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نُه شرح و تفسیر دربارهی حزب کمونیست  -فصل ۵
تبانی جیانگ ِزمین و حزب کمونیست چین برای آزار و اذیت فالون گونگ

مقدمه

خانم جانگ فوجن ) ،(Zhang Fuzhenحدود  ۳۸ساله ،کارمند پارک شیانهـه ) (Xianheشـهر پینـگدو
) (Pingduواقع در استان شاندونگ چین بود .او در ماه نوامبر  ۲۰۰۰جهت استیناف فالون گونگ به پکن رفـت و
چندی بعد توسط مقامات ربوده شد .بر اساس گفتهی افرادی که شاهدان ماجرا بودهاند ،پلیس او را مورد شکنجه و
تمسخر قرار داد ،او را لخت کرده و سر او را تراشید .چهار دست و پای او را باز کرده و به تخت بـستند و او مجبـور
بود که قضای حاجت خود را بروی همان تخت انجام دهد .بعدها پلیس زهری ناشناخته به او تزریـق کـرد .پـس از
این تزریق ،جانگ به چنان درد مهلکی دچار شد که مشاعرش را از دست داد .او با درد دست و پنجه نرم کرد تا در
آخر مرد .تمامی این جریانات را مقامات ادارهی محلی  ۶۱۰شاهد بودنـد) .برگرفتـه از گـزارش  ۲۳جـوالی ۲۰۰۴
سایت اینترنتی ([۱] Clearwisdom
خانم یانگ لیرونـگ ) ۳۸ ،(Yang lirongسـاله از اهـالی خیابـان بـیمـن ) ،(Beimenشـهر دینـگجـو

) ،(Dingzhouاستان هبی ) (Hebeiبود .خانوادهی او اغلب توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار میگرفت چـرا کـه
او فالون گونگ را تمرین میکرد .در هشتم فوریهی سال  ۲۰۰۲پس از یک حملهی شبانهی پلـیس بـه خانـهشـان،
شوهر خانم یانگ که رانندهی ادارهی استاندارد و هواشناسی بود احساس کرد که ممکن اسـت شـغلش را از دسـت
بدهد .او قدرت تحمل فشار زیادی را که مقامات محلی به او وارد میکردند نداشـت .صـبح روز بعـد پـس از اینکـه
والدین پیرش در ساعات اولیه صبح از خانه خارج شدند همسرش را حلق آویز کرد .یانگ لـیرونـگ بـا بـیرحمـی
تمام کشته شد و از او یک پسر  ۱۰ساله به جای ماند ،بالفاصله شوهرش مورد را به مقامـات اطـالع داد .پلـیس بـا
عجله به صحنه رفت تا جنازه او را که هنوز گرم بود جهت اتوپسی )کالبد شکافی( به مرکز ببرد .آنها تحـت عنـوان
اتوپسی بسیاری از اعضای درونی بدن او را خارج کردند در حالی که این اعضا همچنـان گـرم بـوده و خـون از آنهـا
جاری بود .یکی از کارکنان ادارهی سری دینگجو ) (Dingzhouگفت ” :ایـن کـار درواقـع اتوپـسی نیـست بلکـه
جداســازی اعــضای زنــده جهــت پیونــد اعــضاست“ )برگرفتــه از گــزارش  ۲۵ســپتامبر  ۲۰۰۴از ســایت اینترنتـی
([۲] Clearwisdom
در اردوگاه کار اجباری وانجیا ) (Wanjiaواقع در استان هیالنگجیانگ ) (Heilongjiangیک زن بـاردار
که  ۷ماهه حامله بود از تیرکی آویخته شد .هر دو دست او را با طناب کلفتی بسته و طناب را از قرقرههایی کـه بـه
تیرک وصل شده بود رد کردند .چهار پایه زیر پای زن را کشیده و او در بین زمین و آسمان آویزان شد .این تیـرک
 ۳تا  ۴متر از زمین فاصله داشت .طناب از درون قرقره رد شده و به دست یک زندانبان داده شده بـود .وقتـی کـه
زندانبان طناب را میکشید ،زن باال رفته و آویزان میشد و وقتی به باال میرسید زندانبـان طنـاب را رهـا کـرده و
زن محکم به زمین میخورد .این زن آنقدر شکنجه داده شد تا بچهاش از بین رفت .ظالمانهتر آن بود که شـوهرش
را مجبور کردند تا شاهد این شکنجه باشد) .برگرفته از گزارش پانزدهم نوامبر سال  ۲۰۰۴در سـایت مینـگهـویی
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) (Minghuiو مصاحبه با خانم وانگ یوجی ) (Wang Yuzhiکه مدت  ۱۰۰روز در اردوگـاه کـار اجبـاری وانجیـا
شکنجه شد[۳](.
چنین فجایع تکاندهندهای نه در چین قدیم بلکه در چین مدرن امـروزی اتفـاق افتـاده اسـت .اینهـا تنهـا
نمونهای از شکنجهها و اعدامهای بیشماری بود که بر سر تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ در طـول  ۵سـال آزار و
شکنجهی مستمر آمد.
از زمانی که چین در دههی  ۷۰اصالحات خود را آغاز کـرد ،حکچ همـواره سـعی در ایجـاد یـک وجهـهی
مثبت لیبرال داشت .با این وجود ،اعدامها و شکنجههای وسیع و بیاساس و ظالمانهای کـه بـر سـر پیـروان فـالون
گونگ آمد باعث شد تا مجامع بینالمللی بار دیگر چهرهی واقعی و مخوف حکچ را شاهد باشـند و از طـرف دیگـر
برگ سیاه و ننگین دیگری به پروندهی نقض حقوق بشر توسط این حزب اضافه گردد .عمدهی جمعیت کشور چین
با این خیال واهی که حزب کمونیست در حال پیشرفت و توسعه است به فساد پلیس این کشور و عدم پایبندی بـه
اصول اخالقی و زورگویی نشأت گرفته از نظام قـضایی و اجرایـی آن عـادت کـردهانـد .ولـی از جهـت دیگـر ،آزار و
شکنجهی برنامهریزی شده و ظالمانهی پیروان فالون گونگ چنان در تمامی سطوح جامعه و در بین افـراد مختلـف
مشهود است که همگان آشکارا به نقض حقوق بشر توسط این حزب اذعان دارند .بـسیاری از مـردم هنـوز از آزار و
شکنجهی ستمگرانه و وسیعی که در این کشور صورت میگیرد حیرتزدهاند و باورشان نمیشود که حکومت بتواند
تا این حد ظالم باشد .نظم و آرامش  ۲۰سال پیش پس از هرج و مرج ناشی از انقالب فرهنگی شـکل گرفـت .ولـی
چرا پس از این مدت طوالنی جامعهی چین دوباره شاهد چنین کابوسهایی شـده اسـت؟ چـرا فـالون گونـگ کـه
طالیهدار اصول ”درستکاری ،شفقت و بردباری“ است و در  ۶۰کشور مختلف در سراسر جهان جاری است تنهـا در
چین است که سرکوب میشود نه در هیچ کشور دیگری؟ رابطهی بین جیانگ زمین و حزب کمونیست در این آزار
و شکنجه چیست؟
جیانگ زمین فاقد توانایی و استحکام شخصیت اخالقی است .او بـدون ماشـین ایجـاد خـشونت خـود کـه
حکچ بوده و خود بر پایهی جالدی و دروغ ساخته شده هرگز قادر به انجام چنین نسلکشی کـه در سراسـر چـین
جاری است و حتی به خارج مرزهای این کشور نیز کشیده شده ،نمیبود .بـه همـین ترتیـب حکچ بـه آسـانی بـه
مبارزه با جریان گرایشات تاریخی و محیط ساخته شده توسط اصـالحات اقتـصادی اخیـر حکچ و تـالشهـای آن
برای اتصال به جهان نرفته است؛ تنها یک دیکتاتور خودکامه مثـل جیانـگ زمـین مـیتوانـست وقـوع ایـن امـر را
امکانپذیر ساخته باشد .تبانی و رزونانس بین جیانگ زمین و روح شیطانی حزب کمونیـست اسـت کـه بـه ظلـم و
کشتار در چنین سطح وسیعی منجر گردیده است .درست شبیه بازآوایی بین صدا و لرزش خفیـف تجهیـزات یـک
کوهنورد با تودهی عظیم انباشت برف در کوهستان که میتواند نهایت ًا به بهمن منجر شده و بسیار مخرب باشد.

الف -پیشینههای مشابه میتواند حس بحرانطلبی مشابهی در بر داشته باشد
جیانگ زمین در سال پر آشوب  ۱۹۲۶متولد شد .درست مثل حکچ که سـعی در مخفـی کـردن گذشـته
جنایتکار خود دارد ،جیانگ زمین نیز گذشتهی خود به عنوان یک خائن به کشور را پنهان ساخته است.
در همان سالی که جیانگ زمین  ۱۷ساله شد ،جنگ ضد فاشیسم در همه جای جهان ادامه داشـت .زمـانی
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که جوانان وطنپرست برای دفاع از کشورشان در مقابل ژاپن به جبهه مـیرفتنـد ،جیانـگ زمـین در سـال ۱۹۴۲

ادامه تحصیل در دانشگاه مرکـزی را کـه توسـط رژیـم دسـت نـشاندهی وانـگ جینـگوی ) (Wang Jingweiدر

نانجینگ ) (Nanjingتحت کنترل ژاپن تأسیس شده بود انتخاب کرد .بررسیهای انجـام شـده بـر اسـاس منـابع
مختلف نشان میدهد که دلیل واقعی این بود که پدر جیانگ زمین کـه جیانـگ شـیجـون ) (Jiang Shijunنـام

داشت زمانی یکی از افسران عالیرتبه ادارهی تبلیغات ضد چین متعلق بـه ارتـش ژاپـن در زمـان اشـغال و غـارت

استان جیانگسو ) (Jiangsuتوسط ژاپن بوده است .جیانگ شیجون به راستی یک خائن به کشور چین بود.

از لحاظ خیانت و وطنستیزی ،جیانگ زمین و حکچ شبیه همدیگر هستند؛ آنها به قدری نسبت به مـردم
چین بیاحسـاس و بیرحم هستند که جرأت میکنند بدون تحقیق در موردشان آنها را بیگناه و بیتقصیر بکشند.
جیانگ زمین به خاطر نفوذ به حکچ و ارتقاء مقام و ثـروت خود پس از آنکه حکچ در جنگهـای داخلـی

پیروز شد ،به دروغ ادعا کرد که او توسط عمویش بنام جیانگ شـانگچینـگ ) (Jiang Shangqingکـه در دوران

نوجوانی به حکچ پیوسته و بعدها توسط راهزنان به ضرب گلوله کشته شده بود بزرگ شد .بواسـطهی تاریخچـهی
خانوادگی دروغینی که برای خود جعل کرد توانست تنها در مدت چند سال از مقام یک افسر دونپایه به جانشینی

وزیر صنعت الکترونیک برسد .ارتقاء جیانگ به علت تواناییهای او نبود بلکه بدلیل رابطهها و ارتباطات خـاص او بـا
مقامات بود .او در زمان صدارتش بعنوان دبیر حکچ در شهر شانگهای از هیچ تالشی برای نزدیک کـردن خـود بـه
رهبران ارشد حکچ مثل لی شیاننیان ) (Li Xiannianو چن یون ) [۴] (Chen Yunکه هر سـاله بـه مناسـبت
جشنوارهی بهار به این شهر میآمدند فروگذار نکرد .او حتی به عنوان دبیر حزب شهر شانگهای یکبار سـاعتهـا در

برف به انتظار لی شیاننیان ایستاد تا خود شخصأ کیک تولد او را به او هدیه کند.

