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فالوندافاچیست؟جشنسیسالگی
ســی ســال پیــش، روش تزکیــۀ فالــون دافــا و اصــول عمیــق حقیقــت، نیک خواهــی و بردبــاری 
آن بــرای نخســتین بــار بــه عمــوم مــردم آمــوزش داده شــد. از آن زمــان بیــش از یک صدمیلیــون نفر 
ایــن تمریــن را شــروع کرده انــد و درنتیجــه: وضعیــت سالمتی شــان بهتــر شــده و نــگاه روشــن تری 
بــه زندگــی پیــدا کرده انــد. در حالــی کــه تمرین کننــدگان فالــون دافــا در چیــن به دلیــل ایمانشــان 
بــا آزار و شــکنجۀ وحشــیانه روبــرو هســتند، ســایر تمرین کننــدگان ایــن روش در سراســر جهــان بــر 

ایــن بــاور هســتند کــه درنهایــت نیکــی بــر پلیــدی پیــروز خواهــد شــد.

ــۀ باســتانی براســاس اصــول  ــگ یــک روش تزکی ــون گون ــا فال ــا ی ــون داف فال
ــالش  ــن روش ت ــدگان ای ــاری اســت. تمرین کنن حقیقــت، نیک خواهــی و بردب
می کننــد خــود را از نظــر جســمی و ذهنــی بهبــود بخشــند. آموزه هــای اخالقــی 
ایــن روش در قالــب کتــاب جــوآن فالــون بــا مدیتیشــن و چنــد تمریــن آرام و 

ــل می شــود. ــم تکمی مالی
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فالـوندافــا
حقیقت، نیک خواهی، بردباری

فـالــــون دافـا 
به 

فالــون گونگ 
نیز معروف 

است

تشویقممیکند روز فالوندافاهر
انسانبهتریشوم.سالمتر

وروابطمبا زندگی،کار شدهامودر
هستم. شادتر سایرین،بسیار

ــن منظــم روشــی  ــق تمری ــد کــه فــرد از طری مــردم باســتان معتقــد بودن
ــای  ــال ارتق ــرود. آن هــا به  دنب ــر ب ــادی فرات ــد از موجــودی ع ــوی می توان معن

ــد.  ــج و توهمــات دنیــای عــادی بودن ســطح خــود و رهــا شــدن از رن
رســیدن بــه ایــن حالــت مســتلزم درســتکاری اخالقــی، رهــا کــردن امیــال 
دنیــوی و اســتفاده از مدیتیشــن و تکنیک هــای دیگــر بــرای بهبــود ذهــن و 

جســم بــود.
ــد کــه هــر کــدام مســیری  ــد آمدن مــدارس تزکیــۀ راســتین متعــددی پدی
اصولــی بــرای رشــد معنــوی ارائــه می کردنــد. ایــن ســنت ها بی ســروصدا در 
طــول اعصــار از اســتادان بــه شــاگردان منتقــل شــدند. فالــون گونــگ یکــی 

از ایــن روش هــا اســت و اکنــون در دســترس همــگان قــرار گرفتــه  اســت.
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آقــای لــی هنگجــی آمــوزش فالــون دافــا را 
در مــه ســال 1992 در چانگچــون آغــاز کردنــد. 
ســپس  و  صدهــا  ســخنرانی  مجموعــه  هــر 
چراکــه  می کــرد  خــود  جــذب  را  نفــر  هــزاران 
خانــوادۀ  و  دوســتان  بــه  شــرکت کنندگان 
خــود می گفتنــد چگونــه وضعیــت ســالمتی و 
تندرستی شــان پــس از شــروع تمریــن فالــون 

یافــت. بهبــود  دافــا 
از  »بعــد  گفــت:  شــرکت کنندگان  از  یکــی 
یــک ســخنرانی، در حالــی کــه به ســمت خانــه 
می رفتــم احســاس می کــردم در هــوا شــناورم. 
حــس  و  بــودم  پرانــرژی  جــوان  فــردی  ماننــد 
از  پــس  بنابرایــن  داشــتم.  راحتــی  و  شــادی 
بــه همــۀ  را  دافــا  فالــون  خانــه،  بــه  رســیدن 
کســانی کــه می شــناختم معرفــی کــردم. بیــش 
از 20 نفــر در خانــواده ام شــروع بــه تمریــن ایــن 

کردنــد.« روش 

خانمــی کــه به دلیــل ســرطان معــده درحــال 
تمرین کننــدگان  اتفاقــی  به طــور  بــود  مــرگ 
فالــون دافــا را دیــد کــه در اســکله ای تمریــن 
می کردنــد. او پــس از تماشــای ســخنرانی های 
لــی طــی چنــد روز، دوبــاره  آقــای  ضبط شــدۀ 
بخــورد.  را  غذاهــا  مختلــف  انــواع   توانســت 
ــن  ــه در آخری ــرد ک ــدا ک ــن فرصــت را پی ــداً ای بع
گوانگجــو  در  لــی  آقــای  ســخنرانی  مجموعــه 
مــرور خاطراتــش گفــت:  بــا  او  کنــد.  شــرکت 
»بــرای رفتــن بــه گوانگجــو، دو نفــر بایــد کمکــم 
ــه  ــه بقی ــد، امــا در راه بازگشــت، مــن ب می کردن

می کــردم!« کمــک  وسایلشــان  حمــل  در 
او گفــت: »بعــد از این کــه فالــون دافــا را یــاد 
رنجشــی  بدزبانــم  نامــادری  از  دیگــر  گرفتــم، 
بــه دل نداشــتم. وقتــی تــوان انجــام کارهــای 
ــه ام  ــه خان شــخصی اش را از دســت داد، او را ب

ــرم  ــی هــوا گ ــم. وقت ــت کن ــا از او مراقب آوردم ت
می کــردم.  حمــام  را  او   بــار  دو  روزی  بــود، 
ســخنرانی های دافــا را برایــش پخــش می کــردم 
تا گوش کند. او ســه ماه بعد، ســالم و شــاد از 
خانــه ام رفــت. بســیاری از دوســتان و بســتگانم 
پــس از مشــاهدۀ ایــن ماجــرا فالــون دافــا را یــاد 

ــد.« گرفتن
ــاورش دشــوار به نظــر  گرچــه ممکــن اســت ب
برســد، امــا ایــن نــوع تغییــر بنیادیــن دربیــِن 
تمرین کننــدگان فالــون دافــا رایــج اســت. یکــی 
دیگــر از حاضــران در ســخنرانی  گفــت: »نگرشــم 
نســبت بــه زندگــی کامــالً تغییــر کــرد. همیشــه 
ســعی  می کنــم بــرای یافتــن نقــاط ضعفــم  بــه 
درون نــگاه کنم،نخســت بــه فکــر دیگــران باشــم 

و بــا مــردم مهربــان رفتــار کنــم.«

ــون  ــن فال ــی کــه افــراد بیشــتری تمری در حال
دافــا را شــروع می کردنــد، کم کــم محل هایــی 
از  چیــن،  سراســر  در  گروهــی  تمریــن  بــرای 
میادیــن شــهر گرفتــه تــا روســتاها، راه انــدازی 
شــدند. تــا ســال 1998، بیــش از هــزار محــل 

تمریــن فقــط در پکــن وجــود داشــت.
گذشــته  یــادآوری  بــا  تمرین کننــده ای 
صبــح  در  موســیقی  شــروع  »بــا  گفــت: 
صــف  در  بالفاصلــه  تمرین کننــدگان  زود، 
صــدای  کــردن  دنبــال  بــا  و  می ایســتادند 

به صــورت  را  تمرین هــا  اســتاد،  ضبط شــدۀ 
گروهــی انجــام می دادنــد. نتیجــه خیره  کننــده 
بــود. آن هــا قبــل از رفتــن بــه خانــه، محوطــه 
را تمیــز می کردنــد و حتــی زباله هــای ســایرین، 
ازجملــه ته ســیگارها را جمــع می کردنــد. بعــد 
از رفتن شــان محــل تمریــن آنقــدر تمیــز بــود 
کــه باعــث تعجــب کارگــران شــهرداری می شــد. 
تعــداد زیــادی از آن هــا نیــز خودشــان به تنهایــی 
تمرینــات فالــون گونــگ را انجــام می دادنــد.«

گروهیمحلیازتمرینکنندگانتمریناتفالوندافارادرپارکیدرچنگدو)استانسیچوآندرچین(انجاممیدهند.کودکاندرطولکنفرانستبادلتجربۀبینالمللیدرسال1998،تمریناتفالوندافارادرکاخفرهنگپکنانجاممیدهند.
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چگونهفردی
تهئیست آ

تمرین
فالوندافارا

شروعکرد

برای فردی آته ئیست، 
این درکی تکان دهنده بود.

لیوفیشوئهقدردانیخودازبنیانگذارفالوندافاراابرازمیکند.

