บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต ตอนที่ 5
การสมรูรวมคิดกันระหวางเจียงเจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตจีนในการ
ประทุษรายฝาหลุนกง
บทนํา
นางจาง ฝูเจิน อายุราว 38 ป เปนลูกจางของสวนสาธารณะเสี้ยนเหอ เมืองผิงตู จังหวัดซานตง ประเทศจีน
เธอไปปกกิ่งเพื่อรองเรียนใหกับฝาหลุนกง ในเดือนพฤศจิกายน 2000 ตอมาถูกเจาหนาที่ทางการลักพาตัวไป
จากคําบอกเลาของพยานคนหนึ่งเลาวา ตํารวจทรมานและย่ํายีเธอ โดยเปลื้องผาออกและโกนผมของเธอทั้ง
ศีรษะ เธอถูกจับมัดมือและเทาทั้งสี่กับเตียงในทากางแขนขาออก เธอจึงถูกบังคับใหถายปสสาวะหรืออุจจาระ
บนเตียง ตอมาตํารวจไดฉีดยาพิษที่ไมทราบชนิดของยาใหเธอ ยานั้นทําใหเธอรูสึกเจ็บปวดจนแทบเสียสติ เธอ
ตองดิ้นรนตอสูกับความเจ็บปวดอยูบนเตียงในสภาพนั้นจนเสียชีวิตในที่สุด กระบวนการทั้งหมดนี้มีเจาหนาที่
หนวย 610 คอยเฝาดูอยูตลอด (จากรายงานวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 บนเว็บไซด Clearwisdom.net)1
นางหยาง ลี่หรง อายุ 34 ป จากถนนเปยเหมิน เมืองติงโจว เขตปกครองเปาติง จังหวัดเหอเปย ครอบครัว
ของเธอมักจะถูกตํารวจขมขูและรบกวนเนื่องจากเธอฝกฝาหลุนกง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 2002 หลังจาก
การจูโจมของตํารวจในตอนกลางคืน สามีของเธอซึ่งเปนพนักงานขับรถในกรมอุตุนิยมวิทยาตกใจจนมีปญหา
ทางจิตและรูสึกหวาดกลัวที่จะสูญเสียงาน เขาไมสามารถทนตอแรงกดดันอยางมากจากเจาหนาที่ได ตอน
เชาตรูของวันรุงขึ้น เขาไดฉวยโอกาสหลังจากที่พอแมของเขาออกจากบานไปแลว เขาก็ไดบีบคอภรรยาจนตาย
นางหยาง ลี่หรง ตายอยางนาสลดใจ ทิ้งลูกชายวัย 10 ขวบ เอาไว จากนั้นไมนาน สามีของเธอก็รายงาน
เหตุการณดังกลาวตอเจาหนาที่ทางการ ตํารวจจึงรีบมาสถานที่เกิดเหตุเพื่อทําการชันสูตรศพของเธอซึ่งยังอุน
อยู พวกเขาตัดอวัยวะหลายอยางจากรางกายเธอ ในขณะที่อวัยวะเหลานั้นยังมีความรอนแผออกมาและมีเลือด
ไหลทะลักออกมา เจาหนาที่สํานักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองติงโจว กลาววา “นี่ไมใชเปนการชันสูตรศพ
แตเปนการผาตัดสัตวมีชีวิตเพื่อการศึกษา” (จากรายงานวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2004 บนเว็บไซด
Clearwisdom.net)2
ในคายแรงงานหวันเจีย จังหวัดเฮยหลงเจียง หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งครรภไดเจ็ดเดือนถูกผูกแขวนไวบนขื่อ มือ
ทั้งสองขางของเธอถูกมัดดวยเชือกหยาบๆที่โยงเขากับรอกบนขื่อ เกาอี้ที่รองใตเทาเธอถูกดึงออก ทําใหตัวเธอ
ลอยเควงกลางอากาศ ขื่อนั้นสูงจากพื้น 3-4 เมตร (10-12 ฟุต) เชือกพาดผานรอก ขณะที่ปลายเชือกขางหนึ่ง
มีผูคุมคุกจับเอาไว เมื่อผูคุมดึงเชือก เธอก็จะหอยอยูกลางอากาศ พอเชือกถูกปลอยจากมือ ตัวเธอก็จะหลนลง
พื้นทันที ผูหญิงที่กําลังตั้งครรภผูนี้ตองทนเจ็บปวดจากการทรมานเชนนี้จนแทงลูก แตสิ่งที่โหดรายยิ่งกวาคือ
สามีของเธอถูกบังคับใหเฝามองภรรยาที่ตองอดทนจากการทรมานนี้โดยตลอด (จากรายงานบทสัมภาษณ นาง
หวัง ยวี่จื่อ ซึ่งถูกทรมานนาน 100 วัน ในคายแรงงานหวันเจีย บนเว็บไซด Clearwisdom.net 15 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2004)3

โศกนาฏกรรมที่ น า ตกใจนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศจี น ในยุ ค ป จ จุ ป น มั น เกิ ด กั บ ผู ฝ ก ฝ า หลุ น กง ผู ซึ่ ง ถู ก
ประทุษรายอยางปาเถื่อนโหดราย นี่เปนเพียงไมกี่กรณีตัวอยางของการทรมานจํานวนนับไมถวน ซึ่งเกิดขึ้น
ในชวง 5 ป ที่ผา นมา ของการประทุษรายอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตประเทศจีนเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงปลายของทศวรรษ 1970 พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายาม
สรางภาพลักษณดานบวกและเปนเสรีนิยมใหประชาคมโลกดู แตการประทุษรายฝาหลุนกงอยางกวางขวาง
ในชวง 5 ปที่ผานมา และเปนการประทุษรายที่รุนแรง ปาเถื่อน โหดราย นองเลือด และไรเหตุผล ทําให
ประชาคมโลกสามารถมองเห็นโฉมหนาที่แทจริงของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอีกครั้ง และเปนบันทึกดานสิทธิ
มนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่นาอัปยศอดสูที่สุด สาธารณชนในจีนซึ่งอยูภายใตภาพลวงตาวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนไดปรับปรุงและพัฒนากาวหนาแลวนั้น ก็กลายเปนเคยชินกับการตําหนิความเสื่อมทางศีลธรรม
ของตํารวจ ในความชั่วรายที่เปนผลมาจากระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายของจีน แตการปราบปราม
ฝาหลุนกงอยางโหดรายปาเถื่อนและเปนระบบ ที่มีอยูทุกหนทุกแหงในทุกระดับชั้นของสังคมจีนไดระเบิดภาพ
ลวงตาของสิทธิมนุษยชนที่คิดวาไดรับการปรับปรุงแลวนั้นอยางสิ้นเชิง ผูคนจํานวนมากกําลังไตรตรองวาการ
ประทุษรายอยางรุนแรงและนองเลือดนี้เกิดขึ้นในจีนไดอยางไรกัน ระเบียบทางสังคมมีความมั่นคงหลังความยุง
เหยิงของการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญเมื่อ 20 ปที่แลว ทําไมประเทศจีนจึงเขาสูวัฏจักรของเหตุการณที่เหมือน
อยูในฝนรายที่คลายคลึงกันอีก เหตุใดฝาหลุนกงที่ยึดมั่นใน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และไดรับ
ความนิยมในกวา 70 ประเทศทั่วโลก จึงถูกปราบปรามเฉพาะแตในประเทศจีนเทานั้น ทําไมจึงไมเกิดในที่อื่นๆ
ในโลก ในการปราบปรามนี้ เจียง เจอหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสตจีนเกี่ยวของกันอยางไร
เจียง เจอหมิน ขาดทั้งคุณธรรมและความสามารถ หากปราศจากเครื่องมือของความรุนแรงที่ปรับตั้งไว
อยางดีอยางพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการฆาอยางทารุณและการโกหกหลอกลวงแลว เขา
ยอมไมสามารถลงมือสังหารแบบลางเผาพันธุนี้ไดเลย การสังหารแบบลางเผาพันธุนี้เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่ว
ประเทศจีน แมกระทั่งแทรกซึมไปสูตางประเทศดวย ในทํานองเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะไมเดินทวน
กระแสของทิศทางประวัติศาสตรและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นมาโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตจีน
เองอยางงายๆ และพยายามที่จะเชื่อมตอกับสังคมโลก มีเพียงจอมเผด็จการที่เอาแตใจตนอยางเจียง เจอหมิน
ที่กําหนดใหทําอยางที่เขาตองการจึงสามารถทําเรื่องเชนนี้ใหเกิดขึ้นได
การสมรูรวมคิดและเกื้อหนุนกัน
ระหวาง เจียง เจอหมิน และสิ่งชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดขยายความโหดรายของการประทุษรายไปสู
ระดับที่ไมเคยมีมากอน คลายๆ กับวิธีที่การสะทอนของเสียงของอุปกรณของนักไตเขาหลายๆ คน ทําใหกอง
หิมะที่สะสมอยู พังทลายลงมา และทําใหเกิดความหายนะในที่สุด
I. ภูมิหลังที่คลายกันกอใหเกิดความรูสึกที่เหมือนกันตอวิกฤตการณ
เจียง เจอหมิน เกิดในป ค.ศ. 1926 ซึ่งเปนปที่วุนวาย เชนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ปกปด
ประวัติศาสตรเลือดของมันไว เจียง เจอหมิน ก็ปดบังประวัติการทรยศชาติของเขาตอพรรคและประชาชนจีน
ในปที่เจียง เจอหมิน อายุ 17 ป สงครามตอตานฟาสซิสต(ชาตินิยม)ทั่วโลกกําลังดําเนินไปอยางสุดเหวี่ยง
ขณะที่เยาวชนผูรักชาติไปสูแนวหนา คนแลวคนเลาเพื่อตอสูกับญี่ปุนและรักษาประเทศจีน เจียง เจอหมิน กลับ
เลือกที่จะแสวงหาการศึกษาในระดับสูงในป 1942 เขาเขามหาวิทยาลัยกลางของเมืองนานกิง ที่กอตั้งขึ้นโดย
ระบบการปกครองที่เปนหุนเชิดของ วัง จิงเวย ภายใตการควบคุมของญี่ปุน จากการตรวจสอบแหลงขอมูล