کشتار و قتلعام میدان تیانآنمن در سال  ۱۹۸۹نقطهی عطف دیگری در زندگی جیانگ زمین بـود .او بـا
سرکوبی و انحالل روزنامهی آزادیخواه پیـک اقتـصاد جهـان ) (World Economic Heraldو دسـتگیری رهبـر

کنگرهی مردمی ،وان لی ) (Wan Liدر خانهاش و حمایت از کشتار میدان تیانآنمن بـه مقـام دبیـر کلـی حکچ

رسید .حتی قبل از کشتار میدان تیانآنمن ،جیانگ زمین طی نامههای سری که به دنگ شـیائوپینگ نوشـته بـود
خواستار ”اقدام قاطع“ علیه دانشجویان شده بود و خاطر نشان کرده بود که در غیر اینصورت ”هـم کـشور و هـم
حزب به خطر خواهد افتاد “.در  ۱۵سال گذشته ،جیانگ تحـت نـام ”ثبـات بعنـوان اولویـت نخـست“ سـرکوبی و

کشتار وسیعی را در مورد گروههای مسـتقل اتخاذ کرده است.
از سال  ۱۹۹۱که چین و شوروی متحدًا بـررسـی مرزهای مشترک خود را آغـاز کـردهانـد ،جیانـگ زمـین
همواره چپاول و تجاوز به مرزهای چین توسط روسیهی تزاری و بعدها اتحاد جمـاهیر شـوروی را پذیرفتـه و تمـام

پیمانهای ناعادالنهی منعقد شده بین این دو کشور از زمان پیمان آیگون ) (Aigunرا به رسمیت شـناخته اسـت.
بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از اراضی چین برای همیشه بدست او پیشکش شده است.

جیانگ زمین با پیشینهی دروغین ساختگی که در آن خود را فرزند یتیم یک شهید حکچ معرفی کـرده و
پنهان کردن شخصیت واقعی خود به عنوان پسر یک خائن به کشور ،انطباق بسیار زیادی با سیاسـت حقـه و کلـک
حکچ دارد .او با پشتیبانیاش از قتل عام ”چهارم ژوئن“ و سرکوب جنبشهـای دمکراتیـک و اعتقـادات مـذهبی،
شخص ًا از رسم کشتار حکچ اقتباس کرده است .درست همانطور که حکچ تحت فرمان اتحاد جماهیر شـوروی بـه
عنوان شاخهی خاور دور کمونیسم بینالمللی عمل میکرده ،جیانگ زمین نیز اراضی چین را به آنها میبخشد و به
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هویت وطن فروشی حکچ جامهی عمل میپوشاند.
جیانگ زمین و حکچ از تاریخچه و خواستگاه مشترک شرمآوری برخوردارند .به همین دلیل هر دو شـدیدًا
نسبت به قدرت خود احساس ناامنی میکنند.

ب -جیانگ زمین و حکچ هر دو به یکاندازه از ”راستی ،شفقت ،بردباری“ در هراسند
تاریخچهی جنبش کمونیسم بینالملل با خون صدها میلیون انسان نوشته شـد .تقریبـ ًا تمـامی کـشورهای
کمونیـست دورهای مــشابه دوران ســرکوبی ضــد انقالبیـون توســط اســتالین در اتحــاد جمــاهیر شــوروی ســابق را
گذراندهاند .میلیونها و یا بلکه دهها میلیون نفر انسان بیگناه در این دوران کشته شدهاند.
در دههی  ،۱۹۹۰شوروی سابق فرو پاشید و کشورهای اروپای شرقی دسـتخوش تحـوالت بـسیاری شـدند.
بلوک کمونیست یک شبه نیمی از قلمروی خود را از دست داد .از این اتفاقات حکچ درس گرفت و متوجه شد کـه
توقف سرکوبی و اختناق و آزاد گذاشتن جناح راست برای آزادی بیان میتواند به نابودی آن منتهی شود .اگر مردم
اجازه میداشتند که نظرات خود را آزادانه بیان کنند ،چگونه حکچ میتوانست جنایات و ستمهای خـود را مخفـی
کند؟ چگونه میتوانست ایدئولوژی فریبآمیزش را توجیه کند؟ اگر اختناق خاتمه داده میشد و مردم از تهدیـدات
و ترسها آزاد میشدند آیا آنها جرأت پیدا نمیکردند که اعتقاد و سبک زندگیای بجز کمونیست انتخـاب کننـد؟
در این صورت حزب کمونیست چگونه میتوانست پایگاه اجتماعی الزم برای ادامهی حیات خود را حفظ کند؟
حکچ بدون توجه به هرگونه تغییر سطحی انجام شده ،در عمق تحول نیافته است .پس از کـشتار ”چهـارم
ژوئن“ جیانگ زمین فریاد برآورد که ”تمام عوامل بیثباتی را در نطفه خفه کنید “.او با ذهنی مملو از ترس به این
ال آنها را بیدفاع کند
نتیجه رسید که هرگز از دروغگویی به مردم دست بر ندارد و سرکوب مردم را تا زمانی که کام ً
ادامه دهد.

در همین زمان بود که فالون گونگ در چین معرفی شد .در ابتـدا بـسیاری آن را نـوعی ورزش چـیگونـگ

) [۵] (Qigongبا خاصیت خارقالعادهای در حفظ سالمت و تندرستی میدانستند .بعدها کـم کـم بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که فالون گونگ تنها پنج حرکت سادهی ورزشـی نیـست .در عـوض جـوهر فـالون گونـگ آمـوزش مـردم
برپایهی سه اصل ”راستی ،شفقت و بردباری“ برای بهتر شدن بود.
فالون گونگ ”راستی ،شفقت و بردباری“ را میآموزد ،حزب کمونیست ”دروغگویی ،تنفر و مبـارزه“ را
اشاعه میدهد