ابتدایــی  مدرســۀ  در  فیشــوئه  لیــو  معلــِم 
ــام خــدا وجــود  ــه ن ــود: »چیــزی ب ــه ب ــه او گفت ب
نــدارد.« او کــه در سیســتمی تحصیــل کــرده بــود 
کــه فقــط جهان بینــی الحــادی را تــاب مــی آورد، 

طبیعتــاً آن ایدئولــوژی را پذیرفــت.
فیشــوئه پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه 
در رشــتۀ ســرمایه گذاری، شــغلی پیــدا نکــرد. 
شــش مــاه وقتــش را در خانــه صــرف بــازی، 
تماشــای فیلــم و انجــام شــغل های غیرمرتبطــی 
کــرد کــه نیــاز بــه مهــارت خاصــی نداشــت. هــر 
دورۀ کاری اش به ســرعت بــه پایــان می رســید 
زیــرا یــا بــا رئیســش دعــوا می کــرد یــا از شــغلش 

رضایــت نداشــت.
در ایــن مــدت، مــادر لیــو فیشــوئه تمریــن 
کــرد. فیشــوئه دربــارۀ  را شــروع  فالــون دافــا 
نــام مســتعار  آن،  از  »پیــش  گفــت:  دوره  آن 
مــادرم "آلــوی خــاردار" بــود. او آنقــدر بیمــاری 
داشــت، ازجملــه ســردرد و درد قفســۀ ســینه، 
کــه داروهایــش فضــای طاقچه مــان را کامــالً پــر 

کــرده بــود.«
ــا  ــه ام، کمــر ی ــر انجــام تکالیــف روزان »عالوه ب
پوســت ســرش را ماســاژ مــی دادم تــا بتوانــد 
بخوابــد. همچنیــن همراهــش بــه ســالن های 
می رفتــم  مختلــف  بیمارســتان های  و  ماســاژ 
و  دهــد  انجــام  را  پزشــکی اش  معاینــات  تــا 

بگیــرد.« را  داروهایــش 
مــادرم  کــه  متوجــه شــدم  ناگهــان  »روزی، 
او را ماســاژ دهــم.  از مــن نمی خواهــد  دیگــر 
همچنیــن متوجــه شــدم کــه وضعیــت ســالمتی 
و خلق وخویــش هــر دو به ســرعت بهتــر شــده 

اســت.«
کــه  کــرد  توصیــه  مــن  بــه  بعــد،  اندکــی  او 
عبــارات »فالــون دافــا خــوب اســت و حقیقــت، 

نیک خواهــی، بردبــاری خــوب اســت« را تکــرار 
کنــم. گفــت کــه ایــن دو عبــارت مــرا از خطــر 
ــده را کــه تکــرار  ــن ای در امــان نگــه مــی دارد. ای
رد  را حــل می کنــد،  عبارتــی همــۀ مشــکالتم 
کــه  بــود  مضحــک  آنقــدر  کردم.توصیــه اش 

حاضــر نبــودم بــه آن گــوش دهــم.
»رژیــم غذایــی نامناســبم در دانشــگاه باعــث 
ــود دچــار معــده درد شــدیدی شــوم کــه  شــده ب
بعــد از فارغ التحصیلــی بدتــر هــم شــده بــود. 
ناگهــان  می کــرد،  درد  معــده ام  کــه  روز  یــک 
فکــر  آوردم.  یــاد  بــه  را  مــادرم  صحبت هــای 
کــردم امتحانــش ضــرری نــدارد و در ســکوت 

شــروع بــه تکــرار آن عبــارات کــردم.«
»در عــرض 20 ثانیــه، درد معــده ام به طــور 
معجزه آســایی برطــرف شــد! شــگفت زده شــده 
بــودم و در عیــن حــال تردیــد داشــتم کــه این دو 
عبــارت دلیــل درمــان ناگهانــی ام باشــند. اندکــی 
بعــد درد معــده ام بــا چنــان شــدتی برگشــت کــه 
نزدیــک بــود بی هــوش شــوم. بالفاصلــه دوبــاره 
ــاره در عــرض  ــارات را تکــرار کــردم و درد دوب عب

یــک دقیقــه ناپدیــد شــد.«
»متوجــه شــدم کــه ایــن تصادفــی نیســت 
فــردی  بــرای  اســت.  واقعــی  معجــزه ای  و 
آته ئیســت، ایــن درکــی تکان دهنــده بــود. ایــن 
فالــون  جــوآن  کــه  کــرد  مصمــم  مــرا  جریــان 
اطالعــات  دافــا  فالــون  دربــارۀ  و  بخوانــم  را 
بیشــتری کســب کنــم. تمریــن دافــا را به طــور 

کــردم.« شــروع   2011 نوامبــر  در  جــدی 
فالــون  جــوآن  خوانــدن  از  پــس  فیشــوئه 
مــردم  بــه  دافــا  فالــون  کــه  شــد  متوجــه 
می آمــوزد چگونــه بهتــر و درســتکارتر باشــند، 
ایــن تمریــن در رســانه های  از  آنچــه  برخــالف 
دولتــی چیــن بــه تصویــر کشــیده شــده بــود. 
»تزکیــه باعــث شــد کــه خلق وخویــم بهتــر شــود  
و نســبت بــه دیگــران  بامالحظه تــر شــوم. دیگــر 

ــا پــدرم دعــوا نکــردم و محیــط خانوادگی  مــان  ب
شــد.« هماهنــگ 

معــده ام،  درد  التیــام  عالوه بــر  »دافــا 
ســالمتی ام را نیــز بــه مــن بازگردانــد. دســت کم 
شــدید  ســرماخوردگی  دچــار  ســال  در  بــار  دو 
حمــالت  و  شــدید  بی خوابــی  و  می شــدم 
ــن حمــالت  ــرد. ای ــم می ک ــز اذیت آپاندیســیت نی
روز  چنــد  بایــد  کــه  بودنــد  دردنــاک  آنقــدر 
اســتراحت می کــردم. فقــط در عــرض ســه مــاه، 
تمــام بیماری هایــم بــدون هیــچ اثــری ناپدیــد 

شــدند.«
او گفــت: »اکنــون از طریــق دافــا می دانــم کــه 
چــرا مــردم بیمــار  می شــوند، منشــأ زندگــی و 
دلیــل زندگــی مــا چیســت. دافــا بــه ســؤاالتی 
پاســخ داد کــه از دوران کودکــی گیجــم کــرده 
رضایت بخشــی  بســیار  زندگــی  اکنــون  بــود. 
دارم. ایــن شــادی و خوشــبختی وصف ناپذیــر 

اســت.«
ایــن  شــروع  از  پــس  مــاه  یــک  فیشــوئه 
تمریــن، شــغل ثابتــی در یــک شــرکت دولتــی 
شــغلی،  آزمــون  یــک  طــول  در  کــرد.  پیــدا 
همکارانــش تقلــب کردنــد و سؤاالتشــان را از 
روی برگــۀ امتحانــی همدیگــر پاســخ دادنــد. امــا 
فیشــوئه بــا پیــروی از اصــول دافــا ایــن کار را 

نکــرد.
نمــرۀ  او  شــد،  اعــالم  نتایــج  کــه  زمانــی 
کــرد.  کســب  را  اول  رتبــۀ  و  گرفــت  کامــل 
ــد و  فیشــوئه گفــت: »همــه تعجــب کــرده بودن
می پرســیدند کــه آیــا نمــرات دســتکاری شــده 
ــا آن جنبــه از فنــاوری آشــنا  اســت. در شــغلم ب
آزمــوِن  دو  در هــر  نمراتــم  امــا  بــودم،  نشــده 
تئــوری و عملــی باالتــر از افــرادی بــود کــه در 
آن زمینــه تجربــۀ کاری داشــتند. یــک بــار دیگــر، 

بــودم.« شــاهد قــدرت دافــا 

سهاصل
فالوندافا
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نمایشگاه ستارهایدر
سالمتی

جوآنفالونپرفروشترین
کتابمیشود

معرفیفالوندافادر
چین خارجاز

 56 برگــزاری  پــس از  هنگجــی  لــی  آقــای 
بیــن  چیــن  سراســر  در  ســخنرانی  مجموعــه 
ســال های 1992 تــا 1994، جــوآن فالــون، متــن 
ــۀ 1995  ــا، را در ژانوی ــون داف ــن فال ــی تمری اصل
کتــاب  ایــن  دو ســال،  ظــرف  کردنــد.  منتشــر 
در فهرســت پرفروش تریــن  کتاب هــا در پکــن 
قــرار گرفــت و از آن زمــان بــه بیــش از 40 زبــان 

ترجمــه شــده اســت.
یــک تمرین کننــدۀ فالــون دافــا در ســیدنی 
جــوآن  خوانــدن  از  »پــس  گفــت:  )اســترالیا( 
فالــون، معنــای زندگــی را فهمیــدم. مطالعــۀ 
ایــن کتــاب کمــک می کنــد بــه وابســتگی ها و 
افــکار منفــی ام پــی  ببــرم و برای ازبین بردنشــان 

تــالش کنــم. اکنــون ســالم و شــاد هســتم.«

در مــارس 1995، ســفارت چیــن در فرانســه 
از آقــای لــی هنگجــی دعــوت کــرد در پاریــس 
ســخنرانی کننــد. ایــن اولیــن ســخنرانی آقــای 
لــی در خــارج از چیــن و شــروع معرفــی فالــون 

ــود.  ــه غــرب ب ــا ب داف
ایــن ســخنرانی  یکــی از شــرکت کنندگان در 
بــا  یــادآوری آن روزهــا گفــت: »روز اول، هنــگام 
ــی وزن  ــه ب ــردم ک ــم، احســاس ک کشــش بازوان
ــود. انــرژی  هســتم. تمــام بدنــم ســبک شــده ب

ــود.« ــم بســیار قــوی ب پیرامون
از آن هفتــه بــه بعــد، صــدای ملودی هــای 
هــر  دافــا  فالــون  تمریــن  موســیقی  مالیــم 
روز صبــح در »بــاغ لوکزامبــورگ« در پاریــس 

می شــد. شــنیده 
آقــای لــی بعــداً در ســوئد و ایــاالت متحــده 
ســخنرانی کردنــد. افــراد بیشــتری تمریــن فالون 
دافــا را شــروع و کالس هــای آموزشــی رایــگان 
اگرچــه  کردنــد.  برگــزار  مــردم  عمــوم  بــرای  را 
اینترنــت هنــوز در روزهــای اولیــۀ خــود بــود، 
بســیاری از مــردم به صــورت آنالیــن اطالعاتــی 
دربــارۀ ایــن تمریــن می یافتنــد و بــرای یادگیــری 
مراجعــه  گروهــی  تمریــن  محل هــای  بــه 

می کردنــد.

