
  ای بشرییسوی دن چرخاندن چرخ به

شان سخت اسـت کـه درک کننـد تحـت حکومـت             یاند برا    نکرده ین زندگ ین چ ی که در سرزم   ییدان دافا یآن مر 

ن و ین چی اهل سرزمیدان دافای که مریژه، هنگام یو  به. رود  یش م یامور چگونه پ  ) چ  ک  ح(ن  یست چ یحزب کمون 

دان دافـا  یـ  از مریارینند که بس یب  یها م   کشند، آن   یچ دست م    ک  ح یها   از سازمان  ین، از برخ  یدان دافا در چ   یمر

دان دافـا   یـ چگونـه مر  ”کننـد،     یتوانند با آن به توافق برسند و فکر م          یها نم   ست بودند، و آن   ی حزب کمون  یاعضا

 مشکل است   یستیرکمونی غ یدان دافا در کشورها   ی مر ی مخصوصًا برا  “ست باشند؟ ی حزب کمون  یتوانند اعضا   یم

ه را  یـ دان دافـا تزک   یـ کـه مر    نیـ ن، قبـل از ا    ین چـ  ین است که، در سرزم    یت ا یواقع. ن مسئله را درک کنند    یکه ا 

 و  بـود ن  یچ، چـ    ک  ن، ح ین چـ  یدر آن زمان در سـرزم     . ل کرده بودند  یز در فرهنگ حزب تحص    یها ن   نند، آن یبرگز

. امـور در اجتمـاع شـده بـود        آن، روش   .  حزب باشد  ی از اعضا  ی ا  ن مجبور بود طبقه   ی چ ی متوسط به باال   ی طبقه

 یل بودند که عـضو    یها ما   خاطر آن نبود که آن      وستند، به ی از مردم به حزب پ     یاری، بس یطی تحت چنان شرا   یوقت

 مردم بود کـه در آن       یبلکه آن تنها راه برا    . ها واقعًا به آن باور داشتند       ز نبود که آن   ین ن یخاطر ا   از آن باشند، و به    

ر از  یـ  کنند؛ اگـر غ    ی را ط  یرین مجبور بودند چنان مس    یرسد که مردم چ     ینظر م   ر به طو  نیا. اجتماع موفق شوند  

البتـه ُعّمـال    . سـاخت   یچ م   ک   توسط ح  یح عموم ید و شما را آماج تقب     یخورد  یشد، برچسب مرتد م     یآن انجام م  

 یاری بـس  -وسـتند ی از افراد به خواست خودشان به حـزب نپ         یو برخ .  هستند یگری حزب داستان د   یطانیواقعًا ش 

. وسـتند یشـد، پ    ی ملحق مـ   یجمع  طور دسته   طور که محل کارشان به      ا همان یوندند  یتحت فشار قرار گرفتند تا بپ     

هـا    قـت آن  ی امـا درحق    چ صـادر کردنـد،      ک  رون آمدن از ح   ی بر ب  ی را مبن  ی اظهارات یطور علن   دان دافا به  یاگرچه مر 

را برطبـق مقـررات     یست بودن را متوقف کردند، ز     ین جوانان کمو  ی هیا اتحاد یست  یش عضو حزب کمون   یها پ   مدت

طـور درنظـر گرفتـه        نیـ طـور خودکـار ا       حزب را نپردازند به    ی هی مدت شش ماه شهر    ی که برا  یچ، آن افراد    ک  ح

ا یـ ت فالون گونگ را شروع کرد، آ      ی آزار و اذ   ۱۹۹۹چ در سال      ک   که ح  یزمان. اند  رون آمده یشدند که از حزب ب      یم

ن است کـه قـباًل در آن        یقت ا یوسته بودم؟ حق  یست پ ی جوانان کمون  ی هین در گذشته به اتحاد    ها نگفتند که م     آن

 جوانـان  ی هیـ ا اتحادیـ ست یـ هنگام، در تمام محل کارم فقط دو نفر وجود داشتند کـه هنـوز عـضو حـزب کمون          

