػردـ، نامػه نندگاف عالكق بر اطالعک تمرین
اند تػػا آنهػػا را از شػػرکت در آزار ك شػػکنجه، منصػػرؼ کننػػد. نویسػػندگاف ایػػن  مقامػػات نوشػػته

کردنػػد ك  های محلػػی کػػه بػػه گیرنػػدۀ نامػػه مػػرتبط بػػود اشػػارق می ها اغلػػب بػػه پركنػػدق نامػػه
های دكلتػی دربػارق فػالوف گونػگ منتشػر شػدق بػود،  ریق کاناؿاطالعات نادرستی را که از ط

 کردند.  اصالح می
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هایی بػػه  کننػػدگاف، تجربػػه خػػود را از همکػػاری بػػا دیگػػراف بػػرای نوشػػتن نامػػه یکػػی از تمرین
های امػاکن، مسػئوالف  ها، مراکػز شستشػوی مغػزی، کمیتػه پلیس ك مراجع قضایی، زنػداف

  304طور شرح داد: مدرسه ك سایرین، این

پػػػس از اینکػػػه رئػػػیس یکػػػی از ادارات پلػػػیس شػػػهر، نامػػػه را خوانػػػد، از مشػػػارکت در آزار ك 
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ همگػػی مهربػػاف هسػػتند.  تمرین»شػػکنجه دسػػت کشػػید. اك گفػػت: 

کننػػػد. فقػػػط  مثل نمی بػػػه زننػػػد، آنهػػػا مقابله كقتػػػی آنهػػػا را کتػػػک زدق یػػػا سرشػػػاف فریػػػاد می
رحم نیسػػتم کػػه بػػه ایػػن رفتػػار  مػػن كاقعػػا  آنقػػدرها بػػی خواهنػػد باكرشػػاف را حفػػ  کننػػد. می

اـ.  اـ ك همه آنها را خوانػدق هایی دریافت کردق غیرمنصفانه با آنها ادامه دهم. هر ماق نامه
ها مػػػرا  رحم نیسػػػتم کػػػه ایػػػن کػػػار را انجػػػاـ دهػػػمگ بسػػػیاری از ایػػػن نامػػػه مػػػن آنقػػػدرها بػػػی

ر دادنػدگ تػا كقتػی در ایػن ِسػمت هسػتم، تأثیر قرار دادند ك كجدانم را تحت تأثیر قػرا تحت
 کنندگاف حفاظت کردق ك با آنها با مهربانی رفتار کنم. کنم که از تمرین همه تالشم را می

، یػک مقػاـ ارشػد دادسػتانی هػر مػاق یػک نامػه ركشػنگری حقیقػت دریافػت ۰۲۲2در ساؿ 
غییػػر کػػرد. شػػدت ت کننػػدگاف به ها، دیػػدگاهش دربػػارق تمرین کػػرد. پػػس از خوانػػدف نامػػه می

هػػای کػػار اجبػػاری  ها ك اردكگاق ایػػن سػػؤاؿ بػػرایش مطػػرح شػػد کػػه چػػرا ایػػن افػػراد بػػه زنػػداف
شػػود  خواهػػد کارهػػایی انجػػاـ دهػػد کػػه سػػبب می شػػوند. اك گفػػت دیگػػر نمی فرسػػتادق می

چ دریافػػػت  ک تقػػػوایش را از دسػػػت بدهػػػد. هرگػػػاق دسػػػتورالعمل یػػػا مػػػأموریتی از سػػػوی ح
کننػػدگاف را  طور مخفیانػػه تمرین ه انجػػامش ندهػػد. حتػػی بػػهیافػػت کػػ ای می کػػرد، بهانػػه می

 ای از کتاب جوآف فالوف را از آنها گرفت تا بخواند. کرد ك نسخه پیدا 

کننػدگاف  کنندگاف این ركش بػرای کػاهش آزار ك شػکنجۀ سػایر تمرین هرچند از نار تمرین
هایی،  ن نامػػػػهك جلػػػوگیری از ادامػػػػه جػػػػرائم عػػػامالف آزار ك شػػػػکنجه مػػػػؤثر بػػػود، امػػػػا چنػػػػی

 دنباؿ داشت:  ها ك خطرات امنیتی را نیز به دشواری

کننػػدگاف بایػػد تعػػداد  کػػردیم، یکػػی از تمرین های زیػػادی پسػػت می بػػا توجػػه بػػه اینکػػه نامػػه
خریػػد. مػػأموراف امنیتػػِی دكلػػت بػػا ادارات پسػػت در ارتبػػاط بودنػػد...  زیػػادی تمبػػر پسػػتی می

شػػدیم بػػرای  فػػی بفرسػػتیم ك گػػاهی مجبػػور میهػػای مختل ها را از محل مجبػػور بػػودیم نامػػه
 ماف مسافتی طوالنی را طی کنیم. کردف نامه پست

   305کنندگاف در استاف لیائونینگ نوشت: یکی دیگر از تمرین

، قػػوانین خػػود را 9333ژكئیػػه۰۲ادارق پسػػت پػػس از شػػركع آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ در 
تمبػر بخػرد ك  ۰۲رید، اجازق داشت فقط دربارق فركش تمبر تغییر داد. هر نفر در هر بار خ
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شد. اما در طوؿ ساؿ نو چینی، افراد مجاز بودنػد بػدكف  دلیل خرید تمبر از اك پرسیدق می
خواهند تمبر بخرند. بنابراین در همین زمػاف تعػداد زیػادی تمبػر  هیچ پرسشی، هرقدر می

 خریدـ تا در تماـ ساؿ از آف استفادق کنم.  می

هػػػا،  ادارات قضػػػایی محلػػػی، کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی ك حقػػػوقی، انجمن ها را بػػػه آدرس نامػػػه
هایی نیػػز بػػه  کػػردـ. نامػػه ها، ك مسػػئوالف حکػػومتی ركسػػتا پسػػت می ها، بازداشػػتگاق زنػػداف
 گفته مینگهویی، به کمک فوری نیاز داشتند.  فرستادـ که به کنندگانی می تمرین

ركدررك بػػػا آف فػػػرد بػػػودـ.  نوشػػػتم، گویػػػا در حػػػاؿ صػػػحبت هػػػر نامػػػه را از صػػػمیم قلػػػب می
ترین اطالعػػات ك سرشػػار از انػػرژی مثبػػت بػػود. كقتػػی  تػػرین ك ضػػركری هایم حػػاكی مهم نامػػه
 نوشتم. شد، به همین دلیل نامه را دكبارق می خطم بد می حوصله بودـ، دست بی

 انتشار اطالعات از طریق تماس تلفنی و اینترنت ۵.۱۳

ركدررك بػا مػردـ ك توزیػع مطالػب چػاپی، مػتن ك  کنندگاف در چین، عالكق بر صػحبت تمرین
ای را نیػػز بػػرای عػػامالف آزار ك شػػکنجه ك عمػػوـ مػػردـ ارسػػاؿ کػػردق ك از  هػػای چندرسػػانه پیاـ

 اند.  طریق تلفن با آنها تماس گرفته

  306طور به یاد آكرد: کنندگاف این یکی از تمرین

س، ادارات پلػػػػػػػیس، ، شػػػػػػػعب پلػػػػػػػی39۲هػػػػػػػای کػػػػػػػار اجبػػػػػػػاری، ادارات  ها، اردكگاق زنػػػػػػػداف
ها، ك مػدارس  ها، بیمارسػتاف هػا، دادسػتانی ها، مراکز شستشػوی مغػزی، دادگاق بازداشتگاق

کردنػد عبارتنػد از: یػک مػدیر، رؤسػای  دادـ. افرادی کػه پیػاـ مػرا دریافػت  را هدؼ قرار می
محلػػی، یػػک رئػػیس دادگػػاق، یػػک قاضػػی دادگػػاق عػػالی، دبیػػراف حػػزب، نماینػػدگاف سیاسػػی، 

تػػػیم، مػػػأموراف پلػػػیس، ك کارکنػػػاف امنیتػػػی. بعضػػػی از آنهػػػا پػػػس از دریافػػػت پیػػػاـ، رهبػػػراف 
 دادند. شدند، اما بعضی دیگر همنناف به کار اشتباق خود ادامه می پشیماف می

   307کنندق دیگری گفت: تمرین

ای  های همػراق پیػاـ خػود را در زمػانی بسػیار کوتػاق بػه منطقػه توانیم با استفادق از تلفن می
هایی دارنػد، امػا بػا  هػا همیشػه محػدكدیت رسػد سػایر ركش رساؿ کنػیم. بػه ناػر میبزرگ ا

زمینػه  نار از جایگػاق اجتمػاعی، پیش تػوانیم بػه هرکسػی صػرؼ استفادق از تلفن همػراق می
 شغلی یا سنش، دسترسی داشته باشیم.
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دنباؿ  ها ك برقراری تماس با استفادق از تلفن همػراق نیػز خطػرات امنیتػی بػه فرستادف پیاـ
هػػػای  گذاری هنگفتػػػی را صػػػرؼ پػػػایش تلفػػػن ك قابلیت دارد، زیػػػرا مقامػػػات چینػػػی سػػػرمایه

کننػػدق در سػػانهی، كاقػػع در اسػػػتاف  ، چهػػار تمرین۰۲92انػػد. در سػػاؿ  ردیػػابی تمػػاس کردق
هػای گركهػی دربػارق فػالوف گونػگ، دسػتگیر شػدند. سػپس  دلیل فرستادف پیامک هبی، به

نار بػودق، حتػػی كقتػی تلفنشػػاف  کننػدق تحػػت تمرینهػػای تلفنػی چنػػد  مشػخص شػد تماس
  308خاموش بودق است.

های اجتمػاعی  چنین ردیابی ك ناارتی در سػایر انػواع ارتباطػات الکتركنیکػی ازجملػه شػبکه
، پس از اینکه پلیس متوجه شد یک استاد دانشگاق در ۰۲93شود. در ژانویه نیز انجاـ می

افػزار  ی را دربارق آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ در نرـاطالعات ۰۲91ك  ۰۲92گوانگیك بین اکتبر
به اشتراک گذاشته، اك را به سه ساؿ ك شػش مػاق زنػداف ك پرداخػت جریمػه  (QQ)کیوکیو 

هػایی  چت پیاـ مردی در استاف سینواف پس از اینکه در كی 309هزار یوانی محکوـ کرد.9۲
ت ك نشػر چػین، ممنوعیػت نشػر را فرستاد تا مقامات قضایی را آگاق کند که ادارق مطبوعػا

لغػػو کػػردق، دسػػتگیر شػػد ك در مرکػػز شستشػػوی  ۰۲99هػػای فػػالوف گونػػگ را در سػػاؿ  کتاب
موارد متعدد دیگػری نیػز  310مغزی مورد آزاركاذیت قرار گرفت ك همسرش نیز کتک خورد.

کنندگاف پس از ارساؿ اطالعات آنالین دربارق فالوف گونگ، دسػتگیر  كجود دارد که تمرین
 اند.  شدق

مناور کمک به مردـ چین برای دسترسػی آزادانػه بػه اخبػار ك اطالعػات،  کنندگاف به تمرین
گیت، دایناكب، ك اكلتراسرؼ را برای دكرزدف سانسور آنالین تولیػد  افزارهایی مانند فری نرـ

افػػػػزار ضػػػػد سانسػػػػور را طراحػػػػی کردنػػػػد،  کننػػػػدگانی کػػػػه نرـ انػػػػد. دك گػػػػركق از تمرین کردق
را شػػکل دادنػػد کػػه ابزارهػػای آف بػػه « کنسرسػػیوـ جهػػانی بػػرای آزادی اینترنػػت»درنهایػػت 311

312شکل گستردق در ایراف، میانمػار، کوبػا، کػرق شػمالی ك سػوریه نیػز اسػتفادق شػدق اسػت.
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 رسانی در خارج از چین  : اطالع۱۴فصل 

 هػای آزار ك شػکنجه را بػرای مػردـ کننػد كاقعیت کنندگاف در چػین تػالش می هرچند تمرین
کنند، این کار اغلب خطراتی را نیز بػرای  رسانی  کردق ك در این زمینه اطالع  در چین ركشن
رسانی دربارق آزار  دنباؿ دارد. اما افراد خارج از چین نیز برای اطالع شاف به امنیت شخصی

های ناشی از تبلیغات افتراءآمیز رژیم چػین، فعاالنػه تػالش  ك شکنجه، ك رفع سوءبرداشت
 .  کنند می

 های چین ها و کنسولگری اعتراضات مقابل سفارتخانه ۱.۱۴

ها ك  کننػػػػػػدگاف فػػػػػػالوف گونػػػػػػگ در کػػػػػػل دك دهػػػػػػه گذشػػػػػػته، مقابػػػػػػل سػػػػػػفارتخانه تمرین
هػػػایی را انجػػػاـ  های چػػػین در سراسػػػر جهػػػاف، بنرهػػػایی را برافراشػػػته ك فعالیت کنسػػػولگری

 ـ بگویند. اند تا دربارق فالوف گونگ ك آزار ك شکنجه در چین، به مرد دادق

کننػػدگاف،  کننػػد بػػا امتنػػاع از تمدیػػد گذرنامػػه چینػػی تمرین مقامػػات چینػػی اغلػػب سػػعی می
پوشاندف بنرها با موانع یا اسپری، یا تهدید مالکاف این تجهیزات، این ركیػدادها را مختػل 

 کنند. کنندگاف برای دفاع از حقوؽ خود از پلیس درخواست کمک می کنند. گاهی تمرین

 ها ت و دادخواستتجمعا ۲.۱۴

کننػد تػا دربػارق آزار ك شػکنجه  کنندگاف جلوی کاخ کنگرق آمریکا تجمػع می هر ساؿ، تمرین
 دادف به آف شوند.  رسانی کنند ك خواستار کمک دكلت آمریکا برای پایاف در چین اطالع

های غیردكلتػی اغلػب در تجمعػات   قانونگذاراف، فعػاالف حقػوؽ بشػر، ك نماینػدگاف سػازماف
کننػػدگاف در  آمیز تمرین یابنػػد تػػا حمایػػت خػػود را از مقاكمػػت مسػػالمت نه حضػػور میسػػاال

، سػػػخنراناف ۰۲92ژكئػػػن۰۲برابػػػر آزار ك شػػػکنجه، ابػػػراز کننػػػد. در یکػػػی از ایػػػن تجمعػػػات در 
تجمػػع، برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدِف زنػػدانیاف عقیػػدتی در چػػین را کػػه بػػا مجػػوز دكلػػت 

خواهی،  حقیقػت، نیػک»ای جهػانی فػالوف گونػگ هػ گیػرد، محکػوـ کػردق ك ارزش صورت می
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ای مطػػػرح کردنػػػد ك از مػػػردـ خواسػػػتند متوجػػػه  طور برجسػػػته را بػػػه (真善忍)« بردبػػػاری
 فریبکاری حزب کمونیست باشند. 

کننػػػدگاف را مػػػورد  ای تمرین دینػػا ركرابػػػاکر، عضػػو کنگػػػرق )کالیفرنیػػػا،( بػػا سػػػخناف صػػمیمانه
تنها بػه ایػن دلیػل  فػالوف گونػگ اسػت، نػه هاست که حامی خطاب قرار داد. اك گفت مدت

کػػه ابػػراز عقیػػدق حػػق مػػردـ اسػػت، بلکػػه بػػه ایػػن دلیػػل کػػه بػػا اصػػوؿ بنیػػادین فػػالوف گونػػگ 
کنم کنار شما بایسػتم ك همیشػه نیػز کنػار شػما  افتخار می»موافق است. اك اظهار داشت: 

 «خواهم بود.

ه راق افتادنػد ك در خیابػاف پس از برگزاری این تجمع، جمعیت زیادی از محل کاخ کنگرق بػ
پنسیلوانیا ك خیاباف کانستیتوشن راهپیمػایی کردنػد ك در محػل بنػای یػادبود كاشػنگتن بػه 

 313راهپیمایی پایاف دادند. 

کنندگاف در این راهپیمایی، تصػاكیر افػرادی را در دسػت داشػتند کػه در طػوؿ آزار ك  تمرین
ضػی دیگػر نیػز بنرهػایی را خطػاب بػه انػد. بع شکنجه در چػین، جػاف خػود را از دسػت دادق

عنواف مسػػئوؿ آزار ك  کردنػػد کػػه رژیػػم کمونیسػػت را بػػه مػػردـ ك بػػا ایػػن مضػػموف حمػػل می
هػػػای  ، سػػػومین ركز فعالیت۰۲92ژكئػػػن۰۰شػػکنجه فػػػالوف گونػػػگ بشناسػػػند. در بعػػدازظهر 

افركزی نیػز در محػل بنػای  سی، یک مراسم شمع کنندگاف در كاشنگتن دی گستردق تمرین
لطفا  کنار مػن بنشػینید. بیاییػد چشػماف خػود »گفت:  د كاشنگتن برگزار شد. میزباف یادبو

انػػدازد: بػػه ایػػن شػػکنجه خاتمػػه  را بػػا آرامػػش ببنػػدیم. صػػدایی از اعمػػاؽ قلبمػػاف طنػػین می
خواهی ك اسػتقامت  دهید، به این کشتار پایاف دهیػد، ایػن سػرکوب را متوقػف کنیػد. نیػک

 «ما پیركز خواهد شد.

رسػػانی دربػػارق آزار ك شػػکنجه در چػػین،  یگػػری نیػػز در سراسػػر جهػػاف بػػرای اطالعتجمعػػات د
 برگزار شد.

سواری  و دوچرخه« درخواست کمک فوری»منظور  روی به پیاده ۳.۱۴
 برای آزادی

های دیگری را نیز بػرای افشػای آزار  کنندگاف عالكق بر این ركیدادهای بزرگ، فعالیت تمرین
ركی  هػا، پیػادق انػد. یکػی از ایػن فعالیت ، سػازماندهی کردقك شکنجه فالوف گونػگ در چػین
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کنندق از اتػاكا  بود که چهار تمرین ۰۲۲9در ساؿ  (SOS)« درخواست کمک فوری»مناور  به
 ركی کردند.  تا مقر سازماف ملل در نیویورک پیادق

ینػات کنندگاف جواِف خارج از چین نیز مانند همتایاف بزرگسػاؿ خػود، از مزایػای تمر تمرین
اند. بعضی از آنها در اردكهای تابستانی كاقع در سراسر جهػاف،  مند شدق فالوف گونگ بهرق

، گركهػی از ۰۲9۱انػد. در سػاؿ  از نیوجرسی تا سن دیگو، از فرانسه تا تایواف، شػرکت کردق
شػرکت کردنػد. آنهػا مسػیری بػیش « سواری بػرای آزادی دكچرخه»کنندگاف جواف در  تمرین

سػػواری کردنػػد تػػا دربػػارق پػػنج کػػودکی کػػه  ری را در سراسػػر آمریکػػا دكچرخهکیلػػومت22۲۲ از 
رسػانی کننػد ك آنهػا را  دلیل آزار ك شکنجه فالوف گونگ در چین، یتیم شػدق بودنػد اطالع به

 نجات دهند. 

هایی را از پاتریػک جػی. تػومی، سػناتور آمریکػا، مایکػل اِی  سواراف تقدیرنامػه این  دكچرخه
سػواراف در  دلفیا، ك اعضای شورای شهر فیالدلفیا دریافػت کػرد. دكچرخهنوتر، شهردار فیال

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ برگػػزارش  سػػی شػػرکت کردنػػد کػػه تمرین کنسػػرتی در كاشػػنگتن دی
این اجرایی جادكیی است. كاقعػا  »کردند. كیلیاـ کریاگ از ساکناف محلی به آنها گفت:  می
اند ك افػػرادی  ها خوانػػدق شػػدق م کػػه در زنػػدافشػػنوی هػػایی را می العػػادق اسػػت کػػه آهنگ فوؽ

انػد. گویػا آنهػا کنارمػاف هسػتند ك  اند که تحت شکنجه رژیم چػین قػرار گرفته  آنها را خواندق
 314« ها کیلومتر از ما فاصله دارند. کنیم، هرچند میلیوف شاف می نوعی لمس به

 

 های گردشگری رسانی در رویدادهای اجتماعی و جاذبه اطالع ۴.۱۴

کننػػػدگاف عػػػالكق بػػػر افشػػػای آزار ك شػػػکنجه، در ركیػػػدادهای اجتمػػػاعی نیػػػز شػػػرکت  تمرین
 کنند تا تعطیالت را جشن بگیرند ك فالوف گونگ را به افراد بیشتری معرفی کنند.  می

کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ اسػػػت چراکػػػه هرسػػػاله،  ای بػػػرای تمرین مػػػاق مػػػه، مػػػاق پرمشػػػغله
ركز جهػػانی فػػالوف دافػػا کػػه سػػالركز معرفػػی فػػالوف مناسػػبت بزرگداشػػت  کننػػدگاف به تمرین

مه ركز تولػد 92کنند.  هایی را برگزار می است، فعالیت 933۰مه ساؿ 92گونگ به مردـ در 
ای از  آقای لی هنگجػی، بنیانگػذار فػالوف گونػگ، نیػز هسػت. در ادامػۀ ایػن مطلػب، گزیػدق

   315هاف برگزار شد.در نقاط مختلف ج ۰۲93دهیم که در ساؿ  ركیدادهایی را شرح می
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 اتاوا، کانادا ۱.۴.۱۴

المللػػی گػػل  هفتمین جشػػنوارق بین ك کننػػدگاف در منطقػػه اتػػاكا در مػػاق مػػه در شصػػت تمرین
هػػزار 3۱۲ای بسػػیار محبػػوب اسػػت کػػه هرسػػاله حػػدكد  اللػػه شػػرکت کردنػػد. ایػػن جشػػنوارق
قػػه کردنػػد کنػػد. افػػراد زیػػادی در ایػػن جشػػنوارق ابػػراز عال بازدیدکننػػدق را بػػه خػػود جػػذب می

 تمرینات فالوف گونگ را یاد بگیرند.

کننػػدگاف را در حػػاؿ انجػػاـ  مػػودار ایػػوبی، دانشػػجوی سػػاؿ اكؿ کػػالج، همػػانطور کػػه تمرین
کننػػدگاف بپیونػػدد، زیػػرا  خواهػػد بػػه تمرین کػػرد، گفػػت کػػه می گركهػػی تمرینػػات تماشػػا می

اصػػوؿ راهنمػػای  توانػػد اسػػترس را از بػػین ببػػرد. مػػودار گفػػت از دانػػد کػػه مدیتیشػػن می می
کنػػػد. اك اظهػػػار  قػػػدردانی می ،(真善忍)فػػػالوف گونػػػگ، حقیقػػػت، نیکخػػػواهی، بردبػػػاری، 

همػػه بایػػد آف را امتحػػاف کننػػد. ایػػن تمػػرین کمػػک خواهػػد کػػرد همػػه در سراسػػر »داشػػت: 
شػػػاف  جهػػػاف احسػػػاس آرامػػػش ك صػػػلح کػػػردق ك کػػػاهش اسػػػترس را تجربػػػه کننػػػد. زندگی

 316« معنادارتر خواهد شد.

 ویورک، ایاالت متحده آمریکانی ۲.۴.۱۴

هػػا کشػػور، در منهػػتِن نیویػػورک راهپیمػػایی  کننػػدق از دق هػػزار تمرین9۲تقریبػػا   ۰۲93مػػه93در 
رقػص اژدهػا، قػایق   برگزار کردند. گركق مارش تیاف گوئو جلودار این راهپیمایی بود ك گػركق

دادنػػػػد ك  گونػػػػگ را نمػػػایش مػػػی فااان   کننػػػػدگانی کػػػه تمرینػػػات گػػػل نیلػػػوفر آبػػػی، تمرین
 کردند. های سنتی خود، آف را دنباؿ می های مختلف با لباس کنندگانی از ملیت تمرین

کیلومتری از میداف سازماف ملل متحد شركع شد، دكر میداف تػایمز 2این مسیر بیش از 
چرخید ك نزدیک کنسولگری چین پایاف یافت. جین که یػک مػددکار اجتمػاعی بازنشسػته 

ایی را همػػراق همسػػػرش تماشػػا کػػرد. اك گفػػت ایػػن راهپیمػػػایی اسػػت، تقریبػػا  کػػل راهپیمػػ
خنطرخاا زهتسراا رو خ زهیکبروباانرررزباا ماانیقتقاایک تاا »باا ووزفاا وو «آورنشػػاط»

 «هن تنزوزر د هم مرومجهن ب زینزرزش

 هامبورگ، آلمان ۳.۴.۱۴
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فالوف گونػگ را برگػزار رسانی  کنندگاف در هامبورِگ آلماف ركیداد ركز اطالع مه تمرین92 در 
دادف به آزار ك  کردند. آنها این ركش تزکیه را به عموـ مردـ معرفی کردند ك خواستار پایاف

شػػکنجۀ آف در چػػین شػػدند. بسػػیاری از مػػردـ دادخواسػػت محکومیػػت برداشػػت اجبػػاری 
 اعضای بدِف زندانیاف عقیدتی در چین را امضا کردند.

هػا مقایسػه کػرد. بػه ناػر  کشػی نازی گونگ را بػا نسلرزماری گوهلکه آزار ك شکنجه فالوف 
کننػدگاف تشػکر کػرد کػه  نکردنی اسػت ك از تمرین آمیز باكر اك آزار ك شکنجه این گركق صلح

اك را از این قساكت آگاق کردند. سه دانشجوی آفریقایی ابراز امیدكاری کردند کػه موضػوع 
 شاف مطرح کنند.  ق آزار ك شکنجه در چین را در گفتگوها در کالس آیند

 آنتالیا، ترکیه ۴.۴.۱۴

ای  کننػػػدگاف ترکیػػػه در آنتالیػػػا در جشػػػنوارق گردشػػػگری دكركزق در پایػػػاف مػػػاق آكریػػػل، تمرین
 شرکت کردند.

فػالوف  (真善忍)بگوـ بورچتین بعد از اینکه دربارق اصوؿ حقیقت، نیکخواهی ك بردباری 
آموخت ك ابراز امیػدكاری کػرد  گونگ شنید، اشک در چشمانش حلقه زد. اك پنج تمرین را

 که بتواند به مکاف تمرین محلی ملحق شود.

« ماننػد پرنػدق سػبک»عفت ك نعمػت هنگػاـ یػادگیری تمرینػات، احسػاس کردنػد بدنشػاف 
 «اند. هایم از بین رفته تماـ استرس»شدق است. عفت گفت: 

گػركق فػالوف گونػگ کنندگاف گفػت اگػر  هاتیجه بوزکورت، برگزارکنندق این ركیداد، به تمرین
کػػرد، ایػػن جشػػنوارق متنػػوع یػػا تػػا ایػػن حػػد غنػػی نبػػود. اك از   در ایػػن جشػػنوارق شػػرکت نمی

 کنندگاف دعوت کرد در ركیداد اجتماعی دیگری نیز شرکت کنند. تمرین

 سائو پائولو، برزیل ۵.۴.۱۴

هػا،  کنندگاِف سائوپائولو به براس، منطقه تجاری محلی شػبیه محلػه چینی مه، تمرین99در 
هػایی صػحبت کردنػد  رفتند. در آنجا به توزیع فالیر پرداختند ك با عموـ مردـ دربػارق دركغ

چ( برای افترازنی به فػالوف گونػگ منتشػر کػردق اسػت. آنهػا  ک که حزب کمونیست چین )ح
تمرینػػات را نیػػز نمػػایش دادنػػد ك بنرهػػا ك تابلوهػػای نمػػایش اطالعػػات را بػػرای ركشػػنگری 

 317داشتند.حقیقت در دست نگه 
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 میائولی، تایوان ۶.۴.۱۴

کنندگاف محلی فالوف گونگ تشػکیل شػدق اسػت،  گركق نوازندگاف طبل کمری که از تمرین
مه در راهپیمایی ساالنه توفن در شهر توفن، شهرستاف میائولی، بػه اجػرا پرداختنػد. 99در 

بسػػیاری از  اجػػرای آنهػػا بػػا اسػػتقباؿ گػػرـ تماشػػاگراف ك رهبػػراف اجتمػػاع محلػػی مواجػػه شػػد.
 «فالوف دافا خوب است.»زدند:  شدف این گركق، فریاد می مردـ با نزدیک

سیدنی، استرالیا: گردشگران چینی با فالون گونگ آشنا و از حزب  ۷.۴.۱۴
 شوند کمونیست چین خارج می

هػػایی را در سراسػػر اسػػترالیا  کننػػدگاف فػػالوف گونػػِگ اسػػترالیا هػػر آخػػر هفتػػه فعالیت تمرین
کنند تا دربارق فػالوف گونػگ ك آزار ك شػکنجه ایػن تمػرین در چػیِن کمونیسػت بػه  برگزار می

رسانی کنند. صحنه یػک ركیػداد در سػیدنی بػه یػک مکػاف گردشػگری مشػهور  مردـ اطالع
دلیل مناػػرق خػػوبش کػػه بػػر  کواری. ایػػن مکػػاف بػػه تبػػدیل شػػدق اسػػت: صػػندلی خػػانم مػػک

سػػػایر کشػػػورها، ازجملػػػه گردشػػػگراف  بنػػػدرگاق سػػػیدنی اشػػػراؼ دارد، گردشػػػگراف زیػػػادی از
 کند. چینی، را جذب خود می

کنند، تمرینات را به نمػایش  کنندگاف اطالعاتی را دربارق فالوف گونگ پخش می این تمرین
های كابسػػته بػػه آف  چ ك سػػازماف ک کننػػد از ح گذارنػػد ك گردشػػگراف چینػػی را تشػػویق می می

 خارج شوند.

گیػػرد، بسػػیاری از گردشػػگراف  زار ك شػػکنجه قػػرار میازآنجاکػػه ایػػن تمػػرین در چػػین تحػػت آ
خواننػػػػػد ك بػػػػػا  آینػػػػػد. آنهػػػػػا مطالػػػػػب را می چینػػػػػی بػػػػػرای تماشػػػػػای نمػػػػػایش تمرینػػػػػات می

کننػدگاف فػالوف گونػگ  کنند. كقتی گردشػگری گفػت کػه تمرین کنندگاف صحبت می تمرین
ارج ای پرسػید آیػا از حػزب کمونیسػت چػین خػ کننػدق را در هنگ کنػگ دیػدق اسػت، تمرین

کننػػدگانی آنجػػا هسػػتند کػػه بػػه سػػؤاالت پاسػػخ  شػػدق اسػػت یػػا خیػػر  اك توضػػیح داد تمرین
 کنند. تفاهم ناشی از تبلیغاِت حزب علیه این تمرین را برطرؼ می دهند ك هرگونه سوء می

آف مرد بالفاصله گفت کػه آرزك دارد از لیػگ جوانػاف کمونیسػت ك پیشػگاماف جػواف خػارج 
رسػانی فػالوف گونػگ  توانػد مطالػب اطالع دیگری گفت کػه نمیشود. كقتی گردشگر چینی 

افػزاری را  نرـ تػایمز اپػکتوانیػد از سػایت  می»ای اظهػار کػرد:  کننػدق را به چین ببرد، تمرین
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سػپس اطالعػات الـز را بػه اك داد. « دانلود کنید که با آف سانسػورهای حػزب را دكر بزنیػد.
 318آف مرد بسیار خوشحاؿ شد ك تشکر کرد.

 خروج زوجی دانشمند از حزب کمونیست چین

مػن ملحػد هسػتم ك بػه »کنندگاف گفت کػه دانشػمند اسػت ك اظهػار کػرد:  مردی به تمرین
. اسػػتاد دانشػػگاق معركفػػی در پکػػن هسػػتم. مسػػئوؿ یػػک مؤسسػػه  معنویػػات اعتقػػاد نػػداـر
تحقیقػػاتی نیػػز هسػػتم. همسػػرـ همکػػار مػػن اسػػت. مػػدیرعامل یػػک شػػرکت هػػم هسػػتم. 

 «توانید بگویید که متقاعدـ کنید  چیزی می چه

دانشمنداف مشهوری مانند نیوتن ك انیشتین به مذهب بػاكر »ای به اك گفت:  کنندق تمرین
های جهػاف را  تواننػد پینیػدگی دانستند که فقػط موجػودات الهػی می داشتند، چرا  آنها می

شود. بسیاری  کشور در سراسر دنیا تمرین می 9۲۲توضیح دهند. فالوف گونگ در بیش از 
کننػد، دانشػمند هسػتند. بسػیاری از سػراف ك رهبػراف ملػی ك  از افرادی که آف را تمػرین می

 «کنند. های قومی آف را تمرین می نیز افرادی از گركق

های كابسػته بػه آف  چ ك سػازماف ک ح کنندق پیشنهاد داد کػه بػرای خػركج از  كقتی آف تمرین
 کردند.شاف کند، آنها بالفاصله موافقت  کمک

 المللی هنر های بین نمایشگاه ۵.۱۴

در سراسػر جهػاف بػه نمػایش « خواهی، بردبػاری حقیقػت، نیػک»المللػی هنػر  نمایشگاق بین
انػد کػه  های این نمایشگاق را گركهی از هنرمنػداف مجػرب خلػق کردق درآمدق است. نقاشی

ف گونػػػگ، ك کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ نیػػػز هسػػػتند. آثػػػار آنهػػػا، زیبػػػایی ك آرامػػػش فػػػالو تمرین
دسػت حػزب کمونیسػت چػین  کننػدگاف به شدق بر تمرین كحشیگری آزار ك شکنجه تحمیل

های نفػػیس ك ماجراهػػای كاقعػػی  گػػذارد. ایػػن نقاشػػی ای بػػه نمػػایش می طور برجسػػته را بػػه
 دهد. تأثیر قرار می پشت هر تصویر، بینندگاف را تحت
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تورنتػو برگػزار شػد. کانسػیگلیو دی در تاالر شهر  ۰۲93سپتامبر9اكت تا ۰3این نمایشگاق از 
از سطح هنػری بسػیار بػاالی ایػن »نینو، سناتور سابق کانادایی، در مراسم افتتاحیه گفت: 

تواننػد راهنمػای مػا  گذارنػد کػه می هایی را به نمایش می زدق هستم. آنها ارزش آثار شگفت
از ایػػػن  آقػػػای شػػػار  از کارکنػػػاف دكلػػػت کػػػه« باشػػػد. ایػػػن موضػػػوع اهمیػػػت بسػػػزایی دارد.
ها بسػػیار زیبػػا هسػػتند... از شػػما  ایػػن نقاشػػی»نمایشػػگاق دیػػدف کػػرد بػػه میزبانػػاف گفػػت: 

 «متشکرـ که این آثار هنری عالی را به تورنتو آكردید.

، این نمایشگاق هنر در گالری گالریا کػامینوؿ آرتػی در بخارسػت ركمػانی بػه ۰۲9۲اكت91در 
در ركمنشورف برگزار شد. اخبػار مربػوط  ۰۲9۲اكت۰3تا  ۰۲نمایش درآمد. این نمایشگاق از 

كجوشػػی را در بػػین سػػاکنین محلػػی  بػػه آف چهػػار بػػار در ركزنامػػه محلػػی منتشػػر شػػد ك جنب
از شػػما »کننػػدگاف گفػػت:  ها بػػه تمرین ایجػػاد کػػرد. مػػرد محترمػػی پػػس از تماشػػای نقاشػػی

از »شػػت: اك در دفتػػر بازدیدکننػػدگاف نو« کنم ك در کنػػار شػػما خػػواهم ایسػػتاد. حمایػػت مػػی
کنم ك در کنار شما هسػتم زیػرا بػاكر داـر حقیقػت ك عشػق  صمیم قلب با شما همدلی می

 «جهانی پیركز خواهد شد.

ها را تحسػػػػػػین کردنػػػػػػد ك گفتنػػػػػػد نقاشػػػػػػی  کاررفتػػػػػػه در نقاشػػػػػػی زكج مسػػػػػػنی تکنیػػػػػػک به
پاسػػػخی بػػػرای همػػػه مشػػػکالت اسػػػت: اگػػػر مػػػردـ از هػػػر « کردف عهػػػد ك پیمػػػاف محقػػػق»

در کنػػار یکػػدیگر زنػػدگی کننػػد، همػػه مشػػکالت حػػل خواهػػد شػػد. مػػرد ای بػػا صػػلح  پیشػػینه
چ بػػرای سػػرکوب فػػالوف گونػػگ نادرسػػت بػػود ك درعػػوض بایػػد  ک محترمػػی گفػػت تصػػمیم ح

طرزی  نیلػػوفر آبػػی کػػه بػػه  نگاری گػػل مػػردـ را بػػه تمػػرین آف تشػػویق کنػػد. خػػانمی بػػا شػػمایل
 319ت. تأثیر قرار گرف ركید، آشنا شد ك تحت كالی می تمیز از گِل

 های مستند فیلم ۶.۱۴

تعدادی فیلم مستند دربػارق آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ تولیػد شػدق اسػت. در ادامػه، دك 
 کنیم. فیلم برجسته دربارق این موضوع را معرفی می

 چین آزاد: شجاعت باورداشتن ۱.۶.۱۴

کػػه برنػػدق جػػایزق نیػػز شػػدق اسػػت، مػػاجرای دك « چػػین آزاد: شػػجاعت باكرداشػػتن»مسػػتند 
کنػد کػه رژیػم چػین آنهػا را زنػدانی ك شػکنجه کػردق  کنندق فالوف گونػگ را ركایػت می تمرین
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اند،   بار ایػن فػیلم را بػه نمػایش  گذاشػته 9۱۲۲ کنندگاف فالوف گونگ بیش از  است. تمرین
 ازجمله در کپیتاؿ هیل در آمریکا، پارلماف اركپا، ك سینماهای سراسر جهاف.

« قدیسػین امػركزی»کننػدگاف فػالوف گونػگ  یتالیا گفػت تمرینیکی از مخاطباف در توریِن ا
کننػدگاف بػرای  شود. عزـ راسخی کػه تمرین بینم که تاریخ تکرار می می»هستند. اك افزكد: 

دهند، به انػدازق عػزـ مسػیحیانی کػه در دكراف  ادامه تمرین فالوف گونگ از خود نشاف می
 320« قدس است.امپراتوری ـر مورد آزار ك شکنجه قرارگرفتند، م

 ای از ماسانجیا نامه ۲.۶.۱۴

« ای از ماسػػانجیا نامػػه»در گزارشػػی دربػػارق مسػػتندِ  لػػس آنجلػػس تػػایمزکػػوین کراسػػت از 
شػود، حکػایتی  عنواف ماجرای غیرمعموؿ  پیػامی در یػک بطػری  آغػاز می آننه به»نوشت: 

 «سازد. قدرتمند دربارق رنج ك نیکخواهی ك استقامت انساف را می

كسػػایل »امػػه درخواسػػت کمػػک کػػه بػػر اسػػاس یػػک داسػػتاف كاقعػػی بػػود، در جعبػػه ایػػن ن
مػارت در اكرگػاف پیػدا شػد ك  سػاخِت چػین، در یػک فركشػگاق کی« تزئینات جشن هالوكین
ای از ركیػدادها را بػه راق انػداخت کػه در نهایػت منجػر بػه لغػو کػل  طولی نکشید که زنجیرق

 سیستم اردكگاق کار اجباری در چین شد.

خاطر ایمػانش در اردكگػاق  کنندق فالوف گونگ اسػت کػه بػه سندق نامه، ساف یی، تمریننوی
کار اجباری ماسانجیا زندانی شدق بود. ساف پس از یادگیری تکنیک فیلمبرداری از طریػق 

اش گرفػت  هػای دلخراشػی از زنػدگی ركزانػه اسکایم از کػارگرداف ایػن فػیلم، مخفیانػه فیلم
 وؽ بشر در داخل چین را افشا کند.تا جنایات كحشتناک نقض حق

المللػی  کسب کرد، ازجمله در جشػنوارق بین ۰۲92این فیلم بیش از دكازدق جایزق در ساؿ 
المللػی فػیلم  فیلم کلگری، جشنوارق فیلم مستند داکوفسػت آتالنتػا ك جػوایز جشػنوارق بین

کمین مػػیالف. ایػػن مسػػتند یکػػی از مػػدعیاف کسػػب مقػػاـ بهتػػرین فػػیلم مسػػتند در نػػودكی
 جایزق اسکار نیز است.

تومػػاس زدکوفسػػکی، عضػػو پارلمػػاف اركپػػا از جمهػػوری چػػک، پػػس از اکػػراف ایػػن فػػیلم در 
ما باید دربػارق ایػن مشػکالت بػا چػین علنػا  گفتگػو »، گفت: ۰۲92دسامبر2پارلماف اركپا در 

کنػػیم. یکػػی از مشػػکالت ایػػن بػػودق ك هسػػت کػػه هنػػوز هػػم برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف 
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تػوانیم بگػوییم ایػن  مػاف را متوقػف کنػیم. نمی تػوانیم گفتگوهػای علنی شػود. نمی یانجاـ م
 321« مشکل كجود ندارد.

کنندگان در  المللی که برای نجات و رهایی تمرین های بین گروه ۷.۱۴
 کنند چین تالش می

هایی در خػارج  اگػر افػراد ك رسػانه»ای در پکن گفت:  کنندق مأمور پلیسی یک بار به تمرین
تعداد زیػادی  322« بود. بار می از چین نبودند که از شما حمایت کنند، كضعیت شما فاجعه

کننػدگاف خػارج  هػای تلفنػی تمرین بػودف تماس کنندگاف در چػین، دربػارق اثربخش از تمرین
 اند.  های خارجی، ك تحقیقات خبرنگاراف خارجی، مطالبی نوشته از چین ك دكلت

 323ها ارائه شدق است: در ادامه یکی از این گزارش

کػػػرد،  رسػػػانی فػػػالوف دافػػػا را توزیػػػع می کػػػه مطالػػػب اطالع ۰۲92مػػػه9۱ ای در  کننػػػدق تمرین
سػػرعت بػػرای نجػػات اك  کننػػدگاف محلػػی به دسػػتگیر شػػد. اك را بػػه بازداشػػتگاق بردنػػد. تمرین

سػػایت مینگهػػویی  دسػػت بػػه کػػار شػػدند ك شػػمارق تلفػػن عػػامالف آزار ك شػػکنجه را در كب
 ند.منتشر کرد

هػای تلفنػی از  مأموراف پلیسی که در دستگیری اك شرکت داشتند، پس از دریافػت تماس
کسػی شػمارق  کنندگاف خارج از چػین، ترسػیدند. آنهػا سػعی کردنػد بفهمنػد چه سوی تمرین

 تلفن آنها را افشا کردق است ك از مشارکت در دستگیری اك، ابراز پشیمانی کردند.

