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پــــرورش ذهـن و بدن
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چگونه فالون گونگ را یاد بگیریم؟

ارمغان سالمتی برای میلیون ها نفر

آزار و شکنجه و ایستادگی در چین

گونگ در 25 سال گذشته فالون 



خوانندگان گرامی؛
بینالمللـی ویژهنامـه داریـد، رو پیـش آنچـه
را شـما کـه اسـت 2017 سـال مینگهویـی،
گونـگ« »فالـون تاریخچـه بـا  مختصـر بهطـور
در پیـش سـال 25 کـه روشـی میکنـد. آشـنا
چیـنبـهعمـوممـردممعرفـیشـد.سـایرنقـاط
کـه گونـگراشـنیدند جهـانزمانـینـامفالـون
کمونیسـتچیـن،سـرکوبایـنروشو حـزب
آزارواذیـتتمرینکننـدگانآنرادرسـال1999
کردهبود.درسـال1999بیشازیکصد شـروع
را معنـوی روش ایـن چیـن در نفـر میلیـون
تمریـنمیکردنـد.بـرایمـردمچیـنکـهسـالها
تحـتحکومـتالحـادیآنزندگـیمیکردنـد،
بـه دوبـاره بازگشـتی گونـگ فالـون آموزههـای
از بـود. دسترفتهشـان از و سـنتی فرهنـگ
سـویدیگـر،تأثیـراتسـامتیبخـشایـنروش
نیـزبـرایمـردمقابـللمسبـود.درتاریخچین،
تهذیـب و پاالیـش بـرای گونـی گونا روشهـای
بـدنوذهـنبـااسـتفادهازاصـولراسـتینایـن
جهانوجودداشتهاست.اینروشهادرزبان
چینـی،»فـا«)اصـولوقانـون(یـا»راه«نامیـده
میشـدند.وجـهمشـترکتمامـیایـنروشهـا،

بهبـودوضعیـتسـامتیبـدنوآرامـشذهـن
کهـندر بـودهاسـت.مـردمچیـناززمانهـای
بـزرگ« »قانـون همـان یـا  »دافـا« جسـتجوی

بودهانـد.

پسازاینکهاستاد»لیُهنگجی«درسال1992،
روش»فالـوندافـا«راتحـتنـام»فالونگونـگ«
بـهعمـوممعرفـیکردنـد،طولـینکشـیدکـهایـن
بـهمحبوبتریـن»چیگونـگ«درچیـن روش
گونـگدانـش تبدیـلشـد.درغـربنیـزفالـون
کـردهوبـرایبسـیاریاز کهـنانسـانرااحیـاء
مردمزندگیسالمتروشادتریرابهارمغانآورده
اسـت.مقـاالتمربـوطبـهایـنموضـوع،درایـن
ویژهنامـهودروبسـایتminghui.orgقابـل

دستیابیاست.
پیشنهادمیکنیماطاعاتبیشتریدربارهاین

کنید. موضوعفوقالعادهکسب

بااحترام
هیئتتحریریهمینگهویی
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معرفی فالون گونگ

یادگیری فالون گونگ

بـر باسـتانی تزکیـۀ روش یـک فالونگونـگ،
اسـاساصـولجهانـی»حقیقـت،نیکخواهـی
وبردبـاری«اسـت.ایـنروشدرسـال1992در
چیـنبـهعمـوممعرفـیشـد.بـاتوجـهبـهاینکـه
اینروشریشـهدرسـنتهایمعنویآسـیایی
گسـترشیافـت. کشـور دارد،بهسـرعتدرآن

فالـون«، »جـوآن روش ایـن اصلـی کتـاب
روش ایـن تمرینکننـدگان بـرای راهنمایـی
درمسـیرتزکیهشـاناسـت.میلیونهـانفـربـا
مطالعـهایـنکتـابوانجـامپنـجتمریـنسـاده
اعتمادبهنفـس و شـده سـالمتر روش، ایـن
کردهانـد.نـاماصلـیایـنروش بیشـتریپیـدا
کـیاز»قانـونکیهانـی« یعنـی»فالـوندافـا«حا
اسـت،امـابهخاطـراینکـهاسـتاد»لـیُهنگجی«

بـابرگـزاریسـمینارهایچیگونـگ،ایـنمسـیر
پاالیشبدنوذهنرامعرفیکردند،اینروش
بیشـتربـه»فالـونگونـگ«معـروفشـد.فالـون
تزکیـه گونـگدانـشهـزارانسـالهروشهـای
باسـتانرااحیـاءکـرد.درحـالحاضـر،مـردمدر
بیشاز100کشـوردرسراسـردنیافالونگونگرا

میکننـد. تمریـن

سهاصلروبرو،قلبآموزشهایفالوندافا
این تمرینکنندگان، میدهند. تشکیل را
ارزشهایجهانیرادرتزکیهروزانهبدنوذهن

خودبهکارمیگیرند.

کـردن،موضوعـیشـخصیاسـت.بهبـود تزکیـه
تأثیـرات بیشـترین از ذهـن و سـامتیجسـم
مثبتـیاسـتکهتمرینکنندگانایـنروشنقل
کردهاند.امابرخافبسیاریازسایرروشهای
معنوی،فالونگونگهیچمعبد،مکاِنخاص،
مراسـمبهعضویـتدرآمـدن،شـهریهیـاآدابو
کامـًاشـخصی رسـومخاصـینـدارد.ایـنروش
اسـتوهـرفـردیآزادانـهآنراانتخـابوتمریـن

میکنـد.
تمرینکننـدگانفالـونگونـگماننـدسـایرافـراد
جامعـهزندگـیمیکننـد.آنهـابـهمحـلکارخـود

میرونـد،بـهامـورخانـوادهخـودمیپردازنـدودر
فعالیتهـایاجتماعـیشـرکتمیکننـد،امـادر
هـرکاریکـهانجـاممیدهنـد،خـودرابـهپیروی
ازاصـولحقیقـت،نیکخواهـیوبردبـاریملزم
بـرای میکننـد.انجـامتمرینهـایایـنروش
تزکیـهبـدنالزماسـت.برخـیازتمرینکننـدگان
بیـدار مدیتیشـن انجـام بـرای زود صبـح
میشـوند،درحالـیکـهبرخـیسـاعتیدرطـول
روزرابـهایـنکاراختصـاصمیدهنـد.برخـی

بهصـورت پـارک در را تمرینهـا ایـن  نیـز
گروهـیانجـاممیدهنـد.