اسـت کـه بـه       مجبور   ید کرد که هر شخص    یدر آن زمان، محل کارم ق     .  از آنان بودم   یکیست نبودند و من     یکمون

شتر ین آن ب  یم، بنابرا یشد  یچ مرتد شناخته م     ک  م، توسط ح  یوستیپ  یاگر هنوز هم نم   . ونددیه بپ یا به اتحاد  یحزب  

  . اق بودی رسم و بدون اشتی از رویه انجام کاریشب

 ز مـسلماً  یـ  ن یطانیدهد، نه فقط افراد خـوب؛ افـراد شـ           ی موجودات را نجات م    ی فا، درواقع استاد تمام    -در اصالح 

ه او درنظر   ی را عل  یشعور  یچ موجود ذ  ی ه ی  فا اشتباهات گذشته   -ام که درطول اصالح     اغلب گفته . شوند  یشامل م 

عبـارت    بـه . کنم  ی فا نگاه م   -شعور نسبت به دافا درطول اصالح       یک موجود ذ  یکه فقط به نگرش       نیرم، و ا  یگ  ینم

قـدر    خ مرتکـب شـدند چـه      ی که در تـار    یگناهانا اشتباهات و    ی هستند   یها چه موجودات    ست که آن  یگر، مهم ن  ید

 یهـا   حـل   هـا راه    تـوانم بـه آن      یفـا نکننـد، مـ     ی را ا  ی منفـ  ی فا نقـش   - که در ارتباط با اصالح     یم است، تا وقت   یعظ

ن یـ ا.  اسـت  ین بخشش و نجات واقعـ     یتر  ن بزرگ یا. ن ببرم یها را ازب     آن یخواهانه ببخشم و گناهان و کارما       کین

جـاد  ی و ا  انـگ ی و   نیـی ن اصـل    یـ زمان وجود دارند و ا       هم یان موجودات مثبت و منف    ل است که در جه    ین دل یبد



د ی که اظهار کرد که با     یا  از لحظه . چ است که دافا را دشمن خود در نظر گرفت           ک  ن خوِد ح  یا. ها است   متقابل آن 

 ی بـشر  یای در دن  دان دافا را  یچ که مر    ک  چ و گروه بدنهاد َپست ح       ک   ح یطانیگونگ را شکست دهد، روح ش       فالون

 دافا را اشـاعه     یدرواقع وقت . هان محکوم به مرگ شدند    یان ک ی خدا یاند، توسط تمام    مورد آزار و شکنجه قرار داده     

ن یتـر  دان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار نداده بود، بـه بـزرگ     یاگر آن، مر  . چ انجام شد    ک  دادم، آن در اجتماع ح    

 به  یادیار ز یار بس ی من در آن اجتماع از جهات بس       ی فا -عالوه، آموزش   هب. شد  یهان ختم م  ی ک ی در تمام  یهمکار

 را  ی پزشک ی نهی هز ی چه کس  ی سالمت مردم بهتر شد، برا     یوقت. ب نرساند یک ذره هم آس   یجامعه سود رساند و     

 یقدر کارها   ر داشتند؟ آن حزب آن    ی تأث ی مردم بدن سالم داشتند، آن افراد بر اجتماع چه کس          یکاهش داد؟ وقت  

 “یثبات اجتمـاع  ”شه بر   ین هم یترسد و بنابرا    یکه قدرت را از دست بدهد م        نی انجام داده است که از ا      یادیبد ز 
 یت کلـ ی وضـع ی واسطه ات مردم رشد کرد و بهیطور گسترده درحال اشاعه بود اخالق     دافا به  یوقت. کند  ید م یتأک

 اشاعه داده   ی بشر ی دن به جامعه  یخاطر ثبات بخش    هالبته دافا ب  .  اجتماع شروع شد   یقیدا کردن حق  یدافا، ثبات پ  

چ گرفتـه تـا طبقـات مختلـف           ک   ح ی مرکـز  ی از افراد از رهبـر     یاریبس. ات بود ی از رشد اخالق   یا  جهینشد؛ آن نت  