ตางๆพบวา เหตุผลที่แทจริงคือบิดาของเจียง เจอหมิน คือนายเจียง ซึจุน เคยเปนเจาหนาที่ระดับสูงในแผนก
โฆษณาชวนเชื่อตอตานจีนของกองทัพญี่ปุนหลังจากญี่ปุนยึดจังหวัดเจียงซูไดในชวงของการบุกรุกประเทศจีน
เจียง ซึจุน คือผูทรยศตอชาติจีนที่แทจริง
ในแงของการทรยศหักหลังและไมมีสัจจะ เจียง เจอหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเหมือนกันที่สุด พวก
เขาปราศจากความรูสึกและไมรักประชาชนจีน พวกเขาจึงกลาเขนฆาประชาชนบริสุทธิ์อยางไมยั้งคิด
เพื่อที่จะแทรกซึมเขาไปในพรรคคอมมิวนิสตจีนเพื่อเพิ่มความร่ํารวยและตําแหนงหนาที่ของเขา หลังจาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนชนะสงครามกลางเมือง เจียง เจอหมิน กุเรื่องขึ้นมาวาเขาไดรับการเลี้ยงดูโดยอาของเขา
คือ เจียง ซางชิง ผูที่เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแตวัยหนุมและตอมาถูกโจรยิงเสียชีวิต จากการกุเรื่อง
เกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเขา ทําใหเขาสามารถไดรับการเลื่อนขั้นขึ้นมาจากเจาหนาที่ระดับต่ํา เปนรอง
รั ฐ มนตรี อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นช ว งเวลาเพี ย งไม กี่ ป การเลื่ อ นขั้ น ของเจี ย งไม ไ ด เ ป น ผลมาจาก
ความสามารถ แตมาจากความสัมพันธและการโปรดปรานสวนบุคคล ในขณะที่เขาเปนเลขาธิการของพรรค
คอมมิวนิสตจีนประจําเมืองเซี่ยงไฮ เจียง เจอหมินพยายามอยางเต็มที่ในการยกยอปอปนผูมีเงินและอิทธิพล
อยาง หลี่ เซียนเนี่ยน และ เฉิน หยุน7 ซึ่งเดินทางมาเซี่ยงไฮทุกปเพื่อเขารวมงานเทศกาลฤดูใบไมผลิ แมใน
ฐานะเลขาธิการพรรคของเมืองเซี่ยงไฮ เขาเคยยืนคอยอยูบนพื้นที่มีหิมะปกคลุมหนาอยูหลายชั่วโมงเพื่อมอบ
เคกวันเกิดให หลี่ เซียนเนี่ยน เปนการสวนตัว
กรณีสังหารหมูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในป ค.ศ. 1989 เปนจุดเปลี่ยนของชีวิต เจียง เจอหมิน อีกจุดหนึ่ง
เขากลายเปนเลขาธิการใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยผานการปราบปรามหนังสือพิมพแนวเสรีนิยม “The
World Economic Herald” และกักตัว วาน หลี่ ผูนําสหพันธประชาชนไวในบาน และสนับสนุนการสังหารหมู
แมกระทั่งกอนที่การสังหารหมูจะเริ่มตน เจียง เจอหมิน ไดสงจดหมายลับถึง เติ้ง เสี่ยวผิง เรียกรองใหใช
“มาตรการเด็ดขาด” กับนักศึกษา มิฉะนั้น “ทั้งพรรคและชาติจีนจะถูกเอาชนะได” ในชวง 15 ปที่ผานมา เจียง
เจอหมิน ดําเนินการปราบปรามและเขนฆาผูที่มีความเห็นไมพองกันหรือกลุมที่มีความเชื่อที่เปนอิสระอยางเอา
แตใจตน ในนามของ “ความมั่นคงยอมมากอนทุกสิ่ง”
เนื่องจากทั้งจีนและรัสเซียเริ่มตนสํารวจแนวเขตแดนรวมกันในป ค.ศ. 1991 เจียง เจอหมิน ตระหนักถึงผล
จากการรุกรานของกษัตริยซารและอดีตสหภาพโซเวียต ที่มีตอประเทศจีน แตเขากลับยอมรับสนธิสัญญาที่ไม
เสมอภาคระหวางรัสเซียกับจีนนับตั้งแตสนธิสัญญาไอกุน เขาทําใหดินแดนของจีนที่ครอบคลุมกวา 1 ลาน
ตารางกิโลเมตร สูญเสียไปอยางถาวร
จากประวัติสวนตัวของ เจียง เจอหมิน เขาแกลงทําตัวเปนลูกกําพราของผูที่มีความเชื่อที่พรอมจะพลีชีพ
เพื่อพรรคคอมมิวนิสตจีน แตแทที่จริงแลว เขาคือลูกชายคนโตของผูทรยศตอชาติ โดยสวนตัวแลว เขาปฏิบัติ
ตามตัวอยางของความหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขายอมรับแนวคิดของการเขนฆาของพรรค
คอมมิวนิสตจีนมาใช จากการสนับสนุนการสังหารหมู ในวันที่ 4 มิถุนายน และการปราบปรามการเคลื่อนไหว
เพื่อประชาธิปไตยและความเชื่อทางศาสนา เจียง เจอหมิน ยกดินแดนใหรัสเซียไปฟรีๆ เหมือนกับที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนเคยอยูใตบังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตในฐานะสาขาตะวันออกไกลของคอมมิวนิสตสากล
เขาทําการทรยศซึ่งเปนลักษณะประจําตัวของพรรคคอมมิวนิสตจีน
เจียง เจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตจีนมีจุดเริ่มตนและประวัติที่นาอัปยศเหมือนๆกัน ดวยเหตุนี้ ทั้งคูจึงมี
ความรูสึกไวเกี่ยวกับความไมมั่นคงในอํานาจเหมือนกัน

II. ทั้งเจียง เจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนตางกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”
ประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตสากลถูกเขียนดวยเลือดของประชาชนหลายรอยลานคน
เกือบทุกประเทศของคอมมิวนิสต เคยผานกระบวนการที่คลายกันของการปราบปรามการตอตานการปฏิวัติ
โดยสตาลินในอดีตสหภาพโซเวียต ผูบริสุทธิ์หลายลานหรืออาจมากถึงหลายสิบลานคนถูกสังหาร ในชวง
ทศวรรษ 1990 อดีตสหภาพโซเวียตลมสลาย สวนยุโรปตะวันออกผานการเปลี่ยนแปลงอยางมโหฬาร กลุม
ประเทศคอมมิวนิสตสูญเสียอาณาเขตไปกวาครึ่งเพียงชั่วขามคืน พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียนรูบทเรียนนี้และ
ตระหนักวา การหยุดปราบปรามและยอมใหมีเสรีภาพในการพูดนั้นมีคาเทากับการแสวงหาวันดับสูญของ
ตนเอง ถาประชาชนไดรับอนุญาตใหแสดงออกอยางอิสระ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะปกปดโศกนาฏกรรมเลือด
ของมันเอาไวไดอยางไรกัน มันจะแกตัวใหกับอุดมการณที่หลอกลวงของมันไดอยางไร ถาการปราบปราม
สิ้นสุดลงและประชาชนเปนอิสระจากความกลัวและการขมขู มีหรือที่พวกเขาจะไมกลาเลือกวิถีชีวิตและความ
เชื่ออื่นมากกวาระบอบคอมมิวนิสต เชนนั้นแลวพรรคคอมมิวนิสตจีนจะรักษารากฐานของสังคมที่จําเปนตอ
ความอยูรอดของมันเอาไวไดอยางไร
พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงเหมือนเดิมไมวามันจะเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกของมันอยางไรก็ตาม
หลัง
เหตุการณสังหารหมู เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1989 เจียง เจอหมินรองตะโกนวา “กําจัดปจจัยที่ไมมั่นคงทั้งหลาย
เสียตั้งแตยังอยูในชวงกอตัว”
เขาสรุปดวยความหวาดกลัวอยางยิ่ง วาเขาจะไมยอมเลิกการโกหกตอ
สาธารณชนและจะยังคงการปราบปรามประชาชนตอไปจนกวาพวกเขาจะหยุดการเคลื่อนไหวอยางสมบูรณ
ในชวงเวลานี้เองที่ฝาหลุนกงไดรับการแนะนําในประเทศจีน แรกทีเดียว ฝาหลุนกงไดรับการยอมรับจาก
หลายฝายในฐานะชี่กง8แขนงหนึ่งที่เต็มไปดวยพลกําลังที่สามารถทําใหคนมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง ตอมา
ประชาชนคอยๆประจักษชัดวาแกนแทของฝาหลุนกงไมใชอยูที่ทาฝกอันเรียบงาย 5 ชุดนั้น แตคือการสอนให
เปนคนที่ดียิ่งๆขึ้น บนหลักการของ ความจริง ความเมตตา ความอดทน
ฝาหลุนกงสอน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ส วนพรรคคอมมิว นิสตใช “การหลอกลวง
ความเกลียดชัง การตอสู”
ฝาหลุนกงสงเสริม “ความจริง” รวมถึงการพูดความจริงและทําตามความจริง พรรคคอมมิวนิสตจีนใชการ
โกหกหลอกลวงเพื่อลางสมองคน ถาทุกคนเริ่มตนพูดความจริง สาธารณชนจะเรียนรูไดวาพรรคคอมมิวนิสต
จีน เติบ โตโดยทํ า ตั ว มั น ให เ ปน ที่ โ ปรดปรานของสหภาพโซเวีย ต ดว ยการฆาตกรรม ลัก พาตั ว วิ่ง หนี จ าก
สถานการณที่ไมดีเมื่อหนทางสะดวก ปลูกฝน การแยงชิงผลงานการตอตานการรุกรานของญี่ปุน เปนตน
พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยอางวา “ไมมีสิ่งสําคัญอะไรที่ไดมา โดยไมโกหกหลอกลวง” หลังจากพรรคคอมมิวนิสต
จีนยึดอํานาจได มันก็เริ่มตนกอการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางตอเนื่องและกอเหตุการณนองเลือดเปนหนี้ไว
นับไมถวน การสงเสริมความจริงจึงเปนคาถาที่จะนําความดับสูญมาสูพรรคคอมมิวนิสตจีน
ฝาหลุนกงสงเสริม “ความเมตตา” รวมถึงการคิดถึงผูอื่นกอนและทําดีตอผูอื่นในทุกสถานการณ พรรค
คอมมิวนิสตจีนมักจะสนับสนุน “การตอสูอยางรุนแรงและการปราบปรามอยางไรความปรานี” วีรชนผูเปน
แบบอยางของพรรคคอมมิวนิสตจีน เหลย เฟง เคยกลาวไววา “เราตองปฏิบัติตอศัตรูของเราอยางไมปรานี เย็น
ชาเหมือนฤดูหนาวที่ทารุณ” ซึ่งจริงๆแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนหาไดปฏิบัติเชนนี้เฉพาะแตศัตรูเทานั้น พวกเขา
ก็ปฏิบัติตอสมาชิกตนเองไมดีไปกวานี้ ผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต ผูบัญชาการทหารสูงสุด จอมพล และแมแต

ผูนําประเทศ ตางถูกสอบปากคําอยางไรความปรานี ถูกทํารายอยางโหดเหี้ยม และถูกทรมานอยางแสนสาหัส
โดยพรรคของเขาเอง การลงมือสังหาร “ศัตรูทางชนชั้น” นั้นมีความโหดเหี้ยมมากจนทําใหเหยื่อถึงกับขนพอง
สยองเกลาเลยทีเดียว หาก “ความเมตตา” มีบทบาทสําคัญอยางเดนชัดในสังคมแลว การเคลื่อนไหวมวลชนที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความชั่วรายที่กอรางขึ้นมาโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ยอมจะไมมีวันเกิดขึ้นได
แถลงการณ ข องคอมมิ ว นิ ส ต ก ล า วว า “ประวั ติ ศ าสตร ทั้ ง หมดของสั ง คมจวบจนทุ ก วั น นี้ ล ว นเป น
ประวัติศาสตรของการตอสูทางชนชั้น” นี่แสดงถึงแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสตทางดานประวัติศาสตรและโลก
แตฝาหลุนกงสงเสริมการคนหาความบกพรองของตนจากภายในตนเอง เมื่อเผชิญกับความขัดแยง ทัศนะการ
มองเขาขางในและการควบคุมตัวเองนี้เปนสิ่งที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสตจีนใน
เรื่องการตอสูและโจมตีผูอื่น
การตอสู เปนวิธีการสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตในการไดอํานาจทางการเมืองและการอยูรอดของมั น
พรรคคอมมิวนิสตจะริเริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนระยะๆเพื่อหยุดยั้งหรือปราบปรามประชาชนกลุม
ตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการเสริมพลังของตนและฟนฟูจิตตอสูปฏิวัติของมัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ําๆดวย
ความรุนแรงและการโกหกหลอกลวง เพื่อคงความหวาดกลัวของประชาชนหรือทําใหความหวาดกลัวนั้นรุนแรง
ขึ้น เพื่อรักษาอํานาจของมันไว
จากมุมมองดานอุดมการณ ปรัชญาที่พรรคคอมมิวนิสตใชเพื่อใหตัวเองอยูรอดนั้นเปนสิ่งตรงกันขามกับที่
ฝาหลุนกงสอนอยางสิ้นเชิง
ผูที่มีความเชื่อที่ถูกตองจะปราศจากความกลัว ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอาศัยความกลัวของ
ประชาชนในการรักษาอํานาจทางการเมืองของมันไว
ผูที่เขาใจความจริงจะปราศจากความกลัว ชาวคริสเตียนในอดีตถูกประทุษรายอยูนานเกือบ 300 ป ชาวค
ริสเตียนจํานวนมากถูกตัดหัว ถูกเผา จับถวงน้ํา หรือใหสิงโตกิน แตพวกเขาก็ไมไดละทิ้งความเชื่อของตน เมื่อ
ศาสนาพุทธประสบกับความยากลําบากในประวัติศาสตร ชาวพุทธก็ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยเชนเดียวกัน
การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแนวคิดอเทวนิยมมุงหมายใหประชาชนเชื่อวาไมมีสวรรค ไมมีนรก และไมมีการ
ชดใชกรรม เพื่อใหประชาชนไมถูกมโนธรรมของตนหนวงเหนี่ยวอีกตอไป พวกเขาจะมุงเนนแตเรื่องความ
ร่ํารวยและสะดวกสบายวาเปนสิ่งที่เปนจริงในโลก
ความออนแอของธรรมชาติมนุษยก็จะถูกควบคุม และ
สามารถใชการขมขูและการลอลวงในการควบคุมคนไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามผูที่มีความเชื่ออยางแนวแน
ยอมสามารถมองเห็นผานชีวิตและความตาย มายาภาพของโลกียโลกจะไมสามารถทําใหพวกเขาหวั่นไหวได
พวกเขาจะยึดถือการยั่วยวนทางโลกและการคุกคามตอชีวิตอยางเบาบาง ดังนั้น จึงยากที่พรรคคอมมิวนิสตจะ
ใชความพยายามใดๆในการควบคุมพวกเขา
มาตรฐานศีลธรรมที่สูงสงของฝาหลุนกงทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเสียหนา
หลังกรณีสังหารหมูในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ลมสลายอยางสิ้นเชิง
ในเดือนสิงหาคม 1991 พรรคคอมมิวนิสตของอดีตสหภาพโซเวียตลมสลายลง ตามมาดวยการเปลี่ยนแปลง
อยางมโหฬารในยุโรปตะวันออก สงผลใหพรรคคอมมิวนิสตจีนหวาดกลัวและกดดันอยางยิ่ง ความถูกตองตาม
กฎหมายของการปกครองของมันและโอกาสของการอยูรอดของมันตองเผชิญกับการทาทายอยางไมเคยมีมา
กอนเมื่อมันตองประสบกับวิกฤติการณครั้งใหญทั้งในและตางประเทศ ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไม

สามารถทําใหสมาชิกของมันเปนหนึ่งเดียวกันไดดวยหลักการแรกเริ่มของลัทธิมารกซิสต-เลนินและลัทธิเหมา
มันจึงกลับสถานการณดวยการฉอราษฎรบังหลวงเพื่อแลกกับความจงรักภักดีของสมาชิกพรรค หรือพูดไดอีก
อยางหนึ่งคือผูที่ติดตามพรรคตอไปจะไดรับผลประโยชนสวนตัวโดยผานการฉอราษฎรบังหลวงและยักยอก
เปนขอไดเปรียบที่เปนไปไมไดถาไมใชสมาชิกพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการเดินทางเยือนจีนตอนใต
ของเติ้ง เสี่ยวผิงในป 19926 การแสวงหาผลประโยชนและการฉอราษฎรบังหลวงของเจาหนาที่ของรัฐในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและตลาดหุนเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วประเทศจีน การมีภรรยาคนที่สองแบบนอกกฎหมาย
และการลักลอบขนสินคาแบบผิดกฎหมายเกิดขึ้นทุกหนแหง ภาพอนาจาร การพนัน และยาเสพติดระบาดไป
ทั่วประเทศจีน แมวาจะไมเปนการยุติธรรมนักที่จะพูดวาไมมีคนดีแมแตคนเดียวในพรรคคอมมิวนิสตจีนเลย
แตสาธารณชนทั่วไปก็หมดความเชื่อมั่นตอความพยายามตอตานการฉอราษฎรบังหลวงของพรรคคอมมิวนิสต
จีนไปนานแลว อีกทั้งเชื่อวากวาครึ่งหนึ่งของเจาหนาที่ระดับกลางและระดับสูงของรัฐลวนเกี่ยวของกับการฉอ
ราษฎรบังหลวงทั้งนั้น
ในเวลาเดียวกัน มาตรฐานศีลธรรมระดับสูงที่ผูฝกฝาหลุนกงแสดงออกมา ดวยการฝก “ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน” นั้น สอดคลองกับความดีงามในจิตใจของประชาชน ทําใหคนกวา 100 ลานคนติดใจฝา
หลุนกงและเริ่มตนฝกการปฏิบัติ ฝาหลุนกงกลายเปนกระจกเงาของความถูกตอง คุณลักษณะของฝาหลุนกง
ไดเปดเผยความไมถูกตองทั้งปวงของพรรคคอมมิวนิสตจีนออกมา
พรรคคอมมิวนิสตจีนอิจฉาวิธีการเผยแพรและการบริหารจัดการของฝาหลุนกงอยางยิ่ง
วิธีการที่เปนเอกลักษณของการเผยแพรฝาหลุนกงคือจากคนสูคนและจากใจสูใจ ฝาหลุนกงมีโครงสราง
การบริหารจัดการแบบหลวมๆ ไมวาใครก็สามารถเขามา หรือออกไปไดอยางอิสระ ซึ่งแตกตางอยางมากกับ
การจัดตั้งอยางเขมงวดของพรรคคอมมิวนิสตจีน แมจะมีการเปนจัดตั้งอยางเขมงวด การศึกษาเกี่ยวกับ
การเมืองและกิจกรรมกลุมทุกสัปดาหหรือบอยกวานั้นในสาขาของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนแครูปแบบ มี
สมาชิกพรรคไมมากนักที่เห็นพองกับอุดมการณของพรรคฯ ในทางตรงกันขาม ผูฝกฝาหลุนกงปฏิบัติตาม
หลักการของความจริง ความเมตตา ความอดทน อยางมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ เนื่องจากพลังแหงผลลัพธที่มีตอ
การยกระดับจิตใจและเสริมสรางสุขภาพรางกายของประชาชนใหดีขึ้นนั้นชัดเจน ทําใหจํานวนผูฝกฝาหลุนกง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแบบทวีคูณ ผูฝกฯศึกษาหนังสือของ นายหลี่ หงจื้อ หลายเลมดวยความสมัครใจและ
เผยแพรฝาหลุนกงดวยคาใชจายของตนเอง ภายในเวลาสั้นๆเพียง 7 ป จํานวนผูฝกฝาหลุกงเพิ่มขึ้นจาก 0
เปน 100 ลานคน ผูคนไดยินเสียงดนตรีของฝาหลุนกงที่เปดในขณะที่พวกเขาฝกทาออกกําลังกายในตอนเชา
ในแทบทุกสวนสาธารณะในประเทศจีน
พรรคคอมมิวนิสตกลาวหาวาฝาหลุนกงแยงชิงมวลชนกับพรรคคอมมิวนิสตจีนและเปน “ศาสนา” อยางหนึ่ง
ที่จริงสิ่งที่ฝาหลุนกงนํามาใหประชาชนคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบหนึ่ง มันเปนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและ
รากเหงาของประเพณีจีน ซึ่งประชาชนจีนไดสูญเสียไปนานแลว เจียง เจอหมินกับพรรคคอมมิวนิสตกลัวฝา
หลุนกงเนื่องจากศีลธรรมที่มีมาแตเดิมจะเผยแพรอยางรวดเร็วเมื่อมันเปนที่ยอมรับจากสาธารณชน พรรค
คอมมิวนิสตจีนบังคับและโนมนาวใหชาวจีนหยุดเชื่อความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนมานานนับสิบๆป มันเปนการ
เลือกของประวัติศาสตรในการยอนคืนสูประเพณีดั้งเดิม เปนหนทางของการหวนคืนกลับที่ประชาชนสวนใหญ
เปนผูเลือกเองภายหลังความทุกขยากและเจ็บปวด ประชาชนจะแยกแยะถูกผิดไดอยางแนนอนเมื่อไดรับ
ทางเลือกเชนนี้ และยอมจะทิ้งความชั่วรายเอาไวเบื้องหลัง นี่เปนการปฏิเสธและละทิ้งโดยพื้นฐานที่พรรค

คอมมิวนิสตสงเสริม นี่ดูเหมือนเปนการโจมตีตรงจุดออนอยางที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน ดังนั้นเมื่อจํานวน
ผูฝกฝาหลุนกงมีมากกวาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ทานคงจะสามารถจินตนาการเห็นความหวาดกลัวและความ
อิจฉาริษยาอยางลึกซึ้งของพรรคคอมมิวนิสตจีนได
ในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมทุกสวนของสังคมอยางสิ้นเชิง มีสาขาพรรคคอมมิวนิสตใน
ชนบทอยูทุกหมูบาน ในเขตเมืองสามารถพบสํานักงานสาขาของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดในทุกสํานักงานบริหาร
ในยานใกลเคียง สาขาพรรคแทรกเขาไปอยูทั่วจนถึงระดับรากในกองทัพ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การจัดการ
แบบเอกสิ ท ธิ์ และผูก ขาดโดยสิ้ นเชิ งเปน มาตรการที่สํ า คั ญที่ พ รรคคอมมิ ว นิ สตใ ช ใ นการรั ก ษาระบอบการ
ปกครองของตน รัฐธรรมนูญของจีนไดนิยามปรากฏการณนี้ไวอยางนาฟงวา “ยืนหยัดในการนําของพรรคฯ”
ในทางตรงกันขาม ผูฝกฝาหลุนกงนั้นยึดถือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน เปนหลักการของพวกเขา
อยางชัดเจน พรรคคอมมิวนิสตจีนมองวาเปนการปฏิเสธการนําของพรรคฯ ซึ่งพรรคฯยอมรับไมไดอยาง
เด็ดขาด
พรรคคอมมิวนิสตถือวาความเชื่อแบบเทวนิยมของฝาหลุนกงเปนการคุกคามตอความถูกตองตาม
กฎหมายของระบอบคอมมิวนิสต
ความเชื่อในเรื่องเทพอยางแทจริงเปนการทาทายอยางสําคัญตอพรรคคอมมิวนิสต เนื่องจากความชอบดวย
กฎหมายของการปกครองของคอมมิวนิสตอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกวา “วัตถุนิยมปฏิพัฒนาการ” และความ
ปรารถนาจะสราง ”สวรรคบนโลก” ซึ่งตองอาศัยการนําของ”ชนชั้นแนวหนาของโลก”กลาวคือ พรรคคอมมิวนิสต
ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามความเชื่อแบบอเทวนิยมสามารถทําใหพรรคคอมมิวนิสตตีความไดโดยอิสระวา
อะไรคือความถูกตอง และอะไรคือความดีหรือความเลว ผลลัพธก็คือไมมีศีลธรรมจรรยาที่แทจริงหรือการ
แบงแยกระหวางดีกับเลว อยางที่กลาวถึง สิ่งที่ประชาชนตองจําไวก็คือพรรคคอมมิวนิสต “ยิ่งใหญ รุงโรจน
และถูกตอง” เสมอ
อยางไรก็ตาม ความเชื่อแบบเทวนิยมชวยใหประชาชนมีมาตรฐานที่ไมเปลี่ยนแปลงของความดีและความ
เลว ผูฝกฝาหลุนกงจะประเมินความถูก–ผิดบนพื้นฐานของหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ซึ่ง
แนนอนวายอมกีดขวางความพยายามที่เหนียวแนนของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่จะทําใหความคิดของประชาชน
เปนแบบเดียวกัน
เมื่อทําการวิเคราะหอยางตอเนื่อง ยังคงมีเหตุผลอื่นๆอีกมาก แตไมวาจะเปนเหตุผลขอใดใน 5 ขอที่กลาว
แลวขางตน ก็ลวนเปนอันตรายตอพรรคคอมมิวนิสตจีน ที่จริงเจียงเจอหมินปราบปรามฝาหลุนกงก็ดวยเหตุผล
อยางเดียวกันนี้ เจียงเริ่มชีวิตการงานของเขาดวยการโกหกเกี่ยวกับอดีตของตน ดังนั้นเขายอมหวาดกลัว”
ความจริง”อยางแนนอน เขาประสบความสําเร็จและมีอํานาจอยางรวดเร็วดวยการปราบปรามประชาชน ดังนั้น
แนนอน เขาไมชอบ”ความเมตตา” เขารักษาอํานาจดวยการตอสูทางการเมืองภายในพรรคฯ ดังนั้น แนนอนเขา
จึงไมชอบ“ความอดทน”
จากตัวอยางเหตุการณเล็กๆคราวหนึ่ง ก็พอจะเห็นไดวาเจียงเจอหมินนั้นใจแคบและขี้อิจฉาเพียงใด นั่นคือ
เหตุการณที่พิพิธภัณฑซากปรักหักพังทางวัฒนธรรม เหอมูตู4 ในเขตปกครอง ยวี่เหยา (ปจจุบันจัดเปนเมืองๆ
หนึ่ง) ในจังหวัดเจอเจียง ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่สําคัญภายใตการอนุรักษของรัฐ เดิมทีผูที่
เขียนลายเซ็นจารึกไวที่พิพิธภัณฑแหงนี้คือ นายเฉียว สือ5 (ประธานสภาประชาชนในขณะนั้น) เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 1992 เจียงเจอหมินไดไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑนี้ พอเขาเห็นรอยจารึกของเฉียว สือ ใบหนาของ