آزاد شػد کػه اتفػاقی غیرمنتاػرق بػود.  ۰۲92مه۰۰ق بود، در ای که دستگیر شد کنندق تمرین
 ای را آزاد نکردق بود. کنندق پلیس هرگز طی زمانی اینقدر کوتاق، تمرین

هػػػای تلفنػػػی مصػػػونیتی را کػػػه مقامػػػات چػػػین در آزار ك  ایػػػن نػػػوع افشػػػای عمػػػومی ك تماس
اسػت. مػثال  یػک اثر کػردق  طرز قدرتمندی بی کنندگاف فالوف گونگ دارند به شکنجه تمرین

معػػػاكف دبیػػػر کمیتػػػه امػػػور سیاسػػػی ك حقػػػوقی در اسػػػتاف هنػػػاف کػػػه بػػػرای کسػػػب منفعػػػت 
داد، پػػػس از انتشػػػار  کننػػػدگاف را فعاالنػػػه مػػػورد آزار ك شػػػکنجه قػػػرار مػػػی شخصػػػی، تمرین
طػور بػه  سایت مینگهویی، از ادامه این کار منصػرؼ شػد. همسػرش این اطالعاتش در كب

 324خاطر آكرد:
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کننػػد. هػػر ركز دق نفػػر  زیػػادی در سراسػػر جهػػاف، فػػالوف گونػػگ را تمػػرین می افػػراد بسػػیار
تپید. به همین دلیػل  دادـ، قلبم تندتر می گرفتند. هر بار که به تلفن پاسخ می تماس می

های ایػن  کنم، صػحبت دقت دربػارق آف فکػر مػی شد انتقالی بگیرد. كقتی به شوهرـ مجبور 
ناپذیر نیسػت؛ مػا بایػد  چ شکسػت ک نطقػی اسػت. حکنندگاف فالوف گونػگ بسػیار م تمرین

 ریزی کنیم. برای آیندق خود برنامه

موقع از خارج از کشور، حتی موجػب شػدق اسػت عػامالف آزار ك  های تلفنِی به برخی تماس
کنندگاف را شکنجه کنند، از انجاـ این کػار منصػرؼ  شکنجه، درست پیش از اینکه تمرین

  325ای را در اردكگاق کار اجباری شرح دادق است: ندقکن شوند. گزارشی تجربه تمرین

کننػػدق را شػػکنجه کنػػد تػػا مجبػػور شػػود  مػػأمور پلیسػػی در اردكگػػاق قصػػد داشػػت ایػػن تمرین
کننػػدق كارد دفتػػر آف  کػػه ایػػن تمرین بػػاكرش را بػػه فػػالوف گونػػگ رهػػا کنػػد. درسػػت درحالی

 گرفت.شد، فردی از خارج از کشور با آف مأمور پلیس تماس  مأمور می

را به زبػاف آكرد ك فػردی را کػه آف طػرؼ خػط « فرقه»طی این تماس تلفنی اك پنج بار کلمه 
تػػوانی پػػركاز کػػن ك بػػه اینجػػا بیػػا تػػا مػػرا ببینػػی، آف كقػػت  اگػػر می»بػػود شػػماتت کػػرد ك گفػػت: 

تػأثیر قػرار نگرفػت ك  کػرد تحت ای که با اك صػحبت می کنندق تمرین« کنم. حرفت را باكر می
کػػػه بػػػه  دقیقػػػه دیگػػػر نیػػػز بػػػه گفتگػػػو بػػػا اك ادامػػػه داد. مػػػأمور پلػػػیس درحالیحػػػدكد پػػػنج 

رسػید انػرژی چنػدانی  داد، نگاهش خیػرق مانػدق بػود ك بػه ناػر می هایش گوش می صحبت
ای که در دفترش بود برگشػت ك گفػت:  کنندق برایش باقی نماندق است. اك به سوی تمرین

 «به خانه بركگ»

کننػػدگاف  أمور پلػػیس درخواسػػت کػػرد از بخشػػی کػػه تمرینپػػس از آف تمػػاس تلفنػػی، آف مػػ
 کرد، به بخش تولید محتوا منتقل شود. دافا را شکنجه می
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: با وجود آزار و شکنجه، مردل هنوز با فالون گونگ ۱۵ فصل 
 کنند شوند و تمرینش را شروع می آشنا می

از آشػػنایی بػػا كقوع در چػػین، جریػػاف مػػداكمی از مػػردـ پػػس  درحػػاؿ  رغم آزار ك شػػکنجه بػػه
هػػای  کننػػدگانی کػػه در پارک فػػالوف گونػػگ از طریػػق دكسػػتاف ك خػػانوادق، برخػػورد بػػا تمرین

کننػػد ك ركیػػدادهای اجتمػػاعی یػػا جسػػتجوی آنالیػػن، ایػػن تمػػرین را  عمػػومی مدیتیشػػن می
 اند.  تازگی شركع کردق به

کننػدگاف  ندهیم از تجػارب تمری های شخصی را ارائػه مػی ای از گزارش در این فصل گزیدق
هػػػای گردشػػػگراف چینػػػی کػػػه در طػػػوؿ سفرشػػػاف بػػػه خػػػارج از کشػػػور بػػػا  جدیػػػد، ك كاکنش

 .شوند کنندگاف ركبرك می تمرین

چین: گزارش یک زندانی سابق درباره یادگیری فالون گونگ در  ۱.۱۵
 طی بازداشتش

در زنداف زناف هیزكیزی در چػانگنوف  ۰۲۲2دلیل مشارکتم در یک طرح هرمی در ساؿ  به
دلیل  کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ آشػػػنا شػػػدـ کػػػه بػػػه ازداشػػػت شػػػدـ. سػػػپس بػػػا چنػػػد تمرینب

اعتقادشاف در آنجا بازداشت بودنػد. بػا توجػه بػه تبلیغػات رژیػم کمونیسػتی چػین، ابتػدا از 
کػردـ. امػا متعجػب بػودـ کػه آنهػا چػرا در زنػداف  شػاف اجتنػاب می های دادف به حرؼ گوش

کردنػد  اگػر خػوب  بسػیاری از مػردـ آف را تمػرین میهستند. اگر فالوف گونگ بد بود، چرا 
شػد  بود، چرا آنها دستگیر شدق بودند  به آننه دربارق فالوف گونػگ در تلویزیػوف گفتػه می

کننػدگاف افػراد خػوبی هسػتند. آیػا فػالوف گونػگ  رسید ایػن تمرین شک داشتم. به نار می
اکردف ایػن تمػرین امتنػاع رغم دستگیرشػدف، از رهػ آنها را فریػب دادق بػود  پػس چػرا علػی

 326كرزیدند   می

دلیل امتنػػػاع از انکػػػار باكرشػػػاف  گفتنػػػد مػػػأموراف پلػػػیس آنهػػػا را بػػػه کننػػػدگاف می ایػػػن تمرین
شػػاف کشػػته  خاطر اعضػػای بدف کننػػدگاف حتػػی بػػه گفتنػػد کػػه تمرین انػػد. می شػػکنجه کردق

ای تلویزیػونی حػزب ه هػا ك برنامػه شاف را بػاكر نداشػتم. از جػوانی، کتاب های اند. حرؼ شدق
کمونیست چین مرا شستشوی مغزی دادق بود ك معتقد بودـ مأموراف پلیس افراد خػوبی 
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کػػردـ آنهػػا بػػرای  هسػػتند. در آف زمػػاف، بػػرای پلػػیس احتػػراـ زیػػادی قائػػل بػػودـ ك فکػػر می
کننػػدگاف فػػالوف  توانسػػتم بػػاكر کػػنم کػػه بتواننػػد بػػا تمرین تغییػػردادف جهػػاف هسػػتند. نمی

 .رحمانه رفتار کنند حد بیگونگ تا این 

اش شػػوک كارد  ای را کتػػک زدنػػد ك بػػا بػػاطومی الکتریکػػی بػػه سػػینه کننػػدق یػػک ركز تمرین
کننػدق شػود، پػایش معلػوؿ، ك دچػار حملػه قلبػی شػدق بػود.  کردند. اك قبل از اینکػه تمرین

 اما مأموراف كضعیتش را نادیدق گرفتند. این جریاف توجػه مػرا بػه خػود جلػب کػرد. آنهػایی
هػػای بػػدی هسػػتند، افػػراد خػػوبی بودنػػد. آنهػػایی کػػه خػػوب درناػػر  کػػردـ آدـ کػػه فکػػر می

 !گرفتم در كاقع بد بودند می

تصػػػػػمیم گػػػػػرفتم اطالعػػػػػات بیشػػػػػتری دربػػػػػارۀ فػػػػػالوف گونػػػػػگ کسػػػػػب کػػػػػنم. هػػػػػر ركز از 
پرسیدـ. بعدا  از آنها خواسػتم اشػعار اسػتاد لػی  كاقساـ سؤاالت را می کنندگاف انواع تمرین

را بػػرایم بخواننػػد ك آنهػػا را بػػا قلػػبم یػػاد گػػرفتم. یػػک ركز کػػه یکػػی از اشػػعار را  ینهنػػگ یػػدر 
 .خواندـ، ژرفای دافا را احساس کردـ ازبرمی

طبیعی را تجربػػه کػػردـ. در  ای جدیػػد بػػودـ، امػػا چنػػد كاقعػػه فػػوؽ کننػػدق گرچػػه فقػػط تمرین
ای کػه  کننػدق تمرینتوانید سلولتاف را بدكف اجػازق تغییػر دهیػد. هػر كقػت  زنداف، شما نمی

داد، نگهباناف مرا به سلوؿ دیگػری  دانست به من یاد می در سلولم بود هر آننه را که می
توانسػػت چیزهػػای دیگػػری بػػه مػػن یػػاد  کننػػدق دیگػػری می کردنػػد کػػه آنجػػا تمرین منتقػػل می

هػػای فػػالوف گونػػگ، را  ، کتػػاب اصػػلی آموزقفػػالوف جػػوآفدهػػد. یػػک ركز، بػػاالخرق خوانػػدف 
ـ. بعػػد از اتمػػاـ اكلػػین سػػخنرانی متوجػػه شػػدـ ایػػن همػػاف چیػػزی اسػػت کػػه در شػػركع کػػرد

 !خواستم تزکیه کنم ك درنهایت دافا را پیدا کردـ جستجویش بودـ. همیشه می

از استاد لی هنگجػی )بنیانگػذار فػالوف گونػگ( متشػکرـ کػه رهػایم نکردنػد. در طػوؿ دكرق 
سػاؿ اسػت دافػا  9۲گػرفتم. انف تقریبػا   های استاد را یاد اـ، برخی از آموزق ساله حبس یک

ناپػػذیر اسػػت.  اـ ك ایمػػانم بػػه دافػػا تزلزؿ کنم. معجػػزات زیػػادی را تجربػػه کػػردق را تمػػرین مػػی
 .خواهم همه بدانند که فالوف دافا خوب است می

 کنند مدارس تبتی در هند از فالون دافا استقبال می ۲.۱۵

کنم. اخیرا  به دك ایالت کوهسػتانی  زندگی میای غربی هستم که در هند  کنندق من تمرین
 327.در شماؿ هند رفتم ك شش هفته در آنجا اقامت داشتم
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مؤسسه مختلفی که به آنها مراجعه کردـ، اکثرشػاف کودکسػتاف بػا کودکػانی در ردق  ۰2از 
سػػػاؿ بودنػػػد. بػػػه دك خوابگػػػاق، دانشػػػگاق ك یػػػک مؤسسػػػه آمػػػوزش صػػػنعتی  2تػػػا  ۰سػػػنی 

 .خصوصی نیز رفتم

ساؿ گذشته، هزاراف  3۲کیدـ در این سفر، معرفی فالوف دافا به مدارس تبتی بود. طی تأ
دلیل سػػرکوب ركزافػػزكف ك مػػوارد نقػػض شػػدید حقػػوؽ بشػػر در  تػػن از پناهنػػدگاف تبتػػی بػػه

 .اند اند ك اکثرا  در آنجا ساکن شدق تبت، به هند آمدق

مکػػاف اقػػامتم را تغییػػر  بػػار 99هایی بػػرایم داشػػت، چراکػػه درطػػوؿ آف،  ایػػن سػػفر دشػػواری
های زیادی حاكی بركشور ك تابلوهػایی دربػارق فػالوف دافػا ك آزار ك شػکنجه ایػن  دادـ، ساک

های ناگهػانی مواجػه  تمرین در چین، همراهم بود ك با گرمػای غیرمنتاػرق ك گػاهی بارنػدگی
نشػػدق، سػػفری بسػػیار  بینی شػػدق ك پیش  بینی هػػای پیش شػػدـ. امػػا آف بػػا كجػػود محنت می

آمیز بود. توانستم فالوف دافا را به تعداد خیلػی بیشػتری از مػدارس معرفػی کػنم،  موفقیت
 .کردـ بیشتر از آننه درابتدا تصور می

هایی که به آنجا مراجعه کردـ، برایم کػامال  جدیػد بودنػد. تقریبػا  هرجػایی کػه  بیشتر مکاف
کػردـ کػه قػبال  در  رد میرفتم، به اشخاصػی ماننػد معلمػاف، کودکػاف ك سػایر افػراد برخػو می

شػاف کػردق بػودـ. برخػی از  طوؿ سفرهای زیػاد بػه الداخ ك سػایر نقػاط هنػد، اغلػب مالقات
آنها فالوف دافػا را در مػدارس خػود تمػرین کػردق، فالیػر دریافػت کػردق یػا پوسػترها را دیػدق 

دـ، گویػا کػر  دیدـ، ارتبػاط عمیقػی را بػا آنهػا احسػاس  بودند. چند بار كقتی افراد جدیدی را 
ها مالقاتشػػاف نکػػردق بػػودـ. ایػػن احسػػاس اغلػػب دكطرفػػه  دیػػدـ کػػه مػػدت دكسػػتانی را می

كسػػػیله   بػػدین »ای بػػه مػػن، اظهػػار کػػرد:  بػػود. مػػدیر یکػػی از مػػدارس ضػػمن نوشػػتن نامػػه
کنم کػه ایػن پػنج تمػرین  اـ را تقػدیم شػما مػی ترین قدردانی ك سپاسگزاری خالصػانه عمیق

 «ماف آموزش دادید. آموزاف مدرسه ف ك دانشفالوف گونگ را به کارکنا

ها پیش جلسات فالوف دافػا را در مدرسػه خػود داشػتند، مػرا  كقتی کودکاف، حتی اگر ساؿ
فػػالوف »یػا « فػالوف دافػػا»گوینػػد:  بیننػد ك بػػا شػادی می در خیابػاف یػػا مدرسػه جدیدشػػاف می

رـ یا ركز شنبه بود، کنندق است. كقتی جمعیت زیاد، هوا گ ، برایم دلگرـ«دافا خوب است
قػػرار بودنػػد، امػػا در طػػوؿ تمػػرین پػػنجم،  آمػػوزاف در حػػاؿ انجػػاـ تمرینػػات بی گػػاهی دانش

شػػدند. در كاقػػع، پػػس از اینکػػه همگػػی بػػا تمػػاـ  طور کامػػل آراـ می مدیتیشػػن نشسػػته، بػػه
را « خواهی ك بردباری خوب است ك فالوف دافا خوب است حقیقت، نیک»قلبشاف عبارات 

 .شد ردند، تقریبا  سکوت مطلق حکمفرما میک تکرار می
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کنم...  تاف را تحسػػػین مػػػی كاقعػػػا  ركحیػػػه ك فػػػداکاری»الػػػذکر همننػػػین نوشػػػت:  مػػػدیر فوؽ
آمػػوزاف کػػه امػػركزق کػػم شػػدق، بهبػػود خواهػػد  ازطریػػق ایػػن تمرینػػات، توانػػایی تمرکػػز دانش

 «.دهید متشکرـ می  یافت. بابت کمکتاف ك اینکه به سایرین اهمیت

 ای که در چین در حال وقوع است ایش آزار و شکنجهنم (۱)

شػد کػه آزار ك شػکنجه  هایشػاف جلػب می توجه بسیاری از کودکاف به پوسػترها ك زیرنویس
دادنػد. دختػر  کنندگاف فػالوف دافػا، ازجملػه کودکػاف خردسػاؿ، را در چػین نشػاف می تمرین

 .کرد خردسالی به هر تصویر مدتی طوالنی نگاق می

ای به بشػریت  این قطعا  خدمت بدكف قیدكشرط ك خالصانه»مداس نوشت:  مدیر یکی از
 «.کنم است. از خدمات مهربانانه شما برای کمک به بشریت قدردانی می

گذاشتن پوسترها، متوجه شػدـ  نمایش هنگاـ صحبت دربارق موارد نقض حقوؽ بشر ك به
ری شػدق اسػت ك شػاف جػا های هایشاف خیس شػدق ك برخػی اشػک بػر گونه که برخی چشم

توانسػتند مػوارد نقػض شػدید  برخػی از آنهػا می .کننػد شاف را پػاک می های بعضی نیز اشک
بػاختن ك تنهاگذاشػتن اعضػای  خاطر آكرند، مانند جاف ها را به حقوؽ بشر در خصوص تبتی

شػػوند. تجربیػػات آنهػػا  خػػانوادق ك دكسػػتانی کػػه آنهػػا نیػػز معمػػوال  شػػکنجه یػػا حتػػی کشػػته می
کننػدگاف فػالوف دافػا ك بسػیاری از افػراد دیگػر بػا  درد ك رنجػی اسػت کػه تمرین بسیار شبیه

هػػا اظهػػار داشػػتند کػػه مػػا،  بسػػیاری از تبتی .شػػوند باكرهػػای مختلػػف در چػػین، متحمػػل می
همگػػػی كضػػػعیت »ها،  کننػػػدگاف فػػػالوف دافػػػا، در خصػػػوص ایػػػن قسػػػاكت هػػػا ك تمرین تبتی

تنها ابراز قدردانی  شاف کردـ، نه که دریافت های قدردانی بسیاری از نامه« .مشابهی داریم
عمیػػػق از فػػػالوف دافػػػا بودنػػػد، بلکػػػه اغلػػػب درک درسػػػتی از آزار ك شػػػکنجه را نیػػػز نشػػػاف 

 .دادند می

هػای صػلح ك سػػالمتی  بسػػیار قػدرداف تالشػتاف بػرای تػػركیج پیاـ»ای نوشػت:  مػدیر مدرسػه
دسػت  نػه فػالوف گونػگ بهرحما که آزار ك شػکنجه بی کنیم، درحالی هستیم ك تحسینش می
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ای  کنیػد، بسػیار شػبیه شػیوق ای مطػرح می طور برجسػته رژیم کمونیستی در چین را نیػز بػه
 «.دهند ها را در تبت مورد آزار ك شکنجه قرار می است که آنها تبتی

امیػػدكاریم درکنػػار موضػػوع فػػالوف گونػػگ دربػػارق تبػػت هػػم صػػحبت کنیػػد ك در بسػػیاری از »
رسػانی کنیػد. بنػابراین،  سپاسػگزاری   ، در این خصوص هػم اطالعركید هایی که می مکاف

هػػػا در داخػػػل ك خػػػارج از تبػػػت، تقػػػدیم شػػػما  نماینػػػدگی از طػػػرؼ همػػػه تبتی عمػػػیقم را بػػػه 
 «.کنم می

شناسػػی سػػکوالر کػػه در حػػاؿ حاضػػر در تمػػاـ مػػدارس تبتػػی  اصػػوؿ فػػالوف دافػػا بػػا اخالؽ
ایػػن جلسػػه برایمػػاف پرمعنػػا نیػػز » صػػدا اسػػت. آف مػػدیر نوشػػت: شػػود، هم آمػػوزش دادق می

در راسػتای چیػزی اسػت کػه   (真善忍)خواهی ك بردباری بود، چراکه اصوؿ حقیقت، نیک
آموزانمػػاف القػػاء کنػػیم،  شناسػػی سػػکوالر بػػه دانش مػػا سػػعی داریػػم ازطریػػق دركس اخالؽ

هػػػاِی در تبعیػػد، آنهػػػا را  ماف بػػه دسػػػتور ادارق آمػػوزش ك پػػركرش تبتی دركسػػی کػػه مػػػدارس
 «.کنند می تدریس

سػاؿ پػیش، مشػخص شػد کػه یکػی از  3۲از زماف اكلین كركد پناهندگاف تبتی بػه هنػد در 
هػایی بػرای مراقبػت از تعػداد زیػادی از کودکػانی اسػت ترین نیازهای آنها یػافتن راق ضركری

شػاف  اند یػا در طػوؿ فػرار دشوارشػاف از سػرزمین مػادری خػود، از خانوادق که یػا یتػیم شػدق
هػا در هنػد ایػن بػودق کػه شػرایط  . دلیل تأسػیس مػدارس جداگانػه بػرای تبتیاند جدا شدق

آموزشی عالی را بػرای آنهػا فػراهم کننػد ك در عػین حػاؿ بػه حفػ  زبػاف ك فرهنػگ تبتػی نیػز 
خوبی مػدیریت  انگیزی بػه طرز شػگفت همه این مدارس، بػزرگ یػا کوچػک، بػه .کمک شود

شػاف كفػادار هسػتند:  اکار که به شعار مدرسهشوند، با بسیاری از معلماف ك کارکناف فد می
 «.سایرین قبل از خودـ»

ایػػن ركیػػداد »آمػػوزاف:  اش نوشػػت کػػه کارکنػػاف ك دانش ای در نامػػه قػػدردانی مػػدیر مدرسػػه
真善)دارند ك اصوؿ فالوف دافا  حقیقت، نیکخػواهی ك بردبػاری   العادق را گرامی می فوؽ

忍) گزینند ای خود برمیعنواف استانداردهای اخالقی راهنم را به.» 

کنیم ك بػرای اعػادق اعتبػار ك  کنندگاف فالوف دافا ابراز همبستگی می ما صمیمانه با تمرین»
کنیم. بادا که صلح بر زمین حکمفرما شػود.  شکوفایی این تمرین معنوِی باستانی دعا می

 «.با قدردانی عمیق
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مػا »افػا نوشػت: مدیر یک مؤسسه آموزش صػنعتی خصوصػی پػس از ایػن جلسػه فػالوف د
خواهی ك بردبػاری، کػه در جهػاِف  سانی شػما را دربػارق اهمیػت حقیقػت، نیػک ر برنامه اطالع

العػػػادق قػػػدردانش  کنیم ك فوؽ امػػػركز بػػػاالترین اهمیػػػت را دارنػػػد، صػػػمیمانه تصػػػدیق مػػػی
کنیم در کمػک بػه صػلح  کنندگاف فػالوف دافػا ابػراز همبسػتگی ك آرزك مػی هستیم. با تمرین

 «.باشند جهانی موفق

های  هایی از افسػػانه هػػا، داسػػتاف دی كی هػػا، دی عػػالكق بػػر ارائػػه بركشػػورها، مجػػالت، کتاب
ُػه شػرح ك تفسػیر های مػدارس، کتػاب  باستانی دربارق خِرد، پوسترها ك غیػرق، بػه کتابخانػه ن

هػػػا از شػػػرارت حػػػزب  کنم. اگرچػػػه اکثػػػر تبتی را نیػػػز توصػػػیه مػػػی دربػػػارق حػػػزب کمونیسػػػت
انػد، بسػیاری از آنهػا دربػارق  چ( کامال  آگاق هستند ك آف را تجربه کردق ک کمونیست چین )ح

 .دانند چ نمی ک جزئیات تاریخ ح

هػای دیگػر نیػز رفػتم ك بػا افػراد دیگػری نیػز مالقػات  عالكق بر مػدارس، بػه بسػیاری از مکاف
 .ها چسباندـ ها را در مغازق کردـ ك پوستر

کنم کػػه چػػین دركاقػػع  کنم، اشػػارق مػػی مػػی كقتػػی دربػػارق آزار ك شػػکنجه در چػػین صػػحبت
هػا درسػت مثػل مػردـ در  کشوری با تاریخی بسیار کهن است، درست مانند هند، ك چینی

هرجای جهاف هستند: بعضی خوب هسػتند، بعضػی بػد هسػتند، ك هرکسػی ممکػن اسػت 
 .تغییر کند. بعضی از افراد خوب ممکن است بد شوند، ك بدها ممکن است خوب شوند

خواهانػػه درک  طور عقالنػػی ك نیک کنم بػػه ت فػػالوف دافػػا، بػػه کودکػػاف توصػػیه مػػیدر جلسػػا
 .چیزی بد است ك چرا چیزی خوب ك چه کنند چه

نمایش گذاشػتید،  ایػن تمرینػاِت ذهػن ك بػدف کػه امػركز بػه»یکی دیگر از مػدیراف نوشػت: 
خواهنػد تر کمػک  ای بهتر ك جهػانی هماهنػگ مطمئنا  در بلندمدت به تركیج ك رشد جامعه

آموزاف مانند بذر هستند ك آیندق ما صرفا  بسػتگی بػه ایػن دارد کػه چگونػه  کرد، زیرا دانش
 «.دهیم هایی را به آنها آموزش می کنیم ك چه ارزش آنها را تربیت می

  گنػػاق چػػین خاطر ایسػػتادگی در برابػػر آزار ك شػػکنجه مػػردـ بی همننػػین مػػایلم از شػػما بػػه»
ونیستی چین، قػدردانی کػنم. ایػن درس ارزشػمندی کػه دست دكلت خودش، دكلت کم به

کنم؛ این درس کػه بایػد منطقػی باشػیم ك خػوبی را از  آموزاف دادید را تحسین می به دانش
 «.پلیدی تشخیص دهیم
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های  سػػػایت كِی هنػػػد ك كب دی تػػػی تػػػی ، افاپػػػک تػػػایمزبسػػػیاری از معلمػػػاف از قبػػػل دربػػػارق 
های مسػتقل  یی که آگاهی نداشتند، با این رسػانهدانستند، اما آنها مختلف فالوف دافا می

سػانی، تعػداد  هػای اطالع ؿ نزدیػک ك بػا کمػک همػه ایػن کانا  آشنا شدند. مطمئنػا  در آینػدق
 .دست خواهند یافت بیشتری از کودکاف ك سایرین به آگاهی 

  ( نظرات و ابتکارات۲)

هػا ایػن تػالش میسػر نبػود: کػه بػدكف آن« رسػاف دسػتاف یاری»با تشکر فراكاف از بسػیاری از 
رؤسا، مدیراف، کارفرمایاف، سرپرستاف ك معلماف، کارکنػاف، کودکػاف ك تعػداد بسػیار زیػادی 

 .از افراد دیگر

سػاؿ اقػامتم در هنػد بسػیار  ۰2 اـ طی  ها، ك ارتباطات زیادـ با دكستاف خوب تبتی از تبتی
ردـ کػػػه ناػػػػرات ك هػػػػایی برخػػػورد کػػػػ اتفػػػاقی بػػػه تبتی  طور خشػػػنود هسػػػتم. چنػػػػد بػػػار بػػػػه

عنواف یػک  پیشنهاداتی را با من در میاف گذاشتند درباق چگػونگی پیشػرفت در مسػیرـ بػه
 .کنندق تمرین

ترین بخػػش هنػػد كاقػػع شػػدق اسػػت، بػػرای  سػػاؿ پػػیش، در الداخ کػػه در شػػمالی 9۱ بػػیش از 
 کػرد ك یػک تبتػی محلػی آمریکایی کػه از آنجػا دیػدف می کنندق چینی اكلین بار از یک تمرین

همػػراهش بػػود، دربػػارق فػػالوف دافػػا شػػنیدـ. هػػر دكی آنهػػا تمرینػػات فػػالوف دافػػا را در یػػک 
 .اـ با فالوف دافا بود دادند. این اكلین آشنایی جشنوارق محلی بانواف انجاـ می

چسباندـ، معلمی  که پوسترهایی را در رستورانی محلی در شهر لهِ الداخ می ۰۲۲1در اكت
اش بركـ. مدیر مدرسه موافقت کرد ك مػن اكلػین جلسػه  درسهتبتی پیشنهاد کرد که به م

های بعػػد  ای در الداخ برگػػزار کػػردـ ك متعاقبػػا  در سػػاؿ فػػالوف دافػػا تػػا آف زمػػاف را در مدرسػػه
نیػػز جلسػػاتی را در همػػاف مدرسػػه ك بسػػیاری از شػػعبش ك بسػػیاری از مػػدارس دیگػػر برگػػزار 

 .کردـ
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)ركزی کػػه آزار ك شػػکنجه در  9333ژكئیػػه۰۲مناسػػبت  کػػه اكلػػین نمػػایش به ۰۲۲2در سػػاؿ 
خػود را بػرای « مغػازق»چین آغاز شد( در له برگزار شد، مرد جواف تبتی دیگػری، داكطلبانػه 

 .دیگر نیز برگزار شد  ها، تعداد زیادی نمایش این مناسبت تعطیل کرد. طی این ساؿ

د کػػه در ها پػػیش، یکػػی از بسػػتگاف یػک دكسػػت نزدیػػک تبتػػی، ایػن ناػػر را مطػػرح کػػر  سػاؿ
نمػایش بگػذاریم. از آف  اش بػه  ركیدادهای خاص، پوسترها ك بنرها را ركی دیوار بلند خانه

هػػػا، هػػػزاراف محلػػػی ك گردشػػػگر بركشػػػورهای دافػػػا را دریافػػػت  زمػػػاف در طػػػوؿ ایػػػن نمایش
کنم، پس از دیدف یک مرد جواف تبتػی کػه کاالهػای  حتی در جایی که زندگی می .اند کردق

فركخػػػت، الهػػػاـ گػػػرفتم کػػػه معمػػػوال  از اکتبػػػر تػػػا آكریػػػل،  اشػػػویی میخػػػود را ركی تخػػػت ت
اـ ك بػػا مػػردـ  ها اسػػت کػػه ایػػن کػػار را انجػػاـ دادق هػػایی هفتگػػی برگػػزار کػػنم. سػػاؿ نمایش

 .اـ محلی ك نیز مردـ سراسر هند ك جهاف ارتباط برقرار کردق

انػػد.  شػػنهاد دادقهػػا پی همػػه ایػػن ناػػرات ك ابتکػػارات ك بسػػیاری از ابتکػػارات دیگػػر را تبتی
ك   لطػػػف»نوعی موضػػػوعی از برگشػػػت  بنػػػابراین ایػػػن سػػػفر بػػػه مػػػدارس تبتػػػی در هنػػػد، بػػػه

کم بسیاری از اعضای جامعه خودشاف بود، نه کمػک ك لطػف بػه  آنها به دست« های کمک
 .کردند افرادی که این ركیدادها را برگزار می

های اجتمػاعی  ا، ادیاف ك نااـه ها، قبیله ها، سنت هند کشوری كسیع با بسیای از فرهنگ
ها مراجعػػه  کننػػدق در هنػػد قػػبال  بػػه مػػدارس ك دانشػػگاق مختلػػف ك غیػػرق اسػػت. چنػػد تمرین

های قػدردانی بسػیاری دریافػت کػردق  های زیادی گرفته ك نامػه کردق ك طی این ركند عکس
از بودنػػد. در ایػػن کشػػور كسػػیع بػػا جمعیػػت بسػػیار زیػػادی از جوانػػاف، امیػػدكاریم در آینػػدق 

 .مدارس بسیار بیشتری در نقاط مختلف هند دیدف کنیم

ترتیبات استاد  ك  انگیز فقط با نام  بینم که موفقیت این سفر حیرت با نگاق به گذشته می
 .بندی مناسب، ركابط کارمایی قوی ك بسیاری از عوامل دیگر میسر بودق است؛ زماف

هػػای مربػػوط بػػه ركیػػداد  کسهػػای كیػػدئویی، مقػػاالت خبػػری ك ع بعضػػی از مػػدارس، کلیم
های اجتماعی منتشر کردنػد. بعضػی از آنهػا  شاف را در فیسبوک ك سایر رسانه فالوف دافای

را دیدق یا قبال  این كیدئو ك مقالػه مربػوط بػه آف « راهی به قلب»ای  دقیقه قبال  كیدئوی سه
 .دی هند به اشتراک گذاشته بودند تی را در اف

شان، تمرینات  های موز دبیرستانی و معلمآ دانش ۵۱۱اندونزی:  ۳.۱۵
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 328 گیرند فالون گونگ را یاد می

آمػػػوزاف را در حػػػاؿ  در جزیػػػرق باتػػػاـِ انػػػدكنزی، دانش 22 مػػػدیر دبیرسػػػتاف عمػػػومی شػػػمارق 
خواسػػت دربػػارق ایػػن  ك می  های اجتمػػاعی دیػػد سػػایت رسػػانه تمػػرین فػػالوف گونػػگ در كب

کننػدگاف فػالوف گونػگ  نػد. بنػابراین از تمرینتمرین تزکیػه جسػم ك ذهػن چینػی بیشػتر بدا
آموزاف معرفی کنند. حػدكد  این ركش را برای معلماف ك دانش ۰۲93فوریه93دعوت کرد در 

هایشاف به یادگیری تمرینات فالوف گونگ ك نیز اصوؿ ایػن تمػرین  آموز ك معلم دانش ۱۲۲
 سنتی چینی ابراز عالقه کردند.

بخػػش ك آسػػاف اسػػت.  یػػادگیری حرکػػات تمػػرین آرامشکننػػدگاف توضػػیح دادنػػد کػػه  تمرین
اصػػوؿ فػػالوف گونػػگ، یعنػػی حقیقػػت، نیکخػػواهی ك بردبػػاری، اصػػولی اسػػت کػػه در ذهػػن 

نار از  کنندگاف توضیح دادند که هر کسی، صػرؼ اندازد. تمرین  بسیاری از مردـ طنین می
الوف گونػػگ در کننػػدگاف فػػ توانػػد فػػالوف گونػػگ را یػػاد بگیػػرد. تمرین اش، می سػػن ك پیشػػینه

هػای فػالوف گونػگ را بػا جامعػه محلػی  ركنػد تػا خوبی اندكنزی، اغلب به مدارس منطقه می
منػػد شػػوند.  بػػه اشػػتراک بگذارنػػد. آنهػػا امیدكارنػػد افػػراد بیشػػتری از مزایػػای ایػػن تمػػرین بهرق

موسػػیقی ك حرکػػات تمػػرین شػػخص را در »مػػدیر مدرسػػه پػػس از انجػػاـ تمرینػػات گفػػت: 
خصػػػوص باالتنػػػه، مفاصػػػل ك پشػػػتم، پػػػس از انجػػػاـ  نػػػد. تمػػػاـ بػػػدنم بهدار  تمرکػػػز نگػػػه می

هنگػامی »معلم هنر این مدرسه اظهار داشػت: « تمرینات بسیار آراـ ك راحت شدق است.
هایم را بسػتم ك بػه موسػیقی گػوش دادـ، توانسػتم حضػور نػور را احسػاس کػنم.  که چشم

، توانسػػتم آف را بػػاال ببػػرـ. امػػ دسػػتم زخمػػی شػػدق بػػود ك نمی ا پػػس از انجػػاـ تمػػرین چهػػاـر
 «ایگ العادق فوؽ  توانم دستانم را باالی سرـ ببرـ. چه تجربه می

 نویس  ایاالت متحده آمریکا: سفر یک برنامه ۴.۱۵

چیز داشػت: تحصػیالت خػوب، كالػدین   طبق گزارش برخی افراد، سانتوش در زندگی همه
اش  ایػاالت متحػدق بیایػد، ك شػغل فعلػیدار که باعث شػدق بػود بػه  ای آیندق دلسوز ك حرفه

افػزار. اك همسػری دكسػت داشػتنی ك دك دختػر زیبػا داشػت.  عنواف مدیر یک شرکت نرـ به
ای  در اكج سػػػالمتی ك تندرسػػػتی بػػػودـ. هػػػیچ بیمػػػاری»خػػػاطر آكرد:  طػػػور بػػػه  سػػػانتوش این

نتوش بػا هػا را تغییػر داد. سػا اما بػركز ناگهػانی یػک بیمػاری خػودایمنی همػه این« نداشتم.
اش را تشػخیص دهنػد.  توانسػتند علػت اصػلی بیمػاری پزشکاف مشورت کرد، امػا آنهػا نمی
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در پایاف، پزشکانش استركئیدهای قػوی را توصػیه کردنػد. آنهػا دربػارق عػوارض جػانبی ایػن 
 329داركها هشدار دادند ك به اك توصیه کردند که باید تا آخر عمر آنها را مصرؼ کند. 

اـ کػػػرد.  ای بػػػه مػػػن زد ك شػػػوکه ن بیمػػػاری ماننػػػد رعػػػدكبرؽ ضػػػربهتشػػػخیص ایػػػ»اك گفػػػت: 
هػا بػرای زنػدگی سػعادتمندانه بػا دكسػتاف ك  حل هػا ك راق کػردـ همػه جواب همیشه فکػر می

. اما كقتی این ضربه به من كارد شد، خیلی زكد ناامید ك افسردق شدـ.  «خانوادق را داـر

بػػود ركی چشػػمانم تػػأثیر بگػػذارد.  اكضػػاع رك بػػه كخامػػت گذاشػػت، ك ایػػن بیمػػاری ممکػػن»
 «بنابراین اگر مراقب نبودـ، ممکن بود کامال  نابینا شوـ.

اش دچػػار درد در مػػچ دسػػتاف ك زانػػوانش  سػػانتوش پػػیش از ایػػن، در ركنػػد تشػػدید بیمػػاری
به جایی رسػید کػه »شدق بود ك در بلندکردف اشیاء معمولی مشکل داشت. اك اظهار کرد: 

« گونه فعالیت بػدنی نبػودـ. یدی نیست، زیرا قادر به انجاـ هیچکردـ هیچ ام احساس می
تر بیندیشػد، ك بػه جسػتجوی  حل، شركع کرد دربارق خػودِ زنػدگی عمیػق اك در جستجوی راق

 آنالین دربارق خدا ك جهاف پرداخت. 

ای  امػػػا همػػػانطور کػػػه بػػػه دنبػػػاؿ معنویػػػت بػػػودـ، کػػػامال  سرگشػػػته بػػػودـ. مػػػن در خػػػانوادق»
توانسػػتم درک کػػنم چػػه اتفػػاقی افتػػادق اسػػت ك قػػرار  شػػدـ، امػػا اکنػػوف نمیمػػذهبی متولػػد 

 «است چه پیش آید.

منػػد  بسػػیار عالقه»سػػپس یػػک ركز، یکػػی از همکػػارانش دربػػارق فػػالوف گونػػگ بػػه اك گفػػت: 
سػػػایت فػػػالوف دافػػػا  همکػػػارش لینػػػک كب« بػػػودـ. ایػػػن دقیقػػػا  در زمػػػاف مناسػػػب رخ داد.

(FalunDafa.org را بػػػػه اك داد ك )هػػػػا ك آمػػػػوزش  توانػػػػد کتاب گفػػػػت کػػػػه در ایػػػػن سػػػػایت می
طور رایگػػػاف دانلػػػود کنػػػد. در یکػػػی از تعطػػػیالت آخػػػر هفتػػػه،  هػػػای فػػػالوف دافػػػا را بػػػه تمرین

 را دانلود کرد. جوآف فالوفك  فالوف گونگهای  سانتوش کتاب

ای کػه شػركع بػه خوانػدنش کػردـ، فهمیػدـ کتػاب بسػیار خاصػی اسػت.  درست از لحاػه»
کػه بػه بسػیاری  دهػد، درحالی یار كاضح ك ركشن است ك مسائل را توضیح میمطالبش بس

از سػػؤاالتی کػػه در ذهػػن داشػػتم، پاسػػخ داد. بنػػابراین بالفاصػػله درک کػػردـ درمقایسػػه بػػا 
 «اـ بسیار متفاكت است. چیزهایی که در گذشته یاد گرفته

 سرعت بهبود یافت ال به ( سالمتی۱)
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اش تجربػه کػرد.  ت چشػمگیری را در كضػعیت سػالمتیسانتوش در طػوؿ چنػد ركز، تغییػرا
آرامی کػاهش یافتنػد تػا زمػانی کػه کػامال  ناپدیػد شػدند، گویػا هرگػز  هایش به درد ك ناراحتی

 كجود نداشتند.

ایػن تغییػرات دسػت یػافتم.   توانستم باكرش کػنم. فقػط بػا انجػاـ تمرینػات ركزانػه بػه نمی»
 «نکار کرد.تواف آف را ا اكؿ بود. نمی ای دست تجربه

)خواهی، بردبػاری  هػای اصػلی فػالوف دافػا، حقیقػت، نیػک دیدگاهم تغییر کرد؛ زیػرا آموزق»

真善忍) تأثیر قرار داد، خلػوص ك پػاکی جػوهر  طور عمیقی مرا تحت است. آننه كاقعا  به
خواق باشػػید، حتػػی اگػػر دیگػػراف  هػػای آف اسػػت، بایػػد راسػػتگو ك درسػػتکار بػػودق ك نیػػک آموزق

ك به شما توهین کنند. نکته اصلی ك اساسی این است ك آف كاقعػا  قلػبم را  عصبانی باشند
 «.تأثیر قرار داد تحت

شػود. اك افػزكد:  راحتی ناراحػت ك عصػبانی نمی سانتوش متوجه شد دیگر مانند گذشته بػه
هػا در حػاؿ  العػادق حساسػی بػودـ. تمػامی ایػن كییگی در گذشته بسیار تنػدخو ك فػرد فوؽ»

در آف زمػػػاف « دانم بػػػا مػػػردـ مهربػػػاف باشػػػم. اکنػػػوف بػػػر خػػػودـ الـز مػػػی تغییػػػر هسػػػتند ك
کردنػػد ك هػػر دكی آنهػػا شػػاهد تغییػػرات مثبػػت اك بودنػػد. پػػدرش  كالػػدینش بػػا اك زنػػدگی می

تأثیر قرار گرفت ك گفت کػه سػانتوش بػه فػرد جدیػدی تبػدیل ك انسػاف بهتػری  بسیار تحت
 شدق است.

 ای شادتر ( خانواده۲)

كبػػػیش  هػػػا، سػػػر برخػػػی مسػػػائل بػػػا همسػػػرش کم نػػػد بسػػػیاری از خانوادقسػػػانتوش نیػػػز مان
در گذشػػته چنػػین احساسػػی داشػػتم: اگػػر مجبػػور بػػودـ »کػػرد. اك توضػػیح داد:  مشػػاجرق می

کردـ:  دیركز ایػن کارهػا  کارهای خانه از قبیل شستن ظركؼ را انجاـ دهم، گاهی فکر می
هػا را بشػویم    چػرا مػن بایػد هػر ركز ظرؼرا انجاـ دادـ، امركز اك باید آنهػا را انجػاـ دهػد. 

پػػس از تمػػرین « کػػردـ جزئیػػات همػػه چیػػز بایػػد مشػػخص ك منضػػبط باشػػد. یعنػػی فکػػر می
کنم اك بایػد ایػن کػار  اکنوف دیگر فکر نمػی»طور کامل تغییر کرد:  فالوف گونگ، افکارش به
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کنم ك  مػیرا انجاـ دهد یا این کار، كظیفه اكسػت. هػر زمػاف کػه بتػوانم کمػک کػنم، کمػک 
 «دهم. فقط کار را انجاـ می

همسرش بالفاصله متوجػه ایػن تغییػر اك شػد. متوجػه شػد کػه سػانتوش دیگػر بػا اك بحػث 
کنػد.  کنػد. دیگػر شػکایت نمی سركصدا در انجػاـ کارهػا کمکػش می کند ك درعوض بی نمی

زکیػػه بنػػابراین از اك دربػػارق فػػالوف دافػػا پرسػػید. پػػس از اینکػػه سػػانتوش دربػػارق ایػػن ركش ت
 خواند. ها را نیز می مند شد ك گاهی کتاب ذهن ك جسم برایش توضیح داد، عالقه

دختػػرانش نیػػز ایػػن تػػأثیرات مثبػػت را احسػػاس کردنػػد. پدرشػػاف در گذشػػته در خصػػوص 
تػر شػدق  دهػد ك آراـ شد. اکنوف صبوری بیشػتری بػه خػرج می بسیاری از مسائل آشفته می

رسد مدت زیادی است سرماف  به نار می»اشت: اش اظهار د ساله2بار دختر  است. یک 
 «ای. فریاد نکشیدق

 ( پیشرفت در محل کار۳)

کػرد کػه بایػد بػه آنهػا  هایی را بػرای تػیمش تعیػین می گرا بود ك اغلػب هػدؼ سانتوش هدؼ
یافتنػػد. پػػس از آغػػاز تمػػرین فػػالوف دافػػا، متوجػػه شػػد ایػػن ركیکػػرد تػػا حػػدكدی  دسػػت می

در قلػبم اهمیتػی بػرای اعضػای گػركهم قائػل »بػه یػاد آكرد:  طػور خودخواهانه اسػت. اك این
 «کردـ. نبودـ. بنابراین، کمی زكرگو بودـ ك فشار زیادی بر افراد تیمم كارد می

امػػا ناػػر اعضػػای تػػیم دربػػارق مػػن تغییػػر کػػرد چػػوف دیگػػر نسػػبت بػػه آنهػػا کمتػػر »اك گفػػت: 
« تر شػدق اسػت. قػویکنم. ارتباطشاف با مػن بسػیار  گیر هستم ك کمک بیشتری می سخت

برد که اعضای تػیم قػبال   می  گاهی حتی قبل از اینکه از آنها بخواهد کاری انجاـ دهند، پی
یكی از اعضای تػیم كاقعػا  »اند. اك افزكد:  ك به اهداؼ دست یافته  فراتر از انتاارات اك رفته

سػات ك كییق در جل به من گفت كه شاهد پیشرفت چشمگیری در شیوق کلی مدیریتم، بػه
 «ها، بودق است. االجل ضرب
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خواهی،  های فالوف دافا، حقیقت، نیػک کاربردف سه اصل مهم آموزق به»اك در پایاف گفت: 
هػای بسػیار زیػادی، نػه فقػط بػرای مػن، بلکػه بػرای کػل  بردباری در محل کار، كاقعا  منفعت

 «شرکت به ارمغاف آكردق است.

 ( سودمند برای کل جامعه۴)

ای را که فالوف دافا در چین با آف ركبرك است  تا سانتوش آزار ك شکنجهمدتی طوؿ کشید 
دهػػد؛ ركشػػی کػػه بػػه فػػرد  درک کنػػد. چػػرا کسػػی فػػالوف دافػػا را تحػػت آزار ك شػػکنجه قػػرار می

هػػػای اخالقػػػی كاالتػػػری را رشػػػد دهػػػد، ك راسػػػتگو ك  آمػػػوزد شػػػخص بهتػػػری باشػػػد، ارزش می
 مهرباف باشد 

مثبتػی كجػود دارد کػه   هػای سػت، زیػرا از یػک طػرؼ آموزقای كاقعػی ا این فاجعػه»اك گفت: 
کنػػد  آمػػوزد؛ از سػػوی دیگػػر، عوامػػل منفػػی یػػا اهػػریمن كجػػود دارد کػػه سػػعی می خػػوبی را می

بینم، مػػردـ چػػین هسػػتند کػػه براثػػر  خػػوبی را سػػرکوب کنػػد. قربانیػػاف كاقعػػی کػػه مػػن مػػی
عػػػا  امیػػػدكاـر آزار ك انػػػد. كاق تبلیغػػػات دركغػػػین ك افتراآمیػػػز حػػػزب کمونیسػػػت فریػػػب خوردق

زكدی به پایاف برسد ك هر فردی در چین قادر باشد به شکوق ك حقیقت دربػارق  شکنجه به
 «فالوف دافا آگاق شود.

ای  ترین ركش تزکیػه ترین ك صػالح توانم بگویم فالوف دافا درسػت اـ، می با توجه به تجربه»
کػػػػه بسػػػػیار سػػػػادق ك اـ، ركشػػػػی  اـ بػػػػا آف مواجػػػػه شػػػػدق اسػػػػت کػػػػه در تمػػػػاـ طػػػػوؿ زنػػػػدگی

هػػای  ای بػػا ارزش راحػػت اسػػت. مػػن فػػردی کػػامال  معنػػوی بػػودـ ك در خػػانوادق حػػاؿ  درعػػین 
اـ کػه  ای را ندیػدق سنتی سطح باال بزرگ شدـ اما هرگز چنین تمرین زیبا ك مثبت ك سػادق

بتوانػػد شػػما را بػػه سػػطح معنػػوی بسػػیار بػػاالیی برسػػاند. ایػػن تمرینػػی اسػػت کػػه كاقعػػا  بػػرای 
 «جسمتاف سودمند است.ذهن ك 

کنػػد ارتباطتػػاف بػػا خػػانوادق، دكسػػتاف، خویشػػاكنداف،  درحقیقػػت، كاقعػػا  بػػه شػػما کمػػک می»
ها، کػامال  سػالم ك هماهنػگ باشػد. در تمػامی  محل کار ك هر شخص دیگػری، حتػی غریبػه

کنیػد فػردی بسػیار خػوب ك مهربػاف باشػید کػه چیػز بسػیار  ها همیشػه سػعی می این رابطػه
   «مثبتی است.
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گردشگران چینی در سفرهای خارج از کشور، حقایق مربوط به  ۵.۱۵
 کنند فالون گونگ را جستجو می

ای کػػػػه در حػػػػاؿ  کننػػػػدق یػػػػک گردشػػػػگر چینػػػػی در طػػػػوؿ سػػػػفرش بػػػػه سػػػػوئیس بػػػػه تمرین
هػػػایی کػػػه  دانم در بػػػین تمػػػاـ گركق مػػػی»رسػػػانی دربػػػارق آزار ك شػػػکنجه بػػػود گفػػػت:  اطالع

اند، آزار ك شػػػػػکنجه فػػػػػالوف گونػػػػػگ  شػػػػػدقدسػػػػػت حػػػػػزب کمونیسػػػػػت چػػػػػین سػػػػػرکوب  به
اید. احسػاس  کنندگافن متحمل درد ك رنج بسیاری شدق ترین است. شما متمرین كحشیانه

. شما متمرین کنندگافن مورد بػدرفتاری شػدید قػرار گرفتیػد، امػا هنػوز ایػن  خیلی بدی داـر
 «دهید تا به سایرین کمک کنید. کار را انجاـ می

اند كػػه مػػردـ  راسػػر جهػػاف بػػه مراكػػزی اصػػلی تبػػدیل شػػدقمقاصػػد مهػػم گردشػػگری در س
كییق برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدِف  مطلػػع شػػوند؛ بػػه  تواننػػد در آنجػػا از آزار ك شػػکنجه می

گیػػرد، اقػػدامی کػػه  زنػػدانیاف عقیػػدتی فػػالوف گونػػگ كػػه در چػػین بػػا مجػػوز دكلػػت صػػورت می
فهمنػػد كػػه مػػردـ  یرژیػػم چػػین آف را مخفػػی کػػردق اسػػت. در ایػػن مراکػػز مػػردـ همننػػین م

دلیل  كننػػد، چیػػزی كػػه در اکثػػر کشػػورهای خػػارج از چػػین، بػػه چػػین كاقعػػا  چگونػػه فكػػر می
تبلیغات صادرشػدۀ حػزب بػه غػرب، غیرقابػل دسترسػی اسػت. برخػی از گردشػگراف چینػی 

انػد  هایی برای بنیانگذار فالوف گونگ ادای احتػراـ ك ابػراز امیػدكاری کردق ضمن ارساؿ پیاـ
کنندگاف فػالوف گونػگ در امػاکن  زكدی بتوانند به چین بازگردند. آنها با تمرین که ایشاف به

های برداشت اعضای بدف  کنند تا دربارق حقه خودسوزی ك قساكت گردشگری صحبت می
 افراد زندق اطالعات کسب کنند.