 یا  چ سرشـت فرقـه      ک   ح یها، سرشت واقعـ     نی ا ی در هر حال، بعد از همه     .  برده بودند  یقت پ ین حق یجامعه، به ا  

نتوانـست دافـا را تحمـل    ]  کـه آورد ییها منفعت[آن با وجود .  که وجود دارد است یطنتیاست که شامل تمام ش    

ن، کنترل کردن   یاش که خواهان کنترل کردن آسمان، کنترل کردن زم          دهیچیت پ یش از حد و ذهن    یتکبر ب . کند

 بـا  یو حتـ . دیـ محـرک برآ  ] زیـ چ[ک ذره   یـ  آن   ی حت ی مردم و کنترل کردن ذهن مردم است نتوانست از عهده         

کـه بتوانـد ارضـا شـود کـاماًل مـصمم شـد کـه                  نی نکرد و قبل از ا     یکه از گسترش دافا نفع برده بود، اما فرق          نیا

 مسلم است که توسـط حـسادت در   ی بشریایکه، آن موجود بدبخت در دن نیتر ا شیب. ن ببرد یگونگ را ازب    فالون

 بـا  یا طـور سرسـختانه   د بـه یـ ورز یگـران امتنـاع مـ   یوش کـردن بـه د   که از گیجلو رانده شد و درحال     ذهنش به 

تنها دافـا را دشـمن    ها نه آن. ست شد ی حزب کمون  یطانی روح ش  ی برا یک کامل یآن، شر . ش رفت یش به پ  یآرزوها

 یدان دافایاند و مر ز استفاده کردهی ابزار آزار و شکنجه ن   یت، از تمام  یخود در نظر گرفتند بلکه در مدت آزار و اذ         

ار قبل انتخاب شده بودند، تا سـرحد        یار بس ی بس یها  ا هستند و مدت   یر خدا بودن بودند     ی را که در مس    یشمار  یب

 گوناگون مورد آزار یها ون نفر به روشیلیها م ده. اند  مصدوم کردهیسخت ا بهی  مرگ مورد آزار و شکنجه قرار داده

ن گنـاه   یـ م اعـصار، ا   ین گناه عظ  یا. نفر سرکوب شده است   ون  یلی م ۱۰۰ن  یمان راست یاند و ا    و شکنجه قرار گرفته   

شمار سراسر افـالک      یات ب ی جنا یکار  طنت و گناه  یز شدن با ش   یدرحال لبر ] نیمرتکب[ آن   ی لهیوس   که به  یمیعظ

 کهـن  یروهـا ی از نی عناصـر یدرحال حاضر حت  ! است  خته  یآسا را برانگ    ان افالک غول  ی خدا یهستند، خشم تمام  

.  آن هـستند   یطانیترل و استفاده قرار داده بودند عجوالنه درحال منهـدم کـردن آن و روح شـ                را مورد کن    که آن 

 که درحـال  یطانیاند، بلکه آن روح ش      ر کرده ییست که آن افراد بد تغ     یطور ن   نیا. طان تمام شده است   ی ش یاهویه

گرفتـه شـده در شـروع     یمی تـصم  ی جـه یچ نت   ک   ح یگـر، نـابود   یعبارت د   به. وپار شده است    ها بود لت    کنترل آن 

 موجودات بد را ین است که تمامی ای فا برا-اصالح. ستیرفت ن  ین م یازب] یستیبا[که آن     نی بر ا  ی فا مبن  -اصالح

چ است که انتخاب کرد که دافا را دشمن خـود             ک  ن ح یا.  موجودات را نجات دهد    یله تمام یوس  نیاصالح کند، بد  

منظـور از   .  ارزش دشمن دافا بودن را ندارد      یچ کس ی ندارند و ه   یدشمنچ  یکنندگان ه   هیالبته، تزک . ردیدر نظر بگ  