اثرات شفابخشی فالون دافا در دو نمایشگاه 
ســالمتی آســیایی در پکــن در ســال های 1992 
و 1993 توجــه مــردم را بــه خــود جلــب کــرد.

پروفســور جیانــگ شــوئه گویی، مشــاور ارشــد 
نمایشــگاه 1992، گفــت: »شــخصاً بســیاری از 
معجــزات معلــم لــی هنگجــی در ایــن نمایشــگاه 
را دیــده ام، و فالــون گونــگ شایســتۀ عنــوان 
به عنــوان مشــاور  اســت.  "ســتارۀ چی گونــگ" 
ارشــد ایــن نمایشــگاه، فالــون گونــگ را بــه همــه 

توصیــه می کنــم.«

محبوبیتروبهرشد
کشور چینوخارجاز در

کتابجوآنفالونکهدرفهرست
پرفروشترینکتابهادرپکنقرارگرفتوبه

بیشاز40زبانترجمهشدهاست.
آقایلیهنگجیحرکاتتمرینیکتمرینکنندۀجدیدفالوندافادرسوئدرااصالحمیکنند. تصویرپایین:حدود2700نفردرکنفرانستبادلتجربۀفالوندافاکهدرماهمه1999درسیدنی)استرالیا(برگزارشد،شرکتکردند.
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ــا تمریــن فالــون گونــگ،  بســیاری از مــردم ب
وضعیــت ســالمتی بهتــری را در جســم و روان 
آرام،  ازجملــه خــواب  خــود تجربــه می کننــد، 
کاهــش  انــرژی،  افزایــش  اســترس،  کاهــش 

زودرنجــی و مــوارد دیگــر.
از  کامــل  بهبــودی  افــراد  از  بســیاری 
بیماری هــای مزمــن ازجملــه ســرطان، دیابــت، 
هپاتیــت و بیمــاری قلبــی را تجربــه کرده انــد. 
برخــی دیگــر تمایــل بــه ســیگار کشــیدن را از 
دســت می دهنــد و حتــی یک شــبه دخانیــات و 

می کننــد. تــرک  را  اعتیادهــا  ســایر 
متخصصان پزشــکی در چین در ســال 1998، 
پنــج نظرســنجی دربــارۀ تأثیــرات فالــون گونــگ 
انجــام دادنــد. از 35هــزار شــرکت کننده، 98 
درصــد بهبــود وضعیــت ســالمتی خــود را پــس 
از شــروع تمریــن فالــون گونــگ گــزارش کردنــد. 
شــاهد  کــه  کردنــد  گــزارش  آن هــا همچنیــن 
ســالمت  وضعیــت  در  قابل توجهــی  بهبــود 

روانــی و طــرز فکرشــان بوده انــد.

سالمتی برخورداریاز

رابطۀبینذهنوجسم

نتایجهمهپرسیدربارۀمزایایسالمتیفالونگونگ
براساس تقریباً  12هزار پاسخ

بهبودی
کامل

۵۸.۵٪

بهبودی
کامل

۵۶.۶٪

بهبودی
چشمگیر

۲۴.۹٪

بهبودی
چشمگیر

۲۷٪

بهبودی
جزئی

۱۵.۷٪

بهبودی
جزئی

۱۲.۸٪

بدونبهبودی
۰.۹٪

بدونبهبودی
۳.۶٪

دسترانشانمیدهد بوداهزار
تمرین اول با استفاده از 

حرکات کششی آرام تمام 
کانال های انرژی بدن  را باز 

کرده و میدان انرژی قدرتمندی 
را ایجاد می کند.

حالتایستادهفالون
باعث تقویت سطح انرژی 

و بیداری خِرد می شود. این 
تمرین متشکل از چهار وضعیت 

ساکن است که هریک از این 
وضعیت ها می تواند چند دقیقه 

طول بکشد.

کیهانیفالون مدار
تمرین چهارم با حرکت دادن 
آرام دست ها در امتداد بدن 
در جلو و عقب، حالت های 

غیرطبیعی در بدن را اصالح 
می کند و انرژی را به گردش 

درمی آورد.

تقویتتواناییهایفوقطبیعی
مدیتیشنی است که با ترکیب 
مودراها و حالت های خاص، 

بدن و ذهن را اصالح و انرژی 
و توانایی های باالتر را تقویت 

می کند.

نفوذبهدومنتهیالیهکیهان
تمرین سوم با حرکات نرم و 

مالیم دست ها و با استفاده از 
انرژی کیهان بدن را پاکسازی 

می کند.

سراسر سنیبهآسانیآنهارامیآموزدودر هر پنجتمریـنسادهکهفرددر
دنیاافرادیداوطلبانهوبهصورترایگانآنهاراآموزشمیدهند

هــم طــب ســنتی چینــی و هــم علــم مــدرن 
معتقدنــد کــه وضعیــت روانــی فــرد می توانــد 
تأثیــر  جســمانی اش  ســالمت  بــر  مســتقیماً 
بگــذارد. افــکار مهرآمیــز و نوع دوســتانه می تواننــد 
تندرســتی فــرد را بهبــود بخشــند، در حالــی کــه 
احساســات ســمی ماننــد خشــم، اســترس و 
بی اعتمــادی می تواننــد تأثیــر معکــوس داشــته 

باشــند.
دافــا  فالــون  تمرین هــای  کــه  حالــی  در 
جســم را ســالم تر می کنــد، اصــول حقیقــت، 
نیک خواهــی و بردبــاری - همــراه بــا آموزه هــای 
پــرورش ذهنــی ســالم تر  بــه   - فالــون  جــوآن 
کمــک می کنــد. ایــن تمریــِن ذهــن و جســم، 
فــرد را قــادر می ســازد بــه ســطوح باالتــری از 

درک زندگــی و جهــان برســد.
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تمرینکننــدگانفالــوندافــابیــروندفتــر
اســتینافملــیدرپکــندرســکوتایســتادند
وخواســتارآزادی45تمرینکننــدهایشــدند
تیانجیــن در غیرقانونــی بهطــور قبــالً کــه
دســتگیرشــدهبودنــد.آنهــابهدنبــالتأییــد
حــققانونیشــانبــرایتمریــنایــنروشنیــز

ــد. بودن

۵,۸۸۶
۱,۱۸۴
۱۳۱

تمرین کننده در چین به خاطر ایمانشان دستگیر شدند

نفر به حبس محکوم شدند

نفر درنتیجۀ آزار و شکنجه جان باختند

باورشان بهخاطر
گرفتند وشکنجهقرار تحتآزار

به رغــم تغییــرات مثبتــی کــه مــردم بــا انجــام تمریــن فالــون گونــگ 
تجربــه می کردنــد، مقامــات ارشــد حــزب کمونیســت چیــن )ح. ک. چ( 
اعتقــاد معنــوی فالــون گونــگ بــه حقیقــت، نیک خواهــی و بردبــاری را بــا 

ایدئولــوژی الحــاد حــزب ناســازگار می دانســتند.
ازطریــِق  چیــن  دولــت  کنتــرل  تحــت  رســانه های   ،1996 ســال  در 
کمپین هایــی هماهنــگ، حملــه بــه فالــون گونــگ را شــروع کردنــد. بــه 
وزارت امنیــت عمومــی دســتور داده شــد کــه »فعالیت هــای معنــوی 
هیــچ  امــا  کنــد،  بررســی  را  گونــگ  فالــون  بــه  مربــوط  غیرقانونــی« 
مدرکــی پیــدا نشــد. ســپس ایــن وزارتخانــه عوامــل و مأمــوران پلیــس 
گونــگ  فالــون  تمریــن  بــر محل هــای  نظــارت  بــرای  را  لباس شــخصی 

اعــزام کــرد، امــا بازهــم هیــچ مدرکــی دال بــر تخلــف پیــدا نکــرد.
در ســال 1998، چنــد مقــام ارشــد تحقیقــات مفصــل دیگــری انجــام 
دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمریــن فالــون گونــگ فقــط فوایــدی 

ــچ ضــرری نمی شــود. ــه هی ــراه دارد و منجــر ب به هم
بــا ایــن حــال، متحــدان جیانــگ زمیــن، رهبر ح .ک .چ، به آزار و شــکنجۀ 

تمرین کننــدگان و بدنــام کــردن آن هــا ازطریــق رســانه ها ادامــه دادند.

در واکنــش بــه کمپیــن تبلیغــات ح.ک.چ بــرای ایجــاد تــرس و نفــرت 
ــاِن رســانه های  ــزد کارکن ــدگان ن ــد نفــر از تمرین کنن ــون گونــگ، چن از فال
درگیــر در ایــن جریــان رفتنــد تــا آن هــا را از واقعیت هــا مطلــع و از گمــراه 

کــردن مــردم منصــرف کننــد.
ــر ح.ک.چ،  ــن، رهب ــگ زمی ــم جیان ــه رژی ــل 1999، پــس از این ک در آوری
بازهــم مقالــۀ دیگــری بــا محتــوای افتراآمیــز دربــارۀ فالــون گونــگ منتشــر 
کــرد، برخــی از تمرین کننــدگان در بیــرون دفتــر ناشــر جمــع شــدند تــا 
دربــارۀ اشــتباهات مقالــه صحبــت کننــد، امــا مــورد حملــه قــرار گرفتنــد و 
دســتگیر شــدند. مقامــات بــه ســایر تمرین کنندگانــی کــه به دنبــال آزادی 
آن هــا بودنــد، گفتنــد بــه مقــر دولــت مرکــزی در پکــن مراجعــه کننــد. در 
25 آوریــل، حــدود 10هــزار تمرین کننــده بیــرون دفتــر اســتیناف ملــی 
در ســکوت تجمــع کردنــد. آن هــا در صفــوف منظــم ایســتادند. برخــی 
مدیتیشــن و برخــی دیگــر به آرامــی مطالعــه می کردنــد یــا گــپ می زدنــد. 
تاریــخ  در  خــود  نــوع  در  اعتــراض  مســالمت آمیزترین  اعتــراض،  ایــن 

مــدرن چیــن بــوده اســت.