حقیقت )ِجن(

نیک خواهی )َشن(

بردباری )ِرن(
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پنج تمرین

بودا هزار دست را 
نشان می دهد

نفوذ به دو 
منتهی الیه کیهان

حالت ایستاده 
فالون

تقویت توانایی هایی 
تر در سطح باال

مدار آسمانی فالون

تمریـنچهـارم،ازطریـقحرکـت
دستهاکهبهموازاتقسمتهای
جلووپشتبدنصورتمیگیرد،
حالتهـایغیرطبیعـیدربـدنرا
اصـاحمیکنـدوانـرژیبـدنرابـه

گردشدرمیآورد.

تمریـنسـوم،ازطریـقحـرکات
کـهبـاال آرامومایـمدسـتها
وپاییـنمیرونـدوبـااسـتفاده
ک کیهـان،بـدنراپـا ازانـرژی

میکنـد.

حرکات از استفاده با تمرین این
کششیآرام،تمامکانالهایانرژی
بدنرابازکردهومیدانقدرتمندی

ازانرژیراایجادمیکند.

پنجـممسـتلزمنشسـتن تمریـن
ایـن اسـت. ضربـدری پاهـای بـا
تمریـنبـااسـتفادهازحالتهـاو
بـدن  حـرکاتمشـخصدسـت،
کـردهوانـرژیو وذهـنراپاالیـش
تواناییهاییدرسطحباالتررانیز

میکنـد. تقویـت

ایـنتمریـنآراموایسـتادهبـوده
وضعیـتنگهـداری چهـار کـهاز
چرختشـکیلشدهاست.دراین
تمریـن،دسـتهابـرایزمانـی
نسبتًاطوالنیدرفاصلهایازبدن
نگهداشتهمیشوند.اینتمرین
باعثتقویتسطحانرژیوبیداری

خردتمرینکنندهمیشـود.
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آنچه ازسوئیس:»سرانجام سیمونِاس.
کتاب کردم. کهبهدنبالشبودم،پیدا را
پاسخ سؤاالتم تمام به فالون" "جوآن
کتابراخواندم، کهاین داد.اولینباری
در که است همانی این "بله، کردم: فکر
جستجویآنبودم!بله،اینهمانیاست
که...."مطالعۀمکررآن،دیدگاههایجدید
را ازجهانوهمنوعانم ودرکعمیقتری
برایمبهارمغانآورد.تمرینهاهماهنگیو
آرامشرابهزندگیامآوردند؛نهتنهابرای

کلاعضایخانوادهام. خودم،بلکهبرای
کتاباصلیفالونازآنبسیارسپاسگزارم.« جوآنفالون،

دافاونوشتهآقای»لیُهنگجی«
است.اینکتابتاثیِراصوِلجهانی
»حقیقت،نیکخواهی،بردباری«
ح راشر وطبیعت انسانها بر
میدهدوتمرینکنندگاناین
روشرابهسویسالمترشدنو
دستیابیبهآرامشوقدرتدرون

رهنمونمیسازد.

گیری فالون گونگ چگونگی فرا

جوآن فالون

سراسر در کشور 100 حدود در دافا فالون
تمرینکنندگان و میشود تمرین دنیا
در را تمرینها  معمواًل کشورها این در
و انجام پارکها مانند عمومی مکانهای
میدهند. آموزش رایگان بهصورت را آنها
کتابهایفالوندافاونیزفایلهای همه
صوتیوتصویریسمینارهایفالونگونگ
آنایندروبسایت بهصورت رامیتوانید
fa.falundafa.orgمطالعهویابهصورت

کتابهارامیتوان کنید.این رایگاندانلود
وبسایت یا تیانتی کتابفروشی از
کرد.در خریداری نیز  tiantibooks.org
فالوندافافهرستاعضاءثبتنمیشودو
نیازیبهثبتنامیاعضویتدرآننیست.
که نمیشود درخواست شخص از هرگز
کند.هرکسیبدونتوجهبه چیزیاهداء
مقام،رتبه،نژادیامذهبشمیتوانداین

روشراتمرینکند.
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فالون گونگ 
سالمتی را برای میلیون ها نفر

به ارمغان می آورد

شواهد  علمی

گونگ، یکیازعواملموفقیتومحبوبیتچشمگیرفالون
بهبودبیماریهایافرادیاستکهآنراتمرینکردهاند.پس
گونگ،خبرمزایایسامتیناشیاز ازعمومیشدنفالون
تمریناینروشبهسرعتمنتشرشد.اززمانبرگزاریاولین
سمیناردرسال1992تاسال1999،تعدادتمرینکنندگان

فالونگونگبه100میلیوننفررسید.

که هزارانمقالهدروبسایتمینگهوییمنتشرشدهاست
ک تمرینکنندگاندراینمقاالتتجربیاتخودرابهاشترا
گذاشتهاند.افزایشانرژیوکاهشاسترس،ازمواردیاست
کهتقریبًاهمهدرگزارشخودبهآناشارهمیکنند.بسیاریاز
افرادتوانستندداروهاییراکناربگذارندکهسالهایمتمادی
بیماریهای از افراد، برخی میکردند.حتی رامصرف آنها
مهلکیمانندسرطاننجاتیافتند.شرححالتعدادبسیار
کهبهبودیقابلتوجهیداشتندبهتفصیل زیادیازافرادی
آمدهوهمگیاینافراد،عاملاصلیاینبهبودیهاراتمرین

فالونگونگدانستهاند.

گونگ کهبهمنظوربررسیمیزانثمربخشیفالون مطالعاتی
کرد. تأیید را انجامشد،تجربیاتشخصیتمرینکنندگان
استادان و پزشکان از گروهی چین ورزش ملی کمیسیون
دانشگاهازعلوممختلفپزشکیرابراینظرسنجیاز12553
تمرینکنندهفالونگونگسازماندهیکرد.آنهابهایننتیجه
97.7 گونگ فالون تندرستی و شفابخشی »اثر رسیدند:

درصداست.«

اعامشد، گونگدرچینممنوع فالون که درسال1999
گهان نا تزکیه تمرین این اثربخشی درخصوص مطالعات

متوقفشد.