م یکرد  یقت را آشکار م   ی حق یدر گذشته وقت  . طنت متوقف کرد  یرا از انجام ش     ن است که آن   یطان ا یافشا کردن ش  



را   ا آن یـ م  یرا دوسـت داشـت       نبود کـه آن    ین معن ی به ا   ن مطلقاً یم، اما ا  یستیه حزب ن  یم که ما عل   یگفت  یشه م یهم

کننـدگان    هیـ  بود که تزک   ین معن یبد. میکرد  یرا انکار م     نبود که ما آن    ین معن ین به ا  یم و همچن  یکرد  یق م یتصد

چ   ک  گـر، اگـر ح    یعبـارت د    به.  ندارند ی در اجتماع انسان   یا شکل رسم  ی یاسیچ سازمان، حزب س   ی با ه  یچ کار یه

دگاه یـ ن دیـ و اگر از ا. بود ی نمیا نه، مسئلها یک عضو حزب باشد    یک شخص   یکرد، خواه     یطنت نم یه دافا ش  یعل

هـر حـال     به آن نبود؟ بـه یکه جوان بودم درحال دادن فرصت    یه، زمان یوستن من به اتحاد   یا پ یم، آ یبه آن نگاه کن   

ز ی است و سرشت آن ن     یطان را انجام داده است بلکه گناهان آن نابخشودن        ی ش یتنها حزب کارها    درحال حاضر نه  

 از ید، قسمتیایرون نیک شخص از آن بیاگر . اندازد ی حزب را به خطر م     یعتًا اعضا یو آن، طب  . ستیگر همان ن  ید

. ن رفتن خواهد شدیان آماج از بی خدایب آن است، و او توسط تمامی از ترکی از ذرات آن و قسمت  یکیآن است،   

دان یمر. ود نخواهد داشت وج ی موجودات انسان  ی برا یچ فرصت یگر ه یت آغاز شود، د   یخ بشر ی آن فصل از تار    یوقت

 یخی تـار  ی ن لحظـه  یـ در ا . اند   داده ی را به موجودات انسان    یاری بس یها  قت فرصت ی حق یق آشکارساز یدافا از طر  

ا یـ گوش کنـد    ] به ما  [یکه کس   نیا. شان انتخاب کنند    ی هست ی ندهی آ ی برا یرید مس ی با یامروز، موجودات انسان  

] د کـه  یـ د د یخواه[ فوق،   یها  تیبا درنظر گرفتن وضع   . کند  ینتخاب م  خود را ا   ی ندهی است که در آن آ     ینه، راه 

 آنـان نبـود و خطـا در    یه بودنـد، آن خطـا   یـ ا اتحاد یـ  حـزب    ی اعـضا  یا  دان دافا در مرحلـه    ی از مر  یاگرچه برخ 

خواهند که    یدان دافا نم  یمر. طنت کند نهفته است   ی حزب که انتخاب کرد که ش      یطانی حزب و روح ش    ی سردسته

که آن انجام  نی کمتر ایست و حتی ن“ شدنیاسیس”ها   بگذارند؛ انصراف آنیجا  را پشت سر خود به یا  چ لکه یه

تواند به کمال     ی نم یچ کس یه. ه برداشته شود  یاز است در تزک   ی است که ن   یک وابستگ ین  یبلکه، ا . فات است یتشر

عـالوه، فقـط      به.  بماند یورده باق خ  ا توسط آن، عالمت   یق کند   یهان را تصد  یز در کل ک   ین چ یتر  یطانیبرسد اگر ش  

نـد  یشان بزدا   را از ذهن     است، آن  یزیص دهند که آن چه چ     یطور شفاف تشخ    دان دافا قادر باشند به    ی که مر   یوقت

چـه را کـه        داشـته باشـند و آن      یتـر   یتوانند افکار درسـت قـو       یگر اجازه ندهند با تفکرشان مداخله کند، م       یو د 

  .دید برداریه است که مجبوریک قدم در تزکین، ی انجام دهند؛ ایخوب هد انجام دهند بیدان دافا بایمر

   ی هنگجیل
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