เขาก็หมองคล้ําขึ้นมาในทันที ผูที่ติดตามเขาก็รูสึกเครียดขึ้นมาอยางมากเพราะรูดีวาเจียงไมอาจทนเฉียว สือ
และรูวาเจียงเปนคนชอบโออวดมาก เขามักจะเขียนคําจารึกในทุกสถานที่ที่เขาไปถึง แมแตเมื่อครั้งที่เขาไป
เยี่ยมกองตํารวจจราจรของสํานักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองจี่หนานกับสมาคมวิศวกรที่เกษียณอายุในเมือง
เจิ้งโจว เจาหนาที่พิพิธภัณฑไมกลาที่จะมองขามความใจแคบของเจียงเจอหมิน ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 1993 มีการอางใหทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑใหม แลวแทนที่คําจารึกของเฉียว สือ ดวยคําจารึกของเจียง
กอนที่จะเปดดําเนินการอีกครั้ง
กลาวกันวาเหมา เจอตง นั้นมีงาน”เขียนที่ลึกซึ้งและมีอํานาจมาก 4 เลม” ในขณะที่งานที่ไดรับการคัดเลือก
ของเติ้ง เสี่ยวผิง มี“ทฤษฎีแมว”9 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการเนนในทางปฏิบัติ เจียงเจอหมินใชสมองคิดอยาง
เต็มที่ก็ยังทําไดแค 3 ประโยค แตเขาอางวาเขาได “ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝาย” ซึ่งถูกตีพิมพในรูปหนังสือ และ
พรรคคอมมิวนิสตจีนเผยแพรหนังสือนี้ภายในองคการของรัฐบาลในระดับตางๆ ซึ่งขายไดบางจากการบังคับให
ประชาชนซื้อ ถึงกระนั้นสมาชิกพรรคฯก็ยังคงไมนับถือเจียงเจอหมินแมแตนอย พวกเขากระจายเรื่องซุบซิบ
เกี่ยวกับความสัมพันธของเจียงกับนักรองคนหนึ่ง ตอนที่นาขายหนาเมื่อเขารองเพลง“โอ โซล มิโอ” ในขณะที่
เขาเดินทางไปตางประเทศ และหวีผมตอหนากษัตริยสเปน ซึ่งตรงขามกับการบรรยายของนายหลี่ หงจื้อ ผู
ก อ ตั้ ง ฝ า หลุ น กง แม เ ขาจะเกิ ด มาเป น เพี ย งพลเรื อ นธรรมดาๆคนหนึ่ ง ผู เ ข า ฟ ง จะเต็ ม หอประชุ ม มี ทั้ ง
ศาสตราจารย ผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยูในตางประเทศ มีคนที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือปริญญาโทมากมายที่เดินทางดวยเครื่องบินไกลนับพันไมลเพื่อมารับฟงการบรรยายของเขา ในขณะที่
นายหลี่ บรรยายอยูบนเวทีอยางคลองแคลวเปนเวลาหลายชั่วโมงนั้น เขาไมไดใชบันทึกเตือนความจําใดๆเลย
การบรรยายของเขาจะถูกถอดความออกมาบนกระดาษและทําเปนหนังสือขึ้นมาตีพิมพในภายหลัง ทั้งหมดนี้
ทําใหเจียงผูทะนงตน ขี้อิจฉา และใจแคบ รับไมได
เจียงใชชีวิตอยางสุรุยสุราย มักมาก และทุจริต เขาซื้อเครื่องบินที่โออาหรูหรามาเพื่อใชเองดวยเงินแผนดิน
ถึง 900 ลานหยวน (กวา 110 ลานดอลลารอเมริกัน) เจียงดึงเงินจากกองทุนสาธารณะเพื่อใหลูกชายทําธุรกิจ
รวมแลวนับหมื่นลานบอยครั้ง เขาถือคติเห็นแกญาติในการสงเสริมญาติและสมุนรับใชของตนขึ้นเปนใหญ
เหนือระดับรัฐมนตรี และเขาใชมาตรการที่เลวรายและสุดขั้วในการปกปดการทุจริตในตําแหนงหนาที่และ
อาชญากรรมของเพื่อนสนิทของเขา จากเหตุผลทั้งหมดนี้ เจียงจึงหวาดกลัวความเชื่อถือไดทางดานศีลธรรม
ของฝาหลุนกง และยิ่งไปกวานั้นคือ เขากลัววาเรื่องสวรรค นรกและกฎแหงกรรมที่ตามมาจากการทําความดี
และความเลว ที่ฝาหลุนกงพูดถึงจะเปนจริง
แมเจียงจะกุมอํานาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสตจีน แตเนื่องจากเขาขาดความสําเร็จและพรสวรรคทาง
การเมือง เขาจึงกังวลวาจะถูกบีบออกจากตําแหนงทามกลางการตอสูแขงขันอยางไรความปรานีภายในพรรค
คอมมิวนิสตจีน เขาจึงหวั่นไหวมากเกี่ยวกับสถานภาพของตนในฐานะ“แกน”อํานาจ ดังนั้นเพื่อการกําจัดผูที่มี
ความคิดไมลงรอยกับเขา เขาจึงวางแผนการดวยเลหเพทุบายอยางลับๆเพื่อกําจัดศัตรูทางการเมืองของตน
อยางเชน หยาง ซางคุน และพี่/นองของเขาคือหยาง ไปปง ในการประชุมสภาแหงชาติของคณะกรรมการ
พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 15 ในป ค.ศ. 1997 และสภาแหงชาติครั้งที่ 16 ของคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสตจีนในป ค.ศ. 2002 เจียงบีบใหฝายตรงขามออกจากตําแหนง แตในทางกลับกัน เขาเพิกเฉยตอ
กฎระเบียบที่มีตอประเด็นเดียวกันและยึดติดกับตําแหนงของตนอยางเขมงวด
ในป ค.ศ. 1989 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนคนใหม เจียง เจอหมินไดจัดการประชุมแถลงขาวตอ
สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศจีน มีนักขาวฝรั่งเศสคนหนึ่งถามเรื่องนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ถูกยายไปอยูใน

ฟารมที่เสฉวนเพราะเธอมีสวนเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 4 มิถุนายน ที่จัตุรัสเทียนอันเห
มิน โดยใหไปทํางานขนอิฐ เธอยังถูกชาวนาในทองที่ขมขืนซ้ําหลายครั้ง เจียงตอบคําถามนี้วา “ผมไมทราบวา
ที่คุณพูดนั้นจริงหรือไม แตหลอนเปนผูกอการจลาจลที่รุนแรง ถึงแมวามันจะเปนเรื่องจริง หลอนก็สมควรจะ
ไดรับสิ่งนั้น” ในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม จาง จื่อซิน10 ถูกรุมขมขืนหมูและตัดกลองเสียง (เพื่อไมใหพูด
เปดเผยความจริง) ขณะที่ถูกขังในคุก ซึ่งเจียงก็อาจคิดเหมือนกันวาหลอนสมควรโดนเชนนั้น ตัวอยางเหลานี้
ทําใหเราสามารถมองเห็นจิตใจที่ ผิดปกติและอํามหิต แบบคนพาลชั่วของเขาไดอยางงายดาย
โดยสรุปคือ การโหยหาอํานาจเผด็จการ ความอํามหิต และความหวาดกลัวใน ความจริง ความเมตตา
ความอดทน ของเจียงเจอหมิน เปนเหตุของการเริ่มปฏิบัติการรณรงคปราบปรามฝาหลุนกงอยางไรเหตุผล ซึ่ง
เปนสิ่งที่สอดคลองกับวิธีการทํางานของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางมาก
III. เจียง เจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนสมรูรวมคิดกัน
เปนที่รูกันวา เจียง เจอหมิน ชอบโออวดและใชกลอุบายทางการเมือง การไรความสามารถและความโง
เขลาของเขาก็เปนที่รูกันอยางดี แมเขาจะมีเจตนาที่จะกําจัดฝาหลุนกงแบบขุดรากถอนโคนดวยความมุงราย
สวนตัว เขาก็ไมอาจทําอะไรไดมากนัก เพราะฝาหลุนกงมีรากฐานอยูในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและไดรับความ
นิย มมากจนมี ร ากฐานทางสั ง คมรองรั บ อยา งกว า งขวาง อยา งไรก็ต าม กลไกแบบระบบทรราชย ที่ พ รรค
คอมมิวนิสตจีนใชนั้นปฏิบัติการไดอยางเต็มที่ กลไกนี้ถูกทําใหสมบูรณโดยผานการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลายครั้ง และพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งใจที่จะใชมันเพื่อทําลายฝาหลุนกงใหหมดสิ้น เจียง เจอหมินฉวยโอกาส
จากตําแหนงของตนในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเพื่อปฏิบัติการโดยสวนตัวในการปราบปรามฝา
หลุ น กงอย า งรุ น แรง ผลของการสมรู ร ว มคิ ด และสะท อ นเสริ ม กั น ไปมาระหว า งเจี ย ง เจ อ หมิ น กั บ พรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้น เหมือนกับการถลมทลายของภูเขาหิมะที่เกิดจากเสียงตะโกนของนักไตเขา
กอนที่เจียง เจอหมินจะสั่งการอยางเปนทางการใหปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตจีน
ก็เริ่มการกดดัน เฝาติดตาม สอบสวน และสรางเรื่องกลาวหาฝาหลุนกงแลว สิ่งชั่วรายที่นาหวาดกลัวของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนรูสึกโดยสัญชาติญาณถึงการคุกคามจาก “ความจริง ความเมตตา และความอดทน” โดยมิ
พักตองพูดถึงการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของการฝกฝาหลุนกงแบบไมเคยมีมากอน พรรคคอมมิวนิสตจีน
สงสายสืบแทรกซึมเขาไปในหมูผูฝกฝาหลุนกงอยางลับๆตั้งแตชวงแรกๆ ในป ค.ศ. 1994 แตก็ไมอาจหา
ความผิดอะไรได นอกจากนี้สายสื บบางคนถึ งกั บ เริ่มต นฝกฝ าหลุ กงอยางจริงจังเสียเอง ในป ค.ศ. 1996
หนังสือพิมพกวางหมิงเดลี่ ละเมิดขอกําหนดสามขอ ซึ่งเปนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับชี่กง (คือรัฐจะไมสงเสริม
หรือแทรกแซง หรือประณาม กิจกรรมของชี่กง) โดยตีพิมพบทความปรักปรําคตินิยมของฝาหลุนกง หลังจาก
นั้น นักการเมืองที่มีภูมิหลังทางดานความมั่นคงของรัฐ หรือที่มีคําเรียกวา “นักวิทยาศาสตร” ก็ไดทําการรบกวน
ฝาหลุนกงอยางตอเนื่อง เมื่อตอนเริ่มตนป ค.ศ. 1997 หลัว กั้น เลขานุการของคณะกรรมการดานการเมืองและ
ตุลาการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน อาศัยอํานาจของเขาสั่งการใหสํานักงานความมั่นคง
สาธารณะทําการตรวจสอบฝาหลุนกงทั่วประเทศ โดยมีเจตนาในการหาเหตุในการกลาวหาเพื่อสนับสนุนการ
ประกาศหามการฝกฝาหลุนกง หลังจากที่ไดรับรายงานกลับมาจากทั่วประเทศวาไมพบหลักฐานแสดงความผิด
ของฝาหลุนกง หลัว กั้น จึงออกหนังสือเวียน หมายเลข 555 ที่เรียกวา “ประกาศเกี่ยวกับการเริ่มสืบสวนฝา
หลุนกง” ผานสํานักงานที่หนึ่งของกระทรวงความมั่นคงของประเทศ (หรือเรียกวา สํานักงานความมั่นคงของ

