Φάλουν Γκονγκ,
Η τελευταία αντίσταση
της ανθρωπότητας

Α ΛΗΘΕΙΑ Κ ΑΛΟΣΥΝΗ Α ΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
1

www.falunhr.org

Ίδρυμα Συνείδησης
&
Ομάδα εργασίας του Φάλουν Γκονγκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

真
善
忍

www.falunhr.org

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

真
善
忍
Ίδρυμα Συνείδησης
Ομάδα εργασίας του Φάλουν Γκονγκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

2

真
善
忍

Στη Συνείδηση

3

www.falunhr.org

Α ΛΗΘΕΙΑ Κ ΑΛΟΣΥΝΗ Α ΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

«Αν το σωστό και το λάθος μπορούν να συμβιβαστούν,
γιατί να έχουμε σωστό και λάθος; Αν το καλό μπορεί να
καταρρέει μέσα στο κακό, σε τι θα βασιστούν οι αρχές και
οι αξίες;
Η συνείδηση, αυτή η έμφυτη γνώση της καλοσύνης,
είναι η ίδια η ουσία της ανθρωπότητας. Όλα τα άλλα,
ακόμη και τα «αναφαίρετα δικαιώματά μας», μπορούν
βίαια να αφαιρεθούν. Η αλλαγή της συνείδησής
μας, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή, πρέπει να έχει
συγκατάθεση από μέσα μας. Η συνείδηση, επομένως,
καθορίζει την ανθρώπινη φύση, και το δικαίωμα στη
συνείδηση είναι το πιο θεμελιώδες δικαίωμα ενός
ανθρώπου.
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Κανένα έγκλημα, επομένως, δεν είναι χειρότερο από το
έγκλημα ενάντια στη συνείδηση».
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Όπως ξετυλίγεται η ιστορία, αυτό που φάνηκε σαν μια
μονόπλευρη επίθεση έχει αποδειχθεί πως είναι ένας επικός
αγώνας της ειρήνης ενάντια στη βία, της αλήθειας ενάντια
στα ψέματα και της συνείδησης ενάντια στο κακό.
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H ιστορία ξετυλίγεται
20 Ιουλίου 1999, στις μικρές ώρες, πίσω από την
κουρτίνα της σκοτεινής νύχτας, η κινεζική ένοπλη
αστυνομική δύναμη, με εντολή τού τότε κυβερνήτη
της Κίνας Τζιάνγκ Ζεμίν, εξαπέλυσε μια πανεθνική
αιφνίδια επιδρομή συλλήψεων των ασκουμένων
του Φάλουν Γκονγκ, ξεκινώντας μια βίαιη
καταδυνάστευση 100 εκατομμυρίων αθώων πολιτών.

Για το ΚΚΚ η δίωξη προοριζόταν να είναι
μια γρήγορη θανάτωση. Ο ίδιος ο Τζιάνγκ, για
παράδειγμα, είχε αξιώσει: «Απλά δεν πιστεύω ότι το
Κομμουνιστικό Κόμμα μας δεν μπορεί να κατανικήσει
το Φάλουν Γκονγκ».
Το καθεστώς είχε κάθε λόγο να είναι βέβαιο. Για
αρκετούς μήνες, οι μυστικοί του πράκτορες είχαν
εντοπίσει τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ
που πίστευαν πως είναι «ηγέτες», και ο μηχανισμός
προπαγάνδας του είχε προετοιμάσει ισχυρά ψέματα
για να δυσφημίσει το Φάλουν Γκονγκ και να στρέψει
το κοινό ενάντιά του. Σε τόσες πολλές προηγούμενες
διώξεις, και μόνο αυτά τα δύο βήματα ήταν αρκετά
για να σπάσουν τη ραχοκοκαλιά και το πνεύμα
οποιασδήποτε ομάδας θυμάτων.

www.falunhr.org

Κανείς εκείνη τη στιγμή –ούτε ο καταπιεσμένος
ούτε ο καταπιεστής– πίστευαν ότι η δίωξη θα
μπορούσε να διαρκέσει πολύ. Οι ασκούμενοι του
Φάλουν Γκονγκ θεώρησαν αρχικά ότι η δίωξη πρέπει
να οφείλεται σε κάποια παρεξήγηση. Λιγότερο
από τρεις μήνες νωρίτερα, στις 25 Απριλίου, ο
πρωθυπουργός Τζου Ρονγκτζί είχε συναντηθεί
με αντιπροσώπους των ασκουμένων του Φάλουν
Γκονγκ και τους είχε βεβαιώσει για το δικαίωμά τους
να εξασκούν Φάλουν Γκονγκ. Μόλις στις 14 Ιουνίου,
ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει ότι
η κυβέρνηση ποτέ δεν θα απαγόρευε την εξάσκηση
του Φάλουν Γκονγκ και ότι οι άνθρωποι είχαν
το δικαίωμα να το ασκούν. Πώς θα μπορούσε μια
κυβέρνηση να αντικρούσει τον εαυτό της και μάλιστα
τόσο γρήγορα;

Το καθεστώς διευθύνει τον πιο ισχυρό μηχανισμό
καταστολής παγκοσμίως: τον μεγαλύτερο στρατό,
τη μεγαλύτερη ένοπλη αστυνομική δύναμη, τη
μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη δημόσιας ασφάλειας,
και το μεγαλύτερο σύστημα κέντρων και στρατοπέδων
κράτησης και εργασίας. Αυτή η καλά λαδωμένη
μηχανή έχει συσσωρεύσει την πιο μεγάλη εμπειρία
και ικανότητα στο να ελέγχει τα μυαλά των ανθρώπων,
να κατευθύνει την κοινωνική συμπεριφορά τους
και να εκμηδενίζει τις μη συμμορφούμενες ομάδες.
Επιπλέον, αυτό το καθεστώς έχει επιτύχει έναν άθλο
που κανένας καταπιεστής δεν είχε πετύχει ποτέ πριν:
την προσέλκυση της παγκόσμιας συναίνεσης προς
τις επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσω οικονομικών παραχωρήσεων. Έτσι
φαινόταν πως δεν υπήρχε τίποτα να το σταματήσει
από το να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει.

Το πιο σημαντικό, οι ασκούμενοι του Φάλουν
Γκονγκ δεν μπορούσαν να σκεφτούν οποιαδήποτε
εύλογη αιτία για τη δίωξη. Το Φάλουν Γκονγκ
απλά διδάσκει τους ανθρώπους να ακολουθούν
τις αρχές Αλήθεια–Καλοσύνη–Ανεκτικότητα για
να βελτιώσουν την ηθική και νοητική ποιότητά
τους, και να ασκούν πέντε διαλογιστικές ασκήσεις
για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Οι
αρχές γνώριζαν πολύ καλά το θετικό αντίκτυπο
του Φάλουν Γκονγκ στην κοινωνία· ένα άρθρο
στο περιοδικό «US News and World Report» τον
Φεβρουάριο ανέφερε ότι ένα ανώτερο στέλεχος
της Εθνικής Επιτροπής Αθλητισμού πίστωνε την
εξάσκηση με την εξοικονόμηση 100 δισεκατομμυρίων
γιουάν σε ιατρικές δαπάνες για τους 100 εκατομμύρια
ανθρώπους που ασκούσαν Φάλουν Γκονγκ.
Το 1/3 των 60.000.000 μελών του Κινεζικού
Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) και ένας μεγάλος
αριθμός υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων
ασκούσε Φάλουν Γκονγκ. Πώς θα μπορούσε μια
κυβέρνηση να στραφεί ενάντια στους ίδιους τους
υποστηρικτές της;

Ήταν τόσο μεγάλη η υπεροψία του καθεστώτος,
που το ΚΚΚ παρέκκλινε από τη συνηθισμένη
πρακτική της ονομασίας των πολιτικών διώξεών του
ως «εσωτερικές υποθέσεις» για να εκτρέπει τη διεθνή
προσοχή, και αντ’ αυτού σάλπισε θαρραλέα τη νέα
δίωξή του στο εξωτερικό ζητώντας ακόμη και από την
ΙΝΤΕΡΠΟΛ να συλλάβει και να εκδώσει τον ιδρυτή
του Φάλουν Γκονγκ. Με τέτοια αυτοπεποίθηση,
το ΚΚΚ έδωσε στον εαυτό του τρεις μήνες για «να
λύσει εντελώς το ζήτημα Φάλουν Γκονγκ». Μερικοί
εμπειρογνώμονες της Κίνας και διεθνείς παρατηρητές
πίστευαν πως θα έφτανε και μία εβδομάδα.
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Στα πρώτα χρόνια της δίωξης, το ΚΚΚ ήταν σε θέση
να μεταφέρει το βάρος ολόκληρης της κοινωνίας
επάνω στους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ.
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Τραγωδία στην Κίνα, Γιουάν Λι
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στη συγκομιδή οργάνων και ζήτησαν από την κινεζική
κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στις καταγγελίες.
Με τον αποκλεισμό πληροφοριών από το καθεστώς
που κρατά κρυμμένη την πλήρη εικόνα, τα όρια
και η δριμύτητα των αγριοτήτων είναι δύσκολο να
εξακριβωθούν.

Όπως ξετυλίγεται η ιστορία, αυτό που φάνηκε
σαν μια μονόπλευρη επίθεση έχει αποδειχθεί πως
είναι ένας επικός αγώνας της ειρήνης ενάντια στη βία,
της αλήθειας ενάντια στα ψέματα και της συνείδησης
ενάντια στο κακό.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την αγριότητα
του καταπιεστή. Στα πρώτα χρόνια της δίωξης,
το ΚΚΚ ήταν σε θέση να μεταφέρει το βάρος
ολόκληρης της κοινωνίας επάνω στους ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ. Κάθε στοιχείο της κοινωνίας,
από κυβερνητικά υπουργεία μέχρι γειτονιές,
όλοι στράφηκαν ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ. Οι
ασκούμενοι εξαναγκάστηκαν ή να αρνηθούν τα
πιστεύω τους ή να απολυθούν από τις εργασίες τους,
να αποβληθούν από τα σχολεία, να αφαιρεθούν οι
επιχειρησιακές τους άδειες, να εκδιωχτούν από τα
σπίτια τους και να στερηθούν τη σύνταξη.

Αντιμετωπίζοντας την ακραία αδικία, τα στυγερά
βασανιστήρια και τη δολοφονία, οι ασκούμενοι του
Φάλουν Γκονγκ παρέμειναν απολύτως ειρηνικοί.
Παραμένουν ειρηνικοί μπροστά στα χτυπήματα
της αστυνομίας. Παραμένουν ειρηνικοί προς τους
τροφίμους που η αστυνομία τους εξαναγκάζει να
γίνουν βασανιστές. Έχουν κάνει πράξη τη διδασκαλία
του Φάλουν Γκονγκ που λέει «να μην επιστρέφετε
χτύπημα όταν δέχεστε επίθεση και να μην απαντάτε
όταν σας προσβάλλουν». Μόνο ο ενάρετος κατέχει
την ηθική δύναμη της μη βίας. Τέτοια ηθική δύναμη
δεν επιδεικνύεται μόνο από έναν, δύο ή μερικούς,
αλλά από όλους τους ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ.
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Δεν υπάρχει επίσης καμιά αμφιβολία για τη
θηριωδία του καθεστώτος. Εκείνοι που αρνήθηκαν
να υποταχτούν στην πολιτική και κοινωνική πίεση
φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, υπέστησαν πλύση
εγκεφάλου και δολοφονήθηκαν. Εκατομμύρια
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ, από μικρά παιδιά
μέχρι έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι, τέθηκαν υπό
κράτηση και υπέστησαν βίαιη μεταχείριση. Χιλιάδες
έχουν βασανιστεί μέχρι θανάτου, ενώ αμέτρητοι άλλοι
έχουν απλά εξαφανιστεί. Και το πιο επεχθές, είναι ότι
εκθέσεις από αξιόπιστες πηγές αποδεικνύουν ότι σε
μυστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα
έχει γίνει εξαγωγή ζωτικών οργάνων από χιλιάδες
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Πρόσφατα
δύο εδικοί εντεταλμένοι των Ηνωμένων Εθνών
επανέλαβαν τα προηγούμενα ευρήματά τους πάνω

Η μεγάλη ανεκτικότητα και η εντιμότητά
τους, έχουν συγκινήσει αμέτρητους ανθρώπους,
περιλαμβανομένων και των βασανιστών.
Ταυτόχρονα με τη βίαιη δίωξη, το κομμουνιστικό
καθεστώς εξαπέλυσε επίσης μια μεγάλης έκτασης
εκστρατεία παραπληροφόρησης για να δαιμονοποιήσει
το Φάλουν Γκονγκ, να υποκινήσει την έχθρα, και
να ασκήσει πίεση στους ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ. Η μηχανή προπαγάνδας του ΚΚΚ πλημμύρισε
τα έντυπα μέσα, τα ραδιόφωνα και την τηλεόραση
με τα χειρότερα ψέματα και κατασκευάσματα,
υποστηρίζοντας ότι το Φάλουν Γκονγκ κήρυσσε την

Ένας ασκούμενος προσπαθεί να υψώσει Δύο αστυνομικοί συνοδεύουν μια Ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο κοινό,
ένα πανό στην πλατεία Τιενανμέν, ενώ ασκούμενη μετά τη σύλλληψή της οι ασκούμενοι έδειξαν τις ασκήσεις του
Φάλουν Γκονγκ στην πλατεία Τιενανμέν.
αστυνομικοί με πολιτικά τον τραβούν στην πλατεία Τιενανμέν.
κάτω.
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Το καθεστώς
διευθύνει τον πιο
ισχυρό μηχανισμό
καταστολής
παγκοσμίως: τον
μεγαλύτερο στρατό,
τη μεγαλύτερη ένοπλη
αστυνομική δύναμη,
τη μεγαλύτερη
αστυνομική δύναμη
δημόσιας ασφάλειας,
και το μεγαλύτερο
σύστημα κέντρων
και στρατοπέδων
κράτησης και
εργασίας...

Εξαναγκαστική κατανάλωση τροφής,

Γουέισινγκ Γουάνκ
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Για να επιτρέψουν στον κινεζικό λαό να μάθει την αλήθεια για το Φάλουν Γκονγκ και τη δίωξη, οι ασκούμενοι
τοποθετούν πληροφοριακό υλικό σε πολλά δημόσια μέρη.

μηχανή προπαγάνδας του. Αν συνέχιζε την εκστρατεία
σπίλωσης ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ θα μεταβίβαζε
μόνο το μήνυμα ότι το Φάλουν Γκονγκ στέκεται ακόμα
όρθιο και οι ασκούμενοί του είναι ακόμα δυνατοί στην
Κίνα. Για πρώτη φορά στη μακροχρόνια ιστορία της
δικτατορίας του το ΚΚΚ αναγκάστηκε να συνεχίσει τη
δίωξή του υπόγεια και να σταματήσει να επικαλείται
περισσότερες «αποφασιστικές νίκες».
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Ημέρα της Κρίσεως και ενθάρρυνε την αυτοκτονία,
και ότι, το καθεστώς μεταχειρίστηκε τους ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ «όπως μια μητέρα φροντίζει τις
κόρες της». Ακόμα ότι είχε κερδίσει «αποφασιστικές
νίκες και μετασχημάτισε επιτυχώς το 98% των
ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ». Στις αρχές του
2001, το καθεστώς οργάνωσε ακόμη και μια αυτοθυσία
πέντε ανθρώπων στην πλατεία Τιενανμέν και, όπως
ο Νέρωνας για τη μεγάλη φωτιά της Ρώμης έριξε
το φταίξιμο στους Χριστιανούς, κατηγόρησε για τη
θυσία το Φάλουν Γκονγκ. Η δυνατή και συνεχής
προπαγάνδα δηλητηρίασε πολλούς ανθρώπους ώστε
έφτασαν να μισήσουν το Φάλουν Γκονγκ και να
πάρουν μέρος στη δίωξη.

Το καθεστώς, ωστόσο, δεν μπορούσε να
σταματήσει την παλίρροια από τη στροφή. Η δίωξη
του Φάλουν Γκονγκ έχει εκθέσει πέρα για πέρα τη
δεσποτική φύση του ΚΚΚ. Την ίδια στιγμή, το θάρρος
των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ έχει ξυπνήσει τις
συνειδήσεις των ανθρώπων. Πάρα πολλοί άνθρωποι
έχουν αποκηρύξει την ιδιότητά τους ως μέλη του
ΚΚΚ και έχουν παραιτηθεί από άλλες σχετικές με το
ΚΚΚ οργανώσεις σαν μια διακήρυξη επανάκτησης
της συνείδησής τους. Μέχρι τον Ιούνιο του 2009,
περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν
αποκηρύξει την υποταγή τους στο ΚΚΚ, και ο αριθμός
ολοένα μεγαλώνει.

Με μεγάλη συμπόνια προς εκείνους που
επηρρεάστηκαν από τα δηλητηριώδη ψέματα, οι
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν εμμείνει
σε αυτό που η κινέζικη γλώσσα περιγράφει ως
«διευκρίνιση της αλήθειας» ενημερώνοντας τους
ανθρώπους για τα γεγονότα σχετικά με το Φάλουν
Γκονγκ και αφυπνίζοντάς τους για μια δίωξη που
είναι εντελώς βασισμένη σε ψέματα. Στην αρχή, λίγοι
άνθρωποι άκουγαν και κατέδιδαν ακόμη πολλούς
ασκούμενους στις αρχές. Βαθμιαία, καθώς οι άνθρωποι
άρχισαν να μαθαίνουν για τα άγρια βασανιστήρια
και διέκριναν τα ψέματα του ΚΚΚ, άρχισαν να
απομακρύνονται από τη δίωξη. Το ΚΚΚ δεν μπορεί
πλέον να κινητοποιήσει την κοινωνία για να βοηθήσει
στη δίωξη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν
αρχίσει να προστατεύουν τους ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ και να τους βοηθούν να διαδώσουν
την αλήθεια.

Αυτή η αντίσταση σε μια βίαιη δίωξη μέσα από
τη διευκρίνιση της αλήθειας και της αφύπνισης της
συνείδησης των ανθρώπων είναι πρωτοφανής. Η
σιδερένια θέληση που έχουν καταδείξει οι ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ και οι τεράστιες θυσίες που έχουν
κάνει είναι αυτό που η κινεζική γλώσσα περιγράφει
ως «τραντάζοντας τους ουρανούς και συγκινώντας
τους Θεούς». Όταν αυτή η σελίδα της ιστορίας
γυρίσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι ιστορικοί,
οι συγγραφείς, και οι μελετητές για τις γενιές που θα
έρθουν, θα δουν και θα ξαναδούν την επική ιστορία
που εκτυλίσσεται σήμερα.