فالون گونگ مروج ”راستی“ است که عبارت است از گفتن حقیقت و عمل صالح .حکچ بـرای شستـشوی مغـزی
مردم به دروغ متوسل میشود .اگر هر کسی چیزی جز حقیقت نمیگفت ،عامهی مردم درمییافتنـد کـه حکچ بـا
چاپلوسی اتحاد جماهیر شوروی ،جنایت ،آدم ربایی ،سوء استفاده ،کشت تریاک ،وسیله قـرار دادن آرمـان مبـارزه و
ایستادگی در برابر غارت ژاپن و غیره رشد یافت .حکچ یک بار به صراحت گفت کـه” :هـیچ موفقیـت چـشمگیری
بدون دروغگویی کسب نخواهد شد “.پس از آنکه حکچ قدرت را بدست گرفت شـروع بـه راهانـدازی جنـبشهـای
سیاسی کرد که متحمل بدهکاری بیحد و حساب شد .بنابراین تشویق مردم بـه درسـتکاری و صـداقت سرنوشـت
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ناگواری برای حکچ به بار میآورد.
فالون گونگ مروج ”شفقت“ است که به معنی مقدم شمردن دیگران و مهربانی بـا آنهـا در تمـامی شـرایط
است .حکچ همواره اشاعه دهندهی ”مبارزات خونین و سرکوب بیرحمانه“ بوده است .سمبل قهرمـانی حکچ لـی
فنگ ) (Lei Fengدر جایی گفت” :ما باید با دشمنانمان بیرحمانه رفتار کنیم و در مقابل آنها به سردی زمستان
باشیم “.در حقیقت حکچ نه تنها با دشمنانش چنین رفتار میکرد بلکه با اعضای خـود نیـز رفتـاری بهتـر از ایـن
نداشت .مؤسسان حزب کمونیست ،فرماندهان ارشد و مارشالها و حتی وزیر کـشور بـیرحمانـه بـاز جـویی شـده،
ظالمانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با قساوت توسط اعضای حزب خودشان شکنجه شدهاند .کشتار افرادی کـه
به آنها ”دشمنان طبقاتی“ اطالق میشد آنقدر بیرحمانه بود که هر کسی بـا شـنیدن آن مـوی بـر تـنش راسـت
میشود .اگر شفقت و مهربانی در جامعه حاکم بود ،جنبشهای بسیار زیادی که توسط حزب کمونیست آغاز شدند
هرگز شکل نمیگرفتند.
مطابق بیانیهی حزب کمونیست ”تاریخچهی تمامی جوامع موجـود تـاکنون تاریخچـهی مبـارزات طبقـاتی
بوده است “.این نشان دهندهی فهم حزب کمونیست از تاریخ و جهـان اسـت .فـالون گونـگ معتقـد اسـت کـه در
صورت رویارویی با درگیری ،درون خود را جستجو کرده تا نقطـه ضـعف خـود را بیابیـد .ایـن دیـدگاه دروننگـر و
ال متضاد فلسفهی مبارزه و حملهی حکچ است.
خویشتنداری کام ً
مبارزه همواره اصلیترین ابزار حزب کمونیست برای بدست آوردن قدرت و ادامهی حیات بوده است .حـزب
کمونیست به فواصل زمانی مختلف جنبشهای سیاسی را برای سرکوبی گروه خاصی از مردم آغاز کرده تا انـرژی از
دست رفته خود را بازیافته و ”روحیهی متخاصم انقالبی خود را روحی تازه ببخشد “.این روند بر اساس خـشونت و
دروغ تکرار شده تا ترس را در مردم تقویت کرده و به قدرت حزب حیات بخشد.
ال در
از لحاظ ایدئولوژیکی ،فلسفهای که حزب کمونیست برای ادامهی حیات خود به آن تکیه میکنـد کـام ً
تضاد با آنچه فالون گونگ میآموزد است.
افرادی با اعتقادات درست و صالح از چیزی ترسی ندارند ،حال آنکه حکچ بر ترس مردم تکیه میکنـد
تا قدرت سیاسیاش را حفظ کند
کسانی که حقیقت را میفهمند از چیزی ترسی ندارند .مسیحیت به مدت  ۳۰۰سال آزار و اذیت شد .تعداد
بسیار زیادی از مسیحیان سرشان از بدن جدا و یا در آتش سوزانده و یا در دریا غرق شدند .حتـی بـسیاری از آنهـا
جلوی شیران گرسنه انداخته شدند ولی مسیحیان دست از اعتقاد خود برنداشتند .زمانی که بودیسم در تاریخ ،رنج
و محنت دارما ) (Dharmaرا تجربه کرد بودیستها نیز با وفـاداری کامل همینگونه رفتار کردند.
تبلیغات الحادی و شرکآمیز با این هدف انجام میگیرد که مردم را متقاعد کند که بهـشت و جهـنم و روز
جزایی وجود ندارد تا مردم دیگر خود را به پیروی از وجدانشان محـدود نکننـد .در عـوض هَـم و غَـم خـود را بـر
مالاندوزی و رفاهطلبی گذاشته و آنها را واقعیات جهان هستی بشمارند .از نقاط ضعف انسانها میتوان بهره بـرد و
از تهدید و وسوسه میتوان برای کنترل کامل مردم سود برد .با این وجود کسانی که اعتقاد راسخ دارند مـیتواننـد
حقیقت زندگی و مرگ را ببینند .توهمات این جهان دنیوی بر آنان تأثیری ندارد .آنهـا وسوسـههـای ایـن دنیـای
خاکی و تهدید به مرگ را سبک میگیرند ،از این رو حکچ را در هر تالشی برای کنترل آنان ناتوان میسازند.
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معیارهای اخالقی واالی فالون گونگ ،حکچ را شرمنده میکند
پس از کشتار ”چهارم ژوئن“ در سال  ۱۹۸۹ایدئولوژی حکچ به شدت شکست خورد .در مـاه اوت ۱۹۹۱
حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید که تغییرات بـسیار عمیقـی را در کـشورهای اروپـای شـرقی بـه
همراه داشت .این امر باعث ترس و نگرانی شدید حکچ شد .قانونی بودن حکومتش و در عین حال ادامهی حیاتش
در آینده به واسطهی بحرانهای به وجود آمدهی داخلی و خارجی به شدت به خطر افتاد .در آن زمان حکچ دیگـر
نمیتوانست اعضایش را با مکتب و ایدئولوژی اصلی مارکسیسم ،لنینیسم ،و مائویسم ،متحـد و هماهنـگ سـازد .در
عوض برای حفظ حزب دست اعضا را در انجام هرگونه فساد مالی و غیره باز گذاشت .به تعبیر دیگر هر کسی کـه از
حزب پیروی میکرد اجازه داشت تا برای نفع شخصیاش به هر گونه فساد و اختالس دست بزند ،چیزی کـه بـرای
افراد غیرعضو غیرممکن مینمود .بخصوص بعد از سـفر دنـگ شـیائوپینگ بـه جنـوب چـین در سـال ،[۶] ۱۹۹۲
سودجویی و فساد مالی مقامات دولتی در زمینهی امالک و بازار بورس به نهایت رسـید .در حـال حاضـر همـسران
دوم غیرقانونی و قاچاق در همه جا به چشم میخورد .فیلمها و عکسهای مستهجن ،قمار و مواد مخدر در سرتاسـر
چین رواج دارد .گرچه عادالنه نیست که گفته شود حتی یک فرد سالم و درستکار نیز در حـزب کمونیـست وجـود
نداشت ،با این وجود مدت زمان مدیدی است که مردم اعتمادشان را به اقدامات ضد فساد حزب از دست دادهانـد و
معتقدند که بیش از نیمی از مقامات بلندپایه و میانی دولت چین درگیر فساد هستند.
همزمان با این رسواییها ،معیارهای اخالقی واالی ارائـه شـده توسـط تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ کـه
”راستی ،شفقت ،بردباری“ را عمل میکنند با مهربانی موجود در قلب مردم همآوا شد .بیش از یکصد میلیـون نفـر
جذب فالون گونگ شده و تمرین آنرا شروع کردند .فالون گونگ همچون آینهای ساخته شده از حق و انصاف است
که بیعدالتی و ظلم حکچ را در خود منعکس کرده و به نمایش میگذارد.
حکچ به روش گسترش و ادارهی فالون گونگ حسادت میورزید
روش منحصر بهفرد انتشار فالون گونگ از شخصی به شخص دیگر و از قلبی به قلـب دیگـر اسـت .نحـوهی
مدیریت آن بسیار ساده و آزاد بود بطوریکه هرکسی میتوانست به دلخواه وارد شود یـا از آن منفـک شـود .از ایـن
لحاظ اختالف فاحشی بین این مدیریت و حکچ که از سازماندهی پیچیده و سـختگیری برخـوردار بـود مـیتـوان
یافت .علیرغم این ساختار سفت و سخت ،مطالعات سیاسی و فعالیتهای گروهی که هفتگی یا دورهی طوالنیتـری
انجام میشد فقط در ظاهر وجود داشت .اکثر اعضای حزب با ایدئولوژی آن موافق نبودند .برعکس ،تمرینکننـدگان
فالون گونگ آگاهانه و بنا به میل باطنی از اصول آن مبنی بر ”راستی ،شفقت ،بردباری“ پیروی میکردنـد .بـدلیل
تأثیر عمیق فالون گونگ بر بهبود وضعیت فکری و جسمی مردم ،تعداد کسانی که آنرا تمرین میکردنـد بـه طـور
تصاعدی افزایش مییافت .تمرینکنندگان آن بطور داوطلبانه سری کتابهای آقای لی هنگجـی ) (Li Hongzhiرا

مطالعه کرده و به هزینهی شخصی خود فالون گونگ را ترویج میدادند .تنها در مدت  ۷سال تعداد تمرینکنندگان

فالون گونگ از هیچ به  ۱۰۰میلیون نفر رسید .هنگام ورزش صبحگاهی ،موسیقی تمرینـات ورزشـی فـالون گونـگ
تقریبأ از تمام پارکها به گوش میرسید.
حزب کمونیست اذعان داشت که فالون گونگ از لحاظ جذب تودهها با حکچ در ”رقابت“ است و آن را بـه
عنوان یک ”مذهب“ نامید .در واقع آنچه که فالون گونگ به مردم میدهد فرهنگ و راه و رسـم زنـدگی اسـت ،آن
یک فرهنگ آبا و اجدادی که ریشه در سنتهایی که چینیها سالها قبل از دست داده بودند دارد .جیانگ زمین و
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حزب کمونیست از فالون گونگ در هراس بودند چرا که اگر این اصل اخالقی سنتی توسط عامـهی مـردم پذیرفتـه
میشد ،دیگر هیچ چیز نمیتوانست جلوی گسترش سریع آن را بگیرد .اعتقـادات سـنتی چینـیهـا بـرای چنـدین
دههی متوالی توسط حزب کمونیست سرکوب و تحریف شده بود .این انتخاب تاریخ بود که به سنت بـازگردد .ایـن
راه بازگشتی بود که توسط اکثریت مردم پس از مدتها رنج و بـدبختی انتخـاب شـده بـود .زمانیکـه چنـین حـق
انتخابی به مردم داده شود آنها مسلم ًا درستی را از نادرستی تشخیص داده و به شرارت پشت میکنند .ایـن چیـزی
بجز یک انکار آشکار و ترک آنچه حزب کمونیست سعی در اشاعه آن داشت نیست .مثل ضربهای بود که به ساختار
رو به زوال حکچ وارد شد .زمانیکه تعداد تمرینکنندگان فالون گونگ از تعداد اعضای حزب پیشی گرفت ،براحتـی
میتوان تجسم کرد که حزب چه حسادت و ترسی را تجربه کرده است.
در کشور چین ،حکچ به تمامی بخشهای جامعه نظارت دارد .در مناطق روستایی و خارج از شهر ،شـعبات
و شاخههای حزب حتی در روستاهای دور افتاده نیز تأسیس شدهانـد .در منـاطق شـهری دفـاتر حکچ در تمـامی
ادارات و محلهها فعال هستند .در ارتش ،دولت و بخشهای تجـاری شـاخههـای حـزب ریـشههـای بـسیار عمیـق
دواندهاند .انحصار طلبی مطلق و فریب و تقلب از ضروریترین اقداماتی هستند که حکچ بـرای حفـظ رژیـم خـود
انجام میدهد .این پدیده چنانکه با استفاده از کلمات زیبا در قانون اساسی ذکر شده ”پشتیبانی از رهبـری حـزب“
نام دارد .از طرف دیگر تمرینکنندگان فالون گونگ تمایل بیشتری برای قرار دادن ”راستی ،شفقت و بردباری“ بـه
عنوان اصول خود از خود نشان دادهاند .حکچ این را چیزی کمتر از انکار رهبری حـزب نمـیدانـست ،چیـزی کـه
مطلق ًا برای حزب نپذیرفتنی بود.
حزب کمونیست اعتقاد داشتن فالون گونگ به خدا را تهدیدی در برابر مـشروعیت رژیـم کمونیـستی
تلقی میکند
هر اعتقادی که بر پایهی یکتا پرستی باشد مبارزهای جدی بـا حـزب کمونیـست محـسوب مـیشـود .از آنجـا کـه
مشروعیت حزب کمونیست بر پایهی ”ماتریالیسم دیالکتیک“ و آرزوی ساختن بهشت بـه روی زمـین اسـت ،تنهـا
میتواند متکی بر رهبر ”پیشگام در دنیا“ یا بهعبارت دیگر حزب کمونیست باشـد .در عـین حـال اشـاعهی کفـر و
ال تمـایز
الحاد این قدرت را به حزب کمونیست داد تا هر طور که میخواهد خوب و بد را تعریف کند .در نتیجه عمـ ً
و برتری اخالق بین آنچه خوب و بد نامیده میشود وجود ندارد .تنها چیزی که مـردم بایـد بـه یـاد داشـته باشـند
اینست که حزب همواره ”بزرگ ،با شکوه و بر حق“ است.
این در حالی است که خدا شناسی به مـردم معیارهـای غیـر قابـل تغییـری از خـوب و بـد ارائـه مـیکنـد.
تمرینکنندگان فالون گونگ خوب و بد را بر اساس ”درسـتکاری ،شـفقت و بردبـاری“ ارزیـابی مـیکننـد .چنـین
اعتقادی آشکارا مانعی است در راه تالشهای بیوقفهی حکچ در جهت ”یکی کردن افکار مردم“.
در ادامهی این تحلیل به دالیل دیگری نیز برمیخوریم .به هرحال هـر یـک از پـنج دلیـل ذکـر شـده بـرای حکچ
سرنوشتساز است .در حقیقت جیانگ زمین نیز بنا به همین دالیل بـه سـرکوب آن اصـرار ورزیـد .او دوران کـاری
خود را با دروغ دربارهی گذشتهاش آغاز کرد چرا که از ”حقیقت“ هـراس داشـت .بـا سـرکوب و کـشتار مـردم بـه
موفقیت و قدرت آنی رسید بنابرین جای شک نیست که او از ”شفقت“ متنفر است .او قدرتش را از طریق درگیری
و مبارزه با اعضای دیگر حزب حفظ کرد .پس واضح است که از ”بردباری“ نیز متنفر است.
از بررسی یک مورد کوچک میتوانیم بفهمیم که جیانگ زمین تا چـه حـد حقیـر و حـسود اسـت .مـوزهی
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خرابههای فرهنگی همودو ) [۷] (Hemudu Cultural Ruinsدر بخش یویائو )) (Yuyaoدرحال حاضر بـهعنـوان

شهر طبقهبندی شده است( ،از استان زجیانگ ) (Zhejiangیکی از اماکن فرهنگـی و تـاریخی بـسیار مهـم تحـت
حفاظت دولت است .در اصل این چیائو شی ) [۸] (Qiao shiبود که اولین بار دفتر بازدید این موزه را امـضاء کـرد.