مقالهای شامل چین از خارج در انجامشده مطالعات
تحقیقاتیدردانشگاهانجمنسرطانشناسیبالینیآمریکا
بااینعنوان ازمجاتپزشکی کهدریکی )ASCO(است
منتشرشد:»مطالعهتجربیگروهی،دربارهبیمارانیکهازطریق

تمرینفالونگونگازسرطانپیشرفتهنجاتیافتند.«نتایج
کهبیماریسرطانپیشرفته اینمطالعۀتجربینشانداد
گروهنمونهمتشکلاز در97درصدازشرکتکنندگاندریک
147بیمار،بهطورکاملدرمانشد.همگیآنهابهبودیشان
گونگنسبتدادند.یکیازعواملمؤثردر رابهتمرینفالون
گونگرا کهاوفالون ارتباطبانجاتبیمار،مدتزمانیبود

تمرینکردهبود.

گونگ فالون روانی تأثیرات نیزدرخصوص دیگری مطالعۀ
کهآنرادکترِبندینگاز گرفت.اینتحقیق رویافرادصورت
کالیفرنیادرسال2013انجامداد،نشاندادهاست دانشگاه
گونگنسبتبهسایرینپرانرژیتر کهتمرینکنندگانفالون

وشادترهستندوخواببهتریدارند.
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فالون گونگ،  الهام بخش مردم
این تجربه شخصِی یک زیست شناس است که با تمرین فالون گونگ بر بیماری عصبی العالجی غلبه کرد.

از  شـب،  »یـک  گفـت:  او 
را  کودکـی ام  مـادرم  نـگاه 

دیدم.«

در که بود رفته بیرون زدن قدم برای او
عجله با و کرد رخوت احساس پاهایش
پزشکان رفت. دانشگاه بیمارستان به
سندرم دچار او که دادند تشخیص
اختال نوعی است. شده باره گیلن
به بدن ایمنی سیستم آن، در که نادر
بخشیازدستگاهعصبیمحیطیحمله
گاه آ کامًا که درحالی شخص میکند.
کنترلشرابربدنخوداز است،بهتدریج
آغاز بهآرامی معلولیت و میدهد دست
میشود...اینتشخیصپزشکانپایانی
زندگیاش، برای او برنامههای بر بود
بماند، زنده شخص گر ا حتی که چرا
آسیبهای بهخاطر زیاد بهاحتمال

متعاقباینبیماریزمینگیرمیشود.

برگ جدیدی از دفتر زندگی

گذشـتهاش ایـندانشـمنددربـارهتجربـه
گفـت:»6مـاهاولبسـیارمشـکل چنیـن
بهسـوی بدنـم کـه بـودم شـاهد بـود.
جهنـمسـقوطمیکنـد.«اوتـازهدرمسـیر
گذاشـتهبـود.بهخاطـر حرفـهایاشقـدم
کـه تکمیـلمطالعـاتزیستشناسـیاش
درزمینـۀبومشناسـی،تکامـلوحفاظـت
شـغلی ارتقـاء بـود، طبیعـی منابـع از
کـهدر بـود اومحقـقموفقـی بـود. گرفتـه
انجـام میدانـی تحقیقاتـی گاسـکار مادا
حـوزه در اسـتادی درجـه بـه و بـود داده
مـوردعاقـهاشنزدیکتـرمیشـد،امـاپس
گهـان ازبازگشـتازپـروژهتحقیقاتـیاشنا
دچـارضعـفشـدیدیشـد.هنـگامعبـور
ازخیابانـینزدیـکبـودنقـشزمیـنشـود
وفقـطتوانسـتبـهزورخـودرابـهآنسـوی

خیابانبرساند.

 چه راه حلی وجود دارد؟ 

ایـن بـرای هیـچدرمـانشناختهشـدهای

در کـه درحالـی او نـدارد. وجـود بیمـاری
مختلـف درمانـی روشهـای جسـتجوی
بودوآنهاراامتحانمیکرد،بهیکآشـنای
کـهیـکدیویدی کـرد قدیمـیبرخـورد
کـه نمیکنـم فرامـوش »هرگـز داد. او بـه
بـارآنویدئـوراتماشـا بـرایاولیـن وقتـی
ویدئـو، آن داشـتم. احساسـی چـه کـردم
را فالونگونـگ مدیتیشـن و تمرینهـا
کـردمحـرکاتآرام معرفـیمیکـرد.تـاش
تمرینهـاراانجامدهموپسازنیمسـاعت
کـه کـردم بهتدریـجاحسـاسبهتـریپیـدا
قابلتوصیفنیسـت.مدتهابـودکهچنین
احساسـیراتجربهنکردهبودم.قلب،بدن

وروحممملوازشادیشدهبود.«

تحول

باانجـامتمرینهاوضعیتشروزبـهروزبهتر
کنش شد.سـپسروزیمتوجهبازگشتوا
کنـش غیـرارادیاششـد)ازدسـتدادنوا
غیـرارادییـارفلکـس،ازنشـانههایرایـج
بیمـاریگیلـنبـارهاسـت(.چنـدمـاهبعـد،
گفـت: یـکمتخصـصمغـزواعصـاببـهاو
سـامتیات وضعیـت میگویـم، »تبریـک
دربـاره توضیحـی نمیتوانـم اسـت. عالـی
کاری آنارائـهدهـم،امـادرحـالانجـامهـر

هستی،بهآنادامهبده!«

تمرینهـای شـروع از پـس هفتـه »چنـد
سـیگار طعـم از بهتدریـج گونـگ، فالـون
متنفـرشـدم.مـنهرگـزبـهسـیگاراعتیـاد
نداشـتم،امـاجنبـهاجتماعیآنرادوسـت

الـکل درخصـوص بعـد، مدتـی داشـتم.
هـمهمـانتجربـهراداشـتم.هـردویایـن
تمریـن، ایـن اصلـی کتـاب در حالتهـا
جـوآنفالـون،شـرحدادهشـدهاند.بـهاین

تمرینبهشدتعاقهمندشدهبودم.«

از نگاه مادرش

تجربهشـگفتانگیزدیگری،ایندانشمند
گونـگ فالـون مزایـای خصـوص در را
متقاعـدکرد.»یکشـبهنگاممدیتیشـن
زندگـیام کل داشـتم. عجیـب تجربـهای
گذشـت. چشـمانم مقابـل از بـرق مثـل
تکتـکمراحـلدورانکودکـیامرادیـدم.
گویـافیلمـیراتماشـامیکـردم.آندقیقـًا
زندگـیمـنازنـگاهمـادرمبـود.شـوکهشـده
زمـان، آن تـا گریسـتم. وسـاعتها بـودم

رابطهمنومادرمبسیارتیرهوتاربود.«

او برای اولین بار مادرش را درک کرد...