Για πρώτη φορά το ΚΚΚ έπρεπε να περιορίσει τη
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Το Κάλεσμα της Αθωότητας,
Σιάοπινγκ Τσεν

διευκρίνιση της αλήθειας και της αφύπνισης της
συνείδησης των ανθρώπων είναι πρωτοφανής.
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H ιστορία αγνοείται
Το ένα είναι «Γιατί δεν το ξέραμε αυτό;» Αυτό
το ερώτημα υποβαλλόταν όταν οι ασκούμενοι του
Φάλουν Γκονγκ κοινοποίησαν σε όλο τον κόσμο ότι 18
ασκούμενες τις έγδυσαν και τις έριξαν σε κελιά ανδρών
εγκληματιών. Αυτό το ερώτημα υποβλήθηκε όταν
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ σε όλο τον κόσμο
κοινοποίησαν φρικιαστικές φωτογραφίες δείχνοντας
πώς μετά από εννέα ώρες χρήσης ειδικών συσκευών
για ηλεκτροσόκ είχε παραμορφωθεί το πρόσωπο της
κας Γκάο Ρονγκρόνγκ. Αυτό το ερώτημα υποβλήθηκε
επίσης, όταν ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ σε όλο
τον κόσμο κοινοποίησαν τη συστηματική εξαγωγή
ζωτικών οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ. Δεν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών.
Δέκα χρόνια τώρα, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ
στην Κίνα έχουν διατρέξει τεράστιους κινδύνους
για να συλλέγουν και να στέλνουν στο εξωτερικό,
σε καθημερινή βάση, αναλυτικές πληροφορίες για
τις εκτενείς και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που συνεχίζονται στην Κίνα. Ιδρύματα
που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, περιλαμβανομένων
και των κυβερνήσεων και των ΜΜΕ, δεν έχουν δώσει
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αγριότητες, αφήνοντας
το κοινό κατά ένα μεγάλο μέρος ανενημέρωτο.

Καθώς ο επικός αυτός αγώνας έχει ξεδιπλωθεί
στην Κίνα, ο ελεύθερος κόσμος έχει μείνει κατά ένα
μεγάλο μέρος στην άκρη κοιτάζοντας ή ακόμη και
γυρνώντας απ’ την άλλη μεριά. Καμία κυβέρνηση
δεν έχει ακόμα επίσημα καταγγείλει τέτοιας μεγάλης
κλίμακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αντίθετα, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι δυτικές χώρες
έχουν ορεχτεί τις οικονομικές εύνοιες από το κινεζικό
καθεστώς και ως αντάλλαγμα, με δεδομένη τη σιωπηρή
τους έγκριση, απονέμουν στην Κίνα τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2008 και την ιδιότητα του μέλους της
ΠΟΕ (Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή).
Οι μόνες φορές που το κινεζικό καθεστώς
έχει δεχτεί πραγματική διεθνή πίεση ήταν όταν οι
οικονομικές συγκρούσεις είχαν ενταθεί και όταν μια
κατάσταση στην Κίνα, όπως η επιδημία του ιού SARS,
απείλησε τον κόσμο.
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Κυρίως λόγω αυτών των οικονομικών
συμφερόντων, η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ από
το ΚΚΚ έχει αντιμετωπιστεί ως μια ενοχλητική και
πρόωρη απόσπαση της προσοχής, που παραβλέπεται
ή υποβιβάζεται και οι εκκλήσεις των ασκουμένων του
Φάλουν Γκονγκ για βοήθεια έχουν συχνά αγνοηθεί,
παρανοηθεί ή αντιμετωπιστεί ακόμα και με δυσπιστία.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν δύο πολύ συνήθη
ερωτήματα.

Μια άλλη συνήθης ερώτηση είναι «Γιατί η
κινεζική κυβέρνηση διώκει το Φάλουν Γκονγκ;» Για
να δικαιολογήσει τη δίωξή του, το κινεζικό καθεστώς
έχει διαδώσει πολλά ψέματα. Δεν προκαλεί επομένως
έκπληξη ότι, στην αρχή, οι κυβερνήσεις και τα μέσα
παγκοσμίως επηρεάστηκαν από την προπαγάνδα
του ΚΚΚ. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι, δέκα
χρόνια μετά, δεν υπάρχει ακόμα καμία ανεξάρτητη σε
βάθος μελέτη αυτού του σοβαρού ζητήματος. Διάφοροι
αποκαλούμενοι εμπειρογνώμονες της Κίνας έχουν
εκλογικεύσει περαιτέρω τη δίωξη από το καθεστώς,
λέγοντας πως ήταν συνέπεια του αισθήματος απειλής
από την ξαφνική εμφάνιση του μεγάλου αριθμού
ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ. Είναι δύσκολο να
σκεφτεί κανείς κάποια άλλη πρόσφατη σημαντική
κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οποία τα
ψέματα του επιτιθέμενου να είχαν τόση διάρκεια και
κυρίαρχη επιρροή. Είναι ένα συνδυασμένο αποτέλεσμα
των ψεμάτων του ΚΚΚ και της έλλειψης γνήσιου
ενδιαφέροντος για τα θύματα.

Η κυρία Γουάνγκ Σιά καταδικάστηκε σε επτά χρόνια
καταναγκαστικής εργασίας επειδή ασκούσε Φάλουν
Γκονγκ. Της χορηγούνταν βίαια νευροπαραλυτικές
ουσίες. Δύο χρόνια μετά από συνεχή βασανιστήρια η
κυρία Γουάνγκ έφτασε να είναι δέρμα και κόκαλα.

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις του ελεύθερου
κόσμου είναι απρόθυμες να ακούσουν την πλευρά
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Καπνός και Στάχτη, Τζίπινγκ Γουάνγκ
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Αντίθετα, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι δυτικές χώρες έχουν επιθυμήσει τις
οικονομικές εύνοιες από το κινεζικό καθεστώς και σε αντάλλαγμα με δεδομένη
τη σιωπηρή τους έγκριση, απονέμουν στην Κίνα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2008 και την ιδιότητα του μέλους της ΠΟΕ (Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή).
Λόγω της παρανόησης ή της έλλειψης επιθυμίας
να καταλάβει, ο ελεύθερος κόσμος παραμένει
απληροφόρητος για την βαθιά αφύπνιση των
συνειδήσεων των ανθρώπων στην Κίνα. Η συναίνεση,
η οικονομική επένδυση και οι τεχνολογίες από τη
Δύση έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο ενάντια
σε αυτές τις αλλαγές και έχουν λειτουργήσει
υποστηρικτικά στο καθεστώς και την καταστολή του.
Μερικές δυτικές επιχειρήσεις, όπως η «Cisco» και η
«Yahoo», έχουν βοηθήσει άμεσα το καθεστώς στην
καταπίεση του κινέζικου λαού.

της ιστορίας των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ.
Μερικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
της Γερμανίας και του Καναδά, μην πιστεύοντας καν
στη δριμύτητα της δίωξης, έχουν βίαια επιστρέψει
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ πίσω στα
«αναμένοντα» χέρια του κινεζικού καθεστώτος.
Μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας,
της Γαλλίας, της Σιγκαπούρης, της Αυστραλίας, του
Καναδά, του Μεξικού και της Ρωσίας, έχουν ενδώσει
στην πίεση του κινεζικού καθεστώτος να κατασταλούν
οι διαμαρτυρίες των ασκουμένων του Φάλουν
Γκονγκ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων κινέζων
αξιωματούχων και μερικές έχουν συλλάβει ακόμη
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ για την οργάνωση
τέτοιων διαμαρτυριών.

Λόγω της δυσπιστίας, όταν δύο μάρτυρες, που δεν
είναι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ, αποκάλυψαν
τη συστηματική εξαγωγή ζωτικών οργάνων από
ζωντανούς ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ
σε ένα νοσοκομείο στην Κίνα, καμία κυβέρνηση
δεν εξέφρασε οποιαδήποτε γνήσια ανησυχία. Το
υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ το μόνο που έκανε
ήταν να χαρακτηρίσει λαθεμένα την αποκάλυψη ως
«ισχυρισμούς από την ομάδα του Φάλουν Γκονγκ» και
δήλωσε ότι «κανένα στοιχείο δεν έχει βρεθεί» αφότου
Κινέζοι αξιωματούχοι οργάνωσαν δύο κατευθυνόμενες
περιηγήσεις στο νοσοκομείο.
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Η επίμονη σιωπή του ελεύθερου κόσμου
μπροστά σε τέτοιες σοβαρές και εκτενείς παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης πρωτοφανής.
Όταν αυτή η σελίδα της ιστορίας γυρίσει, οι
μελλοντικές γενιές θα αναλογιστούν πώς οι
δημοκρατικές κυβερνήσεις μπόρεσαν να αποτάξουν
τις πιο θεμελιώδεις αξίες του ελεύθερου κόσμου για να
επιδιώξουν τις οικονομικές εύνοιες από ένα δεσποτικό
καθεστώς και πώς το ηθικό επίπεδο της ανθρωπότητας
είχε πέσει τόσο χαμηλά ώστε ούτε καν η χρήση των
ανθρώπινων οργάνων ως προϊόντα δεν ήταν αρκετή να
αναγκάσει αυτές τις κυβερνήσεις να αρθρώσουν κάτι.
Ο επικός αγώνας της ειρήνης εναντίον της
βίας, της αλήθειας εναντίον των ψεμάτων και της
συνείδησης εναντίον του κακού βρίσκεται ακόμα σε
εξέλιξη και η ιστορία γράφεται ακόμα. Αυτοί που ζουν
αυτή την ιστορική περίοδο τώρα, έχουν ακόμα την
ευκαιρία να μάθουν για αυτόν τον επικό αγώνα και να
επιλέξουν για τους εαυτούς τους με ποια πλευρά της
ιστορίας θέλουν να συνεχίσουν.

Η κυρία Γου Λίνγκσια στάλθηκε σπίτι της μετά από
ένα χρόνο βασανιστηρίων. Όταν πέθανε στις 27
Ιουλίου 2002 σε ηλικία 37 ετών, πυώδεις πληγές
και ουλές κάλυπταν το σώμα της και υπήρχε ένα
πολύ σοβαρό οίδημα στην κοιλιά της. Άφησε πίσω
ένα μικρό γιό.
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Η κινεζική παράδοση της
Άσκησης Καλλιέργειας
Η άσκηση καλλιέργειας έχει αφήσει τη
σφραγίδα της σχεδόν σε κάθε πτυχή του κινεζικού
πολιτισμού. Οι διδασκαλίες του Λάο Τζι και του
Κομφούκιου, παραδείγματος χάριν, στην αρχή ήταν
για την καθοδήγηση της καλλιέργειας των αντίστοιχων
μαθητών τους. Ένας μεγάλος αριθμός ιστορικών
μορφών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κινεζικής
ιστορίας ήταν ασκούμενοι καλλιέργειας. Στην
πραγματικότητα, η καλλιέργεια ηθικού χαρακτήρα
ήταν μια προϋπόθεση για τους μαθητές οποιασδήποτε
σοβαρής μελέτης και το «καλλιεργηθείτε, βάλτε
την οικογένεια σε τάξη, κυβερνήστε τη χώρα και
ειρηνεύστε τον κόσμο» ήταν κανόνας για τους
Κινέζους διανοούμενους για γενιές. Κατά συνέπεια,
οι ηθικές αξίες που προέρχονταν από τις διδασκαλίες
της καλλιέργειας έχουν διαδραματίσει έναν πολύ
ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση και τη διατήρηση της
ηθικής.

Το Φάλουν Γκονγκ γνωστό επίσης και ως Φάλουν
Ντάφα, ο Μεγάλος Τρόπος Άσκησης Καλλιέργειας
του Τροχού του Νόμου είναι μια αρχαία μορφή
άσκησης καλλιέργειας. [2]
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Από την πιο πρώιμη καθιέρωσή του, ο κινέζικος
πολιτισμός έχει αγκαλιάσει την έννοια της «Ενότητας
του Ουρανού και του Ανθρώπου». Ο τρόπος για τον
άνθρωπο να επιτύχει την Ενότητα ή να γνωρίσει τον
αληθινό του εαυτό είναι η άσκηση καλλιέργειας. Η
κινέζικη λογοτεχνία είναι γεμάτη με τους μύθους
ανθρώπων που επιτυγχάνουν υπόσταση θεοτήτων,
που φωτίζονται ή που αποκτούν το Τάο μέσω
καλλιέργειας. Έχουν υπάρξει χιλιάδες διαφορετικές
σχολές καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της κινεζικής
ιστορίας. Η άσκηση καλλιέργειας, επομένως, είναι ένας
γενικός όρος για την εξάσκηση υπέρβασης του νου
και του σώματος, με την καλλιέργεια να αναφέρεται
στη νοητική βελτίωση και την άσκηση στον σωματικό
εξευγενισμό.

Η καλλιέργεια επίσης από καιρό έχει αναγνωριστεί
για τα αποτελέσματά της στη φυσική υγεία και τις
υπερφυσικές ικανότητες. Τα οφέλη υγείας από το
Τάι Τσι και των ασκήσεων των πολεμικών τεχνών,
παραδείγματος χάριν, είναι γνωστά παγκοσμίως. Όλοι
οι διάσημοι γιατροί και παθολόγοι σε όλη την κινεζική
ιστορία ήταν ασκούμενοι καλλιέργειας και είχαν
αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες να ανιχνεύουν και
να θεραπεύουν ασθένειες. Στην πραγματικότητα, αυτοί
ήταν εξ ολοκλήρου οι υπεύθυνοι για την καθιέρωση
της θεωρίας και της εξάσκησης της κινέζικης ιατρικής,
όπως το σύστημα των μεσημβρινών σημείων στον
βελονισμό και την κινεζική βοτανική ιατρική που
ξέρουμε σήμερα.
Η άσκηση καλλιέργειας είναι παρόμοια στο
πνεύμα με τις θρησκείες άλλων πολιτισμών. Όλοι
πιστεύουν στην ύπαρξη υψηλότερων επιπέδων και
στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου με την πιστή
εφαρμογή και την εξάσκηση ορισμένων πνευματικών
διδασκαλιών. Ο ρόλος τους στη διατήρηση της ηθικής
της κοινωνίας είναι επίσης παρόμοιος. Η καλλιέργεια
διαφέρει, εντούτοις, από τις θρησκείες στη μορφή:
ενώ οι θρησκείες πιστεύουν στην επίτευξη των
υψηλοτέρων επιπέδων μετά θάνατον, οι περισσότερες
διδασκαλίες καλλιέργειας στοχεύουν να επιτύχουν την
ολοκλήρωση σε αυτή τη ζωή.

Η πέμπτη άσκηση του Φάλουν Γκονγκ - ο καθιστός
διαλογισμός.
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Η διάδοση του Φάλουν Γκονγκ
πρέπει καταρχήν να είναι καλό άτομο με ολοένα και
πιο υψηλά ηθικά πρότυπα. Πρέπει να κερδίζει τίμια
τα προς το ζην και να σταματήσει τις εγωιστικές
και επιζήμιες σκέψεις. Σε περίπτωση διαμάχης,
θα πρέπει πρώτα να σκέφτεται τους άλλους, να
αναζητά μέσα του για να βρει τις αδυναμίες του, να
μην βλάπτει ποτέ τους άλλους για δικό του όφελος,
και να εγκαταλείψει τις προσκολλήσεις στη φήμη,
τον πλούτο και τη λαγνεία. Μέσω της συνεχούς
βελτίωσης της διανοητικής και ηθικής ποιότητάς του
κάποιος γίνεται καλύτερο και ευγενέστερο άτομο,
και τελικά φωτίζεται και επιτυγχάνει ένα υψηλότερο
επίπεδο.

Η κομμουνιστική κυριαρχία στη χώρα έφερε
ένα απότομο τέλος στην πλούσια παράδοση
καλλιέργειας στην Κίνα. Η αθεϊστική ιδεολογία
του Κομμουνιστικού Κόμματος και η ολοκληρωτική
εξουσία απέκλεισαν οποιεσδήποτε άλλες ιδέες. Η
καλλιέργεια στιγματίστηκε ως «δεισιδαιμονία» και
διώχτηκε άγρια. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων
ετών της κομμουνιστικής κυριαρχίας, περίπου δύο
εκατομμύρια άνθρωποι εκτελέστηκαν στο κίνημα της
«καταστολής των αντεπαναστατικών προληπτικών
σεχτών και των μυστικών κοινωνιών». Ήταν μόνο
μετά από την πρόσφατη δεκαετία του ‘70 που μερικές
σχολές άσκησης καλλιέργειας επανεμφανίστηκαν
στην κοινωνία, αλλά περιορίστηκαν στο να
διδάσκουν για θεραπεία ασθενειών και διατήρηση
καλής φυσικής κατάστασης για να αποφύγουν τον
κίνδυνο της προσοχής του ΚΚΚ.