چ ك  ک هایی را نیػػز بػػرای خػػركج آنهػػا از ح سػػفر شػػهركنداف چػػین بػػه خػػارج از کشػػور فرصػػت
کنػد. داكطلبػاف مرکػز  های جواناف آف، لیگ جواناف ك پیشػگاماف جػواف، فػراهم می سازماف

 چ در حاؿ کمک به مردـ چین در سراسر جهاف هستند. ک خدمات جهانی خركج از ح

شػوند بلکػه بعػد از بازگشػت بػه چػین، ایػن  تنها خودشػاف از حػزب خػارج می گردشگراف نػه
کننػػد. تعػػداد گردشػػگرانی کػػه تصػػمیم  ل میاطالعػػات را بػػه دكسػػتاف ك خػػانوادق خػػود منتقػػ

طور پیوسػته  گیری کنند، در آمریکای شمالی ك اركپػا بػه گیرند از عضویت در حزب کنارق می
کننػػػػدق فػػػػالوف گونػػػػِگ داكطلػػػػب در یػػػػک محػػػػل  افػػػػزایش یافتػػػػه اسػػػػت. خػػػػانم ژك، تمرین

طور  هاش شػدق بػود بػ ركندی را که متوجه ۰۲92گردشگری در انگلستاف، در تابستاف ساؿ 
 طور شرح داد: خالصه این
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توانسػػتم بػػه چندصػػد چینػػی کمػػک کػػنم از  ، طػػی یػػک سػػاؿ می۰۲۲3ك  ۰۲۲2های  در سػػاؿ
ایػن رقػم بػه حػدكد هػزار نفػر در سػاؿ  ۰۲9۲های آف خارج شوند. در سػاؿ  چ ك سازماف ک ح

، دك برابػر ك سػه برابػر شػدق، ك بػه چنػدهزار نفػر در سػاؿ ۰۲9۰افزایش یافت. پػس از سػاؿ 
 یدق است. از ابتدای امساؿ، حدكد هزار نفر در ماق بودق است.رس

کند به  ای جدید کمک می کننده تایوان: فالون دافا به تمرین  ۶.۱۵
 ای شاد و پرنشاط دست یابد زندگی

سػػه سػػاؿ پػػیش فػػردی بسػػیار دگػػم ك شػػکنندق بػػودـ. فشػػار ك اسػػترس ناشػػی از در طلػػب 
تػػػأثیر قػػػرار دادق بػػػود ك  اـ را تحت یت سػػػالمتیدر زنػػػدگی، كضػػػع« بودف شػػػهرت ك منفعػػػت»

اغلب بیمار بودـ. به سردرد، سرگیجه، تپش قلػب ك درد قفسػه سػینه مبػتال بػودـ. گرچػه 
از لحػػػاظ تحصػػػیلی موفػػػق بػػػودـ ك سػػػوابق کػػػاری خػػػوبی داشػػػتم، خوشػػػحاؿ نبػػػودـ. فکػػػر 

ر اـ. بسػػػیا کػػػردـ در دامػػػی گیػػػر افتػػػادق اـ ك احسػػػاس می بسػػػت رسػػػیدق کػػػردـ بػػػه بن می
اـ را شػػركع کػػنم.  اقبػػاؿ بػػودـ کػػه توانسػػتم بػػا فػػالوف دافػػا آشػػنا شػػوـ ك مسػػیر تزکیػػه  خوش

تػدریج  اـ به تزکیه کمػک کػردق احسػاس رضػایت ك آرامػش بیشػتری داشػته باشػم ك زنػدگی
 330شاد ك پرنشاط شود. 

 ( جستجو برای یافتن پاسخ سماالتم۱)

آمػوز کػالس  ی همیشػه برتػرین دانشالتحصیل شدـ. از کػودک امساؿ تازق از دانشگاق فارغ
خوانػػدف را دكسػػت داشػػتم تػػا بػػه فػػردی  بػػودـ. در بهتػػرین مػػدارس تحصػػیل کػػردـ ك درس

دانسػػػػتند در پشػػػػت  ها تبػػػػدیل شػػػػوـ. امػػػػا افػػػػراد کمػػػػی می مػػػػاهر در بسػػػػیاری از زمینػػػػه
هػایی کػه در  ها ك منفعت هایی كجػود دارد. تصػدیق اـ چه سػختی های دانشگاهی موفقیت

گػاق افکػار ك احساسػات  یت بزرگم به دست آكردـ، باعػث شػدند بػهنتیجه موفق طور ناخودآ
کػػردـ تػػا نتػایج خػػوبی بػػه  سػػختی کػار می اـ را سػػرکوب کػػنم. همیشػه در تحصػػیلم به كاقعػی

کردـ خودـ را با همػه تطبیػق دهػم تػا بتػوانم در همػه  اـ تالش می دست آكـر ك در زندگی
 ها در بهترین حالت دیدق شوـ. زماف
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معنی هستند ك كاقعا  خوشحاؿ نبودـ. با این  ها بی دانستم همۀ این از اعماؽ قلبم می اما
،  حاؿ همنناف راغب بودـ در این طلب بی انتها غرؽ شوـ. حتی در ارتباط با پدر ك مػادـر

ای همننػػاف ظػػاهری  طور فزاینػػدق کػػردـ. در بیػػركف بػػه اـ را سػػرکوب می احساسػػات كاقعػػی
 ای تیرق ك تاریک بودـ. طور فزایندق کردـ اما در دركف به كبرؽ را حف  می پرزرؽ

توانسػتم جػوابش  پرسػیدـ امػا نمی معنای زندگی چیست  اغلب این سؤاؿ را از خػودـ می
را بیابم. پاسخ این سؤاؿ را نه در طلبم برای تصدیق از نار تحصیلی یافتم ك نه در طلػبم 

اـ دربػػػارق اتفاقػػػات  ات مػػػورد عالقػػػهبػػػرای ایجػػػاد ركابػػػط خػػػوب بػػػا سػػػایرین، ك نػػػه در مطالعػػػ
 توانست توضیحشاف دهد. طبیعی یا موضوعاتی که علم نمی فوؽ

کػردـ ك اینکػه  کشیدـ، دربارق گسػتردگی جهػاف فکػر می که در تختم دراز می اغلب درحالی
ركنػد. فضػایی  چگونه افکاـر ك حتی هستی موجودات بشػری هػزاراف سػاؿ بعػد از بػین می

شػد بػدنم  لی ك تنها خواهد بود  احساس ترسی تصورناپذیر باعث میمانند این چگونه خا
سػػختی بخػػوابم. گرچػػه همیشػػه سػػعی داشػػتم در بهتػػرین حالػػت باشػػم،  بػػه لػػرزق درآیػػد ك به

توجػه بػه شخصػی  استانداردها یا اصولی برای خودـ نداشتم که هدایتم کنند. همیشػه بػا 
کػػردـ بػػه  ای کػػه خػػودـ را ابػػراز می ك نحػػوقکػػردـ، بنػػابراین افکػػاـر  کػػه بػػا اك بػػودـ، تغییػػر می

گرفػػػت. بػػػرایم بسػػػیار سػػػخت بػػػود صػػػادقانه  تػػػأثیر آف قػػػرار می مقػػػدار بسػػػیار زیػػػادی تحت
ترسیدـ مبادا کسی را مػورد انتقػاد قػرار دهػم یػا بػه احساسػات  دیدگاهم را ابراز کنم ك می

 آنها آسیب برسانم.

کػرد ك سػردرد، درد  سػمم كارد میهایی جػدی بػر ج فشار ناشی از زندگی ك تحصیلم آسیب
های  شػدـ بػه بیمارسػتاف هایی با درجه پایین داشػتم. اغلػب مجبػور می قفسه سینه ك تب

بزرگ مراجعه کنم ك گواهی پزشکی بگیػرـ تػا در خانػه یػا مرکػز درمػانی مدرسػه اسػتراحت 
مػا کنم. تماـ این شرایط ناشی از این بود کػه از ناػر سػالمت ركانػی دچػار مشػکل بػودـ. ا

کػػردـ ك حاضػػر بػػه مواجهػػه بػػا ایػػن كاقعیػػت نیػػز نبػػودـ. كقتػػی  تػػوجهی بػػه ایػػن موضػػوع نمی
اـ  آموز ساؿ آخر دبیرستاف بودـ، یک بػار حتػی تصػویری را نقاشػی کػردـ کػه خػاطرق دانش

 کرد. صورت کامال  سیاق ترسیم می از زندگی را به

 ( یافتن فالون دافا و تمرین تزکیه۲)
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انشگاق بودـ، به یک برنامه آموزشی ملحػق شػدـ کػه در آف اسػتاد در طوؿ زمانی که در د
کرد ك به دانشجویاف درخصوص مشکالت ك مسائل  عنواف یک مشاكر ك مربی عمل می به

کػػرد. در طػػوؿ برنامػػه مبػػاحثی ماننػػد مفهػػوـ زنػػدگی ك مػػرگ یػػا  مربػػوط بػػه زنػػدگی کمػػک می
ك ناامیػػػػدی در  گشػػػػتگی شػػػػد. احسػػػػاس گم مشػػػػکالت خػػػػانوادگی بػػػػرای بحػػػػث مطػػػػرح می

 شد اغلب به معلم برنامه نزدیک شوـ. های مختلف زندگی باعث می خصوص جنبه

رسید قادر است هر چیزی را که در زندگی  معلمماف ظاهرا  فرد خردمندی بود. به نار می
افتد درک کنػد. یػک بػار در طػی گفتگویمػاف بػه فػالوف دافػا ك تزکیػه اشػارق کػرد ك  اتفاؽ می

را مطالعػػه کػػنم. گفػػت ایػػن کتػػابی اسػػت کػػه كقتػػی شػػركع بػػه  ف فػػالوفجػػوآپیشػػنهاد داد 
. بسیار کنجکاك بودـ ایػن چػه کتػابی اسػت  مطالعه آف کنم دست از خواندنش برنمی داـر

 که چنین معلم خردمندی باكرش دارد.

کلیػک کػردـ، امػا ایػن کتػاب آسػمانی کػامال   جػوآف فػالوفبا نگرشی تردیػدآمیز، ركی لینػک 
تػأثیر قػرار گػرفتم ك  زدق شػدـ، تحت احساساتم بسیار پینیدق بودند. هیجاف اـ کرد. شوکه

خواهی ك  زدق شدـ از اینکه قانونی جهػانی بػر اسػاس حقیقػت، نیػک غمگین شدـ. هیجاف
 كاقعا  كجود داردگ (真善忍)بردباری 

این کتاب به همۀ سؤاالتم دربارق علم ك باكرهایم پاسػخ داد ك دربػارق معنػی زنػدگی، كجػود 
وجػػودات خػػدایی ك موجػػودات سػػطح بػػاالتر آمػػوزش داد ك اینکػػه چگونػػه بایػػد از آف زمػػاف م

چػرا انف بػا چنػین فػای ارزشػمندی »بعد مانند انساف زنػدگی کػنم. در قلػبم فریػاد زدـ:  به 
گریسػػتن هسػػتم.  کػػردـ از عمػػق قلػػبم در حػػاؿ  در عػػین حػػاؿ احسػػاس می« ركبػػرك شػػدـ 

هػػای فػػا خیلػػی  اـ از ایػػن آموزق یش از ایػػن، زنػػدگیمتوجػػه شػػدـ کػػه ناراحػػت هسػػتم زیػػرا پػػ
 منحرؼ شدق بودگ

شػػػینگم )سرشػػػت قلػػػب ك ذهػػػن( براسػػػاس اصػػػوؿ  از آف بػػػه بعػػػد، شػػػركع بػػػه تزکیػػػه شین
خواهی ك بردبػػاری کػػردق ك انجػػاـ پػػنج مجموعػػه تمػػرین فػػالوف دافػػا را نیػػز  حقیقػػت، نیػػک

العه را با قلبم احساس کػردـ شركع کردـ. در ارتباط با تحصیلم، برای اكلین بار، لذت مط
جای اینکه صرفا  به نتایج اهمیت بػدهم. كقتػی نگرشػم را دربػارق تحصػیلم تغییػر دادـ،  به

کنندق تبػػدیل شػػد ك كاقعػػا  نتػػایج حتػػی  بخػػش ك خوشػػحاؿ مطالعػػه بػػرایم بػػه کػػاری آرامش
 بهتری را به دست آكردـگ

ؤاالت علمی پاسخ دهم که منطقی که در فالوف دافا آموختم، حتی کمک کرد به برخی س
گونػػػه بیمػػػاری  کػػػرد. از لحػػػاظ كضػػػعیت سػػػالمتی، دیگػػػر هیچ گػػػاهی اسػػػتادـ را شػػػوکه می
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توانسػتم حػس سػبکی ك كضػعیت سػالمتی بػدنم را از اعمػاؽ قلػبم احسػاس  نداشتم ك می
، فقػػػط بایػػػد بػػػر رفتػػػاـر بػػػر اسػػػاس اصػػػوؿ حقیقػػػت،  کػػػنم. ازآنجاکػػػه فػػػا را در قلػػػبم داـر

ی متمرکز باشم. بنابراین كقتی با مػردـ ارتبػاط برقػرار کػردق یػا افکػاـر خواهی ك بردبار  نیک
. می را بیاف می طور بسػیار آشػکاری  توانم با مردـ به کنم دیگر احساس ناخوشایندی نداـر

 صحبت کنم.

تػوانم بػا مشػکالت ك  یابػد، بهتػر می های اخالقی ك سرشت قلبم بهبود می که كییگی درحالی
با آرامش مواجه شػوـ ك حالػت ركحػی آراـ ك باثبػاتی را حفػ  کػنم.  اـ ها در زندگی شکست

اـ  کنم زنػدگی بخشی داشته باشم ك احساس مػی توانم سبک زندگی رضایت با این کار، می
 پرنشاط شدق است.

ماف پایاف داد. كقتی از ایػن موضػوع مطلػع شػدـ،  چندی پیش، نامزدـ به رابطه چندساله
دیگػری شػدق بػود. كقتػی دكسػتاف ك نزدیکػانم فهمیدنػد، از  اك از قبل كارد رابطه با شخص

 این موضوع عصبانی ك برایم ناراحت شدند. حتی نامزد سابقم نیز نگرانم شدق بود.

گونػػه احساسػػات منفػػی نداشػػتم. در  اگرچػػه آف خیلػػی ناگهػػانی اتفػػاؽ افتػػاد، امػػا تقریبػػا  هیچ
جای اك قػرار دادـ ك دربػارق  بػهعوض در آرامش کامل دربارق آف اندیشیدـ ك حتی خػودـ را 

اك فکػػر کػػردـ. اك نیػػز آرامػػش ك مهربػػانی مػػرا احسػػاس کػػرد. در تزکیػػه، دربػػارق نیکخػػواهی 
کنیم. بایػػد بػػا سػػایرین مهربػػاف باشػػیم ك همیشػػه اكؿ بػػه سػػایرین فکػػر کنػػیم.  صػػحبت مػػی

تر باشػػػد، قػػػدرت آف بیشػػػتر اسػػػت ك دیگػػػراف نیػػػز  فهمیػػػدـ کػػػه هرچػػػه نیکخػػػواهی خػػػالص
 کنیم. ند آف را احساس کنند. در تزکیه، دربارق اصل بردباری نیز صحبت میتوان می

های اخالقی ك سرشت قلػب شػخص اسػت.  بردباری کل د رشد كییگی»استاد بیاف کردند: 
کردف همػػراق بػػا خشػػم، شػػکازت ك زػػا انػػدكق، بردبػػاری زػػک فػػرد عػػادی اسػػت کػػه بػػه  تحمػػل

طوری که کامال  بدكف خشػم ك  ، بهکردف موضوعات مربوط به خودش كابسته است. تحمل
نکػػػات ، از «بردبػػػاری )رف( چیسػػػت « )»کننػػػدق اسػػػت. شػػػکازت باشػػػد، بردبػػػاری زػػػک تزک ه

 (  اصلی برای پیشرفت بیشتر

 توانستم كاقعا  آراـ باشم. اـ، مطمئنا  نمی قبل از تزکیه

( اسللتاد و دافللا مللرا راهنمللایی کردنللد از بللاتالق بیللرون بیللایم و بانشللاط ۳)
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 شول

اـ ك  های فالوف دافا، نگرشم نسبت به زنػدگی را بهبػود بخشػیدق راهنمایی اصوؿ ك آموزق با
دانم  کنم ك مػی اـ. اکنوف با اطمیناف ك از صمیم قلػب صػحبت مػی به سالمتی دست یافته

اـ. معنػای زنػدگی را در تمػاـ ایػن  اـ كاقعا  خلوص ك رضػایتمندی را پیػدا کػردق که در زندگی
شػػاف فکػػر کػػنم. بسػػیار  اـ؛ دسػػتاكردهایی کػػه قػػبال  جرئػػت نداشػػتم دربارق دسػػتاكردها یافتػػه

را بخػػوانم ك مسػػیر  جػػوآف فػػالوفسپاسػػگزاـر کػػه سػػه سػػاؿ پػػیش تصػػمیم گػػرفتم کتػػاب 
تنهایی  توانم تصویر خودـ را در گذشػته بػه یػاد آكـر کػه بػه اـ را شركع کنم. هنوز می تزکیه

دیػدـ. پػس از سػه  ای در آف نمی  د ك آینػدقزدـ. حسػی از خفگػی بػو كپا مػی در باتالؽ دست
 اـ. ساؿ تزکیه، فرد کامال  جدیدی شدق

گػػذاـر بػػا ایػػن امیػػد کػػه همػػه  اـ را در اینجػػا بػػه اشػػتراک می تجربیػػات قبػػل ك بعػػد از تزکیػػه
فػػالوف دافػػا خػػوب اسػػت ك حقیقػػت، »بتواننػػد معنػػی عمیػػق ایػػن دك عبػػارت را درک کننػػد: 

گ دافا، «  است. خوب (真善忍)خواهی، بردباری  نیک  «!متشکرـاستاد، سپاسگزاـر

کنندگان جدید تجربیات خود را  سئول، کره جنوبی: تمرین ۷.۱۵
 گذارند  اشتراک می به

در کتابفركشػی  ۰۲93ژانویػه29در تاریخ  ۰۲93ركزۀ فالوف گونگ در ساؿ 3نخستین سمینار 
اف جدیػػد میػػز گردهػػایی را کننػػدگ ركز تمرین 3تیػػانتی در سػػئوؿ برگػػزار شػػد. در پایػػاف ایػػن 

بػػػارق صػػػحبت کردنػػػد کػػػه چگونػػػه بػػػا فػػػالوف گونػػػگ آشػػػنا شػػػدند ك دربػػػارق  برگػػػزار ك دراین
 331شاف از این تمرین گفتند.  تجربیات

 ( یافتن معنای زندگی۱)
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های اقتصادی در کرق جنوبی در  کنندگاف در این سمینار، طی بحراف کانگ، یکی از شرکت
پنجه نػرـ  ك دسػت داد. همػانطور کػه بػا مشػکالت مػالی دسػت دارایی خود را از 9331ساؿ 

کػػػرد، نگػػػراف بػػػود چطػػػور خػػػودش را از آف كضػػػعیت نجػػػات دهػػػد. سػػػپس فکػػػر کػػػرد:  می
چیزی  کننػد. پػس بػه چػه شػوند ك برهنػه جهػاف را تػرک می ها برهنػه كارد جهػاف می انساف»

 «باید كابسته باشم 

رزش ك رفتن به کلیسا شاد باشد ك امیػدكار نوردی، ك ، کوق کرد با خواندف کتاب اك سعی می
 .بود به معنای حقیقی زندگی پی ببرد

تػوانم  اگرچه فقط مانند ذرق کوچکی از گردكغبار در جهاف هستم، می»کرد:  کانگ فکر می
تػر از آف اسػت کػه نگػراف  شػدف در جهػاف مهم انرژی جهاف را بپػذیرـ ك سػالم باشػم. جذب

 «ثركت باشم.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را درحػػاؿ  نزدیکػػی محػػل اقػػامتش، تمرین درنهایػػت یػػک شػػب در
بایػد فػالوف گونػگ را »گونگ، فکر کرد:   انجاـ تمرینات دید. پس از خواندف بركشور فالوف

 «تمرین کنم.

، کتػاب مقػدماتی فػالوف گونػگتی رفػت ك در آنجػا بػه اك گفتنػد بایػد  اك به کتابفركشػی تیػاف
اـ را  بعػػد از خوانػػدف ایػػن کتػػاب، انگػػار هػػدؼ زنػػدگی»ت: ایػػن تمػػرین، را بخوانػػد. کانػػگ گفػػ

ركزق، دربارق این تمػرین بیشػتر  بنابراین تصمیم گرفت با شرکت در این سمینار نُه« یافتم.
 یاد بگیرد.

شػدۀ اسػتاد لػی هنگجػی، بنیانگػذار فػالوف   های ضبط این سمینار شامل تماشای سػخنرانی
ُػػه سػػخنرانی پایػػه ادگیری تمرینػػات بػػود. همػػانطور کػػه کانػػگ طػػی ایػػن ای، ك یػػ گونػػگ، ارائػػۀ ن

داد، متوجػػػه شػػػد ایػػػن تعػػػالیم بػػػر قلػػػبش تػػػأثیر  ركزق بػػػه فػػػای اسػػػتاد گػػػوش مػػػی دكرق نػػػه
شػوند  شود، همه سموـ دفع می گذارند. اك فهمید که بدف از طریق تزکیه پاکسازی می می

خػػواهی ك کنػػد. متوجػػه شػػد کػػه پیػػركی از اصػػوؿ حقیقػػت، نیک شػػینگ فػػرد رشػػد می ك شین
 فالوف گونگ در طوؿ زندگی چقدر مهم است. (真善忍)بردبارِی 

ها را تحمػل کػنم،  کردـ تزکیه سػادق نیسػت. اگػر نتػوانم سػختی احساس می»کانگ گفت: 
 «عملی نخواهد بود. باید با ذهنی خالص تمرین کنم.

ف گونػگ کنم با تمرین فالو حاال احساس می»کرد:  اك سابقا  دربارق موجودات الهی فکر می
 «توانم موجودی معنوی شوـ. می
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کانػػگ گفػػت قصػػد دارد در اكقػػات فػػراغتش بػػه ایػػن فركشػػگاق بیایػػد تػػا دربػػارق ایػػن تمػػرین 
 تزکیه بیشتر یاد بگیرد ك سخت آف را تمرین کند.

 کردن شدن و انرژی قدرتمند را احساس ( سالم۲)

ارک دیػد کػه تمػرین کنندق جدیػد دیگػری بػه نػاـ کػیم یػک ركز صػبح خػانمی را در پػ تمرین
احسػػاس کػػردـ انػػرژی قدرتمنػػدی از اك سػػاطع »داد. اك گفػػت:  فػػالوف گونػػگ را انجػػاـ مػػی

 «شود ك حرکات دستش خیلی زیبا بود. می

کیم بركشوری را گرفت ك تمرین فالوف گونػگ را شػركع کػرد. هػر ركز بػرای انجػاـ تمرینػات 
گونػػگ، درک عمیقػػی از  رفػػت. اك طػػی یػػک سػػاؿ ك نػػیم تمػػرین فػػالوف بػػه محػػل تمػػرین می

دسػػت آكردق اسػػت. کػػیم گفػػت پػػس از شػػركع ایػػن تمػػرین بػػه  زنػػدگی ك تمػػرین تزکیػػه به
سػػالمتی دسػػت یافتػػه اسػػت. سػػابقا  خیلػػی الغػػر بػػود، امػػا اکنػػوف كزنػػش بػػه حالػػت عػػادی 

 بازگشته است.

تنها بػرای سػالمتی مفیػد اسػت، آموزشػی در سػطح عػالی  فالوف گونگ نػه»کیم اظهار کرد: 
شػػینگش را بهبػػود بخشػػد،  کنم اگػػر فػػرد بتوانػػد در حػػین تزکیػػه، شین سػػت. فکػػر مػػینیػػز ا
 «تواند به سالمتی دست یابد. می

كقتػی در »کیم در مسیر تزکیۀ خود حسی قوی از معنویت را تجربه کردق است. اك گفػت: 
کػػردـ  شػػدـ، احسػػاس می حػػین انجػػاـ تمػػرین پػػنجم، مدیتیشػػن نشسػػته، كارد سػػکوف می

 «ی الهی هستم.مانندی موجود

منػد شػد. اك نیػز در  همسر کیم با دیػدف تغییػرات مثبػِت شػوهرش بػه فػالوف گونػگ عالقه
آیػد، در   کرد فقط یک ركز به آنجا می ركزق حضور یافت. اگرچه ابتدا فکر می این سمینار نه

اش زیبػػاتر شػػدق  ركزق چهػػرق همػػه نػػه جلسػػه شػػرکت کػػرد. اك گفػػت پػػس از ایػػن سػػمینار نػػه
 بر این دیگر در کمرش احساس ناراحتی ندارد. است. عالكق
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 خواهی و بردباری شدن در حقیقت، نیک ( حس شادِی جذب۳)

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را در  خػػانم کانػػگ گفػػت سػػاؿ گذشػػته در حػػین کوهنػػوردی، تمرین
ركزق شػػرکت کػػرد، امػػا احسػػاس  حػػاؿ انجػػاـ تمرینػػات دیػػد. دك مػػاق بعػػد در یػػک سػػمینار نػػه

ركزق دیگػػری شػػرکت کػػرد ك سػػپس  ر یػػاد بگیػػرد. بنػػابراین در سػػمینار نػػهکػػرد بایػػد بیشػػت می
 تصمیم گرفت در سومین سمینار در ماق ژانویه در سئوؿ نیز شرکت کند.

کردـ بدنم بسیار آراـ شدق اسػت.  پس از انجاـ تمرینات احساس می»خانم کانگ گفت: 
 «خصوص پس از تمرین امركز، خیلی احساس خوبی داشتمگ به

هػػای فػػالوف گونػػگ در اكاقػػات فػػراغتش ك زمػػانی کػػه سػػوار قطػػار متػػرك  مطالعػػۀ کتاباك از 
 استاد لی را خواندق است. جوآف فالوفِ بار کتاب  2۲برد. اك گفت  است، لذت می

هػای فػالوف گونػگ خیلػی شػاد هسػتم. آنهػا  هنگػاـ مطالعػۀ کتاب»خانم کانگ اظهار کػرد: 
 «شوـ. (真善忍)باری خواهی ك برد کنند جذب حقیقت، نیک کمکم می

منهتن: کتابفروشی تیانتی راهی مناسب برای یادگیری فالون  ۸.۱۵
 دهد گونگ ارائه می

 ۰۲92ژكئیػػػه، ركز کانػػػادا، در سػػػاؿ 9تیػػػانتی دكمػػػین فركشػػػگاق خػػػود را در تورنتػػػو در تػػػاریخ 
هػا سػکونت دارنػد، ك در  ای در تورنتو کػه عمػدتا  چینی افتتاح کرد. این فركشگاق در منطقه

رکز خرید پاسفیک ماؿ، بزرگ ترین مرکػز خریػد سرپوشػیدق چینػی در آمریکػای شػمالی، م
كاقػػع شػػدق اسػػت. آف بػػه ارائػػه کتػػاب ك محصػػوالت صػػوتی ك تصػػویری دربػػارۀ فػػالوف گونػػگ 

 اختصاص یافته است.
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هػا ك  کتابفركشی تیانتی شػعبه جدیػدی را در سػئوؿ افتتػاح کػرد، دسترسػی مػردـ بػه کتاب
تر کػرد. هػالی کػه در  وف دافا ك یادگیری این تمرین مدیتیشػن را آسػافمطالب آموزشی فال

ركزق در فركشگاق منهػتن شػرکت کػردق بػود، بػه سػایر حضػار گفػت  یک سمینار كیدئویی نُه
های مدیتیشػن دیگػری را نیػز تمػرین کػردق، امػا هرگػز بػه چنػاف كضػعیت ذهنػی  قبال  ركش

رسػػػػػػػػػػػػیدق بػػػػػػػػػػػػود.آرامػػػػػػػػػػػػی کػػػػػػػػػػػػه در تمػػػػػػػػػػػػرین فػػػػػػػػػػػػالوف دافػػػػػػػػػػػػا تجربػػػػػػػػػػػػه کػػػػػػػػػػػػرد، ن
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 المللی : حمایت از سوی جامعه بین۱۶فصل 

گػذار در سراسػر جهػاف خواسػتار  های حقوؽ بشر، مقامات دكلتی ك نهادهای قانوف سازماف
انػد.  اند ك در حمایت از این موضوع سخن گفته دادف به آزار ك شکنجه در چین شدق پایاف

کشػی  چ را بػه جػـر شػکنجه ك نسل ک حرتبػه  ها در اسپانیا ك آرژانتػین، مقامػات عالی دادگاق
( CECCاند. كزارت امور خارجه آمریكػا ك كمسػیوف اجرائػی كنگػرق دربػارق چػین ) متهم کردق
ای مطرح كػردق ك  طور برجسته های ساالنه خود آزار ك شکنجه فالوف گونگ را به در گزارش

ركد ناقضػاف حقػوؽ انػد تػا از ك اكنوف ركند كنترؿ كیػزای خػود را بسػیار سػختگیرانه کردق هم
 بشر، ازجمله عامالف آزار ك شکنجه فالوف گونگ به این کشور جلوگیری کنند.

 اند مقامات چینی که در کشورهای دیگر تحت تعقیب قرار گرفته۱.۱۶

المللػػػی کػػػه بػػػه  هػػػا در کشػػػورهای مختلػػػف تحػػػت اصػػػل قػػػانونی حػػػوزق قضػػػایی بین دادگاق
عػػاـ ك جنایػػت علیػػه بشػػریت را  های قتل دقدهػػد پركنػػ هػػای داخلػػی ایػػن امکػػاف را می دادگاق

هایی را علیػه عػامالف اصػلی آزار ك شػکنجه  بدكف توجه به محل كقوع آنها بپذیرند، پركنػدق
 اند. ازجمله جیانگ زمین تشکیل دادق

رتبه حزب کمونیست را به جرل شکنجه و  دادگاه اسپانیا مقامات عالی ۱.۱.۱۶
 کشی متهم کرد نسل

رتبػػه حػػزب کمونیسػػت چػػین  سػػابقه، پػػنج مقػػاـ عالی در حکمػػی بییػػک قاضػػی اسػػپانیایی 
کننػدگاف فػالوف  کشػی علیػه تمرین دلیل نقششاف در جنایات شػکنجه ك نسل چ( را به ک )ح

آمػػػدق اسػػػت كػػػه در صػػػورت  ۰۲۲3گونػػػگ، مػػػتهم کػػػرد. در اطالعیػػػه ایػػػن دادگػػػاق در سػػػاؿ 
لی محکػوـ خواهنػد هػای مػا سػاؿ حػبس ك مجازات ۰۲محكومیت آنها، متهماف به حداقل 

شد. این پنج متهم، جیانگ ك چهػار نفػر از پیػركانش کػه بیشػترین مسػئولیت را در اجػرای 
دادف بػػه ایػػن حکػػم چهػػار تػػا شػػش هفتػػه  ایػػن آزار ك شػػکنجه برعهػػدق داشػػتند، بػػرای پاسػػخ

اند  زماف داشتند ك در صورت مسافرت به کشورهایی کػه بػا اسػپانیا پیمػاف اسػترداد بسػته
 استرداد ركبرك شوند. ممکن است با
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پػػس از تحقیقػػات دكسػػاله، اسػػماعیل مورنػػو، قاضػػی دادگػػاق ملػػی اسػػپانیا، ككیػػل كػػارلوس 
( را از تصػمیم ایػن دادگػاق مطلػع كػرد مبنػی HRLFایگلسیاس از بنیاد قانوف حقوؽ بشػر )

های دادخواسػػتی بػػه ایػػن پػػنج مػػتهم در چػػین  بػػر اینکػػه دادگػػاق اجػػازق دادق اسػػت کػػه نامػػه
د ك ضػػػمن آف از هریػػػک از ایػػػن افػػػراد دخیػػػل در آزار ك شػػػکنجه فػػػالوف گونػػػگ ارسػػػاؿ شػػػو

سػػؤاالتی پرسػػیدق شػػود. پػػس از اینکػػه ایگلسػػیاس ك سػػایر کارمنػػداف بنیػػاد قػػانوف حقػػوؽ 
بشر، یک سری اسناد ك مدارک را به دادگػاق ارائػه کردنػد، احکػامی بػه نفػع شػاکیاف صػادر 

 شد.

قاضی اسپانیایی بداف معنی است که رهبػراف حکم تاریخِی این »كکیل ایگلسیاس گفت: 
حػػزب کمونیسػػت چػػین کػػه مسػػئوؿ جنایػػات كحشػػیانه هسػػتند، اکنػػوف یػػک قػػدـ بػػه میػػز 

کشػی یػا شػکنجه  اند. كقتی شخص مرتکب جنایػاتی از قبیػل نسل تر شدق محاکمه نزدیک
تنها جنایتی علیه شػهركنداف چینػی اسػت، بلکػه جنػایتی علیػه کػل جامعػه  شود، این نه می
المللػػی اسػػت. اسػػپانیا در زمینػػه دفػػاع از حقػػوؽ بشػػر ك عػػدالت جهػػانی در حػػاؿ رشػػد  بین

 «است.

کننػدۀ اصػلی کمپینػی شػناخته شػد کػه  عنواف تحریک در میاف متهمین، جیانػگ زمػین، بػه
انػدازی شػد. لوئػو گػاف نیػز کػه ادارق  فػالوف گونػگ راق« کن کردف ریشه»برای  9333در ساؿ 

یػک سػازماف پلػیس مخفػی در   39۲، با اتهاماتی ركبػرك شػد. ادارق کرد را سرپرستی می 39۲
آمیز را بػر عهػدق داشػته اسػت. ككػالی  سراسر چین است که رهبػری ایػن کمپػین خشػونت

بودف ك اخت ارات خارج از قػانونش، بػا گشػتاپوی آلمػاف  را از نار كحش انه 39۲چ نی، ادارق 
 اند. نازی مقازسه كردق

چینػگ ك كزیػر بازرگػانی پیشػین،  شیالی، دبیر حزب سػابِق چونگسه متهم دیگر شامل بو 
مراتب حػػػزب، كك گوانینػػػگ، رئػػػیس کمیتػػػه  جیػػػا چینگلػػػین، چهػػػارمین عضػػػو برتػػػر سلسػػػله

دلیل اقػدامات گسػتردق ك مشػارکت  انضباطی داخلی حزب هستند. اتهامات علیػه آنهػا، بػه
رتبػه  ه ایػن مقامػات عالیفعالشاف در آزار ك شکنجه فالوف گونگ است مربوط به زمػانی کػ

 کردند. ترتیب در استاف لیائونینگ، پکن ك استاف شاندكنگ خدمت می به

کػػه برنػػدق جػػایزق پػػولیتزر شػػد، یػػاف جانسػػوف توضػػیح  كاؿ اسػػتریت ژكرنػػاؿای در  در مقالػػه
کردنػد، كك آنهػا را  دهد كه اگر زیردستاِف كك به اندازق كافی فالوف گونػگ را سػرکوب نمی می

کرد. این جریاف منجر به این شد کػه مقامػات، سػاكناف محلػی را شػكنجه ك در  جریمه می
 شاف کنند. بعضی موارد تا سرحد مرگ شکنجه
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شواهد دیگری که قاضی در جریاف تحقیقػاتش آنهػا را بررسػی کػرد، شػامل شػهادت کتبػی 
کننػػػدق دیگػػػر بػػػود، ازجملػػػه  تمرین 1کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ ك شػػػهادت شػػػفاهی  تمرین 9۱ 

های چین کشػته شػدق بودنػد. كکیػل  یاف شکنجه ك بستگاف افرادی که در بازداشتگاققربان
الملػػػل،  هػػػای عفػػػو بین ایگلسػػػیاس گفػػػت کػػػه قاضػػػی بػػػرای صػػػدكر حکػػػم خػػػود، بػػػه گزارش

 باف حقوؽ بشر ك کمیسیوف حقوؽ بشر سازماف ملل نیز متکی بودق است. دیدق

آزار و شکنجه، جیانگ قاضی فدرال در آرژانتین حکم دستگیری عامالن  ۲.۱.۱۶
 زمین و لوئو گان، را صادر کرد

آرژانتػػین پػػس از تحقیقػػی  3قاضػػی اکتػػاكیو آرائػػوز دی المادریػػد از دادگػػاق فػػدراؿ شػػمارق 
حکمػػػػی تػػػاریخی را صػػػػادر کػػػػرد. قاضػػػی المادریػػػػد حکػػػػم  ۰۲۲3دسػػػػامبر91چهارسػػػاله، در 

وئوگػاف، رئػیس چ(، ك ل ک دستگیرِی جیانگ زمین، رهبر پیشین حػزب کمونیسػت چػین )ح
دلیل نقششاف در آزار ك شکنجه فػالوف گونػگ، صػادر کػرد. ایػن دك  ، را به39۲پیشین ادارق 

چ بػػه جنایػػت علیػػه بشػػریت مػػتهم شػػدند. قاضػػی المادریػػد بػػه ادارق  ک رتبػػه ح مقػػاـ عالی
ها را انجاـ دهػد. اك در یػک سػند  اینترپل پلیس فدراؿ آرژانتین دستور داد این دستگیری

چ در  ک دسػػػت ح کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ به ای، آزار ك شػػػکنجه تمرین صػػػفحه92۰حقػػػوقی 
 تفصیل ارزیابی کرد. جیانگ ك لوئو در این ركند را به  چین، ك نقش

 اقوداما  اووىا  شامل كشی، وسل برای شده طراحی استراتژی ایه; داد: تىضیح خىد حکم در المادرید قاضی

 گىوو  فواوىن كردن كه ریشوه كوه استراتژی ایه وهایی هدف است. ساویاو كرامت و زودگی به آمیس اهاوت كاملا 

 كردن، شوووکى ه دادن، عووو ا  ترتیووو ، ایوووه بوووه كووورد. می تىجیوووه را شوووده ه استفاد ابسارهوووای تموووام اسوووت

 شوکى ه و آزار در اسوتفاده موىرد رایو  موىارد از رواووی، شوکى ه و مغوسی شستشىی كشته، كردن، ویست سربه

 :است. بىده گىو [ ن]فاوى كىىدگان تمریه

کنم كػه در پركنػدق حاضػر، بػا توجػه بػه  درک می»قاضی المادرید در حكم خود اظهار کرد: 
انػػد، ك ماهیػػت ایػػدئولوژیکی  تػػأثیر قػػرار گرفته مشػػدتن جػػرایم، تعػػداد قربانیػػانی کػػه تحت

شػػدق علیػػه اعضػػای گػػركق مػػذهبی فػػالوف گونػػگ، بایػػد اصػػل حػػوزۀ قضػػایی  اقػػدامات انجاـ
 «ی اعماؿ شود.الملل بین

 )الف( جیانگ و لوئو متهم شدند ۲.۱.۱۶
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، خػػانم فػػو لیػػوی، رئػػیس انجمػػن ۰۲۲۱دسػػامبر9۰در جریػاف سػػفر لوئػػو گػػاف بػػه آرژانتػػین در 
های آدكلفو كازابل االس ك الهنػدرك گوئیلرمػو كػاكز را  ناـ فالوف دافا در آرژانتین، دك كکیل به

بػه دادگػاق فػدراؿ مجػازات کیفػری، دادگػاق استخداـ كرد تػا دادخواسػت علیػه لوئػو گػاف را 
کشػػی ك شػػکنجه بػػود.  ، ارائػػه دهنػػد. اتهامػػات كاردق بػػه لوئػػو شػػامل جنایػػات نسل3شػػمارق 

دادگاق فدراؿ آرژانتین این پركنػدق را پػذیرفت ك قاضػی اکتػاكیو آرائػوز دی المادریػد بػه ایػن 
 پركندق رسیدگی کرد.

ه جیانػگ زمػین، مػافوؽ لوئػو گػاف، آغػازگر قاضی هنگاـ رسیدگی به این پركندق دریافػت کػ
رك، ناـ جیانگ زمین را در پركنػدق لوئػو كارد ك  آزار ك شکنجه فالوف گونگ بودق است. ازاین

های  هػػػػای آزار ك شػػػػکنجه زمػػػػاف بػػػػه ایػػػػن دك پركنػػػػدق رسػػػػیدگی کػػػػرد. كاقعیت طور هم بػػػػه
بػػه جنایػػات  دسػػت جیانػػگ نیػػز بػػه مػػدارک لوئػػو اضػػافه شػػد. اك جیانػػگ را گرفته به صػػورت

 مشابه لوئو گاف متهم کرد.

چ بارها در این پركندق مداخله کردق است، ازجمله اعماؿ فشػار بػر كکػالی شػاکی، امػا  ک ح
شػػاف نتوانسػػته جلػػوی ایػػن پركنػػدق را بگیػػرد. قاضػػی المادریػػد چهػػار  های یػػک از تالش هیچ

ئػػو را آكری مػػدارک، ك سػػپس حکػػم دسػػتگیری جیانػػگ ك لو سػػاؿ را صػػرؼ بررسػػی ك جمػػع
 صادر کرد ك خواهاف آكردف آنها به دادگاق شد.

آوری  منظور بررسی حقایق مربوط به آزار و شکنجه و جمع )ب( قاضی به ۲.۱.۱۶
 مدارک، شخصاً به ایاالت متحده سفر کرد

فػػدراؿ آرژانتػػین تحقیقػػات خػػود را دربػػارق  3، دادگػػاق کیفػػری شػػمارق ۰۲۲3در اكایػػل سػػاؿ 
لوف گونگ در چین، آغاز کرد. قاضػی المادریػد شػواهد ك مػدارکی جنایات لوئو گاف علیه فا

کننػػدگاف  آكری کػػرد. طػػی ایػػن مػػدت، تمرین را از منػػابع مختلػػف دربػػارق ایػػن پركنػػدق جمػػع
کننػدق  فالوف گونگ از کشورهای مختلف برای شهادت بػه آرژانتػین رفتنػد. افػراد غیرتمرین

د کیلگػور، كزیػر امػور خارجػه سػابق کانػادا نیز برای شهادت به آرژانتین رفتند، ازجمله دیوی
 .در امور آسیا ك اقیانوسیه، ك دیوید ماتاس، كکیل حقوؽ بشر

ُػه شػاهد ۰۲۲2مارس۰3ك  ۰۲۲3آكریل2قاضی در دادگاق فدراؿ در بوینوس آیرس بین  ، از ن
 .شهادت گرفت
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ه نیویورک ب ۰۲۲2های مالی دیواف عالی آرژانتین، در آكریل قاضی المادرید با تأیید ك کمک
رفت تا با قربانیػاف بیشػتری دیػدار کنػد. ازآنجاکػه بیشػتر قربانیػاف پػس از فػرار از چػین بػه 

ای نداشػتند کػه بتواننػد بػرای شػهادت بػه آرژانتػین بركنػد.  دنباؿ پناهندگی بودند، گذرنامػه
، بػه کنسػولگری آرژانتػین در نیویػورک رفػت ك از دق شػاهد ۰۲۲2مػه۱آكریػل تػا ۰2 قاضی از 

 آكری کرد. کردند، مدارک ك شواهدی را جمع ایاالت متحدق زندگی می که در

هػػػػای تحقیقػػػػاتی سػػػػازماف ملػػػػل ك بسػػػػیاری از  در طػػػػوؿ ایػػػػن تحقیقػػػػات، قاضػػػػی گزارش
های دیگػػر را نیػػز کػػه دربػػارق نقػػش جیانػػگ ك لوئػػو در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ  سػػازماف

کرد جلوی این پركندق را بگیرد، امػا چ مکررا  تالش  ک های خود گنجاند. ح بودند در پركندق
قاضػػی المادریػػد بػػه تالشػػش ادامػػه داد ك درنهایػػت تحقیقػػات خػػود را بػػه اتمػػاـ رسػػاند ك 

 دستور رسمی دستگیری این دك متهم را صادر کرد.

 های ملی اقدامات دولت ۲.۱۶

 کنندگان فالون گونگ های دولت استرالیا به نجات تمرین کمک ۱.۲.۱۶

را تصػویب كػرد  1۲2 ، مجلس سنای استرالیا طرح پیشنهادی شػمارق ۲2 ۰۲در اكؿ دسامبر
دهندق تعهػػد اسػػترالیا بػػه حمایػػت از آف دسػػته از بسػػتگاف نزدیػػک شػػهركنداف  كػػه نشػػاف

اند. آف از دكلػت اسػترالیا  دلیل تمرین فالوف گونگ بازداشػت شػدق استرالیایی است كه به
 332شر خود مطرح کند.خواهد این مسئله را در متن گفتگوهای حقوؽ ب می

هػػػػػای اسػػػػػترالیا، گفػػػػػت:  سػػػػػناتور اسػػػػػتوت دسػػػػػپوجا، سػػػػػخنگوی امػػػػػور خارجػػػػػه دموکرات
کننػػد. بػػا ایػػن  هػػا از اهمیػػت ركابػػط دكلػػت اسػػترالیا ك دكلػػت چػػین قػػدردانی می دموکرات»

های تجػاری کنػیم. گرچػه ركابػػط  حػاؿ، مػا هرگػز نبایػد مسػائل حقػوؽ بشػر را فػدای فرصػت
است، شرط الـز برای ایػن ركابػط بایػد مخالفػت قػاطع مػا بػا هرگونػه  استرالیا با چین مهم

هػا بػه تأکیػد بػر مػوارد نقػض  رفتاری باشد کػه نقػض حقػوؽ اساسػی بشػر اسػت. دموکرات
کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ، ادامػػه  كییق آزار ك شػػکنجه ك کشػػتار تمرین حقػػوؽ بشػػر در چػػین، بػػه

 «خواهند داد.