در ماه سپتامبر  ۱۹۹۲جیانگ زمین زمانی که در حال باز دید از این موزه بود امضاء را دید و ناگهان چهرهاش تیره

شد و در هم رفت .کسانی که او را همراهی میکردند بسیار مضطرب شدند چرا که مـیدانـستند جیانـگ از چیـائو
شی بیزار بود و دوست داشت که به هر کجا که میرود دفترهای بازدید را نوشته و امضاء کند ،حتی زمانی که برای
بازدید بخش پلیس راهنمایی و رانندگی ادارهی امنیت ملی در شهر جینان ) (Jinanو نهاد مهندسان بازنشـستهی
جنگجو ) (Zhengzhouرفته بود .کارکنان موزه جرأت بیاعتنایی به جیانگ زمین حقیر را نداشتند .نتیجتـ ًا
شهر ِ
در ماه می  ۱۹۹۳به بهانهی نوسازی موزه ،دفتر امضاء شده توسط چیائو شی را قبل از بـاز گـشایی مـوزه بـا دفتـر

امضاء شده توسط جیانگ زمین عوض کردند.
گفته میشود مائو زدانگ ”چهار جلد کتاب پر محتوا و دارای مفاهیم قوی و عمیق“ نوشته اسـت و ایـن در
حالیست که کتاب ”آثار برگزیدهی دنگ شیائو پینگ حاوی مبحث کاربردی بنام ”تئوری گربه“ ] [۹است .جیانـگ
زمین مدتها به مغز خود فشار آورد و تنها توانست سه جمله بنویسد که خود آنها را ”نمودهای سـهگانـه“ نامیـد.
این جمالت به صورت کتابی منتشر شده و در ردههای مختلف سازمانهای دولتی توسط حکچ تبلیغ و عرضه شد.
مردم آنرا میخریدند چرا که مجبور به اینکار بودند .با تمام این تفاسیر اعضای حزب کوچکترین احترامی بـرای آن
قائل نبودند .آنها دربارهی ارتباط او با یک خواننده ،بخشهای نامطلوب و خجالـت آور آوازش”خورشـید مـن“ ) O

 (Sole Mioزمانی که به خارج سفر کرد و همچنین شانه کردن موهایش در حضور پادشاه اسپانیا شـایعه پراکنـی
میکردند .زمانی که بنیانگذار فالون گونگ آقای لی هنگجی که خود از طبقـهی معمـولی اجتمـاع بـود سـخنرانی
میکرد ،تاالر سخنرانی مملو از اساتید دانشگاه ،متخصصان و دانشجویان چینی دانشگاههای خارجی بود .بسیاری از
تحصیلکردههای دارای مدارک دانشگاهی دکترا یا فوق لیسانس هزاران مایـل راه را بـا هواپیمـا مـیآمدنـد تـا بـه
سخنرانی او گوش فرا دهند .آقای لی ساعتها به فـصاحت و شـیوایی سـخنرانی مـیکـرد بـدون آنکـه از یاداشـت
استفاده کند .بعد از آن سخنرانی ضبط شده بروی کاغذ آورده شده و به صورت کتاب چاپ میشـد .تحمـل چنـین
چیزی برای جیانگ زمین که از شخصیت توخالی حسود و حقیری برخوردار بود غیر ممکن مینمود.

جیانگ زمین زندگی بسیار پر ریخت و پاش ،بی بنـدوبار و شـهوانی و فاسـدی دارد .او  ۹۰۰میلیـون یـوان

)معادل  ۱۱۰میلیون دالر آمریکا( برای خرید یک هواپیمـای شخـصی بـسیار تجملـی پرداخـت .او بـدفعات دههـا
میلیارد یوان از حسابها و ذخایر عمومی برداشت کرد تا در تجارت پسرش به کار بـرد .او تبارگمـاری را بـه حـدی
رسانده که تمامی اعضای خانواده و فامیلش از پستهای باالی وزارتی برخوردارنـد و بـرای پوشـش دادن جـرایم و
فسادش از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند .همهی آنچه گفته شد دالیلی بر ترس او از اقتـدار اصـول اخالقـی فـالون
گونگ است و این ترس بیشتر از همه در زمینهی اعتقاد به بهشت و جهنم و اصول اعمال خیر و شر و عواقـب آنهـا
به چشم میخورد چرا که به این مفاهیم در فالون گونگ اشاره شده است.
اگر چه جیانگ دارای قدرتمندترین پایگاه حکچ بود ،اما از آنجا که فاقد موفقیتهـای سیاسـی و اسـتعداد
الزم بود همواره این نگرانی را داشت که در مبارزات حزبی بر سر قدرت از صـحنه بـدر شـود .او حـساسیت بـاالیی
نسبت به موقعیت خودش به عنوان ”هستهی“ قدرت حزب کمونیـست داشـت .بـرای از بـین بـردن خطـر چنـین

کشمکشهایی او اقدام به توطئهچینی بر ضد دشمنان سیاسـی خـود یعنـی یانـگ شـانگ کـون ) Yang Shang
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 (Kunو برادر او یانگ بایبینگ ) (Yang Baibingکرد .در پانزدهمین کنگرهی ملی کمیتـهی حـزب کمونیـست

) (CPCدر سال  ۱۹۹۷و شانزدهمین کنگره در سال  ،۲۰۰۲جیانگ رقبای خود را بزور وادار به ترک پستهایشان
کرد ولی خود او به تمامی قوانین بیاعتنایی کرده و سِمت خود را با دو دست چسبید.
در سال  ،۱۹۸۹دبیر کل جدید حکچ ،جیانگ زمین کنفرانس مطبوعاتی برای خبرنگاران داخلی و خارجی
ترتیب داد .یک خبرنگار فرانسوی از او در مورد دانشجوی دختری پرسید که به علت شرکت در جنبش دانـشجویی
چهارم ژوئن در میدان تیانآنمن به مزرعهای در استان سیچوان ) (Sichuanتبعید شده و به کـار حمـل آجـر از

محلی به محل دیگر گمارده شده بود و به کرات توسط کشاورزان آن منطقه مورد تجاوز جنـسی قـرار گرفتـه بـود.
جیانگ در پاسخ گفت” :من نمیدانم آیا آنچه میگویید درست است یا غلط ولی آن زن یک شورشی اسـت .حتـی

اگر این گفتهها حقیقت داشته باشد او سزاوار آن بوده است “.در زمان انقـالب بـزرگ فرهنگـی جانـگ جـیشـین

) [۱۰] (Zhang Zhixinدر زندان مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت و قبل از اعدام گلویش را بریدند )تـا نتوانـد

حقیقت را برمال کند( .به اعتقاد جیانگ زمین احتما ًال او نیز سزاوار آنچه به سرش آمده ،بوده است .بـا بررسـی ایـن
افکار به سادگی میتوان به ذهنیت رذل و منحرف و ظالم جیانگ زمین پی برد.
بطور خالصه میتوان گفت که تشنگی جیانگ زمین در زمینهی قدرت خودکامه ،ظلم و در عین حال ترس
او از سه اصل ”درستکاری ،شفقت و بردباری“ دالیل سرکوب بدون منطق فالون گونگ است .ایـن دیـدگاه درسـت
همان چیزی است که حکچ از آن پیروی میکند.

پ -تبانی و توطئهی مشترک جیانگ زمین و حکچ
جیانگ زمین به تظاهر و به کارگیری حیلههای سیاسی معروف است .بیلیـاقتی و جهالـت او نیـز از کـسی
پوشیده نیست .گر چه او از ته دل قصد داشت تا از روی بغض و کینهی شخصی فالون گونگ را ریشهکن کند ولـی
کار چندانی از پیش نبرد چرا که فالون گونگ در فرهنگ سنتی چین ریشه داشته و از چنان محبـوبیتی برخـوردار
شده که در میان جامعه پایگاه محکمی یافته است .جدای از آن ،مکانیزم ستمگری و شقاوت حکچ نیز که در طـی
جنبشهای بیشمار به حد اعالی خود رسیده بود با تمام قدرت شروع به کارکرد و حزب نیـز کمـر بـه ریـشهکـن
کردن فالون گونگ بست .جیانگ زمین از موقعیت خود به عنوان دبیر کل حزب کمونیست سـوء اسـتفاده کـرده و
مبارزه علیه فالون گونگ را آغاز کرد .تأثیر این تبانی حکچ و جیانگ زمین همچون بهمن بزرگـی بـود کـه بـدلیل
فریاد یک کوهنورد فرود آید.
قبل از آنکه جیانگ فرمان مبارزه علیه فالون گونگ را رسم ًا صادر کند ،حکچ سرکوب ،نظارت و جاسوسی،
بررسـی و دروغ پراکنی به منظور اتهام سازی علیه فالون گونگ را شروع کرده بود .ذات پلید حکچ بنا به غریزه ،از
اصول ”راستی ،شفقت ،بردباری“ هراس داشت چه برسد به گسترش بسیار سریع آن در بین مردمُ .عمّـال امنیتـی
لباس شخصی حکچ از سال  ۱۹۹۴به درون فالون گونگ رخنه کرده بودند ولی قادر به یـافتن هـیچگونـه خطـایی
نشده بودند و کار به جایی رسیده بود که بعضی از همین افـراد بـه فـالون گونـگ گرویـده بودنـد .در سـال ۱۹۹۶

روزنامهی گوانگمینگ ) (Guangmingسیاست اجتماعی ”سه محدودیت“ درخصوص چیگونـگ را نقـض کـرد،

)به این معنی که بر اساس این سیاست ،دولت فعالیتهای چیگونگ را ”نه تبلیغ کرده ،نه در آن دخالت میکند و
نه آن را سرکوب مینماید“( و در پی آن مقالهای چاپ نمود و در آن ایدئولوژی فالون گونگ را محکوم کرد .در پـی
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آن سیاستمدارانی که سابقهی کارهای امنیت عمومی داشتند با عنوان دانـشمند و محقـق شـروع بـه آزار و اذیـت

فالون گونگ کردند .در اوایل سال  ،۱۹۹۷لوئو گان ) (Luo Ganدبیر کمیتهی سیاسی و قضایی کمیتـهی مرکـزی
حکچ با استفاده از مقامش به ادارهی امنیت عمومی فرمان داد تا یک بررسی همه جانبه در سطح کـل کـشور بـه