Ακολουθώντας την αρχή του Φάλουν Γκονγκ
Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα, οι ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ αφιερώνονται στην καλλιέργεια
του εσωτερικού τους εαυτού και θεωρούν την
ανύψωση της καρδιάς και του νου ενός ανθρώπου
το θεμελιώδες. Αυτό, συνδυαζόμενο με πέντε
συμπληρωματικές ήρεμες ασκήσεις αποδεδειγμένης
αποτελεσματικότητας στη βελτίωση της υγείας, έχει
επιτρέψει στους ασκούμενους να επιτύχουν μια ζωή
γεμάτη νόημα, ηθική, συνολική υγεία και εσωτερική
ειρήνη.

www.falunhr.org

Το 1992, ο κ. Λι Χονγκτζί άρχισε να δίνει
δημόσιες διαλέξεις σχετικά με το Φάλουν
Γκονγκ. Εξήγησε ότι μια ολοκληρωμένη άσκηση
καλλιέργειας περιέχει και πνευματικές και
φυσικές όψεις, και εξήγησε ότι το κλειδί για την
καλλιέργεια κάποιου είναι η βελτίωση της ηθικής
και διανοητικής ποιότητάς του. Ένας ασκούμενος
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Αλλάζοντας τις καρδιές των
ανθρώπων προς την καλοσύνη και
αναβιώνοντας την ηθική

www.falunhr.org

Τον καιρό που το Φάλουν Γκονγκ συστήθηκε στο
κοινό, η κινεζική κοινωνία περνούσε τη χειρότερη
καταστροφή ηθικής και αξιών. Η σφαγή στην πλατεία
Τιενανμέν τον Ιούνιο του 1989 όχι μόνο κατέστρεψε
την αξίωση των αρχών για νομιμότητα και ηθική,
κατέστρεψε επίσης τις πιο θεμελιώδεις αξίες των
ανθρώπων. Η επόμενη πολιτική εκκαθάριση οδήγησε
σε περαιτέρω ασφυξία όλες τις φωνές διαμαρτυρίας
για κοινωνική δικαιοσύνη. Για να εκτρέψει την
ηφαιστειώδη κοινωνική δυσαρέσκεια και να μετριάσει
την ηθική πίεση από το ευρύ κοινό, το καθεστώς
στράφηκε στο δέλεαρ της ανθρώπινης πλεονεξίας και
του εγωισμού, αφήνοντας χαλαρό ένα «δαίμονα» που
κανένας άρχοντας μέχρι τότε στην κινεζική ιστορία
δεν είχε εξαπολύσει. Με συνθήματα όπως «όποιος
πλουτίζει είναι λαμπρός» και «αφήστε μερικούς
να πλουτίσουν πρώτοι», το καθεστώς άνοιξε τους
κρουνούς για τους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα
ώστε να σφετεριστούν δημόσια ιδιοκτησία και ένας
παροξυσμός υλικής επιθυμίας πλημμύρισε όλη την
Κίνα. Αυτό έφερε την ηθική του έθνους από πάνω
κάτω, αντικαθιστώντας το σωστό και το λάθος με το
κέρδος και την απώλεια. Η ηθική ξέπεσε τόσο χαμηλά
που οι άνθρωποι, χωρίς την παραμικρή αίσθηση
τύψης, αναφέρονται σε αυτό ως «η εποχή που όλος
ο λαός έγινε διεφθαρμένος» και έγινε ακόμα και
της μόδας το να χλευάζουν τις παραδοσιακές αξίες:
«Πόσο πάει μια λίβρα συνείδησης;» ή «Τι κοστίζει
η ηθική;» Αυτή η ηθική χρεοκοπία έχει προκαλέσει
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, όπως μια ακραία
διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μια ευρύτατα
εκτεταμένη μαφία, πορνεία [3], εκτεταμένη χρήση
ναρκωτικών και ένα υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών.
Ποτέ πριν στην ιστορία της Κίνας δεν είχε συμβεί μια
τέτοια καταστροφή της ανθρώπινης φύσης.

«Η επιστροφή στον αρχικό, αληθινό
του εαυτό· αυτός είναι ο πραγματικός
σκοπός τού να είναι κανείς άνθρωπος».
Τα λόγια του κ. Λι αναβίωσαν έμφυτες
επιθυμίες των ανθρώπων.
εσωτερική ειρήνη. Παράτησαν παλιές μνησικακίες
χωρίς να αισθάνονται απώλεια. Παραιτήθηκαν από
τις προσκολλήσεις στα υλικά οφέλη και σταμάτησαν
να ανησυχούν μην τυχόν τους εκμεταλλευτούν.
Αξιωματούχοι
αντιστάθηκαν
στη
διαφθορά
και απέρριψαν τις δωροδοκίες. Επιχειρηματίες
απέφευγαν την εξαπάτηση και τηρούσαν έντιμες
πρακτικές. Γκάνγκστερς, τοξικομανείς, πόρνες και
κλέφτες ομοίως άλλαξαν και γύρισαν νέα σελίδα
ξεκινώντας μια καινούρια ζωή. Αμέτρητοι άνθρωποι
ευχαρίστησαν το Φάλουν Γκονγκ που τους έδωσε μια
δεύτερη ζωή ή που έσωσε τις οικογένειές τους.
Ενώ το Φάλουν Γκονγκ δίνει έμφαση στην
ατομική καλλιέργεια, τα υψηλά ηθικά πρότυπα που
γίνονται πράξη από τους ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ άσκησαν θετική επίδραση στην κοινωνία
και αυτό έχει πλήρως αναγνωριστεί από πολλούς
ανθρώπους καθώς επίσης και από τα διάφορα επίπεδα
των κινεζικών αρχών. Παραδείγματος χάριν, το
κοσκίνισμα και το ξαναζύγισμα του σιταριού που
οι αγρότες επιστρέφουν στους σταθμούς δημόσιας
προμήθειας είναι μια τυποποιημένη διαδικασία.
Ωστόσο, στο νομό Τζιανλί της επαρχίας Χουμπέι,
για το σιτάρι που επιστρεφόταν από ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ, αυτή η διαδικασία παραμερίστηκε.
Πολλές επιχειρήσεις ακόμη καθιέρωσαν μια
προτίμηση να προσλαμβάνουν ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ, καθώς το Φάλουν Γκονγκ είχε γίνει
συνώνυμο με την τιμιότητα και την αξιοπιστία.

Σαν ένα από καιρό αναμενόμενο κάλεσμα μέσα
σε ταραγμένες εποχές, οι αναζωογονητικές ηθικές
διδασκαλίες του Φάλουν Γκονγκ αφύπνισαν πάρα
πολλούς ανθρώπους σώζοντάς τους από την ηθική
καταστροφή. «Η επιστροφή στον αρχικό, αληθινό του
εαυτό· αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός τού να είναι
κανείς άνθρωπος». Τα λόγια του κ. Λι αναβίωσαν
έμφυτες επιθυμίες των ανθρώπων. Φωτίστηκαν σε μια
νέα αίσθηση ζωής, μια ζωή καλλιέργειας. Βίωσαν την

Οι εμπειρίες από την καλλιέργεια του Φάλουν
Γκονγκ είναι τόσο θαυμαστές και πραγματικές που
μέχρι το 1999, το Φάλουν Γκονγκ είχε γίνει ένα
παγκόσμιο φαινόμενο με πάνω από 100 εκατομμύρια
ασκούμενους σε περισσότερες από 50 χώρες.
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Ο ιδρυτής του Φάλουν Γκονγκ, κ. Λι Χονγκτζί, απεικονίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού «Τσιγκόνγκ και
Επιστήμη», τεύχος Μαρτίου 1993. Κάνει τον καθιστό
διαλογισμό.
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Η κλιμακούμενη εχθρότητα των δικτατόρων του ΚΚΚ προς το Φάλουν Γκονγκ
Παρά το θετικό αντίκτυπό του, οι δικτάτορες του
ΚΚΚ ήταν προσβεβλημένοι από την αυξανόμενη
δημοτικότητα του Φάλουν Γκονγκ. Δεν μπορούσαν
να δεχτούν το γεγονός ότι μετά από περισσότερα
από 40 χρόνια μαρξιστικής κατήχησης τόσοι πολλοί
άνθρωποι, περιλαμβανομένων και μελών του
Κομμουνιστικού Κόμματος, θα κοίταζαν αλλού για
ηθική και πνευματική καθοδήγηση. Δεν θέλησαν
να παραδεχτούν τη ζήλια τους, κι έτσι δοκίμασαν
διάφορες τακτικές για να καταστείλουν το Φάλουν
Γκονγκ.
Το ΚΚΚ προσπάθησε να «φυτέψει» μυστικούς
πράκτορες και να ενοχοποιήσει το Φάλουν Γκονγκ. Το
Δεκέμβριο του 1994, κατασκευάστηκε μια επιστολή από
«πάνω από εκατό ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ»,
κατηγορώντας τον κ. Λι για πλαστογράφηση της
ημερομηνίας γέννησής του, συσσώρευση πλούτου,
και αποφυγή φόρων. Χρησιμοποιήθηκε ως βάση για
την διαταγή του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας να
απαγορευθεί το Φάλουν Γκονγκ. Όλες οι κατηγορίες
αποδείχθηκαν αβάσιμες και η απαγόρευση δεν
υλοποιήθηκε ποτέ.

Τα οφέλη του Φάλουν Γκονγκ στην υγεία προσέλκυσαν
πολλούς ασκούμενους. Αυτή η φωτογραφία δείχνει μία
ομάδα να εξασκεί κατά το μεσημεριανό διάλειμμα σε
ένα εργοστάσιο.

Το ΚΚΚ προσπάθησε να στιγματίσει το Φάλουν
Γκονγκ ως «ψευδοεπιστήμη», και το 1996 απαγόρευσε
τα βιβλία του Φάλουν Γκονγκ με την αιτολογία της
«διάδοσης της ψευδοεπιστήμης».
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Το ΚΚΚ δοκίμασε μια εκστρατεία σπίλωσης.
Το 1996 και το 1998, τα ελεγχόμενα από το κράτος
ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο κυκλοφόρησαν πολυάριθμες
δυσφημιστικές «ιστορίες», «εκθέσεις» και άρθρα κατά
του Φάλουν Γκονγκ.
Στις 15 Μαίου 1998, ο κ. Γου Σαοζού, Πρόεδρος της
Επιτροπής Αθλητισμού της Κίνας, μαζί με άλλους
κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης,
πήγαν να ερευνήσουν το Φάλουν Γκονγκ στην πόλη της
Τσανγκτσούν.

Το ΚΚΚ δοκίμασε την παρενόχληση και τον
υπαινιγμό. Το 1997 και το 1998, το Υπουργείο
Δημόσιας Ασφάλειας διεξήγαγε έρευνες σε εθνικό
επίπεδο για να «συλλέξει στοιχεία εγκληματικών
ενεργειών του Φάλουν Γκονγκ» κατηγορώντας
ασκουμένους για εγκληματικές δραστηριότητες ακόμα
κι αν δεν είχε κανένα στοιχείο. Το 1998, το ίδιο
υπουργείο καθοδήγησε την αστυνομική του δύναμη σε
πολλές πόλεις για να απαγορεύσει την εξάσκηση του
Φάλουν Γκονγκ, όπου συνέλαβε και επέβαλε πρόστιμο
σε ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ γιατί είχαν

ομάδες εξάσκησης με την κατηγορία της «συμμετοχής
σε παράνομες συνευρέσεις».
Αυτές οι τακτικές με το στυλ του ΚΚΚ ήταν
σαφή πολιτικά προειδοποιητικά σήματα. Απέτυχαν
εντούτοις να αποθαρρύνουν τους ασκούμενους
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Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός
ότι μετά από περισσότερα από 40 χρόνια μαρξιστικής
κατήχησης τόσοι πολλοί άνθρωποι, περιλαμβανομένων και
μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα κοίταζαν αλλού
για ηθική και πνευματική καθοδήγηση.
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Όποτε χιόνιζε, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ πήγαιναν και καθάριζαν εθελοντικά την πλατεία του Δημαρχείου στην πόλη Τζιαμούσι.
Ο τότε δήμαρχος της πόλης βράβευσε τους ασκούμενους. Αυτό
αναφέρθηκε στην τοπική εφημερίδα «Απόγευμα στη Σαντζιάνγκ» και
στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι του Τζιαμούσι.
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Η αστυνομία παρακολουθούσε στενά τη συνήθη ομαδική εξάσκηση. Ήταν μόνο η αρχή του σχεδίου
της κεντρικής κυβέρνησης για να αρχίσει μια εθνική καταστολή ενάντια στους πολίτες της.
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του Φάλουν Γκονγκ, επειδή οι επιθέσεις και οι
κατηγορίες ήταν εντελώς αβάσιμες και ασυμβίβαστες
με την προσωπική εμπειρία των ασκουμένων από την
καλλιέργεια του Φάλουν Γκονγκ. Οι αδικίες απέτυχαν
επίσης να προκαλέσουν τους ασκουμένους του
Φάλουν Γκονγκ. Με πίστη στη διδασκαλία του κ. Λι
όπου «οι άλλοι μπορεί να μας μεταχειρίζονται άσχημα,
αλλά εμείς δεν μεταχειριζόμαστε τους άλλους άσχημα,
ούτε αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως εχθρούς»[4],
οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ υπέμειναν ήσυχα
τους τραμπουκισμούς και έδωσαν επανειλημμένως
σ’ εκείνους τους προκατειλημμένους ανθρώπους τις
ευκαιρίες να καταλάβουν τι σημαίνει καλλιέργεια
και τι είδους άνθρωποι είναι οι ασκούμενοι. Πολλοί
ασκούμενοι επίσης διακινδύνευσαν τις σταδιοδρομίες
τους ή ακόμα και την προσωπική τους ασφάλεια,
γράφοντας στην κεντρική ηγεσία και επιβεβαιώνοντας
από την ίδια την εμπειρία τους ότι το Φάλουν Γκονγκ
είναι ευεργετικό στην κοινωνία και όχι μια απειλή.

Αυτό ενόχλησε περαιτέρω τους δικτάτορες του ΚΚΚ,
ιδιαίτερα τον Τζιάνγκ Ζεμίν, το γενικό γραμματέα
του κόμματος και οι αρχές όξυναν τους ισχυρισμούς
τους. Στις 11 Απριλίου 1999, ένα περιοδικό στην
πόλη Τιεντζίν δημοσίευσε ένα άρθρο συγκρίνοντας
το Φάλουν Γκονγκ με την «εξέγερση Μπόξερ» που
είχε «καταστρέψει τη χώρα». Το ΚΚΚ είχε εγκωμιάσει
παλιότερα την «εξέγερση Μπόξερ» ως πατριωτικό
κίνημα που έσωσε την Κίνα από την ιμπεριαλιστική
εκμετάλλευση. Προφανώς το καθεστώς θα έφτανε σε
οποιαδήποτε υπερβολή ώστε να βρει μια δικαιολογία
για να ενοχοποιήσει το Φάλουν Γκονγκ.
Καθώς εκείνο το άρθρο ήταν γεμάτο με ψέματα,
πολλοί ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ επισκέφτηκαν
το εκδοτικό γραφείο του περιοδικού για να πουν
στους συντάκτες την προσωπική τους εμπειρία από
την εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ και ζήτησαν απ’
το περιοδικό να αποσύρει το λανθασμένο άρθρο. Στις
22 και 23 Απριλίου 1999, μέρα μεσημέρι, οπλισμένοι
αστυνομικοί επιτέθηκαν βίαια στους ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ μπροστά από το γραφείο του
περιοδικού και έθεσαν αυθαίρετα υπό κράτηση 45 από
αυτούς. Παραδόξως, η αστυνομία παρότρυνε τους
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ επί τόπου να πάνε
στην κεντρική κυβέρνηση στο Πεκίνο να εξετάσει τη
διαμαρτυρία τους.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανθρώπων που
ασκούσαν Φάλουν Γκονγκ συνέχισε να αυξάνεται.
Στις αρχές του 1999, οι αρχές υπολόγισαν ότι 70
με 100 εκατομμύρια άνθρωποι ασκούσαν Φάλουν
Γκονγκ. Μια ομάδα συνταξιούχων ανώτατων στελεχών
υπέβαλε μια επίσημη έκθεση στο Πολιτικό Γραφείο του
Κομμουνιστικού Κόμματος υπέρ του Φάλουν Γκονγκ.
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αστυνομικοί επιτέθηκαν βίαια στους ασκούμενους του Φάλουν 善
Γκονγκ μπροστά από το γραφείο του περιοδικού και έθεσαν 忍
αυθαίρετα υπό κράτηση 45 από αυτούς.

Στις 26 Μαΐου 1999, κάτω από τις εντολές υψηλού επιπέδου Κινέζων
κυβερνητικών αξιωματούχων, οι τοπικές αρχές στην πόλη Χεγκάνγκ, της
επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ χρησιμοποίησαν μια υψηλής πίεσης μάνικα
για να εκτοξεύσουν νερό στους ασκούμενους και να τους αναγκάσουν να
αφήσουν τον τόπο εξάσκησής τους.
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Η Ειρηνική Έκκληση της 25ης Απριλίου
από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ
τη μία να βαδίζει από το νότο στο βορρά και την άλλη
από το βορρά στο νότο. Οι δύο σειρές συναντήθηκαν
στην πύλη Τζονγκνανχάι, στον περίβολο της
κινεζικής ηγεσίας, με συνέπεια να περικυκλώσουν το
Τζονγκνανχάι. Αυτό χρησιμοποιήθηκε αργότερα για να
ενοχοποιήσει το Φάλουν Γκονγκ ότι «πολιόρκησαν την
κεντρική κυβέρνηση».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 25 Απριλίου
1999, πάνω από 10.000 ασκούμενοι του Φάλουν
Γκονγκ μαζεύτηκαν ήσυχα στο Πεκίνο έξω από το
Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου Προσφυγών,
που βρίσκεται κοντά στον περίβολο της Κινεζικής
Ηγεσίας, για να ζητήσουν την απελευθέρωση
εκείνων των ασκουμένων που τέθηκαν υπό
κράτηση στην πόλη Τιεντζίν και την αναίρεση της
απαγόρευσης στα βιβλία του Φάλουν Γκονγκ.

Μαθαίνοντας για τη συγκέντρωση, ο
Τζου Ρονγκτζί, πρωθυπουργός της Κίνας, είχε
δύο συνομιλίες με αντιπροσώπους από τους
συγκεντρωμένους ασκούμενους και κατόπιν διέταξε
την απελευθέρωση εκείνων που κρατούνταν στην
Τιεντζίν. Μόλις έμαθαν τα νέα, οι ασκούμενοι
διασκορπίστηκαν ήσυχα.
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Η συγκέντρωση ήταν ειρηνική, με τάξη και μια
κατάδειξη της ευγένειας των ασκουμένων. Στάθηκαν
σε τρεις παράλληλες σειρές μεταξύ του οδοστρώματος
και της διάβασης πεζών ώστε να μην εμποδίζουν
την κυκλοφορία. Συμβούλευαν τους περίεργους
περαστικούς να προχωρήσουν ώστε να μη δημιουργηθεί
σκηνή. Μάζεψαν όλα τα σκουπίδια που έριχναν
τριγύρω τα αυτοκίνητα και οι περαστικοί. Μάζεψαν
ακόμα και τα αποτσίγαρα που πετούσαν οι αστυνομικοί
που τους πρόσεχαν. Η αστυνομία εντούτοις,
εκμεταλλεύθηκε την ευγένειά τους. Σύντομα αφότου
άρχισε η έκκληση, είπαν στους ασκούμενους να τους
ακολουθήσουν για να δουν την κεντρική ηγεσία. Η
αστυνομία τότε χώρισε τους ασκούμενους σε δύο σειρές,

Λόγω αυτής της συγκέντρωσης το Φάλουν
Γκονγκ άρχισε να λαμβάνει διεθνή προσοχή. Το
ειρηνικό ψήφισμα της έκκλησης της 25ης Απριλίου
αντιμετωπίστηκε επίσης με ιδιαίτερη προσοχή από
τους διεθνείς παρατηρητές και τα μέσα. Πολλοί το
είδαν ως προπομπό για την επίλυση των κοινωνικών
συγκρούσεων μέσω συμβιβασμού, ένα ορόσημο στην
εξέλιξη της Κίνας προς μια κοινωνία πολιτών.