ประเทศ) เขาเริ่มกลาวหาฝาหลุนกงวาเปน”ลัทธิมาร” แลวสั่งกรมตํารวจทั่วประเทศใหทําการสอบสวนฝาหลุน
กงอยางเปนระบบ โดยใชเจาหนาที่ลับทําการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งผลปรากฏวาไมมีหลักฐานสนับสนุนขอ
กลาวหาของเขาแตอยางใด
กอนที่พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งเปนองคการของสิ่งชั่วรายจะเริ่มทําการปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรงได
นั้น มันจําเปนตองมีผูที่เหมาะสมในการริเริ่มกลไกการปราบปราม วิธีที่ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนจะจัดการกับ
เรื่องนี้จึงมีความสําคัญ ในฐานะปจเจกชน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถจะเปนไดทั้งคนดีและคนเลว ซึ่ง
เปนลักษณะสองดานของธรรมชาติมนุษยที่ตรงกันขามกัน หากเขาเลือกที่จะทําตามดานที่ดีของเขา เขาก็จะ
สามารถยั บ ยั้ ง ธาตุ แ ท ที่ ชั่ ว ร า ยของพรรคฯไม ใ ห โ ผล อ อกมาได ชั่ ว คราว มิ ฉ ะนั้ น ด า นที่ ชั่ ว ร า ยของพรรค
คอมมิวนิสตจีนก็จะแสดงออกมาอยางเต็มที่
ในระหวางการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาในป ค.ศ. 1989 จาว จื่อหยาง เลขาธิการของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดมีเจตนาที่จะปราบปรามนักศึกษา แตเปนผูอาวุโสซึ่งเปนผู
ควบคุมพรรคฯ 8 คน ยืนยันที่จะปราบปรามนักศึกษา เติ้ง เสี่ยวผิงกลาวในเวลานั้นวา “(เราจะ)ฆาคน 2 แสน
คน เพื่อแลกกับความมั่นคง 20 ป” สิ่งที่เรียกวา “ความมั่นคง 20 ป” นั้นที่แทคือ 20 ปของการปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสตจีน ความคิดนี้สอดคลองกับเปาหมายโดยพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีน คือการเปนเผด็จ
การ ดังนั้นจึงไดรับการยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสตจีน
สําหรับกรณีฝาหลุนกง จากสมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาของคณะกรรมการบริหารสูงสุด
ของพรรคคอมมิวนิสตของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน จํานวน 7 คน มีเพียงเจียงเจอหมิ
นเพียงคนเดียวเทานั้นที่ยืนยันใหปราบปรามฝาหลุนกง ขออางที่เจียงใชคือมันเกี่ยวของกับ “การอยูรอดของ
พรรคฯและประเทศชาติ” ซึ่งแตะถูกเสนประสาทที่ไวที่สุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน และกระตุนแนวโนมที่จะ
ตอสูดิ้นรนของพรรคคอมมิวนิสตจีน ความพยายามของเจียงเจอหมินในการรักษาอํานาจของตนและความ
พยายามของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการรักษาเผด็จการแบบพรรคเดียวของมันไว จึงรวมเปนหนึ่งเดียวกันตรง
จุดนี้
ในชวงเย็นของวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เจียงเจอหมินเปนประธานในการประชุมเจาหนาที่ระดับ
สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาไดยกเลิกกฎหมายโดยใชอํานาจทางการเมืองของเขา ทําใหความเขาใจ
ของสมาชิ ก ทุ ก คนที่ อ ยู ใ นนั้ น เป น เอกฉั น ท ด ว ยตั ว เอง และตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองในการเริ่ ม ต น ปฏิ บั ติ ก าร
ปราบปรามฝาหลุนกงอยางรุนแรงในวงกวาง เขาประกาศหามฝาหลุนกงในนามของรัฐบาลจีนและทําการ
หลอกลวงประชาชน พรรคคอมมิวนิสตจีน รัฐบาลจีน และกลไกความรุนแรง ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชอยาง
เต็มที่ในการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงที่บริสุทธิ์หลายลานคนปกคลุมไปทั่ว
หากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนในขณะนั้นเปนคนอื่นที่ไมใชเจียงจอหมิน ก็จะไมมีการปราบปรามฝา
หลุนกงเกิดขึ้น ในแงนี้เราจึงอาจกลาวไดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูใชเจียง เจอหมิน
ในทางตรงกันขาม หากพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดสรางหนี้เลือดไวมากมายดวยธาตุแทที่ชั่วราย ไรศีลธรรม
และปาเถื่อนแลว มันก็จะไมมองวาฝาหลุนกงเปนภัยตอมัน หากพรรคคอมมิวนิสตจีนไมไดควบคุมสังคมทุก
สวนไดอยางกวางขวางและสมบูรณแลว เจตนาของเจียงเจอหมินที่จะปราบฝาหลุนกงก็จะไมไดรับการสนับสนุน
ทางด า นการจั ด ตั้ ง องค ก าร การเงิ น การโฆษณาชวนเชื่ อ การทู ต บุ ค ลากรและเครื่ อ งมื อ ต า งๆ หรื อ การ
สนับสนุนทางดานเรือนจํา ตํารวจ กรมการมั่นคงแหงชาติ และกองทัพบก หรือที่เรียกกันวา “การสนับสนุน”

จากทางศาสนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรรคประชาธิปไตย สหภาพผูใชแรงงาน คณะกรรมการเหลา
ยุวชน สมาคมสตรี และอื่นๆ ซึ่งในแงนี้ เราอาจพูดไดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกเจียง เจอหมินใช
IV. เจียง เจอหมิน ใชพรรคคอมมิวนิสตจีนปราบปรามฝาหลุนกงอยางไรบาง
โดยการใชประโยชนจากหลักการจัดตั้งองคการของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่วา “สมาชิกทั้งหมดของพรรค
ตองขึ้นตอคณะกรรมการกลาง” เจียงเจอหมินจึงใชประโยชนจากกลไกของรัฐที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุม
เพื่อรับ ใชจุด ประสงค ใ นการปราบปรามฝา หลุน กง เครื่ องมื อที่ พ รรคคอมมิ ว นิส ตจีน ควบคุม ไดแก กองทั พ
สื่อสารมวลชน บุคลากรดานความมั่นคงแหงชาติ ตํารวจ ตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหาร กองกําลังความ
มั่นคงของรัฐ ระบบตุลาการ สภาประชาชนแหงชาติ บุคลากรทางการทูต รวมทั้งกลุมศาสนาปลอม กองทัพบก
และตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหารทั้งหมดถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมและเขารวมในการลักพาตัว
และจับกุมผูฝกฝาหลุนกงโดยตรง สื่อสารมวลชนในประเทศจีนไดใหการชวยเหลือระบบปกครองของเจียงใน
การแพรกระจายเรื่องโกหก การปายสีฝาหลุนกง ระบบรักษาความมั่นคงของรัฐถูกเจียงเจอหมินใชประโยชน
เปนการสวนตัวในการรวบรวมและสงขอมูล สรางเรื่องเท็จ และปลอมแปลงขาวกรอง สภาประชาชนแหงชาติ
และระบบตุลาการทําใหอาชญากรรมที่เจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนทําปรากฎออกมาถูกตองตาม
กฎหมาย และปรับปรุง “ขอบังคับทางกฎหมาย” ใหสนับสนุนความถูกตองของอาชญากรรมดังกลาว จึงหลอก
ประชาชนทุกชนชั้นกรรมาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขากลายเปนเครื่องมือที่ใหบริการและปกปองเจียง
เจอหมิน ในขณะเดียวกัน ระบบทางการทูตก็ไดแพรเรื่องเท็จในหมูประชาคมโลก ทําใหรัฐบาล เจาหนาที่
ระดับสูง และสื่อในประเทศตางๆเขาใจผิด ดวยการใชสิ่งจูงใจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อใหพวกเขานิ่ง
เงียบตอเรื่องประหัตประหารฝาหลุนกง
ในระหวางการประชุมปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลาง ซึ่งมีการสั่งการปราบปรามฝาหลุนกง เจียงเจอห
มินพูดวา “ผมไมเชื่อวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเอาชนะฝาหลุนกงไมได” ในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อ
ปราบปรามฝาหลุนกง ไดมีการกําหนดนโยบายไว 3 ประการ คือ “ทําลายชื่อเสียง ทําใหลมละลายดานการเงิน
และทําลายรางกาย (ของผูฝกฝาหลุนกง)” การรณรงคปราบปรามจึงกระทํากันอยางเต็มรูปแบบในเวลาตอมา
การใชสื่อสกัดกั้นการไหลของขอมูล
นโยบาย ”ทําลายชื่อเสียงของผูฝกฝาหลุนกง” ดําเนินการโดยสื่อมวลชน ซึ่งถูกพรรคคอมมิวนิสตจีน
ควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ เริ่มจากวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 นับเปนวันที่ 3 ของการรณรงคจับกุมผูฝกฝา
หลุนกงทั่วประเทศ สื่อที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมไดโหมการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อตอตานฝาหลุนกงในวง
กวางอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชน ซีซีทีวี ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนที่เปนศูนยกลางของประเทศจีนที่ตั้งอยูที่
ปกกิ่ง ตลอดชวง 5 เดือนที่เหลือของป ค.ศ. 1999 ซีซีทีวีใชเวลาวันละ 7 ชั่วโมง ในการออกอากาศภาพยนตรที่
ไดกํ าหนดรายการไว ลว งหนา เพื่ อเผยแพรเ รื่องเท็จเกี่ยวกั บฝาหลุนกง ผูอํานวยการสรางภาพยนตรของ
ภาพยนตรเหลานี้จะเริ่มดวยการบิดเบือนและตัดแตงเสียงบรรยายของนายหลี่ หงจื้อ ผูกอตั้งฝาหลุนกง แลวใส
เรื่ อ งอื่ น ๆเข า ไป เช น ที่ เ รี ย กกั น ว า การฆ า ตั ว ตาย การฆ า คนและการตายจากการปฏิ เ สธการรั ก ษาทาง
การแพทย พวกเขาทําทุกอยางในการปายสีและใสความฝาหลุนกงและผูกอตั้งฝาหลุนกง