بـار اولیـن بـرای »ایـنتجربـهسـببشـد 
سـختیها،مشـکات،دردهـاومقاصـداو
کـهمتوجـه کنـم.درآنزمـانبـود رادرک
پیـدا را بنیادیـن و عمیـق چیـزی شـدم
آموخـت مـن بـه گونـگ فالـون کـردهام.
تزکیـهراهیاسـتکـهمیتـوانازطریـقآن،
و بردبارانهتـر دیـدگاه بـه پیوسـته بهطـور
نیکخواهانهتـرینسـبتبـهدنیـادسـت
یافـت.بنابرایـنتصمیـمگرفتـمایـنمسـیر
راادامهدهـم.اثِردرمانـیاینتمریـنتزکیه
مراجـذبخودکـردهبـود،امـاآنچـهیافتم،
و معنـوی! شـفای بـود. عمیقتـر چیـزی
بهسـوی راهـی بگویـم میتوانـم بهجـرأت

رستگاری.«
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»باربروپی«مدیرموفقیکشرکتبزرگ
کهیکزنمیخواهد سوئدی،هرچیزی
زمان نداشت، که چیزی تنها داشت. را
بهصورت اغلب او بود. استراحت برای
کارمیکرد...تااینکهیکروز شبانهروزی

ازفرطخستگینقشبرزمینشد.

کارش در وقفهای شد مجبور بهناچار
کند.توصیهپزشکنیزهمینبود. ایجاد
کسبوکارونیزموقعیتهایاسترسزای
در میکرد. وارد او بر زیادی فشار روزمره
طولروزدچارحملههایسرگیجهمیشد
ونمیتوانستبدونقرصهایخوابآور
فکر بهوضوح نمیتوانست دیگر بخوابد.
انجام چگونگی حتی چیز، همه و کند
کارهارافراموشمیکرد.باربرو سادهترین
کرد.اونگران افسردگیشدیدیراتجربه
سختی این عهدۀ از نتواند دیگر که بود

برآید.

یک فرصت:

کاس درباره محلی روزنامه در وقتی
تصمیم خواند، فالونگونگ با آشنایی
که گفتهشد کند.بهاو گرفتدرآنشرکت
اینتمرینات،استرسرافوقالعادهکاهش
ذهن و بدن بر مثبتی تأثیر و میدهند
دارند.اینبارقهامیدیرادردلشروشن
کرد.اواینگونهبهخاطرمیآورد:»دراین
کاسرایگانبیشاز۲۶نفرحضورداشتند
کثرآنهامسنبودندوتمرینکنندگان کها
فالونگونگتمرینهاراآموزشمیدادند.
همهآنهارفتاریبسیاردوستانهداشتند.«

اما  آن آسان نبود...

بود، شده فراموشکار بسیار که درحالی
نمیتوانستحرکاتسادهتمرینرابهیاد
کتابهای خواندن به شروع وقتی آورد.
درک و نداشت تمرکز کرد، فالونگونگ
آنچهمیخواند،برایشمشکلبود.البته
اصطاحات که نبود این فقط آن دلیل
گرفتهبودبه چینیبودند.امااوتصمیم
میکرد احساس دهد. ادامه تمرین این

پاسخ سؤاالتش به فالون« »جوآن کتاب
ادامه آن خواندن به بنابراین میدهد.
داد.سپسپاسخرؤیایرمزآلودیرایافت
کهمدتیپیشدیدهبود.اوکههیجانزده
وحیرتزدهشدهبود،فکرکرد:»بایددوباره
کتابرابخوانم.«عاوهبراین،وقتی این
کتابنگاهکرد،متوجه بهتصویراستاددر
میرسید بهنظر شد. غیرمعمول چیزی
استادهمهچیزرامیدانند.وقتیبهتصویر
استادنگاهیپرسشآمیزانداخت،برخی
ازجوابهارادریافت-گویااینگونهبودکه
گفتگوییباهمداشتند.حسیازوقار آنها
واحترامدرباربروپدیدآمدوبهایندرک
باشد-چیزی »تزکیه«-هرچه که رسید

ژرفوپرمعنااست.

تصمیمش همه چیز  را تغییر داد

کهحافظهاش گذشتزمانمتوجهشد با
ناپایدار کمی هنوز اما است، بازیافته را
و داد ادامه کتاب بهخواندن باربرو بود.
گرحقیقتًابهتمرین کها ازخودشپرسید
معنایی چه دهد، ادامه فالونگونگ
تزکیه شد متوجه وقتی داشت. خواهد
متفاوت مقوله دو بیماریها، درمان و
داروی مصرف درباره نگرشش هستند،
کنار کردونهایتًاآنهارا ضدافسردگیتغییر
گرفتحقیقتًا کهتصمیم گذاشت.زمانی
کردبدنشسبکتر کند،احساس »تزکیه«
شدهودیگرافسردهنبود.ازآنزمانبهبعد،

کتاب»جوآنفالون«رامیخواَندو هرروز
یاد فالونگونگ آموزههای از همچنان
میگیرد.پنجتمریناینروشرانیزهرروز
انجاممیدهد.حاالاومیگوید:»بهخاطر
میکنم تمرین را فالونگونگ اینکه
درباره نیستم. غمگین و افسرده دیگر
هستم. خوشبینتر و مثبتتر آیندهام
هستند.« شادی از مملو روحم و بدن

هزارانماجرایمشابهوجوددارند.تقریبًا
تمرین را گونگ فالون که آنهایی همه
اشتیاق کسب و امید یافتن از میکنند
بینشی آنها میگویند. سخن زندگی به
کمکمیکند کهبهآنها بهدستمیآورند
چیزهاییکهبهآنهااعتیادپیداکردهاندو
کنند. نیزسایروابستگیهایخودرارها
و کرده هماهنگ را خود روزانه زندگی
تضادهایطوالنیمدتخودبابستگانو
همکارانراحلوفصلکنند.درواقعچنین
تغییراتیدرتمرینکنندهایظاهرمیشود
خودش از و میکند نگاه درون به که
تضاد آن در نیز خودش آیا که میپرسد
تجربیات این برخی است. داشته نقشی
شرح فوقطبیعی چیزی بهعنوان را
گزارش را قدرتمندی انرژی یا میدهند
کهبهآنهااستحکاممیبخشدو میکنند
بهآنهاجرٔاتمیدهد.چنینماجراهایی
رامیتواندروبسایتمینگهویییافت.