Στις 25 Απριλίου 1999, πάνω από 10.000 ασκούμενοι έκαναν έκκληση έξω από το Γραφείο του Κρατικού
Συμβουλίου Προσφυγών μετά από τις πρώτες παράνομες συλλήψεις και τα χτυπήματα στην Τιεντζίν. Οι
ασκούμενοι στάθηκαν με τάξη στο πεζοδρόμιο και πρόσεξαν επίσης να αφήσουν χώρο ώστε οι πεζοί και η
κυκλοφορία να μην εμποδιστούν.
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Η συγκέντρωση ήταν ειρηνική, με τάξη και μια κατάδειξη
της ευγένειας των ασκουμένων. Στάθηκαν σε τρεις
παράλληλες σειρές μεταξύ του οδοστρώματος και της
διάβασης πεζών ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία.
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Η Καθολική Δίωξη του
Φάλουν Γκονγκ
κράτησε μια ολόκληρη ημέρα... Πρέπει να λάβουμε
αμέσως αποτελεσματικά μέτρα για να αποτρέψουμε
αμείλικτα το να συμβούν παρόμοια γεγονότα».

Το ειρηνικό ψήφισμα της έκκλησης της 25ης
Απριλίου προκάλεσε τη ζήλια του Τζιάνγκ Ζεμίν σε
σημείο βρασμού. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, κατά
την ακρόαση μιας έκθεσης σχετικά με την πορεία της
έκκλησης της 25ης Απριλίου, ο Τζιάνγκ κούνησε τις
γροθιές του και φώναξε: «Συντρίψτε το! Συντρίψτε το!
Συντρίψτε το ανελέητα!» Ανίκανος να κρύψει άλλο
την οργή του, αποτύπωσε ακόμη και προς τα έξω τη
ζήλια του στο υπόμνημα που έγραψε εκείνη τη νύχτα
στην ηγεσία του ΚΚΚ: «Μπορεί να είναι δυνατόν
ο Μαρξισμός που εμείς οι κομμουνιστές έχουμε, ο
υλισμός και ο αθεϊσμός στον οποίο πιστεύουμε, να μην
μπορεί να κατανικήσει αυτά που προπαγανδίζονται
από το Φάλουν Γκονγκ;»

Στην ομιλία του στις 7 Ιουνίου 1999, στην
ολομέλεια του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής
Επιτροπής, ο Τζιάνγκ δήλωσε σαφώς τη λογική του
για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, «η εμφάνιση και
η διάδοση του Φάλουν Γκονγκ είναι ένας πολιτικός
αγώνας εσωτερικών και διεθνών εχθρικών δυνάμεων
ενάντια στο κόμμα και την κυβέρνηση για να
κατακτήσουν στρατηγική υπεροχή και να κερδίσουν
την εύνοια του λαού».
Μετά από την ομιλία του Τζιάνγκ, η Κεντρική
Επιτροπή αποφάσισε να πάρει σκληρότερα μέτρα κατά
του Φάλουν Γκονγκ.
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Βάζοντας τα θεμέλια για μια ολοκληρωτική δίωξη,
είπε ψέματα για την προηγούμενη δυσαρέσκειά
του για το Φάλουν Γκονγκ και χρησιμοποίησε την
ειρηνική συγκέντρωση ως δικαιολογία. Στο ίδιο
υπόμνημα έγραψε: «χωρίς να το ξέρει ψυχή, πάνω
από 10.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν μπροστά στο κέντρο
εξουσίας του κόμματος και του έθνους, και η πολιορκία

Στις 20 Ιουλίου 1999, το καθεστώς θέτει σε
εφαρμογή τη βίαιη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ.
Μέσα σε μία νύχτα, σαν να γύρισε ο χρόνος

Επειδή η δίωξη είναι πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, πολλοί ασκούμενοι πήγαν στο Πεκίνο να κάνουν
έκκληση για δικαιοσύνη. Η φωτογραφία παρουσιάζει
την αστυνομία που συλλαμβάνει μια ασκούμενη στην
πλατεία Τιενανμέν.
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Αστυνομικοί με πολιτικά συλλαμβάνουν ασκούμενους
στην πλατεία Τιενανμέν.

Μέσα σε μία νύχτα, σαν να γύρισε ο χρόνος 30 χρόνια πίσω,
το έθνος ξαναέζησε τη φρίκη της Πολιτιστικής Επανάστασης.
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Σε όλη τη χώρα, οι κινεζικές αρχές και τα μέσα παρουσίασαν δημόσια την
καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων και υλικού του Φάλουν Γκονγκ.

33

www.falunhr.org

Α ΛΗΘΕΙΑ Κ ΑΛΟΣΥΝΗ Α ΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

Για να εφαρμόσει αυτήν την καθολική δίωξη
κατά του Φάλουν Γκονγκ, η ηγεσία του κόμματος
διαμόρφωσε το «γραφείο 610» (ονομάστηκε έτσι από
την ημερομηνία του σχηματισμού του, 10 Ιουνίου 1999)
για να «χειριστεί το ζήτημα του Φάλουν Γκονγκ». Το
«γραφείο 610» έχει απόλυτη εξουσία πάνω κι απ’ την
υπάρχουσα ιεραρχία του κόμματος. Έχει την εξουσία
να δίνει απ’ ευθείας εντολές στις στρατιωτικές δυνάμεις,
στις δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνομία, το δικαστικό
σώμα και το υπουργείο προπαγάνδας. Έχει την εξουσία
να συσχετίζει την προαγωγή των αξιωματούχων με
βάση τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους στη δίωξη.
Όσοι ήταν παθητικοί ή αντιστάθηκαν υποβιβάστηκαν
ή απομακρύνθηκαν. Εκείνοι που τόλμησαν να
υποστηρίξουν το Φάλουν Γκονγκ συνελήφθησαν οι
ίδιοι. Μέσω του «γραφείου 610», κινητοποιήθηκε η
δομή ολόκληρου του καθεστώτος για να τροφοδοτήσει
τη δίωξη. Στο αποκορύφωμα της δίωξης τουλάχιστον
25% των πόρων του έθνους ήταν δεσμευμένα στη δίωξη
του Φάλουν Γκονγκ.

30 χρόνια πίσω, το έθνος ξαναέζησε τη φρίκη της
Πολιτιστικής Επανάστασης. Δεκάδες χιλιάδες
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ συνελήφθησαν
σε όλη την Κίνα. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης
βομβάρδιζαν το έθνος 24 ώρες το 24ωρο με την αντιΦάλουν Γκονγκ προπαγάνδα, σκηνές καψίματος
βιβλίων του Φάλουν Γκονγκ, τη σύλληψη και την
καταδίκη των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ και
των δακρύβρεκτων «ομολογιών» και «καταγγελιών»
από «μετασχηματισμένους» ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ. Όλα τα κυβερνητικά υπουργεία και
τμήματα, όλα τα όργανα, οι επιχειρήσεις, τα σχολεία,
οι οργανώσεις, οι μονάδες εργασίας, τα χωριά, ακόμη
και οι γειτονιές καθοδηγήθηκαν να οργανώσουν
πολιτικές μαζώξεις μελέτης για «να μελετήσουν, να
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν» την πολιτική του
καθεστώτος για το «ζήτημα του Φάλουν Γκονγκ». Ο
καθένας, είτε ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ είτε όχι,
έπρεπε «να δηλώσει μια ξεκάθαρη θέση και να περάσει
το τεστ» για να είναι «σε ενότητα με το κόμμα».
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Ο στόχος της δίωξης είναι να «ξεριζωθεί
εντελώς το Φάλουν Γκονγκ» – να εξαναγκαστεί
κάθε ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ ξεχωριστά να
αποκηρύξει το Φάλουν Γκονγκ και να εξαναγκαστούν
όλοι να αλλάξουν τα πιστεύω τους. Σε όλη την Κίνα,
οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ εξαναγκάστηκαν
να «αποκτήσουν μια σωστή κατανόηση για το Φάλουν
Γκονγκ, να διαχωριστούν από το Φάλουν Γκονγκ και
να επιστρέψουν στην πλευρά του κόμματος». Για να
καταδείξουν την «ολοκληρωτική απόσπασή τους από
το Φάλουν Γκονγκ», οι ασκούμενοι εξαναγκάστηκαν
επίσης να υπογράψουν «χαρτιά μετάνοιας»
απαρνούμενοι το Φάλουν Γκονγκ.
Κάτω από μια τέτοια ατμόσφαιρα, κάποιοι
αξιωματούχοι το ξανασκέφτηκαν για τη στροφή
ενάντια στους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ.
Για να προστατέψουν τη θέση τους, ή για να
επωφεληθούν της ευκαιρίας και να επιτύχουν
υψηλότερη θέση, αξιωματούχοι σε όλη τη χώρα
χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα για να εξαναγκάσουν
τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, επιβάλλοντάς
τους να επιλέξουν ανάμεσα στα πιστεύω τους και
τη δουλειά τους, την εκπαίδευση, τη σύνταξη,
την ιδιοκτησία και τις οικογένειές τους. Για να
επιδεινώσουν την πίεση, μερικοί αξιωματούχοι
χρησιμοποίησαν ακόμη και την απασχόληση, την
εκπαίδευση ή τη σύνταξη των οικογενειακών μελών
που δεν ασκούσαν ώστε να εξαναγκάσουν τους
ασκούμενους να αποκηρύξουν το Φάλουν Γκονγκ.

Ο κύριος Γουάνγκ Σιντσάν έχασε τα πόδια του και
ακρωτηριάστηκε λόγω των βασανιστηρίων από την
αστυνομία. Συνεχώς παρενοχλείται επειδή αρνείται να
αποκηρύξει την πίστη του στο Φάλουν Γκονγκ.
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Όλα τα κυβερνητικά υπουργεία και τμήματα, όλα τα όργανα,
οι επιχειρήσεις, τα σχολεία, οι οργανώσεις, οι μονάδες
εργασίας, τα χωριά, ακόμη και οι γειτονιές καθοδηγήθηκαν να
οργανώσουν πολιτικές μαζώξεις μελέτης για «να μελετήσουν,
να κατανοήσουν, και να εφαρμόσουν» την πολιτική του
καθεστώτος για το «ζήτημα του Φάλουν Γκονγκ».

Οι ενέργειες της κυβέρνησης να καταστρέψει τα βιβλία και τα
υλικά του Φάλουν Γκονγκ καταγράφονταν και προωθούνταν.
Οι ενέργειες υπενθύμιζαν στον κινέζικο λαό την καταστροφή
του αρχαίου κινέζικου πολιτισμού κατά τη διάρκεια της
Πολιτιστικής Επανάστασης τη δεκαετία του 60.
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Ο τότε αρχηγός του ΚΚΚ, Τζιάνγκ Ζεμίν, έφερε πάντα μαζί
του το βιβλιαράκι αποκήρυξης του Φάλουν Γκονγκ και ο
ίδιος προσωπικά το σύστηνε στους ξένους ηγέτες όπου
πήγαινε.
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Βασανιστήρια και Δολοφονία
των άκρων τους από το σώμα· μερικοί πέθαναν αφού
ήταν κλειδωμένοι μέσα σε «κλουβιά με νερό» και
βυθισμένοι μεσα σε ακαθαρσίες για μήνες· μερικοί
πέθαναν από τα παρατεταμένα ηλεκτροσόκ πάνω ή
μεσα στα γεννητικά τους όργανα, μερικοί πάγωσαν
μέχρι θανάτου, μερικοί κάηκαν ζωντανοί. Στα θύματα
περιλαμβάνονται νέοι, γέροι, ακόμα και ανάπηροι.
Ένα οκτώ μηνών νήπιο σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα
του, μια 75χρονη γιαγιά δολοφονήθηκε και ένας
ανάπηρος άνδρας με καμπούρα σκοτώθηκε όταν βίαια
η αστυνομία «ίσιωσε» τον κορμό του.

Αυτοί που αρνούνται να ενδώσουν στην πίεση
στέλνονται σε «κέντρα πλύσης εγκεφάλου», σε
κέντρα κράτησης, σε στρατόπεδα εργασίας, σε
κέντρα επανένταξης ναρκομανών, σε ψυχιατρεία
και σε φυλακές, όπου υποβάλλονται σε ανελέητα
βασανιστήρια. Αυτά τα μέρη είναι ο τόπος των
σκοτεινότερων εγκλημάτων στον κόσμο. Το «γραφείο
610» διευθύνει αυτά τα μέρη με την αρχή ότι, «κανένα
μέτρο δεν είναι υπερβολικό ενάντια στο Φάλουν
Γκονγκ». Τους πληρώνει για κάθε ασκούμενο του
Φάλουν Γκονγκ που «μετασχηματίζουν επιτυχώς» και
προστατεύει τους βασανιστές με συνολική ατιμωρησία.

Αυτές οι παραβιάσεις είναι τόσο βάρβαρες που
μια Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών έγραψε
στην ετήσια έκθεσή της το 2004 στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών:
«Αναφορές περιγράφουν βασανιστικές σκηνές στις
οποίες οι κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους
είναι οπαδοί της κίνησης Φάλουν Γκονγκ, πεθαίνουν
ως αποτέλεσμα σοβαρής κακοποίησης, παραμέλησης
ή έλλειψης ιατρικής προσοχής. Η σκληρότητα
και η ωμότητα αυτών των υποτιθέμενων ψεύτικων
βασανιστηρίων είναι πέρα από κάθε περιγραφή».[5]
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Ενθαρρυμένη από τη συνολική ατιμωρησία
και οδηγημένη από τις οικονομικές ανταμοιβές η
αστυνομία και οι φρουροί που διοικούν αυτά τα
μέρη φροντίζουν μόνο για το πώς να προκαλέσουν
τον μεγαλύτερο πόνο στους ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ ώστε να τους εξαναγκάσουν να
αρνηθούν την πίστη τους. Οι χρησιμοποιούμενες
μέθοδοι βασανιστηρίων περιορίζονται μόνο από
τις διεστραμμένες φαντασίες τους και ο πόνος που
προκαλούν περιορίζεται μόνο από τον θάνατο των
θυμάτων.

Υπάρχουν αυτοί που βρίσκουν τα βασανιστήρια
και τις δολοφονίες τόσο βάρβαρα που εκφράζουν
Λόγω της παρεμπόδισης των πληροφοριών απ’
αμφιβολία όσον αφορά την εγκυρότητα των αναφορών
το κινεζικό καθεστώς, δεν ξέρουμε πόσοι ασκούμενοι
βιαιότητας των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ.
έχουν βασανιστεί μέχρι θανάτου κάτω από την
Μερικοί αποδοκιμάζουν τους ασκούμενους του
επιτήρηση της αστυνομίας. Από τις πάνω από 3.425
Φάλουν Γκονγκ που εκθέτουν αυτές τις αγριότητες
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, βλέπουμε μια σχεδόν
στο κοινό. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι ο στόχος των
αδιανόητη εικόνα της τραγωδίας: μερικοί πέθαναν
βασανιστηρίων είναι να κακοποιήσουν το θύμα τόσο
λόγω του τραβήγματος και της σταδιακής απόσχισης
πολύ, ώστε να το φτάσουν στο χείλος του θανάτου
και να αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ ενός φυσικού
θανάτου και ενός διανοητικού δηλαδή να παραιτηθεί
από τη θέλησή του, τις θεμελιώδεις αξίες του και
τη συνείδησή του. Είναι η δολοφονία του νου του
ανθρώπου. Η κινεζική αστυνομία έχει πει ανοιχτά
στους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ: «Θα σας
κάνουμε να ικετεύετε για τη ζωή σας πεθαίνοντας
και να ικετεύετε για θάνατο ζωντανοί!» Η μόνη
διέξοδος; Να πουν ψέματα και να πουν δημόσια ότι
το Φάλουν Γκονγκ έχει κάνει ζημιά στους ίδιους και
στην κοινωνία, να πουν ότι η «Αλήθεια-ΚαλοσύνηΑνεκτικότητα» είναι κάτι κακό, να ευχαριστήσουν και
Η κυρία Ρεν Σουτζιέ ήταν εξαιρετικά αδύνατη και αδύνα- να επιδοκιμάσουν το καθεστώς που τους έσωσε από το
μη πριν πεθάνει. Βασανίστηκε για 3 χρόνια επειδή ασκού- Φάλουν Γκονγκ. Πείτε ψέματα για να ζήσετε, ή πείτε
σε Φάλουν Γκονγκ.
την αλήθεια και πεθάνετε.
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Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι βασανισ τηρίων
περιορίζονται μόνο από τις διεστραμμένες φαντασίες
των βασανισ τών και ο πόνος που προκα λούν
περιορίζεται μόνο από το θάνατο των θυμάτων.
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Το πρόσωπο της κας Γκάο Ρον γκρόν γκ υπέστη ηλεκτρικά σοκ από τρία
ηλεκτρικά κλομπ συνεχώς για εννέα ώρες, καίγοντας το πρόσωπό της μέχρι
να ψηθεί. Η εικόνα είναι επτά ημέρες μετά από τα άγρια βασανιστήρια.
Αφότου δημοσίευσε αυτή την εικόνα στο Διαδίκτυο, το ΚΚΚ την βασάνισε
μέχρι θανάτου. Πέθανε στις 16 Ιουνίου, το 2005. Η μικρή φωτογραφία
δείχνει την κυρία Γκάο πριν τη σύλληψή της.
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Η Φύση της Δίωξης του
Φάλουν Γκονγκ
Αυτό το απλό απόσπασμα απεικονίζει τη δίωξη
στον πυρήνα της: αντιστρέφοντας το σωστό και το
λάθος, εξαναγκάζοντας τους αθώους να διαδηλώσουν
την «ενοχή» τους. Γιατί οι ασκούμενοι του Φάλουν
Γκονγκ είναι τόσο ανυποχώρητοι στον εξαναγκασμό;
Γιατί είναι τόσο ασυμβίβαστοι επιμένοντας στη
συνείδησή τους; Εάν το σωστό και το λάθος μπορούν
να συμβιβαστούν, τότε γιατί έχουμε σωστό και λάθος;
Εάν το καλό μπορεί να καταρρέει μέσα στο κακό, τότε
που θα βασιστούν οι αρχές και οι αξίες; Η συνείδηση,
αυτή η έμφυτη γνώση της καλοσύνης, είναι η ίδια η
ουσία της ανθρωπότητας. Όλα τα άλλα, ακόμη και
τα «αναφαίρετα δικαιώματά» μας, μπορούν βίαια
να αφαιρεθούν. Η αλλαγή της συνείδησής μας,
ανεξάρτητα από το πόσο μικρή, πρέπει να έχει τη
συγκατάθεση από μέσα μας. Η συνείδηση, επομένως,
καθορίζει την ανθρώπινη φύση και το δικαίωμα στη
συνείδηση είναι το πιο θεμελιώδες δικαίωμα ενός
ανθρώπου.