در 10 ژوئن 1999، جیانگ زمین، رهبر ح .ک .چ، ادارۀ 610 را تأسیس 
کرد. ادارۀ 610 یک سازمان فراقانونی شبیه گشتاپو است با اختیارات 
ویــژۀ اســتیال بــر تمــام ســطوح اجــرای قانــون، دولــت و دادگاه هــا، و 
بــه ایــن منظــور کــه آزار و شــکنجۀ فالــون گونــگ را رهبــری کنــد.

گســتردۀ  دســتگیری  بــه  اقــدام  پلیــس   ،1999 ژوئیــۀ   20 در 
هماهنگ کننــدگان محل هــای تمریــن فالــون گونــگ کــرد. ایــن روش 

ممنــوع و حملــۀ رســانه ای همه جانبــه بــه آن آغــاز شــد.

مــرگ بیــش از 4700 تمرین کننــدۀ فالــون گونــگ درنتیجــۀ آزار 
ــن تعــداد  ــر ای ــد براب ــی کــه چن و شــکنجه تأییــد شــده اســت، در حال
تأمیــن  )به منظــور  بدنشــان  اعضــای  اجبــاری  برداشــت  به خاطــر 
ــد عضــو( کشــته شــده اند.  ــرای جراحی هــای پیون ــاز ب اعضــای موردنی
خانواده هــای بی  شــماری از هــم پاشــیده شــده اند، زیــرا مقامــات 
حــزب اعضــای خانــوادۀ تمرین کننــدگان را وادار می کننــد بــه ضدیــت 

بــا عزیزانشــان برخیزنــد کــه فالــون گونــگ را تمریــن می کننــد.

سال2021: فقطدر

زندان هــا،  در  گونــگ  فالــون  تمرین کننــدگان  چیــن،  در سراســر 
مراکــز شستشــوی مغــزی، اردوگاه هــای کار اجبــاری، بیمارســتان های 
کــه  زمانــی  تــا  و  می شــوند  حبــس  بازداشــتگاه ها  ســایر  و  روانــی 
ــد، در آنجــا شــکنجه می شــوند. ضرب وشــتم،  ایمانشــان را رهــا نکنن
خورانــدن اجبــاری، اِعمــال شــوک الکتریکــی، آزارواذیــت جنســی و 
وادار کــردن قربانیــان بــه قــرار گرفتــن در وضعیت هــای طاقت فرســا 
فقــط تعــدادی از بیــش از صــد روش شــکنجه ای اســت کــه مســتند 

شــده اند.

شروعطوفان

شد وشکنجۀسراسریآغاز آزار

ادامهدارد قساوتهاتاامروز

،شکنجهوکشتهشدند دستگیر برچسب بهدادخواهیمسالمتآمیز
»محاصره«زدهشد
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۱۹۹۲ - فالون گونگ برای اولین بار در چانگچون )چین( به 
عموم مردم آموزش داده می  شود

۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ - بیش از 60هزار نفر در سراسر چین در مجموعه 
سخنرانی های فالون گونگ شرکت می کنند

۱۹۹۶ - حزب کمونیست کتاب های فالون گونگ را ممنوع 
می کند

۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ - آزارواذیت و سرکوب پراکنده آغاز و تبلیغات ضد 
فالون گونگ منتشر می شود

مه ۱۹۹۸ - تحقیق سازمان دولتی ورزش گزارش می دهد که 
فالون گونگ در 98 درصد موارد در همه پرسی، وضعیت 

سالمتی و تندرستی را بهبود  بخشیده است
ژوئیۀ ۱۹۹۸ - عوامل حزب کمونیست در چند استان آزارواذیت 

تمرین کنندگان در محل های تمرین صبحگاهی را آغاز 
می کنند

اکتبر  ۱۹۹۸ - محقق اصلِی سازمان دولتی ورزش فواید سالمتی 
ناشی از تمرین فالون گونگ و تأثیر مثبت آن در جوامع را 

مجدداً تأیید می کند
تا سال ۱۹۹۹ - یک دهم مردم در چین فالون گونگ را تمرین 

می کنند و کتاب های فالون گونگ را می خوانند
مارس ۱۹۹۹ - وب سایت FalunDafa.org راه اندازی می شود

آوریل ۱۹۹۹  - 10هزار نفر به منظور عدالتخواهی برای 
فالون گونگ در نزدیکی جونگ نان های در پکن، به طور 

مسالمت آمیزی دادخواهی می کنند
۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ - ادارۀ 610 توسط جیانگ زمین و لوئو گان برای 

آزار و شکنجۀ فالون گونگ تأسیس می شود
۲۵ ژوئن ۱۹۹۹ - وب سایت Minghui.org راه اندازی می شود

ژوئیۀ ۱۹۹۹ - آزار و شکنجه در سراسر چین رسماً آغاز می شود، 
در حالی که دیکتاتور جیانگ متعهد می شود فالون گونگ را 

»محو« کند
ژانویۀ ۲۰۰۱ - حزب کمونیست در تبلیغات دروغینی دیگر، یک 

خودسوزی را در میدان تیانآنمن صحنه سازی می کند تا افکار 
عمومی را علیه فالون گونگ برانگیزاند

۲۰۰۶ - قساوت های برداشت اجباری اعضای بدن فاش 
می شود

۲۰۱۱ - کتاب های فالون گونگ دوباره قانونی می شود ، اما این 
سیاست مسکوت می ماند و هیچ کتابی منتشر نمی شود
۲۰۱۴ - اردوگاه های کار اجباری بسته می شوند اما تعداد 

زندانیان افزایش می یابد
۲۰۱۵ - برطبق داده های وب سایت Minghui.org، تعداد 
شکایات کیفری علیه دیکتاتور جیانگ زمین از 250هزار 

شکایت فراتر می رود
۲۰۲۰ - گزارش مینگهویی: آزار و شکنجۀ 20سالۀ فالون گونگ 
در چین منتشر می شود که سند جامعی دربارۀ آزار و شکنجه 

است
۲۰۲۲- فهرست عامالن آزار و شکنجه که وب سایت 

Minghui.org  گزارش می دهد از 114300 نفر فراتر می رود. 
تمرین کنندگان فالون گونگ فهرست این عامالن را به 
دولت ها در 37 کشور ارائه می دهند و خواستار اعمال 

تحریم ها علیه این ناقضان حقوق بشر می شوند
امروز

- فالون گونگ در بیش از 80 کشور تمرین می شود
- کتاب های فالون گونگ به 40 زبان موجود است

- بیش از 390میلیون چینی از ح .ک .چ خارج شده اند
- آزار و شکنجه همچنان ادامه دارد

گاهشمار
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کــه جیانــگ زمیــن، رهبــر حــزب  هنگامــی 
کمونیســت چیــن، آزار و شــکنجه را آغــاز کــرد، 
عــرض ســه  را در  دافــا  فالــون  کــه  داد  قــول 
مــاه »شکســت« دهــد و کمپیــن هماهنگــی را 
ــرد کــه شــامل ســه دســتورالعمل  ــدازی ک راه ان
ببریــد؛  بیــن  از  را  اعتبارشــان  بــود:  ویرانگــر 
آن هــا را از نظــر مالــی ورشکســته کنیــد؛ از نظــر 
جســمی نابودشــان کنیــد. بســیاری از مــردم در 
چیــن به دلیــل تبلیغــات ح .ک .چ، از فالــون دافا 
متنفــر شــده اند یــا از آن می ترســند، در حالــی 
کــه پاداش هــا و انگیزه هــای مالــی باعــث شــده 
اســت کــه بســیاری از مــردم تمرین کننــدگان 

ــد. ــه مقامــات گــزارش دهن دافــا را ب
امــا پــس از گذشــت بیــش از بیســت ســال، 
جهــان  سراســر  و  چیــن  در  تمرین کننــدگان 
مانده انــد  باقــی  ثابت قــدم  خــود  ایمــان  بــر 
و همچنــان دربــارۀ فوایــدی کــه فالــون دافــا 
برایشــان داشــته اســت بــه مــردم می گوینــد.

پیشداوریها غلبهبر
به منظــور  چیــن  در  تمرین کننــدگان 
قســاوت  و  دافــا  دربــارۀ  حقایــق  روشــنگری 
ایــن آزار و شــکنجه، بروشــورهایی بــه مــردم 
مــردم  بــا  رو  در  رو  به صــورت  می دهنــد، 
رســمی  مقامــات  بــرای  می کننــد،  صحبــت 
نامــه می نویســند، پوســتر نصــب می کننــد، و 
اطالعــات  حــاوی  یادگاری هایــی  و  تقویم هــا 
دربــارۀ فالــون دافــا را توزیــع می کننــد. آن هــا 
ــداز شخصی شــان در  ــا پس ان ــب را ب ــن مطال ای

می کننــد. تولیــد  خانــه 
از  بســیاری  تالش هــا،  ایــن  ازطریــق 
شــهروندان چینــی بــا فالــون دافــا آشــنا شــده اند 
ــی  ــن آزار و شــکنجه پ ــودن ای ــه ب ــه ناعادالن و ب
برده انــد. بســیاری همــدردی و حمایــت خــود را 
از تمرین کننــدگان دافــا آشــکارا ابــراز کرده انــد 
کــه  هســتند  تمرین کننــدگان  قــدردان  و 
جدیدتریــن اخبــار مربــوط بــه فالــون دافــا و آزار 
می دهنــد. قــرار  دراختیارشــان  را  شــکنجه  و 