کننػػدگاف  کردف تمرین هػػای قتػػل، شػػکنجه ك زنػػدانیماجرا»دسػػپوجا در ادامػػه اظهػػار کػػرد: 
، در چػین اقػوامی  فالوف گونگ كاقعػا  كحشػتناک اسػت. بسػیاری از  شػهركنداف اسػترالیایی
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ای قػرار دارنػد ك ایػن اشػتباق اسػت کػه از پارلمػاف  دارند که در معرض چنین آزار ك شکنجه
 «فادق نکنیم.کردف كضعیت آنها است کردف از طرؼ آنها ك برجسته برای صحبت

تنها بػرای دكلػت چػین بلکػه  هایی مانند آننه امركز در مجلس سنا تصویب شػد، نػه طرح»
فرسػتد کػه مبػارزق آنهػا بػه رسػمیت شػناخته  به جامعه فالوف گونػگ در اسػترالیا پیػامی می

 ۰۲۲در ركز تصػػػػویب ایػػػػن طػػػػرح، حػػػػدكد « گیػػػػرد. شػػػػدق اسػػػػت ك مػػػػورد حمایػػػػت قػػػػرار می
از سراسر اسػترالیا در مقابػل سػاختماف پارلمػاف در کػانبرا جمػع  کنندق فالوف گونگ تمرین

 آكری کردند. امضاء از مردـ استرالیا در حمایت از این طرح جمع ۰91۲۲شدند. آنها 

خاطر  های غیردكلتػػی ك عمػػوـ مػػردـ بػػه آنهػػا از دكلػػت اسػػترالیا، اعضػػای پارلمػػاف، سػػازماف
هركند اسػػترالیایی لػػی چیجونػػگ، شػػاف بػػرای نجػػات خػػانم لػػی یینػػگ، نػػامزد شػػ های تالش

قػػػػدردانی کػػػػردق ك در عػػػػین حػػػػاؿ در خصػػػػوص اكیانػػػػگ مینػػػػگ، بػػػػرادر کوچػػػػک شػػػػهركند 
اسػػترالیایی اكیانػػگ یػػو، ابػػراز همػػدردی کردنػػد؛ مینػػگ براثػػر شػػکنجه در یػػک اردكگػػاق کػػار 
اجباری درگذشته بود هرچند نامش چهار بار در لیستی از اعضای خانوادق قرار گرفتػه بػود 

رت امػػػور خارجػػػه ك تجػػػارت اسػػػترالیا در جریػػػاف گفتگوهػػػای دكجانبػػػه حقػػػوؽ بشػػػر کػػػه كزا
 استرالیا ك چین، به دكلت چین ارائه کردق بود.

سػػخنراناف در ایػػن تجمػػع شػػامل انػػدرك بارتلػػت رهبػػر دمػػوکرات، آقػػای چػػین جػػین رئػػیس 
فدراسػػیوف بػػرای چػػین دمکراتیػػک، ك آقػػای ركاف جیػػه، دبیػػر حػػزب کػػارگر چینػػی اسػػترالیا 

 ودند.ب

کننػػدق  بخشػػی ك کمػػِک دكلػػت اسػػترالیا اقػػدماتی مربػػوط بػػه تمرین از دیگػػر اقػػدامات نجات
های مشترک كزارت امور خارجه ك بازرگػانی  فالوف گونگ نانسی چن بود که درنتیجۀ تالش

ربػط دیگػر، مقامػات  هػای ذی ، ك بسػیاری از طرؼ«گركق نجات فوری نانسػی چػن»استرالیا، 
ركز قبػػل کػػه خػػانم چػػن در بازداشػػت  2 333آزاد کردنػػد. ۰۲۲2ژانویػػه2۲چػػین اك را در تػػاریخ 

کنندگاف در سراسر جهاف بػا تمػاـ سػطوح دكلػت در اسػتاف سػینواِف  برد، تمرین سر می به
ها در اسػترالیا اغلػب  چین تماس تلفنی برقرار کردق ك برایشاف فکس ارساؿ کردند. رسانه

سی در برنامه خبری خود چنػد گػزارش دربػارق  بی اِیدادند ك رادیو  دربارق پركندق اك خبر می
 ماجراهای اك پخش کرد.

مقامػػػػات كزارت امػػػػور خارجػػػػه ك بازرگػػػػانی اسػػػػترالیا در كػػػػانبرا بالفاصػػػػله پػػػػس از دریافػػػػت 
عالكق، سػفارت اسػترالیا در  ركز از چین، با شػوهر خػانم چػن تمػاس گرفتنػد. بػه اطالعات به

گػاق پکن با كالدین خانم چن در سینواف ت ماس گرفت تػا آنهػا را از ركنػد اقػدامات نجػات آ
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سازد ك یکی از کارکنانش شخصػا  بػا هواپیمػا بػه شػهر چنگػدك رفػت تػا در ایػن خصػوص بػا 
 گری کند. ربط در چین مذاکرق ك میانجی مقامات ذی

ناـ فیلیػم  دكلت استرالیا همننین در نجات خانم شیه یاف، نامزد شهركند استرالیایی بػه
سػػػالگی در اردكگػػػاق کػػػار اجبػػػاری بػػػدناـ چػػػاتوئو در ۰2شػػػیه در  334کػػػردق اسػػػت.الك، کمػػک 

گوانگجػػو شػػکنجه شػػد. رابػػرت آنتػػونی، عضػػو حػػزب لیبػػراؿ نیػػو سػػاكت كلػػز، گفػػت دربػػارق 
كضػػعیت شػػیه بػػا همکػػارانش صػػحبت خواهػػد کػػرد. جػػاف اِسػػتنهو ، كزیػػر ارشػػد، عضػػو 

تنػػاع چػػین از اعطػػای كیػػزای مجلػػس قانونگػػذاری از کػػانبرا، در خصػػوص شػػیه ك جزئیػػات ام
 كجو کرد. این کشور به فیلیم الك، از سفارت چین پرس

ای بػػه الكسػػاندر داكنػػر، كزیػػر امػػور خارجػػه، نوشػػت ك از  نماینػػدق مجلػػس جػػاف مػػورفی نامػػه
كزارت امور خارجه ك بازرگانی خواست این موضوع را با مقامػات چینػی مطػرح كننػد. آقػای 

ین این مسئله را مطرح ك اشارق کػرد کػه آنهػا كنوانسػیوف داكنر در گفتگویش با مقامات چ
انػػد. آقػػای مػػورفی در ادامػػه بػػا کنسػػولگری اسػػترالیا در گوانگجػػو  حقػػوؽ بشػػر را نقػػض كردق

تماس گرفت ك از آنها خواست به درخواست سفر خانم شیه یاف بػه اسػترالیا کمػک کننػد 
ه شػیه یػاف صػحیح ك سػالم كارد کػ ۰۲۲2ژكئیػه29تا در اسرع كقت به استرالیا بػازگردد. در 

 المللی سیدنی شد، این زكج جواف مجددا  به هم پیوستند. فركدگاق بین

 کند دولت کانادا به نجات دو برادر زندانی در چین کمک می ۲.۲.۱۶

را تصػویب کػرد کػه عضػو پارلمػاف اسػکات  ۰23-، پارلماف کانادا قطعنامػه اِـ۰۲۲۰در ساؿ 
کننػدق فػالوف  تمرین 92خواسػت  كزیر می قططعنامه از نخسػت اش کردق بود. این رید ارائه

گونگ در چین را نجات دهد. یکی از آنها لین شنلی بػود کػه بػا کمػک دكلػت کانػادا ك عفػو 
بػػا موفقیػػت نجػػات یافػػت. بػػرادرش، لػػین مینگلػػی، بعػػدا  در سػػاؿ  ۰۲۲۰الملػػل در سػػاؿ  بین
بػه  9333دلیل دسػتگیری در سػاؿ  سػاؿ جػدایی، بػه 92آزاد شد. این دك برادر پس از  ۰۲99

 335جرـ تمرین فالوف گونگ، در تورنتو دكبارق به هم پیوستند.

از دكلت کانادا، كزیػر مهػاجرت ك عضػو پارلمػاف »لین مینگلی پس از فركد در تورنتو گفت: 
. آقای اسکات رید که برای نجات من از چین کمک کردق اك همننػین از « انػد، سپاسػگزاـر

هایشػػاف بػػرای نجػػاتش تشػػکر کػػرد.  خاطر تالش ف فػػالوف گونػػگ در کانػػادا بػػهکننػػدگا تمرین
طی دك هفته قبل از آزادی لین مینگلی، دك تن از اعضای پارلماف کانػادا بػرای اردكگػاق کػار 
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اجبػػارِی محػػل حػػبس مینگلػػی نامػػه نوشػػتند ك از آنهػػا مصػػرانه خواسػػتند مینگلػػی را فػػورا  از 
   336اردكگاق کار اجباری آزاد کنند.

همراق لػػػین شػػػنلی کنفرانسػػػی خبػػػری را در  مػػػارس، راب آنػػػدرس، عضػػػو پارلمػػػاف، بػػػه۰۲در 
پارلمػػاِف اتػػاكا برگػػزار کػػرد ك گفػػت کػػه تمػػاـ تػػالش خػػود را بػػرای کمػػک بػػه نجػػات مینگلػػی 

 خواهد کرد.

دانم کػػه اظهػػارنار دربػػارق امػػور  گرچػػه مػػی»لیػػزا فػػركال عضػػو پارلمػػاف در نامػػه خػػود نوشػػت: 
، آقای ایػركین کػوتلر،  دیگر موضوعی حساس است، میداخلی کشوری  خواهم به همکاـر

هػػای سراسػػر کشػػور بپیونػػدـ ك همػػراق آنهػػا  عضػػو پارلمػػاف از ماكنػػت ركیػػاؿ، ك سػػایر کانادایی
طور غیرقػانونی  کنندگاف فالوف گونگ شوـ چراکػه آنهػا بػه خواستار آزادی فوری کلیه تمرین

ـ حقػوؽ بشػر را کػه حػبس مینگلػی لػین بیػانگر در چین زندانی هستند، ك من نقض مػداك
 «آف است، محکوـ کنم.

آقای لین مینگلی برای نخستین بػار بػه اردكگػاق کػار اجبػاری فرسػتادق شػد ك  ۰۲۲۲در ساؿ 
 ۰۲۲9در آنجا از اك خواستند فالوف گونگ را انکار کند. اك حاضر بػه ایػن کػار نشػد. در سػاؿ 

 در آنجا محبوس بود. ۰۲۲2د ك تا ساؿ اك را به اردكگاق کار اجباری فرستادن

، دكبػػارق دسػػتگیر ك ایػػن بػػار بػػه شػػش سػػاؿ حػػبس محکػػوـ شػػد. آقػػای لػػین ۰۲۲۱در اکتبػػر
هػای  هػایم را درآكردنػد، مػرا بػا پػنج طنػاب آكیػزاف کردنػد ك بػا چوب در زنداف، لباس»گفت: 

گفتند بایػد  میدادند بخوابم. اغلب  زدند ك اجازق نمی بامبو کتکم زدند. اغلب مرا کتک می
 «زدند. گفتم این کار را نخواهم کرد کتکم می از فالوف گونگ دست بکشم ك كقتی می

کػرد ك  آنها ضبط صوتی نیز داشتند که مطالػب افتراآمیػز دربػارق فػالوف گونػگ را پخػش می
 کردند به آنها گوش کنم. مرا مجبور می

در کتػػک زدنػػد کػػه از هػػوش کننػػدق فػػالوف گػػونگی را در زنػػداف آنقػػ دیػػدـ تمرین»اك گفػػت: 
کننػػدق دیگػػری را کتػػک  رفػػت. سػػپس اك را بػػه بیمارسػػتاف بردنػػد. یػػک بػػار دیػػدـ کػػه تمرین

 «زنند. سرش خونریزی کردق بود، اما اك را به بیمارستاف نبردند. می

کنندق ك حامیانشاف به اسػتقباؿ آقػای لػین در فركدگػاق رفتنػد. اك گفػت:  تمرین ۰۲بیش از 
کننػػدگاف بسػػیاری  حاؿ هسػػتم. از همػػه شػػما متشػػکرـ. هنػػوز تمرینامػػركز بسػػیار خوشػػ»

ها  کنند. آنها با كجود همه این شػکنجه های تصورناپذیری را تحمل می هستند که شکنجه
 «اند. طور راسخ حف  کردق هنوز هم اعتقاد خود را به
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تایوان از ورود مقامات چینی که در آزار و شکنجه مشارکت داشتند،  ۳.۲.۱۶
 کند ی میجلوگیر 

تػػایواف از كركد حػػداقل سػه مقػػاـ چینػػی کػه در آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ  ۰۲91در سػاؿ 
 اند، جلوگیری کرد. به نمایندگاف آف مقامات نیز اجازق كركد دادق نشد. دست داشته

چنگ، معػاكف شػورای امػور سػرزمین اصػلی، تأییػد كػرد كػه ایػن شػورا مجوزهػای  چیو چوئی
كند. مقامات چینی در صورت داشتن  بشر از چین را محدكد میمربوط به ناقضاف حقوؽ 

 39۲کننػدگاف فػالوف گونػگ، ك اگػر از عوامػل ادارق  سابقه مشارکت در آزار ك شکنجه تمرین
یػک سػازماف حزبػی فراقػانونی   39۲شػود. ادارق  باشند بالفاصله از كركدشػاف جلػوگیری می

نجه فػػالوف گونػػگ ناػػارت دارد. متعلػػق بػػه حػػزب کمونیسػػت چػػین اسػػت کػػه بػػر آزار ك شػػک
های تػػػػایواف ك اجػػػػرای آف اسػػػػت؛  مناور تأکیػػػػد بػػػػر سیاسػػػػت گفتػػػػه چیػػػػو، ایػػػػن کػػػػار بػػػػه به

 گذارد. کند ك به آف ارزش می هایی که از حقوؽ بشر حمایت می سیاست

 اقدامات دولت ایاالت متحده آمریکا ۴.۲.۱۶

رانی خود را ابراز )الف( وزارت امور خارجه آمریكا در گزارش ساالنه نگ ۴.۲.۱۶
 كند می

های ساالنه كزارت امور خارجػه  مایک پومپئو، كزیر امور خارجه آمریكا، هنگاـ ارائه گزارش
كقتی بػه موضػوع نقػض »گفت:  ۰۲93مارس92كشور دربارق اقدامات حقوؽ بشر در تاریخ 

 «گیرد. رسد چین از همه کشورهای مشابه پیشی می حقوؽ بشر می

 9۰۲کنػد.  کشػور ك سػرزمین را مسػتند می ۰۲۲حقػوؽ بشػرِ تقریبػا   این گزارش موارد نقػض
 صفحه مربوط به چین بود ك شش بار به آزار ك شکنجه فالوف گونگ اشارق شدق بود.

ایػػن گػػزارش مسػػئله برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف در چػػین را تصػػدیق کػػرد کػػه مجلػػس 
آرا بػه تصػویب رسػاند،  اتفاؽ به ۰۲93را در ژكئن 222نمایندگاف در خصوص آف، قطعنامه 

های مداكـ ك معتبر دربػارق برداشػت اعضػای بػدِف زنػدانیاف عقیػدتی  در رابطه با گزارش»ك 
هػػای اقلیػػت  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ ك اعضػػای سػػایر گركق ازجملػػه تعػػداد زیػػادی از تمرین

وز منػد ك بػا مجػ طور نااـ مذهبی ك قومی، ابراز نگرانی کرد که بدكف رضایت این افراد ك به
 «گیرد. حکومت در جمهوری خلق چین صورت می
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ها همننػػاف حکومػػت مچػػینن را بػػه  برخػػی از فعػػاالف ك سػػازماف»بػػر اسػػاس ایػػن گػػزارش، 
كییق اعضػػػای فػػػالوف گونػػػگ مػػػتهم  برداشػػػت اجبػػػاری اعضػػػای بػػػدف زنػػػدانیاف عقیػػػدتی، بػػػه

 «کنند. می

ائو ك مػػا جنیػػو کػػه های بیػػاف لینػػ ناـ کننػػدق فػػالوف گونػػگ بػػه در ایػػن گػػزارش بػػه دك تمرین
 اکنوف در چین زندانی هستند، اشارق شد. هم

در کػایلواف، شػهر تانگشػاف، اسػتاف  9۲بیاف لینائو معلم برندق جایزق در دبیرستاف شمارق 
سػػػػاؿ حػػػػبس محکػػػػوـ شػػػػد. مػػػػا جنیػػػػو مهنػػػػدس  9۰بػػػػه  ۰۲9۰هبػػػػی، اسػػػػت. اك در سػػػػاؿ 

در  ۰۲92اك در سػػاؿ  چهػػاردهمین مؤسسػػه تحقیقػػاتی گػػركق فنػػاكری الکتركنیػػک چػػین بػػود.
 دادگاق میانی نانجینگ به سه ساؿ حبس محکوـ شد.

در این گزارش به چند مورد نقض جدی حقػوؽ بشػر در چػین اشػارق شػدق اسػت، ازجملػه 
هػػػای خودسػػػرانه یػػػا غیرقػػػانونی  قتل»دسػػػت حکومػػػت انجػػػاـ شػػػدق اسػػػت:  مػػػواردی کػػػه به

ف بػا دسػتور حکومػت؛ شد دست حکومت. مفقودی اجباری با دستور حکومت. شکنجه به
ها،  ها ك بازداشػتگاق بازداشت خودسرانه با دستور حکومت، شرایط سخت ك مهلک زنػداف

 «زندانیاف سیاسی ك بسیاری دیگر.

کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ  دهػػد کػػه چگونػػه تمرین تفصػػیل شػػرح می ایػػن گػػزارش همننػػین به
دسػػػت حػػػزب  ه بهای کػػػ انػػػد، آزار ك شػػػکنجه بودق« منػػػد در زنػػػداف شػػػکنجه نااـ»قربػػػانی 

 کمونیست چین انجاـ شدق است.

کننػدگاف فػالوف  کنػد کػه فعػاالف سیاسػی ك معتقػدین مػذهبی، ازجملػه تمرین آف اشارق می
ترین زمػاف بازداشػت دك سػاؿ بػودق  شػوند. طػوالنی گونگ، در مراکز ترک اعتیػاد حػبس می

 است.

یػػركاف مفػػالوف همننػػین گػػزارش شػػدق اسػػت كػػه برخػػی از ككػػال كػػه بػػه فعػػاالف سیاسػػی ك پ
كننػد، جػواز کسػب ك کارشػاف باطػل شػدق اسػت. برخػی از آنهػا بازداشػت  گونگن كمػک می

شدند، مورد آزاركاذیت ك تهدید قرار گرفتنػد یػا از مالقػات بػا مػوکالف خػود محػركـ شػدند. 
االثر  انػػد، حتػػی مفقػػود کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ کمػػک کردق تعػػدادی از كکالیػػی کػػه بػػه تمرین

اند. یػػک نمونػػه گػػائو  طور پنهػػانی زنػػدانی شػػدق اد بػػر ایػػن اسػػت کػػه آنهػػا بػػهاند. اعتقػػ شػػدق
 دیدق نشدق است. ۰۲91جیشنگ است که از اكت
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ادارق دموکراسی، حقوؽ بشر ك کارِ كزارت امور خارجه هر ساؿ گزارش حقوؽ بشػر منتشػر 
 كسومین گزارش آف است. کند. این گزارش چهل می

یسیون اجرایی کنگره درباره چین: آزار و کم ۲۱۱۸)ب( گزارش ساالنه  ۴.۲.۱۶
 شکنجه فالون گونگ در چین ادامه دارد

خػػود را در تػػاریخ  ۰۲92گػػزارش سػػاالنه   (CECC)کمیسػػیوف اجرایػػی کنگػػرق دربػػارق چػػین
ای مطػػرح کػػرد.  طور برجسػػته اکتبػػر منتشػػر ك كخامػػت اكضػػاع حقػػوؽ بشػػر در چػػین را بػػه9۲
کنندگاف فالوف گونگ، كکالی حقػوؽ بشػر  تمرین كییق اینکه رژیم کمونیستی به سرکوب به

 دهد. های قومی ادامه می مانند گائو جیشنگ ك اقلیت

المللػػی، بػػا اسػػتناد بػػه  بین  بػػه برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف نیػػز اشػػارق شػػد. چنػػد سػػازماف
هػای مبنػی  دربػارق گزارش»موجػود اسػت،  CECCسػایت  ای کػه در كب صػفحه2۰2  گزارش

هػای پیونػد عضػو در چػین بػا اسػتفادق از اعضػای بػدف   شماری از جراحی بر اینکه تعداد بی
 «کنندگاف فالوف گونگ، بودق ابراز نگرانی کردند. شدق، ازجمله تمرین زندانیاف بازداشت

ماركو ركبیو، سناتور آمریكایی، ك كریس اسمیت، نمایندق کنگػرق آمریكػا، رئػیس ك دسػتیار 
چػین، ایػن گػزارش را در یػک كنفػرانس مطبوعػاتی رئیس کمیسیوف اجرایی کنگػرق دربػارق 

حزب کمونیست کنتػرؿ خػود را بػر دكلػت، جامعػه ك »ارائه دادند. سناتور ركبیو اشارق كرد: 
از فنػػاكری بػػػرای پیشػػػبرد   رحمانػػػه طرزی بی طرز چشػػمگیری افػػػزایش دادق ك بػػه تجػػارت بػػػه

ای در  طور فزاینػػدق کػػه سیاسػػتگذاراف آمریكػػایی بػػه کنػػد. درحالی اهػػداؼ خػػود اسػػتفادق می
حػػاؿ بررسػػی مجػػدد فرضػػیات غلطػػی هسػػتند کػػه دربػػارق ركابػػط آمریكػػا ك چػػین بػػه مػػا ارائػػه 

 «شدق، باید در خصوص پیامدهای جهانی سرکوب داخلی چین تیز ك دقیق باشیم.

دسػػت حػػزب کمونیسػػت باعػػث اخػػتالؿ در ركابػػط  هػػای مػػذهبی به اك گفػػت سػػرکوب گركق
تنها  های جهانی پایبند باشد، نػه ب کمونیست باید به ارزششود. حز  چین ك آمریکا نیز می

هػای اخالقػی آمریکػا، بلکػه بایػد بػا امیػدها ك آرزكهػای  خاطر امنیت، منػافع ملػی ك ارزش به
دنباؿ حفػػػ  حقػػػوؽ اساسػػػی ك اصػػػالحات  شػػػهركنداف چینػػػی نیػػػز هماهنػػػگ باشػػػد کػػػه بػػػه

 سیاسی كاقعی هستند.
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لیػػه مقامػػات کمونیسػػت شػػد. اك گفػػت انتقػػاد ایػػن سػػناتور ركبیػػو خواسػػتار اِعمػػاؿ تحػػریم ع
کمیتػػه مربػػوط بػػه حػػزب کمونیسػػت چػػین اسػػت نػػه مػػردـ چػػین. ركبیػػو گفػػت در حقیقػػت 

 اند. های بسیاری به تمدف بشری کردق مردـ چین ك فرهنگ چین کمک

بودف دكلت چین را در پیػركی از  این گزارش، ناموفق»اسمیت نمایندق کنگرق توضیح داد: 
  ای کػه شػكنجه های زندانیاف سیاسػی کند، ك دربارق پركندق ای جهانی ركشن میاستاندارده

کنػد. حتػی اگػر بػا اسػتانداردهای  انػد، آشکارسػازی می اند ك مورد آزاركاذیت قرار گرفته شدق
ای سػػرکوبگر بػػودق  طرز جسػػورانه پػػایین حػػزب کمونیسػػت چػػین سػػنجیدق شػػود، امسػػاؿ بػػه

هػػای  ، اقلیت هػػای مػػذهبی گػػی، ایػػن سػػرکوب گركقاك گفػػت از زمػػاف انقػػالب فرهن« اسػػت.
 قومی ك كکالی حقوؽ بشر شدیدترین نوع نقض حقوؽ بشر بودق است.

کردف بػػه موضػػوع برداشػػت اعضػػای بػػدف در  اسػػمیت نماینػػدق کنگػػرق اظهػػار کػػرد کػػه اشػػارق
 گزارش ساالنه به این معنی است که باید علیه این عمل اسفناک اقدامی شود.

 دق است:در این گزارش آم

کنندگاف فالوف گونػگ  های گذشته، مقامات همنناف به بازداشت تمرین ازآنجاکه در ساؿ
های حقػػوؽ بشػػػری ك  انػػد، سػػػازماف رحمانػػػه رفتػػار کردق طور بی انػػد ك بػػػا آنهػػا بػػه ادامػػه دادق

آمیز علیػػػػه  های اجبػػػػاری ك خشػػػػونت اعمػػػػاؿ ایػػػػن شػػػػیوق کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ، تمرین
انػػد، ازجملػػه خشػػونت جسػػمی، تزریػػق  بازداشػػت را مسػػتند کردق کننػػدگاف در حػػین تمرین

 های شکنجه. اجباری دارك، محركمیت از خواب ك سایر شکل

بػػه آمػػار ك ارقػػاـ بنیػػاد دكئػػی هػػوا، سػػازماف غیرانتفػػاعی مسػػتقر در ایػػاالت  CECCگػػزارش 
 حقػوؽ کیفػری 2۲۲نفػری کػه طبػق مػادق  2۲۲کند مبنی براینکه اکثریػت  متحدق، اشارق می
 ۰۲91ها از سػاؿ  اند. این پركندق کنندگاف فالوف گونگ بودق اند از تمرین چین محکوـ شدق

 های اطالعاتی قضایی موجود است. در بانک

  شػػدف بػػه شػػش پینػػگ از شػػهر یوشػػِی اسػػتاف یوننػػاف، بػػا محکوـ در میػػاف آنهػػا، دنػػگ کوئی
سػاؿ  9۰استاف هبی به برد. بیاف لینائو از شهر تانگشاِف  سر می ساؿ حبس، در زنداف به

حبس محکوـ شد. جانگ مینگ ك لی چوآننن از شهر دندكنِگ اسػتاف لیائونینػگ نیػز در 
 اكاخر ژكئن دستگیر شدند.

، دادگػاق ۰۲92ژانویه۱ها نیز مورد هدؼ قرار گرفتند. در تاریخ  حتی شهركنداف سایر ملیت
ناـ میػو  مالزیػایی بػه دكنگ احکاـ صادرق برای یک شهركند میانی شنجن در استاف گوانگ
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چو سیانگ )یک سػاؿ ك شػش مػاق حػبس(، ك همسػرش یػو لیػنگالف )پػنج سػاؿ حػبس( را 
داشػػتن ك توزیػػع  دلیل همراق حتػػی پػػس از درخواسػػت تجدیدنارشػػاف تأییػػد كػػرد. آنهػػا بػػه

 اند. مطالب فالوف گونگ متهم شدق

دلیل  بػػػػه کننػػػػدق فػػػػالوف گونػػػػگ را تمرین ۰3شػػػػدف  کشته اپػػػػک تػػػػایمز، ۰۲91در دسػػػػامبر
 ، تأیید کرد.۰۲91آزاركاذیت از سوی مقامات در ساؿ 

 آی بی درخواست برای تحقیقات اِف

آكری گسػػتردق  از طریػػق جمػػع»در ایػػن گػػزارش همننػػین آمػػدق اسػػت کػػه حػػزب کمونیسػػت 
های ناارتی ك تػداكـ توسػعه سیسػتم اعتبػاری اجتمػاعی،  های بیومتریک، رشد شبکه دادق

 «شود. شهركنداف چین میمجددا  كارد زندگی شخصی 

ای از ادارق تحقیقػػات فػػدراؿ  سػػناتور ركبیػػو ك نماینػػدق کنگػػرق اسػػمیت نیػػز بػػا انتشػػار نامػػه
علیػػه « قبوؿ غیرقابػػل»آی( خواسػػتند دربػػارق نحػػوق رسػػیدگی بػػه ارعػػاب ك تهدیػػدهای  بػػی )اؼ

 جوامع چینِی ساکن ایاالت متحدق گزارش دهد.

اقتػػػدارگرایی چػػػین در خانػػػه، »کػػػردق اسػػػت:  ایػػػن گػػػزارش در خالصػػػه اجرائػػػی خػػػود اشػػػارق
دار ك منػػػافع ملػػػی مػػػا را مسػػػتقیما  تهدیػػػد  هػػػای عمیقػػػا  ریشػػػه هػػػای مػػػا ك نیػػػز ارزش آزادی

 «کند. می

تری را در خصوص صدور  های سختگیرانه )پ( وزارت امور خارجه بررسی ۴.۲.۱۶
 دهد ویزا برای ناقضان حقوق بشر انجال می

ای را منتشػػػر کػػػرد مبنػػػی بػػػر اینکػػػه یکػػػی از  اطالعیػػػه ۰۲93مػػػه29سػػػایت مینگهػػػویی در  كب
های مذهبی مختلف گفتػه  مقامات رسمی كزارت امور خارجۀ ایاالت متحدق اخیرا  به گركق

است دكلت آمریکا قصد دارد در خصوص صدكر كیزا برای ناقضاف حقػوؽ بشػر ك عػامالف 
اسػت از ارائػه كیػزا گیری بیشتری نشاف دهد ك ممکن  آزار ك شکنجۀ عقاید مذهبی سخت

ایػػن ممانعػػت بػػرای كیػػزای مهػػاجرتی ك غیرمهػػاجرتی )از قبیػػل  337بػػه ایػػن افػػراد امتنػػاع کنػػد.
انػد )شػامل  شػود. کسػانی کػه قػبال  كیػزا دریافػت کردق توریستی ك تجاری( هػر دك اعمػاؿ می

 ممکن است از كركدشاف ممانعت به عمل آید. «( کارت سبز»كیزای دائمی 

تواننػد لیسػتی  کنندگاف فػالوف گونػگ گفتػه اسػت کػه می كییق به تمرین بهاین مقاـ رسمی 
سػػػایت مینگهػػػویی شػػػركع بػػػه  از عػػػامالف آزار ك شػػػکنجه فػػػالوف گونػػػگ را ارائػػػه دهنػػػد. كب
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گػػػػردآكری اطالعػػػػات مربػػػػوط بػػػػه چنػػػػین افػػػػرادی، ازجملػػػػه هویػػػػت، اعضػػػػای خػػػػانوادق ك 
 اؿ کند.شاف کردق است تا به دكلت ایاالت متحدق ارس های دارایی

عامالف این جنایت شامل مقامات چینػی ك افػراد آمریكػایی هسػتند كػه سػعی در مداخلػه 
هػػای تبػػادؿ تجربػػه  در هنرهػػای نمایشػػی شػػن یػػوف، ارکسػػتر سػػمفونی شػػن یػػوف، كنفرانس

کننػدگاف فػالوف دافػا دارنػد. آنهػا همننػین شػامل  های عمػومی تمرین فالوف دافا ك فعالیت
های مختلػػف پخػػش  سػػایت چ علیػػه فػػالوف دافػػا را در كب ک کسػػانی هسػػتند کػػه تبلیغػػات ح

 کنند. می

گیرانه كیزا، مانع برخی از مقامات چین از مشارکت  اخبار مربوط به بررسی دقیق ك سخت
جیانػػگ، پلػػیس امنیػػت داخلػػی  در اسػػتاف هیلونگ  338در ایػػن آزار ك شػػکنجه شػػدق اسػػت.

ازداشت آزاد کػرد ك كسػایل شخصػی آنهػا ركز ب 9۱ کنندق فالوف گونگ را پس از  چهار تمرین
مػا شػما را کتػک نػزدیم، درسػت اسػت  مػا بػه شػما »را پس داد. یکی از مسػئوالف گفػت: 

توانم ببینم که فرزندانم از رفػتن بػه خػارج از کشػور  ناسزا نگفتیم. گزارش مرا ندهید. نمی
هػػای  کتابکننػػدق را دسػػتگیر ك  در اسػػتاف شػػاندكنگ، پلػػیس دك تمرین« شػػوند. محػػركـ می

شػػػدق،  فػػػالوف گونگشػػػاف را توقیػػػف کػػػرد. پػػػس از آنکػػػه مػػػأموراف در میػػػاف اقػػػالـ توقیف
کننػدگاف را  بركشورهایی را دربارق اطالعیه مینگهویی مذکور پیدا کردند، ركز بعػد آف تمرین

 شاف را بازگرداندند. آزاد کردند ك دكچرخه برقی

زیػر شػهركندی ك مهػاجرت بػود، خواسػتار جودی اسگرك، نماینػدق پارلمػاف کانػادا، کػه قػبال  ك
اك پیشػػػنهاد کػػػرد از قػػػانوف مگنیتسػػػکی بػػػرای تحػػػریم  339اقػػػداماتی مشػػػابه در کانػػػادا شػػػد.

کننػػدگاف فػػالوف  خصػػوص افػػرادی کػػه در برداشػػت اعضػػای بػػدف تمرین مقامػػات چػػین، به
 اند، استفادق کنند. گونگ مشارکت داشته

دهند و با  ذهبی را مورد بحث قرار می)ت( رهبران ایاالت متحده آزادی م ۴.۲.۱۶
 کنند کنندگان فالون گونگ مالقات می تمرین

کننلللده فلللالون گونلللگ در کلللاخ سلللفید  جمهلللور تراملللم بلللا تمرین ( رئیس۱)
 کند مالقات می

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 یالملل نیجامعه ب یاز سو تی: حما93فصل 
 

389 

 

کشػػوری اسػػت کػػه در  91بازمانػػدۀ آزار ك شػػکنجه عقیػػدتی از  ۰1خػػانم ژانػػگ یهػػوا، یکػػی از 
 340دكنالد ترامم در دفتر کاخ سفید دیدار کردند. جمهور با رئیس ۰۲93ژكئیه91تاریخ 

مناور شػرکت در دكمػین نشسػت كزیػراف بػرای پیشػبرد آزادی مػذهبی  بازماندق به ۰1این 
سی برگزار شػد، بػه  در كزارت امور خارجه آمریکا در كاشنگتن دی ۰۲93ژكئ ه92 تا  93که از 

 این شهر آمدند.

جمهػور ترامػم  شػوهرش آقػای مػا ژنیػو بػه رئیس ساله دربارۀ آزار ك شکنجۀ۱3خانم ژانگ 
اش را در زنػػػػداف سػػػػوژك در اسػػػػتاف  سػػػػاله گفػػػػت. شػػػػوهرش اکنػػػػوف دكرۀ محکومیػػػػت سه

 گذراند. جیانگسو می

نوشػتن هفػت »بػه جػرـ  ۰۲92دسػتگیر شػد ك در ژكئػن ۰۲91سػاله در سػپتامبر۱3 آقای ما، 
بػه زنػػداف « الوف گونػگمناور دادخػواهی بػرای تمػرین فػ  نامػه بػه رهبػراف دكلػت مرکػزی بػه

 محکوـ شد.

کننػػدق  جمهػػور ترامػػم گفػػت کػػه نگػػراف شػػوهرش اسػػت. اك تمرین خػػانم ژانػػگ بػػه رئیس
کننػػدق دك ركز  شػػناخت کػػه سػػه سػػاؿ در همػػاف مرکػػز زنػػدانی بػػود. آف تمرین دیگػػری را می
جمهػػػور ترامػػػم  اش مقػػػدار زیػػػادی خػػػوف بػػػاال آكرد ك فػػػوت شػػػد. اك از رئیس پػػػس از آزادی
دلیل نقػػض حقػػوؽ بشػػر ك برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف در چػػین، اقػػدامات  خواسػػت بػػه

 .جدی علیه این کشور انجاـ دهد

 «کنم. بله، درک می»جمهور در پاسخ به اك گفت:  رئیس

خػػػػود، در جلسػػػػه دفتػػػػر بیضػػػػی، ضػػػػمن ابػػػػراز   جمهػػػػور ترامػػػػم در آغػػػػاز سػػػػخنرانی رئیس
 ایت از آزادی مذهبی تأکید کرد.اش با بازماندگاف، مجددا  بر تعهدش برای حم همبستگی

اید. شػػما  خاطر ایمانتػػاف رنػػج بسػػیار عایمػػی را متحمػػل شػػدق هریػػک از شػػما بػػه»اك گفػػت: 
ایػػد. هریػػک از  آزاركاذیػت، تهدیػػدات، حمػػالت، محاکمػػات، زنػداف ك شػػکنجه را تحمػػل کردق
 «شما اکنوف شاهد اهمیت پیشبرد آزادی مذهبی در سراسر جهاف هستید.

ایم که حقػوؽ مػا از جانػب خداسػت، نػه از طػرؼ دكلػت.  ما همیشه آگاق بودقدر آمریکا، »
در الیحػػػه حقػػػوؽ مػػػا، اكلػػػین آزادی، آزادی مػػػذهبی اسػػػت. هریػػػک از مػػػا حػػػق داریػػػم از 

 «های اعتقادات مذهبی خود پیركی کنیم. دستورات كجداف خود ك خواسته

This publication was purchased by Minghui Publishing on March 15, 2022



 یالملل نیجامعه ب یاز سو تی: حما93فصل 
 

391 

 

تواننػػد تحمػػل کننػػد،  همػػه شػػما کػػه اینجػػا هسػػتید، خیلػػی بیشػػتر از آننػػه اکثػػر مػػردـ مػػی»
خواهم به شما تبریک بگویم. كاقعا  بػا شػما بػودف  اید ك می مشکالت را پشت سر گذاشته

 «مایۀ افتخار است ك همیشه در کنار شما خواهم ایستاد.

( موضلللوع آزار و شلللکنجه فلللالون گونلللگ در نشسلللت دول وزیلللران بلللرای ۲)
 پیشبرد آزادی مذهبی مطرح شد

ژانػػگ طػػی سػػخنرانی در نشسػػت كزیػػراف بػػرای پیشػػبرد آزادی در اكایػػل همػػاف ركز، خػػانم 
اند، صػحبت کػرد. خػانم  ای کػه اك ك همسػرش متحمػل شػدق مذهبی، دربارۀ آزار ك شػکنجه

خاطر تمػرین فػالوف گونػگ چهػار  ژانگ، استاد سابق زباف ركسی در دانشػگاق نانجینػگ، بػه
شػػدت  نػػداف بهبػػار دسػػتگیر، ك بػػه هفػػت سػػاؿ ك هفػػت مػػاق حػػبس محکػػوـ شػػد. اك در ز 

شکنجه شد، ازجمله اِعماؿ شوک الکتریکی با باطوـ، محركمیت از خواب، تزریق اجبػاری 
 ها دكیدف زیر آفتاب سوزاف. داركهای نامعلوـ ك ساعت

شػػوهرش، آقػػای مػػا، مهنػػدس طراحػػی رادار، چنػػد بػػار دسػػتگیر شػػد ك قبػػل از آخػػرین دكرق 
ركز  ژانگ گفػت کػه در تمػاـ شػبانهمحکومیتش، هفت ساؿ را در زنداف سپری کرد. خانم 

نگراف شوهرش است، زیرا مقامات از مالقات كکػالی آقػای مػا بػا اك ممانعػت کػردق ك چنػد 
جویانػػه مواجػػه شػػدند. اك اظهػػار  كکیػػل کػػه قػػبال  كکالػػت اك را پذیرفتػػه بودنػػد بػػا اعمػػاؿ تالفی

مػرگ شػکنجه  کنندق فالوف گونگ دیگر تػا سػرحد ممکن بود اك مانند هزاراف تمرین»کرد: 
خاطر اعضػػای بػػدنش  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بػػه شػػدق ك ماننػػد تعػػداد نػػامعلومی از تمرین

 «کشته شود.

هػػػایی را در  اك از دكلػػػت ایػػػاالت متحػػػدق خواسػػػت طبػػػق قػػػانوف جهػػػانی مگنیتسػػػکی تحریم
مشػػػػخص شػػػػدق در بازداشػػػػت »خصػػػوص آف دسػػػػته از مقامػػػػات چػػػػین اعمػػػػاؿ کنػػػػد کػػػػه 

اك گفػت: « اند. کنندگاف فػالوف گونػگ مشػارکت داشػته ینغیرقانونی، شکنجه ك کشتن تمر
هػای حقػوؽ بشػر بتواننػد بػه آزادی  المللػی ك گركق های بین امیػدكاـر دكلػت امریکػا، رسػانه»

کننػدگاف فػالوف  ها، شػامل تمرین گنػاق دیگػر در زنػداف شوهرـ ك صدهاهزار تػن از افػراد بی
 «گونگ محبوس، کمک کنند.
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ان و قانونگذار سابق، نقض حقلوق بشلر در ( سخنگوی مجلس نمایندگ۳)
 کنند چین را محکول می

نانسی پلوسی، سخنگوی کاخ سفید، نیز در این کنفرانس شرکت کرد. اك با فرانک ككلػف، 
ساعته با تمرکػز بػر موضػوع نقػض حقػوؽ بشػر  سابق کنگرق، بحث ك گفتگویی یک نمایندۀ 

كضػعیت »ی مػذهبی در چػین را در چین داشت. در این بحث، خانم پلوسػی سػرکوب آزاد
مػػوارد نقػػض حقػػوؽ بشػػر در ایػػن »خوانػػد. اك گفػػت: « برانگیزی بػػرای كجػػداف جهػػاف بحػػث

هػای مػا را  مقیاس ك اینقدر بزرگ است، ك منافع تجاری آنقدر مهػم اسػت کػه گػاهی ارزش
 «سازد. دربارق نحوق عمل به آف، کمرنگ می

ركزافػزف آزادی مػذهبی در چػین ابػراز   فرانک ككلف، نمایندۀ سػابق کنگػرق، دربػارۀ سػرکوب
هػػای  ها در کشػػورهای غربػػی در زمینػػۀ سػػرکوب گركق نگرانػػی کػػرد ك اینکػػه چگونػػه شػػرکت
هػػایی ماننػػد  آكری کننػػد، آف هػػم از طریػػق توسػػعه فن عقیػػدتی بػػا رژیػػم چػػین همکػػاری می

 ناارت جمعی ك هوش مصنوعی.

در ایػن زمینػه همکػاری کنػػد.  هػػا هػیچ شػػرکتی در غػرب نبایػد بػا چینی»آقػای ككلػف گفػت: 
هایی  کنم از آنهػػػا بایػػػد شػػػکایت شػػػود. اك گفػػػت مػػػردـ بایػػػد علیػػػه چنػػػین شػػػرکت فکػػػر مػػػی

هػا ك  هػای قربػانی، ماننػد اكیغورهػا، تبتی های كاردق بػه گركق شکایت کنند ك سپس خسارت
 «کنندگاف فالوف گونگ باید جبراف شود. تمرین

های ملذهبی کله  ایندگان گروهجمهور، با نم ( مایک پنس، معاون رئیس۴)
در چللین تحللت آزار و شللکنجه قللرار دارنللد، ازجمللله فللالون گونللگ، مالقللات 

 کند می

بػػػا معػػػاكف  ۰۲93اكت۱نماینػػػدگاف سػػػه گػػػركق مػػػذهبی تحػػػت آزار ك شػػػکنجه در چػػػین در 
جمهػػػور مایػػػک پػػػنس ك نماینػػػدگاف شػػػورای امنیػػػت ملػػػی دیػػػدار، ك دربػػػارق سػػػرکوب  رئیس

 341رسیدگی به این مسئله  گفتگو كردند. های مذهبی در چین ك راق
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سػػی دربػارق آزار ك شػػکنجه فػالوف گونػػگ صػػحبت  عضػو انجمػػن فػالوف دافػػای كاشػنگتن دی
سػاؿ گذشػته، بػیش از  ۰۲آزار ك شػکنجه هنػوز شػدید اسػت. طػی »کرد ك بػه پػنس گفػت: 

هػػػای جسػػػمی جػػػاف خػػػود را از دسػػػت  نفػػػر را کػػػه براثػػػر شػػػکنجه یػػػا سػػػایر آزاركاذیت 2۲۲۲
انػػد، شناسػػایی کػػردیم. باتوجػػه بػػه مسػػدكدبودف انتشػػار اطالعػػات، تعػػداد كاقعػػی چنػػد  دقدا

سػػاؿ اسػػت کػػه ادامػػه دارد.  ۰۲برابػػر بیشػػتر اسػػت. برداشػػت اعضػػای بػػدف نیػػز نزدیػػک بػػه 
مػا شػما مفػالوف »یػاد آكرد:  اك  پاسػخ پػنس را اینطػور بػه « تعداد قربانیاف كاقعا  زیاد اسػت.