เรื่องที่มีการเผยแพรมากที่สุดเปนเรื่องที่มีการตัดคําวา “ไม” ออกจากคําพูดของนายหลี่ หงจื้อ คือประโยค
“เหตุการณที่เรียกกันวา การระเบิดของโลกนั้นไมมีอยู” ถูกซีซีทีวีตัดแตงใหมเปน “การระเบิดของโลกนั้นมีอยู”
แลวอางวาฝาหลุนกงเผยแพรทฤษฎีวันโลกาวินาศ มีการใชเลหเหลี่ยมเพื่อชักนําประชาชนใหเขาใจผิด อาทิ
เชนการถายโอนความผิดของอาชญากรปกติมาใหผูฝกฝาหลุนกง เชนการฆาตกรรมที่กระทําโดยนายฟู อี้ปน
ซึ่งเปนโรคจิต ในปกกิ่ง และการวางยาพิษที่ทําใหถึงตายโดยขอทานในจังหวัดเจอเจียง ทั้งสองเรื่องนี้ถูกนํามา
อางใหรายฝาหลุนกงวาเปนผูทําความผิด จากนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชสื่อยุยงใหเกิดความเกลียดชังในหมู
ประชาชนที่ถูกหลอก แสดงความถูกตองของตน และพยายามหาการสนับสนุนการปราบปรามที่นองเลือดและ
ไมเปนที่นิยม
หนังสือพิมพกวา 2 พันฉบับ นิตยสารกวา 1 พันเลม และสถานีโทรทัศนและวิทยุนับรอยๆแหง ที่ถูกพรรค
คอมมิวนิสตจีนควบคุมอยางสมบูรณ ลวนถูกใชในการรณรงคโฆษณาชวนเชื่อเพื่อใสรายฝาหลุนกงจนเกินพิกัด
รายการโฆษณาชวนเชื่อเหลานี้ยังถูกแพรกระจายไปยังทุกประเทศทั่วโลกโดยสํานักขาวทางการซินหัว สํานัก
ขาวแหงชาติจีน สํานักขาวจีนฮองกง และสื่อตางประเทศอื่นๆที่ถูกพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมอยู ขอมูลสถิติ
ที่ไมสมบูรณแสดงใหเห็นวา ภายในเวลาเพียง 6 เดือน มีบทความในขาวและรายการกวา 300,000 ชิ้น ที่ใหรา ย
และพุงเปาโจมตีฝาหลุนกงตีพิมพและออกอากาศออกมา เปนพิษรายในใจประชาชนที่ถูกหลอกลวงนับจํานวน
ไมถวน
สถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล จี น ในต า งประเทศได มี ก ารจั ด แสดงอั ล บั้ ม ซี ดี แ ละสิ่ ง พิ ม พ
วิพากษวิจารณและแสรงทําการ “เปดโปง” ฝาหลุนกง มีการจัดคอลัมนพิเศษในเว็บไซดของกระทรวง
ตางประเทศเพื่อวิจารณและเปดโปงฝาหลุนกง
นอกจากนี้ ในปลายป ค.ศ. 1999 ระหวางการประชุมเอเปค (ความรวมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟก)
ที่นิวซีแลนด เจียงเจอหมินไดแจกจายหนังสือเลมเล็กดวยการเสแสรงใหผูอื่นเชื่อ ที่มีเนื้อหาใสรายและทําลาย
ชื่อเสียงฝาหลุนกงใหประมุขแหงรัฐทุกคนที่เขารวมการประชุมกวา 10 ประเทศ ในฝรั่งเศส เจียงเจอหมิน
ละเมิดรัฐธรรมนูญจีน โดยการตราหนาฝาหลุนกงวาเปน “ลัทธิมาร” ตอสื่อตางประเทศเพื่อ “ทําลายชื่อเสียงของ
ผูฝกฝาหลุนกง”
เมฆทะมึ นของการกดขี่ ที่ทํ าใหทั่ วทั้ งประเทศอึดอัด เป นสัญญาณวามีบางสิ่งที่รุนแรงคลายการปฎิวัติ
วัฒนธรรมกําลังจะเริ่มตนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ต่ําทรามที่สุดของการพยายามทําลายชื่อเสียงของฝาหลุนกง ก็คือ เหตุการณ “เผาตัวตาย” ที่จัดฉาก
ขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2001 ซึ่งถูกรายงานไปทั่วโลกดวยความรวดเร็วอยางที่ไมเคยมีมากอน โดยผานทาง
สํานักขาวซินหัว เหตุการณนี้ไดถูกองคการนานาชาติมากมาย รวมทั้งสํานักงานการพัฒนาและการศึกษา
นานาชาติซึ่งเปนองคการเอกชน (NGO) ที่สหประชาชาติในเจนีวา วิพากษวิจารณวาเปนการจัดฉากของรัฐบาล
เพื่อการหลอกลวงประชาชน ในระหวางการซักถาม พนักงานของสถานีโทรทัศนคนหนึ่งยอมรับวาภาพยนตร
บางสวนที่เห็นในซีซีทีวีนั้นที่จริงถูกถายทําขึ้นในภายหลัง จึงสะทอนใหเห็นถึงธาตุแทที่ชั่วรายของผูกดขี่อยาง
ชัดเจน ผูคนจึงอดสงสัยไมไดวาเหตุใด “ผูฝกฝาหลุนกงที่กลาเผชิญกับความตายโดยไมแสดงความเกรงกลัว
เลย (หมายถึงผูที่เผาตัวตาย) จึงใหความรวมมือกับเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยางมากถึงกับใหถายทํา
ภาพยนตรการเผาตัวตายของพวกเขาอีกครั้ง”
ไมมีเรื่องโกหกใดที่จะอยูไดในที่แจง ในขณะที่สรางขาวลือและกุเรื่องเท็จ พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงทําทุกสิ่ง
ในอํานาจของมันเพื่อสกัดกั้นการไหลของขอมูล มันกดดันการรายงานขาวในตางประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของ

ฝาหลุนกงอยางไมไวหนา รวมถึงการตอบโตจากการรุกรานอยางมีเหตุผลของผูฝกฝาหลุนกง หนังสือและ
เอกสารทั้งหมดของฝาหลุนกงก็ถูกทําลายโดยไมมีการยกเวน ทั้งใชมาตรการสุดขั้วในการปองกันไมใหสื่อ
ต า งประเทศได สั ม ภาษณ ผู ฝ ก ฝ า หลุ น กงในประเทศจี น รวมทั้ ง การขั บ ไล ผู สื่ อ ข า วออกจากจี น กดดั น สื่ อ
ตางประเทศ หรือบีบบังคับใหนิ่งเงียบดวยการขูจะสั่งหามกีดกันพวกเขาจากประเทศจีน
สําหรับผูฝกฝาหลุนกงในประเทศจีนที่พยายามสงขอเท็จจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกง และเอกสารแสดงความจริง
เกี่ยวกับการปราบปรามของเจาหนาที่ที่ไรมนุษยธรรม ไปยังตางประเทศ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดนํามาตรการ
สุดขั้วและปาเถื่อนมาใชในการปราบปรามพวกเขา เชน กรณี หลี่ เยี่ยนหัว สตรีอายุประมาณ 60 ป จากเมือง
ต า ซื อ เฉี ย น จั ง หวั ด เหลี ย วหนิ ง ถู ก ลั ก พาตั ว โดยตํ า รวจในขณะที่ กํ า ลั ง แจกเอกสารข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ประทุษรายฝาหลุนกงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 และถูกตํารวจทุบตีจนตาย แตตํารวจกลับปกปด
อาชญากรรมของพวกตนดวยการบอกวาเธอตายจากการ “ถูกฝาหลุนกงเสกใหลืมตัว”
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยซิงหัวแหงเดียว นักศึกษาและอาจารยกวาสิบคนถูกตัดสินจําคุกระยะยาวเพราะแจก
เอกสารความจริงเกี่ยวกับฝาหลุนกง ผูฝกฝาหลุนกงและนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
รวมทั้งผูฝกฝาหลุนกงอีก 7 คน ในฉงชิ่ง ถูกกลาวหาและถูกตัดสินใหติดคุกระยะยาว หลังจากเปดเผยความจริง
เกี่ยวกับการขมขืน เวย ซิงเยี่ยน ในสถานกักกัน
การยึดทรัพยสินและรื้อคนบานดวยวิถีทางที่ไมถูกตอง
เครื่องมือตางๆทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกใชตามนโยบาย “ทําใหผูฝกฝาหลุนกงลมละลาย
ทางการเงิน” กวา 5 ปนับตั้งแตเริ่มการปราบปราม ผูฝกฝาหลุนกงนับแสนถูกจับปรับเปนเงินตั้งแตหลายพัน
หยวนจนถึงหลายหมื่นหยวนเพื่อขมขูพวกเขาและทําใหพวกเขาสูญเสียเงินจํานวนมาก
รัฐบาลทองถิ่น
หนวยงานตางๆ สถานีตํารวจ และหนวยความมั่นคงของรัฐไดทําการจับปรับตามอําเภอใจโดยไมมีเหตุผลที่
ชอบดวยกฎหมาย
ผูที่ถูกบังคับใหจายคาปรับจะไมไดรับใบเสร็จรับเงินหรือไมไดรับการอธิบายดวยขอ
กฎหมายใดๆ ไมมีวิถีทางที่ถูกตอง
การรื้อคนบานเรือนเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการปลนและขมขูผูฝกฝาหลุนกง ผูที่ยืนหยัดในความเชื่ออยาง
แนวแนจะถูกรื้อคนโดยไมมีหมายคนเมื่อใดก็ได อีกทั้งเงินสดและของมีคาจะถูกยึดโดยไมมีเหตุผลที่ชอบดวย
กฎหมาย ในเขตชนบทแมแตธัญพืชและอาหารที่เก็บไวก็ถูกยึด ในทํานองเดียวกัน ของที่ยึดไปจากผูฝกฝา
หลุนกงไมมีชิ้นใดที่มีเอกสารประกอบหรือออกใบเสร็จให พวกที่ทําการยึดมักจะเก็บไวเปนของสวนตัว
ในขณะเดียวกัน ผูฝกฝาหลุนกงตองเผชิญกับการถูกไลออกจากงาน ในชนบทเจาหนาที่จะขมขูผูฝกฝา
หลุนกงวาจะยึดที่ดินของเขา พรรคคอมมิวนิสตจีนไมละเวนแมแตผูที่เกษียณแลว พวกเขาถูกยุติการให
บํานาญและถูกขับไลออกจากที่พักอาศัย ผูฝกฝาหลุนกงบางคนที่ทําธุรกิจจะถูกยึดทรัพยสินและระงับการใช
บัญชีธนาคาร
ในการดําเนินนโยบายเหลานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเอาผิดกับคนรอบขางของผูฝกฝาหลุนกงดวย คือถา
พบวามีผูฝกฝาหลุนกงอยูในหนวยงานใดหรือรัฐวิสาหกิจใด หัวหนาและลูกจางของที่นั่นจะไมไดรับโบนัส
หรือไมไดรับการเลื่อนขั้น เปาหมายคือตองการปลุกระดมใหเกิดความเกลียดชังตอผูฝกฝาหลุนกงในสังคม
สมาชิกครอบครัวและญาติของผูฝกฝาหลุนกงก็จะเผชิญกับการถูกไลออกจากงาน หรือลูกหลานถูกออกจาก
โรงเรียนหรือขับออกจากที่พัก มาตรการทั้งหมดนี้ทําไปเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันคือตัดรายไดทุกทางของผูฝก
ฝาหลุนกงเพื่อบีบบังคับใหพวกเขาลมเลิกความเชื่อของตน