مدیری موفق: »دیگر افسرده و غمگین نیستم...«
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یک بهعنوان دافا فالون ،1992 سال در
روشچیگونگ،درچینبهعموممردم

معرفیشد.

در تزکیه واقعی شیوههای زمان، آن تا
منتقل شفاهی بهصورت نسلها طول
شدهبود.امافقطچندسالپسازمعرفی
فالونگونگبهعموممردم،اینروشبه
چین در چیگونگ روش محبوبترین
تبدیلشدودولتآنرا»ستارهچیگونگ«

اعامکرد.

فالون گونگ متفاوت بود

مدارِس از بسیاری که درحالی
که میکردند اظهار چیگونگ دیگِر
جسمی سامت فقط تمرینهایشان
روشی فالونگونگ میبخشد، بهبود را
بود. بدن و ذهن همزمان تزکیۀ برای
در قرنها برای که »اخاقیات« و »تقوا«
فرهنگچینتزکیهمیشدند،یکباردیگر
افتادند. زبانها سر بر چین اجتماع در
برایچینیها،اینمسئله،ظهورمجدد
ارزشهایسنتیشانمحسوبمیشد.
سوی از الحاد القای سال دهها از پس
برای فوقالعادهای اشتیاق دولت،
بود.درسال1998، معنویتظاهرشده
الی100 کهبین80 رژیمچینتخمینزد
میلیوننفرفالونگونگراتمرینمیکنند.
فالونگونگبهپدیدهایاجتماعیتبدیل

شدهبود.

ترس  از  قدرت گرفتن

چین کمونیست حزب اعضای تعداد
)ح.ک.چ(،درآنزمان65میلیوننفربودو
تعدادتمرینکنندگانفالونگونگفراترازآن
رفت.اینموضوعزمینهایرابرایجیانگ
کمونیستچین، ِزمین،رهبروقتحزب
فالونگونگ تا کرد ایجاد طرفدارانش و
هرگونه درنتیجه آورند. بهشمار تهدید را
شد سرکوب روش، این بیشتر گسترِش
شد. آغاز شکنجه و آزار آن، پی در و
رسانههایدولتیچینباتبلیغاتوسیعو

گسترده،شروعبهبدنامکردنفالونگونگ
پارکها از بهزور تمرین گروههای کردند.
بیرونراندهشدند.اولیندستگیریهادر
تاریخ22و23آوریل1999درتیانجین
حمله با پلیس مأموران افتاد؛ اتفاق
خودسرانه را نفر 45 تمرینکنندگان به
تمرینکنندگان همزمان کردند. دستگیر
کهبهمقردولتمرکزی کردند را»تشویق«
علیه آنجاشکایتشان در و بروند پکن در

اقداماتپلیسرابهثبتبرسانند.

مسالمتآمیز که آوریل« »دادخواهی25
بهتصویر »محاصره« یک بهعنوان بود،

کشیدهشد.

تجمعی برای تمرینکننده هزار 10 تقریبًا
آمدند. گردهم پکن در مسالمتآمیز
صرفًا استیناف، دفتر مقابل آنها حضور
45 آزادی برای درخواستشان بهمعنای
بیدلیلدستگیر که بود تمرینکنندهای

شدهبودند.

عاوهبراین،آنهاخواستارارائهتضمینیاز
سویدولتبودندتابدونهیچآزارواذیتی

آنها بپردازند. تمرینها انجام به بتوانند
بدوناینکهسروصداییبهراهبیندازنددر
پیادهروهاایستادند،بهانجاممدیتیشن
ومطالعهپرداختندیاباهمدیگرصحبت
بزرگ تجمع صلحآمیزترین آن کردند.
اینکه از پس بود. چین معاصر تاریخ در
آنها به رونگجی، ژو وقت، نخستوزیر
تمرینکنندگاِن که داد اطمینانخاطر
اینکه و شد خواهند آزاد دستگیرشده
است، قانونی فالونگونگ کردن تمرین
از تلهای اما شدند. متفرق جمعیت
مسیر پلیس بود؛ شده برنامهریزی قبل
تمرینکنندگانراازدفتراستینافبهمقر
کهدرنزدیکی دولتدر»ژونگنانهای«
آنجابود،تغییرداد.هدفازاینکاراینبود
بهاصطاح»محاصرۀدولتمرکزی از  که
آن بگیرد. عکس فالونگونگ« بهوسیلۀ
تاازطریق تبدیلبهخبریتبلیغاتیشد
رئیسوقتحزب  ِزمین«، آن،»جیانگ
ودولتچین،اینآزاروشکنجهراتوجیه

کند.



ماجرای فالون  گونگ
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گاه شماِر   
    آزار  و  شکنجه ای بی سابقه

20ژوئیه1999

ژوئیه2001

3مه2002

15نوامبر2013

کتبر2016 25ا

2006

23ژانویه2001

20نوامبر2001

2004

19آوریل2009

مه2015

کنون ازدسامبر2016تا

آغاز  آزار  و  شکنجه
صدهاهزارتمرینکنندۀفالونگونگدستگیرشدند.

تمرینکنندگانفالونگونگ
در اردوگاه کار  اجباری ماسانجیا دست به اعتصاب 
غذا زدند.

درچانگچونواقعدراستانجیلین
تمرینکنندگانبهشبکهتلویزیونکابلیچانگچون
گونگوسابقه کردندوویدئوییدربارهفالون نفـوذ
کوتاهی100 کردند.پسازمدت آزاروشکنجهپخش
تمرینکنندهدستگیرشدندوتعدادیازآنهابراثر
شکنجهجانباختند.