وشکنجهراتحت مهربانی،عامالنآزار
میدهد قرار تأثیر

از آنجــا کــه آموزه هــای فالــون دافا بر مهربانی 
و نیک خواهــی تأکیــد می کنــد، تمرین کننــدگان 
دافــا هرگــز علیــه شــکنجه گران خــود اقدامــات 
از  بســیاری  نداده انــد.  انجــام  تالفی جویانــه 
ــه در زندان هــا  ــا وجــود این ک ــدگان ب تمرین کنن
و اردوگاه هــای کار اجبــاری شــکنجه شــده اند، 
شــکنجه کنندگان خــود را بخشــیده اند. یکــی از 
ــاره گفــت: »آن هــا نیــز  تمرین کننــدگان دراین ب
قربانــی آزار و شــکنجه هســتند.« او بــا صبــوری 
بــا  چــرا  کــه  داد  توضیــح  پلیســی  مأمــور  بــه 
نبایــد همچنــان  مافوقــش  دســتورات  وجــود 
بــه تمرین کننــدگان آســیب برســاند. آن مأمــور 
وقتــی حقیقــت را فهمیــد، از او تشــکر کــرد و 

ــرام می گــذارم.« ــان احت ــه ایمانت گفــت: »ب
از  آزادی  از  پــس  تمرین کننــدگان  از  برخــی 
بازداشــت، حتــی بــرای مالقــات بــا نگهبانــان 

نگهبــان ایستادگیوشجاعت بــرای  خانمــی  وقتــی  بازگشــته اند. 
و  آزار  مــورد  را  او  کــه  اجبــاری  کار  اردوگاه 
بــه  بــرد،  هدیــه ای  بــود،  داده  قــرار  شــکنجه 
آن  نیســتیم.«  از شــما متنفــر  او گفــت: »مــا 
اردوگاه کار درنهایــت بســته شــد و بســیاری از 

شــدند. آزاد  تمرین کننــدگان 

آنسویچین صداهاییاز
تماس هــای تلفنــی تمرین کننــدگان خــارج از 
چیــن نیــز تأثیــر زیــادی بــر عامالن آزار و شــکنجه 
داشــته اســت. بســیاری از مأمــوران پلیــس و 
تماس هــای  طریــق  از  کــه  زنــدان  نگهبانــان 
فالــون  حقایــق  بــه  تمرین کننــدگان،  تلفنــی 
دیگــر  گرفته انــد  تصمیــم  پــی  برده انــد،  دافــا 
تمرین کننــدگان را تحــت آزار و شــکنجه قــرار 
ندهنــد، و حتــی تعــدادی درخواســت کرده انــد 
بــه موقعیت هــای شــغلی ای منتقــل شــوند کــه 
مجبــور بــه مشــارکت در آزار و شــکنجه نباشــند. 

اطالعرسانی
تمرین کننــدگان  چیــن،  از  خــارج  در 
راهپیمایی هــا،  گردهمایی هــا،  دافــا  فالــون 
جنبش هــای جمــع آوری امضــا، نمایشــگاه های 
رویدادهــای  ســایر  و  فیلــم  نمایــش  هنــری، 
اجتماعــی را برگــزار کرده انــد تــا بــه اطالع رســانی 
تــا  کــه  آزار و شــکنجه ای کمــک کننــد  دربــارۀ 

دارد. ادامــه  در چیــن  امــروز هنــوز 

مردمدرصفانتظاربرایامضایدادخواستیدرمحکومیتکشتارتمرینکنندگانفالونگونگبهخاطراعضای
بدنشانبهدستح.ک.چ.اینعکسدر4اکتبر2014درمادرید)اسپانیا(گرفتهشدهاست.

وئنوسآیرس)آرژانتین(تمرینکنندگانفالوندافادر10دسامبر2014،روزحقوقبشر،درمقابلمقرسازمانمللدرشهرنیویورکتجمعیبرگزارمیکنند
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ناقضانحقوقبشر
باتحریمهایآمریکا

روبرومیشوند

جهان سراسر صدایحمایتدر
چینرامحکوممیکنند وشکنجهدر مقاماتمنتخبآزار

حمایت
سویسازمانهای از
دولتی غیر

جهانبرداشتاجباریاعضایبدنبهدست
ح.ک.چرامحکوممیکند

 30 از  قانونگــذار   606  ،2020 ژوئیــۀ  در 
کشــور ضمــن امضــای بیانیــه ای مشــترک آزار 
فالــون  وحشــیانۀ«  و  »نظام منــد  شــکنجۀ  و 
گونــگ در چیــن را محکــوم کردنــد و از رژیــم 

آن خاتمــه دهــد. بــه  کــه  چیــن خواســتند 
به  رغــم فشــار ح. ک .چ بــرای ســاکت کــردن 
مقامــات و مســئوالن در کشــورهای مختلــف، 
و  اســتانی  ملــی،  قانون گــذاران  از  بســیاری 

تمرین کننــدگان  گردهمایی هــای  در  محلــی 
بــرای  و  کرده انــد  ســخنرانی  گونــگ  فالــون 
تشــویق تمرین کننــدگان بــه ادامــۀ تالش هــای 
دادن  پایــان  به منظــور  مسالمت آمیزشــان 
نامه هــای  و  ویدئو هــا  شــکنجه،  و  آزار  بــه 

کرده انــد. ارســال  حمایت آمیــزی 
عــالوه بــر ده هــا مقــام آمریکایــی و کانادایــی، 
آلمــان،  فرانســه،  در  پارلمــان  نماینــدگان 

اســترالیا، نیوزلنــد، ژاپــن و ســایر کشــورها علیه 
ایــن آزار و شــکنجه صحبــت کرده انــد. آن هــا 
دموکراتیــک  کشــورهای  کــه  دادنــد  هشــدار 
اقتصــادی  یــا  تجــاری  منافــع  به دلیــل  نبایــد 
ح. ک. چ  ماننــد  شــرور  رژیم هــای  تســلیم 

شــوند.

از ســال 2006 کــه بــرای اولیــن بــار گــزارش 
شــد تمرین کننــدگان فالــون گونــگ به خاطــر 
اعضــای بدنشــان در بیمارســتان های نظامــی 
می شــوند،  کشــته  چیــن  در  غیرنظامــی  و 
قوانیــن  قانون گــذاری  مجلس هــای  از  برخــی 
جنایــات  مهــار  بــرای  را  قطعنامه هایــی  و 
انجام شــده تصویــب کرده انــد،  جنایاتــی کــه بــا 

می شــوند. انجــام  چیــن  دولــت  مجــوز 
ضمــن  اروپــا  پارلمــان   ،2013 ســال  در 
تصویــب قطعنامــه ای »نگرانــی عمیــق خــود 
معتبــر  و  مــداوم  گزارش هــای  دربــارۀ  را 

نظام منــد  و  اجبــاری  برداشــت  درخصــوص 
اعضــای بــدِن زندانیــان عقیدتــی در جمهــوری 
از  زیــادی  تعــداد  کــرد؛  ابــراز  چیــن  خلــق 
ایــن زندانیــان تمرین کننــدگان فالــون گونــگ 
بــاور مذهبی شــان در  به خاطــر  هســتند کــه 

محبوســند.« زنــدان 
مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده به اتفــاق 
ــام قطعنامــۀ 343  آرا قطعنامــۀ مشــابهی به ن
را در ســال 2016 به تصویب رســاند. بســیاری از 
قانونگــذاران ایالتــی و محلــی بــا اســتناد بــه ایــن 
نیــاز کــه ســاکنان و پزشــکان را از همدســتی 

در ایــن جنایــت بازدارنــد، ایــن الگــو را دنبــال 
کرده انــد.

کشــورها  از  تعــدادی  اخیــر،  ســال های  در 
قوانیــن خــود درخصــوص برخــورد بــا قاچــاق 
تــا از ســفر  بــدن را قوی تــر کرده انــد  اعضــای 
بــه خــارج از کشــور، ازجملــه  شهروندانشــان 
پیونــد  غیرقانونــی  جراحی هــای  بــرای  چیــن، 
عضــو جلوگیــری کننــد. ایــن کشــورها عبارتند از 
اســپانیا، ایتالیــا، تایــوان، کرواســی، جمهــوری 

چــک و بلژیــک.

بشــری  حقــوق  ســازمان های  از  بســیاری 
ازجملــه عفــو بین الملــل و خانۀ آزادی خواســتار 
آزادی تمرین کننــدگان فالــون گونگــی شــده اند 
بازداشــت  ایمانشــان  به دلیــل  چیــن  در  کــه 

شــده اند.
 2020 مــه  مــاه  در  کــه  مشــترکی  گــزارش 
در  بشــر  حقــوق  کانادایــی  ائتــالف  توســط 
چیــن و عفــو بین الملــل کانــادا منتشــر شــد، 
حــوادث زیــادی در کانــادا را مســتند کــرد کــه در 
آن تمرین کننــدگان فالــون گونــگ، مخالفــان 
دموکراســی  طرفــداران  و  چیــن  حکومــت 
طوالنی مــدت  الگــوی  از  »بخشــی  به عنــوان 
آزار و شــکنجه توســط مقامــات دولتــی چیــن« 

گرفتنــد. قــرار  آزارواذیــت  مــورد 

وزیــر  پمپئــو،  مایــک  دســامبر2020،  در 
علیــه هوانــگ  ایــاالت متحــده،  امــور خارجــۀ 
ــان  یوان شــیونگ، رئیــس پلیــس اســتان فوجی
علیــه  بشــر  حقــوق  نقــض  به دلیــل  )چیــن(، 
ــون گونــگ تحریم هایــی را  تمرین کننــدگان فال
اعــالم کــرد. از آنجــا کــه مقامــات چینــی اغلــب 
دارایی هــای خــود را ذخیــره می کننــد و خانــوادۀ  
رد  می فرســتند،  کشــور  از  خــارج  بــه  را  خــود 
ــردن دارایی هــای  ــزا و مســدود ک درخواســت وی
ــد  ــن تحریم هــا می توان ــن افــراد به واســطۀ ای ای
تخلفــات  ارتــکاب  از  را  چیــن  مقامــات  ســایر 

مشــابه بــازدارد.
در مــاه مــه 2021، وزارت امــور خارجــۀ ایــاالت 
یــو  مقامــات ح. ک. چ،  از  دیگــر  یکــی  متحــده 
چنگــدو  در   610 ادارۀ  ســابق  رئیــس  هوئــی، 
)چیــن(، را تحریــم کــرد. آنتونــی جــی. بلینکــن، 
وزیــر امــور خارجــه، بــه »نقــض فاحــش حقــوق 
بشــر توســط یــو، یعنــی بازداشــت خودســرانۀ 
بــاور  به دلیــل  گونــگ  فالــون  تمرین کننــدگان 

کــرد. اشــاره  معنوی شــان« 

آنتونیبلینکن،وزیرامورخارجۀایاالتمتحده،دریک
کنفرانسمطبوعاتیدر12مه2021،تصمیمبهتحریم

یوهوئی،یکیازمقاماتح.ک.چ،رااعالمکرد.