การทรมานอยางเหี้ยมโหดและการเขนฆาอยางไมรับผิดชอบ
นโยบายที่นากลัวที่กําหนดให “ทําลายรางกายผูฝกฝาหลุนกง” สวนใหญกระทําโดยตํารวจ อัยการ11และ
ศาลในประเทศจีน ตามสถิติที่รวบรวมโดยเว็บไซต Clearwisdom แสดงไววามีผูฝกฝาหลุนกงที่เสียชีวิตจาก
การปราบปรามอยางนอย 1,143 คน ในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งพบผูเสียชีวิตไดในกวา 30 จังหวัด เขตปกครอง
ตนเอง และเทศบาล ภายใตการนําโดยตรงของรัฐบาลกลาง บันทึกยอดผูเสียชีวิตสูงสุดในเขตตางๆ จวบจน
วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก เฮยหลงเจียง จี้หลิน เหลียวหนิง เหอเปย
ซานตง เสฉวนและหูเปย ผูเสียชีวิตที่มีอายุนอยที่สุดคือ 10 เดือน สวนที่มีอายุมากที่สุดคือ 82 ป ในจํานวนนี้
38.8% มีอายุเกิน 50 ป 51.3% เปนผูหญิง เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนยอมรับอยางไมเปนทางการวา
จํานวนผูฝกฝาหลุนกงที่เสียชีวิตจริงๆจากการปราบปรามมีมากกวานี้มาก
วิธีการทรมานอยางปาเถื่อนอํามหิตที่ใชกับผูฝกฝาหลุนกงนั้นมีมากมายและหลากหลาย ทั้งการทุบตี การ
โบย ช็อกดวยไฟฟา แชแข็ง มัดดวยเชือก ใสกุญแจมือและลามโซตรวนเปนเวลายาวนาน เผาดวยไฟ จี้ดวย
บุหรี่ นาบดวยเตารีด ชกตอยหรือจับแขวน ถูกบังคับยืนหรือคุกเขาเปนเวลานานๆ ทิ่มดวยแทงไมไผหรือลวด
โลหะ ถูกลวนลามทางเพศ และถูกขมขืน ที่ยกตัวอยางมาเปนเพียงตัวอยางจํานวนเล็กนอย ในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 2000 ผูคุมในคายแรงงานหมาซานเจีย จังหวัดเหลียวหนิง จับผูฝกฝาหลุนกงหญิง 18 คน เปลื้องผาออก
หมดแลวผลักเขาไปในคุกใหนักโทษชายขมขืนตามชอบใจ อาชญากรรมเหลานี้มีบันทึกไวอยางสมบูรณและมี
มากมายเกินกวาจะสาธยายไดหมด
อีกรูปแบบหนึ่งที่พบบอยในบรรดาวิธีการที่ไรมนุษยธรรมจํานวนมากนี้ ไดแก “การรักษาทางจิตเวช”ในทาง
ผิด ผูฝกฝาหลุนกงที่มีสภาพปกติ สมบูรณ และมีสติรูจักเหตุผลจํานวนมาก ถูกจับล็อกดวยอุปกรณที่ใชกับ
คนไขโรคจิตแลวฉีดยาที่ไมทราบชนิด ซึ่งสามารถทําลายระบบประสาทสวนกลางได ทําใหผูฝกบางคนเปน
อัมพาตบางสวนหรือทั้ ง หมด บางคนตามองไมเ ห็น หรือหู ไม ไดยินทั้งสองขาง บางคนอวั ยวะภายในหรื อ
กลามเนื้อถูกทําลาย บางคนสูญเสียความทรงจําบางสวนหรือทั้งหมดและกลายเปนคนปญญาออน ผูฝกบาง
คนอวัยวะภายในไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก บางคนเสียสติไปอยางสิ้นเชิง บางคนเสียชีวิตไมนานหลังจากถูก
ฉีดยา
รายงานสถิติชี้วาการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงที่ใชวิธี”รักษาทางจิตเวช”มีการกระจายอยูใน 23 จังหวัด
จาก 33 จังหวัด เขตปกครองตนเอง และเทศบาล ภายใตการนําโดยตรงของรัฐบาลกลางในประเทศจีน มีการ
ใช วัสดุอุปกรณที่ใชทางจิตเวชอยางนอย 100 ชนิด ในการปราบปรามระดับจังหวัด นคร มณฑล หรือเขตการ
ปกครอง จากตัวเลขและการกระจายของการใชวิธีนี้ทําใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนนโยบายที่สั่งการจากบนลงลาง
ที่มีปฏิบัติอยางเปนระบบและเตรียมการไวเปนอยางดี ผูฝกฝาหลุนกงที่มีสภาพจิตปกติอยางนอย 1,000 ราย
ถูกบังคับสงไปยังสถานพยาบาลทางจิตเวชหรือศูนยฟนสมรรถภาพ ผูฝกจํานวนมากถูกบังคับฉีดหรือใชแรง
บังคับใหกินยาหลายชนิดที่สามารถทําลายระบบประสาทได ผูฝกฝาหลุนกงเหลานี้ยังถูกมัดดวยเชือกและถูก
ทรมานดวยการช็อกดวยไฟฟา ผูฝกอยางนอย 15 คน เสียชีวิตจากการกระทําที่ไมถูกตองและเกินเลยเหลานี้
เพียงอยางเดียว
สํานักงาน 610 แผเครือขายของมันอยูเหนือกรอบของกฎหมาย

ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1999 เจียง เจอหมินกลาวรายฝาหลุนกงอยางไมมีมูลในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาจัดเรื่องฝาหลุนกงใหอยูในกลุม “การตอสูทางชนชั้น”
จัดผูฝกฝาหลุนกงใหเปนศัตรูทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีน กระตุนสัญชาติญาณการตอสูของพรรค
คอมมิวนิสตจีน และสงผานคําสั่งในการจัดตั้ง “หนวยงานสําหรับจัดการกับเรื่องฝาหลุนกง” ในคณะกรรมการ
กลาง เนื่องจากมันถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 เดือนมิถุนายน มันจึงถูกเรียกเปน “สํานักงาน 610” หลังจากนั้น
สํานักงาน 610 ก็ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศในทุกระดับของหนวยงานรัฐ จากสูงสุดไปจนถึงต่ําสุด เพื่อทําหนาที่
เฉพาะในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการขจัดฝาหลุนกง คณะกรรมการทางการเมืองและตุลาการ สื่อมวลชน องคกร
ด า นความมั่ น คงแห ง ชาติ อั ย การ ศาลประชาชน และหน ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ ภายใต ก ารนํ า ของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนทําหนาที่เปนผูกอการรายและผูรับจางฆาของสํานักงาน 610 สํานักงาน
610 มีโครงสรางหนวยงานที่ตองรายงานตอสภารัฐมนตรี แตในความเปนจริงมันเปนองคการพรรคที่ไดรับ
อนุญาตใหดํารงอยูนอกกรอบของรัฐและรัฐบาลจีน เปนอิสระจากขอหนดทางกฎหมายตางๆ รวมทั้งขอบังคับ
หรือนโยบายแหงชาติ มันเปนองคการที่มีอํานาจมากคลายๆกับหนวยเกสตาโปของนาซีเยอรมันที่มีอํานาจ
เหนือกฎหมายและระบบตุลาการ ในการใชทรัพยากรของประเทศตามที่เห็นสมควร ในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.
1999 หลังจากเจียงเจอหมินออกคําสั่งใหปราบปรามฝาหลุนกง สํานักขาวซินหัวไดเผยแพรสุนทรพจนโดยผูที่มี
อํานาจควบคุมกระทรวงการจัดองคการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนและกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อกลาง
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการใหการสนับสนุนประหัตประหารฝาหลุนกงอยางเปดเผย ซึ่งเริ่มปฏิบัติการโดย
เจียงเจอหมิน หนวยเหลานี้ทั้งหมดจะรวมมือกันภายใตการจัดตั้งองคการที่เขมงวดของพรรคคอมมิวนิสตจีน
เพื่อปฏิบัติตามแผนการชั่วรายของเจียงเจอหมิน
กรณีตางๆมากมายไดพิสูจนวา ไมวาจะเปนหนวยความมั่นคงสาธารณะ หรืออัยการ หรือศาลประชาชน
ตางก็ไมมีอํานาจในการตัดสินใจของตนเองในคดีที่เกี่ยวกับฝาหลุนกง แตตองรับคําสั่งจากสํานักงาน 610 เมื่อ
สมาชิกในครอบครัวของผูฝกฝาหลุนกงจํานวนมากถูกจับ ถูกกักขัง และถูกทรมานจนเสียชีวิตสอบถามหรือรอง
ทุกขตอหนวยความมั่นคงสาธารณะ ตุลาการ หรือศาลประชาชน พวกเขาจะไดรับการบอกวาสํานักงาน 610
เปนผูตัดสินใจทุกอยาง
อยางไรก็ตาม สํานักงาน 610 ไมไดดํารงอยูโดยใชเกณฑทางกฎหมาย เมื่อมันออกคําสั่งไปยังทุกๆหนวย
ภายใตระบบของพรรคคอมมิวนิสตจีน มันมักไมใชคําสั่งหรือประกาศที่เปนลายลักษณอักษร มีแตการสื่อสาร
ทางวาจา ยิ่งไปกวานั้น มันกําหนดไววา ทุกคนที่ไดรับคําสั่งหามบันทึกเทปหรือวิดีโอหรือจดบันทึกไว
การใช เครื่องมือเผด็จ การแบบชั่ ว คราวนี้เ ป นเล หก ลที่พรรคใช ซ้ําแลว ซ้ําเลาโดยไมสนใจกฎหมาย ใน
ระหวางการเคลื่อนไหวกวาดลางทางการเมืองในอดีต พรรคใชกลวิธีเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยูเสมอ พรอมกับจัดตั้ง
องคการชั่วคราวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยูเสมอ อาทิเชน ทีมปฎิวัติวัฒนธรรมกลางในการนําและเผยแพรระบบ
ทรราชยของพรรคคอมมิวนิสตจีนไปทั่วประเทศ
ในระหวางการปกครองแบบทรราชยและหยาบชาที่ยาวนาน พรรคไดสรางระบบที่แข็งแกรงและชั่วรายที่สุด
ของการกอการรายของรัฐดวยความรุนแรง โกหกหลอกลวง และปดกั้นขอมูลขาวสาร ความไรมนุษยธรรมและ
ระดับการหลอกลวงของมันนั้นอยูในระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมาก ระดับและขอบเขตของมันไมเคยมีมากอน
ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดในอดีต พรรคไดสะสมประสบการณและวิธีการที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพในการลงโทษ ทํารายและเขนฆาประชาชนอยางเหี้ยมโหดที่สุด ช่ําชองที่สุด และตลบตะแลงที่สุด
เทาที่จะเปนไปได มีกรณีหนึ่งที่ไดกลาวไปแลว คือ สามีที่ไมสามารถอดทนตอการขมขูและรบกวนจากตํารวจ