منظور یافتن اتهامات الزم برای ممنوع کردن فالون گونگ صورت گیرد .پس از آنکه از همه جای کـشور گزارشـات
مبنی بر عدم وجود مدرکی علیه فالون گونگ دریافت شد ،لوئو گان بخشنامهی شمارهی  ۵۵۵با عنـوان ”اخطاریـه
جهت آغاز بررسی فالون گونگ“ را از ادارهی اول وزارت امنیـت عمـومی )کـه ادارهی امنیـت سیاسـی نیـز نامیـده
میشود( صادر کرد .او در ابتدا فالون گونگ را به عنوان یک ”فرقهی شـیطانی“ مـورد اتهـام قـرار داد و سـپس بـه
تمامی ادارات پلیس همه جای کشور فرمانی داد تا بطور منظم فالون گونگ را تحت پیگرد قرار داده و در ایـن کـار
از افراد مخفی و لباس شخصی برای جمع آوری مدارک استفاده کنند .این بررسیها نیز مدرکی دال بر محکومیـت
فالون گونگ ارائه نکرد.
قبل از آنکه حکچ ،این نهاد پلید و شیطانی بتواند سرکوب فالون گونگ را آغاز کند ،باید فردی را مییافـت
که مکانیزم عمل سرکوب را آغاز نماید .چگونگی اتخاذ این عمل توسط رئیس حکچ از حساسیت باالیی برخـوردار
بود .به عنوان یک فرد ،رئیس حزب دارای هر دو خصلت خوبی و زشتی بـود  -دو وجـه متـضاد موجـود در فطـرت
انسان .اگر او از ُبعد نیک خود پیروی میکرد ،میبایست که غلیان فطری حزب را بطور موقت فرو مینشاند؛ اگر بـه
ُبعد پلید آن عمل میکرد ،طبیعت و فطرت شیطانی حزب به طور کامل هویدا میشد.
در جریان جنبشهای خواستار دمکراسی دانشجویی در سال  ،۱۹۸۹جائو زیانـگ ) (Zhao Ziyangکـه در

آن زمان دبیر کل کمیتهی مرکزی حکچ بود قصد سرکوب کردن دانشجویان را نداشت .هشت نفر دیگر از مقامات
رده باالی حزب در امر سرکوب دانشجویان اصرار ورزیدند .دنگ شیائوپینگ در آن زمان گفت” :مـا دویـست هـزار
نفر را در مقابل  ۲۰سال ثبات حکومت میکشیم ۲۰ “.سال ثبات در حقیقت بـه معنـی  ۲۰سـال حکومـت حکچ
بود .این عقیده با ذات خودکامهی حکچ تطابق داشت بنابرین توسط حکچ پذیرفته شد.
در برخورد با قضیهی فالون گونگ از میان هفت عضو دائم کمیتهی مرکزی حکچ ،جیانگ زمین تنها کسی
بود که تأکید زیادی بر سرکوبکردن داشت .بهانهای که او برای این کار تراشید ”نجات حزب و کشور“ بود .با ایـن
کار او بر نقطهی حساس حزب انگشت گذاشت و حزب را به مبارزه تحریک نمود .تالش جیانگ زمین بـرای حفـظ
قدرت شخصیاش و تالش حکچ برای حفظ دیکتاتوری و حکومـت تـک حزبـیاش در اینجـا هـم راسـتا و متحـد
گردید.
در عصر روز نوزدهم جوالی  ،۱۹۹۹کنفرانسی توسط مقامات بلند پایهی حکچ بـه ریاسـت جیانـگ زمـین
تشکیل شد .او با استفاده از قدرت سیاسیاش قانون را زیر پا گذاشته ،شخص ًا به افکار اعضاء جهت داد و تصمیم بـر
آغاز یک سرکوبی و مبارزهی همه جانبه علیه فالون گونگ اتخاذ کرد .او فالون گونگ را به نام دولـت چـین ممنـوع
اعالم کرده و عامهی مردم را فریب داد .حکچ ،دولت چین و مکانیزم خشن تحـت کنتـرل حـزب همگـی در یـک
سرکوبی همه جانبه و تمام عیار علیه میلیونها تمرین کنندهی بیگناه فالون گونگ به کار گرفته شدند.
اگر در آن زمان دبیر کل حکچ هر کس دیگری بجز جیانـگ زمـین بـود ،سـرکوبی فـالون گونـگ صـورت
نمیگرفت .در این مورد خاص میتوانیم بگوییم که حکچ از جیانگ زمین بهره برد.
از طرف دیگر اگر حکچ چنان جرایم و ستمهایی را بواسطهی ذات رذل ،پست و وحشی خود مرتکب نشده
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بود هرگز فالون گونگ را تهدیدی علیه خود نمیدانست .بدون نظارت و کنترل همهجانبهای کـه حکچ بـر تمـامی
بخشهای جامعه اعمال میکرد ،نقشهی جیانگ زمین برای سرکوب فالون گونگ نمیتوانست از برنامهریزی منظم،
پشتیبانی مالی و تبلیغی ،و هواداری دیپلماتها و پرسنل ،تجهیزات ،هماهنگی زندانهـا ،پلـیس ،دپارتمـان امنیـت
ملی ،ارتش ،پشتیبانیهای تحت نام مجامع مذهبی ،علمی و تکنولوژی ،احـزاب دموکراتیـک ،اتحادیـهی کـارگری،
کمیتههای جوانان ،جامعهی زنان و غیره برخوردار گردد.

ت -چگونگی استفادهی جیانگ زمین از حکچ در آزار و اذیت فالون گونگ
جیانگ زمین با سوء استفاده از اصول سازماندهی حکچ مبنی بر اینکه ”تمـامی اعـضای حـزب بایـد تـابع
کمیتهی مرکزی باشند“ نظام کنترلی حکچ را با هدف آزار و شکنجهی تمرینکنندگان فالون گونـگ بـه خـدمت
گرفت .ابزارهای کنترل حکچ عبارتند از ارتش ،رسانهها ،کارکنان امنیت اجتماعی ،پلیس ،پلیس نیروهـای مـسلح،
نیروهای امنیت کشوری ،سیستم قضایی ،کنگره ملی مردمی ،دیپلماتهـا و گـروههـای مـذهبی شـیاد و دروغـین.
تمامی اعضای پلیس نیروهای مسلح تحت نظارت و کنترل حکچ در دستگیری و آدمرباییهای الزم برای مبارزه بـا
تمرینکنندگان فالون گونگ شرکت کردند .رسانههای چین نیز با ابزارهای دروغ پراکنی خود فالون گونگ را مـورد
حمله قرار دادند .نظام امنیت کشوری نیز تحت نفوذ شخص جیانگ زمـین بـه جمـعآوری و ارائـه اطالعـات ،دروغ
پراکنی و وارونه جلوه دادن حقایق میپرداخت .کنگرهی ملی مردمی و سیستم قضایی نیز تمهیدات قانونی را مهیـا
کرده و با توجیههای قانونی جرایم جیانگ زمین و حکچ را موجه جلوه داده و مردم را در تمامی سطوح اجتمـاعی
فریب میدادند .آنها از خود ابزاری برای حفاظت و حمایت از جیانگ زمین سـاخته بودنـد .در عـین حـال سیـستم
دیپلماتیک نیز با دروغ پراکنی در مجامع بینالمللی و اغفـال دولـتهـای خـارجی و مقامـات ارشـد و رسـانههـای
بینالمللی با ایجاد انگیزههـای سیاسـی و اقتـصادی بـه گونـهای عمـل کـرد کـه آنـان در مقابـل آزار و شـکنجهی
تمرینکنندگان فالون گونگ سکوت کنند.
در خالل کار کنفرانس کمیتهی مرکزی که دستور سرکوب تمرینکنندگان فالون گونگ از آن صـادر شـده
بود ،جیانگ زمین ادعا کرد” :من باورم نمیشود که حزب کمونیـست نتوانـد فـالون گونـگ را شکـست دهـد“ .در
برنامهریزی استراتژی سرکوب ،سه سیاست به کار برده شد” :خدشه دار کردن آبرو و اعتبار ]تمرینکنندگان فـالون
گونگ[ ،سوق دادن ]آنها[ به سمت ورشکستگی مالی و آسـیبرسـانی فیزیکـی ]بـه آنهـا[“ .متعاقـب آن مبـارزات
سرکوبسازی با تمام قدرت آغاز گردید.
سوء استفاده از رسانهها در جهت سانسور جریانات خبری
سیاست ”وارد آوردن خدشه به آبروی تمرینکنندگان فالون گونگ“ وظیفهی رسانهها بود کـه خـود تحـت
کنترل مطلق حکچ بودند .در روز  ۲۲جوالی  ۱۹۹۹یعنی  ۳روز پس از شروع مبارزه و دستگیری تمرینکننـدگان
فالون گونگ در سراسر کشور ،رسانههای خبری تحت کنترل حکچ یک حملـهی تبلیغـاتی تمـام عیـار را بـر ضـد
فالون گونگ آغاز کردند .برای مثال در اینجا به تلویزیون مرکزی چین ) (CCTVواقع در پکن میپردازیم .در طول
ماههای باقی مانده تا پایان سال  ۱۹۹۹این ایستگاه تلویزیونی روزی  ۷ساعت برنامهی از قبل ضبط شده در جهـت
دروغ پراکنی بر ضد فالون گونگ پخش میکرد .تولید کنندههای این برنامهها کار خود را بـا تحریـف و دروغ جلـوه
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دادن سخنرانیهای آقای لی هنگجی بنیانگذار فالون گونگ آغاز کرده و سپس به مـواردی تحـت نـام خودکـشی،
جنایت و مرگ به علت امتناع از درمانهای پزشکی پرداختند .آنها هر چه توانستند در جهت لکهدار کردن حیثیـت
و وارد کردن اتهام به فالون گونگ و مؤسس آن انجام دادند.
یکی از بارزترین مواردی که در تبلیغات مورد استفاده قرار گرفت تغییر کلمه ”نـدارد“ بـه ”دارد“ در آنچـه
آقای لی هنگجی در یکی از گردهماییهای عمومی بیان کرده بود است .جمله این است” :واقعـهای بـه نـام انفجـار
کرهی زمین وجود ندارد CCTV “.این جمله را به این صورت تحریف کرد کـه” :انفجـار زمـین وجـود دارد “.و در
پی آن ادعا کردند که فالون گونگ ،تئوریهای مربوط به روز قیامت پخش مـیکنـد .ترفنـدهایی نظیـر ربـط دادن
مجرمین عادی به تمرینکنندگان فالون گونگ نیز از جمله اقداماتی بود که برای گمراه کردن اذهان عمومی به کار

میرفت .جنایت انجام شده توسط شخصی دیوانه به نام فو ییبین ) (Fu Yibinدر پکـن و خودکـشی توسـط سـم

توسط یک متکدی در استان زجیانگ ) (Zhejiangهر دو به تمرینکنندگان فالون گونگ نسبت داده مـیشـد .در

پی این شایعه پراکنیها ،حکچ با استفاده از رسانهها به ایجاد تنفر در اذهان فریب خوردهی عامهی مردم نسبت به
فالون گونگ میپرداخت تا جنایات رذیالنهی خود را توجیه کرده و از حمایت مردم برخوردار گردد.
بیش از  ۲۰۰۰روزنامه ۱۰۰۰ ،مجله و صدها ایستگاه رادیویی و تلویزیـونی محلـی تحـت کنتـرل حکچ بـا
تمام قدرت شروع به حمله و ضربه زدن به فالون گونگ کردند .این برنامههای تبلیغاتی از طریق خبرگزاری رسـمی