پارلمانهیل)اتاوا(

دردسامبر2020،مایکپمپئووزیرامورخارجۀایاالت
متحدهتحریمهاییراعلیهرئیسپلیسچینبهدلیل

نقضحقوقبشراعالمکرد.

دادگاهچینبهریاستقاضیسلطنتی
سرجفرینایس)کهرئیسدادگاه
کیفریبینالمللیبراییوگسالوی
سابقبود(اعالمکردکهکمپین
برداشتاجباریاعضایبدنبهدست
ح.ک.چیکیاز»بدترینقساوتهای
انجامشده«درجهاندردوراناخیر
بودهاست.
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کــه  اســت  واگنــر  ســیلک  ســخنان  این هــا 
ــه نــوع دلتــای کوویــد در نوامبــر  بــه ابتالیــش ب
2021 اشــاره می کنــد. شــوهرش بــه او پیشــنهاد 
و  اســت«  خــوب  دافــا  »فالــون  عبــارات  کــرد 
خــوب  بردبــاری  نیک خواهــی،  »حقیقــت، 
نداشــت  بــاور  ســیلک  کنــد.  تکــرار  را  اســت« 
کنــد.  درمانــش  عبــارت  دو  ایــن  تکــرار  کــه 
امــا بهبــودی چشــمگیرش باعــث شــد ماننــد 
شــوهرش، راینــر، تمریــن فالــون دافــا را شــروع 

کنــد.

سهعضوخانوادهمبتالشدند
ســیلک و راینــر در باواریــا در جنــوب شــرقی 
کار  حمل ونقــل  صنعــت  در  و  زندگــی  آلمــان 
ــر بیــش  ــد. راین ــد. آن هــا ســه پســر دارن می کنن
از ده ســال اســت کــه فالــون دافــا را تمریــن 
می کنــد. کوچک تریــن پسرشــان، مارســل، دو 
ســال پیــش تمریــن دافــا را شــروع کــرد. در 10 
نوامبــر کــه مارســِل 18ســاله در مدرســه آزمایش 
پی ســی آر انجــام داد، نتیجــۀ آزمایشــش بــرای 
نــوع دلتــا مثبــت شــد. اندکــی بعــد آزمایــش 

ــت شــد. ــز مثب والدینــش نی
ابتــدا راینــر و پــس از آن مارســل عالئــم ایــن 
بیمــاری را نشــان دادنــد. آن هــا هــر دو به دلیــل 
خانــه  در  روز  پنــج  گلــودرد  و  ســردرد  تــب، 
بســتری شــدند. در روز ســوم، راینــر توانســت 
از تخــت بلنــد شــود و تمرین هــای فالــون دافــا 
را انجــام دهــد. او در عــرض چنــد روز به طــور 
ــه حــال  ــی نکشــید ک ــود یافــت. طول کامــل بهب
مارســل نیــز خــوب شــد. ســیلک در آن روزهــا از 

آن هــا مراقبــت می کــرد.

ناتوانمانندیکنوزاد
ــد  یــک هفتــه بعــد، حــال ســیلک به شــدت ب
شــد. راینــر او را بــه بیمارســتان بــرد کــه بســیار 
شــلوغ بــود. از او خواســتند کــه بــرای قرنطینــه 
بازگــردد. ســیلک گفــت: »شــوهرم  بــه خانــه 
خیلــی بهتــر شــده بــود، بنابرایــن در خــوردن، 
نوشــیدن و تعویــض لبــاس کمکــم می کــرد.«

ســیلک کــه روی تخــت دراز کشــیده بــود، 
شــده  ضعیــف  بســیار  می کــرد  احســاس 
اســت و نمی توانســت بلنــد شــود. او گفــت: 
ــردم  ــردم، احســاس  می ک ــالش می ک ــی ت »وقت
سیســتم قلبی عروقــی ام نمی توانــد به خوبــی 
کار کنــد؛ درنهایــت یــا می افتــادم یــا بــه کمــک 
به تنهایــی  نمی توانســتم  داشــتم.  نیــاز  راینــر 
 41 تــب  »بــا  کــرد:  اظهــار  او  کنــم.«  حرکــت 
و  نــوزاد عاجــز  یــک  مثــل  درجــۀ ســانتیگراد، 
ناتــوان بــودم و در آســتانۀ مــرگ قــرار داشــتم.«
 او بــا ناامیــدی از شــوهرش پرســید: »بایــد 
اشــاره  دافــا  فالــون  بــه  راینــر  کنــم؟«  چــه کار 
ــی  ــه آن را به خوب ــرد، سیســتم مدیتیشــنی ک ک
می شــناخت. ایــن روش بــه مــردم می آمــوزد 

کــه خــود را هــم از نظــر جســمی و هــم از نظــر 
ذهنــی بهبــود بخشــند.

وجــود  زیــادی  »نمونه هــای  گفــت:  راینــر 
ــۀ فالــون دافــا  ــا تکــرار خالصان دارد کــه افــراد ب
هائــو )فالــون دافــا خــوب اســت( و ِجــن، َشــن، 
بردبــاری  نیک خواهــی،  )حقیقــت،  هائــو  رِن 
خــوب اســت( مــورد برکــت قــرار گرفته انــد. آیــا 

کنــی؟« امتحانــش  می خواهــی 
»وقتــی  گفــت:  او  کــرد.  موافقــت  ســیلک 
ایــن کلمــات را تکــرار می کــردم، می توانســتم 
احســاس کنــم کــه وضعیتــم درحــال بهبــود 
فکــر  مشــغول  همیشــه  »ذهنــم  اســت.« 
کــردن بــه انواع واقســام چیزهــا بــود. ایــن بــار 
ــاک شــده اســت  ــم پ ــم ذهن می توانســتم بگوی
و مهم تــر از آن، این کــه می توانســتم راحــت 

بخوابــم.«
راینــر بعــداً بــه او گفــت کــه حتــی وقتــی تــب 
دو  ایــن  هنــوز  بــود،  نیمه هشــیار  و  داشــت 

عبــارت را زمزمــه می کــرد.

توصیفباکلمات از محبتیفراتر
ــرار  ــه تک ــه ب ــی ک ــاد آورد در حال ــه  ی ســیلک ب
ایــن دو عبــارت ادامــه مــی داد، یک شــب در رؤیا 
اســتاد لــی هنگجــی، بنیانگــذار فالــون دافــا، را 
دیــد. او گفــت: »فقــط یــک لحظــه بــود و ایشــان 
بــه مــن لبخنــد می زدنــد. پــس از مدتــی ناپدیــد 
شــدند.« ســیلک خیلــی شــگفت زده شــده بــود. 
اســتاد لــی روی یــک تخــت پادشــاهی شــبیه 
گل نیلوفــر آبــی نشســته بودنــد. او اظهــار کــرد: 
»محبــت ایشــان فراتــر از توصیــف بــا کلمــات 
ــرده  ــور درخشــانی ایشــان را احاطــه ک ــود، و ن ب

بــود.«

»ویروس مرا به شدت ضعیف 
کرد. قبالً هرگز چنین تب باالیی 

)41 درجۀ سانتیگراد( را تجربه 
نکرده بودم و سرفه  هایم بدتر از 

سرفه های شوهر و پسرم بود.«

»می توانستم بگویم ذهنم 
پاک شده است و مهم تر از آن،  

می توانستم راحت بخوابم«

دافا قدردانیاز ابراز
ســیلک بــه تکــرار ایــن دو عبــارت ادامــه داد و 
از راینــر پرســید کــه آیــا می توانــد کتــاب جــوآن 
می خواســت  زیــرا  بخوانــد  برایــش  را  فالــون 

ــد. ــارۀ آن بدان چیزهــای بیشــتری درب
ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه ســیلک بــه فالــون 
دافــا عالقه منــد شــده بــود. بیــش از یــک دهــه 
ــه تمریــن دافــا کــرد،  ــر شــروع ب پیــش کــه راین
ســیلک نیــز جــوآن فالــون را خوانــد، امــا بعــد 
از مطالعــۀ دومیــن ســخنرانی از 9 ســخنرانی 
او همچنیــن ســعی  گذاشــت.  کنــار  را  کتــاب 
انجــام  کوتــاه  هرچنــد  را  تمرین هــا  می کــرد 

دهــد.
اگرچــه  بــود،  متفــاوت  بــار  ایــن  امــا 
او  دهــد.  توضیــح  را  دلیلــش  نمی توانســت 
ــر  ــاً تحــت تأثی ــدن اســتاد، عمیق ــا دی گفــت: »ب
قــرار گرفتــم. شــخصاً تجربــه اش کــردم، گویــا 
اســتاد اینجــا هســتند و از مــا مراقبــت می کننــد؛ 
بــود.« ســپس  اطمینــان  و  گرمــا  از  پــر  قلبــم 
از راینــر خواســت تمرین هــا را بــه او آمــوزش 
باالخــره  نــاآرام  قلبــی  انــگار  گفــت،  او  دهــد. 

