
Ο λόγος της δίωξης βασίζεται στην φύση του Κινεζικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος (ΚΚΚ). Όταν ανέλαβε την εξουσία στην Κίνα πρίν 65 
χρόνια, σκοπός του ήταν να καταστρέψει οτιδήποτε σχετίζονταν με 
την γνήσια πνευματική παράδοση της Κίνας. Δεδηλωμένος στόχος 
της Πολιτιστικής Επανάστασης ήταν η καταστροφή των «τεσσάρων 
παλιών»: παλιές ιδέες, παλιός πολιτισμός, παλιά έθιμα και παλιές 
παραδόσεις. Η υλιστική και αθεϊστική ιδεολογία του ΚΚΚ που δεν 
έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, κυνηγά οτιδήποτε πνευματικής φύσεως 
(Χριστιανούς, Θιβετιανούς, κ.λπ.). Η μεγαλύτερη ομάδα που διώκεται 
βάναυσα από το 1999 μέχρι σήμερα  είναι οι ασκούμενοι του Φάλουν 
Γκονγκ διότι ήταν το πιο δημοφιλές πνευματικό μονοπάτι βασισμένο 
στις αρχαίες παραδόσεις της Κίνας και αριθμούσε 100 εκατομμύρια 
ασκούμενους.

Παρέλαση στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης - κάλεσμα για δικαιοσύνη.

Γιατί το ΚΚΚ διώκει το Φάλουν Γκονγκ
Μέθοδοι δίωξης: 

- Μαζικές εκστρατείες προπαγάνδας για δυσφήμηση 
του Φάλουν Γκονγκ εντός και εκτός Κίνας,

- Δημιουργία νέων στρατοπέδων καταναγκαστικής 
εργασίας και αποστολή ασκουμένων για «επανεκπαίδευση».

- Ίδρυση νέας ανεξάρτητης αστυνομικής δύναμης για 
την εκτέλεση του σχεδίου «υπεράνω του νόμου» και ένα 
μηχανισμό για να λογοκρίνουν το διαδίκτυο, προκειμένου 
να αποτρέψει τους ανθρώπους να μάθουν την αλήθεια για 
το τι πραγματικά συμβαίνει.

- Σωματικά βασανιστήρια μέχρι θανάτου
- Ψυχιατρικά βασανιστήρια  - Ψυχολογικά βασανιστήρια
- Σεξουαλική κακοποίηση  - Πλύση εγκεφάλου

- Αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ: Οι ομάδες γιατρών 
μεταμοσχεύσεων οργάνων των στρατιωτικών νοσοκομείων της Κίνας από όλους τους κρατούμενους, 
προτιμούν τα ζωτικά όργανα των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ επειδή είναι πιο υγιή, και ύστερα 
πωλούνται για κέρδος. Κατά την αφαίρεση χορηγείται μικρή ή και καθόλου ποσότητα αναισθητικού 
για να είναι τα όργανα φρέσκα κατά την εξαγωγή τους, με αποτέλεσμα να σκοτώνουν το θύμα ζωντανό. 
Μαρτυρίες ασκουμένων δηλώσαν ότι υποβάλλονταν καθημερινά σε εξετάσεις αίματος και άλλων ειδών 
ακριβές εξετάσεις όσο ήταν στα κέντρα κράτησης. Γιατί να ξοδεύονται τόσα χρήματα σε εξετάσεις των 
φυλακισμένων ενώ ταυτόχρονα τους βασανίζουν μέχρι θανάτου;

Ο πρώην Καναδός υπουργός Ντέιβιντ Κίλγκουρ και ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντέιβιντ 
Μάτας, δημοσίευσαν το 2006 την ανεξάρτητη έρευνα με τίτλο: «Αιματηρή Συγκομιδή: Έρευνα για τους 
ισχυρισμούς της συγκομιδής οργάνων από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα».

Ο Δρ. Τορστεν Τρέυ και άλλοι γιατροί, δημοσίευσαν βιβλίο με τίτλο «State Organs: Transplant Abuse 
in China». Δηλώνουν ότι για την προμήθεια των μεταμοσχεύσεων 10.000 κρατούμενοι σκοτώνονται για 
τα όργανά τους, εκ των οποίων 500 προέρχονται από ζώντες δότες και συγγενείς, 500 από Ουιγούρους, 
Θιβετιανούς και Χριστιανούς, 1.000 από καταδικασμένους κρατούμενους σε θάνατο και 8.000 από 
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι η Νο.1 πηγή εσόδων της Κίνας. 
Ποτέ πριν δεν έχει υπάρξει το ίδιο το κράτος να δολοφονεί συστηματικά ανθρώπους για τα όργανά τους!! 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαναγκαστική συγκομιδή οργάνων στην Κίνα μπορείτε να 
βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών Κατά της Εξαναγκαστικής Συγκομιδής Οργάνων (DAFOH)
όπου περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία και οι έρευνες:  http://www.dafoh.org/

Λόγω των θαυμαστών αποτελεσμάτων στην υγεία και το πνεύμα η 
εξάσκηση αποκτούσε όλο και περισσότερο κόσμο. Η δημοτικότητα 
της θορύβησε τον Τζιάνγκ Ζεμίν, τον τότε ηγέτη του Κομμουνιστικού 
Κόμματος ο οποίος άρχισε μια εκστρατεία εξόντωσης του Φάλουν 
Γκονγκ και των ασκούμενων του. Εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι 
αυτή η δίωξη ήταν προσωπική απόφαση του από φόβο μη χάσει την 
εξουσία και τον έλεγχο.

Παρακαλούμε υπογράψτε την έκκλήσή μας στο διαδίκτυο: eefd.gr/petition.html  ...........  Μοιραστείτε το φυλλάδιο & διαδώστε αυτή την είδηση
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε να σταματήσει η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

http://www.faluninfo.net   και   http://gr.clearharmony.net


