
  آوري وجوه درباره موضوع جمع

ي  آنها به بهانه. اند اند كه بدون اجازه در حال جمع كردن وجه بوده در طول چند سال گذشته افرادي در سرزمين چين وجود داشته
ال شوند در ح كه توسط شاگردان خارج از چين اداره ميهاي ديگري  رسانهو   ك تايمزپِ ا  ي تانگ جديد، كمك به تلويزيون سلسله

با اتكا به نتواند مدتي طوالني  اي براي اگر يك شركت رسانه. انجام دادتوان اين كار را  نمي. اند آوري پول از شاگردان بوده جمع
اگر . اين به خودي خود مشكلي جدي است خودش به طور عادي عمل كند و به حمايت بلندمدت از سوي شاگردان متكي باشد، 

اصلي هاي  با رسانهبارها  ي چنين مشكالتي درباره. آوري شود، اشتباه ديگري خواهد بود جمع سپس وجوه بيشتري از شاگردان
گونه است، آنگاه اين  اگر اين. كنند نميآوري  روشني اذعان داشتند كه از شاگردان در چين وجه جمع ام، و همگي به صحبت كرده

در گذشته كه آزار و   ساني هستند؟ به دنبال چه هستند؟چه كباشند  ميافرادي كه در سراسر چين در حال جمع كردن وجه 
ها از شاگردان  وجود داشتند كه با استفاده از انواع بهانه ءبد با مقاصد سو يو افرادچ  ك حغالباً مأموران   شكنجه در ابتدا شروع شد،

ي درگير بودن  وسيله و باعث شد كه آنها بهت تأثير گذاش  شديداًي برخي شاگردان  زندگي روزمره براين . كردند آوري مي وجه جمع
ام به موضوع جمع نكردن پول از شاگردان  هاي فاي قبلي در آموزش.  ي شديدي شوند متحمل آزار و شكنجه] آوري وجه در جمع[

كنند  ميهمكاري  ي مطالب روشنگري حقيقت شاگردان به منظور تهيهخود كه  زماني( ايد؟  پس چرا عمل نكرده. ام پرداخته
از   ابتدا بايد مستقيماً ،حتي شاگرداني كه در كسب و كار بسيار موفق هستند و استطاعت مالي آن را دارند.) موضوع متفاوتي است

برداري  بهرهها  شيطان از آن شكاف دهند كه نبايد انجام دهند،  هر وقت كه شاگردان كاري انجام مي همچنين، . من اجازه بگيرند
از ! الزم است كه از اين درس بگيريد. كند كه آن شاگرداني كه درگير بودند بازداشت شده و شكنجه شوند يو كاري م كرده
هايي شوند كه  اي جاپاي محكمي در اجتماع داشته باشند و شركت هاي رسانه دستگاهكه خواهم  اي ديگر كه نگاه كنيم، مي زاويه

در غير . توانند در روشنگري حقيقت مفيدتر باشند اي مثبت مي داشتن با چرخهتوسط فعاليت  و فقط. به طور معمولي فعاليت دارند
اين ترتيب  و به اتكا به شاگردان را داشته باشند،  مداومهاي مالي منجر نخواهد شد كه آنها ذهنيت  آيا چنان حمايت  اين صورت،

به اتمام منابع آن شاگردان را  ،آيا آن اتكا د، مه پيدا كنامور به اين شكل اداي آن كسب و كار را به خوبي انجام ندهند؟ اگر  اداره
هاي  كه برخي دستگاه ،اميدوارم كه افراد ذهنيت اتكا به شاگردان را. دست نخواهد آمد تقواي عظيم به ،و از آن  ؟نخواهد رساند

اگر به طور ضعيف  خوب است؛   كنيد، اگر اين را به خوبي اداره: ي شماست اين در ارتباط با همه. ترويج ندهند ،اي دارند رسانه
آوري كرده و حمايت مالي  وجه جمع مباالتي از روي بياميدوارم كه از اين درس بگيريد، ادامه ندهيد كه . اش كنيد، بد است اداره
  !را به خوبي بپيماييد ي خود و مسير تزكيه  ؛كنيد
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