 «دهم. کرد. قوؿ می گونگن را فراموش نخواهیم

پنس بر اهمیت اشارق به آزار ك شػکنجه مػذهبی در مػذاکرات تجػاری بػا چػین تأکیػد کػرد. 
هرچه از مذاکرات مػا بػا پکػن »... گفت:  ۰۲93ژكئیه92 پنس در دكمین نشست كزیراف در 

به دست بیاید، خاطرجمع باشید، که مردـ آمریکا همیشه در همبسػتگی بػا مػردـ از هػر 
 342«ر جمهوری خلق چین، خواهند ایستاد.ای د عقیدق

 های غیردولتی اقدامات سازمان ۳.۱۶

 خانه آزادی گزارشی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ منتشر کرد۱.۳.۱۶

ای خانه آزادی، آزار ك شکنجه فالوف گونگ ك سػایر  صفحه92۰كدك صفحه از گزارش  بیست
در این  343كتحلیل کردق است. ك تجزیه طور برجسته مطرح های مذهبی در چین را به گركق

گزارش به اظهارات آندرق اللیبرته، محقق برجسػته دانشػگاق اتػاكا، دربػارق مػذهب در چػین 
حػزب کمونیسػتن بػا سػرکوب فػالوف گونػگ، بػدترین كضػعیت آزار ك »ماستناد شدق است: 

 «اندازی کردن. شکنجه مذهبی را از زماف انقالب فرهنگی مراق

 های کلیدی این گزارش آمدق است: در زیر یافته

چ( بػػػرای  ک سػػػاله حػػػزب کمونیسػػػت چػػػین )ح91بػػػا كجػػػود کمپػػػین » مانلللدن: پابرجلللا باقی
هػا نفػر در چػین همننػاف فػالوف گونػگ را تمػرین  کردف این گركق معنوی، میلیوف کن ریشه

. کنند، شامل بسیاری از افرادی که پس از آغاز سرکوب این تمرین، آف را شركع کردند می
 «.چ است ک توجه دستگاق امنیتی ح دهندق شکست قابل این نشاف

کننػدگاف فػالوف گونػگ در سراسػر چػین تحػت  تمرین وقوع: حلال آزار و شکنجه گسترده در
خودسػػػػرانه، ك حػػػػبس ك شػػػػکنجه ك نیػػػػز در معػػػػرض خطػػػػر   ناػػػػارت گسػػػػتردق، بازداشػػػػت
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تػػن از  322یػػد کػػرد کػػه طور مسػػتقل تأی شػػدف فراقػػانونی قػػرار دارنػػد. خانػػه آزادی بػػه کشته
ساؿ محکوـ شدند که  9۰به حبس تا  ۰۲93ژكئن9ك  ۰۲92ژانویه9پیركاف فالوف گونگ بین 

شاف بودق است. این تنهػا بخشػی  دلیل استفادق از حق آزادی بیاف ك آزادی عقیدق اغلب به
اند ك اعتقػػاد بػػر ایػػن اسػػت کػػه هػػزاراف نفػػر دیگػػر نیػػز در  از افػػرادی اسػػت کػػه محکػػوـ شػػدق

 .های فراقانونی حبس هستند های مختلف ك بازداشتگاق دافزن

مناور سػػرکوب فػػالوف گونػػگن،  هػػای مػػداكـ مبػػه رغم کمپین علػػی هایی در سللرکوب: شللکاف
جمهػػور شػػی  رسػػد ایػػن سػػرکوب در برخػػی از منػػاطق کػػاهش یافتػػه اسػػت. رئیس نار می بػػه

چ در  ک سیاسػت ح کردف ای بػرای معکػوس پینگ هیچ نشػانه آشػکاری از ارائػه برنامػه جین
االختیار امنیتػی  خصوص فالوف گونگ نشاف ندادق است. اما برکناری ك حبس مسئوؿ تاـ

عنواف بخشػػی از جنػػبش  کانػػگ، ك سػػایر مقامػػات مػػرتبط بػػا ایػػن کمپػػین بػػه سػػابق، ژك یونگ
سػػػػازی ك  ضػػػػد فسػػػػاد شػػػػی، همػػػػراق بػػػػا تػػػػالش مػػػػداكـ پیػػػػركاف فػػػػالوف گونػػػػگ بػػػػرای آگاق

 .ر ك شکنجه آنها، تأثیرگذار بودق استکردف پلیس از آزا منصرؼ

حزبی سػػاالنه صػدهامیلیوف دالر در کمپػػین سػرکوب فػػالوف  ایػن ناػػاـ تػک اسلتدمار مللالی:
هػػػای اسػػػتثمارگرانه ك  زمػػػاف ركش طور هم حػػػاؿ بػػػه کنػػػد، درعین گذاری می گونػػػگ سػػػرمایه

ی ك کػػار در بػػرد، ازجملػػه اخػػاذ کػػار می  کننػػدگاف بػػه اسػػتفادق از تمرین پرسػػودی را بػػرای سوء
کننػػدگاف  دهػػد کػػه برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف تمرین زنػػداف. شػػواهد موجػػود نشػػاف می

های جراحی پیونػد عضػو در مقیػاس كسػیع رخ  محبوس فالوف گونگ برای فركش در عمل
 .دادق ك احتماال  هنوز ادامه دارد

یز بػػه آم هػػای غیرخشػػونت کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ بػػا انػػواع ركش تمرین واکللنش و مقاومللت:
كییق بػا هػدؼ مقابلػه بػا  انػد. آنهػا بػه این کمپین سرکوب علیه خودشاف كاکنش نشاف دادق

رسانی به پلیس ك عموـ مردـ دربارق این تمػرین، مػوارد نقػض  تبلیغات دكلتی، ركی اطالع
های اخیػػر، تعػػداد  انػػد. در سػػاؿ حقػػوؽ بشػػر علیػػه پیػػركاف آف ك سػػایر مطالػػب متمرکػػز بودق

کننػػد، ازجملػػه كکػػالی حقػػوؽ  فػػراد در چػػین کػػه فػػالوف گونػػگ را تمػػرین نمیای از ا فزاینػػدق
 اند. ها پیوسته کنندگاف، به این تالش بشر، اعضای خانوادق ك همسایگاف تمرین

 کند الملل درخواست برای اقدال فوری را منتشر می سازمان عفو بین ۲.۳.۱۶

اقػػداـ »ركزشػػدۀ خػػود را بػػرای  اطالعیػػۀ بػػه ۰۲91فوریػػه۰9الملػػل در تػػاریخ  سػػازماف عفػػو بین
کننػدق  اش، خواستار توجػه بػه كضػعیت تمرین منتشر کرد. این سازماف در اطالعیه« فوری
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سػاؿ حػبس محکػوـ شػدق بػود ك  2خاطر باكرش به  شیا شد که به فالوف گونگ چن هویی
الملػػل در ایػػن  از رژیػػم کمونیسػػت چػػین خواسػػت چػػن را فػػورا  آزاد کنػػد. سػػازماف عفػػو بین

 344کردف آزار ك شکنجه بیشتر چن نیز شد. ست، خواستار اقداـ برای متوقفدرخوا

پلػیس قبػل از اینکػه چػن »المػل آمػدق اسػت:  ركزشدۀ سػازماف عفػو بین به  در این اطالعیه
شػػیجیاژكانگ در اسػػتاف هبػػی در  ۰بػػه بازداشػػتگاق شػػمارق  ۰۲93ژكئیػػه9۱ شػػیا را در  هویی
در یػػػػک مکػػػػاف بازداشػػػػت  ۰۲93ژكئػػػػن2ر تػػػػاریخ شػػػػرقی منتقػػػػل کنػػػػد، ابتػػػػدا اك را د شماؿ

 «غیررسمی برای بیش از یک ماق به یک صندلی آهنی بست.

اش اجازق دادق نشدق با اك مالقات کنند. چػن تػا  از زماف بازداشت چن، به اعضای خانوادق
اش قصػػػػد  زیػػػػرا بسػػػػیاری از كکالیػػػػی کػػػػه خػػػػانوادق»، هػػػػیچ كکیلػػػػی نداشػػػػت، ۰۲93نػػػػوامبر

کردند. آنهػا بػر ایػن بػاكر بودنػد  ند، از پذیرش این پركندق اجتناب میاستخدامشاف را داشت
 «کنندق فالوف گونگ دفاع کنند. که مسئولین به آنها اجازق نخواهند داد از یک تمرین

بنویسػند، ایمیػل ارسػاؿ   کرد برای مسئولین مربوطػه نامػه این اطالعیه مردـ را ترغیب می
کػه  ازآنجا»یػا مطلبػی را توئیػت کننػد ك بخواهنػد:  کنند، فراخواف دهند، فکس ارساؿ کننػد

دلیل استفادق از حػق آزادی عقیػدق ك بیػاف خػود بازداشػت شػدق، اك  شیا صرفا  به چن هویی
اش تضػػػمین شػػػود کػػػه اك بػػػدكف  كشػػػرط آزاد کننػػػد ك تػػػا زمػػػاف آزادی را فػػػورا  ك بػػػدكف قید

رسػػػی داشػػػته محػػػدكدیت، سػػػریع ك مرتػػػب بػػػه اعضػػػای خػػػانوادق ك كکػػػالی منتخػػػبش دست
 «باشد.

الملل خواهاف ایػن بػود کػه چػن در طػوؿ بازداشػتش، در برابػر شػکنجه ك  سازماف عفو بین
گفته دختػرش، چػن  به»ها نیز محافات شود. در این اطالعیه آمدق است:  سایر بدرفتاری

آغاز کرد تا بیمػاری مػزمنش ك كضػعیت  9332شیا، اك تمرین فالوف گونگ را در ساؿ  هویی
بازداشت شد ك  ۰۲۲2ماق در ساؿ  2عیفش را بهبود ببخشد. اك متعاقبا  حدكد سالمتی ض

اش در معرض آزاركاذیت ك ارعاب مداكـ از سػوی مسػئولین  دنباؿ بازداشت اك، خانوادق به
 «قرار گرفت.

کننػػدق فػػالوف گونػػگ را نیػػز  ایػػن اطالعیػػه، شػػکنجه، بازداشػػت ك حػػبس صػػدهاهزار تمرین
 اد.د تر شرح می طور مفصل به

 های حمایتی ها و نامه ها، اعالمیه قطعنامه ۴.۱۶
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هػػػػػا ك  شػػػػػماری را از دكلت های حمػػػػػایتی بی های رسػػػػػمی ك نامػػػػػه فػػػػػالوف گونػػػػػگ اعالمیػػػػػه
ها فوایػد فػالوف  های غیردكلتی در سراسر جهاف دریافت کردق اسػت. ایػن اعالمیػه سازماف

دق ك آزار ك شػػکنجه ای مطػػرح کػػر  طور برجسػػته گونػػگ بػػرای منػػاطق ك جوامػػع مختلػػف را بػػه
 کنند. طور جهانی محکوـ می دست رژیم چین را به فالوف گونگ به

 حمایت از تمال سطوح ۱.۴.۱۶

نامػػه حمػػایتی از  9۰۲۲قطعنامػػه ك  2۲3اعالمیػػه،  ۰۲۰۱تػػا بػػه امػػركز، فػػالوف گونػػگ موضػػوع 
 ها در سطح ملی، استانی ك محلی بودق است. جانب مقامات منتخب ك دكلت

، شهر هیوستوف در ایاالت متحدق آقای لی هنگجػی را شػهركند افتخػاری ك 9332اكت2در  
سػػػػفیر نیکوکػػػػاری شػػػػهر معرفػػػػی کػػػػرد. دك سػػػػاؿ بعػػػػد، دكمػػػػین اعالمیػػػػه صػػػػادر ك در آف 

 در این اعالمیه آمدق است: 345اعالـ شد.« ركز لی هنگجی»عنواف  به 9333اکتبر9۰

پیشرفته تزکیػه، احتػراـ ك تحسػین عنواف بنیانگذار فالوف دافا، یک سیستم  لی هنگجی به
مردـ سراسر جهاف را به دسػت آكردق اسػت. فػالوف دافػا بػر اسػاس اصػوؿ جِػن، َشػن، رِف 

های جهاف هستند. فالوف دافا بػر بهبػود  خواهی ك بردباری( است که كییگی )حقیقت، نیک
 دهد. بینی سوؽ می سمت ركشن کنندگاف خالص را به کند ك تمرین سالمتی تأکید می

شػود ایػن حقیقػت جهػانی  ركد ك باعث می فالوف دافا از مرزهای فرهنگی ك نیادی فراتر می
بردف شکاؼ بین شػرؽ ك  انداز شود ك پلی است برای از بین ای از زمین طنین در هر گوشه

 غرب...

شػناختن ركز  رسمیت هػای منتخػب هرسػاله بػرای به طی دك دهه گذشته، مقامات ك دكلت
جػػػودی اسػػػگرك،  346انػػػد. های حمػػػایتی صػػػادر کردق ها ك نامػػػه اعالمیػػػهجهػػػانی فػػػالوف دافػػػا، 

 347در نامه تبریکش اظهار کرد: ۰۲93مه92نمایندق مجلس کانادا، در 

كنم، چراکػػػه شػػػما بػػػه پیشػػػبرد  هػػػای شػػػما ابػػػراز مػػػی اـ را از تالش مفتخػػػرـ کػػػه قػػػدردانی
نػػادا ك در سػػطح جهػػاف هػػای آزادی، بردبػػاری، ك آزادی عقیػػدق ك مػػذهب در اینجػػا ك كا ارزش

 .كنید کمک می

... 
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جو ك فػػداکار در تػػاریکی ك تحػػت تهدیػػد مػػداكـ  کننػػدگاف صػػلح متأسػػفانه، بسػػیاری از تمرین
هػا بایػد کمػک کنػیم تغییػرات الـز  کننػد. مػا کانادایی آزار ك شکنجه ك حتی مرگ زندگی می

 برای اصالح این اشتباهات كحشتناک ایجاد شود.

هایی را تصویب كردق ك از دكلت چین خواسػته  ت متحدق قطعنامهمجلس نمایندگاف ایاال
مجلػس 2۲2زمػاف  است به آزار ك شکنجه فالوف گونػگ پایػاف دهػد، ازجملػه قطعنامػه هم

كػػػه هػػػر دك مػػػورد حمایػػػت  ۰۲9۲349مجلػػػس در سػػػاؿ  3۲۱ك قطعنامػػػه  ۰۲۲2در سػػػاؿ  348
ر سػػػخنرانی خػػػود قبػػػل از نماینػػػدق ایلینػػػا ركز لتیػػػنن بػػػود. فرانػػػک ككلػػػف، عضػػػو کنگػػػرق، د

طرز ركزافزكنی گسػتاخ شػدق اسػت.  چین در نقض حقوؽ بشر به»گیری اظهار داشت:  رأی
طور مداكـ تأیید كند كه ما در کنار افراد  در مواجهه با این سرکوب، آمریکا كظیفه دارد به

 350«شاف خاموش شدق است. ایستیم؛ در کنار كسانی كه صدای دفاع می بی

تػػن از سػػناتورها ك  ۰۰کػػه بیسػػتمین سػػالركز آغػػاز آزار ك شػػکنجه بػػود،  ۰۲93یػػهژكئ۰۲حػػوالی 
کننػدگاف بػرای مقابلػه بػا  هایی، از تالش تمرین نمایندگاف ایاالت متحدق ضمن ارساؿ نامه

 351آزار ك شکنجه قدردانی کردند.

 کند سال آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را محکول می ۲۱آلمان  ۲.۴.۱۶

هػای  های حقػوؽ بشػر ك کمک بل کوفلر، عضو کمیسػیوف فػدراؿ در امػور سیاسػتدکتر بیر
سایت دفتر امور خارجه فدراؿ آلماف،  ای مطبوعاتی در كب بشردكستانه، با انتشار اعالمیه

 352دلیل آزار ك شکنجه فالوف گونگ محکوـ کرد. پکن را به

 آمدق است: ۰۲93ژكئیه۰۲در این خبرِ منتشرشدق در 

کننػػدگاف ركش تزکیػػه فػػالوف  سػػاؿ گذشػػته، رژیػػم کمونیسػػت چػػین بػػا تمرین ۰۲در طػػوؿ »
طور غیرقػانونی تحػت آزار  کنندگاف فالوف گونگ بػه گونگ شریرانه رفتار کردق است. تمرین

انػػد کػػه  هػػای بسػػیاری نشػػاف دادق اند. گزارش انػػد ك بازداشػػت شػػدق ك شػػکنجه قػػرار گرفته
اند. در بیسػتمین سػالگرد آزار  تی فػوت شػدقکنندگاف در طی بازداشت شکنجه ك ح تمرین

 «کنندگاف در چین هنوز در معرض خطر هستند. ك شکنجه، عمیقا  نگرانم که تمرین

بػػػػػرای محافاػػػػت از حقػػػػػوؽ بشػػػػر، ازجملػػػػػه حقػػػػػوؽ »خواهػػػػػد:  دکتػػػػر کػػػػػوفلر از پکػػػػن می
« المللی ك قوانین چین پیػركی کنیػد. های بین کنندگاف فالوف گونگ، از دستورالعمل تمرین

منػػػد اعضػػػای بػػػدف  ها برداشػػػت نااـ اتهامػػػات جػػػدِی سػػػاؿ» خواهػػػد کػػػه بػػػه  اك از پکػػػن می
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دربارق منابع اعضای بدف بػرای »پاسخ دهد ك « شدق فالوف گونگ کنندگاف بازداشت تمرین
سػػازی کنػػد ك همننػػین اجػػازق دهػػد نػػاظراف مسػػتقل،  پیونػػد عضػػو بالفاصػػله کػػامال  شفاؼ

 «  ند.آزادانه كارد مراکز بازداشتش شو

 المللی به برداشت اجباری اعضای بدن واکنش بین ۵.۱۶

شركع شد، تعدادی از نهادهای دكلتػی قػوانین  ۰۲۲3در پی تحقیقات مستقلی که از ساؿ 
دادف  هایی را بػرای پایػاف تری را علیه قاچاؽ اعضػای بػدف كضػع کردنػد ك قطعنامػه قدرتمند

 دند.به کشتار زندانیاف عقیدتی در چین به تصویب رسان

ای نیػػز اقػػدامات الـز را بػػرای حفػػ  اسػػتانداردهای اخالقػػی  های پزشػػکی ك حرفػػه سػػازماف
انػػػد، گرچػػػه مسػػػئوالف ك جراحػػػاف پیونػػػد عضػػػو در چػػػین همننػػػاف در برخػػػی  انجػػػاـ دادق

 گیرند. المللی مورد استقباؿ قرار می های بین کنفرانس

 ها قطعنامه ۱.۵.۱۶

 )الف( پارلمان اروپا ۱.۵.۱۶

بػػه تصػػویب رسػػاند  ۰۲92دسػػامبر9۰پػػی(( را در  )آراِس ۰۲92/۰329ركپػػا قطعنامػػه )پارلمػػاف ا
خصػوص برداشػت اجبػاری  های مػداكـ ك معتبػر در  تا نگرانی عمیق خود را دربارۀ گزارش»

کننػػدگاف فػػالوف  منػػد اعضػػای بػػدِف زنػػدانیاف عقیػػدتی ازجملػػه تعػػداد زیػػادی از تمرین ك نااـ
مذهبی ك قومی ابراز کند؛ عملی که با مجوز دكلػِت   لیتهای اق گونگ ك اعضای سایر گركق

 «  گیرد. قربانیاف در جمهوری خلق چین صورت می  چین ك بدكف کسب رضایت

از اتحادیػػه اركپػػا ك کشػػورهای عضػػو آف خواسػػت مسػػئله برداشػػت اعضػػای »ایػػن قطعنامػػه 
و آف کنػػد کػػه ایػػن اتحادیػػه ك کشػػورهای عضػػ بػػدف در چػػین را مطػػرح کننػػد؛ آف توصػػیه می

طور علنی سوءرفتارها در پیوند عضو در چػین را محکػوـ کننػد ك دربػارق ایػن موضػوع بػه  به
رسانی کنند؛ آف خواستار تحقیقات کامػل  کنند، اطالع شهركنداف خود که به چین سفر می

های پیوند عضو در چػین ك پیگػرد قػانونی کسػانی اسػت  ك شفاؼ اتحادیه اركپا دربارق عمل
 «اند... نین اعماؿ غیراخالقی دست داشتهکه مشخص شدق در چ
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ای مشػػػترک، درخواسػػػت کردنػػػد  عضػػػو پارلمػػػاف اركپػػػا بػػػا صػػػدكر بیانیػػػه 9۰، ۰۲93در سػػػاؿ 
دسػت رژیػم كمونیسػتی  پارلماف اركپػا دربػارق برداشػت غیرقػانونی ك قاچػاؽ اعضػای بػدف به

 ژكئػػن، بػػیش از نیمػػی از۰3پػػس از یػػک جلسػػه دادرسػػی كیػػیق در  454چػػین تحقیػػق كنػػد. 
دبلیػػو دی( را امضػػاء کردنػػد. ایػػن 22 / ۰۲93( بیانیػػه مکتػػوب )MEPاعضػػای پارلمػػاف اركپػػا )

کرد بػرای توقػف برداشػت اجبػاری اعضػای بػدف کػه  بیانیه مکتوب پارلماف اركپا را ملزـ می
 454گیرد، اقداـ کند. در چین ك با مجوز دكلت صورت می

 )ب( مجلس نمایندگان ایاالت متحده ۱.۵.۱۶

تصػویب کػرد. ایػن  ۰۲93ژكئػن92اتفاؽ آرا در عصػر  را بػه 222نمایندگاف قطعنامػه مجلس 
کنندگاف  خواهد برداشت اجباری اعضای بدف تمرین قطعنامه از رژیم کمونیست چین می

 فالوف گونگ ك سایر زندانیاف عقیدتی را فورا  متوقف کند. 

یػز اسػت کػه در آف زمػاف این قطعنامه خواستار توقف فوری آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ ن
کننػدگاف فػالوف گونػگ  در هفدهمین ساؿ خود بود. همننین خواستار آزادی همػه تمرین

محبػػوس ك سػػایر زنػػدانیاف عقیػػدتی، ك انجػػاـ تحقیقػػات موثػػق، شػػفاؼ ك مسػػتقل دربػػارق 
 سیستم پیوند عضو چین است.

خػػواق  ق جمهوریمجلػػس نماینػػدگاف را نماینػػدگاف ایلینػػا ركز لتیػػنن )نماینػػد 222قطعنامػػه 
فلوریدا(، رئیس کمیتۀ فرعی خاكرمیانه ك شماؿ آفریقا، ك نمایندق جرالد کاننولی )نماینػدق 

های زیػر پیشػنهاد دادنػد:  ناـ دموکرات كیرجینیا( ك نیز شش تن از سػایر اعضػای کنگػرق بػه
خػػػػواق کالیفرنیػػػػا(، نماینػػػػدق تػػػػد پػػػػو )نماینػػػػدق  نماینػػػػدق دینػػػػا ركرابػػػػاکر )نماینػػػػدق جمهوری

خػواق  خواق تگزاس(، نمایندگاف ایاالت متحدق ماریو دیازبػاالرت )نماینػدق جمهوری جمهوری
فلوریػػػدا(، جولیػػػػا براكنلػػػػی )نماینػػػدق دمػػػػوکرات کالیفرنیػػػػا(، سػػػم فػػػػار )نماینػػػػدق دمػػػػوکرات 

خػواق کالیفرنیػا(. ایػن قطعنامػه حمایػت  کالیفرنیا( ك دیوید جػی. كاالدائػو )نماینػدق جمهوری
 دست آكرد. حامی مشترک به 92۱ را با قاطع هر دك حزب 

ملللللا آزار و شلللللکنجه ملللللداول »( ایلینلللللا روز لتیلللللنن، نماینلللللده مجللللللس: ۱)
 «کنیم کنندگان فالون گونگ را محکول می تمرین
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ای مطبوعػاتی  خواهی کػه بػانی ایػن اقػداـ بػود، در بیانیػه ایلینا ركز لتینن، نمایندق جمهوری
 گفت: 

ترین مػػوارد نقػػض حقػػوؽ  ترین ك فػػاحش كحشػػتناک سػػاختن برخػػی از چػػین در حػػاؿ دائمی
بشػػر علیػػه فػػالوف گونػػگ ك سػػایر زنػػدانیاف عقیػػدتی بػػودق اسػػت، بػػا ایػػن حػػاؿ بػػرای ایػػن 

هػایی  اینکػه بػا تحریم ندرت با هیچ انتقادی مواجه شدق است، چه رسػد به ها به آزاركاذیت
 ركبرك شود.

های کػار  شاف، حبس آنها در اردكگاق کردف افراد از آزادی عمل فركمایه ك غیرانسانی محركـ
شػػاف بػػرای پیونػػد عضػػو،  ها ك سػػپس اعػػداـ آنهػػا ك برداشػػت اعضػػای بدف اجبػػاری یػػا زنػػداف

طور جهػػانی بػػا آف مخالفػػت شػػود ك بػػدكف قیدكشػػرط  بایسػػت بػػه شػػدنی نیسػػت ك می درک
 پایاف یابد.

 گیری گفت:  اك در سخنرانی خود در صحن مجلس پیش از رأی

توانیم پیامی برای رژیػم چػین بفرسػتیم کػه مػا آزار ك شػکنجۀ  طعنامه، میبا تصویب این ق
كییق  کنیم ك ایػن اقػداـ مشػمئزکنندق، بػه کنندگاف فالوف گونگ را محکوـ مػی مداكـ تمرین

 بایست متوقف شود. شاف، می برداشت اعضای بدف افراد بدكف کسب رضایت

مخللوف و »دن ( الیللوت انگللل، عضللو کنگللره: برداشللت اجبللاری اعضللای بلل۲)
 است« دهنده تکان

الیػػوت انگػػل، عضػػو کنگػػرق از نیویػػورک، در رابطػػه بػػا قاچػػاؽ اعضػػای بػػدف در چػػین گفػػت: 
کننػػدق اسػػت ایػػن اسػػت کػػه ادعػػا شػػدق ایػػن اقػػداـ، زنػػدانیاف  طور خاصػػی نگراف آننػػه بػػه»

هػای مػذهبی ك قػومی را مػورد  کنندگاف فػالوف گونػگ ك سػایر اقلیت عقیدتی ازجمله تمرین
 «  دهد. قرار میهدؼ 

 گفت: 222انگل، عضو کنگرق، در سخنرانی خود در صحن مجلس دربارق قطعنامه 

دهندۀ نقػض فػاحش  برداشت اعضای بدف بدكف کسب رضایت تحت هر شػرایطی نشػاف
های چػین  حقوؽ بشر است. اما این اتهامات مشخصا  فاحش هسػتند: مقامػات در زنػداف
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دهند ك سپس از طریق قاچػاؽ  اف مورد هدؼ قرار میش خاطر باكرهای صالح زندانیاف را به
انگیزتػػر از آف را  تػػوانم چیػػزی نفرت کننػػد. نمی اعضػػای بػػدف ایػػن قربانیػػاف، سػػود کسػػب می

 تصور کنم.

خوانػد ك « دهنػدق هولناک ك تکاف»های برداشت اعضای بدف را  انگل، عضو کنگرق، گزارش
 خواهاف تحقیقات بیشتر دربارق آف شد.

های  كحشػػػتیکػػػی از »میت، عضػػػو کنگػػػرق،: آزار ك شػػػکنجۀ فػػػالوف گونػػػگ ( کػػػریس اسػػػ2)
 «بسیار بزرگ است

 اش اظهار داشت:  کریس اسمیت، عضو کنگرق از نیوجرسی، در سخنرانی

سػازی دربػارق ایػن جنایػت بسػیار  تصویب این قانوف، گاـ مهمػی بػرای پاسػخگویی ك شفاؼ
 كیکم است. بزرگی است که احتماال   بزرگترین جنایت قرف بیست

کنندگاف فالوف گونگ، ازجمله عمل  گرفته علیه تمرین خصوص جنایات صورت  شواهد در
 كحشتناک برداشت اعضای بدف، سریعا  در حاؿ افزایش است.

تری انجػاـ دادنػد ك  محققاف دیوید کیلگور، دیوید ماتػاس ك اتػاف گػاتمن تحقیقػات مفصػل
کننػػدگاف فػػالوف  هػػزار تػػن از تمرین3۱تػػا  2۱ تر تخمػػین زدنػػد کػػه بػػین  دهنػػدق از همػػه تکاف

شػػاف متعاقبػػا  بػػرای کسػػب سػػود  شػػاف کشػػته ك اعضػػای بدف خاطر اعضػػای بدف گونػػگ بػػه
 اند. فركخته شدق

کردف  کن اسمیت، عضو کنگرق، گفت که قویا  باكر دارد کمپین رژیم کمونیستی برای ریشه
 دیدق خواهد شد.« گهای بسیار بزر  یکی از كحشت»عنواف  فالوف گونگ در چین، به

 های قانونگذاری ایالتی آمریکا مجلس)پ(  ۱.۵.۱۶

كردف برداشػت  هایی را برای محكوـ حداقل دق مجلس قانونگذاری ایالتی آمریكا قطعنامه
 اند. گیرد، تصویب كردق اعضای بدف که با مجوز دكلت چین صورت می

آر( را در  سػػی نا )اِسسػػ 3زمػػاف شػػمارق  گػػذاری ایالػػت میسػػوری قطعنامػػه هم مجلػػس قانوف
خواهػد بػه برداشػت اجبػاری اعضػای  از دكلػت چػین می»تصویب کػرد. ق در آف  ۰۲93مه9۱ 

 «کنندگاف فالوف گونگ پایاف دهد. كییق تمرین بدف زندانیاف ك نیز زندانیاف عقیدتی به
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ایػػن اقػػداـ بسػػیار دیػػر انجػػاـ شػػدق »، گفػػت: 3آر سػػی سػػناتور ایػػالتی جیػػل شػػا ، حػػامی اس
تػػوانیم ایػن مػػوارد نقػض حقػػوؽ  بػارزق ادامػػه دارد. اینجػا در ایالػػت میسػوری، نمیاسػت ك م

 355«بشر را تحمل کنیم.

را  ۱12 پػػی قطعنامػػه مشػػترک اس ۰۲93مػػه 1گػػذاری ایالػػت مػػین در تػػاریخ  مجلػػس قانوف
دادف بػػه برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بػػدف در چػػین شػػد. ایػػن  تصػػویب کػػرد ك خواسػػتار پایػػاف

کند دربارق خطرات سفر بػه چػین  ی در ایالت مین را نیز تشویق میقطعنامه جوامع پزشک
رسػػػانی کننػػػد تػػػا مػػػانع از مشػػػارکت  بػػػرای پیونػػػد عضػػػو، بػػػه شػػػهركنداف ایػػػن ایالػػػت اطالع

شػػاف  ناخواسػػته آنهػػا در قتػػل زنػػدانیاف عقیػػدتی در نتیجػػه برداشػػت اجبػػاری اعضػػای بدف
 356شوند.

تصػػویب  ۰۲92اکتبػػر2مجلػػس را در  9۲۱۰مػػه اتفاؽ آرا قطعنا مجمػػع عمػػومی پنسػػیلوانیا بػػه
رسػانی دربػارق اقػدامات غیراخالقػی پیونػد عضػو  کرد ك از جامعه پزشکی خواسػت بػه اطالع

 در چین کمک کند.

بػػه  358ك کنگػػرق ایػػالتی آریزكنػػا  357 های مشػػابهی در مجلػػس سػػنای ایالػػت جورجیػػا قطعنامػػه
 تصویب رسیدق است.

 )ت( مجلس سنای ایتالیا  ۱.۵.۱۶

اتفاؽ  ای را بػه ، کمیسوف حقوؽ بشر مجلس سػنای ایتالیػا قطعنامػه۰۲92مارس۱در تاریخ 
هػػای  موجب آف از دكلػػت ایتالیػػا درخواسػػت کػػرد از طریػػق کاناؿ تصػػویب رسػػاند ك بػػه آرا بػػه 

هػا، تحقیػق کػاملی را دربػارق برداشػت اعضػای بػدف در چػین آغػاز  دیپلماتیک ك سػایر کاناؿ
 کند.

« العػػػادق بػػػرای محافاػػػت از حقػػػوؽ بشػػػر ك تػػػركیج آف کمیسػػػیوف فوؽ»در ایػػػن قطعنامػػػه، 
های آموزشػػی پزشػػکاف چینػػی را دكبػػارق  همننػػین از دكلػػت ایتالیػػا درخواسػػت کػػرد برنامػػه

المللی، افراد دخیػل در قاچػاؽ اعضػای  های بین مورد بررسی قرار دادق ك مطابق با معاهدق
 بدف را تحت پیگیرد قانونی قرار دهد.

کػه در رابطػه بػا همػین  ۰۲92دسامبر93مه پس از جلسۀ دادرسی سنا در تاریخ این قطعنا
تصػویب رسػید. دیویػد ماتػاس، كکیػل سرشػناس کانػادایی حقػوؽ بشػر، در  موضوع بود، به

آف جلسػػه مطػػالبی را ارائػػه کػػرد ك از دكلػػت ایتالیػػا خواسػػت قػػوانین خػػود را اصػػالح کنػػد تػػا 
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ایػات برداشػت اجبػاری اعضػای بػدف در چػین مانع از این شود که به شریک جرمػی در جن
 359تبدیل شود.

 تقویت قوانین قاچاق اعضای بدن ۲.۵.۱۶

انػػد کػػه حػػوزق قضػػایی  برخػػی از کشػػورها قػػوانین قاچػػاؽ اعضػػای بػػدف خػػود را تقویػػت کردق
فراسػػرزمینی را نیػػز دربربگیػػرد ك شػػهركنداف خػػود را از سػػفر بػػه خػػارج از کشػػور، ازجملػػه بػػه 

عضو پیوندِی غیرقانونی منع کنند. در زیر چند نمونه از چنین لػوایحی  چین، برای دریافت
اند، گرچه همػه آنهػا درنهایػت بػه  آكردق شدق است که نهادهای قانونگذار تصویبشاف کردق

 اند. قانوف تبدیل نشدق

 )الف( اسرائیل ۲.۵.۱۶

از  های بیمػػػه را ، اسػػػرائیل قػػػانوف پیونػػػد عضػػػو را تصػػػویب كػػػرد كػػػه شػػػركت۰۲۲2در سػػػاؿ 
شػػػدق در كشػػػورهایی کػػػه از قػػػوانین اسػػػرائیل  بازپرداخػػػت هزینػػػه عمػػػل پیونػػػد عضػػػو انجاـ

کننػد،  بػدف غیرقػانونی را خریػداری می  كنػد. متخلفػانی کػه اعضػای کنند منػع می تخطی می
کننػػد، ازجملػػه آنهػػایی کػػه خػػارج از اسػػرائیل دسػػت بػػه ایػػن کارهػػا  فركشػػند یػػا داللػػی می می
 360ك حبس تا سه ساؿ ركبرك خواهند شد. زنند، با جریمه سنگین می

 )ب( اسپانیا ۲.۵.۱۶

 361به شرح زیر اصالح شد: ۰۲9۲قانوف مجازات اسپانیا در ساؿ 

. افػػػرادی كػػػه اقػػػداماتی در رابطػػػه بػػػا تػػػركیج، تسػػػهیل یػػػا تبلیػػػد خریػػػد یػػػا قاچػػػاؽ 9
ضػای دهند، در موارد مربػوط بػه اع غیرقانونی اعضای بدف یا پیوند آنها را انجاـ می

سػػاؿ حػػبس، ك در مػػوارد مربػػوط بػػه اعضػػای 9۰تػػا  2  حیػػاتی بػػدف، بػػا محکومیػػت
 ساؿ حبس مجازات خواهند شد. 3تا  2غیرحیاتی بدف، با محکومیت 

گػاهی بػه غیرقػانونی۰ بػودف منشػأ آف، . گیرندگانی که به دریافت عضو پیونػدی بػا آ
در قسػػمت  هػػایی را دریافػػت خواهنػػد کػػرد کػػه کننػػد، همػػاف مجازات موافقػػت می
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قبلػی بػػه آنهػػا اشػارق شػػد، کػػه بػػا توجػه بػػه شػػرایط جػػـر ك مجػرـ، ممکػػن اسػػت ایػػن 
 مجازات یک یا دك درجه کاهش یابد.

، شخصػػی حقػػوقی مسػػئوؿ تخلفػػات 29. هرگػػاق مطػػابق مقػػررات منػػدرج در مػػادق 2
ای معػادؿ سػه تػا پػنج برابػر سػود حاصػل از  مندرج در این مادق باشد، باید جریمه

 ت کند.آف را پرداخ

 )پ( ایتالیا ۲.۵.۱۶

تصػػػویب کػػػرد کػػػه در آف  ۰۲9۱مػػػارس2ای را در  اتفاؽ آرا الیحػػػه مجلػػػس سػػػنای ایتالیػػػا بػػػه
رسػانند، بػا مجػازات  طور غیرقػانونی اعضػای بػدف افػراد زنػدق را بػه فػركش می افرادی که بػه

 362شدیدی ازجمله محکومیت حبس، ركبرك خواهند شد.

صی که مبػادرت بػه تجػارت، خریػد یػا مػدیریت اعضػای براساس این الیحه جدید، هر شخ
سػػاؿ حػػبس ك  9۰تػػا  2اند، بػػه  طور غیرقػػانونی قاچػػاؽ شػػدق کنػػد کػػه بػػه بػػدف افػػراد زنػػدق می

شػود. بػر اسػاس ایػن الیحػه هرکسػی  هزار یورك جریمػه محکػوـ می2۲۲هزار تا ۱۲پرداخت 
ا تبلیغػػات ك طور عمػػومی اقػػداـ بػػه ترغیػػب یػػا تبلیػػد فػػركش اعضػػای بػػدف کنػػد یػػ کػػه بػػه

هایی را بػػػرای تشػػػویق گردشػػػگری پیونػػػد عضػػػو بػػػه چػػػین انجػػػاـ دهػػػد، مجػػػازات  اطالعیػػػه
کنند برای دستیابی غیرقػانونی بػه  شود. پزشکانی که بیماراف را ترغیب یا کمکشاف می می

طور  دلیل نقػػض اخػػالؽ پزشػػکی بػػا محركمیػػت از شػػغل بػػه یػػک عضػػو بػػدف سػػفر کننػػد، بػػه
 شد. العمر ركبرك خواهند ماداـ

موجػب »سناتور ماكریزیو ركمانی که این الیحػه را پیشػنهاد کػردق اسػت، گفػت ایػن الیحػه 
های پیوند عضػو معػادؿ جػرـ قاچػاؽ انسػاف  شود جرـ قاچاؽ اعضای بدف برای جراحیمی

شػػود همػػه افػػراد دخیػػل در ایػػن عمػػل  ایػػن باعػػث می»اك توضػػیح داد: « محسػػوب شػػود.
دهندگاف، جراحػانی کػه عمػل  اهداکنندگاف، سػازماف مقصر محسوب شوند، که عبارتند از:

 363«کنند. دهند ك حتی کسانی که اعضای بدف را خریداری می پیوند عضو را انجاـ می

 )ت( تایوان ۲.۵.۱۶

، قانوف پیوند اعضػای بػدف انسػاف تػایواف را اصػالح کردنػد کػه ۰۲9۱ژكئن9۰قانونگذاراف در 
 464منوع شدق است.مطابق آف، فركش غیرقانونی اعضای بدف م
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ایػػن قػػانوف تجػػارت اعضػػای بػػدف از منػػابع ناشػػناخته را هػػدؼ قػػرار دادق ك بػػا اصػػالح ایػػن 
دارد کػػه اعضػػای بػػدف بایػػد  کنػػد. ایػػن اصػػالحیه مقػػرر مػػی قػػانوف، از انجػػاـ آف جلػػوگیری می

طور رایگافن تهیه یا دریافت شوند. اگػر افػرادی کػه اعضػای  بدكف پرداخت هیچ مبلغی مبه
دلیل دریافػػت عضػػو غیرقػػانونی مجػػرـ  کننػػد، بػػه ی را از خػػارج از تػػایواف خریػػداری میپیونػػد

عالكق تایواف جریمه سنگینی تا  شوند، حداکثر محکومیت آنها پنج ساؿ است، به شناخته 
هزار دالر آمریکان را بػرای متهمػین تعیػین 23میلیوف دالر جدید تایواف متقریبا  ۱/9حداکثر 

هػای غیرقػانونی پیونػد عضػو دخیػل باشػند،  زشکانی کػه در جراحیکردق است. در ضمن، پ
نػػػو از حػػػزب پیشػػػركی  گػػػذار یػػػو مِی قانوف .ممکػػػن اسػػػت جػػػواز کارشػػػاف را ازدسػػػت بدهنػػػد

ای درگیػػر تجػػارت اعضػػای بػػدف اسػػت کػػه  طور فعاالنػػه دمػػوکرات گفػػت کػػه رژیػػم چػػین بػػه
 گونگ كابسته است. کنندگاف زندق فالوف شدت به برداشت اجباری اعضای بدف تمرین به

طور مػػؤثری از قاچػػاؽ اعضػػای بػػدف ك فػػركش آف  امیػػدكاریم بػػا ایػػن اصػػالحیه بػػه»یػػو گفػػت: 
 «جلوگیری کنیم.

 )ث( کرواسی ۲.۵.۱۶ 

اتفاؽ آرا، بػػه کنوانسػػیوف شػػورای اركپػػا علیػػه قاچػػاؽ  بػػه ۰۲93مػػارس9پارلمػػاف کركاسػػی در 
کنندۀ ایػػن معاهػػدق  تصػػویبرأی داد ك بػػه هشػػتمین کشػػور اركپػػایی   اعضػػای بػػدف انسػػاف

 365تبدیل شد.

شػػػػناختن عمػػػػل غیرقػػػػانونی برداشػػػػت اعضػػػػای بػػػػدف،  ایػػػػن کنوانسػػػػیوف عػػػػالكق بػػػػر جرـ
کنػد هرگونػه کمػک بػه چنػین اعمػالی ك همکػاری بػا  امضاکنندگاف این معاهػدق را ملػزـ می

 هػای غیرقػانونی پیونػد عضػو را آف، ك درخواست اهداکنندگاف یا گیرنػدگاف عضػو بػرای عمل
 .جرـ تلقی کنند

هموطناف »دکتر برانیمیر بونجاک، عضو پارلماف، طی مذاکرات جلسه پارلمانی اعالـ کرد: 
کنندگاف ایػػن خػدمات مدر ایػن عمػل غیرقػانونین مشػػارکت  عنواف اسػتفادق مػا ناخواسػته بػه

کننػػد تػػا اعضػػای بػػدف الـز را  کننػػد؛ آنهػػا بػػه خػػارج از کشػػور، مخصوصػػا  چػػین سػػفر می می
تهیه کنند. این افراد بایػد ایػن سػؤاؿ را از خػود بپرسػند: چگونػه ممکػن اسػت در  تر سریع

 «گونه زماف انتااری كجود نداشته باشد  چین برخالؼ اتحادیه اركپا، هیچ
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المللػػی اسػػتناد کػػرد کػػه حػػاکی از ایػػن اسػػت کػػه چػػین بػػا  های بین های سػػازماف اك بػػه یافتػػه
هػزار 9۲۲ک دهػه اسػت کػه هػر سػاؿ تػا كجود فقداف یک سیستم اهدای عضو، بػیش از یػ

 عمل پیوند عضو را انجاـ دادق است.

پرسید، ایػن مسػئله  كقتی از مسئوالف چین دربارق منبع چنین اعضای بدنی می»اك گفت: 
انػػد، امػػا  کننػػد کػػه آنهػػا را از زنػػدانیاف محکػػوـ بػػه مػػرگ تػػأمین کردق گونػػه توجیػػه می را این

یانی در چػػین كجػػود دارنػػد کػػه مشخصػػا  بػػرای چنػػین نفػػر از چنػػین زنػػدان ۰۲۲۲سػػاالنه فقػػط 
 «تعداد زیادی از عمل پیوند عضو کافی نیست.

  ها، پاسػخ مقامػات چػین ایػن بػودق کػه ایػن پس از انتشار آف گزارش»دکتر بونجاک افزكد: 
عضػػو در چػػین در   هػػای پیونػػد انػػد، امػػا تمػػاـ عمل اعػػداد ك ارقػػاـ مربػػوط بػػه بػػازار سػػیاق بودق

شػػوند. بنػػابراین چنػػین اطالعػػاتی  ای دكلتػػی ك تحػػت ناػػارت دكلػػت انجػػاـ میه بیمارسػػتاف
 «كاقعا  پذیرفتنی نیستند.

دکتر بونجاک با اشارق بػه قػوانینی کػه در ایتالیػا، اسػپانیا ك جمهػوری چػک تصػویب شػدق ك 
کنػد، هشػدار  شهركندانشاف را از رفتن به چین برای تهیه اعضػای بػدِف غیرقػانونی منػع می

 طور کامل حل نخواهد کرد. تصویب این کنوانسیوف این مشکل را به داد صرفا  

داشتن اینکه کركاسی در پزشکی پیوند عضو در سطح بسیار بػاالیی قػرار  كییق با درنار به»
دارد، الـز اسػػػت بػػػه كضػػػع قػػػوانیِن بیشػػػتر ادامػػػه دهػػػیم. بػػػه ایػػػن ترتیػػػب بایػػػد هػػػم در 

 «ل کنیم.قانونگذاری ك هم در عمل به آف، مانند الگو عم

رسػػانی بػػه متخصصػػاف بهداشػػت ك  هػػای بیشػػتری بػػرای اطالع دكلػػت کركاسػػی از ابتکارعمل
رسانی دربارق كسعت این موضوع تا آنهػا را قػادر  تری از مردـ خبر داد؛ اطالع گسترق كسیع

 های غیراخالقی پیوند عضو سازد. دهی دربارق عمل به تشخیص، پیشگیری ك گزارش

 )ج( جمهوری چک  ۲.۵.۱۶

بػه تصػویب رسػاند  ۰۲93مػارس۰۲را در  929مجلس سنای جمهوری چک قطعنامه شمارق 
کنندگاف فػالوف های تحت آزار ك شکنجه در چین، ازجمله تمرینتا حمایت خود را از گركق

جمهػػور ك دكلػػت  کنػػد. ایػػن قطعنامػػه از رئیس هػػا ابػػراز گونػػگ، مسػػیحیاف، اكیغورهػػا ك تبتػػی
هػا، ك آزادی دادف بػه آزار ك شػکنجه ایػن گػركق نند با پایػافخواهد چین را ترغیب ک چک می

المللػػػی حقػػػوؽ بشػػػر پیػػػركی کنػػػد. ایػػػن  هػػػای بینهمػػػه زنػػػدانیاف عقیػػػدتی، از کنوانسػػػیوف
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کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ  کشػػی تمرین نسل»قطعنامػػه كاکنشػػی بػػه دادخواسػػتی ملػػی دربػػارق 
ـ جمهػوری چػک، ایػن هػزار نفػر از مػرد21۲بػود. بػیش از « دست رژیم کمونیست چػینبه

 366دادخواست را امضا کردند.

 )چ( بلویک ۲.۵.۱۶

، الیحػػػه جدیػػػدی را تصػػػویب کػػػرد کػػػه ۰۲93آكریػػػل۰۱ نهػػػاد قانونگػػػذاری اكلیػػػه بلییػػػک در 
هػػای دخیػػل در خریػػد ك فػػركش اعضػػای بػػدف انسػػاف بػػا اهػػداؼ  موجب آف همػػه طرؼ بػػه

 367شوند. تجاری، مجازات می

پارلماف اركپػا ك بیانیػه  ۰۲92که مستقیما  به قطعنامه ساؿ  این اكلین الیحه در اركپا است
خواهنػػد سػػاکناف  اشػػارق دارد کػػه از کشػػورهای عضػػو اتحادیػػه اركپػػا می ۰۲93مکتػػوب سػػاؿ 

گػاق سػازند ك افػرادی را کػه در ایػن اقػدامات  خود را دربارۀ برداشت اعضای بػدف در چػین آ
 دهند. اند، تحت پیگرد قانونی قرار غیراخالقی شرکت کردق

میلیػػػوف9هزار یػػػورك )معػػػادؿ  كدكیسػػػتمیلیػػػوف9کننػػػدگاف ایػػػن الیحػػػه بػػػه پرداخػػػت  نقض
شػػوند. اگػػر یػػک  سػػاؿ حػػبس محکػػوـ می ۰۲هزار دالر آمریکػػا( جریمػػه ك تػػا  كسیصػػدكپنجاق

یافته در ایػػن تجػػارت دخالػػت داشػػته باشػػد، همػػه افػػراد آف گػػركق  گػػركق جنایتکػػار سػػازماف
 مجازات خواهند شد.

، پزشک یػا سػایر افػراد  ای انوف جدید، فركشندق ك گیرندق عضو ك نیز هر كاسطهطبق این ق
انػػد، مجػػازات  کػػادر پزشػػکی کػػه در فػػركش اعضػػای بػػدف بػػرای کسػػب سػػود شػػرکت کردق

 شوند. می

 شود. شود نیز اعماؿ می این قانوف در خصوص معامالتی که خارج از بلییک انجاـ می

 )ح( کانادا ۲.۵.۱۶

اتفاؽ آرا در  دهػػد، بػػه کػػه قاچػػاؽ اعضػػای بػػدف انسػػاف را هػػدؼ قػػرار می ای ، الیحػػه۰2۲اِس
در مجلػػس عػػواـ کانػػادا تصػػویب شػػد. ایػػن الیحػػه را مجلػػس سػػنا  ۰۲93آكریػػل2۲عصػػر ركز 

الملػل  گیری در مجلػس عػواـ، کمیتػه امػور خارجػه ك تجػارت بین معرفی کرد ك پیش از رأی
(AEFA.تأییدش کرد )368 
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کنػد تػا پیونػد عضػو غیرمجػاز در خػارج از  های کیفری را اصالح می این قانوف، دستورالعمل
هػای مجرمانػه تلقػی شػود ك قػانوف مهػاجرت ك حمایػت از پناهنػدگاف را نیػز  کشور، فعالیت

کند تا به افرادی که در قاچاؽ اعضای بدف دست دارند، مهاجرت یػا پناهنػدگی  اصالح می
 دادق نشود.