دراینتاریخرژیمکمونیستیچینتحتفشار
 تعطیل 

ً
بینالمللی،اردوگاه های کار  اجباری را رسما

کرد.ایندرحالیاستکهآزاروشکنجهدرزندانهاو
کزشستشویمغزیهمچنانباشدتادامهدارد. مرا

تااینتاریخ،تمرینکنندگانیااعضایخانواده
کیفریاز آنهادرچینبالغبر 209908 شکوائیۀ 
جیانگِزمینارائهدادند.

 برداشت اعضای بدن
درسال2006اینگمانهکهتمرین کنندگان فالون گونگ 
منبع برداشت اعضای بدن در چین هستند،تأییدشد.

برای )CCTV( چین مرکزی تلویزیون
از را گزارشی گونگ فالون کردن بدنام
در »خودسوزی« رویداد بهاصطاح

میدانتیانآنِمنپخشکرد.

میدان به کشور 12 از فالونگونگ تمرینکننده 36
ِجن، عبارات: حاوی پوستری و رفتند »تیانآنِمن«
َشن،ِرن)حقیقت،نیکخواهی،بردباری(رابهنمایش

گذاشتند.آنهاپسازمدتکوتاهیدستگیرشدند.

آغاز جنبش خروج   از حزب کمونیست چین )ح.ک.چ(
پیشازشروعاینجنبش»ُنهشرحوتفسیردربارهحزب
کمونیست«درروزنامهچینیزبان»ِاُپکتایمز«منتشر
برایدرکسرشت بهمردم کمک ایننشریهدر شد.
ح.ک.چپیشگامبودهوسببخروجبیشاز180میلیون
چینیازح.ک.چوسازمانهایوابستهبهآنشدهاست.

دردهمینسالروزآزاروشکنجهفالونگونگ،
وبسایتمینگهوییاینخبررامنتشرکردکه 254 
هزار نفر در چین تحت آزار  و شکنجه قرار گرفته اند.

تمرینکنندگانفالونگونگدرچین
شکوائیه های کیفری خود از »جیانگ ِزمین«،رئیس

سابقرژیمکمونیسترابهدادستانیودادگاهعالی
خلقچینارائهدادند.

مواردبیشتروبیشتریازرداتهاماتواردهبهتمرینکنندگان
فالونگونگازسویدادستانیوآزادشدنتمرینکنندگان

رویمیدهد.
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ثبت بیش از 200 هــــــــزار شکوائیه علیه رئیس سابق دولت 
در چین

در1مه2015،دادگاهعالیخلقدرچینرسمًا
کیفریباید کهتمامشکوائیههای کرد اعام
آنچه طبق نباید و گیرند قرار رسیدگی مورد
کمونیستمرسومبوده،دورریخته درچین

شوند.

براساس»اصاحاتدرسیستمثبتنام«در
هر رسیدن بهمحِض باید مسئولین چین،
آن ارائهاش، زمان به توجه بدون شکایتی،
کنند.ازآنزمانبهبعد،بیشاز200 راثبت
گونگعلیه»جیانگ هزارتمرینکنندۀفالون
زمین«،رئیسسابقرژیمکمونیست،دردادگاه
کیفری عالیودادستانیعالیخلق،شکوائیه

بهثبترساندهاند.

کیفری شکوائیههای این در کیان شا
خواستهاندکهجیانگِزمینبرایتمامجرائمی
کهمرتکبشدهوبهخاطرتمامدستوراتیکهدر
راستایآزاروشکنجهفالونگونگصادرکرده،

کمهشود. محا

اینبرایتمرینکنندگان،روشیمسالمتآمیز
برایمبارزهباآزاروشکنجهاستوهمچنین
دلیل تا میآورد فراهم را فرصتی آنها برای
بهطور را شکنجه و آزار این بودن ناعادالنه
عمیقتروباجزئیاتبیشتریشرحوتوضیح

را طرفدارانش ِزمین جیانگ چرا که دهند
قربانیاینآزاروشکنجهمیکند.عاوهبراین
بهدلیلایجادوپخشمطالبدروغدرارتباط
بافالونگونگ،اومرتکببدترینجرائمعلیه
افرادبیگناهشدهوباعثشدهآنهاهمدست
گاه آ ازحقیقت که اودرجنایاتششوندچرا

نیستند.

چین داخل از فقط کیفری شکایات این
ارسال زیادی کشورهای از بلکه نیستند،
دارند؛ اقامت آنجا در چینیها که میشوند
جهان سراسر در زیادی   بسیار کشورهای

سهمیدراینتاشداشتهاند.

ِانچونگ«، »ِژنگ بشر، حقوق مشهور وکیل
کشاندنجیانگِزمینبهمیز دربارهجنبش
کهتعداد کرد:»اینواقعیت کمه،اظهار محا
بسیارزیادیازمردمازجیانگِزمینشکایت
کهدرچینتغییری میکنند،نشانمیدهد

بنیادیندرحالوقوعاست.«

افزایش حمایت عمومی از شکوائیه های 
کیفری

روز هر درچین گونگ فالون تمرینکنندگان

جانخودرابهخطرمیاندازندتابهمردم
کمککننداهمیتاینشکایاترادرککنند.
آنهاپوسترهاییرادرمکانهای برایمثال،
اطاعاتی حاوی که میکنند نصب عمومی

دربارهفالونگونگاست.

که چرا است، بوده موفقیتآمیز تاشی این
هزارانچینیدربارهطرحشکایتعلیهجیانگ
دادخواستهایی و شدهاند مطلع ِزمین،
راامضاءیااثرانگشتخودراپایآنثبت

کردهاند.

نیز، اروپا پارلمان و کشورها سایر مسئولین
حمایتخودراازاینجنبشابرازکردهاند.



»جیانگ ِزمین را به دادگاه بکشانید«

گذشتهبیشازیکمیلیوننفردرآسیا، سال
دادخواستیرادرحمایتازاینجنبشامضاء
کردند.نیوتایپه،سیزدهمینشهرتایواناست
را ازاینشکایاتقطعنامهای کهدرحمایت

صادرکرد.