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ είναι πολύ ξεροκέφαλοι.
Αναρωτιούνται γιατί απλά δεν προσποιούνται ότι
υποχωρούν και να εξασκούν μετά κρυφά Φάλουν
Γκονγκ στο σπίτι.
Στην πραγματικότητα, αυτή ακριβώς είναι
και η επιλογή που οι αρχές «προσφέρουν» στους
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Με τον ίδιο τρόπο
που οι ειδωλολάτρες κυβερνήτες δύο χιλιάδες χρόνια
πριν πρόσφεραν στους Χριστιανούς μια επιλογή να
συμβιβαστούν πριν τους υποβάλλουν σε βασανιστήρια,
οι Κινέζοι κομμουνιστές δικτάτορες θέλουν να
«μετασχηματίσουν» τους ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ να υπογράψουν δηλώσεις αποκήρυξης και
δέσμευσης πως θα σταματήσουν το Φάλουν Γκονγκ.
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Μια ασκούμενη του Φάλουν Γκονγκ έγραψε για
την εμπειρία της στη φυλακή: «Οι φρουροί διέταξαν
τους κατάδικους να με αναγκάσουν να απαριθμήσω
τους «κανόνες των καταδίκων». Αρνήθηκα να το κάνω,
ανεξάρτητα από το πόσο με χτύπησαν, επειδή δεν
είμαι κατάδικος. Είπαν ότι ήμουν κατάδικος, όπως ήταν
κι εκείνοι, αλλιώς δεν θα ήμουν στη φυλακή. Τους
είπα, «όχι, εγώ έχω φυλακιστεί επειδή επιμένω στη
συνείδησή μου. Μπορώ να βγω εύκολα αν απαρνηθώ
το Φάλουν Γκονγκ, αλλά κανένας από σας δεν μπορεί».

Κανένα έγκλημα, επομένως, δεν είναι χειρότερο
από το έγκλημα ενάντια στη συνείδηση. Η δίωξη
του κινεζικού καθεστώτος κατά του Φάλουν Γκονγκ
όχι μόνο παραβιάζει το δικαίωμα των ασκουμένων
του Φάλουν Γκονγκ στη συνείδηση, αλλά είναι και
μια επίθεση που στοχεύει στην καταστροφή της
ανθρώπινης φύσης.

Επειδή δεν αποκήρυσσε το Φάλουν Γκονγκ, τα
στήθη της κας Γουάνγκ Γιουντζίε υπέστησαν
συνεχή ηλεκτροσόκ από δύο ηλεκτρικά κλομπ στο
στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας Μασάντζια.
Η κα Γουάνγκ απεβίωσε τον Ιούλιο του 2006.

Ο κ. Λι Γουανγιούν βασανίστηκε σχεδόν μέχρι θανάτου στο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας
Τσάογιαν γκου. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 2006 σε
ηλικία 43 ετών.
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Είναι μια δολοφονία του νου.
…Πείτε ψέματα για να ζήσετε,
ή πείτε την αλήθεια και πεθάνετε.
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Από την έκθεση τέχνης «Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα»

Ψυχιατρική κακοποίηση, Σιάοπινγκ Τσεν
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Η Φύση της Εξουσίας του Κινεζικού
Κομμουνιστικού Κόμματος
Πολλοί ξέρουν τώρα για την, προκαλούμενη από
τον άνθρωπο, πείνα του Στάλιν στην Ουκρανία. Η
μεγαλύτερη όμως προκαλούμενη από τον άνθρωπο
πείνα, συνέβη στην Κίνα μεταξύ 1959 και 1961. Ένας
ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που ήταν
υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση της γεωργίας της
Κίνας στη δεκαετία του ‘80 είπε στον υποφαινόμενο
συντάκτη προσωπικά ότι το επιτελείο του είχε εξάγει
μια εσωτερική έρευνα για την πείνα. Μια συντηρητική
εκτίμηση υπολόγισε τον αριθμό των ανθρώπων που
πέθαναν από πείνα σε 48 εκατομμύρια και μια πιο
λογική εκτίμηση ανέβασε αυτό τον αριθμό στα 60
εκατομμύρια. Στο έτος 2005, ένας πρώην κυβερνήτης
της επαρχίας Σιτσουάν, στα απομνημονεύματά του,
ανέφερε τα επίσημα στοιχεία: 12,5 εκατομμύρια
άνθρωποι πέθαναν από πείνα στην επαρχία Σιτσουάν
μία από τις δύο πιο σημαντικές περιοχές παραγωγής
σιταριού της Κίνας.

Η καταστροφή της ανθρώπινης φύσης είναι αυτή
καθ’ αυτή η ουσία της κομμουνιστικής εξουσίας στην
Κίνα. Το κινεζικό κομμουνιστικό καθεστώς είναι το πιο
κακοήθες καθεστώς στην ιστορία. Πολλαπλές μελέτες
και δημοσιεύσεις έχουν καταδείξει ότι τουλάχιστον 80
εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί κάτω απ’ την δεσποτική
κυριαρχία του. Μερικοί άνθρωποι αμφιβάλλουν για
αυτόν τον αριθμό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι
μόνο μια συντηρητική εκτίμηση. Για να επεξηγήσουμε
το σημείο, μόνο λίγες από τις σημαντικές αγριότητες
του κόμματος παρατίθενται πιο κάτω.
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Στο πρώτο κιόλας έτος της κομμουνιστικής
κυριαρχίας, άρχισε μια κίνηση, της «δίωξης των
αντεπαναστατών». Το σύνθημα ήταν «κάθε
χωριό πρέπει να ακούσει τους πυροβολισμούς».
Δέκα
εκατομμύρια
άνθρωποι
εκτελέστηκαν
σε εκείνη την δίωξη. Κατόπιν ακολούθησε το
κίνημα της «καταστολής των αντεπαναστατικών
προληπτικών σεχτών και των μυστικών κοινωνιών»
και δύο εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Στη «μεταρρύθμιση γης» και τη «μεταρρύθμιση
βιομηχανίας και εμπορίου», αρκετά εκατομμύρια
ιδιοκτητών γης και ιδιοκτητών επιχειρήσεων έχασαν
τις ζωές τους. Κάποιοι εκτελέστηκαν και κάποιοι
αυτοκτόνησαν. Στη Σαγκάη, ο κομμουνιστής
δήμαρχος Τσεν Γι χλεύαζε εκείνους τους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που πηδούσαν από τα κτήρια ως
«αλεξιπτωτιστές» και αστειευόταν σαρκαστικά, «πόσοι
προσγειώθηκαν σήμερα;»

Η Πολιτιστική Επανάσταση του 1966-1976
έριξε ολόκληρο το έθνος στην κόλαση. Καμία
επίσημη στατιστική για το βαρύ θανατικό τίμημα
δεν είναι διαθέσιμη. Σε μια συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής στα τέλη του 1978, ο μετέπειτα
αντιπρόεδρος του ΚΚΚ Γιε Τζιανγίνγκ είπε, «η
Πολιτιστική Επανάσταση σκότωσε 20 εκατομμύρια
ανθρώπους». Αρκετοί έχουν αμφισβητήσει την
ακρίβεια αυτού του αριθμού, αλλά η κλίμακα της
αγριότητας είναι αναμφισβήτητη. Μόνο στην επαρχία
Γκουανγκσί, το καλοκαίρι του 1968, σε περισσότερους
από 100.000 «αντεπαναστάτες» έκοψαν και άνοιξαν
τα σώματά τους όσο ήταν ζωντανοί και τα εσωτερικά
όργανά τους φαγώθηκαν ως λιχουδιές.
Όσο συγκλονιστικοί κι αν είναι αυτοί οι αριθμοί,
είναι πολύ μακριά από το να δείξουν το τερατούργημα
της εξουσίας του ΚΚΚ. Μπορούμε επίσης να το
εξετάσουμε και από διάφορες πρόσθετες γωνίες: Η
πρώτη είναι ότι οι πολιτικές διώξεις του ΚΚΚ είναι
τόσο εκτεταμένες που σχεδόν καμία οικογένεια δεν
έχει μείνει ανέγγιχτη. Όλοι οι αναγνώστες αυτού του
άρθρου μπορείτε να κάνετε μια απλή δική σας έρευνα:
ρωτήστε οποιονδήποτε από την Κίνα που ξέρετε καλά,
εάν έχει να σας πει μια ιστορία ενός οικογενειακού του
μέλους ή ενός στενού του φίλου που έπεσε θύμα σε

Μέθοδος βασανισμού, Τσόνγκτσι Γιάο
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Αυτό είναι ακριβώς
το ζητούμενο των
διώξεων του ΚΚΚ:
να εξαναγκάσουν
τους ανθρώπους να
ενεργήσουν ενάντια
στη συνείδησή τους
και να βοηθήσουν
τις αχρείες πράξεις
του ΚΚΚ.

Α ΛΗΘΕΙΑ Κ ΑΛΟΣΥΝΗ Α ΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Κόκκινο Τείχος, Κουνλούν Τζανγκ
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Τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί
κάτω από τη δεσποτική εξουσία του ΚΚΚ.
ή καταστροφής του πολιτισμού τους. Ακόμα και οι
υψηλότεροι αξιωματούχοι του ίδιου του ΚΚΚ δεν είναι
ασφαλείς από δίωξη· πολλοί από αυτούς φυλακίστηκαν
και δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής
Επανάστασης.

κάποια από τις πολιτικές διώξεις του ΚΚΚ. Από όλη
την ηπειρωτική χώρα της Κίνας, και από όσο γνωρίζει
ο υποφαινόμενος συντάκτης, δεν υπάρχει ούτε μία
οικογένεια που να ήταν χωρίς κάποιο θύμα δίωξης.

Η τρίτη είναι το πόσο διαβολικά είναι τα μέσα
της δίωξης. Ο Λάο Τζι έλεγε, «εάν οι άνθρωποι
δεν φοβούνται το θάνατο, πώς ο θάνατος θα
χρησιμοποιηθεί για να τους απειλήσει;» Ο θάνατος
είναι αυτό που φοβάται κάποιος περισσότερο, σωστά;
Η δίωξη του ΚΚΚ είναι μια κόλαση χειρότερη από
το θάνατο. Εσείς δεν φοβάστε το θάνατο. Τι γίνεται
όμως με τους θανάτους του πατέρα, της μητέρας, του
συζύγου, της συζύγου, των παιδιών, των εγγονιών και
των στενών φίλων σας; Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι
αυτοκτόνησαν κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής
Επανάστασης; Το έκαναν για να προστατέψουν
τις οικογένειές τους. Φοβούνταν πιο πολύ τον
εξαναγκασμό να προδώσουν τους αγαπημένους τους
από την απώλεια των ίδιων των ζωών τους!
Ίσως κάποιος αναρωτηθεί: «Γιατί όλες αυτές οι
αγριότητες; Γιατί όλη αυτή η σκληρότητα;»

Από την έκθεση τέχνης «Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα»
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Η δεύτερη είναι ότι οι διώξεις του ΚΚΚ είναι
τόσο εκτεταμένες που σχεδόν καμία κοινωνική
ομάδα δεν έχει αφεθεί άθικτη. «Οι ιδιοκτήτες γης,
οι εύποροι, οι αντεπαναστάτες, οι διεφθαρμένοι και
οι διανοούμενοι» όλοι χαρακτηρίστηκαν ως ομάδες
που κατείχαν είτε υλική είτε πνευματική ιδιοκτησία
και ήσαν οι πρώιμοι στόχοι των διώξεων του ΚΚΚ.
Όλες οι ομάδες πνευματικής καλλιέργειας ή οι
θρησκευτικές ομάδες που διατηρούν τα πνευματικά
τους πιστεύω είναι διαρκείς στόχοι δίωξης από το άθεο
ΚΚΚ. Οι αγρότες και οι εργάτες υποτίθεται ότι είναι
η «κοινωνική βάση» της εξουσίας του ΚΚΚ, αλλά το
μόνο που χρειάζεται ένας να δει είναι τις στρατιές των
αγροτών και των εργατών που έχουν χάσει τη γη και
τη δουλειά τους για να καταλάβει τα δεινά τους. Οι
Μογγόλοι, οι Θιβετιανοί, οι Ουϊγούροι και άλλες
μειονότητες έχουν υποστεί δεκαετίες γενοκτονίας

Ο σκοπός είναι να τρομοκρατηθούν οι άνθρωποι
ώστε να λειτουργούν «ενεργά» ενάντια στη συνείδησή
τους και να υποτάσσονται μόνο στις προσταγές του
ΚΚΚ. Συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια των 50
χρόνων του εξουσίας και δίωξης, οι δικτάτορες του
ΚΚΚ έχουν αναγγείλει ανοιχτά στο έθνος ότι μόνο
το 5% των ανθρώπων στοχεύουν, και ότι το άλλο
95% είναι ασφαλείς. Αυτό βγάζει προς τα έξω το
χείριστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης –
την προσάρτηση στην πλευρά του 95% με οποιοδήποτε κόστος, ακόμη και εις βάρος των φίλων
και των συγγενών, και το κλείσιμο των ματιών στα
δικαιώματα του 5%. Εκείνο το 5%, φυσικά, έχει
αλλάξει θέσεις τόσο συχνά ώστε ολόκληρο το έθνος
να έχει ψυχαναγκαστεί σε υποταγή. Αυτό είναι
ακριβώς το ζητούμενο των διώξεων του ΚΚΚ: να
εξαναγκάσουν τους ανθρώπους να ενεργήσουν ενάντια
στη συνείδησή τους και να βοηθήσουν τις αχρείες
πράξεις του ΚΚΚ. Το πιο θλιβερό κομμάτι αυτών των
εγκλημάτων ενάντια στη συνείδηση είναι ότι είναι
αυτοδιαιωνιζόμενα: όσο περισσότερο συνεχίζονται,
τόσο περισσότεροι άνθρωποι αποκτηνώνονται
ενεργώντας ενάντια στη συνείδησή τους.

Απανθρωπιά, Σιάοπινγκ Τσεν
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Ο θάνατος είναι αυτό που φοβάται κάποιος
περισσότερο, σωστά; Η δίωξη του ΚΚΚ είναι
μια κόλαση χειρότερη από το θάνατο.
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Βασανιστήριο μιας γυναίκας, Τζίπινγκ Γουάνγκ
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Το κόστος της «Σταθερότητας» του ΚΚΚ
τη συνέχιση των πολιτικών διώξεών του, οι οποίες
στη συνέχεια ωθούν την κατάσταση ακόμα πιο κάτω.
Υπάρχουν επίσης και κάποιοι δυτικοί μελετητές
και πολιτικοί σύμβουλοι που πιστεύουν αυτή την
πρόφαση και επομένως ανέχονται τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΚΚΚ.

Ένα τέτοιο σατανικό καθεστώς όπως του ΚΚΚ
δεν έχει καμία νομιμότητα και θα έπρεπε να έχει
πέσει πολύ καιρό πριν. Το ίδιο το ΚΚΚ ομολογεί ότι
«έχει ‘ξελασπώσει’ δυσκολία μετά τη δυσκολία και
έχει συρθεί μέσα από αλλεπάλληλους κινδύνους».
Μετά από τη σφαγή τις 4ης Ιουνίου 1989, υπήρξε μια
γενική παραδοχή ότι το καθεστώς ή έπρεπε να αλλάξει
ή να πέσει. Εντούτοις, το καθεστώς δεν έπεσε, άλλαξε·
αλλά μόνο για το χειρότερο. Καθώς τα προβλήματα του
έθνους γίνονται σοβαρότερα, πολλοί άνθρωποι είναι
πλέον πεπεισμένοι ότι είναι μόνο θέμα χρόνου προτού
ένα γεγονός προκαλέσει την ηφαιστειακή έκρηξη που
θα ρίξει το καθεστώς. Σύμφωνα με τις στατιστικές του
ΚΚΚ, στα προηγούμενα δύο έτη, συνέβησαν πάνω από
150.000 βίαια περιστατικά διαμαρτυρίας. Ο σπινθήρας
που θα προκαλέσει την έκρηξη, ωστόσο, δεν έχει έρθει
ακόμα.

Το γεγονός είναι, ότι οι πολιτικές κινήσεις
του ΚΚΚ είναι η μέγιστη αναστάτωση στην
κοινωνία και έχουν προκαλέσει τις χειρότερες
καταστροφές. Από το μεγάλο αριθμό των κύριων
πολιτικών κινήσεων και διώξεων του ΚΚΚ, πολύ
λίγες έγιναν για να κατασταλεί μια αντίσταση. Οι
περισσότερες προωθήθηκαν μονομερώς από το ΚΚΚ
και οι περισσότερες είχαν μόνο ομάδες θυμάτων
να εξολοθρεύσουν, όχι να καταστείλουν κάποια
αντίσταση. Από τις λίγες διώξεις που έγιναν ως
απάντηση σε συγκεκριμένες εκκλήσεις ή διαμαρτυρίες,
όπως η κίνηση Τιενανμέν του 1976 και το κίνημα
των σπουδαστών του 1989, το ΚΚΚ δεν έκανε ποτέ
ένα συμφιλιωτικό βήμα, παρά μόνο κλιμάκωσε την
κατάσταση σε βίαιη δίωξη. Η δριμύτητα αυτών των
διώξεων επίσης υπερέβαινε κατά πολύ τη δράση
καταστολής που θα απαιτούνταν, και χρησίμευε αντ’
αυτού να μεγιστοποιήσει τη φρίκη, να κομματιάσει
τη θέληση των ανθρώπων και να τους εξαναγκάσει σε
υποταγή.

Πολλοί έχουν ρωτήσει πώς μπορεί το ΚΚΚ να
αντέχει ακόμα. Πώς γίνεται όταν η κοινωνία είναι τόσο
ασταθής, το ΚΚΚ να μπορεί να διατηρεί την εξουσία
του;
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Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, η καταστροφή της
ανθρώπινης φύσης είναι αυτός καθ’ αυτός ο λόγος για
τη σταθερότητα του ΚΚΚ. Όσο πιο χαμηλά πέφτει η
ηθική, τόσο λιγότερο οι άνθρωποι νοιάζονται για ηθική
και δικαιοσύνη. Ζητήματα που θα είχαν προκαλέσει
σάλους στο παρελθόν τώρα φαίνονται φυσιολογικά.
Καθώς η ανθρώπινη φύση πεθαίνει, μια κτηνώδης
φύση παίρνει τον έλεγχο. Αυτό είναι που έχει συμβεί
σε ολόκληρη την ιστορία της εξουσίας του ΚΚΚ στην
Κίνα. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κάποιος πιο πέρα από
την άποψη του ΚΚΚ για τα «ανθρώπινα» δικαιώματα:
«το μέγιστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το
δικαίωμα στην επιβίωση». Αυτή είναι μια καθαρά
κτηνώδης λογική – όλα είναι εντάξει εφ’ όσον κάποιος
επιβιώνει. Δυστυχώς, ένα τέτοιο επιχείρημα έχει γίνει
ευρέως αποδεκτό.