شینهوآ ) ،(Xinhuaسرویسهای خبری چین ،خبرگزاری  H.Kچین و دیگر رسانههای برون مرزی تحت کنتـرل

حکچ به خارج از مرزهای چین و کشورهای دیگر نیز ارسال میشد .بر اساس یک آمار غیر رسمی ،در طول  ۶مـاه

بیش از  ۳۰۰،۰۰۰عنوان خبری و برنامه در جهت مبارزه با فالون گونگ پخش گردید که همگی در جهت مـسموم
کردن ذهن عامهی مردم و فریب آنها بود.
در سفارتخانهها و کنسولگریهای خارج کشور نیز تعداد زیادی آلبوم ،لوح فشرده و جراید در جهت انتقـاد
و ”افشاگری“ فالون گونگ عرضه شد .ستون مخصوصی در وب سایت وزارت امور خارجه برای انتقاد و ”افشاگری“
فالون گونگ قرار داده شد.
عالوه بر این در اواخر سـال  ۱۹۹۹و در زمـان اجـالس همکـاری اقتـصادی کـشورهای آسـیایی و حـوزهی
اقیانوس آرام ) (APECکه در کشور نیوزلند برگزار شد ،جیانگ زمین برای خدشهدار کردن وجههی فـالون گونـگ
در بین سران کشورهای دیگر ،جزوهها و کتابچههایی را بین سران کشورهای شرکت کننده در اجالس توزیع کـرد.
در فرانسه ،جیانگ زمین درست بر خالف آنچه در قانون اساسـی ایـن کـشور آمـده ،فـالون گونـگ را یـک فرقـهی
شیطانی نامید تا به آبروی تمرینکنندگان فالون گونگ لطمه وارد کند.
ابرهای سیاه تشویش و تعدی که کل کشور را در برگرفته بـود خبـر از فاجعـهای دیگـر و انقـالب فرهنگـی
مجدد میداد.
یکی از نفرت انگیزترین کارهایی که انجام شد ،واقعهای به نام ”خودسوزی“ بود کـه در مـاه ژانویـهی سـال
 ۲۰۰۱به وقوع پیوست و به سرعت و با سرعتی بیسابقه توسط خبرگزاری شینهوآ پخش شد .ایـن واقعـه توسـط
بسیاری از نهادهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفت از جمله ارگان غیر دولتی آژانس توسعه و آموزش بینالمللـی
سازمان ملل در ژنو که آن را یک عمل برنامهریزی شده توسط دولت و در جهت فریب مردم معرفی کـرد .در طـول
سؤال و جوابهای انجام شده یکی از کارکنان تلویزیون اقرار کرد که بعضی از گزارشات پخش شـده از  CCTVدر
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واقع ساختگی بوده و بعد از واقعه بازسازی شده بودند .در اینجا ذات پلید سـرکوبکننـدگان نمایـان مـیشـود .در
اینجا این سؤال پیش میآید که چگونه ممکن است این ”مریدان فالون گونـگ کـه بـدون تـرس بـا مـرگ مواجـه
میشوند“) کسانی که خودسوزی میکنند( آنقدر منظم و دقیق با مقامات حکچ هماهنـگ شـده باشـند کـه آنهـا
بتوانند چنین تصاویری را گرفته باشند.
خورشید هرگز زیر ابر پنهان نمیماند .حکچ در کنار دروغ پردازیها و شایعه پراکنیهایش با تمام تـوان از
گسترش اخبار و اطالعات مربوطه نیز جلوگیری میکرد .گزارشات برون مرزی مربوط به فعالیتهای فـالون گونـگ
را در نطفه خفه کرد و از گسترش اخبار مربوط به دفاعیات تمرینکنندگان آن جلوگیری میکرد .تمامیکتابهـا و
مدارک مربوط به فالون گونگ بدون استثناء از بین برده شد .اقدامات شدید امنیتی در جهت جلوگیری از موفقیـت
تالشهای خبرگزاریهای خارجی در جهت مصاحبه با تمرینکنندگان فالون گونگ در چین اتخاذ گردید ،اقداماتی
از قبیل بیرون کردن روزنامهنگاران از کشور ،تحت فشار گذاشتن خبرگزاریهای خارجی و اجبار آنها به سـکوت بـا
توسل به تهدید و ممنوعیت ادامهی کارشان در چین.
زمانی که تمرینکنندگان فالون گونـگ اقـدام بـه تـالش بـرای ارسـال حقـایق و مـدارک دال بـر سـرکوب
غیرانسانی مقامات چین به خارج از کشور را آغاز کردند ،حکچ نیز اقدامات بسیار خـشن و ظالمانـهای را در جهـت

کنترل آنان آغاز کرد .خانم لی یانهوآ ) (Li Yanhuaاهل شهر داشیچیان ) (Dashiqianواقع در استان لیانینگ

) (Lianingکه حدود  ۶۰سال سن داشت و در تاریخ اول فوریه سال  ۲۰۰۱در حال تحویل مدارک و اطالعـات در
مورد آزار و شکنجهی فالون گونگ بود که توسط پلیس دستگیر شد و سپس زیر کتـک کـشته شـد .پلـیس بـرای
سرپوش گذاشتن روی این جنایت اینگونه عنوان کرد که او در اثر ”مسحور شدن توسط فالون گونگ“ مرده است.
در دانشگاه تسینگهوآ ) (Tsinghuaبه تنهایی بیش از  ۱۲استاد و دانشجو به علت توزیع مطالـب مربـوط

به فالون گونگ به حبسهای طوالنی محکوم شدند .پس از فاش کردن خبر تجاوز به خانم وی شـینگیـان ) Wei

 (Xingyanدر زندان ،یک دانشجوی تمرین کنندهی فالون گونگ دانشگاه چونـگچینـگ ) (Chongqingو هفـت
تمرینکنندهی دیگر شهر چونگچینگ به زندانهای بلند مدت محکوم شدند.
اعمال جریمه و جستجو و غارت منازل بدون هیچ رویهی قانونی

عُمال حکچ سیاستی را در کل کشور اتخـاذ کردنـد کـه آن ”ورشکـست کـردن ]تمـرینکننـدگان فـالون
گونگ[“ بود .در مدت  ۵سال از شروع سرکوب ،صدها هزار تمرینکننـدهی فـالون گونـگ بـه جریمـههـای نقـدی
سنگین از هزاران تا دهها هزار یوان محکوم شدهاند .این اقدامات همه در جهت وارد کردن خـسارات مـالی سـنگین
به آنان انجام گرفته است .بدون هیچ گونه توجیهی ،دولتهای محلی ،امـاکن کـاری ،کالنتـریهـا و ادارات امنیـت
عمومی جریمههای دلخواه خود را بر آنان تحمیل کردهاند .به آنانی که اموالشان ضبط شـده یـا جریمـه کـردهانـد
هیچگونه رسیدی داده نشده و هیچ قسمت از قانون در مورد آن صدق نکـرده اسـت .بـرای ایـن کـار هـیچ رویـهی
قانونی وجود ندارد.
جستجوی خانهها و غارت آنها از دیگر شکلهای دزدی و تهدید تمرینکنندگان فالون گونگ اسـت .آنهـایی
که بر اعتقادشان پا فشاری میکردند منازلشان وقت و بی وقت توسط پلیس بدون حکم تفتیش مورد بازرسی قرار
گرفته و پول نقد و اشیاء قیمتیشان بدون هیچ توجیه قانونی مصادره شده است .در مناطق خارج از شـهر حتـی از
آذوقهی غذایی و غالت آنان چشمپوشی نکردهاند .هیچ یک از اقالم مصادره شده از تمرینکنندگان فالون گونگ در

نُه شرح و تفسیر ِاپُکتایمز دربارهی حزب کمونیست -فصل ۵

۱۴

جایی ثبت نگردیده و هیچ رسیدی در مقابل آن صادر نگردیده است .معمو ًال کسانی که اموال را ضبط میکنند آنها
را برای خود نگه میدارند.
در عین حال تمرینکنندگان فالون گونگ با خطر بیکار شدن نیز روبه رو هستند .در مناطق خـارج از شـهر
روستاییان به مصادرهی زمینهایشان تهدید شدهاند .حکچ حتی افراد سالمند بازنشـسته را نیـز مـستثنی نکـرده،
مقرری ماهیانهشان قطع شده و دولت آنها را از محل سکونتشان اخراج کرده است .اموال برخی از تمرینکننـدگان
که در کار تجارت هستند مصادره گردیده و حسابهای بانکیشان مسدود شده است.
در ادامهی این سیاستها ،حکچ سیاست ”تنبیه برای همه“ را اتخاذ کرده است .بـدین معنـی کـه اگـر در
هرگونه محل کاری اعم از تجاری یا دولتی ،تمرینکنندهی فالون گونگ پیـدا شـود ،مـدیران و کارکنـان آن واحـد
همگی تنبیه گردیده و از دریافـت مزایـای شـغلی و ارتقـاء محـروم مـیگردنـد .هـدف از ایـن کـار ایجـاد تنفـر از
تمرینکنندگان فالون گونگ در جامعه است .خانواده و اقوام شخص تمرینکننـدهی فـالون گونـگ نیـز در معـرض
تهدید هستند .تهدید به از دست دادن کارشان ،بیرون کردن فرزندشان از مدرسه و اخـراج از محـل سـکونتشـان.
هدف تمامی این کارها یکی است :قطع کردن تمامی منابع درآمد برای تمرینکنندگان فالون گونگ در جهت اجبار
آنها به تسلیم و دست کشیدن از اعتقادشان.
اعمال شکنجههای سخت و کشتار وحشیانه
سیاست کثیف ”وارد آوردن صدمات جـسمی بـه تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ“ اساسـ ًا توسـط پلـیس،
دادستانی ] [۱۱و دادگاه چین به اجرا گذارده شده است .بر اساس آمار جمـع آوری شـده توسـط سـایت اینترنتـی
 ،Clearwisdomحداقل در پنج سال اخیر  ۱۱۴۳نفر از تمرینکنندگان فالون گونگ در اثـر آزار و شـکنجه جـان
سپردهاند .این تعداد مرگ و میر در ۳۰استان ،مناطق مستقل و مناطق شهرداری تحت رهبری دولت مرکزی اتفاق

افتاده است .تا ماه اکتبر  ۲۰۰۴استانهایی کـه بیـشتر تعـداد کـشته را داشـته انـد عبارتنـد از ،هیالنـگ جیانـگ
) ،(Heilongjiangجیلین ) ،(Jilinلیائونینگ ) ،(Liaoningهبی ) ،(Hebeiشاندونگ ) ،(Shandongسیچـوان
) (Sichuanو هوبی ) .(Hubeiکم سن و سالترین شخص کشته شده  ۱۰ماهـه و مـسنتـرین شـخص  ۸۲سـاله

بودهاند ۵۱/۳ .درصد کشتهشدگان را زنان و از این تعداد  ۳۸/۸درصد باالی  ۵۰سال بودهاند .مقامـات حکچ بطـور