จนถึ ง กั บ สั ง หารภรรยาที่ มี จิ ต ใจดี ข องตนไป นี่ คื อ ผลพวงที่ ชั่ ว ร า ยของการก อ การร า ยของรั ฐ ของพรรค
คอมมิวนิสตจีน รวมทั้งการหลอกลวงของสื่อมวลชน แรงกดดันทางการเมือง ความผิดจากการมีความเกี่ยวของ
กัน และการขูเข็ญ เพื่อที่จะสรางความวิปริตใหกับธรรมชาติของมนุษยและยุยงปลุกปนความเกลียดชัง
การใชทรัพยากรทางการทหารและการเงินของชาติในการดําเนินการปราบปราม
พรรคฯควบคุมกองกําลังทหารแหงชาติทั้งหมดเอาไว ทําใหมันสามารถทําอะไรไดตามชอบใจโดยปราศจาก
ความเกรงกลัวเมื่อตองการปราบปรามประชาชน ในการปราบปรามฝาหลุนกง เจียงเจอหมินไมเพียงใชตํารวจ
และตํารวจที่เกี่ยวกับหนวยเสริมการทหาร แตยังใชกองกําลังทหารติดอาวุธโดยตรงในชวงเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม ค.ศ. 1999 เมื่อสามัญชนมือเปลานับแสนนับลานทั่วประเทศตั้งใจจะไปปกกิ่งเพื่อรองเรียนใหกับฝา
หลุนกง ก็มีการจัดวางกําลังทหารไวในเมืองปกกิ่ง ถนนหลวงทุกสายที่มุงสูปกกิ่งลวนเรียงรายไปดวยทหารที่
ถือปนมีกระสุนพรอม พวกเขารวมมือกับตํารวจในการสกัดกั้นและจับกุมผูฝกฝาหลุนกงที่จะไปรองเรียน เจียง
เจอหมินไดจัดสรรกองกําลังติดอาวุธโดยตรงเพื่อปูทางสําหรับการปราบปรามแบบนองเลือด
พรรคฯควบคุมการเงินของรัฐ จัดการดานการธนาคารเพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกเจียงเจอหมินใน
การปราบปรามฝาหลุนกง เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดเหลียวหนิงคนหนึ่ง เคยกลาวไว
ในการประชุ ม ของค า ยแรงงาน หม า ซานเจี ย จั ง หวั ด เหลี ย วหนิ ง ว า “ทรั พ ยากรทางการเงิ น ที่ ใ ช ใ นการ
ปราบปรามฝาหลุนกงนั้น สูงเกินคาใชจายในการทําสงครามครั้งหนึ่งเลยทีเดียว”
ไมเปนที่แนชัดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจของรัฐและรายไดจากหยาดเหงื่อ
แรงงานของประชาชนไปมากนอยเทาไรแนในการปราบปรามฝาหลุนกง อยางไรก็ตาม ไมยากนักที่จะมองเห็น
ไดวามันยอมเปนตัวเลขจํานวนมหาศาลอยางแนนอน ในป ค.ศ. 2001 ขอมูลจากภายในกรมความมั่นคง
สาธารณะของพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงวา คาใชจายที่ใชเฉพาะการจับกุมผูฝกฝาหลุนกงที่จัตุรัสเทียนอัน
เหมินเพียงแหงเดียวใชถึงวันละ 1.7-2.5 ลานหยวน หรือเทากับปละ 620-910 ลานหยวน เจียงเจอหมินใช
ประชากรอยางนอยหลายลานคนในการปราบปรามฝาหลุนกงทั่วประเทศ ตั้งแตในเมืองจนถึงชนบทหางไกล ใช
ตํารวจในสถานีตํารวจและกรมมั่นคงสาธารณะ จนถึงบคุลากรในสํานักงาน 610 ทุกสาขา เฉพาะคาใชจาย
เกี่ยวกับคาจางเพียงอยางเดียวก็อาจมากกวา 1 แสนลานหยวนตอป นอกจากนี้ เจียงเจอหมินยังใชเงิน
มหาศาลในการขยายคายกักกันแรงงานเพื่อกักขังผูฝกฝาหลุนกง และสรางศูนยลางสมองและฐานที่ตั้ง
ตัวอยางเชน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 เจียงเจอหมินใชเงิน 4.2 พันลานหยวน ในหนึ่งครั้ง เพื่อสรางศูนย
ลางสมองและฐานที่ตั้งเพื่อเปลี่ยนความคิดของผูฝกฝาหลุนกง เขายังใชเงินกระตุนและสงเสริมเพื่อเพิ่มจํานวน
คนที่เขารวมในการปราบปรามฝาหลุนกงอีกดวย รางวัลนําจับผูฝกฝาหลุนกงแตละคนมากถึงหลายพันหรือ
กระทั่งนับหมื่นหยวนในหลายพื้นที่ คายกักกันแรงงานหมาซานเจีย ในจังหวัดเหลียวหนิง เปนหนึ่งในสถานทีท่ ี่
ชั่ว ร ายที่สุดในการปราบปรามฝาหลุ นกง ครั้งหนึ่ง พรรคไดจายรางวั ล ใหกับนายซู ผูอํานวยการคายนี้ถึง
50,000 หยวน และนายเซา รองผูอํานวยการ อีก 30,000 หยวน
เจียงเจอหมิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูที่ริเริ่มการรณรงคปราบปรามฝาหลุนกง และเปนผู
วางแผนการและสั่งการดวยตัวเอง เขาอาศัยกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการริเริ่มการรณรงคปราบปราม
ฝาหลุนกง เขาตองรับผิดชอบตออาชญากรรมครั้งประวัติศาสตรนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม ถาไมมี
พรรคคอมมิวนิสตจีน พรอมดวยกลไกความรุนแรงของมันที่จัดทําขึ้นมาโดยผานการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลายครั้ง เจียงเจอหมินก็ไมมีทางที่จะริเริ่มและดําเนินการรณรงคปราบปรามที่ชั่วรายนี้ได

เจียงเจอหมินและพรรคฯตางใชประโยชนซึ่งกันและกัน ทั้งคูจึงเสี่ยงตอการถูกประณามจากทุกคนในการ
ตอตาน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เพื่อประโยชนสวนตัวและพรรคฯ การสมรูรวมคิดกันของพวก
เขาเปนสาเหตุที่แทจริงของการกอเกิดอาชญากรรมที่นาโศกสลดและโงเขลานั้น
V. เจียงเจอหมินทําใหพรรคคอมมิวนิสตพังจากขางใน
ด ว ยแรงกระตุ น จากผลประโยชน ส ว นตั ว เจี ย งเจ อ หมิ น ใช ป ระโยชน จ ากความชั่ ว ร า ยซึ่ ง เป น ลั ก ษณะ
ประจําตัวของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการริเริ่มการรณรงคปราบปรามครั้งมโหฬารที่พุงเปาไปยังผูบริสุทธิ์ที่
ยึดถือ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เขาริเริ่มการรณรงคการเคลื่อนไหวเพื่อทําโทษกลุมชนในสังคมที่
เปนประโยชนที่สุดและมีภัยนอยที่สุดตอประเทศชาติและสังคม การปราบปรามครั้งนี้ ไมเพียงจะลากประเทศ
และประชาชนไปสูอาชญากรรมและความหายนะ แตยังเปนการทําลายพรรคที่รากฐานอยางแทจริงดวย
เจียงเจอหมินใชประโยชนจากพรรคดวยการใชทุกวิธีการที่ชั่วรายที่มีอยูทั่วโลกในการจัดการกับฝาหลุนกง
อยางไมปรานี ทําใหทั้งกฎหมาย ศีลธรรมและมนุษยชาติไดรับความเสียหายอยางใหญหลวง ซึ่งเปนการ
ทําลายความนาเชื่อถือทุกอยางจากรากเหงาในการรักษาอํานาจของระบบการปกครองนี้
ระบอบปกครองของเจียงใชทรัพยากรดานการเงิน สิ่งของและคนที่มีอยูทั้งหมดในการปราบปรามฝาหลุนกง
จึงทําใหประเทศและสังคมตองรับภาระอยางมหาศาล และกอใหเกิดแรงกดดันอยางใหญหลวงตอระบบการเงิน
พรรคไมมีทางที่จะยืดระยะเวลาของการปราบปรามไปไดอีก มันทําไดเพียงใชเงินออมของประชาชน ออก
พันธบัตร และลอลวงใหตางประเทศเขามาลงทุนเพื่อทําใหมันดําเนินการตอไปได
ในระหวางการปราบปราม พรรคฯและเจียงเจอหมินไดคิดคนกลยุทธทุกชนิดที่คดโกง ปาเถื่อนและเต็มไป
ดวยการหลอกลวง ใชองคประกอบทั้งหมดของการหักหลังและการทําชั่วเพื่อที่จะปราบปรามฝาหลุนกง
พรรคและเจียงเจอหมินใชเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่เปนที่รูจักกันทุกชนิดในการกุขาวลือ ใสรายปายสีฝา
หลุนกง และหาขออางในการปราบปรามและประทุษราย แตวาไมมีเรื่องโกหกใดๆในโลกที่จะคงอยูไดตลอดไป
เมื่อการโกหกนั้งถูกเปดโปงออกมาในที่สุด และเมื่อความชั่วรายทั้งหมดถูกเปดเผยออกมาจากความลมเหลว
ของการประทุษรายและเปนที่รูกันทั่วไปหมด วิธีการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาก็จะไมสามารถหลอกคนได
อีก พรรคฯก็จะสูญเสียความนาเชื่อถือและความรูสึกที่ดีในใจของประชาชนอยางสิ้นเชิง
เมื่อเริ่มตนการปราบปรามฝาหลุนกงในป ค.ศ. 1999 เจียงเจอหมินตั้งใจจะจัดการกับเรื่องฝาหลุนกงใหเสร็จ
สิ้นภายใน “สามเดือน” แตพรรคฯประเมินกําลังของฝาหลุนกงและพลังของประเพณีนิยมและความเชื่อต่ํา
เกินไป
นับแตโบราณกาลมา พวกชั่วรายไมเคยกําจัดฝายที่ถูกตองไดเลย มันไมสามารถขจัดความดีงามไปจาก
จิตใจประชาชนได หาปผานไปแลว ฝาหลุนกงก็ยังคงเปนฝาหลุนกง ยิ่งไปกวานั้นฝาหลุนกงยังแพรหลายไป
อยางกวางขวางทั่วโลก เจียงเจอหมินและพรรคฯประสบความพายแพอยางยอยยับในการตอสูระหวางความดี
กับความชั่ว และลักษณะที่คดโกง โหดเหี้ยม และชั่วรายของพวกมันก็ถูกเปดโปงออกมาจนหมด เจียง เจอห
มินผูที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย กําลังถูกรุมลอมดวยความยากลําบากทั้งในประเทศและตางประเทศ และกําลัง
เผชิญกับการถูกฟองรองและถูกเรียกรองใหดําเนินคดีในศาลหลายคดี
เดิมทีพรรคตั้งใจจะใชประโยชนจากการปราบปรามนี้เพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับการปกครองแบบกดขี่
ของมัน แตผลลัพธคือมันไมสามารถที่จะ“เพิ่มพูนพลัง” แตกลับสิ้นสูญพลังของมันเอง ขณะนี้พรรคฯอยูใน

สภาพที่ไมสามารถทําใหฟนคืนมาใหมไดอีกแลว เสมือนตนไมที่เหี่ยวเฉา และเนาเปอย ซึ่งจะโคนลงเพียงลม
กรรโชกในคราวเดียว ความฝนที่จะกอบกูพรรคคอมมิวนิสตจีนเอาไวเปนสิ่งที่ทวนกระแสประวัติศาสตร ซึ่งไม
เพียงแตจะเปลาประโยชน แตกลับจะทําลายอนาคตของผูที่เขาไปมีสวนรวมดวย
บทสรุป
อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน เจียงเจอหมินเปนผูที่ริเริ่มรณรงค วางแผนการ และสั่งการการ
ประทุษรายที่ชั่วราย เขาใชประโยชนจากอํานาจ ตําแหนง วิธีดําเนินการทางวินัย และกลไกการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางเต็มที่ในการริเริ่มประหัตประหารฝาหลุนกง เขาตองรับผิดชอบตอ
อาชญากรรมทางประวัติศาสตรนี้อยางเต็มที่ ในทางตรงกันขาม หากไมมีพรรคคอมมิวนิสตจีน เจียงเจอหมินก็
จะไมสามารถริเริ่มรณรงคและชักนําการประทุษรายที่ชั่วรายนี้ได นับจากวันที่มันถือกําเนิดขึ้นมา พรรค
คอมมิวนิสตจีนก็ตอตานความถูกตองและดีงาม พรรคคอมมิวนิสตจีนวางพื้นฐานการปกครองของมันอยูบน
การควบคุมจิตใจของประชาชนอยางเขมงวด ใหปฏิบัติตามเฉพาะพรรคฯเพียงอยางเดียวเทานั้นและถือพรรค
เปนศูนยกลาง โดยใชการปราบปรามเปนเครื่องมืออันดับแรกและเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการประทุษราย
พรรคคอมมิวนิสตจีนมีธาตุแทที่หวาดกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และถือวาฝาหลุนกงเปนศัตรู
ดังนั้นการปราบปรามและประทุษรายฝาหลุนกงจึงเปนสิ่งที่เลี่ยงไมได ในขณะที่โจมตี “ความจริง ความเมตตา
ความอดทน” เจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไดใหโอกาสในการเผยแพรการโกหก ความชั่วราย ความ
รุนแรง พิษราย ความโหดราย และการทุจริต สิ่งที่ตามมาก็คือการแพรกระจายของสภาพศีลธรรมที่ตกต่ําลงใน
ประเทศจีน ซึ่งสงผลกระทบตอทุกคน
การสมรูรวมคิดกันระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนและเจียงเจอหมินไดผูกชะตากรรมของพวกมันเขาไว
ดวยกัน ฝาหลุนกงกําลังฟองคดีเจียงเจอหมิน วันที่เจียงถูกนําขึ้นพิพากษา จุดจบของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็
จะชัดเจนดวยตัวของมันเอง
กฎของสวรรคจะไมยอมรับผูที่ชักนําการประทุษรายที่ไรมนุษยธรรมตอกลุมคนดีที่ยึดมั่นใน “ความจริง
ความเมตตา ความอดทน” การกระทําที่ชั่วรายของเจียงเจอหมินและพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปนบทเรียนที่
ลึกซึ้งตลอดกาลของมนุษยชาติ