Ολόκληρη η ιστορία της εξουσίας του ΚΚΚ
δείχνει ότι το ΚΚΚ ευδοκιμεί στην κοινωνική αστάθεια
και το χάος. Η σταθερότητα της εξουσίας του ΚΚΚ
επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής αστάθειας και
των αγριοτήτων που καταστρέφουν την ανθρώπινη
φύση και καταρρακώνουν την ηθική. Γι’ αυτό, όταν
το ΚΚΚ ανησυχεί για την εξουσία του ή διακηρύσσει
την «ύψιστη προτεραιότητα της σταθερότητας», μια
πολιτική δίωξη πλησιάζει. Αυτό έγινε στη δίωξη
του Φάλουν Γκονγκ, στη σφαγή του 1989, στην
Πολιτιστική Επανάσταση και σε όλες τις πολιτικές
διώξεις στην ιστορία του ΚΚΚ. Ο θεμελιώδης λόγος
είναι ότι, όταν η δαιμονική φύση του ΚΚΚ ξεπερνά
αυτό που μπορεί να αντέξει η ηθική, είναι καιρός για
την ηθική να πέσει πιο κάτω μέσω της χρήσης του
τρόμου και του εξαναγκασμού. Καθώς η εξουσία του
ΚΚΚ γίνεται όλο και πιο βάρβαρη, η ηθική πέφτει
αντίστοιχα όλο και πιο χαμηλά. Έτσι η σταθερότητα
της εξουσίας του ΚΚΚ επιτυγχάνεται με το υψηλότερο
κόστος, την καταστροφή της ανθρώπινης φύσης.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι επειδή η Κίνα είναι
τόσο χαοτική τώρα, μόνο το ΚΚΚ έχει τη δύναμη
και τη δομή να χειριστεί αυτό το χάος, και ότι η
κατάρρευση του καθεστώτος θα οδηγήσει σε ακόμα
μεγαλύτερη καταστροφή το έθνος. Το ΚΚΚ έχει
εκμεταλλευτεί επαρκώς αυτό το τελευταίο σημείο και
έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα το «η σταθερότητα
είναι η ύψιστη προτεραιότητα» ως δικαιολογία για
44
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Με το κίνημα των σπουδαστών το
1989, ο κινεζικός λαός έδειξε στον
κόσμο την επιθυμία του για ελευθερία
και δημοκρατία στην Κίνα.

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

Δελεασμός και Συμφωνίες
δεν είναι επειδή το κινεζικό καθεστώς έχει γίνει τόσο
παντοδύναμο. Το κινεζικό καθεστώς κάνει εύκολα
παραχωρήσεις στη Δύση στα οικονομικά ζητήματα.
Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι κάθε φορά που ένας
κορυφαίος Κινέζος αξιωματούχος επισκέπτεται τις ΗΠΑ
φέρνει έναν μακρύ «κατάλογο εξόδων». Τα κινεζικά
μέσα αστειεύονται για αυτόν, ως «κατευνάζοντας το
θυμό» των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά στα ζητήματα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων το κινεζικό καθεστώς έχει
σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη γραμμή του. Ο
θεμελιώδης λόγος είναι η πτώση των ηθικών προτύπων
και η βαθμιαία αντικατάσταση της διάκρισης σωστού
και λάθους με τον υπολογισμό της απώλειας και του
κέρδους.

Το ΚΚΚ δεν έχει περιορίσει την προσπάθειά του να
καταστρέψει την ανθρώπινη φύση μόνο στην Κίνα. Αν
και το ΚΚΚ δεν μπορεί να πειθαναγκάζει τον κόσμο με
τον τρόμο όπως κάνει στην Κίνα, έχει ανακαλύψει ένα
διαφορετικό όπλο.
Τη στιγμή που η Κίνα περνούσε από τη χειρότερη
καταστροφή ηθικής και αξιών μετά από τη σφαγή στην
Τιενανμέν το 1989, την ίδια στιγμή ένα άλλο παιχνίδι
παιζόταν μεταξύ της ηθικής και του συμφέροντος
έξω στην παγκόσμια σκηνή. Δυστυχώς, το συμφέρον
υπερίσχυσε της ηθικής.

www.falunhr.org

Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τις τεράστιες
ευκαιρίες επένδυσης στην Κίνα τώρα. Οι ευκαιρίες ήταν
ασύγκριτα καλύτερες 22 χρόνια πριν, όταν το κινεζικό
καθεστώς θα είχε δώσει τα πάντα ως αντάλλαγμα για
λίγα ψίχουλα διεθνούς αναγνώρισης μετά από το
μακελειό στην πλατεία Τιενανμέν. Γιατί οι περισσότερες
δυτικές χώρες δεν άδραξαν αμέσως εκείνη τη χρυσή
ευκαιρία; Διότι η αίσθηση των αρχών και των αξιών
ήταν ακόμα ισχυρή εκείνη την περίοδο. Πολλοί
πιθανόν να θυμούνται ακόμα τη δημόσια κατακραυγή
όταν τα μέσα εξέθεσαν τη μυστική επίσκεψη στην Κίνα
του τότε σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Μπρεντ Σκόουκροφτ αμέσως μετά από τη σφαγή
του 1989. Θα βλέπαμε την ίδια κατακραυγή σήμερα;
Πιθανότατα όχι. Είναι ακόμα και αμφισβητήσιμο εάν
η σφαγή στην Τιενανμέν θα προκαλούσε την ίδια
κατακραυγή σήμερα, όπως το έκανε τότε, 22 χρόνια
πριν.

Η πολιτική συμφωνιών είναι ένα προϊόν αυτής της
πτώσης στην ηθική. Μια πολιτική συμφωνιών μπορεί
να λειτουργήσει. Οι ΗΠΑ σαφώς συμφώνησαν με
την ΕΣΣΔ και προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην
ΕΣΣΔ, αλλά η συμφωνία τους βασίστηκε σε αρχές και
εκτελέστηκε με πειθαρχία. Η πολιτική συμφωνιών με
το ΚΚΚ, απ’ την άλλη, εστιάζει μόνο στο οικονομικό
συμφέρον. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό
αφότου ο Πρόεδρος Κλίντον αποσυσχέτισε τα
ανθρώπινα δικαιώματα από το εμπόριο. Πολλοί έχουν
υποστηρίξει ότι το εμπόριο με την Κίνα θα οδηγήσει
στην οικονομική ελευθερία, η οποία θα ωθήσει
μακροπρόθεσμα στην αύξηση της πολιτικής ελευθερίας.
Εάν οι πολιτικοί μας σχεδιαστές και διαχειριστές
παραμείνουν πιστοί στους προοριζόμενους στόχους,
μπορεί να επιτύχουν. Ωστόσο, δεν είναι έτσι τα
πράγματα.

Τι έχει αλλάξει; Μερικοί υποστηρίζουν ότι το
κινεζικό καθεστώς έχει κινηθεί προς τη βελτίωση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Εάν αυτό
ήταν αλήθεια, θα ήταν ευκολότερο να μιλήσουν για
τα ανθρώπινα δικαιώματα με το κινεζικό καθεστώς. Η
πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Για αρκετά
χρόνια μετά τη σφαγή στην Τιενανμέν το 1989, όταν
το αμερικανικό κογκρέσο και η διοίκηση συζήτησαν για
το εάν θα συσχέτιζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα με το
εμπόριο με την Κίνα, το κινεζικό καθεστώς τουλάχιστον
άκουσε και έκανε χειρονομίες έξωθεν καλής μαρτυρίας
απελευθερώνοντας
φυλακισμένους
συνείδησης
όταν οι Αμερικανοί το απαίτησαν. Τώρα, τα πόστα
έχουν αλλάξει. Το κινεζικό καθεστώς κάνει κουμάντο
– «ούτε κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
αλλιώς θα δώσουμε τις δουλειές μας αλλού». Αυτό

Μια Κινέζα οικονομολόγος, η καθηγήτρια Χε
Τσινγκλιάν, έχει κάνει πολλές σε βάθος μελέτες για την
ολιγαρχία και την έλλειψη οικονομικής ελευθερίας στην
Κίνα, καταδεικνύοντας πειστικά ότι οι επιχειρηματικές
συμφωνίες με την Κίνα δεν έχουν βελτιώσει ούτε τη
δημοκρατία ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε έχουν
δημιουργήσει μια μεσαία τάξη στην Κίνα.[6] Η έρευνα
της καθηγήτριας Χε απαγορεύτηκε στην Κίνα και η ίδια
αυτοεξορίστηκε στις ΗΠΑ.
Πολλοί επίσης έχουν υποστηρίξει ότι οι επενδύσεις
στην Κίνα θα βοηθήσουν τον κινεζικό λαό. Εάν
οι επενδυτές παραμείνουν πιστοί στη δηλωμένη
πρόθεσή τους, θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί. Ούτε
αυτό, ωστόσο, είναι το θέμα. Ένας άλλος Κινέζος
46
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έχει εκμεταλλευτεί τη φτηνή εργασία. «Επειδή η
αμοιβή είναι τόσο χαμηλή, γι αυτό και υπάρχει τόσος
πολύς χώρος για τη διαφθορά να τρέξει ασυγκράτητη»
γράφει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί στις
δυτικές επενδύσεις, και ιδιαίτερα στις αμερικανικές
επενδύσεις. Επομένως, η πραγματική ευκαιρία
επένδυσης στην Κίνα είναι η ευκαιρία «νόμιμα»
και «καθαρά» να εκμεταλλευθείτε φτηνό εργατικό
δυναμικό – αυτό δεν είναι εκμετάλλευση της σκλαβιάς
φτηνού εργατικού δυναμικού;

οικονομολόγος, ο καθηγητής Λι Τζινίνγκ, έχει κάνει
πολλές λεπτομερείς μελέτες για την οικονομία της
Κίνας και την αγορά εργασίας, αλλά οι μελέτες του
έχουν επίσης κατασταλεί στην Κίνα, και οι αρχές
μπλόκαραν τον δικτυακό του χώρο. Μερικά βασικά
σημεία των μελετών του σημειώνονται παρακάτω.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Λι, στην Κίνα έχουν
γρήγορα συσσωρευτεί υπερβολικά αποθέματα αγαθών,
από 1,33 τρισεκατομμύρια γιουάν το 1996 σε 4
τρισεκατομμύρια το 2003. Το ποσό των πλεοναζόντων
αγαθών το 2003 ήταν ισοδύναμο με το 41% του ΑΕΠ
της Κίνας. Στη Δύση, εάν μια παρόμοια αναλογία είναι
επάνω από 2%, η οικονομία θα θεωρηθεί πως είναι
σε ύφεση. Με άλλα λόγια, η προσφορά στην Κίνα
ήδη ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση. Για ποιά τεράστια
αγορά επομένως μιλάμε; Στην πραγματικότητα, αυτή η
«τεράστια αγορά» εξάγει πάνω από το 20% του ΑΕΠ
της. Ο αντίστοιχος μέσος αριθμός στη Δύση είναι
περίπου 7%.

Μερικοί υποστηρίζουν, «εάν δεν ήταν η δυτική
επένδυση, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα έβγαζαν καν
τους χαμηλούς μισθούς που παίρνουν τώρα». Αυτό
είναι αυθαίρετο και ανήθικο. Οι μισθοί στην Κίνα
καταστέλλονται τεχνητά σε χαμηλά επίπεδα από το
ίδιο το καθεστώς που χρησιμοποιεί αυτή τη φτηνή
εργασία για να προσελκύσει τις δυτικές επενδύσεις
και συγχρόνως να εκμαιεύσει τη δυτική συναίνεση για
τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν
επιτρεπόταν να σχηματιστούν συνδικάτα στην Κίνα,
θα ήταν η αμοιβή των εργαζομένων τόσο χαμηλή; Εάν
επιτρεπόταν να υπάρξουν οικολογικές ομάδες στην
Κίνα, θα ήταν οι συνθήκες εργασίας τόσο φρικτές;
Είναι το ΚΚΚ που συντηρεί αυτή τη σύγχρονη
σκλαβιά, και οι δυτικοί επενδυτές συγκεντρώνουν τα
«κέρδη» που παράγει.

Ομοίως, το ποσοστό έλλειψης εμπορικών κτηρίων
στην Κίνα είναι πάνω από 30%, τέσσερις φορές πάνω
από τον αντίστοιχο αριθμό στις ΗΠΑ. Το πρόβλημα
των κακών δανείων της Κίνας είναι πασίγνωστο. Η Κίνα
έχει ελλιπή αποθέματα ενέργειας. Η Κίνα καθυστερεί
στην τεχνολογική ανάπτυξη, και ο κατάλογος
συνεχίζεται. Με άλλα λόγια, η οικονομία της Κίνας δεν
είναι υγιής, δεν είναι σωστά ανεπτυγμένη και δεν είναι
η τεράστια αγορά που το ΚΚΚ την παρουσιάζει ότι είναι.

Εάν δούμε τα πράγματα μέσα από τη φύση
της ευκαιρίας επένδυσης στην Κίνα υπό το ΚΚΚ,
μερικά παράδοξα οικονομικά στοιχεία θα αρχίσουν
να έχουν νόημα. Γιατί οι αμερικανικές επιχειρήσεις
ενώ παραπονιούνται για το τεράστιο «εμπορικό
έλλειμμα» με την Κίνα συνεχίζουν ακόμα να εισάγουν
αγαθά; Διότι αυτό το «έλλειμμα» δεν είναι ένα
πραγματικό εμπορικό έλλειμμα· μάλλον είναι ένα
πριμ για τη διάθεση από την Κίνα, των σκλάβων της.
Γιατί η Κίνα θέλει να αυξήσει περισσότερο τις ξένες
επενδύσεις και να μεγαλώσει την «εσωτερική της
ανάγκη για περαιτέρω παραγωγικότητα» όταν ήδη τα
αποθέματά της υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες
της; Είναι απλά για να διατηρήσει το φάντασμα
της «τεράστιας αγοράς». Γιατί να μην αυξήσει την
αμοιβή του εργατικού δυναμικού ώστε να αυξήσει
έτσι την αγοραστική ικανότητα και να ικανοποιήσει
την πραγματική εσωτερική ανάγκη; Μα γιατί τότε θα
πάψει να υπάρχει αυτή η σκλαβιά.
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Υπάρχει, ωστόσο, εκεί, μια τεράστια αγορά
εργασίας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Λι, ενώ το
ΑΕΠ της Κίνας αυξάνεται κατά 10% ετησίως για τα
τελευταία είκοσι συν χρόνια, η αναλογία των μισθών
και των αμοιβών σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί, στο
τρέχον 12%. [7] Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει καν
τον πληθωρισμό. Μια παρόμοια μέτρηση στις ΗΠΑ
είναι 75%. Θεωρώντας ότι η αμερικανική οικονομία
είναι πολύ μεγαλύτερη από της Κίνας και το εργατικό
δυναμικό της Κίνας πολύ μεγαλύτερο από αυτό στις
ΗΠΑ, μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσο φτηνή είναι η
εργασία στην Κίνα. Πολλά δημοσιευμένα άρθρα έχουν
δηλώσει ότι η Κίνα είναι ένα απέραντο σκλαβοπάζαρο.
Ο καθηγητής Λι εστιάζει στις μελέτες του τον
τρόπο με τον οποίο η επίσημη κυβερνητική διαφθορά
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Πώς είναι δυνατό, ίσως μερικοί
αναρωτηθούν, οι ΗΠΑ να επιτρέπουν
στους εαυτούς τους να συμμετέχουν
στη σκλαβιά στην Κίνα όταν, στις
ΗΠΑ, οι Αμερικανοί αρκετές γενιές
πιο πριν διεξήγαγαν έναν από τους
πιο αιματηρούς πολέμους της χώρας
για να καταργήσουν τη σκλαβιά;
Είναι επειδή τα ηθικά πρότυπα έχουν
πέσει. Εάν ο Αβραάμ Λίνκολν δεν
ήταν τόσο αφιερωμένος στις αρχές
ίδρυσης των ΗΠΑ, και δεν είχε
απαιτήσει κατάργηση της σκλαβιάς
– εάν είχε αντ’ αυτού συνεχίσει μια
πολιτική συμφωνιών με το Νότο
χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία
ότι μια καλύτερη οικονομία θα
οδηγούσε σε μεγαλύτερη ελευθερία
τους σκλάβους – τότε ο Βορράς
θα μπορούσε να έχει μοιραστεί τα
κέρδη από τη σκλαβιά κρατώντας
και τα χέρια του καθαρά. Ο Βορράς
θα μπορούσε ακόμη και να έχει
υπερασπιστεί τις ενέργειές του,
υποστηρίζοντας ότι πάντα είχε την
πρόθεση να βελτιώσει τα δικαιώματα
των σκλάβων στο Νότο. Αυτό θα ήταν
ισοδύναμο με τη σημερινή πολιτική
προς την Κίνα.
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Διαλογισμός στο Μανχάταν, Κάθλιν Γκίλλις
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Πολλοί άνθρωποι στις ΗΠΑ,
περιλαμβανομένων και των πολιτικών
συμβούλων, έχουν επικρίνει την
πολιτική συμφωνιών για την αποτυχία
της. Οι υπερασπιστές της πολιτικής
συμφωνιών διαψεύδονται επίσης
από την αναποτελεσματικότητά της.
Γιατί αυτή η πολιτική δεν λειτουργεί;
Επειδή είναι ηθικά λανθασμένη. Έτσι
επανερχόμαστε στην ανθρώπινη
συνείδηση. Επειδή οι αξίες και οι
αρχές έχουν αποδυναμωθεί, αυτό που
ήταν ανήθικο την εποχή του Λίνκολν,
σήμερα έχει γίνει αποδεκτό.

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

Αγνοώντας και Βοηθώντας Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επιχειρηματικής συμπεριφοράς της Κίνας για να
συναντήσει τα διεθνή πρότυπα, δεν έχουν ούτε στο
ελάχιστο υλοποιηθεί. Αντίθετα, έχει μετατραπεί
σε μια ανήθικη προς τα κάτω πορεία στην οποία
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις βοηθούν το ΚΚΚ να
διατηρεί τη σύγχρονη σκλαβιά του και μοιράζονται τα
κέρδη αυτής της σκλαβιάς.

Η αυτοεξυπηρετική πολιτική συμφωνιών των
δυτικών κυβερνήσεων άνοιξε τη μεγάλη πόρτα για τις
πολυεθνικές εταιρίες στην Κίνα ώστε να λειτουργούν
με τρόπους που είναι ανεύθυνοι, ανήθικοι και
παράνομοι στις δικές τους χώρες. Το βιβλίο του
Ήθαν Γκούτμαν «Χάνοντας τη νέα Κίνα» απαριθμεί
ολόκληρη σειρά στοιχείων σε σχέση με αυτό. Αυτές
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν ξεπέσει τόσο ώστε
είναι μέρος της διαφθοράς της ηθικής στην Κίνα.