غیر علنی اعتراف کردهاند که تعداد کشتهشدگان تمرینکنندگان فالون گونگ بیش از اینها بوده است.
شکنجههای وحشیانهی انجام گرفته بروی تمرینکنندگان فالون گونگ بسیار متنـوع هـستند .کتـک زدن،
شالق زدن ،شکنجه با شوک الکتریکی ،قرار دادن شـخص در سـرمای شـدید در حـد یـخ زدن ،بـستن بـا طنـاب،
دستبند و پا بند زدن برای مدت طوالنی ،سوزاندن با شعله آتش ،آتش سیگار و آهـن داغ ،دسـتبند زدن و آویـزان
کردن ،اجبار به ایستادن یا زانو زدن برای مدت طوالنی ،کتک زدن با چوب نی یا کابل ،سـوء اسـتفادهی جنـسی و

تجاوز به عنف تنها بخشی از این شکنجهها را تشکیل میدهد .در اکتبر سال  ۲۰۰۰زندانبانان زنـدان ماسـانجییـا

) (Masanjiaهجده زن تمرینکنندهی فالون گونگ را مجبور به در آوردن لباسها بطور کامل کـرده و آنهـا را بـه
درون سلولهای زندان مردها انداختند تا به آنها تجاوز کنند .تمـامی ایـن جـرایم بـه طـور کامـل ثبـت گردیـده و
لیستهای بیشماری را تشکیل دادهاند.
یکی دیگر از انواع معمول شکنجههای غیر انسانیِ مورد استفاده روش ”روان درمـانی“ اسـت .افـراد نرمـال،
عاقل و برخوردار از سالمتی کامل را به طور غیر قانونی در اتاقکهای مجهـز بـه تجهیـزات روان درمـانی محبـوس
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کرده و به آنها داروهای ناشناختهای تزریق میکنند که به روی سیستم مرکزی اعصاب اثر تخریبی دارد .در اثر ایـن
داروها بعضی از این تمرینکنندگان به طور ناحیهای و یا کامل فلج گردیدهاند .بعضی بینایی دو چشم و یـا شـنوایی
هر دو گوش خود را از دست دادهاند .در بعضی دیگر عضالت و یا اعضای داخلی بدن تخریب گردیده اسـت .بعـضی
دیگر حافظهی خود را به طور کامل از دست داده و عقبافتادهی ذهنی شدهاند .به اعـضای داخلـی بـدن بعـضی از
آنها شدیدًا جراحت وارد آوردهاند .بعضی به طور کامل مشاعر خود را از دست دادهاند و بعضی دیگر مـدت کوتـاهی
بعد از تزریق مردهاند.
آمار نشان میدهد که موارد شکنجهی روانی در مورد تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ در  ۲۳اسـتان از ۳۳
استان ،مناطق مستقل ،مناطق شهرداری تحت نظارت دولت مرکزی چین انجـام مـیگیـرد .حـداقل یکـصد محـل
مجهز به تجهیزات آزار روانی در استانها ،شهرها ،روستاها و یا مناطق به کار گرفته میشوند .بر اسـاس پراکنـدگی
منظم این مراکز در جاهای مختلف کشور میتوان چنین نتیجهگیری کرد که اسـتفاده از داروهـای روانـی بـر روی
تمرینکنندگان فالون گونگ یک نقشهی از قبل برنامهریزی شده ،منظم و به دستور مقامات باالست .حـداقل هـزار
نفر از تمرینکنندگان که از سالمت کامل برخوردار بودهاند به این مراکز فرستاده شدهاند و به وسیلهی تجهیـزات و
داروها تحت آزار قرار گرفتهاند ،بسیاری از آنها بهزور مورد تزریـق قـرار گرفتـه و یـا مجبـور بـه خـوردن داروهـایی
شدهاند که به روی سیستم عصبیشان تأثیر مخرب داشته است .این تمرینکنندگان فـالون گونـگ نیـز بـا طنـاب
بسته شده و تحت شکنجه و شوک الکتریکی قرار گرفتهاند .حداقل  ۱۵نفر از آنها در اثر استفادهی بـیش از حـد از
این داروها فوت کردهاند.
ادارهی  ۶۱۰همچون اختاپوس نظام قضایی را دربرگرفته
در تاریخ هفتم ژوئن سال  ،۱۹۹۹جیانگ زمین تهمـت و افتراهـای بـیپایـه و اسـاس خـود را در جلـسهی
حکچ به فالون گونگ وارد کرد .او موضوع فالون گونـگ را بـه عنـوان یـک مبـارزهی تبلیغـاتی مطـرح کـرد و بـه
تمرینکنندگان آن انگ دشمنان سیاسی حکچ زد و حزب را در جهت مبارزه با آن تحریک کرد و دستور تأسـیس
”ادارهی مبارزه با فالون گونگ“ را در کمیتهی مرکزی صادر کرد .از تاریخ دهم ژوئن که این دفتر تأسیس شد ،بـه
نام ”ادارهی  “۶۱۰معروف گردید .پس از آن ،ادارهی  ۶۱۰در سرتاسر کشور و در سطوح مختلف دولت از بـاالترین
رده تا پایینترین آن تأسیس گردید تا منحصرًا در زمینهی سرکوب فالون گونگ فعالیت کند .کمیتـهی سیاسـی و
قضایی ،رسانهها ،نهادهای امنیت اجتماعی ،دادستانیها ،دادگاهها و نهادهای امنیت ملی تحت امر رهبری حکچ به
عنوان جانیان و مزدوران آدم کش ادارهی  ۶۱۰وارد عمل شدند .ادارهی  ۶۱۰در ظاهر وظیفهی اطالعرسـانی فنـی
به شورای دولت را دارد ولی در عمل یک نهاد حزبی است که میتوانـد بـدون هـیچگونـه محـدودیت قـانونی و یـا
ال قدرتمند و چیـزی
سیاسی پا را از چهار چوب قوانین دولت چین فراتر بگذارد .این نهاد یک سازمان مستقل و کام ً
شبیه گشتاپو در زمان آلمان نازی است که از اختیاراتی به مراتب فراتر از قوانین قانونی و قضایی برخـوردار اسـت و
هر آنچه از منابع کشور را که الزم بداند مورد استفاده قرار میدهد .در تاریخ  ۲۲جوالی  ۱۹۹۹پس از صدور فرمان
سرکوبی توسط جیانگ زمین ،خبرگزاری شینهوآ صحبتهای برخی از افراد مـسئول در وزارت حکـومتی مرکـزی
حکچ و وزارت تبلیغات مرکزی حکچ را پخش کرد که در آن فالون گونگ را محکوم میکردند و از این طریق آزار
آنها توسط جیانگ زمین را حمایت میکردند .تمامی این موارد با هماهنگی اکید حکچ انجام شده بود تا قصد پلید
جیانگ زمین جامهی عمل بپوشد.
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در جریان بسیاری از این موارد ثابت شد که هیچ یک از ادارات امنیـت عمـومی ،دادسـتانیهـا و دادگـاههـا
قدرت تصمیم گیری در مورد فالون گونگ را ندارند و باید از ادارهی  ۶۱۰کسب تکلیف کنند .زمانی کـه خـانوادهی
بسیاری از تمرینکنندگان فالون گونگ که دستگیر و زندانی شده و یا تحت شکنجه قـرار گرفتـه و یـا فـوت کـرده
بودند به امنیت عمومی و دادستانیها شکایت بردند به آنها گفته شد که تمام تصمیمگیریها در ادارهی  ۶۱۰انجام
میگیرد.
با این همه ،وجود ادارهی  ۶۱۰از بیخ و بن غیر قانونی بود .زمانیکه به نهادهای تحـت نظـام حکچ فرمـان
میداد ،این فرمانها معمو ًال کتبی نبودند و تنها به صورت شفاهی صادر میگشتند .عالوه بر این چنین شرط کـرده
بودند که تمام کسانی که فرامین را دریافت میکردند حق ضبط صدا یا تصویر و یا یادداشت کردن آن را نداشتند.
استفاده از اینگونه ابزار فشار به طور موقت و اِعمال دیکتاتوری ،ترفندی بود که حزب بارها تکرار کرده بـود
و به هیچ عنوان در چارچوب قانون نمیگنجید .در خالل تمام پاکسازیهـای سیاسـی گذشـته ،حـزب همـواره از
ترفندهای موقت و تأسیس نهادهای موقت مثل تیم مرکزی انقالب فرهنگی سود مـیبـرد تـا بتوانـد ظلـم خـود را
برتمامی نقاط کشور حاکم کند.
در تمام مدت حکومت طوالنی و خودکامهاش ،حزب یکی از قویترین نظامهـای شـیطانی ایجـاد رعـب از
طریق خشونت ،دروغ و سانسور خبری را بنا کرده است .سطح فجایع غیر انسانی و خدعـه و نیرنـگ آن از درجـهی
کام ً
ال حرفهای برخوردار است .مقیاس و اندازهی آن بیرقیب است .در تمامیجنبشهای سیاسی گذشته ،حـزب بـه
جمعآوری روشهای منظم و مؤثر برای تنبیه ،لطمه زدن و کشتن مردم بـا ظالمانـهتـرین و فریبکارانـهتـرین روش
ال نیز ذکر شد ،شوهر در مقابل اذیتهای دائم پلیس تاب نیاورد
ممکن مشغول بوده است .در یکی از مواردی که قب ً
و همسر مهربانش را کشت .این میوهی شیطانی حکومت رعب و وحشت حکچ است کـه کـار آن فریـب از طریـق
رسانهها ،فشارهای سیاسی ،تنبیه برای همه و تهدید بهمنظور منحرف کردن فطرت بشری و ایجاد بغض و نفرت در
دلها است.
استفاده از منابع مالی ملی و نظامی برای به انجام رساندن آزار و اذیت
کنترل تمامی نیروهای نظامی کشور در دست حزب است و این امر حزب را قادر ساخته تا در هر زمان و به
هر نحو که بخواهد بدون هیچ ترسی مردم را سرکوب کند .در سرکوبی فالون گونگ ،جیانگ زمین نه تنها از پلـیس
و پلیس شبه نظامی استفاده نمود بلکه نیروهای مسلح را نیز به طور مستقیم وارد صحنه نمود تا در طول مـاههـای
جوالی و اوت سال  ۱۹۹۹صدها هزار و یا بلکه میلیونها نفر از تمرینکنندگان فالون گونگ غیر مسلح و بیدفاع را
که از سراسر کشور به سمت پکن به راه افتاده بودند تا در مقابل زورگویی اعتراض کنند سـرکوب نماینـد .سـربازان
در مکانهای زیادی در شهر پکن مستقر شدند .تمامی راههای اصلی به پکن توسط سربازانی که با اسـلحههـای پـر
به خط شده بودند کنترل میشد .آنها برای دستگیری تمرینکنندگان فالون گونگ که برای اعتراض به سمت پکـن
به راه افتاده بودند با پلیس همکاری میکردند .بکارگیری نیروهای مسلح حکچ توسـط جیانـگ زمـین راه را بـرای
یک کشتار خونین هموار میکرد.
اختیار منابع مالی که جیانگ زمین از آن به عنوان پشتوانهی مالی برای کشتار فالون گونـگ اسـتفاده کـرد