لمللی ایاالت متحده: رژیم چین هنوز هم ا کمیسیون آزادی مذهبی بین ۳.۵.۱۶
 دهد در مقیاسی وسیع عمل برداشت اعضای بدن را انجال می

خػود کػػه در  ۰۲93، در گػزارش سػػاالنه المللػػی ایػاالت متحػػدق کمیسػیوف آزادی مػذهبی بین
گراف باكرهػػای معنػػوی معرفػػی  ترین شػػکنجه آكریػػل منتشػػر کػػرد، چػػین را یکػػی از فػػاحش۰3

چ( هنػوز هػم در  ک کنػد کػه حػزب کمونیسػت چػین )ح ننػین بیػاف میکرد. این گػزارش هم
 369پردازد. کنندگاف فالوف گونگ می مقیاسی كسیع به برداشت اعضای بدِف تمرین

المللػی، اعػالـ کػرد  گری بائر، کمیسر ایاالت متحدق آمریکا در رابطػه بػا آزادی مػذهبی بین
سرعت ك قاطعانه مقامػات ك  کردق به که این کمیته به دكلت ایاالت متحدق آمریکا توصیه

اند یا  نهادهای حزب کمونیست چین را که مرتکب چنین نقض جدی آزادی مذهبی شدق
 گیرند، تحریم کند. آف را نادیدق می

 )الف( نقض جدی و مداول آزادی مذهبی ۳.۵.۱۶

دسػت  منػد آزادی مػذهبی به بر اساس این گزارش، با توجه به نقض جػدی، مػداكـ ك نااـ
المللػػِی ایػػاالت متحػػدق چػػین را بػػار  زب کمونیسػػت چػػین، کمیسػػیوف آزادی مػػذهبی بینحػػ

معرفی کرد. این دكمین دهػه متػوالی « های خاص کشوری با نگرانی»، ۰۲93دیگر در ساؿ 
بنػػدی شػػدق اسػػت. در  هػػای خػػاص طبقه عنواف کشػػوری بػػا نگرانی اسػػت کػػه در آف چػػین بػػه

امنػد، مػداكـ ك جػدی آزادی مػذهبی در سػاؿ این گزارش تعداد زیػادی مػدرک از نقػض نا
 .مستند شدق است ۰۲92

 کنندگان فالون گونگ در حال وقوع است )ب( آزار و شکنجه تمرین ۳.۵.۱۶

کند که جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیسػت چػین، در سػاؿ  این گزارش اشارق می
کػه سػازمانی فراقػانونی را تأسیس کرد  39۲آزار ك شکنجه فالوف گونگ را آغاز ك ادارق  9333
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کننػدگاف  کنػد کػه تمرین کردف فالوف گونگ است. این گزارش بیػاف می کن ك مسئوؿ ریشه
هػای الکتریکػی بػه آنهػػا   شػػوند، بػا باطوـ ای بازداشػت می صػورت خودسػرانه فػالوف گونػگ به
 .گیرند های پزشکی ك ركانشناسی قرار می اجبار تحت پیكهش  شود ك به شوک كارد می

کننػػػدگاف فػػػالوف  ، مقامػػػات چػػػین بػػػه آزاركاذیػػػت، بازداشػػػت ك ارعػػػاب تمرین۰۲92ؿ در سػػػا
کنندگانی که  دلیل باكرشاف ادامه دادند. گزارش شدق است که بسیاری از تمرین گونگ به

كشتم، آزاركاذیت ركانی ك آزاركاذیت جنسی قرار گرفتند،  بازداشت شدق بودند تحت ضرب
 .نها خوراندق شد ك از خواب محركـ شدندزكر به آ ك داركهای نامعلومی به

 329کم  چ دسػػػت ک کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ، ح شػػػدق از سػػػوی تمرین طبػػػق اطالعػػػات ارائه
دسػتگیر ك بازداشػت کػردق اسػت. در تابسػتاف گذشػته چنػد  ۰۲92کنندق را در ساؿ  تمرین
تار های اجتمػػػاعی ارسػػػاؿ کردنػػػد ك خواسػػػ هػػػایی را از طریػػػق رسػػػانه کننػػػدق کػػػه پیاـ تمرین

رسػانی فػالوف گونػگ  دریافت حمایت برای فالوف گونگ شدند یا کسانی که مطالػب اطالع
 .را بین مردـ توزیع کردق بودند، دستگیر شدند

، به عمل ۰۲9۱ژانویه9چ را مورد بحث قرار داد مبنی بر اینکه در  ک این گزارش ادعاهای ح
شػػدگاف  ری از بازداشتبرداشػػت اعضػػای بػػدف زنػػدانیاف )اعتقػػاد بػػر ایػػن اسػػت کػػه بسػػیا

، فعػاالف حقػوؽ ۰۲92کنندق فػالوف گونػگ هسػتند( خاتمػه دادق اسػت. امػا در سػاؿ  تمرین
چ  ک بشػػر، متخصصػػین پزشػػکی ك محققػػاف شػػواهد بیشػػتری ارائػػه دادنػػد داؿ بػػر اینکػػه ح

 هنوز در حاؿ برداشت اعضای بدف در مقیاسی كسیع است.

شػته، ادارق دادگسػتری چانگشػا در اسػتاف این گزارش اظهػار داشػت کػه در مػاق نػوامبر گذ
کننػػدگاف فػػالوف  هونػػاِف چػػین، فعالیػػت دك كکیػػل را شػػش مػػاق ممنػػوع کػػرد چراکػػه از تمرین

 گونگ در دادگاق دفاع کردق بودند.

 )پ( تداول وخامت آزادی مذهبی ۳.۵.۱۶

ای سػػازماف ملػػل از چػػین، ایػػاالت  در مػػاق نػػوامبر سػػاؿ گذشػػته، در جریػػاف بػػازنگری دكرق
تحدق آمریکا مسئله آزار ك شکنجه فالوف گونػگ ك بسػتن کلیسػاهای مسػیحی را در یػک م

 .پرسشنامه کتبی که پیش از آف ارائه شدق بود، مورد سؤاؿ قرار داد

المللػػػی، در  گػػػری بػػػائر، کمیسػػػر ایػػػاالت متحػػػدق آمریکػػػا در رابطػػػه بػػػا آزادی مػػػذهبی بین
كضػػػعیت در چػػػین هنػػػوز رك کنفػػػرانس مطبوعػػػاتی گػػػزارش سػػػاالنۀ ایػػػن کمیسػػػیوف گفػػػت 
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كخامت است. برای این مناور، این کمیسیوف پیشػنهادات متعػددی را بػه دكلػت ارائػه  به 
دادق است، ازجمله اینکه در تمػاـ مػذاکرات دكجانبػه بػین ایػاالت متحػدق آمریکػا ك چػین، 

خصوص در رابطه با مذاکرات تجاری جػاری، مسػائل مربػوط بػه آزادی مػذهبی ك حقػوؽ  به
 .ركی میز قرار دهد بشر را

درنػػػگ ك  کنػػػد کػػػه دكلػػػت ایػػػاالت متحػػػدق آمریکػػػا بی ایػػػن کمیسػػػیوف همننػػػین توصػػػیه می
اند یػا آف  قاطعانه مقامات ك نهادهای چینی را که مرتکب نقض جدی آزادی مذهبی شػدق

گیرند، تحریم کند. درنهایت، این کمیسیوف از ایػاالت متحػدق آمریکػا ك سػایر  را نادیدق می
صرانه می خواهد بر رژیم کمونیست چػین فشػار آكرنػد کػه زنػدانیاف عقیػدتی را ها م دكلت

 قیدكشرط آزاد کند. بی

دادگاه مردمی به این نتیجه رسید که برداشت اجباری اعضای بدن تا به  ۴.۵.۱۶
 امروز ادامه دارد

مناور تحقیػق دربػارق برداشػت اجبػاری اعضػای  یک دادگاق مستقل مردمی در لندف که به
منتشػػر  ۰۲93ژكئػػن91های خػػود را در  زنػػدانیاف عقیػػدتی در چػػین تشػػکیل شػػد، یافتػػه بػػدفِ 
 370کرد.

ها  چ( سػاؿ ک هیئت منصفه این دادگاق به این نتیجه رسید که حػزب کمونیسػت چػین )ح
کننػدگاف زنػدق فػالوف گونػگ در چػین  است اقداـ به برداشت اجبػاری اعضػای بػدف تمرین

 371حشیانه تا به امركز ادامه دارد.کردق است ك این آزار ك شکنجۀ ك

توجهی انجػاـ شػدق  ها در سراسر چین در مقیاس قابػل برداشت اجباری اعضای بدف ساؿ
ترین منبػع تػأمین اعضػای بػدف  کنندگاف فالوف گونگ یکػی ك احتمػاال  اصػلی است ك تمرین

حػاؿ انجػاـ تازگی در  هػای پزشػکی اكیغورهػا بػه اند. آزار ك شکنجه هماهنػگ ك آزمایش بودق
بودق ك ممکن است در نهایت شواهدی مبنی بر برداشػت اجبػاری اعضػای بػدف ایػن گػركق 

های مهػم مػرتبط بػا  شػدف زیرسػاخت ظاهر شود. این دادگاق هیچ مدرکی مبنػی بػر برچیدق
کننػػدق دربػػارق منبػػع اعضػػای  صػػنعت پیونػػد عضػػو چػػین نداشػػته اسػػت ك بػػدكف توضػػیح قانع

رسد که برداشت اجبػاری اعضػای بػدف تػا امػركز ادامػه  می بدف در دسترس، به این نتیجه
 دارد.
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این دادگاق به ریاست قاضی سلطنتی ِسػر جفػری نػایس برگػزار شػد کػه در دادگػاق کیفػری 
کػػرد ك پػػیش از ایػػن نیػػز ریاسػػت پیگػػرد قػػانونی  المللػػی بػػرای یوگسػػالكی سػػابق کػػار می بین

نفػرق ایػن دادگػاق پػس از سػؤاؿ 1اسلوبوداف میلوشویچ را بر عهدق داشت. هیئت منصػفه 
شػػػاهد كقػػػایع، کارشػػػناس، محقػػػق، ك تحلیلگػػػر در طػػػوؿ بػػػیش از پػػػنج ركز  ۱۲بػػػیش از »از 

هػػػػای  ، بررسػػػػی مػػػػدارک کتبػػػػی، گزارش۰۲93ك آكریػػػػل ۰۲92جلسػػػػات عمػػػػومی در دسػػػػامبر 
 نتیجه را اعالـ کردند.« تحقیقاتی ك مقاالت دانشگاهی
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ۀ آزار و شکنج سه واقعیت بسیار مهم دربارۀ
 فالون گونگ
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 شکنجه و آزار دربارۀ مهم بسیار واقعیت سه: ضمائم
 گونگ فالون

های تحت کنترؿ دكلػت در  را رسانه« اخبار»در چین که دارای حکومت دیکتاتوری است، 
 کنند.  دقت تهیه می راستای تركیج منافع حزب کمونیست ك با 

این دستگاق تبلیغاتی گسػتردق، نقػش رهبػری را در آزار ك شػکنجه فػالوف گونػگ ایفػا کػردق 
 است.

ها ك مجػػػالت، بػػػا تعػػػداد  یػػػق پرکػػػردف رادیػػػو ك تلویزیػػػوف، ركزنامػػػهحػػػزب کمونیسػػػت از طر
های افتراآمیز دربػارق فػالوف گونػگ ك بنیانگػذارش، آقػای لػی هنگجػی، کػل  شماری ماجرا بی

هػا را مدائمػا ن ك  عنواف عامالف آزار ك شکنجه به خدمت گرفت. مردـ این دركغ جامعه را به
کنند. این جریاف محیطی را ایجاد کرد که  شاف میتدریج باكر  شنوند طوری که به مکررا  می

توانسػت بػا مصػونیت  گونه حق ك امنیتی نداشػتند. هرکسػی می کنندگاف هیچ در آف تمرین
ها آسػاف شػد کػه گػوش خػود را بػه ركی  از مجازات، به آنها حمله کند ك متعاقبا  برای چینی

 گناقِ تحت شکنجه ببندند. فریادهای این افراد بی

غػػػػات بسػػػػیاری از مػػػػردـ در غػػػػرب را نیػػػػز فریػػػػب دادق اسػػػػت ك درنتیجػػػػه آنهػػػػا ایػػػػن تبلی
تػرین  انػد. سػه فصػل زیػر پػردق از رایج های نادرستی را از فالوف گونگ شػکل دادق برداشت

چ بػا هػػدؼ بػرانگیختن افکػػار عمػومی علیػػه فػالوف گونػػگ، از  ک دارد کػػه ح هػایی برمػی دركغ
 آنها استفادق کردق است.

  یدیکل برجستۀ نکات

کننػػػدق فػػػالوف گونػػػگ در  هػػػزار تمرین9۲آمیز بػػػیش از  جیانػػػگ زمػػػین دادخػػػواهی مسػػػالمت
توصػیف کػرد ك از ایػن ركیػداد « محاصرق مجتمػع دكلػت مرکػزی»را به دركغ  9333آكریل۰۱ 
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 2۱ کننػػدگاف بػػه نماینػػدگی از  بػػرای توجیػػه آزار ك شػػکنجه متعاقػػب آف اسػػتفادق کػػرد. تجمع
كشػػػتم قػػػرار گرفتػػػه ك دسػػػتگیر شػػػدق بودنػػػد،  مػػػورد ضربکننػػػدق کػػػه در تیػػػانجین  تمرین

کنندگاف دستور دادق شدق بػود بػرای  درخواست تجدیدنار داشتند. در كاقع به این تجمع
ایػػػن کػػػار بػػػه ادارق اسػػػتیناؼ ملػػػی در پکػػػن بركنػػػد. درنهایػػػت پػػػس از دیػػػدار نماینػػػدگاف 

ام بػػا آرامػػش پایػػاف كزیر ژك ركنگجػػی، ایػػن دادخػػواهِی آراـ ك مػػن کننػػدگاف بػػا نخسػػت تمرین
 یافت.

آنمػِن پکػن بػه آتػش کشػیدند، امػا  ، پنج نفر ظاهرا  خود را در میداف تیػاف۰۲۲9ژانویه۰2در 
کننػػدق فػػالوف  های تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت مبنػػی بػػر اینکػػه آنهػػا تمرین بػػرخالؼ ادعػػای رسػػانه

 کردنػػػد. ایػػػن حادثػػػه از قبػػػل یػػػک از آنهػػػا فػػػالوف گونػػػگ را تمػػػرین نمی گونػػػگ بودنػػػد، هیچ
ای امػن، از ایػػن حادثػه فیلمبػرداری شػػد ك  ریزی شػدق بػود، از چنػػد زاكیػه ك در ناحیػه برنامػه

خبر آف بالفاصله پس از كقوعش، در سراسر چین پخش شد. حتی اگرچه بعدا  مشػخص 
سػازی شػدق بػود، آف توانسػت افكػار عمػومی را علیػه فػالوف  شد كػه ایػن خودسػوزی صحنه

 گونگ برانگیزاند.

از « تػػػن 92۲۲منجػػػر بػػػه مػػػرگ بػػػیش از »انػػػد كػػػه فػػػالوف گونػػػگ  ادعػػػا كردقمقامػػػات چػػػین 
اصػػطالح  انػػد. ایػػن به پیػػركانش شػػدق اسػػت، امػػا معلػػوـ شػػدق کػػه ایػػن مػػوارد جعلػػی بودق

کردنػػد یػػا  قربانیػػانی کػػه مػػورد بررسػػی ك تحقیػػق قػػرار گرفتنػػد یػػا فػػالوف گونػػگ را تمػػرین نمی
هػػای فػػالوف  کننػػد کػػه آموزق غ ادعػػا میاصػػال  كجػػود خػػارجی نداشػػتند. مقامػػات چػػین بػػه درك

 کنػػػد. کننػػػدگاف را از مصػػػرؼ دارك ك اسػػػتفادق از معالجػػػه پزشػػػکی منػػػع می گونػػػگ تمرین
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 ۱۹۹۹آوریل۲۵ آمیز : دادخواهی مسالمت۱ضمیمۀ 

 372 اجمالی نگاهی ۱.۱ الف

 زمینه پیش ۱.۱.۱الف 

ی در مجػػاكرت ، مػػأموراف پلػػیِس شػػهر تیػػانجین، شػػهر 9333آكریػػل سػػاؿ ۰2ك  ۰2در تػػاریخ 
كر شػػدق ك آنهػػا را دسػػتگیر کردنػػد. ایػػن  کننػػدق فػػالوف گونػػگ حملػػه هػػا تمرین پکػػن، بػػه دق

تازگی در حملػه  ای کػه بػه کنندگاف برای گفتگو پیرامػوف اشػتباهات موجػود در مقالػه تمرین
ای جمػػع  بػػه فػػالوف گونػػگ منتشػػر شػػدق بػػود، ك رفػػع آف اشػػتباهات، در بیػػركف دفتػػر مجلػػه

شػػػد ك تعػػػداد بیشػػػتری از  ها پخػػػش می انطور کػػػه خبػػػر ایػػػن دسػػػتگیریشػػػدق بودنػػػد. همػػػ
کردند، به آنهػا گفتػه  كجو می کنندگاف فالوف گونگ در این خصوص از مقامات پرس تمرین

هػػزار 9۲آكریػػل، بػػیش از ۰۱ شػػد کػػه بایػػد دادخواسػػت خػػود را بػػه پکػػن ببرنػػد. ركز بعػػد، در 
اسػػتیناؼ مرکػػزی در پکػػن   ادارقشػػکلی خودجػػوش در محػػل  فػػالوف گونػػگ به  کننػػدق تمرین

شاف کردق بودنػد. ایػن تجمػع،  طور که مقامات تیانجین راهنماییجمع شدند، یعنی هماف
فػالوف گونػگ فراخوانػدق شػدند   عنواف نماینػدق آراـ ك با رعایت کامل نام بود. چند نفػر بػه

كزیر چػػػػین، ژك ركنگجػػػػی، ك اعضػػػػای هیئػػػػتش دیػػػػدار کننػػػػد. آف شػػػػب، بػػػػه  تػػػػا بػػػػا نخسػػػػت
شػدق در  کننػدگاِف بازداشت کننػدگاف فػالوف گونػگ رسػیدگی شػد، تمرین های تمرین گرانین

 تیانجین آزاد شدند ك همگی به خانه رفتند.

 مشکل  ۲.۱.۱الف 

آكریػػل، ۰۱ هػػای پػػس از تجمػػع  بنػػا بػػر اظهػػارات چنػػد منبػػع در داخػػل دكلػػت چػػین، در ماق
رتبػػه ایجػػاد شػػد.  لیچ بػػین مقامػػات عا ک کشػػمکش سیاسػػی شػػدیدی در سػػطوح بػػاالی ح

در هػم »چ، جیانػگ زمػین، خواسػتار ایػن بػود کػه دكلػت، فػالوف گونػگ را  ک رئیس كقت ح
بورك، هػػػیچ تهدیػػػدی را از جانػػػب ایػػػن تمػػػرین  کػػػه سػػػایر اعضػػػای پولیػػػت درحالی« بکوبػػػد،

نقل از مقامػػات ارشػػد اظهػػار  اف، كیلػػی الـ، بػػه اف کردنػػد. تحلیلگػػر ارشػػد سػػی احسػػاس نمی
اسػػت. « شخصػی»ای بسػػیار  فػالوف گونػػگ بػرای جیانػگ زمػػین مسػئله داشػت کػه سػػرکوب
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طور رسػػمی صػػادر کػػرد. متعاقبػػا ،  جیانػػگ در مػػاق ژكئیػػه دسػػتور سػػرکوب فػػالوف گونػػگ را بػػه
آكریػل ارائػه شػد. آنهػا دیگػر بػه آف تجمػع بػا عنػواف ۰۱ سرعت توصیف جدیدی از تجمع  به

« محاصػػرق»ق نکردنػػد ك برچسػػب طػػور کػػه كاقعػػا  بػػود، اشػػار  آمیز، آف دادخػػواهی مسػػالمت
قلمػداد کردنػد داؿ بػر اینکػه فػالوف « مػدرکی»مجتمع دكلت مرکزی را بػه آف زدنػد ك آف را 

 شود. گونگ تهدید محسوب می

 اهمیت موضوع ۳.۱.۱الف 

« محاصػػرۀ»عنػػواف  آكریػػل ك اشػػارق بػػه آف بػػا ۰۱ ارائػػه اطالعػػات نادرسػػت دربػػارق دادخػػواهی 
ن ك هم در خارج از کشور، فالوف گونگ را سیاسی جلوق مجتمع دكلت مرکزی، هم در چی

چ سػػػػػرکوبی  ک دسػػػػػت ح فػػػػػاكف گونػػػػػگ به  جای اینکػػػػػه آزار ك شػػػػػکنجه داد. بنػػػػػابراین، بػػػػػه
تدریج این ركایت منتشر شد که فالوف  آمیز علیه اقلیتی مذهبی قلمداد شود، به خشونت

ن، برخػی از تحلیلگػراِف چ با هم بر سر قػدرت در رقابػت هسػتند. عػالكق بػر ایػ ک گونگ ك ح
دكلػت « بػه چػالش کشػیدف»مسائل چین در غرب به این باكر رسیدند که فالوف گونگ با 

آكریل، آزار ك شکنجه را برای خود به همراق آكرد. این ركایػت از شػوؽ بسػیاری از ۰۱ در ركز 
  عنواف عامػػل بزرگػػی در پدیػػدۀ حقػػوؽ بشػػر ك حقػػوؽ مػػذاهب کاسػػت، ك بػػه  حامیػػاف بػػالقوق

هػػا دربػػارق آزار ك شػػکنجه  ها ك گزارش بػػاقی مانػػد کػػه بررسػػی« قصػػر قلمػػدادکردف قربػػانیم»
 داد. الشعاع خود قرار  تری تحت طور گستردق فالوف گونگ را به

 373حقایق مختصر و مفید ۲.۱الف 

 چ بردود؟ ک کىىدگان دادخواهی خود را وسد کمیته مرکسی ح چرا تمریه ۱.۲.۱الف 

دارق تبلیغػػاِت مرکػػزی بػػه سػػطوح مختلػػف دكلػػت دسػػتور داد فػػالوف ، ا9333در اكایػػل ژكئػػن
زنػگ »اكلػین حملػه را بػا انتشػار مقالػه  مینگ دیلی گوانگگونگ را مورد انتقاد قرار دهند. 

آغػػاز کػػرد. متعاقبػػا  ادارق نشػػر اخبػػار انتشػػار، توزیػػع ك « آیػػد صػػدا درمی هشػػدار همننػػاف به
   های فالوف گونگ را ممنوع کرد. فركش کتاب

هػای فػالوف گونػگ را شػركع کػردق  آكریػل، پلػیس در سراسػر کشػور توقیػف کتاب۰۱ قبل از 
دسػػت  کننػػدگاف به کػػرد. دسػػتگیری تمرین گركهػػی مداخلػػه می  هػػای تمػػرین بػػود ك بػػا مکاف

 ها بود.  پلیس تیانجین تشدید این آزاركاذیت
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 به پکه رفتىد؟ ۱۱۱۱آوریل۲۲خواهِی  چىد وفر برای داد ۲.۲.۱الف 

آف ك از خیاباف فویو تا کوچػۀ غػرب  دركازق جنوبی پارک بیهایی تا سمت غرب دركازق شیاز 
کننػػدگانی کػػه بعػػدا   هػػزار نفػػر حضػػور داشػػتند. تمرین2۲تنهایی،  آف، در ایػػن دك مکػػاف بػػه

کننػػدگاف از  ای ایػػن منطقػػه جلویشػػاف را گرفتنػػد. تمرین آمدنػػد، مػػأموراف در نػػواحی حاشػػیه
های  های قطػػار خػػارج شػػوند، یػػا اینکػػه در ایسػػت تند از ایسػػتگاقبیػػركف شػػهر، اجػػازق نداشػػ

گرفتنػد ك اجػازق نداشػتند كارد پکػن شػوند. دكلػت چػین  هػا جلویشػاف را می بازرسی بزرگراق
هزار نفػر را تصػدیق کػرد، امػا رقػم كاقعػی بسػیار فراتػر از 9۲یافته  شدت کاهش فقط رقم به
 این رقم بود.

شان چه  برای دادخواهی آمده بودند، خواسته کنندگانی که تمرین  ۳.۲.۱الف 
 بود؟

 در آف زماف آنها سه خواسته داشتند:

کنندگاف فػالوف گػونگی را کػه زنػدانی کػردق  خواستند تمرین از پلیس تیانجین می .9
 .بود، آزاد کند

کننػػدگاف فػػراهم شػػود تػػا بتواننػػد در آف  ای بػػرای تمرین محػػیط آراـ ك دكسػػتانه .۰
 .محیط تمرین کنند

 های فالوف گونگ دادق شود. . اجازق چا  کتاب2

 ؟خواهان چگونه رفتار کردند داد ۴.۲.۱الف 

های اصػػػلی اسػػػت. در تمػػػاـ آف ركز، ایػػػن  آف یکػػػی از شػػػاهراق پػػػارک بیهػػػایی تػػػا دركازق شػػػی
قػػػدـ شػػػدند تػػػا  کننػػػدگاف پیش شػػػاهراق كضػػػعیت ترافیػػػک ركانػػػی داشػػػت. برخػػػی از تمرین

کننػدگاف در  رافیػِک رهگػذراف ك كیلنرهػا ركاف باشػد. تمریناطمیناف حاصل کنند جریاف ت
رك اسػػػتفادق کننػػػد.  زدنػػػد تػػػا رهگػػػذراف بتواننػػػد از پیػػػادق راسػػػتای حاشػػػیۀ خیابػػػاف قػػػدـ می

 جویانه بود.  رفتارشاف آراـ ك صلح

 دادخواهی چگونه خاتمه یافت؟ ۵.۲.۱الف 
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نماینػػدگاف »ت شػػد: هػػای دریافػػ ناف شػػب، پیػػامی از دركازق غربػػی ژكنگ 9۲حػػدكد سػػاعت 
انػد.  کننػدگاف را بػه رؤسػای کمیتػه مرکػزی منتقػل کردق های تمرین اند ك درخواسػت برگشته

کننػػدگانی کػػه پلػػیس تیػػانجین آنهػػا را دسػػتگیر کػػردق، آزاد خواهنػػد شػػد. حػػاال  همػػه تمرین
کننػػدگاف محػػیط اطػػراؼ خػػود را تمیػػز  تمرین« تواننػػد بػػه خانػػۀ خػػود بازگردنػػد. همگػػی می
سیگارهایی را که مأموراف پلیس به زمین انداخته بودند جمػع کردنػد ك در  تی تهکردند، ح
 دقیقه، همگی آف مکاف را ترک کردند. ۰۲کمتر از 

 :نشده ای حل مسئله ۶.۲.۱الف 

کننػػدگاف در آف زمػػاف پرسػػید کػػه آیػػا  كزیر كقػػت، ژك ركنگجػػی، از نماینػػدگاف تمرین نخسػػت
انػػد. نماینػػدگاف فػػالوف گونػػگ گفتنػػد آنهػػا  نػػگ خواندقاك را دربػػارق فػػالوف گو تػػاکنوف ناػػرات

دانستند چه کسی مػانع انتشػار ناػرات اك شػدق  اند. بسیاری از افراد نمی هرگز آف را ندیدق
ای از  امركز همننػػاف در پػػردق ك چػػرا چنػػین چیػػزی صػػورت گرفتػػه اسػػت. ایػػن مسػػئله تػػا بػػه

 ابهاـ باقی ماندق است.

 374تحلیل ۳.۱الف 

 ی رویدادهاتوال ۱.۳.۱الف 

ای کػػه  )مجلػػه علممو ف اومم فرا  ممانا   ن مم  ای را در مجلػػه  مقالػػه« هػػه زكشػػیو»ناـ  محققػػی بػػه
گونػگ  با جوانػانی کػه چی»کند( منتشر کرد با عنواف  دانشکدق آموزش تیانجین چاپش می

هایی دركغػػین دربػػارق فػػالوف  هػػه در ایػػن مقالػػه، داسػػتاف« کننػػد موافػػق نیسػػتم. تمػػرین می
طور ضػمنی  شػود ك بػه مبنی بػر اینکػه ایػن ركش منجػر بػه بیمػاری ركانػی میگونگ ساخت 

تواند به سازمانی شبیه به بوکِسرها تبدیل شػود کػه در قػرف  بیاف کرد که فالوف گونگ می
 نوزدهم رهبری یک شورش را به دست گرفت ك ملت را نابود کرد. 

تیػػانجین رفتنػػد تػػا بػػا  آكریػػل بػػه دانشػػکدق آمػػوزش۰2ك  92 کننػػدگاف بػػین  برخػػی از تمرین
هػػا را پػػاک کػػردق ك تجربیػػات خػػود را دربػػارق تمػػرین  سػػردبیراف مجلػػه صػػحبت ك آف تهمت

آمیز بػود. بػا ایػن حػاؿ، ادارق امنیػت عمػومی  فالوف گونگ بیاف کنند. گفتگوهػا آراـ ك صػلح
کننػدگاف را تحػت  آكریل پلػیس ضدشػورش را اعػزاـ کػرد کػه تمرین۰2الی  ۰2تیانجین در 

 نفر از آنها را دستگیر کردند. 2۱ شتم قرار دهند ك ك ضرب
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کنندگاف دستگیرشدق به فرمانداری شػهر  دنباؿ آزادی تمرین کنندگاف به كقتی سایر تمرین
تیانجین رفتند، به آنها گفته شد که كزارت امنیت عمومی در این جریاف دخالت داشػته ك 

ن آزاد کننػػػد. پلػػػیس تیػػػانجین بػػػه کننػػػدگاف را بػػػدكف تأییػػػد پکػػػ تواننػػػد آف تمرین آنهػػػا نمی
توانیػػد مشػػکل را حػػل  بػػه پکػػن بركیػػد. فقػػط بػػا رفػػتن بػػه پکػػن می»کننػػدگاف گفػػت:  تمرین
 «کنید.

کنندگاف در بیركف ادارق استیناؼ ملی در پکن جمع شدند تػا از  آكریل، تمرین۰۱ در تاریخ 
کننػدگاف  ( تمرین۰ شػدق در تیػانجین را آزاد کننػد کننػدگاف بازداشت ( تمرین9آنها بخواهند 

فضایی باز ك قانونی داشته باشند که در آف بتواننػد تمرینػات فػالوف گونػگ را انجػاـ دهنػد 
 های فالوف گونگ لغو شود. ( ممنوعیت انتشار کتاب2ك 

کنندگاف در ادارق استیناؼ گفتند که یک مکاف امػن نیسػت ك  چند مأمور پلیس به تمرین
کننػدگاف در  های پلػیس، تمرین ارد. طبػق دسػتورالعملاجازق كركد به مکاف دیگر كجػود نػد

هػػػای بػػػه دك گػػػركق تقسػػػیم شػػػدند. بعػػػدا ، هػػػه زكشػػػیو آمػػػد ك سػػػعی کػػػرد  امتػػػداد ژكنگناف
 کنندگاف كاکنشی به اك نشاف ندادند. کنندگاف را تحریک کند، اما تمرین تمرین

زارت امنیػت کننػدگاف شػاغل در كآكریػل، برخػی از تمػرین۰2گفته یک شاهد، در غػركب به
هػػای ارسػػاؿ کػػردق ك خواسػػتار عمػػومی، پػػیش از ایػػن کػػارت شناسػػایی خػػود را بػػه ژكنگنػػاف

فرصتی برای گفتگو دربارق این كضعیت شدق بودند، اما هیچ پاسخی دریافػت نکردنػد. در 
هػای کننػدگاف شػركع بػه تجمػع در خیابػاف فویػو در نزدیکػی ژكنگنػافشب، تمرین3ساعت 

 ك برخی با زیرانداز مدیتیشن.  کردند؛ برخی با چمداف

آكریػػل، یػػک شػػاهد بػػه كركدی شػػمالی خیابػػاف فویػػو رفػػت ك متوجػػه ۰۱ بامػػداد  3در سػاعت 
کػػداـ از  هػػای اسػػت. هیچ سػػمت ژكنگناف شػػد کػػه پلػػیس در حػػاؿ مسػػدكدکردف مسػػیر به

 کننػدگاف را از زكر راق خػود را بػاز کننػد. پلػیس ابتػدا تمرین کنندگاف تالش نکردند به تمرین
سػػمت شػػرؽ خیابػػاف بػػه سػػمت غػػرب آف هػػدایت ك سػػپس آنهػػا را راهنمػػایی کػػرد کػػه بػػه 

هػػای بركنػػد. در همػػین حػػاؿ، گػػركق دیگػػری بػػه رهبػػری پلػػیس از  سػػمت ژكنگناف جنػػوب به
هػػای بػػه هػػم  جهػػت مخػػالف آمدنػػد ك هػػر دك گػػركق درسػػت بیػػركِف كركدی اصػػلی ژكنگناف

کننػػدق در بیػػركِف  هػػزار تمرین9۲از  ها، بػػیش هػػای رسػػانه برخػػورد کردنػػد. بػػر اسػػاس گفتػػه
 های جمع شدق بودند. ژكنگناف

شػػدند. آنهػػا همػػه  کننػػدگاف از هػػر جهػػت بػػه آنجػػا نزدیػػک می پػػس از مػػدت کوتػػاهی، تمرین
كجػه  هیچ هػا به های را پػر کردنػد. امػا مسػیر عبػوركمركر اتومبیل ركهای بیركِف ژكنگناف پیادق
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کننػدگاف،  لػوالف نیػز بػاز بػود. در میػاف تمرینمسدكد نشدق بود. حتی مسیر عبوركمركر مع
هػػای پایػػانی دكرق بػػارداری خػػود  سػػاله، زنػػاف بػػارداری کػػه در ماق2۲زنػػاف ك مػػرداف حػػدكدا  

کننػدگاف  خوردنػد. تمرین بودند، ك مادرانی که نوزاداف خود را به بغل داشتند بػه چشػم می
دادنػد یػا دعػوا ك مرافعػه  عار نمیرفتند، شػ طرؼ ك به باال ك پایین خیاباف نمی طرؼ ك آف این
 کردند. نمی

کننػدق  در چین، دادخواهی به دكلت نیازی به مجوزِ ادارق امنیت عمومی ندارد. هػر تمرین
گرفته بػػا خػػودش ك دكسػػتانش بػػه آنجػػا  بػػرای ابػػراز ناػػرات خػػود ك گػػزارش بػػدرفتاری صػػورت

ندگاف فکر کردنػد کػه بػه کن رفت. آنها هیچ قانوف یا مقرراتی را نقض نکردند. كقتی تمرین
انػد ك دكلػت آنهػا را درک کػردق ك  هػای خػود را ابػراز کردق اند یعنػی نگرانی هدؼ خود رسػیدق

 کند، در سکوت پراکندق شدند ك رفتند. حمایتشاف می

 علل تجمع ۲.۳.۱الف 

های تیػانجین ك مقالػه ضػد فػالوف گونػِگ هػه زكشػیو  رسػید دسػتگیری در ظاهر به ناػر می
انػػد. امػػا دلیػػل اصػػلی نگرانػػی مقامػػات مرکػػزی،  آكریػػل بودق۰۱ دادخػػواهی عوامػػل محػػرک 

سابقه فالوف گونگ بود. هفت ساؿ پس از اكلین سخنرانی عمومی آقای لػی  محبوبیت بی
میلیوف نفر در سػرزمین اصػلی چػین فػالوف گونػگ 9۲۲تا  1۲ ، حدكد 933۰هنگجی در ساؿ 

مػدت ك  پینیدق است، زیرا هم علل بلند کردند. درک کامل این ركیداد بسیار می  را تمرین
 مدت داشت ك به مبارزات سیاسی دركف حزب کمونیست مربوط بود. هم علل کوتاق

 )الف( علت بلندمدت

كقوع فػالوف گونػگ بػود. بػا گسػترش  آكریػل، سػرکوب درحػاؿ۰۱ علت بلندمدت دادخواهی 
یکی خػػود بػػر دادف کنتػػرؿ ایػػدئولوژ سػػریع فػػالوف گونػػگ، رهبػػری مرکػػزی حػػزب از ازدسػػت

ها، ممنوعیػػت  کػػرد از طریػػق رسػػانه ها تػػالش می مػػردـ ترسػػید. بنػػابراین دكلػػت در آف سػػاؿ
هػػػای تمػػػرین، فػػػالوف گونػػػگ را  کردف محل هػػػای زیرزمینػػػی ك مختػػػل کتػػػاب، انجػػػاـ بازجویی

کننػػدگاف را  تضػػعیف کنػػد. دكلػػت پػػیش از ایػػن نیػػز تػػالش کػػردق بػػود محػػیط تمػػرین تمرین
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گاف هػیچ راق دیگػری نداشػتند جػز اینکػه بػا دادخػواهی بػه مقامػات کننػد  نابود کنػد. تمرین
گػػػاق کننػػػد. تنهػػػا هػػػدؼ تجمػػػع  مرکػػػزی، آنهػػػا را از كاقعیت هػػػای مربػػػوط بػػػه ایػػػن سػػػرکوب آ

 آكریل این بود.۰۱ 

شػػػركع بػػػه انتقػػػاد از فػػػالوف گونػػػگ کردنػػػد. در آف ركز،  9333ژكئػػػن91مقامػػػات مرکػػػزی در 
شػػورای دكلػػت بػػا مقػػاالتی کػػه فقػػط ناػػرات )صػػدای رسػػمی  دیلػػی مینػػگ گوانگركزنامػػه 

« غیرعلمی»ای را منتشر کرد که با عباراتی مانند  کند( مقاله مقامات دكلت را منعکس می
 خواند. می« احمق»کنندگانش را     کرد ك تمرین از فالوف گونگ انتقاد می« خرافات،»ك 

ق توقیف فوری پنج كتػاب، ای را دربار  ، ادارق انتشارات اخبار چین اطالعیه9333ژكئیه۰2در 
اش فالوف گونگ چین بود( را در سراسػر کشػور صػادر کػرد.  ازجمله فالوف گونگ )ناـ قبلی

ها ركزنامه ك مجله شركع به پیوستن به کمپین علیه فػالوف گونػگ كردنػد.  دنباؿ آف، دق به
ی برخی از محققاف معركؼ ماننػد هػه زكشػیو نیػز در ایػن کمپػین فعػاؿ بودنػد. دفتػر مرکػز 

های نشػػػر دسػػػتور داد کػػػه  ادارق انتشػػػارات ملػػػی ك تبلیغػػػات مرکػػػزی نیػػػز بػػػه همػػػه شػػػرکت
 های مربوط به فالوف گونگ را منتشر نکنند. کتاب

بورك ك دبیر کمیته امػور سیاسػی ك  ، لوئو گاف )عضو کمیته دائمی پولیت9331در آغاز ساؿ 
کشػػور دربػػارق فػػالوف  حقػػوقی( بػػه كزارت امنیػػت عمػػومی دسػػتور داد تحقیقػػی را در سراسػػر

« ای شػػیطانی فرقػػه»آكری کنػػد داؿ بػػر اینکػػه آف  گونػػگ انجػػاـ دهػػد تػػا شػػواهدی را جمػػع
ای در فػالوف گونػگ پیػدا  است. پس از آنکه ادارات امنیت عمومی هیچ فعالیػت مجرمانػه

 نکردند، این تحقیقات پایاف یافت.

ه در آف هػه زكشػیو فػالوف ای را پخػش کػرد کػ ، ایسػتگاق تلویزیػونی پکػن برنامػه9332در مه
گونػػگ را بػػا اسػػتفادق از مطالػػب غیرمػػرتبط بػػا ایػػن تمػػرین بػػدناـ کػػرد. پػػس از پخػػش ایػػن 

کنندق فالوف گونگ در مناطق پکن ك هبی به این ایستگاق تلویزیػونی  برنامه، صدها تمرین
د. نامه نوشتند تا به اطالعات دركغینی اشارق کنند کػه در ایػن برنامػه نشػاف دادق شػدق بػو

ای را پخػش، ك بػه اشػتباهات در برنامػه  ، ایستگاق تلویزیونی پکػن اصػالحیه9332ژكئن۰در 
قبلػػی اعتػػراؼ کػػرد. شػػایاف ذکػػر اسػػت کػػه هػػه زكشػػیو بعػػدا  در مقالػػه مجلػػه خػػود از همػػاف 

 آمیز استفادق کرد. محتوای توهین

آغػػاز  ، ادارق کػػل كرزش چػػین تحقیػػق جػػامعی را دربػػارق فػػالوف گونػػگ9332همننػػین در مػػه
اکتبر هماف ساؿ، محقق ارشد شهرهای چانگنوف ك هػاربین اظهػار داشػت کػه ۰۲کرد. در 
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فػػالوف گونػػگ در بهبػػود سػػالمتی ك ارتقػػا سػػطح فرهنػػگ مػػؤثر اسػػت. تحقیقػػات در پکػػن، 
 گیری مشابهی رسید. گوانگدكنگ، دالیاف ك ككهاف نیز به نتیجه

 ۱۱۱۱ن شػمارق 9332ف، اطالعیػه م، كزارت امنیت عمومی بػه دسػتور لوئػو گػا9332در ژكئیه
را برای تحقیق دربارق فالوف گونگ صادر کرد. این اطالعیه قبل از اینکه بػه ادارات امنیػت 

ای از  هػای مجرمانػه عمومی ك محافات سیاسی محلی دستور دهػد در جسػتجوی فعالیت
لوف گیری کػػرد كػػه فػػا طػػور نتیجػػه کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ باشػػند، از ابتػػدا این سػػوی تمرین

عبارت دیگػر، ایػن كزارتخانػه قبػل از انجػاـ تحقیقػات،  اسػت. بػه« ای شػیطانی فرقػه»گونگ 
 گناق را اعالـ كرد.

پػػػس از صػػػدكر ایػػػن سػػػند، بسػػػیاری از ادارات امنیػػػت عمػػػومی محلػػػی اعػػػالـ كردنػػػد كػػػه 
هػػای  شػػوند. آنهػػا گركق هػػای فػػالوف گونػػگ اقػػدامات غیرقػػانونی در ناػػر گرفتػػه می فعالیت

کننػػدگاف را توقیػػف، ك آنهػػا را بازداشػػت ك  تفػػرؽ کردنػػد، امػػواؿ شخصػػی تمرینتمػػرین را م
كشػػػتم ك آزاركاذیػػػت کالمػػػی قػػػرار دادنػػػد. در برخػػػی منػػػاطق،  دسػػػتگیر کردنػػػد، تحػػػت ضرب

هػػای مربػػوط بػػه فػػالوف گونػػگ ممنػػوع اعػػالـ شػػد.  کننػػدگاف جریمػػه شػػدند ك کتاب تمرین
ی در ارائه دادخواهی داشتند اما موفػق های عادی سع کنندگاف بارها از طریق کاناؿ تمرین
 نبودند.

دهد در فضای عمومی ابرازنار کنند. تا آف زماف  چ فقط به مقامات خودش اجازق می ک ح
دادند. هػیچ  مقاالت زیادی منتشر شدق بود که فالوف گونگ را مورد انتقاد ك افترا قرار می

تحػػػػت ایػػػػن شػػػػرایط،  ای در دفػػػػاع از فػػػػالوف گونػػػػگ مجػػػػاز نبػػػػود منتشػػػػر شػػػػود. مقالػػػػه
ای جػػػز ایػػػن نداشػػػتند کػػػه بػػػه پکػػػن بركنػػػد ك از دكلػػػت  کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ چػػػارق تمرین

دادخواهی کنند تا به آنها محیطی باز ك بدكف محدكدیت بدهد که در آف بتواننػد باكرشػاف 
 را تمرین کنند.

 )ب( علل سیاسی

 مربػػػوط بػػػه آكریػػػل شػػػد، احتمػػػاال  ۰۱ سػػػرکوب از جانػػػب دكلػػػت کػػػه منجػػػر بػػػه دادخػػػواهی 
هػػای مختلػػف در دكلػػت مرکػػزی  رتبػػه بػػود. گركق های سیاسػػی بػػین مقامػػات عالی کشػػمکش
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مناور پیشػرفت در  نارات مختلفی دربارق فالوف گونگ داشتند. در میاف آنها، تعػدادی بػه
بػػردف فػػالوف گونػػگ داشػػتند. طبػػق گزارشػػی از آژانػػس  حرفػػۀ سیاسػػی خػػود، سػػعی در ازبین

تػواف  آكریػل را می۰۱ یپه(، نقشػۀ سیاسػی دكلػت در پشػت ركیػداد از تا 2/۱خبری مرکزی )
کػردف  نیرنگ رنج ماز سوی دكلتن قبػل از متهم»ك « آزادی قبل از دستگیری»عنواف  تحت 

هػای  ناف توصیف کرد. هػدؼ ایػن بػود کػه اینگونػه بػه ناػر برسػد کػه ژكنگ« مفالوف گونگن
کن اعالـ کنند که به دكلػت اجػازق ش تحت فشار قرار گرفته ك سپس فالوف گونگ را قانوف

 اصطالح تهدید به نمایش بگذارد. داد قدرتش را در نابودی این به می

، پیشػرفت سػریع فػالوف گونػگ مػورد توجػه رهبػری مرکػزی حػزب قػرار 9333در اكایل ساؿ 
گرفت. لوئو گاف، دبیر کل شورای دكلت در آف زماف، به كزارت امنیت عمومی دسػتور داد 

هػػای  ای را انجػػاـ دهػػد. کارکنػػاف امنیػػت عمػػومی مخفیانػػه در فعالیت یانػػهتحقیقػػات مخف
کردنػػد، امػػا هػػیچ مػػدرکی مبنػػی بػػر رفتػػار مجرمانػػه یافػػت  مختلػػف فػػالوف گونػػگ شػػرکت می

 نشد.