Εάν αυτές οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επρόκειτο
να λειτουργήσουν με παρόμοια συμπεριφορά μέσα
στις χώρες τους, αναμφισβήτητα θα διώκονταν και
δεν θα είχαν καμία πιθανότητα να ξεφύγουν. Ακόμη
και το να λειτουργήσουν με παρόμοια συμπεριφορά
σε άλλες χώρες θα επέφερε σίγουρα σοβαρότατες
συνέπειες. Μόνο όταν έχουν αυτή τη συμπεριφορά
μέσα στην Κίνα μένουν ανέγγιχτες, επειδή και οι
ίδιες οι κυβερνήσεις τους επίσης αγωνίζονται για
οικονομική εύνοια από την Κίνα, αγνοώντας τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις αρχές
του 2006, το αμερικανικό κογκρέσο πραγματοποίησε
μια ακρόαση για τις «Cisco», «Yahoo», «Microsoft»
και τη συνεργασία της «Google» με το ΚΚΚ για την
παραβίαση της ελευθερίας του Διαδικτύου στην
Κίνα. Αυτές οι επιχειρήσεις ζήτησαν έξυπνα την
καθοδήγηση σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην
Κίνα. Γνωρίζουν βεβαίως τη φύση της συμπεριφοράς
τους, αλλά ξέφυγαν εύκολα διότι ξέρουν ότι η
αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει απάντηση στο
πονηρό αίτημά τους.

Χειρότερα ακόμα, μερικές από αυτές βοηθούν
επίσης ή συμμετέχουν στις καταπατήσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ΚΚΚ. Τα
παραδείγματα των «Cisco», «Yahoo», «Microsoft»,
«Google» και «Motorola» που συνεργάζονται
με το κινεζικό καθεστώς για να περιορίσουν την
ελευθερία του Διαδικτύου είναι ευρέως γνωστά. Οι
«Volkswagen» και «Mary Kay» ανάγκασαν ακόμη
τους Κινέζους υπαλλήλους τους να υπογράψουν
δεσμεύσεις πως δεν θα συμμετάσχουν ούτε θα
υποστηρίξουν δραστηριότητες του Φάλουν Γκονγκ.
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Όταν ρωτιούνται για την προσβλητική
συνενοχή τους στις καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, η τυποποιημένη δικαιολογία τους
είναι «πρέπει να προσαρμοστούμε στους νόμους της
Κίνας». Είναι αδύνατο τα διευθυντικά στελέχη των
πολυεθνικών αυτών επιχειρήσεων να μην ξέρουν ότι
τα δικαιώματα που βοηθούν το ΚΚΚ να παραβιάσει
είναι κατοχυρωμένα από το σύνταγμα της Κίνας
και από την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Είναι αδύνατο να μην ξέρουν ότι οι
ενέργειές τους είναι ανήθικες και παράνομες σύμφωνα
με υψηλότερους νόμους, ωστόσο επιλέγουν το κέρδος
πάνω από τη συνείδησή τους και κρύβονται πίσω από
τους «νόμους» του ΚΚΚ.

Ταυτόχρονα με τον οικονομικό δελεασμό,
το κινεζικό καθεστώς πρότεινε πονηρά τον
αποκαλούμενο «διμερή διάλογο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα». Οι δυτικές κυβερνήσεις με μεγάλη
ευχαρίστηση πήραν το δόλωμα. Ήταν μια κερδίζωκερδίζεις λύση για τις κυβερνήσεις. Το κινεζικό
καθεστώς κέρδισε την αναγκαία νομιμότητα,
μεταμορφούμενο από καταχραστή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, σε ισότιμο εταίρο στη στρογγυλή
τράπεζα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κινεζικό
καθεστώς επίσης σιωπηλά βεβαιώθηκε για τη μειωμένη
δημόσια καταδίκη από τον ελεύθερο κόσμο και
μπορεί, χαρακτηρίζοντας τις σκόπιμες παραβιάσεις
του ως τομείς προς βελτίωση, να τις καλύπτει και

Με αυτές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να
συμβιβάζονται στις διεφθαρμένες πρακτικές στην Κίνα
και να βοηθούν το ΚΚΚ να ποδοπατήσει τα ανθρώπινα
δικαιώματα, κανένας από τους δύο στρατηγικούς
στόχους της πολιτικής συμφωνιών με την Κίνα,
συγκεκριμένα την ενίσχυση της δημοκρατίας στην
Κίνα και το μετασχηματισμό τής γεμάτης διαφθορά
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Γιατί, Γουέισινγκ Γουάνγκ
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Όταν η συνείδηση
γίνεται διεφθαρμένη,
αυτό που ήταν ήταν
καταδικάσιμο γίνεται
αξιέπαινο.

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

το μοναδικό που έχει απολαύσει επαίνους από τον
ελεύθερο κόσμο ενώ κλιμακώνει τις κακοποιήσεις
του. Και αυτό δείχνει ότι, όταν η συνείδηση γίνεται
διεφθαρμένη, αυτό που ήταν ανήθικο γίνεται
δικαιολογήσιμο και αυτό που ήταν καταδικάσιμο
γίνεται αξιέπαινο.

να συνεχίζει επ’ αόριστο τις πράξεις του. Για τις
δυτικές κυβερνήσεις, οι κεκλεισμένων των θυρών
διάλογοι, τις βοηθούν να αποφύγουν τη δημόσια
πίεση και το σχετικό ηθικό φορτίο. Ο «διάλογος»,
ωστόσο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα
είναι μια χάνω-χάνεις περίπτωση, για τις ΜΚΟ (μη
κυβερνητικές οργανώσεις) ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και για τα θύματα της κακομεταχείρισης της Κίνας. Η
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα
συνεχίζει να επιδεινώνεται και οι ΜΚΟ ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποκλείονται αποτελεσματικά ως
κανάλια παρέμβασης, επειδή τα πρακτικά αυτών των
διαλόγων δεν δημοσιοποιούνται και επομένως καμία
στοιχειοθεσία ή σημείο αναφοράς δεν μπορεί να
εξεταστεί.

Μόλις σπάσουν τα αναχώματα της ηθικής, η
πλημμύρα της ηθικής πτώσης θα βρει τους τρόπους να
τρέξει προς τα κάτω. Χειρότερα κι από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις τους, μερικές αρχές στις δημοκρατικές
χώρες συνεργάζονται με το κινεζικό καθεστώς
παραβιάζοντας τα δικαιώματα των ίδιων τους των
πολιτών. Στην Καμπέρα, ο αυστραλιανός Υπουργός
Εξωτερικών Αλεξάντερ Ντάουνερ πήρε το βάρος να
υπογράφει ένα πιστοποιητικό κάθε μήνα για τέσσερα
χρόνια ώστε να περιορίσει τους ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ από το να οργανώσουν ειρηνικές
διαμαρτυρίες μπροστά από την κινεζική πρεσβεία.
Το 2006 ο δήμαρχος του Βανκούβερ επεδίωξε έναν
παρόμοιο περιορισμό για να πνίξει τη διαμαρτυρία
των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ στο εκεί
κινεζικό προξενείο. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ισλανδία και σε μερικές άλλες χώρες, έχουν υπάρξει
περιπτώσεις πίεσης των τοπικών αστυνομικών
δυνάμεων με αυθαίρετη και αδικαιολόγητη κράτηση
των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ που ασκούσαν
απλώς τα βασικά τους δικαιώματα της ειρηνικής
διαδήλωσης.

Αφότου το κινεζικό καθεστώς τα έβγαλε πέρα με
το τέχνασμα «διαλόγου», αρκετά άλλα καθεστώτα
ακολούθησαν και για τα επόμενα χρόνια ο «διάλογος
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων» έγινε της μόδας.
Αυτοί οι διάλογοι με άλλα καθεστώτα, ωστόσο, ήταν
βραχύβιοι. Προφανώς, μόνο το κινεζικό καθεστώς
μπορεί να αντέξει οικονομικά να «χρηματοδοτεί»
και να συνεχίζει να απολαμβάνει τα οφέλη αυτών
των «διαλόγων» και μόνο το κινεζικό καθεστώς είναι
αρκετά πλούσιο για τις δυτικές κυβερνήσεις ώστε να
είναι πρόθυμες να υποστούν τις δραστηριότητες του
«διαλόγου».
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Για να δικαιολογήσουν την πολιτική συμφωνιών
και τους συχνούς διαλόγους περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι
επιλεκτικά και πρόθυμα προσυπέγραψαν τις
υποτιθέμενες ειδήσεις του ΚΚΚ, όπως εκλογές σε
χωριά, συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο σύνταγμα, σύνταξη περισσότερων νομοσχεδίων,
κλπ... Με ευχολόγια ερμηνεύουν αυτές τις
διακοσμητικές αλλαγές θεωρώντας ότι το ΚΚΚ έχει
κινηθεί προς ένα κράτος δικαίου, δημοκρατίας και
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό
το προσωπείο εμμένει ακόμη και ενώ η βάναυση
δίωξη του Φάλουν Γκονγκ συνεχίζεται. Πράγματι
έχουν υπάρξει εποχές που ο ελεύθερος κόσμος έχει
παραμείνει σιωπηλός απέναντι σε άλλα καταπιεστικά
καθεστώτα. Το κινεζικό καθεστώς, ωστόσο, είναι

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ποιές είναι
οι ελευθερίες της πίστης και της έκφρασης; Ποιες
είναι οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες; Τι είναι αυτό που
χωρίζει τη δημοκρατία από τη δικτατορία; Ποιο είναι
το κατώτατο όριο; Με την επίδραση του οικονομικού
δελεασμού από το κινεζικό καθεστώς, αυτό που κάποτε
ήταν ανεκτίμητο γίνεται τιποτένιο.
Η πτώση στην ηθική είναι έκδηλα φανερή στη
σιωπή των κυβερνήσεων και των μέσων παγκοσμίως
εμπρός στα συγκλονιστικά νέα της εξαγωγής
οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ σε ένα μυστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης
σε μια τοποθεσία αποκαλούμενη Σουτζιατούν. Δύο
μάρτυρες αρχικά αποκάλυψαν τα νέα στις αρχές

[Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα] είναι μία κερδίζω-κερδίζεις
λύση για τις κυβερνήσεις, αλλά μία χάνω-χάνεις κατάσταση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Το Υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε ακόμη και να εκδόσει 善
ανακοίνωση στις 14 Απριλίου 2006, ...υποστηρίζοντας ότι «δεν βρήκε
καμία απόδειξη που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της ομάδας Φάλουν 忍
Γκονγκ ότι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν δολοφονηθεί και τα
όργανά τους συγκομίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης».
Από την έκθεση τέχνης «Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα»
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Έγκλημα οργάνων, Σιτσιάνγκ Ντονγκ

Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας

Όταν μια κυβέρνηση που θεωρείται ηγέτης
του ελεύθερου κόσμου μπορεί να παραμερίζει έτσι
επιπόλαια σοβαρούς ισχυρισμούς για τη δολοφονία
συνανθρώπων και την εξαγωγή κομματιών από το
σώμα τους προς πώληση, όταν δεν πολυνοιάζεται
ακόμη και για το πόσο σκληρό είναι αυτό στους
δύο μάρτυρες και ότι αυτό είναι μια δεύτερη
δολοφονία εκείνων των ασκουμένων του Φάλουν
Γκονγκ που δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο
οργάνων Σουτζιατούν, τότε μπορεί κάποιος απλά
να αναρωτηθεί πόσο χαμηλά έχει πλέον πέσει
η ανθρώπινη ηθική και ποιες αξίες έχουν πλέον
απομείνει όρθιες για την ανθρωπότητα.
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Μαρτίου του 2006. Ένας από τους μάρτυρες είναι
η πρώην σύζυγος ενός νευροχειρουργού που είχε
συμμετάσχει σε εξαγωγή κερατοειδών χιτώνων από
ζωντανούς ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Είναι
δύσκολο να φανταστεί κανείς την προσπάθεια που
έπρεπε να καταβάλει και την πίεση που έπρεπε να
αντέξει για να κάνει αυτή την αποκάλυψη. Έδωσε
πολύ λεπτομερή κατάθεση και δήλωσε ότι το κίνητρό
της για την κοινοποίηση αυτή ήταν να σώσει ζωές,
επειδή χιλιάδες ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ
ήταν ακόμα έγκλειστοι στο υπόγειο συγκρότημα
πίσω από ένα νοσοκομείο και διέτρεχαν τον κίνδυνο
να δολοφονηθούν για τα όργανά τους. Αυτά τα
συγκλονιστικά νέα δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής
από οποιαδήποτε κυβέρνηση στον ελεύθερο κόσμο.

Τα παραπάνω αποσπάσματα δεν αποτελούν
με κανένα τρόπο έναν αναλυτικό απολογισμό
της πολιτικής συμπεριφοράς των δημοκρατικών
χωρών προς την Κίνα. Ωστόσο, είναι αρκετά για
να περιγράψουν το πώς ο οικονομικός δελεασμός
του ΚΚΚ έχει διαβρώσει βαθμιαία τη δυτική
ηθική, τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της δημοκρατίας, και τελικά τη συνείδησή
τους, και πώς αυτή η διάβρωση έχει οδηγήσει σε
υποκριτικές πολιτικές όπως η πολιτική συμφωνιών
και ο «διάλογος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η προκύπτουσα πολιτική συναίνεση, η οικονομική
μετάγγιση και οι μεταφορές τεχνολογίας από τη Δύση
έχουν άμεσα ή έμμεσα βοηθήσει το ΚΚΚ να παρατείνει
τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη
δεσποτική διακυβέρνηση της Κίνας. Ακριβώς όπως
στην Κίνα, το κέρδος του ΚΚΚ έρχεται στην πιο βαριά
τιμή – την καταστροφή της ανθρώπινης συνείδησης.

Το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ το
περισσότερο που έκανε ήταν να εκδώσει μια δήλωση
στις 14 Απριλίου 2006, ακριβώς λίγες ημέρες πριν
από την επίσκεψη του κυβερνήτη της Κίνας Χου
Τζιντάο στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι: «δεν έχουν
βρει κανένα στοιχείο που να σηρίζει τους ισχυρισμούς
της ομάδας του Φάλουν Γκονγκ, ότι ασκούμενοι του
Φάλουν Γκονγκ έχουν σκοτωθεί και έγινε συγκομιδή
των οργάνων τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης».
Το αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών ήξερε πολύ
καλά ότι οι δύο μάρτυρες δεν είναι ασκούμενοι του
Φάλουν Γκονγκ, κι ενώ υπήρξε συνάντηση και μαζί
τους, διαστρέβλωσε την κοινοποίηση ως «ισχυρισμοί
από την ομάδα του Φάλουν Γκονγκ» για να μετριάσει
την καταγγελία. Το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ
κατέληξε στο συμπέρασμα της «ανυπαρξίας στοιχείων»
από την αναφορά του επιτελείου της πρεσβείας και
του προξενείου των ΗΠΑ στην Κίνα, αφότου Κινέζοι
αξιωματούχοι το οδήγησαν σε δύο οργανωμένες
περιηγήσεις στο νοσοκομείο. Κατόπιν «πίεσαν» την
ίδια την Κίνα να εξετάσει την αλήθεια του ισχυρισμού.
Όλη αυτή η παράσταση, που προφανώς σκόπευε να
ευχαριστήσει τον επισκεπτόμενο Κινέζο κυβερνήτη,
θα ήταν πράγματι κωμική εάν το εμπλεκόμενο ζήτημα
δεν ήταν τόσο σοβαρό και τόσο θεμελιώδες για την
ανθρωπότητα. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος
να σκεφτεί είναι εάν ήταν δυνατό η αμερικανική
κυβέρνηση να πίεζε το Σαντάμ Χουσεΐν να εξετάσει
ο ίδιος την αλήθεια του ισχυρισμού για όπλα μαζικής
καταστροφής ώστε να δει την υποκρισία της δήλωσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς που
να ενδιαφέρεται στον ελεύθερο κόσμο· υπάρχει, και
υπάρχουν πολλοί. Πολλοί άνθρωποι έχουν καταβάλει
ακούραστες προσπάθειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα
της Κίνας. Πολλοί άνθρωποι έχουν επικρίνει
την υποκρισία της πολιτικής συμφωνιών και των
ανώφελων «διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Πολλοί άνθρωποι έχουν αρνηθεί επίσης να ενδώσουν
στο δελεασμό του ΚΚΚ. Είναι όμως που οι φωνές τους
δεν είναι ακόμα αρκετές να ανταγωνιστούν στα ίσια
με τα συνδυασμένα μέσα των κυβερνήσεων και των
επιχειρήσεων, και όχι αρκετές για να σταματήσουν την
καθοδική πορεία της ηθικής σήψης.