در دست حکچ است .یکی از افسران بلند پایـهی دپارتمـان قـضایی اسـتان لیائونینـگ ) (Liaoningیـک بـار در

کنفرانس تشکیل شده در اردوگاه کار اجباری در همان استان گفت” :منابع مالی اختصاص داده شده بـرای مبـارزه
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با فالون گونگ از آنچه برای یک جنگ در نظر گرفته میشود بیشتر است“.
هنوز مشخص نیست که چه مقدار از منابع اقتصادی کشور که حاصل تالش و زحمـت مـردم اسـت توسـط
حزب در جهت سرکوب و آزار فالون گونگ به مصرف رسیده است .با این همه مبلغ هنگفت این بودجه را مـیتـوان
به آسانی حدس زد .در سال  ۲۰۰۱اطالعات به دست آمده از درون ادارهی امنیت عمومی حزب نشان داد که تنهـا
در محل میدان تیانآنمن ،هزینهی صرف شده برای دستگیر کردن تمرینکنندگان فالون گونـگ چیـزی بـالغ بـر
 ۱/۷تا  ۲/۵میلیون یوان در روز بوده که معادل  ۶۲۰تا  ۹۱۰میلیون یوان در سال است .در سراسر کشور ،از شهرها
گرفته تا روستاهای دور افتاده ،از پلیس در کالنتریها و ادارات امنیت عمومی گرفته تـا کارکنـان دفـاتر و شـعبات
ادارهی  ،۶۱۰جیانگ زمین حداقل چند میلیون نفر را برای آزار تمرینکننـدگان فـالون گونـگ بـه خـدمت گرفتـه
است .تنها هزینهی حقوق این افراد بیش از یکصد میلیون یوان در سال است .عالوه بر ایـن ،جیانـگ زمـین مبـالغ
هنگفتی را جهت توسعهی اردوگاههای کار اجباری جهت زندانیکردن تمرینکنندگان فالون گونگ و ساختن مراکز
شستشوی مغزی و پایگاههای دیگر هزینه کرد .برای مثال در ماه دسـامبر سـال  ،۲۰۰۱جیانـگ زمـین مبلـغ ۴/۲
میلیارد یـوان را بـه یکبـاره بـرای سـاخت مراکـز شستـشوی مغـزی و پایگـاههـایی بـرای ”ایجـاد دگرگـونی“ در
تمرینکنندگان فالون گونگ اختصاص داد .او همچنین بوسیلهی ایجاد انگیزههای مالی سعی در ترغیـب و تـشویق
تعداد بیشتری از مردم بـرای آزار و اذیـت تمـرینکننـدگان فـالون گونـگ نمـود .در بـسیاری از منـاطق جـایزهی
دستگیری یک نفر از تمرینکنندگان فالون گونگ ،چندین هزار و حتی تا ده هزار یوان نیز تصویب شد .اردوگاه کار

اجباری ماسانجیا ) (Masanjiaواقع در استان لیائونینگ ) (Liaoningیکی از مخوفترین مکانها از لحاظ شکنجه

و اذیت پیروان فالون گونگ است .حزب یکبار مبلغ پنجاه هزار یوان به مدیر آن و سـیهـزار یـوان بـه معـاونش بـه
عنوان پاداش پرداخت کرد.

جیانگ زمین ،دبیرکل اسبق حکچ کسی است که شکنجه و آزار تمرینکنندگان فالون گونـگ را پیـشنهاد
کرد و با توطئهچینی فرمان به آغاز آن داد .او برای انجام این کار از مکانیزم و توانـاییهـای حکچ بهـره گرفـت .او
مسئول بدون قید و شرط این جنایت تاریخی است .با ایـن حـال اگـر حکچ بـا مکـانیزم خـشونتش کـه از طریـق
جنبشهای سیاسی زیادی شکل گرفت نبود ،جیانگ زمین قادر به راهاندازی و ادامهی این آزار و اذیتها نبود.
جیانگ زمین و حزب از یکدیگر کمک میگیرند .آنها مردم را بـه گمراهـی کـشیده تـا بـا اصـول ”راسـتی،
شفقت و بردباری“ فالون گونگ مخالفت کنند و این همه در جهت منافع یک شخص و یـک حـزب اسـت .تبـانی و
همدستی این دو است که باعث بروز چنین جنایات بزرگی میشود.

ث -جیانگ زمین باعث پوسیدن حزب کمونیست چین از داخل است
جیانگ زمین تنها از روی انگیزههای فردی از ذات شیطانی حکچ استفاده کرد تا آن را به عنوان ابـزاری در
جهت آزار همه جانبهی مردم بیگناهی که به دنبال ”راستی ،شفقت و بردباری“ بودند بشوراند .او جنبش کیفـری
و تنبیهی را بر ضد کسانی برپا داشت که سودمندترین و کمآزارترین افراد برای جامعه و کشور به حساب مـیآینـد.
اینگونه آزارها نهتنها مردم و کشور را به سمت جرم و تباهی سوق میدهد بلکه مانند تیـشهای اسـت بـه ریـشهی
خود حزب.
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جیانگ زمین از حزب استفاده کرد تا بهطور بیرحمانهای تمام روشهای شـیطانی در سراسـر جهـان را در
مواجهه با فالون گونگ به کار گیرد .قانون ،انسانیت و اخالق همگی متحمل ضربهی سنگینی شدند که در اصل این
ضربه باعث سستشدن پایههای رژیم و قدرت آن میگردد.
جیانگ زمین تمامی منابع مالی ،مادی و انسانی را جهت سرکوب فالون گونگ بکار گرفت که بـار سـنگینی
به روی دوش کشور و جامعه و فشار عظیمی بر نظام مالی کشور بود .حزب چارهای بـه جـز ادامـهی ایـن آزارهـای
شریرانه برای مدت زمانی طوالنی نداشته و برای ادامه آن تنها میتواند به اندوختههای مردم ،ثـروت ملـی و جـذب
فریبکارانهی سرمایهگذاری خارجی اتکا کند.
در زمان آزار فالون گونگ ،حزب و جیانگ زمین به تمامی انواع حیلههای شنیع و رذیالنه متکـی شـده و از
تمامی ظرفیت خود برای خیانت بهره جستند تا فالون گونگ را از پا دربیاورند.
جیانگ زمین و حزب از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و دروغ پراکنی برای خرابکـردن وجهـهی فـالون گونـگ
استفاده کردند تا بهانهای برای آزار و سرکوب آنها داشته باشند .با این همه هیچ دروغی نیـست کـه تـا ابـد بمانـد.
زمانی که در نهایت دروغهایشان نقش بر آب شود نقشههای آزار و سرکوبشان شکـست بخـورد ،دیگـر روشهـای
دروغپراکنی و تبلیغاتیشان کاری از پیش نخواهد برد .حزب اعتبار خـود را از دسـت داده و دیگـر جـایی در قلـب
مردم نخواهد داشت.
در ابتدای سرکوب فالون گونگ در سال  ،۱۹۹۹جیانگ زمین قصد داشت تـا مـسئلهی فـالون گونـگ را در
مدت سه ماه حل میکند .به نظر میرسد که حزب قدرت فالون گونـگ و نیـروی سـنت و اعتقـادات را دسـت کـم
گرفته بود .از روزگار باستان همیشه اینگونه بوده که باطل نتوانسته حق را از بین ببرد و هنوز هم نمیتواند محبت
و مهربانی را از قلب مردم ریشهکن کند .پنج سال از آن زمان گذشته است .فالون گونـگ هنـوز نیـز فـالون گونـگ
است .عالوه بر آن فالون گونگ بهطور وسیعی به بسیاری از کشورهای جهان راه یافته است .جیانگ زمـین و حـزب
ال آشکار شده است .جیانگ
در این نبرد بین حق و باطل بشدت شکست خوردهاند و ذات پلید ،ظالم و رذلشان کام ً
زمین بدنام در حال حاضر مظان بسیاری از اتهامات چه در داخل و چه خارج کشورش است و دادگاههـای بـسیاری
را که خواستار آوردن او به میز محاکمه هستند پیش رو دارد.
حزب اساس ًا قصد داشت تا با استفاده از سرکوب ،ظلم خود را منسجم کند ،حـال آنکـه بـه جـای ”تقویـت
بنیهی خود“ باعث هدر رفتن انرژی خود شد .اکنون نیز برای به خود آمدن بسیار دیـر شـده اسـت .حـزب اکنـون
مانند یک درخت خشک و پوسیده است که با یک باد شدید فرو میافتد .هـر گونـه خیـال بـاطلی درجهـت نجـات
حکچ بر خالف روند تاریخ است .این تالش نهتنها بیهوده مینماید بلکه باعث نابودی آیندهی کسانی که در جهـت
عملی شدن آن قدم بردارند خواهد شد.

نتیجهگیری
دبیر کل اسبق حکچ ،جیانگ زمین کسی بود که آزار و اذیت خبیثانـهی فـالون گونـگ را توطئـهچینـی و
عملی ساخت .جیانگ زمین از تمامی قدرت ،جایگـاه ،روشهـای تنبیهـی و مکـانیزمهـای حـزب بـرای راهانـدازی
جنبشهای سیاسی در جهت آغاز آزار و اذیت فالون گونگ استفاده کرد .او مسئولیت کامل این جنایـت تـاریخی را
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به دوش میکشد .از طرف دیگر ،اگر حکچ وجود نداشت ،جیانگ زمین به تنهایی قادر به آغاز و رهبری این اعمال
رذیالنه نبود .حکچ از اولین روز پیدایش خود در مقابل درستکاری و نیکی موضع گرفت .با سرکوبی به عنوان ابـزار
و آزار و اذیت به عنوان تخصص ،حکچ حکومت خود را پایهریزی کرد ،حکومتی بـر پایـهی کنتـرل افکـار و سـوق
دادن آنها به سمت یک حزب مرکزی .حکچ بر اساس فطرتش مخالف ”راستی ،شفقت و بردباری“ اسـت و فـالون
گونگ را دشمن خود میداند .به همین علت هم سرکوب و آزار و اذیت فالون گونـگ امـری اجتنـاب ناپـذیر اسـت.
جیانگ زمین و حکچ با حملهی خود به ”راستی ،شفقت و بردباری“ زمینه را برای رشد دروغ ،خباثـت ،شـرارت و
فساد فراهم کردند .حاصل این کار نزول گستردهی معیارهای اخالقی در سراسر سرزمین چین بود که تمامی مـردم
را تحت تأثیر قرار داد.
تبانی بین حکچ و جیانگ زمین سرنوشت آن دو را به هم گره زده است .فالون گونـگ در حـال حاضـر در
حال کشیدن جیانگ زمین به دادگاه است .روزی که او به دادگاه برده شود سرنوشت حکچ نیـز بـه خـودی خـود
روشن است.
اصول الهی هرگز تحمل آزار و اذیت غیر انـسانی انـسانهـای خـوبی را کـه بـه دنبـال ”راسـتی ،شـفقت و
بردباری“ هستند ندارد .اعمال شیطانی جیانگ زمین و حکچ نیز درسی آموزنده و ابدی برای بشریت خواهد بود.
* * *
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