بــود. کــرده  پیــدا  را  خانــه اش 

ایمانبهخوببودن
شــرقی  آلمــان  در  درســدن  در  کــه  ســیلک 
ســابق بــه دنیــا آمــد، در حالــی بــزرگ شــد کــه بــه 
خــدا بــاور نداشــت. پدربزرگــش اقــوام زیــادی در 
ــدار  ــرای دی ــواده ب ــن خان ــا داشــت، بنابرای باواری
عزیزانشــان در آلمــان غربــی درخواســت دادنــد. 
بارهــا  ســال ها  طــول  در  آن هــا  درخواســت 
رد شــد. درنهایــت در ســال 1984 کــه ســیلک 

11ســاله بــود تأییدیــه را دریافــت کردنــد.
غربــی  آلمــان  بــه  مهاجــرت  هرچنــد 
جهان بینــی اش را تغییــر نــداد، امــا بــا دیــدن 
دافــا  فالــون  تمریــن  بــا  شــوهرش  این کــه 
مهربان تــر شــده اســت، از ایــن روش اســتقبال 
خوبــی  فــرد  »شــوهرم  داد:  توضیــح  او  کــرد. 
اســت. بــه او و آنچــه بــاور دارد اعتمــاد دارم.«

از  شــد  باعــث  کوویــدش  بــه  ابتــال  تجربــۀ 
ــی  ــد. وقت ــگاه کن ــه مســائل ن ــدگاه دیگــری ب دی
ــر نســخه ای از جــوآن  توانســت بنشــیند، از راین
فالــون را خواســت. آن هــا هــر روز بــا پسرشــان 

مارســل ایــن کتــاب را مطالعــه  کردنــد.

تبــش  و  شــد  قطــع  ســرفه اش  کم کــم 
پاییــن آمــد. امــا هنــوز کمــی ضعیــف بــود و 
نمی توانســت ماننــد گذشــته بــدود. امــا پــس از 
ــا راینــر و مارســل،  ــار تمریــن فالــون دافــا ب دو ب
تمــام قدرتــش را بازیافــت. ســپس توانســت بــه 

بازگــردد. کارش  ســر 

قدردانیعمیق
ســیلک گفــت مطالعــۀ جــوآن فالــون آرامــش 
درونــی را برایــش بــه ارمغــان مــی آورد. او اظهــار 
کــرد: »تجربــه ام بــه مــن می گویــد کــه همــۀ 

توضیحــات ایــن کتــاب درســت اســت.«
او  و  نبــود  بــد  چنــدان  مارســل  عالئــم 
گذشــته،  در  او  یافــت.  بهبــود  به ســرعت 
فالــون  تمرین هــای  پــدرش  همــراه  گه گاهــی 
دافــا را انجــام مــی داد یــا کتاب هــا را مطالعــه 
بهبــودی  دیــدن  بــا  بــار،  ایــن  امــا  می کــرد. 

معجزه آســای مــادرش، تحــت تأثیــر قــرار گرفــت 
و همــراه والدینــش هــر روز جــوآن فالــون را 

می کنــد. مطالعــه 
ایــن صحبــت  ایــن ســه نفــر اغلــب دربــارۀ 
حقیقــت،  اصــول  چگونــه  کــه  می کننــد 
روزمــرۀ  زندگــی  در  را  بردبــاری  نیک خواهــی، 
آن هــا  ســۀ  هــر  می گیرنــد.  کار  بــه  خــود 
چــه  در  کــه  دهنــد  تشــخیص  می تواننــد 
زمینه هایــی بایــد خــود را رشــد دهنــد. ســیلک 
بــا حســی از آســودگی خاطــر گفــت: »در گذشــته 
نبــود؛ اختالفــات می توانســت بســیار  اینطــور 
شــدید شــود.« بــه همیــن دلیــل خانــوادۀ واگنــر 
از آقــای لــی بســیار سپاســگزار هســتند. ســیلک 
و مارســل اخیــراً در پیــام تبریــک ســال نــو بــه 
این کــه در زمان هــای  لــی نوشــتند: »از  آقــای 
از  سپاســگزاریم.  بودیــد  مراقبمــان  ســخت 

متشــکریم.« حمایت هایتــان  و  بــرکات 
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آقــای چویــن شــوین نگویــن پــس  از ســال ها 
تمریــن ســخت، در 22ســالگی مربــی هنرهــای 
رزمــی در یــک آکادمــی نظامــی شــد. هــم او 
و هــم شــاگردانش جوایــز معتبــری را کســب 

ــد. کردن
بــا ایــن حــال پــس از چنــد دهــه موفقیتــش، 
ــه نارســایی  ــد کــه او ب پزشــکان تشــخیص دادن
دریچــۀ میتــرال قلــب مبتــال اســت کــه باعــث 
فشــار خــون باالیــش می شــد. احســاس ضعــف 
اغلــب درد قفســۀ  و  نفــس می کــرد  تنگــی  و 
را  درمان هــا  ســری  یــک  او  داشــت.  ســینه 

امتحــان کــرد، امــا هیــچ تأثیــری نداشــتند.
چویــن  همســر  ســال،  همــان  تابســتان   
شــوین فالــون گونــگ را یــاد گرفــت. کمــی پــس 
از این کــه خوانــدن جــوآن فالــون را بــه پایــان 
رســاند، آرتریــت، بیمــاری معــده و فشــار خــون 
ــن پیشــنهاد  ــه چوی ــن رفــت. او ب ــش از بی باالی
را امتحــان کنــد،  ایــن روش  نیــز  او  کــه  کــرد 
امــا چویــن مــردد بــود. بــا ایــن حــال، یادگیــری 
تمرین هــا را شــروع کــرد. او پــس از یــک هفتــه 

گفــت: »هنــگام قــدم زدن و بــاال رفتــن از پله هــا 
احســاس ســبکی دارم. درد ســینه ام برطــرف 

شــده اســت. احســاس آرامــش می کنــم!«
چویــن شــوین متوجــه شــد کــه خصوصیــات 
اخالقــی اش نیــز بهبــود یافتــه اســت. او گفــت: 

حــاوی  قرمــزِ  پاکت هــای  دادن  ویتنــام،  »در 
پــول بــه کســانی کــه در یافتــن شــغل کمکتــان 
می کننــد، معمــول اســت. قبــالً  فکــر می کــردم 
اســتاندارد  تزکیــه  امــا  اســت،  منطقــی  ایــن 
باالتــری بــه مــن داده اســت. یــک بــار شــاگردم 
کــه  خواســت  و  داد  مــن  بــه  قرمــزی  پاکــت 
کمکــش کنــم شــغلی پیــدا کنــد. پاکــت را بــه 
او پــس دادم و گفتــم فالــون گونــگ بــه مــن 
دیگــران  بــه  قیدوشــرط  بــدون  کــه  آموخــت 
چنــان  والدینــش  و  شــاگرد  آن  کنــم.  کمــک 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد کــه خودشــان نیــز 

شــروع بــه تمریــن فالــون گونــگ کردنــد.«
از  را  کارش  شــوین  چویــن  این کــه  از  بعــد 
ســر گرفــت، تجربــه اش را بــا همکارانــش بــه 
اشــتراک گذاشــت و بــه آن هــا گفــت کــه چطــور 
از  بســیاری  اســت.  بازیافتــه  را  ســالمتی اش 
افــرادی کــه بــا آن هــا کار می کــرد نیــز تمریــن 

فالــون گونــگ را شــروع کردنــد.

رودی بلِیــالک قبــالً بــه ســندرم تــورت )تیــک 
عصبــی شــدید( مبتــال بــود. تیک هــای غیرقابــل 
را  زندگــی اش  ازبیمــاری اش  ناشــی  کنتــرل 
فالکت بــار کــرده بــود و هــر روز بــرای مقابلــه بــا 

آن بــه دارو و ســیگار متکــی بــود.
تغییــر   2020 مــه   13 در  این هــا  امــا همــۀ 
کــرد، زمانــی کــه در تعطیالتــش در یــک ملــک 
اجــاره ای از شــرکت ایربی اندبــی بــود. او گفــت: 
»صاحبــان خانــه خیلــی خــوب بودنــد. آن هــا 
گفتنــد کــه 13 مــه روز فالــون دافــا و نیــز تولــد 
دافــا،  فالــون  بنیانگــذار  هنگجــی،  لــی  آقــای 
اســت. یــک تکــه کیــک تیرامیســو نیــز بــه مــن 

دادنــد.«
صاحبــان خانــه نســخه ای از جــوآن فالــون 
»شــروع  گفــت:  او  آوردنــد.  برایــش  هــم  را 
جذبــش  بالفاصلــه  و  کــردم  آن  خوانــدن  بــه 
شــدم. مطالــب بســیار عمیــق بــود، و بــه تمــام 

پاســخ داد.« زندگــی  ســؤاالتم دربــارۀ 
بلیــالک تصمیــم گرفــت آموزه هــای کتــاب را 
دنبــال کنــد. خیلــی خوشــحال بــود کــه تیــک و 

اضطرابــش طــی مــدت کوتاهــی از بیــن رفــت. 
درواقــع دیگــر نیــاز نداشــت بــرای ازبیــن بــردن 
استرســش دارو مصــرف کنــد یــا ســیگار بکشــد.