Ο οικονομικός δελεασμός του ΚΚΚ έχει διαβρώσει
βαθμιαία τη δυτική ηθική...
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Ο νέος αρχηγός της
αντι-ανθρωπότητας
Οι οικονομικές και τεχνολογικές μεταγγίσεις από
τη Δύση όχι μόνο ενδυναμώνουν τη δυνατότητα του
ΚΚΚ να ελέγχει την Κίνα, αλλά επιτρέπουν επίσης
την επένδυση και την υποστήριξη του ΚΚΚ, και προς
άλλους καταχραστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πολιτικά, το κινεζικό καθεστώς έχει προστατεύσει
αυτά τα καταπιεστικά καθεστώτα στα Ηνωμένα Έθνη
και σε άλλα διεθνή φόρα, και έχει παρεμποδίσει
διάφορες διεθνείς προσπάθειες να επιβληθούν
κυρώσεις ενάντια σε αυτά τα καθεστώτα. Οικονομικά,
το κινεζικό καθεστώς ενισχύει αυτά τα καθεστώτα
που οι δυτικοί αποκλείουν από τις επιχειρήσεις τους
να κάνουν συναλλαγές με αυτά. Τεχνολογικά, το
κινεζικό καθεστώς έχει βοηθήσει αυτά τα καθεστώτα να
εδραιώσουν επικοινωνία και έλεγχο του Διαδικτύου.
Τα καθεστώτα που υποστηρίζονται από το κινεζικό
καθεστώς, σε αντάλλαγμα, επιτρέπουν σε αυτό
την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους των χωρών
τους και προστατεύουν το κινεζικό καθεστώς στην
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Πολλοί έχουν παρατηρήσει τη συνεργασία
του κινεζικού καθεστώτος με αυτά τα καταπιεστικά
καθεστώτα. Οι «Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα» έχουν
επικρίνει το κινεζικό καθεστώς ότι «εξάγει την
κατασταλτική πείρα του». Η Διεθνής Αμνηστία
αποκάλεσε την Κίνα ως τον «πιο ανεύθυνο εξαγωγέα
όπλων παγκοσμίως καθώς τα όπλα από την Κίνα
έχουν ενισχύσει και παρατείνει τις συγκρούσεις και τις
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Το ΚΚΚ
έχει γίνει ο νέος αρχηγός της αντι-ανθρωπότητας*.
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Το να έχουμε έναν αρχηγό αντι-ανθρωπότητας
δεν είναι κάτι νέο. Το είδαμε στη ναζιστική Γερμανία
και το είδαμε στην πρώην ΕΣΣΔ. Τα όπλα που αυτοί
οι αρχηγοί χρησιμοποίησαν για να απειλήσουν την
ανθρωπότητα ήταν διαφορετικά. Ο Χίτλερ και ο Στάλιν
χρησιμοποίησαν όπλα φυσικής καταστροφής για να
κατακτήσουν και να λεηλατήσουν τον κόσμο. Το ΚΚΚ
μοιράζεται την ίδια βίαιη ρίζα με τους σοβιετικούς
κομμουνιστές και δεν διστάζει ποτέ να χρησιμοποιήσει
βία ενάντια στον κινεζικό λαό. Στην παγκόσμια σκηνή,
ωστόσο, όχι μόνο δεν απειλεί να πάρει· υπόσχεται
να δώσει. Το μόνο πράγμα που το ΚΚΚ θέλει ως
αντάλλαγμα είναι η συνείδηση των ανθρώπων, το να
πάρουν μακριά τα μάτια τους απ’ τις αχρείες ενέργειές
του. Σε αυτό, όπως φαίνεται, είναι πολύ πιο δύσκολο
για κάποιον να ορθώσει το ανάστημά του. Ο Πρόεδρος
Ρούσβελτ τόλμησε να αποκαλέσει τους Ναζί άξονα
του κακού, οι ΗΠΑ αργότερα αποκάλεσαν την ΕΣΣΔ
αυτοκρατορία του κακού, αλλά τώρα μόνο τα μικρότερα
καθεστώτα συγκεκριμένα Ιράν, Ιράκ, και Βόρεια
Κορέα – έχουν αποκληθεί άξονες του κακού. Γιατί;
Μήπως το ΚΚΚ διαθέτει ένα πιο τρομακτικό όπλο
από τα τανκς του Χίτλερ και τις πυρηνικές βόμβες του
Στάλιν; Δυστυχώς, ναι. Το όπλο που χρησιμοποιεί
το ΚΚΚ είναι η ανθρώπινη πλεονεξία, η ακόρεστη
επιθυμία για περισσότερα. Άσχετα από το πόσο
προηγμένα αμυντικά συστήματα μπορεί να αναπτύξει
η ανθρωπότητα, όσο η ανθρώπινη συνείδηση δεν
συνέρχεται, δεν θα υπάρξει καμία υπεράσπιση από την
επίθεση της ανθρώπινης πλεονεξίας και τον παγκόσμιο
πόλεμο του ΚΚΚ ενάντια στη συνείδηση.

(*)αντι-ανθρωπότητα: ενάντια στην ανθρωπότητα.
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Μήπως το ΚΚΚ διαθέτει ένα πιο τρομακτικό όπλο από τα τανκς
του Χίτλερ και τις πυρηνικές βόμβες του Στάλιν; Δυστυχώς, ναι.
Το όπλο που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ είναι η ανθρώπινη πλεονεξία,
η ακόρεστη επιθυμία για περισσότερα.
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Η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας
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Η θετική επίδραση του Φάλουν Γκονγκ στην αναγέννηση της
ηθικής έγινε η ίδια η αιτία της δίωξής του από το ΚΚΚ.

Δεκαεννιά χρόνια έχουν περάσει αφότου το
Φάλουν Γκονγκ συστήθηκε στο κοινό. Δώδεκα χρόνια
έχουν περάσει αφότου το ΚΚΚ εξαπέλυσε τη βίαιη
δίωξή του κατά του Φάλουν Γκονγκ. Σε αυτά τα
δεκαεννιά χρόνια, η ανθρωπότητα έχει δοκιμάσει μια
πρωτοφανή ηθική πτώση ως αποτέλεσμα των ανελέητων
εγκλημάτων του ΚΚΚ ενάντια στη συνείδηση. Η
ανθρωπότητα έχει επίσης υπάρξει μάρτυρας στο ότι η
αναζωογόνηση και η υποστήριξη της συνείδησης είναι η
μόνη άμυνα ενάντια στην ηθική καταστροφή.

Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξαν πολυάριθμες
θρησκευτικές εξεγέρσεις στην ιστορία της Κίνας·
δεν ήταν περισσότερες από μια χούφτα. Μία από
τις εξεγέρσεις που αναφέρθηκαν από αυτούς τους
εμπειρογνώμονες, πιο συγκεκριμένα η «εξέγερση
Μπόξερ», δεν ήταν ούτε θρησκευτική, ούτε
καν εξέγερση. Αντίθετα, ήταν μία πολυπληθής
ομάδα πολεμικών τεχνών που ενθαρρύνθηκε και
χρησιμοποιήθηκε από τους κυβερνήτες της δυναστείας
Τσινγκ για να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς.

Πολλοί έχουν ρωτήσει γιατί το ΚΚΚ διώκει
το Φάλουν Γκονγκ. Ορισμένοι αποκαλούμενοι
«εμπειρογνώμονες στα της Κίνας» έχουν διατυπώσει
και διαδώσει μια άκρως παραπλανητική και επιζήμια
λογική. Αναφέροντας τις «πολυάριθμες» θρησκευτικές
εξεγέρσεις «σε όλη την κινεζική ιστορία» υπονοούν
ότι η δίωξη είναι η αντίδραση του καθεστώτος που
αισθάνθηκε να απειλείται από την «ξαφνική εμφάνιση»
του Φάλουν Γκονγκ.

Οι τρεις καλής πίστης θρησκευτικές εξεγέρσεις, το
Κίτρινο Τουρμπάνι, ο Λευκός Λωτός και η εξέγερση
Τάιπινγκ, ήταν όλες οι αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Στην
πραγματικότητα, το Κίτρινο Τουρμπάνι, φοβούμενο
ότι το σχέδιό του ήταν συμβιβασμός, καθυστέρησε την
ημερομηνία ξαφνικής επίθεσής του.
Αυτή η μυστικότητα ή ο παράγοντας έκπληξη
λείπει εντελώς στην περίπτωση του Φάλουν Γκονγκ.
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Από την πρώτη κιόλας αρχή, ο επίσημος Ερευνητικός
Οργανισμός Τσιγκόνγκ της Κίνας υποστήριξε τη
διδασκαλία του κ. Λι και το Φάλουν Γκονγκ. Ο
Ερευνητικός Οργανισμός Τσιγκόνγκ της Κίνας
όχι μόνο οργάνωσε και διαφήμισε όλες, και τις 54
δεκαήμερες σειρές διαλέξεων που έδωσε ο κ. Λι
από το 1992 ως το 1994, αλλά το 1992 επικύρωσε
επίσης το Φάλουν Γκονγκ ως συμβεβλημένη Σχολή
Τσιγκόνγκ.
Αν αυτοί οι εμπειρογνώμονες έκαναν πραγματικά
κάποιες ανεξάρτητες μελέτες, πιθανότατα θα είχαν
ανακαλύψει ότι η αποκαλούμενη «ξαφνική εμφάνιση»
είναι ένα ψέμα που το ΚΚΚ χρησιμοποίησε για να
δικαιολογήσει τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Ο
Τζιάνγκ Ζεμίν ψευδώς δήλωσε στην επιστολή του
της 25ης Απριλίου 1999, ότι αυτός και το Κόμμα
δεν είχαν δώσει προσοχή στο Φάλουν Γκονγκ. Αν
οι εμπειρογνώμονες είχαν εξετάσει προσεκτικότερα
τις επιστολές και ομιλίες του Τζιάνγκ, θα είχαν
παρατηρήσει ότι το ΚΚΚ είχε προσπαθήσει να
ελέγξει το Φάλουν Γκονγκ για πολύ καιρό, και θα
μπορούσαν να έχουν αποφύγει την εκμετάλλευση
της έλλειψης γνώσης τους από το ΚΚΚ.
Αυτοί οι εμπειρογνώμονες πρέπει επίσης να
ξέρουν μια κινεζική έκφραση: «Αυτός ο άνθρωπος δεν
έχει διαπράξει κανένα έγκλημα· το διαμάντι που κρατά
είναι το έγκλημά του». Το Φάλουν Γκονγκ δεν έχει
καμία σχέση με την πολιτική. Είναι μια διδασκαλία
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άσκησης καλλιέργειας. Οι ασκούμενοι του Φάλουν
Γκονγκ δεν ενδιαφέρονται για κοσμικά κέρδη,
πόσω μάλλον για την πολιτική. Αυτό που επιζητά ο
ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ είναι να καλλιεργεί
τον εαυτό του ώστε να είναι καλός άνθρωπος, να
είναι πιο καλός κι από καλός άνθρωπος, να είναι ο
καλύτερος που μπορεί να είναι, και τελικά να φωτιστεί
σε υψηλότερα επίπεδα. Στην πορεία, η υποδειγματική
ηθική τους, ώθησε στην αναγέννηση της ηθικής
στην Κίνα και βοήθησε στη σταθεροποίηση της
κοινωνίας. Αυτό είναι καλό για οποιαδήποτε χώρα και
οποιαδήποτε κοινωνία. Αν το κινεζικό καθεστώς είχε
φροντίσει να δεχτεί τη θετική επίδραση του Φάλουν
Γκονγκ στην κοινωνία, θα είχε ανακαλύψει ότι αυτό
ήταν καλό ακόμα και για την ίδια τη διακυβέρνηση
του κινεζικού καθεστώτος. Το ΚΚΚ, ωστόσο, είναι
ανίκανο να αλλάξει τη φύση του, και η θετική
επίδραση του Φάλουν Γκονγκ στην αναγέννηση της
ηθικής έγινε η ίδια η αιτία της δίωξής του απ’ το ΚΚΚ.

Ο λόγος για τον οποίο το ΚΚΚ διώκει το Φάλουν
Γκονγκ είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το ΚΚΚ
δεν μπορεί να πετύχει στη δίωξη των ασκουμένων του
Φάλουν Γκονγκ. Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται
το αληθινό νόημα της ζωής δεν θα σταματήσουν να
είναι καλοί άνθρωποι. Οι ασκούμενοι του Φάλουν
Γκονγκ είναι απλοί άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Είναι επίσης εξαιρετικοί επειδή ανέλαβαν
ένα καθήκον, να ακολουθούν τις αρχές ΑλήθειαΚαλοσύνη-Ανεκτικότητα, να καλλιεργούν τον
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σκοτώθηκαν ακόμη που εγκατέλειψαν το Κόμμα.
Το ξύπνημα της συνείδησης, ωστόσο, δεν μπορεί να
σταματηθεί. Μέχρι τον Ιούνιο του 2009, πάνω από
55 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αποκηρύξει το ΚΚΚ
και τις φίλιες οργανώσεις του. Πολλοί προεξέχοντες
Κινέζοι διανοούμενοι και ενεργά στελέχη υπέρ των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων το έχουν επαινέσει αυτό ως
μια μεγάλη αναγέννηση του ανθρώπινου πνεύματος.

εσωτερικό τους εαυτό και να βελτιώνουν τη νοητική
και ηθική τους ποιότητα. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί
σε ξεχωριστή ακεραιότητα, θάρρος και καλοσύνη.
Οι άνθρωποι που φωτίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο
δεν θα υποκύψουν στο κακό ούτε θα παραδώσουν τη
συνείδησή τους.
Σαν ένας φάρος συνείδησης, η ειρηνική
καρτερικότητα των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ
έχει εμπνεύσει όλο και περισσότερους ανθρώπους
ώστε να ξανακερδίσουν την ίδια τους τη συνείδηση και
να αντισταθούν για αυτήν. Κατά συνέπεια, θεμελιώδεις
αλλαγές συμβαίνουν στις καρδιές των ανθρώπων.

Οι αλλαγές στις καρδιές των ανθρώπων δεν είναι
εύκολο να γίνουν αντιληπτές. Είναι πολύ ευκολότερο
να θεωρεί κάποιος τον επικό αυτό αγώνα στην Κίνα,
ως άλλη μία παλιά ιστορία μιας φυλής ενάντια σε
άλλη, μιας τάξης ανθρώπων ενάντια σε μια άλλη
ή ακόμα και μιας θρησκευτικής πίστης ενάντια σε
μια άλλη. Όμως, δεν είναι καθόλου αυτό. Είναι το
ανθρώπινο κακό ενάντια στο καλό στην καθαρότερη
μορφή του. Είναι πολύ ευκολότερο να κοιτάμε
αλλού και να το αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα
κάποιων άλλων ή ακόμη και καθόλου ως πρόβλημα.
Όμως, όταν η ίδια η ουσία της ανθρωπότητας
δέχεται επίθεση, και όταν το «κοιτάζω αλλού»
είναι ασυναίσθητα μέρος της επίθεσης, μπορεί ο
οποιοσδήποτε να εξαιρεθεί;

Στις 19 Νοεμβρίου 2004, η εφημερίδα «The
Epoch Times» δημοσίευσε τα «Εννέα Σχόλια πάνω
στο Κομμουνιστικό Κόμμα». Αυτή η σειρά άρθρων για
πρώτη φορά συστηματικά εξέθεσε την προέλευση, την
ιστορία και τη φύση του Κομμουνιστικού Κόμματος,
ιδιαίτερα τη δεσποτική ιστορία της βίας και των
ψεμάτων του ΚΚΚ. Τα «Εννέα Σχόλια» διαδόθηκαν
πολύ γρήγορα στην Κίνα. Αφού διάβασαν τα «Εννέα
Σχόλια» πολλοί συγκλονίστηκαν από το πώς είχαν
εξαπατηθεί από το ΚΚΚ για τόσο πολύ καιρό.
Αισθάνθηκαν τόσο βαθιά ντροπιασμένοι που ήταν
συνδεδεμένοι με το ΚΚΚ που άρχισαν να αρνούνται
την ιδιότητα του μέλους του ΚΚΚ και άλλων
υποστηριγμένων από το ΚΚΚ οργανώσεων.

Ο Έντμοντ Μπουρκ το αποδίδει με το ρητό: «Το
μόνο που χρειάζεται το κακό για να θριαμβεύσει είναι
οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα».
Όταν η ουσία της ανθρώπινης καλοσύνης δέχεται
επίθεση, πόσο καλοί είναι οι καλοί άνθρωποι που δεν
κάνουν τίποτα;

Εκείνοι που έχουν ζήσει στην Κίνα κάτω από την
εξουσία του ΚΚΚ και εκείνοι που έχουν εμπειρίες
σχετικές με τη μαφία καταλαβαίνουν τι σημαίνει να
εγκαταλείπεις το ΚΚΚ. Μερικοί συνελήφθησαν και
Σημειώσεις:

1. http://www.usnews.com/usnews/news/articles/990222/archive_000322_2.htm: «Το Φάλουν Γκονγκ και άλλοι τύποι Τσιγκόνγκ
μπορούν να εξοικονομήσουν 1.000 γιουάν σε ετήσια ιατρικά έξοδα για κάθε άτομο. Εάν 100 εκατομμύρια άνθρωποι το ασκούν, τότε
είναι 100 δισεκατομμύρια γιουάν που εξοικονομούνται κάθε χρόνο ως ιατρικά έξοδα» λέει ένας αξιωματούχος που είναι αρμόδιος
στην πανεθνική διαδικασία αξιολόγησης. Παραθέτοντας ένα εσωτερικό υπόμνημα, προσθέτει «ο Πρωθυπουργός Τζου Ρονγκτζί είναι
πολύ ευχαριστημένος για αυτό. Η χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά αμέσως τώρα».
2. Για μια πιο λεπτομερή ανασκόπηση της χρονολόγησης του Φάλουν Γκονγκ, παρακαλώ δείτε το: «Falun Gong: 1992 – 2005», σελ.
9-27, στο τεύχος Ιουλίου 2005 του ChinaScope.
3. Δείτε, παραδείγματος χάριν, «The Resurgence of Organized Crime in China». Chinascope, Ιούνιος 2006 (www.chinascope.org)
4. Λι Χονγκτζί, «A Brief Statement of Mine», 22 Ιουλίου 1999. (http://www.clearwisdom.net/emh/download/infopack/master_
stmt1.doc)
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5. Αναφορές των Ηνωμένων Εθνών πάνω στη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. (http://www.falunhr.org/index.php?option=content&task=ca
tegory&id=111&sectionid=8&Itemid=)
6. Χε Τσινγκλιάν, «The New Myth in China: China’s Rising Middle Class Will Speed Up Democratization». Chinascope,
Φεβρουάριος 2006, σελ. 47-51
7. Δείτε, για παράδειγμα, στο http://english.people.com.cn/200509/20/eng20050920_209665.html: «Από τη δεκαετία του ‘70,
το ποσοστό των μισθών των ανθρώπων σε σχέση με το ΑΕΠ πέφτει χρόνο με το χρόνο. Τα 16 των προηγούμενων 23 ετών είχαν
χαμηλότερη αναλογία από τον προηγούμενο αριθμό. Ο αριθμός στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 ήταν πέντε ποσοστιαίες μονάδες
χαμηλότερος απ’ ότι στη δεκαετία του ‘80 και οι μισθοί παρέκκλιναν σοβαρά από την αξία του εργατικού δυναμικού» είπε ο Λι
Τζινίνγκ, ερευνητής συνεργαζόμενος με το Ίδρυμα Οικονομικών της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών.
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Όταν η ίδια η ουσία της ανθρωπότητας δέχεται
επίθεση και όταν το «κοιτάζω αλλού» είναι
ασυναίσθητα μέρος της επίθεσης, μπορεί ο
οποιοσδήποτε να εξαιρεθεί;

真
善
忍

Ιούνιος 2009
Ελληνική έκδοσ η - Οκτώβριος 2011
Ίδρυμα Συνείδησ ης
Ομάδα εργασ ίας του Φά λουν Γκον γκ για τα αν θρ ώπινα δικαιώματα
w w w.consciencefoundation.org
truth@falunhr.org

Α ΛΗΘΕΙΑ Κ ΑΛΟΣΥΝΗ Α ΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Φάλουν Γκονγκ, η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας
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Φάλουν Γκονγκ,
η τελευταία αντίσταση της ανθρωπότητας
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