تمرینکنندگان خستگیناپذیر تاشهای
از بسیاری است. نشستن بهثمر درحال
کورکورانه کردهاندتابهاطاعت چینیهاشروع
ازسیاستهایآزاروشکنجهباشکوتردید
نگاهکنند.درحالحاضروبسایتمینگهویی
که گزارشهاییرامنتشرمیکند تقریبًاهرروز
درآنهادادستانها،دادگاههاواداراتپلیِس
ازدستوراتدرراستایثبت ازاطاعت چین
فالونگونِگ تمرینکنندگان علیه اتهامات
برخیحتی اجتنابمیکنند. دستگیرشده،
کردهاند ازتمرینکنندگانی شروعبهحمایت

کهتحتآزاروشکنجهقرارمیگیرند.

آن، در که شده مشاهده روندی همچنین
مسئولینقضایی،دیگرتمایلندارندتمرین
کنندگانفالونگونِگتابعقانونراتحتپیگرد

قانونیقراردهند.
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شجاعت و زیبایی حقیقی
ماجرایدوتمرینکنندهچینیفالونگونگ

و  تــأثــیــرگــذار فیلمهای خالصانه، »ســخــنــان
کشورزادگاهش« حقیقتتزلزلناپذیردربــاره
ــِن« ــی ــهــادالیـــــلشـــهـــرت»آنـــاســـتـــازیـــال ــن ای
بودند. کــانــادا شایسته دختر چینیاالصل،
درحالیکهمراسمباشکوهدخترشایسته2015
درچینبرگزارمیشد،ازورودآناستازیالینبه
کشورجلوگیریشدوبنابراینازشرکتش این

دراینرقابتممانعتبهعملآمد.چرا؟

ــونگونگ ــال ایــنملکۀزیــبــایــی26ســالــه،ف
و زمــــــانحـــضـــور ودر مـــیکـــنـــد تـــمـــریـــن را
از مختلف مــکــانهــای در مــصــاحــبــههــایــش
عنوانشاستفادهمیکندتامصرانهدربــارۀآزار
کند.آناستازیادر وشکنجهدرچینصحبت
کهاوصدایآنهایی کرد زمانتاجگذاریاعام
استکهصدایشانخاموشاست.حتیوقتی
کردلینوخانوادهاشرا کمونیستسعی رژیم
موردتهدیدوارعابقراردهد،اوهمچنانبه
عهدخودعملکردوبهدفاعازحقوقبشرادامه

داد.

یافتن زیبایی  خود

کرددرحالیکه آناستازیادرمصاحبهاشاظهار
درمراسممسابقۀملکۀزیباییشرکتمیکرد،
متوجهشددرهرانسانی،زیباییوجوددارد.

تمام به عــادتداشتم گذشته گفت:»در او
شرکتکنندگانمانندرقبایخودنگاهکنم،اما

اینباربهآنهابهعنواندوستانمنگاهکردم.«

»هــمــگــیمــیخــواســتــیــمایـــنمــســابــقــهرابه
کنیم.رفتارآنهامشوق نمایشیخوبتبدیل
ازشرکتکنندگانچیزی کــدام بــود.هــر مــن
کــهخــاصبـــود.ازطــریــقآنــهــامتوجه داشـــت
کهانسانهایخوبوزیبایزیادیدر شدم
اینجهانوجوددارندوزیباییبهشکلهای

مختلفیمتجلیمیشود.«

کهسایرشرکتکنندگان بنابراینهرموفقیتی
راخوشحالمیکرد او مــیآوردنــد، بــهدســت
بــهعــنــوانمراسمی ایـــنمسابقه ــه ب دیــگــر و

ــرایپـــرورشمنیتفرد اســتــرسزاومکانیب
گسترش نگاهنمیکرد،بلکهآنراراهیبرای
»حقیقت،نیکخواهی،بردباری«میدید.در
کهبهعنوانملکهزیبایی انتهاشگفتزدهشد
کاناداانتخابشدوتاجرابرسراوگذاشتند.

اوگفت:»مسابقهزیباییروندیبودکهسبب
کنم.حاال شــدخصوصیاتبــِددرونـــمرارهــا

میتوانمببینمکهبسیارزیباهستم.«

هیچ چیز  نمی تواند بنیانی قوی را بلرزاند

کــتــابفــالــونگــونــگ،»جــوآن گــوئــوجوفنگ
فالون«،رارویمیزیدرخوابگاهشیافت.آن
کردپنجتمرینفالونگونگ راخواندوسعی
ــهآنتأثیر ک ــجــامدهـــد.اومــتــوجــهشــد راان
فوقالعادهایبرهشیاریذهنشدارد.همه
ناپدید مدیتیشن بههنگام منفیاش افــکــار
گرفتزندگیاشرابراساس شدند.اوتصمیم
اصولحقیقت،نیکخواهی،بردباریبسازد،
کهچندسالبعددرمسیرش امانمیدانست
ــرشکنجه، ــراث ب گــوئــو چــهرویخــواهــدداد.
ــرای ب ــادیشـــد. ــ زی متحمللطمهوآســیــب
هفتههایزیــادیاورادریکسلولانفرادی
کوچکزندانیکردندودستهایشراازپشت
بادستبندبهحلقهایرویدیواربستند،اما
گونگراانکار اوحاضرنشدبــاورشبهفالون

کند.

او بــه تمرینکنندهدیــگــریخــودکــاری وقتی
شبانهروز تمام در که وجــودی با گوئو داد،
ــــود،رویدســتــمــاِلتــوالــت ــظــارتب تــحــتن
ــارهشرایطشدرزنــداننوشت. نامهایدرب
ــروناززنـــدان ــیـ ــامــهمــخــفــیــانــهبـــهبـ ایـــنن
ــردمپــخــششــد. ــ ــردوبــیــنم ــ ک ــیــدا درزپ
ــعــدهــنــگــامخــوانــدن گــفــت:»ســـالهـــاب او

مــردی شــدم متوجه مینگهویی وبســایــت
تاسرحدمرگ رابهمنداد، کهآنخــودکــار

شکنجهشد.«

چنینشکنجهای از  میتواند کسی چگونه
جـــانســالــمبـــهدربــبــردوقـــویظــاهــرشــود؟
کــهاین گــونــگاســت »مــتــوجــهشــدمفــالــون
کــردوسببشداز قــدرترادردرونـــمایجاد
تمامجراحاتوآسیبهانجاتیابم،درست
سبب سهمگین طــوفــانهــای کــه همانطور
میشونددرختانریشههایقویتریرارشد

دهند.«

گوئودرسال2008بهآلمانپناهندهشد.او
ــوردرایــنوستفالن« کن»ن ــوادهاشسا وخــان
الکترونیک مهندس بــهعــنــوان او هستند.
کشوراستخدامشدواززمــانشروع درایــن
کــرددوستش پناهندگیاشدرآلمانتاش
کتبر2015از کند.لودر12ا کایلی«راآزاد »لو

زندانآزادشد.