حتػػی بػػا اینکػػه مػػدرکی پیػػدا نشػػد، هنػػوز دك ناػػر در دكلػػت دربػػارق نحػػوق برخػػورد بػػا فػػالوف 
فػػالوف گونػػگ مشػػکلی سیاسػػی نیسػػت. کػػرد کػػه  گونػػگ كجػػود داشػػت. یػػک طػػرؼ فکػػر می

بنابراین نباید ممنػوع شػود. طػرؼ مقابػل نگػراف محبوبیػت ركزافػزكف ك نفػوذ فػالوف گونػگ 
طور بػػالقوق نیركیػػی در مخالفػػت بػػا حػػزب کمونیسػػت  توانػػد بػػه کػػرد آف می بػػود، ك تصػػور می

ناػر  كزیر ژك ركنگجػی ایػن کرد. نخسػت باشد. لوئو گاف از ممنوعیت فالوف گونگ دفاع می
 جمهور جیانگ زمین نار خود را ابراز نکرد. کرد ك رئیس را رد می

ها بػرای افتػرازدف بػه فػالوف گونػگ  لوئو گاف از اقواـ هه زكشیو است. هػه زكشػیو از رسػانه
هػای حػزب کمونیسػت را بػه ایػن  استفادق ك حوادثی را ایجاد کػرد. ایػن حػوادر همػه جناح

آكریػل، لوئػو گػاف ۰۱ نونی اعالـ کننػد. پػس از ركیػداد توافق رساند که فالوف گونگ را غیرقا
« مػذهبی ك خرافػاتی»هامیلیوف پیرك دارد، ك اینکه ماهیػت  گزارش داد که فالوف گونگ دق

کػرد، مشػکوک بػه داشػتن  دارد ك آقای لی هنگجی، که در آف زمػاف در نیویػورک زنػدگی می
کػه بنػابراین فػالوف گونػگ المللػی پینیػدق اسػت. اك اظهػار داشػت  یک شػبکه ارتبػاطی بین

طور گسػتردق در  تهدیدی بػالقوق بػرای ثبػات اجتمػاعی اسػت. ایػن عقایػد ك ناػرات حتػی بػه
بػالقوق « تهدیػد»اصػطالح  المللی منتشػر شػد تػا دربػارق ایػن به های بین هنگ کنگ ك رسانه

 فالوف گونگ اغراؽ کند.
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نػػدارد ك عضػػویت ك  ك تشػػکیالت  در كاقػػع فػػالوف گونػػگ تمرینػػی اسػػت چنػػداف سػػازماندهی
خوبی  بػه»توانسػتند بنػا بػه ادعػای برخػی،  کننػدگانش نمی مراتب نیز نػدارد ك تمرین سلسله
 باشند.« شدق خوبی هدایت یافته ك به سازماف

 برخی توضیحات ۳.۳.۱الف 

های جملع  نان کنندگان فریب مقامات را خوردند و دور ژونگ الف( تمرین)
 شدند

را محاصػػػرق كردنػػػد. « هػػػای ژكنگناف»ننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ ک چ ادعػػػا کػػػرد كػػػه تمرین ک ح
طور کػػه قػػبال  شػػرح دادق شػػد، پلػػیس بػػود کػػه ایػػن جریػػاف را ناػػم ك ترتیػػب داد ك  همػػاف
ترتیػػب آنهػػا در جلػػوی  ایػػن  كننػػدگاف فػػالوف گونػػگ را در دك مسػػیر هػػدایت کػػرد ك بػػه  تمرین

د. حتػػػی كقتػػػی آف شػػػاهد دادنػػػ ای را شػػػکل  رسػػػیدند ك حلقػػػه هػػػای بػػػه هػػػم  كركدی ژكنگناف
 داد متوجه این حقه پلیس نشدق بود.  هایش را شرح می دیدق

الوقوع  آكریػػل، پلػػیس اطالعػػاتی را دربػػارق ایػػن تجمػػع قریػػب ۰۱ سػػه ركز قبػػل از دادخػػواهی 
نار داشػت. امػا تصػمیم گرفػت اطالعػات را  دریافت کردق بود ك با دقػت كضػعیت را تحػت

واسته شد دربػارق ایػن ركیػداد اظهػارنار کنػد، اك گفػت: گزارش نكند. كقتی از هه زكشیو خ
 «  ریزی را خراب کنم. خواهم کل این برنامه فعال  اظهارناری نخواهم کرد زیرا نمی»

 منظور دادخواهی به پکن رفتند کنندگان فالون گونگ فقط به ب( تمرین)
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ها  که كاقعیت کنندگاف به پکن ك تیانجین رفتند زیرا هیچ راق دیگری كجود نداشت تمرین
را گػػزارش دهنػػد ك خواسػػتار رسػػیدگی بػػه افتراهػػایی شػػوند کػػه علیػػه فػػالوف گونػػگ منتشػػر 

 .شدق بود

قػػػػانوف اساسػػػػی چػػػػین، شػػػػهركنداف حػػػػق دارنػػػػد از هػػػػر ارگػػػػاف دكلتػػػػی ك  29مطػػػػابق مػػػػادق 
العمل  عملکػػردش انتقػػاد کننػػد یػػا پیشػػنهاداتی دربػػارق آنهػػا ارائػػه دهنػػد. در دهمػػین دسػػتور

چین آمدق است که مسائل مربوط به ركنػد دادخػواهی بایػد « نامه دادخواهی آیین»قانوف 
به ادارات اجرایی مربوطه یا یک سطح باالتر ارائه شوند، زیرا این ادارات حق قانونی بػرای 

 گیری دارند. تصمیم

کننػػدگاف بػػرای  آكریػػل در تیػػانجین، سػػایر تمرین۰2کننػػدگاف در  پػػس از دسػػتگیری تمرین
حػػػل ادارق اسػػػتیناؼ اسػػػتانداری شػػػهر تیػػػانجین تجمػػػع کردنػػػد. بػػػا ایػػػن دادخػػػواهی در م

کننػػدق دیگػػر دسػػتگیر شػػدند. در  تمرین 2۲دادخػػواهی موافقػػت نشػػد. در عػػوض، حػػدكد 
نتیجه آنها مجبور شدند به سػطحی بػاالتر از اسػتانداری شػهر تیػانجین، کػه دكلػت مرکػزی 

گونػػه مقػػررات  ك پکػػن هیچهػػا در تیػػانجین  پکػػن اسػػت، دادخػػواهی کننػػد. ایػػن دادخواهی
 کرد. دكلتی را نقض نمی

 ریزی یا هدایت نکردند آوریل را استاد لی هنگجی برنامه۲۵ )پ( تجمع 

ای ادارق امنیػػت داخلػػی چػػین، آقػػای لػػی هنگجػػی، بنیانگػػذار فػػالوف  هزارکلمػػه9۲در گػػزارش 
آكریل در پشت صحنه متهم شػد. در حقیقػت، آقػای ۰۱ گونگ، به سازماندهی دادخواهی 

لػی راهػػی اسػػترالیا بودنػػد تػػا در یػػک کنفػرانس فػػالوف گونػػگ حضػػور یابنػػد، ك در مسیرشػػاف 
آكریل در پکن نبودند. ایشاف برای کػاهش ۰۱ توقف کوتاهی در پکن داشتند اما در تاریخ 

هػای کوتػاهی داشػتند. آقػای لػی  هزینه بلیت هواپیمای خود، در پکن ك هنػگ کنػگ توقف
 آكریل به مقصد هنگ کنگ پکن را ترک کردند. ۰2ساعت در پکن بودند ك در  22 

 هزار نفر را بدون سازماندهی گرد هم آورد۱۱توان  )ت( چگونه می
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زمػاف  این برای دكلت چین سؤاؿ بود که چطور افراد بسػیار زیػادی بػدكف سػازماندهی، هم
صػورت کالمػی ك از فػردی بػه فػرد  های تیػانجین به های رسیدند. خبر دستگیری به ژكنگناف

سػرعت ك از طریػق فػردی بػه فػرد  یگر پخػش شػد، دقیقػا  همػاف طػور کػه فػالوف گونػگ بهد
گفتنػد  هػای خػود می کنندگاف به دكسػتاف ك خانوادق که تمرین دیگر گسترش یافت درحالی

دهػػد کػػه  اند. ایػػن شػػبکه ایػػن امکػػاف را می منػػد شػػدق چگونػػه از مزایػػای ایػػن تمػػرین بهرق
 یزی یک شخصیت اصلی، به افراد زیادی منتقل شود.ر اطالعات بدكف سازماف یا برنامه

تر از پلػیس  های منام کنندگاف در بیركف ژكنگناف اند که تمرین برخی شاهداف اشارق کردق
طور كسػػیعی آمػػوزش  کػػرد کػػه ایػػن جمعیػػت بػػه بودنػػد، ك ایػػن جریػػاف ایػػن مسػػئله را القػػا می

کنندگاف را تشػویق  گونگ تمرین های فالوف اند. اما باید توجه داشته باشیم که آموزق دیدق
آمیز اجتنػػػاب کننػػػد ك  هػػػای احساسػػػی تحریػػػک کنػػػد خػػػود را منضػػػبط کننػػػد، از كاکنش می

نخسػػت سػػایرین را در ناػػر بگیرنػػد. ایػػن رفتػػار آراـ اسػػتانداردی اسػػت کػػه آنهػػا در زنػػدگی 
کنند. آف بیشتر از اینکه جمعیتی منضبط ك منام باشػد، جمعیتػی از  شاف حف  می ركزانه

 فراد منضبط ك منام بود.ا

 «ثبات اجتماعی را بر هم زد؟»کسی واقعاً  )ث( خالصه: چه

شػػود  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ آمػػوزش دادق می طور کػػه در بػػاال اشػػارق شػػد، بػػه تمرین همػػاف
گیرنػػػد شػػػهركندانی نمونػػػه ك کارمنػػػدانی کوشػػػا ك  کػػػه منػػػافع شخصػػػی را سػػػبک می درحالی

مػػػا »ای در میػػػاف کارفرمایػػػاف كجػػػود داشػػػت:  تػػػهدرسػػػتکار باشػػػند. در شػػػهر چػػػانگنوف گف
شػود  کنندق فالوف گونگ است، استخداـ خواهیم کرد زیػرا باعػث می هرکسی را که تمرین

کننػػد شػػوهر یػػا همسػػر خػػوبی  کننػػدگاف تػػالش می در خانػػه تمرین« خیالمػػاف راحػػت باشػػد.
ی را تضػمین کننػد زنػدگی خػانوادگی آراـ ك همػاهنگ باشند، فرزند خوبی باشند ك تالش می

بیننػػد در مواجهػػه بػػا تعػػارض بػػا سػػایرین، خػػود را بررسػػی کننػػد تػػا  کننػػد. آنهػػا آمػػوزش می
 هایشاف را بیابند. معایب ك کاستی
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ایػن جریػاف  کنػد. کنػد بلکػه آف را تضػمین می این خصوصیات نام اجتماعی را مختل نمی
رچیػػػز دیگػػػری بػػػیش از ه»خواهػػػد  شػػػدق رژیػػػم چػػػین مطابقػػػت دارد کػػػه می بػػػا آرزكی اعالـ

 داشته باشد.« ثبات

گنػاق را دشػمن  هػا انسػاف بی هػا، میلیوف جای تحسین ك استقباؿ از ایػن ارزش اما دكلت به
هػػای کػػار اجبػػاری فرسػػتادق  ها یػػا اردكگاق كالػػدین دسػػتگیر ك بػػه زنػػداف قلمػػداد کػػردق اسػػت.

سرپرسػت رهػا  اند ك حتی گػاهی کودکػاف بػدكف که فرزندانشاف تنها ماندق اند، درحالی شدق
اند بػػػه  اند. مػػػادراف مجبػػػور شػػػدق هػػػا ك اجتماعػػػات از هػػػم پاشػػػیدق شػػػدق اند. خانوادق شػػػدق

اند پػدر ك همسایگانشػاف را تحویػل پلػیس  كادار شػدق  خود تهمػت بزننػد ك پسػراف  دختراف
دلیل تمػرین فػالوف گونػگ  آمػوزاف بػه  دادق ك دربارق یکدیگر به پلیس گزارش دهنػد. دانش

دلیل اجتنػاب از رهػاکردف باكرشػاف اخػراج ك مجبػور بػه  خراج ك کارمنداف نیػز بػهاز مدرسه ا
طػرؼ بػاقی بمانػد  کسػی اجػازق دادق نشػد بی اند. به هیچ های سنگین شدق پرداخت جریمه

ای خػػػػػالؼ ثبػػػػػات اجتمػػػػػاعی دسػػػػػت یافتػػػػػه اسػػػػػت. ك ایػػػػػن آزار ك شػػػػػکنجه بػػػػػه نتیجػػػػػه
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 من آن تیان میدان در خودسوزی حقه: ۲ ضمیمۀ

 375اجمالی نگاهی ۱.۲ الف

 زمینه پیش ۱.۱.۲الف 

دسػت حػزب  مػاق پػس از آغػاز سػرکوب فػالوف گونػگ به 3ك  سػاؿ  ، یک ۰۲۲۲در پایاف ساؿ 
چ(، این کمپین ك اقدامات خصػمانه نتوانسػته بػود حمایػت بسػیاری ککمونیست چین )ح

 ۰۲۲۲در سػاؿ چ، جیانگ زِمین، پیشػتر  ک چ را به دست آكرد. رهبر كقت ح ک از مقامات ح
ایػػت حم محلػػی سػػراف میػػاف در کػػه امیػػد ایػػن بػػه بػػود کػػردق سػػفر جنػػوبی هػػای بػػه اسػػتاف

حاؿ، حمایت عمػومی از ایػن کمپػین کمرنػگ  عین بیشتری برای این کمپین کسب کند. در
 آتػش بػه پکػن مػن آف ، ادعا شد کػه پػنج نفػر خػود را در میػداف تیػاف۰۲۲9ژانویه۰2شد. در 
 پػس ساعت چند فقط. گرفت فیلم متعدد زكایای از ركیداد این کل زا دكربین. اند کشیدق

 بػر مبنػی دادند ارائه هایی های تحت کنترؿ حکومت، سیلی از گزارش رسانه ماجرا، این از
 شػػامل هػػا گػػزارش ایػػن. انػػد بػػودق گونػػگ فػػالوف  کننػػدق تمػػرین کننػػدگاف خودسػػوزی اینکػػه

 مسػػػئوؿ عنواف بػػػه را گونػػػگ فػػػالوف هػػػای وزشآمػػػ ك بػػػود قربانیػػػاف از كحشػػػتناک تصػػػاكیری
 .کشید می تصویر به تراژدی این مستقیم

 مشکل ۲.۱.۲الف 

شػػػدق )ازجملػػػه  ای از شػػػواهدِ کشػػػف هػػػای پػػػس از ایػػػن ركیػػػداد، حجػػػم گسػػػتردق در هفتػػػه
کنندگاف  های یکػػی از مقػػاالت كاشػػنگتن پسػػت مبنػػی بػػر اینکػػه دك تػػن از خودسػػوزی یافتػػه

انػػػد( حکایػػػت از ایػػػن داشػػػتند کػػػه کػػػل ایػػػن ركیػػػداد  تمػػػرین نکردقهرگػػػز فػػػالوف گونػػػگ را 
که مردـ داخل چین به این اطالعػات دسترسػی  ساختگی بودق است. با این حاؿ، درحالی

هػػای تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت چػػین بػػه کمپػػین حملػػه رعدآسػػای خػػود ادامػػه  نداشػػتند، رسػػانه
جلػػوق دهنػػد. در بػػین مػػردـ  فػػالوف گونػػگ  کننػػدق را تمػػرین« کننػػدگاف خودسػػوزی»دادنػػد تػػا 

سراسر چین، احتراـ به فالوف گونگ ك ابراز همدردی با آف، جای خود را به خشم ك حملػه 
کننػػػدگاف فػػػالوف گونػػػگ  بػػػه ایػػػن تمػػػرین داد. جػػػرایم ك اعمػػػاؿ ناشػػػی از تنفػػػر علیػػػه تمػػػرین
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ها، شکنجه، قتل، ك برداشػت اجبػاری اعضػای  چ با افزایش دستگیری ک افزایش یافت ك ح
 بدف، آزار ك شکنجه را تسریع کرد.

 اهمیت موضوع ۳.۱.۲الف 

 سػنتی تمػرین ایػن چػین، در گونػگ فػالوف کننػدق میلیوف تمرین9۲۲تا  1۲ ، با 9333در ساؿ 
 را اینهػػا تمػػاـ سػػاختگی «خودسػػوزی» ایػػن امػػا. بػػود برانگیػػز احتػػراـ نیػػز ك آشػػنا نػػامی اساسػػا  

 نسػبت نفػرت ك انزجػار عامػل تأثیرگػذارترین ك تنهػا امركز تا همنناف ك داد، تغییر شبه یک
 بػه نسػبت آف از حاصػل خصػومت یػا تفػاكتی بػی. اسػت هػا چینػی میػاف در گونػگ فالوف به

 بسػػیار مقػػدار بػػه را تمػػرین ایػػن سػػازی کػػن ریشػػه بػػرای رژیػػم تػػالش چػػین، در گونػػگ فػػالوف
 .است کردق تسهیل زیادی

 حقایق مختصر و مفید ۲.۲الف 

بار چػػػین در فریػػػب کشػػػور، مسػػػتندی سػػػاخِت  تاندارد جدیػػػد اسػػػفآتػػػش سػػػاختگی: اسػػػ
كیکمین   سػػازی شػػد، در پنجػػاق دی کػػه نشػػاف داد چگونػػه خودسػػوزی صحنه تػػی تلویزیػػوف اف
 نامه افتخاری شد. المللی فیلم کلمبوس موفق به دریافت گواهی جشنوارق بین

دگاف فالوف گونػگ در کنن كپركرش، آزار ك شکنجه تمرین المللی توسعه آموزش سازماف بین
سػازماف   نػاـ بػرد. در یػک بیانیػه« تركریسػم دكلتػی»عنػواف  چین را محکػوـ کػرد ك از آف بػا 

، آمػدق ۰۲۲9اكت  92كپركرش خطػاب بػه سػازماف ملػل متحػد در  المللی توسعه آموزش بین
کنػد آف را دكلػت  كیدئویی از آف ركیداد به دستماف رسیدق که از ناػر مػا تأییػد می»است: 

شاهداف « ایم. هایی از این كیدئو را برای توزیع آمادق کردق سازی کردق است. نسخه حنهص
من حکومػػت  آف طور مسػػتقل شػػهادت دادنػػد کػػه آف ركز در میػػداف تیػػاف شػػماری نیػػز بػػه بی

 شد. کنندگاف فالوف گونگ به میداف می ناامی بود ك این جریاف مانع از كركد تمرین

آموزشػی، علمػی ك فرهنگػی سػازماف ملػل متحػد )یونسػکو( بر اساس این شواهد، سػازماف 
 نیز این ركیداد خودسوزی را فریب تلقی کرد.

 وتحلیل تجزیه ۳.۲الف 
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دهػػد چطػػور حقػػه خودسػػوزی در  هػػا كجػػود دارد کػػه نشػػاف می ای از كاقعیت در زیػػر گزیػػدق
 376سػػػػازی کردنػػػػد. من را مقامػػػػات چػػػػین بػػػػرای اهػػػػداؼ تبلیغػػػػاتی صحنه آف میػػػػداف تیػػػػاف

های حداقل دق شاهد عینػی ك شػش تػن از افػراد خػودی کػه ایػن ركیػداد را شخصػا   رشگزا
گاق بودند این كاقعیت  اند. ها را تأیید کردق دیدند یا از قبل از آف آ

کرد و بر اثر اصابت  قربانی لیو چونلینگ، فالون گونگ را تمرین نمی ۱.۳.۲الف 
 ضربه به سر درگذشت

دهػد کػه  بػا حرکػت آهسػته نشػاف مػی كی( تی سػی ن )سیپخش برنامه تلویزیوف مرکزی چػی
هػوآ فػرض بػر ایػن اسػت  لینگ، که به ركایػت آژانػس خبػری شػین ها، لیو چوف یکی از خانم

کػػه براثػػر صػػدمات ناشػػی از سػػوختگی جػػاف باختػػه اسػػت، در حقیقػػت مػػورد اصػػابت ضػػربه 
ه پػالتوی ارتػش بػه اش قػرار گرفػت. ایػن ضػربه را مػردی کػ ای آهنی به پیشػانی شدید میله

شود ك به احتماؿ  شود که اك بالفاصله نقش بر زمین می تن داشت به اك زد. مشاهدق می
دهػػد، امػػا مػػردی کػػه پػػالتوی ناػػامی بػػه تػػن  زیػػاد براثػػر آف ضػػربه جػػاف خػػود را از دسػػت مػػی

 لینگ تالشی نکرد. داشت برای نجات لیو چوف

 حاؿ در موهایش که دید تواف می شود، می کشته ضربه با لینگ چوف لیو که ای در صحنه
 چنػػد از بیشػػتر توانسػته ن اك نمػػیسػوخت مػػدتِ  کػه اسػػت معنػی بػػدین ایػن. اسػػت سػوختن

 حریػق اطفػای بػه شػركع هػا از همػاف آغػازِ شػعله پلػیس مػأموراف حػاؿ، ایػن بػا. باشػد ثانیه
د آتػػػش را توانسػػػتند قبػػػل از اینکػػػه اك تػػػا سػػػرحد مػػػرگ مجػػػركح شػػػومػػػی بنػػػابراین ك کردنػػػد

 خاموش کنند.

پسػػت گزارشػػی تحقیقػػاتی را در صػػفحه نخسػػت خػػود بػػه  ، كاشػػنگتن۰۲۲9فوریػػه2در تػػاریخ 
ایجػاد   انگیػزق –کشػد آتش انسػاف معمػای چػین را بػه آتػش می»چا  رساند با این عنواف: 

این مقاله بیػاف کػرد کػه لیػو  377«کند. حریق در مألعاـ، جداؿ با فالوف گونگ را تشدید می
کس هرگز اك را در حاؿ انجػاـ  لینگ بر خالؼ ادعاها، اهل کایفانگ نبود ك اینکه هیچ چوف

 تمرینات فالوف گونگ ندیدق بود.

 شمار در خصوص وانگ جیندونگ تناقضات بی ۲.۳.۲الف 
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دكنػػػگ، ظػػػاهرا  بػػػرای بػػػه  یکػػػی از افػػػرادی کػػػه دسػػػت بػػػه خودسػػػوزی زدنػػػد، كانػػػگ جػػػین
ت پالسػتیکی سػبزرنگ کػه بػا بنػزین پػر شػدق بػود کشیدف خود، از یک بطػری اسػپرای آتش

زا را ركی خػودش ریخػت. بطػری پالسػتیکی محتػوی بنػزین  استفادق کرد ك ایػن مػایع آتػش
شود، اما این صحنه از كیدئو نشاف داد کػه  باید یکی از اكلین چیزهایی باشد که ذكب می

 نخوردق باقی ماندق است. بطری در میاف پاهای اك دست

. کردنػد خػاموش دقیقػه یػک از کمتػر در را آتػش  گزارش رسمی، مأموراف پلیس بنا به این
. سػوزد طور کامػل مػی اشتعاؿ اسػت ك در عػرض چنػد ثانیػه بػه شدت قابل به انساف موهای

 تا صورتش رسد می نار به که درحالی است، نسوخته اصال   كانگ موهای كیدئو، این در اما
 بػر مبنػی شػینهوا، ادعاهػای رغم علػی. اسػت دقدرآمػ خاکسػتری رنػگ بػه کػه سػوخته حدی

كی هرگػز اك را در آتػش یػا تػیسػییلم سیف دكد، ك آتش های شعله در كانگ شدف پوشیدق
 دهد. دكد نشاف نمی

محض اینکػػػه كانػػػگ در میػػػداف  دهػػػد بػػػه همننػػػین نشػػػاف می كیتػػػیسػػػیهػػػای سػػػی فیلم
. فقػػط پػػس از اینکػػه نشػػیند، مػػأمور پلیسػػی در پشػػت كانػػگ منتاػػر اسػػت من می آف تیػػاف

پوشػػاند؛ گویػػا  زنػػد، پلػػیس اك را بػػا پتػػو اطفػػای حریػػق می كانػػگ برخػػی شػػعارها را فریػػاد می
منتار عالمت است. اگر این كاقعا  موضػوعی از مػرگ ك زنػدگی بػود، پلػیس بایػد بالفاصػله 

 پوشاند. اك را با مپتون می

کننػدق فػالوف گونػگ  مرینگفتند كانگ جینػدكنگ ت که مقامات دكلتی می سرانجاـ، درحالی
ك مسػػئوؿ همػػاهنگی ایػػن خودسػػوزی بػػودق اسػػت، کلمػػاتی کػػه كانػػگ فریػػاد زد ك كضػػعیت 

 کداـ با فالوف گونگ مطابقت نداشت. نشستنش در مدیتیشن، هیچ

هػػوآ تػػالش کػػرد در ایػػن خصػػوص  ای بػػا شػػین طػػی مصػػاحبه ۰۲۲2كانػػگ در آكریػػل سػػاؿ 
ها بالفاصله مرا بلعیدند؛ كقت ایػن را  شعله محض اینکه کبریت را زدـ، به»توضیح دهد: 

امػا، « پػا در حالػت ضػربدر نشسػتم. نداشتم که در كضعیت داپاف بنشینم بنابراین با یػک 
كی بػػػا  تی سػػػی بخشػػػی از فػػػالوف گونػػػگ نیسػػػت، ك كانػػػگ در كیػػػدئوی سی« داپػػػاف»عبػػػارت 

 پا در حالت ضربدر ننشسته است. یک 

که كانگ جیندكنگ دقیقا  مانند سربازی چینی نشسػته  برخی از بینندگاف مشاهدق کردند
گفتػػه منبعػػی موثػػق از چػػین، فػػرد حاضػػر در كیػػدئو، در حقیقػػت یکػػی از مػػأموراف  اسػػت. به

 بخش خلق بود. ارتش آزادی
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 خواند بُری آواز می ساله بعد از عمل نای۱۲دختر  ۳.۳.۲الف 

ای را در گلػو زیػر تارهػای صػوتی  کنند ك لولػه بری یک بریدگی در نای ایجاد می در عمل نای
اش  توانػد از دهػػاف یػا بینػػی کػه بیمػػار بتوانػد نفػػس بکشػد. بیمػػار نمی  دهنػد طػػوری قػرار می

اش برسػػد،  توانػػد بػػه تارهػػای صػػوتی ك حنجػػرق کشػػیدف اسػػتفادق کنػػد ك هػػوا نمی بػػرای نفس
کشػد  یتواند صحبت کنػد. بػرای فػردی بزرگسػاؿ ركزهػای زیػادی طػوؿ م بنابراین بیمار نمی

کػػه بتوانػػد خػػود را بػػا ایػػن شػػرایط كفػػق دهػػد ك ایػػن بػػرای یػػک کػػودک زمػػاف بسػػیار بیشػػتری 
طوؿ خواهد کشید. اگر بیمار كاقعا  بخواهد صحبت کند بایػد سػوراخ لولػه را بپوشػاند، امػا 

 صدا منقطع ك ناكاضح خواهد بود.

کػػه ایػػػن  دسػػاله، نشػػاف دا9۰هوآ بػػا قربػػػانی  آژانػػس خبػػػری شػػین  بػػا ایػػن حػػػاؿ، مصػػاحبه
کنندگاف  بری، با صػدای بلنػد ك كاضػح بػا مصػاحبه دختربنه فقط چهار ركز بعد از عمل نای

 .خواند. این از نار پزشکی غیرممکن است کند ك آكاز می صحبت می

یینگ را  مقامػػات بػػه هػػیچ خبرنگػػاری غیػػر از خبرنگػػاراف شػػینهوا اجػػازق مصػػاحبه بػػا لیػػو سػػی
اش نیز اجازق مالقات ندادند. آنها مادربزرگش را بػه  وادقیک از اعضای خان هیچ  ندادق ك به

 حدی تهدید کردند که از مصاحبه كحشت داشت.

شػدف از بیمارسػتاف بػود  کػه آمػادق مرخص ۰۲۲9مػارس91طور ناگهػانی در  یینگ بػه لیو سی
یینگ رسػػیدگی  درگذشػػت. یکػػی از اعضػػای گػػركق پزشػػکی کػػه بػػه كضػػعیت درمػػاف لیػػو سػػی

هایش  طور ناگهػػانی ك در زمػػانی درگذشػػت کػػه سػػوختگی یینگ بػػه سػػیلیػػو »کػػرد گفػػت:  می
اش اساسا  بهبود یافته ك آمادق بػود از بیمارسػتاف  كبیش خوب شدق ك كضعیت سالمتی کم

 «مرخص شود. علت مرگ اك بسیار مشکوک است.

 نشانی را در صحنه آماده کرده بود پلیس تجهیزات آتش ۴.۳.۲الف 

مػػػػػأمور پلػػػػػیس در حػػػػػاؿ  2یػػػػػا  2»گػػػػػزارش داد:  ۰۲۲9ریػػػػػهفو93در  پکػػػػػن ایونینػػػػػگ نیػػػػػوز
فقػػرق  ۰۱ رفتػػه آنهػػا حػػدكد  هم ركی« کنندق بودنػػد. کردف آتػػش هػػر فػػرد خودسػػوزی خػػاموش

 .نشانی داشتند تجهیزات آتش

ای اسػػت کػػه تلویزیػػوف مرکػػزی چػػین  ای متفػػاكت بػػا برنامػػه مالحاػػه طور قابل ایػػن مػػاجرا بػػه
داد کػه فقػط دك اتومبیػل پلػیس در صػحنه كجػود كی نشػاف تػیسیپخش کرد. برنامه سی

طور معمػػػوؿ تجهیػػػزات  زننػػػد بػػػه داشػػػت. مػػػأموراف پلیسػػػی کػػػه در ایػػػن میػػػداف گشػػػت می
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نشػػانی را در خػػود  گونػػه تجهیػػزات آتش نشػػانی همػػراق خػػود ندارنػػد ك تصػػاكیر نیػػز هیچ آتش
بػا آنجػا  دقیقػه پیػادق 9۲ترین سػاختماف حػداقل  دهد. نزدیک من نشاف نمی آف میداف تیاف

 فاصله داشت.

یػاد   طػور بػه ای در ایاالت متحدق آننه را کػه در ركز خودسػوزی دیػدق بػود، این کنندق تمرین
 378آكرد:

زكر در یػػػک سػػػمت بنػػػای یػػػادبود قهرمانػػػاف  پلػػػیس هشػػػت نفػػػر از مػػػا دانشػػػجویاف را بػػػه
دانسػػػتیم. کمػػػی پػػػس از آف صػػػدایی غیرعػػػادی را  داشػػػت، امػػػا دلیػػػل ایػػػن کػػػار را نمی نگػػػه 

آمد، ك سپس تػوپی از آتػش را دیػدیم. آف  شنیدیم که از فاصلۀ کمتر از دق متر از آنجا می
 كر بود.  آتشین همنناف شعله  گلوله

در عرض یک دقیقه، تعداد زیادی مأمور پلیس ناگهػاف ظػاهر شػدند ك بػا دسػتگاق اطفػای 
لػیس مػدتی زد ك پ حریق ك پتوهایی آتش را خاموش کردند. کسػی شػعارهایی را فریػاد مػی

دانسػػػتیم جریػػػاف چیسػػػت ك  بػػػا آف بػػػدف در حػػػاؿ سػػػوختن در کشػػػمکش بػػػود. اصػػػال  نمی
کػػردیم تػػا بتػػوانیم چیػػػزی ببینػػیم، امػػا پلػػیس مػػا را در فاصػػػله دكری  گردنمػػاف را بلنػػد می

 داشته بود. نگه 

دیگػػری جػػواب داد: « آیػػد  ایػػن بػػوی تنػػد گازكئیػػل از کجػػا می»ها گفػػت:  کالسػػی یکػػی از هم
كقتػی بػه عقػب برگشػتیم، چهػار نفػر را دیػدیم « سوزد. این گازكئیلی است که می مطمئنا  »

گذشتند، همگی کامال  به گازكئیػل آغشػته شػدق بودنػد. آف موقػع نفهمیػدیم  که از آنجا می
شػدف گازكئیػل را شػنیدیم، ك آف چهػار نفػر همگػی  جریاف چیست تا اینکػه صػدای مشتعل

 در آتش بودند. 

گركق بزرگی از مأموراف پلیس با شتاب از پشت بنای یادبود دكیدنػد، در این حین، ناگهاف 
هایی را در دسػت داشػتند.  نشػانی یػا تختػه که دستگاق اطفای حریق، پتوهای آتش درحالی
ها جلوی دید مػا  زماف، با آف تخته کردف آتش کردند ك هم سرعت شركع به خاموش آنها به
چیز را از قبػػل  آنهػػا همػػه»گفتیم:  تعجػػب مػػی زدق بػػودیم ك بػػا گرفتنػػد. همگػػی حیػػرت را می

طػػور  ها این کالسػػی یکػػی از هم« سػػوزی آمػػادق بودنػػدگ آمػػادق کػػردق بودنػػد؛ آنهػػا بػػرای آتش
 «  دهند. احتماال  امشب در تلویزیوف این خبر را پوشش می»گیری کرد:  نتیجه

. برخػی از ها را خاموش کرد، امػا هػیچ آمبوالنسػی ندیػدیم کػه بیایػد پلیس خیلی زكد آتش
هایشػاف را بػدكف توجػه  هػایی گرفتنػد. پلػیس دكربین هػا، عکس گردشگراف ازجمله خارجی
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فهمیدیم جریاف چیست ك هرگػز فکػر  به اینکه چه کسی بودند با عجله از آنها گرفت. نمی
 گونگ ربط دادق شوند. کردیم آف افراد که ظاهرا  خود را به آتش کشیدند به فالوف نمی

های ظػػاهرا  درسػػتکاـر را در زیرگػػذری نزدیػػک  وی یکػػی از همکالسػػییػػک بػػار پلػػیس جلػػ
ای افتراآمیػػز  من گرفػػت. آنهػػا کاغػػذی را بػػه اك دادق ك دسػػتور دادنػػد جملػػه آف میػػداف تیػػاف
گونگ را بخواند که ركی آف کاغذ نوشته شدق بود. كقتی اك دلػیلش را پرسػید،  دربارق فالوف

اك « کنیم. گونگ دسػتگیر مػی عنواف عضوی از فالوف هاگر نخوانی، تو را ب»مأمور پاسخ داد: 
 دكاف فرار کرد. رك آف را خواند ك سپس دكاف این بسیار ترسیدق بود، از

 کند فالون گونگ خودکشی و کشتن را ممنوع می ۵.۳.۲الف 

باشػد کػه در سػاؿ  ، مػیجػوآف فػالوفهای ذیػل متعلػق بػه مػتن اصػلی فػالوف دافػا،  قوؿ نقل
 است:منتشر شدق  933۱

كننػدگاف، شػرازط جػدی ك سػختی را  موضوع كشتن بس ار حساس است. مػا بػرای تمرزن»
بػػودا، دائػػو، زػػا   تواننػػد موجػػودات را بكشػػند. اعػػم از ازنكػػه مدرسػػه ازم كػػه نمی معػػ ن كػػردق

ای اسػت، تػا آنجػا كػه  غ رمعمولی باشد، بدكف توجه به ازنكه كداـ مدرسػه زػا ركش تزك ػه
گ ػػرد ك كشػػتن را  اشػػد، ازػػن مسػػئله را خ لػػی مطلػػق در ناػػر میدرسػػتی ب  آف ركش تزك ػػه

بػػردف زػػک زنػػدگی بسػػ ار جػػدی  طػػور اسػػت. ازآنجاكػػه ازب ن دانػػد، مطمئنػػا  ازن ممنػػوع می
اسػػت، بازػػد در مػػورد جزئ ػػات آف صػػحبت كنػػ م. در بودزسػػم اكل ػػه،  كشػػتن  عمػػدتا  بػػه 

ا، كشػػتن موجػػودات ترزن نػػوع اسػػت. بعػػده كػػرد، كػػه جػػدی گػػرفتن جػػاف انسػػاف اشػػارق می
بػػػزرگ، ح وانػػػات بػػػزرگ خػػػانگی زػػػا ح وانػػػات نسػػػبتا  بػػػزرگ، همگػػػی بسػػػ ار جػػػدی درناػػػر 

انػػد  در  قػػدر جػػدی در ناػػر گرفته كننػػدگاف كشػػتن را ازن تزك ه  شػػدند. چػػرا جامعػػه گرفتػػه 
گذشػػته، در بودزسػػم عق ػػدق بػػر ازػػن بػػود، اگػػر موجػػوداتی كػػه قػػرار نبػػود بم رنػػد، كشػػته 

هػای قػدزم،  آمدنػد. در زماف خانمػاف درمی هازی بی اركاحی تنها ك شبحصورت  شدند، به می
شػد. بػدكف چنػ ن  ازن افراد از درد ك رنج انجػاـ می  مراسم ك تشرزفاتی برای آزادکردف ركح

باری  بردنػػد ك در شػػرازط بسػػ ار مشػػقت مراسػػمی، ازػػن اركاح از گرسػػنگی ك تشػػنگی رنػػج می
)جػوآف « بودزسػم در گذشػته ب ػاف كػردق اسػت.كردند. ازػن آف چ ػزی اسػت كػه  زندگی می

 «(موضوع کشتن»فالوف، 

اسػت کػه  9333های استاد لی در سیدنی در ساؿ  قوؿ زیر مربوط به یکی از سخنرانی نقل
 دهند. ای دربارق خودکشی پاسخ می کنندق مستقیما  به پرسش تمرین
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تِن یػػک اسػػت. کشػػ پرسػػش: سػػؤاؿ سػػوـ موضػػوع کشػػتن اسػػت کػػه در کتػػاب ذکػػر شػػدق »
زندگی گناق بسیار بزرگی است. اگر شخصی مرتکب خودکشی شود، آیا آف گنػاق محسػوب 

 شود یا خیر  می

شػػػود. اکنػػػوف ایػػػن اجتمػػػاع بشػػػری دیگػػػر خػػػوب نیسػػػت، ك  معلػػػم: آف گنػػػاق محسػػػوب می
اصطالح مرگ آسػاف  است. آنها دربارۀ به كاقساـ چیزهای عجیب ك غریب ظاهر شدق  انواع

شػػودن  کشػػند اسػتفادق می مکػػه معمػوال  بػػرای بیمػارانی کػػه زجػر می بػا رضػایت خػػود شػخص
گذارنػد کػه آنهػا بمیرنػد. همگػی  دهند ك می کنند ك افراد را تحت تزریق قرار می صحبت می

گذارنػد کػه اك بمیػرد  آنهػا  دهنػد ك می دانید. چرا آنهػا فػرد را تحػت تزریػق قػرار می آف را می
بػردِف اك کارمػا را ازبػین  کنیم کػه رنج . اما ما فکػر مػیبردف است کنند اك درحاؿ رنج فکر می

برد. كقتی اك در زندگی بعدی بازپیدا شود، بدنی سبک ك بدكف کارما خواهػد داشػت، ك  می
بػردف کارمػا  بخت ك اقبػالی خػوب منتاػر اك خواهػد بػود. زمػانی کػه اك در میػاف درد ك ازبین

ازق ندهید تا کارمایش را از بین ببرد ك اك را است، مطمئنا  ركزگار راحتی ندارد. اگر به اك اج
کنػد از دنیػا بػركد،  که آف کارمػا را بػا خػود حمػل می بکشید، آیا آف قتل نیست  اگر درحالی

گوییػػد کػػداـ درسػػت اسػػت  مرتکػػب  در زنػػدگی بعػػدی بایػػد آف کارمػػا را بپػػردازد، پػػس می
رد از قبػػل ناػػم ك شػػدف گنػػاق دیگػػری دارد. آف بػػه ایػػن خػػاطر اسػػت کػػه زنػػدگی فػػ خودکشی

اید. از طریق كظػایفی  است. شما ترتیب کِل طرِح آف خدا را مختل کردق ترتیب دادق شدق 
رسػػانید، بػػین مػػردـ ایػػن نػػوع ركابػػط متقابػػل كجػػود دارد. اگػػر  کػػه در جامعػػه بػػه انجػػاـ می

اسػػػت نیػػػز مختػػػل   شػػػخص بمیػػػرد، آیػػػا ایػػػن ناػػػم ك ترتیػػػب کػػػه توسػػػط خػػػدا چیػػػدق شػػػدق
دهػػػػد شػػػػما بركیػػػػد. بنػػػػابراین مرتکػػػػب  ا مختػػػػل کنیػػػػد، اجػػػػازق نمیشػػػػود  اگػػػػر آف ر  نمی

 (  9333)سخنرانی در سیدنی، « آمیز است. شدف گناق خودکشی
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 چیػزی بػه كجػه هیچ به باشػد دافا فالوف  کنندق ها کسی که كاقعا  تمرین بر اساس این آموزق
 «وزیخودس» که افرادی است شدق مشخص كاقع، در. کرد نخواهد فکر خودسوزی چوف

ركیداد هػیچ  این از بعد ك قبل ك نبودند، کنندق تمرین درآكردند اجرا به را شدق سازی صحنه
 مرتکػب گونػگ فػالوف کننػدگاف گزارش معتبر یػا مسػتدلی كجػود نداشػته اسػت کػه تمػرین

 .باشند شدق خودکشی یا قتل
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 نفر ۱۴۱۱ مرگ ادعای: ۳ ضمیمۀ

 479نگاهی اجمالی ۱.۳الف 

 زمینه پیش ۱.۱.۳الف 

از « نفػر 92۲۲تمػرین فػالوف گونػگ منجػر بػه مػرگ بػیش از »انػد:  مسئولین چین ادعا کردق
طور  بػػه 933۲کننػػدگاف ایػػن ركش شػػدق اسػػت. گرچػػه فػػالوف گونػػگ در طػػوؿ دهػػه  تمرین

، دقیقػا  9333شد، این ادعا نخستین بار در مػاق ژكئیػه سػاؿ  ای در چین تمرین می گستردق
دسػػت رژیػػم چػػین مطػػرح شػػد. از آف زمػػاف،  فػػالوف گونػػگ به پػػس از آغػػاز آزار ك شػػکنجه

 اند.  طور مکرر تکرار کردق نشریات حزب کمونیست ك سخنگویانش ادعای مذکور را به

 مشکل ۲.۱.۳الف 

کػػه بػػار مسػػئولیت اثبػػات ایػػن ادعػػا بػػر عهػػدق مسػػئولین چػػین اسػػت کػػه همننػػاف   درحالی
ت ایػػن ادعػػا ارائػػه نشػػدق اسػػت. کننػػد، هرگػػز شػػواهد ك مػػدارکی داؿ بػػر صػػح تکػػرارش می

بارق انجػاـ  گونه تحقیق مستقلی دراین تر از همه اینکه، تاکنوف اجازق دادق نشدق هیچ مهم
شػػود. هرجػػا افػػرادی موفػػق شػػدند تحقیقػػات مسػػتقلی انجػػاـ دهنػػد، متوجػػه شػػدند مػػوارد 

مػػرگ سػػاختگی بودنػػد ك در برخػػی مػػوارد، قربػػانِی ادعاشػػدق هرگػػز كجػػود حقیقػػی   ادعاشػػدۀ
شػػود،  طور آزادانػػه تمػػرین می نداشػػت. در خػػارج از چػػین کمونیسػػت کػػه فػػالوف گونػػگ بػػه

ای از از این نوع مرگ ك میر رخ ندادق است. هدؼ از ایػن ادعػا تحریػف  تاکنوف هیچ نمونه
کػه اغلػب ایػن تمػرین  های فالوف گونگ در خصوص سالمتی ك دارك نیز بػود، درحالی آموزق

داد. امػا ایػن ادعػا حتػی بػا اسػتفادق از مطالػب خػود نیػز بػا  یرا خطرناک یا ناسػالم جلػوق مػ
 شکست مواجه شدق است.

 دلیل اهمیت آن ۳.۱.۳الف 
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اظهارات نادرست مختلف دربارق فػالوف گونػگ ك پیػركانش کػه مسػئولین ك نشػریات حػزب 
اعتبػػػػار کػػػػردق  دنباؿ آف هسػػػػتند کػػػػه ایػػػػن گػػػػركق را بی انػػػػد، بػػػػه کمونیسػػػػت جعلشػػػػاف کردق

کننػػػدق ك شػػركرانه بػػه تصػػػویر  فػػالوف گونػػگ را ماننػػػد تمرینػػی خطرنػػاک، گمراقکػػه  )درحالی
کننػػدگاف آف را در ایػػن دنیػػای آزاد تضػػعیف  اند( ك حمایػػت از فػػالوف گونػػگ ك تمرین کشػػیدق

نقػش مهمػی را در ایجػاد « نفػر 92۲۲مرگ »کنند. در چین مخصوصا  تبلیغات منفی دربارق 
یػػاف بخػػش بزرگػػی از مػػردـ چػػین ایفػػا کػػردق اسػػت. انزجػػار ك دشػػمنی بػػا فػػالوف گونػػگ، در م

دهػػد کػػه  تشػابهات ایػػن ادعػا بػػا كقػایع در تػػاریِخ اخیػر مػػثال  در دكرق آلمػاف نػػازی، نشػاف می
 دنباؿ داشته باشند. چنین اظهارات نادرستی ممکن است عواقب كیرانگری به

 380 وتحلیل تجزیه ۲.۳الف 

تر از این نیست کػه فػالوف  نشدنی موشکه هیچ اتهامی از سوی حکومت چین، فرا درحالی
شود، هػیچ  کنندگاف منتهی می گونگ به بیماری، مشکالت ركانی، خودکشی ك مرگ تمرین

تر از این ادعا نیز كجود نػدارد. فػالوف گونػگ مػورد تحسػین ك  آمیزتر ك تخیلی ادعایی فریب
. چنػد حمایت بسیاری از دانشمنداف نخبػه پکػن ك متخصصػاف پزشػکی قػرار گرفتػه اسػت

میػزاف »درصػد از بیمػاراف )بػا 3۲نارسنجی نشاف دادق که فالوف گونگ در درماف بػیش از 
طور  درصد( مؤثر است ك سالمت ركانی ك کیفیت کلی زندگی را بػه3۲نزدیک به « شفادهی

العػادق زیػاد فػالوف گونػگ عمػدتا   محبوبیت چشػمگیر ك فوؽ بخشد. ای بهبود می العادق فوؽ
اش بودق است. در كاقع، این هماف دلیلی اسػت کػه طػی  سابقه متی بیخاطر فواید سال به

طور نػػامطلوبی شػػركع بػػه كزیػػدف کننػػد،  چهػػار سػػاؿ اكؿ، قبػػل از اینکػػه بادهػػای سیاسػػی بػػه
 سمت حمایت از فالوف گونگ سوؽ داد.  حکومت چین را به

بػر ادعاشػدق در خصػوص اثػرات جػانبِی ادعاشػدۀ فػالوف گونػگ « مبتنػی بػر علػتِ »توضیح 
اكلػین ادعػای سػاختگی، ارائػه یػک ارتبػاط عِلػی  یکػی از دك ادعػای سػاختگی اسػتوار اسػت.