بــود  چشــمگیر  آنقــدر  بلیــالک  تغییــرات 

شــده  متولــد  دوبــاره  می کــرد  احســاس  کــه 
اســت. او در گذشــته درونگــرا و متزلــزل بــود. 
می شــد،  شــدید  خیلــی  اضطرابــش  وقتــی 
ــرود.  ــه خواربارفروشــی ب حتــی نمی توانســت ب
او افــزود: »امــا از بیــش از یــک ســال پیــش 
کــردم،  شــروع  را  دافــا  فالــون  تمریــن  کــه 
اعتمادبه نفســم بیشــتر و بیشــتر شــده اســت. 
زندگــی ام پــر از امیــد شــده اســت و بــه هــدف 

بــرده ام.« پــی  زندگــی ام 
زندگــی  و  ثابــت  شــغلی  اکنــون  بلیــالک 
»دیگــر  گفــت:  او  دارد.  شــادی  زناشــویی 
زیــرا  نــدارم،  اســترس  یــا  نیســتم  ناامیــد 
ــا  ــرای موفقیــت ی ــه یافتــن راه هایــی ب نیــازی ب
خوشــحال کــردن خــودم نــدارم. به عنــوان یــک 
تمرین کننــدۀ فالــون دافــا متوجــه شــده ام کــه 

اســت.« بــرکات  از  مملــو  زندگــی 
او گفــت: »اســتاد، سپاســگزارم کــه باعــث 
شــدید مــن و ســایرین تــا ایــن انــدازه از مزایــای 

دافــا بهره منــد شــویم.«

تمرین کننــدگان در ســان  خــوآن )پورتوریکــو( 
پــس از جشــن روز جهانــی فالــون دافــا در 13 
مــه 2018، قدردانــی خــود را از بنیان گــذار فالــون 

دافــا ابــراز کردنــد.
یکــی از آن هــا گفــت: »بیش از 85 ســال دارم 
و دو بــار عمــل جراحــی پــا انجــام داده ام. دچــار 
آرتریــت و مشــکالت کمــر بــودم.، امــا از وقتــی 
تمریــن فالــون دافــا را شــروع کــردم، احســاس 
و  ســبُک  آنچنــان  شــده ام.  جوان تــر  می کنــم 
راحــت حرکــت می کنــم کــه همسن و ســال هایم 

ــاور کننــد.« نمی تواننــد ب
دیگــری گفــت: »فــرد جدیــدی شــده ام، دیگــر 
احســاس  نیســتم.  مبارزه طلــب  و  متزلــزل 
خوشــروتر  و  شــده ام  عاقل تــر  می کنــم 

شــده ام.«

اجتماعــی  رســانه ای  مدیــر  جــوزف  الکــس 
اســت. او گفــت: »در ســال 2012 فالــون دافــا 
را در اینترنــت پیــدا کــردم. به دنبــال یــک روش 
ــودم کــه شــامل مدیتیشــن باشــد. در  تزکیــه ب

کمــال تعجــب، آرزویــم محقــق شــد.«
»بــا خوانــدن آموزه هــا و انجــام تمرین هــا، 
در مــدت کوتاهــی، تمــام اضطراب هــا، افــکار 
افســرده کننده و کمبــود اعتمادبه نفســم از بیــن 
ــه ام را  رفــت. چــون وابســتگی های خودخواهان
رهــا کــردم اعتمادبه نفــس و آرامــش بیشــتری 
مهربان تــر  اطرافیانــم  بــا  حــاال  کــردم.  پیــدا 

هســتم.«
کــه  اســت  ســال  دو  بــه  نزدیــک  جــوزف 
فرانکســتون،  ســاحل  در  را  دافــا  تمرین هــای 
می دهــد.  انجــام  ملبــورن،  ســاحلی  حومــۀ 
کــه  می گوینــد  ســاکنان  از  »برخــی  گفــت:  او 
فعالیت هــای  مــا دلگرمشــان می کنــد. ملبــورن 
در  قرنطینه هــا  شــدیدترین  از  یکــی  تحــت 

مقطعــی،  در  گرفــت.  قــرار  جهــان  سراســر 
ــم و هــر  شــب ها اجــازه نداشــتیم بیــرون بروی
بــار فقــط دو نفــر می توانســتند تمرین هــا را 
بــا هــم در فضــای بــاز انجــام دهنــد. بــا ایــن 
نکشــیدیم.  کار  ایــن  از  دســت  هرگــز  حــال 
مــردم می گوینــد کــه روحیــۀ تزلزل ناپذیــر مــا 

می کنــد.« دلگرمشــان 
»در زمســتان ســرد، وقتــی ســاکنان نواحــی 
اطــراف بــه ســاحل می آینــد تــا هــوای تــازه ای 
ــد. آن هــا  ــا را ببینن ــد م ــد، می توانن تنفــس کنن
می نشــینند تــا بــه موســیقی تمرین هــا گــوش 
کننــد. یــک بــار مــردی گفــت کــه موســیقی مــا 
ــرده اســت. خانمــی  او را بانشــاط و ســرزنده ک
انجــام  را  تمرین هــا  کــه  مــا  تماشــای  گفــت 

می دهیــم امیدبخــش اســت.«
الکــس گفــت: »از ایــن فرصــت بــرای تمریــن 
فالــون دافــا سپاســگزارم. ســال نــو چینــی را بــه 

اســتاد لــی تبریــک می گویــم.«

مربیهنرهایرزمیویتنامیمیگویدفالونگونگ
جانشرانجاتداد

تمرینکنندۀجدیدشغلبهتریپیدامیکندو
میشود زندگیاشبهتر

پورتوریکوییها
بازیافتنسالمتیخود بهخاطر

وپیبردنبهمعنایزندگیسپاسگزارند
فضایباز تمرینهادر

امیدرابرایساکنانبهارمغانمیآورد

2425

This publication was purchased by Minghui Publishing on May 17, 2022



گرچــه تمرین کننــدگان فالــون دافــا بیــش از 
دو دهه آزار و شــکنجه را تحمل کرده اند، هنوز 
ارزش هایشــان  بــه  و  ثابت قــدم  باورشــان  در 
به جــای  آن هــا  هســتند.  پایبنــد  به شــدت 
این کــه از افــرادی کــه مرتکــب ایــن قســاوت ها 
همچنــان  باشــند  متنفــر  می شــوند  چیــن  در 
رفتــار  مهربانــی  بــا  بــا همــه  تــالش می کننــد 
کننــد، خودشــان را رشــد دهنــد، و الهام بخــش 
اطرافیانشــان باشــند کــه افــراد بهتــری شــوند. 
ایــن قــدرت حقیقــت، نیک خواهــی و بردبــاری 

اســت.

گرچــه ایــن ممکــن اســت در ظاهــر آســان 
براســاس  حقیقتــاً  این کــه  بــرای  فــرد  باشــد، 
ایــن اصــول زندگــی کنــد، بایــد به طــور مــداوم 
بــه درون نــگاه کنــد و خصوصیــات اخالقــی اش 
بــا ارتقــا و رشــد خودمــان،  را بهبــود بخشــد. 
تعالــی  را  اطرافمــان  دنیــای  می توانیــم 
ببخشــیم، ارزش هــای خانــواده و جامعه مــان 
را غنــی ســازیم، و بــه درک بســیار بهتــری از 
دراین صــورت  فقــط  برســیم.  زندگــی  معنــای 

یابــد.  امیــد دســت  بــه  بشــر می توانــد 

en.Minghui.org  
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گسترش در سراسر جهان
وج از ح.ک.چ  و خر

این نقاشی روستاییانی 
را به تصویر می کشد که 

پس از آگاهی به جنایات 
حزب کمونیست چین، 

آشکارا از عضویت در آن 
کناره گیری می کنند.
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ایــن اثــر برجســته براســاس گزارش هــای دســت اولی اســت کــه در هیــچ 
جــای دیگــری یافــت نمی شــود. آن هــم خشــونتی را پوشــش می دهــد 
کــه تمرین کننــدگان فالــون دافــا در چیــن بــا آن مواجــه شــده اند و هــم 
گســترش آزار و شــکنجه به دســت ح. ک. چ در ســطح جهــان را کــه از طریــق 
ــی و تجــاری در سراســر  ــران سیاســی، مدن فشــار اقتصــادی و ارعــاب رهب

جهــان رخ داده اســت.

گزارشمینگهویی:
چین وشکنجۀ20سالۀفالونگونگدر آزار

»ایــن کتــاب باید در هر کتابخانه و 
دفتــر پارلمانــی در اســترالیا باشــد.«
)پیتر وستمور، نیوز ویکلی(

قلبوذهنمتعالی
48 ماجرای گردآوری شده دربارۀ 

تمرین کنندگان فالون دافایی که 
انگیزه گرفتند افراد بهتری شوند و 

دیگران را مقدم بر خود بدانند.

چگونهجورجدانشآموز
خوبیشد

جورج نمی دانست چگونه 
تکالیف مدرسه اش را انجام دهد 
و هرگز در کالس به آموزش های 

معلمش توجه نمی کرد. او چگونه 
دانش آموز خوبی شد؟ آیا والدینش 

او را به اردوگاه نظامِی مخصوص 
کودکان فرستادند؟ یا این که او از 

قدرت باالتری الهام گرفت؟

زندگیوامیدیدوباره
گزارش های دست اول دربارۀ 

افرادی که ازطریق تمرین فالون 
دافا از بیماری های حاد یا در 

بسیاری از موارد از بیماری های 
العالج بهبود یافته اند.

بینمیرود تبدانداناز
داندان پنج ساله است. از 

زمانی که به دنیا آمده، اتفاقات 
اسرارآمیز زیادی برایش رخ داده 
است، چیزهایی که برخی آن ها 

را جادویی می نامیدند. ماجرایش 
چیست و چرا پسرعمویش شروع 

کرد همراه او مدیتیشن کند؟

mhpublishing.org

کتابهایمینگهویی مدیتیشنگروهیدرآخرهفتهها

مخاطبانخردسالدریکراهپیماییدرگرندآیلند)درایالتنبراسکادرآمریکا(بافالونگونگآشنامیشوند.
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