نیکخواهی، حقیقت، »اصـــول گفت: گوئو
گــونــگ،ریشههایجوامع، فــالــون ــارِی ــردب ب
خــانــوادهوجهانهستند.منایــنراتجربه
گوئوهنوزهمهرروزصبحبهمدت ــردهام.« ک
نیمساعتجوآنفالونرامیخواندودرغروب
تمرینهایمدیتیشنراانجاممیدهد.اوبا
لبخندیبرچهرهگفت:»بعدازآنحالمخوب
کهازمسافرتبه است،درستمانندآنهایی

خانهبازگشتهاند.«

ــیــک خــواهــی،  »حــقــیــقــت، ن
بردباری،  ریشه های جوامع، 

خانواده و جهان هستند.«
گوئوجوفنگ
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به ازای هر درخواست برای عضو پیوندی،
 یک قتل صورت می گیرد

آیا فالون گونگ را تمرین میکنی؟
تو بازداشتی.

مرا رها کنید!
چه می خواهید!؟!

1

4

6

آزمایش خون

2

کوره جسدسوزی

5

قرنیه
26 هزار دالر

قلب
لوزالمعده135 هزار دالر

131 هزار دالر
کلیه

49 هزار دالر

ریه
131 الی 145 هزار دالر

کبد
84 الی 111 هزار دالر

اعضای بدن فردی زنده می تواند
منبع درآمد بسیار باالیی باشد.

ما اعضای بدِن تازه داریم.

3

عالی است
بیمار من مجبور نیست حتی

10 روز انتظار بکشد.

ازسال2003،چینشاهدرشدسریعیدرتعدادعملهایپیوندعضوبوده
کوتاهشود. کهسببشدهزمانانتظاربرایفراهمشدنعضوبهشدت
گزارشهادربارهاردوگاههایسری،عمومیشدهاندوعواملبینالمللی

دربارهتجارتپیوندعضوتحقیقاتیکردهاند.

آنهابهایننتیجهرسیدهاندکههزارانتمرینکنندهفالونگونگکهبهخاطر
اردوگاههاِی باورشانبهطورغیرقانونیدستگیرشدهودرزندانهاو
بازآموزیحبسشدهبودند،بهخاطراعضایبدنخودبهقتلرسیدهاند.

اطاعاتبیشتردروبسایتزیرموجوداست:
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جمهورى خلق چين

متوسط زمان انتظار برای اهداء عضو به سال ، 
مقایسه بین ایاالت متحده آمریکا و چین

4

6
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در طول 25 
فالون

در یک راهپیمایی فرهنگی، چینی ها لباس ها و کاله های  
آنهااینگلهاینیلوفرآبیرادریکیبه نمایش می  گذارند.

گوئو«راتمرینکنندگانفالونگونگتشکیلدادهاند.مردمدرجشنهاوراهپیماییهااز »گروهمارشتیان
شنیدنموسیقیقدرتمنداینگروهلذتمیبرند.

عکس باال:  کودکاننیزفالونگونگراتمرین
میکنند.ایندخترمیتواندتمرینمدیتیش
دهد. انجام نیمساعت بهمدت را نشسته

عکس راست: یکتمرینکنندهفالونگونگ
مطالباطاعرسانیرابینرهگذرانتوزیعو
دربارهآزاروشکنجهفالونگونگباآنهاصحبت
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سال  گذشته
  گونگ 

  کالسیک خود را که برگرفته از فرهنگ معنوی چین است، 
ازرقصهایسنتیشاننیزدردستنگهمیدارند.

پارچهایکهرویآنعبارات»حقیقت،نیکخواهیوبردباری«نوشتهشدهاست.این3اصل،ارزشهاییجهانی
هستندکهتمرینکنندگانفالونگونگدرزندگیروزانهخودازآنهاپیرویمیکنند.

1994:استادلیهنگجیدرورزشگاهیدردالیان،واقعدرشمالچین،فالونگونگوتمرینهاراآموزشمیدهند.

:1999 ژوئن 25 گو، شیکا
رسمی، مراسمی در لی استاد
ازفرماندارویکیازمسئولین
همچنین و ایلینوی مالی
صدور برای گو شیکا شهردار
تقدیرنامهازفالونگونگ،تشکر

میکنند.

سـبدیپـرازگلهـاینیلوفـرآبیکـهتمرینکنندگان
بـهمـردمهدیـهمیدهند.
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فالوندافابهمامیآموزدکهچگونهدرهماهنگیبیشتریباجهانومردماطرافمانزندگیکنیم.درتضادها
آرامشخودراحفظکردهوبهدروننگاهکنیمومسئولیتتمامآنچهراکهدرزندگیبههنگاممواجهباچالشها

وسختیهاپیشمیآید،بهعهدهبگیریم. برای بینالمللی وبسایتی مینگهویی،
این است. گونگ فالون تمرینکنندگان
ارائه مختلف زبان 15 به که وبسایت
میشود،بهشرحروشفالونگونگونیزآزار
کهرژیمچینعلیه وشکنجهایمیپردازد
اینروشراهاندازیکردهاست.مینگهویی
باانتشارمقاالتشخصِیارائهشده،تصویر
دقیقیازاوضاعدرچینراارائهمیدهدو
گونگبرذهنوبدن تأثیرفوقالعادۀفالون
رامستندمیکند.افرادبامطالعهوبسایت
کهچرااینتمرین مینگهوییپیمیبرند
چین در مهمی اخاقی جریان به تزکیه
مهمی مثبت تأثیرات چه و شده تبدیل
آورده بهارمغان برایجوامعسراسردنیا را

است.

قابل زیر لینک ازطریق وبسایت این
دسترساست:

درباره وب سایت مینگهویی

http://fa.minghui.org