حػاؿ،  پریشی یا گػرایش بػه خودکشػی اسػت. بػا ایػن  پنهاف بین تمرین فالوف گونگ ك ركاف
گونه مبنای پزشکی یا حقػوقی مشخصػی نػدارد ك مقامػات چػین  این ادعایی است که هیچ

سػرعت در مجػالت  شػد، به اند. اگر چنین ارتباطی ثابت می قهیچ مبنایی برایش ارائه نداد
 شد.  علوـ پزشکی در شرؽ ك غرب پوشش دادق می

دكمین ادعای جعلػی، ایػن ادعػای بسػیار مهػم حکومػت چػین اسػت کػه آقػای لػی هنگجػی 
کننػد ك آنهػا را در معػرض خطػر قػرار  کنندگاف فالوف گونگ را از مصرؼ دارك منع می تمرین

دهد که این ادعا کامال  ساختگی است، زیػرا  های آقای لی نشاف می ی آموزقدهد. بررس می
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توانسػػتند مػػانع  انػػد ك نػػه می کننػػدگاف را از مػػداكای پزشػػکی منػػع نکردق ایشػػاف هرگػػز تمرین
هػػای پزشػػکی شػػوند. درنتیجػػه حکومػػت چػػین بػػا  دنباؿ درماف کننػػدگاف از رفػػتن بػػه تمرین
چػػین را در برابػػر چیػػزی کػػه كجػػود كاقعػػی نػػدارد  کردف تمػػرین فػػالوف گونػػگ، مػػردـ  ممنػػوع

 کند. می« حفاظت»

هػای دلیػل كییگػیاگر خطػرات اتهامػات دكلػت چػین خیلػی زیػاد نبػود، ممکػن بػود حتػی بػه
ازآنجاکػػه ایػػن ادعاهػػا، هرچنػػد نادرسػػت، بػػه  کننػػدق باشػػند.اش سػػرگرـخیػػالی ك غیرمنطقػػی

زبػاف دكلػت چػین بػودق اسػت، یسػیهای غربی راق یافتػه ك موضػوع چنػد نشػریه انگلرسانه
 دهیم.توضیح زیر را ارائه می

های تحػػػت کنتػػػرؿ دكلػػػت چػػػین، تعػػػداد رسػػػمی  بػػػر اسػػػاس منػػػابع دكلػػػت چػػػین ك رسػػػانه
رغم تقاضػاهای  مػورد رسػیدق بػود. علػی 92۲۲شدق به فالوف گونگ به  دادق های نسبت مرگ

هرگػػز قػػادر نبػػودق توضػػیح مکػػرر بػػرای ارائػػه اطالعػػات بیشػػتر دربػػارق ایػػن آمػػار، منػػابع چػػین 
 دهد چطور به این آمار رسیدق است.

یکی از سخنگویاف كزارت امنیت عمومی اظهار داشت کػه فػالوف گونػگ بایػد مقصػر مػرگ 
اش اعالـ شود. حتی اگرچه طػی هفػت سػاؿ قبػل از آزار ك شػکنجه  کنندق تمرین 122این 

 نفر گزارش نشد.  92۲۲یا  122بر مرگ  یک از این ادعاهای مبنی  فالوف گونگ، هرگز هیچ

پریشی یا خودکشی  ادعا مبنی بر اینکه فالون گونگ باعث روان ۱.۲.۳الف 
 شود می

شػود کػه  بیماری ركانی شدید می« باعث»پردازیم که فالوف گونگ  در ابتدا به این ادعا می
 انجامد. درنهایت حتی به رفتار غیرمنطقی، خودکشی ك مرگ فرد می

میلیوف نفػر کػه از 93آید: بیش از  نی مشکلی جدی در چین به شمار میامركزق بیماری ركا
هػای اجتمػاعی در چػین كجػود دارنػد. بػا  نار ذهنی بیمػار هسػتند در تمػاـ مشػاغل ك گركق

هػای ركانػی بػه فػالوف گونػگ نهفتػه اسػت.  دادف بیماری تر، در نسػبت حاؿ، سؤاؿ مهم  این
میلیػػوف نفػػر تصػػمیم بػػه تمػػرین فػػالوف 93ن یػػک از ایػػ  تػػواف انتاػػار داشػػت کػػه هیچ آیػػا می

انػد بیمػاراف  گونگ نگرفته باشػند، آف هػم بػدكف درنارگػرفتن اینکػه آقػای لػی توصػیه کردق
 ركانی این تمرین را انجاـ ندهند 
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طور رایگػػاف بػػرای مشػػاهدق ك دانلػػود در  بػػا توجػػه بػػه اینکػػه تمػػاـ مطالػػب فػػالوف گونػػگ بػػه
، رهبػػػری یػػػا عضػػػویتی در آف كجػػػود نػػػدارد، اینترنػػػت در دسػػػترس اسػػػت ك هػػػیچ سػػػازماف

تواند تمرین فالوف گونگ را شركع کند. اما افراد مبػتال بػه بیمػاری ركانػی قػادر  هرکسی می
به زندگی بر اساس اصوؿ فػالوف گونػگ نیسػتند ك مزایػای سػالمتی فػالوف گونػگ را تجربػه 

 ند داشت.های دشوار قبل را خواه نخواهند کرد. بنابراین هماف عالئم ك كضعیت

های ناشػی  خودکشػی« مػرگ، 92۲۲»حکومت چین در خصوص این ادعػا کػه برخػی از ایػن 
تػواف گفػت کػه هرجػا  از تمرین فػالوف گونػگ هسػتند نیػز دچػار خطػا شػدق اسػت. اكال ، می

احتماؿ زیػاد شػکلی از بیمػاری ركانػػی،  خودکشػی كجػود دارد، اخػتالؿ ركانػی كجػػود دارد؛ بػه
پریشػی(. درسػت همػانطور  ردگی( ك چه شدید باشد )ماننػد ركافچه رایج باشد )مانند افس

که هػیچ مبنػای پزشػکی مشخصػی بػرای ایػن ادعػا كجػود نػدارد کػه فػالوف گونػگ منجػر بػه 
شود، هیچ مدرکی نیز كجود ندارد داؿ بػر اینکػه تمػرین فػالوف گونػگ بػه  ركانی می  بیماری

 انجامد  خودکشی می

لوف گونػػگ را در ایػػن زمینػػه بػػدناـ کنػػد. در چنػػد بػػا ایػػن حػػاؿ دكلػػت چػػین تػػالش کػػردق فػػا
ها  انػد. ایػن نامػه هایی جعلی را بػه آقػای لػی هنگجػی نسػبت دادق مورد، ادارات دكلتی نامه

مطمػػئن شػػوید کػػه در فػػالف تػػاریخ بػػرای »حػػاكی انػػواع اظهػػارات مهمػػل هسػػتند، ازجملػػه 
اسػت کػه ایػن دنیػا زمػاف آف رسػیدق »یا « خودکشی گركهی به چنین ك چناف مکانی بیایید

سػمت  کنندگاف را گمراق کنند ك به اند تمرین های جعلی سعی کردق این نامه« را ترک کنیم.
خودکشػػػی سػػػوؽ دهنػػػد؛ جنػػػایتی کػػػه در بیشػػػتر کشػػػورها مجػػػازات دارد. بػػػا ایػػػن حػػػاؿ، 

 حاضر شدق باشد.  ای در آف مکاف کنندق كجه گزارش نشدق است که هیچ تمرین هیچ به

 های فالون گونگ دربارۀ دارو و درمان پزشکی آموزه ۲.۲.۳الف 

در غػػرب( « تزکیػػۀ نفػػس»)شػػیولیاف( )هماننػػد « عمػػل تزکیػػه»طور دقیػػق  فػػالوف گونػػگ بػػه
طور  گونػگ اسػت، بػه که دارای پنج مجموعه تمػرین مالیػم چی شود، اما درحالی نامیدق می

عنواف  گ بػهکػردف فػالوف گونػ شود. در تمرین گونگ محسوب می کلی شکلی از تمرین چی
«( سرشػػت قلػػب ك ذهػػن»شػػینگ )خصوصػػیات اخالقػػی، یػػا  تمػػرین تزکیػػه، بػػر بهبػػود شین

شػػدف در سرشػػت بنیػػادین  شػػینگ عمػػدتا  موضػػوعی از جذب شػػود. تزکیػػه شین تأکیػػد می
شػدف  سوشػدف بػا آف اسػت. جذب ك هم (真善忍)خواهی، بردباری  جهاف: حقیقت، نیک

کنػد خِػرد  کننػدق را قػادر می ه خػود تمریننوبػ در این سرشت هػدؼ عمػل تزکیػه اسػت ك به
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های معنوی شرؽ،  دست یابد که آرماف اساسی ركش« بینی ركشن»خود را رشد دهد ك به 
 مانند تائویسم، بودیسم ك غیرق است. 

گونػػگ معمػػولی، شػػفادهی ك حفػػ   هػػای چی درنتیجػػه هػػدؼ فػػالوف گونػػگ، هماننػػد ركش
عنواف  گونػػػگ شػػػفا ك درمػػػاف اغلػػػب بػػػهحػػػاؿ، در ركش فػػػالوف   تندرسػػػتی نیسػػػت. بػػػا ایػػػن
خاطر اثػرات  رك، بسػیاری از مػردـ بػه دهػد. ازایػن شػینگ رخ می محصوؿ جانبی تزکیه شین

 اند. درمانی فالوف گونگ جذب آف شدق

انػد کػه  آقای لی هنگجی، استاد فالوف گونگ، به دفعات مکرر ایػن موضػوع را ركشػن کردق
ها ك  هػػای فػػرد نیسػت. ایشػػاف هػػم در نوشػػته هػدؼ از تمػػرین فػػالوف گونػػگ درمػاف بیمػػاری

ها یػػا  انػػد ك در سػػخنرانی صػػراحت ایػػن موضػػوع را ركشػػن کردق هایشػػاف به هػػم در سخنرانی
انػد. آقػای  اند خػودداری کردق طور جدی بیمار بودق های خود از پذیرش افرادی که به کالس

اند، بیػاف  مطالعه کردق، که افراد بسیار زیادی آف را جوآف فالوفلی در کتاب فالوف گونگ، 
ایشػاف « دهیم ها را شفا نمی کنم. ما بیماری اینجا دربارق شفادادف صحبت نمی»کنند:  می

شػػاف   خاطر اینکػػه بیماری آینػػد فقػػط بػػه بعضػػی افػػراد اینجػػا می»کننػػد:  در ادامػػه بیػػاف می
 هػػا دادق هػػای جػػدی اجػػازق شػػرکت در ایػػن دكرق معالجػػه شػػود. امػػا بػػه افػػرادی بػػا بیماری

هایشػاف، یػا فکػر داشػتن بیمػاری را  توانند كابستگی معالجه بیماری شود، زیرا آنها نمی نمی
 «تواند عمل تزکیه را انجاـ دهد. رها کنند....این شخص نمی

پریشػی( مبػتال  هػای ركانػی جػدی )ركاف آقای لی همننین بیاف کردند افرادی کػه بػه بیماری
یابند یا تمرین فػالوف گونػگ را انجػاـ دهنػد  هایشاف حضور هستند اجازق ندارند در کالس

زیرا قادر نیستند خودشاف را کنترؿ کنند. یک شرط جدی بػرای تمػرین فػالوف گونػگ )کػه 
کنػػد( ایػػن اسػػت کػػه فػػرد بایػػد از ناػػر ركحػػی ك  گونػػگ صػػدؽ می در کػػل در خصػػوص چی

گػاق جسمی قادر به کنترؿ خود باشد. باید در تمػامی اكقػات دارای ذهنػی هشػیار بػودق  ك آ
باشد که در کجا ك درحاؿ انجاـ چه کاری است. اگر فرد نتواند مطابق این الزامات باشػد، 

بینی  کننػػدق ادارق کنػػد. الزمػػه ركشػػن توانػػد خػػودش را بػػر طبػػق اسػػتاندارد یػػک تمرین نمی
پػذیر نیسػتند.  ای کػه بػدكف کنتػرؿ خػود امکاف بهبود خود ك توسعه خِرد اسػت، دك مسػئله

پریشػی ك امثػاؿ آف هسػتند بایػد در  ه بیاف کردند: افػرادی کػه دچػار ركافآقای لی مصممان
 دنباؿ کمک باشند.  جای دیگری به

موضوع دكـ کػه بایػد ركشػن شػود، رابطػه بػین تمػرین فػالوف گونػگ ك مصػرؼ دارك اسػت. 
کنندگاف فػالوف گونػگ را از مصػرؼ  حکومت چین بارها ادعا کردق که آقای لی تماـ تمرین
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 چاینػػا دیلػػیزباف  کنػػد. در زمػػاف اكج سػػرکوب فػػالوف گونػػگ، ركزنامػػه انگلیسػػی یدارك منػػع م
اعتبػػارکردف فػػالوف گونػػگ ك  کػػه تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت چػػین اسػػت، چهػػار مقالػػه بػػا هػػدؼ بی

نکردف  آقای لی منتشر کرد. در کمپین علیه فالوف گونگ، مجبورکردف پیػركاف بػه اسػتفادق
طور کامػل  هػا موضػوع را بػه شػود. ایػن قبیػل گزارش ترین جرـ تلقی می از دارك ظاهرا  بزرگ

ماننػػػػد ك دشػػػػواری در  کننػػػػد، بػػػػا ایػػػػن حػػػػاؿ باعػػػػث كابسػػػػتگی فرقه دچػػػػار سػػػػردرگمی می
هػای آقػای لػی ك  شوند. فرامػوش نکنیػد کػه چنػین گزارشػی آموزق گیری شخصی می تصمیم

 کند. های ایشاف را آشکارا تحریف می کنندگاف در خصوص آموزق درک تمرین

اف خود آقای لی دربارق موضوع استفادق از دارك را در نار بگیرید که در کتاب فػالوف سخن
اند. آقای لی در پاسخ به ایػن سػؤاؿ کػه  گونگ چین )اكلین کتاب مقدماتی( بیانشاف کردق

در ایػػن مػػورد، »بیػػاف کردنػػد: « آیػػا در هنگػػاـ تزکیػػه، هنػػوز الـز اسػػت دارك مصػػرؼ کنػػیم »
آقػػای لػػی همننػػین، در آمػػوزش فػػا در شػػهر « ك تصػػمیم بگیریػػد.بایػػد خودتػػاف فکػػر کنیػػد 

اند، بیاف کردند:  کنندگاف آف را مطالعه کردق که تاکنوف اکثر تمرین 9331نیویورک در ساؿ 
شػود ن ػػاز دارد دارك مصػرؼ كنػد. امػا بػرای شػما كػه تزك ػػهبیمػار مػی انسػانی عػادی كقتػی»

بعضػی »ایشاف در ادامه سخنرانی افزكدند: « کنم.اید نیز مصرؼ دارك را ممنوع نمیكنندق
گوزنػػد نكػػردف دارك مػػیخواهنػػد بػػه دافػػا صػػدمه بزننػػد، ك چ زهػػازی دربػػارۀ مصػػرؼافػػراد مػػی

كنػ م، اجػازق نػداریم دارك مصػرؼ كنػ م.  ازػن تمػرین را شػركع مػی مانند اینکػه:  مػا كقتػی
بػا ایػن حػاؿ،  381«د.دهػم دارك مصػرؼ كن ػطػور ن سػت كػه بػه شػما اجػازق نمػیدركاقع، این

اش تفسػػیر ك  هػػایی را دقیقػػا  خػػالؼ معنػػای كاقعػػی ها چنػػین آموزق حکومػػت چػػین ك رسػػانه
 اند. ترجمه کردق

شود کػه تعػداد بسػیار زیػادی  سردرگمی در خصوص این موضوع از این كاقعیت ناشی می
ك گیرنػػد دیگػػر دار  کننػػدگاف فػػالوف گونػػگ پػػس از آغػػاز تمػػرین تزکیػػه تصػػمیم می از تمرین

اسػت. زیػرا در هػر جنبػه دیگػر « گیرنػد تصمیم می»مصرؼ نکنند. عبارت کلیدی در اینجا 
اش را چگونػػػه ادارق  کننػػػدق موضػػػوع سػػػالمتی از تمػػػرین فػػػالوف گونػػػگ، اینکػػػه فػػػرد تمرین

کننػدگاف فػالوف گونػگ بػه سػالمتی دسػت  کند انتخابی آزاد است. ازآنجاکه اکثػر تمرین می
گیرند دارك مصرؼ نکنند صػرفا  بػه ایػن دلیػل کػه آف  میم مییابند یا سالم هستند، تص می

 دیگر الـز نیست.

 چگونه رژیم چین فالون گونگ را بدنال کرد ۳.۲.۳الف 
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 )الف( مقامات چینی اعتراف كردند كه گزارش کامالً ساختگی بود

قتػل رسػاند، ك  یك ركزنامه تحػت كنتػرؿ حػزب ادعػا كػرد کػه ژانػگ ژیػوِف فرزنػد خػود را بػه 
های خبری دیگر مجددا  چػا  کردنػد.  س خود را كُشت. این مقاله را بسیاری از رسانهسپ

تنها مشکل ایػن اسػت کػه محققػاف مسػتقل دریافتنػد ژانػگ هرگػز كجػود خػارجی نداشػته 
 است.

، ایػػػن گػػػزارش را از لػػػس آنجلػػػس ارسػػػاؿ کػػػرد: از صػػػدای آمریکػػػانگار  هػػػای تػػػائو، ركزنامػػػه
ای  هػای رسػانه سرکوب فالوف گونگ کػرد، همػه آژانس که دكلت چین شركع به 9333ژكئیه

اش  تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت شػػركع بػػه حملػػه بػػه فػػالوف گونػػگ، بنیانگػػذار آف، ك اعضػػای اصػػلی
 کردند.

ِػػر شػػینػػوامبر، گزارشػػی كیػػیق بػػه نویسػػندگی لػػی شػػینگانگ در ركزنامػػه ۰2 در تػػاریخ   آف كٌرک
ه در منطقػػه كینػػاف اسػػتاف منتشػػر شػػد. در ایػػن مقالػػه آمػػدق بػػود کػػه ژانػػگ ژیػػوِف، زنػػی کػػ

ماهه خود را آتش زد ك سپس در اعتراض بػه سػرکوب  ، دختر شش کرد شانشی زندگی می
 زدف خود اقداـ به خودکشی کرد. دست دكلت، با آتش فالوف گونگ به

ها در شنجن، هاربین،  این گزارش باعث نگرانی در سراسر کشور شد ك بسیاری از ركزنامه
ا آف را مجػػػددا  چػػػا  کردنػػػد. مرکػػػز اطالعػػػات حقػػػوؽ بشػػػر ك هػػػ شػػػانگهای ك سػػػایر مکاف

هػػای دموکراتیػػِک هنػػگ کنػػگ تحقیقػػی انجػػاـ داد ك فهمیػػد کػػه ایػػن گػػزارش کػػامال   جنبش
 جعلی است.

، زمػاف ك  های مقامػات چینػی بیػاف کػرد کػه افػراد، محػل زنػدگی این مرکز با استناد به گفته
مقاـ رسػمی بػه نػاـ كك از کمیتػه امػور ماجرا در آف گزارش همه ساختگی بودق است. یک 

سیاسػػی ك حقػػوقی كینػػاِف اسػػتاف شانشػػی شػػهادت داد مطلقػػا  هػػیچ خودکشػػی از طریػػػق 
كجػه  هیچ خودسوزی صورت نگرفته است ك عالكق بر ایػن، هػیچ زنػی بػه نػاـ ژانػگ ژیػوِف به

هػػای خبػػری در چػػین بػػرای  كجػػود خػػارجی نداشػػته اسػػت. عػػالكق بػػر ایػػن، بسػػیاری از آژانس
 یید با آنها تماس گرفتند ك همین جواب را دریافت کردند.تأ

ِػػر شػػیکننػػدگاف فػػالوف گونػػگ از نویسػػندق مقالػػه  كقتػػی تمرین سػػؤاؿ کردنػػد چػػرا ایػػن  آف كٌرک
 «داستانی تخیلی نوشتم.»را از خود درآكردق است، پاسخ نویسندق این بود: « خبر»
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 کند کار می)ب( خانواده، مرگ مادر براثر تمرین فالون گونگ را ان

مػورد مػرگ ناشػی از  92۲۲»عنواف یکػی از  تلویزیوف دكلتی چین خبر مرگ ما جینشیو را بػه
 طور كسیعی منتشر کرد. به« فالوف گونگ

این درست نیست. اك نزدیک بػه »بعد از اینکه شوهرش از این گزارش مطلع شد، گفت: 
بػار سػکته مغػزی کػردق  بیست ساؿ به دیابت مبتال بػود ك قبػل از تمػرین فػالوف گونػگ دك

 383ای برای توضیح مرگ مادرش نوشت:  دختر خانم ما، جین یومینگ، در مقاله 382«بود.

که در بیمارستاف بستری بود، با  كضوح براثر آنوریسم مغزی درگذشت. اك درحالی مادـر به
هػػایی کػػه پزشػػکاف تجػػویز کػػردق بودنػػد را  دقػػت تحػػت مراقبػػت بػػود ك تمػػاـ داركهػػا ك تزریق

کػػرد، امػػا بػػازهم درگذشػػت. پػػس چػػرا آنهػػا نگفتنػػد کػػه اك درنتیجػػه معالجػػه در  افػػت میدری
دلیل تمػرین فػالوف گونػگ  بیمارستاف درگذشت  مسئولین چگونه توانستند بگوینػد اك بػه

 کرد  درگذشت فقط به این خاطر که زمانی فالوف گونگ را تمرین می

 384کند )پ( مادر قربانِی خودکشی حقایق را روشن می

اش بػػا آف  مػػادر قربػػانِی خودکشػػی دربػػارق حقػػایق مػػرگ پسػػرش ك تهدیػػدی کػػه عػػركس بیػػوق
 گوید: ركبرك است می

کننػػدق فػػالوف دافػا هسػػتیم. مػػن  نػاـ مػػن شػیا زكركنػػگ اسػػت. مػن ك شػػوهـر هػر دك تمرین
مادرِ النگ گانگ هستم که با پریدف در ركدخانه خودکشی کرد. خبػر مػرگ اك را تلویزیػوف 

کػه بػه دركغ بػه فػالوف گونػػگ « مػورد مرگػػی 92۲۲»عنواف یكػی از  بػه (CCTV)مرکػزی چػین 
نسبت دادق شدق، منتشر کػرد. مػا در خیابػاف هفتػاد شػوانگنیائو در ركسػتای شوانگشػی، 

 کنیم. چینگ زندگی می منطقه یونگنواف، كاقع در چونگ

یػػر، در دانسػػتیم کػػه پسػػرماف مشػػکل ركانػػی داشػػت یػػا خ عنواف كالػػدین، مطمئنػػا  می مػػا بػػه
پریشػی شػدق  كاقع اك كاقعا  مشکل ركانی داشت. اك در زماف پرش در ركدخانػه، دچػار ركاف
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عنواف كالػدینش، بایػد بگػوییم حقیقػت  بود که هیچ ارتباطی با فالوف گونگ نداشت. ما به
توانیم برخالؼ كجداف خود عمػل کػردق ك تماشػا کنػیم کػه دكلػت از پسػرماف  چیست. نمی
 کند. دافا استفادق میزدف به  برای تهمت

پػس از درگذشػػت پسػػرماف، خبرنگػػاری بػػه نػػاـ دك آمػػد کػػه بػػا عركسػػم مصػػاحبه کنػػد ك از اك 
کننػدق فػالوف گونػگ بػودق اسػت. ایػن خبرنگػار ركی  خواست که ادعا کنػد شػوهرش تمرین

ای کلمػػاتی افتراآمیػػز دربػػارق فػػالوف گونػػگ نوشػػت ك بػػه اك گفػػت آنهػػا را بخوانػػد. در آف  برگػػه
، عركسم تسلیم فشار آنها شد ك آننه را كه خبرنگار گفته بود انجاـ داد. ركز بعػد بػه زماف

شػوند، اغلػب از پػوؿ  یواف پوؿ نقد دادند. کسانی که مرتکب کارهػای اهریمنػی می ۰۲۲اك 
کننػػد. حتػػی بػػه  بػػرای خریػػد كجػػداف شػػخص ك كادارکػػردنش بػػه انجػػاـ کػػار بػػد، اسػػتفادق می

تلویزیػػونی « خبػػر»آمػػوزش دادنػػد بػػه دافػػا افتػػرا بزنػػد. ایػػن  اـ )فرزنػػد پسػػر مرحػػومم( نػػوق
 گونه جعل شد. این
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 دافا فالون ۀدربار 

فػػالوف دافػػا یػػا همػػاف فػػالوف گونػػگ، یػػک ركش تزکیػػه شخصػػی باسػػتانی ك 
真善)  خواهی، بردبػاری پیشرفته مبتنی بػر اصػوؿ جهػاف، حقیقػت، نیػک

忍) جػػػوآف لی هػػػای اصػػػلی فػػػالوف دافػػػا، در کتػػػاب اصػػػ اسػػػت. تمػػػاـ آموزق
، تزکیػه ذهػن ك جػوآف فػالوفهػای  ارائه شدق است. بر اسػاس آموزق فالوف

خصوصیات اخالقی شخص عامل کلیػدی در رشػد گونػگ )قػدرت انػرژی( 
 است.

فالوف دافا شامل تزکیه جسم نیػز اسػت کػه بػا انجػاـ پػنج تمػرین مراقبػه 
 دافا ك تزکیه خصوصیات اخالقی شخص همراق است.
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 هانمودارها و عکس
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 ۱۹۹۹ئیهژو -۱۹۹۲مه

 در چین به عموـ مردـ معرفی شد. 933۰فالوف گونگ نخستین بار در ماق مه

اش بر سػالمتی  دلیل اصولش )حقیقت، نیکخواهی، بردباری( ك تأثیر برجسته این ركش به
 سرعت از طریق کالـ ك از فردی به فرد دیگر، انتشار یافت. ك حف  تندرستی به

میلیوف نفر یا تقریبا  یک نفر از هر دق چینی 9۲۲، ، یعنی فقط هفت ساؿ بعد9333تا ژكئیه
 کردند. فالوف گونگ را تمرین می
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رفتنػد تػا قبػل از  دـ، بسػیاری از مػردـ بػه پػارک می ، هر ركز در سپیدق9333قبل از ژكئیه
رفػتن بػه سػر کػار یػا مدرسػه، تمرینػات فػالوف گونػگ را انجػاـ دهنػد. ایػن صػحنه زیبػا ك 

نػػدرت دربػػارق ایػػن پدیػػدق گػػزارش  های چینػػی به ایػػن حػػاؿ رسػػانه بخػػش بػػود. بػػا آرامش
 دادند. می

افػػراد از هػػر سػػنی فػػالوف گونػػگ را تمػػػرین »مقالػػه فػػوؽ از ركزنامػػه گػػوانگیك بػػا عنػػواف 
 داد. نمونه نادری بود که كضعیت كاقعی فالوف گونگ را نشاف می« کنند می
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 دشان بودن درصد از مردل شاهد بهبود در سالمتی ۹۷٫۹

در پکػِن چػین انجػاـ شػد، نشػاف داد کػه  9332یک نارسنجی دربارق سالمتی که در سػاؿ 
، کتػػاب اصػػلی فػػالوف گونػػگ، را مطالعػػه کردنػػد، ك پػػنج جػػوآف فػػالوفاز افػػرادی کػػه  :31.3

 شاف بودند. تمرین فالوف گونگ را انجاـ دادند شاهد بهبود سالمتی

 

 

ای کػه  کننػدق تمرین 9۰،۱۱2از بین 
رسػػػػنجی شػػػرکت کػػػػردق در ایػػػن نا

سػػػػػاؿ، ك  ۱۲بػػػػػاالی  :۱9.3بودنػػػػػد، 
 ساؿ داشتند. ۱۲آنها زیر  :22.2 

  

 

 

نفر  9۲21۱دهندگاف،  در بین پاسخ
به یک یا چند بیماری مبتال بودند. 

از کسػػػػػػػػػػػػانی کػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػه  :11.۱
 ۰هایی مبتال بودند، پس از  بیماری
ساؿ تمرین فالوف گونػگ،  2ماق تا 

 :۰۲.2 کػػامال  بهبػػود یافتػػه بودنػػد ك
گزارش دادند که تػا حػدكدی بهبػود 

شػػػاف  انػػػد ك كضػػػعیت سالمتی یافته
 بهتر شدق است.
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کننػػدگاف قبػػل از شػػركع آزار ك شػػکنجه در حػػاؿ انجػػاـ تمرینػػات فػػالوف گونػػگ در  تمرین
 جزیرق النتائو در هنگ کنگ، هستند.
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بنرهػا نوشػته شػدق اسػت: انجاـ گركهػی تمػرین در گػوانگیك قبػل از آزار ك شػکنجه. ركی 
 «محل آموزش داكطلبانه فالوف دافا.»
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فػالوف گونػگ را  ناتیجمع شدند تا تمر یعموم یها مردـ از تماـ اقشار جامعه در پارک
گرفتػػه شػػدق  9333سػػاؿ  لیػػدر اكا نوافیعکػػس بػػاال در چنگػػدك، اسػػتاف سػػ انجػػاـ دهنػػد.

 است.
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نیانگػػذار فػػالوف گونػػگ، در نمایشػػگاق سػػالمتی جػػوایز اهداشػػدق بػػه آقػػای لػػی هنگجػػی، ب
 که در پکن برگزار شد. 9332آسیا در ساؿ 
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 امروز -۱۹۹۹ژوئیه

سػػایت مینگهػػویی در  شػػود کػػه كب هػػای ایػػن بخػػش فقػػط مػػواردی را شػػامل می توجػػه: دادق
 كقوع در چین، موفق به گزارش آنها شدق است. های درحاؿ جریاف آزار ك شکنجه

چ ك آزار ك شػػػػػکنجه فػػػػػالوف گونػػػػػگ، چنػػػػػین  ک دسػػػػػت ح اطالعػػػػػات بهدلیل سانسػػػػػور  بػػػػػه
هایی مشکالت ك خطرات زیادی را به همراق دارد. بنابراین، این ارقػاـ احتمػاال   دهی گزارش

دهػػد کػػه كاقعػػا  رخ دادق اسػػت ك  فقػػط زیرمجموعػػه کػػوچکی از همػػه مػػواردی را نشػػاف می
 اند. ری نکردق ك گزارش ندادقآك های ما هنوز جمع بسیاری از موارد دیگر را گركق
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 تعداد مراکز شستشوی مغزی در هر منطقه
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 کنندگان در هر منطقه مراکز شستشوی مغزی و مرگ تمرین

 

 

 

 

 مراکز شستشوی مغزی             کنندگاف  مرگ تمرین                         
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مراکز شستشوی مغزی در  شده در کنندگان فالون گونگ محبوس تعداد تمرین
 سال

 ۰۲93تا ژكئیه 9333موارد مستند از ژكئیه
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 کار اجباری در سال های کنندگان فالون گونگ محبوس در اردوگاه تعداد تمرین

 ۰۲92تا  9333موارد مستندشدق از ساؿ 

 رسما  برچیدق شدند ۰۲92های کار اجباری در ساؿ  توجه: اردكگاق
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 شده در منطقه کنندگان فالون گونگ محکول نتعداد تمری

 ۰۲93تا ژكئیه 9333ندشدق از ژكئیهموارد مست

 

 

  

 نگیائونیل
 انگیجلونگیه

 كنگشاند
 یهب
 نوافیس
 نیلیج

 هناف
 گوانگدكنگ

 یهوب
 پکن

 انگسویج
 هوناف
 نگیچ چونگ
 گانسو

 وننافی
 یداخل مغولستاف

 نیانجیت
 ییآنهو

 یشانگها
 یانگشیج

 یشانش
 یكیگوئ
 انگیژج

 افیفوج
 یشاآنش

 انگیج نیش
 اینگشین

 یگوانگش
 ینگهایچ

 ناشناخته
 نافیها

 تبت
 نیاز چ خارج
 کنگ هنگ

 وافیتا
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کنندگان فالون گونگی که تا سرحد مرگ تحت  نمودار تجمعی تعداد کل تمرین
 آزار و شکنجه قرار گرفتند 

 ۰۲93سپتامبر9۲تاریخ  تامستندشدق موراد 
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 شده در هر سال گونگ محکولکنندگان فالون  تعداد تمرین

 ۰۲93تا ژكئیه 9333موارد مستندشدق از ژكئیه
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 ن فالون گونگ دستگیرشده در منطقهکنندگا تعداد تمرین

 ۰۲93تا ژكئیه 9333موارد مستندشدق از ژكئیه
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 یهب
 نگیائونیل
 انگیجلونگیه
 نیلیج
 نوافیس

 یهوب
 گوانگدكنگ

 هناف
 هوناف
 پکن

 نگیچ چونگ
 انگسویج

 گانسو
 نیانجیت

 یداخل مغولستاف
 ییآنهو

 یانگشیج
 وننافی
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 افیفوج

 یگوانگش
 انگیج نیش
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 ینگهایچ
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 ناشناخته
 نیاز چ خارج
 تبت
 کنگ هنگ
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 اند از جیانگ زمین شکایت کرده ۲۱۱۵دسامبر۳۱شاکی که تا  ۲۱۱،۸۱۳

 )که در نقشه نشاف دادق نشدق است(ج از چین نفر از خار ۰923شامل 
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 شکایات کیفری علیه جیانگ زمین

 ۰۲9۱دسامبر29نمودار تجمعی، تا 

 

 
 اند )تجمعی( شکایاتی که تأیید شدق تحویل مراجع دادق شدق  عی(     شاکیاف )تجم           

 

  

 ۰۱۲۲۲۲ 
 

۰۲۲۲۲۲ 
 

 9۱۲۲۲۲ 
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ونػػػػػػگ در تیػػػػػػانجین، کننػػػػػػدگاف فػػػػػػالوف گ كشػػػػػػتم ك دسػػػػػػتگیری تمرین پػػػػػػس از ضرب
کنندگاف در بیركف ادارق استیناؼ ملی در کنار مجتمػع حکومػت مرکػزی در پکػن  تمرین
خواندنػد ك منتاػر  رك ایسػتادق بودنػد، کتػاب می کشػیدند. آنهػا در سػکوت در پیػادق  صف

آمیز در  چ بعػػػػدا ایػػػػن دادخػػػػواهی مسػػػػالمت ک بودنػػػػد کػػػػه مقامػػػػات آنهػػػػا را بپذیرنػػػػد. ح
دركغ تفسػػػػیر ك از آف بػػػػرای توجیػػػػه آزار ك شػػػػکنجه فػػػػالوف گونػػػػگ را بػػػػه  9333آكریػػػػل۰۱ 

 مراجعه کنید.( 9استفادق کرد. )برای جزئیات بیشتر به پیوست 
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دسػػػت  ترین مراکػػػز در آزار ك شػػػکنجه مػػػردـ چػػػین به هػػػای کػػػار اجبػػػاری مناسػػػب اردكگاق
 سػػػػایت مینگهػػػػویی را بػػػػه خػػػػود هػػػػا در كب چ هسػػػػتند ك موضػػػػوع بیشػػػػترین گزارش ک ح

کنندگاف فالوف گونگ منجر  های جهانی تمرین ، تالش۰۲92اند. در ساؿ  اختصاص دادق
 شدف سیستم اردكگاق کار اجباری شد. به بسته
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من پکػػن دسػػتگیر  آف ای را در میػػداف تیػػاف کننػػدق شخصػػی تمرین مػػأموراف پلػػیس لباس
دادف بػه  جػای گػوش ، ادارات استیناؼ دكلػت چػین بػه9333زمینه: در ژكئیه کردند. پیش

کػػػػػرد. بسػػػػػیاری از  کننػػػػػدگاف فػػػػػالوف گونػػػػػگ، آنهػػػػػا را دسػػػػػتگیر می های تمرین پركنػػػػػدق
هػػػای عمػػػومی  کننػػػدگاف ازآنجاکػػػه هػػػیچ جػػػایی بػػػرای رفػػػتن نداشػػػتند، بػػػه مکاف تمرین

رفتنػػد تػػا بػػه سػػایرین بگوینػػد فػػالوف گونػػگ چػػه فوایػػدی بػػرای زنػػدگی آنهػػا داشػػته ك  می
 جه را ركشن کنند.این آزار ك شکن بودف كحشیانه
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شػػػود.  ای بػػػا اتػػػوی داغ ك سػػػیگار سػػػوزاندق می کننػػػدق بػػػازآفرینی صػػػحنه شػػػکنجه: تمرین
کنػػػد تػػػا  صػػػد نػػػوع شػػػکنجه اسػػػتفادق می طور عػػػادی ك مرتػػػب از بػػػیش از یک چ بػػػه ک ح

 کنندگاف را مجبور به رهاکردف فالوف گونگ کند. تمرین
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ار اهل شنیانگ، استاف لیائونینگ، پس از اینکػه ركنگ، حسابد صورت خانم گائو ركنگ
کردنػد، از شػکل افتػاد.   مأموراف پلػیس اك را هفػت سػاعت بػا شػوک الکتریکػی شػکنجه

شػدف  دلیل متوـر صورتش پر از تاكؿ، ك موهایش با چرک ك خوف پوشیدق شدق بود. بػه
شػػدت  توانسػػت در حػػد یػػک خػػط بػػاز شػػود ك دهػػانش به صػػورتش، چشػػمانش فقػػط می

ـر شػػدق ك از شػػکل افتػػادق بػػود. هػػدؼ آزاركاذیػػت پلػػیس مجبػػورکردف اك بػػه انکػػار متػػو
 سالگی به قتل رسید.21باكرش به فالوف گونگ بود. خانم گائو در 

در چػین  ۰۲9۱کنند، در ساؿ  دك خواهر خانم گائو که آنها نیز فالوف گونگ را تمرین می
انػػدازی کػػرد، شػػکایت حقػػوقی  قچ کػػه آزار ك شػػکنجه را را ک علیػػه جیانػػگ زمػػین، رهبػػر ح

 تنایم کردند.
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کػرد ك بسػیار مػورد  سػاله در دفتػر مرکػزی بانػک خلػق چػین کػار می23آقای كانػگ چػاِف 
 احتراـ دكستاف ك همکارانش بود.

ای نوشػت ك از جیانػگ زمػین مصػرانه خواسػت بػه  پس از شركع آزار ك شکنجه، اك نامػه
 9333بػا تأییػد شخصػی جیانػگ، در پایػاف سػاؿ  آزار ك شکنجه خاتمه دهد. پلیس پکػن

 .كانگ را سه ماق بدكف دلیل بازداشت کرد

آقػػای كانػػگ شػػغل خػػود را از دسػػت داد. در طػػی سػػه سػػاؿ بعػػد، بػػه بػػیش از دق اسػػتاف 
سػػػػایت  کننػػػػدگاف در آف منػػػػاطق ك كب هػػػػای ارتبػػػػاطی را بػػػػین تمرین سػػػػفر کػػػػرد ك کاناؿ

کػرد  ل ك خػارج از چػین ایػن امکػاف را فػراهم میمینگهویی برقرار کردق ك برای افراد داخ
موقع از آخرین اخبار دربارق آزار ك شکنجه مطلػع شػوند. مسػئولین چػین پاداشػی  که به

 ۰۲۲۰اش تعیػػػین کردنػػػد ك آقػػػای كانػػػگ چػػػاف در اكت هزاریػػػوآنی را بػػػرای دسػػػتگیری9۲۲
 .دستگیر ك تا سرحد مرگ شکنجه شد
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کارخانػػػه ك زنػػػی بیػػػوق از شػػػهر كیفانػػػگ، اسػػػتاف خػػػانم چػػػن زیشػػػیو، کػػػارگر بازنشسػػػته 
شػػاندكنگ، در طػػوؿ سػػاؿ نػػو چینػػی در یػػک مرکػػز شستشػػوی مغػػزی حػػبس شػػد ك در 

 .كشتم قرار گرفت سالگی، تا سرحد مرگ تحت ضرب۱2، در ۰۲۲۲فوریه۰9

ركز قبل از شکنجه خانم چن تا سرحد مرگ، اك هنوز هم حاضر بػه انکػار فػالوف گونػگ 
 .کردف فالوف گونگ حق اكست داشت كه تمرین نبود. در عوض اظهار

خواهی کننػػد امػػا هػػیچ كکیلػػی پركنػػدق آنهػػا را  دك فرزنػػدش سػػعی کردنػػد بػػرایش عػػدالت
سػػاله، 2۰لینگ،  ، دختػػر خػػانم چػػن، خػػانم ژانػػگ شػػوئه۰۲۲۲آكریػػل۰2پػػذیرفت. در  نمی

گ ژكرنػاؿ داشػت. خػانم ژانػ كاؿ اسػتریتای با یاف جانسوف، خبرنگػار ركزنامػه  مصاحبه
دستگیر، ك بعدا  سه ساؿ در اردكگاق کػار اجبػاری حػبس « افشای اسرار دكلتی»به جرـ 

 .شد
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خانم چن شوالف )ردیف عقب، دكمین نفر از سمت راست(، پػدر ك مػادرش، دك بػرادر ك 
عنواف تنهػػا  ترش را براثػػر آزار ك شػػکنجه از دسػػت داد. خػػانم چػػن بػػه یػػک خػػواهر کوچػػک
ها  مجموع به یازدق ساؿ ك شش ماق حػبس محکػوـ شػد ك شػکنجهبازماندق، دك بار ك در 

 .اش شد در زماف حبس باعث صدماتی شد که منجر به ناتوانی
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حقیقػػت، نیکخػػواهی، »کننػػدگاف بنرهػػایی را در دسػػت دارنػػد کػػه ركیشػػاف کلمػػات  تمرین
، اصػػػوؿ اصػػػلی فػػػالوف گونػػػگ، نوشػػػته شػػػدق اسػػػت. ایػػػن شػػػکل از اعتػػػراض «بردبػػػاری

من پکػػن،  آف ، در میػػداف تیػػاف9333آمیػػز بعػػد از شػػركع آزار ك شػػکنجه در سػػاؿ  مسػػالمت
کننػدگاف فػالوف گونػگ در بػیش از  کػه تمرین ، درحالی۰۲۲9صحنه رایجی بود. در نػوامبر 

کننػدگاف در داخػل چػین بودنػد کػه صدایشػاف  کشور جهاف در حاؿ کمک بػه تمرین 2۲
کننػػػدق غربػػػی در میػػػداف تیػػػاف  رینتم 23شػػػنیدق شػػػود ك آزار ك شػػػکنجه متوقػػػف شػػػود، 

 «فالوف دافا خوب است.»ـ بگویند: من گرد هم آمدند تا به مرد آف
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کشػور تػالش  2۲از  شیفػالوف گونػگ در بػ کننػدگاف نیکػه تمر ی، در حال۰۲۲9در نوامبر 
کمػک کننػد تػا آزار ك شػکنجه را متوقػف، ك  نیدر داخػل چػ کننػدگاف نیبه تمر کردند یم

 دافیػػػدر م یغربػػػ ۀکننػػػد نیتمر 23کننػػػد،  یرسػػػان كاقعػػػه اطالع نیػػػا ۀربػػػار بػػػه مػػػردـ د
 «.فالوف دافا خوب است» ندیجمع شدند تا به مردـ بگو من آف افیت
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عنواف یکػی از  در جلسػه دادرسػی کنگػرق آمریکػا بػه ۰۲93آكریػل92خانم یین لیپینػگ در 
دهد. اردكگاهی که  ، شهادت میبازماندگاف اردكگاق کار اجباری بدناـ ماسانجیا در چین

کننػػدق خػػانم  تمرین 92 صػػورت گركهػػی بػػه  نگهبانػػانش بػػه زنػػدانیاف مػػرد اجػػازق دادنػػد به
ی ك ضػػربه ركحػػی فػػالوف گونػػگ تجػػاكز کننػػد. ایػػن تجاكزهػػا منجػػر بػػه مػػرگ، ازکارافتػػادگ

 شدید قربانیاف شد.
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جمهػػور  بػػا رئیس ۰۲93یػػهژكئ91خػػانم ژانػػگ یوهػػوا، در تػػاریخ  کننػػدق فػػالوف گونػػگ  تمرین
بازمانػدۀ آزار ك شػکنجه عقیػدتی  ۰1کند. خانم ژانػگ یکػی از   دكنالد ترامم صحبت می

بػػود کػػه بػػرای شػػرکت در دكمػػین نشسػػت كزیػػراف بػػرای پیشػػبرد آزادی مػػذهبی کػػه در 
 سی حضور یافت. شد در كاشنگتن دی كزارت امور خارجه آمریکا برگزار
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آف نوشػته شػدق  یاستاف شػاندكنگ، کػه رك نگدائو،یدر چ یبرچسب یناشناس رك یفرد
نوشػػته اسػػت:  یبػػا رنػػگ مشػػک« کننػػد تیشػػکا نیزمػػ انػػگین از جدیػػمبا نیکػػل چػػ»بػػود 

 (۰۲91شدق در ساؿ  )عکس گرفته«. موافقم»
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جیانگ، تقویم مینگهػویی  یک مشتری در بازار کشاكرزاف در جیاموسی، استاف هیلونگ
رسػػانی بػه مػػردـ دربػػارق آزار ك  مناور اطالع کننػػدگاف در چػین بػػه نکنػػد. تمری دریافػت می

کردف اطالعات نادرست دربارق فالوف گونگ  كقوع در اطرافشاف ك ركشن شکنجه درحاؿ
های  ف کننػػد اغلػػب بركشػػورها ك نشػػا های تحػػت کنتػػرؿ دكلػػت منتشرشػػاف می کػػه رسػػانه

 ( ۰۲9۱شدق در ساؿ  کنند. )عکس گرفته یادبودی را توزیع می
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هػػای دیگػػر،  ای از نشػػریات مینگهػػویی کػػه در تقریبػػا  همػػه شػػهرهای چػػین ك مکاف نمونػػه
صورت آنالیػن موجػود اسػت  ازجمله ایاالت متحدق آمریکا، هنگ کنگ ك کرق جنوبی، به

 تواف آنها را دانلود، چا  ك توزیع کرد. ك می
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ركف کنسػػػػولگری چػػػػین در کننػػػػدگاف فػػػػالوف گونػػػػگ در سػػػػرمای زمسػػػػتاف در بیػػػػ تمرین
رسػػانی دربػػارق آزار ك  کننػػدگاف در سراسػػر جهػػاف بػػرای اطالع ایرکوتسػػک، ركسػػیه. تمرین

نػد. )عکػس های چػین حضػور دار  ها ك کنسػولگری شکنجه همیشه در بیركف سفارتخانه
 (۰۲93شدق در ساؿ  گرفته
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دق آمریکػا مطالػب گردشگراف چینی در مرکز ناقوس آزادی در فیالدلفیا در ایػاالت متحػ
شػػدق در  نػػد. )عکػػس گرفتهخوان مربػػوط بػػه آزار ك شػػکنجه فػػالوف گونػػگ در چػػین را می

 (۰۲92ساؿ 
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، ركز حقوؽ بشر، در مقابػل مقػر سػازماف ملػل متحػد ۰۲92دسامبر9۲کنندگاف در  تمرین
 کنند. در نیویورک تجمعی برگزار می
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کنندگاف فػالوف  کردف کشتار تمرین حكوـمردـ در صف انتاار هستند تا دادخواست م
مادریػد، اسػپانیا،  شػدق در شػاف را امضػا کننػد. عکػس گرفته خاطر اعضای بدف گونگ به

 .۰۲92اکتبر  2
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کننػػدق فػػالوف گونػػگ بػػه مناسػػبت بیسػػتمین سػػالگرد آزار ك شػػکنجه ایػػن  هػػزاراف تمرین
 سی تجمع کردند.  در كاشنگتن دی ۰۲93ژكئیه92 دست رژیم چین، در  تمرین به
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 تأسیس شد. ۰۲۲1کتابفركشی تیانتی که در ساؿ 
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ُػه سػخنرانی، ك كیػدئوی  ای است. کتاب مراقبه هػای فػالوف گونػگ، مجموعػه كیػدئوهای ن
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نامػػه کنػػد. )بر  هػػای رایگػػاف برگػػزار می سػػازماف غیرانتفػػاعی، بػػرای شػػاگرداف جدیػػد کالس

 یافت.( Tiantibooks.orgسایت  تواف در كب ها را می کالس
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